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 اجملتمع املدني وعقلية الوصاية يف العراق
 

 سالـ ابراىيم عطوؼ كبة/ ادلهندس االستشارم

 
اجراءات غَت مدركسة اعتباطية تتضرر منها قطاعات كاسعة قرارات كاحياان كالربدلاانت احلكومات الدكؿ كتتخذ    

حبد ذاتو يكشف اختاذ ىذه االجراءات  اال اف..،مث تًتاجع عنها،كالحتواء ازماهتامن شعوهبا،الغرض منها دؽلاغوجي 
عودتنا مبطالباهتا الوصاية اليت  عقليةلنا مدل اجلهل كالفوضى كاخللفية البائسة اليت تعكس نزعة التسلط كالنفوذ ك

الوصاية على العقل كالعلم تتناىف مع مبادئ كاسس  عقلية.الرعية السَت خلفها لتمجيدىا كللضحك على الذقوف
 (!من الرعية)تنسجم مع اجملتمعات الرعويةاجملتمع ادلدين ك

 
  اجملتمع ادلدينمفهـو 

يف ظل التحوالت اجليوسياسية ادلتسارعة كاالكتساح ادلعلومايت  مع الدمقرطة كادلقرطة كادلؤسساتية ادلدنية،    
رؼ معو يج دان،كما يرافقها من انتعاش استهالكي طفيلي براغمايت ؼلدـ سياسات االحتالؿ االمَتكي يف بال ادلعاصر،

البد من فرزنة ادلفاىيم االساسية يف معجم اجملتمع ادلدين ..حىت النخب االجتماعية كالقيادات السياسية
 احلركة االجتماعية، ادلؤسساتية ادلدنية،ادلنظمات غَت احلكومية، اجملتمع ادلدين،: كالتمييز ابلتاِف بُت كالدؽلقراطية،

مجعيات منظمات االغاثة االنسانية،  اجلمعيات اخلَتية، نظمات النقابية كادلهنية،االحتادات كاَف اجلمعيات االىلية،
مجعيات محاية البيئة، النوادم الرايضية كالفنية، اجلمعيات الثقافية، االعالـ، مجعيات التضامن  حقوؽ االنساف،

! اٍف. .ايسيةاالحزاب الس ،، الربدلافالنوادم السياسية كاالجتماعيةكالدفاع عن انصار السالـ، 
كراب من االبراز حتوؿ ظهر مفهـو اجملتمع ادلدين مع التحوؿ من دكلة احلق االذلي اُف دكلة التعاقد االختيارم     

على كل ما ليس  اءقضؿنظمة الشمولية ااالكترسخ ادلفهـو الحقا مع زلاكلة  االستبداد اُف الدؽلقراطية البورجوازية،
يرتبط مفهـو اجملتمع ادلدين مبفهـو الدكلة ك .عمل االجتماعي كالسياسي فيهاحتت سيطرهتا من دكائر مرشحة لل
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اجملتمع ادلدين فكرا كثقافة كاترؼلا كمؤسسات ىو رديف دلوضوعة الدؽلقراطية ك الدؽلقراطية كالدكلة ادلدنية،
  .كشلارساهتا

كلة عرب مؤسسات كمنظمات مستقلة اف ما يوازم اجملتمع ادلدين احلديث من حيث داللة استقاللية اجملتمع عن الد
يف التاريخ السياسي كاالجتماعي  (اجملتمع األىلي) اك شبو مستقلة اك كسيطة ىو ما ؽلكن اف نسميو اصطالحا

بقي زلافظا على مكريثة العالقات ما قبل الرأمسالية حيث دكف الوطنية يعٍت اجملتمع األىلي الوالءات القدؽلة  .العراقي
. يعٍت الوالءات اجلديدة ادلنسجمة مع التقدـ االجتماعي، اال اف اجملتمع ادلدين دهكيانو كمقومات كجو

قطاعية كشبو امن ركاسب عشائرية كشبو  جتمااقتصاديةاالظلاط االنتاجية كاالجتماعية نتاج العالقات االتتداخل     
ينتج ظاىرات اجملتمع االىلي .ىلياجملتمع االلتنتج بصورة غَت طبيعية ، كتتشابك كىوايت جزئية كطائفية رأمسالية

ىدافها اكتكوينها ك دكار ادلنظمات غَت احلكوميةاقليمي شلا ينعكس سلبا على دتتزج ابلديٍت كادلناطقي كاحمللي كاال
عماؽ ادلخزكف السلطاين ايف العراؽ مهيض اجلناح هتزه زالزؿ اجملتمع االىلي قد بقي ؿ .هتا ادلستقبليةاعلية فعاِفاك

اجملتمع األىلي ألهنا جزء ىي غَت ىلية ادلنظمات اال .االنكشارم كتتقاذفو محم براكُت القبلية كالطائفية كادلملوكي
. حدل الركائز اليت يقـو عليها اجملتمع ادلديناليات التحشيد اجلماىَتم كآمن 
تعمل يف ميادينها ادلؤسسات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية اليت " ادلدين ليس فقط اجملتمع   

ادلختلفة يف استقالؿ عن سلطة الدكلة لتحقيق اغراض متعددة منها اغراض سياسية كادلشاركة يف صنع القرار على 
ادلستول الوطٍت كمثاؿ ذلك االحزاب السياسية كمنها اغراض نقابية كالدفاع عن مصاٌف اعضػائها كمنها اغراض 

كاجلمعيات الثقافية اليت هتدؼ اُف نشر الوعي الثقايف كفقا الجتاىات كل ثقافية كما يف احتادات الكتاب كادلثقفُت 
ندكة علماء االجتماع العرب يف كما عرفتو "مجاعة كمنها اغراض لالسهاـ يف العمل االجتماعي لتحقيق التنمية

