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المقدمة:
لم تختلف مؤشرات اوضاع حقوق االنسان في العراق خالل عام ( ،)2021عن مؤشرات االعوام السابقة له من
حيث تعدد االنتهاكات وشدتها واتساعها الذي شمل كل المناطق العراقية وان اختلفت النسب من محافظة الى
اخرى والمالحظ ايضا ان وقائعها المدمرة استهدفت الفئات السكانية المهمشة  ،المرأة ،االطفال  ،االقليات ،
الفقراء واصحاب الدخول المحدودة والفئات المهمشة االخرى واذا كان البد من توصيف لنوعية هذه االنتهاكات
فأن من االولوية االشارة الى الفساد واالوضاع االمنية  ،وانفالت السالح وانتشاره وكثرة عمليات القتل
والخصومات ،مع هامش واضح ايضا من عمليات الخطف والتغييب  ،وظواهر االتجار بالبشر  ،اضافة الى نزعة
التطرف ،التي مازالت تتحكم بالمشهد االجتماعي العام في اكثر من منطقة عراقية واحدة ،مع تجدد متكرر للهجمات
التي ينفذها االرهابيون بين الحين واالخر .
لقد اعتمدت المنظمة في منهجية اعداد هذا التقرير ،على الرصد الميداني لراصدي المنظمة في مواقع االحداث
ومن مقابالت الضحايا أو اقربائهم واصدقائهم ،وكذلك على ما ينشره اعضاء المنظمة ومؤازريها على منصة
الرصد والتوثيق وكذلك اعتمدت المنظمة على البيانات واالدبيات المنشورة عن االحداث والوقائع على منصات
اعالمية بعد التحقق منها ومقاطعتها مع المعلومات المتوفرة لدى المنظمة ،وفي ذات الوقت اعتمدت المنظمة في
اصدار هذا التقرير على المنهج الوصفي لالحداث والوقائع مع استخدام لغة حقوقية ومهنية واضحة.
ولنا ان نشير ايضا في اطار الرصد الذي اعتمدته منظمة حمورابي لحقوق االنسان ان اغلب االجراءات التي
اتخذتها الحكومة لردع االنتهاكات ظلت عمليات ترقيع امني ،وليس معالجات جذرية تزيح عن كاهل العراقيين
التهديدات التي يواجهونها ،بل ان منظمة حمورابي لحقوق االنسان رصدت ايضا ان االجراءات القضائية الرادعة
ال يتناسب عددها القليل مع حجم االنتهاكات واتساعها.
كما رصدت المنظمة ارتفاعا ملحوظا في االنتهاكات والمشاكل التي ضربت االالف من العوائل العراقية تنكيال
بالمرأة  ،ومن المفارقات ،ان ذلك جاء في الوقت الذي تمكنت  97امرأة من الحصول على عضوية مجلس النواب
خالل االنتخابات التي جرت في اوكتوبر  ، 2021والالفت ايضا ان اغلب منتهكي الحقوق االنسانية في العراق
هم من المعتاشين والمتعايشين مع السلطة السياسية ونفوذها المسرحي المعروف اضافة الى الظاهرة االرهابية
بكل تداعياتها المتطرفة .
ان منظمة حمورابي لحقوق االنسان اذا تصدر تقريرها هذا عن اوضاع حقوق االنسان في العراق لعام ،2021
فأنها تضعه امام المسؤولين من ادارة البالد وامام الهيئات الحقوقية والنخب الفكرية والثقافية واالعالمية ورجال
الدين المصلحين على امل ان يتم االنتباه االجرائي الى ما جاء به من وقائع ميدانية ،ينبغي التصدي لها في
اجراءات وقائية وعالجية ،وأال فأن البالد مقبلة على المزيد من التردي في اوضاعها الحقوقية. .
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-1االقليات:
واقع االقليات العراقية
لم يشهد واقع االقليات العراقية اية متغيرات جوهرية لصالح حقوقها المشروعة التي تطالب بها ،بالرغم من
وضوح هذه الحقوق واستنادها الى ما جاء في الدستور العراقي لعام  ، 2005وكذلك بموجب الصكوك والتشريعات
الدولية واالعالن العالمي لحقوق االنسان وادناه عدد من التشخيصات التي رصدتها منظمة حمورابي لحقوق
االنسان خالل عام 2021

1-1التجاوزات على االمالك والدور واالراضي :
• واصلت منظمة حمورابي لحقوق االنسان متابعاتها عن كثب مسألة التجاوزات على الدور وامالك المسيحيين
المغتصبة في بغداد ومحافظات اخرى  ،مقابل ذلك رحبت المنظمة بالخطوة التي اقدم اليها السيد مقتدى
الصدربتاريخ  ، 2021/1/2في تشكيل لجنة خاصة لمتابعة شكاوى المسيحيين والصابئة المندائيين الخاصة
باألمالك واالراضي والدور المغتصبة  ،فقد استطاعت هذه اللجنة وحسب متابعات منظمة حمورابي وعلى ضوء
وما اعلنه السيد حاكم الزاملي احد قيادي التيار الصدري من معالجة لما يقارب  120قضية في هذا الخصوص
من اصل اكثر من  3000تجاوز حصل على امالك المسيحيين ،هذا وقد كان سماحة السيد مقتدى الصدر قد اطلق
مبادرة انسانية في  2كانون الثاني  ، 2021بتشكيل لجنة خاصة لتلقي شكاوي المسيحيين ممن تعرضت امالكهم
وعقاراتهم الى االغتصاب ،على ان يقدم ضحايا اغتصاب هذه االمالك العقارية األدلة واالوراق الثبوتية كافة،
وكذلك االسماء والعناوين الى اللجنة التي تكونت من ( )5مسؤولين قياديين في التيار الصدري وهم كل من السيد
عون ال النبي  ،السيد حسن الموسوي  ،الحاج أبو ياسر  ،والسيد حسن الكعبي  ،والسيد حاكم الزاملي  .وقد
تضمنت المبادرة اشارة الى انها تشمل المسيحيين سواء كانوا داخل وخارج الوطن  ،مع التأكيد على ان سماحة
السيد مقتدى الصدر ،سيشرف شخصيا على عمل اللجنة مع اتخاذ اجراءات عادلة صارمة بحق المعتدين
والغاصبين وشهدت منظمة حمورابي لحقوق االنسان ،عملية استرجاع حقوق المواطنة (ك،ي) بعد ان كان دارها
مغتصبا في منطقة الغدير /بغداد الجديدة ،وقد بيع بشكل مزور الى اكثر من شخص ،بعد ان غادرت هي واقربائها
الى الواليات المتحدة االمريكية اثناء العنف الطائفي في بغداد عامي .2007-2006
هذا وقد كانت السيدة (ك،ي) قد ناشدت اللجنة المكلفة اعاله وارسلت كل المستمسكات والوثائق المتعلقة
•
بالدار الى اللجنة التي قامت بدورها في متابعة حقوقها ،وتم معالجة الموضوع وتعويضها من خالل اجبار الغاصبين
على دفع مبالغ مالية للسيدة (ك،ي) بما يعادل تقريبا قيمة الدار.
وفي اطار التجاوزات على امالك وقرى المسيحيين في اقليم كردستان العراق  ،فقد رحبت منظمة حمورابي
•
لحقوق االنسان ايجابيا  ،بقيام حكومة االقليم في مطلع هذا العام ،بتشكيل لجنة وزارية يرأسها وزير الداخلية في
اقليم كوردستان العراق لمعالجة التجاوزات الحاصلة على القرى واالمالك المسيحية  ،وتضم ايضا عدد من
الوزراء يمثلون وز ارات معنية  ،كوزارة الزراعة والبلديات والنقل وغيرها  .ويعد هذا االجراء اول اعتراف
رسمي كردستاني بوجود تجاوزات على امالك المسيحيين وقراهم في اقليم كردستان العراق.
هذا ومن الجدير بالذكر ان هناك اكثر من ( )53قرية متجاوز عليها في اقليم كوردستان سواء تجاوز
•
على االراضي او الدور او المياه .كما رصدت حمورابي عن استغالل حكومة اقليم كوردستان العراق اكثر من
 300دونم من اراضي لقرى مسيحية لمطار دهوك الذي يجري انشاؤه مؤخرا في سهل سليفاني دون ان يجري
تعويض للمتضررين  .وتأمل منظمة حمورابي ان تقوم هذه اللجنة باجراءات جدية وحثيثة لمعالجة هذا الموضوع
الذي مضى عليه سنوات دون حلول حاسمة .
 2-1الحريات الدينية وحرية المعتقد
واصلت منظمة حمورابي قلقها بشأن ملف الحريات الدينية في العراق ،خاصة فيما يتعلق
•
بأستمرارالتشريعات الماسة بحقوق االقليات غير المسلمة كالمادة  26من قانون البطاقة الوطنية الموحدة ،الخاصة
بأسلمة االطفال القاصرين عندما يتحول احد الوالدين الى االسالم وكذلك تطبيق الشريعة االسالمية على غير
المسلمين في مسألة االحوال الشخصية كالزواج والطالق واالرث والميراث وحضانة الطفل والتبني وغيرها .وقد
رصدت منظمة حمورابي في هذا الشأن عدة قصص وروايات تؤكد ما مشار اليه ،فمثال ان السيدة تبارك عبد
المجيد وهي بهائية الدين اجبرت على الزواج وفق ( الشريعة االسالمية) .فقد اضطرت الى عقد قرانها على
زوج ها مرتين وعلى دينين مختلفين  ،اذ سجل عقد زواجها في المحكمة على الشريعة االسالمية  ،بينما اتما
زواجهما الحقيقي وفق الطقوس البهائية  .على أن البهائية دينها االصلي الذي يحظر نشاطه والتعريف به وفق
قوانين جائرة سنت عام  1970في عهد النظام السابق ،ولالسف ال تزال نافذة الى اليوم كقانون رقم ()105
لعام  1970الذي يحضر النشاط البهائي.
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وهناك قضية اخرى جديرة بالذكر ،تخص حضانة الطفل القاصر ،فقد وجدت محكمة تمييز اقليم كردستان العراق
ان حكم محكمة االحوال الشخصية في سميل برد دعوة لشخص مسيحي تحول الى الدين االسالمي السترداد
حضانة ولده من والدته المدعي عليها ،غير صحيح ،ومخالف للشرع والقانون ،النة يشترط قانونيا ان تكون
الحاضنة أمينة على تربية المحضون وحياته ،وألن ديانة االم مسيحية (كتابية).لذلك تفرض المادة  57الفقرة 2
من قانون االحوال الشخصية المعدل ،عدم االمانة من جهة الدين بالنسبة لألم المدعي عليها التي بقيت على
ديانتها المسيحية ( كتابية) ،وذلك بسبب ان المحضون ال يزال قاصرا ويتبع االوالد القاصرون في الدين من اعتنق
الدين االسالمي من االبوين .فالمادة  /21ثالثا ،من قانون االحوال المدنية تنص "بأن الولد يتبع خير االبوين
دينا" ،ولما لهذه التبعية من مصلحة للقاصر من حيث الميراث ،رغم انه ال يشترط في الحضانة اتحاد الدين ،ولكن
اذا اصبح اختالف الدين مبعث الخطر على مصلحة الصغير ،خصوصا ان الطفل المطلوب استرداده بلغ مرحلة من
العمر بحيث يكون في مقدوره ان يعقل االديان ويخشى من بقائه لدى والدته المستمرة على دينها المسيحي ،
فيصبح االتحاد في الدين المحضون والحاضن واجبا شرعيا ،وفي هذه الحالة ينتزع الطفل المذكور من حاضنته،
خشية تعرضه للضرر ،لتأثره بدين الحاضنة وهو في جهل عن تعاليم دينه ،الذي اصبح تابعا له طالما بقي قاصرا.
لذا يستحق االب المدعي حضانة الطفل ،والن المحكمة اصدرت حكمها بخالف وجهة النظر الشرعية والقانونية
اعاله ،فقد اخلت بصحته ،مما تقرر نقضه.
 3-1الشأن االيزيدي:
تنظر منظمة حمورابي لحقوق االنسان بإيجاب الى اصدار مجلس النواب العراقي ،قانون خاص بالناجيات
•
االيزيديات ذلك القانون الذي يوفر الحماية للناجيات االيزيديات وغيرهم  ،اال ان القانون ال يزال لم يدخل حيز
التطبيق ودون تخصيص ميزانية له في قانون الموازنة العامة ،كما والتزال الناجيات سوى االيزيديات او
المسيحيات او التركمانيات او الشبك  ،تعاني من ضعف االهتمام والرعاية.
وفي ذات السياق تنظر بأيجاب الى البرنامج العالجي الذي نظمته دائرة المنظمات غير الحكومية الذي شمل عددا
من الناجيات االيزيديات ،والذي خصص لتأهيلهن واندماجهن بالمجتمع ،وهي المرحلة العالجية االولى للناجيات
في بغداد ،والتي نفذت خالل شهر كانون الثاني  ،2021دامت سبعة ايام وهي المبادرة االولى للحكومة المركزية
لمعالجة الناجيات واجراء الفحوصات الالزمة لتوفير الخدمات الصحية لهن.
وفي اطار متصل ،شهدت بلدة كوجو ،التابعة لقضاء سنجار شمال العراق ،استعادة رفاة  104لضحايا االبادة
الجماعية التي شهدتها البلدة ،اثناء اقتحام داعش لمدينة سنجار عام . 2014
وفي الشأن االيزيدي ايضا تابعت منظمة حمورابي تفاقم ظاهرة االنتحار لدى االيزيديين  ،حيث رصدت عدة
حاالت انتحار لنساء ورجال ايزيديين  ،على سبيل المثال فقد انتحرت ايزيدية في مخيم شرق دهوك في 2021/1/4
كما شهدت مخيمات اخرى حاالت انتحار مماثلة في دهوك
تابعت منظمة حمورابي احتراق مخيم شاريا في  ٢٠٢١/٦/٤الذي يؤوي مئات العوائل األيزيدية النازحة
•
التي لم تعد الى سنجار لحد االن  ،فقد احترقت ما يقارب  400خيمة في هذا المخيم ،وكانت منظمة حمورابي
من اوائل المنظمات التي وصلت الى المخيم وقدمت مساعدات طوارئ لهم خاصة اولئك الذين فقدوا خيمهم  ،فقد
زودتهم منظمة حمورابي بمواد غذائية وبطانيات واغطية ،وقد هرع فريق اغاثي من منظمة حمورابي لحقوق
االنسان لتلبية استغاثة المواطنين الذين غادروا خيمهم وتضرروا جراء الحريق ،فقد وفر الفريق  40سلة غذائية
و 40دوشك ،مع توفير ما يكفي من الحليب لـ ( )20طفال.
زعم مجموعة من المثقفين ورجال دين وشخصيات اجتماعية ايزيدية من خالل بيان تم توزيعه وتلقت
•
حمورابي نسخة منه ،بأن القيادات الكردية تتواصل بشراء ذمم قيادة المؤسسة الدينية ،للسكوت عما يحصل
على االيزيديين في اقليم كردستان العراق من معاناة ،في ظل وجود ما يقارب  300ألف نازح ايزيدي في
مخيمات اقليم كردستان العراق ،يفتقرون الى ابسط مستلزمات الحياة اليومية ( من المواد الغذائية والمستلزمات
الطبية)  ،وكذلك عدم وجود اهتمام بوجود  1600مختطفة ومختطف يزيدي اليزالون مختفين  .واليزال االف
الناجيات وضحايا أخرين يعانون من رعب وصدمات وجرائم داعش  .كما التزال البنى التحتية في سنجار مدمرة
ولم يتحقق اي تقدم واضح في اعادة تشغيل وادامة الخدمات البلدية الالزمة من جهة ثانية لم يرد للمنظمة اي
بيان او ردود فعل من المؤسسة الدينية االيزيدية او القيادات الكردية ازاء المزاعم التي وردت في البيان اعاله.
تابعت منظمة حمورابي استهداف مصالح االيزيديين والمسيحيين في بغداد ،ففي  ،2021/1/18افاد
•
مصدر أمني ،بإصابة شخص جراء انفجار عبوة ناسفة قرب محل للمشروبات الكحولية في السيدية جنوبي بغداد
 ،هذا وقد كانت مصادر امنية عراقية افادت لوسائل االعالم ،بأن ثالث هجمات متزامنة في مناطق مختلفة ليل
االثنين  12كانون الثاني  ،2021في منطقة االعظمية وباب الشرقي وشارع النضال  ،واكد مصدر من شرطة
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العاصمة لقناة الحرة ان" التفجير الذي طال شارع النضال كان مزدوجا ،اذ استهدف محال لبيع المشروبات
الكحولية بعبوة ناسفة وايضا سيارة صاحبه بعبوة الصقة " وتناقلت االنباء عن وفاة شخص وجرح اخر.
• وقد الحظت منظمة حمورابي ان استهداف محال بيع المشروبات الكحولية تتزايد بشكل الفت منذ اكتوبر العام
الماضي  ، 2020ولحين منتصف كانون الثاني  ،2021فقد تعرض ما ال يقل عن ( )14متجرا لبيع المشروبات
الكحولية في جميع انحاء العاصمة الى هجمات وبالقنابل الحارقة في منتصف الليل قبل الفجر بقليل.
• ويفيد ناشطون واصحاب محالت بأن مجموعات مسلحة تفرض عليهم إتاوات مالية مقابل الحماية في ظل
عجز حكومي يحمي اصحاب المحال والعاملين فيها رغم انها مرخصة من قبل الحكومة  ،مع العلم ان معظم
الشركات التي تعمل في هذه التجارة تدار من اقليات غير مسلمة  ،مسيحيون أو ايزيديون  ،منحوا عقود
التراخيص الالزمة لبيع المشروبات الكحولية في العراق.
واصل االيزيديون المطالبة بأنصافهم في التمثيل النيابي وضرورة زيادة حصتهم من مقاعد الكوتا في
•
مجلس النواب عن طريق اضافة معقد اخر لهم لتمثيلهم في دهوك الى جانب المقعد الوحيد الممنوح لهم في
محافظة نينوى انطالقا من مبدأ المساواة بين العراقيين الذي تمنحة المادة ( )14من الدستور العراقي الدائم العام
 2005عدم التمييز .هذا وقد كانت النائبة االيزيدية خالدة خليل رشو قد قدمت شكوى الى المحكمة االتحادية
طالبت فيها معالجة هذا الموضوع وقد طعنت في شكواها امام المحكمة االتحادية بعدم دستورية الفقرة (ثانيا /ب)
من المادة  13من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم ( )9لسنة  2020والمنشور في جريدة الوقائع
العراقية بالعدد ( )4603تشرين الثاني  2020النها تتعارض مع المادتين ( )14و( )16من الدستور.
 4-1النازحون ومسألة العودة:
أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابروا في منتصف ك 2021 /2ان عدد النازحين
•
العائدين الى مناطقهم االصلية بلغ اكثر من  68الف عائلة من المتواجدين في المخيمات وخارجها خالل الشهور
الستة التي سبقت هذا التصريح  ،مبينة ان حكومة الكاظمي تمكنت من تجاوز العديد من العقبات التي كانت تعرقل
وتؤخر عودة النازحين واهمها التدقيق االمني الذي كان يستغرق عدة أسابيع  .وان الحكومة عملت على تهيئة
الظروف المناسبة لعودة النازحين طوعا الى مناطقهم االصلية بهدف غلق ملف النزوح بشكل نهائي وانهاء معاناة
مئات األالف من النازحين الذين يعانون ظروفا قاسية منذ عدة سنوات  ،وقد اشارت في حديثها عن اعمال
التنسيق بين وزارتها ومستشارية االمن الوطني وقيادة العمليات لغرض تدقيق الكثير من االسماء التي لم تدقق
اثناء فترة الحكومات السابقة  ،بحيث باتت المعامالت تنجز خالل فترة قياسية ال تتجاوز  72ساعة هذا ويبين
الجدول ادناه احصاءات بالمخيمات التي تم غلقها والمخيمات االخرى التي ال تزال قائمة وخاصة تلك التي ال تزال
ال تتواجد فيها االقليات مثل االيزيديين والمسيحيين المصدر وزارة الهجرة.1
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وزارة الهجرة والمهجرين العراقية.
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 5-1مشاهدات منظمة حمورابي في سنجار:
 قامت منظمة حمورابي لحقوق االنسان من خالل فرق خاصة لها بخمسة زيارات ميدانية الى سنجار خالل عام 2021لتنفيذ برامج ل مشاريع صغيرة لتعزيز سبل العيش وكذلك دعم نقل العائدين االيزيديين بمصاريف النقل،
حيث حققت  15مشروعا صغيرا في عدد من بلدات ومخيمات سنجار .كما دعمت  100عائلة نقديا بمصاريف
بدل النقل من المخيمات الى حيث السكن في سنجار وعلى هامش هذا االنجاز االغاثي سجلت حمورابي الحاالت
االتية :
 ان اغلب العائدين الى سنجار يواجهون مشاكل في عدم القدرة على الوصول الى العمل في سنجار فأن فرصالعمل المتاحة قليلة.
 ال تزال البنى التحتية من المدارس والمستشفيات والمستوصفات غير مؤهلة بشكل كامل وهناك نقص كبير فيدعم المواطنين في إعادة إعمار بيوتهم وان اغلب المساعدات في هذا االتجاه تأتي من المنظمات االنسانية الدولية
والوطنية المحلية ،ومع ذلك ان هذه المساعدات ال تلبي وال تتناسب مع حجم الحاجة المطلوبة لتشجيع السكان
على العودة.
 وجود تراجع في الرغبة للعودة الى سنجار بسبب التوتر االمني والسياسي في سنجار ،خاصة بعد التدخالتالتركية والقصف التركي ،فقد قامت تركيا في استخدام طائرات مسيرة لتصفية ايزيديين بتهمة مواالتهم لحزب
العمال الكردستاني  .PKKهذا الى جانب وجود توترات سياسية بين الفرقاء السياسيين في تلك المنطقة ،الحزب
الديمقراطي الكردستاني من جهة وحزب العمال الكردستاني من جهة اخرى الى جانب وجود حشود عسكرية
مختلفة الوالءات مقابل تواجد ،ألوية ووحدات من الجيش العراقي ،مما ينذر الى نزوح وتهجير اخر للعائدين.
لقد رصدت منظمة حمورابي بأن ما يقارب ( )270عائلة ايزيدية عائدة الى سنجار طالبت لغاية اذار 2021
مكتب وزارة الهجرة والمهجرين في دهوك ،بأعادتها ثانية الى المخيمات ،نتيجة وجود هذه المخاوف والهواجس
الى جانب تفاقم الوضع االقتصادي لهم في سنجار.
 تلكؤ حكومي في اصدار لوائح او انظمة او تشريعات لتسهيل اصدار الهويات الشخصية والوثائق المفقودةلاليزيديين وخاصة االطفال والناجيات لمتابعة التعليم والدراسة .خاصة ان الكثير من االطفال والناجيات حرموا
من متابعة دراستهم بسبب عدم قدرتهم على اثبات هويتهم ،او الحصول على بطاقة سكن بسبب ضوابط روتينية
يمكن تجاوزها بقرارات استثنائية من مجلس الوزراء او االمانة العامة لمجلس الوزراء
 وجود تلكؤ حكومي في مسالة تعويض المتضررين فقد وجدت حمورابي ان االيزيديين و المسيحيين مناالشوريين واالرمن لم يتلقوا تعويضات سواء كانت تعويضات مادية فيما يخص منحة العودة واالضرار التي
لحقت بامالكهم .او تعويضات معنوية ،يمكن ان تساهم في معالجة الضرر ،وفتح صفحة من اعادة الثقة بين
السكان والحكومة.
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 6-1التطرف وخطاب الكراهية
لم يبرأ العراق من خطاب الكراهية الذي يموله التطرف خالل عام  ،2021اذ ظلت العديد من المؤشرات الدالة
عليه في منصات دينية بارزة ،طبيعتها العزل واالحتواء والتشكيك وتقليل شأن ،وتكفير ،وازالة اثر وتمرير
قناعات تاريخية مزورة ال اساس لها من الصحة  ،وفي ما يلي نماذج مما حصل من ذلك
واصلت منظمة حمورابي لحقوق االنسان رصدها موضوع التطرف وراقبت بشكل حثيث خطابات الكراهية
•
وخاصة تجاه االقليات غير المسلمة وبرزت بشكل واضح ابان زيارة قداسة البابا فرنسيس الى العراق في  ٥اذار
 ، 2021فبالرغم من ان العراقيين عاشوا اياما هادئة وسلمية خالل زيارة البابا الى العراق الذي استمرت ثالثة
ايام ،اال انها لم تخل من خطابات الكراهية من بعض رجال الدين المسلمين في اقليم كردستان العراق  ،فقد تداولت
مواقع التواصل االجتماعي فيديو لرجل دين يهين فيه الدين المسيحي وشخصية بابا الفاتيكان مما اثار هذا الفيديو
ردود افعال تعبر عن قلق الكثيرين من تعرض موضوع التعايش السلمي الى الخطر ،وفي هذا السياق طالب السيد
ضياء بطرس رئيس الهيئة المستقلة لحقوق االنسان في اقليم كردستان العراق  ،الجهات المسؤولة محاسبة
الشخص حسب قانون حماية اقليم كردستان كما نشرت قناة النور في  10كانون الثاني  2021فيديو للسيد
القزويني يسيئ الى المسيحيين ودياناتهم  .كما اشار نواب وشخصيات سياسية شكوكا وتحفظات عن زيارة البابا
واطلقوا تصريحات اعتبروها تمهيدا للتطبيع مع اسرائيل في الوقت الذي قداسة البابا براء منها ،وكذلك من
اعتبرها خطوة للشروع للديانة االبراهيمية .فقد اعتبر النائب ظافر العاني ان السالم الذي جاء يدعوله بابا
الفاتيكان للعراق" هو سالم مع الكيان الصهيوني على حد قولة ،معربا عن اعتقاده بأن الزيارة ستزيد من الضغوط
على العراق بأن يكون جزء من عملية التطبيع في المنطقة.2
اثارت مناقشة رسالة ماجستير للطالب عمار أياد حمادة ثالج الموسومة " المسيحية الصهيونية االمريكية
•
ودورها في غزو العراق  "2003في كلية اآلداب جامعة الموصل يوم 28ك ، 2021/2استغرابا واسعا في
اوساط االقليات وغيرهم ،وولدت غضبا لدى المسيحيين العراقيين على انها تجديد لخطاب الكراهية والتحريض
ضد المسيحيين العراقيين .وانقسم العراقيون بين من عدها موضوعا عاديا متداوال من المؤسسات البحثية،
وأخرون ممن اعتبروها جاءت منافية لقيم السلم االهلي وقتها ،وخاصة ان العراق يتعافى تدريجيا من اثار
النزاعات الطائفية والدينية وان اختيار كلية اآلداب هذا الموضوع في هذه الفترة التي التزال بصمات داعش
االرهابية على جدران الكنائس والمعالم الدينية ،لألقليات في نينوى  ،موقف ال يتناسب مع الواقع العراقي بالرغم
من انه موضو ع اكاديمي وعلمي بحت  ،ولكن اختيار الموضوعات البحثية البد أن تنسجم مع تطلعات العراقيين
في الجنوح الى السلم واالستقرار وقبول موضوعات بحثية تخدم مصالح العراق وشعبه.
هذا وقد كانت كلية االداب جامعة الموصل قد اصدرت توضيحا واشارت فيه ،انه وقع لبسا في خبر مناقشة
•
الطالب يوم  2021/1/28على ان عنوان الرسالة حدث فيه خلل وال سيما ان العنوان المثبت في المناقشة ،تم
تعديله باالتفاق بين المشرف ولجنة المناقشة الى ( الصهيونية االمريكية ودورها في غزو العراق) وال عالقة
للرسالة بما تم تدوله في وسائل التواصل ،من ان االمر يتعلق بديانة معينة او مكون بعينه ،كما اكدت الكلية في
توضيحها ان الرسالة موجودة ،وباالمكان الرجوع اليها وقراءة محتوياتها واعربت ايضا انه ال يخفى على الجميع
ان جامعة الموصل وكلية االداب تنظر بمستوى واحد الى كل مكونات الشعب العراقي الحبيب ،وتعمل على تعزيز
ثقافة التعايش السلمي ،وهي بمنأى عن اثارة مثل هذه الفتن التي تشق وحدة الصف العراقي.
ومن جهة اخرى وجهت االمانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق  30كانون الثاني
 ، 2021رسالة مفتوحة الى رئاسة جامعة الموصل  /العراق ،وعمادة كلية االداب في الجامعة تحت عنوان "
ابعدوا العلم ورسائل الدراسات العليا عن االتجاهات الشوفينية والتمييز الديني والطائفي والكراهية".
وقد عبرت الرسالة عن ان عنوان رسالة الماجستير بحد ذاته يعبر عن ادانة مسبقة لثالث جهات ،وهي الدين
المسيحي ،والفكر القومي الصهيوني ،وللواليات المتحدة االمريكية في الحرب التي خاضها التحالف الدولي بقيادة
الواليات المتحدة االمريكية ضد الحكم الدكتاتوري في العراق خارج الشرعية الدولية ،موضحة ان هذا العنوان
يوجه االتهام للدين المسيحي ،في حين لم يكن للدين المسيحي اي دور في هذه الحرب ،وبالتالي فهو ابتداء
بتوجيه اتهام وادانة ،ثم يثير حقدا وكراهية ضد الدين المسيحي اوال ،وضد اتباع الديانة المسيحية في العالم
وكذلك في العراق دون وجه حق او مبرر
وهذا وقد كان النائب مقدام الجميلي رئيس لجنة التعليم العالي النيابية قد وجة كتابا رسميا الى وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي مكتب الوزير ،اكد فيه انه في الوقت الذي نحث فيه على التعايش السلمي بين مكونات
 - 2النور نيوز -بغداد )www.alnoornews.net
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شعبنا العزيز واحترام االديان ،فأننا نرفض اي تطرق يربك ذلك ويثير الفتنة الحقيقية ،والن المكون المسيحي
جزء مهم وأصيل في بلدنا وان رسالة الماجستير المقدمة من الطالب "عمار اياد حمادي" الى كلية االداب جامعة
الموصل الموسومة " المسيحية الصهيونية واالمريكية ودورها في غزو العراق  "2003سيكون لها تأثيرات
تنعكس سلبا على السلم المجتمعي واثارة الكراهية بين االديان واستنادا الى احكام بند "ثانيا" من المادة ()61
من الدستور العراق النافذ تنسب ما يلي " بايقاف اجراءات قبول الرسالة ،واستدعاء السادة مساعد رئيس جامعة
الموضل وعميد كلية االداب -جامعة الموصل واعضاء لجنة المناقشة بالحضور الى مقر لجنة التعليم العالي
والبحث العلمي النيابية ،في يوم  2021/2/1لمعالجة الموقف .هذا وقد كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي
قد وجه ايقاف منح شهادة الماجستير للطالب "عمار اياد جمادي" وتشكيل لجنة متخصصة لتدقيق متن الرسالة
واالطالع على تقرير المقوم العلمي ومحضر لجنة المناقشة.

