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بيان املنتدى العراقي ملنظامت حقوق االنسان 
مبناسبة الذكرى )71( لإلعالن العاملي لحقوق االنسان

 دعوة

تدعو أرسة تحرير مجلة املنتدى 

العراقي جمعيات ونشطاء حقوق 

اإلنسان ومنظامت املجتمع املدين 

والقانون لنرش مقاالتهم

 وبحوثهم يف املجلة .

   يصــادف اليــوم 10 / 12/ 2019 الذكــرى الواحــدة والســبعون لإلعــالن العاملــي لحقــوق االنســان ، تلــك 
الوثيقــة التاريخيــة األهــم لحركــة حقــوق االنســان عــى مــدى التاريــخ ، وصــاغ هــذا االعــالن ممثلــون مــن 
مختلــف الخلفيــات القانونيــة واالجتامعيــة والثقافيــة مــن قبــل العديــد مــن دول العــامل ، ويعتــر بحــق وثيقــة 
حقوقيــة إنســانية أشــبه بخارطــة طريــق لتحقيــق الحريــة واملســاواة والدميقراطيــة لــكل األفــراد واملجتمعــات 
يف العــامل ، ويعتــر ذلــك اإلنجــاز األول الــذي يحظــى باإلجــامع الــدويل عــى مبــادئ حقــوق اإلنســان والحريات  

العامــة والخاصــة والحقــوق الطبيعيــة والوضعيــة .

   فقد جاء يف ديباجة اإلعالن :

- ملــا كان القــرار مبــا لجميــع أعضــاء االرسة البرشيــة مــن كرامــة أصيلــة فيهــم مــن حقــوق متســاوية وثابتــة 
يشــكل أســاس الحريــة والعــدل والســالم يف العــامل ، وملــا كان تجاهــل حقــوق االنســان وازدراؤهــا قــد أفضيــا 
ــرأي والعقيــدة  اىل اعــامال ثــارت بربريتهــا الضمــر االنســاين ، وكان البــرش يتطلــع اىل عــامل تســوده حريــة ال

والفكــر بعيــدا عــن الخــوف والفاقــة ... الــخ .

  فجاء يف املادة االوىل :

ــدان  ــل والوج ــوا العق ــد وهب ــم ق ــوق ، وه ــة والحق ــاويني يف الكرام ــرارا ً ومتس ــاس اح ــع الن ــد جمي - يول
ــاء . ــروح االخ ــا ب ــم بعض ــوا بعضه ــم ان يعامل وعليه

  كام جاء يف املادة الثالثة :

- لكل فرد حق يف الحياة والحرية ويف املأمن عى شخصه .

ــل  ــن اج ــا م ــا بينه ــابق يف م ــرة تتس ــدول املتح ــادة وان ال ــن ٣0 م ــون م ــالن يتك ــذا اإلع    وإذا كان ه
ــة شــعوبهم ومواطنيهــم ،  ــة ورفاهي تحقيــق وانجــاز العــدد األكــر مــن مــواد هــذا الوثيقــة مــن اجــل حري
لكــن نشــهد بــأىس شــديد مــا يحــدث يف عراقنــا املــأزوم عكــس ذلــك متامــاً ، إذ هنــاك نهــج منظــم وواســع 
النتهــاكات حقــوق االنســان االساســية التــي يقرهــا هــذا اإلعــالن ، واملكفولــة أيضــاً يف الدســتور العراقــي لســنة 
200٥ ، بالرغــم مــن ان العــراق كونــه عضــو مؤســس لألمــم املتحــدة وموقــع عــى االعــالن العاملــي وأغلبيــة 

املواثيــق والعهــود  الدوليــة .

ــرايف  ــر دميوغ ــر وتغي ــال وتهج ــالت انف ــة وحم ــادة جامعي ــل واب ــن قت ــة م ــاكات الفّض ــل االنته    يف ظ
وتغييــب وخطــف واعتقــال وتعذيــب ملئــات اآلالف مــن املواطنــني ، باإلضافــة اىل اإلنتهــاكات الصارخــة إزاء 
القوميــات وأتبــاع الديانــات واملذاهــب واإلخــالل مببــدئ املواطنــة واملســاواة وحقــوق املــرأة والطفــل ومــا 
ــقوط  ــد س ــل وبع ــراق قب ــلطة يف الع ــى الس ــة ع ــات املتعاقب ــني يف الحكوم ــني واملثقف ــه اإلعالمي ــرض ل يتع
ــل  ــات دون ح ــم االزم ــة وتفاق ــاع العام ــور االوض ــتمر تده ــام 200٣ ، اس ــد يف ع ــوري البائ ــام الدكتات النظ
ومامرســة سياســة التمييــز والتهميــش يف البــالد جــاءت انتفاضــة ترشيــن الشــبابية 2019 ، لتعلــن عــن رفضهــا 
واســتنكارها لكافــة االنتهــاكات الواســعة لحقــوق االنســان وارصارهــا عــى التغيــر واالصــالح الجــذري وانهــاء 
املحاصصــة السياســية الطائفيــة واالثنيــة ، ورفضهــا للتدخــالت املســتمرة االقليميــة والدوليــة يف شــؤون العــراق 
الداخليــة واالرساع يف تشــكيل حكومــة مؤقتــة الجــراء انتخابــات مبكــرة ملجلــس النــواب العراقــي وســَن قانــون 

جديــد للدســتور العراقــي .

ــة  ــلطات الحكومي ــأت الس ــلمية لج ــات الس ــعبي واإلعتصام ــراك الش ــب الح ــذ مطالي ــن تنفي ــدالً م    وب
ومليشــياتها اىل اســتخدام العنــف املفــرط بحــق املتظاهريــن منــذ بدايــة شــهر ترشيــن االول ولغايــة اصــدار 
هــذا البيــان ، مــام ادى اىل استشــهاد )4٣٣( متظاهــر .. واكــر مــن )20.000( جريــح بينهــم )٣000( معــوق 
ــوق  ــة حق ــات مفوضي ــب احصائي ــني حس ــطني واإلعالمي ــاف الناش ــعة وإختط ــاالت الواس ــة اىل اإلعتق ، اضاف
االنســان العراقيــة يف تقريرهــم األخــر قبــل ايــام ، وكــام جــاء يف االدانــة الرصيحــة لكلمــة الســيدة هينيــس 
بالســخارت ممثلــة االمــم املتحــدة يف العــراق امــام مجلــس االمــن يــوم ٣ / 12 / 2019 ، التــي ادانــت 
بقــوة الســلطات العراقيــة ومليشــياتها يف اســتعامل القــوة املفرطــة ضــد املتضاهريــن الســلميني واكــدت عــى 
الــرورة القصــوى للتحقيــق واملســائلة التامــة والعادلــة إلســتخدام الســالح الحــي والقنابــل املســيلة للدمــوع 
وعمليــات القتــل والخطــف واإلعتقــاالت وتقديــم العنــارص التــي اطلقــت النــار عــى املتظاهريــن الســلميني 

ومــن اعطــى االوامــر بذلــك واحالتهــم اىل القضــاء العــادل .

   إننــا يف املنتــدى العراقــي ملنظــامت حقــوق اإلنســان يف الوقــت الــذي نقــدر عاليــاً الــدور البــارز للشــباب 
والنســاء يف الحــراك الشــعبي وصمودهــم ، نديــن ونســتنكر كل أعــامل العنــف الدمــوي واإلنتهــاكات الصارخــة 
لحقــوق اإلنســان يف املظاهــرات الســلمية وتضحياتهــم الجســيمة مــن أجــل الحــق يف الحيــاة األمنــة والعيــش 
ــادات  ــات واإلتح ــدين والجمعي ــع امل ــة واملجتم ــامت الحقوقي ــو املنظ ــر ، ندع ــرأي والتعب ــة ال ــم وحري الكري
والنقابــات املهنيــة والــرأي العــام العراقــي والــدويل للتضامــن مــع املتظاهريــن البواســل يف مطاليبهــم املرشوعة 
ــة  ــة ورسق ــر املنشــود ، والقضــاء عــى الفســاد الشــامل واملحاصصــة املقيت ــة إلجــراء االصــالح والتغي والعادل
املــال العــام واســرجاعها ومعالجــة مشــاكل الخدمــات االساســية ال ســيام الكهربــاء واملــاء والســكن والصحــة 

والبيئــة والتعليــم والبطالــة املتفشــية ، وحــرص الســالح بيــد الدولــة ومنــع اي مظاهــر مســلحة يف العــراق .

املجد والخلود لشهداء العراق واإلنتفاضة الترشينية .. والشفاء العاجل لكاقة الجرحى واملصابني
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     بتاريــخ 1٣ كانــون األول / ينايــر 2019 ُعقــد اجتــامع 
ــان يف  ــوق اإلنس ــامت حق ــي ملنظ ــدى العراق ــع للمنت موس
ــت  ــالً تح ــه 1٨ زمي ــارك في ــل ش ــة اربي ــكاوة يف محافظ عن
شــعار » يف الذكــرى 71 لصــدور اإلعــالن العاملــي لحقــوق 
ــاع  ــة والدف ــة الحقوقي ــيط الحرك ــل تنش ــن اج ــان م اإلنس
عــن الحريــات العامــة وإدانــة االنتهــاكات ضــد املنتفضــني 

والتضامــن الكـــــامل مــع  مطالبـــهم املرشوعــة ». 

ــة  ــق زنگن ــد الخال ــدى عب ــام للمنت ــق الع ــح املنس    افتت
تكرميــاً  حــداد  دقيقــة  بالوقــوف  الصباحيــة  الجلســة 
انتفاضتــه  انطــالق  منــذ  العراقــي  الشــعب  لشــهداء 

.  2019 اكتوبــر  األول/  ترشيــن  يف  املقدامــة 

ــن  ــع وتضم ــامع املوس ــل االجت ــدول عم ــرح ج ــم ط    ث
ــل :  ــي عم ورقت

تحــت  زنگنــة  الخالــق  عبــد  الزميــل  قدمهــا  األوىل     
عنــوان االنتهــاكات الفّضــة لحقــوق اإلنســان يف العــراق 
والثانيــة   ، الباســلة  ترشيــن  انتفاضــة  انطــالق  إىل  أدت 
عنــوان  تحــت  كاظــم حبيــب  الدكتــور  الزميــل  قدمهــا 
املســتقبلية  واآلفــاق  الشــبابية  األول  ترشيــن  انتفاضــة 
للعــراق .. ثــم شــارك الحضــور مبناقشــة الورقتــني وتقديــم 
األفــكار واملالحظــات املفيــدة إلغنائهــام واللتــني ســتنرشان 

ــدى . ــن املنت ــدر ع ــاص يص ــراس خ يف ك

ــة  ــام أهمي ــق الع ــرح املنس ــر ط ــد الظه ــة بع    ويف جلس
ــز  ــره وتعزي ــدى وســبل تطوي ورضورة مناقشــة وضــع املنت
ــرح  ــم ط ــان ، ث ــوق اإلنس ــل حق ــن اج ــال م دوره يف النض
الدكتــور غالــب العــاين والســيد حميــد مــراد رؤيتيهــام 
للصعوبــات واملعوقــات وضعــف النشــاط التــي رافقــت 
عمــل املنتــدى خــالل الفــرة بــني املؤمتــر الثــاين واالجتــامع 
العمــل  مبكتــب  وعالقتهــم  صلتهــم  وضعــف   ، املوســع 
ــر  ــة ورضورة تغي ــاروا إىل أهمي ــام أش ــام ، ك ــق الع واملنس
ــل  ــة عم ــجم وطبيع ــا ينس ــه مب ــدى وعضويت ــة املنت هيكلي

ــوق اإلنســان ، وان  ــاره ســقفاً ملنظــامت حق ــدى باعتب املنت
املؤمتــر القــادم الــذي ســيعقد يف عــام 2020 ســيقدم رؤيــا 
حــول ســبل تغيــر واقــع املنتــدى وتطويــره وتنشــيطه 
النشــاطات  البلــد ملثــل هــذه  يتناغــم مــع حاجــة  مبــا 

الروريــة . 

   ثــم طــرح املنســق العــام والدكتــور كاظــم حبيــب 
رؤيتيهــام حــول واقــع املنتــدى ورضورة ان تكــون عضويتــه 
مقتــرصة عــى منظــامت حقــوق اإلنســان والتــي تبــدي 
اســتعداداً جــاداً للعمــل وابــراز دور املنتــدى يف الدفــاع عــن 

حقــوق اإلنســان والتنويــر . 

   بعدهــا ناقــش املشــاركون يف االجتــامع املوســع بحيويــة 
املالحظــات النقديــة التــي جــرى بصددهــا اتفــاق عــام عــى 
ــه  ــل ، ورضورة ازالت ــح يف العم ــور واض ــر وقص ــود تقص وج
النهــوض باملهــامت  القادمــة وإرصارهــم عــى  الفــرة  يف 

ــة . ــانية النبيل ــة اإلنس الحقوقي

ــر  ــزاز الكب ــم عــن االعت ــد عــر الحضــور يف مداخالته    لق
الكرامــة  انتفاضــة  فجــروا  الــذي  البواســل  باملنتفضــني 
واملحاصصــة  بالطائفيــة  املســتباح  الوطــن  واســتعادة 
والتمييــز والفســاد والتدخــالت الخارجيــة ، وعــروا عــن 
شــجبهم وحزنهــم الشــديد لســقوط مئــات الشــهداء واآلالف 
ــوا  ــني وطالب ــني واملعتقل ــني واملختطف ــى واملعوق ــن الجرح م
اصــدر  ومــن  الجرائــم  ارتكــب  مــن  مبالحقــة ومحاســبة 
األوامــر بحــق املنتفضــني وتحريــر املختطفــني وإطــالق رساح 
املعتقلــني ورفــض العمليــات اإلجراميــة التــي متارســها قــوى 
الدولــة العميقــة وبعــض األجهــزة األمنيــة وامليليشــيات 
ــدرة الشــعب  ــم بق ــن ثقته ــون ع ــر املجتمع املســلحة .. وع
املنتفــض عــى تحقيــق كامــل املطالــب العادلــة واملرشوعــة 

للمنتفضــني الشــبيبة وعمــوم الشــعب . 

املنتــدى العراقي ملنظامت حقوق اإلنســان

 بالغ صادر عن االجتامع املوسع 
للمنتدى العراقي ملنظامت حقوق اإلنسان
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الرســمية  الدولــة 
ويف  بــل  فحســب 
ــة. ــة العميق الدول

هيكليـــــــة  إن 
وقيــادة االنتفاضــة 
ان  يفتـــــــــــرض 
ــم  ــن رح ــق م تنبث

وممــن  االنتفاضــة  يف  املشــاركة  القــوى 
للطائفيــة  املناهــض  العمــل  يف  ســاهموا 
والفســاد عــى امتــداد الســنوات املنرصمــة 
النضاليــة  للهبــات  واملنظمــة  واملحركــة 
وقيــادة  هيكليــة  تشــكيل  إن  الســابقة، 
التنظيــم  تأمــني  يف  االنتفاضــة ستســاهم 
ــل  ــدة إرادة وعم ــق وح ــيق وتحقي والتنس
قــوى االنتفاضــة يف مســرتها املظفــرة، إذ مل 
تعــد هــذه املهمــة الكبــرة مســألة كامليــة، 
بســبب  وعاجلــة،  ملحــة  مهمــة  بــل 
تكتيــكات  يف  والرسيــع  الجــاد  التحــول 
ــن  ــا ع ــدم تورعه ــن ع ــادة وع ــوى املض الق
ــرة  ــة املدم اســتخدام كل األســاليب الدموي
ورضب  االنتفاضــة  وتصفيــة  مواجهــة  يف 

قواهــا الفاعلــة .

ــاً  ــة أيض ــة امللح ــأ الحاج ــا تنش ــن هن م
املســتعدة  القــوى  بــكل  االســتعانة  إىل 
للمشــاركة يف النضــال الثــوري وزجهــا يف 
ــذت  ــد تفول ــة القــوى الحاكمــة ، لق مواجه
معمعــان  يف  الراهنــة  التاريخيــة  الكتلــة 
النضــال الســلمي والدامــي، وهــي القــادرة 
عــى تحقيــق النــرص، رغــم كل املخاطــر 
التــي  والخارجيــة  الداخليــة  واملؤامــرات 
تحيــط بهــا، فوعــي الثــوار وجاهزيتهــم 
محــدودة  غــر  للنضــال  الســلمية 

. واســتثنائية 

إن بلــورة هيكليــة وقيــادة االنتفاضــة، 
واألهــداف،  املهــامت  تبلــور  واقــع  مــع 
االحتجــاج  ســقف  رفــع  يف  سيســهامن 
مواجهــة  يف  للعنــف  الرافــض  الــدويل 
أقــى  وتقديــم  الســلميني  املنتفضــني 
ومامرســة  واملعنــوي  الســيايس  الدعــم 
العراقيــة  الدولــة  عــى  الضغــط  أقــى 
ــتجابة  ــرض االس ــلطاتها وف ــكل س ــة ب التابع
ــة ،  ــة واملرشوع ــني العادل ــب املنتفض ملطال
واالنتفاضــة بحاجــة ماســة اىل هــذا الدعــم 
الــدويل وتأييــد الــرأي العــام العاملــي .

 نحو تشكيل هيكلية تنظيمية للكتلة التاريخية القادرة عى تحقيق 
النرص والتغير الشامل

عــن  يتحــدث  مــن  متامــاً  يخطــئ   
الشــبيبة  النتفاضــة  الرصفــة  العفويــة 
الباســلة يف األول مــن ترشيــن  العراقيــة 
ليســت  بأنهــا  ويعتقــد   2019 األول 
ــاءة  ــم اإلس ــن تراك ــة م ــة هائل ــاً لكمي نتاج
وهويــة  الوطنيــة  للكرامــة  املســتمرة 
والعصبــي  النفــي  والضغــط  املواطنــة 
بــأرسه،  املجتمــع  عــى  واالجتامعــي 
عــى  منهــم  والنســوة  الشــبيبة،  الســيام 
بــني  املفــرط  التمييــز  ومــن  الخصــوص، 
القوميــة  أســاس  عــى  املجتمــع  أفــراد 
ــائرية  ــة والعش ــب والحزبي ــن واملذه والدي
املســترشي  النهــب  ومــن  واملناطقيــة، 
النفطيــة  وثروتــه  املاليــة  البلــد  ملــوارد 
واملعوزيــن  والفقــراء  الشــعب  وقــوت 
ــوص،  ــه الخص ــى وج ــم ع ــني منه والكادح
ــة  ــدات خارجي ــة ألجن ــة التام ــن التبعي وم
واســتقالل  ســيادته  الوطــن  افقــدت 
وشــؤونه  والخارجيــة  الداخليــة  قراراتــه 
واالجتامعيــة،  واالقتصاديــة  السياســية 
ومــن الفعــل املدمــر لإلنســان العراقــي 
الثــالث  بســلطاتها  الدولــة  ودور  ودوره 
وشــؤون املجتمــع مــن جانــب امليليشــيات 
جــزءاً  باعتبارهــا  املســلحة،  الطائفيــة 
الدولــة  لقــوى وهيكليــة  أساســياً فاعــالً 
ــة الشــديدة  ــة وتشــكيالتها املافياوي العميق
ــات  ــع املافي ــرك م ــل املش ــابك والعم التش
ــك  ــة ، يضــاف إىل كل ذل ــة والدولي اإلقليمي
مــن  الشــبيبة  الســيام   ، البــرش  معانــاة 
ــة يف الوطــن ومــن  ــة والفقــر والغرب البطال
غيــاب التنميــة بشــكل تــام ونقــص شــديد 
ــية، كل ذلــك  ــات األساس ــم للخدم ومتفاق
عــى  والواعيــة  املدنيــة  الشــبيبة  حــرك 
امتــداد الســنوات املنرصمــة منــذ اإلطاحــة 
البعــث املجرمــة،  الخارجيــة بدكتاتوريــة 
فهبــت بــني فــرة وأخــرى ضــد النظــام 
قــوى  أنتجتــه  الــذي  الفاســد  الطائفــي 
للعــراق  الريطــاين   - األمريــي  االحتــالل 
ومبســاهمة مــن بعــض دول الجــوار والقوى 
الطائفيةاملحليــة الفاســدة ، وكل هبــة مــن 
هبــات الشــبيبة املدنيــة واملؤمنــة املتتاليــة 
والوعــود  والنــار  بالحديــد  جوبهــت 
الكاذبــة وباســتمرار مامرســة نفــس النهــج 
ــة العظمــى  الســيايس العــدواين إزاء الغالبي
مــن املجتمــع ، وزاد يف الطــني بلــة مــا نجــم 
ــاد  ــة والفس ــات الطائفي ــك السياس ــن تل ع
إجرامــي  تفريــط  مــن  والشــامل  العــام 
التنفيذيــة ومجلــس  الســلطة  قبــل  مــن 
باجتياحــه  والســامح  بالبــالد  النــواب 

وســبي واغتصــاب وقتــل بنــات وأبنــاء شــعبنا 
ــات  ــل عصاب ــي احتلــت مــن قب يف املناطــق الت
وتدمــر  أموالــه  ونهــب  اإلجراميــة  داعــش 

أو رسقتــه. الحضــاري  تراثــه 

ــت  ــة لعب ــنوات املنرصم ــداد الس ــى امت وع
والقــوى  الدميقراطيــة،   املدنيــة  القــوى 
ادركــت  التــي  الصدريــني،  الدينيــة، الســيام 
التــي  السياســات  عــن  الناجمــة  املخاطــر 
متارســها قــوى النظــام عــى الدولــة واملجتمــع، 
يف  النضاليــة  الهبــات  يف  البــارز  دورهــا 
ــر هــذا الراكــم الكمــي  ــة، وّف الســنوات الفائت
والشــبيبة  عمومــاً  الشــعب  معانــاة  مــن 
خصوصــاً يف لحظــة تاريخيــة اســتثنائية حاســمة 
كيفيــة  أو  حالــة  إىل  التحــول  مســتلزمات 
جديــدة ســمح لنهــوض فعــل جبــار مفعــم 
بالحــس الوطنــي والوعــي الواقعــي مبــا يواجــه 
املجتمــع ، وكانــت الشــبيبة الباســلة، التــي 
عانــت األمريــن خــالل الســنوات املنرصمــة، 
الثوريــة،  للحركــة  الفعليــة  الحاملــة  هــي 
لالنتفاضــة والتغيــر، وهــي الحركــة العابــرة 
والجنــس  واملذاهــب  والديانــات  للقوميــات 

وكل مــا يفــرق الشــعب ويؤذيــه .

الفــرة  خــالل  العــراق  يف  حصــل  مــا  إن 
مريــرة  نضاليــة  نتــاج عمليــة  الفائتــة هــو 
ــة ســرورة وصــرورة غــر  ــا عملي ــة ، إنه طويل
الشــبايب  االنفجــار  فجائيــة  رغــم  منقطعــة 
وعظمــة الحــراك الثــوري واالســتعداد الشــبايب 
ــن هــزَّا  ــة اللذي ــدام والتضحي ــل عــى اإلق الهائ
ــن  ــزل األرض م ــة وزلزل ــوى الحاكم ــرش الق ع
تحــت أقدامهــا واطــار صوابهــا فبــدأت تر ب 
ــامل،  ــني وذات الش ــار ذات اليم ــد والن بالحدي
فســقط الشــهداء باملئــات والجرحــى واملعاقــني 

بــاآلالف وكذلــك املعتقلــني واملختطفــني .

وإذ بــدأت االنتفاضــة يف الفاتــح مــن اكتوبــر 
2019 فــأن عوامــل انفجارهــا اقــدم مــن ذلــك 
أمــام  اليــوم  تقــف  إنهــا  كــام  أوال،  بكثــر 
مهــامت جديــدة ال يكفــي ان تتحــدد فيهــا 
ــي تواجــه االنتفاضــة،  املهــامت واألهــداف الت
ــل وشــعبية  ــي مل تعــد شــبابية فحســب ، ب الت
إذ كســبت إليهــا املاليــني مــن النســاء والرجــال 
أيضــا، مــع بقــاء الشــبيبة قلبهــا النابــض وعقلها 
املحــرك ، بــل يســتوجب اوضــع البــالد الراهــن 
ــى إدارة  ــادرة ع ــة ق ــة تنظيمي ــور ة هيكلي بل
ــى  ــادرة ع ــادة ق ــة، قي ــل االنتفاض ــة وفع حرك
ــة  ــا ومســاراتها الراهن ــد قواه ــا وتوحي توجيهه
ــى  ــار ع ــب االنتص ــا يصع ــة، إذ بدونه والقادم
يف  ال  واملنظمــة  لالنتفاضــة  املضــادة  القــوى 

د. كاظم حبيب
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ــة الخــالين  ــي اقتحمــت منطق ــارص املســلحة الت  العن
وجــرس الســنك وهــي تطلــق الرصــاص الحــي عــى 
املتظاهريــن العــزل تثبــت بالدليــل امللمــوس انهــا ترفض 
املطالبــة بالحــق وتتعــارض مــع الســلمية التــي يتمســك 
ــأن ال  ــل أيضــا ب ــت بالدلي ــا تثب ــا املتظاهــر ، كــام انه به
دولــة يف العــراق ، واالنفــالت األمنــي يوضــح أيضــا 
ــا  ــد أنه ــة تعتق ــات حكومي ــن جه التواطــيء الواضــح م
بغــض النظــر وعــدم التصــدي لدخــول ســيارات تحمــل 

ــطة  ــة ومتوس ــلحة خفيف ــون أس ــم يحمل ــرة ( وه ــذه امل ــني ) ه ــر ملثم ــخاص غ أش
والســيارات تحمــل أرقــام حكوميــة ميكــن معهــا معرفــة الجهــة التــي تعمــل بهــا مــن 
دوائــر املــرور املختصــة ، كــام تظهــر األفــالم صــور واضحــة للقتلــة الذيــن ولغــوا بدمــاء 
العراقيــني مــا يجعــل مهمــة الجهــات التحقيقيــة والقضــاء أمــام مســؤولياتهم الوطنيــة 

ــة ضدهــم . ــة والرادع ــة الرسيع ــراءات القانوني ــاذ اإلج ــة باتخ والقانوني
ــارص  ــدل عــى وجــود عن ــي ســيتم تكرارهــا ت ــت والت ــي حصل ــادة الت وجرميــة االب
مــن بهائــم بعــض املجموعــات املســلحة التــي عملــت ومل تــزل مســتمرة عــى تخريــب 
ــل الســيايس ،  ــني والعم ــتور والقوان ــان بالدس ــدم األمي ــا وع ــا وتحديه ــة وإهانته الدول
ــو كانــت ذرة مــن العقــل الســليم لفكــرت إنهــا  ــاب العقــل واملنطــق لديهــا ، ول وغي
مل تكــن شــجاعة ورادعــة يف ترصفهــا أمنــا كانــت مبنتهــى الجــن والخســة حــني تواجــه 
شــباب ال ســالح لديهــم يحملــون علــم العــراق ويــرددون اســم العــراق فيواجهونهــم 
بالرصــاص الحــي ، وألن الكفــة غــر متعادلــة ) إذ لــو خــرج هــؤالء عــن ســلميتهم لــوىل 
القتلــة فــرارا والقــوا بســالحهم ( ، ولــو متــت املواجهــة التــي يريدونهــا لوقعــت تلــك 
ــا لتفكــر وأوامــر قياداتهــم املنحرفــة ، فالعراقــي حــني يقتــل العراقــي  البهائــم ضحاي
ــي  ــل الجرم ــذا الفع ــل ه ــو ملث ــن ال يدع ــرداد الوط ــه واس ــه بحقوق ــبب مطالبت بس

الشــنيع .
لقــد أشــارت املرجعيــة الدينيــة اىل فشــل الحكومــات املتعاقبــة يف إمكانيــة إدارتهــا 
برصيــح العبــارة ، كــام أعــرف الســيد املالــي وهــادي ألعامــري وقيــس الخزعــي إىل 
ــة وتنــايس حقــوق النــاس ، وانتشــار الفســاد بشــكل مــروع يف  فشــلهم يف إدارة الدول
مفاصــل الحكومــة ، وهــذا الفشــل ســببا رئيســيا دفــع الشــباب للتظاهــر يف كل أنحــاء 
العــراق ، فهــل الزلتــم تتمســكون بالدولــة الفاشــلة ، الدولة التي يتوســل رئيــس وزرائها 
دون خجــل مبجموعــة مســلحة أن تطلــق رساح ضابــط أمنــي كبــر تــم اختطافــه وســط 
بغــداد ، كــام أن تكــرار عمليــات االختطــاف والحجــز والتوقيــف غــر القضــايئ يــدل عى 
أنكــم تريــدون دولــة للميليشــيات تحكــم العــراق بالســالح والقــوة واإلرهــاب والعنــف 

وهــو ذات منهــج املقبــور صــدام ، فهــل انتــم عارفــون مــا متضــون إليــه ؟
احكمــوا العقــل وارجعــوا اىل الديــن وعاينــوا مــا صــار إليــه العــراق ، فمزيــد مــن 
ــح  ــن تنج ــم ، ول ــام كنت ــم ك ــن تعيدك ــورود ل ــر ال ــباب يف عم ــاء لش ــا والدم الضحاي
أفعالكــم يف دفــع الشــباب للخــروج عــن ســلميتهم ، هــل عاينتــم يف وجــوه الشــهداء 
املغدوريــن ، هــل نظرتــم يف وجــوه أهاليهــم وأطفالهــم اليتامــى ؟ أرحموا العــراق حتى 
ميكــن أن يرحمكــم الشــعب ويرحمكــم اللــه ، كونــوا مــع الحــق والحقــوق حتــى ميكــن 
أن نعيــد بنــاء دولــة عراقيــة يحكمهــا القانــون ويتســاوى فيهــا الجميــع بغــض النظــر 

عــن أديانهــم وقومياتهــم ومذاهبهــم واجناســهم وألوانهــم واعتقاداتهــم السياســية .
املزيــد مــن الشــهداء والجرحــى لــن يعــدل الكفــة معكــم ، فالتظاهــر الســلمي مل 
يعــد مقتــرصا عــى بغــداد ، والرصــاص لــن يكــون اللغــة الرادعــة أو املقنعــة ، ونحــن 
عــى أعتــاب ســنة قادمــة جديــدة ودخلنــا يف قــرن جديــد دعونــا نلحــق بركــب األمــم 
ــا  ــي نفتقده ــان الت ــة لإلنس ــاة الكرمي ــتلزمات الحي ــر كل مس ــي وتوف ــور التقن والتط
ــالبي  ــام ، وس ــال الع ــدين ورساق امل ــم الفاس ــوية لنحاك ــف س ــا نق ــراق ، دعون يف الع
قــوت الفقــراء ، لنجعــل القانــون هــو الحكــم ونحاســب القاتــل ومــن ســبب الجــروح 
والعاهــات بعدالــة مثلــام نحاســب الفاســد والفاشــل واملختلــس واملنتفــع ومــن تســبب 
ــذ الســالح  ــني ســوية ننب ــا نكــون عراقي ــام ، دعون ــال الع ــرط بامل ــروات وف بإهــدار ال
والرصــاص واملــوت مــن عقولنــا فقــد شــبعنا حــروب وخســارات وتراجــع إىل الــوراء ، 
أعيــدوا املخطوفــني إىل أهاليهــم ، لنعيــد العــراق للعراقيــني وافتحــوا صفحــة جديــدة 

للعــراق فأنــه يســتحق منــا األفضــل ( .

