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املنتدى الدميقراطي العراقي العدد )99( آذار 2021

 املنتدى العراقي ملنظامت حقوق االنسان يدعو اىل إيجاد 

حلول جذرية ملطاليب متظاهري النارصية البطلة

 دعوة

تدعو أرسة تحرير مجلة املنتدى 

العراقي جمعيات ونشطاء حقوق 

اإلنسان ومنظامت املجتمع املدين 

والقانون لنرش مقاالتهم

 وبحوثهم يف املجلة .

   تصاعــدت التظاهــرات واالحتجاجــات مجــددا ً يف مدينــة النارصيــة الباســلة 
منــذ يــوم 22/شــباط/2021 ، للمطالبــة بوضــع حــد لالنتهــاكات الفًضــة لحقــوق 
االنســان وإطــالق رساح املختطفــن واملعتقلــن والكشــف عــن قتلــة الحــراك 
الشــعبي وتقدميهــم للعدالــة ، ومعالجــة ملــف الخدمــات االساســية وتوفــر 
ــدال ً مــن االســتجابة  ــة املحافــظ ، وب فــرص العمــل ومحاســبة الفاســدين وإيقال
ــف  ــة بإســتخدام العن ــت الســلطات األمني ــة قام ــن املرشوع ــب املتظاهري ملطالي
املفــرط وبأســلوب وحــي مــن خــالل االشــتباك مــع املحتجــن واطــالق القنابــل 
املســيلة للدمــوع والرصــاص الحــي ، مــام أدى اىل استشــهاد اكــر مــن )5( 

ــن العســكرين . ــدداً م ــن وع ــن املدني ــات م ــن وجــرح املئ متظاهري

ــي  ــة ه ــة املنكوب ــذه املدين ــة يف ه ــف دموي ــامل عن ــن أع ــري م ــا يج    إن م
ــطوتها  ــرض س ــا ً اىل ف ــة خارجي ــذة واملدعوم ــوى املتنف ــض الق ــن بع ــة م محاول
ونفوذهــا عــى املحافظــة بــكل األســاليب االرهابيــة مــن خطــف وقتــل وتغييــب 
وتخويــف الغــرض منهــا إجهــاض االنتفاضــة املســتمرة وعرقلــة اإلنتخابــات 
القادمــة وإبقــاء الوضــع الحــايل كــام هــو ، كل هــذه االســاليب قوبلــت برفــض 
التظاهــرات واملطالبــة بحلــول وطنيــة  شــعبي واســع مــام أدى اىل تصاعــد 

ــة . ــويف واملامطل ــة والتس ــود الوهمي ــن الوع ــدا ً ع ــة بعي حقيقي

العراقيــة  ابنــاء محافظــة ذي قــار وبقيــة املــدن     إن مشــاكل ومعانــاة 
ــن  ــف ع ــة الك ــى الحكوم ــذا ع ــة ، ل ــوة املفرط ــتخدام الق ــل باس ــرى ال تح االخ
ــة  ــق الدولي ــات واملواثي ــة لالعــراف الدســتورية واالتفاقي هــذه االســاليب املنافي
ــام  ــم ، م ــل حقوقه ــر لني ــر والتظاه ــة التعب ــن بحري ــق املواطن ــم ح ــي تدع الت
يتطلــب مــن املحافــظ املكلــف يف ادارة شــؤون املحافظــة اىل اتخــاذ االجــراءات 
الفاعلــة وامللومســة إلنهــاء االزمــة واالضطربــات املســتمرة يف محافظــة ذي 

قــار .

   إننــا يف املنتــدى العراقــي ملنظــامت حقــوق االنســان ندعــم املطاليــب 
للمخططــات  االنجــرار  عــدم  رضورة  عــى  ونؤكــد   ، للمتظاهريــن  العادلــة 
ــل بعــض  ــدرات املحافظــة مــن قب ــي تحــاول الســيطرة واالســتحواذ عــى مق الت
الجهــات وبدوافــع حزبيــة وعشــائرية ضيقــة ، ونطالــب االوســاط الشــعبية 
واملدنيــة والحقوقيــة العراقيــة والهيئــات الدوليــة  للضغــط عــى الحكومــة 
ــر اىل  ــار ومــن اعطــى االوام ــق الن ــم مــن اطل ــف وتقدي ــة لوقــف العن اإلتحادي
ــن  ــف ع ــة والكش ــم الكيدي ــن بالته ــن واملعتقل ــالق رساح املختطف ــاء واط القض
ملفــات الفســاد واهــدار املــال العــام ، واالرساع بانجــاز املشــاريع املتلكئــة 

ــن . ــل للعاطل ــرص العم ــر ف وتوف

ــن  ــى واملصاب ــل للجرح ــفاء العاج ــرار .. والش ــهدائنا االب ــود لش ــة والخل الرحم
ــلة . ــة الباس ــة النارصي ــموخ ملدين ــة والش والحري
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ــاج إىل  وأضــاف أن »التعايــش األخــوي يحت
ــز العــراق  ــي مي ــوع الدين حــوار صــادق والتن
منــذ آالف الســنن«، مبينــا أن »األيزيديــن 
ــبب  ــة بس ــة عبثي ــاء لهمجي ــا أبري ــم ضحاي ه

انتامئهــم وهويتهــم« .  

أن  يبــن  أن  إىل  مدعــو  »العــراق  وتابــع، 
تعايــش  إىل  تتحــول  أن  ميكــن  االختالفــات 
ــو إىل  ــوار وندع ــجيع الح ــب تش ــام، ويج ووئ
االعــراف بــكل املجتمعــات واالتجاهــات« .  

وقــال إن »املجتمــع الــذي يحمــل ســمة 
ــه  ــش في ــع يعي ــو مجتم ــة ه ــدة األخوي الوح
أبنــاؤه يف تضامــن«، مضيفــا »أضــم صــويت 
إىل صــوت أصحــاب النوايــا الحســنة لبنــاء 

  . املجتمــع« 

وأكــد أنــه »ال يكفــي إعــادة البنــاء وحــده 
بــل مــن الــروري إجــادة إعــادة البنــاء، 
ويجــب تشــجيع الوحــدة األخويــة والتضامــن 
مــع الضعفــاء وأولئــك الذيــن فقــدوا أحبتهــم 

ــم« .   وأمالكه

ــال  ــين، قائ ــا اىل السياس ــا كالم ــه الباب ووج
الفســاد  آلفــة  للتصــدي  مدعــوون  »أنتــم 
واســتغالل الســلطة، ويجــب بــذل الجهــود 
اقتصاديــة وتربويــة وإجــادة  لخلــق فــرص 

أعــامل البنــاء مــن أجــل نتيجــة أفضــل«  

تعزيــز  »يجــب  أنــه  عــى  وشــدد 
وتحقيــق  األخــوي  التضامــن  روح 
الوصــول  أجــل  مــن  والنزاهــة  العدالــة 
حاجــاً  »آتيــت  مضيفــا  االســتقرار«،  إىل 
يحمــل الســالم باســم الســيد املســيح أمــر 

  . الســالم« 

أجــل  مــن  لســنوات  »صلينــا  وأردف 
وتطرفــاً  عنفــاً  فكفــى  العــراق،  ســالمة 
وعــدم تســامح.. أنــا هنــا بصفتــي تائبــاً 
ــاً  ــار وّحاج ــذا الدم ــكل ه ــرة ل ــو املغف أرج
النتشــار  حــداً  فلنضــع  الســالم،  يحمــل 
األســلحة يف كل مــكان ولنوقــف املصالــح 

  . للتســامح«  مجــاالً  ولنعــط  الخاصــة 

وأكــد البابــا عــى »رضورة أن نتصــدى 
ــدان  ــرض البل ــي تع ــة الت ــرات اإلقليمي للتوت
اإلصالحيــة  الخطــوات  وأشــجع  للخطــر، 
تلبيــة  أن  حيــث  العــراق،  يف  املتخــذة 
مــن  للكثــر  األساســية  االحتياجــات 

الدائــم«.   الســالم  تجلــب  اإلخــوان 

ــة يجــب أن تكــون  وأشــار اىل أن »الديان
ــه  ــم الل ــّوة، وأن اس ــالم واإلخ ــة الس بخدم
والســالم، ويجــب  املحبــة  لنــرش  يدعونــا 
العمــل مــن أجــل تعزيــز الســالم يف الــرشق 

ــامل« .   ــط ويف كل الع األوس

العريــق  »الوجــود  أن  البابــا  واعتــر 

ــاً«،  ــاً غني ــل إرث ــراق ميث ــيحين يف الع للمس

طريــق  عــى  يرشــدكم  أن  »اللــه  ســائال 

والحقيقــة«.   والعــدل  الحكمــة 

ــن  ــوه م ــا فعلتم ــكر كل م ــم، »أش واختت
أجــل بنــاء مجتمــع يقــوم عــى الوحــدة 

واألخــوة والتضامــن والوئــام«.

 ترحيب شعبي ورسمي إلستقبال البابا فرنسيس اىل العراق

للبابــا  التاريخيــة  الزيــارة  خــالل 
فرنســيس اىل العــراق اســتقبل بحفــاوة مــن 
قبــل املواطنــن العراقيــن بــكل اطيافهــم 
ــده يف  ــالل تواج ــه ، زار خ ــه ومذاهب واديان
ــارس /  ــارس / آذار اىل 8 م ــن 5 م ــرة م الف
ــة أور  ــف ومدين ــداد والنج آذار / 2021 بغ
، واجــرى  قــار وقرقــوش وأربيــل   يف ذي 
العديــد مــن اللقــاءات مــع اوســاط رســمية 
ــا املرجــع الســيد  ــة مــن بينه وشــعبية وديني

عــي السيســتاين يف بيتــه بالنجــف  .

ومســائل  امــور  عــى  كلامتــه  يف  واكــد 
: اهمهــا 

 »ممــن لفرصــة املجــيء إىل العــراق مهــد 
ــس  ــوة الرئي ــاين لدع ــدم امتن ــارة، وأق الحض
وأحيــي  العزيــز،  الشــعب  ولهــذا  صالــح 
املســلمن«،  واملؤمنــن  الكنائــس  أعضــاء 

مضيفــا »جئــت إىل العــراق حاجــاً«.  

العقــود  أنــه »خــالل  اىل  البابــا  وأشــار 
ــروب  ــة الح ــن آف ــراق م ــاىن الع ــة ع املاضي
املــوت  جلــب  ذلــك  وكل  واإلرهــاب، 
أكــر عمقــاً يف  للعــراق واألرضار  والدمــار 
»الجرائــم  املواطنن«،مســتذكرا  قلــوب 
لهــا«.   تعرضــوا  الذيــن  األيزيديــن  بحــق 

وقــال »ميكننــا أن نســلم أجيالنــا القادمــة 
اللــه  إنصافــاً وعــدالً ونســأل  أكــر  عاملــاً 
ــالم  ــم الس ــاس قي ــى أس ــاً ع ــتمر مع أن نس
واألخــوة اإلنســانية والعيــش املشــرك« .  

واعتــر أن »جائحــة كورونــا تســببت يف 
ــة  ــة واالقتصادي ــروف االجتامعي ــور الظ تده
وهــي تتطلــب جهــوداً مشــركة«، مؤكــدا 
»يجــب أن يكــون هنــاك توزيــع منصــف 
محننــا  مــن  الخــروج  وعلينــا  للقاحــات 

بطريقــة توحــد وال تفــرق« .  
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ــة  ــاح مدين ــي تجت ــات الشــعبية الت مــن يســتمع للمطالب
واملطالبــات   ، املدينــة  معانــاة  جيــدا  يــدرك  النارصيــة 
املرشوعــة التــي ينــادى بهــا املتظاهــرون الســلميون ، وغالبــا 
مــا كنــا نزعــم إننــا نتمســك بالدســتور ، وهــو الــذي يكفــل 
ــأن  ــذا ف ــوق كل ه ــلمي ، وف ــر الس ــامع والتظاه ــق االجت ح
ــائل ،  ــكل الوس ــرأي ب ــن ال ــر ع ــة التعب ــل حري ــة تكف الدول
ويف ســبيل أن نتعــود عــى قبــول هــذا املبــدأ واإلقــرار بأنــه 
خطــوة مــن خطــوات الطريــق الدميقراطــي الــذي كان غائبــا 

عــن ســلوكنا الســيايس واالجتامعــي طيلــة قــرون ، فــأن قضيــة القبــول واالعتيــاد تتطلــب 
ــح  ــس التلوي ــر لي ــب األم ــون  ، ويتطل ــا للقان ــه وفق ــن يخالف ــارم مل ــق ص ــة وتطبي ثقاف
واالســتنكار بقــدر مــا يحتــاج اىل عــزل وإدانــة وتطبيــق أحــكام جنائيــة تــردع القاتــل وكل 

ــي .  ــدم العراق مــن يســتخف بال

وجميعنــا نعــرف ونتفــق عــى مقــدار الحيــف والظلــم والــردي الــذي تعيشــه هــذه 
املدينــة ، ومــا تعانيــه الرشائــح الفقــرة والغالبيــة مــن ســكانها ، وأهلهــا لهــم الســبق يف 
التضحيــات الجســام عــى مــدى تأريــخ العــراق الحديــث والقديــم ، فــال يخلــو بيــت مــن 
بيــوت أهــل ذي قــار إال وتجــد بينهــم شــهيدا أو ســجينا سياســيا أو متغربــا  مهاجــرا يف 
ــر والخــالص مــن  ــت عــى 17 ســنة عــى التغي ــاع األرض ، وبعــد مــي مــدة قارب أصق
ــراق ،  ــدات الع ــر بل ــن أفق ــن ب ــا م ــا ونواحيه ــة وأقضيته ــزل النارصي ــة ، مل ت الدكتاتوري

ونســبة البطالــة والفقــر فيهــا تصــل اىل نســب مرعبــة وغــر مقبولــة . 

مــن اجــل املطالبــة بتحســن ظــروف املعيشــة ، وإعطــاء لفتــة للمدينــة التــي ازدادت 
إهــامال بعــد التغيــر ، تخــرج شــبابها وأهلهــا يطالبــون بتغيــر املســؤولن الذيــن فشــلوا 
ــات  ــن امليزاني ــا م ــدر حصته ــبب به ــن تس ــة م ــون مبحاكم ــا ، ويطالب ــإدارات مرافقه ب
الســنوية للحكومــة ، ويطالبــون بالقبــض ومحاكمــة مــن تســبب برسقــة قــوت فقراؤهــا 
ــم  ــون ( ، فل ــا للقان ــم ) وفق ــع مطالبه ــاق جمي ــكون بإلح ــا ، ويتمس ــا وأيتامه وأرامله
تنفلــت بعــض األيــادي اآلمثــة التــي اعتــادت عــى القمــع وعــدم قبــول تلــك املامرســات 
ــار عــى صــدور الشــباب  ــق الن ــار عــى الشــباب العــزل ، مــن يطل ــق الن الســلمية لتطل
ويقتلهــم ويســبي أهاليهــم ؟  ويتعمــد عــى زرع الحــزن فــوق أحــزان أهــل النارصيــة ، 
ومــن يتســر عــى تلــك الجرائــم التــي متــر دون رادع أو عقوبــة ، ودأبــت كل الحكومــات 
التــي تعاقبــت عــى حكــم العــراق بتشــكيل لجــان للتحقيــق يف تلــك الجرائــم ، وتقــوم 
تلــك اللجــان بالتحقيــق ذرا للرمــاد يف العيــون ، واعتــامدا عــى الذاكــرة العراقيــة املتعبــة، 
وحتــى حلــول مصيبــة أخــرى يحتــار فيهــا املواطــن حتــى ينــى تلــك الجرائــم ، وليــس 
بعيــدا حجــم الجرائــم املرتكبــة يف زمــن الحكومــة الســابقة ، أيــن صــار التحقيــق وامللفات 
والعــراق يــزف مئــات الشــهداء والضحايــا والجرحــى ؟ مــن املســؤول عــن تلــك املجــازر؟  
ــق ، ومل  ــان التحقي ــام لج ــى أم ــول حت ــن املث ــن م ــاة واملتهم ــالت الجن ــم إف ــف يت وكي
تــزل النارصيــة تــزف يومــا بعــد يــوم قرابــن مــن أبناؤهــا عــى مذبــح الحريــة والتعبــر 
عــن الــرأي بتظاهــرات ســلمية ، ومل يتوقــف مسلســل الــدم والقتــل لعــدم وجــود رادع 

حقيقــي ، وال تطبيــق للدســتور والقوانــن . 

وبعــد ان ذهبــت أرواح شــباب جــدد يف تظاهــرات النارصيــة قبــل أيــام ، أمــر الســيد 
رئيــس الــوزراء مصطفــى ألكاظمــي قبــل يومــن تشــكيل لجنــة ) عليــا ( برئاســة ضابــط 
ــن  ــة واألم ــاع والداخلي ــن وزاريت الدف ــرة م ــب كب ــاط برت ــة ضب ــة ، وعضوي ــة عالي برتب

الوطنــي ألجــراء التحقيــق باألحــداث التــي جــرت يف النارصيــة قبــل أيــام  .   

علينــا قبــل أن نســجل رقــام جديــدا مــن أرقــام لجــان التحقيــق أن نبحــث بشــكل جــاد 
ــل الشــباب بالرصــاص الحــي ، وان نتعــرف بشــكل جــاد أيضــا عــن مشــكلة  عمــن يقت
اهــل النارصيــة ، وأن نتمعــن جيــدا يف أســامء ومواصفــات املســؤولن والحــكام فيهــا مــن 
ناحيــة النزاهــة واالســتقاللية والضمــر يف العمــل ، وأن نســتمع للمطالبــات الشــعبية التــي 
ترددهــا مجاميــع الشــباب اهازيجــا وأناشــيد ، وأن نحــرم دمــاء أبنــاء النارصيــة والعــراق 
عمومــا وهــي ســتبقى عالقــة يف رقــاب جميــع املســؤولن ممــن ابتــى بتهمــة املســاهمة 
واملشــاركة واألمــر رسا او جهــارا باتخــاذ القســوة ومواجهــة التظاهــرات الســلمية بالقــوة 

املفرطــة . 

مــن يبحــث بضمــر عــن أســامء القتلــة ومراكزهــم يشــخصهم جيــدا ، ومــن يتجــول بن 
أزقــة شــارع الحبــويب وفــوق جــرس الحضــارات وشــارع النبــي إبراهيــم الخليــل ســيدرك 
حجــم الخســارة التــي ابتــى بهــا العــراق ،هــل ســتحقق اللجنــة املشــكلة يف قضيــة مقتــل 
أبنــاء النارصيــة لتعلــن للشــعب العراقــي ولرئيــس الــوزراء أســامء القتلــة ؟ وســننتظر !!!

زهر كاظم عبود
 يف العــراق ال يســتقيم وطــن وال تتشــكل 
دولــة مــن دون الســر يف عجلــة السياســات 
التــي تنتقــل بالعــراق مــن كيــان او كيانــات 
سياســية مــا قبــل الدولــة اىل عــراق الدولــة 
الوطنيــة.. وكيــام يتشــكل عــراق الدولــة 
فيــه  دميقراطــي  تحــول  كل  فــإن  الصــح 
مســارا  بوصفــه  إال  يفــرس  ال  ان  ينبغــي 
وتحالفــات  حزبيــة  تعدديــة  أدواتــه 

سياســية؛ ألن الدميقراطيــة مــن حيــث املبــدأ ليســت عقيــدة ننارصهــا 
مقابــل مــن يناهضهــا، وال هــي مذهــب نقدســه مقابــل مــن يدنســه، 
وال ايديولوجيــا نتقاتــل مــن اجلهــا ضــد مــن يتقاتــل ضدهــا، وال هــي 
آليــة نتوســل أدواتهــا لنتســلق الســلطة مــرة ونتخــى عــن أدواتهــا مــرة 
أخــرى يك ال ننــزل عــن منصــات التســلط. مبعنــى آخــر، إن الدميقراطيــة 
ــل  ــات وتعم ــر التنوع ــم وتؤط ــة تض ــة متكامل ــر ومامرس ــة فك منظوم
ضمــن حركــة تحالفــات ومســارات تحســن إدارة التنوعــات، وعــى 
ــزءا  ــون ج ــن أن تك ــة ال ميك ــة الحركي ــك املنظوم ــإن تل ــك ف ــاس ذل أس
مــن نشــاط حــزب ســيايس وال ميكــن أن تجــّر باســم حــزب، وال ميكــن 

ــزب. ــة لح ــة او خلفي ــة جانبي ــزب وال واجه ــة بح ــون ملحق أن تك

إن  نقــول  الصــح  العــراق  مواصفــات  اســتكامل  ســياق  ويف   

ــة...  ــل الدول ــا قب ــراق م ــس ع ــة ولي ــراق الدول ــو ع ــراق ه ــذا الع ه

ــراق  ــة .... وع ــة الجهوي ــس املحاصص ــة، ولي ــة الوطني ــراق املصلح وع

ــتقالل  ــراق االس ــس ع ــي، ولي ــتقالل الوطن ــرة باالس ــة املؤط الدميقراطي
امللــوز بالدميقراطيــة وليــس عــراق الدميقراطيــة املطعمــة بالســيادة.... 

ــة  ــدة املعدوم ــراق الوح ــس ع ــدة، ولي ــد للوح ــاد الصاع ــراق االتح وع

ــراق  ــس ع ــي، ولي ــاين التكمي ــؤول الب ــراق املس ــاد، وع ــة لالتح الهابط

ــب  ــراق مأسســة املناصــب ال تنصي ــري.... وع ــدام التصف املســؤول اله

األشــخاص... وعــراٌق يخــاف فيــه الفاســد، ال عراقــا يخــاف مــن فاســد... 

ــه  ــأى بنفس ــا ين ــة، ال عراق ــة والحري ــا العدال ــرط يف قضاي ــراٌق منخ وع

عــن قضايــا العدالــة والحريــة لشــعبه ولــكل الشــعوب... وعــراق 

ــع وطــن«... وعــراٌق يســتحر املــايض  ــد وطــن« ، ال عــراق »نبي »نری

للتذكــر بحســناته ومغــادرة ســيئاته، ال عراقــا يســرجع املــايض ليعيــش 

ــراق  ــاء، ال ع ــتقبل أحي ــل ملس ــاء يعم ــراق أحي ــه... ع ــاش من ــه ويعت ب

ــة االســتقالة، ال  ــه ثقاف ــم أمــوات.. عــراٌق يعــرف حكام ــاء يحكمه أحي

ــم  ــراٌق يفه ــتطالة... وع ــة االس ــه ثقاف ــول حكام ــش يف عق ــا تعش عراق

التاريــخ ويتفهــم الحــارض ويعشــق املســتقبل، ال عراقــا يعيــش التاريــخ 

ــه  ــر اىل تنوعات ــراٌق ينظ ــتقبل.... وع ــره املس ــارض ويك ــراوح يف الح وي

ــوب  ــن ثق ــه م ــا ينظــر الي ــس عراق ــراق الواســعة، ولي ــواب الع ــن اب م

ــة... ــة الضيق ــة واملناطقي ــة والعرقي ــة املذهبي ــه الجهوي تنوعات

 وأخــرا العــراق الصــح هــو عــراق التوأمــة إن مل نقــل عــراق الــزواج 

مســتوى  عــى  والدميقراطيــة  الوطنــي  االســتقالل  بــن  الكاثوليــي 

التعامــل مــع الخــارج بعــد أن يتطهــر مــن وســاخة الوجــود العســكري 

ــى أن  ــا. ع ــيكنس أفقي ــا وإال س ــه عمودي ــن أرض ــل ع ــي بالرحي األجنب

يتــالزم تحقــق هــذا الرحيــل مــع طــالق العــراق األبــدي مــن املحاصصــة 

املقيتــة والفســاد الوســخ عــى مســتوى التعامــل يف الداخــل.

 ال دميقراطية من دون استقالل 
والعكس صحيح من يقتل شباب النارصية ؟

 أ.د.عامر حسن فياض 
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بحقــوق  لهــم 
ومــا   ، املواطنــة 
ــيكولوجيا  ــل س حص
شــعورهم  ان 
بـ)األحقيــة( دفعهم 
يعتــروا  ان  اىل 
ملــكا  العــراق 

ــوا  ــم عزل لهم..فتقاســموه دون خوف،ألنه

مبنطقــة  ونفســيا  لوجســتيا  انفســهم 

محصنــة أمنيــا ومهابــة بســفارة الدولــة 

الدكتاتور،نجــم  نظــام  اســقطت  التــي 

حاكــم  اىل  الســيايس  تحــول  أن  عنهــا 

ســيكولوجيا  االســتبداد  مســتبد.ويعني 

شــعور الحاكــم بخــوف يتنامــى اىل قلــق..

خطــر  مــن  رعــب  حالــة  اىل  يتصاعــد 

واألعتبــاري. الشــخيص  وجــوده  يتهــدد 

فــان  هــذه  الرعــب  حالــة  مــن    

ــة  ــش حال ــد تعي ــيايس الفاس ــخصية الس ش

اىل  تضطــره  ووجــداين  فكــري  تناقــض 

عليهــا  بأنواعــه.زذ  النفــاق  ميــارس  ان 

الفاســد  الســيايس  الحاكــم  شــخصية  ان 

ارتكبــوا  انهــم  بالصالفة..فمــع  تتصــف 

جرائــم فســاد مــا حصــل لهــا مثيــل يف 

فيــام  وأذلّوهــا  النــاس  التاريخ،وافقــروا 

هــم يعيشــون برفاهيــة ســالطن كانــوا 

قبلهــا يبيعــون )الخــردوات( ويعيشــون 

اعتــذروا  مــا  )الصدقات(،فانهــم  عــى 

يعــّد  ارتكبــوه   مــا  ان  مــع  لشــعبهم 

جرائــم كــرى. بــل ان رئيــس وزراء افســد 

رصح  العراق،الــذي  تاريــخ  يف  حكومــة 

لــو  للفســاد  ملفــات  لديــه  بــأن  علنــا 

ســافلها،وخان  عاليهــا  ألنقلــب  كشــفها 

اآلن  كشــفها..اعلن  بعــدم  االمانــة 

)2021( بأنــه يعمــل ألن يكــون رئيــس 

وزراء العــراق القادم!..مــا يعنــي أنهــم 

األنتخابــات  لكســب  يعــّدون  بــدأوا 

املبكــرة حتــى لــو تتطلــب األمــر قتــل 

البابــا  رســائل  آخرين..ولتذهــب  مئــات 

اىل رومــا! الريــح عائــدة  مــع 

 البابا يف العراق

عــن  فرنســيس   البابــا  يختلــف   
متعاطــف  بأنــه  البابــوات  مــن  ســابقيه 
ــد  ــم، وض ــت دياناته ــا كان ــراء اي ــع الفق م
شــعوبها،وأنه  تضطهــد  التــي  الســلطات 
نصــر املغلوبــن عــى أمرهم.ومــن هنــا 
ــدوا  ــم وج ــون مبحبة،ألنه ــتقبله العراقي اس
مبختلــف  للجميــع  فــرح  مصــدر  فيــه 
ــى  ــملت حت ــي ش ــم الت ــم وطوائفه دياناته
رســمي  اســتقبال  لــه  الكاكائين،وجــرى 

بقداســته. يليــق  حافــل 

البابا .. يوبخ سياســين

ــا يف  ــف الباب ــط كش ــق فق ــامن دقائ   بث
كلمتــه امــام السياســين حقيقــة مــا يجــري 
تفاصيلها!،وخاطبهــم  بــكل  العــراق  يف 
ــي  ــة الت ــح الخاص ــاف املصال ــه بايق بالوج
للفســاد.  والتصــدي  باملواطــن  تهتــم  ال 
صــوت  بــح  خجلوا،فقبلــه  اظنهــم  وال 
لألصــالح  لهــم  دعوتهــا  مــن  املرجعيــة 
ورفــض  الفاســدين،  حيتــان  ومحاكمــة 
قادتهــم..ومل  مقابلــة  السيســتاين  الســيد 

. يخجلــوا

رســائل زيارة البابا

هــذه  بشــأن  التحليــالت  تتعــدد 
الرســائل،وميكن تحديــد اهمهــا بثالثــة :

مرجعيــة  عــى  األوىل:توكيــده 
اىل  دعوتــه  يعنــي  ابراهيم،مــا  النبــي 
الديانــات  اتبــاع  بــن  بســالم  التعايــش 
واألســالم. واملســيحية  الثالثة:اليهوديــة 

مســيحيي  مــع  :تضامنــه  الثانيــة   
داعــش  مــن  اصابهــم  ومــا  العــراق 
يف  منهــم  يبــق  مل  واملتطرفن،الذيــن 
كان  ان  بعــد  الفــا   400 ســوى  العــراق  
عددهــم يزيــد عــى مليــون ونصــف قبــل 
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والثالثــة : لقــاؤه بالسيســتاين الــذي يعــّد 
ــا رأس الكنيســة  ــا يلتقــي فيه األول تاريخي
يف  الشــيعية  باملرجعيــة  الكاثوليكيــة  
ــوي  ــوار االخ ــق الح ــدف تعمي ــراق به الع
مــع شــخصيات دينيــة مهمــة، واعرافــا 
ــع  ــو املرج ــتاين ه ــان السيس ــا ب ــن الباب م
عددهــم  يبلــغ  الذيــن  للشــيعة  االعــى 

وخارجــه. العــراق  داخــل  يف  مليونــا   200
ــه يفــرض أن  ــا فأن ــاء كان مغلق ومــع ان اللق
االنســانية  االخــوة  لوثيقــة  اســتكامال  يــأيت 
ظبــي  ابــو  يف  االزهــر  شــيخ  مــع  املوقعــه 
مواقــف  لهــام  كليهــام  وأن  )2019(،ســيام 
انســانية وتوحدهــام مقولــة األمــام عــي : 
الديــن أو  لــك يف  ،امــا أخ  النــاس صنفــان 

نظــر لــك يف الخلــق .

