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BCI  2010 دليل القدرات الأ�سا�سية GEI 2009 دليل امل�ساواة اجلنو�سية

التمكني

النشاط االقتصاديالتعليم
البقاء عىل قيد الحياة يف سن 

الخامسة
عدد الوالدات التي قام بها كادر 
صحي مدرَّب،

األطفال الذين
 بلغوا الصف الخامس

دور املجتمع املدين املتنامي
العراق

بعد عقود من الحرب والتجاهل وسوء اإلدارة، بات وضع البلد االجتامعي والبيئي حرًجا. ويواصل العراق رصاعه مع 
حكومة غري مستقرة ومع الفساد وانتهاكات هائلة لحقوق اإلنسان، مبا يف ذلك الهجوم عىل مجموعات األقلية. وحتَّى 
م يف توليد منوذج تنموي مستدام ناجح، فضالً  تتحقَّق مستويات أكرب للسالم واألمن، سيكون من الصعب تثبيت التقدُّ
الدميقراطي، يتطلَّب قمع حقوق اإلنسان  عن استخدامه. وفيام توجد مشاركة متزايدة للمجتمع املدين واالنخراط 

واإلساءة إليها اهتامًما مستمرًّا لضامن مستقبل دميقراطي.

)MCMD( مسارات لتنمية الثقافة واإلعالم
سعد سلوم

الهائلة  يات  التحدِّ مع  رصاعه  العراق  يواصل 
االضطراب  سنوات  إبَّان  يف  اجتاحته  التي 
ت  عمَّ التي  فالتظاهراُت  والحرب.  االجتامعي 
البالد يف شباط )فرباير( 2011 ونادت بالقضاء 
عىل الفقر والبطالة والفساد تبنيِّ الدور الجديد 
به  يضطلعون  العراقيون  املواطنون  بدأ  الذي 
فيه  الدميقراطية  املشاركة  كانت  مجتمعٍ  يف 
باإلسكات،  أو  بالعنف  وتُضطهد  تُقمع  سابًقا 
بكل الوسائل. ومع أنَّه ما يزال يف خلفية الواقع 
انعدام لألمن ونقص كبري يف الحريات املدنية، 
إال أنَّ منظامت املجتمع املدين تتنامى وتؤدِّي 

دوًرا متزايًدا يف تنمية البلد الدميقراطية.

دور املجتمع املدين الحيوي
ه املواطنون العراقيون إىل صناديق االقرتاع  توجَّ
النتخاب  وصوَّتوا   2010 )مارس(  آذار   7 يف 
برملانيًّا جديًدا ميثلونهم يف مجلس  325 عضًوا 
اجتامعه  املجلس  عقد  الحظ،  ولسوِء  النواب. 
أنه  إال   ،2010 )يونيو(  حزيران   14 يف  األول 
ارتكب أول خرق للدستور حني أبقاه مفتوًحا، 
ل إىل انتخاب رئيس له ونوابه. وقد  دون التوصُّ
ز هذا الشلل السيايس والدستوري منظامت  حفَّ
املدنية  املبادرة  إطالق  عىل  املدين  املجتمع 
املحكمة  أمام  دعوًى  رافًعا  الدستور،  لحامية 
املحكمة  هذه  أصدرت  وقد  العليا.  الفيدرالية 
ه الدعوة إىل أعضاء  أمرًا إىل رئيس السن ليوجِّ
رئيس  وانتخاب  الجلسة  الستئناف  الربملان 
املدين  املجتمع  مراقبو  للرئيس1. رحَّب  ونائبني 
استقاللية  إىل  جليَّة  إشارة  باعتباره  بالقرار، 

  Federal Supreme Court,  1
No.55 Federal 0.2010.

