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الملّخص التنفيذي

1- في منهجّية الحوار

انطالقا من الهمِّ الوطين املشرتك، والرغبة يف البحث عن رؤية جامعة َتنهُض 
ري به نحَو دولة املواطنة والُحكم الرشيد، شاركت  بالعراق من أزماته املرتاكمة، للسَّ
والدينية  السياسية  العراقية  الشخصيات  من  شخصيًة  وثالثوَن  ثالٌث   )33(
 
ٍ
 من املسار الثاين، وطينٍّ ورصيح

ٍ
واألكاديمية، ومن قيادات املجتمع املدين1، يف حوار

وهادٍف، نَتَجت عنه هذه الوثيقة. 
وجرى الحوار على مدى سنتني، عْبَ أربعة مؤتمرات، ُعقدت بني ترشين األول/
جولٍة  لكلِّ  أيام  ثالثة  أو  يومني  ل  بمعدَّ  ،2020 األول/ديسمب  وكانون   ،2018 كتوبر  أ
من جوالت الحوار، وأُقيمت الجولة األخرية إلكرتونيًّا، بسبب األحوال الصحيَّة اليت 
فرضتها جائحة “كورونا”. وشارك الشباب العرايق يف هذا املسار، باالستماع إىل رأي 

ممثلني/ات عنهم يف موضوعاِت الحوار. 
بناَء  تعرتُض  اليت  املشكالِت  وأبرَز  الحوار،  موضوعاِت  املشاركون/ات  د  وحدَّ
تمهيدية  مداخالٍت  عْبَ  مضامينها،  إثراء  يف  وأسهموا  العراق،  يف  واملواطنة  الوطن 
 مكتوبة ومناقشاٍت مستفيضة، ثمَّ وضعوا التوصيات والسياسات املناسبة 

ٍ
وأوراق

م فيه مركز رشاد للَحوكمة الثقافية2  لها، لتحقيق التغيري املنشود، يف الوقت الذي قدَّ
سات عراقية   محايد، بالتعاون مع مؤسَّ

ٍ
ير على نحو ير التقار خبته، بإدارة الحوار وتحر

رشيكة يف تنفيذ املرشوع3. 
العراقية اليت  الثاين بني الشخصيَّات  املسار  ثمار حوار  ير  التقر يمثِّل هذا  إذن، 
شاركت فيه، من دون أن يلغي التباين الفكري والسيايس بينهم، فضال عن أنَّ هذه 
عي تقديم إجابات  الوثيقة ال تسعى إىل الشموليَّة يف تحديد املسائل املُعاَلَجة، وال تدَّ
َب موضوعاِت الحوار وتشاُبَك بعِضها ببعض، اقتىض  حرصية عنها؛ ذلك بأنَّ تشعُّ
دة، ُوضعت لها  اعتماَد مقاربٍة شاملٍة يف التحليل، مع الرتكزي على موضوعات محدَّ
توصيات سياسية ملعالجتها، تتَّصُل بمسائل املواطنة والتنمية والعدالة االجتماعية. 
ا املوضوعات األخرى فجاءت توصيفا للسياق العام لهذا اإلصالح، وهو ما يحتاج  أمَّ

 إضافية ملعالجته.   
ٍ
إىل مساراِت حوار

راجع: امللحق األول يف  1
التقرير: الئحة املشاركني 

واملشاركات يف الحوار. 
مركز رشاد للحوكمة  2

سة  ٌع ملؤسَّ
ِ
الثقافية تاب

ع والتضامن  أديان للتنوُّ
لة  والكرامة اإلنسانية، املسجَّ

يف لبنان بوصفها منظمة 
غري حكومية، مستقلة، ال 

ى الربح.  تتوخَّ
سات  3 ِمن تلك املؤسَّ

العراقية الرشيكة: كريس 
اليونسكو يف جامعة الكوفة 
لتطوير دراسات الحوار بني 
األديان يف العامل اإلسالمي، 

وجمعيَّة األمل العراقية، 
سة مسارات للتنمية  ومؤسَّ

الثقافية واإلعالمية.
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2- في الســياق العراقي واإلصالحات البنيوية

ترشين  منذ  الثوري،  االحتجاجي  الحراك  أنَّ  الحوار  يف  املشاركون/ات  يرى 
ال الِفتا يف املشهد العرايق، يقتيض  كتوبر 2019، بِشعاره “نريد وطنا”، ُيعدُّ تحوُّ األول/أ
التعامل معه بوصفه قاعدًة لإلصالح وبناء املستقبل، ويؤكِّد رضورة مشاركة الشباب 

والشابات يف صناعة القرارات السياسية واالجتماعية. 
دي، يحرتم كرامَة اإلنسان وحقوَقه،   مدينٍّ ديمقراطيٍّ تعدُّ

ٍ
إنَّ الوصول إىل: »عراق

، بل هو 
ٍ

ويعيش بسالم يف إطار دولة املواطنة الحاضنة للتنوُّع«4، ليس مجرََّد مطلب
ة: الهيئات الحكومية والسياسية،   يتطلَّب التعاون بني األطراف املعنيَّة كافَّ

ٍ
الزتاُم مسار

واملجتمع املدين بُقَواه الشبابية والنسائية والثقافية واألكاديمية واإلعالمية، ومرجعياته 
الروحية، والقوى االقتصادية؛ بالتعاون مع الهيئات والجمعيات واملنظمات الدولية. 
إنَّ هذا املسار يقتيض تجديد الثقة والعقد االجتماعي بني العراقيني أنفسهم 
اإلصالحات  من  ُحزمٍة  وتحقيق  آخر،  جانب  من  الدولة  وبني  وبينهم  جانب،  من 
وبْسط  العامة،  السياسات  ويف  وممارسته،  الحكم  آليات  ويف  النظام،  يف  البنيويَّة 
أراضيها، وعلى عالقاتها اإلقليمية والدولية،  الدولة سيادَتها وسلطتها على كامل 

على النحو اآليت:  

تعالج 	  اليت  اإلصالحات  وتحقيق  ية،  الدستور سات  املؤسَّ بناء  استكمال 
الحكم  نظام  بني  كاملزج  الدستور،  يف  املحسومة  غري  املسائل  أو  االلتباسات 
األقليات  حقوق  وضمان  دية  التعدُّ وإدارة  الالمركزي،  والنظام  االتحادي 

ومشاركتهم الفاعلة، فضال عن إنجاز ملف املناطق املتنازع عليها.
من 	  واالستفادة  والخارجي،  الداخلي  املستوَيني  على  الدولة  سيادة  يز  تعز

النجاح يف مواجهة اإلرهاب، لبناء إسرتاتيجية عراقية أمنيَّة ودفاعيَّة متكاملة، 
ز مناعَة الوطن ووحدَته، بما يؤكِّد سيادَة الدولة الناجزة، وُحْسَن االنتظام  ُتعزِّ
العام تحت سقف القانون، وتغليب املصلحة الوطنية العليا على أيَّة مصلحة 

خارجية، أو فئوية داخلية. 
محاربة الفساد الذي تسَّب إىل مفاصل الدولة واملجتمع على حدٍّ سواء، وهو 	 

اإللكرتونية،  الحكومة  واستخدام  املدنية،  الخدمة  مفهوم  تطوير  يقتيض  ما 
يز استقاللية القضاء، وتعميم ثقافة  يز الشفافية والرقابة واملحاسبة، وتعز وتعز

القانون وهيبته واحرتامه.  
سياسات 	  ووضع  االنتخابية،  واألنظمة  القوانني  يع  ومشار القوانني  تفعيل 

ترسيخ  املدين، ُوصوال إىل  املجتمع  يز دور  الرئيسة، وتعز للقضايا  وطنية شاملة 
ن للسلطة.

ِ
الوعي الديمقراطي وتحقيق التداول املر

خالصة ورشة حوار مع  4
مجموعة من الشباب 

العرايق من مختلف املناطق 
مها معهد  نات، نظَّ واملكوِّ
ع يف  املواطنة وإدارة التنوُّ
مؤّسسة أديان، بالرشاكة 

مع كريس اليونسكو يف 
جامعة الكوفة لتطوير 

دراسات الحوار بني األديان 
يف العامل اإلسالمي.   
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شبه 	  االعتماد  من  العراق  ر  ُتحرِّ واجتماعية،  اقتصادية  إسرتاتيجية  تطوير 
يعي إىل اإلنتاجي، وتواجه  الحرصي على عائدات النَّفط، وتنقله من االقتصاد الرَّ

ق العدالة االجتماعية والتنمية املستدامة.   تداعيات جائحة كورونا، وُتحقِّ

3- في التوصيات السياساتية المقترحة

أ( الُهوّية الوطنّية وثقافة التعّددية 

منَح املتحاورون/ات هذه املسألة مساحة واسعة يف نقاشاتهم، ووضعوا خمس 
ا يرتبط بها من سياسات تنفيذية؛ ابتغاء الوصول إىل: توصيات، فضال عمَّ

ضمن  	 يف  ة،  كافَّ بأنواعها  الفرعية  للهويات  جامعة  عراقيَّة  وطنية  هوية  تعزيز 
االحرتام  ويضمن  عة،  املتنوِّ وحدته  للعراق  يحفظ  متكامل،  وطينٍّ   

ٍ
مرشوع

الدستوري والقانوين والثقايف للهويات الفرعية.
والدين،  	 املعتقد  يَّة  بحر والتمتُّع  الرأي،  يف  االختالف  يف  اآلخرين  حقِّ  احرتام 

ك بِقَيمه.  والتمرُّس بالسلوك الحواري والتمسُّ
مشاركتها  	 لضمان  اإليجايب،  التميزي  من  االستفادة  من  “األقليَّات”  تمكني 

الفاعلة يف الحياة العامة. 
يز السلم املجتمعي.  	 ب والعنف، وتعز  على ظاهريت التعصُّ

ِ
القضاء املتدرِّج

احتواء خطابات الكراهية، ووضع حدٍّ لها.  	

ب( المواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع
يز املواطنة،  ترتكز خريطة طريق بناء املواطنة والُحكم الرشيد يف العراق على تعز
ليس على مستوى الوعي الوطين فحسب، بل على مستَوَي الفعل والتفاعل أيضا، 
ة. ولهذا وضع املتحاورون/ات  قان مشاركة بنَّاءة للجميع يف الحياة العامَّ اللَذْين يحقِّ

ستَّ توصيات سياساتية أخرى، تسعى للوصول إىل:

د انتماءاتهم الدينيَّة واالجتماعيَّة والسياسيَّة  	 املساواة بني املواطنني، على تعدُّ
يَّة الرأي والتعبري واالحتجاج.   والثقافيَّة، وضمان حر

الشفافيَّة يف عمل املؤسسات الحكومية، لتفعيل املحاسبة وتطوير السياسات  	
مع  والرشاكة  لها،  املدين  املجتمع  منارصة  خالل  من  وتحقيقها،  ة  العامَّ

ة. سات العامَّ املؤسَّ
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الذي  	 التغيري  فرص  وتعزيز  السياسيَّة،  الحياة  يف  للشباب  الفاعلة  املشاركة 
يطمحون إليه.

للمرأة،  	 واالجتماعيَّة  واالقتصاديَّة  والسياسيَّة  الثقافيَّة  األوضاع  تحسني 
يادة مشاركتها  النوع االجتماعي، وز القائمتني على  لتحقيق املساواة والعدالة 

يف مواقع صنع القرار وبناء األمن والسالم، ومواجهة كلِّ أشكال التميزي.
إنصاف األقليَّات اليت ُمنحت مقاعد “الكوتا”، عْبَ تطوير النظام االنتخايب، ليك  	

تتمكَّن من التمثيل الفعلي يف هذه املقاعد.
تعزيز سيادة القانون واالحتكام إىل نصوصه، وتطبيقها بالتساوي على الجميع،  	

عات العشائرية. ل النَّ ي لَتغوُّ والتصدِّ

ج( المصالحة والعدالة االنتقالية

يحتاج املجتمع العرايق -الذي عاىن العنَف والرصاعاِت واالقتتاَل الداخلي- إىل 
ق املصالحة املجتمعية والعدالة االنتقالية. ويجب أن يشمل هذا  ، يحقِّ

ٍ
 شامل

ٍ
مسار

وآالف  كتوبر،  ترشين/أ ثورة  يف  سقطوا  الذين  والجرحى  القتلى  مئات  أيضا  املسار 
املغيَّبني بسبب االقتتال األهلي والعنف الطائفي بعد سنة 2003. من هنا، ُتويص 

خريطُة الطريق هذه بأربع توصيات مع سياسات تنفيذية ترتبط بها، للوصول إىل:

ة، عب تحقيق العدالة االنتقالية للجميع وترميم  	 إعادة بناء الثقة بني العراقيني كافَّ
ْلم واالستقرار األهليَّني، والوصول إىل االستقرار  النسيج االجتماعي، لتحقيق السِّ

السيايس.
التوتُّر  	 وتخفيف  املحليَّة،  مجتمعاتها  يف  توطينها  وإعادة  النازحة،  العوائل  عودة 

عنها، وتجنُّب حدوث التغيريات الديموغرافية يف املدن العراقيَّة، بما يحفظ النسيج 
دي. املجتمعي العرايق التعدُّ

دمج ما ُيعَرف بـ»عوائل داعش« وأطفالها يف النسيج املجتمعي العرايق، بعد إعادة  	
 قانوينٍّ 

ٍ
تأهيلهم وتنقية ذاكرتهم، بما يعزِّز هويَّة املواطنة وخيار املصالحة، بمسار

قضايئٍّ عادل.
املقيمني  	 بني  الوصل  إعادة  يف  م 

ِ
ُيسه بما  العراقية،  الكفاءات  هجرة  من  الحدِّ 

ة. زهم إىل االستثمار يف العراق ودعمه على الصُعد كافَّ العراقيني واملغرتبني، وُيحفِّ

د( التنمية الشاملة والمستدامة
خمسة  على  فيها  املتحاورون/ات  ركَّز  لذا  ٌب؛  ومتشعِّ واسٌع  موضوٌع  التنميُة 
ة، فوضعوا لها خمَس توصياٍت وسياساٍت تنفيذية، ابتغاء الوصول إىل: عنوانات ُمِلحَّ



خريطة طريق بناء املواطنة والحكم الرشيد يف العراق    8

سات التعليمية، وإعادة بناء العنارص  	 تأهيل البنية التحتية لجميع املدارس واملؤسَّ
الِقيميَّة للجهاز الرتبوي، للقضاء على اأُلميَّة ونجاح العملية الرتبوية.

ورْبِطه  	 وتحسني جودته،  العايل،  التعليم  تطوير  الفاعلة يف  املهنية  املعايري  َتبينِّ 
بسوق العمل.

املتكاملـة  	 والتأهيلية  والعالجية  الوقائية  الصحية  الخدمات  بمسـتوى  االرتقاء 
ة، لَخْلق مجتمع ُمعاًف جسديًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا. والشـاملة للمواطنني كافَّ

ة النفسية عب تقديم خدمات عالية الجودة، وتأهيل كوادر قادرة  	 يز الصحَّ تعز
على االستجابة السيعة يف كلِّ أنحاء البالد.

حماية البيئة وتحسينها بإزالة األرضار اليت لحقت بها ومعالجتها، والحفاظ على  	
ع اإلحيايئ والطبيعي، بما يضمن التنمية  ة العامة واملوارد الطبيعية والتنوُّ الصحَّ

املستدامة. 
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توطئة

العراق ما بعد حراك تشرين الثَّوري 

ُتَعدُّ هذه الوثيقة لتطوير السياسات العامة املرتبطة بمسائل بناء املواطنة والحكم 
والزتاٍم  للتعّددية،  وإدارة  للتنوع،  إيجايب   

ٍ
استثمار بما تشمل من  العراق،  الرشيد يف 

للتنمية الشاملة والعدالة االجتماعية، ثمَرَة ِحوار دام سنَتني )2018-2020(، وجرى بني 
نخبة من الشخصيات العراقية السياسية والدينية واألكاديمية، ومن قيادات املجتمع 
أجندات  بأيّ  مقّيد  غري  ِحوار  يف  الشخصّية  بصفتهم  املتحاورون/ات  شاَرك  املدين5. 
ُتعزّز مسار  ساتّية، بهدف وضع مقرتحات لخريطة طريق واقعية،  أو مؤسَّ شخصّية 

بناء الدولة، وُتسهم يف إخراج املجتمع العرايق من أزماته، وُتعزّز تضميد جراحه.
ِانطلق هذا الحوار من الهّم الوطين املشرتك، للتوّصل عب اإلصغاء إىل وجهات 
النظر والخبات املختلفة، إىل قراءة مشرتكة للمصلحة الوطنية الجامعة، دون أن ُيلغي 
ذلك التباينات السياسية والفكرية بني املشاركني/ات. وعلى الرَّغم من التعقيدات 
املتحاورين/ات  َتُطول  اليت  الصعب  الواقع   

ِ
وآثار بطبيعته،  املوضوع  تكتنف  اليت 

بأشخاصهم، طَبعت الرصاحة والجرأة والسماحة واملوضوعية جّو الحوار؛ ما أسهم 
يف نجاحه وإثراء مضمونه. لهذا، ُتشكّل هذه املبادرة عالمة ونموذًجا من دور الحوار 
الرصيح واملسؤول، يف بناء الثقة بني املواطنني والقيادينّي يف الحياة العامة، وحّل 
مًعا  للعيش  املشرتكة  اإلرادة  وتوطيد  العام،  للصالح  جامعة  رؤية  وبلَورة  املشاكل 

بهناء وسالم.
شكّلت املواطنُة الحاضنة للتنوع اإلطاَر املفاهيمي لهذا املسار الحواري، إذ يقتيض 
والسياسات  األحادية  املواقف  عن  واالبتعاد  بالتنوع،  االعرتاَف  أّواًل  املفهوُم  هذا 
هذه  خصوصيات  وإىل  مكّوناته،  بكل  املجتمعي  النسيج  إىل  والنظر  ية،  االنصهار
نات وخباتها وحاجاتها املتنوعة. وال يقترص التنّوع هنا على االختالف اإلثين أو  املكوِّ
أيًضا االجتماعي والجندري والفكري وغري  الديين، بل يشمل  أو  الثقايف  أو  اللغوي 
ذلك. والغاية أن َتضمن دولُة املواطنة غياب التميزي واإلجحاف بحق فئة من الناس 
بسبب ُهويتها، ال بل أن يجري النظر أيًضا إىل التنّوع بوصفه َمصدر غًن للمجتمع 

وعامَل تنمية وإبداع. 
ثانًيا: تتطّلب املواطنة الحاضنة للتنّوع مشاركة الجميع العادلة يف إدارة الحياة 
العامة، والتنّعم بموارد الوطن وخرياته. فمع أّن املساواة بني املواطنني على اختالف 
انتماءاتهم ُتشكّل حجر األساس لدولة املواطنة، يبقى من الرضوري التحقق من أّن 

راجع : »امللحق األول:  5
املشاركون/ات يف الحوار«. 



خريطة طريق بناء املواطنة والحكم الرشيد يف العراق    10

نظام الحكم وآلياته الديمقراطية والسياسات العامة والثقافة املجتمعية، ال تجنح 
راتها. فاألنظمة  كرثية عددية أو أقلية متسلطة على الدولة ومقدَّ يف اتجاه طغيان أ
َق  تحقُّ َتضمن  ضوابط  إىل  الفرص-  يف  املساواة  على  يادًة  -ز تحتاج  الديمقراطية 

ِمعياَري املشاركة الشاملة والعدالة االجتماعية.   
على هذا األساس، دعا مركز رشاد للَحوكمة الثقافية يف مؤّسسة أديان6 إىل هذا 
الحوار،ونّظم مؤتمراته الثالثة يف بريوت7 وبغداد8 وأربيل9، إضافة إىل املؤتمر الرابع الذي 
انعقدت جلساته إلكرتونيًّا10. فبسبب عدم االستقرار السيايس يف العراق ولبنان، بعد 
كتوبر 2019، إضافة إىل التحّديات اليت فرضتها جائحة كوفيد19،  شهر ترشين األول/أ
تعّطلت إمكانية اللقاء خالل هذه الفرتة. لكن الحوار استعاد وتريَتُه إلكرتونيًّا إلنجاز 
هذه الوثيقة، ووَضع خطة العمل وتقديمها إىل السلطات املعنّية. وُيحزننا أن نكون 
الذي  الهاشمي11،  هشام  السيد  هذه،  الحوار  مجموعة  يف  الزمالء  أحد  فقدنا  قد 
سقط ضحية العنف املنفلت والعمل على إسكات األصوات املستقّلة، وهو الخبري 
بقضايا األمن والتطرّف، واملنارص بجرأة ملناهضة الفساد واملحاصصات الطائفية على 

حساب قيام دولة املواطنة والعدالة االجتماعية.
قّدم مركز رشاد للحوكمة الثقافية خبته بإدارة الحوار بشكل محايد، والتواصل 
)خالصة  هذه  الطريق  خريطة  لوضع  وبعدها  املؤتمرات  فرتة  أثناء  املشاركني  مع 
إثراء  يف  وأسهموا  الحوار،  موضوعات  أنُفُسهم  املشاركون  حّدد  حني  يف  الحوار(12؛ 
إىل  سَعت  واسعة،  ومناقشات  مكتوبة  وأوراق  تمهيدية  مداخالت  عب  مضمونها 
تشخيص أبرز اإلشكاليات اليت تعرتض حاليًّا بناء الوطن واملواَطنة يف العراق، ومن 
املنشود، بهدف رفعها إىل أصحاب  التغيري  املناسبة لتحقيق  ثّم صياغة السياسات 

القرار املعنّيني، والحوار معهم حول ُسبل َتبّنيها وتحويلها إىل برامج تنفيذيّة. 
تشّعبت موضوعات الحوار بسبب تعّدد التحّديات وتشاُبكها بعضها ببعض. 
فمواضيع التنمية والعدالة االجتماعية واملشاركة السياسية، ال تنفصل عن مسائل 
القضايا  وال عن  األهلي من جهة،  والسلم  واملصالحة  االجتماعي  والرتابط  الهوية 
ية املتعّلقة بشكل الدولة ونظام الحكم ومسألة السيادة من جهة أخرى.  الدستور
لقد تطرّق املتحاورون إىل كل هذه املسائل، وانتهوا -خاصة على مستوى السياسات 
والعدالة  والتنمية  املواطنة  مسائل  على  الرتكزي  إىل  املقرتحة-،  واإلصالحات  العامة 
االجتماعية، يف حني شكّلت املوضوعات األخرى توصيًفا للسياق العام لهذا اإلصالح، 

والذي يحتاج إىل مسارات إضافية ملعالجته.  
لذلك، بعد تقديم السياق العرايق العام، الذي ُيشكّل اإلطار الواقعي والحيوي 
ألي مبادرة لإلصالح والتغيري اإليجايب، ُتركّز هذه الوثيقة على عناوين أربعة رئيسة. 
الثاين  والقسم  التعّددية.  وثقافة  الوطنية  الهوية  عنوان  منها  األول  القسم  ُيعالِج 
يتطرّق إىل املواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع. أما القسم الثالث، فريكّز على مسائل 
املصالحة والعدالة االنتقالية. والقسم الرابع واألخري ُيعالج مواضيع مرتبطة بالتنمية 

الشاملة واملستدامة. 

مؤسسة غري حكومية  6
لبنانية، مستقّلة وغري 

سياسية، وال تتوّخى الربح؛ 
تعاونت يف تنفيذ هذا 

املرشوع مع كريس اليونسكو 
يف جامعة الكوفة لِتطوير 

دراسات الحوار بني األديان 
يف العامل اإلسالمي، وجمعّية 

األمل العراقية، ومؤّسسة 
مسارات للتنمية الثقافية 

واإلعالمية، وساهمت 
بتمويله كنيسة السويد.

أُِقيم مؤتمر بريوت يف 13-11  7
كتوبر 2018. ترشين األول/أ

أُِقيم مؤتمر بغداد يف 22-21  8
كانون األول/ديسمب 2018.

أُِقيم مؤتمر أربيل يف 22-20  9
حزيران/يونيو 2019. 

انعقد املؤتمر الرابع إلكرتونيًّا  10
على ثالث جلسات يف 2 و16 

و30 كانون األول/ديسمب 
.2020

جرى اغتيال هشام  11
 الهاشمي يف السادس 

من تموز/يوليو 2020، يف 
بغداد عندما كان يف سيارته 

أمام منله. 
خالصة ورشة حوار مع  12

مجموعة من الشباب 
العرايق من مختلف املناطق 

مها معهد  واملكّونات، نظَّ
املواطنة وإدارة التنّوع يف 
مؤّسسة أديان، بالرشاكة 

مع كريس اليونسكو لتطوير 
دراسات الحوار بني األديان 

يف العامل اإلسالمي، يف 
جامعة الكوفة. 
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ال تهدف هذه الوثيقة إًذا إىل الشمولّية يف تحديد املسائل املعاَلجة؛ وال تّدعي 
الحرصية يف اإلجابة عنها، بل إّن التوصيات السياساتية املقرتحة يف جداول مركّزة 
للمسائل،  النظري  بالتوصيف  االكتفاء  عدم  عن  ُتعبِّ  موضوًعا،  عرشين  تتناول 
كانت هذه  وملَّا  ملعالجتها.  تنفيذية  رسم خريطة طريق  عمليًّا يف  لإلسهام  وتسعى 
الوثيقة قد أتت نتيجة حوار رصيح وَبّناء، فنأمل أن ُتسهم بدورها يف تحفزي مزيد من 
الحوارات والتعاون بني السلطات الحكومية والخباء واألكاديميني واملجتمع املدين، 
يز املواطنة والتنمية الشاملة يف البالد. يف سبيل تلبية طموحات الشباب العرايق وتعز
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السياق العراقي العام

العراق ما بعد حراك تشرين الثَّوري 

تتالت الحركات االحتجاجية يف العراق يف السنوات األخرية، حىت بلغت ذروتها 
كتوبر 2019، والذي  يف الحراك االحتجاجي الثَّوري الذي انطلق يف شهر ترشين األول/أ
ا على املشهد العرايق َكُكّل، ُيمّثل حالة جديدة يجب التعاطي معها  أدخل تغيرًيا مهمًّ
الشباب يف  والرتكزي على رضورة مشاركة  املستقبل،  وبناء  بوصفها قاعدًة لإلصالح 
صناعة القرارات السياسية واالجتماعية. شمل هذا الحراك وال يزال غالبية مناطق 
العراق، وحظيَ بمشاركة شعبية واسعة النطاق نوًعا ما، وبتأييد أغلب فئات املجتمع 
 مجتمعي شامل ال يختلف 

ٍ
املختلفة وتعاطفها. فالحراك كان أشبه بإعالن مطلب
فيه كثريون، الّلهم إال املستفيدون من الواقع الراهن. 

النسبة  يمّثلون  فهم  الحراك،  هذا  يف  األسايس  العنرص  هم  الشباب  كان 
كرث الفئات ترضًّرا. ويف العادة، هم أشد استعداًدا  العظمى من سكان العراق، وهم أ
للتغيري، فضاًل عن أنهم جيل ُولد أو نشأ وترعرع يف نظام ديمقراطي ُيقرّ دستوره 
بحّق التعبري عن الرأي. ولعل أهم ما حّققه هؤالء الشباب، هو االعرتاف بحركتهم 

املطلبّية وإثبات وجودهم يف املشهد العام، وقد دفعوا أثماًنا غالية لذلك.
كان شعار “نريد وطن” جوهر هذا الحراك، فعّب عن موقف وطين عرايق جامع، 
كان غائًبا فرتة ليست قصرية من الزمن. وُيضاف إىل الُبعِد الوطين، الُبعُد املجتمعي 
 بدأت 

ٍ
االقتصادي له؛ إذ إّن الحراك ُيعّد أيًضا حركة الفقراء واملحرومني يف مجتمع

تتمايز فيه التشكيالت الطبقّية، وبرزت فيه بعض الفئات امليسورة نتيجة لتحالفاتها 
مع  الطبقة السياسية الحاكمة، يف نظام اقتصادي ريعي. 