ية كؽلارس ساس الدؽلقراطافراده على اطار الذم تنتظم فيو العالقات بُت اال" كىو ليس فقط ،1992عاـ  بَتكت
غلبية سياسية حزبية كحتًـت فيو حقوؽ ادلواطن كتقـو فيو دكلة ادلؤسسات ابدلعٌت احلديث اساس افيو احلكم على 

دمحم ) كما عرفو الباحث العريب الكبَت" اٍف..حزاب كالنقاابت كاجلمعياتالربدلاف كالقضاء ادلستقل كاال:للمؤسسات
جملتمعية ابلقدر الذم تظهر كتنشط فيو كتقدـ لالنساف الفرد بعض التنظيمات ا" كىو ليس فقط ،(عابد اجلابرم

( الدكتور سعد الدين ابراىيم) الباحث ادلصرم عاَف االجتماعكما عرفو "البدائل خارج دائرة السطوة ادلباشرة للدكلة
،ىو مفهـو مفهوما للعالقات االجتماعية ؼلتلف عن ادلفهـو الذم اعتدان عليو سابقا" كىو ليس فقط ،1988عاـ 

الوطن بدال من مفهـو العشَتة اك احمللة، كصارت احلكومة مبؤسساهتا كقوانينها ىي اليت غلب اف ؼلضع ذلا الفرد 
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 ،285ص 1جيف حملاتو  (علي الوردم) الدكتوركما عرفو  "بدال من اخلضوع للعرؼ االجتماعي العشائرم القدمي
بتها كزلاكالهتا السيطرة على ابقي اجملموعات ابسم الصحة ترتيب جديد للمجموعات االجتماعية يقاـك رغىو بل 

لكنو ػلتكم اُف االعًتاؼ ادلتبادؿ ابدلصاٌف كحرية االعتقاد ككجوب االحتكاـ اُف ادلؤسسات  ،ادلطلقة لعقيدهتا
 .التمثيلية غَت ادلقيدة بصفات اطالقية دينية كانت اك دنيوية

حزاب ككسائل ادتعية من مؤسسات كمجعيات كىيئات كرلالس كنقاابت كاف اجملتمع ادلدين ىو رلموع التنظيمات ادلج
رلموعة التنظيمات اجملتمعية اليت ذلا مصلحة فعلية يف "اك عالـ كشرائح اجتماعية ذلا تعبَت تنظيمي يف اجملتمعا

ساىم كم.(سامي خالد)يؤكد الدكتوركما "التحوؿ الدؽلقراطي للمجتمع كيضمن احلد من السلطة القسرية للدكلة
اجملتمع ادلدين يف توفَت قنوات ادلشاركة االجتماعية كضبط السلطات احلكومية كرصد االساءات االجتماعية 

كالثقافية هبدؼ دراستها كتطوير القدرات ادلعيشية كمراقبة البٌت التحتانية كاخلدمات احلكومية كاالىلية كالتقنية عرب 
. ادلوارد البشرية

ساسها السلطات التشريعية امعا كتعمل على  ادلدنيةادلدين كمنهجية عمل الدكلة جملتمع جوىر االدؽلقراطية  
حزاب كادلنظمات غَت دارات الشركات الكربل كاذليئات السياسية كاالاكالتنفيذية كالقضائية كالنقاابت كرلالس 

االحتكاـ اُف ين كتع،،كىي تتطور يف منظومة العمل ادلؤسسايت كاجلمعيايت احلقوقي احلديثN.G.O.sاحلكومية 
هنا التفكَت السياسي الذم يعٍت حبكم البشر كالعقل البشرم يف شوؤف احلكم كتداكؿ السلطات ال

هنا ىدـ للتقليد كبناه بينما الغربنة توفر زلاكالت التكيف كالتعايش بُت الدؽلقراطية تعاكس الغربنة الؼ.الشعب
ك ىبة دتنح بل ىي احلاجة اطية ترفا ؽلكن العيش بدكنو الدؽلقراكليست  .شكاؿ سلتلفة للسلطة دكف تغيَت جذرما

حق ادلواطنة كجملتمع ادلدين جوىر االدؽلقراطية  .فقط ادلاسة بعينها ال استغناء عنها كتنتزع ابلنضاؿ ادلثابر الدؤكب
ة ذات تتجسد فيو الكيانية الوطٍت ،ابلشخصية ادلستقلة للرأم كالعقيدة كادلوقف فيو يتمتع ادلواطنق ؿالف ابء

. كيعرب عنو يف مفهـو الوطن ،رض كالشعب كالدكلةاال :احملتول السياسي حيث تتفاعل ادلكوانت الرئيسية الثالث
: يفمقومات اجملتمع ادلدين تًتكز    

 ف ىيمنة ـ اقتصاداياجملتمع حترر ية،ؤسسات اجملتمعاَفاُف  الطوعي االنتماء)الفصل بُت الدكلة كاجملتمع
  (.ف حقوقي مستقل دكف التمييز ابالنتماءادلواطن كيا،الدكلة

  جهزة الدكلة كسلطاهتا كي تضمن عدـ حتوؿ التعددية الضركرية للدؽلقراطية اُف تفكيك دلكوانت ادمقرطة
سس دؽلقراطية حيث ال مكاف فيها للدكتاتوريػة كمتاىة الال ااذلدؼ ىو دتتُت كحدة اجملتمع على .اجملتمع
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دمقرطة ىياكل الدكلة كبنياف اجملتمع ادلدين يف آف كاحد  ذلك تشًتط .كلةسلطات اك فوضى كاقعية الال د
كضمن ميثاؽ عهد كطٍت يقر ابلدؽلقراطية كيدافع عن احلرايت الدؽلقراطية كيقاـك غياب ادلؤسسات 

 .غلابية يف حياة اجلماعة السياسيةالدستورية كدتذىب الدكلة كيفعل مشاركة الفرد اال

 لسلمي للسلطةاحًتاـ مبدأ التداكؿ ا. 

