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يف اليوم العاملي لضحايا اإلختطاف واإلختفاء القرسي
رضورة اإلرساع يف الكشف عن مصري الضحايا ومناهضة اإلفالت من العقاب

يف اليوم العاملي لضحايا اإلختطاف واإلختفاء القرسي
عبدالخالق زنگنە

يحيــي املنتــدى العراقــي ملنظــات حقــوق اإلنســان  ،ومعــه منظــات وجمعيــات
حقــوق اإلنســان والقــوى املنــارصة لإلنســانية  ،محليــاً واقليميــاً ودوليــاً  ،اليــوم
العاملــي ضــد االختفــاء القــري  ،والــذي يصــادف الثالثــن مــن آب مــن كل
عــام  ،وذلــك للتعبــر عــن األهميــة الكبــرة ملواصلــة النضــال  ،عــر مختلــف األســاليب
واملواقــع  ،مــن أجــل القضــاء عــى هــذه املامرســة التعســفية والوحشــية  ،التــي متــس
اإلنســان يف حريتــه وامنــه وأمانــه الشــخيص  ،والتــي ال تقتــر آثارهــا الوخيمــة عــى
األشــخاص املختطفــن بــل تشــمل أرسهــم وتصيــب كامــل املجتمــع .

مجلة شهرية
تهتم بشؤون حقوق اإلنسان ونرش
ثقافة الدميقراطية والقانون

األجهــزة األمنيــة واملخابراتيــة املدنيــة والعســكرية واملليشــيات املســلحة الرسيــة
والعلنيــة بعــدد مــن الــدول تهــدف للحــد مــن نشــاط املعارضــة مــن جهــة  ،وترهيــب
املجتمــع لثنيــه عــن االنخــراط يف النضــال مــن أجــل مطالبــه العادلــة واملرشوعــة يف
تقريــر مصــره  ،والتمتــع بكافــة حقوقــه املدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة
والثقافيــة والبيئيــة  ،الضامنــة للحــق يف العيــش الكريــم مــن جهــة أخــرى .
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قبــل وبعــد إحتــال محافظــة نينــوى ومناطــق أخــرى مــن العــراق مــن قبــل
تنظيــم داعــش اإلرهــايب يف عــام  ، 2014تــم إعتقــال آالف مــن النســاء والشــباب
وكبــار الســن مــن أبنــاء مكونــات املوصــل األصيلــة  ،واقتيــدوا مــن بــن اماكــن
عملهــم وأوســاط عائلتهــم دون اي مــررات قانونيــة  ،ومــازال مصــر البعــض
مجهــوالً .

Democracy and Law Culture

املنتــدى العراقــي ملنظــات حقــوق اإلنســان  ،إذ يحيــي هــذا اليــوم العاملــي ضــد
االختفــاء القــري الصــادر مــن الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة بتاريــخ  / 21كانــون
الثــاين  2010 /بإتخــاذ (يــوم دويل لإلختفــاء القــري)  ،إىل جانــب مختلــف املكونــات
املجتمعيــة املدافعــة عــن حقــوق اإلنســان  ،ويســتحرض األهميــة الكــرى لهــذا اإلحيــاء
مــن أجــل عــامل بــدون اختفــاء قــري .

رئيس مجلس اإلدارة

فإننــا نؤكــد اعرتاضنــا واســتغرابنا مــن موقــف الحكومــة العراقيــة والقطاعــات
الحكوميــة األخــرى بعــدم وضــع اســراتيجية وطنيــة للكشــف عــن مصريهــم
وملناهضــة اإلفــات مــن العقــاب للقامئــن بهــذه الجرائــم  ،مــا يعتــر وعــداً يف
طريقــه إىل الضيــاع  ،كــا ســبق ملنظمــة العفــو الدوليــة أن عــرت عــن ذلــك .
إن ضحايــا اإلختطــاف واالختفــاء القــري واالنتهــاكات الجســيمة لحقــوق
اإلنســان  ،واملجتمــع عموم ـاً  ،يعملــون مــن أجــل االســتجابة ملتطلبــات وضــع أســس
دولــة الحــق والقانــون  ،للمصادقــة عــى اتفاقيــة رومــا حــول املحكمــة الجنائيــة
الدوليــة ورضورة اإلرساع إلنضــام العــراق يف هــذه اإلتفاقيــة املهمــة  ،والســتكامل
جــر األرضار الجامعيــة والفرديــة  ،واملطالبــة بحقهــم يف اإلدمــاج االجتامعــي
والتســوية املاديــة واإلداريــة واالجتامعيــة ألوضاعهــم  ،وتفعيــل دور منظــات
املجتمــع املــدين وخصوصــا املعنيــة بحقــوق االنســان وحضورهــم يف املهرجانــات
والتظاهــرات الحقوقيــة إلثــارة انتبــاه الــرأي العــام إىل أن عــدداً مــن ملفــات ضحايــا
هــذه االنتهــاكات ماضيــاً وحــارضاً الزالــت مفتوحــة .
وبهــذه املناســبة املؤملــة  ،نعــر عــن تضامننــا املســتمر مــع عائــات املختطفــن
مجهــويل املصــر ودعمنــا لنضاالتهــم مــن أجــل الكشــف عــن مصــر أبنائهــم  ،وتجديــد
مطالبتنــا بوضــع حــد لسياســة اإلفــات مــن العقــاب يف الجرائــم املتعلقــة باالختفــاء
القــري  ،ألن ذلــك وحــده هــو مــا ميكــن أن يشــكل ضامنــة أساســية لعــدم تكــرار
تلــك الجرائــم  ،ونكــرر مطالبتنــا باالســتجابة ملطالــب ضحايــا االختفــاء القــري
بشــكل عــادل وشــامل  ،ودعــوة الهيئــات املدافعــة عــن حقــوق اإلنســان بالعــراق
ومنظــات املجتمــع املــدين والصحافــة ورجــال القانــون يف العــراق  ،ملتابعــة ورصــد
تلــك االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان  ،ولتــدارس عــدد مــن القضايــا املرتبطــة
بالدفــاع عــن املنتهكــة حقوقهــم االنســانية  ،وباملهــام املطروحــة عــى الحركــة
الحقوقيــة العراقيــة راهنــاً  ،وآفــاق العمــل مســتقبالً .
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الجمعية العراقية لحقوق االنسان تستذكر الذكرى الخامسة
الجتياح داعش ملناطق سهل نينوى وسنجار وبقية املدن العراقية

نظمــت الجمعيــة العراقيــة لحقــوق االنســان  ،فعاليــة القوميــة والدينيــة والثقافيــة عــى اســاس املســاواة والعــدل.
اســتذكارية خاصــة ملناســبة الذكــرى الخامســة الجتيــاح تنظيــم
كــا تــم عــرض فيلــم خــاص بعنــوان ( لــن ننــى ابــدا ً )
داعــش االرهــايب ملناطــق ســهل نينــوى وســنجار وبقيــة املــدن
العراقيــة وذلــك يف قاعــة املركــز االكادميــي يف محافظــة اربيــل مــن اعــداد قنــاة عشــتار الفضائيــة يعــر عــن معانــاة االطيــاف
العراقيــة مــن جــراء جرائــم تنظيــم داعــش االرهــايب .
يــوم  / 6آب . 2019 /
يف البــدء شــارك الحضــور يف افتتاح معــرض للصــور الفوتوغرافية
ويف فقــرة الشــعر القــت الشــاعرة برويــن شــمعون متــي ،
للفنــان طاهــر ســعيد متــي التــي جســدت االنتهــاكات ومعانــاة والشــاعر فهمــي الجبــوري قصائــد متنوعــة عــروا فيهــا عــن الظلــم
النازحــن  ،ولحظــات التحريــر .
والعنــف واالنتهــاكات التــي لحقــت باألبريــاء والظــروف القاهــرة
بعدهــا انطلقــت فقــرات الفعاليــة املعــدة لهــذه املناســبة التــي مــرت عليهــم .
مــن خــال الرتحيــب مــن قبــل عريفــة الحفــل االعالميــة اوفيليــا
ويف الفقــرة االخــرة كــرم املنســق العــام للمنتــدى العراقــي
طاهــر والتــي دعــت الحضــور للوقــوف دقيقــة صمــت حــدادا ً ملنظــات حقــوق االنســان االســتاذ عبــد الخالــق زنكنــة وســكرتري
عــى ارواح شــهداء الشــعب العراقــي شــهداء الوطــن.
الجمعيــة العراقيــة لحقــوق االنســان  /أمريــكا  ،الشــخصيات
ثــم القيــت عــدد مــن الكلــات كانــت يف مقدمتهــا كلمــة والجهــات التــي شــاركت وســاهمت يف احيــاء هــذه املناســبة وكان
الجمعيــة العراقيــة لحقــوق االنســان  /أمريــكا  ،القاهــا الســيد يف مقدمتهــم :
حميــد مــراد  ..وكلمــة لرئيــس الهيئــة املســتقلة لحقــوق االنســان
 االســتاذ ضيــاء بطــرس رئيــس الهيئــة املســتقلة لحقــوقيف اقليــم كوردســتان االســتاذ ضيــاء بطــرس  ..وكلمــة املديــر العــام
لشــؤون االيزيديــن يف وزارة االوقــاف القاهــا االســتاذ االنســان يف أقليــم كوردســتان .
خــري بــوزاين  ..وكلمــة املنتــدى العراقــي ملنظــات حقــوق  -االســتاذ خــري بــوزاين املديــر العــام لشــؤون االيزيديــن يف
االنســان القتهــا الســيدة ليــايل مهــدي صالــح .
وزارة االوقــاف.
َ
وقــد أشــار املتحدثــون اىل املعانــاة واالنتهــاكات الكبــرة التــي  -الســيدة ليــايل مهــدي صالــح مــن املنتــدى العراقــي ملنظــات
عاشــتها املناطــق التــي احتلهــا االرهاب ُّيــون ،كــا قدمــوا أفــكاراً حقــوق االنســان .
ومقرتحــات لتجريــم اإلرهاب ِّيــن واملســببني وتقدميهــم اىل العدالــة،
وكذلــك لتجــاوز االثــار املؤملــة لضــان عــدم تكرارهــا  ..وطالبــوا  -قنــاة عشــتار الفضائية.
جميــع االطــراف للعمــل عــى تعويــض عاجــل لضحايــا اإلرهــاب
والبحــث عــن املفقوديــن وعــودة النازحــن  ..وفــرض ســيادة  -الفنــان واملخرج طاهر ســعيد متي.
القانــون وحــر الســاح بيــد الدولــة يف املــدن املحــررة ومعالجــة  -الشــاعرة بروين شــمعون متي.
مشــكلة األلغــام واملفخخــات والعبــوات الناســفة وتوفــر الخدمــات
العامــة  ..وإيقــاف مشــاريع التغيــر الدميوغــرايف يف مناطــق  -الشــاعر فهمي الجبوري.
وبلــدات االقليــات  ..ودعــوة مطالبــة املجتمــع الــدويل والحكومــة  -املركــز االكادميي االجتامعي.
العراقيــة بتحمــل املســؤولية القانونيــة واالنســانية يف معالجــة
قضايــا اتبــاع الديانــات يف العــراق  ..واهميــة ضــان الحقــوق  -االعالميــة اوفيليا طاهر.
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التناقضات االجتامعية والرصاعات السياسية بالعراق إىل أين ؟
ال يخلــو مجتمــع بــري مــن تناقضــات
اجتامعيــة ورصاعــات طبقيــة وسياســية ناشــئة
عــن طبيعــة عالقــات اإلنتــاج الســائدة بالبــاد
وعــن مســتوى تطــور القــوى املنتجــة والوعــي
االجتامعــي  ،أي باالرتبــاط مــع طبيعــة النظــام
االقتصــادي االجتامعــي القائــم  ،وحــن تــرز
مثــل هــذه التناقضــات يفــرض يف الســلطات
الثــاث واألحــزاب السياســية ومنظــات
املجتمــع املــدين وعمــوم النــاس يف أي دولــة
مــن الــدول ان تتحــرى عــن طبيعــة تلــك
التناقضــات والعوامــل آلتــي تســببت بنشــوئها
وســبل معالجتهــا وطــرح الحلــول لهــا يف
محاولــة للتعــرف عــى أفضــل احتــاالت
حلهــا  ،ال شــك يف ان نكــران وجــود تلــك
التناقضــات أو التغــايض عنهــا واالبتعــاد عــن
معالجتهــا ال يعنــي بــأي حــال غيابهــا ،بــل
يعنــي دون أدىن ريــب الســاح لهــا بالرتاكــم
والتفاقــم ونشــوء مشــكالت جديــدة ناجمــة
عنهــا وتحولهــا تدريجــا إىل رصاعــات اقتصاديــة
واجتامعيــة ،التــي ميكــن ان تتحــول  ،يف حالــة
االســتمرار يف إنكارهــا او تفســرها بعوامــل غــر
واقعيــة وغــر حقيقيــة أو مواجهتهــا بســبل
غــر حضاريــة مــن قبــل الســلطة السياســية،
إىل رصاعــات سياســية ميكــن ان تتخــذ ابعــاداً
اخــرى مبــا يف ذلــك حصــول هبــات او وثبــات
أو انتفاضــات او ثــورات مدنيــة أو عســكرية،
عندهــا ال ميكــن معرفــة وجهــة تطورهــا ومــدى
قــدرة القــوى واألحــزاب السياســية عــى
الســيطرة عــى عواقبهــا أو التأثــر بوجهتهــا،
ان هــذه العمليــة ذات املضمــون االجتامعــي
واالقتصــادي خاضعــة لطبيعــة وحركــة وفعــل
القوانــن االقتصــادي املوضوعيــة وقوانــن
التطــور االجتامعــي التــي تخضــع لســبل
التعامــل معهــا  ،إذ إن التعامــل غــر الواعــي
معهــا يوفــر األرضيــة الصالحــة والــروط
املوضوعيــة لحركتهــا وفعلهــا باتجــاه
معــن .
يقــدم تاريــخ شــعوب العــامل منــاذج هائلــة
عــى امتــداد تاريــخ البرشيــة عــى هــذه
التحــوالت االجتامعيــة والسياســية ،والعــراق
القديــم والحديــث واملعــارص  ،وكذلــك دول
منطقــة الــرق األوســط  ،تجــارب غنيــة عــى
هــذه العمليــة  ،ولكــن الغريــب حقــاً ان
البلــدان املختلفــة  ،حكام ـاً وشــعوباً  ،وخاصــة
النخــب الحاكمــة واالســتبدادية ،ذات ذاكــرة
ضعيفــة مل تتعلــم وال تريــد ان تتعلــم مــن
تجــارب شــعبها املنرصمــة او تجــارب الشــعوب
األخــرى وتــر عــى خــوض تجربتهــا الجديــدة
الخاصــة التــي ميكــن ان تكــون مدمــرة لهــا
وقاســية عــى شــعوبها  ،ومــن النــاذج
املثــرة ،إذا اســتثنينا الــدول الرأســالية
املتقدمــة والــدول الناميــة املعروفــة يف هــذا
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املجــال ،نشــر إىل دولــة االتحــاد الســوفييتي
والــدول االشــراكية األخــرى التــي كانــت تؤكــد
ان مجتمعاتهــا مل تعــرف التناقضــات عمومــاً
والتناقضــات التناحريــة  ،التــي تنشــأ عــن طبيعــة
النظــام االجتامعــي  ،خصوصــاً  ،قــادت شــعوبها
ونظمهــا السياســية االجتامعيــة  ،بســبب إنكارهــا
ملثــل هــذه التناقضــات ،التــي كانــت موجــودة حقاً
وفاعلــة فعــاً ،إىل تراكــم املشــكالت وتحولهــا إىل
رصاعــات مل تعــد قابلــة للحــل وقــادت إىل انهيــار
تلــك النظــم السياســية االجتامعيــة مــن الداخــل،
إضافــة إىل فعــل العامــل الخارجــي الــذي ســاعد
عــى حصــول تلــك االنهيــارات الزلزاليــة .

