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ــة والعشــرين مــن االعــان العالمــي لحقــوق االنســان  نصــت المــادة الحادي
لعــام 1948 علــى ان : 

اواًل : لــكل شــخص حــق المشــاركة فــي ادارة الشــؤون العامــة لبلــده ، امــا 
ــة . مباشــرة او بواســطة ممثليــن يختارونهــم بحري

ثانيــًا : لــكل شــخص ، بالتســاوي مــع االخريــن حــق تقلــد الوظائــف العامــة 
فــي بلــده .

ثالثــًا : ارادة الشــعب هــي مصــدر ســلطة الحكــم ، ويجــب ان تتجلــى هــذه 
االرادة مــن خــال انتخابــات نزيهــة تجــري دوريــًا بالتصويــت الســري بعــد ضمــان 

توفيــر حريــة التصويــت .
ان غالبيــة الناخبيــن الذيــن يحــق لهــم االنتخــاب داخــل العــراق وخارجــه هــو 
حــق اساســي مــن حقوقهــم فــي ظــل ظــروف امنيــة ســليمة ، وعــدم حرمــان 
المرشــحين مــن الدعايــة االنتخابيــة الحــرة بالتســاوي فــي وســائل االعــام 

المختلفــة ، والتعريــف بأنفســهم وبرامجهــم .
بالرغــم مــن التحديــات والتهديــدات واالعمــال االرهابيــة والتــي تتصاعــد 
وتيرتهــا قبــل موعــد االنتخابــات عــادًة ، إال إن التوجــه العــام فــي الــدورات 
االنتخابيــة الســابقة كان المشــاركة فــي االنتخابــات رغــم كل التهديــدات 
واالجــواء الســلبية والنواقــص والثغــرات الكبيــرة فــي قوانيــن االنتخابــات 

وضمــان نزاهتهــا وشــفافيتها .
امــا بالنســبة الــى االنتخابــات المبكــرة القادمــة والمقــررة فــي 10 / 10 / 2021، 
النتخــاب ســلطة تشــريعية جديــدة تؤمــن باالصــاح والتغييــر كمــا يطالــب 
بهــا ابنــاء شــعبنا العراقــي بــكل قومياتــه واطيافــه واديانــه بعيــدًا عــن هيمنــة 
اشــاعة  خــال  مــن  الحكــم  مقاليــد  علــى  تتســلط  واحــدة  جهــة  او  حــزب 
وانتشــار  واالختطــاف  والقتــل  والقمــع  والعنصريــة  والمحاصصــة  الفســاد 
الســاح المنفلــت خــارج اجهــزة الســلطة ، كمطلــب وطنــي ُملــح فــي ظــل 
االزمــات الخانقــة واالوضــاع الســيئة والخطيــرة التــي يمــر بهــا بادنــا ، وكذلــك 
التدخــات المباشــرة لبعــض الــدول االقليميــة والدوليــة فــي شــؤون العــراق 

وســيادته .
لقــد جــرت الكثيــر مــن الخروقــات واالنتهــاكات والتجــاوزات الفضــة لحقــوق 
واثــرت  الســابقة  االنتخابيــة  العمليــات  فــي  العراقــي  والمواطــن  االنســان 
ــدات  ــات عــام 2018 بســبب التهدي فــي نســبة المشــاركين خاصــة فــي انتخاب
والتزويــر الــذي رافــق العمليــة االنتخابيــة بشــكل كبيــر ، ممــا ادى الــى عــزوف 

اكثــر مــن ) 80 % ( مــن الناخبيــن ، الســباب مختلفــة منهــا :
1- فرض اختيار قانون ) سانت ليغو ( لانتخابات بنسب مرتفعة .

2- عدم توفير المناخات االمنية المطلوبة للمرشح والناخب .
3- حرمــان ناخبيــن فــي مناطــق عديــدة مــن ممارســة حــق االنتخــاب بســبب 

عــدم تأميــن المفوضيــة العليــا لانتخابــات صناديــق واســتمارات اإلقتــراع .
المتنفــذة  الجهــات  قبــل  مــن  بنطــاق واســع  التزويــر  انتشــار ظاهــرة   -  4

. الحكــم  علــى  والمهيمنــة 
5- انتشــار الســاح بيــد المليشــيات والعصابــات المســلحة العائــدة لبعــض 

القــوى المتنفــذة فــي الســلطة .
المفوضيــة  فــي  للعامليــن  المطلوبــة  االمنيــة  الحمايــة  توفيــر  عــدم   -6

. عــدد منهــم  واغتيــال 
وال بــد ايضــًا مــن االشــارة الــى تواجــد اعــداد كبيــرة مــن المهجريــن والنازحيــن 
فــي المخيمــات الذيــن حرمــوا من ممارســة حقهم بالمشــاركة فــي االنتخابات 
، وكذلــك حــرق العديــد مــن صناديــق االقتــراع المتواجــدة فــي بعــض المراكــز 

قبــل البــدء بعمليــة العــد والفــرز .
امــا االجــواء الحاليــة الجــراء االنتخابــات المبكــرة القادمــة فــي موعدهــا، 
رغــم   ، البــاد  فــي  العــام  الجــو  اســتمرار  ظــل  فــي  بخيــر  تبشــر  ال  فأنهــا 
وبعــض  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  قبــل  مــن  الكثيــرة  والوعــود  التصريحــات 
المســؤولين االخريــن بتوفيــر االجــواء الطبيعيــة لانتخابــات ، لكــن المواطــن 
العراقــي والحــراك الشــعبي والقــوى السياســية الحريصــة للتغييــر واالصاح 
لــم يلمســوا لحــد االن اي خطــوات واجــراءات جديــة وعمليــة بهــذا االتجــاه ، 
خاصــة مــا يتعلــق منهــا بكشــف ومحاســبة قتلــة المتظاهريــن والمختطفيــن 
العدالــة  الــى  العــام  المــال  الفســاد وســراق  ، واحالــة حيتــان  والمغيبييــن 
انتشــار  وظاهــرة  المســلحة  والعصابــات  الميليشــيات  ســلطة  مــن  والحــد 
الســاح المنفلــت ، ممــا دفــع العديــد مــن الجهــات والكتــل لإلعــان عــن عــدم 
المشــاركة فــي االنتخابــات وســحب مرشــحيهم ومقاطعــة االنتخابــات ، ممــا 
يعنــي اســتمرار بقــاء نفــس الوجــوه والجهــات والكتــل واالحــزاب الطائفيــة 

والعنصريــة والعرقيــة علــى مقاليــد الســلطة مثــل الســابق .
لــذا يتطلــع المواطنــون العراقيــون الى اجراءات فعالة وملموســة لتحقيق 
مطاليــب الجماهيــر واشــاعة االجــواء الديمقراطيــة فــي االنتخابــات القادمــة 
ومعالجــة كافــة المعوقــات التــي ادت الــى عــزوف الكثيريــن والتقليــل مــن 
العليــا  المفوضيــة  الحياديــة مــن قبــل  المراقبــة  ، وضمــان  الناخبيــن  نســبة 

لانتخابــات والمراقبيــن الدولييــن .

االنتخاب من الحقوق االساسية للمواطن 
األفتتاحية
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 هل ينتمي أولئك الذين يسرقون أموال وأحالم
العراقيين ومستقبلهم إلى القيم والمثل العليا

التي جاء بها اإلمام الحسين ؟ 

ولـو  الوصـول،  األحـرار  إمـام  حـب  عـون  يدَّ مـن  يسـتطيع  هـل 
الممتلئيـن  هـؤالء  أن  أظـن  ال  وفضائلـه؟  خصالـه  إلـى  قليـًا، 
غلظـًة وقحطـًا روحيـًا يمكـن أن يكونـوا يومـًا جـزءًا مـن مسـيرة 
الحسـين، فمثـل هـؤالء يسـيئون إلـى قيـم العـدل التـي نـادى 
يفـرض  بالحسـين  الحقيقـي  االعتـزاز  ألن  الشـهداء،  سـيد  بهـا 
علـى أصحابـه أن يقـرأوا سـيرة هـذا الرجـل العظيـم، ويتوقفـوا 
عند قصته مع الحق والعدل، لقد أدرك الحسـين منذ أول سـهم 
أطلـق مـن معسـكر يزيـد أن هـذه األرض إنمـا أعـدت للباحثيـن عن 
الفقـراء،  قـوت  وناهبـي  للمزوريـن  تعـد  ولـم  واليقيـن،  المحبـة 

. الطائفيـة  وذئـاب  األعـراض  ومنتهكـي  والمرائيـن 
 اليـوم يسـتعيد البعـض مـن ساسـتنا »األكارم« ذكـرى اإلمـام 
يومـًا  يقـرأوا  لـم  وأظنهـم  ثورتـه،  تعنـي  مـاذا  يدركـوا  أن  دون 
مـا قالـه الحسـين حيـن رفـض أن يتولـى أمـر العبـاد رجـل ظالـم 
ناكثـًا  اللـه،  لُحـَرم  رأى سـلطانًا جائـرًا مسـتحًا  »مـن   : يزيـد  مثـل 
يغّيـر  فلـم  والعـدوان،  باإلثـم  اللـه  عبـاد  فـي  يعمـل  اللـه،  لعهـد 
عليـه بفعـل وال قـول، كان حقـًا علـى اللـه أن يدخلـه مدخلـه، أال 
وإن هـؤالء قـد لزمـوا طاعـة الشـيطان، وتركـوا طاعـة الرحمـن، 
وأظهـروا الفسـاد، وعطلـوا الحـدود، واسـتأثروا بالفيء، وأحلوا 

حـرام اللـه، وحرمـوا حالـه «.
العـدل  عـن  الحسـين  االمـام  خطـاب  نعيـد  أن  علينـا  اليـوم 
ال  ومسـؤولين  سياسـيين  نواجـه  ونحـن  والحريـة،  والحـق 
مسـؤولون  الحيـاة،  باسـم  اإلنسـان  ينهـض  أن  معنـى  يعرفـون 
سـرًا،  يزيـد  مـع  ويجلسـون  جهـارًا  اإلمـام  يبكـون  وسياسـيون 
يريـدون منـا أن ُنثنـي علـى مـن يمـارس الخـراب، ونـرى المآسـي 
ونغمـض أعيننـا عنهـا، ينسـون أن إمـام الحريـة علمنـا أن الكلمـة 
لنـا إن تضحياتـه مـا هـي إال كلمـة  ـة، وقـال  الُغمَّ دليـل يكشـف 
تضـيء الدنيـا، وتزلـزل أركان الظلـم، وتشـيد عصـر الحريـة، وكان 
وهـو يتجـه إلعـاء كلمـة العدالـة، قـد حّذرنـا مـن ذليـل يسـتحلي 
العلـم، ومـن لسـان ينطـق بمـا يأبـاه الضميـر، مـن حـكام يكذبـون 

ويـزورون. ينافقـون  ضعـاف  ومـن  ويفتكـون،  ويغـدرون 
نـرى ساسـة يتحدثـون  يـا إمـام الحريـة، ونحـن  اليـوم نتذكـرك 
اللـه  ورضـا  الحاكـم،  وأخـاق  الدينيـة،  القيـم  عـن  نهـار  ليـل 
ال  أكثرهـم  لكـن  ضخمـة،  وعبـارات  ومصطلحـات  والعبـاد، 
يؤمنـون بمـا يقولـون، سياسـيون تعـددت صورهـم وأشـكالهم، 
بعضهـم لبـس عبـاءة الفضيلـة ليـداري رذائلـه، روائـح فسـادهم 
الشـوارع  إلـى  منهـا  وتسـربت  الدولـة  مؤسسـات  أروقـة  مـأت 
مصيبـة  إلـى  بعضهـم  وتحـول  والمـدن،  والنواحـي  واألقضيـة 
وقعـت علـى رؤوس النـاس، يتحدثـون فـي ثـورة الحسـين لكـي 
يخدشـوا نصاعـة وجههـا وروعـة مبادئهـا، وليجردوهـا مـن أهـم 
مـا جـاءت بـه مـن معانـي الرحمـة واحتـرام الحيـاة، يدافعـون عـن 
أخـرى،  علـى  فئـة  ويؤلبـون  والمرتشـين،  والمفسـدين  الفسـاد 
ويقيمـون الدنيـا ويقعدونهـا مـن أجـل الحفـاظ علـى كراسـيهم.

أن  يعنـي  تنتخـَب،  أْن   
تمثيلـك،  تريـد  َمـْن  تختـار 
آالمـك  عـن  بصوتـك  يتحـّدث 
مـا  بـكل  ويقـوم  واحتياجاتـك، 
الواجـب  أحّقيـة  عليـه  تفرضـه 

! رّدده  الـذي  والَقَسـم 

بمـلء  يكـون  اختيـارك 
تـام  بشـكل  وقناعتـك  إرادتـك 
جـدًا، وهـذا يعنـي قّمـة الحريـة 

! وأقرانـك  أنـت  بهـا  تتمّتـع  التـي  والديمقراطيـة 

أن  عليـك  وتعليمـات  شـروطا  هـذا  الختيـارك  لكـن 
تمتلكهـا وتعرفهـا جيـدًا، منهـا معرفتـك الكلّيـة بمـن 
تريد انتخابه ومنحه صوتك، وطنيته الحقيقية، أمانته، 
نزاهتـه، إخاصـه، نكرانـه لذاته، ضميره اإلنسـاني الحي، 
ـ  أن ال يكـون أداًة  امتاكـه زمـام أمـوره بشـكل حقيقـيـ 
طيعـًة بيـد آخريـن كيفمـا شـاءوا يحّركونـه ـــ وأن يعمـل 
بصـدق ويـؤدي األمانـة التـي حّملتها وحّملهـا اآلخرون 

لـه !

كمـا أن لانتخـاب شـروطا أخـرى، منهـا احتـرام الـرأي 
اآلخـر، وعـدم التعـّرض لصوتـه ومرشـحه بالتسـقيط إاّل 
إذا كان غيـر مؤهـل بشـكل حقيقـي وملمـوس، وعـدم 
التعـرض آلخريـن بالتهديـد والوعيـد وشـراء الذمـم، وال 
بتمزيـق دعاياتهـم االنتخابيـة أو تصفيتهـم جسـديًا، بل 
الدخـول معهـم فـي حوارات معرفّيـة واعية ومناظرات 
ذات  حقيقيـٍة،  ومفاهيـَم  أسـٍس  إلـى  تسـتند  علمّيـة 
وعـي تـاٍم وأدّلـة محسوسـة وملموسـة علـى كل ما لنا 

ومـا علينـا مـن حقـوق وواجبـات .

وهنـاك شـرط آخـر مهـم جـدا فـي اختيارك مـن تريده 
ممثـا لـك. فعليـك أْن تكـون قـد خبرتـه جيـدا وعرفـت 
مصداقيته الحقيقية وإخاصه ونزاهته ومدى التزامه 
بالكلمة والعهد الذي يقطعه على نفسـه في خدمة 
النـاس والوطـن بشـكل جـاٍد وحقيقـي. فالـذي يفشـل 
لذاتـه  احترامـا  نفسـه  يرّشـح  ال  أن  عليـه  واثنتيـن  مـّرة 
أوال، وأن تقـول لـه وبمـلء الفـم انـك فاشـل وألنـك لـم 
تنجـح فـي اختيارنـا السـابق فنحـن ال نريدك ثانيـًا، وعلينا 
أن نكـون ملّميـن بسـيرة كل مرشـٍح كـي ال نظـّل فـي 
اآلخريـن  يمنـح  مـا  االنتخـاب،  سـاعة  والتبـاٍس  دوامـٍة 
فرصـة اسـتغال صوتنـا لصالحهـم دون درايـة مّنـا، وان 
نضـع فـي حسـاباتنا َمـْن نريـد أن يمثلنـا، ألّن صوتنـا أمانـة 

نمنحهـا للمرشـح وعليـه أن يكـون جديـرًا بحملهـا.
وعلـى الكتـل أن تكـون صادقـة فـي مـا تطرحـه مـن 
برنامـج عملـي انتخابـي يكـون مـن أولوياته بنـاء الوطن، 
فـي  الحيـاة  مفاصـل  كل  نخـر  الـذي  الفسـاد  ومحاربـة 
بلدنـا، والعمـل علـى تفعيـل الصناعـة والزراعـة والتجـارة 
حياتـي  مفصـل  وكل  والرياضـة  والثقافـة  والسـياحة 
يسـمو بالوطـن والنـاس. وان نعلـم حـقَّ العلـم واليقيـن 
أّن أصـوات النـاس الذيـن انتخبونـا أمانـة فـي أعناقنـا ال 
أن نخدعهـم بمعسـول الـكام والوعـود البّراقـة التـي 
عتبـة  عنـد  قدمنـا  نضـع  سـاعة  اليهـا  الحاجـة  تنتفـي 
البرلمـان، ألّن مـن أهـم ثقافـة االنتخـاب، احتـرام النـاس 
خـال  مـن  وحمايتهـم  إسـعادهم  إلـى  والسـعي 

وقانونيـا. ومعيشـيا  واجتماعيـا  صحيـا  خدمتهـم 
والطائفيـة  والفسـاد  بالصراعـات  ُتبنـى  ال  األوطـان 
والنزاهـة  واإلخـاص  والمحبـة  بالتكاتـف  بـل  والتناحـر، 

الجميـع. قلـوب  ووحـدة 
االنتخابـات، ثقافـٌة ووعـٌي حضاريـان كبيـران، علينـا أن 
للكلمـة  الحقيقـي  المعنـى  ونفهـم  نمتلكهمـا جيـدا 
إليـه كـي ال نعـّض أصابعنـا ندمـا بعـد ذلـك  ومـا تشـير 

الوطـن خرابـًا وفسـادا! ويضيـع 

 ليس مجّرد كالم .. ثقافة 
االنتخابات الحقيقية

عبد السادة البصري
علي حسين
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غيـاب التنميـة االقتصاديـة والتعليم 
المهنـي والتقـدم االقتصـادي أعـاق 
المطلـوب  التغييـر  تحقيـق  فعليـًا 
في وعي الفرد والمجتمع وتنشـيط 
التنويـر فـي صفـوف غالبية الشـعب.
إن الدرس الكبير واألساسـي الذي 
مـّرت به البشـرية على امتـداد القرون 
المنصرمـة يؤكـد بـأن الحـرب لـم ولـن 
بـل   ، العالـم  فـي  مشـكلة  أي  تحـل 
مشـكات  وتخلـق  أخـرى  حروبـًا  تلـد 
مـا  وهـو  تعقيـدًا.  وتزيدهـا  أخـرى 
قدمتـه تجربـة أفغانسـتان ، وما تشـير 
ضـد  الحـرب  تجربـة  اآلن  حتـى  إليـه 
العـراق  فـي  الغاشـمة  الدكتاتوريـة 
المجتمـع  قـوى  تكـن  لـم  والتـي 
وسياسـي  فكـري  اسـتعداد  علـى 
فـي قيـادة البـاد صـوب مجتمـع حـر 
أقـام  بـل   ، ومسـتقل  وديمقراطـي 
طائفيـًا  سياسـيًا  نظامـًا  المحتلـون 
وفاسـدًا  ومشـوهًا  محاصصيـًا 
ومتصارعـًا فـي أفغانسـتان والعـراق. 
يجـد  أفغانسـتان  فـي  حصـل  ومـا 
هيمنـة  فـي  أخـرى  بصيغـة  تعبيـره 
المتشـددة  الثيوقراطيـة  الدولـة 
والمسـتبدة علـى الوضع السياسـي 
فـي  والطائفـي  واالقتصـادي 

العـراق. 
المتحـدة  الواليـات  شـاركت  لقـد 
الـدول  مـن  وغيرهـم  وتركيـا  وإيـران 
التنميـة  عمليـة  بمنـع  مجتمعـة 
بمسـاعدة  العـراق  فـي  االقتصاديـة 
جميـع  مـن  مباشـرين  ودعـم 
الحكومـات التي تعاقبت على حكم 
، ومنـع تغييـر  العـراق بيـن 2003 -2021 
وطبيعـة  النفطيـة  الريعيـة  بنيتـه 
المسـتوى  وإبقـاء  اإلنتـاج  عاقـات 
وبنيـة  المنتجـة  للقـوى  المتخلـف 
إنهـا  المتخلفـة.  الطبقيـة  المجتمـع 
عمليـة مقصـودة وهادفـة ومناهضة 
واسـتقال  الشـعب  ومصالـح  إلرادة 
ذلـك  إن تشـخيص  الوطـن.  وسـيادة 
تغييـر  علـى  العمـل  معـه  يتطلـب 
النظام السياسـي الطائفي الفاسـد 
قبـل أن يحصـل فـي العـراق مـا حصـل 
فـي افغانسـتان مـن خـال الهيمنـة 
التامـة للدولـة العميقة علـى العراق، 

العـراق. كل 

القاعـدة  تنظيـم  هاجـم  حيـن   
المتحـدة  الواليـات  التكفيـري 
يقـرب  مـا  وأسـقط  مدنيـة  بطائـرات 
الجرحـى  مـن  2500 قتيـل وكثـرة  مـن 
أيلول/سـبتمبر   11 فـي  والمعوقيـن 
 ، بـوش  دبليـو  جـورج  أقسـم   ،  2001
اليميـن   ، وهسـتيريا  جامـح  بغضـب 
بأخـذ »الثأر!« من الدولة الثيوقراطية 
التـي  أفغانسـتان  فـي  المتشـددة 
ووفـرت  القاعـدة  تنظيـم  احتضنـت 
لـه إمكانيـات التحـرك عالميـًا. فكانـت 
الحرب في أكتوبر، تشرين األول 2001 ، 
التـي أدت إلـى إسـقاط حكم طالبان 
واحتـال أفغانسـتان بتحالـف دولـي 
إلـى  إضافـة  دولـة   43 فيـه  شـاركت 
. ودام  الواليـات المتحـدة األمريكيـة 
القـوات طـوال عشـرين  وجـود هـذه 
اإلرهـاب  »محاربـة  شـعار  تحـت  عامـًا 
هـل  والسـؤال  أفغانسـتان!«.  وبنـاء 
الكبيـر؟  الشـعار  هـذا  الغـرب  حقـق 
لـم أكـن ، وكثيـرون غيـري ، مـع هـذه 
الحـرب ألنهـا لـم تكـن حربـًا عادلـة وال 
قيـام  المفـروض  كان  إذ   ، مقبولـة 
المجتمـع الدولـي بمطـاردة القاعـدة 
وعـزل  ومحاصـرة   ، مـكان  كل  فـي 
وتنشـيط  األفغانيـة  طالبـان ودولتـه 
المعارضـة فـي أفغانسـتان للوصـول 
الشـعب  لصالـح  إيجابيـة  نتائـج  إلـى 
دوليـًا  اإلرهـاب  ومحاريـة  األفغانـي 
التـي  الوخيمـة  العواقـب  تفـوق   ،
بعـد  الحـرب  هـذه  إليهـا  انتهـت 
عشـرين عامـًا ووقـوع خسـائر بشـرية 
الشـعب  تحملهـا  كبيـرة  وماديـة 
األفغانـي والـدول التي شـاركت في 
العسـكري  بوجودهـا  الحـرب  تلـك 

. أفغانسـتان  فـي 
الحـرب  العـراق مـع  إن تجربتنـا فـي 
الواليـات  عليهـا  أقدمـت  التـي 
وعربـي  دولـي  بتحالـف  المتحـدة 
البعـث  دكتاتوريـة  إسـقاط  واسـع 
 2003 عـام  فـي  حسـين  صـدام 
يتوجـه  ال  الغـرب  هـمَّ  أن  إلـى  تشـير 
الشـعب  إرادة  تحقيـق  صـوب 
العامـة  الحريـات  وضمـان  ومصالحـه 
اإلنسـان  وحقـوق  والديمقراطيـة 
والعدالـة االجتماعيـة بـأي حـال ، بـل 
العـراق  فـي  يتوجـه صـوب مصالحـه 
إشـاعة  مـع   ، مباشـرة  والمنطقـة 
وتشـديد  الخاقـة!«  »الفوضـى 
الصراعـات ونشـر واسـع للفسـاد بيـن 
النخـب والقـوى الحاكمـة والمجتمـع 
والمشـاركة فيه ، مما يجعل شعارات 
والديمقراطيـة  الحريـة  فـي  الغـرب 
يافطـات  كلهـا  اإلنسـان  وحقـوق 

. وخيمـة  عواقـب  وذات  ومزريـة 
وهكـذا كان األمـر فـي أفغانسـتان. 