  وأرى ان اهمهــا بالنســبة للعراقين:اعالنــه 
اســتفردوا  الذيــن  ضــد  معهــم  الوقــوف 
انجــازا  والروة،وتحقيقهــا  بالســلطة 
)الهويــة  احيــت  بــأن  جميــال  ســيكولوجيا 
الوطنيــة( التــي توّحــد العراقيــن باالنتــامء 
لوطــن حضــارات وتعــدد أديان،اماتهــا قــادة 
ــاعوها  ــة واش ــة الطائف ــوا هوي ــون غلّب طائفي
حــرب  يف  اآلالف  ضحيتهــا  راح  بتحريــض 
ــل  ــي اىل ان يقت ــا العراق ــوا فيه ــخيفة اوصل س
أخــاه اآلخــر ملجــرد ان اســمه )عمــر او حيــدر 

رزكار!(. او 

السياســيون .. هل سيســتحيبون؟

 لن يســتجيب السياســيون الفاسدون،وقادة 
البابــا  لرســائل  الســيايس  األســالم  أحــزاب 
بــأن  سيكوسياســية،نوجزها  ألشــكالية 
زمــن  الخــارج  يف  كانــوا  الذيــن  األشــخاص 
الســلطة  الدكتاتوري،واســتلموا  النظــام 
)ضحيــة(.. أنفســهم  بعد)2003(،اعتــروا 

نشــأ  هــذه  الضحيــة  ســيكولوجيا  ومــن 
األســتفراد  بـ)األحقيــة( يف  الشــعور  لديهــم 
ــن  ــن العراقي ــن مالي بالســلطة والروة،معتري
الطاغيــة  لنظــام  موالــن  امــا  الداخــل  يف 
مرشوعيــة  خانعن..وأنهم،بنظرهــم،ال  أو 

أ.د.قاسم حسن صالح
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عــى  التجــاوزات 
بالرغــم  حقوقهــن، 
محميــة  أنهــا  مــن 
العراقــي  بالدســتور 
أوضاعــاً  ويعشــن 
بســبب  مؤملــة 
األمنيــة  الظــروف 
املســتقرة،  غــر 

كــام  واملطلقــات،  األرامــل  أعــداد  وزيــادة 
تــّدل عــى ذلــك أرقــام وجــداول وإحصائيــات 
ــاع  ــع ارتف ــن م ــذا يتزام ــط، وه وزارة التخطي
ــه  ــات مــن التعليــم مبراحل نســب تــرسب الفتي
املختلفــة، وغيــاب تكافــؤ الفــرص للحصــول 
عــى عمــل ونــدرة الرامــج الحكوميــة لتأهيــل 
النســاء والفتيــات لتمكيهــن اقتصاديــا لضــامن 

العمــل. فــرص 

تذكراملؤسســات  نــوّد  املناســبة  وبهــذه 
الدوليــة أنــه مــا زالــت اآلالف مــن النســاء 
العراقيــات األزيديــات وغرهــن اللــوايت تــّم 
ســبيهن مــن قبــل عصابــات داعــش منــذ 2014 
ــات  ــاء والفتي ــات النس ــر ومئ ــوالت املص مجه
إىل  بحاجــة  هــن  الناجيــات  الضحايــا  مــن 
النفســية واملعنويــة وتوفــر فــرص  الرعايــة 

جديــدة للحيــاة لهــن.

ــوري  ــر الذك ــن الفك ــوم م ــرأة للي ــاين امل وتع
إنســانية  الــال  املامرســات  يحمــي  الــذي 
تجاههــا، ويشــجع عــى زواج القــارصات وزواج 
النهــوة والفصليــة وقوانــن تخفــف أحــكام 
ــل  ــة غس ــدة بحج ــاء املتزاي ــل النس ــة قت جرمي
العــار وحاميــة الــرشف. ويف ظــل األوضــاع 
ــا  ــا بســبب جائحــة كورون ــا عاملن ــّر به ــي مي الت
باتــت املــرأة تعــاين املزيــد مــن العنــف األرسي 
وتقــدم الجهــات املعنيــة أرقامــاً مخيفــة بهــذا 

ــأن. الش

ــرأة  ــع دور امل ــارة اىل تراج ــك اإلش ــود كذل ن
ــع  ــة املجــاالت، وباألخــص يف مجــال صن يف كاف
القــرارت السياســية واالقتصاديــة، بالرغــم مــن 
أن نســبة النســاء يف برملــان العــراق 25% ، ويعّد 
مــن أول البلــدان العربيــة التــي تبنــت تنفيــذ 
القــرار الــدويل 1325منــذ ســنوات لدعــم متكن 
ــق الســالم واألمــن،  ــرأة يف تحقي ومســاهمة امل
كــام تــّم اطــالق خطــة العمــل الوطنيــة الثانيــة 

لتمتــد بــن اعــوام 2021 اىل 2024 .

ــاء  ــب بإلغ ــة نطال ــبة العاملي ــذه املناس يف ه
املــرأة،  بحــق  املجحفــة  الترشيعــات  كافــة 
ــل  ــم غس ــارصات وجرائ ــح زواج الق ــي تبي والت
للحاميــة  الرادعــة  القوانــن  العــار وترشيــع 
مــن العنــف األرسي، ورفــض كل اشــكال العنــف 
واالنتهــاكات املمنهجــة التــي تواجههــا النســاء .

 الثامن من اذار ونضال الحركة النسوية العراقية

ــي  ــن أجــل الســلم والتحــرر الوطن – النضــال م
والدميقراطيــة.

– النضال من أجل حقوق املرأة ومســاواتها

– لنضال من أجل حامية الطفولة وســعادتها

ــي  ــل العلن ــق العم ــى ح ــة ع ــت الرابط وحصل
عــام 1958، وفتحــت لهــا مقــرات وفروعــاً يف كافــة 
أنحــاء العــراق وقّدمــت مرشوعــا تحــت اســم 
)قانــون األحوال الشــخصية رقــم 188 لعام 1959(، 
وشــهدت الحركــة النســوية تحجيــام وتراجعــا بعــد 
انقــالب شــباط 1963 وإلغــاء عمــل املنظــامت 
املدافعــة عــن حقــوق املــرأة ولكنهــا اســتأنفت 
نشــاطها بإعــادة )رابطــة املــرأة العراقيــة( صالتهــا 
بعضواتهــا بعــد عودتهــا للعمــل يف االعــوام 1964-

1965، ويف عــام 1969عــادت الرابطــة إىل النشــاط 
بعقــد كونفرنــس موســع نظمتــه الرابطــة لتــدارس 

أوضــاع املــرأة، مبشــاركة نســاء مــن عمــوم مناطــق 
ــل  ــازة عم ــى إج ــا ع ــدم حصوله ــم ع ــراق رغ الع
ــاش  ــبعينات انتع ــف الس ــنوات منتص ــهدت س وش
الحركــة النســائية عــى نطــاق جامهــري وحصــول 
املــرأة عــى مكاســب جديــدة نتيجــة لنضــاالت 
املــرأة وتأثــرات الســنة العامليــة للمــرأة 1975، 
واتخــذت الرابطــة قــراراً بتجميــد نشــاطها كإجــراء 
اضطــراري نظــراً للهجمــة الواســعة التــي واجهتهــا 
ــة يف  ــزة األمني ــل األجه ــن قب النســاء الناشــطات م
ــة، ويف  ــات القمعي ــابق واملامرس ــام الس ــن النظ زم
شــباط 1979 قــررت ســكرتارية الرابطــة إلغــاء 
قــرار التجميــد والعــودة إىل النشــاط للدفــاع عــن 

ــا. ــرأة وحقوقه امل

ومبناســبة الثامــن مــن آذار نقــدم باســم رابطــة 
املــرأة العراقيــة أجمــل التهــاين للنســاء يف كل بقــاع 
العــامل، وهــن يخضــن نضــاالً متعــدد األوجــه، 
متنــوع اآلليــات، لتنــال املــرأة حقوقهــا املرشوعــة 
واملدونــة يف الرشعــة الدوليــة والدســاتر الوطنيــة، 
ــدر أو ذاك،  ــذا الق ــا به ــا دامئ ــم تجاوزه ــي يت والت
وألســباب عديــدة مــن قبــل القــوى السياســية 

ــدان. ــات البل ــام سياس ــكة بزم ــذة واملاس املتنف

ويف العــراق، مازالــت النســاء يواجهــن اســتمرار 

 شمران مروكل 
 تعتــر ثــورة العرشيــن هــي البدايــة للحركــة 
ــف، حــن ســاهمت  ــة يف الري النســوية العراقي
املــرأة يف الثــورة وبأســاليب مختلفــة منهــا 
واألســلحة  املــؤن  نقــل  يف  الثــوار  مســاعدة 
اإلنكليــز،  ضــد  للنضــال  الرجــال  وتشــجيع 
ــع  ــعر لرف ــج والش ــاء األهازي ــق إلق ــن طري ع
الحــامس ومواجهــة استشــهاد األبنــاء واألخــوة 

بشــجاعة.

اللجــان  تشــكّلت  بغــداد  العاصمــة  ويف 
بجمــع  وتكفلــت  الثــوار،  لدعــم  النســائية 
الترعــات والرويــج ألهــداف الثــورة التــي 
ــي  ــي الوطن ــو الوع ــة األوىل لنم ــر املدرس تعت
التــي مهــدت الطريــق النتشــار األفــكار الداعية 
الحيــاة  يف  املــرأة  ملشــاركة  املجــال  إلعطــاء 
الثقافيــة واالجتامعيــة، ومتــت عــى مراحــل 
ازديــاد  واألربعينــات  الثالثينــات  ولســنوات 
ــم  ــة للتعلي ــل املختلف ــات يف املراح ــدد الفتي ع
السياســية  الحيــاة  يف  الفعليــة  واملشــاركة 
ــدار  ــا واص ــى اهدافه ــامت تتبن ــيس منظ وتأس
وتدافــع  بلســانها  تنطــق  ومجــالت  صحــف 
املــرأة  قضيــة  بــن  والربــط  حقوقهــا،  عــن 
والقضيــة الوطنيــة مبشــاركتها يف التظاهــرات 
للمطالبــة بالخبــز والحريــات، وتنفيــذ العديــد 
مــن النشــاطات االجتامعيــة والثقافيــة وطــرح 
قضايــا تتعلــق بحقــوق املــرأة للنقــاش، وكانــت 
وعيهــا  لتطــور  ونتيجــة  العراقيــة  للمــرأة 
الســيايس وحســها الوطنــي مشــاركة فعالــة 
ــة(  ــهدت )بهيج ــون 1948 واستش ــة كان يف وثي
التظاهــرة  تعرضــت  أن  بعــد  الجــرس  فتــاة 
للقمــع، وكانــت تلــك بدايــة حملــة رجعيــة 
ــن  ــم عليه ــالت والحك ــاء املناض ــال النس العتق

بالســجن ملــدد مختلفــة.

ــة النســوية  ويف الخمســينات تطــورت الحرك
طابــع  ذات  منظــامت  بتأســيس  العراقيــة 
تركيبتهــا وتوجهاتهــا  مــن حيــث  جامهــري 
مــن  عــدد  وتقــّدم  ونشــاطاتها،  وأهدافهــا 
النســاء التقدميــات بطلــب إلجــازة منظمــة 
املــرأة”،  تحريــر  “جمعيــة  باســم  نســائية 
ــرأة  ــا امل ــن قضاي ــع ب ــا بالجم ــزت أهدافه متي
الخاصــة والقضايــا الوطنيــة العامــة، ولكنهــا 
آنــذاك،  الداخليــة  وزارة  قبــل  مــن  تجــز  مل 
موســع  اجتــامع  ويف   1952-  3  –  10 ويف 
للطليعــة التقدميــة مــن النســاء العراقيــات 
ــاع  ــة الدف ــيس )رابط ــن تأس ــن يف بغدادع أُعل
كمنظمــة  العــراق(،  يف  املــرأة  حقــوق  عــن 
نســوية دميقراطيــة جامهريــة تضــّم نســاء 
ــن  ــن واتجاهاته ــالف طبقاته ــى اخت ــراق ع الع
السياســية ومعتقداتهــن الدينيــة والتــي تحــول 
اســمها عــام 1959 إىل )رابطــة املــرأة العراقيــة( 

وحــددت أهدافهــا يف:
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بــل هــي حاجــة إنســانية ، بــل املقصــود كــام 
ــة  ــح ، أي ثقاف ــب الناج ــة الطبي ــّبهنا بثقاف ش

... أمنيــة 

أن  قبــل كل يشء  املنتســب يجــب  فهــذا 
يعــرف معنــى ) األمــن ( ، حيــث تطــور كثــراً 
أمــن  فهنــاك   ، وهــدف  ومضمــون  كأفــق 
الوطــن ، وأمــن األرسة ، وأمــن الشــارع، وأمن 
أمــا   ... وهكــذا   ، الشــعب  وأمــن  الثقافــة 
إذا اقتــر معنــاه فقــط يف حاميــة الوطــن 
باملعنــى الكالســيي فهــي ثقافــة بائســة جــداً، 
ــل ... ــن ( كمث ــردة )األم ــا مف ــر هن ــا أذك وأن

املنتســب  يطلــع  بــأن  شــك  هنــاك  وإاّل 
ــا يف  ــوق االنســان وتطبيقاته ــي عــى حق األمن
ــأن  ــك ب ــن ش ــاك م ــل هن ــاك ، وه ــا وهن هن
ــف  ــي أن يتثق ــب األمن ــن املنتس ــوب م املطل
؟  شــعبه  ومشــاكل   ، بلــده  جغرافيــة  عــى 
ــأن يتقــن املنتســب  ــاك مــن شــك ب وهــل هن
األمنــي بعــض فنــون حــرب العملــة التــي 
ــدد  ــي ته ــروب الت ــر الح ــن أخط ــت م أصبح
اقتصــاد الشــعوب خاصــة املســتضعفة ؟ وهــل 
ــي  ــن املنتســب األمن ــن شــك أن يتق ــاك م هن
بعــض دروب ومناهــج التحليــل الســيايس ؟ 
ــي  ــب األمن ــع املنتس ــك أن يطل ــن ش ــل م وه
عــى بعــض تقاليــد وثقافــة وأعــراف شــعبه ؟ 
ــي  ــن شــك أن املنتســب األمن ــاك م وهــل هن
يجــب أن يطلــع عــى بعــض علــوم الجرميــة ؟ 

يتســلح  ال  الــذي  األمنــي  املنتســب  أن 

بثقافــة جيــدة ، تتصــل مبهنتــه ورســالته ، إمنــا 

مبثابــة موظــف عــادي مهــام كانــت رتبتــه 

ــة ،  ــرد آل ــو مج ــا ه ــة ، إمن ــه الوظيفي ودرجت

وليــس حركــة وحيويــة وعطــاء .

إن  والحقيقــة 

هــذا  تحقيــق 

الشــمويل  الفهــم 

بالنســبة  لألمــن 

ــي  ــب األمن للمنتس

ال  أن  يجــب 

يقــع عــى عاتــق 

ــل يجــب أن تســاهم  املنتســب وحــده ، ب

دوائــر الجهــاز األمنــي بتوفــر مســتلزمات 

ــة  ــع خط ــب أن تض ــة ، ويج ــذه الثقاف ه

الوســيلة  هــذه  طريــق  عــى  محكمــة 

... واحــد  آن  يف  والغايــة 

املطلــوب تثقيــف رســمي عــر كراســات 

ســهلة اللغــة ، هــذه الكراســات ليســت 

مدرســّية ، أي ليســت ضمــن الدراســات 

للتثقيــف  كراســات  بــل   ، االكادمييــة 

العــام ، تتجــدد دامئــاً ، بــن فــرة وأخــرى 

تتصــل  التــي  املســتجدات  تحمــل   ،

باألمــن وشــؤون األمــن ، ولســت أدري 

ــه  ــة التوجي ــاك فرقــة أو لجن إن كانــت هن

ال  أو  األجهــزة  هــذه  مثــل  يف  املعنــوي 

مــن  فــان  باإليجــاب  ذلــك  كان  فــإن   ،

صلــب التوجيــه املعنــوي هــو التثقيــف 

الــذي  املعــارص  باملعنــى  األمــن  عــى 

ــا  ــذي طامل ــدود ، ال ــوم املح ــاوز املفه يتج
يتخــذ صيغــة ضيقــة ، حاميــة الحقــوق 
ــة  ــة والداخلي ــر الخارجي ــة املخاط ومواجه
ــن كل يشء  ــي أم ــوم يعن ــن الي ــل األم ، ب
يتصــل بحاميــة الوطــن والشــعب ، وعليــه 
ــي  ــب األمن ــد املنتس ــوب تزوي ــان املطل ف
بثقافــة أمنيــة مســتوعبة ، عــر محــارضات 
وكراســات وحلقــات درس وتعليــم ، وأن 
ــن  ــزأ م ــزءاً ال يتج ــك ج ــان ذل ــون إتق يك
املقدمــة  ويف   ، الوظيفــي  االســتحقاق 

. الوظيفــي  والتــدرج  الرقيــة 

وهنــا اقــرح عــى الجهــات األمنيــة ـ 
مــع اعتــذاري ألهــل االختصــاص ـ تزويــد 

املنتســب األمنــي بقامــوس علمــي يــرشح 

األمــن  تخــص  التــي  املصطلحــات  أهــم 

ــاً ... ــة وهدف ــى ووظيف معن

 برنامــج متواضع نحو إصــالح األجهزة األمنية

غالب حسن الشابندر
ــة  ــابقة تعرَّضــُت اىل جمل ــات س  يف حلق
مــؤرشات تحــول دون تأســيس منظومــة 
أمنيــة مهنيــة ناجحــة ، تــؤدي أدوارهــا 
مــن  وكان   ، واقتــدار  بأمانــة  الرئيســة 
 ، الوظيفــي  التضخــم  املــؤرشات  هــذه 
التعيــن  يف  واملنســوبية  واملحســوبية 
والتوظيــف ، واالخــراق الحــزيب واألرسي ، 
ــيق  ــدام التنس ــخيص ، وانع ــور الش والتمح
ــة  ــات األمني ــام والجه ــف األقس ــن مخنل ب
ــا ... ــة ، وغره ــزة خارجي ــاط بأجه واالرتب

هنــاك مــؤرش آخــر ، هــذا املــؤرش يحتــل 
العمــل  تأصيــل  يف  مهمــة  خصوصيــة 
ووطنيــاً  حرفيــاً  وتوطيــده   ، األمنــي 
وإنســانياً ، ذلــك هــو الثقافــة ، وال أقصــد 
تعريفــات  يف  جــاء  مــا  هنــا  بالثقافــة 
علــامء االنروبولجيــا واالجتــامع ، وإمنــا 
ثقافــة االختصــاص ، فاالختصــاص بعلــم 
أو  املهــن  مــن  مهنــة  أو  العلــوم  مــن 
مهــارة  تعنــي  ال  الحــرف  مــن  حرفــة 
يكــون  كان   ، فقــط  وتطبيقيــة  نظريــة 
العــارف   ، املختــص  الطبيــب  هنــاك 
باختصاصــه علميــاً ،البــارع يف تطبيقــه ، 
ــب  ــل بالط ــا يتص ــاً مب ــون مثقف ــل أن يك ب
، وكونهــا حاجــة  إنســانية  كونهــا مهنــة 
اجتامعيــة ، وكونهــا أمانــة ورشفــاً، وإن 
ــامل  ــط هــو الع ــس فق ــب الناجــح لي الطبي
مبــا اختــص بــه مــن مــرض ، وبــارع يف 
بــل هــو   ، العــالج  التشــخيص وتحديــد 
الــذي يتعامــل مــع مريــض وليــس مرضــاً، 
يتعامــل مــع إنســان وليــس مــع بــدن 
خالــص ، وإىل غــر ذلــك مــن مقربــات 
ــى للطــب والطبيــب. تصــب يف هــذا املعن

موظفــاً  ليــس  األمنــي  املنتســب 
 ، ماكنــة  كأمنــا  دوره  يــؤدي   ، كالســيكياً 
تأديــة واجــب ، يبــارش عملــه يف ســاعة 
ــاعة  ــه يف س ــن عمل ــي م ــددة ، وينته مح
محــددة ، بــل املنتســب األمنــي أكــر مــن 
ــه ، أو  ــل عمل ــا يكمِّ ــر ، وإن م ــك بكث ذل
ليــس   ، الثقافــة  هــو  بوظيفتــه  يرتقــي 
فهــذه   ، التقليــدي  باملعنــى  الثقافــة 
ســواء  ذاتهــا  بحــد  مطلوبــة  الثقافــة 
 ، غــره  أو  األمنــي  للمنتســب  بالنســبة 
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الكفــاءة بســبب تطــور وســائل  بنفــس  جنــب 
ــام يف  ــاك تقســيم للعمــل ك ــد هن ــاج ، ومل يع االنت
ــل ،  ــه كالرج ــدة املادي ــى القاع ــراة ع ــابق فامل الس
وعندمــا اتيــح لهــا التعليــم كانــت تجــاري الرجــل 

ــه ــن من ــاالت احس ــض الح ويف بع

الرجــل  بــن  التســاوي  الراســامليه  حققــت 
ــا اىل الرجــل ومتعلمــه  ــراة تعمــل جنب ــراة فامل وامل
شــانها شــان الرجــل ، اذن هــذا هــو التســاوي 
املاديــة  القاعــدة  او  بينهــام  املــادي  القاعــدي 
ــود  ــم وج ــن رغ ــل ، لك ــع الرج ــراة م ــاوي امل لتس
هــذه القاعــدة املاديــة والترشيعــات العريــة 
ــاالت  ــة املج ــل يف كاف ــراة بالرج ــاوت امل ــي س والت
، اال اننــا نــرى ان املــراة مــا زالــت تعــاين مــن 
العنــف واالغتصــاب والتميــز يف ارقــى املجتمعــات 
، فهــل لهــذه الظاهــرة دور للمــراة فيهــا؟ عــى 
املــرأة ان تفهــم انهــا ليســت ســلعه ، وان بــدا 
هــذا االمــر يف مخيــالت الكثــرات ، فمتــى مــا 
تحــررت املــراة مــن نظرتهــا هــذه اىل نفســها ، 
ــاواتها ، اذ  ــه ملس ــدة املتين ــت القاع ــد بن ــون ق تك
ــرأة  ــاواة امل ــة مس ــد يف قضي ــة الجس ــى للغ ال معن
والتــي اصبحــت ســلعة رائجــة لحضــور املــرأة ، 
فظاهــرة تعــري النســاء ومــن خــالل منظــامت 
كــام يف منظمــة » الفيمــن« ظاهــرة تكــرس دونيــة 
املــراة وان ظهــرت امــام االعــالم قمــة تحــرر املــرأة 
، ان ظاهــرة تعــري املــرأة كنــوع مــن االحتجــاج ال 
تخــدم قضيــة املــراة وامنــا هــي يف مضمونهــا العــام 
اقتنــاع يتبعــة مامرســة يدلــل عــى الســطحية 
الفكريــة ويدلــل عــى ان جســم املــراة هــو محــور 
املــراة  لدونيــة  تكريــس  بالتــايل  وهــو  النــزاع 
وتســليع مــا متلــك ، ولذلــك نقــول عــى املــراة 
نصــب  تضــع  وفقــط   ، مبســؤولياتها  االضطــالع 
ــع  ــة م ــاواة الكامل ــدة املس ــى قاع ــا ع ــا انه اعينه
ــرأة  ــى امل ــوال ،ع ــس ق ــا ولي ــرا واقتناع ــل فك الرج
فــرض اجندتهــا املســتقبلية ، ويكفيهــا اســتهتارا 
تُقــدم خدمــة  ولعبــا بجســدها ، وهــي بذلــك 
مجانيــة للقــوى الرجعيــة ، ال تــزال املــرأة يف كثــر 
ــل  ــة وخاصــة فرنســا اجرهــا اق ــدول الغربي مــن ال
مــن الرجــل حســب القانــون )by law( ، وهــذا 
عقبــة كــرى يف اكــر الــدول املتقدمــة امــام املــرأة 
ان   ، ودونيتهــا  املــرأة  اســتغالل  عــى  وتاكيــدا 
مســاواة الرجــل باملــرأة ليــس يف حريتهــا الليراليــة 
ــع  ــا م ــكل يشء جنب ــل ب ــا ، ب ــى اهميته ــط ع فق
الرجــل ، فمتــى تـُـدرك املــراة ذاتهــا وتحــدد مالمــح 

مســاواتها؟ .

 يف عيد املرأة !

يف املاديــه يف الحيــاه االجتامعيــه. الفلســفه ليســت 
ــع، وان  ــدن الواق ــن ل ــي م ــا ه ــب وامن ــم الغي ــن عل م
ــا  ــا ومكانه ــب واقعه ــن ل ــي م ــه ه ــفه حقيقي أي فلس
ــا  ــع وهن ــذا الواق ــع ه ــه م ــه نتبادل ــا ويف عالق وزمانه
التطــورات  ان  كــام   , للواقــع  مجابــه  تكوالفلســفه 
العلميــة التــي شــهدتها البرشيــة مل تبــدأ بالجملــة مــن 
ــة  ــت نتيج ــل كان ــا( ب ــا وجغرافي ــدة )زماني ــة واح نقط
تفاعــالت هائلــة اســتغرقت االف الســنن وشــاركت بهــا 
معظــم املجتمعــات البرشيــة وان بنســب متفاوتــة. 
ــامل  ــرشت يف كل اراء الع ــه انت ــفه اليوناني ــال الفلس فمث
ســواء عــر الحــروب او عــر التجــاره, وظلــت الفاســفه 
اليونانيــه هــي اســاس القاعــده الفكريــه للفالســفه 
ــذه  ــبب ان ه ــه والس ــه االوروبي ــور النهض ــى عص حت
الفلســفه اليونانيــه كانــت تتناغــم مــع عــر االقطــاع 
تاريــخ  اطــول  عــام وهــو   4000 نحــو  اىل  ااملتــد   ,
ــت  ــه كان ــم ان الفلســفه اليوناني ــى الرغ ــه, وع البرشي
الثــالث  الديانــات  مــع  تتعــارض  مل  انهــا  اال  وثنيــه 
تنكــر  مل  , حيــث  واالســالميه  واملســيحيه  اليهوديــه 
هــذه  تتصــادم  ومل   , وثنيتهــا  رغــم  خالــق  وجــود 
ــا  ــات مب ــات هــذه الديان ــث مل ت ــا , حي ــات معه الديات
يتعــرض مــع قواعــد املجتمــع االقطاعــي. ويف اطــار 
العبيــد دارت  الــراع عــى ملكيــة االرض وملكيــة 
العــر  بدايــة  حتــى  التاريــخ  يف  املعــارك  معظــم 
ــامء  ــط العل ــار نش ــث، ويف ذات االط ــاميل الحدي الراس
والفالســفة يف خدمــة الطبقــة الحاكمــة مبــا ميكنهــا مــن 
تثبيــت الســيطرة. وحيــث ان الطبقــه املســيطره كانــت 
الظلــم واالطهــاد  االقليــه والعــام مــن يقــع عليــه 
لجئــت هــذه الجامعــات باالســتعانه بقــوى غبيــه والــه 
غبيــه لتخليصهــا وكان هــذا منبــع االديــان. ومــن اجــل 
ــد حــدث تقســيم  خدمــة االســياد مــالك االرض والعبي
العمــل بــن الرجــل واملــرأة منذفجــر التاريــخ.. فــاالرض 
تحتــاح اىل قــوة الرجــل الجســميه والغضليــه مــن اجــل 
ــا مــن عــدوان خارجــي واضافــة ارايض  املحافظــه عليه
جديــده مــام تطلــب تجييــش املجتمــع، فقــد تــم رفــع 
ــزل ..  ــه خــارج املن ــة الرجــل و رســم عمل ــة مكان مكان
ــدم  ــذي يخ ــل ال ــه للرج ــزل كخادم ــرأة يف املن ــام امل في
ــادر عــى  ــه ق ــه البدني ســيده. وحيــث ان الرجــل بقوت
حاميــة نفســه والخريــن ، فقــد فــرض عــى املــراه 
ــظ  ــرشف يك تحاف ــة وال ــتار العف ــف س ــي خل ان تختف
ــا ومل تكــن  ــع حقوقه عــى نفســها. وحرمــت مــن جمي
ــراه اليــوم يف املجتمعــات  ــدا مســاوية للرجــل فــام ن اب
ــن  ــا، م ــث عموم ــامل الثال ــات الع ــالمية ، ومجتمع االس
مفاهيــم وقيــم وحقــوق تتعلــق باملــرأة مــا هــي 
الســائدة منــذ خمســة  القوانــن  لتلــك  امتــدادا  اال 
االف عــام .. حيــث ان مجتمعــات العــامل الثالــث ال 
زالــت تعيــش يف نظــم وقواعــد ومنــط انتــاج املجتمــع 
االقطاعــي. ان مجتمعــات االقطــاع افــرزت قوانينهــا 
وحــددت  االقطاعــي  املجتمــع  كافــرازات  وثقافتهــا 
طبيعــة  مــع  يتناســب  مبــا  والرجــل  املــراه  مكانــة 
والصناعــة  النهضــه  عــر  يف   ، االقطاعــي  النظــام 
ــب  ــة اشــكالة ، زاد الطل ــاج بكاف ــورة وتطــور االنت والث
عــى األيــدي العاملــه لتغزيــه الصناعــات املزدهــرة 
واملتطــورة ، تــم زج الرجــال والنســاء واالطفــال يف 
العمــل حيــث يســتطيع كل منهــم العمــل جنبــا اىل 