انخــراط
.4
مــن
املزيــد
الشــبيبة بقــوى
الجرميــة املنظمــة
تعيــش
التــي
وتنمــو يف مثــل
هــذا األوضــاع
الفاســدة بالع ـراق،
وإن
خاصــة
للعديــد منهــا روابــط ورشاكــة مــع بعــض
النخــب الحاكمــة آلتــي توفــر الغطــاء الواقــي
لنشــا طا تها .

العـراق “الجديــد!” ،مبــا يف ذلــك إقليم كردســتان
العــراق ،يعيــش تناقضــات اجتامعيــة واقتصاديــة
وسياســية وثقافيــة متفاقمــة ومرتاكمــة ومتعقــدة
ألســباب ترتبــط بطبيعــة النظــام الســيايس
الطائفــي واألثنــي القائــم عــى املحاصصــة املذلــة
والظاملــة لعمــوم الشــعب وسياســاته االقتصاديــة
واالجتامعيــة والثقافيــة والبيئيــة غــر العقالنيــة
والســلوك غــر الســوي للنخــب الحاكمــة
والالأخالقــي الــذي يتســم بالفســاد والوعــود
الكاذبــة  ،وكأن فــرق ” الشــطار!!” يف فــرة
تدهــور الدولــة العباســية قــد نهضــت مــن جديــد
مرتديــة لبــوس املليشــيات الطائفيــة املســلحة
اإلرهابيــة (أو) والتكفرييــة مبختلــف أشــكال
ظهورهــا وروعــت املجتمــع وأغرقــت البــاد بالــدم
والدمــوع  ،فالفســاد الســائد وغيــاب العدالــة
االجتامعيــة كليــة ومصــادرة حقــوق األنســان
وحقــوق اتبــاع الديانــات واملذاهــب وانعــدام ثقــة
املجتمــع بالنخــب الحاكمــة دون اســتثناء ودورهــا
الســيايس واالقتصــادي واالجتامعــي غــر اإلنســاين
والخطــر قــاد ويقــود البــاد إىل النتائــج والعواقــب
التاليــة:

 .5تنامــي شــبكة العاملــن يف الدعــارة
واتســاع قاعــدة املنخرطــن بهــا مــن النســاء
والرجــال ألســباب ترتبــط بالفقــر والخــراب
األخالقــي الــذي تســببت بــه النخــب الحاكمــة
ونظامهــا الســيايس الطائفــي .

 .1تصاعــد يف املــد الشــعبي املناهــض للطائفيــة
والتحــاق قــوى جديــدة ونظيفــة بحركــة
املظاهــرات الســلمية وتحولهــا إىل حركــة ذات
ديناميكيــة خاصــة بهــا ال ميكــن للحكــم الراهــن
الصمــود بوجههــا ولــن ينفــع خــروج “مــارد !!!”
إبراهيــم الجعفــري مــن قمقمــه املطمــور حينــذاك !
 .2اســتمرار نــزوح الكثــر مــن العائــات
وخاصــة الشــبيبة مــن العــراق صــوب الخــارج
طلبــا لألمــن والبقــاء عــى قيــد الحيــاة والعيــش
بكرامــة إنســانية  ،ويشــكل هــذا النــزوح خســارة
هائلــة ال تعــوض للعــراق املســتباح !
 .3انخــراط شــبيبة اخــرى ضائعــة بالقــوى
اإلرهابيــة بســبب عجزهــا عــن إعالــة عائالتهــا
بســبب الفقــر املنتــر بالبــاد ،وبالتــايل فالوضــع
يقــدم وقــوداً جديــدة للتنظيــات اإلرهابيــة.

إن مجــيء ا لعبــادي عــى رأس الســلطة
السياســية وقبلــه نــوري املالــي  ،و ابراهيــم
الجعفــري  ،ثــم مجــيء عــادل عبــد املهــدي،
بتأييــد قــوى اإلســام السياســية وأحزابهــا،
ال يعنــي حصــول أي تغيــر فعــي يف النظــام
الطائفــي والفســاد  ،بــل تكريســا لهــا مــن
خــال إجــراءات ترقيعيــة ال ميكــن القبــول
بهــا ألنهــا تريــد اســتغفال الشــعب وكادحيــه
ال غــر  ،ومــن املؤســف ان ينطــي ذلــك عــى
جمهــرة غــر قليلــة مــن النــاس ومــن القــوى
السياســية  ،رغــم وجــود بعــض الرصاعــات
داخــل النخــب الحاكمــة يف ســبل عبــور أزمــة
النظــام الطائفــي املحتدمــة حالي ـاً .إن األزمــة
الراهنــة متفاقمــة بفعــل مــا يحصــل يف البلــد
الجــار  ،إيــران وخالفاتــه املحتدمــة مــع
الواليــات املتحــدة والغــرب عمومــاً ،وتدخــل
قــادة النظــام اإليــراين يف الشــؤون الداخليــة
للعــراق  ،مهــا فقــد ســيادته واســتقالله
عمليــاً .
إن الحــل الســلمي والدميقراطــي ملشــكالت
البــاد يكمــن يف مــدى قــدرة القــوى
الدمقراطيــة والتقدمييــة وكل الحريصــن
عــى إقامــة دولــة دميقراطيــة دســتورية
وبرملانيــة ومجتمــع مــدين دميقراطــي منفتــح
عــى الحضــارة العامليــة ومكافحــة الطائفيــة
والفســاد الســائدين عــى تعبئــة األوســاط
الشــعبية الواســعة املتــررة جــداً مــن طبيعــة
وسياســات النظــام الســيايس القائــم ومــن
الجرائــم املريعــة املرتكبــة بحــق الشــعب منــذ
وصــول هــذه النخــب الحاكمــة إىل قيــادة
الدولــة والتحكــم بســلطاتها الثالث وإفســادها،
لتناضــل بحــرص ومســؤولية ودميومــة للخــاص
مــن هــذه األوضــاع البائســة .
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گوران خالد