 كل ذلك تربية .اعتماد مبدأ احلوار كادلصاحلة كالتطور السلمي لنبذ اخلالفات كحلها ابلتسوية كالتفاىم
 .سلوب االنتخاب،عماد السلطات الدؽلقراطية لًتسيخ االستقرار السياسي كاالجتماعياساسو اككفاح 

اطية عملية نقدية الطابع متواصلة قائمة ادلمارسة الدؽلقرك ،التحوؿ الدؽلقراطي ليس سوؽ منافسة سياسية
. على احلوار كالعمل

 أتكيد استقالؿ القضاء كادانة فتاكم  .دارات كسلطة القانوفاالقانوف اك السلطات القضائية اك دكلة ك
كادليليشيات ادلسلحة كالعصاابت  احلسبة كىيئات األمر ابدلعركؼ كالنهي عن ادلنكرالتكفَت ك
ماف احلرايت كالتعددية السياسية كالفكرية كاحلزبية كالتداكؿ السلمي اقانونية صماـ ادلعايَت اؿ.االرىابية

 .للسلطة عرب صناديق االقًتاع كآليات النظاـ السياسي الشرعية كبضماف الدستور

  ك طائفية يف الدفاع اك دينية اثنية اك اأتصيل مدرسة العدؿ مكاف مدرسة الثأر كعدـ كضع حدكد قومية
 .عن الضحااي

 شخاص كاجلماعات يف الوعي اجلماعي كالدستور كالقوانُت بناء األسس الثقافية كالتأىيلية دلنظومة محاية اال
سس اكتدشُت مشركع كطٍت جديد على  ،لوضع ترسانة كقائية مزركعة يف الثقافة العامة كاحلماية القانونية

الثقافية كالوالء للوطن كتراثو كقيمو ىلية العلمية كشياء مبوضعها الصحيح كفق اعتبار االجديدة تضع اال
 .خرآم اعتبار اقبل 

  الشرعية الدستورية كمقاكمة فرض ظلاذج شرعية القوة كمنطقها الفج يف العمل السياسي نتاج عصر
نتاج للحكم التسلطي كحجر عقبة اعادة اجراء تعسفي ىو ام اف االتأكيد على  ،االنقالابت العسكرية

 .،كال ؽلكن فرض الدؽلقراطية بقوة السالحكخوض معركة التنميةنساف عادة بناء االاماـ ا
 الرعب مناىضة االرىاب كام  حترمي كجترمي العنف كاساليب االرىاب كنزعات القوة كاالكراه كاالبتزاز

اف مواصلة آلية انتاج  .الشركع بتكوين ظلاذجهم يف التعاكف كالتنافس الالئقسواسية للجميع كالفساد ليتاح 
 .سَت البَتكقراطيةاكبقاء تطبيق القرارات  م انعكاس لسوء توزيع الثركة القومية توزيعا عادال،الفساد ق
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  مسألة تعويض الضحااي كزلاسبة كل  كيف ادلقدمة ة،ؿاكعد ةبعقالينالفاشية ختليص اجملتمع من عقابيل احلقب
قليمية كف مع ادلنظمات االبصار انتهاكات اليـو كشجبها ابلتعااجملرمُت كامتالؾ الرؤية اليت تسمح اب

تقدمي من ساعلوا ابرتكاب اجملازر كاالنتهاكات ضد حقوؽ االنساف اُف القضاء العادؿ الدكلة الزاـ .كالدكلية
  .لعمل من اجل االستفادة من خرباهتماُف اكالتسامح ال ؽلر عرب اعادة ىؤالء  .ليقوؿ كلمتو النهائية هبم

 ح استعادة السلم ايتكي  كالعسكريةكالزعامات كالوجاىات كالتسلط لشمولية كالفردية مناىضة ا
. دكار يف احلياةاالجتماعي بتدرجاتو ادلختلفة ليقًتب من ادلستول ادلمكن من العدؿ كالتوزيع ادلنصف لال

 يف الصحافة كادلمارسة اليومية ك قرار ابلدؽلقراطية يف ادلواثيق كالربامج ابلتحالفات السياسيةاال جتسيد
شكاؿ العمل ادلشًتؾ الذم يلتقي فيو منتسبو القول السياسية بعضها ببعض كتطور سلتلف كعالقات ا

. ىذه ادلنظمات كاألحزاب
 ام كضع مفهـو االنساف يف مركز الصدارة كاالىتماـ بدؿ مفهـو الرب كالدين، "حقوؽ االنساف" احًتاـ 

ساف تعٍت ابلوعي العاـ ادلقاـك للظلم كثقافة حقوؽ االف فحقوؽ االنساف كالدؽلقراطية كجهاف لعملة كاحدة،
اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف الصادر عن االمم  :كمحاية الشرعية الدكلية حلقوؽ االنساف كيف ادلقدمة

كاخلاصة ابحلقوؽ  1966كادلواثيق الدكلية الصادرة عاـ  ،مادة( 30)كيضم  10/12/1948ادلتحدة يف 
 مجيع حقوؽ االنساف عادلية غَت قابلة للتجزئة، .دتاعية كالثقافيةاالقتصادية كاالجك ادلدنية كالسياسية

