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* الغائــب الحــارض الدكتــور أحمــد املوســوي الرئيــس
األول للجمعيــة العراقيــة لحقــوق اإلنســان  /بغــداد
للفرتة من املؤمتر التأسييس يف 2004/11/26
ولغاية أختطافه ببغداد يف 2006 / 3 / 6
* الفقيــد الراحــل االســتاذ حاتــم كريــم الســعدي الرئيــس
الثــاين للجمعيــة العراقيــة لحقــوق اإلنســان  /بغــداد
للفرتة من  2011ولغاية رحيله يف 2021 / 3 / 28
يف مدينة الكاظمية ببغداد
رقم تسجيل الجمعية لدى دائرة املنظامت غري الحكومية 1h7496
رقم االيداع يف دار الكتب والوثائق الوطنية ببغداد 830
رقم االعتامد يف نقابة الصحفيني العراقيني 554
صدر العدد صفر خارج العراق يف حزيران 1996
صدر العدد  39داخل العراق يف متوز 2003

تنويه:

االراء واملقاالت املنشورة يف املجلة تعرب عن رأي
كتابها وليست بالرضورة ان تتفق مع رأي املجلة
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الجمعية العراقية لحقوق اإلنسان  -بغداد
تنعى رئيسها األستاذ حاتم كريم السعدي

بعــد رصاع طويــل مــع مــرض العضــال  ،تــوىف يف مدينــة الكاظميــة ببغــداد رئيــس الجمعيــة العراقيــة لحقــوق االنســان  -بغــداد،
املحامــي ( حاتــم كريــم الســعدي ) يف يــوم  ، 2021 / 3 / 28وخــرت جمعيتنــا احــد ابــرز مؤسســيها وناشــطيها املميزيــن بعــد
اختطــاف وغيــاب الدكتــور أحمــد املوســوي يف  2006 / 3 / 6مــن مقــر الجمعيــة املجــازة يف منطقــة املنصــور ببغــداد .
الفقيــد الراحــل مــن مواليــد  ، 1940خريــج كليــة الحقــوق يف القاهــرة مبــر  ،كــرس حياتــه يف العمــل الوطنــي والقومــي والحقوقــي،
وجـراء تعرضــه للمالحقــة مــن النظــام البائــد هاجــر اىل ســوريا وشــارك مــع بقيــة الشــخصيات املدنيــة والحقوقيــة العراقيــة يف تأســيس
الجمعيــة العراقيــة لحقــوق االنســان يف عــام  1995بدمشــق للفــرة األوىل يف املهجــر  ،وبعــد ســقوط النظــام الدكتاتــوري البائــد نقــل
نشــاطه اىل داخــل الوطــن مــع اخريــن مــن الزمــاء وعقــدوا مؤمتــر تأســييس للجمعيــة بشــكل رســمي يف  2004/11/26ببغــداد .
إســتلم الفقيــد مســؤولية رئاســة الجمعيــة بعــد إنتخابــه يف املؤمتــر الثــاين للجمعيــة يف عــام  ، 2011ليواصــل مســرة الجمعيــة يف
دفاعهــا عــن حقــوق اإلنســان واإلنســانية ورصــد اإلنتهــاكات والتجــاوزات بحــق املواطنــن العراقيــن يف الداخــل والخــارج  ،واإلســتمرار
يف أصــدار مجلتهــا الدوريــة ( صــوت اإلنســان ) كرئيــس تحريــر لهــا رغــم الظــروف واإلمكانيــات املاديــة املحــدودة للجمعيــة حتــى
رحيلــه املؤســف يف يــوم . 2021/3/28
تتقــدم الهيئــة اإلداريــة للجمعيــة العراقيــة لحقــوق اإلنســان  -بغــداد  ،بالتعــازي الحــارة ألهلــه وذويــه ومحبيــه وان يلهمهــم
الصــر والســلون  ..ورحيلــه يعتــر خســارة كبــرة ال تعــوض بســهولة لنشــطاء حقــوق اإلنســان يف الجمعيــة العراقيــة واملنتــدى العراقــي
ملنظــات حقــوق االنســان ملكانتــه ودوره الفعــال .
لروحه الطاهرة الرحمة والســكينة والســام والذكر الطيب .
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نعي وفاة رئيس الجمعية العراقية لحقوق االنسان  /بغداد
األستاذ املحامي حاتم كريم السعدي

ببالــغ الحــزن واألىس تلقينــا خــر وفــاة رئيــس الجمعيــة العراقيــة لحقــوق اإلنســان  /بغــداد املناضــل
الحقوقــي ( حاتــم كريــم الســعدي ) يف مدينــة الكاظميــة ببغــداد يــوم  2021/3/28بعــد مــرض عــاىن منــه طويـاً ،
يف مرحلــة صعبــة وخطــرة ميــر فيهــا شــعبنا العراقــي بــكل أطيافــه وأديانــه ومذاهبــه مــن أوضــاع صحيــة وأمنيــة
ومعاشــية ســيئة  ،باإلضافــة اىل إســتمرار األنتهــاكات والتجــاوزات الصارخــة لحقــوق االنســان وحــق املواطنــة
العراقيــة يف حريتــه وأمانــه وعيشــه الكريــم .
لقــد كان لرحيلــه يف هــذه الظــروف العصيبــة خســارة كبــرة لنشــطاء حقــوق االنســان واملجتمــع املــدين وأبنــاء
شــعبنا الجريــح  ،ملــا كان للفقيــد دور ومواقــف نبيلــة مــن خــال الجمعيــة العراقيــة لحقــوق االنســان  /بغــداد
كرئيــس لهــا ومنســقاً لتنســيقية الداخــل للمنتــدى العراقــي ملنظــات حقــوق االنســان لفــرة طويلــة عــر رصــد
وفضــح العنــف واإلرهــاب والقتــل والخطــف بحــق املواطنــات واملواطنــن العراقيــن مــن نشــطاء حقــوق االنســان
واملجتمــع املــدين والحــراك الشــعبي بشــكل شــجاع ومبــديئ .
إننــا يف املنتــدى العراقــي نشــهد للفقيــد تحملــه وتضحياتــه رغــم أوضاعــه الصحيــة املتدهــورة بالتعــاون
مــع بقيــة زمالئــه يف الجمعيــة واملنتــدى والحركــة الحقوقيــة العراقيــة بصــر وحنكــة وإعتــدال ومهنيــة يف ظــل
االحــداث الجاريــة يف العــراق مــن تفــي الفــوىض وانتشــار الســاح وانعــدام اإلســتقرار .
بحــق فقدنــا برحيلــه شــخصية حقوقيــة وطنيــة مخلصــة  ،وخــرت الحركــة الحقوقيــة واملدنيــة مناضــاً
يحــب وطنــه العــراق دون تفريــق ومتييــز وعنرصيــة عــى أســاس حــق املواطنــة مبوجــب مبــادئ اإلعــان العاملــي
واملواثيــق واإلتفاقــات الدوليــة الخاصــة بحقــوق اإلنســان .
يتقــدم املنتــدى العراقــي اىل جميــع أعضــاء الجمعيــة العراقيــة لحقــوق االنســان بتعازيــه الحــارة وألهلــه
وأقاربــه ومحبيــه الصــر والســلوان  ..ولــروح الفقيــد الطاهــرة الرحمــة والســام الدائــم والذكــر الطيــب .
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الدولة العميقة تنكل بقضاة
املحكمة الجنائية
منري حداد *

تخلــت الســلطة االتحاديــة عــن القضــاة الذيــن
عملــوا يف املحكمــة الجنائيــة العليــا ،التــي حاكمت
أركان النظــام الســابق ،ومل تبــالِ بإحتــال الثــأر
للطاغيــة املقبــور صــدام حســن ،وأركان نظامــه
منهــم.
إلتــزام الدولــة رجالهــا مــؤرش لرصانتهــا عــن
الهشاشــة التــي تهــرأ الع ـراق بعــد  2003يف ظــل
تآكلهــا.
قضــاة املحكمــة الجنائيــة العليــا ،بعــد حلهــا،
أصبحــوا رهــن إرادة الدولــة العميقــة ..الكامنــة تحــت الــرى ..تحكمــه مــن القــر..
بــل ترصفــت الســلطة معهــم بــا مقبوليــة ،وهــو رس يســتعيص عــى العقــل املجرد
فــك مغاليقــه ..بــدا األمــر كــا لــو أنهــم مغضــوب عليهــم او أن تنينــا خرافيــا نفث
ريــح كراهيتــه عليهــم ..ألســباب غــر معلومــة.
الغيــظ لحــق بالقــايض الراحــل محمــد العريبــي ،الــذي أحيــل عــى التقاعــد،
يف ريعــان شــبابه ،ممنوعــا مــن القضــاء ،وحجــب عنــه اي منصــب… والقــايض
عبــد اللــه العامــري ،أقيــل مغضوبـاً عليــه ،بقضيــة مفتعلــة ،بينــا القــايض رؤوف
عبــد الرحمــن ،إحتمــى بإقليــم كوردســتان؛ فحمتــه معــززا مكرمــا مــن القيــادة
الكورديــة وليــس مــن االتحاديــة التــي لــو مكــث تحــت ســلطتها لتنكــرت لــه هــو
اآلخــر ،ورزكار ..الذ بكوردســتان ..نائبــا لرئيــس محكمــة التمييــز يف مجلــس قضــاء
كوردســتان ،وهــذا منصــب تابــع لإلقليــم وليس للحكومــة االتحاديــة ،التــي مل ِ
تعط
دوراً ألي مــن قضــاة املحكمــة… ولــو إنتظــر رزكار دولــة الســطح االتحاديــة ملــا
وصــل اىل يشء.
إنهــا الدولــة العميقــة التــي أشــار إليهــا الســيد عبــاس الــركايب ،يف منشــور عــى
املواقــع ،فتنبهــت اىل الحيــف املركــزي الــذي ألحــق بنــا ..واحــدا واحــدا ..مــن دون
إســتثناء ،متأمــا مــا آلــت إليــه حالنــا ،نحــن قضــاة املحكمــة الجنائيــة العليــا التــي
حاكمــت اركان النظــام الســابق ،وإنحلــت بإنجــاز املهمــة التــي شــكلت مــن أجلهــا،
عــى أتــم وجــه.
أدينــا واجبنــا بتفــانٍ وإخـ ٍ
ـاص وإميــان باللــه ووالء للع ـراق وطن ـاً ينبــع مــن
أقــايص الوجــدان يف ضمرينــا ،و… خدمــة للشــعب وإرضــا ًء ألمهــات ضحايــا النظــام
الســابق وأراملهــم وأيتامهــم “ال نريــد منكــم ج ـزا ًء وال شــكورا”.
لكــن مل يكــن ج ـزاء اإلحســان إحســاناً ،إمنــا تركتنــا الدولــة مجرديــن مــن إميــا
درع يقينــا ثــأر البعثيــة والقاعــدة ،و”داعــش” يف مــا بعــد ،تركونــا ســائبني يف الدولة
االتحاديــة؛ لنلجــأ اىل كوردســتان مــاذا آمنــا.
إرادات عظمــى غــر ظاهــرة عــى الســطح ،تديــر البــاد مــن تحــت الــرى..
تنصــب وتقيــل كــا تشــاء ،يف دولــة الســطح الطافيــة فــوق االحــداث املرتجرجــة
ِّ
كاالمــواج يحســبها الظــآن مــا ًء وهــي رساب.
أمــا أنــا ..منــر حــداد ،فقــد أقصيــت مــن املحكمــة الجنائيــة ،التــي أســهمت يف
إرســاء دعامئهــا وعملــت نائــب رئيســها ..حجــب راتبــي التقاعــدي ،معــزوال بطريقة
تآمريــة ،كــا لــو أن القـرار الرســمي يتواطــأ مــع اإلرهــاب لتصفيتــي؛ إذ أطلقــت
مكشــوف الجنــاح ،ألكــر مــن محاولــة إغتيــال نجــوت منها بعنايــة إلهية وشــجاعة
ترشبتهــا مــن قســوة املعتقــات ..يافعــا قبــل بلــوغ الحلم؛ فصــارت بديهــة “إحرص
عــى املــوت توهــب لــك الحيــاة”.
عركتنــي األحــداث ومل أتفاجــأ بالجحــود الــذي قوبلــت بــه؛ عقــب إســهامي بكل
مــا حفــظ للعـراق حقــه بإنـزال العقوبــة العادلــة مبــن ظلمــوا شــعبا كامــا طــوال
خمســة وثالثــن عامــا ،لكننــي جوبهــت بحجب راتبــي التقاعــدي وتــريك أعتاش من
عمــي يف املحامــاة؛ وألن “اللــه نــارص عبــده” فقــد وفقنــي ..جــل وعــا ..وأغنــاين
عــن الوقــوف عــى األبــواب او الســؤال… “ومــن يتــق اللــه يجعــل لــه مخرجــا
ويرزقــه مــن حيــث ال يحتســب”.