يعــرف االختفــاء القــري كــا أعتمدتــه االمــم املتحــدة بوصفــه مجموعــة
مبــادئ واجبــة التطبيــق عــى جميــع الــدول  ،فــأن االختفــاء القــري يحــدث
عنــد «القبــض عــى االشــخاص وأحتجازهــم أوختطافهــم رغــا عنهــم
أوحرمانهــم مــن حريتهــم عــى اي نحــو اخــر عــى أيــدي جهــات مــن مختلــف
أجهــزة الســلطة أومســتوياتها أو عــى أيــدي مجموعــة منظمــة  ،أوافــراد
عاديــن يعملــون بأســم الحكومــة أو بدعــم منهــا  ،بصــورة مبــارشة اوغــر
مبــارشة  ،أو برضاهــا أوقبولهــا  ،ثــم رفــض الكشــف عــن مصــر األشــخاص
املعنيــن أوعــن أماكــن وجودهــم أورفــض األعـراف بحرمانهــم مــن حريتهــم ،
مــا يجــرد هــؤالء االشــخاص مــن حاميــة القانــون » .
يتأثرضحايــا االختطــاف مــن قبــل خاطفيهــم للتعذيــب والخــوف املســتمر،
كــا يتأثــر أفـراد آرسهــم الذيــن يجهلــون مصــر أحبائهــم اىل مخاطــر كثــرة ،
أضافــة لتأثرعواطــف االرسة وتأرجحهــا بــن األمــل واليــأس  ،فيرتقبــون طيلــة
عــدم معرفــة مصــر املختطــف يف حــرة  ،وصــول اخبــار عنــه قــد ال تــأيت أبــدا .
كــا تعــاين عوائــل أصدقــاء املختطــف لغــم نفــي لعــدم علمهــم أذا
كان املختطــف اليـزال عــى قيــد الحيــاة  ،وأذا كان كذلــك  ،فــا هــي ظــرف
أحتجــازه  ،خصوصــا أذا كان املختطــف مريضــا .
وكثــرا مــا أســخدم األختفــاء القــري كأســلوب لبــث الرعــب داخــل
املجتمــع  ،فالشــعور بأنعــدام األمــن واالســتقرار الــذي يتولــد عــن هــذه
املامرســة ال يقترصعــى أقــارب وأصدقــاء املختطــف واملختفــى قرسيــا  ،وكثريا
ماتــزداد محنــة النســاء مــن جــراء العواقــب املاديــة لألختفــاء القــري ،
ويشــكل اختفــاء األطفــال خرقــا واضحــا لعــدد مــن أحــكام أتفاقيــة حقــوق
الطفــل  ،بــل يصيــب األختفــاء القــري املجموعــات الســكانية املحليــة
للمختطفــن واملغيبــن بــل مجتمعهــم ككل .
ويعترباالختطــاف الــذي يتحــول اىل أختفــاءا قرسيــا انتهــاكا خطــرا
لحقــوق االنســان  ،ففــي أثنــاء عمليــة االختفــاء ميكــن أن تنتهــك الحقــوق
املدنيــة أوالسياســية وعــى ســبيل املثــال ال الحــر :
حــق الفــرد يف األعــراف بشــخصيته القانونيــة  ،وحقــه يف الحريــة
واألمــن عــى شــخصه  ،وعــدم تعرضــه للتعذيــب وســؤ املعاملــة الالنســانية
اواملهينــة  ،والحــق يف معرفــة الحقيقيــة فيــا يخــص ظــروف األختفــاء ،
وحقــه يف الجــر والتعويــض .
وينتهــك األختفــاء القــري بصفــة عامــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة
والثقافيــة للضحايــا وأرسهــم عــى حــد ســواء  :كالحــق يف توفــر الحاميــة
واملســاعدة لــارسة  ،والحــق يف مســتوى معــايش مناســب  ،والحــق يف
الصحــة  ،والحــق يف التعليــم .
لقــد عــرت االمــم املتجــدة عــن قلقهــا آزاء التقاريــر الــواردة مــن مختلــف
أنحــاء العــامل عــن زيــادة حــاالت االختفــاء القــري  ،وطلبــت مــن لجنــة
حقــوق االنســان التابعــة لالمــم املتحــدة أنشــاء فريــق عامــل لبحث املســائل
املتعلقــة باالختفــاء القــري لالشــخاص ومســاعدة األرس عــى التعــرف عــى
مــا آل أيــه مصــر أقــارب املختفــن وتحديــد أماكــن وجودهــم  ،كــا يرصــد
مــدى تنفيــذ الحكومــات أعــان  1992بحاميــة االشــخاص مــن األختفــاء
القــري  ،واتخــاذ األجــرأت لحاميــة اقــارب املختفــن أواملدافعــن عــن حقوق
االنســان واملحامــن الذيــن يعالجــون قضايــا األختفــاء .
واخـرا لقــد نــص النظــام األســايس للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة  ،واألتفاقية
الدوليــة لحاميــة األشــخاص مــن األختفــاء القــري وصــف األختفــاء القــري
كجرميــة ضــد األنســانية  ،بالتــايل اليخضــع للتقــادم .
ويحــق ألرسالضحايــا يف طلــب التعويــض  ،واملطالبــة مبعرفــة الحقيقــة حول
اختفــاء احبائهــم وطلــب التعويض .
ونغتنــم هــذه املناســبة و ندعــو الحكوميــة العراقيــة للتوقيــع عــى وثيقــة
رومــا واالنضــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة .
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عشائري متواصل
نزا ٌع
ٌّ
ساطع راجي
يتكــرر الخــر يوميــا  ،لكــن يتــم التعامــل معــه أمنيــا بشــكل يومــي
أيضــا مــن دون أي مــروع شــعبي أو رســمي إلنهائــه ،هــذا حــال النزاعــات
العشــائرية التــي توردهــا وســائل اإلعــام مبتــورة  ،فالنـزاع يبقــى مــن دون
تســمية لطرفيــه يف الخــر وال ذكــر لســببه غالبــا  ،ويكفــي هــذا الخلــل
االعالمــي لنعــرف مــدى ســطوة العشــرة فحتــى مدونــو وســائل التواصــل
ال يجــرؤون غالبــا عــى ذكــر أســاء العشــائر املتنازعــة وال موضــوع نزاعهــا
رغــم أنهــم (املدونــون) ال يــرددون عــن توجيــه االنتقــاد لــكل الشــخصيات
السياســية والدينيــة والثقافيــة والســخرية منهــا مبــا فيهــا الجامعــات
املســلحة ومثلهــم يفعــل مقدمــو الربامــج السياســية الجــادة والســاخرة،
وهــذا يعنــي أن العشــرة هــي القــوة األكــر قســوة يف املجتمــع واألكــر
تجاهــا للقانــون واألشــد خط ـرا عــى مســتقبل البــاد .
دافعــت قــوى سياســية عديــدة عــن تضخيــم دور العشــرة ومتييــز
شــيوخها يف التعامــل وفتــح البــاب أمامهــم للتســلح بذريعــة دورهــم يف
إســناد الجهــات الرســمية يف حفــظ األمــن ،لكنهــم صــاروا الجهــة األكــر
تهديــدا لألمــن يف الع ـراق كــا أنهــم يهــددون فــرص التطــور االقتصــادي
ويســهمون يف انتشــار الجرميــة املنظمــة واالعتــداء عــى املــال العــام
والتطــاول عــى هيبــة الدولــة واالســاءة لســيادتها بشــكل يومــي ،وإذا كانــت
العشــائر عن ـرا يف التصــدي النهيــارات أمنيــة فهــي نفســها كانــت غالبــا
رشيــكا وفاعــا يف حــدوث تلــك االنهيــارات .
يف كل حادثــة نــزاع عشــائري يختفــي الشــيوخ والوجهــاء عــن وســائل
االعــام وال يقدمــون للــرأي العــام تفسـرا أو معلومــات عــن النزاعــات التــي
تجــري يف مناطــق يدعــون دامئــا أنهــم قادتهــا ،لكنهــم يف لحظــة املكاســب
كلهــم يقفــزون للمطالبــة بحقوقهــم مدعــن انهــم “صــام أمــان” وســند
للدولــة يف “حفــظ األمــن”  ،مــن دون أن يتحملــوا مســؤولية عــا حــدث
واألغــرب أنهــم يتباهــون بجلســات الصلــح غــر القانونيــة التــي يعقدونهــا
وكأنهــم متفضلــون عــى املجتمــع الــذي أهــدروا كرامتــه وتســببوا بتخلفــه
وفســاده .لقــد صــارت العشــائر نــدا للدولــة يف أكــر مــن حالــة واعتــدت
عــى االجهــزة االمنيــة وغطــت عــى مامرســات بشــعة بحــق مــن يعتربونهــم
ضعفــاء أو بــا ظهــر عشــائري حتــى أجــروا جميــع املواطنــن عــى التنصــل
مــن عقالنيتهــم ومدنيتهــم ليعــودوا اىل أنســاب قدميــة واحيانــا مختلقــة
خوفــا مــن جاهليــة جديــدة يــرب النــاس فيهــا رقــاب بعضهــم بعضــا
ويعتــدون عــى الحرمــات .
ضعــف انتقــاد الــدور التخريبــي للعشــرة يعــود يف جــزء منــه اىل الخــوف
مــن العشــائر ويف جــزء آخــر اىل الشــك يف قــدرة مؤسســات الدولــة عــى
بســط ســلطة القانــون لكــن الجــزء املظلــم يعود اىل خضــوع ذهني للعشــرة
حتــى عنــد النخــب الثقافيــة التــي تدعــي التنويــر والتمــدن  ،نخــب تقــف
إجــاال وعرفانــا لشــيوخ تعــرف انهــم يدعمــون مهــريب املخدرات ويســهمون
يف االســتيالء عــى املنافــذ الحدوديــة ويفرضــون احكامــا متخلفــة عــى
مجتمعهــم ويتواطــؤون مــع ساســة فاســدين  ،شــيوخ ال يرحمــون ضعيــف
قومهــم وال يهتمــون بحياتــه إال إذا صــار موضوعــا “لفصــل عشــائري” وإال
أليــس للمــرىض الفقــراء عشــائر تعينهــم عــى العــاج ؟! ،أليــس للنســاء
الباكيــات يف الفضائيــات عشــائر تنجدهــن ؟! أليســت االع ـراف والتقاليــد
العشــائرية ترفــض االعــال الرذيلــة التــي يتزايــد أعــداد مرتكبيهــا وهــم
يفخــرون بألقابهــم العشــائرية وبصورهــم اىل جــوار شــيوخهم ؟!! كانــت
ســلبيات العشــائرية محصــورة فقــط يف املناطــق النائيــة ،لكنهــا ومنــذ العــام
 1991فرضــت نفســها عــى مراكــز املــدن وعــى العاصمــة نفســها  ،وصــارت
ســلطتها هــي االعــى وتــكاد بعــض العشــائر أن تتحــول بالكامــل مــن
كيــان اجتامعــي اىل فصيــل مســلح أو عصابــة إجراميــة بحســب مقتضيــات
املصلحــة ،وســط استســام شــعبي ورســمي يجعــل بالدنــا العريقــة موضــع
ســخرية وتنــدر وخــوف لألســف .
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الفساد ضد الفساد
د .عبد الحسني شعبان *
حــن أُعلــن عــن تأســيس «املجلــس
األعــى ملكافحــة الفســاد يف العــراق»،
تســاءل كثــرون  ،هــل ســيضع هــذا
املجلــس حــداً للفســاد املــايل واإلداري،
وقبــل ذلــك الســيايس املســترشي يف
العــراق؟ أم أنــه ســيضيف أعبــا ًء جديــدة
تكــ ّرس البريوقراطيــة الســائدة  ،خصوصــاً
أن الفســاد هــو الوجــه اآلخــر لإلرهــاب،
والعنــف الــذي اســتفحل يف املجتمــع
العراقــي  ،يف ظـ ّـل نظــام ســيايس قــام عــى
املحاصصــة الطائفيــة -اإلثنيــة  ،الــذي
كانــت قاعدتــه الزبائنيــة ،واملغانــم .
وخــال الســنوات الســت عــرة (مــا
بعــد االحتــال األمريــي للعــراق) تع ّرضــت
الدولــة العراقيــة لنهــب منظــم داخــي،
وخارجــي  ،إقليمــي ودويل  ،حتــى إن بــول
برميــر  ،الحاكــم املــدين األمريــي للعــراق،
بــدّ د وحــده نحــو  8مليــارات ،و800
مليــون دوالر ،خــال فــرة ال تزيــد عــى
عــام واحــد ،كــا ذهبــت واردات النفــط
التــي زادت عــى  700مليــار دوالر ،كلّهــا
مــن دون حصيلــة تُذكــر  ،واســتمر تدهــور
األوضــاع املعيشــية والخدميــة ،الصحيــة،
والتعليميــة ،والبلديــة ،والبيئيــة  ،مبــا
فيهــا الكهربــاء واملــاء الصــايف  ،ومل تنفــع
كل محــاوالت االحتجــاج الشــعبية التــي
شــهدتها بغــداد ،وبقيــة املحافظــات .
وظلّــت عــرات اآلالف مــن امللفّــات
ألشــخاص متهمــن بالفســاد مــن دون
معالجــة جــادة ،ومســؤولة ،مبــا فيهــا
قضايــا تعــود إىل نحــو  1000مــن
الشــخصيات النافــذة ،بضمنهــا وزراء
ســابقون ،ووكالؤهــم ،ومديــرون عامــون،
ونــواب ،ومستشــارون وأصحــاب
الدرجــات الخاصــة.
لقــد أصبــح الحديــث عــن مكافحــة
الفســاد يف العــراق مجــاالً للتنــدر،
وشــاعت «ثقافــة الســخرية» يف مجتمــع
مل يعرفهــا ّإل مــا نــدر ،وفقــد مصطلــح
مكافحــة الفســاد الكثــر مــن معانيــه ،بــل
أصبــح «شــعاراً» يتشــبث بــه الفاســدون
أحيانــاً ،قبــل غريهــم ،حيــث يتجــرأون
عــى اتهــام خصومهــم ،أو التواطــؤ مــع
فاســدين آخريــن لالنتقــام ،أو الثــأر ،أو
الكيديــة ،مــن املنافســن السياســيني .
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ـم هنــاك مراقبــة
وقــد ب ّينــت التجربــة أن ليــس كل مــن يزعـ ُ
،
مكافحــة الفســاد حريــص عــى املــال العــام ،برملانيــة
الســ ّيام حــن يتــم غــض النظــر عــن ملفــات ومحاسبة
ومســاءلة
وإشــهار أخــرى  ،فمــن يريــد مكافحــة الفســاد ،
حقـاً ال ي ّتجــه لــزج القضــاء يف عالقــات نفــوذ ،خــارج الحكومــة
وميكــن
وتواطــؤ مــع مــن يســعى للتســقيط الســيايس، ،
أو النيــل مــن منافــس  ،وهنــاك أمثلــة عــدة للمجا ميع
عــى ذلــك ،جــرت تســوية ملفاتهــا بعــد ضجــة املتضامنة
صارخــة ،وتشــويه ســمعة  ،ووقــف القضــاء يف اتخــاذ قــرار عــى أســاس برامــج ،ورؤى
ظــل  ،وأهــداف  ،ومطالــب  ،وليــس تبــادل
الحالــن عاجــزاً ،أو مغلــوالً ،الســ ّيام يف ّ
أعــال العنــف والتداخــات العشــائرية ،املنافــع ،أو املغانــم  ،أو املســاومات غــر
وإن كان هنــاك أمثلــة إيجابيــة جريئــة دفــع املبدئيــة عــى حســاب املواطــن .
بعــض القضــاة مثنهــا باهظــاً .
نســتطيع القــول إنــه ال حيــاة سياســية
لقــد حاولــت الحكومــات املتعاقبــة ،مــن دون فســاد  ،ألن السياســة واقعيـاً هي
أو بعــض األحــزاب والكتــل فتــح ملفــات رصاع عــى النفــوذ  ،واملصالــح  ،واملــوارد،
بعــض الفاســدين  ،أو التهديــد بفتحهــا واالمتيــازات ،مثلــا هــي «إدارة للشــأن
ضــد خصومهــا ( ،مبــا فيهــا خــارج القضــاء) ،العــام» ،والتــازم بــن الفســاد والسياســة
وأحيانــاً مــن التوجــه الســيايس نفســه ،أو ليــس تربيــراً ،لكــ ّن الفســاد متفــاوت
الحــزيب ،وســبق لهــا أن وضعتهــم يف
مواقــع الدرجــة ،واملوقــع ،والخطــورة ،واالمتــداد،
متم ّيــزة الســتفادتهم الشــخصية والحزبيــة،
وذلــك رشط والئهــم املطلــق لهــا ،وفقــاً ولذلــك فــإن السياســة الناجحــة هــي التــي
لقاعــدة «الــوالء قبــل الكفــاءة» ،لدرجــة أن تو ّفــق بــن إدارة الشــأن العــام  ،أو «الخــر
الدائــرة أخــذت تتســع تدريجيــاً مــن الــوالء العــام» حســب ابــن خلــدون  ،وبــن رصاع
العائــي والشــخيص إىل الطائفــي  ،أو اإلثنــي ،النفــوذ ،واملصالــح ،وبهــذا املعنــى يكــون
إىل الســيايس  ،أو الحــزيب  ،ثــم إىل املناطقــي ،هــدف العدالــة يف مكافحــة الفســاد ليــس
أو الجهــوي  ،علــاً بــأن نظــرة الــرأي العــام انتقام ـاً ،وإمنــا إحقاق ـاً للحــق  ،واملصلحــة
كانــت صائبــة وســ ّباقة  ،وكان صوتــه عاليــاً العامــة.
بتأكيــد مخالفــة هــؤالء وانتهاكاتهــم اليوميــة،
وحتــى األنظمــة الدميقراطيــة ال تخلــو
بــل وحتــى اإلشــارة إىل اتهامــات صارخــة لهــم
بالرسقــة والتالعــب باملــال العــام ،لكنــه كان مــن الفســاد ،بــل ال يوجــد نظــام ســيايس
يخلــو منــه ،لكــن النظــام الدميقراطــي
يتــم الســكوت عــن ذلــك .
توجــد فيــه منهجيــات وآليــات يف
وقــد كشــف رئيــس الــوزراء الســابق حيــدر املشــاركة ،واملراقبــة ،واملحاســبة ،لرتشــيد
العبــادي ،وجــود أكــر مــن  50ألــف موظــف السياســة العامــة ،فضـاً عــن دور املجتمــع
يف مــاكات تابعــة لــوزارة الدفــاع (وحدهــا)،
غــر املــدين الــذي هــو رشيــك وراصــد ،و«قــوة
فــا بالــك باملوظفــن املســجلني وهــم
فعليــن  ،مبــن فيهــم مــن يتقــاىض أكــر مــن اقــراح» .
راتــب ،أو يتس ـلّم رواتــب ال يســتحقها تحــت
واملهــم ليــس إكثــار الحديــث عــن
عنــوان «الخدمــة الجهاديــة»  ،أو العيــش يف الفســاد وتشــكيل الهيئــات واللجــان،
املنفــى  ،أو تخصيــص درجات خاصــة ال تنطبق
عليهــا املواصفــات الوظيفيــة يف التسلســل والبحــث عــن انتشــاره  ،وتســطري توصيــات
اإلداري  ،فض ـاً عــن تزويــر الشــهادات لعــدد ملكافحتــه ،بــل متكــن املؤسســات واألفــراد
مــن املســؤولني الكبــار ،ويضــم ملــف النزاهــة وتنظيــات املجتمــع املــدين ملكافحتــه،
أرقامـاً تــكاد تكــون مذهلــة بهــذا الخصــوص  .وتحصــن اإلدارة بالوقايــة ،والحاميــة،
واإلجــراءات الف ّعالــة لتطويقــه  ،وحــره .
األســاس يف مكافحــة الفســاد هــو الفصــل
الحقيقــي بــن الســلطات  ،بحيــث تكــون
gmail.com@drhussainshaban21
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دور املجتمع املدين يف تحقيق الدميقراطية *
تســتند عمليــة التحــول الدميقراطــي ،عــى
أســاس إب ـراز أهميــة دور املجتمــع املــدين يف
صيانــة الحريــات األساســية للمجتمــع ،ففــي
الوقــت الــذي تنمــو وتتبلــور فيــه التكوينــات
االجتامعيــة واالقتصاديــة الحديثــة ،فأنهــا
تخلــق معهــا تنظيــات مجتمعهــا املــدين،
التــي تســعى بدورهــا إىل الفعــل والتأثــر يف
املحيــط االجتامعــي واالقتصــادي والثقــايف .
بالرغــم مــن ان موضــوع املجتمــع املــدين
مــا زال يثــر العديــد مــن القضايا والتســاؤالت
عــى صعيــد املجتمــع ككل ،بقــواه وتكويناتــه
ومؤسســاته وامنــاط ثقافتــه ،كــا يثــر العديــد
مــن املشــاكل عــى صعيــد الدولــة ،بأجهزتهــا
وقوانينهــا وسياســاتها يف مختلــف املجــاالت،
ذلــك الن طبيعــة حركــة الدولــة وحدودهــا،
أمــام املجتمــع املــدين ومؤسســاته ،تتحــدد
مالمحهــا وســاتها مــن خــال تحديــد امنــاط
العالقــة بــن الدولــة مــن ناحيــة والقــوى
والتنظيــات االجتامعيــة مــن ناحيــة أخــرى.
وهكــذا نجــد تعــدداً يف اآلراء التــي تعرضت
ملفهــوم املجتمــع املــدين ،وكذلــك للمعطيــات
التــي تنطــوي تحــت هــذا املصطلــح يف إطــار
تداولــه الســيايس ،إذ مــا زال مــن الصعوبــة
مبــكان إعطــاء مفهومـاً محــدداً ودقيقـاً ،يكــون
قابـاً لالســتخدام يف كل زمــان ومــكان ليســهم
يف وضــع التصــورات النظريــة لتبلــور عنــارص
املجتمــع املــدين ونضجــه .
وإذا كان ارتبــاط مفهــوم املجتمــع املــدين
بتاريــخ نشــأته مــن جهــة ،ومجــال تطــوره
مــن جهــة أخــرى ،فــإن املجتمعــات عمومــاً
عــى مــدى تاريخهــا الطويــل كانــت متتلــك
خرباتهــا وموروثهــا الخــاص فيــا يتعلــق
باملجتمــع املــدين أو األهــي ،بيــد ان تطــور
املفهــوم يف ســياق التطــور التاريخــي للحضــارة
الغربيــة ،كان العامــل املؤثــر يف تكويــن بنيــة
مفهــوم املجتمــع املــدين ومؤسســاته ،ومــن
ثــم أســلوب ونطــاق الــدور الــذي يلعبــه يف
تحقيقــه لوظائفــه يف العمليــة الدميقراطيــة .
فاملجتمــع املــدين عنــد (غرامــي) هــو
وجــود خــاص خــارج نطــاق الدولــة ،بالرغــم
مــن كونــه عــى عالقــة جوهريــة بالدولــة ،فهو
يشــكل مــع الدولــة مــا يعــرف (باملنظومــة
السياســية يف املجتمــع بأحزابــه ونقاباتــه
وتياراتــه السياســية )  ،فــأن الدولــة تحتكــر
الســلطة السياســية عــر أجهزتهــا ومؤسســاتها
املختلفــة ،وبهــذا املعنــى تكــون العالقــة بــن
املجتمــع املــدين والدولــة هــو كونــه مســانداً
لهــا ،عندمــا يشــكل مصــدر الرشعيــة لســلطة
الدولــة عــر مشــاركة مؤسســاته وتنظيامتــه
وفئاتــه املختلفــة يف صنــع القــرار ،أو قــد
املنتدى الدميقراطي العراقي العدد ( )81أيلول 2019

