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 إضاءة .. فرصة للتغيري يتوجب أن ال تضيع !

 دعوة

تدعو أرسة تحرير مجلة املنتدى 

العراقي جمعيات ونشطاء حقوق 

اإلنسان ومنظامت املجتمع املدين 

والقانون لنرش مقاالتهم

 وبحوثهم يف املجلة .

 انطلقــت رســميا قبــل ايــام الحملــة الدعائيــة لالنتخابــات الجديــدة ملجلــس النــواب ، التــي 
كانــت اطــراف متنافســة مختلفــة قــد بدأتهــا قبــل هــذا الوقــت بكثــري ، ومســجلة خرقــا مكشــوفا 
للضوابــط والتعليــات التــي اصدرتهــا املفوضيــة العليــا لالنتخابــات ، فيــا اكتفــت هــذه باعــالن 
وتأشــري حــدوث خروقــات وانتهــاكات ، مــن دون ان تتخــذ اجــراءات واضحــة وملموســة حتــى 

اآلن .

ــري  ــات ، وعــى ان الكث ــة وحساســية هــذه االنتخاب ــن عــى اهمي ــري مــن املراقب ويجمــع الكث
ســيتوقف عــى نتائجهــا ، فالســاحة السياســية العراقيــة تشــهد رصاعــا شــديدا ، مســترتا وظاهــرا، 
ــس  ــت اىل االم ــل كان ــد اىل كت ــل امت ــط ، ب ــا فق ــة تقليدي ــراف متقابل ــن اط ــدور ب ــد ي ومل يع

ــى بتاســكها ! ــب يف اطــار واحــد وتتغن القري

ومــن الخطــأ االعتقــاد انــه رصاع وتنافــس داخــي خالــص، حيــث تحــول العــراق منــذ زمــن 
اىل ســاحة لــراع ارادات اقليميــة ودوليــة ، ومــا ســهل مهمــة هــذه االرادات ان هنــاك اطرافــا 
ــا وســطوتها  ــع نفوذه ــندا الســتمرارها يف مواق ــم الخارجــي س ــد اال يف الدع ــد تج ــة مل تع عراقي

ــا . وامتيازاته

ومــن الواضــح ان الــراع يــدور اآلن بــن توجهــن رئيســين. فهنــاك مــن يريــد االســتمرار يف 
النهــج املعتمــد حتــى اليــوم يف ادارة الدولــة ويف املجــاالت كافــة ، مــع بعــض التعديــالت الطفيفــة 
للتكيــف مــع ، مــن دون مــس جوهــر االمــور ، واصحــاب هــذا التوجــه يدركــون قبــل غريهــم 
ــا  ــات هــي اقــرب بالنســبة اليه ــان هــذه االنتخاب ــك ف ــة ، لذل انهــم يقفــون عــى رمــال متحرك
مــن مســألة حيــاة او مــوت ، فليــس مــن املســتغرب ان توظــف كل يشء لصالــح اعــادة انتــاج 
ــري واالصــالح،  ــي الســاعون اىل التغي ــاة املــرشوع الوطن ــاك دع ــب آخــر هن ــن جان ــا ، وم حكمه
وهــم ينطلقــون مــن حقائــق ومعطيــات باتــت موضــع اهتــام الكثــري مــن املواطنــن الرافضــن 
اســتمرار الحــال عــى مــا هــو عليــه ، فليــس لديهــم مــا يخرونــه ، وهــم فعــال يخــرون كل 
يــوم شــيئا ، وآخرهــا مــا جــاءت بــه موازنــة 2018 مــن توجهــات بائســة يف حــق فئــات ورشائــح 

مجتمعيــة واســعة مــن الفقــراء واملهمشــن ومحــدودي الدخــل والكادحــن .

ــة للقــوى املتنفــذة، انهــا تحــاول ابعــاد هــذه  ــة الدعائي ــة االنتخابي والــيء امللفــت يف املاكن
الرشائــح الواســعة عــن املشــاركة يف االنتخابــات ، النهــا تعــرف مــدى ســخطها وتذمرهــا منهــم 
ــن  ــل املتنفذي ــا تحّم ــرف انه ــة ، وتع ــا املنرم ــة الـــ 15 عام ــم طيل ــاتهم ونهجه ــن سياس وم
ــد اآلن  ــر متت ــل ان حــاالت التذم ــة ، ب ــد عام ــم واوضــاع البل ــه اوضاعه ــت الي ــا آل مســؤولية م
اىل فئــات اوســع، خاصــة مــن الشــباب الــذي يعــاين البطالــة وضآلــة فــرص العمــل ، اضافــة اىل 
التمييــز وعــدم تكافــؤ الفــرص ، وال تســتثنى مــن ذلــك فئــات وســطى ، لكــن هنــاك ايضــا ويف 
كل االوقــات مــن هــو عــى اســتعداد للعــب دور وعــاظ الســالطن ، رغــم اقرارالكثــري منهــم يف 
لحظــات صفــاء مــع النفــس بــان البلــد ان اســتمرت احوالــه عــى مــا هــي عليــه ، فهــو ذاهــب 

اىل مــا هــو اخطــر .

يف اجــواء كهــذه وغريهــا مــن التداعيــات واالنقســامات والتشــظيات ، بــدأت الحملــة الدعائيــة 
ــداق  ــم ، واغ ــة رشاء الذم ــذخ ، ومواصل ــاق بب ــرى االنف ــريا حــن ن ــن نتفاجــأ كث ــة ، ول االنتخابي
ــأ بالفلكســات  ــن نتفاج ــا ل ــة ، ك ــن باســعار عالي ــات الناخب ــود واالســتمرار يف رشاء بطاق الوع
الكبــرية تغطــي شــوارع املــدن واالريــاف ، مــع انطــالق الفضائيــات يف دعايــة انتخابيــة صاخبــة ، 

وان مــن حــق النــاس ان يســألوا كال مــن هــؤالء : مــن ايــن لــك هــذا ؟

ووســط ضجيــج الدعايــة االنتخابيــة يبقــى التعويــل كبــريا عــى االرادة والوعــي الجاهرييــن 
املتناميــن ، واالدراك املتزايــد الهميــة ورضورة التغيــري لصالــح القطاعــات الشــعبية الكبــرية ، ويف 

املحصلــة النهائيــة لصالــح البلــد ككل .

انهــا لحظــة تاريخيــة يتوجــب اقتناصهــا ، وليكــن صنــدوق االقــرتاع رافعــة التغيــري واالصــالح 
املنشــودين !

محمد عبد الرحمن 
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الكثــري  امتالكهــا 
مــن قنــوات التلفــزة 
بهـــــا  الخاصـــــــة 
ــل  ــن قب ــة م واملمول
يف  القــوى  أبعــض 
املنطقــة ، وهــي يف 
الوقــت ذات متتلــك 

الكثــري مــن املــوارد املاليــة التــي توظفهــا 
 . الواســعة  والداعيــة  الذمــم  لــرشاء 

املشــوه  دوره  الديــن  يلعــب  وحــن   .8
ــن  ــن ومنحرف ــري متنوري ــن غ ــيوخ دي ــر ش ع
ومتحالفــن مــع األحــزاب السياســية الطائفيــة 
التــي متــارس خــداع النــاس وتزويــر إرادتهــم 
غــري  الطقــوس  نــرش  موجــة  ركــوب  عــر 
واســتخدام  النــاس  صفــوف  يف  العقالنيــة 
املرشــحن  لدعــم  والحســينيات  املســاجد 
الطائفيــن والفاســدين مــن جهــة ، و نــرش 
القــوى  ضــد  والكاذبــة  املضللــة  الدعايــة 
الدميقراطيــة والتقدميــة واللراليــة مــن جهــة 

ــة .  ثاني

ــأن  ــة يف الش ــة الفظ ــالت اإلقليمي 9. التدخ
التحضــري  فــرتة  يف   ، العراقــي  الداخــي 
لالنتخابــات العامــة القادمــة ، حــن رصح 
ــو  ــي، وه ــر واليت ــي أك ــراين ع ــيايس اإلي الس
إســالمي«،  »مؤمتــر  يف  للمشــاركة  مدعــو 
مبطالبــة »املقاومــة اإلســالمية!« بـــ »عــدم 
ــن  ــن والشــيوعين والليرالي الســاح  للمدني
بالعــودة إىل الحكــم يف العــراق«، وكأنهم كانوا 
يف الحكــم قبــل ذاك ، كــا ال شــك يف وجــود 
ــن  ــريان األخري ــب الج ــن جان ــظ م ــل ف تدخ
ــخ،  ــارات.. ال ــا والســعودية وقطــر واإلم كرتكي

ــتى .  ــور ش ــر بص ــذي ظه وال

األجــواء  هــذه  مثــل  يف  يتوقــع  فهــل 
جــادة  انتخابــات  تحصــل  أن  والــرشوط 
وحياديــة ونزيهــة يصــل فيهــا ممثلــو الشــعب 
الحقيقيــن إىل مقاعــد مجلــس النــواب ؟ اتــرك 
اإلجابــة لــكل عراقــي وعراقيــة يحمــالن وعيــاً 
مبــا جــرى ويجــري بالعــراق، وضمــرياً نظيفــاً، 
وحســاً دميقراطيــاً صادقــاً، وهــم الغالبيــة 
، وهــي  العراقــي  الشــعب  مــن  العظمــى 
ــاكتة !!! ــزال س ــا ت ــت وم ــي كان ــة الت الغالبي

* KHabib@t-online.de

هل ستكون اإلنتخابات القادمة نزيهة يف ظل نظام طائفي فاسد؟ 

النيابيــة  واالنتخابــات  ســنوات  منــذ   
ســيايس  نظــام  ظــل  يف  تجــري  بالعــراق 
ــن  ــراق م ــص الع ــم يخ ــد ، فل ــي فاس طائف
ذلــك ســوى مجالــس نيابيــة مليئــة بالعنارص 
ســلطة  ووظفــت  والفاســدة  الطائفيــة 
ــتمرار يف  ــا واالس ــق مصالحه ــس لتحقي املجل
اســتمرار وجــود النظــام الفاســد وإعــادة 
تســمح  التــي  الفاســدة  األوضــاع  إنتــاج 
للفاســدين يف احتــالل ال مقاعــد مجلــس 
النــواب فحســب ، بــل والســلطة السياســية 
الدولــة  أجهــزة  يف  األساســية  واملواقــع 

املختلفــة والقضــاء أيضــا .

ويــراد لالنتخابــات القادمــة ، التــي يجــري 
التحضــري لهــا حاليــاً ، أن تجــري يف ظــل 
ذات األوضــاع والــرشوط التــي جــرت فيهــا 
االنتخابــات يف الــدورات الســابقة. فــا هــي 
ــت  ــي أجمع ــة الت ــة الراهن ــرشوط الفعلي ال
ــن  ــية واملتحالف ــالمية السياس ــزاب اإلس األح
معهــا ، عــى إبقائهــا كــا هــي ؟ ميكــن 

ــاآليت : ــا أرى ، ب ــا ، ك تلخيصه

نظــام  ظــل  يف  االنتخابــات  تجــري   .1
ســيايس طائفــي أُعتمــد يف تشــكيل ســلطته 
السياســية، كغريهــا مــن الحكومــات التنفيذية 
الســابقة ، عــى املحاصصــة الطائفيــة واألثنيــة 
ال  والتــي  الوزاريــة،  الحقائــب  توزيــع  يف 
تعتمــد مصالــح الشــعب، بــل مصالــح األفراد 
واألحــزاب التــي ينتمــون إليهــا ، وهــذا كالم 
ال يطلــق جزافــاً عــى عواهنــه ، بــل يعتمــد 
عــى حقائــق الوضــع بالعــراق ، والتــي ميكــن 
ــه،  ــة علي تقديــم ألــف دليــل ودليــل للرهن

ــة . ــرتاف املســؤولن يف الدول وباع

ــة  ــإرشاف املفوضي ــات ب 2. تجــري االنتخاب
التــي  لالنتخابــات،  »املســتقلة!«  العليــا 
ــة  تشــكلت عــى أســاس املحاصصــة الطائفي
السياســية ، والتــي مل ترهــن قبــل ذاك عــى 
ــَن انتخابــات  حياديتهــا وال ميكــن أن تؤمَّ

ــة . ــة القادم ــة يف الجول ــة ونزيه حيادي

3. قانــون االنتخابــات ال يبــرش بالخــري 
ــري ســليمة يف احتســاب  ــة غ ــد طريق ويعتم
أصــوات الناخبــن والتــي تخــدم مصالــح 
األحــزاب السياســية الحاكمــة أوالً وقبــل كل 

ــا  ــق عليه ــي يطل ــزاب الت ــد األح يشء ، وض
بالصغــرية .

4. وقانــون االنتخابــات ال مينــع الفاســدين 
ــا  ــة أو فرطــوا به ــوا أمــوال الدول ــن نهب الذي
مــن املشــاركة يف الرتشــح لخــوض االنتخابات، 
بــل يلتــزم جانبهــا ، وهــو تأكيــد جديــد كون 
ــاً يســمح  الفاســدين أنفســهم وضعــوا قانون
ــم  ــواب ، رغ ــس الن ــودة إىل مجل ــم بالع له
ــذي دخــل يف  ــواع الســحت الحــرام ال كل أن
ــة  ــاباتهم املرفي ــهم وحس ــم وكروش جيوبه

يف الخــارج .

5. واالنتخابــات تجــري يف ظــل أوضــاع 
مــا يــزال النازحــون يف عــدد مــن محافظــات 
البــالد يعيشــون يف أوضــاع رثــة ومريــرة، 
ــة  ــة وعقالني ــم مبشــاركة واعي وال تســمح له
أصواتهــم  إعطــاء  يف  ســليمة  وأجــواء 
ــاول  ــاد يح ــا إن الفس ــة ، ك ــة ونزاه بحري

 . اصطيادهــم 

6. واالنتخابــات تجــري يف ظــل وجــود 
لخــوض  أجيــزت  سياســية  أحــزاب   206
االنتخابــات ، وهــو تعبــري ال عــن فــوىض 
ــل  ــب ، ب ــة فحس ــية العراقي ــاة السياس الحي
ــية  ــاة السياس ــاد الحي ــادها وفس ــن فس وع
وعــن غيــاب الرامــج الحزبيــة الجــادة التــي 
ــوض  ــحها لخ ــواب ترش ــري بص ــع الجاه تقن
كانــت ســالم خيــاط  ، وكــم  االنتخابــات 
صادقــة يف مقالهــا املوســوم » وكل حــزب مبــا 
لديهــم ، فرحــون !!« حــن كتبــت » يســتدل 
والــرداء  بالحمــى  املالريــا  مــرض  عــى 
ــد  ــرض التايفوئي ــرق ، يســتدل عــى م والتع
بارتفــاع درجــات الحــرارة ، يســتدل عــى 
 .. املتكــرر  باالســتفراغ  الهيضــة  مــرض 
بتكاثــف  املطــر  ســقوط  عــى  يســتدل 
الســحب والغيــوم … فبــاذا يســتدل عــى 
كــرة األحــزاب املعلنــة يف بلــد مزقتــه أحقــاد 
الطائفيــة وتناهبــه الفســاد ؟؟ ) جريــدة 

. املــدى2018/02/21( 

الحاكــم  الحــزب  يســيطر  وحــن   .7
القــوى  مــن  معــه  املتحالفــة  واألحــزاب 
الطائفيــة عــى أجهــزة إعــالم  السياســية 
الدولــة وتســخرها لصالحهــا ، إضافــة إىل 

د. كاظم حبيب * 
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 أّي خطاب نختار تجاه املكونات العراقية 
بن حق احتفالها بأعيادها وما يُفرض عليها من فواجع

ــوارث  ــد ك ــا مزي ــاواة، جابهن ــاء واملس واإلخ
وفواجــع ألحــت يف جهــود التطهــري العرقــي 
باســرتاتيجية  للعــراق  املذهبــي  الدينــي 
إخالئــه مــن أهلــه واإلبقــاء عــى طيــف 
ــة  ــة املضلِّل ــة الطائفي ــي ماســور مبحرق مذهب
ليــس لســواد عيــون أتبــاع ذاك املذهــب 
مفضوحــة  اليــوم  باتــت  ملــآرب  ولكــن 
ــالل  ــة واالحت ــكال التبعي ــث اش ــياً حي سياس

ال تســتحي مــن إعــالن الغايــة ...

مهاجــر  يف  باتــوا  املســيحين  ماليــن  إن 
مجتمعــات  بنــاء  يف  يســاهمون  قصيــة 
إنســاين  باحــرتام  اســتضافتهم  أخــرى 
مختلــف  مــن  أخــرى  وماليــن  ومســاواة 
االنتــاءات مــن أتبــاع الديانــات واملذاهــب 
ــا  ــذ خطاه ــة ، تنفي ــد الجرمي ــع ي ــا تتاب في

... النكــراء  الظالميــة 

الطقــوس  ملارســة  فعــي  مجــال  فــال 
ــاب  ــة خط ــا ثقاف ــلوكيات تحكمه ــش س وعي
وهويــة مخصوصــة مــن دون قيــود باهضــة 
تصفويــة  جرميــة  ميثــل  مــا  وهــو  الثمــن 
لخطــاب الحريــات وحــق التمســك بالهويــة 
التعايــش  مــن  بإطــار  املذهبيــة  الدينيــة 
الوطنــي اإلنســاين ! وأبعــد وأقــى حمــالت 
التهجــري  الدينــي حيــث  العرقــي  التطهــري 
مبحطــات  والقــرى  املــدن  بــن  القــري 
العــزل والفصــل الدينــي املذهبــي وحمــالت 
ــالد  ــارج الب ــري خ ــري ق ــى بتهج ــد خط أبع
الدمويــة  للتفصيــة  التعــرض  أو  نهائيــا 
األبشــع جاعيــا باســتخدام أنــى جرائــم 
الجاعــي  والتقتيــل  الوحــي  الذبــح 

... واإلذالل  واالســتعباد  أحيــاًء  والدفــن 

العراقيــون  يحيــا  الفضــاءات  بهــذه 
األصائــل بــكل هوياتهــم الدينيــة واملذهبيــة 
مسلســال ماســاويا كارثيــاً بــال انقطــاع ويــراد 
ــة  ــاين الفرائحي ــال الته ــرة إرس ــذه امل ــا ه لن
ــة  ــل والتعمي ــاهمة يف التضلي ــي مس ــا يعن م
وطنيــة  نكبــات  مــن  يجــري  مــا  عــى 
املجتمــع  غصابــة  حيــث  وإنساســنية 
ــة  ــري والتصفي ــة التطه ــه بكارث ــي برمت العراق
والتعدديــة  التنــوع  لطابــع  الهمجيــة 
ــي عاشــها ألكــر  ــاه اإلنســانية الت ــاء بن وإنه

مــن عــرشة آالف عــام ...

ــرى  ــة أخ ــع صياغ ــرة أض ــذه امل ــي ه إنن
التحايــا  األصيلــة  الجمــوع  هــذه  ملبادلــة 
جانــب  عــى  املناســبات  عــر  بالتأكيــد 
عــر  بهــا  نتمســك  آمــال  إىل  التطلــع 
وتفضــح  للجرميــة  تتصــدى  مســارات 
ومبــا   ، الفجائعيــة  ووقائعهــا  معاملهــا 

أبــرز  مــن  بعــض  األيــام  هــذه  تحــّل   
مــن  األصيــل  العراقــي  الطيــف  أعيــاد 
مســيحين ومندائيــن وإيزيدين وغريهــم ، وهي 
بالتغيــري  بــدءاً  احتفلــت  التــي  األطيــاف 
لعــراق  متطلعــة   2003 عــام  الراديــكايل 
مــن  بوصفهــا  وجودهــا  يحــرتم  جديــد 
ــي  ــك الت ــل تل ــة ب ــعب األصيل ــات الش مكون
كانــت آلالف ســنن خلــت األغلبيــة التــي 
وتــراث  الرافديــن  وادي  حضــارة  شــادت 

.. البهــي  التنويــري  اإلنســانية 

العــراق  شــعوب  احتفلــت  ولطاملــا 
بنــاء  مســرية  طــوال   ، بأعيادهــا  القديــم 
ارتقــت  بخطــى  وتقدمهــا  الحضــارة 
ــدن  ــة املتم ــع املدين ــاء مجتم ــة ببن بالبرشي
اإلنســان  بنــاء  عــى  وركــزت   .. املتحــر 
وإرشاقــة  واملــرة  الفــرح  ثقافــة  بنــرش 
ــى  ــون القدام ــه العراقي ــا جاب ــل ضــد م األم
مــن كــوارث بيئيــة طبيعيــة ومــن غــزوات.. 
العــراق  حتــى  االحتفــاالت  واســتمرت 
هجــرات  بحضــارة  تاريخيــا  الوســيط 

... جديــدة  جزريــة 

ولكــن، مــع ســطوة دويــالت العســكرة 
بجناحيــه،  الطائفــي  بالتديــن  املغلفــة 
ــا  ــكل فجائعياته ــع ب ــل ومواج ــت مقات ُفِرض
وأحزانهــا ، وتوبعــت الفواجــع مــع والدة 
وافتتحــت  املعــارصة،  العراقيــة  الدولــة 
املســرية بجرميــة غبــادة جاعيــة طاولــت 
املــايض  القــرن  ثالثينــات  يف  املســيحين 
القــرن  أربعينــات  يف  اليهــود  وترحيــل 
ثــم  الفرهــود  وجرميــة  وخمســيناته 
إبــادة  بجرائــم  اليــوم  الكَــرَّة  يعيــدون 
الجســدية  التصفيــات  تشــمل  جاعيــة 
األيزديــن،   ، للمســيحين  الهويــة  ومحــق 

... وغريهــم  املندائيــن 

مــا  السادســة  الجمهوريــة  ومبطلــع 
عــى  أركــز  شــخصياً  كنــُت   2003 بعــد 
التســامح والتعايــش وتشــاطر  نــرش قيــم 
ــراح؛  ــراح واألف املناســبات والنشــارك يف األت
يف  النــرش  مــن  واســعة  حملــًة  وبــدأُت 
معالجــات تتنــاول تلــك املكونــات بعيــداً 
الجائــر  التهميــي  أقليــات  عــن مصطلــح 
اإلنســاين  وجودهــم  احــرتام  يف  وعميقــاً 
الشــأن  مــن  يُعــي  مــا  وكل  وهويتهــم 
وإنــه   .. والحريــات  للحقــوق  ويســتجيب 
ــل  ــن أوائ ــن ب ــون م ــزاز ورشف أن أك العت
مــن أطلــق نــداءات إحيــاء مناســبات هــذه 
ــة  ــة واملذهبي ــة والديني ــات القومي املجموع
وطنيــاً  املشــرتك  االحتفــال  أو  واالحتفــاء 

بهــا . 