* قاض متقاعد

املجتمع املدين  ..وحقوق اإلنسان
محمد نارص الفييل
يف نهايــة القــرن التاســع عــر وبدايــة القــرن
العرشيــن .تنامــت مجموعــة أفــكار ،وظهــرت
بديهيــات وباتــت حقائــق مفادهــا  ،ان النــاس
يحققــون مزيــد مــن املكتســبات واملكاســب ،يف
تجمعــات ،أكرثمــن وضعهــم أف ـراد  ،واملعــروف
أن املنظــات غــر الحكوميــة ،هــي واحــدة
مــن تلــك التجمعــات ،وإحــدى القنــوات التــي
يجتمــع فيهــا األفــراد للدفــاع عــن مكاســب
وأهــداف وق َيــم نبيلــة ..
مــن هنــا نشــأت املنظــات غــر الحكوميــة املعنيــة بالقانــون
الــدويل اإلنســاين وحقــوق اإلنســان  ،وهــذه التشــكيالت يعــد بذاتهــا جــزء
مــن االعــراف العاملــي واالقليمــي والوطنــي بهــا ،ملــا لهــا مــن أهميــة يف
تعزيــز حقــوق اإلنســان ،كــا لعبــت بعــض هــذه املنظــات ،دورا هامــا
يف االعــراف بحقــوق اإلنســان ،وتبنــي العديــد مــن اإلعالنــات واملواثيــق
الدوليــة واإلقليميــة ،واملعنيــة بحقــوق اإلنســان ،وهــي قامئــة مــن الحقــوق،
تتعهــد الــدول باحرتامهــا ،مــا جــاءت تلــك اال بدعــوة مــن املنظــات غــر
الحكوميــة ،بعــد اقـراح مــن بعــض الــدول مــن امريــكا الالتينيــة عــام ،١٩٤٥
أثنــاء انعقــاد مؤمتــر ســان فرانسيســكو لصيانــة ميثــاق األمــم املتحــدة ،بــأن
يتضمــن امليثــاق هــذا امللحــق ..
لعبــت هــذه املنظــات بــدور متنــام وهــام  ،يف مياديــن حقــوق اإلنســان ،
والقانــون الــدويل اإلنســاين  ،وأصبحــت تشــكل قــو ة دوليــة ضاغطــة ،وهــذه
املنظــات متنوعــة  ،ميكــن أن تقــوم مبهــام  ،قــد ال تســتطيع الحكومــات
القيــام بهــا  ،أو أنهــا تعربعــن مصالــح قــوى سياســية واجتامعيــة ،إذا مــا أخــذ
بعــن االعتبــار أن بعــض هــذه املنظــات ســبقت يف نشــأتها منظمــة األمــم
املتحــدة ..
إن التحــول العميــق يف املجتمــع الــدويل الــذي تحقــق  ،مــا هــو إال بلــورة
لفعاليــات العامليــة ملنظــات املجتمــع املــدين غــر الحكوميــة  ،ونشــاطها
املتزايــد ،وظغوطهــا املســتمرة حتــى غــدت العالقــة الدوليــة مرسحــا قريبــا
مــن الشــعوب  ،وأصبحــت الدبلوماســية الشــعبية ،منطــا جديــداً  ،ومتطــورا
يف عرصنــا الحــارض .
فالدبلوماســية غــر الحكوميــة ،التــي متارســها هــذه املنظــات غــر
الحكوميــة  ،لهــا دور أســايس  ،ومكانهــا مرموقــا يف العالقــات الدوليــة
املعــارصة  ،ومــن الجديــر بالذكــر  ،أن مصطلــح املنظــات غــر الحكوميــة
 ،يغطــي مفهومــا واســعا  ،بــدال مــن املنظــات املحليــة ،حتــى يصــل إىل
االتحــادات الوطنيــة والشــبكات الدوليــة  ،كــا أن القضايــا واملســائل التــي
تهتــم بهــا هــذه املنظــات  ،متعــددة ومتنوعــة  ،وهــي محليــة وإقليميــة
وعامليــة التكويــن  ،وتخصــص عملهــا يف مســائل معينــة  ،وأخــرى عامــة ،
مهتــم مبســائل عديــدة  ،وهــي متفاوتــة التأثــر والفعاليــة تبعــا بقدرتهــا
وامكانيتهــا  ،ولــروف عملهــا السياســية واالجتامعيــة  ،وتبايــن قدرتهــا مــن
بلــد إىل آخــر  ،فهــي يف البلــدان املتقدمــة ،بفعــل حريــة الــرأي والتعبــر ،أكــر
تأثـرا منهــا يف البلــدان واملجتمعــات الناميــة  ،وهــي باألصــل ظاهــرة أو ربيــة
 ،نشــأت يف أوائــل القــرن العرشيــن  ،كاســتجابة حتميــة لحاجــات اإلنســان
ذلــك العــر .ثــم انتــرت يف باقــي بقــاع العــامل بشــكل تدريجــي ..
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إلغاء املحاصصة السياسية يف شغل الوظائف العليا
اصــدرت املحكمــة االتحاديــة العليــا بتاريــخ  2019/10/28يف
الدعــوى املرقمــة /89اتحاديــة 2019/قــراراً تاريخي ـاً شــجاعاَ يحســب
لهــذه املؤسســة الدســتورية املعنيــة بحاميــة الدســتور  ،اذ الغــى
هــذا القــرار نظــام املحاصصــة السياســية يف شــغل الوظائــف العليــا
يف الدولــة العراقيــة  ،وســنحاول التعليــق عــى هــذا القــرار املهــم
ضمــن املحــاور االتيــة:
اوالً :خالصــة موضــوع الطعــن  :ســبق وان اصــدر مجلــس النــواب
العراقــي القــرار الترشيعــي املرقــم  44لســنة  2008والــذي صادقــه
مجلــس الرئاســة يف حينهــا ونــر يف جريــدة الوقائــع العراقيــة بالعــدد
 4102يف  ، 2008/12/24وقــد تضمــن القــرار الترشيعــي مخالفــات
دســتورية منهــا مــاورد يف الفقــرة  6منــه التــي كرســت املحاصصــة
السياســية يف شــغل الوظائــف العليــا يف الدولــة العراقيــة  ،وقــد
انصــب الطعــن بعــدم دســتورية هــذه الفقــرة التــي نصــت عــى ان
تنفيــذ املتفــق عليــه مــن مطاليــب القوائــم والكتــل السياســية وفــق
اســتحقاقها يف اجهــزة الدولــة ملناصــب وكالء الــوزارات ورؤســاء
الهيئــات واملؤسســات والدرجــات الخاصــة وعــى مجلــس النــواب
االرساع يف املصادقــة عــى الدرجــات الخاصــة .
ثاني ـاً  :خالصــة قــرار الحكــم  :اصــدرت املحكمــة االتحاديــة العليــا
قــراراً بعــدم دســتورية الفقــرة  6مــن القــرار الترشيعــي رقــم 44
لســنة  2008والغــاء العمــل مبوجبهــا ملخالفتهــا املبــادىء الدســتورية
الــواردة يف املــواد /2اوالً/ج و 14و 16و /61خامســاً مــن دســتور
جمهوريــة العــراق لســنة .2005
ثالثـاً  :التعليــق  .1:اســتندت املحكمــة االتحاديــة العليــا يف تســبيب
قرارهــا بعــدم دســتورية الفقــرة  6مــن القــرار الترشيعــي رقــم 44
لســنة  2008يف كــون مجلــس النــواب الميلــك اختصــاص اصــدار
القــرارات الترشيعيــة وان اختصاصــة اســتناداً للــادة  /61اوالً مــن
الدســتور تنحــر يف ســن القوانــن االتحاديــة  ،هــذا وكانــت املحكمــة
االتحاديــة العليــا قــد اصــدرت مبوجــب الدعــوى  140وموحدتهــا
الدعــوى  /141اتحاديــة 2018 /قــراراً بتاريــخ  2018/12/23يقــي
بعــدم دســتورية بعــض الفقــرات الــواردة يف قانــون مجلــس النــواب
وتشــكيالته رقــم  13لســنة  2018ومنهــا الغــاء الفقــرة ســابعاً مــن
املــادة  17مــن هــذا القانــون والتــي منحــت مجلــس النــواب ســلطه
اصــدار قــرارات ترشيعيــة  ،مؤسســة حكــم عــدم الدســتورية عــى
نــص املــادة  /61اوالً مــن الدســتوروالتي نصــت عــى ان اختصاصــات
مجلــس النــواب تنحــر يف ســن القوانــن االتحاديــة ومل يــرد ضمــن
صالحياتــه اصــدار قــرارات ترشيعيــة  ،وهــذا القــرار هــو محــل نظــر
الن معظــم برملانــات العــامل تســن القوانــن وتصــدر قــرارات ترشيعيــة
وقــرارات اداريــة  ،والقــرارات الترشيعيــه بهــذه الصــورة ال تتضمــن
قواعــد عامــة مجــردة وســميت بذلــك باعتبــار جهــة اصدارهــا
وفق ـاً للمعيــار العضــوي  ،امــا القــرارات التنظيميــة الداخليــة التــي
تصدرهــا رئاســة مجلــس النــواب الغــراض ادارة موظفــي املجلــس
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وتنظيــم شــؤنهم الوظيفيــة فهــي قــرارات
اداريــة تخضــع لرقابــة القضــاء االداري ،
فضــاً عــن ذلــك ان املــادة /59ثانيــاً مــن
الدســتور نصــت عــى تتخــذ القــرارات يف
جلســات مجلــس النــواب باالغلبيــة البســيطه
بعــد تحقــق النصــاب  ،مــامل ينــص عــى
خــاف ذلــك  ،كــا يبــارش الربملــان مهامــه
الترشيعيــة عــن طريــق اتخــاذ القــرارات
الترشيعيــة وهــي تخضــع لرقابــة املحكمــة االتحاديــة العليــا اســتناداً
للــادة  /93ثالث ـاً مــن الدســتورواملادة /4ثاني ـاً مــن قانــون املحكمــة
االتحاديــة العليــا الصــادر باالمــر الترشيعــي رقــم  30لســنة 2005
واملــادة  6مــن النظــام الداخــي للمحكمــة االتحاديــة العلي ـاً رقــم 1
لســنة ، 2005امــا القيمــة القانونيــة للقــرارات الترشيعيــة فيذهــب
اســتاذنا الدكتــور غــازي فيصــل مهــدي اىل انهــا يف مرتبــة وســط دون
القانــون وفــوق النظــام  ،واذا مــا ســلمنا بــرأي املحكمــة االتحاديــة
يف قراراهــا انــف الذكــر وحيــث ان قراراتهــا باتــه وملزمــة للســلطات
كافــة مبــا يف ذلــك املحكمــة االتحاديــة العليــا ذاتهــا كان االجــدر بهــا
الغــاء القــرار الترشيعــي رقــم  44لســنة  2008لعــدم اختصــاص
املجلــس باصــدار القــرارات الترشيعيــة وعــدم االكتفــاء بااللغــاء
الجــزيئ لهــذا القرارالترشيعــي وتحديــداً الفقــره  6منــه  ،الن االلغــاء
الجــزيئ اقــرار ضمنــي مــن جانــب املحكمــة باختصــاص مجلــس النــواب
باصــدار القــرارات الترشيعيــة  ،كذلــك يعتــر االلغــاء الجــزيئ تناقضـاً
مــع مضمــون قرارهــا يف الدعــوى  140و/141اتحاديــة  2018/يف
 ، 2018/12/23وهنــا وقعــت املحكمــة االتحاديــة العليــا يف حومــه
التناقــض  ،وهــذا امــر خطــر يف حــال حدوثــه يف اعــى جهــة اقضائيــة
مســؤولة عــن حاميــة الدســتور وتحقيــق االمــن القضــايئ .

خرق صارخ
 .2كان عــى املحكمــة االتحاديــة العليــا اذا مــا وجــدت خرقــاً
صارخــاً يف الدســتور ان ال تكتفــي بطلبــات املدعــي يف الدعــوى
الدســتورية وحرصهــا يف الفقــرات املطعــون بعــدم دســتوريتها ،
وامنــا يجــب ان متــارس رقابــة التصــدي مــن تلقــاء نفســها لــكل خــرق
للدســتور  ،والســيام اذا مــا وجــدت املحكمــة عنــد فحــص دســتورية
فقــرة يف قــرار ترشيعــي كونهــا مرتبطــه ببقيــة فقــرات القــرار ارتباطـاً
اليقبــل التجزئــة باعتبــار ترابــط فقــرات القــرار الترشيعــي حقيقيــة
قانونيــة التقبــل الشــك  ،وحتــى وان راودت املحكمــة شــكوكاً حــول
ارتبــاط الفقــرة محــل الطعــن بباقــي فقــرات القــرار  ،فانهــا ميكــن
ان تخضــع القــرار الترشيعــي كلــه للفحــص ويعــد ذلــك رخصــة مــن
قبيــل اثــارة دفــع يتعلــق بالنظــام العــام تثــره مــن تلقــاء نفســها
وتســتثمر كــون الطعــن قائــم امامهــا فعــا الغــراض التصــدي .
 .3ان الغــاء الفقــرة  6مــن القــرار الترشيعــي  44لســنة 2008
كان بســبب مخالفتهــا للمبــادىء الدســتورية التــي تتعلــق بكفالــة
حــق املســاواة بــن العراقيــن امــام القانــون اذ نصــت املــادة 14
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مــن الدســتور عــى ان العراقيــون متســاوون امــام القانــون دون
متييــز بســبب الجنــس او العــرق او القوميــة او االصــل او اللــون
او الديــن او املذهــب او املعتقــد او الــرأي او الوضــع االقتصــادي
وكذلــك ملخالفتهــا املــادة  16املتعلقــه بكفالــة تكافــؤ الفــرص
لجميــع العراقيــن حيــث جــاء يف نــص هــذه املــادة تكافــؤ الفــرص
حــق مكفــول لجميــع العراقيــن  ،وتكفــل الدولــة اتخــاذ االجــراءات
الالزمــة لتحقيــق ذلــك  ،فاملســاواة وتكافــؤ الفــرص تقتــي املســاواة
امــام الوظائــف العامــة ســواء كانــت وظائــف عليــا ام دنيــا  ،فالفقــرة
 6مــن القــرار الترشيعــي  44لســنة  2008تضمنــت خرقــاً صارخــاً
ملضمــون املســاواة وتكافــؤ الفــرص النهــا ميــزت بــن املواطنــن يف
شــغل الوظائــف ومنهــا العليــا كــا انهــا خرقــت مبــدأ الكفــاءه
واالســتحقاق واالختصــاص واالهليــة يف شــغل هــذه الوظائــف وهــذا
وحــده كاف اللغاءهــا  ،فالفقــرة  6عــادت بالوظيفــة العامــة اىل
نظــام الغنائــم واالســاب  the spoil systemالــذي كان معمــوالً بــه
يف الواليــات املتحــدة االمريكيــة عــام  1832م ومبوجــب هــذا النظــام
يتــم توزيــع الوظائــف واملناصــب عــى اعضــاء الحــزب الفائــز
واعوانــه بــدالً مــن املوظفــن الذيــن كانــوا ينتمــون للحــزب الخــارس
طبق ـاً ملبــدأ الغنائــم متنــح للظافــر  ، the spoils to the victorان
تقســيم الوظائــف العليــا مبوجــب الفقــرة  6مــن القــرار الترشيعــي
عــى القوائــم والكتــل السياســية واعتبارهــا اســتحقاقاً انتخابيــاً
مفــروغ منــه يعــود بنــا اىل زمــن االحتــال العثــاين للعــراق عــام
1534م حيــث كانــت الوظائــف العليــا ومنهــا وظيفــه الــوايل تــوزع
كمنــح مــن الســلطان للمقربــن واملوالــن للبــاب العــايل  ،ولذلــك
جــاء قــرار الغــاء هــذه الفقــرة موافق ـاً للدســتور وداع ـاً للحقــوق
والحريــات التــي كفلهــا دســتور  2005والــذي منــع االنتقــاص
منهــا اوتقييدهــا  ،ورضبــاً ملبــدأ املحاصصــة السياســية يف توزيــع
الوظائــف العليــا ومــن املؤكــد هــذا الحكــم يــري مــن بــاب اوىل
عــى الوظائــف الدنيــا.

صوت االنسان

يف بعــض االحيــان برغبــات الكتــل السياســية املســيطرة يف مجلــس
النــواب فــا توافــق عــى التعيــن او يكــون تعيــن املرشــحني وفقــاً
لتســويات تخــدم مصالــح الجهتــن  ،وهــذه الحالــة تفــر شــيوع
ظاهــرة شــغل املناصــب بالوكالــة لفــرات طويلــة  ،حيــث جــاء يف
حيثيــات قــرار املحكمــة االتحاديــة العليــا …وان الســر بخــاف
مانــص الدســتور عليــه قــد خلــق مــا يدعــى باملحاصصــة السياســية يف
توزيــع املناصــب التــي ورد ذكرهــا ومــا نجــم عــن ذلــك مــن ســلبيات
اثــرت عــى مســارات الدولــة يف غــر الصالــح العــام  ،فضــاً عــن
مخالفتهــا ملبــدأ املســاواة بــن العراقيــن الــذي نصــت عليــة املــادة
 14مــن الدســتور … ،وخالفــت الفقــرة موضــوع الطعــن مبــدأ تكافــؤ
الفــرص الــذي نصــت عليــه املــادة  16مــن الدســتور التــي كفلــت
لجميــع العراقيــن ان ينالــوا فرصهــم عــى اســاس الكفــاءة والتخصــص
وغريهــا مــن متطلبــات اشــغال الوظائــف العامــة  ،والزمــت املــادة
الدســـــتورية املذكــورة الدولــة بكفالــة تطبيــق هــذا املبــدأ …..