عشـرين  طـوال  الغـرب  عمـل  لقـد 
عامـًا ونسـى أن عليـه أن يبنـي دولـة 
الشـعب  مصالـح  تحقـق  عقانيـة 
شـديد  بإصـرار  عمـل  بـل   ، األفغانـي 
عقانيـة  غيـر  سـلطة  إقامـة  علـى 
مدنيـة  شـبه  دينيـة  شـبه  سـلطة   ،
فوقية مشـوهة ومتصارعة وفاسدة 
وقبـل  أواًل  ومهتمـة   ، النخـاع  حتـى 
كل شـيء بتوفيـر أقصـى مـا يمكـن 
أمـوال  مـن  الحـكام  مـن هـؤالء  لـكل 
ونفـوذ علـى حسـاب مصالح الشـعب 
واسـتنزاف مـا وردت ألفغانسـتان عبـر 
طـرق شـتى مـن إعانـات ومسـاعدات 
نسـبة  صرفـت  كمـا   . وعينيـة  ماليـة 
القتنـاء  األمـوال  تلـك  مـن  عاليـة 
األسـلحة والمعدات العسـكرية التي 
وقـع كلهـا أخيـرًا فـي أيـدي طالبـان. 
لم تسـهم الواليات المتحدة وعموم 
 ، األفغـان  المسـؤولون  وال   ، الغـرب 
رشـيدة  حكوميـة  إدارة  إقامـة  فـي 
انتمـاء  وذات  ومسـؤولة  ونظيفـة 
بنـاء جيـٍش  فـي  وال   ، كلـه  للشـعب 
وطنـٍي مدرٍب جيـدًا وعقيدته الدفاع 
وسـيادة  والمجتمـع  اإلنسـان  عـن 
الوطـن. والـدور األبـرز والمحـدود كان 
المجتمـع  منظمـات  مـن  لمجموعـات 
المدنـي الغربيـة التـي اهتمت بتنوير 
المـدن  فـي  النسـاء  مـن  مجموعـات 
 ، والشـبيبة  الصبيـة  ودفـع  الكبيـرة 
إناثـًا وذكـورًا ، للدراسـة فـي المدارس 
التـي اقترنـت أيضـًا بقضايـا  الحديثـة 
المسـاومة  طبيعـة  بسـبب   ، دينيـة 
مـع شـيوخ الديـن الذيـن لـم يلتحقـوا 
الحكـم  ضـد  وحربهـا  طالبـان  بقـوات 

. الجديـد 
الواليات المتحدة األمريكية لم تبِد 
أي اهتمام بتغيير البنية االقتصادية 
لـم  وبالتالـي   ، األفغانـي  لاقتصـاد 
تسـهم في تغييـر البنية االجتماعية 
األوضـاع  علـى  وحافظـت  للمجتمـع 
كمـا كانـت عليـه قبـل ذاك ، وبالتالي 
اسـتمرت البطالـة بنطـاق واسـع جـدًا 
فـي  اسـتيعابها  محاولـة  وجـرت   ،
الخدمـات  أو فـي  المسـلحة  القـوات 
البطالـة  مـن  جـرار  جيـش  وفـي 
الحكوميـة  اإلدارة  فـي  المقنعـة 
أمـوال  مـن  عاليـة  نسـبة  واسـتنزاف 
الفقـر  حالـة  اسـتمرت  كمـا   . الخزينـة 
المدقـع فـي الريـف والمـدن البعيـدة 
عـن كابـل ، واعتمـاد المزارعيـن علـى 
والحشيشـة  الخشـخاش  زراعـة 
األخـرى  والمخـدرات  األفيـون  إلنتـاج 
فـي  التدرجـي  السـقوط  ثـم   ،
وتنظيماتـه  طالبـان  قـوات  أحضـان 
تدريجـًا  اسـتولت  التـي  السياسـية 
أريـاف  مـن  واسـعة  مسـاحات  علـى 
وجبـال ومناطـق فـي أفغانسـتان. إن 

د. كاظم حبيب 

 هل سياسات الغرب في أفغانستان أعادت طالبان إلى الحكم ؟
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متـى  كرامتنـا؟  يحفـظ  الـذي  وبالسـكن 
نبنـي مدارسـنا ونقيم مستشـفياتنا ونعيد 
ترميـم مصانعنـا ونبلط طرق مواصاتنا وان 
يختصـر  ومتـرو  حديـث  قطـار  عندنـا  يصيـر 
الطرق والمسـافات، وأن تسـهم حكوماتنا 
بحمـات إلعـادة زراعـة الحدائـق والسـاحات 
األساسـية  الخدمـات  تعـاد  متـى  العامـة، 
التـي  ومدننـا  عاصمتنـا  بهـاء  تعيـد  التـي 
صـارت بائسـة وتعـود افراحنـا وأنـوار بيوتنـا 

عمرنـا؟.  بايـام  ونسـتمتع 
أن  فـي  بالمحبـة  نسـهم  أن  لنـا  كيـف 
بحقنـا  أخطـؤوا  ممـن  أخوتنـا  يسـتعيد 
لنـا وألهلنـا  وكتبـوا عنـا تقاريرهـم ونظـروا 
وراقبـوا  والحـذر،  والريبـة  االحتقـار  نظـرات 

وخلواتنـا؟. جلسـاتنا 
كيف لنا أن نعيد لهم ثقتهم بأنفسهم 
مـن أنهـم جـزء منـا وهـم أوالدنـا وأخوتنـا ما 
يحاسـب  التـي  الجرائـم  يرتكبـوا  لـم  دامـوا 
أن  لنـا  وكيـف  والشـعب؟  القانـون  عليهـا 
نضعهـم أمـام واقعهـم ونبصرهـم بالخطـأ 
الطاغيـة  وأن  يعمهـون،  بـه  كانـوا  الـذي 
كان يريدهـم حطبـًا وأعـواد الكبريـت التـي 
ومسـتقبلنا  وحياتنـا  بيوتنـا  بهـا  يشـعل 

معنـا؟.  ويحرقهـم 
كيف لنا أن ندفع أخوتنا من المتوهمين 
والسـذج للوعـي مـن أن عليهم أن يقدموا 
لوطنهـم وشـعبهم مـا يسـهم فـي البنـاء 

الجديد؟.
كيـف لنـا أن نسـتعيد أنفاسـنا ونتخلـص 
مـن  أن  حقيقـة  ونسـترجع  عواطفنـا  مـن 
أخوتنـا  هـم  الوهـم  تيـارات  فـي  يقـع  كان 
وأصحابنـا قبـل أن يسـقطهم الطاغية في 

وخرائبـه؟. شـباكه 
كيـف لنـا أن نبـدأ بتعليـم أنفسـنا دروس 
وأن  نريـد؟  التـي  الحقيقيـة  الديمقراطيـة 
المخالـف، وأن  والـرأي  اآلخـر  الفكـر  نتقبـل 
وأن  اعتراضـه،  يقـول  أن  للمعـارض  نسـمح 
بـكل  يريـد  مـا  يكتـب  أن  للنقيـض  نسـمح 
أو  بشـخصه  مسـاس  دون  ومـن  حريـة 

كرامتـه.
أعطينـا مـن الشـهداء مـا لـم تعطـه أمـة 
شـهدائنا،  عظـام  نلملـم  نـزل  ولـم  مثلنـا، 
األرض  طمرتـه  مـا  علـى  نتعـرف  نـزل  ولـم 
أجـداث  مـن  العـراق  ربـوع  فـي  المجهولـة 
ونقـدم  نعطـي  نـزل  ولـم  شـهدائنا، 
كل  ومـع  البنـاء،  مسـيرة  فـي  الشـهداء 

بالبنـاء. نفكـر  أن  علينـا  العطـاء  هـذا 
الخـراب الـذي حل في أرواحنا ومجتمعنا 
وبناياتنـا  ومدارسـنا  ومعاملنـا  وأرضنـا 
الـذي  الخـراب  لعراقنـا،  التحتيـة  والبنـى 
الخـراب  وسـماءنا،  وأهوارنـا  مياهنـا  لحـق 
وقوانيننـا  وشـرطتنا  جيشـنا  لحـق  الـذي 
ودسـتورنا، والخـراب الـذي لحـق اقتصادنـا 
والطبيعيـة،  والماديـة  البشـرية  وثرواتنـا 
األمـم،  بيـن  سـمعتنا  لحـق  الـذي  الخـراب 
لنـا  بـد  وال  صـدام  بفعـل  الخـراب  هـذا  كل 
مـن ترميـم مـا نقـدر علـى ترميمـه وبنـاء مـا 

السـابق.  الزمـن  فـي  أنتهـى 
الهـدم  مـن  أصعـب  البنـاء  عمليـة  إن 
جهودنـا  نضاعـف  أن  وعلينـا  بالتأكيـد، 
مثلمـا نضاعـف سـعة قلوبنـا ومحبتنـا، وأن 
نـداوي جروحنـا ونلملـم مـا تناثـر مـن شـعبنا 
ووطننـا، وأن نتصافـى ونتـدارك الزمـن قبل 
االنتقـال. السـريع  القطـار  هـذا  يفوتنـا  أن 

أوحـد  زعيـم  ال  أن  نتعلـم  أن  لنـا  كيـف   
بعـد اليـوم، والحـزب واحـدا يقـود الجميـع 
مثـل القطيـع، وأن القيـادة للجميـع والـكل 
أي  دون  البنـاء  فـي  للمسـاهمة  مدعـو 

اسـتثناء؟.
مختلفـة  أديـان  أننـا  نتعلـم  أن  لنـا  كيـف 
مختلفـة  ومذاهـب  مختلفـة  وقوميـات 
وكنـا ولـم نزل نتعايش بسـام ومحبة وتآٍخ 
الحيـاة  علينـا  يعكـر  لـم  وانسـجام  وصفـاء 

للسـلطة؟.  صـدام  مجـيء  سـوى 
كيـف لنـا أن نفهـم أن الفيدرالية ليسـت 
تقسـيما  وال  القومـي  االنقسـام  تكريـس 
للوطن، انما هي صيغة دسـتورية وشـكل 
من أشكال الحكم شرعها فقهاء القانون، 
ومارسـت تجربتهـا العديـد مـن الـدول التي 
مـن  واسـتفادت  تطبيقهـا  فـي  نجحـت 
مـن  االسـتفادة  وعلينـا  اآلخريـن،  تجـارب 

الجميـع؟.  تجربـة 
كيـف لنـا أن نعـرف أن نظـام صـدام ولـى 
الـى مزبلـة التاريـخ، ونتذكـره حيـن يـرد أي 
نتوحـد  أن  بالنـا؟ علينـا  شـيء سـيئ فـي 
ونتكاتـف ونلتحـم لنختصـر الزمـن، فأمامنـا 
هـو  الطريـق  وهـذا  للبنـاء،  طويـل  طريـق 

أمانـة األجيـال المقبلـة فـي رقابنـا؟. 
تنظيـم مجتمعنـا،  نعيـد  أن  كيـف علينـا 
ونتفحـص القيـم البذيئـة والسـيئة، التـي 
أن  المنحـط، وعلينـا  بهـا عصـر صـدام  جـاء 
نرمـي القيـم السـيئة والتافهـة ونسـتعيد 

األجمـل؟.  الجميلـة وأعرافنـا  قيمنـا 
علينـا أن نتفاهم بالمحبة العراقية وبقدر 
مسـاحة الحـزن التـي تبرقعـت بهـا أرواحنـا، 
وبقـدر مسـاحة األرض التـي توزعنـا بينهـا، 
وهـا قـد عدنـا الـى بقعتنـا المباركـة ونخلتنا 
البائسـة التي تيبس سـعفها وكاد يموت 
جمارهـا، علينـا أن نتجـاوز الكثيـر مـن رغباتنـا 
أحقادنـا  مـن  الكثيـر  ونطفـئ  الشـخصية 
ونتسـامح  خافاتنـا  مـن  العديـد  ونتجـاوز 
فـي العديد من قضايانا الشـخصية، وعلينا 
أن ننثـر المحبـة حقيقـة بيـن بيوتنا نحصنها 
التـي  العراقيـة،  بالقيـم  ونسـيجها  بهـا 
كنـا نتبجـح بهـا ونتفاخـر بهـا قيـم الشـارع 
والمحلـة والمدينـة، قيـم التسـامح والعفـو 
عنـد المقـدرة، قيـم العطـف علـى الفقـراء 
الملهـوف  حمايـة  قيـم  والمحتاجيـن، 
والدخيـل، قيـم المصالحة والخيـر والمحبة. 
كان  التـي  والعريقـة  الجميلـة  القيـم 
يتحصـن بها مجتمعنـا وتزيدنا قوة وأصالة، 
مـع  المتناسـبة  الجميلـة  واألعـراف  القيـم 

والزمـن. االنسـان  تطـور 
يحـق لنـا بـان نحلـم بعـراق يضمـن حقـوق 
بـكل  مشـيرًا  اليهـم،  ويلتفـت  األيزيديـة 
ونصوصهـم  القديـم  لدينهـم  وضـوح 
الدينيـة اإلنسـانية والممتلـئ بقيم المحبة 
والخيـر وتقديـس اللـه، وأن يمنحهـم الحـق 
فـي ممارسـة طقوسـهم بـكل حريـة، وان 
الشـخصية  لأحـوال  قانـون  لهـم  يكـون 
مثـل باقـي البشـر فـي ارض اللـه الواسـعة، 
وان يكونـوا فعـا متسـاوين فـي الحقـوق 

العراقييـن.  بقيـة  مـع  والواجبـات 
ويحـق لنـا بأن نحلـم أن للصابئة المندائية 
الدسـتور،  هـذا  فـي  حضـورا  العـراق  فـي 
وأن لهـم قانـون لأحـوال الشـخصية يليـق 
بديانتهـم القديمـة واألصيلـة، وأال نجبرهـم 
وان  ديانتهـم،  قانـون  لغيـر  االمتثـال  علـى 
يعطيهـم الدسـتور مـا يتناسـب مـع حجـم 
عطائهـم الوطنـي وتضحياتهـم العراقيـة. 
وان نحلـم بعـراق يعطـي للكـرد الفيليـة 
االنسـانية  فجيعتهـم  مـع  يتناسـب  مـا 
وتضحياتهـم التـي فاقت خياالت االنسـان 
الظلـم  كميـة  فـي  االسـاطير  وقصـص 
تعرضـوا  الـذي  والتشـريد،  والتهميـش 
عاقاتهـم  بتقطيـع  تسـبب  والـذي  لـه 
حقوقهـم  نعيـد  وأن  االجتماعيـة. 
وأن  الممزقـة  ومواطنتهـم  المسـلوبة 
الـى  ونضمهـم  أطفالهـم  دمـوع  نمسـح 
الخسـارات  عـن  نعوضهـم  ان  بعـد  القلـب 

بهـم.  لحقـت  التـي 

ونحلـم بوطـن يعيـد للشـبك المسـلمين 
والحيـف  الظلـم  عنهـم  ويرفـع  حقوقهـم 
ويعيـد لهـم االعتبـار ومـا ضـاع عليهـم مـن 
حقـوق وماتحملـوه من قسـاوة السـلطات 
لـم  لكنهـا  المناهـج،  فـي  اختلفـت  التـي 
تختلـف فـي تغييبهـا لهـذه الشـريحة مـن 

األصـاء. الطيبيـن 
الذيـن  اآلشـوريين  يكـرم  بعـراق  ونحلـم   
أن  قبـل  العـراق  تـراب  عجيـن  مـع  صـاروا 
المعلميـن  االولـى.  حروفـه  التاريـخ  يكتـب 
األحـرف  لنـا  خطـوا  الذيـن  والبنـاة  األوائـل 
نعيـد  وأن  الحضـارة،  لنـا  ورسـموا  األولـى، 
ببنـاة  تليـق  التـي  والمكانـة  المجـد  لهـم 

الحضـارة.  تلـك 
الذيـن  للكلـدان  يلتفـت  بعـراق  ونحلـم 
كانـوا ولـم يزالوا يرسـمون المحبة والعطاء 
واحـدة  حجارتـه  بنـوا  الذيـن  الكبيـر  للعـراق 
بمحبتهـم  تأريخـه  ورصفـوا  اخـرى.  لصـق 
تـزل  لـم  التـي  وجهودهـم  وبعرقهـم 
الشـريحة  اليـوم،  حتـى  حاضـرة  معالمهـا 
تأخـذ  وال  تعطـي  التـي  والعبقـة  الطيبـة 
العـراق.  بمحبـة  المبتلـي  القانـع  بصمـت 

ونحلم بعراق يعطي للتركمان ما منعته 
والشـوفينية  البائـدة  السـلطات  عنهـم 
اصالتهـم  عنهـم  تنـزع  التـي  البغيضـة 
مـن  الجسـام  وتضحياتهـم  ووطنيتهـم 
بهائهـم  لهـم  نعيـد  وأن  العـراق،  اجـل 
العراقيـة  التركمانيـة  ولغتهـم  وتألقهـم 
العراقـي.  القلـب  داخـل  وخصوصيتهـم 
يحـق لنـا ان نحلـم بوطـن يحفـظ لأرمـن 
عنهـم  ويزيـل  حقـوق  مـن  لهـم  مـا  كل 
األذى والظلـم والتغييـب وهـم الشـريحة 
نضمـن  وأن  بصمـت؟  تعطـي  كانـت  التـي 
لهـم عـدم تكـرار المجـازر التـي حلـت بهـم.

فـي  االنسـان  بحـق  يقـر  بوطـن  ونحلـم 
الحيـاة ويعتـرف أن جميـع العراقيين مهما 
حقـًا  ديانتهـم  او  قومياتهـم  اختلفـت 
كل  لهـم  وان  الوطـن،  هـذا  فـي  شـركاء 
التـي  السـلطة  شـكل  اختيـار  فـي  الحـق 

يريـدون. 
ونحلـم بعراق تشـيع فيه المحبة واأللفة 
وينتشـر التسـامح والتآخـي، وأن تختفـي 
مـن  اليدويـة  والقنابـل  السـاح  مظاهـر 
تمنـع  وأن  كان،  شـكل  وبـأي  الظاهـر  كل 
السـلطة حتى لعب األطفال من األسـلحة 
وأن  المرعبـة،  والرشاشـات  والمسدسـات 
أحلـم بعـراق يختفـي فـي بيوتـه وشـوارعه 
صـوت التفجيـرات وااللغـام، وأن نـزرع شـجر 
حافـات  علـى  الياسـمين  وورد  الدفلـى 
اآلس،  يحددهـا  التـي  العامـة  الطـرق 
تغـرد  وهـي  البابـل  لصـوت  نسـتمع  وأن 
فـوق أشـجار البرتقـال والرمـان وتغفـو بيـن 

النخيـل.  سـعفات 
نحلـم بعـراق خال من االضطهـاد والقمع 
القسـوة  ومظاهـر  واالغتيـال  والتهديـد 

والدسـائس؟  والتنكيـل 
المشـع  فرحـه  يفيـض  بوطـن  ونحلـم 
ايامـه  وتتحـول  نهـاره  وحتـى  ليلـه  فـوق 
بمظاهـر  ومفعمـة  ومشـعة  زاهيـة  الـى 

نية. االنسـا
ونحلـم بعـراق خـال مـن اإلرهـاب أيـا كان 
مصـدره ومنبعـه، وبعيـد جـدا عـن التجـارب 
التـي  والبهائـم  والتفخيـخ  المتطرفـة 
تتمنـى أن تمـوت ومعهـا المئـات مـن دون 

ذنـب. 
يحميـه  عـراق  يدعـى  بوطـن  ونحلـم 
محمـي  وطـن  واألوصيـاء،  واألنبيـاء  اللـه 
والمسـيحية  األسـام  الديانـات  بـكل 
واليهوديـة والصابئـة المندائيـة واأليزيدية 
والزرادشـتية، وطـن محمي بالعـرب والكرد 
والتركمـان واآلشـوريين والكلـدان واألرمـن.

النـاس  وكل  اللـه  سـيحميه  وطـن 
والتآخـي.  المحبـة  علـى  الغافيـن 

فـي  يـدور  سـؤال  البنـاء؟  نبـدأ  متـى 
العـراق. أبنـاء  مـن  العقـاء  أذهـان 

الصالـح  والمـاء  الكهربـاء  نوفـر  متـى 
بنـا  تليـق  والتـي  والمواصـات  للشـرب 

زهير كاظم عبود 

 نحلم بعراق جديد
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االخـذ  دون  مـن  الشـهادة  تقييـم  مـن 
باالعتبـار هـذه المعاييـر ومـن دون لجنـة 
علميـة مختصـة؟ من سـينظر بهـا؟ تبدو 
لـي االجراءات التي نـص عليها القانون 
الشـهادة  برصانـة  االسـتهتار  قمـة 
ومصدرهـا! انهـا إهانـة كبيـرة للمجتمـع 
االكتفـاء  يمكـن  كيـف  االكاديمـي. 
الثقافيـة  الملحقيـة  بمصادقـة  فقـط 
علـى الشـهادة بـدون الحاجـة لمصادقة 
ومـن  المانـح  البلـد  مـن  الخارجيـة  وزارة 
االكاديميـة  بالجهـة  اعترافهـا  دون 

كارثـة! المانحة؟..هـذه 

يسـمح  كيـف  االخـرى  النقطـة   -3
بمنـح الشـهادات الجامعيـة للبرلمانييـن 
الخاصـة  الدرجـات  واصحـاب  والـوزراء 
يعنـي  هـل  تفـرغ؟  الـى  الحاجـة  بـدون 
بالمراسـلة؟  سـتكون  الشـهادة  ان 
ان  لـي  يبـدو  التفـرغ،  موضـوع  وحـول 
قـد  والـوزارة  النـواب  مجلـس  مـن  كا 
فهمـوا مسـألة الحصـول علـى شـهادة 
مـن الخـارج بصـورة خاطئـة. يبـدو انهـم 
اإلقامـة  فتـرة  تخفيـض  علـى  متفقـون 
فـي الخـارج مـن 9 اشـهر الـى 6 اشـهر! 
ال  الطالـب  القـرار.  هـذا  مـن  اسـتغرب 
للحصـول  المتقدمـة  للـدول  يذهـب 
علـى مجـرد شـهادة، وانمـا علـى تعليـم 
ومعرفـة،  ثقافـة  وعلـى  متكامـل، 
يمكـن  مـا  كل  مهنية،وعلـى  واخـاق 
الحصـول عليـه مـن الجامعـة والمجتمـع، 
خصوصـا اللغـة، وهـذه األمـور لن يحصل 
المجتمـع  داخـل  بالتواجـد  إال  عليهـا 
فـي  هـي  الحجـة  كانـت  واذا  الجديـد. 
توفيـر عملـة صعبـة للوطـن فهـذه حجة 
االنفجـاري  الفسـاد  ظـل  فـي  سـخيفة 
البايين،فاألفضـل  وتهريـب  البلـد  فـي 
ان يبقـى الطالـب فـي الوطـن ويـدرس 
تكاليـف  كل  ليوفـر  جامعاتـه  فـي 
الخـارج  فـي  الدراسـة  هـل  الدراسـة. 
سـيتعلم  كيـف  بالمراسـلة؟  سـتصبح 
شـهادة  الطالـب  يأخـذ  لمـاذا  اللغـة؟ 
او  طـوال  وجـوده  دون  مـن  اجنبيـة 
الجامعـة  فـي  الدراسـة  فتـرة  معظـم 
مـن  لمصلحـة  الدراسـة؟  بلـد  وفـي 

المـواد؟ هـذه  وضعـت 

وأخيـرا البـد من االعتراض بشـدة على 
مـواده  تتغيـر  ال  اكاديمـي  قانـون  سـن 
بينمـا  النـواب  مجلـس  بموافقـة  اال 
هـي  كمـا  بتعليمـات  االكتفـاء  يمكـن 
عليـه الحالـة الحاليـة فـي وزارة التعليـم 
مـن  الجامعـات  ترتئيـه  كمـا  او  العالـي، 
للحريـات  ضمانـا  بهـا  خاصـة  مصلحـة 
قانـون،  الـى  مـن حاجـة  مـا  االكاديميـة. 

