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ــون األول / ديســمبر مــن كل  ــي فــي 10 مــن شــهر كان  يحتفــل المجتمــع الدول
عــام بالوثيقــة التاريخيــة األهــم مــن بيــن الوثائــق والعهــود واالتفاقيــات الدوليــة 
التــي أصدرتهــا األمــم المتحــدة، ممثلــًة باإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان ، 
وتأتــي أهميــة هــذا اإلعــان فــي شــمول مــواده الثاثيــن وعمقهــا وفــي ضــوء 
ــة  جوهــر الديباجــة التــي تنــص علــى »أن االعتــراف بالكرامــة اإلنســانية المتأصل
هــو  الثابتــة  المتســاوية  وبحقوقهــم  البشــرية  األســرة  أعضــاء  جميــع  فــي 
أســاس الحريــة والعــدل والســام فــي العالــم« ، وخــال ثاثــة عقــود مــن عمــر 
البشــرية اندلعــت فــي النصــف األول مــن القــرن العشــرين حربــان عالميتــان راح 
ضحيتهــا أكثــر مــن 80 مليــون إنســان فــي عمــوم العالــم وآالف القتلــى والجرحــى 

والمعوقيــن. 
طعنــت  التــي  والنزاعــات  والحــروب  الهمجيــة  األفعــال  علــى  وكجــواب   
وانتهكــت وجرحــت ضميــر اإلنســانية وبالخصــوص أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة 
ومــدى دمويتهــا ووحشــيتها أكــدت البشــرية بــأن انتهــاك حقــوق االنســان هــو 
فــي األســاس معــاداة للحريــة والعدالــة والســام ، ومــن هنــا بــدأ العمــل الجــاد 
ــة حقــوق اإلنســان فــي  ــز وصيان بشــأن إصــدار وثيقــة عالميــة تعنــى بنشــر وتعزي
العالــم ، فتمــت الموافقــة علــى تشــكيل لجنــة رباعيــة فــي عــام 1946 مؤلفــة مــن 
ممثليــن مــن مختلــف بلــدان العالــم، وتــم توســيعها بموافقــة مــن األمــم المتحــدة 
، وفــي 10/ 12/ 1948 تمــت كتابــة وصياغــة هــذه الوثيقــة الشــاملة التــي تعنــى 
المختصــة  الدوليــة  للكثيــر مــن االتفاقيــات   ً بحقــوق االنســان وتعتبــر أساســا 
بالحقــوق  الخاصيــن  الدولييــن  العهديــن  رأســها  وعلــى  االنســان  بحقــوق 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة وبالحقــوق المدنيــة والسياســية ، وكذلــك 
لدســاتير العديــد مــن دول العالــم ، وتــم توقيعهــا مــن قبــل أغلــب دول العالــم بمــن 

فيهــم العــراق .
العربــي  للبشــرية ولعالمنــا  اإلعــان  مــرور 74 عامــًا علــى صــدور هــذا   وبعــد 
وتحديــدا ً فــي عراقنــا العزيــز، نــرى حجــم التجــاوزات واالنتهــاكات الفظــة فــي 
األقليــات  بحــق  ســواًء  الواســع  المتفشــي  وتأثيرهــا  اإلنســان  حقــوق  مجــال 
وأتبــاع األديــان والمذاهــب أم بحــق حقــوق المــرأة والطفولــة ناهيــك عــن حقــوق 
واالحتجاجــات  التظاهــر  وحقــوق  التعبيــر  حريــة  ومبــادئ  واإلعــام  الصحافــة 
الســاح  وانتشــار  والفســاد  الفقــر  حالــة  اتســاع  مــدى  جانــب  إلــى  الســلمية، 
والمخــدرات وفقــدان األمــن ، والتجــاوز الصــارخ علــى مــواد الدســتور العراقــي مــن 

المســؤولين فــي الدولــة .
 إننــا فــي المنتــدى العراقــي لمنظمــات حقــوق اإلنســان فــي الوقــت الــذي 
، ندعــو المجتمــع  نهنــئ البشــرية بذكــرى اإلعــان العالمــي لحقــوق االنســان 
الدولــي ومنظمــات حقــوق اإلنســان أن تعتبــر هــذه الذكــرى منطلقــا ً وحافــزا 
ً مــن أجــل تحقيــق بنــاء نظــام عالمــي جديــد أكثــر إنســانية وعدالــة اجتماعيــة، 
والبــد لنــا أن نتطــرق أيضــا إلــى المنظمــات المعنيــة بحقــوق اإلنســان ونقصــد هنــا 
المنظمــات غيــر الحكوميــة وغيــر الحزبيــة التــي تتواجــد فــي المركــز واإلقليــم 
بالمســتوى  يكــن  لــم  االنســان  حقــوق  عــن  ودفاعهــا  نشــاطاتها  نجــد  حيــث 
بــداًل مــن أن  نــرى البعــض مــن نشــاطاتها سياســية الطابــع  المطلــوب وأيضــا 
تكــون حقوقيــة وقــد نحيــل ذلــك لقلــة الخبــرة والفكــرة فــي العمــل المنظماتــي 
الحقوقــي وأيضــا لقلــة وعــي الجماهيــر بخطــاب حقــوق اإلنســان مؤكديــن أن 
الســنوات القادمــة يجــب أن تكــون أكثــر وعيــا ً ونشــاطا ً وتنســيقا ً فــي مجــال 

الدفــاع عــن حقــوق االنســان . 
ــًا عبثيــة ، كفــى تدميــرًا  ــا عاليــًا وننــادي : كفــى نزاعــات وحروب    فلنرفــع صوتن
وتهجيــرا ً، كفــى دموعــًا وجوعــًا وفقــرًا وحرمانــًا ، كفــى تمييــزًا واســتغااًل، كفــى 
تلويثــا ً للبيئــة وتســميمها ، كفــى تهديــدا ً للســام العالمــي والحيــاة اإلنســانية .

   ولتعلــوا رايــات الكرامــة اإلنســانية والعدالــة االجتماعيــة ولتســموا مبــادئ 
ــا  ــم نوحــد جهودن ــراه متحققــًا مال الحقــوق والحريــات وتصيــر واقعــًا وهــو مــاال ن
ونفّعلهــا بمجابهــة التشــوهات والهجمــات الخطيــرة علــى حركتنــا الحقوقيــة .
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مــا  ان  غيــر   ٬ ومتعــددة  متشــابكة 
يربــط العــراق بجيرانــه اكثــر مــن هــذه 
يكــون  حيــث   ٬ المتشــابكة  الروابــط 
التاريــخ والقيــم والجغرافيــة واللغــة 
ــد هــذا التشــابك  ــن حاضــرة لتزي والدي
ومنتجــا  متينــا  لتجعلــه  اإلنســاني 
يضــر  فعــل  أي  مــن  يحــد  وتجعلــه   ٬
واقتصــاده  وامنــه  العــراق   بســيادة 
مبنيــة  الدوليــة  العاقــات  ان  مــع   ٬
والمســاواة  التكافــؤ  أســاس  علــى 
بصــرف  الــدول  بيــن  العاقــة  فــي 
النظــر عــن حجمهــا او عــدد ســكانها 

. االقتصاديــة  قدرتهــا  او 
او  العســكرية  االعمــال  جميــع 
عــدد  بهــا  تقــوم  التــي  السياســية 
قصــد  دون  او  بقصــد  الــدول  مــن 
الســيادة  علــى  وتتجــاوز  تخــرق 
الدولــي  القانــون  يرصدهــا  العراقيــة 
احتــرام  علــى  كتجــاوز  ويســجلها   ٬
العاقــات  وخــرق  الــدول  ســيادة 
المعاهــدات  علــى  وتجــاوز  الدوليــة 
بيــن  العاقــات  تلــك  تحكــم  التــي 

. الــدول 
والســلطة   للدولــة  كان  واذا 
ومجلــس النــواب التــي تحكــم البــاد 
واجــب الحفــاظ علــى ســيادة العــراق 
يملــي  والضميــر  الواجــب  فــان   ٬
عليهــا ان تترجــم هــذا الواجــب الــى 
تترجــم موقفهــا  مــن شــانها  أفعــال 
الرافــض لمثــل هــذه األفعــال ٬ وعــدم 
االســتنكار  بخطابــات  االكتفــاء 
يشــبع  ال  الــذي  المعنــوي  واالدانــة 
مــن  اكثــر  تكــرر  والــذي   ٬ جــوع  مــن 
مــرة دون جــدوى ٬ الشــارع العراقــي 
لمســتوى  ترقــى  بمواقــف  يطالــب 
وضعنــا  يكــون  وان  االعتبــار  رد 
القانونــي وفقــا لدســتورنا والقوانيــن 
تلزمنــا  التــي  الدوليــة  والمعاهــدات 
وان  بعضنــا  نحتــرم  ان  وتلــزم جيراننــا 
فــي  الجــوار  حســن  سياســة  نســلك 
العاقــات  تلــك  علــى  الحفــاظ  حــال 
المبنيــة علــى المصالــح المشــتركة .

 يتــم طــرح مفهــوم الســيادة بعــد 
األراضــي  تجــاوز عســكري علــى  كل 
بالشــأن  التدخــل  او   ٬ العراقيــة 
األســاس  ان  مــع   ٬ للعــراق  الداخلــي 
العاقــات  يحكــم  الــذي  القانونــي 
عــدم  أســاس  علــى  يقــوم  الدوليــة 
ــى الحــدود الوطنيــة ألى  التجــاوز عل
بلــد مــن البلــدان ٬ باإلضافــة الــى عــدم 
بــاي  الداخليــة  بشــؤونها  التدخــل 
الســيادة  تعــد  حيــث    ٬ كان  شــكل 
ــاء  ــا مهمــا واساســيا مــن اركان بن ركن
ــة ولهــذا فــان  عمليــة التعــدي  الدول
العراقيــة  األراضــي  التجــاوز علــى  او 
العــراق  سياســة  علــى  تعديــا  يعــد 
كذلــك   ٬ ســيادته  علــى  وتجــاوزا 
الداخليــة  بشــؤونه  التدخــل  فــان 
الجــوار  حســن  لمبــادئ  خرقــا  يعــد 
 ٬ الوطنيــة  ســيادته  علــى  وتعديــا 
تقــع  التــي  األفعــال  تلــك  وضمــن 
ضمــن طائلــة المســؤولية القانونيــة 
القانــون  لمبــادئ  وخرقــا  الدوليــة 
الدولــي ٬ وســببا مــن األســباب التــي 
تدعــو المنظمــة الدوليــة او المحاكــم 
للتحقيــق  اخضاعهــا  الدوليــة 
القــرارات  وإصــدار  والمحاكمــة 
للدولــة  رادعــا  التــي تشــكل  الازمــة 
٬ وعامــة ســلبية تضعهــا  المعتديــة 
والمحــرج  الضعيــف  موقــف  فــي 

. الدوليــة  والهيئــات  الــدول  امــام 
والعــراق يرســم سياســته الخارجيــة 
علــى أســاس مــا نصــت عليــه المــادة 
العراقــي والتــي  ( مــن الدســتور   8  (
تؤكــد علــي مراعــاة مبــاديء حســن 
فــي شــؤون  التدخــل  الجــوار وعــدم 
الــدول األخــرى الداخليــة ٬ كمــا حــدد 
الدســتور اللجــوء الــى حــل النزاعــات 
مــع الــدول بالوســائل الســلمية وعــدم 
اللجــوء للحلــول العســكرية او اعــان 
الحــرب ٬ كمــا يؤكــد العــراق علــى انــه 
يقيــم عاقاتــه الخارجيــة مــع جميــع 
أســاس  علــى  اســتثناء  دون  الــدول 
والتعامــل  المشــتركة  المصالــح 
بيــن  المشــتركة  والمصالــح   ٬ بالمثــل 
المشــتركة   المنافــع  تعنــي  الــدول 
والروابــط التــي تتشــارك بهــا ٬ ومــن 
خــال هــذه الروابــط والمنافــع تتعــزز 
العاقــات ويتــم التفاهــم واالنســجام 
بشــكل اكبــر ممــا يجمــع العــراق بــدول 

أخــرى .
فــان  األحــوال  جميــع  وفــي 
الكرامــة  تعنــي  الوطنيــة  الســيادة 
والشــرف الوطنــي ٬ والتجــاوز وخــرق 
الكثيــر  تعنــي  القيــم  هــذه  مثــل 
عنــد السياســي والمواطــن العــادي 
هنــاك  يكــون  ان  يســتوجب  مــا   ٬

الفعــل  وهــذا   ٬ فعــل  رد  لــكل  فعــل 
الــى  باللجــوء  بالضــرورة  يكــون  ال 
العمــل العســكري المواجــه للتجــاوز 
الــى  اللجــوء  ان  بــل   ٬ االعتــداء  او 
اشــكالها  بــكل  الســلمية  الوســائل 
والطــرق التــي ترســمها وصــوال للحــد 
دوليــا  المــدان  الفعــل  هــذا  وإيقــاف 
وانســانيا ٬ وان تتــم المحافظــة علــى 
المجتمــع  امــام  والكرامــة  الســيادة 

. الدولــي 
الــذي تقــوم  القانونــي  واالســاس 
يســتند  الــدول  بيــن  العاقــات  بــه 
والتفاهــم  الســيادة  احتــرام  علــى 
تنهــي  حلــول  إليجــاد  المشــترك 
تبــرز  التــي  او  القائمــة  اإلشــكاالت 
ال  األحــوال  جميــع  وفــي   ٬ امامهــا 
التعــدي  تجــاوز  او  الصمــت  يكــون 
ردة  أي  صــدور  عــن  النظــر  وصــرف 
الخنــوع  ســوي  معنــى  أي  فعــل 
السياســة  فــي  والتــردي  والضعــف 

. الخارجيــة 
ادانــة  حالــة  عــن  التعبيــر  أســاليب 
العراقيــة  الســيادة  علــى  التعــدي 
العــراق  مــع  تتشــارك  ايــة دولــة  مــن 
بالحــدود تأخــذ صــورا  واشــكال عديدة 
واألســاليب  الصــور  هــذه  ومثــل   ٬
وقانونيــة  سياســية  رســائل  تعكــس 
امــام مســمع وانظــار الــدول األخــرى 
 ٬ الدولــي  القانــون  تحتــرم  والتــي 
الســيادة  علــي  التعــدي  ويخلــق 
عــدم  اشــكال  مــن  شــكا  العراقيــة 
االطمئنــان والقلــق خصوصــا بعــد ان 
احــداث  الــى  األفعــال  بعــض  تــؤدي 
مواطنيــن  وممتلــكات  بــأرواح  اضــرار 
مدنييــن ٬ او اضعــاف مســار العمليــة 
تــردي  علــى  والعمــل  السياســية 
التدخــل  خــال  الدوليــة  ســمعتها 

. للعــراق  الداخلــي  بالشــأن 
الياخــذ  الســيادة  علــي  والتعــدي 
او  العســكري  التعــدي  صــورة 
او  الحــدود  مناطــق  علــى  التجــاوز 
 ٬ الداخليــة  الشــؤون  فــي  التدخــل 
المعنــوي  التعــدي  خــال  يبــرز  بــل 
يســعى  الــذي  االعــام  توجيــه  او 
الطائفيــة  وتأجيــج  الكراهيــة  لبــث 
والدعــوة  التفرقــة  علــي  والحــث 
ــاي شــكل كان ٬ ويتــرج هــذا  للقتــل ب
المــادي  التحريــض  اشــكال  الفعــل 
بســيادة  تضــر  التــي  والمعنــوي 
المــادي  الدعــم  ان  كمــا   ٬ العــراق 
لعمليــات اإلرهــاب والتخريــب يشــكل 
عليهــا  يعاقــب  دوليــة  جريمــة 

. الدولــي  القانــون 
الــدول  تربــط  التــي  الروابــط 

زهير كاظم عبود

 السيادة الوطنية
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الرأسـمالية  البلـدان  وكانـت 
واالشـتراكية تتسـابق فـي تقديم 
فـي  لاسـتثمار  لديهـا  مـا  أحسـن 
األطفـال والطفولـة، واليوم تعتبر 
األطفـال  أن  المتقدمـة  البلـدان 
األرسـتقراطية  الطبقـة  يمثلـون 
لمـا يتمتعـون بـه مـن حقـوق، ومـا 
الرفـاه  مسـتلزمات  مـن  لديهـم 
والمعنـوي.  المـادي  االجتماعـي 
يـزال  فـا  منطقتنـا  فـي  أمـا 
البروليتاريـا  إلـى  أقـرب  األطفـال 
الشـديدة،  لمعاناتهـم  الرّثـة، 
الحقـوق  مـن  الكثيـر  ولفقدانهـم 

كبشـر. األساسـية 

حقـوق  مؤشـرات  أهـم  ومـن 
علـى  األساسـية  الطفـل 
فـي  الحـق  الكونـي  المسـتوى 
الحيـاة والعيـش بسـام ومن دون 
الحقـوق،  لبقيـة  كمدخـل  خـوف 
البلـدان  مـن  العديـد  وُتعتبـر 
التسلسـل  أسـفل  فـي  العربيـة 
ميـدان  فـي  العالـم  دول  بيـن 
الحـروب  بسـبب  الطفـل،  حقـوق 
واإلرهـاب  المسـلحة  والنزاعـات 
التعصـب  نتـاج  وهـذه  والعنـف، 
ووليـده التطـرف العتبـارات دينيـة 
أو طائفيـة – مذهبيـة، أو إثنيـة، أو 
اجتماعيـة،  أو  لغويـة،  أو  سـالية، 

غيرهـا. أو 

أطفـال  مـن  العديـد  ويعانـي 
المنطقة، خصوصًا في فلسطين، 
مـن االحتال وذيولـه، والتداخات 
اإلقليميـة  واالختراقـات  الخارجيـة 
تجنيـد  فيهـا  بمـا  والدوليـة، 
فـي  وتجييشـهم  األطفـال 
إرهابيـة. وجماعـات  ميليشـيات 

إن أكثـر مـن ربـع مليـار طفـل في 
الفقـر  يعيشـون دون خـط  العالـم 
القسـوة،  بالغـة  ظـروف  وفـي 
تعـاون  إلـى  يحتـاج  الـذي  األمـر 
دولـي لوضـع حـّد لهـذه الظاهـرة 

. لمشـينة ا

يحتفـل العالـم كل عـام بيـوم 20 
باعتبـاره  الثانـي  تشـرين  نوفمبـر/ 
مـا  وهـو  العالمـي،  للطفـل  يومـًا 
أوصـت بـه الجمعيـة العامـة لألمـم 
ومنـذ   .19٥4 عـام  فـي  المتحـدة 
الطفولـة  اقترنـت  التاريـخ  ذلـك 
الشـامل  بمعناهـا  بالتنميـة 
أصبحـت  والتـي  واإلنسـاني 
المسـتدامة«  ب»التنميـة  تسـّمى 
»توسـيع  باختصـار  تعنـي  والتـي 
خيـارات النـاس..«، وقـد تطـّور هـذا 
المفهوم ليشـمل »حاجات الناس 
الحالية والمسـتقبلية« واكتسـب 
ب  بلورتـه  جـرت  حيـن  جديـدًا  عمقـًا 
»تعزيـز قـدرات النـاس الحالييـن من 
األجيـال  بقـدرات  المسـاس  دون 

المقبلـة«.

مهّمـة  مكانـة  التعليـم  واحتـّل 
الطفـل  حقـوق  منظومـة  فـي 
مـا  وهـو  المسـتدامة،  والتنميـة 
جوهانسـبورغ  )قمـة  إليـه  ذهبـت 
 3 علـى  اعتمـدت  التـي   ،)2002
أقانيم، وهي: التنمية االجتماعية 
والتنميـة  االقتصاديـة  والتنميـة 
ال  عضـوي  ترابـط  فـي  البيئيـة، 
أهـداف  لتحقيـق  بينهـا،  انفصـام 

فروعهـا. بمختلـف  التنميـة 

القومـي  »المجلـس  بـادر  وقـد 
السـودان«  فـي  الطفولـة  لرعايـة 
إلـى عقـد مؤتمـر عربـي - إفريقـي 
تزامنـًا  الطفولـة  أوضـاع  لمناقشـة 
الطفـل  بيـوم  االحتفـال  مـع 
»حقـوق  عنـوان  تحـت  العالمـي، 
أهـداف  منظـور  مـن  الطفـل 
التنميـة المسـتدامة 2030« وتحـت 
السـيادة وبإشـراف  رعايـة مجلـس 
االجتماعيـة،  التنميـة  وزارة 
للفاعليـات  واسـع  وبحضـور 
بالتنميـة  المعنيـة  الحكوميـة 
وبقيـة  والماليـة  والتخطيـط 
خبـراء  إلـى  إضافـة  القطاعـات، 
مدنيـة  ومؤسسـات  ومختصيـن 
فـي  العربيـة،  البـاد  مختلـف  مـن 
إلـى  إضافـة  ومغربهـا،  مشـرقها 
تمـت  العربـي، حيـث  الخليـج  دول 
ارتباطـًا  الطفولـة  مناقشـة قضايـا 
إطـار  فـي  المسـتدامة  بالتنميـة 
الجامعـة،  العامـة  المشـتركات 
بلـد،  كّل  فـي  الخاصـة  واألوضـاع 
خّطـة  االعتبـار  فـي  األخـذ  مـع 
المسـتوى  علـى  التنمويـة   2030
 17 تضّمنـت  والتـي  العالمـي، 

. فـًا هد

أهـداف  أن  مـن  الرغـم  وعلـى 
التنميـة المسـتدامة 2030 لـم تضـع 

ضمـن  مباشـر  بشـكل  الطفولـة 
تنـدرج  الطفولـة  أن  إاّل  أهدافهـا، 
بشـكل مباشـر، أو غيـر مباشـر، فـي 
السـّيما  األهـداف،  هـذه  صميـم 
والجـوع،  الفقـر  علـى  القضـاء 
وتعليـم  جيـدة  بصحـة  والتمّتـع 
وميـاه  نظيفـة  وبيئـة  جيـد، 
صالحـة للشـرب، وعمل، ومسـاواة، 

صحّيـة. ومـدن  وعـدل،  وسـام، 

الخرطـوم  إعـان  وُيعتبـر 
 10 تضّمـن  حيـث  متقدمـة،  وثيقـة 
منطلقـات أساسـية اسـتنادًا إلـى 
منطقتنـا،  فـي  الطفولـة  واقـع 
المنصـوص  بالمبـادئ  واسترشـادًا 
عليهـا فـي االتفاقيات واإلعانات 
الدوليـة، والسـّيما اتفاقية حقوق 
الطفـل الدولية لعام 1989 بشـكل 
خاص، والحقوق اإلنسـانية بشكل 

عـام.