يكــون معارضـاً لهــا عندمــا تســتند الدولــة وتبــدو
وكأن املجتمــع هــو الــذي وجــد مــن اجلهــا ال
العكــس .
أي إن التوصيــف الدقيــق للمجتمــع املــدين
ميــر عــر فصلــه عــن املجتمــع الســيايس ومتيــزه
منــه ،فــإذا كان املجتمــع الســيايس يشــتمل عــى
كل املؤسســات واألجهــزة واملنظــات املركزيــة
واملحليــة للدولــة ،أي مبعنــى جميــع املؤسســات
الحكوميــة عــى اختــاف مســتوياتها املكرســة
لبســط ســلطان الدولــة ،فــأن املجتمــع املــدين
هــو مختلــف األبنيــة السياســية واالقتصاديــة
واالجتامعيــة والثقافيــة والقانونيــة والحقوقيــة،
التــي تنتظــم يف إطارهــا شــبكة معقــدة مــن
التفاعــات والعالقــات واملامرســات بــن القــوى
والتكوينــات االجتامعيــة يف املجتمــع التــي
تحــدث بصــورة ديناميكيــة ومســتمرة مــن
خــال مجموعــة املؤسســات التــي تنشــأ طواعيــة
وتعمــل باســتقالل عــن الدولــة .
وبالرغــم مــن ذلــك ،فقد بــان النظــر إىل مدلول
املجتمــع املــدين وتحديــد إطــاره العــام ومفهومــه
يتمحــور حــول مجتمــع متكامــل يف دولــة
عرصيــة أو يف دولــة هــي يف طريقهــا إىل ان تكــون
عرصيــة ،تكــون قــادرة عــى التواصــل بكفــاءة مع
الــدول األخــرى ،وتكــون قــادرة يف الوقــت ذاتــه
عــى تلبيــة االحتياجــات العرصيــة ملواطنيهــا،
بوصفهــم أفــراداً متاميزيــن ولهــم دور وحضــور
وكرامــة وحريــات وحقــوق ،وعليهــم واجبــات
ومســؤوليات كذلــك تســهم يف تحقيــق املطالــب
املعــارصة بفعــل تغيــر األداء االجتامعــي ،يف عــامل
يزخــر بالتطــورات واملتغ ـرات ،لــي تصبــح بنــى
ذلــك املجتمــع اكــر قــدرة عــى توفــر الحاميــة
لذاتهــا ومصالحهــا مــن جهــة أوىل ،وعــى مشــاركة
فعالــة إلفرادهــا يف صنــع القـرار لجميــع مجــاالت
الحيــاة مــن جهــة ثانيــة .
وهكــذا اخــذ مفهــوم املجتمــع املــدين منــذ
مثانينــات القــرن املــايض حيــزاً مهــاً يف مجــال
أدبيــات السياســة  ،وذلــك الرتباطــه بالتحــوالت
الدميقراطيــة املعــارصة ،حتــى بــان ربــط املجتمــع
املــدين والدميقراطــي بعالقــة وثيقــة ت ـراوح بــن
ترســيخ إنحســار  ،فــأذا مــا ترســخت أســس
الدميقراطيــة تدعمــت مؤسســات املجتمــع
املــدين التــي هــي مبثابــة األرضيــة التــي ترتكــز
عليهــا الصبغــة الدميقراطيــة بقيمهــا ومؤسســاتها
وعالقاتهــا.
وقــد مــر مفهــوم املجتمــع املــدين بثــاث
مراحــل رئيســية هــي:
املرحلــة األوىل :هــي مرحلــة االنفتــاح عــى
املجتمــع املــدين مــن قبــل األحــزاب والقــوى
والنظــم السياســية بهــدف تجديــد املفهــوم يف
السياســة وإضفــاء طابــع شــعبي عليهــا ،التــي
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بــدأت تفقدهــا بعــد بقرطتهــا وتقرنطتهــا .
املرحلــة الثانيــة :مرحلــة التعامــل مــع
املجتمــع املــدين بوصفــه منظــات مســتقلة،
موازيــة للدولــة وهــي يف الوقــت عينــه
مشــاركة يف تحقيــق الكثــر مــن املهــام
التــي تهــم الدولــة يف الرتاجــع عنهــا ،وهــذا
املفهــوم يتوافــق مــع انتشــار مفهــوم
العوملــة ،واالنتقــال نحــو مجتمــع يحكــم
نفســه ويتحمــل هــو ذاتــه مســؤولية إدارة
معظــم شــؤونه االساســية ،وقــد اســتخدمت
الــدول الدميقراطيــة مفهــوم املجتمــع املــدين
يف هــذه الحالــة ،للتغطيــة عــن عجزهــا
املتزايــد يف اإليفــاء بالوعــود التــي كانــت قــد
قطعتهــا عــى نفســها ،وتربيــر االنســحاب
مــن مياديــن بقيــت لفــرة طويلــة مرتبطــة
بهــا ،لكنهــا أصبحــت مكلفــة يف ضــوء
متطلبــات املنافســة التجاريــة الكبــرة التــي
يبعثهــا االندمــاج يف ســوق عامليــة واحــدة
والتنافــس عــى التخفيــض األقــى لتكاليــف
اإلنتــاج .
املرحلــة الثالثــة :هــي مرحلــة طفــرة
املجتمــع املــدين إىل قطــب قائــم بذاتــه
ومركــز لقيــادة وســلطة اجتامعيــة ،عــى
مســتوى التنظيــم العاملــي بشــكل خــاص،
يف مواجهــة القطــب الــذي متثلــه الدولــة،
الــدول املتآلفــة يف إطــار سياســات العوملــة
والنازعــة إىل الخضــوع بشــكل اكــر يف منطق
عملهــا للحســابات التجاريــة واالقتصاديــة،
وبذلــك يتكــون يف مــوازاة تجمــع الــدول
والقيــادة الرســمية للعــامل ،تآلــف املنظــات
غــر الحكوميــة واالجتامعيــة التــي تتصــدى
لهــذه الحســابات االقتصاديــة ولتأكيــد قيــم
العدالــة واملســاواة بــن الكتــل البرشيــة ،ويف
هــذه الحالــة يطمــح املجتمــع املــدين إىل ان
يكــون أداة نظريــة لبلــورة سياســة عامليــة
تســتند إىل مجموعــة مــن القيــم واملعايــر.
إذن للمجتمــع املــدين أدوار ووظائــف
متعــددة تشــمل جميــع النواحــي املتصلــة
بالحيــاة املجتمعيــة ،والتــي يــرز أكرثهــا
أهميــة يف هــذا املجــال هــو الــدور
الســيايس ،ليــس القصــد إيجــاد معارضــة
سياســية يف مواجهــة الدولــة ،وامنــا ضبــط
التغيــر املتواصــل يف بنيــة الدولــة واملجتمــع
معــاً ،فاملجتمــع املــدين عندمــا يســتند إىل
مؤسســات وتنظيــات متتلــك وعي ـاً قانوني ـاً
وثقافي ـاً واجتامعي ـاً مؤه ـاً لهــذه العمليــة،
يكــون قــادراً عــى تحريــك املجتمــع
وتنشــيطه ،بتأطــر منــط العالقــة بــن هــذه
التنظيــات واملؤسســات واألفــراد.
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ُقدم لحفظ دميومته !
املشكلة بنظام الفساد وطابعه ال بقرابني املخادعة التي ت َّ
منــذ تأســس النظــام الســيايس يف الع ـراق مــا
بعــد  ، 2003انغمــس بــراع لتكريــس طابعــه
الطائفــي املفســد الــذي اســتغل كل يشء حتــى
وصــل الســتعباد اإلنســان بأصفــاد التضليــل مــر ًة
وبالقــوة يف مــرات أخــرى !
لقــد كان اإلرهــاب الدمــوي التصفــوي
أداة خطــرة ومــازال باالســتناد إىل عــرات
املجموعــات املســلحة املرشعنــة وغــر املرشعنــة
التــي تتســيد املشــهد يف ضــوء االنفــات املختلــق
ـام وآلياتــه التــي تدعــي رشعيتهــا الدســتورية
بنظـ ٍ
مــن جهــة امتــاك زمــام الســلطة بــن يديهــا .
مــا يطفــو مــا يجــري اليــوم  ،مــن أخبــار
الفســاد ليــس ســوى مفــردة يف آليــة التســر
عــى الفســاد األصــل ممثــا يف منظومــة قيميــة
متفشــية مســتندة إىل (نظــام) يحكــم كل يشء،
هــذا النظــام هــو النــواة التــي تديــر اللعبــة وهــي
مســتعدة مــن أجــل إدامــة وجــود الجرميــة أن
تقــدم قرابــن وأضاحــي إلدامــة (النظــام) حتــى
مبســتوى متقــدم مــن وزراء ومديريــن وقــادة
يف مجموعــات مســلحة  ..وهــي يف الحقيقــة
عندمــا يتعلــق األمــر بــأي ممــن يُقــدَّ م قربانــاً
مــن أوســاطها تقــف عنــد أعتــاب  :أن تُصــدر
حك ـاً (قضائي ـاً) عقوبــة عليــه ،لكنــه رسعــان مــا
ُيفلــت لنجــده يــرح وميــرح ال يف خــارج البــاد
بــل يف داخــل البــاد عينــي عينــك وعــى حســك
يــا تاجــر !!
ونــدرك مثــاال لألخــر كيــف يجــري تجريــف
البســاتني وانتزاعهــا مــن أصحابهــا عنــوة والبنــاء
عليهــا بتحويــل صنفهــا بجــوار القــر الرئــايس وال
مــن شــاف وال مــن دري أو هكــذا يجــري التغافــل
ورمبــا التنبيــه املؤقــت العابــر الزائــل مــع تنفيــذ
وســبق إرصار يف متريــر جرميــة الفســاد! فمــن
يســتطيع الــردع !؟
وتتشــكل منظومــات وهيــآت ومؤسســات
لـ(مكافحــة الفســاد) ولكــن فعاليتهــا وأثرهــا
العمــي ال ينطبــق عــى مصــدر الفســاد املتجســد
يف منظومتــه ونظــام توليــده وتكريســه وإدامتــه!
وإمنــا يقــع عــى صغــار املوظفــن وعــى املخالفــات
الهامشــية الصغــرة عــى منطــق رفضهــا أيــا كانــت
طوابعهــا أو أحجامهــا .
فمثــا مســكني ال يريــد أن ميــارس الكديــة
فيبيــع املناديــل يف الطرقــات ألنــه طفــل نــازح ال
مصــدر لعيشــه ووالــده مغ َّيــب أو مختطــف أو
ـم تعويقــه يف الحــرب الطائفيــة  ،فتــأيت ســلطة
تـ ّ
(العــدل) املنصفــة لتطهــر وجــه املدينــة الناصــع
مــن (وبائــه!) وهــي قــادرة عــى ذلــك ،لكــن
واقــع نظــام الفســاد ال يســتطيع أن يــرد للطفــل
كرامتــه وحقوقــه ال يف بيــت يــأوي إليــه وال حتــى
بخيمــة آمنــة وطبعــا ال صحــة وال تعليــم واألنــى
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وال درء (اتجــار كبــار الفاســدين بــه ســواء جنســيا أم
بأعضــاء جســده الغــض !!) دع عنــك غوائــل الجــوع
ومعــاين الفقــر والجهــل!
تســتطيع دوائــر مكافحــة الفســاد أن تكتشــف
رسقــة (دينــار) مــن عابــر ســبيل يبحــث عــن لقمــة
خبــز ملريــض جائــع يف بيتــه وتســتطيع أن تكافــح
ال ذبــاب النفايــات بــل أطفــال النفايــات والنســاء
اللــوايت يعملــن وإياهــم لفــرز مــا ميكــن أن يحــرك
اقتصادهــم ليســد مطالــب البطــون الخاويــة أو
يعالــج جراحــات نازفــة !
لكنهــا بتلــك املطــاردة ال تنهــي الظاهــرة مــن
أصلهــا وال مــن فرعهــا وال متنــح أولئــك املغلوبــن
عــى أمرهــم بديــا إمنــا تل ّمهــم يف أقبيــة الســتغاللهم
مؤقتــاً ومــن يرفــض ويتحــدى يختفــي أو يلقــى إىل
قارعــة طرقــات االســتغالل مــن جديــد تنهــش فيــه !
الفســاد يشــهد إعالنــات دعائيــة ليــس اســتعراضية
رقــم أي فاســد يُقــدم
للقــول بانتهــاء حتــى مجــرد ٍ
مؤقتــا للمحاســبة واملعاقبــة بــل لتزكيــة وجــود
الســلطة الغطــاء عــى نظــام الفســاد الــذي فاحــت
عفونتــه منــذ ســنوات ! وأي ادعــاء وأي تزكيــة بتلــك
االســتعراضات !؟
يقولــون أعدنــا عــرات ماليــن و\أو مئــات
ماليــن وحتــى مليــارات (للخزينــة) ولكــن الخزينــة
بيــد َمــن؟ وكيــف يجــري رصفهــا ؟؟ بــل كيــف تكــون
أُعيــدت للخزينــة والخزينــة خاويــة وباقيــة كذلــكّ ؟
يف نظــام املوازنــة  ،األســاس فيهــا هــو الرواتــب
واألمــور التشــغيلية ومصدرهــا ريعــي هــو أفضــل
الصيــغ للنهــب واللصوصيــة واشــكال الفســاد ..
ومــا يُعــاد بفعــل (مؤسســة ملكافحــة فســاد) يُنتهــك
ويُــرق مــن مؤسســة أخــرى وعنارصهــا يف ذات
النظــام! وإال أيــن مخرجــات امليزانيــات ومــا درجــة
التنفيــذ للمرشوعــات ؟
وزارة الصحــة بــا مؤسســات صحيــة مــن
مستشــفيات ومراكــز صحيــة وحمــات ملكافحــة
األمــراض واألوبئــة واملتوطــن واملزمــن مــا يصيــب
الفقــراء الذيــن باتــوا بنســب كارثيــة ال تحتــاج
الســتعراض أرقــام بعــد أنْ بــات الشــعب مبنطقــة
اإلفقــار ومنــه الفقــر املدقــع بهــول فجوتــه وحضيــض
القــاع فيهــا !  ،والنــاس تتحمــل الديــون واألثقــال
واألحــال لتتجــه إىل بلــدان للعــاج مقابــل رسقــة
الــكىل وغريهــا مــن أجســادهم املنتهكــة املتهالكــة .
وزارة التعليــم حققــت منجــزاً  !!!..بتمكنهــا
مــن إخ ـراج الع ـراق مــن االعــراف الرســمي الــدويل
بالشــهادة العراقيــة بعــد أن ســجلت انحــداراً كارثي ـاً
مبســتوياته املتدنيــة أصــاً … مرشوعــات التعليــم
بــن آالف األبنيــة املدرســية املتهالكــة ومئــات
الطينيــة منهــا وأخــرى املفتوحــة يف العـراء أو بأكــواخ
الجريــد وأغصــان الشــجر !!! دع عنــك مســتويات

أ .د .تيسريعبد الجبار اآللويس *

التعليــم وآلياتــه
ومنهــج تشــغيله
حيــث غــزت ال
املدرســة ((الدينيــة))
بــل
التعليــم
املقــررات والــدروس
املســتندة للخرافــة
والدجــل وإعــاء
مشــاهد الجنائزيــات
واملــوت وطقــوس الدفــن وكيفيــة اللطــم عــى
القبــور ألطفــال مل تتجــاوز أعامرهــم ســنوات
تعلــم الحــرف !
أيــة أنــواع نفايــات ومجمــع قــاذورات تلــك
التــي يجــري فيهــا اســتباحة أعــار الصغــار
مبخــدرات تاجرهــا الســيد الزعيــم الشــاب وهــم
ك ُ
ُــر وباالعتــداءات عــى أجســادهم الغضــة
واســتغاللهم بــكل مــا يتنــاىف ووجودهــم اإلنســاين
وحقوقــه عــى املجتمــع !
وأي تعليــم جامعــي ينشــغل بإشــاعة أشــكال
الفســاد بــدءاً مــن املقــرر ومنهجــه ودرجــة
اإلفهــام وأســلوب التلقــن ّ
املــايئ والغــش بــكل
يشء حتــى يف االمتحــان التقوميــي ويف العالقــات
البينيــة بــن جميــع عنــارص التعليــم املاديــة
والبرشيــة وتفــي أوبئــة التغطيــة عــى العالقــات
املشــبوهة مبســميات يــرأ الضمــر الحــي منهــا .
لقــد كانــت الجامعــة العراقيــة مختلطــة ومل
يكــن بهــا مــا يجــري اليــوم الرتكيــز عــى اتهــام
االختــاط بالتســبب بــه ! إبعــادا لألنظــار عــن
الســبب الحقيقــي وإفشــاء لوســائل الســيطرة
عــى الذهنيــة العامــة .