 .5ان قــرار املحكمــة االتحاديــة العليــا الخــاص بالغــاء الفقــرة
 6مــن القــرار الترشيعــي رقــم  44لســنة  2008قــرار بــات وملــزم
للســلطات كافــة االانــه مل ينفــذ لغايــة كتابــة هــذا التعليــق بــل
شــهدنا تعيينــات يف وظائــف عليــا خالف ـاً ملضمونــه بعــد صــدوره يف
 2019/10/28وهــذه تشــكل مخالــه دســتورية اخــرى  ،وكنــا نتامــل
مــن املحكمــة االتحاديــة املوقــرة ان تضمــن قرارهــا فقــرة حكميــة
ايعازيــة ملجلــس النــواب لســن ترشيــع ينظــم معايــر اقــراح ترشــيح
وتعيــن ملــن يشــغل هــذه الوظائــف عــى اســس مهنيــة وعلميــة
واعــادة النظــر بكافــة التعيينــات والتكليفــات بشــغل هــذه الوظائــف
خــال مــدة معقولــة لضــان تنفيــذ هــذا القــرار واحرتامــه مــن كافــة
الســلطات  ،كــا ندعــو املحكمــة االتحاديــة العليــا اىل االخــذ بفكــرة
املــدة الكافيــة او املعقولــة التــي اخــذ بهــا القضــاء الدســتوري يف
ايطاليــا واملانيــا واســبانيا مــن خــا توجيــه ايعــاز اىل املــرع لتــايف
حالــة االغفــال الترشيعــي الــذي كشــفته املحكمــة االتحاديــه العليــا
كتل سياسية
عنــد فحــص القانــون او القــرار املطعــون بعــدم دســتوريته لتالفيــه
خــال مــدة معقولــة فــاذا انتهــت املــدة دون تالفيــه مــن جانــب
 .4اكــد القــرار عــى عــدم اختصــاص القوائــم والكتــل السياســية املــرع فــان ذلــك يشــر اىل عــدم االســتجابة مــن جانــب املــرع
يف ترشــيح مــن يشــغل الوظائــف العليــا الن الدســتور حــدد يف املــادة وعنــد ذاك ميكــن للمحكمــة ان تعلــن عــدم الدســتورية .
 /61خامســاً منــه اختصــاص مجلــس النــواب بالتعيــن يف الوظائــف
 .6كان بامــكان املحكمــة االتحاديــة العليــا الغــاء الفقــرة 6
املنصــوص عليهــا يف هــذه املــادة بنــا ًء عــى اقــراح مــن مجلــس
الــوزراء ومجلــس القضــاء االعــى  ،والحقيقــة ان الواقــع يشــراىل ان مــن االمــر الترشيعــي رقــم  44لســنة  2008باثــر رجعــي وان تنــص
آليــة تعيــن وترشــيح شــاغيل الوظائــف العليــا غــر محكمــة وتســمح عــى ذلــك يف قراراهــا اســتناداً ملــا جــاء يف قراراهــا التفســري املرقــم
باملحاصصــة السياســية بوضعهــا الحــايل  ،فمعظــم ترشــيحات مجلــس /28اتحاديــة  2018/يف  2018/2/12والــذي نــص عــى ان االحــكام
الــوزراء لشــغل الوظائــف العليــا ذات طابــع ســيايس وحــزيب ال والقــرارات التــي تصدرهــا املحكمــة االتحاديــة العليــا تكــون نافــذه
تعتمــد عــى اســس ومعايــر شــفافة للرتشــيح كالكفائــة واالســتحقاق اعتبــاراً مــن تاريــخ صدورهــا مــامل ينــص يف تلــك االحــكام والقــرارات
والنزاهــة واالختصــاص والخــرة والتــدرج الوظيفــي وعــدم التحــزب عــى رسيــان نفاذهــا مــن تاريــخ محــدد يف الحكــم اوالقــرار  ،او
او الحياديــة السياســية  ،ذلــك الغفــال املــرع تنظيــم معايــر ينــص عــى رسيانهــا عــى واقعــه محــددة فيهــا .
للرتشــيح بشــكل دقيــق وشــفاف يحــرج جهــة الرتشــيح يف حــال
 .7واخــراً البــد مــن االشــارة اىل دور القضــاء الواقــف والجنــدي
تجاوزهــا  ،ولذلــك نــرى ان الرتشــيح لشــغل الوظائــف العليــا يخضــع
يف الغالــب لالختيــار الحــر لرئيــس مجلــس الــوزراء وليــس مجلــس املجهــول وهــم زمالئنــا املحامــن الذيــن تحملــوا عبــىء تحريــك هــذا
الــوزراء حتــى ووفق ـاً العتبــارات سياســية وشــخصية والتــي تصطــدم الطعــن الدســتوري وهــو امــر يســتحق الثنــاء والتقديــر.
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املخدرات العدو األخطر

حسني عيل الحمداين

ظاهــرة بيــع وتعاطــي املخــدرات يف
العــراق تحولــت مــن حــاالت محــدودة
إىل ظاهــرة خطــرة جــدا ،وتجــى ذلــك
بوضــوح يف تفجــر أحــد تجــار املخــدرات
يف بغــداد نفســه بقنبلــة كانــت معــه
مــا أدى الستشــهاد أحــد ضبــاط األمــن
الوطنــي الــذي كان ممســكا بــه.

وقرأنــا الكثــر عــن حــاالت مشــابهة وتصــادم بــن تجــار
املخــدرات والقــوات األمنيــة ،ناهيــك عــن حــاالت كثــرة أخــرى
نجحــت فيهــا القــوات األمنيــة يف اعتقــال املروجــن ســواء الكبــار
منهــم أو الصغــار ،وبالتأكيــد فــإن هــذا يعنــي أن املخــدرات
باتــت اليــوم الســاح األخطــر الــذي يســتخدم ضــد شــبابنا يف
مرحلــة مهمــة مــن مراحــل حياتهــم ،ولعلنــا ال نبالــغ إذا مــا قلنــا
إن ازديــاد حــاالت االنتحــار مرتبــط بشــكل كبــر باملخــدرات
وتأثرياتهــا الســلبية الكبــرة عــى مــن يتعاطيهــا.
لهــذا نجــد أن ملــف املخــدرات مــن امللفــات الخطــرة التــي
تواجــه العــراق حاليــا خاصــة ،وإن الحكومــة تتعامــل مــع هــذا
امللــف مــن ناحيــة أمنيــة فقــط مــن دون فســح املجــال للجهــات
األخــرى مبامرســة دورهــا وخاصــة الصحــة التــي تقــع عليهــا
مهمــة معالجــة مدمنــي املخــدرات مــن جهــة ،وهــذا مــا يتطلــب
تفعيــل قانــون مكافحــة املخــدرات رقــم  50لســنة  2017وهــو
قانــون متكامــل بشــكل كبــر جــدا مــن شــأنه لــو طبــق بالشــكل
الصحيــح أن يحقــق نتائــج كبــرة وملموســة يف هــذا الجانــب.
وعندمــا نقــول تطبيــق القانــون نجــد أن األجهــزة املكلفــة
مبكافحتــه تتعامــل مــع املتعاطــي واملــروج للمخــدرات عــى
أنهــم متعاطــون ،وهــذا األمــر بالتأكيــد يخفــف كثــرا مــن
العقوبــة التــي ينالهــا تاجــر املخــدرات والعاملــون معــه ،خاصــة
وأن املتعاطــي كــا يعــرف الجميــع هــو ضحيــة يحتــاج إىل
العــاج لتجــاوز مــا هــو فيــه.
الظاهــرة األخطــر التــي بــرزت يف الفــرة األخــرة هــو اســتعداد
(مافيــات املخــدرات) للتصــادم مــع القــوات األمنيــة ،وهــذا
مــا حــدث عــر حالــة التفجــر التــي أرشنــا إليهــا ســابقا ،وهــذا
مــا يجعلنــا نقــول إن هــذه املافيــات مــن املمكــن أن تســتعني
باألحزمــة الناســفة وكل مــا يقــع تحــت يدهــا إذا مــا وجــدت
نفســها محــارصة يف أوكارهــا مــن قبــل القــوات األمنيــة.
مكافحــة املخــدرات تتطلــب جهــدا كبــرا مــن قبــل الجميــع
ســواء قــوات أمنيــة وجهــات صحيــة ومنابــر دينيــة وإعــام
وكذلــك املواطنــون خاصــة وإن أماكــن بيعهــا ليســت مرصــودة
بشــكل ٍ
كاف مــن قبــل األجهــزة املختصــة.
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الهجرة تُحيص عدد العوائل النازحة
املتبقية يف املخيامت

أحصــت وزارة الهجــرة واملهجريــن  ،يــوم الثالثــاء املصــادف 30
 /آذار  2021 /عــدد العوائــل النازحــة املتبقيــة حاليــاً يف املخيــات،
فيــا أشــارت اىل أن التخصيصــات املاليــة للــوزارة ال تكفــي لتغطيــة
رصف املنحــة املخصصــة لجميــع العائديــن مــن النازحــن.
وقــال وكيــل وزارة الهجــرة كريــم النــوري لوكالــة األنبــاء العراقيــة
(واع) :إن «عــدد النازحــن يف الداخــل وإقليــم كردســتان يبلــغ قرابــة
 29ألــف عائلــة ويف الخــارج قرابــة  4آالف عائلــة» ،مبينـاً أن «الــوزارة
أغلقــت جميــع املخيــات عــدا مخيــم الجدعــة يف نينــوى ،ومخيــم
عامريــة الفلوجــة ،إضافــة اىل  26مخيــاً يف إقليــم كردســتان يضــم
النازحــن مــن ســنجار واملناطــق املحيطــة مبدينــة املوصــل حيــث
تجــري الــوزارة تفاهــات مــع االقليــم للتنســيق بعــودة بقيــة النازحــن
بشــكل طوعــي اىل مســاكنهم».
وأضــاف أن «هنــاك البعــض مــن النازحــن ال يرغــب بالعــودة اىل
مدنــه ألســباب خدميــة أو مشــاكل عشــائرية أو هــدم الــدور وغــره»،
مشــراً اىل أن «بامكانهــم أن يتوجهــوا اىل مناطــق أخــرى ،ألن الحيــاة
ســتكون أفضــل لهــم مــن البقــاء يف املخيــات».
وتابــع النــوري أن «موازنــة  2021خصصــت  85مليــار دينــار للــوزارة
،منهــا  13مليــاراً تشــغيلية والباقــي  72مليــار دينــار ال يكفــي ل ُعــر مــا
تــم عودتهــم اىل مناطقهــم مــن النازحــن ،لــذا فــإن الــوزارة طالبــت
الحكومــة بزيــادة تخصيصاتهــا لتفــي بالتزاماتهــا تجــاه العائديــن مــن
النازحــن وتشــجيع النازحــن يف املخيــات عــى العــودة الطوعيــة «،
الفت ـاً اىل أن «الــوزارة فاتحــت املنظــات الدوليــة للمســاعدة بتقديــم
الدعــم للنازحــن يف حــال عودتهــم وطالبــت االقليــم بالتعــاون مــن
أجــل عــودة النازحــن اىل ديارهــم».
وأكــد وكيــل وزارة الهجــرة أن «وزيــرة الهجــرة إيفــان فائــق بذلــت
جهــوداً اســتثنائية ونجحــت يف تحقيــق الربنامــج الحكومــي بدرجــة
عاليــة ،وطرقــت األبــواب للحصــول عــى أمــوال لدعــم النازحــن
العائديــن ،وهــي أيضـاً حريصــة عــى محاســبة كل مــن يحــاول اإلســاءة
ألمــوال النازحــن ،ولديهــا تواصــل ومتابعــة لجميــع حلقــات املخيــات
والعوائــل فيهــا والعوائــل العائــدة أيض ـاً» ،مؤكــداً أن «الــوزارة تســعى
لجــذب جميــع الطاقــات العراقيــة والكفــاءات يف الخــارج وتســهيل
مهمــة عودتهــا مــن خــال إيجــاد محفــزات وامتيــازات لهــا ،مثــل
اإلعفــاء الرضيبــي للســيارات وإصــدار أرقــام الســيارات وإجــراءات
لتوفــر مستمســكات رســمية لهــذه الكفــاءات».
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الحوار الوطني  ..أفكار أول َّية لخارطة طريق عراق َّية
لــي يصبــح الحــوار الوطنــي الــذي دعــا اليــه الســيد مصطفــى
الكاظمــي مجديــا ،وكيــا ال يتحــول كغــره مــن مبــادرات الحــوار
اىل جعجعــة بــا طحــن ،ينبغــي أن نفهــم جيــدا أن هــدف الحــوارات
يتمثــل بتحقيــق مصالحــة وطنيــة ...إن االنخ ـراط يف عمليــة املصالحــة
الوطنيــة تتقدمهــا ضامنــات يك تنجــح وعندهــا تصبــح املصالحــة
ـاض عنيـ ٍ
الوطنيــة بذاتهــا هــي الضامنــة للســلم االهــي ولتجــاوز مـ ٍ
ـف،
قريبــا أكان أم بعيــدا ،واعــادة بنــاء دولــة مدنيــة لجميــع ابنائهــا.
إن ســؤال املصالحــة الوطنيــة يتقــدم عــى جملــة أســئلة هــي
األخــرى بحاجــة إىل أجوبــة وحلــول بينــا أصبــح الســؤال الــذي نحــن
بصــدده وأعنــي ســؤال املصالحــة الوطنيــة بأمــس الحاجــة إىل تقديــم
أجوبــة إجرائيــة وجريئــة عنــه كيــا نفهــم مــا يحصــل يف ع ـراق مــا
بعــد البارحــة ومــا ســيحصل يف عـراق مــا بعــد اليــوم .وهنــا ال بــد مــن
أن نطلــق مبــادرة مصالحــة حقيقيــة عــى أســاس ضامنــات بعيــدة
عــن العفويــة واالرتجــال ألنهــا مســرة طويلــة األمــد وواســعة الغايــة
وال ميكــن تحقيقهــا بوصفــة واحــدة محليــة أو مســتوردة ،وال ميكــن
اســتعجالها أو فرضهــا بالقــوة .فهــل املصالحــة الوطنيــة مطلــب بــريء
أم مطلــب بعيــد عــن الــراءة؟ ،وهــل الدعــوة لهــا حــل أم مشــكلة؟،
ومــا الضامنــات الوطنيــة والدوليــة لنجــاح مســارها وصــوال إىل
غاياتهــا؟.
تصبــح املصالحــة الوطنيــة مطلبــا غــر بــريء ،ودعــوة اشــكالية
عندمــا تنــزع أولوياتهــا وطبيعتهــا مــن املضامــن السياســية! ،وعندمــا
تغيــب العدالــة االنتقاليــة عــن آلياتهــا ،وعندمــا يتــوىل تحديــد
طبيعتهــا ورســم أهدافهــا وتطبيــق آلياتهــا ،الساســة التنفيذيــون ،مــن
دون التشــاور واملشــاركة مبســؤولية مــع الطبقــة السياســية واملؤسســات
الدســتورية واالحــزاب والقــادة واملجتمــع املــدين.
إن املصالحــة الوطنيــة هــي مســار بحــد ذاتــه ،وليســت حادثــا
منفــردا أو طارئــا وهــي غايــة تتمثــل ببنــاء أو إعــادة بنــاء دولــة
يف أهدافهــا وهــي ذات ايجابيــات مجتمعيــة ال فرديــة يف نتائجهــا،
وهــي مصالحــة سياســية بامتيــاز يف مقدماتهــا ومنطلقاتهــا واطرافهــا..
مبعنــى أنهــا ليســت ترضيــات وصفقــات مــا بــن طــرف فقــد امتیــازات
يريــد اســرجاعها ،وطــرف کســب امتیــازات ال يريــد أن يتخــى عنهــا..
وهــي مصالحــة سياســية مبعنــى أن أطرافهــا ينبغــي أن تشــارك فيهــا
بوصفهــا أطرافــا سياســية وليســت اطرافــا غــر سياســية (قوميــة
تعصبيــة  -مذهبيــة دينيــة -تقليديــة عشــائرية -اجتامعيــة أرسيــة)..
وهــي مصالحــة سياســية يف منطلقاتهــا مبعنــى أنهــا بــن ممثلــن
ومنتخبــن وال تنطلــق مــن ممثــي قوميــات أو مذاهــب أو عشــائر
أو أرس ومــدن ومحــات ورمبــا أزقــة! ..وعليــه فــإن وجــود اطــراف
تختــار نفســها بالــروة أو بالقــوة أو يختارهــا طــرف أجنبــي تســتقوي
بــه وهــي غــر منظمــة سياســيا ومبعــرة قوميــا ومذهبيــا ومناطقيــا
يجعــل مــن املصالحــة الوطنيــة كالمــا فارغــا قــد تحقــق ترضيــات بيــد
أنهــا ال تحقــق تســويات! .والسياســة ،كــا هــو معــروف ،تســويات
ال ترضيــات ،ويف التســويات يضمــن الحــارض املتــوازن ،ورمبــا يتحقــق

