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عن املنصة

عن املنصة:
العامة  املنظمات غري احلكومية/ االمانة  للتنمية املستدامة مركز مسجل لدى دائرة  املنصة 
التغيري  ابجتاه  والعمل  واحلوار  للتفكري  مساحة  املنصة   ،)IS2106012( ابلرقم  الوزراء  جمللس 

االجيايب لبناء الدولة.
الرؤية

نسعى الجياد منصة للحوار والسياسات مبا يسهم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة يف العراق.
الرسالة

ردم اهلوة بني الدولة واجملتمع مبا يضمن حتقيق جوهر الدميقراطية املتمثل إبشراك املواطنني يف 
عملية صنع القرار، عرب التدريب، والرصد، والتحليل، والبحث، والتوعية، واملناصرة.

األهداف االسرتاتيجية
 إعداد خنب شبابية تنهض مبسؤولياهتا اجملتمعية من خالل دراسة املشاكل واقرتاح بدائل 

سياساتية والدفع ابجتاه حتقيقها.
فهم 	  لعكس  اجملتمعية  واالوساط  السياسية  االروقة  تشغل  اليت  والقضااي  اإلحصائيات  عرض 

اعمق للواقع العراقي.
حتليل املؤشرات الدولية وحبث إمكاانت االرتقاء بتصنيفات العراق من خالل تقدمي توصيات 	 

قائمة على البياانت.
توظيف املخرجات املعرفية وتشجيع الشباب على العمل ابجتاه حتقيق أهداف التنمية املستدامة.	 
خلق شبكة من املواطنني الفاعلني، املطلعني، وامللتزمني مبشروع بناء الدولة العراقية.	 
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نبذة عن برانمج سياسات العراق

نبذة عن برنامج سياسات العراق
يسعى برانمج سياسات العراق اىل ردم اهلوة بني النخب الشبابية وصناع القرار عرب التدريب 
النخب الشبابية على احداث التغيري االجيايب من خالل التأثري يف عملية صنع القرار. ان الربانمج 
يهدف لتمكني املشاركني إلعداد اوراق سياسات ومحالت مناصرة، مما ميكن من االرتقاء مبمارسات 
احلكم ويدعم حكم القانون.  ان هذا الربانمج يتيح للمشاركني التواصل مع صناع القرار والتعرف 
على ابرز الصعوابت واملشاكل اليت تعرتي جانب التنفيذ واملتابعة للسياسات العامة. ان هذا الربانمج 

يسعى ملنح املشاركني قراءة واقعية لبيئة صنع القرار يف العراق، وفهماً لفرص وحتدايت التغيري.
الربانمج قائم على اربعة مراحل: 

السياسات  اوراق  إلعداد  االساسية  املهارات  على  احلصول  يف  املشاركني  مساعدة  اعداد:   .1
ومحالت مناصرة فعالة. 

اصحاب  تغطية  عرب  خمتصني  قبل  من  العراق  يف  مهمة  عامة  سياسات  ايضاح  اكتشاف:   .2
املصلحة، اإلطر واالجراءات املؤسساتية، الواقع العملي، والنقاشات الدائرة حول كل سياسة عامة، 

فضاًل عن آفاق االصالح. 
3. اشراك: تدريب املشاركني على تطوير محالت املناصرة وتنسيق اللقاءات مع املسؤولني احلكوميني 

من اجل البدأ ابخلطوات األوىل حلمالهتم.
4. اغناء: األشراف على املشاركني من اجل اعداد ورقة حبثية يف جمال اهتمامهم، من اجل اغناء 

احلوارات وتطوير بدائل سياساتية، واليت إبمكاهنا ان تساعد على مواجهة املشاكل القائمة.
والربانمج يتضمن مائة ساعة تدريبية، كما  يلي: 

التدريب  من  ساعة   40 يف  املشاركة  من خالل  الربانمج  املشاركون  يستهل  مكثف:  تدريب   
املكثف، مما ميكنهم من اتقان خطوات وآليات ومهارات البحث علمي بشكل عام، مبا يشمل 
كافة مراحل  انطالقاً من اعداد السؤال، اختيار طريقة البحث املثلى، ادوات مجع البياانت، تنفيذ 

البحث، كتابة البحث، ونشره، فضاًل عن آليات ومهارات إعداد محالت املناصرة. 
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 ندوات نقاشية: يتوىل خرباء شرح األبعاد املختلفة لسبعة سياسيات مهمة يف العراق، اال وهي: 
اخلدمات،  إيصال  الطاقة،  قطاع  إصالح  العام،  القطاع  إصالح  االقتصادي،  واالصالح  املوازنة 

مكافحة الفساد، اإلصالح االنتخايب واملشاركة السياسية، وحقوق املرأة واألقلياًت.
 محالت مناصرة: يسهم املشاركون بتطوير محالت مناصرة يف احدى جماالت السياسات اعاله،  

ومن مث االلتقاء مباشرة بصناع القرار للشروع بتنفيذها.
 مشروع خترج: يتوجب على كل مشارك كتابة ورقة سياسات او مقال راي يف جمال اهتمامهم 

حتت إشراف خرباء برانمج سياسات العراق. 
املهارات املكتسبة من الربانمج

 اعداد ونشر البحوث بشكل عام، واوراق السياسات بشكل خاص.
  اعداد محالت املناصرة، وتنفيذها، وتقيمها.

 شبكة عالقات مع مهتمني، خرباء، ومسؤولني حكومني.
 التعريف ابملؤهالت والنتاجات املعرفية للمشاركني عرب املوقع االلكرتوين، فضاًل عن املطبوعات 

الورقية  للربانمج واليت يتم نشرها على منصات التواصل االجتماعي.
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متهيد 

تمهيد 

اجياد  على  تدريبهم  ليتم  الفاعلة  الشبابية  النخب  العراق  سياسات  برانمج  يستقطب 
تتطلب  املستدامة  الدميقراطية  ان  وطاملا  دميقراطية،  وممارسات  مؤسسات  لبناء  تسعى  معاجلات 
مؤسسات قوية ومواطنني فاعلني، لذا فإن العنوان “بناء الدولة يف العراق ... رؤي سياساتية حنو 
 دميقراطية مستدامة” يعرب بشكل جلي عن اآلليات واالهداف اليت يسعى الربانمج اىل ترسيخها. 
مارسني  الدكتورة  قدمت  حيث  خمتصني،  قبل  من  الربانمج  يف  االساسي  التدريب  تقدمي  مت 
على  التدريب  املنهالوي  غزوان  االستاذ  توىل  فيما  السياسات،  ورقة  اساسيات كتابة  الشمري 
حبمالت  ابلقيام  اخلاص  التدريب  الركايب  هاشم  االستاذ  قدم  حني  يف  البياانت،  وحتليل  مجع 
التطبيق على حاالت عملية لتعزيز املفاهيم املقدمة عملياً. التدريب االساسي   املناصرة، وتضمن 

 فضاًل عن استضافة خرباء لتغطية سبع جلسات نقاشية، حيث توىل االستاذ علي املولوي جلستني 
نقاشية حول  جلسة  الصفار  علي  االستاذ  قدم  فيما  للدولة،  العامة  واملوازنة  العام  القطاع  حول 
قطاع الطاقة، يف حني شرح االستاذ حممد الوائلي تقدمي اخلدمات، اما االستاذ امحد طبقجلي فقد 
استعرض الورقة البيضاء والقطاع املصريف، وتناولت الدكتورة جنالء احملمداوي حقوق املرأة، كما متت 
استضافة عدد من صناع القرار البارزين، منهم رئيس جلنة االقتصاد واالستثمار الينابية السيد امحد 
الكناين، ممثل املكون االيزيدي وعضو اللجنة القانونية السيد صائب خدر، عضو جلنة التخطيط 

االسرتاتيجي النيابية السيد حممد شياع السوداين.
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املقدمة

المقدمة 
ان االزمات املتعاقبة واملرتاكمة اليت تعصف ابلعراق تستدعي اجياد معاجلات عراقية، تنطلق 
من الواقع لتحديد املشكلة وجذورها ومن مث حبث افضل املمارسات الدولية واالقليمية ملعاجلتها، 
موضوعات  حول  الدائرة  النقاشات  ضوء  ويف  املعاجلات،  هذه  تطبيق  وامكانية  جدوى  وايضاح 
االصالح االقتصادي، واالصالح االنتخايب، وحقوق االنسان، فإن زمالء برانمج سياسات العراق/ 
االقتصادي  ابلواقع  االرتقاء  اىل  وهتدف  النقاش  اثراء  يف  تسهم  اوراق  تولوا كتابة  االوىل  الدورة 

والسياسي واالجتماعي يف العراق. 
اجياد فرص  الكلف،  لتقليل  تعهيد بعض اخلدمات وذلك  امهية  البلدواي  اذ انقش رافت 
عمل، ورفع االيرادات الضريبية، وذلك من خالل اجياد دليل تعهيد واضح وشامل، فريق متخصص 
مرتبط جبهة عليا لدراسة اخلدمات اليت من املمكن تعيهدها وتطوير عقود معيارية، موضحاً بعض 
الوظائف اليت من املمكن تعهيدها اال وهي الوظائف التشغيلية، الدراسات واالحباث، االعالم، 

وغريها. 
يعرقل  الذي  التعاقدي ابلشكل  النظام  استعرض علي عدانن مشاكل  اخر،  ومن جانب 
تنفيذ املوازانت االستثمارية، وذلك نتيجة تفتيت املوازنة اىل موازانت صغرية تنفذها جهات متعددة، 
ضعف الرقابة، وضياع اخلربة التعاقدية بسبب التغيريات املستمرة اليت تطرأ على دوائر العقود، ولذلك 
يقرتح تفعيل واعادة هيكلة دائرة العقود احلكومية يف وزراة التخطيط لتلعب دور »اهلئية العليا للعقود 

احلكومية.« 
 يناقش فيصل الصفار مشكلة الكهرابء، فرغم انفاق مليارات الدوالرات ال يزال االستثمار 
تبين منهاج جديد لتعزيز استقرارية الشبكة من  يف الكهرابء ال يغطي االستهالك احمللي، مقرتحاً 
خالل تقليل اخلسائر و الضائعات يف التوزيع و جباية املستهلكني ألستهالكهم الفعلي  و تبين 
العدادات الذكية و التحفيز على استخدام الطاقة املتجددة  منها اخلالاي الشمسية كمصدر للتوليد 

املوزع عند املستهلكني و بذلك يقلل احلمل على الشبكة خالل اوقات الذروة.
اما شيماء الكيايل فقد درست مشكلة العزوف عن املشاركة يف االنتخاابت العراقية، نتيجة 
العمليات احلسابية املعقدة يف توزيع املقاعد واليت غالباً ما تكون لصاحل االحزاب الكبرية، اآلليات 
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التوافقية لتشكيل احلكومات املتعاقبة، دور االعالم السليب، جعل الكوات النسوية سقف للتمثيل 
النسوي بداًل من كوهنا حد ادىن كما موضح يف الدستور، لذلك تقرتح بعض التعديالت القانونية، 

ومحالت توعية، فضاًل عن تدريب الفاعلني السياسني، وابالخص االحزاب اجلديدة. 
من جهة اخرى، انقش وسام شاكر السراي مشكلة افتقار االحزاب السياسية العراقية اىل 
تسهم يف  قد  قانونية  تعديالت  مقرتحاً  نشاهتا،  نتيجة ضروف  الداخلية،  الدميقراطية  املمارسات 
هئيات حتكيم  اجياد  احلزبية،  القيادة  التناوب يف  مبدأ  فرض  ومنها  الدميقراطية،  املماراسات  نشر 
حلل النزاعات احلزبية الداخلية، وغريها من اآلليات اليت تعزز الدميقراطية داخل االحزاب العراقية، 

وابلنتيجة تؤدي اىل استعادة ثقة اجلماهري وحتقيق االستقرار السياسي. 
اما زهراء الصدر فتؤكد امهية ضمان االمن االنتخايب لتفادي املشاكل والشبهات اليت اعرتت 
االنتخاابت النيابية لعام 2018، وذلك عرب اعتماد البطاقة البايومرتية، والضغط اجلماهريي للحد 
الشخصي  االمن  مع ضمان  االنتخابية،  لالغراض  الدولة  موارد  واستخدام  النفلت  السالح  من 

للمرشحني وحرية االختيار للناخبني. 
انقش د.معراج احلديدي مشكلة اخلطاب الطائفي يف املناطق املتنازع عليها، وخصوصاً يف 
كركوك، اذ ان اخلطاب اهلواييت يتسيد املشهد االنتخايب بداًل من الربامج االنتخابية، وان توزيع 
الدوائر اهلواييت وفق النظام االنتخايب اجلديد سوف يعزز االنقسام اجملتمعي، مما يؤدي اىل ادامة 
التشتت السياسي ملمثلي كركوك يف جملس النواب، منوهاً امهية تعديل قانون االنتخاابت عرب اضافة 
نص جيرم اخلطاب الطائفي، فضاًل عن رفع الوعي اجملتمعي، وجعل كركوك دائرة انتخابية واحدة، 

وضمان نزاهة االنتخاابت من خالل املراقبة الدولية واحمللية. 
ويف ذات السياق، اقرتح فرحان الشنكايل اطار تنظيمي للمناطق املنتازع عليها، وخصوصاً 
الصراعات  من  واحلد كذلك  واالجتماعي  واالقتصادي  االمين  بواقعها  لالرتقاء  وذلك  سنجار، 
تقدمي  موازنتها،  وتنفيذ  اعداد  تتوىل  احتادية  وذلك عرب جعل سنجار حمافظة  والدولية،  االقليمية 

اخلدمات لساكنيها، وتيسري االستثمارات االجنبية مما خيلق فرص عمل. 
حبث كل من اشرف كامل عزيز وران منذر خضري مشكلة العنف االسري املتزايد، والناجم 
عن بعض القيم اجملتمعية، انتشار االمية، الفقر، وضعف دور الدولة، وغياب االستقالل املادي 
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املقدمة

بتاييد  انه حيضى  ملحة، خصوصاً  االسري ضرورة  العنف  قانون  اقرار  مما جيعل  للمرأة، وغريها، 
مجاهريي واسع. 

اشار زيدون الكناين اىل ضرورة معاجلة مشكلة االمية املتزايدة يف العراق، خصوصاً عقب 
موجات النزوح وتدمري املدارس من قبل داعش، وذلك عرب انشاء خطة اسرتاتيجية ملزمة ملكافحة 
االمية، توظيف خرحيي الكليات يف برامج تعليمية لالميني، وربط اهليئة العليا ملكافحة االمية مبجلس 

الوزراء لضمان التخصيص املايل وجعل قراراهتا الزامية. 
ختاماً، تستعرض هاجر ابقر االابدة اجلماعية اليت تعرض هلا املكون االيزيدي عقب سيطرة 
داعش، وتبحث امكانية احلد من تكرارها عرب اصالح النظام التعليمي مبا يعكس النتوع اجملتمعي 
ويعاجل سوء الفهم واالحكام املسبقة اليت حتوم حول الداينة االيزيدية، فضاًل عن اجياد جلان مجع 
اسباب  ومعاجلة  حتديد  بضرورة  اجملتمعي  الوعي  ورفع  عامة  نقاشات  المهيتها يف خلف  احلقائق 

حدوث جمازر االابدة اجلماعية. 
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تقدمي:
الدولة  تقدمها  اليت  اخلدمات  مستوى  ضعف  على  العراق  يف  شخصان  خيتلف  ال  ا  رمبَّ
املايل  الفساد  حجم  مقدمتها  يف  يقع  األسباب،  من  العديد  هذا  اخلدمات  ولضعف  ملواطنيها، 
ر مدركات الفساد، وهو  واإلداري املستشري يف كثرٍي من مفاصل الدولة، والذي أكَّده تقرير مؤشِّ
ُ مدى وجود فساد يف القطاع العام، تصدره منظمة الشفافية الدولية، إذ حلَّ العراق ابملركز  مؤشر يبنيِّ
)162( من أصل )180( دولة داخلة يف التصنيف1، وعلى الرغم من كلِّ احملاوالت اجلادة أحياانً 
واخلجولة أحياانً أخرى، لوضع حدٍّ واضٍح أو السيطرة على بعض منابع الفساد، إالَّ أنَّ العراقينَي ما 

زالوا يعيشون أبدىن متطلبات العيش الكرمي الذي يطمح إليه اجلميع.
إنَّ زحزحة وحلحلة جزء من هذا الفساد مبا يتضمنه الفساد من سوء اإلدارة وسرقة املال العام 
واإلثراء على حساب غري، فضاًل عن تديّنِ مستوى التعليم وانعدام مقوِّمات احلياة يف مناطَق عديدة، 
يتطلَّب تغيريات هيكلية وتنظيمية واسعة يف مؤسسات القطاع العام، وعلى رأس هذه املؤسسات، 
تلك اليت تـُْعَن بتقدمي اجلانب اخلدمايّت للمواطنني، وإنَّ هذه التغيريات الواسعة يف هيكل القطاع 
العام ومؤسساته ال ميكن أن تنفذ بدفعة واحدة، لذا فإنَّنا مع االفرتاض القائل “إنَّ إصالح القطاع 
العام أبكمله غري واقعي، لكن التدرج يف اإلصالح قد يؤدِّي إىل نتائج مهمة”2، وهذا يتطلب 

مراحل مُتعدُّدة من العمل اجلاد على مستوى الدولة واحلكومة واجملتمع الدويل. 
لذا فإنَّ هذه الورقة تقرتح استعمال أسلوب التعهيد لبعض اخلدمات احلكومية، والذي ميثِّل 
أحد احللول الرامية إىل رفع كفاءة أداء القطاع العام وحتفيزه، بغية تقدمي خدمات أفضل للمواطنني 

1. https://www.transparency.org/en/countries/iraq, Transparency International, 
the corruption perception index, 2019.

2 . علي مولوي، إصالح القطاع العام، ورقة سياسات منشورة على موقع مركز البيان للدراسات والتخطيط،
 https://www.bayancenter.org/2020/07/6212/ 

إصالح القطاع العام :
 استعمال أسلوب التعهيد لبعض الخدمات الحكومية

رأفت البلداوي
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جبودة أكرب وتكاليف أقل، منطلقًة من التساؤل اآليت:
)هل يساهم تعهيد بعض اخلدمات احلكومية يف رفع كفاءة أداء املؤسسات احلكومية وحتفيزه؟(.

هل نتخذ القطاع اخلاص شريكًا؟
 Naho( املخاطر  إدارة  وأخصائية   )Sanae Sasamori( الدويل  البنك  يف  اخلبرية 
الياابن “ يف  العام واخلاص يف  القطاعني  بني  الشراكة  ترواين قصة حقيقية عن    )Shibuya
مارس / آذار 2011، ضرب الياابن زلزال “شرق الياابن العظيم”، ممَّا تسبَّب يف كارثة تسوانمي 
اليت أسفرت عن وفاة أو فقدان 20 ألف شخص، وقد أتثَّرْت ابلكارثة الكبرية مدينة )سنداي(، 
وهي عاصمة والية )مياجي( ومركز اقتصادي إقليمي، وفقد حوايل 500 ألف شخص من سكَّان 
املدينة إمكانية الوصول إىل املياه، وغمرْت موجات )تسوانمي( ابلكامل احملطة الرئيسة ملعاجلة املياه 
َرْت 325  كيلومرت من السكك احلديدية الساحلية وأُْغرَِقْت حوايل  اليت تستعملها املدينة، وقد ُدمِّ
100 كيلومرت من الطريق السريع الوطين يف منطقة )توهوكو(، ممَّا أدَّى على الفور إىل توقف النقل 

الربي إىل املدن املدمرة اليت حتتاج إىل املساعدة.
وبعد أربِع سنوات، يف الوقت الذي كانت فيه جهود التعايف من الزلزال وموجات )تسوانمي( 
مازالت جارية، وقع حتالف من شركات القطاع اخلاص على امتياز لـ )30 عاماً(؛ لتشغيل مطار 
هذا  وقد حظي  اخلاص،  القطاع  يديره  الياابن  للدولة يف  مملوك  مطار  أول  ممَّا جعله  )سنداي(، 
بني  الشراكات  وممارسي  السياسات  واضعي  جانب  من  والرتحيب  مبفاجأة،  بعد  فيما  النجاح، 
القطاعني العام واخلاص – إذ كيف ميكن ملشغٍِّل خاصٍّ أن يتخَذ قراراً بشأن استثمارات طويلة 
تقدِّم  الياابن  جتربة  “أبنَّ  الكاتبتان  وتضيفاِن  للكوارث؟”  املعرضة  املنطقة  هذه  مثل  يف  األجل 
طريق  عن  هلا  والتصدي  للكوارث  االسُتعدُّادات  وزايدة  الكوارث  خماطر  إدارة  عن كيفية  أفكاراً 
الشراكات بني القطاعني العام واخلاص، وعلى سبيل املثال، تعاجل مدينة )سنداي( بصورٍة مبتكرٍة 
خماطَر الكوارث والقدرة على الصمود عند إجراء حتليل للقيمة مقابل املال مبقارنة سيناريوهني: )1( 
حيثما يـَُتعاَمُل مع املشروع من قبل مشغِّل من القطاع العام، و )2( حيثما يقوم مشغِّل خاص ببناء 

وتشغيل املرفق، مبا يف ذلك التصدي للطوارئ مبوجب نظام البناء والتشغيل ونقل امللكية”.
وخلصت مدينة )سنداي( إىل نتيجة رائعة من هذين السيناريوهني وهي “إنَّ منوذج البناء 
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والتشغيل ونقل امللكية سيكون له مزااي أكثر من األشغال العامة التقليدية لوحدات اإلدارة البلدية، 
من حيث موظفي البلدية وتوفري وقت التصدي للكارثة الطبيعية”3

ميكن عن طريق هذه القصة أن جند مقاربة أكثر مع واقعنا، فما بني كارثة الياابن )التسوانمية( 
وأزمات العراق العاصفة شبٌه كبري ابلنتائج، من حيث العجز املرتفع يف اإليرادات، وقيود جديدة 

على املالية العامة، ونقص كبري يف اخلدمات، ومزيد من معاانة املواطنني. 
هلذا فإنَّ التعاون بني القطاع العام واخلاص يكون أكثر أمهية يف أوقات األزمات عن تلك األوقات 
اليت تتسم ابلرخاء؛ ألنَّ قيود املالية العامة وقت األزمات تفرض شروطاً جديدة على احلكومات، فضاًل 
التحتية  البن  اإلنفاق على  لزايدة  إىل حماوالٍت  أوقات األزمات تسعى غالباً  أنَّ احلكوماِت يف  عن 

بلحاِظ أنَّ اإلنفاق على البن التحتية، يـَُعدُّ أحد التدابري املهمة يف حتفيز االقتصاد وتعافيه.
ملاذا التعهيد؟

أمَّا يف  بنفسها،  تقدَِّم كلَّ شيٍء  أن  احلكومة  على  أبنَّ  غالباً  املواطنون  يظنُّ  العراق،  يف 
الظنُّ  هذا  املهمات،  أداء  جييد  من  أفضل  م  أنَّ يظنُّون  ما  غالباً  املوظفنَي  فإنَّ  العامة  املؤسسات 
السائد له أسبابه، لكن يف االقتصادات احلديثة فإنَّ على الدولة أن خترَج من هذا املفهوم، وأن 
تسعى إىل االنتقال من عقلية املنفذ إىل عقلية املخطط واملوجه واملتدخل عند الضرورة فقط، وإنَّ 
هذا االنتقال ليس لعدم كفاءهتا أحياانً، بل تفرضه عوامل عديدة؛ أوَّهلا ضخامة حجم اخلدمات 
الواجب تقدميها، وبسبب زايدة عدد السكان، فضاًل عن مطالب املواطنني املستمرة خبدمات أفضل 

من ذي قبل.
املالية  احلكومية كاهل  الوظيفة  أثقلِت  األزمات،  متكرر  العراق،  اقتصاد  يشبه  اقتصاٍد  يف 
العامة، فاملتطلبات العامة كبرية، ويف إطار سعي احلكومة إىل اإليفاء هبذه املتطلبات، ختلق وظائف 
جديدة، والوظائف اجلديدة تعين ميزانية تشغيلية أكرب، وتركيز على أعمال من املمكن أحياانً أيكاهلا 

إىل طرٍف آخر؛ ليقوم هبا بصورٍة أكثر جودٍة وأقل ُكلفة.
هذه العقلية يف اإلدارة من املفرتض أن تنتهي أو تتقلَّص على األقل، إذ ال ميكن للحكومة 
3 . سناء ساساموري ، انهو شيبواي،  التعلم من الياابن، الشراكة بني القطاعني العام واخلاص من أجل قدرة البنية التحتية على 

الصمود، مدوانت البنك الدويل،
https://blogs.worldbank.org/ar/voices/ppps/learning-japan-ppps-infrastructure-resilience 
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القيام بكلِّ شيء، وال ميكنها استقطاب كل الشباب إىل العمل، وإنَّ للحكومة ومؤسساهتا أدواراً 
الكبرية  املهام  لسبب  عليها؛  الرتكيز  على  قادرة  غري  لكنَّها  التخطيط،  رأسها  على  رئيسة  مهمة 

والواسعة. 
لذا فإنَّ التعهيد لبعض اخلدمات سيؤدي إىل تركيز أكثر على املهام الرئيسة، وتقليص أكثر 
للمهام التنفيذية املرهقة، حبثاً عن تقدمي خدمات أفضل مع حتقيق وفرة مالية، وشراكة مع القطاع 
اخلاص أكثر فاعلية وتنظيماً، فضاًل عن امتالك القطاع اخلاص مرونة أكرب يف امتصاص معدالت 

البطالة عن تلك املرونة اليت تتوفر يف القطاع العام.
التكاليف  يقلل  ال  اخلاص،  للقطاع  اخلدمات  بعض  تعهيد  فإنَّ  آخر،  مايلٍّ  جانب  ومن 
ويقلص معدالت البطالة فقط، بل إنَّه يرفع من حجم اإليرادات الضريبية، بلحاِظ أنَّ الشركات 
املتعاقد معها هي شركات مسجَّلة رمسياً، ختضع أنشطتها ومدخراهتا للقوانني والتعليمات الضريبية.

وخالل السنوات السبع عشرة املاضية، مثَّلِت الزايدة يف حجم القطاع العام الوسيلة األساس؛ 
لتوسيع دور الدولة يف االقتصاد واجملتمع، ال سيِّما رواتب منسبيه، فكانت النفقات على رواتب 
بنحو )400 %(  ارتفعت  إذ  النفقات األخرى،  من بني  املوظفني واملتقاعدين هي األسرع منواً 
ابلقيمة احلقيقية للفرتة )2004 - 2020( لتصبح املتغري األساس يف املوازنة وبنسبة )47 %( 

من إمجايل النفقات يف عام 2017.

املصدر: الورقة البيضاء، التقرير النهائي خللية الطوارئ لإلصالح املايل ص11.
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العام اجتاهني أساسينِي، األوَّل هو زايدة العدد اإلمجايل  لقد مشل هذا التوسع يف القطاع 
للموظفني يف القطاع العام أبكثر من ثالث أضعاف، أمَّا اآلخر فهو زايدة متوسط إمجايل الرواتب 

وخمصصاهتم، وتقدر نسبة هذه الزايدة بـ )121 %( خالل الفرتة )2006 - 2020(.
مرتباهتم  العام فضاًل عن  القطاع  يعملون يف  الذين  املوظفني  أعداد  الزايدة يف  إنَّ مشكلة 
ترتبط  ال  واملبالغ  اإلعداد  تلك  أبنَّ  املشكلة  تتمثَّل  بل  األساس،  املشكلة  متثل  ال  وخمصصاهتم 
ابإلنتاجية وال احلاجة الفعلية، لذا فإنَّ هذه االرتفاعات يف االجتاهني املذكورين أعاله مل تـُتـَْرَجْم إىل 
ر جزئياً الضعَف يف اخلدمات اليت يقدمها القطاع  حتسيناٍت واضحة يف االنتاجية وهذا ما قد يفسِّ

العام.

املصدر: الورقة البيضاء، التقرير النهائي خللية الطوارئ لإلصالح املايل ص13.
وقد أثَّر هذا التوسع يف أعداد العاملني ابلقطاع العام، على العمل ابلقطاع اخلاص، وتقليص 
االنتاج مقابل رفع االستهالك، فأصبح االقتصاد يعتمد على رواتب القطاع العام حمركاً أساساً، مع 
ا مصدٌر مضموٌن للدَّْخِل يف ظلِّ معدالت  توجُّه اجملتمع بصورٍة عامٍَّة حنو الوظيفة العامة بلحاِظ أنَّ
توفري  طريق  عن  البطالة  معدالت  تقليص  على  تعتمد  للدولة  مالية  وسياسة  منخفضة،  انتاجية 
وظائف حكومية جديدة، إذ ارتفع حجم الوظائف اليت يستوعبها القطاع العام نسبة إىل القوى 

العاملة من )10 %( يف عام 2004 إىل أكثر من )30 %( يف عام 2020.
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املصدر: الورقة البيضاء، التقرير النهائي خللية الطوارئ لإلصالح املايل، ص12.
ما التعهيد؟

يف العادة، تتكوَّن العالقة بني الدولة ومواطنيها من طرفني، األوَّل مقدُِّم اخلدمة وهو الدولة 
املتمثلة ابملؤسسات احلكومية املختلفة، واآلخر هم املواطنون، الذين ميثلون املستفيد من اخلدمة، إذ 
ختضع هذه العالقة إىل حتدايٍت عديدة، وتؤدِّي هذه التحدايت غالباً، إىل تقدمي خدمات مبستوى 
جودة أقل، وتكاليف أعلى، على الطرفني، وقد ظهر التعهيد؛ حللِّ جزٍء من هذه املشكلة، عن 

طريق إدخال طرٍف اثلٍث ابلعالقة، وهو القطاع اخلاص.
أنَّه “االستعانة مبصادر خارجيَّة”  التعهيد ابختصار على  ُعرَِّف  األكادميية،  األدبيات  يف 
وعرفته املؤسسة الفرنسية للتنميط على أنَّه “االنتقال الكلِّي أو اجلزئي لنشاط أو وظيفة من وظائف 
املؤسسة، إىل مؤسسة خارجية إجنازًا وٕادارة، من دون التنازل عن هذه الوظيفة أو النشاط”4، ُيشري 
التعريف السابق إىل جانبني مهمني، األوَّل: هو أنَّ التعهيد ليس خصخصًة؛ ألنَّ اخلصخصَة انتقاٌل 
للملكية، واآلخر: هو أنَّ التعهيَد ليس مقاولة؛ ألنَّ التعهيَد يتضمُن أيكال أنشطة ووظائف خدمية 

تشغيلية إىل طرٍف آخر عن طريِق عقود طويلة األجل وهذا ما ال تتضمنه املقاولة. 

4 . مجانة حممد حمفوظ، دور االستعانة ابملصادر اخلارجية يف حتسني أداء املنظمات احلكومية، رسالة ماجستري، 2013-2014  
كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تشرين/سوراي.
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القطاع  وخربات  السوق  آليات  تطبيق  “أنَّ  منطلق  من  جاءت  التعهيد  استعمال  وفكرة 
اخلاص على عمل احلكومة، ميكن أْن يقلَِّل التكاليف ويرفع اجلودة وحيقق فوائد أوسع مثل زايدة 
االبتكار وحتسني الكفاءة”5، من هذه الفكرة نستخلص أنَّ التعهيد يرمي إىل هدفنِي أساسنِي األوَّل 

تقليل التكاليف، واآلخر رفع جودة األداء.
سياَق  التعهيَد  تتخذ  وال  مؤطَّرة،  غري  لكنَّها  للتعهيد،  عديدة  جتارب  هناك  العراق،  يف 
ا واجه التعهيد أحياانً جمموعة من التحدايت، بسبب األخطاء املفاهيمية، والبيئة  عمٍل سائٍد، ورمبَّ
التنظيف يف حمافظة  بشركات  االستعانة  العراق، هو  التعهيد يف  على  واضٌح  ومثاٌل  االجتماعية، 
البصرة على الرغم من اختالف اآلراء حول جناحها وفشلها، وكذلك بعض املؤسسات احلكومية 
األخرى مثل البنك املركزي العراقي، الذي استعان بشركة لتقدمي خدمات التنظيف ملبن البنك، وهو 

مثال يسري أُعدُُّه انجحاً.
ومن األمثلة اليت قد خنتلف على جناحها أيضاً، هي تعهيد خدمات جباية وصيانة الطاقة 
الكهرابئية يف بعض املناطق إىل القطاع اخلاص يف عام 2017، واليت القت جناحاً يف بعض املناطق 
وفشلت يف مناطق أخرى؛ ألسباب عديدة ميكن تعميمها على أكثر من جتربة، وهذه األسباب ال 
تتعلَّق مبفهوم التعهيد أو فشله، بل بسبب اختيار طرٍف اثلٍث ذي جودٍة أداء منخفضة، ومالءة 
الرغم من كلِّ هذا فإنَّ تعهيَد  البيئة االجتماعية والسياسية، لكنَّ على  مالية ضعيفة، فضاًل عن 
اجلباية والصيانة أدَّى إىل حتسني كفاءة أداء اخلدمة يف بعض املناطق، وهذا النوع من التعهيد مسي 
خطًأ ابخلصخصة، وهو خلٌل مفاهيميٌّ جعله ُعرضة للنفور؛ بسبب ترسخ فكرة شائعة عند الناس، 

أبنَّ اخلصخصة تعين أنَّ عليهم حتمُّل تكاليَف أكثر.

5. Outsourcing and privatization, institute of government, https://www.
instituteforgovernment.org.uk/explainers/outsourcing-and-privatisation 
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التعهيد يف التجارب الدولية
أفضل  خدمات  لتقدمي  انجحاً؛  بدياًل  ابعتباره  التعهيد  حنو  الدول  من  العديد  توجهِت 
للمواطنني، فضاًل عن حتقيق وفورات مالية، وكانت من بني هذه الدول اإلمارات العربية املتحدة، إذ 
قطعت اإلمارات شوطاً كبرياً يف تعهيد اخلدمات، وخاصة يف جمال الرتخيص والتسجيل التجاري، 

وبنسبة استحواذ بلغت 74 6%.
وقد أصدرِت اإلمارات دلياًل خاصاً ابلتعهيد حتت عنوان “دليل حوكمة إجراءات التعهيد 
يف املؤسسات احلكومية” يتضمن اإلجراءات واملعايري االسرتشادية كافة فضاًل عن املؤشرات اخلاصة 

ابلتعهيد7.
أُْنِفَق أكثر من 100  يف اململكة املتحدة، مشل التعهيد جمموعة واسعة من اخلدمات، إذ 
مليار جنيه إسرتليين سنوايً على االستعانة مبصادر خارجية من قبل احلكومة املركزية واحمللية واهليئات 
يف  التحسينات  دفع  يف  ساعد  قد  خارجية  مبصادر  االستعانة  أنَّ  األحباث  أظهرِت  وقد  العامة، 
بعض جماالت الكفاءة واالبتكار، ولكن كانت هناك إخفاقات، االخفاقات ظهرت حينما مل تـَُقِم 
احلكومة مبا يكفي من العناية الواجبة جتاه املتعهدين، أو كانت شديدة الرتكيز على األسعار أو أنَّ 

احتساب املخاطر قد كاَن بصورٍة سيِّئة8.
االستعانة  عن  ورقة   )NIGB( العامة  املشرتايت  معهد  فنشر  املتحدة  الوالايت  يف  أمَّا 
مبصادر خارجية يف القطاع العام عن طريق فحص دور مدير املشرتايت يف املؤسسات العامة، َخُلَص 

التقرير إىل جمموعة من االستنتاجات:
• للتعهيد أتثرٌي مباشٌر على قدرة اجلهة احلكومية على العمل بنجاح وتقدمي اخلدمات الالزمة 	

للجمهور.
6 . جريدة البيان اإلماراتية، خرب منشور عن اهليئة االحتادية للموارد البشرية احلكومية يف االمارات بتاريخ 13/2/2016 حتت 

عنوان “ التعهيد يعزز فعالية اخلدمات احلكومية،
 https://www.albayan.ae/economy/last-deal/2016-02-13-1.2572056 

7 . املوقع الرمسي للهيئة االحتادية للموارد البشرية احلكومية يف اإلمارات، قسم األدلة االسرتشادية.
 https://www.fahr.gov.ae/ 
8. Outsourcing and privatization, institute of government, https://www.
instituteforgovernment.org.uk/explainers/outsourcing-and-privatisation    
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•  جيب أن يكوَن قرار االستعانة مبصادر خارجية مدروس بصورٍة جيِّدة، وجيب أن يدعمه 	
مهنيون ماهرون، مع الرؤية االسرتاتيجية واخلربة؛ لتحسني العمليات مع محاية الصاحل العام9.

تشرُي جتربتا اململكة املتحدة والوالايت املتحدة إىل أمٍر مهمٍّ جداً، وهو أنَّ قراَر التعهيد جيب 
أن ينطوي على دراسة جيدة من اجلوانب مجيعها، وأن هتتمَّ املؤسسات العامة إىل التفاصيل اليت من 
املمكن أن تؤثر على جودة اخلدمة أو كلفتها كافَّة، ممَّا يدفعنا هنا إىل اقرتاح وجوب وجود إطار عام 

ودليل واضح قبل البدء أبي نوٍع من التعهيد.
كما أظهر تقرير)ALAN(  السنوي الصادر عام 2011  أنَّ أسباب جلوء املؤسسات 

إىل التعهيد تتلخص فيما أييت:
• خفض التعهيد تكاليف التشغيل بنسبة 17 %	
• ساهم يف حتسني كفاءة املنظمات بنسبة 16 %	
• أاتح الوصول إىل القدرات العاملية بنسبة 12 %	
• أاتح الوصول إىل موارد غري متاحة داخلياً بنسبة 8 10%	

قبل البدء
وتكاليف  منخفضة،  ذات جودة  احلكومة،  قبل  من  املقدمة  اخلدمات  من  الكثري  هنالك 
عالية، وهذان املؤشران جيُب أن يسرياِن بصورٍة مضطردة، وإن سارا بصورٍة متعاكسة، فهذا يعين 

وجود مشكلة تتطلب وضَع حلٍّ هلا. 
ولضمان جناح طريقة جديدة لإلدارة، يتوجب بناء مناذَج انجحة أوَّاًل، وحني حتقيق جناحها 

الفعلي، يتم العمل على تعميمها، مع مالحظة خصوصية كلِّ خدمة.