 . كيتوقف كل منها على اآلخر كيرتبط بو

 على ىدل الالئحة الدكلية حلقوؽ االنساف  ترسيم احلقوؽ ادلتساكية للمرأة يف تشريعات دستورية كاضحة
غَت ادلشركطة  يف  اركتها الواسعةككضع اتفاقية حترمي التمييز ضد النساء موضع التطبيق احلي كأتمُت مش

 .كاالعماراعادة البناء  اتعملي

 غلرم غريبة عن النمو الطبيعي للمجتمعات اُف سدة احلكم ؿاؿشرائح اؿقفز ليمنع الدكلة  اتد من سلطاٌف
. كتبقي ابب االحًتاب مفتوحا اتر عقل ادلغامرمحتر

 خذ بنظر االعتبار حق منطق القانوف ادلدين الذم أيالركوف اُف ك ،احلل الدؽلقراطي للقضااي العقدية القومية
االغلبية كال يتجاىل اطالقا حقوؽ االقليات كابلتاِف التوصل اُف مبدأ التوافق ادلدين ابلرغم من اجملاؿ 

سلميا دكف ادّلس ابحلرايت العامة كاحًتاـ الرأم كالرأم االخر  (ادلعارضة) الواسع لالعًتاض كالرفض
 .االنسانية الصرػلة كغَتىا من ادلبادمء
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 ةكاالنتقادية كادلطليبثقافة ادلعارضة كالثقافة االحتجاجية  تنمية. 
 الطريق  تقطع العقالنيةؼ ،حتديث الوعي االجتماعي ابلوعي العقالين العلمي القادر على رلاهبة التحدايت

ة ابلدكلة الدينية نتاج الدكغما كالفئوية كاخلطاب الذم ينادم بصراـاؽلاين الذم يعيد على العقل اال
 .ادلؤسسة على احلاكمية كحتويل الدين اُف رلرد كقود سياسي

 كالقيم كادلثل كادلشاعر لدل ادلواطنُت يف اجتاىات  تمضاعفة الوسائل العصرية اليت تسهم يف حتريك القناعا
. التطور الدؽلقراطي

 ال معٌت للتنمية االقتصاديػة  .اديةالربط السليم بُت الدؽلقراطية السياسية كالتنمية االجتماعية كاالقتص
اجملتمع ادلدين  .رلتمع يسوده االستغالؿ كالظلم االجتماعيكالتنمية البشرية ادلستدامة يف كاالجتماعيػة 

مُت احلقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كأت ،كحده يضمن رعاية الدكلة كمحايتها للحقوؽ ادلدنية كالسياسية
. كالثقافية كحق التنمية

 كما تفرزىا من تراكم يعرقل كاحملاصصات التجريبية دلنهجية كالتخطيط يف العمل السياسي بعيدا عن ثبات ا
 .استقرار اجملتمع كثبات قيمو كقوانينو كركح العمل اجلماعي كترسيخ ادلرجعية الدستورية

  الوطنية الذاكرةمحاية. 

على اخلربات اليت اكتسبتها من جهة كدتكنها  يعتمد كمؤسسات اجملتمع ادلدين دلنظمات غَت احلكوميةااف صلاح    
احملفز على ىو كالدرس ادلستنبط من ىذه ادلنظمات  ،من جهة اخرل ـكتقدمي ادلعونة لو الناسمن الوصوؿ اُف 

 .ال سن القوانُت اليت تضع العوائق اماـ منظمات اجملتمع ادلدينمعا دراسة كتقييم عمل ادلؤسسات احلكومية كاحلزبية 
  
 
 

 

صاية يف بالدان الو
االنظمة ك ،الكسيحةادلشوىة كالرأمسالية  ،نظمة االجتماعية كاالقتصاديةختلف االك ،اسهمت عقلية الوصاية

يف  البٌت التحتيةداخل ادلؤسسات اخلارجة عن طبيعة العصر دؽلومة يف  ،كاالحتاللُت الربيطاين كاالمَتكي ،الشمولية
ؤرخ طائفية كالعشائرية يقبعاف يف صدارة الوالءات دكف الوطنية اليت تاؿ.طائفية -عشائريةكىي مؤسسات  ،بالدان
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 سبيل هتيئة فرص يفضيق شلا كاف يف ادلاضي اسس كتصورات كمقاصد اكفق  اعيد كتابة التاريخ كاستحضار مأزقوتك
 .عب العراقياذلوية الثقافية للشك هنج دتزيق الوحدة االجتماعيةما يكرساف نوالبقاء كالتحكم يف رقاب الناس،ال
تتحوؿ اُف عصبية اجتماعية موجودة ؼك اجلهوية اضافة اُف الدين العصبية القبلية االطائفية كتعدد ديٍت تتداخل فيها 

. يف لعبة الوالء كالسلطة
ـ كطبيعة ادلعادالت السياسية احلكاَف تػأت الطائفية السياسية من التعدد االثٍت كالعرقي كادلذىيب بل من سلوؾ ك  

كىي معادالت تقـو على فكرة التفرد يف السلطة كحتويل الناس اُف خوؿ كعبيد  ـ،تتحكم يف عقولواليت 
حداث دتزيق النسيج ادلنطقي لالية اُف عاساؿانبع من ادلعادالت الصبيانية ادلدمرة كالعشائرم العبث الطائفي .كاتبعُت

الوالءات دكف الوطنية  .صدفة كالوعيكي ال غلرم االمساؾ ابالسباب كادلربرات فتهوم كتضيع يف غموض اؿ
يديولوجي كفق اآللية اترؼلية للًتاتب االجتماعي ادلركب كانتظامو ادلتجدد على الصعيدين السياسي كاآل اتعالؽ