الســلوك  ذيّــاك  نــرش  مواصلــة  ومــع 
اإلنســاين الســامي القائــم عــى التســامح 

ــري  ــى التجي ــع ع ميتن
بجرميــة  واملشــاركة 

... التصفيــة 

ــات،  ــا الصديق أيته
ايهــا األصدقــاء 

ــى  ــى أع ــن ع لنك
ــى  ــه ع ــاالت التنب ح

مهمــة  يف  ولنتحــد  اإلجراميــة  املجريــات 
ــى عــن  ــا مبعن ــا وتعدديتن ــاع عــن تنوعن الدف
حقــوق  ويف  االختيــار  يف  الحــرة  إنســانيتنا 
العيــش اإلنســاين عــى وفــق تلــك الخيــارات 
الحــرة واملدافعــة عــن حقوقهــا  املســتقلة 
القانــون  يف  املكفولــة  الســامية  اإلنســانية 
اإلنســاين الــدويل ويف لوائــح حقــوق اإلنســان 
املعمــدة  ومواثيقــه  وعهــوده  واتفاقاتــه 

... البرشيــة  بتضحيــات 

إننــي ألثــق بــأن تضامننــا ينطلــق مــن 
ومــا  خطــاه  يف  يتــالءم  لوعــي  التأســيس 
وجهــد  مارســة  مــن  مرحلــة  كل  تتطلبــه 
وخطــى تتناســب وفــرص اســتعادة أنســنة 
ــه املجرمــون مــن  ــا يرتكب ــا ووقــف م وجودن

شــواذ التاريــخ اإلنســاين ...

وكنمــوذج عــى ســبيل املثــال ال الحــر 
أســأل : هــل يصــح تقديــم التهــاين ملســيحي 
ــوده يف  ــب وج ــدي يف قل ــدايئ أو أيزي أو من
نضبــط  أن  علينــا  !؟  وأبنائــه  بناتــه  عــزاء 
نضبــط  أن  واألســلوب،  التوقيــت  خيــارات 
ــم  ــة.. أرجوك ــات املرحل ــة ومتطلب كل مارس
تذكــروا كل مــا جــرى ويجــري مــن جرائــم .

باملســتويات  دميوغرافيــا  تغيــريا  أنَّ  أقــّر 
يتعــاىل  قــد  املنطقــة  لــدول  الوطنيــة 
إنســانيا ســنصل  أننــا  إال   ، النشــاز  نهيقــه 
مســتقراً وســالماً ، نريــد أن يتحقــق بأقــل 
مــا يُفــرض علينــا مــن قرابــن وتضحيــات 
ــا  ــرية وخطاه ــي للمس ــر أروع إدراك قيم ع

... االســرتاتيجية 

ــي  ــاء الوطن ــذا الفض ــا يف ه ــا هن ــال كن فه
الخيــار يف  دقــة  يوجــب  الــذي  واإلنســاين 

تقويــم خطانــا وصــواب مارســاتنا ؟ 

كل  إىل  بعــد،  ومــن  قبــل  مــن  وتحايــا 
الديانــات  أتبــاع  مــن  أصدقــايئ  أحبتــي 
لوجودهــم  وإجــالل  واحــرتام  واملذاهــب 
وخيــارات هوياتهــم وصحيــح مــا أسســوا لــه 
ــؤدون  ــا ي ــب م ــخ وصائ ــر التاري ــاً ع حضاري
يحملــون  ومــا  نبيلــة  ســامية  جهــود  مــن 

مــن رائــع القيــم ...

لحقــوق  الســومري  املرصــد  رئيــس   *
ن إلنســا ا

د. تيسري عبدالجبار اآللويس  *
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 حن يختل العمل السيايس

يف مختلــف البلــدان ، بغــض النظــر عــن 
مهمــة  ألن   ، الســيايس  النظــام  طبيعــة 
والروحيــة  املاديــة  الحيــاة  تحســن 
ــة،  ــة مرتاكب ــب يومي ــى مطال لإلنســان ، تبق
باســتمرار  ، تنمــو  ، ومتطــّورة  ومتخالقــة 
وتتشــّعب وتتســع، وتحتــاج مــن جانــب 
املــدين  واملجتمــع  ومعارضتهــا  الســلطة 
وأصحــاب األعــال ، إىل التعــاون لتلبيــة 
خطــط  ضمــن  منهــا  ممكــن  هــو  مــا 

. مســتدامة  تنمويــة 

إن أي تطــّور يحتــاج إىل تراكــم، حتــى إْن 
ــية،  ــاالت أساس ــّيا يف مج ــاً ، الس كان بطيئ
مثــل : التعليــم ، والصحــة ، والخدمــات، 
والعمــل ، والضــان االجتاعــي، ومجــال 
ــإن  ــك ف ــس ذل ــوق ، وعك ــات والحق الحري
التطــّور  اختــزال  حاولــت  التــي  البلــدان 
رسيعــة،  وتغيــريات  وثــورات  بانقالبــات 
املســلحة  الوســائل  عــر  أو   ، وبالقــوة 
ــا  ــن اضطراره ــر ع ــض النظ ــة ، بغ والعنفي
السياســية،  األنظمــة  تشــبث  بســبب 
ــى  ــدود حت ــق مس ــاً إىل طري ــت الحق وصل
ميكــن  ال  مرحليــة  مكتســبات  حّققــت  إن 
عــى  ارتــّدت  لكنهــا   ، بهــا  االســتهانة 
أضــاع  الــذي  األمــر   ، الحقــاً  أعقابهــا 
املســار  وعطّــل  التنميــة،  مــن  ســنوات 

. لهــا  والتاريخــي  التدّرجــي 

وإذا متكّنــت تلــك البلــدان عــر الثــورات 
وتطــور  اقتصــادي  منــو  إحــداث  مــن 
 ، عــدة  وزراعيــة  صناعيــة  مجــاالت  يف 
ــرى ،  ــات ك ــاً بعقب ــت الحق ــا اصطدم فإنه
ــية  ــة والسياس ــب املدني ــاً يف الجوان خصوص
ــدان االشــرتاكية،  ــة البل واإلنســانية ، وتجرب
التحــرر  »حركــة  أســميناه  مــا  وأنظمــة 

الوطنــي« خــري دليــل عــى ذلــك .

أهــداف  هــي  الكــرى  األهــداف  إن 
ــة،  ــت يومي ــا ليس ــة، لكنه ــة ومرشوع عادل
اســتثنينا  إذا  إاّل   ، راهنيــة  أو   ، آنيــة  أو 
تحريــر األرايض ، وصــّد العــدوان، وتحقيــق 
لكــن  املصــري،  تقريــر  ، وحــق  االســتقالل 
ــج  ــن الرام ــا ضم ــن وضعه ــع م ــك ال مين ذل
الــذي  والــروري  فامللــّح   ، املســتقبلية 
حيــاة  تحســن  هــو   ، التأجيــل  يقبــل  ال 
النــاس، وإيجــاد فــرص عمــل ، والقضــاء 
املســتلزمات  وتأمــن   ، األمّيــة  عــى 

السياســية  الحركــة  تجنــح  مــا  غالبــاً   
البلــدان  يف  الســلطة  خــارج  تكــون  حــن 
،  إىل  العربيــة  البلــدان  ، ومنهــا  الناميــة 
ــاً ،  ــة ، ورنين ــعارات جذري ــر الش ــع أك رف
ــن  ــام«، م ــقاط النظ ــن »إس ــدأ م ــي تب فه
ــوى،  ــوازن الق ــار ت دون أن تأخــذ يف االعتب
املوضوعــي،  للظــرف  حســاباً  تحســب  أو 
ــا  ــن إمكاناته ــم م ــا أن تضّخ ــذايت ، فإّم وال
إمكانــات  مــن  تقلّــل  وإمــا   ، الذاتيــة 
ــرق  ــك إىل »ح ــا ذل ــد يقوده ــا ، وق خصمه
ــن يتحقــق مــن  املراحــل«، ألن »التغيــري« ل
دون حصــول الرتاكــم املطلــوب والتطــّور 
تخــّص  التــي  املطالــب  وتلبيــة  التدّرجــي 

النــاس وصــوالً إىل الهــدف األســايس .

ال  األنظمــة  أن  ر  املــرّ كان  وإذا 
وتديــر   ، الشــعبية  للمطالــب  تســتجيب 
التغيــري،  عــن  وتعــزف  لإلصــالح،  ظهرهــا 
الفاعليــات  مــع  الحــوار  وترفــض 
ــإن  ــة، ف ــري الحاكم ــية غ ــطة السياس واألنش
التشــّدد،  ذلــك ال ينبغــي أن يدفعهــا إىل 
والتطــّرف ، والعنــف ، ألن اللجــوء إليــه 
مــن  حتــى  والعزلــة  العــزل  إىل  يقــود 
لــدن أوســاط تّتفــق معهــا حــول قضايــا 
ــرراً  ــس م ــه لي ــا أن ــري ، ك ــالح والتغي اإلص
التعــاون مــع قــوى خارجيــة ، مهــا كانــت 
تحقيــق  عــن  عجزهــا  بحجــة   ، تســمياتها 

. وحدهــا  مطالبهــا 

االحتجاجيــة،  املطالــب  ازدراء  إن 
بهــا،  واالســتخفاف   ، واســتصغارها 
ــرى  ــا الك ــدة إىل القضاي ــّرة واح ــز م والقف
التــي  هــي   ، االســرتاتيجية  واألهــداف 
الســيايس  العمــل  يف  الخلــل  تجعــل 
ــع  ظاهــرة شــائعة، الســّيا يف استســهال رف
ــارع، أو  ــط ش ــة ، فتبلي ــعارات الصاّخب الش
أو  مســتوصف،  إنشــاء  أو  مدرســة،  بنــاء 
ــة، أو خفــض  مستشــفى يف حــي ، أو ضاحي
ــب ، أو توســيع مجــاالت االســتفادة  الرائ
والتقاعــد  االجتاعــي  الضــان  مــن 
الطفولــة  وحايــة  باملســنن  والعنايــة 
املــرأة،  حقــوق  وتعزيــز   ، واألمومــة 
وإيجــاد فــرص عمــل للشــباب ، وكل مــا 
يتعلــق بتحســن مســتوى املعيشــة ، هــي 
ــا أساســية  ــة ، ولكنه ــة وجزئي همــوم مطلبي
ــي  ــي ينبغ ــاة ، وهــي الت ــة الحي لســري عجل
أن ينشــغل بهــا العمــل الســيايس العــريب 

للصحــة  الروريــة 
والبيئــة ، ومكافحــة 
املـــــــايل  الفســــاد 
ومواجهــة   ، واإلداري 
ــب والتطــرّف ،  التعّص
وتحقيــق   ، والعنــف 
الســلمي  التعايــش 

. واملجتمعــي 

ــم  ــم الحك ــالح نظ ــر إىل إص ــاج األم ويحت
ــون  ــم القان ــر حك ــز وتطوي واإلدارة ، وتعزي
الــذي يقــول عنــه مونتســكيو »إنــه مثــل 
ــاً  ــاس« ، خصوص ــن الن ــرق ب ــوت ، ال يف امل
، وإجــراء  بوجــود قضــاء نزيــه ومســتقل 
ــة  ــلطات الحاكم ــن الس ــة ب ــة حقيقي مصالح
الجاعيــة  الحقــوق  بضــان   ، وشــعوبها 
والفرديــة ، وتلــك مســؤولية مشــرتكة وإن 
كانــت درجاتهــا متفاوتــة ، ولكــن رشاكــة 
املجتمــع املــدين ورقابتــه مســألة يف غايــة 
صنــع  يف  مســاهمته  الســّيا  األهميــة، 
ــه  ــن واجب ــا أن م ــذه ، ك ــرار، ويف تنفي الق
وليــس  اقــرتاح«،  »قــوة  إىل  يتحــّول  أن 

»قــوة احتجــاج« ، فحســب .

هــو  هــذا  الحديــث  مناســبة  ولعــل 
املوســوم   »16 فكــر  »مؤمتــر  انعقــاد 
صناعــة  وتحّديــات  الفــوىض  »تداعيــات 
»مؤسســة  نظّمتــه  الــذي  االســتقرار« 
خّصــص  والــذي   ، ديب  يف  العــريب«  الفكــر 
آليــات  »اختــالل  ملناقشــة  جلســاته  أحــد 
يتــم  حــن  خصوصــاً   ، الســيايس«  العمــل 
بــن  الخــالف  لحــّل  العنــف  إىل  اللجــوء 
ســتلحق  التــي  تلــك  واملحكــوم،  الحاكــم 
، الســّيا وإن دورات  رضراً باملجتمــع ككل ّ
مــا  إذا  الفعــل  ورد  والفعــل  العنــف، 
ســتزرع  فإنهــا  باملتصارعــن  اســتحكمت 
لحظــة  كل  يف  تنفجــر  أن  ميكــن  ألغامــاً 
لتدّمــر مــا بنّتــه ســواعد األجيــال، وهــو 
ــدد  ــن ع ــة م ــة مهم ــط مراجع ــا كان مح م
مــن املســؤولن ، وأصحــاب القــرار ، وقــادة 
ــك  ــر ، تل ــن يف هــذا املؤمت ــر واألكادميي الفك
ــاج إىل حــوار مجتمعــي  ــي تحت املراجعــة الت
ومــن موقــع نقــدي لرســم مــرشوع نهضــوي 
ــد وثقافــة  ــد إلنســان عــريب جدي عــريب جدي
جديــدة ، وهــو العنــوان األســاس ملؤمتــر 

»فكــر« هــذا العــام .
* drhussainshaban21@gmail.com

د. عبد الحسن شعبان *
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 يف الذكرى الخامسة عرش ألحتالل العراق وسيكولوجيا أستعصاء أزمة الحكم

ــالل  ــرش ألحت ــة ع ــرى الخامس ــرت الذك  م
العــراق وأســتباحة أراضيــه وســقوط النظــام 
املحتــل  قبــل  مــن  القمعــي  الدكتاتــوري 
ــاج  ــام نت ــقوط النظ ــن س ــي ، ومل يك األمري
مؤسســة  يف  ذاتيــة  داخليــة  لتفاعــالت 
النظــام ، رغــم أن النظــام كان ميــر بأزمــة 
خانقــة  واجتاعيــة  وسياســية  اقتصاديــة 
ولكــن  البقــاء،  وعــدم  للســقوط  تؤهلــه 
أضعــف  الســيايس  واألضطهــاد  القمــع 
بالقــوى  املتمثلــة  املوضوعيــة  القــدرات 
املعارضــة لــه مــا جعلهــا غــري قــادرة أن 
، وجعلهــا الحقــا  اســقاطه  تتصــدر عمليــة 
الســيايس  الفــراغ  احتــواء  عــن  متخلفــة 
الــذي نتــج بعــد اســقاطه مــن خــالل القــوى 

. أمريــكا  بقيــادة  العســكرية  العامليــة 

ســقوط  بعــد  الســيايس  الفــراغ  وكان 
جاهــريي  أولهــا  شــقن،  ذو  النظــام 
ســيايس حيــث ال متتلــك القــوى السياســية 
ــي  ــة ل ــة ومعبئ قاعــدة شــعبية منظمــة كافي
ــو  ــر ه ــق اآلخ ــري، والش ــادة التغ ــا لقي يؤهله
ــوى  ــب الق ــث ان اغل ــي حي ــري ايديولج فك
السياســية التــي شــغلت الفــراغ بعــد ســقوط 
النظــام ال متتلــك مرشوعــا وطنيــا واضحــا 
ينقــذ العــراق ويشــكل بديــال صالحــا عــن 
البديــل  فحــل   ، املنهــار  الســابق  النظــام 
واألثنــي  الطائفــي  املحصصــايت  الســيايس 
والقائــم  التاريخيــة  للمظلوميــة  املدعــي 
ســنة  عــن  والبعيــد  األفعــال  ردود  عــى 
الــراع االجتاعــي وقوانينــه ، وقــد لقــي 
قــوى  مــن  الكامــل  الدعــم  البديــل  هــذا 
ــه  ــع اجندت ــا م ــي ومتناغ ــالل االمري االحت

ذاتيــة. كقــدرات  العــراق  أضعــاف  يف 

ميــر  أن  وشــعبه  للعــراق  قــدر  لقــد 
طبيعــة  ذات  قاســية  تاريخيــة  بظــروف 
تشــكيل  يف  كبــري  بشــكل  أســهمت  كارثيــة 
ــار  ــاالت اخت ــري ح ــام أدى إىل تأخ ــزاج ع م
ــا  ــة، م ــاض الدميقراطي ــوب مخ ــة ص حقيقي
فســح املجــال إىل نشــأة بدائــل سياســية ذات 
طبيعــة عقليــةـ معرفيــة معوقــة للدميقراطيــة 
لتــارس  انطلقــت  ولكنهــا  غالبيتهــا،  يف 
ــروف  ــتنادا إىل ظ ــية اس ــة السياس الدميقراطي
ــكل  ــراق بش ــروف الع ــة وظ ــر الضاغط الع
الدميقراطيــة  بغــري  تقبــل  ال  التــي  خــاص 
كنمــوذج  الحقيقيــة  السياســية  والتعدديــة 
ــة. ــة املوروث ــم الديكتاتوري ــن النظ ــل ع بدي

وعندمــا حصــل التغــري يف العــراق عــام 2003 
ــم  ــة هض ــرية وصعوب ــاته الكث ــم مالبس » رغ
ــكل  ــيايس ش ــراغ الس ــأن الف ــري« ف ــة التغ آلي

ــد  ــا مه ــيايس، م ــع الس ــزة للوض ــمة ممي س
الســيايس  االســتحواذ  خيــار  إىل  الطريــق 
ــه  ــة ل ــة واجه ــة والعرقي ــن الطائفي ــذا م متخ
لالضطهــاد  التاريخيــة  الظــروف  ومســتغال 
تلقــي  ال  التــي  سياســته  يف  ليمعــن 
االستحســان والقبــول واإلجــاع والرضــا مــن 
قبــل شــعبنا، وبــدال مــن أن تحــل الرجاتيــة 
الفعــل  مصداقيــة  قيــاس  أي   « السياســية 
ارض  عــى  العمليــة  بنتائجــه  الســيايس 
ــة  ــة املدجج ــت الرجاتي ــد حل ــع » فق الواق
بالســالح » الحــوار بيــد والســالح يف اليــد 

األخــرى لقبــول أمــر الواقــع« .

بعــد مــرور خمســة عــرش عامــا مــن الفشــل 
السياســية  املشــاركة  ضعــف  أزمــة  تركــت 
رشائــح  أحســاس  إىل  الواســعة  والشــعبية 
واليــأس  بالهامشــية  واســعة  اجتاعيــة 
ــي يجــب أن  ــات الت ــة »خاصــة الفئ واملنبوذي
تســتهدفها عمليــات التغيــري« ، مــا يدفــع 
العزلــة  أي   ، لالنتــاء  مضــاد  شــعور  إىل 
الشــعور  وضعــف  االجتاعــي  واالغــرتاب 
ــه واىل  ــم التطــرف بألوان ــن ث باملســؤولية وم
ــؤر  ــدى الب ــت إح ــف، وأصبح ــوىض والعن الف
وغــري  الدينــي  والتطــرف  للعنــف  املولــدة 
ــح  ــا لتصب ــر عنف ــاة أك ــتد الحي ــي، لتش الدين
ــم  ــكاب الجرائ ــض وارت ــة للتحري ــة مواتي بيئ
الكــرى بحــق النــاس وبواجهــات مختلفــة 
الســابق،  البعــث  فلــول   ، القاعــدة   (
ــي  ــي ال تع ــوار الت ــط دول الج ــش، ضغ داع
ــؤون  ــل يف الش ــدم التدخ ــوار وع ــن الج حس
الســليمة  الداخليــة  الجبهــة  الداخليــة(.أن 
ــادرة عــى دحــر  ــة هــي وحدهــا الق والصحي
ــى  ــارج وع ــل والخ ــراق يف الداخ ــداء الع أع

خلفيــة بقائــه وطنــا صالحــا للجميــع .

والتهميــش  اإلقصــاء  سياســات  أن 
تدهــور  مــن  رافقهــا  ومــا  واملحاصصــات 
مســتمر لحيــاة املواطنــن قــادرة عــى حــرف 
أجــل  مــن  السياســية  املســاهمة  حــاالت 
النظــام« الدميقراطــي« إىل حــاالت  تثبيــت 
عــداء ســيايس للنظــام وأركانــه ، باعتبــاره 
بينــه  الســيايس  االغــرتاب  حالــة  يجســد 
ــة  ــي لحال ــاج طبيع ــي نت ــن، وه ــن املواط وب
ــادات السياســية  عــدم الثقــة والشــك يف القي
ونواياهــا، متزامنــا ذلــك مــع اتســاع وتعمــق 
ــي  ــة والت ــة املهمش ــات االجتاعي ــرة الفئ دائ
العــراق  ظــروف  جــراء  باملاليــن  تقــدر 
التاريخيــة والحاليــة، ومــن شــأن ذلــك أن 
النفســية  بالفجــوات   « يســمى  مــا  يخلــق 
املدمــرة « ، حيــث تنشــأ هــذه الفجــوات 

الشــعور  عــى خلفيــة 
ــن  ــج م ــاط النات باإلحب
املســتديم  التدهــور 
لظــروف العيــش الحــر 
واآلمــن ، وهــي رشوط 
ــق  ــة لخل ــة والزم مواتي
ــلوك  ــد س ــادة تولي وإع
والعــدوان  العنــف 

الشــديد  للشــعور  نتيجــة  باعتبــاره 
الهــوة  اتســاع  خلفيــة  وعــى   ، باإلحبــاط 
ــدم  ــة ع ــز حال ــعب وتعزي ــام والش ــن النظ ب
مــن  الكاملــة  االســتفادة  تجــري  االكــرتاث 
قبــل املجاميــع السياســية وفلــول اإلجــرام 
بالعمليــة  أصــال  مؤمنــة  الغــري  واملرتزقــة 
السياســية لــدك النظــام الســيايس والتأثــري 
عــدم  وعــى   ، السياســية  قراراتــه  عــى 
والعبــث  الفســاد  مســتغلة   ، اســتقراره 
يف  ســهلة  كوســائل  ورسقتــه  العــام  باملــال 

. الذمــم  ورشاء  والتمويــل  اإلغــراء 

أن االبتعــاد عــن نهــج املحاصصــة الــذي 
ــه طــوال  ألتمســه شــعبنا بوضــوح وأكتــوى ب
العقــد والنصــف املنــرم ، وتحويلــه مــن 
نهــج مشــاركة  إىل  انتقــايئ/ مصلحــي  نهــج 
العمــي  التعبــري  هــو  حقيقيــة  سياســية 
ــي ،  ــي الطوع ــد االجتاع ــن العق ــل ع واألمث
ــاج  ــاءة إنت ــد املشــاركة السياســية البن إذ تعي
العقــد االجتاعــي كســلوك يومــي ،أي إعــادة 
ســلويك  كمفهــوم  الوطنيــة  الوحــدة  إنتــاج 
الســلوكية  املارســة  يف  وعقــي  معــريف  ـ 
اجــرتاري خــره  ، وليســت شــعار  اليوميــة 
الوحــدة  وأن   ، ســلفت  لعقــود  شــعبنا 
ــزة  ــانية ركي ــفات اإلنس ــة يف كل الفلس الوطني
أساســية ال ميكــن العبــث بهــا وعرضهــا يف 
ــم  ــا أه ــل لعله ــية، ب ــة السياس ــوق النخاس س
ــن  ــا م ــب عليه ــا يرتت ــة، وم ــزات الحداث منج
اعــرتاف بالحقــوق الناجمــة عــن االعتــاد 
املجتمــع  فئــات  مختلــف  بــن  املتبــادل 
اإلنتــاج  عمليــة  يف  منهــا  كل  وإســهام 
والروحــي،  املــادي  بعديــه  يف  االجتاعــي 
ونعنــي بــه اإلنتــاج واالســتهالك والتوزيــع 
العمــي  التعبــري  ،وهــي  للــروات  العــادل 
وأن  الحيــة،  الديناميــة  املواطنــة  عــن 
املشــاركة السياســية الشــاملة هــي جوهــر 

العمليــة. وحقيقتهــا  املواطنــة 

ــة  ــة منطلق ــة وموضوعي ــرة متأني ــل نظ لع
ــا  ــد لن ــن، تؤك ــى الوط ــرص ع ــن روح الح م
والعرقيــة  الطائفيــة  املحاصصــة  نظــام  أن 
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ــه بعــد 2003 لحــد  ومــا أنتجــه مــن تعصــب أعمــى، ومنــذ والدت
ــت يف  ــث حل ــية، حي ــة السياس ــال للعملي ــا ومعط ــوم كان عائق الي
املارســة العمليــة االنتــاءات الضيقــة محــل » علــم السياســة 
الطوائــف  أحــزاب  مــن  جعــل  مــا   ، البــالد  شــؤون  إلدارة   «
النتقــاء  أمكنــة  وليســت  البرشيــة  للحشــود  أمكنــة  واألعــراق 
ــا تعمــل عــى  ــالد ، وكأنه ــادة الب ــب النخــب السياســية لقي وتدري
العــرق مبــا  أو  الطائفــة  أبنــاء  الحــزب يســاوي كل  أن  قاعــدة 
فيهــا مــن خرييــن وأرشار، وتحولــت إىل أمكنــة لالحتــاء بــدال 
مــن االحتــاء بالدولــة والقضــاء كمقومــات للدولــة العريــة، 
ــاءة  ــاس الكف ــى أس ــرز ع ــاء والف ــى االنتق ــة ع ــوت الفرص ــا ف م
ببنــاء  لهــا  وليســت العتبــارات ال صلــة   ، والنزاهــة  السياســية 
االخرتاقــات  ملختلــف  يؤســس  ســلوك  أنــه  املواطنــة،  دولــة 

السياســية واألمنيــة وشــتى ألــوان االندســاس .