مشـروع. سـبب  مـن  وال 

ال حل اال بإلغائه فا يصلح تعديله.

الحاليـة  البرلمانيـة  الـدورة  تعتبـر   
أسـوأ دورة لنوعيـة القوانيـن المناقشـة 
القانونيـة  وللخروقـات  والمشـرعة، 
وأكثـر  الشـعب،  لتطلعـات  والمناهضـة 
قانـون  هـو  سـوءًا  القوانيـن  هـذه 
فـي  يقـف  والـذي  الشـهادات  معادلـة 
للمجتمـع  المناهضـة  اإلجـراءات  صـدارة 
والعالمـي،  المحلـي  األكاديمـي 
التاريـخ  فـي  قانـون  اغـرب  وباعتبـاره 
الحديـث، وفقـا للتتبـع والتحليل، وداللة 
بواقـع  المشـرعين  جهـل  علـى  اكيـدة 

العالمـي. العالـي  التعليـم 

وصـف القانـون بأنـه »كارثـة«، و »مثال 
بارز لدولة فاشلة«، و »تكريس للجهل«، 
يكـن  التاريخ«.لـم  فـي  »األسـوأ  وأنـه 
القوانيـن،  مـن  الكثيـر  النـواب  لمجلـس 
ولـم يتـم تمريـر العديـد منهـا ممـا يلقـي 
الـى  ادت  التـي  االسـباب  علـى  الشـك 
القانـون.  هـذا  اصـدار  فـي  االسـتعجال 
هـو  تشـريعه  علـى  االصـرار  يؤكـد  لربمـا 
مـا شـاع مـن ان غرضـه هـو افتعـال ازمـة 
باالعتـراف  االكاديمـي  الوسـط  فـي 
بالشـهادات بطـرق بعيـدة عـن االعـراف 
منـح  عمليـة  ولتسـهيل  االكاديميـة 
واصحـاب  للبرلمانييـن  العلميـة  االلقـاب 
الدرجـات الخاصـة والموظفين واصحاب 

الشـهادات.

حقيقـة هـذا القانـون كمـا وصـف بأنـه 
كارثة ضمن عدد كثير من الكوارث التي 
اصابـت التعليم العالي منذ السـبعينات 
ان  قانـون يسـتحق  اليـوم. هـذا  ولغايـة 
يكـون مثـال بارز لدولـة معزولة ومحاصرة 
ذاتيـا،ال يعـرف نـواب برلمانهـا بمـا يجـري 
عمـا  تامـة  غربـة  وفـي  العالـم،  فـي 
تطـورات،  مـن  العالـي  للتعليـم  يحـدث 
السـطحية  األمـور  بعـض  عـدا  فيمـا 
وبمـا  التجاريـة،  العالميـة  كالتصنيفـات 
الجـوار كاألردن.  بعـض دول  يجـري فـي 
هـذا هـو الحـد االقصـى لمـا يعرفـه كثير 
مـن المسـؤولين، وأعضـاء البرلمـان عمـا 
العالـي  التعليـم  يجـري مـن تطـور فـي 
فـي العالـم. الطامـة الكبـرى انـه يصـدر 
فـي وقـت انتشـر فيـه تزويـر الشـهادات 
والسـرقات  المشـروع  غيـر  واالقتبـاس 
العلميـة وكتابة االطاريـح تجاريا، واصبح 
التزويـر والسـرقة العلميـة همـا القاعدة، 
والنزاهـة والصـدق همـا االسـتثناء ليزيد 

ـة«. مـن »الطيـن َبلَّ

االكاديميـن  مـن  كثيـر  األمـس  فـي 
القانـون  اصـدار  شـجب  والمثقفيـن 
اظهـر  مـن  وكثيـر  ضـده،  ووقـف 
نتائجـه  نلمـس  بدأنـا  واليـوم  مسـاوئه، 
السـلبية وتأثيرهـا علـى حركـة التعليـم 
تعـود  لـن  انهـا  أؤكـد  العالي،والتـي 
بخيـر عليه،ولـن تصب فـي مصلحة البلد 
وتقدمـه، وانمـا ستسـاهم فـي تسـريع 
تدهـور الرصانـة العلمية التي ما انفكت 

عقـود. عـدة  منـذ  بالتدهـور 

سـريع  عـرض  تقديـم  ادنـاه  سـأحاول 
ألهـم مسـاوئ القانـون وأخطـاره علـى 

العالـي. التعليـم  مسـيرة 

الجامعيـة  العلميـة  األلقـاب  منـح   -1
لعموم الموظفين ومن قبل مؤسسات 
حقـا  هـذا  بالجامعـات..  لهـا  عاقـة  ال 
عمـل خطيـر وغريـب. ال توجـد مؤسسـة 
لقـب  تمنـح  العالـم  فـي  اكاديميـة  غيـر 

يحـدث  بروفسـور.ال  كلقـب  اكاديمـي 
هـذا فـي اي دولـة فـي العالـم! اللقـب 
مؤسسـات  قبـل  مـن  يمنـح  ال  العلمـي 
وبحثيـة  تعليميـة  وغيـر  اكاديميـة  غيـر 
ونقصـد بها الجامعـات ومثياتها،فهذا 
الشـروط  مـن  كثيـر  يحمـل  اللقـب 
والعلميـة،  االكاديميـة  والواجبـات 
ويفـرض علـى الجهة المانحـة متطلبات 
تتعلـق  وظيفيـة  واعتبـارات  ماليـة 
بمهـام الجامعات حصرا كمثل التدريس 
واالشـراف، والتوجيـه والبحـث العلمي، 
واالبتـكار ومواكبـة التغييـرات، وتقديـم 
والتكنولوجيـة. العلميـة  االستشـارات 

بالمؤسسـة  خـاص  العلمـي  اللقـب 
االكاديميـة كمـا هـو لقـب »جنرال«فهو 
هـو  العسـكرية.  بالمؤسسـة  خـاص 
ليـس بجائـزة او مداليـة شـرف.. انـه لقـب 
اكاديمـي  نشـاط  تتطلـب  لوظيفـة 
فعليـة  ومشـاركة  وبحثـي  وتدريسـي 
فـي عمليـة التكوين العلمي والمهني 
ينتهـي  وظيفـي  لقـب  انـه  للطلبـة. 
للمؤسسـة  االكاديمـي  بتـرك  مفعولـه 
االكاديمية، أي ال يسـتطيع االكاديمي 
مـن اسـتخدامه بعـد تقاعـده او خروجـه 
الجامعـة. يسـتطيع االكاديمـي ان  مـن 
او  سـابق  بروفسـور  بانـه  نفسـه  ّيعـرف 
يحمـل  كان  اذا  )اال  متقاعـد  بروفسـور 
ال  كمـا  متمـرس(،  بروفسـور  لقـب 
بتسـمية  يسـتمر  ان  الجنـرال  يسـتطيع 
نفسـه إال بالجنـرال السـابق او المتقاعـد 
يمكـن  فكيـف  السـابق.  بالوزيـر  والوزيـر 
وزارة  فـي  الموظـف  او  الضابـط  منـح 
النقـل،  وزارة  فـي  والرياضـة،او  الشـباب 
لقـب  الدفـاع  او  الداخليـة،  فـي  او 
بروفسـور؟ وما هـي الضوابط والمعايير 
االكاديميـة التـي سـيتم على اساسـها 
عمليـة  تتـم  خالهـا  ومـن  اللقـب  منـح 

العلميـة؟ الترقيـة 

لوظيفـة  وصـف  هـو  بروفسـور  لقـب 
مثلمـا  اكاديميـة  مؤسسـة  تمنحهـا 
مسـاعد  مدرس،وبروفسـور  لقـب  تمنـح 
شـروط  التدريسـي  يحقـق  عندمـا 
أسـاس  علـى  يمنـح  ان  امـا  المؤسسـة. 
تجنـي  حقـا  فهـذا  معنـوي  لقـب  انـه 
علـى كل بروفسـور. وهـذا مـا ال يمكـن 
انهـا  العـراق.  فـي  إال  اآلن  يحصـل  ان 
والوظائـف  باأللقـاب  مهزلـة واسـتهتار 

! لعلميـة ا

التـي  الثانيـة فهـي  المسـألة  امـا   -2
العلميـة  اللجـان  الغـاء  حـول  تـدور 
تقييـم  ان  أي  الشـهادات  لتقييـم 
عمليـات  خـال  مـن  سـيتم  الشـهادة 
الجوانـب  مناقشـة  يتـم  ولـن  إجرائيـة 
ال  حقيقـة  هنـا  للشـهادة.  العلميـة 
يهتـم  العالـم  ان  وهـي  عليهـا  غبـار 
مـن  بكثيـر  اكثـر  العلميـة  بالجوانـب 
الجوانـب اإلجرائيـة.. العالـم عنـد معادلـة 
اهميـة  يعطـي  وتقيمهـا  الشـهادة 
كشـروط  التأهيـل  معاييـر  الـى  بالغـة 
وهيـكل  البرنامـج  ومـدة  القبـول 
الدراسـة  وطـرق  ومحتـواه  البرنامـج 
المانحـة،  المؤسسـة  حالـة  والتقييـم، 
معتـرف   / معتمـدة  كانـت  إذا  مـا  أي 
لضمـان  عالميـة  هيئـة  قبـل  مـن  بهـا 
العلميـة  والدرجـات  واالعتمـاد،  الجـودة 
السـابقة للدرجـة الحاليـة، أي فـي حالـة 
أهليـة  فـي  ينظـر  الماجسـتير  شـهادة 
سـيمكن  كيـف  البكلوريـوس.  شـهادة 

د. محمد الربيعي

بقاء قانون تعادل الشهادات تكريس للفشل والتخلف 
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 منـذ احتالـه قبـل ثمانيـة عشـر عامـا الزال 
العـراق يعانـي من وطأة التدخات االقليمية 
الواليـات  قبـل  مـن  االجنبيـة  خـاص  وبشـكل 
سـاحة  وجعلـه  وتركيـا  وايـران  المتحـدة 
يسـمون  مـن  والزال  مدمـرة،  وحـروب  صـراع 
النفـوذ  مراكـز  علـى  يتناحـرون  بالسياسـيين 
السـلطة  علـى  تتصـارع  احزابهـم  وكتـل 
الـى  مضافـا  وثرواتـه.  البلـد  مقـدرات  ونهـب 
والفوضـى  ”المحمـي”  السـاح  انتشـار  ذلـك 

ذلـك  كل  والعقائديـة،  الوالئيـة  الميليشـيات  بهـا  تقـوم  التـي 
جعـل الشـعب يدفـع ثمنـا باهظـا، وجعـل العـراق يفقـد الكثيـر مـن 
فـرص التطـور والتقـدم، ليصبـح فـي عـداد الـدول المتخلفـة فـي 
المياديـن التقنيـة والعلميـة واالقتصاديـة والصحيـة واالجتماعيـة. 
لقـد أصبـح هـدف تغييـر النظـام السياسـي الطائفـي مسـؤولية 
والمنـاورات  والمسـاومة  المجامـات  تقبـل  ال  وأخاقيـة  وطنيـة 
تشـرين  ثـورة  وقـوى  الشـعب  علـى  يتوجـب  ممـا   ، السياسـية 
التموضـع السياسـي والوطنـي الحقيقي للحفـاظ على ما تبقى 
مـن اوراق ضغـط النجـاز عمليـة تقريـر المصيـر والتغييـر السياسـي 
الشـامل السـتعادة الدولـة. ولتحقيـق هذه القيـم ينبغي مواجهة 
االدعـاءات الزائفـة التـي تنتهجها بعض االحزاب لتسـويق نفسـها 
علـى انهـا حليفـة ”الفقـراء والجيـاع”، الذيـن عانـوا منـذ ثمانيـة عشـر 
والفسـاد  االرهـاب  أنتـج  عرقـي  ـ  طائفـي  حكـم  نظـام  مـن  عامـا 
والمليشـيات المسـلحة التي أشاعت الفوضى وعمليات الخطف 
والقتـل والتهجيـر القسـري وحولـت حيـاة العراقييـن الـى جحيـم 

االنهيـار. الـى حافـة  الرافديـن  بـاد  حقيقـي كمـا وأوصلـت 
الصراعـات  بسـبب  للدولـة  العامـة  السياسـة  علـى  يطـرأ  مـا  أن 
اليومية لم يعد حدثا اسـتثنائيا، بل هو شـأن ممنهج ، تتحكم في 
ادارتـه ميليشـيات اشـد بأسـا ونفـوذا مـن الدولـة، تؤثـر فـي صياغـة 
القـرار واتخـاذه علـى المسـتويين الداخلـي والخارجـي، تـؤدي بيـن 
الحيـن واآلخـر إلـى صراعـات تكاد أن تقوض مصيـر العراق وتتجه به 
نحـو المجهـول. فيمـا القضايـا المصيريـة الهامـة التـي تعنـي فـي 
الدرجـة األولـى المواطـن العراقـي، التـزال منـذ تشـكيل أول إدارة 
حكـم فـي البـاد علـى يـِد االحتـال عالقـة ولـم يتحقـق اصاحهـا 
لغايـة اليـوم، وفـي مقدمتهـا النقـص الكبيـر فـي إمـدادات المـاء 
والتهجيـر  الهجـرة  وأتسـاع  الصحـي  وتدهورالنظـام  والكهربـاء 
وتصاعد عدد األرامل واليتامى وتفشي البطالة واإلرهاب والقتل 
على الهوية. ال بل مسألة نظام الحكم ومؤسساته برمتها، تفتقر 
الـى المرجعيـة القانونيـة والقضائيـة التـي البـد االحتـكام إليهمـا، 
وحزبيـة  عقائديـة  انتمـاءات  أسـاس  علـى  وليـس  وحرفيـا،  آليـا 
تقتضيهـا مصالـح أطـراف النـزاع وفـق منهـج العمـل بمـا يسـمى 
”ضـرورة التوافـق” سـيئ الصيـت الذي عطـل ميكانيكيا كل أمر في 

البلد.
السـلطة  داخـل  المتحكمـة  واالحـزاب  القـوى  بعـض  تحـاول 
وخارجهـا تحـت ذريعـة حمايـة الديمقراطيـة والعمليـة السياسـية 
الباسـلة  تشـرين  انتفاضـة  صنـاع  يـد  مـن  االوراق  جميـع  اسـقاط 
لتفادي خسـارة مواقعها داخل المجتمع وافراغها من مضامينها 
الوطنية وفي مقدمتها القضاء على الفساد الذي انهك الدولة 
والمجتمـع وحـال دون اعمـار البلـد وتحسـين احـوال النـاس االمنيـة 
وسـاحها  الميليشـيات  انتشـار  وانهـاء  واالقتصاديـة  والصحيـة 

المنفلـت وتحقيـق العدالـة وعـدم
االفات من العقاب. 

إن مـا يجـري فـي العـراق مـن َأسـاليب منافية لأعـراف والقوانين 
كسـرقة المـال العـام وتوزيـع االمتيـازات والعقـارات على منتسـبي 
احزاب السـلطة، وانتشـار الفوضى والتخندق الطائفي، وانتعاش 
والـرأي  والعلـم  الفكـر  وأصحـاب  المتظاهريـن  قتـل  أسـاليب 
وممارسـة القمع والتهديد السياسـي، وأخيرا وليس آخرا الخطف 
بنظـر  أصبـح  الـذي  للشـعب،  تجاهـل  هنالـك  المنظـم،  واالبتـزاز 
الطبقـة الحاكمـة فـي حكـم الغائـب، ال ُيسـأل عن رأيـه في القضايا 
المصيريـة. كل ذلـك ليـس أمـرا عجيبا في عراق اليـوم. إنما العجب، 
مـن  ومؤسسـاتها،  الدولـة  ادارة  علـى  القائميـن  بيـن  تجـد  ال  ان 
يقـوم ولـو بالجـزء اليسـير مـن صاحياتـه لوضـع حـد لازمـات وجعل 
المواطـن يطمِئـن علـى حياتـه ومسـتقبله، ويشـعر أنـه يقتـرب من 
نهايـة النفـق المظلـم نحـو عالـم جديـد منفتـح ومسـتقبل أفضـل.

 العراق على حافة الهاوية والسياسيون 
عصام الياسرييدفعون به نحوها !

 لـم يكـن مصطفى الكاظمي 
إنسـانا  قاسـيا  الـوزراء  رئيـس 
»حرقـة  مـن  لكـن  حاكمـا”  أو 
واجـه  معـه  وقلوبنـا  قلبـه« 
الخفاجـي  عبيـر  الشـهيد  قاتـل 
لـه  قائـا  كربـاء  بلديـة  مديـر 
»انـت مجـرم«. ال أحـد يعـرف كـم 
فـي  تنـزف  القاتـل  ذاكـرة  كانـت 
للوصـف  طبقـا  اللحظـات  تلـك 
الشـاعر  عنـه  عبـر  الـذي  المذهـل 

الراحـل عبـد الوهـاب البياتـي »مـن يوقـف النزيـف مـن 
يشـنق  لـم  الشـنق«.  قبـل  باإلعـدام  المحكـوم  ذاكـرة 
فـي  إنـه  تـدل  المؤشـرات  كل  لكـن  بعـد”  عبيـر  قاتـل 
طريقـه ليـس الـى الشـنق فقـط بـل أن يكـون التنفيـذ 

الجريمـة. وقـوع  مـكان  فـي 

التـي  تلـك  كانـت  الجميـع  علـى  قاسـية  لحظـات 
الحـد  ذو  سـاحه  يشـهر  والقاتـل  العالـم  شـاهدها 
بعملـه  يقـوم  موظـف  صـوب  ليوجهـه  الواحـد 
بلـد اليـراد ألحـد أن يـؤدي فيـه عملـه  الطبيعـي فـي 
وهـو  القاتـل  علـى  مرعبـة  ولحظـات  للقانـون.  طبقـا 
يصوبهـا  »مجـرم«  أنـت  مفـردة  إذنـه«  »تـرس  يسـمع 
تنـزف  كانـت  ذاكرتـه  أن  صحيـح  الـوزراء.  رئيـس  نحـوه 
بشـأن  »صفـح«  نزيـف  لـه  طـرق  ربمـا  لكـن  لحظتهـا 
بيـن  قسـوة  األكثـر  كونهـا  »مجـرم«  مفـردة  مدلـول 

اللغـة. مفـردات 
مهووسـون  ألننـا  حصـل؟  الـذي  هـذا  لمـاذا  لكـن 
بمثـل  اإلتيـان  نريـد  حيـن  بلـى«.  »قالـوا  مـن  بالسـاح 
حديـن.  ذو  سـاح  هـذا   .. قائليـن  السـاح  الـى  نلجـأ 
الكبـر  مـن  بلـغ  أحـد  علـى  وصـف  إطـاق  نريـد  وحيـن 
بيـن  المفاضلـة  نريـد  نقـول »عمـر تفكـة«. وحيـن  عتيـا 
السـاح وبيـن أي شـئ آخـر حتـى لـو كان أعـز النـاس 
جـاء  وحيـن  البـارودة«.  وإشـري  أمـك  »بيـع  لـه  نقـول 
العشـرين  ثـورة  فـي  العشـيرة  برايـة  ملفوفـا  أبنهـا 
قبـل علـم الدولـة المختلـف عليـه منـذ مائـة عـام قالـت 
علـى  مفطـوم  البـارود  المضغتـه  »إبنـي  الشـهيد  أم 
عظيـم  بطولـي  موقـف  هـذا  أن  أشـهد  سـركيها«. 
جـرى التعبيـر عنـه ببيـت شـعر يهـز قارئـه وسـامعه مـن 
هـو  المشـترك  القاسـم  النهايـة  فـي  لكـن  األعمـاق 

السـاح. أي  البندقيـة 
لحظـة مشـاهدتي القاتـل أمـام رئيـس الـوزراء فـي 
أطفالـه  أطفـال  ذهـن  فـي  عالقـا  سـيبقى  مشـهد 
علـى مـدى عقـود إن لـم أقـل قـرون قادمـة تسـاءلت 
سـاحا  يحمـل  الرجـل  هـذا  يكـن  لـم  لـو   .. نفسـي  مـع 
مـاذا كان يحصـل؟ أقصـى مـاكان يمكـن حصولـه هـو 
»عركـة« باأليـدي سـرعان مايتدخـل فيهـا طبابـو الخيـر 
وتفـض بأيـة طريقـة غيـر القاتـل والمقتـول. لكـن هـذه 

.. ذا حـد واحـد. هـي مصيبـة السـاح حيـن يكـون 

 السالح ذو الحد الواحد
حمزة مصطفى
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فـي  داخليـة  اضطرابـات  شـهدت 
البعـض  اتهـم  حيـث  األخيـرة،  اآلونـة 
الغنوشـي برفض إفسـاح المجـال أمام 
مـن  حـدوده  وتجـاوز  جديـدة  قيـادة 
خـال الترشـح لمنصـب رئيـس مجلـس 

النـواب.
لهـذا  الصافيـة  اآلثـار  وكانـت 
التدهور واقعية: اسـتقطابات شديدة 
والطبقـة  الناخبيـن  أوسـاط  فـي 
الكامـل  الجمـود  وشـبه  السياسـية؛ 
أمـل  وخيبـة  النـواب؛  مجلـس  فـي 
األحـزاب  مـن  النطـاق  واسـعة  عامـة 
بيـن  متصاعـد  وخـاف  السياسـية؛ 
عـدم  أدى  كمـا  والمشيشـي.  سـعيد 
إلـى  الحكـم  علـى  المشـرعين  قـدرة 
رئيسـية،  مؤسسـات  إنشـاء  تأخيـر 
وأبرزهـا المحكمـة الدسـتورية. وتخـّول 
المادة 80 من الدسـتور الرئيس سـلطة 
حـال  فـي  اسـتثنائية  إجـراءات  اتخـاذ 
بـروز تهديـد أمنـي وشـيك أو »خطـر... 
طبيعيـة  بصـورة  العمـل  سـير  يعيـق 
لكنهـا  الدولـة«،  مؤسسـات  فـي 
الجمهوريـة  رئيـس  يبّلـغ  أن  تشـترط 
رئيـس المحكمـة الدسـتورية، مـن بيـن 
باإلضافـة  بالتدابيـر.  أخـرى،  سـلطات 
إلـى ذلـك، تحظـر المـادة علـى الرئيس 
وقـف األنشـطة البرلمانيـة خـال هـذه 
األزمـة، وتفـرض أن تنظر المحكمة في 
األمـر بعـد ثاثيـن يومًا لتحديـد قانونية 

الطـوارئ. حالـة  اسـتمرار 
وكونـه أسـتاذًا سـابقًا فـي القانـون 
تمامـًا  سـعيد  يعـرف  الدسـتوري، 
]تفاصيـل[ المـادة 80. ومـع ذلـك فهـو 
بخصائـص  ويتمتـع  مسـتقل  أيضـًا 
خبـرة  لديـه  وليـس  قويـة  شـعبية 
يراهـن  ربمـا  لذلـك  سـابقة،  سياسـية 
المناهضـة  مؤيديـه  مشـاعر  أن  علـى 
لمؤسسـات الدولـة وكرههـم لأحزاب 
سـيحميانه مـن التفسـيرات الملتبسـة 

للقانـون.
وتتمثـل الروايـة الثالثـة في مأسـاة 
فيـروس  أدى  فقـد  العامـة.  الصحـة 
الرعايـة  نظـام  انهيـار  إلـى  »كورونـا« 
حيـث   - تقريبـًا  تونـس  فـي  الصحيـة 
نفـاد  عـن  مستشـفياتها  أبلغـت 
األوكسـجين، وأصبـح معـدل الوفيـات 
أعلـى  ثانـي  الفيـروس  بسـبب  حاليـًا 
 6 تطعيـم  وتـم  العالـم،  فـي  معـدل 
بالمائـة فقـط مـن سـكان البـاد البالـغ 
المشيشـي  وقـام  مليونـًا.   11 عددهـم 
وسـط  الصحـة  وزيـر  بإقالـة  مؤخـرًا 
فقـط  ولكـن  الطبيـة،  األزمـة  تفاقـم 
بعـد أن تـم التقـاط صـور لرئيس الـوزراء 
مجلـس  أعضـاء  مـن  والعديـد  نفسـه 
فـي  إجازتهـم  أثنـاء  اآلخريـن  الـوزراء 
االجتمـاع  مـن  بـداًل  سـياحي  منتجـع 
زعمـوا  قـد  )كانـوا  الجائحـة  لمواجهـة 
كمـا  االجتمـاع  يسـتطيعون  ال  أنهـم 
هـو مخطـط بسـبب القيـود المتعلقـة 
الوقـت،  ذلـك  وفـي  بالفيروسـات(. 