الساعي  الثوري،  االحتجاجي  الحراك  هذا  من  الناتجة  التحّوالت  أبرز  ولعّل 
إلنهاء نظام املحاَصصة الحزبية والطائفية املَُهيِمن على الدولة العراقية، كان إعالن 
الحكومة إجراء انتخابات مبكرة على أساس قانون انتخايب جديد. وعلى الرغم من 
وجوه  وصول  فرص  تعزيز  يف  يسهم  أن  للقانون  يمكن  عنه،  الجميع  رىض  عدم 
جديدة إىل الندوة البملانية، مع ازدياد قدرتها على منافسة األحزاب التقليدية الكبرية. 
كرث  أ وُفَرص  أفضل  عراق  أجل  من  هو  الذي  الحراك  هذا  يكون  أن  ُمحزٌن 
ألجياله الشابة، قد دفع ثمًنا غالًيا بسقوط حوايل سبعمئة شهيد وآالف الجرحى 
الرأي  قيادات  بعض  استهداف  جرى  فقد  صفوفه.  بني  من  واملغيَّبني  واملعتقلني 
فيه، ومواجهتها بالعنف املسلح من بعض التنظيمات أو من ِقبل الوحدات األمنية 
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الحكومية. وإن مل يستطع الحراك تحقيق كامل أهدافه -رغم حجم التضحيات-، 
يكفي أنه رفع منسوب الوعي لدى املواطنني برضورة انخراطهم يف النضال، من أجل 
تحقيق أهدافهم السياسية واالجتماعية، ومحاسبة املسؤولني على إخفاقاتهم أو 
هم الوطنية. أيًضا أسهم الحراك يف توضيح رؤية الشباب  فسادهم يف ممارسة مهامِّ
مدين  »عراق  كاآليت:  منهم  مجموعة  اخترَصتها  حيث  وطنهم،  ملستقبل  العرايق 
دولة  إطار  بسالم يف  ويعيش  وحقوقه،  اإلنسان  كرامة  يحرتم  تعّددي،  ديمقراطي 

املواَطنة الحاضنة للتنّوع«.   

جائحة كوفيد-19 وتداعياتها 

لقد فرضت جائحة كوفيد-19 ذاَتها -مع تبعاتها القاسية على صحة املواطنني 
وحياتهم وعلى الظروف االجتماعية واالقتصادية-، على املشهد العاملي خالل العام 
2020. ويف العراق، تخّطى عدد الحاالت املصابة بالفريوس عتبة نصف مليون إصابة، 

يف حني تزتايد كل يوم أعداد الَوَفَيات بسببه، حيث جاوز عتبة العرشة آالف وفاة. 
ال شّك أن الجائحة سوف ترتك آثاًرا مؤملة يف مختلف نواحي الحياة، ِمن ِحداد يف 
العائالت وإرهاق للنظام الصحي العرايق املحدود القدرات، إىل الرتاجع االقتصادي. 
العراق أصبحوا عرضة للفقر  أّن 42 % من سكان  التخطيط إىل  فقد أشارت وزارة 
العمق  شديدة  هشاشة  من  يعانون  بينهم  من   %  15 وأّن  كورونا؛  لجائحة  نتيجة 
اإلجمايل  املحلي  الناتج  ينخفض  أن  املتوّقع  وِمن  حرمان13.  من  يعانونه  ما  لشّدة 
للعراق يف عام 2020 بنحو 10%، وأن يصل عجز املوازنة يف العام نفسه إىل مستوى غري 
مسبوق، بما يقارب 30% من الناتج املحلي اإلجمايل. يرتافق ذلك مع فقدان العديد 
من فرص العمل وارتفاع معدالت البطالة، وسوف يزداد عدد الذين يعيشون تحت 

خط الفقر إىل ما يعادل ثلث سكان العراق14. 
إّن التحديات الناتجة من الجائحة، ال تقترص إًذا على برامج التوعية واملواجهة 
االقتصادي  املستوَيني  على  األولويات  ترتيب  إعادة  أيًضا  تتطّلب  بل  الصحّية، 
ُكْلفة  بأقل  االقتصادي،  والنهوض  املجتمعي  الصمود  فرص  لتعزيز  واالجتماعي، 

وأرسع فرتة ممكنة. 

الَعقد االجتماعي وَوْحدة الوطن

بعد 45 سنة من الدساتري املؤّقتة، وضع العراقيون يف العام 2005 أّول دستور 
وعلى  مالئمة  غري  ظروف  يف  الجديد  الدستور  كتابة  عملّية  وأُجريت  للبالد،  دائم 
الدولة  وبني  وبينهم  العراقيِّني،  بني  االجتماعي  الَعقد  عن  الدستور  عّب  عجل15. 

راجع: وزارة التخطيط، تقويم  13
أثر جائحة كورونا على الفقر 

والهشاشة يف العراق، دراسة 
معدة بالرشاكة مع البنك 

الدويل )WB( ومنظمة 
األمم املتحدة للطفولة 

)UNICEF(، يوليو 2020.
ير برنامج األمم  14 راجع: تقر

املتحدة للتنمية يف العراق 
كتوبر  لشهر ترشين األول/أ

2020، عن »أثر كوفيد-19 
يف االقتصاد العرايق« 

)باإلنكلزيية(. 
مرّت لجنة كتابة الدستور  15

بمرحلتني: يف املرحلة األوىل 
اشرتك يف كتابته الشيعة 

والكورد، ويف املرحلة الثانية 
اشرتك 15 شخصّية ُسنِّّية. 

فتكّونت اللجنة من 70 
شخًصا، ولكن مل يكن بينهم 

متخّصٌص يف القانون 
الدستوري إاّل واحٌد فقط. 
أما مّدة كتابته، فكانت 42 

يوًما فقط.
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نقلة  األخرية  املرحلة  يف  وحصلت  ية.  الديكتاتور سقوط  بعد  ما  مرحلة  يف  العراقية 
َست -مع ضعف تأثريها يف املدى القريب- لفكر جديد يف التعاطي  ترشيعّية الفتة، أسَّ
املؤّسسات  بناء  استكمال  إىل  ملّحة  الحاجة  تبقى  لكن،  العام.  الشأن  قضايا  مع 
ية العراقية، وتفعيل القوانني ومشاريع القوانني ووضع سياسات وطنية  الدستور

شاملة للقضايا الرئيسة. 
غري  أو  ملتبسة،  األساسية  املسائل  بعض  الجديد  العرايق  الدستور  ترك  لقد 
محسومة؛ ما أعاق تحقيق االستقرار السيايس، إذ يمزج الدستور العرايق بني نظام 
الحكم االتحادي16، والنظام الالمركزي17، حيث جزٌء من العراق فدرايلٌّ، والجزء األكب 
باملوازنة  مروًرا  كوردستان18،  إقليم  حدود  رسم  إىل  التوافق  غياب  وامتد  د.  موحَّ
ومهام قوات األمن، وانتهاًء باآلمال والتطلعات ومقتضيات وحدة الوطن والعيش 

املشرتك. 
بعد االنتصار على تنظيم داعش اإلرهايب، َتشكّل واقع جديد على األرض بفعل 
التحرير، خاصة يف املناطق املسماة “املتنازع عليها”. ومن املعلوم أن جزًءا من هذه 
املناطق يعين املكّونات الصغرية، كاإليزيديني وأهمية منطقة سنجار بالنسبة إليهم، 
واملسيحيني املوجودين بكرثة يف سهل نينوى، وغريهم. لذلك، ما تزال هذه املسألة 
يف  واالستقرار  والتنمية  األمان  وتحقيق  ديارهم،  إىل  النازحني  عودة  إنجاز  تُعوق 
مناطقهم، وتعزيز َوحدة الوطن على أسس سليمة. وقد شكّل أخرًيا االتفاُق حول 

قضاء سنجار خطوًة أوىل يف هذا االتجاه. 
وحرية  الديين  التنوع  مقاربة  بشكل جعل  واملدين،  الديين  بني  الدستوُر  جمع 
املعتقد ملتبسة19؛ ما عاَق التطبيَق الفعلي والشامل لحرية الدين واملعتقد20، وعّقد 
السياسية  املمارسة  وعزّزت  الشخصية.  لألحوال  مة  املنظِّ الترشيعات  وضع  مثاًل 
منظومة إدارة الدولة على األسس الطائفية القومية واملذهبية21، حيث اعتب بعضهم 
ذلك سبًبا رئيًسا لتنامي املحاَصصات وَتقهُقر مفهوم املواطنة واملسؤولية الوطنية، 

نات العراقية. يز الُفرقة الطائفية والقومية بني املكوِّ وتعز

التمثيل الديمقراطي والممارسة السياسية 

السابق  الديمقراطي، مع سقوط نظام االستبداد  التحول  العراق مسار  دخل 
بينها  فيما  املتبادلة  والرقابة  السلطات  وفصل  االنتخابات  تكفي  وال   .)2003( عام 
لتحقيق الديمقراطية، بل يحتاج األمر إىل وجود مجتمع مدينّ فاعل، وإىل أن تتحول 
الديمقراطية إىل ثقافة عامة، بمعن أنَّ اإلنسان يتبن الديمقراطية يف كّل َمفِصل من 

مفاصل حياته. 
ظّل  يف  ديمقراطي  بناء  يف  الحديث  إمكانية  عن  بعضهم  يتساءل  لذلك، 
املحاَصصات الطائفية، ليس على مستوى السياسة فقط، بل أيًضا على مستوى 

جاء يف املادة )1( من  16
ية العراق  الدستور: »جمهور

دولة اتِّحادية«.
املادة )116( تشري إىل  17

أن النظام االتحادي يف 
العراق يتكّون من عاصمة، 

و»إقليم اتحادي«، 
ومحافظات »المركزية« 

و»إدارات محلّية«. 
رسمت املادة )140( من  18

الدستور العرايق خريطة 
ذ، لحّل قضية  طريق مل ُتنفَّ

املناطق املتنازع عليها 
بني إقليم كوردستان 

واملحافظات التابعة للدولة 
املركزية.

املادة )2: أواًل( تشري إىل أن  19
اإلسالم هو الدين الرسمي 
للدولة، وَتحُظر الفقرة )أ( 
من املادة نفسها َسنَّ أيِّ 

قانون يتعارض مع ثوابت 
أحكام اإلسالم. 

املادة 18 من اإلعالن العاملي  20
لحقوق اإلنسان الصادر عن 
األمم املتحدة يف سنة 1948، 

ُتعلن: »لكلِّ شخص حقٌّ 
ية الفكر والوجدان  يف حرِّ

ين، ويشمل هذا   والدِّ
يَته يف تغيري دينه   الحقُّ حرِّ

يَته يف  أو معتقده، وحرِّ
إظهار دينه أو معتقده 

بالتعبُّد وإقامة الشعائر 
واملمارسة والتعليم، بمفرده 

 أو مع جماعة، وأمام املأل 
أو على ِحَدة«. 

مع أن الدستور العرايق ال  21
يع املناصب  يشري إىل توز

 السيادية على أسس 
إثنية، فإنَّ العرف السيايس 

املّتفق عليه بني فرقاء 
العملية السياسية، أَوجب 
ية  أن يكون رئيس الجمهور

كورديًّا، ورئيس الوزراء 
شيعيًّا، ورئيس مجلس 
النواب سنيًّا، مع توزيع 

مناصب نواب هؤالء 
الرؤساء على األسس 
املحاصصاتية نفسها. 
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البناء  أّن  لبعضهم  يبدو  األمنية-.  أو  العسكرية  أو  منها  -املدنية  الرسمية  اإلدارات 
الديمقراطي متعرثِّ يف ظّل املمارسة السياسية القائمة، اليت ُتحّول االنتماءات الثقافية 
يف  للعمل  إجبارية،  رات  وممَّ سياسية  انتماءات  إىل  واملذهبيَّة،  والطائفية  واإلثنية 
الشأن العاّم. وليس هناك ِمن حّل إالَّ أْن تتبّن النظاَم السيايس روٌح وطنية، َترىق 
باألداء إىل مستوى تغيري الواقع. ولتحقيق ذلك، ال بّد من ترشيع قوانني َتبين دولة 
املواطنة، وتعتمد على مؤسسات تعمل يف هذا اإلطار، مثل: الجامعات، والخدمة 

املدنية أو العسكرية اإللزامية، ووسائل االندماج االجتماعي األخرى. 
إّن “التوّجه الغالب” يبدو أنه َنْحو البحث عن نمط جديد للممارسة السياسية 
وآلياتها، يف ظلِّ الدولة املدنية الديمقراطية الحديثة22، اليت هي الضمانة األساسية 
الدينامّيات  يف   

ٍ
أمل َبِصيص  بعضهم  ويرى  للتنّوع.  الحاضنة  املواطنة  لحماية 

املجتمعية الجديدة العابرة للمناطق والطوائف، وال سيما حركات االحتجاج الشعيب 
وترية  تسيع  يف  أيًضا  عليها  ل  وُيعوِّ واملهنية،  الية  العمَّ النقابات  عن  فضاًل  األخرية، 
نة من عمليات االستيعاب والتوظيف غري  التغيري الديمقراطي، رشط أن تبقى محصَّ
للسقوط يف  العراق  احتمال عودة  اآلخر  الديمقراطية؛ يف حني ال يستثين بعضهم 
لهذا يحتاج  املقبلة.  املرحلة  السيايس يف  تنجح عمليات اإلصالح  مل  إْن  الديكتاتورية، 
العراق إىل ترسيخ الفهم الديمقراطي لُيصبح سلوًكا طبيعيًّا لدى أبنائه وبناته، َينِتج 
ن للسلطة وإدارة الدولة، بعيًدا عن مختلف االلتفافات اليت ُتقّوض 

ِ
منه تداُوٌل َمر

هذا النهج.  

السيادة الوطنية في ظل التجاذبات الداخلية 
والدولية 

لِسيادة الدولة ُبعَدان: داخليٌّ وخارجيّ. السيادة الداخلية تعين فرض الدولِة 
سيادَتها على كامل جغرافيَّتها )كاألرض والجو والبحر واملوارد..(، واحتكار استخدام 
لعالقاتها  الدولة  إدارَة  فتعين  الخارجية،  السيادة  أما  نطاقها.  يف  الرشعية  القوة 
الخارجية وفق مصلحة شعبها، وحمايَة حدودها من أيّ خرق أو انتهاك. وال بد من 
مالحظة أنَّ يف ذاكرة العراقيني ما ُيثري بعض الحذر من مفهوم السيادة الوطنية، 

يعًة للقمع واإلبادات الجماعية.  الذي اسُتعمل يف السابق ذر
إسرتاتيجية  بناء  إىل  حافًزا  ُيشكّل  اإلرهاب،  على  القضاء  يف  العراق  نجاح  إّن 
الدولة  سيادة  يؤكّد  بما  وَوحدته،  الوطن  مناعة  ُتعزّز  متكاملة،  ودفاعّية  أمنّية 
الناجزة وُحسَن االنتظام العام تحت سقف القانون، والفصَل الكامل بني الفصائل 
األمن  على  الحفاُظ  يتطّلب  أيًضا  الحزبية.  السياسية  والقوى  املسلحة  النظامية 
تطرٍُّف  ِمن  الحاضنة  وبيئاته  اإلرهاب  منابع  لتجفيف  املستدام،  السعيَ  الوطين 

َعَقِديّ وحرمان اجتماعي وتميزي سليب، فضاًل عن ضعف سلطة القانون والدولة.

راجع: د. س. أنطوين فاف،  22
العراق: خارطة طريق 

للتعايف. تقرير صادر عن 
املبادرة العراقية يف املجلس 

األطليس، 2021، ص.6.
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لتهديدات منتِظمة من  أراضيه،  الوطنية وَوحدة  العراق  لقد تعرَّضت سيادة 
املواَطنة  يف  بدورها  ُتؤثّر  املستمرّة  االنتهاكات  هذه  عديدة.  وإقليمية  عاملية  قًوى 
ووالءات،  انقسامات  من  خّلفته  ما  بسبب  والجماعات،  األفراد  لدى  العراقية 
املوّحد  املفهوم  مع  تتعارض  مصالح  لتحقيق   

ٍ
وُفَرص بالخارج،  سيايسّ  واستقواٍء 

للمواطنة. لذلك، تتطّلب الرؤية املستقبلية للعراق، أن تنطلق من هدف استعادة 
 املصلحَة الوطنية العليا، وذلك فوق 

ِ
سيادته بشكل كامل، والزتاِم العراقيني الرصيح

أية مصلحة خارجية، أو فئوية داخلية. يتطلَّب هذا األمر رفض أيِّ شكل من أشكال 
التحالفات، اليت ُتورّط العراق يف رصاعات وخالفات دولية أو إقليمية. أيًضا يتطّلب 
حرْصَ السالح يف يد الدولة واستصدار قوانني تتعلَّق بشفافية تمويل األحزاب والكتل 
أيًضا سيادة  العراق  بّد من أن َيحرتم  االنتخايب. وال  التمويل  السياسية، وال سيما 
العريب  املستوى  على  املشرتكة،  املصالح  أساس  على  معها  ويتعامل  الدول،  جميع 

واإلقليمي والّدويل. 
إنَّ خرق السيادة العراقية حاليًّا، أصبح يشرتك فيه أيًضا جماعات “الالدولة” 
يًّا  الخاصة )عسكر س سياساِتها 

ِ
تمار للدولة، واليت  ية  املواز املسلحة  التنظيمات  أو 

واقتصاديًّا وأمنيًّا(، بعيًدا عن اإلطار الدستوري وسيادة القانون. وهي بذلك تمثل 
األزمات  دوامة  من  وخروجه  العراق  لتعايف  إمكانية  ألي  وأساسيًّا  يًّا  جوهر تهديًدا 
املؤسسات  فاعلية  إضعاف  عْب  األزمات  تلك  لتعميق  ُتَعّد سبًبا  إنها  بل  الطاحنة، 
الرسمية وتقويضها، وِمن َثّم َخْلق فجوات سياسية عميقة، يمَلُؤها تلقائيًّا التطرف 

والعنف والفساد.

يعي  فطي الرَّ إشكالية االقتصاد النِّ

للنِّفط،  بديلة  عائدات  إيجاد  يف  الحكومات  فشلت  العراقية،  املوارد  ِغن  مع 
وفشلت يف توزيع عادل للرثوة، ويف رسم اإلسرتاتيجيات املرتبطة بالتنمية املستدامة؛ 
يزال  ما  املجتمع.  يف  الشابة  الفئات  عند  سيما  وال  البطالة،  أزمة  من  ضاعف  ما 
االقتصاد العرايق ريعيًّا، وأيًضا ُيسهم قطاع استخراج النفط وتصديره، يف نسبة عالية 
كرث الدول اعتماًدا على  ا من الناتج املحلي اإلجمايل. فال يزال العراق واحًدا من أ جدًّ
كرث من 96 % من الصادرات، و92 % من إيرادات  النفط يف العامل؛ إذ شكَّل النفط أ
املوازنة الحكومية، و43 % من الناتج املحلي اإلجمايل يف عام 2019 23. وُيمكن القول: 
إّن العراق اليوم شبه معّطل صناعيًّا وزراعيًّا. فهو ال يكاد َيصنع أيَّ يشء، وال يزرع إال 
القليل، بل حىت إنَّ التمر واألُرزّ وغريهما مّما ُعرف بها العراق، صار بعضها ُيستورد 

من الخارج. 
السوق  حاجة  تلبية  يف  لعية  السِّ القطاعات  إسهام  َتديّنَ  العراُق  ُيعاين  لذلك، 
املزتايد،  املحّلي  الطلب  لتغطية  استرياده  زیادة  إىل  العراق  حاجة  يفّس  ما  املحّلي؛ 

راجع: املرصد االقتصادي  23
للعراق، الصادر عن 

مجموعة البنك الدويل يف 
الرشق األوسط وشمال 

أفريقيا، خريف 2020.
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يزيد من  املحلية. كل ذلك  املوازنة  التشغيلية يف  النفقات  تعاُظم حجم  إىل  إضافة 
وقانون  الرضييب،  النظام  اقتصادية عرصيّة، تشمل:  إسرتاتيجية  إىل  الدولة  حاجة 
ما  اإلنتاجي؛  إىل  يعي  الرّ االقتصاد  االنتقال من  وُسبل  العاّم،  ين  والدَّ املالية  اإلدارة 
يخّفف من الحرمان، ويعالج معضالت الفقر والبطالة وَعمالة األطفال على سبيل 

املثال ال الحرص.  

التنمية والعدالة االجتماعية

ال يمكن أن تقترص املواطنة على االنتماء املجرَّد، بل هي مرتبطة إىل حدٍّ بعيد 
ساتيًة  مؤسَّ حاضنًة  -بوصفها  الدولة  وبقدرة  واالجتماعية،  االقتصادية  بالحقوق 
للمجتمع- على ضمان مساواة املواطنني يف الوصول إىل التعليم والطبابة والعمل، 
املدن  وتخطيط  البيئة  بقضايا  االهتمام  عن  فضاًل  األساسية،  الخدمات  وإىل 
االجتماعي  التهميش  معالجة  إغفال  فإّن  لذلك،  األساسية.  املسائل  من  وغريها 

واالقتصادي، من شأنه تعميق أزمة الهوية واملواطنة واالنتماء الوطين24.
يأمل العراقيون يف إنشاء مجتمع يحقق التنمية والعدالة االجتماعية. ولكن، 
صحيحة  شاملة  واجتماعيٍة  برشية  تنميٍة  دون  من  االجتماعية  العدالة  تتحّقق  ال 
كرث منها على التوازنات بني املكّونات السياسية  مستدامة، تقوم على أساس الكفاءة أ
الطائفية، وتقوم على قواعد علمّية بعيًدا عن االرتجال يف صنع القرار السيايس الذي 
يُعوق التخطيط التنموي، إذ تعتمد التنمية على االستقرار والنمّو االقتصادي وَتوزُّع 
املسؤولّيات. أيًضا تقتيض التنمية البرشية النظر إىل الهرم السكاين العرايق، يك نرى 
أين تكمن الفرص. فأغلبّية سكّان العراق من الشباب25، وُخطط التنمية يجب أن 
كارثًة  ستتحّول  بكفاءاتها،  البرشية  الرثوة  هذه  فإن  وإالَّ  الحسبان،  يف  ذلك  تضع 

اجتماعّية إْن فات أوان التنمية واإلصالح.
مع  األمين،  االستقرار  وعدم  السيايس  االنقساُم  َترافق  األخرية،  السنوات  يف 
حّل  على  القادرة  اإلسرتاتيجية  الخطط  أو  الواضحة،  االقتصادية  الرؤى  فقدان 
املشكالت. وقد أدَّى ذلك إىل تفاقم املشكالت الُبنَيوية اليت يعانيها االقتصاد العرايق، 
لعدم وجود جهاز إداري يستطيع إدارة االقتصاد ومؤّسساته بكفاءة وِمهنية، يف ظّل 
َتفشِّ حالة الفساد اإلداري واملايل. ويف السنوات األخرية، مل ينجح العراق يف تحقيق 
ة البطالة والفوارق االجتماعية؛ إذ فرضت التحّديات  نسبة نمو كافية، لتخفيف حدَّ
ومع  وانخفاضها،  النفط  أسعار  يف  التقّلب  مع  التكّيَف  الحكومة،  تواجهها  اليت 
النفقات العسكرية يف الحرب على داعش، وانخفاض مستوى العمل يف القطاعات 

الحكومية، وَتدهُور الُبن التحتّية. 
النفط عامليًّا بشكل كبري، مع  تراُجع أسعار  َتفاقم هذا الوضع أخرًيا بفعل  وقد 
التأثّر بجائحة كوفيد 19 وتبعاتها االقتصادية واالجتماعية؛ ما يقتيض من السلطات 

ترتكز املواطنة بمفهومها  24
الحديث على منظومة 
حقوق مرتابطة، مثل: 

املدنية والسياسية 
واالقتصادية واالجتماعية 

والثقافية، إذ يستفس 
العالِم االجتماعي توماس 
مارشال على سبيل املثال 

قائاًل: »ماذا ينفع الحق يف 
حرية الفكر والتعبري، إْن مل 

ن للُمواطن تربية جيدة  ُتؤمَّ
 قويّ 

ٍ
تسمح له بتكوين رأي

يقوله ويدافع عنه؟«.  
35.4% من سكان العراق  25

هم بني عمر 15 و34 سنة. 
وبحلول العام 2030، سوف 

ُيشكل من هم دون 30 
سنة نسبة 62% من إجمايل 

عدد السكان، َوْفق تقرير 
إدارة الشؤون االقتصادية 

واالجتماعية يف األمم 
املتحدة للعام 2019. 
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املعنّية مقاربًة جديدة للتنمية والعدالة االجتماعية يف العراق، تتناسب مع التحديات 
بأزمة  تنذر  السلبّية  ومؤرّشاتها  الصعبة  االقتصادية  الظروف  تفاقم  إنَّ  املستجّدة. 
اجتماعية خطرية، ترتبط بازدياد الفقر والفاقة والبطالة، وتتطّلب تغيرًيا للذهنيات يف 

التعاطي مع هذه املسألة على مستوى أصحاب القرار وعامة الشعب..

اإلصالح ومحاربة الفساد 

ُتجِمع املواقف على أن الفساد أصبح أمًرا يهّدد الدولة يف العراق بُرّمتها. فلقد 
الوزارات والعمل  إذ طال  الت غري مسبوقة،  السنوات األخرية معدَّ الفساد يف  بلغ 
السيايس بتكتُّالته وأحزابه، حىت باتت الوزارات مصدًرا لتمويل األحزاب السياسية. 
لقد َتسّب الفساد إىل أعماق الدولة واملجتمع على السواء، بحيث أصبح “ثقافة” 
ومنظومة مصالح متبادلة، وسلطًة ضاغطة يف السياسة واالقتصاد واإلدارة. لذلك، 
العراق.  يواجهه  الذي  األخطَر  التحّدي  ذلك  يف  يَرون  املواطنني  من  العديد  بات 
ُيعيد  ن  الُهويَّة يف حّد ذاتها ُمنِتجة للفساد. فكلُّ مكوِّ ويرى بعضهم أن سياسات 
إنتاج هويته، ليس على املستوى الثقايف فقط، بل عْب شبكة من املصالح الزبائنية 
 معالجُة “الُبنية 

ِ
أيًضا. لذا، مل يروا البحَث عن األشخاص الفاسدين كافًيا، إْن مل َتجر

الفاسدة” على مستوى الدولة ومراكز النفوذ السيايس. 

 تتطّلب مواجهة املحاَصصة الطائفية املُنتجة للفساد، إعادَة النظر يف املمارسة 
السياسية واإلدارة، وتطوير مفهوم الخدمة املدنية، اليت تُكون فيها املؤسسات العامة 
وَمن فيها لخدمة املجتمع، وليس مكاًنا للتوظيف السيايس واملنافع الفئوية. يحتاج 
ية  اإلدار املناصب  العاملني يف  نزاهة  لضمان  إجراءات حازمة  اتخاذ  إىل  املسار  هذا 
يز كفاءاتهم وجودة الخدمات املقّدمة للمواطنني. أيًضا  يف مؤّسسات الدولة، وتعز
يتطّلب ذلك تطوير استخدام الحكومة اإللكرتونية، وربط قواعد املعلومات والبيانات 
الخاصة باملوظفني واملتقاعدين واملستفيدين من برامج الرعاية االجتماعية والقروض 
استقاللية  وتعزيز  الحكومية،  للمؤسسات  الرَّقايب  الدور  وتفعيل  فيها،  والتدقيق 

القضاء، وتعميم ثقافة القانون وهيبته واحرتامه.  
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القسم األول

الُهويّة الوطنيّة 
وثقافة التعّددية



خريطة طريق بناء املواطنة والحكم الرشيد يف العراق    20

ردّيات المتعّددة 1- الُهوّية الجامعة والسَّ

إّن العراق هو مهد الحضارات القديمة يف بالد ما بني النهرين، وأرُض التنّوع 
اإلثين والثقايف والديين. فِمن أرضه اليت تحتضن جذور ديانات قديمة، مثل الصابئة 
واليهودية واإليزيدية والكاكائّية وغريها، انطلقت املسيحية املرشقية لتصل إىل حدود 
للحضارة  العاملي  الفكري  واإلرشاق  للعلم  داًرا  الحكمة  بيت  أُنئش  وفيها  الصني، 
سة  املقدَّ وبالعتبات  واألئمة،  لألنبياء  بمراِقد  العراق  أرض  أيًضا  وتتبارك  اإلسالمية. 
والنجف األرشف )مدينة العلم واألدب(. لكن هذه األرض الغنّية بتاريخها ومواردها 
ينّي وكلدان وتركمان وغريهم من  الطبيعية، والعامرة بأهلها من عرب وكورد وأشور
السيايس،  االستبداد  من  ِحقبًة  األخرية  العقود  يف  أيًضا  عَرفت  العريقة،  املكّونات 
وفقدان االستقرار، والحروب الخارجية، والحصار، واالحتالل، والرصاعات الطائفية. 
وكان آخر محطاتها إرهاب “داعش” اليت أثخَنت يف البالد جراًحا، عْب أعمال القتل 

والتهجري والتدمري واالضطهاد واإلبادة.
ترتبط مسألة الهوية بشكل وثيق، بالواقع التَّعددي للمجتمع العرايق: الديين، 
واملذهيب، واإلثين، واللغوي. وتّتصل الهوية أيًضا بجوانب كثرية من الحياة العامة 
ية؛  أَِسياسّيًة كانت أم اجتماعيًة أم اقتصادية أم ثقافية أم دستور العراقية، سواٌء 
ولها تأثري كبري يف قضيَّيَت الَوحدة الوطنية والّسالم املجتمعي، وِمن َثّم يف االستقرار. 
ولقد تأثرت مسألة الهوية كثرًيا بمنظومات االستبداد والعنف الطائفيّ واإلرهاب، 
اليت تتالت يف العقود األخرية من تاريخ العراق، وأصبحت مقاربتها غري منفصلة عن 
املأزوم  العراقيني، وتفكيك واقعها  الساكنة يف أذهان  الذاكرة والهواجس  معالجة 

إلعادة فهمه، وعرضه بشكل جامع وَبّناء. 
ثّمة َمن يرى أنَّ العراقيني مل يستطيعوا أن ُيَكّونوا خالل عقود الدولة العراقية 
مشاريع  أو  رسديَّات  هناك  كان  بل  العراقية،  الهويَّة  عن  دًة  موحَّ رسديًّة  الحديثة، 
الجماعة  أيًضا داخل  الُهويّاتية  السديّات  وتتنافس  تتعّدد  رسديَّات جماعية. وقد 
مع  الوطنية،  بالهويَّة  َجْمعيٍّ   

ٍ
وعي لتكوين  جاّدة  محاولٌة  هناك  فكانت  الواحدة. 