ــة  ــة اقتصادي ــود أي تنمي ــل جه ــة عرق ــام املحاصص ــا أن نظ ك
االقتصاديــة  العلــوم  منجــزات  عــى  تقــوم  شــاملة  واجتاعيــة 
واالجتاعيــة ومنجــزات التقــدم التقنــي والتكنولوجــي، وذلــك 
االقتصــاد  واملفصليــة يف  الحساســة  املواقــع  إســناد  خــالل  مــن 
إىل  تنتمــي  وال  عرقيــا  أو  طائفيــا  تنتمــي  رمــوز  إىل  والدولــة 
انتقــاء  إىل  تســتند  وال  التكنوقــراط  أو  الوطنيــة  الكفــاءات 
بــل حرهــا   ، االقتصــاد  إلدارة  الخاصــة  والقابليــات  املواهــب 
بأفــراد الطائفــة أو إىل توافــق مــن هــذا النــوع بــن هــذه الطائفــة 
ــل  ــاملة ، ب ــة ش ــس إىل تنمي ــة ال تؤس ــذه السياس ــك ، أن ه أو تل
ــات  ــذه السياس ــززت ه ــد ع ــة« ، وق ــاد للتنمي ــس إىل » إفس تؤس
مــن اســتفحال الفســاد مبختلــف مظاهــره مــن رسقــات وهــدر 
للــال العــام ومحســوبية ومنســوبيه وحتــى الفســاد األخالقــي 
ــف، واألســوأ  ــن الحني ــا بالدي ــة له ــة ال صل ــة مزيف ــات ديني بواجه
الطائفــة  رجــال  كبــار  دعــاة  يف  االمتيــازات  حــر  ذلــك  مــن 
أو الحــزب أو العــرق وتــرك الســواد األعظــم يف فقــر مدقــع.

االجتاعيــة  العدالــة  لتحقيــق  والعرقيــة  الطائفيــة  أدعــاء  أن 
ــى  ــق ع ــتقرار والقل ــدم االس ــر وع ــل ، وان الفق ــاء باط ــو ادع ه
وطائفتــه  ومذهبــه  دينــه  باختــالف  الجميــع  يلــف  املســتقبل 

وعرقــه .

ــت  ــي وأضعف ــت سياســة املحاصصــة بالســلم االجتاع ــد أخل لق
مــن خــالل  االجتاعــي  والتكافــل  الوطنيــة  بالوحــدة  الشــعور 
خلــق التكتــالت والشــللية السياســية واالجتاعيــة عــى أســس 
ــان  ــاالت االحتق ــت ح ــرور الوق ــزز مب ــا يع ــة م ــة وعنري طائفي
ــيايس  ــري الس ــيايس وغ ــراع الس ــول ال ــة، فيتح ــة االجتاعي والفتن
إىل رصاعــات طائفيــة وعرقيــة ال حــر لهــا ، أنهــا عمليــة اســتنفار 
لالشــعور الجمعــي ألفــراد الطوائــف واألعــراق ، وحتــى ألتفــه 
األســباب، وهنــاك فــرق جوهــري بــن حقــك املــرشوع يف االنتــاء 
ــة  ــي دول ــن أن تبن ــة مــا وب ــن أو طائفــة أو عــرق أو قومي إىل دي

ــراق . ــان واألع ــف األدي ــم مختل تض

ــادي  ــاط األقتص ــن األحب ــا م ــة 15 عام ــد تجرب ــوم وبع ــا الي أن
واالجتاعــي والنفــي ال تختلــف مشــاعري الشــخصية عــن مشــاعر 
املاليــن مــن العراقيــن بأنــه ال توجــد هنــاك عصــا ســحرية ألنقــاذ 
ــايل، ولكــن  ــرشذم والفســاد الســيايس واالداري وامل ــن الت ــالد م الب
هنــاك بصيــص أمــل عــى خلفيــة الوعــي املجتمعــي املعــارض 
يف  انعكاســاته  يجــد  ولعلــه  املنرمــة  التجربــة  افرزتــه  الــذي 

االنتخابــات الرملانيــة القادمــة يف 12ـ05ـ2018 . 

 تأثري املال األسود يف االنتخابات العراقية القادمة؟

 يعــد النظــام الرملــاين مــن أرقــى االنظمــة السياســية عــى مســتوى العــامل 
ــخ  ــزز وترس ــة تع ــة وعملي ــم علمي ــد ومفاهي ــس وقواع ــن اس ــه م ــا يحتوي مب
الدميقراطيــة وتفســح املجــال للتــداول الســلمي للســلطة، اضافــة اىل كونــه 
اختيــار  عــر  الســلطة  مارســة  يف  الشــعب  مشــاركة  امــام  الفرصــة  يتيــح 
مــن ينــوب عنهــم لتمثيــل مطالبهــم وطموحاتهــم ورغباتهــم، وســواء كان 
ــدم  ــا تق ــة. م ــا يف كل دول ــول به ــة املعم ــب الصيغ ــن بحس ــس او مجلس مجل
الســلمي  التــداول  مببــدأ  تعمــل  التــي  الدميقراطيــة  الــدول  عــى  ينطبــق 
الرملــان  مؤسســة  تتحــول  واال  واحــد  بشــخص  تركيزهــا  وعــدم  للســلطة 
اىل شــكلية تتبــع الســلطة التنفيذيــة وهــو مخالــف لألســس العامــة التــي 
تقــوم عــى التعــاون واملوازنــة مــا بــن الســلطتن الترشيعيــة والتنفيذيــة 

القضــاء. واســتقاللية 

ــاره يســري بخطــوات االنتقــال نحــو النظــام  ــة العــراق باعتب ويف دراســة حال
الدميقراطــي للوصــول نحــو تعزيــز الدميقراطيــة وهــي العامــل الثالــث املكمــل 
للتحــول الدميقراطــي ، فقــد ظهــرت هفــوات وعراقيــل تحــول دون بلــوغ 
ــول  ــدور ح ــا ي ــة هن ــوع املقال ــددة اال ان موض ــي متع ــث وه ــوذج الثال النم
ــة  ــة االنتخابي ــود يف العملي ــال االس ــرف بامل ــا يع ــيايس او ك ــال الس ــري امل تأث
الحكومــة  مــدة  مســرية  خــالل  حتــى  او  االنتخابــات  قبيــل  كانــت  ســواء 
ــه  ــول علي ــم الحص ــا يت ــو كل م ــيايس ه ــال الس ــايل امل ــنوات ، وبالت ــع س ألرب
اســتغالل  بتعبــري ادق  او  الحكوميــة عــر وظيفتــه  الشــخص  خــالل خدمــة 
ــر  ــة ع ــه الحزبي ــى بصفت ــرده او حت ــواء كان مبف ــايل وس ــب امل ــه للكس وظيفت
ــرة او املؤسســة كنافــذة لتعزيــز مــوارده  ــوزارة او الدائ توظيــف امكانيــات ال
االقتصاديــة ، وهــذا االمــر بــات واضحــاَ للعيــان ال ســيا قبيــل املواســم 
االنتخابيــة عــر اســتغالل نافــذة الفقــر والبطالــة وســوء الخدمــات التــي 
تعــاين منهــا رشائــح كبــرية يف املجتمــع العراقــي الذيــن هــم احــوج مــا يكــون 
ــوى  ــض الق ــت بع ــك متكن ــق ، لذل ــوح يف االف ــل يل ــص أم ــذة او بصي ــة ناف ألي
مــن الولــوج للناخــب عــر اغرائــه او خداعــه ســواء بوعــود توظيــف او القيــام 
ــتخدام  ــور او اس ــرق والجس ــض الط ــة بع ــار وصيان ــف او اع ــالت تنظي بحم
االنتخابيــة ورمبــا هــي  والدعايــة  الحمــالت  االعالميــة ال ســيا يف  املاكنــة 
الفرصــة االكــر الســتخدام املــال الســيايس وكشــف التفــاوت الحاصــل مــا 
بــن االحــزاب والقــوى السياســية او االفــراد املســتقلن ، اذ يلجــأ البعــض 
ــراز نفســه او حتــى  ــة إلب ــكل امكانياتهــا االعالمي ــة ب اىل تســخري قنــوات فضائي
ــالم  ــائل االع ــة وس ــى كاف ــق ع ــال ينطب ــوم والح ــن اي الخص ــقيط االخري لتس
ال ســيا وســائل التواصــل االجتاعــي او نصــب الفتــات مبالــغ فيهــا جــداً 
ــة  ــم االنتخابي ــن او رشاء بطاقاته ــم الناخب ــد رشاء ذم ــال اىل ح ــل الح اذ وص

ــادي . ــيد العب ــه الس ــراً واعلن ــة مؤخ ــة النزاه ــفته هيئ ــا كش ــو م وه
هــذا املــال االســود يقــوض التجربــة الدميقراطيــة ويقــف عارضــاً امــام 
صعــود طبقــة سياســية جديــدة مــا دام بعــض السياســين ميتلكــون أداوت 
الناخــب  وايهــام  عليهــا  الرشعيــة  طابــع  واضفــاء  الغــري رشعيــة  املنافســة 
بطــرق شــتى وتحقيــق هدفهــم يف حصــد أكــر عــدد مــن املناصــب الحكوميــة 
والسياســية، وهــو امــر يشــكل خطــورة كبــرية جــداً يحتــاج اىل اجــراءات 

حكوميــة ورقابــة شــعبية عــر وســائل عــدة اهمهــا التــايل:
ــيا  ــة ال س ــت االنتقائي ــة وليس ــه الكامل ــزاب بصورت ــون االح ــل قان 1- تفعي
قــوى  او  حــزب  كل  متويــل  طــرق  ومعرفــة  مبتابعــة  تتعلــق  التــي  املــواد 

سياســية مــا يســاهم يف مراقبــة ومعرفــة مصــادر تلــك االمــوال.
ــة  ــم املالي ــف ذممه ــن لكش ــؤولن الرافض ــواب واملس ــع الن ــائلة جمي 2- مس
توزيــع  يف  الرقابــة  وديــوان  النزاهــة  هيئــة  عليــه  عملــت  اجــراء  وهــو 
ــة  ــم الحكومي ــلمهم مناصبه ــد تس ــيا بع ــة ال س ــة املالي ــف الذم ــتارة كش اس
ــؤرش  ــو م ــداً وه ــة ج ــا ضعيف ــل به ــن عم ــبة م ــزال نس ــا الت ــة في او النيابي

يثــري الشــكوك.
او  العــراق  داخــل  ســواء  االمــوال  غســيل  عمليــات  ملــف  متابعــة   -3

خارجــه.
ــه ال  ــة ان صوت ــرورة معرف ــة املواطــن والناخــب بشــكل خــاص ب 4- توعي
يقــدر بثمــن وهــي مســؤولية رشعيــة واخالقيــة وهــذه التوعيــة ال تــأيت بيــوم 
ــة. ــح االجتاعي ــف الرشائ ــة تســتهدف مختل او يومــن وامنــا عــر برامــج مكثف

بتحديــد ضوابــط  املعنيــة  والجهــات  االنتخابــات  تعمــل مفوضيــة  ان   -5
اعالنيــة ودعائيــة للمرشــحن بحيــث تحجــم مــن املــال الســيايس وتنصــف 

متقاربــة. بنســب  املتنافســن  جميــع 

* عــن مركز الفــرات للتنمية والدراســات اإلســرتاتيجية

م.م. عي مراد العبادي 
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ملحة عامة لوضع اسرتاتيجية ملنارصة املفقودين واملشاكل 
التي تعرتض تنفيذ قوانن املفقودين يف العراق  

املفقوديــن  مبصــري  الجهــل  يعــد   
غريهــا  او  املســلحة  الراعــات  نتيجــة 
الكــوارث  او  العنــف  حــاالت  مــن  
االالف  ملئــات  قاســيا  واقعــا  الطبيعيــة 
العــامل  انحــاء  العائــالت يف جميــع  مــن 
ذويهــم  وينتظــر   ، العراقيــون  ومنهــم 
ــكان  ــم وم ــة مصريه ــر معرف ــارغ الص بف
املفقوديــن  ذوي  وتأخــذ   ، وجودهــم 
أو   ، األرس  يف  وقعــوا  هــل  الظنــون 
مرعهــم  لقــوا  رمبــا  او   ، اختطفــوا 
ــن يف  ــة أو راقدي ــور مجهول ــوا يف قب ودفن
ســجون  يف  محتجزيــن  أو  املستشــفيات 
ــة ، وال يتــم جمــع شــملهم يف بعــض  رسي
االحيــان ، شــهد العــراق هــذه الحالــة 
منــذ الحــرب العراقيــة االيرانيــة ولحــد 
مــن  عــرشات  عــى  العثــور  ويتــم  األن 
ــد  ــر بع ــن واخ ــن ح ــة ب ــر الجاعي املقاب
 . الســابق  االســتبدادي  النظــام  تغيــري 

العراقيــن  مــن  كثــري  معانــاة  ان 
ملــا  نتيجــة  يعيشــونها  التــي  واملأســاة 
عــن  البحــث  عمليــة  وصعوبــة  تقــدم 
ــة  ــآرس العراقي ــبة ل ــود بالنس ــخص مفق ش
ــل الفقــرية منهــا   ــر عــى العوائ والتــي تؤث
فهــي   ، واالطفــال  النســاء  وخصوصــا 
ــل خطــرية جــدا  ــة ب ــدة للغاي ــة معق عملي
ــان،  ــض االحي ــتحيلة يف بع ــن مس أن مل تك
ــائد  ــش الس ــي اله ــع االمن ــكل الوض ويش
االن أحــد أهــم العوامــل وراء ذلــك . 

ومــن العوامــل االخــرى التــي تــؤدي اىل 
تعقيــد عمليــة البحــث عــن املفقوديــن 
تلجــأ  التــي  الجهــة  االرس  عــدم معرفــة 
التــي  املعلومــة  عــى  وتحصــل  اليهــا 
آن   ، املفقــود  مصــري  ملعرفــة  ترشــدهم 
كان حيــا أو ميتــا ، يف حالــة الشــك  بــان 
كان املفقــود عــى قيــد الحيــاة تواجــه 
مــكان  اىل  الوصــول  صعوبــة  ارسهــم 
لصعوبــة  املفقوديــن  أقاربهــم  وجــود 
كــا  االمنــي  الوضــع  لــرتدي  التنقــل 
املفقــود  وفــاة  حالــة  يف  امــا  ســلف 
يف  املفقــود  جثــة  عــن  البحــث  فيبــدأ 
املستشــفيات أو  معهــد الطــب العــديل 
الســتعادة الجثــة ان وجــدت جثــة اصــال.

ال يوجــد يف الوقــت الحــارض أي مصــدر 

املفقوديــن  عــن  للمعلومــات  مركــزي 
اىل  يــؤدي  العــراق  يف  واملختطفــن 
ــق  ــع املناط ــن جمي ــات م ــع املعلوم تجمي
املفقوديــن  االشــخاص  عــن  العــراق  يف 
يعــر  التــي  البرشيــة  الرفــات  وعــن 
ــى األرس  ــهل ع ــذي سيس ــر ال ــا األم عليه
 ، املنشــودة  املعلومــات  عــى  الحصــول 
ومل يــرشع قانــون الوصــول والحصــول اىل 
ــس  ــل مجل ــن قب ــوم م ــد الي ــة لح املعلوم
ــودته   ــداد مس ــم اع ــي رغ ــواب العراق الن

. الحكومــة  مــن 

ال زالــت االرس التــي فقــدت احبائهــا 
عــى  الحصــول  ســنوات  منــذ  تنتظــر 
معلومــات وترفــض التخــي عــن االمــل 
يف ان الشــخص املفقــود ال يــزال حيــا . 
عاطفيــة  ليســت  اآلرس  لهــذه  فاملعانــاة 
واقتصاديــة  اجتاعيــة  وامنــا   ، فحســب 
ــد  ــا تفق ــيا عندم ــا ، ال س ــة ايض وقانوني

 . معيلهــا  األرسة 

أي   العراقيــن  ماليــن  الفتقــاد  نظــرا 
اتصــال  وســيلة  اىل  للوصــول  إمكانيــة 
تتيــح لهــم التواصــل مجــددا مــع ذويهــم 
ومــن  وخارجــه،  العــراق  داخــل  يف 
املعلومــات  النقــص يف  اجــل ســد هــذا 
اللجنــة  أنشــئت  االتصــال  ووســائل 
ــة  ــة دولي ــر لجن ــب االحم ــة للصلي الدولي
ــة  ــن،   اللجن ــؤون املفقودي ــة لش متخصص
 )icmp( املفقوديــن  لشــؤون  الدوليــة 
أرس  مــن  رســائل  تلقــي  مهامهــا  ومــن 
مــن  أو  املفقوديــن  مــن  أو  املفقوديــن 
ــات  ــدة البيان ــا يف قاع ــن وإدخاله املعتقل
التابعــة للجنــة الدوليــة للصليــب االحمــر 
ــة  ــا مبحاول ــم يقــوم احــد موظفيه ومــن ث
ــأن  ــا ب ــود واعالمه ــة املفق ــال بعائل االتص
ــه  ــاة و أن ــد الحي ــى قي ــا ال زال ع قريبه
عــدد  تدريــب  وكذلــك   ، معــاىف  ســليم 
مــن الخــراء يف مجــال هيئــات حقــوق 
االنســان كــا حــدث يف العــراق يف وزارة 
اقليــم  ويف  ســابقا  االنســان  حقــوق 
ــن  ــدد م ــب ع ــتان ، وكذلــك تدري كردس
يف  العــديل  الطــب  معهــد  يف  االطبــاء 
بغــداد لتوفــري املهــارات العلميــة الالزمــة 
ــة  ــد هوي ــة وتحدي ــات البرشي إلدارة الرف

الجثــث  اصحــاب 
صحيحــة،  بطريقــة 
النصــح  وتقديــم 
لــكل  واملشــورة 
قضايــا  يخــص  مــا 
ــاد  ــن ، وايج املفقودي
لتبــادل  اليــات 

ــات االرس  ــن جمعي ــيق ب ــاون والتنس التع
يف  املفقوديــن  أرس  وجمعيــات  العراقيــة 
كثــري مــن الــدول العربيــة والدوليــة  .