 املجموعات املسلحة التي تقتل 
الشباب العزل والسلميني

 فهل هم بحاجة اىل أرض جديدة يقيموا عليها ؟ 

هل هم بحاجة حقا اىل وطن بديل عن العراق ؟ 

الرصخــة واضحــة ومفهومــة أنّهــم يريــدون حقهــم يف الحيــاة والكرامــة 
ــن  ــوق ،  وط ــذه الحق ــن كل ه ــده م ــّم تجري ــن ت ــوق يف وط ــاواة والحق واملس
يتســاوى بــه العراقــي دون اعتبــار لقوميتــه أو دينــه أو مذهبــه أو انتامئــه الحــزيب 
أو العقائــدي ، فنحــن نعيــش يف بلــد ال يتســاوى فيــه العراقــي بســبب ديانتــه أو 

ــه . ــه أو مذهب قوميت

 وطــن يوفــر لقمــة العيــش الكرميــة ملاليــني الفقــراء واملحرومــني، ووطــن يوفــر 
ســقفا تعيــش تحتــه األرسة مثــل كل البــرش ، ووطــن يؤمــن املســتقبل ألطفالنــا 
وأجيالنــا املقبلــة ، ووطــن يوفــر رحلــة مدرســّية وكتابــا ومدرســة تليــق بالعــراق، 
وطــن يكــون املســؤول فيــه مواطنــا يتحّمــل وزر تحملــه املســؤولية التنفيذيــة أو 
ــا الدســتور  ــي نــص عليه ــات الت ــة ، وطــن يحــرم كل الحقــوق والحري الترشيعي
ولوائــح حقــوق اإلنســان ، وطــن يحــرم أدمّيــة اإلنســان ال قتله وخطفــه واحتجازه 

وترويعــه،  وطــن يحكمــه القانــون . 

وطــن يحــرم العلــم والعلــامء وأســاتذة الجامعــات ويوقــر األطبــاء ويواكــب 
ــايض  ــف الق ــة اإلنســان، وطــن ال يق ــن لخدم ــع الزم ــم ويتســابق م تطــور األم
ببــاب املســؤول وال يجتمــع بــداره وال يدخــل ضمــن الصفقــات السياســية وترتيب 
ــاب  ــرق ب ــن يط ــو م ــؤول ه ــه املس ــون في ــن يك ــية ، وط ــا وخش ــات ترفع األزم
القضــاء لتتــم محاســبته عــن كل ماجنتــه يــداه ، وطــن يكــون فيــه الســالح حــرصا 
بيــد القــوات املســلحة وكل تشــكيل أو تكويــن خــارج إطارهــا مهــام كان اســمه 
او شــكله انتهــاكا للحقــوق وتعديــا عــى الحريــات والســلم املجتمعــي وتخريبــا 
ــزاز  ــف واالبت ــاالت والخط ــات االغتي ــع كل مجموع ــن مين ــة، وط ــاة العراقي للحي
ــه  ــد في ــن يج ــع ، وط ــكان يف املجتم ــا م ــون له ــن أن يك ــطوة م ــع والس والروي
ــة ملقدراتهــم  وقدراتهــم ومواهبهــم وإبداعهــم،  ــة وتعليــام وتنمي ــا رعاي أطفالن
وطــن يرعــى الشــيوخ والعجائــز وينظــر نظــرة تليــق باملتقاعــد الــذي أفنــى عمره 
بخدمــة الدولــة مبــا يكفــل لــه الحيــاة الكرميــة ، وطــن ينهــي كل معانــاة النــاس 
بإنهــاء العنــف بــكل أشــكاله وصــوره داخــل البيــت أو املدرســة أو املجتمــع، وطن 
يوظــف مــوارده يف ســبيل خدمــة اإلنســان يعــرف فيــه العراقــي وارداته مــن مبالغ 
اإلنفــاق، وان تكــون الحكومــة مهــام كانــت عناويــن موظفيهــا ومســؤوليها خادمة 
للشــعب وأن تبــذل كل جهدهــا مــن اجــل أن توفــر مســتلزمات الخدمــات التــي 
توفرهــا باقــي األمــم والــدول لشــعوبها، وطــن يكــون فيــه املوظــف نزيهــا وعفيفا 
ومحرمــا وخادمــا للنــاس، وطــن يعلــن فيــه الفاشــل يف أي موقــع انــه يتنحــى عن 
ــه القــوات املســلحة  ــه، وطــن تكــون في مركــز القــرار وتتــم محاســبته ومحاكمت
واألجهــزة األمنيــة فيــه بصــف شــعبها وأهلهــا ال بصــف الحكومــة وتتصــدى لــكل 
مــن يريــد أن يتعــدى عــى الشــعب أو حرياتــه أو حقوقــه بوعــي وثقــة ، وطــن 

اســمه العــراق ..

ــد  ــورة بع ــتكون الص ــاذا س ــون؟ وم ــم ذاهب ــن انت ــال إىل أي ــم قلي ــل فكرت فه
موجــة الغــزوات املســلحة والجرائــم املرّوعــة التــي يــروح ضحيتهــا شــباب عــزل 
مــن خــرة العراقيــني ؟ وبعــد كل تلــك االغتيــاالت باألســلحة الكامتــة لألصــوات 
ــل  ــق؟ ه ــوت الح ــكات ص ــيتم إس ــل س ــوق ، ه ــب بالحق ــي تطال ــة الت العراقي
ــة واألمــان  ــم تغفــون يف بيوتكــم الدافئ ــال يف لحظــة وأنت ــم أنفســكم قلي راجعت
ــط بكــم يف أســباب أن يلتحــف الشــعب يف بغــداد وكل املحافظــات  ــذي يحي ال
الخيــم القامشــّية وبــرد الشــتاء ونقــص الخدمــات والــدواء ويتمّســك باملطالــب 
ــا وهــي  ــون أن أعــداد الضحاي الســلمّية رداً عــى الرصــاص واملــوت ؟ هــل تدرك
تتزايــد أنّكــم تســتبيحون دم العــراق ؟  شــباب ميــوت تحــت رصــاص حــي وقنابــل 
دخانيــة وكواتــم صوتيــة وأرس مفجوعــة بابنائهــا ويتامــى وأرامــل وقبــور تتمــدد 
اىل أيــن ؟ ؟ ، اســتعيدوا عقولكــم ولــو لحظــة وفكــروا يف مطلــب العراقيــني وهــم 
يرصخــون نحــن نريــد الوطــن، أعيــدوا لنــا العــراق املنهــوب واملســلوب واملفتــت 
واملشــتت، وبالســلمّية التــي يتمّســك بهــا الشــباب ســتنترص املحبــة عــى الرصاص 
والســالم عــى الكاتــم والتضحيــة عــى الهمجيــة والوعــي الــذي انتــرش اليــوم عــى 

قيــم التخلّــف والراجــع . 

ــم،  ــا الوطــن وســيعود شــئتم أم أبيت ــدوا لن لهــذا ســيبقى نشــيد العــراق أعي
ــات . ــر مــع كل هــذه التضحي وســيتعاىف العــراق بعــد كل هــذا املطــر والزمهري

 رصخة مدويَّة أطلقها 
العراقيون .. » نريد وطن « 

زهر كاظم عبود 
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ايديولوجــي  إطــار 
ممنهــج  غــر 

 unarticulated
هنــا  مــن   .ideology
»الرنجســية  تطــورت 
للفــرد  االجتامعيــة« 
ظاهــرة  )ليســت 
بالــرورة(،  ســلبية 
النفــور مــن  إىل حــد 

خيــار الــوالء لقيــادات فرديــة أو لتأطــر تنظيمــي 
ُملــزِم، واســتبداله بخيــار االنخــراط يف قيــادة جامعيــة 
أفقيــة ال رؤوس محــددة فيهــا إذ يصبــح الجميــع قادة 
ومؤثريــن، ويف الوقــت نفســه ينفــرون مــن الراتبيــات 
ــة عــى البعــض  ــح البعــض هيمن ــي متن ــة الت التقليدي
ــالً  ــة باتــت تشــكل بدي ــة الجامعي اآلخــر. هــذه الهوي
ــالً  ــن أن تشــكّل عام ــة ميك ــادات فردي ــور قي ــن ظه ع
ــة . ــة املتنامي ــية االجتامعي ــاً للرنجس ــاً أو جارح محبط

ويف الوقــت نفســه تفاعلــت هــذه النزعــة املتطــرة 
ــة، مبشــاعر االغــراب الســيايس  ــود التنظيمي ــن القي م
ــال  ــي حي ــه الشــباب العراق ــاين من ــذي يع ــق ال العمي
ســلطة األحــزاب اإلســالموية املتهمــة بالفســاد ونهــب 
املــال العــام وتدمــر الهويــة الجامعــة وخطــف الوطن. 
فاصبحــت مشــاعر العجــز الســيايس وفقــدان املعنــى 
الســيايس والعزلــة السياســية والالمعياريــة السياســية، 
تشــكل معــامل أساســية يف اتجاهاتهــم نحــو الســلطة. 
ــم الســيايس  ــة« والتنظي كــام أصبحــت فكــرة »الحزبي
ــة  ــاد والخطيئ ــة للفس ــا مرادف ــو أنه ــام ل ــج ك املمنه
والالوطنيــة، يف املخيــال الســيايس لهــؤالء الشــباب 
ــيايس  ــرص س ــات أو ع ــوا أي ايديولوجي ــن مل يجايل مم

ــة األســلمة السياســية .  ســوى حقب

ــداً  ــاً جدي ــداً اجتامعي ــوا عق ــدون أن يبتن ــم يري إنه
ــاوية  ــة املتس ــارص املواطن ــى عن ــاً ع ــة قامئ ــع الدول م
ــة  ــات االجتامعي ــة األساســية والضامن والحقــوق املدني
ــون، دومنــا توســطات  ــة وســلطة القان ــة الوطني والهيب
ــة  ــة العراقي ــاء الوطني ــة. فإعــادة بن ــة أو عقائدي حزبي
بــات ينبــع مــن مطالــب املواطــن الفــرد غــر املســيس 
دومنــا حاجــة أن يســتعر وطنيتــه مــن فكــر حــزيب أو 
الهــوت ســيايس أو مــرشوع دولتــي مؤدلــج. وبتعبــر 
محــدد عــى ألســنتهم: »نريــد اســرجاع الوطن...نريــد 

إســقاط األحــزاب« .

كاملــة  بوصفهــا ســيكولوجيا  تندلــع  الثــورة  إن 
ومكتملــة، متشــوقة للتغيــر الحتمــي، وهــذا مــا 
حــدث يف ترشيــن األول 2019، لكنهــا تظــل منقوصــة 
ــر  ــك األرض ع ــت إىل مس ــرور الوق ــول مب ــا مل تتح م
ــدرة  ــا ق ــن له ــت- يضم ــو مؤق ــي – ول ــار تنظيم إط
ــامً  ــالً مجس ــكّل بدي ــي تش ــرار ل ــاذ الق ــاورة واتخ املن
ــة«  أمــام األبصــار، ال فكــرة صادمــة أو رضورة »مؤجل

فحســب .

من اسرجاع  حقوق إىل  فرض حقوق جديدة

خــالل شــهرين كاملــني، متركــزت مطالــب املنتفضني، 
مبــا رافقهــا مــن ســفٍك غزيــر لدمائهــم، حــول عقــدة 
رئيســة وهــي اســتقالة رئيــس مجلــس الــوزراء، لفتــح 

الطريــق نحــو التغيــر الســيايس الجــذري .

وقــد تحقــق ذلــك يف 29 ترشيــن الثــاين حينــام قــدم 
ــدايئ«  ــراين« و«الف ــا »الطه ــة بطابعه اســتقالته املخجل
ــق نحــو مســارات سياســية  ــح األف واالســتعاليئ، لينفت

جديــدة باحتامالتهــا العســرة واملتشــعبة .

ثورة ترشين العراقية : القيادة الغائبة والثورة املضادة 

 يقــول فكتــور هوجــو: »الثــورات ليســت ابنــة 
املصادفــة بــل إبنــة الــرورة«؛ لكــن هــذه »الــرورة« 
ال تتحــول إىل ملمــوس واقعــي مكتمــل ومتحقــق عــى 
األرض دون إطــار ســيايس ذي حــٍد أدىن مــن التنظيــم 

ــادي . القي

واليــوم، وبعــد مــرور أكــر مــن شــهرين عــى 
مــن  األول  يف  العراقــي  الثــوري  الحــراك  انطــالق 
تغيــر  إحــداث  إىل  الســاعي   2019 األول  ترشيــن 
راديــكايل يف النظــام الســيايس، فإنــه مــا يــزال مشــتتاً 
بــني تصنيفــات متعــددة، غــر قــادرة -أو غــر راغبــة- 
بالتنســيق الســيايس املنظــم فيــام بينهــا. فكلــام يطــول 
أمــُد هــذا الحــراك دومنــا مأسســة تنظيميــة أو قطــاٍف 
ملمــوس يتناســب مــع حجــم األزمــة ومرشوعيــة 
املطالــب وهــول الدمــاء التــي ُســفكْت، تصبــُح صناعــة 
الفــوىض وشــيطنة االحتجاجــات )أي الثــورة املضــادة( 
ــالً لــدى »حــامة«  ــار األســهل واألكــر تفضي هــي الخي
الالدولــة املســترة يف أحشــاء الدولــة العراقيــة املريضة، 
بعــد أن فشــلوا يف سياســة القنــص إلجهــاض الحــراك يف 

مراحلــه األوىل .

الثورة بني النقصان واالكتامل

إن عــامد املوجــة الثوريــة الحاليــة مــن االحتجاجات 
ــة  ــن أحزم ــادم م ــي الق ــي النق ــباب الوطن ــم الش ه
الفقــر حيــث العدميــة السياســية الشــعبوية الرافضــة 
لــكل حزبويــة أو ايديولوجيــا ممنهجــة. ولــوال هــؤالء 

ملــا اســتمر الزخــم االحتجاجــي حتــى اليــوم . 

ثــم التحقــت بهــم فيــام بعــد أطيــاٌف وطنيــة 
ــون  ــيوعيون وعروبي ــاريون وش ــون ويس ــرى: مدني أخ
ــب  ــة، إىل جان ــامت مدني ــات ومنظ ــطون ونقاب وناش
أجــزاء مــن طبقــة املوظفــني، وأعــداد مهمــة مــن 
ورجــال  وحرفيــني  والجامعــات،  املــدارس  طلبــة 
ــون إطــاراً واســعاً متعــدد  ــن. وهــؤالء جميعــاً ميثل دي
الثقافــات وااليديولوجيــات والخلفيــات اإلثنيــة، لكنــه 
ينطــوي عــى محروميــة أقــل وغيــظ ثــوري أضعــف، 
وعــى خلفيــة تنظيميــة أكــر نوعــاً مــا، مــام هــو عليــه 
ــك فإنهــم يعــّدون  ــوري. لذل ــدى الشــباب الث األمــر ل
جمهــوراً ســانداً فاعــالً وليــس صانعــاً لجوهــر الزخــم 

ــايل . ــي الح االحتجاج

ــامً  ــون جــزءاً مه ــوا ميثل ــن بات ــون الذي ــا الصدري أم
مــن معتصمــي ســاحة التحريــر تحديــداً، فقــد توزعــوا 
الوالئيــة  ونزعتهــم  الطبقيــة  خلفياتهــم  حســب 
ــكايل  ــم إىل الشــباب الرادي ــم، إذ انضــم بعضه لزعيمه
ــل اســتامتة  ــام ظــل البعــض اآلخــر أق املســتميت، في

ــا . ــاراً له ــر وانتظ ــاً لألوام ــر انصياع وأك

عمرهــا  انطلــق  التــي  الثــورة  تبــدو  وهكــذا 
ــة  ــة وطنياتي ــة تاريخي ــو تجســيداً لكتل املســتقبي للت
الفرعيــة،  والهويــات  والعقائديــة  للطبقيــة  عابــرة 
وغضبهــا  وخطابهــا  دمائهــا  يف  العنفــوان  شــديدَة 
ــا.  ــي متتلكه ــل الت ــعة التمثي ــة وس ــا الجذري وأهدافه
كــام تتميــز بقدرتهــا عــى التحشــيد العــددي الواســع 
عــر تنســيقياٍت متفرقــة يف أرجــاء البــالد تعمــل 
ــاً  عــى تحديــد إحداثيــات التظاهــر واالعتصــام مكاني
التواصــل  مواقــع  يف  اإلعالمــي  والرويــج  وزمانيــاً، 
وتأمــني  الغذائيــة  اإلمــدادات  وتوفــر  االجتامعــي، 
ــن يف  ــني. لك ــتية للمحتج ــة واللوجس ــات الطبي الخدم
ــد عــى  ــادرة بع ــر ق ــورة غ ــدو الث ــت نفســه، تب الوق
ــد إلعــالن عــرٍص  ــة للتمهي ــا التنظيمي إطــالق هيكليته

ســيايس جديــد .

ظهــور  التنظيميــة  بالهيكليــة  املقصــود  وليــس 

ــذا  ــدو ه ــدي إذ يب ــدي تقلي ــوي أو عقائ ــتقطاب حزب اس
أمــراً ال يتفــق مــع التنــوع الفكــري والثقــايف واالجتامعــي 
والنفــي للحــراك، فضــالً عــن أنــه قــد يغــدو ســبباً 
لالنشــقاق والتفتــت؛ بــل يقصــد بــه بــروز أطــر تنســيقية 
قياديــة بــني بــؤر الحــراك املتنوعــة بصيــغ إئتالفيــة أو 
ــا  ــاب مب ــد الخط ــرؤى وتوحي ــح ال ــمح بتالق ــة تس جبهوي
يبلــور قطبيــة سياســية مرنــة للحــراك ذات مــرشوع محــدد 
املعــامل مبطالبــه وخياراتــه وقراراتــه، مبواجهــة القطبيــة 

ــلطة .  ــى الس ــة ع القابض

ومبنظــور مخالــف، تقتــي الدقــة القــول إن بقــاء 
الحــراك بــال قيــادات أو أطــر تنظيميــة ينطــوي أيضــاً عــى 
ــن  ــدة م ــلبيات. فواح ــى س ــوي ع ــام ينط ــات مثل إيجابي
ــة  ــاورة واملطاول ــة واملن ــى التعبئ ــه ع ــباب قدرت ــم أس أه
هــي طابعــه األفقــي غــر املأُمســس أو غــر املقيــد، 
وهــذا يجعلــه محتفظــاً بزخمــه الثــوري العابــر للنســبيات 
املعرقلــة، واملقــاوم الحتــامالت االجهــاض أو االخــراق. 
كــام إن حــراكاً شــبابياً تعبويــاً بــال قيــادة مــن هــذا النــوع، 
ــن  ــخصية املواط ــدة لش ــس جدي ــاء أس ــح يف إرس ــد ينج ق
ــاً  ــاً اعراضي ــدرك السياســة بوصفهــا فعــالً اجتامعي ــذي ي ال
ألجــل تحقيــق كرامتــه اآلدميــة ال بوصفهــا وســيلة لحيــازة 
الســلطة، ويــدرك الدولــة بوصفهــا جهــازاً منظــامً للحقــوق 
والواجبــات ال يتطلــب غطــاًء ايديولوجيــاً يضمــن هيمنــة 

ــن .  ــى الفاقدي ــني ع املالك

ــادات، ال  ــة دون قي ــة االحتجاجي ــة التعبئ إال أن إيجابي
ــة ومنتجــة إال إذا اســتجاب  ــة وفاعل تغــدو حقيقــة مجدي
ــم  ــدأ بتقدي ــب الحــراك، وب ــاً ملطال النظــام الســيايس جزئي
تنــازالت إجرائيــة يف هيكليتــه مبــا يســمح بإعــادة تقاســم 
الســلطة تدريجيــاً مــع الفواعــل السياســيني الجــدد. أمــا يف 
حــال انغــالق النظــام الســيايس واســتعصائه عــى التفاعــل 
مــع الحــراك الشــعبي املســتميت – كــام يحــدث اليــوم يف 
العــراق- فــإن بقــاء هــذا الحــراك دون أطر تنســيقية قيادية 
ــود  ــة الجم ــل حال ــوده بفع ــا خم ــي إم ــة، يعن ــدة طويل مل
الســيايس العقيمــة، أو تشــظيه مبــرور الوقــت إىل جامعــات 
متباينــة جــداً يف رؤاهــا وخياراتهــا حــد التصــادم والتخويــن 
املتبــادل رمبــا، أو تحــول عنــارصه األكــر راديكاليــة إىل 

خيــارات العنــف املســلح أو التطــرف العدمــي . 

إن واحــداً مــن األســباب املحتملــة لعــدم ظهــور قيادات 
ــار  ــو انتش ــايل ه ــراك الح ــد اآلن يف الح ــا لح ــق عليه متف
نزعــة دفاعيــة يف صفــوف املحتجــني عمومــاً والشــباب 
ــعبياً  ــل ش ــي أن يظ ــراك ينبغ ــا أن الح ــاً، مضمونه خصوص
ــد  ــي ق ــيايس أو ايديولوج ــر س ــى أي تأط ــاً ع ــاً عصي رصف
يســعى إىل »ركــوب املوجــة«. هــذه النزعــة لهــا مــا يررهــا 
نفســياً وأخالقيــاً، لكــن ال يوجــد مــا يررهــا يف عــامل الــرصاع 

ــا .  ــكار القــوة وتنظيمه ــم عــى احت الســيايس القائ

ــن  ــد م ــط جدي ــن من ــع م ــة تنب ــة الدفاعي ــذه النزع ه
الثقافــة السياســية ذات الطابــع الثــوري الطهــراين، تكونــْت 
وانتــرشْت بتأثــر عاملــني: التأثــر النفــي لتكنولوجيــا 
التواصــل االجتامعــي، ومشــاعر االغــراب الســيايس بســبب 
فشــل املشــاريع األيديولوجيــة التقليديــة قاطبــة يف الــرشق 
ــت  ــا بات ــداً. ولعله ــراق تحدي ــه، ويف الع ــط ومحيط األوس
ظاهــرة ذات مالمــح عامليــة بفعــل ثــورة االتصــاالت، صــار 
ــادات«   ــال قي ــورة ب ــا بظاهــرة أو عــرص »الث ــح عليه يصطل

 .  Leaderless Revolution

ــاً  ــيداً عوملي ــي digital تحش ــاء الرقم ــر الفض ــد وف فق
ــراً  ــة، عاب ــم العدالوي ــية والقي ــكار السياس ــاً لألف معلوماتي
التقليــدي،  الحــزيب  وللتنظيــم  والطبقــات  للجنســيات 
ــم  ــع له ــرايض يتس ــامل اف ــرانياً يف ع ــني س ــي املالي إذ يلتق
جميعــاً، بــل يجعلهــم جميعــاً – يف نظــر أنفســهم- مهمــني 
وقــادة للــرأي والتعبــر ومنظّريــن لطموحــات كبــرة، ضمن 

فارس كامل نظمي
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البعــض هــي يف بنيتهــا النفســية تنتــج عــن واحــد مــن 
ــرين : تفس

يف  املرســبة  الجمعــي  الذنــب  مشــاعر  1-هــي 
الذاكــرة السياســية، بســبب وصمــة الســحل الشــعبوية 
املرافقــة لتاريخنــا الســيايس املعــارص، وخاصــة اغتيــال 
العائلــة املالكــة 19٥٨ والتمثيــل بجثثهــم، ورســوخ 
تلــك املشــاهد يف الوجــدان الشــعبي بوصفهــا لحظــة 
ــن  ــص م ــة وتنتق ــذات الجامعي ــم ال ــة تثل ــب أليم ذن
قيمتهــا. فــام تــزال تلــك اللحظــة الذاكراتيــة املتوارثــة 
ــة«  ــة راســخة عــن »عنفي ــدة رسدي ــاً تشــكل عق جيلي
الشــخصية العراقيــة، و«حتميــة« لجوئهــا إىل القســوة 
يف لحظــات االحتــدام الســيايس. فالعقــل الباطــن هنــا 
يظــل متأثــراً مبشــاهد القتــل التــي ترتكبهــا الجامهــر 
أكــر مــن تأثــره بتلــك التــي ترتكبهــا الســلطة، بالرغــم 
مــن أن كفــة الســلطة ظلــت هــي الراجحــة يف ميــزان 
القتــل الســادي طــوال تاريــخ العــراق املعــارص. وقــد 
اســتثمرت الســلطة الحاليــة مشــاعر الذنــب الجمعــي 
الكامنــة هــذه إلعــادة تأويــل هــذه الجرميــة بوصفهــا 
»دليــالً« عــى جوهرانيــة العنــف يف ســلوك املحتجــني 

قاطبــة .