نسخة من كتاب النائب مقدام الجميلي رئيس لجنة التعليم
النيابية (المصدر -وسائل التواصل االجتماعي)
• رصدت حمورابي فتاوي اسالمية في اقليم كردستان
العراق  /صدرت يوم  28تموز تحرم فيها عمليات التجميل التي تشمل تصغير وتعديل االنف ورفع الشفاه والوجنات
والعمليات التجميلية األخرى في جسد االنسان  ،على اعتبار ان هذه العمليات هي عمليات شيطانية تدل على عدم
الرضا بخلق هللا واعتبرت القيام بها تماديا على هبة هللا  .لقد استندت اللجنة العليا للفتاوي االسالمية في كردستان
العراق في فتواها  ،كثرة حاالت الطالق وتمرد الزوج أو الزوجة على شريكة األخر بسبب اعمال التجميل  ،مع
التأكد على امكانية التجميل الضرورية في االنف والفم أو أي جزء أخر في الجسم ان كان سببها تشوهات خلقية
والدية ،أو نتيجة حوادث حرق  ،فترى ذلك مسموحا وليس حراما.
رصدت منظمتنا تراجع حرية التعبير في اقليم كردستان العراق من خالل مزاعم عبر عنها ناشطون
•
وسياسيون عن مضايقات أو تهديدات بالقتل  ،وقد افادت مصادرنا باعتقال ناشط مدني يدعى " مزن جميلة"
وهو طبيب حديث التخرج معروف بفكره الحر وهو من المكون الكاكائي  ،يدعو الى المدنية والشفافية  ،كما زعم
السيد هوشيار عبد هللا عضو البرلمان العراقي انه تلقى تهديدات بالقتل .والسيد هوشيار عبد هللا وهو من حزب
كوران ( التغير) معروف ،بانتقاداته الالذعة لممارسات االحزاب الكوردية في اقليم كردستان فيما يخص الشفافية
والنزاهة وغيرها
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 7-1االقليات وانتخابات اوكتوبر :2021
 على الرغم من االقبال القليل من الناخبين من ابناء االقليات الى صناديق االقتراع في االنتخابات البرلمانية التيجرت في  2021/10/10حالهم حال بقية العراقيين اال ان نتائج االنتخابات اثارت استياءا كبيرا في اوساط العديد
من ابناء االقليات نتيجة تدخل القوى الكبيرة من االغلبيات في التحكم بنتائج االنتخابات والسيطرة واالستحواذ
على الكوتا الممنوحة لالقليات( 5مقاعد للمسيحيين ،ومقعد واحد لاليزيديين ،ومقعد للصابئة المندائيين  ،وكذلك
مقعد واحد للشبك) .وقد دأبت احزاب كردية واخرى شيعية على دفع تنظيمات وشخصيات موالية او قريبة لها من
االقليات لالشتراك في العملية االنتخابية للتنافس على مقاعد الكوتا ،والعمل على دعمها ماليا والترويج لها وتمويل
حمالتها االنتخابية والضغط على الناخبين بشتى الطرق ،لحسم النتائج بما يخدم اهدافها السياسية .مما ادى ذلك
الى افراغ كوتا االقليات من اهدافها ومحتواها التي هي ضمانة وتمييز ايجابي لمشاركة االقليات في القرار
السياسي وتحقيق المشاركة السياسية الحقيقية التي نص عليها الدستور لعام . 2005
 لذلك يشعر ابناء االقليات وخاصة المسيحيين وااليزيديين بأن الفائزين في االنتخابات ال يمثلون صوتهموضميرهم الحقيقي ،بل يمثلون احزاب الغالبية التي ساهمت في وصولهم الى قبة البرلمان ،وهذا يعد احد اسباب
تنامي مخاوف لدى االقليات من زعزعة استقرار اوضاعهم ومناطقهم.
  .لذلك ترى منظمة حمورابي لحقوق االنسان الى اهمية اجراء تعديالت او صياغة بنود قانونية جديدة تضمنالمشاركة الحقيقية لالقليات في االنتخابات ،من خالل فتح سجل ناخبين خاص لالقليات الدينية ألن ذلك ممكنا
بسبب امكانية تمايزهم عن اللخرين بسبب الدين في وثائقهم ،وتحديد العراق دائرة انتخابية واحدة لهم وكذلك
تحديد انتخاب خاص لهم ،وصناديق انتخابية خاصة ،بحيث يستطيع الناخب من االقليات فقط التصويت على
مرشحين االقليات ويمكنه ايضا في الوقت نفسه التصويت على مرشحي االغلبيات ضمن الصناديق العامة .ان
هذه العملية ستضمن عدم قدرة االحزاب الكبيرة من االغلبيات ،في دفع مصوتين من االغلبيات لقلب نتائج
االنتخابات لصالحهم  .لكن هذه العملية قد تكون معقدة لالقليات القومية التي ال تتمايز عن االخرين بالدين اذ
يصعب عمل سجل ناخبين لها ،ألن التصنيف االثني غير موثق في السجالت الرسمية العراقية.
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8-1الشأن المسيحي و األوضاع في سهل نينوى والموصل :
 oفي الوقت الذي تشهد فيه منطقة سهل نينوى بأقضيتها ونواحيها وقراها استتبابا امنيا يستحق االطمئنان،
وكذلك تعايشا لمكوناته السكانية ،يظل الهاجس االقتصادي مقلقا حقا مسببا اسئلة تتطلب االجابة الملحة
عليها في اطار التشخيصات االتية:-
هناك اعداد من العاطلين لم يجدوا فرصا لتشغيلهم وضمنهم اعداد من خريجي المعاهد والكليات ،الذين
o
دفعت بعضهم الحاجة ،الى العمل في اشغال هامشية التليق بماحصلوا عليه من درجات علمية يمكن ان يخدموا
بها المنطقة.
التوجد جهود موحدة من المنظمات المدنية في مواجهة ضغط تلك البطالة ،واذا كانت منظمة حمورابي
o
لحقوق االنسان ،قد انجزت حيزا مهما من مشاريعها االغاثية لمعالجة هذه الظاهرة من خالل تمويل مشاريع
انتاجية صغيرة ،فان الحال يتطلب تظافر جهود الجميع في التصدي لتقليل نسب البطالة الى الحد المقبول على
االقل.
هناك شبهات فساد في التعاطي مع اصحاب مشاريع الدواجن بأن نوعية االعالف مع بعض المحاباة في
o
توزيعها  ،وكذلك على صعيد االفراخ التي يبدو ان اغلبها لم يحظى بالرعاية البيطرية الالزمة .لذلك حصلت
هالكات بالكثير من بيوت الدواجن بينما كان اصحاب الدواجن ياملون في تسويقها الى المستهلكين مما ادى الى
توقف العمل وتسبب بخسائر مادية دون تعويض.
في الوقت الذي يتطلع فيه سكان سهل نينوى الى اتمام انجاز كل التعويضات التي يستحقونها ،برزت
o
مشكلة تمثلت بمطالبة الجهات الدائنة لمواطنين عليهم استحقاقات ديون سلف وضرائب مترتبة قبل غزو داعش
لسهل نينوى في حين دمر االرهابيون كل مشاريعهم والحال ان هذه المشكلة تتطلب معالجة منصفة تنتبه الى
الخسائر التي تكبدها اصحاب تلك المصالح من جراء التدمير االرهابي
متابعون ألوضاع منطقة سهل نينوى ،يسألون هل توجد (خلية ازمة) من الجهات المسؤولة المختصة
o
بهذه المنطقة وعلى بينة من هذه المشاكل وتتصدى لها ؟
تابعت منظمة حمورابي مظلومية العراقيين المسيحيين المتواجدين في الوطن نتيجة التلكؤ في تنفيذ القرار
•
( )86الذي اتخذه مجلس الوزراء العراقي عام ، 2018النصاف المكون المسيحي العراقي من خالل تعويض
الدرجات الوظيفية لتاركي الخدمة والمستقيلين والمتقاعدين المسيحيين من ابناء المكون نفسه وحسب مناطقهم.
لقد جاء في االسباب الموجبة لهذا القرار انه لحماية المكون المسيحي العراقي ،وتعزيز وجوده في بلده،
•
بعد الكوارث التي تعرض لها نتيجة االنتهاكات الحقوقية التي ارتكبها جماعات العنف المسلح أو التي ارتكبها
االرهاب بالنسخة المعروفة داعش ضد هذا المكون العراقي االصيل.
الواقع لم يجد القرار رقم ( )86فرصته الالزمة من التطبيق السلس والمنصف حتى اآلن  ،وما حصل في
•
محافظة نينوى في هذا الشأن يعكس الصورة االوسع للتلكؤ حيث هناك مئات المواطنين المسيحيين تقدموا ليحلوا
محل الذين تقاعدوا أو تركوا الخدمة مكرهين واخذوا الهجرة طريقا ينقذ حياتهم .
رغم وضوح القرار الذي ال يتحمل أي تأويل أو اجتهاد اداري مخالف لحقيقته ،أي ان التعويض الوظيفي يتم من
المكون المسيحي حصريا ،كما ان الشرط الوحيد الذي اقترن بالقرار والمرتبط بإقرار قانون الموازنة االتحادية
لعام  ،2018فقد تحقق.
بعض الوزارات غضت النظر وامتنعت عن تنفيذه رغم قيام مسيحيين بتقديم طلبات تعيين وفق هذا التعويض ومن
اقارب الموظف المسيحي تارك الوظيفة أو المستقيل أو المتقاعد .دوائر حكومية أخرى استثمرت تغيير وجه حق
القرار ،وعينت وظيفيا عراقيين من مكونات أخرى في حين باشرت دوائر أخرى بتنفيذ القرار ،ولكنها توقفت ولم
تستكمل تنفيذه بدون أي مبرر مشروع .لقد مضى ثالث سنوات على صدور القرار بأمر تنفيذي فوري لكن هذا ما
جرى له.
ان منظمة حمورابي لحقوق االنسان اذ تشير الى ذلك فانها تحتفظ بكل االولويات وتستطيع ان تزود ديوان مجلس
الوزراء بالخلل الذي حصل كما تطالب المواطنين المسيحيين باشعارها على اساس انهم قدموا طلبات توظيف
لالستفادة من الحق الذي وفره القرار ( )٨٦لكن طلباتهم اهملت .كما ان اصدار الحكومة قرارات ال تقوم بتنفيذها،
يعد تضليال للرأي العام الوطني والدولي ،وال يعكس اي تفسيرخر ،سوى تقديم ايحاءات لالخرين وخاصة للمجتمع
الدولي ،بأن المسيحيين يحضون بسياسات حماية خاصة أو يتلقون تمييزا ايجابيا ،في الوقت الذي ال يحصل ذلك،
وال يتم تنفيذه على صعيد الواقع .وان كان هناك ثمة تنفيذ بعض الحاالت الفردية في بعض الدوائر التي تنفذ
بشكل انتقائي ،فهي ليست سوى لذر الرماد في العيون ،او تخضع لمزاج رئيس او مدير المؤسسة ،سواء كانت
وزارة او هيئة او غيرها.
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تابع راصدوا منظمتنا ما يلي :رغم مرور اكثر من اربع سنوات على تحرير الموصل ال زالت مقبرة
•
الطوائف المسيحية في الجانب االيمن من الموصل مخربة كما تركها داعش بعد ان عبث بها واسوأ من ذلك،
ازالة القبور وتدميرها بالكامل وال زالت رفات الموتى مكشوفة للعيان ،كما عبث السراق بكل شي هناك وقد شملت
اعمال العبث سرقة توابيت الموتى او مواد البناء.
لذلك ترى منظمة حمورابي لحقوق االنسان ان العبث بالمقابر يعد انتهاك لحرمة الموتى ،وعدم احترام
•
االقليات ووجودهم ،لذلك يقتضي من الجهات الحكومية وبالتنسيق مع الكنيسة القيام بترميم المدافن واخفاء
جميع رفاة الموتى المسيحيين ،وعدم ترك المقبرة كما هي االن ،مرتعا للحيوانات السائبة ورعاة االغنام.

صور تبين العبث بالمقابر التقطت بكاميرة حمورابي.
تابعت منظمة حموابي لحقوق االنسان بعد توثيقها عملية اختطاف وتعذيب الشاب المسيحي رامسن بطرس
قرياقوس البازي ،واجرت عدة مقابالت شخصية معه ،والمختطف هو شاب من مواليد ،1986يعمل وسط بغداد
بائع ادوات احتياطية للسيارات (لديه محل ألدوات ميكانيكية بمنطقة السنك) وهو متزوج وله طفل وطفلة .اختطف
من داره بمنطقة الزعفرانية في بغداد مساء االثنين  2021/4/27من قبل شخصين تم استدراجه واقتياده الى
منطقة في ديالى ،ولحسن الحظ تمكنت القوات االمنية من تحريره بعد ساعات من اختطافه .وذكرت قيادة شرطة
محافظة ديالى في بيان لها تلقت منظمة حمورابي نسخة منه ان قواتها االمنية تمكنت من تحرير المختطف رامسن
البازي في أحد البيوت بعد ان اقتاده خاطفيه بسيارته الشخصية من بغداد الى ديالى وعذبوه بشتى الطرق غير
اإلنسانية قائلين له "انت كافر ال يجب ان يعلو عملك وتجارتك على مصالح المسلمين؛ علما انه كان يعرفهم
كزبائن يشترون منه وهو يعاملهم بكل محبة وتخفيض أسعار وهدايا الخ .علما ان السيد رمسين وكان قبل
حادث اختطافه بسنوات قد وقع في انفجار سيارة مفخخة وهو في طريقه الى العمل حيث هو الوحيد الذي نجا،
وان اثار تهشيم جسمة من جراء االنفجار بائنة في الصور ادناه .ولألسف ان جميع من كانوا معه لقوا مصرعهم.
 اثار التعذيب في وجه وعيون رمسن البازي الذي اختطفته عناصر داعش في بغداد واقتييد الى ديالى وعذبوهوالسبب النه مسيحي وقالوا له كيف يمكن ان يكون لكافر محل ويتاجر في وسط بغداد؟
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اثار الجروح الواسعة في اكتاف وظهر رامسين جراء انفجار سيارة في بغداد وهو في طريقه الى العمل.