النطــاق  وعــى  أخــرى  ناحيــة  ومــن 
ــالل  ــة اله ــعى جمعي ــي تس ــي العراق املح
االحمــر العراقــي اىل تقديــم الخدمــات 
النزاعــات  لضحايــا  الالزمــة  االنســانية 
فقدهــم  جــراء  واملترريــن  املســلحة 
ــط  ــادة الرواب ــا اع ــن ضمنه ــم وم احبائه
يف  املفقوديــن  عــن  والبحــث  العائليــة 
مــن  مصريهــم  ملعرفــة  العــراق  خــارج 
ــع  ــة م ــات الدولي ــه املخاطب ــالل توجي خ
جمعيــات  مــع  بالتعــاون  الســلطات 
واللجنــة  العربيــة  االحمــر  الهــالل 
الدوليــة للصليــب االحمــر ، وال يقتــر 
عمــل الجمعيــة عــى مــا اوردنــاه وال عــى 
تقديــم املســاعدات الغذائيــة واالغاثيــة 
بــل  واملاليــة  واالســعافية  والصحيــة 
يتعــداه اىل مل شــمل العوائــل مــع ابنائهــا 
املفقوديــن واملعتقلــن وزرع االطمئنــان 
أعــادة  خــالل  مــن  العوائــل  نفــوس  يف 

 . وادامتهــا  العائليــة  الروابــط 

املفقوديــن  لعــدد  بالنســبة  امــا 
ومــن ضمنهــم االرسى لــدى الجاعــات 
لســبب  اختطفــوا  الــذي  أو   ، املســلحة 
ألجــل  مــادي  لســبب  أو  ســيايس 
الحصــول عــى مبلــغ مــايل كفديــة ، أو 
أو  عائليــة  ثــارات  أو  انتقامــي  ســبب 
مناطــق  مــن  الفاريــن  أو   ، عشــائرية 
ــم  ــن يف خض ــالذ آم ــن م ــا ع ــال بحث القت
ســجون  يف  املحتجزيــن  أو   ، النزاعــات 
الســلطات  لــدى  املعتقلــن  أو   ، رسيــة 
وتخفــي وجودهــم ، مــا دعــا العديــد 
مــن العائــالت العراقيــة الذيــن فقــدوا  
رصيحــة  اتهامــات  توجيــه  ذويهــم 
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عــن  بتخليهــا  العراقيــة  للحكومــة 
ــول  ــع حل ــن ووض ــظ األم ــا يف حف واجبه
جذريــة ملســألة املفقوديــن فــال تــزال 
أزمــة املفقوديــن عالقــة ، فلــم تظهــر 
ــة تســهم  ــن الحكوم ــة م خطــوات ايجابي

. املشــكلة   إنهــاء  يف 

يف الواقــع  ال توجــد احصــاءات دقيقــة 
واملختطفــن  املفقوديــن  عــدد  عــن 
عــدد   يختلــف  كــا   ، تقريبيــة  وامنــا 
وكمثــال  اخــرى  فــرتة  بــن  املفقوديــن 
ســيطرة  قبــل  فعددهــم  ذلــك  عــى 
عديــدة  مناطــق  عــى  داعــش  تنظيــم 
ــف  ــا تختل ــا ك ــن بعده ــراق ع ــن الع م
ــى  ــش   . وع ــم داع ــار تنظي ــد اندح بع
احــد  تشــري  الحــر  ال  املثــال  ســبيل 
ان  النيابيــة  الصحــة  لجنــة  احصائيــات 
ــن 250  ــا ب ــرتاوح م ــن ت اعــداد املفقودي
الــف شــخص ومليــون شــخص ، وأكــر 

 . مقــرة جاعيــة   520 مــن 

ــلحة  ــال املس ــار االع ــك ان انتش   الش
والتهديــد  والرقــة  القتــل  وعمليــات 
 ، الطائفيــة  والنعــرات   ، والتدمــري 
والقتــل  الخطــف  معــدل  وارتفــاع 
واالعتقــال كل ذلــك يــؤدي اىل التدهــور 
يف االوضــاع االمنيــة ، وهــو األمــر الــذي 
ترتــب عليــه زيــادة كبــرية يف حصيلــة 
املفقوديــن ســواء يف الســجون أو  داخــل 
املقابــر أو ممــن مل يســتدل عــى أماكــن 

 . وجودهــم 

والجديــر بالذكــر ان عــداد املفقوديــن 
ال يقتــر عــى أبنــاء العــراق فقــط ، 
ــن  ــن م ــن املفقودي ــر م ــدد اخ ــاك ع فهن
ــا  ــة , وخصوص ــة ودولي ــيات اقليمي جنس
ــذا  ــة به ــر املعني ــا للتقاري ــت وفق ــا ثب ك
ــن التحــق   ــة ، مم الشــأن ملنظــات دولي

ــش .  ــم  داع بتنظي

أن معرفــة مصــري املفقوديــن ال يقتــر 
كانــوا  ان  فيــا  فقــط  مصريهــم  عــى 
عــى قيــد الحيــاة اويف عــداد االمــوات ، 
ــي تســاهم يف  ــة الت ــة الحقيق ــا ملعرف وامن
املصالحــة يف  وتحقيــق  العدالــة  ارســاء 

ــالم .  ــيخ الس ــع وترس املجتم

للمقابــر  الجنائيــة  الحايــة  وعــن 
الترشيعــات  اغلــب  فــأن  الجاعيــة 
للحايــة  تعريفــا  تضــع  مل  العقابيــة 

الجنائيــة لصعوبــة وضــع تعريــف جامــع 
ــذه  ــايئ ه ــه الجن ــوىل الفق ــد ت ــع وق مان
النصــوص  مجموعــة   ( بأنهــا  املهمــة 
القانونيــة التــي تكفــل املحافظــة عــى 
ــا  ــداءات أي ــن االعت ــة م ــر الجاعي املقاب
ــا  ــا مب ــرض له ــد تتع ــي ق ــا الت كان نوعه
تقــرره مــن جــزاء ( ، امــا قانــون حايــة 
املعــدل  العراقــي  الجاعيــة  املقابــر 
املقــرة  عــرف   2006 لســنة   5 رقــم 
تضــم  التــي  االرض   ( بأنهــا  الجاعيــة 
ــم او  ــم دفنه ــهيد ت ــن ش ــر م ــات اك رف
ــاع  ــت دون اتب ــو ثاب ــى نح ــم ع اخفائه
االنســانية  والقيــم  الرشعيــة  االحــكام 
املــوىت  دفــن  عنــد  مراعاتهــا  الواجــب 
القصــد منهــا اخفــاء  وبطريقــة يكــون 
يقــوم  جاعيــة  ابــادة  جرميــة  معــامل 
بهــا فــرد او جاعــة او هيئــة وتشــكل 

 .  ) االنســان  لحقــوق  انتهــاكا 

ــع  ــل وض ــن أج ــدم وم ــا تق ــة مل أضاف
املفقوديــن  ملســألة  عمــل  خطــة 
عليهــا  يعمــل  العــراق  يف  واملختطفــن 
مــن جانــب منظــات املجتمــع املــدين 
واصحــاب  املســؤولن  عــى  وعرضهــا 

 : الدولــة  يف  القــرار 

ــات  ــات والهيئ ــر الجه ــد وح * تحدي
واالهليــة  الرســمية  واملؤسســات 
والشــخصيات  الحكوميــة  والشــخصيات 
ــرة لوضــع حــل ملســألة  ــة املؤث االجتاعي

  . املفقوديــن 

والحصــول  الوصــول  قانــون  *اقــرار 
تطبيقــه  عــى  والعمــل  املعلومــة  عــى 
ــائل  ــل املس ــع دورا يف ح ــون للمجتم ليك
مســألة  ضمنهــا  ومــن   ، املجتمعيــة 

. املفقوديــن 

ــات  ــزي للمعلوم ــدر مرك ــاء مص * أنش
بيانــات  قاعــدة  بوضــع  متخصــص 
املفقوديــن يف  مســألة  ملعالجــة  خاصــة 

. العــراق 

العراقيــة  الحكومــة  مــن  الطلــب   *
ــاد  يج ــي بإ ــة تق ــرأت قضائي ــع أج بوض
يف  املتورطــن  ومحاســبة  املفقوديــن 
فنــي  نظــام  ووضــع  الجرائــم  تلــك 
وعلمــي لتشــخيص رفــات املفقوديــن . 

والتنســيق  والتعــاون  التواصــل   *
يتعلــق  فيــا  املعلومــات  وتبــادل 

منظــات  بــن  املفقوديــن  مبســألة 
املعنيــة  العراقيــة  املــدين  املجتمــع 
ــة  ــات العربي ــن املنظ ــال وب ــذا املج به
االرس  جمعيــات  وبــن   ، والدوليــة 
آرس  وجمعيــات  للمفقوديــن  العراقيــة 
ــوريا  ــة كس ــدول العربي ــن يف ال املفقودي
كالبوســنة  والدوليــة   ، وليبيــا  ولبنــان 

 . وكوســوفو  والهرســك  

بالطــب  الخاصــة  العقبــات  ازالــة   *
الرشعــي فيــا يخــص اختبــار الحمــض 
ــة اصحــاب الجثــث  ــووي ملعرفــة هوي الن
تدريبيــة  دورات  بتنظيــم  وذلــك 
العــديل  الطبــي  املعهــد  مــن  لألطبــاء 
يف بغــداد واملحافظــات العراقيــة لقلــة 
  . العــراق  يف  الرشعــي  الطــب  اخصــايئ 

ــخصية  ــات الش ــع املعلوم * رضورة جم
املفقوديــن  باألشــخاص  الصلــة  ذات 
ــه ،  ــوم اختفائ ــم ي ــن عائالته ــارشة م مب
ــات (  ــات ) البيان ــة هــذه املعلوم ومقابل
ــاة  ــات ( بعــد الوف ــاة و ) بيان ــل الوف قب

ــث .  ــاب الجث ــى أصح ــرف ع للتع

الجنائيــة  الحايــة  أجــل  مــن   *
تجريــم  يقتــي  الجاعيــة  للمقابــر 
ــواء  ــة س ــر الجاعي ــى املقاب ــداء ع االعت
كالتحــري  ايجابيــا  الجــاين  نشــاط  كان 
كرقــة  ســلبيا  أو   ، االدلــة  وجمــع 
ــة  ، ألن حــارس املقــرة  االعضــاء البرشي
هــم  املقابــر  حــراس  عــى  واملراقبــن 
وجمــع  بالتحــري  املختصــة  الجهــة 
ــط  ــلطة ضب ــرشع س ــم امل ــة ومنحه االدل

 . قضــايئ 

عــى  التعديــالت  بعــض  أدخــال   *
قانــون حايــة املقابــر الجاعيــة رقــم 
املصطلحــات  وتوحيــد   2006 لســنة   5
وعــدم  والغمــوض  اللبــس  إلزالــة 
 ، القانــون  فقــرات  بعــض  يف  الوضــوح 
10 مــن القانــون ، حيــث وردت  كاملــادة 
املقابــر  يخــص  فيــا   « » عبــث  كلمــة 
الجاعيــة واالفضــل اســتعال كلمــة » 
ــوح .  ــة ووض ــر دق ــي اك ــب » فه تخري

22 / نيســان / 2018

* رئيــس الجمعيــة العراقيــة لحقــوق 

املنتــدى  عضــو   ، بغــداد   / اإلنســان 

اإلنســان حقــوق  ملنظــات  العراقــي 
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بيان املنتدى العراقي بشأن التدخالت 
االقليمية والدولية التي تستهدف العراق 

بيان املنتدى العراقي
اوقفوا الحرب وقتل املدنين يف سوريا

   منــذ ســبع ســنوات مضــت وماكنــة الحــرب تواصــل ســحق املزيــد مــن 
ــاك  ــاء ، وليــس هن ــاء الشــعب الســوري االبري ــات وابن ــا مــن بن الضحاي
مــن افــق واضــح لنهايتهــا القريبــة ، وان مــا يعمــق االزمــة الســورية هــو 
ــوري  ــأن الس ــرى يف الش ــدول الك ــة وال ــدول االقليمي ــظ لل ــل الف التدخ
والحــرب املريعــة الجاريــة ، اذ مل تعــد الحــرب الجاريــة شــأناً ســورياً، بــل 
إقليميــاً ودوليــاً خاضعــاً ملصالــح تلــك الــدول وبعيــداً عــن ارادة ومصالــح 

الشــعب الســوري .
   لقــد اتهــم النظــام الســوري باســتخدام الســالح الكيميــاوي ضــد قــوى 
املعارضــة الســورية يف مناطــق عــدة مــن ســوريا لعــدة مــرات أخرهــا 
ــن  ــك ! ولك ــتبعد ذل ــن يس ــاك م ــس هن ــة ، ولي ــة الرشقي ــى الغوط ع
هــل ميكــن توجيــه االتهــام للنظــام وحــده ؟ ! ، اليســت قــوى املعارضــة 
الســورية هــي االخــرى التــي يجــب ان تتوجــه اليهــا اصابــع االتهــام ؟! ، 
أو جهــة ثالثــة محرضــة ومســتفيدة ، وان يــرتك االمــر للمنظمــة الدوليــة 
ــاك  ــى اســتخدم هــذا الســالح الفت ــف  ومت ــن  وكي ــة م املختصــة ملعرف

املحــرم دوليــاً ضــد الشــعب الســوري . 
   إننــا يف املنتــدى العراقــي ملنظــات حقــوق االنســان اذ نشــجب 
ــاكاً  ــره إنته ــت ونعت ــة كان ــن اي جه ــاوي م ــالح الكيمي ــتخدام الس اس
صارخــاً وخطــرياً عــى قيــم ومبــادئ حقــوق اإلنســان ، نديــن ايضــاً تنفيــذ 
العــدوان الثــاليث عــى ســوريا خــارج اطــار الرشعيــة الدوليــة والقوانــن 
الدوليــة املرعيــة ... وندعــو مجلــس االمــن الــدويل و االمــم املتحــدة ان 

ــة : ــق املهــات التالي يأخــذا عــى عاتقهــا تحقي
1- ايقــاف الحــرب القــذرة ورفــض التدخــل االقليمــي والــدويل بالشــأن 
الســوري ، ومنــع اذكاء الحــرب الجاريــة بتنشــيط ومتويــل وتســليح 
ــة بالضــد  ــة والدولي ــدول االقليمي ــح ال القــوى املتصارعــة املنفــذة ملصال

ــح الشــعب الســوري . ــن مصال م
2- ايجــاد حــل ســلمي ودميقراطــي للقضيــة الســورية وفــق املبــادئ التــي 
تحكمهــا لوائــح االمــم املتحــدة والرشعيــة الدوليــة واســتناداً اىل مؤمتــر 
ــح  ــرض ، وفس ــذا الغ ــدت له ــي عق ــرات الت ــن املؤمت ــريه م ــف وغ جني
املجــال للتعدديــة السياســية وإنهــاء تحكــم الحــزب الواحــد ألنهــا مــن 

ــة يف ســوريا . أســباب األزمــة البنيوي
3- إطــالق رساح عــرشات اآلالف مــن املواطنــن الســورين األبريــاء مــن 

الســجون واملعتقــالت ، بــإرشاف جمعيــة الهــالل األحمــر الدوليــة .
4- اعــادة املهجريــن والنازحــن اىل ديارهــم واعــادة اعــار املــدن 
ــد  ــدة ،  بجه ــرب املدي ــا الح ــي خربته ــورية الت ــرى الس ــاف والق واالري

دويل مشــرتك .
5- توفــري االجــواء املناســبة للشــعب الســوري ملارســة حقــه يف اختيــار 
النظــام الســيايس الــذي تقــود البــالد صــوب الدولــة الدميقراطيــة و 
املدنيــة التــي تحــرتم مبــادئ حقــوق االنســان للجميــع  بعيــداً عــن تأثــري 
ــة  ــوم ، ضحي ــد الخــري والتقــدم لهــذا الشــعب املظل ــي ال تري القــوى الت

ــة . ــة والدولي ــات االقليمي ــات والنزاع الراع
   ولتكــن االرادة الدوليــة طريــق فــرض الســالم ، وتلبيــة حقــوق 

. الحــروب  ،  الطريقــاً الشــعال  الســورين جميعــاً 
   ولتنتر ارادة الشعب السوري يف استعاده حقوقه وحرياته كافة .

 19 / 4 / 2018            املنتدى العراقي ملنظات حقوق االنسان                                        

ــي ملنظــات  ــدى العراق ــع املنت ــي يضطل ــة الت  يف اطــار املســؤولية الحقوقي
حقــوق االنســان ومــن خــالل متابعاتــه امليدانيــة ، ورصــده ملــا يجــري عــى 
الســاحة العراقيــة مــن عــدوان وانتهــاكات داخــل االرايض العراقيــة، تأكــد 
ــهد  ــوب املش ــي تش ــر الت ــن الظواه ــري م ــود الكث ــع وج ــخيص القاط بالتش
ضمــن  والدوليــة  االقليميــة  بالتدخــالت  متثــل  والتــي  العــام  العراقــي 
ــر ال  ــوى ودوائ ــي اطــاع ق ــريض ويلب ــا ي ــة، لجــره اىل م محــاوالت محموم

ــيادته . ــط بس ــاول التفري ــتقرار وتح ــري واالس ــراق الخ ــد للع تري

هــذه  يف  يــرى  االنســان  حقــوق  ملنظــات  العراقــي  املنتــدى  ان     
ــن يف ان تكــون بالدهــم  ــا لســيادة العــراق ولحــّق العراقي التدخــالت، خرق
عــى  املســتدامة  والتنميــة  والســالم  االمــن  ملتطلبــات  تســتجيب  حــرة 
وفــق االهــداف الوطنيــة، وان مــن غــري املقبــول يف كل املقاييــس انــه 
بعــد ان يتــم الخــالص مــن االرهــاب الداعــي، ينتقــل العــراق اىل الوقــوع 
ــة، وليــس مقبــوال ايضــا ان تكــون هــذه  تحــت ســطوة التدخــالت الخارجي
ــد  ــوذ تري ــات نف ــة ورصاع ــري  مرشوع ــح غ ــات مصال ــى قياس ــالت ع التدخ
ــة  ــؤدي يف اي ــد ت ــات ق ــات ورصاع ــا لخصوم ــراق مرح ــن الع ــل م ان تجع

ــرة . ــروب مدم ــدالع ح ــة اىل ان لحظ

ــك  ــدة تل ــن بش ــان اذ يدي ــوق االنس ــات حق ــي ملنظ ــدى العراق    ان املنت
التدخــالت ، ويــرى ان اهدافهــا ســافرة وغــري مرشوعــة وهــي مســاس 
ــرشوط  ــالء ال ــا إلم ــدا واضح ــل تصعي ــا متث ــا انه ــن ، ك ــوق العراقي يف حق
ــال، واختطــاف، وهضــم  ــات اغتي ــة لعملي ــذ تريري الســلطوية وايجــاد مناف
لحقــوق املواطنــن، وتســببب يف تلكــؤ عــودة النازحــن واملهجريــن اىل 
ديارهــم العارهــا وتعويــض مناطقهــم املنكوبــة، والحــد مــن انتشــار 
الدولــة، وتعزيــز دعــوات االصــالح  بيــد  املجتمــع وحــره  الســالح يف 

االداري و املــايل .

ــي  ــا تقت ــا بالدن ــر به ــي مت ــة الت ــأن املرحل ــح ب ــن واض ــد بيق ــا نعتق     انن
التصــدي  لــكل اشــكال التدخــالت االقليميــة والدوليــة سياســياً وعســكرياً، 
ــت  ــي مازال ــاكل الت ــل املش ــاركية لح ــة تش ــدة وطني ــار اجن ــل يف اط والعم
عــى  والتأكيــد  االتحاديــة،  والحكومــة  االقليــم  حكومــة  بــن  عالقــة 
ــع  ــن، والتطل ــاة العراقي ــون حي ــي تص ــتباقية الت ــة  االس ــراءات االمني االج
بــروح الوحــدة والتضامــن والتواصــل مــن اجــل االهــداف الدميقراطيــة 
ــة  ــاء دول ــع لبن ــية، والتطل ــدات سياس ــة  مزاي ــن اي ــدا ع ــة ، بعي والتنموي
مدنيــة دميقراطيــة اتحاديــة، دولــة عدالــة اجتاعيــة ومؤسســات دســتورية 
وقانونيــة ، تنهــي ســيطرة القــوى املتنفــذة واملتمرســة يف الســلطة وتكافــح 
املــال  ، ومحاســبة رساق  الطائفيــة واالثنيــة  املحاصصــة  الفســاد ونهــج 

ــي . ــام العراق ــرأي الع ــام ال ــام ام الع

الســيادة  تعزيــز  ســبيل  يف  جــادة  خطــوات  التخــاذ  االوان  ان  لقــد     
. املحــاور  سياســات  عــن  واالبتعــاد  الوطنيــة، 

ــد  ــع باملزي ــان نتطل ــوق االنس ــات حق ــي ملنظ ــدى العراق ــا يف املنت    وانن
مــن الثقــة اىل دور القــوى السياســية الوطنيــة االمينــة عــى البــالد، وكذلــك 
الوعــي  تعزيــز  اجــل  مــن  والخرييــن،  املــدين  املجتمــع  منظــات  دور 
ــتحقاقات  ــع اس ــل م ــالت، والتعام ــن كل التدخ ــراق م ــة الع ــرورة حاي ب
االنتخابــات الرملانيــة املقبلــة بــروح املنافســة الرشيفــة والنزيهــة التــي 
توفــر الفرصــة للناخبــن مــن اجــل االدالء باصواتهــم بــكل حريــة وقناعــة .

2 / 4 / 2018          املنتــدى العراقــي ملنظــات حقوق اإلنســان
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 منظمة حمورايب تشارك يف اعال 

طاولة حوار بشأن املفقودين واملغيبن

ادارة  الســيد وليــم وردا عضــو مجلــس   شــارك 
مســؤول   ، االنســان  لحقــوق  حمــورايب  منظمــة 
العصــف  بجلســة  فيهــا  العامــة  العالقــات 
نظمهــا  مســتديرة  حــوار  طاولــة  ضمــن  الذهنــي 
يف  لعــراق  ا مكتــب    2018 /4 /5 الخميــس   يــوم 
ــع  ــدف وض ــن به ــؤون املفقودي ــة لش ــة الدولي للجن ا
ــه  ب ــوم  ــا تق ــة وم ــود الحكومي ــارصة للجه ــة من خط
ــاع  ــة أوض ــد ومتابع ــة برص ــة املعني ــات املدني املنظ
املشــاركون  وتطــرق   ، قــرا  واملغيبــن  املفقوديــن 
لتــي  ا املشــاكل  اىل  املســتديرة  الحــوار  طاولــة  يف 
وجــود  واهميــة  املهمــة  بهــذه  القامئــن  تعــرتض 
بشــؤون  مراكــز محــددة معنيــة  أو  هيئــة خاصــة 
املفقوديــن  ئــل  بعوا االهتــام  تتــوىل  املفقوديــن 
رفــات  مــن  لتخلــص  ا مواقــع  أو  بــر  املقا وحايــة 

. عليهــا  العثــور  يتــم  لتــي  ا املغدوريــن 

عمــل  عــى رضورة وجــود خطــة  لتأكيــد  ا مــع   
يضمــن  لــذي  ا للتحــرك  اســرتاتيجية  بــة  مبثا تكــون 
ــعار ذوي  ــاكات ، واش ــك االنته ــى تل ــد ع لي ا ــع  وض
يف  ليــه  ا التوصــل  تــم  مبــا  واملغيبــن  املفقوديــن 
هــذا الشــأن ، مــع مالحظــة أنــه ال توجــد حتــى 
يــا  اآلن هيئــة أو جهــة موصــدة تتعامــل مــع قضا
ــائهم  ــدد اس ــتطيع أن تح ــن تس ــن واملغيب املفقودي

. وارقامهــم 

جلســة  خــالل  وردا  وليــم  الســيد  وقــدم  هــذا 
يخــدم  فيــا  العمــل  لتطويــر  مالحظــات  الحــوار 

. حقوقهــم  وحايــة  يــا  الضحا ئــل  عوا

عــن  ممثلــون  الحــوار  جلســة  يف  شــارك  وقــد 
املعنيــة  املــدين  املجتمــع  منظــات  مــن  عــدد 

. االنســان  بحقــوق 

2018 6 / نيســان / 

الجمعية العراقية لحقوق االنسان يف أمريكا
تشارك يف ندوة حقوقية نظمتها جامعة اربيل الدوليَّة 

ــل ان  ــن اج ــاء م ــؤون القض ــل يف ش ــدم التدخ ــين ع ــع السياس ــى جمي ــب ع  يج
ــون . ــام القان ــاوون ام ــع متس ــون الجمي يك

ــوا متواصلــن فيــا تصــدر مــن ترشيعــات وقوانــن  - عــى رجــال القضــاة ان يكون
جديــدة ، وان يكونــوا ذو املــام مبفاهيــم حقــوق االنســان والدميقراطيــة ، وعلــم 

ــة .     ــراف الدولي ــدات واالع ــات واملعاه ــس ، واالتفاقي النف
 -القضاء ال ميكن ان يكون مســتقالً يف ظل مجتمع منقســم .

- رجال القضاء عليهم عدم االنتاء اىل اي حزب ســيايس .