لوضعـه  األولـى  الخطـوة  ولعـّل 
توفيـر  هـي  التطبيـق  موضـع 
بصـورة  لألطفـال  واألمـان  األمـن 
بصـورة  وللمجتمعـات  خاصـة، 
الغذائـي  األمـن  فيـه:  بمـا  عامـة، 
والمائـي  والتعليمـي  والصحـي 
عاقـة  لـه  مـا  وكّل  واالجتماعـي 
عـن  فضـًا  اإلنسـاني،  باألمـن 
التنشـئة  فـي  شـئ  التربيـة  دور 
تربيـة  فـا  لألطفـال،  السـليمة 
حقيقيـة للطفـل مـن دون تربيتـه 
والمواطنـة  المسـتقبل  علـى 
والسـام والتسـامح وقبـول اآلخـر 
واحتـرام التعـّدد الثقافي والتنّوع 
وحـق  واللغـوي  واالثنـي  الدينـي 

االختـاف.

األطفـال  تشـجيع  ينبغـي  كمـا 
وتنميـة  آرائهـم  عـن  للتعبيـر 
وحمايتهـم  بأنفسـهم  ثقتهـم 
مـن العنف واإلرهاب واالسـتغال، 
خصوصًا أنهم أكثر ضحايا الحروب 
حيـث  المسـّلحة،  والنزاعـات 
القتـل  وأعمـال  المخـدرات  تنتشـر 
القسـري  واالختفـاء  واالغتصـاب 
واالسـتغال،  واالبتـزاز  واالتجـار 
وتفشـي ظواهـر أطفـال الشـوارع 

وغيرهـا. والتسـّول، 

ذو  الطفولـة  عـن  الحديـث 
منطقتنـا،  فـي  خصوصـًا  شـجون، 
غنـى  وال  أساسـي  مؤشـر  وهـو 
اإليجابـي  بمعناهـا  للتنميـة  عنـه 
فـي التحقـق والداللـة، أو بمعناهـا 
والنكـوص،  التعّثـر  فـي  السـلبي 
الـذي  المحـور  هـم  فاألطفـال 
بـه درجـة التقـّدم والرقـي. تقـاس 

د. عبدالحسين شعبان

الطفولة والطبقة األرســتقراطية 
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المتمثلـة  العنـف  عناصـر  األسـري  للعنـف 
والنفسـي  والجنسـي  بـ)الجسـدي 
القانـون  يوضـح  واألقتصادي(..ولـم 
الـذي  األقتصـادي  العنـف  العراقـي 
علـى  الزوجـة  او  الـزوج  سـيطرة  يتضمـن 
احدهمـا  منـع  لألسـرة،او  المالـي  المصـدر 
ممتلـكات،او  او  سـلع  بتحصيـل  لآلخـر 
األقتصـادي  بالقـرار  احدهمـا  اسـتفراد 

باألسـرة. الخـاص 
علـى  تأكيـده  القانـون  غفـل  ولقـد 
فـي  شـيوعا  العنـف  انـواع  واكثـر  اخطـر 
النفسـي(  العراقي..)العنـف  المجتمـع 
الضحيـة  محاربـة  يسـتهدف  الـذي 
المعنـف  ًبإيجـاد  نفسـيا  معنويا،وإذاللهـا 
مسـمى  تحـت  تكـون  األعـذاركأن  لنفسـه 
الحبـس  الـى  فيعمـد  السـلطة  أو  الديـن 
الطـرد،  الحجـاب،  فـرض  الحريـة،  وتقييـد 
التحقير..وإذاللهـا  الجفـاء،  الهجـر، 
الشـتم،واتهامها  أو  بالدونيـة  وإشـعارها 
الـى  تـؤدي  التـي  التهديـد  أو  بالجنـون 
قتـل الطاقـات العقليـة واالصابـة بامـراض 
علـى  واالنكفـاء  االكتئـاب  مثـل  نفسـية 

الـذات.
أنـواع  إلـى  القانـون  مشـروع  يشـير  وال 
قضايـا  فـي  قبولهـا  يمكـن  التـي  األدلـة 
العنف األسري،التي حددها مكتب األمم 
والجريمـة  بالمخـدرات  المعنـي  المتحـدة 
بـ)أدلة الطب الشـرعي،أقوال الضحايا،صور 
خبراء،مابـس  فوتوغرافية،شـهادات 
ُمتلفة،تسـجيات  ممزقة،ممتلـكات 
مكالمـات  خلوية،وسـجات  هواتـف 

طـواريء..(.
ونوجـز البقيـة بوجـود اشـكاليات تخـص 
مـواد الصلح،والحماية،والواجبـات الخاصـة 
الرسـمية  والهيئـات  واألدعـاء  بالشـرطة 
القانون،شـّخصها  تنفيـذ  عـن  المسـؤولة 

بالقانـون. المعنيـون 

توصية
حكومـة  نوصـي  ذلـك،  ضـوء  فـي 
السـيد محمـد شـياع السـوداني بتشـكيل 
نفـس  علمـاء  اعضائهـا  بيـن  يكـون  لجنـة 
سياسـيا  مسـتقلين  وخبـراء  واجتمـاع 
لمراجعـة القانـون وتعديلـه بصيغـة تتفـق 
اولـى  الـذي  األسـامي  الديـن  وجوهـر 
نظـرة  اليهـا  ونظـر  كبيـرا  اهتمامـا  المـرأة 
تكريـم واعتـزاز وجعلهـا علـى درجـة واحدة 
واسـتوصى  التكريـم،  فـي  الرجـل  مـع 
بهـا النبـي محمـد خيـرا فـي خطبـة حجـة 
خيرا،فانكـم  بالنسـاء  اسـتوصوا   « الـوداع 
اخذتموهـن بأمانـة اللـه«، وأن يسـاير القيم 
الديمقراطيـة،  البلـدان  فـي  الحضاريـة 
فهويـة تقـدم وديمقراطيـة اي بلـد تكـون 
الرجـل  بيـن  المسـاواة  مبـدأ  بتطبيقـه 
متأخـرا  جـاء  وان  نأملـه  مـا  والمرأة..وهـذا 

سـنة! عشـرين 

 توطئة
فـي العـام )2019( صـدر قانـون )مناهضـة 
العنـف األسـري( متضمنـا )27( مـادة بـدأت 
بأنـه )كل فعـل أو امتنـاع  العنـف  بتعريـف 
عـن فعـل أو التهديـد بـأي منهما،يرتكـب 
أو  مـادي  ضـرر  عليـه  االسـرة،يترتب  داخـل 

معنـوي(..
االسـرة،وعلى  بـ)حمايـة  هدفـه  وحـدد 
مـن  والفتيـات  النسـاء  الخصـوص  وجـه 
كافـة اشـكال العنـف المبنـي علـى النـوع 
والوقايـة  انتشـاره  مـن  االجتماعي،والحـد 
مرتكبيه،والتعويـض  منه،ومعاقبـة 
الحمايـة  وتوفيـر  عنـه،  الناتـج  الضـرر  عـن 
لهـم  الازمـة  الرعايـة  للضحايا،وتقديـم 
المصالحـة  وتحقيـق  وتأهيلهـم، 
األسـباب  بتحديـد  وختمهـا  االسـرية(. 
العنـف  مظاهـر  مـن  في:)الحـد  الموجبـة 
أسـبابه،وحماية  علـى  األسـري،والقضاء 
الدولـة  وأفرادها،وتحمـل  لألسـرة 
مـن  المـرأة  لمسـؤولياتها،ووقاية 
بأشـكاله  عنفـًا  تشـكل  التـي  األفعـال 
السـعي  يسـتوجب  ممـا  المختلفـة، 
وماحقـة  األفعـال  تلـك  لتجريـم  الحثيـث 
مرتكبيها،وتوفيـر الخدمـات الازمة،ونظـرًا 
شـكا  يعـّد  المـرأة  ضـد  العنـف  لكـون 
لحقـوق  التمييز،وانتهـاكًا  اشـكال  مـن 
والمعاهـدات  بالصكـوك  االنسـان،والتزاما 
عليهـا  صـادق  الدولية،التـي  والمواثيـق 
األمـم  ميثـاق  مـع  العراق،وانسـجامًا 
علـى  األممية،وسـيرا  والقـرارات  المتحـدة 
خطـى مبـادئ المجتمـع الدولي،وتنفيـذًا 

الدسـتور(. مـن   29 المـادة  ألحـكام 

ما الذي حصل؟
حصل ان القانون لم يقر،ولقد استطلعت 

الرأي بخصوص األسباب،فحددت بثاثة:
)االسـاميون رفضـوا تمريـره والغريـب ان 

النائبـات فـي البرلمـان عارضنه بشـدة(.
)االحـزاب الشـيعية تحديـدا كانـت االشـد 
للشـريعة  مخالفـا  اعتبرتـه  ألنهـا  معارضـة 

االسـامية(.
)مشـروع قانـون العنـف ضـد المـرأة كان 
التغيير،وفيـه  بعـد  العـراق  الـى  قـدم  قـد 
مـادة تخـص حريـة المثليين،وكانـت ممثلة 
االمم المتحدة جنين باسـخارت قد رفعت 

علـم المثلييـن فـي وسـط بغـداد(.
الزمـن  فـي  العنـف  حـاالت  تضاعـف 

! طـي ا يمقر لد ا
لدينـا مـن األدلة مـا يؤكد تضاغف حاالت 
 2003 بعـد  العـراق  فـي  األسـري  العنـف 

بثاثـة: نكتفـي 
المعلومـة  )مركـز  تقريـر  افـاد  األول: 
النسـاء  )46%(مـن  بـأن  والتطويـر(  للبحـث 
للعنف،مسـتندا  يتعرضـن  العراقيـات 
نتائجهـا  ميدانية،قدمـت  دراسـات  الـى 
علـى  للقضـاء  الدولـي  اليـوم  بمناسـبة 
فـي  يصـادف  الـذي  المـرأة  ضـد  العنـف 
نوفمبـر  مـن تشـرين/  والعشـرين  الخامـس 
تعاطـي  ان  فيـه  عام.والافـت  كل  مـن 
بنسـبة)%64(  جـاء  المخـدرة  للمـواد  الـزوج 
محتـا المرتبـة الثانيـة فـي اسـباب العنـف 
بعـد المشـكات االقتصادية،يليـه بالمرتبة 
الـزوج  وبنسبة)٥6%(اسـتخدام  الثالثـة 
ينـص  التـي  حقوقـه  مـن  كحـق  للعنـف 

الديـن! عليهـا 
والتسـاؤل هنـا: ان العمليـة السياسـية 

جماهيرهـا،  لهـا  دينيـة  احـزاب  تقودهـا 
فكيـف فهمـوا الديـن على انـه يبيح للزوج 

زوجتـه؟. ضـد  العنـف  اسـتخدام 
لفضائيـة  اخبـاري  تقريـر  فـي  الثانـي: 
الطـاق  حـاالت  ان  أفـاد  الحرة-عـراق 
الكـرخ  بغـداد  تزايد،تتصدرهـا  بالعـراق فـي 
ارقامـا  مسـجلة  النجـف،  فالناصرية،ثـم 
عـدد  مـن   )%٥0( الـى  وصلـت  قياسـية 

. جيـن لمتزو ا
ووفقا لمجلس القضاء األعلى،بلغ عدد 
حالـة   )28689(  2004 فـي  الطـاق  دعـاوى 
الى)33348(،ووصلـت   200٥ فـي  ارتفعـت 
 2012 لتقفزفـي  الـى)36627(   2006 فـي 
الـى مـا يشـبه الكارثـة هـو )٥0(حالـة طـاق 
مقابـل )100(حالـة زواج..اي ان كل مليونـي 
طـاق!.  حالـة  مليـون  تقابلهـا  زواج  حالـة 
عربيـة  فضائيـات  بثـت   )2022 )آب  وفـي 
العراق..سـبع  فـي  الفتا)يحـدث  عنوانـا 
الواحـدة!(.. السـاعة  فـي  طـاق  حـاالت 

مـا جعـل القضـاة يصفـون ظاهـرة الطـاق 
االرهـاب!. ظاهـرة  تـوازي  صـارت  بأنهـا 

لـوزارة  دراسـة  افـادت  الثالـث: 
النسـاء  36%مـن  ان  الـى  التخطيـط)2012( 
الجسـدي  للعنـف  يتعرضـن  المتزوجـات 

األزواج. مـن  والجنسـي  والنفسـي 
ونضيـف رابعـا: اسـهام فيـروس كورونـا 
بتصاعد العنف في األسـرة العراقية وصل 
حـد ارتـكاب جرائـم ضـد أفرادهـا بمـا فيهـا 
األطفال،بسـبب  قتـل  او  حـرق  او  تعذيـب 
توالـي الخيبـات عبـر 19 سـنة والحجـر )غيـر 
الصحي(والتوتـر والعصبيـة وعـدم القـدرة 

علـى التحكـم بالغضـب.

تـــقويم
فـي  صـادق  قـد  كان  العـراق  ان  مـع 
)1986( علـى )اتفاقيـة القضـاء علـى جميع 
اشـكال التمييـز ضد المرأة – سـيداو(،ورغم 
ان لجنـة األمـم المتحـدة المعنيـة بالقضـاء 
المـرأة  ضـد  التمييـز  اشـكال  جميـع  علـى 
الـدول كافـة الـى اصـدار تشـريعات  دعـت 
لمكافحـة العنـف ضـد النسـاء،فان العـراق 
لـم  ولكـن  قانونـا  اصـدر  بـأن  اسـتجاب 
اقليـم  باسـتثناء  للتطبيـق  طريقـه  يأخـذ 
متطـورا  قانونـا  اعتمـد  الـذي  كوردسـتان 

بـه. خاصـا  االسـري  العنـف  لمناهضـة 
مـا  انـه  وجدنـا  للقانـون  قرائتنـا  ولـدى 
ضـد  للعنـف  تعريفـه  فـي  دقيقـا  كان 
مفهومنـا  فـي  يعنـي  هـو  المـرأة،اذ 
بهـذا  المعنييـن  السـيكولوجيين  نحـن 
الرجـل  مـن  يصـدر  سـلوك  الموضـوع:)اي 
بطابـع فـردي أو جماعـي، وبصـورة فعليـة 
أو رمزية أو على شكل محاولة أو تهديد أو 
تخويـف أو اسـتغال أو التأثيـر في اإلرادة، 
فـي المجـاالت األسـرية أو المجتمعيـة أو 
الرجـل أب،  المؤسسـية، سـواء أكان هـذا 
أخ، عـم، خـال، زوج، إبـن، زميـل، أو أي رجـل 
آخـر قريـب أو غريـب بقصـد إيذائهـا جسـديا 
بقصـد  لفظيـًا،أو  ًأو  نفسـيا  ًأو  جنسـيا  ًأو 
االنتقـاص  أو  التحقيـر والحـط مـن شـأنها 
أو  اإلنسـانية  حقوقهـا  انتهـاك  منهـا،أو 
فـي  يتسـبب  ممـا  كليهمـا،  أو  القانونيـة 
إحـداث أضـرار ماديـة أو معنويـة أو كليهمـا 
لـدى  شـخصي  غـرض  تحقيـق  بغيـة 

الضحيـة(. المـرأة  ضـد  المعَنـِف 
المتحـدة  األمـم  دليـل  ان  عـن  فضـا 
القانونيـة  التعريفـات  تشـمل  بـأن  يوصـي 

د. قاسم حسين صالح

 ما الذي حصل لقانون مناهضة العنف األسري ؟
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طائفيـة. ونتيجـة لسـياق عمـل الجامعـات 
فـي هـذا االتجاه، خلقت مناخـات انتقائية 
دعايـة  ترّجـح  الـرأي  عـن  التعبيـر  فـي 
تنتقـص مـن حقـوق االنسـان المدنيـة فـي 
الجامعـات العراقيـة وتحاكـم الطالـب فـي 
ملبسـه وتصرفـه ورأيـه حتـى وإن لـم يكـن 
لآلخريـن،  إسـاءة  أو  ضـرر  أّي  ذلـك  فـي 
انهـا اخـاق وأعـراف الطـرف السـائد دينيـًا 
فتـاوى  أسـاس  علـى  والقائـم  ومذهبيـًا 

اآلخـر. والغـاء  التمييـز 
المـادة 13- ثالثـًا- تنـّص علـى عقوبـات 
تصـل الـى سـنة وغرامـات ماليـة تصـل الى 
عشـرة مايين لكل من “ أهان علنًا نسـكًا أو 
رمزًا أو شخصًا موضع تقديس أو تمجيد أو 
احتـرام لـدى طائفـة دينيـة“، دون أن يحـّدد 
المَشـرع أي تفسـير ألي من المصطلحات 
يجعـل  مـا  وهـذا  النـص،  فـي  المذكـورة 
ليجعـل  يؤولـه  مـن  رحمـة  تحـت  النـص 
احتـرام  )موضـع  كانـت  شـخصية  أّي  مـن 
لـدى طائفـة دينيـة( يعاقـب مـن ينتقدهـا 
معنـى  بيـن  عندنـا  كبيـرًا  ليـس  )والفـرق 
اإلهانـة ومعنـى النقـد( بالحبـس والغرامـة 

الماليـة.
لذا، فحسـب ما نشـرته وسـائل اإلعام، 
ووتـش  رايتـس  هيومـن  منظمـة  طالبـت 
سـابق،  وقـت  فـي  نيويـورك،  ومقرهـا 
مجلـس النـواب بعدم تمرير مسـَودة “قانون 
حريـة التعبيـر والتظاهـر السـلمي“، واصفة 
ـق  ويضيِّ التعبيـر  حريـة  “يجـرِّم  بأنـه  إيـاه 
الدولـي“.  القانـون  ويخـرق  الحريـات  علـى 
مضيفًة، أن “االحكام القانونية الواردة فيه 
التعبيـر  لحريـة  المقتـرح  التجريـم  وكذلـك 
أو  المقدسـة  الرمـوز  إهانـة  يتنـاول  الـذي 
األشـخاص، يخرق بوضوح القانون الدولي“، 
أن  الـى  بيانهـا  فـي  المنظمـة  وخلصـت 
الـرأي  عـن  التعبيـر  حريـة  قانـون  مشـروع 
“يقـّوض  السـلمي  والتظاهـر  واالجتمـاع 
والتعبيـر  التظاهـر  فـي  العراقييـن  حـق 
عـن أنفسـهم بحريـة“. وأخيـرًا.. فـإن مشـروع 
التعبيـر  حريـة  اسـم  حمـل  الـذي  القانـون 
عـن الـرأي واالجتمـاع والتظاهـر السـلمي 
بالتماهي مع الفقرة )ثالثًا( من المادة )38( 
 ،200٥ عـام  الصـادر  العراقـي  الدسـتور  مـن 
والتـي بمجملهـا تتحـدث عـن كفالـة حريـة 
إضافـة  الوسـائل  بـكل  الـرأي  عـن  التعبيـر 
والطباعـة  الصحافـة  حريـة  كفالـة  الـى 
واإلعـان واإلعام والنشـر وحرية االجتماع 
والتظاهـر السـلمي، جـاء على قاعدة “نعم 
ولكـن“، أّي الموافقـة علـى نـص الدسـتور 
اطـاق  تمنـع  بمقّيـدات  وتكبيلـه  شـكًا 
معانـي الحريـة والعدالـة والمسـاواة فـي 

مضامينـه.

 جـاء مشـروع قانـون )حريـة التعبيـر عـن 
السـلمي(  والتظاهـر  واالجتمـاع  الـرأي 
العامـة  للحريـات  ضيقـة  ضفـاف  ليرسـم 
تفسـيرات  تقبـل  مبهمـة  رؤيـة  ويعطـي 
وتأويـات تقلب رأسـًا علـى عقب مفاهيم 
واالجتماعيـة  الفرديـة  والحقـوق  الحريـة 
غطرسـة  وتعـّزز  والمسـاواة  والعدالـة 
اإلثنيـة  المحاصصـة  سـلطة  وهيمنـة 
ومفاهيمهـا  وتقاليدهـا  والطائفيـة 

. وأخاقياتهـا
مـن  الكثيـر  القانـون  مشـروع  ويثيـر 
التسـاؤالت وينجـرف نحـو محاذيـر البـد مـن 
قانـون  أمـام  ملّيـًا، فنحـن  التوقـف عندهـا 
هـو عـن حـق، مـن أكثـر القوانيـن خطـورة 
فـي  الديمقراطـي  النظـام  تطـور  علـى 
الحريـة  تشـكل  أن  يجـب  والـذي  العـراق 

وأساسـه. روحـه  والمسـاواة  والعدالـة 
قانونيـة  دراسـة  صـدد  فـي  لسـت 
أنـه البـد مـن اإلشـارة  لمشـروع القانـون إال 
مثـل  مـواده  بعـض  فـي  جـاء  مـا  الـى 
حريـة  بـأن  األولـى،  المـادة  فـي  تفسـيره 
حريـة  حصـرًا  تشـمل  الـرأي  عـن  التعبيـر 
الجنسـية  يحمـل  الـذي  أي  )المواطـن(، 
القانـون  فمشـروع  وبالتالـي  العراقيـة، 
ابنـاء  مـن  المواطنيـن(  )غيـر  حريـة  يتجـاوز 
الجاليـات األخـرى فـي العـراق فـي التعبير 
عـن آرائهـم وأفكارهم، وهذا اضافة لكونه 
الديمقراطيـة  لمفهـوم  صريحـًا  تجـاوزًا 
العالمـي  االعـان  يخالـف  فإنـه  الواسـع 
الديمقراطيـة  واألعـراف  اإلنسـان  لحقـوق 

العالميـة.
فـي  الـواردة  للصياغـة  بالنسـبة  أمـا 
الـرأي  عـن  التعبيـر  حريـة  أواًل-   1 المـادة 
واآلداب  العـام  بالنظـام  اليخـل  )بمـا 
العامـة( فإنهـا اضافـة الـى كونهـا مبهمـة 
وفضفاضة، بغياب تفسير محدد لمفهوم 
اآلداب العامـة والنظـام العام، فهي قابلة 
ال  الـذي  المشـّرع،  مـزاج  بحسـب  للتأويـل 
الحريـات  تقييـد  لصالـح  إال  اليـوم  يميـل 

والعامـة. الشـخصية 
كما أن المادة 1 ثانيًا – “حق المعرفة، حق 
المواطـن فـي الحصـول علـى المعلومـات 
التـي يبتغيهـا من الجهات الرسـمية وفق 
المتعلقـة  المعلومـات  وخاصـة  القانـون 
سياسـة  أو  قـرار  أّي  ومضمـون  بأعمالهـا 
تخـّص الجمهـور“، فهـي تكـرار مبتـور لقـرار 
كونهـا  الشـأن  بهـذا   ٥9 المتحـدة  األمـم 
الحـق،  هـذا  فـي  مهمـًا  جانبـًا  تؤكـد  لـم 
وهـو عـدم اقتصـاره علـى الحصـول علـى 
المعلومـة وإنمـا يتعـدى ذلـك الـى حريـة 

بالمعلومـة. التصـرف 
مشـروع  مـن  الثانـي  الفصـل  فـي 
المـادة  الـرأي(  التعبيـر عـن  )حريـة  القانـون 
والجهـات  الـوزارات  إلـزام  يجـر  لـم  أواًل،   3
غيـر المرتبطـة بـوزارة، انشـاء قاعـدة بيانـات 
الجمهـور مـن االطـاع  مفتوحـة ليتمكـن 
عليهـا، وتركـت خيار انشـاء قاعدة البيانات 
بـوزارة،  المرتبطـة  غيـر  والجهـات  للـوزارات 
كمـا خّيرتهـا كذلـك بنشـر المعلومـات عـن 
تسـويٌف  ذاتـه  بحـد  وهـذا  أعمالهـا.  سـير 
نـص  وفـي  الـرأي.  عـن  التعبيـر  لحريـة 
المـادة 7- ببنودهـا األربعـة التـي تربـط حق 
االجتماع العام بالحصول على اذن مسبق 