أي فســاد بدوائــر املــاء التــي تســتبيح البــرة
عطشــاً وتســبباً بظــأ ماليــن البرصيــن وتلــوث
أمــواه الــرب يف جميــع محافظــات وطــن
النهريــن والشــط وينابيــع املــاء الــزالل ! مــاذا
جــرى لتلــك امليــاه لتقتــل الــزرع والــرع فتبيــد
ع ـرات آالف أطنــان الســمك وإمراضهــم البــر
وتســميمهم وتقتيلهــم !
أي فســاد واألدويــة فاســدة واألغذيــة منتهيــة
الصالحيــة وكثــرا مــا تكــون ســامة مرسطنــة أو
مثــرة ألمـراض مــا أنــزل اللــه بهــا مــن ســلطان يف
بــاد الصحــة بــاد الــزرع وســواد كثافتــه يــوم كان
للعـراق غابــات بعـرات ماليــن النخيــل وأشــجار
الثــار وبســاتني جــرى ويجــري تجريفهــا بــا وازع
مــن ضمــر أحــد وهــو ينهــب !
أي فســاد والثقافــة عطلــت نهائيــا دور الســينام
وأوقفــت مســارحها وهدمــت ال ُّن ُصــب والتامثيــل
وأبــادت مــوروث الحضــارة ليــس مبعــاول
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الدواعــش حســب بــل عاونهــم وســاندهم
ويســتكمل جرميتهــم املواعــش .
أيــة أشــكال فســاد والخطــط تضــع البــاد
أســر ديــون البنــك والصنــدوق الدوليــن بــا
رحمــة مقابــل ديــون ال تتجــاوز عــدة ماليــن
يرتهــن الوطــن والنــاس يف ضوئهــا [بســببها]
مبليــارات!
اي فســاد ذاك الــذي يحيــل املســاعدات
اإلنســانية إىل جيــوب مــن يســمونهم
(ساســة)  ،ودامئــا يســتطيع النظــام أن
يــداور وينــاور بفاســديه قبــل أن يرســلهم
للعيــش بعيــدا عــن وجــع الــراس  ،فالوزيــر
الفاســد املحكــوم بــوزارة كــذا ينقلونــه إىل
وزارة كيــت  ،واملديــر الفاســد بدائــرة كيــت
ينقلونــه لدائــرة كــذا  ..وهكــذا دواليــك
حتــى تحارصهــم أصــوات النــاس املقهوريــن
ورصخاتهــم يدفعونــه لســجن (فنــدق)
خمــس نجــوم ثــم يرحلونــه معــززا مكرمــا
إىل حيــث يحيــا ح ـرا طليقــا منتشــيا مبــا رسق
وانتهــب .
ال أســتثني هنــا أحــدا فالــذي يقبــل
الــدوران بآليــات النظــام الفاســد ويتعاطــى
بهــا هــو جزئيــة منــه ينتمــي لــكل مــا يُرتكــب
مــن جرائــم .
ال أســتثني أحــدا ألن الوبــاء تفــى
ومطحنتــه الجهنميــة باتــت تــدور عــى
الصالــح قبــل الطالــح فتشــوهت األوضــاع
برمتهــا !
ال أســتثني أحــدا إال الشــعب املقهــور
املغلــوب عــى أمــره مــن ماليينــه الفقــراء
فقــرا مدقعــا أم تحــت خــط الفقــر فهــؤالء
هــم الطــرف الوحيــد الــذي يتطلــع لتشــكيل
يحمــل همومــه بــا دجــل وال تضليــل بربامــج
واضحــة ال تنضــوي تحــت تحالفــات التربيــر
واملخادعــة وانتهــاب حتــى قــوى إيجابيــة
وتجيريهــا بوضعهــا يف الجيــب الصغــر لقــوى
الفاســدة وقشــمرياتها .
بالخالصــة الفســاد ليــس أفــراداً قالئــل
عــدد وعــدة بــل هــم قبــل ذلــك (نظــام)
متكامــل اآلليــات والنهــج تــدور آلتــه
لتطحــن بهمجيتهــا ال األشــياء بــل البــر
تصيهــم بالتجهيــل والتضليــل مجــرد
بعــد أن ّ
أدوات او مفــردات مــن بــن أشــيائها التــي
تتملكهــا باالغتصــاب واللصوصيــة والرسقــة .
والبديــل ال يقــوم عــى مؤسســات
هــي أدوات الســتكامل وجــه النظــام
الكليبتوقراطــي بــل تبديــل النظــام ليحــرر
العبيــد ويُخرجهــم مــن أصفــاد اإلفســاد
املتــأيت بتجهيلهــم وتضليلهــم وتجيريهــم .
بخــاف ذلــك فــإن كل القرابــن ســتكون
مــن الشــعب وســتكون مجــرد ذر امللــح يف
العيــون يك تســتمر التعميــة ولعبــة الفســاد
الحقيقيــة .

* tayseer54@hotmail.com

كشــف املرصــد العراقــي لحقوق اإلنســان ،يف يــوم  ، 2019 / 9 /1عن
ـخص مختـ ٍ
وجــود نحــو  25ألــف شـ ٍ
ـف قـراً أو مفقــود يف محافظــات
نينــوى واألنبــار وصــاح الديــن  ،منتقــداً بــطء إجـراءات الحكومــة يف
الكشــف عــن مصريهــم ،فيــا اشــار اىل ان داعــش وجهــات مســلحة
يتحمــان املســؤولية .
موســع إن «املئــات مــن مدنيــي مدينــة
تقريــر
وقــال املرصــد يف
ّ
املوصــل الذيــن اعتقلهــم تنظيــم داعــش خــال ســيطرته عــى املدينــة
 ،مل يُعــرف مصريهــم حتــى اآلن  ،وأن مئــات البالغــات وصلتــه مــن
عوائــل وذوي املفقوديــن تتحــدث عــن عــدم معرفتهــم مصــر أبنائهــم الذيــن اعتقلهــم تنظيــم داعــش يف ســجونه
واختفــوا أثنــاء عمليــات التحريــر » .
وأضــاف التقريــر  ،أن «عــدد املختفــن قرسيـاً واملفقوديــن يف محافظــة نينــوى وصــل بــن  15 – 12ألفـاً  ،ويف محافظــة
األنبــار تجــاوز الســتة آالف حســب املعلومــات الــواردة مــن لجــان حكوميــة وبرملانيــة  ،بينــا الذيــن اختفــوا وفُقــدوا يف
محافظــة صــاح الديــن أكــر مــن األربعــة آالف مــدين»  ،مشـراً إىل أن «مــن بــن عـرات اآلالف املفقوديــن واملختفــن
قـراً  ،قدمــت  6500عائلــة فقــط بالغــات رســمية عــن فقــدان أبنائهــا  ،بينــا تخــى اآلالف منهــا الذهــاب والتبليــغ
ألســباب عــدة  ،أبرزهــا األمنيــة واالقتصاديــة  ،بينــا هُنــاك مــن يعتقــد بــأن ال فائــدة مــن هــذه البالغــات فـراه يــردد
يف ذلــك» .
وطبق ـاً لتقريــر املركــز ،فــإن «ســجون تنظيــم داعــش الــذي ســيطر عــى مدينــة املوصــل لثــاث ســنوات  ،كانــت
الســجناء الذيــن تعــرض بعضهــم للقتــل قبــل تحريــر املدينــة  ،بينــا بقيــت النســبة األكــر يف الســجون
مكتظــة بــآالف ُ
حتــى قبــل بــدء العمليــات العســكرية قبــل أيــام»  ،مشــدداً عــى أهميــة «معرفــة مصــر هــؤالء الذيــن فقــدوا  ،فــا
دليــل حتــى اآلن عــى انهــم قُتلــوا  ،كــا ال ُيســتبعد أن يكــون التنظيــم قــد أعدمهــم أثنــاء املعــارك ،لكــن ال أدلــة تؤكــد
ذلــك» .
ودعــا املرصــد «رئيــس الــوزراء عــادل عبــد املهــدي اىل العمــل عــى معرفــة مصــر األشــخاص الذيــن فقــدوا أثنــاء
العمليــات العســكرية  ،وعــدم تــرك مصريهــم مجهــوالً مــن دون اتخــاذ اإلجـراءات التــي تُســاعد ذويهــم عــى الوصــول
اىل الحقيقــة» .
وقــال املرصــد أيض ـاً إن «مــن حــق عوائــل املفقوديــن الوصــول للحقيقــة يف مــا يخــص مصــر أبنائهــم  ،فليــس مــن
املعقــول أن يُــرك املئــات أو اآلالف مــن املدنيــن مفقوديــن دون معرفــة حقيقــة مــا حــدث لهــم» ،الفتــا إىل أن «املئــات
مــن املدنيــن الذيــن فقــدوا يف محافظــة نينــوى ال يُعــرف مصريهــم حتــى اآلن  ،ومل تُعلــن الحكومــة العراقيــة عــن أيــة
إجـراءات للوصــول إليهــم  ،وكذلــك اآلالف الذيــن فُقــدوا يف األنبــار وصــاح الديــن أيضـاً» .
وبــن املرصــد أن « أكــر مــن  600شــخص فقــدوا يف حزي ـران عــام  2016ال يُعــرف مصريهــم حتــى اآلن  ،ومل تكــن
هنــاك متابعــات حكوميــة لتتبــع آثارهــم مــا يشــكل صدمــة حقيقيــة بالنســبة لذويهــم الذيــن ينتظــرون الحصــول عىل
معلومــات وأن كانــت ســيئة عــن أبنائهــم» .
ويف محافظــة صــاح الديــن  ،نقــل التقريــر عــن رئيــس مجلــس املحافظــة أحمــد الكريــم  ،قولــه« :هنــاك  2800شــخص
مــن مختلــف مــدن املحافظــة معتقلــن لــدى الفصائــل املســلحة  ،بعضهــم مــى عــى اعتقالــه أكــر مــن  4ســنوات دون
التعــرف عــى الجهــة التــي تحتجزهــم بالرغــم مــن املخاطبــات الرســمية والشــفوية التــي اجرتهــا الحكومــة املحليــة يف
صــاح الديــن ومنهــا مــع بعثــة األمــم املتحــدة يف العـراق» .
وأضــاف الكريــم رئيــس مجلــس املحافظــة « :ال توجــد أيــة مــررات الســتمرار احتجــاز هــؤالء االشــخاص حتــى االن ،
ورغــم ذلــك مــا ي ـزال مصريهــم مجهــوالً بالرغــم مــن التحــركات الكبــرة التــي اجرتهــا الحكومــة املحليــة يف املحافظــة
مــع مختلــف الجهــات الرســمية ومنهــا مجلــس الــوزراء وهيئــة الحشــد الشــعبي  ،إضافــة اىل التواصــل مــع املرجعيــات
الدينيــة» .
وحســب املرصــد  ،فــإن «مدينــة ســامراء تتصــدر النســبة األكــر بــن مــدن املحافظــة يف أعــداد املختفــن قرسي ـاً »،
منوه ـاً بــأن «إطالــة أمــد غيابهــم دون أن تتحــرك الحكومــة العراقيــة ملعرفــة مصريهــم ،يُشــكل خط ـراً عــى حياتهــم
ويُســهم يف تغييبهــم أكــر» .
ويشــر التقريــر ايض ـاً إىل أن «أطراف ـاً سياســية عراقيــة اســتخدمت قضيــة املختفــن قرسي ـاً ورقــة ضغــط ،وأخــرى
اســتخدمتها البتـزاز الخصــوم ،لكــن باملحصلــة بقــي الذيــن اختفــوا واحتجــزوا يف أماكــن ال يُعــرف أيــن هــي وملــن تتبع» .
وقــال النائــب عــن محافظــة صــاح الديــن مقــدام الجميــي  ،إىل املرصــد  ،إن «التحالفــات السياســية التــي عقدتهــا
الكتــل السياســية يف املحافظــة بنيــت عــى اســاس الكشــف عــن مصــر املعتقلــن واملغيبــن ،وهنــاك أط ـراف وعــدت
نــواب املحافظــة الذيــن يتبنــون هــذا امللــف باملســاعدة يف معرفــة مصــر املخفيــن لكــن حتــى اآلن مل يتحقــق أي يشء».
يف حــن  ،قــال محمــود خلــف قامئمقــام قضــاء ســامراء إن «هنــاك الكثــر مــن العوائــل فقــدت ابناءهــا بعــد تحريــر
املدينــة مــن داعــش ،وهنــاك اكــر مــن جهــة تــرف عــى احتجازهــم حســب شــهادات األهــايل » .
وأضــاف خلــف قامئمقــام قضــاء ســامراء  ،أن «هنــاك تحــركات رســمية أجرتهــا إدارة املدينــة مــع مختلــف الجهــات
للكشــف عــن مصــر ابنائهــا دون التوصــل اىل اي نتيجــة بهــذا الخصــوص ،وأن الكثــر مــن ذوي املعتقلــن يخشــون رفــع
شــكوى لــدى الجهــات الرســمية مخافــة عــى مصــر ذويهــم» .
وتابــع التقريــر ،أن «عمليــات تحريــر صــاح الديــن شــهدت اعتقــاالت عشــوائية وحــاالت اختفــاء قــري ملجــرد تشــابه
األســاء أو ألســباب أخــرى  ،وعــى حكومــة املركــز يف بغــداد أن تُعالــج ملــف املختفــن قرسي ـاً قبــل أن ميــر الوقــت
وتضيــع الحقائــق » .
وبــن التقريــر أن «بقــاء عــدم اهتــام الحكومــات العراقيــة لحــاالت االختفــاء القــري  ،قــد يــر ســمعة العـراق يف
ملــف حقــوق االنســان  ،ويضعهــا يف صــدارة البلــدان التــي تشــهد انتهــاكات مروعــة لحقــوق اإلنســان .
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نـدوة حــواريـة يف الـذكرى الخـامسة الستبــاحة املـوصل
ومعـانــاة االقليـات العرقية والدينية واملذهبيـة