أنَّ  أيًضا  تبيانه  عن  فضالً  ونزاهته،  القضاء 
فصل السلطات هو حجر الزاوية يف دميقراطية 

ناجحة.
بيد أنَّ االستنتاج األهم الذي ميكن االنتهاء إليه 
الذي  الحيوي  الدور  املحكمة هو يف  قرار  من 
به  يضطلع  أن  العراقي  املدين  للمجتمع  ميكن 
يف عملية بناء دولة مدنية حديثة. وقد أُتبعت 
املدنية  “املبادرة  لـ  أخرى  بحملة  الدعوى 
التواقيع  جمع  إىل  رمت  الدستور”  لحامية 
لتُويفِّ  السياسية  الكتل  عىل  الضغط  ومامرسة 
الشعبية.  قواعدها  أمام  االنتخابية  التزاماتها 
الحملة  املبادرة، فقد شارك يف  أرقام  وبحسب 
وجمعية  حكومية  غري  منظمة   800 من  أكرث 
واتحاد، فضالً عن شخصيات بارزة من مختلف 
واألكادميية  الثقافية  الخلفيات  ذات  املشارب 
واالجتامعية املختلفة من أنحاء العراق املتنوعة 

كافة2.
تبلورت املبادرة املدنية لحامية الدستور باعتبارها 
إطاَر عمٍل مدينٍّ لتحقيق أهداف متعددة تشمل 
عىل  وطنية  حكومية  رشاكة  تشكيل  ترسيع 
أساس اإلخالص والكفاءة والنزاهة؛ وكتابة برنامج 
لتعزيز االستقرار املدين والسيايس؛ وإصالح البنية 
التحتية املؤسسية؛ وتقوية العملية السياسية من 
قانون  وتعديل  السياسية؛  األحزاب  قانون  خالل 

 <cipciraq.wordpress.com>  2

عن  فضالً  القضاء،  استقاللية  واحرتام  االنتخاب؛ 
زيادة فعاليته؛ وتوفري الخدمات العامة؛ وتحسني 
أداء املؤسسات الحكومية؛ وتأكيد حامية حقوق 
الضامنات  خالل  من  العامة  والحريات  اإلنسان 
التعبري  حرية  ذلك  يف  مبا  والقانونية،  الدستورية 
املعلومات؛  إىل  والوصول  والصحافة  والتجمع 
والتمييز ضد  والتهجري  والبطالة  للفقر  ي  والتصدِّ

مجموعات األقلية3.

األقليَّات يف خطر
التهجري  استقرار مستويات  بالرغم من حقيقة 
إرهابيًّا  أنَّ هجوًما  إال  األخرية،  السنوات  خالل 
 31 يف  ببغداد  كاثوليكية  كنيسة  عىل  كبريًا 
بعض  أجرب   2010 )أكتوبر(  األول  ترشين 
بخيار  التفكري  إعادة  عىل  األقلية  ُمْنَجَمَعات 
الثاين  ترشين  ويف  أخرى.  أماكن  إىل  اللجوء 
مواطن   350,000 نحو  عاد   2009 )نوفمرب( 
روا داخليًّا إىل أماكن عيشهم 60%-  داخليًّا ُهجِّ
منهم عادوا إىل بغداد- مع أنَّ معظم العائدين 
أنهم  إال  والشيعة(،  )السنة  العرب  من  كانوا 
مل يُعتربوا جزًءا من مجموعة أقلويَّة. وقد بنيَّ 
للهجرة”  الدولية  “املنظمة  عن  صادر  تقرير 
رين  )IOM( أنَّ %25 فقط من املواطنني املهجَّ
داخليًّا يرغبون بالعودة، فيام رغب %20 منهم 
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األرقام  وبحسب  أخرى4.  أماكن  يف  االستقرار 
وحكومة  والهجرة  النزوح  وزارة  عن  الصادرة 
النازحني ضمن  عدد  يبلغ  اإلقليمية،  كردستان 
مليون نسمة، معظمهم من  العراق زهاء 2,8 
نسمة   250,000 ونحو  وشيعًة(،  )سنًة  العرب 
من جامعات األقليات من الكلدان واألشوريني 
الفيليني  والكرد  املندائية  والصابئة  واألرمن 