يتضمـن معلومـات تفصيلية عـن االجتماع 
مـن  ذلـك  الـى  ومـا  منظميـه  واسـماء 
التنفيذيـة  السـلطة  تلقيهـا  مسـؤوليات 
مـن  فإنهـا،  لاجتمـاع،  المنظميـن  علـى 
وجهـة نظرنـا، تشـّكل قيـدًا علـى الحريـات 
لمنظمـي  وتلميحـًا  للحكومـة  وسـيطرًة 
حـق  مـن  فليـس  بالمسـاءلة.  االجتمـاع 
بخـروج  تقبـل  ال  أو  تقبـل  أن  السـلطات 
تأميـن  علـى  مجبـرٌة  وهـي  تظاهـرات، 
اشـعارها  بعـد  غيـر  ال  فقـط  لهـا  الحمايـة 
المـادة  تنـص  التظاهـرات.  ومـكان  بموعـد 
“عقـد  حظـر  علـى  القانـون  مشـروع  مـن   9
العبـادة  أماكـن  فـي  العامـة  االجتماعـات 
أو المـدارس أو الجامعـات أو دوائـر الدولـة، 
اال اذا كانـت المحاضـرة أو المناقشـة التـي 
يعقـد االجتمـاع مـن اجلهـا تتعلـق بغـرض 
وربمـا  األماكـن“.  تلـك  لـه  خّصصـت  ممـا 
العبـادة  دور  أن  العراقـي  المشـّرع  فـات 
لاجتماعـات  أماكـن  تقليديـًا،  اصبحـت 
الشـؤون  فـي  الخطـب  وإلقـاء  العامـة 
الدينيـة والسياسـية، واذا تجاوزنـا مسـاجد 
المسـاجد  مـن  والعديـد  والكاظميـة  براثـا 
منابـر  فـإن  بغـداد،  فـي  أصـًا  المسّيسـة 
منابـر  اصبحـت  وكربـاء  النجـف  مسـاجد 
نعـرف  منهـا  بامتيـاز،  سياسـية  اعاميـة 
الدينيـة  الحـوزة  المرجعيـة ورمـوز  مواقـف 
فـي النجـف األشـرف من القضايـا الدنيوية 

خاصـة. بصـورة  والسياسـية 
فـي  أرى  وال  بالتأكيـد،  الضـروري  مـن 
العبـادة  دور  مهـام  حصـر  مثلبـًا،  ذلـك 
الواجبـات  وأداء  اللـه  عبـادة  بشـؤون 
والشـعائر الدينيـة، ولكـن تغييـر واقع هذه 
المؤسسة الدينية يفترض أواًل منع اقحام 
تغييـرات  وإجـراء  السياسـة  فـي  الديـن 
جذريـة فـي صلب النظام السياسـي تمنع 
فـي  والمذهبـي  الدينـي  الشـأن  زج  فيـه 
الجميـع  يعـي  وأن  السياسـي.  النشـاط 
خطـورة هـذا المنزلـق الخطيـر الـذي انتـج 
فكـر ومؤسسـات اإلرهـاب وجعـل الخطبـة 
)داعـش(  االسـامية  للدولـة  التأسيسـية 
تنطلـق علـى لسـان ابـو بكـر البغـدادي مـن 

الموصـل. فـي  النـوري  جامـع 
أمـا نـص العبـارة األخيـرة فـي المـادة 9 
الدولـة،  المـدارس والجامعـات ودوائـر  عـن 
الحظـر  ولتسـويف  للتأويـل  قابلـة  فهـي 
الـذي جـاء فـي صـدر المـادة. فـكل اجتماع 
ان  يمكـن  األماكـن  تلـك  فـي  سياسـي 
يلَبـس بمسـِوغ يخرجـه مـن الحظـر كإيـاء 
المؤسسـات  بتلـك  لفظـًا  ولـو  االهتمـام 
فـي  حصـل  كمـا  الرسـمية  والدوائـر 
الشـهرين األخيريـن عند زيـارة رئيس الوزراء 
واسـط  لجامعـة  العبـادي  حيـدر  الدكتـور 
الخزعلـي  قيـس  الشـيخ  زيـارة  وبعدهـا 
الزيارتيـن  تبـع  ومـا  القادسـية  لجامعـة 
فـي  وفوضـى  احتجاجيـة  أعمـال  مـن 

الجامعتيـن.
الواقـع هـو أن الجامعـات قـد اصبحـت 
والمذهبيـة،  الدينيـة  للنشـاطات  مراكـز 
يتسـابق في انشطتها االساتذة والطلبة 
مدعومين من رؤساء الجامعات والعمداء، 
اللوجسـتية  التسـهيات  كل  وتقـدم 
الكليـات  قاعـات  فـي  نـدوات  إلقامـة 
إحيـاًء لمناسـبات جلهـا ذات صبغـة دينيـة 

د. جاسم الصفار

حول مشروع قانون حرّية التعبير والتظاهر السلمي

صفحة 6 المنتــدى الديمقراطــي العراقــي العــدد ) 117 ( كانــون األول  2022



تخفيـض  إلـى  الحكومـة  تسـعى 
إلغـاء  خـال  مـن  االتصـاالت  كلفـة 
مبيعـات  علـى  بالمئـة   20 الــ  ضريبـة 
العبـادي  حكومـة  الرصيـد.  بطاقـات 
كانـت قـد فرضـت تلك الضريبـة، ضمن 
حزمـة إجراءات لتعظيـم موارد الدولة 
فـي ظـل االزمـة الماليـة آنـذاك، لكـن 
الحكومـات المتعاقبـة اسـتمرت فـي 
المالـي،  الوضـع  تحسـن  رغـم  فرضهـا 

شـركات  كل  التـزام  حقيقـة  حـول  شـبهات  وجـود  ورغـم 
الخزينـة. إلـى  المبالـغ  هـذه  بتحويـل  االتصـاالت 

إلغـاء هـذه الضريبـة يخفـف عـن كاهـل المواطـن، وهـو 
أقصـى مـا تسـتطيع فعلـه الـوزارة، التـي ال يمكنهـا فـرض 
تخفيـض علـى أسـعار المكالمـات علـى شـركات االتصاالت، 
االعـام  هيئـة  وكـون  الحـر،  االقتصـاد  لقوانيـن  وفقـًا 
واالتصـاالت هـي جهـة التعامـل مـع هـذه الشـركات. لكـن 
مشـكلة أسـعار االتصـاالت ال تتعلـق بالمكالمـات الخليويـة، 
االتصـال  وسـيلة  هـو  بـات  الـذي  االنترنـت،  بمشـكلة  بـل 
األوسـع بفعـل البرامـج الصوتيـة- الفيديويـة، التـي تعمـل 
خدمـة  األسـوأ  الـدول  بيـن  مـن  هـو  العـراق  خالـه.  مـن 
الـوزارة  وبإمـكان  واحـد  السـبب  لإلنترنـت.  سـعرًا  واألغلـى 
الضوئـي،  الكيبـل  خـال  مـن  تمـر  االنترنـت  حـزم  معالجتـه. 
مـن  الحـزم  تمريـر  علـى  وتسـتوفي  الـوزارة  تحتكـره  الـذي 
خالـه أسـعارًا، تمثـل عشـرين ضعـف مـا تتقاضـاه دولة مثل 
الذاتـي  التمويـل  علـى  تعتمـد  أنهـا  الـوزارة  ذريعـة  األردن. 
وأنهـا تريـد تأميـن رواتـب موظفيهـا، الذيـن يفـوق عددهـم 
مسـتهلكو  يدفعـه  ذلـك  ثمـن  لكـن  موظـف،  ألـف   24 الــ 
خدمـة االنترنـت مـن جيوبهـم وأعصابهـم مـن خـال ارتفـاع 
الشـركات  أن هـذه  هـو  يحـدث  مـا  الجـودة.  وقلـة  االسـعار 
تعمـد إلـى عكـس مـا تدفعه من أجور عالية لقاء اسـتخدام 
إلـى  الكيبـل الضوئـي، علـى أسـعار خدماتهـا، كمـا تعمـد 
تقليـل سـرعة االنترنـت كـي تعـوض مـا تدفعـه للـوزارة. هـذا 
الشـركات  هـذه  يدفـع  األسـعار  تخفيـض  وعـدم  االحتـكار 
كردسـتان  اإلقليـم  مـن  االنترنـت  حـزم  تهريـب  إلـى  أيضـا 

الـوزارة.  ومنافـذ مـع دول الجـوار بعيـدا عـن 
فهـي  الحيـاة،  عصـب  اليـوم  باتـت  االنترنـت  شـبكة 
بـل  وحسـب،  وفيديـوي  صوتـي  اتصـال  وسـيلة  ليسـت 
تعتمـد عليهـا قطاعـات الخدمـات كافـة، وعليهـا يتوقـف 
قطـاع  إلـى  النظـرة  والصحـة.  والتعليـم  السـوق  نشـاط 
المـردود  تحقيـق  هـدف  عـن  تبتعـد  أن  يجـب  االتصـاالت 
المـدى،  البعيـد  المـردود  بـل  للخزينـة،  والسـريع  المباشـر 
عجلـة  دفـع  فـي  العنكبوتيـة  الشـبكة  دور  خـال  مـن 
إنجـازا  يوفـر  بمـا  كافـة،  واالقتصاديـة  الخدميـة  القطاعـات 
نظـرة  إلـى  نحتـاج  ذلـك  قبـل  ووقـت.  وجهـد  كلفـة  بأقـل 
عقليـة  مـن  والخـروج  الخـاص،  القطـاع  لشـركات  إيجابيـة 
التخويـن والسـعي لحصـر القطاعـات كلهـا بيـد الدولـة بمـا 
ال ينسـجم مـع سياسـة االقتصـاد الحـر. فـي الوقـت نفسـه 
فـإن القطـاع الخـاص سـيصاب بـداء الفسـاد والتقصيـر في 
لـه مـن  اذا مـا امتـد الفسـاد السياسـي  تقديـم الخدمـات، 
خـال توفيـر سياسـيين فاسـدين الغطـاء لتقصيـر وتاعـب 
شـركات هـذا القطـاع وهذا ما يحدث حاليـًا. القطاع الخاص 
ينجـح فـي دفـع عجلـة االقتصـاد والخدمـات إلـى اإلمـام اذا 
مـا خضـع لضوابـط ومراقبـة جهـات رسـمية معنيـة، بعيـدا 

للسياسـيين. شـخصية  مصالـح  عـن 
وزارة  بيـن  تعـاون  إلـى  تحتـاج  االتصـاالت  شـركات   
ضبـط  أجـل  مـن  واالتصـاالت  االعـام  وهيئـة  االتصـاالت 
جـودة  األكثـر  الخدمـة  تقديـم  فـي  ومسـاعدتها  أدائهـا 

سـعرًا. واألرخـص 

مـا  وليـدة  ليسـت  السـكن  ازمـة   
واخـذت  فـي2003   التغييـر  بعـد 
تتفاقـم  وتـزداد الحاجـة الـى  اعـداد 
كبيـرة مـن الوحـدات السـكنية ومـا 
الحاجـة  نمـو  مـن  اقـل  منهـا  يبنـى 
وسـعتها “ والبرنامـج الـذي صادقـت 
نصـت  السـوداني  حكومـة  عليـه 
احـدى فقراتـه علـى توزيـع ٥00 الـف 
ببنـاء  والوعـد  االراضـي  مـن  قطعـة 

مـدن سـكنية جديـدة  وهـو ذات المشـروع  الـذي تبنتـه  
حكومة الكاظمي تحت عنوان داري قبل اكثر من عام 
مـن نهايـة واليتهـا  مـن دون تـوزع قطعـة ارض واحـدة 

مسـتحقيها.  علـى 
والخشـية او باألحرى ان البرنامج يثير القلق ويعطي 
االنطبـاع بانـه  مجـرد وعـود وحبـر علـى ورق   فهـو يخلـو 
بهـا  الموعـود  االراضـي  لتسـليم  محـددة  مواعيـد  مـن 
لهـذه  التحتيـة  البنيـة  لبنـاء  زمنـي  سـقف  ال  وكذلـك 
االحيـاء ولـم توضـع تصاميـم للخدمـات “ وال احـد يـدري 
مـن  ذلـك  الـى  ومـا  القطـع   هـذه   افـراز  حقـا  تـم  هـل 

مسـتلزمات بنـاء مـدن جديـدة . 
تزعـم   يـوم   “ االلهـاء  فـي  شـاطرة  الحكومـة  ولكـن 
انهـا بصـدد اكمـال تسـجيل االراضـي وحـددت الفئـات 
المشمولة بالتوزيع “ واكثر من هذا تعد بإطفاء  اثمانها 
وغيـر ذللـك مـن االعـذار التي ال قناعة فيها وينتج عنها   
تأييـس النـاس مـن نيـل حقهـم الدسـتوري فـي سـكن 

مائـم .
غيرانهـا  اولويـة  يعتبرهـا  البرنامـج  فـي  فقـرة  كل 
تـراوح فـي مكانهـا أي نسـمع جعجعـة وال نـرى طحنـا 
“ ازمـة السـكن  تقتضـي ضـرورة حلهـا ان تشـمر الدولـة 
وتخصيـص  موظفيهـا  سـواعد  عـن  مؤسسـاتها  بـكل 
المـوارد كافـة وتتخـذ االجراءات الملموسـة والحقيقية 
لحـل  التشـريعات  وسـن  المنـازل  انشـاء  لتسـهيل 

. تواجههـا  التـي  العراقيـل 
الباد بحاجة ٥ر3مليون منزل هذا غير النمو المسـتمر 
تسـتطيع  ال  مـا  وهـذا   “ السـكن  نوعيـة  وتحسـين 
اشـراك   مـن  البـد  لذلـك  لوحدهـا  بـه  القيـام  الحكومـة 
القطاع الخاص وتشـجيع االسـتثمار ومراقبته “ واالتجاه 
بقـوة  للبنـاء العمـودي الـذي يعتبـر اقـل كلفـة ويوفـر 
بعـض المسـتلزمات “ كمـا لماحـظ  ان االسـتثمار يتجـه 
نحـو تلبيـة  طلبـات الفئـات االجتماعيـة  ذات االحـوال 
بالواقـع  خصهـا  جانـب  الـى   “ الميسـورة  االقتصاديـة 

المخدومـة.. والمناطـق  الجغرافيـة 
التسـهيات ينبغي ان تمنح الى الفئات ذات الدخل 
المحدود والفئات الفقيرة  وللمساعدة في  ان تحصل 
علـى فـرص شـراء مسـكن فـي آجـل  معلـوم  وبسـعر 

يتناسـب  مـع دخولهـم ..
من الضروري اشـراك االتحادات المهنية والمنظمات 
السـكن  مشـاريع  ومتابعـة  تنفيـذ  فـي  الجماهيريـة  
شـركات  الـى  وااليعـاز  اوال  لهـا  التسـهيات  وعطـاء 
القطـاع العـام للبنـاء للتعـاون معهـا  بـدال مـن البطالـة 
المقنعـة التـي يعانـي منهـا وعدم القدرة على تسـديد 

رواتـب واجـور موظفيهـا .

ماجد زيدان
 مشكلة االتصاالت : االنترنت حكومة السوداني وازمة السكن

سالم مشكور
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 بمناسبة االعالن العالمي لحقوق االنسان الجمعية 

العراقية لحقوق االنسان في امريكا تدعو الى مناهضة 

التعذيب واالبتزاز، وضمان الحريات العامة

بيان منظمة الدفاع عن حقوق االنسان في العراق/ المانيا 

) اومرك( .. من اجل  عولمة حقوق االنسان  بوجهها 

االنساني وتحقيق العدل والسالم على أرضنا الطيبة  .. !

 تحـل علينـا اليـوم الذكـرى ال )74( لإلعـان العالمـي 
المهمـة  التاريخيـة  الوثيقـة  تلـك  االنسـان،  لحقـوق 
والحمايـة  العـدل  وتضمـن  التمييـز،  تناهـض  التـي 
أي  عـن   ً بعيـدا  االنسـان  وحريـة  لكرامـة  الكاملـة 
اعتبارات ان كانت بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، 

السياسـي.  الـرأي  أو  يـن،  الدِّ أو  اللغـة،  أو 

 اغلـب دول العالـم تحتفـل بهـذا اإلعـان وتسـعى 
وضمـان  االنسـان  حقـوق  قيـم  احتـرام  الـى  جاهـدة 
العيـش الكريـم لشـعبها اال فـي الدولـة العراقية يصر 
اتباع الفسـاد على تحطيم امال الشـعب الصابر الذي 
يمـر بظـروف قاهـرة وأوضـاع اقتصاديـة صعبـة نتيجـة 
تسلط الطبقة السياسية على مقدرات الدولة التي 
أدت الى ضعف الخدمات األساسية وانتشار البطالة، 
وبـروز عمليـات التعذيـب واالسـتبداد والظلـم من قبل 
اللجـان التحقيقيـة التابعة لألجهزة األمنية في مراكز 
التوقيـف والمعتقـات، وابتـزاز المواطنيـن، وتكميـم 
االفـواه، وانتشـار السـاح والميلشـيات الخارجـة عـن 
القانـون، الـى جانـب  الفسـاد اإلداري والمالي والهدر 
مـن  للعديـد  الفاحـش  والثـراء  العـام،  للمـال  الفظيـع 
أدى  ممـا  وحاشـيتهم،  والسياسـيين  المسـؤولين 

الـى تدميـر مرتكـزات الدولـة العراقيـة.  

الـى  الثاثـة  الرئاسـات  العراقيـة  الجمعيـة  وتدعـو 
إيقـاف كافـة االنتهـاكات والتجـاوزات، وضمـان تعزيـز 
اإلجـراءات  بتشـديد  تناشـد  كمـا  العامـة،  الحريـات 
الجهـات  مـع  والعمـل  الفاسـدين،  ضـد  القانونيـة 
الدولية المعنية من اجل استرجاع األموال المسروقة 
السـاح  البـاد، وانهـاء ملفـات  الـى خـارج  والمهربـة 
الكيديـة، وعمليـات  المنفلـت، والنازحيـن، والدعـاوي 

العراقيـة. الدولـة  جسـد  مـن  واالبتـزاز  التعذيـب 

الجمعية العراقية لحقوق االنسان
في الواليات المتحدة االمريكية

9/كانون األول/2022

 ونحن نقترب من نهاية عام 2022 -، بجميع ايجابياته 
وسلبياته-يسـر منظمتنـا  ) اومـرك(  ان  تبعـث اطيـب 
اعيـاد  حلـول   بمناسـة  التبريـكات  واصـدق  التهانـي 
الميـاد المجيـدة وعيـد راس السـنة الجديـدة متمنيـن 
والتقـدم  واالسـتقرار  الرفاهيـة  جمعـاء  للبشـرية 

والسـام…
وفي هذه المناسبة العزيزة  تؤكد  منظمتنا على؛

الدفـاع عـن حقوق االنسـان المتعددة وعلى رأسـها 
1 - حريـة الفكـر والتعبير ، 

خاصـة وان ممثلـي الشـعب يناقشـون هـذه االيـام 
قانـون اقـرب الـى تكميـم االفـواه  ومصـادرة الحريـات  

الديمقراطيـة التـي  كفلهـا الدسـتور. 
2 - تدعوا منظمتنا  لتحقيق العدل والمساواة في 
الحمايـة القانونيـة  فـي محاربة الفسـاد والمفسـدين، 

واالنهـاء التـام لوجود السـاح خارج نطـاق القانون ،
انتهـاكات  مسـببات  مقدمـات  فـي  تعتبـر  النهـا 

العـراق.. فـي  االنسـان.  حقـوق 
3 - تدعـوا منظمتنـا الـى العنايـة بوضـع  المسـاجين  
وتوفيـر  والمغيبيـن  السياسـيين  والموقوفيـن 

.. لهـم  وعادلـة  نزيهـة  محاكمـات 
4 - متابعـة احـوال المهجريـن والنازحيـن والاجئيـن 
والقيام باغاق مخيماتهم  واعادتهم الى مناطقهم 
التحتيـة   البنيـة  وتوفيـر  وتعويضهـم  ومسـاكنهم   
االنسـانية االساسـية للحيـاة الائقـة  االنسـانية لهـم. 
الدولـي  المجتمـع  منظمتنـا   تدعـوا   ، ختامـا    -  ٥
لتنظيـف  الجـاد  العمـل  الـى   الدوليـة  والمنظمـات 
االلغـام  مـن  العسـكرية  واالعمـال  الحـروب   مخلفـات 

.. المنضـب  والبروتونيـوم 
اقـرار  الـى  الدولـي  المجتمـع  منضمتنـا  وتدعـوا   -6
والظلـم  الحـروب  مـن  خاليـا  جديـد  عالمـي  نظـام 
واالستغال والتمييز العنصري واالضطهاد القومي 
والدينـي والمذهبـي والفكـري وكل انـواع انتهاكات 

االنسـان  حقـوق 
وان يعييش الجميع في رحاب نظام اكثر؛

حرية ، وديمقراطية ، وعدالة  أجتماعية وسام..

االمانة العامة الومرك.
2023 /12 /23
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 بيان الجمعية العراقية لحقوق االنسان / بغداد 
بمناسبة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

وإعــادة الباقيــن مــن المهجريــن والنازحيــن 
الســاح  وحصــر  األصليــة  مناطقهــم  إلــى 
مــن  األبريــاء  ســراح  وإطــاق  الدولــة  بيــد 
والمخبــر  األســماء  تشــابه  ضحايــا  الســجناء 
المغيبيــن،  مصيــر  عــن  والكشــف  الســري، 
وإعــادة النظــر فــي رواتــب ذشــوي الدخــل 
أوضــاع  وتحســين  والمتقاعديــن،  المحــدود 
ومعاملتهــم  مأكلهــم  فــي  المســجونين 
التلــوث  ظاهــرة  ومعالجــة  اإلنســانية، 
المخــدرات  وانتشــار  والتصحــر  والجفــاف 
بنطــاق واســع واأللغــام المزروعــة والوضــع 
واألزمــات  المتــردي  والتعليمــي  الصحــي 
المشــاكل  فيهــا  بمــا  البــاد  فــي  القائمــة 
العــراق   – كوردســتان  إقليــم  مــع  القائمــة 
بذلــك  منصفــة  قوانيــن  إصــدار  خــال  مــن 
توحيــد  يتطلــب  وهــذا  الدســتور  وفــق 
الحكوميــة  الســلطات   ( الجميــع  جهــود 
المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات  واألحــزاب 
وحقــوق اإلنســان ( للقيــام بحملــة تثقيفيــة 
قانونيــًا  المواطنيــن  وعــي  مســتوى  لرفــع 
المطاليــب  ودعــم  وحقوقيــًا  وأخاقيــًا 
والمعتصميــن  للمتظاهريــن  المشــروعة 
وإطــاق  القتلــة  ومحاكمــة  الســلميين 
ســراح المختطفيــن والقضــاء علــى ظاهــرة 
والمحاصصــة  واإلداري  المالــي  الفســاد 

. العــام  المــال  وســرقة 
كمــا يجــب وضــع حــد للتدخــات العســكرية 
والسياســية فــي شــؤون العــراق الداخليــة 
مــن قبــل بعــض الــدول اإلقليميــة والخارجيــة 
ألنهــا تمــس بســيادة وأمــن البــاد والقانــون 

الدولــي .