واوضح بيان شرطة ديالى بأنهم قاموا بالقاء القبض على أحد الخاطفين واحالتة الى القضاء ،فيما فر االخر اثناء
عملية تحرير المختطف الى جهة مجهولة وهذا ترك خوفا متواصال لدى الضحية الذي كان يفكر بترك البلد ..
 رصدت منظمة حمورابي لحقوق االنسان تورط شخصيات سياسية من االقليات في اعمال فساد مما أثر علىسمعة االقليات المعروفة بالنزاهة والوطنية .فقد تداولت وسائل االعالم المختلفة بتورط سكرتير الحركة
الديمقراطية االشورية و عضو مجلس النواب بأعمال فساد وصدرت احكام قضائية بحقه ،الستالمه مبالغ مالية
كرواتب تقاعدية من اقليم كردستان العراق باعتباره وزيرا متقاعدا  ،باإلضافة الستالمه رواتبه من مجلس النواب
العراقي  ،واستخدامه التدليس والكذب وعدم ذكر ذلك في كشف الذمة المالية المقدم من قبله  ،وتم استقدامه اثر
ذلك الى المحاكم المختصة بالنزاهة وفق احكام المادة /19خامسا من قانون هيئة النزاهة رقم  30لسنة ،2018
بعد أن رفعت الحصانة عنه كعضو مجلس النواب  ،وصدرت احكام جزائية بحقة .
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 -2االنتهاكات التي طالت النساء واالطفال
"المرأة والطفل مكبالن بالعنف ومصيرهما التهميش واالستغالل المتواصل دون رادع"
 1-2أوضاع المرأة العراقية سنة  ٢٠٢١مصحوبة بعنف كبير بالرغم من نجاحات مثيرة لالهتمام.
كما فعلت المرأة ،طيلة العشرة سنوات األخيرة في الحصول على جوائز مختلفة من مختلف الدول والمؤسسات
تثمينا لعملها في حقل الدفاع عن حقوق االنسان وقيادة مشاريع النهوض بالمجتمع العراقي ضمن المجتمع المدني،
لعل القيادة تصل الى انامل النساء للسعي الى إعادة بناء وليس الهدم واالبتعاد عن الهدف الذي تمارسه اغلب
القيادات الذكورية منذ قرون .نشكر هللا بوجود المنظمة الدولية لألمم المتحدة التي ترفع معنويات نساء العالم
بشعارها الذي به اعترفت للمرأة وخصصت يوم عالمي لها في  8آذاروفي هذا العام  2021رفعت شعرا يعزز
دورها القيادي حيث حمل الشعار عنوان “المرأة في القيادة :تحقيق مستقبل متسا ٍو في عالم . COVID-19
لقد ابهرت المرأة العراقية العالم بالفوز الواضح في انتخابات تشرين األول  ٢٠٢١الى درجة ان أوجه التقبل
واالعتبار لتلك النتائج التي اختلفت بين التعليقات عليها بين االيجابية والسلبية.
انطالقا من الحاجة الماسة الى النسبة االجبارية (ما ال تقل عن  )٪٢٥التي دسترها إصرار العراقيات في نضال
استمر من عام  2003الى  2005لتضمن مشاركة نسوية في مختلف اماكن صنع القرار ،وفي المقدمة في القرار
التشريعي الذي أدى الى حصاد أصوات غير متوقعة في االنتخابات األخيرة.
هل يشهد هذا النجاح لتطورما ،قد حصل في العقلية الذكورية في كسب القناعة بأن آجال ام عاجال للنساء حق
في إدارة شؤون بلدهن كما ينص عليه الدستور؟ ام ان القدرة التي تمتلكها المرأة العراقية قد أزالت الحواجز
المصطنعة من مخيل الناخبين اوالتي كانت تسبب حرمانها من وصولها الى المكانة التي تستحقها؟ خطوة نسوية
جريئة في نتائج االنتخابات المبكرة التي قدمتها النساء العراقيات للشعب العراقي والعالم .وهذا يأتي كشهادة منهن
على قدرتهن في التنافس الشريف مع متنافسيهن من الرجال في االنتخابات المبكرة في تشرين االول ،٢٠٢١
حيث رفدت المرأة العراقية سجل نضالها المتواصل والشامخ بنقطة أخرى في محطة تاريخية مهمة ،واألولى من
نوعها في حصاد العدد الهام من المقاعد البرلمانية .وإذا كان قد تم عده قانونيا وباحترام سياق العد للفائزين
بأعلى األصوات ،لكان ممكنا ان تحصد النساء أكثر من  ١١٥مقعدا .وهذا التطور كان بامكانه ان يساهم في
ترسيخ العملية الديمقراطية في العراق وانتشال سيادة القانون من المستنقعات التي يصنعها الرجال لتعويق
ممارستها خالل عملية النقاشات بمختلف مستوياتها والتصويت على تشريعات تفيد المجتمع العراقي.
ان متطلبات التقييم االنتخابية لهذه التجربة البرلمانية الجديدة تتطلب النظر اليها من زاويتين األولى عددية والثانية
نوعية حيث بالرغم من المس بالعدالة في عملية العد في عدم تطبيق قانون االنتخابات والمفروض اعتبار الفائزات
باعلى االصوات خارج حدود الكوتا اسوة بالرجال ،فزن النساء بـ  ٩٦مقعد نيابي .بحساب مجموع عدد المقاعد
األولية التي حصلت عليها النساء ،يرتفع تمثيلهن النيابي من  %25في الدورات الماضية الى  ٪٣٠إذا ما كانت
اعتمدت النتائج االولية .بينما النتيجة النهائية انزلت الى  .٢٩.٤وهي نسبة ال يستهان بها نوعا أيضا ،ألن "8
من النساء حصلن على أكثر من  20ألف صوت لكل منهن واعالهم أصواتا حصدت أكثر من  ٢٨الف صوت.
وأن  33امرأة حصلت على المراتب األولى في دوائرهن االنتخابية في  13محافظة عراقية ،في حين أظهرت
النتائج األولية فوز  57امرأة بقوتهن التصويتية ولم تحسب الفائزات باعلى األصوات في ترتيب التسلسل حسب
قانون االنتخابات الذي يرتب تسلسل الفائزين باعلى األصوات معتبرا إياهم فائزين بجميع األحوال ،أي بغير كوتا
او وسيلة مساعدة ..وكان هناك  22امرأة فازت باالنتخابات ،إال أنهن لم تحتسبن ضمن حصة النساء في البرلمان،
لللية التمييزية التي اعتمدت عليها المفوضية في حساب مقاعد النساء الفائزات باعلى األصوات كتابعات للكوتا
النسوية..
 وإذا اخذنا بحجم االنتهاكات التي تتعرض لها المرأة العراقية في ظل العنف المتزايد ،فان المطلوب ان تستثمرالنساء البرلمانيات وغيرهن ،وجود وقدرات هذا العدد من النساء البرلمانيات لصالح تخفيف ،ان لم نقل إزالة،
الضغوط التي تتعرض لها المرأة العراقية علما ان قائمة االنتهاكات طويلة .والمثير للدهشة وبالرغم من كل
النضال الذي خاضته المرأة العراقية في بلد مثل العراق ،مازال الجدل قائما حول أهمية مشاركة النساء في
العملية السياسية (كناخبة وكمرشحة) وتواجه المرأة ثقافة وسلطة ذكورية سواء في اختيارها لمن يمثلها في
البرلمان أو لمشاركتها في الترشح.
وبالتاكيد يعود ذلك الى نمط التفكير الذكوري الذي يملك السلطة على مصادر المعرفة والتعلم والتخطيط والتشريع
واإلنفاق ورسم السياسات وكذلك في تقديم التفسيرات (الخاطئة) عن الدين والتي تمنح الرجل مزيدا من السلطة
والتحكم على النساء والفتيات سواء كان على مستوى األسرة او المجتمع .والمؤسف اكثر هو ان كل هذا االنحراف
يأتي على الرغم من دعم الدستور العراقي( ،)2005الذي بفضل الحراك النسوي المتواصل ،تم فرض فيه النسبة
االجبارية لمشاركة النساء في العملية السياسية ،ونص على تخصيص نسبة تمثيل للنساء ال تقل عن الربع من
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اعضاء مجلس النواب ( المادة  /49رابعا) وتأكيده على تساوي الفرص بين جميع العراقيين دون تمييز (المادة
تكافو الفرص وتكفل الدولة باتخاذ االجراءات الالزمة لتحقيق ذلك (المادة  (16غير ان
 ،)14وضمانة تحقيق
ٔ
تعميم مراعاة النوع االجتماعي ما زال ضعيفا في كافة السياسات والبرامج واالجراءات بما في ذلك خالل التحضير
وخوض االنتخابات.
لهذه الحقيقة تتحمل النساء سلبيات الكوتا الذي في الدورات السابقة ،في بعض األحيان عكست بظاللها على
الجانب النوعي للوجود النسوي في البرلمان .مع كل ذلك سارت النساء نحو التطور الذي تحقق في نتائج
االنتخابات األخيرة التي أثبتت على تزايد تطور وعي الناخب بأهمية دور النساء وأيضا شعور النساء بالثقة بالذات
للترشيح ،بالرغم من انها عملية اشبه بمغامرة غير معروفة النتائج مسبقا على األقل للمرشحات المستقالت او
الالتي شاركن فرديا خارج الكوتا او حتى خارج االحزاب .ان نسبة الكوتا المفتوحة المحصورة بعبارة "نسبة ال
تقل عن " ٪٢٥في مجلس النواب تم تكسيرها وتجاوزها في االنتخابات االخيرة حال اعالن النتائج األولية .فقد
حصلت المرأة على  ٩٧مقعدا بدال من  ٨٣المحصورة في الكوتا كما كان الحال في الدورة الماضية و ليس" ٢٥
او الربع" كما يحاول البعض التشويش لسلب ما وصلت اليه النساء بأصواتهن وبفضل الباب المفتوح للكوتا
بعبارة" نسبة ال تقل عن" ،حصدن النساء اكثر من  ٣٤مقعدا إضافيا على الربع االجباري المضمون بالكوتا.
اذن هذا هو فخر للمرآة العراقية نجاحها في دسترة هذا الحق المكتسب ،والمتمثل في الكوتا النسوية ،ليفرض
كإجراء دستوري إيجابي ،يساهم في تغيير النظرة الدونية على المرأة من جهة ،ويفسح المجال لتمكن المرأة في
اشغال مكانتها الصحيحة في القرار التشريعي ،وبالتالي يحسب هذا مكسبا كبيرا للعملية السياسية وللدولة العراقية
امام العالم من جهة أخرى.
من هنا ندرك ان ،البد من الخروج بقرارات وإجراءات إيجابية تساند وتشجع النساء على المشاركة السياسية
بكل أبعادها ،ابتدأ من التصويت الواعي الحر مرورا بالترشيح وانتهاء بالمشاركة الفعلية والفاعلة في صناعة
القرار السياسي ليس في التمثيل البرلماني الصحيح فحسب ،بل على مستوى الرئاسات الثالث وايضا في األحزاب
السياسية التي تمثل أساس التنظيم االنتخابي كمشاركين في التنافس الشريف الى السلطة .أي ان الحاجة ملحة
ليحمل قانون األحزاب في طياته ،اجبار األحزاب والحركات السياسية على وضع نسبة مئوية بالمناصفة ()٪٥٠
لكي تسري تلك النسبة وبشكل طبيعي على باقي المؤسسات ،سواء كان ذلك على المستوى السيادي ام غيره.
هذا أصبح حال من الحلول الناجعة في تثبيت مشاركة نسوية مستمرة تدخل ضمن سياق التنمية المستدامة للحقل
السياسي الذي أكثر من غيره ،يبدو بحاجة الى إعادة النظر في اركانه واهدافه .هذا التقصي سوف يساهم بشكل
ال محال في تغيير النظرة عن دور وخدمات النساء أيضا خارج إطار المبدأ المعمول به في تقديم الخدمات التي ال
تتضمن قرارات مهمة تخص مصير البلد على المستوى السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي والقضائي
البل حتى العسكري .وذلك من خالل تمثيل المواطن في مختلف مساحات السلطة ،لمسك البالد بموارده البشرية
والمادية والحضارية ،آمنا متمتعا بسالم وازدهار مستديمين.
من المفارقات ،انه على الرغم من تمسك عدد من الرجال بشكل خاص والمجموعات بشكل عام في المساهمة في
منع وصول النساء ،اال ان المؤسف والغريب مساهمة اعداد من النساء مجتمعين في منع وصول النساء ايضا!!
ان ابعاد النساء عن مركز صناعة القرار ورسم السياسات يعد عمال تخريبيا وبشكل خاص عندما تقوم نساء بتنفيذ
اجندات ذكورية مقابل قبول وجودهن في مراكز قيادية ال تدافع فيها عن حقوق المرأة او عندما يتم استغالل نساء
غير متعلمات يتم ارضائهن بمراكز ومناصب مقابل سكوتهن او مسايرتهن الفكار واهواء ممن ساهم في
مشاركتهن في العملية السياسية .بالتأكيد هذه ليست حالة تخص العراق فقط ،بل انه واقع في عدد كبير من دول
العالم أيضا وبشكل خاص الدول النامية بالرغم من حث النساء على مطالبهن في تلك الدول ،مشهود لها
ومتواصلة.
ان مشاركة المرأة لما لها من أهمية بالغة في تعزيز الديمقراطية في العالم وفي العراق بوجه الخصوص ،من
خالل تحقيق المساواة بين الجنسين في الوصول الى الفرص والحقوق والموارد ،ومنها حق المشاركة السياسية
وفرص الوصول إليها ،مطلوب من جميع صناع القرار ،سواء كان في األحزاب السياسية او في اإلدارة او في
التشريع ،ال بل حتى في الوسط القضائي ان يفسح المجال الالزم للنساء وفي بعض األحيان .على ان يتم تبنى
سياسات "التمييز اإليجابي" التي لمسنا ضرورة ممارستها لزج النساء في العديد من المؤسسات كقائدة او غير
ذلك .لكن التخطيط الخاطئ والمبني على توزيعات مصلحية بين مختلف الفرقاء في العراق يمثل الجزء األكبر من
االرباك الذي يواجه البلد .والنساء يدفعن اثمان أوضاع خارجة عن مسؤوليتهن ،كما كان حال وزارة التربية التي
كادت امرأة وألول مرة في الحكومة المركزية ان تصبح وزيرة ألكبر وزارة اكثرها من النساء (أكثر من .)٪٧٠
لكن بعد أسبوعين بعد موافقة البرلمان على السيدة شيماء الحيالي كوزيرة للتربية ،طلب منها تقديم استقالتها
ألسباب سياسية تخص اخوانها ..هكذا ترغم المرأة مجبرة ان تضحي وتدفع ألخطاء الرجال في جميع األحوال.
مع كل ما تقدم ،ففي اقليم كوردستان العراق ،وقبل سنوات مضت شغلت امرأة وزارة التربية والتعليم وكالة.
هذه األساليب لإلفالت عن كامل حقوق النساء تشهد بان هناك مشكلة يصنعها الذكور وهي ضعف ثقة الرجال في
النساء ،الى درجة إذا تطلب أمرا ما لتغيير امرأة من موقع او منصب معين ،ألسف غالبا ال تستبدل بأمرأة أخرى!
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في الوقت الذي ال ينقص النساء العراقيات الكفاءة والمقدرة على القيادة! بل وكأن أصحاب القرار ينتظرون اية
ذريعة لدحر النساء من اي منصب قيادي!.
لذا تجد النساء ان كل ما تقدمه الدولة العراقية للمرأة هي خطوات غير كافية وال تتوافق مع ما نص عليه الدستور
في العديد من مواده منها المادة ( :)٢٠التي تنص :للمواطنين ،رجاال ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة،
والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت واالنتخاب والترشيح " ولم يقر الدستور أي مشاركة رمزية
في أي منصب في الدولة العراقية .بل حق كامل ومتساو بين الجميع المتكافئين بالشروط الالزمة.
الدستور بحاجة الى احترام ،وان المساواة في الحقوق السياسية والمدنية مكفولة بشكل واضح في ضوء دستور
ينص على الحقوق والحريات في باب ليس بقليل .لكن هناك ضرورة سن قوانين تستنبط قوامها من هذا الدستور
تفسيرا له وليس التمسك بقوانين لدساتير مؤقتة قديمة ،تم الغاءها وإيجاد البديل لها ،وخاصة في كل المسائل
التي تمس المساواة والكرامة االنسانية..
يبدو ان الحالة النفسية لواضعي مشاريع قوانين العراق تتبعثر وتتعقد بين ما يعتبر جيدا ،وال داع للتغيير ،وما
يعتبر موضوع اإللغاء او التبديل ،ربما بقانون آخر أكثر مقبولية وأقرب الى الموجود الموروث ،وهذا يمثل تحديا
جديا بوجه التحديث المطلوب لألجيال المعاصرة.
وهذا على مستوى التشريعات المدنية ،ناهيك عن التزاوج المستمر بين القانون الوضعي والشريعة اإلسالمية
المتمثل في المادة  ٢من الدستور التي تتمتع بمساحات واسعة ال متناهية من السلطة الفاعلة في تحديد ،ال بل،
في منع اي قانون ال يتماشى وأركان اإلسالم:
المادة /٢ :أوال :االسـالم دين الدولــة الرسمي ،وهـو مصدر أساس للتشريع
 :٢أ  /ال يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام اإلسالم.
تصوروا التفسيرات التي سوف يتم فرضها على المشرعين .بينما العراق ملزم دوليا بأعراف ومواثيق دولية
أصبحت جزأ ال يتجزأ من تشريعاته .هل هناك وعي من ان عمق التعقيد هذا يقوض أيضا مراعاة التنوع الديني
والثقافي للشعب العراقي الذي يتطلب اعتبارا ضروريا ،لتمكين تواصل العملية السياسية في الديمقراطية .والدليل
على ذلك حمالت ومراسالت منظمة حمورابي لحقوق االنسان ،ألجل تغيير قانون البطاقة الوطنية مادة( :٢٦فق
ب ) لرفع الظلم عن القاصرين الذين من غير المسلمين ،ممن يزودوا آليا ،بهويات األحوال المدنية مكتوب فيها
الديانة":مسلم" وهذا قسرا ،سببه اسلمة أحد آباءهم .هكذا ،هذا القانون ومنذ صياغته وتعديالته نحو االقسى،
سبب في تهجير اعداد كبيرة من المسيحيين والصابئة المندائيين وااليزيديين وتأثروا بانشقاق أسري ال يرحم.
وبشكل عاجل كانت إجابات المؤسسات المعنية في الوقفين السني والشيعي على مطالبات منظمتنا بهذا
الخصوص ،بانها تخالف المادة  ٢من الدستور! ،لذا بقدر تعلق االشكال بالمجتمع ككل او الطفل و المرأة أو
مجموعة ،او األقليات المختلفة ،او أي جانب آخر في التنوع المجتمعي ،البد من تنويع مصادر التشريع لتجنب
التمييز ألجل الدين والمس بعدم كفاءة األطفال ،والتهميش ،الذي ينظمها القانون حاليا وعليه هذا يعتبر انتهاكا
صارخا .بينما ،تقنين وتعميم وفرض التفسيرات قسرا ال يأتي بحل ألية مشكلة ،بل بالعكس يفاقمها ويؤثر سلبا
على عملية بناء السلم واالمن المجتمعي على جميع المستويات :منها االقتصادية والثقافية وبشكل اكبر السياسية.
فيولد العصيان ،وتكثر الهجرة وينتشر القهر وتظهر االنتهاكات ،ان لم نقل تلغي التنمية بمختلف ابعادها وتصل
األمور الى ما نحن فيه االن .والحال ،نالحظ  ،إذا أراد المفسرون تفسيرا متوازنا للمادة  ٢من الدستور ،نرى
بان هناك مجال للتوسيع ،بما انه عبارة "مصدر أساس" يمكن ادراكها بانها تعطي امكانية اللجوء الى مصادر
أخرى إضافية أيضا .وان لم تكن بالضرورة "مصدر أساس" للمسلمين ،لكنها مهمة بالنسبة لغير المسلمين .هكذا
يأتي الحد من التمييز بسبب االختالف الديني .بهذا نكون قد وصلنا الى حل إلشكالية معقدة.
 2-2جهود الدولة العراقية للحد من العنف:
رصدت منظمة حمورابي لحقوق االنسان اعداد من انتهاكات صارخة جراء العنف المتصاعد خالل سنة ٢٠٢١
وذلك عن مصادر وزارة الداخلية التي سجلت مجموعات من الضحايا :العثور على  ٣٣٥جثة متروكة واكثرها
من النساء واألطفال .كما أودت مختلف االنفجارات بعبوات ناسفة على إثر خالفات عشائرية بحياة ()1008
شخص ،حيث وصل عدد المشاجرات العشائرية الى تنفيذ  ٦٤٩٣اطالقة .أيضا عاش العراقيون في رعب ال يغتفر
بسبب االغتياالت التي انهت حياة اشخاص وشخصيات مختلفة لما ال يقل عن  ١٠اشخاص باإلضافة الى ثمان
محاوالت اغتيال .كذلك الخطف أصبح ظاهرة اخفت ( )515شخص وتعرض ( )٤٥٠اخر الى تهديد ،واختفاء او
فقدان ٢٨٧شخص و ٣١حالة ابتزاز الكتروني.
وفي عام  2021وحده سجل العراق  5آالف حالة تعنيف للنساء في بغداد وبقية المحافظات ،وفقا لعضو المفوضية
العليا لحقوق اإلنسان علي البياتي .وفي حديث للجزيرة نت ،أوضح البياتي أن من بين  3فئات مجتمعية تصدرت
المرأة قوائم العنف األسري في العراق ،تالها كبار السن ثم األطفال ،مشيرا إلى رصد نحو  15ألف حالة عنف
ضد الفئات الثالث في عام 2020
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 في إقليم كوردستان كما في جنوب العراق وبغداد ازداد عدد النساء الالئي تعرضن للقتل بدافع الشرفوغيرها من الحجج السوداء الى الوصول الى الناشطات .ال يسعنا اال ان نذكر في سبيل المثل وليس الحصر،
بعض األوضاع ولألسف الشديد القائمة طويلة ،في ظل غياب إحصاءات رسمية موثوقة ناهيك عن اعداد تزايد
االنتحار الذي اصبح ستار المجرمين:
 تم العثور على جثمان سيدة تعرضت إلطالق نار قرب مدينة السليمانيةونقلت وسائل إعالم محلية ،عن رئيس قسم شؤون "الجندر" في مكتب نائب رئيس وزراء حكومة إقليم
كوردستان العراق  ،أن نائب رئيس الوزراء ،قوباد طالباني ،وجه بعدم دفن جثة السيدة التي عثر عليها ، ،في
مدينة السليمانية ،قبل تحديد هويتها ،كما أصدر توجيها إلى الجهات المعنية بأن "أي امرأة تتعرض لحادث
مماثل لن يتم دفنها من دون تحديد هويتها ،ومعرفة أسباب مقتلها ،وشدد على ضرورة تحديد هوية قتلة المرأة،
واعتقالهم.
 وقبل هذه الجريمة بيوم كان هناك جريمة مماثلة في السليمانية أيضا حيث عثرت قوة أمنية على جثة المرأةالتي توفيت بعد إصابتها بالرصاص في منطقة "بكره جو" بضواحي السليمانية.
 وفي وقت سابق ،نقلت وسائل إعالم محلية عن زينو رشيد ،وهي إحدى ناشطات اإلقليم ،أن "اإلحصائياتالمعلنة من قبل المؤسسات الحكومية في كوردستان العراق ،تبين أن  40امرأة تعرضن للقتل أو الحرق ،أو
قمن باالنتحار ألسباب ودواع مختلفة خالل األشهر األربعة الماضية" ،الفتة إلى أن "هذه اإلحصائيات غير
دقيقة ،ونعتقد أن العدد أكبر ،ويزداد كل يوم(..فرانس بريس في  ١٤كانون األول  .)٢٠٢١وهذا يمثل مجزرة
بحق النساء ويجب المحاسبة والمساءلة القانونية بحق الفاعلين ومن ورائهم:
 " ..ال أتذكر من تلك اللحظات إال األخيرة منها قبل أن أصبح طريحة األرض بسيالن الدم من وجهي بعد ضربرأسي بالحائط مرات عدة ،فوجدت نفسي بعد أيام داخل المستشفى ،وما زلت أعالج حتى اآلن تشوهات وجهي،
رغم مرور  6أشهر على انفصالي عن زوجي ،الذي اعتاد أن يفرغ شحنات غضبه بجسدي ضربا كل يوم"
هكذا قالت فاطمة جعفر ( 23عاما) للجزيرة نت عن العنف ،الذي تعرضت له على يد زوجها الذي جعل من بيتهما
الكائن في حي المصلى بمحافظة كركوك (شمالي شرقي العراق) ،أشبه ما يكون بالسجن ،رغم مرور أقل من سنة
على زواجها به ،لتقرر في النهاية االنفصال عنه (جزيرة نيت) 2021/12/18
لم تكن فاطمة الوحيدة التي قاست العنف الزوجي في العراق أخيرا ،فقد سبقتها الشابة نورزان الشمري ذات
الـ 20ربيعا التي قتلت طعنا بالسكاكين على يد شقيقها وأبناء عمومتها في أواخر أغسطس/آب  2021أمام العامة
في منطقة الجادرية (وسط العاصمة بغداد) ،وهي الحادثة التي أشعلت حينئذ مواقع التواصل االجتماعي والرأي
العام .والمخجل ال بل منبع لهذه الجرائم هو القانون العراقي الذي ياذن بهذه الجرائم من خالل تخفيف العقوبات
على الرجال حصرا واطالقهم مجرمين الى االبد.
المركز اإلعالمي لمجلس القضاء األعلى في العراق كشف في وقت سابق عن تسجيل  1449قضية عنف ضدالنساء من مجموع  1543قضية عنف أسري سجلت في أشهر (يونيو/حزيران ،ويوليو/تموز ،وأغسطس/آب)
خالل  ٢٠٢١الماضية في المحاكم التابعة لرئاسة استئناف بغداد-الرصافة
كما كشف المتحدث الرسمي باسم الداخلية العراقية اللواء سعد معن عن تسجيل  3آالف و 637حالة اعتداء مناألزواج على زوجاتهم من مجموع  5آالف و 292حالة عنف أسري سجلت في العاصمة بغداد وبقية محافظات
البالد في النصف األول من العام .2021
ويعد العنف ضد النساء أحد أكبر التحديات التي ما زال العراق يعاني صعوبة في إيجاد حلول لها أو التقليل من
نسب حدوثها
وكمراقبون نرى في استمرار األزمات وضعف المنظومة القانونية أمام األعراف والعادات العشائرية سببا كبيرا
في ازدياد هذه الظاهرة .وهذا ما مهد الطريق لعدم اإلفصاح عن حاالت كثيرة للعنف ضد النساء ،بسبب وصمة
العار االجتماعية ،والخوف من الرد على العنف..
نأمل بان تاتي نتائج انتخابات اوكتوبر  2021بحكومة قادرة على استيعاب خطورة العنف المستشري للشروع
في إيجاد الحلول الالزمة ومساعدة نفسها في تحقيق ما يمكن تحقيقه في القضاء على أسس العنف بشكل عام
وليس فقط الترقيع ،ما سوف يخدم النساء واألطفال بالدرجة األولى كونهما الفئتين األكثر تاثرا  .وان القيام
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بخطوات ايجابية "للمسح المتكامل" بدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان ) (UNFPAوبالتعاون مع وزارة
التخطيط ،مبعث امل في ظل تغييب متواصل للعملية اإلحصائية العامة في العراق .بمعنى اخر يأتي االعالن عن
مشروع تم تنفيذه وهو االن منشور في المرحلة الثانية منه لسنة  ٢٠٢١هو "المسح المتكامل" المنفذ من قبل
من قبل وزارة التخطيط كخطوة ضرورية جدا بالرغم من تأخرها .ساهم هذا المشروع في عملية اجراء "مسح
متكامل" ألوضاع المرأة العراقية حيث يشمل جميع محافظات العراق بما فيه إقليم كوردستان العراق  .ويبدو ان
هذا المسح المتكامل ركزعلى االوضاع االجتماعية والصحية للمرأة العراقية ،وهذا يعتبر اقتراب أكثر من المرأة
لجمع أكبر قدر ممك ن من المعلومات عنها لتعبر األرقام اإلحصائية عما يحيط بالنساء من ظروف تترك تأثيرات
بالغة على سلوكها وصحتها العامة وتمكنها اسريا واجتماعيا وسياسيا ،ولما تمثله المرأة من دور اساسي في
العملية التنموية .وضح تقرير المسح المشار اليه أعاله في مؤشر تشغيل النساء الذي يشهد بان ٪ 90.8من
النساء ال تعمل ،وفقط  ٪92من الذين تعمل منهن منهن فقط  63%في الريف  %27في الحضر .هذا هو
أساس الفقر المدقع للنساء ،أي انعدام االستقالل االقتصادي وهو أكبر االنتهاكات فتكا بوضع النساء.
 3-2العنف االسري والسياسي المقنن ضد النساء وأثره على المجتمع
 1-3-2العنف االسري
اشارت إحصاءات المسح المتكامل لسنة  2021في تقريره الثاني الذي قادته وزارة التخطيط بدعم من صندوق
األمم المتحدة للسكان والذي سبق االشارة اليه عن أنماط العنف الذي يمارسه الزوج تجاه المرأة بان نسبة الغيرة
لدى الزوج تفوق  ٪63،4و هو النمط السائد من العنف ضد النساء .ويليه الحد من االتصال باالخرين بنسبة
 ،٪34،7وثم يليه التدخل باختيار المالبس بنسبة  ٪32،1ثم  ٪17،4عدم السماح بمعرفة دخل االسرة .وايضا
 ٪10.4منع من التعبير عن الرأي.
 9نساء قتلن خالل شهر نيسان  ٢٠٢١وذلك بسبب ترسبات المجتمع التي ترسخت فيه بسبب خطاب
•
الكراهية الذي هو ذاته يمارس اليوم من قبل منصات ضد الناشطين واصحاب الرأي لقتلهم وخطفهم.
مقتل امراة في بلد التابعة لمحافظة صالح الدين على يد شقيقها بحجة الشرف وهي أم لسبعة اطفال
•
يسكنون في مخيم في محافظة السليمانية وكانت تتعرض للتعنيف من قبل زوجها .وتم تسجيل خالل شهر ايلول
فقط ( )5225حالة طالق في المحاكم العراقية.
من خالل قناة دجلة الفضائية ،امرأة سبعينية تروي ما حدث لها في قرية االمام بمحافظة ديالى بأن
•
مجموعة اقتحموا دارهم وقتلوا زوجها البالغ من العمر  80سنة بأكثر من ثالثين طلقة.
بالرغم من أن الدستور العراقي يحظر بشكل صريح وواضح "جميع أشكال العنف وسوء المعاملة في األسرة"،
فإن إقليم كردستان-العراق هو الوحيد الذي لديه قانون بشأن العنف األسري .باإلضافة لذلك يجرم القانون الجنائي
العراقي االعتداء الجسدي .،لكن هذا القانون ال يذكر بشكل صريح العنف األسري.
باإلضافة لذلك فإن المادة  )1( 41تمنح الزوج حقا قانونيا في "معاقبة" زوجته ،كما أنها تمنح الوالدين حق
تأديب أطفالهم "ضمن الحدود التي ينص عليها القانون أو األعراف" .لذلك فان هذه القوانين ومحدودية محاسبتها
لمرتكبي العنف ضد المرأة واخضاعها الى التقاليد واألعراف المقننة والمفروضة أكثر من القوانين الوضعية ،لم
تعالج مسالة العنف المتصاعد ضد النساء على المستويين االسري والسياسي.
خالل عامي  2019و 2020توقفت جهود البرلمان العراقي في سبيل تمرير قانون مناهضة العنف األسري،
بالرغم من أن المسودة األولى من القانون تم االنتهاء منها في عام  2011وتم تقديمها للموافقة عليها في مجلس
النواب في عام  .2015حيث تمت قراءتها قراءة اولى وقراءة ثانية وتم تأخير القراءة الثالثة الى حين انتهاء
الدورة البرلمانية ،مما ادى الى ارجاع مسودة القانون الى مجلس الوزراء.
من األهمية في مكان ولوعي أفضل للعراقيين عامة وأعضاء البرلمان من االناث خاصة ،بأنه ال يوجد قانون
فيدرالي يعرف العنف األسري أو العنف ضد المرأة وأشكاله وآليات الدولة المسؤولة عن معالجتها .باإلضافة إلى
أن تنفيذ القوانين ال يزال يتأثر بالفساد والمحسوبية والتفسيرات المستندة إلى القواعد الدينية والقبلية .باإلضافة
لذلك ال يوجد وضوح حول الجهة المسؤولة عن تنفيذ قانون العنف األسري ،مما يولد االرباك ويؤدي الى عدم
وجود قيادة لتنفيذ القانون .كما أن دور لجان االصالح المسؤولة عن وقف العنف القائم على النوع االجتماعي
دون تدخل قضائي غير واضح وال يوجد لديها آليات للمراقبة ،الشرطة المجتمعي مثال.
 2-3-2العنف السياسي:

في دول المشرق األوضاع تتشابه كثيرا في الممارسات ألن األنظمة السياسية أيضا متشابهة ..فأوضاع المرأة
تعود الى أسس متشابهة كما أوضحت الطبيبة الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة المصرية المرحومة الدكتورة
نوال السعداوي ،حيث تشرح لماذا لم تحقق المرأة في الشرق األوسط النجاح في النضال من اجل حقوقها وتقول:
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ال يمكن ان تتحرر المرأة في ظل نظام أبوي عسكري وأمبريالي ،حيث تحكم المرأة بالقوة وليس بالعدالة،
بديمقراطية مزيفة وليس بحرية"..
نرى في العراق التطبيع الكامل للعنف السياسي وبالرغم من دستورية مشاركة المرأة في العملية السياسية
ووضوح قانون االنتخابات بهذا الشأن ،اال ان ما خفي هو أعظم .فكانت الممارسات الذكورية ضد النساء تطغي
خالل الحملة االنتخابية في محاوالت خسيسة إلخضاعهن والنيل من سمعتهن بغرض الضغط عليهن لالنسحاب.
لمسنا جذور هذه الحقيقة راسخة في العقلية الذكورية العراقية حتى في تصريحات االجيال الجديدة الشابة وبعض
من النساء خال ل الحملة االنتخابية حيث تعرضن المرشحات الى الكثير من االنتهاكات اللفظية وتمزيق صورهن
وازالتها من أماكنها وتعرضهن لنداءات مهينة معلنة وخاصة من خالل الهجمات االلكترونية التي كانت في اوج
خطاب الكراهية .في بعض الحاالت في الموصل ،رصدنا مرشحة تم استهدافها ألنها من عائلة معروفة وفوزها
كان وشيكا حسب قولها ،لكن حتى رئيس عشيرتها اجبرها على الرضوخ ألوامره باالنسحاب تحت تهديدات مكثفة.
اال انها لم تقبل بالخضوع واصرت على التواصل .ولألسف الشديد لم تفز بسبب التزوير والدعاية المعادية ضدها .
مع ذلك حسب نتائج الرصد الذي قامت به منظمة حمورابي لحقوق االنسان في الموصل والمدعوم من بعثة
األمم المتحدة لمساعدة العراق )  ( UNAMIوإدارة المعهد العراقي للمرأة ،تبين بعد مواكبة رصد االنتهاكات
ضد المرشحات في الموصل ،الى جانب عدد كبير من المنظمات العراقية المعنية بحقوق االنسان .كانت هذه
االنتخابات أفضل بكثير مقارنة بسابقاتها من ناحية التزوير وتناقص العنف ضد المرشحات..
 4-2العراق في قمة التقديرات
يقع العراق حسب تقديرات خبراء بين أكثر الشعوب المعرضة للخطر حاليا .إن مؤشرات الوضع العام في العراق
يمكن وصفه بالهش وهذا يأتي نتيجة المجموعة من األزمات المعتمدة بما في ذلك الصراع والنزوح .وفقا
لالحتياجات اإلنسانية التي تم تحديدها لعام  ،2021فإن  ٪75من النساء والفتيات و ٪25من الرجال والفتيان
معرضون للخطر من أشكال مختلفة من العنف القائم على النوع االجتماعي .عالوة على ذلك ،فإن  ٪77من
حوادث العنف المبني على النوع االجتماعي مرتبطة بالعنف األسري ،والذي زاد خالل أزمة فيروس كورونا .ان
انتشار وباء كورونا جاء ليضاعف أوجه عدم المساواة بين الجنسين والتفاوت االجتماعي ،بالتالي كان هناك
ارتفاع بمعدل العنف القائم على النوع االجتماعي السيما العنف االسري .وان بعض أسباب العنف المبني على
النوع االجتماعي التي تم اإلبالغ عنها ،هي فقدان مصادر الدخل أو فرص كسب العيش ،والبقاء داخل البيت مع
األسرة خالل فترات حظر التجوال ،باإلضافة لزيادة مستويات التوتر والقلق
تتحمل النساء العراقيات ما ال يتحمله غيرها ،من العنف الذي لألسف الشديد مدرسته األولى ،هي االسرة ،التي
تعزى انماطها الى التقاليد واالعراف البالية التي تنتج العنف السياسي واالجتماعي المقنن ضد المرأة ،مسببا
انعدام فرصها الحقيقية في الخدمات الصحية والعمل والمنزلة اإلدارية ،التي تتيح لها ان تكون صاحبة قرار
وأفضل دليل هو غياب حضورها في المناصب السياسية .اكرر ان وجودها معدوم وتحت الصفر .ما تزال نسب
تبوء المرأة للمناصب القيادية متدنية .والسيادية منها صفر.
بالطبع يتبين للجميع بان أساس هذا التهميش والعنف المقنن ضد المرأة في االسرة والسياسة هو الكراهية الكامنة
في االعتبار الدنيء تجاه النساء.
في عام  ، 2019اعترفت األمم المتحدة باالنتشار العالمي لخطاب الكراهية باعتباره "تهديدا للقيم الديمقراطية
واالستقرار االجتماعي والسالم" واعتمدت استراتيجية األمم المتحدة وخطة عملها بشأن خطاب الكراهية .وتعرف
االستراتيجية هذا المصطلح بأنه "أي نوع من التواصل في الكالم أو الكتابة أو السلوك ،يهاجم أو يستخدم لغة
مهينة وتمييزية مع اإلشارة إلى شخص أو مجموعة على أساس الهوية ،وبعبارة أخرى ،على أساس الدين أو
العرق أو الجنسية أو اللون أو األصل أو الجنس أو اي عامل اخر عن الهوية " .فال يجب اغفال حقيقة اال وهي،
ان ما تواجهه النساء من التمييز أساسه هو الكراهية الذي ينتج العنف السياسي الذي يحدد مشاركة النساء ببعض
المناصب والمهمات الخدمية ،دون المستوى السيادي والمشاركة الكاملة الفعلية والواسعة في عملية صنع القرار،
التي بقت حكرا للرجال .جميع الوزارات التي شغلتها النساء كانت خدمية ونادرا ما يوجد وكيل وزير او مديرة
عام في الحكومات االخيرة ..أما على مستويات الرئاسات الثالث ونوابها فال وجود المرأة بتاتا!
اثبتت التجارب التاريخية في المجتمعات التي تعرضت للنزاعات أن التداعيات السلبية التي تقع على النساء تمتد
إلى ما بعد النزاع ،حيث يتم إهمال دورهن في مفاوضات السالم وبرامج إعادة اإلعمار ،واتخاذ القرارات السياسية
والمصالحة الوطنية ،وهو ما يتناقض مع مضامين قرار مجلس األمن الدولي  1325الذي يطالب بدور فاعل
للمرأة في عملية األمن والسالم في أوضاع ما بعد النزاعات ،بالرغم من الخطة االستراتيجية لتنفيذ هذا القرار اال
ان التهميش متواصل .فمثال نجد تاريخيا استبعاد النساء في مفاوضات السالم الرسمية وغير الرسمية وكذلك
إهمالهن في كثير من برامج إعادة االعمار واالنتعاش االقتصادي وفي برامج نزع السالح والتسريح .كما أخذت
المرأة تواجه مشكلة في التوظيف في القطاع الرسمي بعد عودة الرجال من النزاع .ففي العراق حتى لدى انشغال
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او موت الرجال في الحروب ،علما انهن أصبحن بديالت للرجال خالل أكثر من عقد من الحروب ،الكثر الوظائف
الحكومية الخدمية باستثناء المناصب العليا والسيادية او حتى كوزيرات .كان يجب ان يكون الوزير والوكيل وحتى
اغلب المدراء العامين هم من الرجال .ولكي ال تشغل النساء تلك المناصب ،كان النظام السابق يرتب استثناءات
للرجال بغرض المناصب العليا ولم يناط أي منصب ألية امرأة.
نتمنى من الحكومة الجديدة ان تستفاد من التجربة التونسية ،لكي ال تبقى تونس الدولة الوحيدة التي ادركت
اهمية مشاركة المرأة ودورها الريادي في صنع القرار ،وفي فهم وتشخيص الخلل في الفوضى السياسية وسبل
إيجاد أروع حل لحكومة جديدة شكلتها امرأة تونسية محترمة ،السيدة نجالء بودن أستاذة جامعية في الجيولوجيا
ليصبح عدد الوزيرات  ١٠من أصل  ٢٥عضوا في مجلس الوزراء .ليبارك هللا الشعب الذي ،وأخيرا ،أدرك بان
الخلل األكبر هو في نفسه وليس في الغريب.
لذا إذا أردنا المقارنة ،فنرى ان ما تقدمه الدولة العراقية ،ضعيف ولم يصل الى مستوى من تحقيق لجزء مهم من
المطلوب للنهوض بالمرأة ،الن مازال العمل الفعلي بطيئا .نحن بحاجة الى تعريف قانوني واضح ودقيق للعنف.
ويعد العنف ضد المرأة والفتاة واحدا من أكثر انتهاكات حقوق اإلنسان انتشارا واستمرارا وتدميرا في عالمنا اليوم ،ولم
يزل مجهوال إلى حد كبير بسبب ما يحيط به من ظواهر اإلفالت من العقاب والصمت والوصم بالعار.