ــر  ــض اآلخ ــدى البع ــرة ل ــة منتظ ــي فرص 2- أو ه
أي  بشــكل محمــوم عــن  يبحثــون قصديــاً  ممــن 
االحتجاجــات  لتخويــن  »مؤامــرات«  أو  مامرســات 
الســلمية، لتريــر ســلبيتهم السياســية والوطنيــة ال 
شــعورياً، أو للدفــاع الواعــي عــن مصالحهــم املبــارشة 
أو غــر املبــارشة مــع نســيج الســلطة إذ يشــعرون أن 
مثــة رابطــة مصريــة تجمعهــم مــع املنظومــة الحاكمــة 
تقــف  كــام  وخطاياهــا.  لجرامئهــا  إدراكهــم  رغــم 
ضمــن هــذا الســياق قــوى الثــورة املضــادة بأصنافهــا 
متــارس  إذ  واأليديولوجيــة،  والثقافيــة  السياســية 
ســراتيجية اإلنــكار لعنــف الســلطة والتهويــل لعنــف 

الجمهــور يف إطــار دمياجوجــي انتقــايئ .

ــألة  ــوح أن مس ــة بوض ــذه الحادث ــفت ه ــد كش لق
ــل  ــداين يف التفاع ــرود الوج ــة أو ال ــرارة الوجداني الح
مــع جرائــم العنــف الســيايس )أيــا كان مصدرهــا: 
الســلطة أم الجمهــور(، يظــل خاضعــاً لــدى فئــات 
اجتامعيــة وسياســية مهمــة لعمليــات مــا دون العقــل، 
أي لدفاعــات نفســية الشــعورية، ولتشــوهات إدراكيــة 
خــارج  ونفعيــة،  ميكيافيليــة  ولنزعــات  انتقائيــة، 
ــندة  ــة املُس أطــر التفكــر املوضوعــي والحجــج العقلي

ــز. ــا دون متيي ــع كل الضحاي ــت م ــف الثاب والتعاط

إن ســيكولوجيا االنتقــاص مــن الضحيــة، وشــيطنتها، 
والتنكيــل املعنــوي والجســدي بهــا، وتأثيــم مســاعيها 
الســتعادة حقوقهــا، وإلصــاق تهمــة الخطيئة بهــا، دون 
اكــراث كاف بإظهــار جوهــر املظــامل وأصــل الجرميــة 
ــي  ــلوك اجتامع ــو س ــا ه ــاين، إمن ــة الج ــد هوي وتحدي
ــاً  ــة، فردي ــة متنوع واســع االنتشــار يف ســياقات حياتي
وجامعيــاً، يف كل املجتمعــات البرشيــة، لــه أســبابه 
النفعيــة الواعيــة، وأيضــاً لــه دينامياتــه التريريــة 
ومباحــث  عميقــة  تنظــرات  وتوجــد  الالواعيــة. 
أكادمييــة شاســعة يف مدياتهــا التفســرية لهــذا الشــأن .

إال أن هــذا الســلوك – بوصفــه جــزءاً مــن الطبيعــة 
السياســية  االنزياحــات  أوقــات  يتخــذ  البرشيــة- 
العميقــة مــن عــرص خضوعــي إىل عــرص تحــرري، 
منحــًى ســادياً باهــظ التكاليــف، إذ يصبــح جــزءاً مهــامً 

ــدم . ــاد للتق ــل املض ــن الفع م

الترشينــي  الحــراك  يخــص  اســترشايف  وبتعبــرٍ 
ــة  ــراك بالتعبئ ــذا الح ــتمرار ه ــول : إن اس ــايل أق الح
االحتجاجيــة األفقيــة الواســعة فقــط دومنــا ظهــور 
هيكليــة قياديــة أو ائتــالف تنظيمــي لتنســيق الــرؤى 
وتوحيــد السياســات بالحــد األدىن، يعنــي أن هــذا 
الســلوك )أي شــيطنة الضحيــة املحتجــة( ســيصبح 
مبــرور الوقــت جــزًء فاعــالً مــن »الثــورة املضــادة«، أي 
تحشــيداً ســيكولوجياً متزايــداً ، يضفــي رصيــداً سياســياً 

ــلطة .  ــاوي للس ــد الخ ــذاً« إىل الرصي »منق

ــن  ــي ع ــل االحتجاج ــّف الفع ــرض أن يك ــا يُف وهن
ــن  ــزء م ــتبعاد ج ــة أو اس ــة بإقال ــل مطالب ــه فع كون
ــل  ــه فع ــدد إىل كون ــد ويتم ــب، ليمت ــلطة فحس الس
اختيــار لنمــٍط بديــل مــن الســلطة أيضــاً. فاالحتجــاج 
– بوصفــه فعــالً تاريخيــاً- ليــس مطالبــة بحقــوق 
ــدة أيضــاً  ــوق جدي ــرض حق ــل ف مســتلبة فحســب، ب
ــة السياســية  ــن الســياقات الســلمية ذات الرشعي ضم
الصــادرة عــن مصــدر الســلطات، أي النــاس )الشــعب( 
بوصفهــم عقــالً جامعيــاً يســمو فــوق »رشعيــات« 
ــايض يف  ــن امل ــزًء م ــت ج ــة أصبح ــتورية تحاصصي دس

ــع . ــيايس للمجتم ــال الس املخي

منــاورات  بــني  مريــر  رصاع  ســيبدأ  اآلن  منــذ 
ــان  ــل دور الرمل ــة لتفعي ــلطوية الحالي ــة الس املنظوم
ــن  ــة م ــلطة التنفيذي ــتيالد الس ــادة اس ــل يف إع املعط
بيضــة التحاصــص الزبائنــي اإلثنوســيايس ذاتــه، وبــني 
عنفــوان الحــراك االحتجاجــي للتفتيــش عــن خيــارات 
ــن  ــاً- م ــو أولي ــاً – ول ــاً حقيقي ــق خروج ــية تحق سياس

ــتهلكة . ــدة املس ــة الفاس ــك البيض تل

هــذه املواجهــة النفســية بــني الطرفــني تقتــي 
مــن كل منهــام أن ميــارس مــا يف جعبتــه مــن أســاليب 
الضغــط والتأثــر واإلمــالء. إال أنهــام ســيفرقان يف 
ــو  ــلطة نح ــتنحو الس ــاليب، إذ س ــذه األس ــني ه مضام
املامطلــة والخــداع والقمــع، فيــام ســينحو الثــوار 
ــاد والصــر والثبــات عــى إنجــاز  ــة والعن نحــو املطاول

ــذري .  ــيايس الج ــال الس االنتق

ــع،  ــا إىل الواق ــني طريقه ــا املحتج ــد نواي ــي تج ول
وينتقــل فعلهــم االحتجاجــي إىل فــرض الخيــارات، فــال 
ــة  ــم امليداني ــني فئاته ــام ب ــق الع ــد أن يجــري التواف ب
ــة  ــة- إلنضــاج ســراتيجية ابتدائي ــرؤى املتباين –ذات ال
ــة  ــة الواقعي ــا الخطــوات اإلجرائي موحــدة تتحــدد فيه
ــعبياً  ــاراً ش ــكّل خي ــا يش ــيايس، مب ــر الس ــاز التغي إلنج
ملموســاً ومجســداً ميكــن الدفــاع عنــه ســيكولوجياً ضد 
مــرشوع الســلطة الذاهــب إىل التســويف والتدليــس.

ودون هــذا الخطــوة، ويف ضــوء اســتمرار منهــج 
الســلطة يف القمــع واالنتهــاكات، ومحاوالتهــا الحتــواء 
الوقــت،  رشاء  سياســة  عــر  االحتجاجــي  الحــراك 
ــادي لالحتجاجــات،  ــي قي ــدم وجــود إطــار تنظيم وع
مــع التأثــر النفــي الســلبي الــذي قــد يركــه عامــل 
االنتظــار وامللــل لــدى املحتجــني، وغيــاب اإلســناد 
الفــراغ  لهــم، فســيتحول  الــكايف  الــدويل  املعنــوي 
ــة  ــة عميق ــوة عبثي ــاً إىل فج ــدود حالي ــيايس املح الس
ــد  ــوق ح ــميات والحق ــب واملس ــا املطال ــط فيه تختل
االلتبــاس، مبــا يســهم يف إطــالق ديناميــات الثــورة 
املضــادة، ومينــح الفســاد الســيايس عمــراً إضافيــاً ألمــد 

ــدود . ــر مح غ

شيطنة االحتجاجات 

إن عــدم ظهــور الهيكليــة التنظيميــة املنتظــرة 
للمحتجــني لحــد اآلن، يف وقــت تتدهــور فيــه الهيمنــة 
الثقافيــة للســلطة، ويــزداد افتقادهــا ألي رشعيــة 
سياســية أو غطــاء أيديولوجــي أو كارزمــا إقناعيــة 
ــيطنة  ــراتيجية الش ــي س ــيدفعها لتبن ــد األدىن، س بالح
والتخويــن حيــال املحتجــني، إىل جانــب ســراتيجية 

ــالً . ــاة فع ــع املتبن القم

وعــدة  بغــداد  يف  بالفعــل  حــدث  مــا  وهــذا 
يــد  عــى  املاضيــة،  األســابيع  خــالل  محافظــات 
ــرق  ــة ح ــم لسياس ــر تفعيله ــلطة، ع ــة« الس »بلطجي
ــوان  ــويه العنف ــك، لتش ــني بذل ــام املحتج ــة واته األبني
األخالقــي للثــوار الســلميني املســتميتني الســتعادة 
االحتجاجــي  الحــراك  أن  يعنــي  ال  وهــذا  الوطــن. 
معصــوم مــن العنــف أو االنفالتــات االنفعاليــة، إال أنه 
ــم االحتجاجــات  ــني تجري ــاً ب ــز مفاهيمي يجــدر التميي
مامرســاتها  بعــض  نقــد  وبــني  قصديــاً  وتخوينهــا 

. وتصويبهــا 

كــام رشعــت األحــزاب والجامعــات اإلســالموية 
املتــررة مــن الثــورة بتنظيــم تظاهــرات مضــادة 

ذات طابــع دينــي واليئ هدفهــا املعلــن »طــرد املندســني 
ــة«  ــل »املحافظ ــن أج ــني م ــوف املحتج ــني« يف صف واملخرب
ــد رافقــت هــذه التظاهــرات  عــى ســلمية التظاهــرات. وق
ضــد  بالســكاكني  طعــن  وحــاالت  محــدودة  صدامــات 
املعتصمــني. كــام جــرى اإليعــاز لعصابــاٍت إجراميــة محدودة 
العــدد لتتمركــز يف أطــراف ســاحة التحريــر ببغــداد وتتــرصف 
بطريقــة منفلتــة، يف محاولــة لخلــط األوراق وإلصــاق تهمــة 

ــني .  ــة باملحتج العنفي

ــون األول/ ديســمر املــايض  ــة 6 كان ووصــل األمــر يف ليل
إىل اقتحــام ميليشــيات مســلحة بســيارات مدنيــة لســاحتي 
ــر، وقيامهــم  ــة والخــالين القريبتــني مــن ســاحة التحري الوثب
بفتــح النــار عشــوائياً مــن أســلحة خفيفــة ومتوســطة عــى 
ــى  ــاحتني، ع ــني يف الس ــلميني املعتصم ــباب الس ــات الش مئ
ــي انســحبت  ــة الرســمية الت ــوات األمني ــرأى ومســمع الق م
مــن محيــط املجــزرة. فســقط عــرشات القتــى والجرحــى من 
املعتصمــني، وأحرقــت خيامهــم، يف محاولــة لفــض االعتصــام 
ــذه.  ــع ه ــراتيجية الروي ــتخدام س ــاحات باس ــالء الس وإخ
إال أن ثبــات املعتصمــني وإعــادة تجميــع صفوفهــم بإســناد 
ــا القبعــات  ــارص »رساي ــر وعن مــن معتصمــي ســاحة التحري
الــزرق« الصدريــة، ووصــول أعــداد كبــرة مــن أهــايل رشقــي 
بغــداد لدعمهــم، أدى إىل احتــواء املوقــف وإعــادة هيمنــة 

املعتصمــني عــى الفضــاء االحتجاجــي .

ــر عــى هــذه الســراتيجيات الســلطوية  ــرص األم ومل يقت
الشــائعة عامليــاً يف لحظــات االنتقــال الســيايس الدراماتيــي، 
بــل تزامــَن ذلــك كلــه مــع توجهــاٌت عدوانيــة متثاقفــة لــدى 
حاشــية الســلطة أيضــاً -ممــن يرضعــون مــن ثديهــا الفاســد 
ــر  ــارش- للتنّم ــي مب دون أن يكــون لهــم دور ســيايس أو أمن
عــى املحتجــني وشــيطنتهم، لفظيــاً أو كتابيــاً، أو عــر الرويج 
املضلــل يف وســائل التواصــل االجتامعــي لفديوهــاٍت أو صــور 
يف غــر ســياقها. هــذا االستئســاد املتــذايك يــراد منــه رشعنــة 
ضمنيــة للســلطة إذ لســان حالهــم يتحــدث بثنائيــة حديــة 
ســاذجة: »علينــا أن نختــار بــني نظــام فاســد فيــه قــدٌر مــن 

االســتقرار وبــني فــوىض عنفيــة مجهولــة النهايــات« .

االستثامر يف مشاعر الذنب الجمعي 

يف مثــال صــارخ عــن ســراتيجية شــيطنة املحتجــني، 
اندلعــت يف 12 كانــون األول/ ديســمر مواجهــة غامضــة 
ــد الشــبان  ــني وأح ــني معتصم ــداد ب ــة يف بغ ــاحة الوثب يف س
الســاكنني يف املنطقــة، انتهــت بتدخــل قــوات مكافحــة 
ــه  ــلّمت جثت ــم س ــلّح ث ــاب املس ــت الش ــي قتل ــغب الت الش
-بصــورة غــر مفهومــة- إىل بعــض املعتصمــني الذيــن قامــوا 
ــد  ــة. وق ــارة الضوئي ــدة اإلش ــى أعم ــا ع ــحلها وتعليقه بس
اســتفادت قــوى الثــورة املضــادة مــن هــذه الحادثــة العنفيــة 
ــرأي  ــب ال ــني، لتألي ــا الحقيقي ــا وفاعليه الغامضــة يف دوافعه
العــام عــى مجمــل الحــراك االحتجاجــي وتأثيمــه وشــيطنته 
بآليــات التعميــم والتشــويه والتخويــن، عــر إلصــاق وصمــة 

ــه . ــة ب ــة الكلي الغوغائي

ــكل  ــاوية ب ــية واملأس ــة الوحش ــذه الجرمي ــت ه وإذا كان
املعايــر، ُمدانــة بوصفهــا غوغائيــة جمعيــة منفلتــة شــاركت 
ــا كشــفت عــن  ــة وشــعبية، فإنه ــدة أطــراف حكومي ــا ع به
أســلوب التلقــي النفــي الــذي ميارســه البعــض – عــن 
قصــد ذايت أو تحريــض خارجــي أو غــر قصــد- يف إدراكهــم 
وتقوميهــم لهــذا النــوع مــن الحــوادث العنفيــة وســط حــراك 

ــه الســاحقة .  ــوري ســلمي يف أغلبيت ث

فمئــات الفديوهــات والصــور البشــعة عــن تفجــر رؤوس 
مئــات املتظاهريــن منــذ بدايــة الحــراك يف 1 ترشيــن األول 
مل تحقــق صدمــة نفســية أو اســتنكاراً شــديداً لــدى هــؤالء 
ــه لديهــم جرميــة الســحل هــذه،  »البعــض« بقــدر مــا أثارت
ــب  ــني أغل ــوا صامت ــون كان ــؤالء البعــض: مثقف ــقصد به ويُــ
الوقــت، أو سياســيون ســلطويون، أو منتفعــون مــن النظــام 
الســيايس، أو حتــى أنــاس محايــدون يتابعــون االحتجاجــات 

عــر شاشــات التلفــاز . 

ــد وضــع الحــدث  ــة إال عن ال ميكــن تفســر هــذه املفارق
عــن  بعيــداً  والســيايس  والنفــي  التاريخــي  ســياقه  يف 
ــط أو  ــم املبس ــن التعمي ــة ع ــة الناتج ــات التقييمي املغالط
االتهامــات املجانيــة املتبادلــة. فهــذه املفارقــة التــي يعيشــها 
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إننــا نطالــب إجرائيــا 
ــاآليت : ــا ب وفوري

ــات  1. تحريراملختطف
وايضــا  واملغّيبــات 
إطــالق رساح املعتقــالت 
حــق  وجــه  دون  مــن 

.. قانــوين ســليم 

محــــــــاكمة   -  2
ــم  ــن جرائ ــؤولني ع املس
والتغييــب  االختطــاف 

ــكالها  ــكل أش ــب ب ــم التعذي ــب جرائ ــن ارتك ــال وم واالعتق
تجــاه النســوة ولعــل مــن ذلك جرائــم االغتصــاب باإلكــراه يف 

ــة … ــك املحاجــر الالقانوني تل

املــواد  كل  وتفعيــل  القضــاء  إىل  املجرمــني  جلــب   .٣
الجرائــم. بتلــك  املعنيــة  القانونيــة  والقواعــد 

4. وقــف التمييــز واشــكال الحجــر واملنــع لظهور املــرأة يف 
املياديــن العامــة وتجريــم مــن يقــف بوجه مســاهمتها الحرة 
ــوم حــق التظاهــر  ــا الي املســتقلة يف األنشــطة العامــة ومنه

الســلمي واملشــاركة بالفعاليــات املجتمعيــة الجارية ..

وبإطارات أخرى نرى :
1. مكافحة األمية بني اإلناث أسوة بالذكور ..

2. إعــداد خطــط تشــغيل تتناســب وواقــع البطالــة 
. املتفــي بخطــورة 

ــع  ــة ومن ــة مالمئ ــورة عادل ــزوح بص ــروف الن ــاء ظ ٣. إنه
ــة . ــر آهل ــدن غ ــوت وم ــة إىل بي ــادة املشــوهة القرسي اإلع

4.  توفر التعويضات املناسبة للمهجرات وأطفالهن .

٥. حــل مشــكالت املغتصبــات واللــوايت خضعــن لظــروف 
بقانــون  وامليليشــياوية  اإلرهابيــة  التنظيــامت  بشــاعات 

ــة .. ــار الجرمي ــاء آث ــى إلنه ــراءات ترق وإج

6. تطويــر وتحديــث قانــون األحــوال الشــخصية 1٥9 
لســنة 19٥٨ املعــدل ومنــع بــل حظــر الراجــع عــن نصوصــه 

ــة . اإليجابي

إن هــذا اليــوم ليــس مناســبة عابــرة فلقــد ُوجــدت 
ــدان  ــكل مي ــؤولة ب ــة مس ــات جدي ــة ملراجع ــام الدولي األي
لهــا. وألن قضيــة العنــف ضــد املــرأة تســترشي جرامئــه 
يف العــراق بطريقــة ارتــكاب فظاعــات وحشــية بفلســفة 
ــه،  ــة وتخندقات ــة تســبب بهــا نظــام الطائفي ــة ظالمي همجي
ذلــك النظــام الكليبتوقراطــي مبافيويــة آليــات اشــتغاله حيث 
االتجــار بالبــرش وأولهــم النســوة بــكل تلــك املطحنــة الهوجاء 
التصفويــة وجــب أال ميــر يــوم مكافحــة العنــف ضــد املــرأة 
بــال جهــد بعينــه ولرمبا كان حضــور املــرأة إىل مياديــن الحرية 
الثائــرة اليــوم يف بغــداد واملحافظــات مناســبة لتوكيــد تلــك 

ــة .. ــات املجتمعي التوجه

ــة  ــرأة العراقي ــا بامل ــا مناط ــد دورا تاريخي ــا أؤك ــي هن إنن
ــايل  ــات النض ــوة العراقي ــخ النس ــع يف تاري ــها وأن تتطل نفس
التحــرري الفاعــل املؤثــر ويف منــاذج النســوة باملنطقــة مثلــام 
فعلــت الكنــداكات الســودانيات بحســم قضية الثــورة ولتكن 
ــها ال  ــورة نفس ــة الث ــن حرك ــزءا م ــف ج ــاء العن ــة إنه مهم
جــزءا مــن بكائيــات ســلبية وعــرض مــا شــاع مــن مصطلــح 
)مظلوميــة( يكتفــي باألنــني والنحيــب فيــام اإلنســان وجــود 

ــه ال بهمهــامت ونشــيج عويــل .. لفعــل ينهــض ب

ثقتــي وطيــدة باملــرأة العراقيــة فلقــد عودتنا عــى مالحم 
بطوليــة مــرارا وتكــرارا وهــي اليــوم مســاهمة فعليــة بالثــورة 
ــرر  ــورة وتح ــي الث ــة الحســم لقضيت ــع ملنطق ــي أتطل ولكنن
ــا هــل ســيفعلنها نســوة  ــا وال أتســاءل هن ــآن مع النســاء ب
ــب عاجــل  ــن فاعــالت ويف قري ــني أنه ــل أدرك بيق الوطــن ب

فاعــل مغــرِّ ..

فــإىل لقــاء مــع املــرأة العراقيــة الواعيــة املتفتحــة املتنــورة 
ــِه مــن مناشــدات بــال طائــل  البطلــة هنــا يف املياديــن ولننت

ــر . بفــرض اإلرادة إرادة التغي

املرأة وثورة أكتوبر العراقية ومطالب التغير، مبناسبة اليوم العاملي ملناهضة 
العنف ضد املرأة 

ــرأة : رضورة  ــف ضــد امل ــدويل ملناهضــة العن ــوم ال  يف الي
تبنــي موقــف حــازم وحاســم ضــد العنــف القائــم عــى نــوع 
الجنــس ،  فـــ هــل ســتقف مياديــن الحريــة الثائــرة اليــوم مــع 
مهمــة مناهضــة العنــف ضــد املــرأة؟ فتكــون ســببا ملســاهمة 
ــورة بأقــل  ــة تحســم معركــة الث ــة للمــرأة العراقي أكــر فاعلي
التضحيــات؟؟ إنهــا منهجيــة تتســاءل بقصــد تضمــني اإلجابــة 
املقرحــة باتجــاه فعــل يهــم مســرة البنــاء والتنميــة والثــورة 
عــى الســكونية التــي مل تولّــد ســوى منظومــة قيميــة متهالكة 
مجــرة واإلجابــة الحاســمة هــي بــني أيدي أفــق انتصــار الثورة 

أو اي ظــرف آخــر !

منــذ نهايــة الســبعينات أكــدت الجمعيــة العامــة لألمــم 
ــع أشــكال  ــة القضــاء عــى جمي ــا: “اتفاقي املتحــدة اعتامده
ــا  ــة قراره ــة العام ــدرت الجمعي ــرأة”، وأص ــد امل ــز ض التميي
104/4٨ الــذي يؤســس الطريــق نحــو عــامل خــاٍل مــن العنــف 
الجنســاين وأطلقــت مبــادرة أخــرى عــام 200٨ بعنــوان: 
ــادرة اتحــدوا إلنهــاء العنــف ضــد املــرأة”. وكان الهــدف  “مب
دامئــا يتجســد يف اســتهداف زيــادة الوعــي العــام حــول هــذه 
القضيــة و تفعيــل وضــع سياســات ومــوارد مخصصــة إلنهــاء 
العنــف ضــد النســاء والفتيــات يف جميــع أنحــاء العــامل. إال أننا 
مازلنــا نشــهد ظاهــرة العنــف بل تفاقمــه تجاه النســاء او عى 
أســاس الجنــس! إذ أنَّ اثنــني فقــط مــن أصــل ثالثــة بلــدان قام 
ــداً يُعفــي  بتجريــم العنــف األرسي، يف وقــت مــا زال )٣7( بل
مرتكبــي االغتصــاب مــن املحاكمــة إذا تزوجــوا بالضحيــة مــا 
ينــكّل بهــا طــوال عمرهــا!! و حاليــا يجــب التأكيــد عــى أّن 
حــوايل )49( بلــداً ال متتلــك قوانــني تحمــي النســاء مــن العنف 
املنــزيل! وهنــاك مزيــد مــن الضحايــا القتيــالت اللــوايت رفعــت 
ــة يف بروكســل صورهــن وأســامئهن رفضــا  تظاهــرات حقوقي
لبشــاعة الجرميــة وهمجيتهــا.. ويف مختلــف أنحاء العــامل تدور 
ــم  ــر يف حج ــورة أك ــاه وبص ــذات االتج ــية ب ــة الوحش مطحن

فظاعاتهــا …  

ومنــذ 2017 انطلقــت مــرة أخــرى مبــادرة تســليط األضواء 
للعمــل عــى قضــاء فعــي حاســم عــى أشــكال العنــف ضــد 
النســاء والفتيــات، يف إطــار خطــة التنميــة املســتدامة حتــى 
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ونحــن اليــوم تحديــداً يف يــوم مناهضــة العنــف ضــد املرأة 
ــويا  ــا وس ــل مع ــذ 19٨1 نواص ــر، من ــن الثاين\نوفم 2٥ ترشي
ــرى  ــذي ج ــي ال ــال الوح ــعة لالغتي ــة البش ــر بالجرمي التذك
1960 لألخــوات مرابــال الثالثــة الناشــطات السياســيات مــن 
ــون أول\ ــذ 20 كان ــع من ــام نتاب ــكان، ك ــة الدوميني جمهوري

ديســمر 199٣، تلبيــة مضامــني قــرار اتخذته الجمعيــة العامة 
قرارهــا 104/4٨ واعتمــدت فيــه إعالنــا مخصوصــاً بشــأن 

القضــاء عــى العنــف ضــد املــرأة .

ــاين\ ــن الث ــنوياً  يف 2٥ ترشي ــدد س ــار يتج ــذا املس ويف ه
نوفمــر منــذ 1999 اليــوم الــدويل للقضــاء عــى العنــف ضــد 
ــة  ــامت الدولي ــات واملنظ ــاهمة الحكوم ــد مس ــرأة، بقص امل
الرســمية وغــر الحكوميــة كذلك، لرتيــب فعاليــات للتعريف 
ــد  ــا ميه ــاين، ومب ــا اإلنس ــة مبجتمعن ــكلة الجوهري ــذه املش به
الســبل كافــة نحــو إنهــاء العنــف ضــد النســاء والفتيــات يف 

ــا الجديــد . عاملن

إّن فلســفة العنــف تظــل تشــكل خطــراً مهــوالً عــى ماليني 
ــتهدافهن  ــة اس ــاء بخلفي ــر النس ــورة أك ــم بخط ــرش ومنه الب
ــاراً ســلبية خطــرة  ــرز هــذا آث ــد أف بســبب الجنســانية، ولق
بجميــع امليادين، السياســية واالقتصادية واالجتامعيــة، وأوجد 
ظروفــا مــن هــز االســتقرار والســلم املجتمعــي.. ومــن هنا تم 
ــالم  ــق الس ــة وتحقي ــط التنمي ــار خط ــة يف إط ــع األولوي وض

واحــرام حقــوق اإلنســان .

ــر  ــإّن األوضــاع أك ــاً، ف ــدا عراقي ــا رشق أوســطيا وتحدي أم
انحــداراً وتدهــورا حيــث يجــري تصفيــة بالجملــة لهــن 
واالتجــار بهــن بالضغــط واالســتغالل وإيقــاع أســوأ اإلصابــات 
بهــن حــد التصفيــة الجســدية بعــد مامرســة أشــكال ســادية 

ــّن … ــن التعامــل معه م

ولعلنــا ال نجــايف الحقيقــة ولــو قيــد شــعرة إذا مــا قلنــا إنَّ 
كل أشــكال االســتغالل تقــع هنــا عــى املــرأة العراقيــة ســواء 

منهــا: االســتغالل الجســدي، أم التعريــض للــرب واإلهانــة، 
ــوان  ــح الســافر بأل ــي الرصي ــرش الجن ــر أم التح االزدراء والتحق
مــن التغطيــة املضللــة، أم الحرمــان مــن الحقــوق كافــة، أم تقييــد 
الحركــة والنشــاط بحجرهــا يف املنــزل أو متابعتهــا ورصدها وتقييد 
ــا عــن الدراســة والعمــل يف  ــا، فضــال عــن تعطيله ــة تنقالته حري
ــة  ــا األنشــطة االجتامعي ــرص ولوجه ــك ف ــب األحــوال؛ دع عن أغل
السياســية العامــة ومــا يعنيــه ذلــك مــن تعريضهــا ملواقف تتســم 

بالنظــرة الدونيــة ..