أ.د.عامر حسن فياض

املســتقبل املنشــود ،أمــا يف الرتضيــات فرمبــا
يضمــن الحــارض التحاصــي بالصفقــات
واالمتيــازات ولكــن ال يتحقــق املســتقبل
املنشــود .بعــد ذلــك هــل هنــاك هــدف
للمصالحــة الوطنيــة؟ ،وهــل الهــدف ،أن
وجــد ،يتمثــل مبغــادرة مشــکالت مــايض؟!،
أم تســوية مشــكالت حــارض؟! ،أم معالجــة
ٍ
رض مــن أجــل
مشــكالت
مــاض وحــا ٍ
مســتقبل؟.

الصحيــح أن الهــدف مــن املصالحــة الوطنيــة الحقيقيــة هــو هــدف
مســتقبيل ال هدفــا ماضويــا فقــط وال هدفــا آنيــا معاشــا فقــط ..وهــذا
يعنــي أن كل دعــوات املصالحــة الوطنيــة حتــى الوقــت الحــارض
تعــاين مــن عــدم وضــوح الهــدف ،وان كان هنــاك هــدف فإنــه هــدف
يــراوح بــن املــايض والحــارض مــن دون املســتقبل! ،ولكــن إذا كان
هــدف املصالحــة الوطنيــة هــو املســتقبل ،فــاذا نعنــي باملســتقبل؟،
وهــو مســتقبل مــن؟ ،إن الغايــة مــن املصالحــة مســتقبلية تتمثــل
بإعــادة بنــاء دولــة تســتحق أن تســمی دولــة ويكــون لهــا مؤهــات
االســتمرارية وخدمــة مصلحــة املواطنــن عامــة .مبعنــى أن املســتقبل
الســنة
هنــا هــو ليــس مســتقبل الشــيعة وحدهــم ،وليــس مســتقبل ُّ
وحدهــم ،وليــس مســتقبل الكــورد وحدهــم ،وليــس مســتقبل مــن
يريــد فقــط اســرجاع امتیازاتــه التــي فقدهــا بعــد تغيــر نظــام ســابق،
وليــس مســتقبل مــن ال يريــد التخــي عــن امتیــازات کســبها مــن
النظــام الحــايل ..إنــه مســتقبل الع ـراق ..ولكــن أي ع ـراق؟ ،إنــه ليــس
عـراق الشــيعة فقــط ،وليــس عـراق الســنة فقــط ،وليــس عـراق الكــورد
فقــط ...،إنــه عـراق الدولــة وليــس عـراق مــا قبــل الدولــة ،ألن عـراق
الشــيعة فقــط هــو ع ـراق مــا قبــل الدولــة ..وألن ع ـراق الســنة فقــط
هــو عــراق مــا قبــل الدولــة ..والن عــراق الكــورد فقــط هــو عــراق
مــا قبــل الدولــة .أمــا ع ـراق الدولــة فيعنــي ع ـراق الفــرد ،املواطــن،
واملواطنــة واملواطنيــة ،وليــس ع ـراق الرعايــا والتوابــع والزبائــن ..كــا
يعنــي ع ـراق الجامعــات املدنيــة املأمسســة وليــس ع ـراق الجامعــات
التقليديــة (تعصبيــات قوميــة  -طوائــف مذهبيــة  -عشــائر وأرس)،..
كــا يعنــي ع ـراق الســلطة الرشعيــة القامئــة عــى التمثيــل االنتخــايب
واملنجــز املســتدام وليــس عـراق الســلطة الفرديــة الكليانيــة ،وال عـراق
الســلطة الهشــة املحكومــة بضعــف املركــز الدميقراطــي االتحــادي
وقــوة األطــراف الجهويــة الضيقــة...
يف الختــام نــرى أن املصالحــة الوطنيــة هــي مســار وليــس قــرارا،
وأنهــا قمــة غــر مدببــة بــل عريضــة تتســع للجميــع ..وأنهــا منظومــة
انجــازات ترشيعيــة وأمنيــة وخدميــة لبنــاء الثقــة ..وأنهــا حــل حقيقــي
عندمــا تكــون ذات أبعــاد محليــة وطنيــة عراقيــة فاعلــة واقليميــة
ودوليــة ايجابيــة داعمــة ..وأنهــا مصالحــة وطنيــة ينبغــي أن تفهــم
بوصفهــا انجــازات وضامنــات وليــس حــوارات ومؤمتــرات ...كــا
ينبغــي أن تفهــم بوصفهــا فعــا ســيايس املنطلــق ،ومجتمعــي النتائــج،
ومســتقبيل الغايــة ،ومســتدام الزمــان ،وعراقــي املــكان  ....وللحديــث
بقيــة.
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ملف نعي وتعازي منظامت املنتدى العراقي ملنظامت حقوق اإلنسان برحيل
األستاذ حاتم كريم السعدي ( أبو كريم ) رئيس الجمعية العراقية لحقوق اإلنسان
رحيل املحامي والناشــط الحقوقي حاتم الســعدي
مبزيــد مــن الحــزن واألىس تلقينــا نبــأ وفــاة املحامــي والناشــط الحقوقــي حاتــم الســعدي رئيــس الجمعيــة العراقيــة لحقــوق االنســان  /بغــداد
اثــر مــرض عضــال.
كان الفقيد من الشخصيات الوطنية واحد ابرز رواد الحركة الحقوقية يف العراق حيث عمل لسنوات طويلة يف هذا املجال.
وبهــذه املناســبة االليمــة نتقــدم باحــر التعــازي واملؤاســاة لجميــع افـراد عائلتــه الكرميــة لهــذا املصــاب الجلــل ســائلني اللــه تعــاىل ان يتغمــده
بواســع رحمتــه ويلهــم جميــع االقــارب واصدقائــه وزمالئــه يف الجمعيــة العراقيــة واملنتــدى العراقــي ملنظــات حقــوق االنســان جميــل الصــر
والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون

/28آذار2021/

الجمعية العراقية لحقوق االنسان  /امريكا.

منظمة الدفاع عن حقوق االنسان يف العراق /املانيا /اومرك....

الزمالء االعزاء اعضاء الهيئة االدارية للجمعية العراقية لحقوق االنسان املحرتمني /بغداد.

ببالــغ مــن الحــزن واالىس تلقينــا خــر رحيــل زميلنــا الغــايل االســتاذ املحامــي حاتــم الســعدي  ..لقــد عرفنــاه انســانا وطنيــا وقوميــا مناضــا
يف ســبيل حريــة واســتقالل ووحــدة وســعادة شــعبه واالمــة العربيــة  ..كان الراحــل صادقــا يف الدفــاع عــن حقــوق االنســان والقوميــات .ومحبــا
لخــر االنســانية  ..ان فقدانــه لخســارة حقيقيــة للعـراق وللجميــع .
الرحمة والذكر الطيبب الدائم للفقيد ،والصرب والسلوان لعائلته واصدقائه ومعارفه ...والبقاء لله....

اومرك 2021/3/29 ..

نفتقدك ايها الصديق والوطني القدير الراحل حاتم كريم السعدي ..
بالحــزن البالــغ واالىس املريــر تلقــت منظمــة حمــورايب لحقــوق االنســان وفــاة االنســان واملناضــل والوطنــي القديــر والصديــق الفاضــل
املحامــي حاتــم كريــم الســعدي الــذي متيــزت حياتــه باملزيــد مــن املواقــف الشــجاعة مدافع ـاً صلب ـاً عــن حقــوق االنســان والقيــم االصيلــة
وصاحــب الخطــوة املعروفــة يف التأكيــد عــى النبــل والشــهامة والتســامح.
ان منظمــة حمــورايب لحقــوق االنســان وهــي تنعــى الراحــل فأنهــا تشــعر انهــا فقــدت شــخصية عراقيــة صادقــة نــذرت وجودهــا مــن اجــل
املظلومــن واملضطهديــن فقــد كانــت لــه اطالالتــه الحقوقيــة املرشفــة مــن خــال الجمعيــة العراقيــة لحقــوق االنســان التــي كان للســيدة
باســكال وردا والســيد وليــم وردا رشف املســاهمة يف تأسيســها.
لقــد اســتطاع الراحــل ان يقودهــا بــكل امانــة واخــاص بعــد ان غيــب رئيســها الســابق الدكتــور احمــد املوســوي بعمــل ارهــايب ،فقــد اســتطاع
قيادتهــا ملــا يتمتــع بــه مــن رصيــد قانــوين واخالقــي وعالقــات طيبــة وقـراءات ذكيــة للواقــع العراقــي لذلــك كانــت اراؤه واجتهاداتــه موضــع
تقديــر وثنــاء كل العراقيــن الرشفــاء.
الرحمة والغفران لك ايها الصديق الراحل.
ولتطمــن نفســك اننــا ســنبقى بــذات الجهــد مــن اجــل االنســان العراقــي ســنحمل ارثــك القيمــي الــذي زرعتــه اخالصـاً ومواظبــة اىل اخــر
ســاعة يف حياتــك.

2021 / 3 / 31
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( نعي ) الجمعية العراقية للمتقاعدين
ببالــغ الحــزن واالىس تلقــت الجمعيــة العراقيــة للمتقاعديــن خــر صــادم للجميــع بوفــاة املناضــل الحقوقــي الزميــل العزيــز املرحــوم املحامــي
حاتــم كريــم الســعدي رئيــس الجمعيــة العراقيــة لحقــوق اإلنســان  -بغــداد حيــث وافــاه االجــل املحتــوم بعــد معانــاة طويلــة مــع املــرض ففــي
الوقــت الــذي ننعــاه بقلــوب موجوعــة لجلــل املصــاب نؤكــد بــأن رحيلــة يعــد خســارة كبــرة لنشــطاء حقــوق االنســان واملجتمــع املــدين وابنــاء
شــعبنا املكتــوي بنــار الطائفيــة والفســاد ..لروحــه الســام والســكينة ولعائلتــه ولجميــع االخــوات واالخــوة يف الجمعيــة العراقيــة لحقــوق االنســان -
بغــداد ولكافــة الزمــاء يف املنتــدى العراقــي ملنظــات حقــوق اإلنســان جميــل الصــر والســلوان .

2021 / 3 / 29

مهدي العيىس  -رئيس الجمعية العراقية للمتقاعدين

برقية عزاء من االمانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات واملذاهب يف العراق
اىل عائلة الفقيد االستاذ حاتم كريم السعدي رئيس الجمعية العراقية لحقوق اإلنسان املحرتمة
مبزيــد مــن الحــزن واألىس تنعــى األمانــة العامــة لهيئــة الدفــاع عــن اتبــاع الديانــات واملذاهــب يف العـراق رحيــل رئيــس الجمعيــة العراقيــة لحقــوق
االنســان  /بغــداد الحقوقــي االســتاذ ( حاتــم كريــم الســعدي ) يف بغــداد يــوم  2021/3/28بعــد رصاع طويــل مــع مــرض عضــال .
عــرف املرحــوم بناشــطه الــدؤوب واملتواصــل يف مجــال حقــوق االنســان ومتابعــة قضايــا االنتهــاكات والتجــاوزات بحــق املواطــن العراقــي يف احلــك
واصعــب االوقــات التــي يعيشــها الع ـراق مــن فقــدان االمــن وانتشــار الســاح املنفلــت رغــم معاناتــه وظروفــه الصحيــة  ،وتحمــل الفقيــد حاتــم
الســعدي اعبــاء كبــرة مــن تشــخيص وتثبيــت حــاالت العنــف واالرهــاب ضــد الناشــطات والناشــطني املدنيــن العراقيــن ومــا لحقهــا مــن اختطــاف
وقتــل  ،عمــل املرحــوم بــكل جــد وامانــة واخــاص واتصــف باملهنيــة وهــو مــن الناشــطني الجريئــن يف الحـراك الجامهــري  ،عــاش مــن اجــل ان ينعــم
العـراق والعراقييــون بالحريــة واالســتقرار والعدالــة االجتامعيــة .
ان رحيــل الحقوقــي حاتــم الســعدي لخســارة كبــرة يف داخــل الحركــة الحقوقيــة ويف مجــال حقــوق االنســان لــدوره الكبــر ونشــاطه يف منظــات
املجتمــع املــدين .
اننا يف هيئة الدفاع عن اتباع الديانات واملذاهب يف العراق نقدم تعازينا الحارة اىل عائلته وذويه ولروح الفقيد الراحة االبدية والسكينة .