 5-2بشكل عام ،يظهر العنف في أشكال جسدية وجنسية ونفسية الخ وتشمل:
 عنف العشير او المعاشرة ،يشير إلى سلوكيات ينتهجها عشير أو شريك سابق تتسبب في أذى أو معاناة للمرأة،سواء من الناحية الجسمانية أم الجنسية أم النفسية ،بما في ذلك االعتداء البدني واإلكراه الجنسي واإليذاء النفسي-
وسلوكيات السيطرة.
 العنف الجنسي فهو "أي فعل جنسي أو محاولة لممارسة فعل جنسي أو فعل آخر موجه ضد النشاط الجنسيلشخص ما باستخدام اإلكراه ،من جانب أي شخص بغض النظر عن عالقته بالضحية ،في أي مكان .ويشمل:
 العنف والمضايقات الجنسية (االغتصاب ،األفعال الجنسية القسرية ،التحرش الجنسي غير المرغوب فيه،االعتداء الجنسي على األطفال ،الزواج القسري ،التحرش في الشوارع ،المالحقة ،المضايقة اإللكترونية،
االتجار بالبشر (العبودية واالستغالل الجنسي)؛ تشويه األعضاء التناسلية لإلناث.
تعرف األمم المتحدة العنف الممارس ضد المرأة بأنه "أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه ،أو
يرجح أن يترتب عليه ،أذى أو معاناة للمرأة ،سواء من الناحيـــــة الجسمانيــــــة أو الجنسية أو النفسية ،بما في
ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمـــــان التعسفي من الحرية ،سواء حدث ذلك في الحياة العامة
أو الخاصة "
كارثة زواج القاصرات تتزايد
خالل  ٢٠٢١اثار زواج طفلة بعمر  ١٢عاما ضجة كبيرة بين مختلف شرائح المجتمع العراقي وهي التي اذيعت
قضيتها من قبل والدتها اما العدد الحقيقي أكبر ومن مستوى جرائم ضد الطفولة يجب المحاسبة عليها.
واإلحصاءات التالية تشهد بالواقع المآساوي للطفولة والعنف االسري في العراق :
ال تزال مسألة زواج القاصرات وزواج خارج المحكمة تأخذ مداها الكبير في العراق بدعم من متطرفين ال يرون
في االنثى اال وعاء لالستجابة على الشراهة الجنسية فيحاولون تقنين زواج القاصرات من عمر  ٩سنوات!
وتوشر البيانات التالية على الوضع االجتماعي للنساء والفتيات وحسب وزارة التخطيط
ٔ
 ارتفاع معدالت الزواج للقاصرات حيث بلغت نسبة النساء المتزوجات على المستوى الوطني بعمر (12سنة)فا ٔكثر الى (  ،)% 53.9وأن متوسط العمر عند الزواج األول لإلناث هو (  ) 20.8سنة . -
و تشير التقييمات والمسوح التي أجرتها وزارة التخطيط بدعم من األمم المتحدة في العراق إلى أن واحدة من
بين كل خمس نساء ( )% 21الالئي تتراوح أعمارهن بين  49 - 15عاما قد عانت من عنف جسدي على يد
زوجها- ،وواحدة من بين كل ثالث ( )% 33نساء قد عانت من إساءة أو انتهاك نفسي .وتذهب بعض التقارير
إلى أن (  )% 50تقريبا من المتزوجات قد تعرضن ٕالى نوع من أنواع العنف على يد الزوج .وأن  % 46من
الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين العاشرة والرابعة عشرة من العمر قد تعرضن للعنف مرة واحدة على األقل
على يد أحد أفراد األسرة ،و  % 46من النساء المتزوجات حاليا قد تعرضن لنوع واحد على األقل من العنف
على يد الزوج ،و  % 44.5منهن قد تعرضن للعنف العاطفي ،و  % 5.5تعرضن للعنف الجسدي ،و % 9.3
تعرضن للعنف الجنسي .
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 6-2بعض المؤشرات العالمية
تشير التقديرات العالمية المنشورة من منظمة الصحة العالمية أن واحدة من كل  3نساء ( )%30في أنحاء العالم
كافة ،تتعرض في حياتها للعنف البدني و /أو العنف الجنسي على يد العشير أو غير الشريك .يمارس العشير هذا
العنف في معظمه.
وعلى الصعيد العالمي ككل ،تفيد ثلث النساء تقريبا ( )%27اللواتي تتراوح أعمارهن بين  15و 49سنة من
المرتبطات بعالقة جنسية بأنهن يتعرضن لشكل معين من أشكال العنف البدني و /أو الجنسي على يد عشرائهن؛
يمكن أن يؤثر العنف سلبيا على صحة المرأة البدنية والنفسية والجنسية وصحتها اإلنجابية ،ويتسبب في زيادة
خطورة اإلصابة بفيروس العوز المناعي البشري في بعض األماكن .بينما باإلمكان منع العنف ضد المرأة.
على جميع القطاعات المساهمة الجدية في هذا العمل ،وبشكل خاص التشريع لدفع تشريع قوانين ليس تمنع
فحسب وقوع حاالت العنف ،بل وأيضا تعالج أوضاع العنف الممارس بقوانين تعتبر النساء كالنصف المستهدف
والمعطل والمهدور من المجتمع ال بل هذا هو أساس انعدام التنمية المستدامة والسالم واالستقرار االجتماعي
واالقتصادي..
 تشير تقارير األمم المتحدة إلى أن العنف هو أكثر انتهاكات حقوق االنسان انتشارا واستمرارا وتدميرا في عالماليوم وم ا يزال عدم المساواة بين الجنسين وانتشار العنف قائما في جميع أنحاء العالم .فنجد في أوروبا ألمانيا،
التي تصدرت الدول األوربية في معدالت تعرض المرأة للعنف الجسدي ،بواقع  30000ألف حالة ،وأكثر من
 25000ألف حالة اعتداء جنسي ،وحوالي  7000حالة اغتصاب ،تليها في القائمة فرنسا والسويد وبلجيكا.
الغريب في هذا الواقع هو ان هذه بلدان تمارس الديمقراطية واحترام الحريات الخ منذ ما يقارب القرن ،وتبنت
النصوص الدولية الخاصة بمناهضة العنف بأشكاله وخاصة العنف ضد المرأة ،و حيث القوانين تحمي الجميع،
ومسائل حقوق االنسان مفهومة بشكل منظم ،اي أغلب القوانين الوطنية تأخذ بعين االعتبار االلتزامات الدولية
بهذا الخصوص .لماذا اذن هذه الظاهرة النكراء ليجرأ شريك على ممارسة العنف ضد شريكه او شبيهه ودون
أدنى شك ،أكبر حصة في تلك الممارسات تكون بأيادي الذكور!
 وعلى الصعيد العالمي نسبة تصل إلى  %38من جرائم قتل النساء التي يرتكبها شركاء حميمون.وأيضا ،تشير إحصائيات عام  ،2012إلى أن حوالي نصف النساء ضحايا القتل العمد ،في جميع أنحاء العالم ،قد
قتلن بيد شركائهن الحميميين أو أحد أفراد أسرهن ،مقابل  6في المئة من الذكور..
بعد تمعن وتحليل علمي لمختلف االوضاع المشار اليها في هذا العرض ومن خالل الخبرة المتراكمة في التعامل
مع مختلف أنواع الحاالت ،تبين ان هذا الصراع يشهد بوجود "عالقة قوة “متجذرة ومتواصلة ،تدفع الشركاء
الى ممارسة العنف كوسيلة تشفي غليل الفاشلين النعدام إمكانية تحقيق "توازن القوى" التي ربما لم يقبل بها او
تجاهل أحد األطراف المعنية فنون الوصول اليها .واغلب األحيان يكون الذكور هم الساعين الى االستحواذ وتثبيت
المزيد من السلطة والنرجسية من االناث .بالفعل أساس هذه المسألة يكمن في التربية االسرية أوال ،ومدى التأثر
بالتربية والثقافة والتقاليد والتراث الجيني أيضا يلعب دوره.
لكن ال يغفل علينا امر مهم وهو تضاعف الهجرة الى تلك الدول واغلب المهاجرين هم من دول العالم النامي،
فهؤالء الهاربين من العنف وصعوبة حياة اقتصادية كريمة ،ينقلون معهم ثقافاتهم وسرعان ما ينسون األسباب
التي دفعت بهم الى الهجرة .رويدا رويدا يعيدون ما قد كسبوه في ثقافاتهم ويمارسون أمور وكأنهم ليسوا في بلد
القانون والمحاسبة .فيصبح االمر يختلف من بلدانهم االصلية فقط في قوة القانون الذي يحاسب كل من يخرقه.
مع ذلك نكرر ونقول ان العنف ضد المرأة ليس حكرا على ثقافة او جنسية معينة.
وفي كلمته في مؤتمر اعالن االستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة قال الدكتور أولوريمي سوجنرو ممثل
صندوق األمم المتحدة للسكان ،العراق“ :عام  2018دخل العراق مرحلة جديدة من اإلعمار والتنمية .ومع ذلك،
لن يكون هناك بناء سالم مستدام ،أو إعادة اإلعمار ،أو التنمية إذا استمر انتهاك حقوق اإلنسان للنساء والفتيات،
وطالما كانت هناك امرأة واحدة ،أو فتاة واحدة تعاني من العنف القائم على النوع االجتماعي"..بينما كلمات
المسؤولين العراقيين بما فيه دائرة تمكين المرأة كانت مليئة باألمنيات والطموح والوعود دون ان تتقدم مسالة
واحدة نحو األفضل.
لذا انتخابات  ٢٠٢١يمكن ان ترفع مستوى القول الى الفعل ،إذا شعرت الفائزات بالمسؤولية لما يتضمنه صوت
كل امرأة ورجل لها من انتظار وآمال في الشروع في سياق التنمية المستدامة التي هي حق من حقوق االنسان
لكل فرد .ولتحقيق ذلك ،يتطلب ان يضطلع كل قطاع بمسؤولياته ،كالصحة مثال ويؤدي دورا هاما في تزويد المرأة
المعرضة للعنف بالرعاية الصحية الشاملة ،بوصفه مدخال إلحالتها إلى خدمات دعم أخرى قد تلزمها .لوزارة
العمل والشؤون االجتماعية دور أساسي في توفير تقنيات الزمة سواء كان على مستوى تحسين الوضع االقتصادي
من خالل سياسات التمييز اإليجابي في سوق العمل او إيجاد وسائل خدمية نوعية لمعالجة حاالت ضحايا العنف
لإليواء واالستماع لها للعالج النفسي ،من خالل متخصصين والحلول القانونية ،بالتعاون مع وزارة الداخلية
لتوفير االمن الشخصي ،كل من هذه المؤسسات مطلوب منها ان تسعى جادة الى الحد من اثار العنف الممارس
ضد النساء ،ان لم يكن انهائه بالكامل.
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 7-2المرأة في الريف
أما المعاناة التي تعاني منها النساء في الريف العراقي فان الصورة تبدو قاتمة ،حيث تعامل المرأة هناك بدونية
واضحة ،الى حد اعتبارها سلعة للمنافع الذكورية ،حيث تمنح أحيانا تعويضا فصليا ويقام عليها الحد بالعزوبة،
اذا رفضت الزواج من احد اقاربها على أساس انه أولى بها من اآلخرين ،في حين ان ذلك يخالف كل القيم
السماوية والمدنية ويمثل ادانة صارخة ،حين يتعطل جهود اكثر من نصف المجتمع العراقي والبالغ (. ) ٪٦٥
ال يمكن ان يستتب الوضع ويأتي االستقرار بشكل عام لما تمثله المرأة من قيمة اجتماعية وإنسانية وقيادية معطلة
ألنها انثى! بينما شهدت على قدراتها منذ اول شرط الذي "دونه ال يمكن" ال للرجل وال للمرأة ان يكونوا ال قياديين
وال حتى مأنسنين اذا لم يعتمدوا على القدرات الكامنة في المرأة منذ اول لحظة خلقهم في احشائها المعطاة والى
مماتهم ،وهي ال تتخلى عنهم وان اصبح رجوعهم او حاجتهم اليها بعد مرحلة من العمر ،اقل الحاحا وعاطفية
فحسب .فهي تبقى أروع أداة لصناعة السالم والتسامح .بينما في الريف العراقي تحاسب المرأة بقساوة حتى
الموت ليس لما يعتبر غسال للعار فحسب ،بل حتى إذا تمرضت يعتبر عارا ،وال تقدم الى العالج ،اال بعد فوات
األوان ،منعا من الشريك او اي عشير لها لتجنب حديث الناس عليه بتعريضها الى األطباء ،بل تترك الى ان تتفاقم
صحتها ليتسنى ايصالها الى المستشفيات!
 8-2ترى ،الى متى سوف نبقى بال وعي؟
كلنا يعلم ان جميع الويالت التي مرت بالعراق وما حصل من مآسي وضياع لفرص البناء هي صناعة رجولية
"بامتياز" .وإذا كان هناك أحد يشكك بهذه الحقيقة لعله يجيب على التساؤل ،ما الذي أصاب العراق من وجود
النساء؟ أ ليس كل ما يعاني العراق منه منذ تشكيل الدولة العراقية الحديثة هو من صنع الرجال وليس من النساء؟
فلذلك حين ندعو الى ان االنتباه الى هذه الحقيقة الميدانية والتاريخية ،فان على البرلمانيات العراقيات في مجلس
النواب الجديد االنتباه الى ذلك ،والعمل بموجب آليات فعالة ووعي قوي يمكن ان تبني للنساء العراقيات الثقة
الالزمة بالذات للدخول الى الحوارات مع اقرانهن من الرجال واختبار الفنون السياسية والمساهمة الفاعلة في
التأسيس لخطوات من شانها احداث التغيير الالزم لبناء دولة ديمقراطية تعتمد هامش المواطنة أساسا ،وليس
على اساس التصنيف الحالي الطائفي المقيت ،الذي يقوده الرجال باحثين على تثبيت المزيد من السلطة
ومنافعها ،ونتيجتها المساومات المدمرة لقدرات بلد يسبح علـى غنى بشري ومادي هائل يهدر ويفتك المواطن
دون الحصول على أبسط حقوقه وال صيانة كرامته.
لهذه األسباب كلها ،اليوم أكثر من أي زمن مضى ،وجود مشاركة نسوية فعالة ،مطلوب كونهن اساس البناء
االسري ولسن أساس الخراب .كما هن أساس الحياة واعطائها وصيانتها بالدرجة األولى ،ولسن أداة للقضاء
على الحياة .فكيف يمكن ان يقبل العقل بفرضية اعتبارها غير كاملة كإنسانة عاقلة وفرض التمييز العنصري
بسبب االختالف الجنسي؟
باإلضافة الى ما نص عليه الدستور العراقي ،هناك االلتزامات الدولية للعراق من خالل كل من الشرعة الدولية
الخاصة بحماية حقوق االنسان وفي مقدمتها اإلعالن العالمي لحقوق االنسان واالتفاقيات والبروتوكوالت الدولية
لسنة  ١٩٦٦الخاصة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية ،واتفاقية األمم المتحدة
لمناهضة جميع اشكال العنف ضد المرأة ( سيداو) ،قرار مجلس االمن الدولي  ،١٣٢٥ناهيك عن االستراتيجيات
والخطط الوطنية التي تبناها ،خاصة ان العراق وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة وخطة وطنية لتنفيذ
قرار  ١٣٢٥الخ .فالمطلوب اذن هو العمل بها بديلة للعديد من القوانين العراقية العنيفة التي تقيد وتنتقص من
حرية وكرامة المرأة ،كما هو حال بعض القوانين التي تنص على عدم المساواة كما في الميراث وحضانة األطفال
الخ ..لم يفسح المجال لتعديلها بعد ولم تسمح الجهات المتشددة بصياغة قوانين جديدة تجرم تعنيف وتهميش
النساء مثل مشروع قانون مناهضة العنف االسري الذي يدور ويلف على طاوالت البرلمانات دون ان يرى النور.
 9-2النساء تدفعن أغلى االثمان ألجل التنمية المستدامة
في كل صعوبات المجتمعات تدفع النساء الثمن االكبر .فمع تنفيذ البلدان تدابير اإلغالق لوقف انتشار فيروس كورونا،
اشتد العنف ضد المرأة وخاصة العنف المنزلي في بعض البلدان ،حيث زادت المكالمات إلى أرقام المساعدة خمسة
أضعاف.
وفي ظل هذه الظروف ركزت حملة "اتحدوا" برعاية لألمين العام لألمم المتحدة إلنهاء العنف ضد المرأة التي تعد حملة
متعددة السنوات تهدف إلى منع العنف ضد المرأة والفتاة والقضاء عليه ،والتركيز على تعزيز الدعوة إلى اتخاذ إجراء
عالمي لجسر ثغرات التمويل ،وضمان الخدمات األساسية للناجيات من العنف خالل أزمة كوفيد  ، 19 -على الوقاية
وجمع البيانات ،التي يمكن أن تحسن الخدمات الرامية لصون المرأة والفتاة.
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 تشكل النساء والفتيات نصف رأس المال البشري المتاح للحد من الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .ومعذلك ،فإن العنف القائم على النوع االجتماعي يقوض حقوق اإلنسان ويزعزع االستقرار المجتمعي ويخنق
فرص السالم ،مخال بتمكين المرأة االجتماعی واالقتصادی ،ورفاهية األطفال والمجتمعات بوجه عام وآفاق
تنميتها ،اذ تمارس أعمال العنف ضد المرأة في المجتمعات التقليدية والمعاصرة على حد سواء ،فترتفع
معدالتها وتتنوع أشكالها وتغطي جميع الفئات العمرية والمستويات االجتماعية والتعليمية والمساحات
الجغرافية.
لذا غياب التنمية في العراق هو واقعا مرا طال امده ،وأحد اسبابه العميقة ،هو العنف ضد المرأة الذي شكل وال
يزال عقبة رئيسية أمام القضاء على جميع مظاهر التمييز وعدم المساواة بين الجنسين على مختلف المستويات.
ففي المجتمعات التقليدية ،نجد العنف متجذرا في األعراف والتقاليد لتعطي الزخم االكبر الى المنظومات الذكورية
كالنظام العشائري ،جاعلين منه قيمة قانونية البد من الحفاظ عليها بالرغم من النظرة الدونية المتواصلة بحق
المرأة ومكانتها .اذ تنص المادة الدستورية رقم  :٤٥ثانيا "- :تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر
العراقية ،وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون ،وتعزز قيمها اإلنسانية النبيلة ،بما يساهم في تطوير
المجتمع ،وتمنع األعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق اإلنسان" .أما القوانين المطلوبة لممارسة ما تنص
عليه هذه المادة الدستورية غائبة الى يومنا هذا .وبالتالي يؤثر ذلك على قرارات المحاكم بسبب التفسيرات
المختلفة التي تعتبر كإجراءات قضائية ملزمة.
والواقع يشهد بارتفاع نسب قتل النساء بمبررات غسل العار .هذه الجريمة يفلت مرتكبها من العقاب العادل
بقانون يخفف اثاره بسجن رمزي .يلقى مقترف جريمة القتل "غسال للعار" مديحا ونظرة ارتياح تجاه احكام
االخرين .هذا النوع من االنتهاكات بأشكالها غالبا ما تحدث في نطاق العشائر أكثر من غيرهم.
هكذا أصبح العنف مبررا مقبوال وجزءأ مهما من الثقافة المجتمعية إلى حد كبير ،ويمارس في اغلب االوضاع من
قبل الرجال .واالغرب هو ان هذا الواقع المر تقبله اعداد من النساء أنفسهن! وذلك بسبب تقنين العنف ،يتم
تبريره وشرعنته باعتباره مسألة "طبيعية" و"حق" وواجب الرجال في تأديب النساء!! بينما الحقيقة هي تاكيدا
معززا للذكورية من قبل واضعي القوانين واألعراف وهم رجال فقط ،ويوضحها قانون العقوبات العراقي.
هذا هو ما جعل العديد من النساء أنفسهم يصدقن إن من مصلحتهن هي الحفاظ على عالقات القوة القائمة لمصلحة
الرجل الذي بذلك يشعرهن بالضعف والنقص في القدرات على الرغم من اآلثار السلبية التي تلحق بهن في المدى
الطويل .وان مسالة اقناع النساء بهذا الواقع الذي يذهب الى درجة من تأليه الرجولة ،غالبا ما يحصل بسبب
نقص او حرمان المرأة من التعليم او سوء حالتها االقتصادية.
ولألسف الشديد ،ان انعدام االستقالل االقتصادي الذي يشمل أكثر عدد نساء العراق هو احد العوامل األساسية
في تطبيع العنف ضد النساء ،ألن مد اليد لطلب ما يجب انفاقه على ابسط االحتياجات الحياتية للمرأة مرهون
بنفسية الرجل وايمانه بان المرأة مثله بحاجة الى الصرف للعيش والتصرف بشكل طبيعي.
 الرجال (االباء) في المناطق العشائرية يسعون الى عدم تعليم الطفالت والنساء بغرض تزويجهن مبكرا ويتمعقد صفقات تجارية ال يقل شانها عن شان جريمة االتجار بالبشر وذلك لترسيخ مبدأ اخضاعها كخادمة مجانية
مقابل استفادة االهل من المهر ،الذي في اغلب األحيان يكون عاليا وخاصة في الريف .هذا هو ما يحدد قدراتها
ومصيرها ويجيز اغتصاب حقها في الحياة الحرة ،وتتحدد وكأنها وعاء جنسي ينتج االطفال .وايضا حسب اهواء
الذكور ،يمكن تبديلها في اي وقت وألي سبب كان ،او مشاركة حياتها الخاصة بأكثر من امرأة ،نتيجة تقنين تعدد
الزوجات الذي يلغي الغاء كامال اي معنى لحياة خاصة وحميمية كحق من ابسط حقوق االنسان المنصوص عليه
في االعالن العالمي لحقوق االنسان وباقي النصوص الدولية...
وجدير بالذكر مع كل ما تقدم من استغالل لكيان وقدرات النساء هناك حقيقة مخفية ،نادرا ما يسلط الضوء على
عمق التأثير الذي تسببه ،أال وهي قدرة المرأة على التكييف والتطبيع في حياتها مع كل الظروف .وهذا االمر
يفهمه الرجل بانه ضعف البل انتصار له عليها وغالبا ما يعتبرها مجرد تبعية له! بينما هذا التكييف هو قدرة
زودت بها المرأة في صلب طبيعة انوثتها المثمرة ،كالشجرة التي تتحدى الظروف البيئية المختلفة باستمرارها
على الجذور القوية ،وتثمر كما ونوعا حسب تلك الظروف .أي انها تتطبع مع البيئة التي تعلم بانها عليها ان
تبقى فيها وتجعل الواقع الجديد واقعها فكريا وعمليا .ومثل الزواج هو واحد بين الكثير من أمثلة الحياة حيث
المرأة تشهد بالقدرة الكامنة في كيانها بتغيير بيئة طفولتها وشبابها لتدخل بيئة أخرى ،حيثما تزرع لتعطي االثمار
المنتظرة منها ،والتي ال تنحصر بحب الزوج واألطفال بل وايضا بالتضحيات الجمة لكل ما يلحق بواجب االمومة
واالسرة ككل ،والذي بدونها ال يمكن ان يكون على األقل بشريا .وجوهر هذا التطور (تبديل بيئة) تجلب المرأة
ارث الفرح والسالم الى قلب شريكها وأسرته ،لتشارك بإجماع حميمي االنسان الذي تختاره لتكوين اسرة جديدة
مقبلة على تواصل سيرة حياة في خدمة االنسان في مختلف مراحل الحياة ومتطلباتها.
ولكل هذه األسباب العميقة ،ال الزواج القسري مقبول وال زواج القاصرات النه ال يرتب آللية زواج صحيحة
•
وهادفة  .المشهد يهدر حق المرأة في كل شيء ربما حتى في االبتسامة ،وتنشغل في تكديس العنف والويالت
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التي سوف تتلقاها من قبل الشريك وأهله ،وربما المجتمع المحيط بها ،في اعتبارها سلعة ال قيمة لها ،ووجودها
يكون وجود آلة او قطعة من آثاث تدار إلشباع الجوع الجنسي لشريكها ،وتقديم خدمة يومية حالها حال أي وعاء
في المنزل .وإذا نمعن النظر في مسالة حياة سعيدة ففي الوجهة الثانية مضافة الى الحياة المنحطة للمرأة بسبب
التزويج غير المقبول ،سوف نكتشف بان هناك جهنم الحياة للزوج ،الذي ال يمكن ان يشعر بسعادة وشراكة
حقيقية مع االنسانة التي تشاركه الحياة وليس تعبده لالستعباد .وكل هذا ينتج عن عدم تأسيس هذا االجماع الذي
يسمى الزواج على اسسه الصحيحة ،اال وهي الحب المتبادل بين الشخصين ،والذي يبدأ بشكل طبيعي بتجاذب
متبادل ويتحول الى تعلق وحب بكل ما يتطلب من تضحيات في الحياة لكن بوعي وإقرار مسؤول.
 خالصة ما اردنا توضيحه في موضوع العنف ضد النساء في العراق ،يمكننا القول ان العنف ضد المرأة فيالعراق ال يمثل ظاهرة قصيرة المدى وال حديثة العهد ،بل هي عملية منظمة بقوانين ومتجذرة في قلب تناقضات
في الفكر والممارسات ،ومتواصلة ومدعومة في وجه التنمية المستدامة التي ال يمكن ان تتحقق لطالما ال تخطيط
شامل الشراك المرأة وال آليات واقعية حقوقية مختصة تسعف تنفيذ االستراتيجيات التي تطلقها الدولة .

"التسلط الذكوري مطلوب انهائه عالميا والعراق جزء ال يتجزأ من هذا العالم"
الطريق األسلم الذي يمكن العراق االنطالق والتأسيس لتنفيذ خطته الوطنية هو تشريع قوانين جديدة مؤنسنة يتم
صياغتها من قبل الرجال والنساء من الخبراء في القانون وحقوق االنسان من داخل وخارج مجلس الوزراء و
البرلمان وباشراك المجتمع المدني المعني بمختلف االختصاصات والمهن ،بين من لهم القدرة على المساهمة في
صياغة قوانين واعالنها الى الرأي العام ومشاركة االعالم المجتمع بشكل عام وخاصة المختصين بحقوق االنسان،
من الجهات المعنية بحقوق المرأة الى جانب خبراء القانون الوطني ،هذا قبل عرض المشروع الى البرلمان ثم
مختلف القراءات في البرلمان لحين التشريع والتعريف بها .هذا بهدف صياغة قوانين ترعى احتياجات التنوع
بأشكاله وتماشيا مع أهمية قيمة االنسان ككائن عاقل وديناميكي .وال يمكن تحقيق مكافحة العنف ضد المرأة بدون
اللجوء الى روح النصوص الدولية الخاصة بحقوق االنسان التي ترسخ المساواة في الكرامة والحقوق بين النساء
والرجال كأساس الفكر والهدف الذي يجب ان تعيه جميع السلطات .العراق ملزم بالقانون الدولي الخاص بحقوق
االنسان والشرعة الدولية التي أصبحت جزء ال يتجزأ من المنظومة القانونية العراقية .فالعيب في عدم القدرة
على االستفادة من التشريعات الدولية بالشكل الصحيح خالل صياغة القوانين او تعديلها من جانب ،وغياب اآلليات
المالئمة في اطر التنفيذ في الواقع من جانب آخر.

 -3الطفل العراقي مهمش ومستغل في أسواق الفاسدين ويتعرضن للقتل بدم بارد
كشفت المفوضية الوطنية العليا العراقية بان هناك  5ماليين يتيم في العراق و 8آالف مفقود من أطفال العراق
فعال هذه االرقام صادمة! (عربي بوست )2021-12-12
تثيربعض اإلحصاءات التقريبية استغالل األطفال باشكال مختلفة يندى لها الجبين .حسب الباحثة االجتماعية ابتسام
الشمري" 3هناك أكثر من  ٥٠٠ألف طفل عراقي في مهب مافيات التسول واالتجار بالبشر واالعمال الشاقة" عن
(جريدة النهار العراقي تشرين الثاني "" ).٢٠٢١
•

الطفل العراقي ال يعلم بانه له يوم عالمي عليه ان يحتفل به .الال اهتمام للسلطات العراقية بحياة الطفل
تجعله مسلوب الطفولة بل يجبر على االعمال الشاقة باعذار عائلية أيضا لسوء الوضع االقتصادي وانعدام
تشغيل الكبار ما يفاقم الفقر المادي والعقلي .يتعرض األطفال لالستغالل والمتاجرة ويجبرون على أعمال
شاقة" ،إضافة الى أن "الطفل العراقي يعاني من الحرمان وغياب االهتمام الحكومي...

رصدت منظمة حمورابي لحقوق االنسان خالل  ٢٠٢١تصاعد التعنيف االسري ضد األطفال والسيما الفئات
العمرية الصغيرة وهنا بعض االمثلة :

 - 3ابتسام الشمري ،جريدة النهار العراقية -تشرين الثاني .2021
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 -１اب يقدم على حرق ابنته في قضاء الهندية بكربالء بعد خالف حول مهر زواجها
 -２ورد الى منظمتنا انتهاك الطفولة في العراق والسيما الطفلة في مدينة النجف التي تفترش االرض في
اجواء الشتاء الباردة
 -３انتحار طفلة  17عاما باطالق النار على نفسها داخل مجمع دون معرفة االسباب في النجف.
 -４اخوة يتزوجون خوات ،واب يقتل ابنه وطفلة بعمر سنة ونصف ( فيديو ).
 -５اب يعنف طفله بعمر  4اعوام ،بحرق يديه وقدميه بكركوك بحجة الوكاحة.
 -６خطف الطفل حيدر محمد الزاملي لكونه نشر رسوما كاريكاتيرية لشخصية شعبية معروفة ومن ثم وجد
مقتوال ومرمي في النهر
 -７وجه وزير الداخلية ،عثمان الغانمي ، ،باتخاذ اإلجراءات القانونية بحق متهمين قاما بتعنيف صبي في
الديوانية.
 -８ثالثة أطفال توفوا شرق بغداد بعد أن تركهم ذويهم بسيارة مقفلة .وقال المصدر إن "ثالثة اطفال (ولدين
وبنت) ،تركوا من قبل ذويهم في عجلة مقفلة في منطقة البلديات شرق بغداد ،ما أدى إلى وفاتهم بعد أن صارعوا
الحياة ليموتوا اختناقا" ( مصدر أمني )
 -９زواج طفلة عراقية (قاصر) رغم مناشدة من امها بعد ان قام طليقها بتزويجها بعمر  12سنة.

اطفال في ساحة التحرير يتعلمون من هي حضاراتهم من نصب الحرية وكيف ان صورة الطفل على النصب تعني
هم المستقبل
واوضح متحدث وزارة التخطيط أعبد الزهرة الهنداوي "أنه فيما يتعلق بالفئات العمرية للسكان فإن "فئة
الناشطين اقتصاديا ،هم السكان في سن العمل من (15ـ  )64سنة ،"...أي ان الفئة العمرية لـ ١٥سنة من العمر
وهم قاصرون محذوفي الطفولة كونهم في صدارة الفئة الفعالة اقتصاديا! بينما هذا انتهاك صارخ لحقوق الطفل
أيا كانت التبريرات .يعني من  ٤٠مليون عراقي تقع الفئة العمرية ل ١٥عاما بين األكثر عددا في العراق ما يجعل
الفئة ( )٦٤-١٥عاما ( )٪٥٦.٥من مجموع سكان العراق الذي يمثل أكثر من  ٤٠مليون نسمة وحسب نفس
المصدر تلي هذه النسبة الفئة العمرية لصغار السن من (صفر  )١٤-عاما التي تشكل  ٪٤٠.٤من مجموع سكان
العراق .بينما يشكل كبار السن ( ٦٥سنة) فما فوق  ٪٣.١فقط .وحسب تقديرات وزارة التخطيط لسنة  ٢٠١٨ان
عمالة األطفال بين عمر  ١٤-٥تقدر بـ  ! ٪٥ترى فما نسبة الفئة العمرية الطفال  ،١٨-١٥سنة التي تقع في
الصدارة مع الفئة العمرية ل ٦٤سنة؟ اليس أكثر من  ٦ماليين طفل وطفلة يتسغل وينتهك حقوقه كونه طفل ،ال
يدخل في إطار قانون العمل وشروطه بشكل عادل .االستغالل وجعله مادة لالتجار بالبشر في أسواق نخاسة
الفاسدين" يشهد لهذه الحقيقة المرة .حتى النساء دخلن هذا السوق الهالك لإلنسانية .حيث نشرت وكاالت خبرية
بأن قابلة عراقية استغلت مهنتها باالتفاق مع األهالي مقابل أموال وبحسب اعترافات أحد الشهود الموثقة يتم
االتفاق على دفع  12مليون دينار عراقي (نحو  )$8,230مقابل الطفل الذكر وستة( )٦ماليين مقابل األنثى.
هكذا يباع حديثي الوالدة وهللا يعلم الية جهة مجرمة تتصرف باعضاءه .هذه الجرائم والتي نشرت على المأل في
الجرائد منها جريدة النهار العراقي ،هي واجبات للسلطات العراقية التي جمد السياسيون مسارها اإلداري ،مغمورة
في عقمها السياسي بهدف تأكيد المزيد من المصالح الخاصة للمتنفذين .هذا باإلضافة الى انتشار أوضاع قتل
األطفال من قبل اقرباء وغيرهم وخطفهم من قبل عصابات مجرمة ناهيك عن استغاللهم من قبل أصحاب األموال
وكل ذلك يعود الى تهميش الحكومة لهذه الفئة العمرية (صفر ١٨-سنة) المهمة لمستقبل البلد اومبدئيا هذه
االنتهاكات الصارخة تجعل العراق خاضعا للمسألة وطنيا دوليا.
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وحسب المفوضية الوطنية العليا لحقوق االنسان هناك  45ألف طفل بال أوراق ثبوتية رسمية ،نتيجة انتماء
آبائهم إلى تنظيم داعش .وهذا تحدي قانوني واداري يجب إيجاد حل جذري له لمنع توريث اإلرهاب في ظل ضعف
اإلمكانيات التي يبذلها العراق للتخلص منه.
 1-3المدارس وشحتها مع اكتظاظ الطلبة واالطفال في الصفوف
أما شحة المدارس ال تزال تظهر حاجة العراق الى االالف األبنية المدرسية الالئقة وليس ابنية طينية مثلما حصل
في بعض المناطق .كانت قبل سنتين قد اكدت اليونيسيف بان في العراق هناك مدارس فائقة االكتظاظ بالطلبة حيث
في الصف الواحد لالبتدائية يوجد  ٨٠طفال! وفي ديالى وافانا أحد الراصدين بان في الصف الواحد هناك اكثر
من  ٧٥طفل في صف واحد في العديد من المدارس ،وهذه اعداد كارثية تسهم في تردي مستوى التعليم ،وانها
اعداد غير مقبولة ال على مستوى تحقيق اقل ما يمكن من الكسب العلمي والتربية بشكل عام واقل منها الجانب
الصحي .انه هدر مقنن لحقوق الطفل الذي يقضي ساعات طويلة في المدرسة لتنمية قدراته .بينما العدد االساسي
الطبيعي المطلوب في أكثر دول العالم هو ان ال يزيد عدد الطلبة في صف واحد على  ٢٥طالب وطالبة.
ان هذه الظاهرة هي أحد العوامل االساسية في تسرب األطفال من المدارس حيث تهبط معنويات الطالب وينتهي
ايمانه بإمكانية تعليمه بالطريق الصحيح .تشير تقديرات لمختصين ان العراق ال يزال بحاجة الى أكثر من ٧٥٠٠
مدرسة للتخلص من المدارس الكرفانية واالبنية الطينية وغيرها .وهنا ادناه صورة تعد نموذجا لمدرسة يستحقها
كل طالب وطالبة في العراق ساهمت منظمتنا " منظمة حمورابي لحقوق االنسان" في إنجازها باقناع  ٣موسسات
غير حكومية فرنسية ومقاطعة قاموا بتمويل المشروع من خالل وتنفيذ منظمة حمورابي لحقوق االنسان .