تحــت شــعار » هــل كانــت محكمــة الجنايــات العليــا جــزءاً  مــن العدالــة االنتقاليــة 
يف العــراق  » نظــم مركــز دراســات االبــادة الجاعيــة يف جامعــة اربيــل الدوليــة نــدوة 
ــي -  ــز ع ــادي عزي ــايض ه ــن - والق ــد ام ــايض رزكار محم ــا » الق ــارض فيه ــة ح قيم
والدكتــور محمــد احســان - واملحاميــة املستشــارة هــدار زبــري عبــد اللــه » .. بحضــور 
ــدى  ــس املنت ــدين ، ورئي ــع امل ــات املجتم ــن ، ومنظ ــن والرملاني ــن االكادميي ــة م نخب

العراقــي ملنظــات حقــوق االنســان عبــد الخالــق زنكنــة .
واســتعرض املحــارضون مــن خــالل اوراقهــم البحثيــة املحكمــة الجنائيــة.. والعدالــة 
االنتقاليــة ملــا بعــد عــام 2003 .. فضــالً  عــن مــا اســفرت عنهــا مــن اجــراءات قانونيــة 
ــم يف  ــاكات وجرائ ــن انته ــه م ــا تعرضــوا ل ــن نتيجــة م ــا العراقي ــار للضحاي ــرد االعتب ل

حقبــة النظــام البائــد .
وبعدهــا فتــح بــاب الحــوار والنقــاش واالســئلة للحضــور .. فقــدم رئيــس الجمعيــة 
ــة ً  ــراد مداخل ــد م ــة حمي ــدة االمريكي ــات املتح ــان يف الوالي ــوق االنس ــة لحق العراقي
تحــدث قائــالً : ان السياســين املتنفذيــن اغتالــوا العدالــة يف العــراق، فســيادة القانــون 
ــدين  ــين الفاس ــوار السياس ــن اس ــرتب م ــعب وال يق ــة الش ــى عام ــل ع ــق بالكام تطب

الذيــن يفضلــون مصالحهــم عــى الدولــة.
ويف نهاية املداخلة قدم ســؤاالً  للمحارضين مفاده :

اهي ســبل اعادة هيبة العدالة ورجال القضاء يف العراق؟ .
واجــاب املحــارضون عــى االســئلة التــي طرحــت مــن قبــل الحضــور، واكــدوا مــن 
ان القضــاء ال ميكــن ان يكــون مســتقال ً يف ظــل مجتمــع منقســم، وال ميكــن ان يكــون 
القــايض منتمــي اىل حــزب ســيايس يجــب ان يكــون شــخصا ً مســتقال ً، ويفــرتض عــى 
ــع  ــون الجمي ــل ان يك ــن اج ــاء م ــؤون القض ــل يف ش ــدم التدخ ــين ع ــع السياس جمي
ــاة ان  ــال القض ــى رج ــارات .. وع ــة اعتب ــن أَيَّ ــدا ً ع ــون بعي ــام القان ــاوون ام متس
يكونــوا متواصلــن فيــا تصــدر مــن ترشيعــات وقوانــن جديــدة ، وان يكونــوا ذو املــام 
ــات واملعاهــدات  ــم النفــس، واالتفاقي ــة ، وعل ــم حقــوق االنســان والدميقراطي مبفاهي

واالعــراف الدوليــة .
 

الجمعية العراقية لحقوق االنســان

يف الواليــات املتحدة االمريكية

4/نيسان/2018
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بيان املنظمة العربية لحقوق اإلنسان 

إلنقاذ االقليات الدينية والعقائدية يف اليمن

ــا  ــغ قلقه ــن بال ــان ع ــوق اإلنس ــة لحق ــة العربي ــرب املنظم  تع
مــن تطــورات الوضــع يف اليمــن واســتمرار مليشــيات الحــويث 
الدينيــة  األقليــات  والتحريضيــة ضــد  الطائفيــة  يف مارســاتها 
والعقائديــة يف اليمــن ، والتــي باتــت تشــكل تهديــداً خطــرياً عــى 

ــة .  ــات اليمني ــن األقلي ــن م ــاة املدني حي

ــة  ــة البهائي ــة للطائف ــات املمثل ــد تلقــت املنظمــة مــن الهيئ وق
ــات  ــق األقلي ــض بح ــاد والتحري ــات االضطه ــاً لعملي ــاً وتوثيق بالغ
يف  الحــويث  مليشــيا  ســيطرة  نطــاق  يف  والعقائديــة  الدينيــة 
ــذي أدىل  ــي كان آخرهــا الخطــاب ال مناطــق عــدة باليمــن ، والت
ــايض  ــارس/آذار امل ــهر م ــويث« يف ش ــك الح ــد املل ــيد »عب ــه الس ب
ــف  ــن وص ــب« ، واملتضم ــهر رج ــة ش ــبة »جمع ــه مبناس يف خطبت
ــب  ــض املذاه ــيحية، وبع ــة، واملس ــة، واألحمدي ــات البهائي األقلي
و  للوطــن«  »أعــداء  بأنهــم  والعلانيــن،  األخــرى،  اإلســالمية 
ــم  ــك اتهامه ــم«، وكذل ــاء عليه ــاد للقض ــتنفار الج ورضورة »االس
ــاع  ــام اتب ــالم«، واته ــون يف اإلس ــيطاين ، ويطعن ــد ش ــم »واف بأنه
الطائفــة البهائيــة بالتخابــر مــع االحتــالل اإلرسائيــي عــى خلفيــة 
ــة  ــة يف فلســطن املحتل ــة املاثل تواصلهــم مــع املؤسســات البهائي
وعــكا وحيفــا، وهــو مــا انعكــس الحقــاً يف تنامــي الحمــالت 
العدائيــة وتزايــد حــدة التحريــض والتهديــد ضــد تلــك األقليــات 

ــن .  يف اليم

وقــد تلقــت املنظمــة إفــادة بشــأن وضــع البهائيــن مــن خــالل 
ــادرة  ــن املب ــالغ م ــن، وب ــن البهائي ــن م ــن املري ــض املواطن بع
اليمنيــة للدفــاع عــن حقــوق البهائيــن والــذي تضمــن انتهــاكات 
بصفــة  البهائيــن  بحــق  الحــويث  مليشــيات  مارســتها  مختلفــة 
ــات  ــاء القــري، واملحاك ــال ، واالختف خاصــة، وشــملت : االعتق
ــرة، فضــالً عــن تعــرض عــدد مــن البهائيــن للتعذيــب عــى  الجائ
العاصمــة صنعــاء  عــى  منــذ ســيطرتها  الحــويث  ميليشــيا  يــد 

ــكان .  ــة بالس ــرى مأهول ــق أخ ومناط

فرايــر/  املتحــدة يف  األمــم  قــد خاطبــت  املنظمــة  وكانــت 
شــباط املــايض بشــأن الوضــع امللــح للســيد »حامــد بــن حيــدرة« 
اليمنــي الجنســية ، املحتجــز تحــت أيــدي مليشــيات الحــويث 
ــة،  ــري العدال ــدت ملعاي ــة افتق ــه ملحاكم ــوام، وخضوع ــذ 4 أع من
وصــدور حكــم مبعاقبتــه باإلعــدام مــن قبــل »محكمــة الجنايــات 
ــة  ــورة بالعاصم ــيات املذك ــلطة املليش ــة لس ــة« الخاضع املتخصص
ــي  ــه الدين ــه انتائ ــداً إلعدامــه عــى خلفي ــاء ، متهي ــة صنع اليمني

»البهائيــة« . 

ــة  ــدة والبعث ــم املتح ــة األم ــب املنظم ــياق تطال ــذا الس ويف ه
ــف  ــل لوق ــل العاج ــئوليتها والتدخ ــل مس ــن بتحم ــة باليم األممي
الحملــة التحريضيــة والتدابــري التعســفية بحــق األقليــات الدينيــة 
والعقائديــة وبخاصــة البهائيــن وضــان حايتهــم ، والتدخــل 
ــن حيــدرة«  العاجــل نحــو وقــف حكــم اإلعــدام بحــق »حامــد ب
الجهــود  واالفــراج عــن باقــي املعتقلــن، فضــالً عــن متابعــة 
الجــادة لضــان تســوية ســلمية للوضــع اليمنــي للوصــول إىل 

ــال .  ــرب اآلج ــتقرار يف أق ــلم واالس الس

 حكومات تستحي !

ــي  ــات الت  الخجــل هــو الســمة املشــرتكة للحكوم
تعاقبــت عــى حكــم العــراق بعــد ســقوط الطاغيــة 

يف 9 نيســان 2003 .

ولكــن ال تظنــوا بــأين اقصــد بــأن خجلهــا كان إزاء 
مــا قــرت بــه تجــاه املواطــن مــن تقديــم خدمــات 

أو ألنهــا مل تعــد بنــاء البنــى التحتيــة ! 

معظــم الذيــن تصــدروا املســؤولية ، بعــد الســقوط ، كانــوا مــن ضحايــا النظام 
الســابق بشــكل مبــارش أو غــري مبــارش، فالــذي »فلــت« مــن قبضــة النظــام تــاركا 
أهلــه او أقاربــه رهينــة ، وعرضــة البتــزاز رجــال املخابــرات ، والغريــب أن كل 
ــا  ــدام كان نظام ــام ص ــأن نظ ــدون ب ــن، يعتق ــم البعثي ــن فيه ــؤولن ، مب املس
دكتاتوريــا ، انتقــل مــن دكتاتوريــة الحــزب الواحــد مــرورا بدكتاتوريــة العائلــة، 
إىل دكتاتوريــة الفــرد الواحــد األحــد ! ، ومــن يطلــع عــى تفاصيــل اجتاعــات 
ــا  ــا، ام ــة كالمن ــهولة صح ــف بس ــه ، يكتش ــه وحكومت ــاديت حزب ــع قي ــدام م ص
ــري  ــكل كب ــوره بش ــه وص ــار متاثيل ــه، وانتش ــت في ــي قيل ــاب الت ــاء واأللق األس
ــرة  ــكل الظاه ــذا بش ــارا أو أرضارا ،  فه ــت ، اختي ــه كل بي ــت صورت ــى دخل حت

ــام ! . الرانيــة ألي دكتاتــور ، ومــا أكرهــم يف هــذه االي

ســقط الصنــم وحــدث التحــول التاريخــي بانعطافــة جديــدة يف الحيــاة 
ــا  ــم م ــة ، رغ ــات حقيق ــراق انتخاب ــهد الع ــرة يش ــة وألول م ــية العراقي السياس
شــابها مــن تزويــر لهــذا الطــرف أو ذاك ورغــم محاولــة القــوى املتنفــذة 
التالعــب بالقانــون االنتخــايب مــن أجــل ضــان وجودهــا يف الســلطة معتمــدة 
عــى املحاصصــة الحزبيــة والطائفيــة والعرقيــة ، إال أنهــا- العمليــة االنتخابيــة- 
تبقــى تجــي لظاهــرة الدميقراطيــة ، وإبعــاد شــبح االنقالبــات العســكرية عــى 

ــد ونصــف مــن عمــر العــراق . ــدار عق م

ــة إال أن  ــن املنطق ــب موازي ــذي قل ــري ال ــول الكب ــذا التح ــورة ه ــم خط ورغ
ــة  ــد أن يكــون عطل ــاروا بالتعامــل معــه، فمنهــم مــن يري الحــكام الجــدد احت
ــون ،  ــخ ) 6 كان ــرة يف التاري ــبات املؤث ــن املناس ــد م ــال العدي ــه ح ــمية حال رس
ــل اآلخــر يرفــض  ــراد ، والبعــض القلي ــل األك ــخ ( مث ــوروز ، 14 متــوز ...ال 21 ن
ــرا،  ــن ح ــكان املحتل ــل األمري ــدث كان يفع ــا ح ــار أن م ــه باعتب ــال ب االحتف
ويتبنــى هــذا املوقــف بقايــا البعثيــن ، ســواء يف الســلطة ام خارجهــا ، وبعــض 

ــة !  . ــوى الديني الق

هــذا األمــر يعنــي بشــكل اســاس الســلطات الترشيعيــة والتنفيذيــة والقضائية 
التــي بقــت متارجحــة بــن هــذا وذاك ! فلــو مل يفعلهــا األمريــكان ومعــه 
ــال ..  ــا صعــب املن ــدويل لبقــي دخــول العــراق بالنســبة لهــم حل التحالــف ال
هــي نــوع مــن انــواع الشــيزوفرينيا أو كــا يصفهــا الباحــث االجتاعــي عــي 

ــي ! ــة املواطــن العراق ــوردي بازدواجي ال

ــان  ــن نيس ــع م ــون بالتاس ــل يحتفل ــم : ه ــؤرق يراوده ــؤال امل ــي الس وبق
واعتبارهــا عطلــة رســمية ، فلــواله مــا مســكوا زمــام الســلطة ، ام يتغاضــون عنــه 
بحجــة ان الفاعــل ) البطــل( كان اجنبيــا يتحمــل الكثــري مــن الصفــات محــررا ، 

ــال ؟ ! ــا ، او محت او مخرب

وبقيت الحرية واملستحة سيدتا املوقف ، والله ال يحري عبده !

طه رشيد 
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11 ألف مفقود يف املوصل غداة احتجازهم 

من قبل داعش

ــف  11 أل ــن  ــر م ــود أك ــن وج ــوى، ع ــة نين ــادة رشط ــدر يف قي ــف مص كش
ــش  ــم داع ــد تنظي ــل بي ــقوط املوص ــذ س ــوالً من ــم مجه ــا زال مصريه ــود م مفق

  . 2014 منتصــف عــام 
وقــال العقيــد باســم عــي الحجــار، يف تقريــر نرشتــه وكالــة االنبــاء االملانيــة، 
ــن  ــف م 11 ال ــن  ــر م ــزت أك ــت واحتج ــد اعتقل ــت ق ــش كان ــارص داع إن »عن
مجهــول،  مصريهــم  أن  إال   ، الرشائــح  كافــة  مــن  شــباب  أغلبهــم  املدنيــن، 
ومل تتمكــن الحكومــة العراقيــة وقواتهــا األمنيــة مــن العثــور عليهــم رغــم 
ــاء  ــد انته ــم بع ــرات التنظي ــاق ومق ــة واالنف ــب الري ــة الرادي ــش كاف تفتي
ــا  ــري أنه ــن ، غ ــات املغدوري ــث ملئ ــور عــى جث ــر املوصــل والعث ــات تحري عملي

ــن« . ــؤالء املفقودي ــى ه ــا ع ــط يدله ــى أي خي ــر ع مل تع
وأضــاف أن« عوائــل املفقوديــن تحمــل رئيــس الــوزراء حيــدر العبــادي 
مصريهــم  بــات  الذيــن  املفقوديــن  هــؤالء  غيــاب  مســؤولية  وحكومتــه 

.  » مجهــوالً
مســتمرون يف البحــث

اعتقالهــا  تــم  الكبــري  وأبنهــا  »زوجهــا  إن  مــي  أنــوار  الســيدة  وتقــول 
مختــار  بصفتــه  داعــش  تنظيــم  قبــل  مــن  الجوســق  منطقــة  تحريــر  قبــل 
املنطقــة ومــا زال مصريهــا مجهــوالً رغــم مــرور عــام كامــل عــى اعتقالهــا، 
ــا أو  ــى وجوده ــل ع ــم أي دلي ــن تقدي ــة م ــوات العراقي ــن الق ــا مل تتمك في

. عنهــا«  البحــث  يف  مســتمرون  لكننــا   ، استشــهادها  تأكيــد 
ويقــول صــادق أمــن ، وهــو أب لثالثــة أبنــاء مفقوديــن مــن منتســبي 
ــه  ــق منزل ــى تطوي ــدم ع ــايب أق ــش اإلره ــم داع ــة ، إن »تنظي ــوات األمني الق
زال  ومــا   2015 عــام  )نيســان(  أبريــل  شــهر  يف  الثالثــة  ابنائــه  واعتقــال 
والبحــث  بالتدخــل  العراقيــة  الحكومــة  يطالــب  لذلــك   ، مجهــوالً  مصريهــم 

. الريــة«  الســجون  عنهــم يف 
وتبقــى مســألة العثــور عــى املفقوديــن ســواء الذيــن اعتقلهــم التنظيــم 
بعدهــا،  أو  العســكرية  العمليــات  خــالل  أو  املوصــل  عــى  ســيطرته  أثنــاء 
ــكل  ــم وتش ــؤرق ذويه ــألة ت ــم ، مس ــع التنظي ــل م ــه بالعم ــتباه يف تورط لالش

ــة . ــوات األمني ــى الق ــاً ع عبئ
الجثــث املنتشــلة

عــن  املوصــل،  بلديــة مدينــة  الســياق، كشــفت مصــادر مســؤولة يف  ويف 
يف  داعــش،  تنظيــم  مــن  وعنــارص  ملدنيــن  جثــة   3300 مــن  اكــر  انتشــال 

. للمدينــة  االميــن  الجانــب 
ــي  ــوادر الت ــا ، ان »الك ــادر ، قوله ــن املص ــرس« ع ــد ب ــة »الغ ــت وكال ونقل
الغــريب  الجانــب  مناطــق  واغلــب  القدميــة  املنطقــة  مــن  الجثــث  رفعــت 
ملدنيــن  تعــود  الجثــث  مــن   2668 « ان  وبينــت   ،  »3353 انتشــال  اكــدت 

. االرهــايب«  داعــش  تنظيــم  لعنــارص  685 جثــة  و
واشــارت املصــادر اىل ان »هــذه االحصائيــات تشــمل الجثــث التــي تــم 
ــوم«،  ــى الي ــن وحت ــب االمي ــش يف الجان ــى داع ــرب ع ــدء الح ــذ ب ــالها من انتش
ــاك  ــزال هن ــه ال ت ــث ان ــة ، حي ــت نهائي ــداد ليس ــذه االع ــأن »ه ــتدركة ب مس
او  االمنيــة  القــوات  رفعتهــا  التــي  الجثــث  ان  عــن  فضــال   ، اخــرى  جثــث 

عائــالت املــوىت مل تدخــل االحصائيــات التــي تجريهــا بلديــة املوصــل« .
قــد  االول  وكان   ، واالميــن  االيــر  جانبــي  اىل  املوصــل  مدينــة  وتنقســم 
شــهد دمــارا جزئيــا بخــالف االميــن الــذي شــهد دمــارا هــو االكــر يف املوصــل .

الجانــب  قلــب  يف  القدميــة  باملنطقــة  التشــبث  داعــش  تنظيــم  وحــاول 
ــتمر  ــديد اس ــال ش ــد قت ــرده بع ــن ط ــت م ــة متكن ــوات االمني ــن الق ــن لك االمي

. تقريبــا  اشــهر  مثانيــة  قبــل  وانتهــى  اشــهر  خمســة 
ابرزهــا  القدميــة،  املنطقــة  مــن  كبــرية  اجــزاء  بتدمــري  الحــرب  وتســببت 
االســواق التجاريــة التــي كانــت تعــد واحــدة مــن ابــرز املناطــق املكتظــة 
ضيــق  بســبب  املدنيــن  مــن  االف  قتــل  بينــا  الحــرب،  قبــل  بالســكان 
ــوات  ــامل اىل الق ــكل س ــم بش ــن وصوله ــارج تؤم ــود مخ ــدم وج ــات وع الطرق

. وقتهــا  يف  العراقيــة 

اخر إحصائية منظمة هيومن رايتس ووتش عن 
الخسائر الكبرية يف األعوام  ) 2003 – 2017 ( 

ئيــة :  نــص اإلحصا
64 دولة . 400 الــف مهجــر موزعــن عــى  3 ماليــن و  *

لــف نازح داخــل العراق .  100 ا 4 ماليــن و   *
لــف يعيشــون يف مخيــات مختلفــة. 700 ا 1 مليــون و   *

لــف يتيــم ) أعارهــم بــن شــهر -  ا  600 5 ماليــن و   *
17 عامــاً ( .

52 عامــاً ( .  -15 2 مليــون ارملــة ) أعارهــن بــن   *
ــرة  لب ا ــة )  ب ــراءة والكتا لق ا ــد  ــي ال يجي ــن عراق 6 مالي  *

ــار يف الصــدارة ( . وبغــداد والنجــف وواســط واألنب
ــل  ب ــاىل وبا ــى ودي ــار واملثن 31٪  ) األنب ــة  ل البطا ــبة  * نس

ــوى ( . ــالء ونين ــداد وكرب ــا بغ ــدارة تليه يف الص
 5 ــن  ــل م ــر ) أق لفق ا ــط  ــت خ ــن تح العراقي ــن  35٪  م  *

.  ) يوميــاً  دوالر 
املخــدرة  واملــواد  الحشــيش  تعاطــي  معــدل    ٪6  *
وديــاىل  لنجــف  وا لبــرة  ا تليهــا  الصــدارة  يف  )بغــداد 

.  ) وواســط  بــل  وبا
15 عامــاً . 9 ٪  نســبة عالــة األطفــال دون   *

وشــلل  الكولــريا  ابرزهــا  ووبــاء  مــرض   39 انتشــار   *
بــة  اإلصا نســبة  وارتفــاع  لفايــرويس  ا والكبــد  األطفــال 

. الخلقيــة  والتشــوهات  بالرطــان 
ومؤسســة  ومصنعــاً  معمــالً   328 و لــف  ا  13 توقــف   *

. إنتاجيــة 
مليــون   48 مــن  املزروعــة  االرايض  مســاحة  تراجــع   *

. دونــم  12مليــون  اىل  دونــم 
ــواد  ــن امل 91 ٪  م ــة و ئي ــواد الغذا ــن امل 75٪  م ــترياد  * اس

االخــرى .
 658 لــف و ا  14 لتعليــم األســايس يف اســوأ حاالتــه )  ا  *
ــة والحاجــة  800 طيني ــررة و ــا مت مدرســة تســعة آالف منه

ــدة ( . ــف مدرســة جدي ال  11 اىل 
29 دولة . 124مليــار دوالر مــن  * الديــون العراقيــة 

دوالر  مليــار  لــف  ا  )  2016 -2003  ( لنفــط  ا مبيعــات   *
!! العراقيــن  اي مشــكلة مــن مشــاكل  مل تســهم يف حــل 
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َعِن الثَّقاَفِة اإلِنِتخابيَِّة!

بنظريَّــة  املواطــُن مســكُوناً  / الزال   3    
رون  املُتــرِّ يضلِّلــُه  هكــذا  أَو  املُؤامــرة 

.  ! الدميقراطيَّــة  مــن 

مــن  محســومٌة  االنتخابــات  فنتائــُج     
القــادم  الــوزراء  مجلــس  ورئيــس  اآلن! 
وعــدد   ! اآلن  مــن  َعلَْيــِه  التَّوافــق  تــمَّ 
اآلن!  مــن  محســومٌة  قامئــٍة  كلَّ  مقاِعــد 
توافقــا عــى كلِّ  وأَنَّ واشــنطن وطهــران 
كالٌم  وهــو   ! وهكــذا   ! اآلن  مــن  ٍء  يَشْ
التَّجربــة  مــع  ويتناقــض  منطقــي  غــري 
كانــت  َفلَــو   ! وتفصيــالً  ُجملــًة  والواقــع 
كلِّ  يف  ــر  يتأَخَّ فلــاذا  كذلــك  األمــور 
 5 ــة ] ــكيل الحكوم ــى تش ــاق ع ٍة االتِّف ــرَّ م
10 أَشــهر يف املــرَّة  أَشــهر يف املــرَّة األُوىل و 
الثَّالثــة[؟!  املــرَّة  يف  أَشــهر   5 و الثَّانيــة 
رئيــس  منــحِ  يف  طهــران  فشــلت  وملــاذا 
عــى  ثالثــًة  واليــًة  ــابق  السَّ الحكومــة 
بذلتهــا  التــي  الُجهــود  كلِّ  مــن  غــِم  الرَّ
ــد  ــعار ]بع ــا بِش ــبُّثِه به ــدِد وتش ــذا الصَّ به

نِنطيهــا[؟!.  مــا 

نَّــُه الِوســواس الخنَّــاس الــذي يُوســِوُس     إِ
ــة  ــن أَهميَّ ــل م ــن للتَّقلي ــُدور النَّاخب يف ُص

ــم اإِلنتخــايب!. صوتُه

هنــاك  أَنَّ  يف  يُجــادُل  أَحــد  ال   /  4    
اإِلنتخابيَّــة،  العمليَّــة  عــى  مخــاوف 
اإِلنتخابــات  كلِّ  يف  طبيعــيٌّ  أَمــٌر  وهــذا 
ــم ويِف أَعــرق النُّظــم  ــي تجــري يف العالَ الت
ــرى  ــا ن ــا والزلن ين ــد رأَ ــة ! ولق الدميقراطيَّ
املتَّحــدة  الواليــات  يف  يجــري  الــذي  مــا 
االنتخابــات  نتائــج  عــن  اإلعــالن  منــذ 

.! اآلن  ولحــدِّ  األَخــرية  الرئاســيَّة 

العمليَّــة  بــأَنَّ  ر  يتصــوَّ البعــض  إِنَّ     
أَو ال  أَن تكــوَن مالئكيَّــة  ّمــا  إِ االنتخابيَّــة 
والظُّــروف  الواقــع  ُمتجاهلُــوَن  تكــون! 