يـوم  وبعـد  تموز/يوليـو،   25 فـي   
مـن المظاهـرات المناهضـة للحكومـة 
فـي جميـع أنحـاء تونـس، أبلـغ الرئيس 
شـعبه  سـعيد  قيـس  التونسـي 
هشـام  الـوزراء  رئيـس  سـيقيل  أنـه 
النـواب  مجلـس  ويجّمـد  المشيشـي، 
الحصانـة  ويرفـع  يومـًا،  ثاثيـن  لمـدة 
ويتولـى  البرلمـان،  أعضـاء  جميـع  عـن 
رئيـس  التنفيذيـة بمسـاعدة  السـلطة 
حكومـة جديـد يعّينـه بنفسـه. ووفقـًا 
اإلجـراءات  هـذه  كانـت  لسـعيد، 
الوضـع  بسـبب  مطلوبـة  االسـتثنائية 
الكئيـب للبـاد وكانت متوافقـة تمامًا 
التالـي،  اليـوم  وفـي  الدسـتور.  مـع 
أغلـق الجيـش مدخـل مجلـس النـواب. 
وردًا علـى ذلـك، انضـّم رئيـس البرلمـان 
راشـد الغنوشـي - الـذي يـرأس الحـزب 
اإلسامي الرئيسي، »النهضة« - إلى 
زمائـه المشـرعين خـارج المبنـى لعقـد 
جلسـة برلمانيـة عبـر الفيديـو. ومـن ثـم، 
للخطـوات  القاطـع  رفضهـم  أعلنـوا 

سـعيد. اتخذهـا  التـي 
ال  التونسـي  الرئيـس  أن  ويبـدو 
ُيبالـي فـي الوقـت الحالـي، حيث أقال 
وزراء الداخليـة والعـدل والدفاع وأصدر 
قـرارًا بوقـف العمـل فـي كافـة اإلدارات 
واألجهـزة  الجيـش  باسـتثناء  العامـة 
األمنية والخدمات الصحية والمدارس. 
المفاجئـة  التطـورات  هـذه  وتضـع 
الديمقراطـي  التونسـي  النظـام 
ومـن  هائـل،  ضغـط  تحـت  الهـش 
المرجـح أن تحـّدد األيـام المقبلـة مـا إذا 
كانـت البـاد تتجـه نحـو تغييـر مؤقـت 
فـي العمليـة االنتقاليـة الديمقراطيـة 
أكبـر  ترسـيخ  أو  تشـهدها،  التـي 

العنـف. أو  للسـلطة، 
أزمة في السياق

تقـارب  نتـاج  الحاليـة  األزمـة  ُتعتبـر 
: رئيسـية  روايـات  ثـاث 

اقتصاديـة  طبيعـة  ذات  األولـى 
اإلطاحـة  منـذ  معالمهـا  تكشـفت 
بـن  العابديـن  زيـن  المسـتبد  بالرئيـس 
علـي فـي عـام 2011. فقـد أدت سلسـلة 
من الهجمات اإلرهابية خال السنوات 
الاحقـة إلـى تدميـر قطـاع السـياحة، 
الذي كان يمثل تقليديًا حوالي 10 في 
المائـة مـن »الناتج المحلـي اإلجمالي« 
للبـاد. وفـي غضـون ذلـك، أدت أوجـه 
منـذ  المسـتمرة  الهيكليـة  القصـور 
العـام،  القطـاع  تضخـم  إلـى  عقـود 
تقليصـه  المسـؤولون  اقتـرح  وعندمـا 
لتحريـر األمـوال مـن أجـل اسـتخدامها 
اتحـاد  سـاهم  أخـرى،  نفقـات  فـي 
التخفيضـات  نافـذ فـي رفـض  عمالـي 
بقـي معـدل  التضخـم،  الكبيـرة. ورغـم 
حـّد  إلـى  مرتفعـًا  اإلجمالـي  البطالـة 
وتفاقـم  الشـباب.  بيـن  خاصـة  كبيـر، 
االقتصاديـة  اآلفـاق  بسـبب  الوضـع 
ترسـل  )التـي  أوروبـا  فـي  المتباطئـة 

فـي   70 مـن  يقـرب  مـا  تونـس  إليهـا 
المائـة مـن صادراتها(، وجائحة فيروس 
»كورونـا«. وبحلـول أواخـر عـام 2020، بلـغ 
المائـة  البطالـة رسـميًا 17 فـي  معـدل 
)36 فـي المائـة بيـن الشـباب(، ووفقـًا 
سـتحتاج  فإنهـا  الحكومـة  لحسـابات 
إلـى 6.9 مليـار دوالر فـي شـكل قروض 
لمجـرد تمويل العجز المتوقع في 2021. 
المتزايـدة،  المشـاكل  هـذه  علـى  وردًا 
اندلعـت االحتجاجات مرارًا وتكرارًا على 
واسـع  سـخطًا  لتعكـس  السـنين،  مـر 
االنتشار إزاء االقتصاد المتهالك وعجز 
النزيـف. وقـف  عـن  الواضـح  الحكومـة 
ذات  فهـي  الثانيـة  الروايـة  أمـا 
معركـة  مـع  بـدأت  سياسـية  طبيعـة 
اإلسـاميين  بيـن  مريـرة  سياسـية 
-2011 الفتـرة  فـي  علمانيـة  وجماعـات 
النـزاع  ذلـك  تسـوية  ـب  وتطلَّ  .2013
تنازالت صعبة تم ترسـيخها الحقًا في 
دسـتور عـام 2014، الـذي ُيعتبـر إلـى حّد 
بعيـد الميثـاق األكثر تقدمًا في العالم 

الفرديـة  الحريـات  حيـث  مـن  العربـي 
األساسـية  األسـس  مـن  وغيرهـا 
للديمقراطيـة. ومـع ذلـك، حتـى عندما 
واسـعة  صاحيـات  الدسـتور  منـح 
أنـه  إال  المنتخـب،  النـواب  لمجلـس 
أساسـية  بمسـؤوليات  أيضـًا  احتفـظ 
السـابق  فـي  كانـت  التـي  للرئاسـة، 
وفـي  الوحيـدة.  الحاكمـة  المؤسسـة 
النظـام  هـذا  أّدى  المطـاف،  نهايـة 
شـبه  توتـرات  قيـام  إلـى  الهجيـن 
دائمة بين رؤسـاء الجمهورية ورؤسـاء 

الـوزراء.
وفـي البدايـة، فـإن التركيـز مـا بعـد 
السياسـي  التوافـق  علـى  الثـورة 
والتسوية كان له الفضل في الحفاظ 
وتسـهيل  االجتماعـي  السـام  علـى 
العمليـة االنتقاليـة بعيـدًا عـن النظـام 
السـنوات  فـي  ولكـن  االسـتبدادي. 
األخيـرة، أصبـح التوافـق قـوة معّطلـة، 
ممـا جعـل معظـم األحـزاب السياسـية 
ضعيفـة، وذات طابـع شـخصي للغاية، 
سياسـية  قـرارات  اتخـاذ  عـن  وعاجـزة 
النهضـة«،  »حركـة  أن  وحتـى  جريئـة. 
البـاد،  فـي  مؤسسـي  حـزب  أقـوى 
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مّهد الرئيس سـعيد بوضوح إلعانه الصادر في 
25 تموز/يوليـو مـن خـال إصـداره أوامـر للجيـش 

للوبـاء. التصـدي  إدارة  بتولـي 
مـا  يضـم  الـذي  التونسـي  الجيـش  وُيعتبـر 
بـل  صغيـرة  مؤسسـة  جنـدي   50”000 مـن  يقـرب 
السياسـي،  النشـاط  عمومـًا  تجنبـت  محترفـة 
الرئيـس  ألوامـر  حاليـًا  تسـتجيب  أنهـا  ويبـدو 
وقعـت  التـي  المواجهـة  تشـهد  كمـا  سـعيد، 
فـي 26 تموز/يوليـو خـارج مجلـس النـواب. ومـع 
الحـدود  علـى ضبـط  الجيـش  ركـز  لطالمـا  ذلـك، 
وعمليـات مكافحـة اإلرهـاب، لذلـك قـد ال يكـون 
الداخليـة  االضطرابـات  مـع  للتعامـل  مجهـزًا 
المهمـة  هـذه  تقـع  أن  المرجـح  ومـن  الخطيـرة. 
علـى عاتـق وزارة الداخليـة، التـي لهـا صاحيـات 
علـى مجموعـة أكبـر بكثيـر مـن وحـدات الشـرطة 
نـرى  المحليـة األخـرى. يبقـى أن  وقـوات األمـن 
مـا إذا كان سـعيد سيسـتمر فـي التمتـع بطاعـة 

المؤسسـات. هـذه 
كيف يجب أن تستجيب واشنطن

النهيـار  المأسـاوية  الرمزيـة  يتخطـى  فيمـا 
المنطقـة،  فـي  الوحيـد  الديمقراطـي  النظـام 
قـد يكـون عـدم االسـتقرار الشـديد فـي تونـس 
فـي  السـيئة  الفاعلـة  للجهـات  نعمـة  بمثابـة 
ليبيـا والجزائـر ودول أخـرى التـي تتـوق إلـى غـزو 
البـاد وبالتالـي تعريض حلفاء الواليات المتحدة 
بـل  التونسـي،  الشـعب  فقـط  ليـس   - للخطـر 
شـركاء عبـر البحـر األبيـض المتوسـط فـي أوروبـا. 
ولذلـك، مـن مصلحـة واشـنطن مسـاعدة تونـس 
على ضمان اسـتقرار تجربتها الديمقراطية. وقد 
أصـدرت إدارة بايـدن والكونغـرس، وبحـق، بيانـات 
علـى  التونسـيين  المسـؤولين  تحـث  واضحـة 
احتـرام الدسـتور ودعـم المكاسـب الديمقراطيـة 
التـي حققتهـا الدولـة. واآلن، علـى فريـق بايـدن 
الضغـط علـى الرئيـس سـعيد لتوضيـح خارطـة 
بسـرعة.  األزمـة  إلنهـاء  وضعهـا  التـي  الطريـق 
ومـن شـأن تعييـن وزراء جـدد أن تكـون خطـوة 

أولـى مهمـة فـي هـذا الصـدد.
وبالنظـر إلـى الظـروف االقتصاديـة والصحيـة 
التـي تؤجـج األزمـة، علـى واشـنطن أيضـًا النظـر 
فـي اتخـاذ تدابيـر تهـدف إلـى تعزيـز قـدرة تونس 
وقبـل  القطاعيـن.  هذيـن  فـي  الصمـود  علـى 
إقالتـه، كان المشيشـي فـي خضـم مفاوضـات 
حزمـة  حـول  الدولـي«  النقـد  »صنـدوق  مـع 
تأميـن  وكان  دوالر،  مليـارات   4 بقيمـة  قـرض 
هـذا القـرض - مـع جميـع اإلصاحـات المصاحبـة 
التـي يتطلبهـا - أمـرًا بالـغ األهميـة لضمـان عـدم 
آخـر فـي تصنيفهـا  انخفـاض  مـن  البـاد  معانـاة 
اإلئتمانـي. وبنـاًء علـى ذلـك، علـى واشـنطن أن 
فـي  سـعيد  إبـاغ  وسـط  القـرض  إقـرار  تسـّهل 
المجالـس الخاصـة بـأن صـرف األمـوال سـيتوقف 
علـى وضعـه خارطـة طريـق ديمقراطيـة بصـورة 
قدمـت  الطبـي،  الصعيـد  وعلـى  واضحـة. 
الواليـات المتحـدة لتونـس 36 مليـون دوالر مـن 
المسـاعدات المتعلقـة بــ »كوفيـد-19« منـذ آذار/
خـال  مـن  لقـاح  جانـب000”500   إلـى   ،2020 مـارس 
مـن  لتـر  مليـون  مـن  وأكثـر  برنامـج »كوفاكـس« 
علـى  ذلـك  ومـع  الصحـة.  لـوزارة  األوكسـجين 
إدارة بايـدن مواصلـة البحـث عـن وسـائل إلرسـال 
إمـدادات طبيـة إضافيـة إلى الدولة التي ُتعاني 
هـذه  كافـة  إطـار  وفـي  الصعوبـات.  هـذه  مـن 
مـع  تنسـق  أن  واشـنطن  علـى  يجـب  الجهـود، 
مصلحـة  يتشـاركون  الذيـن  األوروبييـن  الحلفـاء 
قويـة فـي رؤيـة العملية الديمقراطية تنجح في 

تونـس.

 يقينًا أن لكل قانون حكمة ومخاطبين مثلما 
وليـد  القانـون  يصبـح  بغيـره   ، ومـكان  زمـان  لـه 
البلـدان  بيـن  مشـترك  قاسـم  والقانـون   ، ميـت 
، مثلمـا هـو قاسـم  األكثـر ديمقراطيـة واألقـل 
مشـترك بيـن البلـدان األكثر تقدمـًا واألقل ، لكن 
ديمقراطيـة  األكثـر  البلـدان  قانـون  بيـن  الفـارق 
الكافـة حاكـم  نافـذ فـي مواجهـة  انـه  وتقـدم 
البلـدان  فـي  مركـون  ومعطـل   ، ومحكـوم 
االقـل ديمقراطيـة وتطـور ، أو نافـذ فـي احسـن 
األحـوال علـى البعـض دون اآلخـر . للعـراق عـدة 

توصيفـات واليـه ينسـب عـدة تأصيـات ، مـن بينهـا أنـه بلد التشـريع، 
إذ ال تـزال مسـلة حمورابـي تؤطـر متحـف اللوفـر وتتقـدم مقتنياتـه 
فأصـل   ، التشـريع  تطبيـق  يغيـب  التشـريع  بلـد  فـي  أن  والافـت    ،
اإلشـكال فـي العـراق ليـس فـي وجـود التشـريع ولكـن فـي غيـاب 
تطبيقـه أو تطبيقـه المنحـرف ، فهـو قـوي شـديد التطبيـق علـى 
الشـريف النزيـه المسـالم ، ضعيـف هزيـل غائـب علـى الغنـي الفاسـد 
القانـون  تطبيـق  فـي  االلتـزام  أو  االنحـراف  أن  وبالقطـع   ، الراشـي 
مبـدأن ينصـرف الـى كل المنظومـة ال جلهـا ، فإمـا تطبيـق أو غيـاب 

وال حـل وسـط .
بـدأ  الماضـي  القـرن  ثمانينيـات  ومنـذ  العـراق  فـي  والمؤسـف 
التأسـيس لثقافـة غيـاب القانـون إال علـى الضعيف اآلمـن المهادن ، 
فاسـتبد الحاكم وبطشـت حاشـيته بالرعية ، وأصبح القانون شـماعة 
يعلـق منهـا وعليهـا الشـعب ، وترسـخت هـذه الثقافـة مع التعسـف 
في فرض الحصار االقتصادي على الشـعب دون الحاكم ، فتفشـت 
الحاكـم كان علـى  أن  ، ويقينـًا  القانـون  الجريمـة وضعفـت سـطوة 
الجريمـة  وتفشـي  القانـون  وغيـاب  الشـعب  فـي ضعـف  أن  قناعـة 
وافتعـال األزمـات قـوة لمنظومـة حكمـه ، وهـو ال يعلـم أن ذلـك كان 

خـط الشـروع فـي إنهـاء حكمـه وبـدأ العـد التنازلـي لـزوال ملكـه .
سـنة   بعـد  العـراق  فـي  عهـده  االحتـال  بـدأ  ذاتهـا  وبالقناعـة 
2003ودون شـك كان تفكيـره صحيـح منطقـي ، فمـع غيـاب القانـون 
يحكم سيطرته على الشعب المحتل ومقدراته ، وعلى نهج المحتل 
 ، بالشـعب وال بغضـًا فـي الوطـن  الجديـد ليـس كيـدًا  الحاكـم  سـار 
ولكـن لضعـف الخبـرة وقلـة الحيلـة ورغبـة فـي تعويـض الظامـة ، 
فسـقط فـي نفـق المكيـدة فتحمـل وزر السـابق والقائـم والاحـق . 
وكل غيـاب للقانـون قابـل للماحقـة واإلصاح والتقويـم ، اال الغياب 
الـذي يسـتهدف أس البلـد وأمـن المواطـن ، وهـو المشـاهد اليـوم 
فـي مشـهد مؤسـف ، لقـد اسـتبد الغالـب مـن الشـعب حينمـا راح 
يتفاخـر بحمـل السـاح ، مـرة باسـم العشـيرة ، وأخـرى بحجـة الدفـاع 
عـن النفـس ، وثالثةبداعـي حمايـة المسـؤول ، فغـاب سـاح الدولـة 
وحـل محلـه سـاح الشـعب ، وهـو األخطـر علـى الوطـن والمواطـن ، 
فأسـتبداد فـرد خيـر مـن اسـتبداد كل الشـعب أو جلـه ، والافـت في 
العـراق أن ظاهـرة غيـاب القانون وانفات األمن وانتشـار السـاح أفة 
آخـذة بالتزايـد واالنتشـار ، والدولـة غافلـة متغافلـة عـن المـآل ، ظهـر 
راحـت تحملـه  الرعيـة حتـى  بـه  العشـيرة فاسـتهترت  السـاح فـي 
وتفتخـر فـي اسـتعماله فـي الفـرح والمأتـم والهزيمـة والنصـر ليـس 
على العدو ولكن في مبارة لكرة القدم ، وأصبح الساح في العراق 
اشـبه بسـاح تـوره بـورا ، إن لـم تحصـل علـى راتـب اشـهر السـاح ، 
، إن لـم يفتـح لـك الطريـق  إن اسـتوقفك عسـكري اشـهر السـاح 
اسـتخدام السـاح جائـز ، إن لـم تحصـل علـى الطماطـم ال بـأس فـي 
اسـتخدام السـاح ، ويقينـًا أن اسـتخدام السـاح جائـز مرخـص مبـاح 
،إن سـرقت المـال العـام وتصـدى القانـون لـك . لقـد أزهـق دم مديـر 
بلديـة كربـاء وهـو ينتصـر للقانـون ، علـى يـد سـارق مغتصب فاسـد ، 
فوقف العالم مذهواًل لهول هذا االسـتهتار في اسـتخدام السـاح 
، وبالقطـع أن دم هـذا الشـريف النزيـه غـاٍل علـى كل وطنـي يحمـل 
القانـون همـًا ، لكـن االهـم فـي هـذا الحـدث المـروع أن يلتفـت القائم 
علـى شـأن تطبيـق القانـون الـى خطـر انتشـار السـاح واالسـتهتار 
فـي اسـتخدامه ، فاستشـهاد المهنـدس عبيـر علـى يـد ارذل الخلـق 
أخاقـًا البـد أن يكـون الشـعرة التـي تكسـر ظهـر السـاح المنفلـت ، 
وعلى ولي الدم أن يكون حريصًا على ما فـــــــقد وال يرتضي تسوية 
دم الشـهيد بجلسـة عشـائرية ، وعلـى القائـم علـى تطبيـق القانـون 
إلنـــــــفاذ  طريـق  الخـاص  للعفـو  يكـون  أن  دون  إنـــــفاذه  فـي  الحـزم 
القاتل ، وإال سـيوجه السـاح الى صدر كل شـريف نزيه وال من حاٍم، 
فقـد حـان وقـت االنتفـاض للــــــــــقانون والوطـن ، وسـيجد المنتفـض 
جيشـًا مـن الشـــــــعب يلتـف حولـه وينصـره علـى مـن أراد االسـتواء 

علـى الوطـن .

علي الشكري
 ال نهضة لبلد قانونه معطل

صفحة 9 المنتــدى الديمقراطــي العراقــي العــدد ) 104 ( آب  2021



 المركز العراقي الكندي لحقوق 
اإلنسان مناشدة لحل أزمة الالجئين 

العراقيين العالقين في لتوانيا

العراقيــون  اللجــوء  طالبــو  يحــاول   
إلــى  حدودهــا  عبــور  باروســيا  فــي 
المحســوبة  لهــا،  المجــاورة  لتوانيــا 
لغــرض  األوربــي؛  االتحــاد  علــى 
فــي  توطيــن  إعــادة  علــى  الحصــول 
دولــة توفــر لهــم األمــان والمســتقبل 
المضمــون؛ لكــن حــرس حــدود لتوانيــا 
إنســانية،  غيــر  بســبل  يواجهونهــم 
لجــوء  طالــب  مقتــل  نتيجتهــا  كان 
عراقــي إثــر اعتــداء بالضــرب العنيــف، 

مســتمرة. زالــت  مــا  واألزمــة 

اللتوانيــة  الســلطات  سياســة  إن 
عمومــا،  اللجــوء  طالبــي  بإبعــاد 
والعراقييــن منهــم خصوصــا ال تتفــق 
أشــارت  كمــا  الدولــي؛  القانــون  مــع 
األحمــر  الصليــب  منظمــة  لذلــك 
المفوضيــة  أشــارت  كمــا  الدولــي، 
التابعــة  اإلنســان  لحقــوق  العامــة 
لأمــم المتحــدة إلــى أن علــى الــدول 
أاّل تمنــع أي مهاجــر للحصــول علــى 
قيــود  بســبب  والحمايــة  اللجــوء 
كوفيــد 19، اســتنادا للقانــون الدولــي.