مدرسة ابتدائية اعادة بنائها منظمة حمورابي لحقوق االنسان بعد تدميرها من داعش .اجواء الفرح تغمر الطالب
واالساتذة بعد عودتهم اليها.
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 -4الفساد في العراق خالل عام 2021
ظل الفساد في العراق عام  2021اداة تعطيليه خارقة لقطع الطريق على اي نهوض حقيقي في مواجهة
استحقاقات تنموية وسياسية يمكن ان ترسم معالم واضحة للتنمية البشرية المستدامة بخطوط بيانية واضحة
لقد شهد عام  2021اجراءات معينة من الحكومة ممثلة برئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي لكنها على
العموم اجراءات ترقيعية فحسب لم تتناول بؤرة الفساد الذي ال تخلو منة مؤسسة حكومية وحزبية واحدة اذا
اخذنا هذا التوصيف على صعيد االفراد او المؤسسات العامة بينما تفيد المعلومات ان الفساد في العراق يتحرك
بإطار مؤسسي ودفاعات وقمع ألية جهة تتحرك لمواجهته ومن التشخيص الدقيق نستطيع أن نرسم عددا من
االصابع المحركة والمستفيدة منه وبعض هذه االصابع لها امتدادات اقليمية ودولية ومع تزايد عدد المستفيدين
منه فأن االجراءات الالزمة لتصدي له تحتاج الى مواظبة وانجازات قضائية رادعة واصدار تقارير دورية في
الخطوات تتضمن المكاشفة والمحاسبة امام الرأي العام العراقي.
لقد تأكد بما ال يقبل الشك ان اغلب الفاسدين هم بالنسخة السياسية والحزبية وان االهداف االخرى الممولة له
هي حاشيات بالتصنيف الدقيق ومن هنا يمكن القول بوجود منظومة عمل وتستر وتمييع وتبرير واسعة لذلك
بقيت الرؤوس الكبيرة من دون التصدي لها .
هناك اسئلة تثار وقد تلقت منظمة حمورابي لحقوق االنسان عددا من االسئلة بشأن االلية التي تعتمدها هيأة
النزاهة في التصدي للظاهرة ،هل وقعت الهيأة تحت طائلة االنتقائية للكشف عن بعض ملفات الفساد .وهل تخضع
الى ضغوط سياسية من هذا الطرف او ذاك  ،وماذا عن ملفات الفساد التي تشارك فيها عدة جهات سياسية
مختلفة على ادارة البالد لكنها متفقة على اإلفادة المشتركة من خالل عمليات فساد تقوم هذه الجهات في التستر
على بعضها البعض ومن ذلك ما كشفت عن معلومات تسربت عن واقع الفساد في وزارتي التجارة والكهرباء
على سبيل المثال  ،ولماذا تمتنع هيأة النزاهة عن اصدار تقرير " كتاب اسود " سنوي بالشخصيات السياسية
التي تم وضع اليد على عمليات فساد قاموا بها وكيف يمكن للهيأة ان تخطو خطوة اجرائية قضائية لتفكيك عمليات
فساد كبرى معقدة .
ولكن بالمقابل يحسب لهيأة النزاهة انها نجحت الى حد متواضع في احباط مخططات فساد ووضعت اليد عليها
وحررت محاضر بها قبل او في لحظة تنفيذها ومع اهمية هذه االجراءات الوقائية اال انها مع االسف قليلة جدا
قياسا بعمليات النهب والسطو على المال العام واالمتداد الى كل النشاطات االقتصادية الخدمية اما المشاريع
التنموية فعلى قلتها اصال وتلكؤ اغلبها فقد ظلت تنخر بها ايدي الفساد .
ترى منظمة حمورابي لحقوق االنسان ومن خالل متابعات ميدانية وتقارير توثيقية تلقتها من مصادر حقوقية على
صلة بالمحاكم ان عدد قضايا الفساد التي حسمتها هذه المحاكم خالل عام  2021ال يتناسب اصال وحجم القضايا
التي جرت فيها تحقيقات اولية  ،وبمعنى مضاف وجود قلة حسم في القضايا التي يفترض بهيأة النزاهة قد اودعتها
لدى القضاء التخاذ اجراءات قانونية بشأنها .
توفرت لدى منظمة حمورابي لحقوق االنسان معلومات تشيرإلى ان عمليات استرداد االموال المنهوبة مازال
بطيئا جدا في حين ينبغي ان يتصدر هذا التوجه ،قائمة االجراءات المتخذة قضائيا وعلى الجهات المعنية بهذا
الموضوع اصدار مقارنات دورية بين االموال المنهوبة واالموال المستردة وهل تتناسب قيمة تلك االموال
المستردة مع قيمة االموال المنهوبة في ذات القضايا ،ه ذا من االسئلة المنطقية التي ينبغي ان تجيب عليها هيأة
النزاهة.

-5الحالة الصحية في العراق وتداعيات وباء كورونا
 1-5األوضاع الصحية في العراق ؟
يشهد العراق واقعا صحيا متدهورا منذ عقود من الزمن غير مهيأ لمواجهة األزمات الصحية والبيئية
وإنتشاراألوبئة ...ومنها وباء كورونا ( كوفيد! )19-؟ بسبب عوامل ضعف كثيرة التي سببتها اكثرمن ثالثة
عقود من النزاع والحروب االقليمية والعقوبات الدولية والفساد واالهمال االجتماعي واالقتصادي ،وإستمرار
بقاء هذا اإلهمال على هذا النحو من التدهور دون حلول إستراتيجية وخطط إصالحية واعدة من الحكومة للبنية
التحتية الصحية بشكل كامل للبلد سيلقي بظالله على نحو سيء مسببا االنهيار الصحي .
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ترى منظمة حمورابي لحقوق االنسان إن أولى مؤشرات التدهور للنظام الصحي في العراق ،إبتدأ بعد غزو
العراق لدولة الكويت في أب  ، 1999/وإستمر في التدهور بعد الحصار الذي فرض على العراق بعد تلك الغزوة.
مما أدى إلى نقص األدوية والمستلزمات الطبية واللقاحات والتسبب في وفاة آالف العراقيين الحقا جراء كل ذلك،
وتفاقم صعوبة الحصول على اللوازم الطبية بسبب الفساد الذي ساد خالل"برنامج النفط مقابل الغذاء" ،الذي
بدأ العمل به عام  1996ما أدى إلى المزيد من التدهور في طبيعة النظام الصحي أكثر فأكثر .وعالوة على ذلك،
فإن مغادرة الكثير من األطباء والمختصين وتركهم البلد بحثا عن مالذ أمن وحياة أفضل زاد الوضع أكثر سوءا،
إذ كانت العقوبات قاسية في خالل حقبة التسعينيات وبسببها خفض النظام السابق ميزانية وزارة الصحة (تمويل
الرعاية الصحية) بنسبة تصل إلى  %90بين عامي  1993و.2003
كما تابعت المنظمة خطط وبرامج وزارة الصحة بعد عام 2003؛ لم يحسن النظام السياسي الجديد واقع النظام
الصحي في العراق .بل قاده إلى المزيد من التدهور والفشل بسبب اعمال االرهاب والقتل والتصفية لالطباء
والعلماء العراقيين من المختصين في مجال الصحة والطب و إنتشار الفساد في قطاع الصحي الذي وصل إلى حد
انتشار الرشوة والمحسوبية وسرقة األدوية والمعدات والمستلزمات الطبية ،االمر الذي إنعكس بشكل سلبي
وخطير على صحة المرضى .
وخالل السنوات التي تلت التغيير في  2003ومع زيادة اإلحتياجات اإلجتماعية والصحية وعدم مواكبة الحكومة
االتحادية وتيرة الزيادة السكانية الحاصلة في البلد من قبل الحكومة .فقد وصلت أوضاع القطاع الصحي في
العراق الى مستويات متردية لدرجة كبيرة جدا .فإرتفاع عدد سكان العراق من  7.28مليون في عام  1960إلى
 39مليون في عام  ،2019لم يواكبه أي تطور ونمو في القطاع الصحي بحسب "البنك الدولي" ،حيث انخفض
عدد األسرة في المستشفيات للفرد بشكل فعلي بين عامي  1980و  ، 2017من  1.9سرير لكل  1000عراقي
إلى  1.3سرير لكل  1000فقط  .وهذا دليل على عدم إنشاء مستشفيات جديدة لمواكبة الزيادة والنمو السكاني.
إذ ماينفقه العراق على القطاع الصحي أقل من العديد من الدول المجاورة  ،فقد بلغت الموازنه السنوية للبالد في
عام  2019نحو  133تريليون دينار عراقي ،أنفق منها  6ترليونات فقط ( )%4.5على الصحة والبيئة .وبحسب
بيانان منظمة الصحة العالمية فإن العراق أنفق  154دوالر فقط للفرد على الخدمات الصحية في عام ،2015
مقابل  257دوالر في األردن و 366دوالر في إيران .

 2-5التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في العراق:
يواجه القطاع الصحي في العراق تحديات عديدة وكثيرة .وبحسب قول نقيب االطباء السابق الدكتور "عبد األمير
الشمري " فإن القطاع الصحي يعاني من :
" نقص في الكوادر الطبية من العاملين في المراكز الصحية والمستشفيات واليجاري الزيادة السكانية.
-1
 -2نقص في اإلمدادات الطبية وسوء إدارة الموارد البشرية ،مما يتسبب في قوائم االنتظار الطويلة للمرضى
من المراجعين للمستشفيات ،لذلك بدأ األهالي بالتوجه للمستسشفيات األهلية بدل الحكومية منها ،كما اليوجد
مباديء توجيهية لمعالجة النفايات أو التخلص منها .لقد ترك إهمال القطاع الصحي لكل هذه العقود الثالثة أثرا
سلبيا ومعاناة يومية لألهالي وخصوصا الطبقات الفقيرة من الشعب .فأن إستمرار النقص المزمن في االمدادات
الطبية وضعف الجودة المقدمة من الخدمات الصحية تتسبب في لجوء العديد من االهالي ممن تتوفر لديهم القدرة
المالية الى القطاع الخاص من المستشفيات والعيادات الطبية .
 -3عدم وجود تأمين صحي خاص ،يعرض المواطن العراقي الى تسديد قرابة  %70من نفقاته الصحية من
جيبه الخاص  /مما يجعل كلفة الرعاية الصحية الجيدة المستوى مرتفعة لمعظم الناس ،ويسعى المئات من
العراقيين الى الحصول على رعاية طبية في دول أخرى  ،كالهند وإيران واألردن ولبنان وتركيا .
3-5جائحة كورونا ( كوفيد : )19-
بعد ظهور وإنتشار فيروس كورنا مع بداية عام  2020في العالم ووصوله الى العراق  ،إتخذت الحكومة
العراقية العديد من التدابير للحيلولة دون إنتشار الجائحة من أجل التقليل من عدد اإلصابات ،وشملت تلك التدابير
إغالق المدارس والمباني العامة والحدود ،لكن هذه التدابير والخطوات لم تكن كافية لمواجهة جائحة كوفيد -
 .19لذلك أطلقت الحكومة العراقية في أذار" 2020/خلية األزمة" الخاصة بكوفيد  19-من أجل إعداد التدابير
الالزم تنفيذها لمواجهة الجائحة ،وشملت تلك اإلجراءات ( حظر التجول الشامل ،إغالق المدارس والجامعات،
تعليق السفر الجوي الدولي ،طلب الدعم المالي واألمني لمشتريات وزارة الصحة من المستلزمات الضرورية.
ولكن بالرغم من تلك الجهود المبذولة إرتفع عدد اإلصابات أضعافا مضاعفة في جميع أنحاء البالد في غضون
أشهر قليلة ،لذلك حذرت منظمة الصحة العالمية من إنهيار الوضع الصحي في العراق بسبب وجود نقص كبير
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في المعدات الطبية للحماية الشخصية في العراق ،والذي يعرض العاملين في الخطوط االمامية من " الجيش
األبيض" لمواجهة الجائح ة الى خطر االصابة مما يصبح عامال رئيسيا في زيادة انتشار الفيروس في العراق ،
ورغم اإلستجابة السريعة للجهات المانحة ووكاالت األمم المتحدة للتبرع بمعدات الحماية الشخصية وإنشاء
مختبرات لكوفيد  ،19-إال أن تلك الجهود لم تستطيع تحجيم أعداد المصابين  ،فقد إستمر إنتشار الجائحة بشكل
كبير لعدم إتباع غالبية السكان إرشادات منظمة الصحة العالمية وخلية األزمة الحكومية وااللتزام بالتباعد
االجتماعي ولبس الكمامات في االماكن العامة .فرغم الحظر الكلي الشامل حفاظا على التباعد وعدم إنتشار
الجائحة ،إال أن هذا اإلجراء لم يكن قابال للتطبيق بشكل تام وجيد من قبل المواطنين ،سيما لدى الفئات األكثر
تضررا من هذا الحظر من الذين تضررت أوضاعهم اإلقتصادية ومصالحهم من القطاع الخاص واألجراء
(العاملين) اليوميين  .ألن الحظر تسبب في زيادة البطالة في القطاعات غير حكومية دون أن يكون لهم دفوعات
أو مساعدات مالية من الحكومة ،مما زادت لديهم الفاقة اإلقتصادية بل استمرت الحكومة دفع رواتب موظفيها.
ففي مدينة الصدر التي تعد من أفقر أحياء بغداد وأكثرها كثافة ،أقامت الحكومة جدرانا من كتل خرسانية عند
مداخل المدينة للحد والسيطرة على حركة نحو مليوني مواطن عراقي يسكن المدينة ،ولكن تلك الجهود باءت
بالفشل في السيطرة على إنتشار الجائحة مما تم التخلي عن تلك الحواجز .
كما أن عودة المظاهر اإلجتماعية مثل" مجالس العزاء وأقامة الشعائر الدينية من الزيارات االربعينية وإقامة
القداديس والحفالت العامة في القاعات والنوادي اإلجتماعية وإستئناف المواطنين ممارستهم للعادات اإلجتماعية
من المصافحة والمعانقة والتقبيل " والتي تعد إستهانة في تنفيذ اإلجراءات الوقائية وخرقا لتعليمات منظمة
الصحة العالمية وقرارات خلية األزمة  ،مما أدت إلى زيادة كبيرة في عدد اإلصابات بالجائحة وضغطا على
المؤسسات الصحية وعلى األطباء المختصين والكوادر الطبية ،حيث يضطر طبيب الباطنية في كثير من األحيان
لفحص أكثر من  100مريض في اليوم مما يصيب األطباء باإلنهاك واإلعياء الشديد وتعرضة لإلصابة وخروج
المئات من هذه الكوادر من الخدمة بسبب االصابة أو الوفاة ،كما تصيب المرضى باإلحباط ألنه يستحيل إعطاء
الوقت الكافي لكل مريض ومصاب  .إضافة إلى ذلك ،فإن إجراءات الحكومة العراقية المتخذه لعزل المصابين في
بداية ظهورالجائحة كانت وطأتها ثقيلة وساعدت في وصم المصابين .فقد كانت اإلجراءات األمنية المتخذه هي
في إلقاء القبض على المصابين وإدخالهم إلى المستشفيات قد خلق إنطباعا بأنها تجرم المصابين .حيث كان
المرضى ممن تثبت إصابتهم بالجائحة يعزلون في مرافق طبية تفتقر إلى الكثير من اإلمدادات الطبية األساسية،
وخالل األيام االولى للوباء ،كان يتم عزل الرجال والنساء معا بإنتظار نتائج اإلختبارات ،وهذا أدى إلى تفاقم
الشعور بالوصمة والعار مما دفع الكثير من المرضى إلى تجنب الحجر الصحي وإنكار إصابتهم ،وإخفاء األعراض
لتجنب اإلحتجاز ،ألن العديد من العائالت العراقية المحافظة ترفض إبتعاد الزوجات والبنات عن المنزل.
 4-5موقف العراق من لقاحات جائحة كورونا (كوفيد: )19-
تلقى العراق أول دفعة من لقاح كورونا (  ) covid-19في -25أذار ،2021/وكانت الدفعة مكونة من 336
ألف جرعة من لقاح أسترازينكا عبر مبادرة كوفاكس لتتوالى بعدها وصول عدد من الدفوعات عبر مرفق
كوفاكس من لقاحات ( سينوفارم وأسترازينكا وفايزر) ،حيث وصل إلى العراق من نفس الشهر ( )50الف جرعة
من لقاح سينوفارم الصيني ،وفي  12أيلول 2021 /تلقى العرق (  )100,800جرعة أخرى من أسترازنيكا
كوجبة أولى تبرعت بها الحكومة اإليطالية للعراق مع التعاقد على ( )16مليون جرعة أخرى من أسترازينكا
تصل بالتتابع من خالل مرفق كوفاكس .وبحسب مدير الشركة العامة لتسويق األدوية "علي حسن البلداوي" تم
التعاقد مع شركة فايزر لتوفير ( )12مليون جرعة وتوريد ( )750الف جرعة من سينوفارم و( )500الف أخرى
تم ادخالها فيما بعد غطت  %20من سكان العراق البالغ عددهم ( )40مليون نسمة قبل نهاية عام  ،2021وفي
 2021/9/5أعلنت السفارة األمريكية وصول (  )500الف جرعة من لقاح فايزر تبرعت بها واشطن عبر
مبادرة كوفاكس  .واليوم تعد اللقاحات الثالثة هي المرخصة والتي تلزم وزارة الصحة العراقية بتقديمها وهي
فايزر ،وأسترازينيكا ،وسينوفارم ،وجميعها آمنة ومرخصة" ،حيث تصريح منظمة الصحة العالمية بأن جميع هذه
اللقاحات تصل فعاليتها الى .%90
وبعد دخول العراق في موجة ثالثة بعد منتصف عام  2021والتي وصفت من قبل وزارة الصحة العراقية على
لسان الناطق االعالمي الدكتور سيف البدرمن أن" جميع ردهات الحاالت الحرجة امتألت بالكامل حاليا" ووصف
الوضع بالخطير ويهدد النظام الصحي في البالد برمته ،فقد اعلنت وزارة الصحة العراقية في 2021/12/25
وصول أكثر من مليون جرعة من لقاح فايزر قامت الشركة العامة للمستلزمات الطبية التابعة لوزارة الصحة
بإستالمها عن طريق مطار "بغداد الدولي" وتم توزيعها عبر اسطول البرادات المخصص لنقلها الى كافة
محافظات العراق واقليم كوردس تان العراق  .كما أعلنت أن المؤسسات الصحية العراقية ال تستطيع إستقبال ألف
حالة يوميا على إعتبار أن  %10من اإلصابات اليومية يدخلون المستشفيات" ما قد يهدد بكوارث جديدة تضاف
إلى حادثتي حريق مستشفى إبن الخطيب في  24نيسان 2021/ومستشفى الحسين للعزل الصحي في الناصرية
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 12تموز 2021/اللذان راح ضحيتهما أكثر من ( )170قتيل وإصابة أكثر من ( )200مريض بحروق مختلفة،
حسب تقارير وزارة الصحة .وان ظاهرة احتراق المستشفيات ال بد ان يتم التحقيق فيها ومحاسبة المقصرين وما
عدا ذلك سوف يشهد العراق حاالت اخرى ومزيدا من الضحايا في االعوام القادمة.
وبسبب شحة اللقاحات الواصلة للعراق عبر مرفق كوفاكس وعدم اإللتزام بالمعايير الوقائية من قبل المؤسسات
الدينية واالجتماعية والحكومية ،ازدادت أعداد االصابات بشكل كبير بدأ يشكل تهديد إلنهيار النظام الصحي في
العراق ،مما إضطرت وزارة الصحة العراقية بإتخاذ سلسة من اإلجراءات التقنية للحد من إنتشار وزيادة أعداد
المصابين من خالل تمديد موعد إعطاء الجرعة الثانية لمدة ثالثة أشهر بدل من  28يوم ،وقد وصلت رسائل
الى الملقحين على هواتفهم من قبل وزارة الصحة ،تعلمهم بتأجيل موعد الجرعة الثانية ألستغالل اكبر عدد ممكن
من الجرعات لتطعيم المواطنين .حيث بلغ متوسط اعداد اإلصابات في نهاية تموز نحو( )13000حالة ومتوسط
الوفيات الى( )60حالة ،وقد إحتل العراق بحسب تصنيف موقع  world metersالمتخصص في تسجيل
إحصائيات جائحة كورونا في العالم بالمرتبة  22من بين  222دولة .وفي نهاية عام  2021وصل أعداد المصابين
بالجائحة الى (  )2093740مصاب ،وعدد المتوفين بلغ (  )24158بينما إكتسب الشفاء ( )2064970وعدد
الملقحين في نهاية عام  2021بلغ أعدادهم (  )8551606أي ما نسبته  %21من مجموع سكان العراق البالغ
(  ) 40مليون نسمة ،مع ذلك فقط عندما يتم الوصول إلى أكثر من  %80من السكان المؤهلين لتلقي اللقاح،
سيتحقق إنخفاض كبير في إنتقال العدوى .
الموقف الوبائي والتلقيحي لغاية 2021/12/31
عدد
عدد
الملقحين
الفحوصات
الكلي
المختبرية
8551606
16830481
( )%21
أليات تحسين النظام الصحي في العراق :