9. Outsourcing in the Public Sector, The Institute For Procurement , https://www.
nigp.org/    

املنظمات احلكومية، رسالة ماجستري، 2013 -  اداء  10 . مجانة حممد حمفوظ، دور االستعانة ابملصادر اخلارجية يف حتسني 
2014  كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تشرين/سوراي.
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لبناء مناذج انجحة، جيب استعمال أدوات واضحة، وأحدى أهم هذه األدوات هي وجود 
دليل تعهيد واضح وشامل، إبمكانه األخذ أبيدي املؤسسات احلكومية حنو تنفيذ تعهيد انجح 
واختيار شركات رصينة، فضاًل عن تقدمي املعلومات الالزمة للمؤسسات متكنها من اختاذ القرارات 
يف  حتصَل  أن  املمكن  من  اليت  الثغرات  من  للحماية  القانونية  ابجلوانب  االهتمام  مع  احلصيفة، 

التعاقدات.
من األدوات املهمة األخرى هي وجود فريق متخصص يف هذا اجملال، يفضل أن يتبَع هذا 
الفريق إىل جهة عليا، تستطيع فرض سياسة معينة للدولة، يعمل الفريق على كتابة دليل تعهيد 
املتعلقة بكل خدمة؛ كما جيب أن  اليت من املمكن تعهيدها، والعقود  واضح، دراسة اخلدمات 
يتشكل هذا الفريق من جمموعة متنوعة من التخصصات واخلربات الكفوءة، وإنَّ من واجِب هذا 
الفريق املسامهة يف إعداد عقود معيارية لبعض اخلدمات ومراجعتها، على سبيل املثال، عن طريق 
آلية املشاركة بني القطاع اخلاص والعام، قررِت احلكومة أنَّ تتعهََّد أبعمال التنظيف يف حمافظات 
عديدة إىل القطاع اخلاص، وهنا جيب أن يكون التعاقد معياري ومدروس بصورة جيِّدة، ومن نقٍط 
حمدَّدة، وهذا التحديد ال يرتك ثغرات قانونية، وال يفسح جمااًل لشركات غري كفوءة للدخول يف 
هكذا تعاقدات، وأنَّه يتيُح لنا إمكانية مستقبلية واضحة للتقييم، لكنه ينطوي على خطورة جيب 
االنتباه هلا ابتداًء، وهو أنَّ الثغرة القانونية يف عقد ما، تسري على كلِّ العقود، وهذا يتطلب دراسة 

جيدة وواضحة لكل تفصيلٍة من تفاصيل التعهيد.
جيدُر اإلشارة إىل أنَّ تعهيد أعمال التنظيف إىل جهات خارجية ميثل أمنوذجاً يسرياً جداً 
للتعهيد، لكنَّه مهمٌّ وانجح، وهنالك خدمات كثرية إبمكان احلكومة تعهيدها، على أالَّ تكوَن تلك 
اخلدمات تتعلق مبعلومات سرية أو حمدودة الوصول، أو تلك اخلدمات اليت تُعدُّها الدولة سيادية، 

أو تلك اليت تؤثر على استقاللية بعض املؤسسات.

املهام اليت من املمكن تعهيدها يف العراق.
1. الوظائف التشغيلية مثل التنظيف والصيانة واجلباية وغريها.

بل هي  مباشرة،  بصورة  احلكومية  املؤسسات  قبل  من  إدارهتا  تستدعي  الوظائف ال  هذه 
أعماٌل جانبيَّة، وال تؤثر يف سياسة املؤسسة ككل، لكنَّها يف الوقت نفسِه حتتاج إىل جهٍد وإشراٍف 
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أعماهلا  يف  تركيزاً  أكثر  املؤسسة  جيعل  أن  ميكن  اثلث،  طرف  إىل  تعهيدها  فإنَّ  لذا  مباشريِن، 
األساسية، مع مالحظة حجم التكاليف.

2. الدراسات واألحباث.
متتلك الكثري من املؤسسات احلكومية، دوائر وأقسام خمتصة ابلدراسات واألحباث، عادة 
م يتسلمون رواتب عالية، وأنَّ بعَض  ما حيمل العاملون هبذه األقسام شهادات عليا، ممَّا يعين أنَّ
املؤسساِت حتتاج إىل هكذا ختصصات، وبعضاً منهم ال يقوموَن أبي أعماٍل حبثية، وأنَّ الدراسات 
واألحباث يف املؤسسات احلكومية تتسمُّ ابلضَّعف؛ لسبب ضعف املوارد البشرية املوجودة أحياانً، 
أو بسبب احملاابة وروح االنتماء جتاه مؤسساهتم، وابلتايل فإنَّ الدراسات واألحباث من قبل جهة 
داخلية قد تفقد موضوعيتها، لذا فإنَّ التوجه إىل االستعانة مبصادر حبثية خارجية قد مينحنا رأايً فنياً 

حمايداً ودراساٍت أكثر موضوعية، فضاًل عن تقليل التكاليف ذات العالقة.
3. اإلعالم والعالقات والتسويق واالعالانت.

يف العصر احلايّل، تتطلب مهنة اإلعالم والعالقات احرتاف ومهارة، وبعض املؤسسات احلكومية 
متتلك يف هيكلها التنظيمي، مديريًة عامَّة، وبعضها أقساماً وبعضها شعباً، لكن لألسف الشديد، ال 
تظهر هذه اهلياكل أي احرتافية يف العمل اإلعالمّي والعالقات العامة، العامل يف هذا اجملال، جيب أالَّ 
ميتلَك الشهادة الدراسية فقط، بل اخلربة واملواكبة وهذا ما يساعد املؤسسات احلكومية على تسويق 
اجنازاهتا وإظهارها بصورة مناسبة خاصة يف املؤسسات العامة اهلادفة للربح، وهذا مع االحرتام لكلِّ 

اجلهود اندراً ما تستطيع أن تؤدِّيه هياكل اإلعالم والعالقات يف املؤسسات العامة.
4. خدمات البن التحتية واالستثمارات وإدارهتا.

يعاين العراق منذ سنوات من أزمة يف توفري البن التحتية املتكاملة سواًء لتلك املناطق السكنية 
اجلديدة، أو املناطق الصناعية والتجارية ممَّا حوَّل بعض املناطق إىل شبه عشوائيات، ويعود هذا 
إمَّا إىل قلَّة التخصيصات املالية أو لسوِء اخلدمات املقدَّمة، وأنَّ تعهيد أعمال إنشاء البن التحتية 
املواطنني، فضاًل  املقدَّمة إىل  املختلفة وإدارهتا وجباية األموال عنها من شأنه أن يطوَِّر اخلدمات 
عن أنَّه يعاجلُ مشكلة عدم توفر التخصيصات املالية بلحاظ أنَّ املستثمر سيسدد أمواله عن طريق 



28

برانمج سياسات العراق

األموال اليت يستحصلها جرَّاء اخلدمات اليت يقدمها.
5. خدمات نقل املوظفني. 

تضطر مؤسسات الدولة على صرف مبالغ ال يستهان هبا مقابل توفري نقل مجاعي للموظفني، 
هذا اإلجراء حتديداً يتطلَّب تعيني موظفنَي للعمل سائقني يف املؤسسة، ويتطلَّب شراء جمموعة من 
املتعلقة  األخرى  التكاليف  عن  فضاًل  ووقودها،  لصيانتها  أمواٍل  عن ختصيص  فضاًل  السيارات، 
إبدارة هذا امللف واإلشراف عليه، ولو أُوِكَلْت هذه املهمة إىل القطاع اخلاص فإنَّ املؤسسة احلكومية 

ا يكون األقل أمهية بني أنشطتها. ستتخلص من جزٍء رمبَّ
االقرتاحات

تتلخص اقرتاحات الورقة على ما أييت:
تنفيذ تعهيد انجح  1. إعداد دليل تعهيد واضح وشامل ميكن املؤسسات احلكومية من 
واختيار شركات رصينة، فضاًل عن تقدمي املعلومات الالزمة للمؤسسات متكنها من اختاذ القرارات 
يف  أن حتصل  املمكن  من  اليت  الثغرات  من  للحماية  القانونية  ابجلوانب  االهتمام  مع  احلصيفة، 

التعاقدات.
2. تشكيُل فريٍق متخصٍص يف جمال التعهيد، يفضَُّل أن يتبَع هذا الفريق إىل جهة عليا، 
تستطيع فرض سياسة معينة للدولة، يعمل الفريق بعد قيامه بكتابة دليل تعهيد واضح، على دراسة 
اخلدمات اليت من املمكن تعهيدها والعقود املتعلقة بكلِّ خدمة، وجيب أن يتشكََّل هذا الفريق من 

جمموعة متنوعة من التخصصات واخلربات الكفوءة.
3. دراسة القوانني والتعليمات ذات العالقة واليت تدعم أو تتعارض مع اجراءات التعهيد، 

وحماولة االستفادة منها فضاًل عن اقرتاح تعديالت خاصة هبا.
التحدِّايت

تنطوي على كلِّ إجراٍء لتغيري واقع ما العديد من التحدايت، هذه التحدايت تتعلَّق بنوع 
البيئة املراد تغيريها، لذا فإنَّ تغيرياً مثل تعهيد خدمات القطاع العام إىل القطاع اخلاص، قد يواجه 



29

إصالح القطاع العام: استعمال أسلوب التعهيد لبعض اخلدمات احلكومية

حتدايت إدارية وقانونية وسياسية فضاًل عن ردَّات الفعل ملقاومة التغيري.
1. التحدِّايت اإلدارية.

عديدة،  إدارية  حتدايت  احلكومية  اخلدمات  لبعض  التعهيد  تطبيق  يواجه  أن  املمكن  من 
اهلياكل  عن  فضاًل  املديروَن  يرفضه  قد  أخرى  جهات  لصاحل  الصالحيات  بعض  عن  فالتنازل 
يتطلب  ممَّا  قسم،  أو  مديرية  مهام كلِّ  واليت حدَّدت  الداخلية،  وأنظمتها  للمؤسسات  التنظيمية 
تغيريات إدارية واسعة يف هذه املؤسسات، وأنَّ عمليَة حتويِل جزٍء من املوظفني للعمل يف القطاع 
اخلاص مع حتويل مرتباهتم وإدارهتم قد ُيَشكُِّل عقبًة أمام تنفيذ هكذا إجراءات، ممَّا يتطلب ابتداًء 

وضع آلية واضحة هلذه التغيريات اإلدارية واهليكلية.
2. التحدِّايت القانونيَّة.

سيواجه التعهيد حتدايت قانونية فيما يتعلق ببعض القوانني النافذة واليت نصَّْت صراحًة على 
قيام بعض املؤسسات ابخلدمات اليت اقـرُْتُِح تعهيدها، ممَّا يتطلب تغيريات يف بعض القوانني، لكن 
تضمني مادة يف قانون الشراكة بني القطاع اخلاص والعام تنظم آلية هذه التغيريات قد تؤدِّي إىل 

تسهيل هذه املهمة وإزالة جزٍء كبرٍي من العقبات القانونية.
3. التحدِّايت السياسية.

إنَّ التدخالت السياسية يف األعمال التنفيذية للحكومة نتيجة ضغوطات شعبية قد يؤدي 
إىل أيقاف كثرٍي من اإلجراءات اليت جتدها احلكومة ذات جدوى، خاصة تلك الضغوطات اليت 
متارسها السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، لذا فإنَّ االتفاق بني السلطة التشريعية والسلطة 
التنفيذية إلجراء هكذا إصالحات قد يؤدي إىل تسهيل املهمة، مع تقدمي ضماانت واضحة بتمتع 
املوظفني الذين سيتحولون حنو القطاع اخلاص ابالمتيازات نفسها اليت يتمتع هبا املوظف املستمر 

ابلعمل يف القطاع العام.
4. حتدِّايت مقاومة التغيري.

التغيريات،  املشمولني هبذه  املوظفني  قبل  قرارات برفض من  تواجه هكذا  أن  الطبيعي  من 
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شأنا شأن أي تغيريات جديدة تقوم هبا املؤسسات، فمقاومة التغيريات مهما كان حجمها وسببها 
القروض  منح  مثل  احملفزات،  بعض  بتقدمي  احلكومة  تقوم  أن  يتطلب  ممَّا  دائماً،  ابلرفض  تواجه 
واألراضي السكنية وزايدة يف رواتبهم إْن أمكَن ذلك، مع ضرورة تثبيت رواتبهم التقاعدية أو ضمانم 

االجتماعي ابملبلغ نفسه الذي كانوا سابقاً يتقاضونه فيما لو استمروا يف القطاع العام.
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حنو إصالح النظام التعاقدي يف مؤسسات الدولة العراقية

املقدمة
مضى 17 عشر عاماً على النظام الدميقراطي الذي حكم العراق بعد سقوط الدكتاتورية، 
وقد سجَّلت هذه األعوام السبعة عشر مكامن خلل وأخطاء على األصعدة مجيعها، ومن أكثر ما 
ا تتمتَّع مبرونة جتاه اإلصالحات، ممَّا جيعلها قابلة على التأقلم  مييز األنظمة الدميقراطية يف العامل أنَّ
مع ظروف دول وثقافات خمتلفة، األمر الذي يشجعنا على املطالبة إبصالح األخطاء اليت عاىن وما 
زال يعاين منها النظام الدميقراطي يف العراق، سواًء على الصعيد السياسي أم االجتماعي أم اإلداري، 
وقد ركزُت جهودي على دراسة النظام القانوين للتعاقد العام يف مؤسسات الدولة العراقية، إذ إنَّ 
هذا النظام هو أحد خمرجات الدميقراطية وقد سجلُت العديد من األخطاء فيه على مدار األعوام 
املاضية، ممَّا يشجعين أيضاً على دراسة هذا اجلانب؛ ألنَّه من األعمدة الرئيسة يف حماربة الفساد 

اإلداري واملايل الذي تعاين منه الدولة العراقية. 
عاىن نظام التعاقد العام يف العراق من اإلرابك والفوضى على مدى السنوات السابقة، على 
الرغم من التنظيم اليسري الذي خيضع له هذا النظام على املستوى القانوين واملؤسسي، إذ يقوم النظام 
تشريعياً على أمر سلطة االئتالف املنحلة املرقم )87( لسنة 2004 واملتكون من )16( مادة تنظِّم 
العادلة واملعلنة  الشفافية واملساواة واملنافسة  ملعايري  العراقية وفقاً  الدولة  التعاقد يف مؤسسات  آلية 
وغريها من أسس ومبادئ التجارة احلرة العاملية، وقد أسَّس هذا التشريع إلنشاء دوائر العقود يف 
مؤسسات القطاع العام والشركات العامة، مث خوَّهلا مسؤولية إرساء وتوقيع العقود والدخول فيها أو 
تعديلها، ويكوُن ذلك إبشراف دائرة استحدثها هذا التشريع وهي دائرة )العقود احلكومية( يف وزارة 
التخطيط واليت أصدرت تعليمات ختص العقود احلكومية رقم )1( لسنة 2008، ورقم )2( لسنة 
2014، إال أنَّ النظام التعاقدي على الرغم من ذلك ما زال يعاين من التشظي واإلرابك والفوضى. 
وقد أشر األستاذ الدكتور أمحد سلمان شهيِّب مدير عام سابق يف إحدى الوزارات العراقية 
على ثالث مشاكل يف وضع العقود احلكومية، أوهلا: توزيع العقود احلكومية على دوائر مُتعدُّدة 
تتوىلَّ التعاقد سيؤدِّي ابلتايل إىل تفتيت املوازنة العامة إىل موازانت صغرية، وابلتايل جتزئة املشاريع 

نحو إصالح النظام التعاقدي في مؤسسات الدولة العراقية
علي عدنان محمد
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الكبرية إىل مشاريع صغرية تنفذها شركات صغرية قليلة اخلربة، اثنياً: تعاين الدولة العراقية من صعوبة 
مراقبة أداء دوائر العقود أو موظفيها مجيعاً، اثلثاً: ضياع اخلربة التعاقدية ملوظفي أقسام العقود جرَّاء 
تلك  وليست  مُتعدُّدة،  لظروف  نتيجة  االقسام  تلك  تطرأ على  اليت  الكثرية  والتغيريات  التنقالت 
املشكالت هي الوحيدة اليت يعاين منها النظام التعاقدي، بل إنَّ هنالك مشاكل تتعلق ابلشفافية 
أيضاً حيث أشار إىل ذلك النائب حممَّد شياع السوداين يف حديث له عن عقود أبرمتها وزارة النفط  

و)شركة سومو(.
ففي  االستثمارية،  املوازانت  تنفيذ  نسب  إىل  الرجوع  عند  جلياً  تتضح  املشاكل  هذه  إنَّ 
2019 صدر عن قسم االحصاءات يف ديوان الرقابة املالية االحتادي تقرير حيمل عنوان )نتائج 
تنفيذ املوازنة العامة للدولة بشقيها )اجلارية واالستثمارية( للمدَّة من 1/ 1 / 2019 ولغاية 30 / 
9 / 2019( وأشار التقرير إىل إمجايل نسب تنفيذ املوازنة االستثمارية بلغت )%28.4( فقط، 
ومل تسجل أي جهة نسبة تنفيذ )%100( إذ سجَّلت حمافظة األنبار أعلى نسبة تنفيذ والبالغة 

)%73.2( فقط.

ويف 2019 أيضاً، صدر عن رائسة الوزراء تقريراً نصف سنوي عن متابعة الربانمج احلكومي 
حلكومة السيد )عادل عبد املهدي( آنذاك، وقد ورد يف ذلك التقرير أنَّ عدداً كبرياً من املشاريع 
اليت مل حتقق نسب اجنازها وشهدت حيود عن النسب املعلنة يف الربانمج احلكومي كان أحد أهم 

أسباب حيودها هو املشاكل اليت تعاين منها على مستوى العقود.
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اإلطار املؤسسي للعقود:
تـُبـَْرُم العقود احلكومية عن طريق سلسلة من املراحل اإلدارية، إال أنَّ هذه املراحل ال تكوُن 
ا تضم إىل جانبها  من طريق التشكيالت اخلاصة ابلعقود )القسم، أو الدائرة، أو الشعبة( فقط، وإمنَّ
)4( جلان أساس تتشكل يف الوزارة أو اجلهة غري املرتبطة بوزارة وهي )جلنة فتح العطاءات، جلنة 
حتليل العطاءات، جلنة املصادقة واإلحالة، وجلنة الشكاوى واالعرتاضات( وكما موضح يف الرسم 

البياين أدانه:

 

حنو إصالح النظام التعاقدي يف مؤسسات الدولة العراقية
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لنفرتض على سبيل املثال أنَّ دائرة معينة )جهة مستفيدة( تروم إبرام عقد معني فإنَّ اخلطوة 
اإلدارية األوىل هي أن تتقدَّم بطلب إىل التشكيل اإلداري املختص )دائرة أو قسم أو شعبة العقود(، 
مث حُتَدَُّد كلف ختمينية بني اجلهة املستفيدة والتشكيل املختص ابلعقود، بعدها تستحصل دائرة 
العقود موافقة الدائرة املالية على التخصيصات الالزمة لتبدأ بعدها إجراءات التعاقد الفعلية واليت 

تقع معظم مسؤولياهتا على جهة التعاقد. 
إذ ختتار جهة التعاقد أسلوب التعاقد ونوع العقد، مث أييت دور جلان فتح العطاءات وجلان 
حتليلها، بعد أن تتمَّ اللجان املذكورة عملها، تقوم جلنة املراجعة واملصادقة على اإلحالة إبحالة العقد 
أو رفع توصيات للجان القطاعية يف جملس الوزراء  للبت يف العقود اليت تزيد صالحيتها املالية عن 
صالحية جلنة املراجعة واملصادقة، وأخرياً تنتهي مراسيم توقيع العقد مع اجلهة املعنية يف حال متَّت 

املوافقة. 
إشكاالت اإلطار املؤسسي: 

نالحظ ممَّا تقدم أنَّ اإلطار املؤسسي للعقود تشوبه بعض االشكاالت، إذ تفتقد آلية سري 
املعاملة إىل الدور الرقايب، فالرقابة إن ُوِجَدْت فهي للمشورة واالستئناس وليست جزءاً رئيساً من 
املعاملة، وقد تكون الرقابة على العقود جزء من مهام املؤسسات الرقابية على الوزارة أو اجلهة غري 
املرتبطة ابلوزارة إال أنَّ تلك املؤسسات الرقابية تعاين كثرياً من غياب الفاعلية يف أداء املهام، ممَّا جيعل 

مهامها الرقابية على آلية سري معامالت العقود شبه غائب أيضاً.
وإنَّ اإلطار املؤسسي يعاين أيضاً من إشكال آخر أال وهو غياب اإللزام يف إشراك دائرة 
العقود احلكومية يف وزارة التخطيط يف التعاقدات، ذلك أنَّ ارتباطها بتشكيالت العقود ارتباطاً فنياً 
وليس إدارايً كما ورد يف اهليكلية أعاله، ممَّا جيعل دورها اإلشرايف ِبال أتثري واضح، كما أشار أحد 
مديري الشركات العامة سابقاً )الذي رفض ذكر امسه( أبنَّ غياب الدور الرقايب واإلشراف شجَّع 
على جتزئة جتهيز السلع واخلدمات )أي: التجهيز على شكل دفعات وليس دفعة واحدة ضمن 

صالحيات جلان املشرتايت(.
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التوصيات السياساتية للنظام التعاقدي: 
إنَّ السياسة العامة للنظام التعاقدي يف العراق بعد 2003 حسب التشريع تقوم على اعتماد 
مبادئ الشفافية والتجارة احلرة والنزيهة واملنافسة العادلة واملعلنة، لكن التشريع مل حيدد اعتماد سياسة 
املركزية أو الالمركزية يف إبرام العقود على الرغم من تطبيقات الالمركزية الواضحة يف بنوده، ونقرتح 

اعتماد سياسة املركزية للنظام التعاقدي على أن يكوَن وفق التطبيق التايل:
إعادة هيكلة دائرة العقود احلكومية العامة يشبه جملس أعلى للعقود. . 1

أسباب  أهم  التخطيط هو أحد  العقود احلكومية يف وزارة  لدائرة  الفاعل  الدور  إنَّ غياب 
التشظي والتشتت الذي يعاين منه النظام التعاقدي يف العراق، لذا من الضروري تطوير فاعلية هذه 
الدائرة يف النظام التعاقدي وإشراكها يف آلية سري املعاملة التعاقدية، وإنَّ الدور املثايل الذي يستحسن 
أن تلعبه هذه الدائرة ضمن عملية التعاقد هو يف مرحلة ختطيط واختيار أسلوب التعاقد، إذ إنَّ هذه 
املرحلة منوطة حالياً ابلتشكيل املسؤول عن العقود يف الوزارة أو اجلهة غري املرتبطة بوزارة، أمَّا يف 
حال كان ختطيط واختيار أسلوب التعاقد منوطاً جبهة مركزية )واملتمثلة يف دائرة العقود احلكومية( 
فستكون هناك خربات مرتاكمة يف هذه الدائرة وستعود ابملنفعة املتبادلة على دوائر الدولة املختلفة.

للعقود  العليا  )اهليئة  دور  تلعب  التخطيط  وزارة  يف  احلكومية  العقود  دائرة  تكون  بذلك 
والقانونية،  والتشريعية  اإلدارية  الناحية  من  احلكومية كافة،  العقود  مسؤولية  هبا  وتُناط  احلكومية( 
فضاًل عن دورها اإلداري واملؤسسايت، ستكون هلا مهام إعداد مسودات القوانني الالزمة؛ لتكامل 
التعليمات واألنظمة  التعاقدي لغرض التصويت عليها من قبل السلطة التشريعية وإصدار  النظام 

واللوائح الضرورية لضمان تنفيذ القوانني يف هذا اجملال. 
ويستحسن أن يُفكَّ ارتباط هذه الدائرة من وزارة التخطيط ويكون ارتباطها اإلداري مبجلس 
الوزراء؛ ألنَّ من الضروري أن يكون هناك تنسيق بني هذه الدائرة وبني وزاريت املالية والتخطيط، أو 
أجياد سياق إداري معني لربطها إدارايً بوزارة املالية بصورة مباشرة؛ لضمان وجود املخصصات املالية 
يف أي عملية تعاقدية أو استئناف التعاقد يف مشاريع متوقفة، إذ ذكر التقرير النصف سنوي الذي 
أشران إليه سابقاً، إنَّ من ضمن أسباب التلكؤ يف اجناز املشاريع عدم اطالق املخصصات املالية 

من قبل وزارة املالية. 

حنو إصالح النظام التعاقدي يف مؤسسات الدولة العراقية
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إنَّ إعادة هيكلة هذه الدائرة مثل جملس أعلى للعقود هو إجراء إصالحي سبق أن اختذته 
دول عديدة يف سبيل ترشيد اإلنفاق وضمان كفاءة النظام التعاقدي، ففي تركيا مثاًل أنشأت هيئة 
املشرتايت العامة يف عام 2002 واملسؤولة عن التنفيذ الدقيق للمشرتايت والتعاقدات احلكومية 
ويكون هلا ارتباطاً بوزارة املالية الرتكية، وكان هذا االجراء وفقاً لقانون املشرتايت العامة املتوافق مع 

متطلبات الدخول يف االحتاد األورويب.
اضفاء دور رقايب مباشر للجهات الرقابية ذات العالقة على إبرام العقود: . 2

الحظنا عن طريق دراسة النظام التعاقدي يف العراق غياب الدور الرقايب املباشر على إبرام 
العقود، والرقابة يف هذا الشأن هي جزء من مهام املؤسسات الرقابية يف العراق )كاملفتش العام وهيئة 
النزاهة وغريها(،وأنَّ األمهية اليت حيظى هبا النظام التعاقدي يف العراق جتعل من الضروري اضفاء دور 
رقايب مباشر، ونقرتح يف هذا الشأن أن يكون هنالك دائرة رقابية خمتصة يف األمانة العامة جمللس 
الوزراء ترتبط مبعاون األمني العام لشؤون احملافظات والوزارات، تتوىل هذه الدائرة مهمتني رئيستني، 
األوىل اإلشراف على دائرة العقود احلكومية، واألخرى الرقابة على مراحل إبرام العقود احلكومية 
والواثئق كافَّة  املستندات  إىل  الوصول  حرية  من  متكينها  يتوجب  مهامها  تنفيذ  ولتسهيل  كافَّة، 

وتزويدها بنسخ من أرشيف املعلومات التعاقدية.    
اختصار البريوقراطية يف سري املعاملة اخلاصة إببرام العقود احلكومية.. 3

لعل اختصار البريوقراطية ال يقتصر على آلية سري املعاملة بشأن العقود احلكومية فحسب، 
ا خطوة أساسية يف سبيل تسريع  بل إنَّه ميتد ليشمل معظم املعامالت يف دوائر الدولة أيضاً، ذلك أنَّ
إجناز املعامالت واحليلولة دون تفشي وسائل الفساد وعلى رأسها الرشوة، وإنَّ اإلطار العام للقضاء 
على التعقيد البريوقراطي يتمثل يف إمتام اإلجراءات وإخضاعها ألنظمة إليكرتونية، على أالَّ يقتصر 
النظام اإلليكرتوين على األرشفة، بل يشمل آلية سري املعاملة ككل من تقدمي طلب اجلهة املستفيدة 

ولغاية مراسم التوقيع.
ونقرتح من جانب معاملة إبرام العقود ابخلصوص أن ُيْستغن عن موافقة اللجان القطاعية يف 
رائسة الوزراء على البت يف العقود اليت تزيد على صالحية جلنة املراجعة واملصادقة والعودة يف ذلك 
إىل دائرة العقود احلكومية ، واليت ختضع إلشراف ورقابة من الدائرة املستحدثة يف األمانة العامة 
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لرائسة الوزراء اليت حتدثنا عنها يف الفقرة )2(.
إنَّ إمتام اإلجراءات واعتماد األنظمة اإلليكرتونية يكون حتماً من ضمن مهام دائرة العقود 
ا ستكون مسؤولة عن دراسة آلية سري املعاملة واعتماد النظام األكثر كفاءة،  احلكومية العامة، إذ إنَّ
وميكن االستعانة ابخلربات الدولية يف هذا اجملال إذ إنَّ منظمة التجارة العاملية سبق أن أشرفت على 
تفعيل هذه األنظمة يف دول عديدة ضمن اتفاقية املشرتايت احلكومية واليت يبلغ عدد أعضائها 

21 عضواً.  
اخلالصة:

إنَّ اخلُطوات التطبيقية املشار إليها أعاله هي خطوط عريضة هتدف إىل إضفاء املركزية على 
التعاقدي يف الدوائر احلكومية والقضاء على الفوضى اليت تعاين منها الدولة العراقية على  النظام 
ا متثل خطوة يف سبيل حتقيق اإلصالح يف مؤسسات الدولة العراقية وتنشيط  صعيد العقود، كما أنَّ
الدور الرقايب الفعال بشكل خمصص وحمدد، وإنَّ من الضروري إضفاء مهام فنية على دوائر العقود 
يف مؤسسات الدولة املختلفة خصوصاً بعد ختليصها من أعباء اختيار ختطيط وأسلوب التعاقد إذ 
ا ستكون منوطة بدائرة العقود احلكومية يف وزارة التخطيط، حينئٍذ يستعان بدوائر العقود إلضفاء  إنَّ

خرباهتم يف اجلوانب الفنية.
   

حنو إصالح النظام التعاقدي يف مؤسسات الدولة العراقية
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املصادر:
أمر سلطة االئتالف رقم )87( لسنة 2004. 1
تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 2014.. 2
دليل تنفيذ العقود احلكومية اجلزء األول.. 3
دليل تنفيذ العقود احلكومية اجلزء الثاين.. 4
دليل تنفيذ العقود احلكومية اجلزء الثالث.. 5
دليل تنفيذ العقود احلكومية اجلزء الرابع.. 6
نتائج تنفيذ املوازنة العامة للدولة بشقيها )اجلارية واالستثمارية( للفرتة من 1/1/2019 ولغاية . 7

.30/9/2019
التقرير النصف سنوي األول عن متابعة تنفيذ الربانمج احلكومي 2022-2018 لغاية نيسان . 8

 .2019
العايل . 9 التعليم  وزارة  يف  سابق  عام  )مدير  شهيِّب  سلمان  أمحد  الدكتور  األستاذ  مع  مقابلة 

والبحث العلمي(. 
مقابلة مع مدير عام سابق إلحدى الشركات العامة )رفض ذكر امسه(. . 10

11. https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
12. https://www.mondaq.com/turkey/government-contracts-

procurement-ppp/696064/turkish-public-procurement-law-in-
practice
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تعديل السياسة املرسومة الستقرار شبكة التجهيز الكهرابئية

حملة عامة:
تقدِّم هذه الورقة البحثية حملة حول موضوع سوء خدمة توفري الطاقة الكهرابئية يف العراق، 
وهذه املشكلة اليت حتوَّلت إىل معضلة حقيقية توارثتها العقود املنصرمة يف البالد، وعلى الرغم من 
البحث  ويُفَتتح  الوضع،  هذا  ملعاجلة  حماولة  يف  اْستـُْثِمَرْت  اليت  الدوالرات  من  املليارات  عشرات 
تنتقل  مَثَّ  ومن  احملتملة،  وآاثرها  القطاع  هذا  تواجه  اليت  املختلفة  العراقيل  أبرز  بتعريف  موضوعه 
إىل تقييم اإلجراءات اليت اختَُِذت للمعاجلة، ولن تدفع هذه الورقة ابجتاه حتميل املستهلكني مبالغ 
عن  فضاًل  عملية انجحة،  إىل  واجلباية وصواًل  التعرفة  عملية  هيكلة  إعادة  تناقش  ا  وإمنَّ إضافية، 

اقرتاحها صوراً تنفيذية أفضل والدروس املستسقاة ممَّا سبق.
اعتمدت الورقة البحثية هذه البحث الكمّي والنوعّي املعتمدين من قبل الباحث وآراء 13 
العام واخلاص للجباية  القطاعني  الـ)PPP(، أي: اليت طبَّقت فيها شراكة  من مناطق  مستهلكاً 

واخلدمة ، فضاًل عن رأي خبرٍي يف القطاع الكهرابئي.
وبصورة عامَّة، فإنَّ العمليات املتعلِّقة بشبكة جتهيز الكهرابء مُتوَّل من احلكومة، وإنَّ القناة 
الوحيدة للعائدات من جتهيز هذه اخلدمة تعاين من اإلمهال ممَّا يثقل من كلفة العملية، وإنَّ األزمة 
املالية اليت عصفت ابلبالد يف 2014 أثرَّت سلباً على تنامي االستثمارات، ويقابله الطلب املتزايد 
وبصورة كبرية، ومع غياب استعادة مبلغ معتدٍّ به إىل احلكومة، وزايدة املبالغ املدفوعة ألصحاب 
املولدات اخلاصة، وأضف إىل ما ذُِكَر أعاله سلوكيات االستهالك املتباينة واليت غالباً تكون غري 
العراق  أدَّى ذلك إىل وقوع منظومة  القليلة، ممَّا  التعرفة  أمهِّها  كفوءة؛ بسبب عوامل عدَّة، ومن 

الكهرابئية يف حلقة مفرغة جيب اناؤها.
من تلك احملاوالت الرامية لكسر هذه احللقة املفرغة هي مشاريع الشراكة بني القطاعني العام 

تعديل السياسة المرسومة الستقرار شبكة التجهيز 
الكهربائية
فيصل الصفار
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احلكومي واخلاص؛  القطاعني  بني  الشراكة  مفهوم  إىل  تستند  املشاريع  واخلاص )PPP(، وهذه 
لتقدمي خدمة لشرائح واسعة من املستهلكني بدال من لشرحية سكانية واسعة ، وسنناقش النتائج 

احلالية هلذه املنهجية وكيفية حتسينها.
نقص التجهيز:

 اجلواب البديهي حلل معضلة الطاقة هو توليد املزيد من الطاقة، وقد يبدو اجلواب يسرياً، 
لكنَّ السنوات األخرية أثبتت وجود مشاكل يف عملية التوليد.

 19 وتبلغ ذروهتا عند  )ميغاواط(،  حوايل 16.5  العراق حالياً  التجهيز يف  ويبلغ إمجايل 
ـُز الشبكة من ستة مصادر رئيسة،  )ميغاواط(، مقارنة مبتوسط الطلب البالغ 21 )ميغاواط(، تُـَجـهِّ
وتسيطر احلكومة على أربعة من املصادر الستة، أمَّا املصدران اآلخران فهو إمَّا من منتجوا الطاقة 
املستقلون )IPP( أو الكهرابء املستوردة من البلدان اجملاورة، فضاًل عن الشبكة احلكومية فإنَّ الناس 
يعتمدون أيضاً على املولدات اخلاصة يف األحياء السكنية حال انقطاع التيار الكهرابئي املربمج أو 

غري املربمج، وإنَّ هذا التجهيز من قبل املولدات اخلاصة يقع خارج إطار السيطرة احلكومية.

 

Source: Ministry of Electricity annual reports 

 

The generation portfolio of Iraq’s electrical system is not well designed. For instance, 
Iraq uses peaking plants more than base load power plants, and covers the lack of 
generation in base load by these peaker generators. This causes issues, as peakers are 
often high-cost. When designing the generation portfolio, it is necessary to cover the 
base load by base load power plants (i.e thermal power plants), and use the peakers 
only when we have a demand higher than the base load. 

On the economics side, Iraq has, in the past, purchased significant capacity turbines 
without ensuring that an adequate fuel source for operation. This has led to a 
significant reliance on natural gas imports, and at times has also resulted in Iraq using 
liquid fuel in natural gas or dual-use turbines, reducing their efficiency. This practice 
also increases the down time of the plant and increases maintenance requirements, all 
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إنَّ ملف توليد الطاقة الكهرابئية يف العراق مل حيَظ بتصميم جيِّد، وعلى سبيل املثال يستعمل 
العراق حمطات الذروة؛ لتوليد الطاقة أكثر من حمطات احلمل األساسي، ويغطي نقص التوليد يف 
احلمل األساسي عن طريق حمطات الذروة، وهذا النهج له تبعاته إذ غالباً ما تكون حمطات الذروة 
مكلفة للغاية، وحني تصميم ملف توليد الطاقة الكهرابئية، من الضروري تغطية متطلبات التوليد 
األساسي من حمطات احلمل األساسي )احملطات احلرارية مثاًل(، وال ُتستعمل حمطات الذروة إالَّ 
وامنا  عالية  بنسب  الذروة  على حمطات  االعتماد  يتم  األساسي وال  التجهيز  يفوق  بظهور طلب 

بنسب اقل لسد احلاجة عند محل الذروة. 
من انحية أخرى، خَتُصُّ اجلانب االقتصادي فقِد اشرتى العراق سابقاً )توربينات( للسعات 
العالية، من دون أتمني كميات وقود كافية للتشغيل؛ ممَّا أدَّى إىل االعتماد الكبري على واردات الغاز 
الطبيعي، أو استعمال الوقود السائل والغاز الطبيعي، أو ما يسمَّى )توربينات( ثنائية االستعمال 
متعددة انواع الوقود حيث يكون لديها القابلية على استهالك انواع خمتلفة من الوقود ولكل نوع من 
الوقود له تبعاته على عمليات التشغيل و الصيانة، وهذا أدَّى إىل التقليل من كفاءة عملها، وتسبِّب 

هذه اآللية أيضاً زايدة أوقات توقُّف )التوربينات( عن العمل، فضاًل عن زايدة متطلبات الصيانة.
يفوق األسعار املعتادة، ومبا أنَّنا  وكل ذلك جعل من تشغيل وصيانة احملطات أمراً مكلفاً 
نستورد وقود التشغيل من دول أخرى، فهذا ُيشكِّل هتديداً ألمان الشبكة إذ إنَّ أيَّ عرقلة تعرتض 

عملية التجهيز ستؤدي إىل انقطاعات ابلتجهيز الكهرابئي.
التجاوز على شبكة التجهيز )اخلسائر(

اً، وصعبة االخرتاق لكن بعد 2003، أدَّى  كانت شبكة التجهيز فيما مضى مؤمَّنة جدَّ
غياب الرقابة احلكومية وزايدة االستهالك إىل انتشار حاالت التجاوز على الشبكة.

تقع معظم حاالت التجاوز ضمن حيِّز التوزيع اخلاص ابملنظومة الكهرابئية، وحتصل معظم هذه 
التجاوزات يف شبكات التوزيع ذات االسالك املعلقة كما هو مالحظ يف معظم احملالت السكنية. 

كانت معظم مشاريع الشركة )PPP( يف املناطق اليت تتمتع بتجهيز الكهرابء من خطوط 
حتت األرض، ولكن ووفقاً ملقابلة مع أحد سكنة منطقة الريموك فقد كانت املنطقة جمهَّزة ابألسالك 

تعديل السياسة املرسومة الستقرار شبكة التجهيز الكهرابئية
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.)PPP( املعلَّقة قبل أن تتحوَّل إىل منظومة حتت األرض قبل تطبيق املشروع

عدد املستهلكني

الريموكزيونةاحلارثية

املصدر: معهد العراق للطاقة 
إنَّ العائدات احلكومية الوحيدة هي تلك املتأتية من عمليات اجلباية وأكثر من %50 من 

العائدات هُتدر بسبب املشاكل الكثرية املتعلقة ابملنظومة ومن بينها التجاوز.

النسبة املئوية خلسائر الطاقة للمنظومة الكهرابئية

املصدر: البنك الدويل
تزايد السلوك االستهالكي للمستخدمني؛ بسبب امكانية التجاوز على منظومة التوزيع، إذ 

ال جيب أن تقلق بشأن ما ال حتاسب عليه مالياً. 



43

عمليات اجلباية
بيوهتا  تتمتع  اليت  املناطق  بعض  إنَّ  إذ  اجلباية،  بسابقتها هي  الصلة  وثيقة  أخرى  مشكلة 
ا وإن  مبقاييس للكهرابء ال ُتطالب ابلدفع لقاء استهالكها للطاقة الكهرابئية، أي: مبعن آخر، فإنَّ
ا لن تفعَّل؛ بسبب خلل منظومة اجلباية واستيفاء املستحقات.  كانت متلك عدادات للكهرابء فإنَّ
اً، ومل تـَُعْد صاحلة للعمل، فما زالت تعتمد على القوى البشرية  إنَّ منظومة اجلباية قدمية جدَّ

البطيئة وغري انجحة.
إنَّ منظومتنا للجباية عالية الكلفة؛ بسبب قلَّة كفاءهتا، فال ميكن اسرتداد ألموال املصروفة على 

توليد الطاقة وما يتصل بعمليات التجهيز، وعملية اجلباية هي احدى عمليات التجهيز. 

أموال اجلباية مقدرة بـ )مليون د.ع(

الريموكزيونةاحلارثية

املصدر: معهد العراق للطاقة 
إحدى املشاكل اليت تعرتض عمليات اجلباية هي غياب األنظمة والتعليمات اخلاصة مبن 
ميتنع عن الدفع، ويف بعض األماكن تفاقم األمر إىل أن أصبح املعتاد هو عدم دفع رسوم الكهرابء، 
أبسلوب  وعياً  أكثر  الناس  سيجعل  ا  وإمنَّ فقط  متويل  قناة  يوفِّر  لن  احلالة  هلذه  حل  إجياد  وإنَّ 
استهالكهم للطاقة الكهرابئية، وبذلك يقل احلمل األقصى على الشبكة، و هذا ما مت أتكيده من 

خالل جتارب اجلباية و اخلدمة. 