2021 / 3 / 29

االمانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات واملذاهب يف العراق

تعزية من املرصد الســومري لحقوق اإلنســان
الزميــات الفاضــات والزمــاء األفاضــل يف الجمعيــة العراقية لحقوق اإلنســان  /بغداد  ،عائلة الفقيد الراحل األســتاذ حاتم كريم الســعدي
نتقــدم منكــم باســمي وباســم جميــع األعضــاء يف املرصــد الســومري لحقــوق اإلنســان بخالــص التعــازي القلبيــة لرحيــل الشــخصية الوطنيــة
والحقوقيــة األســتاذ حاتــم كريــم الســعدي ..لقــد جــاء وقــع رحيلــه علينــا فاجعــاً مؤثــراً ،وكان ذاك الرحيــل يف هــذا الزمــن تحديــداً قــد
ضاعــف مــن حجــم خســارة تلــك القامــة املهمــة يف النضــال الحقوقــي والوطنــي الدميوقراطــي ،مذكريــن هنــا بالحجــم الــكاريث لالنتهــاكات
الحقوقيــة الســائدة وســط أوضــاع العراقيــات والعراقيــن والــدور الــذي كان يلعبــه ســواء بوصفــه املحامــي الشــجاع أم الناشــط الحقوقــي
الــذي رفــض العمــل بضغــط الخشــية والرتويــع الــذي متارســه قــوى العنــف واإلرهــاب..
إننــا نذكــر للراحــل اشــتغاالته الدافعــة مــن أجــل اســتعادة الحقــوق والحريــات بــكل عرفــان لرائــع مــا قدمتــه مــن تضحيــة وإيثــار عــى
الرغــم مــن أوضاعــه الصحيــة ومــن تفــي انعــدام االســتقرار وضغــوط الحرمــان وانكفــاء األوضــاع العامــة وتراجعهــا .ونحــن ســنجل لــه
يف تلــك املســرة وســام الحركــة الحقوقيــة العراقيــة وثيقــة تخلــد جهــوده لتتســلم األجيــال التاليــة مهــام متابعــة الحــراك الحقوقــي بأنجــع
ســبله..
للفقيــد الراحــل خلــود الذكــر الطيــب يف مآثــره التــي تركهــا بجهــوده امللموســة حقوقيــا ووطني ـاً ولكــم وعائلتــه الفاضلــة الكرميــة وصحبــة
ورفــاق نضالــه الصــر والســلوان .

2021 / 3 / 29
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( نعي لجنة الدفاع عن حقوق االنســان – اســراليا )
خالــص تعازينــا ومواســاتنا لعائلــة وزمــاء ومحبــي فقيــد حركتنــا الحقوقيــة الزميــل العزيــز املحامــي حاتــم كريــم الســعدي رئيــس
الجمعيــة العراقيــة لحقــوق االنســان -بغــداد  .اليب كريــم فســيح الجنــان وواســع الرحمــة ودائــم الذكــر العطــر ولنــا والهلــه ومحبيــه
خالــص الصــر والســلوان.

د .احمد الربيعي  -لجنة الدفاع عن حقوق االنســان  /اســراليا

2021/3/29

برقية تعزية بوفاة رئيس الجمعية العراقية لحقوق االنسان  /بغداد
املغفور له األستاذ حاتم كريم السعدي
ببالــغ الحــزن واألىس تلقينــا خــر وفــاة املغفــور لــه األســتاذ حاتــم كريــم الســعدي  ،الشــخصية الوطنيــة املكفاحــة مــن أجــل الدفــاع
عــن حقــوق االنســان  ،لقــد خــرت الحركــة الوطنيــة والحقوقيــة يف العـراق عنــر مناضــل مــن نشــطائها  ،ولهــذا املصــاب األليــم تتقــدم
جمعيــة الرفديــن لحقــوق االنســان يف الع ـراق بأحــر التعــازي لذويــه وزمالئــه ومحبيــه  ،وندعــو لــه بالرحمــة يف دار الفنــاء وان يلهمهــم
الصــر والســلوان .

عيل حسني عبود ظويهر  -رئيس جمعية الرافدين لحقوق االنسان يف العراق

2021 / 3 / 30

نعي جمعية املواطنة لحقوق االنسان
انــه لخــر مــؤمل ان يتناقــل االصدقــاء خــر وفــاة املحامــي والشــخصية الوطنيــة التــي مل يــكل نضالــه امــام الدكتاتوريــة الصداميــة
وجالووتــه املتوحشــن فقــد هاجــر اىل ســوريا ليواصــل فقــد حمــل فكــره الســيايس هنــاك ليلتقــي بالقــوى اليســارية ليشــكلوا
جبهــات سياســية توحــد عملهــا الســقاط النظــام الفــايش  ،إذ كان مــن الناشــطني يف عمــل حقــوق االنســان حيــث تــرأس الجمعيــة
العراقيــة لحقــوق االنســان ســنوان عديــدة فلــم يقعــده املــرض عــن متابعــة االنتهــاكات وال متابعــة عملــه كمحامــي للدفــاع عــن
املظلومــن .

اليه الرحمة والغفران وتعازينا لفقدان االستاذ حاتم السعدي ..

جمعية املواطنة لحقوق االنسان

2021/3/30

جمعية األمل توايس عائلة الفقيد الراحل األستاذ حاتم كريم السعدي

الزميالت الفاضالت والزمالء االفاضل يف الجمعية العراقية لحقوق االنسان  /بغداد

بأســمي وبأســم جميــع األعضــاء يف جمعيــة األمــل العراقيــة  ،أقــدم مواســايت القلبيــة لرحيــل القامــة الوطنيــة والحقوقيــة البــارزة  ،رئيــس
الجمعيــة العراقــي لحقــوق االنســان االســتاذ حاتــم كريــم الســعدي  ،يف هــذه الظــروف العصيبــة التــي ميــر بهــا شــعبنا مــن تــردي اوضــاع
حقــوق االنســان  ،ومــا احودنــا اىل دوره وخربتــه الــرة التــي اغنــى بهــا حــرة حقــوق االنســان عــى مــدى ســنوات طويلــة .
منــذ اكــر مــن عقديــن مــن الزمــن  ،تزاملنــا مــع الفقيــد ابــو كريــم  ،وعرفنــاه مدافعـاُ شــجاعاً عــن قضايــا حقــوق االنســان  ،مفعـاً بحــس
وطنــي مكافح ـاً كل اشــكال االســتبداد واالرهــاب واالضطهــاد  ،ومتفاني ـاً يف بنــاء وتطويــر حركــة حقــوق االنســان بأعتبارهــا ركن ـاً اساســياً يف
حركــة منظــات املجتمــع املجنــي ويف بنــاء الدولــة املدنيــة .
لروحه السالم والسكينة والذكر الطيب دوماً  ،ولعائلته وزمالئه يف الجمعية ويف حركة حقوق االنسان العراقية الصرب والسلوان .

بغداد 2021 / 3 / 29
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األرسة ارقى نظام توصلت اليه املجموعات البرشية
عرب مراحل زمنية مختلفة
تشــكل حالــة تداعــي األُرسه يف املجتمعــات الغربيــه  ،وإنعكاســاتها
عــى بقيــه املجتمعــات نوع ـاً او حال ـ ًة مــن القلــق املــروع  ،ذلــك
نظــام توصلــت إليــه املجموعــات البرشيــه عــر
إن ا ِألرسة أرقــى
ٍ
مراحــل زمنيــه مختلفــه  ،ولــو أن هــذا املفهــوم قــد يختلــف زمان ـاً
ومكانـاً  ،إقرتابـاً وإبتعــاداً عــن مفهــوم ( التعايــش األُرسي) والنظــام
األُرسي تشــعبت منــه تعاريــف عديــده منهــا ،والــذي هــو أقــرب اىل
الشــمول تعريفــه بالقــول أي االرسه( بأنهــا رابطــه إجتامعيــه تجمــع
بــن شــخصني او أكــر  ،وهــي وتبــدأ بالــزواج ومــا ينتــج عنــه مــن
إنجــاب لألطفــال ومــا يرتتــب عليــه مــن مســؤولي ِة تربيــة وتنشــئت
الجيــل الجديــد) ونحــن نضيــف اىل ذلــك  ،أن ذلــك يســود ُه او
يحوطــهُ جــو مــن اإللفــ ِة وحســن املعــارشه  ،واالرسه مــن ناحيــه
وظيفيــه تقــوم عــى دعائــم مــن املمكــن إجــال أهمهــا-:
 -1التعــاون يف تهيئــة املورد املايل .
-2رعايــه مشــركه وتفاعل عاطفي بــن أبناء االرسه الواحده
-3مرجعيــه لتحديــد هويــه هــؤالء االفــراد ضمــن إطــار أخالقــي
وقانــوين  ،أهــم مــا يرتتــب عليــه قضيــة التوريــث
 -4رعايــه االطفــال واالهتــام بهــم اىل ان يغــدو فيهــا قادريــن
عــى متشــية شــؤونهم .
ويف تعريــف آخــر لــأرسه  ،يقــول الباحــث ماكينفــر ( إن
االرسه عبــاره عــن الروابــط املعنويــه التــي تربــط كالً مــن الوالديــن
مــع أطفالهــا واألقــارب ،وإنهــا تبــدأ بالعالقــات الغريزيــه مابــن
األب واألم) ونحــن نقــول  ،إن األرسه عبــاره وعــاء او محيــط
أخالقــي  ،ونفــي وإقتصــادي  ،تنشــأ عنــهُ تفاعــات أو مدخــات
مابــن شــخصني ( ذكــر وأنثــى) وتكــون مخرجاتهــا إنجــاب أطفــال يف
معظــم االحيــان  ،ترتتــب عليهــا إلتزامــات معينــه محــدده ومشــركه،
كل ذلــك يتــم وفــق منــط أخالقــي  ،متعــارف عليــه إجتامعي ـاً .
إن هــذه الحالــه التــي إنتهــى إليهــا تعريــف األرسه مل تكــن وليــد َة
يــوم وليلــه  ،وإمنــا نشــئت عــن تنامــي حاجــات إجتناعيــه وماديــه
وعاطفيــه  ،بدئــت بالعالقــه مــا بــن الرجــل واملــرأه  ،ويعتــر
بعــض الباحثــن االجتامعيــن  ،إن نشــوء النظــام األرسي هــو مبثابــة
أعــى مراحــل التنظيــم املجتمعــي  ،فهــذه الوحــدة الصغــره التــي
ندعوهــا بــاالرس ِة  ،تشــكل النــواه االوىل يف سلســل ٍة متصلــه مــن
ترابــط وحــدات أُرسويــه أخــرى مــع بعضهــا  ،تنتهــي مبــا يعــرف
بالتكويــن املجتمعــي  ،كل ذلــك دعــى أفــراد املجتمــع لتنظيــم
عالقــة مبــادئ واســس أصغــر وحــده إجتامعيــه وهــي األُرسه ،
والحالــه العاطفيــه التــي متيــز هــذه األُرسه تنعكــس إيجابيــاً يف
منــو صــات عاطفيــه عــى مســتوى املجتمــع ككل  .ولكــن يالحــظ
أن هــذا النظــام الــذي حــا َز رىض املجتمعــات البرشيــه لفــر ٍة

نصريه القييس

طويلــه  ،وإتفقــت عــى معظــم مبادئــ ِه
 ،قــد بــدء باالهتــزاز والرتاجــع يف معظــم
املجتمعــات الغربيــه لدرجــه ان الدكتــوره (
آيــرن غوســتاف) مديــره مستشــفى معــروف
يف لنــدن تقــول يف مداخلــه يل معهــا يــوم
كنــت يف لنــدن ( إن مــا يحــدث مــن إنهيــار
أُرسي يف بريطانيــا  ،هــو مبثابــة ســونامي
إجتامعــي هــز بعمــق امليــان االجتامعــي
الربيطــاين والــذي نتــج عنــه نتائــج ســلبيه مــن القعــب عالجهــا
مــع تراكــم الوقــت) ويف نفــس الســياق يف نيســان مــن العــام 2008
تســاءل القــايض ( بــول كولــر يــدج) وهــو القــايض املســؤول عــن
محاكــم األرسه يف جنــوب غــرب إنكلــره يف خطــاب أمــام محامــي
األُرس يف منظمــة الحــل  ،وهــو يصــف الخيــاة األُرسيــه الربيطانيــه
باالنهيــار ( إن عــدداً كبــراً مــن األُرس اآلن تتكــون مــن أطفــال
تربيهــم أمهــات عازبــات مــن آالء متعدديــن  ،والــذي ال يشــاركون
أي مــن أبناءهــم يف تنشــئتهم  ،وكــا يقــول روبــرت ويــان مــن
مركــز أبحــاث بريطــاين (إن الدولــه قــد تكــون قــادره عــى رعايــة
بعــض هــؤالء االطفــال  ،الذيــن يفتقــرون لوجــود االبويــن  ،راكــن
هــذا هــرج عــن نطــاق الســيطره) وبرأيــي إن هــذا الســونامي الــذي
رضب نظــام االرسه ليــس قــارصاً عــى دولــه أورپيــه دون أخــرى  ،بــل
هــو يتجــى بالعديــد مــن املجتمعــات األوربيــه  ،ففــي بريطانيــا
تبلــغ معــدالت الطــاق  42%رفقــاً ملكتــب اإلحصــاءات الوطنيــه ،
متهــا  13حالــه طــاق كل ســاعه يف إنكلــره  ،هــذا بالعــام ، 2012
يف العــام  2020بلغــت معــدالت الطــاق يف كل ســاعه  50حالــه ،
ويف أمريــكا وجــد ان  53%مــن الزيجــات تنتهــي بالطــاق الرسيــع
نتــج عــن ذلــك زيــاده
 ،ويف الســويد  64%ويف بلجيــكا 70%وقــد َ
مخيفــه يف عــدد االرس وحيــدة الوالــد  ،ومنــي مــع خطــاب لرئيــس
الــوزراء الربيطــاين الســابق ديفــد كامــرون يف خطــاب لــه يف مؤمتــر
املحافظــن العــام  ( 2015اليــوم املراهقــون ممــن يســعون للحصــول
عــى شــهادة الثانويــه هــم أكــر ميـاً إلمتــاك هاتــف ذيك  ،بــدل ان
يعيشــوا مــع أبويــن ).
كذلــك مــن مظاهــر اإلنهيــارات اإلجتامعيــه يف البلــدان الغربيــه
إنخفــاض معــدالت الزيجــات  ،ففــي معظــم بلــدان الشــكال االوريب
ومنهــا ( إســلنده والدنيــارك والــروج والســويد) ال تتــزوج ســوى
 30%مــن النســاء وهــذا يف العــام  ، 2012أمــا أحصــاءات العــام
 2020فنشــر إىل إنخفــاض هــذه النســبه اىل  12%مــا جلــب إنتبــاه
املتابعــن لهــذه املشــكله  ،إن إقامــة عالقــات خــار ج مؤسســة
الــزواج ومــا يصاحبهــا مــن عــدم إنجــاب االطفــال فقــد غَــدا
الشــباب أقــل عــدداً مــن كبــار الســن  ،فظهــر مــا يعــرف بشــيخوخة
املجتمعــات  ،ومــن تداعــي هــذا اإلنحــدار أيضــاً إنخفــاض قيمــه
وقدســية العالقــات األُرسويــه يف كثــر مــن املحتمعــات الغربيــه ،
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صوت االنسان

املخالفات الدستورية يف مرشوع قانون تعديل قانون املحكمة االتحادية العليا
 - 1إن مــروع القانــون الــذي تــم التصويــت عليــه مقــدم من رئاســة
الجمهوريــة وكان مبادتــن فقــط بينــا تــم التصويــت عــى أربعــة مــواد
إضافيــة دون أن تتــم قراءتهــا قـراءة أوىل أو قـراءة ثانيــة وإمنــا أضيفــت
عنــد بالتصويــت فقــط
وهــذا مخالــف للــادة ( )136مــن النظــام الداخــي ملجلــس النــواب
التــي جــاء فيهــا اآليت (ال يجــوز التصويــت عــى مــروع القانــون
قبــل مــي أربعــة أيــام عــى األقــل مــن انتهــاء املداولــة فيــه وف ًقــا
ملــا يــي .أوالً :يقــرأ مــروع القانــون قـراءة أوىل .ثانيـاً :يقــرأ مــروع
القانــون قـراءة ثانيــة بعــد يومــن عــى األقــل وبعــد اســتالم املقرتحــات
التحريريــة بتعديل ـ ِه ثــم إج ـراء املناقشــة عليــه)
 - 2جــاء يف املــادة األوىل مــن التعديــل بــان مــن يتــوىل اختيــار رئيــس
املحكمــة االتحاديــة وأعضائهــا بواســطة لجنــة تضــم رئيــس مجلــس
القضــاء األعــى ورئيــس االدعــاء العــام ورئيــس اإلرشاف القضــايئ ورئيس
املحكمــة االتحاديــة العليــا ،واســتبعد رئيــس أو ممثــل ملجلــس القضــاء
يف إقليــم كردســتان أو األقاليــم التــي تتشــكل مســتقبالً وهــذا خــاف
مــا يوجبــه الدســتور ألن إقليــم كردســتان لــه خصوصيــة أشــارت لهــا
املــادة (/117أوال) مــن الدســتور التــي جــاء فيهــا اآليت (أوالً -:يقــر هــذا
الدســتور ،عنــد نفــاذه ،إقليــم كردســتان وســلطاته القامئــة ،إقليــاً
اتحادي ـاً).