2022/12/10                  الجمعيــة العراقيــة 
لحقــوق اإلنســان / بغداد                                                               
 

2022/12/10 ذكــرى صــدور  اليــوم   يصــادف 
تلــك  اإلنســان،  لحقــوق  العالمــي  اإلعــان 
اإلنســان  حقــوق  لحركــة  األهــم  الوثيقــة 
مبــادئ  بحــق  وتعتبــر  التاريــخ  مــدى  علــى 
للمجتمعــات واألفــراد  أساســية وحقوقيــة 

. العالــم  فــي 
مآســي  نتيجــة  العالمــي  اإلعــان  صــدر 
الحــرب العالميــة الثانيــة والتي راح ضحيتها 
عشــرات الماييــن مــن البشــر وخــراب ودمــار 
آلالف المــدن والقــرى والقصبــات ، مورســت 
طالــت  وبربريــة  وحشــية  أعمــال  خالهــا 

كرامــة اإلنســان مــن كل النواحــي .
هــذا  إصــدار  علــى  عامــًا   )74( مــر  لقــد 
عليــه  وقعــت  والــذي  العالمــي  اإلعــان 
العــراق  فيهــا  بمــن  العالــم  دول  معظــم 
فــإن  ذلــك  ورغــم  متقدمــة  كبــرى  ودول 
بحــق  مســتمرة  واإلنتهــاكات  التجــاوزات 
البشــرية وبأشــكال وأســاليب مختلفــة مــن 
الوثيقــة. علــى  الموقعيــن  معظــم  قبــل 
وفــي بلدنــا العــراق والــذي عانــى شــعبنا 
المحتليــن  قبــل  مــن  االضطهــاد  مــن  فيــه 
الديكتاتوريــة  واألنظمــة  الســابقين 
واالســتبدادية وحتــى بعــد ســقوط النظــام 
 )2003( عــام  البائــد  القمعــي  الدكتاتــوري 
وتجــاوزات  انتهــاكات  إلــى  تعــرض  وقــد 
العامــة  المجــاالت  مختلــف  وفــي  واســعة 
بتطبيــق  االلتــزام  يتــم  ولــم  والخاصــة 
وال  العالمــي  لإلعــان  األساســية  المــواد 
الخاصــة  الدوليــة  والمعاهــدات  المواثيــق 
العراقــي  الدســتور  بمــواد  وحتــى  بذلــك 

.  )200٥( عــام  عليــه  المســتفتى 
لحقــوق  العراقيــة  الجمعيــة  فــي  وإننــا 
العــام  يكــون  ألن  ندعــو  بغــداد   / اإلنســان 
ــًا للشــعب العراقــي وأكثــر  المقبــل عامــًا آمن
احترامــًا لحقــوق اإلنســان مــن بعــض األجهــزة 
األمنيــة واألحــزاب المتنفــذة فــي الســلطة، 
تكــون هنــاك محاســبة جديــة وعادلــة  وأن 
لــكل مــن ينتهــك هــذه الحقــوق، وأن يوضــع 
ــز بيــن  ــكل أشــكال التهميــش والتميي حــد ل
العراقــي  المجتمــع  ومكونــات  المواطنيــن 
والديــن  والقوميــة  الجنــس  أســاس  علــى 
الوطنــي  السياســي  والفكــر  والمذهــب 
القتــل  جرائــم  مــن  الحــد  إلــى  يصــار  وأن   ،
واالتجــار  والخطــف  والتعذيــب  والقمــع 
بالنســاء واألطفــال وجرائــم العنــف األســري 
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حيـدر  الشـاب  المدنـي  الناشـط  علـى  الحكـم  آثـار   
الزيـدي بالحبـس الشـديد 3 سـنوات ، كونـه نشـر تغريـدة 
حـول موضـوع لـه عاقـة بإدارة الدولة ، وقد أثار اسـتياءا 
ونشـطاء  وقانونييـن  حقوقيـة  منظمـات  مـن  شـديدا 
الـذي صـدر  السياسـي  الطابـع  الـى  اسـتنادا   ، عديديـن 
الحكـم ضـده مـن قبـل محكمة جنايات الرصافـة ، تطبيقا 
للمـادة 226 قانـون العقوبـات العراقـي الذي تم تشـريعه 
سـنة 1969 ، تلـك المـادة التـي وضعـت لحمايـة اسـتبداد 
القمعيـة  وسياسـتها  البائـدة  الدكتاتوريـة   الحكومـة 
المفارقـة  لكـن  ذاك  أن  عليهـا  الشـعب  مناهضـة  ومنـع 
السـابق  النظـام  ادوات  يسـتخدم  الجديـد  النظـام  أن 
المجتمـع  تعـم  لسياسـات  المنتقديـن  الناشـطين  ضـد 
العراقـي وافـراده جميعا ، اسـتعماال للحق في مناقشـة 
الشـؤون العامـة التـي اشـارت اليـه المـادة ““ مـن الدسـتور 
حيـث نصـت( للمواطنيـن رجـاال ونسـاءا ، حـق المشـاركة 
 ، السياسـية  بالحقـوق  ، والتمتـع  العامـة  الشـؤون  فـي 
بمـا فيهـا حـق التصويـت واالنتخاب و الترشـيح ) بوضوح 
بـأراء  اإلدالء  تشـمل  العـام  الشـأن  فـي  المشـاركة  ان 
واجهزتهـا  الدولـة  وسياسـات  ادارة  حـول  المواطنيـن 
العمليـة  خـال  فقـط  ليـس  ادارتهـا  علـى  والقائميـن 

. االنتخابيـة 
الـى  يتطـرق  لـم   200٥ لسـنة  العراقـي  الدسـتور  ان 
حمايـة مؤسسـات النظـام والحكومـة بقـدر مـا نـص على 
مؤسسـات  ضـد  االرهـاب  جرائـم  مـن  المجتمـع  حمايـة 
العـام، وحمايـة  المـال  ، وسـرقة  الدولـة وافـراد الشـعب 
المواطنيـن مـن التعسـف في سـلب الحقوق واالعتداء 
عليهـا مـن قبـل االجهـزة الحكوميـة كافـة فذكـر العـراق 
ولـم يشـر الـى حكومـة او برلمـان او مؤسسـات الدولـة 
اداة  تكـون  ان  مـن  كافـة  المسـلحة  القـوات  منـع  بـل   ،
لقمـع الشـعب العراقـي )المـادة 9 أ ( بـل دعاهـا للدفـاع 
عـن العـراق ، ودعـى الـى ممارسـة الحقـوق فـي اجـواء 
الحريـات التـي ضمنهـا الدسـتور فـي البـاب الثانـي منه . 
فـي  حقـه  اسـتعمل  قـد  الزيـدي  حيـدر  السـيد  إن 
الجميـع  بـال  رأيـه فـي قضيـة عامـة تشـغل  التعبيـر عـن 
.. لذلـك ندعـو محكمـة االسـتئناف او التمييـز الـى الغـاء 
قـرار الحبـس وإطـاق سـراحه ،  الن الحكـم الصـادر بحقـه 
العراقـي،  العقوبـات  قانـون  مـن   226 للمـادة  تطبيقـا 
فندعـو البرلمـان الـى تعديـل القانـون بالغائهـا مـع كافـة 
البـاب  مـع  تتعـارض  التـي  العقابيـة  والقوانيـن  المـواد 

. والحريـات  الحقـوق  بخصـوص  الدسـتور  مـن  الثانـي 
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 يأتي اليوم العالمي لحقوق اإلنسان في العاشر 
مـن ديسـمبر كانـون أول ليعيد التوكيـد على رافعة 
يتضمـن هـذا  إذ  أولويـة متعاظمـة؛  حقوقيـة ذات 
مسـتوياتها  بـكل  حقوقيـا  مهمـة  منصـات  اليـوم 
لقـد كان  األمميـة.  والدوليـة  واإلقليميـة  الوطنيـة 
اإلعـان العالمـي لحقـوق اإلنسـان فـي هـذا اليـوم 
الحقوقيـة  الحرمـة  فـي  اسـتثنائية  جـد  انطاقـة 

ولصالـح مطالـب اإلنسـان الحقيقيـة الفاعلـة.
يتجسـد  وعربيـا  عراقيـًا  لنـا  ينبغـي  مـا  أول  إن 
فـي التـزام دفـاع الحركـة الحقوقيـة عـن اسـتقال 
الوطنيـة  دولهـا  بنـاء  شـروط  وتلبيـة  شـعوبنا 
النهـج والتوجـه، وضمنـا يعنـي هـذا  ديموقراطيـة 
مـا  المصيـر  تقريـر  بحـق  واالعتـراف  التنـوع  احتـرام 
بوسـاطة  تتحقـق  وحـدة  نحـو  التوجـه  سـيدعم 
أفضـل الصيـغ الكونفيديراليـة القائـم علـى تثبيـت 
وجهـي القضيـة فـي الوحـدة الوطنيـة مـن جهـة 
مـن  والتنـوع  للتعدديـة  األسـمى  االعتبـار  وفـي 

أخـرى. جهـة 
اللقـاء  شـروط  سـيخلق  هـذا  أن  المؤكـد  ومـن 
لمصـاف  بتنسـيقها  ويرتقـي  المنطقـة  دول  بيـن 
والشـعوب  الـدول  تمكيـن  عـن  المسـؤول  االتحـاد 
مـن مسـيرة تنميـة مكينـة متينـة بمحتـوى حقـوق 
وحمايـة  وجـوده  تقريـر  فـي  اإلنسـان  بـدور  يرتفـع 
مسـارات خطابـه فـي االنعتـاق مـن أصفـاد وقيـود 
وإذاللـه  اسـتعباده  عـن  تعبيـرا  لطالمـا اصطنعوهـا 

كرامتـه! وانتهـاك 
إنَّ تلبيـة شـروط الحقـوق والحريـات التـي نشـهد 
تنهـض  لـم  مـا  يتأتـى  لـن  عليهـا  بنيويـا  تجـاوزا 
وتفعيـل  وحدتهـا  بتعزيـز  الحقوقيـة  المنظمـات 
أدوارهـا مـا يدفعنـا لتوجيـه النـداء، متطلعيـن لعـام 
المؤثـرة  الفاعلـة  الحقوقيـة  األنشـطة  مـن  جديـد 
مـن  أم  والنشـطاء  الناشـطات  طـرف  مـن  سـواء 
علـى  القائمـة  ومنظماتهـم  منظماتهـن  طـرف 
بفضـل  يتنامـى  جمعـي  وعمـل  مأسسـة  أسـاس 
التنسـيق األعمـق بيـن الجميـع بعيـدًا عـن شـخصنة 
المؤسسـية  المشـتركات  فـي  وعميقـًا  الفعـل 
الجمعيـة بأطـر منظماتيـة حقوقيـة مسـتقلة وحـرة 

والمنهـج… األداء  فـي 

٥ / 12 / 2022                     المرصد السومري
                                           لحقوق اإلنسان

بيان عن جمعية المواطنة لحقوق االنسان 
الحكم على الناشط حيدر الزيدي

 ذو طابع سياسي مرفوض

بيان المرصد السومري لحقوق 
اإلنسان .. في اليوم العالمي لحقوق 

االنسان 
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 كلمة نائب رئيس منظمة 
حمورابي لويس مرقوس بمناسبة 
االعالن العالمي لحقوق االنسان 
في المركز الثقافي الفرنسي/ 

جامعة الموصل 
حقــوق  بيــوم  ســنوًيا  نحتفــل   
اإلنســان في 10 كانون األّول/ ديســمبر، 
إحيــاًء لذكــرى اليــوم الــذي اعتمــَدت 
فيــه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 
اإلنســان  لحقــوق  العالمــي  اإلعــان 
فــي العــام 1948. والــذي يتأّلــف مــن 
مجموعــة  تحــدد  مــادة  و30  ديباجــة 
واســعة من حقــوق اإلنســان والحريات 
األساســية التــي يحــق لنــا جميعنــا أن 
نتمّتــع بهــا أينمــا وجدنــا فــي العالــم. 
أّي  بــدون  حقوقنــا  اإلعــان  ويضمــن 
تمييــز علــى أســاس االنتمــاء االثنــي ، 
أو مــكان اإلقامــة أو الجنــس أو األصــل 

القومــي أو العرقــي أو الديــن أو اللغــة أو أي وضــع آخــر. وقــد صــاغ 
اإلعــان ممّثلــون عــن المناطــق والتقاليــد القانونيــة كافــة. وعلــى 

مــّر الســنين  .
لقــد تــم قبولــه كعقــد ُمبــَرم بيــن الحكومــات وشــعوبها. وقبلــت 
بــه جميــع الــدول تقريًبــا. ومنــذ ذلــك الحين ، شــّكل األســاَس لنظام 
موســع يهــدف إلــى حمايــة حقــوق اإلنســان/ وهــو يركــز اليــوم 
اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  مثــل  الضعيفــة  الفئــات  علــى  أيًضــا 
والشــعوب األصليــة والمهاجريــن. وُيعــد اإلعــان ، الُمتــاح بمــا يزيــد 

عــن ٥00 لغــة — الوثيقــة األوســع ترجمــة فــي العالــم.
العريــق،  الحضــاري  بإرثهــا  و  بتاريخهــا  نينــوى(    ( محافظتنــا 
واإلثنــي،  والدينــي  واللغــوي  والثقافــي  القومــي  وبتنوعهــا 
تعرضــت بالصميــم إلــى إنتهــاكات كبيــرة  وخطيــرة وصارخــة خال 
أعــوام مضــت ادت مــع االســف الــى إحــداث تغييــر ديموغرافــي 
فــي هويتهــا، لمــا حصــل مــن تغييــب قســري للكثيــر مــن  تلــك 
الحضــارة ومــن ذلــك  التنــوع والســلوك اإلجتماعــي، تــارة علــى 
خــال  أومــن  إقصائيــة.  خــال سياســات  مــن  الســلطات  أيــدى 
تأثيــر جماعــات فكريــة تحمــل أيدولوجيــات متعصبــة عرقيــًا ودينيــًا 
وفكريًا، وتارة أخرى جاءت عبر إســتهدافات منظمة من جماعات  
مســلحة منهــا منفلتــه، ومنهــا مــن عملــت بغطــاء سياســي، ممــا 
أدى ويــؤدي إلــى زوال وإختفــاء الكثيــر مــن ذلــك التاريــخ واإلرث 
الحضــاري والتنــوع البشــري بمختلــف أنواعــه ) الدينــي والفكــري 

والقومــي واللغــوي.... ( .
علــى  العزيــزة  مديتنــا  وفــي  العــراق  بلدنــا  فــي  ماحصــل   إن 
قلوبنــا يتناقــض  والمــادة 1 مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان 
التــي تنــص » يولــد جميــع النــاس أحــراًرا ومتســاوين فــي الكرامــة 
والحقــوق. وهــم قــد وهبــوا العقــل والوجدان وعليهــم أن يعاملوا 

بعضهــم بعضــًا بــروح اإلخــاء »
إن مبــدَأي المســاواة وعــدم التمييــز مترّســخان فــي الدســتور 
العراقــي فــي المــواد التاليــة ) 14،1٥،16،17-أواًل(  ويتماشــى ذلــك 
مــع خطــة األمــم المتحــة )2030( لتعزيــز مبــاديء حقــوق اإلنســان،  
ومــع نهــج األمــم المتحــدة المنصــوص عليــه فــي اإلطار المشــترك 
بشــأن شــمول الجميــع مــن دون أّي اســتثناء: المســاواة وعــدم 
علــى  ذلــك  وينطــوي  اإلنســان.  حقــوق  صميــم  فــي  التمييــز 
معالجــة أشــكال التمييــز المتجــذرة التــي أثــرت علــى أكثــر النــاس 

ــا، والتوّصــل إلــى حلــول لهــا. ــا فــي مجتمعاتن ضعًف
أخــرى،  بعبــارة  أّي  التمييــز —  المســاواة واإلدمــاج وعــدم  إّن 
النهــج القائــم علــى حقــوق اإلنســان لتحقيــق التنميــة — هــي 
أفضــل ســبيل للحــد مــن عــدم المســاواة واســتئناف تحقيق خطة 
عــام 2030. الخاصــة بذلــك واذا كان لنــا مــن نشــاط متميــز فــي هــذا 
الشــأن فهــو النشــاط الــذي يتعلــق بضمــان تطبيــق نصــوص هــذا 
االعــان   والدفــاع عــن مضامينــه واســتخدام ثقافــة  التشــارك في 
هــذه الحقــوق بعيــدا عــن سياســات التهميــش والتغييــب والعزل 
ــة  فهــذه امــراض سياســية وامنيــة ينبغــي ان ال تكــون لهــا  منزل
فــي حيــاة العراقييــن وهــذا ماتعمــل عليــه منظمــة حمورابــي 
لحقــوق االنســان فــي كل برامجهــا االغاثيــة والحقوقيــة وتضعــه 

داىمــا علــى منصــة عملهــا المتواصــل
واالندمــاج   التســامح  ايضــًا  تعنــي  االنســانية  الحقــوق  ان 
 ، المســتدامة  البشــرية  التنميــة  مــن  االفــادة  فــي  والشــراكة 
وهــذه مســؤولية الحكومــات ومنظمــات المجتمــع المدنــي  وكل 
الجهــات المؤثــرة فــي بنــاء المجتمــع علــى اســس صحيحــة  . 

النفــوس. مــن ســام  يبــدأ  الســام 

 األمانة العامة لهيئة الدفاع 
ترفض جملة وتفصيال مشروع 
قرار     تقويض حرية التعبير 

والتظاهرات السلمية

 اول الغيــث قطــر ثــم ينهمــر مشــروع قانــون حريــة 
َكــم االفــواه بحكــم  التعبيــر والتظاهــر خطــوة نحــو 

القانــون
العراقــي  النــواب  لمجلــس  جديــدة  محاولــة  فــي 
أخطــاء  علــى  االضــواء  وتســليط  النقــد  مــن  للحــد 
المســؤولين والنظــام ومؤسســاته المختلفــة، جــاءت 
القــراءة االولــى لقانــون حريــة التعبيــر والتظاهــرات 
الســلمية والتواصــل االجتماعــي حيــث مــا ورد فــي 
ــراد منهــا  مســودة هــذا القــرار فــي جلســته االولــى ي
ــة  ــر المادي ــة وغي ــات المادي ــكل وضــوح فــرض العقوب ب
علــى مــن يحــاول بــاي صــورة ان يســطر مــا عنــده مــن 
مواقــف ناقــدة لسياســة الدولــة ومســؤوليها ناقــد 

. المســؤولين وفســادهم  لتصرفــات 
اننــا فــي االمانــة العامــة لهيئــة الدفــاع عــن اتبــاع 
وبشــدة  نرفــض  العــراق  فــي  والمذاهــب  الديانــات 
قانونــا  نجــده  بــل  القانــون  لهــذا  االولــى  القــراءة 
تعســفيا خانقــا للحريــات والديمقراطيــة اضافــة الــى 
مجــال  فــي  العراقــي  للدســتور  منافيــا  قــرارا  كونــه 
العــراق  التــزام  عــدم  يؤكــد  و  والــرأي  التعبيــر  حريــة 
وخرقــه للمعاهــدات والقوانيــن الدوليــة فــي مجــال 
ــة التعبيــر والتظاهــر  الئحــة حقــوق االنســان فــي حري

. وسياســتها  الســلطة  ضــد  الســلمي 
الوســائل  بــكل  الســابقة  الحكومــات  حاولــت  لقــد 
الصحفييــن  وخاصــة  المواطــن  علــى  التضييــق 
والناشــطين والمثقفيــن فــي عــرض مشــكات البلــد 
وتحليــل االوضــاع المترديــة فــي العــراق ومســببيها 
الشــعب فــي تشــرين 2019 علــى  انتفاضــة  لتنطلــق 
الظلــم والتعســف حيــث تمكنــت مــن تغييــر الحكومــة 
بثمــن باهــظ مــن دمــاء االبريــاء والمفقوديــن لتتشــكل 
حكومــة وبرلمــان فيــه مــن ممثلــي االنتفاضــة، لتكــون 
احــدي منجــزات  مجلــس النــواب الجديــد هــو االنتقــام 
ممــا حصــل بــدال مــن أخــذ العبــر وتفعيــل دور المعارضــة 
طــرح  فــي  الحريــة  كل  ومنحهــا  الرابعــة  والســلطة 
الســلبيات لتكــون نقطــة انطــاق نحــو تصحيح المســار 
وخاصــة مــا يخــص الفئــات المســتضعفة والمهمشــة 
فــي الدولــة ومنهــا االقليــات المبعــدة عمــدا عــن مراكز 
عــن  التعبيــر  المســموح  المســموع وغيــر  غيــر  القــرار 
غضبهــا ومعاناتهــا مــن حقوقهــا المنقوصــة، ليضيــف 
عليهــا خنــق الحريــات والماحقــات التعســفية للكلمة 
الحريــات  خنــق  قانــون  مســودة  خــال  مــن  والعبــارة 
والتعبيــر فــي داخــل قبــة مجلــس النــواب العراقــي 
ان  المفتــرض  مــن  . كان  المرفــوض جملــة وتفصيــا 
ينــاط كتابــة قانــون حريــة الــرأي والتعبيــر والتظاهــر 
الــى متخصصيــن قانونييــن واصحــاب فهــم ودرايــة 
المجتمــع  علــى  قوانيــن  هكــذا  مثــل  ونتائــج  ابعــاد 

وصحــة اســتقراره وســامته.

       االمانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع       
الديانات والمذاهب في العراق
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كان  فـاذا 
م  نقسـا ال ا
قـد  العمـودي 
مامحـه  بانـت 
التغييـر  بعـد 
 ، سـي لسيا ا
فـي  واخـذت 
بعـد  الهبـوط 

حتـى  رافقهـا  ومـا  داعـش  دخـول 
عـام  نهايـة  عليـه  النصـر  إعـان 
بـان  نقـول  ان  نسـتطيع   ،2017
بانـت  االفقـي  االنقسـام  مامـح 
مامحـه منـذ احتجاجـات الصدريين 
واقتحامهـم   201٥ عـام  والمدنييـن 
الخضـراء بعـد ذلـك، مـرورًا بسـيناريو 
انتخابات عام 2018 وعملية تشكيل 
ذروتهـا  بلغـت  حتـى  الحكومـة، 
عـام  تشـرين  احتجاجـات  فـي 
اعتـداءات  مـن  رافقهـا  ومـا   ،2019
وإعامـي  سياسـي  وخطـاب 
وسـلوك سياسـي حتـى انتخابـات 
العاشـر مـن تشـرين 2021 ومخاضـات 
تشـكيل الحكومـة، ومـا افرزتـه مـن 
 ، مسـلحة  وغيـر  مسـلحة  صراعـات 
والتراشـق بيـن انصـار التيـار واإلطـار 
فـي الشـارع والمنصـات اإلعاميـة 
إلـى  وصلنـا  حتـى  واالفتراضيـة، 
مرحلـة ادنـى مـا يمكن ان نسـميها 
والسـيما  المجتمعـي،  باالنحطـاط 
بيـن  المسـلحة  المواجهـات  بعـد 
انصـار اإلطـار والتيـار الصـدري فـي 
التشـفي  وطبيعـة  الخضـراء، 
السياسـي واإلعامـي بالصدرييـن 
ومـن دعمهـم، بعـد ان فشـلوا فـي 
وتمكـن  السياسـي،  مشـروعهم 
قـوى اإلطـار التنسـيقي مـن عقـد 
جلسـة انتخـاب رئيـس الجمهوريـة 
لتشـكيل  السـوداني  وتكليـف 

 . مـة لحكو ا
العراقـي  المجتمـع  يصـل  لـم 
الماضيـة  سـنة  العشـرين  طـوال 
التـي تلـت اإلطاحـة بنظـام صـدام 
حسـين، إلـى انحطـاط قيمـي كمـا 
سـنوات  اربـع  اخـر  فـي  لـه  وصـل 
احتجاجـات  بعـد  والسـيما  تقريبـا، 
تشـرين، فاصبـح المجتمـع منقسـم 
افقيـًا، وهـذا االنقسـام تسـلل إلـى 
والدولـة  المجتمـع  مفاصـل  كل 
ودوائرهـا السياسـية والحكوميـة، 

مـدى  أحـد  علـى  يخفـى  ال   
الموجـود  السياسـي  االنقسـام 
فـي العـراق وطبيعـة تأثيـره علـى 
والسـيما  العراقـي،  المجتمـع 
يتفاقـم  بـدأ  الـذي   ،2003 عـام  بعـد 
للغايـة،  كبيـرة  وبشـكل  تدريجيـًا 
المكونـات  مسـتوى  علـى  ليـس 
فقـط،  المذهبيـة  واالختافـات 
المكـون  مسـتوى  علـى  وإنمـا 
وبـدأ  الواحـدة،  واالسـرة  الواحـد 
التعايـش  علـى  سـلبًا  ينعكـس 
هـذا  تتبعنـا  ولـو  المجتمعـي. 
االنقسـام بعـد التغييـر السياسـي 
فـي   2003 عـام  بعـد  حصـل  الـذي 
عصـر الديمقراطيـة، نرى بأن نشـأته 
انـه  بمعنـى  اي  عموديـة،  كانـت 
كان انقسـامًا طائفيـًا بيـن مكونات 
الشـعب العراقـي، وقـد تكلـل هـذا 
االنقسـام بالحـرب الطائفيـة التـي 
منـذ  العراقـي  بالمجتمـع  عصفـت 
عـام 200٥ او قبلهـا بقليل وحصدت 
بشـتى  االبريـاء  مـن  الكثيـر  ارواح 
بـدأ  االنقسـام  هـذا  القتـل،  انـواع 
يتدحـرج ككرة الثلج منذ المشـاهد 
صـدام  بنظـام  لإلطاحـة  االولـى 
بالخطـاب  تغذيتـه  وتمـت  حسـين 
الطائفـي،  والسياسـي  اإلعامـي 
السياسـي  السـلوك  عـن  فضـًا 
الـذي ر سـخ االنقسـام والطائفيـة 
فـي عمليـة بنـاء الدولـة، ولـم تضـع 
لانقسـام  حـدًا  الطائفيـة  الحـرب 
الطائفـي، علـى الرغم من الخسـائر 
البشـرية والماديـة الجسـيمة التـي 
أنـذاك.  العراقـي  الشـعب  تلقاهـا 
فاالنقسـام بقي عموديًا ولم يمتد 
افقيـًا إلـى داخـل المكونـات حتـى 
عـام 2014، وهـو التاريخ الذي اجتاح 
اإلسـامية  الدولـة  تنظيـم  فيـه 
وتمكـن  العـراق  حـدود  »داعـش« 
ثلـث  علـى  السـيطرة  خالـه  مـن 
مسـاحته الجغرافيـة بعـد انسـحاب 
مـن  الحكوميـة  األمنيـة  القـوات 
حـدود  إلـى  وتراجعهـا  المـدن 
العاصمـة بغـداد. وعلـى الرغـم مـن 
ان مرحلـة مابعـد الحـرب الطائفيـة 
مقارنـة  النسـبي  بالهـدوء  تميـزت 
االنقسـام  أن  إال  بسـابقتها، 
خـال  مـن  واضحـًا  بـدأ  العمـودي 
واإلعامـي  السياسـي  الخطـاب 
عـن  فضـًا  السياسـي،  واالقصـاء 

االنتحاريـة  التفجيـرات  طبيعـة 
كانـت  التـي  وجغرافيتهـا، 
االغلـب  االعـم  فـي  تسـتهدف 
مناطـق سـكنية ذات ديموغرافيـة 
التـي  معيـن،  اجتماعـي  وطيـف 
االنفجـار  إلـى  بعـد  فيمـا  افضـت 
مـن  واالجتماعـي  السياسـي 
تنظيـم داعـش،  الحـرب ضـد  خـال 
الكثيـر  تخيلهـا  التـي  الحـرب  تلـك 
الخارطـة  بانهـا  المتخصصيـن  مـن 
والمنطقـة  للعـراق  الجديـدة 
بأنهـا  اإلعـام  صورهـا  بعدمـا 
نعـم هـي  – شـيعية،  حـرب سـنية 
المسـميات،  تلـك  مـن  تخلـوا  لـم 
للصـراع  حقيقـي  تجسـيد  وهـي 
واالحتقـان  السياسـي  العمـودي 
منـذ  المكونيـن  بيـن  المجتمعـي 
اال   ،2014 عـام  وحتـى   2003 عـام 
عـن  مختلفـة  كانـت  نهايتهـا  ان 
رأب  فـي  وسـاعدت  بدايتهـا، 
السـنة  بيـن  الطائفـي  التصـدع 
والشـيعة او مـا نسـميه باالنقسـام 
العمـودي، بعدمـا انكـوى الجميـع 
مـن  الرغـم  علـى  لكـن  بنيرانهـا. 
ذلـك، لـم يصـل المجتمـع العراقـي 
إلـى مـا يمكـن ان نسـميه بمرحلـة 
االنحطـاط والتشـفي المجتمعي، 
كان  العمـودي،  فاالنقسـام 
صـراع  عـن  عبـارة  مراحلـه  كل  فـي 
مـرارة  مـن  الرغـم  علـى  سياسـي، 
الحـرب الطائفيـة، التي دفعت بها 
وغذتهـا مجموعـة عوامـل وظروف 
للقـوى  السياسـي  كالسـلوك 
ارسـتها  ومـا  العراقيـة  السياسـية 
فـي  األمريكيـة  القـوات  سياسـة 
المواقـف  عـن  فضـًا  العـراق، 
التجربـة  مـن  واإلقليميـة  العربيـة 
ان  يمكـن  ال  لهـذا  الديمقراطيـة؛ 
المجتمعـي  التعاطـي  نسـمي 
أنـذاك مع االنقسـام العمودي بانه 
المنظومـة  فـي  قيمـي  انحطـاط 
مـا  بقـدر  العراقيـة  المجتمعيـة 
السياسـي  للصـراع  امتـداد  هـو 
وطبيعـة التغييـر السياسـي الذي 
نسـمع  وال   ،2003 عـام  بعـد  حصـل 
الفتـرة«  تلـك  »فـي  نشـاهد  او 
مسـميات  مـن  اليـوم  نسـمعه  مـا 
المشـهد  فـي  حاضـرة  واتهامـات 
مـا  أو  واالجتماعـي  السياسـي 

االفقـي. باالنقسـام  نسـميه 

م. ميثاق مناحي العيسى

 الصراع السياسي في العراق من االنقسام العمودي إلى االنقسام األفقي *
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بون إنصافهم
َّ

 المتقاعدون يترق

رواتــب  بتحســين  المطالبــات  مــن  الكثيــر  بعــد   
والعســكريين،  المدنييــن  العراقييــن  المتقاعديــن 
أصحــاب الشــيبة البيضــاء، جــاءت اســتجابة مجلــس 
 )9( رقــم  القانــون  تشــريع  عبــر  العراقــي  النــواب 
 )36( المــادة  نصــت  الــذي  وتعدياتــه   2014 لســنة 
الرواتــب  الــوزراء  بقــرار مجلــس  )ُتــزاد  أن  علــى  منــه 
التقاعديــة كلمــا ازدادت نســبة التضخــم الســنوي، 
علــى أن ال تكــون الزيــادة أكثــر مــن نســبة التضخــم(، 
ــق حتــى اليــوم علــى  ولكــن هــذه المــادة لــم ُتطبَّ

الرغــم مــن مــرور ثمانــي ســنوات علــى صدورهــا، وهــي تعطــي لرئيــس 
الرجــوع  دون  مــن  المتقاعديــن  رواتــب  زيــادة  صاحيــة  الــوزراء  مجلــس 
المتقاعــدون  بهــا  يطالــب  التــي  المســألة  وألن  النــواب،  مجلــس  إلــى 
قانونيــة كمــا هــو واضــح، فقــد اتجهــوا إلــى القضــاء، وعقــدت المحكمــة 
أمــر  فــي  للنظــر  األولــى  الماضــي جلســتها   10/16 فــي  العليــا  اإلداريــة 
الدعــوة المرفوعــة لهــا مــن ممثلــي المتقاعديــن، وقــررت تاجيــل الدعــوه 
إلــى 11/28 الماضــي، بعــد طلــب ممثلــي وزارة الماليــة وهيئــة التقاعــد 
الجلســة  ُعقــدت  ثــم  ذلــك،  التخطيــط  ووزارة  الــوزراء  رئيــس  ومكتــب 
الثانيــة فــي موعدهــا وتقــرر تأجيــل الدعــوة مــرة ثانيــة إلــى يــوم ٥/12 
الجــاري، وُعقــدت الجلســة الثالثــة وتقــرر تأجيــل الدعــوة مــرة ثالثــة إلــى 
موعــد آخــر. وتســتمر جهــود المتقاعديــن مــن خــال نقابــة المتقاعديــن 
مــن  وغيرهمــا  الحقــوق(  )أصحــاب  العــراق  حمــاة  ورابطــة  العراقييــن 
الجهــات، بالمطالبــة بتحســين رواتبهــم القليلــة وظروفهــم المعيشــية 
والتوجــه  والتظاهــرات،  والمناشــدات  النــداءات  توجيــه  عبــر  الصعبــة، 
إلــى المحكمــة اإلدارة العليــا وإلــى مجلــس النــواب وأعضائــه، لطلــب 
التأييــد والمعاونــة، وقــد طالــب النائــب ياســر اســكندر وتــوت فــي كتابــه 
الــذي يحمــل الرقــم )2228( فــي 2022/12/4 والمعنــون إلــى الســيد رئيــس 
ــن أن نســبة التضخــم فــي العــراق حاليــا  الــوزراء، بتطبيــق المــادة )36( وبيَّ
ـــــ نســبًة إلــى ســنة تشــريع القانــون عــام 2014ـــــ بلغــت )20- ٥0 بالمئــة( فــي 
مختلــف القطاعــات الصحيــة والســكنية والغذائيــة والقطاعــات األخــرى، 
وأن مــن أســباب هــذا التضخــم: ارتفــاع أســعار النفــط، وارتفــاع ســعر صــرف 
الــدوالر، فضــا عــن اإلرتفــاع العالمــي لألســعار، وقــد جمــع النائــب وتــوت 
تواقيــع )67(  نائبــا مؤيــدا لمضمــون كتابــه، فيمــا طالــب النائــب محمــد 
مهنــد المحمــدي فــي كتابــه الــذي يحمــل الرقــم )109( فــي ٥/2022/12 
رئيــس مجلــس النــواب قيــام رئاســة مجلــس النــواب بالطلــب مــن رئاســة 
مجلــس الــوزراء زيــادة رواتــب المتقاعديــن )نظــرا للظــروف اإلقتصاديــة 
فــي  الحالــي  التضخــم  بســبب  المتقاعــدون،  بهــا  يمــر  التــي  الصعبــة 
العــراق، وارتقــاع أســعار المــواد الغذائيــة التــي اجتاحــت العالــم منذانــدالع 
ــر هنــا أن الســيد محمــد شــياع الســوداني، عندمــا  األزمــة األوكرانيــة(. ونذكِّ
كان عضــوا فــي مجلــس النــواب طالــب فــي كتــاب وجهــه إلــى مكتــب 
رئيــس مجلــس الــوزراء يحمــل الرقــم )963( فــي 2021/6/30 بتفعيــل المــادة 
)36( ظــرا الرتفــاع األســعار نتيجــة رفــع ســعر صــرف الــدوالر الــذي أدى 
إلــى ارتفــاع مؤشــر التضخــم … للتخفيــف عــن معانــاة هــذه الشــريحة 
فــي مقابلــة  الكتــاب  ــد مضمــون هــذا  المجتمــع(، وأكَّ مــن  والواســعة 
ــن  ــة، وأعل ــة العراقي ــوات التلفازي ــة معــه علــى شاشــة إحــدى القن تلفازي
مؤخــرا أن )زيــادة رواتــب المتقاعديــن قيــد الدراســة(، كمــا أعلــن أن )ارتفــاع 
ــر علــى الطبقــات الفقيــرة، وإذا بقــي علــى حالــه، ســتتم زيــادة  الــدوالر أثَّ
رواتــب الفئــات الهشــة مــن الرعايــة اإلجتماعيــة والمتقاعديــن(. وتتعالــى 
اليــوم دعــوات التحشــيد واإلعــداد لتظاهــرة كبيــرة ســتجري صبــاح يــوم 
األحــد الحــادي عشــر مــن الشــهر الجــاري أمــام مقــر مجلــس رئاســة الــوزراء، 
للمطالبــة بحقــوق المتقاعديــن الذيــن يعيــش الكثيــر منهــم تحــت خــط 
الفقــر، أمــا باتخــاذ إجــراءات وقــرارات منصفــة لهــم ولعوائلهــم الكريمــة، 
ووجــه المشــرفون علــى التظاهــرة دعــوة للســيدة جينيــن باســخارت 
ممثلــة األمــم المتحــدة فــي العــراق للمشــاركة فــي هــذه التظاهــرة، 
واليــوم يوجــه المتقاعــدون إلــى الســيد رئيــس الــوزراء، عبــر نقابتهــم، 
وعبــر صفحاتهــم وروابطهــم ومجموعاتهــم علــى الفيســبوك، مطلبــا 
بــون  يترقَّ وهــم  بخيــر(،  المتقاعديــن  )اذكــر  اآلتيــة:  جملتهــم  تختصــره 
إنصافهــم، عبــر اتجاهيــن: تنفيــذ المــادة )36( مــن القانــون رقــم )9( لســنة 
2014 وزيــادة رواتبهــم مــن خــال تعديــل قانــون التقاعــد الموحــد زيــادة 

مجزيــة.

غزاي درع الطائي
التسـميات  مختلـف  نسـمع  فاصبحنـا 
والتهـم والنعـت لمختلـف شـرائح المجتمـع 
واإلعـام  البيـت  أو  الشـارع  فـي  سـواء 
االفتراضيـة،  االجتماعيـة  والمنصـات 
الحكوميـة،  المؤسسـات  عـن  فضـًا 
باألعـراض  والقـدح  والقـذف  السـب  واصبـح 
واالتهـام بالعمالـة والتخويـن تغـزوا الوسـط 
بعـض  واصبحـت  العراقـي،  االجتماعـي 
البعثـي،  الجوكـر،  )الذيـل،  كــ  المفـردات 
الداعشـي، المنحـرف، الوالئـي، ابن السـفارة 
وابناء الرفيقات... وغيرها( جزء من مسامعنا 

مـكان.   كل  فـي  اليوميـة  ومشـاهدنا 
التـي  داعـش،  علـى  الحـرب  كانـت  إذا 
)البشـرية  البلـد  امكانـات  اسـتنزفت 
كفيلـة  خطيـر،  بشـكل  واالقتصاديـة( 
بتهذيـب وتخفيـف االنحطـاط الـذي تعـرض 
لـه المجتمـع جـراء االنقسـام العمـودي بيـن 
مكونـات المجتمـع العراقـي طيلـة المرحلـة 
داعـش  تنظيـم  اجتيـاح  سـبقت  التـي 
للعـراق، فهنـاك خشـية كبيـرة مـن ان تكـون 
ضريبـة معالجـة االنحطاط المجتمعي الذي 
تعـرض ويتعـرض لـه المجتمـع العراقـي جراء 
جـدًا  ومكلفـة  كبيـرة  األفقـي،  االنقسـام 
علـى الصعيديـن )السياسـي واالجتماعـي( 
والسـيما في البيئة الشـيعية التي اضحت 
كافـة  علـى  االنقسـام  لهـذا  خصبـة  بيئـة 

المسـتويات. 
السياسـي  والخطـاب  السـلوك  ان  وبمـا 
والصـراع علـى السـلطة مـن البديهـي جـدًا 
ويتـم  المجتمـع،  علـى  سـلبًا  ينعكـس  ان 
فـي  والسـيما  األليـات،  بمختلـف  تصديـره 
ظـل االنفتـاح الفضائـي الموجود واالنتشـار 
المفـرط لوسـائل التواصـل االجتماعـي، مـن 
الممكـن جـدًا ايضـًا ان يتـم تافيـه، ونقطـة 
الشـروع فـي ذلـك، تتـم مـن خـال المعالجـة 
السـنوات  ارهاصـات  لـكل  الحقيقيـة 
وقانونـي  اجتماعـي  بعقـد  الماضيـة 
وسياسـي، يتبنـى االسـس الصحيحـة فـي 
والنظـام  للدولـة  السياسـي  البنـاء  عمليـة 
الثـروة  توزيـع  فـي  االقتصاديـة  والعدالـة 
علـى  المبنيـة  القانـون  انفـاذ  وسـلطة 
فـان  ذلـك،  عكـس  أمـا  المواطنـة.  اسـاس 
لانقسـام  المسـلحة  المواجهـة  فرضيـة 
األفقـي سـتبقى قائمـة، والسـيما في ظل 
االنجـرار المجتمعـي لهـا بشـكل سـاذج جدًا، 
وتغليفهـا بغـاف الثيوقراطيـة السياسـية 
التـي  المفاهيـم  الضيقـة، كتلـك  والحزبيـة 
الشـيعي  السياسـي  اإلسـام  لهـا  يلجـأ 
تلـك  أو  السياسـي  السـلوك  صعيـد  علـى 
المبـاركات التـي تأتي من رجال ومراجع دين 
مـن البيئـة الشـيعية )المحليـة واإلقليميـة( 
األفقـي  االنقسـام  تزيـد  مـا  عـادة  التـي 

المختلفيـن. بيـن  وترسـخه 
* عـن مركز الفرات للتنمية والدراسـات 

االستراتيجية
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خروقـات  مـن  وغيرهـا  القـرن  بصفقـة 
للدولـة  القضائـي   - القانونـي  للنظـام 
جـاوزت قيمهـا ترليونات الـدوالرات التي 
يمكـن إن توظـف حـال اسـترجاعها إلـى 
بخاصـة  العـراق  لخدمـة  الدولـة  خزينـة 
الفئـات الفقيـرة والمحرومـة بـل وحتـى 
والطبقـة الوسـطى المعـول عليها في 
بنـاء االقتصـاد الوطنـي بهـدف تحسـين 
مسـتوى ونوعيـة الحيـاة االجتماعيـة – 
االقتصاديـة فـي ظـل دور حيـوي منتـج 
يمكـن  أخـرى  ملفـات  الخـاص.  للقطـاع 
بمثابـة  تعـد  منهـا  بعـض  إلـى  االشـارة 
الجـزء الظاهـر مـن جبـل الجليـد منهـا مـا 

.  : يلـي 
ملـف سـرقة النفـط العراقـي وتهريبـه 

إلـى خـارج البـاد.
والتأمينـات  الضرائـب  سـرقة  ملـف 

. كيـة لجمر ا
ملـف إهـدار أمـوال العـراق )مـن عملـة 
معلومـات  تصـل  حيـث  الصعبـة(  الـدوالر 
ادوار  عـن  التدقيـق  مـن  للمزيـد  بحاجـة 
الحكوميـة  العراقيـة  سـلبيةللمصارف 
واالهلية في إطار مايعرف بمزاد العملة 
للبنـك المركـزي االمرالذي انعكس سـلبا 
للفئـات  المعاشـي  المسـتوى  علـى 
الفقـر  لحـدود  وصلـت  التـي  الفقيـرة 

يوميـا(. دوالر   1.90( بحـدود  المدقـع 
الحكوميـة  التعاقـدات  ملـف  أزمـة 
إهـدار  خالـه  مـن  تـم  والـذي  والخاصـة 
منهـا  متعـددة  إلسـباب  ضخمـة  أمـوال 
تلكؤ اقامة المشـاريع أو الفسـاد وسـوء 

االدارة.
الممتلـكات  فـي  الفسـاد  ملـف 
بصـورة  قيمهـا  ارتفعـت  التـي  العقاريـة 
غيـر طبيعيـة عبـر صفقـات مشـبوهة أو 
تقـع خـارج االحتـكام للقوانيـن العراقيـة 
والمحاسـبة  الشـفافية  عـن  اوبعيـدة 

. الحازمـة  القانونيـة 
العراقيـة  االمـوال  تهريـب  ملـف 
للخـارج حيـث أن مـا ينيـف عـن 1٥0 مليـار 
الجمهوريـة  رئيـس  لتصريـح  دوالروفقـا 
السـابق الدكتـور برهـم صالـح - نشـر فـي 
عـام 2021 - قـد تـم تهريبهـا لخـارج البـاد 
منـذ 2003 . ترتيبـا علـى ذلـك قـدم رئيـس 
للبرلمـان  قانـون  مشـروع  الجمهوريـة 
عنوانه :“اسـترداد عائدات الفسـاد“ مسـالة 
بحاجـة ماسـة لمصادقـة البرلمـان عليهـا 
فـي اقـرب فرصـة ممكنـة كـي يحاسـب 