ثورة العرشين والعهد املَليكّ، اليت مل ُيكتب لها االستمرار أو االكتمال بفعل االنقالبات 
لكن،  والقوة.  هر  بالصَّ للهويَّة  مفهوًما  رّوجت  بدورها  واليت  املتالحقة،  العسكرية 
العراقّية،  للهويّة  املتعّددة  األبعاد  مع  السليم  التعامل  يف  املحاوالت  هذه  تنجح  مل 
الفرعية  الهويات  فُقمعت  الدولة.  مفهوم  على  والحكم  السلطة  فكرة  وطغت 
للتغيري واالختبار ِمن  ُعلّو”، َخضعت بدورها  ملصلحة “ُهوية رسميَّة أُسقطت ِمن 
ُل شكل الَعَلم  السلطة على مدى عقود من الزمن. وربما يعّب عن هذا الواقع تبدُّ

الوطين مراًرا، منذ تأسيس الدولة عام 1921 حىت يومنا هذا. 
 مع ذلك، هذا ليس بالرأي النهايئ أو الوحيد. فثّمة من يرى رضورة التميزي بني 
الُبعَدين السيكولوجي والسوسيولوجي للهوية العراقية. إنَّ رسديّة الهوية العراقية 
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 موّحد إىل حّد ما ِضمن اإلطار النفيسّ لعرب العراق، إذ يوجُد يف 
ٍ
متحّققة على نحو

ِمْخيالهم االجتماعي وذاكرتهم التاريخية تصوراٌت متماسكٌة عن هذه الهوية على 
املستوى االنتمايئ والتقويمي، إدراكيًّا وعاطفيًّا. لكّن هذا اإلدراك للهويّة العراقية، ال 
تتشارك فيه سائر الجماعات العراقية مثل الكورد وبعض األقلّيات اإلثنّية. ويختلف 
أيًضا هذا البعد السيكولوجي عن البعد السوسيوسيايس للهوية العراقية، يف سياق 
العراق  تاريخ  طوال  مستمرًة  إخفاقاٍت  ُتعاين  الدولة  ظّلت  فقد  الوطنية.  الدولة 
ق  يحقِّ متماسك،  سيايسّ  مرشوع  حول  العراقية  الجماعات  تجميع  يف  املعارص، 

التمثيل املنصف للجميع، وُيعزّز الهوية السياسية الوطنّية املشرتكة. 
يمكن القول هنا: إّن رسديًّة موّحدة عن بناء األمة هو الذي مل يتحّقق، بسبب 
إخفاق النُّظم السياسية العراقية املتعاقبة، يف بناء دولة يتطابق فيها الجيوسيايس 
مع الثقايف واإلثين. فقد ظّلت الدولة -بوصفها أداًة للحكم- متغّولًة على املجتمع 
 وخصومٍة 

ٍ
والفرد، وليست ممثِّلة له على نحو مستقرّ، وظّل الفرد يف حالة اغرتاب

مع الدولة، وهو األمر الذي منع قيام الدولة الوطنية املتماسكة. وتتحّمل العملية 
العراقية  الوطنية  الهوية  على  تقرييبّ   

ٍ
إجماع إىل  الوصول  يف  الفشل  السياسية 

الشاملة؛ ألّن غايات العملية السياسية -وال سيما بعد العام 2003- بدت مقصورة 
الدولة  مفاصل  على  األحزاب  سيطرة  بسبب  حزبية،  جزئية  أهداف  تحقيق  على 
نزعة  تنامي  على  املتطرّف،  والقومي  الديين  الفكُر  ساعد  أيًضا  الريعيّ.  واالقتصاد 
الوطنية  الهوية  تراجع  إىل  ذلك  كّل  فأّدى  الجزئية.  أو  الفرعّية  بالهويات  االفتخار 

العراقية، وتنامي السديّات الجماعّية الخاصة. 
وا سابًقا بالبحث عن رسديَّة ُهويّاتية خاصة، باتوا اليوم  نَّة الذين مل يهتمُّ  السُّ
ُحكم واقع التهميش الذي جعلهم يف منلة أقّلية، 

ِ
يبحثون عن ِمثل هذه السديَّة، ب

ولو كثرية العدد. والشيعة دخلوا يف مرحلة ترميم الهوية الجماعية، ومعالجتها من 
آثار االستبداد، وربِطها باملجال الوطين. وهذا الواقع غري بعيد عن املكّون الكوردي 
أيًضا، إذ تنامت الثنائية بني إقليم كوردستان والعراق؛ ما شكّل نوًعا من التنافس 
العراقية. ويف هذه  والهويّة  الكوردية  الهويّة  االنسجام بني  الصعوبة يف تحقيق  أو 
لم األهلي  السياقات، يتنامى خطاب املظلومّية -مع ما يشكّل من خطر على السِّ
املكّونات،  والرتابط االجتماعي-، ويتشّظى إىل خطابات مظلومية متعّددة بحسب 

ن مظلوميًة قديمة أو جديدة.  بعد أن رأت أنَّ لكلِّ ُمكوِّ
البلدان اليت تتمزي بالتنوع الديين والعريق والثقايف. ولقد كان  ُيَعدُّ العراق من 
ألبناء األقلّيات يف العراق، دورٌ فاعٌل ونافٌذ يف بناء منظومته االجتماعية والثقافية 
والسياسية، وإثرائها عب قرون طويلة خَلت، إذ أسماُء أعالِمهم يف العلوم والفنون 
واآلداب أشَهُر ِمن أن ُتذكر هنا. وعلى الرغم من أن الدستور العرايق َضِمن حقوق 
هذه األقلّيات، وال سيما يف مواّده الثانية والثالثة والرابعة والثانية واألربعني والثالثة 
واألربعني؛ فقد ظّلت يف الواقع حًبا على ورق، بل زاد تعرُُّضهم للتميزي الديين والعريق 
ابتداًء من حرمانهم التمثيَل السيايس السليم، وانتهاًء -مع نكبة 2014- بتعرّضهم 
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ممتلكاتهم  على  واالستيالء  اإلرهايب،  داعش  تنظيم  ِقبل  من  والقتل  لالضطهاد 
 نسائهم، وترشيدهم من ديارهم اليت عاشوا فيها آالف السنني.

ِ
وَسيْب

بشكل  ارتكازه  نقطة  وجود  من  الرغم  -على  الثوري  االحتجاجي  الَحراك  إنَّ 
أسايس يف املحافظات الجنوبية ذات األكرثية الشيعية ويف العاصمة-، عّب يف خطابه 
تمثيل  واإلثنّية، وعن  الطائفية  تخّطي االصطفافات  السياسية عن  ولغته  املَطليب 
هوية سياسية ووطنّية جامعة. يعين ذلك أن الطابَع النمطيّ للسديات الهوياتية، 
العابر  السيايسّ  الحراك  استباقية، يف ضوِء هذا  ورؤية  تحلياًل جديًدا  يتطلب  بات 
أّن ثمة رسديًة جديدًة،  أيًضا على  التنبيه  التقليدية إىل حّد بعيد. ويجدر  للطائفية 
ا يف الذاكرة السياسية اليومية للعراقيني، وهي رسدية  س لها مكاًنا مهمًّ باتت تؤسِّ
بات  الطبقية  إىل  الطائفية  من  السيايسّ  الرصاع  ُل  فَتحوُّ األغنياء”.  ضّد  “الفقراء 

واضًحا يف الحياة العراقية، ويجري التعبري عنه يف املوجات االحتجاجية املتعاقبة.
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1- التوصية السياساتية بشأن الهوية الجامعة والسرديات المتعددة
املعضلة: تنامي الهويات -وِمن َثّم االنتماءات- الفرعية، على حساب الهوية الوطنية العراقية.

نطاق املعضلة: العراق كّله.
التغيري املرجو: العمل بشكل واقعي وملموس، على تعزيز هوية وطنية عراقّية جامعة للهويات الفرعية بأنواعها كافة، 

من ِضمن مرشوع وطين متكامل، يحفظ للعراق َوحدته املتنوعة، وَيضمن االحرتام الدستوري والقانوين والثقايف للهويات 

الفرعية، مع ضمان حّقها يف الوجود والتعبري عن نفسها. 
الحلول املقرتحة على املستوى السيايس: 

إلغاء املحاَصصة تدريجيًّا، والزتام الديمقراطية وسيادة القانون واملحاَسبة.. 1

تكريس قيام الدولة املدنية الحديثة، الضامنة لحقوق الهويات الفرعية، والهوية الوطنية الجامعة.. 2

يّة ومناصبها يف الُحكم إىل األْكَفاء، برصف النظر عن انتماءاتهم الدينّية أو الثقافّية أو . 3 إسناد مواقع الدولة اإلدار

اإلثنّية.

تعزيز حياديّة مؤّسسات الدولة بتمثيلها لجميع العراقّيني، وخدمتهم بدون تميزي أو انحياز. . 4

يز الوعي بها، مثل: األعياد الوطنية، والنشيد الوطين، والَعلم... إلخ.. 5 إبراز الرموز واملناسبات الوطنية الجامعة وتعز
الحلول املقرتحة على املستوى االجتماعي:

التخّلي عْب الخطاب الرسمي واإلعالمي عن فكرة التضارب بني الهوية الوطنية والهويات الثقافية أو اإلثنية أو . 1

الدينية الفرعية، واعتبار الهوية الوطنية الواحدة جامعًة وحاضنة للهويات الفرعية. 

العمل على تجديد الخطاب الديين، فيما يتعّلق بمسائل املواَطنة الجامعة والعابرة لألديان والطوائف.. 2

حْشد العراقيني من خالل منّظمات املجتمع املدين، باتجاه ُهويّة وطنية جامعة.. 3

ع الهويات والثقافات . 4 تشكيل نظام تربوي وتعليمي ُيِشيع اإليمان بالهوية الوطنية الجامعة، مع االعرتاف بتنوُّ

الفرعية العراقية.
إجراءات التنفيذ وآليّاته:

تكثيف العمل الِعلمي لبناء نظام تربوي وتعليمي واحد، يحظى بقبول جميع املكونات االجتماعية، وال سّيما فيما . 1

يتعّلق بكتابة تاريخ العراق االجتماعي والسيايس.

بثُّ قيم االعرتاف املتبادل بني املكّونات تحت سقف هوية وطنية جامعة، من خالل مقاربات تربوية وتعليمية . 2

وإعالمية ومدنية.

تشجيع التكتالت السياسية العابرة للقومية والدين والطائفة.. 3

الرتكزي على مساهمات الرموز الوطنية العراقية املاضية والحديثة، يف بناء الهويّة الوطنّية.. 4

املختلفة، ومتعاطفة معها، ومتصالحٍة بعضها مع . 5 املاضية  الجماعات  بمعاناة  واعية  ذاكرة وطنّية جامعة،  بناء 

بعض.

مدينة . 6 أو  بلدة  كل  رموز  وإبراز  والشعراء،  ين  املفكّر ال سيما  عراقية،  بأسماء شخصيات  العامة  األماكن  تسمية 

عراقية.

ويعزز . 7 بلدهم،  إىل  انتماَءهم  وُيمتِّ  اإلنسانية،  كرامتهم  للعراقيني  يحفظ  بما  واملوارد،  للرثوات  العادل  يع  التوز

افتخارهم بانتمائهم إىل الهويّة الوطنّية اليت ُتطّور حياة الفرد، من أي مكّون كان.
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الجهات املعنية بالتنفيذ:

البملان.. 1

واملؤسسات . 2 املنتديات  وجميع  اإلعالمية،  واملؤسسات  الثقافة،  ووزارة  العايل،  والتعليم  الرتبية،  )وزارة  الحكومة 

املدنية واالجتماعية والثقافية(.

هيئات املجتمع املدين واإلعالم.. 3

األوقاف والدواوين الدينّية.. 4
العراقية، والفولكلور  املعتدلون، واملتاحف واآلثار  الدين  التعليمية والرتبوية، واملثقفون، ورجال  الكوادر  املتاحة:  املوارد 

العرايق.
أرضار عدم املعالجة: االضطراب السيايس واملجتمعي واالقتصادي، والتخّلف، وفقدان رأس املال البرشي.

ية، وتوحيد  ثمار التغيري املرجو وفوائده: االزدهار االقتصادي، والعدالة االجتماعية، وسالمة العملية السياسية واإلدار

قدرات العراقيني على مواجهة األخطار والتهديدات.
خطة العمل:

يع املَهامِّ بحسب االختصاصات.. 1 توز

متابعة تنفيذ التوصيات خالل السنوات الخمس املقبلة.. 2

وضع خطة للتواصل مع الجهات املعنّية.. 3
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2- ثقافة الحوار واحترام االختالف 

يف  النقص  بعضهم  ُيالِحظ  الناس،  بني  أفقيًّا  الثقة  استعادة  سبيل  يف 
مؤّسسات الحوار ومنتدياته يف الواقع العرايق الراهن، مع وجود بعض املبادرات 
يارات بني  يئة الناشئة حديًثا من ِقبل منظمات املجتمع املدين، أو ِمن تباُدل الز الجر
الّيات الدينّية من مختلف الطوائف واألديان يف املناطق املختلفة. فالحاجة  الفعَّ
ُملّحة إىل تفعيل التواصل والحوار واملبادرات املشرتكة، دون أن يقترص ذلك على 
املسؤولني أو املرجعيات الدينية، وإىل أن يُطول الفئات الشابة ومختلف قطاعات 

املجتمع املدين.
كرث إلحاًحا ِضمن الفئات اليت عانت االضطهاَد  تبدو عملّية استعادة الثقة أ
أفقيًّا،  الثقة رضوري  اآلن. فرتميم  يعاين ذلك حىت  بعضها  يزال  وما  والتهجري، 
الثقة  هذه  بناء  إعادة  أيًضا  األمر  يتطّلب  الجماعات.  بني  العالقات  إعادة  عْب 
السياسية  باملؤّسسات  املواطن  عالقة  يشمل  بما  والدولة،  الفرد  بني  عموديًّا 

ية واألمنية.  والدستور
ي  َتشظِّ خطر  إىل  يؤدي  الدولة،  ُبنية  يف  السياسة  يف  الدين  َتداُخل  إّن 
ببعضهم  ذلك  ويدفُع  واملذهيب،  الديين  التعّصب  انتشار  وإىل  الوطنية،  الهوية 
الرساالت  وطبيعَة  يتعارض  ما  فئوية؛  أو  شخصية  لَِمآرب  الدين  استغالل  إىل 
الدينية الشاملة. لقد ترَكت ِمثُل هذه املمارسات أثًرا سلبيًّا على سبيل املثال يف 
الترشيعات واإلعالم، ويف املناهج الدراسية، ويف إدارة األوقاف26. هناك من يرى أّن 
ين -بوصفه هويًَّة سياسية- على   الدِّ

ِ
ل العراق شهد بعد نيسان 2003، عمليَة َتغوُّ

اإلسالمي  بالدين  يتعّلق  فيما  خاصة  ثقافية-،  هويًّة  -بوصفه  الشخيص  ين  الدِّ
لالستئثار  الحاكمة  اإلسالمية  التنظيماُت  فانَبَت  والشيعي.  السينّ  َمذهَبْيه 

ِ
ب

ًسا” لرشعنة  إنتاجها، بوصفها “غطاًء مقدَّ املجتمعية، وإلعادة  الدينية  باملنظومة 
مة، أسهمت  يخية متوهَّ تار وجودها يف السلطة وتقويته. فنشأ إسالٌم بتمثُّالت 
وهذا  مشرتك.  سيايس  مرشوع  يف  اجتماعها   

ِ
ومنع الدولة،  ُبْنية  تقويض  يف 

 يف َعقد اجتماعي َتعاُيشّ، إىل 
ٍ
املنحى ساهم يف تحويل الفرد من ُمواطن داخل

واملواطنة  الوطنية  الدولة  مع مرشوع  تتعارض  هويَّاتية،  بسديَّات  متعّلق   
ٍ
كائن

والسياسة،  الدين  بني  انفكاٍك صّحي  َبوادر  حاليًّا  َتظهر  لكن،  للتنّوع.  الحاضنة 
فضاًل  السياسيني،  بعض  ومبادرة  العليا  الشيعية  املرجعّية  ه  َتوجُّ بفضل  وذلك 
عن الحراك الشعيب املطليب، الذي أخذ يتجاوز حالة االنقسام العمودي الطائفي 

يف البلد.
كرث  التقليديّ، الذي َيعين أ باملفهوم  ترتبط غالًبا  زالت  إّن ممارسة الحوار ما 
بعض  عن  التنازل  من  التوّجس  مع  يرتافق  ما  وغالًبا  الجمعّية،  للذات  الرتويَج 
الحديث  املفهوَم  أّن  حني  يف  تسويات؛  إىل  الوصول  أجل  من  معّينة  قناعاٍت 

راجع: حارث حسن،  26
السلطة الدينية وسياسة 

األوقاف اإلسالمية يف 
العراق، مركز مالكوم كري-
كارنيغي للرشق األوسط، 

 .2019
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للحوار يقوم على تبادل املواقع بني أطراف الحوار يف الوطن الواحد، حيث ُيمثِّل 
كّل طرٍف َموقع اآلخر، بدل أن َيقرُص تمثيُله على موقعه التقليدي. لذلك، تحتاج 
على  ناًء 

ِ
ب قدراتها،  تطوير  إىل  الحوار  الفاعلة يف مجال  واملؤّسسات  الشخصّيات 

املفاهيم واملنهجّيات واآللّيات الجديدة للحوار. 
 اإلكراه 

ِ
وللخطاب الديين دورٌ أسايسٌّ يف نرش ثقافة قبول االختالف، ورفض

والنعات التكفريية وكل أشكال الكراهية، املبنّية على االختالف يف الرأي أو املعتقد 
يّة الرأي واملعتقد والدين ركًنا من أركان املواطنة وحقوق  أو الدين، إذ ُتشكّل حر
الضمري  ُحرمِة  احرتام  يجب  الدين”،  يف  إكراه  “ال  مبدأ  من  فانطالًقا  اإلنسان. 

اإلنساين، وحقِّ الجميع يف ممارسة شعائرهم وطقوسهم الدينية. 
يحرتم  ومتسامح،  منفتح  إسالم  على  أمثولة  يقّدم  أن  العراق  يستطيع 
التنّوع وحقوق اإلنسان. لكن ذلك يحتاج إىل تطوير الخطاب الديين عْب ورشة 
دينية ثقافية وطنية، تمتّد من العائلة إىل ُدور الِعلم والعبادة، ُوصواًل إىل أعلى 
املرجعّيات  تلعب  اإلعالم.  بوسائل  ومروًرا  الدولة،  يف  الثقايف  التوجيه  مستويات 
لإلسالم  يكون  ليك  املجال،  هذا  يف  أساسيًّا  دوًرا  الكبى  اإلسالمية  واملؤسسات 
ية  والحر واإلخاء  والعدل  املواطنة  ثقافة  إشاعة  يف  فاعل،  دورٌ  وسلوًكا-  -ِفكًرا 
واملحبة واالنفتاح والتعايش السلمي، بني أبناء املجتمع كافة على اختالف أديانهم 
ية الدينية واحرتام  يز الحر ية. ومع وجود مبادرات تسعى إىل تعز هاتهم الفكر وتوجُّ
التنّوع -يف العراق عامًة، ويف إقليم كوردستان خاصة-، ما يزال اإلطار العاّم غري 

داعم بشكل كاٍف لهذا التوّجه.
أساًسا  والدين،  املعتقد  ية  وحر االختالف  واحرتام  بالتنّوع  االعرتاف  ُيشكّل 
عن  بعيًدا  املجتمع،  مكّونات  مختلف  بني  املتبادلة  واملعرفة  الحوار  لثقافة  متيًنا 
الصَور النمطّية واألفكار املسبقة، وانطالًقا من تعريف كل مكّون لذاته ومعتقداته. 
لذلك، يمكن للمرجعّيات والجماعات الدينية املختلفة أن تلعب دوًرا بارًزا يف نرش 

ثقافة الحوار واالنفتاح، من خالل خطاباتها الخاصة واملبادرات املشرتكة. 
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2- التوصية السياساتية بشأن ثقافة الحوار واحترام االختالف
ت الديين. مُّ املعضلة: االنغالق والزتَّ

نطاق املعضلة: العراق كّله.
التغيري املرجو: احرتام املواطنني حقَّ اآلخرين يف االختالف يف الرأي، والتمّتع بحرية املعتقد والدين، والتمرّس بالسلوك 

الحواري والتمّسك بِقَيمه. 
الحلول املقرتحة على املستوى السيايس: 

ها من أي تشويه لصورة الجماعات الدينية أو الثقافية املختلفة، وَتبيّن . 1 مراجعة املناهج الرتبوية للتحقق من خلوِّ

منهج عن الحوار والثقافة الدينية، َيعرض لألديان من وجهة نظر ثقافية حسب ما يراها أْتباعها.

روا ُسبل . 2 تشجيع السياحة الدينية الداخلية، ليتعرّف العراقيون إىل اإلرث الثقايف والديين املتنّوع يف بلدهم، وُيطوِّ

إبرازه واملحافظة عليه.

ترشيد إدارة األوقاف، واملحافظة على حقوق كل طائفة وفق األسس القانونية والرشعية بما ُيعزّز احرتام االختالف . 3

والتعاون والحرية الدينية، والتنّبه لِلمقاربات غري السليمة وملحاوالت االستئثار واالستغالل السيايس لهذا األمر، 

الذي يمكن أن يوقظ الفتنة والرصاعات املذهبية والطائفية. 

يز املراجعات التاريخية والنقديّة . 4 تشجيع املؤتمرات واألبحاث العلمية من ِقبل املراجع الحكومية املختصة، بهدف تعز

ية املختلفة، وتطوير املقاربات الحديثة لهذه املسائل والحوارات العلمية حولها.  للخبات الدينية والحضار
الحلول املقرتحة على املستوى االجتماعي: 

املتحرّرة من . 1 األديان  العامة حول  الثقافة  يز  وتعز االختالف،  االنفتاح على  بهدف  الديين،  الحوار  مبادرات  تحفزي 

مة والتصورات النمطية. األفكار املقدَّ

تحفزي مبادرات املجتمع املدين، اليت َتجمع أبناء العراق من مختلف مناطقه وطوائفه، وُتعزّز االنفتاح على التنّوع . 2

الثقايف املحلي والعاملي. 
إجراءات التنفيذ وآليّاته:

تشكيل لجنة عليا ملراجعة املناهج الرتبوية، وتطوير منهج خاص عن الحوار والثقافة الدينية.. 1

ع الرتاث الديين يف العراق، والتعريف به عامليًّا، . 2 تطوير موقع إلكرتوين لوزارة الثقافة واآلثار والسياحة، ُيظهر غن َتنوُّ

وتشجيع السياحة الداخلية املرتبطة به.

تشجيع النشاط االقتصادي املشرتك بني املناطق ذات التوزيع الديين أو املذهيب املتباين، بما يحقق تعدياًل إيجابيًّا . 3

يف الصور النمطية اليت تحملها الجماعات الدينية بعضها تجاه بعض. 

إبراز الخطوات اإليجابية، وخبة وزارة الشؤون الدينية يف إقليم كوردستان العراق بهذا املجال. . 4

التعّددية . 5 مسائل  حول  والحوارات  واملنشورات  األبحاث  لتطوير  واألكاديمية،  البحثية  املؤّسسات  بني  التعاون 

الثقافية والدينية.

ية على مستوى العلماء والشباب، وتنظيم . 6 املبادرة إىل تنظيم لقاءات حوار دعوة املؤّسسات الدينية املعنّية إىل 

مؤتمر وطين سنوي يف العراق للحوار بني األديان.

دعوة منظمات املجتمع املدين إىل تكثيف أنشطتها يف مجال: التدريب على مهارات الحوار، وإدارة التنّوع، والتواصل . 7

الالعنفي، وحل الناعات؛ ثم توجيُهها إىل تأمني التمويل الالزم لذلك.
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الجهات املَعنيَّة بالتنفيذ:

وزارة الرتبية.. 1

وزارة الثقافة واآلثار والسياحة.. 2

وزارة التعليم العايل.. 3

املؤّسسات واملرجعيات الدينية.. 4

مات املجتمع املدين.. 5 منظَّ
املوارد املتاحة: 

الدراسات والوثائق واملناهج الصادرة يف هذا املجال، من مرجعيات علمية ودينية يف العراق وخارجه.. 1

الخباء واملدرِّبون يف قضايا حرية الدين واملعتقد والتنّوع والحوار.. 2

مراكز األبحاث واملؤسسات األكاديمية، مثل: كريس اليونسكو لتطوير دراسات الحوار بني األديان يف العامل اإلسالمي . 3

يف جامعة الكوفة، ومؤّسسة مسارات، وغريها. 