. الداخلية اخلاصة ابلنظاـ ادلركزم القائم
راطية كيف تفريغها من مضموهنا جتلى القمع الداخلي يف العراؽ بعدائو كمنعو كقتلو احلوامل االجتماعية الدؽلقلقد    

كاالفتقاد كالوصاية كاعاقت التبعية  .نتاجهاانظمة القائمة كتعيد ف كجدت كحتويلها اُف ايفطات كشكليات ختدـ االا
رئ كهتشم القضاء كاالعالـ كانتشار الطغم كضاع االستثنائية كحاالت الطوااُف الدستور ادلدين كسيادة اال

خَتا كليس آخرا الوصاية الدكلية اك الثيوقراطية كدتركز السلطات كاالفتقار اُف الوعي اجملتمعي كادلركزية البَتكقراطية،
ين عاقت مجيعها التأسيس ادلدا ،كقياـ الدكلة الكومربادكرية احلارس االمُت للمصاٌف االحتكارية كاالحتالؿ األجنيب

ادلشوه كاف كالزاؿ كبح االنفالت الرأمساِف رصيد اجملتمع ادلدين العراقي كالذم م .كهنوض اجملتمع ادلدين يف العراؽ
التاريخ الغٍت للشعب العراقي كحركتو الوطنية الراسخة جذكره عميقا يف االرض كالًتبة العراقية كال يستطيع جتاىلو 

لصرح اذلائل من ادلؤسساتية ادلدنية العراقية اليت اتقنت ثقافة ادلعارضة كا كشطبو احد جبرة قلم اك قرارات رعناء،
االنتقائية يف بعيدا عن توظيف مبدأ حقوؽ االنساف بشكل صحيح ك كاالنتقادية كادلطلبيةكالثقافة االحتجاجية 

سواسية دكف دتييز كالنظر اُف احلقوؽ ادلدنية كالسياسية كاحلقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية  ادلعايَت،
!. كارجحية

عالمي اُف كحدة من اخلطاب اال الكل االجتماعي يف كل صغَتة ككبَتة من احلياة، يف اجملتمع ادلدين جتلىم    
كىو  ،كتسخر ميزاتو لًتسيخ دعائم االستقرار للمجتمع كجعل توفَت الرؤية الوطنية الشاملة شلكنا ،ادلشركع الوطٍت

طاحة ابلدكلة يف صَتكرة تكوينها اُف دكلة رعوية بُت ردان االاذا اال ؽلكن اعًتاضها اال ضركرة اترؼلية اجتماعية 
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 ،القبيلة -الدكلة ،الطائفة -يتوافق مفهـو الرعية ال ادلواطنة مع تصورات كرؤل الدكلةك .حضاف الفساد كالطفيليةا
لتتوفر الًتبة  اف عندما تنتهي سلطة القانوفاليت تسهل قيادهتا مع الطغي كالقطعاف كمفهـو النعاج ،ادلزرعة -الدكلة

كاالصولية كتنتعش  التطرؼكالتعصب كلينهض  ،الفردية يف اختاذ القرارات كرسم السياساتالصاحلة التباع 
تفتح كؿ ،برر النكوص اُف ادلاضي كتقديسو كنفيو كتفريغو من زلتواه بدعول جتاكزهالوالءات دكف الوطنية اليت ت

. نسايناالالظواىر االجتماعية ادلعادية للتقدـ كرىاب كالفاشية بواب مشرعة لالاال
: ابالخص اابف استوعب الشعب العراقي مفهـو الوصاية طيلة اترؼلو السياسي احلديث،   

. االحتالؿ االنكليزم ادلباشر االكؿ .1
. اجمليدة 1958دتوز  14كصاية عبد اآللو على ادللك فيصل الثاين قبيل ثورة  .2
مسح للعراؽ الذم  14/4/1995يف  986/تبٌت رللس األمن الدكِف القرار ادلرقم بعد يةالوصاية الدكؿ .3

اشهر لتمويل مشًتايت السلع اإلنسانية كدتويل النشاطات ادلختلفة  (3) ببيع النفط بقيمة مليار دكالر كل
صادؽ رللس األمن  986/عواـ على قرارا (7) م بعد مضيا 14/5/2002كيف  .لألمم ادلتحدة

فيها ػلافظ  (Smart Sanctions) الذكية عدلةاَفعقوابت اؿقامة نظاـ ال 1409/مجاع على قرارابال
  . جراءات ليتيح للعراؽ استَتاد منتجات االستعماؿ ادلدينعلى فرض العقوابت الدكلية غَت انو ؼلفف اال

   .9/4/2003االحتالؿ االمَتكي كالربيطاين ادلباشر يف  .4

كالقطبية السياسية كاالقتصادية لصاٌف طلب  ادللك كاالضلرافات الدستورية كالربدلانية، كاف مجع السلطات بيد    
كيف خضم  .البالط االقلية كاالضلياز للغرب يف السياسة اخلارجية قد قوض من حلقات الدؽلقراطية السياسية

صمود بوجو التهديد دلواقعهما االحتقاف الشعيب اكتشفت ادللكية كالعشائرية مصلحتهما ادلشًتكة فالتحم الطرفاف لل
الف  اجمليدة 1958ثورة دتوز تفجرت .دتوز اليت دمرت ادللكية كدكنت مصَت العشائرية 14حىت ثورة ،كامتيازاهتما

 كدخل النظاـ طور اذلـر كالشيخوخة، !َف يعد مبقدكرىا االحتفاظ ابدلوازنػة الطائفيػة كالطبقيػة يف آف كاحدالدكلة 
كَف تعد  كترسخت يف العقلية السياسية العراقية مشركعية االستعانة ابجليش، اقع داخلية متزايدة،كبدأ احلكم يفقد مو

