" الحماية القانونية للدعاية االنتخابية"



كما عهدنا العراق منذ االف السنين ،بلد ذا تأريخ عريق وتراث سامي ،وقد ولد من رحم هذا البلد كثير من العلماء والشعراء والكفاءات الالمعة على مستوى العالم
بأكمل ِه ،وقد شهدنا في اآلونة االخيرة تردي الواقع االجتماعي والثقافي واالقتصادي والسياسي ،اذ كان ممارسة الديمقراط ية جديدة على المجتمع العراقي ولم تطب ق
مبادئها بصورة صحيحة ،وكما نعرف االن بلدنا يمر مرحلة انتقالية متمثلة باالنتخابات البرلمانية وقد رشح من رشح بمختلف االشخاص واالجناس من جميع شرائح وطوائف
وقوميات المجتمع العراقي ،وقد الحظنا عند انطالق الدعايات االنتخابية سلوكيات غير الئقة ،ومنافية لألخالق واآلداب العامة ومنافسة غير شريفة قد تصل الى اتباع
االساليب غير االخالقية وامثلتها كثيرة ال يسعنا ذكرها بالكامل كونها معروفة لدى العامة  ،ونود ان ننوه على البعض منها ،وهي االعتداءا ت غير االخالقية على دعاي ة
المرشحات من العنصر النسوي ،كون هذه الفئة تمثل نصف المجتمع اذ قام بعض السذج واصحاب العقول المتخلفة باالعتداء امام كأمرات التصوير وقيامهم بأفعال منافي ة
لألخالق واالعراف االجتماعية ونشرها على مواقع التواصل االجتماعي ،مما يودي هذا االمر الى عزوف هذه الفئة من المشاركة وعدم الشعور بالطمأنينة عند شروعه ا
بالمشاركة كمرشحة هذا من جانب ،اما الجانب االخر هو تمزيق الالفتات الخاصة بالدعايات االنتخابية التابعة ألشخاص عراقيين قد انفقوا اموا الا خاصة بهم بغية المنافس ة
الشريفة والمشاركة الحرة في االنتخاب ،بغض النظر سواء كانوا متحزبين او مستقلين ،ولم نر من السلطة التنفيذية المتمثلة بالسلطة الضبطية اي تطبيق فعال للقوانيين
النافذة ،ولم تقم بتفعيلها علماا ان المخالفات المشار اليها انفاا ترتكب امام انظار السلطات باستمرار  ،وبدورنا نطالب السلطة التنفيذية بان تؤمن سريان هذه العملي ة
وتفعل عمل سلطات الضبط االداري كو ن هذه االفعال خاضعة الختصاصاتها ومنافية لمبدأ احترا م حقوق وحريات اال خرين علماا ان الدستور ضمن حمايتها بنص واضح وصري ح
اذ نص الدستور العراقي النافذ لسنة  2005بمادته  38البند اوال ا (تكفل الدو لة حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل ،وبما ال يخل بالنظام العام واآلداب ) واذا نظرنا الى النص
بتمعن نجد تقييد النص واضح بعد م اال خالل بالنظام العام واآلدا ب وهنا تكون المخالفة وضحة عندما يظن البعض عند قيامهم بهذه االفعال بانها تمثل التعبير عن ا لرأ ي
ويعدونها حريات شخصية علماا انها مخالفة واضحة للنص المشار اليه هذا من جانب اما الجانب االخر فقد نص الدستور ايضاا بالمادة ( ) 20مبيننا ( للمواطنين رجاال ا ونساء
حق المشاركة في الشؤون العامة ،والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت واالنتخابات والترشيح) ونالحظ الدستور بهذه المادة قد كفل لنا حق مشاركة
النساء بالعملية السياسية انتخاباا وترشيحاا وكان من المفترض على السلطات العا مة حماية هذه الحقوق وعدم المساس بها من قبل االنتهازيين ،وهنا يثار تساؤل ماهي
الغاية من ارتكاب البعض لألفعال المذكورة انفاا والترويج لها عبر وسا ئل التواصل هل هي لغرض التسقيط السياسي ،ام هي ألفشال العملية السياسية ام هي اجند ة
مدفوعة الثمن غايتها عدم استقرار العراق وجعل المواطنين بحالة امتعاض وامتناع و عزوف عن المشاركة في االنتخابات ،وبرأينا نرجح الفرضية االخيرة وهي جعل فئ ة
كبيرة من المجتمع تمتنع عن المشاركة في االنتخابات وهنا يقتضي التنويه بمنع هذا االفعال وهذه المسؤولية تقع على الجميع حكومتاا وشعباا.



هذا ونتمنى ان تعم الفائدة من هذا المقال واتمنى الخير للجميع وان يطبق القانون تجاه هذه االفعال بصرامة لتفادي الضرر باألخرين والتعدي على حقوقهم السياسية

واخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد االمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين
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