املُجتمــع!. وطبيعــة  يــات  والتَّحدِّ

ال  بالنَّفــس  النَّــأي  سياســة  إِنَّ   /  5    
تعنــي أَن ال يُدافــع العــراق عــن نفســِه 
اإِلرهابيَّــة  الجاعــات  بخطــِر  أَحــسَّ  إِذا 
مــن  اآلخــر  الجانــِب  عــى  املُنتــرشة 
ولقــد   ! ســوريا  مــع  املُشــرتكة  حــدودِه 
ــة األَخــرية ملواقــعِ  بــات الجويَّ جــاءت الرَّ
الســوريَّة  األَرايض  فــــي  اإلرهابيِّيــــن 

بلــٍد  يف  االنتخابــات  وجــود  إِنَّ   /  1    
ورة أَنَّ املُجتمــَع بــل  مــا ال يعنــي بالــرَّ
أَو  ثقافــًة  ميتلكُــون  السياســيِّن  وحتــى 
العــراق  كان  فلقــد  نتخابيَّــٍة!  إِ تقاليــَد 
ام حســن  ليــل صــدَّ يف زمــن الطَّاغيــة الذَّ
كــا   ! نتخابيَّــة  إِ مرحيَّــات  يشــهد 
االســتبداديَّة  النُّظــم  مــن  الكثــري  أَنَّ 
ــِذِه  ــَل َه ــهد ِمْث ــة تش ــموليَّة والوراثيَّ والشُّ
ــٌة  ــا ثقاف ــي أَنَّ فيه ــل يعن ــات! فه املرحيَّ

. ! بيَّــٌة نتخا إِ

ــة  ــن العمليَّ ــداً ب ــريٌ ج ــرٌق كب ــَك ف    هنال
والثَّقافــة االنتخابيَّــة ، وأَنَّ بلــداً حديــث 
ــة  ــة االنتخابيَّ ــة وبالعمليَّ ــٍد بالدميقراطيَّ عه
كالعــراق الخــارج للتــوِّ مــن تحــِت ركاِم 
ــن  ــر م ك ــٍم شــموليٍَّة بوليســيٍَّة دامــت أَ نُظ
اً أَن تشــهَد  60[ عامــاً مــن الطَّبيعــي جــّد [
ُمختلــِف  وعــى  نتخابيَّــٍة  إِ خُروقــاٍت 
ــا تِكــرار الُوجــوِه الكالحــة  األَصعــدِة ! منه
لسياســيِّن مل تجلــْب الخــري للعــراق عــى 
ألَنَّ  املرجعــي!  الخطــاِب  وصــف  حــدِّ 
الثَّقافــة  بعــُد  فيهــا  ترتاكــم  مل  التَّجربــة 
تــأيت مــن  التــي ال  والتَّقاليــد االنتخابيَّــة 
ــن خــالِل  ــا م ــط وإِمنَّ ــِم فق ــراءِة والتََّعلُّ الق
نتخابيَّــٍة  إِ ولــَدوراٍت  ــِة  الخاصَّ املُارســِة 
ٍة، كــا هــو حــال كلِّ الُبلــدان ذات  عــدَّ

. الدميقراطيَّــة  النُّظــم 

ــَد  ــى عــى النَّاخــب أَن ال يعتم 2 / أَمتنَّ    
االجتاعــي  التَّواصــِل  وســائِل  عــى 
ــح ! فهــذِه الوســائل  للتعــرُّف عــى املُرشَّ
تتناقــل مــن األَكاذيــِب مــا نِســبُتُه ُرمبــا 
ــة  ــقاِط العمليَّ ــا إِلس ّم إِ  ] ٪95 ــن ] ــر م ك أَ
ــحن  تهــا أَو إِلســقاِط املُرشَّ االنتخابيَّــة بُرمَّ
مهــا  اآلخــر!  للبعــِض  بعضُهــم  ــًة  خاصَّ

. وحقيقتُهــم  وواقعُهــم  حالُهــم  كان 

ــٌة  نتخابي ــرٌة إِ ــي دائ ــٍة ه    إِنَّ كلَّ ُمحافظ
ــرُّف  ــب التع ــى النَّاخ ــهِّل ع ــٌر يُس ــو أَم وه
ــح بَشــكٍل شــخيصٍّ وُمبــارٍش مــن  عــى املُرشَّ
والتعــرُّف  وُمجاورتــِه  بــِه  اللِّقــاِء  خــالِل 
والتَّاريخــي  ــخيص  الشَّ وضعــِه  عــى 
وســلوكِه  والعلمــي  واإِلجتاعــي  واألرَُسي 
ــُر  ــك! وهــو األَم ــِه وغــري ذل ــي ورؤيت املِهن
تعــرُّض  إِحتــاالت  مــن  يقلِّــل  الــذي 
ــِه  ــع صوت ــَل م ــل! وليتعام ــب للتَّضلي النَّاخ

.  ! وطنيَّــٍة  مبســُؤوليٍَّة 

للحــُدود  املُحاذيــة 
هــذا  يف  وليَّــة  الدَّ
ــت  اإِلطــار والتــي متَّ
مــع  بالتَّنســـــيق 
الحكومــة الســوريَّة 
ويل  الــدَّ والتَّحالــف 
أَنَّ  اعتبــار  عــى 
عــى  الحــرَب 

االرهــاِب هــو املُشــرتك االســرتاتيجي الــذي 
.  ! األَعــداء  حتَّــى  َعلَْيــِه  يجتمــع 

6 / وهــَي ليســت حربــاً طائفيــًة كــا     
هــي  ــا  وإِمنَّ تســويقها  البعــض  يحــاوُل 
كلِّ  تتظافــر  أَن  ينبغــي  وجــوٍد  حــرُب 
ــى  ــاِء ع ــة للقض ــة واإِلقليميَّ وليَّ ــود الدَّ الُجه
ــكِّل  ــت تش ــي بات ــة الت ــات اإِلرهابيَّ الجاع

 .  ! عاملّيــاً  تهديــداً 

املتَّحــدة  الواليــات  مصداقيَّــة  إِنَّ   /  7    
ــاق  ــصُّ االتِّف ــا يخ ــكِّ في ــى املح ــْوم ع لَْي ا
يف  ترامــب  ئيــس  الرَّ ر  قــرَّ فــاذا  النَّــووي! 
ِمْنــُه،  االنســحاَب  القــادم  ــهر  الشَّ  ]12 [
ــي أَنَّ  ــذا يعن ــدِّ اآلن، فه ــع لح ق ــو املُتوَّ وه
املُجتمــع  بشــهادات  تكــرتِث  ال  واشــنطن 
عــى  وردت  التــي  تلــَك  ســواء  ويل  الــدَّ
و  أَ وليــن  الدَّ ورشكائِهــا  حلفائِهــا  لســاِن 
ســات الدوليَّــة املعنيَّــة  عــى لســاِن املَؤسَّ

.  ! لــة  الصِّ وذات  باالتِّفــاق 

هــذه  إِىل  الزال  ترامــب  ئيــس  الرَّ إِنَّ     
داخليَّــٍة  لُضغوطــاٍت  يتعــرَّض  اللَّحظــة 
القــرار  تِّخــاِذ هــذا  إِ لثنيــِه عــن  وَدوليــٍة 
ولذلــك  ثُنائّيــاً  وليــس  َدويلٌّ  فاإِلتِّفــاُق 
فليــَس مــن حــقِّ أَيِّ طــرٍف أَن يتــرََّف بــِه 
ــَد  ــًة بع ! خاصَّ ــرد ٍ عــى هــواُه وبشــكٍل ُمنف
ـُه  نَـّ أَ أُوريبٍّ  مســُؤوٍل  مــن  كــر  أَ اعتــر  أَن 
بَشــكٍل  ويل  والــدَّ األُوريبِّ  باألَمــن  ُمرتبــٌط 

عــام ! .

ئيــس  الرَّ بــأَنَّ  نعــرف جيِّــداً  كلُّنــا   /  8    
القبائــل  نُظُــم  ِز  البتــزا يســعى  ترامــب 
يــاض  ]الرِّ وتحديــداً  الخليــجِ  يف  الحاِكمــة 
وحــة واإِلمــارات[ مــن خــالِل املوقــِف  والدَّ

االتِّفــاق!. مــن  واملُتذبــذِب  املُتأَرجــحِ 

* nazarhaidar1@hotmail. com

نزار حيدر *
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عى أبواب االنتخابات الرملانية العراقية

ــام مجموعــة  ــة ، هــي قي ــات الرملاني االنتخاب
ــب  ــن بالرتشــح لشــغل منصــب نائ ــن املواطن م
يف املجلــس النيــايب ، فيرتشــح كل شــخص منهــم 
بهــا،  يوجــد  التــي  الدولــة  يف  منطقــة  عــن 
ويطلــق عــى كل منطقــة اســم دائــرة، وكل 
ــد يف  ــن املقاع ــة م ــوي عــى مجموع ــرة تحت دائ
مجلــس النــواب، ويقــوم املواطنــون باختيــار 
املرشــح املناســب ، والــذي سيســاهم يف النهــوض 
بدائرتــِه ، مــن الحقــوق املهمــة التــي ركــزت 
عليهــا املواثيــق الدوليــة لحقــوق اإلنســان فيــا 
يتصــل بقضيــة االنتخابــات ، تشــكيل الجمعيــات 
واألحــزاب والنقابــات املهنيــة والعاليــة وكافــة 
املــدين ، حيــث أكــدت  مؤسســات املجتمــع 
للحقــوق  الــدويل  العهــد  مــن   )22( املــادة 
املدنيــة األساســية لســنة 1966عــى أن لــكل 
ــن مبــا  ــات مــع آخري ــن الجمعي فــرد حــق تكوي
يف ذلــك حــق إنشــاء النقابــات واالنضــام إليهــا 
ــادة  ــارت امل ــه ، وأش ــة مصالح ــل حاي ــن اج م
)20( مــن االعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان 
عــى أن لــكل شــخص الحــق يف حريــة االشــرتاك 
ــات الســلمية وال يجــوز  ــات والجاع يف الجمعي
ــا ،  ــة م ــام إىل جمعي ــى االنض ــد ع ــام أح إرغ
ــدة،  ــتقلة محاي ــة مس ــلطة قضائي ــود س إن وج
ــر عامــالً هامــاً وأساســياً مــن اجــل ضــان  يعت
ــة  ــكل الضان ــات ويش ــة االنتخاب ــة ونزاه حري
لجميــع املواطنــن لالعــرتاض عــى أيــة خروقــات 
قــد تواكــب االنتخابــات ، وينبغــي أن تكــون 
الســلطة القضائيــة مبعــزل عــن أي تأثــريات مــن 
أي جهــة رســمية أو غــري رســمية تشــارك يف 
االنتخابــات ، واســتقالل القضــاء يضمــن ضــان 
مســاواة جميــع الناخبــن للتأثــري عــى العمليــة 
االنتخابيــة وان يتســاوى تأثــري االصــوات لجميــع 
يف  املواطنــن  كافــة  يشــارك  وان   ، املواطنــن 
عمليــة االقــرتاع عــى قــدم املســاواة وان يكــون 
لــكل منهــم نفــس التأثــري يف العمليــة االنتخابيــة 
وهــذا يتطلــب يف حالــة اعتــاد دوائــر انتخابيــة 
أن يكــون لــكل ناخــب نفــس » الــوزن الصــويت 
» وتحديــد الدوائــر االنتخابيــة عــى أســاس 
منصــف يعكــس إرادة الناخبــن بأكــر قــدر 
ــوزع  ــن ت ــمولية يف ح ــة والش ــن الدق ــن م ممك
ــدد  ــاس ع ــى أس ــوزع ع ــد وت ــرة مقع ــكل دائ ل

ــكان . الس

اإلدارة  تعمــل  الوظيفيــة،  الناحيــة  ومــن 
النظــام  إطــار  يف  االنتخابــات  عــى  املرشفــة 
القانــوين الســائد ، واحــرتام مبدأ ســيادة القانون، 
ولــذا فــإن التأكــد مــن معاملــة كل الناخبــن وكل 
املرشــحن وفقــاً للقانــون ودون أدىن متييــز عــى 

ــة  ــل أو املكان ــرق أو األص ــة أو الع ــاس اللغ أس
االجتاعيــة أو الوضــع االقتصــادي أو الديــن 
ــك اإلدارة،  ــام تل ــرز مه ــن أب ــد م ــوع يُع أو الن
وتكتســب اإلدارة املرشفــة عــى االنتخابــات ثقــة 
املواطنــن مــن خــالل االلتــزام بالحيــاد الســيايس 
ــن  ــد ع ــاد البع ــذا الحي ــب ه ــزيب ، ويتطل والح
أيــة ترفــات قــد يُفهــم منهــا تغليــب مصالــح 
الحكومــة القامئــة ، أو مصالــح فئــة مــا أو حــزب 
ســيايس معــن ، حــال قبــول الهدايــا أو اإلعــالن 
ــوض يف  ــددة أو الخ ــية مح ــف سياس ــن مواق ع
نشــاطات ذات صلــة بأحــد الجهــات املتنافســة، 

ــك . وغــري ذل

مواطــن  هــو  الدميُقراطــّي«  »املواطــن  إّن 
مهتــّم ومشــارك يف الحيــاة العاّمــة، ووفًقــا لذلــك 
ــديل  ــات ويُ ــارك يف االنتخاب ــه أن يش ــر من يُنتظَ
واالهتــام  املســؤولّية  منطلــق  مــن  بصوتــه 
واملبــاالة ، وكلّــا كانــت نســبة مشــاركة املواطنن 
يف االنتخابــات أعــى ، كانــت فّعالّيــة نتائــج 
ــون  ــا تك ــر ، وعندم ــا أك ــات وصالحيته االنتخاب
ا،  نســبة التصويــت يف االنتخابــات منخفضــة جــدًّ
هنــاك خطــر بــأن ال متّثــل الســلطة املنتَخبــة إال 
أقلّّيــة مــن الشــعب ، وبنــاًء عــى ذلــك ، تشــكّل 
ــة،  ــى الدميُقراطّي ــًرا ع ــّية خط ــاالة السياس الالمب
االنتخابــات  مضامــن  تــدور  عــام  وبشــكل 
الدميقراطيــة حــول معياريــن رئيســين، األول 
هــو »حريــة االنتخابــات«، أي رضورة احــرتام 
ــاين  ــم الرئيســية ، والث ــراد وحقوقه ــات األف حري
هــو »نزاهــة« عمليــة إدارة االنتخابــات ، غــري أن 
ــري  ــة تش ــدول الدميقراطي ــارصة لل ــارب املع التج
التنافســية ال  الدميقراطيــة  االنتخابــات  إىل أن 
ــي  ــة ، إذ ه ــم دميقراطي ــم حك ــرى إال يف نظ تُج
آليــة مــن آليــات تطبيــق املبــادئ الرئيســية 
للدميقراطيــة ، وليــس هدفــاً يف حــد ذاتهــا ـ كــا 
ــاً  ــاً رضوري ــة رشط ــات الدميقراطي ــد االنتخاب تع
الدميقراطيــة،  الحكــم  لنظــم  كافيــاً  وليــس 
فمجــرد إجــراء االنتخابــات الدميقراطيــة ال يعنــي 

ــاً . ــاً دميقراطي ــح نظام ــم أصب ــام الحك أن نظ

وتجــدر اإلشــارة إىل أن مبــدأ أن الشــعب هــو 
ــة  ــاب أي ــي غي ــلطة ال يعن ــايئ للس ــدر النه املص
ــة  ــات الغربي ــي الدميقراطي ــا، فف ــات علي مرجعي
ــة  ــة مرجعي ــال ، مث ــبيل املث ــى س ــارصة، ع املع
يســتطيع  ال   - الدســاتري  مــن  أعــى   – عليــا 
النــواب تجاوزهــا وســن ترشيعــات تتعــارض مــع 
مبادئهــا العليــا وقيمهــا األساســية، وهــي األفكار 
املذهبيــة الفرديــة )اإليديولوجيــة الليراليــة(، 
الوثائــق  مــن  مجموعــة  يف  جــاءت  التــي 

كإعــالن  التاريخيــة 
اإلنســان  حقــوق 
الفرنــي  واملواطــن 
االســتقالل  وإعــالن 
وتضــم   ، األمريــي 
اآلليــات التــي طُــورت 
ــع  ــدف وض ــاك به هن
الالزمــة  الضوابــط 

لهــذا املبــدأ أمريــن رئيســين ، هــا : وضــع 
ــي  ــا الت ــة العلي دســاتري ال تتناقــض مــع املرجعي
تســتند إليهــا تلــك الدســاتري ، وتبنــي نظــام 
ــدى  ــر يف م ــص بالنظ ــة يخت ــة القضائي للمراجع
دســتورية القوانــن وعــدم تناقضهــا مــع مبــادئ 

العليــا . وثوابــت املرجعيــة 

مصــدر  هــو  الشــعب  أن  مبــدأ  ويرتبــط 
ــر مصائرهــا  الســلطات بحــق الشــعوب يف تقري
وتحديــد مــن يحكمهــا عــر صناديــق االنتخــاب 
ــرد  ــن أي ف ــارش م ــري مب ــارش أو غ ــري مب دون تأث
ــراد مــن داخــل املجتمــع  أو مجموعــة مــن األف
أو مــن أيــة قــوة أو هيئــة خارجيــة ، ولهــذا 
ــري  ــة التأث ــوى الدولي ــض الق ــاوالت بع ــإن مح ف
يف نتائــج االنتخابــات يف دول أخــرى أمــر يتنــاىف 
مــع مبــدأ االنتخابــات الدميقراطيــة، مــن ذلــك، 
مثــالً، محاولــة الواليــات املتحــدة األمريكيــة 
ــرتاع يف  ــق االق ــج صنادي ــبق لنتائ ــد املس التحدي
ــث تســتبعد بعــض  ــة بحي ــدول العربي بعــض ال

ــا . ــل ومقاطعته ــارات ، ب التي

إن وجــود تنافــس حقيقــي بــن مرشــحن 
ويتضمــن   ، مختلفــة  برامــج  أو  متعدديــن 
ــي  ــار الكم ــين املعي ــن رئيس ــار أمري ــذا املعي ه
الــرف وهــو رضورة أال تقتــر االنتخابــات 
عــى مرشــح واحــد فقــط ، وقــد أفــرزت بعــض 
ــن،  ــحن متعددي ــات ذات مرش ــارب انتخاب التج
ــار  ــة االختي ــن حري ــرتك للناخب ــن دون أن تُ لك
ــلطة  ــارس الس ــة ، إذ مت ــل حقيقي ــن بدائ ــن ب م
ــب،  ــب ، أو الرتهي ــن الرتغي ــددة م ــاً متع أنواع
ــار  ــوز مرشــحي تي ــة ضــان ف ــر ، بُغي أو التزوي
ــت الحــال يف  ــك كــا كان ــة فقــط ، وذل الحكوم
بعــض نظــم الحــزب املســيطر والنظــم ذات 
التعدديــة الزائفــة يف أمريــكا الالتينيــة وأفريقيــا 
والعــراق قبــل التغيــري، وغريهــا ، كــا قــد يكــون 
هــذا النــوع مــن االنتخابــات ذات املرشــحن 
ــة الحــزب  املتعدديــن غــري تنافــي نظــراً لهيمن
الحاكــم عــى مرشــحي التيــارات األخــرى ، كــا 
كانــت الحــال يف مــر وإســبانيا يف الســبعينيات 

ــايض . ــرن امل ــن الق م

 د. ماجد احمد
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! واالعالميــن  للصحفيــن 

وكانــت قــوات امنيــة كبــرية ومتنوعــة قــد 
انتــرشت بشــكل واســع ، وبالــذات يف مركــز 
مدينــة اربيــل ودهــوك ، ويف كل االقضيــة 
املحافظتــن،  لهاتــن  التابعــة  والنواحــي 
القــوة  القــوات،  تلــك  عنــارص  واســتخدم 
الســلمين،  املتظاهريــن  بحــق  املفرطــة 
واعتقلــوا اعــداد منهــم، وخــالل كل ذلــك 
الصحفيــن  ســالمة  عــى  الحفــاظ  يتــم  مل 
ــا  ــم، ك ــام بعمله ــم للقي ــال له ــح املج وفس
والقوانــن  الرشائــع  كل  ذلــك  عــى  تنــص 
اصبــح  بالعكــس  بــل  والدوليــة،  املحليــة 
االول  الهــدف   ، واالعالميــن  الصحفيــن 

؟ االمنيــة  للقــوات 

ان مركــز ميــرتو يعمــل وبالتعــاون مــع 
تلــك  توثيــق  عــى  الدوليــة  املنظــات 
املتظاهريــن  ضــد  ســواء  االنتهــاكات 
ويعترهــا   ، الصحفيــن  ضــد  او  الســلمين 
جرميــة بحــق حريــة التظاهــر للمواطنــن 
ان  ويأمــل  الصحفــي،  العمــل  وحريــة 
مــن  الجرائــم  تلــك  مرتكبــوا  اليفلــت 

. القانــون  وفــق  العقــاب 

حقــوق  عــن  للدفــاع  ميــرتو  مركــز  ان 
الصحفيــن ، يف الوقــت الــذي يعلــن فيــه 
ــداءات  ــاوزات واالعت ــات والتج ــن الخروق ع
ــأن  ــة، ف ــام املاضي ــالل االي ــت خ ــي حدث الت
النضــال  يف  اســتمراره  عــى  يؤكــد  املركــز 
ــة  ــيع حري ــل توس ــن اج ــدين م ــلمي وامل الس
يقــف  انــه  كــا   ، تضيقهــا  ال  الصحفيــن 
ــن مــن  ــري للمواطن ــرأي والتعب ــة ال مــع حري

. الســلمية ال قمعهــا  املظاهــرات  خــالل 

حقــوق  عــن  للدفــاع  ميــرتو  مركــز  ان 
هــذه  وبشــدة  يديــن   ، الصحفيــن 
املواطنــن  ضــد  القمعيــة  املارســات 
ــن  ــد الصحفي ــام وض ــكل ع ــن بش املتظاهري
ان  ميــرتو  مركــز  ويؤكــد  خــاص،  بشــكل 
هــذه التجــاوزات والخروقــات واالعتــداءات 
خطــريا  تهديــداً  تشــكل  الصحفيــن،  ضــد 
 ، االعــالم  وحريــة  الصحفيــن  لحريــة 
مــن  واالعالميــن  الصحفيــن  كل  ويدعــو 
اىل  متييــز  وبــدون  االتجاهــات  مختلــف 
البعــض،  بعضهــم  مــع  التضامــن  تعزيــز 
ــل  ــن اج ــل م ــدا والعم ــا واح ــوف صف والوق
، الن  الصحفيــن والحفــاظ عليهــا  حقــوق 
لنــا  آالم  هــي  ومعاناتهــم  الصحفيــن  آالم 