كفتح  !كما آتكل اجملتمع ادلدين كحتوؿ اُف ركاـ يتندر بو اجلميع !مؤسسات النظاـ كبردلانو موضع حرص من احد
البية كالدكتاتورية الصدامية كارىاب االبواب على مصراعيها للحقب االنق 1963رمضاف  14االنقالب االسود يف 

. 2003الطائفية السياسية اثر التاسع من نيساف كاخَتا !الدكلة ادلنظم
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جتارية نشيطة  ةُف قوابَتكقراطية الدكلة العراقية فقد حوؿ االحتالؿ االمَتكي  ،كمثلما فعلت الوصاية الدكلية   
ة تسَت يف ظلها فئات الكومربادكر يف القطاعات غَت ُف كومربادكرية قائدازدىر تالسمات الطفيلية ك كتسبلت

ُف الوكيل التجارم احلارس ادلنسجم مع ادلصاٌف العودلياتية كالرأمسالية كخلق العراقية الدكلة ا تحتوؿك ،احلكومية
ظلاط الطرفية اليت تتشابك فيها الوظائف التجارية للدكلة مع الشركات كادلؤسسات الدكلية تنفيذا لتوصيات اال

تواصل التهميش الطبقي كالتطور مك.البنك الدكِف كصندكؽ النقد الدكِف كمنظمة التجارة العادليةاندم ابريس ك
ذلوايت اتنتعش كع القيم احلضارية العصرية مضلتؾ السيادة الوطنية كاالستقالؿ الوطٍت انتواكقليمي ادلتفاكت اال

ُف ضماف اذليمنة على النفط العراقي االايت ادلتحدة الو تسع.دكف الوطنية يف جلة االعماؿ االرىابية كالفساد
سهاـ االستثمارات امُت سواؽ العراقية كأتمٍت يف اخلليج العريب كاف جترم السيطرة التامة على االكفرض نظامها اال
ماـ الرساميل ابوابو مشرعة ابقى معادة بناء االقتصاد العراقي الذم ايف عملية غربية كاالحتكارات اؿ

حكاـ السيطرة على اللقول السياسية الداخلية يف سبيل  اتوازنوالوالايت ادلتحدة  ـمؽت.!،كحتقق ذلا ذلكيةمريكاال
! كدترير ادلشاريع كاخلطط بالدان

 
كصاية االسالـ السياسي كاصطناع ادلثل السياسية 

ـ ابلتعسف العقائدم كىو اسالـ يتس السياسي اليـو على مقاليد السلطة يف العراؽ،الطائفي يًتبع االسالـ    
االمر الذم ساعد على ترسيخ مَتاث ثقافة اخلوؼ كالشك ابدلواطن  ،كاصطناعو ادلثل السياسية على قدر حجمو

كمثلما اسلفنا ابت لالسالـ السياسي احلاكم يف العراؽ ابع طويل من القرارات كاالجراءات غَت  .كادلواطنة
لكنو َف يقدـ شيئا اذ َف ؼلرج  ة كتواجد اجملتمع ادلدين كالتغٍت هبما،ادلدركسة الغرض منها ىو االدعاء ابلدؽلقراطي

كاالػلاء بتنشيط  اجملتمع ادلدين كتفعيل الدؽلقراطية شعارا  ذلك عن شلارسة التكتيك السياسي كادلناكرة الوعلية،
االسالـ الطائفي ب كسفسطة كأف الشعب العراقي ابت تلميذا اما يف كتايتكلغوا  ،الغراض التنفيس كاالستهالكية

يف قصور كاؿ التزمت كاجلهل ادلطبقال تدؿ سول على  قرارات كاجراءات .اك يف مدرسة كاشنطن التأديبيةالسياسي 
كقرع جرس االنذار رلددا عن  ،كاحلركات االجتماعية كمنظمات اجملتمع ادلدين فهم ماىية ادلنظمات غَت احلكومية

دمغة يسهل تسخَتىم رقاء مغسوِف االُف قطيع من االابناء الشعب اجهد كاع كتصميم مسبق لسياسات حتويل 
. خلدمة السلطات احلاكمة  اجلديدة كاُف بوؽ يف الفيلق ادلهلل ذلا
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ة على مكصاية احلكـواؿاستخداـ سالح التشريع لفرض ىو  ىذهالتدخالت احلكومية  -جوىر القرارات   
 عموما ككقوعها حتت سيطرة اجلهات احلكومية كشلل احملًتفُت كادلنتفعُت ادلؤسساتية ادلدنيةكتعثر  ،ادلؤسساتية ادلدنية

غيض من فيض  .ة كالطائفية كادلافيوية من الوالءات الالكطنيةسياسياؿ اتجتاهاالك حىت حتت سيطرة ا،كاحلرامية
: ىذه القرارات

 قابية يف العراؽ اُف اخلاص ابيقاؼ احلركة االنتخابية الن 25/8/2003يف  (27) قرار رللس احلكم ادلرقم
اجل غَت مسمى حبجة اعداد دساتَت ك لوائح داخلية كبرامج عمل تنسجم مع مرحلة ما بعد 

دارات كاجملالس الذم تقرر مبوجبو حل كافة اال 7/1/2004يف  (3) قرار رللس احلكم رقمك،الدكتاتورية
لسنة  3س احلكم ادلرقم قرار رللكقرار اللجنة العليا ادلشرفة على تنفيذ ،ادلؤقتة للنقاابت كاجلمعيات