تعديل السياسة املرسومة الستقرار شبكة التجهيز الكهرابئية
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اقصى مقدار للحمل

الريموكزيونةاحلارثية

املصدر: معهد العراق للطاقة 
الدعم احلكومي

إنَّ نظام الدعم احلكومي يف العراق غري مدروس أو خمطط له بصورة سليمة، فغالباً ما يوفر 
الدعم احلكومي للمستهلكني من  الشرحية السكنية %87 من كلفة الكهرابء احلقيقية و تشكل 
الشرحية السكنية %61 من جممل الطاقة املستهلكة من قبل شرائح املستهلكني كافة، وهذا الدعم 
الكبري مع غياب التخطيط السليم خاصة ما يتعلق ابملستفيدين سينتهي إىل استخفاف الناس وعدم 
ادراكهم مبقدار استهالكهم للطاقة الكهرابئية، وبدوره يولِّد طلباً متزايداً خارج نطاق السيطرة، وهذا 
قد ساهم يف خلق زايدة غري مستقرة ترتاوح بني %7 إىل %10 سنوايً، وهذه النسبة خارج امكانية 

التجهيز السنوي إىل حدٍّ كبري ممَّا أدَّى إىل التدهور املستمر يف توفري هذه اخلدمة.
وعلى الدعم احلكومي التوجه إىل البيواتت ذات الدخل احملدود على عكس ما حيصل حالياً 
النقطة  املعيشية ابستالم دعم متماثل، إذ شكَّلت هذه  بتساوي السكان على اختالف أحواهلم 

-خاصة مع تزايد الدخل والنمو السكاين- طفرًة على مستوى االستهالك احمللي.
إنَّ سوء التخطيط مللف الدعم احلكومي للقطاع الكهرابئي جعل من هذا القطاع َديناً إضافياً 

.)assets( على موازنة احلكومة العراقية وليس ضمن املوجودات
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املولدات اخلاصة
وهي اليت توفِّر سعات حمدودة للمواطنني أبسعار حمدَّدة تصل إىل 25 ألف د.ع لالمبري 
الواحد، لتصبح التكلفة من حوايل 600 إىل 900 دوالراً للــ)ميغاواط/ساعة( ، ويدفع املستهلكون 
التجهيز مايقارب  املولدات نسبة معينة من  توفر  املولدات اخلاصة، و  التجهيز إىل  معظم تكلفة 
%25 من احلاجة االمجالية للطاقة الكهرابئية، ويقابلها 20 دوالراً لكل )ميغاواط/ساعة( ابلساعة 

للشبكة الوطنية. 
السياسات املتاحة حلل مشكالت ملف الكهرابء:

ينص القانون رقم 53 لسنة 2017 على أنَّ لوزارة الكهرابء احلق يف إنشاء الشراكات العامة 
استعمال  الكهرابئية، وتوزيعها والتشجيع على  الطاقة  توليد  بعمليات  اخلاصة   )PPP( واخلاصة
آنف  واخلاص  العام  القطاعني  تطبيق شراكة  بغداد  مناطق  بعض  وقد شهدت  املتجددة،  الطاقة 

الذِّكر؛ ملنظومة توزيع الطاقة.
ُومِسَْت هذه العقود بعقود اجلباية واخلدمات، وقد سألنا الناس يف املناطق اليت شهدت تطبيق 
ا أفضل حااًل بصورة عامَّة، مقارنة ابخلدمة املقدَّمة من قبل احلكومة وحدها،  هذه الشراكة وقالوا: إنَّ
ويف الوقت نفسه، علمنا من املستخدمني أبنَّ هذه الشراكة مل تكن تنفَّذ بصورة جيِّدة، ففي بعض 
املناطق السكنية مثل اجلادرية واملنصور مل يتمكنوا من االستمرار إبصدار الفواتري وإدارة احلساابت، 
وعلى الرغم من ذلك فهذا النظام ما زال معمواًل به يف بعض املناطق، ومع ذلك يشهد نظام اجلباية 

أتخُّر الفواتري وخدمات الصيانة.

تعديل السياسة املرسومة الستقرار شبكة التجهيز الكهرابئية
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ومن الفوائد األخرى لتطبيق نظام )PPP( هي ختفيض الكلفة على املواطن وكما موضَّح 
يف املخطط اآليت:

معدل الدفع ابلشهر قبل وبعد الشراكة بني القطاعني العام واخلاص من قبل 
عينات املسح ابلدينار العراقي

طريق اإلصالح التدرجيي
حنتاج إىل استعادة ما ُيصرف على منظومتنا الكهرابئية وجعلها مرحبة، وجيب تطوير نظام 
اجلباية القدمي ونستبدله بنظام ذكي بتكنولوجيا جديدة؛ لدعم منظومة اجلباية وتقليص التجاوزات 

بعد الوصول إىل مستوى معنيَّ من اسرتداد النفقات، وبعدها يُلتفُت إىل إعادة هيكلة الدعم.
العمل  ذاتية  الكهرابئية  املنظومة  وجعل  بصورة كاملة،  احلكومي  الدعم  رفع  حال  ويف 
واالستدامة، فستكون تكلفة خدمة التجهيز الكهرابئي أقل ممَّا هي عليه اآلن؛ بسبب ارتفاع كلفة 

املولدات األهلية. 
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البياين اآليت: مع السعر والتجهيز احلاليني، بوجود املولدات اخلاصة، وسعر  يُبنيِّ التحليل 
الدعم احلكومي احلايل وجتهيزها للخدمة من الشبكة الوطنية مقابل االعتماد التام على املنظومة 

العامة غري املدعومة وامكانيتها؛ لتغطية احلاجة للكهرابء.

كلفة الكهرابء بوجود الدعم وغيابه سنوايً للفرد 
الواحد مقدراً ابلدينار العراقي

االستهالك الفردي السنوي ابملغاواط / للساعة

املصدر: موقع كابيتا:نظرة عامة حول قطاع الكهرابء يف العراق 

تعديل السياسة املرسومة الستقرار شبكة التجهيز الكهرابئية
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اإلجراءات احلكومية املطلوب اختاذها
جيب رسم السياسات اخلاصة بتغرمي املتجاوزين واملتهربني من دفع قيم اجلباية.	 
املرتبطة 	  الذكية  املقاييس  تكنولوجيا  للفواتري وتطبيق  اإللكرتوين  الدفع  تؤمِّن  قوانني  إىل  حنتاج 

بشبكة التوزيع.
تبين الربامج التحفيزية؛ لالرتقاء ابلكفاءة واعتماد الطاقة املتجددة؛ للتغذية وحساب التعرفة 	 

وقياس االستهالك.
وفقاً لطبيعة أوقات الذروة خاصة يف فصل الصيف، فاألفضل االعتماد على مصادر التوليد 	 

املوزعة مثل األنظمة الكهروضوئية الشمسية وربطها على الشبكة سيكون هلا األثر األكرب يف 
تقليل احلمل.
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املصادر:
وكالة الطاقة الدولية، قطاع الطاقة يف العراق: خارطة طريق حنو مستقبل أكثر إشراقاً. وكالة 	 

الطاقة الدولية، ابريس. 2019.
https://www.iea.org/reports/iraqs-energy-sector-a-roadmap-to-a-
brighter-future

مجهورية العراق، وزارة الكهرابء. خطة وزارة الكهرابء والطاقة املتجددة. 2018.	 
https://iraqenergy.org/product/ministry-of-electricity-MOE-plan-
renewable-energy-plan/

البنك الدويل، الوكالة الدولية للطاقة، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. خسائر نقل وتوزيع 	 
الطاقة الكهرابئية )٪ من الناتج(.     

https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.LOSS.ZS

موقع كابيتا: نظرة عامة حول قطاع الكهرابء يف العراق 	 
http://kapita.iq/content/issue/iraqi-electricity-sector-overview

تعديل السياسة املرسومة الستقرار شبكة التجهيز الكهرابئية
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املقدمة 
إنَّ نسب املشاركة تنخفض أكثر فأكثر عمَّا سبقها من استحقاقات انتخابية يف العراق، 
كما موضح يف الشكل رقم )1(، ممَّا يعطي مؤشراً أبنَّ هنالك عدم رًضى من قبل أغلب الناخبني، 
العملية  مقاطعة  أبنَّ  منهم  االنتخاابت، ضناً  مقاطعة  عرب  السياسيني  معاقبة  إىل  يسعون  والذين 
ا ستؤدِّي إىل عدم  االنتخابية ستحرم املرشحني من الفوز أو الصعود إىل عتبة التمثيل السياسي أو أنَّ
شرعية االنتخاابت وابلتايل خسارة املرشحني مجيعهم أو أنَّ مشاركتهم من عدمها لن جتدي نفعاً؛ 

العتقادهم بفوز الشخوص نفسهم وتكرار سياساهتا من دون أي تغيري يُذكر.
وتعطي مصداقية  الدميقراطية  العملية  عناصر جناح  أهم  من  االنتخاابت  املشاركة يف  تعترب 
ا ُتضفي طابعاً ملصداقية التمثيل السياسي للكتل أو الشخوص الفائزين  لثقافة اجملتمع ووعيه كما أنَّ
يف االنتخاابت بال شك كل هذه األمور تتحقق إذا كان النظام االنتخايب نظاماً عاداًل، وعلى الرغم 
من أنَّه ال يوجد يف العامل نظام انتخايب مثايل، إذ لكل نظام مزاايه وعيوبه، ولكن النظم تكون أكثر 

مالئمة حسب الطبيعة السياسية واجملتمعية والثقافية للدول. 
الرسم البياين رقم )1( نسبة املشاركة االنتخابية يف العراق 1

1. “العراق يسجل أعلى نسبة عزوف يف أول انتخاابت تشريعية بعد دحر اجلهاديني،” قناة DW، ااير 2015،
https://www.dw.com/ar/a-43759741

معالجة العزوف عن المشاركة في االنتخابات العراقية

شيماء الكيالي

معاجلة العزوف عن املشاركة يف االنتخاابت العراقية
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فنالحظ أنَّ نسبة التصويت بدأت ترتاجع كثرياً وميكن أن يُعزى للفهم السائد أبنَّ نتيجة 
االنتخاابت حمسومة مسبقاً لصاحل الكتل السياسية الكبرية، ولكن نتائج االنتخاابت توضح عدم 
النيابية لعام 2018، وكما موضح يف  صحة ذلك، فمثاًل استـُْبِعَد )221( انئب يف انتخاابت 

الشكل رقم )2(.2 
الرسم البياين رقم )2( أعضاء جملس النواب العراقي حسب دورهتم االنتخابية

67%
20%
10%

3%

67%

20%

10%
3%

Chart Title

1 2 3 4

66 انئب لدورتني انتخابية
221 نواب جدد

11 انئب الربع دورات انتخابية
32 انئب لثالث دورات انتخابية

وكذلك تُعزى إىل نسبة الثقة الشعبية املنخفضة يف املؤسسات التشريعية والتنفيذية، إذ نشر 
موقع الباروميرت العريب يف دورته اخلامسة )2018 - 2019( نسب الثقة يف املؤسسات السياسية 
يف العامل العريب متمثلة بـ )احلكومة، الربملان، القضاء( ونستعرض ابلتحديد ما خيص الثقة ابحلكومة 
والربملان، إذ احتل العراق املوقع ما قبل األخري من بني الدول العربية بنسبة )19 %( واليت متثل 
الثقة ابحلكومة كما يظهر يف الرسم البياين رقم )3(، ونسبة )13 %( اليت متثل الثقة ابلربملان كما 
موضح يف الرسم البياين رقم )4(،3 وتعترب هذه النسب مؤشراً كبرياً على عدم رضى الشعب أبداء 

2. املرصد النيايب العراقي، »أعضاء جملس النواب العراقي حسب دوراهتم االنتخابية«، 2018.
http://www.miqpm.com

3. د. عبد الوهاب الكيايل، “الثقة يف احلكومات يف العامل العريب وخماطر التعميم«، 2020.
 https://www.arabbarometer.org/ar
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احلكومة والربملان وابلتايل هذا أدَّى إىل اخنفاض نسبة التصويت.
املقدمة من قبل احلكومة  انعدام اخلدمات  أضف إىل ذلك تردِّي -ويف بعض احلاالت- 
واليت جعلت الناخب العراقي يفقد الثقة شيئاً فشيئاً ويعكس انعدام الثقة هذا يف مقاطعته للعملية 
ا عقاب جلميع الربملانيني أو أنَّ هذه املقاطعة ستكون سبباً يف عدم شرعية  االنتخابية لتصوره أنَّ
العملية االنتخابية وإلغاء نتائجها، ولكنَّ هذا األمر يف واقع احلال غري صحيح إذ إنَّ نسبة املشاركة 
ما الحظناه  وهذا  االنتخاابت،  نتائج  على  تؤثر  ال  منخفضة  مهما كنت  االنتخابية  العملية  يف 
يف انتخاابت جمالس احملافظات بعد عام )2003( ويف حمافظة األنبار ابلتحديد إذ بلغت نسبة 
املشاركة أقل  من )1 %( وسعر املقعد الواحد مل يتجاوز )100 انخب( أي: إنَّ نسبة املقاطعة 
كانت تقريباً )99 %( وهي نسبة مقاطعة مرتفعة جداً مل نعهدها ضمن أي عملية انتخابية الحقة 
ا ُصوِدَق عليها واالعرتاف هبا دولياً وكذلك من قبل األمم املتحدة  ، ولكن مل تُلَغ هذه النتيجة وإمنَّ

واملنظمات الدولية والعمل مبوجبها يف حينها 4.
الرسم البياين رقم )3( الثقة ابملؤسسات: احلكومة      الرسم البياين رقم )4( الثقة ابملؤسسات: الربملان

ولعل موجات التظاهر السلمي خري مصداق لضعف أو انعدام الثقة ابملؤسسات السياسية، 
وسوء وتردِّي الوضع العام يف البلد، وانعدام التواصل بني الطبقة احلاكمة وأبناء الشعب، ومن أبرز 
ما ميَّز حراك تشرين األول 2019 حضور الشباب الطاغي واالرتفاع غري املسبوق يف نسبة النساء 

4. سعد الراوي، »العزوف عن االنتخاابت .. أسبابه ومعاجلته«، 2019.  
http://www.alnoor.se/article.asp?id=358724

معاجلة العزوف عن املشاركة يف االنتخاابت العراقية
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واجلمعيات،  واالحتادات  املهنية  النقاابت  جانب  من  الكبري  والتأييد  املظاهرات،  يف  املشاركات 
والسلطات الدينية يف »النجف«5، وإنَّ تظاهَر هذه الفئات وهبذه اإلعداد الكبرية ممكن أن ُيرتجم 
إىل مشاركة انتخابية أوسع، إال أنَّ محالت الرتهيب والتصفية ممكن أن تعيق ذلك وممكن أن تؤدِّي 

إىل عزوف بنسبة أكرب.
العملية  املشاركة يف  الناخبني عن  أسباب عزوف  فإنَّ  وِبال شك  ذُِكَر سابقاً  وفضاًل عمَّا 
قلة  يف  مباشراً  وسبباً  مهماً  نعتقده  ما  الضوء على  تسليط  ومتنوعة وسنحاول  االنتخابية عديدة 

مشاركة الناخبني املؤهلني وتديّنِ نسبة املشاركة يف كل عملية انتخابية عن اليت سبقتها:
أواًل: آلية توزيع املقاعد:

ا أيضاً من عملية  أسلفنا سابقاً يف املقدمة أنَّ النظم االنتخابية ختتلف من دولة إىل أخرى، ورمبَّ
انتخابية إىل أخرى، وجيري اعتمادها وفق القوانني االنتخابية عادة عن طريق تشريعها من قبل اجلهات 
املعنية ومعظمها يكون من مسؤولية السلطة التشريعية، ففي العراق للمدَّة )2005 – 2018( 
املقاعد ونوع  توزيع  االنتخابية وآلية  الدوائر  تغيري يف عدد  النسيب مع  التمثيل  نظام  ُعِمَل مبوجب 
القائمة املستخدمة يف عملية االقرتاع يف كل مرحلة انتخابية وكما مبنيَّ يف اجلدول رقم )1(، وقدَّم 
الدكتور سعد العبديل مثااًل توضيحياً على دائرة انتخابية تتكون من )4( منافسني سياسيني وبواقع 
)5( مقاعد ملقارنة للنتائج احملتملة آلليات ختصيص املقاعد املستخدمة منذ أول عملية انتخابية بعد 

عام 2003 ولغأية آخر عملية انتخابية عام 2018 6، كما يتضح يف جدول رقم )2(

5. هاشم الركايب، » تصاعد موجة التغيري يف العراق: تقييم احلراك الشعيب الذي يشهده العراق منذ عام 2018«، 2019.
https://www.arab-reform.net/ar/publication 

6  سعد العبديل، “املوسوعة التشريعية لالنتخاابت العراقية بعد عام 2003 ، 2016” .
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جدول رقم )1( األنظمة االنتخابية املستعملة يف االنتخاابت العراقية 7

انتخاابت اجلمعيةاملتغريات
الوطنية 

30/1/2005

االنتخاابت
الربملانية

15/12/2005

االنتخاابت
الربملانية

7/3/2010

االنتخاابت
الربملانية

30/4/2014

االنتخاابت
الربملانية

12/5/2018

النظام 
االنتخايب

التمثيل النسيبالتمثيل النسيبالتمثيل النسيبالتمثيل النسيبالتمثيل النسيب

عدد الدوائر 
االنتخابية

العراق دائرة 
انتخابية واحدة

كل حمافظة هي
دائرة انتخابية

كل حمافظة هي
دائرة انتخابية

كل حمافظة هي
دائرة انتخابية

كل حمافظة هي
دائرة انتخابية

آلية توزيع 
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نالحظ أنَّ طريقة الباقي هو األقوى تُعطي فرصة أكرب لألحزاب الصغرية حلصوهلا على مقعد 
داخل قبة الربملان وهناك فرق كبري بني سعر املقعد لكل قائمة فالقوائم الكبرية يكون سعر املقعد فيها 
أعلى من سعر املقعد يف القوائم الصغرية، أمَّا طريقة القاسم االنتخايب فإنَّ سعر املقعد الواحد يكون 

7.  فاضل ح. العامري، التطور التأرخيي لالنتخاابت العراقية )1920 – 2014(، دراسات انتخابية، 1 كانون الثاين 2015 .
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فيه توازن نوعاً ما بني القوائم الكبرية واليت تليها، على حني أنَّ طريقة )سانت ليغو( املعدل كانت 
متوازنة تقريباً من حيث توزيع املقاعد بني القوائم، إذ إنَّ سعر املقعد أيضاً فيه نوع من التوازن كما 

يف طريقة القاسم االنتخايب ولكنَّها تستبعد القوائم الصغرية من املنافسة.
هذا بنفسِه يُعترب سبباً أساساً؛ لعزوف الناخبني خصوصاً، وإنَّ معظمهم ال يفقهوَن هذه 
املعادالت احلسابية وكيفية تسخريها لصاحلهم أو لضدِّ منهم، فحني خيرج الناخبني ليدلوا أبصواهتم 
وتنتهي عملية التصويت وتفرز النتائج يتفاجؤون أبنَّ معظم من ال يرغبون هبم قد فازوا يف االنتخاابت 
وأنَّ القوائم اجلديدة مل حتصل على أي مقعد، وهذا يُولِّد هلم صورة ذهنية أبنَّ مشاركتهم لن جتدي 
نفعاً، ولو عدان إىل نتائج انتخاابت )2018(، وبغض النظر عمَّا أُِثرَي حوهلا فإنَّ الناخبني حىت 
وإن كانت نسبة مشاركتهم قليلة فقد سامهوا ابستبعاد )221( انئب من قبة الربملان ومنهم من كان 
يفوز يف كل عملية انتخابية سابقة لكن هذا األمر مل ينتبه الناخبني إليه ليعلموا أبنَّ أصواهتم هلا قيمة 

ا سامهت يف استبدال ثلثي جملس النواب. وأتثري كبري؛ ألنَّ
اثنياً: آلية تشكيل احلكومة:

الفائزين  بني  والتوافقات  التفاوضات  مرحلة  تبدا  االنتخابية  العملية  انتهاء  بعد  العراق  يف 
فالكتل مجيعها تطمح أبن تستلم حقائب وزارية وفق ما حققته يف نتائج االنتخاابت، فتنتج حكومة 
تفاوضات وحماصصة ال ختتلف عن سابقتها فلكل حزب وزارات معينة يستثمرها لصاحله من دون 
االلتفات إىل ما حيتاجه الشعب من خدمات هذه الوزارات ومن دون رقابة حقيقية؛ ألنَّ معظم 
القوى مشرتكة يف احلكومة واظهار فساد تلك الوزارة أو غريها يعود سلباً على من يظهرها لذلك 

يتخذ اجلميع طابع الصمت. 
أضف إىل ذلك أنَّ عملية التوافق تكاد جتعل السلطة الرقابية خالية من املعارضة فمجلس 
النواب خالل معظم دوراته ال ميتلك جهة معارضة حقيقية تتابع احلكومة وتتقصَّى أخطاَءها وحتاسبها 
لذلك ال يكون هنالك شعوراً ابخلوف أو التقصري من احلكومة؛ ألنَّ املتابعة معطَّلة واملعارضة ال 
واحباط  املعيشة  اخلدمات وسوء  تردِّي  فتزداد عملية  احلكومة  وتراقب عمل  تقوِّم  لكي  هلا  وجود 

املواطن من حكومة ال تقدِّم له سوى أزمات وال تنظر إىل واقعه الذي يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.
وأنَّ  فيها  مشاركا  انتخاابت كان  نتاج  من  جزءاً  الناخب  يعتربها  حتديداً  السببان  هذان 
الفائزين وال على مستوى  يتغريَّ شيء ال على مستوى  نفعاً؛ ألنَّه شارك ومل  لن جتدي  مشاركته 
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اخلدمات، ولكن بطبيعة احلال صوته مل يكن السبب فيما ذكر أعاله، بل طبيعة املنظومة التوافقية 
السببني  هذين  إلغاء  أنَّ  اعتقادان  ما جيري وحبسب  الرئيس يف  السبب  هي  األحزاب  وحماصصة 
وفرض املواطن تصويته أبن يكون احلزب الفائز هو احلاكم يكون أكثر جناعًة، أي: يكون هنالك 
شرطاً قبل أن ُتشكَّل احلكومة مُينع حصول أي حتالف أو ائتالف قبل أن تتشكَّل احلكومة وفق 
النتائج احلقيقية للكتل مجيعها وقبل أن حيدث أي ائتالف فيما بينهم؛ ألنَّ األحزاب اليت لن تشكِّل 
احلكومة ستكون مراقبة بقوة لعمل احلكومة وستولد معارضة حقيقية، األمر الذي يدفع ابحلكومة 
السياسية  املعارضة  مالحقة  عدم  لضمان  الشارع؛  ثقة  للنجاح وكسب  أقصى جهدها  بذل  إىل 
لعملها أواًل ولفوزها مرة أخرى اثنياً وهذا ما تسري عليه معظم الدول الدميقراطية فوجود )احلزب 
احلاكم( سيغري من واقع املشاركة؛ ألنَّ الناخبني وعلى مدى أكثر من عملية انتخابية شاهدوا فشل 

التوافقات واحملاصصة اليت أدَّت إىل عزوفهم سنة بعد أخرى.
اثلثاً: دور اإلعالم السليب:

ومن جانب آخر فإنَّ معظم القنوات اإلعالمية تبعث برسائل تشكيك وحتريض ضد مفوضية 
االنتخاابت قبل أشهر من االنتخاابت؛ متهيداً منها لكسب ود اجلمهور وتعاطفه معها مع أنَّ هذا 
التشكيك أخذ طابعه السليب عند فكر الناخب وكرَّس مفهوم عدم جدوى املشاركة لديه لكثرة ضخ 
مثل هذه الرسائل السلبية وجعلها مكرره صورًة ُزرَِعْت يف ذهنه ُعنوًة وعلى الرغم من كل رسائل 
التوضيح اليت أطلقتها املفوضية العليا املستقلة لالنتخاابت وشرحها التفصيلي للناخب وتثقيفه إال 

أنَّ الطابع السليب بقي هو السائد عند الناخب.
رابعاً: آلية احتساب الكوتة النسوية:

شهدت طبيعة اجملتمع العراقي حتركاً إجيابياً جتاه مشاركة املرأة سياسياً، فلقد شهدت قوانني 
االنتخاابت بعد عام 2003 شرط إضافة كوات النساء البالغة 25 % يف القوانني االنتخابية كلِّها، 
األمر الذي أعطى فرصة للمرأة أبن تضمن متثياًل يف املؤسسة التشريعية، لكنَّ طابع اجملتمع العراقي 
م من دور املرأة ويقيدها، إذ على الرغم من أنَّ النساء تشكِّل نسبة ما يقارب من )49 %( من  حيجِّ
عدد السكان، إالَّ أنَّ متثيلها ال يزال مقتصراً على احلد األدىن دستورايً أال وهو 25 %، مع ذلك 
فإنَّ العراق حيتل املرتبة )72( على مستوى العامل من حيث نسبة النساء يف الربملان من بني )192( 
دولة تتوفر عنها بياانت، إذ بلغت النسبة )26.4 %(، ممَّا جيعله أعلى بقليل من املتوسـط العاملي 
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)24.3  %( وأعلى من متوسـط الشرق األوسـط ومشال إفريقيا )19  %( 8.
و من جانب آخر فإنَّ قانون انتخاابت جملس النواب العراقي رقم )9( لسنة 2020  الذي 
ُصوِدَق عليه النتخاابت الربملان العراقي 2021 وابلتحديد املادة )16( الفقرة )أواًل:( واليت تنص 
على »تكون نسبة متثيل النساء مبا -ال يقل- عن 25 % من عدد أعضاء جملس النواب«، أي: 
إنَّه من املمكن أن تتجاوز نسبة متثيل النساء يف الربملان أكثر من 25 %، ولكن لو نظران إىل الِفقرة 
)رابعاً:( للمادة نفسها اليت نصَّت على »إذا استنفدت الكوات النسوية وفقاً لنتائج االنتخاابت يف 
احملافظة فلن تكون هناك عملية استبدال«،  فضاًل عن الِفقرة )اتسعاً:( اليت نصَّت على »إذا كان 
املقعد الشاغر خيص امرأة فال يشرتط أن حتل حملها امرأة إال إذا كان ذلك مؤثراً يف نسبة متثيل 
النساء« 9، وهذا بنفسِه يُعدُّ انتهاكاً حلقوق املرأة وخمالفاً ملا جاء يف الِفقرة أواًل من املادة )16( 
أعاله، وهذا التناقض يف ِفقرات القانون قد تؤدِّي إىل انعدام ثقة الناخبات واملرشحات؛ ألنَّ ِفقراته 
متناقضة ومنتهكة حلقوقهن يف الوصول إىل مواطن صنع القرار وابلتايل قد يؤدِّي إىل ارتفاع نسبة 

املقاطعة لالنتخاابت من قبل الناخبني.
البدائل السياساتية املقرتحة وإمكانية تنفيذها

بعد أن تناولنا األسباب الرئيسة واجلوهرية اليت أدَّت إىل حدوث مشكلة عزوف الناخبني 
عن املشاركة يف العملية االنتخابية والعملية السياسية والتحدايت اليت حتول من إمكانية رفع نسبة 
املشاركة والوصول إىل انتخاابت حرة ونزيهة ومقبولة من قبل أبناء الشعب، اقـرُْتَِح البدائل السياساتية 

التالية واليت من املمكن أن تؤدِّي إىل تعزيز املشاركة يف العملية االنتخابية.

8. “املرأة يف الربملاانت: املتوسطات العاملية واإلقليمية«، االحتاد الربملاين الدويل. 
http://archive.ipu.org/wmn-e/world.htm

“النسبة املئوية للنساء يف الربملاانت الوطنية”، االحتاد الربملاين الدويل.
Monthly ranking of women in national parliaments | Parline: the IPU’s Open Data Plat-
form

9. قانون انتخاابت جملس النواب العراقي رقم )9( لسنة 2020.
https://parliament.iq/wp-content/uploads/2020/11.pdf
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اواًل: تعديالت قانونية
االلتزام ابلتعديالت اليت تضمنها قانون االنتخاابت اجلديد، ومنها منع انتقال النواب قبل . 1

تشكيل احلكومة، واعتماد الدوائر املتوسطة، واستعمال نظام الصوت الواحد، ممَّا حيد من ظاهرة 
التشتت السياسي، ويعزز جانب املسائلة الشعبية، وحيقق العدالة االنتخابية. 

أجياد رادع قانوين لكل َمن حياول التشكيك بعمل املفوضية إعالمياً من دون وجود دليل، . 2
كإن حُيرَم من الرتشح مدى احلياة ملا فيه من ضرر جتاه العملية الدميقراطية، وتكون هنالك محالت 
إعالمية خاصة إبجراءات احملاسبة واملقاضاة اليت سيخضع هلا كل من حياول التشكيك ابلعملية 

االنتخابية أو القائمني عليها.
العمل على تعديل قانون االنتخاابت إبن يكون هنالك شرطاً أن تستبدل املرشحة مبرشحة . 3

أخرى وليس مبرشح يف حال استنفدت املرشحات مجيعهنَّ، فضاًل عن يف حال حصول املرشحة 
على مقعد نتيجة حلصوهلا على نسبة أصوات عالية يكون هذا املقعد الذي حصلت عليه خارج 

حصة الكوات املخصصة للنساء. 
أبن . 4 أعاله  إليها  املشار   )12( املادة  فيما خيص  االنتخاابت  قانون  تعديل  على  العمل 

يكون هنالك قيد أو شرط للمرشح إذا ما حصل على مقعد داخل قبة الربملان واخل بتنفيذ برانجمه 
االنتخايب، وحسب ما هو ظاهر للعيان، واآلن أنَّ هذا التعديل ضروري جداً؛ ألنَّ االنتخاابت 
احملافظة  دائرة يف  إطار جغرايف حمدد لكل  انتخابية متوسطة وضمن  ستكون على مستوى دوائر 
الواحدة أي: إنَّه ليس من الصعوبة أن يكون املرشح على دراية مبتطلبات الدائرة اليت سريشح ضمنها 
ويعمل على تلبية بعض املتطلبات أو االحتياجات الضرورية واجلوهرية هلذه الدائرة وادراجها ضمن 
فقرات برانجمه االنتخايب، ويكون هناك تقييم دوري ألداء الربملانيني وما قدموه من خدمات أو نسب 

تنفيذ برانجمهم االنتخايب.
اثنيا: محالت توعية

اإلعالمية . 1 احلمالت  فيما خيص  طويله  ولفرتات  وأمشل  أوسع  إعالمي  دوٌر  هناك  يكون 
املقامة من قبل املفوضية العليا املستقلة لالنتخاابت، وتكثيف الندوات واجللسات واللقاءات املقامة 
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كإن تكون على مستوى كل قضاء أو كل انحية وخماطبة كل فئة حسب طبيعتهم اجلغرافية وعاداهتم 
وتقاليدهم لكسب ود الشارع العراقي، على الرغم من أنَّ عملية تكثيف احلمالت اإلعالمية وتوعية 
وتثقيف الناخبني جتاه العملية االنتخابية قد تتطلب زايدة يف املخصصات املالية عن سابقتها، ولكنَّ 
هذه الزايدة لو ُقورنت مع النتيجة املرجوة منها ابخنفاض نسبة مقاطعة االنتخاابت ممكن اعتبارها 
ا ستضفي مزيداً من املصداقية على العملية االنتخابية  فائدة أكثر من أن تكون هدراً لألموال؛ ألنَّ

ا ستكون من أهم أسباب التغيري املطلوب. ونتائجها ككل؛ وألنَّ
املدين . 2 اجملتمع  ومنظمات  واجلمعيات  لالنتخاابت  املستقلة  العليا  املفوضية  بني  ابلتعاون 

يـَُعرَّف الناخب أبمهية صوته يف العملية االنتخابية وأنَّه كلُّ ما ارتفعت نسبة املشاركة كل ما كانت 
احتمالية التشكيك حبدوث التزوير أقل؛ ألنَّ الناخب قد مارس حقَّه االنتخايب بنفسه، وال ميكن 
إعادة انتخاب شخص آخر ببطاقته االنتخابية اثنية؛ ألنَّ البطاقة اليت صوَّت عن طريقها سُيلغى 

تفعيلها مبجرد استعماهلا ألول مرة وستكون غري فعَّالة ألسبوع.
تنظيم محالت توعية واسعة أبمهية دور املرأة يف اجملتمع وأمهية اإلدالء بصوهتا حبرية من دون . 3

أن يكون هنالك أتثري من أي أحد وخاصة يف املناطق املغلقة اليت تتبع طابع عشائري أو ريفي أو 
لالنتخاابت  املستقلة  العليا  املفوضية  قبلي، وتكون هنالك جلسات حوارية موسعة ابلتعاون مع 
ومنظمات اجملتمع املدين واألكادمييني واملهتمني ابلعمل السياسي ومشاركة املرأة تناقش األمور اليت 
حتول دون مشاركتهنَّ يف العملية االنتخابية، والرتكيز على أمهية وجود نساء متثلهنَّ داخل قبة الربملان.

بصورة . 4 لالنتخاابت  املستقلة  العليا  املفوضية  وعمل  إبجراءات  الناخبني  وتثقيف  توعية 
عامة، وبكل تفاصيلها اليت ختص العملية االنتخابية وبيان مدى نزاهة وشفافية هذه اإلجراءات، 
فضاًل عن تثقيفهم على إجراءات وآلية االقرتاع وملدة طويلة ال تقتصر على املدَّة اليت تسبق العملية 
االنتخابية فقط، ومن املمكن أن يكون هنالك جلان من فئة الشباب أو موظفي دوائر الدولة أو 
األكادمييني مثاًل، وتكون خمتارة بصورة دوري تتواجد يف مدَّة املعايشة مع املفوضية العليا املستقلة 
لالنتخاابت وملدَّة حمدودة لالطالع على آلية العمل واإلجراءات املتبعة ونقل نتائج مشاركتهم هذه 

إىل الشارع العراقي وإىل اجلهة اليت ينتمون إليها.
وتوعيتهم . 5 املدارس  ب  طالَّ عن  فضاًل  واملعاهد ككل،  اجلامعات  فئة طالب  إىل  التوجه 

أبمهية مشاركة جيل الشباب يف إحداث تغيري للمجتمع حنو األفضل وأنَّ جمرََّد مشاركتهم ستحدُّ 
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من حاالت الشك يف عدم نزاهة العملية االنتخابية ومصداقية النتائج، ومن املمكن أن تكون هناك 
مادة دراسية ضمن املنهاج الدراسي ختص التثقيف الدميقراطي والتوعية االنتخابية؛ لينشأ جيل على 
وعي ودراية حبقوقه وواجباته، ويتحقَّق هذا البديل عن طريق جهد حكومي منظَّم وابلتنسيق مع 

املفوضية العليا املستقلة لالنتخاابت.
  2010 عام  )اجلليفي(  أجراها  دراسة  حاولْت  فقد  الشباب  ودور  أمهية  على  وأتكيداً 
السعودية  البلدية يف  اجملالس  انتخاابت  املشاركة يف  اجلامعي حنو  الشباب  اجتاهات  التعرَُّف على 
وأوصت  عديدة،  جلامعات  املنظمني  البكالوريوس  مرحلة  من طالب  عينة  على  الدراسة  وقامت 
الدراسة بزايدة توعية الشباب اجلامعي السعودي حول انتخاابت اجملالس البلدية متضمنة الغرض 
منها والتعريف أبمهيتها ومراحل العملية االنتخابية، فضاًل عن العمل على تعزيز الدوافع واألسباب 
اليت حتفِّز الشباب اجلامعي لكي يشارك يف انتخاابت اجملالس البلدية وكذلك تقدمي احللول الفاعلــة 
لتذليل املعوقات اليت تواجه الشباب اجلامعي السعودي، وحتد من مشاركتهـــم يف انتخاابت اجملالس 

البلدية 10.
اثلثاً: تدريب الفاعلني السياسيني )االحزاب اجلديدة(

تدريب األحزاب الناشئة حول كيفية كسب انخبني جدد من املقاطعني للعملية االنتخابية . 1
وكيفية تسويق براجمهم االنتخابية ابلطريقة اليت تدفع مزيداً من املقاطعني إىل صناديق االقرتاع، فضاًل 
عن اختيار مرشحني جييدون معرفة القوانني وال يتجاوزون حدودها وحماورة اآلخرين، وعندهم ثقافة 
م خمتلفون بكفاءهتم  انتخابية عالية وقادرين على النزول إىل الشارع وخماطبة وإقناع اجلمهور هبم وأبنَّ

وقدراهتم11.

10. سامي بن عبدالرمحن اجلليفي، »اجتاهات الشباب اجلامعي حنو املشاركة يف انتخاابت اجملالس البلدية«، جامعة انيف العربية 
للعلوم األمنية، كلية الدراسات العليا، 2010.

11. مصدر سابق، سعد الراوي، »العزوف عن االنتخاابت .. أسبابه ومعاجلته«.
http://www.alnoor.se/article.asp?id=358724

معاجلة العزوف عن املشاركة يف االنتخاابت العراقية
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امللخص
يقاس مدى مصداقية العملية االنتخابية مبستوى املشاركة الفعلية فيها، وينبغي العمل على 
أكرب، وذلك عن طريق  يكسبها مصداقية  مبا  القادمة،  االنتخاابت  االنتخابية يف  املشاركة  زايدة 
معاجلة أسباب عزوف الناخبني يف الدورات السابقة، أال وهي: آلية توزيع املقاعد، وآلية تشكيل 
احلكومة، ودور اإلعالم السليب، وآلية احتساب الكوتة النسوية، وإذا عاجل قانون االنتخاابت اجلديد 
بعض هذه املشاكل، فإنَّ مزيداً من اجلهود ينبغي أن تُبذل ابجتاه أجياد تعديالت قانونية حتد من 
محالت التشكيك، تعزز فرص مشاركة املرأة، وتلزم املرشحني بتنفيذ براجمهم االنتخابية، فضاًل عن 

محالت التوعية وتدريب الفاعلني السياسيني )األحزاب اجلديدة(.
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تعزيز املمارسات الدميقراطية داخل األحزاب السياسية يف العراق

املقدمة
متثل األحزاب السياسية قلب وروح الدميقراطية اليت تُعدُّ من أفضل األنظمة السياسية من 
حيث حل الصراعات ابلطرائق السلمية واحرتام حقوق اإلنسان السياسية واالجتماعية واالقتصادية، 
ومبا أنَّ نظام احلكم يف العراق وفق املادة األوىل من الدستور هو نظام مجهوري نيايب دميقراطي1، فإنَّ 
األحزاب السياسية ال غن عنها إذا ما أردان بناء جتربة دميقراطية ميكن أن حتقق تطلعات الشعب 

العراقي بعد حقب طويلة من االستبداد.  
ويُعدُّ العراق من الدول الرائدة يف تشكيل األحزاب السياسية، إذ ُأْصِدَر قانون اجلمعيات يف 
عام 1922 الذي نظَّم عمل الكياانت واألحزاب السياسية آنذاك يف عهد النظام امللكي، إالَّ أنَّ 
هذه التجربة مل يسعفها الوقت للتطور، السيَّما بعد االنقالابت املتتالية يف اتريخ العراق السياسي، 
اليت أدَّت إىل موت اجملتمع املدين مبا فيها األحزاب السياسية، ولعل مقولة »استعمال العنف من 
أجل حتقيق أهداف سياسية« ميكن أن ختتصر أبرز التحوالت الكربى يف اتريخ العراق احلديث 
واملعاصر منذ أتسيس الدولة العراقية عام 1921، بعيداً عن العمل الدميقراطي واحلزيب من أجل 

حتقيق التغيري السياسي املنشود. 
الطبيعي أن يكون سقوط نظام صدَّام حسني عام 2003 والتحول من نظام  وهلذا من 
احلزب الواحد إىل الُتعدُّدية احلزبية، ومن الدكتاتورية إىل الدميقراطية، عملية ال ختلو من املشاكل، 
وهذا هو حال معظم الدميقراطيات الناشئة، وميكن القول أنَّ أبرز املشاكل اليت يعاين منها النظام 
السياسي عدم تطور احلياة احلزبية بسبب افتقارها إىل »الدميقراطية الداخلية«، حىت تكوَّنت عندان 
معادلة شاذة وهي نظام سياسي دميقراطي تشارك فيه أحزاب سياسية تفتقر للممارسة الدميقراطية 

يف صنع قراراهتا احلزبية واختيار قياداهتا السياسية.