صحيــح أن االنتفاضــة الشــعبية وتحولهــا إىل ثــورة عراقيــة 
منحهــا الفرصــة لتعــر عــن وجودهــا وغرادتهــا الحرة املســتقلة إال 
أن ذلــك مــازال يف إطــار مدرســة الثــورة واتجاههــا نحــو الحريــة 
ــك  ــاه عــى تل ــد يف االنتب ــد جه ــا ملزي ــا يدعون ــدور م ــل ال وتفعي
ــي  ــة الت ــة املجتمعي ــق الثقاف ــرة يف عم ــكالية الغائ ــة اإلش القضي
تشــوهت طــوال مــا يقــارب الـــ16 ســنة عجافــا محملــة مبختلــف 

ــراض .. ــة واألم األوبئ

ــات يف  ــاء العراقي ــدات للنس ــع التعقي ــر إىل طاب ــت النظ ونلف
ــّم  ــث ت ــة حي ــة والتمرســات املكوناتي ــات الطائفي ضــوء التخندق
ــك  ــن تل ــة آالم النســوة م ــّم مضاعف ــن ث ــوات وم ــاع الغيت اصطن
التحــدرات القوميــة واالنتــامءات الدينيــة واملذهبيــة، األمــر الــذي 
يجــب االلتفــات إىل إيجــاد قــراءات مناســبة عــى وفــق الحالــة..

ــوي يف السياســات  ــع املافي ولقــد جــاء تفــي و انتشــار الطاب
العامــة والخاصــة ليكــون ســببا كارثيا آخــر منح الفلســفة الذكورية 
والتمييــز عــى أســاس الجنــس قوة عنفية أبعد بشــاعة ووحشــية.. 
ونذكــر هنــا باالختطافــات وجرائــم االغتصــاب التــي عــادة مــا تــّم 
متريرهــا عــى كاهــل املغتصبــة أو املختطفة وبتســويات يســمونها 
الفصــل العشــائري او مــا شــابه مــن حلــول ملصلحــة املجــرم وعــى 

حســاب الضحيــة دامئــا ..!!!

إن بديلنــا يعتمــد مهمــة نوعية كبــرة مبشــاركة املجتمع وعمل 
الجميــع نســاء ورجــاال عــى نــرش ثقافــة مكافحــة التمييــز بــكل 
ــة  ــاة العام ــات اإلنســان العــادي ويف مناحــي الحي ــل يومي تفاصي
ومســتويات الحــراك املجتمعــي للــدول واملجتمعــات.. ولرمبــا أدى 
ذلــك إىل تقليــل التضحيــات الجســام ومحوهــا والتأســيس لعــامل 
برتقــايل خــال مــن العنــف تحديــدا القائــم عــى الجنــس أو املوجه 

ضــد املــرأة ..

ويف إطــار رســالتنا هــذه، نتوجــه باســمنا وباســم املرصــد 
الســومري لحقــوق اإلنســان إىل مجمــوع منظــامت املــرأة وحقوق 
اإلنســان واملجتمــع املــدين بعامــة  بنــداء للتصــدي لظواهــر مــن 
ــاعة  ــات إش ــة ومرشوع ــة التنويري ــج الثقافي ــع الرام ــالل وض خ
ــاب  ــدد والخط ــة والتش ــة الخراف ــو ثقاف ــي ومح ــلم املجتمع الس

ــه..   ــريض بأحاديت ــوري امل الذك

كــام ندعــو هنــا اللتــزام جميــع األطــراف بالقوانــني اإلنســانية 
واملواثيــق واملعاهــدات واإلعالنــات األمميــة بالخصــوص، ونخــص 
هنــا األطــراف املســلحة مــن جهــة التي ســتخضع حتام للمحاســبة 
ــات  ــع واجب ــا م ــا أو ترتكبه ــة ارتكبته ــة جرمي ــن  أي واملقاضــاة ع
ــة،  ــلطات الحاكم ــرف الس ــن ط ــا م ــة وتنفيذه ــة العقوب مضاعف
ــوم عــى ازدراء  فضــال عــن دور مجتمعــي فاعــل بالخصــوص يق
املجــرم وجرميتــه واإلجــامع عــى مقاضاتــه ومحاكمته وإنزال أشــد 
العقوبــات التــي تعزلــه وســط املجتمــع حتى بحــال إنهــاء عقوبته 

القانونيــة الرادعــة املناســبة …

ــا املجــر لخدمــة  ــدان العمــل العــام ال نجــد نظــام الكوت ومبي
زعامــات وأطــراف طائفيــة ســلبية املنحــى واملنهــج مبعــر عــن اي 
شــكل للتشــجيع بــل هــو ازدراء آخــر وتهميــش وتنحيــة للــدور 
الحقيقــي املنشــود للمــرأة .. مــا يتطلــب خططــا مناســبة للتفعيل 
ســواء بالكوتــا القامئــة أم بالتخطيــط الــذي يدمــج النســاء يف 

مجتمــع العمــل والدراســة بصــورة فعليــة منتجــة ..

إننــا نــرى ذاك التفعيــل املطلــوب يكمــن ايضــا يف إلغــاء أيــة 
ــاس  ــى أس ــتغالل ع ــاد واالس ــز واالضطه ــم بالتميي ــة تتس سياس
ــع إشــارة متفحصــة إىل موضــوع  ــن م ــس أو العــرق أو الدي الجن
ــني  ــرأة يف ح ــد امل ــز ض ــس اي التميي ــاس الجن ــى أس ــز ع التميي
ــع  ــرة يف جمي ــرى البديــل يف متكــني املــرأة للعــب أدوارهــا املؤث ن

ــارصة .. ــة املع ــاالت الحياتي ــتويات واملج املس

د. تيسر عبد الجبار اآللويس
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 يف كل عــام وتحديــدا يــوم العــارش مــن شــهر كانــون الثــاين / 
ديســمر ، تحتفــل شــعوب ودول العــامل مبناســبة اليــوم العاملــي 
ــام   ــة يف ع ــة العام ــه الجمعي ــدت في ــذي اعتم ــان وال ــوق االنس لحق
194٨ وثيقــة االعــالن العاملــي لحقــوق االنســان ، وأكــد ان مســؤولية 
احــرام حقــوق االنســان تقــع عــى عاتــق جميــع النــاس فهــي حقــوق 
ــز  ــدون متيي ــاواة وب ــدم املس ــى ق ــرش ع ــع الب ــدى جمي ــة ل متأصل
ــة ،  ــة للتجزئ ــر قابل ــأزرة وغ ــة ومت ــوق مرابط ــذه الحق ــع ه وجمي
ســواء كانــت حقوقــا مدنيــة وسياســية أو اقتصاديــة واجتامعيــة 
وثقافيــة ، فتحســني أحــد الحقــوق ييــرس االرتقــاء بالحقــوق االخــرى 
وباملثــل ، فــإن الحرمــان مــن احــد الحقــوق يؤثــر بشــكل ســلبي عــى 

ــرى . ــوق االخ الحق

   وبينــام تحتفــل البرشيــة يف العــامل بهــذه املناســبة التاريخيــة التــي 
تدعــو لضــامن حقــوق االنســان يف الحيــاة الحــرة الكرميــة ، يخيــم عى 
ــى  ــهداء واالالف الجرح ــات الش ــقوط مئ ــزن لس ــراق األىس والح الع
االنســان  مــن حقــوق  لحــق  ذنبهــم  مامرســتهم  كل  واملصابــني 
ــة  ــق الدولي ــوق االنســان واملواثي ــي لحق ــالن العامل ــا االع ــي اقره الت
ــة الدســاتر ومــن ضمنهــا دســتور العــراق  ــة وغالبي والقوانــني املحلي
لســنة 200٥  النافــذ يف البــاب الثــاين بــاب الحقــوق والحريــات وهــو 
ــة  ــور حري ــن ص ــورة م ــو ص ــلمي وه ــع الس ــر والتجم ــق التظاه ح

ــرأي . التعبــر عــن ال

   ويعــرف القــايص والــداين ، الحاكــم واملحكــوم ان هنــاك مــررات 
موجبــة وملزمــة للتظاهــرات املرشوعــة مــن أجــل اإلصــالح والتغيــر 
، فاملظلــوم مــن حقــه ان يتظلــم ، واملغبــون أن يثــور وأن ال يــرىض 
بالهــوان ، وان مــا جــرى ويجــري مــن انتهــاكات صارخــة وقتــل 
ــر  ــن وف ــة االوىل م ــؤوليتها بالدرج ــل مس ــاء ، يتحم ــف األبري وخط
ــن الطبيعــي أن يخطــط  ــر والغضــب الجامهــري ، وم ــة التذم أرضي
اعــداء العــراق االقليميــني والدوليــني ويســتغلوا مثــل هــذه االحــداث 
الحــراك  اهــداف  وتشــويه  الفــوىض  وخلــق  اجنداتهــم  لتنفيــذ 

ــعبي .     الش

   ومــن اهــم الحقــوق التــي نــص عليهــا االعــالن العاملــي لحقــوق 
االنســان ، هــو حريــة االنســان وكرامتــه  وامنــه ، التــي يتــم خرقهــا 
تحــت ظــل فتــاوي واجتهــادات واوامــر تصــدر مــن جهــات واحــزاب 
ــة وتحــت مســمع الســلطة والقضــاء دون أي ردع او  سياســية طائفي

رفــض مــن قبــل الجهــات املســؤولة .

العراقيــة  الحكومــات  بشــكل دقيــق ملســار عمــل  واملتابــع     
ــالن  ــا االع ــي أورده ــوص الت ــق النص ــة تطبي ــدى جدي ــة وم املتعاقب
ــدأ  ــق مبب ــام يتعل ــي في ــتور العراق ــان والدس ــوق االنس ــي لحق العامل
ــاك  ــد انته ــون ، يج ــام القان ــني ام ــني العراقي ــاواة ب ــة واملس املواطن
ــاً اال  ــاً وامين ــاً صحيح ــذي مل يشــهد تطبيق ــدأ ال ــد هــذا املب ــا يقي وم
ــرص  ــؤ الف ــدام تكاف ــش وانع ــز والتهمي ــالل التميي ــن خ ــدر م ــا ن م
ــزيب  ــي والح ــي واملناطق ــي والعرق ــي والطائف ــامء الدين ــدا االنت ، فغ
ــرق  ــه ، والخ ــدأ ان مل يلغي ــذا املب ــن ه ــف م ــاً يضع ــاراً وضامن معي
املــايل  والفســاد  املحاصصــة  انتشــار  االنســان  لحقــوق  االخــر 
واالداري يف مفاصــل الدولــة ، والتجــاوز عــى املــال العــام مــن قبــل 

ــن  ــة م ــر املرشوع ــتفادة غ ــة واالس ــزة الدول ــاد يف اجه ــان الفس حيت
ــة  ــل الجامعــات املســلحة املنفلت ــني وحاميتهــم مــن قب امــوال العراقي
واملحســوبة عــى االحــزاب املتنفــذة يف  الحكومــة ، ناهيــك عــن 
انتشــار غــر مقبــول ومنــايف للقانــون لألســلحة خــارج نطــاق األجهــزة 

ــني .  ــائر واملواطن ــدى العش ــة ول األمني

   لقــد كــرت خــالل الحــراك الشــعبي االخــر منــذ االول مــن 
ترشيــن 2019 عمليــات قتــل واســعة واســتخدام مفــرط للســالح 
ــق  ــاً بح ــة دولي ــوع واملحرم ــيلة للدم ــة املس ــل الغازي الحــي والقناب
ــى  ــى وآالف الجرح ــات القت ــا مئ ــلميني راح ضحيته ــن الس املتظاهري
املدنيــني  الناشــطني  وإغتيــال  واختطــاف  واســتهداف   ، واملعوقــني 
ــه  ــلطة او توجي ــار الس ــن انظ ــداً ع ــم بعي ــم وحجزه ــد حرياته وتقيي
بســبب  مالحقتهــم  او   ، املحاكــم  اىل  واحالتهــم  ملفقــة  اتهامــات 
نشــاطهم الــذي ميارســونه للتعبــر الســلمي واالعالمــي عــن حقوقهــم 
املرشوعــة والعادلــة ، مــام يشــكل خرقــاً واضحــاً لألســس التــي تقــوم 

ــان .  ــوق االنس ــي لحق ــالن العامل ــوص االع ــا نص عليه

   أن الجمعيــة العراقيــة لحقــوق االنســان / بغــداد تعلــن عــن 
ــد  ــن ، تؤك ــة للمتظاهري ــة والعادل ــب املرشوع ــع املطالي ــا م تضامنه
عــى أهميــة إنســانيتنا املشــركة ومــن منطلــق قيــم ومبــادئ االعــالن 
العــايل لحقــوق االنســان بــأن حقــوق االنســان حزمــة واحــدة ال ميكــن 
ــن  ــراق م ــه الع ــر ب ــا مي ــدرك م ــة ، ت ــن االنتقائي ــدة ع ــا وبعي تجزئته
فــرة عصيبــة تتطلــب مــن املواطنــني كافــة مبختلــف اطيافــه الوقــوف 
ــن الســلميني ، واتخــاذ إجــرآت جــادة يف  ــع املتظاهري ــاً واحــداً م صف
مكافحــة املحاصصــة والفســاد ومالحقــة الفاســدين واســرجاع امــوال 
الشــعب منهــم ورعايــة العدالــة االجتامعيــة يف توزيــع الــروات ، 
وحــرص الســالح بيــد الدولــة ، وعــدم الســامح للتدخــل الخارجــي مــن 
أي طــرف اقليمــي او دويل يف الشــؤون الداخليــة للعــراق  ، والتقييــد 
بســلمية الحــراك الشــعبي النهــا مفتــاح اإلنتصــار ، ومعاقبــة كل مــن 
أمــر أو بــارش بإطــالق النــار عــى املتظاهريــن أو مــن هــدد او خطــف 
الناشــطني املدنيــني ، وكذلــك الجامعــات املندســة التــي قامــت بإعــامل 
الحــرق واالعتــداء عــى املمتلــكات العامــة والخاصــة بهــدف تشــويه 
ســلمية التظاهــر وحرفهــا عــن اهدافهــا الســامية التــي تعــد مــن انبــل 

ــخ العــراق املعــارص .   املظاهــر يف تاري

 الجمعية العراقية لحقوق االنســان / بغداد

تاريــخ :   2019 / 12/ 10        

 االعالن العاملي لحقوق االنسان . . يوم االنسانية املشركة



10

املنتدى الدميقراطي العراقي العدد )84( كانون األول 2019

عي حســني عبود الظويهر * 

إذا الشعب يوماً أراد الحياة              فال بد أن يستجيب القدر

وال بد لليل أن ينجلــــــــي             وال بد للقيد أن ينكســــر

ــر  ــي الكب ــني العظيمــني للشــاعر التون ــي هــذه بالبيت    افتتحــت كلمت
ــى  ــي وع ــعب العراق ــاء الش ــة أبن ــالً إن انتفاض ــايب ، فع ــم الش ــو القاس أب
رأســهم الشــباب الثائــر يف 2٥ اكتوبــر هــي شــعلة مضيئــة يف تطــور الوعــي 
ــوا  ــون أفاق ــم العراقي ــا ه ــر ، فه ــل التغي ــن أج ــي م ــيايس واالجتامع الس
ــراق  ــر الع ــه لتحري ــاص من ــذي ال من ــدر ال ــتجابوا للق ــباتهم واس ــن س م

ــوالء الخارجــي . ــات وال ــن التبع ــاً م سياســيا واقتصادي

ــر مــن نصــف  ــة أك ــالت طيل ــي مــن الوي ــد عــاىن الشــعب العراق     لق
قــرن منــذ اغتيــال الجمهوريــة األوىل يف الثامــن مــن شــباط األســود 
ــات  ــت اإلعدام ــات وطال ــدت الحري ــواه وٌقي ــت األف ــث كُتم 196٣م، حي
واالعتقــاالت جميــع الوطنيــني األحــرار وحملــة الفكــر التقدمــي يف العــراق 
، وأصبــح مــن الصعــب عــى املواطــن العراقــي أن يعــرض عــى الحــكام 
ــن  ــم م ــي وبالرغ ــالل األمري ــاعدة االحت ــر يف 200٣ ومبس ــد التغي ، وبع
القتــل واالغتيــاالت واالعتقــاالت التــي رافقــت ذلــك مــن قبــل ميليشــيات 
تابعــة للتيــارات السياســية ولألحــزاب التــي جــاء قادتهــا مبســاعدة املحتــل 

ــر . ــا بالتغي بُرشن

     تأملنــا أن تســر األمــور إىل وضــع أفضــل مــام كانــت عليــه مــا قبــل 
ــه  ــع مفاصل ــع النواحــي ويف جمي 200٣ م يف إدارة دفــة الحكــم مــن جمي
، لكــن لألســف فالــذي حــدث هــو ســيطرة أشــخاص بدعــم خارجــي 
ــا  ــد الســلطة وأسســوا لهــم أحــزاب وميليشــيات اســتباحوا به عــى مقالي
حرمــة وكرامــة العراقيــني وأعــدوا دســتورا فيــه مــن الثغــرات التــي تخــدم 
ــة  ــة املقيت ــق املحاصص ــن طري ــات ع ــكلوا مؤسس ــث ش ــم ، حي مصالحه
وقســموا املغانــم فيــام بينهــم ، وأخطــر مــن ذلــك هــو التخنــدق الطائفــي 
الــذي زرع الفرقــة يف جســد املجتمــع العراقــي ، وبــدأت عمليــات النهــب 
والســلب عــن طريــق امليليشــيات والــوزراء والدرجــات الخاصــة واملــدراء 
العامــني لبنــاء ترســاناتهم وأخــذوا يتحكمــون مبصــر الشــعب عــن طريــق 
ترهيــب النــاس بالقــوة والتزويــر واالعتقــاالت واالغتيــاالت وتكميــم 

األفــواه فضــالً عــن تهريــب أمــوال الشــعب إىل خــارج الحــدود .

   إن الــذي حــدث يف 2٥ أكتوبــر 2019 انتفاضــة ســلمية عارمــة إذ هــب 
الشــباب بعــد ســبات عميــق ألجدادهــم وآباءهــم طيلــة أكــر مــن نصــف 
قــرن، فكانــت هــذه االنتفاضــة امليمونــة ، انتفاضــة التحــرر مــن ســيطرة 
سياســيي الصدفــة وحيتــان الفســاد الذيــن أُبتــي بهــم الشــعب العراقــي، 
كــام أَن القــرار العراقــي مل يعــد قــراراً مســتقالً حيــث تدخلــت بعــض دول 
ــرار وكأن  ــالد ، إذ تحكمــت مبصــادر الق ــة للب ــوار يف الشــؤون الداخلي الج
العــراق مدينــة تابعــة مــن والياتهــم ،  نحــن لســنا ضــد عالقــات الجــوار 
ــع شــعوب دول الجــوار  ــداء م ــا ع ــس لن ــة عــى أســس ســليمة ولي املبني
األًخــرى ولكــن هنــاك حــدود لهــذه العالقــات مبنيــة عــى أســاس االحــرام 

املتبــادل واســتقاللية كل بلــد .

    أعطــت هــذه االنتفاضــة رســائل قويــة وواضحــة للقــايص والــداين بــأن 
الشــعب العراقــي شــعب حــي ومناضــل، نعــم قــد تتخلــل مســرته كبــوات 
ــو  ــرته نح ــل مس ــي تعرق ــود الت ــم كل القي ــض يحط ــا ينتف ــن عندم ولك
ــتطاع  ــاح واس ــا النج ــب له ــو كُت ــة ل ــذه االنتفاض ــاء ، إن ه ــدم والبن التق

التبعيــة  قبضــة  مــن  يفلــت  أن  العــراق 
بالتأكيــد ســيعيد للشــعب هيبتــه وللعــراق 
ــاده ، وإذا  ــور اقتص ــدول ويط ــني ال ــه ب مكانت
ــد  ــه فبالتأكي ــامح الل ــة ال س ــلت االنتفاض فش
ســيذهب العــراق إىل منزلــق خطــر وســتقوم 
امليليشــيات املســلحة بالتصفيــات باالغتيــاالت 
ــدور  ــذا ال ــة به ــي األن قامئ ــاالت وه واالعتق
ــالل  ــة االحت ــرى رشعي ــدول الك ــتوفر لل ، وس

مــرة أخــرى و وضــع العــراق تحــت الوصايــة الدوليــة ونحــن للتــو خرجنــا 
ــت . ــول إىل الكوي ــد الدخ ــابع بع ــد الس ــات البن ــود وتبع ــن قي م

    إن املعطيــات عــى الســاحة وانعكاســاتها عــى املحيــط الخارجــي 
ــر ،  ــتقبل زاه ــو مس ــر نح ــباب والتغي ــورة الش ــار ث ــل يف انتص ــث األم تبع
ــدم  ــي ق ــروب الت ــور والح ــن التده ــود م ــد عق ــه بع ــوا إلي ــا نصب ــذا م وه

ــاء .      ــات الرعن ــبب السياس ــهداء بس ــن الش ــب م ــا كواك ــراق فيه الع

ــالن  ــبعون لإلع ــة والس ــرى الحادي ــب الذك ــس القري ــا باألم ــت علين   أطل
العاملــي لحقــوق اإلنســان الصــادر يف 10 كانــون أول 194٨ مــن قبــل األُمــم 
املتحــدة ، ولهــذا اليــوم الشــعب العراقــي ينــزف دمــاء ويقــدم الشــهداء تلــو 
ــر  ــام والتظاه ــتورية باالعتص ــم الدس ــة حقوقه ــني ملامرس ــهداء املنتفض الش
الســلمي مــن أجــل التغيــر إىل مســتقبل أفضــل ، وبهــذه املناســبة العزيــزة 
ــو  ــاء وندع ــانية جمع ــهداء واإلنس ــنا وذوي الش ــزي أنفس ــا ، نع ــى قلوبن ع
لهــم بالرحمــة والذكــر الطيــب ، إذ قدمــوا أنفســهم قرابــني مــن اجــل 
ــامخة  ــان ش ــوا تيج ــهادة وأصبح ــازوا بالش ــاً ف ــراق، فحق ــن الع ــاع ع الدف
ــة  ــن بالحري ــر مؤم ــعب ثائ ــاك ش ــازال هن ــم م ــر به ــنا نفتخ ــى رؤوس ع

ــة. ــع أشــكال التبعي واالســتقالل مــن جمي

   إن إرصار الشــباب عــى مواصلــة االعتصــام يف ســاحات االعتصــام 
ــى  ــة ع ــات القامئ ــض للسياس ــى رف ــح ع ــل واض ــو إال دلي ــا ه ــلمية م الس
أســاس املحاصصــة والفســاد واملحســوبية واملنســوبية، كل هــذه العناويــن 
ســاهمت يف نخــر جســد الدولــة وأوصلــت العــراق إىل هــذا املســتوى 
امتــداداً  كان  حصــل  الــذي  التغيــر  إن   ، مفاصلهــا  جميــع  يف  املتــدين 
ــوقاَ  ــراق س ــح الع ــث أصب ــي حي ــي والزراع ــاد الصناع ــور يف االقتص للتده
ــى دول  ــن أغن ــد م ــم يًع ــع العل ــع املســتوردة ، م ــف البضائ ــة لترصي رائج
الــرشق األوســط بخراتــه املتنوعــة ، كــام أن التبعيــة والــوالء األجنبــي 
ــة  ــة مرهون مزقــت نســيج املجتمــع العراقــي وأصبحــت السياســات العراقي
ــراق  ــر الع ــم مبص ــدود تتحك ــارج الح ــن خ ــة م ــة وإقليم ــات دولي بتوجيه

ــتويات .  ــع املس ــى جمي ع

    يحيــا العــراق أرضــاً معطــاء وشــعباً أبيــاً ويحيــا شــهداء العــراق 

وانتفاضــة ترشيــن مــن اجــل أن يرتفــع العلــم العراقــي خفاقــاً بــني أعــالم 

ــم . ــالم عليك ــدول ... والس ال

   1٣ كانــون أول 2019

* رئيس جمعية الرافدين لحقوق اإلنســان يف العراق

 )) إنتفاضة 2٥ اكتوبر ((
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أقــرت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة اإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان 
يف العــارش مــن كانــون األول ديســمر 194٨؛ وذلــك رداً عــى الخــراب الــكاريث 
واالنتهــاكات الواســعة التــي نجمــت عــن الحــرب الكونيــة الثانيــة وتداعياتهــا ويف 

ــة . ــات القيمي ــك التداعي ــع كل تل ــل م ــة يف التفاع ــه البرشي ــا اتخذت ــار م إط

لقــد شــكل هــذا اإلعــالن الحقوقــي نقطــة تاريخيــة فاصلــة يف تثبيــت منظومــة 
ت تلــك املنظومــة  قيميــة حقوقيــة بديلــة تــّم نرشهــا بأكــر مــن )٥00( لغــة! وُعــدَّ
ــف  ــال وق ــة يف مج ــرصف، بخاص ــة للت ــر قابل ــة غ ــا قضي ــامع عليه ــم اإلج ــي ت الت
االنتهــاك والتمييــز عــى أي أســاس أو ذريعــة كانــت؛ ســواء كانــت العــرق أم اللــون 
أم الديــن أم الجنــس أم اللغــة أم الــرأي الســيايس أم املســتوى االجتامعــي مــام يعود 
لفــروق يف الــروة ]يف ظــل االســتقطاب الحــاد بــني الفقــر والغنــى بخلفيــة توزيــع 
ــظ  ــى حف ــص ع ــالن ين ــر. إنَّ اإلع ــل آخ ــد أو أي عام ــروة[ أو املول ــادل لل ــر ع غ

الكرامــة واملســاواة وعــى كل مــا يؤنســن وجودنــا بشــكل متكامــل تــام .

ــة مشــركة متفــق  ــر عاملي ولقــد كان الهــدف مــن إعــالن حقــوق اإلنســان مبعاي
ــن وجودهــم  ــف أماك ــات يف مختل ــراد والجامع ــع األف ــة متُت ــا؛ يكمــن يف كفال عليه

ــدل . ــاواة والع ــروح املس ــة، ب ــرة كرمي ــاة ح بحي

ولعــل العــامل يحتفــي بهــذا اليــوم بالقضايــا الحقوقيــة يف ضــوء مراجعــات جديــة 
ــزام  ــرأ مســتوى الت ــث يق ــورة، حي ــاء املعم ــالن، يف أرج ــود اإلع ــذ بن ملســتوى تنفي
الحكومــات وأيــة أطــراف معنيــة، بتلــك املعايــر العامليــة التــي  تــم صبهــا باإلعــالن 
ــة  ــاه تلبي ــع باتج ــد الدف ــة، بقص ــة األممي ــة الحقوقي ــك الوثيق ــوص أو يف تل املخص

ناجعــة ملــا تفرضــه مــن محــددات .

ويف ضــوء مجمــل ذلــك، فإننــا اليــوم إذ نقــرأ الصــورة الحقوقيــة يف العــراق 
فســنجابه حاال ماســاوية شــديدة الســواد والطابــع الــكاريث! إذ أّن االنتهــاكات بنيوية 
خطــرة وال تقــف عنــد حــدود منطقــة خالفيــة يف تفســر مــادة مــن مــواد اإلعــالن 
الحقوقــي العاملــي بــل متــس جوهــره باإلشــارة إىل حــق الحيــاة نفســه وهــو حــق 
مصــادر مســلوب وكأننــا نحيــا يف عــرص العبيــد حيــث حيــاة اإلنســان مصــادرة تُنهى، 

بوحشــية وبارتــكاب فظاعــات بــال حــدود !!

ومنــذ األول مــن أكتوبــر 2019 حتــى يومنــا ذهب ضحيــة املجموعــات )اإلرهابية( 
ــني  ــن املصاب ــرى م ــني وآالف أخ ــى وآالف املعوق ــات القت ــراق ، مئ ــلحة يف الع املس
والجرحــى!! فضــال عــن عــرشات مــن املختطفــات واملختطفــني ممــن يعانــون مــن 
ــة  ــاب والتصفي ــة االغتص ــد مامرس ــدي ح ــي والجس ــب النف ــواع التعذي ــوأ أن أس

الجســدية باالغتيــال ورمــي الجثــث يف قارعــة الطرقــات …!!