 ادم عريب 
هــذا  يف  الفرنســية  الكاتبــة  قــول  نســتذكر   
املقــام ، ســيمون دي بوفــوار ، » املــراة ال تُولــد 
امــرأة بــل تُصبــح امــرأة » ، واملقصــود بقولهــا 
هنــا ان املــرأة تُولــد انثــى مختلفــة بيولوجيــا عــن 
الرجــل ومــن ثــم تُصبــح امــرأة ، والقصــد بامــرأة 
هنــا ، كائنــا دونيــا اقــل مرتبــة مــن الرجــل ، وهــي 
ــاي حــال مــن االحــوال  تُريــد ان تقــول ال يجــوز ب
ــرأة  ــة امل ــببا يف دوني ــة س ــة البيولوجي ــار انوث اعتب
ــة اىل  ــل االنوث ــا بتحوي ــام اجتامعي ــو حك ــل ه ، ب
ــة  ــة البيولوجي ــاذا االنوث ــؤال مل ــن الس ــة . لك دوني

ــرأة ؟ . ــة امل ــرارا بدوني ق

يف العالقــات الحيويــه بــن الكائنــات الحيــة ، 
ــى  ــراع ع ــي ال ــاات وه ــن العالق ــوع م ــد ن يوج
االنــاث ، فمثــال يف قطيــع مــن االغنــام ، اىل جانــب 
ــى  ــور ع ــاء ، رصاع الذك ــذاء وامل ــى الغ ــراع ع ال
يف  ذكــور  مبــوت  الــراع  ينتهــي  وقــد  االنــاث 
ــراءزة  ــل غ ــع ، عــى ان االنســان وهــو يحم القطي
ــا  ــا العقــل والفكــر وهــو م ــة يحمــل معه الحيواني
ــا  ــذ ان غادره ــرى من ــات االخ ــن الحيوان ــزة ع ميي
ــة  ــر العاقل ــة غ ــة الغريزي ــة الحيواني ، اذن الطبيع
ــن  ــد م ــوع الواح ــن الن ــراع ب ــة ال ــت طبيع فرض
يف  ذكــوري   - ذكــوري  رصاع   ، الحيــة  الكائنــات 
ــوي ،  ــة رصاع ذكوري-انث ــة او يحمــل يف داخل جانب
هــذا الــراع غريــزي غــر عقــالين جــذورة حاجــات 

ــي . ــن الح الكائ

ســواء كانــت تلــك الحاجــات للحفــاظ عــى 
ــن  ــاة الكائ ــتمرار حي ــاات اس ــن مقوم ــوع او م الن
ــه  ــي ذات ــن وع ــارج ع ــة خ ــورة طبيعي ــي بص الح
ــن  ــع ضم ــد يف القطي ــل يوج ــن ه ــه ، لك الحيواني
العالقــات الحيويــة رصاع االنــاث عــى الذكــور؟ 
ــود،  ــر موج ــل غ ــذا القبي ــن ه ــيئا م ــد ان ش اعتق
ــور،  ــى الذك ــاث ع ــع رصاع ان ــد يف القطي ــال يوج ف
ــاذا  ــئلة : مل ــرح االس ــايل اىل ط ــا بالت ــذا يقودن وه
ــراع ؟  ــذا ال ــاس ه ــا اس ــور ؟ وم ــط رصاع الذك فق
ومــا ســبب تحييــد االنثــى يف القطيــع يف هــذا 
االقويــاء  رصاع  هــو  الذكــور  رصاع   . الــراع؟ 
الــذي اساســة مــا منحتــة الطبيعــة للذكــر مــن 
الجســامين  تركيبــه  يف  الكامنــة  العضــالت  قــوة 
والبيولوجــي املختلــف عــن االنثــى واساســة ايضــا 
هرمونــات  مــن  للذكــر  الطبيعــة  اعطتــه  مــا 
لذلــك   ، العــام  مــدار  عــى  جنــي  اســتعداد 
اداتــه  هــو  الــذي  القضيــب  الطبيعــة  منحتــه 
الجنســية والتــي ال تتــم العمليــه الجنســيه اال بــه، 
مقارنــة مــع االنثــى يف القطيــع التــي لهــا ايــام 
اســتعداد جنــي معــدودة ، ومنحتهــا الطبيعــة 
ــية . ان  ــة الجنس ــة للعملي ــة واملكمل ــة املتلقي صف
االختــالف البيولوجــي اســاس عــدم مســاواة الرجــل 

واملــراة .

ان كافــة تفاصيــل مجريــات التاريــخ وحتــى 
يومنــا هــذا تؤكــد بالتجريــة والوقائــع الحقيقيــة ان 
الوعــي هــو نتيجــة وليــس ســببا , وان النطــورات 
وعلــم  فــن  مــن  االنســانيه  املجــاالت  كافــة  يف 
ــورات  ــة تط ــا هــي اال نتيج ــفه م ــه وفلس وسياس
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متــادت هــذه املواقــف خــالل ســنة 2020 
مســاكنهم  يف  االغلبيــة  تواجــد  نتيجــة 
محجوزيــن، بســبب قواعــد وانظمــة كوفيــد 
التواصــل  صفحــات  مــن  تجعــل  يك   ،19-
او  واذاللــه  االخــر  لجــرح  اداة  االجتامعــي 
لتخوينــه واتهامــه مبــا ال يــريض احــد فقــط 
ــرة  او  ــات بالفك ــذه املجموع ــف له ــه مخال ألن
بالتوجــه او بالوســيلة  او النــه غــر مقتنــع 
بــان  مؤمــن  و  واالكاذيــب  الحقــد  مبســرة 
ــه  ــى صفحت ــه ع ــا يبغي ــرش م ــق يف ن ــكل الح ل
ــر  ــادف غ ــد اله ــامح او بالنق ــن بالتس او مؤم

. الجــارح 

ــات نشــاز  ــا نســتمع اىل معزوف ــا يومي اصبحن
ــة  ــميات حقوقي ــت مس ــد تح ــواق الحق ــن اب م
منهــا حريــة التعبــر، وحــن املناقشــة نقــف 
ــوق  ــة حق ــة يف الئح ــة مهم ــادة قانوني ــام م ام
االنســان تضعــك بــن فــي كامشــة القانــون 
الــدويل حيــث تقــول ان املقابــل يعــر عــن 
رأيــه و وجهــة نظــره انــه يحــايك االخــر بفكــرة 
اورام رسطانيــة   ولكــن اي فكــر.. فكــر كلــه 
ــام جاهــزة لتفجــر  ــون ألغ ــكاد تك ــارات ت وعب
بــارود  براميــل  او  الهــادئ  الحــوار  منصــات 
كبــرة  مشــكلة   انهــا  الصفحــات  ألشــعال 
ودوليــة عنــد الجميــع، حيــث صعوبــة التمييــز 
التعبــر وخطــاب  النظــر وحــق  بــن وجهــة 
هــذه  البعــض  هــذا  فأســتغل  الكراهيــة 
الشــعرة البســيطة بــن القانــون واال قانــون، 
ونــراه ميارســها  يوميــا بقــرع طبــول الحقــد 
عليهــا، فيســب ويلعــن مــن يريــد ويتهــم مــن 
ال يحــب، ويفــري عــى مــن خالفــه، ويكــذب 
بحكــم  الثبوتيــة  الوثائــق  ويــزور  الحقائــق، 
العوملــة والقــدرة االلكرونيــة حيــث يفــرك 
ويضيــف  مأســاة  اىل  ويحولــه  فكاهــي  فلــم 
ــه مــا يحــب مــن اصــوات وكلــامت معــرة  علي
عــن تصفيــة الحســابات فيصنــع فيلــم عــى 
وبصــورة  املعتــدي  ورغبــة  الحاقــد،  مقيــاس 

. توثيقيــة 

مل يكتفــي البعــض هنــا بــل نصــب نفســه او 
مجموعتــه بطــال للحــوادث وقائــدا للثــورات 
والفــن  األخــالق  يف  مدرســة  و  والتظاهــرات 
عرشــا  لنفســه  وصنــع  والثقافــة،  والوطنيــة 
مــن العــاج خلــف جهــازه االلكــروين    راح  
يتهــم االخريــن مبــا يحلــو لــه مــن صفــات، بــل 
ــام  ــد وس ــن يري ــح م ــر ان مين ــه االم ــل ب وص

ويديــن  الوطنيــة 
بالعاملــة  االخــر 
االنتــامء  او 
بعيــدة  لجهــات 
االنســانية  عــن 

والدميوقراطية. 
انهــم  لالســف 

ينظــرون  وال  احيانــا  انفســهم  ينســون 
ــادة  ــا س ــم ي ــن انت ــرآة، م ــم يف امل لوجوهه
الوطنيــة،  حــق  االخريــن  متنحــون  يك 
وطنيــة  تقييــم  للحاقديــن  يحــق  وكيــف 
االخريــن، وهــل يتقبــل العاقــل املوافقــة 
ــة  ــع  خطــاب الكراهي ــل م ــن يتعام عــى م
ــة  ــوك الوطني ــن صك ــح االخري ــه من يحــق ل

طيــة  قرا ميو لد وا

الســتعامل  كثــرا  البعــض  اســاء  لقــد 
ــر،  ــايت الكب ــرح املعلوم ــذا ال ــات ه منص
وتوزيــع  لالأخالقيــة   بــؤر  فيــه  ليكونــوا 
صكــوك الوطنيــة واتهــام جهــات دميقراطيــة 
ــا يف  ــح قوله ــة ال تص ــامت نابي ــة بكل وطني

املجالــس. 

حريــة  يســتغلون  انهــم  الــكالم  قــر 
ميلــؤون  و  االخريــن  بإيــذاء  الــرأي 
لجهــات   والرويــج  بالكــذب  الصفحــات 
والدميوقراطيــة  الوطنيــة  عــن  بعيــدة 
والحقــد  الكراهيــة  خطــاب  نارشيــن 

الوطنــي   ثوبهــم  بزهــوي  واهمــن 

لقــب  متنحــوا  يك  خولكــم  مــن  نقــول 
لآلخريــن  عدمــه  مــن  الوطنــي 

ــة  ــى تنتقصــوا مــن وطني ــوا حت مــن تكون
ــن  ــة االخري ودميوقراطي

بحقدكــم وكراهيتكــم لــن تحصــدوا اال 
ــن  ــوا اال م ــن تنتقص ــد ول ــة والحق الكراهي

انفســكم 

خطــاب  انهــاء  2021عــام  عــام  ليكــن 
معــا  والعيــش  املحبــة  عــام   - الكراهيــة 
وســوية - عــام احــرام حريــة  حــق التعبــر 
والفصــل بينــه وبــن  فــرض الــراي وخطــاب 
الكراهيــة، ليكــون عــام منصــات التأخــي 
عــن رصف  واالبتعــاد  الفعليــة  والوطنيــة 

ــة ــوك وهمي صك

 خطاب الكراهية وصكوك الوطنية يف منصات التواصل االجتامعي
لنبعد ابواق الحقد عن صفحات الفيس بوك يف عام 2021  

ــل  ــات التواص ــت صفح ــنن انبثق ــذ س  من
ــون صــورة  ــذا الك ــف له ــي يك تضي االجتامع
ــرى  ــن ق ــارب  ب ــارف والتق ــن التع ــة م رائع
اىل  الشــاميل  القطــب  اقــى  يف  بســيطة 
بيــت صغــر يف اقــى القطــب الجنــويب مــارا 
ــة  ــكل دول العــامل لنــرش معلومــة عــن بيئ ب
صغــرة، او فكــرة لطفــل، او نشــاط لشــابة، 
دراســة  او  اطروحــة  او  لعــامل،  بحــث  او 
الحيــوان،  او  النبــات  او  بنــاء االنســان  يف 
شــبكة عنكبوتيــة كبــرة تكلفتهــا بســيطة 
املعلومــة  تنــرش  املواطــن،  عــى  جــدا 
ــم  ــزان وترم ــوايس االح ــة وت ــة والفرح الطبي
البيــوت وتذكــر بتاريــخ مــايض و وثائــق 
والوجــود،  االنســان  عــن  معلومــة  غــر 
وبــن  الثقافــات  بــن  وتواصــل  عالقــات 
الذكــور واالنــاث ومنصــات خاصــة بالحــوار 
ــكار، صفحــات خاصــة  ــراء االف ــاش واث والنق
والدفــاع  البيئــة  واســناد  للخــر  بأعــامل 
ــة  ــوق االنســان، مجموعــات مختلف عــن حق
تشــكلت هدفهــا االول  لعمــل الخــر ونــرش 
واختصــار  العالقــات  وتقويــة  املعلومــة 
الجــامل  ..  كل هــذا  واملســافات  الوقــت 
تغــر  لالســف  املعلومــايت  الــراء  وهــذا 
االوطــان  بعــض  يف  واهدافــه  مفهومــه 
واالشــخاص،  املجموعــات  بعــض  وعنــد 
حيــث يحــاول هــؤالء اليــوم ان يحــول هــذه 
مســتنقعات  اىل  املعلوماتيــة   املنصــات 
لتصفيــة الحســابات ومــرسح لإلســاءة وقلــم 
واشــخاص  مجموعــات  واالفــراء  للتهجــم 
ــرح  ــة، ت ــي الثقاف ــا تدع ــيطة منه ــر بس غ
ــذه  ــن ه ــل م ــاول ان تجع ــات، تح بالوطني
للهيمنــة  بيتــا  املعلوماتيــة  الصفحــات 
لتريــف  وكــرا  والتخويــف،  والــردع 
واالغــرب  الحقيقــة،  وتشــويه  االكاذيــب 
مــن ذلــك  اخــذت فئــات اخــرى ان تقتحــم  
ــا   ــالت غايته ــدم مداخ ــر وتق ــات الغ صفح
غــر  واتهــام  تهجميــة  بعبــارات  لإلســاءة 
ــع  ــة  يف مواضي ــكار خاص ــرض اف ــبق بف مس
ــرح  ــة، تط ــرش يف الصفح ــا ين ــن م ــدة ع بعي
مطالبــات بصيغــة االمــر عــى صاحــب او 
صاحبــة  الصفحــة ان يقــوم بهــا، يف محاولــة 
وترفــض   ، الغــر  عــى صفحــات  الهيمنــة 
تختلــف  اخــرى  معلومــة  اي  حــدة  بــكل 
الهــدف  او  االتجــاه  او  الفكــرة  يف  معهــم 
الدميوقراطيــة  ركائــز  كل  بذلــك  ناســفن 
التــي يؤمنــون بهــا قــوال وميارســون العكــس 

نهاد القايض
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عبدالله لطيف

 املغيبون واملختطفون : وعد حكومي معلق .. وإحصائيات مرعبة

وتوقــع ســامل، بــأن “الشــبان الذيــن طــال 
تغييبهــم ألشــهر طويلــة متــت تصفيتهــم”.

املنظــامت  “تظهــر  ان  رضورة  اىل  وأشــار 
جهــودا  االنســان  بحقــوق  املعنيــة  الدوليــة 
اكــر، مــن اجــل الكشــف عــن مصــر الشــباب 
“عضــو  هــو  العــراق  أن  مبينــاً  املغيبــن”، 
التغييــب  ملكافحــة  الدوليــة  باالتفاقيــة 
القــرسي”، وعــى الحكومــة ان تفــي بالتزامــات 

االتفاقيــة”. بهــذه  العــراق 

ترشيع االنتهاكات؟

ــرة،  ــدين، يف محافظــة الب ــال الناشــط امل وق
ــم، لـ”طريــق الشــعب”، إن “القــوى  عــي املعل
مرتبــط  ومعظمهــا  ـ  املتنفــذة  السياســية 
الناشــطن  ان  تعتقــد  ـ  خارجيــة  بأجنــدات 
املناصــب  ألخــذ  يطمحــون  املوجوديــن 

التنفيذيــة”.

“وضعــت  السياســية  القــوى  أن  وأضــاف 
منهاجــاً كامــالً” ملهاجمــة املتظاهريــن، وعملــوا 
ــاكات”  ــع االنته عــى تشــوية ســمعتهم “لترشي

ــق. ــت الح ــا يف وق ــون به ــي يقوم الت

جــاء  االحتجاجــي  الحــراك  ان  وأوضــح 
القــوى  منهــاج  خــارج  جديــدة  “مبفاهيــم 
ــة  ــى املطالب ــع ع ــرت املجتم ــية”، واج السياس
بالحقــوق والحريــات، وهــذا عكــس مــا تريــده 
“خطــراً  يشــكل  يجدونــه  لكنهــم  الســلطة، 

عليهــم”.

السياســية  “القــوى  أن  اىل  املعلــم  وأشــار 
ــرى  ــح دول اخ ــة مصال ــعى لرعاي ــدة تس الفاس
داخــل العــراق، يف حــن ان االحتجاجــات رفعــت 
شــعارات وطنيــة وحاولــت ان تعــزز الهويــة 
الوطنيــة. وهــذا عكــس مــا تطمــح اليــه بعــض 

ــاورة”. ــدان املج البل

مــن  العــرشات  تغييــب  ويســتمر  هــذا 
الناشــطن مــن بينهــم جــالل الشــحامين، واعــي 
ــازن  ــو، عــي جاســب، م ــرج الحل املنصــوري، ف
لطيــف، توفيــق التميمــي، وغرهــم الكثــر.

ــه  ــق مع ــة، واتف ــارة قانوني ــة إىل استش ــه بحاج بأن
املتصــل عــى موعــد للحديــث عــن املوضــوع”.  
لكامــرات  تصويــر  اخــر  “بحســب  انــه  وقــال 
ــي  ــي يلتق ــر ع ــارع، ظه ــودة يف الش ــة املوج املراقب
بامــرأة قامــت باســتدراجه، ثــم وجهــت إشــارة اىل 
ــادوه  ــه، واقت ــا مســلحن قامــوا باختطاف ســيارة فيه

اىل مــكان مجهــول يف محافظــة ميســان”.

وزاد “توجهنــا نحــو القضــاء. وبعــد محــاوالت 
ــيل( ان  ــيا س ــبكة )أس ــالل ش ــن خ ــاء م ــد القض أك
ــر  ــة غ ــن رشيح ــي كان م ــذي ورد لع ــال ال االتص
مســجلة لــدى الشــبكة”، مردفــا “توصلنــا يف مــا بعد 
اىل أن الرشيحــة كانــت تســتعمل مــن قبــل إحــدى 

ــه. ــب قول ــان”، حس ــلحة يف ميس ــل املس الفصائ

إحصائية: 168 انتهاكا يف اقل من سنة

ــان،مؤخراً،  ــوق االنس ــامء لحق ــز الن ــدر مرك وأص
تقريــراً إحصائيــاً، حــول مــا تعــرض لــه مدافعــو 
يف  املــدين  املجتمــع  ونشــطاء  االنســان  حقــوق 
العــراق اثنــاء االحتجاجــات مــن االول مــن ترشيــن 
االول 2019 لغايــة الحــادي والثالثــن مــن اب 2020 
ــت اىل  ــاكات وصل ــد ان مجمــوع حــاالت االنته ، أك

168 حالــة”.

اغتيــاال، و 36  تقريــره: 39  املركــز يف  وســّجل 
اختطافــا، و 7 حــاالت اختفــاء قــرسي، و 35 اعتقــاال 
تعســفيا، و 31 محاولــة اغتيــال، و 20 حالــة مضايقة 

وترويــع.

ــطاء  ــوى نش ــل س ــاالت مل تط ــذه الح ــع ه وجمي
ــان. ــوق االنس ــن حق ــن ع ــن، ومدافع مدني

توقعات بتصفيتهم !

مــن جانبــه، قــال املختــص القانــوين ســجاد ســامل 
لـ”طريــق الشــعب”، انــه “ال توجــد جهــة مــن حقها 
ان تعتقــل شــخصا او تخفيــه قــرساً، مــن دون أوامــر 

قضائيــة”.

وأضــاف أن “انتفاضــة ترشيــن، وااليــام التــي 
تلتهــا، شــهدت نشــاطاً لعمليــات التغييــب القــرسي 
والشــباب  االحتجاجــات  نشــطاء  طالــت  التــي 
املشــاركن فيهــا”، التــي قامــت بهــا جهــات مجهولــة.

املتكــررة،  الحكوميــة  التعهــدات  رغــم   
بحســم ملــف املغيبــن واملخطوفــن، مــا زال 
يصنــف هــذا امللــف ضمــن امللفــات “املســكوت 
عنهــا”. وال متلــك أيــة مؤسســة حكوميــة وغرها 
ــم”.  ــة اعداده ــدة ملعرف ــات موح ــدة بيان “قاع
لكــن مفوضيــة حقــوق االنســان تقــول انهــا 
بخصــوص  جديــدة  إحصائيــة  نــرش  بصــدد 
املغيبــن، مؤكــدة أنهــا تعــد تقريرا يف ذلــك، وقد 
ــن.  ــات ترشي ــطاء يف االحتجاج ــى النش ــز ع رك
وشــهدت احتجاجــات ترشيــن منــذ انطالقتهــا يف 
العــام 2019، موجــة اختطافــات كبــرة، نفذتهــا 
جهــات خارجــه عــن القانــون، بحســب مــا اكــده 
ــن أن  ــون ع ــدث مراقب ــن يتح ــون. يف ح قانوني
ــر  ــي أك ــن ه ــف املغيب ــة ملل ــام الحقيقي االرق
بكثــر مــن االرقــام التــي تطرحهــا مفوضيــة 
حقــوق االنســان يف العــراق. وتقــول املؤسســات 
املعنيــة بحقــوق االنســان إن 36 حالــة اختطــاف 
حصلــت بحــق املدافعــن عــن حقــوق االنســان 
بــن  املــدين،  املجتمــع  منظــامت  ونشــطاء 
ــد  ــة الواح ــن االول 2019 لغاي ــن ترشي االول م
أهــايل  ويواصــل    .2020 آب  مــن  والثالثــن 
املختطفــن مطالباتهــم بالكشــف عــن مصــر 
ــات. ــاركن يف االحتجاج ــم املش ــم وأقرانه ذويه

8 آالف حالة

أنــس  االنســان،  حقــوق  مفوضيــة  عضــو 
للرنامــج  ســابق  حديــٍث  يف  قــال  العــزاوي، 
ــث  ــذي يب ــراق” ال ــدث يف الع ــبوعي “يح األس
عــى صفحــة الحــزب الشــيوعي العراقــي يف 
فيــس بــوك، إن “جهــات عــدة تهتــم بتســجيل 
ارقــام املغيبــن، بينــام ال توجــد قاعــدة بيانــات 
موحــدة يف العــراق لجمــع االحصائيــات املعنيــة 

ــف”. ــذا املل به

عــن  يتحــدث  مــن  “هنــاك  أن  وذكــر 
احصائيــات تزيــد عــن 15 الــف مغيــب، يف حــن 
ــة  ــات املحلي ــات والحكوم ــس املحافظ ان مجال
ــن  ــد ع ــم يزي ــول ان عداده ــم تق ــت قوائ قدم

مغيــب”. آالف   5

وتابــع قائــال: “املفوضيــة ســجلت 8 آالف 
ــن  ــل ذوي املخطوف ــن قب ــاف م ــاء باالختط ادع
ــت  ــول 2020، وكان ــة ايل ــام 2017 لغاي ــذ ع من

أســباب االختطــاف مختلفــة”.

تحديــث  بصــدد  انهــا  املفوضيــة  وأكــدت 
ارقامهــا بخصــوص هــذا امللــف بحســب اتصــال 

ــعب” ــق الش ــل “طري ــع مراس ــي م هاتف

عي جاسم

وتحــدث والــد املحامــي املخطــوف، عــي 
جاســب لـ”طريــق الشــعب”، عــن اختطــاف 
ابنــه قائــالً: “يف الثامــن مــن ترشيــن االول 2019 
ــل  ــى املتص ــي، وادع ــدي ع ــال اىل ول ــاء اتص ج
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 تكريــم املــرأة العراقيــة واجــب وطنــي وإنســاين مبناســبة يــوم املــرأة العاملــي، 
يف  الريــادي  ودورهــا  باملــرأة  العــامل  شــعوب  كل  فيــه  تحتفــل  الــذي  اليــوم 
املجتمعــات يف الثامــن مــن آذار مــن كل عــام،  نتقــدم بأخلــص األمنيــات وأجملهــا 
للمــرأة بصــورة عامــة والعراقيــة بصــورة خاصــة متمنــن أن تتمكــن مــن إســتعادة 
حقوقهــا الطبيعيــة والقانونيــة وأن تتخلــص مــن الظــروف املوجعــة واملــآيس 
ــرر  ــة وأن تتح ــود املاضي ــنوات والعق ــر الس ــا ع ــرت به ــي م ــا الت ــرة وتأثراته الكب
ــا يف  ــتعادة مكانته ــروف إلس ــا الظ ــر له ــع وأن تتوف ــف والراج ــجون التخل ــن س م
املجتمــع بــدون إســتثناء يك تســاهم يف تهيئــة املســتقبل الجديــد املنشــود يف عراقنــا 

ــب.  الحبي

ــال  ــى اآلن يف النض ــراق وحت ــتقالل الع ــذ إس ــة من ــرأة العراقي ــاهمت امل ــد س لق
ــة  ــف النضالي ــا تواجــد ملحــوظ يف املواق ــث كان له ــن حي ــر الوط ــل تحري ــن أج م
عــى مــر العصــور، فرفعــت صوتهــا عاليــاً مطالبــة ليــس بحقوقهــا فقــط بــل 
بحقــوق املجتمــع ككل األمــر الــذي عرضهــا ملخاطــر التصفيــات والقتــل واإلغتيــال 
ناهيكــم عــن اإلعتــداءات التــي شــملت الســبي واإلغتصــاب والتهجــر خاصــة 
مــن قبــل أجهــزة النظــام الديكتاتــوري الســابق ومــن بعــده املنظــامت اإلرهابيــة 
ــاهمت  ــي س ــة الت ــرف املتخلف ــر والتط ــامت التكف ــم منظ ــة ، ث ــية املجرم الداعش
كثــراً يف إيــذاء املــرأة والنيــل مــن كرامتهــا بوســائل متعــددة.  ولــن ننــى 
ماتعرضــت لــه النســاء والفتيــات اللــوايت مــن أتبــاع الديانــات واملذاهــب العراقيــة 
ــة وأغتصــاب وبيعهــن يف أســواق النخاســة ،  ــادة جامعي ــات إب املختلفــة مــن عملي
ــة . لقــد  ــت متــارس يف عصــور متخلفــة ومذل ــة كان ــة ومهين وهــي مامرســات دنيئ
كانــت الجرائــم التــي مورســت ضــد النســاء اإليزيديــات واملســيحيات والشــبكيات 
ــال الطائفــي العنــري(  ــات خــالل فــرة اإلقتت ــات )ومــن قبلهــم املندائي والكاكائي
وباقــي أتبــاع الديانــات واملذاهــب يف العــراق أبــان ســيطرة عصابــات داعــش عــى 
ــة.  ــادة جامعي ــم إب مناطــق ســكناهم جرامئــاً ضــد اإلنســانية وتصنــف كونهــا جرائ
أن أســتمرارية معانــاة النســاء العراقيــات اللــوايت تعرضــن للمحــن بســبب الجرائــم 
الطائفيــة الوحشــية الجبانــة مــن أتبــاع كافــة الديانــات واملذاهــب يف العــراق حتــى 
ــات املجرمــة دون العمــل الفعــي والجــاد  بعــد اإلعــالن عــن القضــاء عــى العصاب
ــم  ــة له ــرة الكرمي ــاة الح ــر مســتلزمات الحي ــم إىل مناطــق ســكناهم وتوف إلعادته
يعنــي أن املشــكلة مل تحــل بعــد وســيبقى تأثرهــا الســلبي عــى املجتمــع وتنشــئة 
الجيــل الجديــد مــام يعنــي أن تأثــرات تلــك الجرائــم مازالــت قامئــة ومؤثــرة ســلبياً 

ــع.    يف املجتم

ننتهــز هــذه املناســبة ملطالبــة مــن ميلكــون الصالحيــة واملنصــب يف الدولــة 
ــز  ــدون متيي ــة ب ــرأة العراقي ــة للم ــوق املغتصب ــادة كل الحق ــل إع ــن أج ــل م للعم
دينــي أو طائفــي وإعــادة تأهيــل العوائــل املهجــرة واملغتصبــة وتعويضهــا وتوفــر 
ــاً ونفســياً  يك تســاهم  ــاً وطبي كل مســتلزمات التأقلــم واإلندمــاج يف املجتمــع مادي

ــاء.  ــادة البن يف إع

لنحتفــل جميعــاً وكل مــن موقعــه بهــذه الذكــرى العطــرة تقديــرا للمــرأة 
ولجهودهــا ودورهــا الرائــد يف الحيــاة. الذكــر الطيــب والجميــل لــكل مــن ضحــت 
بحياتهــا مــن أجــل املبــادئ اإلنســانية الســامية ولتكــن هــذه الذكــرى منــاراً 
للجميــع مــن أجــل وطــن تســوده العدالــة واملســاواة ، وطــن بــدون فســاد ، وطــن 

ــة .  ــدون طائفي ب

األمانــة العامة لهيئة الدفاع عن أتباع
    الديانــات واملذاهب يف العراق 

                 8 آذار 2021

بيان األمانة العامة لهيئة الدفاع عن أتباع الديانات 
واملذاهب يف العراق:

مبناسبة الثامن من آذار يوماً متميزاً 
لتكريم املرأة العراقية البطلة

مجلــس  اقــر  واخــرا   
يف  العراقــي  النــواب 
جلســته ال 38 مــن الفصــل 
للســنة  األول  الترشيعــي 
ــدة يف االول  ــة،  املنعق الثالث
مــن آذار 2021  » قانــون 
االيزيديــات  الناجيــات 
تحريرهــن  تــم  اللــوايت   «
يســمى  مــا  قبضــة  مــن 
بتنظيــم الدولــة االســالمية 

»داعــش« ويشــمل القانــون ايضــا الناجيــات مــن أتبــاع املكونــات 
االخــرى ، وتــم اقــرار القانــون بكافــة بنــوده وبحضــور 180 نائبــاً. 