بَك5. واليزيديني والشَّ
يف  ال  الفعَّ الحكومي  العمل  غياب  دفع  وقد 
منظامت  البلد  يف  األقليات  مشكالت  معالجة 
املجتمع املدين إىل مزيد من العمل يف مكافحة 
فقد  عليها.  والهجوم  األقليات  ضد  التمييز 
الدستور”،  لحامية  املدنية  “املبادرة  نظَّمت 
يف  تبحث  برملانية  مستديرة  طاوالت  مثالً، 
وينبغي  ميكن  كيف  وتبنيِّ  األقليات  هموم 
ذات  مسائل  يف  يشارك  أن  املدين  للمجتمع 
املبادرة  نقاشات  سلَّطت  فقد  وطنية.  أهمية 
الضوء عىل الحاجة إىل زيادة مشاركة األقليات 
يف املجال السيايس وإلغاء السياسات التعليمية 
التي  التضليل  أشكال  من  وغريها  العنرصية 
كام  التجاهل.  عىل  القائم  التمييز  يف  تساهم 
دت املناقشات عىل حقيقة مغادرة العديد  شدَّ
وأنه   ،2003 عام  منذ  العراق  األقليات  من 
يُتوقَّع مغادرة الكثري منها أيًضا بسبب انعدام 
األمن والحامية الدستورية والقوانني الالمتييزية 
وضعف التمثيل يف كاِل الحكومة والربملان، فضالً 
عن هيمنة ثقافة إقصائية يف املجتمع تقوم عىل 

التمييز والتجاهل.

احتجاجات جامهرييَّة وقمع حكومي
مل يكن العراق معزوالً عن التظاهرات الشعبية 
العريب” يف عام 2011.  “الربيع  بـ  ُعرفت  التي 
والبطء يف تشكيل الحكومة العراقية )أكرث من 

  L. Mumtaz, Still Targeted:  4
 Continued Persecution of Iraq’s

 Minorities, Minority Rights Group
International, p.19.

  IDMC, Little new  5
 displacement but in the region of

 2.8 million Iraqis remain internally
displaced, (4 March 2010),

<www.internal-displacement.
org/8025708F004BE3B1/

(httpInfoFiles)/B0DB25F7122F4
390C12576DC003B49AF/$file/

Iraq_Overview_Mar10.pdf>.

والتدهور  الشاقة(،  املفاوضات  من  أشهر   7
الحاصل يف أداء الخدمات العامة، باإلضافة إىل 
مستويات مرتفعة من الفقر والبطالة، كل ذلك 
اندلع  الذي  لالحتجاج  األوىل  الرشارات  أوقد 
بغداد.  شامل  إىل  الواقعة  املهملة  املناطق  يف 
شباط  شهر  خالل  التظاهرات  خرجت  فقد 
والبرصة  والديوانية  الكوت  مدن  يف  )فرباير( 
واألنبار ويف عدد آخر من املدن واملناطق. ويف 

مبوارد  الغنية  العراق،  جنويب  البرصة،  مدينة 
بالقضاء  مطالبة  أصوات  ترتفع  بدأت  النفط، 
بطاقات  املشاركون  خاللها  حمل  الفساد،  عىل 
صفراء )كتلك التي يرفعها حكام مباريات كرة 
باملحافظ  العام  الرضا  عدم  عن  تعبريًا  القدم( 
وببعض املسؤولني الرسميني املحليني. كام كان 
يرتفع االستياء الشديد أيًضا يف بقية املحافظات 
تصاعد  كام  العامة.  الخدمات  انعدام  بسبب 

Iraq

الحرب والبيئة

إثر حرب الخليج األوىل، بدأت إدارة صدام حسني سلسلة من األعامل الرامية إىل تجفيف 
مستنقعات مناطق ما بني النهرين، والنطاق الرطب الواقع يف املناطق الجنوبية من األرايض 
ولقد  الربية.  للحياة  كبرًي  وتنوًعا  املستنقعات،  ملواطنني، كعرب  موئالً  كانت  التي  العراقية 
السبعينيَّات،  خالل  وتواصل  الخمسينيَّات،  خالل  الحقيقة،  يف  املستنقعات،  تجفيف  بدأ 
عت هذه  توسَّ رئاسة صدام  النفط، ولكن خالل  والتنقيب عن  للزراعة  أراضيها  واستخدام 
األعامل وتسارعت، وذلك انتقاًما من الشيعة يف أعقاب فشل انتفاضتهم التي اندلعت يف 
عام 1991، حيث كان املنتفضون يلجأون إىل مناطق املستنقعات هذه. وقد تكوَّنت عمليات 
التجفيف بصورة رئيسية من فتح ثالث أقنية )النهر الثالث، قناة املجد، قناة االزدهار، كام 
أطُلَِق عليها(، بُنيت لتحويل املياه من نهري دجلة والفرات. ويف أواخر التسعينيَّات، أُمكن 
ر “برنامج األمم املتحدة البيئي” أنَّ  تجفيف املستنقع املركزي بالكامل، ويف عام 2000 قدَّ