اإلنســانية  المنظمــات  نناشــد  إننــا 
العالميــة، وكنــدا، وكل الــدول التــي 
بــأن  الاجئيــن  اســتقبال  بإمكانهــا 
طالبــي  ألزمــة  إنســانيًا  حــّا  يجــدوا 
أن  علمــًا  ؛  لتوانيــا  فــي  اللجــوء 
تحــرك ســاكنا  ال  العراقيــة  الحكومــة 
فــي هــذا الملــف بحجــة أن العراقييــن 
قــد  لتوانيــا  فــي  اللجــوء  طالبــي 
خرجــوا بصفــة رســمية ؛ و يتغافلــون 
القاهــرة  والظــروف  االســباب  عــن 
علــى  أجبرتهــم  التــي  البلــد  فــي 

اللجــوء. وطلــب  الهجــرة 

 الراصد المتخصص لمنظمة حمورابي لحقوق األنسان 

مظلومية العراقيين المسيحيي المتواجدين في الوطن 

نتيجةالتلكؤ في تنفيذ القرار )٨٦(

 2018 عـام  الـوزراء  مجلـس  اتخـذه  الـذي   )86  ( رقـم  قـرار  يمثـل   
المكـون  التعويـل عليهـا ألنصـاف  تـم  التـي  القـرارات  مـن  واحـدًا 

العراقـي  المسـيحي 
لقـد نـصَّ هـذا القرارعلـى تعويـض الدرجـات الوظيفيـة لتاركـي 
ابنـاء  مـن  المسـيحيين  والمتقاعديـن  والمسـتقيلين  الخدمـة 

منطقتـه  وحسـب  نفسـه  المكـون 
لقـد جـاء فـي االسـباب الموجبة لهـذا القرار انـه لحماية المكون 
المسـيحي العراقـي وتعزيـز وجـوده فـي بلـده بعـد الكـوارث التي 
تعـرض لهـا نتيجـة االنتهـاكات الحقوقية التـي ارتكبتها جماعات 
المعروفـة  بالنسـخة  االرهـاب  ارتكبهـا  التـي  او  المسـلح  العنـف 

داعـش ضـد هـذا المكـون العراقـي االصيـل 
التطبيـق  مـن  الازمـة  فرصتـه   86 رقـم  القـرار  يجـد  لـم  الواقـع 
السـلس والمنصـف حتـى االن ، وماحصـل فـي محافظـة نينـوى 
التنفيـذ  فـي  للتلكـؤ  االوسـع  الصـورة  يعكـس  الشـأن  هـذا  فـي 
حيـث هنـاك مئـات المواطنيـن المسـيحيين تقدمـوا ليحلـوا محـل 
الذيـن تقاعـدوا او تركـوا الخدمـة مكرهيـن واخـذوا الهجـرة طريقـا 
او  تأويـل  الـذي اليتحمـل اي  القـرار  . رغـم وضـوح  ينقـذ حياتهـم 
الوظيفـي  التعويـض  ان  ،اي  لحقيقتـة  مخالـف  اداري  اجتهـاد 
يتم من المكون المسـيحي حصريًا ، كما ان الشـرط الوحيد الذي 
اقتـرن بالقـرار والمرتبـط باقـرار قانـون الموازنـة االتحاديـة لعـام 2018، 

فقـد تحقـق .
قيـام  رغـم  تنفيـذه  عـن  وامتنعـت  النظـر  ـت  غضَّ الـوزارت  بعـض 
ومـن  التعويـض  هـذا  وفـق  تعييـن  طلبـات  بتقديـم  مسـيحيين 
او  المسـتقيل  او  الوظيفـة  تـارك  المسـيحي  الموظـف  اقـارب 
المتقاعـد ، دوائـر حكوميـة اخـرى اسـتثمرت بغيـر وجـه حـق القـرار 
نـت وظيفيـًا عراقييـن مـن مكونـات اخـرى فـي حيـن باشـرت  وعيَّ
دوائـر بتنفيـذ القـرار ولكنهـا توقفـت ولـم تسـتكمل تنفيـذه بـدون 

اي مبـرر مشـروع . 
بأمـر  المرفـق  القـرار  صـدور  علـى  سـنوات  ثـاث  مضـى  لقـد 

. لـه  ماجـرى  هـذا  لكـن  فـوري  تنفيـذي 
ذلـك  الـى  تشـير  اذ  االنسـان  لحقـوق  حمورابـي  منظمـة  ان 
فانهـا تحتفـظ بـكل االولويـات وتسـتطيع ان تـزود ديـوان مجلـس 
الـوزراء بالخلـل الـذي حصـل كمـا تطالـب المواطنيـن المسـيحيين 
باشـعارها علـى اسـاس انهـم قدمـوا طلبـات توظيـف لاسـتفادة 
. كمـا  اهملـت  لكـن طلباتهـم   )86( القـرار  وفـره  الـذي  الحـق  مـن 
تضليـا  يعـد   ، بتنفيذهـا  تقـوم  ال  قـرارات  الحكومـة  اصـدار  ان 
اخـر  تفسـير  اي  يعكـس  وال   ، والدولـي  الوطنـي  العـام  للـرأي 
سـوى تقديـم ايحـاءات لاخريـن وخاصـة للمجتمـع الدولـي ، بـأن 
المسـيحيين يحضـون بسياسـات حمايـة خاصـة أو يتلقـون تمييـزا 
ايجابيـا ، فـي الوقـت الـذي ال يحصـل ذلـك وال يتـم تنفيـذه علـى 
صعيـد الواقـع . وان كان هنـاك ثمـة تنفيـذ بعـض الحـاالت الفرديـة 
، فهـي ليسـت  انتقائـي  تنفـذ بشـكل  التـي  الدوائـر  بعـض  فـي 
، او تخضـع لمـزاج رئيـس او مديـر  لـذر الرمـاد فـي العيـون  سـوى 

المؤسسـة ، سـواء كانـت وزارة او هيئـة او غيرهـا .
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 تصريح اعالمي لالمانة العامة لهيئة 
الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في 
العراق عن نشاط اللجنة الدولية لشؤون 

) ICMP ( المفقودين

منظمة اومرك / المانيا 
تحدد موعد لمؤتمرها 

الحادي عشر 

 تابعــت االمانــة العامــة لهيئــة الدفــاع عــن اتبــاع الديانــات والمذاهــب فــي 
ــدا، حيــث  ــن ”””” فــي هولن ــة الدوليــة لشــؤون المفقودي العــراق نشــاطا للجن
الذكــرى الســابعة لابــادة  الثالــث مــن آب 2021  اللجنــة فــي  اســتضافت 
الجماعيــة لايزيدييــن فــي ســنجار المنظمــات االيزيديــة غيــر الحكوميــة 
إلعــادة  الكفيلــة  الطــرق  وايجــاد  لمناقشــة  كامــل  يــوم  مــدى  وعلــى 
تواجدهــم  أماكــن  وتحديــد  االيزيدييــن،  مــن  والمفقــودات  المفقوديــن 
وتأميــن حقوقهــم، و فــي اللقــاء تــم تخليــد الشــهداء والضحايــا وذلــك 
الدوليــة  اللجنــة  ان  للمعلومــة  االيزيديــة،  القانونيــة  الشــبكة  قبــل  مــن 
علــى  قائمــة  دوليــة  حكوميــة  منظمــة  هــي  المفقوديــن  لشــؤون 
المعاهــدات ومقرهــا الهــاي فــي هولنــدا، تتمثــل مهمتهــا فــي تأميــن 
فــي  الحكوميــة،  غيــر  والمؤسســات  والمنظمــات  الحكومــات  تعــاون 
تحديــد اماكــن األشــخاص المفقوديــن بســبب النزاعــات وانتهــاكات حقــوق 
ــر النظاميــة وغيرهــا  اإلنســان والكــوارث والجريمــة المنظمــة والهجــرة غي
حصــرًا  مكلفــة  وهــي  بذلــك  القيــام  فــي  ومســاعدتهم  األســباب،  مــن 

المفقوديــن. بالعمــل علــى قضيــة األشــخاص 
وللمعلومــة ان اللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن بــدأت أعمالهــا مــع 
المؤسســات العراقيــة منــذ عــام 2005. وأنشــأت مكتًبــا لهــا فــي بغــداد عــام 
2008 وفــي أربيــل عــام 2010. تقــوم اللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن 
بمســاعدة العــراق علــى إنشــاء عمليــة مســتمرة لتحديــد اماكــن ومواقــع 
المفقــودات والمفقوديــن بغــض النظــر عــن فتــرة االختفــاء أو الظــروف أو 
األصــل القومي/الطائفــي للمفقوديــن، وتأميــن حقــوق جميــع العائــات 
الباقيــة للحصــول علــى حقوقهــم والعدالــة والتعويضــات، وذلــك مــن 
أساســية  تكــون  الغــرض  محــددة  وتشــريعات  مؤسســات  إنشــاء  خــال 
لتنســيق  خاصــة  مركزيــة  مؤسســة  ذلــك  فــي  بمــا  العمــل،  الســتمرارية 
الجهــود وضبــط قاعــدة بيانــات مركزيــة تجمــع جميــع ســجات ومعلومــات 
المفقوديــن والمفقــودات. حيــث بــدأت قبــل ايــام وفــي موســم الصيــف 
الحالــي مؤسســتان رئيســيتان متخصصتــان بقضايا األشــخاص المفقودين 
فــي العــراق وهمــا دائــرة شــؤون وحمايــة المقابــر الجماعيــة فــي مؤسســة 
الشــهداء ودائــرة الطــب العدلــي فــي وزارة الصحــة، فــي اســتخدام نظــام 

ــن. ــة الدوليــة لشــؤون المفقودي ــات الموحــدة )””””( للجن إدارة قاعــدة البيان
تســاعد  المفقوديــن  لشــؤون  الدوليــة  اللجنــة  ان  نجــد  ســبق  مــا  مــن 
الحكومــة العراقيــة علــى معالجــة اشــكاليات المفقوديــن والمفقــودات 
فــي ســنجار وفــي جميــع أنحــاء البــاد. وقــد ســاهمت اللجنــة الدوليــة 
لشــؤون المفقوديــن منــذ عــام 2016 بكثيــر مــن الدعــم للخبــراء العراقييــن 
فــي التعامــل مــع جرائــم داعــش مــن خــال حمايــة وحفــر القبــور فــي 
ســنجار والمقابــر الجماعيــة فــي تكريــت. وشــمل هــذا الدعــم توفيــر التدريب 

والتوجيــه والدعــم التشــغيلي فــي الموقــع.
ان االمانــة العامــة لهيئــة الدفــاع عــن اتبــاع الديانــات والمذاهــب فــي 
العــراق تثنــي علــى عمل اللجنة الدولية لشــؤون المفقودين والمفقودات 
االيزيدييــن، ولكننــا نجــد ضــرورة تكريــس الجهــود اكثــر وبعــزم اكبــر النتشــال 
المفقــودات والمفقوديــن مــن ايــادي االرهــاب، وفــي نفــس الوقــت نؤكــد 
واالطفــال  الناجيــات  لتأهيــل  والقانونيــة  الصحيحــة  المعالجــات  علــى 

وتوفيــر الدعــم الدولــي الصحــي والمــادي لهــم .

االمانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات 
والمذاهب في العراق 

10 اب 2021

االعــزاء  والزمــاء  الزميــات   
اومــرك   منظمــة  اعضــاء 

. المحترميــن 

تحيــة طيبة ..
لحضــور  دعوتكــم  يســرنا 
فــي مدينــة   ) اومــرك   ( مؤتمــر 
هامبــورغ يــوم الســبت 30 / 10 / 
الواحــدة ظهــرًا . 2021 الســاعة 

ماجــدة البابلي
 عــن االمانــة العامة 

الومرك
جدول عمــل المؤتمر؛

———
1- االفتتــاح بوقــوف دقيقة

شــهداء  ارواح  حدادعلــى 
العراقيــة. الوطنيــة  الحركــة 
موســيقية  مقطوعــات   -2
العراقــي الموســيقار  يقدمهــا 
شــبلي  علــي   : الوطنــي 

. ســبة لمنا با
حالــة  عــن  اومــرك  تقريــر   -3
العــراق. فــي  االنســان  حقــوق 
4- التقريــر المالــي. ومناقشــة 

عامــة وقــرارات وتوصيات.
وقهــوة  شــاي  فتــرة   -5

انتخابيــة. ودعايــة 
العامــة  االمانــة  انتخــاب   -6

. … ة يــد لجد ا
7- الكلمــة الختاميــة وانهــاء 
الحــادي  المؤتمــر  اعمــال 

؛ … عشــر
-فتــرة عقــد المؤتمر هي؛

الواحــدة  الســاعة  مــن 
والنصــف ظهــرا حتــى الســاعة 
الخامســة  والنصــف مســاء….

ماحظة؛
رغبتكــم  عــن  اخبارنــا   الرجــاء 
فــي  والمســاهة  بالحضــور 

اومــرك.. مؤتمــر   اعمــال  
ونحــن فــي انتظاركــم ومرحبــا 

بكم….
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فـي  االنسـان  لحقـوق  العليـا  المفوضيـة  كشـفت   
العـراق، تلقيهـا اكثـر مـن 800 بـاغ عـن تعذيـب سـجناء، 

الدوليـة. للمحكمـة  احالتهـا  الـى  المحـت  فيمـا 

وقـال عضـو المفوضيـة، فاضـل الغـراوي  فـي لقـاء 
شـكاوى  دائمـا  تتلقـى  االنسـان  حقـوق  ان:«  متلفـز، 
بالتعذيـب فـي مراكـز السـجون ومنها لفطي ونفسـي 
مزاعـم  فـي  وصلتنـا  بـاغ   800 مـن  واكثـر  وجسـدي، 

السـابقة«. الفتـرة  خـال  التعذيـب 

واضـاف« كل مـا يتعلـق بهـذه الخروقـات يؤثـر علـى 
سـمعة العـراق بعـد توقيعـه االتفاقيـة الخاصـة بااللتزام 
بمعاييـر حقـوق االنسـان، وهنـاك اشـخاص توفـوا بعـد 
تعرضهم للتعذيب والموضوع ليس وقتي بل مسـتمر 

حتـى اللحظـة.

كمـا تصلنـا تقاريـر موثقـة للسـجون اخضعـت للرقابـة 
التحقيقيـة  االجـراءات  ان  واالشـكالية  والتفتيـش، 
يقـوم بهـا اشـخاص، وضمـن االطـار القانونـي يجـب ان 
القضـاء  وباشـراف  عدلييـن  محققيـن  قبـل  مـن  يكـون 

العـام«. واالدعـاء 

الـى  التقايـر  باحالـة  اليـات  لدينـا  الغـراوي«  وتابـع 
حـاالت  كـون  العـام  االدعـاء  او  الدوليـة  المحكمـة 
االنسـان«،  حقـوق  نصـوص  لجميـع  منافيـًا  التعذيـب 
منتقـدًا مجلـس النـواب« عـدم تشـريع قانـون مناهضـة 
التعذيب الحبيس بادراجه منذ 3 سنوات، وهو جزء من 
عمليـة ضمـان الحـد مـن اليـات التعذيب في السـجون«. 
العقوبـات  قانـون  مقتـرح  تقديـم  الـى«  اشـار  كمـا 
االكتضـاض  تخفيـف  فـي  سيسـاعد  الـذي  البديلـة 
اسـناد  ينبغـي  ال  وانـه  االنتهـاك،  وتقليـل  بالسـجون 
مهمـة التحقيـق الي ضابـط غيـر مسـؤول، وانما اسـناد 

القضائيـة«. السـلطة  الـى  الملـف 
وبيـن الغـراوي ان« اغلـب المحتجزيـن اكـدوا تعرضهم 
للتعذيـب فـي وقـت التحقيـق واالشـكالية تقـع علـى 
اياهـا« حـاالت  عـادًا  الخلـل«،  واحـدث  بالفعـل  قـام  مـن 
فرديـة، امـا موضـوع تشـابه االسـماء فقـد راح ضحيتـه 
قبـل  التانـي  مـن  نـوع  الـى  ويحتـاج  االشـخاص  االف 

اصـدار مذكـرات قبـض مـن قبـل مجلـس القضـاء«.
االنسـان  حقـوق  مفوضيـة  عضـو  انتقـد  فيمـا 
الحكومـة« عـدم اعطـاء اولويـة لملـف حقـوق االنسـان 
فـي البرنامـج الحكومـي«، محمـًا الجميـع مسـؤولية« 
تطويرهـا وحمايتهـا، وبـان االليـات والتنفيـذ بعيـدة عن 

الواقـع«.

 حقوق االنسان: ٨00 بالغ عن تعذيب سجناء.. وتلمح 
الى إحالتها للمحكمة الدولية

إقليم كوردستان يكشف مافيات دولية 
تغرر بالعراقيين للهجرة 

األربعـاء  يـوم  كوردسـتان  إقليـم  حكومـة  صـّرح   
بوجـود شـبكات مافيـا تتاجر بالبشـر تغرر بالسـكان في 
وخاصـة  الخـارج  بلـدان  إلـى  للهجـرة  والعـراق  اإلقليـم 
االتحاديـة  الحكومـة  ذاتـه  الوقـت  فـي  داعيـة  أوربـا، 
العراقييـن  الاجئيـن  فـي حسـم مصيـر  التحـرك  إلـى 
العالقيـن علـى الحـدود بيـن بياروسـيا وليتوانيـا قبـل 

الشـتاء. فصـل  حلـول 

اإلقليـم  فـي  الخارجيـة  العاقـات  مسـؤول  وقـال 
عقـده  مشـترك  صحفـي  مؤتمـر  فـي  دزيـي  سـفين 
برلمـان  فـي  الخارجيـة  العاقـات  لجنـة  رئيـس  مـع 
كوردسـتان، ان الهجـرة باتـت ظاهـرة داخـل العديـد من 
المجتمعات، وأصبحت لأسـف تجارة رائجة للبشـر ، وال 
يمكـن لحكومـة اقليـم كوردسـتان منعهـم مـن ذلـك 
إلن احـد بنـود حقـوق االنسـان ينـص علـى ان الشـخص 

بالحركـة. المطلقـة  الحريـة  لـه 

داخـل  مافيـا سـواء  ان هنـاك شـبكات  إلـى  ولفـت 
او خـارج االقليـم تتاجـر بالبشـر، وأن هنـاك اناسـا باعـوا 
ممتلكاتهـم فـي سـبيل السـفر إلـى الخـارج عبـر تلـك 

الشـبكات.

كمـا نـوه المسـؤول إلـى أن الخافـات التـي طـرأت 
بـأن  تسـببت  وبياروسـيا  األوربـي  االتحـاد  بيـن  مؤخـرا 
يقـوم البلـد األخيـر بفتـح أبوابـه أمـام المهاجريـن غيـر 
الشـرعيين لانتقـام مـن دول االتحـاد، مبينـا ان ليتوانيا 
هذا البلد الصغير أصبح ضحية لهذا الصراع ، ال تمتلك 
تجربـة بالتعامـل مـع الاجئيـن لـذا فإننـا مـن هنـا ندعـو 
التحـرك  الـى  االقليـم  وحكومـة  االتحاديـة  الحكومـة 
السـريع لحـل مشـكلة المهاجريـن العراقييـن العالقيـن 
الـذي  الشـتاء  أيضـا علـى فصـل  هنـاك ألننـا مقبلـون 

يسـوء معـه أوضاعهـم لشـدة البـرودة.

القسـرية  العـودة  مـع  لسـنا  نحـن  بالقـول:  واضـاف 
مشـرعة  وأبوابنـا  الطوعيـة  العـودة  ونؤيـد  لاجئيـن 
مـن  الجئـا   37 أن  إلـى  مشـيرا  الاجئيـن،  السـتقبال 
اإلقليـم عالقـون بيـن حـدود بياروسـيا وليتوانيـا وان 
وضعهـم. لمعالجـة  الجهـود  تبـذل  االقليـم  حكومـة 

و طلب من الحكومة الليتوانية تقديم المسـاعدات 
العراقييـن فـي  الاجئيـن  إلـى  الازمـة  والتسـهيات 

تلـك البـاد لحيـن حسـم مصيرهـم.

المرصد السومري لحقوق االنسان 
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 المرصد األورومتوسطي: مئات السوريين 
محتجزين بظروف غير إنسانية في ليبيا

اإلنسـان  لحقـوق  األورومتوسـطي  المرصـد  اسـتنكر   
ترتكبهـا  التـي  اإلنسـانية«  غيـر  بـ«الممارسـات  وصفهـا  مـا 
السـوريين  المهاجريـن  مـن  مئـات  بحـق  الليبيـة  السـلطات 
المحتجزيـن فـي سـجونها، داعيـا إلـى تدخـل فـوري إلنهـاء 

اإلنسـانية«. للكرامـة  المهينـة  »التجـاوزات 
السـواحل  خفـر  قـوات  إن  جنيـف،  ومقـره  المرصـد،  وقـال 
الليبـي ألقـت القبـض خـال األشـهر األربعـة الماضيـة علـى 
نحـو 800 شـاب سـوري أثنـاء محاولتهـم الهجرة إلـى أوروبا عبر 
البحـر المتوسـط انطاقـا من الشـواطئ الليبيـة، واقتادتهم 
إلـى أربعـة مراكـز احتجـاز في العاصمة طرابلس وهي: سـجن 

الزاويـة، وأبـو سـليم، وعيـن زاره، وغـوط الشـعال.
مهاجريـن  أقـارب  مـن  إفـادات  تلقـى  أنـه  المرصـد  وذكـر 
سـوريين محتجزيـن فـي طرابلـس، تشـير إلـى أنهم يعيشـون 
بظروف إنسـانية سـيئة للغاية، ويتعرضون النتهاكات تمس 
سامتهم وكرامتهم، وتبدأ معاناتهم منذ اعتراض مراكبهم 
في البحر، وتسـتمر مع احتجازهم وضربهم وإهانتهم، حيث 
يتـم إيداعهـم بمراكـز االحتجاز التي تفتقـر ألدنى المتطلبات 

اإلنسانية.
محتجـزون  نشـرها  وصـور  إفـادات  علـى  المرصـد  واطلـع 
سـابقون أبلغوا عن تعرضهم لمعاملة مهينة شـملت الضرب 
بأنابيـب باسـتيكية، وعـدم توفيـر طعـام مناسـب سـواء مـن 
حيـث الكميـة أو الجـودة، إضافـة إلـى توفيـر ميـاه غير صالحة 

للشـرب ولمرتيـن يوميـا فقـط.
ويضطـر المحتجـزون لدفـع مبالـغ ماليـة تصـل إلـى أكثـر من 
»سماسـرة«  عبـر  سـبيلهم  إخـاء  لقـاء  أميركـي  دوالر  ألـف 
يتلقون تلك األموال باتفاق يبرم بينهم وبين مدراء السـجون 

ومراكـز االحتجـاز.
ومراكـز  السـجون  إدارات  أن  سـابقون  محتجـزون  ويدعـي 
االحتجـاز تنتهـج سياسـة اإلهمـال الطبـي بحـق المحتجزيـن 
أصحـاب  وخصوصـا  الـازم،  العـاج  لهـم  توفـر  وال  المرضـى، 
إلـى وفـاة محتجـز سـوري واحـد  أدى  مـا  المزمنـة،  األمـراض 

علـى األقـل، وتدهـور صحـة عـدد آخـر.
ووفـق معلومـات جمعهـا المرصـد، ينحـدر أغلـب السـوريين 
الذيـن يصلـون األراضـي الليبيـة لغـرض الهجـرة إلـى أوروبـا من 
محافظـة درعـا جنوبـي البـاد، إذ يحـاول الشـبان الهـرب مـن 
الظـروف المعيشـية الصعبـة نتيجـة النـزاع، واإلجـراءات التـي 
تفرضهـا قـوات النظـام السـوري في المناطق التي تسـيطر 

عليهـا، وأبرزهـا التجنيـد اإلجبـاري.
إلـى  الليبيـة  الحكومـة  األورومتوسـطي  المرصـد  ودعـا 
فتـح تحقيـق عاجـل فـي ظـروف احتجـاز مئـات المهاجريـن 
وغيـر  التعسـفية  الممارسـات  جميـع  ووقـف  السـوريين، 
القانونيـة بحقهـم، ومحاسـبة جميـع المتورطيـن فـي تلـك 

المشـينة. االنتهـاكات 
ليبيـا  فـي  للدعـم  المتحـدة  األمـم  بعثـة  المرصـد  وطالـب 
والمفوضية السـامية لحقوق اإلنسـان، بإجراء زيارات ميدانية 
المهاجـرون،  فيهـا  يقبـع  التـي  االحتجـاز  ومراكـز  للسـجون 
واالطاع على ظروف االحتجاز، وتقديم تقارير موثقة ألجهزة 
األمـم المتحـدة المعنيـة التخـاذ كل اإلجـراءات الممكنـة للحد 

مـن انتهـاك حقـوق المهاجريـن والمحتجزيـن فـي ليبيـا.