أن إقــرار هــذا القانــون ، وإن جــاء متأخــراً ، يعتــر خطــوة 
مهمــة لطاملــا انتظرناهــا مــن اجــل  انصــاف العراقيــات  الناجيــات 
واملتــررات مــن االرهــاب الداعــي منــذ 2014 ، كــام يعنــي 
ــاتها  ــة مؤسس ــة بكاف ــؤولية الحكوم ــمياً مبس ــراف رس ــراره االع إق
ــة  ــز مكان املختلفــة يف تنفيــذ كافــة بنــود القانــون مــن أجــل تعزي
ــاً وضــامن حياتهــن ومســتقبلهن يف جــو صحــي  الناجيــات مجتمعي

ــة. ــع والدول ــن باملجتم ــادة ثقته ــياً واع ــدياً ونفس جس

يعــود تاريــخ » قانــون الناجيــات االيزيديــات » اىل نيســان 
مجلــس  اىل  مرشوعــه  مســودة  الحكومــة  قدمــت  حــن   2019
النــواب العراقــي إلقــراره وقــد تولــت عــدة جهــات منهــا ، لجنــة 
الشــهداء والضحايــا والســجناء السياســين، لجنــة حقــوق االنســان، 
لجنــة املــرأة واالرسة والطفولــة النيابيــة يف 2 متــوز 2019 االرشاف 

ــودته.  ــداد مس ــه وإع علي

أن تنفيــذ بنــود هــذا القانــون مــن شــأنه أن ينهــي مأســاة 
أبريــاء تعرضــوا لحمــالت إبــادة جامعيــة قاســية ، وأن يعيــد 
تأهيــل رشائــح مجتمعيــة مهمــة يك يســاهموا يف عمليــة البنــاء 
املســتقبي ملجتمــع حضــاري متطــور ينســجم وتأريــخ ومكانــة 
ــن  ــذا ل ــة وه ــاب التدمري ــاليب اإلره ــن كل أس ــداً ع ــن بعي الوط
ــة  ــر كاف ــن وتوف ــض املترري ــل وتعوي ــادة التأهي ــدون إع ــم ب يت
مســتلزمات الحيــاة الكرميــة ماديــاً ومعنويــاً وثقافيــاً وصحيــاً. 
ــزة تــم تعديــل بعــض مــن فقــرات القانــون واصبــح  بجهــود متمي
يشــمل كافــة الناجيــات ومل يقتــر فقــط عــى االيزيديــات، وتــم 
تخصيــص رواتــب شــهرية وقطــع ارايض للناجيــات، واقــر القانــون 

ــة ــات اىل الدراس ــودة الطالب ــاص بع ــر الخ ــتثناء رشط العم اس

اننــا يف »هيئــة الدفــاع عــن اتبــاع الديانــات واملذاهــب يف 
العــراق« نأمــل ان يتوفــر مــن خــالل  تنفيــذ بنــود هــذا القانــون 
ــا افســده االرهــاب الداعــي  ــم إلعــادة م ــح واملالئ ــاخ الصحي املن
ــق  ــذه لتحقي ــؤدي تنفي ــالت. وأن ي ــات أصي ــات عراقي ــد مواطن ض
ــة يف  ــب املختلف ــات واملذاه ــاع الديان ــن أتب ــة ب ــاواة والعدال املس
العــراق ، بنفــس الوقــت ندعــو الســلطات العراقيــة لتكثيــف 
وأطفالهــم  واملختطفــن  املختطفــات  عــن  التحــري  جهــود 

وتحريرهــم ليعــودوا ســاملن للمجتمــع مــن جديــد.

ــات واملذاهــب يف  ــاع الديان ــن اتب ــاع ع ــة الدف ــة لهيئ ــة العام األمان
العــراق  

الثالثاء 2 آذار / مارس 2021

 إقرار »قانون الناجيات اإليزيديات« بعد مرور 

سنتن عى تقدميه ملجلس النواب العراقي
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شــكوى  ألــف   15  )  1  (
عــام خــالل  أرسي  عنــف 

حقــوق  مفوضيــة  عضــو  كشــف 
االنســان يف العــراق، عــي البيــايت، اليــوم 
الخميــس 4 / آذار / 2021 ، يف حديــث 
ــة  ــوم(، إن “وزارة الداخلي ــداد الي لـــ )بغ
اســتلمت خــالل العــام املــايض أكــر مــن 
15 ألــف شــكوى عنــف أرسى اغلبهــا 
كانــت عنــف الــزوج ضــد الزوجــة او 

اوالده باإلضافــة اىل خالفــات اخــرى بــن االرسة الواحــدة”.

ولفــت اىل ان “الكثــر مــن الشــكاوى ال تســجل بســبب ضغــط العامــل االجتامعي، عــى االرسة التي 
يحــدث فيها التعنيف بشــكل مســتمر”.

واضــاف البيــايت، أن “هنــاك قيــود يف عمــل املؤسســات الحكومية بســبب جائحــة كورونــا وباإلضافة 
اىل تقليــص عمــل كواردهــا، لــذا فــان ارقــام الشــكاوى ال تشــكل حقيقــة املشــهد الحقيقــي للعنــف 

االرسي، وهــي أكــر بكثــر مــام نســجله بشــكل رســمي”.

ومنــذ ثالثــة أشــهر، ينتظــر قانــون مناهضــة العنــف األرسي يف الرملــان، التمريــر، يف ظــل تصاعــد 
العنــف بالســنوات األخــرة.

وعــن املوضــوع، علقــت عضــو اللجنــة القانونيــة النيابيــة، ريــزان شــيخ دلــر، الثالثــاء )2 شــباط 
2021(، قائلــة إن “هنــاك عــرشات القصــص تردنــا يوميــا عــن حــاالت العنــف األرسي غالبيتهــا تكــون 
تجــاه النســاء، بالتــايل نحــن اليــوم بأمــس الحاجــة لترشيــع قانــون مناهضــة العنــف األرسي، للحد من 

هــذه الظاهــرة”.

وأضافــت أن “املــرأة تتعــرض للتعنيــف مــن قبــل زوجهــا أو شــقيقها أو والدهــا، بالتــايل ترشيع هذا 
القانــون يوفــر لهــا الحاميــة مــن التعنيــف”، الفتــة أن “وعــي املــرأة العراقيــة كبــر ونحــن نعــول عليه 

يف مواجهــة العنــف الــذي يتعرضــن لــه عــر القانون”.

) 2 (  انتهاكات الطفولة يف العراق »خطرة«

كشــفت املفوضيــة العليــا لحقــوق االنســان عــن ان االنتهــاكات التــي تحصــل للطفولــة يف البــالد، 
خطــرة وال مثيــل لهــا يف العــامل.

وقــال عضــو املفوضيــة فاضــل الغــراوي يف حديــث صحفــي، ان »املفوضيــة قدمــت منــذ العــام 
2015 قانــون حاميــة الطفــل والــذي اعــد بالتعــاون مــع منظمــة اليونســيف لالمومــة والطفولــة 
ــدة،  ــدوات ع ــد مناقشــات ون ــة بع ــل والشــؤون االجتامعي ــم املتحــدة، ووزارة العم ــة لالم التابع
بيــد ان القانــون بقــي يف ادراج مجلــس شــورى الدولــة ومل يــر النــور حتــى االن، بالرغــم انــه مــن 

التزامــات العــراق باالتفاقيــة الدوليــة الخاصــة بحفــظ حقــوق الطفــل«.

وعــد هــذا االمــر »اخفاقــا كبــرا مــن قبــل الحكومــة يف تنفيــذ متطلبــات هــذه االتفاقيــة وقــد 
يكــون عامــال مســاعدا لزيــادة االنتهــاكات الحاصلــة يف حقــوق االطفــال بالعــراق بســبب غيــاب 
الترشيعــات القــادرة عــى الحاميــة وتنظيــم العالقــة بــن متطلبــات القوانــن والحقــوق الخاصــة 

بالنســبة للطفولــة يف العــراق«.

ــاكات الخطــرة  ــت تســوده االنته ــل يف العــراق مازال ــد الغــراوي ان »مشــهد حقــوق الطف واك
ســواء مــا يتعلــق بالبيئــة التــي يعيشــون فيهــا، او متطلبــات واقعهــم الصحــي والتعليمــي والبيئــي 
واالمنــي ودفعهــم نحــو التســول، فضــالً عــن زيــادة التــرسب مــن املــدارس وتعــرض كــم هائــل 
منهــم لالنتهــاكات الجنســية وبيــع اعضائهــم البرشيــة ودفعهــم نحــو الســخرة واعــامل الخدمــة 

الشــاقة، ناهيــك عــن املعانــاة اليوميــة التــي كانــوا يواجهونهــا مبخيــامت النــزوح«.

وأشــار اىل، أن »الطفولــة ونتيجــة لــكل مــا ســبق، مــا زالــت تواجــه مشــكالت وتحديــات عــدة 
بســبب هــذه االجــراءات«.

 مبينــا انــه »كان يفــرض ان نشــهد منــذ العــام 2016، تشــكيل هيئــة رعايــة الطفولــة واطــالق 

ــل،  ــة الطف ــون حامي ــع قان ــة، وترشي ــوام الـــ 30 املقبل ــل لألع ــة الطف ــة لحامي ــراتيجية وطني س

وبالتــايل فــان هــذه االساســيات مــا زالــت تــراوح مكانهــا، مــا ادى اىل تعــرض الطفولــة يف العــراق 

اىل انتهــاكات خطــرة ال مثيــل لهــا يف العــامل«.

عن اعالم املرصد السومري لحقوق االنسان

 تتواصــل االحتجاجــات الجامهريــة بشــكل واســع منذ 
ــن  ــر ع ــة تع ــكال متنوع ــنوات وبأش ــن 10 س ــر م اك
الغضــب الشــديد عــن مــا تقــوم بــه جميــع ســلطات 
ــوق  ــات والحق ــب الحري ــن تغيي ــة م ــة العراقي الدول

ــتور . ــاً يف الدس ــة اساس املضمون

ومــا زالــت مدينــة النارصيــة املنكوبــة بــكل معــاين 
الكلمــة تقــدم الشــهداء والجرحــى واملعوقــن مثنــاً 
ــي  ــي ال تراع ــمة الت ــة الغاش ــلطات االمني ــع الس لقم

ــاً . ــان نهائي ــوق االنس حق

فمنــذ يــوم االثنن 22 شــباط تصاعــدت االحتجاجات 
الســباب معروفــة اغلبهــا موضوعيــة نتيجــة اســتمرار 
انتهــاكات حــق التظاهــر الســلمي ، املعانــاة الشــعبية 
االقتصاديــة ، البطالــة ، الفســاد االداري واملــايل ، لكــن 
بــدل تنفيــذ واجــب الســلطات االمنيــة بالحفــاظ 
عــى املتظاهريــن واملحتجــن وحاميتهــم ، راحــت 
ــزة تتصــدى بالرصــاص الحــي واالســاليب  هــذه االجه
ــاد  ــة بالفس ــر املكتوي ــن الجامه ــي مل ت ــة الت القمعي
والبطالــة والتمييــز املتنــوع عــن مواصلــة االحتجاجــات 
واملطالبــة بتحقيــق املطالــب املرشوعــة ، فــكان نتيجــة 
االحتجاجــات مبــا يف ذلــك مــا حصــل اليــوم مــن قمــع 
واســع ، ســقوط شــهداء بلــغ عددهــم 6 اشــخاص وقــد 
ــي فــاق عددهــم  ضاقــت بالجرحــى املستشــفيات الت

ــح . 155 جري

- أننــا نســتنكر بشــدة مــا قامــت بــه القــوات االمنية 
مهــام تكــن املــررات والذرائع .

ــة  ــة اىل حامي ــة واملركزي ــلطات املحلي ــو الس - وندع
ــد . ــل املتعم ــاف القت ــن وايق املتظاهري

- وتقديــم كافــة املتهمــن بإســتخدام الرصــاص الحــي 
القمــع االخــرى اىل املحاكــم ملحاكمتهــم  او ادوات 

ــة . بعدال
تلبيــة مطالــب املرشوعــة للجامهــر الغاضبــة ، مــن 
ــت  ــع املنفل ــاف القم ــن ايق ــد م ــتقرار ال ب ــل االس اج

ــوق االنســان . ــدم احــرام حق وع

جمعية املواطنة لحقوق االنسان
2021 / 2 / 27                        

 بيان جمعية املواطنة لحقوق االنسان
عن القمع الدموي

 الحتجاجات شباب النارصية 



13

املنتدى الدميقراطي العراقي العدد )99( آذار 2021

 مبناسبة يوم املرأة العاملي املصادف يف الثامن من أذار 2021 ....

تتوجــه اومــرك  بغبطــة واعتــزاز باحــر التهــاين  القلبيــة واطيــب 
التمنيــات للمــرأة يف كل مــكان مــن هــذا العــامل املحــارص مــن قبــل جائحــة 
كورونــا. واملــرأة العراقيــة الصابــرة باألمنيــات الصادقــة يف تحقيــق أحالمهــا 
وأهدافهــا االنســانية النبيلــة باملســاواة والتحــرر مــن كل برابــرة التخلــف 
ــانيتها  ــرم انس ــر يح ــع متح ــال إىل مجتم ــة واالنتق ــة  والعبودي والرجعي
ــاء  ــل يف بن ــل والكام ــا الفاع ــة واالعــراف بدوره ــا الكامل ــا حقوقه ومينحه
ــة اىل  ــة  باالضاف ــة حقيقي ــة ومواطن ــة اجتامعي ــق عدال ــع وف ــذا املجتم ه
ــر  ــادي  . ويعت ــر االقتص ــي والتطوي ــلم األه ــاء الس ــل يف بن ــا الفاع دوره
الثامــن مــن آذار مــن كل عــام رمــزا للتضامــن ومناســبة لتصعيــد النضــال 
مــن أجــل نيــل حقــوق املــرأة املرشوعــة يف الحريــة واملســاواة  غــر  

ــكان .  ــة يف كل م املنقوص

ان واقع املرأة يف العراق سواء 

  يف العهــود  القدميــة او الحديثــة ومــا تعرضــت لــه مــن متييــز وظلــم 
ــب  ــن جان ــزال م ــا ت ــوين وم ــيايس  وقان ــادي وس ــي واقتص ــر اجتامع وقه
ــة  ــراق طيل ــت الع ــي حكم ــة الت ــية املختلف ــة والسياس ــم االجتامعي النظ
الفــرات الزمنيــة املتباينــة و حتــى يومنــا هــذا رغــم نضالهــا املريــر واملعبد 
يف غالــب االحيــان بالــدم والدمــوع وانتزاعهــا بعــض تلــك الحقــوق 
ــوم ويف ظــل النظــام الســيايس  ــة ، والي الشــحيحة يف فــرات مختلفــة قليل
الطائفــي املحاصــيص الفاســد، تجــري محاولــة ســلبها منهــا وفــرض الهيمنــة 

ــا. ــة عليه ــة املطلق الذكوري

ــلطي  ــج التس ــذا النه ــا  ه ــى  رفضه ــة ع ــرأة العراقي ــت امل ــد برهن وق
الرجعــي املتخلــف ومقاومتــه بفــرض ارادتهــا وحيويتهــا وقدراتهــا النضاليــة 
قبــل وأثنــاء انتفاضــة ترشيــن األول 2019 الباســلة  ومــا قدمتــه مــن 
ــد  ــرك )نري ــعبي املش ــبايب والش ــعار الش ــق الش ــة لتحقي ــات بطولي تضحي
وطنــاً حــراً ومســتقالً وحقوقــاً كاملــة ومصانــة( . مــرة اخــرى، تحيــة وألــف 

ــة الشــجاعة ... ــة املناضل ــة للمــرأة العراقي تحي

 تحيــة لــكل رائــدات الحركــة النســوية ، تحيــة إجــالل واحرام لشــهيدات 
ــال  ــق األجي ــر طري ــارا  ين ــوايت ســيبقن من ــة الل ــة النســوية املناضل الحرك

القادمــة ، تحيــة لبنــات دجلــة والفــرات خاصــة 

 ولكل النساء  يف هذه املعمورة الواسعة....

منظمة الدفاع عن حقوق االنسان يف العراق / املانيا / اومرك

       عضو املنتدى العراقي ملنظامت حقوق االنسان 

                         8 / آذار / 2021

 بطاقة  تهنئة من منظمة الدفاع عن 
حقوق االنسان يف العراق / اومرك

 بأشــد العبــارات تديــن الجمعيــة العراقيــة لحقــوق 

القصــف  االمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  االنســان يف 

الصاروخــي االرهــايب الغــادر عــى مطــار اربيــل الــدويل 

واالحيــاء الســكنية وســط مدينــة اربيــل والــذي اودى 

باستشــهاد احــد االبريــاء وجــرح )8( اشــخاص اخريــن 

ــن.  ــكات املواطن وارضار مبمتل

ــات  ــل الجامع ــن قب ــر م ــري الخط ــوم الرب ان الهج

املســلحة املنفلتــة عــى مدينــة اربيــل يهــدد امــن 

السياســية  باملصالــح  واالرضار  واســتقراره  العــراق 

ــة  ــن اجــل عــزل الدول ــط االوراق م ــة وخل واالقتصادي

العراقيــة عــن محيطهــا االقليمــي والــدويل.

يف  االنســان  لحقــوق  العراقيــة  الجمعيــة  وتدعــو 

املركــز  يف  الحكومــة  االمريكيــة  املتحــدة  الواليــات 

واالقليــم اىل فتــح تحقيــق شــامل ملعرفــة الجهــات 

املســؤولة واملنفــذة لهــذا العمــل االرهــايب الجبــان 

الســفارات  بحــق  ارتكبــت  التــي  االعــامل  ولبقيــة 

يف  الســكنية  واملجمعــات  الدبلوماســية  والبعثــات 

املــدن العراقيــة االخــرى وتقدميهــم اىل القضــاء وفضــح 

ــرأي العــام  ــم امــام ال الجهــات املتورطــة بهــذه الجرائ

والعاملــي.  العراقــي 

الجمعيــة العراقية لحقوق االنســان

يف الواليــات املتحدة االمريكية

         16/شــباط/2021

الجمعية العراقية لحقوق االنسان يف 
امريكا تدين العمل االرهايب الغادر الذي 

تعرضت له مدينة اربيل 
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عــى املســتوى الــدويل 

بأنهــا  “النظــام القانــوين 

يعمــل  الــذي  الــدويل 

واســتعادة  تتبــع  عــى 

املهربــة  املوجــودات 

والضحايــا  للــدول 

فيهــا،  الحــق  أصحــاب 

فيهــا”. التــرف  كيفيــة  ويبــن 

أنواع االسرداد:

داخــي،  اســرداد  نوعــن:  عــى  واألســرداد 

دويل(. )أو  خارجــي  واســرداد 

االسرداد الداخي:

امــوال  اســتحصال  او  اســرداد  عمليــة  هــي 

الفســاد مــن الفاســدين الذيــن اســتحوذوا عليهــا 

قوانــن  وتحكمهــا  املعروفــة،  الفســاد  بطــرق 

االجــراءات الجنائيــة الداخليــة او القوانــن الخاصــة، 

ويفصــل فيهــا القضــاء الوطنــي مبوجــب األدلــة 

املتحصلــة واملتوفــرة، مــن خــالل اجــراءات التحقيــق 

والتقــايض.

االسرداد الخارجي او الدويل:

ــوال  ــرداد ام ــعبية باس ــات الش ــدت املطالب تصاع

انــدالع  عقــب  الفاســدين،  ومالحقــة  الفســاد 

ثــورات الربيــع العــريب، واحتلــت قضيــة الفســاد 

الكبــرة  للرغبــة  نتيجــة  األولويــات  قامئــة  رأس 

ــر الرســمي الســتعادة  عــى املســتوين الرســمي وغ

ــرزت  ــد ب ــذا، فق ــارج. وله ــة إىل الخ ــوال املهرب األم

ــد  ــي جدي ــج إصالح ــامد نه ــوة إىل رضورة اعت الدع

قائــم عــى املشــاركة واالنفتــاح يعمــل عــى تطويــر 

ــاد،  ــة الفس ــة ملكافح ــية فاعل ــة ومؤسس ــر قانوني أط

ــر يف  ــادة النظ ــن إع ــك م ــه ذل ــد يتطلب ــا ق ــع م م

ــم  ــاء الدعائ ــدف إرس ــم به ــي القائ ــد االجتامع العق

الالزمــة  واالجتامعيــة  واالقتصاديــة،  السياســية، 

اســرداد  موضــوع  كان  وملــا  اإلصالحــات.  لهــذه 

ــدل يف  ــارة للج ــر إث ــات األك ــن املوضوع ــوال م األم

الــدول  اآلونــة األخــرة، حيــث ُحرمــت شــعوب 

العربيــة التــي متــر مبرحلــة تحــول مــن ثرواتهــا 

الوطنيــة، فقــد انــرت جهــود دول الربيــع العــريب يف 

إجــراءات اســرداد تلــك األمــوال، مســتندة يف ذلــك 

التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد التــي 

دخلــت حيــز التنفيــذ يف عــام 2005 والتــي تعــد 

مبثابــة خريطــة الطريــق بشــأن اتخــاذ أهــم التدابــر 

ــذ  ملكافحــة الفســاد، وهــذا يتضــح مــن خــالل تنفي

املــواد 54، 55، 57 مــن االتفاقيــة.

 كيف السبيل إلسرداد األموال املنهوبة بالفساد ؟

 تعــد رسقــة األصــول العامــة مشــكلة إمنائيــة 

عــى درجــة كبــرة مــن الخطــورة، وتتجــاوز التكلفــة 

الحقيقيــة للفســاد بكثــر قيــم األصــول التــى ينهبهــا 

قــادة ومســؤولو بعــض البلــدان، مــام يفــى إىل 

تــردى أداء وســمعة املؤسســات العامــة وعــدم الثقــة 

املاليــات  إدارة  ىف  املنخرطــة  تلــك  وبخاصــة  بهــا، 

ــك  ــه لتل العامــة وحوكمــة القطــاع املــاىل. وادراكاً من

املشــكلة الجســيمة والتــى تهــدد عمليــة التنميــة 

الــدوىل  العــامل املختلفــة، طــرح املجتمــع  ىف دول 

ــن  ــة م ــول املنهوب ــع األص ــر تتب ــداً لتيس ــاراً جدي إط

ــا  ــا ومصادرته ــدة وتجميده ــات الفاس ــالل املامرس خ

وإعادتهــا إىل بلدانهــا األصليــة، وجــاء ذلــك ىف فصــل 

ــة  ــدة ملكافح ــم املتح ــة األم ــص باتفاقي ــل مخص كام

الخامــس(، حيــث عرفــت  الفصــل  الفســاد )هــو 

ــن  ــاىس م ــدأ أس ــا مب ــول بأنه ــادة األص ــة إع االتفاقي

ــأن  ــة ب ــراف مطالب ــدول األط ــة، وال ــادئ االتفاقي مب

تقــدم لبعضهــا البعــض أكــر قــدر مــن التعــاون 

ــدد. ــذا الص ــاعدة ىف ه واملس

الفســاد  بفعــل  املنهوبــة  املوجــودات  وتشــكل 

ــن  ــة، اذ ان م ــوال الدول ــرسب ام ــرة لت ــكلة خط مش

الحكــم  تقويــض  النقديــة  الخســائر  هــذه  شــان 

الرشــيد، وإضعــاف مســاءلة الدولــة نحــو املواطنــن، 

واســتنزاف مــوارد التنميــة، وقــد بذلــت الجهــود مــن 

ــة،  ــات القانوني ــاوز العقب ــل، وتج ــع التموي ــل تتب اج

اســردادها، والتفــاوض  أمــام  تقــف حائــال  التــي 

حــول ســبل إعــادة األمــوال، واالمــر ال يرتبــط بــدول 

عــى  والناميــة  املتقدمــة  الــدول  ان  بــل  معينــة 

ــناد  ــول، واس ــة االص ــن رسق ــؤولة ع ــواء، مس ــد س ح

املبــادرات الراميــة اىل اعادتهــا، اىل البلــدان التــي 

ــا. ــت منه رسق

لقــد كانــت عمليــة مكافحــة الفســاد تعتــر ضمــن 

مجــال اختصــاص حكومــة كل دولــة مبفردهــا، ولكنهــا 

اليــوم أصبحــت شــأن املجتمــع الــدويل الــذي يعمــل 

ــات  ــود الحكوم ــة املتمــم واملســاعد لجه ســوية مبثاب

يف مكافحــة الفســاد ومالحقــة الفاســــــدين.

 املقصود باســرداد األموال املنهوبة

املنهوبــة  األصــول  أو  األمــوال  اســرداد  عمليــة 

ــة  ــر القضائي ــة التداب ــن مجموع ــر ع ــح يع “مصطل

الــدول  مــن  املبذولــة  والجهــود  القضائيــة  وغــر 

ثرواتهــا  مــن  نهبــت  التــي  األمــوال  إلســتعادة 

ــي  ــاد والت ــات الفس ــن عملي ــة م ــا واملتأتي وموارده

ُهّربــت إىل دول أجنبيــة أو بقيــت داخــل الــدول 

ــد  ــد وتجمي ــه تحدي ــم في ــار يت ــو مس ــها “، وه نفس

وإعــادة هــذه األمــوال للبلــدان التــي كانــت ضحيــة 

ومتعــددة  معقــدة  عمليــة  وهــي  الفســاد  لهــذا 

ــة  ــراءات مكافح ــم إج ــد أه ــي أح ــتويات, وه املس

الفســاد.

عمليــة  الدوليــة  الدراســات  بعــض  عرفــت  وقــد 

الصلــة  ذات  “العمليــات  بأنهــا  املوجــودات  اســرداد 

ــا  ــل عليه ــودات املتحص ــادة املوج ــتخدم إلع ــي تس والت

بالفســاد او باســاليب غــر قانونيــة واملهربــة خــارج 

الدولــة، ولضحايــا الفســاد مبــا ال يــر باألطــراف حســنى 

النيــة، وذلــك مــن خــالل اللجــان التــي تنشــا لهــذا 

الغــرض مبــا ال يتعــارض مــع اتفاقيــة االمــم املتحــدة 

ملكافحــة الفســاد.

عمليــة  الدوليــة  الهيئــات  بعــض  عرفــت  وقــد   

اتخــاذ  إىل  تهــدف  التــي  “العمليــة  بانهــا  االســرداد 

اىل  املهربــة  املوجــودات  إلعــادة  الالزمــة  االجــراءات 

ــا هــذه املوجــودات. ــي نتجــت عنه ــم الت ــا الجرائ ضحاي

ويعــرف املامرســون والخــراء عمليــة االســرداد يف 

ــا  ــاد بانه ــة الفس ــدة ملكافح ــم املتح ــة األم ــار اتفاقي إط

ــواردة يف  ــة والتنســيقية ال ــوص اإلجرائي ــة النص “مجموع

الفصــل الخامــس مــن االتفاقيــة وتهــدف هــذه النصــوص 

الفســاد  جرائــم  عــن  املتحصلــة  األمــوال  إعــادة  إىل 

إىل بلــدان األصــل التــي نهبــت منهــا هــذه األمــوال 

مــن خــالل آليــات للتعــاون بــن الــدول األطــراف يف 

االتفاقيــة.

ــتعادة  ــا “اس ــرداد بأنه ــة االس ــض عملي ــّرف البع وع

األمــوال العامــة املنهوبــة بطريقــة غــر مرشوعــة إىل 

ــذا  ــا ه ــي ينظمه ــراءات الت ــق اإلج ــة وف ــة الدول خزين

ألحــكام  وطبقــا  لــه،  التنفيذيــة  والالئحــة  القانــون، 

اتفاقدوريــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد، أو غرهــا 

مــن االتفاقيــات الدوليــة األخــرى ذات الصلــة باســرداد 

ــة. ــوال املنهوب األم

أن  رصاحــة  نــص  عندمــا  املــرشع  فعــل  وحســناً 

املقصــود باألصــول يف نطــاق اســرداد املوجــودات هــي 

تلــك املوجــودة خــارج البــالد.