1. دستور العراق الصادر عام 2005 ، املادة األوىل. 

تعزيز الممارسات الديمقراطية داخل األحزاب
 السياسية في العراق

وسام شاكر السراي 
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وملعاجلة هذه اإلشكالية تفرتض هذه الورقة أبنَّ تعزيز املمارسات الدميقراطية داخل األحزاب 
السياسية يف العراق هو الطريق إىل األمثل إىل مأسستها؛ ألنَّ املمارسات الدميقراطية تعمل على 
تغذية التنافس احلزيب للمواطنني، وختلق ممثلني أكثر مقدرة، وهذا يضمن أنَّ احلزب سيكون قادراً 
على خلق سياسات وبرامج سياسية متميزة، فضاًل عن إدراك الكوادر احلزبية أمهية وفاعلية الوسائل 

الدميقراطية يف حتقيق األهداف السياسية بعيداً عن استعمال الوسائل العنيفة.
احملور األول: واقع املمارسة الدميقراطية داخل األحزاب العراقية. 

ا امتالك احلزب أنظمة وتعليمات متنع السيطرة التعسفية  مُيكن تعريف الدميقراطية الداخلية أبنَّ
على االنتخاابت الداخلية اخلاصة به، فضاًل عن جتنب سيطرة قائد أو جمموعة من األفراد على 
عمل احلزب وتوجهاته، وهبذا فإنَّ مكوِّانت احلزب مجيعها وموظفيها يتبعون االجراءات القانونية 

وخيضعون للمساءلة أمام القواعد الرمسية واألجهزة القانونية املنصوص عليها يف النظام الداخلي2.
ومن دون احلاجة إىل التوسع يف املفاهيم النظرية لدميقراطية الداخلية، فإنَّ األدبيات األكادميية 

قد وضعت معايري عديدة للدميقراطية داخل األحزاب السياسية، ومنها اآليت3.
الشفافية: وتعين الوصول املفتوح للمعلومات ونشر السجالت اخلاصة ابحلزب مجيعها.. 1
والتسامح . 2 واحملاسبة  الُتعدُّدية  مثل  للدميقراطية  األساسية  القيم  يتضمن  صريح  اساسي  نظام 

واملساوة بني اجلنسني.
التطابق بني القيم الدميقراطية املذكورة للحزب واملمارسات احلزبية.. 3
وجود آليات دميقراطية من أجل حل الصراعات أو الصراعات احملتملة داخل احلزب، للحد من . 4

مشكلة االنشقاقات احلزبية.
تنظيم دقيق ومتكرر لالنتخاابت الداخلية من أجل اشغال املناصب القيادية.. 5
ترسيخ عملية التقدم يف املناصب واملراتب احلزبية على أساس قواعد اجلدارة بداًل عن احملسوبية . 6

واملنسوبية.
2. A framework for democratic party building, institute for multiparty democracy, 
Netherlands, 2004,p11
3. I bid,p12



65

عقد مؤمترات حزبية مع مستوى عاٍل من املشاركة يف االنتخاابت احلزبية.. 7
درجة كربى من الال مركزية يف احلزب.. 8
التناوب يف املناصب القيادية ابألوقات احملددة.. 9

أنَّ  املالحظ  من  فإنَّه  العراقية،  األحزاب  داخل  الدميقراطية  املمارسة  واقع  عن  وابحلديث 
معظم هذه األحزاب افتقرت للممارسات الدميقراطية الداخلية نتيجة أسباب خمتلفة، بعضها نتيجة 
الذي ترك  التنظيمي، فهذا األمر  الداخلي  نتيجة هيكلها  خلفيتها األيديولوجية، وبعضها اآلخر 
ارتباطاً  العراق مرتبط  السياسي يف  فإنَّ اإلصالح  السياسي، وهلذا  النظام  سلبية كربى على  آاثراً 
كبرياً إبصالح القطاع احلزيب؛ ألنَّ األحزاب تلعب دوراً رئيساً يف تنشيط عمليات اإلصالح يف 
النظام الدميقراطي، فهي تشكل جزًءا مهماً من احلل لتوفري نظام سياسي أكثر استقراراً ويستجيب 

لالحتياجات الشعبية. 
العراقي بعد عام 2003، هناك نوعان من األحزاب اليت  النظام السياسي  فبعد تشكيل 
شاركت يف العملية السياسية، األوىل: هي أحزاب مؤمنة ابلدميقراطية وهذه األحزاب جتد يف نظامها 
فلسفًة  ابلدميقراطية  يؤمن  ال  اآلخر:  والنوع  الدميقراطية،  املمارسة  من  حمدوداً«  »قدراً  الداخلي 
اجتماعيًة، وجاءت مشاركته يف العملية الدميقراطية وسيلًة من أجل الوصول إىل السلطة، أي: يؤمن 
فقط يف جانب واحد من الدميقراطية، وهو االنتخاب طاملا يضمن له الوصول إىل السلطة، وهذا 
النوع من األحزاب من الطبيعي أالَّ تلي اهتماماً كبرياً بتعزيز الدميقراطية الداخلية يف احلزب طاملا 

ا غري مؤمنه هبا فلسفًة اجتماعيًة للحكم.  أنَّ
وإنَّ طبيعة نشأة األحزاب العراقية املشاركة يف العملية السياسية بعد عام 2003، كان هلا 
دوراً يف تعثر الدميقراطية الداخلية، فاألحزاب عموماً تنقسم إىل أحزاب ذات » نشأة خارجية« أو 
أحزاب ذات » نشأة داخلية أو برملانية »، ومبا أنَّ األنظمة الدكتاتورية املتعاقبة يف العراق عملت 
على قمع األحزاب السياسية وإلغاء احلياة الربملانية، وهذا األمر الذي جعل معظم األحزاب اليت 
ست تكون ذات طبيعة خارجية كأن تكون نتاج حراك سياسي عند النخبة الدينية وهذا هو  ُأسِّ
احلال مع األحزاب اإلسالمية، أو نتاج الكفاح القومي املسلح وهذا هو حال األحزاب الكردية يف 

مشال العراق، أو حركات سرية تؤمن ابستعمال العنف من أجل التخلُّص من الدكتاتورية. 

تعزيز املمارسات الدميقراطية داخل األحزاب السياسية يف العراق
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فإنَّ طبيعة العمل يف هذه الكياانت االجتماعية اليت أفرزت هذه األحزاب مل حتتل اإلدارة 
الدميقراطية دوراً كبرياً يف إدارة شؤونا الداخلية، األمر الذي أثَّر على طبيعة األحزاب اليت شكلتها؛ 
لتعربِّ عن أهدافها وبراجمها السياسية،  والسيَّما ما خيص العامل األساس الذي تستمد منه القيادة 
لــ »موريس دفرجية« يكون كل جمتمع فكرة ما عن بناء وانتقال  احلزبية شرعيتها السياسية، فوفقاً 
السلطة داخل الكتل االجتماعية، وحيدد هذا االعتقاد املسيطر شرعية القائد، فكل مجاعة تصنع 

لنفسها عقيدهتا عن الشرعية، وغالباً ما تكون عقيدهتا خمتلفة عن مذاهب اآلخرين4.
وعلى الرغم من أنَّ الدستور العراقي وقانون األحزاب يشري إىل الدميقراطية مرجعيًة لشرعية 
القيادة، انهيك عن أنَّ األحزاب السياسية اليت تعمل يف األنظمة الدميقراطية، غالباً ما تلي عناية 
كربى ملسألة اختاذها لنفسها إدارة ذات مظهر دميقراطي، إالَّ أنَّنا جند أنَّ هنالك مرجعيات عديدة 
أخذت تتعكَّز عليها قيادات األحزاب العراقية منها الشرعية الدينية، أو شرعية احملاربني القدامى، 
الشرعية  عن  بداًل  األجنيب،  الوجود  مقاومة  شرعية  أو  القومي،  النضال  من  مستمدة  شرعية  أو 
الدميقراطية، وهذا األمر الذي أدَّى إىل تزايد سلطة القيادة احلزبية واالجتاه حنو أشكال من السلطة 
الشخصية، »فنمو السلطة وتشخصن السلطة«، ظاهراتن ملحوظتان اليوم عند الكثري من األحزاب 
السياسية يف العراق، وهذا األمر الذي يتعارض مع منو الدميقراطية وفقاً لرأي »كأمي« الذي رأى يف 

ضعف السلطة وسريها املتصاعد حنو املؤسسة من اخلصائص األساسية لنمو الدميقراطية.
إنَّ املعوقات اليت تواجه الدميقراطية داخل األحزاب يف العراق متنوعة، منها أنَّ عدداً كبرياً 
من األحزاب املشاركة يف العملية السياسية كان يف األصل مجاعات مسلحة سواًء اجلماعات اليت 
محلت السالح ضد النظام السابق أم اليت محلت السالح ضد الوجود األجنيب يف العراق ومن مَثَّ 
حتولت إىل أحزاب سياسية، فغالباً ما يكون النظام الداخلي ألي مجاعة مسلحة يتصف خباصيتني 
»الشمولية، واملركزية«، فاألخرية جتعل للقيادة احلزبية دوراً كبرياً ومهيمناً يف السيطرة على األنظمة 
الرمسية والديناميكيات غري الرمسية يف صناعة القرار احلزيب، فالقيادة احلزبية عادًة ما يكون دورها 
يف األحزاب اليت تتسم ابملمارسات الدميقراطية قائماً على »تنسيق والتواصل« بني أجهزة احلزب 
املختلفة، يف حني يكون دور القيادة يف األحزاب »املركزية« اليت ال تتمتع ابلدميقراطية الداخلية 
امتالك ومركزية صناعة القرار احلزيب، أمَّا ِمن حيث الشمولية اليت تتسم هبا أحزاب كانت يف األصل 

4. موريس ديفرجيه، األحزاب السياسية، اهليئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 2011، ص145



67

مجاعات مسلحة نتيجة اعتبارات أمنية وعسكرية، فهي تشري إىل مدى اتساع دائرة املشاركة يف صنع 
القرار احلزيب، فاألحزاب الشمولية غالباً ما تكون عملية صنع القرار فيها مسيطر عليها بوساطة 
قيادة قوية حتيطها حلقة ضيقة، يف حني األحزاب غري الشمولية فإنَّ لألعضاء واملناصرين دوراً يف 

القرارات اجتاه بعض القضااي املهمة مثل اختيار املرشحني أو اختيار القيادة احلزبية 5. 
إنَّ اقرتاب األحزاب السياسية يف العراق من الدولة هو اآلخر أدَّى إىل اندالع أزمة على 
مستوى التجربة الدميقراطية، فنتيجة الثراء االقتصادي املتزايد، وما نتج عنه من أمناط متغرية على 
مستوى املشاركة السياسية، أدَّى إىل فقدان العديد من األحزاب جذورها اجملتمعية، وأصبحت أكثر 
ا  اعتماداً على الدولة، وهبذا فإنَّ األحزاب مل جتعل من ممارسة الدميقراطية الداخلية أولوية، طاملا أنَّ
تعتمد على أجهزة الدولة بداًل عن اجملتمع، فالوصول إىل األجهزة احلكومية هو من يؤمِّن الوصول 

إىل املوارد املالية اليت بدورها اْستـُْثِمرْت من أجل احلصول على مزيد من األصوات االنتخابية.
إنَّ العالقة الطردية بني وجود احلزب يف أجهزة الدولة واحلصول على املوارد أدَّى إىل هجرة 
األحزاب حنو الدولة األمر الذي خلق »أزمة تواصل« بني اجلماهري واألحزاب السياسية، هذا بدوره 
أدَّى إىل صعود »اخلطاب الشعبوي« يف العراق، إذ وصل األمر إىل مطالبة بعضهم إبلغاء األحزاب 
املشاركة يف العملية السياسية مجيعها، ولعل قيام احملتجني يف العراق أابن احتجاجات شهر تشرين 
من عام 2019 »املطالبة إبصالح النظام السياسي« إىل حرق بعض مقرات األحزاب السياسية، 
الوضع  إصالح  طريقها  عن  ميكن  وسيلة  ابعتبارها  السياسية  ابألحزاب  الثقة  فقدان  لنا  ر  يفسِّ

السياسي واالقتصادي يف العراق.
ففي استطالع للرأي أجراه مركز البيان للدراسات والتخطيط أظهر أنَّ 8 %  فقط من 
الناخبني يف االنتخاابت يفضلون التصويت على أساس حزيب، يف حني 68 % منهم يفضلون 

التصويت ملرشح مستقل، وفضَّل 13,4 % التصويت لصاحل االئتالفات والتكتالت السياسية6

5.Gyda Marås Sindre, internal democracy in militant movement turned political 
parties: a comparison of partia aceh and fretilin, department of comparative 
politics, university of berrgen,   P5-6

6. استطالع للرأي: توجهات الناخبني ابالستحقاقات االنتخابية القادمة يف العراق )املشاركة، التفضيالت، األولوايت(، مركز 
البيان للدراسات والتخطيط، بغداد، 2017، ص34
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شكل رقم ) 1 ( تفضيالت الناخبني أزاء املرشحني

37 
 

37 
 

السياسية  حزاباأل  لغاءإب  هم بعض مطالبة    إىل العملية  العراق  مجيعها  املشاركة يف  احملتجني يف  قيام  احتجاجات شهر    أابن ، ولعل 
السياسي"    صالح"املطالبة إب  2019تشرين من عام   يفس     حزاباألحرق بعض مقرات    إىل النظام  الثقة  السياسية،  لنا فقدان  ر 

 الوضع السياسي واالقتصادي يف العراق. إصالحها عن طريقالسياسية ابعتبارها وسيلة ميكن  حزابألاب

لل    استطالع  والتخطي  جراهأ  أير ففي  للدراسات  البيان  يف  8  ن  أظهر  أط  مركز  الناخبني  من  فقط  يفضلون   االنتخاابت%  
على   حني  أالتصويت  يف  حزيب،  منهم68ساس  مستقل،  %  ملرشح  التصويت  لصاحل 13,4ل  فض  و   يفضلون  التصويت   %

 28الئتالفات والتكتالت السياسية ا

 زاء املرشحني أتفضيالت الناخبني (  1م ) شكل رق

 
استطالع     املواطأجرته مؤسسة  أ  آخر ويف  ثقة  العراقية،  فكار عراقية حول مدى  الدولة  بني  أظهر  أنني يف مؤسسات  الثقة  زمة 
واجملتمع،    حزاباأل بني  إالسياسية  االستبيان  ذ  اب10  ن  أ   يثقون  من  هم  فقط  جاءت   حزابأل%   وهبذا  العراق،  يف  السياسية 
األ  حزاباأل الدولة  مؤسسات  مع  قياساً  االخرية،  املرتبة  ثمن ح  خرىيف  هبا، علىيث  املواطنني  من  قة  هي    حزاباأل  ن  أ  الرغم 

ول  أجهزة املفرتض  جمتمعية  من  تكون  أيست حكومية، وابليت  للمجتمع واألأن  األقرب  من  ثقته،  نيل  احلكومية    جهزةقدر على 
 .29خرىاأل

 

 

 

 

 
لمشاركة، التفضيالت، األولويات(، مركز البيان للدراسات  استطالع للرأي: توجهات الناخبين باالستحقاقات االنتخابية القادمة في العراق )ا 28

 34، ص2017والتخطيط، بغداد، 
 2، ص2018فكار عراقية ،أ لنيابية في العراق ، مؤسسة استطالع للرأي حول االنتخابات ا 29

8

13
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حزب 

تكتل او ائتالف 

افراد مستقلون

لم اقرر بعد

املواطنني يف مؤسسات  ثقة  عراقية حول مدى  أفكار  أجرته مؤسسة  آخر  استطالع  ويف 
إذ بنيَّ االستبيان أنَّ 10 %   السياسية واجملتمع،  الثقة بني األحزاب  أزمة  العراقية، أظهر  الدولة 
فقط هم من يثقون ابألحزاب السياسية يف العراق، وهبذا جاءت األحزاب يف املرتبة االخرية، قياساً 
مع مؤسسات الدولة األخرى من حيث ثقة املواطنني هبا، على الرغم من أنَّ األحزاب هي أجهزة 
جمتمعية وليست حكومية، وابليت من املفرتض أن تكون أقرب للمجتمع واألقدر على نيل ثقته، من 

األجهزة احلكومية األخرى7.
شكل رقم )2( مستوى الثقة يف مؤسسات الدولة العراقية

7. استطالع للرأي حول االنتخاابت النيابية يف العراق ، مؤسسة أفكار عراقية ،2018، ص2
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إنَّ فقدان الثقة ابلتجربة احلزبية يف العراق أدَّى يف النهاية إىل فقدان الثقة ابلنظام السياسي 
وابلوسائل الدميقراطية يف التغيري، وهلذا جند أنَّ هنالك تراجعاً كبرياً يف نسب املشاركة يف االنتخاابت 
الربملانية، فقد سجَّلت االنتخاابت النيابية األوىل بعد سقوط نظام صدَّام حسني يف عام 2005 
2010 مبعدل  انتخاابت عام  قلياًل يف  النسبة  79 %،  يف حني تراجعت هذه  نسبة مشاركة 
مشاركة 62,4 % ، واستمر هذا الرتاجع التدرجيي يف انتخاابت عام 2014 حينما وصلت نسبة 
املشاركة إىل 60 % ، وصواًل إىل الرتاجع احلاد يف املشاركة يف انتخاابت عام 2018 حينما بلغت 

نسبة املشاركة 44,52 % 8.
لقد استثمرت القوى غري القانعة ابلتجربة الدميقراطية يف العراق اقرتاب األحزاب السياسية 
من الدولة بداًل عن اجملتمع، وقفزت إىل الفراغ اجملتمعي الذي خلفته األحزاب التقليدية املشاركة يف 
العملية السياسية، وهلذا فإنَّ عملية الفصل بني الدولة واألحزاب السياسية يُعدُّ أمراً جوهرايً للتنمية 
حكومية  شبه  أجهزة  وليست  جمتمعية،  مؤسسات  األحزاب  من  جيعل  الفصل  ألنَّ  الدميقراطية؛ 

بريوقراطية9.  
إنَّ افتقار األحزاب السياسية يف العراق للممارسات الدميقراطية له دالئل وأسباب عديدة، و 
أحد األسباب اليت ميكن مالحظتها هبذا الشأن هو األنظمة الداخلية هلذه األحزاب اليت افرتضت 
أدَّى إىل  الذي  األمر  للحفاظ على وحدة احلزب  األمثل  الطريق  القيادة هي  أبنَّ مركزية ومشولية 
تشظي احلياة احلزبية نتيجة االنشقاقات اليت حصلت بسبب غياب اإلدارة الدميقراطية داخل احلزب 

وفشلها يف إدارة الصراعات احلزبية.
إذ إنَّ معظم األنظمة الداخلية لألحزاب يف العراق مثقله ابلواجبات املفروضة على العضو 
احلزيب، من دون اإلشارة إىل احلقوق املرتتبة على العضوية، فضاًل عن بعض املواد داخل األنظمة 
الداخلية جتدها ذات عبارات مرنة، وميكن أن تنتج تعسفاً حبق العضو احلزيب الذي خيتلف مع قيادته 

احلزبية يف الرأي، السيَّما تلك املتعلقة ابحلفاظ على أسرار احلزب وعدم االفصاح عنها.  
8. العراق: االنتخاابت التشريعية تسجل أدىن نسبة مشاركة منذ سقوط نظام صدام حسني العام 2003، وكالة فرانس 24، 

https://www.france24.com :2018، على الرابط
9.P. )Pepijn( Corduwener, Democracy and the Entanglement of Political Parties 
and the State: Party–State Relations in 20th-Century France, Italy, and Germany, 
Comparative Political Studies, sage journals, 2019, P41
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االنتخاابت احلزبية هي بدورها أيضاً تواجه عدداً من اإلشكاليات، أبرزها وجود قائد حزيب 
منتخب حوله حلقة داخلية غري منتخبة تسيطر على القرار احلزيب، وغالباً ما تكون هذه احلقلة إمَّا 
حلقة عائلية؛ أو مجاعة جتمعهم مصاحل وروابط خمتلفة، وابلتايل تفقد أجهزة احلزب املختلفة دورها 
يف صناعة القرار احلزيب، على الرغم من أنَّ قانون األحزاب العراقي يف املادة السادسة منه ينص على 
اليت تضعها  القيادات احلزبية10، فالشروط  الدميقراطية؛ الختيار  السياسي اآلليات  اعتماد احلزب 
بعض األحزاب على اختيار املندوبني للمؤمتر العام الذي من املفرتض أن يقوم ابنتخاب القيادة 
املؤمتر غري  املندوبني يف  ما يكون  فغالباً  االنتخاابت مسألة شكلية،  للحزب جتعل من  السياسية 
منتخبني من قبل القواعد احلزبية، وابلتايل فإنَّ املناخ احمليط ابالنتخاابت يفتقر للدميقراطية احلقيقية.  
األحزاب هو  داخل  الدميقراطية  املمارسات  تعثر  إىل  أدَّت  اليت  اجلوهرية  اإلشكاليات  من 
مسألة التمويل املايل، فعادًة ما يكون األشخاص أو املنظمات اليت تتحكم يف ختصيص األموال 
للحزب تتمتع بوضع قوي يف حتديد األولوايت واألهداف احلزبية، يف حني كلَّما زاد الدور املؤسسي 
ألجهزة احلزب الوطنية يف رفد خزينة احلزب ابألموال، فضاًل عن ازدايد عدد املناطق واألفراد الذين 
يشاركون يف هذه العملية على املستوى الوطين، انعكس ذلك أجياابً على إضفاء الطابع الدميقراطي 

على السلطة السياسية الداخلية للحزب11. 
ففي العراق نتيجة عدم وجود ثقافة دفع اشرتاك للعضوية يف احلزب، فضاًل عن غياب ثقافة 
التربع من قبل مجاعات الضغط، وعدم دفع إعاانت مالية من قبل احلكومة لألحزاب على الرغم 
الِفقرة )ب( واليت أشارت  من تظمينها يف قانون األحزاب لعام 2015 يف املادة رقم 17 اثنياً 
لقيام املفوضية بتقدمي مقرتح إىل وزارة املالية ابلتقدير السنوي للمبلغ الكلي لإلعانة املالية لألحزاب 
السياسية، فإنَّ احلزب ارتكز على متويله إمَّا على األموال اليت حيصل عليها من املسؤولني التابعني له 
والعاملني يف إحدى أجهزة الدولة، أو عن طريق التمويل اخلارجي، ويف احلالتني فإنَّ األموال تكون 
بيد الطبقة العليا من القيادة احلزبية، ونتيجة غياب دور القواعد يف رفد مالية احلزب فمن طبيعي أن 
يقل أتثريها يف صناعة القرار احلزيب؛ لصاحل تضخم سلطات القيادة العليا للحزب واحللقة الضيقة 

احمليطة هبا. 
10. قانون األحزاب العراقي لعام 2015، املادة 6. 

11.A framework for democratic party building, institute for multiparty democracy, 
Netherlands, 2004,p12
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احملور الثاين: آليات تعزيز املمارسات الدميقراطية داخل األحزاب السياسية يف العراق   
تساهم عملية تعزيز املمارسات الدميقراطية داخل األحزاب السياسية يف التطوير املؤسسي 
لألحزاب، أي: تصبح األحزاب منظمة بصورة أفضل األمر الذي جيعلها أكثر فعالية وأكثر جناحاً 
يف تنفيذ براجمها السياسية، سواًء أكانت يف احلكم أم املعارضة، وابلتايل فإنَّ األحزاب ذات الطابع 
املؤسسايت تكون أكثر قدرة على االستجابة ملطالب الناس ومصاحل أعضاء احلزب والناخبني12، وأنَّ 
املمارسات الدميقراطية ميكن أن تؤدِّي إىل طول عمر احلزب؛ ألنَّ وجود ممارسة دميقراطية يعين أنَّ 
هنالك وسائل مفهومة وشفافة حلل الصراعات احلزبية الداخلية، وهذا األمر الذي ميكن أن يعاجل 
ظاهرة التشظي يف احلياة احلزبية العراقية نتيجة االنشقاقات املتكررة داخل األحزاب، ولكن يف ذات 
الوقت تُعدُّ عملية تعزيز املمارسات الدميقراطية داخل األحزاب بصورة تلقائية من قبل األحزاب 
نفسها عملية صعبة طاملا مل يثبت أنَّ هنالك عالقة إجيابية ملموسة بني اعتماد الدميقراطية الداخلية، 

وبني احلصول على أعداد أكرب من الناخبني.
وهلذا فإنَّ اإلصالح املؤسسي لألحزاب السياسية جيب أن أييت من خارج األحزاب، وعادًة 
ما يكون عرب مسارين، املسار األول: هو إصالح املنظومة القانونية اليت تنظم احلياة احلزبية، واملسار 
اآلخر: يتمثَّل يف محالت املناصرة من قبل مؤسسات اجملتمع املدين اليت هتدف إىل تطوير وإصالح 

مؤسسات النظام السياسي الدميوقراطي يف العراق. 
ويـُرَكَُّز يف هذه الورقة على املسار األول؛ ألمهيته وقدرته على حتقيق إصالح حقيقي للقطاع 
احلزيب يف العراق، إذ يُعدُّ تعديل قانون األحزاب العراقي لعام 2015 مسألة جوهرية إذا ما أردان 

مأسسة األحزاب عن طريق تعزيز املمارسات الدميقراطية، وذلك بتضمينه املقرتحات اآلتية:
عملية  تسهيل  أجل   من  احلزبية،  احلياة  تشظِّي  من  األحزاب  قانون  حَيدَّ  أن  أواًل: جيب 
تنظيمها، فوجود عدد حمدَّد من األحزاب ميكن أن جيعل من عملية اإلعاانت املالية اليت تدفعها 
الدولة لألحزاب جمزية من أجل حتفيزها على فك االرتباط ابألجهزة احلكومية، وإنَّ تقليص عدد 
التمويل غري املشروع، فازدايد عدد األحزاب املسجلة ال  األحزاب ميكن أن يسهِّل من مالحقة 
سيِّما يف أوقات االنتخاابت والبالغ عددها  230 حزابً مسجاًل حىت اآلن جعل من مهمة متابعة 
املفوضية هلذه األحزاب أمراً صعباً، وهلذا يرى الرئيس السابق لدائرة األحزاب السياسية السيد سعد 

12.  I bid , ,p8
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العبديل أبنَّ هنالك حاجة إىل تفعيل اجلهد الرقايب لدائرة األحزاب السياسية، قائاًل: بعض األحزاب 
ا ما زالت مسجَّلة يف املفوضية، وأضاف: إنَّ قانون  غري موجودة على األرض على الرغم من أنَّ
األحزاب مل يتطرَّق إىل املوقف من األحزاب اليت تتوقف نشاطاهتا على األرض وعدم مشاركتها يف 
احلياة السياسية واالنتخابية، مشرياً إىل أنَّ تفعيل اجلهد الرقايب لدائرة األحزاب السياسية، فضاًل 
عن قانون االنتخاابت العراقي لعام 2020 الذي قلَّل من دور احلزب يف العملية االنتخابية بسبب 
ارتكازه على الدوائر الصغرية والرتشيح الفردي، ميكن أن يؤدِّي إىل تقليص عدد األحزاب يف العراق 

على املدى املتوسط 13.
اثنياً: فرض مبدأ التناوب يف القيادة احلزبية، إذ من املمكن وفقاً لقانون األحزاب حتديد مدة 
القيادة العليا للحزب لدورتني متتالتني فقط، إذ ميكن أن تؤدِّي عملية حتديد مدَّة القيادة احلزبية 
إىل معاجلة مشاكل احللقات الضيقة، فضاًل عن احلد من حتويل األحزاب إىل مؤسسات عائلية، 
فمبدأ التناوب سيسهم يف أجياد أجيال متنوعة من القيادات احلزبية وهو ما يعزز التنافس الدميقراطي 

داخل احلزب.   
اثلثاً: من املهم أن ينص قانون األحزاب على وجوب تضمني مبدأ »الال مركزية« يف النظام 
ع على تعزيز املمارسات  الداخلي لألحزاب املشاركة يف العملية السياسية؛ ألنَّ الال مركزية سوف تشجِّ
الدميقراطية وحتد من الشمولية أي سيطرة القيادة العليا على كل مفاصل احلزب وقراراته، وجتعل دور 
القيادة مبين على التنسيق بني أجهزة احلزب املختلفة بداًل عن السيطرة عليها، فأثناء املقابلة مع رئيس 
دائرة األحزاب السياسية يف املفوضية املستقلة لالنتخاابت السيد سعد العبديل أشار إىل أنَّه عن طريق 
متابعته للحياة احلزبية يف العراق فإنَّ معظم السلطات داخل احلزب ترتكز يف يد القيادة احلزبية املركزية، 

وغالباً ما تكون صالحيات قادة الفروع احلزبية يف احملافظات صالحيات هامشية. 
رابعاً: التأكيد على أمهية هيئات التحكيم داخل األحزاب، اليت تُعدُّ وظيفتها األساسية فض 
النزاعات داخل األحزاب وفق القوانني والتعليمات احلزبية، وجيب أن تكون هذه اهليئات منتخبة 
من قبل املؤمتر العام بداًل عن تعيينها من قبل القيادة العليا للحزب، مع التأكيد على ضرورة حضور 
املفوضية لإلشراف على جلسات هيئات التحكيم احلزيب، واملصادقة عليها؛ لضمان الشفافية، ومنع 

جواز التعسف وطرد أي عضو من دون موافقة هيئات التحكيم املنتخبة.
13. مقابلة افرتاضية مع املدير العام السابق لدائرة األحزاب السياسية يف املفوضية املستقلة لالنتخابات والخبير في الشؤون 

احلزبية واالنتخابية السيد سعد العبديل ، 3/12/2020.
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أبرز  ألنَّه  السياسية؛  لألحزاب  املشروع  غري  التمويل  مكافحة  على  الرتكيز  أمهية  خامساً: 
األسباب اليت تؤدِّي إىل افتقار املمارسات الدميقراطية، وهنا لسنا حباجة إىل تعديل قانون األحزاب 
بقدر احلاجة إىل تفعيل املواد الواردة فيه السيَّما الدور الرقايب للمفوضية املستقلة لالنتخاابت وديوان 

الرقابة املالية14. 
سادساً: على الرغم من أنَّ قانون األحزاب أكَّد على اختيار قيادة األحزاب جيب أن يكون 
ابلوسائل الدميقراطية، إالَّ أنَّه من الضروري التأكيد على مراعاة الوسائل الدميقراطية يف رسم وصناعة 
القرارات احلزبية، فضاًل عن التأكيد على أمهية املؤسسات احلزبية املنتخبة لكونا أجهزة ال غن عنها 

يف رسم سياسات احلزب وتوجهاته السياسية.
سابعاً: التأكيد على أمهية اإلعاانت املالية من أجل مكافحة التمويل غري املشروع وتعزيز 
القيم والتنمية الدميقراطية، وذلك بقيام املفوضية إبصدار تقرير سنوي عن املمارسات الدميقراطية 
داخل األحزاب السياسية يف العراق، وتقدمي »حمفزات مالية« عن طريق منح نسبة من اإلعاانت 
املالية ختصص لألحزاب اليت تعمل على تعزيز املمارسات الدميقراطية يف إدارة شؤونا الداخلية، وفقا 
ملعايري تضعها املفوضية العليا، فضاًل عن توجيه عقوابت لألحزاب اليت تضع املمارسات الدميقراطية 

14. تضمن قانون األحزاب العراقي عدداً كبرياً من املواد بشأن مكافحة التمويل غري املشروع ومن هذه املواد هي اآليت:  تنص 
املادة -11-  اثنيًا- د-  على تقدمي احلزب  تعهداً خطياً بفتح حساب مصريف للحزب خالل )30( ثالثني يوماً من اعتبار احلزب 
السياسي جمازاً ، وهذا األمر الذي ميكن املفوضية الُعلى مراقبة الشؤون املالية للحزب، كما تنص املادة 32 فقرة )3( على ايقاف 
نشاط احلزب السياسي  لستة )6( أشهر بناًء على طلب مسبب من دائرة األحزاب يف حالة ثبوت تلقيه أموااًل من جهات أجنبية 
خالفاً إلحكام هذا القانون وحيل احلزب السياسي يف حال تكرار هذه املخالفة، وقد حدَّد قانون األحزاب مصادر متويل احلزب يف 
املادة– -33ابشرتكات أعضائه، والتربعات واملنح الداخلية، وعوائد استثمار أمواله وفقاً هلذا القانون، و اإلعاانت املالية من املوازنة 
العامة للدولة مبوجب املعايري الواردة يف هذا القانون، وقد تطرَّقت املادة– 37 –  إىل تنظيم التربعات من خالل أتكيدها على  
أواًل: ال جيوز للحزب السياسي أن يتسلم التربعات من املؤسسات والشركات العامة املمولة ذاتياً، من الشركات التجارية واملصرفية 
اليت يكون جزء من رأمساهلا من الدولة. اثنياً: متنع كل التربعات املرسلة من أشخاص أو دول أو تنظيمات أجنبية، اثلثاً: مينع التربع 
للحزب ابلسلع املادية أو املبالغ النقدية املعدة أصال لكسب منفعة غري مشروعة للحزب أو للمتربع.، كما ان املادة– 38 –  عملت 
على مكافحة الربح الغري مشروع لألحزاب، حيث نصت على عدم جواز ان يقوم احلزب السياسي مزاولة أعمال جتارية بقصد 
الربح، ماعدا )نشر وإعداد وتوزيع املطبوعات واملنشورات أو غري ذلك من مواد الدعاية والنشرات السياسية والثقافية، والنشاطات 
االجتماعية والثقافية، الفوائد املصرفية، وبيع واجيار املمتلكات اململوكة له(، يف حني عززت  املادة  39- –  د من رقابة الدولة على 
النشاطات املالية للحزب من خالل تضمينها عدم نقاط مهمة وهي )أواًل: يودع احلزب أمواله يف املصارف العراقية، اثنياً: ميسك 
احلزب سجالت منتظمة للحساابت تتضمن إيراداته ونفقاته، اثلثاً: يقدم احلزب تقريراً سنواي حبساابته يعده مكتب حماسب قانوين 
مرخص ويرفع تقريره إىل ديوان الرقابة املالية، رابعاً: يرفع ديوان الرقابة املالية تقريراً ختامياً عن األوضاع املالية لألحزاب إىل جملسي 

النواب والوزراء ودائرة األحزاب.
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جانباً، وميكن أن يتحقق ذلك بتعديل املادة  32 اثنياً من قانون األحزاب واليت تنص على حجب 
اإلعانة من احلزب السياسي لستة أشهر بطلب مسبب من دائرة األحزاب وبناًء على قرار قضائي 

يف حالة ارتكابه إحدى احلاالت اآلتية:
األخرى  واألحزاب  الدولة  مؤسسات  وحرايت  حقوق  على  االعتداء  شأنه  من  بعمل  قيامه  أ.  

والنقاابت واالحتادات واملنظمات غري احلكومية.
ب. التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى مبا يضر ابملصاحل العليا للعراق.

إذ ميكن إضافة الفقرة ج عدم مراعاة معايري املمارسات الدميقراطية داخل احلزب.
وميكن أيضاً تعديل املادة  -44 –   من قانون األحزاب واليت تنص على توزيع اإلعاانت 
املالية على األحزاب السياسية بنسبة: 20 % ابلتساوي على األحزاب السياسية املسجلة وفق 
أحكام هذا القانون، 80 % على األحزاب املمثلة يف جملس النواب، وفقاً لعدد املقاعد اليت  حاز 
عليها مرشحوها يف االنتخاابت النيابية، إذ من املهم ختصيص نسبة إضافية لألحزاب اليت تراعي 
بشأن  املفوضية  الذي تصدره  السنوي  للتقرير  وفقاً  الداخلية  تنظيماهتا  الدميقراطية يف  املمارسات 

املمارسات الدميقراطية داخل األحزاب السياسية املسجلة يف العراق.
املقدمة  املالية  اإلعانة  بشأن   44 املادة  االحتادية طعنت يف  احملكمة  أنَّ  اإلشكالية  ولكن 
لألحزاب بناًء على الطلب الذي تقدَّمت به بعض منظمات اجملتمع املدين، والقانون الذي يُْطَعُن به 
جيب أن يعود من جديد إىل جملس النواب من أجل تشريع قانون بديل حبسب ما تفضَّل به الرئيس 
السابق لدائرة األحزاب السياسية السيد سعد العبديل الذي أكَّد على أنَّ هنالك مقرتحاً جديداً؛ 
لتوزيع اإلعانة املالية قائم على الربط بني عدد األصوات اليت حيصل عليها احلزب يف االنتخاابت، 
املقرتح  الدميقراطية« يف  »املمارسات  مبدأ  للحزب، وهبذا ميكن تضمني  املقدمة  املالية  واحلصص 
املالية واليت من املفرتض أن يقوم جملس  املادة 44 اخلاصة آبليات توزيع اإلعانة  لتعديل  اجلديد 
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النواب إبعادة التصويت عليها15. 
احملور الثالث: تعزيز املمارسات الدميقراطية داخل األحزاب العراقية التحدايت والفرص

أواًل: التحدايت احملتملة:
إن تعديل قانون األحزاب عملية ليست سهلة؛ من الصعب موافقة قيادات الكتل السياسية . 1

املتنفذة يف الربملان على مقرتحات قانونية من شأنا تقليص سلطتها على األحزاب اليت تديرها 
وتتحكم يف قراراهتا ورسم سياساهتا. 

يُعدُّ ضعف مؤسسات الدولة عائقاً أمام تنفيذ القوانني حىت يف حال تشريعها، وهلذا جند أنَّ . 2
قانون األحزاب تضمن مواد رصينة يف ما خيص مكافحة التمويل املايل غري املشروع، ولكن ال 

15. تعد عملية اإلعاانت املالية خياراً جوهراًي؛ ملكافحة التمويل غري املشروع وتعزيز القيم واملمارسات الدميقراطية، وقد وضعت 
دائرة األحزاب برائسة السيد سعد العبديل يف عام 2017  عدد من املعايري مت تقدميها اىل جملس املفوضني، البد من أخذها بعني 

االعتبار، وهي اآليت:
 إنَّ هدف التمويل احلكومي يف كل التجارب الدولية هو ختصيص أموال من امليزانية العامة؛ لغرض متكني األحزاب من القيام . 1

بنشاطاهتا املعتادة والعمل على تعزيز التنمية السياسية واحلزبية والدميقراطية حىت ال تضطر تلك األحزاب للجوء إىل مصادر 
مشبوهة للتمويل أو للتغول على املال العام

 أن يكون مبلغ اإلعانة املالية احلكومية كافياً؛ لتحقيق اهلدف املبني يف الفقرة )1( أعاله ، وكما يقال فإنَّ )الدميقراطية سعرها . 2
غايل(، أمَّا إذا كانت املبالغ املخصصة لإلعانة هي مبالغ قليلة، فإنَّ اهلدف من املنحة احلكومية سوف يتالشى ولن يتحقق .