قرار رللس كزراء ك ،اخلاص بتجميد ارصدة ادلنظمات غَت احلكومية (110) القرار ادلرقم ،2004
الذم ػلـر بو االحتادات كالنقاابت كاجلمعيات ادلهنية من فرصة  8750االئتالؼ العراقي ادلوحد ادلرقم 

ارات حل بعض ادلنظمات غَت احلكومية كمنها نقابة كقر ،احلصوؿ على الدعم ادلادم النشطتها ادلشركعة
 .منظمة غَت حكومية 12احملامُت كقرارات كزارة اجملتمع ادلدين بغلق 

  االعًتاؼ ابلشرعية الدكلية حلقوؽ االنساف لعل تنص اليتالدائم من مسودة الدستور  (44) ادلادةالغاء، 
احلماية ادلكرسة يف ادلعاىدات الدكلية حلقوؽ شكاؿ اعلى حق العراقيُت يف التمتع ابلضماانت ككشددت 

 .عليها العراؽ دؽانساف اليت صاال

  رغم ارتقاءه على مجيع الدساتَت ادلؤقتة اليت سبقتو كمع كل اغلابياتو موادا متناقضة تضمُت الدستور الدائم
ة كاالقتصادية كفراغات تشريعية كمؤسساتية قضائية كقانونية كاقتصادية تتعلق بنواظم احلرايت السياسي

 .{(...39) ك (89) ك (2) ادلواد}  كدكر الدين كحقوؽ ادلرأة ككضع االقليات كاستقاللية اجملتمع ادلدين
مثال ابشًتاطات قابلة للتأكيل كتسمح جمللس النواب كللحكومة العراقية من  (43)ك (36) كاقًتاف ادلواد

كخاصة تلك اليت  يت نص عليها الدستور ابلفعل،االلتفاؼ على الكثَت من احلقوؽ كاحلرايت كالضماانت اؿ
 . تعٍت ابلنقاابت كادلؤسساتية ادلدنية

 من الدستور العراقي الفيدراِف اليت تضمن حل اخلالفات القائمة  (140) زلاكالت انتهاؾ مضموف ادلادة
ية على ارغاـ القيادة الكرد كزلاكالت حوؿ كركوؾ كفق االستحقاقات كاآلليات الواردة يف الدستور،
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اخلاصة  (50) ادلادةالغاء زلاكلة ك من قانوف انتخاابت رلالس احملافظات، (24) ادلوافقة لتمرير ادلادة
 .حبقوؽ االقليات االثنية العراقية

  بية العراقية بوقف عمل ادلكتب التنفيذم للجنة االكَف 20/5/2008 رللس الوزراء العراقي يف اجتماعقرار
 ،اشهر 3ذلا كافة الصالحيات دلدة  جلنة مؤقتة برائسة كزير الشباب كالرايضةكتشكيل  ،كاحتاداهتا كافة

كاعداد مشركع قانوف جديد للجنة االكدلبية  ،الجل اقامة االنتخاابت كفق اآلليات كالضوابط ادلقرة كادلعلنة
. .العراقية

  تنظيمات مع  ميع،اًفكعلى مرأل كمسمع  ،مرةاالجراءات احلكومية التعسفية ابستخداـ القوة اكثر من
َف يكن آخرىا  ،كثر من غَتىا سالمة العراؽ كمستقبلوا العراقية اليت يهمهااالجتماعية كمؤسسات احلركة 

: كابلتسلسل
 من قبل القوات االمريكية كأماـ انظار 19/2/2007العراقيُت يـو  اقتحاـ مقر نقابة الصحفيُت .1

. ع بصلةالقوات االمنية العراقية بذرائع الدتت اُف الواؽ
على  23/2/2007صباح  قدامهااب القوات األمريكية كتصحبها قوات احلرس الوطٍت مدتاد .2

العراؽ يف شارع الرشيد ببغداد دكف ام مربر اك مسوغ قانوين  اقتحاـ مبٌت مقر االحتاد العاـ لعماؿ
 .ادلهنية  كاإلعتبارات األخالقية  اك أم شعور ابدلسؤكلية

شاىرة عدائها لصناع  25/2/2007ض عضالهتا كعلجيتها يـو ستعراا كاعادت ىذه القوات .3
. كاشفة عن كجهها القبيح ضد تطلعات العماؿ كمؤسساتو احلياة

 !.مداعلة القوات االمَتكية دلقر االحتاد العاـ للتعاكف .4

 2/10/2007مداعلة مكاتب جريدة ادلدل ادلستقلة ذات النفس الدؽلقراطي كالليرباِف اايـ  .5
 .4/10/2007ك

 .تالؿ مكاتب كساحات بعض النوادم الرايضية بدكاعي امنيةاح .6

 العاِف يف كالتعليم التعليم الًتبية كمؤسسات االجراءات احلكومية التعسفية ابستخداـ القوة ضد الطلبة ك
 :كاخطرىا ،العراؽ

يف كزلاكلتهم  كيف بعض مناطق بغداد، أتطَت اجملتمع دينيا يف مدف اجلنوب كالوسط العراقي، تزلاكال .1
كزلاكلتهم الفصل بُت طلبة اجلامعة اليت  ادلوصل حيث جرل فصل الرجاؿ عن النساء يف اجلهاز التعليمي،
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صال من زمن افهي مؤطرة ( الرمادم)ما غرب العراؽ ا .القت مقاكمة ادلنظمات الطالبية الدؽلقراطية
 .صداـ

لكلية التقنية يف الزعفرانية ىندسة البصرة كاطالب ابلضرب على  للميليشياتاالعتداءات االجرامية  .2
. عصي كاطالؽ النار كدتزيق ادلالبس قبل اعواـؿاب