ــور  ــم األم ــد أه ــت أح ــابقة أغفل ــات الس أن التعريف

أحــد  تكــن  وإن مل  االســرداد  تؤثــر يف عمليــة  التــي 

ــادة  ــودات املع ــرف يف املوج ــة الت ــو آلي ــا، وه عنارصه

ــة  ــة واالقليمي ــات الدولي ــن االتفاقي ــد م ــم أن العدي رغ

قــد وضعــت بعــض الضوابــط التــي ميكــن االهتــداء بهــا 

ــة  ــن الطالب ــن الدولت ــن كالً م ــأ ب ــد ينش ــا ق ــة م ملعالج

ــودات  ــرف يف املوج ــول الت ــات ح ــن نزاع ــة م واملتلقي

ــادة. املع

بنــاء عــى مــا ســبق ميكــن تحديــد مفهــوم املوجــودات 

املهربــة يف القانــون الــدويل بانهــا: ” أي منفعــة لهــا قيمــة 

ــائل  ــة الوس ــة، وكاف ــر مرشوع ــورة غ ــا بص ــل عليه تُُحّص

التــي اســتخدمت للحصــول عليهــا، ووســائل االثبــات 

التــي تثبــت ذلــك، عــرت الحــدود الوطنيــة لدولــة 

ــر  ــة أو غ ــورة مرشوع ــرى بص ــة اخ ــدود دول ــا اىل ح م

ــة”. مرشوع

وتحديــد مفهــوم عمليــة اســرداد املوجــودات املهربــة 
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وقــد كان مــن بــن تلــك الجهــود مــا قامــت بــه كل مــن 
دول الربيــع العــريب، حيــث اتخــذت معظــم هــذه الــدول 
مــن الســبل الكثــر مــن أجــل إعــادة تلــك األمــوال، ولكــن 
ــة يف  ــات الجم ــا يف املعوق ــية هن ــة األساس ــن املعضل تكم
ســبيل عمليــة االســرداد، وإرادة التعــاون بــن الــدول يف 
هــذا املجــال. وقــد أســهمت البيئــات الداخليــة واإلقليمية 
والدوليــة لتحفيــز جهــود اســتعادة األمــوال املنهوبــة، 
ــاعدة  ــن يف املس ــن مهم ــهام عامل ــالل إس ــن خ ــك م وذل
بــاإلرادة  يتمثــالن  املنهوبــة،  األمــوال  اســتعادة  عــى 
الشــعبية كســند أســاس داعــم للقــوى والتحالفــات التــي 
بــدأت متــارس أدوار عمليــة الســتعادة األمــوال املنهوبــة، 
ويف  العربيــة  املنطقــة  يف  املتشــكلة  العربيــة  والبيئــة 
ــداً،  ــا تحدي ــدة فيه ــة فاس ــقطت أنظم ــي أس ــدان الت البل
ــتعادة  ــة باس ــزة للمطالب ــة ومحف ــة داعم ــا بيئ ــا جعله م

ــة. ــوال املنهوب األم

والشــك ان ملنظــامت املجتمــع املــدين دور ملمــوس يف 
ــق رأي شــعبي  ــوي لخل اســتمرار العمــل التوعــوي والتعب
واعــي وداعــم ومتفاعــل مــع متطلبــات العمــل الســتعادة 
األمــوال املنهوبــة، والتهيئــة لقيــام بنيــة تحتيــة ترشيعيــة 
وفنيــة مؤهلــة وداعمــة للمامرســات والخطــوات الالحقــة 
الســرداد األمــوال املنهوبــة، وتعزيــز العالقــة مــع الــرشكاء 
املحليــن واإلقليميــن والدوليــن ومتابعــة التواصــل ونقــل 
ــرى،  ــة األخ ــات الناجح ــارب واملامرس ــن التج ــرات م الخ
األســاليب  واســتخدام  القــدرات  وبنــاء  والتدريــب 
املتاحــة يف الرصــد والتحــري والتوثيــق للحصــول عــى 

ــة. ــد مــن املعلومــات املوثوق املزي

متطلبات عملية اســرداد األموال املنهوبة

ــن  ــا م ــة واملؤسســية مب ــز اإلصالحــات القانوني 1- تعزي
ــة. ــر الدولي ــزام باملعاي شــأنه اإللت

الجهــات املختصــة  بــن  املحــي  التنســيق  2- دعــم 
بعمليــة اســرداد األمــوال املنهوبــة , مــام ينتــج عنــه 
إنشــاء فريــق عمــل محليــة متثــل األطــراف الرشيكــة 
مــن جهــات رقابيــة وقضائيــة وقانونيــة ودبلوماســية 
إستشــارية  و  مركزيــة  وبنــوك  وماليــة  وإســتخباراتية 

وغرهــا.

3- توفــر التدريــب املتخصــص ملــن سيامرســون عمليــة 
اســرداد األمــوال , بحيــث يتمثــل أهــم محــاور التدريــب 
املاليــة،  الوثائــق  تحليــل  املاليــة،  ))التحقيقــات  يف  
إجــراءات اســرداد األمــوال ومصادرتهــا، إجــراءات طلــب 

ــردة(. ــول املس ــة، أدوات إدارة األص ــاعدة الدولي املس

ــل إنشــاء  ــز أطــر إدارة األمــوال املُســردة )مث 4- تعزي
حســاب بنــي مركــزي أو صنــدوق مركــزي محــي وذلــك 
الداخــل والخــارج, مــع  لتلقــي األصــول املصــادرة يف 
تحديــد أوجــه التــرف فيهــا مــع ضــامن الشــفافية 

الكاملــة يف إدارة هــذا الحســاب أو الصنــدوق(.

* مستشــار قانوين وخبر مبكافحة الفساد

ــادر  ــن أن تغ ــية  ميك ــل السياس ــن ان الفواع ــن يظ ــأ م  يخط
األســاليب القدميــة يف متويــل املاكنــة االنتخابيــة واالعالميــة عــى 
وجــه الخصــوص. .. مبــا يتوجــب عــى مفوضيــة االنتخابــات 
املســتقلة االنتبــاه لهــذه املثلبــة الكــرى … مبــا يجعلهــا مــا بــن 
ــوم املجتمعــي. ــد والل ــة  وســندان النق ــة الضغــوط الحزبي مطرق

مصــدر هــذا الخطــأ.. كــون هــذه الفواعــل ســواء  مــن االحــزاب 
ــزاب  ..او  ــن ذات  االح ــا م ــد انتجاه ــي اعي ــك الت ــة او تل القدمي
مــن جــاءت بعنــوان ســاحات التحريــر… متتلــك  عقليــة تنميــة 
ــالل  ــن خ ــاد  م ــم  واالقتص ــة والتعلي ــتهدف الربي ــتدامة تس مس

ــة عــراق واحــد وطــن الجميــع. ــاء دول منهجيــة جديــدة لإلصــالح يف بن

منهجية جديدة

ومــن ابــرز معــامل هــذه املنهجيــة الجديــدة تحويــل األقــوال يف االصــالح  اىل افعــال تلغــي 
نظــام املحاصصــة.. وتبــدأ برنامــج عمــل مغايــر يتعامــل مــع عــراق واحــد وطــن الجميــع.

ــم  مــن  ــن  ممــن يتصــدون  املشــهد الحــزيب  فضــال عــن مريديه ــر م ــا يعــرض كث رمب
اإلعالميــن  وفيهــم مــن يدعــون اىل اعــالم غــر منحــاز يف التعامــل مــع املشــهد االنتخــايب 
املقبــل .. اال انهــم مل يطرحــوا اي بديــل لثالثيــة  املحاصصــة.. مبــا يجعــل االغلبيــة الصامتــة 

تالحــق هــذا الضــوء يف نهايــة النفــق لبنــاء الدولــة العراقيــة الجديــدة.

ورمبــا ســتصدر عــن كل هــذه االحــزاب التــي تزيــد عــى 300 حزبــا برامــج  انتخابيــة.. 
ــج   ــذه الرام ــتجد ان كل ه ــا س ــام بينه ــة  في ــف للمقارن ــي حصي ــعى اي صحف ــد مس وعن
تتحــدث عــن االصــالح ومحاربــة الفســاد  مــن دون ان تضــع ايــة إجــراءات منهجيــة للرنامج 
الحكومــي الــذي البــد وان يختلــف عــن غــره .. وهــذا يعنــي ان تكــون امــام الناخــب وهــو 
يقــف عنــد صنــدوق االقــراع  300 احتــامل لــي مينــح صوتــه الي منهــا .. وهــذا مــا يجعــل 
عنــوان هــذا املقــال مثلبــة مبكــرة تحتــاج مــن مفوضيــة االنتخابــات املســتقلة  االنتبــاه اىل 
معايــر  منــح االجــازات للكيانــات السياســية  واألحــزاب  مبطالبــة  اي منهــم وضــع برنامــج  
للتخطيــط  الســيايس  يتعامــل مــع قاعــدة متثيليــة ال تقــل عــن عــدد يضاعــف عــدد الهيئــة 
ــات  ــح االجــازة للمشــاركة يف االنتخاب ــا ان متن ــان ســيايس.. ام التأسيســية  الي حــزب او كي
املقبلــة  مــن دون معايــر حوكمــة العمليــة االنتخابيــة  بضبــط معايــر ادارة الــراي العــام  
الجمعــي العراقــي اوال .. وتحديــد ضوابــط قانونيــة يف تعليــامت  واضحــة ورصيحــة  عــن 
متويــل االحــزاب للحملــة االنتخابيــة.. واليــات مطلوبــة للتعامــل مــع املــال الســيايس  .. احــد 
ابــرز معــامل مفســدة  االنتخابــات  التــي جعلــت منهــا مجــرد تدويــر  للوجــوه الحزبيــة  ..بــال 
مرشوعيــة اعــراف  شــعبي  متثــل يف عــدم تحديــد  ترشيعــات قوانــن االنتخابــات  للحــد 

األدىن املطلــوب العتبــار  نتائــج االنتخابــات  معــرف بهــا مــن قبــل املحكمــة االتحاديــة.

ومــع وجــود معهــد للتثقيــف  االنتخــايب .. تبــدو مهمــة املفوضيــة اســهل لتقييــم اوراق  
اي حــزب  عــى وفــق معايــر حوكمــة االنتخابــات مبــا يجعــل كل حــزب ..مؤسســة متكاملــة 
.. تكشــف عــن ذمتهــا املاليــة وتخضــع للمســاءلة ونفــاذ القانــون.. مقابــل عقوبــات 

ــر  . ــق ذات املعاي ــات  عــى وف ــات واضحــة تلغــي هــذه املشــاركة يف االنتخاب بصالحي

مسؤولية مشركة

هنــا تــرز  مســؤوليات مشــركة بــن تلــك االغلبيــة الصامتــة  التــي يتطلــب ان تغــادر مــا 
يصفــه البعــض بكونهــم ) متثاقفــن.. مرتهــم اكــر مــن نفعهــم ( او مــا يصفه البعــض االخر 
بكونهــم ) حــزب القنفــة.. ليــس عندهــم عــن الرثــرة عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي(.  
مشــكلة مــن يقــرأ  االغلبيــة الصامتــة  بكونهــا خانعــة وخاضعــة  امــا ألســباب مذهبيــة  او 
والئيــة  او قوميــة  ..وتبحــث عــن مــوازن جديــد بصفــة مختــار العــر  او تنتظــر مــا ميكــن 
ــي  ــاول ان تلغ ــابات تح ــذه الحس ــإن كل ه ــم ف ــر الناع ــراع للتغي ــق االق ــج صنادي ان تنت
ــت االحــزاب  ــة  ..تدخل ــر الحق ــر .. وحــن حــدث يف ســاحات التحري ــع االنفجــار الكب توق
لركــوب  املوجــة.. ومــا ان شــكلت بعــض االحــزاب لناشــطن يف هــذه الســاحات  ..ســارعت 
ــدا ؟؟  ــا ب ــن كل م ــدا م ــام ح ــة  ..ف ــة االنتخابي ــل الدارة الحمل ــروض التموي ــزاب بع االح
لســت بصــدد االســتنتاج العشــوايئ  ان نتائــج االنتخابــات املقبلــة ..مبكــرة او يف موعدهــا 
ــن  ــة  .. ل ــل اصحــاب املصلحــة املجتمعي ــة  صحيحــة لتحلي ــا القانوني اذا  مل تكــن مدخالته
تكــون مخرجاتهــا  اال بــذات العناويــن اإلعالميــة لنتائــج انتخابــات 2018.. وهــي  مســؤولية 
ــون  ــام يواجه ــر م ــوم املجتمعــي .. اك ــن الل ــر م ــم الكث ــة  قضــاة .. ســيكون عليه مفوضي
اليــوم مــن ضغــوط  سياســية  … امتنــى ان اكــون عــى خطــأ.. ويبقــى مــن القــول  للــه يف 

خلقــه شــؤون!!

مازن صاحب

مفوضية القضاة مابن املطرقة والسندان 
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النســاء  متثــل   –
املائــة  والفتيــات 55 يف 
مــن  املتّرريــن  مــن 
 98 و  القــرسي  العمــل 
يف املائــة مــن املتّرريــن 
مــن الســتغالل الجنــي. 
تقريــر  عــى  بنــاءا 
ملنظمــة العمــل الدوليــة.

وجــه آخــر مــن أوجــه العنــف ميــس مبــارشة 
بالســالمة البدنيــة لألجنــة مــن اإلنــاث، ففــي الهنــد و 
الصــن وغرهــام،، يــؤدي التفضيــل االجتامعــي للذكــور 
إىل قتــل اإلنــاث مــام يتســبب يف اختــالل مهــم يف 
ــدة  ــم املتح ــدوق األم ــب صن ــكاين حس ــوازن الس الت

للســكان لعــام 2015.

– 60 يف املائــة مــن األشــخاص الذيــن يعانــون مــن 
الجــوع املزمــن هــم مــن النســاء والفتيــات.

– تشــكل املــرأة، يف املتوســط، 43 يف املائــة مــن 
القــوة العاملــة الزراعيــة يف البلــدان الناميــة. ولو كانت 
تتمتــع بنفــس فــرص الحصــول عــى املــوارد اإلنتاجيــة 
إســوة بالرجــل، لكانــت ســاهمت بزيــادة املحاصيــل يف 

مزارعهــا بــن 20 إىل 30 يف املائــة.

ــة  ــب وصعوب ــرارة الكوك ــاع ح ــع ارتف ــايل فم وبالت
إمكانيــة الوصــول إىل امليــاه يف العديــد مــن دول العامل، 
ــذه  ــص مســتمر، وه ــة يف تناق ــاالت الفالحي ــإن املج ف
التأثــرات متــس بالدرجــة األوىل نســاء الكوكــب وخاصة 
يف الــدول التــي يعتمــد اقتصادهــا عــى الفالحــة مثــل 
املغــرب إىل جانــب العديــد مــن الــدول اإلفريقيــة 
والعربيــة والــدول الناميــة ويتأثــر بشــكل كبــر بالتغــر 
املناخــي، فغالبــا مــا تكــون النســاء مســؤولة عــن جلب 
ــادر أخــرى لعائالتهــن، لكــن  ــاه والحطــب ومص املي
هــذه املصــادر متأثــرة بشــكل مبــارش بعوامــل التغــر 
ــال مســافات  ــام يضطــر النســاء إىل اإلنتق املناخــي، م
ــذه  ــى ه ــول ع ــول للحص ــت أط ــل لوق ــد والعم أبع
ــة  ــرات املناخي ــد التغ ــات، وتزي ــالل األزم ــادر خ املص
ــن  ــاء م ــا النس ــي تتكبده ــة الت ــاء املفروض ــن األعب م
ــن  ــة حصوله ــن إمكاني ــر م ــع، ويحــد أك ــل املجتم قب
عــى التعليــم والرعايــة الصحيــة والعمــل الالئــق 

ــن. وصــون كرامته

ــط  ــات الخ ــاء والفتي ــن النس ــكل كل م ــه تش ومن
الدفاعــي األول ضــد اآلثــار الناجمــة عــن تغــر املنــاخ؛ 
ــاخ  ــار الناجمــة عــن تغــر املن وهــن أكــر عرضــة لآلث
ألنهــن ميلــن إىل اإلعتــامد أكــر عــى اإلنتــاج الزراعــي 
ورعــي املاشــية٬، كــام أنهــن أكــر عرضــة للفقــر ونــدرة 
ــم٬  ــن التعلي ــل م ــط أق ــى قس ــول ع ــذاء والحص الغ
ــة الكــوارث  وهــّن أكــر عرضــة بشــكل خــاص ملواجه
ــة املســتدامة  ــة،، ومــن خــالل أهــداف التنمي الطبيعي
ال 17 التــي ترتكــز عليهــا األمــم املتحــدة تلعــب املــرأة 
دورا حاســام يف كل مــن هــذه األهــداف.. لكــن الواقــع 
يقــول عكــس ذلــك. وبالتــايل هــذا يحيلنــا عــن مــدى 
تخلــف مجموعــة مــن دول العــامل وتــدين مســتوياتها 
كان  والبيئيــة،  والصحيــة  واإلقتصاديــة  اإلجتامعيــة 
مــن املمكــن تحســينها لــو توفــرت الظــروف الجيــدة 
ملشــاركة املــرأة وضــامن إرشاك النســاء يف عمليــة صنــع 
القــرار وإعطائهــا املكانــة التــي تســتحق رأفة بشــعوبنا 
القابعــة يف حفــر التخلــف وتــدين مســتويات التنميــة 
بينهــا، تحقيقــا ملبــادئ التنميــة املســتدامة مــن أجــل 

حــارض ومســتقبل أفضــل.

 املرأة والتغرات املناخية .. أية عالقة ؟

ــت  ــذي صادق ــاخ ال ــس للمن ــاق باري ــا باتف  إذا بدأن
ملــزم،  اتفــاق  وهــو  دولــة  اآلن 175  حتــى  عليــه 
ــرك  ــغل مش ــاخ ش ــر املن ــة تغ ــأن قضي ــر ب ــذي يق وال
ــة  ــة جمعــاء، وعــى األطــراف املوقعــة لالتفاقي للبرشي
أن تقــوم عنــد اتخــاد االجــراءات الراميــة إىل التصــدي 
ــات  ــز ومراع ــرام وتعزي ــزام” باح ــاخ: “اإللت ــر املن لتغ
الصحــة،  يف  والحــق  اإلنســان،  بحقــوق  التزاماتهــا 
وحقــوق املهاجريــن واألطفــال واألشــخاص ذوي اإلعاقــة 
والحــق  أوضــاع هشــة،  يف  املوجوديــن  واألشــخاص 
ــرأة  ــن امل ــن ومتك ــن الجنس ــاواة ب ــة و املس يف التنمي
واإلنصــاف بــن األجيــال.. فــإن اهتــامم الــدول األطــراف 
ــن الجنســية،  ــاخ مبوضــوع املســاواة ب يف مؤمتــرات املن
ــي تواجــه  ــرة الت ــات الكب ــام بالعقب ــم عــن وعــي ت بن
الفتيــات والنســاء التي تحــول دون متكينهــن اإلجتامعي 
واإلقتصــادي والســيايس وبالتــايل تكبــح هــذه العقبــات 
التــي تواجههــا املــرأة يف جميــع مراحــل حياتها اســتغالال 
كامــال، واإلمكانــات الكامنــة يف البلــدان املتخلفــة عــى 
الخصــوص، وهــي قامئــة يف جميع املجــاالت ويف مختلف 
مراحــل حيــاة املــرأة، تــم إن النســاء يتــررن أكــر مــن 
تبعــات التغــر املناخــي مقارنــة بالرجــال، فالعديــد 
مــن النســاء يف البلــدان الناميــة مــن املزارعــات، وهــن 
أكــر مــن يتعرضــن ملشــاكل يف الحصــول عــى التعليــم، 
والدخــل، واألرض، واملاشــية والحــرف والتكنولوجيــا، مــا 
يعنــي أنــه ســيكون للتغــرات املناخيــة األثــر الســلبي 
األكــر حــدة عــى املــرأة، ويــزيك هــذا عــدة دراســات 
ــبيل  ــدة وال س ــم املتح ــة األم ــا هيئ ــت به ــة قام علمي
إليجــاد الحلــول ومجابهــة التغــرات املناخيــة دون 
ــا أقــدم منــاذج  ــة ومنصفــة للمــرأة، وهن مشــاركة فاعل
لبعــض اإلحصائيــات التــي اســتقيتها مــن مصــادر 

ــة. رســمية ملؤسســات دولي

– يوجــد نحــو 31 مليــون فتــاة يف العــامل ممــن 
هــن يف ســن اإللتحــاق باملرحلــة االبتدائيــة ال ينتفعــن 

ــدريس. ــم امل بالتعلي

تلتحــق  مل   2011 ســنة  يف  فتــاة  مليــون   493  –
باملــدارس.

– يف فــرة 2011 و 2012 يف معظــم البلــدان، مل يبلــغ 
أجــر النســاء ســوى 70 إىل 90 يف املائــة مــن أجــر الرجال 

حســب هيئــة االمــم املتحدة.

– متثــل النســاء يف البلــدان الناميــة الغالبيــة العظمى 
مــن العاملــن الفقــراء، ففــي إفريقيــا جنــوب الصحــراء، 
عــى ســبيل املثــال، تعمــل زهــاء 8 نســاء مــن أصــل 10 
نســاء يف ظــروف هشــة. وفقــاً لتقريــر األمــم املتحــدة 

لعــام 2014.

وهنــاك عوامــل كثــرة تســاهم يف هــذا الوضــع ومنها 
عدم املســاواة بــن الجنســن يف األدوار األرسيــة، وغياب 
هيــاكل االســتقبال املناســبة وامليــرسة لألطفال واملســنن 
والــدور الهــام للتصــورات االجتامعيــة يف مشــاركة املــرأة 
يف العمــل، إذ تعمــل املــرأة غالبــا يف القطــاع غــر 
الرســمي والزراعــي، وبالرغــم مــن مشــاركتها الكــرى يف 
إدارة املــوارد الطبيعيــة وحفظهــا واســتخدامها، فإنهــا ال 
تحصــل ســوى عــى أجــر محــدود بســبب عــدم تحكمها 
باملــوارد وعوامــل اإلنتــاج ومشــاركتها الضعيفــة يف اتخاذ 

القــرارات.

أمــا فيــام يخــص متثيليــة املــرأة يف املؤسســات 
واملشــاركة السياســية فنجــد عــى أن املــرأة تأخــذ 
الفتــات أو فقــط لــذر الرمــاد يف العيــون لــدى مذبــري 
ــض  ــذه بع ــة، وه ــدول النامي ــة يف ال ــات خاص الحكوم
ــث  ــدة حي ــم املتح ــة األم ــن هيئ ــادرة ع ــام الص األرق

ــد: نج

– بلدان الشامل 41 يف املائة،

– األمريكيتان 25.5 يف املائة،

– أوروبا باستثناء بلدان الشامل 24.4 يف املائة،

– أفريقيا جنوب الصحراء 23 يف املائة،

– آسيا 18.4 يف املائة،

– الرشق األوسط وشامل أفريقيا 17.7 يف املائة،

– املحيط الهادي 15.7 يف املائة.

وعندمــا نــويل وجوهنــا صــوب بعــض املامرســات التــي 
مازالــت ضاربــة يف مجتمعاتنــا املتخلفــة والتــي ميثــل 
ــان  ــوق اإلنس ــاكا لحق ــر انته ــرسي واملبك ــزواج الق ــا ال فيه
ــم  ــن التعلي ــوص م ــى الخص ــات ع ــال والفتي ــرم األطف يح
والصحــة الجيــدة واملســتقبل املــرشق، حيــث تتــزوج فتــاة 
واحــدة مــن أصــل ثــالث قبــل ســن الثامنــة عــرش، وفتــاة 
واحــدة مــن أصــل تســع قبــل ســن الخامســة عــرش حســب 
ــة لعــام 2015. وأكــر مــن  ــر ملنظمــة الصحــة العاملي تقري
125 مليــون فتــاة وامــرأة وقعــن ضحايــا تشــويه األعضــاء 
التناســلية وهــذه املامرســات التــي تركــز يف 29 دولــة 

ــة. أفريقي

أمــا يف مجــال الحــق يف الصحــة وظــروف اإلنجــاب 
فاملصيبــة أعظــم:

فــكل عــام هنــاك أكــر مــن 80 مليــون حالــة حمــل غــر 
مرغــوب فيهــا و 20 مليــون حالــة إجهــاض يف ظــروف غــر 
آمنــة، وبالدنــا ليســت اســتثناء ونحــن نشــاهد النســاء يلدن 
عــى قارعــة الطريــق أو داخــل ســيارات أجــرة أو يف أبــواب 
املستشــفيات، يف انعــدام تــام ألبســط رشوط الكرامــة 

اإلنســانية.

– ميــوت مــا يقــارب 800 امــرأة كل يــوم ألســباب ميكــن 
ــوالدة، أي مــا يقــرب 000  ــة بالحمــل وال تفاديهــا ذات صل

300 امــرأة ســنوياً عــر العــامل.

– يف املناطــق الناميــة، يزيــد معــدل الوفيــات النفاســية 
14 مــرة عنــه يف املناطــق املتقدمــة.

– ال تتلقــى ســوى نصــف النســاء الحوامــل الحــد األدىن 
مــن خدمــات الرعايــة مــا قبــل الــوالدة.

– زهــاء 62 يف املائــة مــن حــاالت الوفيــات النفاســية يف 
عــام 2013 وقعــت يف بلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء.

– 99 يف املائــة مــن الوفيــات النفاســية تقــع يف البلــدان 
ــرأة ومنظمــة  ــم املتحــدة للم ــة األم ــة. حســب هيئ النامي

الصحــة العامليــة

– املــرأة تعــاين األمريــن فــأول مــن يعنــف يف مجتمعاتنا 
ــاء. هم النس

ــا النزاعــات املســلحة التــي يتــم اســتخدام  – أول ضحاي
اإلغتصــاب فيهــا كســالح حــرب هــم النســاء.

– 70 يف املائــة مــن نســاء العــامل يتعرضــن للعنــف 
الجســدي أو الجنــي يف خــالل مــدة حياتهــن.

ــن  ــراوح أعامرهــن ب ــالث ت ــرأة واحــدة مــن كل ث – ام
15و 49 عامــا تعرضــت ألعــامل عنــف جســدي أو جنــي 

أو كليهــام.

– نصــف النســاء اللــوايت قتلــن يف جميــع أنحــاء العــامل 
يف عــام 2012 تعرضــن للقتــل عــى يــد رشيــك حميــم أو 

ــراد األرسة. أحــد أف

– 120 مليــون فتــاة يف العــامل أجــرن عــى مامرســة 
الجنــس أو املشــاركة يف أعــامل جنســية أخــرى يف مرحلــة ما 

مــن حياتهــن وهــذا فقــط يف ســنة 2012.

ــوايت يعتــرن  ــات الل – تقــع املاليــن مــن النســاء والفتي
ــة. ــة الحديث ــرش يف رشك العبودي ــار بالب ــا اإلتج ضحاي

 أيوب كرير 
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القــرن  يف  نعيــش  اننــا  مــن  الرغــم  عــى   
ــراف العشــائرية  ــن، اال ان االع الحــادي والعرشي
ــاء  ــت تحتفــظ بســلطتها عــى ابن ــة مازال املوروث
الشــعب.وبرف النظــر عــن اهميــة االعــراف 
بــن  الرائعــة  املفاهيــم  العشــائرية يف إشــاعة 
التوقــف عنــده  ابنائهــا، اال ان مثــة ماينبغــي 
التعســفية والرجعيــة  فيــام يتعلــق باالعــراف 
ســلعة  وتجعلهــا  املــرأة  كرامــة  متتهــن  التــي 
:النهــوة والفصليــة. قابلــة للمقايضــة وأهمهــا 

ــزواج،  ــغ ســن ال ــي تبل ــاة الت ــم الفت ــن ع ــن اب ــي ان يعل ــوة تقت والنه
ــي ال  ــاة، الت ــة الفت ــدم لخطوب ــن التق ــن ع ــى اآلخري ــه ان ينه ــن حق ان م
تســتطيع االعــراض عــى النهوة..وهنــاك قصــص عــن فتيــات منهــي عنهــن 

عشــن حتــى فاتهــن ســن الــزواج.

والثاين:الفصــل ،ومبوجبــه يتــم حســم الخالفــات بــن العشــائر حــن تقــع 
ــال او  ــض الخصــم مــن امل ــق  تعوي ــن عشــرة واخــرى عــن طري ــة ب الفتن
ــن مــن نســاء يذهــن  ــم دفــع  الدي مــن النســاء،او منهــام معا.وهكــذا يت
اىل معســكر االعــداء ويعشــن طــوال اعامرهــن يف هــوان واحتقــار الن 

ــن. ــا للدائ ــة ميكــن دفعه ــواال رصف ــن ام ــة عدته العشــائر املتقاتل

ان هاتــن الظاهرتــن تتنافيــان مــع القيــم االســالمية التــي كرمــت املــرأة 
ــا مــن قطبــي الجنــس البــرشي،  وجــاءت عــى ذكرهــا دومــا بوصفهــا قطب
لهــا مــا للرجــل، وعليهــا مــا عليــه. كــام انهــا ابتعــاد واضــح عــن التوصيــات 

الطيبــة بالنســاء وضــامن حريتهــن وكرامتهــن.