 تقرير األمم المتحدة : العراق - إنهاء التعذيب 
من خالل المساءلة واالمتثال والوقاية

فـي  الوقائـي  القانونـي  لإلطـار  الكامـل  التطبيـق  سيسـاعد   
ثقـة  بنـاء  ثـم  المعاملـة، ومـن  التعذيـب وسـوء  منـع  علـى  العـراق 
الجمهـور فـي نظـام العدالـة الجنائيـة، وفقـا لمـا ذكـره تقريـر لأمـم 

الثاثـاء. يـوم  نشـر  المتحـدة 
تقريـر بعثـة األمـم المتحـدة لمسـاعدة العـراق )يونامـي( ومكتـب 
اإلنسـان  »حقـوق  بعنـوان   ،)”””””( اإلنسـان  لحقـوق  السـامي  المفـوض 
فـي تطبيـق العدالـة فـي العـراق: الشـروط القانونيـة والضمانـات 
منـع  إلـى  »يسـعى  المعاملـة،  وسـوء  التعذيـب  لمنـع  اإلجرائيـة 
التعذيـب فـي أماكـن االحتجـاز فـي العـراق، بمـا فـي ذلـك إقليـم 
كردسـتان، مـن خـال تحديـد عوامـل الخطـر والحـد منهـا والقضـاء 

المحتملـة. األسـباب  علـى 
فـي  المتحـدة  لأمـم  العـام  لأميـن  الخاصـة  الممثلـة  وقالـت 
ظـروف،  توجـد  »ال  هينيس-باسـخارت:  جينيـن  السـيدة  العـراق 
أشـكال  مـن  أي شـكل  أو  التعذيـب  تبـرر  اسـتثنائية،  كانـت  مهمـا 
اإلفـات مـن العقـاب«. وأضافـت: »إننـي أشـجع زيـادة الجهـود نحـو 
بموجـب  العـراق  التزامـات  مـع  يتماشـى  بمـا  والمسـاءلة،  الوقايـة 

والمحلـي«. الدولـي  القانـون 
ويغطـي التقريـر الفتـرة مـن 1 تمـوز/ يوليـو 2019 حتـى 30 نيسـان/ 
أبريـل 2021 ويسـتند إلـى مقابـات مـع 235 شـخًصا محروميـن مـن 
حريتهـم. وقـّدم أكثـر مـن نصـف جميـع المحتجزيـن الذيـن قابلتهـم 
السـامية  المفوضيـة   / العـراق  لمسـاعدة  المتحـدة  األمـم  بعثـة 
وذات  موثوقـة  روايـات  التقريـر  هـذا  أجـل  مـن  اإلنسـان  لحقـوق 
مصداقيـة عـن التعذيـب – بمـا يتفـق مـع األنماط واالتجاهـات التي 
العـراق  لمسـاعدة  المتحـدة  األمـم  بعثـة  الماضـي  فـي  وثقتهـا 

أخـرى. ومنظمـات  )يونامـي( 
والضمانـات  القانونيـة  الشـروط  معظـم  أن  النتائـج  وُتظهـر 
اإلجرائيـة التـي يمكـن أن تمنـع التعذيـب لـم يتـم احترامهـا بشـكل 
روتينـي. وهـذا يثيـر القلـق بشـأن عـدم وجـود رقابـة قانونيـة فعالـة 
لمعالجـة واقـع غـرف االسـتجواب وأماكـن االحتجـاز، ممـا يديم دورة 
اإلذعـان واإلنـكار. ويشـير التقريـر إلى انتشـار عـدم إمكانية الحصول 
علـى الدفـاع؛ الفحـص الطبـي غيـر الكافـي؛ غيـاب الشـفافية فيما 
يتعلـق باألجهـزة األمنيـة التـي تتمتـع بصاحيات رسـمية لاحتجاز؛ 
جانـب  إلـى  االعترافـات؛  انتـزاع  إلـى  تهـدف  التـي  واالسـتجوابات 
القلـق مـن أن اآلليـات القائمـة لمعالجة شـكاوى التعذيب تبدو غير 

فعالة.
وقالـت رئيسـة مكتـب حقـوق اإلنسـان فـي بعثـة األمـم المتحدة 
لأمـم  السـامية  المفوضيـة  وممثلـة  )يونامـي(  العـراق  لمسـاعدة 
المتحدة لحقوق اإلنسـان في العراق السـيدة دانييل بيل: »إن َسـّن 
إطـاٍر قانونـي فعـال يجـّرم التعذيـب وإنفـاَذ آليـاٍت وطنيـة مسـتقلة 
للوقايـة والتحقيـق، علـى النحـو المنصوص عليه فـي خطة العمل 
الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان للسـنوات الخمـس القادمـة فـي العـراق، 
مـن شـأنه أن يسـاعد فـي معالجـة النقـص المسـتمر فـي محاسـبة 
القانونيـة  لالتزامـات  »االمتثـال  أن  وأضافـت  التعذيـب«.  مرتكبـي 
والضمانات اإلجرائية وتوفير ُسـبل انتصاف فعالة لضحايا التعذيب 

سـيعزز التغييـر ويبنـي الثقـة فـي النظـام القانونـي العراقـي«.
ويقـدم التقريـر توصيـات محـددة بشـأن االمتثـال إلطـار الحمايـة 
والتدريـب  والعراقـي،  الدولـي  القانـون  فـي  عليـه  المنصـوص 
قواعـد  ذلـك  فـي  بمـا  والسياسـي،  القانونـي  اإلطـار  ومراجعـة 

االسـتجواب. وممارسـات 
ويعكـس التقريـر مشـاركة األمم المتحدة المسـتمرة مع حكومة 
العراق وحكومة إقليم كردسـتان لتعزيز حقوق اإلنسـان وحمايتها 

فـي إنفاذ العدالـة في العراق.
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جميـع قـرارات تعويضهـم وتجريـم 
المجتمـع  بأفـراد  المضـرة  االفعـال 
وتغليـب  فاعلهـا  ومحاسـبة 
المصلحـة  علـى  العامـة  المصلحـة 
 2013 عـام  فـي  انـه  اال  الخاصـة، 
اصـدر مجلـس الـوزراء قـراره المرقم 
رئيسـية  لجنـة  بتشـكيل   )254(
فـرز  عمليـة  علـى  االشـراف  لغـرض 
سـكنة  بيـن  وتوزيعهـا  االراضـي، 
المتجاوزيـن  مـن  العشـوائيات 
السـكن  مشـكلة  معالجـة  بهـدف 
والقـرار )440( لسـنة 2008 المتضمـن 
مالـي  مبلـغ  بصـرف  االيعـاز 
الدولـة  عقـارات  علـى  للمتجاوزيـن 
االجـراءات  مـن  اعفائهـم  مـع 
المنصـوص عليهـا فـي القرار )154( 

 .2001 لسـنة 
القـرارات خولـت  الكثيـر مـن  وان 
الوحـدات  ورؤسـاء  بغـداد  اميـن 
المتجـاوز.  حجـز  صاحيـة  االداريـة 
اال ان تلـك القـرارات عطلـت بصـدور 
حظـر  الـذي  العراقـي  الدسـتور 
احـكام  عطلـت  والتـي  الحجـز 
وقانـون   1993 لسـنة   )55( القـرار 
لسـنة   )165( رقـم  البلديـات  ادارة 
لسـنة   )494( المرقـم  والقـرار   1964
مناطـق  تنظيـم  1989وقانـون 
)67(لسـنة  رقـم  االنقـاض  تجمـع 
بغـداد  أميـن  خولـت  والتـي   ،1986
ارصفـة  علـى  التجـاوزات  معالجـة 

بغـداد. مدينـة  فـي  الشـوارع 
 وان الضـرورة تقتضـي المعالجـة 
التجـاوزات  لمشـكلة  القانونيـة 
معالجـات  السـكن  ازمـة  ومعالجـة 
مـدن  واقامـة  وجـاد،  حقيقيـة 
حمايـة  قانـون  وتشـريع  جديـدة 
المنصـوص  العامـة  االمـوال 
مـن  )27/ثانيـا(  المـادة  فـي  عليـه 
وتغليـب  العراقـي،  الدسـتور 
المصلحـة  علـى  العامـة  المصلحـة 
لتوزيـع  قانـون  وتشـريع  الخاصـة 
عـادل  بشـكل  السـكنية  االراضـي 
ومنصـف، وتفعيـل اللجـان الخاصـة 
الحمايـة  وتوفيـر  التجـاوزات  بإزالـة 
القانونيـة والدعـم االمنـي للقيـام 

القانـون وفـق  بعمالهـا 

 لأمـوال العامة حرمة وحمايتها 
وتنظـم  مواطـن  كل  علـى  واجـب 
بحفـظ  الخاصـة  االحـكام  بقانـون 
وشـروط  وادارتهـا،  الدولـة  امـاك 
ال  التـي  والحـدود  فيهـا  التصـرف 
يجـوز فيهـا النـزول عـن شـيء مـن 
عليـه  نـص  مـا  هـذا  االمـوال  هـذه 
لعـام  النافـذ  العراقـي  الدسـتور 
وثانيـا  اوال   /27( المـادة  2005فـي 
العقوبـات  قانـون  ينـص  كمـا   ،)
المدنـي  والقانـون  العراقـي 
لحمايـة  ضمانـات  علـى  العراقـي 
امـوال الدولـة مـن التجـاوز ويعتبـر 
امـوال  علـى  التجـاوز  موضـوع 
المهمـة.  المواضيـع  مـن  الدولـة 
االخيـرة  اآلونـة  شـهدت  حيـث   
ازديـاد حـاالت التجـاوز علـى المـال 
علـى  التجـاوزات  واصبحـت  العـام 
عقـارات واراضـي الدولـة ظاهـرة ال 
تخلـو منهـا أي مدينـة وقـد اصـدر 
 )154( القـرار  العراقـي  المشـرع 

 .2001 لسـنة 
التصرفـات  تجـاوزا  يعـد  حيـث 
العائـدة  العقـارات  علـى  الواقعـة 
حـدود  ضمـن  والبلديـات  للدولـة 
للمـدن دون  االساسـية  التصاميـم 
اصوليـة  موافقـة  علـى  الحصـول 
موافقـا  كان  سـواء  البنـاء  وهـي 
االساسـية  للتصاميـم  مخالفـا  ام 
المشـيدات  واسـتغال  لمـدن 
ويـزال  االراضـي،  واسـتغال 
كل  القـرار  هـذا  نفـاذ  تاريـخ  بعـد 
القانـون  بأحـكام  مشـمول  تجـاوز 
غيـر  الجهـة  او  الـوزارة  وتتحمـل 
المرتبطـة بـوزارة مسـؤولية وقـوع 
وتكلـف  ازالتـه  وعـدم  تجـاوز  أي 
بقـرار مـن الوزيـر المختـص او رئيـس 
لجنـة  بـوزارة،  مرتبطـة  غيـر  الجهـة 
التجـاوزات  مركزيـة تتولـى مراقبـة 
او  لهـا،  العائـدة  العقـارات  علـى 
اشـرافها  او  ادارتهـا  تحـت  التـي 
دوريـه  تقاريـر  ورفـع  حيازتهـا  او 
او  المختـص  الوزيـر  الـى  بشـأنها 
بـوزارة  الجهـة غيـر مرتبطـة  رئيـس 
المحافظـات  فـي  فرعيـة  ولجـان 
منـع  تتولـى  الحاجـة،  حسـب 
وقـوع التجـاوز وازالتـه فـور وقوعـه 
المتجـاوز وتسـتحصل  نفقـة  علـى 
صفقـة  المتجـاوز  مـن  التكاليـف 
لرفـع  لجـان  وتشـكل  واحـدة 
االقضيـة  فـي  التجـاوزات 
اللجـان  تتولـى  كمـا  والنواحـي 
المثـل  اجـر  وتقديـر  التجـاوز  ازالـة 
االضـرار  وقيمـة  التجـاوز  مـدة  عـن 
المتجـاوز  والـزام  عنـه  الناجمـة 
التجـاوز  ازالـة  نفقـات  بتسـديد 
وضعـف اجـر المثـل، خـال مـدة ال 

تتجـاوز عشـرة ايـام من تاريـخ تبلغه 
. لـك بذ

علـى  العراقـي  المشـرع  ونـص   
يعاقـب  حيـث  التجـاوز  عقوبـة 
المتجـاوز بالحبـس مـدة ال تقـل عـن 
ثـاث  علـى  تزيـد  وال  اشـهر  سـتة 
سـنوات لمـن خالـف احـكام المادة 
)1( مـن هـذا القـرار والحبـس مـدة ال 
السـجن  او  واحـدة  سـنة  عـن  تقـل 
سـنوات  عشـر  علـى  تزيـد  ال  مـدة 
مـن   )2( الفقـرة  احـكام  خالـف  مـن 
ال  مـدة  بالحبـس  ويعاقـب  القـرار 
تقـل عـن ثاث اشـهر وال تزيد على 
سـتة اشـهر كل مـن خالـف احـكام 
القـرار  )3( مـن احـكام هـذا  الفقـرة 
ويعاقـب بالحبـس مـدة ال تقـل عـن 
ثـاث  علـى  تزيـد  وال  اشـهر  سـتة 
تقصيـره  ثبـت  مـن  كل  سـنوات، 
واجباتـه  اداء  فـي  اهمالـه  او 
وازالتهـا  التجـاوز  بمنـع  المتعلقـة 
مـن  القـرار  هـذا  احـكام  وفـق 
رؤسـاء واعضـاء اللجـان المشـكلة، 
العـام  والمديـر  احكامـه  بموجـب 
للدائـرة المعنيـة بالعقارات والمدير 
المختـص  والموظـف  المباشـر 
وتحـرك وفـق احـكام قانـون اصول 
المحاكمات الجزائية رقم 23 لسـنة 
بطلـب  الجزائيـة،  الدعـوى   1971
مـن الجهـة المالكـة او التـي تقـع 
تحـت  عليهـا  المتجـاوز  العقـارات 
حيازتهـا.  او  اشـرافها  او  ادارتهـا 
مـع  يتعـارض  نـص  بـاي  يعمـل  وال 

القـرار. هـذا  احـكام 
اصـدر  العراقـي  المشـرع  أن  اال   
المتناقضـة،  القـرارات  مـن  الكثيـر 
وتـارة  المتجـاوز  فعـل  يجـرم  فتـارة 
بمنـح  االخريـن  عـن  يميـزه  اخـرى 
او  سـكنية  قطعـة  المتجـاوز 
تمليكـه محـل التجـاوز او تعويضـه 
للمبـدأ  خافـا  مالـي،  بمبلـغ 
يكافـأ،  ال  الغاصـب  ان  القانونـي 
وان هنـاك قـرارات ألزمـت الجهـات 
بالتريـث  التجـاوزات  بإزالـة  المعنيـة 
فـي االزالـة لفتـرة محـددة واخـرى 
للعقـار  المالكـة  الجهـات  وجهـت 
المتجـاوز عليه بمسـاعدة المتجاوز 
بهـدف  لـه  مالـي  مبلـغ  بتقديـم 
التعـدي  عـن  التوقـف  علـى  حثـه 
علـى اماكهـا، وبالرغـم مـن صـدور 
القرار )387( لسـنة 2012 من مجلس 
الحمايـة  تفعيـل  لغـرض  الـوزراء 
والمرافـق  للممتلـكات  القانونيـة 

المتجاوزيـن. ومحاسـبة  العامـة 
مكافـأة  تجـوز  ال  حيـث   
علـى  تجاوزهـم  عـن  المتجاوزيـن 
االمـاك العامـة والخاصـة وتلغـى 

 القاضي كاظم عبد الزيدي 

إزالة التجاوزات في القانون العراقي 
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 هـو الحـق فـي الشـمس والمـاء والهـواء. 
والسـكن.  والصحـة  الشـغل  فـي  والحـق 
والحـق فـي التعلـم،   وفـي الترقـي. والحـق 
الرفـض والقبـول، وفـي قـول ال، متـى  فـي 
كانـت نعـم علـى غير ما نرغـب فيه من وجود، 
وحـق فـي الوجـود. والحـق فـي قـول نعـم، 
الشـمس  نفسـها  هـي  نعـم،  تكـون  عندمـا 
التـي نحلـم بهـا، ال مـا يشـبه الشـمس فـي 
الضوء فقط، أي ما يكون هامًا واسـتهامًا.

الحـق، هـو نفسـه الوطـن، حيـن يكـون الوطـن رفيقـًا بنـا، كمـا 
نحـن رفقـاء بـه. وهـو األرض بما ينبت فيها من عشـب وزرع وشـجر، 
الحيـاة،  فيـه  تبـّث  ُتْحييـه،  العشـب  فـي  تتدفـق  واألنهـار وهـي 
وتفتـح أعيننـا علـى جـال الطبيعـة وجمالهـا. فالوطـن هـو نحـن. 
ومـا  فيـه  مـن  وبـكل  طبقاتـه،  بـكل  أطيافـه،  بـكل  الشـعب  نحـن 
فيـه، دون فـرق فـي الدرجـة أو في النوع. مهما اختلفت األلسـن، 
فهـي الوطـن بأكثر من لسـان، ومهما اختلفـت الثقافات والرموز 
والـدالالت، فهـي الوطـن بتعـدد وتنـوع ثقافاتـه ورمـوزه ودالالته.
الوطـن ليـس أرضـًا نقيـم فيهـا لنتركهـا متـى األْنهر عـا ماؤها، 
أو البحـر غمـر الطمـي والتـراب، وخـرج عـن ملحـه. بـل الوطـن هـو 
حـاالت  كل  وفـي  واألحـوال،  الظـروف  كل  فـي  الوطـن،  نفسـه 
الغـِم، كمـا فـي الشـدة والرخـاء. نفـس الحـق، بنفـس الواجـب، ال 
فـرق، إذا مـا كان الوطـن هـو مـا يجـري فـي أنفاسـنا مـن هـواء، 
الهـدم،  إلـى  ال  والبنـاء،  العمـل  إلـى  والميـل  اإلرادة،  يهبنـا  ومـا 
والسـعي، فقـط، إلـى االغتنـاء. أن نحيـا نحـن، دون أن نفكـر فـي 
غيرنـا ممـن لـم يجـدوا قـوَت يومهـم، أو مـن يبيتـون فـي العـراء، 
أو مـن ليـس لهـم شـغل بـه يعتاشـون، ويصونـون كرامتهـم مـن 

االبتـذال، أو انتظـار الّطعـام مـن غيرهـم.
االحتجـاج  فـي  الحـق  نفسـه  هـو  إذن،  الوطـن،  فـي  الحـق 
والصـراخ، وفـي النقـد وإبـداء الـرأي، متـى بدا لنـا أن هناك من يجر 
الوطـن إلـى الفسـاد، أو يعبـث بخيراتـه، بمائـه وهوائـه، وبمعـاش 
من فيه من مواطنين، من يتركون بيوتهم صباحًا، قبل أن تشرق 
الشـمس، ليعـودوا إليهـا فـي الظلمـة، سـواعدهم تـكاد تسـقط 
منهـم لشـدة مـا بذلـوه مـن جهـد في الحفـر والبنـاء، وفي إصاح 
مـا فسـد مـن قناطـر وطـرق، أو مـا شـيدوه مـن حيطـان وأسـوار 
ومـدن. هـؤالء، مـن يفنـون أعمارهم في الكّد، هم من يسـتحقون 
األسـتاذ،  وال  الجنـدي،  وال  الطبيـب،  نسـتثني  وال  الوطـن،  هـذا 
وال الشـرطي، وال المسـؤول فـي إدارة شـؤون النـاس، أو الوزيـر، 
والقاضـي، متـى كان هـؤالء بنفـس روح العاِمـل، بنفـس توثبـه، 
وتفاِنيـه، وبنفـس الـروح التـي يكـون الوطـن في حشـرجاِتها، هو 

أرض المحيـا وأرض الممـات.
بهـذا المعنـى نفهـم الحـّق فـي الوطـن، ونعيـش فيـه، ال بمـا 
يـراه غيرنـا، ممـن الوطـن عندهـم كسـب دون جهـد، وثـروة دون 
اسـتثمار، واغتنـاء بعـد فسـاد. هـؤالء هـم أعـداء الوطـن، هـم مـن 
أجهـزوا علـى حقنـا فـي الوطـن، وجعلـوا البطالـة تسـتفحل، كمـا 
اسـتفَحل الضيـم والظلـم، بتنـا ال نعـرف ألي أمـر ُتقتـرض األمـوال، 
وسـواعدنا تـزداد ثْقـًا بما سـنؤّديه نحن، وسـيؤّديه أبناؤنـا وأحفادنا 
مـن ضرائـب لتسـديد أمـوال، لـم نجـن ثماَرهـا، وال عرفنـا ألي أرض 

صُلحـت.
ما زال ثمة أمل نراه أمامنا، نرى أن الحق في كل شـيء ممكن، 
ألننـا ال نركـن إلـى العـدم، أو النظـر، فقـط، فـي النصـف الفـارغ مـن 
الكأس. لكن، شريطة أن تكون العدالة هي ما نحمي به القانون، 
ونجعلهـا عميـاء، ال تـرى مـن يقـف أمامهـا مـن يكـون، وابـن مـن 
العـدل هـو  آنـذاك، يمكـن أن يكـون  أو مـن أي طيـن خلـَق.  هـو، 
الطريـق نحـو الحـق، ونحـو الوجـود بالمسـاواة، ال الوجـود بالفـرق 
واالنتمـاء، أو بهيمنـة القليليـن علـى الكثيريـن، وشـقاء الكثيرين 
مـن أجـل سـعادة القليليـن. الحق هو المسـاواة في الفرص وفي 
الحظـوظ. الشـواهد والتجـارب والخبـرات هي نفسـها، وأال تصبح 
هـم  أشـخاص،  أو  أحـزاب  يـد  فـي  رهينـة  معـًا،  والشـعب  الدولـة 
مـن يقـررون مصائرنـا، وهـم مـن يفتحـون صنابيـر الشـمس والمـاء 
والهـواء، أو يغلقونهـا فـي وجوهنـا متـى شـاؤوا، ألن الحـق، هـو 
أن نكـون كلنـا الوطـن، وليـس بعضنـا ممـن فـي يدهـم يِئـن هـذا 