عدد حاالت
االصابة الكلي

عدد حاالت
الشفاء الكلي

2,093,740

2,064,970
()%98.6

عدد
الوفيات
الكلي
24158

يرتبط تحسين النظام الصحي في العراق بشكل جوهري بزيادة الكفاءة ومكافحة الفساد ،وهما شرطان فشلت
الحكومة العراقية في تحقيقهما منذ عام  .2003والتغيير صعب جدا في عراق اليوم لمجرد أن القوى المسؤولة
عن الظروف السيئة هي نفسها المستفيدة منها ،وهي نفسها الماسكة للسلطة .حيث االستثمار في القطاع الصحي
من هذه األحزاب والسلطات يكون على حساب تدهور الوضع الصحي للمواطن على االستفادة من الوضع الحالي
إلثراء أنفسهم ،وعدم الكشف عن أسباب تعطل سلسلة المستشفيات في وسط وجنوب البالد والتي كان من
المفترض دخولها الخدمة قبل عقود من الزمن هو أحد تلك المفاسد المتسببة بتدهور النظام الصي في العراق .
بالرغم من التحديات الهائلة واالزمات التي يواجهها النظام الصحي في العراق ،فإن منظمة حمورابي لحقوق
اإلنسان ترى في توفر اإلرادة والعزم لدى الحكومة العراقية ووزارة الصحة إمكانية تحسين وتنشيط هذا النظام
من خالل تعزيز العمل على عدد من المحاور االتية:
 -1اإلستثمار في قطاع الصحة العراقي  ،من خالل زيادة عدد المستشفيات في البلد مع دعم المستشفيات
الحالية عبر تحديث المعدات الطبية الرئيسة لتكون ملبية لحاجات المرضى وأعدادهم وتلبية إحتياجات الطواريء
الصحية العامة مع زيادة عدد الكوادر الطبية في المرافق الصحية العامة ومراجعةوتقييم لحمالت التوعية الحالية
في مجال الصحة العامة لمعالجة الثغرات فيها لتحسين مكافحة إنتشار المرض.
 -2تعزيز الحماية القانونية ،من خالل تطبيق قانون حماية األطباء بشكل كامل" وضمان الشفافية والمسائلة
والتعويض للمرضى وعوائلهم إذا تلقوا رعاية قاصرة(غير كافية) أو غير الئقة تؤدي إلى إصابة خطيرة أو تسبب
وفاة .
تدريب ودعم الكوادر الطبية بشكل أفضل ،من خالل إجراء تدريب شامل على أخالقيات المهن الطبية
-3
لجميع صنوفها ،وتوفير الموارد الكافية لتنفيذ تلك التدريبات عن طريق المنظمات غير حكومية أو نقابة االطباء
والمهن الصحية ،مع إعطاء االولوية للتدريب والموارد في إدارة الرعاية الصحية .
 -4بناء إستراتيجية إعالمية لمكافحة المعلومات المظللة والتخفيف من النفور العام للمواطنين من النظام
الصحي .
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-6االنتهاكات التي تسبب بها القصف التركي وااليراني الحدودي:
تسببت العمليات العسكرية التركية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني(  )PKKفي عام  2021في محافظة
دهوك التابعة إلقليم كوردستان العراق منذ إنطالقها في عام  2020وحتى نهاية عام  2021ضمن مايسمى
بعملية مخلب (النسر) في أخالء عشرات القرى من ساكنيها واصحابها من المسيحيين والكرد وتجريف وتدمير
عشرات البساتين في هذه القرى الواقعة في قضائي زاخو والعمادية وكل من ناحيتي " كاني ماسي" و"باطوفا"
 ،إذ نزحت المئات من العوائل المسيحية والكردية من قرى زاخو وبرواري باال ( شرانش ودشتيتاغ وجلك
وجقلي وتاشيش وهرور وعين توني (كاني ماسي) ودوري وبانكي العليا وغيرها ) ضمن قضائي زاخو
والعمادية ،كما تضررت المئات من المزارع باالضافة الى تدمير عشرات الدور والسيارات المدنية لسكان هذه
القرى ونزوح كامل ألهالي هذه القرى ،الى جانب الخوف والعوامل النفسية والصدمات التي تركتها هذه العمليات
وزيادة احتماالت الهجرة الى الخارج وخاصة لدى سكان االقليات كالمسيحيين من االشوريين واالرمن.
يذكر أن تركيا تتواجد قواتها في ( )9من النقاط والمواقع في قضاء العمادية منذ ثمانيات القرن الماض ،وخالل
عامي  2020و 2021قامت بأكثر من حملة عسكرية داخل األراضي العراقية في محافظة دهوك بحجة مالحقة
قوات حزب العمال الكوردستاني المتواجد في عدة مناطق في شمال العراق من ضمنها سلسلة جبال كارة و ميتن.
ففي  17كانون الثاني  ،2021أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر" في منطقة "حفتانين" شمالي العراق ،ضد
حزب العمال الكردستاني ،وتعتبر هذه العملية الثانية شمالي العراق بعد "مخلب النسر" التي انطلقت في 15
حزيران  2020الفائت.
وفي  23نيسان  2021قادت تركيا حملة عسكرية على سلسلة جبال كارا استمرت أربعة أيام  ،شنت القوات
التركية هجوما بريا وجويا على مناطق "متينا" و"أفشين-باسيان" ،التابعة لمحافظة دهوك في إقليم كوردستان
العراق في عملية عسكرية جديدة أطلق عليها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان "عملية مخلب البرق –
الصاعقة".
وفي عملية "مخلب النمر" التي سبق ذكرها تمكنت الحكومة التركية من تعزيز وجودها العسكري في  24نقطة
جديدة في زاخو وحفتانين ،وفي عمليات حزيران تواجدت في  3مواقع إضافية ،وبهذا يصل حجم الوجود التركي
في المنطقة إلى التمركز في  36موقعا إلى جانب امتالكها  6قواعد عسكرية في العمادية وزاخو وبعشيقة.
وفي حديث له للمدى( قال عضو لجنة االمن والدفاع النيابية النائب " عباس سروط " إن "تبريرات تركيا بشأن
هذه التوغالت في األراضي العراقية هو تهديد أمنها من قبل قوات حزب العمال الكردستاني  ،PKKواصفا الى
ان "ذلك هو إنتهاك واضح لسيادة العراق وهو دليل يظهر مستوى الضعف الحكومي الذي يعانيه
العراق بسبب مايعانية من نقص في المعدات القتالية التي يملكها وهي ليست بالمستوى المطلوب للرد ".
وخالل مشاركة وزير الدفاع العراقي ضمن ملتقى الرافدين للحوار المنعقد في بغداد في أب  2021وحديثه
عن سيادة العراق ،فقد برر الوزير التدخالت التركية قائال أن "الخروقات التركية لسيادة العراق لها مبررات،
وأن الجيش التركي يقوم بمحاربة حزب العمال الكردستاني الذي يتواجد في األراضي الوعرة بإقليم كردستان
شمالي العراق عازيا بأن جميع المشاكل بدأت بعد دخول القوات األميركية إلى العراق إلسقاط النظام السابق،
مضيفا أن البالد مرتبطة بقوانين دولية ومعاهدات ومواثيق .مشيرا لمسألة التوغل التركي لحدود العراق واصفا
إياها بالمختلفة ،مبينا أن الحكومة العراقية بصدد إنشاء مركز عراقي تركي مشترك إلدارة العمليات العسكرية”.
كما بين بوجود تنسيقا مشتركا بين العراق وتركيا ولكن ليس بكل الحوادث والعمليات” ،داعيا إلى عدم ربط
التنسيق المشترك والسلوك التركي بسيادة البالد.
ارتكب سالح الجو التركي عمليات قصف مناطق وقرى في اقليم كردستان العراق مما ادى الى تدمير عيون ماء
ومزارع وبساتين ومنشأت للتربية الحيوانية وكذلك الى نزوح مئات العوائل المسيحيية كانت تسكن في قرى
منطقة برواري باال وزاخو وغيرها.
فقد ادى قصف جوي تركي يوم  2021/4/24استهدف عين ماء السقي اراضي قرية هيسي وقرية ميركجيا الى
تدمير عشرات البساتين والكروم في القريتين .كما رصدت منظمة حمورابي لحقوق االنسان القصف الذي قامت
به القوات التركية يوم  10ايار  2021وادى الى نزوح مئات العوائل في قرى برواري باال منها قرى جلك وجقال
وكيستا وهرور وتاشيس وعين نوفي(كاني ماسي) ودوري وغيرها.وقد لجأ النازحون اشوريون واكراد الى
مركز بلدة زاخو ودهوك ومناطق اخرى اكثر امنا واضطر الفالحون الى نقل ماشيتهم وحيواناتهم بعيدا عن مناطق
الخطر.
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-7االنتخابات البرلمانية ،تداعيات
تعد االنتخابات احد اهم الوسائل الديمقراطية في التداول السلمي للسلطة التي تعبر عن إرادة الشعب ،وهي أحد
أبرز مطالب االحتجاجات الشعبية الرافضة ألداء النظام السياسي ،والداعية إلى الحد من انتشار الفساد
والمحسوبية ،ومعالجة فقدان الخدمات األساسية الضرورية ،والكف عن سياسة الخضوع واإلذعان إلمالءات
الدول اإلقليمية وميليشياتها المسلحة ،التي أضحت تتدخل بشكل كبير وسافر في الشؤون الداخلية للبلد ،فضال عن
تفشي البطالة وتردِّي الواقع المعيشي ،وتراجع دخل المواطن البسيط ،وارتفاع األسعار بشكل كبير؛ نتيجة
للسياسات المالية التي اتبعتها الحكومة مؤخرا ،اذ تم فرض ضرائب على رواتب الموظفين والمتقاعدين ،وحجب
البطاقة التموينية لمن يتقاضى راتب شهري مليون ونصف المليون دينار ،مع ابقاء سعر صرف الدوالر 1446
دينار لكل دوالر الى جانب عدم وجود تعيينات حكومية لهذه السنة ،بالمقابل عدم وجود ضرائب على رواتب
اعضاء البرلمان؛ ما قد يفجر األوضاع بشكل خطيرغير مسبوق.
اكمل العراق استعداداته لخوض االنتخابات التشريعية الخامسة ،والتي جرت في موعدها المحدد في  10تشرين
االول ،والذي جاء استجابة لالحتجاجات الشعبية التي شهدتها البالد عام  ،2019في ظل اجواء سياسية وأمنية
وإدارية معقدة ،ترتبط بتأمين البيئة االنتخابية ،وإقناع الناخب العراقي بضرورة المشاركة السياسية ،وتفاقم
الصراع السياسي بين الكتل واألحزاب ،واتساع تأثيرات التدخل الخارجي ،وتزايد نشاط التنظيمات االرهابية،
وعدم سيطرة الحكومة على سالح الميليشيات ،فضال عن ارتفاع وتيرة االغتياالت ضد الناشطين واإلعالميين،
وصعوبة إنفاذ وتطبيق القانون ضد مرتكبي الجرائم من أتباع الساسة ورجال الميليشيات ،اذ تداول ناشطون بفديو
مسرب قيام احد مقاتلي الحشد الشعبي وهو يعترض على قيام مجموعه من زمالئه من منتسبي الحشد بقتل
مجموعة اشخاص مقيدين يرتدون الزي العربي.
بعد سجاالت ونقاشات طويلة بين الفرقاء والكتل السياسية ،اقر البرلمان العراقي قانون االنتخابات التشريعية
الجديد في  24كانون االول  ،2019الذي ضم  50مادة ،قبل أن يتم التصويت على المواد الخالفية التي أدت إلى
سنَّة ،اذ يختلف القانون الجديد عن سابقه من
مقاطعة الكتل الكردية جلسة التصويت ،مضاف لهم بعض النواب ال ُّ
حيث إقرار الدوائر والقوائم؛ ولكنه يشابهه في السياق العام ،وقد كثفت المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات في
العراق استعداداتها لضمان نزاهة اجراء االنتخابات البرلمانية ،بتدابير اجرائية لعدم تزوير االنتخابات واعتماد
البطاقة االلكترونية ؛ لمنع تكرار سيناريو عام 2018عندما تعرضت العملية االنتخابية إلى هزة كبيرة نتيجة
التزوير الواسع الذي لحقها ،وفي آخر اإلجراءات المتخذة ،تقرر إجراء المصادقة ألصحاب البطاقة اإللكترونية
القصيرة األمد ،باستخدام بصمات األصابع العشرة ،فضال عن سحب تلك البطاقات من الناخبين بعد انتهاء عملية
التصويت؛ وذلك لمنع استخدام هذه البطاقات في االقتراع مرة أخرى ،وهو إجراء يحصل ألول مرة في البالد ،كما
رفضت  20دوله عربيه واجنبيه اجراء االنتخابات للعراقيين على اراضيها ،مع انسحاب عدد غير قليل من
االحزاب من المشاركة وبقاء  107حزب مشارك في ماراثون االنتخابات ،منها  18حزب جديد تفرع من احزاب
قديمة.
صادقت المفوضية العليا لالنتخابات على  44تحالفا و 267حزبا ،وبلغ مجموع المرشحين نحو  3523مرشحا،
منهم  1002مرشح قدمتهم التحالفات ،بينما قدمت األحزاب  1634مرشحا ،أما المرشحون المستقلون فبلغ
عددهم  887مرشحا ،ومن ضمن العدد الكلي للمرشحين تضمنت “الكوتا” النسائية بواقع ما ال يقل عن .%25
تم تسجيل  963مرشحة من العنصر النسوي ،ضمن العدد الكلي للمرشحين ،ويتنافس المرشحون على 329
مقعدا نيابيا ،منها  83مقعدا للنساء و 9لألقليات ،وهم المسيحيون والشبك والصابئة وااليزيدون والفيليون ،وفي
بيان صحفي لممثلة االمم المتحدة بالعراق (جينين بالسخارت) دعمت فيه االنتخابات بشكل واسع ،واكدت على
ان انتخابات تشرين ستكون مختلفة ،واكدت وجود اكثر من  130خبيرا انتخابيا سيكون حاضرا للمراقبة
والمساعدة االنتخابية وسنواصل دعم المرأة بالمشاركة في االنتخابات وان مقاطعة االنتخابات هي عملية غير
صحيحة ،الى جانب تأكيدها ان العراق بحاجة الى اصالحات عميقة وجذرية.
تم هندسة وبناء النظام السياسي العراقي وفق مبدأ المحاصصة ونظرية المكونات التي رسخها االحتالل االمريكي
واعتمدها دستور  ، 2005فالتزال الكتل واألحزاب السياسية التقليدية تهيمن على المشهد السياسي منذ انتخابات
عام 2006ولغاية اليوم ،وإسقاط النتائج االنتخابية بناء عليها ،اذ جرى توزيع الرئاسات الثالث بوصفه عرفا
حزبيا وليس دستوريا ،لتكون رئاسة الوزراء للسياسيين الشيعة حصرا ،ورئاسة الجمهورية للسياسيين الكرد
بعد أن كانت للسنة ،وهو منصب شرفي توفيقي ذو صالحيات محدودة جدا ،ورئاسة مجلس النواب للسياسيين
سنَّة ،بعد أن كان للكرد ،وهو اآلخر منصب محدود الصالحية قياسا بالسلطة التنفيذية ،وبالعودة الى نسبة
ال ُّ
المقاعد وسياق التصويت على القرارات للكتل السياسية داخل مجلس النواب ،فان األغلبية الشيعية لها التأثير
األكبر في التصويت؛ االمر الذي يجعل اتخاذ القرار داخل المجلس توافقيا ،ويخدم الكتلة البرلمانية الكبرى.
لقد برزت خريطة انتخابية غير متناسقة ومضطربة في ضوء التعديل االخير لقانون االنتخابات ،صاحبها مؤشرات
واضحه للصراع االنتخابي األفقي بين الكتل ذات اللون الواحد ،كما ظهر فيها حراك انتخابي مختلط لم تألفه
االنتخابات السابقة من قبل ،وتديره الكتل السياسية نفسها ،وإن بدلت أسماءها وتحالفاتها ،وتجلى ذلك بتحول
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بوصلة التحالفات أفقيا بين كتل كردية وأخرى شيعية وسنية ،كما برز في الخريطة مسار تقارب بين مرشحي
الكتل وفق توافقات تقليدية تتعلق بتوزيع المناصب ،بعد انتهاء العملية االنتخابية ،ومن الممكن أن تتغير التحالفات
بعد االنتخابات وعند الدخول إلى البرلمان ،وتتحول عصا القيادة نحو الكتلة الكبرى ،بالمقارنة مع ما تحققه من
نتائج.
وظهر بشكل جلي اليبقل الشك االرتباط المرجعي والفكري لكثير من األحزاب العراقية بالخارج ،ليس على مستوى
األهداف أو الشعارات فحسب ،بل حتى على مستوى التطبيق والممارسة ،وانعكس ذلك على طبيعة االداء السياسي
لتلك االحزاب ،مع بقاء قياداتها على رأس الهرم القيادي للحزب ،او بعض التغيير الشكلي نتيجة انقسام وتشظي
بعض االحزاب ،ويمثل رؤساء االحزاب عالمة بارزة يمكن أن يختصر فيها الحزب في كثير من األحيان ،والتصقت
بعض األحزاب بأسماء عوائل أو مناطق أو طوائف أو إثنيات ،وبشكل غير موارب ،ولعل التماهي ما بين الديني
والسياسي ،إلى الحد الذي أضحت فيه بعض األحزاب ليست إال واجهات سياسية لرجال الدين ورجال مال ،أدى
إلى غياب المحاسبة الحكومية لخروقات تقوم بها هذه األحزاب بسبب تأثير المعممين ونفوذهم في الدولة
والمجتمع ،وهو ما ترك بصماته على العملية السياسية ،التي باتت محط تجاذب بين القوى والحركات السياسية
والجماعات المسلحة من جهة ،والحكومة من جهة أخرى.
إن غياب الحوكمة والمأسسة في هياكل األحزاب العراقية ساعد على ضعف المساءلة الحزبية أو تقييم القيادة،
وغياب الشفافية حول مصادر التمويل والجهات المانحة ،برغم أن المادة ( )33من قانون األحزاب السياسية رقم
 36لسنة  2015قد حصرت مصادر تمويل األحزاب في االشتراكات الداخلية والتبرعات واالستثمارات الداخلية،
واشترطت اإلعالن عن كل موارد الحزب في جريدته والتصريح بها أمام ديوان الرقابة المالية في تقريرها السنوي،
الذي يفترض رفعه إلى مجلسي النواب والوزراء ودائرة األحزاب ،ويستند التنافس بين األحزاب في كل انتخاب
إلى أساس االتفاق على تقاسم المغانم ،والتوافق فيما بينها على توزيع المناصب العليا حسب المحاصصة الحزبية،
بغض النظر عن األداء االنتخابي والفوز أو الخسارة ،تحت شعار حكومة توافقية ،ولم نجد حتى يومنا هذا معارضة
سياسية حقيقية ،اذ تعمل هذه األحزاب معا تحت مبدأ التخادم وتبادل المصالح.
اتساقا مع ذلك يواجهنا مؤشر واضح على ضعف الدولة واألحزاب معا ،ويتمثل ذلك في تزايد حضور العشيرة
والقبيلة في المجتمع العراقي وفي الساحة السياسية والحزبية ،مع تأسيس ما سمي بمجالس اإلسناد والدعم
العشائري والصحوات ،خالل مواجهات الدولة للميليشيات والتنظيمات اإلرهابية بعد عام  ،2007غير أن الملفت
للنظر هو زيادة حضور الشخصيات العشائرية في هياكل األحزاب ،التي ترفع شعار تعزيز الدولة وسيادة القانون،
وهو ما يكشف عن اضطرار بعض قادة األحزاب وأعضائها إلى اللجوء لسلطة القبيلة عند االحتكام في النزاعات
بين السياسيين.
وعليه يبدو واضحا دور األحزاب في انهيار مؤسسات الدولة؛ فالتعيين في الدوائر الحكومية لم يعد مرهونا
بالخبرة اإلدارية والوظيفية واالختصاص ،بقدر ارتباطه بخدمة الحزب وتنفيذ أوامره وتلبية رغبات زعيمه؛ ما
حال دون تعيين الكفاءات واستثمار قدراتها في إعادة إعمار البالد وتنميتها ،لتتشكل طبقة من الموظفين
االنتهازيين غير األكفاء ،ومحدودي التعليم ،فشلوا في إدارة المناصب التي منحت لهم ،لينعكس ذلك الفساد على
الدولة فشال وتراجعا ،فوفقا لتقديرات وزارة التخطيط لعام 2021؛ ان نسبة الفقر وصلت  %31بعد ان كانت
 %20في عام  ،2018واكثر من  4.5مليون عراقي تحت خط الفقر ،اي مايعادل  %11من نسبة السكان.
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 -8الواقع التعليمي والتربوي
التعليم في العراقشهد قطاعا التربية والتعليم في العراقي في عام  2021تحديا كبيرا اضافة لما يعانيه هذين القطاعين على مدى
سنوات طوال من نقص في االبنية والكوادر التعليمية إضافة الى قصور في مواكبة التطورات العلمية التي يشهدها
العالم.
ففي ظل ازمة كورونا زادت ازمة القطاعين عمقا بعد التوجه نحو التعليم االلكتروني وللمراحل جميعها وتشكيل
غرفة عمليات لمتابعة التعليم الذي يعاني نكوصا حقيقيا وواقعيا بسبب عدم امتالك وزارتي التربية والتعليم العالي
للمهارات الفنية التي تمكن كوادرها لمواكبة هذا التحول اضف الى تردي شبكتي الكهرباء وضعف في منظومة
االنترنت أدت الى عدم تحقيق الهدف الحقيقي من التعليم االلكتروني بسبب اعتماد الكوادر التعليمية على جهودهم
الذاتية لتوفير المنصات العلمية واالنترنت وسط غياب شبه كامل للطلبة عن حضور تلك المنصات بسبب عدم
امتالكهم تقنيات التعليم االلكتروني وضعف او انعدام االنترنت لدى شريحة واسعة من الطلبة.
ان ما يوازي ضعف التقنيات االلكترونية يواجهه التخبط المستمر في قرارات وزارتي التربية والتعليم وإصدار
قرارات سريعة وانية ومن ثم العمل على إلغاء تلك القرارات بعد ايام من قراراتها األولى فيما يخص تحديد اوقات
الدوام وعودته ،ومن ثم الغائها والية االمتحانات ...الخ.
لم تنته ازمة التعليم عند هذا الحد بل غياب الرؤية الحقيقية للوزارتين بحجة قلة التخصيصات المالية في إيجاد
او تقديم استراتيجية لمواجهة زيادة اعداد الطلبة إلنشاء ابنية تستوعب تلك الزيادة،ولمعالجة هذه األزمة التي
استفحلت بشكل ملفت للعيان بدأت وزارتا التربية والتعليم العالي بالتوجه نحو الخصخصة في التعليم وفتح الباب
على مصراعيه إلجازة المئات من المدارس االهلية التي تشكل هي األخرى ثقال مكمل للعائلة العراقية وفي ظل
ظروف اقتصادية خانقة تدفعهم للتوجه نحو التعليم االهلي بسبب عدم وجود ابسط مقومات الدراسة والخدمات
في المدارس الحكومية ،ناهيك عن التراخي في متابعة تلك المدارس التي باتت مقرات اقتصادية جديدة تستنزف
ميزانية االسرة  ،فاغلب المدارس االهلية لها اجازة بمعاهد اهلية تعمل في المساء وبشكل ملفت للنظر دون اية
متابعة من وزارة التربية عن الجدوى من التدريس في المدارس الحكومية واألهلية ليتوجه الطالب ألخذ دروس
مشابهة وبنفس الكادر التدريسي في المعاهد في احيان كثيرة،وهذا يخالف ما اقره االعالن العالمي لحقوق االنسان،
والسيما المادة()26من االعالن والذي اكد انه على"الدول ان تجعل من التعليم االبتدائي الزاميا  ،وإتاحته للجميع
مجانا،"...في حين عالج الدستور العراقي لعام  2005في مواده التي تتناول التعليم ومنها المادة()34اوال:التعليم
عامل اساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة وهو إلزامي في المرحلة االبتدائية وتكفل الدولة محو االمية؛
ثانيا:التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحلة" ،فأين تطبيق قوانين الدستور الملزمة ويقابل ذلك
ازمة لم نجد لها حلوال واقعية هي تسرب المئات من االطفال من الدراسة وانصرافهم للعمل الشاق وتحت انظار
المسؤولين في الحكومة.
لقد سجلت منظمة حمورابي العديد من تلك السلبيات وبعد مناشدات عديدة تلقتها المنظمة من اولياء امور
طلبة زار بعض اعضاء المنظمة بعض المدارس للتعرف على النقص في االبنية المدرسية ومنها من يعمل بالنظام
المزدوج اكثر من مدرسة في بناية واحدة من(السندويج بنل)والتي تفتقر إلبسط مقومات التعليم ومثال على ذلك
زيارة وفد المنظمة لمنطقة (الدسيم ) في شرق بغداد وقام بتصوير احدى تلك المدارس التي تسمى ببناية مدرسية
بوجود ثالث مدارس وهي(علي الوردي االبتدائية للبنين -مؤمل الصدر-والشهيد علي الجيزاني االبتدائية للبنات)
وبواقع ثالث ساعات فعلية لكل مدرسة من هذه المدارس يوميا.
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صور ميدانية لتلك المدرسة
أضف الى ذلك مع اطالق وزارة التربية الدوام الحضوري للطلبة في  11-1للعام الدراسي()2022-2021
واجه الطلبة قصور وزارة التربية عن تجهيز المناهج الدراسية وتوجه اغلب اولياء االمور لالسواق التجارية
لشراء ا لكتب والقرطاسية،وهذا ما دفع الكثير من ذوي االختصاص لتوجيه تهم الفساد لوزارة التربية بنتيجة
سيطرة مجموعة من السياسيين على طبع تلك المناهج خارج العراق وبتكاليف باهظة ،وهو ما اكدته لجنة
النزاهة البرلمانية وعلى لسان عضو اللجنة عالية نصيف جاسم ،عن ادراج اسماء شركات طباعة الكتب في
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قانون موازنة  ،2021االمر الذي يحدث ألول مره في تاريخ الموازنات لتصبح قانونا واجب التطبيق مع هذه
الشركات االهلية التابعة لسياسيين في الحكومة والبرلمان.
قد حاولت وزارة التربية تبرئة ساحتها من هذه التهم عندما عبر المتحدث بإسمها حيدر فاروق الذي علل تأخير
تسليم الكتب بسبب تأثير جائحة كورونا والتحول بين التعليم الحضوري وااللكتروني وقلة التخصيصات المالية
واتهم بعض ادارات المدارس بتسريب الكتب المدرسية لألسواق.والسؤال هنا اين دور الوزارة من هذا؟!
وما ينطبق على وزارة التربية ينطبق على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فهي األخرى ،اول هذه األسباب
التغيرات في استالم الحقيبة الوزارية وحمل كل وزير للتعليم رؤية تخالف رؤية الوزير السابق بعد قرار وزير
التعليم السابق قصي السهيل في حكومة عادل عبدالمهدي بنظام الكورسات ونظام الوحدات على الجامعات دون
ان تكون هناك رؤية حقيقية ودراسة مستفيضة من قبل المعنيين في هذا المجال ،ومن ثم العمل على إلغاء هذا
النظام وتخويل مجلس الجامعات لإلبقاء على النظام الجديد او الرجوع للنظام القديم.
ان ضيق ومحدودية االبنية الجامعية وعدم وجود رؤية حقيقية لتوسعة االبنية الحالية دفع بالوزارة للتوجه نحو
الخصخصة هي األخرى ،وفتح الباب على مصراعيه امام المستثمرين لفتح الكليات على نطاق واسع في جميع
المحافظات وفي بغداد على وجه الخصوص حيث يوجد اكثر من( 15كلية اهلية في العاصمة بغداد )  ،ووجود
حوالي خمس جامعات حكومية فقط وهي(جامعة بغداد-الجامعة المستنصرية-الجامعة التكنولوجية-الجامعة
العراقية-الجامعة التقنية الوسطى /جامعة النهرين ).
وفي الوقت ذاته شهد التعليم العالي في العراق تراجعا خطيرا وهو ما سجلته المؤشرات العالمية بخروج
الجامعات العراقية من التصنيف العالمي وفق المقايسس المعروفة او تذييلها في اوخر تلك القوائم مما يعني
وجود ازمة حقيقية في التعليم دون إيجاد حلول عملية لها ،قابله حث التدريسيين على النشر في المجالت العالمية
لرفع رصيد الجامعات العراقية لتلقى تلك الخطوة هي األخرى جانبا من فساد المكاتب التي اصبحت مالذا للبعض
للنشر دون ان تمتلك البحوث من الرصانة العلمية والجدوى من نشرها.
ان ما تم تشخيصه من قبل المختصين في منظمتنا ،هو فقدان الرؤية الواضحة لوزارة التعليم العالي بخصوص
طلبة الدراسات العليا والتي ال توازي سوق العمل من جهة وتعارضها مع ما يقدم لها من قبل االقسام العلمية
بالطاقة االستيعابية للقبول في االقسام ،فمثال على ذلك رفع قسم التاريخ في كلية التربية-الجامعة المستنصرية
بان حاجته للتاريخ الحديث لنيل شهادة الماجستير طالب واحد في حين جاءت التوسعة من قبل الوزارة ليصبح
العدد( 24طالب)وسط تذمر التدريسيين بعدم صرف مستحقاتهم المالية للتدريس واإلشراف فيما يخص الدراسات
العليا وألكثر من خمس سنوات.
يقابل ذلك استمرار هيمنة االحزاب السياسية على الجامعات والكليات في ظل استمرار التقسيم الطائفي لرؤساء
الجامعات والكليات والمعاونين واستمرار العديد منهم في مناصب خارج السياق القانون تحت عنوان
(بالوكالة)وإبقاء الباب مفتوحا امامهم دون حسم تلك المناصب من قبل البرلمان والحكومة ولسنوات عديدة بسبب
الضغوط السياسية التي تمارس إلبقائهم في مناصبهم.