وحتــى التقــدم النســبي يف املياديــن االجتامعيــة واالقتصاديــة يف البــالد مــام 
تحقــق يف الســبعينات والثامنينــات مــن القــرن املــايض تــم تفكيكــه وتدمــره بوقف 
ــع  ــا أوق ــاد م ــة االقتص ــل عجل ــة وتعطي ــب الزراع ــر األرض وتخري ــة وتبوي الصناع

ــات . ــات والرصاع ــف األزم ــع مبختل املجتم

لقــد أضــاف النظــام الطائفــي ظاهــرة غريبــة عــى املجتمــع حيــث عّمــق 
التخندقــات الطائفيــة والتمرســات القامئــة عــى تغذيــة الكراهية والتمييــز العنرصي 
وإثــارة أشــكال الرصاعــات املختلقــة! فيــام تراجعــت أيــة فرصــة للخيــار الدميوقراطي 
بخلفيــة ســيادة منطــق العنــف وســلوكه العــدواين باالســتناد إىل كل تلــك التخندقات 
ــم  ــرض قي ــن ف ــة م ــق الخراف ــف ومنط ــاه التخل ــا أضف ــن م ــال ع ــا فض ورصاعاته
ــة وبفلســفة  ــود العبودي ــت املــرأة والشــبيبة بقي ــي كبل ــك الت ــة بخاصــة تل ماضوي

ذكوريــة مرضيــة بائســة .

والكارثــة أن الحكومــة بــني ضعفهــا وبــني فلســفة حكمهــا تســرت عــى جرائــم 
امليليشــيات؛ بخاصــة منهــا مجريــات مجابهــة شــبيبة الثــورة ومطالبهــا يف الشــهرين 
ــعب  ــاء الش ــط أبن ــة وس ــة واملادي ــائر البرشي ــدح الخس ــع أف ــا أوق ــني. م املنرصم

ــن .. املتظاهــر ســلميا يف امليادي

ونحــن نشــر إىل رصــد الحركــة الحقوقيــة ملــا جابهتــه الفئــات الهشــة مــن النســاء 
والفقــراء ومــن املكونــات املهمشــة بخلفيــة االنتــامء القومــي والدينــي ملــا يُســمى 
مصــادرًة وظلــامً )األقليــات( حيــث مل تكتــِف الســلطات وجناحــا امليليشــيات 
اإلرهابيــة مــن دواعــش ومواعــش بأشــكال االســتغالل األوليــة أو البســيطة العابــرة 

بــل فتحــت أســواق النخاســة واالتجــار بالبــرش ســواء االتجــار باألعضــاء ام االتجــار 
ــتغالل  ــا اس ــتغالل ومنه ــكال االس ــخرة وكل أش ــامل الس ــرض أع ــا ف ــي وأيض الجن

ــة بأبشــع املامرســات . الطفول

ــوداء  ــم س ــر قوائ ــن تأش ــه م ــا تعني ــة وم ــالت الخارجي ــر التدخ ــك ظواه دع عن
للمواطنــات واملواطنــني مــا عرَّضهــم للتصفيــة الجســدية عــى مــدار حــوايل 17 ســنة 
مــن الحكــم الطائفــي املافيــوي الــذي فتــح أوســع البوابــات للجرميــة التــي وقعــت 
ــدة  ــت ع ــبهم وتضاعف ــت نس ــن تفاقم ــراء الذي ــوم الفق ــى عم ــة ع ــا الثقيل بآثاره
مــرات عــدا عــن اتســاع رقعــة البطالــة واألزمــات العاصفــة األخــرى وســحق الطبقــة 

ــكاريث الفاحــش . ــس االســتقطاب ال املتوســطة وتكري

  إننــا يف املرصــد الســومري لحقــوق اإلنســان، ننحنــي إجــالال للرعيــل األول الــذي 
صــاغ اإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان منــذ  نحــوايل 71 عامــا، مثلــام نحيــي الحركــة 
ــز  ــاين لتعزي ــر اإلنس ــة والضم ــا الحي ــدين قواه ــة مناش ــة والوطني ــة العاملي الحقوقي
ــه  ــة بحــق الشــعب العراقــي وثورت التضامــن بخاصــة اليــوم لوقــف الجرميــة املرتكب
وهــي تتســم مبــا شــخصه القانــون الجنــايئ الــدويل بكونهــا : جرائــم ضــد اإلنســانية 
ومعهــا جرائــم حــرب وجرائــم إبــادة مبــا يقتــي تقديــم املجرمــني للمحاكــم الجنائيــة 
ــة  ــا الحزبي ــة وأجنحته ــزة الحكومي ــن، ألن االجه ــس األم ــن مجل ــرار م ــة بق الدولي
املســلحة تنفــرد بالصــدور العاريــة للمواطنــني وتوجــه إليهــم الرصــاص الحــي 
ومختلــف األســلحة بصــورة قاتلــة وعــن عمــد ومن مســافات قريبــة تتعمــد القتل إىل 
جانــب حمــالت االغتيــال اليوميــة واالختطــاف واإلرصار عــى مواصلة ظاهرة الســجون 

الرسيــة والتغييــب القــرسي وغرهــا مــن جرائــم !

إننــا نثــق بالحركــة الحقوقيــة العامليــة ودورها يف تفعيــل العمل باإلعــالن العاملي ويف 
التضامــن الفعــي املؤثــر والحاســم مــع الشــعب العراقــي ومطالبــه يف اســرجاع وطــن 
منهــوب منــه وليــس مجــرد مصــادرة حــق خــاص أو عابــر ال قيمــة لــه! بــل اســتالب 

الحقــوق والحريــات باســرقاق واســتعباد مفضــوح كونــه منهجيــة ثابتــة للنظــام ..

إن الحســم وتفعيــل التضامــن يــأيت مــن قــرار أممــي مناســب يســتجيب ملطلــب 
ــن  ــتعادة الوط ــام واس ــر النظ ــس يف تغي ــا الرئي ــدا مطلبه ــعبية وتحدي ــورة الش الث
والدولــة، إلشــادة منظومــة قيميــة بديلــة تحقــق النظــام الدميوقراطــي ، نظــام العدالة 

ــة . االجتامعي

وألّن الوضــع العراقــي ومصــادرة الحقــوق مركبــة معقــدة مبحمــول مــن 16 ســنة، 
فــإن املطلــوب يتجســد باملســاعدة عــى بنــاء منظومــة قضائيــة قــادرة عــى مطــاردة 
عنــارص الفســاد وتفكيــك منهجــه مــع مالحقــة أيــة قــوة مســلحة خــارج الســلطة بعد 

حلهــا وتفكيــك وجودهــا نهائيــاً .

كل التحيــة لتضحيــات الحركــة الحقوقيــة واالنتصــار لــكل مبــادئ اإلعــالن العاملــي 
لحقــوق اإلنســان .. النــرص للشــعوب يف تلبيــة فــرض قيــم الســالم والتقــدم والتنميــة 
ــة باألســاس باســتعادة الوطــن  ــة املعني ــة للثــورة العراقي ــة االجتامعيــة وتحي والعدال

وحــق الحيــاة الحــرة الكرميــة فيــه .

املرصد السومري لحقوق اإلنسان هولندا

 العارش من ديسمر كانون أول 2019

بيان املرصد السومري لحقوق اإلنسان 

يف ذكرى اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان الـ71
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املنتدى الدميقراطي العراقي العدد )84( كانون األول 2019

عربيــة  دولــة   )1٨(
مل  دول   )٨( و   ..
ــة  ــا لغاي ــع عليه توقي
االن وهــم ) امريــكا 
والســودان  وايــران 
والصومــال  إيــران 
العــراق  وتونغــا ( و 
هــذه  عــى  وقــع 

االتفاقيــة عــام 19٨6وتتالــف مــن ٣0 مــادة .. 
الهــدف مــن هــذه االتفاقيــة تحقيــق املســاواة بــني 
الرجــل واملــرأة يف الحقــوق والحريــات .. والقضــاء 
عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة .. عــدم 
اســتغاللها .. املســاواة يف العمــل .. املســاواة امــام 
القانــون .. وعــى الــدول املوقعــة عــى هــذه 
االتفاقيــة تجســيد مبــدأ املســاواة بــني الرجــل 
ــا  ــرار حاميته ــة ، واق ــاترها الوطني ــرأة يف دس وامل

قانونيــا ً.

1٣- اإلعــالن العاملــي ملناهضــة العنــف ضــد 
املــرأة 199٣ .

14- ويف عــام 2000 صــدر قــرار مجلــس األمــن 
ــرص  ــون عن ــرأة وان تك ــة امل ــاص بحامي 1٣2٥ الخ

فاعــل يف الســالم واألمــن .. واكــد عــى :

يف  وإرشاكهــا  املــرأة  خصوصيــة  مراعــاة   *
عمليــات الحفــاظ عــى األمــن وبنــاء الســالم 
وخصوصــا يف املناطــق املتــررة مــن النــزاع .

توعيــة قــوات حفــظ الســالم والرشطــة   *
. املــرأة  بخصوصيــة  القضائيــة  والســلطة 

* تأمــني االحتياجــات الخاصــة للنســاء والفتيات 
يف النزاعــات .

املراقبــني  مجــاالت  يف  املــرأة  دور  دعــم   *
العســكريني والرشطــة املدنيــة واإلنســانية ومراقبي 

حقــوق اإلنســان .

ــة االتجــار  ــع ومعاقب ــع وقم ــول من 1٥- بروتوك
باألشــخاص وخاصة النســاء واألطفال لســنة 2000: 
يعمــل مــن أجــل مكافحــة الجرميــة املنظمــة عــر 
الحــدود الوطنيــة .. ومكافحــة تهريــب املهاجريــن 
عــن طريــق الــر والبحــر والجــو .. وصادقــت عليــه 

) 117 ( دولــة . 

- عــام 197٥ عقــد مؤمتــر دويل لبحــث شــؤون 
ــاين يف كوبنهاغــن  ــر ث ــرأة يف املكســيك .. ومؤمت امل
يف عــام 19٨0 .. ثــم انعقــد مؤمتــر ثالــث اخــر يف 
عــام 19٨٥ يف مدينــة نــرويب .. وعــام 199٥ عقــد 
ــر  ــع يف بكــني / الصــني .. التخــاذ التداب مؤمتــر راب
حــول لضــامن ملكيــة املــرأة عــى ممتلكاتهــا 
ــه ، فضــال عــن إدخــال تحســينات  وســيطرتها علي
ــراث  ــق بامل ــام يتعل ــرأة في ــوق امل ــال حق يف مج

ــية .  ــدان الجنس ــال وفق ــة األطف وحضان

- وتوجــت الجهــود العامليــة يف عــام 197٥ : 
ومــن خــالل الســنة الدوليــة للمــرأة، عمــدت 

 ) ال للعنف ضد املرأة .. نعم لحقوقها املرشوعة (

 يف البــدء ال بــد ان احيــي املــرأة العراقيــة عــى 
نضالهــا الــدؤوب مــن اجــل الحريــة .. 

ســوف اتحــدث يف هــذه املحــارضة بأكــر مــن 
محــور عــن القوانــني واالعــراف الدوليــة والدســتور 
وقانــون العقوبــات العراقــي وعــن تاريــخ وكفــاح 
ونضــال املــرأة مــن اجــل نيــل حقوقهــا وانســانيتها، 
ــر يف  ــا دور كب ــا هــي نصــف املجتمــع، وله لكونه
كافــة مجــاالت الحيــاة، ومياديــن العمــل املختلفــة 

.

ــا  ــاكا صارخ ــرأة انته ــد امل ــف ض ــكل العن - يش
 ً مريــرا  واقعــا  ويعتــر   .. االنســان  لحقــوق 
. والوطــن  االرسة  بنــاء  يف  ودورهــا  لتطلعاتهــا 

رغــم القواعــد القانونيــة الدوليــة واملواثيــق 
التــي تكفــل حريــة املــرأة ومحــاوال متكينهــا .. 
اال انهــا ال زالــت تتعــرض اىل اعتــداء وانتهــاك 
مســتمرة مثــل التحــرش او االبتزاز او االســتغالل او 
التمييــز ان كان يف العمــل - او موضــوع الشــهادة 
ــذ  ــورث تأخ ــوع ال ــني - وموض ــة اال اثن يف املحكم

ــخ . ــل 2 ال ــة والرج حص

لكــن واقــع املــرأة يف العــراق والــرشق االوســط 
الذكوريــة  العقليــة  وموضــوع   .. مــؤمل  واقــع 
ــدم  ــباب ع ــم اس ــدى اه ــة واح ــكلة جوهري مش

ــدم . ــا للتق ــة له ــة الحقيق ــة الفرص اتاح

املهتمــني بحقــوق  منــذ عــام 19٨1 طالــب 
املــرأة بــان يكــون تاريــخ 2٥ ترشيــن الثــاين يومــا 
ــار  ــاء االختي ــرأة.. وج ــد امل ــف ض ــة العن ً ملناهض
ــالث  ــام 1960 لث ــي ع ــال الوح ــر االغتي ــى إث ع
ناشــطات سياســيات مــن جمهوريــة الدومينيــكان 
)باتريســيا - وماريــا - وأنطونيــا (، وذلــك بنــاء عى 
أوامــر مــن الحاكــم الدومينيــي رافاييــل ترخيــو . 

ــة  ــر الجمعي ــان تق ــات ب ــذه املطالب ــرت ه وامث
ــاين/ ــن الث ــوم 2٥ ترشي ــم املتحــدة ي ــة لألم العام

اليــوم الــدويل للقضــاء  نوفمــر يف عــام 1999 
عــى العنــف ضــد املــرأة، ودعــت الحكومــات 
ــة  ــر الحكومي ــامت غ ــة واملنظ ــامت الدولي واملنظ
لتنظيــم فعاليــات بهــذا اليــوم املخصــص للتعريف 

ــف . ــة العن ومناهض

- الحقوق التي يجب ان تتمتع بها املرأة :

- الحــق يف الحيــاة - حريــة الســكن - حريــة 
الــزواج -  الحــق يف  الديــن -  التعبــر - حريــة 
التعليــم - الصحــة - االمومــة - العمــل - حــق عــى 
ــن والســالمة - حــق  ــذاء واالم ــى الغ الحصــول ع
الحصــول عــى الجنســية - حــق الســفر - حــق 
الحصــول عــى رخصــة الســياقة - االنتــامء اىل 
ــدين  ــع امل ــامت املجتم ــية ومنظ ــزاب السياس االح
- وحريــة التجمــع والحقــوق االنتخابيــة وحقــوق 

ــة. ــام املحاكم ــايض ام ــراءات التق إج

واللوائــح  واالتفاقيــات  والعهــود  املواثيــق   -
الدوليــة التــي تضمــن حقــوق املــرأة :

ــاء  ــار بالنس ــع االتج ــة لقم ــة الدولي 1- االتفاقي
ــام 1921 . ــال لع واألطف

ــام 19٣٣  ــة لع ــرأة املتزوج ــية امل ــة جنس 2- اتفاقي
التــي تنــص عــى حــق املــرأة املتزوجــة يف أن تحتفــظ 

ــة . أو تتخــى عــن جنســيتها الوطني

٣-  ميثــاق االمــم املتحــدة يتألــف مــن )19( فصــل 
والصــادر بتاريــخ 26/حزيــران/194٥ .. يف املــادة االوىل 
التــي تنــص عــى » لتحقيــق التعــاون الــدويل .. يجــب 
تعزيــز واحــرام حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية 
للنــاس جميعــاً والتشــجيع عــى ذلــك يؤكــد عــى 
عــدم التمييــز بســبب الجنــس أو اللغــة أو الديــن وال 
ــوق  ــني » الرجــال والنســاء وان تكــون الحق ــق ب تفري

متســاوية « .

4-  اإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان لســنة 194٨ 
مــن بــني الوثائــق الدوليــة الرئيســية لحقــوق اإلنســان 
والتــي تــم تبينهــا مــن قبــل األمــم املتحــدة .. واملــادة 

) 2 ( تنــص عــى :

لــكل إنســان حــق التمتع بكافــة الحقــوق والحريات 
ــز  ــز، كالتميي ــالن ، دون أي متيي ــذا اإلع ــواردة يف ه ال
بســبب العنــرص أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو 
ــي أو  ــل الوطن ــيايس ، أو األص ــرأي الس ــن أو ال الدي
االجتامعــي .. دون أيــة تفرقــة بــني الرجــال والنســاء .

٥-  عــام 19٥1 اعتمــد املؤمتــر العــام ملنظمــة العمل 
ــامل  ــني الع ــور ب ــاواة يف األج ــة املس ــة : )اتفاقي الدولي

والعامــالت( .

6-  اتفاقيــة الحقــوق السياســية للمــرأة هــي اتفاقية 
ــدة ٣1  ــم املتح ــة لألم ــة العام ــا الجمعي ــة أقرّته دولي
ــر  ــة إىل تقنــني املعاي مــارس 19٥٣ .. وتهــدف االتفاقي

الدوليــة األساســية للحقــوق السياســية للمــرأة.

ــز يف مجــال  ــة الخاصــة مبكافحــة التميي 7-  االتفاقي
ــم 1960. التعلي

10- والعهديــني الدوليــني لعــام 1966 االول العهــد 
و  والسياســية  املدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الــدويل 
العــراق وقــع يف 1٨/شــباط/1969 .. اىل جانــب )16٨( 
دولــة وقعــت لغايــة االن عليــة .. يلــزم أطرافهــا 
ــدويل  ــد ال ــو العه ــاين ه ــوق .. والث ــرام الحق ــى اح ع
الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة 
العامــة لألمــم املتحــدة يف          و اعتمدتــه الجمعيــة 
16 / كانــون االول / 1966 .. والعــراق وقــع عــى العهد 
يف 1٨/شــباط/1969 .. بعدهــا صــادق يف 1971/1/2٥ 
ــة  ــة االن ) 164 ( دول ــد لغاي ــذا العه ــى ه ــع ع و وق
ــن  ــي والعهدي ــالن العامل ــمية االع ــام 1976 س و يف ع
الدوليــني بالالئحــة الحقــوق الدوليــة .. اهــام مــا تنــص 
ــاواة  ــز واملس ــدم التميي ــي ع ــة ه ــذه الالئح ــا ه عليه

ــاالت. ــة املج ــرأة يف كاف ــني امل ــرص ومتك ــؤ الف وتكاف

ــز  ــكال التميي ــع اش ــى جمي ــاء ع ــالن القض 11- إع
ــرأة 1967 . ــد امل ض

12- إتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز 
ضــد املــرأة يف 1٨/كانــون االول/1979.. وتوصــف بأنهــا 
وثيقــة حقــوق دوليــة للنســاء .. ودخلــت حيــز التنفيــذ 
يف ٣ ســبتمر 19٨1، او تســمى باتفاقيــة ســيداو .. 
لغايــة االن تــم التوقيــع عليهــا مــن قبــل )1٨6( منهــم 
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- واملــادة ) ٣1٥ ( مــن اغــوى انثــى امتــت 
الثامنــة عــرشة مــن العمــر بوعــد الــزواج فواقعهــا 
ثــم رفــض بعــد ذلــك الــزواج بهــا يعاقــب بالحبــس .

- قبــل )٨0( عــام كان هنــاك رائــدات يف النهضة 
النســوية يف العــراق وتركــن بصــامت واضحــة عــى 

حركــة النســوية يف البــالد :

- منهــم  )نزيهــة جــودت الدليمــي - امينــة 
الرحــال / اول ســيدة عراقيــة تحصــل عــى اجــازة 
الســياقة عــام 19٣6 .. وكانــت تدريســية واديبــة .. 
بــدًءا مــن يونيــو 201٨ ســيكون مــن حــق النســاء 
الســعوديات القيــادة - جوزفــني حــداد / اول امــرأة 
عراقيــة تقــود طائــرة عــام 1949 - ويف مجــال 
ــيخ و  ــة الش ــل: صبيح ــامء مث ــرزت اس ــاء ب القض

ــة اســامعيل حقــي عــام . زكي

ويف مجــال الصحافــة واالعــالم بــرزت اســامء 
ــل : مث

- الصحفيــة بولينــا حســون اصــدرت اول مجلــة 
ــام  ــى ( يف ع ــة ) لي ــي مجل ــراق ه ــائية يف الع نس

. 192٣

 : يوســف  الوهــاب  عبــد  درة  الصحفيــة   -
أصــدرت ســنة 194٨ مجلــة ببغــداد نصف شــهرية 
ــي /  ــق وهب ــت الرشــيد ( - آســيا توفي باســم ) بن
ناشــطة مدنيــة وترأســت تحريــر مجلــة )االتحــاد 

ــنة 1949 . ــذ س ــايئ ( من النس

الختام : املرأة بحاجة اىل :
1-  دعم يف مجال الصحة والتعليم والسكن .

التمييــز  أشــكال  جميــع  عــى  القضــاء    -2
ــي . ــتغالل الجن ــرش واالس ــار بالب ــف االتج والعن

٣-  ســن قوانــني فاعلــة للحــد مــن االنتهــاكات 
ــة  ــة لالزم ــني الحامي ــرأة .. وتأم ــرض امل ــي تتع الت

لهــا. 

 ، االعــالم  وســائل  خــالل  مــن  التوعيــة    -4
ومنظــامت املجتمــع املــدين عــى اهميــة دور 

. واملجتمــع  االرسة  يف  املهــم  املــرأة 

ــن  ــا م ــا وتحريره ــل له ــرص العم ــاد ف ٥-  ايج
املشــكلة االقتصاديــة .

6-  املشــاركة يف صنــع القــرارات الوطنيــة .. 
وتعزيــز دورهــا يف املؤسســات املجتمعيــة .

7-  مجلــس حقــوق االنســان يف دورتــه املاضيــة 
العراقــي )٣29(  الوفــد  ايلــول حمــل  يف شــهر 
ــا يخــص  ــا م ــة .. منه ــل 11٣ دول ــن قب ــة م توصي

ــرأة . ــني امل ــال متك مج

ادعــو الجهــات السياســية يف الدولــة القيــام 
عــن  بصــدق  والدفــاع   .. قانونيــٍة  بإصالحــاٍت 
ــا باملشــاركة يف  حقــوق املــرأة وافســاح املجــال له
صنــع القــرار .. عــى الرجــال االعــراف بجهــود 
املــرأة، وكونهــا رشيكــة يف التغيــر والتقــّدم وبنــاء 
االرسة والبلــد .. وتحيــة لنضالهــا مــن اجــل 
الحريــة .. وتحيــة احــرام وتقديــر ملربّيــة األجيــال 

وام الشــهداء .

ــبة  ــراد مبناس ــد م ــيد حمي ــارضة الس * مح

اليــوم الــدويل ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة  
ــكاوا بدعــوة  ــة عن ــز االكادميــي مبدين يف املرك

ــوري . ــاء االش ــاد النس ــن اتح م

الــدويل  باليــوم  االحتفــال  إىل  املتحــدة  األمــم 
للمــرأة يف ٨ آذار مــن كل عــام .

وهــو ذلــك التاريــخ الــذ تــم غلــق ابــواب 
مصنــع النســيج ) صناعــة املالبــس ( يف واليــة 
نيويــورك يف امريــكا املصانــع وحــرق املصنــع وكان 
ــاء  ــبب ارضاب النس ــذا يف ٨ / آذار / 190٨، بس ه
داخــل املصنــع للمطالبــة بتحســني اجورهــن .. مام 
ــوم  ــذا الي ــح ه ــة فاصب ــاة )129( عامل ادى اىل وف
هــو رمــز وذكــرى لظلــم املــرأة ومعاناتهــا عــى مــر 
ــخ انطلقــت املــرأة يف  العصــور .. مــن هــذا التاري

ــة . ــا مــن اجــل الحري نضاله

- عى الصعيد الوطني العراقي :

ان نضــال املــرأة يف العــراق والعــامل ومطالبتهــا 
االجتامعيــة  القيــود  مــن  بتحريرهــا  املســتمرة 
البائــدة التــي كانــت تحــد مــن حريتهــا وكرامتهــا 

ــانية. االنس

واهم ما تعاين منه املرأة اليوم هو :

- هنــاك شــتى انــواع الحرمــان والتمييــز الجني 
والعنــف املجتمعــي واالرسي وتبعيتهــا اىل الرجــل، 

فضــال لتعرضهــا اىل التهميــش والشــك والقتــل .

- اىل جانــب ظواهــر الظلــم متواجــدة وبنســب 
كبــرة منهــا الزيجــات املؤقتــة كــزواج املتعــة 
واملســيار والــزواج املبكــر » وزواج الكصــة بكصــة 
ــزواج باإلكــراه ، واالخطــر  » وزواج القــارصات، وال
ــوب  ــدن الجن ــض م ــام بع ــو قي ــك ه ــن كل ذل م

ــم النســاء كفصــل عشــاري .  بتقدي

ــد  ــيئ بع ــكل س ــرأة بش ــاع امل ــرت أوض - وتغ
دخــول تنظيــم داعــش االرهــايب عــى مناطــق 
العراقيــة ، حيــث تعرضــت اىل انتهــاكات جســيمة 
واىل  واغتصــاب وتعذيــب  قتــل وخطــف  مــن 
أســواق  يف  والــرشاء  البيــع  عمليــات  جانــب 
النخاســة داخــل العــراق وخارجــه، واســتخدامهن 
كــدروع برشيــة يف املناطــق التــي يســيطر عليهــا .

- ويف العــراق هنــاك مشــكلة كبــرة يف صفــوف 
ــم  ــني .. وه ــاوزت املليون ــل تج ــات واالرام املطلق

ــة . بحاجــة اىل الرعاي

- وتناضــل املــرأة يف العــراق مــن اجــل تفعيــل 
ــامت  ــالل املنظ ــن خ ــوين م ــايف والقان ــا الثق دوره
والحــركات النســوية التــي تســعى اىل مناهضــة 
العنــف وايقــاف كافــة االنتهــاكات التــي تتعــرض 
ــى الســلطات  ــر ع ــؤولية االك ــى املس ــا .. وتبق له
الحكوميــة للقيــام بإجــراءات خاصــة لتحســني 
أوضــاع املــرأة يف العــراق مــن خــالل الترشيعــات 
الجيــدة وتفعيل دور املؤسســات العاملــة يف مجال 
املــرأة، وايــالء أهميــة خاصــة للقنــوات االعالميــة 
مــن خــالل برامجهــا التوعويــة .. وكذلــك تحســني 
ــات  ــل واملطلق ــاء االرام ــية للنس ــروف املعيش الظ
ــم  ــهرية وتقدي ــب الش ــم الروات ــالل تقدي ــن خ م
املســاعدات ومســاعدتهم يف ايجــاد الوظائــف ، 
وعــى الســلطات الحكوميــة النهــوض بواقــع املــرأة 
وتوســيع فــرص مشــاركتها يف التنميــة االجتامعيــة 

ــة . ــية والثقافي ــة والسياس واالقتصادي

- الدستور العراقي لعام 200٥ .

املادة 14 من الدستور لسنة 200٥  

 العراقيــون متســاوون امــام القانــون دون متييــز 

بســبب الجنــس او العــرق او القوميــة او االصــل او 
ــن او املذهــب او املعتقــد .  ــون او الدي الل

أمــام  للمســاواة  العراقــي  الدســتور  ضامنــات 
. القانــون 

- املــادة  )20( : للمواطنــني رجــاالً ونســاًء، حــق 
املشــاركة يف الشــؤون العامــة ، والتمتــع بالحقــوق 
التصويــت واالنتخــاب  فيهــا حــق  السياســية، مبــا 

. والرشــيح 

- املادة 29 من الدستور لسنة 200٥ :

 رابعــاً :  متنــع كافــة اشــكال العنــف والتعســف يف 
االرسة واملدرســة واملجتمــع .

- املــادة )٣0( : أوالً  :ـ  تكفــل الدولــة للفــرد ولألرسة 
ـ وبخاصــة الطفــل واملــرأة  ـ الضــامن االجتامعــي 
والصحــي، واملقومــات األساســية للعيــش يف حيــاٍة حــرٍة 
كرميــة، تؤمــن لهــم الدخــل املناســب، والســكن املالئم .