الوطـن، أو شمسـه تـكاد تسـقط فـي المـاء.
* شاعر وكاتب مغربي

 يبدو أن الموجات المتعاقبة 
بيـن  تسـتمر  العراقيـة  للهجـرة 
تخسـر  وبذلـك  واآلخـر،  الحيـن 
الشـبابية  الطاقـات  البـاد 
والفنيـة  والهندسـية،  الطبيـة 
الرياضيـة. فضـًا عـن الطاقـات 
أن  باإلمـكان  التـي  الشـبابية 
االقتصـادي  البنـاء  تديـر عجلـة 
لـو  والزراعـي،  الصناعـي 
األمثـل. االسـتثمار  اسـتثمرت 

ظاهـرة  لـكل  واالجتمـاع  النفـس  علمـاء  يؤكـد 
الحلـول  مشـكلة  ولـكل  ومعالجـات،  أسـباب 
النفسـي  االسـتقرار  بعـدم  فاألسـباب  والبدائـل. 
الحريـة  مـن  الحلـم  تحقيـق  عـدم  نتيجـة  بالبـاد 
األمثـل  واالسـتثمار  واألمـان  األمـن  بتحقيـق 
مسـتلزمات  أبسـط  بتوفيـر  النفطيـة.  للعائـدات 
العيـش الرغيـد بتوفير »الكهربـاء والصحة العامة« 
إلـى غيـر ذلـك مـن األسـباب كالبطالـة، عـدم وجـود 
العمـل المناسـب، فقـدان األمـن، وانفـات السـاح 
لـدى مـن فقـد الضميـر ليخطف هنـا، ويقتل هناك. 
كمـا حصـل بـأول يـوم محـرم بكربـاء بشـهادة مديـر 
 – اللـه  رحمـه  الخفاجـي-  عبيـر  المهنـدس  البلديـة 
برصاصتيـن بالقلـب، ليفجـع أهـل كربـاء المقدسـة 
والعـراق لمـا ُعـرف عنـه مـن نزاهة وإخـاص وكفاءة 
بـإدارة البلديـة. وهـو يقـوم بواجبـه بمنـع التجـاوزات 
ومثـل ذلـك يتوجـه الرصـاص بمـدن عـدة لمـن يـروم 

العامـة. الخدمـة  تقديـم 
إلـى  ُتضـاف  أخـرى  كارثـة  الشـباب  هجـرة  إن 
النظـام  الُمسـتدامة، كان  مصائبنـا وآالمنـا ومحننـا 
الوحشـية  بأسـاليبه  الدمـوي  الفاشسـتي 
والقمعيـة التـي أدت إلـى هجرة أكثر من 4 مايين 
األحـداث  ثـم  المتحـدة.  األمـم  إحصائيـات  حسـب 
لمـآرب  الخارجيـة  األجنـدة  حركتهـا  التـي  الداميـة 
لتقطيـع  وطائفيـة.  وأثنيـة  قتصاديـة  معلومـة 
الشـعب  وتجاوزهـا  الموحـد  العراقـي  النسـيج 
فأوجـدوا  وتعاضـده.  وصبـره  بحكمتـه  العراقـي 
صناعـة  مثـل  بمختبراتهـم،  الُمصنعـة  داعـش 
لذلـك  العـراق،  وانتصـر  البشـر،  إلبـادة  الفيروسـات 
الفـرات  وتجفيـف  الميـاه  بأزمـة  اليـوم  يواجهونـه 
واألهـوار. ليذهـب السـكان ويتوزعـون في مختلف 
الشـباب  معظـم  بهـا  أرى  التـي  العربيـة،  الـدول 
المحمـوم  البحـث  عـن  فضـًا  المهاجـر.  العراقـي 

ألوروبـا. واللجـوء  للهجـرة 
كل  معالجـة  الحكومـة  مـن  يتطلـب  ذلـك  إن 
والعقـول  األدمغـة  علـى  للحفـاظ  األسـباب 
تهـدد  محدقـة  فاألخطـار  وإال  للبنـاء،  والسـواعد 
لبنـاء  أحوجـه  مـا  بلدنـا  الـذي  الشـبابي  الوجـود 
تنميـة شـاملة بسـواعد شـبابه. هناك جملـة عوامل 
بعـدم  والعقـول  الشـباب،  لتوطيـن  ولقاحـات 
الهجـرة أهمهـا القضـاء علـى البطالـة، نـزع السـاح 
المنفلـت. تطويـر الصناعـة والزراعـة، تزويـج الشـباب 
بتقديـم المنـح والمكافآت والسـكن الائق، تفعيل 
هـي  وتلـك  والتربـوّي.  الصحـّي  التأميـن  قانـون 
غيـر  عـام  مديـر  أو  وزيـر  فـكل  الحكومـة،  واجبـات 
قـادر علـى تطويـر أداء عملـه ليتنحى جانبـًا. وليحل 
محلـه الشـباب الوطنـي الغيـور القـادر علـى قيـادة 
مـن  الهائـج  البحـر  هـذا  فـي  العـراق  سـفينة  ربـان 

والمعانـاة. الصعوبـات 
وضعـف  مواردهـا  بشـح  دول  أخيـرة:  كلمـة 
إمكانياتهـا وعـدم وجـود الثـروة النفطيـة، تقدمـت 
والرفاهيـة  العدالـة  تحقيـق  صـوب  بخطـوات 
كسـنغافورة، ماليزيـا. والنمـور التـي تسـلقت سـلم 

بجـدارة. الحضـارة 

صالح بوسريف  * صباح محسن كاظم

هجرة العقول  الحق في الوطن
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 نريدها رافعة للتغيير

 ونحن نقترب من الذكرى السـنوية الثانية النتفاضة تشـرين 
بـه شـهداءها وتضحيـات  نكـرم  مـا  افضـل  فـان  الباسـلة،   2019
فـي  التمعـن  هـو  االحتجاجـي،  والحـراك  المنتفضيـن  عمـوم 
مـا حصـل وأسـبابه ودوافعـه الموضوعيـة، واسـتخاص العبـر 
والـدروس منهـا كـي تكون زادا لقـادم األيام الحبلى بارهاصات 
التغييـر، الـذي غـدا منذ زمـن ضرورة ملحة إلنقاذ الباد مما هي 
فيـه مـن سـوء وتدهـور وخـراب، عـم جميـع مرافق ومؤسسـات 

الدولـة ونواحـي الحيـاة .
لصعودهـا  االنتفاضـة،  لمسـار  اليـوم  المطلوبـة  والمراجعـة 
وانخفـاض زخمهـا بيـن حيـن وحيـن، يتوجـب ان تتوقـف  عنـد 
القـوى المشـاركة والفاعلـة فيهـا، وعنـد  الثغـرات والنواقـص، 
والتأكـد مـن سـامة الشـعارات المرفوعـة والتوجهـات ومـدى 
واقعيتهـا، واالبتعـاد عـن العدميـة فـي  هـذا الموقـف او ذاك، 
واعـاء شـان  التنسـيق والتعـاون بين المنتفضيـن والمحتجين 
بـل  والداعمـة،  المشـاركة  والتنظيمـات  القـوى  ومختلـف 
الخطـاب  توحيـد  يخـدم  بمـا  اعلـى  درجـات  الـى  بـه  واالرتقـاء 
والتوجـه وأسـاليب العمـل والحـراك. وان يكـون ذلـك فـي اطـار 
أوال  االعتبـار  فـي  تضـع  شـاملة،  موضوعيـة   نقديـة  مراجعـة 
لتحقيـق  السـير  مواصلـة  وضـرورة   أهميـة  شـيء  كل  وقبـل 
اهـداف االنتفاضـة وتطلعـات الماييـن مـن العراقييـن، الذيـن 
تسـحقهم تداعيـات االزمـة الشـاملة التـي يمـر بهـا البلـد ، فيما 

تهيمـن علـى ثرواتـه وتنتفـع بهـا اقليـة فاسـدة وفاشـلة .
المنتفضيـن  ان  حقيقـة  المراجعـة  هـذه  تعـي  ان  كذلـك 
ليسـوا فقـط مـن انتظـم فـي أحـزاب واطـر سياسـية، بـل هـم 
أوسـع مـن ذلـك بكثيـر، مـا يوجـب ان تكـون تطلعـات الماييـن 
مـا  وهـذا  المواقـف.  واتخـاذ  التوجهـات  رسـم  عنـد  حاضـرة 
يضمن الدعم واالسـناد الشـعبيين الواسـعين، اللذين يشـكان 
المطالـب  الظفـر وتحقيـق  يبتغـي  راسـخة الي حـراك  دعامـة 
والتطلعـات، ومـن دونـه يقتصـر الحـراك على جماعـات نخبوية. 
وفـي الذكـرى السـنوية الثانيـة لانتفاضة المجيـدة يتوجب 
المتنفـذة  القـوى  واهـداف  مرامـي  ادراك  وبالحـاح  ايضـا 
سـاهم  قـد  معظمهـا  وان  السـيما  بالسـلطة،  الماسـكة 
دمـاء  واراقـة  االنتفاضـة  قمـع  فـي  ذاك  او  الشـكل  بهـذا 
واعتقالهـم  ومطاردتهـم  ماحقتهـم  وفـي  وابنائهـا،  بناتهـا 
لتشـويه  المحمـوم  والسـعي  واختطافهـم،  وتعذيبهـم 
المتواصـل  االمـر  بهـم،  النعـوت  وإلصـاق  المنتفضيـن  اهـداف 

اليـوم. حتـى 
فـا يغـّرن البعـض كام معسـول تطلقـه هذا الجهـة او تلك، 
بعكـس مـا تضمـر من حقـد دفين على االنتفاضة والمشـاركين 
دعايتهـا  تباشـر  وهـي  األيـام  هـذه  فـي  خصوصـا  فيهـا، 
االنتخابيـة، التـي نلمـس مـدى بعدهـا عـن همـوم المنتفضيـن 

وعمـوم أبنـاء الشـعب .
منهـا  خاصـة  المتنفـذة،  القـوى  هـذه  مـن  خيـر  يرتجـى  فـا 
مطلـب  افرغـت  التـي  وهـي   ، المنفلـت  بالسـاح  المدججـة 
الحقيقـي،  محتـواه  مـن  مبكـرة  انتخابـات  اجـراء  المنتفضيـن 
وحيـث كان يـراد منهـا ان تكون احـدى روافع التغيير والخاص 
مـن منظومـة المحاصصـة والفسـاد. لكنها َلم تسـتجب لتنفيذ 
يديـم  لانتخابـات  قانونـا  شـرعت   ان  بعـد  اال  المطلـب  هـذا 
سـلطتها ونفوذهـا، ويعيـد إمسـاكها بقـرار الدولـة السياسـي 
هـؤالء  مـن  واجـب  فالحـذر  واألمنـي.  واالقتصـادي  والمالـي 
االنتفاضـة  قـوى  لتشـتيت  سـعيهم  فـي  يتوانـوا  لـن  الذيـن 
المنتفضيـن،  بيـن  والريبـة  الشـك  بـذور  وزرع  فرقتهـا  وادامـة 

. الشـعبية  الجماهيـر  وبيـن  بينهـم  وااليقـاع 
الثانيـة وهـي علـى األبـواب تسـتحق  ان الذكـرى السـنوية 
فـي  السـلمية،  واألسـاليب  االشـكال  بـكل  بهـا  االحتفـاء 
المناطـق وعلـى صعيـد محافظـات الوطـن باسـرها، والتفكيـر 
باسـتمرار فـي إمكانيـة تجديدهـا، خصوصـا وان أسـباب قيامها 
ال تـزال قائمـة، بـل وتعمـق الكثيـر مـن جوانبهـا، وغـدت الهـوة 
اعمـق بيـن عمـوم أبنـاء الشـعب المسـحوق واألقليـة الحاكمـة 

والمرفهـة. المتنعمـة  المتنفـذة 
فـي ذكـرى وثبـة كانـون الثانـي 1948 كان شـبابها يـرددون: 
الظـروف  ان  نقـول  واليـوم  الوثبـة”،  نجـدد  شـباب  يـا  ”يللـه 
الموضوعيـة مهيئـة لتجديد عنفوان انتفاضة تشـرين، ونريدها  
المنظومـة  تغيـر  جماهيريـة  سـلمية  تكـون  ان  الـدوام  علـى 
الحاكمـة الفاشـلة والفاسـدة، وتضـع بادنا على سـكة التغيير 
الشـامل وتدشـين عمليـة البنـاء واالسـتقرار والحيـاة الكريمـة، 
والديمقراطيـة  والقانـون  والمؤسسـات  المواطنـة  دولـة  فـي 

. االجتماعيـة  والعدالـة  الحقـة 

محمد عبد الرحمن

 مـا يجـري فـي أفغانسـتان  ليـس حربـا حقيقيـة ، بـل 
هـي عمليـة تسـليم و إسـتام.

” وهو تنفيذ بشـكل دقيق و مدروس و سـلس التفاق 
الدوحـة، الـذي تـم بيـن الواليـات المتحـدة االٔمريكيـة و 

طالبـان، و موافقـة الحكومـة االٔفغانيـة.
المعتقليـن  سـراح  اطـاق  االتفـاق  بنـود  مـن  كان  و   ”
الـف، تـم اطـاق سـراح 6500 منهـم فـورا  و عددهـم 15 
والبنـد االٔهـم الـذي أضيـف إلـى االتفـاق بتدخـل قطري 
و اصـرار المبعـوث االٔميركـي الخـاص زولمي خليل زاد ، و 
موافقة جهات بشتونية متنفذة في الدولة االٔفغانية 
،هـو تسـليم أفغانسـتان لطالبـان بعـد انسـحاب الجيـش 

االٔميركـي و الناتـو.
” ما يجري اليوم من تقدم سـريع لطالبان و سـيطرتها 
علـى المحافظـات دون مقاومـة تذكـر هو في الحقيقة 

تنفيـذ لصفقة الدوحة.
الدوحـة(   )اتفـاق  المخطـط  لتنفيـذ  تمهيـد  وفـي   ”
عمـدت الحكومـة االٔفغانيـة منـذ عـام تقريبـا علـى اجـراء 
و  الجيـش  قيـادات  صفـوف  فـي  واسـعة  تغييـرات 
القـوات االٔمنيـة، و عينـت ضبـاط مـن قوميـة الپشـتون 
المتعاطفين مع طالبان على رأس القوات االٔمنية في 
أغلب المحافظات الشمالية و الغربية. كما تم استبدال 
الغـرب بشـخصيات  اغلـب المحافظيـن فـي الشـمال و 

پشـتونية.
”مع االنسحاب االٔميركي و الناتو من أفغانستان بدأت 
حركـة طالبـان ،بالتوسـع و صـدرت أوامـر مشـددة لضباط 
و قيـادات الجيـش االٔفغانـي علـى عـدم المواجهـة مـع 
طالبـان، و عـدم توزيع السـاح على المقاومة الشـعبية، 
و التعـاون مـع طالبـان لتسـهيل مهمتهـا. و طبعـا دولة 
و  ضابـط  لـكل  كبيـرة  مبالـغ  خصصـت  خليجيـة  عربيـة 

قيـادي متعـاون.. 
” بدأت عملية السيطرة من الشمال الن اغلب سكانها 
من غير الپشـتون، و كان البد من السـيطرة بأسـرع وقت 
ممكن على الشمال لمنع الفصائل الجهادية الشمالية 
مـن إعـادة أحيـاء تحالـف الشـمال مـن جديـد و الحيلولـة 
دون تشـكيل المقاومـة العسـكرية لحكـم طالبـان فـي 

المستقبل.
يعنـي  الغـرب  و  الشـمال  علـى  السـيطرة  ان  كمـا   ”
الٔن  كامـل،  بشـكل  أفغانسـتان  علـى  السـيطرة 
مـن  اغلـب سـكانها  الشـرقية  و  الجنوبيـة  المحافظـات 
الپشـتون و ال مشـكلة حقيقيـة بينهـم و بيـن طالبـان.

” االن تـم تنفيـذ المخطـط بنجـاح، و ُخـدع اغلـب قـادة” 
التاجيـك.  الهـزارة” و 

لتشـكيل  المسـتحيل  عملـوا  الذيـن  االوزبـك  و   ”
لـم  و  خذلتهـم  الحكومـة  لكـن  و  الشـعبية  المقاومـة 
تزودهـم بالسـاح و الذخيـرة و االٔمـوال، كمـا حـدث مـع 
القائد” اسـماعيل خان في هرات ،حيث سـلموه لطالبان 

الذخيـرة. و  السـاح  عنـه  منعـوا  ان  بعـد 
” وكما حدث مع الجنرال عبدالرشيد دوستم. 

يـوم  شـريف  مـزار  فـي  نـور  محمـد  عطـاء  الجنـرال  و   ”
الجيـش فـي مـزار شـريف  ألويـة  أن قـادة  أمـس، حيـث 

المدينـة.  إلـى  طالبـان  لدخـول  الطريـق  فتحـوا 
” هـذه المعلومـات الخطيـرة وردت علـى لسـان رئيـس 
أركان السابق الجنرال اشرف ضياء ، قبل شهرين و لكن 
لـم يوخـذ كامـه علـى محمـل الجـد في وقتـه، و اخفي 

الرجـل بعـد تلـك التصريحات.

 مالذي يجري في أفغانستان ؟
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الكهربـاء لتسـديد قوائـم صـرف 
للمـدد  الكهربائيـة  الطاقـة 
بالتيـار  تزودنـا  التـي  القليلـة 
 . أصـًا  المتعثـر  الكهربائـي 
عجـزًا  عاجـزة  دولتنـا  ومادامـــت 
ناجعـة  حلـول  إيجـاد  عـن  تامـًا 
التمـــّسك  إلـى  الداعـي  فمـا  ؛ 
بوزارة مشـلولة منخورة بالفسـاد 
وزارئهـا  مـن  بـدءًا  والمفسـدين 
أرصدتهـم  عّبـأوا  الذيـن  األوائـل 
وجيوبهم من السحت الحرام ما 
اليــعّد حتـى هَجروهـا وهاجـروا 
وجعلوهـا  بالمـال  متخميـن 
رتقنـا  كلمـا  األثـواب  مهلهلـة 
ثقبـًا يخـرق ثقـب آخـر ومـا علـى 
علـى  حرصـت  لـو   – الدولـة 
خصخصتهـا  سـوى   -- شـعبها 
اسـتثمارها  إلعـادة  وبيعهـا 
تعـرف  خـاص  قطـاع  لشـركات 
كيـف تديـر محطاتهـا وتزويدهـا 

. الازمـة  بالطاقـة 

أال تريدوننا أن نشاهد ما يجري 
باألسـى  الموجوعـة  ارضنـا  فـي 
عبـر  الكالحـة  والظلمـة  والعنـف 

قنواتنـا الفضائيـة ؟

رحمـك اللـه شـاعرنا الكبيـر نـزار 
مسـحوٌق  بيننـا  كأنـك  قبانـي 
تترقـب  الحـرب  مطحنـة  فـي 
الرعـب  مسلسـل  الشاشـة  عبـر 
بمشـاهده  أنظارنـا  صـدم  فقـد 
وطـن  فـي  المهولـة  العنيفـة 
وأنـت  وساسـته  أهلـوه  يظلمـه 
تقول شـعرًا مخاطبًا هذا الوطن 

: المعّنـى 

أيا وطني

جعلوك مسلسل رعٍب

نتابع أحداثُه في المساء

قطعـوا  إذا  نـراك  فكيـف 
؟ الكهربـاء 

 ال ادري مـا الـذي يدعـو دولتنـا 
اإلبقـاء  الـى   « جـدا  الموقـرة   «
بـكل  الكهربـاء  وزارة  علـى 
الهائـل  وكادرهـا  موظفيهـا 
وتمويلهـا  الواهنـة  ومحطاتهـا 
الضخمـة  المبالـغ  هـذه  بـكل 
والتخصيصـات  واألرصـدة 
هـذه  أن  رغـم  الفلكيـة  الماليـة 
الـوزارة فشـلت فشـًا ذريعـًا في 
وعّطلـت  بالتزاماتهـا  اإليفـاء 
التنمويـة  المشـاريع  مـن  الكثيـر 
وشـّلت  والصناعـة  الزراعـة  فـي 
القطـاع الخـاص وأظلمـت بيوتنا 
ثمانـي  مـن  اكثـر  مـدى  علـى 
عشـرة سـنة  عجـاف لـم نـَر فيهـا 

. يسـيرًا  ونـزرًا  لمامـًا  إاّل  النـور 

العرقوبيـة  ُوعودهـا  كثـرت 
ُخّيـل  حتـى  الخائبـة  وآمالهـا 
لهـم بتخّيات طوباوية من قبل 
الخـردة  وساسـتنا  مسـؤوليها 
الحقـا  سـيقوم  العـراق  بـان 
الطاقـة  مـن  الفائـض  بتصديـر 
. الجـوار  دول  إلـى  الكهربائيـة 

تخصيصـات  ان  يعقـل  هـل 
وصلـت  السـقيمة  الـوزارة  هـذه 
مليـارًا  األربعيـن  يفـوق  مـا  إلـى 
السـنوات  خـال  الـدوالرات  مـن 
السـابقة وهـذا المبلـغ الخرافـّي 
يعـادل ميزانيـة دول متوسـطية 
أو  ملحـوظ  تغييـر  أدنـى  دون 
حتـى تحّسـن نســبّي فـي إنـارة 
أو محطـات تشـغيل  مسـتدامة 

. عملهـا  فـي  متواصلـة 

نهـك  حتـى  مـرارًا  نتسـاءل 
متـى  حناجرنـا؛  وُبّحـت  لسـاننا 
وتدويـر  اقتصادنـا  تحريـك  يتـم 
وتنميـة  الوطنيـة  صناعتنـا 
والصناعـي  الزراعـي  قطاعنـا 
تعتمـد  كلهـا  وهـذه  التنمـوي 
الطاقـة  علـى  كليـًا  اعتمـادًا 
الوقـود  وعلـى  الكهربائيـة 
كاثـرة  بكثـرة  لدينـا  المتوفـر 
والحمد لله ؟؟! وكم سـنة ُأخرى 
الرفاهيـة  تحقيـق  الجـل  ننتظـر 
المسـكين  الشـعب  لهـذا 
والنزاعـات  بالحـروب  المبتلـي 
مـا  وكل  والِعرقّيـة  الطائفيـة 
فـي  والشـجى  األسـى  يبعـث 
المليئـة  المتعثـرة  الحيـاة  تلـك 

؟ والمطّبـات  بالعثـرات 

أن  مسـؤولونا  نسـَي  هـل 
بـل  ترفـًا  تعـد  لـم  الكهربـاء 
ومعيـارًا  الحيـاة  عصـب  أصبحـت 
للتحّضـر والوعي والنماء فلماذا 
مجتمعنـا  عصـب  يسـحقون 
بـداًل  دابـره  ويقطعـون  العراقـّي 
أن يوصلـوه مـع ماكنـة الحضـارة 
بقيـة  حـال  حالـه  والرقـّي 
للنهـوض  المتطلعـة  الـدول 
قامـت  لـو  ماضـّر  ؟!  واالرتقـاء 
القطـاع  هـذا  بخصخصـة  دولتنـا 
الحيـوي وإلغـاء وزارة الكهربـــاء 
ان  ومحــــطاتها  مرافقهـا  بـكل 