أسـتراتيجية  إنجـاح  شـروط  تسـتند   
عوامـل  عـدة  علـى  الفسـاد  مكافحـة 
منهـا  المقدمـة  فـي  لعـل  ومرتكـزات 
تأتـي الضـرورة القصـوى إلسـتعادة ثقـة 
التـي  السياسـي  بالنظـام  المواطـن 
والضعـف  الهشاشـة  لحـدود  وصلـت 
تصاعـدت  كلمـا  بالمزيـد  آخـذة  لدرجـة 
علـى  السـلبية  السياسـية  التأثيـرات 
كنتيجـة  العراقيـة  والدولـة  المجتمـع 
علـى  الفسـاد  طبيعيـة ألنتشـار ظاهـرة 
الصعيد السـتراتيجي التي أضحت جزءا 
. الفسـاد«  “ثقافـة  أعتبـاره  مايمكـن  مـن 
أبعـاد  لهـا  ثقافـة  عبـارة  أن  علمـا 
سـلوكية  ومظاهـر  أخاقيـة   - قيميـة 
حضاريـة إيجابيـة تعنـى عمليـات التغييـر 
تمتـزج  حيـث  الحقيقـي  واالصـاح 
بنـوع  االرتقـاء  وسـلوكيات  افـكار  مـع 
مـع  إتسـاقا  الشـعوب  حيـاة  ومسـتوى 
صـوره  بـكل  للفسـاد  جذريـة  مكافحـة 

. وابعـاده 
رؤيـة  دون  مـن   ، ذلـك  علـى  ترتيبـا 
جـادة  إسـتراتيجية  ومواجهـة  واضحـة 
مختلـف  علـى  لهـا  مخطـط  شـاملة 
ضـد  الرسـمية  وغيـر  الرسـمية  الصعـد 
أن  المتوقـع  مـن  والفسـاد  المحاصصـة 
نشـهد إسـتمرار تنامـي وتعمق مسـارات 
الدولـة  جسـد  فـي  وتغلغلهـا  الفسـاد 
الدولـة  العراقيـة مايضعـف كثيـرا كيـان 
لعـل   . ودوليـا  اقليميـا  الفاعـل  ودورهـا 
مـن أبـرز سـمات منظومـة الفسـاد كونها 
مركبـة معقـدة تتداخـل إسـتراتيجيا فـي 
حياتنـا  ملفـات  مـن  متنوعـة  تفاصيـل 
 ، االجتماعيـة   ، )االقتصاديـة  العامـة 
الثقافيـة وغيرهـا( عبـر مسـاحة واسـعة 
فـي  الفاعلـة  القـوى  مـع  للتفاعـل 

والخارجـي. الداخلـي  المحيطيـن 
إن المعادلـة المتوازنـة نسـبيا لتحجيـم 
وابعـاده  صـوره  أضيـق  فـي  الفسـاد 
االرادة  امتـاك  ضـرورة  علـى  تعتمـد 
تنمـي  التـي  الحازمـة  السياسـية 
الحقـة  بالمواطنـة  االعتـزاز  مشـاعر 
متكأفئـة  فـرص  الجميـع  تمنـح  التـي 
لاسـتثمار  حقيقيـة  مشـروعات  إلقامـة 
 . المسـتدامة  االنسـانية  وللتنميـة 
بكـم  اساسـا  يرتبـط  مضمونهـا  مسـألة 
ونـوع وكيفيـة وصـول وتوزيـع الخدمـات 
دون  جميعـا  للمواطنيـن  االنسـانية 
الحكومـي  الجهـاز  قبـل  مـن  تـدار  تمييـز 
أبسـط  تلبـي  رشـيدة  إلدارة  وفقـا 
بعيـدا  التنمويـة  االنسـانية  االحتياجـات 
عـن المحاصصـة المقيتة أو سـوء االدارة 
المنتـج للفسـاد. ضمـن هـذا التصـور فـإن 
المنظـور االساسـي الـذي أود مناقشـته 
إدارة  نجـاح  شـروط  حـول  يتمحـور 
السـلطات االربـع فـي الدولـة )تشـريعية 
ورئاسـية  وزاريـة   – تنفيذيـة   ، برلمانيـة   –
المجابهـة  لملـف  وإعاميـة(  ،قضائيـة 
الفسـاد فـي بعدهـا  لتحديـات  الشـاملة 
 - السياسـي  )خاصـة  السـتراتيجي 

االداري واالقتصـادي – المالـي( . ترتيبـا 
على االولوية المعطاة لبناء مؤسسـات 
وللرقابـة  وللمحاسـبة  الرصينـة  الدولـة 
إلـى  مسـتندة  الحازمـة  القضائيـة 
ضعـف  عـن  بعيـدا   ““““ ““““““““““ الصالحـة  الحوكمـة 
توافـر  عـدم  سـماتها  مـن  التـي  الدولـة 
االمـن واالمان وتنامـي المحاصصة التي 
تخـدم مصالـح فئوية لافـراد وللجماعات 
 ، للسـلطة  »المحتكـرة  أو  المتنفـذة 
للقـوة وللثروة«علـى حسـاب المصلحـة 
الوطنيـة العراقيـة. االمـر الـذي يقتضـي 
بـإرادة  السياسـية  القيـادة  تتمتـع  أن 
صفاتهـا  ومـن  وحازمـة  فاعلـة  حكيمـة 
واالمانـة  النزاهـة  االخـرى  المميـزة 
االسـتقالية  بـروح  ممتزجـة  االخاقيـة 
أمـا   . السياسـية   – االداريـة  والكفـاءة 
لتفاصيـل  واضـح  رسـم  فهـو  هدفهـا 
“الهيكلـي“  البنيـوي  االصـاح  عمليـة 
إسـتجابة  الدولـة  ومؤسسـات  إلدارات 
االنسـانية  التنميـة  لمقتضيـات 

.203٥ بحـدود  المسـتدامة 
للقيـادة  البـد  تقـدم  مـا  علـى  ترتيبـا 
شـياع  محمـد  للسـيد  السياسـية 
لآلليـات  االلتجـاء  مـن  السـوداني 
بشـريا  المناسـبة  واالمكانـات  واالدوات 
السـتراتيجية  الخطـط  لترجمـة  وماديـا 
وفقـا  تتـم   - إجرائيـة  سياسـات  إلـى 
رأسـها  علـى   - محـددة  زمنيـة  لمديـات 
مسـتقلة  قضائيـة  مؤسسـات  تأسـيس 
عليـا  عراقيـة  جنائيـة  ابرزها“محكمـة  مـن 
العليـا  للهيئـة  الفسـاد«إضافة  ضـد 
برلمانيـة  والهيئـات  الفسـاد  لمكافحـة 
محافظـات  مختلـف  فـي  للنزاهـة 
 . العاصمـة  والشـك  بضمنهـا  العـراق 
وتطبيـق  إدارتهـا  علـى  يقـوم  محكمـة 
مـن  نخـب  العادلـة  القانونيـة  إجراءاتهـا 
حـكام وقضـاة يتسـمون بأعلـى صفـات 
والكفـاءة  الحيـدة   – االسـتقالية 
االنسـان  بحقـوق  االلتـزام  مـع  العدليـة 
لجرائـم  الدقيقـة  المحاسـبة  بقصـد 
الفسـاد االداري – االقتصـادي والمالـي 
إنطاقـا مـن المسـتويات الدنيـا )الرشـوة 
العليـا  إلـى  وغيرهـا(  المحسـوبية   ،
“الكبـرى“ متمثلـة بإهـدار امـوال الدولـة بل 
الجرائـم  مـن  تعـد  التـي  االمانـة  وخيانـة 
اطاقـا  فيهـا  التهـاون  الكبرىالتـي 
او  المهربـة  لامـوال  أم  للجانـي  سـواءا 
التـي تختفـي مـن خزينـة الدولـة بصـورة 
شـامل  قانـون  تشـريع  إن   . دراماتيكيـة 
البـد  مسـالة  اضحـى  الفسـاد  لمكافحـة 
منهـا إلنجـاح مسـاعي مكافحـة الفسـاد 
. مـن هنـا تأتـي أهميـة تسـليط االضـواء 
المسـتمرة علـى وقائـع الفسـاد الكبـرى 
أسـتخباريا  متابعتهـا  أو  كشـفها  بغيـة 
معلومـات  علـى  إعتمـادا  وإعاميـا 
وشـواهد دقيقـة ظاهـرة تنمـي الوعـي 
العـام بخطـورة مـا يتعـرض لـه العـراق مـن 
مـن  لعـل   . للقوانيـن  وخروقـات  جرائـم 
نمـاذج صفقـات الفسـاد المتعـددة على 
يعـرف  مـا  الحصـر  وليـس  المثـال  سـبيل 

د. أحمد عبد الرزاق شكارة

 شروط إنجاح إستراتيجية مكافحة الفساد
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 طيلـة أكثـر مـن مائـة عـام ومنـذ اتفاقيـة سـايكس 
البلـدان  مـن  لكثيـر  تمّزيـق  مـن  تاهـا  ومـا  بيكـو 
أنقـاض  لتأسـيس كيانـات سياسـية علـى  وتجزئتهـا 
فـي  الحكـم  دفـة  علـى  توالـت  مكوناتهـا،  حقـوق 
)تركيـا  وخاصـًة  األوسـط  الشـرق  بلـدان  مـن  العديـد 
عديـدة  سياسـية  أنظمـة  والعـراق(  وسـوريا  وإيـران 
والعناويـن  األسـماء  فـي  بعضهـا  عـن  ومختلفـة 
سـالم  تسـلق  آليـات  فـي  وربمـا  والتوجهـات، 
السـلطة أو القفـز إليهـا ببهلوانيـات انقابية. وبعيدًا 

تركيـا وإيـران وسـوريا ومـا جـرى  تلـك األحـداث فـي كّل مـن  عـن تفاصيـل 
فيهـا خـال قـرن مـن الزمـان، نتنـاول بعـض مجريـات مـا حصـل فـي العـراق 
كنمـوذج ودرس للـدول األخـرى. فمنـذ تأسـيس مملكتـه وهـو فـي دوامـة 
عنـف مـع المكونـات األصغـر، وغـارق فـي حـروب عبثيـة داخليـة وخارجيـة 
تحـت  وقوعـه  فـي  وتسـببت  البـاد  دمـرت  التـي  األخيـرة  الكارثـة  حتـى 
االحتـال، رغـم أن الكثيـر ونحـن منهـم كنـا متفائليـن بإحـداث تغييـر نوعـي 
فـي شـكل النظـام ومكنوناتـه ومؤسسـاته وطريقـة تـداول السـلطة فيـه، 
السـلمي  التبـادل  أنهـا ديمقراطيـة تسـتخدم  يفتـرض  بـدأت مرحلـة  حيـث 
اصطدمـت  أنهـا  إال  ديمقراطيـة،  وآليـات  مؤسسـات  خـال  مـن  للسـلطة 
وخـال عقديـن مـن الزمـان بتحديـات خطيـرة وإرث ثقافـي سياسـي معقـد 
للغايـة، فـي مقدمتـه عـدم تبلـور مفهـوم للمواطنـة الجامعـة وهيمنـة مـد 
الدولـة. الفسـاد وانحـال  انتشـار  دينـي مذهبـي قبلـي مريـع تسـبب فـي 
لقــد كان الجميــع يتوقــع إن تغييــرًا حــادًا ســيحصل بعــد إزاحــة الحكــم 
الشــمولي خاصــًة فيمــا يتعلــق بالمشــكلة األساســية أال وهــي القضيــة 
مــن  كثيــر  فــي  اختلفــت  األنظمــة  هــذه  كّل  أن  الغريــب  لكــن  الكرديــة، 
مــع  التعامــل  فــي  الثقافــة  ذات  علــى  جميعهــا  اتفقــت  لكنهــا  األمــور، 
كردســتان وقضيتهــا وإن اختلفــت األســاليب واالّدعــاءات؛ فمنــذ انــدالع 
القــوى  لــم تختلــف  1961، وحتــى يومنــا هــذا،  الكرديــة عــام  أيلــول  ثــورة 
فقــد  ومخرجاتهــا،  الثــورة  تلــك  مــع  وخطابهــا  مواقفهــا  فــي  المضــادة 
الكرديــة  التحرريــة  للحركــة  والتوصيفــات  المصطلحــات  ذات  اســتخدمت 
معهــا.  إيديولوجيــًا  اختلفــت  وإن  الســابقة  األنظمــة  اســتخدمتها  التــي 
ففــي تقييمهــا لتلــك الحركــة تنعتهــا تــارًة كونهــا انفصاليــة وتــارًة أخــرى 
انعزاليــة أو شــعوبية أو عميلــة لاســتعمار والصهيونيــة، حتــى أصبحــت 
األنظمــة  جميــع  بيــن  مشــتركًا  عامــًا  والمصطلحــات  األوصــاف  هــذه 
المتعاقبــة علــى الحكــم ليــس فــي العــراق وحــده، بــل فــي ســوريا أيضــًا 
أجنبيــة،  إلــى قبــل ســنوات جاليــة  الكــرد  تعتبــر مواطنيهــا  حيــث كانــت 
وقامــت ســلطاتها بتجريــد أكثــر مــن ربــع مليــون مواطــن كــردي ســوري 
مــن وثائقهــم الرســمية وإســقاط جنســيتهم واعتبارهــم مقيميــن أجانــب، 
ال لشــيء بــل ألنهــم مــن القوميــة الكرديــة فقــط، وكــذا الحــال فــي إيــران 
الفارســية  القوميــة  فــي  بصهرهــم  قوميــًا  للكــرد  العــداء  أدلجــت  التــي 
النظــام  عــن  حــرج  وال  وحــدث  الســنة،  مــن  كونهــم  بإبادتهــم  وطائفيــًا 
التركــي وســلوكه الشــوفيني الــذي ال ُينافــس عليــه مــع القضيــة الكرديــة 

وسياســيا. ثقافيــًا 
اليــوم وبعــد ســنوات مريــرة مــن الصــراع الدمــوي والتضحيــات الجســيمة، 
 11 اتفاقيــة  أقّرتــه  -الــذي  الذاتــي  الحكــم  الكــرد فــي تطويــر نظــام  نجــح 
آذار 1970- إلــى نظــام فيدرالــي تــّم اعتمــاده مــن جهــة واحــدة عــام 1992 
مــن قبــل البرلمــان الكردســتاني الــذي انبثــق بعــد انتخابــات أجريــت فــي 
قــرار مجلــس  اعتبرهــا  والتــي   1991 ربيــع  انتفاضــة  إثــر  المحــررة  المناطــق 

األمــن 688 مــاذًا آمنــًا.
ورغــم إن ثقافــة عــدم قبــول هــذا الواقــع كانــت ومــا تــزال متكلســة لــدى 
فــي  عدائهــا  ُتخفــي  ال  التــي  وميليشــياتها  السياســية  الجهــات  بعــض 
ــذي اتضــح  ــأي شــكل مــن األشــكال، وال األصــل لوجــود أي كيــان كــردي ب
جليــًا فــي االســتفتاء الــذي أجــراه شــعب كردســتان يــوم 2٥ أيلــول 2017، 
حيــث أماطــت اللثــام عــن وجههــا الــذي ال يختلــف عــن األنظمــة الســابقة 
فــي العــراق واألنظمــة الحاليــة فــي تركيــا وإيــران وســوريا، إال أن الدســتور 
الــذي نجــح الساســة العراقيــون عربــًا وكــردًا وبقيــة المكونــات فــي صياغتــه 
بكافــة  بفيدراليــة كردســتان  الفيدرالــي معترفــًا  النظــام  وتشــريعه كِفــل 
مؤسســاتها وتشــريعاتها، جعــل حــل القضيــة الكرديــة فــي العــراق تجربــة 
اتفاقيــة  أنتجتهــا  التــي  اإلشــكالية  تلــك  لحــل  بهــا  ُيحتــذى  نموذجيــة 

ــران وســوريا. ــا وإي ســايكس بيكــو فــي كّل مــن تركي
وخاصــة القــول إن دوامــة العنــف والعنــف المضــاد فــي تركيــا وإيــران 
وســوريا لــن تتوقــف مهمــا طــال الزمــن وتنوعــت األســلحة ومســتوياتها 
درس  ولعــلَّ  البلــدان،  هــذه  فــي  الكرديــة  للقضيــة  حقيقــي  حــل  دونمــا 
العــراق هــو األكثــر فائــدة لهــا الختصــار الطريــق الــذي لــو اســتمر ســتبقى 
هــذه الــدول متخلفــة غيــر مســتقرة ينخــر فيهمــا الصــراع الدمــوي وُيســرع 

فــي انهيارهــا آجــًا أم عاجــًا.

المفسـدون وتسـتعاد االمـوال المهربـة . علمـا بإن 
تقديـرات أخـرى تشـير إلـى ارقـام أكبـر ، إذ وفقـا 
الفاسـدين  بعـض  هـرب  النيابيـة  النزاهـة  للجنـة 
الكبـار امـواال تصـل إلـى نحـو 3٥0 مليـار دوالر منـذ 
2003 إلـى 2021 مـا يعـادل 32% مـن ايرادات العراق. ..
ضمـن هـذا السـياق يمكننـا القـول بـإن ومـع كل 
قيـم  حجـم  أن  نلحـظ  الفسـاد  دائـرة  فـي  أتسـاع 
الخسـائر الماليـة أتسـع كثيـرا نظـرا إلنحراف واضح 
الحكومييـن  الموظفيـن  بعـض  سـلوكيات  فـي 
الوطنيـة  بالمسـؤولية  مسـارااللتزام  عـن  بعيـدا 
وأخاقيـات  قيـم  علـى  الحفـاظ  تقتضـي  التـي 
ومضمونـه  بمعنـاه  الديمقراطـي  النظـام 
الحقيقيالسليم .من هنا البد من فضح ومحاسبة 
التوجهـات البعيـدة عـن إحتـرام القانـون والقضاء 
خاصة ما يعرف بممارسات “الدولة العميقة«التي 
مـن  فقـط  ليـس  آمنـة  ملـذات  يمثلهـا  مـن  يجـد 
خـال امتـاك السـاح المنفلـت بـل ومـن االمـوال 
ممتلـكات  بصـورة  البـاد  خـارج  إلـى  المهربـة 
حـرة  مناطـق  فـي  ماليـة  أواسـتثمارات  وعقـارات 
اجنبيـة بعيـدة عـن المراقبـة والمحاسـبة الدوليـة 
المشـددة . هـذا ومـن المناسـب االشـارة إلـى انـه 
المستشـري  الفسـاد  نمـوذج  لطبيعـة  وبالنظـر 
فـإن  االطـراف  متعـدد  االجتماعـي  وشـكله 
مايعـرف  ـــ  الفسـاد  بظاهـرة  الخاصـة  المسـألة 
المتحكمـة  السـلطوية   – المجتمعيـة  الزبائنيـة 
بالمـال وبالقـوة والمـوارد سـواءا مـن خـال أدوار 
االفـراد ، الجماعـات واالحـزاب اضحـت أمـرا طبيعيـا 
بعيداعـن اسـاليب الحوكمـة السياسـية - الماليـة 

الدقيقـة. القانونيـة 
ترتيبا على ما تقدم البد من المعالجة والتفعيل 
إلجهـزة الدولـة المختصـة فـي مكافحـة الجريمـة 
مـع  تقصياتهـا  فـي  تتداخـل  التـي  المنظمـة 
جرائـم الفسـاد المالـي بضمنها تصاعـد حجم أزمة 
للعراقوالتـي  االقليميـة  الحـدود  عبـر  المخـدرات 
بجديـة  بالنظرإليهـا  السـوداني  حكومـة  بـدأت 

مرحـب بهـا .
أخيـرا مـن االجـراءات الفاعلـة لتحجيـم الفسـاد 
والمحاسـبة  الحوكمـة  آليـات  تفعيـل  تأكيـد 
شـبكة  إلـى  يمتـد  تطبيـق  خـال  مـن  القانونيـة 
تغطـي  الحديثـة  الرقميـة  لاتمتـة  واسـعة 
الماليـة   – االقتصاديـة  القطاعـات  مختلـف 
أخـرى  جهـة  ومـن   ، جهـة  مـن  هـذا  الحكوميـة 
يفتـرض أن يتجـه العـراق سـريعا لتطبيـق بكفـاءة 
عاليـة كافـة بنـود السـتراتيجية الوطنيـة للنزاهـة 
ومكافحـة الفسـاد بـكل تفصياتهـا المعلنـة فـي 
عـام 2022 تعزيـزا لـدور العـراق المعلـن فـي االلتـزام 
الصـارم بأتفاقيـة االمـم المتحـدة لمحاربـة الفسـاد 
التـي أنضـم العـراق إليهـا فـي عـام 2007 باعتبارهـا 
الصـك العالمـي الوحيـد الملـزم قانونيـا. إن أرتقـاء 
الفسـاد  مكافحـة  فـي  لمراكزمتقدمـة  العـراق 
وغيرهـا  العالميـة  الشـفافية  منظمـة  إطـار  فـي 
مـن موسسـات دوليـة تتمتـع بسـمعة قانونيـة – 
قضائيـة عالميـة رصينـة يعتمد على مـدى النجاح 
فـي إنجـاز المحاسـبة القانونيـة الصارمـة ضـد كبـار 
الـذي  االمـر   ، الفسـاد  حيتـان  خاصـة  الفاسـدين 
التـي  الـدول  تجـارب  مـن  االسـتفادة  يسـتوجب 
مـن  الفسـاد  محاربـة  فـي  ناجحـة  نتائـج  حققـت 
نماذجها )ماليزيا ، سـنغافورة ، نيوزلندة ، اسـتراليا 
لبعـض  بـإن  وغيرها(.علمـا  االسـكندنافية  والـدول 
الـدول العربيـة تجاربهـا الناجحـة والمهمـة ومنهـا 
المملكـة  الحصـر  وليـس  المثـال  سـبيل  علـى 
العربيـة  االمـارات  ودولـة  السـعودية  العربيـة 
المتحـدة والكويت والمملكة االردنية الهاشـمية 

وغيرهـا. 

كفاح محمود كريم

تركيا وإيران والدرس العراقي 
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وتعميـق  العراقيـة  الوطنيـة  اللحمـة 
الـذي  اإلنعزالـي  الطائفـي  الشـعور 
مسـاحات  سـقوط  نتيجتـه  كان 
تحـت  العراقـي  الكيـان  مـن  واسـعة 
قبضـة إرهـاب داعـش وحلفائهـا فـي 
الداخـل والخـارج، وأسـتمرار نزيـف الدم 
الممارسـات  مـن  الكثيـر  عيـر  العراقـي 
الصـوت  تجـذر  التـي  اإلرهابيـة 
التقسـيمي وكأنـه الحـل الوحيـد فـي 
النجـاة مـن هـذا الوضـع، فبـادر السـواد 
األعظـم مـن الشـعب العراقـي ودفاعا 
عـن وجـوده الموحـد للتصـدي لهـذه 
العـراق  وحـدة  وأسـتعادة  المحاولـة 
الوطنيـة  الهويـة  ألسـتعادة  تمهيـدا 
وال  يـروق  لـم  الحـراك  هـذا  الواحـدة، 
السياسـية  القـوى  مصلحـة  فـي 
المتحكمـة التـي سـر بقائهـا وقوتهـا 
والتمـزق  التشـرذم  هـذا  وجـود  فـي 
علـى  والتشـويش  األمـة  نسـيج  فـي 
حمايـة  وتـر  علـى  باللعـب  هويتهـا 
الجـواب  وجـاء  المكونـات،  مصالـح 
عراقيـا خالصـا ممهـورا بـدم وتضحيات 
صقـل  أعـادوا  الذيـن  تشـرين  شـباب 
الهويـة العراقيـة الواحـدة بـا عناويـن 

فرعيـة. أو  جزئيـة 
أنتفاضـة تشـرين صـدى  لقـد كانـت 
التعبيـر عـن  األمـة فـي  لـروح  وصـوت 
رفضهـا لـكل السياسـات التي حاولت 
الثانويـة  الرمـوز  وإحـال  األمـة،  تقزيـم 
الـوالء  محـل  الوالئيـة  والشـحصنة 
والهويـة  لـألرض  الوطنـي  واالنتمـاء 
التشـريني  الزلـزال  كان  لـذا  الجامعـة، 
مـع كل مـا عملتـه القـوى السياسـية 
وردود  إجـراءات  مـن  المتحكمـة 
أفعـال هـو الخـط الفاصـل بيـن العـراق 
والفكـرة  المنهـج  فـي  عـراق  والـا 
والتعامـل والرؤيـة المسـتقبلية، ولوال 
لحمايـة  العـراق  أعـداء  جميـع  تزاحـم 
مـن  والتخريـب  الفسـاد  منظومـة 
أجـل مصالحهـم وأهدافهـم البعيـدة 
الجامـع  العنـوان  هـي  تشـرين  لكانـت 
لمنهـج  مؤسسـة  العراقيـة  لألمـة 
الحضـاري  للتطـور  وطريـق  وغايـات 
والفكـري والسياسـي الـذي يجـب أن 

يكـون.