ــم )111( لســنة  ــي املرق ــات العراق ــون العقوب - قان
:  1969

قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 :

املواد التي تفرق بني االنثى والذكر :

- االغتصاب واالعتداء الجني :

اعتــر قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 111 لســنة 
1969 االغتصــاب جرمــا خاصــا ال ميكــن اتخــاذ أي 
إجــراء مــن قبــل الدولــة مــن دون موافقــة املشــتكية 

ــي . ــا الرشع او وىل أمره

ــة 10  ــى عقوب ــارص أق ــة الق ــادة ٣٨٥ مجامع  )امل
ــنوات( . س

) املادة ٣9٣ االغتصاب اقى عقوبة 1٥ سنة( .

ــنة  ــني 1٥ و 1٨ س ــارص ب ــة الق ــادة ٣94 مواقع )امل
ــنوات( . ــة 10 س ــى عقوب أق

)املــادة ٣96  الفقــرة1 ، االعتــداء الجنــي عــى 
بالــغ ، اقــى عقوبــة 7 ســنوات( .

)املــادة ٣96 الفقــرة 2، االعتــداء الجنــي عــى 
قــارص، اقــى عقوبــة 10 ســنوات( .

- قــرار مجلــس قيــادة الثــورة رقــم 4٨٨ لســنة 
197٨، عقوبــة اإلعــدام يف بعــض حــاالت زنــا املحــارم، 

ــاة. ــدى الحي ــجن م ــي الس ــة ه ــا االن فالعقوب ام

املــادة ٣9٨ مــن قانــون العقوبــات العراقــي، يعفــي 
املدعــي عليــه يف قضايــا االغتصــاب واالعتــداء الجنــي 
إن تــزوج الضحيــة، يف كافــة مراحــل الدعــوى ،التحقيق 
أو حتــى بعــد صــدور الحكــم ويعاقــب اذا طلقهــا دون 

عــذر قانــوين .

) جرميــة  تســمى  توجــد جرميــة  العــراق  - ويف 
الــرشف ( ويف املــادة )409( مــن قانــون العقوبــات 
املرقــم ) 111 ( لعــام 1969 تنــص عــى تخّفيــض 
العقوبــة عــى الرجــال الذيــن يقتلــون النســاء ان 
كانــت زوجتــه او شــقيقته مــن أجــل » دوافــع تتعلــق 

بالــرشف « حيــث ال تتجــاوز الثالثــة ســنوات .

ــاب  ــن العق ــالت م ــب وضــع حــٍد لإلف ــذا يتطل -  ل
عــى هــذه األعــامل لكونهــا أحــد طــرق الهــروب مــن 
املســائلة القانونيــة لالغتصــاب و االعتــداء الجنــي 

ــات . ــني والترشيع ــالل القوان ــن خ ــل م والقت
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اشــــــــكال  كل 
ل  الستغـــــــــال ا
لظلـــــــــــــم  ا و
الــذي ميارســــــه 
ورجــال  االثريــاء 
ل  جــا ر ( ين لد ا
 ) ملعبــــــــــــد ا
ــراء  ــى الفقـــــ ع

. واملعدمــني 

تلــك هــي فلســفات صاغهــا حكــامء الفكــر 
الحضاريــة،  فتوتهــم  الســومري يف عصــور 
صاغوهــا بوثائــق ورشائــع وقوانــني خلدتهــم 
اليــوم  نفخــر  اننــا  حتــى   .. الدهــر  أبــد 
بكوننــا ورثــة هــذا الفكــر وتلــك الحضــارة ، 
ــا نتجــاوز املحــن .  ــا نســتمد العــزم وبه منه

توتــرات  مــن  اليــوم  نعيشــه  ومــا 
جديــد  امتحــان  اال  هــي  ان  واحتدامــات 
الختبــار قــوة أصالتنــا وجدارتنــا ملواصلــة 
مســرتنا بــكل مــا تتيحــه قدراتنــا الحضاريــة 
مــن قــوة لفــرض قانــون تعايشــنا املبــدع 

. الوطنيــة  ثقافتنــا  وتنــوع 

صحيــح أن االحتــالل بــكل صيغــه واشــكاله 
أم غربيــاً،  كان  ، رشقيــاً  وادواتــه ورجالــه 
مــن  وانتقــص  وطننــا  شــؤون  يف  عبــث 
أثارنــا،   تراثنــا ورسق  اىل  وأســاء  ســيادتنا، 
وأدمــى شــعبنا وشــوه حارضنــا وحرمنــا مــن 
ــا الحضاريــة، وبفعــل  نعمــة التمتــع بذخائرن
مــا اشــاعه هــو وبعــض دول الجــوار مــن فــن 
ودســائس وفرقــة وفســاد يف كل اركان عراقنــا 
االجتامعيــة،  الطبقــات  مختلــف  وعــى 
ــا ،  ــامت ثرواتن ــادر ورسق نع ــل ذاك ص بفع

واســتثمرها لتمزيــق وحدتنــا الوطنيــة . 

    صحيــح كل مــا ســبق ذكــره ولكــن 
ــرة  ــذه املس ــا يف ه ــاً إنن ــة أيض ــر صح االك
شــعبنا  التــي خاضهــا  الداميــة  السياســية 
بشــجاعة وابــاء مل نستســلم لليــأس، فقــد 
وجدنــا ان االحتــالل الــذي جــرح كرامتنــا 
فينــا  بعــث  الفاســدين  برجالــه  الوطنيــة 
ــات  ــف امكان ــا نضاع ــي وجعلن ــة التآخ نعم
التحــدي وننــرش الوعــي بــني فئــات الشــعب 
كافــة متجاوزيــن حــدود الطوائــف واالديــان 
ــداث  ــى اح ــا ع ــني بقدرتن ــات مؤمن والقومي
التغيرمــن اجــل مســتقبل ســتبنيه االرادة 
الوطنيــة واملواطنيــة وســيتمثل يف اســتيعاب 

الــدروس املاضيــة .

 انتظمــت املجتمعــات البرشيــة وقامــت 
عــى  كافــة  املعمــورة  ارجــاء  يف  الــدول 
ــون  ــوة .. القان ــون والق ــام القان ــني ه دعامت
ــاف  ــف أطي ــش مختل ــن تعاي ــع تضم كرشائ
ــة  ــر ترشيعي ــاً ملعاي ــرشي وفق ــامع الب االجت
فــرض  اىل  الهادفــة  والقــوة   ، محــددة 
احــرام قانــون التعايــش االجتامعــي وكفالــة 
اســتمراره .. هكــذا قامــت الدولــة باعتبارهــا 
ــة يف  ــوى املتآلف ــل الق ــرك لعم ــم املش الناظ
الســلطة، وألنهــا يف نهايــة املطــاف القــوة 
الجامعــة  اختيــارات  متثــل حصيلــة  التــي 
الســالح  لوحدهــا  تحتكــر  التــي  الوطنيــة 
ــواب  ــائل الث ــن وس ــالً ع ــع فض وادوات القم

و العقــاب  .

  لقــد تفاوتــت انظمــة الــدول يف مختلــف 
ــوة،  ــون الق ــرض قان ــني ف ــا ب ــامل م انحــاء الع
ــون عــى  ــوة القان ــة ق ــني بســط عدال ــا ب وم
ــد  ــا تفق ــه عندم ــظ ان ــد لوح ــع ، وق الجمي
ــون تســود  ــوة القان ــرض ق ــا لف ــة قوته الدول
ــوف  ــرش الخ ــي تن ــمة الت ــوة الغاش ارادة الق
والقمــع والنفــاق الــذي ينتــج بدوره الفســاد 
وينــرشه يف كل صــوب، وقــد مــرت عــى 
العراقيــني، بدرجــات متفاوتــة، يف العهــود 
ســادت  مراحــل  الجمهوريــة  و  امللكيــة 
خاللهــا، اىل حــد مــا، قــوة القانــون كــام ســاد 
يف مراحــل اخــرى قانــون القــوة، عــى الرغــم 
مــن أن املــادة الثانيــة يف فقرتهــا الرابعــة 
مــن ميثــاق األمــم املتحــدة متنــع اســتخدام 

القــوة أو التهديــد باســتخدامها .

     لقــد عــرف عراقنــا الحبيــب منــذ تألــق 
فجــر حضارتــه قوانــني ورشائــع اعتــرت مــن 
ــد  ــامل، فق ــة يف الع ــوص القانوني ــدم النص اق
ــن  ــراً م ــدداً كب ــى ع ــون القدام ــن العراقي س
القوانــني عــى مــر الزمــان  ومــن بينهــا : 
ــك الســومري  أور ـ منــو الصــادر  ــون املل قان
ــام  ــية ع ــة القادس ــّر( مبحافظ ــة )نف يف مدين
)20٥0 ق. م( ، ثــم قانــون لبــت عشــتار 
ــن  ــني م ــورايب بقرن ــني حم ــبق قوان ــذي س ال
ــذي  ــنونا ال ــة آش ــون مملك ــم قان ــان ، ث الزم
ــف  ــورايب بنص ــون حم ــر قان ــو االخ ــبق ه س
قــرن وضعــه امللــك بالالمــا عــام 1992 ق.م، 
ــادس  ــورايب س ــك حم ــاء املل ــك ج ــد ذل وبع
ــنة 1792 ق.م  ــن س ــم م ــل )حك ــوك باب مل
ــذي  ــه ال إىل ســنة 17٥0 ق.م( فاصــدر قانون
ــن )2٨2  ــون م ــورايب املك ــمه حم ــل اس حم
ــون املعــارصون  ــاء القان ــره فقه ــادة( واعت م
الجنــايئ،  للقانــون  وضعيــة  مدونــة  اول 

ــام بعــد  ــة مهمــة، عــرف في واول وثيقــة قانوني
بلوائــح حقــوق االنســان والحريــات االساســية .

ــلته كل  ــى مس ــورايب ع ــك حم ــب املل      كت
ــم النــاس أجمعــني ان  ــه يعل ــه، وفي مــواد قانون
ــذي  ــون ال ــة القان ــره بكتاب ــردوخ( ام ــه )م االل
ــوا  ــي ال يضل ــة ل ــاس كاف ــاد الن ــدف اىل ارش يه
ــك  ــل ذل ــن اج ــد . وم ــوا أح ــق وال يظلم الطري
كتــب يحــدد اهــداف قانونــه بقولــه : الدارة 
ــة ..  ــتور العدال ــون ودس ــُت القان ــالد وضع الب

ــي  ــرش : ول ــر الب ــق خ ــالد، لتحقي ــان الب بلس
ترعــى  ولــي  الضعيــف،  القــوي  يضطهــد  ال 
البــالد  ألحكــم   .. واألرملــة  اليتيــم  العدالــة 
ــة  ــس العدال ــإن هاج ــرى ف ــام ن ــة«، وك بالعدال
ورد املظــامل وتنظيــم شــؤون الحيــاة بأرسهــا 
وقتــذاك كانــت اهدافــا مركزيــة لهــذا القانــون .

يف بــالد مــا بــني النهريــن التــي متتــد حضارتهــا 
الكــر مــن ســبعة آالف ســنة قبــل امليــالد ، 
البــالد التــي اكتشــفت فيهــا أول كتابــة عرفتهــا 

ــامرية . ــة املس ــي الكتاب ــة وه البرشي

وصــاغ رجالهــا ومفكروهــا اعــرق املالحــم 
ــن رس  ــاً ع ــش( بحث ــة جلجام ــة ) ملحم البرشي
الخلــود، يف هــذه البــالد املحتدمــة أطرافهــا 
الرشائــع  اقــدم  فيهــا  الفقهــاء  حــرر  والتــي 
والقوانــني التــي تضمنــت العديــد مــن الوثائــق 
التــي تتحــدث عــن املســاواة وضامنــات العيــش 
تطــرح  ان  قبــل  الســكان  لجميــع  الكريــم 
التــي  الحضــارات الكونيــة الالحقــة املبــادئ 
اعتمدتهــا املجموعــة الدوليــة لحقــوق االنســان، 
يف عراقنــا اليــوم يقــف احفــاد حمــورايب حيــارى 
امــام خياراتهــم السياســية وأولويــات مهامتهــم 

االصالحيــة .

ففــي قديــم الزمــان انطلــق حاكــم لكــش ) اي 
ــومري  ــح الس ــة( املصل ــرب النارصي ــطرة  ق الش
الكبــر أوركاجينــا )القــرن 24 ق.م( انطلــق لــي 
ــة  ــني القانوني ــات العراقي ــر ابداع ــا أك ــدم لن يق
خــالل  مــن  الحقــوق  احقــاق  ميــدان  يف 
محاولــة تثبيــت أســس العدالــة يف حيــاة وفكــر 
االنســان  كرامــة  عــى  للحفــاظ  الســومريني 

ــه . ــامن حريت وض

ــة  ــن العدال ــا ع ــرة اوركاجين ــت فك ــد متثل  لق
املنشــودة يف هــذه القوانــني مبحاولتهــا تضييــق 
الفجــوة مــا بــني االثريــاء والفقــراء وتأمــني 
وتوفــر  الدخــل  ملحــدودي  الكرميــة  الحيــاة 
إزالــة  التــي تســاعد عــى  القانونيــة  البنيــة 
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مــع  التعامــل  مرحلــة   : الثانيــة  املرحلــة 
ــتقلة،  ــامت مس ــه منظ ــدين بوصف ــع امل املجتم
موازيــة للدولــة وهــي يف الوقــت عينه مشــاركة 
يف تحقيــق الكثــر مــن املهــام التــي تهــم الدولة 
يتوافــق  املفهــوم  وهــذا  عنهــا،  الراجــع  يف 
ــال نحــو  ــة، واالنتق ــوم العومل ــع انتشــار مفه م
مجتمــع يحكــم نفســه ويتحمــل هــو ذاتــه 
االساســية،  شــؤونه  معظــم  إدارة  مســؤولية 
ــوم  ــة مفه ــدول الدميقراطي ــد اســتخدمت ال وق
املجتمــع املــدين يف هــذه الحالــة، للتغطيــة 
بالوعــود  اإليفــاء  يف  املتزايــد  عجزهــا  عــن 
التــي كانــت قــد قطعتهــا عــى نفســها، وتريــر 
االنســحاب مــن مياديــن بقيــت لفــرة طويلــة 
مرتبطــة بهــا، لكنهــا أصبحــت مكلفــة يف ضــوء 
متطلبــات املنافســة التجاريــة الكبــرة التــي 
االندمــاج يف ســوق عامليــة واحــدة  يبعثهــا 
ــف  ــى لتكالي ــض األق ــى التخفي ــس ع والتناف

ــاج . اإلنت

طفــرة  مرحلــة  هــي   : الثالثــة  املرحلــة 
بذاتــه  قائــم  قطــب  إىل  املــدين  املجتمــع 
عــى  اجتامعيــة،  وســلطة  لقيــادة  ومركــز 
ــاص ، يف  ــكل خ ــي بش ــم العامل ــتوى التنظي مس
مواجهــة القطــب الــذي متثلــه الدولــة ، الــدول 
ــة  ــة والنازع ــات العومل ــار سياس ــة يف إط املتآلف
إىل الخضــوع بشــكل اكــر يف منطــق عملهــا 
وبذلــك  واالقتصاديــة،  التجاريــة  للحســابات 
يتكــون يف مــوازاة تجمــع الــدول والقيــادة 
غــر  املنظــامت  تآلــف  للعــامل،  الرســمية 
ــذه  ــدى له ــي تتص ــة الت ــة واالجتامعي الحكومي
ــة  الحســابات االقتصاديــة ولتأكيــد قيــم العدال
واملســاواة بــني الكتــل البرشيــة ، ويف هــذه 
ــون  ــدين إىل ان يك ــع امل ــح املجتم ــة يطم الحال
أداة نظريــة لبلــورة سياســة عامليــة تســتند إىل 

مجموعــة مــن القيــم واملعايــر .

ووظائــف  أدوار  املــدين  للمجتمــع  إذن 
املتصلــة  النواحــي  جميــع  تشــمل  متعــددة 
أكرهــا  يــرز  والتــي   ، املجتمعيــة  بالحيــاة 
ــدور الســيايس،  أهميــة يف هــذا املجــال هــو ال
سياســية  معارضــة  إيجــاد  القصــد  ليــس 
التغيــر  ضبــط  وامنــا   ، الدولــة  مواجهــة  يف 
الدولــة واملجتمــع معــاً،  بنيــة  املتواصــل يف 
فاملجتمــع املــدين عندمــا يســتند إىل مؤسســات 
وثقافيــاً  قانونيــاً  وعيــاً  متتلــك  وتنظيــامت 
يكــون  العمليــة،  لهــذه  مؤهــالً  واجتامعيــاً 
وتنشــيطه،  املجتمــع  تحريــك  عــى  قــادراً 
ــامت  ــذه التنظي ــني ه ــة ب ــط العالق ــر من بتأط

. واألفــراد  واملؤسســات 
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ــة التحــول الدميقراطــي، عــى   تســتند عملي
ــدين يف  ــع امل ــة دور املجتم ــراز أهمي ــاس إب أس
ــي  ــع، فف ــية للمجتم ــات األساس ــة الحري صيان
ــه التكوينــات  ــور في ــذي تنمــو وتتبل الوقــت ال
فأنهــا  الحديثــة،  واالقتصاديــة  االجتامعيــة 
املــدين،  مجتمعهــا  تنظيــامت  معهــا  تخلــق 
ــر يف  ــل والتأث ــا إىل الفع ــعى بدوره ــي تس الت
املحيــط االجتامعــي واالقتصــادي والثقــايف .

بالرغــم مــن ان موضــوع املجتمــع املــدين 
مــا زال يثــر العديــد مــن القضايــا والتســاؤالت 
ــه  ــد املجتمــع ككل، بقــواه وتكوينات عــى صعي
ومؤسســاته وامنــاط ثقافتــه، كــام يثــر العديــد 
ــا  ــة، بأجهزته ــد الدول ــى صعي ــاكل ع ــن املش م
وقوانينهــا وسياســاتها يف مختلــف املجــاالت، 
ــا،  ــة وحدوده ــة الدول ــة حرك ــك الن طبيع ذل
املــدين ومؤسســاته، تتحــدد  أمــام املجتمــع 
ــاط  ــد امن ــالل تحدي ــن خ ــامتها م ــا وس مالمحه
والقــوى  ناحيــة  مــن  الدولــة  بــني  العالقــة 
ــة أخــرى . ــن ناحي ــة م ــامت االجتامعي والتنظي

وهكــذا نجــد تعــدداً يف اآلراء التــي تعرضــت 
ــات  ــك للمعطي ملفهــوم املجتمــع املــدين ، وكذل
ــح يف إطــار  ــي تنطــوي تحــت هــذا املصطل الت
تداولــه الســيايس، إذ مــا زال مــن الصعوبــة 
مبــكان إعطــاء مفهومــاً محــدداً ودقيقــاً، يكــون 
قابــالً لالســتخدام يف كل زمــان ومــكان ليســهم 
ــارص  ــور عن ــة لتبل ــورات النظري ــع التص يف وض

املجتمــع املــدين ونضجــه .

وإذا كان ارتبــاط مفهــوم املجتمــع املــدين 
بتاريــخ نشــأته مــن جهــة، ومجــال تطــوره 
ــاً  ــات عموم ــإن املجتمع ــرى، ف ــة أخ ــن جه م
عــى مــدى تاريخهــا الطويــل كانــت متتلــك 
يتعلــق  فيــام  الخــاص  وموروثهــا  خراتهــا 
باملجتمــع املــدين أو األهــي، بيــد ان تطــور 
املفهــوم يف ســياق التطــور التاريخــي للحضــارة 
ــة  ــن بني ــر يف تكوي ــل املؤث ــة، كان العام الغربي
مفهــوم املجتمــع املــدين ومؤسســاته، ومــن 
ــه يف  ــذي يلعب ــدور ال ــاق ال ــلوب ونط ــم أس ث
تحقيقــه لوظائفــه يف العمليــة الدميقراطيــة .

هــو  )غرامــي(  عنــد  املــدين  فاملجتمــع 
ــم  ــة، بالرغ ــاق الدول ــارج نط ــاص خ ــود خ وج
مــن كونــه عــى عالقــة جوهريــة بالدولــة، فهــو 
يشــكل مــع الدولــة مــا يعــرف )باملنظومــة 
ونقاباتــه  بأحزابــه  املجتمــع  يف  السياســية 
وتياراتــه السياســية ( ، فــأن الدولــة تحتكــر 
ــا ومؤسســاتها  الســلطة السياســية عــر أجهزته
ــني  ــة ب ــون العالق ــى تك ــذا املعن ــة، وبه املختلف
ــانداً  ــه مس ــو كون ــة ه ــدين والدول ــع امل املجتم
ــة لســلطة  ــا يشــكل مصــدر الرشعي ــا، عندم له
الدولــة عــر مشــاركة مؤسســاته وتنظيامتــه 

ــون  ــد يك ــرار، أو ق ــع الق ــة يف صن ــه املختلف وفئات
ــدو وكأن  ــة وتب ــتند الدول ــا تس ــا عندم ــاً له معارض
املجتمــع هــو الــذي وجــد مــن اجلهــا ال العكــس .

أي إن التوصيــف الدقيــق للمجتمــع املــدين ميــر 
ــه،  ــزه من ــه عــن املجتمــع الســيايس ومتي عــر فصل
فــإذا كان املجتمــع الســيايس يشــتمل عــى كل 
املؤسســات واألجهــزة واملنظــامت املركزيــة واملحلية 
ــة  ــع املؤسســات الحكومي ــى جمي ــة، أي مبعن للدول
عــى اختــالف مســتوياتها املكرســة لبســط ســلطان 
الدولــة، فــأن املجتمــع املــدين هــو مختلــف األبنيــة 
والثقافيــة  واالقتصاديــة واالجتامعيــة  السياســية 
ــا  ــم يف إطاره ــي تنتظ ــة، الت ــة والحقوقي والقانوني
والعالقــات  التفاعــالت  مــن  معقــدة  شــبكة 
ــة  ــات االجتامعي ــني القــوى والتكوين واملامرســات ب
ديناميكيــة  بصــورة  تحــدث  التــي  املجتمــع  يف 
ومســتمرة مــن خــالل مجموعــة املؤسســات التــي 
ــة . ــن الدول ــتقالل ع ــل باس ــة وتعم ــأ طواعي تنش

إىل  النظــر  بــان  فقــد   ، ذلــك  مــن  وبالرغــم 
مدلــول املجتمــع املــدين وتحديــد إطــاره العــام 
متكامــل يف  يتمحــور حــول مجتمــع  ومفهومــه 
دولــة عرصيــة أو يف دولــة هــي يف طريقهــا إىل 
ــل  ــى التواص ــادرة ع ــون ق ــة، تك ــون عرصي ان تك
ــادرة يف  ــون ق ــرى، وتك ــدول األخ ــع ال ــاءة م بكف
ــة  ــات العرصي ــة االحتياج ــى تلبي ــه ع ــت ذات الوق
ــن ولهــم دور  ــراداً متاميزي ــا، بوصفهــم أف ملواطنيه
وعليهــم  وحقــوق،  وحريــات  وكرامــة  وحضــور 
ــق  ــهم يف تحقي ــك تس ــؤوليات كذل ــات ومس واجب
املطالــب املعــارصة بفعــل تغيــر األداء االجتامعــي، 
يف عــامل يزخــر بالتطــورات واملتغــرات، لــي تصبــح 
توفــر  عــى  قــدرة  اكــر  املجتمــع  ذلــك  بنــى 
الحاميــة لذاتهــا ومصالحهــا مــن جهــة أوىل، وعــى 
ــع  ــرار لجمي ــع الق ــة إلفرادهــا يف صن مشــاركة فعال

ــة . ــة ثاني ــن جه ــاة م ــاالت الحي مج

وهكــذا اخــذ مفهــوم املجتمــع املــدين منــذ 
مثانينــات القــرن املــايض حيــزاً مهــامً يف مجــال 
أدبيــات السياســة، وذلــك الرتباطــه بالتحــوالت 
ــان ربــط املجتمــع  الدميقراطيــة املعــارصة، حتــى ب
تــراوح  وثيقــة  بعالقــة  والدميقراطــي  املــدين 
ــس  ــخت أس ــا ترس ــأذا م ــار، ف ــيخ إنحس ــني ترس ب
املجتمــع  مؤسســات  تدعمــت  الدميقراطيــة 
ــز  ــي ترتك ــة الت ــة األرضي ــي مبثاب ــي ه ــدين الت امل
ــاتها  ــا ومؤسس ــة بقيمه ــة الدميقراطي ــا الصبغ عليه

. وعالقاتهــا 

وقــد مــر مفهــوم املجتمــع املــدين بثــالث مراحــل 
مرحلــة  هــي   : األوىل  املرحلــة   : هــي  رئيســية 
االنفتــاح عــى املجتمــع املــدين مــن قبــل األحــزاب 
والقــوى والنظــم السياســية بهــدف تجديــد املفهــوم 
ــي  ــا، الت ــعبي عليه ــع ش ــاء طاب ــة وإضف يف السياس

ــا . ــا وتقرنطته ــد بقرطته ــا بع ــدأت تفقده ب
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انتمــوا لحــزب البعــث. 
مواطنــون  هــؤالء 
عراقيــون ويجــب أن 
بالحقــوق  يتمتعــوا 
املتاحــة لآلخريــن دون 
ــة  ــاص، الدول أدىن انتق
تســتثني  ال  الحديثــة 
رشيحــة مــن مواطنيهــا 
مهــام كان رأي الغالبية 
االســتقرار  ألن  بهــا 

والســلم االجتامعــي يتطلــب العدالــة واملســاواة. 
ــا  ــاد تصعــب إزالته ــات وأحق ــق حزازي ــز يخل التميي

ــة . ــة مقبل ــرات طويل لف

ــر يف  ــة للنظ ــة قضائي ــكل هيئ ــب أن تش ــام يج ك
الجرائــم التــي ارتكبهــا املســؤولون الســابقون أو 
نتجــت عــن إهاملهــم أو تقصرهــم، تبــدأ بالتحقيــق 
يف جرائــم قتــل متظاهــري انتفاضــة ترشيــن، وال 
تنتهــي بجرميــة قتــل 1700 متــدرب يف معســكر 
غايــة  يف  املســألة  هــذه  عــام 2014.  )ســبايكر( 
األهميــة ألنهــا تشــِعر املواطنــني جميعــا بــأن العدالة 
ــاس، فمرتكــب  ــني الن ــز ب تأخــذ مجراهــا وأن ال متيي
الجرميــة يعاقــب وإن كان وزيــرا أو رئيســا للــوزراء، 
النــاس ألن تحــرم  وهــذا مــن شــأنه أن يدفــع 

ــة . ــات الدول ــق مبؤسس ــون وتث القان

ــان  ــة يف الرمل ــة املمثل ــزاب الحالي ــت األح إن حاول
مطالــب  عــى  وااللتفــاف  والتأجيــل  التســويف 
املتظاهريــن وإطالــة عمــر هــذه الحكومــة املنبــوذة، 
ــاس عــى التــرصف  ــك أن يشــجع الن فمــن شــأن ذل
خــارج الدســتور والقانــون، وهــذا ليــس يف مصلحــة 
أحــد، خصوصــا املســؤولني الحاليــني ألنهم ســيكونون 
هدفــا للمتظاهريــن الغاضبــني، يجــب أن تُحــل كل 
املليشــيات وتجــرَّد مــن ســالحها، فــال ميكــن إقامــة 
دولــة متامســكة بوجــود مســلحني يترصفــون حســب 
ــل  ــام تفع ــم ك ــح قادته ــم ومصال ــم ومزاجه أهوائه
املليشــيات املرتبطــة بإيــران حاليــا. يجــب التحقيــق 
يف اغتيــال الناشــطني واملثقفــني واختطافهــم والتجاوز 
عليهــم، خصوصــا النســاء منهــم. هــذه أعامل شــائنة 

ومــن املعيــب أن متــر دون تحقيــق وعقــاب .