%90 من أرايض املستنقعات قد اختفت)1(.
اعترُب التدمري البيئي كارثة)2(. فقد اختفت مناطق هجرة الطيور وانقرضت عدة أنواع نباتية 
وحيوانية، كانت تستوطن هذه املنطقة. وارتفعت ملوحة الرتبة لينجم عنها خسارة اإلنتاج 
ات الحليب( والصيد وزراعة األرز، وتحول ما يقارب  الحيواين )بصورة أساسية إنتاج مشتقَّ
ه  رت غالبية عرب املستنقعات إىل مناطق قريبة، فيام توجَّ 19,000 كلم2 إىل صحراء. وقد ُهجِّ
ما بني 80,000 إىل 120,000 من السكان إىل مخيامت اللجوء يف إيران)3(. ويف أعقاب اجتياح 
التجفيف  أعامل  وتوقفت  السدود  كُرست حواجز  عام 2003  العراق يف  املتحدة  الواليات 
ًدا. ولكن عملية اإلنعاش –وكذلك عودة منو نباتات  وبدأت املستنقعات تستقبل املياه مجدَّ
إشارات  إيَّ  منها  ًرا  ترضُّ األكرث  األجزاء  تُبِد  مل  بحيث  بطيئة،  كانت  الطبيعية-  املستنقعات 

ًدا)4(. للتولُّد مجدَّ
بيد أنَّ خسارة النظام اإليكولوجي مل تكن العاقبة البيئية السلبية الوحيد بعد انقضاء عقدين 
من الزمن. فعىل سبيل املثال، يواجه البلد تلوثًا كبريًا يف الرتبة واملاء والهواء بسبب املواد 
السامة التي يخلفها تدمري العتاد العسكري واملصانع، وفق ما ذكره “برنامج األمم املتحدة 
نان مياه الشفة والري للبلد مرصفًا ملياه  البيئي)5(. كام بات نهرا دجلة والفرات اللذان يؤمِّ
بات النفطية. وإذن، يُعترب  الرصف الصحي والنفايات الصحية ونفايات املستشفيات والترسُّ
إحياء نظام املياه والنظافة العامة والتخلص من تلوث املستشفيات وشبكات الرصف الصحي 

ر بعض أكرث الهموم البيئية ضغطًا يف العراق)6(. ومنع تجرُّف الرتبة والتصحُّ
)1( Wikipedia, Draining of the Mesopotamian Marshes, <en.wikipedia.org/wiki/Draining_of_the_Mesopotamian_
Marshes>; Mesopotamian Marshes, <en.wikipedia.org/wiki/Mesopotamian_Marshes>; and Glory Canal, <en.wikipedia.org/

wiki/Glory_Canal>.
(2) The Mesopotamian Marshes of Southern Iraq, (March 2003),
<www.public.iastate.edu/~mariposa/marshes.htm>.
(3) Wikipedia, Draining of the Mesopotamian Marshes, <en.wikipedia.org/wiki/Draining_of_the_Mesopotamian_
Marshes>.
(4) <ipsnews.net/news.asp?idnews=37031>.
(5) Ibid.
(6) Ibid.
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د بالقيود املفروضة على الحريات  االنتقاد املندِّ
حيث  الربملانيني،  وبرواتب  وبالفساد  العامة 
ويافطات  شعبية  شعارات  إىل  ذلك  تحوَّل 
التظاهرات  أنَّ  ذلك  كل  من  واألهم  احتجاج. 
بوجوب  القائل  للقانون  حدٍّ  من وضع  متكَّنت 
وهو  لالحتجاج،  قانونية  رخصة  عىل  الحصول 
خالل  الخروج  من  التظاهرات  مئات  منع  ما 