بالتزاماتهـا  لـم تسـتطع اإليفـاء 
قـادر  وتكنوقـراط  شـركات  إلـى 
علـى  وإدارتهـا  تمويلهـا  علـى 
تفــعل  مثلمـا  األكمـل  الوجـه 
الناهضـة  الـدول  مـن  العديـد 
الدولـة  العـبء علـى  لتخفـــيف 
الخـاص  القطـاع  وتطـــوير  اواًل 
ثانيـــًا مادامـت العائلـة العراقيـة 
ثلـث  مـن  يقـرب  مـا  تسـتنزف 
األحيـاء  موّلـدات  علـى  دخلهـا 
العـراق  مناطـق  بـكل  المنتشـرة 
لخدمـة كهربائية متواضعة جدًا 
االمبيـرات  مـن  محـدود  ولعـدد 
التـي التسـّد الحاجـة ناهيك عن 
للمولـدات  السـيئ  االسـتخدام 
أخـذت  التـي  الصغيـرة  البيتيـة 
أمـوال  تمتـّص  األخـرى  هـي 
العراقيـة  العائلـة  جيـوب 
بالوقـود  المفـرط  السـتهاكها 
فـي  تازمهـا  التـي  واألعطـال 

. األحيـان  مـن  الكثيـر 

المطالبـات  اغفلنـا  اذا  هـذا 
وزارة  تطالبنـا  مـا  كثيـرًا  التـي 

جواد غلوم

الكهرباء  الكهرباء يا من لستم بمحسنين 
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األعمـال  ورجـال  الشـعب  تنهـب 
والبنـوك  الحكومـة  ينهبـون 
يديرهـا  صيرفـة  دكاكيـن  أصبحـت 

الدولـة. فـي  المسـؤولون 

التـي  وخبرتـه  الشـعب  إن 
مـن  السـنين  عشـرات  اسـتمرت 
والحرمـان  والفقـر  والجـوع  القهـر 
فـي  التجـارب  مـن  اكتسـبه  ومـا 
إن  والظالميـن.  الظلـم  مقاومـة 
نفسـها  تصلـح  لـم  إذا  الحكومـة 
والشعب لم يواجه الواقع المدمر 
فـإن النهايـة الحتميـة هـي انهيـار 
الجميـع والعـراق يصبـح علـى أحـد 
رفـوف التاريـخ بعـد أن يتمـزق إلـى 
ظهـرت  أن  بعـد  وطوائـف  كتـل 
تلـك البـوادر واضحـة فـي تعميـق 
والتطـرف  السياسـية  الطائفيـة 
والتعصـب  والمذهبـي  الدينـي 
مـن  نشـكو  مـا  وكل  المقيـت 
ظواهـر سـلبية كالفسـاد اإلداري 
فـي  والمنسـوبية  والمحسـوبية 
التاريـخ  يكتـب  وسـوف  المجتمـع 
وتسـتعرض  تتـرى  األيـام  حينمـا 
إن  منصتـه.  أمـام  األجيـال 
علـى  المتعاقبـة  الحكومـات 
هـذا  عـن  مسـؤولين  العـراق 
يحـدث  مـا  نـادرًا  الـذي  االنهيـار 
تمـرد  الشـعب  إن  التاريـخ.  فـي 
الحكومـات  سياسـة  بسـبب 
ضـد  وانتفـض  وثـار  المتعاقبـة 
تلـك السياسـات وطالـب بحقوقـه 
المشـروعة وسـوف ال يسـكت وال 

ذلـك. أجـل  مـن  يسـتهين 

لـن  وإنـه  يومـًا  مـات  مـا  الشـعب 
تـا يمو

غـٍد  ففـي  يومـًا  النصـر  فاتـه  إن 
يفوتـا لـم 

بعـد  المؤسسـتان  أسسـت   
فـي  الثانيـة  العالميـة  الحـرب 
األمريكيـة  المتحـدة  الواليـات 
اجتمـاع  خـال  مـن   1944 عـام/ 
دول  مـن  دولـة   44 عـن  ممثليـن 
بروتـون  اتفـاق  حسـب  العالـم 
ضبـط  منـه  الهـدف  وكان  وودز 
واسـتقرار  العالمـي  االقتصـاد 
وبنـاء  الدوليـة  النقـد  نظـام 
دمرتهـا  التـي  الـدول  اقتصـاد 
طريـق  عـن  ومسـاعدتها  الحـروب 
تقديـم القـروض لهـا وأساسـًا كان 
الدولـي  النقـد  صنـدوق  هـدف 
مـن أجـل إدارة نظـام النقـد ومنـح 
القـروض وتمويـل الـدول األعضـاء 
 190 مـن  أكثـر  اآلن  أصبحـت  التـي 
تلـك  اقتصـاد  إصابـة  وعنـد  عضـوًا 
الـدول بنكسـات اقتصاديـة وعجـز.

الدولـي  النقـد  صنـدوق  إن 
والبنـك الدولـي غيـرا سياسـتهما 
وأصبحـا  الصرفـة  االقتصاديـة 
سياسـتهما  فـي  يمثـان 
الرأسـمال  مصالـح  ويعكسـان 
بفـرض  اآلن  قامـا  حيـث  العالمـي 
قيـود وشـروط علـى الـدول التـي 
منهـا  القـروض  لمنحهـا  تتقـدم 
المـاء  خصخصـة  مثـل  الخصخصـة 
اإلنتاجيـة  والمعامـل  والكهربـاء 
واالتصـاالت  الجويـة  والخطـوط 
وكل مـا تخـص بالخدمـات والدعـم 
للشـعب  الدولـة  تقدمهـا  التـي 
االجتماعيـة  اإلعانـات  وإلغـاء 
التجـارة  علـى  القيـود  وإزالـة 
دعـه  يدخـل  )دعـه  قاعـدة  حسـب 
هاتـان  مارسـت  وقـد  يخـرج(. 
فـي  سياسـتهما  المؤسسـتان 
الجنوبيـة  أمريـكا  فـي  دول  عـدة 
كاألرجنتيـن  وأفريقيـا  وآسـيا 
واالكـوادور وإندونيسـيا ونيجيريـا 

. مبيـا وزا

نتيجتهـا  الخصخصـة  نظـام  إن 
تؤدي إلى قمع العاملين من قبل 
الخصوصيـة  الشـركات  أصحـاب 

تـؤدي  ممـا  عددهـم  وتقليـص 
مثـًا  البطالـة.  زيـادة  إلـى  بدورهـا 
نتيجـة  أصبحـت  األرجنتيـن  إن 
وشـروطها  الصنـدوق  مطاليـب 
فـي  العالـم  فـي  بلـدًا  أكثـر 
حيـث  اقتصادهـا  خصخصـة 
األجنبيـة  الشـركات  اسـتولت 
ممـا  مؤسسـاتها  معظـم  علـى 
بشـكل  البطالـة  زيـادة  إلـى  أدى 
قامـت  فإنهـا  االكـوادور  أمـا  كبيـر 
ماليزيـا.  وكذلـك  التجربـة  بنفـس 
الكواليـس  وراء  يجـرى  واليـوم 
الفاسـد  العراقـي  النظـام  بيـن 
الدوليـة  البنـك  واخطبـوط 
ومـا  الدولـي  النقـد  وصنـدوق 
هـي إال عمليـة مدمـرة لمسـتقبل 
العـراق  فـي  والكادحيـن  الفقـراء 
لزيـادة  بدورهـا  يـؤدي  ممـا 
والجـوع  العمـل  عـن  العاطليـن 
الموافقـة  وإن  والحرمـان  والفقـر 
علـى شـروط هذيـن المؤسسـتين 
والحرمـان  والفقـر  الجـوع  تفشـي 
أبنـاء  مـن  كبيـرة  فئـة  بيـن 
نشـاهد  كمـا  العراقـي  الشـعب 
تعويـم  مـن  السـلبية  اآلثـار  اآلن 
صـرف  ورفـع  العراقـي  الدينـار 
النظـام  بـه  يقـوم  مـا  وإن  الـدوالر 
تضخيـم  سـوى  ليـس  العراقـي 
البورجوازييـن  وكـروش  جيـوب 
ومـا  وأسـيادهم  والفاسـدين 
بـه  قـام  بمـا  تكملـة  إال  هـي 
دمـر  الـذي  المقبـور  صـدام  نظـام 
االقتصـادي  وبنيانـه  العـراق 
وتهـوره  حروبـه  نتيجـة  والزراعـي 
علينـا  تطـل  واليـوم  وطغيانـه، 
بأخطبوطهـا  المؤسسـات  هـذه 
مـن  أنهـا  العـراق  اقتصـاد  لبنـاء 
أجـل سـرقة ونهـب أمـوال العـراق 
وسـلمية.  دبلوماسـية  بطريقـة 
التـي  االقتصاديـة  السياسـة  إن 
فرضتهـا علينـا الواليـات المتحـدة 
العـراق  احتـال  بعـد  األمريكيـة 
مـع صنـدوق  بالتواطـؤ   2003 عـام/ 
النقـد الدولـي تحول إلـى اقتصاد 
فالحكومـة  ونهـب،  سـرقة 

 فالح أمين الرهيمي 

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
وأهدافهما المدمرة للشعوب 
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اإلنسـان  لحقـوق  المغربيـة  ”المنظمـة 
للديمقراطيـة  المغربـي  والمركـز 
الماضـي،  فـي  تبحـث  ال  واألمـن” 
المسـتقبل  فـي  بحـث  هـي  بـل 
الـذي  بهـدف إجـاء صـورة الماضـي 
لعاقـات  مشـتركًا  تاريخـًا  شـهد 
إسـبانيا  مـع  سـواء  متكافئـة،  غيـر 
وسـائل  باقتـراح  وذلـك  فرنسـا،  أو 
علـى  الخافـات  لحـّل  جديـدة  وُسـبل 
تّوفـره  وإنسـاني  حقوقـي  أسـاس 
الدوليـة.  االنتقاليـة  العدالـة  مبـادئ 
باألخطـاء  االعتـراف  ذلـك  ويتطّلـب 
السـلبية واالنتهـاكات،  والممارسـات 
المسـؤولية  تحديـد  علـى  والعمـل 
وإصـاح  والتعويـض  الضـرر  وجبـر 
بيـن  والعاقـات  القانونـي  النظـام 

لفرقـاء. ا
مسـاءلة  األمـر  يسـتهدف  وال 
السياسـات  وزر  وتحميلهـا  الشـعوب 
الهيمنـة  محـاوالت  أو  االسـتعمارية 
وفـرض  والعنصريـة  واالسـتعاء 
اآلخـر،  علـى  والخضـوع  االسـتتباع 
التفجيـر  صاعـق  نـزع  يتطّلـب  إنمـا 
عادلـة  وقانونيـة  إنسـانية  بتسـوية 
لتقّبـل  المواتيـة  الظـروف  بإنضـاج 
أسـاس  علـى  األمـد  طويلـة  حلـول 
الثـأر. أو  االنتقـام  وليـس  المصالحـة 
ونشـاط  جهـد  إلـى  ذلـك  ويحتـاج 
المجتمـع  لقطاعـات  واسـعين 
والفاعليـات  كافـة  المدنـي 
واالجتماعيـة  واألكاديميـة  الثقافيـة 
عـام دولـي  رأّي  لخلـق  واالقتصاديـة 
االنتقاليـة  العدالـة  مفهـوم  لبلـورة 
مـن  كجـزء  مكانـه  ليأخـذ  الدوليـة 
الدولي.ويمكـن  القانـون  قواعـد 
دوليـة  اتفاقيـة  مشـروع  اقتـراح 
لأمـم  العامـة  الجمعيـة  تتبّناهـا 
المتحـدة تبـادر إليـه الـدول المتضـررة 
دبلوماسـي  تحـّرك  مـن  كجـزء 
المجتمـع  فيـه  يسـهم  وقانونـي، 
للدبلوماسـّية  كُمكّمـل  المدنـي، 
مرجعيـة  إطـار  فـي  الرسـمية 
القيـم  لترصيـن  ووقائيـة  اسـتباقية 
اإلنسـانية والحوكمـة الرشـيدة علـى 

الكونـي. المسـتوى 

”العدالـة  مفهـوم  يتبلـور  لـم   
ليأخـذ  بعـد،  الدولّيـة”  االنتقالّيـة 
القانـون  قواعـد  مـن  كجـزء  مكانـه 
تفلـح جهـود  ولـم  المعاصـر.  الدولـي 
فـي  المتضـررة  الـدول  ومبـادرات 
لتبنـّي هـذا  الدولـي  المجتمـع  إقنـاع 
المفهـوم.  كمـا أن المجتمـع المدنـّي 
فيـه  بمـا  يبـادر،  لـم  الـدول  هـذه  فـي 
دبلوماسـية  إطـار  فـي  الكفايـة، 
للدبلوماسـية  موازيـة  شـعبية 
ضاغطـًا  عامـًا  رأيـًا  لينشـأ  الرسـمية 
ضميـر. محكمـة  إلـى  أقـرب  يكـون 
اعترفـت  قـد  ألمانيـا  وكانـت 
غـزو  فـي  االسـتعماري  بماضيهـا 
عـن  بمسـؤولياتها  وفرنسـا  ناميبيـا، 
أعلـن  كمـا   .1994 روانـدا  فـي  اإلبـادة 
إيمانويـل  الرئيـس  أن  اإلليزيـه  قصـر 
مـارس/آذار   3 فـي   اعتـرف  ماكـرون 
2021 بوجـود انتهـاكات وتعذيـب فـي 
علـي  المحامـي  ضحيتـه  راح  الجزائـر 
الفرنسـي  الجيـش  يـد  بومنجـل علـى 
جزائريـة  مطالبـات  مـن  جـزء  وهـو 
اعترفـت  كمـا  فرنسـي،  باعتـذار 
آالف  اختطـاف  بجريمـة  بلجيـكا 
خـال  العـرق  مختلطـّي  األطفـال 
أقـرت  وكذلـك  االسـتعمارية،  الحقبـة 
تجـارة  عـن  بمسـؤولياتها  هولنـدا 
االسـتعمارية.  الحقبـة  خـال  الرقيـق 
كل ذلـك يجعـل مـن التحـّرك لتقنيـن 
الدوليـة  االنتقاليـة  العدالـة  فكـرة 
العاقـات  لتنقيـة  ملحـة  ضـرورة 
المشـاكل  لحـّل  وخصوصـًا  الدوليـة، 

العالقـة. التاريخيـة 
االنتقاليـة  العدالـة  فلسـفة  تقـوم 

رئيسـية: مبـادئ  خمسـة  علـى 
فمـا  الحقيقـة،  كشـف  أولهـا، 
الـذي حصـل وكيـف ولمـاذا؟ إضافـة 
إلـى معرفـة الظـروف التـي تمـت بها 

االرتكابـات. تلـك 
ثانيهـا: المسـاءلة للمرتكبيـن الذين 

أصـدروا األوامر أو قامـوا بالتنفيذ.
المـادي  الضـرر  جبـر  ثالثهـا،   
حّيـة،  الذاكـرة  إلبقـاء  والمعنـوي 
الضحايـا  أسـماء  بإطـاق  خصوصـًا 
علـى األماكـن العامـة مثـل المـدارس 
والسـاحات  والنـوادي  والمكتبـات 
تذكاريـة،  نصـب  وإقامـة  والشـوارع، 
الذكريـات  تلـك  تذهـب  ال  كـي 
بـل  النسـيان،  دائـرة  إلـى  الماسـأوية 
والذاكـرة. الضـوء  دائـرة  فـي  تبقـى 
أو  الضحايـا  تعويـض  رابعهـا، 
أذى  مـن  بهـم  لحـق  عمـا  عوائلهـم 

وأضـرار. وغبـن  وألـم 
األنظمـة  إصـاح  خامسـها، 
كـي  واألمنيـة  والقضائيـة  القانونيـة 

حصـل. مـا  يتكـرر  ال 
جانبيـن،  فـي  الهـدف  ويتّركـز 
المرتكبيـن  إفـات  عـدم  فـي  األول: 

الجرائـم  تلـك  مثـل  ألن  العقـاب  مـن 
والثانـي:  بالتقـادم،  تسـقط  ال 
الشـامل  بمعناهـا  المصالحـة  تحقيـق 
وقضائيـة  قانونيـة  إجـراءات  عبـر 
وثقافيـة  واقتصاديـة  واجتماعيـة 
وسياسـية وغيرهـا، وبالطبـع فليـس 
االنتقـام،  االنتقاليـة  العدالـة  هـدف 
انتقاميـة،  عدالـة  سـتكون  وإاّل 
تسـويات  إلـى  الوصـول  هـو  وإنمـا 
التعايـش  لتحقيـق  مجتمعيـة 
السياسـية  الحيـاة  وترميـم  السـلمي 
والسـام  التسـامح  لمبـادئ  وفقـًا 
لحـل  العنـف وسـيلة  اسـتخدام  ونبـذ 
اإلنسـان. حقـوق  واحتـرام  الخافـات 
العدالـة  تطبيقـات  كانـت  وإذا 
الحـرب  ُبعيـد  بـدأت  االنتقاليـة 
خـال  وتطـوّرت  الثانيـة  العالميـة 
حيـث  الماضـي  القـرن  نصـف 
دول  مـن  العديـد  بتجـارب  اغتنـت 
الشـرقية  وأوروبـا  الاتينيـة  أمريـكا 
البلـدان  وبعـض  أفريقيـا  وجنـوب 
فـإن  المغـرب،  والسـيما  العربيـة 
ُبعـدًا  يكتسـب  المفهـوم  هـذا 
يشـمل  ال  أنـه  بمعنـى  اليـوم،  دولّيـًا 
االرتكابـات التـي حصلـت داخـل دولـة 
مـا، بـل ارتكابـات قامـت بهـا دولـة ضد 
أخـرى. دولـة  فـي  مجتمـع  أو  شـعب 
آثـار  معالجـة  بذلـك  المقصـود 
والجرائـم  والتجـاوزات  االنتهـاكات 
المسـتوى  علـى  اإلنسـان  لحقـوق 
الـذي  ذاتـه  هـو  والهـدف  الدولـي، 
االنتقاليـة  العدالـة  مبـادئ  جسـدته 
علـى المسـتوى الوطنـي، ويتّلخـص 
الشـاملة  المصالحـة  إلـى  بالوصـول 
وترميـم  الـدول  بيـن  الحيـاة  وتنقيـة 
عاقاتهـا  وتحسـينها بحـّل المشـاكل 
الماضـي  ارتكابـات  عـن  الناجمـة 
أو  االسـتعمارية  الهيمنـة  بسـبب 
النزاعـات  أو  الحـروب  أو  اإلحتـال 
بشـعوب  الضـرر  إلحـاق  سـبّبت  التـي 

لانتهـاك. تعّرضـت  التـي  البلـدان 
دولـة منتهكة

مبـادرة  إلـى  اإلشـارة  ويمكـن 
بالتقديـر،  جديـرة  رائـدة  مغربّيـة 
ينشـط  الزمـن  مـن  ونيـف  عقـد  فمنـذ 
أجـل  مـن  المشـتركة  الذاكـرة  ”مركـز 
للوصـول  والسـام”،  الديمقراطيـة 
مؤسسـات  تتبّناهـا  صيغـة  إلـى 
الدولـة  فـي  المدنـي  المجتمـع 
الـدول  وفـي  حقوقهـا  المنتَهَكـة 
ضمـن  وذلـك  للحقـوق،  المنتِهَكـة 
دولـي.  وقانونـي  حقوقـي  حـراك 
طنجـة”  ”إعـان  فـي  عنـه  التعبيـر  تـم 
بإشـراك  لمدونـة  تأصيلّيـة  كخلفّيـة 
قاعـدة  علـى  الطرفيـن  مـن  الفرقـاء 
وحقـوق  اإلنسـاني  المشـترك 

. ن نسـا إل ا
اليـوم  حظيـت  التـي  والمبـادرة، 
بدعـم جهـات حقوقّيـة مغربيـة هـي 

د. عبد الحسين شعبان

 العدالة اإلنتقالية الدولية
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 نعـم، عـادت حركـة طالبـان اإلرهابيـة بطبعـة جديـدة، منقحـة ومزيـدة، هـذه 
المـرة . 

كان اسـمها األول »حركـة المجاهديـن األفغـان« التـي هزمـت دولـة كبـرى 
والسـعوديةوغيرهما،  أمريـكا  بدعـم   ، السـوڤييتي  االتحـاد  اسـمها  كان 
وأمـس تمـت هزيمـة دولـة كبـرى ثانيـة هـي الواليـات المتحـدة وحليفاتهـا 
الغربيات ،  با قتال! وهرب الرئيس األفغاني أشرف غني وكبار المسؤولين 

والمتعاونـون مـن األفغـان . 
الجمعـة    يـوم  فجـر  السـيطرة  لطالبـان  تمـت  حيـث  الماضـي  األسـبوع  طيلـة  األخبـار  تابعـت   
13 / 8 / 2021 علـى كابـل العاصمـة، لكننـي لـم أشـاهد امـرأة واحـدة ، حتـى بالحجـاب ، فـي شـوارع 
االعتـداء  وعـدم  الشـخصية  الحريـات  سـتحترم  بأنهـا  طالبـان  ادعـاءات  رغـم  األفغانيـة  العاصمـة 
علـى المدنييـن ، وشـرطها الوحيـد هـو ارتـداء الحجـاب ! وبـداًل مـن هـذا انتعشـت تجـارة الحجـاب  
يرتديـه مقاتلـو  الـذي  المحلـي  الـزي األفغانـي  المدنيـة ولبسـوا  الرجـال بدالتهـم  والنقـاب وخلـع 

 . الحركـة 
آلـت  لًمـا  »مرتاحتـان«  وإيـران  روسـيا 
حبـًا  ليـس  وهـذا  هنـاك،  األمـور  إليـه 
بطالبـان ، لكـن نكايـة بالواليـات المتحـدة 
األمريكيـة علـى ضـوء الصـراع اإلقليمـي 
وروسـيا  إيـران  بيـن  خصوصـًا   ، والدولـي 

 . ثانيـة  جهـة  مـن  وأمريـكا  جهـة  مـن 
هـذه  يسـتحق  ال  األفغانـي  الشـعب 
حاكميـه  أيـدي  علـى  القاسـية  المعانـاة 
سـبعينات  منتصـف  منـذ   ، »محرريـه«  أو 

 . اليـوم  حتـى  الماضـي  القـرن 
روسـيا وأمريـكا تنابزتـا بشـكل مباشـر مسـاء ذلـك اليـوم : موسـكو وصفـت واشـنطن بالفاشـلة 
المـدة  ضعـف  أفغانسـتان  فـي  بقينـا  نحـن  بـل   : بالقـول  الثانيـة  وردت  األفغانيـة  سياسـتها  فـي 

التـي بقيتـم فيهـا هنـاك !
حسـناً ، صـار النجـاح العسـكري والسياسـي يقـاس بعـدد أيـام االحتـال إذن . 

الوجـه اآلخـر للظاهـرة الطالبانيـة هـو مـا سـتحمله األيـام المقبلـة من اسـتقطاب رجعي إرهابي، 
 ، المنبـوذة  الدولـة  أفغانسـتان  فـي  بالتجمـع  وأخواتهمـا  وداعـش  القاعـدة  كتائـب  بـدأت  حيـث 
لصناعـة بـؤرة إرهابيـة بدعـم پاكسـتاني روسـي إيرانـي  تركـي، وتمهيـد األرض والسـماء لزعزعـة 
األمـن اإلقليمـي ، المزعـزع أصـًا فـي الشـرق األوسـط، وفـي القلـب منـه األنظمـة العربيـة ، التـي 
غيـر  صعيـد  أي  علـى  القـوة  مـن  شـيئًا  تملـك  وال  واالقتصـادي،  العسـكري  ضعفهـا  مـن  تعانـي 

قـوة القمـع الداخلـي لشـعوبها المقهـورة . 
السـام للشـعب األفغانـي وشـعوب المنطقـة والعالـم .
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