ــني،  ــكل العراقي ــون ل ــب أن يك ــل يج ــراق املقب الع
بغــض النظــر عــن القوميــة والديــن واملذهــب 
واملنطقــة والتوجــه الســيايس، ليــس يف مصلحــة 
أحــد، حتــى الطبقــة السياســية الحاليــة، أن يعرقــل 
اإلصالحــات املطلوبــة. لقــد أدرك الشــعب العراقــي، 
خصوصــا جيــل الشــباب الــذي برهــن للقــايص 
ــأي جهــة  ــط ب ــي وغــر مرتب ــه واع ووطن ــداين أن وال
ــه أي  ــي علي ــن تنط ــور، ول ــق األم ــة، حقائ خارجي
لعبــة مســتقبال، وقــد آن األوان أن يدرك السياســيون 
ــويف  ــة للتس ــة، أي محاول ــذه الحقيق ــون ه الحالي
ــة ســوف  ــاس املرشوع ــب الن ــاف عــى مطال وااللتف
تقــود إىل عنــف، والعنــف لــن يســلم منــه أحــد. إن 
ــة وميليشــياتها  ــات السياســية الحالي ــت الجامع كان
املســلحة املدعومــة مــن إيــران، تتصــور بــأن لهــا اليد 
العليــا حاليــا، فعليهــا أن تعلــم بــأن حمــل الســالح 
ليــس حكــرا عليهــا، وأن الشــعب الغاضــب قــد يلجــأ 
إىل حمــل الســالح ملحاربتهــا وإن فعــل فســوف 
ينتــرص عليهــا دون أدىن شــك، لذلــك، يجــب التحــي 
ــا  ــأن األمــور قــد تغــرت كلي بالحكمــة واالعــراف ب
وجذريــا اآلن، ففــرة مــا بعــد انتفاضة ترشيــن 2019 

ــابقة . ــرة س ال تشــبه أي ف

 ماذا بعد استقالة عبد املهدي ؟

ــوزراء العراقــي عــادل عبــد  أخــرا اضطــر رئيــس ال
انــدالع احتجاجــات  املهــدي إىل االســتقالة بعــد 
شــعبية واســعة ضــد حكومتــه يف مــدن العــراق 
املختلفــة دامــت شــهرين، قتــل فيهــا املئــات وجــرح 
ــة  ــر واضح ــلطة وبأوام ــار الس ــاص أنص اآلالف برص
ــادة  ــن القي ــدو، م ــا يب ــى م ــبق، ع ــط مس وتخطي
ــات،  ــوم األول لالحتجاج ــذ الي ــا من ــية العلي السياس
عــى رغــم نفــي اإلعــالم الرســمي ذلــك وادعائــه بــأن 
“جهــًة ثالثــة” هــي املســؤولة عــن قتــل املتظاهرين !

لنــداءات ورصخــات  املهــدي  مل يســتِجب عبــد 
والكتــاب  املثقفــني  ومئــات  العراقــي  الشــعب 
الذيــن  الديــن  ورجــال  واألكادمييــني  واملحللــني 
أكتوبــر  شــهر  مطلــع  منــذ  باالســتقالة  طالبــوه 
املــايض، بعــد ســقوط املجموعــة األوىل من الشــهداء 
برصــاص الحكومــة وأتباعهــا ومليشــياتها، بــل التصق 
ــداد. ــن األج ــه ع ــذي ورث ــه ال ــه حق ــريس وكأن بالك

ونــداءات  الدوليــة  للمناشــدات  يســتجب  مل 
منظــامت حقــوق اإلنســان العامليــة بإيقــاف إطــالق 
الرصــاص الحــي عــى املحتجــني، بــل بقيــت أجهزتــه 
ــزرة  ــر مج ــرج ، وآخ ــاء دون ح ــاس األبري ــل الن تقت
ارتكبتهــا قواتــه وقعــت يف النارصيــة قبل بضعــة أيام 
وراح ضحيتهــا العــرشات، لكنــه، وكــام كان متوقعــا، 
اضطــر أخــرا إىل تقديــم اســتقالته، بعــد ســاعات من 
ــة املرجــع الشــيعي عــي السيســتاين الرملــان  مطالب
بـ”إعــادة النظــر يف خياراتــه”، والتــي فهمهــا الجميع 

بأنهــا تعنــي إقالــة الحكومــة .

ــه قــدم اســتقالته إىل الرملــان، وليــس  والغريــب أن
إىل رئيــس الجمهوريــة كــام جــرت األعــراف املتبعــة، 
فالرئيــس هــو الــذي كلََّفــه بتشــكيل الحكومــة، ومــن 
ــام  ــام إن النظ ــه، ك ــتقالة ل ــدم االس ــي أن تق املنطق
ــوزراء ينــص رصاحــة يف )املــادة  الداخــي ملجلــس ال
1٨( عــى أن يقــدم رئيــس مجلــس الــوزراء اســتقالته 
قانونيــة  مخالفــة  إنهــا  الجمهوريــة.  رئيــس  إىل 
وأخالقيــة مقصــودة وازدراء غــر مــرر ملنصــب رئيس 
الجمهوريــة رمبــا ألن شــاغله الحــايل وقــف )رســميا( 
مــع املحتجــني وعــارض إطــالق الرصــاص الحــي 
ــع الرملــان يف هــذا الفــخ فصــوت  ــد وق عليهــم. وق
باإلجــامع موافقــا عــى اســتقالة عبــد املهــدي بــدال 

ــة . ــس الجمهوري مــن أن يرســلها إىل رئي

ــع  ــداء املرج ــورا لن ــدي ف ــد امله ــتجاب عب ــد اس لق
الدينــي عــي السيســتاين ألنــه يعلــم مــدى الســلطة 
ــا  ــك جيش ــا، دون أن ميتل ــع به ــي يتمت ــة الت املعنوي
ــاع،  ــه الخصــوم أو مــاال يوزعــه عــى األتب يخيــف ب
فقوتــه مســتمدة مــن موقعــه الدينــي ومواقفــه التي 
تنســجم مــع املصلحــة العامــة وإرادة النــاس، وهــذا 
هــو املوقــف املتوقــع مــن رجــال الديــن الحقيقيــني. 
مل يكــن الســيد السيســتاين راغبــا يف التدخــل يف 
املرجعيــة  نهــج  هــو  وهــذا  الســيايس،  الشــأن 
الشــيعية يف النجــف منــذ تأسيســها قبــل ألــف عــام، 
فالسياســة سياســة والديــن ديــن بالنســبة لهــا، وكــام 
قــال املفكــر اإلســالمي اللبنــاين الراحــل هــاين فحــص 
“إْن تدخلــت السياســة يف الديــن فإنهــا تفســده 
بقــدر تدخلهــا فيــه، وإن تدخــل الديــن يف السياســة 

ــه فيهــا”. ــه يفســدها بقــدر تدخل فإن

املتشــدقة  العراقيــة  السياســية  األحــزاب  لكــن 
بالديــن اضطــرت املرجــع األعــى مــرارا إىل التدخــل 
بســبب فســادها املمنهــج وفشــلها املتواصــل يف 
الخدمــات  تقديــم  عــن  وعجزهــا  الدولــة  إدارة 

الروريــة للمجتمــع، واألهــم مــن كل ذلــك، هــو أنهــا 
تلهــج بذكــره وتدعــي الســر عــى نهجــه. لقــد تدخــل 
ــية  ــزاب السياس ــة ألن األح ــتاين بالسياس ــيد السيس الس
ــاداته،  ــق إرش ــرصف وف ــا تت ــا بأنه ــتمرت يف ادعائه اس
بينــام الحقيقــة هــي أنهــا بعيــدة كل البعــد عــن الديــن 
ــة  ــن السياس ــى ع ــدة حت ــل وبعي ــوى، ب ــورع والتق وال
التــي ال تفقــه فيهــا شــيئا. لقــد رفــض السيســتاين منــذ 
عــام 2010 عــى األقــل أن يســتقبل أي ســيايس عراقــي 
ــم أن  ــيني وحده ــى السياس ــأن ع ــة ب ــالة واضح يف رس
ــا  ــب م ــة حس ــوؤن الدول ــؤولية إدارة ش ــوا مس يتحمل
تقتضيــه املصلحــة العامــة وتقــرره إرادة الشــعب، فهــذا 
ــه  ــا املرجــع فســيتفرغ ملهام ــأن السياســيني، أم ــو ش ه

ــة . ــة واملعنوي ــة والديني األخالقي

املطلــوب عملــه اآلن، بعــد أن قــدم عبــد املهــدي 
كفــوءة  وطنيــة  شــخصية  تكليــف  هــو  اســتقالته، 
غــر منتميــة ألي حــزب ســيايس بتشــكيل حكومــة 
انتقاليــة مــن الخــراء املشــهود لهــم بالخــرة والنزاهــة 
واالســتقاللية، تســتمر ملــدة ال تتجــاوز إكــامل فــرة 
الحكومــة املنرصفــة، تقــوم خاللهــا بتســير شــوؤن البالد 
وتعديــل القوانــني ورعايــة قيــام مؤسســات دميقراطيــة 
ــدة تقــوم  ــك تأســيس أحــزاب جدي ــة، مبــا يف ذل حقيقي
عــى أســس سياســية واقتصادية وطنيــة، وليســت دينية 
أو عرقيــة أو مناطقيــة أو طائفيــة، ونقابــات ومنظــامت 

ــة . ــتقلة وفاعل ــدين مس ــع م مجتم

ليــس صحيحــا أن تجــرى االنتخابــات خــالل فــرة 
قصــرة، فاالســتعجال ليــس يف مصلحــة الدولــة وإن 
الــذي قادنــا إىل الوضــع الحــايل املــزري هــو االســتعجال 
يف إجــراء االنتخابــات عــام 200٥ قبــل إقامة املؤسســات 
التجربــة  إلنجــاح  والالزمــة  املطلوبــة  الدميقراطيــة 
ــالم  ــائل إع ــاك وس ــون هن ــب أن تك ــة، يج الدميقراطي
مســتقلة تنــرش املعلومــات بحريــة وحياديــة، وأحــزاب 
ــة  ــزاب الحالي ــة باألح ــر مرتبط ــة غ ــية دميقراطي سياس
التــي قامــت واســتفحلت عــى الفســاد والطائفيــة 
إجــراء  تعنــي  الحزبيــة  الدميقراطيــة  واملناطقيــة. 
انتخابــات دوريــة للقيــادة ومناقشــة الرامــج السياســية 
ــاء  ــة لألعض ــنوية علني ــرات س ــد مؤمت ــة وعق واالنتخابي
يناقشــون فيهــا الوضــع العــام وخططهــم للمســتقبل .

كــام يجــب أن تكــون هنــاك منظــامت مجتمــع مــدين 
تســند املجتمــع ومتــأل الفراغــات التــي تركهــا مؤسســات 
الدولــة، ونقابــات مســتقلة ودميقراطيــة يك متثــل العامل 
ــات  ــذه املؤسس ــة. ه ــن املختلف ــني وذوي امله واملوظف
هــي جــزء أســايس مــن املجتمــع الحديــث وال ميكــن أيَّ 
تجربــة أن تنجــح دونهــا. كــام يجــب أن يكــون االقتصــاد 
الوطنــي مختلطــا، ال رأســامليا خالصــا، وال اشــراكيا 
خالصــا، وهــذا يعنــي أن تكــون هنــاك مؤسســات 
وطنيــة لرعايــة املســنني واملــرىض والعاطلــني عــن العمل 
واألطفــال واألمهــات، فالدولــة العرصيــة ترعــى كل 

محتــاج حتــى يتمكــن مــن رعايــة نفســه .

ــى  ــرشف ع ــب أن ت ــة يج ــة املقبل ــة االنتقالي الحكوم
إصــالح النظــام كليــا وتعديــل القوانــني وإلغــاء القوانــني 
املجحفــة والتمييزيــة كقانون الســجناء السياســيني الذي 
يجيــز تســلم راتبــني مــن الدولــة وقانــون معــاريض 
رفحــاء الــذي ميزهــم عــن باقــي العراقيــني، وســن 
ــات  ــم املؤسس ــاء دعائ ــة وإرس ــدة مطلوب ــني جدي قوان
الدميقراطيــة يك ترســخ قبــل إجــراء االنتخابــات يك تكون 
ــة  ــون املســاءلة والعدال ــاء قان جاهــزة، كــام يجــب إلغ
الــذي أيسء اســتخدامه وظــل ســيفا مســلطا عــى الناس 
الذيــن عملــوا يف أجهــزة الدولــة أيــام النظــام الســابق أو 
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 تعرّضــت حقــوق اإلنســان يف العــراق اىل 
انتهــاكات خطــرة خــالل العقــود املاضيــة 
ولقــد جــاءت التجربــة الدميقراطيــة الجديــدة 
ــم حقــوق االنســان  لتدعــو اىل ترســيخ مفاهي
يف هــذا البلــد، واليــوم تشــهد التظاهــرات 
العراقيــة املطالبــة باإلصــالح انتهــاكات ســافرة 
ــن  ــد م ــت العدي ــان، إذ تحّرك ــوق االنس لحق
ــن  ــررة م ــراق واملت ــة للع ــدات املعادي االجن
 . االحتجاجيــة  الحركــة  الجهــاض  االصــالح 

مايجعلنــا أمــام تســاؤالت عديــدة أهمهــا. مــن هــي الجهــات التــي تقــوم 
ــة  ــاب ثقاف ــن غي ــي مث ــن العراق ــيدفع املواط ــل س ــاكات؟ وه ــذه االنته به
ــذه  ــيخ ه ــة يف ترس ــة الدميقراطي ــلت التجرب ــل فش ــان؟ وه ــوق االنس حق
املفاهيــم؟ قبــل االجابــة عــن التســاؤالت علينــا القــول بــأّن انتهــاكات 
حقــوق االنســان مل تعــد شــأنا داخليــا ومل تعــد أي جهــة او طــرف قــادرا عــى 
ــم خطــف  ــذ جرائ ــف األســوار او تحــت االرض او تنفي ســحق الجمــوع خل
وتعذيــب دون حســاب ، فاملجتمــع الــدويل والــرأي العــام العاملــي تشــكّل 
ــاء .  ــم بحــق االبري ــكاب جرائ ــوم بارت ــن يق ــع م عوامــل ضغــط عــى جمي

ويف الوقــت الــذي تتواصــل فيــه التظاهــرات وينتظــر فيــه الشــارع العراقي 
خطــوات اإلصــالح البطيئــة التــي تقودهــا الحكومــة والرملــان تشــهد 
ســاحات التظاهــر حــوادث غريبــة تقودهــا أطــراف مجهولــة يســقط خاللهــا 
عــرشات الشــهداء يف الســاحات وتقــع العديــد مــن حــوادث القتــل والطعــن 
والخطــف والحــرق والتــي يدفــع مثنهــا املتظاهــر الــريء وأصحــاب املحــال 
التجاريــة املحرقــة كــام تتعــرّض لهــا القــوات األمنيــة ايضــا عــر انتهــاكات 
مختلفــة لحقــوق االنســان يرتكبهــا البعــض ممــن يحــاول الدخــول عــى خط 
األزمــة بــني املتظاهريــن وبــني القــوات االمنيــة لتنفيــذ مخططــات خبيثــة 

تهــدد الســلم األهــي وتجــر البــالد اىل الفــوىض والعنــف .  

ونحــن هنــا لســنا بصــدد توجيــه االتهــام لجهــة او طــرف او ترئــة 
ــب  ــة لتجن ــوع يف محاول ــرح املوض ــى ط ــرص ع ــا نح ــدر م ــر بق ــرف اخ ط
احــداث العنــف والقتــل والســلب والنهــب التــي تشــكل خطــرا عــى األمــن 
ــات.  ــن املحافظ ــددا م ــداد وع ــة بغ ــيام العاصم ــالد الس ــتقرار يف الب واالس
ومــن هنــا تقــع مســؤولية تاريخيــة عــى جميــع االطــراف املعنيــة فالقــوات 
األمنيــة مطالبــة بتوفــر الحاميــة الكاملــة للمتظاهريــن وتوفــر األمــن 
ملداخــل ومخــارج التظاهــرات والتعامــل مبهنيــة وفــق معايــر حقــوق 

ــا . ــت عليه ــي تدرب ــة الت ــان الدولي االنس

 ومــن جانــب آخــر تقــع عــى املتظاهريــن مســؤولية التنظيــم والتواجــد يف 
االماكــن املخصصــة للتظاهــر وعــدم االنجــرار وراء دعوات التصعيــد والتوجه 
اىل اماكــن أخــرى حيويــة وبعيــدة عــن ســاحات التظاهــر والتعــرض للخطــر. 
واألهــم مــن ذلــك التمييــز بــني املتظاهــر الســلمي و املندســني واملخربــني 

عــن جمــوع املتظاهريــن . 

ــع  ــرات إاّل أّن الجمي ــن التظاه ــة م ــف املختلف ــن املواق ــم م ــى الرغ وع
الذيــن  الســلميني  للمتظاهريــن  الحاميــة  توفــر  رضورة  عــى  يتفــق 
يتعرضــون لجرائــم وانتهــاكات خطــرة يف مجــال حقــوق اإلنســان والكشــف 
عــن األطــراف التــي تنتهــك حــق االبريــاء ومحاســبتها. وان نعمــل جميعــا 
ــذ 200٣  ــان من ــوق االنس ــال حق ــبات يف مج ــى املكتس ــة ع ــى املحافظ ع
وحتــى اآلن، فــإّن جميــع األطــراف معنيــة بالدفــاع عنهــا ونــرش هــذه 
الثقافــة والكشــف عــن الجهــات التــي تريــد أن تعيدنــا اىل زمــن االنتهــاكات 

ــف . والعن

ــا  ــادة بنائه ــة أو إع ــيس الدول ــة تأس  عملي
ــس  ــع ألس ــد 200٣ مل تخض ــا بع ــراق م يف الع
وطنيــة بقــدر مــا أنّهــا كانــت خاضعــة ملعايــر 
غايتهــا األوىل التعامــل مــع العــراق كمكونــات 
ــدو  ــا تب ــاّم يجعله ــث ع ــة والبح ــر مرابط غ
ــراق  ــه الع ــكل مل يألف ــار وش ــكة يف إط متامس
ــراق  ــة للع ــة الخاطئ ــذه الرؤي ــل وه ــن قب م
ســواء مــن قبــل أمــركا التــي اســقطت النظــام 
نظــام  لتأســيس  وســعت  آنــذاك  القائــم 

ــن  ــات الحــرة م ــة واالنتخاب ــدأ الدميقراطي ــم عــى مب ــد قائ ســيايس جدي
ــّم التعامــل معهــم كممثلــني للشــعب  قبــل الشــعب أو مــن قبــل مــن ت
العراقــي يف مجلــس الحكــم والذيــن مثلــوا بطريقــة أو بأخــرى مكونــات 
الشــعب ســواء القوميــة منهــا أو املذهبيــة، ونتيجــة هــذا املجلــس أوحــى 
بشــكل مبــارش إىل طبيعــة النظــام الســيايس املقبــل للعــراق والــذي ظلــت 

ــد . ــام بع ــات في ــة تشــكيل الحكوم ــه تتحكــم يف عملي آليات

ــت بتشــكيل  ــي متثل ــة التأســيس األوىل الت ــا القــول إّن عملي ــذا ميكنن ل
مجلــس الحكــم قــد وضعــت اللبنــة األوىل لعمليــة الفشــل املســتمرة يف 
ــع  ــعور الجمي ــت بش ــذه متثل ــل ه ــة الفش ــس حال ــة، وتكري إدارة الدول
ــا  ــة حين ــس عرقي ــى أس ــي ع ــي مبن ــم إقليم ــة لدع ــد بالحاج ــام بع في
ومذهبيــة حينــا آخــر مــام ســمح  لتدخــل هــذه الــدول بالشــأن العراقــي 
ــى  ــض ع ــتقواء البع ــاف إىل اس ــة املط ــداً ، أدى يف نهاي ــر ج ــكل كب بش
ــكري  ــايل وعس ــم م ــن دع ــه م ــدم ل ــا يُق ــالل م ــن خ ــر م ــض اآلخ البع

ــه . ــة ل ــن األطــراف الداعم وســيايس م

لهــذا بــدت العمليــة السياســية مشــّوهة بدرجــة كبــرة جــدا خصوصــا 
يف مخرجاتهــا التــي مل تكــن تحظــى بــرىض الشــعب العراقــي الــذي وجــد 
نفســه يف نهايــة املطــاف ضحيــة كبــرة جــداً ، جــراء محاولــة الكثــر مــن 
ــاء  ــاباتها وبدم ــة حس ــاحة لتصفي ــراق س ــن الع ــل م ــة لتجع دول املنطق
الشــعب العراقــي وعــى حســاب أمنــه واســتقراره ووحــدة أراضيــه التــي 

تهــددت أكــر مــن مــرة .

لهــذا وجدنــا اليــوم هنالــك مــن ينــادي مبــرشوع وطنــي حقيقــي 
إلدارة الدولــة، بــل إلعــادة تأسيســها بالشــكل الصحيــح وفــق معايــر تــم 
ــة  ــات قدمي ــس آلي ــاول البعــض تكري ــة ويح ــا يف الســنوات املاضي تغييبه
ــاظ  ــل يف الحف ــط، ب ــات فق ــة املؤسس ــاء دول ــس يف بن ــلها لي ــت فش أثبت

عــى وحــدة العــراق أرضــا وشــعبا .

لهــذا فــإّن انتفاضــة ترشيــن 2019 ، ذات الطابــع الوطنــي مكّنــت 
ــة الشــعب  ــز الوعــي الشــعبي وعكســت بصــورة واضحــة رغب مــن تعزي
العراقــي بالخــروج مــن ســيطرة الــدول األقليميــة وســعت لتحريــر القــرار 
الســيايس واالقتصــادي العراقــي مــن التبعيــة الخارجيــة، ومــن جهــة 

ــي . ــي وطن ــيايس عراق ــرار س ــة ق ــة صناع ــة محاول ثاني

ــا  ــدة يف فكره ــية جدي ــب سياس ــاج لنخ ــه يحت ــد ذات ــر بح ــذا األم وه
ووالئهــا يكــون دامئــا لصالــح الوطــن واملواطــن، ومــن ثــم ميكننــا القــول 
إّن انتفاضــة ترشيــن يف العــراق فرصــة كبــرة جــداً لظهــور جيــل ســيايس 
عراقــي يضــع نصــب عينيــه أهــداف الشــباب العراقــي يف البنــاء والتنميــة 
والخــروج مــن نفــق الفســاد الــذي كان أحــد مخرجــات عمليــة التأســيس 
ــرة  ــا كث ــزاب وأحيان ــح األح ــة لصال ــدم الدول ــى ه ــة ع ــلة القامئ الفاش

لصالــح األفــراد .

حسني عي الحمداين محمد صادق جراد
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  يشــكو   التعليــم   يف   الــدول   العربيــة   والعــراق   بشــكل  
 خــاص   مــن   الفســاد   والتخلــف ،  اال   يف   بعــض   الــدول  
 املســتقرة   بعــض   الــيء   اقتصاديــا   وسياســياً ،   فاملتفحــص  
ــني   ــع   ب ــْون   الشاس ــو   الَب ــم   ه ــد   ك ــم   يج ــأن   التعلي  يف   ش
 التعليــم   يف   الــدول   العربيــة   والتعليــم   يف   أمــركا   وأوروبــا  
ــا   هــذا   ــدول   االســيوية   ،   ومــن   خــالل   مقالن  وحتــى   يف   ال
ــدول   ــم   يف   ال ــف   التعلي ــاط   ألســباب   تخل  نضــع   اهــم   نق

ــا  :     ــة   ومنه  العربي

ــع   ــق   م ــي   تتواف ــة   والت ــات   التعليمي ــع   السياس ــات   يف   وض ــل   الحكوم        1  - تدخ
 توجهــات   الســلطة   ويف   الكثــر   مــن   األحايــني   ،   وتســليم   إدارات   املؤسســات   التعليميــة  
 ملــن   يوافقهــم   يف “    الــرؤى    “ مــام   أدى   بالنتيجــة   إىل   فقــدان   بريــق   هــذه   املؤسســات  

ــة   نفخــر   ويفخــر   العــامل   بهــا  .     التــي   تخــرج   منهــا   ســابقاً   ثُل

2 -   ضعــف   اإلنفــاق   عــى   التعليــم   وخاصــة “    البحــث   العلمــي    “ والــذي   يبــدأ   مــن  
 املرحلــة   التأسيســية    “    االبتدائيــة    “ وحتــى   الدراســات   العليــا  . 

ــاض   ــة  )  ري ــة   املخصصــة   للمؤسســات   التعليمي ــة   لالبني ــى   التحتي ٣ -  ضعــف   البن
 األطفــال   واملــدارس   والجامعــات  (  حيــث   تفتقــر   إىل   أدىن   مقومــات   نجــاح   االداء  
ــار   وضعــف   ــايل   إىل   انهي ــام   أدى   بالت ــة   وم ــدول   املتقدم  التعليمــي،   واألكادميــي   يف   ال
 املعايــر   الكميــة   فيهــا  ، ) املكتبــة ،   القاعــات   الدراســية،   املختــرات   البحثيــة،  مختــرات  
ــة،   ــورش   الفني ــس     ) ال ــارات   واملقايي ــم   واالختب ــات   التعلي ــز “    تقني ــوب،   املراك  الحاس

ــة (  .  ــة   التعليمي ــب   اعضــاء   الهيئ ــني،   ومكات ــب   االداري  مكات

ــي   يف   ــا   ونشــاطها   الطبيع ــة   عمله ــم      يف   مامرس ــة   والتعلي ــل   وزارت   الربي 4 -   فش
ــة   ــة   ومرن ــة   واضح ــة   ونوعي ــر   كمي ــع   معاي ــة ،  ووض ــات   التعليمي ــا   للمؤسس  تقوميه
ــبب   يف   ــة ،   والس ــة   واالكادميي ــاتها   التعليمي ــة   ملؤسس ــة   التعليمي ــع   البيئ ــة   م  متوافق
 اعتقــادي   بذلــك   يعــود   إىل   مامرســة   تلــك   الــوزارت   الربويــة   والتعليميــة      دور    “    رجــل  
 األمــن    “ ونســيان   دورهــا   يف   تطويــر   عمليــة   التعليــم   والتعلــم ،   حتــى   أصبحــت   تلــك  
 الســلطة   يف   إدارة   شــؤون   مؤسســاتها   عالــة   عــى   تلــك   املؤسســات   و “ طامــرة    “ ان   صــح  

 التعبــر   لــكل   إبــداع  . 

 ٥ -   عــدم   موامئــة   املناهــج   الحاليــة   للتخصصــات   املختلفــة؛   مــع   الفلســفة   الحقيقية  
 للتعليــم   وتحقيــق   رســالتها   واهدافهــا   وحاجــات   الطلبــة   واملجتمع  . 

6 -   غيــاب   الــدور   الحقيقــي   ملجالــس   األقســام   واللجــان   العلميــة   ومجالــس  
ــة(  ــج   التعليمي ــج  )  الرام ــم   املناه ــي   يف   تصمي ــا   الحقيق ــال   دوره ــات ،    واغف  الكلي
ــراد   ال   ــات   بأف ــى   الجامع ــات   وحت ــام   والكلي ــك   األقس ــة   إدارة   تل ــا ،   وإناط  ومراجعته
ــوا   اهتــامم   بتوافــر   األجــواء   العلميــة   املالمئــة   والعالقــات   االنســانية   داخــل   تلــك    يول
 املؤسســات   النجــاح   العمليــة   التعليميــة،  مــام   أدى   بالتــايل   ضعــف   او   انقطــاع   عالقــة  

ــة  .  ــة   واألكادميي ــة   التعليمي ــك   اإلدارات   والهيئ ــني   تل ــة   ب ــة   والفعال ــل   الفاعل  العم

7 -   تخلــف   أســاليب   التعلــم   يف      العــراق   بشــكل   خــاص   واالعتــامد   عــى   األســاليب 
ــم    “ يف   ــي    “    املتعل ــدرات   املتلق ــى   ق ــِض   ع ــي   تق ــظ  (  الت ــني   والحف ــة     التلق )  الببغائي

 اإلبــداع   واالبتــكار  . 