املؤسسات املدنية والدينية، بمواردها البرشية املتخّصصة واملادية.. 4

املؤّسسات واملنظمات الدولية صاحبة الخبة بهذا املجال، والجهات املانحة للهبات ملثل هذه األنشطة. . 5
أرضار عدم املعالجة: 

تنامي التعّصب والجهل يف املجتمع.. 1

ضعف الثقة بني املواطنني، وخطُر ازدياد العنف والرصاعات على أساس ديين أو مذهيب.. 2

ه على الساحة العاملية، يف مجال حوار األديان والحضارات.. 3
ِ
تراُجع صورة العراق وَدور

ثمار التغيري املرجو وفوائده: 

يز السلم األهلي والرتابط االجتماعي.. 1 انتشار ثقافة احرتام االختالف، وتعز

يز املناعة لدى األجيال الجديدة تجاه نزعات التطرّف والعنف.. 2 تعز
خطة العمل:

رفع التوصيات واالقرتاحات إىل الجهات املَعنيَّة.. 1

اكات املطلوبة، لتنفيذ املقرتحات.. 2 السعي لتأمني املوارد والرشَّ
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3- الحماية القانونية لألقلّيات

رابًطا  العرايق،  السيايس  االجتماع  على  ن”  “املكوِّ مفهوم   2005 دستوُر  أدَخل 
أتاح  وقد  العرايق.  للشعب  املتنّوعة  الدينية  أو  اإلثنية  االنتماءات  بخصوصية  إيّاه 
العرايق، من دون حرصه  االجتماعي  للنسيج  املكّون  بالتنّوع  االعرتاف  املفهوم  هذا 
نات، ِمثل الجماعات الصغرية  نة والكورد ُهم ِمن املكوِّ يف األقلّيات. فالشيعة والسُّ
َبك والرتكمان وغريهم. قد سمح هذا  عدًدا، كاملسيحيني واإليزيديني والصابئة والشَّ
اإلثين  بتنّوعها  العراقية  الديمغرافيا  مقاربة  يف  العدّدية،  املنظومة  بتخّطي  املفهوم 
الحقوق  الخصوصّية يف  بعض  الصغرية  نات  املكوِّ بعَض  وأعطى  والثقايف،  والديين 

واملشاركة السياسية، ِمثل الكوتا االنتخابية لبعضهم. 
ن” باعتباره عنرًصا  َيُعّد أّن هذه املنظومة، اليت أدخَلت مفهوم “املكوِّ بعُضهم 
والدولة  املواطنة  َتحقُّق  أمام  تحّدًيا  ُتشكّل  والدولة،  املواطن  بني  العالقة  يتوّسط 
ن” َيحمل أيًضا بعض االلتباسات،  املدنّية، وُتعزّز الطائفية السياسية. مفهوُم “املكوِّ
ن”؛ ما َيجمع أحياًنا بني املعيار  ومنها ارتكازه على معايري متقاطعة يف تحديد “املكوِّ
أساس  على  والشيعة  السّنة  بني  التميزي  يجري  عليه،  ناًء 

ِ
وب اإلثين.  واملعيار  الديين 

الديين.  املعيار  َيجمعهم  حني  يف  إثين،  أساس  على  والكورد  نة  السُّ وبني  مذهيب، 
النقاش داخل  أيًضا جزًءا من  الديين واملعيار اإلثين، شكّل  املعيار  االلتباس بني  إن 

املكّونات الصغرية، حول تحديد هويتها وعالقتها باملكّونات األخرى. 
إىل  وتفتقر  الخاص،  الديين  تراثها  يف  املكّونات  بعض  حول  األدبيات  تنحرص 
ُكِتب،  وما  والديموغرافية.  والثقافية  االجتماعية  املجاالت  يف  واألدبيات  الدراسات 
جاء غالًبا بأقالم ُكّتاب ال ينتمون إىل هذه املكّونات. ولعّل السبب الرئيس يعود إىل 
الحظر السيايس واألكاديمي لهذه الكتابات يف عهد النظام السيايس السابق، وظّل 
اليوم يف تطوير األبحاث  هذا الحظر مستمرًّا، وإن مل يكن رصيًحا. فالحاجة تكمن 

ن، وبأبعاد حضوره املختلفة يف النسيج العرايق.  واألدبّيات املرتبطة بكلُّ مكوِّ
الدستور ويف  واألقلّية، يف  املكّون  للتميزي بني مفهوَمي   

ٍ
 واضح

ٍ
إّن غياب معيار

النصوص القانونّية، جعل املكّونات الصغرية متأثّرة بتجاذبات املكّونات الكبى، من 
الة يف الحياة العامة. لهذا، هناك َمن ُيفّضل اإلبقاء  ن لها املشاركة الفعَّ دون أن يؤمَّ
على مصطلح “األقلّيات” لَِكونه يرتبط بمنظومة قانونية دولّية، ُتؤكّد حماية األقليات 
من التهميش أو التميزي السليب عْب مجموعة من الضوابط القانونية الخاصة بها، 

واليت يجب أن تستند إليها القوانني املحلّية. 



خريطة طريق بناء املواطنة والحكم الرشيد يف العراق    30

3- التوصية السياساتية بشأن الحماية القانونية لألقلّيات
نات”، على حساب مصطلح “أقلِّّيات”. املعضلة: اعتماد الدستور النافذ مصطلح “مكوِّ

نطاق املعضلة: العراق كّله.
التغيري املرجو: تعريف املكّونات الصغرية العدد بمصطلح “ أقلّية”، ُبغية تمكينهم من االستفادة من الحقوق واالمتيازات، 

شة سياسيًّا؛ ما يعين منحها بعض الحقوق الخاصة من باب  اليت أُدرجت ألقلِّ الفئات أو الجماعات عدًدا أو للمهمَّ

التميزي اإليجايب، لضمان مشاركتها يف الحياة العامة، مثل بايق أفراد الشعب املنتمني إىل األغلبية. فيُسود مبدأ املساواة 

رغم تعّدد الهويّات. 
أقلّية حيث  ج مصطلح 

ِ
ُتْدر النافذ،  العراق  لتعديل دستور  تشكيل لجنة  السيايس:  املستوى  املقرتحة على  الحلول 

يقتيض ذلك، عند اإلشارة إىل هذه املجموعات.
الحلول املقرتحة على املستوى االجتماعي: 

توعية القاعدة الجماهريية بأّن لفظة “األقلّية” ليست إهانًة، وال ُيقصد بها التهميش أو الشتيمة، بل املقصود . 1

بها تحديد هذه الجماعات ُبغية منحها حقوًقا إضافية، بهدف ضمان حضورها ومشاركتها يف الحياة العامة.

تفعيل دور منظمات املجتمع املدين يف حمالت املدافعة اليت تقوم بها القرتاح القوانني أو التعديالت عليها، لضمان . 2

حقوق األقليات وفق مبدأ املواطنة.
إجراءات التنفيذ وآليّاته: تعديل الدستور والقوانني العراقية بشكل يحّقق انسجام نصوصه مع املواثيق الدولية، اليت 

يّة الدول ومدنّيتها، وِمن  جاءت لحماية األقلّيات؛ ذلك ألن التوافق بني القانوَنني الدستوري والدويل هو دليل حضار

ثّم تعديل القوانني املعنّية على أساس ذلك.
الجهات املعنية بالتنفيذ: 

مجلس النواب العرايق. . 1

برملان إقليم كوردستان العراق.. 2
املوارد املتاحة: 

الكوادر البرشية املتخصصة يف القانوَنني الدويل العاّم والدستوري.. 1

اللجان النيابّية املعنّية. . 2
أرضار عدم املعالجة: عدم استفادة املكّونات الصغرية العدد من االمتيازات اليت ُمنحت على الصعيد الدويل، للمحافظة 

على حقوق األقلّيات يف أوطانها؛ ما يؤّدي إىل تراجع دورها على الصعيد الوطين، وتنامي املظلوميات، والهجرة بني 

أبنائها. 
كب لألقلّيات الدينية واإلثنية يف املجتمع العرايق، على أساس الثقة والتحرّر من  ثمار التغيري املرجو وفوائده: اندماج أ

كب للعدالة االجتماعية. الخوف واملظلومية، وتحقيق أ
خطة العمل: 

تشكيل لجنة لتعديل الدستور، خالل الدورة البملانية الحالية.. 1

مراجعة القوانني من ِقبل اللجان النيابية املعنّية. . 2
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4- مواجهة التعّصب والتربية على التعايش السلمي

ُيمّثل التعّصب موقًفا نفسيًّا تفضيليًّا غري مبينّ على أسس موضوعية، يستتبع 
معاملة سلبية غري مبرة لآلخرين. لهذا، فهو ُيشكِّل آفة مجتمعية خطرية، تتعّدى 
ُبعَدها الِقيمي الفردي لتصل إىل التسبب بتفكك الرتابط االجتماعي، وُتَوّلد خطاباِت 
الكراهية والعنف، وُتبّر اعتداءاٍت وإباداٍت لجماعات بأرسها. وبعد االختبار األليم 
الذي عاشه املجتمع العرايق مع إرهاب داعش، يبدو أن الفرصة مؤاتية الستئصال 
الجليد،  جبل  رأس  إاّل  بعضهم  إىل  بالنسبة  داعش  فما  جذوره.  من  الرش  هذا 

وهزيمتها تتطّلب إصالًحا اجتماعيًّا وثقافيًّا حقيقيًّا. 
التميزييّة  السلوك  من  أنماط  فرض  يف  ينجح  لطوي  السُّ الخطاب  دام  ما 
واإلقصائّية، فهو يقّدم فرصة للمتعّصبني ليك َيشعروا بتفّوقهم وبانتصار منهجهم. 
املواطنِة   

ِ
)أسايَس والصدق  الثقة  قيميَت  ويرضب  ونفاًقا،  زائًفا  خضوًعا  ُيولِّد  وهو 

والسالم والتضامن البرشي(، وُينتج العنرصية. 
ال يقترص املوضوع على التعصب الديين فحسب؛ إذ التعصب سلوك قد يكون 
يًّا. وقد  أو حىت جندر إيديولوجيًّا  أو  يًّا  أو عشائر أو قوميًّا  أو حزبيًّا  أو طائفيًّا  دينيًّا 
 الطابع اإلنساين منها. 

ِ
ُتسِفر التصّورات النمطية عن وصم مجتمعات بأرسها، بنع

لقد آن األوان للدفع ُقدًما وبقوة بثقافة إنسانويّة، تحرتم حقوق اإلنسان، وتنظر 
بإيجابية إىل التنّوع واالختالف، وتسعى إىل التعايش السلمي. فيجرؤ الفرد على أن 
يكون مختلًفا، ويف الوقت عينه منفتًحا على اآلخرين، ومحرتًما اختالفاتهم، وملزتًما 
ناَء بيئات سليمة للجميع، على أساس مناهضة الظلم والنضال لتحقيق 

ِ
معهم ب

العدل والسالم.
يقتيض هذا املسار بناء قدرات العراقيني، وخاصة األجيال الشابة منهم، على 
التعامل اإليجايب مع االختالف، والتمرّس بمهارات حّل الناع بشكل سلمي، حيث 
الرصاع  نحو  يجنح  أو  التعّصب،  بمواقف  يتغّذى  خالٍف  إىل  االختالف  يتحّول  ال 
العنيف؛ بل يحتاج العراقيون إىل أن يدركوا، أّن الناع االجتماعي هو جزء من الخبة 
البرشيّة والدينامية املجتمعية، وأنه بوجود املقدرة على التعامل اإليجايب معه، ُيصبح 
يز الحوار الرصيح، والتعاون على معالجة اإلشكاالت، وتوطيد التعايش  فرصًة لتعز
السلمي. وال بّد يف هذا السياق، من االنتباه للخلفية الثقافية للناعات االجتماعية 
أحياًنا؛ ما يتطّلب التعامُل معها، ليك ال َيستغّل هذا الواقع َمن يرغب يف استغالل 

الناع لتأجيج العصبّيات الفئوية، وزرع الفتنة بني الناس. 
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4- التوصية السياساتية بشأن مواجهة التعّصب والتربية على التعايش 
السلمي

املعضلة: انتشار ظاِهَريَت التعّصب والعنف.
نطاق املعضلة: العراق كّله.

يز السلم املجتمعي.  التغيري املرجو: القضاء املتدّرج على ظاهَريَت التعّصب والعنف، وتعز
الحلول املقرتحة على املستوى السيايس: 

إصالح املناهج الرتبوية والتعليمية، بما يمنع من نمو التعّصب والكراهية.. 1

 إلزاميٍّ للطالب، عن مهارات حّل الناع وبناء السالم. . 2
ٍ
َتبينِّ وزارة التعليم العايل لُِمقرَّر

الحلول املقرتحة على املستوى االجتماعي: 

تفعيل الدعاية ملواجهة التعّصب، من خالل وسائل اإلعالم وِمنّصات التواصل االجتماعي. . 1

تفعيل الرتبية الشعبية غري النظامية، من خالل منظمات املجتمع املدين واملؤسسات األهلية والدينية، حول حّل . 2

الناع وثقافة االنفتاح والتعايش السلمي.

تفعيل دور اإلرشاد النفيس، من ِقبل املؤّسسات الصحية الحكومية وغري الحكومية.. 3

بناء ِمنّصات اتصال مبارش بني الجماعات املختلفة، وصياغة أُُطر تعاُون فيما بينها.. 4
إجراءات التنفيذ وآليّاته:

إرشاك الجهات والشخصيات املؤثرة سياسيًّا واجتماعيًّا، يف وضع الخطط والبامج والرتويج لها.. 1

التخّلص منه، . 2 التعّصب وُسبل  املجتمع بشكل عام والشباب بشكل خاص، بمخاطر  َرش عمل لتوعية 
ِ
عقُد و

َرش تدريب مدرِّبني/ات على حل الناع والتعايش السلمي.
ِ
وأيًضا و

الحوار وحقوق اإلنسان وحّل . 3 العايل، يف مجاالت  التعليم  املوجودة على مستوى  البامج  لتقييم  تشكيل لجنة 

الناع وبناء السالم، ووضُع خطة لتعميم مقرَّر بهذا الخصوص يف الجامعات.
الجهات املعنية بالتنفيذ: جميع الجهات الرسمية وغري الرسمية، املتوّقع تفاعلها مع األهداف املذكورة، مثل: السلطات 

الثالث، واملؤّسسات الرتبوية والتعليمية، والجهات الدينية، وهيئات املجتمع املدينّ.
املوارد املتاحة: 

املوارد واألدبيات والخباء يف هذا املجال على الصعيَدين املحلي والدويل.. 1

املدرِّبون يف قضايا حقوق اإلنسان والحوار والتعايش السلمي.. 2

برنامج جمعية األمل العراقية األكاديمي للتدريب على حل الناع وبناء السالم.. 3

دبلوم دراسات السالم وتحويل الرصاع، يف كلية اآلداب- جامعة بغداد. . 4
ه.

ِ
ر أرضار عدم املعالجة: تفكُّك املجتمع وفشله يف تحقيق االستقرار والسالم املستدام، وإعاقة تنميته وتطوُّ

يز اللُّحمة االجتماعية والهوية الوطنّية، مع احرتام التنّوع. ثمار التغيري املرجو وفوائده: تعز
خطة العمل: املتابعة مع الجهات املعنّية، للعمل على تطبيق الحلول املقرتحة.
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5- مواجهة خطابات الكراهَية 

األمم  عرّفت  وقد  والعنرصية.  والتميزي  الكراهَية  خطاباُت  التعصب  من  َينِتج 
أو  بالخطاب  التواصل  أنواع  من  نوع  »أيُّ  بأنه:  الكراهَية  خطاب   2019 عام  املتحدة 
الكتابة أو السلوك، يتهّجم أو يستعمل لغًة فيها من االزدراء أو التميزي تجاه شخص أو 
ناًء على ديانتهم أو إثنّيتهم أو ِعرقهم أو لونهم 

ِ
ناًء على َمن ُهم، بمعن آخر ب

ِ
جماعٍة ب

أو نسبهم أو جنسهم، أو أيِّ ُبعٍد آخر من هويّتهم«27. 
دة ومدبَّرة أحياًنا، ولكنها غالًبا ما تكون ناجمة عن  قد تكون هذه الخطابات متعمَّ
امة. ولعلَّ أبرز مثال  الجهل باآلَخر املختلف، وهذا ما ُيوّلد تصّورات متباَدلة نمطيَّة هدَّ
األقلّيات  له  تعرَّضت  الذي  واالزدراء،  والتميزي  الكراهية  الواقع، هو خطاب  على هذا 
ومل  بحّقهم.  موصوفة  جرائم  لتسويغ  املتطرّفون  استعمله  والذي  العراق،  يف  الدينية 
يف  وساهم  العراقية،  املكّونات  سائر  طال  بل  األقلّيات،  على  الكراهية  يقترص خطاب 
تأجيج نار الفتنة الطائفية. ترتبط أحياًنا هذه الخطابات بمسألة القلق الهويايت، حيث 
يَّني، وبدالالت 

ِ
تقرتن عملية إنتاج الخطاب التشويهي لآلخر باملخّيلة والخطاب الشعب

مة، ُتبِّر جميع الجرائم ضدَّ الجميع. لذلك، عندما يتحّول  جاهزة وأحكام اعتباطية مقدَّ
خطاب الكراهية إىل التحريض على التميزي أو العداوة أو العنف، يصبح بمنلة عمل 

إجرامي وْفق توصيف القانون الدويل28. 
“مؤسسة  وأْقَدمت  الكراهية،  خطاب  بمواجهة  املهمة  املبادرات  بعض  قامت 
مسارات” يف عام 2016 على إطالق “إعالن بغداد ملواجهة الكراهية يف العراق والرشق 
األوسط”، وعلى تأسيس “املركز الوطين ملواجهة خطابات الكراهية”. فاملطلوب تكثيف 
وانخراُط  واملجتمعية،  الرسمية  ومؤسساته  الوطن  وانتشاره يف مساحة  العمل  هذا 
القوانني  إىل  يفتقر  العراق  أن  بعضهم  ويالحظ  فيه.  والرتبويّة  اإلعالمية  املؤسسات 
العمل على خطوات ترشيعية  الكراهية؛ ما يقتيض  التميزي وخطاب  ملكافحة  املناسبة 
واجتماعية رسيعة وفّعالة، مع التنّبه للمحافظة على حرية الفكر والنقد والتعبري، إذ ال 
يمكن ملحاربة خطابات الكراهية أن تتحّول إىل ذريعة للتضييق على الحريات الفردية، 
يتعرّض  الذي  هو  الكراهية  أشكالهما. فخطاب  على  والتعبري  الصحافة  حرية  وعلى 
لألشخاص والجماعات على أساس َمن ُهم. أما انتقاد األفكار، فيجب أن يبقى ُمتاًحا 

بحرية، مع الحفاظ على النظام العاّم. 

راجع: إسرتاتيجية األمم  27
املتحدة وخطة عملها 

ملواجهة خطاب الكراهية، 
.2019

راجع املادة 20 من العهد  28
الدويل الخاص بالحقوق 

املدنية والسياسية، الصادر 
عام 1966. 
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5- التوصية السياساتية بشأن مواجهة خطابات الكراهية
املعضلة: انتشار خطابات الكراهية يف املنابر السياسية واإلعالمية والدينية، ووسائل التواصل االجتماعي.

نطاق املعضلة: العراق كّله.
التغيري املرجو: احتواء خطابات الكراهية، ووضُع حّد لها.

الحلول املقرتحة على املستوى السيايس: 

ترشيع تجريم خطابات الكراهية، سواٌء أسياسيًَّة كانت أم دينية أم ثقافية أم إعالمية... إلخ. 
الحلول املقرتحة على املستوى االجتماعي: 

تعزيز قدرات الصحفّيني والعاملني يف املجال اإلعالمي، على التعامل مع خطابات الكراهية ومناهضتها.. 1

نات السلوك، لاللزتام الواضح برفض خطابات الكراهية.. 2 تطوير سياسات املؤّسسات اإلعالمية ومدوَّ

رفض . 3 مع  باألفكار،  السليم  والنقاش  الحوار  على  الشباب  قدرات  وتعزيز  املجتمعي،  املستوى  على  الوعي  نرش 

التعرّض لألشخاص وخصوصياتهم الهوياتية، وإطالق حَمالت يف هذا االتجاه على وسائل التواصل االجتماعي.  

إطالق مبادرات ملواجهة خطابات الكراهية، تسهم يف بناء جسور بني املجتمعات املحلية )مثل االحتفال بعيد امليالد . 4

من ِقبل املسلمني، أو إعداد موائد اإلفطار يف شهر رمضان للمسلمني من ِقبل غري املسلمني(.

كاديمية أو إعالمية أو اجتماعية.. 5 تكثيف اللقاءات بني أبناء الثقافات املتنّوعة، يف مبادرات أ
إجراءات التنفيذ وآليّاته:

 قانوينّ لترشيع مناهضة خطاب الكراهية وتجريمه، مع املحافظة الكاملة على حرية التعبري املسؤولة، . 1
ٍ
إطالق مسار

دة يمكن تقديمها للبملان من خالل إحدى اللجان املتخصصة )مثل لجنة حقوق اإلنسان(. والعمل عل ُمَسوَّ

التعاون بني هيئات املجتمع املدين واملنّظمات الدينّية، لتنظيم احتفاالت مشرتكة بعيد امليالد، وإعداد موائد إفطار . 2

رمضانية مشرتكة.

نات السلوك، وتدريب قوى . 3 َرش مع القطاعات املعنّية، مثل األمن واإلعالم، لتطوير السياسات ومدوَّ
ِ
تنظيم و

األمن والصحفيني على مناهضة خطابات الكراهية. 

إطالق حَمالت َتوعويَّة عْب وسائل التواصل االجتماعي. . 4
الجهات املعنية بالتنفيذ: 

املجلس النيايب. . 1

هيئات املجتمع املدين، ومجموعات شبابية تطوعّية.. 2

مؤّسسات دينية تقليدية.. 3
املوارد املتاحة: 

املجموعات التطوعية يف كافة محافظات العراق وإقليم كوردستان.. 1

العالقات الجيدة بأعضاء البملان.. 2

عالقات متينة باملؤّسسات واملرجعيات الدينية. . 3

وسائل التواصل االجتماعي، ووسائل اإلعالم، والصحفيون املهتمون بهذا املجال. . 4

رغبُة الجهات املعنية يف العمل على املوضوع املستهَدف.. 5
والتشجيع على  االجتماعي،  النسيج  وتمزيق  والنفيس،  واالجتماعي  السيايس  االستقرار  املعالجة: عدم  أرضار عدم 

العنف يف بعض الحاالت ويف بعض األماكن. 
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عد كافة، وتخفيف االحتقان بني الجماعات املحلية، بما يجعل من  كب على الصُّ ثمار التغيري املرجو وفوائده: استقرار أ

كرث فعاليًة وأرسع تحّقًقا، يف اتجاه بناء املواطنة الحاضنة للتنّوع. عملية إعادة بناء الثقة على املستوى االجتماعي أ
خطة العمل: 

إطالق حملة لترشيع قانون مكافحة الكراهية يف مرحلة أوىل. . 1

َرش لِتبيان التحديات املتنّوعة يف املناطق املختلفة، وإرشاك أصوات محلية، َقْبل الرشوع يف كتابة . 2
ِ
عقد سلسلة و

دة القانون، ثّم االتفاق مع لجنة يف البملان على تقديمها، من خالل جمع التواقيع املطلوب قراءتها داخل  ُمَسوَّ

البملان.

التواصل مع املؤسسات اإلعالمية ومنظمات املجتمع املدين املعنية واملرجعيات الدينية، للعمل مًعا على األهداف . 3

املحّددة. 
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القسم الثاني

املواطنة الفاعلة 
والحاضنة للتنّوع
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6- التنّوع وحرّية التعبير والمساواة بين المواطنين

ينطلق مبدأ املواطنة من املساواة بني جميع أفراد املجتمع، من دون أيّ تميزي 
على أساس ِعريق أو ديين أو مذهيب أو إثين أو جندري أو ثقايف أو اجتماعي أو 
سيايس. فالوطن هو املِساحة اليت تجعل من املختلفني فكًرا أو جنًسا أو معتَقًدا أو 
لغًة أو لوًنا، رشكاء يف بناء الصالح العام، الذي يعود عليهم جميًعا بالخري واألمان. 
لذلك، تُقوم فكرة الوطن على الَعقد االجتماعي بني املواطنني، الذي ُيحّدد آلّيات 
إدارة العيش مًعا عب الدولة ومؤّسساتها العامة واملنظومة الحقوقية اليت يرعاها 
الوطين  والتضامن  االجتماعي  والرتابط  املجتمعي  االختالَط  ُيعزِّز  أيًضا  القانون. 
وبسائر  بالدولة  املبارشة  املواطن  عالقة  عب  املواطنة  ويحّقق  مدين،  أساس  على 
املمارسات  للتنّوع  الحاضنة  املواطنة  مبدأ  مع  تتعارض  أنها  حني  يف  املواطنني؛ 
واألدبيات السياسية والترشيعية اليت تؤّسس للتميزي بني املواطنني. لذلك، تثري 
اليت  الدينية،  األقلّيات  العراقية حفيظة  الوطنية  البطاقة  قانون  )26( من  املادة 
الدولية،  واملعايري  العرايق  الدستور  يف  املكفولة  الدينية  لحقوقها  انتهاًكا  تعتبها 
وتطالب بتعديلها حفاظا على التنّوع واملساواة الحقيقية يف البالد. وينص البند 
“ثانًيا” من املادة )26( من قانون البطاقة الوطنية العراقية لسنة 2016 على أن 
األبوين«، أي  الدين اإلسالمي من  اعتنق  الدين من  القارصون يف  »يتبع األوالد 
أنه َنصَّ على أسلمتهم قبل بلوغهم سن الرشد. وهذا ما يعّد إكراًها لألوالد على 

تغيري دينهم، بما يتعارض مع مبادئ املواطنة وحقوق اإلنسان.   
إّن تركيبة العراق املتعّددة إثنيًّا وثقافيًّا ودينيًّا، وما َينتج من ذلك من روابط 
جماعية ورموز ثقافية خاصة بكلِّ مكّون من مكّونات الوطن، َتفرتض أن تكون 
الثقايفَّ  التنّوَع  اليونسكو  منظمُة  ت  َعدَّ فلقد  املجتمعي.  للتنّوع  املواطنة حاضنة 
مصدًرا يف املجتمعات، للتبادل والتجديد واإلبداع29. يقتيض ذلك إدارة سياسية 
املحاَصصات  عب  الوطن  تفتيت  نحو  لالنزالق  تجنًُّبا  الثقافية،  للتعّددية  رشيدة 
الفئوية والطائفّية. فكما أّن األنظمة اأُلحادية اليت تعتمد على االستبداد السيايس 
على  هيمنة  إىل  السياسية  السلطة  فيها  تتحّول  القوية”،  “الدولة  شعار  تحت 
 قسيٍّ للمواطنني عْب تعبئة تربوية وإعالمية؛ كذلك 

ٍ
املجتمع، وتسعى فيه إىل َصهر

األنظمة الطائفية تقيض على الحقوق املدنية والسياسية حىت االجتماعية للفرد، 
هويّته  حماية  تّدعي  طائفية  لقيادات  تابًعا  منه  فتجعل  الخاصة،  ُهويته  اسم 

ِ
ب

وخصوصّيته، عْب احتكار تمثيل مصالحه وآلّيات الوصول إىل حقوقه. ويف املقابل، 
انخراط يف  بما تشمله من  العامة،  الحياة  املشاركة يف  الفرد عن دوره يف  يتخّلى 
ُكلِّ ذلك الوالَء 

ِ
النقاش العاّم، والنضال املطليب، واملساءلة واملحاسبة، لَيستبدل ب

للزعيم الطائفي والتبعية له؛ ما ُيؤّدي إىل انهيار املنظومة الديمقراطية، واآلليات 
اليت تضمن نجاحها واستدامتها. 

راجع: املادة األوىل من  29
»اإلعالن العاملي بشأن 

التنّوع الثقايف«، الصادر عن 
منظمة اليونسكو، 2001.
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املواطنة،  دولة  قيام  أركان  من  ركًنا  واالحتجاج  والتعبري  الرأي  يّة  حر ُتشكِّل 
ًدا بسبب  ومواجهة تنامي االستبداد بمختلف أشكاله. ولقد أصبح هذا األمر مهدَّ
دات  ية التعبري واالحتجاج )ُمَسوَّ مساعي بعضهم لترشيع قوانني تنتقص من حر
من  وتنال  الشخصية(،  الحريات  وتقييد  املعلوماتية،  وجرائم  التظاهر،  قوانني 
دات قوانني أحوال شخصية تكرِّس الطائفية(، وتعتمد التَّلكُّؤ  حقوق املرأة )مسوَّ
الترشيين،  الثوري  الحراك  بعد  أيًضا،  العنف األرسي.  قانون  واملماطلة يف ترشيع 
واملثقفني  واملحتجني  للناشطني  والرتويع  والخطف  االغتيال  عمليات  اشتّدت 
قوائم  وِضمن  ويومي،  منظم  نحو  على  وترويعهم،  ومطاردتهم  الرأي،  وصّناع 
حراك  أي  وإجهاض  األفواه  تكميم  بهدف  إلكرتونية،  تبثها جيوش  علنية  تهديد 
يمكن أن يقّوض الُبنية الطائفية الفاسدة للنظام السيايس. وتضطلع الجماعات 
السياسية املسلحة خارج إطار القانون )امليليشيات( بدور أسايس يف هذه الجرائم، 

مع تخاذل واضح بعض األحيان من قبل األجهزة األمنية الحكومية.
لذلك، يقتيض بناُء املواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع يف العراق تجديَد العقد 
يف  الحّق  لِضمان  ومؤّسساتها،  الدولة  وبني  وبينهم  املواطنني،  بني  االجتماعي 
االختالف والتعبري عنه، يف بيئة آمنة تخلو من منطق االستقواء والتهديد بالعنف 

وممارسته من قبل جماعات خارجة عن القانون.
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6- التوصية السياساتية بشأن التنّوع وحرّية التعبير والمساواة بين المواطنين
املعضلة: غياب املساواة بني العراقيني وانتشار العنف.

نطاق املعضلة: العراق كّله.
يّة  التغيري املرجو: املساواة بني املواطنني، على تعّدد انتماءاتهم الدينّية واالجتماعّية والسياسّية والثقافّية، وضمان حر

الرأي والتعبري واالحتجاج.
الحلول املقرتحة على املستوى السيايس: 

ية والقانونية ذات الصلة، بما يضمن املساواة بني العراقيني كاّفة، وعدم التميزي، . 1 تعديل بعض النصوص الدستور

وتكافؤ الفرص، اليت نص عليها الدستور يف املواد )14، 16، 20، 37، 38، 125(.