اقامــت الجمعيــة العراقيــة لحقــوق االنســان  /بغــداد  ،نــدوة حواريــة
مبناســبة الذكــرى الخامســة الســتباحة مدينــة املوصــل وســنجار وســهل نينــوى
ومناطــق اخــرى مــن االرايض العراقيــة مــن قبــل تنظيــم داعــش االرهــايب ، 2014
واملســيحيني كلــدان رسيــان وآشــوريني وأرمــن ومــا عانتــه تلــك األقليــات العرقيــة
والدينيــة واملذهبيــة مــن األيزيديــن  ،والرتكــان يف تلعفــر  ،والشــبك والكاكائــن
وغريهــم  ،يف مقــر الجمعيــة الكائــن يف بغــداد الكـرادة شــارع  52يف يــوم الســبت
املصــادف  2019 / 8 / 3الســاعة العــارشة صباحــاً .
حــر النــدوة جمــع مــن نشــطاء حقــوق اإلنســان وممثــي منظــات املجتمــع
املــدين وشــخصيات وطنيــة  ،وتضمنــت النــدوة الحواريــة كلمــة الجمعيــة العراقيــة
لحقــوق اإلنســان  /بغــداد  ،ألقاهــا رئيــس الجمعيــة املحامــي حاتــم الســعدي ،
اســتعرض فيهــا معانــاة أهــايل املوصــل الحدبــاء واألقليــات مــن اســتباحة ملدينــة
املوصــل وســنجار وســهل نينــوى ومناطــق اخــرى يف محافظــات ديــاىل وصــاح
الديــن واألنبــار وكركــوك وبعــض اط ـراف بغــداد  ،ومــا تعرضــوا لــه مــن اضطهــاد
وإنتهــاكات ف ض ة تصــل اىل االبــادة الجامعيــة  ،مــن خــال التهجــر القــري
والقتــل واإلعــدام والســبي واالغتصــاب وتعرضهــم للتحويــل الدينــي القــري ،
وتدمــر اآلثــار التاريخيــة ودور العبــادة ونهــب املمتلــكات واملستمســكات العامــة
والشــخصية  ،وفــق عنــف مربمــج إلزالــة هــذه املجتمعــات األصيلــة بشــكل دائــم
مــن املناطــق التــي عاشــوا فيهــا لقــرون طويلــة .
وبعدهــا قــرأ الســيد « عــي جاســم حمــودي « عضــو الهيئــة االداريــة للجمعيــة
بيــان املنتــدى العراقــي ملنظــات حقــوق االنســان الصــادر يف  2019/8/ 1حــول
الذكــرى الخامســة الســتباحة املوصــل وســنجار وســهل نينــوى واالرايض العراقيــة
االخــرى  ،ورضورة االرساع يف محاســبة ومعاقبــة مســبيي الكارثــة اإلنســانيةوجرمية
ســبايكر والصقالويــة وســجن بــادوش وضحايــا املقابــر الجامعيــة  ،والتســامي عــى
الجراحــات العميقــة وتحريــر بقيــة الرهائــن املختطفــن كافــة بــا اســتثناء مــن
ســطوة همــج الوحشــية والــر .
واختتمــت النــدوة مبدخــات ومالحظــات مــن قبــل الســادة الحضــور  ،مــا
اثــرى النــدوة توضيــح ا ومعرفــة  ،واســتمرت النــدوة ســاعة ونصــف .

كلمة الجمعية العراقية لحقوق االنسان  /بغداد يف الندوة

عانــت وال زالــت تعــاين االقليــات الدينيــة والعرقيــة يف منطقــة الــرق االوســط
وباألخــص يف املنطقــة العربيــة ومــن ضمنهــا العـراق اضطهــادا مســتمرا ودامئــا مــن
قبــل االنظمــة الحاكمــة يصــل يف بعــض االحيــان اىل مــا يشــبه االبــادة الجامعيــة ،
وبطــرق مختلفــة مــن خــال التهجــر القــري والقتــل والســبي عــى الهويــة  ،ليــس
مــن قبــل الحكومــات فحســب بــل ومــن الجامعــات االرهابيــة ايضــا  ،كــا حــدث
يف مناطــق نينــوى عــام  2014م  ،حيــث اثــار غــزو تنظيــم داعــش االرهــايب موجــة
مــن النــزوح فتــم اقتــاع اكــر مــن  2مليــون شــخص جلهــم مــن االقليــات العرقيــة
والدينيــة مــن املســيحني والرتكــان وااليزيديــن والشــبك والكاكائيــن مــع االالف
مــن املقتولــن واكــر مــن ذلــك العــدد مــن جرحــى ومخطوفــن  ،اضافــة لتعرضهــم
للتحويــل القــري الدينــي  ،واالغتصــاب  ،وتدمــر اماكــن العبــادة  ،واختطــاف
االطفــال  ،ونهــب املمتلــكات وغريهــا مــن االنتهــاكات الخطــرة لحقــوق االنســان .
ويبــدو أن هــذا العنــف هــو جــزء مــن اسـراتيجية إلزالــة هــذه املجتمعــات بشــكل
دائــم مــن املناطــق التــي عاشــوا فيهــا لقــرون .
وبعــد ســيطرة داعــش يف حزيـران  2014عــى مدينــة املوصــل وانســحاب الجيــش
العراقــي منهــا  ،واجــه املســيحيون ظروفــا صعبــة لعــدم اســتقرار الوضــع االمنــي
وتهديــد حياتهــم بالخطــر  ،حيــث تــم تخيريهــم مــا بــن الدخــول يف االســام أو
دفــع الجزيــة أو القتــل  ،وبعــد ذلــك تــم تحديــد مــدة  24ســاعة لخروجهــم
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ومصــادرة امالكهــم مــن املوصــل أو القتــل  ،وبعــد انتهــاء املهلــة اجــروا عــى املغادرة
نحــو مــدن ســهل نينــوى او اقليــم كردســتان وتعرضــوا اىل رسقــة املستمســكات
الثبوتيــة واملقتنيــات الشــخصية  ،واصبحــت املوصــل شــبة خاليــة مــن املســيحني ،
وقــام االرهابــن بتدمــر وحــرق الكنائــس ومنهــا االثريــة وتحويــل بعضهــا اىل جوامــع
ومق ـرات لهــم  .وتشــر عمليــات االضطهــاد الــذي مارســه التنظيــم االرهــايب ضــد
املســيحني مــن الضحايــا بحــوايل اكــر الــف شــخص .
كــا تعــرض الرتكــان ويعتــرون ثالــت اكــر مجموعــة عرقيــة بعــد العــرب
واالكـراد  ،والــذي يعيشــون بشــكل رئيــي عــى طــول الخــط الفاصــل بــن املناطــق
العربيــة والكرديــة – يف محافظــات نينــوى ( اكرثهــم يف تلعفــر ) وكركــوك وديــاىل  ،كام
يعيشــون يف مناطــق اخــرى مــن الع ـراق  ،لحملــة تهجــر قــري يف اعقــاب ســيطرة
تنظيــم داعــش االرهــايب عــى مدينــة تلعفــر ومدينــة آمــريل ألســباب طائفيــة وعرقيــة
حيــث فــر قســم منهــم اىل مناطــق وســط وجنــوب العـراق  ،وقســم اخــر اىل اقليــم
كردســتان  ،كــا كان الرتكــان هدفــا لهجــات املتشــددين يف كثــر مــن االحيــان مــن
أجــل الـراع عــى الســلطة بــن الكــرد والحكومــة املركزيــة .
تاريخيــا تعــرض االيزيديــن او اليزيديــن وهــم مجموعــة دينيــة اجتامعيــة لهــا
خصوصياتهــا التاريخيــة ومعتقداتهــا الدينيــة اىل ســفك دمائهــم وهتــك نســائهم
وهــدم قراهــم ومحــاوالت ملســخ هويتهــم التاريخيــة ألســباب سياســية ودينيــة
واقتصاديــة ،واتهمــوا دومــا بالكفــر واملــروق عــى الديــن  ،رغــم انهــم ينفــون ذلــك
بشــدة  ،مؤكديــن انهــم مؤمنــون باللــه  ،كــا حصــل لهــم مــن قبــل ســاطني الدولــة
العثامنيــة  ،وكذلــك مــن يعــض القبائــل الكرديــة فيــا يعــرف ( مــروع محمــد
الروانــدوزي )  ،ومــع االنفــات االمنــي الــذي ســاد العــراق بعــد اســقاط نظــام
صــدام حســن االســتبدادي وتغلغــل الجامعــات االرهابيــة وقيامهــا بحمــات دمويــة
اســتهدفت مختلــف الجامعــات والطوائــف  ،تعــرض اإليزيديــون يف 14اب 2007
اىل هجــوم ارهــايب كبــر راح ضحيتــه  800شــخص  ،ووفقــا ملصــادر االمــم املتحــدة
اضطــرت كثــر مــن النســاء االيزيديــات اعتنــاق االســام والــزواج مــن مقاتــي داعــش
للنجــاة مــن االغتصــاب والســبي والقتــل  ،امــا التــي رفضــن اعتنــاق االســام فقــد
ســجنهن وبعدهــا تــم اغتصابهــن مــن اكــر مــن شــخص للمــرأة الواحــدة .
كــا شــهد الشــبك ايضــا تدمــر مســاجد  ،مــزارات  ،ارضحــة ومواقــع اثريــة ،
وعمليــات قتــل واختطــاف ونهــب ممتلــكات يف قــرى الشــبك كقريــة عمــر كان ،
وقريــة القبــة  ،وقريــة طــرق زيــارة وقريــة عــي رش وهاجــر غالبيتهــم اىل وســط
العــراق واســتقروا يف مدينــة النجــف االرشف وكربــاء املقدســة .
امــا الكاكائيــون و يعرفــون باســم اهــل الحــق أو اليارســانيون  ،يســكنون بصــورة
رئيســية جنــوب رشق كركــوك ويف ســهل نينــوى قــرب داقــوق والحمدانيــة  ،وبســب
مامرســاتهم ومعتقداتهــم املميــزة  ،تعرضــوا اىل االضطهــاد لكوتهــم كتومــون بشــأن
معتقدهــم .
واخــرا وبإيجــاز املطلــوب مــن الحكومــة العراقيــة بالدرجــة االوىل ومــن
حكومــة اقليــم كردســتان بصفتهــا املســؤولني الرئيســن عــن االوضــاع الحياتيــة
للمواطنــن ومــا يعانــوه  ،وخصوصــا النازحــون يف مخيــات النــزوح بوضــع
خطــة اســراتيجية شــاملة ملعالجــة الحالــة االنســانية والقانونيــة عــى املــدى
الطويــل بتوفــر االمــن  ،واعــادة اعــار املناطــق املدمــرة  ،وتوفــر الخدمــات،
وتســهيل ســبل عــودة النازحــن اىل مناطقهــم  ،وتعريــض املترضريــن مــن خــال
التمويــل الحكومــي والــدويل  ،واملبــارشة باالنضــام اىل نظــام رومــا االســايس
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لتقديــم كل مــن عمــل وســاهم اىل مــا وصلــت
اليــه االوضــاع يف العــراق اىل القضــاء .
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حول ضحايا اإلختطاف واالختفاء القرسي
يف الثالثــن مــن أغســطس آب مــن كل عــام ترتفــع األصــوات الحقوقيــة لق ـراءة
حصيلــة النضــال اليومــي املريــر يف مســرة التصــدي لجرميــة االختفــاء القــري ومنع
إفــات املجرمــن مــن العقــاب ..وذلــك عــى وفــق ق ـرار الجمعــة العامــة لألمــم
املتحــدة ذي الرقــم ( ،)65/209الصــادر بتاريــخ  21ينايــر كانــون الثــاين ،2010
باتخــاذ هــذا اليــوم [ 30أغســطس آب] يوم ـاً دولي ـاً لضحايــا “االختفــاء القــري”،
بخاصــة يف ضــوء مــا سـ ّجلته التقاريــر األمميــة واملحليــة من تفاقــم الجرميــة وتحولها
إىل ظاهــرة تصفويــة بشــعة بحجمهــا !
وهــذا هــو واقــع الحــال عراقيــاً ،يف ظــل ظــروف الحــرب الطائفيــة وتفاصيــل
مجرياتهــا  ،ويف ظــل االنفــات األمنــي وتفــي ســطوة املجموعــات املســلحة مــن
عصابــات مافيويــة منظمــة وميليشــيات مســلحة  ..حيــث تنشــط جرائــم االختطاف
ـم التغييــب واإلخفــاء
وارتــكاب التعذيــب الجســدي والنفــي واالغتصــاب ومــن ثـ َّ
القــري كل بإطــار مــا يقــرأه القانــون مــن تشــخيص لطابــع االرتــكاب .
إن املرصــد الســومري لحقــوق اإلنســان يعــرب عن شــديد قلقــه للتعاطــي املرتاخي
للدولــة واألحـزاب املشــاركة يف قـرار الســلطة حيــث تُدفــع القضيــة ملناطــق اإلهــال
ومتــس حيــوات
واإلغفــال عــى الرغــم مــن أنهــا تطــال عــرات آالف الحــاالت
ّ
ماليــن العراقيــات والعراقيــن ممــن يســعى للخــاص مــن ســطوة التمييــز الطائفــي
ومــا يتبعــه مــن رصاعــات ومــا تختلقــه مــن أجــواء ثأريــة انتقاميــة تف ّعلهــا ظاهــرة
التقاريــر الكيديــة واإليقــاع باآلخــر بتلــك الخلفيــة الطائفيــة املقيتــة .
وإذ ال نكتفــي هنــا باإلدانــة واإلعـراب عــن القلــق فإننــا نســجل مطالــب األصــوات
الشــعبية إلنهــاء حــاالت التغافــل عــن ظاهــرة االختفــاء القــري ،مبــا فيــه جرائــم
االعتقــال الكيفــي و االحتجــاز بصــورة تخــرق اإلجــراءات القانونيــة وترتكــب
جرميــة االختطــاف والتغييــب او تلــك التــي تفــي إىل توفــر أجــواء االختطــاف مــن
عنــارص مختلفــة وبظــروف تفســح لعتــاة املجرمــن ارتــكاب مختلــف الفظاعــات
مــن اغتصــاب وتعذيــب واغتيــال ومتثيــل بالجثــث كــا ظهــر يف حــاالت عديــدة
جــرى ويجــري التعامــل معهــا بإهــال مفضــوح بقصــد التعميــة ومتريــر الجرميــة بال
عقــاب وبــا حــل وال تحقيــق للعدالــة .
إنَّ الكارثــة املتكــررة اليــوم ،هــو عــدم االكتفــاء بإهــال ظاهــرة “الختفــاء القرسي
وإمنــا تســجل التقاريــر أيضـاً ،توســع ظاهــرة ابتـزاز الشــهود عــى حــاالت االختفــاء
ســواء مــن العامــة أم مــن أقــارب املختفيــات واملختفــن وارتــكاب مختلــف أشــكال
الضغــط واملضايقــة وســوء املعاملــة لدرجــة إرهابهــم وإثــارة الرعــب والهلــع لديهم،
باملخالفــة مــع “االتفاقيــة الدوليــة لحاميــة األشــخاص مــن االختفــاء القــري” ومــع
أي دور للقوانــن التــي يُفــرض أن تحمــي الشــهود وكل محيــط الضحايــا ومنــه
املجتمــع بوجــوده األشــمل .
إن امليليشــيات املســلحة تســتغل ارتــكاب جرميــة “اإلخفــاء القــري” بصــورة
اس ـراتيجية لتكريــس ســطوتها وســلطتها وفــرض إرادتهــا عــى املجتمــع والدولــة
بإخـراس أصــوات الــرأي العــام التــي تقــف ضدهــا ،إذ تــدرك تلــك القــوى العنفيــة
املســلحة معنــى إثــارة الهلــع ليــس عــى الدائــرة الضيقــة املبــارشة للضحيــة املختفي
قرسيــا وإمنــا عــى مجمــل املجتمــع ودوائــر الدولــة ومؤسســاتها يف حركــة ابت ـزاز
وضغــط ســيايس عــى الضحايــا والخصــوم جميع ـاً .
ويف خضــم تفاقــم تلــك الظاهــرة يف ع ـراق مــا بعــد  2003ومعانيهــا اإلجراميــة،
يســتمر الضغــط عــى الناشــطات والناشــطني الحقوقيــن  ،ومحاوالت توجيه الشــهود
 ،وابت ـزاز املحامــن وحتــى تجيــر القوانــن واآلليــات التــي تُعنــى مبهــام مكافحــة
اإلرهــاب وتحويلهــا ألدوات تنتهــك الحقــوق والحريــات ،فضــا عــن إفــات املجرمــن
املكتشــفة جرامئهــم مــن العقــاب يف ظــل تعقيــدات إدارة الســلطة املحليــة يف البــاد .
إنّ مرصدنــا الحقوقــي يف إطــار مجمــل حركتنــا الحقوقيــة العراقيــة إذ يســتنكر
حــال التغافــل واإلهــال الســاعي للطمطمــة عــى الظاهــرة  ،يديــن املوقــف
الســلبي ويــرى أنــه موقــف ال يتحــدد بإدامــة الظاهــرة وإمنــا يدفــع املجتمــع لـراع
طائفــي قــاس ســيعيد إشــعال الحــرب الطائفيــة املقيتــة  ..وعليــه البــد مــن موقــف
حــازم حاســم يوقــف الظاهــرة بإطــاق رساح فــوري والكشــف عــن كل املالبســات
التــي دعــت الختفائهــم طــوال الســنوات املنرصمــة وتعويضهــم وتأمــن وجودهــم
وحقوقهــم وحرياتهــم وتلبيــة مقتضيــات العدالــة وإنصافهــم مــع ق ـرار مبعاقبــة
فعليــة وعــى وفــق القوانــن لــكل مــن ارتكــب أو ســاعد يف ارتــكاب تلــك الجرميــة..
إن الكشــف اليــوم عــن القــوى التــي ارتكبــت الجرميــة ووقفهــا عــا ارتكبــت
ومحاســبتها ســواء كانــت مرشعنــة أم غــر مرشعنــة ســيكون مدخــا وطريقــا للســلم
املجتمعــي ولتحقيــق العــدل وحاميــة الحقــوق والحريــات وإطــاق مســرة بنــاء
الدولــة القويــة العادلــة ،دولــة الحقــوق والحريــات التــي تُعنــى باإلنســان عــر
تحقيــق التنميــة والتقــدم يف ظــل الســام واألمــن واألمــان .
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ترصيح اعالمي  /هيئة الدفاع تتابع تقرير
بعثة االمم املتحدة يف العراق( يونامي )
تابعــت هيئــة الدفــاع عــن أتبــاع الديانــات واملذاهــب يف العـراق تقرير
بعثــة األمــم املتحــدة يف العـراق ( يونامــي ) وتعــرض هنا مقتطفــات منه .