السنوات السابقة.
رئيس  أصدر  الحاشدة،  للتظاهرات  ونتيجة 
)فرباير(  شباط  يف  مرسوًما  املاليك  نور  الوزراء 
إىل  املذكورة  الرواتب  بخفض  يقيض   2011
غري  بالفجوة  اعرتافًا  هذا  مثَّل  وقد  النصف. 
املعقولة القامئة بني رواتب املسؤولني الرسميني 
من  نظرائهم  رواتب  وبني  األول  الصف  من 
متوسطي  العراقيني  واملواطنني  املوظفني  صغار 
النظر يف رواتب  ز هذا عىل إعادة  الحال؛ فحفَّ
كبار املسؤولني الحكوميني وعىل خفض موازنات 
ورئاسة  الجمهورية  رئاسة  الثالث:  الرئاسات 
ومجلس الوزراء ورئاسة الربملان. وكام يف البلدان 

الخروج  إىل  الناس  تداعى  األخرى،  العربية 
فيه  الواقع  الجمعة  يوم  يف  كربى  بتظاهرات 
25 شباط )فرباير(، أي قبل 24 ساعة من طلب 
املدين.  املجتمع  بقادة  االجتامع  الوزراء  رئيس 
وقد أوصلت “املبادرة املدنية لحامية الدستور” 

عىل  بالقضاء  طالبت  حيث  إليه،  قوية  رسالة 
ضوء  ويف  الحكومي6.  والفساد  والبطالة  الفقر 
االحتجاجات الكبرية، وضعت الحكومة األجهزة 
األمنية يف استنفار كامل، باإلضافة إىل استخدام 
أربعة  واعتقلت  التظاهرات  لتفريق  القوة 
االحتجاجات  يف  شاركوا  قد  كانوا  صحافيني 

بتهم7. وعذَّ
حركة  )فرباير(  شباط  انتفاضات  أطلقت  ولقد 
مجتمع  وشبكات  منظامت  لبناء  مسبوقة  غري 
وأوضاع  الحكومية  األنشطة  ملراقبة  مدين 
الذي ميكن  املهم  الدور  وبناء  اإلنسان،  حقوق 
التنمية  العراقيون يف  املواطنون  به  أن يضطلع 

الوطنية الدميقراطية.

توصيات
ينبغي  )فرباير(  شباط  انتفاضات  رؤية  لفهم 

القيام بعدة أمور:
النسويَّة 	  املشاركة  أمام  الطريق  شقُّ 

املالمئة  اإلجراءات  وتنفيذ  الحكم،  يف 
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  Interview with tour  7
 journalists who were arrested

(Baghdad: March 4 2011).

األرسي  العنف  عىل  بالقضاء  الكفيلة 
واملجتمع القائم عىل التمييز الجنويس.

الفساد 	  جرائم  من  لإلفالت  ي  التصدِّ
ومحاكمة  العام  املال  ورسقة  املايل 
املنظمة  والجرمية  اإلرهاب  مرتكبي 
الذين  املجرمني  حاالت  يف  والتحقيق 

فرُّوا من السجون تكراًرا.
للتخفيف 	  وطنية  اسرتاتيجية  تنفيذ 

املواطنني  فغالبية  الفقر.  وطأة  من 
والبطالة  الفقر  من  تعاين  الساحقة 
وتفاقم الخدمات واألزمات االقتصادية 
إمدادات  يف  والسيَّام  واالجتامعية، 
ومستويات  والطاقة  والغذاء  املياه 

الرعاية الصحية املتدنية.
ترسيع الترشيع يف ما يتعلق باملسائل 	 

واالقتصادية  واملدنية  السياسية 
الترشيعات  وبالتحديد  والثقافية، 
والراعية  السياسية  لألحزاب  املنظِّمة 

لالنتخابات والنفط والغاز.