ية، اليت تضمن للعراقيني كاّفة حقوقهم، وال سّيما . 2 سّن قوانني من شأنها التنفيذ العمالين للنصوص الدستور

املواد )3، 4، 42، 125( من الدستور. 

تفكيك امليليشيات املسلَّحة الخارجة عن سلطة الدولة، وضمان أمن املواطنني. . 3
الحلول املقرتحة على املستوى االجتماعي: وضُع برامج اجتماعية متخّصصة، ترفع مستوى تعريف العراقيني بعضهم 

ببعض على أرض الواقع، وإمكانية َتالِقيهم يف املشرتكات، والحق يف التعبري عن االختالف. 
إجراءات التنفيذ وآليّاته: 

اتِّخاذ السياسّيني قراًرا عمليًّا بتوجيه أحزابهم وكتلهم السياسية يف مجلس النواب العرايق، إىل تعديل بعض املواد . 1

ية ذات العالقة.  الدستور

كاّفة من دون تميزي . 2 ُعد  الصُّ العراقيني، وَتضمن حقوقهم على  املساواة بني  ُتحّقق  سّن قوانني من شأنها أن 

بينهم، مع تأمني دعم املرجعيات الدينية لهذا املرشوع الوطين.

وضع سياسة لألمن املجتمعي، تضمن الحق يف التعبري واالحتجاج، وتقاوم العنف واالستقواء بالسالح. . 3
الجهات املعنية بالتنفيذ: مجلس النواب العرايق.

املوارد املتاحة: خباء متخّصصون يف القانون والسياسات العامة، يمّثلون جميع املكّونات العراقية.
أرضار عدم املعالجة: مزيد من الحيف، والتهميش، واإلقصاء، والعنف، واالغتياالت، والالعدالة.

ثمار التغيري املرجو وفوائده: رفع منسوب االنتماء الوطينّ، وتنامي الديمقراطية والتنافس الفكري والسيايس السليم، 

وشيوع قيم العدل واإلنصاف واملحّبة، بما يؤّدي إىل االستقرار األمين االقتصادي والسيايس واالجتماعي والّديين. 

خطة العمل:

ية املذكورة آنًفا.. 1 إعداد مشاريع قوانني خاّصة بتفعيل النصوص الدستور

تشكيل لجنة لتعديل الدستور يف هذا الشأن.. 2

وضع سياسة أمنية شاملة تضمن ممارسات الحريات.. 3
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7- المجتمع المدني وثقافَتا المناصرة والمحاَسبة 

يتها، يحتاجان إىل تطوير املجتمع املدين  إن تحقيق دولة املواطنة وضمان استمرار
العرايق، وتغيري ثقافة املواطنني من التوّقع من الحاكم، إىل املطالبة منه بوسائل ضغط 
سلمية ومحاسبته على أدائه. لكن املجتمع املدين، الذي يتمّثل بأدوات اإلعالم الُحرّ، 
والجمعيات،  التنموية،  واملؤسسات  الثقافية،  واملؤسسات  والتجمعات،  والنقابات 
عاناه  الذي  االستبداد،  ثقافة  الضخم من  الرتاث  بِفعل  العراق  يزال ضعيًفا يف  ما 
البلد عب عصوره املختلفة. ومن الواضح أنَّ تجاُوز تلك الثقافة ليس بالـحـدث الذي 
يحصل يف لحظة من الزمان، بل هو عملية مرتاكمة لها رشوطها. يقتيض ذلك نجاَح 
املجتمع املدين يف تأمني مصادر مالية مستقّلة بحدود معينة عن السلطة، وتحقيق 

الوعي وااللزتام بقضايا الشأن العام العابرة لالصطفافات التقليدية.
يتخّطى املجتمع املدين بطبيعته ُثنائية الحاكم واملحكوم، ويشكّل قّوة متحركة 
على األرض، َتضبط من جهٍة سلوَك الحاكم حني يميل إىل االستبداد، ومن جهة 
أخرى تضبط حركة املحكوم حني يميل إىل االستسالم للواقع أو التبعية. يستطيع 
إًذا املجتمع املدين أن ُيكّون الطرف الثالث يف معادلة املواَطنة والحكم الديمقراطي؛ 
إذ يمنع الحكم من احتكار توزيع الوعي واملال والكرامة، وُيسهم يف توجيه العملية 

السياسية نحو السالم واالستقرار واألمن والرَّْفه االجتماعي. 
من  والسياسية  االجتماعية  البيئة  ُتعانيه  ما  يعاين  العرايق  املدينّ  املجتمع  إنَّ 
يُكون  أن  إدارٍة مالية وبرشية، ولكنه رغم ذلك استطاع  فساٍد ومحسوبية وسوِء 
هناك  التجارب،  بعض  ففي  األخرى.  باملؤسسات  قياًسا  ا،  جدًّ معقولة  ية  إدار بيئًة 
بالعمل  الناجحة  فالخبة  واملالية.  البرشية  لإلدارة  ونظام  املصالح،  لتضارب  نظاٌم 
العامة،  الحياة  يف  املشاركة  يف  َمدرسة  بذاتها  ُتشكّل  املدين،  املجتمع  مؤّسسات  يف 

واختباًرا آلليات الديمقراطية واملحاَسبة.  
واملجتمع  الحكومة  بني  واملستقّل  اإليجايب  التعامل  عن  ناقصة  صورة  هناك 
املدين، مع أن املجتمع املدين استطاع أن يسهم يف التوعية املدنية وقضايا األقلّيات 
ا غرَي مسبوق يف العمل مع بعض الوزارات، ومنها  وحقوق املواطن، وبَلغ بذلك حدًّ
وزارة الرتبية على سبيل املثال. لكن املطلوب أالَّ يقترص دور املجتمع املدين على الرشاكة 
كب  مع القطاع العام يف قضايا محّددة فحسب، بل أن يلعب دوره أيًضا بشكل أ
على مستَوَي: املنارصِة -للتأثري يف السياسات العامة وترشيدها-، واملحاسبِة -لضمان 

الجودة يف القطاع العام والشفافية-. 
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7- التوصية السياساتية بشأن المجتمع المدني وثقافَتي المناصرة 
والمحاَسبة

املعضلة: ضعف الشفافية الحكومية والسياسات العامة الرشيدة.
نطاق املعضلة: العراق كّله.

وتطوير  املحاسبة  لتفعيل  الحكومية،  املؤسسات  عمل  يف  الشفافية  من  أعلى  مستوى  إىل  التوّصل  املرجو:  التغيري 

السياسات العامة وتحقيقها، من خالل املنارصة من ِقبل املجتمع املدين والرشاكة مع املؤسسات العامة.
الحلول املقرتحة على املستوى السيايس: 

إرشاك هيئات املجتمع املدين يف مناقشة القوانني والسياسات الحكومية واملحلية.. 1

يز الشفافية ضمن املؤسسات الحكومية.. 2 ترشيع قانون الحقِّ يف الوصول إىل املعلومات، وتعز

ترشيع قانون تضاُرب املصالح املالية يف العراق.. 3
الحلول املقرتحة على املستوى االجتماعي: 

بناء قدرات املجتمع املدين، حول املواطنة الحاضنة للتنّوع واملنارصة والتواصل واإلدارة الرشيدة.. 1

يز . 2 لتعز اهتمام مشرتك،  ذات  عامة  املدين، حول قضايا  املجتمع  والتحالفات بني هيئات  الرشاكات  بناء  تشجيع 

اإلنتاجية والفعالية. 
إجراءات التنفيذ وآليّاته: 

التواصل مع املعنيِّني يف الحكومة واملجلس النيايب لوضع الترشيعات املطلوبة.. 1

التواصل مع املجالس واإلدارات املحلية للتعاون والرصد. . 2

 السياسات وتقييمها.. 3
ِ
يبية للناشطني يف املجتمع املدين، حول املنارصة ووضع تقديم برامج تدر

اإلضاءة على الخبات النموذجية الناجحة، للتعّلم واالستفادة منها. . 4
الجهات املعنية بالتنفيذ:

مجلس النواب العرايق، ومجلس النواب يف إقليم كوردستان.. 1

الحكومة املركزية، وحكومة إقليم كوردستان، واملجالس، واإلدارات املحلية.. 2

هيئات املجتمع املدين العرايق.. 3

املؤسسات الداعمة دوليًّا بالخبات والتمويل. . 4
املوارد املتاحة: 

خباء متخّصصون يف قضايا الرصد واملنارصة واملحاسبة. . 1

اللجان النيابية املعنّية. . 2

خبات نموذجية متاحة، ومنظمات ناجحة وجاهزة لتطوير قدراتها.. 3

اهتمام دويل بالعراق، وإمكانية َتواُفر الدعم املايل للمجتمع املدين. . 4
أرضار عدم املعالجة: استمرار ضعف الحوكمة والخدمات العامة والتنمية.

كب  أ الزتام  مع  العامة،  والخدمات  للتنمية  أفضل  معدالت  وتحقيق  الحوكمة،  تطوير  وفوائده:  املرجو  التغيري  ثمار 

للمواطنني بقضاياهم العامة، وتنامي ثقتهم باملؤسسات الحكومية. 
خطة العمل:

متابعة ترشيع القوانني املطلوبة مع الهيئات املختصة. . 1

يبية للناشطني يف املجتمع املدين.. 2 تنظيم برامج تدر

بناء تحالف نموذجي حول قضية محّددة، لتقديم قصة نجاح ُتحّفز إىل املتابعة يف هذا املجال.. 3
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8- مشاركة الشباب في تجديد الحياة السياسية 

كتوبر 2019  من الواضح أّن دور الشباب يف العراق ما بعد حراك ترشين األول/أ
الثوري، مل يُكن كما قْبله. فَقْبل هذا التاريخ الرمزي واملَفِصلي كان شباب العراق يف موقع 
الديكتاتورية والحروب والطائفية واإلرهاب والفساد  الضحية، ألزمات مرتاكمة من 
والسياسات الفاشلة والبطالة. ولكن حراك ترشين الثوري أظهر برمزيّته تحرُّر الشباب 
الثائرين لصناعة مستقبلهم  لُيظهرهم يف صورة  املايض،  من دور الضحية ملصائب 
بيدهم. لقد عّد بعضهم هذا الحراك، الذي جمع الشباب والشابات يف الشوارع من 
مختلف الطبقات االجتماعية والطوائف الدينية، أنّه أعمُق حركة اجتماعية شهدتها 
البالد يف العقود األخرية. ومن الالفت عدد املبادرات التطوعّية وانخراط العديد من 
العمل  أم يف  الثقافة  أم يف  كانت  الفن  أيف مجاالت  فيه، سواء  والشابات  الشباب 
الخريي، أم عب تقديم الدعم اإلنساين والغذايئ والصحي، يف ميادين الحراك، أو يف 

مواجهة جائحة كوفيد-19. 
بأوُجه  الحرماَن  يعانون  الذين  الشباب  يتغرّي واقع  مل  الجديدة،  املرحلة  يف هذه 
باملحاسبة  مطالبني  الشوارع  إىل  خرجوا  حني  َتغرّيوا  أنُفَسهم  ولكنهم  متعّددة، 
والتغيري، يف موقف ضد الطائفية والنفوذ األجنيب والفساد والبطالة. لقد عّبوا من 
خالل تظاهراتهم االحتجاجية عن وعيهم املَُواطينّ بحقوقهم املهدورة، بسبب فشل 
راتها، وبسبب إقصائهم عن املشاركة الفعلية يف إدارة  املسؤولني عن إدارة البالد ومقدَّ
شؤونهم العامة، وغياب صوتهم يف عملية صنع القرار. فلم يرتاجعوا أمام العنف، 

الذي يف املقابل أسَقط من بينهم مئات الشهداء وآالف الجرحى. 
إن هؤالء الشباب املنتفضني، وأقراَنهم الذين ترتاوح أعمارهم بني 15 و34 سنة، 
ُيشكّلون الرشيحة الكبى يف املجتمع، أي نسبة 35.4% من مجموع الشعب العرايق30. 
املحمولة  هواتفهم  خالل  من  والتغيري  الحرية  رياح  تلفحهم  العوملة،  أجيال  وهم 
الخطابات  تأرسهم  تُعْد  ومل  االجتماعي،  التواصل  لوسائل  االفرتاضية  والفضاءات 

الطائفية والعشائرية الضيقة. 
لكن هذا الجيل الشاب يفتقر إىل الثقافة السياسية املناسبة، ليك يستطيع أن 
ينتقل بسعة من املوقف االحتجاجي إىل املوقف السيايس، الذي يتمّتع برؤى وخطط 
وقيادات توصله إىل مواقع صناعة القرار. فبعد نجاح الشباب يف الدفع نحو انتخابات 
نيابية مبكرة31، أصبح اآلن التحّدي البارز رفع منسوب الوعي لديهم، لتمكينهم من 
جعل خياراتهم االنتخابية تتناسب مع تطلعاتهم السياسية. أيًضا ينبغي بناُء قدرات 
النخب من بينهم، ليك يواصلوا الضغط والتأثري يف البامج االنتخابية، وإلعطائهم 
الرتّشح إىل 28  بعدما جرى تخفيض سن  االنتخابات،  واملنافسة يف  الرتّشح  فرصة 
سنة. فهم يحتاجون إىل استعادة ثقتهم بالعمل السيايس، الذي أصبحت صورته 

مرتبطة -بسبب ممارسات بعض الطبقات الحاكمة- بالفساد. 

ير إدارة الشؤون  30 راجع: تقر
االقتصادية واالجتماعية يف 

األمم املتحدة للعام 2019. 
أعلنت الحكومُة إجراَء  31

االنتخابات النيابية يف شهر 
حزيران/يونيو 2021. 
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8- التوصية السياساتية بشأن الشباب وتجديد الحياة السياسية 
املعضلة: غياب دور الشباب يف عملية صنع القرار واملشاركة السياسية. 

نطاق املعضلة: العراق كّله.
التغيري املرجو: مشاركة الشباب الفاعلة يف الحياة السياسية، وتعزيز فرص التغيري الذي يطمحون إليه.

الحلول املقرتحة على املستوى السيايس: 

إرشاك الشباب -ولو على املستوى االستشاري- يف صناعة القرار السيايس، على املستَوَيني اإلقليمي والوطين.. 1

تكوين مجالس استشارية شبابية يف دواوين املحافظات، ألخذ آراء الشباب وإدماجهم يف عملية صنع القرار.. 2
الحلول املقرتحة على املستوى االجتماعي: 

يز الوعي والثقافة السياسية الديمقراطية بني الشباب.. 1 تعز

تعزيز قدرات النخب الشبابية على مستوى الفكر والتواصل السياسيَّنَي.. 2

تفعيل الحوار بني الشباب من أجل تقريب وجهات النظر فيما بينهم، ومساعدتهم يف بناء رؤى مشرتكة ملستقبل . 3

العراق، وتحالفات تسمح بنجاحهم السيايس. 
إجراءات التنفيذ وآليّاته: 

التواصل مع املعنيني يف حكومة إقليم كوردستان والحكومة املركزية، لوضع آليات تواُصل مع الشباب، وإليصال . 1

صوتهم إىل املعنيِّني.

التواصل مع املسؤولني يف املحافظات إلنشاء مجالس استشارية شبابية، واملساعدة على وضع نظامها وآليات . 2

عملها. 

يبية للناشطني يف الحراك االحتجاجي، ومساعدتهم على الوصول إىل اإلعالم والتعبري . 3 تقديم برامج توعوية وتدر

عن آرائهم وتطلعاتهم.
الجهات املعنية بالتنفيذ:

الحكومة املركزية وحكومة إقليم كوردستان.. 1

الناشطون يف الحراك. . 2

هيئات املجتمع املدين العرايق.. 3
املوارد املتاحة: 

خبات مماثلة يف دول أخرى، وخباء لتدريب الشباب على العمل السيايس املسؤول. . 1

الشباب أنفسهم. . 2
أرضار عدم املعالجة: استمرار حاليَت الغضب وخيبة األمل بني الشباب، اللتني يمكن أن تؤديا إىل ازدياد العنف. 

ثمار التغيري املرجو وفوائده: اإلسهام يف تجديد الحياة السياسية، وازدياد الزتام الشباب القضايا الوطنية، والتطّوع 

والنضال من أجلها. 
خطة العمل:

فتح قنوات التواصل بني الهيئات الحكومية والشباب، وتطوير نماذج املجالس الشبابية يف املحافظات. . 1

يبية للناشطني يف املجتمع املدين.. 2 تنظيم برامج توعوية وتدر

ر حركة الشباب املطلبية قبل االنتخابات املقبلة وبعدها، لتحليلها وتقديم الخالصات لالستفادة منها.. 3 رصُد تطوُّ
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9- تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة 

باِدئَ َبْدٍء، ال بّد من اإلقرار بأّن املرأة استطاعت أن تصل إىل املشاركة السياسية بعد 
 مجتمعيّ 

ٍ
العام 2003، وكان الفضل يف ذلك يعود إىل الكوتا، اليت كانت َمدخاًل إىل َخْلق وعي

برضورة مشاركة النساء، حىت بلغت املرأة مستًوى ترتأس فيه كتلًة سياسية، وتتبّوأ مراكز 
املرأة يف سنة 2020 نسبة 25.5% من مقاعد  برملان إقليم كوردستان. فتحتّل  قيادية يف 
املجلس النيايب االتحادي، يف حني تبلغ هذه النسبة 16.6% يف املنطقة العربية و%24.9 
يف العامل. ولكن مشاركة املرأة يف القرار التنفيذي أضعُف بكثري، إذ إّن نسبة مشاركتها يف 
يًرا32. فالتجربة بُمجملها  الوزراء هي 13.6%، أي ثالث وزيرات من أصل 22 وز مجلس 

جديدة، تحتاج إىل التقويم والتطوير لتعزيز مشاركة النساء يف الحياة العامة بفعالية33. 
لكن املشهد العام ما زال مكتَنًفا بالصعوبات والعراقيل. فاملرأة ما زالت تعاين يف 
املجتمع العرايق مختلَف أنواع التهميش واإلقصاء وازدياد العنف املماَرس ضّدهّن. ثم 
إن مشاركة املرأة يف الحياة االقتصادية والحياة السياسية بقيت دون املستوى املطلوب، 
صة للنساء. فمثاًل: ليس للمرأة دور فاعل يف قضية  مع وجود الكوتا االنتخابية املخصَّ
للقوى  التنظيمّية  الهيكلّية  يف  ضعيًفا  دورها  زال  وما  الناعات،  حّل  يف  املفاوضات 
السياسية، وإْن كان لها من وجود فهو ال يتعدى الشكل. من هنا، َتظهر الحاجة امللّحة 

إىل العمل على تمكني املرأة، لتعزيز مستوى مشاركتها يف الحياة العامة.
ُيالَحظ أيًضا غياب آلية وطنية عامة لتحسني مكانة املرأة، وغياب اإلرادة السياسية 
بعض  من وضع  الرغم  فعلى  فاِعلة.  كة 

ِ
مشار إىل  تابعة  مجرد  من  املرأة  واقع  لتغيري 

ل النشاط االقتصادي  الخطط، ال نجد تنفيًذا لها. واملرأة بعيدٌة عن برامج التنمية، إذ معدَّ
بالنسبة إىل الرجال يبلغ 72%. أما املرأة، فمعّدل نشاطها االقتصادي يبلغ 13%. وهناك 

 يف القطاعات الحكومية.
ٍ
أَجر

ِ
ما نسبته 90% من النساء، يعملن ب

مع أّن املادة )14( من الدستور تنصُّ على املساواة بني الجنسني، واملادة )20( تنصُّ 
قة فعليًّا.  على حّق الرجال والنساء يف املشاركة السياسية، فاملساواة يف العراق غرُي متحقِّ
ومن العام 2005 حىت اآلن، مل َيصدر أيّ قانون ملكافحة التميزي بني الرجل واملرأة. وهناك 
توجهات إىل وضع املرأة يف َمقاٍم دوينّ، من خالل محاولة تعديل األحوال الشخصية، 
أو وضع املرأة وتقديمها على أساس طائفيّ. وثمة َمظاهُر عديدٌة ما زالت سائدة، وربما 
ازدادت يف يومنا هذا، منها: زواج القارصات، والتميزي اأُلرَسي، واستخدام املرأة سلعًة 
لحّل املنازعات العشائرية. ما زالت املرأة ضحية عقوبات قاسية، رشّعتها قرارات سابقة 
يف عهد النظام السابق -منها قرار 234 سنة 2001-، وما زالت سارية املفعول. ومل ُتْنَصِف 
املرأُة يف مجموعة الترشيعات النافذة، ِمثل: قانون العقوبات34، وقانون العمل35، وقانون 
األحزاب السياسية، وقانون االنتخابات، وقانون األحوال الشخصية. وتلكّأت الحكومُة 
املرأة )املعروفة بـ“سيداو”(،  يف تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميزي ضد 
ِه يف جريدة “الوقائع العراقية”.

ِ
اليت وّقع عليها العراق، فأصبحت قانوًنا وطنيًّا بعد نرش

يز املشاركة  32 ير: تعز راجع التقر
السياسية للمرأة. النساء 

حات للمناصب  املرشَّ
املنتَخبة يف العراق: العقبات 

ومتطلبات التغلب عليها، 
الصادر يف سنة 2020 عن 

املعهد العرايق، وبعثة األمم 
املتحدة لتقديم املساعدة 
إىل العراق، ولجنة األمم 

املتحدة االقتصادية 
واالجتماعية لغريب آسيا 

)اإلسكوا(، ص4. 
راجع املرجع السابق،  33

الفصل الثالث: العقبات 
اليت تواجه املرشحات 

وآليات تذليلها بحسب 
التجربة والتصّور، نقص 

اإلعداد والتدريب. 
قانون العقوبات العرايق رقم  34

111 لسنة 1969. 
قانون العمل رقم 37 لسنة  35

2015، أحدث تقّدًما ولو 
غري كاٍف، من ناحية حقوق 

املرأة، إضافة إىل تجريمه 
للتحرش يف مكان العمل 
وفرض عقوبات رادعة له.
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9- التوصية السياساتية بشأن تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة 
العامة

املعضلة: ضعف الدور النوعي للمرأة يف املجالني العام والخاص، واستمرار املمارسات العنفية والتميزيية ضّدها.
نطاق املعضلة: العراق كله. 

املساواة  تحقيق  أجل  من  للمرأة،  واالجتماعية  واالقتصادية  والسياسية  الثقافية  األوضاع  تحسني  املرجو:  التغيري 

كّل  األمن والسالم، ومواجهة  وبناء  القرار  يادة مشاركتها يف مواقع صنع  وز االجتماعي،  النوع  القائمة على  والعدالة 

أشكال التميزي.
الحلول املقرتحة على املستوى السيايس: 

تفعيل املجلس الوطين لشؤون املرأة، والعمل وفق إسرتاتيجية وطنية شاملة وجامعة للنهوض بواقع النساء يف . 1

العراق، وتوفري املوارد البرشية واملالية الالزمة لتنفيذها.

اتِّباع سياسات فّعالة تهدف إىل النهوض بواقع املرأة، وتعزيز مشاركتها يف مواقع صنع القرار على املستويات كافة . 2

ويف جميع املجاالت، وتوفري املوارد الالزمة لها )البرشية واملالية(.

العمل على إرشاك املرأة يف جميع السياسات والخطط الوطنية العامة، لتعزيز مشاركتها يف التنمية وبناء السالم. . 3

اإلرساع يف إقرار قانون الحماية من العنف اأُلرَسي، بما َيضمن حماية املرأة يف إطار األرسة وصون كرامتها. . 4

إلغائها، . 5 أو  املرأة، بهدف تعديلها  القوانني والترشيعات اليت تكرس عدم املساواة والتميزي والعنف ضد  مراجعة 

وبخاصة قانون العقوبات 111 )1969(، وقانون أصول املحاكمات الجزائية 23 )1971(، وغريها من القرارات اليت 

َتفرض عقوبات قاسية ضد النساء. وأيًضا مْنع تأثري العادات والتقاليد وغَلبِتها على قوة القانون.

االختياري . 6 البوتوكول  والتوقيع على  اتفاقية سيداو،  واملادة 16 من  زاي(،  املواد )2/ واو –  التحفظات عن  رفع 

امللَحق باالتفاقية.
الحلول املقرتحة على املستوى االجتماعي: 

إدماج قادة املجتمع من رجال الدين ووجهاء املجتمع املحلي وقادِته، يف حمالت تهدف إىل تغيري أنماط السلوك . 1

االجتماعية، اليت تكرّس التميزي والعنف ضد املراة. 

تفعيل دور اإلعالم واملؤّسسات الرتبوية، وتغيري املناهج بما يعزّز املواَطنة واملساواة وعدم التميزي.. 2
إجراءات التنفيذ وآليّاته: 

ُمتابعة الحلول املقرتحة وخطة العمل، من ِقبل هذه املجموعة مع الجهات املعنّية. 
املحلية  املدين  املجتمع  النواب، ومنظمات  اإلقليم، ومجلس  االتحادية، وحكومة  الحكومة  بالتنفيذ:  املعنية  الجهات 

والدولية، واملؤّسسات الرتبوية والتعليمية واملرجعّيات الدينّية.
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املوارد املتاحة: 

وجود عدد من السياسات والخطط الوطنية الخاصة باملرأة، منها:. 1

إسرتاتيجية مناَهضة العنف ضد النساء. . 2

إسرتاتيجية النهوض باملرأة. . 3

الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325. . 4

ع عليه من الحكومة العراقية . 5 الخطة الوطنية لتطبيق البيان املشرتك للحّد من العنف الجنيس أثناء الناع، املوقَّ

مع األمم املتحدة. 

خطة التنمية الوطنية. . 6

إسرتاتيجية التخفيف من الفقر.. 7
أرضار عدم املعالجة: 

عدم االستقرار اأُلرَسي يؤّدي إىل عدم االستقرار املجتمعي. . 1

فقدان رأسمال برشي ُتمثِّله املرأة. . 2

عدم تحقيق العدالة.. 3
ثمار التغيري املرجو وفوائده: 

تحقيق املساواة والعدالة االجتماعية اليت نصَّ عليها الدستور، مع ما ُينِتج ذلك من فوائد اجتماعية واقتصادية ونفسية.
خطة العمل:

تشكيل لجنة من مجلس القضاء والجهات الحكومية املعنية ومجلس النواب، ملراجعات الترشيعات التميزيية . 1

وتعديلها.

غرض إقرار قانون الحماية من العنف اأُلرَسي، وتشكيل املجلس الوطين لتمكني املرأة. . 2
ِ
تنظيم حمالت مداِفعة ب

ية، بهدف دراسة كيفية رفع التحفظات عن اتفاقية سيداو. . 3 تشكيل لجنة وزار
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10- مشاركة األقلّيات في الحياة السياسية

إنَّ فشل تحقُّق دولة املواطنة العادلة والحاضنة للتنّوع، وشعور املكّونات اليت 
الكبى، حىت يف  املكّونات  القرار مع  املشاركة يف  إمكانّية  بعدم  أقلّيات عدديّة  ُتمّثل 
الشؤون اليت تعنيها مبارشة، َيدفعان إىل شعور بعضهم بوصاية ُتمارسها املكّونات 
مناسبة  حلول  عن  البحث  بعضهم  يقرتح  السبب،  لهذا  األقلّيات.  على  الكبرية 
أّن  املوقف  هذا  أصحاب  وُيدرك  الصغرى،  املكّونات  لدى  بالتهميش  الشعور  لهذا 
هذا املنحى املرتِكز على حماية الحقوق، يجب أالَّ يأيت على حساب النقاط املشرتكة 
التباعد  املواطنني، ألّن ذلك قد ينعكس سلًبا ويؤّدي إىل مزيد من  والتفاعل بني 

والحساسية بني املكّونات املختلفة. 
يرى بعضهم أّن نظام املحاصصة وتوزيع “املغانم”، ال يرتك أيَّ مجال لألقلّيات 
للمشاركة الفعلّية يف الحكم والقرار، حىت إن نظام “الكوتا” يف االنتخابات النيابية، 
الكلمة  األقلّيات  ُيعطي  انتخايب،   

ٍ
قانون َترافق مع  إْن  إاّل  فّعال،  بعضهم غري  َيُعّده 

صة لها. فقد يحتاج هذا األمر إىل قانون  األساسية يف اختيار ممثليها يف املقاعد املخصَّ
انتخايب، بدوائر تنسجم مع حجم األقلّيات، وتعطيها فرصة التأثري يف اختيار ممثليها، 

دون أن َينع ذلك منهم صفتهم التمثيلية الوطنية الجامعة. 
ية، بما يؤّدي إىل  لذلك، يرى بعضهم رضورة إعادة النظر يف بعض املواد الدستور
د مشاربهم،  يز الوحدة الوطنية بني العراقيني كاّفة على اختالف انتماءاتهم وتعدُّ تعز
وال سّيما فيما يّتصل بحقوق األقلّيات، للمحافظة على النسيج العرايق املتمزّي بتنّوعه 
اإلثين والثقايف والديين. ومع أّن الدستور الجديد )2005( قد ضمن حقوق األقلّيات 
هذه  أغلب  فإنَّ  وغريها،  واألربعني(  والثالثة  والرابعة،  والثالثة،  )الثانية،  املواد  يف 
الحقوق مل ُترتَجم عمليًّا، بشكل ُيعزّز املشاركة الفاعلة لألقلّيات يف الحياة السياسية 

الوطنية.  
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10- التوصية السياساتية بشأن مشاركة األقلّيات في الحياة السياسية
املعضلة: غياب التمثيل الحقيقي لألقلّيات فيما يخّص مقاعد الكوتا االنتخابية.