. ســوية  نتحسســها  ومعانــاة 

ووثــق مركــز ميــرتو خــالل االيــام االربعــة 
التــي  الشــكاوى  خــالل  ومــن   ، املاضيــة 

ــاع عــن حقــوق  ــرتو للدف ــز مي ــن مرك  يعل
عــن   ، كوردســتان  أقليــم  يف  الصحفيــن 
ــوق  ــى حق ــاوز ع ــاك وتج ــدوث 78 أنته ح
الخروقــات  تلــك  وارتكبــت   ، الصحفيــن 
ــة  ــالم مختلف ــيلة اع ــاً ووس ــق 48 صحافي بح
ــرات  ــدأ مظاه ــذ ب ــك من ــات ، وذل االتجاه
املوظفــن يف جميــع مــدن االقليــم ، ضــد 
تطبقــه  الــذي  االجبــاري  االدخــار  قانــون 
ــرية  ــغ كب ــتقطع مبال ــذي يس ــة ، وال الحكوم
مــن رواتبهــم خــالل األيــام األربعــة مــن 
قامــت  حيــث   ،  2018 أذار  تظاهــرات 
الرســمية  مبالبســها  االمنيــة  القــوات 
املالبــس  يرتــدون  كانــوا  منهــم  والبعــض 
املدنيــة ، مبهاجمــة املتظاهريــن الســلمين 
االعالميــة  القنــوات  وفــرق  والصحفيــن 

. وحــي  وبشــكل 

الواســعة  االنتهــاكات  هــذه  ونتيجــة 
ارتكبتهــا  التــي  الخطــرية  والتجــاوزات 
القــوات االمنيــة ســواء ضــد املتظاهريــن 
او وســائل االعــالم ، ومــن اجــل التغطيــة 
الــرأي  اىل  وقائعهــا  نقــل  وعــدم  عليهــا 
ــارص  ــعت عن ــي، س ــي والخارج ــام الداخ الع
القــوات االمنيــة عــى منــع تصويــر تلــك 
االنتهــاكات ، لذلــك قامــت مبهاجمــة كل مــن 
ــة،  ــريا تلفزيوني ــر او كام ــريا تصوي ــك كام ميتل
بــل شــمل االمــر حتــى مــن كان يصــور تلــك 
املظاهــرات باملوبايــل الخــاص بــه، حيــث 
العنــارص االمنيــة باالســتيالء عــى  قامــت 
كل وســيلة تصويــر مــن اجــل منــع بــث 
مارســتها  التــي  والخروقــات  االنتهــاكات 

. االمنيــة  القــوات 

االمنيــة  القــوات  تــرف  يتوقــف  ومل 
عنــارص  قــام  بــل   ، ذلــك  عــى  العنيفــة 
ــرق  ــن والف ــة الصحفي ــوات مبهاجم ــك الق تل
التحــر  عــن  بعيــدة  بطريقــة  االعالميــة 
القــوات  تلــك  تكتفــي  مل  اذ   ، واملدنيــة 
بأعتقــال الصحفيــن ، وهــو امــر مخالــف 
اقرهــا  التــي  االقليــم  لقوانــن  حتــى 
ــن ،  ــال الصحفي ــب اعتق ــل صاح ــان، ب الرمل
ــة لهــم واذاللهــم وتحقريهــم،  ــه االهان توجي
وخــري دليــل عــى ذلــك ماحصــل ملراســل 
ــرة،  ــاء عق ــوز يف قض ــات ني ــة كوردس فضائي
وماحصــل ملراســل موقــع دواروز االلكــرتوين 
القــوات  قامــت  كــا   ، اربيــل  مدينــة  يف 
ادوات  عــى  بالقــوة  باالســتيالء  االمنيــة 
االعالميــة  در  للكــوا لصحفــي  ا لعمــل  ا
ــتيالء  الس ا ــم  ت ــل  ب  ، ــات  ئي لفضا ا ــرق  وف
لشــخصية  ا الغــراض  ا حتــى  وحجــز 

 78 ، مايقــرب مــن  الصحفيــن  بهــا  تقــدم 
ــا  ــاكا ، ارتكبــت ضــد 48 صحفي تجــاوزاً وانته

وموؤسســة اعالميــة وقنــاة فضائيــة.

واالنتهــاكات  التجــاوزات  تلــك  وكانــت 
: التــايل  بالشــكل  واالعتــداءات 

اعتقــال بدون امر قضاءي : 9 

اعتقــال بأمر قضاءي : 1

منع مــن التغطية : 38

اعتداء ورضب : 10

مصادرة وســائل العمــل الصحفي : 12

أغالق قنــوات تلفزيونية : 1

أهانــة واحتقار : 7

ــع مراســل  ــم من ــدأ املظاهــرات، ت ــذ ب ومن
مــن  العاديــة  قضــاء  يف   NRT فضائيــة 
االجهــزة  مــن  بأمــر   ، املظاهــرات  تغطيــة 

! االمنيــة 

 25 يف  االمنيــة  القــوات  قامــت  كــا 
مــن شــهر آذار الحــايل ، بأغــالق تلفزيــون 
ــرب  ــو، واملق ــاء زاخ ــي يف قض ــري( املح )خاكب
مــن حــزب االتحــاد االســالمي الكوردســتاين!

ــة  ــا حم ــي )وري ــال الصحف ــم اعتق ــا ت ك
ومديــر   NRT فضائيــة  مراســل  كريــم( 
مــن   25 يف  حلبجــة،  محافظــة  يف  مكتبهــا 
شــهر آذار بنــاءاً عــى شــكوى تقــدم بهــا 

. املحافــظ 

كــا قامــت القــوات االمنيــة يف مدينــة 
بشــدار   ( بأعتقــال  آذار،   25 يف   ، اربيــل 
ويعمــل  مســتقل  وهــو صحفــي   ) عثــان 

بشــكل حــر .

ــخ 25 آذار،  ــليانية وبتاري ــة الس ويف مدين
جامعــة  اســاتذة  مظاهــرة  تغطيــة  واثنــاء 
الســليانية، قــام املتظاهــرون بأهانــة فريــق 

ــن ــون م ــبيدة املك ــة س  فضائي
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ــة  ــن تغطي ــة ، م ــوز االخباري ــة روز ني وكال
. املظاهــرات 

القــوات  قامــت   ، آذار   26 وبتاريــخ 
ــداء بالــرب  ــة يف قضــاء زاخــو باالعت االمني
 ) الصحفــي ) حســن حســن  املــرح عــى 
صحفيــا  ويعمــل  مســتقل  صحفــي  وهــو 

حــراً .

ــخ 26  ــليانية وبتاري ــة الس ــام محكم وام
ــاك،  ــن هن ــن املتجمع ــام املتظاهري آذار ، ق
فضائيــة  مراســل  مبنــع  الثانيــة  وللمــرة 
روداو ) جــال احمــد جميــل ( ومصــوره 
ــرات  ــة املظاه ــن تغطي ــد ( م ــاالن محم ) ئ
بالبــث املبــارش الحــي ، فيــا قــام مجموعــة 

مــن املتظاهريــن مبهاجمــة كالهــا .

القــوات  قامــت   ، دهــوك  مدينــة  ويف 
بأحتجــاز   ، آذار   26 بتاريــخ  االمنيــة 
ــل  ــن ( مراس ــد الرحم ــارس عب ــي ) ي الصحف
فضائيــة ســبيدة، لعــدة ســاعات قبــل ان 

. رساحــه  تطلــق 

كــا قامــت القــوات االمنيــة يف مدينــة 
ــق  ــال فري ــخ 26 آذار ، بأعتق ــل ، بتاري اربي
ان  قبــل   ، ســاعات  لعــدة  بيــام  فضائيــة 
ــاراس  ــن ) ئ ــم كل م ــم ، وه ــق رساحه تطل
ومصورهــا   ، الفضائيــة  مراســل  عزيــز 
مــن  ملنعهــم  وذلــك  خوشــوي(  مطلــب 

. املدينــة  يف  املظاهــرات  تغطيــة 

القــوات  قامــت   ، آذار   26 وبتاريــخ 
االمنيــة يف قضــاء عقــرة ، بأعتقــال الصحفــي 
) ســريوان زيبــاري ( املحــرر االعالمــي يف 

. ســبيدة  فضائيــة 

ــق  ــه فري ــاء توج ــل، واثن ــة اربي ويف مدين
مــن فضائيــة NRT اىل حديقــة كانيــاو يف 
مؤمتــر  يعقــد  كان  حيــث  اربيــل،  مدينــة 
 ، املعرتضــن  االســاتذة  لقيــادة  صحفــي 
الفريــق  مبنــع  االمنيــة  القــوات  قامــت 
وكارزان   ، قــادر  هــريش   ( مــن  املكــون 
كريــم( مــن تغطيــة املؤمتــر الصحفــي ، كــا 
عمــدت القــوات االمنيــة اىل االســتهانة بهــم 

. بحقهــم  نابيــة  كلــات  وتوجيــه 

ويف 26 مــن شــهر آذار، قامــت القــوات 
فريــق  مبنــع   ، اربيــل  مدينــة  يف  االمنيــة 
ــد ســليم،  ــام ، املكــون مــن ) ولي ــة بي فضائي
ويوســن عبداللــه ( مــن تغطيــة املظاهــرات 

ــل . ــة اربي يف مدين

بــارك  ايضــا، وامــام  اربيــل  ويف مدينــة 
القــوات  قامــت   3/26 وبتاريــخ   ، شــاندر 
NRT فضائيــة  فريقــي  مبهاجمــة  االمنيــة 

ئامانــج   ، قــادر  هــريش   ( مــن  املكــون 
 ) كريــم  كارزان   ، عــي  رينــاس  ســامي، 
ومنعتهــم مــن تغطيــة املظاهــرات ، كــا 

 ) حامــد  وخبــات  حاجــي  يــادكار   (  
. تلــك املظاهــرة  ومنعوهــم مــن تغطيــة 

ويف  الحــايل،  آذار  شــهر  مــن   25 ويف 
مدينــة اربيــل ، قامــت االقــوات االمنيــة 
باطــالق الرصــاص البالســتيي ، مــا ادى اىل 
ــاس عــي ( برصاصــة  ــي ) رين ــة الصحف اصاب
ــارص مــن القــوات  ــام عن بالســتيكية ، كــا ق
 NRT فضائيــة  فريــق  مبهاجمــة  االمنيــة 
املسدســات،  بأعقــاب  عليهــم  واالعتــداء 
ــم  ــق وه ــاء الفري ــة اعض ــا ادى اىل اصاب م
كل مــن ) مراســل الفضائيــة هــريش قــادر 
ــس وئامــج ســامي(  واملصــوران محمــد ادري
مــا ادى اىل اصابتهــم بجــروح مختلفــة .

ــة كوردســتان  ــق فضائي ــع فري ــم من كــا ت
ــا  ــة دالي ــلة الفضائي ــن ) مراس ــون م 24 املك
كــال واملصــور برهــم جــال ( مــن تغطيــة 
ملستشــفى  الصحــي  الــكادر  مظاهــرات 
ــدث  ــليانية ، وح ــة الس ــوارىء يف مدين الط

ذلــك بتاريــخ 25 آذار .

امــام  املتجمعــن  املتظاهريــن  وقــام 
ــهر آذار،  ــن ش ــليانية يف 25 م ــة الس محكم
بتوجيــه االهانــة ملراســل فضائيــة ســبيدة 
) بيســتون محمــد ( ومنعــوه مــن تغطيــة 

االحــداث .

ــري  ــام متظاه ــهر آذار ، ق ــن ش ويف 26 م
التعليمــي  للمستشــفى  الصحــي  الــكادر 
يف مدينــة اربيــل ، مبنــع مراســل فضائيــة 
تغطيــة  مــن   ) ســيامند  كريــم   ( روداو 

. املظاهــرة  تلــك  احــداث 

يف  االمنيــة  القــوات  قامــت  كــا 
فضائيــة  مراســل  مبنــع   ، ســوران  قضــاء 
بيــام ) ابراهيــم اســاعيل ( مــن تغطيــة 
ــام  ــوا ام ــن تجمع ــن الذي ــرات املعلم مظاه
مديريــة الرتبيــة يف القضــاء ، وذلــك بتاريــخ 

. آذار   26

قامــت  فقــد  دهــوك،  محافظــة  يف  امــا 
مبنــع  آذار،   26 بتاريــخ  االمنيــة  القــوات 
 KNN مــازن شــنكايل ( مراســل فضائيــة(
 ) مســعود  هــادي   ( الفضائيــة  ومصــور 
مــن تغطيــة املظاهــرات يف املدينــة، كــا 
ــى  ــتيالء ع ــوات باالس ــك الق ــارص تل ــام عن ق
والتابعــة  لهــا  الصحفــي  العمــل  ادوات 

. ئيــة للفضا

ــة يف  ــوات االمني ــت الق ويف 26 آذار ، قام
مدينــة اربيــل ، مبنــع ) هــزار انــور، وصالــح 
مــن   KNN فضائيــة  مراســي   ) هــرييك 

تغطيــة املظاهــرات يف املدينــة .

وبتاريــخ  نفســها  اربيــل  مدينــة  ويف 
مبنــع  االمنيــة،  القــوات  قامــت   ، آذار   26
مراســل   ) محمــد  بريــار   ( الصحفــي 

قــام عنــارص تلــك القــوات االمنيــة مبصــادرة 
ومل  للفريقــن،  الصحفــي  العمــل  معــدات 
تكتفــي القــوات االمنيــة بذلــك ، بــل قامــت 
العضــاء  الشــخصية  املعــدات  مبصــادرة 
الفريقــن ، وحتــى هــذه اللحظــة الزالــت 
وادواتهــم  الصحفــي  العمــل  معــدات 
الشــخصية محجــوزة لــدى القــوات االمنيــة .

ويف 27 مــن شــهر آذار ، قامــت القــوات 
فريــق  مبنــع   ، اربيــل  مدينــة  يف  االمنيــة 
ــليم،  ــد س ــن ) ولي ــون م ــام ، املك ــة بي فضائي
ــة املظاهــرات  ــن تغطي ــه ( م ويوســن عبدالل

يف مدينــة اربيــل .

ــوات  ــل ايضــا ، قامــت الق ــة اربي ويف مدين
الصحفــي  مبنــع   ،3/27 بتاريــخ  االمنيــة 
)ئــاالن ســاحيبقران( مــن تغطيــة املظاهــرات 

يف املدينــة .

يف  االمنيــة  القــوات  قامــت   3/  27 ويف 
ــاكار  ــي ) ئ ــال الصحف ــل ، بأعتق ــة اربي مدين
ــة  ــبيدة يف مدين ــة س ــل فضائي ــارس ( مراس ف

ــل . اربي

وشــهدت مدينــة اربيــل يف 3/27 ، قيــام 
ــذي كان يرتــدي  ــة ، وال احــد العنــارص االمني
الــزي املــدين ، مبهاجمــة الصحفيــة والناشــطة 
املدنيــة ) نيــاز عبداللــه ( ، اال ان جاهــري 
لــه ولقنــوه  بالتصــدي  املتظاهريــن قامــوا 

ــن ينســاه . درســا ل

ويف 27 مــن شــهر آذار ، قامــت القــوات 
ــة  ــع الصحفي ــل ، مبن ــة اربي ــة يف مدين االمني
دواروز  موقــع  مراســلة   ) جومــاين  هانــا   (
املدينــة،  يف  املظاهــرات  تغطيــة  مــن 
علــا ان القــوات االمنيــة وللمــرة الثانيــة 
عــى التــوايل تقــوم باالعتــداء عــى هــذه 
لفــرتة  واحتجازهــا   ، بالــرب  الصحفيــة 

. الســاعتن  عــى  زادت 

ويف 27 آذار ، ويف قضــاء عقــرة، قــام احــد 
العنــارص والــذي يرتــدي الــزي العســكري، 
باالعتــداء بالــرب املــرح عــى الصحفــي 
)دلريــن شــريواين ( مــا تســبب لــه بأصابــات 
يف عــدة اماكــن مــن جســده ، وبــدال مــن ان 
تقــوم القــوات االمنيــة بأعتقــال املعتــدي، 

ــه . ــوات بأعتقال ــك الق ــت تل قام

مدينــة  يف  االمنيــة  القــوات  وقامــت 
3 بأعتقــال ) عــار   /27 ، بتاريــخ  دهــوك 
ــن  ــه م ــة NRT ومنع ــور فضائي ــب ( مص رج

. االعالمــي  عملــه  اداء 

تاريــخ التقرير 29 آذار 2018 
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الفساد املايل واالداري ... وسبل الكفيلة مبعالجته

ــرد  ــزة ســواء للف ــة املمي ــص الداخلي ــات االدارة بالخصائ ــط اخالقي ترتب
او للجاعــة اذا تعــر هــذه الخصائــص عــن اســتجابة متميــزة ذات بعــد 
ــة  ــات االصلي ــة وللمكون ــك الجاع ــرد او تل ــك الف ــروف ذل ــي لظ تأريخ
ــذا نالحــظ ان  ــن االجتاعــي والعمــق الحضــاري ، ل ــم والخزي ــكل منه ل
ــى  ــة ع ــاول املحافظ ــور تح ــق التط ــارت يف طري ــي س ــدول الت ــع ال جمي
هويتهــا الوطنيــة والتاريخيــة واالجتاعيــة والثقافيــة وعــى نظامهــا 
القيمــي ألن االخــالق ترتبــط بالقيــم وتكــون مبثابــة القواعــد التــي 
ــة  ــك فالســلوك دال ــي وبذل ــاً ام غــري اخالق ــه اخالقي تحكــم الســلوك كون
القيــم كــا ان القيــم ليســت مطابقــة لألخالقيــات بــل تكــون جــزء مــن 
مذهــب دينــي او مذهــب ســيايس او مذهــب اخالقــي امــا القيــم فهــي 

ــة . ــاد اخالقي ــا ابع ــت له ليســت مذاهــب وإن كان

ناتجــة  التطبيــق  االدارة يف  اخالقيــات  تواجــه  التــي  التحديــات  ان 
التحديــات  تشــكل  ال  اذ   ، خارجيــة  وأخــرى  داخليــة  مؤثــرات  عــن 
الخارجيــة خطــرا كبــريا عــى األفــراد كالــذي تشــكله التحديــات النابعــة 
مــن املنظمــة نفســها ، فالفصــل بــن السياســة واالدارة التــي كانــت 
ــة اخــالق  قامئــة يف الكثــري مــن املنظــات أدت اىل تكريــس مبــدأ حيادي
ــى  ــى ان تتخ ــادرة ع ــارص ق ــم عن ــى انه ــم ع ــل معه ــن والتعام العامل
عــن معتقداتهــا ومبادئهــا واالندمــاج مــع سياســات املنظمــة التــي 
ــل  ــة عــى مث ــة املرتتب ــج األخالقي ــا ، بغــظ النظــر عــن النتائ ــون به يعمل
تلــك السياســات اال ان اخالقيــات االدارة مل تلــق االهتــام الــكايف يف 
ــج  ــف برام ــر يف ضع ــا يظه ــة ك ــات العراقي ــات واملؤسس ــب املنظ اغل
التدريــب عــى االخــالق وتــردد هــذه املنظــات عــن قبــول الدراســات 

والبحــوث التــي تخــوض يف مجــال اخالقيــات االدارة.

وتقدمهــا  تطورهــا  يرتبــط  املتقدمــة  والــدول  الناميــة  الــدول  ان 
بوجــود منظــات ومؤسســات متطــورة فاعلــة وكفــؤة تقــع ضمــن 
اطارهــا مارســات اداريــة عادلــة وشــفافة لغــرض االرتقــاء بالعمــل 
ــات االدارة  ــاب اخالقي ــع وغي ــور املجتم ــايل تط ــي واالداري وبالت املؤس
ســبب رئيــي لتفــي ظاهــرة الفســاد االداري واملــايل يف القطاعيــن 

الحكومــي والخــاص .