العـراق  أن  أحـد  علـى  يخفـى  ال   
أنظمـة  أدارتـه  قـد  كدولـة  الحديـث 
فـي  ومتنوعـة  متعـددة  سياسـية 
استراتيجياتها السياسية والعقائدية 
بتعاقـب أدى إلـى عـدم تراكـم منهـج 
إلدارة  موحـدة  فلسـفة  أو  سياسـي 
الملكـي  النظـام  فمـن  الدولـة، 
التـي  األحتـال  دولـة  أسسـته  الـذي 
سـيطرت علـى العراق بعـد إخراجه من 
لتأتـي  العثمانيـة  التركيـة  الهيمنـة 
وزارة  خيـارات  مـن  عنـه  غريبـة  بزعامـة 

البريطانيـة، المسـتعمرات 
علـى  الدولـة  بنـاء  أسسـت  وقـد 
بريطانيـا  تعاطـي  مـن  قريـب  نمـط 
فهـي  الفقيـرة،  مسـتعمراتها  مـع 
باسـمها  والحاكـم  الناهـي  األمـر 
وزارة  فـي  بغـداد مجـرد موظـف  فـي 
المسـتعمرات، وفرضـت بموجـب رؤيـة 
نخبـوي  سياسـي  نمـط  أسـتعمارية 
أقطاعـي عشـائري يهتم بالشـكليات 
الدولـة  مفهـوم  ببنـاء  يهتـم  أن  دون 
تقـدم  التـي  الحضاريـة  والمواطنـة 
والشـعب  لألمـة  الوطنيـة  المصالـح 
علـى غيرهـا، ويفـي النظـام يهتز في 
الشـعبية  الفعـل  ردات  مـرة علـى  كل 
علـى األحـداث والتحـوالت اإلقليميـة 
والدوليـة مـع حريـة سياسـية تتذبـذب 
مـع أقترابهـا مـن خطـوط التمـاس مـع 

النظـام.
يعـد  لـم  وحيـن   19٥8 عـام  فـي 
النظـام الملكـي قـادرا على األسـتمرار 
فـي إدارة الدولـة ولمـا تأثـر فيه العراق 
اليسـار  وشـعارات  قومـي  وعـي  مـن 
ومعـاداة األسـتعمار واإلمبرياليـة، جاء 
السياسـي  للضـد  النوعـي  التحـول 
البـاب  ويفتـح  السـابقة  للمرحلـة 
واسـعا أمـام األيديولوجيـات واألفـكار 
داخليـا  المتصارعـة  السياسـية 
انقـاب  إلـى  إنقـاب  فمـن  وإقليميـا، 
يصنفـون  كمـا  ثـورة  إلـى  ثـورة  ومـن 
فـي  نفسـه  العـراق  وجـد  أنفسـهم، 
قبضـة الديكتاتوريـة الحزبيـة العائليـة 
أفتراضـات  خـارج  أخـر  منحـى  لينحـو 
الطبيعـي،  السياسـي  التطـور 
شـخصية  بطموحـات  مصحوبـا 
الشـخصي  المجـد  هواجـس  تشـكل 
أسـاس تحركاتهـا وأهدافهـا المعلنـة، 
لتنتهي هذه المرحلة والعراق منهك 
بنتائـج ال يتحملهـا مجتمـع قائـم علـى 
المسـتعمر  بدأهـا  هشـة،  أسـس 
بيـن  الصـراع  وعمقهـا  البريطانـي 
مختلفـة  ومذاهـب  وأديـان  أثنيـات 
عكسـت لهيـب صراعهـا علـى الهوية 
جـاء  وكمـا  الواحـد،  للعـراق  الوطنيـة 
غريبـة  بقيـادة  البريطانـي  المسـتعمر 

عـن روح األمـة ورغبتهـا وهويتهـا عـاد 
المحتـل األمريكـي التجربـة مـع بعـض 
تسـليم  طريقـة  فـي  التحسـينات 
زمـام حكـم األمـة العراقيـة بالمشـاركة 
العـراق  أعـداء  كل  مـع  والتشـارك 
جديـدة  جمهوريـة  عليـه  ليفرضـوا 
األبـرز  رماديـة  مشوشـة  مامـح  ذات 
والتركيـز  المواطنـة  نكـران حـق  فيهـا 
المكونـات، وهنـا حـاول  علـى حقـوق 
األمـة  مفهـوم  دفـن  الجـدد  الحـكام 
العراقيـة وتهيـأت األجـواء للتقسـيم 

األسـاب. علـى  والمقاسـمة 
المحتـل  لخيـارات  ونتيجـة   2003 بعـد 
المصالـح  وتشـابك  األمريكـي 
التوجهـات  متعـددة  والصراعـات 
طبقـة  مـع  واألهـداف،  والغايـات 
سياسـية عديمـة الخبـرة وغيـاب أركان 
الدولـة األساسـية ومرحلـة مـا يسـمى 
نظـام  وبنـاء  الفكـرة  تسـيطر  بإعـادة 
مختلـف، حصـل اإلنهيـار األوسـع فـي 
فكريـة  وبنـى  مجتمـع  العـراق  كيـان 
للهويـة  وتمزيـق  وطنيـة  وأهـداف 
الجامعـة، كل ذلـك تبنـاه دسـتور عـام 
ورؤيـة  تناقضـات  مـن  يحمـل  بمـا   200٥
دولـة  مـن  العـراق  فتحـول  وهـدف، 
ولـو  جامعـة  وطنيـة  بهويـة  واحـدة 
ظاهريـا إلـى مجموعـة مـن المكونـات 
الضيقـة المتنازعـة والتـي تتصـارع من 
اجـل النفـوذ والمصالـح الفئويـة، فيمـا 
الغالبيـة مـن الشـعب العراقـي غائـب 
الفعـل السياسـي نتيجـة عمليـة  عـن 
ومذهبـي  دينـي  وأسـتحمار  تدجيـن 
وقومـي ومناطقـي واخيـرا عشـائري 
متغـول فـي كل األتجاهـات، ال يوجـد 
يتدخـل  لـم  دولـي  أو  إقليمـي  طـرف 
إرادتـه  ويفـرض  العـراق  شـؤون  فـي 
مجهـول  مـن  مسـاحة  العـراق  وكأن 
حكـم  تحـت  الهويـة  وفاقـد  المالـك 
أحـزاب وقوى دينيـة وقومية عنصرية 
القـوى  بعـض  وحدهـا  ومذهبيـة، 
الوطنيـة  الرؤيـة  وأصحـاب  المدنيـة 
األزمـة  عمـق  أدركـوا  الذيـن  الجامعـة 
والمجهـول الـذي ينتظـر العـراق فـي 
مقاومـة  قـادت  الحضـاري  وجـوده 
العـراق  صـوت  لتعلـن  سـلمية  مدنيـة 
الواحـد، رافضـة كل المشـاريع المعلنـة 
وكيانهـا  األمـة  لتجـزأه  والمخفيـة 

والوجـودي. التاريخـي 
المؤلمـة  الدمويـة   2006 أحـداث  بعـد 
ووجـود القـوى العسـكرية المتطرفـة 
واإلرهابيـة على أرضه بحجة المقاومة 
للعـراق،  الغربـي  لألحتـال  والتصـدي 
عراقيـة  غيـر  قـوى  جميعـا  وهـي 
تتحكـم بهـا أطـراف مخابراتيـة عديـدة 
إقليميـا ودوليـا لغرض اإليغـال بتمزيق 

عباس العلي
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الميـاه؟
سـتصبح  الميـاه  أن  أوضحـت  لقـد 
مصـدًرا لنزاعـات عنيفـة بشـكل متزايـد. 
السـدود  فـإن   ، اسـمها  يوحـي  وكمـا 
تعيـق تدفـق النهـر. كمـا أنهـا تزيـد مـن 
دولتـان  وهنـاك  الفيضانـات.  مخاطـر 
يبلـغ عـدد سـكانهما 100 مليـون نسـمة 
فـي  يشـتركان   - وإثيوبيـا  مصـر   -
نفـس المـوارد المائيـة. ومـع ذلـك ، إذا 
متوترتيـن  الدولتـان  هاتـان  أصبحـت 
إنشـاء  مـع  بالفعـل  الحـال  هـو  كمـا   ،
سـد النهضـة اإلثيوبـي ، فقـد يتدهـور 

الوضـع.
واليـوم ، ومـع والدة احـدث أعمالـي 
)األرض عطشـى( ، أحاول إصدار إشـارة 
ونـداء   ، القلـب  مـن  وصرخـة  تحذيـر، 
للمسـاعدة فـي اإلسـراع فـي الحفـاظ 
علـى مـا يبقينـا علـى قيـد الحياة.فأي 
نهـر وكل نهـر هـو كائـن حـي يمكننـا 
تبنيـه ، ويمكننـا أن نحبـه ، وأن نخافـه 
.ويوضـح أحـدث تقريـر لألمـم المتحـدة 
مليـارات  أربعـة  أن   ،  2022 عـام  فـي   ،
شـخص يعيشـون فـي مناطـق تعاني 
لعـدة  الميـاه  فـي  حـاد  نقـص  مـن 
الميـاه  وهـذه  السـنة.  فـي  أشـهر 
موجـودة ، لكنهـا تتعـرض للتلـوث مـع 
تصريـف  ويتـم  العقـاب.  مـن  اإلفـات 
80% من السـوائل الصناعية والحضرية 
منـذ  بينمـا   ، األنهـار  المسـتعملة فـي 
ازداد   ، الماضـي  القـرن  ثمانينيـات 
 .%1 بنسـبة  الشـرب  ميـاه  اسـتهاك 

الميـاه؟ هـذه  سـنجد  فأيـن 
رؤيـة  هـو  للغايـة  المدهـش 
التناقضـات فـي التعامـل مـع قضايانـا 
ضخمـة  مـوارد  وضعنـا  .لقـد  المهمـة 
قـاع  نعـرف  ال  لكننـا   ، الفضـاء  فـي 
البحـار، وقـد فكرنـا فـي جـودة الهـواء 
، لكننـا لـم نكـن مهتمين بالمحيطات ، 
واألنهـار ، التـي ترتبط بشـكل كبير مع 
قبـل   ، السـبب  لهـذا  التلـوث.  مسـألة 
جمعيـة  مـع  أنشـأنا   ، سـنوات  خمـس 
ولدينـا  العظيمـة.  األنهـار  مسـتقبل 
عشـرين باحًثـا مـن جميـع أنحـاء العالـم 
يفكـرون فـي مسـتقبل األنهار.فالنهـر 
الحياة.األنهـار هـي وسـيلة  هـو قـوة 
الميـاه.  علـى  للحصـول  ملموسـة 
للمشـكلة  معالجـة  تقديـم  ويجـب 
وضعهـا  يمكـن  حلـول  وهنـاك 

إرادة. هنـاك  كانـت  إذا  بسـهولة 

المائيـة  االحتياجـات  تسـتمر  بينمـا   
المـوارد  فـإن   ، باالزديـاد  العالـم  فـي 
مـر  علـى  التحـدي  أن  كمـا  محـدودة. 
كميـة  علـى  الحفـاظ  هـو  السـنين 
كميـة  توفـر  لضمـان  الميـاه  ونوعيـة 

للسـكان. العذبـة  الميـاه  مـن 
الطبيعيـة  للمخاطـر  نوعـان  هنالـك 
المناخيـة  المخاطـر  الميـاه:  علـى 
 ، الواقـع  وفـي  الطبيعيـة.  والكـوارث 
فـي حيـن أن بعـض المناطق المناخية 
هـذه  فـإن   ، صحراويـة  أو  جـًدا  جافـة 
بشـكل  الميـاه  إلـى  تفتقـر  المناطـق 
أن  هـو  المقلـق  األمـر  لكـن  طبيعـي. 
عـدًدا  وأن   ، اتسـاًعا  تـزداد  الصحـاري 
تتحـول  القاحلـة  المناطـق  مـن  كبيـًرا 
 ، السـياق  هـذا  فـي  صحـراء.  إلـى 
يقـدر علمـاء المركـز الوطنـي للبحـوث 
أن  يمكـن  التصحـر  هـذا  أن  العلميـة 
يهـدد 20% مـن األرض. لذلـك فـإن نحـو 
التقـدم  بهـذا  مهـددة  دولـة  سـتين 
فـي الصحـراء. مـن بينهـا نجد أسـتراليا 
الـدول  وكذلـك  والصيـن  وتشـيلي 
اليونـان.  أو  إسـبانيا  مثـل  المجـاورة 
المناخيـة  األسـباب  كانـت  ولطالمـا 
بشـكل  تتفاقـم  ولكنهـا  موجـودة 
متزايـد بسـبب النشـاط البشـري. ومـع 
يمكننـا  شـيء:  كل  نفقـد  لـم   ، ذلـك 
وهنـاك  الصحـراء.  زحـف  إيقـاف  أيًضـا 
الناجحـة  األمثلـة  مـن  العديـد  بالفعـل 

العالـم. حـول 
ويضطر العديد من األشخاص الذين 
يعيشـون فـي المناطـق القاحلـة إلـى 
الميـاه  علـى  للعثـور  ألميـال  المشـي 
بالنـزوح بسـبب  اآلن مهـددون  ، وهـم 
التصحـر فـي أماكـن إقامتهـم. عـاوة 
يكـون  أن  المرجـح  فمـن   ، ذلـك  علـى 
وخيمـة  عواقـب  الحـراري  لاحتبـاس 
قادمـة.  لسـنوات  الميـاه  إدارة  علـى 
الطبيعيـة  بالكـوارث  يتعلـق  وفيمـا 
وأمـواج  واألعاصيـر  الفيضانـات  مثـل 
تهديـًدا  تشـكل  فإنهـا   ، تسـونامي 

الشـرب. لميـاه 
النمـو  فـي  زيـادة  ناحـظ  نحـن 
فـي  ارتفـاع  وكذلـك   ، السـكاني 
عاًمـا   30 وخـال  المعيشـة.  مسـتوى 
، أدى ذلـك إلـى مضاعفـة اسـتهاك 
 ، العالـم  أنحـاء  جميـع  فـي  الميـاه 
سـواء فـي الزراعـة أو فـي الصناعـة أو 
نـادًرا  المـاء مـورًدا  المنـازل. ويعـد  فـي 
عليـه  الطلـب  يـزداد  أن  المتوقـع  مـن 
العشـرين  خـال   %12 إلـى   10 بنسـبة 
البلـدان  مـن  كل  فـي   ، القادمـة  عاًمـا 
الواقـع  وفـي  والمتقدمـة.  الناشـئة 
الحالـة  مـع  العالـم  يتعامـل  أن  يجـب   ،
لمعالجـة  التحتيـة  للبنيـة  المتداعيـة 
سـيتعين  وبالتالـي   ، الميـاه  وتوزيـع 

ضخمـة. باسـتثمارات  القيـام  عليـه 
عـدد  يتزايـد   ، ذلـك  علـى  عـاوة 
سـكان العالـم ويطمـح سـكان البلـدان 
الناشـئة إلـى نفـس العـادات الغذائية 

الميـاه  مـن  الكثيـر  تسـتهلك  التـي 
البلـدان  فـي  السـائدة  تلـك  مثـل   ،
المتقدمـة ؛ وبالتالـي فـإن اسـتهاك 
الميـاه الازمـة إلطعـام كوكـب األرض 
 ، أخيـًرا  للغايـة.  حـاد  بشـكل  سـيزداد 
يـؤدي تغيـر المنـاخ إلى تفاقـم فترات 
الجفـاف والفيضانـات ، ويزيـد مـن نـدرة 
تجعـل  العناصـر  هـذه  وكل  الميـاه. 
الميـاه قضية رئيسـية وهـي محفزات 
المـدى  علـى  الميـاه  قطـاع  لنمـو 

الطويـل.
اإلجـراءات  مـن  العديـد  اتخـاذ  يجـب 
أعـاه  المذكـورة  المشـاكل  لحـل 
الميـاه  إلـى  بالوصـول  والسـماح 
وفـي  النـاس.  مـن  ممكـن  عـدد  ألكبـر 
اإلجـراءات  بعـض  ،هنـاك  الواقـع 
البلـدان  تزويـد  االتجاه،مثـل  هـذا  فـي 
لمعالجـة  حديثـة  بمعـدات  الناشـئة 
الميـاه  ؛وتوفيـر  وتوزيعهـا  الميـاه 
الزراعـي  اإلنتـاج  فـي  المسـتخدمة 
األنابيـب  ؛وجعـل  والنباتـي  الحيوانـي 
لتقليـل  كفـاءة  أكثـر  الموجـودة 
معـدل التسـرب ، ال سـيما فـي أقـدم 
 ، نيويـورك  أو  لنـدن  مثـل   ، المـدن 
؛وتحسـين  متداعيـة  الشـبكات  حيـث 
معالجـة ميـاه الصـرف الصحـي ؛والحـد 
مـن تلـوث الميـاه الجوفيـة. وبالتالـي ، 
فإن الشـركات التي تسـاهم من خال 
أنشـطتها فـي حـل هـذه المشـكات 
يجـب أن تشـهد نمـًوا اسـتثنائًيا فـي 

القادمـة! عاًمـا  العشـرين 
لـن  حية.وبدونهـا،  كائنـات  األنهـار 
ري  أو  الطاقـة  إنتـاج  بإمكاننـا  يعـود 
عامـا،  عشـر  خمسـة  قبـل  الحقـول. 
لمـدة  العالـم  حـول  سـافرت  عندمـا 
عاميـن ونصـف بحًثـا عـن المـاء وألفـت 
كتـاب “مسـتقبل الميـاه“، اعتبـر النـاس 
لـي  أثبـت  ،ولكـن  غريبـة  قصصـي 
حـق.  علـى  كنـت  اننـي  المسـتقبل 
وكان السـيناريو أسـوأ مـن توقعاتـي.
النهرهومـرآة للمجتمـع. أخبرني كيف 
تنتـج المـاء ، إذا كنـت تحترمـه ، وبـأي 
، وسـأخبرك  ثمـن ومـن يسـتفيد منـه 
مـن  نـوع  أي  إلـى  شـديد  بوضـوح 

تنتمـي. المجتمـع 
فـي أعالـي البحار ، تسـبب الفوضى 
مسـتويات  علـى  الضـرر  المطلقـة 
وجـود  عـدم  حالـة  وفـي  عديـدة. 
، يمكـن أن يتسـبب الصيـد  اتفاقيـات 
 ، هجـرات  حـدوث  فـي  أيًضـا  الجائـر 
كمـا هـو الحـال فـي السـنغال ، التـي 
تمتعـت فـي الماضـي ببعـض من أكثر 
 ، العالـم  فـي  باألسـماك  ثـراًء  الميـاه 
قبـل أن ُتفرغ مـن مواردها.ومن وجهة 
إدارة  تعتبـر   ، الجيوسياسـية  النظـر 
األنهارسـريعة التأثـر ، ال سـيما بسـبب 
النيـل  نهـر  كان  سـواء  السـدود.  بنـاء 
المصرييـن  بيـن  توتـرات  يخلـق  الـذي 
مـع  والفـرات  دجلـة  أو  واألثيوبييـن، 
تركيـا والعـراق ، فهـل نجـازف بحـروب 
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والعشـوائيات. المـدن  حواشـي 
غيـر  المجتمـع  موقـف  كان  ان 
المكترث إزاء المخاطر البعيدة المدى 
الحكومـي  للفشـل  تبريـر  فـا  مبـررًا، 
فـي  السـنين  عشـرات  منـذ  المسـتمر 
التصـدي لتلـك المخاطـر وخاصـة فـي 
للمجتمـع.  آمنـة وصحيـة  توفيـر حيـاة 
ثقافتـه  كانـت  مهمـا  فالمجتمـع 
المقاومـة  علـى  وقدرتـه  وتماسـكه 
يبقـى بحاجـة الـى حكومـة مسـؤولة 
عـن تلبيـة وتنظيـم احتياجاتـه وتوفير 
أسـباب انخراطـه الطوعـي في حماية 
ومـوارده  بيئتـه  واحتـرام  مسـتقبله 
قـدرة  فـي  الفشـل  وإن  الطبيعيـة. 
والنمـو  اإلسـتقرار  علـى  المجتمـع 
الحكومـة  تتحملـه  الرفـاه  وتحقيـق 

أخـرى. جهـة  أي  وليـس 
المناخـي  بالتغيـر  يتعلـق  فيمـا 
المتغيـرات  بحـوادث  المتمثـل 
أي  الطقـس،  فـي  المتطرفـة 
النـدرة  او  الفيضانـات  حـوادث  شـدة 
يختلـف  ال  الشـديدين،  والجفـاف 
الـدول اآلخـرى فـي غـرب  العـراق عـن 
القارة اآلسيوية إال بقدر تأثير العوامل 
المحليـة التـي قـد تضاعـف مـن تأثيـر 
بالتغيـر  المتمثلـة  الخارجيـة  العوامـل 

. خـي لمنا ا
أمـا فـي مجـال ارتفـاع حـرارة سـطح 
األرض الذي نلمسـه بشـكل قاس في 
الصيـف فـإن العـراق هو ضحية نفسـه 
التجفيـف  أي ضحيـة سياسـات  أواًل، 
العشـوائي  والبنـاء  والتجريـف 
الخصبـة  األراضـي  علـى  والتمـدد 
لمحرمـات  الفاسـدين  واسـتغال 
جانـب  الـى  ذلـك،  شـابه  ومـا  األنهـار 
مـا  علـى  الجغرافـي  الجـوار  اسـتحواذ 
العـراق  ايـرادات  مـن   %٥0 علـى  يزيـد 