االخبــار التــي اســتقيناها مــن لجنــة املــرأة النيابيــة تفيــد ان مثــة 
مرشوعــا لقانــون يجــرم مرتكبــي املامرســات العشــائرية الباليــة التــي متــس 
كرامــة املــرأة وانســانيتها، تعــده لجنــة العشــائر، وتشــارك فيــه عــدد مــن 
اللجــان النيابيــة .واجــد ان اصــدار قانــون يف هــذا الوقــت  ســيكون نــرا 
للمــرأة العراقيــة وســالحا تشــهره بوجــه كل مــن تســول لــه نفســه املــس 

ــع. ــانية يف املجتم ــا االنس بقيمته

ــأن  ــذا الش ــام يف ه ــة دورا مه ــة النيابي ــة الثقاف ــؤدي لجن ــن ان ت وميك
ــة  ــة  والســياحة مــن خــالل االعــالن عــن حمل بالتعــاون مــع وزارة الثقاف
للتوعيــة باملوضــوع وتخصيــص جوائــز للكتــاب الذيــن يتناولــون مواضيــع 
جديــرة بــان تــدل املتشــددين يف ســوء معاملــة املــرأة عــى الطريــق 
ــة  ــى العائل ــة ع ــوة والفصلي ــح رضر النه ــع توضي ــل، م ــح يف التعام الصحي
واالطفــال واملجتمــع عمومــا. ليــس هــذا فحســب،بل مــن الــروري مبــكان 
اللجــوء اىل اســاليب تتيــح تأمــن االتصــال باهــل الحــل مــن ابنــاء العشــائر 
لوضعهــم يف صــورة الوضــع الصحيــح الــذي يتعــن عليهــم انتهاجــه.

ــات  ــذه املامرس ــان ه ــينية ب ــر الحس ــاجد واملناب ــاء املس ــح خطب وان يوض
ــق. ــن واملنط ــل والدي ــة للعق مخالف

وينبغــي ان ال ننــى مــا ميكــن ان تؤديــه منظــامت املجتمــع املــدين مــن 
ــارضات  ــم مح ــالل تقدي ــن خ ــراق، م ــوم الع ــاء يف عم ــادي للنس دور إرش
حــول حقوقهــن الدســتورية والرشعيــة واالنســانية،وأهمية أدوارهــن التــي 

يلعبنهــا يف  تكويــن األرسة وتربيــة جيــل ســليم ويف خدمــة البــالد .

وبطبيعــة الحــال، فــان موروثــا ضخــام مــن العــادات العشــائرية مــى 
ــن ان  ــن، ال ميك ــن الزم ــا م ــائر قرون ــاء العش ــول ابن ــه يف عق ــى تغلغل ع
ــاليب  ــكل اس ــا، ستش ــود جميع ــر الجه ــن ، وبتضاف ــهولة، ولك ــي بس يختف
املعالجــة التــي اقرحناهــا، نقطــة بــدء مهمــة يف ســبيل زحزحتــه واختفائــه.

ــاع وتشــرى ، وان الشــعوب  إن املــرأة اســمى مــن أن تكــون ســلعة تب
املتطــورة مابلغــت رقيهــا اال بعــد ان اعطــت للمــرأة حقهــا وضمنــت 
كرامتهــا وانســانيتها، ونحــن بانتظــار الترشيعــات التــي تنصــف املــرأة 

ــتحقه. ــذي تس ــا ال ــا يف مكانه وتضعه

ــا ظــروف  ــة اســتثنائية ، فرضته ــس حال  الفســاد لي
الخلــل األين يف الدولــة ، وإمنــا اصبــح منظومــة متكاملة 
افرزتهــا طبيعــة هيكليــة النظــام ، والخلــل القائــم لدى 
ــة يف الجمــود الســيايس ،  ــن الرغب القــوى السياســية ب
ــان  ــع وكي ــة املجتم ــق حاج ــى وف ــول ع ــض املتح ورف
الدولــة ، هــذا الوضــع خلق مســاحة واســعة للفاســدين 
واملتطفلــن داخــل بنيــة الكيانــات السياســية وخارجهــا 
مــدار  عــى  أصبحــت  فســاد،  منظومــة  لتشــكيل 
ــث  ــن حي ــا م ــتهان به ــوة ال يس ــة ق ــنوات املاضي الس

التمــدد أو الفعــل التــــأثري عــى مواقــف وقــرارات التصــدي .

يف السياســة ليــس هنــاك جمــود للزمــان ، ولكــن عندمــا ترغــب قــوى بعينهــا ، 
تفضيــل عمليــة الجمــود يف الفكــر واملامرســة بغيــة املحافظــة عــى مواقــع الســلطة 
، يعنــي ذلــك بالــرورة إخفــاء الفاســدين كونهــم جــزء مــن منظومــة الحكــم مــن 
جهــة ، ومــن الجهــة األخــرى عــدم تقبــل املتغــرات السياســية يف زمانهــا ومكانهــا 
ــا الســيايس ومامرســاتها  ــا تكشــف ضعــف هــذه األطــراف وتعــري منطوقه لكونه

أمــام الــرأي العــام وهــذا ماتخشــاه بالتحديــد .

مل يكــن جديــداً مــا اعلنــه عــالوي وزيــر املاليــة يف برنامــج )كشــف املخفــي( مــن 
إن ليــس هنــاك طرفــا واحــداً مــن القــوى واالحــزاب والكيانــات السياســية يف حكــم 
مــا بعــد )2003( حتــى االن مل يكــن منغمســا ً بالفســاد إذ كان ذلــك بشــكل مبــارش 
ــك ، لكــون  ــة ذل ــا نشــر بعــدم غراب ــن ، وعندم ــن وخارجي أو عــر وســطاء داخلي
املجتمــع العراقــي برمتــه يــدرك بــأن النظــام القائــم ، هــو نظــام فاســد ، وان رشاكــة 
ــل للمتحــرك  ــة تعطي ــرورة رشاك ــواه الحاكمــة هــي بال ــف ق ــن مختل املواقــف ب
واملتحــول داخــل قــوى املجتمــع ، وحتــى لبعــض االفــراد يف بنيــان تلــك األطـــــراف 

التــي تحــاول الحركــة لألمــام .

هــذا االعــراف مــن مســؤول كبــر يف الســلطة املاليــة ، يشــكل صدمــة حقيقيــة 
للراغبــن يف تغيــر مســارات الحكــم باتجــاه اإلصــالح ، أو لوقــف تداعيــات انهيــارات 
ــعبي  ــم الش ــع والراك ــن التوس ــة وب ــن جه ــم م ــن وجامعاته ــن الحاكم ــة ب العالق

الرافــض لتلــك السياســة واملطالــب بالتغيــر مــن جهــة ثانيــة .

املســألة ليســت هكــذا ، ســيام عندمــا يوغــل الحاكــم أو مجموعــة الحــكام بغرس 
الخناجــر يف أجســاد النــاس ويصبــح تجويعهــم وإذائهــم مســالة فيهــا وجهــة نظــر 
، وملــا تصبــح مناشــدات انقــاذ العــراق وشــعبه يف الوســائل اإلعالميــة والشــخصية 
واألكادمييــة والشــعبية ، قضيــة مغرضــة تســتهدف مــا يســمى بالنظــام )الدميقراطــي 
، وتشــكيالت الحكــم ، تصبــح املعالجــة مشــكوك يف نجاحهــا ، صحيــح إن حكومــة 
الســيد مصطفــى الكاظمــي شــخصت بعض مافيــات الفســاد واحالة بعظهــم للقضاء 
واعتقــل البعــض األخــر ، وهــم شــخصيات مهمــة يف مواقــع الســلطة ، لكــن عــى 
وفــق ماكشــفه الســيد عــالوي وزيــر املاليــة ، تصبــح هــذه املعالجــات اشــبه مــن 
يضــع أكيــاس الــراب يف وجــه ســد هائــج يتدفــق باتجــاه إنهيــار الســدود األخــرى .

الوقائــع اثبتــت إن املصيبــة برمتهــا يف مكونــات الســلطة القامئــة ، املبنيــة عــى 
ــة  ــح العام ــاه املصال ــا باتج ــر وجهته ــتطاع تغي ــس باملس ــح ، فلي ــة املصال هيكلي
وحقــوق الشــعب وبنــاء دولــة مؤسســاتية ، ومثــة فــارق بــن ســلطتنا والســلطات 
ــار  ــا ث ــر عندم ــال الجزائ ــي، فمث ــط العراق ــض املحي ــك بع ــامل وكذل ــرى يف الع األخ
الشــعب ضــد الفاســدين يف النظــام جــرى التغيــر وتــم إحالــة العديد من الفاســدين 
منهــم اشــقاء رئيــس النظــام الســابق اىل القضــاء واعتقالهــم ، واالن الغــى الرئيــس 
الجزائــري الرملــان وبعــض قيــادات الحكــم واعلــن انتخابــات جديــدة تشــارك فيهــا 
الجامهــر الثائــرة بغيــة تصحيــح الحكــم وصعــود قيــادات شــابة يف إدارة الســلطة 
ــر وســيحدث حتــامً يف تونــس ، أمــا يف العــراق فــأن  ، هــذا األمــر حــدث يف الجزائ
ــا والــذي يقــول )نايــم ياشــليف الصــوف نايــم  املثــل الشــعبي هــو املنطبــق علين
ــات  ــى االنتخاب ــاً ، حت ــة تحــوف ( إن املســألة ليســت ســهلة بتات ــم والحرامي .. ناي
الجديــدة ليــس مبقدورهــا اجــراء التغيــر صــوب تغيــر هيكليــة النظــام التــي انبنت 
ــه  ــي بدورهــا اشــاعت النهــب للــامل العــام وتحول وتأسســت عــى املحاصصــة الت
ــل يداعــب النفــوس  ــى االم ــك يبق ــات حكــم . رغــم كل ذل ــراد اىل منظوم ــن اف م
الخــرة ، مــادام اإلحســاس والرغبــة الشــعبية بــرورة التغيــر ، وملــا تتســع هــذه 
ــر  ــة يكــون االم ــة الشــعبية العام ــة الشــبابية اىل الحال ــة وتتحــول مــن الحال الرغب
ليــس مبقــدور الحصصــن والطائفــن وقــف تدفقهــا لبنــاء العــراق واعادتــه اىل حيــث 

يكــون .

 عندما تكون املرأة عنر تحول الفساد
 سلعة للمقايضة

جاسم مراد مها محمد
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وإذا  تختــاره.  ومــا 
أو  عاملــة،  كانــت 
مــن  فــإن  أجــرة، 
تتمتــع  أن  حقهــا 
بنفــس حقــوق الرجــل 
يف العمــل، ويف األجــر.

اعتبــار  ثالثــا: 
دونيــة  مامرســة 

ــات  ــن املامرس ــل، م ــول، ويف العم ــرأة: يف الق امل
ــة،  ــة جناي ــا، واعتبارهــا مبثاب ــي يجــب تجرميه الت
ــاء،  ــية، ش ــا قاس ــون عقوبته ــى تك ــة، حت ال جنح
ــل  ــل جع ــن أج ــره، م ــن ك ــره، م ــاء، وك ــن ش م
ــن  ــا، ال ميك ــا قامئ ــل، واقع ــرأة، للرج ــاواة امل مس
الطعــن فيــه، وال ميكــن لإلنســان النيــل منــه، 
خاصــة، وأن املــرأة / اإلنســان، تصــر مســاوية 

اإلنســان.  / للرجــل 

للعالقــة  املنظمــة  القوانــن  اعتبــار  رابعــا: 
بــن الرجــل، واملــرأة، قوانــن واجبــة املالءمــة 
مــع كافــة اإلعالنــات، واملواثيــق، واالتفاقيــات 
الدوليــة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان: االقتصاديــة، 
ــية،  ــة، والسياس ــة، واملدني ــة، والثقافي واالجتامعي
ــة للمــرأة،  ــى تكــون ملزم وبحقــوق الشــغل، حت
وللرجــل، عــى حــد ســواء، واعتبــار االلتــزام بهــا، 
مــن العوامــل التــي تعمــل عــى تقــدم املجتمــع، 
وتطــوره، يف أفــق القضــاء عــى جميــع األمــراض: 
ــة،  ــة، واملدني ــة، والثقافي ــة، واالجتامعي االقتصادي
مامرســة  عنهــا:  يرتــب  التــي  والسياســية، 
ــة يف حــق املــرأة، التــي يجــب أن تحــرم،  الدوني

ــا. ــم دونيته ــهار تجري ــم إش وان يت

ــدف إىل  ــة، ته ــة إعالمي ــم حمل ــا: تنظي خامس
الحــد مــن تفعيــل دونيــة املــرأة، يف املجتمــع، يف 
ــة،  ــه. وتســتهدف، هــذه الحمل أفــق اجتثاثهــا من
ــك  ــا، وخاصــة، تل ــر تخلف ــات الشــعبية، األك الفئ
التــي تســبح يف فلــك مــا صــار يســمى باألحــزاب 
ــا باإلســالم، ال مــن  ــة له ــي ال عالق اإلســالمية، الت
قريــب، وال مــن بعيــد، أو باألحــزاب الدينيــة، 
التــي ال عالقــة لهــا بالديــن اإلســالمي، ال مــن 
ــف  ــاب التوظي ــد، إال مــن ب ــب، وال مــن بعي قري
يف  يعتــر،  الــذي  والســيايس،  األيديولوجــي، 
ولإلســالم،  اإلســالمي،  للديــن  تحريفــا  نظرنــا، 
ــت.  ــس الوق ــالمي، يف نف ــي / اإلس ــص الدين وللن
اإلعالميــة،  الحملــة  هــذه  تنظيــم  أن  ونــرى: 
املســموعة،  اإلعــالم:  وســائل  كل  تلــزم  التــي 
واملســموعة / املرئيــة، واملقــروءة، واإلليكرونيــة، 
باملســاهمة فيهــا، واالنخــراط يف تنــاول الرؤيــا 
ــرأة،  ــان، وللم ــالمي، لإلنس ــن اإلس ــة للدي املرشق
ــرؤى  ــى تراجــع ال والرجــل عــى حــد ســواء، حت
الرجعيــة، املنتجــة لدونيــة املــرأة، إىل الــوراء.
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ولــه علويتــه، ولــه قيمتــه االعتباريــة، انطالقــا من 
ــذ  ــه، واألنثــى، لهــا مكانتهــا املنحطــة، من ذكوريت
الــوالدة، وال قيمــة تذكــر لهــا يف اإلرث، حتــى 
ــة، أو  ــة، أو مهندس ــة، أو طبيب ــت قاضي وإن كان
ــة، انطالقــا مــن أنوثتهــا، ال ألنهــا  أســتاذة جامعي
مل تســاهم يف اقتصــاد األرسة، أو أن األرسة كانــت 
ال تعتمــد عليهــا، يف أي شــكل مــن أشــكال األداء 

ــوي. املــادي، واملعن

ــذي كان، وال زال،  ــإن ال ــر، ف ــام كان األم وكيف
هــو  باملــرأة،  العالقــة  يف  حــن،  إىل  وســيبقى 
تســييد دونيــة املــرأة يف املجتمــع، عــى مســتوى 
ــادي،  ــل االقتص ــتوى التعام ــى مس ــغيل، وع التش
واالجتامعــي، والثقــايف، والســيايس، إىل درجــة أن 
ــارشة. ــر مب ــة غ ــى مســتبعدة، بطريق ــرأة تبق امل

وقــد صــار، مــن الواجــب، االشــتغال عــى 
ــن  ــي، م ــي، واإلعالم ــايف، والتعليم ــتوى الثق املس
ــن  ــة م ــذور الدوني ــالع ج ــى اقت ــل ع ــل العم أج
املجتمــع، وخاصــة عــى املســتوى الترشيعــي، 

ــب: ــث يج حي

أوال: مالءمــة مختلــف القوانــن املعمــول بهــا، 
ــي  ــن باق ــة، وم ــالد العربي ــن الب ــة، م يف أي دول
واملواثيــق،  اإلعالنــات،  مــع  املســلمن،  بلــدان 
واالتفاقيــات الدوليــة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان: 
ــة،  ــة، واملدني ــة، والثقافي ــة، واالجتامعي االقتصادي
والسياســية، العامــة، والخاصــة، كــام هــو الشــأن 
ــز  ــكال التميي ــة أش ــاء كاف ــة إلغ ــبة التفاقي بالنس
ضــد املــرأة، وكــام هــو الشــأن بالنســبة لقوانــن 
الشــغل، التــي يجــب أن تتــالءم مــع اتفاقيــة 

ــرأة. ــز ضــد امل ــة أشــكال التميي ــاء كاف إلغ

يف  املعتمــدة  النصــوص  كل  ســحب  ثانيــا: 
الكتــب الدراســية، والتــي تتضمــن: الربيــة عــى 
دونيــة املــرأة، مــن أجــل إعــداد ناشــئة تقــر 
باملســاواة بــن الرجــل واملــرأة، وبــن )الذكــر 
الفــروق،  كل  تــزول  أن  أجــل  مــن  واألنثــى(، 
بــن الرجــال، والنســاء، اقتصاديــا، واجتامعيــا، 
املــرأة  لتصــر  وسياســيا،  ومدنيــا،  وثقافيــا، 
كالرجــل، يف الحقــوق، ويف الواجبــات، ويف األجــر، 
ويف حــق االســتغالل، يف أي ميــدان، مهــام كان 
هــذا امليــدان محتكــرا، مــن قبــل الرجــل. فهــي، 

محمد الحنفي
 يف املجتمــع املتخلــف، الــذي ننتمــي إليــه، 
ــف، أصــال،  ــع املتخل ال ميكــن أن يتكــرس يف الواق
ــانا،  ــت إنس ــرأة ليس ــكأن امل ــرأة. ف ــة امل إال دوني
ويتمتــع  الواجبــات،  بنفــس  يقــوم  أن  يجــب 
واالجتامعيــة،  االقتصاديــة،  الحقــوق:  بنفــس 
ــة  ــية. وكأن اتفاقي ــة، والسياس ــة، واملدني والثقافي
مل  املــرأة،  التمييــز ضــد  أشــكال  كافــة  إلغــاء 
الــدول  كل  يف  التفعيــل،  إىل  طريقهــا  تعــرف 
املتقدمــة. وكأن اإلنســانية، يف غفلــة مــن أمرهــا، 
ــوق اإلنســان،  ــرورة احــرام حق ــق ب ــام يتعل في
وحقــوق املــرأة، وخاصــة، تلــك املتعلقــة بحقــوق 
املــرأة الخاصــة، والــواردة يف اتفاقيــة إلغــاء كافــة 
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، حتــى يتــأىت تحقيــق 
املســاواة الفعليــة، بــن الرجــال، والنســاء، أو 
ــى أرض  ــع، وع ــال يف املجتم ــاء، والرج ــن النس ب
الواقــع، انطالقــا مــن إنســانية الرجــل، ومــن 
إنســانية املــرأة، عــى حــد ســواء، وســعيا إىل 
ــادي،  ــف: االقتص ــر التخل ــن كل مظاه ــرر م التح
ــك  ــا يف ذل ــايف، والســيايس، مب ــي، والثق واالجتامع
كيفــام  املــرأة،  دونيــة  تكريــس  مــن  التحــرر 
ــة،  ــت موروث ــواء كان ــة، وس ــذه الدوني ــت ه كان
ــر بالتعامــل مــع  ــق األم ــة، وســواء تعل أو مختلق
املــرأة يف البيــت، أو يف الشــارع، أو يف أماكــن 
العمــل، وســواء كانــت مســتخدمة، أو عاملــة، أو 
ــا، يف املشــغل  ــن لديه ــة عمــل، تشــغل العامل رب

ــره. ــذي تدي ال

املــرأة، مــن  ونحــن، عندمــا نطــرح قضيــة 
خــالل هــذا املوضــوع أعــاله: ) املرأة اإلنســان...(، 
فــألن املــرأة، ال زالــت تعــاين، كثــرا، مــن هضــم 
ــة،  ــة، والثقافي ــة، واالجتامعي ــا: االقتصادي حقوقه
واملدنيــة، والسياســية، كــام أنهــا ال زالــت تعــاين، 
ــن  ــص م ــي تنق ــة، الت ــرة الدوني ــن النظ ــرا، م كث
اإلنســانية،  كرامتهــا  وتــدوس  املــرأة،  قيمــة 
الــذي  الوقــت  إنســانا، يف  أبــدا،  تعترهــا،  وال 
تناضــل فيــه العديــد مــن الجمعيــات الحقوقيــة: 
العامــة، والخاصــة، مــن أجــل احــرام حقــوق 
العامــة،  املــرأة:  حقــوق  فيهــا  مبــا  اإلنســان، 
كافــة  إلغــاء  اتفاقيــة  يف  الــواردة  والخاصــة، 
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، ومــن أجــل احــرام 
تلــك الحقــوق، ومــن أجــل تقريــر املســاواة بــن 
ــات،  ــوق، ويف الواجب ــال، يف الحق ــاء، والرج النس
الــذي  املســاواة يف اإلرث،  مبــا يف ذلــك، حــق 
ــف  ــل بضع ــص الرج ــف، تخصي ــن الحي ــر، م يعت

ــرءان: ــا ورد يف الق ــا مب ــرأة، التزام ــه امل ــا ترث م

)للذكــر مثل حظ األنثين(.

ــه  ــا ترث ــف م ــكل ضع ــل، يش ــه الرج ــام يرث ف
املــرأة، ال لــيء، إال ألنــه ذكــر، ومــا ترثــه املــرأة، 
يشــكل نصــف مــا يرثــه الرجــل، ال لــيء، إال 

ــى. ــا أنث ألنه

ــه،  ــه مكانت ــر، ل ــه، كذك ــر قيمت ــر، تح فالذك
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وحتــى ننخــرط، بشــكل، أو بآخــر، يف العمــل عــى تحقيــق 
املســاواة بــن الرجــل، واملــرأة، أو بــن املــرأة والرجــل، 

ــوع: ــا ملوض ــرص يف تناولن نح

وبــن  الرأســاميل،  االســتغالل  بــن  اإلنســان،   / )املــرأة 
الواقــع االجتامعــي، يف ظــل جائحــة  الرؤيــا املنحطــة يف 

.)19 كوفيــد 

دور  وأي  اإلنســان،   / املــرأة  مفهــوم  ســنتناول  فإننــا، 
للمــرأة، يف الواقــع اإلنســاين، واملــرأة والعمــل املــزدوج، 
واالســتغالل  واملــرأة،  املــزدوج،  للعمــل  املــرأة  وخضــوع 
الرأســاميل، والرؤيــا املنحطــة للمــرأة، يف الواقــع االجتامعــي، 
العمــل  مــن  املــرأة  انعتــاق  أجــل  مــن  العمــل؟  ومــا 
الرأســاميل،  واالســتغالل  املــزدوج،  واالســتغالل  املــزدوج، 
العمــل؟  ومــا  االجتامعــي.  الواقــع  يف  املنحطــة  والرؤيــا 
ــان املــرأة / اإلنســان، يف املســاواة بــن  ــد كي مــن أجــل تأكي
النســاء والرجــال، ويف الحقــوق، ويف الواجبــات، ويف التمتــع 
العامــة،  اإلنســان  بحقــوق  التمتــع  ويف  النــوع،  بحقــوق 
االقتصــادي،  الكيــان  بنــاء  يف  املســاهمة  ويف  والخاصــة، 
ــي، ويف املســاهمة  ــايف، والســيايس الوطن واالجتامعــي، والثق
ــا  ــراز دوره ــانية، ويف إب ــة / اإلنس ــارة الوطني ــاء الحض يف بن

يف إعــداد األجيــال الصاعــدة.

يجــب  اإلنســان،   / املــرأة  أن  نــرى:  ذلــك،  أفــق  ويف 
كأفــراد،  مامرســتنا  ويف  فكرنــا،  يف  حــارضة  تبقــى  أن 
وكجامعــات، وكشــعوب، متشــبعن، جميعــا، ذكــورا، وإناثــا، 
ــن  ــة م ــون إال خالي ــي ال تك ــاال، ونســاء، باإلنســانية، الت رج
ــن  ــراد، وب ــن األف ــائعة ب ــون ش ــي تك ــراض، الت ــة األم كاف
الجامعــات، التــي تخلــو مــن القيــم اإلنســانية، التــي ال 
ميكــن التــزود بهــا، إال مــن الــراث اإلنســاين الــرف، الــذي 
قدمــت فيــه الشــعوب الكثــر مــن التضحيــات، التــي ال 
واالتفاقيــات  واملواثيــق،  اإلعالنــات،  ومــن  لهــا،  حــدود 
العــامل،  اإلنســان، وحقــوق  املتعلقــة بحقــوق  الدوليــة، 
وباقــي األجــرات، واألجــراء، وســائر الكادحــات، والكادحــن، 
ــوع،  ــر، والج ــا الفق ــم فيه ــي يع ــات الت ــة يف املجتمع وخاص
واملــرض، بســبب شــيوع الهشاشــة بــن األفــراد، والجامعــات، 
والشــعوب، وبســبب التخلــف االقتصــادي، واالجتامعــي، 
والثقــايف، والســيايس، الــذي وقــف وراءه الحكــم، الــذي 
يحمــي االســتغالل الهمجــي، الــذي يتعــرض لــه األفــراد، 
ــوق  ــن الحق ــان م ــات، وبســبب الحرم ــه الجامع ــرض ل وتتع
ــات،  ــة الجامع ــراد، وكاف ــة األف ــس كاف ــي مت ــانية، الت اإلنس

وكافــة الشــعوب.