٨ -   ضعف   الخطط   التعليمية   وعدم   تحويلها   إىل   مشاريع   تطبيقية  . 

ــي   ــراءات   الت ــم   اإلج ــن   أه ــد   م ــي   تُع ــذايت،   والت ــم   ال ــة   التقوي ــاب   عملي 9 -   غي
ــة   وتقوميهــا   ملؤسســاتها   ،   و   االتجــاه   إىل   ــة   مراجعــة   املؤسســة   التعليمي  تضمــن   عملي
ــع   ــى   مواق ــة   وع ــر   املؤسســات   التجاري ــك   ع ــم   وذل ــة   يف   التقوي ــاليب   االحتيالي  األس
 التواصــل   االجتامعــي،   مــام   أدى   إىل   التفاخــر   بالحصــول   عــى   موقــع   معــني   او  
 االنضــامم   إىل   تلــك   املؤسســات “    املحتالــة    “ والتــي   تســببت   يف   ابقــاء   تلــك   املؤسســات  

ــي .  ــف   العلم ــار   والتخل ــق   االنهي ــر   يف   طري  تس

10 -   عــدم   موامئــة   ســاعات   العمــل   األســبوعية   والعــبء   اإلضــايف    ألعضــاء   الهيئــة  
 التعليميــة   واألكادمييــة   وعــدم   توازنهــا   وموامئتهــا   مــع   اعــداد   املتعلمــني  . 

ــة   ــدول   العربي ــم    يف   ال ــات   التعلي ــف   يف   مؤسس ــن   الضع ــم   مواط ــي   أه ــذه   ه ه
ــاص  …  ــكل   خ ــراق   بش  والع

بفضــل  العراقيــة  الحكومــة  اســتقالة  بعــد   
للتظاهــرات  الصاخــب  الجامهــري  الضغــط 
يف  األبطــال  شــبابنا  بهــا  قــام  التــي  العارمــة 
ســاحات العــز والــرشف والذيــن ســطروا أروع 
ــات  ــدروس يف االرصار والســلمية والثب الصــور وال
ــية  ــع الوحش ــائل القم ــام كل وس ــق ام ــى الح ع
ــات  ــا املئ ــي راح ضحيته ــا والت ــوا له ــي تعرض الت
مــن أبنائنــا الشــهداء االبطــال الذيــن رســموا 
جديــدة  طريــق  خارطــة  الطاهــرة  بدمائهــم 

ملســتقبل العــراق وســتبقى تضحياتهــم ودماؤهــم ديــن يف رقبــة كل عراقــي 
ــة  ــاً وحامي ــاءالله قريب ــيتحقق ان ش ــذي س ــرص ال ــى الن ــاظ ع ــف للحف رشي
املنجــزات التــي ســتتحقق وخاصــة يف وحــدة العــراق الحبيــب واســتقالليته 

وحاميتــه مــن التدخــالت الخارجيــة .

الجميــع بانتظــار ماســتتمخض عنــه األيــام القادمــة مــن أحــداث وخاصــة 
اختيــار رئيــس وزراء جديــد للعــراق وتشــكيل الحكومــة االنتقاليــة الجديــدة, 
ــم  ــل يف رس ــر املراح ــم وأخط ــي أه ــة ه ــة القادم ــأن املرحل ــادي ب ويف اعتق
مســتقبل العــراق ألنهــا ســتكون حاســمة يف تحديــد كل املســارات والنتائــج 
ــرة  ــى أهــم فق ــز ع ــا الركي ــه يجــب علين ــذا فأن ــة ، ل ــن املبارك ــورة ترشي لث
وهــي اختيــار شــخصية رئيــس الــوزراء الجديــد بالــرشوط التــي تــم وضعهــا 
وتحديدهــا مــن قبــل املتظاهريــن وهــي رغبــة كل الوطنيــني الرشفــاء 
ــن كل  ــداً ع ــون بعي ــددات أن يك ــذه املح ــم ه ــي وأه ــعب العراق ــن الش م
ــام 200٣   ــذ ع ــب من ــه أي منص ــدم تبوئ ــة وع ــة والديني ــميات الحزبي املس
والصعوبــة الكبــرة يف تحقيــق ذلــك تكمــن أمــام متســك الطبقــة السياســية 
مبصالحهــم ومنجزاتهــم الشــخصية والسياســية التــي حققوهــا منــذ عــــــــــام 
200٣  وحتــى اآلن وصعوبــة تخليهــم عــن كل ماوصلــوا اليــه بســهولة وهنــا 
ســرنى معرقــالت وســيناريوهات مؤســفة عــى الســاحة ويجــب أن نحســب 

ــة . ــا بدق حســاباتها ونتوقعه

أننــا عــى يقــني بــأن شــبابنا الغيــارى ســيصمدون أمــام هــذه الصعوبــات 
والضغوطــات وســيصمدون عــى الصفــات التــي وضعوهــا لشــخصية رئيــس 
ــم  ــن حوله ــع م ــري الواس ــاف الجامه ــك االلتف ــاعدهم بذل ــوزراء وسيس ال
ــدويل  ــف ال ــك املوق ــعب وكذل ــن الش ــاً م ــونها يومي ــي يلمس ــاندة الت واملس
واألممــي الضاغــط الــذي بــدأت صورتــه تتضــح يومــاً بعــد يــوم فكلــام زاد 
ــل  ــن زاد األم ــاف الشــعب حــول املتظاهري ــدويل وزاد التف ــط ال هــذا الضغ
فــأن  القادمــة واذا ماتحقــق ذلــك  للمرحلــة  املناســب  الرجــل  باختيــار 
ــات  ــاء األساس ــم يف بن ــة األه ــتكون املرحل ــي س ــي الت ــة ه ــة القادم املرحل
الصحيحــة لدولــة املواطنــة الحقيقيــة التــي تــوزع بهــا ثــروات البــالد بشــكل 
ــة واملحاصصــة  ــا الفســاد والطائفي ــع املواطنــني وينتهــي به عــادل عــى جمي
ــي  ــة الت ــالت الخارجي ــا كل التدخ ــي به ــد وتنته ــرت البل ــي دم ــة الت البغيض
أفقــدت العــراق ســيادته ، وهــذا لــن يتحقــق اال بتغيــر الفقــرات امللغومــة 
يف الدســتور العراقــي ووضــع قانــون برملــاين عــادل يضمــن االختيــار العــادل 
ــة للكتــل السياســية املتنفــذة  ملمثــي الشــعب وينهــي الســيطرة غــر العادل
ــز  ــات والركي ــة االنتخاب ــة واســتقاللية مفوضي ــد عــى نزاهــة وحيادي والتأكي
عــى رضورة ضــامن رقابــة دوليــة حقيقيــة لعمليــة االنتخابــات, ومــن املؤكــد 
أن هــذه الخطــوات لــن تكــون ســهلة أبــداً وســيكون طريــق تحقيقهــا 
محفــوف باملخاطــر وســيحتاج اىل صــر كبــر وتكاتــف قــوي مــن كل الخريــن 
ــا  ــاء مــن شــبابنا األبطــال ولكــن أملن ــات والدم ــد وستســتمر التضحي يف البل
كبــر بــأن تتحقــق كل املطالــب وســنتجاوز هــذه املحنــة وسنشــهد مســتقبالً 
مرشقــاً لعراقنــا الحبيــب وسيســتعيد مكانتــه العزيــزة التــي يســتحقها قريبــاً 

ان شــاء اللــه .

رائد الهاشمي

أهمية وخطورة املرحلة املقبلة 

 د  . اسامعيل   محمود   العيىس   

 واقع التعليم : معوقات قابلة 
للحل .. ولكن
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 منــذ انــدالع الحملــة االحتجاجيــة 
أوائــل  العــراق  يف  اإلصالحيــة 
السياســية  واألحــزاب  أكتوبراملــايض، 
الحاكمــة وخاصــة الدينيــة وبقايــا القوى 
التنظيــامت  ومخلفــات  الشــمولية 
ــائل  ــن وس ــا م ــر أنواع ــة، تبتك اإلرهابي
االخــراق أو ركــوب املوجــة لتغيرهــا 
وحينــام  احتوائهــا،  أو  الداخــل  مــن 
القنــاص  نــزل  معظمهــا  يف  فشــلت 

ليــزرع الرعــب واملــوت يك يتوقــف اآلخريــن ، لكــن األمــور مل تكتمــل 
كــام اشــتهتها قيــادات تلــك األحــزاب أومســؤويل دوائــر أمنهــا، 
فاســتمرت وتــرة التظاهــر واالحتجــاج بابتــكارات جديــدة مل تتعــَد 
ســلميتها بــل ومدنيتهــا املتحــرة، التــي اعتمــدت أنواعامــن الفنــون 
ــف  ــالت التنظي ــعر وحم ــات الش ــاء وحلق ــم والغن ــة كالرس اإلبداعي
للشــوارع واألزقــة واألنفــاق، مــام ابهــر أولئــك الواقفــني عــى الحيــاد 

. الناعمــة  الحمــالت االحتجاجيــة  تلــك  ليتمضمهــم إىل 

ــج  ــات مــن القتــى وآالف مــن الجرحــى إال أنهــا مل تنت ورغــم مئ
أي رد فعــل للعنــف املضــاد ، مــام دفــع أولئــك الذيــن اســتهدفتهم 
الحملــة الفراتيــة والجنوبيــة والبغداديــة إىل تدويــر مامرســة ســابقة 
ــع قــرن مــى، الخــراق واحــدة مــن أرقــى  تعــود إىل أكــر مــن رب
التظاهــرات وهــي يف أروعصورهــا وأجمــل لوحاتهــا التي امتــزج فيها 
لــون الدمــاء مــع دمــوع الثــكاىل وألــوان تلــك اللوحــات التــي زينــت 
شــوارع وأنفــاق بغــداد تعبــرا عــن رفــض هــذا النمــط املتخلــف مــن 
ــامية  ــادئ الس ــوهت املب ــة ش ــزاب ظالمي ــه أح ــذي فرضت ــاة ال الحي
لألديــان واملذاهــب وحولتهــا إىل دكاكــني سياســية حــق عليهــا القــول .

ــم  ــد الكري ــم عب ــد الزعي ــباط 196٣ ض ــالب ش ــع انق ــام وق حين
قاســم وجمهوريتــه ، كان الزعيــم يف مقــره بــوزارة الدفــاع ، ورفــض 
مغادرتهــا مــام دفــع املئــات مــن مؤيديــه إىل التجمــع حــول مبنــى 
ــة قاســية  ــه ، ودارت معرك ــاع عن ــه والدف ــد ل ــار التأيي ــوزارة إلظه ال
بينــه وبــني االنقالبيــني الذيــن حاولــوا االندســاس بــني مؤيــدي 
الزعيــم ، رافعــني صــوره وذات الشــعارات ، حتــى متكنــوا مــن اخراق 
ــم نجــح يف الخــروج  ــاع ، إال أن الزعي صفوفهــم واقتحــام وزارة الدف
منهــا واللجــوء إىل قاعــة الشــعب بعــد انتهــاء معركــة وزارة الدفــاع 
لصالــح القطعــات العســكرية املُحــارصة لهــا ، ولكــن تــم اعتقالــه يف 
صبيحــة التاســع مــن شــباط واقتيــاده إىل مبنــى اإلذاعــة والتلفزيــون 

ــاك . وإعدامــه هن

ــة  ــود بصيغ ــه ، تع ــد نفس ــخ يعي ــة التاري ــدو إن مقول ــوم يب والي
ــو : ــواين ادواردو غاليان ــب االورغ ــا الكات ــرى قاله أخ

)التاريخ ال يقول وداعاً، التاريخ يقول سأراكم الحقا( .

وفعــال فــان القــوى املهيمنــة عــى كــريس الحكــم، ومــن ماثلهــم يف 
النهــج الشــمويل مــن بقايــا النظــام الســابق ومخلفــات التنظيــامت 
االرهابيــة ، وبعــد ســقوط حاجــز الخــوف واخراقــه مــن قبــل 
املنتفضــني ، وانهيــار تلــك القدســية املصنعــة خصيصــا لدميومــة 
ــاء  ــة االدع ــمى بهيب ــا يس ــر م ــني ، وتبخ ــدين املتخلف ــم الفاس حك
ــة  ــر ذات املامرس ــاول تدوي ــى األرض ، تح ــه ع ــه ووكالئ ــم الل بحك
االنقالبيــة التــي مارســها انقالبيــو شــباط 196٣ ، لــوأد االحتجاجــات 
التــي بــدأت تنجــز تغيــرا اجتامعيــا أفقيــا وسياســيا عموديــا ، بشــتى 

ــقاطها . ــويهها وإس ــاليب لتش األس

حقاً التاريخ ال يغادرنا بل يالحقنا مبسميات جديدة ؟

كفاح محمود  أمني يونس

بغداد بني التظاهر والتظاهر 
املضاد 

 املنتفضــني الســلميني الشــباب يف ســاحات بغــداد 
واملحافظــات ، مل يُدمــروا أي منشــأة حكوميــة أو 
خاصــة ... املعتصمــني مل يحرقــوا قنصليــة او ســفارة، 
الشــباب ، مل يعتــدوا عــى قــوى األمــن  الثــوار 
ــم اإلعالمــي املتعمــد  عــى اإلطــالق ، ورغــم التعتي
مــن ِقَبــل الســلطات ، عــى ُمجريــات مايحــدث 
الشــباب  فــأن   ، واإلعتصــام  الثــورة  ســاحات  يف 
بوســائلهم البســيطة املُتاحــة ، أوصلــوا صورتهــم 

ــكُل مــا تحمــل هــذه الصــورة ، مــن َوعــٍي راٍق وشــعوٍر  ــم ، ِب املرُِشقــة إىل العالَ
ــكل  ــٍض ل ــل وَرف ــٍر جمي ــل وص ــٍس طوي ــة ونََف ــتعداٍد للتضحي ــؤولية وإس باملس

ــفل . ــَدَرك األس ــد إىل ال ــْت البل ــي أوَصلَ ــة الت ــية املُنَحط ــة السياس الطبق

أكــر  إســتخدام  يف   ، املجرمــة  وامليليشــيات  الغاشــمة  الســلطة  تتــواىن  مل 
ــل  ــْت َقت ــم ، فامرس ــويه صورته ــباب وتش ــورة الش ــع ث ــًة يف قم ــائل ِخّس الوس
وخطــف وتعذيــب للناشــطات والناشــطني ، وكذلــك إفتعــال الحرائــق يف بعــض 
القنصليــات واملنشــآت الحكوميــة واإلعتــداء عــى ُقــوى األمــن ، ومحاولــة 

إلصــاق هــذه األفعــال الخسيســة ، باملنتفضــني .

أن حروبــاً َجــرَْت بــني ُدوٍل ، مل يســقط فيهــا هــذا العــدد املُفجــع مــن القتــى 
والجرحــى ، فشــهدائنا مــن الشــباب تجــاوز عددهــم ال 400 وجرحانــا أكــر مــن 
ــرف  ــلطة بالط ــم الس ــام وصفْته ــيات أو ك ــت امليليش ــو كان ــى ل 19000 ! ، فحت
الثالــث ، هــي املَُنِفــذة لهــذه الجرائــم ، فــأن الحكومــة هــي املســؤولة قانونيــاً 

عــن ذلــك .

ــا  ــة ، لكنه ــا مطلبي ــْت يف بدايته ــدأْت يف 2019/10/1 كان ــي ب ــرات الت املظاه
ــة يف  ــبابية جامهري ــٍة ش ــاً إىل إنتفاض ــْت تدريجي ــابيع ، تحول ــة أس ــالل ثالث خ
الخامــس والعرشيــن مــن نفــس الشــهر ، وإمتــدْت عــى نطــاق واســع فشــملت 
القتــى  مــن  كبــر  عــدٌد  ، وســقط  والوســط  الجنــوب  محافظــات  معظــم 
والجرحــى، فإرتقــْت هــذه الحركــة الجامهريــة إىل مشــارف ثــورة حقيقيــة 
وإعتصــاٍم يف ســاحة التحريــر يف بغــداد وســاحات النارصيــة والبــرصة والنجــف 
وغرهــا ... وإرتََقــْت معهــا الشــعارات لتصــل إىل درجــة املطالبــة بتغيــر النظــام 
ِبّرمتــِه ، وتقديــم َقتلــة الثــوار اىل املحاكــم ومحاســبة الفاســدين بأثــٍر رجعــي .

مل تَكُــف األطــراف التــي كانــْت ومــا تــزال ، ُجــزءاً مــن آلــة الســلطة الفاســدة، 
عــن ُمحاولــة ركــوب موجــة ســاحات الثــورة ، ومــن تجليــات هــذه املحاولــة :

* رفــع بعــض األفــراد ألعــالم ســوداء أو مكتوبــاً عليهــا ياحســني أو ياعــي .. يف 
إســتجداٍء ســاذج لعواطــف الشــباب ! .

* إســتامتة مقتــدى الصــدر يف إدعــاءه بأنــُه ميِثــل ســاحات الثــورة واإلنتفــاض، 
بينــام الواقــع يُظِهــر بــأن جــزءاً مهــامً مــن قاعــدة التيــار مــن الشــباب الفقــراء، 
كانــوا ضمــن موجــات املتظاهريــن واملعتصمــني منــذ األيــام األوىل ] بعيــداً عــن 
توجيــه أو تأثــر الســيد مقتــدى نفســه [ ، يف حــني ان املواقــف العمليــة ملقتــدى 
الصــدر تفضــح إنتهازيتــه وتحملــه لقســٍط مــن ســلبيات ماجــرى خــالل الســنني 

املاضيــة كلهــا .

* ظاهرة مواكب العشــائر ، ســلبية ، وال تخدم ســاحات الثورة واإلنتفاض .

ــى  ــد خط ــات ، ق ــداد واملحافظ ــر يف بغ ــض الثائِ ــباب املنتف ــأن الش ــد ب أعتق
املرجعيــات  ووصايــة  والطائفيــة  العشــائرية  ُمتجــاِوزاً   ، حقيقيــة  خطــوات 
الدينيــة والتدخــالت األقليميــة والدوليــة ... والشــعار العبقــري ] نريــد وطنــاً [ 

كاٍف ، فاملواطنــة فــوق كل اإلنتــامءات الفرعيــة .

ــر قــد نََضــَج رسيعــاً ، ومل يَُعــد ِبحاجــة إىل رعايــة مرجعيــة دينيــة  شــبابنا الثائِ
ــى  ــة وال حت ــة دوٍل جــارة او ســفارة أجنبي ــة أو وصاي ــراف عشــائرية بالي أو أع

نصائــح مــن أحــزاٍب فاســدة دمــرْت العــراق بعاملتهــا .

حذاري من راكبي األمواج
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IRAQI  DEMOCRATIC  FORUM 

ــاء ينوبــون عــن القتــى يف  ــر املــايض وحتــى اآلن، فالقتــل مســتمر واألحي ــن أكتوب ــذ األول ِم ــة ، من  أُثخــن يف دمــاء شــباب النارصي
اللحظــة نفســها ، وكأنهــا معركــة ِمــن املعــارك الكــرى ، قــد تُذكــر مبعركــة غابــرة، ســميت املحافظــة باســمها ، بــني كــرسى وأتباعــه وبنــي 
شــيبان وحلفائهــم )نحــو609 ميالديــة( ، لكنهــا معركــة الهتــاف والنَّشــيد مقابــل الغــاز الســام والرصــاص ، معركــة غــر متكافئــة ، وال 
أخــالق فرســان فيهــا ، خــارج املــدى اإلنســاين ، صحيــح أن الحــروب كافــة متجــاوزة لهــذا املــدى ، ولكــن مبــارزة املســلح مــع األعــزل قــد 

ال تألفهــا ســنن معــارك التاريــخ .

ليــس وجــود النارصيــة يبــدأ مــن)1٨69(، ملــا قــرر وزيــر العــراق مدحــت باشــا)ت 1٨٨٣(، بنــاء مدينتــني، الرمــادي بالغــرب والنارصيّــة 
ــا بــدأ االســم ، وإال تاريخهــا  ــن هن بالجنــوب، واألخــرة أخــذت اســم نــارص باشــا الســعدون)ت بعــد 1٨77( ، مترصفهــا األول ، إمنــا ِم
أقــدم ِمــن اســم »ذي قــار« نفســه ، شــهدت أرضهــا ، ومــا تفرعــت منهــا حضــارات عريقــة ، الســومرية واألكديــة ، هــذا مــا حوتــه »أور« 

وملحقاتهــا الحضاريــة .

ــويب ، نســبة  ــة يف الخمســينيات والســتينيات ومــا بعدهــا ، فــام نتذكــره أن شــارع الحب ــامً لنهضــة مدني ــة« أطــرب األســامع، وصــار عل غــر أن االســم »النارصي
إىل الَشــاعر الفقيــه محمــد ســعيد الحبــويب)ت191٥( ، والــذي يُعــرف محليــاً بـ»عكد)عقــد( الهــوى« ، ســكة تــرى فيهــا مباهــج النَّهضــة االجتامعيــة ، تعايــش فيهــا 

العراقيــون عــى اختالفهــم .

ــة، فاتحــدت العشــائر، ســنتها  مل يــر وجــود آل الســعدون ، وكانــوا عــى املذهــب املالــي، غالبيــة ســكان األقضيــة والنواحــي ومركــز املَدنيــة كونهــم ِمــن اإلماميَّ
وشــيعتها ، وُعرفــت باملنتفــك ، وِمــن هــذا املــكان أخــذ والــد رئيــس الــوزراء الحــايل لقــب »املنتفــي« ، كان أول َمــن شــيد منــزالً بالنارصيــة )املركــز( نعــوم ســركس 
األرمنــي الكاثوليــي)ت19٥6( ، وبنــى فيهــا أســواقاً ومقاهــي وخانــات، وأصبــح أمينــاً لخزانتهــا ، وأن الــذي خطــط املدينــة املهنــدس البلجيــي جــول تيي)بابــان، 

أصــول أســامء املــدن واملواقــع العراقيَّــة( .

ــباب ، واتهامهــم بالعمــالء  لكــّن رئيــس الــوزراء الحــايل، عــى مــا يبــدو، نــزع اللقــب عنــه ، وتخــى عــن النســبة لهــذا املــكان ، بأمــارة القافلــة ِمــن القتــى الشَّ
واملندســني ، رمبــا مل يشــعر بعاطفــة لهــذا املجتمــع، مثلــام شــعرها هــو وغــره خــالل االنتخابــات، تجعلــه يتجــرد عــن ُســلطة املحاصصــة، وخضــع فيهــا ملـَـن يعــد اســم 

»ذي قــار« عــدواً لــه ، ألنــه تذكــر بانتصــار تاريخــي لعــرب آل شــيبان ، الــذي مل تخفــه أتربــة العقائــد، التــي تتجــاوز الحــدود الجغرافيَّــة .

كانــت منظــامت حقــوق اإلنســان ، التابعــة لألحــزاب الدينيــة أو للمجــال الدينــي، تحســب حســاب الطائــر إذا ُقتــل بالنارصيــة ، وتُناشــد العــامل إلنقــاذه، وقلبــت 
نيــا لتجفيــف أهوارهــا ، واملعــارك مــع املتحصنــني بهــا ، والذيــن قاتلــوا وهــم حملــة الســالح ، مبعنــى أنهــا كانــت معــارك بــني مســلحني ، الســلطة وخصومهــا ،  الدُّ
لكــن يف عهــد )املنتفــي( مئــات القتــى وآالف الجرحــى ال ســالح لديهــم ســوى الهتــاف، نعــم حرقــوا مقــرات أحــزاب ومنظــامت ، وذلــك باأليــدي ال بالرِّصــاص ، بعــد 

اتخــاذ ســطوحها أوكاراً للقناصــني .

ســميت املحافظــة بــذي قــار عــام )1969(، عــى أنهــا كانــت موضــع معركــة »ذي قــار« ، وبالفعــل املعركــة حدثــت قريبــاً منهــا ، ومــا حاولــه عيــد اليحيــى يف 
برنامــج »عــى خطــى العــرب« يف قنــاة »العربيَّــة« ، ِمــن نقــل مــكان املعركــة إىل داخــل الجزيــرة العربيــة ، ال صحــة لــه ، وقــد ردَّ عليــه مواطنــه عبــد اللــه الحميــاين 

تحــت عنــوان »موقــع ذي قــار الصحيــح باألدلــة« ، مبــا ال يُــزاد عليــه .

ــكان ، بعــد أن شــاهدوا  ــة للسُّ ــار »أور« ، قبــل التنقيــب فيهــا ، مجهول ــة للمــكان، حيــث كانــت آث أمــا عــن اســم ذي قــار فهــو عــى مــا نعتقــد تســمية عربي
الشــوارع املعبــدة بالقــار ، اآليت عــر الســفن مــع انحــدار الفــرات ِمــن »هيــت« ، حيــث عيــون القــار األزليَّــة هنــاك ، أمــا محليــاً فعــرف مــكان أور باملكر)املقــر( ، 

وليــس أشــهر ِمــن أغنيــة »املكــر« ، حتــى أخــذت عنــد ظهورهــا دور »بريــد الهــوى« .

قــد يســتغرب، غــر املطلعــني ، مــن عنواننــا »الشــجرة الطيبــة«، كنايــة كنينــا بهــا النارصيــة ، وال أذهــب لهــذا لتعصــٍب مناطقــي ، لكننــي ال أخفــي التعصــب 
البلــداين للعــراق ، فهــو التعصــب غــر املــؤذي كالقومــي والدينــي واملناطقــي ، ألنــه تعصــب لشــعب وجغرافيــا ، ألكــر مــن قومّيــة وديــن ومذهــب ولــون وِعــرق ، 
ــجرة الخبيثــة« ، هكــذا يتنــدر مواطنونــا مــن بقيــة املناطــق معنــا ، يف هــذا األمــر،  أقــول يســتغرب غــر املطلــع ، فالنارصيــة ابتليــت ، بــني الجــد واللعــب ، بكُنيــة »الشَّ

ومل نأخــذ تلــك الكنيــة عــى محمــل الجــد ، بــل تُنســج الحكايــات ، زينــة للمجالــس !

أمــا أصــل الكنيــة ، فيتناقــل القدمــاء ِمــن أهلهــا ، بأنهــم وقفــوا خلــف شــجرة يقاتلــون املحتــل الريطــاين)1914-191٥( ، وقــد عصــوا عليــه، فصــاح قائدهــم 
»اقلعــوا الَشــجرة الخبيثــة« ! هــذه ِمــن املنقــوالت ، فبــام أن معظــم األحــزاب ُشــكلت فيهــا ، والعصيــان يكــر يف أهوارهــا وُقراهــا ، ضــد أكــر ِمــن نظــام ، أخــذت 
هــذه الكُنيــة تجــدد ، محافظــة غــزت العــراق باملغنــني وامللحنــني والشــعراء واألدبــاء ، ِمــن داخــل حســن وحضــري أبــو عزيــز إىل طالــب القروغــي وزامــل ســعيد 

ــون وعريــان الســيد خلــف وفهــد األســدي ، وأكــر ِمــن شــاعر ِمــن آل الــّركايب وغرهــم . فتــاح وحســني نعمــة ومجيــد جاســم الخيُّ

عــى أّي حــال ، تكشــف لرجــال النارصيــة ونســائها الخديعــة باســم الديــن واملذهــب ، ففاقــوا ِمــن كابــوس املظلوميــات ، التــي أتــت مبــن اســتخف بعقولهــم، 
وظلمهــم ، وهــم أهــل املــاء واملرعــى والتاريــخ والفــن واملــرح ، حتــى اســتحال فراتهــم إىل مــاء عكــر ، كان القناصــون يتصــورون أنهــم يفجــرون رأســاً أو رأســني ِمــن 
ؤوس الّنــرة ، والبقيــة تســتقيم بخديعــة وحــدة املذهــب ، وخرافــات العصــور الغابــرة، لكــن األمــر ظهــر لهــم ، أنهــا فعــالً شــجرة خبيثــة ، فَمــن ال يراعــي تدينهــم  الــرُّ

مــاء دمــاء شــجرة طيبــة ! وال يســكت عــى فســادهم، فهــو الخبيــث املتآمــر املنــدس ، أمــا الحــق فالدِّ