. اُف بوؽ طائفي تفًتشو الكراريس كالكتب الطائفية كادلعاىد ؿ الكلياتمكتح .3
اطالؽ النار عرب محاية خضَت اخلزاعي كزير الًتبية على الطالب يف قاعات كلية الًتبية االساسية يف حي  .4

. 2008احتج  الطالب على أتخر موعد االمتحاف حزيراف سبع ابكار بعدما 
اخلوارزمي التابعة جلامعة بغداد يف /االقساـ الداخلية يف كلية اذلندسة الثانية بنايةعملية االخالء القسرية ؿ .5

. 18/9/2008اجلادرية صباح 
 ادلمارسات اخلاطئة لوزارة الثقافة العراقية كمنها :
حزيراف  4 -2مع االدابء اايـ انعقاد مهرجاف ادلربد الرابع يف البصرة  تعامل البَتكقراطي غَت الودماؿ .1

2007. 
. مع االدابء اايـ انعقاد مهرجاف ادلربد اخلامس يف البصرةتعامل البَتكقراطي غَت الودم اؿ .2
ضد األدابء كاحتادىم من على منرب يوجو السباب كالشتائم  جابر اجلابرم الوكيل األقدـ يف كزارة الثقافة .3

. 2008 ىرجاف ادلتنيب السابع الذم انعقد مؤخرا يف كاسطـ
يها شراؼ علاالكادلدين اجملتمع مؤسسات م على طار الوظيفاالاجلهد الضفاء سالـ الطائفي السياسي االيبذؿ     

سواء كاف ذلك من خالؿ اجلمعيات الدينية ا لوال السياسي  مالتنمو -مابلدكر اخلدـ ملًتحيب احلكـوكاكرقابتها 
ام ادلنظمات غَت احلكومية  نسافك بعض ادلؤسسات ادلدنية الدفاعية العاملة ىف رلاؿ حقوؽ االكاخلَتية ا سالميةاال

كؽلكن فهم قرارات االسالـ السياسي حوؿ ادلنظمات غَت احلكومية يف ىذا  .اليت تنسجم مع سياساتو كاىدافو فقط
كاجلمعيات االىلية  ت الىت حتوؿ دكف تفعيل النقاابت ادلهنيةالقيود كادلشكالاالمر الذم خلق كؼللق مجلة  االطار،

عضائها امن انحية القدرة على الدفاع عن مصاٌف ىذه ادلنظمات ألزمة الىت دتر هبا العديد من كاسس ؿ العراقية،
 يةالسياس اتك نتيجة ضعف ادلمارسة الدؽلقراطية داخلها كحتوذلا اُف حلبة للصراعا كمحاية ادلهن كتطويرىا

كاالدارية  كالنخب النقابيةاحلكومية دارية اجلهات االمن جانب زمة القصور عن مواجهة تلك االك كالطائفية،
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تعيد ك .فًتةالقانونية جملالسها منذ فًتات رغم انتهاء اؿ يةاالنتخابجتميد الفعاليات استمرار ظاىرة ك للمنظمات معا،
. مشوِف كالرباغمايت الذم ساد العهد الدكتاتورم البائداالجراءات الالمسؤكلة انتاج السلوكيات كالوعي اؿ

ك اك الطائفية احزاب كالتيارات الدينية لبعض االا امتدادكادلؤسساتية ادلدنية  ادلنظمات غَت احلكوميةليست    
كما يريدىا  ،كالوالءات الالكطنية كالعقائدية للحركات كالتيارات السياسية كالدينية ة كاجوك ا ثنيةاال

غاثة اك العمل التنموم اخلَتم كا انسعلها ليس الدفاع عن حقوؽ اؿ جزء من اآللة السياسية، ،لتتحوؿ اُفعضالب
 (.السفسطة الدينية) كالركزخونية السياسات النفعيةكمواالة  ،احلاكمة كمواالهتا اتكلكن دعم السلط ادلنكوبُت،

تسمح بقانوف اجلمعيات فدكلتو  كايراف، شكل عاـالدكؿ العربية بكيسَت االسالـ السياسي يف العراؽ على ىدل 
لكنها تضع ذلا من القيود القانونية كاالدارية حيث يكوف للدكلة اليد الطوُف يف حلها اك احلد  ،كالتنظيمات ادلدنية

يف سعة سطوة الدكلة يف كل يف العراؽ كانت كال تزاؿ تًتكز اف ادلشكلة االساسية للمجتمع ادلدين  .من حريتها
. جتاىات كاجملاالت االجتماعية يف اطار مشركع مشوِفاال
حاجة احزابو كيعتمد على معيار  ،من قوة منظمات اجملتمع ادلدينالتحاصص الطائفي كاالثٍت  ختوؼم   
قياس مدل حاجة اجملتمع اُف تلك ادلنظمات فهي منظمات غَت حزبية كغَت  ال على اليها  ديولوجياتو ككراسيوآمك

من ىذا  .العراقيكاظلا ىي منظمات الشعب  ل اُف الوصوؿ اُف السلطة كال حىت ادلنافسة عليها،حكومية كال تسع
معسكرات سياسية كمجاعات ضغط متنافسة،كل منها ادلنطلق يسعى االسالـ السياسي لشرذمة ىذه ادلنظمات اُف 

يدم الدكؿ اة دمى يف ف تصبح ىذه ادلنظمات مبثاباسوأ اال.جل احلصوؿ عل ادلزيد من ادلنافعايناكر من 
. ىدافهااىداؼ تتعارض كتتناقض مع مهامها كالتحقيق  كادلؤسسات ادلاضلة
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