نطاق املعضلة: العراق كّله.
التغيري املرجو: إنصاف األقلّيات اليت ُمنحت مقاعد الكوتا من خالل تطوير النظام االنتخايب، ليك تتمكّن من التمثيل 

الفعلي يف هذه املقاعد. 
الحلول املقرتحة على املستوى السيايس: تشكيل لجنة لتعديل قوانني انتخاب البملاَننْي اإلقليمي واملركزي، ُتعطي 

أبناء األقليات يف اختيار ممثليهم األفضلية.
إجراءات التنفيذ وآليّاته:

تعديل قوانني االنتخابات. . 1

ن الذي ُخّصصت له مقاعد الكوتا. . 2 إصدار قوائم مستقلة، تتضّمن أسماء أبناء املكوِّ

ن، لُيديل أبناء هذا املكّون بأصواتهم وفق خصوصّيتهم.. 3 تخصيص صناديق مستقّلة لكل مكوِّ
الجهات املعنية بالتنفيذ:

مجلس النواب العرايق.. 1

برملان إقليم كوردستان - العراق.. 2
املوارد املتاحة: الكوادر البرشية املتخصصة.

أرضار عدم املعالجة: 

شعور أبناء األقلّيات بالغنب والحيف؛ ما يدفع بهم إىل التفكري يف خيارات أخرى، أخطُرها الهجرة. وهذه خسارة . 1

وطنية بكل معن الكلمة. 

خسارة البملان لكفاءات حقيقية من أبناء األقلّيات.. 2
ن أوضاع األقلّيات على املستوى  الشعور باإلنصاف والتمثيل الحقيقي، وِمن َثمَّ َتحسُّ ثمار التغيري املرجو وفوائده: 

الوطين العام لجهة نجاح تجربة املواطنة الحاضنة للتنّوع.
خطة العمل: تقديم مرشوَعني لتعديل ِكال القانوَنني.
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11- العشائرية ودولة الحّق والقانون

ما تزال العشرية ُتشكّل عاماًل مؤثًّرا يف تكوين املجتمع العرايق، وهي من الُبن 
املجتمعية التقليدية والعريقة يف العراق. وقد عَرفت العشائُر أخرًيا تناِمًيا لنفوذها يف 
املجتمع، بحكم لعبها أدواًرا مساِندة ملؤسسات الدولة أو بديلة عنها، حىت يف القضايا 
األمنية. وُتعّب العشائر عن روابط التضامن التقليدية، اليت ُتقّدم لألفراد -يف سياقات 
تُكون فيها سلطة الدولة ومؤسساتها وخدماتها ضعيفًة-، الحدَّ األدىن من األمن 

االجتماعي. 
دها حىت  ع فضائها وتمدُّ إنَّ اإلشكال يكمن يف امتداد النعة العشائرية، وَتوسُّ
بناء  ُيعيق  ما  والقانون؛  للدولة  املُزاحم  موقع  يف  العشرية  يضع  بشكل  املدن،  إىل 
يّة  املواطنة، ويرضب مرجعية السلطات العامة والقضاء. أيًضا ُتعيق النعة العشائر
بسبب طابعها التَبعي، ازدهاَر املواَطنة واملسؤولية الفردية لدى املواطنني، ونضوَجهم 
يف قراراتهم العامة، وممارسة حقوقهم وواجباتهم بحرية ومسؤولية. فعندما تنشأ 
هذا  انتماء  سَيضعف  القانون،  هيبة  تراجع  ظّل  يف  للُمواطن  الحامية  العشرية 
املواطن إىل الدولة ملصلحة العشرية، وتتعزَّز سطوة زعماء العشائر، وَتِصل ببعضهم 
على  العشائر  سلطة  د  تمدُّ أّن  إىل  إضافة  املسلَّحة،  العشائرية  القوى  امتالك  إىل 
ية والسيادية، ُيسهم يف انتشار الفساد يف الحياة  حساب املنظومة القانونية واإلدار

السياسية واإلدارية.
هادئة  معالجات  إىل  تحتاج  العرايق،  املجتمع  يف  العشائرية  مسألة  مقاربة  إّن 
ومشاركة  ناحية،  من  الدولة  تعزيز سلطة  َتضمن  ، حيث 

ٍ
آن وحازمة يف  وتشاركية 

أبناء العشائر وبناتهم يف هذا املسار املجتمعي والثقايف واملُواطين التغيريي من ناحية 
وُيحّقق  التضامنية،  وروابطها  املجموعات  كرامة  ُيحافظ على  أخرى. وذلك بشكل 
بالدولة ومؤّسساتها، تحت سلطة  املواطنني، وعموديًّا  بسائر  أفقيًّا  األفراد  ارتباط 

القانون وثقافة املواَطنة وحقوق اإلنسان. 
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11- التوصية السياساتية بشأن العشائرّية ودولة الحّق والقانون
ية واملدنية والسياديّة. املعضلة: طغيان النعة العشائرية، على حساب املنظومة القانونية واإلدار

نطاق املعضلة: العراق كّله.
النعات  ل  لَتغوُّ والتصّدي  الجميع،  بالتساوي على  إىل نصوصه، وتطبيقها  القانون واالحتكام  سيادة  املرجو:  التغيري 

العشائرية. 
الحلول املقرتحة على املستوى السيايس: 

سّن القوانني اليت تحدُّ من سلطة العشائر املستقّلة، املفروضة بالسالح خارج الرشعّية. . 1

إنجاز مسار تجريد العشائر من السالح، وحظر امتالكه إال برتخيص ويف حاالت محّددة.. 2

 التشّدد يف املواد القانونية يف هذا الشأن وعدم التهاون يف تطبيقها، وحشد دعم القوى السياسية لتنفيذها، كما . 3

يف تجريم ظاهرة “الدكة العشائرية” وفق املادة 2 من قانون مكافحة اإلرهاب 2005، وبداللة املادة 4 من القانون 

ذاته.
إىل  وزعمائها،  العشائر  ألفراد  واملدين  والقانوين  الثقايف  بالوعي  االرتقاء  االجتماعي:  املستوى  على  املقرتحة  الحلول 

املستوى الوطين العام املشرتك. 
من  الحّد  إىل  يؤدي  بما  واملدنية،  ية  واإلدار القانونية  املنظومة  احرتام  لخطة  الدولة  تنفيذ  وآليّاته:  التنفيذ  إجراءات 

سلطة العشائر ملصلحة الدولة.
الجهات املعنية بالتنفيذ:

وزارة الداخلية.. 1

مجلس القضاء األعلى.. 2
املوارد املتاحة: 

لك القضايئ.. 1 كوادر وزارة الخارجية والسِّ

منظمات املجتمع املدين.. 2

املؤسسات الدينية والتعليمية.. 3
أرضار عدم املعالجة: 

مزيد من الفوىض وعدم االستقرار، واملواجهات املحلّية.. 1

يادة العنف.. 2  استباحة سلطة القانون، وز

يادة خطابات الكراهية.. 3 طغيان سطوة العشائر، وز
قانونيًّا  الدولة  منظومة  وتقوية  واالقتصادي،  واألمين  االجتماعي  االستقرار  من  مزيد  وفوائده:  املرجو  التغيري  ثمار 

وسياديًّا.
خطة العمل:

نرش الوعي القانوين واملجتمعي، من خالل مؤّسسات الدولة املعنّية ومنّظمات املجتمع املدين، عن طريق إقامة . 1

رش بهذا الشأن، وتوظيف اإلعالم بوسائله كافة.
ِ
الو

تطبيق القانون.. 2

إسهام املرجعّيات الدينية يف الحّد من هذه الظاهرة ونبذ خطابات الكراهية، عن طريق الُخطبة واملوعظة يف منابر . 3

املساجد والحسينّيات والكنائس واملنادي واملزارات وغريها.
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القسم الثالث

 املصالحة
والعدالة االنتقالية 
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12- المصالحة وتنقية الذاكرة

إىل  الداخلي،  العنَف والرصاعات واالقتتال  الذي عاىن  العرايق،  املجتمع  يحتاج 
املحاَسبة واملصالحة مًعا، لطيِّ صفحات  ِخياًرا َيضمن  االنتقالية”  تطبيق “العدالة 
املايض األليم بشكل سليم، وللتأسيس لِسلم حقيقي وشامل ومستدام. لكن املهمة 
كرث تعقيًدا بسبب إساءة استعمال ثقافة التعويض، واملَُثوبة للمضطَهِدين  أصبحت أ
د السابق. فلقد صدرت قوانني عدة، 

ِ
بطريقة شاَبْتها سلبيات ُتذكّر بسلبّيات املضَطه

امللكية،  تطبيقها فانحرفت عن هدفها، مثل: قانون منازعات  لكنه جرى تسييس 
وقانون اجتثات البعث )ُسّمي فيما بعد قانون املساءلة والعدالة(، وقانون مؤّسسة 

السجناء السياسيني، وقانون مؤّسسة الشهداء. 
أيًضا يستحوذ “خطاب املظلومية” على مساحة مهمة يف الحوار املجتمعي عند 
عن  املسؤولية  ُتلقي  اليت  الكبى،  نات  عنداملكوِّ حىت  بل  واإلثنية،  الدينية  األقليات 
ا على عاتق مرحلة ما قبل االحتالل )شيعة - كورد(، وإّما على مرحلة ما  لم إمَّ الظُّ
بعد االحتالل )ُسنَّة(، وإّما على املرحلَتني مًعا )أقليات دينية وإثنية(. ولكن، َتغِلب 
باإلجمال األصوات الحكيمة اليت ُتنّدد بخطاب املظلومية أىّن كان، ألن التَّمادي فيه 
إىل  املضطَهد/املظلوم  ل  َتحوُّ دّوامِة  يف  وُيبقيه  العرايق،  املجتمع  على  خطًرا  يشكّل 

د، إىل ما ال نهاية.  جالَّ
بعد عام 2003،  املغيَّبني  آالف  العمَل على كشف مصري  الواقُع  يستدعي هذا 
ير املحافظات  بسبب االقتتال األهلي والعنف الطائفي، وخصوًصا بعد معارك تحر
آالف من العراقيني، 

ِ
الغربية من داعش. فتتحّدث منظمات حقوق اإلنسان الدولية ب

قد جرى تغييبهم دون أي دليل يثبت اعتقالهم أو سجنهم أو موتهم أو حياتهم. 
الكشف عن جرائم  استكماَل  واملصالحة  االنتقالية  العدالة  تحقيُق  يستدعي  أيًضا 
ير املخطوفني من النساء واألطفال ومحاسبة الجناة.  داعش واملقابر الجماعية، وتحر
والجرحى،  القتلى  االنتقالية مئات  العدالة  إىل مسار  أيًضا  يا لألسف  وُيضاف 
األمنية،  القوات  بنريان  الثوري   2019 كتوبر  األول/أ ترشين  حراك  يف  سقطوا  الذين 
اإلحصائية  لت  القانون، حيث سجَّ الخارجة عن  املسلحة  الجماعات  أيدي  أو على 
الرسمية 560 شهيًدا، يف حني جاوَزت إحصائيات املنظمات املدنية الـ700 شهيد و25 
أن  االنتقالية يجب  العدالة  أن تطبيق  ألف جريح وُمعوَّق ومخطوف. وهذا يعين 
يشمل أيًضا هؤالء الضحايا، وهو أمر مل يتحقق حىت اآلن، على الرغم من الوعود 

الحكومية املتكرّرة بتقديم القَتَلة إىل القضاء.
إّن تحقيق العدالة االنتقالية واملصالحة املجتمعّية، هو حاجة حتمّية الستعادة 
كرث من 95% من  االستقرار وبناء الثقة بني أبناء املجتمع العرايق ومكّوناته. فيشّدد أ
بسالم  »العيش  يستطيعوا  ليك  العراق،  يف  املصالحة  إجراء  رضورة  على  النازحني 
مع اآلخرين«، مشّددين على أهمية املساءلة وكشف الحقيقة ومحاسبة الجناة36، 
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ها، بجريرة املرتكبني. إنَّ 
ِ
وذلك مع التشديد على عدم أخذ األبرياء والجماعات بأرْس

تحقيق املصالحة املستدامة يرتبط أيًضا بإجراء إصالحات سياسية ومكافحة الفقر37. 
فُتشكِّل املصالحة إًذا أولويَّة ومدخاًل إىل إعادة بناء الوطن واملواطنة الحاضنة للتنّوع، 
ومشاركة  املجتمعي،  والوئام  لم  السِّ وثقافة  والتَّجاوز،  الذاكرة  تنقية  قاعدة  على 

الجميع يف الحياة الوطنية. 

راجع: مبادرة هارفارد  36
اإلنسانية بالرشاكة مع 

معهد السياسات العامة، 
ومستشفى بريغهام 

والنساء، وجامعة املوصل، 
لن ننىس: آراء حول السالم 

والعدالة يف املجتمعات 
املترضّرة من الناع يف شمال 

العراق، 2020، ص52.
املصدر السابق، ص52.  37
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12- التوصية السياساتية بشأن المصالحة وتنقية الذاكرة
املعضلة: استمرار خطاب املظلومّية، وَتعرثُّ مرشوع املصالحة الوطنية.

نطاق املعضلة: العراق كّله.
السلم  لتحقيق  االجتماعي،  النسيج  بناء  إعادة  إىل  يؤدي  بما  كافة،  العراقّيني  بني  الثقة  بناء  إعادة  املرجو:  التغيري 

واالستقرار األهليَّني، وتحقيق االستقرار السيايس.
الحلول املقرتحة على املستوى السيايس: 

إنجاز تسوية شاملة بعيًدا عن التنازل اأُلحاديِّ الجانب، ومنطق غلبة طرف على آخر. . 1

اعتماد معادلة األمن الشامل باملشاركة الشاملة.. 2

قبول كّل األطراف للتنازالت وإن كانت مؤملة.. 3

االنحياز إىل سلمّية االختالف بما يضمن إسقاط العنف، باعتبارها وسيلًة إىل تحقيق التسويات السياسية.. 4

إنجاز امللفات املرتبطة بتحقيق العدالة والكشف عن املفقودين. . 5
الحلول املقرتحة على املستوى االجتماعي: 

توسيع حوارات املصالحة من مستوى النخب، لتشمل كافة املستويات الشعبية والثقافية.. 1

صياغة مناهج تعليمية تستفيد من التجارب العاملية الشبيهة.. 2

تدريب الكوادر الرتبوية على هذه املناهج.. 3
الجهات املعنية بالتنفيذ:

وزارات الداخلية، والعدل، والهجرة واملهجرين، ومجلس القضاء. . 1

لجنة التعايش والسلم املجتمعي التابعة لألمانة العامة ملجلس الوزراء.. 2

لجان فرعية ذات عالقة باللجنة الرئيسة.. 3

زاَرَتا الرتبية والتعليم العايل.. 4
ِ
و

ية، واملدنّية، والدينّية... إلخ.. 5 جميع املؤسسات ذات العالقة: السياسية، والقانونية، واإلدار
املوارد املتاحة: 

تخصيص األموال الكافية.. 1

ني.. 2  غري مختصِّ
ٍ

توفري املوارد البرشية املتخّصصة، ليك ال تبقى املصالحة بأْيِدي أُناس

حشد املنظمات املدنية واملؤّسسات األكاديمية.. 3
أرضار عدم املعالجة: 

التدهور األمين واالقتصادي واالجتماعي.. 1

تعريض كيان الدولة وَوحدتها للخطر.. 2

ظلم قطاعات واسعة من الشعب العرايق.. 3
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ثمار التغيري املرجو وفوائده: 

االستقرار السيايس واالقتصادي واالجتماعي.. 1

صيانة الدولة العراقية عن األخطار الداخلية والخارجية.. 2

الحفاظ على التنوع املكّون للنسيج االجتماعي.. 3

نات املتعّددة أو اندثارها.. 4 الحيلولة دون اضطهاد املكوِّ

ق.. 5 ازدهار الطاقات العراقية واستثمارها بشكل خالَّ

ازدهار االقتصاد بفعل الثقة بني املواطنني على اختالف انتماءاتهم ومناطقهم.. 6
خطة العمل:

رفع التوصيات واالقرتاحات إىل الجهات املعنية.. 1

مراقبة التنفيذ من طرف لجان متخصصة، وِمن وسائل اإلعالم، ومن طرف املجتمع نفسه.. 2

وضع جدول زمين لتنفيذ هذا املسار.. 3
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13- الهجرة والطاقات في الخارج 

 غادر مئات اآلالف من العراقيني بلدهم قْسًا، يف ظلِّ نظام االستبداد قبل 
بنيٍف  أشَبَه  عام 2003 هجرًة متسارعة،  بعد  الصغرى  ناُت  املكوِّ وُتعاين  عام 2003. 
أصبح يهّدد وجودها، إذ انحدر عدد املسيحيني مثاًل من مليون ونصف يف العراق، 
إىل حوايل 350 ألًفا. فأظهَرت دراسة أجَرْتها املنظمة الدولية للهجرة يف العراق خالل 
العام 2019، أّن هذا املنحى للهجرة يستمرّ حارًضا بقّوة خاصة بني األقليات. فقد 
بعدما  ديارهم  إىل  الذين عادوا  اإليزيديني،  املسيحيني و25% من  أجاب 39% من 
عاَنوا َمشاقَّ النوح، بأنّهم يرغبون يف مغادرة البالد نهائيًّا38. لقد شكَّل عدُم الثقة 
زالت  ما  اليت   

ِ
الدوافع أبرز  األمن،  وغياب  السيئة  االقتصادية  والظروف  بالدولة 

ُتشّجع العراقيني على االستمرار يف الهجرة. 
إىل  إياها  وطُنهم  ُيْحَرم  برشية  وطاقة  وعلمية،  فكرية  نخبة  املغرتبون  يشكِّل 
اآلن. وال شك يف أّن غياب الُبن التحتية والضماناِت األمنية والتعليمية والحوافز 
للعيش  العودة  على  الخارج  املقيمني يف  العراقيني  تشجيع  على  يساعد  ال  املادية، 

واالستثمار يف البلد، واإلسهام يف إعماره. 
واملهاجرين،  الدبلوماسية  البعثات  أفراد  بني  واملتاَبعة  العالقة،  ضعف  إّن 
العودة، فضاًل  الروتينية واألمنية، أسهمت يف ضعف رغبة بعضهم يف  واإلجراءات 
بلوماسية العراقية، تشكِّل عاماًل نابًذا  عن أّن الصورة اليت ُتظهرها بعض البعثات الدِّ
إضافيًّا لهؤالء املواطنني املهاجرين. فبعض تلك البعثات ال يكاد يتمكن من تقديم 

أدىن املهّمات الدبلوماسية والخدمات، للعراقيني يف الخارج. 
بني  الثقة  لرتميم  واضحة  اغرتابّية  سياسة  أيِّ  بغياب  القول  يمكن  لذلك، 
املهاجرين ووطنهم األم، ولالستفادة من الكفاءات العراقية املوجودة يف دول العامل، 
واليت من شأنها أن تشكِّل رافعة لالقتصاد العرايق. فبَداًل من أن تجري االستفادة 
من ماليني العراقيني يف الخارج إلعادة إعمار البلد، جرى َتجاهُلهم تماًما؛ ما ضاعف 

سهم من العودة، أو محاولة االستثمار يف البلد األم. من توجُّ

راجع: املنظمة الدولية  38
للهجرة يف العراق، َفْهم 

الجماعات اإلثنية والدينية 
يف العراق: النوح والعودة، 

2019، ص6. 
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13- التوصية السياساتية بشأن الهجرة والطاقات في الخارج
املعضلة: تفاُقم الهجرة اىل الخارج، ال سيما ِمن أصحاب الكفاءات وأبناء األقليات.

نطاق املعضلة: العراق كّله.
التغيري املرجو: 

إيقاف النيف املستمر منذ سنوات عديدة، للطاقات والكفاءات العراقية املهاجرة إىل خارج العراق، لالستفادة من . 1

رأس املال البرشي الهائل.

م يف إعادة الَوصل بني املقيمني العراقّيني واملغرتبني، وُتحّفز األخريين إىل االستثمار يف . 2
ِ
إنجاز سياسة اغرتابّية ُتسه

العراق ودعمه على كل املستويات.
الحلول املقرتحة على املستوى السيايس: 

االستفادة من خبات أبناء املدن يف نطاق وجودهم، وحمايُتهم من املزاحمة يف قطاع العمل.. 1

تفعيل دور البعثات الدبلوماسّية يف تفاعلها مع الجاليات من أبناء البلد يف الخارج.. 2

تسهيل عودة الكفاءات العلمية إىل العراق.. 3
الحلول املقرتحة على املستوى االجتماعي: 

نرش مبدأ املساواة والرشاكة واالعرتاف املتبادل بني أبناء املجتمع العرايق، عْب الحوار والتواصل بني أْتباع الديانات والثقافات 

املختلفة.
إجراءات التنفيذ وآليّاته: 

لم األهليَّني يف جميع أنحاء العراق.. 1 ضمان األمن والسِّ

حماية الوجود الفعلي والرمزي لألقليات العراقية، وتجريم خطابات الكراهية مهما كان مصدرها.. 2

تسهيل عودة الكفاءات العلمية إىل العراق، أو مدُّ خطوط التواصل معهم لالستفادة من خباتهم.. 3

تشجيع االستثمار وَخْلق ُفَرص عمل. . 4

 لهم، ويزيد من حرصهم على البقاء يف . 5
ٍ
إرشاك أبناء املناطق املحرّرة يف عمليات إعادة اإلعمار، بما يوّفر فرص عمل

العراق واملحافظة على مدنهم.

اإلكثار من البامج والنشاطات اليت تحث وتشّجع على التعايش السلمي.. 6
الجهات املعنية بالتنفيذ: الرئاسات الثالث، وجميع املؤّسسات الحكومية املعنية باألمن املجتمعي واالقتصادي، والسياسة 

الخارجية واالغرتابية، ومنظمات املجتمع املدين، واألوقاف الدينية.
املوارد املتاحة: 

اللجان يف الوزارات املعنّية.. 1

األطراف والجماعات املحلّية. . 2

وزارة الخارجية، بالتنسيق مع بعثاتها الدبلوماسية.. 3
أرضار عدم املعالجة: 

الخسارة املستمرة يف رأس املال البرشي، وِمن َثّم التداعيات الديموغرافّية والثقافّية واالقتصاديّة واملالّية.. 1

ي أوضاعهم الحياتية نتيجة النوح . 2 ازدياد العنف، حيث اإلرهاب يجد أتباعه يف الغالب بني الناقِمني، بسبب َتردِّ

املستمر.
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ثمار التغيري املرجو وفوائده: 

االزدهار الحضاري واالقتصادي، ونمو رأس املال البرشي.. 1

حماية أرواح العراقيني وممتلكاتهم املادية والرمزية.. 2

حماية التنوع الثقايف العرايق، إْذ هوية العراق متنّوعة عْب التاريخ.. 3
خطة العمل:

إيصال ملف التقرير إىل الجهات املعنّية املقرتحة.. 1

كاديمية واقتصادية. . 2 التواصل مع املغرتبني، عْب برامج ثقافية وأ

متابعة عمل اللجان املشكَّلة، إلعادة إعمار املدن املحرّرة.. 3

كاديمية، ُتغّذي وُتشّجع ثقافة التسامح واالعرتاف املتبادل.. 4 برامج ونشاطات حكومية ومناهج علمية أ

إعادة االعتبار للرموز العراقية التاريخية اليت تنتمي إىل مختلف الثقافات الفرعية، وإطالق أسمائهم على األماكن . 5

العامة ِضمن معايري وطنّية وإبداعّية.
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14- إنهاء معاناة النازحين وتأمين عودتهم 

تعرَّضت أعداد كبرية من العراقيني للنوح داخل العراق، ولُِلجوء بعض أبنائه 
كرث من 6 ماليني عرايق من مواطنهم  أ نزح  بعد احتالل داعش، حيث  الهجرة  إىل 
ر املفوضيُة  األصلّية، وعاد القسم األكب منهم إىل ديارهم بعد تحرير مناطقهم. وُتقدِّ
نهاية عام 2019  العراق  النازحني يف  الالجئني عدَد  املتحدة لشؤون  السامية لألمم 
بحوايل 1.4 مليون شخص، وتتوقع انخفاض هذا العدد مع نهاية عام 2020 إىل 1.1 
مليون شخص39. فما يزال هذا املوضوع يشكّل تحدًيا كبرًيا إىل اآلن، على املستوَيني 
السيايس واالجتماعي. لذا، يحتاج العراق إىل خطة خاصة ملواجهة النوح ومعالجة 
نتائجه، وتأمني عودة جميع املواطنني الطوعّية إىل مناطقهم آمنني، مع ما يتطّلب 
العدالة  وتحقيق  اإلعمار،  وإعادة  التحتية،  والُبن  واألمان  لألمن  توفري  من  ذلك 
طلب  على  ناًء 

ِ
-ب العراق  يف  اإلنمايئ  املتحدة  األمم  برنامج  س  أسَّ وقد  واملصالحة. 

الحكومة العراقية-، مرشوَع “إعادة االستقرار” يف حزيران/يونيو 2015، للحماية من 
اإلعمار  إلعادة  أُسس  وإرساء  النازحني،  عودة  وتسهيل  والتطرف،  العنف  تجّدد 

والتعايف. 
ألنها  مناطقهم،  إىل  العودة  استحالة  يواجهون  النازحني  من  العديد  زال  ما 
اقتصاديًّا  وضًعا  تعيش  عنها  نزحوا  اليت  املناطق  تلك  وألن  لعودتهم،  مهيَّأة  غري 
ًيا وصعًبا، فضاًل عن ضعف األداء الحكوميّ الرسميّ يف توفري ضمانات أمنّية  ُمْزر
اعتب  فقد  العامة.  الخدمات  وانهيار  لعودتهم،  واقتصاديّة-اجتماعّية  وقانونّية 
الجماعات  عن  للهجرة  الدولية  املنظمة  أْجَرتها  دراسة  -وْفق  أنُفُسهم  النازحون 
َبك الشيعة  اليت عانت التهجري بسبب داعش، وتركََّزت على الرتكمان الشيعة والشَّ
واإليزيديني واملسيحيني-، أنَّ األمن يأيت على رأس رشوط العودة )91%(، ثّم تأمني 
الخدمات )73%(، وِمن َثمَّ الشعور بالرتحاب من ِقبل الجماعات األخرى )%37(40. 
ر تحسنُي الوضع األمين الحاجاِت  كّدت دراسة أخرى هذه األولويات، حيث َتصدَّ وأ

املطلوبَة، تاله توفري فرص العمل، ثّم تلبية الخدمات األساسية41. 
ال ينفصل العمل -إلنهاء معاناة النازحني وتأمني عودتهم اآلمنة إىل ديارهم-، 
عن غلق الجراح املفتوحة ِمن جرَّاء األحداث اليت أّدت إىل نزوحهم، مثل: الكشف 
على املقابر الجماعية وتأمني الدفن الالئق للضحايا، والعمل على إعادة املختَطفني 
ال سّيما النساء اإليزيديات والفتيات واألطفال، وتقديم الدعم الالزم للناجني. فقد 
يًرا عن “محنة األطفال اإليزيديني ضحايا تنظيم  نرشت منظمة العفو الدولية تقر
“الدولة اإلسالمية”، تحت عنوان “إرث اإلرهاب”42، وَقّدرت عددهم بألفي طفل. 
يحتاج هؤالء األطفال إىل رعاية خاصة، بسبب العديد من املشاكل الصحية والنفسية 
اليت يعانونها، إضافة إىل الحواجز اللغوية اليت تجعل عملية إدماجهم يف عائالتهم 
ومجتمعهم صعبة، كذلك عودتهم إىل مقاعد الدراسة. وأيًضا يعانون صعوبات يف 

راجع: املفوضية السامية  39
لألمم املتحدة لشؤون 

الالجئني، ملخص 
التخطيط 2020، الصادر يف 

.2019/11/28
املنظمة الدولية للهجرة يف  40

العراق، فْهم الجماعات 
اإلثنية والدينية يف العراق: 

النوح والعودة، 2019، 
ص6.