وملــا كانــت اســباب الفســاد االداري واملــايل كثــرية ومتباينــة, فــأن 
ــد  ــا الب ــة, ألنه ــرية ومتباين ــرى كث ــي االخ ــه ، ه ــه وعالج ــائل مواجهت وس
مــن ان تتوافــق مــع انــواع الفســاد واســبابه ، ومــن اجــل مواجهــة الفســاد 
ــق اآليت : ــذي يحق ــاه ال ــل باالتج ــن العم ــد م ــايل وعالجــه الب االداري وامل

ايجــاد اتفاق اجتاعي عــى معيار للقيم
وهــذا يتطلــب رضورة وأهميــة تطويــر فهــم عــام ملعيــار واحــد للقيــم 
ــامية  ــل الس ــدى الفضائ ــة كإح ــع االمان ــث يض ــة بحي ــتوى االم ــى مس ع
ــره  ــق ك ــاد او خل ــه ايج ــت نفس ــاء ، ويف الوق ــر والثن ــرة بالتقدي الجدي
عــام وإشــمئزاز لــدى املواطنــن مــن الفســاد بحيــث يعترونــه مــن 
كريــات الرذائــل ، وهــذا ال ميكــن ان يتــم اال مــن خــالل التعليــم 

ــاً . ــة ايض ــالم املختلف ــائل االع ــطة وس ــه وبواس ــف مراحل مبختل

امانــة ونزاهة وشــفافية القيادات العليا

ــدم  ــأن ع ــاد ف ــكال الفس ــر اش ــن أخط ــو م ــادة ه ــاد الق ــا كان فس مل
ــن  ــار املوظف ــين وكب ــادة السياس ــدى الق ــتقامة ل ــة واالس ــود االمان وج
ــاً اىل تجــرؤ صغــار املوظفــن عــى ســلوك ودروب الفســاد  ســيؤدي حت
والرشــوة املشــينة وإســتغالل املواطنــن وهنــا البــد مــن احــكام الرقابــة 
عــى ترفــات كبــار املوظفــن ومطالبتهــم بتقديــم تقاريــر دوريــة 
ــلوك  ــد لس ــع قواع ــطة وض ــة وبواس ــة واملتداول ــم الثابت ــن موجوداته ع
ــون  ــا املواطن ــع عليه ــن حــن اىل اخــر ليطل ــا م ــة وإعالنه ــي الدول موظف
ــروج  ــاك خ ــا اذا كان هن ــهم في ــم بأنفس ــم الحك ــون بإمكانه ــى يك حت

ــوب . ــلوك واملطل ــدة والس ــذه القاع ــى ه ــن ع ــل املوظف ــن قب م

أ.د محمود داود الربيعي

نرش التعليــم وتوعية املواطنن
ــة  ــم فريس ــم يجعله ــم لحقوقه ــدم معرفته ــن وع ــل املواطن ــك ان جه الش
ــم  ــاز معامالته ــن اجــل انج ــم الرشــوة م ــون له ــن املرتشــن ، فيدفع للموظف
ــا  ــم به ــة له ــا ال طاق ــن م ــل املواطن ــاد وتحمي ــرة الفس ــاع ظاه ــايل اتس وبالت
وملعالجــة مثــل هــذا الوضــع البــد مــن نــرش التعليــم او الــدورات او الوعــي 
ــؤدي اىل  ــا ي ــم, ومب ــم بحقوقه ــن وتعريفه ــوف املواطن ــن صف ــي ب االجتاع
ــاد يف  ــبة الفس ــل نس ــن ، واىل تقلي ــوة اىل املوظف ــع الرش ــن دف ــم ع امتناعه
االدارة وتحجيــم املنظومــات الفاســدة داخــل الجهــاز االداري وصــوالً اىل 

ــا . ــاء عليه ــا والقض تفتيته

محاسبة موظفي الدولة
ان ضعــف او انعــدام عنــر الرقابــة واملحاســبة عــى موظفــي الدولــة 
يــؤدي اىل انتشــار وتفــي الفســاد بينهــم ، واىل اســاءة اســتعالهم لســلطاتهم 
ــة  ــة مــن ناحي ــث بأمــوال الدول ــم والعب ــة وتجــاوز حــدود صالحيته التقديري
وإســتغالل املواطنــن مــن ناحيــة اخــرى ، وهنــا البــد مــن تشــخيص وتحديــد 
االشــخاص املنحرفــن وكشــف املنظومــات الفاســدة داخــل الجهــاز االداري مــن 
ــات  ــف االنحراف ــى كش ــادرة ع ــة والق ــة الالزم ــزة الرقابي ــاء االجه ــالل انش خ
ــع  ــق م ــي والتحقي ــاز االداري املعن ــل الجه ــة داخ ــري االخالقي ــات غ واملارس
ــوا  ــم ليكون ــتحقونها عليه ــي يس ــات الت ــرض العقوب ــن وف ــن املنحرف املوظف

ــن . عــرة لألخري

تبســيط اجراءات العمل والتخلص من املعوقات االدارية
ان كــرة املعوقــات االداريــة ، كتعقيــد االجــراءات وعــدم تبســيطها وطــول 
خطواتهــا يعــد مــن االســباب الرئيســة للفســاد االداري يف االجهــزة الحكوميــة 
وخاصــة الخدميــة منهــا, وذلــك ألن االجــراءات الطويلــة واملعقــدة تــؤدي اىل 
ــن  ــن الذي ــاوي اىل املوظف ــع الرش ــى دف ــن ع ــار املواطن ــة إلجب ــاد نتيج الفس
يتولــون انجــاز معامالتهــم لقناعــة هــؤالء املواطنــن بــأن عــدم الدفــع ســيؤدي 
اىل تأخــري انجــاز معامالتهــم او حتــى ضياعهــا داخــل الدائــرة وملعالجــة مثــل 
ــال  ــات وإدخ ــة والتعلي ــن واالنظم ــة القوان ــن دراس ــد م ــاالت الب ــذه الح ه
التعديــالت املناســبة عليهــا وتصميــم االجــراءات البســيطة والريعــة إلنجــاز 

معامــالت املواطنــن وتجنيبهــم دفــع الرشــاوي للموظفــن .

تقويــم ومكافأة املوظف األمن
ــة نجــد ان املوظــف األمــن  ــزة الحكومي يف ظــل الفســاد املتفــي يف االجه
والنزيــه ال يلقــى التقديــر واالحــرتام والدعــم ، بــل يصبــح يف مــأزق ويتلقــى 
ــبب  ــة بس ــات املنحرف ــدة واملنظوم ــرة الفاس ــن الك ــخرية م ــات والس االهان
ــة او  ــه للعقوب ــر اىل تعرض ــل األم ــد يص ــل ق ــاده ، ب ــه وإجته ــه واخالص امانت
الجــزاء ألنــه امــن ونزيــه ، وهنــا ال عــالج اال بدعــم وإســناد املوظــف االمــن 
وتقديــم الحوافــز املناســبة لــه وتقوميــه وإعتبــاره مثــاالً وقــدوة حســنة ميكــن 
ان يقتــدى بهــا اآلخــرون ويعدلــون مــن ســلوكهم املنحــرف وترفاتهــم 

ــة الفاســدة . االداري

اعادة النظر مبســتويات الرواتب واألجور بن فرتة واخرى
ان انخفــاض مســتوى الرواتــب واالجــور املدفوعــة ملوظفــي الدولــة يعــد هو 
ــة,  مــن االســباب الرئيســة النتشــار ظاهــرة الفســاد داخــل االجهــزة الحكومي
ــه  ــم ل ــش الكري ــري العي ــه مــن توف ــب املوظــف ال ميكن وخصوصــاً اذا كان رات
ــل  ــرى ألج ــادر اخ ــن مص ــث ع ــيدفعه للبح ــك س ــأن ذل ــه ، ف ــراد عائلت وألف
ــوء  ــه اىل اللج ــؤدي ب ــذا ي ــاة ، وه ــات الحي ــة متطلب ــه وملواجه ــادة دخل زي
ــن  ــؤالء املوظف ــل ه ــراف مث ــة النح ــارها نتيج ــاد وانتش ــوة والفس واىل الرش
ــو  ــة ه ــذه الحال ــل ه ــالج ملث ــل ع ــا ، ان افض ــل به ــوة والتعام ــم الرش لقبوله
ــة عــى ســلم او درجــات  ــالت الالزم ــب وإجــور وإجــراء التعدي دراســة روات
ــع مســتويات املعيشــة وظــروف  ــا يتناســب م ــر وم ــن حــن آلخ ــب م الروات
الســوق لــي يتمكــن املوظــف الحكومــي مــن مواجهــة االرتفاعــات املســتمرة 
ــم  ــة له ــرة الكرمي ــاة الح ــن الحي ــل تأم ــات ، وألج ــلع والخدم ــعار الس يف اس

ــم . ــراد عوائله وألف
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ــالً،  ــا كان قب ــى اآلن مب ــام 2003 حت ــذ الع ــرى من ــا ج ــة م  مبقارن
هــل العــراق ، ومعــه إقليــم الــرشق األوســط والعــامل ، كان ســيغدو 
ــنة  ــرشة س ــس ع ــوال الخم ــة ط ــال القامئ ــن الح ــل م ــال أفض يف ح

ــو مل يُطــح صــدام حســن ونظامــه ؟ ــة ل املاضي

ــه ظــنٌّ يُجــايف املنطــق والواقــع.. لننظــر  البعــض يظــّن هــذا، لكّن
ــد  ــو ق ــّا ل ــل م ــال أفض ــي اآلن يف ح ــل ه ــالً ، ه ــوريا ، مث إىل س
تجــاوب بشــار االســد مــع مطالــب شــعبه بالرحيــل ، أو أقلــه 

ــه ؟ ــام حكم ــيايس يف نظ ــالح س ــراء إص إج

ــة  ــدأ حقب ــد ب ــدام ق ــل 2003، كان ص ــرن قب ــع ق ــدى رب ــى م ع
رئاســته العــراق )1979( مبجــزرة رهيبــة طالــت العــرشات مــن 
رفاقــه يف قيــادة حــزب البعــث مّمــْن صّوتــوا يف اجتــاع حــزيب ضــد 
إحالــة الرئيــس الســابق أحمــد البكــر للتقاعــد عنــوًة وإحــالل نائبــه 
صــدام محلّــه ، ويف غضــون ذلــك كان صــدام يواصــل حربــاً داخليــة 
الســلطة،  الــذي كان رشيــكاً صغــرياً يف  الشــيوعي  الحــزب  ضــد 
وســائر القــوى الوطنيــة والقوميــة ، فلــم يكــن يقبــل بأقــل مــن أن 
ــم  ــخصياً ، وإاّل فدونه ــوه ش ــن وأن يوال ــن بعثي ــح كل العراقي يُصب
املصــري األســود الــذي يصــل اىل الســجن والتعذيــب وحتــى املــوت. 
يف األثنــاء أيضــاً كانــت الحــرب ضــد الحركــة القوميــة الكرديــة 
متصاعــدة بعدمــا انقلــب صــدام قبــل ذلــك بخمــس ســنوات عــى 
ــران  ــاه إي ــد وش ــم عق ــا، ث ــذايت معه ــم ال ــالم والحك ــة الس اتفاقي
ــة بســيادة العــراق واســتقالله الوطنــي مقابــل معونــة  اتفاقيــة مخلّ

ــة . ــورة الكردي ــران يف القضــاء عــى الث إي

يف أقــل مــن ســنة بــدأ صــدام يهيــئ املــرح لحــرب ضــد إيــران. 
ــاين  ــتدوم مث ــي س ــرب )1980( الت ــار الح ــعل ن ــهر أش ــدة أش ويف م
ســنوات وتســتنِزف قــدرات العــراق املاليــة واالقتصاديــة، فضــالً 
ــق  ــن دون تحقي ــا م ــد انتهائه ــن العســكرية ، ليســعى صــدام بع ع
ــا يف ســنّي  ــه خزائنه ــي فتحــت ل ــج الت ــزاز دول الخلي ــا، البت أهدافه
الحــرب، وإْذ رفضــت الخضــوع لالبتــزاز شــّن صــدام حربــاً جديــدة 
ــاد  ــض بعن ــراق )1990( ، ورف ــا بالع ــت وألحقه ــا الكوي ــّل فيه احت
ومكابــرة االنســحاب منهــا ليواجــه حربــاً أخــرى أحرقــت مــا تبّقــى 
للعــراق مــن أخــر ويابــس ، ومــع ذلــك متّســك بالتغّنــي بالهزميــة 
يف حــرب الكويــت بوصفهــا نــراً ، عــى غــرار مــا حصــل يف الحــرب 

مــع إيــران .

ثــالث مجــازر  ارتــكاب  أقــدم صــدام عــى  يف غضــون ذلــك 
كــرى يف حــق شــعبه ، الهجــوم بالغــازات الســامة عــى مدينــة 
حلبجــة الكرديــة ، وحملــة األنفــال ضــد الكــرد )1988(، وعمليــات 
القتــل ودفــن النــاس أحيــاًء يف مقابــر جاعيــة لــآالف مــن ســكان 
املحافظــات الجنوبيــة والوســطى التــي انتفضــت اثــر هزميــة حــرب 
العراقــي  الشــعب  كلّفــت  الحمــالت  تلــك   ...)1991( الكويــت 
ــة يف  ــون ضحي ــو ملي ــاف اىل نح ــن األرواح ، لتنض ــات اآلالف م مئ

ــت . ــران والكوي ــد إي ــن ض الحرب

ــة، أن يراجــع نفســه  ــك األحــداث املُزلزل مل يشــأ صــدام، بعــد تل
ليختــّط طريقــاً آخــر يف سياســاته الداخليــة والخارجيــة ، بــل زاد مــن 
ــع والعســف،  ــن منســوب القم ــع م ــه ورف ــز الســلطات يف يدي تركي
ــه أحــوال العراقيــن الذيــن باعــوا حتــى  غــري مكــرتث مبــا آلــت إلي
شــبابيك بيوتهــم وأبوابهــا للبقــاء عــى قيــد الحيــاة بــأدىن الــرشوط 
الالزمــة لحيــاة البــرش ، يف ظــّل حصــار دويل كان مبثابــة عقوبــة 
ــي  ــّل يبن ــذي ظ ــدام ال ــمل ص ــي ، مل تش ــعب العراق ــة للش جاعي

عدنان حسن 
ــغ يف  ــاة املُبال ــش الحي ــة ويعي ــور املنيف القص
رفاهيتهــا حتــى مبقاييــس الظــروف العاديــة.

عــن  يتخــّى  أن  صــدام  وســع  يف  كان 
إيــران  ضــد  الحــرب  انتهــاء  بعــد  الحكــم 
ــة ، ومل يفعــل..  ــادة الدول ليســمح لغــريه بقي
ــه  ــد هزميت ــك بع ــام بذل ــعه القي وكان يف وس
يف حــرب الكويــت ، ومل يفعــل ، وبديــالً عــن 

التخــّي عــن الســلطة ، كان يف وســعه أيضــاً يف املّرتــن، الحــّد مــن 
ــة  ــاء اتفاقي ــاح عــى قــوى املعارضــة وإحي ــه املُطلقــة ، واالنفت صالحيات
الحكــم الــذايت مــع الحركــة الكرديــة ، بيــد أنــه مل يذهــب إىل أّي مــن 
هــذه الخيــارات ، متشــّبثاً بخيــار وحيــد هــو بقــاؤه يف الســلطة بكامــل 
ــة  ــراق وبقي ــريان الع ــعبه وج ــّق ش ــان يف ح ــور والطغي ــات الج مواصف
ــادة البعــث  ــار االســتقالة ونقــل الســلطة إىل غــريه مــن قي العــامل ، خي
ــرب 2003،  ــدأت ح ــا ب ــى بعدم ــة ، حت ــات قوي ــه بضان ــاً ل كان ُمتاح
ــه  ــرض علي ــد ع ــيخ زاي ــل الش ــة الراح ــارات العربي ــة اإلم ــس دول فرئي
ــاد واملكابــرة،  توفــري ملجــأ آمــن لــه ولعائلتــه، فرفــض بكامــل العن

ــدة . ــرة جدي ــرب مدّم ــون ح ــراق يف أت ــزّج الع لي

املؤكــد أن شــخصاً بهــذه الســرية والســلوك لــو بقــي يف الســلطة 
ــاً مــن قــوى  ــه، ولظــّل يتحــّن الفــرص لالنتقــام داخلي ــزاد مــن طغيان ل
ــت  ــالل الكوي ــي وقفــت ضــد احت ــدول الت ــاً مــن ال املعارضــة، وخارجي

ــا . ــة تحريره ــاركت يف عملي وش

ــي  ــو بق ــل ل ــيكونان أفض ــا س ــا كان ــامل رمّب ــراق والع ــأن الع ــول ب الق
صــدام، ال ســند لــه ســوى أن أوضــاع العــراق وإقليــم الــرشق األوســط 
ــا  ــة. ويف م ــا نحــو االضطــراب خــالل الخمــس عــرشة ســنة املاضي اتّجه
يتعلــق بالعــراق ، فالســبب يف ســوء أوضاعــه يرجــع إىل أن الذيــن 
تولّــوا الســلطة بعــد صــدام مل يعملــوا عــى بنــاء دولــة ظــّل العراقيــون 
ــام  ــة نظ ــد إزاح ــزاً بع ــراق كان جاه ــّدة ، الع ــوداً ع ــا عق يف انتظاره
ــاه  ــة ورف ــا االقتصادي ــي يف قوته ــة تضاه ــح دول ــي ليصب ــدام الهمج ص
ــدا  ــالً، فع ــارات ، مث ــة االم ــعودية ودول ــة الس ــة العربي ــكانها اململك س
عــن ثــروة النفــط والغــاز املهولــة املتوفــرة لــه ، لديــه امكانيــات 
ــات  ــذات الفئ ــة ، وبال ــه البرشي ــا ثروت ــرى ، أم ــة ك ــة وصناعي زراعي

ــة . ــة يف املنطق ــروة أي دول ــا ث ــت ال تدانيه ــاً، فكان ــة علمي املؤّهل

ــق  ــع وف ــة واملجتم ــع الدول ــوا م ــدام تعامل ــاء ص ــكلة أن خلف املش
نظــام الريــة الوحــي ، فتنازعــوا عــى الســلطة وســعوا لتقاســمها 
بنظــام املحاصصــة الطائفيــة والقوميــة ، وهــذا بالــذات كان مثــاراً 
الفســاد  ظاهــرة  اســترشاء  يف  وســبباً   ، متفاقمــة  عنيفــة  لنزاعــات 
اإلداري واملــايل ، ومــا كان يف وســع دولــة انهكتهــا الحــروب املتالحقــة 
والدكتاتوريــة املديــدة ، أن تقــف عــى قدميهــا مــع رصاعــات طائفيــة 

ــة . ــا املالي ــافر لعوائده ــم س ــب منظّ ــلّحة ونه ــة مس وقومي

ــرة، فلــم يشــاؤوا  ــاد واملكاب متامــاً مثــل صــدام ، التــزم خلفــاؤه العن
الرتاجــع عــن أخطائهــم وخطاياهــم وتعديــل املســار، فــكان أن تــرّدت 
ــى  ــاً ع ــم اآلن علن ــم يرتّح ــض منه ــل البع ــا جع ــن، م ــوال العراقي أح

ــه ! صــدام ونظام

ــح هــو  ــت صحيحــة .. غــري الصحي ــة إســقاط نظــام صــدام كان عملي
ــات  ــدي جاع ــدام يف أي ــد ص ــا بع ــراق م ــدة ع ــات املتح ــع الوالي وض
ــري إدارة  ــح لغ ــا ال تصل ــة أنه ــرت التجرب ــي أظه ــيايس الت ــالم الس اإلس

ــينيات . ــع والحس ــة والجوام األرضح
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 تنــص املــادة )20( مــن دســتور جمهوريــة العــراق عــى ان )للمواطنــن رجــاالً ونســاءاً حــق املشــاركة يف الشــؤون 
ــادة  ــذه امل ــاءت ه ــيح( ، وج ــاب والرتش ــت واالنتخ ــق التصوي ــا ح ــا فيه ــية ، مب ــوق السياس ــع بالحق ــة والتمت العام
ضمــن البــاب الثــاين الخــاص بالحقــوق والحريــات والفصــل األول الخــاص بالحقــوق والفــرع األول الخــاص بالحقــوق 

ــية . ــة والسياس املدني

ــاً ، وان  ــه حري ــن قبل ــارس م ــق بشــخص املواطــن مي ــت هــي حــق لصي ــص أن مارســة التصوي ــي هــذا الن ويعن
ــف  ــا التكيي ــة ، ام ــب كل حال ــال وحس ــة أو احتي ــة رسق ــكل جرمي ــن يش ــل اآلخري ــن قب ــوت م ــذا الص ــب به أي تالع

ــي : ــك فكــا ي ــوين لذل القان

ــال  ــالس م ــة اخت ــى ان )الرق ــة ع ــا للرق ــدل( يف تعريفه ــنة 1969 )املع ــم )111( لس ــات رق ــون العقوب ــن قان ــادة )439( م ــت امل • نص
ــر  ــي تعت ــه والت ــة ب ــة الخاص ــه االنتخابي ــالل بطاقت ــن خ ــاب م ــه يف االنتخ ــارس حق ــب مي ــث ان الناخ ــداً( وحي ــري عم ــوك للغ ــول ممل منق
ــه او  ــه )كل يشء ميكــن نقل ــون املــدين املنقــول بأن ــه وهــي تشــكل مــاالً منقــوالً حيــث عرفــت املــادة )2/62( مــن القان جــزءاً مــن ممتلكات
تحويلــه دون تلــف فيشــمل النقــود والعــروض والحيوانــات واملكيــالت واملوزونــات وغــري ذلــك مــن األشــياء املنقولــة( ، وبذلــك تصــح صفــة 
املنقــول عــى البطاقــة االنتخابيــة للناخــب وبالتــايل تــري عليهــا جميــع االحــكام الــواردة ضمــن قانــون العقوبــات رقــم )111( لســنة 1969 

ــاً . ــة للناخــب وكــا مبــن الحق ــة االنتخابي ــي تقــع عــى البطاق ــال الت )املعــدل( يف مــا يخــص الرقــة واالحتي

ــل يف  ــا حص ــداً وك ــن عم ــخاص آخري ــل أش ــن قب ــات م ــتقلة لالنتخاب ــا املس ــة العلي ــب املفوضي ــن مكات ــن م ــات الناخب ــالس بطاق • اخت
مكاتــب املفوضيــة يف املحافظــات ، وبالتــايل تنطبــق بحــق مــن مــارس هــذا الجــرم أحــكام املــادة )444/ ثامنــاً ( مــن قانــون العقوبــات التــي 
ــه ) يعاقــب بالســجن مــدة ال تزيــد عــى ســبع ســنوات او بالحبــس ، عــى الرقــة التــي تقــع يف احــد الظــروف التاليــة : اذا  تنــص عــى ان

ــم او مكلــف بخدمــة عامــة ( وغريهــا مــن املــواد ذات العالقــة . ــه قائ ارتكــب مــن موظــف او مكلــف بخدمــة عامــة او ادعــى ان

ــا  ــة عــى الناخــب ، يســتحوذ مبوجبه ــات عــى مــن يســتخدم طــرق احتيالي ــون العقوب ــادة )1/456/ أ ( مــن قان ــق احــكام امل - كــا تنطب
عــى بطاقتــه االنتخابيــة ، حيــث نصــت املــادة املذكــورة عــى : )1- أن يعاقــب بالحبــس كل مــن توصــل اىل تســليم او نقــل او حيــازة مــال 

ــة ( . ــة :- أ- اســتخدام طــرق احتيالي ــك بإحــدى الوســائل التالي ــوك للغــري لنفســه او اىل شــخص آخــر وذل منقــول ممل

ــن  ــن الناخب ــاه املواطن ــة تج ــة وابتزازي ــرق احتيالي ــي ط ــات ه ــار االنتخاب ــتخدمها تج ــي يس ــاليب الت ــد ان األس ــن املؤك ــه وم ــث ان حي
لالســتحواذ عــى بطاقاتهــم االنتخابيــة الســتخدامها عنــد اجــراء االنتخابــات يف غيابهــم ، وهــذا وحــده مخالــف للقانــون مســتغلن هيمنتهــم 

ــاً  . ــة آنف ــواد القانوني ــة امل ــم تحــت طائل ــم مــا يضعه ــر هــذه األصــوات لصالحه ــرتاع لتمري ــز االق عــى بعــض مراك

ــا اليهــا انفــاً بركنيهــا املــادي واملعنــوي حيــث عرفــت املــادة )28(  ــر بالذكــر ان اركان الجرميــة متحققــة يف الحــاالت التــي ارشن مــن الجدي
مــن قانــون العقوبــات الركــن املــادي للجرميــة بأنــه ســلوك اجرامــي بارتــكاب فعــل جرمــه القانــون او االمتنــاع عــن فعــل جرمــه القانــون يف 
حــن عرفــت املــادة )1/33( مــن القانــون املذكــور الركــن املعنــوي بـــ ) 1- القصــد الجرمــي هــو توجيــه الفاعــل ارادتــه اىل ارتــكاب الفعــل 
املكــون للجرميــة هادفــاً اىل نتيجــة الجرميــة التــي وقعــت او ايــة نتيجــة جرميــة أخــرى( ، وهــو مــا تحقــق فعــالً يف الجرائــم التــي أرشنــا اليهــا 
بنــاء عــى مــا اوردنــاه آنفــاً ، فأننــا ندعــو كل الجهــات ذات العالقــة بالعمليــة االنتخابيــة التصــدي بقــوة للــراق واملحتالــن ممــن ميارســون 

االحتيــال لرقــة أصــوات الناخبــن وحرمانهــم مــن حقهــم الدســتوري والقانــوين .

ان هــذا رضوري مــن اجــل إيقــاف او تحجيــم املارســات غــري املرشوعــة ولضــان مارســة املواطــن حقــه يف املشــاركة الفعليــة يف 
. واملفســدين  املزوريــن  وردع  الترشيعيــة  الســلطة  اىل  الحقيقيــن  ممثليهــم  إليصــال  االنتخابــات 