األفــراد،  عــى  واجبــا  صــار  املــرأة،  دونيــة  فإقبــار 
والجامعــات، مــن منطلــق: أن تلــك الدونيــة، تعطــل نصــف 
املجــاالت:  يف  مســاهامته  إمكانيــة  وتعرقــل  املجتمــع، 

والسياســية. والثقافيــة،  واالجتامعيــة،  االقتصاديــة، 

ومســاواة الرجــال للنســاء، أو النســاء للرجــال، أصبحــت 
تحــول دون  التــي  العراقيــل،  مســارا حتميــا، إلزالــة كل 
ــي  ــة، ويف باق ــالد العربي ــا، يف الب ــانية، وتطوره ــدم اإلنس تق
ــة  ــن كاف ــرأة م ــن امل ــل، ومتك ــى األق ــلمن، ع ــدان املس بل
الحقــوق اإلنســانية، والحقــوق النوعيــة، هــو وحــده الــذي 
ــذيك  ــع، وي ــأن املجتم ــع، وش ــرأة يف املجتم ــأن امل ــع ش يرج
ــاء، أو  ــاال، ونس ــع، رج ــراد املجتم ــع أف ــن جمي ــة ب الحامس
ــوره، ويف  ــع، وتط ــدم املجتم ــل تق ــن أج ــاال، م ــاء، ورج نس
إطــار تســييد التحــرر، والدميقراطيــة، والعدالــة االجتامعيــة، 

ــة.  ــة، واملعنوي ــروة املادي ــادل لل ــع الع ــون التوزي مبضم

ــت  ــة فارتفع ــام املاضي ــالل األي ــا خ ــة كورون ــاودت جائح ع
ــة  ــه وزارة الصح ــا تعلن ــق م ــى وف ــا، ع ــة فيه ــبة اإلصاب نس
العراقيــة، مــع وجــود انخفــاض يف عــدد اإلصابــات يف الــدول 
ــا  ــادة له ــك الزي ــروا إن تل ــككن اعت ــض املش ــرى، وبع األخ
التخصيصــات  زيــادة  أجــل  مــن  املوازنــة  بقانــون  صلــة 
املاليــة الســتراد املســتلزمات الطبيــة واإلعفــاءات الريبيــة 
ــا  ــا لتعلقه ــز به ــي تتمي ــة والتســهيالت األخــرى الت والكمركي

ــة، ــك الجائح بتل

كــام اتخــذت الحكومــة إجــراءات شــديدة التضييــق عــى املواطــن منهــا فــرض غرامــات 
عــى مــن مل يلتــزم بلبــس الكاممــة ومنــع التجمعــات يف املســاجد والحفــالت الخاصــة 
ــد تلــك  ــف تلــك األوامــر، وأش ــن يخال ــى م ــرة ع ــات كب ــت غرام ــة، وفرض والعام
ــة  ــذ أن ظهــرت الجائحــة ولغاي ــه من ــذي مل يحقــق غايات اإلجــراءات حظــر التجــوال ال
اآلن ســوى التضييــق عــى املواطــن يف حركتــه وحريتــه ورزقــه وتعطيــل مصالحــه، وكل 
هــذا لــه تريــر عنــد الحكومــة وهــو املحافظــة عــى صحــة املواطــن ألنهــا أهــم مــن كل 
يشء حتــى لــو تســببت مبوتــه جوعــاً وكمــداً، لكــن مــا يلفــت النظــر إن تلــك القيــود مل 
تشــمل جميــع مــن يســكن أرض العــراق ، وإمنــا لطبقــة مــن املتحكمــن برقــاب النــاس 
امتيــاز خــاص، فهــم فــوق القانــون كــام رصحــت إحــدى النائبــات عنــد الطلــب منهــا 
ــدم  ــظ ع ــام لوح ــا، ك ــت عليه ــي صوت ــا الت ــر حكومته ــاالً ألوام ــة امتث ــداء الكامم بارت
ــم،  ــم وتجمعاته ــة يف لقاءاته ــداء الكامم ــواب بارت ــس الن ــاء مجل ــع أعض ــال جمي امتث
وأخرهــا الصــور املرسبــة عــن حصــول شــجار بينهــم يف قاعــة مجلــس النــواب ولوحــظ 
ــزام  ــزام بالتباعــد االجتامعــي أو االلت ــم دون االلت ــم وتقاربه ــر وتجمعه عددهــم الكب
بارتــداء الكاممــة، ومــع ذلــك مل يصــدر بحقهــم أي إجــراء بفــرض الغرامــة التــي فرضــت 
عــى املعــاق ســائق األجــرة الــذي حــرق ســيارته وجســده ألنــه ال ميلــك مبلــغ الغرامــة 
وإنــه ســعى لنيــل رزقــه لتأمــن قــوت أطفالــه اليومــي، وعنــد التأمــل يف هــذا الســلوك 
لتلــك الطبقــة ومريديهــم، يتحــر العقــل، فــال يجــد مــن تريــر، ألن لــو كانــوا يحرمــون 
القانــون اللتزمــوا بــه وباألوامــر التــي هــم مــن يصدرهــا عــر حكومتهــم التــي صوتــوا 
ــوا اللقاحــات رساً  ــة بالجائحــة ألنهــم تلق ــون مــن اإلصاب ــا، أو لرمبــا إنهــم محصن عليه
كــام تــرسب لإلعــالم منــذ ســتة أشــهر بينــام مل يصــل إىل املواطــن هــذا اللقــاح لغايــة 
اآلن رغــم وصولــه إىل أفقــر البلــدان يف العــامل، أو لرمبــا إنهــم ميلكــون مــن الشــجاعة 
ــو كانــت مميتــة وخطــرة، لكــن  التــي ال ميلكهــا غرهــم يف مواجهــة الجائحــة حتــى ل
هــذا القــول ال يصمــد تجــاه ســلوكهم وهــم يتجولــون يف الشــوارع مبواكبهــم الكبــرة 
ــة ســرهم يف  ــم املدرعــة ضــد الرصــاص، وكيفي ــواع الســالح ويف عجالته واملدججــة بأن
الطرقــات التــي يرعبــون بهــا املواطــن، فضــالً عــن أفــواج الحاميــة املخصصــة لحاميــة 
مقراتهــم ومحــل ســكنهم مــع أن أغلــب عوائلهــم خــارج العــراق، فهــذه األمــور تؤكــد 
ــل  ــلوب اإلرادة بفع ــزالً ومس ــو كان أع ــى ل ــن حت ــن املواط ــاً م ــون خوف ــم يرتجف أنه
ســلوكهم يف إدارة الدولــة، لذلــك فــان األمــر محــر وعــيص عــى املتأمــل فيــه، وال يبقــى 
إال أن نعــود إىل تريــر قــد يكــون لــه محــل يف النقــاش، وهــو االســتهانة بــكل األمــور 
)االســتهتار الســيايس أو الوظيفــي( ألنهــم يبحثــون عــن كل مــا مييزهــم عــن العامــة، 
وليكــن مــا يكــون بعــد ذلــك حتــى لــو تعلــق األمــر بالصحــة العامــة وحيــاة النــاس، 
وملســنا هــذا مــن خــالل الســلوك النيــايب يف التعامــل مــع قوانــن حيويــة تجــاه حيــاة 
ــب  ــي أغل ــي تغط ــة الت ــر القامم ــك يف مظاه ــة، وكذل ــون املوازن ــا قان ــن ومنه املواط
ــر  ــارش ع ــل املب ــواء بالقت ــن، س ــع املحتج ــة م ــوة املفرط ــتخدام الق ــدن، أو يف اس امل
ــات الحبــس والســجن ضــد بعــض املحتجــن يف الحــراك  ــار أو بفــرض عقوب إطــالق الن
الشــعبي ومــن هــؤالء املحكومــن مــن تــوىف داخــل الســجن بســبب إصابتــه بكورونــا 
أو مــن جــراء اإلهــامل الطبــي وهــو يقــي عقوبتــه يف الســجن مــن جــراء احتجاجــه 
ــذا  ــد ه ــج نق ــث أزع ــاً، حي ــة حالي ــة القامئ ــادات الدول ــض قي ــلوك بع ــاده لس وانتق
ــب  ــه مبوج ــاء وحبس ــتكاه إىل القض ــه فاش ــدر مزاج ــة وك ــؤول يف الدول ــن املس املواط
ــن مل يحــرم حقــوق اإلنســان يف الســابق، ففــي كل مــا  قوانــن البــالد التــي وضعهــا َم
تقــدم ذكــره وضــوح الالمبــاالة تجــاه همــوم النــاس، وأعــود إىل كورونــا املنافقــة، التــي 
خيبــت آمالنــا عندمــا اســتهدفت الفقــر وتركــت األمــر، ومــا عســانا أن نفعــل إال أن 
ــا  ــَرًا َوَم ْح ــْرٍ مُّ ــْن َخ ــْت ِم ــا َعِملَ ــٍس مَّ ــُد كُلُّ نَْف ــْوَم تَِج ــاىل )يَ ــه تع ــول الل ــأىس بق نت
ــُه  ــُه نَْفَســُه َواللَّ ــُم اللَّ ُركُ ــْو أَنَّ بَْيَنَهــا َوبَْيَنــُه أََمــًدا بَِعيــًدا َويَُحذِّ ــَودُّ لَ ــْت ِمــن ُســوٍء تَ َعِملَ
ــاِد( وعنــد ربنــا يكــون إنصافنــا مــن هــؤالء وهــو عــى أمرهــم وعــى كل  َرُءوٌف ِبالِْعَب

ــر. يشء قدي

الجائحــة املنافقة 
يف الدولــة املنافقة 

سامل روضان املوسوي
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 8 مــارس ، اليوم العاملي للمرأة
 ملناهضــة اإلضطهاد الجندرّي !

 شادي الشاموي 
ــر  ــاء ع ــه النس ــّف في ــوم تصط ــرأة ! ي ــي للم ــوم العامل ــارس الي ــرب 8 م  يق
العــامل قاطبــة يف صــّف واحــد ! يــوم متــرّد ! يــوم وحــدة النســاء و تضامنهــّن !

ــن  ــد املضطِهِدي ــال ض ــات النض ــة جبه ــى كاف ــاء ع ــوّي للنس ــور الق إّن الحض
عــى الصعيــد العاملــي كبــر جــّدا و واضــح للعيــان بحيــث جذبــت إنتبــاه النــاس 
ــذ  ــر و تّتخ ــر فأك ــنة أك ــاء كّل س ــاالت النس ــع نض ــأرسه . و تّتس ــامل ب ــر الع ع
مواقفــا هجومّيــة أكــر مــن الســنوات الســابقة . فنضــاالت النســاء يف املكســيك 
ــخ ضــد العالقــات  ــران إل ــن و إي ــا و األرجنت ــد و بولوني ــا و الهن ــا و أملاني و تركي
ــد يف  ــاة جدي ــا حي ــت نفس ــدة ضّخ ــة الفاس ــوفينّية الذكوريّ ــة و الش البطرياركّي
العــامل يف زمــن قضــت فيــه جائحــة كورونــا عــى نفــس عديــد النــاس . و يــرّدد 
ــة  ــر وضــع الدونّي ــد العاملــي صــدى رصخــة النســاء مــن أجــل تغي عــى الصعي
ــع  ــاالت تنب ــذه النض ــل ه ــة ملث ــة الهائل ــات يف أرسه . و الطاق ــّن واقع ــذى ه ال
مــن النقمــة و الحقــد عــى إضطهــاد يســحق بقــّوة مليــارات النســاء . هنــا ، يف 
ــا  ــرك الســوط ندوب ــون املعتمــد عــى الرشيعــة اإلســالمّية ، ي ظــّل حكــم القان
عميقــة و ملــّدة طويلــة لــدى النســاء و هنــاك يف ظــّل قوانــن » حديثــة » ، توضــع 
أجســاد النســاء نهشــا للرنوغرافيــا ، يف ظــّل حكــم األصولّيــن النســاء حــّد املــوت 
لوقوعهــّن يف الحــّب ، و مــن الجهــة األخــرى ، يف ظــّل تاثــر األصولّيــن املســيحّين 
، يقــع حرمــان النســاء مــن حــّق اإلجهــاض . هنــا ، يشــمل ســوط إخضــاع النســاء 
ــرشف » يف كّل أرسة  ــم » ال ــة جرائ ــن الرشيع ــب قوان ــات مبوج ــّن تابع و جعله
ــور . و  ــة الذك ــّن بطرياركّي ــوت لتحّديه ــّد امل ــاء ح ــرق النس ــّم ح ــاك ، يت و هن
ــد و  ــق و الصغــر للطفــالت بســوط التقالي ــدون الجســد الرقي ــة، يجل مــن ناحي
ــّن  ــة األخــرى ، تقطــع أجهزته ــزواج ، و مــن الناحي ــف بإجبارهــّن عــى ال التخلّ
الجنســّية . و هنــا ، يعتــرون النســاء ســلعة للرجــال يغطّونها بالحجــاب و النقاب 
بقــّوة الســيف و يســكبون األســيد عــى وجوههــّن أو يودعونهــّن الســجن و هناك 

يعّرونهــّن و يعرضونهــّن عاريــات .

ميكــن أن يكــون وضــع النســاء يف بلــدان متنّوعــة مختلفــا بيــد أّن هنــاك يشء 
ــاء  ــامل . النس ــائد يف الع ــاريك الس ــام البطري ــدات النظ ــّن عبي ــرك : جميعه مش
ــذا  ــة له ــاعة التام ــن البش ــن م ــن اآلخري ــن املضطهِدي ــر م ــاىن أك ــدات تع عبي
النظــام . يحــّدد وجــود العبيــدات يف توفــر املتعــة للرجــال . العبيــدات مولــودات 
ــر قــّوة العمــل لضــامن إســتمرار هــذا النظــام اإلســتغاليل .  لتعيــد إنتــاج و توّف
الرجــال يســيطرون عــى العبيــدات و عــى أجســادهّن و عقولهــّن و أرواحهــّن . و 
ــد يوجــد حكــم نظــام رأســاميل بطريــاريك  يف هــذا العــامل ، خلــف كّل رجــل مضطَهِ
برســانة قــّوة سياســّية و إيديولوجّيــة و ثقافّيــة و عســكريّة و قانونّيــة .و تعــاىن 
النســاء أكــر مــا تعــاىن مــن إضطهــاد النظــام و بالتــاىل تتحّمــل العــبء األكــر 
مــن النضــال ضــد املظاهــر الفاســدة و الخبيثــة املناهضــة للمــرأة لهــذا النظــام 

نفســه  .

 هــذا هــو أســاس إســتمرار نضــال النســاء عــى الصعيــد العاملــي ضــد تشــويه 
ــاء  ــل النس ــد قت ــاب و ض ــاري للحج ــداء اإلجب ــد اإلرت ــّية و ض ــاء الجنس األعض
ــوّد » أو باســم » الــرشف » ، و ضــد تجــارة الجنــس  ســواء باســم » الحــّب و ال
و اإلغتصــاب و الهرســلة الجنســّية و تقييــد حــّق اإلجهــاض و كذلــك ضــد 
الرنوغرافيــا و العنــف األرسّي و اإلهانــات و الرهيــب و الفقــر و البــؤس ، و ضــد 
و ضــد ... إّن جميــع هــذه النضــاالت تجــّى مــدى إســتعداد النســاء لوضــع نهايــة 

ــك اآلخريــن ألجســادهّن . لتملّ

و هــذه النضــاالت تــأىت تعبــرا عــن القــدرة الهائلــة التــي لــدى النســاء و لــو 
ــا ميكــن أن تنهــض بــدور هــام يف بنــاء مســتقبل خــاىل مــن  ترّشبــت وعيــا ثوريّ

اإلضطهــاد الجنــدرّي و خــاىل مــن أّي إضطهــاد و إســتغالل .

تحتــاج النســاء إىل وعــي و تنظيــم ثوريّــن للتقــّدم بالنضــال يف هكــذا مســار 
و توّجــه . إنّهــّن يف حاجــة إىل الوحــدة و التضامــن مــع نســاء العــامل و شــعوبه 
ــة  ــك يف حاج ــرى . و كذل ــة أخ ــركات تقّدمّي ــع ح ــاون م ــة إىل التع . و يف حاج
ملّحــة للغايــة إىل متييــز خــّط نواياهــّن عــن خــّط مختلــف األعــداء الذيــن ميكــن 
ــة . و عــى هــذا النحــو ميكــن أن  ــوس متباين ــوا أنفســهم بأقنعــة و لب أن يقّدم

تضطلــع النســاء بــدور حيــوّي يف رفــع رايــة تحريــر اإلنســانّية .

والعنــف  االنتحــار  حــاالت  ارتفــاع  إنَّ 
الرســمية  االحصائيــات  وبحســب  األرسي 
ــر  ــة وغ ــات حكومي ــن مؤسس ــادرة، ع الص
حكوميــة يجعلنــا أمــام ســؤال مهــم مفــاده 
االنتحــار  حــاالت  تنامــت  وملــاذا  كيــف، 
ــت  ــى أصبح ــح حت ــكل واض ــراق بش يف الع
ظاهــرة مألوفــة؟ بحيــث ال يــكاد ميــر علينــا 
ــائل  ــر وس ــامعنا ع ــرق أس ــبوع إال ويط اس
القنــوات  عــر  او  االجتامعــي  التواصــل 

الرســمية الحكوميــة وغــر الحكوميــة خــر انتحــار فتــاة هنــا او صــورة 
مأســاوية لشــاب منتحــر او ألرسة مقتولــة هنــاك. 

ــاب  ــل غي ــهل يف ظ ــر الس ــس باالم ــؤال لي ــذا الس ــن ه ــة ع   االجاب
ملحــوظ للــدور الحكومــي املســؤول املبــارش عــن هــذا امللــف  وعــدم 
ــاة  ــن وحي ــدد أم ــرة ته ــرة خط ــذا ظاه ــع هك ــي م ــة يف التعاط الجدي

ــي.  ــن العراق املواط
ــار يف  ــة انتح ــن 375 حال ــر م ــك اك ــت هنال ــام 2020 كان ــي ع فف
العــراق مل نســمع او نقــرأ عــن دراســة قــام بهــا مركــز أبحــاث عراقــي 
ــد أســباب هــذه الظاهــرة وتشــخيص  ــوف عن ــة، للوق ــة حكومي أو جه
ــك وهــي  ــي تجعــل االنســان ان يتخــى عــن اغــى مــا ميل الدوافــع الت
ــه  ــراد أرست ــع اف ــدم عــى حــرق نفســه او جمي ــم يق ــه، ث نفســه وأهل

ــوة. ــية والقس ــة يف الوحش ــدي غاي ــهد تراجي مبش
إن الحديــث عــن أســباب االنتحــار متشــعب وطويــل يف ظل اســتمرار 
ــدور  ــام لل ــبه ت ــاب ش ــع غي ــراض، م ــوز واالم ــات والع ــب االزم تكال
ــوط  ــن الضغ ــل م ــباب والتقلي ــل للش ــرص العم ــر ف ــي يف توف الحكوم
ــية،  ــب النفس ــد للجوان ــامل املتعم ــك اإله ــة، وكذل ــة واالقتصادي املادي
وتفاقــم املشــكالت األرسيَّــة والعنــف األرسي مــع تــدٍن يف مســتوى 
النهــج االنســاين يف التعامــل، كل ذلــك كان حافــزا كافيــا لتنامــي هــذه 

ــرة . ــرة الخط الظاه
قــد ال يقتنــع الكثــر بهــذه األســباب وال يجــد فيهــا مــررا لالنتحــار 

وقتــل االنســان لنفســه او قتلــه ألطفالــه وزوجتــه.  
لكــن ضمــن قاعــدة الفــروق الفرديــة والتبايــن يف القــدرة عــى 
التحمــل واالســتطاعة بــن النــاس تــرز رشيحــة التســتطيع تحمــل وطــأة 
هــذه العوامــل والظــروف الصعبــة، مــا يجعلهــا يف رصاع نفــي عنيــف، 
حيــث تنشــط لديهــا املخيلــة الســلبية التــي متيــل اىل الهــروب مــن هــذا 
الواقــع املــؤمل والثقيــل وبــن االرادة، التــي متيــل اىل التمســك بالحيــاة 
ــب  ــة وبحس ــدة والصعب ــروف املعق ــذه الظ ــن ه ــا ضم ــش فيه والعي
قانــون الجهــد املعكــوس او مــا يســمى بقانــون )كويــة(، الــذي مفــاده 
بأنــه اذا ســيطرت فكــرة مــا عــى شــخص وأصبحــت متغلغلــة يف عقلــه 
الباطــن، فــأي محاولــة مــن قبــل اإلرادة الواعيــة ملخالفــة تلــك الفكــرة  

تكــون النتيجــة لصالــح املخيلــة بنســبة تربيعيــة.
ووفــق هــذا القانــون االجتامعــي يكــون عامــل الوقــت عنــرا مهــام 
ــكل  ــا بش ــدي له ــرة، والتص ــرة الخط ــذه الظاه ــالج ه ــخيص وع يف تش
ــن  ــائدة ب ــار الس ــرة االنتح ــار فك ــاع وانتش ــة دون اتس ــي للحيلول علم
ــز  ــل مراك ــن قب ــية م ــات نفس ــام بدراس ــب القي ــذا يتطل ــباب، وه الش
بحثيــة متخصصــة للوقــوف عنــد أســباب هــذه الظاهــرة الدخيلــة عــى 

ــا والحــد مــن انتشــارها.  مجتمعن
ــالمي،  ــع اس ــار يف مجتم ــدالت االنتح ــادة مع ــه إن زي ــد قول ــا أري م
كاملجتمــع العراقــي يؤمــن بالقيــم الدينيــة ويتمســك بهــا وتحــرم هــذه 
ــا خطــرا،  ــر تحــوال رديكالي ــل النفــس، يعت ــة االنتحــار وقت ــم  حال القي
يكشــف عــن تعــرض املجتمــع العراقــي بجميــع فئاتــه العمريــة، خاصــة 
الشــبابية منهــا  اىل ضغــوط اقتصاديــة ونفســية وصحيــة كبــرة ألقــت 
بظاللهــا عــى مســرة الحيــاة االجتامعيــة فيــه، ومــن الواجــب االنســاين 
والوطنــي، أن تكــون هنــاك جهــود حقيقيــة وحثيثــة مــن أطــراف 
حكوميــة ومنظــامت انســانية محليــة وعامليــة للتصــدي مبهنيــة وعلميــة 

لهــذه الظاهــرة الخطــرة وايجــاد الحلــول الناجعــة لهــا .

االنتحار والعنف األرسي من 
حالة محدودة اىل ظاهرة منترشة

   اياد مهدي عباس
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ــى رضورة  ــدة ع ــة الجدي ــن االدارة االمركي ــون م ــق املقرب  يتف
تــأين الرئيــس جــو بايــدن بتنفيــذ قــرار العــودة لالتفــاق النــووي مع 
ايــران، فهــم ينصحــون باالنصــات ملالحظــات الجمهوريــن وبعــض 
الدميقراطيــن املعارضــة لذلــك. إن الدعــوة للريــث تتــذرع بقســوة 
ــرشوط  ــول األخــرة بال ــرب قب ــران وق الحصــار االقتصــادي عــى اي
ــل  ــن مث ــم الدميقراطي ــض حامئ ــى ان بع ــدة، حت ــة الجدي االمركي
دينيــس روس املســاعد الخــاص للرئيــس االســبق اوبامــا الــذي أبــرم 
االتفــاق النــووي ينصــح الرئيــس بايــدن بعــدم تخفيــف العقوبــات 

مــن دون تقديــم طهــران تنــازالت بشــأن االتفــاق النــووي.

 تلــك صــورة مــا يــدور يف أروقــة االدارة االمركيــة مفادهــا »الــروي بانتظــار تســاقط الرطب 
ــات  ــة طاملــا هــي عــى عالق ــة متعجل ــادة االيراني ــدو القي ــل ال تب ــة الشــهية!!« باملقاب االيراني
ــان  ــا والياب ــا وفرنس ــا وايطالي ــيا وتركي ــد وروس ــن والهن ــع الص ــة م ــة متين ــة ونفطي اقتصادي
ــراق وســوريا  ــى الع ــط ع ــارس الضغ ــي مي ــة خامنئ ــورة االيراني ــا هــو مرشــد الث ــا. فه وغره
ولبنــان واليمــن والخليــج غــر عابــئ، ويــرى أن بــالده ال تــر عــى عــودة الواليــات املتحــدة 
ــة  ــد الحاملــن بالرطــب االيراني ــه يع ــام 2015 وال تســتعجلها، وكأن ــووي املــرم ع ــاق الن لالتف

ــمش«! »باملش

    دعونــا ندخــل اىل تفاصيــل رشوط االدارة االمركيــة الجديــدة كــام لخصهــا صانعــو القــرار 
االمــريك واملقربــون مــن الرئيــس االمــريك بايــدن وهــي: 

•  االلتزام االيراين بالقيود املفروضة يف اتفاق 2015 الخاصة بعدد أجهزة الطرد املركزي.

•  العمــل عــى خفــض كميــة اليورانيــوم منخفــض التخصيب مــن 2400 كيلوغــرام إىل 1000 
كيلوغرام.

ــم تركيبهــا. إن  ــة التــي ت •  تفكيــك سلســلتن مــن أجهــزة الطــرد املركــزي املتقدمــة املثبت
االلتــزام االيــراين بهــذه الــرشوط ســوف يحــول دون وصــول ايــران للعتبــة النوويــة وتطويــر 

مــواد انشــطارية صالحــة لصنــع األســلحة.

ــا ادارة  ــي فرضته ــات الت ــة العقوب ــن كلف ــم ع ــون بتعويضه ــب االيراني ــل يطال    وباملقاب
ــل  ــة العم ــكام »خط ــب أح ــم مبوج ــتمروا بالتزاماته ــم اس ــب، لكونه ــابق ترام ــس الس الرئي
الشــاملة املشــركة« ملــدة عــام كامــل بعــد أن توقــف الرئيــس ترامــب عــن احــرام االلتزامــات 

ــة. األمركي

ــن  ــات ع ــع العقوب ــووي ورف ــاق الن ــه لالتف ــدن بعودت ــريك جــو باي ــس األم ــد الرئي     تعه
إيــران، إذا التزمــت »بشــكل صــارم باالتفــاق النــووي، ومــن ناحيتــه رد وزيــر الخارجيــة اإليراين 
محمــد جــواد ظريــف إن بــالده التقبــل بــرشوط امــركا املســبقة لكنهــا ترحــب بالعــودة إىل 
ــام  ــة ع ــود اتفاقي ــزام ببن ــودة إىل االلت ــب بالع ــام يطال ــدو أن كاّلً منه ــووي. ويب ــاق الن االتف

.!!2015

  ويــرى البعــض ان اتصــاالت رسيــة امركيــة - ايرانيــة تجــري خلــف الكواليــس، ويشــر جــاي 
ســولومان )معهــد واشــنطن( اىل أن الواليــات املتحــدة أجــرت مــرارا محادثــات ثنائيــة رسيــة 
ــه إدارة أوبامــا عامــي 2012 و 2013،  ــران تتعلــق بنشــاطاتها النوويــة وهــو مــا فعلت مــع إي
ورمبــا يكــون ذلــك وراء التحذيــر الــذي اطلقــه رئيــس أركان »جيش الدفــاع اإلرسائيــي« الجرنال 
أفيــف كوخــايف مــن العــودة إىل االتفــاق النــووي أو إبــرام أي اتفــاق مشــابه، فالجــرنال أمــر 

»الجيــش اإلرسائيــي« بإعــداد خطــط عســكرية جديــدة ملواجهــة التحــدي النــووي اإليــراين.

    ومــن ناحيتــه يــرى الجــرنال مايــكل هرتســوغ رئيــس هيئــة التخطيــط الســراتيجي يف 
ــا  ــاق معه ــودة االتف ــة، وان ع ــة النووي ــة العتب ــى حاف ــران ع ــة ان اي ــاع االرسائيلي وزارة الدف
ــة  ــزات الغربي ــي الدبلوماســية واملحف ــن تثن ــب، ول ــة عــى أنشــطة التخصي ســيضفي الرشعي

ــووي. مســار طهــران المتــالك ســالح ن

    لقــد تعــددت االجتهــادات وتراكمــت املعلومــات التــي تدلــل عــى ان ايــران مل تتقيــد 
بااللتزامــات التــي يفرضهــا االتفــاق النــووي، فقــد اعلنــت انهــا تخصــب اليورانيــوم بنســبة 20 
ــد نســبة التخصيــب عــن3.67 يف  ــذي ينــص عــى أال تزي ــووي ال ــة، مخالفــة االتفــاق الن باملئ
املئــة، صحيــح ان انتــاج قنبلــة نوويــة يقتــي تخصيــب بنســبة 90 باملئــة، ولكــن مــا اعلنتــه 
ــوم  ــة اليوراني ــف كمي ــن 12 ضع ــر م ــا أك ــران لديه ــة أن إي ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي الوكال
املخصــب التــي يســمح بهــا مبوجــب االتفــاق النــووي، وهــو مــا يقلــق ارسائيــل اىل درجــة انهــا 
قــد تخاطــر بعمــل عســكري يعــرض املنطقــة بأرسهــا للخطــر، خاصــة وانهــا تعلــم ان مصالــح 
إدارة الرئيــس بايــدن يف عمليــة التفــاوض الجاريــة رمبــا تــؤدي إىل غــض الطــرف عــن تهديــدات 

إيــران لجرانهــا.

العودة األمركّية لالتفاق النووي مع إيران 
بن التنازالت والتعويضات 

د. قيس العزاوي

املنظمــة  القوانــن  تتضمــن   
مجموعــة  واالعــالم  للصحافــة 
مــن الحقــوق التــي يتمتــع بهــا 
ــل  ــته للعم ــد مامرس ــي عن الصحف
الحقــوق  تلــك  ومــن  الصحفــي، 
اســتقالل الصحفــي والحريــة التــي 
عــى  الحصــول  يف  بهــا  يتمتــع 
الــرأي  ابــداء  وحريــة  املعلومــة 

ــتقالل  ــه، واس ــادر معلومات ــة مص ــاظ برسي ــق االحتف وح
أو  توجيهــات  أليــة  خضوعــه  عــدم  يعنــي  الصحفــي 
مؤثــرات حــال اداء عملــه الســيام ان مهنــة الصحافــة هــي 
مهنــة الكلمــة الرشيفــة والحقيقــة الناصعــة ويتوجــب 
عــى الصحفــي ان يتحــرر مــن تعصبــه الســيايس والدينــي 
ــل اىل  ــه ان يتوص ــن علي ــك يتع ــن ذل ــال ع ــي، فض والقوم
الحقيقــة ومــن ثــم إعالنهــا اىل الجمهــور والــذي ميثــل 
ــام ان  ــق، ك ــذه الحقائ ــرش ه ــالل ن ــن خ ــام م ــرأي الع ال
ــد او  ــع  الكي ــي بداف ــه الصحف ــوم بتحقيق ــي ال يق الصحف

تقديــم معلومــات غــر

ــك  ــن ذل ــه م ــون غرض ــقيط او يك ــد التس ــة بقص صحيح
ــزاز لجهــة مــا للوصــول اىل تحقيــق منفعــة او  النــرش االبت
ــون  ــح ان يك ــام ال يص ــه، ك ــة ب ــدة خاص ــة او فائ مصلح
ــول اىل  ــال الوص ــي او املق ــق الصحف ــن التحقي ــرض م الغ
انتشــار للصحفــي بشــكل واســع مــن اجــل تحقيــق شــهرة 
لــه و بأســاليب غــر مرشوعــة، وان ال يكــون خاضعــا 
حقــوق  قانــون  ترشيــع  وعنــد  القانــون،  لســلطان  إال 
ــى  ــد ع ــنة 2011 أك ــم )21(  لس ــي رق ــن العراق الصحفي
ــه نــص  ــة، اال ان اســتقالل الصحفــي بصــورة واضحــة وجلي

يف الفقــرة )اوال( 

مــن املــادة )5( مــن قانــون حقــوق الصحفيــن بــأن 
مــواد  اعــداد  او  كتابــة  عــن  االمتنــاع  حــق  للصحفــي 
صحفيــة تتنــاىف مــع معتقداتــه وآرائــه وضمــره الصحفــي 
وتــؤدي الصحافــة رســالتها بحريــة واســتقالل، وتســتهدف 
تهيئــة املنــاخ الحــر لنمــو املجتمــع وارتقائــه باملعرفــة 
ــل يف  ــول االفض ــداء اىل الحل ــهام يف االهت ــتنرة وباإلس املس
ــام  ــن، ك ــح املواطن ــن وصال ــح الوط ــق مبصال ــا يتعل كل م
ــن  ــه م ــى ميكن ــن حت ــي باألم ــعر الصحف ــب ان يش يتوج

اداء عملــه وان ال يســتتبع 

واقــوال  وكتابــات  وتحقيقــات  مقــاالت  مــن  عملــه 
حقــه  مــن  مواطــن  كأي  فالصحفــي  عليهــا،  العقــاب 
ــيام ان الدســتور والقوانــن قــد  ان يعــر عــن رأيــه الس
ــال  ــان ح ــو لس ــي ه ــة وان الصحف ــة الصحاف ــت حري كفل
املجتمــع ومــن يعــر عــن الــرأي العــام مــن خــالل عملــه 

واالعالميــة.  الصحفيــة  املؤسســات  يف 

 استقالل الصحفي

كاظم عبد جاسم الزيدي 
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يعــزز  أن  وتأمــل 
مواقفهــا  مــن 
لكــن  وســلطتها، 
رغــم  ترددهــا، 
قدرتهــا، يف التعامــل 
ــداء  ــع أع ــازم م الح
ســيبقيها  الدولــة، 
خصوصــا  ضعيفــة، 

عــى  اآلخــر  تلــو  الدليــل  تقــدم  وأنهــا 
ضعفهــا. املنتفضــون عــى النظــام الســيايس 
ــا ســوف تدعــم  ــارة الباب ــأن زي يشــعرون ب
النظــام  إصــالح  إىل  الســاعي  موقفهــم 
والقضــاء عــى الفســاد وإبعــاد الجامعــات 
الفاســدة الحاليــة عــن الســلطة. أمــا أتبــاع 
إيــران فهــم الوحيــدون الذيــن يغــردون 
ــن  ــم م ــون حنقه ــرسب، وال يخف ــارج ال خ
ــه تؤكــد اســتقالل  ــا، ألن زيارت مجــيء الباب
الثقــايف، وتعــزز هويتــه  العــراق ومتيــزه 
وتنوعــه  املســتقلة،  الثقافيــة  الحضاريــة 
بالعــامل  وارتباطــه  والدينــي،  العرقــي 
ــا ال  ــذا م ــه، وه ــامل ب ــامم الع ــر، واهت الح
يكــون  تســعى ألن  التــي  إليــران  يــروق 
ــا  ــن مرشوعه ــزءا م ــا وج ــا له ــراق تابع الع

التخريبــي. الطائفــي  األيديولوجــي 

عريــة  حيــاة  يريــدون  العراقيــون 
خاليــة مــن العنــف، يتوفــر فيهــا الحــد 
خدمــات  مــن  الكريــم،  للعيــش  األدىن 
والســكن  والتعليــم  كالصحــة  أساســية 
البلديــة،  والخدمــات  العمــل  وفــرص 
لعــر  ونهايــة  اســتقرارا  ويريــدون 
ــرح  ــرسح ومت ــي ت ــة الت ــيات اإليراني املليش
يف البلــد منــذ عــام 2003، وتقتــل وتخطــف 
حســب أهــواء قادتهــا وتوجيهــات قادتهــم 
ــاء.  ــام تش ــة ك ــرف بالدول ــن، وتت اإليراني
ــة يف  ــالت اإليراني ــاف التدخ ــدون إيق ويري
ــى  ــا ع ــاء هيمنته ــة وإنه ــؤون العراقي الش
الدولــة،  ومــوارد  والسياســة  االقتصــاد 
التــي أصبحــت اآلن فقــرة وغــر قــادرة 
ــا،  ــات ملواطنيه ــط الخدم ــم أبس ــى تقدي ع
مبــا يف ذلــك حاميتهــم مــن جائحــة كورونــا.