-9الوضع االمني العام ،انتشار السالح المنفلت ،االحتراب العشائري ،االغتياالت واالختطاف
1-9الوضع في المناطق العشائرية  ،النزاعات،السالح المنفلت ،المعالجات
احتلت المحافظات الجنوبية والوسطى وبغداد الصدارة في عدد المنازعات بين العشائر عام  ، 2021على وفق
احصائية غير رسمية حصل ()26نزاعا مسلحا بينما بلغ عدد المواطنين الذي قتلوا ضحايا في هذه النزاعات
()21مواطنا اضافة الى العديد من الجرحى وهذا العدد اليشمل الذين قتلوا بسبب نزاعات في العشيرة الواحد
وطبقا لمعلومات موثقة قضائيا ان اغلب االسباب التي ادت الى اشتعال الخصومات بين العشائر ال تختلف عن
االسباب في السنوات السابقة لعام 2021فيه اساسا مازالت تتجدد  ،الوضع الذي يعني ان تاثيرات الثقافة
االجتماعية المدنية والدينية لم تستطع تغيير القناعات باتجاه قيم التسامح والتساهل بصورة مطلقة  ،فألبسط
االسباب واتفهها تشتعل الخصومات ويتم اللجوء الى السالح والنتيجة سقوط ضحايا
ان الرقم المشار اليه عن عدد تلك النزاعات اليشمل ايضا النزاعات التي لم يسقط قيها قتلى وبالتالي فان العدد
االجمالي قد يتجاوز الخمسين نزاعا بالحد االدنى
لقد شهدت محافظتا البصرة وميسان العدد االكبر من هذه النزاعات المسلحة واضطرت السلطات االمنية الى
فرض حظر التجوال الوقتي في مناطق شهدفت نزاعات دموية وقد حصل ذلك في البصرة وميسان
ان مجمل النزاعات التي حصلت خالل العام الماضي تبدأ بين افراد ثم يتحول الى نزاع بين العشيرتين ومايصاحب
ذلك من لجوء البعض الى شيوخ عشائرهم ألنتزاع حقوق او للشكوى من اعتداء حصل عليهم ثم تتعقد االمور
ويتطور الخالف اوالشجار الى نزاع مسلح •وفق المعلومات تحصل النزاعات على خالفات على ملكية االرض
اونهب نساء او اغتصاب اولواط او حوادث دهس او قتل اوحوادث عرضية اخرى لو ان هناك عقول راجحة لن
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تتفاقم هذه النزاعات واالمتناع عن تقديم الفصول المالية والنكوث بالتعهدات كم تشكل حاالت الطالق نسبة متقدمة
في تحريك نزاعات
بالرغم من التشديد القضائي باعتبار الدگة والگوامة والعطوة الوقتية من ااالحداث التي اخذ القانون القضائي
يحاسب عليه اال ان عام 2021لم يخل من هذا النوع من التهديدات مع استخدام السالح
لقد تأكد من المعلومات الميدانية التي دونتها الشرطة ان اسلحة نارية خفيفة ومتوسط قد استخدمت في اغلب
النزاعات ،وقيل عن استخدام مدافع وطائرات مسيرة ولكن لم تتأكد هذه المعلومات ويعتبرها البعض محاوالت
للنيل من الواقع االمني العام
ويستفاد من متابعات ميدانية قامت بها حمورابي في بعض المناطق التي شهدت نزاعات من هذا النوع انها
حصلت بين عشائر مشكوك بأمر شيوخها اي الذين يدعون الشيخة وهؤالء يميلون لتاكيد حضورهم متصدرين
المشهد االجتماعي العام بينما عالجت عشائر اخرى حوادث من هذه االنواع بالحكمة واحترام االجراءات القانونية
التي تقوم بها الحكومة ويعود ذلك الى ان شيوخ تلك العشائر يتمتعون بقدر من الحكمة ويعيرون المزيد من
االهتمام للقوانين الحكومية المرعية والسلم المجتمعي.
ان واحدا من االسباب التي يؤدي الى استخدام السالح في الخصومات العشائرية يعود الى سهولة الحصول عليه
وامتالكة الوضع الذي ادى بدوره االحتكام له وانتشار تجارته حيث تتخذ بعض المضايف والدواوين اسواقا لبيع
هذه القطعة من السالح او تلك ،وما شجع على ذلك وجود السالح المنفلت في ايدي ميليشيات وجماعات مسلحة
تابعة لالحزاب الدينية وهكذا ال يمكن مواجهة ذلك اال بحصر السالح بيد الدولة وقد تابعت منظمة حمورابي ذلك
فوجدت ان االجراءات التي اتخذتها لم تحسم االمر حتى االن لتطبيق هذا التوجه
ان منظمة حمورابي لحقوق االنسان ترى ان النزاعات التي تحصل بين العشائر وما يرافقها من قتل وتهديدات
وتدمير ممتلكات وفرض تهجيراليمكن معالجتها اال من خالل خطة عمل تساهم فيها كل النخب العراقية وبالدرجة
االساس النخب الدينية والثافية مع هامش الوقوف على النزاع قبل استفحاله
ان نشر ثقافة التصالح واستخدام العقل والتذكير بالنتائج المدمرة للعشيرتين المعتدية والمعتدى عليها من شانه
ان يقلل من الحوادث
لقد تاكد لمنظمة حمورابي لحقوق االنسان ان المواجهة االجتماعية في التصدي للظاهرة المذكورة موسمية تمليها
االحداث بينما المطلوب وجود برامج عمل تغذي الذاكرة االجتماعية بالمزيد من االلتزام بالسلم االجتماعي العام
ونشر ثقافة التصالح
من الظواهر التي رصدتها منظمة حمورابي ايضا ضعف دور الشرطة الوقائي في مواجهة النزاعات العشائرية
وعدم االسراع في تنفيذ الواجبات القانونية
تقترح منظمة حمورابي ان يشهد العام  2022تنظيم لقاءات ،ندوات ،ورش عمل في المناطق العشائرية ،تضم
منظمات مجتمع مدني ورجال دين وممثلين حكوميين لنشر ثقافة التسامح  ،كما ترى حمورابي ايضا ضرورة
(اختراق) المناطق العشائرية باستحداث منظمات مدنية حقوقية تنشر االسس القانونية لضمان حقوق االفراد
والجماعات من اجل تعزيز الثقة بأن هذه القوانين قادرة على استعادة الحقوق ألصحابها .
يبقى العامل االهم في المعالحات الحذرية لهذه الظاهرة العنفية التي تطبع الحياة االحتماعية في الريف  ،فالبد من
االعتراف التوجد برامج تنموية متواصلة هناك تنتشل النساء من البطالة التي تهيمن على المجتمع العشائري
ان البطالة وتردي الوضع االقتصادي العام يمثل سببا اساسيا لتفاقم المشاكل العشائرية التي تضرب هذا المجتمع
منذ التغيير عام  2003وتتحمل الحكومات المتعاقبة مسؤولية ذلك بدون استثناء واذا كانت بعض المشاريع قد
نفذت فيعدد من المناطق العشاىرية فان الفساد المالي والمحسوبيات السياسية والمناطقية والطائفية افسدتها ،
اذا البد من خطط اقتصادية لتطوير الزراعة والبد لوزارة الزراعة ووزارة الموار المائية ان تغادر االجراءات
الضعيفة باتجاه وضع سياسات زراعية مشجعة تسحب االف من المواطنين الريفيين من وحش البطالة والسعي
ايضا الى اقامة المشاريع الزراعيةالتعاونية بروح الشراكة والتضامن
االثنين ، 2021/11/22شهد التعليم العالي في السليمانية العديد من الظواهر السلبية وباالخص عدم رعاية
حقوق الطلبة االمر الذي ادى الى انطالق مظاهرات والتي جاءت احتجاجا على عدم صرف المخصصات المالية
للطلبة التي ظلت مقطوعة من عام  2015بالرغم من ان النسبة الكبيرة من ذوي الدخل المحدود ومن الطبقة
الفقيرة والتطور السلبي الالفت هنا ان القوات االمنية في المحافظة استخدمت الغاز المسيل للدموع واطالقات
نارية بالعتاد الحي لفض تلك التظاهرات واالعتصامات ،يجب مراعاة حقوقهم االقتصادية مما اضطرت حكومة
االقليم الى صرف تلك المخصصات.
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-10التطرف والمخاطر التي تهدد العراق
 1-10التطرف الظاهرة والمخاطر التي هددت العراق عام 2021
لقد شهد العراق العام  2021نفس مظاهر االعوام السابقة التي تلت بعد عام  2003من حيث:
استمرار النزعات الطائفية والمذهبية والعرقية وتمظهرها بعمليات التغيير الديمغرافي ،والنزوح والتهجير،
•
والمحاصصة السياسية.
الغلو والتطرف الديني والمذهبي العنيف واالرهاب في المجتمع العراقي نتيجة الحكم بعد عام 2003
•
عسكرة المجتمع وتصاعد ظاهرة السالح المنفلت والفصائل المسلحة خارج سيطرة الدولة.
•
تعدد حركات االحتجاج في جنوب ووسط العراق السباب تتعلق بغياب فرص العمل والبطالة وغياب الخدمات
•
االساسية.
تفشي ظاهرة الفساد االداري والمالي وتحوله الى ثقافة تعاظم تأثيرها في العديد من مفاصل الجهاز االداري
•
للدولة.
عودة التوترات المجتمعية والعشائرية الى التمظهر بشكل عنف مسلح في بعض مناطق العراق.
•
التدهور البيئي والزراعي وانخفاض الموارد المائية والنقص التاريخي لالستثمار في البيئة التحتية.
•
كل تلك المحفزات وربما غيرها وفرت فرصة كبيرة النعدام االمن واالستقرار بل ودوافع للصراع وتهديد السلم
االهلي في العراق.
وهناك امثلة مادية على ماتم ذكره،منها على سبيل المثال وليس الحصر ،ففي شهر ايار من عام  ،2021اندلع
نزاع عشائري عنيف قي مدينة الصدر ( الثورة سابقا) بين عشيرتين مما خلف عدد من القتلى والمصابين  .كما
شهدت مدينة الناصرية (المركز) نزاعا عشائريا راح ضحيته عددا من االشخاص ،وتجددت مثل هذه النزاعات
كذلك في البصرة وواسط وميسان.
كذلك هناك التهجير القسري ،فبعد سلسلة اغتياالت متطرفة حدثت في عام  ،2020وامتدت نيرانها لغاية اواخر
عام  ،2021تولدت موجة هجرة كبيرة لعراقيين غارقين في اليأس ،قرروا قلع جذورهم من الناصرية والديوانية
والعمارة وبغداد والكوت والسماوة وكربالء والنجف وزرع انفسهم من جديد في جبال بيالروسيا وليتوانيا
وكردستان واسطنبول وبيروت.
وكذلك هناك التهجير والتغيير الديمغرافي جراء القصف التركي على شمال العراق في  24مايو  2021على
سبيل المثال.
وخالل زيارته التاريخية للعراق في شهر اذار من العام  2021والتي استمرت ثالثة ايام ،اشاع البابا ( فرانسيس)
روح االمل واالخاء ،وادان (داعش) ،كما ادان كل اشكال التطرف الديني وحث العراقيين من جميع االديان على
العمل معا من اجل مستقبل اكثر اشراقا.
وظهرت في العام  2021مظاهر التطرف الديني عندما قام بعض رجال الدين في  2021/12/24بمهاجمة
الحفالت الغنائية ،مما حدا بالبعض الى ان تكون بغداد مدين ة مدنية  .هذا وقد كانت هناك هجمات مماثلة لمنع
اقامة مهرجان المربد في بابل الذي غالبا ما يتضمن برنامجه اعمال غنائية وفلكوية متنوعة
كما شهد العام  2021عسكرة المجتمع وظاهرة السالح المنفلت والفصائل المسلحة خارج اطار الدولة وخير
شاهد على ذلك الهجوم بطائرات مسيرة على منزل رئيس الوزراء العراقي(مصطفى الكاظمي) بتاريخ
2021/11/7
وفي منتصف عام  2021عادت االغتياالت السياسية الى الواجهة وقبل اجراء االنتخابات العراقية ومثال على
ذلك اغتيال هشام المشهداني بتاريخ  2021/5/22عضو تحالف عزم االنتخابي على سبيل المثال كذلك اغتيال
موظفين عاملين في فروع مفوضية االنتخابات.
واستمر الفساد المالي واالداري في العام  2021ليشكل احد مرتكزات االشكاالت التي يعاني منها العراق من خالل
العقدين الماضيين ،حيث تسبب الفساد في هدر المليارات من الدوالرات التي كان يفترض ان تشكل عماد االقتصاد
العراقي ،فيما تذهب عشرات المليارات سنويا الى فاسدين وتنفيذيين حزبيين وميليشيات مسلحة بحسب مراقبين،
وتقف العديد من العقبات في طريق امكانية انهاء ظاهرة الفساد في البلد لعل ابرزها استفادة قادة سياسيين بارزين
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ومجاميع مسلحة من هذا النشاط المالي الكبير وفضال عن غياب الية الرقابة واستمرار نظام المحاصصة الذي
اسس وفق النظام السياسي في العراق ما بعد 2003
اما مجتمعنا فللعنف حصة فيه ،فقد سجلت السلطات الرسمية المعنية بمتابعة العنف ضد المرأة نحو ( )14الف
حالة عنف خالل العام  2021وال زال العراق اليمتلك قانونا للعنف االسري ،فهو يعتمد على مواد قانونية تسمح
للزوج واالب بتأديب االبناء اوالزوجة.
كذلك لم يسلم اطفال العراق من العنف والتعذيب االسري فقد قدرت اليونسيف ،انه في شهر كانون الثاني فقط
عام  ،2021من ان طفال واحداعلى االقل قد فارق الحياة ،بينما اصيب اكثر من  10طفال بجروح في حاالت
عنف متطرفة ضد االطفال .وما دام الحديث عن العنف ضد االطفال في العام  2021البد من ذكر من انه بتاريخ
 19تموز  2021قتل ما ال يقل عن  15طفال بعد انفجار عبوة في سوق (الوحيالت) في شمال شرق بغداد.
اضافة الى ما تقدم ،فال زالت هناك خاليا نائمة للتنظيم االرهابي داعش ،والدليل على ذلك نحره للعقيد ياسر
الجوراني بعد ايام من اختطافه اثناء رحلة صيد في جبال حمرين في شهر كانون االول من العام .2021
ان ما تم ذكره هو نماذج مختارة والشكال مختلفة للتطرف في العراق عام  2021وليس ما تم ذكره هو كل
الحوادث.

39

منظمة حمورابي لحقوق االنسان

 -11رصد الشأن العام :
تابعت حمورابي مسألة التجاوز على االمالك العامة خاصة الشوارع والساحات العامة ومحاوالت الحكومة
•
ومعالجة ذلك ادى الى االعتداء العديد من المسؤولين اذ تم قتل مدير بلدية كربالء المهندس عبير سليم  ،اثناء
اشرافه على حملة إلزالة التجاوزات على الشوارع العامة .وقد تبين ان الفساد والتراخي في المحاسبة  ،والفصول
العشائرية واسباب أخرى هي من تدفع بالبعض الستسهال القتل وممارسة الجريمة علما.
(ابتداء مسلسل االنفجارات قبل االنتخابات) على اثرها اصدر رئيس الوزراء اوامر باجراء تغييرات كبيرة من
قيادات االجهزة االمنية وقد ادان االمين العام لالمم المتحدة بشدة التفجير المزدوج الذي استهدف المدنيين في
بغداد
 في ك 2021/2صدر تنوية الى المواطنين الكرام من دائرة التسجيل العقاري في محافظة نينوى ،مستندا علىتوجيهات الهيئة القضائية التحقيقة الخاصة بتدقيق حاالت التزوير في سجالت التسجيل العقاري في محافظة
نينوى والتي على اثرها تقرر ايقاف عمل كافة الجمعيات التعاونية لالسكان في محافظة نينوى لوجود حاالت
تزوير في اراضيها ويعتبر المواطن الذي يتعامل مع تلك الجمعيات مخالف للقانون .وقد تضمن التنويه مطالبة
المواطنين في محافظة نينوى التوجة الى مقر الهيئة القضائية التحقيقية اعاله في تلكيف لتقديم شكواهم او
االبالغ عن اي حالة تزوير تخص العقارات
 تلقت منظمة حمورابي لحقوق االنسان قرار الحكومة بأعفاء مواطني  26دولة من تأشيرة سمات الدخول الىالعراق بدءا من  15اذار  2021بأيجاب بالغ ،خاصة انه سيفتح افاق للتعاون بين منظمات المجتمع المدني
العراقية وشركائهم من المنظمات الدولية و الشخصيات العاملة في الجانب االنساني والبحث العلمي وغيرها ،كما
ان ذلك سيدعم االستثمار والعمل في العراق وكذلك سيشجع فرص تطور السياحة وبالتالي دعم االقتصاد العراقي
ويشمل القرار الجديد رجال االعمال والشركات والمنظمات من دول دائمة العضوية في مجلس االمن ودول االتحاد
االوربي واليابان وكوريا الجنوبية وكندا واستراليا ونيوزيلندا وسويسرا للدخول الى العراق عبر المنافذ الجوية
والبرية والبحرية.
 رصدت منظمة حمورابي لحقوق االنسان سنويا تأخير اقرار الموازنة االتحادية ،دون النظر الى حاجات المواطنينوتلكؤ تمرير كثير من طلباتهم وتعليقها على انتظار اقرار الموازنة مما يؤثر على حياة المواطنين واسلوب
معيشتهم .فقد افاد مواطنون من المستحقين للرعاية االجتماعية من المطلقات واالرامل والمعوقين بأن
معامالت الرعاية لهم متوقفة لعدة شهور وبعضهم لسنوات ،تحت ذريعة اقرار الموازنة بحيث اصبح موضوع
اقرار الموازنة اسهل حجة امام وزارة العمل والشؤون االجتماعية للتنصل من دفع استحقاقات طالبي الرعاية
االجتماعية ،واكثرهم من المجموعات المهمشة  .وقد افادت المواطنة (ر.غ) بأنها التزال تنتظر الموافقة على
طلبها في الحصول على الرعاية االجتماعية منذ اكثر من سنتين بالرغم من المراجعات المتعددة  ،وان الوزارة
تعتذر عن االستجابة بحجة عدم اقرار الموازنة .وفي ذات السياق هناك عدد من المواطنين من طالبي المعين
من ذوي اإلحتياجات الخاصة ،يشكون عدم اإلهتمام والتأخير في ملفاتهم التي مضى على بعضها أكثر من 3
سنوات دون أي إجراءات تذكر ويتم تهميش معاناتهم ،وعلى سبيل الذكر وليس الحصر المواطنة ( إ.م.ش
) التي قدمت طلب المعين ،بتاريخ  2019/3/11عبر استمارة التسجيل الخاصة بشمول ذوي االحتياجات
الخاصة وال تزال تنتظر دون جدوى.
 شعر ابناء بابل بالحرج الشديد بسبب الجريمة التي ارتكبها احد سكانها بقتل واصابة ثمانية من افراد عائلتهنتيجة خالف على نخلة ارادها احدهم ان تكون من حصته اثناء تقسيم بستان بين اشقاء العائلة فما كان من
اشقائه اال االعتراض على طلبه االمر الذي دفعه الى االسراع نحو منزله والعودة لهم حامال بندقيته وباشر باطالق
النار عليهم فأصاب وقتل ثمانية اشخاص من العائلة ردا على اعتراضهم  ،كان يمكن ان يحل الخالف وديا لكنه
ارتأى ان يحله بالرصاص ،هكذا حصلت هذه الجريمة ورغم ان الشرطة قبضت على الجاني بعد ساعة من وقوع
الجريمة واحالته الى القضاء غير ان هذا االجراء االمني لم يجب عن السؤال الحائر  ،كيف يمكن لخالف بسيط
بين افراد عائلة ان يحصل لها ما حصل.
 تنظر منظمة حمورابي لحقوق االنسان بإيجابية وبالمزيد من االهتمام الى مشروع " داري "الذي اطلقه السيدرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والذي يفترض ان يتم توزيع ( )5آالف قطعة ارض على مواطنين عراقيين وفق
ضوابط تأخذ بنظر االسبقية الشرائح االجتماعية الفقيرة  ،ومن اصحاب الدخل المحدود الذين لم يتوفر لهم السكن
الالئق وترى منظمة حمورابي ان من أهم شروط نجاح هذا المشروع ".
1ـ ان تكون العدالة في التوزيع هي التي تحكم هذا االجراء بعيدا عن اية شبهات فساد قائمة على المحسوبية
والرشوة والحاشيات وان تكون هناك اجراءات عقابية على الذين يحصلون على هذه الفرصة بغير وجه حق ،
لكي ال يمتد الفساد له كما امتد الى رواتب الرعاية االحتماعية....
2ـ ان مشروعا من هذا النوع يتطلب ان ترافقه تحضيرات لوجستية في قروض البناء وفي تهيئة البنية التحتية
من خدمات بلدية كاملة وفي منهج هندسي حضاري لكي التتحول الى عشوائيات تكون عبئا على المدن العراقية
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3ـ الحرص على توقيتات حاسمة لالنجاز لحل ازمة السكن ولو جزئيا التي تعاني منها اغلب المحافظات العراقية
.
 4ـ ان تتم مراعاة الحفاظ على البيئة من اي تلوث يلحق بها نتيجة تنفيذ هذا المشروع االغاثي السكني (مراعاة
االصحاح البيئي).

1-11زيارة قداسة البابا للعراق ،االثار االيجابية.
تابعت منظمة حمورابي بأهتمام زيارة قداسة البابا فرنسيس الى العراق  8-5اذار  ،2021وعدتها زيارة ايمانية
ناجحة بأمتياز:
بغداد  / 5آذار حيث نظم لقداسته استقبال في مطار بغداد الدولي ،ومن ثم حفل االستقبال وقد شاركت في
•
النشاطين العديد من الشخصيات السياسية على راسهم فخامة رئيس الجمهورية برهم صالح والسيد رئيس
الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وكذلك جمع واسع من الشخصيات السياسية
الحكومية والبرلمانية ورجال دين ووجهاء من المجتمع العراقي.
 /6اذار زيارة مدينة النجف والتقى هناك مراسيم استقبال رسمية ثم زيارة المرجع الديني السيد علي
•
السيستاني وصدر بيان بشأن اللقاء عكس القيمة التاريخية واإليمانية القومية في تعزيز الحوار بين االديان.
زيارة مدينة الناصرية حيث نظم لقداسته حفل استقبال واسع وقد توجه بعدها إلى مدينة اور التاريخية
•
حيث مهد أبو األنبياء إبراهيم وقد اقيم االحتفال في المنزل الذي ولد وترعرع فيه وقد شهدت المناسبة قداسا
وحوارا ولقاءات مع العديد من الشخصيات الدينية ومن ثم العودة إلى بغداد ،وقد إقام قداسته في كاتدرائية مار
يوسف الكلدانية قداسا احتفاليا زيارة تفقدية إلى كنيسة سيدة النجاة التي اقام فيها صالة حاضر على ارواح
شهدائها حيث كانت قد تعرضت لعمل إرهابي عام 2021راح ضحيته  43مؤمنا مسيحيا بعد ان تم اخذهم رهائن
في الكنيسة ذاتها.
 / 7اذار زيارة أربيل حيث نظم له حفل استقبال كبير شارك فيها رئيس اقليم كردستان السيد نيجيرفان
•
بارزاني و رئيس وزراء اإلقليم مسرور البارزاني ثم اقام قداسته القداس االلهي في ملعب فرانسو الحريري كما
زار قداسته الموصل وادى هناك الصالة من أجل ضحايا الحرب واطلع ميدانيا على آثار الدمار الذي سببه
إاالرهابيون الدواعش في تلك المدينة العريقة وتدميرهم الى كنائس تاريخية ومعالم مسيحية واسالمية مهمة
تحمل ارثا حضاريا عميقا.
القيمة االيمانية للزيارة:
الزيارة بحق كانت زيارة رسالية حملت العديد من القيم واالعتبار والمبادئ التي من شأنها تعزيز السالمة
•
في العراق وتدعم معالم الحوار والتواصل والتضامن بين الديان في العراق
الخطابات والرسائل التي وجهها قداسته حملت توجيهات لترسيخ السالم ودحر الظلمات وبث األمل ومداواة
•
الجروح.
الزيارة كانت شهادة كبيرة وواسعة من كل المكونات العراقية للرسالة التي يحملها قداسته من اجل العراق.
•
هي اوسع حدث ايجابي شهده العراق في استقبال زائر بالد الرافدين منذ عهد طويل.
•
ترى منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان أن الزيارة بما اتصفت به من اهداف تتطلب متابعة حثيثة لنتائج
•
الزيارة وتوظيف مضامينها في برامج ولقاءات تتخذ من رسائل قداسته منهاجا للعمل من اجل استقرار العراق
وتحقيق السلم االهلي والمصالحة الحقيقية بين ابنائه فإن المطلوب استحداث لجنة لمتابعة النتائج ووضع برامج
لمضامينها.
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كامرة حمورابي

وال يزال الخراب قائما في كنائس الموصل وقرى نينوى وسنجار

من إصدارات منظمة حمورابي لحقوق االنسان
حزيران ٢٠٢٢
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