المعتـادة. المائيـة 
وهنـا فإن المقاربـة الوحيدة الفاعلة 
لحمايـة العـراق، بما فيها من التأثيرات 
هـي  المناخيـة،  للتغيـرات  المحتملـة 
بتطويـر  الداخلـي  األداء  تحسـين 
تقيـد  التـي  التشـريعات  منظومـة 
وتغييـر  األراضـي  اسـتباحة  وتمنـع 
المحـددات  واحتـرام  جنسـها، 
ومنـع  والهيدرولوجيـة  الفيزيائيـة 
اإلجـراءات  مـن  والعشـرات  التلويـث 
يسـمح  ال  التـي  األخـرى  المناسـبة 

بسـردها. المقالـة  هـذه  فضـاء 

انـه  أعتقـد  ال  عـام  شـعور  هنـاك   
المناخيـة  التغيـرات  بتأثيـر  صحيـح 
مـن  ينبـع  لكنـه  العراقييـن،  علـى 
التـي  العوامـل  مـن  كبيـر  عـدد  تراكـم 
الصعوبـة  فـي  غايـة  حياتهـم  تجعـل 
مرتبطـة  غيـر  وهـي  والقسـوة 
أهـم  الغازيـة.  واإلنبعاثـات  بالمنـاخ 
هـذه العوامـل، إن لـم تكـن جميعهـا، 
كذلـك  تكـن  لـم  وإن  الطابـع،  داخليـة 
بإجـراءات  مرتبطـة  إقليميـة  فهـي 
الوطنيـة. الحـدود  خـارج  ومشـاريع 

فـي  الحيـاة  صعوبـة  عوامـل  أهـم 
العراق هو نقص الخدمات األساسـية، 
ظـروف  ومنهـا  وجـدت،  ان  وبؤسـها 
قطاعـات  وتدهـور  السـيئة،  السـكن 
الطاقـة والصحة والتعليـم والخدمات 
وغيـر  العشـوائي  والبنـاء  البلديـة 
والبطالـة  الفقـر  يسـبب  ممـا  ذلـك، 
والنـزوح وسـوء التغذيـة والمشـكات 
المؤديـة  المعقـدة  اإلجتماعيـة 
وانتشـار  األسـر  تفـكك  الـى  بالنتيجـة 
والنـزوح  والرشـوة  والفسـاد  التسـول 

الهجـرة. او 
الخدميـة  القطاعـات  انهيـار  حصـل 
المظلمـة  العقـود  مـن  خلفيـة  علـى 
والقمـع  بالحـروب  تميـزت  للحكـم، 
وانتهـاك  واإلحتـال  واألرهـاب 
بنظـام  أخيـرًا  وانتهـت  السـيادة، 
أنتجـت  السـلطة.  غنائـم  تقاسـم 
 2003 بعـد  مـا  السياسـة  ترتبيـات 
طبقـة مـن الطفيلييـن واإلقطاعييـن 
الجـدد ممـن أثـروا علـى حسـاب المـال 
تطويـر  فـي  اإلسـهام  دون  العـام 
خلـق  فـي  هـؤالء  تسـبب  اإلقتصـاد. 
فجـوة اجتماعيـة كبيـرة، ينسـحق في 
الفقـراء،  ماييـن  الدنيـا  مسـتوياتها 
منهـم  المحظوظـون  يـأوي  الذيـن 
الـى النـوم بوجبـة واحـدة فـي اليـوم، 
ليواجهـوا  ببطـون خاويـة  والكثيـرون 
علـى  أكبـر  قلقـًا  التالـي  اليـوم  فـي 
أمـا  عوائلهـم.  ومصائـر  مصيرهـم 
األثريـاء الجـدد، وبإسـتثناء قلـة قليلـة 
الحـال  ميسـوري  كانـوا  ممـن  منهـم 
تسـلقوا  ممـن  فهـم  السـابق،  فـي 
بسـرعة  الفاسـد  المـال  عالـم  فـي 
يملـك  يكـن  لـم  مـن  وأصبـح  خاطفـة، 
مـن  مصرفيـًا  حسـابًا  او  راتبـًا  أو  عمـًا 
كبـار األثريـاء وتجـار العملـة والعقـارات 
فـي العـراق والمنطقـة، دون ان يدفـع 
برعـت  بـل  الضرائـب،  مـن  واحـدًا  سـنتًا 
مجموعـة منهـم فـي سـرقة الضرائـب 
مـن مصـارف الدولـة فـي أكبـر فضيحة 

العصـر. هـذا  فـي  ماليـة 
الفقيـر  المجتمـع  أفـراد  ينشـغل 
فـي  الحيـاة  قيـد  علـى  بالبقـاء 
واالرهـاب  الطويلـة  الحـروب  ظـل 
تدبيـر  فـي  وكذلـك  والتفجيـرات، 
لقمـة العيـش فـي ظل تفشـي الفقر 
وتدهور سـبل المعيشة، وانهيار قدرة 
القيـام  علـى  المتعاقبـة  الحكومـات 

بمهـام الحكـم، والشـرخ الكبيـر الـذي 
أحدثـه ذلـك بيـن المجتمـع والسـلطة. 
فـي ظـروف كهـذه يتراجـع إحسـاس 
األمـد  الطويلـة  بالمخاطـر  المواطنيـن 
فالمجتمـع  والمجتمـع.  البـاد  علـى 
يواجـه دوامـة التحديـات والمشـكات 
أحسـن  وفـي  الضاغطـة  اليوميـة 
األمـد.  القصيـرة  التحديـات  األحـوال 
لذلـك فـإن مـا قـد يسـببه تغيـر المنـاخ 
البعيـد  المسـتوى  علـى  تأثيـرات  مـن 
الضاغطـة  اإلهتمامـات  مـن  ليـس 
للمواطنيـن. أما حكوميـًا فاإلمر فرصة 
لمسـؤولين  الخادعـة  للتصريحـات 
وتشـكيات  حكوميـة  قطاعـات  عـن 
عـن  عاجـزة  مخَتَلقـة  بيروقراطيـة 
المحاصصـة،  زمـن  فـي  دورهـا  أداء 
دور  أي  لهـا  وليـس  امكانيـات  وبـا 
حقيقـي فـي أروقة الحكم أو التنمية 

واإلجتماعيـة. اإلقتصاديـة 
المواطنيـن  إهتمـام  عـدم  إن 
ومنهـا  البعيـد،  المسـتقبل  بتحديـات 
كانـت  ومهمـا  المناخـي،  التغيـر 
موقـف  هـو  أعـاه،  ذكـر  ممـا  اسـبابه 
صحيـح  العـراق.  ظـروف  فـي  متوقـع 
أنـه ليـس من الحكمـة تجاهل تحديات 
تأثيـرًا  أقـل  لكنهـا  البعيـد  المسـتقبل 
والحكمـة  الحاضـرة،  الحيـاة  علـى 
الحاضـرة  حياتهـم  تحسـين  تقتضـي 
فـي  فالحيـاة  بالفقـر.  المهـددة 
المـدن العراقيـة المتوسـعة عشـوائيًا 
المعاييـر.  بـكل  بائسـة  اسـتثناء  بـدون 
بالخرائـب ومكتظـة  فأحياؤهـا مليئـة 
القديمـة،  النقـل  ووسـائط  بالعربـات 
السـليمة،  الحيـاة  لشـروط  وتفتقـد 
حتـى  الخدمـات  فيهـا  وتنعـدم 
بحدودهـا الدنيـا مثل جمـع القمامة او 
شـبكات الصـرف الصحـي وهـي قابلة 

خفيفـة. مطـر  زخـات  إثـر  للغـرق 
اختفـت  نفسـها  بغـداد  فالعاصمـة 
درجـة  الـى  التحضـر  سـمات  فيهـا 
لتسـتوعب  أفقيـًا  وتوسـعت  مريعـة، 
أكثـر مـن )8( مليـون مواطن غالبيتهم 
واألريـاف  المـدن  مـن  المهاجريـن  مـن 
آخـر  جـرى  وقـد  األخـرى،  العراقيـة 
البنـى التحتيـة فيهـا  تحديـث لبعـض 
بذلـك  واصبحـت  الثمانينـات،  فـي 
نسـمة.  المليونـي  حوالـي  تسـتوعب 
سـتة  حوالـي  المدينـة  فـي  ان  أي 
نقـص  يواجهـون  مواطـن  ماييـن 
العاصمـة  فـي  األساسـية  الخدمـات 

حاليـًا. وحدهـا 
يميزهـا  فـا  الريـف  مناطـق  أمـا 
مـن  المزيـد  سـوى  المـدن  عـن  شـيء 
والمصيـر  واألميـة  والبـؤس  الفقـر 
تفتقـد  مناطـق  وهـي  المجهـول، 
العصريـة  الحيـاة  مقومـات  ألبسـط 
وفـي  للشـرب.  الصالـح  المـاء  ومنهـا 
ظـال الشـحة المائيـة المتكـررة تصبح 
اإلقامـة فـي الريف العراق مسـتحيلة، 
فـي  الكريـم  العيـش  كاسـتحالة 

حسن الجنابي
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المــرأة  الســتغال  تهــدف  التــي 
بهــا،  واالتجــار  كرامتهــا  وامتهــان 
بســبب العــادات المهينــة لهــا مثــل 
زواج القاصــرات والفصليــة وجرائــم 
تفرضهــا  التــي  العــار(  )غســل 
العشــائرية  والعــادات  األعــراف 
النســاء  انســانية  تنتهــك  التــي 

والطفــات.
العراقيــة  المــرأة  رابطــة  إن 
والشــبكات  المنظمــات  وكل 
عــن  المدافعــة  والشــخصيات 
حقــوق المــرأة واالنســان معنيــون 
قــوة  وخلــق  الجهــود  بتوحيــد 
مجتمعيــة تتصــدى لــكل مظاهــر 
العنف، واالصرار على فرض احترام 
النســاء والفتيــات وحمايتهــن مــن 
مظاهــر  كافــة  الغــاء  عبــر  العنــف 
لحمــات  والتحشــيد  التمييــز، 
اإلنســانية  بالحقــوق  التوعيــة 
المتســاوية للمــرأة، واالبتعــاد عــن 
عبــر  واإلقصــاء  التهميــش  نهــج 
زيــادة مشــاركة النســاء فــي كافــة 
المســتويات دون تمييــز، والضغــط 
لمتابعــة  المعنيــة  الجهــات  علــى 
ســيداو  لجنــة  توصيــات  تنفيــذ 
قانــون  بتشــريع  اإلســراع  ومنهــا 
الحمايــة مــن العنــف األســري علــى 
ان يتضمــن اجــراءات فعليــة رادعــة، 
واالســرة  البريئــة  االرواح  تخلــص 
العنــف  آفــات  مــن  والمجتمــع 

. مســببيها و
فــي  للتغييــر  االوان  أن  لقــد 
ونمــط  والممارســة  النهــج 
البــاد،  إدارة  وطريقــة  التفكيــر 
مدنــي  وطنــي  مشــروع  لصالــح 
وطنــي  تحالــف  عبــر  ديمقراطــي، 
لانتمــاءات  عابــر  واســع  شــعبي 
واألحــزاب  واالثنيــة  الطائفيــة 
يأتــي  اإلســامية،  المتنفــذة 
النــاس  مطالــب  تنفــذ  بحكومــة 
فــي الحريــة والمســاواة والتطــور 
والتمييــز  القمــع  عــن  بعيــدا 
وتعطــي  واالقصــاء،  والتفرقــة 
المــرأة العراقيــة حقوقهــا كاملــًة.

مــرت فــي 2٥ تشــرين الثاني 2022 
مناســبة اليــوم العالمــي لمناهضــة 
العنــف ضــد المرأة. وكانــت اتفاقية 
أشــكال  جميــع  علــى  القضــاء 
ســيداو،   – المــرأة  ضــد  التمييــز 
والتــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامة 
والتصديــق  للتوقيــع  وعرضتهــا 
واالنضمــام بقرارهــا 180/34 المــؤرخ 
ديســمبر   / األول  كانــون   18 فــي 
 3 فــي  بتنفيذهــا  وبــدأت   ،1979
نصــت  قــد   1981 ســبتمبر   / أيلــول 
الرجــل  مســاواة  ضمــان  علــى 
والمــرأة فــي حريــة التمتــع بجميــع 
الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة 
والثقافيــة والمدنيــة والسياســية، 

المــرأة. حقــوق  لتخــدم 
أوكســفورد  معجــم  وُيعــّرف 
بأنهــا:  النســاء(  )مــن  النســوّية 
حقوًقــا  للمــرأة  بــأن  االعتــراف 
وذلــك  للرجــل،  مســاوية  وُفَرًصــا 
الحيــاة  مســتويات  مختلــف  فــي 

والعمليــة. العلميــة 
وتحتــوي اتفاقيــة ســيداو علــى 

30 مــادة:
َعّرفــت المــادة األولــى مصطلــح 
أي  بأنــه   « المــرأة  ضــد  التمييــز   «
تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد يتــم 
علــى أســاس الجنــس ويكــون مــن 
أثــاره أو أغراضــه التقليل أو االحباط 
حقــوق  للمــرأة  بــأن  باالعتــراف 
فــي  اساســية  وحريــات  انســانية 
المياديــن السياســية واالقتصاديــة 
واالجتماعيــة والثقافيــة والمدنيــة 
أو فــي أي ميــدان آخــر، أو التقليــل 
ــاط تمتعهــا بهــذه الحقــوق  أو إحب
النظــر  بصــرف  لهــا،  أو ممارســتها 
عــن حالتهــا الزوجية وعلى أســاس 

المســاواة بينهــا وبيــن الرجــل.
الثانيــة:  المــادة  فــي  وجــاء 
أشــكال  جميــع  الــدول  تشــجب 
ــز ضــد المــرأة، وتتفــق علــى  التميي
أن تنتهج، بكل الوســائل المناســبة 
ودون إبطــاء، سياســة تســتهدف 
القضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة.
االتفاقيــة  علــى  صادقــت  وقــد 
ومــن  العربيــة،  الــدول  معظــم 
القانــون  حســب  العــراق  ضمنهــا 
وبتحفــظ   ،1986 عــام   )66( رقــم 
علــى بعــض بنــود االتفاقيــة، ولكــن 
لحــد االن لــم تجــِر المصادقــة علــى 
ملحقاتــه وبقــي غيــر مطبــق وغيــر 

فاعــل.
علــى  صادقــت  الــدول  وهــذه 
»ســيداو« مــع التحّفــظ علــى بعض 
تتحّفــظ  التــي  والمــواد  مــواده. 
والعــراق  العربيــة  الــدول  عليهــا 

هــي بشــكل عــام المــواد 2، 9، 1٥، 
األســباب ولهــذه  و29.   16

“إلغــاء  بـــ  تطالــب   2 المــادة   -
جميــع األحــكام الجزائيــة الوطنيــة 
التــي تشــكل تمييــزًا ضــد المــرأة«، 
وهــذا يشــمل جرائــم الشــرف التــي 
بتخفيــف  للرجــل  الحــق  تعطــي 

الرتكابهــا. الحكــم 
المــرأة  بمنــح  المــادة 9 تطالــب  ـ 
فيمــا  الرجــل  لحــق  مســاويًا  حقــا 
يتعلــق بجنســية أطفالهمــا. لكــن 
قوانيننــا ال تســمح للنســاء بإعطــاء 
ألطفالهــن. جنســياتهّن  النســاء 

ـ المــادة 1٥ تطالــب بمنــح المــرأة 
يتعلــق  فيمــا  الحقــوق  »نفــس 
بحركــة  المتصــل  بالتشــريع 
محــل  اختيــار  وحريــة  األشــخاص 
وســفرهم«،  وإقامتهــم  ســكنهم 
التــي  القوانيــن  يعــارض  وهــذا 
المــرأة  حركــة  حريــة  تقّيــد  تحــاول 

امرهــا. وولــي  زوجهــا  حســب 
بإعطــاء  تطالــب   16 المــادة  ـ 
الحقــوق  نفــس  والمــرأة  الرجــل 
ــة  ــزواج وحضان فيمــا يخــص عقــد ال
األطفــال. ولكــن قوانيــن الشــريعة 
الرجــل  بيــن  تفــّرق  اإلســامية 
الحضانــة  مســتوى  فــي  والمــرأة 
كمــا تبيــح للرجــل المســلم الــزواج 
تســمح  أن  دون  »كتابيــة«  مــن 
مــن  بالــزواج  المســلمة  للمــرأة 

بــي«. »كتا
أي  بعــرض  تطالــب   29 المــادة  ـ 
مــن  أكثــر  أو  بيــن دولتيــن  خــاف 
أو  تفســير  حــول  األطــراف  الــدول 
علــى  االتفاقيــة  هــذه  تطبيــق 

. لتحكيــم ا
وال تــزال قوانيــن العنــف األســري 
معطلــة فــي أروقة مجلــس النواب 
العراقــي بســبب معارضــة األحــزاب 
اإلســامية لهــا، فــي الوقــت الــذي 
شــاركت فيــه المــرأة العراقــي فــي 
التشــرينية  العراقيــة  التظاهــرات 
وغــدا  بحقوقهــا  مطالبــًة  بكثافــة 

أفضــل لعائلتهــا واســرتها.
المــرأة  رابطــة  بيــان  فــي  وجــاء 
تشــرين   24 يــوم  الصــادر  العراقيــة 
اليــوم  بمناســبة   2022 الثانــي 
ضــد  العنــف  لمناهضــة  العالمــي 

المــرأة
التالي:

اليــوم  هــذا  نحيــي  إذ  ونحــن 
علينــا العمــل مــن اجــل بنــاء مجتمــع 
يتمتــع بالســلم واالســتقرار والــذي 
العراقيــة  االســرة  حمايــة  يتطلــب 
مــن العنــف والحرمــان واالســتغال، 
وتخليصــه مــن الممارســات الخطــرة 

نبيل رومايا

العنف األسري وحقوق المرأة العراقية وسيداو
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وثقافـة  والمعرفـة  والشـعر  الكتـاب  مدينـة  عـن  اشـهر  سـتة  غيـاب  بعـد   
الحـوار ، لـم يتغيـر منهـا شـيئًا ، شـوارع تتربـع في وسـطها الخسـفات والحفر 
وارصفـة صمـاء ال مؤشـرات لـدالالت الفصـل بينهـا وبيـن الشـارع حيـث غابـت 
المـرور وسـواق  ال  ترهـق شـرطة  ، سـاحات  المروريـة  المؤشـرات والخطـوط 
تقـع  ال  حتـى  بالمخالفيـن  االصطـدام  تخشـى  وشـرطة   ، المـرور  يحترمـون 

. ) ) المحفـوظ  تحـت  فرضيـات العشـيرة وابتـزاز 
الملكـي  العهـد  فـي  بـه  العمـل  ضـرورات   تأشـير  تـم  الـذي  القنـاة  شـارع 
المحاصصـة  نظـام  تمامـا فـي عهـد   ، وأهمـل  الكريـم  ونفـذ فـي عهـد عبـد 
لشـركات  أتذكـر  كمـا  اعطـي  حيـث   ، والطائفيـة  والعرقيـة  المذهبيـة 

الـى مكبـات  روافـده مـزار للسـياحة لكنـه تحـول  العـرب علـى أسـاس تطويـره وجعـل  المقاوليـن 
مدينـة  أمـا   ، والحفـر  المطبـات  حيـث  للسـيارات  مصائـد  الـى  الجسـور  تحـت  والطريـق  للنفايـات 
تتكـدس  األطفـال  ومـدارس  مهملـة  ازقتهـا  فـأن   ) داخـل  كـرادة   ( وبالتحديـد  الشـرقية  الكـرادة 
فيهـا بـرك الميـاه سـيما اثنـاء المطـر واالزقـة عمومـا تشـكو اإلهمـال والنسـيان طيلـة السـنوات 

. الماضيـة 
 ، للبلديـات  أم  بغـداد  ألمانـة  أو  للمحافظـة  االحيـاء  هـذه  جنـس   يعـود  لمـن  يعرفـون  ال  النـاس 
بـأن  تشـعر  فهـي  المعنيـة  الدوائـر  أمـا  المواطـن  هـو  األول  والمتهـم  الـكل  علـى  يتعكـز  فالـكل 

والنواحـي  القـرى  مـن  افضـل  بغـداد 
لتلـك  جنسـها  إعـادة  مـن  فابـد   ،
عمومـا  العـراق  حـال  هـو  هـذا   ، األماكـن 
والعاصمـة علـى وجـه التحديـد ، فليـس 
لهـذه  الجـدي  بالنهـوض  تفكيـر  هنـاك 
بيـن   تكفـي  ال  الميزانيـة  كـون  العاصمـة 
العـام  المـال  علـى  الفاسـدين  شـراهة 
العاصمـة  واحيـاء  مـدن  حقـوق  وبيـن 

. والبنـاء  والتطـور  النمـو  فـي 
لـدى هـؤالء المعنييـن ليـس بالضـرورة 
وإنمـا   ، البنـاء  ضوابـط  الـى  العـودة 
المقـاول  بيـن  االتفـاق  هـو  المهـم 
والبانـي مـن جهـة وبيـن مسـؤولي تلـك 

بنـاء  وبالتأكيـد   ، والنـاس  الشـارع  علـى  فوضويـة  بطريقـة  البنـاء  يجـري  حيـث  باألحيـاء  الدوائـر 
ماقبـل  القوانيـن  فـي  نتذكـر  ، وكمـا  لإليجـارات  قابـل  بنـاء  هـو  المهـم  القانونيـة  الشـروط   خـارج 
اجتيـاح العـراق يمنـع بنـاء عمـارة مـن اربـع او خمـس وسـت طوابـق وسـط بيـوت سـكنية واطئـة 
االمـر مخالفـة  البيـوت وهـذا  العمـارة علـى كل مايجـري داخـل  البنـاء حيـث يشـرف سـكان هـذه 

االجتياحـات. زمـن  فـي  لـك  ذ  يهـم   ال  ولكـن  وشـرعية  وانسـانية  واخاقيـة  قانونيـة 
بعـد السـؤال مـع العديـد مـن األشـخاص ، اجمعـوا بـأن هنـاك حركـة للبنـى التحتيـة ولكـن نجـاح 
تهتـم  الماضيـة  السـنوات  طيلـة  ظلـت  التـي  بتلـك  العاملـة  الشـخصيات  بتجديـد  مرهـون  ذلـك 
بخصوصياتهـا دون االهتمـام بالمدينـة وال بحاجـة النـاس الـى تطويـر وتنظيـف الشـوارع واالزقـة . 
المهـم هنـاك فرصـة لمعالجـة الخلـل فـي المدينـة ، والسـيد رئيـس الـوزراء جـاد فـي تحقيـق نقلـة 
نوعيـة ليـس فـي بغـداد وحدهـا وانمـا فـي المحافظـات التـي تعيـش تحـت وطـأة االسـتغال من 
قبـل المعنييـن فـي تلـك المحافظـات مثلمـا يشـير الـى ذلـك أهالـي مدينـة تكريـت ، وهـذا االمـر 
يحتـاج الـى تطبيـق قـول كينفوشـيوس  ) إذا كان القائـد قويـا وحازمـا لـن يكـون هنـاك فاسـدين(.

جاسم مراد
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