إىل  إضافــة  البابــا،  زيــارة  تتضمــن 
لقــاء كبــار املســؤولن، الصــالة يف مقــام 
األثريــة  أور  مدينــة  يف  إبراهيــم  النبــي 
النارصيــة، والصــالة يف كنيســة ســيدة  يف 
النجــاة العريقــة يف بغــداد، التــي كانــت 
قــد تعرضــت إىل حــادث إرهــايب ارتكبــه 
ــاة  ــام 2010 وأودى بحي ــش ع ــم داع تنظي
باملرجــع  اللقــاء  وكذلــك  مصليــا،   60
النجــف،  يف  السيســتاين  عــي  الشــيعي 
الدينيــة  الطوائــف  بقــادة  اللقــاء  ورمبــا 
إقليــم  عاصمــة  زيــارة  ثــم  األخــرى، 
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البابــا  قداســة  إقــدام  أن  شــك  ال   
ظــل  يف  العــراق  زيــارة  عــى  فرانســيس 
أوضــاع صعبــة، أمنيــا وصحيــا واقتصاديــا 
اســتثنائية،  أهميــة  يكتســب  وسياســيا، 
املــرة  وأنهــا  خصوصــا  وعامليــا،  عراقيــا 
بابــا  بهــا  يقــوم  التــي  التأريــخ  يف  األوىل 
الفاتيــكان بزيــارة العــراق، وهــي زيــارة 
ــراق  ــة، للع ــة عميق ــائل معنوي ــن رس تتضم
وجرانــه واملجتمــع الــدويل بشــكل عــام.

بالرقــي  معــروف  فرانســيس  البابــا 
نحــو  والســعي  والتســامح  اإلنســاين 
التصالــح بــن النــاس، وليــس هنــاك أدل 
عــى تســامحه وتقبلــه اآلخــر املختلــف مــن 
ــنمه  ــور تس ــيس« ف ــم »فرانس ــاره االس اختي
هــذا املنصــب الروحــي الرفيــع. لقــد اعتــاد 
البابــاوات أن يختــاروا اســام تأريخيــا يكــون 
ــذا  ــم، وه ــى توجهاته ــم، وداال ع ــام له ملِه
ــا  ــن يعرفه ــزى عميق ــة ومغ ــم ذو دالل االس

املطلعــون عــى تأريــخ األديــان.
اختــار جــورج ماريــو برغوليــو، البالــغ 
مــن العمــر 84 عامــا، اســم »فرانســيس« 
األســيي،  فرانســيس  بالقديــس  تيمنــا 
يف  اســتثنائية  أهميــة  اكتســب  الــذي 
التأريــخ املســيحي يف القــرن الثالــث عــرش، 
للعديــد  بفكــره، ومؤسســا  ملِهــام  إذ كان 
ــا إىل التســامح  ــة، وداعي مــن الطــرق الديني
ــام  ــر ع ــد زار م ــا. وق ــاس جميع ــن الن ب
الديــن  نــارص  بالســلطان  والتقــى   1219
حــد  وضــع  عــى  معــه  واتفــق  الكامــل، 
ــلم  ــر الس ــن ع ــة، ودش ــروب الصليبي للح
واملســيحين.  املســلمن  بــن  والتســامح 
الكاثيوليكيــة  الديانــة  أتبــاع  ويحتفــل 
بعيــد القديــس فرانســيس يف الرابــع مــن 
التــايل  اليــوم  وهــو  عــام،  كل  أكتوبــر 

لوفاتــه.  
ــيي  ــيس األس ــس فرانس ــرك القدي ــد ت لق
إليــه  يعــود  التســامح  مــن  هائــال  إرثــا 
يف  واملؤمنــون  والروحانيــون  املصلحــون 
إرثــه  بــن  شــهرة  واألكــر  األزمــان،  كل 
ــذي  ، ال ــرِّ ــغ املع ــاء البلي ــو الدع ــي ه الدين
ــة  ــى عتب ــي ع ــرش وه ــت ثات ــه مارغري تلت
10 داونينــغ ســريت يــوم توليهــا رئاســة 
عــام  أيار/مايــو  مــن  الرابــع  يف  الــوزراء 
تعــاين  حينهــا  بريطانيــا  وكانــت   ،1979
واإلرضابــات  الطبقــي  والــراع  االنقســام 

لعامليــة: ا
أن  علينــا  الخصومــة،  توجــد  »حينــام 
الخطــل،  يوجــد  وحينــام  الوئــام،  نشــيع 
وحينــام  الحقيقــة،  نبتغــي  أن  علينــا 
نســتعن  أن  علينــا  الشــك،  يســاورنا 
ــا أن  ــأس، علين ــا الي ــام ينتابن باإلميــان، وحين

األمــل«.      نــزرع 

آتيــا مــن األرجنتــن، التــي تتميــز بتنــوع 
لإلعجــاب،  مثــر  وتســامح  وإثنــي  دينــي 
ــل  ــن أص ــا م ــب رئيس ــذي انتخ ــد ال ــي البل فه
ــات مل  ــه صالحي ــم، ومنح ــوس منع ــريب، كارل ع
تتوفــر لغــره ســوى الرئيــس املحبــوب، خــوان 
ــادئ القديــس فرانســيس  بــرون، ومتســلحا مبب
البابــا فرانســيس إلشــاعة  األســيي، ينطلــق 
التــي  البلــدان  يف  والوئــام  واملحبــة  الســالم 
ــاك  ــس هن ــات، ولي ــات واألزم ــاين االضطراب تع
ــى  ــذي ابت ــراق ال ــن الع ــاة م ــر معان ــد أك بل
بالدكتاتوريــة والتســلط، رغــم تنوعــه الســكاين 
والثقــايف، وعــاىن الفقــر والشــح املــايل رغــم 
ــايف  ــق الثق ــه الضي ــاع في ــي، وش ــه الطبيع ثرائ
والســعة  والدينــي  القومــي  التنــوع  رغــم 
ــى  ــن ع ــهدتها أرض الرافدي ــي ش ــة الت الفكري
ــم  ــدة رغ ــف والش ــاىس العن ــور، وق ــر العص م
توفــر كل ظــروف االســتقرار والوئــام، وتعــرض 
كونــه  رغــم  شــؤونه،  الخارجــي يف  للتدخــل 
الســنن،  آالف  منــذ  راســخا  حضاريــا  كيانــا 
ومــن أوائــل الــدول التــي نالــت اســتقاللها 
ــت  ــا أصبح ــرض بأنه ــث، ويف ــر الحدي يف الع
ــتقرار  ــاهم يف دعــم االس ــكة تس ــة متامس دول

والســالم يف املنطقــة.

ــل  ــم باألم ــاؤل مفع ــر وتف ــرح غام ــاك ف هن
كل  مــن  العراقيــن،  مشــاعر  عــى  يهيمنــان 
خصوصــا  واملناطــق،  والقوميــات  الطوائــف 
الشــباب، بــأن زيــارة البابــا ســتفتح صفحــة 
تتســم  صفحــة  العــراق،  أمــام  جديــدة 
بالتســامح وغيــاب التطــرف والعنــف والتدخــل 
األجنبــي. لكــن هــذه األحــالم والطموحــات 
قــد تفــوق قــدرات البابــا وتتجــاوز مهمتــه 
يشــعرون  العراقيــون  املســيحيون  الروحيــة. 
موقعهــم  مــن  ســتعزز  البابــا  زيــارة  بــأن 
وأهميتهــم،  وجودهــم  وتؤكــد  البلــد،  يف 
ــد تناقصــت بشــكل  خصوصــا وأن أعدادهــم ق
خطــر خــالل العقــود األخــرة، فبعدمــا كان 
مــن   %6 مــن  أكــر  يشــكلون  املســيحيون 
ــن %2. ــل م ــم إىل أق ــص عدده ــكان، تناق الس

الجهــات  ومعهــا  العراقيــة  الحكومــة 
عليهــا(  )واملهيمنــة  لهــا  املؤيــدة  السياســية 
ــا،  ــجل له ــاح يس ــا نج ــارة الباب ــأن زي ــعر ب تش
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مــن أجــل خدمــة مصالــح شــعوبها، والــكل 
ملتــزم مببــادئ »ســالم ويســتفيليا« التــي 
ــرى،  ــدول األخ ــؤون ال ــل يف ش ــع التدخ متن
أركان  مــن  مهــام  ركنــا  أصبحــت  والتــي 
املواثيــق  أهــم  وأحــد  الــدويل  القانــون 

الدوليــة.

الســالم  إىل  تدعــو  جميعــا  األديــان   
اإلميــان  يدعــي  مبــن  واألوىل  واملحبــة، 
ــم الســاموية، أن يعمــل بهــذه  ــاع القي واتب
ــع  ــف وميتن ــذ العن ــمحاء وينب ــادئ الس املب
ــرى،  ــدول األخ ــؤون ال ــل يف ش ــن التدخ ع
ويرتكــب  واملراوغــة  الخــداع  ميــارس  وال 
بــأن  متوهــام  منهــا  يتــرأ  ثــم  الجرائــم 
ــه. ــة أفعال ــى حقيق ــع ع ــر مطل ــامل غ الع

البابــا فهــي  العراقيــن إىل  أمــا رســالة 
شــكوى تتعلــق مبعانــاة إنســانية طالــت 
ــت، وأنظمــة سياســية فاســدة دمــرت  وثَُقل
دولــة  وتدخــالت  وأرهقتهــم،  بلدهــم 
جــارة، ال تتوقــف عنــد حــد. العراقيــون 
أحزابهــم  فســاد  البابــا  إىل  يشــكون 
ورسقتهــا أموالهــم وتحالفهــا مــع إيــران 
والخطــف  القتــل  ومامرســتها  ضدهــم، 
مخالــف،  رأي  ذي  كل  ضــد  واالبتــزاز 
مــن  النــاس.  لخدمــة  يســعى  نزيــه  أو 
الــروري أن يلتقــي البابــا مبمثلــن عــن 
منهــم  يســمع  يك  املنتفضــن  العراقيــن 
مبــارشة، وعــى قــوى ترشيــن أن تشــكل 
بيانــا  ويســلمه  بالبابــا  يلتقــي  يك  وفــدا 
يلخــص فيــه مــا جــرى ويجــري يف العــراق، 
يك يطلــع العــامل عــن قــرب عــى أوضاعــه.

تحــاول  ســوف  الفاســدة  الجامعــات 
وســوف  البابــا،  زيــارة  مــن  االســتفادة 
تدعــي الفضيلــة امامــه، وتتشــدق باملبــادئ 
والقيــم والــرشف والديــن، فهــذا مــا تفعلــه 
ــام  ــه. ك ــة في ــت متمرس ــار، وأصبح ــل نه لي
بإنجازاتهــا  أشــاد  البابــا  بــأن  ســتدعي 
ــرف  ــب أن يع ــن يج ــرتها، ولك ــدح س وامت
ــورا  ــور تص ــة، يك يبل ــة الكامل ــا الحقيق الباب
فهــم  مــن  ميكِّنــه  الواقــع  مــن  قريبــا 
حقيقــة مــا يجــري، وكيــف ميكــن أن تصــاغ 

القامئــة. للمشــاكل  الناجعــة  الحلــول 

نــادرة  تأريخيــة  فرصــة  البابــا  زيــارة 
تحصــل يف ظــرف عصيــب، وميكــن العراقيــن 
ــام  ــن االنقس ــا، لك ــرا منه ــتفيدوا كث أن يس
ــراق،  ــه الع ــذي يعاني ــق ال ــيايس العمي الس
وزعزعــة  شــؤونه  يف  التدخــل  واســتمرار 
اســتقراره، قــد يتســببا يف هــدر أي نفــع 
ــك،  ــع ذل ــا، م ــا، لكنه ــد عنه ــن أن يتول ميك
ســوف تســلط األضــواء عــى العــراق وتقــدم 
فرصــة جديــدة للعــامل يك يفهــم مشــاكله 

ــا.  ــه لحله ــع أهل ــاون م ويتع

أثريــة  مدينــة  وهــي  أربيــل،  كردســتان، 
 7000 قبــل  تأسســت  القــدم،  يف  موغلــة 
ــومرية  ــواح الس ــا يف األل ــاء ذكره ــام وج ع
مــن  كبــر  عــدد  ويقطنهــا  )أورابيــال(، 

العراقيــن. املســيحين 

ــى  ــراق، حت ــعب الع ــا إىل ش ــالة الباب رس
ــون  ــا العراقي ــم أيه ــي أنك ــا، ه وإن مل يقله
أبنــاء حضــارات عريقــة لهــا فضــل عــى 
تفخــروا  أن  وعليكــم  جمعــاء،  البرشيــة 
ــزوا باســتقالله  بانتامئكــم إىل العــراق، وتعت
فهــو  واســتقراره،  قوتــه  مــن  وتعــززوا 
ــه.  ــه وإنجازات ــه وجغرافيت ــز يف تأريخ متمي
ــارة  ــي الحض ــة، وه ــارات البرشي أوىل الحض
ــم، يف أور،  ــى أرضك ــت ع ــومرية، أقيم الس
األب  إبراهيــم،  النبــي  فيهــا  ولــد  التــي 
ــا، وورد  ــاموية جميع ــان الس ــي لألدي الروح
ــن  ــُذوا ِم ــم )َواتَِّخ ــرآن الكري ــا يف الق ذكره

.) بَْراِهيــَم ُمَصــىًّ َقــاِم إِ مَّ

ــة،  ــخ البرشي ــدن يف تأري ــام أن أوىل امل ك
)ويف  العــراق  يف  نشــأت  أريــدو،  وهــي 
النارصيــة( قبــل 7400 عــام. أمــا أوروك، 
عــام   6000 تأسيســها  عــى  مــى  التــي 
ــاميل  ــاموة ش ــة الس ــا يف محافظ ــع حالي وتق
أوىل  فيهــا  اخرعــت  والتــي  النارصيــة، 
ــت هــي األخــرى أحــد  ــة، فكان ــغ الكتاب صي

الســومرية. الحضــارة  مراكــز 

فيــه  ُســنَّت  العراقيــون  أيهــا  بلدكــم 
علــوم  فيــه  واخُرعــت  القوانــن،  أوىل 
وبــدأت  والرياضيــات،  والطــب  الفلــك 
فيــه الزراعــة وتدجــن الحيوانــات الريــة 
ــة،  ــة اإلروائي ــوات املائي ــه القن ــأت في وأُنش
ــد، مــن زقــورة أور إىل  ــه املعاب وأقيمــت في
ــب  ــه إحــدى عجائ ــل، وشــيدت في ــرج باب ب
الدنيــا الســبع، الجنائــن املعلقــة يف بابــل 
ــة(. ــة حديث ــت دراس ــام برهن ــوى ك )أو نين

جميعــا،  األديــان  احتضــن  بلدكــم   
املذاهــب  فيــه  وترعرعــت  ونشــأت 
واللغويــة،  واألدبيــة  والدينيــة  الفلســفية 
والعلــامء  واألدبــاء  الفالســفة  فيــه  وبــرز 
للعلــوم  األوىل  اللبنــات  وضعــوا  الذيــن 
عــى  أمنــاء  أنتــم  والطبيعيــة.  اإلنســانية 
ــن  ــا، رشقي ــا جميع ــذي يهمن ــد ال ــذا البل ه
وأتبــاع  ومســلمن،  مســيحين  وغربيــن، 
ــن  ــة وكل دي ــكل ثقاف ــات األخــرى، ف الديان
وآثــار  ومقدســات  العــراق  يف  أثــر  لــه 

وتأريــخ.

يصبــح  أن  صحيحــا  ليــس  هنــا،  ومــن 
العــراق ضعيفــا، فهــذا مــا ال يليــق بــه، وال 
ــه،  ــمح بضعف ــي تس ــة الت ــارة البرشي بالحض
أو تتــواىن عــن مســاعدته والدفــاع عنــه. 
عــن  القانــون  يغيــب  أن  وليــس صحيحــا 
أو  قانــون،  أول  فيــه  ُســن  الذيــن  البلــد 
يغيــب العلــم والحكمــة واالســتقرار عــن 
بلــد انطلــق منــه اإلشــعاع إىل بــالد اللــه 
الواســعة. عليكــم أن تعلمــوا بــأن العــامل 

كلــه يقــف معكــم يف صيانــة اســتقالل العــراق 
ــة  ــة دميقراطي ــة دول ــتقراره، وإقام ــز اس وتعزي
الرفاهيــة  وتحقــق  شــعبه  تخــدم  عريــة 
دعائــم  إرســاء  يف  وتســاهم  أبنائــه  لجميــع 

األمــن والرخــاء يف املنطقــة والعــامل.

أمــا رســالة البابــا إىل إيــران وبعــض دول 
املنطقــة فهــي باختصــار أن عليكــم أن تعلمــوا 
ــم  ــل أن يع ــن أج ــاءت م ــا ج ــان إمن أن األدي
ربــوع  اإلنســانية  واألخــوة  والســالم  األمــن 
الســمحاء  الدينيــة  املبــادئ  وأن  العــامل، 
أو  أخــرى،  دون  فئــة  عــى  حكــرا  ليســت 
مذهــب دون آخــر، فاملبــادئ والقيــم التــي 
وال  تتجــزأ،  ال  واحــدة  األديــان  بهــا  تبــرش 
ــكل  ــة ل ــة متاح ــم الديني ــا. القي ــالف عليه اخت
ــن أدركــوا بعــد آالف الســنن  ــي البــرش الذي بن
مــن املعانــاة والــراع واالقتتــال، بــأن األجــدى 
ــدة  ــن والعقي ــرد الدي ــع كل ف ــع أن يتب واألنف
ــا  ــه ومب ــه وفهم ــب قناعات ــا حس ــي يرتضيه الت

تســمح بــه ظــروف حياتــه.

األخــرى،  الــدول  شــؤون  يف  التدخــل  إن 
ألغــراض  الديــن  توظيــف  عــر  والتوســع 
سياســية، واســتغفال البســطاء، مل يعــد متاحــا 
يف العــامل املعــارص، فهــذه مرحلــة تجاوزهــا 
ــخ  ــد ترس ــنن، وق ــات الس ــذ مئ ــرش من ــو الب بن
مبــدأ عــدم التدخــل يف شــؤون الــدول األخــرى 
ــتفيليا« عــام 1648،  منــذ إبــرام »ســالم ويس
ــي  ــا، الت ــة يف أملاني ــى الحــروب الديني ــذي ت ال
ــام  ــاين. ك ــن الشــعب األمل ــا 60% م راح ضحيته
ــوم  ــدور مرس ــي بص ــعب الفرن ــا الش تجاوزه
ماليــن  ذهــب  بعدمــا   1598 عــام  ناتيــس 
الفرنســين ضحايــا للراعــات الدينيــة. كــام 
وكل  والهنــد  وأمريــكا  أســبانيا  تجاوزتهــا 
عــى  يقــوم  اليــوم  فعــامل  األرض،  شــعوب 
ــة،  ــادل املنفع ــاون وتب ــة والتع ــم والتنمي العل
والتغالــب،  واالقتتــال  الــراع  عــى  وليــس 
والــراع  التناحــر  يف  غالــب  هنــاك  فليــس 
مغلوبــون  فيهــا  الجميــع  بــل  واالقتتــال، 

وخــارسون.

ــاوز  ــأن تتج ــمح ب ــن يس ــدويل ل ــع ال املجتم
الــدول الكبــرة عــى األصغــر منهــا، وال القويــة 
ــا، وهــذه دول العــامل مــن  عــى األضعــف منه
حولكــم، صغــرة وكبــرة، تتعايــش وتتعــاون 
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 نعــم لقــد تحــررت نينــوى مــن دواعــش التكفــر والقتــل واإلجــرام لكنهــا ســقطت بأيــدي دواعــش السياســة  ومافيــات الجرميــة والرسقــات 
ــم  ــت تفعــل داعــش لكنهــم قطعــوا أرزاقه ــوى بالســكاكن كــام كان ــاب أهــل نين ــح ان دواعــش السياســة مل يقطعــوا رق ــاوات ، صحي واإلت
وســبل معيشــتهم واملثــل يقــول قطــع األعنــاق وال قطــع األرزاق وهــذا معنــاه ان دواعــش السياســة واملافيــات اشــد وطــأة مــن دواعــش 
ــا  ــي ســيطرت عليه ــك الت ــة محافظــة أخــرى مــن تل ــه ســكان أي ــوا مــن املــايس والكــوارث مــامل يالق ــن الق ــوى الذي التكفــر عــى أهــل نين
عصابــات داعــش فشــهداء نينــوى الذيــن ســقطوا عــى أيــادي الدواعــش أكــر مــن شــهداء باقــي املحافظــات التــي اســتباحها مغــول القــرن 
الحــادي والعرشيــن والجرحــى واملعاقــن  أكــر كذلــك وحجــم التدمــر الــذي لحــق بالبنــى التحتيــة للمحافظــة وبــدور وممتلــكات املواطنــن 
أكــر مــن أيــة محافظــة أخــرى دنســها الدواعــش وجرائــم الدواعــش بحــق اإليزيديــن يف ســنجار والحمدانيــة واملناطــق األخــرى للمســيحين 
والشــبك والركــامن وأبنــاء املحافظــة مــن كل األديــان والقوميــات والطوائــف فاقــت كل التصــورات وأعــداد النازحــن واملرشديــن واملهجريــن 

مــن أبنــاء املحافظــة أكــر مــن أعــداد املحافظــات التــي ابتلــت بداعــش .

 وبعــد ان تــم تحريــر املحافظــة مــن قبــل القــوات املســلحة الظافــرة لحقــت باملدينــة خســائر برشيــة وماديــة أخــرى كبــرة الن الدواعــش 
اســتقتلوا يف الدفــاع عــن عاصمــة دولتهــم كــام أســموها لكنهــم انهــاروا أمــام رضبــات  أبنــاء الجيــش العراقــي وجهــاز مكافحــة اإلرهــاب 
األبطــال ، واســتبرش أهــايل نينــوى ومعهــم كل العراقيــن خــرا بعــد ان تحــررت أم الربيعــن لكــن ولألســف الشــديد  فــام ان بــدأت الحيــاة 
تــدب يف إحيــاء املدينــة مــع عــودة أعــداد مــن أهلهــا النازحــن رغــم تدمــر منازلهــم وممتلكاتهــم حتــى بــدأت بعــض الجهــات املتنفــذة 
واملحســوبة عــى جهــات سياســية فاعلــة وبعــض الفصائــل  املســلحة املنضويــة تحــت الحشــد الشــعبي متــارس أفعــاالً أشــد وطــأًة عــى أهــل 
املدينــة فقــد عــادت عمليــات االغتيــال والخطــف واالعتقــال التعســفي بحجــة التعــاون مــع داعــش ومســاومة أهــايل املعتقلــن مببالــغ كبــرة 
وبالــدوالر إلطــالق رساحهــم كــام شــهدت املحافظــة عمليــات رسقــة للمبــاين الحكوميــة وملنــازل املواطنــن املهجريــن وعــادت عمليــات فــرض 
اإلتــاوات  عــى التجــار وأصحــاب املعامــل والــرشكات واملقاولــن وحتــى أصحــاب املحــالت الصغــرة والبســطيات واملزارعــن وغرهــم كتلــك 
التــي كانــت متارســها قيــادة عمليــات نينــوى قبــل ســقوط املدينــة بيــد داعــش والتــي كانــت احــد أهــم أســاب ســقوطها يضــاف إليهــا هــذه 
األيــام عمليــات االســتحواذ والســيطرة عــى األرايض املميــزة ودور املواطنــن املهجريــن واملســيحين منهــم بالــذات يف األحيــاء الراقيــة مــن 
املوصــل مركــز املحافظــة وحتــى عــى أرايض الدولــة وممتلكاتهــا ناهيــك عــن األمــالك العائــدة للوقــف الســني ورسقــة األمــوال املخصصــة 
ــان نينــوى ووجهائهــا وشــيوخ  ــن تتوقــف رغــم مناشــدات أعي ــة وللنازحــن  وال زالــت هــذه األعــامل يف تصاعــد مســتمر ول ألعــامر املدين
عشــائرها للحكومــات املتعاقبــة وملــرات عديــدة عــر وســائل اإلعــالم أو مــن خــالل اللقــاءات مــع مســؤويل الحكومــة املحليــة يف نينــوى أو 
مــن خــالل مقابــالت أعــداد مــن وجهــاء املدينــة لرئيــس الــوزراء الكاظمــي لكــن دون جــدوى ودون أيــة إجــراءات حكوميــة رادعــة ملــن 

ميــارس هــذه األعــامل نهــاراً جهــاراً دون خــوف أو وجــل .

ــع األول كــام يقــول البعــض أي اىل مــا قبــل ســيطرة  ــد نينــوى اىل املرب ولألســف الشــديد فــان اســتمرار مثــل هــذه املامرســات قــد تعي
ــة  ــم وحامي ــروض وجــدت لحاميته ــن املف ــي م ــة الت ــوات األمني ــش والق ــوات الجي ــوى ق ــد ان خاصــم أهــل نين داعــش عــى املحافظــة بع
ممتلكاتهــم ال لرسقتهــم وإذاللهــم مبامرســات طائفيــة مل تعرفهــا مــن قبــل و بعيــدة عــن ســياقات وأدوار ومهــام هــذه القــوات  مارســتها 
ــايس ومامرســات  ــالت وم ــن داعــش وي ــا م ــل احتالله ــوى قب ــا يف نين ــاىن أهالن ــد ع ــوى وتشــكيالتها فق ــوات نين ــادة ق ــم قي ــا عليه وفرضته
ــورق األخــر ومــن ال  ــل إطــالق رساح مــن يدفــع ال ــاوات واعتقــاالت تعســفية للحصــول عــى األمــوال مقاب ــة  وفــرض إت ــة وطائفي عدائي
يدفــع فمصــره النســيان يف أقبيــة الظــالم وكانــت تلــك املامرســات التعســفية إحــدى أهــم أســباب ســقوط املدينــة بيــد داعــش بالكيفيــة 
والرسعــة التــي ســقطت فيهــا  وهــا هــي تلــك املامرســات تعــود ثانيــة وبأســاليب جديــدة وطــرق ممنهجــة أبشــع وأكــر إيالمــاً عــى أهــل 
ــاء نينــوى  ــد داعــش ومــن املؤســف إنهــا تنفــذ مــن قبــل ساســة الفســاد والرسقــات  وحرصــا منــي ومــن كل أبن ــل ســقوطها بي نينــوى قب
املحبــن ملدينتهــم ووطنهــم والتواقــن لبنــاء مدينتهــم واعادتهــا اىل ســابق عهدهــا الزاهــر واىل حضــن الوطــن نناشــد رئيــس الــوزراء القائــد 
العــام للــوات املســلحة الســيد الكاظمــي  للتدخــل برسعــة وبقــوة إلنقــاذ نينــوى وأهلهــا مــن حيــف وظلــم وجــور وإجــرام ورسقــات حيتــان 

ــة قبــل فــوات األوان . الفســاد ورساق العقــارات العامــة والخاصــة  وســامرسة الصفقــات ومثــري الفــن الطائفي