راجع: مبادرة هارفارد  41
اإلنسانية بالرشاكة مع 

معهد السياسات العامة، 
و«مستشفى بريغهام 

والنساء«، وجامعة املوصل، 
لن ننىس: آراء حول السالم 

والعدالة يف املجتمعات 
املترضّرة من الناع يف شمال 

العراق، 2020، ص23. 
راجع: منظمة العفو الدولية،  42

إرث اإلرهاب: محنة األطفال 
اإليزيديِّني ضحايا تنظيم 

»الدولة اإلسالمية«، 2020. 
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الحصول على مستندات مدنية جديدة وبطاقات الهوية. 
املرتكبة ضد  الجرائم  َيُعّد  الذي  اإليزيديات”،  “الناجيات  قانون  م مرشوُع  يقدِّ
للنساء  املهمة  التعويض  إجراءات  من  عدًدا  جماعية”،  “إبادة  جرائم  اإليزيديني 
اإليزيديات اللوايت أرََسُهّن مسلَّحو تنظيم داعش، ويشمل ذلك التعويَض وإعادة 
نطاق  توسيع  يف  البحث  ويجري  االقتصادية.  والفرص  الطيب  والعالج  التأهيل 

القانون، ليشمل املترضرين من جرائم داعش من سائر املكّونات. 
ال بّد من التحذير من استمرار حالة االستياء العامة واإلحباط بني العائدين من 
النوح، وتدهُور أوضاعهم يف بعض الحاالت. فقد قال 25% من النازحني املستطلعني: 
إن مدخولهم قد تراجع بعد عودتهم من مخيمات النوح إىل ديارهم األصلية43. إّن 
املدن  أهايل  لجأ  فقد  واملحلية.  االتحادية  الحكومَتني  على  النقمة  يزيد  الواقع  هذا 
املحرّرة إىل التظاهر، َفْور عودة االحتجاجات يف بغداد والفرات األوسط والجنوب، إذ 
تكاد تكون مطالب الجميع متداخلة ومتطابقة. وربما تهدف االحتجاجات املتوقعة 
معضلَة  وتفضح  املحلية،  اإلدارات  يف  املتفّش  الفساَد  ُتعرِّي  مواقف،  تسجيل  إىل 
العام  املال  وَتهدر  املسلحة،  والقوى  األحزاب  مصالح  ُتحايب  اليت  الحالية  الهيكلية 

خدمًة ملصالحها الحزبية.

راجع: املنظمة الدولية  43
للهجرة يف العراق، فْهم 

الجماعات اإلثنية والدينية 
يف العراق: النوح والعودة، 

2019، ص6. 
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14- التوصية السياساتية بشأن إنهاء معاناة النازحين وتأمين عودتهم 
املعضلة: استمرار معاناة النازحني وَتعرثُّ عودتهم إىل مناطقهم، بسبب معوقات أمنية واقتصادية وسياسية ومجتمعية، 

ا يف مثل هذه الظروف الراهنة.  وهو األمر الذي يجعل االستقرار هشًّ
نطاق املعضلة: العراق كّله، وبخاصة: محافظات األنبار، وصالح الدين، واملوصل، وبغداد، ودياىل، وبابل، وكركوك.

التوتّر عنها، وتجنُّب حدوث  النازحة، وإعادة انخراطها يف مجتمعاتها املحلية، وتخفيف  العوائل  عودة  التغيري املرجو: 

تغريات ديموغرافية يف مدننا العراقّية، َترضب النسيج املجتمعي العرايق التعّددي؛ مع إنجاز ورشة إعادة اإلعمار والتأهيل 

االجتماعي والتنمية املستدامة يف مناطق تلك العائالت.
الحلول املقرتحة على املستوى السيايس: 

رين.. 1 اتِّفاق سيايس على إرجاع هذه العوائل إىل مناطقها، وغلق مراكز النازحني واملهجَّ

يًّة، بما يؤّمن عودة مواطنيها إليها.. 2 إنجاز إنهاء ملّف املناطق اليت تحّولت مناطَق عسكر

اتِّفاق سيايس على إطالق ورشة تنمية مستدامة وتأهيل اجتماعي، يف هذه املناطق. . 3

يّة، وتعزيز عالقتها باملجتمعات املحلية وتوفري . 4 تفعيل عمل السلطات املحلّية وتأمني موارد لها من السلطة املركز

الخدمات لها.
الحلول املقرتحة على املستوى االجتماعي: 

إنشاء مراكز تأهيلّية لألطفال والشباب، لتكريس مسار انخراطهم يف املجتمع، وتخفيف االحتقان لديهم.. 1

إلحاق َمن تخلَّفوا منهم بمدارسهم.. 2

نرش وعي اجتماعي يف املجتمعات املحلية اليت تعرضت لهذه الظاهرة، من خالل تشكيل مجلس السلم األهلي . 3

ية، ويركز على املواطنة واملصالحة. الذي يضم مختلف الرشائح املجتمعية والجندر

إرشاك العائدين يف عملّية إعادة اإلعمار والتأهيل االجتماعي والتنمية املستدامة.. 4

توفري خدمات الصحة النفسية ألهايل هذه املناطق املنكوبة. . 5
إجراءات التنفيذ وآليّاته: 

توفري ضمانات قانونية وأمنية واقتصادية واجتماعية، لعودة أهل هذه املناطق إليها.. 1

توفري املوارد إلعادة األمن واإلعمار، وإعادة التأهيل االقتصادية واالجتماعية والنفسية.. 2

تحقيق املصالحات الوطنية املناطقية، والتوفيق بني النازحني وأبناء مناطقهم بواسطة لجان مناطقية.. 3
الجهات املعنية بالتنفيذ: 

الحكومة املركزية.. 1

السلطات املحلية.. 2

القضاء العرايق.. 3

القطاع الخاص.. 4

املرجعيات املحلية العشائرية والدينية.. 5

هيئات املجتمع املدين.. 6

هيئات األمم املتحدة املعنّية وبرامجها. . 7
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املوارد املتاحة: 

القيادات املحلية والوطنية، الراغبة يف إنجاز هذا امللف.. 1

املؤسسات املحلية والدولية، وبرامج األمم املتحدة املتعلقة بقضايا النازحني. . 2

اعتماداٌت من الحكومة املركزية.. 3

مساعداٌت من املجتمع الدويل.. 4
أرضار عدم املعالجة: 

تفريغ ديموغرايف ملناطق عراقّية، مع تدمري تعّددية النسيج املجتمعيّ.. 1

إهمال تنمية مناطق قادرة على تقديم نموذج ُمنِتج يف املجتمع العرايق.. 2

زرُع “الحقد على املجتمع” يف نفوس أجيال جديدة ُحرَمت حقوَقها. . 3

كيد نجاح داعش يف الفرز الديموغرايف.. 4 تأ
ثمار التغيري املرجو وفوائده: 

إنهاء موبقات مرحلة احتالل “داعش”.. 1

إنجازٌ فاعل للمصالحة العراقية-العراقية.. 2

إعادة تكوين النسيج املجتمعي التعّددي.. 3

تثبيت الناس يف أرضهم.. 4

َخْلق مجتمع ال يشعر فيه أبناؤه بالنَّْبذ االجتماعي أو السيايس، للتقليل من العنف والتطرف، وضمان االستقرار . 5

االجتماعي والسيايس.
خطة العمل:

تشكيل لجنة وطنية ملتابعة هذه التوصية.. 1

إنجاز مخطط توجيهي لعودة الناس إىل مناطقهم، بالتشاور مع املعنيني، وتوفري املوارد لذلك.. 2

لطات املحلّية تنفيَذ مخطط العودة، وإعادة اإلعمار والتنمية.. 3 تكليف السُّ
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15- عودة النازحين الذين ُينظر إليهم على اعتبار أّنهم 
مرتبطون بداعش

بـ“عوائل  ُيعَرف  ما  )أو  بداعش  بارتباطهم  يوَصمون  الذين  النازحون  يشكّل 
عاجلة  معالجة  إىل  أيًضا  تحتاج  خاصة،  ووطنية  اجتماعية  إشكاليًة  داعش”(، 
الحاالت.  لالعتداء يف بعض  للعزل والوصم، حىت  العائالت  تتعرّض هذه  وعادلة. 
وهي تعيش يف ظروف قاسية، ويعاين األطفال بينهم حرمان التعليم ورشوط الحياة 
الالئقة، وفقدان الوثائق الرسمية. وُتطبِّق عليهم بعُض الجماعات املحلية األعراَف 
 لقضاء الدولة، فارضًة 

ٍ
والتقاليد االجتماعية العشائرية، اليت ُتَعّد بمنلة قضاٍء ُمَواز

أحكاًما وعقوبات جماعية -تشمل حىت النساء واألطفال-، على من َثبت أو اشُتبه 
بانتماء أحد أفراد أرسته إىل داعش. 

 استعادة األمن 
ِ
ُتهّدد هذه املمارساُت والظروف بتقويض سلطِة القانون وُفَرص

واالستقرار، وَتمنع مساَر العدالة االنتقالية، وتوّفر بيئة خصبة لتنامي التطرف، مع 
تكوين مجموعات ال تملك أوراًقا ثبوتّية، وَتشعر بأنها خارج سياق القانون واملجتمع. 
أيًضا يخاف األهايل يف املناطق اليت َنزحت منها هذه العوائل، خاصة املناطق املنعزلة 
والقريبة من الصحراء، ِمن أْن ُتسبِّب عودُتها فرصًة جديدة لَتعاُون داعش معها، 
تجاه  املحتَملة  االنتقام  عمليات  من  آخرون  ويخىش  القرى.  على  مجّدًدا  للهجوم 
غري  فالعودة  داعش.  أيدي  على  ُقتلوا  الذين  الضحايا  أهايل  ِقبل  من  العائدين، 
آخر  نزوح  الوصمة والتهميش االجتماعي، قد ُتفيض إىل  الناجحة بسبب استمرار 

كرث هشاشة وانعزااًل.  لهذه العوائل، يجعل وضعهم أ
يتطّلب هذا املوضوع معالجة خاصة وطويلة األمد، تستند من جهة إىل مبدأ 
 مًعا، ومن جهة أخرى إىل تعاُون الجماعات املحلية 

ٍ
الحقوق وسلطة القانون يف آن

املصالحات وطيِّ صفحة  لتحقيق  والدينية،  العشائرية  التقليدية  قياداتها  ل  وَتدخُّ
املحلية.  السالم  لجان  بمساعدة  بيئاتها،  يف  العائالت  هذه  إدماج  وإعادة  املايض 
لنجاح  طريق  خريطَة  املوضوع،  بهذا  الخاص  الدولية  الهجرة  منظمة  يُر  تقر رَسم 
مسار العودة، من سبع نقاط، هي: الترصيح األمين للتحقق من عدم َتورّط املعنيني 
على  والتعويضات  داعش؛  من  علًنا  هؤالء  ل  وَتنصُّ والعنف؛  اإلرهاب  يف  بالعودة 
أهايل ضحايا داعش يف املنطقة املعنية؛ والوساطة من املرجعيات املحلية بني العائدين 
واملقيمني؛ والعودة واالندماج مع عمل لجان السالم؛ وتنشئة العائدين مع املجتمع 
املحلي للتحرر من إيديولوجية التطرّف، وَتبينِّ ثقافة دينية متحررة من أفكار التكفري 
لم  واإلرهاب؛ وأخرًيا الرصد املستمر وحلُّ الناعات اليت قد تطرأ للمحافظة على السِّ

املجتمعي44.

راجع: منظمة الهجرة  44
الدولية يف العراق، إدارة 

العودة إىل األنبار: مواقف 
الجماعة املحلية من عودة 

النازحني الذين ينظر 
إليهم على أنهم مرتبطون 

بداعش، 2020، ص19.
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 15- التوصية السياساتية بشأن عودة النازحين 
الذين ُينظر إليهم على اعتبار أنهم مرتبطون بداعش

املعضلة: استمرار تهميش هذه العائالت وأطفالها وعزلهم، لغياب سياسة عامة لعودتهم ودمجهم يف النسيج املجتمعي. 
نطاق املعضلة: املناطق املحرّرة من داعش.

التغيري املرجو: إعادة ما ُيعَرف بـ”عوائل داعش” وأطفالها إىل النسيج املجتمعي العرايق، بعد إعادة تأهيلهم، وتنقية ذاكرتهم 

بما يعزّز هويّة املواَطنة وخيار املصالحة، مع مسار قانوين قضايئ عادل. 
الحلول املقرتحة على املستوى السيايس: 

اتِّفاق سيايس على إنهاء حالة العزل والتهميش لعوائل داعش وأطفالهم.. 1

وتبيان . 2 القضاء  على  ملفاتهم  عرض  بواسطة  التضليل،  ضحية  كانوا  َمن  وُينِصف  املرتِكبني،  ُيحاِكم  قانوين  مسار 

مواقفهم، حىت يستعيد البيء حقوقه واعتباره، وُيحاَكم املرتِكب بصورة عادلة.

وضع األطر املناسبة ملعالجة األوضاع القانونية ألبناء هذه العوائل. . 3
الحلول املقرتحة على املستوى االجتماعي: 

تشكيل لجنة متخّصصة لدراسة ملّفات عوائل داعش، على املستوَيني االجتماعي والقانوين.. 1

تكليف لجنة دينّية ملتابعة تصحيح مسار االنتماء الديين املضلِّل لتلك العوائل.. 2

إنشاء لجنة مناطقية من الوجهاء والساسة ورجال الدين، لتحقيق إدماج هذه العوائل يف املجتمع بعد حسم ملفاتها . 3

أمام القضاء.

وضع برامج تأهيل إلدماج هذه العوائل وأطفالها يف املجتمع.  . 4
إجراءات التنفيذ وآليّاته: 

إعداد ملّفات عوائل داعش اليت تشتمل على كافة املعلومات.. 1

 شّفاٍف وعادل.. 2
ٍ
إنجاز تحقيق

 ترميميّ والعودة للمجتمع.. 3
ٍ
إطالق مسار

توفري أوراق ثبوتّية ألطفال العوائل.. 4
الجهات املعنية بالتنفيذ: 

الحكومة املركزية.. 1

حكومة إقليم كوردستان. . 2

السلطات املحلية.. 3

املرجعّيات الدينّية. . 4

هيئات املجتمع املدين.. 5

هيئات برامج األمم املتحدة.. 6
املوارد املتاحة: 

قدرات املرجعّيات الدينّية تربويًّا واجتماعيًّا.. 1

قدرات هيئات املجتمع املدين.. 2

قدرات هيئات األمم املتحدة.. 3
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أرضار عدم املعالجة: 

نشوء فئة مهّمشة ومعرَّضة لالستغالل.. 1

تعطيل مسار املصالحة املجتمعية الشاملة، والعدالة االنتقالية.. 2
ثمار التغيري املرجو وفوائده: 

قطع الطريق أمام استرشاء التميزي تجاه فئات مضلَّلة دينيًّا واجتماعيًّا.. 1

تجفيف منابع اإلرهاب والتطرف، وإعادة الكلمة إىل املجتمع العرايق بكافة فئاته.. 2

تأمني تعبري نموذجي عن عدالة انتقالية سليمة.. 3
خطة العمل:

بلَورة سياسة عامة متكاملة تربوية قانونية دينية، إلعادة تأهيل عوائل داعش على املستوى االجتماعي، والّدفع باتجاه 

انخراطها يف املجتمع من جديد، وأداء ُمَواَطِنيَِّتها بشكل سليم.
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القسم الرابع

التنمية الشاملة 
واملستدامة 



خريطة طريق بناء املواطنة والحكم الرشيد يف العراق    70

16- التحديات التربوية وتجديد المناهج 

أزماٍت  عانت  اليت  تلك  وال سّيما  للمجتمعات،  الرافعة  التعليم  قطاع  يشكّل 
سياسيًة وأمنية وتنموية، كاملجتمع العرايق. والعراق الذي كان يمتلك يف فرتة ما قبل 
حرب الخليج الثانية عام 1991، نظاًما تعليميًّا ُيَعّد من أفضل أنظمة التعليم يف املنطقة، 
إذ كانت نسبة اأُلّمّية فيه يف فرتة الثمانينّيات من القرن املايض تكاد تقرتب من الّصفر 
- بات اليوم يواجه انهياًرا كاماًل للمؤسسة الرتبوية والتعليمية. فعادت اأُلّمية لُتطّل 
برأسها من جديد، وُتقارب نسبة 20%. وقد اضُطرّ ماليني األطفال إىل ترك مدارسهم، 
بسبب الحروب والناعات. ويعاين قطاُع التعليم الفوىض، والنقص الخطري يف املوارد 
صة له؛ إذ تزتايد املدارس األهلية ملرحَليَت التعليم االبتدايئ والثانوي،  واملوازنة املخصَّ
املدارس  مباين  فبعض  وتنظيمية.  ُبْنيوية  ألسباب  الحكومية  املدارس  أداء  ويرتاجع 
التالميذ، فضاًل عن  توفري ضمان سالمة  إىل  يفتقر  لة، وبعضها  الحكومية غري مؤهَّ
ينية يف مناطق األرياف. أّما الدوام يف كثري من املدارس، فهو  املدارس االبتدائية الطِّ
كرث من خمسني طالًبا. يف املقابل،  ثاليث، وعدد طالب الصف الواحد قد يصل إىل أ
تكون يف منازل  أحياًنا  لة من حيث مبانيها. فهي  األهلية غري مؤهَّ املدارس  معظم 

اعتيادية، ومحاطة باملحاّلت التجارية أو األحياء السكنية. 
لقد أطلقت الحكومُة العراقية يف بداية عام 2013 اإلسرتاتيجية الوطنية للرتبية 
ٌم ملحوٌظ يف هذا القطاع إاّل بضع خطوات  والتعليم )2012 - 2022(، ومل ُيلَمس تقدُّ
خجولة، ال ُتوازي الجهود واألموال اليت بذلتها املؤّسسات اليت شاركت يف إعدادها: 

كاليونسكو، واليونيسف، والبنك الدويل، ووزارات املالية والتخطيط.
ال شّك يف أّن املناهج الدراسية تحتاج إىل إعادة بناء يف ضوء الحاجات الراهنة، 
ومنها التعامل مع اآلثار النفسّية واالجتماعّية والدينّية اليت خّلفتها داعش يف نفوس 
األطفال، ورْسُم معامل املجتمع العرايق الجديد الحاضن للتنّوع. فما زالت السياسة 
الرتبوية والتعليمية تعاين االعتباطيَة والعشوائية، وضعف اإلرادة العلمية يف تصحيح 
مسار التعليم يف العراق. وال بّد من مواصلة النظر يف مسألة التعليم يف املجتمع َكُكّل. 
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16- التوصية السياساتية بشأن التحديات التربوية وتجديد المناهج 
ع الُبن التعليمّية، بعنارصها الرتبوية واملنهجّية والقيمّية واملاديّة وغياب الرؤية املستقبلّية.  ّية وتصدُّ املعضلة: تفاُقم األمِّ

نطاق املعضلة: العراق كله.
التغيري املرجو: 

ّية.. 4 القضاء على األمِّ

إعادة بناء العنارص الِقيمّية للجهاز الرتبوي.. 5

تأهيل الُبنية التحتية لجميع املدارس واملؤّسسات التعليمية. . 6
الحلول املقرتحة على املستوى السيايس: 

ير والجهاز الوزاري على أساس االختصاص والكفاءة.. 1 إبعاد وزارة الرتبية عن نظام املحاَصصة الطائفّية، واختيار الوز

إعادة العمل بالتعليم اإللزامي ومجانية التعليم.. 2

إعادة االعتبار للتعليم الحكومي.. 3

إعادة تأهيل الكادر التعليمي.. 4

الرتكزي على التعليم املهين، إلنتاج كوادر فنية ماهرة.. 5

تفعيل قوانني تحظر عمل األطفال.. 6
الحلول املقرتحة على املستوى االجتماعي: 

الرابط . 1 بهذا  األمور  أولياء  وتوعية  باملدرسة،  األرسة  وربط  االجتماعي،  الفضاء  إىل  املدرسة  نطاق مهمات  توسيع 

س يف العملية الرتبوية. املؤسِّ

يِّني.. 2 إطالق املبادرات االجتماعية لتعليم األمِّ
إجراءات التنفيذ وآليّاته: 

وضُع خطة نهوض متكاملة من قبل وزارة الرتبية، بالتعاون مع الخباء والقطاعات الداعمة.. 1

تأمني املوارد الالزمة لتنفيذ هذه الخطة ومتابعة ذلك.. 2
الجهات املعنية بالتنفيذ: 

يّة، ورئاسة الوزراء، ورئاسة مجلس النواب؛ لالطالع والدعم.. 1 رئاسة الجمهور

وزارة الرتبية، وبقية الوزارات املعنّية. . 2

هيئات املجتمع املدين.. 3

هيئات األمم املتحدة وبرامجها.. 4
املوارد املتاحة: 

قوانني وترشيعات صادرة عن الوزارات املعنية.. 1

يِه.. 2 كفاءات وخبات عراقية -وهي متوافرة وكثرية-، تنظر مليًّا يف أسباب ضعف الواقع التعليمي وَتردِّ

موازنة مالية تتناسب مع أهمية التعليم.. 3
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أرضار عدم املعالجة: 

خسارة برشية واقتصادية وقيمّية وثقافّية.. 1

أعباء إضافية ُتلَقى على الدولة واملجتمع، وقد َتستفحل إىل ُمْدَياٍت أوسع.. 2

تخلٌُّف وضياُع ُفَرص؛ ما يزيد من صعوبة رأب الصدع يف املستقبل.. 3

مشكالت اجتماعية متضّخمة تقع على عاتق األجيال القادمة.. 4
ثمار التغيري املرجو وفوائده: 

تكوين مجتمع متنّور؛ إذ التعليم أساس السالم واالزدهار واالستقرار.. 1

توفري طاقات برشية لُِسوق العمل الوطين.. 2

تعليٌم يساعد على الحراك االجتماعي، وينقل األفراد من وضعية اقتصادية إىل أخرى أفضل؛ ما يعزّز ثقة الفرد . 3

بنفسه وببلده.

تخطيٌط علمي يحلُّ هذه املعضلة، ويحدُّ من الهدر االعتباطي يف األموال.. 4
خطة العمل:

التواصل مع الجهات املعنّية املشار إليها سابًقا.. 1

متابعة العمل مع وزارة الرتبية ومساعدتها على تنفيذ االقرتاح.. 2

مجتمع . 3 قيام  إىل  سبياًل  لكونه  بالتعليم،  الثقة  إعادة  إىل  باالستناد  التعليم،  بأهمية  االجتماعي  الوعي  تكثيف 

أفضل.
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17- التعليم العالي وتأهيل الشباب ِلُسوق العمل

يشهد العراق سنويًّا افتتاح جامعات جديدة، أغلبها أهلّية. ففي العراق اليوم 
أربعني جامعة حكومية. وغالًبا ما  كرث من  أ كرث من 66 جامعة أهلية، ُتضاف إىل  أ
يكون الهدف من إنشاء الجامعات األهلية، إثراء مالكيها. ولكن، بلغت البطالة يف 
العاطلني من  كبري من  املقنَّعة. وجزء  البطالة  ا، ومنها  عالية جدًّ العراق مستويات 

يجي الجامعات واملعاهد.  العمل ُهم من ِخرّ
ترتبط  دقيقة  بيانات  على  مبنيًّا  العايل،  للتعليم  توجيهيًّا  نظاًما  العراق  يفتقد 
بحاجات سوق العمل املستقبلّية. أيًضا تبز الحاجة إىل تنظيم العالقة بني الكلّيات 
يًّا، لتسهم يف تحقيق إسرتاتيجية وطنية شاملة، وضمان  األهلية والوزارة علميًّا وإدار
الطب  كلِّّيات  أنّه مع كرثة  املثال-  التعليم ومخرجاته. فاملفارقة -على سبيل  جودة 
غري  من  أم  كانوا  ين 

ِ
امليسور أَِمَن  -سواٌء  العراقيني  من  املرىض  َيقصد  والصيدلة، 

يا.  امليسورين- بلداًنا أخرى للعالج، مثل: الهند، وإيران، ولبنان، وتركيا، وسور
للمتخرّجني  األسايس  الضامن  هي  العايل  التعليم  جودة  على  املحافظة  إّن 
واملتخرّجات يف االختصاصات الجامعية، للولوج يف سوق العمل بنجاح، ولحصول 
نخىش  لهذا،  املطلوبتني.  والجودة  العالية  باملهنّية  الخدمات  على  العرايق  املجتمع 
من إقرار ترشيعات جديدة ترضب الضوابط الضامنة لجودة التعليم، مثل اإلتاحة 
لحاملي الدرجات الخاصة دخول الدراسات العليا، لُتصبح درجة الدكتوراه بال ضابط 

علمي، وللتدرُّج يف املراتب العلمية بعيًدا عن املحّددات األكاديمية.
من ناحية أخرى، يحتاج العراق إىل تنشيط الصناعات املحلية والزراعة. وهذا كّله 
يحتاج إىل كفاءات ومهارات، ُتوّفرها ثانويات ومعاهد فنية متخصصة، يجري توجيه 
الطلبة إليها، بداًل من أن تكون الدراسات الجامعية األكاديمية َمقصد الجميع. وهذا 
ال يحصل إالَّ عْب إصالحات جزئية، ال تفعل غري أن ترتق الثوب البايل. فاملشكلة تحتاج 
إىل مقاربة علمية وواقعية ومسؤولة، من النظام السيايس ومؤّسسات الدولة كافة، 
وتحديثها،  املتبعة  املناهج  تقييم  ومن  دقيقة،  وبيانات  ميدانية  دراسات  من  تنطلق 
وتربط قطاع التعليم العايل وأولويّاته بالسوق وحاجات القطاع الخاص، دون تهميش 
العلوم اإلنسانية واالجتماعية اليت هي أساس يف بناء املواطن. ثم إنَّ العراق يحتاج إىل 
يادة األعمال، والتحرّر من غلبة  أن يصبح التعليم العايل فيه مصدًرا وحافًزا لالبتكار ور
الفئات الشابّة. واألمر  العام بوصفه سبياًل إىل كسب العيش لدى  التوظيف  منطق 

يتعلق باقتصاد البالد، ومصائر أجيال من الشباب.  
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17- التوصية السياساتية بشأن التعليم العالي وتأهيل الشباب ِلُسوق العمل
 يف تأسيس الكليات األهلية، 

ِ
 الُكُفؤ

ِ
املعضلة: تدهُور املستوى التعليمي النوعي للتعليم العايل، مقابل التوسع الكّمي غرْي

على حساب الرصانة األكاديمية واملستوى التعليمي، ويجري ذلك من دون تلبية متطّلبات سوق العمل.
نطاق املعضلة: العراق كله.

 التعليم العايل وتحسني جودته، ورْبِطه بسوق العمل.
ِ
التغيري املرجو: َتبينِّ املعايري املهنية الفاعلة يف تطوير

الحلول املقرتحة على املستوى السيايس: 

إبعاد وزارة التعليم عن التدخالت السياسّية، وتنفيذ اإلصالحات املقرّرة لضمان جودة التعليم. . 1

ية والعلمية للتعليم العايل، وهو ما ينسجم مع البنامج الحكومي 2022-2018، . 2 تطبيق املنظومة القانونية واإلدار

الذي أوىص بـ”تفعيل قوانني الوزارات وتعديلها أو سّن غريها”، بما يتناسب مع طبيعة التطور العلمي واإلداري 

ومتطلبات سوق العمل.