سامل روضان املوسوي*

الرســمي املعــول عليــه ،ويعمــل بــه مــن
تاريــخ نــره ،إال إذا نــص فيــه عــى خــاف
ذلــك) وبذلــك فــان القانــون الميكــن أن نعــول
عــى مــا ينــره مجلــس النــواب إال بعــد
نــره يف الجريــدة الرســمية  ،ومــن ثــم نطبــق
أحكامــه عــى الوقائــع التــي حصلــت بعــد
صــدوره واعتبــاراً مــن تاريــخ إق ـراره وليــس
ألي جهــة ان تطبــق القانــون وهــو مــازال يف
مرحلــة اإلصــدار وهــذا اجــاع الفقــه الدســتوري.

 - 6وجــود نــص يف قانــون التعديــل يكــرس املحاصصــة التــي قضــت
املحكمــة االتحاديــة العليــا بعــدم جــواز ترشيــع قـرار أو قانــون يتعلــق
باملحاصصــة ويف قرارهــا العــدد  89يف  2019/10/28حيــث قضــت بعــدم
دســتورية قـرار مجلــس النــواب رقــم  44لســنة  2008حــول املحاصصــة
يف تــويل املناصــب ،وذلــك عندمــا جــاء قانــون التعديــل مبــادة تكــرس
املحاصصــة عنــد إضافــة املــادة ( )6وجــاء فيهــا االيت (يحفــظ يف تكويــن
املحكمــة التــوازن الدســتوري بــن مكونــات الشــعب العراقــي ،بــل عــى
العكــس أن القانــون قــد خالــف نفســه عندمــا اســتبعد مجلــس القضــاء
يف اإلقليــم مــن لجنــة االختيــار كــا ذكــر ســلفاً.

 - 7القانــون ولــد ميتــاً ألنــه اســتبعد مجلــس القضــاء يف االقليــم
مــن لجنــة االختيــار فكيــف ســيكون للقضــاة مــن األك ـراد ألن املجلــس
 - 3جــاء يف التعديــل بــأن رئيــس املحكمــة االتحاديــة العليــا عضــو ســوف ميتنــع عــن الرتشــيح وبالنتيجــة التنعقــد املحكمــة ألن فيهــا نقــص
يف لجنــة االختيــار بينــا الرئيــس الحــايل اصبــح خــارج الخدمــة بســبب األعضــاء وهــذه املحكمــة يجــب أن تنعقــد بجميــع أعضائهــا وســنعود
احالتــه اىل التقاعــد عــى وفــق نــص املــادة ( )3مــن قانــون التعديــل لــذات الف ـراغ الحاصــل اآلن.
والقانــون اعتــر نافــذ مــن تاريــخ إق ـراره يف مجلــس النــواب وبذلــك
أصبــح رئيــس املحكمــة االتحاديــة خــارج الخدمــة مــن تاريــخ نفــاذ  - 8القانــون خالــف ق ـرار املحكمــة االتحاديــة العليــا رقــم  44لســنة
القانــون  ،فكيــف ســيحرض مــع لجنــة االختيــار وهــو ليــس رئيســاً  2015يف  2015/4/28والــرأي الصــادر بتاريــخ 2012/11/18والــذي نــص
للمحكمــة وهــذه مخالفــة لســياقات الترشيــع وســنكون أمــام فــراغ ( ان الذهــاب اىل تعديــل قانــون املحكمــة االتحاديــة رقــم ( )30لســنة
 2005يلــزم أن ال يخــرج املــروع ســواء كان بشــكل قانــون أو تعديــل
يتعــذر معــه تشــكيل املحكمــة االتحاديــة العليــا
القانــون النافــذ عــن نصــوص الدســتور وباألخــص نــص املــادة (/92
 - 4وقــع القانــون يف مخالفــة دســتورية واضحــة عندمــا ســحب ثانيــا ) حيــث تلــزم أن يصــدر قانــون املحكمــة االتحاديــة او تعديــل
صالحيــة رئيــس الجمهوريــة الحرصيــة باصــدار مراســيم تعيــن القضــاة القانــون النافــذ بالنصــاب املنصــوص عليــه يف املــادة  92مــن الدســتور
مبوجــب (/73ســابعاً) ومنحهــا اىل رئيــس مجلــس النــواب عندمــا أجــاز وهــو نصــاب الثلثــن والذهــاب اىل خــاف ذلــك بالنســبة اىل التعديــل
إصــدار أمــر تعيــن القضــاة مــن رئيــس الســلطة الترشيعيــة وهــذه ليس املقــرح يشــكل مخالفــة دســتورية  ،ونركــز هنــا عــى أن قانــون املحكمــة
مــن صالحيــات مجلــس النــواب ألن األمــر تنفيــذي وليــس ترشيعي ـاً .االتحاديــة العليــا  -إنشــا ًء وتعديــاً اختصــه الدســتور بنصــاب معــن
للمصادقــة عليــه ( بقانــون يســن بأغلبيــة ثلثــي أعضــاء مجلــس النــواب
) وال يجــوز مخالفــة ذلــك إنشــا ًء وتعدي ـاً وهــذا نــورد يف بيــان نــره
 - 5مجلــس القضــاء االعــى أصــدر بيان ـاً رســمياً دعــا إىل اجتــاع يف الدكتــور عــار طعمــة عــن كتلــة النهــج النهــج الوطنــي .وحيــث إنــه
يــوم االثنــن لرتشــيح االعضــاء واالحتفــال بالقضــاة املتقاعديــن بينــا ص ـ ّوت عــى التعديــل باألغلبيــة البســيطة فأنــه خالــف ق ـرار املحكمــة
القانــون مــازال يف مرحلــة الترشيــع ألن القانــون التــري أحكامــه إال االتحاديــة الــذي هــو بــات وملــزم للكافــة مبوجــب املــادة  )094مــن
إذا نــر يف الجريــدة الرســمية وعــى وفــق أحــكام املــادة (/1ثانيـاً) مــن الدســتور التــي جــاء فيهــا اآليت (قـرارات املحكمــة االتحاديــة العليــا باتّــة
قانــون النــر يف الجريــدة الرســمية رقــم  78لســنة  1977التــي جــاء وملزمــة للســلطات كافــة).
فيهــا اآليت (ثانيــا  :يعتــر جميــع مــا ينــر يف (الوقائــع العراقيــة) النــص * قايض متقاعد
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من رائدات حقوق املرأة العراقية ..
( صبيحة الشيخ داود ) ...١٩٧٥-١٩١٢هدى شعراوي العراق
مــع بدايــات العقــد الثــاين مــن القــرن العرشيــن ،ولــدت
صبيحــة الشــيخ داود ،وهــي أول فتــاة عراقيــة ،دخلــت
كليــة أو مدرســة الحقــوق يف العراق،وقــد اطلــق الكثــرون
مــن رواد النهضــة النســوية يف العــراق عليهــا اســم(هدى
شــعراوي العــراق) تيمنــا ومقارنــة لهــا مــع رائــدة النهضــة
النســوية يف مرص(هــدى شــعراوي)يف الحقيقــة تعتــر اول مــن
فتــح البــاب أمــام املــرأة املســلمة لولــوج املناطــق املغلقــة يف
التعليــم للرجــال .وهــي مــن أرسة ذات توجــه دينــي اشــتهرت
بالتقوى.فوالدهــا هــو الشــيخ (احمــد الــداود)
تقلــد منصــب وزيــر األوقــاف يف وزارة عبــد
املحســن الســعدون .يقــول عنهــا األســتاذ منــر
القــايض اول عميــد عراقــي لكليــة الحقــوق (ان
النهضــة النســوية الثقافيــة التــي اقتحمتهــا
االســتاذة ؛صبيحــة الشــيخ داود يف الدراســة
العاليــة ،قــد اتــت مثارهــا النافعــة وامتــد
مفعولهــا إىل ســائر مــدن العــراق عــى اختــاف
عنــارصه .واديانــه ومذاهبــه ) لقــد كان لالنســة
صبيحــة الشــيخ داود رشف تســجيل وتوثيــق
نضــال املــرأة العراقية،مــن أجــل الحصــول عــى
الحــد االدىن مــن حقوقهــا ففــي مؤلفهــا املعنــون(اول الطريــق)
الــذي صــدر العــام  ١٩٥٧وقــد اهدتــه لــروح والدتهــا وفــاءا
ملوقفهــا املســاند لهــا يف كفاحهــا املــرف للمــرأة العراقيــة
حيثــا تكــون يف العــراق فهــي ذات توجــه بعيــد عــن اي
تعصــب أو نزعــة طائفيــة  ،مــع أن والدهــا كان يقــول
نحــن مــن جــذور حســينية .و تقــدم لنــا صــورة مختلفــة لهــذا
الكفــاح فهــي تحدثنــا عــن دور املــرأة العراقيــة يف ثــورة
العرشيــن مستشــهدة أن امــرأة مــن عشــرة(بني عــارض) يف
قلعــة الثــورة الرميثــة  -،كان لهــا ثالثــة اوالد وزوجهــا مــع
الثوار-،فــا كاد القتــال ينشــب مــع القــوات الربيطانية،حتــى
وقفــت مــع املقاتلــن وســط املعركــة ناثــرة شــعرها وهــي
تنشــد باهازيــج الهوســات الفراتيــة.
ويــن اخويت الطيبــن .اهل الحمية
انطــوا تلف للديــن .باملية مية
وملا استشــهد ولدها االكرب جلســت تلثم جروحه وتقول..
عفية ولدي..شــيال رايس
ردتك ترد،ذولة الجوايس
ومبوتتــك كويت بايس
مــن هنــا يظهــر أن كفــاح املــرأة العراقيــة مــن أجــل
الحريــة واكبــه كفــاح مــواز للحصــول عــى فــرص متكافئــة