قدمــت املمثلــة الخاصــة لألمــن العــام لألمــم املتحــدة يف العــراق الســيدة
جانــن هينييــس -بالســخارت أثنــاء انعقــاد مجلــس االمــن الــدويل دورتــه الحاليــة،
تقريرهــا حــول الوضــع يف الع ـراق وتأثــر نقــص التمويــل عــى برامــج االســتقرار
بقيمــة  300مليــون دوالر و  500مليــون دوالر للمســاعدات االنســانية يف ظــل
اضطرابــات امنيــة تعيــق تعــايف البــاد  ،دعــت فيهــا اىل حــث الــدول عــى املواصلــة
يف تقديــم الدعــم املــادي وحثــت الــركاء يف التنميــة عــى مواصلــة متويلهــم
لربنامــج التعــايف والقــدرة عــى مواجهــة األزمــات ( ،)RRPوخاصــ ًة مــن خــال
صنــدوق األمــم املتحــدة االمنــايئ .
وقــد متكــن العــراق خــال هــذه الفــرة مــن اعــادة  4,3مليــون نــازح اىل
ديارهــم  ،لكــن هنــاك تراجــع يف أعــادة حــوايل  1,6مليــون نــازح مــا زالــوا يف
انتظــار العــودة اىل ديارهــم بســبب النقــص الحــاد يف البنــى التحتيــة والخدمــات
الصحيــة والتعليميــة .
وتطرقــت املمثلــة الخاصــة لألمــن العــام لألمــم املتحــدة اىل الجانــب الســيايس
واالمنــي الــذي تواجهــه الحكومــة العراقيــة بالقــول :إن العـراق يحمــل آثــا َر مـ ٍ
ـاض
شــديد الوطــأة بينــا تســتمر التحديــات الحاليــة يف إبطــاء التقــدم  ،وأضافــت :
«الحقيقــة القاســية هــي أن الحكومــة تحتــاج إىل الوقــت ملحاربــة املصالــح الحزبية
الضيقــة العديــدة املوجــودة  ،وتحتــاج وقت ـاً لتحقيــق الوعــود  ،وبنفــس القــدر
مــن الــرورة  ،تحتــاج األحـزاب السياســية وغريهــا مــن األطـراف إىل الوصــول إىل
تفاهـ ٍـم مشـ ٍ
ـرك بإعطــاء األولويــة ملصالــح البــاد قبــل كل يشء  ،ويف نهايــة األمــر،
يجــب أن يكــون واضحــاً أن الحكومــة ال ميكنهــا القيــام بذلــك وحدهــا – إنهــا
مســؤولية مشــركة » .
وأشــارت إىل أن بعــض التعديــات األخــرة عــى قانــون انتخابــات مجالــس
ـق كبــر» وإنتقــد تعديــل نســبة  1.9مــن ســانيغو،
املحافظــات تشـك ُّل «مصــدر قلـ ٍ
وأضافــت أن بعثــة األمــم املتحــدة ملســاعدة العـراق (يونامــي) ســتواصل تســليط
الضــوء عــى أهميــة االقـراع العــام والحاجــة إىل الشــفافية واملســاءلة للمؤسســات
أســايس للشــمول واملصداقيــة لهــذه
والعمليــات االنتخابيــة  ،وأن كل ذلــك
ٌّ
االنتخابــات  ،واثنــت عــى تحســن العالقــات بــن الحكومــة املركزيــة وحكومــة
االقليــم واملناقشــات الفعليــة بــأرشاف مســاعي ليونامــي الحميــدة ملعالجــة
وتطبيــع الوضــع يف كركــوك  ،وتســوية قضيــة ســنجار خدمــة ألهــايل املنطقــة.
ور ّحبــت الســيدة هينيس-بالســخارت بجهــود الحكومــة لوضــع جميــع
املجموعــات املســلحة تحــت ســيطرة الدولــة ،مؤكــد ًة أن إصــاح القطــاع األمنــي
يشــكّل رضورةً .وقالــت« :مــا ال شــك فيــه أن سياســة عــدم التســامح مــع أي
طــرف مســلح خــارج ســيطرة الدولــة هــي الســبيل للمــي قدمــاً » .
وأثنــت املمثلــة الخاصــة عــى القيــادة العراقيــة «اللتزامهــا الثابت بالدبلوماســية
املتعــددة األطــراف» يف ســعيها لجعــل العــراق «ســاح َة لقــا ٍء لالســتقرار وليــس
مكان ـاً لل ـراع بالوكالــة» يف ســياق إقليمــي محفــوف باملخاطــر .وقالــت « :مــن
هــذا املنطلــق ،ينبغــي علينــا أن نكــون بعيــدي النظــر وأن نــدرك بــأن التوت ـرات
الراهنــة ميكنهــا بــكل بســاطة أن تتســبب يف رضبــة هائلــة لكافــة املســاعي
الوطنيــة والدوليــة الراميــة إلعــادة بنــاء عـراق مســتقر ومزدهــر .ويتعــن علينــا ّأل
ندخــر جهــداً لتجنــب مثــل هــذا املــآل » .
ورحبــت الســيدة هينيس-بالســخارت بالتعــرف مؤخ ـراً عــى رفــات عــد ٍد مــن
الكويتيــن املفقوديــن منــذ نـزاع الخليــج  1991-1990وعدّتــه تقدمـاً هامـاً ،وقالت :
«آمــل حقـاً أن متنــح االكتشــافات األخــرة يف النهايــة بعضـاً مــن العـزاء -أخـراً -ألرس
املفقوديــن التــي نُعــرب لهــا عــن عميــق تعاطفنا».وذكــرت أيض ـاً أنــه بتاريــخ 28
آب/أغســطس  ،2019قامــت الحكومــة العراقيــة بتســليم أكــر مــن  40,000كتــاب
كويتــي يخــص األرشــيف األمــري واملحفوظــات الوطنيــة إىل الســلطات الكويتيــة .
وأثنــت املمثلــة الخاصــة عــى شــجاعة قــوات األمــن التــي مــا زالــت تخــوض قتاالً
ضــد فلــول داعــش  ،وأشــارت إىل أن مســألة إعــادة مقاتــي داعــش الســابقني ال
تـزال تشــكل تحديـاً للعـراق  ،وقالــت إن هنــاك حاجـ ًة إىل حــوار منظــم للتحديــد
بدقـ ٍة كيــف ســتتعامل حكومــة العـراق مــع هــذه العمليــة ،والتــي ســتحدّد بدورهــا
طرائــق املســاعدة التــي تقدمهــا األمــم املتحــدة بهــذا الصــدد ،مشــدد ًة عــى األهمية
القصــوى لضامنـ ٍ
ـات قويــة بشــأن االحتجــاز واإلجـراءات القانونيــة واملحاكمــة العادلــة .
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رسالة مســتعجلة من الجمعية
العراقية للمتقاعدين

الجمعيةالعراقيةلحقوقاالنسان/أمريكا
تشارك يف ندوة ملنظمة السالم العاملي

شــارك نائــب رئيــس الجمعيــة العراقيــة
لحقــوق االنســان يف الواليــات املتحــدة
األمريكيــة الســيد هشــام االســدي يف النــدوة
الحواريــة التــي اقامتهــا منظمــة الســام
العاملــي تحــت شــعار « دفــع املجتمــع لبنــاء
الســام « يف قاعــة قــر رايــن مبدينــة وورن
يف واليــة مشــيغان االمريكيــة  ..بحضــور
نخبــة مــن منظــات الجاليــة واالعالميــن
والناشــطني واملهتمــن يف الشــأن العــام .
يف البــدء رحــب الســيد ديفيــد ميكــو
بالحضــور والســادة املحارضيــن وهــم كل
مــن الســيدة كيــل هامبلتــون الخبــر االقــدم
لربامــج مؤسســة الســام العاملــي يف واشــنطن
والســيد جــان ديكســون مســؤول العالقــات
مــع الحكومــة االمريكيــة اللــذان قدمــا نبــذة
عــن عمــل املؤسســة  ..وعــن اهميــة الحــوار
والفــرق بــن صنــع الســام واملحافظــة عــى
الســام ،ودور بنــاء الهويــة املشــركة يف بنــاء
الســام .
ثــم فتــح بــاب الحــوار واملناقشــة فقــدم
نائــب رئيــس الجمعيــة مداخلــة ً قيمــة اكــد
فيهــا عــى رضورة إشــاعة الســام والتســامح
بــن كافــة الشــعوب ونبــذ الحــروب انطالقــاً
مــن مبــادئ وقيــم حقــوق االنســان،
ومناهضــة الفكــر املتطــرف .