أالَّ يكون مبلغ اإلعانة املالية احلكومية كبرياً جداً أو مبالغاً به، لألسباب اآلتية :. 3
ا ستستقطع  أ- إنَّ ختصيص مبالغ كبرية سيؤدِّي إىل إاثرة النقمة الشعبية بلحاظ أنَّ هذه املبالغ هي من أموال دافعي الضرائب، وأنَّ

من األموال املخصصة للخدمات والصحة والتعليم واألمن .
ب- إنَّ ختصيص مبالغ كبرية سيشجع على نشوء العديد من األحزاب الومهية أو ما يسمى بـ )الدكاكني احلزبية(، على أمل احلصول 

على أموال اإلعانة املالية احلكومية . 
إن ُأِخَذ بنظر االعتبار عدد األحزاب اجملازة ، فإنَّ الوضع بوجود )80( حزب جماز )حلد اآلن( ، سيختلف حينما يكون عدد . 4

األحزاب اجملازة ) 270( حزب سياسي )استناداً إىل عدد الطلبات املقدمة إىل الدائرة (.
ضرورة مراعاة الوضع االقتصادي واملايل للبلد يف سنوات منح اإلعانة املالية احلكومية .. 5
ا سوف تقدِّم ليس فقط يف سنة االنتخاابت )واليت تزداد فيها . 6 األخذ بنظر االعتبار أنَّ هذه اإلعانة هي إعانة سنوية، مبعن أنَّ

ا ستقدم للحزب السياسي يف السنوات اليت تلي سنة االنتخاابت، مع مالحظة اخنفاض اإلنفاق احلزيب  النفقات احلزبية(، إمنَّ
يف السنوات الثالث اليت تقع بني انتخاابت وأخرى .
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يوجد عمل جاد يف تفعيل هذه املواد على أرض الواقع سواًء من قبل املفوضية العليا املستقلة 
لالنتخاابت أو من جانب ديوان الرقابة املالية، وإنَّ التدخالت السياسية يف عمل املفوضية 

أضعف من قدرهتا على تنظيم احلياة احلزبية يف العراق.
عدم تطور النظام املصريف واملايل يف العراق، ميكن أن يضعف اجلهود اليت من شأنا مالحقة . 3

التمويل غري املشروع لألحزاب السياسية، ففي املقابلة مع الرئيس السابق لدائرة األحزاب السيد 
سعد العبديل أشار إىل أنَّه على الرغم من أنَّ املفوضية الزمت األحزاب مجيعها بفتح حساب 
مصريف يكون خاضع لديوان الرقابة املالية، إالَّ أنَّ الواقع يقول إبنَّ معظم نشاطات األحزاب 
ال متر عرب احلساابت املصرفية بسبب عدم تطور النظام املايل واملصريف يف العراق، إذ إنَّ معظم 
التعامالت املالية يف العراق هي عن طريق الدفع العادي من دون استعمال البنوك واملصارف 

وابلتايل هي خارج إطار رقابة املفوضية وديوان الرقابة املايل. 
اثنياً: الفرص احملتملة:

 ميكن أن يشكل مزاج الرأي العام ومنظمات اجملتمع املدين يف العراق عاماًل مساعداً وضاغطاً . 1
ابجتاه تعديل قانون األحزاب مبا يتوافق وتعزيز املمارسات الدميقراطية داخل األحزاب السياسية، 
وتُعدُّ جتربة الضغط الشعيب يف تغيري قانون االنتخاابت مثااًل ميكن تكرراه مع قانون األحزاب، 
شرط قيام منظمات اجملتمع املدين حبمالت مناصرة لتعريف الرأي العام أبمهية قانون األحزاب 

وأتثريه على اإلصالح السياسي. 
مؤيداً . 2 نواب صواتً  املستقلني يف جملس  واألعضاء  الصغرية  لألحزاب  يكون  أن  احملتمل  من   

لتعزيز املمارسات الدميقراطية داخل األحزاب السياسية، ال سيِّما يف ملفات مكافحة التمويل 
الذي ميكن أن حيد من هيمنة  القيادة احلزبية  التناوب يف  غري املشروع، والتأكيد على مبدأ 

شخصيات حمددة على املشهد السياسي العراقي.
ميكن أن جيذب مبدأ »الال مركزية« يف التنظيمات احلزبية بعض نواب األحزاب الكبرية املمثلني . 3

للمحافظات يف جملس النواب، إذ يشتكي بعض النواب من سيطرة املكاتب احلزبية يف بغداد 
على بعض القرارات االسرتاتيجية بصورة عامة، وعلى القرارات اليت ختص مدنم خاصة، وقد 
بعض  بشأن  بينهم  ما  يـَُنسَُّق يف  أحزاب خمتلفة  إىل  املنتمني  احملافظات  نواب  بعض  شاهدان 
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امللفات اليت ختص مدنم، وهو احلال التنسيق بني نواب حمافظة البصرة؛ لزايدة نسبتها يف املوازنة 
االحتادية، أو التنسيق بني نواب احملافظات املتضررة من اإلرهاب.   

ميكن أن تؤدِّي محالت املناصرة حول تعريف اجملتمع والقواعد احلزبية أبمهية تعزيز املمارسات . 4
فهنالك  نفسها،  األحزاب  داخل  عام  رأي  توليد  إىل  السياسية  األحزاب  داخل  الدميقراطية 
عدد كبري من الشباب الذي انتمى لألحزاب السياسية بعد عام 2003، وهؤالء الشباب ال 
الدينية، ومل يعايشوا حكم الكفاح ضد الدكتاتورية، وابلتايل  ينحدرون ابلضرورة من النخب 
ستكون الشرعية الدميقراطية عاماًل حامساً من أجل وصوهلم إىل املواقع املتقدمة يف األحزاب 

اليت ينتمون إليها.
اخلامتة

يواجه النظام السياسي يف العراق حتدايت كربى على خمتلف املستوايت، ولذلك فإنَّ عدم 
إجراء إصالحات سياسية يعين: إنَّ  الدميقراطية ستواجه حتدايً وجودايً يف بلد عاش عهوداً طويلًة من 
االستبداد، فالنظام السياسي يعيش حالة من انعدام ثقة اجملتمع مبؤسساته املختلفة، وهذا األمر أدَّى 
إىل انعدام االستقرار السياسي، وهلذا ميكن أن تستثمر القوى غري القانعة ابلنظام سواًء يف »داخل 

أم خارج العراق« أزمة انعدام االستقرار لإلطاحة ابلدميقراطية، وجر البلد إىل الفوضى.
فالعراقيُّون مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى إبجراء إصالحات عاجلة على خمتلف 
املستوايت؛ من أجل تعزيز ثقة اجملتمع مبؤسسات الدولة ومن ضمنها األحزاب السياسية، وميكن 
أن يكون تعزيز املمارسات الدميقراطية مدخاًل إلصالح القطاع احلزيب ابلصورة اليت تتحوَّل األحزاب 
إىل مؤسسات قادرة على انتاج برامج من شأنا تعزيز التنمية االقتصادية، وإعادة بناء جسور الثقة 

بني اجملتمع ومؤسسات النظام السياسي الدميقراطي. 
وعلى الرغم من أنَّ قانون األحزاب العراقي لعام 2015 شكَّل حتواًل ذا أمهية كربى يف تنظيم 
احلياة احلزبية، ولكنَّه حباجة إىل تعديالت من شأنا أن جتعل األحزاب السياسية أكثر مؤسساتية عن 
طريق مقرتحات ميكن أن تعّزِز املمارسات الدميقراطية داخل األحزاب،  ولكنَّ هذه املقرتحات من 
املتوقع أن تُواَجه مبقاومة كربى من قبل األحزاب املستفيدة من بقاء الوضع الراهن،  إالَّ أنَّ ضغط 
الرأي العام ومؤسسات اجملتمع املدين واألحزاب الصغرية قد يدفع السلطة التشريعية إىل املوافقة على 

تعزيز املمارسات الدميقراطية داخل األحزاب السياسية يف العراق
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ا  بعض مقرتحات هذه الورقة اليت سيكون هلا أتثرياً كبرياً ليس على مسار التجربة احلزبية فقط، وإمنَّ
على مسار النظام السياسي الدميقراطي يف العراق. 

قائمة املصادر
اواًل : مصادر اللغة العربية:

دستور العراق الصادر عام 2005. 1
قانون األحزاب العراقي لعام 2015. 2
  موريس ديفرجيه، األحزاب السياسية، اهليئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 2011. 3
مقابلة افرتاضية مع املدير العام السابق لدائرة األحزاب السياسية يف املفوضية املستقلة لالنتخاابت . 4

واخلبري يف الشؤون احلزبية واالنتخابية السيد سعد العبديل ، 3/12/2020.
العراق: االنتخاابت التشريعية تسجل أدىن نسبة مشاركة منذ سقوط نظام صدام حسني العام . 5

https://www.france24.com :2003، وكالة فرانس 24، 2018، على الرابط
الناخبني ابالستحقاقات االنتخابية القادمة يف العراق )املشاركة، . 6 استطالع للرأي: توجهات 

التفضيالت، األولوايت، مركز البيان للدراسات والتخطيط، بغداد، 2017.
  استطالع للرأي حول االنتخاابت النيابية يف العراق، مؤسسة أفكار عراقية، 2018. 7

اثنياً: مصادر اللغة االنكليزية:
1. A framework for democratic party building, institute for multiparty 

democracy, Netherlands, 2004
2. P. )Pepijn Corduwener, Democracy and the Entanglement of Political 

Parties and the State: Party–State Relations in 20th-Century France, 
Italy, and Germany, Comparative Political Studies, sage journals, 2019

3. Gyda Marås Sindre, internal democracy in militant movement turned 
political parties: a comparison of partia aceh and fretilin, department of 
comparative politics, university of berrgen.



79

األمن االنتخايب

مقدمة
واملرشَّحني،  الناخبني،  أنَّ  لتضمن  عديدة؛  ُخطوات  السلطات  تّتخذ  انتخاابت،  أي  يف 
ال  االنتخاابت  يف  املشاركني  األشخاص  من  وغريهم  واملراقبني،  االقرتاع،  مكاتب  يف  والعاملني 
خيتربون أي شعور ابخلوف أو األذى؛ نتيجة املشاركة يف العملية االنتخابية، ولتحرص على حفظ 
املواد االنتخابية احلّساسة يف مكاٍن آمن، ختتلف الشروط األمنية احملدَّدة النتخاابت معّينة، اختالفاً 
للسياق، ففي األماكن اليت تشهد نزاعاً متواصاًل، أو حيث يكون احتمال العنف  واضحاً، تبعاً 
كبرياً، جيب التنبِّه لعوامل عديدة حلفظ األمن، ومن األرجح أن ينطوي هذا األمر على نشر أعداد 
ويف  واألفراد،  االقرتاع  مكاتب  حلماية  اجليش؛  أو  كالشرطة  األمنيني،  املوظَّفني  من  نسبياً  كبرية 
كلِّ دورة انتخابية، جيب وضع خطط لنقل املواد االنتخابية وحفظها بصورة آمن، السيَّما األوراق 
التكنولوجية  الوسائل  االحتياطية؛ حلماية  التدابري  اختاذ  أيضاً  االقرتاع، وجيب  االقرتاعية وصناديق 
املستخدمة يف العملية االنتخابية للوقاية من أي عملية تالعب أو قرصنة، وهو جانب أمن معنوي 
ومادي خيتلف عن اجلانب األمين اخلاص بفرض السلطة وهو مشروع مهم يساهم يف التعبري عن 
اإلرادة الشعبية بعيداً عن الضغوط اليت سُتْدرَُج يف هذه الورقة واليت نعتقد أنَّ االهتمام هبذه النقط 

ضروري يف هذه املرحلة والعراق مقبل على انتخاابت مبكرة بقانون جديد.
بعد االنتخاابت األخرية عام 2018 وما حدث فيها من تشكيك ابلنتائج واعرتاضات 
وضبط حاالت تزوير على الرغم من اعتماد العد والفرز اإللكرتوين وأبجهزة حديثة ومتقدمة تدعم 
البطاقة البارومرتي اليت تضمن تقليل نسبة التزوير بدرجة كربى كان البد من إحداث تغيري جذري 
لالنتخاابت القادمة مع األخذ بنظر االعتبار تراجع نسبة املشاركة بصورة ملحوظة ومتزايدة يف كلِّ 

دورة انتخابية. 
إنَّ التشكيك بنتائج االنتخاابت له ماله من نتائج سلبية كثرية، أوهلا: أتخري تشكيل احلكومة 
والطعن ابحلكومة املشكلة وما حدث من مشكلة حتديد الكتلة الكربى كان له التأثري نفسه؛ بسبب 

األمن االنتخابي
زهراء كاظم الصدر 
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عدم وضوح املساحات واجلماهري وظهور بورصة مقاعد الربملان اليت جعلت املعقد الربملاين له سعر 
معني من أجل تشكيل الكتلة الكربى، ومع أنَّ بعض القوى استطاعت أن تشكِّل كتلة أكرب، إالَّ 
ا  ا احنلَّت واضمحلَّت بعد مدة قصرية من التشكيل وُفِضَح معظم الصفقات اليت أُبرمت، وألنَّ أنَّ
تشكَّلت على أساس مصلحي ومادي فإنَّ استمرارها كان مستحياًل وهتاوت بعد أشهر يسرية من 
ا انتهت ابستقالة رئيس الوزراء واملطالبة بتشكيل حكومة جديدة متثِّل الشعب ال الكتلة  الثورة، إذ إنَّ

الكربى.
هذه املطالبات نتجت عن فكرة أن يكون أعضاء جملس النواب ممثلني حقيقيني عن مجهورهم 
والتمثيل السابق الذي كان عرب قوائم ومرشحني ابت خيدم القوى الكربى فقط، وعلى الرغم من 
أنَّ املصلحة الدميقراطية تقتضي أن يكون هنالك أحزاب عديدة لكن كربى ومؤثرة، إالَّ أنَّ التطبيق 
ابلعراق أخذ منًحى آخر، إذ ابت عدد األحزاب العراقية حسب بيان مفوضية االنتخاابت عام 
بني  اليوم إىل ما يقارب )438( حزابً  العدد ليصل  2018 )204( حزابً مسجَّاًل وتزايد هذا 

معرتف ومكتمل التسجيل وبني قيد التسجيل.1
يكمن احلل يف تغيري قانون االنتخاابت وهو ما حدث فعاًل، لكنَّه مع تغري القانون هنالك 
أمور عديدة جيب مراعاهتا واالهتمام هبا؛ لتاليف األخطاء السابقة أو أخطاء جديدة متوقعة وهو ما 

سنتعرف عليه من اقرتاحات تساعد على شرح وتبيان املشكلة واحللول املقرتحة هلا.
ما الفرق بني الدوائر املتعدِّدة والدائرة الواحدة؟

على  النظام  مع  التعامل  تطور  عام 2003م  بعد  ابلعراق  الدميقراطي  النظام  تطبيق  منذ 
تعاقب احلكومات حيث بدأت بداية خجولة مبا يسمى القائمة املغلقة، وجعل العراق دائرة انتخابية 
واحدة والقائمة اليت تفوز متكِّن مرشحيها الذين ختتارهم هي يف جملس النواب، بعدها ُدجِمَِت القائمة 

املفتوحة واملغلقة عرب اختيار كلٍّ من القائمة واملرشَّح يف قائمة االقرتاع.
وحينها طُبَِّقِت الدوائر املتعدِّدة يف العراق ألول مرة، لكنَّها على مستوى احملافظات فقط، 
إذ تُعترب كل حمافظة أبقضيتها ونواحيها دائرة انتخابية واحدة، بعد ثورة تشرين و حتقيق استقالة 

الثاين  كانون   18 العراقية،  األنباء  وكالة  لديها،«  املسجلة  واألحزاب  التحالفات  عدد  عن  تكشف  االنتخاابت  1. “مفوضية 
 https://bit.ly/3c19CXV ،2021
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وفرض واقع انتخاابت جديدة مبكِّرة وبواقع قانون انتخايب جديد يوسُم ابلدوائر املتوسطة، إذ يعتمد 
هذا القانون على تقسيم احملافظة الواحدة إىل دوائر عديدة بناًء على عدد مقاعد الكوات النسوية؛ 
لضمان احلد األدىن من التمثيل النسوي ومراعاة الكثافة السكانية داخل الدائرة على أالَّ تقل عن 

ثالثة مقاعد أو تزيد عن مخسة.
هذا القانون نقلة نوعية يف تطبيق الدميقراطية يف العراق وهو نتاج تطور العملية السياسية، 
إذ سيكون الرتشيح فردي ومبنطقة حمددة ضمن احملافظة ممَّا سيجعل االحتدام واملنافسة على أوِجها 
بني الشخوص ال بني الكتل السياسية، بل من املمكن أن يكون ترشيح الكوادر الوسطية لألحزاب 
من دون ذكر اجلهة السياسية إلعطاء طابع االستقاللية، خصوصاً الوجوه اجلديدة اليت ال يعرف 

ابنتماءاهتا السياسية ألي تيار أو حزب أو كتلة.
إجيازها كما هو متوقع حسب  القانون واليت ميكن  احملاذير من هذا  لكن هناك بعض 

األمهية
مبا أنَّ الرتشيح فردي فسيكون تشكيل احلكومة أصعب ال سيِّما بعد جتربة تشكيل احلكومة يف . 1

االنتخاابت األخرية واليت أتخرت؛ بسبب حتديد الكتلة الكربى، أي: إنَّ ضمان بقاء األفراد 
ضمن حتالفاهتم أصعب، وهو حتدٍّ حقيقي إذ إنَّ القوى املنظمة سوف حتتاج إىل ضماانت؛ 
الفوز  بعد  املرشحني  على  سيطرهتا  فرض  القوى  من  الكثري  تستطيع  ولن  املرشحني  لدعم 
خصوصاً إذا كانوا مستقلني، وقد ذهبت العديد من القوى إىل إنشاء حتالفات وتوقيع مواثيق 
فيما بينها من أجل التحالف بعد االنتخاابت أو توقيع مواثيق معينة مع املرشحني حمولًة ربط 

املرشح ابلتحالف الذي يسانده للفوز.
احتدام املنافسة املناطقية واخلوف من حاالت الرتهيب أو التهديد للمرشحني النافذين مقابل . 2

املرشحني األقوايء أو ممَّن ينتمي لقوى لديها فصيل مسلح ممكن أن يسبب األخري ضغطاً نفسياً 
أو حىت هتديداً ابحلياة على املرشحني اآلخرين يف الدائرة نفسها، وهذا األمر قد مينع الكثري  من 
أن خيوض يف هذه احلرب أو تاليف مسألة االحتكاك والصدام مع تلك القوى املتنفذة هناك.

من مصلحة القوى املنظمة أن تكون نسبة املشاركة قليلة ابالنتخاابت، وهذا األمر سيضمن . 3
إىل  للذهاب  تثبيط  هناك حاالت  تكون  قد  الدوائر، وعليه  هلم صعود مرشحيهم يف معظم 

األمن االنتخايب
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اجلديد حكومة  بقانونا  االنتخاابت  انتجت  إن  األكرب  اإلمكان، واحملذور  قدر  االنتخاابت 
تشبه احلكومة السابقة واألرقام واملعادالت نفسها، فستكون ضربة قاضية لثقة الشعب ابلنظام 

السياسي العراقي وهو اخلطر األكثر ضرراً.
جوانب األمن االنتخايب املطلوب 

الذين كانوا ضمن . 1 السياسيني  على  القوى ابلضغط  بعض  تقوم  قد  للمرشح:  الرتشيح  حرية 
قائمتها سابقاً وفازوا مبقعد برملاين أن يكون نزوهلم مشروطاً ابالنتماء لكتلتهم وتوثيق االنتماء 
مبعاهدات خطية حىت مينع أي حتويل لكتلة أخرى )حسب القانون اجلديد حلني انتهاء تشكيل 
احلكومة، إذ جيب على املرشح أن يشعر ابألمان، وهذا الطريق الذي خيتاره وال يكون أمام 
خيارين إمَّا متثيل اجلهة السياسية أو عدم الرتشيح، انهيك عن عواقب التحكم ابملرشحني من 

قبل تلك الكتل حىت وإن كانوا مستقلني.
حرية التعبري عن الرأي يف الربانمج االنتخايب: ستـُْعَرُض برامج انتخابية عديدة وجيب أن تضمن . 2

الدولة حرية التعبري عن الربانمج االنتخايب لكل مرشح من دون ترهيب له، إذا ما قدَّم برانجماً 
يتعارض مع جهات سياسية أخرى.

عدم . 3 ضمان  االقرتاع جيب  أثناء  والنزيهة  الدقيقة  املراقبة  حيث  من  املرشحني:  اختيار  حرية 
حدوث خروقات مشاهبة إلجبار بعض الناخبني على اختيار مرشح دون آخر، حىت وإن مل 
يكن مقتنعاً أو راضياً عنه، لكنَّ الرتهيب أو الرتغيب يلعب دوراً أساسياً يف سلب هذا احلق 

من املقرتعني.
االنتخابية . 4 العملية  شفافية  ابملخرجات:  التالعب  دون  من  هي  االقرتاع كما  صناديق  قراءة 

ع الفجوة بني احلكومة  مهمة جداً، إذ إنَّ التزوير يُفقُد الثقة ابلعملية االنتخابية ككل، ويوسِّ
والشعب، وإنَّ التالعب بصناديق االقرتاع يكون عرب طرائق عديدة، جيب االنتباه هلا وتالفيها 
بقوانني وضوابط معينة تفرض على القائمني ابلعملية االنتخابية من إكمال البطاقة البايومرتية 

إىل العد والفرز.
a . َّجيب أن تعتمد البطاقة البايومرتية بداًل عن البطاقة اإللكرتونية واملشكلة املعروضة هي أن

املفوضية وفرقها مستعدَّة وجاهزة  البايومرتية حينما تكون  تقدم على حتديث معلوماهتا  الناس ال 
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لذلك، لكن قـَُبيَل االنتخاابت يهرع الناس لتحديثها بعد حتفيز القوى السياسية واملرشحني وهنا 
العملية  التام إلجراءات  لتفرغها  املفوضية؛  قبل  من  لذلك  إمكانية  بواقع عدم وجود  يصطدمون 
االنتخابية، ولتحقيق ذلك ميكن للحكومة اعتماد البطاقة البايومرتية وثيقًة رمسيًة يف دوائر الدولة 
خالل املعامالت الرمسية للمواطنني ممَّا يضطرهم إىل حتصيل البطاقة وضمان حتديث سجلهم، األمر 
الذي سيقلِّل حىت من مسألة التزوير عن طريق استعمال البطاقات اإللكرتونية ملن ال يذهب لالقرتاع 

أو ملن هو عازف عن االنتخاابت وال يريد أن يديل بصوته ألي كان.
b . الشخص انتخاب  العراق كله؛ لضمان  االقرتاع اخلاص شاملة ملعلومات  جعل صناديق 

للمرشح من دائرته من دون أتثري، األمر الذي ميكنه استحصال عدد كبري من األصوات وهم ينتمون 
ملناطق خمتلفة يف العراق.

c ..إلغاء انتخاابت اخلارج إالَّ ملن لديه بطاقة ابيومرتية
السالح واملال السياسي: يتحكم السالح واملال السياسي جبزء كبري من إرادة الناخبني بعلمهم 1. 

من  السابقة،  ابالنتخاابت  واضح  بصورة  اتبعت  األساليب  وهذه  يعلمون  ال  حيث  من  أو 
جلوء املليشيات إىل العنف والرتهيب لفرض أمساء مرشحني دون آخرين، أو ترهيب مرشحني 
منافسني أقوايء وإجبارهم على االنسحاب، إىل استعمال بعض املرشحني مواقعهم التنفيذية 
يف احلكومة وجتيري األموال العامة أو اخلدمات بصورة خاصة ابسم املسؤول احلكومي طمعاً يف 

كسب أصوات اجلمهور يف االنتخاابت وهذا يعترب استعمال سيء للمال العام.
آليات مقرتحة: 

االهتمام مبوضوعة حتديث بطاقة البارومرتي ونضة املفوضية العليا بكامل موظفيها؛ لتحقيق 
التغطية الشاملة للناخبني مجيعهم، وكانت هنالك مبادرة مقرتحة من مساحة السيد عمَّار احلكيم 
رئيس تيار احلكمة الوطين َنصَّت أبن تكوَن البطاقة البارومرتي وثيقة رمسية يف املعامالت احلكومية؛ 
لضمان توجه الناس إليها واحلرص على استحصاهلا فنسب التزوير سوف تقل كثرياً، حىت مع تدين 
نسب املشاركة إذا كان اجلميع قد حصل على بطاقته، وإنَّ هذه املبادرة اْعُتِمَدت من قبل احلكومة 

واليت ألزمت موظفي الدولة ابحلصول على البطاقة البايومرتية خالل مدَّة أقصاها شهرين. 

األمن االنتخايب
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إنَّ حتقيق هذا الغرض سيضمن أمور عديدة، منها حتديد وحتديث سجل الناخبني ومعرفة 
التوزيع اجلغرايف هلم وتقليل نسبة التزوير وحتفيز حقيقي للمشاركة ابالنتخاابت.

أمَّا ابقي احملاذير؛ فهي حتتاج إىل إرادة شعبية أكرب تضغط على احلكومة احلالية أو املستقبلية 
حلصر السالح بيد الدولة وكشف الفساد املايل يف استعمال املال العام أو النفوذ احلكومي لرتويج 

الشخوص انتخابياً على حساب الدولة.
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إذا كان من املسلَّم به أنَّ الدستور العراقي وقانون األحزاب والقوانني األخرى كافَّة املتعلقة 
ابلعملية االنتخابية حتضر ومتنع اخلطاب الطائفي بكل أشكاله وألوانه، بيد أنَّ الوضع يف كركوك 
كان وما يزال قائماً على هذا اخلطاب، وعلى مدار سبعة عشر عاماً مل يتغري، وما االنتخاابت إالَّ 
بيئة حاضنة وخصبة هلذا اخلطاب ووسيلة أثبتت فاعليتها يف الوصول إىل هرم السلطة، واألمر الذي 
أدَّى إىل جتذر هذا الداء بني أبناء اجملتمع متعدِّد األطياف والقوميات، إذ أصبحت واحدة من أكثر 
املتنازع عليها بصفة عامة وكركوك بصفة خاصة، وهذه اخلصوصية  املناطق  تعانيها  اليت  املشاكل 
تكمن يف أنَّ املناطق املتنازع عليها يف ابقي احملافظات عبارة عن غالبية سكانية واضحة من اجملتمع 
يف احملافظة ومع ذلك توجد مناطق حمددة فيها نسيج خمتلف ومتنازع عليه ضمن هذه احملافظة، 
يف حني أنَّ كركوك حمافظة بكلِّ حدودها اإلدارية تُعترب منطقة متنازع عليها وفيها ثالث مكوِّانت 
أساسية، كل واحدة تنسب لنفسها األحقية يف كركوك، ومن هنا بدأ التنازع يلقي بظالله على أبناء 
اجملتمع يف كركوك، فتعالت األصوات القومية وانطمست اهلوية الوطنية على املستوايت كافَّة، سواًء 

األداء أم اخلطاب أم املساءلة . 
الرتكيبة االنتخابية للمناطق املتنازع عليها

 تقوم هذه األحزاب من أجل كسب أصوات اجلمهور بتحديد برانمج انتخايب تعمل على 
نشره؛ ليصل إىل أكرب عدد ممكن من الناخبني، وهذا األمر متعارف عليه يف كل دولة من دول 
العامل، أمَّا العراق فلم خيتلف عمَّا تقدَّم من حيث املبدأ يف معظم احملافظات، بيد أنَّ الوضع خمتلف 
متاماً يف بعض احملافظات خصوصاً تلك اليت يوجد فيها لفيف مشرتك من أبناء اجملتمع وهو ما يطلق 

عليه املناطق املتنازع عليها.
ا املعيار األساس يف  إذ إنَّ هذه املناطق ال حتكمهما برامج انتخابية وال أيدولوجية حزبية، إمنَّ
اختيار املرشح يعتمد متاماً على التوجه القومي أو املذهيب بغض النظر عن شخصية املرشح، حىت لو 
كان غري مؤهٍَّل لالنتخاب، ومن هذا املنطلق فإنَّ الرؤية االنتخابية يف هذه املناطق تقوم على فكرة 

انصر أخاك ظاملاً أو مظلوماً.

الخطاب الطائفي لالنتخابات في المناطق المتنازع عليها 
)كركوك نموذجًا( 

د. معراج الحديدي 
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وابلتأكيد أنَّ السري يف هذا االجتاه وعلى مدار 17 عاماً، أمر غري مرحَّب به، وال ميت 
للدميقراطية، بصلة ؛ ألنَّ األخرية جاءت من أجل مبادئ سامية أمهها اختيار الشخص املناسب 
ما  الصفات  إنَّ كلَّ هذه  إذ  لونه ودينه ومذهبه وقوميته،  النظر عن  املناسب، بغض  املكان  يف 
هي إال روابط شخصية تتصل ابإلنسان رغماً عنه، وال دخل إلرادته يف حتديدها، ابلتايل ال تعين 
ابلضرورة أن تكون هذه العوامل عاماًل مؤثراً يف الناخب للعزوف عن انتخاب من خيتلف معه قومياً 

يف كركوك.
املتنازع عليها بصورة عامة وكركوك بصفة خاصة،  املناطق  الذي سرى يف  العرف  أنَّ  غري 
كان قد ألقى بظالله على هذه البدعة السيئة على أقل تقدير لوصفها، وابلنظر للمركز االجتماعي 
الذي يولده العرف عن طريق الشعور إبلزاميته وضرورات اتباعه، أضحى موضوع التصويت على 
األساس املكوِّانيت من ثوابت هذه املدينة اتباعاً لنهج العرف السائد يف هذه احملافظة منذ تغيري النظام 

السياسي يف العراق.
  اخلطاب الطائفي أولوية يف كركوك

املشهد  تعقيد  من  يزيد  ممَّا  انتخابية  دورة  كل  يف  الطائفية  الدعاية  وترية  تتصاعد 
القوى  بني  الصراع  حيتدم  االنتخابية،  الدعاية  موسم  يقرتب  الذي  الوقت  ففي  السياسي، 
االنتخايب                                                                             التنافس  محى  ويف  واملناطقية،  والقومية  املذهبية  توجهاهتا  مبختلف  السياسية 
ودعاايته ابستعمال الطائفة والدين والقومية، كهوايت متييزية، يعتقد املرشحون هلذه االنتخاابت، 
أنا ستمنحهم عضوية الربملان ألربع سنوات، يصل الصراع االنتخايب يف العراق إىل تبادل االهتامات 
التمييزي، وحماولة اللعب على إحساس املظلومية، واستنهاض الغنب  بني املرشحني، واالستعراض 
التارخيي، وحماولة اللعب على مشاعر املظلومية اليت كانت نتيجة حتمية  لتدهور والواقع السياسي 

الذي مير به البلد.
ويف معرض احلديث عن عينات من الدعاية االنتخابية وطريقة اخلطاب الدعائي للمكوِّانت 
يف كركوك نالحظ أنَّ أحد مرشحي املكوِّن الرتكماين يف إحدى الدعاايت االنتخابية له مكتوب 

فيها )انتخبوا الرتكماين الذي أثبت قدرته للدفاع عن حق الرتكمان يف كركوك1.

1. مقالة موضوعة على صورة للمرشح الرتكماين جاسم حممد البيايت يف انتخاابت 2018.
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)انتخبوا الرتكماين( تعبري يعطي تصورًا واضًحا عن شكل الدعاية االنتخابية اليت يتحرك فيها 
عدد من املرشحني ابالنتخاابت يف كركوك، فهي أتيت يف سياق مناطقي وقومي. 

زاد  إىل كركوك  اجليش  ودخول  األخرية  االنتخاابت  يف  حتديداً  العريب  فاملرشح  وابملقابل 
م مواطنون من  من حدَّة اخلطاب الطائفي، فهو خياطب مجهوره بنظرة املظلوم وضرورة نصرته وأنَّ
الدرجة الثانية ويزيد بعضهم يف جتمع انتخايب لناخبيه ابلقول: ) العكال العكال( وهو يعين احفظوا 
)العكال( بعد إهانته2، ملمحاً بتلك اإلشارة إىل ممارسات الكرد ابجتاه العرب وهتميشهم فرتة النزوح  

قبل دخول اجليش إىل كركوك.
أمَّا اخلطاب الكردي فمازالت عبارة ) كركوك ديل كردستان(3 أو )كركوك كردستانية وستبقى 
كردستانية( هي اليت تسيطر على معظم اللوائح الدعائية للمكوِّن الكردية انهيك عن تزينها ابلعلم 

الذي يثري حفيظة ابقي املكوِّانت.
وليس هذا فحسب بل حىت صور املرشحني من املكوِّن الكردي مثاًل، ال جتد هلا مكاانً يف 
مناطق عربية أو تركمانية وعلى العكس من ذلك حينما كانت كركوك دائرة واحدة، وهذا يُعزى 

لسببني:
األوَّل: قناعة املرشح عدم فائدة وجود الصورة؛ بسبب اخلطاب املتوفر يف دعايته االنتخابية 

وابلتايل ال جتد من يصوِّت له.
الثاين: هو مشكلة جمتمعية، إذ جتدها ممزقة بعد وضعها بربهة يسرية.

والنربة  واضح  الفارق  جتد  أخرى  انتخابية  خطاابت  مع   اخلطاابت  هذه  مقارنة  وعند 
األثنوطائفية هي الغالبة على كركوك، فمثاًل لو أخذان  ائتالف النصر فنجد يف معظم صور املرشحني 
عليها عبارات عابرة للطائفية وللقومية ومنها بوحدتنا العراق يتقدَّم واملواطن أواًل، وكذلك األمر لدى 
ائتالف الوطنية اليت جاء فيها الوطنية لكل العراقيني، ومن هذه املقارانت يتبني خطورة املوقف يف 

كركوك فهو عبارة عن جوٍّ متوتر ومشحون دائماً. 

2.كالم منسوب للشيخ مهيمن احلمداين مرشح التحالف العريب يف كركوك يف انتخاابت 2018.
3.عبارة موجودة يف اغلب املقرات الكردية  ودعاايهتم وتعين كركوك قلب كردستان.

اخلطاب الطائفي لالنتخاابت يف املناطق املتنازع عليها
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الدوائر املتعدِّدة لكركوك مشكالت بصورة حلول
وبعد إقرار جملس النواب قانون االنتخاابت اجلديد رقم 9 لسنة 2020 الذي أخذ مببدأ 
تقسيم  أكَّدت على مطلب  قد  اليت كانت  الشعبية  التظاهرات  نزواًل عند رغبة  املتعدَّدة،  الدوائر 
احملافظات إىل جمموعة دوائر، بغية احليلولة من هيمنة األحزاب الكربى، وإفساح اجملال للشباب 
للدخول يف املعرتك االنتخايب، وإذا كان الكالم عن إقرار الدوائر املتعدَّدة سهل جداً يف املقال، غري 
أنَّ الوضع خيتلف متاماً قبل إقراره وفرتة النقاشات حوله؛ ألنَّ اخلالف كان حمتدماً بني النواب على 
صياغة دوائر تُفصَّل على قياس األحزاب ومصاحلها ومجاهريها، فكل جهة تطالب احلصول على 
دائرة يكون الثقل اجلماهريي فيها اتبعاً هلا وضامنة للحصول على مقاعده، إىل أن حصل اتفاق 
على تقسيم دوائر احملافظة حسب عدد استحقاق كوات النساء فيها وهذا األمر غري متعارف عليه 
يف األنظمة اليت أتخذ هبذا النظام، فاملعروف أنَّ هنالك نظاميني هبذا اجملال؛ األول: يكون على 
حسب الكثافة السكانية، واآلخر: يكون على حسب اإلدارات احمللية يف احملافظة، فجاءت بغداد 
أبعلى الدوائر إِذ اشتملت على 17 دائرة، وهكذا ابقي احملافظات، إالَّ كركوك فقد أتجَّل التصويت 
على الدوائر فيها ملرتني؛ بسبب اخلالفات حول آلية التقسيم، فكل مكوِّن يريد احلصول على أكثر 
عدد من املناطق اليت يتواجد فيها مجهوره، وذلك للحيلولة للخروج أبقل اخلسائر واحلصول على 

أعلى املكاسب.
َمت كركوك على ثالث دوائر  ُقسِّ   وبعد احملاوالت يف اخلروج خبارطة طريق متفق عليها 
انتخابية؛ أوهلا: يتكون من قضاء املركز شرقاً مضافاً إليها قضاء الدبس وجزء من انحية التون كوبري 
وجزء من قضاء داقوق ابلتحديد مركز تسجيل داقوق واحد، وعدد املقاعد املضافة هلذه الدائرة 5 

مقاعد؛ أربعة مقاعد للرجال ومقعد للنساء.
داقوق  إليه قضاء  احملافظة مضافاً  بعمق  ويتمثل  املركز وسطاً  فيتمثل يف قضاء  الثاين:  أمَّا 
وأجزاء من انحية التون كوبري واتزة وأيجيي وبشري، وجزء من انحية الرشاد، وعدد املقاعد 4؛ 

ثالثة للرجال ومقعد للنساء.
قضاء  من  متفاوتة  وأجزاء  الزاب  وانحية  والرايض  احلوجية  قضاء  فهي  الثالثة:  الدائرة  أمَّا 

الدبس، وانحية اتزة، وانحية الرشاد، وعدد املقاعد 3؛ اثنان للرجال ومقعد للنساء.
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اجلغرايف  التوزيع  أنَّ  إىل  والكرد  العرب  املتعدِّدة ذهب  الدوائر  لتقسيم  السياسي  إطار  ويف 
والكثافة السكانية واقع حال، غري أنَّ الرتكمان مل ترتِض إىل حدٍّ ما هذا التقسيم، واقرتحت حاًل 
لألزمة، وهو أن تكون كركوك حالة استثنائية من 4 دوائر أو 3 حبسب القوميات؛ حلل النزاعات، 
وذلك بتعديل عدد املقاعد، إذ تكون الدائرة الشمالية 4 مقاعد بداًل من 5، والغربية تبقى 3، 
وتكون الوسطى وهي حمل اخلالف األكرب 5 بداًل من 4 مقاعد للحصول على اإلنصاف، وهو 
ا تفقده مقعد انتخايب، أمَّا العرب فلم  ا رمبَّ التعديل الذي يلتزم الكرد الصمت عن املطالبة به؛ ألنَّ
م ضامنون ثالثة مقاعد ويرجَّح حصول الرابع ضمن دائرة الوسط،  حيركوا ساكناً هلذا املقرتح؛ ألنَّ

ابلتايل مل أيخِذ املقرتح أي توافق مكوِّانيت.
وهذا ما يؤكده بعضهم4، إىل أنَّ خطوط الدوائر ذهبت حلدٍّ كبري ملصلحة الكرد والعرب، 
ا رمست على أسس املصاحل بني القوى السياسية بعيداً عن املبدأ العلمي، مبا  وهذا ما يؤشر على أنَّ
يتعلق بعدد السكان من حيث الوجود، وهو ما يثري مشاكل كربى يف كركوك، وإنَّ التقسيم املقرَّر، 
لن يصنع احلل إذ ما تزال النظرة احلزبية واملكوِّانتية هي املسيطرة، ولذلك ال بصيص أمل ما دامت 
اهلوايت النوعية هي احلاكم على مستوى النفوذ واملصاحل، وإنَّ نظام الدوائر االنتخابية ليس خالصاً 
من األزمات بقدر ما هو خدمة للقوى السياسية املتنفذة، اليت رمست حدود الدوائر يف احملافظة 

حسب منافعها، وقد تزيد الدوائر من أزمة كركوك املكوِّانتية.
وال تقتصر األزمات على أتسيس الدوائر على أسس املصاحل فحسب، فقد توجد أسباابً 
أخرى؛ يتقدمها غياب املمثل احلقيقي لكركوك ممَّا غيَّب ثقافة انتخاب الناخب الكردي أو العريب 

للرتكماين وابلعكس، إىل جانب استمرار التخندقات الطائفية واحلزبية يف هذه احملافظة.
واملتتبِّع هلذه الدوائر من ذوي االختصاص جيد نفسه أمام تقسيم مكوِّانيت حبت، وإن كان 
هلذا التقسيم أسبابه ودوافعه، إالَّ أنَّه حيمل يف طيَّاته مشاكل جمتمعية على املستقبل ولو استعرضنا 

أهم املشاكل هلذا التقسيم فهي:
تقسيم خارطة كركوك إىل مناطق حمدَّدة لكل قومية من قومياهتا ممَّا يلقي بظالله على حصول . 1

املناطقية وإبراز روح  إلغاء  العمل على  االنقسام اجملتمعي بني أطياف كركوك، وهو ما جيب 
املواطنة. 

https://www.aljazeera.net/news :4. د. احسان الشمري  تقرير منشور على الرابط التايل

اخلطاب الطائفي لالنتخاابت يف املناطق املتنازع عليها



90

برانمج سياسات العراق

 يعترب هذا التقسيم وسيلة وبيئة خصبة للمرشحني من أجل إاثرة اخلطاب الطائفي والعزف . 2
عليه بني أبناء املكوِّن واستعطافهم؛ من أجل حث اجلمهور على انتخابه ممَّا يزيد من الكراهية 
ضد أبناء املكوِّن اآلخر األمر الذي ينذر بكارثة حقيقية، وإذا سلَّمنا أبنَّ اخلطاب التحشيدي 
ضرورة ال مناص منها لكسب صوت اجلمهور، إالَّ أنَّ مثل هذا اخلطاب سبب من أسباب 

شرخ اجملتمع وانقسامه.
 العزوف وبدرجة كربى لالنتخاابت؛ بسبب وجود بعضهم من املكوِّن يف دائرة ذات غالبيَّة، . 3

فاعلية صوته يف  بعدم  يتنبأ مقدماً  ممَّا  املكوِّن  الدائرة هلذا  فيها مكوِّن آخر وأعطيت  جيتمع 
انتخاب مرشحه الذي ينتمي له؛ ألنَّه خاسر ال حمالة؛ وألنه ضمن مناطق غالب عليها مكوِّن 

آخر ابلنتيجة سوف يدفعه إىل العزوف عن االنتخاابت.
 أخرياً؛ ولعل أهم األسباب اليت دفعت إىل هذا التقسيم هو انعدام الثقة بني املكوِّانت سواًء . 4

التقسيم هبذه  العمل على  على املستوى املمثلني السياسيني أم اجملتمع، وهذا األمر دفع إىل 
الكيفية.