فائز موفق البيايت *

يف التعليــم اســوة بالرجل..ففــي جــو تلبــد بالجهــل والظاللــة
وجــد التعليــم النســوي طريقــه اول مــرة عندمــا قــرر
الــوايل (نامــق باشــا) العــام  ١٨٩٩انشــاء اول مدرســة لتعليــم
اإلنــاث للدراســة االبتدائيــة واملتوســطة دعاهــا (انــاث
رشــدية مكتبــي) تقــول االنســة (صبيحــة) ونحــن تدعوهــا
كذلــك لعــدم زواجهــا (انــه حتــى العــام ، ١٩٣٦كان مجــرد
التفكــر يف دخــول الفتــاة العراقيــة إىل معهــد عــال ،يعــد
مغامــرة خطــرة تصدمهــا الكثــر مــن العقبــات ؛ فــكان ال
بــد مــن معركــة قاســية ،وهــي تعــد نفســها
لدخــول كليــة الحقــوق ،ولكنهــا انتــرت يف
هــذه املعركــة ،بفضــل مســاندة والدتهــا لهــا
وكذلــك والدهــا ،وجمهــرة املتنوريــن مــن
مثقفــي بغــداد .كان يومهــا األول يف كليــة
الحقــوق صعبــا للغايــة تحدثنــا عــن ذلــك
قائلــة( عنــد بــاب الكليــة انتزعــت والــديت
الربقــع عــن وجهــي ،وبقيــت امتســك بالعبــاءة
واشــد عليهــا بقــوة  ،وخاطبــت والــديت
الطــاب املتجمهريــن عنــد مدخــل الكليــة
قائلــة لهم؛؛اعتقــد أنكــم ســتعاملون اختكــم
معاملــة طيبــة وانــا أتركهــا امانــة لديكــم؛؛وكان لهــذه
الكلــات وقــع الســحر عــى الطلبة..وهنــا تتذكــر الســت
صبيحــة كيــف شــاركت وهــي يف التاســعة مــن عمرهــا يف
مهرجــان ( ســوق عــكاظ) الــذي أقيــم يف العــام  ١٩٢٣ومــا
أثــاره مــن ســخط يف األوســاط املحافظــة يف العراق.ومدعــاة
اســتنكارهم ..كيــف تشــرك فتــاة يف التاســعة مــن عمرهــا
يف تأديــة دور الخنســاء يف ســوق عــكاظ وهــي فــوق بعــر،
كونهــا مــن عائلــة لهــا جــذور دينيــة .ولكــن يف هــذا املهرجــان
االقتحامــي دوى صــوت املــرأة العراقيــة دويــا كبريا،وتقدمــت
املــرأة العراقيــة تشــق طريقهــا مــن أجــل أن تنــال حقوقهــا
املرشوعــة ظمــن ضوابــط الديــن والعــرف والخلــق الكريــم
،اســوة باخيهــا الرجــل ،واليــوم نشــهد املــرأة العراقيــة
الباســلة والنبيلــة وقــد اقتحمــت كل مجــاالت العمــل
الرشيــف ،لتثبــت وبحــدارة أنهــا ال تقــل كفــاءة عــن أخيهــا
الرجــل،ان مل تتفــوق عليــه يف بعــض املجاالت،هــذا مل يتــأىت
لــوال نضــال املــرأة العراقيــة ومســاندة اخوتهــا مــن الرجــال
العراقيــن ذوي الشــهامة....فتحيةلصبيحة الشــيخ داود وهــي
تتقــدم الركــب .النهضــوي دون مبــاالت بالصعــاب  .إذن هــو
نضــال يســتحق وقفــة تكريــم ..لقــد فارقــت صبيحــة الشــيخ
داود الحيــاة العــام  .١٩٧٥ولكــن جــذوة اوقدتهــا مل تــزل
مثــل فراشــة ترفــرف فــوق قربهــا .
* ماجســتري علوم عســكرية
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االنتعاش االقتصادي العاملي وشيك
ولكن ليس يف البلدان الفقرية
تشــر التوقعــات االقتصاديــة إىل أن الــرر الناجــم عــن أزمــة كورونــا ليــس
بنفــس مســتوى الــرر الــذي تســببت فيــه األزمــة املاليــة لعــام  .2008لكــن
هــذا ينطبــق بشــكل خــاص عــى البلــدان الغربيــة.
التعــايف االقتصــادي العاملــي مــن أزمــة كورونــا جــار ،لكــن توزيعــه غــر
متســاو؛ إذ البلــدان الناميــة والناهضــة عــى وجــه الخصــوص هــي األكــر
تــررا مــن البلــدان الصناعيــة .نــر ذلــك صنــدوق النقــد الــدويل ()IMF
يف تقريــره نصــف الســنوي عــن آفــاق االقتصــاد العاملــي ،والــذي صــدر يــوم
الثالثــاء  6نيســان| أبريــل .2021
تحســنت اآلفــاق االقتصاديــة العامليــة بشــكل طفيــف ،لكــن التباينــات بــن
الــدول تبــدو كبــرة؛ إذ تــأيت الواليــات املتحــدة يف املقدمــة ،ومــن املرجــح
أن تعــوض الــرر الناجــم عــن كورونــا هــذا العــام .أمــا بالنســبة إىل معظــم
البلــدان األخــرى ،يحــدث هــذا لكنــه ســيتأخر كثــرا .وســتعمل إســبانيا أو
إيطاليــا ،بقطاعيهــا الســياحيني الكبرييــن يف هــذا االتجــاه ،لكــن ذلــك ميتــد
إىل عــام  2023عــى األقــل.
وبحســب صنــدوق النقــد الــدويل ،يف العــام املــايض ،تــم تقديــم مبلــغ
هائــل قــدره  16ألــف مليــار دوالر ( 13500مليــار يــورو) مــن املســاعدات
االقتصاديــة مــن قبــل جميــع دول العــامل – يف شــكل مســاعدات أو عــى ســبيل
املثــال ،بصــورة تأخــر دفــع الرضائــب .بــدون هــذا الدعــم ،لــكان معــدل
الركــود الــذي حــدث (بلغــت نســبة االنكــاش االقتصــادي العاملــي  3,3يف
املائــة) أكــر بثــاث م ـرات.
بالنســبة إىل البلــدان الغربيــة ،فــإن األرضار التــي لحقــت بهــا أقــل مــن
األرضار التــي تســببت بهــا األزمــة املاليــة لعــام  .2008ومــع اقـراب التعــايف،
فــإن وضــع البلــدان الناهضــة والناميــة يتســم بالخطــورة بدرجــة أكــر؛ إذ
هنــاك خطــر يتمثــل يف أن أســعار الفائــدة يف البلــدان الصناعيــة التــي ظلــت
منخفضــة للغايــة يف الوقــت الحــايل ،ســرتفع مــع تقــدم االنتعــاش االقتصــادي.
ميكــن أن يحــدث هــذا بشــكل خــاص يف الواليــات املتحــدة .يف هــذه الحالــة،
ميكــن أن تتوجــه التدفقــات املاليــة الدوليــة إىل البلــدان الغربيــة ،مام يتســبب
يف جفــاف التمويــل يف البلــدان الناهضــة ،ومــن ثــم حــدوث أزمــات.
االنتعاش غري املتكافئ
قالــت جيتــا جوبينــاث كبــرة االقتصاديــن يف صنــدوق النقــد الــدويل يــوم
الثالثــاء  6نيســان| أبريــل  ،2021إن هــذا االنتعــاش غــر املتكافــئ هــو مــا
يقلــق صنــدوق النقــد الــدويل .ويقــدر تراجــع رفاهيــة الفــرد بســبب الوبــاء
مبتوســط  2,3يف املئــة يف البلــدان الغربيــة ،و  4,7يف املائــة يف البلــدان الناهضــة
(وحتــى  6,1يف املائــة إذا مل يتــم تضمــن الصــن) و  5,7يف املائــة يف البلــدان
الناميــة .وألول مــرة منــذ مطلــع القــرن ،يظهــر املزيــد مــن الفقـراء املدقعــن
يف جميــع أنحــاء العــامل ،حــوايل  95مليــون مقارنــة بالتنبــؤات الســابقة للوبــاء.
يف العــام املــايض ،وافقــت مجموعــة العرشيــن (أهــم البلــدان بالنســبة
لالقتصــاد العاملــي) بالفعــل عــى وقــف ســداد ديــون البلــدان ذات الدخــل
املنخفــض .وهــذا األســبوع ،تــم إدراج هــذه املســألة عــى جــدول أعــال
االجتــاع الربيعــي الــذي تعقــده مجموعــة العرشيــن وصنــدوق النقــد
الــدويل.
كــا أن زيــادة مقــدار حقــوق الســحب الخاصــة ( )SDRsمــن صنــدوق
النقــد الــدويل التــي تتمتــع بهــا البلــدان مطروحــة اآلن عــى طاولــة النقــاش.
وتتكــون حقــوق الســحب الخاصــة -وهــي العملــة االحتياطيــة لصنــدوق النقد
الــدويل -مــن ســلة مــن العمــات القويــة (الــدوالر واليــورو والجنيــه والــن
والرينمينبــي الصينــي) .وتتمتــع كل دولــة مــن الــدول األعضــاء يف صنــدوق
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النقــد الــدويل بإمكانيــة الوصــول إىل مقــدار مــن
حقــوق الســحب الخاصــة ،والتــي تكــون مبثابــة
ضــان لقــرض رسيــع ميكنهــا الحصــول عليــه مــن
الصنــدوق ،دون رشوط كثــرة.
قــد يكــون كثــر مــن البلــدان الناميــة
والناهضــة يف ورطــة بســبب الوبــاء وبســبب
قروضهــا املســتحقة بالفعــل مــن العمــات
القويــة أو قــد تحتــاج إىل مزيــد مــن التمويــل يف
املســتقبل .وميكــن أن تــؤدي زيــادة مقــدار حقــوق الســحب الخاصــة التــي
أساســا نو ًعــا مــن احتياطــي النقــد األجنبــي اإلضــايف إىل التخفيــف مــن
تشــكل ً
أعبــاء هــذه البلــدان.
تتمثــل النقطــة املهمــة يف أن حقــوق الســحب الخاصــة يتــم توزيعهــا مبــا
يتناســب مــع حجــم اقتصــادات البلــدان األعضــاء .لذلــك ســينتهي األمــر
بالبلــدان ذات الدخــل املنخفــض بحصولهــا عــى  21مليــار دوالر مــن مجمــوع
 650مليــار دوالر تعهــدت مجموعــة العرشيــن بدفعهــا لصنــدوق النقــد
الــدويل مؤخ ـرا.
قالــت كبــرة االقتصاديــن جوبينــاث إن الســيناريوهات االقتصاديــة يف
جميــع أنحــاء العــامل تعتمــد بشــكل كبــر عــى مســار الوبــاء ومعــدالت
التطعيــم .فاألهــم هــذا العــام ،وف ًقــا لصنــدوق النقــد الــدويل ،هــو تلقيــح أكــر
عــدد ممكــن مــن األشــخاص يف أرسع وقــت ممكــن .ســيتم يف معظــم البلــدان
الصناعيــة ،االنتهــاء مــن هــذه العمليــة بحلــول صيــف هــذا العــام .لكــن لــن
تكــون كثــر مــن البلــدان الناميــة مســتعدة لذلــك حتــى نهايــة عــام .2022
طالبــت جانيــت يلــن وزيــرة الخزانــة األمريكيــة يف خطــاب ألقتــه يــوم
االثنــن  5نيســان| أبريــل  2021بإقــرار حــد أدىن لرضيبــة الــركات عــى
مســتوى العــامل .إذ ترغــب الواليــات املتحــدة يف أن تقــوم بلــدان مجموعــة
العرشيــن ذات االقتصاديــات األكــر أهميــة يف العــامل ،مبناقشــة هــذا املوضــوع
يف اجتامعهــا هــذا األســبوع.
يرتبــط االقــراح هــذا بخطــة إدارة بايــدن الضخمــة املخصصــة للبنيــة
التحتيــة التــي خُصــص لهــا  2300مليــار دوالر أمريــي والتــي ســيجري متويلهــا
مــن خــال زيــادة الرضائــب عــى الــركات األمريكيــة .لذلــك ،يجــب رفــع
رضيبــة الــركات يف الواليــات املتحــدة مــن  21يف املائــة إىل  28يف املائــة.
وميكــن أن يســاعد تحديــد حــد أدىن ملعــدل الرضيبــة العاملــي عــى الــركات يف
منــع الــركات األمريكيــة مــن اللجــوء إىل البلــدان األخــرى إذا تــم رفــع معــدل
الرضيبــة يف الواليــات املتحــدة.
عــى الرغــم مــن أن صنــدوق النقــد الــدويل يؤيــد تحديــد حــد أدىن للرضيبة
أساســا ملنــع التهــرب
عــى مســتوى العــامل وف ًقــا لجوبينــاث ،فــإن هــذا يهــدف ً
الرضيبــي ولضــان قــدرة الــدول عــى متويــل نفســها بشــكل ٍ
كاف .وأشــارت إىل
أن التخفيــض الرضيبــي األمريــي يف عــام  2017يف عهــد ترامــب ،أعــاد عــددًا
قليــا مــن الــركات إىل الواليــات املتحــدة مــا كان متوق ًعــا .عــى العكــس مــن
ذلــك ،قــد تــؤدي الزيــادة يف الرضيبــة إىل انتقــال أعــداد أقــل مــن الــركات
خــارج الواليــات املتحــدة.
بالنســبة إىل هولنــدا ،يقــدر الصنــدوق بــأن النمــو االقتصــادي ســيكون
بنســبة  3,5يف املائــة هــذا العــام .وهــذه النســبة أكــر بكثــر مــا توقعــه
مكتــب التخطيــط املركــزي الهولنــدي األســبوع املــايض ،والــذي جــاء عنــد 2,2
يف املائــة فقــط .علــا ليــس يف الغالــب أن تختلــف التوقعــات كثــ ًرا فيــا
بينهــا.
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ابراهيم املشهداين

يعــاين العــراق العديــد مــن املشــاكل الخاصــة
بالصناعــة الدوائيــة التــي أوصلــت عمليــة انتــاج األدويــة
واملســتلزمات الطبيــة إىل مرحلــة تصنيــع دوايئ بســيط ال
ميكــن مقارنتــه بحجــم اإلنتــاج املطلــوب لســد الطلــب
املحــي والتخفيــف عــن كاهــل املواطنــن الغارقــن يف
دوامــة األدويــة املســتوردة التــي اســتحوذت عــى الجــزء
األكــر مــن مداخيلهــم ،يجــري هــذا كلــه يف وقــت تطــورت
األمــراض وتنوعــت ارتباطــا بتزايــد حجــم الســكان.

بعــد أن كان مجموعهــا  40مصنعــا،
غــر أن الكثــر منهــا قــد اختفــى بســبب
التغيــر يف نشــاطها واالنعطــاف الكبــر
يف سياســة الدولــة التــي أهملــت
مجمــل الصناعــة الوطنيــة ومــن
ضمنهــا الصناعــة الدوائيــة انطالقــا
مــن املدرســة الفكريــة التــي انتعشــت
بعــد االحتــال االمريــي.

لقــد ســجل العــراق أوىل تجاربــه الرائــدة يف مجــال
انتــاج األدويــة بعيــد ثــورة  14متــوز ،إذ عقــدت الحكومــة
حزمــة مــن االتفاقيــات مــع االتحــاد الســوفيتي يف تلــك
الحقبــة الزمنيــة ،وإثــر ذلــك تــم تأســيس الرشكــة العامــة
لصناعــة األدويــة وأنشــأ أول املصانــع يف ســامراء يف عــام
 1965وبــارش باإلنتــاج الفعــي يف عــام  ،1971واســتنادا
إىل قانــون الــركات رقــم  22لســنة  1997تــم تغيــر
اســمها إىل الرشكــة العامــة لصناعــة األدويــة واملســتلزمات
الطبيــة ،وتبعــا لذلــك تطــور انتــاج معمــل أدويــة ســامراء
ليشــمل معظــم املنتجــات الصيدالنيــة والتــي تبلــغ 350
نوعــا مــن األدويــة باإلضافــة إىل غــاز االوكســجني وغــاز
التخديــر والزجــاج العلمــي ،فضــا عــن املحاقــن الطبيــة
التــي اســتمر انتاجهــا ،ويف ســجل هــذه التجربــة أيضــا عــى
ســبيل املثــال فــإن معمــل انتــاج األدويــة واملســتلزمات
الطبيــة يف نينــوى قــد بــرز يف جــودة اإلنتــاج وكفاءتــه
العالجيــة ،لهــذا فــاز بشــهادة الجــودة الدوليــة ISO9001
وشــهادة جــودة ثانيــة مــن هيئــة االعتــاد األســرالية يف
انتــاج العديــد مــن املســتحرضات الطبيــة مبــا فيهــا مضــادات
الرسطــان وماليــن القنــاين مــن املحاليــل الوريديــة املنقــذة
للحيــاة ،لكــن الدولــة أدارت لهــا ظهــر املجــن عــر سياســة
الســوق املفتوحــة واالهتــام باالســترياد الخارجــي رغــم
تكاليفــه الباهظــة بالعملــة الصعبــة ،لقــد كان واضحــا
أن الهــدف الرئيــي للرشكــة ومصانعهــا املنتــرة يف بعــض
املحافظــات دعــم االقتصــاد الوطنــي عــن طريــق صناعــة
األدويــة واملســتلزمات الطبيــة ومســتحرضات التجميــل
وفــق املعايــر الدوليــة لــي تســهم يف ســد حاجــة البــاد
مــن األدويــة البرشيــة واألدويــة البيطريــة.

إن التجربــة العراقيــة لــو قــدر لهــا أن تســتمر بنفــس
القــوة التــي انطلقــت فيهــا واملســتوى الــذي وصلــت اليــه
يف ســد حاجــة الســوق العراقيــة لــكان العــراق واحــدا مــن
الــدول التــي تتصــدر يف انتــاج األدويــة لــوال التحديــات
والعقبــات التــي واجهتهــا ويف املقدمــة منهــا السياســات
الحكوميــة واهــال دعــم مصانــع األدويــة واملســتلزمات
الطبيــة مــا أفقــدت الثقــة باملنتــج الوطنــي واطــاق
العنــان لــركات اســترياد األدويــة بعضهــا غــر مجــاز يف
اســترياد األدويــة اتخــذت لنفســها مكانــة متميــزة يف ســوق
االســتهالك دون رقابــة أو حســاب لنــوع األدويــة املســتوردة
ناهيــك عــن االرتفــاع الجنــوين يف االســعار الــذي أرهــق
ميزانيــات املواطنــن.