ية والعلمية لوزارة التعليم العايل العراقية.. 3 ِاحتكام الكليات األهلية، إىل املنظومة القانونية واإلدار

إخضاع معايري القبول يف الجامعات والكليات األهلية، للمعايري نفسها اليت َتخضع لها الكليات الحكومية.. 4

ضمان الحّق يف التعليم لجميع أبناء العراق، وتوفري املوارد لتحقيق ذلك عمليًّا. . 5

ترصني برامج الدراسات العليا )ماجستري ودكتوراه(.. 6

إعادة العمل ببنامج االبتعاث وترصينه.. 7
الحلول املقرتحة على املستوى االجتماعي: 

اليت  املناسبة  االختصاصات  اختيار  يف  وتوجيههم،  الطالب  توعية  لحمالت  املؤسسايت  املستوى  على  اإلصالح  مواكبة 

تهّيئهم لدخول سوق العمل.
إجراءات التنفيذ وآليّاته: 

وضع معايري جديدة تخّص: جودة املُخرَجات )الطلبة الناجحني(، وجودة الكوادر التدريسية، واالبتعاث، واالعرتاف . 1

بالجامعات األجنبية.

وضع تعليمات جديدة تخّص: الرتقيات، ومعادلة الشهادات.. 2

تشجيع البحوث وتخصيص دعٍم مايلّ لها.. 3
الجهات املعنية بالتنفيذ: 

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بكّل دوائرها، وال سيما قسم التعليم األهلي.. 1

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف إقليم كوردستان.. 2
املوارد املتاحة: 

مزيانية وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف بغداد وإقليم كوردستان.. 1

برامج املؤّسسات الدولية املتعلقة بالتعليم العايل يف بغداد وإقليم كوردستان.. 2

االستثمار.. 3
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أرضار عدم املعالجة: 

تعاُظم وترية تدهور التعليم العايل.. 1

تراُجع الجامعات العراقية يف التصانيف العاملية.. 2

ازدياد ضعف ُمخرَجات التعليم العايل.. 3

ضعف البحث العلمي.. 4

ارتفاع معدالت البطالة والتوترات االجتماعية. . 5
ثمار التغيري املرجو وفوائده: 

ْكَفاٍء يف التخصصات كافة.. 1 ر ُمخرَجات التعليم العايل بتخريج طلبٍة أَ تطوُّ

م الجامعات العراقية يف التصانيف العاملية.. 2 تقدُّ

ر الكوادر التدريسية.. 3 تطوُّ

ر عامل البحث العلمي يف العراق.. 4 تطوُّ

تأمني أُُفق ُمنِتج وفاعل للشباب العرايق.. 5
خطة العمل:

صات متنّوعة من  ي وزارة التعليم العايل والبحث العلمي العراقية، وخباء بتخصُّ
ِ
تشكيل لجنة منتَخبة من مستشار

يس الجامعات والكليات األهلية؛ من أجل  دوائر الوزارة، ورؤساء الجامعات األهلية، وعمداء الكليات األهلية، ومؤسِّ

ذ الحلول. صة، وُتنفِّ العمل على سّن قوانني جديدة، ووضع تعليمات جديدة، تستجيب للمشكالت املشخَّ
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18- الصّحة والخدمات الطبية 

ال يخفى على أحد أّن النظام الصحي يف العراق قبل ثالثة عقود، كان من بني 
األفضل يف الرشق األوسط، مستنًدا إىل: رأس املال املركَّز، ونظام املستشفيات الصحي 
ات واألدوية الطبية الحديثة. وقد اتَّخذ الواقع  واملجاين، واالعتماد على استرياد املَُعدَّ
الصحي يف العراق فرتة الحصار االقتصادي، وبعد سقوط النظام السابق، منحَدًرا 

قات اليت واجهها هذا القطاع.  يًرا، بسبب كثري من املشكالت واملعوِّ مر
اليت  القطاعات  من  هو  العراق،  يف  الصحة  نظام  أّن  إىل  اإلشارة  من  بد  ال 
يحتاج إليها بشّدة املجتمع العرايق، يف ظّل ظروٍف عصيبة وَموجاِت عنٍف، شهدها 
املرتتبة  وتبعاتها  كورونا  الحاجة يف ظل جائحة  العراق. وتضاعفت هذه  ويشهدها 
ى لها يف ظروف قاسية، وَيسقط منه  على الجسم التمرييض والطيب، الذي يتصدَّ

شهداء يف هذا امليدان. 
لقد أدَّى التدهور يف مستوى التجهزي الطيب، وهجرُة الكوادر الطبية الخبرية، 
وتراجع ثقة العراقيني بالنظام الصحي العرايق، إىل اضطرار عدد كبري من املواطنني 
كرث  ية، يف حني أّن أ إىل السفر إىل الخارج، للحصول على العالجات الطبية الرضور
الطبقات تهميًشا، واليت ليس يف مقدورها السفر، تبقى عاجزة عن الحصول على 
يحتاج  املبارشة،  الصحية  العناية  يف  الحقِّ  إىل  وإضافًة  والعالج.  الصحة  يف  ها  حقِّ
املجتمع العرايق إىل مؤسسات قادرة على أن تقّدم العناية الالزمة، للعدد الكبري من 

الجرحى واملُعاِقني نتيجة الحروب. 



خريطة طريق بناء املواطنة والحكم الرشيد يف العراق                     77

18- التوصية السياساتية بشأن الصّحة والخدمات الطبّية
املعضلة: تدهُور القطاع الصحي، وتدمري الُبن التحتية ملؤّسساته، وعجُزه عن تلبية الخدمات األساسّية للمواطنني.

نطاق املعضلة: العراق كله، وخاصة يف مناطق الوسط والجنوب ومناطق الناعات. 
التغيري املرجو: االرتقاء بمسـتوى الخدمات الصحية الوقائية والعالجية والتأهيلية املتكاملـة والشـاملة، للمواطنني كافـة 

ولجميـع املناطق، لَخْلق مجتمع ُمعاًف جسديًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا.
الحلول املقرتحة على املستوى السيايس: 

يادة التخصيص املايل لقطاع الصحة، ضمن املوازنة االتحادية الصحية. . 1 ز

تقديم . 2 تواجه  اليت  الثغرات  ومعالجة  وتفعيلها،  الصحية  الرعاية  بتطوير خدمات  املتعلقة  الترشيعات  تحديث 

الخدمات الصحية. 

ضمان عودة الكفاءات واملاِلكات الطبية التخصصية، وتوفري الحماية لها.. 3

األمثل . 4 االستخدام  الطبية، وضمان  املالكات  عدد  يادة  وز الصحي  النظام  لتطوير   
ٍ
عمل وضع سياسٍة وخطِة 

للموارد )املالية، والبرشية، والُبن التحتية، واملعلوماتية، واألدوية، واملستلزمات الطبية(. 

دعم القطاع الصحي الخاص بما َيضمن تكاُمله مع القطاع الصحي العام، يف مجال تقديم الخدمات الصحية. . 5

العناية بالقطاع الصحي العام، وتجهزي املستشفيات الحكومية باملستلَزمات كافة. . 6

كــز صحية أو عيــادات متنقلــة، فــي املناطــق الفقرية ومناطق الناع.. 7 يادة وإعادة التأهيــل والتجهيــز ملرا الز

إعادة النظر يف واقع كليات املجموعة الطبية الحكومية واألهلية ومعاهدها، ال سيما تلك الكليات اليت يفتقر . 8

بعضها إىل كوادر تدريسية متخصصة. 

مراقبة الكوادر الطبية غري العراقية العاملة يف العراق، من حيث التدقيق يف كفاءتها العلمية، ومن حيث حماية . 9

حقوقها أيًضا.
الحلول املقرتحة على املستوى االجتماعي: 

القيــام بحملــة توعيــة باملمارسات الصحية، ودعم العيادات املتنقلة يف املناطق النائية والريفية.. 1

اكة املجتمعية الفاعلة، والعمل الطوعي مع منظمات املجتمع املدين، يف تنفيذ حمالت التوعية الصحية . 2 يز الرشَّ تعز

والصحة اإلنجابية.
إجراءات التنفيذ وآليّاته: 

يادة عددها وتوزيعها على مدن . 1 دعم القطاع الصحي العام، والتحسني الفوري لواقع املستشفيات الحكومية، وز

العراق وبلداته، بما يتناسب مع الكثافة السكانية. 

ين واملتجاوزين.. 2 مراقبة استرياد األدوية والتدقيق يف سالمة ما ُيستورد منها، وتفعيل القوانني الخاصة بمحاسبة املقرصِّ
املحافظات،  يف  الصحة  ودوائر  املحلية،  والحكومات  الصحة،  ووزارة  االتحادية،  الحكومة  بالتنفيذ:  املعنية  الجهات 

وهيئات املجتمع املدين.
املوارد املتاحة: 

موارد وزارة الصحة من التخصيصات االتحادية.. 1

دعم املنظمات املعنية بالصحة والصحة اإلنجابية.. 2
أرضار عدم املعالجة: 

تراُجع التنمية املستدامة بكافة مندرجاتها، وعدم تحقيق أهدافها، لَتديّن مستوى الصحة العامة لألفراد.
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ثمار التغيري املرجو وفوائده: 

لية والخدمات الصحية، وفًقا  مجتمٌع ُمعاًف جسديًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا، من خالل تحسني ُحزمة الرعاية الصحية األوَّ

للمعايري، وبجودة عالية.
خطة العمل:

دراســة وزارة الصحــة والبيئــة الحتياجــات املناطــق الفقيــرة واملترضّرة من الناعات، إىل الخدمــات الصحيــة. . 1

اإلنشــاء والتأهيــل والتجهيــز ملراكــز صحية، أو عيــادات متنّقلــة فــي املناطــق الفقرية ومناطق الناع.. 2

ترشيد أجور األطباء يف القطاع الخاص.. 3

توفري األدوية واملستلَزمات الطبية. . 4

فتح مراكز تدريب للقابالت والكوادر الطبية، يف املحافظات والقرى النائية.. 5
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19- الصّحة النفسّية 

إّن الصحة النفسية جزء أسايس ال يتجزّأ من الصحة. ويف هذا الصدد، َتعتب 
بدنيًّا وعقليًّا  السالمة  اكتمال  أّن: »الصحة هي حالة من  العاملية  الصحة  منظمة 
واجتماعيًّا، ال مجرّد انعدام املرض أو العجز«؛ ما يعين أن مفهوم الصحة النفسية 
النفسية  الصحة  إن  حيث  النفسية،  العجز  حاالت  أو  االضطرابات  اختفاء  يتجاوز 
عبارة عن حالة من العافية، يمكن للفرد فيها تكريس قدراته الخاصة، والتكّيف مع 

 وفعالية، واإلسهام يف مجتمعه45. 
ٍ
أنواع اإلجهاد العادية، والعمل بَتفان

ال شّك أن الشعب العرايق، الذي عرف يف العقود األخرية موجات متعّددة من 
الحروب واألزمات السياسية واالجتماعية، إضافة إىل اإلرهاب والنوح، يعاين قسٌم 
من أبنائه الصدمات واألعراَض املختلفة، اليت تمسُّ صحتهم النفسية. وال بد يف هذا 
املجال، من إيالء رعاية األطفال والنساء الذين عاَنوا الحروَب واالضطهادات أهميًة 
قصوى وطارئة، وخاصة الذين كانوا مختَطفني لدى تنظيم داعش. ُيضاف إىل هذا 
الواقع، ما أفرزته جائحة كوفيد19 من ضغوط واضطرابات نفسية، بسبب القيود 
واألحباء،  األقارب  ووفاة  الوظائف،  وفقدان  والتجمعات،  الحركة  على  املفروضة 
ير عن الزيادة يف عنف األزواج والرشكاء،  والقلق من صعوبات الحياة. فانترشت تقار

وارتفاع معدالت االنتحار. 
حني  ويف  النفسيِّني.  ني  واملختصِّ األطباء  يف  نقًصا  مؤمل  بشكل  العراق  يعاين 
يوجد تسعة عاملني يف الرعاية الصحية النفسية لكل 100.000 شخص على املستوى 
العاملي، تنخفض يف العراق هذه النسبة إىل أقل من 2 لكل 100,000 شخص، ثلثهم 
ا يف أعداد األطباء واملعالجني  من غري املتخصصني؛ ما يعين أن البالد تعاين نقًصا حادًّ
مزيانيته  من   %2 نسبة  النفسية  الصحة  على  العراق  إنفاق  يتجاوز  وال  النفسيني. 
عالج  تعزيز  يف  ُيستثمر  أمرييك  دوالر  كل  مقابل  يف  أنه  حقيقة  مع  وذلك  للصحة، 
االضطرابات الشائعة )مثل االكتئاب والقلق(، يتحّقق عائٌد قدره 5 دوالرات أمريكية 

يف مجال تحسني الصحة واإلنتاجية. 
خدمات  توفري  على  العراقية،  الحكومة  مع  العاملية  الصحة  منظمة  تعمل 
تتناسب مع ثقافة  املجتمع،  دعم صحة عقلية ونفسية ألكرث املجموعات ضعًفا يف 
املهامِّ هذه،  َتشاُرك  إسرتاتيجيِة  املجتمعية. ويف  والقيم  األدلة  إىل  وتستند  العراق، 
تعاملهم  أثناء  ثم اإلرشاف عليهم  النفسية،  الصحية  الرعايِة  تدريب عاملي  يجري 
مع االضطرابات النفسية الشائعة. ومع كل هذه الجهود، ما زالت غالبية الناس ال 
يستطيعون الحصول على الخدمات النفسية يف العراق بسهولة. لذلك، إّن تطوير 
نظام ثابت للدعم النفيس يف بلد َتكرث فيه االحتياجات، وَتقّل فيه الكوادر املختصة يف 
الصحة النفسية، وُتلحق باملرىض وصمة عار - سيستغرق وقًتا وجهًدا، لكنه سيكون 

ذا أهمية حيوية للصحة النفسّية للعراقيني، واِلستقرار املجتمع العرايق وازدهاره. 

راجع: موقع منظمة الصحة  45
العاملية، »الصحة النفسية: 

تعزيز استجابتنا«. 
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19- التوصية السياساتية بشأن الصّحة النفسّية
ة والكبرية إىل العناية بالصحة النفسية للمواطنني، يف ظل ضعف املوارد والقدرات. املعضلة: الحاجة املُِلحَّ

نطاق املعضلة: العراق كله، وخاصة املناطق املحرّرة من داعش. 
يز  التغيري املرجو: وجود كوادر وخدمات عالية الجودة، وقادرة على االستجابة السيعة يف كل أنحاء البالد، بهدف تعز

الصحة النفسية.
الحلول املقرتحة على املستوى السيايس: 

ني . 1 عقد رشاكات مع املنظمات العاملية صاحبة القدرة على تقديم خدمات الصحة النفسية، بالتعاون مع املختصِّ

املحليِّني. 

الرشوع يف تطوير االختصاصات األكاديمية املرتبطة بالصحة النفسية يف الجامعات العراقية. . 2

يز الصحة النفسية. . 3 وضع برنامج وطين شامل لتعز
الحلول املقرتحة على املستوى االجتماعي: 

التوعية برضورة العناية بالصحة النفسية، والتحرر من الوصمة املرتبطة بذلك.
إجراءات التنفيذ وآليّاته: 

تطوير مفّوضّية الصحة النفسية يف وزارة الصحة، لوضع برنامج وطين شامل.. 1

على . 2 الطالب  وتشجيع  العراقية،  الجامعات  ضمن  املجال  هذا  يف  املطلوبة  االختصاصات  تطوير  عملية  إطالق 

االلتحاق بهذه االختصاصات. 

النفيس . 3 والدعم  االستجابة  برامج  لتكثيف  العاملية،  الصحة  منظمة  وخصوًصا  الدولية  املنظمات  مع  التعاون 

للمواطنني.
الجهات املعنية بالتنفيذ: الحكومة االتحادية، وحكومة إقليم كوردستان، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم العايل والبحث 

العلمي، ونقابة األطباء، والحكومات املحلية، ودوائر الصحة يف املحافظات، واملنظمات الدولية، وهيئات املجتمع املدين.
املوارد املتاحة: 

برنامج منظمة الصحة العاملية للصحة النفسية يف العراق.. 1

الكوادر العراقية.. 2
أرضار عدم املعالجة: 

تفاُقم األزمات النفسية، وتراُجع صحة العديد من املواطنني، مع ما ُينِتج ذلك من خلل يف اإلنتاج واالستقرار.
ثمار التغيري املرجو وفوائده: 

مجتَمع معاًف جسديًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا، وقادر على تخّطي األزمات وبناء املستقبل الفردي والجماعي بشكل سليم.
خطة العمل:

دراســة شاملة لواقع الحاجات واملوارد املتاحة محليًّا، والرشاكات املمكنة دوليًّا. . 1

وضع خطة استجابة وطنّية للحاجات يف كل املناطق.. 2

وضع البامج األكاديمية املطلوبة لزيادة عدد العاملني يف القطاع على املدى املتوّسط.. 3
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20- حماية البيئة والموارد الطبيعية

َينعم العراق بطبيعة غنّية بعنارصها املتنّوعة من جباله الشمالية، ُوصواًل إىل 
اسم  أُعِطيا  اللذين  والفرات  ونهَري دجلة  بالصحراء  ومروًرا  الخليج،  على  إطاللته 
والنباتية  الجوفية  ثرواته  إىل  النهرين”، إضافة  ما بني  القديم: “بالد  املنطقة  هذه 
وغريها. لكن العراق عاىن تدمرًيا كبرًيا لبيئته الطبيعية، بسبب الحروب املتتالية، وما 
نتج من استعمال األسلحة التقليدية وغري التقليدية من تلّوث لألرض والهواء. ثم 
والثقافة  أنواعها،  على  النُّفايات  إدارة  وضعف  البيئة،  حماية  سياسات  غياب  إنَّ 
كرث إلحاًحا،  املرتبطة بها،أسباب إضافية ُتضاِعف األزمة، وتجعل املعالجات املطلوبة أ

كرث شمولية.  واملقاربات أ
يف عام 2008 تأسست وزارة البيئة46، ويف 2009/12/13 أُِقرَّ قانون حماية وتحسني 
عليها،  يطرأ  الذي  أو  فيها  املوجود  الرضر  ومعالجة  »إزالة  إىل:  يهدف  الذي  البيئة، 
وحماية الصحة العامة واملوارد الطبيعية والتنّوع اإلحيايئ والرتاث الثقايف والطبيعي 
بالتعاون مع الجهات املختصة بما يضمن التنمية املستدامة وتحقيق التعاون الدويل 
وتحسني  حماية  “مجلس  إنشاء  القانون  ويطلب  املجال«47.  هذا  يف  واإلقليمي 
البيئة”، على أْن يرتبط بوزارة البيئة، ويضّم ممثلني عن عرشين وزارة معنّية بهذا 
امللف، إضافة إىل ممثلني عن أمانة بغداد والهيئة العراقية للسيطرة على النشاط 
اإلشعاعي48. أيًضا يلحظ القانون إنشاء مجلس محّلي لحماية وتحسني البيئة يف 

كّل محافظة49. 
كرث  ير يف هذا املجال، على أن املعالجات تصبح كل يوم أ ُتجمع الدراسات والتقار
إلحاًحا50. إن االعرتاف بمأساوية الواقع الراهن للبيئة، يدفعنا إىل املطالبة باإلرساع يف 
وضع خطة وطنّية شاملة، تعتمد على دراسات وتقييم علمي رصني للواقع البييئ، 
وبرامج مناطقية للمحافظة على سالمة املوارد الطبيعية واستدامتها، لَِما لذلك من 

أثر يف االقتصاد والصحة والسياحة والتنمية بشكل عام.

تأسست وزارة البيئة  46
ب القانون رقم 

ِ
بموج

 .2008/37
قانون حماية وتحسني  47

البيئة املرقم 27 لسنة 2009، 
املادة األوىل.

راجع القانون 2009/27،  48
املادتني 3 و4. 

راجع القانون 2009/27،  49
املادة 7. 

راجع تقرير وزارة البيئة،  50
حالة البيئة يف العراق، 2017. 
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20- التوصية السياساتية بشأن حماية البيئة والموارد الطبيعية
املعضلة: التدمري املرتاكم للبيئة الطبيعية، وغياب السياسات الرشيدة والعلمية لحمايتها وتحسينها؛ ما سّبب ويتسبب 

بآثار كارثّية يف اإلنسان يف العراق. 
نطاق املعضلة: العراق كّله.

التغيري املرجو: حماية البيئة وتحسينها من خالل اإلزالة واملعالجة للرضر الذي لحقها، والحفاظ على الصحة العامة، 

واملوارد الطبيعية، والتنّوع اإلحيايئ والطبيعي؛ بالتعاون مع الجهات املختصة بما يضمن التنمية املستدامة، وتحقيق 

التعاون الوطين والدويل واإلقليمي يف هذا املجال. 
الحلول املقرتحة على املستوى السيايس: 

تفعيل تنفيذ القانون )27( لسنة 2009 الصادر عن مجلس الرئاسة، واملتعلق بحماية البيئة وتحسينها.. 1

سّن قوانني ُتقّلل من استعمال املواد الكيمياوية والبالستيكية.. 2

ية تحظر تحويل املناطق الزراعية إىل تجّمعات سكانية.. 3 سّن قوانني فور

ية.. 4 حظر استغالل الساحات الُخرْض داخل املدن، ألغراض البناء أو ألغراض تجار

حل مشكلة تلوث مياه الرشب.. 5

إصالح األرايض الزراعية، وترشيد استعمال املياه ألغراض الزراعة، باستعمال الطرق العلمية الحديثة، كريِّ األنهار . 6

وتنظيفها.

تخصيص ساعات يف املنهج الدرايس للتوعية البيئّية. . 7

االستفادة من الخبات األجنبية يف تدوير النُّفايات.. 8
الحلول املقرتحة على املستوى االجتماعي: 

نرش الوعي االجتماعي بأهمية املحافظة على سالمة البيئة، وتقديم اإلرشادات العملية لتحقيق ذلك.. 1

تقليل استخدام املواد البالستيكية.. 2

إرشاك املجتمع -وال سّيما املؤّسسات املدنية الحكومية والتعليمية-، يف جوالت لتنظيف البيئة.. 3
إجراءات التنفيذ وآليّاته:

التوجيه واإلرشاد الرتبوي واإلعالمي.. 1

 التعاون مع الوزارات واملؤّسسات املعنية.. 2

تفعيل دور هيئات املجتمع املدين لحماية البيئة.. 3
الجهات املعنية بالتنفيذ: 

لة.. 1 وزارة البيئة، ووزارة النفط، ووزارة اإلعمار واإلسكان، والوزارات األخرى ذات الصِّ

مجالس حماية البيئة وتحسينها يف املحافظات.. 2

الجهات املعنية باملحافظة على املواقع الرتاثية الطبيعية والثقافية.. 3



خريطة طريق بناء املواطنة والحكم الرشيد يف العراق                     83

املوارد املتاحة: 

لجان مختصة بحماية البيئة وتحسينها.. 1

الجامعات واملؤّسسات الرتبوية واإلعالمية.. 2

تخصيصات مالية من املزيانية العامة.. 3

كوادر عراقية متدرّبة ومؤّهلة لهذه املهّمة.. 4

هيئات املجتمع املدين.. 5
أرضار عدم املعالجة: 

ا لحق بالبيئة العراقية من تدمري متعمد، باستعمال مواد . 1 يادة األمراض، وال سّيما األمراض الفّتاكة الناتجة ممَّ ز

محظورة دوليًّا خالل الحروب السابقة. 

الهجرة الداخلية بسبب العوامل البيئية.. 2

ه الرتبة بسبب فقدانها لخصائصها الطبيعية؛ ما يؤثر سلًبا يف كفاءتها اإلنتاجية.. 3 َتشوُّ

 أزمة مياه حادة.. 4

احتباس حراري وخلل مناخي.. 5

ه املنظر الطبيعي.. 6 تشوُّ
ثمار التغيري املرجو وفوائده: 

إيجاد بيئة صحّية، تساعد على تنشئة إنسان سليم وُمعاًف. . 1

خْلق عالقة سليمة بني اإلنسان والبيئة.. 2

توفري بيئة خرضاء وسليمة، ذات مردود اقتصادي.. 3

حماية املياه من التلوث.. 4

تطوير الزراعة، والتقليل من التصّحر، والعناية املكّثفة بالتخطيط العمراين.. 5
خطة العمل: 

إنجاز سياسة بيئّية وطنّية متكاملة بمنهجّية تشاركّية.. 1

العلمية يف سبيل إصالحها، بإرشاف . 2 بالبيئة من رضر، وتقديم اإلرشادات  ية تتضمن ما لحق  ير دور تقديم تقار

كوادر علمية مختصة.

حملة وطنية شاملة، هدفها زيادة الوعي البييئ، وتشخيص األخطار الناجمة عن تراجع هذا الوعي.. 3

متابعة التنفيذ الفعلي للبامج البيئية.. 4
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الملحق األول 

المشاركون/ات في الحوار

السيدة أمل فرج

الشيخ أنس محمود العيساوي

السيدة إيهان طلعت

املستشار الدكتور جابر الجابري

األستاذ جمال الجواهري

الشيخ جهاد األسدي

ير الدكتور حسن ناظم الوز

السيد زيد بحر العلوم 

يد الطالقاين السيد ز

الدكتور سعد سّلوم

النائب األستاذ صائب خدر

الدكتور ضياء األسدي

األستاذ عارف كامل البهاش

الدكتور عباس كاظم

الشيخ عبد الوهاب السامرايئ

الدكتور عقيل الخاقاين

الدكتور علي حاتم الحسن

الدكتور علي حاكم صالح

النائب الدكتور علي الشكري

السيد عمر الشاهر

الدكتور فارس كمال نظمي

املستشار فرهاد عالء الدين

ير الدكتور قيص السهيل الوز

ير الدكتور لؤي الخطيب الوز

السيد مريوان نقشبندي

الدكتورة من يوخنا ياقو

السيدة نادية فاضل

القايض هادي عزيز علي

)املرحوم( األستاذ هشام الهاشمي

السيدة هناء أدور

النائب هوشيار عبد هللا

النائبة هيفاء األمني

املطران الدكتور يوسف توما
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الملحق الثاني 

مة المؤّسسات المنظِّ
مركز رشاد للَحوكمة الثقافية

 مؤسسة أديان: مؤّسسة للتنّوع والتضامن والكرامة اإلنسانّية. 
وهي مؤّسسة مستقّلة غري سياسية وال تتوّخى الربح، ومقرّها يف لبنان. 
ُيعن مركز رشاد يف املؤّسسة بصناعة السياسات وتقديم االستشارات 
للقطاَعني العاّم والخاص وملؤّسسات املجتمع املدين، وإدارة الحوارات 

اليت من شأنها ترشيد الَحوكمة وإدارة التنّوع والوقاية من التطرّف.

جرى تنفيذ المشروع بالشراكة مع 
كريس اليونسكو يف جامعة الكوفة لتطوير دراسات الحوار 

 بني األديان يف العامل اإلسالمي 
 اإلنسانّية ال سّيما 

ِ
يتوّخى تقديم املعرفِة األكاديمّيِة يف الحقول

 واملذاهب، وتشجيع ثقافة الحوار 
ِ
الدراسات املتعّلقة بني األديان

والتعايش السلمي واحرتام حقوق االخرين.

 جمعّية األمل العراقية 
 تعمل على املشاركة يف التأهيل ورفع الوعي االجتماعي 

لضمان السالم وحقوق اإلنسان والتنمية املستدامة يف العراق. 

 مؤّسسة مسارات للتنمية الثقافية واإلعالمية 
يز  تعمل على دراسة األقلّيات والذاكرة الجماعية وحوار األديان لتعز

التنمية الثقافية يف العراق والعامل العريب.

ساهمت في تمويل المشروع
مؤّسسة “اْعَمل” - كنيسة السويد

تعمل من أجل كرامة جميع الناس وحقوقهم بدون تفرقة 
بسبب الدين أو األصل. وتسعى املؤّسسة إىل تحقيق تنمية مستدامة بالتعاون 

مع املؤّسسات الرشيكة. 



© جميع الحقوق محفوظة ملؤّسسة أديان
مركز رشاد للحوكمة الثقافية

www.adyanfoundation.org
contact@adyanfoundation.org

ير ثمار حوار املسار الثاين، بني الشخصّيات العراقية اليت شاركت فيه.  يمثل هذا التقر
ومضمونه ال يمّثل بالرضورة وجهة نظر املؤسسات اليت ينتمي إليها املتحاورون/ات. 
والتفاصيل  املفاهيم  كافة  تبّنيهم  بالرضورة  تعين  ال  التقرير  على  موافقتهم  إنَّ  ثم 
ير بالرضورة رأي مركز رشاد أو املؤّسسات الرشيكة  اليت يتضّمنها. أيًضا ال يمّثل التقر

والداعمة للمرشوع.  

يره: البوفسور فادي ضو ير تقر أدار هذا املرشوع وأرشف على تحر

َيّس الحوار: الدكتور أنطوان حداد