األداء النيايب ملمثلي كركوك -اجتماع ظاهري وتقسيم ابطين- 
ِبال شك أنَّ واحدة من خمرجات النظام االنتخايب يف كون احملافظة دائرة انتخابية واحدة تدفع 
ألن يكون نواهبا متحدون _بغض النظر عن اخلالفات داخل احملافظة فيما بينهم _ يف املركز من 
أجل احلصول على أكرب قدر الزم من املنافع واالمتيازات للمحافظة اليت ميثلونا، وهذا األمر حقيقة 
ا منذ 2010  ال مناص منها على العمل الربملاين لنواب معظم احملافظات ابستثناء كركوك، إذ إنَّ
إىل 2018  كانت دائرة واحدة، لكنَّها مل ينصفها ممثليها؛ بسبب التشتت احلاصل عند ممثليه يف 
م مل يكونوا على قدر مسؤولية متثيل  بغداد - فكيف هبم وهي مقسمة على دوائر مناطقية-، إذ إنَّ
ا كل انئب يطالب ابستحقاق مكوِّنه يف احملافظة، بعيداً عن املكوِّانت األخرى،  كركوك جمتمعة إمنَّ
إمهااًل  النتيجة  احملافظة فكانت  على  انعكس سلباً  ممَّا  النواب اآلخرين،  نفسه جيري على  واألمر 
واضحاً على أفضل مشاريع كركوك، ولعلَّ أمهها املستشفى الرتكي املعطَّل العمل فيه منذ 2009، 
وابلتايل فإنَّ ممثلي احملافظة اليت تنتج اثنا عشر مقعداً ال جتد هلم صوت جمتمع فيما بينهم يف املركز، 
ا تذوب العضوية لصاحل أحزاب املكوِّن الذي ميثله، فنواب الكرد وهم األكثرية يف االنتخاابت  إمنَّ
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القوى  ابعتبارهم  اإلقليم  عن  ممثلني  يضم  الذي  الكردستاين  التحالف  من  أصبحوا جزءاً  األخرية 
املهيمنة على القرار الكردي، واألمر نفسه ابلنسبة للمكوِّن العريب الذي ما إن يصل بغداد جنده 
ضمن مشروع عريب أكرب من كركوك، واألمر نفسه ينطبق على الرتكمان الذين يشكِّلون حتالفاً قومياً 
هلم يف الربملان يهتم بشؤون مكوِّنم، فاألداء اخلدمي مقيَّد على نطاق ضيِّق وحمدود ضمن مناطق 

مجهورهم وهكذا األمر يسري على ممثلي كركوك مجيعهم. 
الدورات  مدار معظم  األحداث على  تتبعت  فلو  نواب كركوك  بني  التناثر  يؤكِّد هذا  وممَّا 
النيابية لن جتد لنواب كركوك االثين عشر، أي: تواجد مشرتك يف الدائرة اإلعالمية اخلاصة ابملؤمترات 
ألعضاء جملس النواب بشيء خيص احملافظة هذا من جانب، ومن جانب آخر فيما يتعلق ابستحقاق 
احملافظة يف الكابينة الوزارية فلم يكن لكركوك يف الدورات السابقة وزير ابستثناء 2010  كان 
النائب حممَّد متيم وزيراً للرتبية الذي كان مرشَّح ائتالف العراقية، وهذا يعين عدم وجود إرادة مشرتكة 
لنواب كركوك فيما يتعلق  بتمثيل وزاري هلم يف الكابينة الوزارية، وعلى الرغم من جود استحقاق 
ا هي إرادة االحتاد الوطين الكردستاين يف  وزاري هلم غري أنَّ هذا مل يكن إبرادة نواب كركوك، إمنَّ
ترشيح وزير العدل من كركوك يف حني جند لنواب البصرة دوراً كبرياً، وليس كأحزاب يف املطالبة 
ابحلصول على استحقاقات احملافظة، ففي التشكيلة األخرية للكابينة الوزارية قد وقفوا موقفاً واحداً 
من أجل إعطاء منصب وزير النفط حملافظة البصرة، وقد رشَّحوا جمموعة من األمساء لرئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي ابختيار واحد منهم، فكان املوقف واضحاً، وكان لسان احلال يقول: البصرة 

أواًل وليس االنتماءات.
وفيما يتعلق ابخلدمات وحتديداً املستشفى الرتكي الذي ُعِرَض يف 2009 وكان واحداً من 
مخس مستشفيات يف العراق، إِذ افـْتُِتَح املستشفى الرتكي يف اببل يف عام 2016 نتيجة جهود 
نواب حمافظة اببل، يف حني املشروع نفسه يف كركوك إىل هذا اليوم عبارة عن هيكل متهالك، مل 

يكن ملمثلي كركوك بصمة يف هذا اجلانب. 

اخلطاب الطائفي لالنتخاابت يف املناطق املتنازع عليها
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البدائل السياساتية 
بعد عرض مشكلة اخلطاب الطائفي كان من الالزم أن نبحث عن بدائل أو حلول ملا ُعِرَض 

من إشكاليات، ولعل أهم هذه البدائل يكمن يف اآليت:-
إضافة نص قانوين جيّرِم اخلطاب الطائفي بكل أشكاله يف قانون االنتخاابت النافذ رقم 9 لسنة . 1

2020 ضمن ابب اجلرائم االنتخابية، إذ خال هذا القانون من أي نص هبذا الشأن.
يراه . 2 َمن  ابختيار  السياسة  للمشاركة  اجلمهور  وتثقيف  اجملتمعي  الوعي  على  العمل  ضرورة 

األفضل، بغض النظر عن املكوِّن والدين واملذهب وهذا يعتمد على نشر ثقافة املواطنة وبيان 
قبل  من  الكبري  الدور  يتجلى  وهنا  واملكوِّانتية  الدينية  ابلقومية  يتعلق  ما  وإزالة كل  أمهيتها 

منظمات اجملتمع املدين واألكادمييني يف عقد الورشات والندوات للتوعية هبذا اخلصوص.
  من املهم؛ جعل كركوك دائرة انتخابية واحدة؛ لتفادي العزوف عن االنتخاابت يف ظل الدوائر . 3

املتعدِّدة الذي هو حق وواجب على الدولة يف تذليل كل املعوقات من أجل حتفيز املواطن على 
التصويت، إذ إنَّ فكرة الدوائر يف كركوك ال تنجح يف بعض املناطق اليت هي خليط متجانس، 
ففي زقاق معني توجد فيه ثالث مكوِّانت، لكن هنالك مكوِّن ذو غالبيَّة هو الغالب ضمن 
هذه الدائرة، ابلتايل هذا سوف يكوِّن عند أبناء املكوِّن اآلخر تقاعساً عن الذهاب إىل صندوق 

االقرتاع؛ بسبب قناعته بعدم فوز من يريد ترشيحه بسبب حمدودية مجهوره.
جند من الالزم اعطاء دور لألمم املتحدة ومنظمات اجملتمع املدين يف الرقابة على االنتخاابت . 4

عن طريق إصدار تشريع حيمي عناصر هذه املؤسسات عند متابعتها لعملية االنتخاب وليس 
االكتفاء ابملراقبة الصورية لالنتخاابت؛ لتفادي حصول التزوير ولضمان انتخاابت حرة نزيهة 

يف االنتخاابت.
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إطار تنظيمي للمناطق املتنازع عليها )سنجار منوذجًا(

مقدمة
منذ سقوط نظام حزب البعث يف عام 2003، أصبحِت املناطق املتنازع  عليها  وخاصًة 
بغداد  يف  املركزية  احلكومة  بني  تنازع  موضع  العراقي  الدستور  من   140 للمادة  وفقاً  سنجار, 
ا  وحكومة إقليم كردستان، ممَّا أثَّر سلباً على تقدُِّمها االقتصادي واالجتماعي، على الرغم من أنَّ
منطقة اسرتاتيجية، وغنية ابلكثري من املوارد، سواًء أكانت موارد طبيعية كالنفط أم أراضي زراعية 
أدَّت إىل  ثغرة واسعة  اإلدارية خلقت  األمنية و  املشاكل  أو وجهات جذب سياحية، وإنَّ هذه 
سيطرة تنظيم )داعش( عليها وقيامه إبابدة األيزيديني، ممَّا يتطلَّب إطاراً تنظيمياً جديداً ميكن عن 
طريقه معاجلة هذه األزمات، ولعلَّ ذلك يتجسَّد جبعل سنجار حمافظة احتادية، وإطالق املشاريع 
اقتصادية، وتعزيز اجلهود الدولية، إالَّ أنَّ الصراعات داخلية وإقليمية ودولية حتد من إمكانية حتقيق 

هذا اإلطار التنظيمي. 
)سنجار( مدينة عراقية تقع يف اجلزء الشمايل الغريب من البالد وتقع على الشريط احلدودي 
مع سوراي وتبعد مبسافة 125 كيلومرت عن مدينة املوصل مركز حمافظة نينوى اليت تتبعها, سكَّان 
مدينة سنجار حوايل 400 آالف نسمة, يشكِّل األيزيديني فيها حنو %86-%85 مع أقليات 
عربية سنية وكردية وشيعية ومسيحية, وتُعترُب من املناطق االسرتاتيجية املهمة للعراق، إذ تربط العراق 
ببالد الشام من جهة وتربط اخلليج العريب برتكيا ومشال العراق عرب خط احلرير الدويل من جهة 
أخرى, وإنَّ منطقة سنجار غنية بثرواهتا الطبيعية خاصة النفط، والذي مل ُيْستـَْثَمْر إىل اليوم، فضاًل 
عن العشرات من ينابيع املياه والوداين اليت تشكِّل نسبًة كبريًة من مياه اليت توصل لبحرية ثراثر, 
أمَّا خبصوص الزراعة واألشجار تشتهر مناطق سنجار بزراعة احلنطة والشعري والتني والتبغ والبلوط  
والطماطم واخليار والباذجنان والبصل ...وغريها,  ومن حيث موقع اجلبل االسرتاتيجي الذي ترتفع 

تقريباً 1465 مرتاً عن سطح األرض يعترب موقع مسيطر على املنطقة.
إنَّ الصراعات احمللية واإلقليمية والدولية أدَّت ابلنتيجة إىل تعرض األيزيديني إىل إابدة مجاعية، 

إطار تنظيمي للمناطق المتنازع عليها )سنجار نموذجًا( 

فرحان ابراهيم الشنكالي
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مقربة  من 86  أكثر  وخلَّفت  وخمطوف،  شهيد  بني  ألف شخص   12 من  أكثر  راح ضحيتها 
مجاعية، وُهدَِّمِت املدينة بصورة كاملة، ونزح أكثر من 360 ألف نسمة، وهتجَّر أكثر من 120 
َرِت الُبن التحتية بصورة كاملة، وبعد ست سنوات من  ألفاً، إىل الدول األوربية وكندا وأسرتاليا، وُدمِّ
َرْت بصورة  التهجري والنزوح ال تزال هنالك آمال للمواطن ابلعودة إىل مناطقهم، وبناء منازهلم اليت ُدمِّ
كاملة أابن سيطرة التنظيم اإلرهايب )الدولة اإلسالمية يف العراق والشام - )داعش(( على املنطقة 
وتنظيم حياهتم من جديد على الرغم من فقدان معظم العوائل أفراداً من أسرهم، إالَّ أنَّ هذا احللم 

يصطدم بعقبات عديدة، منها: 
من 	  األهايل  يتمكن  ومل  الصراعات،  هذه  نتيجة  متدهور  عام  بصورة  االقتصادي:  اجلانب 

االعتماد على الزراعة واملواشي اليت كانت مصدر معيشتهم وامتناعهم عن تصدير منتوجاهتم 
إىل خارج مناطقهم. 

، فالنسيج االجتماعي متفكِّك، إذ وصل اجملتمع إىل درجة 	  الوضع االجتماعي: هو أيضاً هشٌّ
اليت  الثقافية والرتاثية  الوطنية واجلغرافية، وعدم قدرهتم احلفاظ على هويتهم  انتماءاهتم  فقدان 
تعترب من بقااي اجملتمعات البابلية والسومرية اليت حافظت على الكثري من العادات والتقاليد، 

وهذا بعينِه إرث وطين جيب االفتخار به واحلفاظ عليه.
الوضع األمين: سيء لدرجة أنَّ املواطن النازح غري قادر على العودة؛ بسبب وجود الكثري من 	 

الفصائل املسلحة يف هذه املناطق.
اإلدارة 	  ازدواج  إىل  أدَّى  ممَّا  العريب_الكوردي،  الصراع  دائرة  من  خيرج  مل  اإلداري:  اجلانب 

احمللية -حكومة حملية- مرجعها احلكومة املركزية، وحكومة حملية أخرى مرجعها حكومة إقليم 
كوردستان. 

الصراعات اإلقليمية والدولية التزال قائمة بني الدول املختلفة اليت حتاول السيطرة على هذه 	 
البقعة االسرتاتيجية ، وأمهها تركيا وإيران وإسرائيل، فكل دولة حتاول مد نفوذها ابلصورة اليت 
حيقق أهدافها املتمثلة ابلقضاء على حزب العمال الكردستاين )تركيا(، وفق املد اإليراين حنو 

سوراي ولبنان )إسرائيل(، وتشكيل جبهة لتهديد إسرائيل )إيران(. 
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اخليارات املقرتحة حلل مشكلة سنجار:
1.  حتويل قضاء سنجار إىل حمافظة احتادية: 

أحد أفضل احللول الواقعية والقانونية للمشكالت العالقة يف قضاء سنجار واليت أصبحت 
معضلة حقيقية فشلت يف حلها احلكومات العراقية املتعاقبة منذ أتسيس الدولة العراقية احلديثة؛ 
هي جعل سنجار حمافظة احتادية، ممَّا ميكنها من تدبري شؤونا  السياسية، واالقتصادية، واألمنية، 
واالجتماعية، بعيداً عن الصراعات بني بغداد وأربيل، واحتكار القرار السياسي يف حمافظة نينوى، 

وإن هلذا اخليار تبعات إجيابية على خمتلف األصعدة، منها:-  
على املستوى االقتصادي: إنَّ لإلقليم ميزانية مالية خاصة من بغداد من دون املرور مبحافظة 
نينوى، ممَّا ميكِّن أبناء سنجار من التصرف ابملوازنة بعيداً عن احتكار القرار السياسي والتخصيصات 
ونواٍح  أقضية  من  جديدة  إدارية  وحدات  استحداث  يعين  وهذا  نينوى،  حمافظة  قبل  من  املالية 
ر تنفيذ املشاريع االستثمارية والتجارية اليت توفِّر  وجممَّعات، ممَّا يسهم بتوفري خدمات أفضل، وييسِّ

فرص العمل وتعظِّم املوارد املالية.
على املستوى االجتماعي: إنَّ بناء اقتصاد مستدام يسهم يف حتقيق الوحدة الوطنية والتماسك 
االجتماعي القوي، وإنَّ غيابه قد يكون سبباً يف انيار اجملتمعات، وهلذا السبب فإنَّ تنمية اقتصاد 
سنجار عن طريق حتويلها إىل حمافظة سيكون عاماًل أساسياً يف حتقيق االستقرار اجملتمعي, وإنَّ 
االستقالل اإلداري سيكون سبباً يف تعزيز االنتماء عند املواطن السنجاري إىل منطقته من جهة 
وتقوية عالقته مع املكوِّانت األخرى يف احملافظة من جهة أخرى؛ ألنَّ يف ذلك الوقت سيكون لديهم 

مصرياً ومستقباًل واحد يف مواجهة التأثريات واملخاطر.
على املستوى السياسي واألمين: من الناحية السياسية حتويل سنجار إىل حمافظة سيكون 
أصوات  سرقة  من  السياسي  مبصريها  تتالعب  اليت  السياسية  األحزاب  أطماع  أمام  منيعاً  سداً 
الناخبني واختيار املرشحني حسب مصاحلهم وحرمان اجملتمع السنجاري من التمثيل يف مؤسسات 
السنجاري سيكون حراً  التشريعية، واملواطن  السلطة  املنطقة يف  الدولة, وسيزيد من عدد مقاعد 
يف االنتخاب والرتشيح؛ لتمثيل منطقته بعيداً عن ابتزازات األحزاب اليت أتيت من خارج املنطقة, 
أمَّا من الناحية األمنية يف هذه احلالة سيكون للمحافظة أجهزة أمنية مستقلة من اجليش والشرطة 

إطار تنظيمي للمناطق املتنازع عليها )سنجار منوذجًا(
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واالستخبارات، وتكون اتبعة لوزاريت الداخلية والدفاع, بداًل من فوضى انتشار اجملاميع املسلحة، ممَّا 
يُعيُد ثقة للمواطن السنجاري ابأُلطر املؤسساتية ويشجع على عودة العوائل املهجَّرة. 

2. حتقيق هنضة اقتصادية يف سنجار
إنَّ املوقع اجلغرايف املميَّز واملوارد ملنطقة سنجار متكِّن من حتقيق نضة اقتصادية شاملة، إذا 
ما توفرت اإلرادة السياسية، وذلك عرب فتح منفذ حدودي رمسي؛ لتيسري التجارة الدولية، وتفعيل 
اجلانب الزراعي خصوصاً أنَّ غالبية األراضي صاحلة للزارعة، وتشجيع السياحة عرب استثمار التنوع 
بة يف جبل سنجار، فضاًل عن استثمار املوارد األولية، ومنها  الثقايف واملواقع األثرية واألماكن اخلالَّ

النفط. 
3. تعزيز اجلهود الدولية:

إنَّ تعايف سكَّان منطقة سنجار من اإلابدة، ومعاجلة آاثرها النفسية واالجتماعية والقانونية، 
ومنع تكرارها يف املستقبل يتطلَّب تعزيز اجلهود الدولية، عن طريق الضغط لتأسيس قوة أمنية من 
سكَّان املنطقة، مع ضمان تقدمي الدعم واالستشارة والتدريب هلا،  ويفضَّل ارتباط هذه القوات 
القوة  هذه  تكون  أن  وجيب  األخرى(،  األمنية  واألجهزة  والداخلية  )الدفاع  االحتادية  ابلوزارات 
مستقلة ومنضبطة وملتزمة ابلدستور العراقي وُتدرَّب ابحرتافية حىت ال تتدخل يف أمور ليست من 

اختصاصها؛ ألن واجبها محاية املواطنني وأراضي الدولة العراقية.
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املقدمة:
يُعدُّ العنف إحدى املشكالت االجتماعية اليت تواجه اجملتمعات، وتتزايد مشكالت العنف 
واقتصادي،  وثقايف،  اجتماعية،  أسباب  منها:  متعدِّدة؛  ألسباب  اجملتمعات  يف  ملحوظة  بصورة 
اليت  العوامل واملتغريات  ترتبط ابلعديد من  تُعدُّ مشكلة معقَّدة  املرأة  العنف األسري ضد  فجرائم 
خطورة  وتكمن  االقتصادية واالجتماعية،  كالعوامل  ارتكاهبا؛  يف  واضح  بدور  منها   ً يسهم كالَّ
جرائم العنف األسري ضد املرأة يف نتائجها غري املباشرة واألكثر خطورة على الفرد واجملتمع، ومنها 
عالقات القوة غري املتكافئة داخل األسرة يف اجملتمع بصفة عامة، وخلل يف نسق القيم؛ النتشار 
القيم الفردية والسلبية اليت شوَّهت القيم األسرية وأفسدت العالقات األسرية بني األزواج والزوجات 
وبني اآلابء واألبناء، وفقدت األسرة قوهتا الضابطة والرادعة لسلوك أفرادها، واليت أدَّت إيل ظهور 
واالغتصاب  األسرة، كالقتل  داخل حميط  اليت حتدث  املرأة  العنف ضد  ألوان عديدة من جرائم 

والسرقة والتهديد ...اخل.
للتعنيف  تتعرض  نساء عراقيات  امرأة من كلِّ مخس  أنَّ  إىل  احلكومية  اإلحصاءات  تشري 
التخطيط  وزارة  أجرت  إذ  الوقت(،  ذلك  يف  حوامل  منهن كنَّ  النساء  من   14% ( اجلسدي 
العراقية مسحاً بشأن العنف املوجَّه ضد املرأة يف البالد، ميكننا عن طريقه إلقاء نظرة على التعنيف 
اجلسدي، ونسبته يف اجملتمع العراقي:47.9 ضرب الزوجة إذا خرجت من املنزل من دون إذنه، 
44.3 % ضرب الزوجة إذا خالفت أوامره، 69.5 % مينع الزوجة من زايرة أقارهبا،)1(، هذه 
األرقام الرمسية مل حتدث منذ 2012، واليوم ابلتزامن مع الضغوطات اليت تعيشها األسر العراقية 
املصاحبة إلجراءات العزل االجتماعي بسبب فريوس كوروان، فإنَّ مؤشرات العنف األسري تتصاعد 
ل اغتصاب المرأة من  بوترية خميفة، فقد تعرضت املرأة إىل جرائم بشعة هزَّت اجملتمع العراقي، إذ ُسجِّ
ذوي االحتياجات اخلاصة، واالنتحار بسبب العنف املنزيل وجرائم قتل وخنق الزوجات من أزواجهن 

1.وزارة التخطيط العراقية ، اجلهاز املركزي لإلحصاء، اجملموعة اإلحصائية )2019-2018( منشورة على املوقع الرمسي للجهاز 
املركزي لإلحصاء على املوقع http://cosit.gov.iq/ar/ ، اتريخ الدخول اىل املوقع 7 / 12 / 2020.

الحد من العنف األسري
أشرف كامل عزيز و رنا منذر خضير
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وجرائم حترُّش ابلقاصرين وغريها من اجلرائم، وهذا األمر دفع األمم املتحدة وصندوق األمم املتحدة 
للسكان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسف(، حلث الربملان العراقي لإلسراع إبصدار قانون 

مناهضة العنف األسري)2(
وقد حاولِت الدراسة الكشف عن آاثر جممل العوامل االقتصادية واالجتماعية اليت متر هبا 
األسرة العراقية اآلن، وعالقة ذلك بشيوع العنف األسري ضد املرأة، فقد مشلِت الدراسة تساؤالت 
عديدة حول مدى أتثري انتشار العنف األسري ضد املرأة يف اجملتمع العراقي، والعوامل اليت تسهم 
يف انتشار جرائم العنف األسري ضد املرأة سواًء كانت عوامل أسرية أم اجتماعية أم اقتصادية، مع 
حتديد الوزن النسيب لتلك العوامل ومدي انتشارها؛ هبدف التعرُّف على املالمح العامة جلرائم العنف 

األسري ضد املرأة، وانعكاساهتا وآاثرها، فضاًل عن تداعياهتا يف املستقبل. 
مفهوم العنف األسري: 

انتشاره  بعد  األسري  ابلعنف  يعرف  ما  العراقي  اجملتمع  أبناء  بني  األخرية  اآلونة  يف  شاع 
بصوره ومستوايته املختلفة يف الكثري من األسر العراقية، إذ يُعرَّف العنف األسري أبنَّه كلُّ اعتداء 
جسدي أو جنسي أو نفسي أو فكري أو اقتصادي يـُْرَتَكب، أو يـَُهدَّد ابرتكابه، من قبل أي فرد 
من أفراد األسرة ضد اآلخر)3(، إذ حدَّد القانون املدين العراقي يف املادة 40 أطراف األسرة ابألب 
)كالضرب،  املسيئة  التصرفات  صور  من  صورة  أيَّ  فإنَّ  لذا  فقط،  واجلدَّة  واجلد  واألوالد  واألم 
والركل، والعض، والصفع, والرمي ابألشياء, واالعتداء اجلنسي، والسيطرة, واالستبداد, والتخويف، 
واملالحقة واملطاردة, واالعتداء السليب اخلفي كاإلمهال، أو احلرمان االقتصادي(، الصادرة من قبل 
أحد أو كال الشريكني يف العالقة الزوجية أو األسرية ُعدَّ عنفاً أسرايً مباشرًا)4(، وهنالك ما يُوسُم 
ابلعنف األسري غري املباشر الذي عمدت الكثري من الدول إىل جترميه بقوانينها منها: جترمي تعرُّض 
األطفال إىل العنف غري املباشر، أي: حينما يقوم األب بضرب األم بوجود األطفال، فيصبح اجلرم 
مضاعفاً )حىت وإن مل يكن األطفال جزًءا منه(؛ ألنَّه يصيبهم ابلضرر، وقد أصدرِت األمم املتحدة 

2.زينب املالح ، العنف األسري يف العراق أسباب الظاهرة املستفحلة وطرف خيط النجاة ، مقال منشور يف موقع نون بوست  
https://www.noonpost.com/content/36786 ، اتريخ الدخول إىل املوقع 7 / 12 / 2020. 

3. إجالل إمساعيل حلمي، العنف األسري ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، ط1 ، 1999 ،ص23.
4.القانون املدين العراقي املادة )40( لسنة 1951 املنشور يف جريدة الوقائع العراقية ،العدد 3015 بتاريخ 8 / 9 / 1951 ، 

ص243.
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عام )1993( وثيقة أكَّدت فيها على الدول األعضاء، عدَّ العنف األسري جرمية وطالبت بسن 
قوانني لتجرميه حبسب منظمة الصحة العامليةWHO ، يعرَّف العنف املمارس ضد املرأة على أنَّه 
»أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية اجلنس ويرتتب عليه، أو يرجح أن يرتتب عليه، أًذى أو معاانة 
للمرأة، سواًء من الناحية اجلسمانية أم اجلنسية أم النفسية، مبا يف ذلك التهديد أبفعال من هذا 
القبيل أو القسر أو احلرمان التعسفي من احلرية، سواًء حدث ذلك يف احلياة العامة أم اخلاصة” )5(.

 تكمن خطورة العنف األسري يف ما يرتتب على ذلك العنف من ردود أفعال خمتلفة لدى 
العضالت،  ومتزقات  الرأس،  وإصاابت  العظام،  مثل كسور  البدنية  الصحة  أضرار  أو  الضحااي, 
والنزيف داخلي؛ ممَّا يتطلب عناية طبية ونفسية, فضاًل عن الوقوع يف براثن الفقر والتشرد وغريها 
من اآلاثر يف حال افتقار الضحية الكامل للموارد املالية، وقد يواجه األطفال الذين نشأوا يف أسر 
ينتشر فيها العنف العديد من االضطراابت السلوكية والعاطفية، إذ ميكن أن تؤدي هبم إىل اقرتاف 

ذلك العنف أو الوقوع ضحية له يف مرحلة الحقة من حياهتم.)6( 
أسباب العنف األسري يف العراق: 

مبفاهيمها . 1 العراقي،  اجملتمع  يف  املتجذرة  البداوة  قيم  اجملتمعية:  والقيم  االجتماعي  النظام 
الذكورية اليت تفضل الذكور على اإلانث ، فاإلحصاءات تشري إىل أنَّ 50.7 % من الفتيات 
العراقيات يتلقني معاملة غري متساوية مع إخوانم الذكور يف العائلة نفسها، وثلث الفتيات أبعمار 
10 - 14 سنة يعنفن جسدايً من إخواننَّ و59 % من النساء العراقيات يربرَن العنف اجلسدي(، 
للذكور من دون اإلانث، إىل  الفرص والصالحيات  إعطاء  الطفل، إىل  لوالدة  اليوم األول  ومنذ 
على  للحفاظ  فرصة  الزواج  جعلِت  اجملتمع،  يف  السائدة  األفكار  فهذه  والعار،  الشرف  مفاهيم 
الفتيات، ووضعِت الزواج أولوية من دون التعليم وأخذ الدور الفاعل يف اجملتمع، ففتاة من أصل 
عشر فتيات يف العراق تعتقد ضرورة زواج الفتاة قبل سن الـ18 )5 % من املتزوجات تزوجَن قبل 

سن 15 سنة، و22 % قبل سن 18 سنة()7(.
املتحدة  األمم  موقع  على  منشور   ،  1993 /  1  /  20 بتاريخ  الصادر   48  /  104 املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  قرار   .5
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ األلكرتوين  املوقع  على  األنسان  حلقوق 

ViolenceAgainstWomen.aspx ، اتريخ الدخول إىل املوقع 7 / 12 / 2020 .
6.عبد احملسن بن عمار املطريي ، العنف األسري وعالقته ابحنراف األحداث لدى نزالء دار املالحظة االجتماعية مبدينة الرايض ، 

رسالة ماجستري )منشورة( ، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية ، 2006 ، ص61.
7.وزارة التخطيط العراقية ، اجلهاز املركزي لالحصاء ، اجملموعة االحصائية )2018 - 2019(، مصدر سابق.

احلد من العنف األسري
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التعليم: ال تزال نسب األمية بني النساء مرتفعة بصورة كربى يف العراق، فمعدل األمية بني . 2
النساء يف الريف 36.5 %، أمَّا يف املناطق احلضرية فتبلغ النسبة 15.9 %، ويعود ذلك يف جزء 
منه إىل حرمان النساء من فرص التعليم، إذ أشارت اإلحصاءات إىل أنَّ 69.4 % من النساء يف 

العراق تزوجَن قبل أن يصلَن إىل مستوى التعليم الذي يطمحَن إليه)8(.
الَفْقر: على الرغم من الثروة النفطية اهلائلة يف العراق، فإنَّ شخصاً واحداً من بني كل مخسة . 3

أشخاص ال يزال يعيش حتت خط الفقر، إذ ُتشري البحوث إىل أنَّ الفقر هو الوقود احملّرِك للعنف 
َلت نسب أعلى بكثري للعنف ضد املرأة والطفل يف األسر الفقرية)9(. األسري، إذ ُسجِّ

ينص . 4 العراقي  الدستور  أنَّ  الرغم من  فعلى  الرادعة:  القوانني  وانعدام  الدولة  دور  ضعف 
على أنَّ »األسرة أساس اجملتمع، وحتافظ الدولة على كيانا وقيمها الدينية واألخالقية والوطنية،« 
النشء والشباب، وتوفر هلم  الدولة محاية األمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى  وكذلك »تكفل 
الظروف املناسبة لتنمية ملكاهتم وقدراهتم«، إالَّ أنَّ قانون العقوابت يعدُّ بعض املمارسات العنيفة 
حق لـ«أتديب الزوج لزوجته، وأتديب اآلابء واملعلمني ومن يف حكمهم األوالد القصر يف حدود ما 
هو مقرر شرعاً أو قانوانً أو عرفًا«، وعلى الرغم من زايدة التمثيل السياسي للمرأة، لكنَّ هذا التمثيل 
مل ُيرتجم إىل تشريعات أو أداة ضغط على املؤسسات التشريعية، إذ ال تزال مسودة مشروع قانون 
مناهضة العنف األسري اليت ُعِرَضت قبل 8 سنوات، معلقًة تنتظر اإلقرار من الربملان العراقي منذ 
2015، ومشروع القانون نصَّ على تشكيل »مديرية محاية األسرة« اليت تتوىل البحث والتحقيق 
يف شكاوى العنف األسري وتشكيل حمكمة متخصصة ابألسرة تتوىل التحقيق يف قضااي العنف 
األسري ومتنح القاضي املختص حق إصدار قرار محاية للضحية وإيداعها مبالجئ آمنة، إذا استشعر 
أنَّ هنالك خشية على حياهتا وسالمتها، وقد ألزم املشروع وزارة العمل والشؤون االجتماعية إبنشاء 
واملساعدة  الدعم  وتقدمي  عمومها،  العراق  حمافظات  يف  األسري  العنف  لضحااي  اآلمنة  املراكز 
العراقية استحداث  العالج وإعادة أتهيلها نفسياً، إذ حاولِت احلكومة  للضحية عن طريق توفري 
مديرية محاية األسرة والطفل من العنف األسري سنة 2009، إالَّ أنَّ دورها على األرض ال يزال 

8.وزارة التخطيط العراقية ، اجلهاز املركزي لالحصاء ، اجملموعة االحصائية )2018-2019(، مصدر سابق.
9.شيالن سالم حممد ، املعاجلة اجلنائية للعنف ضد املرأة يف نطاق األسرة )دراسة حتليلة مقارنة( ، املركز العريب للطباعة والنشر 

واتوزيع ، القاهرة ، ط1 ، 2017، ص89.  
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حمدوداً جدًا)10(.
انعدام االستقاللية املادية: الزواج املبكِّر يف اجملتمع العراقي حيرم الفتيات من فرص التعليم، . 5

ا غري  وجيعل إمكانية االستقالل املادي للفتاة شبه مستحيل، وابلتايل حينما جتد املرأة املعنَّفة أنَّ
هلا  املأوى  وجود  لتضمن  الزوج؛  تعنيف  بتحمُّل  تستمر  أطفاهلا  وإعالة  نفسها  إعالة  على  قادرة 

وألطفاهلا)11(.
أسباب أخرى: منها غياب اخلطاب الديين املؤثِّر، إذ تتذرَّع بعض األحزاب الدينية ببعض . 6

اآلراء الفقهية؛ لعرقلة مترير قانون مناهضة العنف األسري، ، وإنَّ انتشار التنمر والتحرش واالبتزاز 
املنصات  تلك  تكون  أن  من  بداًل  الظاهرة  استفحال  من  زاد  التواصل  اإللكرتوين على شبكات 
ساحات نقاشية إجيابية ونوافذ توعية، فضاًل عن بؤس خطاب التيار النسوي يف العراق الذي من 

املفرتض أن يكون دوره أساسياً يف تفكيك هذه املأساة)12(. 
نتائج الدراسة:

أجرى الباحث استبياانً حول موضوع العنف األسري يف العراق، إذ أطلق استمارة إلكرتونية 
على منصة التواصل االجتماعي  )الفيس بوك( لــ 72 ساعة ، وشارك 506 شخص يف االستبيان، 

توزعت بني 50.6 % ذكور و 49.4 % إانث، كما يظهر يف الشكل رقم )1(. 
الشكل رقم )1(: توزيع العينة حسب النوع االجتماعي

10. شيالن سالم حممد ، املصدر السابق ، ص93.
11.أمحد مصطفى علي و ايسر حممد عبد هللا ، جرائم العنف األسري وسبل مواجهتها يف التشريع العراقي )دراسة مقارنة( ، جملة 

الرافدين للحقوق ، اجمللد )15( ، العدد 55 ، 2012، ص359. 
12.زينب املالح ، مصدر سابق.

احلد من العنف األسري
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أظهرت العينة تدىنِّ املستوى املعاشي، إذ إنَّ أكثر من 39 % يتقاضون أقل من 500 ألف 
دينار شهرايً، وفقط 27.7 % يزيد دخلهم الشهري على مليون دينار، وكما يتضح يف الشكل 

رقم )2(. 
الشكل رقم )2(: توزيع العينة حسب الدخل الشهري

   إنَّ معظم املبحوث عنهم )57.5 %( يعتقدون أبنَّ مستوى دخل األسرة له دور يف 
العنف األسري، حسب ما يظهر يف الشكل رقم )3(، وُأكِّدت أمهية العامل االقتصادي، إذ اعتقد 
75 % أبنَّ العامل االقتصادي له دور يف تنامي العنف األسري، حسب ما يظهر يف الشكل رقم 

 .)4(
الشكل رقم )3(: آراء املبحوث عنهم جتاه دور املستوى املعاشي يف العنف األسري
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الشكل رقم )4(:  اراء املبحوثني ازاء دور العامل االقتصادي يف العنف األسري

العنف  تنامي  يف  األسرية  التدخالت  دور  على   )% 74.5( العينية  أكَّدت  ما  حسب 
األسري، حسب ما يظهر يف الشكل رقم )5(. 

الشكل رقم )5(: آراء املبحوث عنهم جتاه دور التدخالت األسرية )األهل واألقارب( يف 
تنامي حاالت العنف األسري

األسري، 43.7 %  للعنف  األكثر عرضة  النساء هنَّ  أنَّ  املبحوث عنهم  واعتقد معظم 
فتيات و15.8 % األمهات، مقارنة بــ 12.6 % ممَّن اعتقدوا أنَّ األوالد هم األكثر عرضة للعنف 

األسري، حسب ما يظهر يف الشكل رقم )6(. 

احلد من العنف األسري
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الشكل رقم )6(: آراء املبحوثني عنهم جتاه الفئات األكثر تعرضاً للعنف األسري

واشرت اجاابت املبحوثني االنتشار الواسع للعنف األسري يف العراق، اذ تعرض 23.6 % إىل 
عنف جسدي ، و 53.7 % إىل عنف نفسي ، 49.6 % إىل عنف لفظي، 22.2 % إىل 
عنف جمتمعي، 6.6 % إىل عنف جنسي، 50.7 % إىل اإلمهال، وحسب ما يظهر يف الشكل 

رقم )7(. 
الشكل رقم )7(: مممارسات العنف األسري اليت تعرَّض هلا املبحوث عنهم
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إنَّ معظم املبحوث عنهم )55.5 %( يعتقدون أنَّ تشريع ما يُعرف بقانون العنف األسري 
ُيسهم يف احلدِّ من املمارسات العنيفة، وحسب ما يظهر يف الشكل رقم )8(. 