اننــا نعتقــد أن مراجعــة السياســات الحكوميــة فيــا
يتعلــق بالحركــة التصنيعيــة مبــا فيهــا صناعــة األدويــة مــن
أجــل تدعيــم الســوق الوطنيــة والحفــاظ عــى العملــة
الصعبــة وانعــاش االقتصــاد يتطلــب مــن بــن أمــور
كثــرة قيــام الحكومــة بإيــاء اهتــام أكــر مبجــال تطويــر
وتوســيع البنيــة التحتيــة ملصانــع األدويــة يف العــراق عــن
طريــق توســيع الخطــوط اإلنتاجيــة للمصانــع املوجــودة
حاليــاً والعمــل عــى إنشــاء مصانــع جديــدة ميكنهــا توفــر
الحاجــة املحليــة ملختلــف أنــواع األدويــة واملســتلزمات
الطبيــة األخــرى للمواطنــن ومبــا يغطــي أغلــب املحافظــات
العراقيــة ،وميكــن أن يكــون الدعــم بواســطة تخصيــص
املســاحات املالمئــة إلنشــاء هــذه املصانــع وأن يراعــى
التوزيــع الجغــرايف املالئــم لهــا ومبــا ميكنهــا مــن أداء
دورهــا بالصــورة الصحيحــة وتغطيــة الطلــب املتزايــد ،كــا
أنّ عوامــل الدعــم األخــرى تتمثــل بتوفــر املبالــغ املاليــة
ومــن املعلــوم أن املصانــع الدوائيــة تتــوزع يف محافظــات الالزمــة لألعــال اإلنشــائية لهــذه املصانــع وتوفــر املكائــن
بغــداد واملوصــل وصــاح الديــن وبابــل وديــاىل وعددهــا  17واآلالت الخاصــة بالخطــوط اإلنتاجيــة ملختلــف أنــواع
وحــدة انتاجيــة تقــوم بإنتــاج األدويــة واملــواد الصيدالنيــة األدويــة التــي ســتقوم هــذه املصانــع بإنتاجهــا.
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أزمة املثقف العريب بني غربتني

أكرم الشيخ مقلد

نتجــاوز أزمنــة ســابقة ونقــول أن املثقــف
العــريب ومنــذ أواخــر القــرن التاســع عــر ،قــد
تعــرض للكثــر مــن االضطهــاد وخصوصــا مــع
تنامــي أصــوات حــرة ،متثلــت يف كتــاب مثــل
(عبــد الرحمــن الكواكبي)صاحــب كتــايب (ام
القرى،وطبائــع االســتبداد) والتــي تنــاول فيهــا
بالنقــد مامرســة االضطهــاد مــن قبــل الحاكــم أو
الســلطة الجائــرة متأثــرا بكتابــات جــان جــاك
روســو يف العقــد االجتامعــي وكتابــات مونتوســكيو يف روح الرشائــع ..هــذا
االضطهــاد بأشــكاله املختلفــة املاديــة واملعنويــة دفعــت الكثرييــن مــن
املثقفــن العــرب للهجــرة التــي اتخــذت اتجاهــن أمــا هجــرة خــارج الوطــن
االم كــا فعــل الكثــرون مــن كتــاب و شــعراء لبنــان نهايــة القــرن التاســع
عــر .ومنهــم ...جــران خليــل جربان...ميخائيــل نعيمة...ايليــا ابــو مــايض.
هربــا مــن تعســف الســلطة العثامنيــة.
وامــا هجــرة داخــل الوطــن هــي حالــة اغــراب .وبالنســبة لحالــة الهجــرة
خــارج الوطــن فهــي هجــرة أو منفــى قــري يلجــأ لــه املثقــف بعيــدا
اوتجنبــا الضطهــاد مــادي أو معنــوي يطــال كرامته..وقــد انتقــد البعــض هــذا
اإلج ـراء باعتبــاره ال يشــكل حــا ملشــكلة انعــدام الدميقراطيــة .وقــد تجلــت
لنــا هــذه املســأله يف الع ـراق عــر العقــود املاضيــة يف زمــن صــدام .كذلــك
تجــذرت طائفيــا بعــد أحــداث العــام .٢٠٠٣فقــد فقــدت الســاحة الثقافيــة
العراقيــة ،الكثــر مــن كبــار مفكرينــا مــن شــعراء وأدبــاء ومثقفــن ،ونقــاد
ذلــك أنهــم غــردوا خــارج نطــاق الــرب الســلطوي،هذا األمــر مل يقتــر عــى
الع ـراق وحــده  .فقــد شــهدت مــر وهــي متثــل اطاللــة الثقافــة العربيــة
الكثــر مــن أوجــه االضطهــاد .منهــا أن كتابــات الكاتــب املعروف(فــرج فــودة
)أودت بحياتــه وكذلــك تعــرض الكاتــب املرسحــي توفيــق الحكيــم ملحاولــة
اغتيــال ملواقفــه الفكريــة التــي تناهضهــا الجامعــات األســامية املتطرفــة..
خصوصــا يف أواخــر الســبعينيات الثامنينات..وليــس آخرهــا .ماجوبهــت بــه
الدكتــورة (نــوال الســعداوي) وكذلــك نــر حامــد أبــو زيد.بحيــث حكمــت
إحــدى محاكــم القاهــرة عليــه لتفريــق زوجتــه باعتبــاره مرتــدا عــن اإلســام.
يف حقيقــة األمــر أن بعــض الكتــاب واملثقفــن العــرب الذيــن غــادروا
اقطارهــم بســبب مــن تلــك الظــروف القاهــرة.مل يعــودوا إىل بلدانهــم وإمنــا
مكثــوا يف دول املهجــر .الســؤال ..كيــف إذن أن تتعمــق مفاهيــم الحريــة
وحريــة الفكــر يف املقدمــة منهــا وقــد خلــت الســاحة الثقافيــة مــن ادميهــا
الثقايف.االيســتحق الوطــن أن نضحــي ألجلــه ..بــل إن البعــض قــال ان اي
تفكــر لخــروج املثقــف مــن بــاده حتــى مــع وجــود الســلطة الغاشــمة هــو
هــروب مــن التصــدي لواقــع فاســد .يف أواســط الســبعينات شــن الســادات
حملــة مــن القمــع الجائــر ضــد املثقفــن التقدميــن يف مــر مــا اضطرهــم
الن بتوزعــوا املنــايف ،فقــدم الكثــرون منهــم للعـراق ومنهــم املرحــوم (الفريد
فرج)مــع مجموعــة كبــرة مــن املثقفــن املرصيني.ولكــن بعــد فــرة مل تطــول
فضــل الكثــرون منهــم العــودة ملرص.النهــم اكتشــفوا أن مكانهــم الحقيقــي
لتصحيــح األوضــاع ســيكون عــر نضالهــم يف وســط شعبهم.وســيكون مؤث ـرا
وجــادا .اخــرا أن مالمســة الجـراح عــن قــرب هــو أقــرب لشــفائها عــن بعــد.
ان غربــة املثقــف يجــب وبالــرورة أن يوظفهــا إيجابيــا لتحقيــق فعــل
مؤثــر ،يحقــق طموحــات شــعب ينتمــي له..فالثقافــة ليــس بروجــا عاجيــا وال
مكتبــات فارهــة متــارس مــن خلفهــا ثقافــة ارســتقراطية مابينهــا وبــن شــعبها
فواصــل التحــد مــن العزلــة .القلــم هــو ســيف املثقــف وهــو اقــوى ســاح..
ففــي البــدء كانــت الكلمــة.
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ترشيعات اإلعالم والرأي

رحيم الشمري

– حتــى االن ال يوجــد قانــون رصيــح خــاص
باالعالم
– تدفــع منظمــة االمــم املتحــدة اليونســكو
(للثقافــة واالعــام والفنــون والرتبيــة واملعرفــة)
والصحفيــن واملجتمــع املــدين باتجــاه ترشيــع
قانــون مبســتوى القوانــن الدوليــة
– تضطــر املحاكــم اىل تطبيــق عــدد مــن
مــواد قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 111
لســنة  1969الخاصــة بأمــن الدولــة والوثائــق
والقــذف والتشــهري  ،وقانــون املطبوعــات العراقــي رقــم 206لعــام ،1968
وكالهــا ليــس قوانــن اعــام
– قانــون نقابــة الصحفيــن العراقيــن رقــم 178لســنة  1969ينظــم قطــاع
املهنــة فقــط  ،وكذالــك قانــون حقــوق الصحفيــن العراقيــن  21لســنة 2011
الــذي مينــح حقــوق العمــل الصحفــي  ،وكالهــا ليــس قوانــن اعــام
– كان قانــون وزارة االعــام الصــادر عــام 1974املعــدل عــام  ،1977حــدد
وتنــاول كل يش باالعــام لكــن بعــد عــام  2003تــم إلغاءهــا مــع دخــول قــوات
االحتــال االجنبيــة  ،وقيامهــا بإلغــاء وزارة الدفــاع والدولة للشــؤون العســكرية
واالعــام و 14جهــاز امنــي عــدا الرشطــة
– رســمت املــادة 38مــن دســتور جمهوريــة العــراق لعــام 2005حريــة
التعبــر عــن ال ـراي والصحافــة واالعــام والنــر مكفولــة (مطلقــة) وحــددت
تنظيمهــا بقانــون  ،ورغــم ان الدســتور اعــى ترشيــع بهــرم الترشيعــات  ،لكنهــا
مقيــدة بــن عــدم الترشيــع لقانــون واســتغالل الجهــات التنفيذيــة والحكومات
لسلطا تهم
– اصــدر الحاكــم املــدين لســلطة االئتــاف املؤقتــة املنحلــة برميــر االمــر
65لعــام 2004الــذي ينظــم الطيــف الــرددي والرســوم والغرامــات واإلرســال
للفضائيــات واإلذاعــات وجبايــة رســوم عاليــة  ،ولكــن ليــس قانــون اعــام
– لدينــا قانــون النــر بالجريــدة الرســمية  ،رقــم 78لســنة  ،1977وقانــون
اإليــداع بــدار الكتــب والوثائــق رقــم 37لســنة  ،1970وقانــون املطابــع رقــم
189لســنة  ،1969وجميعهــا ليســت قوانــن اعــام
– قانــون شــبكة االعــام العراقــي لعــام 2015ينظــم عمــل اعــام الدولــة
قنــوات العراقيــة وإذاعتهــا وصحيفــة الصبــاح ومطبوعاتهــم  ،وليــس قانــون
للصحفيــن ووســائل االعــام  ،كذالــك قانــون هيئــة االعــام واالتصــاالت ووزارة
االتصــاالت اداريــة تنظيميــة وليســت قوانــن اعــام
– أوجــدت احــدى هيئــات محكمــة التمييــز (هيئــة متييــز اســتئناف
الرصافــة)  ،مبــدأ متيــزي تفســر مــا يكتــب وينــر مبواقــع التواصــل االجتامعي
والتعامــل معهــا  ،كــا يعامــل مــا ينــر بالصحــف والكتــب واملجــات لــي
تجــد حــل وســط يعتمــد القــايض واملحكمــة عليهــا لعــدم وجــود نــص بانهــا
اعــام ام مواقــع تواصــل.
– تحــاول الحكومــة ومجلــس النــواب مــع خوفهــا مــن اتســاع ســخط
الشــارع وزيــادة االزمــات  ،منــذ انطــاق تظاهـرات شــباط 2011التــي ألغــت
12وزارة  ،وآب  2015التــي اجــرت 15اصــاح  ،وترشيــن 2019التــي اســقطت
الحكومــة  ،ان تــرع قانــون التظاهــر والتعبــر عــن الـراي  ،وقانــون الجرائــم
االلكرتونيــة وقانــون اخــر للمعلوماتيــة  ،ويدفــع الصحفيني والناشــطني لترشيع
قانــون حــق الحصــول عــى املعلومــة وتنظيــم التجمــع واالحتجــاج  ،لكــن االم
املتحــدة وووســائل االعــام والجهــات الدوليــة تعــرض وترفــض.
ونحتــاج ترشيــع واضــح ورصيــح ورصــن (قانــون اعــام) ياخــذ رؤية واســعة
وعميقــة يكتــب مــن قبــل متخصصــن ولديهــم خــرة قانونيــة قضائيــة اعالمية
 ،وجانــب التقــدم التكنلوجــي والنظــم واملعلومــات  ،يعالــج كل يش ويجعــل
الصحفــي كيــف يعمــل ويعــرف الحقــوق والواجباتواملســؤولية األخالقيــة
والقانونيــة والدســتورية واملهنيــة
– يــارب ايــن يذهــب الصحفيــون مــن الســلطة التــي تســخر امكانيــات
الدولــة اجهــزة وعنــارص ضدهــم  ،ويقدمــون خدمــة مجانيــة ألركان الدولــة
ويدافعــون عــن الفقــر  ،ولهــم وقفــات مرشفــة امــام متــدد الفســاد وايقــاف
االٍرهــاب والتطــرف وتثقيــف املجتمــع؟
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نبــذة حيــاة الفقيــد األســتاذ حاتــم ( أبــو كريم )

• الفقيــد مــن مواليــد  1940ولد في مدينــة الكاظمية ببغداد .
• محامــي خريــج كليــة الحقــوق مــن القاهــرة فــي مصر .
• تعــرض الــى المضايقــة والمالحقــة مــن األجهــزة األمنيــة القمعيــة للنظــام
الدكتاتــوري الســابق  ،واضطــر للهجــر الــى دمشــق فــي ســوريا عــام . 1980
• شــارك كناشــط حقوقــي فــي تأســيس الجمعيــة العراقيــة لحقــوق اإلنســان مــع
بعــض الزمــاء األخريــن عــام . 1995
• انتخــب رئيســا ً للجمعيــة العراقيــة لحقــوق االنســان  /بغــداد عــام  2011بعــد
أختطــاف وغيــاب الدكتــور أحمــد الموســوي منــذ  6/3/2006فــي مقــر الجمعيــة
فــي بغــداد .
• اختيــر عــدة مــرات كمســؤول للجنــة التنســيقية فــي الداخــل للمنتــدى العراقــي
لمنظمــات حقــوق اإلنســان حتــى رحيلــه المؤســف فــي  28/3/2021أثــر مــرض
عضــال .
• كــرس حياتــه منــذ شــبابه فــي العمــل الوطنــي والقومــي العراقــي  ،وانخــرط
للعمــل فــي مجــال حقــوق اإلنســان منــذ تســعينيات القــرن الماضــي .
• تميــزت حياتــه بالمزيــد مــن المواقــف الشــجاعة مدافعــا ً صلبــا ً بنبــل وشــهامة
للتصــدي لإلنتهــاكات والدفــاع عــن المظلوميــن والمضطهديــن مــن كل أطيــاف
وأديــان ومذاهــب أبنــاء الشــعب العراقــي إلحتــرام حــق المواطنــة  ،وكان يتمتــع
برصيــد قانونــي وأخالقــي وعالقــات طيبــة مــع زمالئــه  ،وكان محــل تقديــر
الجميــع .
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