الشكل رقم )8(: آراء املبحوث عنهم حول فاعلية تشريع قانون العنف األسري

واقرتح املبحوث عنهم مقرتحات عديدة للحد من حاالت العنف األسري، متثلت بتشريع 
وتفعيل قانون مكافحة العنف األسري، وإعداد برامج وورش توعوية وتثقيفية، وتوفري فرص العمل 
بصورة متساوية، وزايدة دخل األسرة، ومنع زواج القاصرين، وتفعيل دور منظمات حقوق اإلنسان؛ 
للحد من اخلروقات اليت حتدث داخل األسر، فضاًل عن توجيه اإلعالم إلشاعة روح األلفة واحملبة 
داخل األسرة ومنع القنوات واملنصات اليت تشيع روح العنف داخل اجملتمع، فضاًل عن ذلك فقد 
اقرتح بعض من املشاركني حباجة ضحااي العنف األسري إىل العالج عن طريق أتهيلهم مبراكز خاصة 

خمصَّصة هلم وإعادة دجمهم مع اجملتمع.
احللول املقرتحة اليت من شأهنا معاجلة العنف األسري.

تعليمات . 1 القانون، وإصدار  به من عقوابت وفق  يرتبط  العنف األسري وما  قانون  إقرار 
ملزمة يـُْعَمُل هبا من قبل اجلهات ذات العالقة.

العمل ابلقوانني اليت ختتص حبماية املرأة والطفل.. 2
احلد من زواج القاصرات.. 3

احلد من العنف األسري
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وجود دار آمن يف كل حمافظة للنساء املعنَّفات.. 4
تعطيل العمل مبادة 41/1 يف قانون العقوابت العراقي رقم 111 لسنة 1969.. 5
تواجد مرشد نفسي يف قطاعات الدوائر احلكومية كافة.. 6
توعية األسر العراقية حول التنشئة السوية ألطفاهلم من دون تعريضهم للعنف.. 7
عن . 8 ختلفهم  حال  يف  الوالدين  وحماسبة  األمية،  على  للقضاء  التعليم؛  إبلزامية  االهتمام 

التحاق أبنائهم يف املدارس.
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املصادر:
أ. جالل إمساعيل حلمي، العنف األسري، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، .1

.1999
يف .2 مواجهتها  وسبل  األسري  العنف  جرائم  عبد هللا،  حممد  ايسر  و  علي  مصطفى  أمحد 

التشريع العراقي )دراسة مقارنة(، جملة الرافدين للحقوق، اجمللد )15(، العدد 55، 2012.
حيدر التكريل، األايم القادمة، مقال منشور يف صحيفة املثقف، العدد 5207، بتاريخ  7 .3

. 2020 / 12/
زهري املالكي، نظرة حتليلية على مسودة قانون مناهضة العنف األسري، مقال منشور، موقع .4

كتاابت https://kitabat.com/ ، اتريخ الدخول إىل املوقع 7 / 12 / 2020.
زينب املالح، العنف األسري يف العراق أسباب الظاهرة املستفحلة وطرف خيط النجاة، .5

،https://www.noonpost.com/content/36786 )مقال منشور يف موقع )ن
 اتريخ الدخول إىل املوقع 7 / 12 / 2020.

الطفل، حبث .6 املوجَّه ضد  األسري  العنف  معوشة،  احلفيظ  عبد  و  طبال  بو  الدين  سعد 
منشور، امللتقى الوطين الثاين حول االتصال وجودة احلياة يف األسرة 9 – 10 نيسان 2013، 

جامعة قاصدي مرابح، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، ورقلة، اجلزائر.
حتليلية .7 )دراسة  األسرة  نطاق  يف  املرأة  ضد  للعنف  اجلنائية  املعاجلة  حممد،  سالم  شيالن 

مقارنة(، املركز العريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط1 ، 2017.
عبد احملسن بن عمار املطريي، العنف األسري وعالقته ابحنراف األحداث لدى نزالء دار .8

املالحظة االجتماعية مبدينة الرايض، رسالة ماجستري )منشورة(، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، 
.2006

احلد من العنف األسري
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قانون العقوابت العراقي رقم 111 املادة )41 /1( لسنة 1969 املنشور يف جريدة الوقائع .9
العراقية، العدد 1778 بتاريخ 15 / 9 / 1969.

القانون املدين العراقي املادة )40( لسنة 1951 املنشور يف جريدة الوقائع العراقية ،العدد .10
3015 بتاريخ 8 / 9 / 1951 .

قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 104 / 48 الصادر بتاريخ 20 / 1 / 1993، منشور .11
على موقع األمم املتحدة حلقوق اإلنسان على املوقع اإللكرتوين

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ 
 ،ViolenceAgainstWomen.aspx

اتريخ الدخول إىل املوقع 7 / 12 / 2020 .
وزارة التخطيط العراقية، اجلهاز املركزي لإلحصاء، اجملموعة اإلحصائية )2018 - 2019( .12

،/http://cosit.gov.iq/ar منشورة على املوقع الرمسي للجهاز املركزي لإلحصاء على املوقع
 اتريخ الدخول إىل املوقع 7 / 12 / 2020.
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الفساد  مثل  خمتلفة  حتدايت  السياسي  واالستقرار  العام  والقطاع  العراقي  االقتصاد  يواجه 
واالقتصاد الريعي والبطالة والعنف السياسي، وان التعليم بصورة عامة، واألمية بصورة خاصة، هي 
نتيجة لكلِّ هذه العوامل، يُعتقد أنَّ حمو أمية الكبار يف العراق يصل إىل حوايل 50 % منذ العام 
2018، وفًقا ملصادر خمتلفة1، ومُيكن تعريف املتعلم أبنَّه شخٌص عنده املهارات األساسية للقراءة 
والكتابة واملهارات العددية، أمَّا يف العراق ُيشار إىل أيِّ شخٍص يبلغ من العمر 15 عاماً فما فوق 

ويفتقر إىل هذه املهارات أبنَّه أمِّي.
النظام  من  العراق  يف  والبحوث  والعلوم  التعليم  جماالت  على  طرأت  اليت  التأثريات  إنَّ 
العراق  واحتالل  والغزو  التسعينيات،  والعقوابت يف  اإليرانية  العراقية  واحلرب  السابق  االستبدادي 

بقيادة الوالايت املتحدة، والفساد املستشري الناتج واضحة وضوحاً كبرياً.
للعراق اتريخ طويل يف التعامل مع األمية، إال أنَّ الظروف السياسية املختلفة أدَّت إىل تصعيد 
املشكلة على مرِّ األزمان، إذ كانت األمية مؤشراً على نقص القوى العاملة املاهرة واملدرَّبة يف العراق، 
وكان لذلك انعكاسات كبرية على اقتصاد البالد، إذ كان العراق الدولة العربية الوحيدة الغنية ابلنفط 
اليت مل َتعتمْد على العمالة األجنبية، وخدمت محلة حمو األمية النظام البعثي االستبدادي يف تعزيز 

أيديولوجياته السياسية.
العام  حبلول   % 20 إىل  وخفضه  األمية،  حملاربة  قانوانً  العراق  أصدر   ،1971 العام  يف 
1987 وفقاً ملنظمة اليونسكو، وكان هنالك ما يقدَّر بنحو 2.2 مليون أمِّي ترتاوح أعمارهم بني 
1.العراق - معدل حمو االمية، إمجايل البالغني ) % من السكان 15 سنة فأكثر( - بياانت 2000 - 2018 | توقعات عام 

Tradingeconomics.com  2020 “. أن دي
https://tradingeconomics.com/iraq/literacy-rate-adult-total-percent-of-people-  
ages-15-and-above-wb-data.html

سعدون مصطفى. 2018. “ملاذا ارتفعت نسبة األمية يف العراق؟” املونيتور. 10 ديسمرب 2018.
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/12/iraq-illiteracy-education-
culture.html

معالجة محو األمية في العراق
زيدون الكناني 
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15 و 44 يف البالد يف العام 1974، وقدم مؤمتر بغداد حملو األمية اإللزامية يف أاير 1976 
خطًة حلملة وطنية؛ ملكافحة األمية، نـُفَِّذ القانون العام رقم 118 يف العام 1978 لتوفري التعليم 
اإللزامي اجملاين للجميع: األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني 6 و 15 عاماً يستمرون يف مدرسة 
ابتدائية أمدها 6 سنوات مث مرحلة التعليم الثانوي املتوسط لـ)3( سنوات، ومزيد من التفاصيل حول 

لوجستيات احلملة اجلماهريية متوفرة يف امللحق.
ُترتجم معدالت األمية املرتفعة إىل عقبة رئيسة أمام التقدم االقتصادي واالجتماعي والسياسي 
لألمة، وحتصل اجملموعات األمية على إمكانيات وصول حمدودة اىل عدد من الفرص مثل التعليم 
وتنمية املهارات احلياتية واستعمال التقنيات واألساليب الفنية اليت ميكن أن حتسن نوعية حياهتم 
من أجل التكيف مع التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية املتنامية2، وبصورٍة إحصائية، فمن 
يون من نقص املياه والصرف الصحي والغذاء والدخل املعاشي  املرجَّح أن تعاين األسر ذات آابء أمِّ

والكهرابء وزايدة فرص اإلصابة ابملرض.
لألمية أتثري مباشر على املشاركة االجتماعية واآلفاق املدنية، إذ حترُّم الشباب العراقي من أن 

يكون هلم صوت يف املؤسسات االجتماعية والسياسية3. 
هتدف ورقة السياسات هذه إىل تقدمي نج مستدام حملو األمية والتعامل معها بعدِّها مسألة 
ا هتدف  ملحَّة، وال هتدف الورقة إىل تعزيز قطاع التعليم يف العراق بعد العام 2003 فحسب، وامنَّ

أيضاً إىل تطوير التطورات االجتماعية واملؤسسية والبيئية هلذه القضية.
ملاذا هذه القضية مهمة؟

ستعمل على تطوير جمتمع متعلم ومبتكر.	 
ستحد من التطرف والتجنيد يف اجلماعات املتطرفة.	 

2.»اإلطار االسرتاتيجي الوطين حملو األمية يف العراق«. 2011. 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/Iraq.pdf

»MDGs( 2010(. 3.»تعلم القراءة والكتابة ابحلقائق واألرقام: عنصر رئيس يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/F654A7976C-  
363DE28525779F0074DDA0-Full_Report.pdf
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ستزيد من املساواة بني اجلنسني يف املناطق الريفية والفقرية.	 
املدنية 	  املؤسسات  سيعزز  ممَّا  املدين،  اجملتمع  من  نشطة  مشاركة  األمية  حمو  محلة  ستتطلب 

واملنظمات غري احلكومية.
ستعمل جهود حمو األمية على حتسني عمل املؤسسات على املدى الطويل.	 
ستعمل مبادرات حمو األمية على تطوير املعرفة اللغوية والقانونية والثقافية للمواطنني.	 
يني على تطوير مواقف ثقافية واجتماعية 	  ستساعد برامج التعليم غري النظامي وحمو األمية األمِّ

واقتصادية أكثر استنارة.
ه املواطنني؛ ملمارسة حقوقهم ومسؤولياهتم حنو املواطنة النشطة.	  ع حمو األمية وتوجِّ ستشجِّ

مؤشرات األمية
األمية يف العراق هي نتيجة ألسباب سياسية واقتصادية واجتماعية خمتلفة، وتنبع األمية من 

التسرب من املدرسة، ولفهمها جيب أن نتحرى أسباب عدم االلتحاق ابملدارس:
أدَّت املراحل األوىل من الغزو اىل انتقال سريع وغري منظم ملنهج التعليم، إذ كان مليئاً ابلدعاية 	 

السياسية البعثية.
كان ملوجات النزوح منذ اندالع الفتنة الطائفية يف البالد عام 2006 أثر خطري.	 
مَينع بعض اآلابء أطفاهلم من الذهاب إىل املدرسة؛ ألسباب ثقافية أو أمنية أو مالية، وهذا 	 

يتجلَّى جتلياً أكرب بني االانث.
التمويل والعمل: تعتمد بعض العائالت مالياً على رواتب أبنائها ممَّا يؤدِّي ألْن يرتك العديد من 	 

الطالب املدرسة من أجل العمل.
املدرسة البعيدة: ال تزال العديد من املناطق الريفية والفقرية تعاين من بعد املسافة عن املدارس.	 

معاجلة حمو األمية يف العراق
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مؤشرات ما بعد حرب داعش
إنَّ النزوح من احلرب ضد داعش وتدمري املدارس يف احملافظ اليت احتلها داعش مها مؤشران 

إضافيان:
لعبت موجات النزوح جراء حرب داعش )2017-2014( دوراً حيوايً يف زايدة معدالت - 

األمية.
يعيش أكثر من 3.5 مليون شخص يف خميمات مع فرص حمدودة للتعليم، وعند عودهتم إىل - 

مناطقهم يف نينوى واألنبار وصالح الدين، استمرت حمدودية الوصول إىل التعليم بسبب تدمري 
املدارس من قبل داعش.

تفتقر املدارس يف املناطق احملررة إىل التمويل والقرطاسية، كما أنَّ الصفوف مكتظة بعدٍد كبرٍي - 
ب. من الطُّالَّ

َرْت 89 مدرسة يف املوصل يف أعقاب احلرب يف العام 2017.-  ُدمِّ
املدارس واملراكز الثقافية لألقليات حباجة إىل إعادة إعمار.- 
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أسباب عدم الذهاب إىل املدرسة
الشاابت األميات

رفض اآلابء
احلالة املالية

مرض
العمل

بُعد املدرسة
أسباب اخرى

الشباب األميون

رفض اآلابء
املالية
مرض
العمل

بعد املدرسة
أسباب اخرى

)GOI NYS 2009( املصدر: احلكومة العراقية ، املسح الوطين العراقي للشباب واملراهقني

معاجلة حمو األمية يف العراق
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بدائل سياساتية

أ: توصيات سياساتية:
أواًل: وضع خطة إسرتاتيجية وطنية هتدف إىل حمو األمية على خمتلف املستوايت )الوطنية 

واإلقليمية واحمللية( لضمان آلية ذات أهداف مشرتكة.
يتطلب تنفيذ خطة حمو األمية دعماً على أرض الواقع على املستوايت كافَّة – إذ جيب أن 	 

يكون لكلِّ حمافظة وقضاء وحملة اسرتاتيجيات تناسب احتياجاهتا وواقعها.
اجملاالت، ممَّا 	  التعليم يف خمتلف  بفهم حمدودية فرص  األمية  العليا حملو  للجنة  سيسمح ذلك 

سيؤدِّي إلعادة بناء مدارس دائمة ومراكز حمو األمية يف املناطق الريفية والفقرية.
اثنياً: توظيف اخلرجيني العاطلني عن العمل للمشاركة يف احلملة بصفة معلمني أو إداريني

غري 	  اخلرجيني  من  للعديد  العملية  اخلربة  وتوفري  البطالة  مبعاجلة  أيضاً  للحملة  هذا  سيسمح 
املتمرسني.

م هم اجلسر بني طالب حمو األمية وعامل املعرفة 	  القيام بتدريبات خاصة ملعلمي حمو األمية؛ ألنَّ
والقيم واملناهج.

اثلثاً: ضم اهليئة العليا حملو األمية اىل جملس الوزراء
توفري الشفافية الكاملة جمللس الوزراء أبكمله والسماح لرئيس الوزراء ابإلشراف على الربانمج 	 

ابنتظام.
سيضمن ذلك حصول احلملة على التمويل الذي حتتاجه.	 

ب: خارطة الطريق:
ا تليب كل  يتطلب جناح محلة حمو األمية اجلماعية يف عراق اليوم ختطيطاً فعااًل للتأكد من أنَّ
عنصر على حدة، بدءاً من النظر يف كل منطقة مستقلة وتنوع طرق التدريس مع البالغني واملراهقني.
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البياانت: تطوير قاعدة بياانت متقدمة تكون مسؤولة عن مجع البياانت والتخطيط والنشر، . 1
واألهم من ذلك، مراقبة وتقييم التقدم والنتائج.

احلساب / القياس: حلساب معدالت حمو األمية الدقيقة ونشرها على أساس املؤشرات واألعمار. 2
احملتملني . 3 والدوليني  واإلقليميني  احملليني  املصلحة  إىل أصحاب  الوصول  والتمويل:  الشراكات 

للحصول على الدعم التنظيمي واملايل املمكن. )أمثلة: األمم املتحدة، اليونسكو، اليونيسف، 
االحتاد األورويب، دول جملس التعاون اخلليجي، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، كندا، مؤسسة 

قطر، مؤسسة التعليم فوق اجلميع(.
منهج حمو األمية: إنشاء برامج حمو األمية املختلفة؛ لتلبية احتياجات خمتلف األعمار واملهن . 4

ومستوايت معرفة القراءة والكتابة.
التوظيف: توظيف اخلرجيني العاطلني عن العمل؛ ليصبحوا معلمني أو مديرين حلملة حمو األمية.. 5
تدريب املعلمني على حمو األمية: وضع طرائق ومواد التدريس، وإجراء محلة مصغرة من التدريب . 6

وورش العمل ملعلمي حمو األمية املختارين؛ إلعداد أنفسهم من أجل ضمان اتباع نج وطريقة 
تدريس متناسقة.

التوظيف طويل األجل: التواصل مع أصحاب املصلحة احملليني احملتملني مجيعهم؛ لتقدمي قائمة . 7
ابلوظائف اليت تتطلب مهارات القراءة والكتابة األساسية، من أجل تقدمي قيمة طويلة األجل 

يني العاطلني عن العمل وتعزيز فرص العمل. للعديد من األمِّ
عدم وجود مدارس يف املناطق الريفية: ضمان بناء مباين مدرسية دائمة ومستدامة يف املناطق . 8

الريفية، إذ ُيشكِّل نقص املدارس عاماًل كبرياً يف معدالت التسرب من املدرسة.
القوى العاملة واألماكن احلالية: ستكون املباين املدرسية املوجودة ابلفعل مفتوحة أيضاً؛ لفصول . 9

حمو األمية املسائية واملعلمني مدعوون أيضاً للمشاركة.
 اإلنفاذ احلكومي: تعديل القانون القائم ابلفعل بطريقة تقدم نوعاً من التنفيذ للمشاركة.. 10
 الرواتب: ختصيص رواتب للمشاركني )مدرسون ، وإداريون ، وطالب(.. 11

معاجلة حمو األمية يف العراق
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ج: السياسات القائمة:
محلة العراق الشاملة حملو األمية )السبعينيات(:

ميكننا أن نتعلم دروساً خمتلفة من املناهج املتنوعة جتاه األمية يف العراق، مع مراعاة الظروف 
ا حركة مجاهريية تتطلب  والديناميكيات احلالية، فمنذ محلة حمو األمية يف السبعينيات، نالحظ أنَّ
جهداً وطنياً عن طريق التعاون بني الدولة )بصفتها الراعي واملنظم( واجملتمع )بصفتهم متطوعون على 
مستوى القاعدة(، ومن املهم أيضاً مالحظة أنَّ احلملة اجلماهريية الشاملة يف السبعينيات قد أولت 
اهتماماً ألمهية استمرار محلة حمو األمية إىل أضيق مستوايت احلكم الذايت احمللي )انظر امللحق ب(.

اإلطار الوطين إلسرتاتيجية حمو األمية يف العراق )2011 - 2015(:
الوطين  »اإلطار  طريق  عن  العراق كان  يف  األمية  جتاه  وأكادميي  سياسي  نج  أهم  إنَّ 
إلسرتاتيجية حمو األمية يف العراق«، وإسرتاتيجية حمو األمية هي إطار عمل أُنِشئ بني وزارة الرتبية 
ومكتب اليونسكو – العراق، ويهدف اإلطار إىل حتقيق خطة إسرتاتيجية من شأنا احلد من األمية 
بني الذكور واإلانث يف العراق بنسبة 50 % بنهاية العام 2015، وأتيت نتيجة للعديد من ورش 

العمل واللقاءات والندوات التعاونية، إذ تتطلب اإلسرتاتيجية سبع طرائق للتدخل:
أ. احلكم.

ب. بناء القدرات.
ت. الشراكة واملشاركة اجملتمعية.
ث. إذكاء الوعي وتعبئة اجملتمع.

ج. رصد وتقييم.
ح. برامج تعليمية معادلة.

خ. بيئة الفصل الدراسي، إذ كل جمال من جماالت التدخل هذه يشكل حتدايً يف حد ذاته.
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أصحاب املصلحة / الكياانت الالزمة للمشاركة:
وزارة الرتبية.	 
دائرة حمو األمية.	 
منظمات اجملتمع املدين.	 
جمالس احملافظات.	 
مراكز حمو األمية.	 

قانون حمو األمية الربملاين العراقي )2011(:
أقرَّ جملس النواب العراقي قانون حمو األمية يف 8 أيلول 2011 خالل جلسته التشريعية 

السابعة والعشرين.
وحبسب القانون، يُعرَّف األمِّي أبنَّه »كلُّ مواطن أمت اخلامسة عشرة من عمره، وال يعرف 
القراءة والكتابة، ومل يبلغ املستوى التعليمي املطلوب«، كما يعرِّف القانون مستوى احلضارة على 
أنَّه »امتالك الفرد ملهارات القراءة والكتابة واحلساب، بوصفهنَّ وسيلة لتطوير حياته املهنية، ورفع 
حقوق  ممارسة  من  متكينه  إىل  يؤدِّي  وممَّا  واالقتصادية،  واالجتماعية  الثقافية  معيشته  مستوايت 

املواطنة واملشاركة يف عملية أخذ القرار وأداء الواجبات العامة«.
األمية عن طريق  إجراء محلة حمو  إىل  أيضاً   2011 لعام  العراقي  الربملاين  القانون  يهدف 
هيكٍل مكوَّن من ثالثة مستوايت: )احملافظة، واملديرية، والنواحي(، وأيخذ القانون أمهية أخذ القرار 
املستقل والتنظيم داخل كل إدارة. أنشأ القانون اهليئة العليا حملو األمية واهليئة التنفيذية حملو األمية 

وجمالس حمو األمية يف كل من اإلدارات املذكورة آنفاً.
االرتقاء ابلواقع السياسايت

جيب أن تكون اهليئة العليا حملو األمية حتت إشراف رئيس الوزراء نفسه، وجيب أن تكون 
جزءاً من جملس الوزراء، وإنَّ تنوع املستشارين من خمتلف الوزارات واإلدارات يعكس ابلفعل ضرورة 

معاجلة حمو األمية يف العراق
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التقارب بني اهليئة وجملس الوزراء، وإنَّ ارتفاع معدالت األمية يف العراق وانعكاساهتا على اجملتمع 
واالقتصاد يكفي لتحويل ذلك إىل شأن وطين ُمِلح4.

جيب التعامل مع قانون حمو األمية بعدِّه دعوة لبدء محلة مجاهريية، إذ قد يؤدي دفعه ليصبح 
إبطاء  إىل  أهدافه  لتحقيق  لسنوات  توقعات الحتياجه  به ووضع  اخلاصة  جلانه  له  آخَر  مشروعاً 
العملية، وجيب أن تكون اخلطة اإلسرتاتيجية الوطنية مبثابة تنفيذ إلزامي حلملة حمو األمية اليت جيب 
مراقبتها واإلشراف عليها مباشرة من قبل جملس الوزراء عن طريق املشورة الصادرة عن اهليئة العليا 

املنضمة حديثاً.
جيب أن أيخذ القانون يف االعتبار زايدة متويله؛ ألنَّ تدريب اخلرجيني العاطلني عن العمل 
ليصبحوا معلمني وإداريني حملو األمية، وتزويدهم ابملواد واملعدات التعليمية هو عامل حاسم لنجاح 
هذا املشروع - والنقص الواضح يف التمويل خالل محلة حمو األمية يف مجيع أحناء العامل، ومراكز حمو 
األمية يف الدولة أو تلك اليت مل ُتنَب بعد على الرغم من تلقي التمويل يعكس سوء إدارة التمويل أو 

نقص التمويل أو كالمها.

اخلامتة
واجهت أزمة األمية أوجه قصور سياسية وإدارية؛ بسبب تفشي الفساد وعدم كفاية االهتمام 
احلكومي واألزمات االقتصادية اليت أثَّرت أيضاً على البطالة والكهرابء والبنية التحتية وشحة املياه 
وانعدام األمن والعديد من املشاكل األخرى، وتعزيز حمو األمية يف بلد ما أمر ابلغ األمهية لتنمية 
الفرد، ويؤدي متكني األفراد إىل إنشاء جمتمع مؤهل يلعب دوراً يف تنميته االجتماعية واالقتصادية 

والسياسية.
هتدف ورقة السياسة هذه إىل معاجلة مشكلة األمية يف العراق عن طريق عناصر خمتلفة، فهي 
تبدأ ابلتخطيط حلملة حمو األمية والتأكد من عدد األميني واملواد التعليمية املطلوبة، إذ جيب أن 
تتضمن اخلطة املتطلبات الدائمة حملو األمية والتعليم على املدى الطويل، مثل بناء مدارس جديدة 
يف املناطق الريفية، وتركز ورقة السياسة هذه أيضاً على متكني اخلرجيني العاطلني عن العمل بصفة 

4. قناة افاق الفضائية. 2019. “شاهد .. ما هي احللول إلجناح اهليئة العليا حملو االمية يف العراق وجعلها مثل الدول اجملاورة.
https://www.youtube.com/watch?v=1T8ON9GEYIg
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معلمني وإداريني حكوميني جزءاً من محلة على مستوى الدولة، إذ ستمكنهم من بناء اخلربة ودجمهم 
يف قطاع التعليم واجملاالت األخرى املتوافقة مع محلة حمو األمية، ومن احملتمل أن مُتوَّل عن طريِق 
ختصيص ميزانية حكومية، ومجع األموال من أصحاب املصلحة الرتبويني اخلارجيني، فضاًل عن دعم 

الصناعات املهتمة اليت حتتاج إىل عمال متعلمني )ممَّا سيزيد أيضاً من قابلية التوظيف(.
وأخريًا، فإنَّ دمج اهليئة العليا حملو األمية يف جملس الوزراء سيؤكد ويغين قطاع التعليم بوصفِه 

ركيزة يف تنمية العراق بعد العام 2003 على املدى الطويل.

معاجلة حمو األمية يف العراق
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مقدمة:
ترافقت سيطرة تنظيم )داعش ( على مساحات شاسعة من مشال العراق يف العام 2014 ، 
مع أفعال شنيعة ال ميكن تصورها، ارتكبها املنتمون للتنظيم  ضد األيزيديني، وهم مكوِّن أصلي عرقي 
ديين يسكن العراق منذ قرون )1(. إنَّ جمزرة جبل سنجار اليت حدثت يف 3 آب 2014 واجلرائم اليت 
ارُتكبت حبق هذا املكوِّن مشلت قتل رجاله وفتيانه، وتعريض نسائه وفتياته للعبودية اجلنسية واحلمل 
القسري)2(، واالجتار ابلبشر وجتنيد األطفال واعتناق القسري لغري دينهم)3(.كما مشلت الفظائع ضد 
من  يقرب  ما  إن    . األيزيدي)4(  الشعب  روح  وتدمري  والدينية،  الثقافية  مواقعهم  تدمري  األيزيديني 
3000  امرأة وفتاة ال يزلنَّ يف ِعداد املفقودين حىت االن، وال تزال املقابر اجلماعية غري مستخرجة 
من القبور)5(، كما مل يـَُقاَض اجلناة على جرمية اإلابدة اجلماعية؛ بسبب عدم وجود اإلطار القانوين 

املناسب للمحاكمة)6(.
1. »تقرير: تدمري روح  األيزيديني « )رشيد الدولية( ص. 29.

>/https://rashid-international.org/publications/report- destroying-the-soul-of-the-yazidis< 
 متت الزايرة يف 13 كانون الثاين )يناير( 2021.29.

2. ديف فان زونني وخوجري ويراي، »اإليزيدية وجمتمعها يف العراق« )معهد أحباث الشرق األوسط 2017( 
>https://www.jstor.org/stable/resrep13635.5< ُوِصَل إليه يف 13 نوفمرب 2020.

اندية الدايل وأندرو مومفورد وكيفن ابليس، »مل ميت بعد: أتسيس وتنظيم العبودية من قبل الدولة اإلسالمية« ]2020[ دراسات 
  https://www.tandfonline.com/doi/full /10.1080/1057610X.2020.1711590  1يف الصراع واإلرهاب

ُوِصَل إليه يف 24 نوفمرب 2020.
3. فالرياي سيتوريلي وساريتا أشرف، »توثيق دميوغرايف هلجوم داعش على قرية كوجو األيزيدية« 25.

4. »تقرير: تدمري روح األيزيديني« )رقم 1(.
5. »ست سنوات بعد اإلابدة اجلماعية، جيب على اجملتمع الدويل إعطاء األولوية للعدالة للمجتمع اإليزيدي/ أخبار األمم املتحدة« 

>https://news.un.org/en/story/2020/08/1069432< متت الزايرة يف 13 يناير/ كانون الثاين 2021

https: // news. un.org/en/story/2020/08/1069432 https://news.un.org/en/story/2020/08/1069432.
6. هاجر م. ابقر  ، »مسها وأنت تعيبها: تقييم الرد القانوين للعراق على جرائم داعش« )شبكة أحباث العلوم االجتماعية 2019( 
SSRN Scholarly Paper ID 3509679 >https://papers.ssrn.com/abstract=3509679< ُوِصَل إليه يف 13 يناير 
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هل يستطيع العراق المساعدة في منع مخاطر اإلبادة 
الجماعية في المستقبل؟

هاجر باقر

هل يستطيع العراق املساعدة يف منع خماطر اإلابدة اجلماعية يف املستقبل؟



122

برانمج سياسات العراق

ومع األخذ بعني االعتبار تعريف اإلابدة اجلماعية  مبفهومها القانوين،)7(وكذلك األدبيات 
والواثئق الناشئة اليت تـُْثِبُت أنَّ األيزيديني قد تعرضوا لإلابدة اجلماعية وفقاً لتعريفها القانوين)8(، مُيكُن 
اْستـُْعِمَل مصطلح اإلابدة  بينما  ا ظاهرة تدمري مجاعي.)9( إذ  فـَْهَم اإلابدة اجلماعية على أنَّ أيضاً 
اجلماعية على نطاق واسع عند اإلشارة إىل الفظائع اليت ارتكبها تنظيم)داعش( ، إال أن األيزيديني 

أنفسهم يستعملونه أيضاً لإلشارة إىل حوادث االضطهاد اليت تعرضوا هلا منذ عقود)10(.
لقد أقرَّ اجملتمع الدويل أبنَّ اجلرائم اليت ارتكبها )داعش( ضد اجملتمع األيزيدي يف العراق 
تشكِّل جرائم إابدة مجاعية )11(، وأصدر جملس الوزراء العراقي مرسوماً تنفيذاًي يعترب اجلرائم  ضد 
األيزيديني، فضاًل عن اجلرائم األخرى اليت ارتكبها تنظيم )داعش( ، على انا جرمية إابدة مجاعية)12(. 
إال انه وعلى الرغم من هزمية)داعش( ، فإنَّ خطر الفظائع واإلابدة اجلماعية ضد األيزيديني وغريهم 

من السكَّان املعرضني للخطر يف العراق مستمر)13(.
ُيشري الربوفيسور )جرجيوري ستانتون( ،  الرئيس املؤسس ملنظمة مراقبة اإلابدة اجلماعية، إىل 
أنَّ اإلابدة اجلماعية حتدث خالل عملية مكوَّنة من 10 مراحل)14(،   وال حتدث مراحل اإلعداد 
لإلابدة اجلماعية واإلابدة ذاهتا إالَّ قرب ناية عملية اإلابدة اجلماعية. إذ تسبق هذه املراحل عملية 
تصنيف اجملموعة املستهدفة إىل “هم” يف مقابل “حنن”، وجتريدهم من إنسانيتهم، واضطهادهم 
7. إميانويل غيماتشا، »اإلابدة اجلماعية ضد الشعوب األصلية: جتارب جلان احلقيقة يف كندا وغواتيماال« )2019( 10 جملة 

سياسات الشعوب األصلية الدولية.
https://www.ushmm.org/m/pdfs/Iraq-Bearing-< ›8. تقرير الشاهد العراقي 111215. يب دي إف

Witness-Report-111215.pdf< ُوِصَل إليه يف 9 يناير 2021، 18-21.
9. ديفيد مومشان، »حنن وهم: اهلوية واإلابدة اجلماعية« 22.

10. غالًبا ما يزعم اليزيديون أنم تعرضوا لـ 74 إابدة مجاعية عرب التاريخ. انظر جونش مراد تيزكور وزينب كااي واباير مصطفى 
سيفدين، »البقاء والتعايش واالستقاللية«: 24.

Yazda( >https://www.yazda.org/genocide-recogni-( اجلماعية اإلابدة  االعرتاف ب  يزدا |   .11
tion< ُوِصَل إليه يف 25 نوفمرب 2020.

12. قرارات جملس الوزراء – اجللسة العادية الثانية عشرة لعام 2015 )مكتب رئيس الوزراء العراقي، 24 آذار 2015(. متوفر 
يف http://www.pmo.iq/press2015/24-3-20151.htm ]مت الدخول يف يناير 2019[.

13. »رحل جيلنا، استهداف الدولة اإلسالمية لألقليات العراقية يف نينوى -تقرير الشاهد العراقي - Pdf.111215« )رقم 9(.
http://genocidewatch.net/genocide-2/8-<‹ 14. غريغوري اتش ستانتون، ›10 مراحل لإلابدة اجلماعية

 http: //genocidewatch.net/genocide-2/ 8.2021 يناير  الوصول 13   >/stages-of-genocide
مراحل من اإلابدة اجلماعية /
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حلقوق  ابنتهاكات  عادة  مسبوقة   تكون  ا  أنَّ التاريخ  عرب  اجلماعية  اإلابدة  عمليات  تبنيِّ  .كما 
اإلنسان  تكون أقل انتشاراً أو منهجية ، واليت ترتبط أبمناط من التمييز أو اإلقصاء على أساس 

الِعرق أو اجلنسية أو اخللفية الدينية)15(.
إذ سبَقِت  ا ال حتدث بني عشية وضحاها،  أنَّ املقارنة لإلابدة اجلماعية  الدراسات  ُتْظِهُر 
اإلابدة اجلماعية يف )سريربينيتشا( سنوات من محالت التضليل والدعاية )16( ، كما تعود جذور 
اإلابدة اجلماعية يف )رواندا( إىل تفضيل األقلية)التوتسي( ضد )اهلوتو( خالل الفرتة االستعمارية 
م “ صراصري” قبل  لـرواندا اليت حكمها البلجيكيون )17(،كما ان )اهلوتو( صوروا )التوتسي( على أنَّ
اإلابدة اجلماعية. )18(  ويف هذا الصدد ُيالحظ )ديفيد مومشان ( حبق أنَّ “ اهلوية هي جوهر أي 

إابدة مجاعية”، وأنَّ “اإلابدة اجلماعية هي نتيجة متطرفة لعمليات اهلوية الطبيعية” )19(.
ويف حني أنَّ كل من اإلابدات  اجلماعية اليت حدثت عرب التاريخ تكون فريدة من نوعها، 
فإنَّ أمناط حدوثها تُقدِّم دروساً للمساعدة يف فهم  ما كان من املمكن  تفاديه من اإلابدة اجلماعية 

ومظاملها اليت ال ميكن إصالحها،  سواء يف اجملتمع ذاته او يف حاالت أخرى.
يقدم هذا البحث توصيات سياسية لتفادي حدوث إابدة مجاعية مستقباًل يف العراق،  ابالعتماد 
على اإلابدة اجلماعية األيزيدية وغريها من األمثلة املقارنة. يقدِّم  البحث أواًل حملة عامة عن العوامل 

15. »تقرير عن منع اإلابدة اجلماعية - تقرير األمني العام )A / HRC / 41/24( )نسخة مسبقة غري حمررة( - العامل« )موقع 
اإلغاثة( >https://reliefweb.int/report/world/report-prevention - تقرير اإلابدة اجلماعية - األمني 

العام - ahrc4124 - نسخة مسبقة غري حمررة< ُوِصَل إليه يف 13 يناير 2021.
https://www.am-< »16. »البوسنة واهلرسك: الذكرى اخلامسة والعشرون ملذحبة سربرنيتشا هي حتذير قامت من التاريخ

ُوِصَل   -nesty.org/en/latest/news/2020/07/bosnia-and-herzears-25th-anniversary-of
إليه يف 2 كانون األول )ديسمرب( 2020.

https://www.oecd.org/ .88 »17. تور سيلسرتوم ولينارت وجييموث، »املنظور التارخيي: بعض العوامل التفسريية
derec/unitedstates/50189653.pdf ،انظر أيضاً مشمان )رقم 10(.  

https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1086&context=edpsy
.chpapers p 119

article=1086؟https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi  .)10 18. مشمان )ن
context=edpsychpapers& ص 21.

19. املرجع نفسه

هل يستطيع العراق املساعدة يف منع خماطر اإلابدة اجلماعية يف املستقبل؟
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اإلابدة  من  املبكرة  املراحل  أساس  شكَّلت  قد  تكون  رمبا  اليت  والتارخيية  واالجتماعية  السياسية 
اجلماعية ضد األيزيديني يف العراق.  تبعا لذلك ،  يقرتح البحث توصيتني بشأن السياسة العامة 
حلكومة العراق ميكن أن تساعد يف منع املخاطر املستقبلية لإلابدة اجلماعية ضد املكوِّانت املعرَّضة 
للخطر، وهذه التوصيتان مها: )أ( إنشاء جلنة للحقيقة، و)ب( اإلصالح الرتبوي.إنَّ حبث السياسة 
هذا يرى اإلابدة اجلماعية لعام 2014 نتيجًة لعدد من العوامل اليت تسببت يف حدوثها وإنَّ خطر 
لإلابدة  اجلذرية  األسباب  معاجلة  غياب  مع  مستمراً  يبقى  املستقبل   يف  اجلماعية  اإلابدة  تكرار 

اجلماعية واستمرارها.
خلفية عن اضطهاد األيزيديني

إن اهلوية األيزيدية أتثَّرت مبصاحل سياسية خمتلفة على مدى اترخيهم.  يعود اضطهاد األيزيديني 
إىل عهد اإلمرباطورية العثمانية، إثر تعرضهم لالعتناق القسري لإلسالم )20( . وخالل النظام البعثي، 
م عرب )21(؛ وهلذه الغاية، ادعى  تعرَّض األيزيديون لسياسة تعريب ممنهجة ُعّرُِفوا خالهلا على أنَّ
النظام البعثي زوراً أنَّ األيزيديني هم من نسل يزيد بن معاوية، حماواًل بذلك إبعادهم عن األكراد عن 
م من أصل عريب، وكذلك ابعادهم عن الشيعة )22(. ويف حني أنَّ سياسات النظام  طريق الزعم أبنَّ
البعثي )23( إىل جانب موجات التطرف وإخفاقات احلكم بعد عام 2003 قد أثَّرت على املكوِّانت 
العراقية مجيعها تقريًبا يف أوقات خمتلفة، فإنَّ أتثري مثل هذه اإلخفاقات واالضطهاد يكون أكرب على 
بعض الفئات املعرضة للخطر، مبا يف ذلك األيزيديني )24(.إنَّ الشعور ابلعزلة بني األيزيديني ليس 
https://www.mei.edu/publications/social-change- 20. تزكور وكااي وسيفدين )رقم 11(. متاح على

amidst-terror-and-discrim-yezidis-new-iraq
21. التغيري االجتماعي وسط اإلرهاب والتمييز: األيزيديون يف العراق اجلديد )معهد الشرق األوسط( ُوِصَل إليه يف 13 كانون 
https://www.mei.edu/publications/social-change-amidst-terror-and-  .2021 الثاين 

discinction-yezidis-new-iraq
22. زاك بوشامب، »األيزيديون العراقيون: ما حتتاج إىل معرفته« )Vox ، 8 أغسطس 2014( 

 >https://www.vox.com/2014/8/8/5982421/yazidis-yezidis-iraq-crisis-bombing<

http://masaratiraq.org/wp-< ”« ُوِصَل إليه 25 نوفمرب 2020.  األقليات يف العراق يب دي اف. ُوِصَل إىل
content/uploads/2013/04/Minorities-in-Iraq.pdf< يف 24 نوفمرب 2020. 

23. »التغيري االجتماعي وسط اإلرهاب والتمييز: األيزيديون يف العراق اجلديد« )رقم 23(.
24. بينما يركز البحث السياسي هذا على األيزيديني حالًة بسبب تعرضهم الفعلي لإلابدة اجلماعية، هناك أمثلة أخرى قابلة للتطبيق 

ال ينبغي إمهاهلا. البهائيون على سبيل املثال حىت اآلن ال ُيسمح بتعريفهم ديناً يف العراق.
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أمراً غري مألوف، وغالباً ما يتمحور حول الشعور بتخلي احلكومة  عنهم وجتاهلها )25(. 
يُعدُّ سوء الفهم احمليط ابلالهوت األيزيدي “السبب اجلذري” الضطهاد األيزيديني )26(، 
إذ غالباً ما تُنشُر الصور النمطية ضد األيزيديني، مثل اإلشارة إليهم ابسم “عبدة الشيطان”،على 
قبول  عدم  ذلك  مبا يف  للقلق،  إاثرة  أكثر  التصرحيات  هذه  مثل  تداعيات  إنَّ  احلقائق.  من  انا 
لتجنيد  خمتلفة  عوامل  على  )داعش(  اعتمد  وبينما  هبم.  جسدي  اتصال  أي  وجتنب  طعامهم 
السكان احملليني،إال أنه ال ميكن اإلنكار أنَّ أحد العوامل اليت استثمر فيها )داعش( من أجل نشر 
م “ عبدة  أيديولوجيته وتربير أعمال اإلابدة اجلماعية هو التصور املوجود عن  األيزيديني على أنَّ
الشيطان” . ويف حالة اإلابدة اجلماعية يف )رواندا(، ُيالحظ الربوفيسور)أليكس هينتون( حبق أنَّ 
“اإلابدة اجلماعية ضد )التوتسي( تكشف عن كيفية تعبئة اهلوايت اليت بنيت اجتماعياً وشكلت 
اترخيياً؛ لتحقيق غاايت كارثية” )27(. شهد صعود التطرف بعد العام 2003 خطاب كراهية ضد 
م كفَّار وخارجون  أنَّ األيزيديني  ُعِرَف  إذ  األخرى،  املكوِّانت  احلال ضد  ما كان  مثل  األيزيديني 
عن القانون )28(، وطالبوا إبعدامهم إذا ما رفضوا اعتناق اإلسالم)29(. وحينما سيطر )داعش( ، 
تطوَّر مستوى االضطهاد ضد األيزيديني بصورة واضحة، مربرين استعبادهم وفق  أيديولوجية دينية 

متطرفة، فضاًل عن إابدهتم، والتربير لفظائعهم ضد هذا املكوِّن )30(. 
لــ  التابعة  اجلماعات  قبل  من  مباشرة  بصورة  اجلماعية  اإلابدة  أعمال  اْرُتِكَبْت  حني  ويف 
التارخيية والسياسية واالجتماعية  العوامل  أليديولوجية )داعش(، فقد وفرت هذه  )داعش( ووفقاً 
على األقل أرضاً خصبة الرتكاب )داعش( لإلابدة اجلماعية ضد األيزيديني.  وتشري البياانت إىل 
أنَّ ارتكاب هذه اجلرائم مل تكن دخيلًة متاماً، فقد ارتكبت جرائم )داعش( ضد األيزيديني من قبل 

25. فان زونني ويراي )رقم 2(.
26. بوشامب )رقم 24(.

27.https://en.unesco.org/news/critical-thinking-and-learning-about-past-are-
key-preventing-future-genocides

28. »العنف الطائفي: حالة األيزيديني يف العراق وسوراي« )معهد الشرق األوسط( 

https://www.mei.edu/publications/sectarian-based-violence-case-yezidis-iraq-<
and-syria< ُوِصَل إليه يف 25 نوفمرب 2020.

29. مت استخدام لغة متييزية مماثلة ضد األقليات األخرى، مبا يف ذلك املسيحيني والشبك. انظر تقرير الشاهد الصفحة 9.
30. https://www.nytimes.com/2015/08/14/world/middleeast/isis-enshrines-a-the-
ology-of-rape.html

هل يستطيع العراق املساعدة يف منع خماطر اإلابدة اجلماعية يف املستقبل؟



126

برانمج سياسات العراق

مقاتلني أجانب، وكذلك من قبل حمليني، مبن فيهم جريان وزمالء يف املناطق اليت سيطروا عليها )31(. 
وميكننا االسرتشاد مبؤشرات وعوامل اخلطر احملددة لإلابدة اجلماعية على النحو املنصوص 
عليه يف إطار األمم املتحدة ، لتحليل اجلرائم الفظيعة يف حالة اإلابدة اجلماعية لأليزيديني. ومن مجلة 
مؤشرات أخرى،فإن التوترات ما بني اجلماعات، و أمناط التمييز ضد اجلماعات احملمية )32(، فضاًل 
السابقة أو احلالية، والتوترات اخلطرية  التقييدية أو اإلقصائية اخلطرية  أو  التمييزية  املمارسات  عن 
أو النزاعات بني اجملموعات احملمية أو مع الدولة والعزل واالفتقار إىل اآلليات أو املبادرات الوطنية 
بقضية اإلابدة  اهلوية، كلها مؤشرات ذات صلة  القائمة على  النزاعات  أو  التوترات  للتعامل مع 

اجلماعية األيزيدية )33(.
خطَّة عمل

تناولت التقارير ذات الصلة تقاعس حكومة العراق عن اجلرائم اليت تعرضت هلا األقليات، 
وكذلك يف معاجلة األسباب اجلذرية اليت غذت ارتكاب الفظائع )34( ، إذ أنَّ احلكومة العراقية ملزمة 
مبنع وقمع أعمال اإلابدة اجلماعية. وعلى الرغم من اجلدل الدائر حول حدود واجب الدولة يف منع 
اإلابدة اجلماعية، ووقت نشوء هذا االلتزام يف القانون الدويل )35(، هنالك التزام أخالقي على دولة 
العراق الختاذ خطوات فعَّالة للتحقيق يف األسباب اجلذرية لإلابدة اجلماعية اليت ارتكبها )داعش(

ارتكاب فظائع مماثلة يف  لتجنُّب خماطر  لذلك واختاذ اإلجراءات  األيزيديني والتصرف وفقاً  ضد 
املستقبل )36(. 

31. فان زونني ويراي )رقم 2(. 
32. »الوثيقة 1 - إطار عمل حتليل اجلرائم الوحشية_ يب دي اف إنكليزي 

https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/our-work/Doc.1_Fra<
3 كانون  يف  إليه  ُوِصَل   >20Crimes_EN.pdf٪20Atrocity٪20for٪20Analysis٪20of٪mework

األول 2020. 
33.https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/about-us/Doc.3_Fra
mework٪20of٪20Analysis٪20for٪20Atrocity٪20Crimes_EN.pdf ، 18 ص.

34. »تقرير الشاهد العراقي Pdf.-111215« )رقم 9(. الصفحة 8. 
35. إتيان روفباان ومارسيل بروس، »قبل فوات األوان: منع اإلابدة اجلماعية من خالل حتميل الدولة اإلقليمية مسؤولية عدم اختاذ 
 https://doi.org/10.1007/s40802-015-< 25 إجراءات وقائية« )2015( 62 هولندا ملراجعة القانون الدويل

5-0010< ُوِصَل إليه يف 21 نوفمرب 2020
36. الوثيقة 1 - إطار عمل حتليل اجلرائم الوحشية_ يب دي اف إنكليزي ) رقم 34(
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يضمن الدستور العراقي لعام 2005 حرية الضمري والعقيدة )37(، وحرية االلتزام ابألحوال 
الشخصية حسب الدين أو املذهب أو املعتقد للشخص )38(، وحرية العبادة ومحاية أماكن العبادة 
)39(.كما أن هناك تشريعات ومشاريع قوانني حتظر األنشطة اإلرهابية )40( وتضمن حرية التعبري )41( 

والتنوع )42(.
ومع ذلك، فإنَّ ضمان عدم التمييز ضد مكوِّانت اجملتمع العراقي من غري األغلبيَّة عند وضع 
أيضاً  إذيتطلَّب  يتطلب أكثر من جمرد أحكام دستورية وتشريعات.  عدسة منع اإلابدة اجلماعية 
هندسة سياسات جديدة ومراجعة السياسات االقدم منها من أجل جتسيد االلتزام مببدأ «  )43(ابداً 

بعد اليوم »يف خطوات ملموسة ملنع اإلابدة اجلماعية يف املستقبل.
توصية السياسة 1: جلنة احلقيقة

إنَّ جلان احلقيقة - يف سياق العدالة االنتقالية-  هي هيئات رمسية غري قضائية ملدة حمدودة 
هذه  مثل  )44(إن  املاضي.  يف  اإلنسان  النتهاكات حقوق  والعواقب  واألسباب  احلقائق  لتحديد 
اللجان عادة،وليس ضرورة،  جُتَْر بعد انتهاء النزاع،و ميكن إنشاؤها من قبل السلطة التنفيذية،مما 

يسمح ابلتغلب على أوجه القصور يف العمليات التشريعية املطولة )45(.
وإىل جانب العديد من اإلابدات اجلماعية املعروفة يف التاريخ، مثل)اهلولوكوست(، واإلابدة 

37. املادة 42 من دستور العراق لعام 2005.

38. املادة 41 من دستور العراق لعام 2005.

39. املادة 43 اثنياً ، دستور العراق ، 2005.
40. قانون رقم 32 لسنة 2016 حبظر حزب البعث إىل جانب الكياانت واألحزاب واألنشطة العنصرية واإلرهابية والتكفريية 

واملتوفر يف
https://bit.ly/3ibpxDX 41. مشروع قانون حرية التعبري واالحتجاج، متاح على

https://bit.ly/2MQmLsf 42. مشروع قانون محاية التنوع ومنع التمييز، متاح على
 43

https://ictj.< 44. ›املركز الدويل للعدالة االنتقالية-كتاب البحث عن احلقيقة للفصل -2013-2يب دي اف إنكليزي
 >org/sites/default/files/ICTJ-Book-Truth-Seeking-Chapter2-2013-English.pdf
دي  -2013-2يب  للفصل  احلقيقة  عن  البحث  االنتقالية-كتاب  للعدالة  الدويل  ›املركز  21نوفمرب2020.  يف  الزايرة  متت 
https://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Book-Truth-Seeking-Chapter2-< اف إنكليزي

English.pdf-2013< ُوِصَل إليه يف 21 نوفمرب 2020.
45. نفس املرجع
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املعروفة ابل«أنفال« يف  )البوسنة( واإلابدة اجلماعية   اجلماعية يف )رواندا( واإلابدة اجلماعية يف 
لتارخيها بصورة عالنية؛ ملراجعة مدى ارتكاهبا إلابدات  العراق، فإنَّ الدول احلديثة ابتت تتطرق 

مجاعية اترخيية ضد جمتمعاهتا احمللية وخاصة السكان األصليني)46(.
إن جلان احلقيقة قادرة على خلق وإاثرة النقاش العام حول أسباب اإلابدة اجلماعية، وزايدة 
الوعي بني اجلمهور حول احلاجة إىل حتديد ومعاجلة األسباب اجلذرية، فضاًل عن إعداد اجلمهور 
للنتائج والتوصيات احملتملة اليت قد تتوصل اليها هذه اللجان، وتسهيل تنفيذ توصياهتا، واليت ينبغي 

بدورها  أن ُترتجم إىل سياسات)47(.
يكون  حيثما  تشريعي صلب-  الطريق إلجراء   مُتهد  أن  أيضاً  احلقيقة  جلنة  لنتائج  ميكن 
اهليئة  على  الضغط  ممارسة  وكذلك  احلقيقة،   جلان  توصيات  يعّزِز  مناسبًا-  التشريعي  اإلجراء 
التشريعية الختاذ اإلجراءات والتغلُّب على اخلالفات السياسية. ويف حني أن برملان حكومة إقليم 
كردستان  قد أصدر قراراً ابالعرتاف ابإلابدة اجلماعية لأليزيديني يف عام2019 )48(، فإن مشروع 
قانون االعرتاف ابإلابدة اجلماعية لأليزيديني يف الربملان االحتادي يف تشرين األول 2020، قد متت 

قراءته للمرة األوىل فقط حىت هذا التاريخ)49(. 
السياسي  الواقع  الستعداد  وفقاً  حمددة  مسائل  على  احلقيقة  جلان  تقتصر  أن  جيب  كما 
واالجتماعي، حىت ال تقوِّض الغرض الذي تسعى إىل حتقيقه، ومن دون املساس بصدق ومصداقية 
أنه  كما  وحمددة.  منها صرحية  يـُتـََوقع  وما  اللجان  هذه  إمكانية  تكون  أن  كما وجيب  مهمتها. 
من األمهية مبكان أن تتبن جلنة احلقيقة اليت تتصدَّى لإلابدة اجلماعية لأليزيديني نجاً يركِّز على 

htt-< )201146. »جلان احلقيقة وحقوق السكان األصليني: ما هي املخاطر؟« )املركز الدويل للعدالة االنتقالية، 22 متوز
ps://www.ictj.org/truth-commissions-and-indigenous-rights-what-stake< ُوِصَل إليه 

يف 13 يناير 2021.
47. ›املركز الدويل للعدالة االنتقالية-كتاب البحث عن احلقيقة للفصل -2013-2يب دي اف إنكليزي )رقم 46( ص 9

48. ’قرار برملان كوردستان رقم )11( لسنة 2019 حول تسمية الثالث من اب 2014 بيوم االابدة اجلماعية لإليزيديني’ )برملان 
كوردستان( >https://www.parliament.krd/arabic/شؤون-الربملان/األخبار/posts/2019/august/قرار-

برملان-كوردستان-رقم-11-لسنة-2019-حول-تسمية-الثالث-من-اب-2014-بيوم-االابدة-اجلماعية-لاليزيديني/< 
.accessed 17 January 2021

https://ezidi24.com/< )24االيزيدية’)ايزيدي اجلماعية  االعرتاف ابإلابدة  قانون  مشروع  يقدم  ايزيدي  ’انئب   .49
.ar/?p=31355< accessed 13 January 2021



129

الضحية)50(، وتعتمد على أدلة وأحباث موثوقة، وأن تكون حمدودة النطاق وحتدد بوضوح حدود 
ومهام واليتها وتوصياهتا. إضافة اىل ذلك،  جيب عدم تقدمي جلنة احلقيقة بشأن اإلابدة اجلماعية 
ا ال هتدف، يف هذه املرحلة،  املقام األول، والتأكيد على أنَّ ا جلنة حتقيق يف  لأليزيديني على أنَّ
إىل توجيه أصابع االهتام. إذ أنا يفرتض ابألحرى أن تساعد يف فهم املمارسات اليت حدثت فيها 
األخطاء ، وكيفية منع تداعيات هذه املمارسات يف املستقبل )51(.وقد يؤدي إثبات احلقائق حول 
األسباب اجلذرية لإلابدة اجلماعية لأليزيديني إىل توترات حول اإلحساس ابلضحية والذنب بني 
اجملموعات، وميكن أن يؤدي إىل تصعيد العنف يف اجملتمعات املتضررة. ولذا، ففي حني أنَّ النتائج 
اليت تتوصل إليها جلان احلقيقة قد تكون مكملة للعدالة اجلنائية، فإنّه جيب استبعاد التوقع أن تكون 

هذه اللجان ذات مهام قضائية.
فضاًل عن ذلك، فإنَّ كثرة جلان التحقيق يف العراق غالباً ما تسببت يف شكوك عامة حول 
مصداقيتها وفعاليتها وصدقها؛ لذلك من األمهية مبكان التحضري بعناية والضغط وتقدمي هذه اللجنة 

بطريقة ال تكرس  الشكوك العامة بشأن هذه اللجان.
فائدة يف  ذات  األيزيدية ستكون  اجلماعية  اإلابدة  بشأن  رمسية  جلنة حقيقة  أنَّ  ويف حني 
تسهيل تنفيذ التوصيات بسبب وضعها الرمسي، فمن املرجَّح بدرجة كبرية أن تتأثر ابلتحيز السياسي 
فضاًل عن العوائق البريوقراطية.قد يكون اخليار البديل هو جلنة حقيقة  تتمتع مبستوى من املصداقية 
وإن مل تكن معتمدة رمسياً من قبل الدولة، وسيكون هلذا ميزة تشجيع احلكومة على املصادقة على 
توصياهتا يف املرحلة التالية. وميكن أن تتكون  جلنة احلقيقة من خربات خمتلفة، متزج بني األكادمييني 
املنظمات  ان دور  السياسي.كما  التدخل  ذاته  الوقت  متجنبًة يف  الدينية واالجتماعية،  والنخب 
الدولية يف هذه املرحلة حامساً ابلقدر نفسه، وسيكون الدعم يف جمال اخلربة الفنية واملوضوعية ضرورايً 

لدعم جهود هذه اللجنة.
وهنالك جتارب مقارنة كربى بشأن جلان احلقيقة واليت ميكن أن تكون مفيدة لتشكيل جلنة 
ونيوزيلندا،  )كندا،  أنشأت  وقد  املختلفة.  التجارب  مراعاة خصوصيات  مع  العراق،  يف  احلقيقة 
وأسرتاليا( جلان احلقيقة للتصدي إلرث احلكم االستعماري واملمارسات املتعلقة ابلسكان األصليني 

50. ›املركز الدويل للعدالة االنتقالية-كتاب البحث عن احلقيقة للفصل -2013-2يب دي اف إنكليزي )رقم 46(
51. نفس املرجع
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يف بلدانم )52(. فعلى سبيل املثال، أنشأت )كندا( جلنة احلقيقة واملصاحلة للمدارس السكنية اهلندية 
املدارس  السكان األصليني يف  احمليطة مبمارساهتا جتاه جمتمع  احلقيقة  2008؛ لكشف  العام  يف 

الداخلية حىت عام 1982  )53(.  
ال تقتصر هذه اللجان فقط على معرفة احلقيقة، بل  ملعاجلة اآلاثر املرتتبة على أفعاهلا على 
الوضع احلايل لتلك اجملتمعات وتصحيح اخلطأ )54(. ويف حني أن مهمة هذه اللجان مل ختُل من 

النقد، ميكن للعراق تطوير منوذج مصمم خصيصاً ملعاجلة قضية اإلابدة اجلماعية لأليزيديني.
توصية السياسة 2
اإلصالح الرتبوي

ميكن أن تساعد املبادرات التعليمية املتضمنة لعدسة الوقاية من اإلابدة اجلماعية أيضاً يف 
جتنب خماطر اإلابدة اجلماعية يف املستقبل يف العراق. إذ جيب أن تعكس أنظمة التعليم التنوع العرقي 
التعليم  نظام  )55(.ويقدِّم  التضمينية يف سياساهتا  على  قدوة  تكون  وأن  والثقايف جملتمعها  والوطين 
يف العراق منذ عقود من الزمان،  التعليم اإلسالمي فقط، اتركاً  التعليم الديين اخلاص ابملكوِّانت 
األخرى )56(.إذ تَدرَّس الرتبية الدينية للمكوِّانت األخرى فقط يف املناطق اليت يشكلون فيها غالبيَّة 
)57(، وال يـَُعلَّم طالب الدايانت اإلسالمية على املكوِّانت العرقية والدينية األخرى يف العراق، كما 

ال تَقدَّم بدائل لألقليات عند ترك دروس الرتبية اإلسالمية )58(. كان التعليم الديين خاضعاً للخطط 
52. »جلان احلقيقة وحقوق السكان األصليني: ما هي املخاطر؟« )رقم 48(.

 )2015 احلقيقة واملصاحلة يف كندا« )14 ديسمرب  الكندية، »جلنة  الشمالية  السكان األصليني والشؤون  53. حكومة كندا؛ 
إليه  ُوِصَل   >https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/eng/1450124405592/1529106060525<

يف 13 يناير 2021.
54. غيماتشا )رقم 8(.

55. الفقرة 22 من »تقرير عن منع اإلابدة اجلماعية -تقرير األمني العام )A / HRC / 41/24( )نسخة مسبقة غري حمررة( 
- العامل« )رقم 17(.

https://www.ids.< )2020 سبتمرب   17 التنمية،  دراسات  )معهد  العراق‹  يف  الديين  التعليم  مناهج  ›إصالح   .56
 25 يف  إليه  ُوِصَل   >/ac.uk/opinions/reforming-religious-education-curricula-in-iraq

تشرين الثاين 2020. 
57. الزجني ابراين، »تعليم الرتبية الدينية يف املدارس العراقية احلكومية ووضع األقليات يف العراق: مراجعة نقدية« 16.

58. ابراين )59(.
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السياسية قبل العام 2003، مبا يف ذلك حظر تدريس الدين األيزيدي للمكوِّن األيزيدي )59(. وبعد 
العام 2003، انُتقدت السياسات التعليمية بسبب غموضها وانقسامها وحتيزها )60(.

فإنَّ عدم  األيزيديون،  هلا  تعرَّض  اليت  األخرى  والتارخيية  االجتماعية  ابلعوامل  األخذ  ومع 
وجود سياسة مناهج تعليمية تعزز التضمينية للمكوِّانت الدينية يف العراق مجيعها، مُيكن أن يؤثر 
بصورة كربى على وضعهم ومستوى قبوهلم. وقد سلَّطِت العديد من الدراسات الضوء على أتثري 
ضد  والتحيز  التمييز  إىل  يؤدِّي  ممَّا  العراق،  يف  األقليات  وضع  على  للدولة  الديين  التعليم  نظام 
األقليات الدينية املستبعدة من الفصول الدراسية )61(، فضاًل عن أنَّه«  مساهم أساس يف هتميش 

التعليم الديين يف العراق وإعاقة حرية الدين أو املعتقد )62(.»
العديد من  العام 2003 يف  بعد  فيما  أكثر تضمينية  لتصبح  املناهج  تعديل  اقرتاح  ظهر 
املبادرات ومت أتشريه  من قبل العديد من اخلرباء واملتخصصني واملنظمات.كما كانت اجلهود ابملثل 
على مستوى اجلهات احلكومية، مبا يف ذلك وزارة حقوق اإلنسان ووزارة الرتبية ، ووصلت املوافقة 
على املراحل النهائية)63(.ويف حني ُدِمَج التعليم  يف جمال حقوق اإلنسان يف املناهج التعليمية منذ 
العام 2003، ينبغي زايدة تطوير عدسة الوقاية من الفظائع )64(إلدراجها يف فصول التاريخ وحقوق 

اإلنسان والتعليم الديين. 
املناهج  تعاجل إصالح  تقودها احلكومة واليت  اليت  السياسات  تقوم  أن  ومن األمهية مبكان 
الدراسية إبجراء مسح شامل للمبادرات اليت حصلت، وإجراء دراسات وتقييمات لتحديد العوائق 
اليت أعاقت املضي قدماً يف مثل هذه املبادرات واقرتاح البدائل املمكنة. وميكن دمج مبادرات منع 
اإلابدة اجلماعية يف اآلليات واهلياكل القائمة عن طريق حتليل املخاطر ووضع اسرتاتيجيات خمصصة 

اخذين بنظر االعتبار عدسة الوقاية من الفظائع )65(.

59. »التغيري االجتماعي وسط اإلرهاب والتمييز: األيزيديون يف العراق اجلديد« )رقم 23(.
60. ابراين )59(.

61. »إصالح مناهج الرتبية الدينية يف العراق« )رقم 58(.
62. »إصالح التعليم الديين يف العراق: النتائج الستطالعات الطالب«، CREID ، فرباير 2021، إعداد يسرى مهد و 

حيدر لبجة – تقرير غري منشور.
63. »األقليات يف العراق. PDF« )رقم 24(. ص 200.

64. الفقرة 45 من »تقرير عن منع اإلابدة اجلماعية -تقرير األمني العام )A / HRC / 41/24( )نسخة مسبقة غري حمررة( 
- العامل« )رقم 17(.

65. نفس املرجع )فقرة 22(

هل يستطيع العراق املساعدة يف منع خماطر اإلابدة اجلماعية يف املستقبل؟
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التعليمية مثل )اليونسكو ( للمساعدة يف تصميم مناهج  التعاون مع املؤسسات  ويشكِّل 
ومبادرات تعليمية حمددة،  مساراً واعداً لإلصالح التعليمي يف هذا اجملال. ومُيكن أن يكون كرسي 
العامل اإلسالمي يف كلية اآلداب -جامعة بغداد مفيداً  اليونسكو املعين مبنع اإلابدة اجلماعية يف 
يف تطوير البحث التجرييب حول  منع اإلابدة اجلماعية يف العراق وتطوير سياسات التنفيذ يف هذا 
الصدد )66(. كما إنَّ معهد دراسة التنوع الديين هو مبادرة أخرى تستهدف املستوايت الشعبية؛ 
لتعزيز القبول الديين يف العراق عن طريق إصالح املناهج الدراسية يف املدارس اإلسالمية التقليدية 
وبرامج التعليم العايل للدراسات اإلسالمية، إذ أُلَِّفِت املناهج األيزيدية من قبل خبري أيزيدي؛ ليكون 
تقدميها جزءاً من هذه املبادرة )67(.وكجزٍء من التحالف من أجل املساواة الدينية والتنمية التضمينية 
ابلتنوع  الوعي  لتحسني  ُمقوماً؛  دينياً  تعليمياً  منهجاً  اخلوئي(  )مؤسسة  طورت   ،)CREID(
الديين واالستجابة لعدم املساواة الدينية )68(.  كما أنَّ استعمال تقنيات الواقع االفرتاضي للتدريس 
حول اإلابدة اجلماعية لأليزيديني يف كل من املؤسسات التعليمية والسياسية هو مثال حديث مُيكن 

تطويره بصورة أكرب يف هذا الصدد )69(.
مُيكن حلكومة العراق أيضاً مواءمة جهودها ملنع اإلابدة اجلماعية واحلصول على الدعم كجزٍء 
من هدف التنمية املستدامة -16 من خطة التنمية املستدامة لعام 2030 ، واليت هتدف إىل«  
تعزيز اجملتمعات السلمية والتضمينية من أجل التنمية املستدامة، وتوفري الوصول إىل العدالة للجميع، 

وبناء مؤسسات فعَّالة وخاضعة للمساءلة وتضمينية للمستوايت مجيعها )70(.»
قد تـَُواجه العديد من التحدايت فيما يتعلق إبصالح املناهج الدينية يف العراق.إذ أن معاجلة 
القضااي االجتماعية ذات اجلوانب الدينية قد تكون صعبة، مبا يف ذلك الدعوة إلصالح املناهج 

https://< »66. »كلية اآلداب تستقبل كرسي اليونسكو لدراسات منع اإلابدة اجلماعية يف جامعة العامل اإلسالمي يف بغداد
en.uobag Baghdad.edu.iq/؟p=23786< ُوِصَل إليه يف 9 يناير 2021.

اإلسالمي(  العامل  مع  -حوار  )قنطرة  قنطرة   – العراق  يف  الديين  ابلتنوع  االحتفال  سلوم:  سعد  العراقي  اخلبري  مع  مقابلة   .67
>https://en.qantara.de/content/interview-with-iraqi-expert- سعد سلوم حيتفل ابلتنوع الديين 

يف العراق< مت الدخول يف 13 يناير 2021.
68. »إصالح مناهج الرتبية الدينية يف العراق« )رقم 58(.

اإلابدة  حول  للتدريس  املستخدمة  االفرتاضي  الواقع  »تقنية   ،  https://plus.google.com/+UNESCO  .69
https://en.unesco.org/news/virtual-reality-< )2020 اجلماعية يف العراق« )اليونسكو ، 11 ديسمرب

technology - used-teach-about-genocide-iraq< مت الدخول يف 13 يناير 2021.
70. »تقرير عن منع اإلابدة اجلماعية -تقرير األمني العام )A / HRC / 41/24( )نسخة مسبقة غري حمررة( - العامل« )رقم 17(.



133

الدينية يف العراق.ومع ذلك فيمكن معاجلة هذه التحدايت عن طريق النشاطات  واملبادرات على 
الديين والثقايف  ملنع  التضميين  التعليم  الوعي حول أمهية  الشعبية؛ لرفع مستوى  القاعدة  مستوى 
اإلابدة اجلماعية يف املستقبل يف العراق. كما أن  التعاون مع املؤسسات املوثوقة إلجراء البحوث 
ومجع البياانت والنتائج وإجراءات املتابعة ميكن أن يؤدِّي إىل تعزيز جناح هذه السياسات .ويف حني 
أنَّ إصالح املناهج أمر ابلغ األمهية لعكس حالة األقليات الدينية يف العراق وتعزيز التنوع الديين 
والقبول، إالَّ أنَّ ذلك حباجٍة أيضاً إىل أن يقرتن بتغيري يف مواقف املعلمني )71(.كما قد تكون هنالك 
الدينية األيزيدية )72(. لذا جيب أن أيخذ  النصوص والتعاليم  بتداول بعض  يتعلق  حساسية فيما 
األيزيديون زمام املبادرة وأن ُيْسَتَشاروا وُيْشرَكوا يف إصالح التعليم وحمتوى املناهج؛ لضمان ملكيتهم 
ورضاهم وتعزيز الشعور ابالنتماء ، فضاًل عن جتنُّب احتمال نشر معلومات مضللة بشأن دينهم 

وثقافتهم.

.  )CREID( ”71. “التحالف من أجل املساواة الدينية والتنمية الشاملة
72. فان زونني ويراي )رقم 2( ص 8.

هل يستطيع العراق املساعدة يف منع خماطر اإلابدة اجلماعية يف املستقبل؟
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اخلامتة
اقرتح هذا البحث سياستني للحكومة العراقية مبا يتماشى مع التزامها مبنع خطر اإلابدة اجلماعية 
املستمرة واملستقبلية ضد األيزيديني. تشري األحباث إىل أنَّ اإلابدة اجلماعية اليت ارتكبها)داعش(

ضد األيزيديني متجذرة يف سوء الفهم والصور النمطية احمليطة ابلعقيدة األيزيدية وتعود إىل ممارسات 
تغيري الدين القسري  لإلمرباطورية العثمانية وسياسات النظام البعثي وموجات ما بعد العام 2003 
من التطرف وفشل احلكم. كما ان انعدام وجود اآلليات أو املبادرات الوطنية للتعامل مع التوترات 
أو النزاعات القائمة على اهلوية هي من مؤشراٍت عوامل اخلطر املهدِّدة لإلابدة اجلماعية احملددة من 
قبل األمم املتحدة. ومن دون معاجلة األسباب اجلذرية لإلابدة اجلماعية وممارساهتا املستمرة، فإنَّ 

خطر تكرار اإلابدة اجلماعية يف املستقبل مستمر. 
على  يركِّز  ونج  حمدَّدة  مبهام  حقيقٍة   جلنة  إنشاء  األوىل  السياسية  التوصية  اقرتحِت  لقد 
اجلذرية  األسباب  ومعاجلة  حتديد  إىل  احلاجة  حول  العام  النقاش  وإاثرة  الوعي  لزايدة  الضحية؛ 
لإلابدة اجلماعية لأليزيديني، وال تقتصر هذه اللجنة على معرفة احلقيقة فحسب، بل هتدف أيضاً 
إىل معاجلة اآلاثر املرتتبة على املمارسات احلالية على األيزيديني وتصحيح اخلطأ، فضاًل عن إعداد 

اجلمهور للسياسات وفقاً لنتائجها وتوصياهتا.
اإلابدة  منع  لعدسة  تربوي متضمنة  الثانية من سياسة إصالح  السياسية  التوصية  وأتلفِت 
اجلماعية اليت تعكس التنوع العرقي والوطين والثقايف للمجتمع العراقي.إذ مُيكن أن يتكون اإلصالح 
القبول  تعّزِز  اليت  القاعدة  واملبادرات على مستوى  التعليمية،  املؤسسات  التعاون مع  الرتبوي من 
الديين يف العراق، وإصالح املناهج يف احللقات الدراسية اإلسالمية التقليدية، واستعمال التقنيات 
اجملتمعات  تعزيز  مع  أهدافها  مواءمة  وكذلك  األيزيدية،  اجلماعية  اإلابدة  للتدريس حول  املبتكرة 
املساملة والتضمينية،   كجزٍء من خطة التنمية املستدامة لعام 2030. كما  أن إصالح املناهج 
لتحديد  وتقييمات؛  دراسات  وإجراء  مجيعها،  للمبادرات  شامل  مسح  إجراء  يتضمن  أن  جيب 

العوائق اليت أعاقت املضي يف مثل هذه املبادرات، واقرتاح البدائل املمكنة.
قد ميثِّل تنفيذ هذه السياسات حتدِّايً على جبهات عديدة، مبا يف ذلك القبول العام وخطر 
تصعيد العنف واحلساسية فيما يتعلق بتداول النصوص والتعاليم الدينية، من بني أمور أخرى. ومع 
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ذلك ، فيمكن التغلُّب عليها أو تقليلها عن طريق اهلندسة الدقيقة هلذه السياسات، مبا يضمن 
صدقها ومصداقيتها وفعاليتها.وأخرياً وليس آخَر، فمن األمهية مبكان أن يتوىل األيزيديون القيادة 

يف مراحل هذه السياسات مجيعها، وُيْسَتَشاَروَن بصدق؛ لضمان امللكية والفعالية والرضا.

هل يستطيع العراق املساعدة يف منع خماطر اإلابدة اجلماعية يف املستقبل؟
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جامعة  من  املالية  يف  ماجستري  على  البلداوي,حاصل  رأفت 
بغداد. يركز على القضااي االقتصادية ، وال سيما اإلصالحات النقدية 
واملالية. نشر يف العديد من املنصات وشارك يف أنشطة اقتصادية خمتلفة، 

مما مكنه من بناء شبكة واسعة يف جمال االقتصاد.

علي عدانن حممد،حاصل على شهادة البكالوريوس يف الدراسات 
يف  حاليا  يعمل  ابحث  السليمانية،  يف  االمريكية  اجلامعة  من  الدولية 

جامعة البيان االهلية يف بغداد. 

ابلشأن  ومهتم  ابحث  مايكروتنكس،  هندسة  طالب  الصفار،  فيصل 
االقتصادي، وابألخص موضوعات تنمية القطاع اخلاص والطاقة.

شيماء الكيايل، حاصل على ماجستري يف علوم الكمبيوتر، تعمل 
يف مكتب املفوضية العليا املستقلة لالنتخاابت يف نينوى ، وتركز على 

الشؤون االنتخابية.
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الدولية من  العالقات  السراي,حاصل على ماجستري يف  وسام 
على  يركز  العراقية.  اخلارجية  وزارة  يف  دبلوماسي  املستنصرية.  اجلامعة 

قضااي التحول الدميقراطي. 

االعالم،  يف  البكالوريوس  شهادة  على  حاصلة  الصدر،  زهراء 
هتتم  سياسية  انشطة  بغداد،  جامعة  يف  االعالم  املاجستري  وتدرس 
ابلتطورات السياسية احمللية، وتركز على موضوعات االنتقال الدميقراطي 

واالصالح االنتخايب.

السياسي  ابلشأن  مهتم  قانون،  دكتوراه  امساعيل،  امحد  معراج 
والعدالة االنتقالية متخصص يف عمليات بناء السالم وحل النزاع ابلوسائل 

السلمية اليت تكفل التضامن االجتماعي وتعزيز السلم اجملتمعي. 

دهوك  جامعة  الرتبية  خريج كلية  الشنكايل،  إبراهيم  فرحان 
2017-2016، مؤسس ومدير منظمة جسر الشباب، احد مؤسسي 
مكتب انقاذ املختطفات االيزيدايت يف عام 2014، شارك يف العديد 

من الشاطات حول الدميقراطية واملساوة وحقوق االنسان.
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العلوم  يف  املاجستري  شهادة  على  حاصل  السامرائي،  اشرف كامل 
الزراعية، طالب دكتوراه حالياً، أستاذ جامعي يف جامعة تكريت، مدافع 
املنظمات  من  العديد  يف  ومتطوع  السالم  وبناء  االنسان  حقوق  عن 

والفرق التطوعية واإلغاثية منذ 2014.

الدولية  والعالقات  السياسة  يف  دكتوراه  طالبة  الكناين،  زيدون 
من  الدولية  العامة  السياسة  يف  ماجستري  على  حاصل  أبردين.  جبامعة 
كلية لندن اجلامعية )UCL(، يركز على قضااي اجلغرافيا السياسية ، 
وسياسات اهلوية ، والدميقراطية ، واجملتمعات املدنية ، والقضااي اإلنسانية 

األخرى يف العراق ومنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا.

هاجر ابقر,حاصل على ماجستري يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان. 
اإلنسان،  وحقوق  الدويل  اجلنائي  والقانون  االنتقالية  العدالة  على  تركز 

خاصة يف العراق. 
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هاشم الركايب
بغداد يف  البكالوريوس من جامعة  حاصل على درجة 
العلوم السياسية ودرجة املاجستري يف النظم السياسية من جامعة 

ويسرتن إلينوي يف الوالايت املتحدة األمريكية. 
يف  العربية  البلدان  يف  السياسية  االنظمة  مادة  يدرس 
عدة  على  منشورة  ومقاالت  حبوث  ولديه  الكوفة،  جامعة 
منصات، منها مركز البيان للدراسات والتخطيط وموقع افكار 
العراق واعد محلة مناصرة حول  قادة  عراقية، شارك يف زمالة 
الدراسات  االنتخايب، درب جمموعة من طلبة  النظام  إصالح 
العليا على املنهاج املتقدمة للبحث العلمي يف احلقول االنسانية 

ملدة ثالث سنوات متعاقبة يف مركز البيان

علي املولوي
الدولية  الدراسات  يف  املاجستري  شهادة  على  حاصل 

والدبلوماسية من جامعة لندن يف اململكة املتحدة 
استشاري وحملل سياسي ألكثر من 10 سنوات، توىل 
البيان  ادارة قسم البحوث يف مركز سياسات يف بغداد، مركز 
موضوعات  من  العديد  عن  وكتب  والتخطيط،  للدراسات 
السياسة العامة، منها االدارة املالية العامة، الالمركزية، والتخطيط 
للسياسات، يركز حالياً على موضوعات االقتصاد السياسي يف 

العراق وإمكاانت اإلصالح املؤسسي
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علي الصفار 
حاصل على املاجستري يف االقتصاد والتنمية

مديراً لربانمج الشرق االوسط يف وكالة الطاقة الدولية، 
حيث يتوىل ادارة جهودها يف املنطقة والعمل بصفته االستشاري 
االساسي لالدراة التنفيذية، كان يعمل حملل ملوضوعات الطاقة 
الدولية للطاقة حول امناط  واسهم ابعداد سبع تقارير للوكالة 
الطاقة يف العامل على املدى البعيد، كما انه توىل بشكل رئيسي 
اعداد دراسة وكالة الطاقة الدولية حول وضع الطاقة يف العراق، 

واليت مت نشرها يف بغداد يف نيسان