الجمعيــة العراقيــة لحقــوق االنســان
يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة
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اىل /دولــة رئيــس الــوزراء املحــرم معــايل وزيــر املاليــة املحرتم معــايل األمني
العــام ملجلــس الــوزراء املحــرم الســيد رئيس هيــأة التقاعد الوطنيــة املحرتم
اليخفــى عــى حرضاتكــم وانتــم االدرى مبــا تعانيــه رشيحــة املتقاعديــن
مــن تــدن كبــر يف مســتواها املعيــي الــذي يصــل اغلــب االحيــان اىل حــد
الكفــاف حيــث مل تعــد تلــك املعاشــات تلبــي حاجاتهــم االساســية اليوميــة
حتــى يف حدهــا األدىن ولنصــف املــدة املقــررة مــا اضطرهــم للبحث عــن أي
عمــل رغــم كــر ســنهم حيــث بلغـوا مــن العمــر عتيــا اضافــة اىل معاناتهــم
مــن مختلــف االمـراض املزمنــة املرافقــة للشــيخوخة ومــا زاد الطــن بلــة تلك
االعبــاء املعيشــية االضافيــة التــي راكمهــا ابناؤهــم عليهم نتيجة غيــاب فرص
العمــل مــا اناخــت ظهورهــم بحملهــا الثقيل والهميــة ذلك البد مــن التفكري جديــا بايجاد الحلــول الناجعة
النقــاذ املاليــن مــن املتقاعديــن مــن غصة املعانــاة .وانطالقا مــن واجبنــا األخالقي واملهني كجمعيــة باعتبارنا
ممثلــن لهــم ومجازيــن وفــق قانــون منظــات املجتمــع املــدين رقــم  ١٢لســنة  ٢٠١٠مــن دائــرة املنظــات
غــر الحكوميــة التابعــة لالمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء فقــد بدأنــا املطالبــة بترشيــع قانــون التعديــل االول
لقانــون التقاعــد املوحــد رقــم  ٩لســنة  ٢٠١٤باعتبــار أن ذلــك اصبــح حاجــة ملحــة جــدا وغري قابلــة للتأجيل
فقــد رفعنــا مقرتحاتنــا اىل مجلــس النـواب مــن خــال النائــب هيفــاء االمــن حيــث اعــدت اســتنادا لذلــك
مقــرح قانــون للتعديــل االول تــم رفعــه للنائــب االول لرئيــس مجلــس النواب االســتاذ حســن كريــم الكعبي
الــذي احالــه للجنــة القانونيــة ومــن ثــم للجنــة املاليــة اضافــة اىل مقــرح تعديــل اخر تقــدم به النائــب وجيه
عبــاس وتم مناقشــة املقرتحات باســتضافة الســيد رئيس هيأة التقاعــد الوطنية اىل اللجنة القانونيــة  .وبعدها
ارســلت املقرتحــات اىل االمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء ومــازال املقــرح املوحد امــام االمانة لغرض مناقشــته .
املتقاعــدون وجمعيتهــم يناشــدونكم بالنظــر ملطاليبهم بعــن الرضا وتتفاعلــون ايجابيا معها ســيام ونحن
نــرى تلــك املقرتحــات التي ســنجملها ادنــاه متوازنة مــن الناحيتني املاليــة والقانونيــة وان تضمونها موافقتكم
واقرارهــا لغــرض ارســالها اىل الربملــان مــن اجــل اكــال الترشيــع ودرج تخصيصاتــه ضمــن موازنــة عــام ٢٠٢٠
لضــان تنفيذهــا اعتبــارا مــن بداية العــام القــادم وادنــاه اهــم مقرتحاتنا -:
 -1تعديــل املــادة (  ٢١رابعــا ) مــن القانــون وتقــرأ عىل النحــو التايل...يكــون الحــد االدىن للراتب التقاعدي
(  ) ٦٠٠ألــف دينــار شــهريا وتعــدل الرواتــب االعــى عــى ضــوء مقــدار الزيــادة او نحــو ذلــك ثــم يضــاف لها
مخصصــات غالء املعيشــة والشــهادة حســب النســبة املقــررة يف القانــون او التي ســتقرر الحقا .
 -2شــمول كافــة املتقاعديــن الذيــن احيلـوا اىل التقاعــد قبــل  ٢٠١٤ / ١ / ١بنفــس التعليامت التي تضمنها
قانــون التقاعــد املوحــد رقــم  ٩لســنة  ٢٠١٤التــي طبقــت عــى املحالــن بعــد نفــاذه عــى حد سـواء تحقيقا
ملبــدأ العدالــة وبــدون متييز بــن ابنــاء الرشيحــة الواحدة .
 -3اعــادة ســلم الرواتــب اىل مــا كان عليــه قبــل تخفيضــه يف الربــع االخــر من عــام  ٢٠١٥مــن قبل مجلس
الــوزراء بســبب النفقــات العســكرية خــال الحــرب مــع داعــش حيــث تزامــن مــع نســب االســتقطاعات
البالغــة  %٣ثــم  %٣،٨وقــد اوقفــت االســتقطاعات بدايــة عــام  ٢٠١٨ولكــن التخفيــض بقــي لحــد االن .
 -4مساواة معاقي الجيش السابق مع الجيش الحايل دون متييز.
 -5احتساب نسبة العجز للجرحى واملعاقني من الجيش السابق اسوة مبعاقي ضحايا االرهاب.
 -6اعــادة احتســاب رواتــب املعلمــن واملدرســن مــن الذيــن احيل ـوا اىل التقاعــد اع ـوام  ٢٠٠٦و ٢٠٠٧
و  ٢٠٠٨والذيــن تــم تســكينهم اقــل مــن اســتحقاقهم بــدون وجــه حــق مــا خلــق فــارق كبــر يف الراتــب
التقاعــدي بينهــم وبــن اقرانهــم الذيــن احيلـوا بعــد عــام  ٢٠٠٩بلــغ اكــر مــن  ٣٠٠ألــف دينار شــهريا نتيجة
الغــاء التســكني الظــامل عــن الالحقــن وبقــاءه عــى االولــن رغــم تســاويهم يف املؤهــل وعــدد ســنوات الخدمــة
املــؤدات .
 -7تعديــل املــادة (  ) ٩ / ٢١وتقــرأ عــى النحــو التــايل( اذا احيــل املوظــف اىل التقاعــد ولــه خدمة تقاعدية
ال تقــل عــن (  ) ٢٥ســنة بــدال مــن(  ) ٣٠ســنة تــرف لــه مكافــأة نهايــة الخدمــة اســوة ملا يجري بــه التعامل
مــع املوظفــن املدنيــن يف وزارة الدفاع .
 -8شمول شهادات االعدادية ودور املعلمني مبخصصات الشهادة اسوة بالشهادات االخرى .
 -9اعادة النظر بتسكني املتقاعدين حسب الدرجة الوظيفية التي احيلوا منها .
 -10تعديل النسبة الرتاكمية وجعلها  %٣بدال من  % ٢،٥عن كل سنة خدمة تقاعدية.
 -11تعديــل نســبة مخصصــات غــاء املعيشــة وجعلهــا ( )%١،٥بــدال مــن (  ) %١نظـرا الرتفاع اســعار املواد
الغذائيــة والصحية واالنشــائية واســعار بدالت االيجــار وغريها
آملــن اســتجابتكم لتلــك املناشــدات انصافــا للخدمــات الجليلة التــي قدمها البناة طيلة ســنوات شــبابهم
املنتــج يف بنــاء رصح العـراق العظيــم  . .وتقبلـوا منــا فائــق التقدير واالحـرام .
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مشاركة املرأة يف صنع القرار السيايس تصدها العقلية الذكورية ..
والكوتا النسوية مل تنصف املرأة
نورس حسن
مــا زالــت قضيــة متكــن املــرأة ومشــاركتها
يف عمليــة صنــع القــرار موضوعــاً جدليــاً
ويحظــى باهتــام الــراي العــام العاملــي
والناشــطني املدنيــن والدميقراطيــن ،عــى
الرغــم مــن تجاهــل وعــدم اكــراث بعــض
األحــزاب السياســية لهــذا االمــر بســبب
النظــرة الدونيــة للمــرأة  ،ولعــل تخصيــص
عــدد مــن مقاعــد الربملــان للنســاء،
حســب نظــام «الكوتــا»  ،الــذي اع ُتمــد يف
االنتخابــات الربملانيــة مل يكــن بنيــة خالصــة
لدعــم املــرأة وتعزيــز مشــاركتها يف صنــع
القــرار ،او نظــرا ألهميــة دورهــا يف الحيــاة
السياســية والعامــة ،امنــا كان خطــوة
لكســب أصواتهــن يف االنتخابــات والحصــول
عــى دعمهــن دون مشــاركتهن الفعليــة،
مــع العلــم ان الخــارس الوحيــد يف هــذه
العمليــة هــو املــرأة نفســها حيــث دفعــت
الثمــن غاليــا جــراء تهميشــها وتراجــع
دورهــا كثــرا يف ظــل التحجــر الفكــري .
ويف هــذا املوضــوع تحدثــت احــدى
الربملانيــات لـــ «طريــق الشــعب» عــن
موقــف حصــل لهــا وهــي النائبــة يــرى
رجــب كمــر عضــو لجنــة املــرأة واالرسة
والطفولــة الربملانيــة اذ قالــت « عنــد
مداخلتــي يف الجلســة الحاديــة والثالثــن
ملجلــس النــواب ،التــي ناقشــت موضــوع
التصويــت عــى مقــرح قانــون التعديــل
االول لقانــون املوازنــة العامــة االتحاديــة
للســنة املاليــة  ،2019قاطعنــي النائــب
الثــاين لرئيــس مجلــس النــواب د .بشــر
حــداد الــذي كان يديــر الجلســة ،بعبــارة
مفاجئــة قائــاً ( :هــذا مــو شــغلج) .
واضافــت « اعتقــد ان هــذا التــرف
دليــل واضــح عــى عقليــة ســيادة النائــب
الثــاين الذكوريــة والنظــرة الثانويــة اىل
املــرأة داخــل مجلــس النــواب  ،الن عمــل
النائبــة ال يختلــف عــن عمــل النائــب
مــن حيــث الترشيــع والرقابــة ،لــذا البــد
ان يتســاوى التعامــل معهــا ،وأنبــه اىل
ان احــدى مهامــي هــي الرقابــة عــى
أداء حكومــة إقليــم كردســتان ،باعتبــاري
برملانيــة يف مجلــس النــواب العراقــي » .
املنتدى الدميقراطي العراقي العدد ( )81أيلول 2019

وأشــارت اىل ان « التــرف غــر املحبــب
مــن النائــب ولّــد لديهــا شــعوراً ان
املــرأة داخــل الربملــان العراقــي محــددة
بإطــار معــن .وال يقتــر تهميشــها عــى
املداخــات فقــط امنــا يف اتخــاذ القــرارات
ايضــاً ،حيــث يتــم داخــل الغــرف املظلمــة
ومــن قبــل مجلــس ذكــوري بحــت مبنــي
عــى مصالــح حزبيــة وشــخصية بعيــدا عــن
مشــاركة املــرأة» .

يفضــل الكثــرون توكيــل محــام بــدال عــن
محاميــة ،وفــق تصــور ان املــرأة ضعيفــة
وغــر مدركــة للقوانــن كالرجــل» ،وأردفــت
بقولهــا «التمييــز ضــد املــرأة ال ينحــر يف
املؤسســة القضائيــة والترشيعيــة فحســب،
بــل ميتــد اىل كافــة جوانــب املجتمــع وعــى
مســتوى تعامــات املواطــن البســيط الــذي
يفكــر يف الغالــب بعقليــة ذكوريــة» .
مــن جانــب آخــر قالــت مســؤولة
فريــق ايــن لحقــوق االنســان انســام ســامل
ان «اغلــب النســاء اليــوم يف املجتمــع
ال ميتلكــن الثقــة الكافيــة بأنفســهن
وبأهميــة دورهــن يف املعــرك الســيايس
ويف الحيــاة االجتامعيــة» .
وأرجعــت أســباب تهميــش املــرأة ،حتــى
الشــجاعة وصاحبــة الكفــاءة يف الجانــب
الســيايس  ،اىل «هيمنــة األحــزاب الدينيــة
التــي تشــكل عائقــا مقيــدا لنشــاط املــرأة
داخــل الكتــل السياســية ،فضــا عــن عــدم
تشــجيع االرس وســطحية املجتمــع ،وكلهــا
مجتمعــة تســاهم يف إضعــاف املــرأة
وإحباطهــا وثنيهــا عــن اتخــاذ خطــوات
جســورة كهــذه» .

ولفتــت اىل ان «تحجيــم دور املــرأة
مقصــود  ،وخــر دليــل عــى ذلــك حــل وزارة
املــرأة  ،كــا كانــت هنــاك مســاع ترمــي
اىل دمــج لجنــة املــرأة واالرسة والطفولــة
مــع لجنــة حقــوق االنســان النيابيــة خــال
الــدورة الربملانيــة الحاليــة ،لكــن بفضــل وأدلــت ســامل بآرائهــا عــن نظــام الكوتــا
جهــود وإرصار النائبــة هيفــاء األمــن أمكــن الــذي اعطــى فرصــة متثيــل أكــر للمــرأة
الحيلولــة دون ذلــك» .
يف املجــال الترشيعــي والرقــايب فقالــت ان
واعربــت الســيدة عــن اســفها ملــا نجــم « اغلــب النســاء اللــوايت تبــوأن مناصــب
عــن نظــام الكوتــا النســوية ،الــذي وفــر عــن طريــق نظــام الكوتــا وعــى مــدى
عــدداً مــن النســاء يف مجلــس النــواب عــى ســنوات ،مل يكــ ّن بالكفــاءة املطلوبــة» .
حســاب الكفــاءة واملهنيــة .وهــي تعتقــد
ان كثــرات منهــن مل يعملــن عــى تطويــر وأوردت مســؤولة فريــق ايــن لحقــوق
أنفســهن ،ال ســيام وانهــن يف غالــب األحيــان االنســان بعضــا مــن الحلــول التــي
لســان حــال كتلهــن واحزابهــن .ومــع هــذا تقرتحهــا ،منهــا «توعيــة املــرأة بأهميــة
فهــي تــرى مــن االنصــاف ووفــق القانــون مشــاركتها سياســيا واجتامعيــا عــر إنشــاء
ان تســتمع إدارة املجلــس اىل مداخالتهــن معاهــد إلعــداد قيــادات نســوية مــن قبــل
وآرائهــن .
الحكومــة لتدريــب النســاء الراغبــات يف
مــن جهتهــا  ،كشــفت املحاميــة ســاح الرتشــح لالنتخابــات واملشــاركة السياســية.
ماجــد لـــ «طريــق الشــعب» ان «التحديــات باإلضافــة اىل تعزيــز املناهــج الدراســية
التــي تواجــه املــرأة ال تقتــر عــى املشــاركة لــكال الجنســن وابــراز دور املــرأة ســواء
السياســية بــل وتشــمل العديــد مــن عــى الصعيــد الســيايس او االجتامعــي
الجوانــب الحياتيــة والعمليــة» ،واضافــت وســبل تطويــر امكاناتهــا وجعلهــا قــادرة
«يف مجــال عملنــا باملؤسســة القضائيــة عــى تــويل املســؤولية» .
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مبناسبة الذكرى الخامسة إلبادة اإليزيديني  ..العدالة عملية شاملة
تتطلب نضاالً مستمراً وليست مجرد هدف يتحقق

سعد سلوم

عــى نحــو متزامــن مــع حلــول الذكــرى
الخامســة إلبــادة اإليزيديــن يف ســنجار
كنــت أقــرأ كتاب ـاً يتنــاول تقييــم األســئلة
املشــحونة واألساســية حــول املحرقــة
(الهولوكوســت) :
هــل هــي فريــدة مــن نوعهــا؟
كيــف ميكــن مقارنتهــا بحــاالت اإلبــادة
الجامعيــة األخــرى؟ مــا الــذي يشــكل
إبــادة جامعيــة  ،وكيــف يجــب أن
يســتجيب املجتمــع الــدويل لتحــدي
اإلبــادة الجامعيــة؟ وكان الجــدل محتدم ـاً
بــن أولئــك الذيــن يخشــون مــن أنــه إذا
تــم اعتبــار املحرقــة أســوأ حالــة مــن
حــاالت اإلبــادة الجامعيــة عــى اإلطــاق،
فــإن طابعهــا ســيقلل مــن معانــاة
الجامعــات املضطهــدة األخــرى  ،عــى
الجانــب اآلخــر  ،جــادل أخــرون بأنــه
مــا مل يتــم تأســيس تفــرد الهولوكوســت
 ،فســوف ينشــأ ميــل حتمــي إىل تقليــص
أهميتــه الدامئــة .
يف ســياق إحيــاء ذكــرى اإلبــادة
الجامعيــة لإليزيديــن التــي أحــب أن
أطلــق عليهــا تســمية «الفرمــان األخــر»،
أدعــو لــي يتــم النظــر لإلبــادة اإليزيديــة
بوصفهــا جرميــة فريــدة مــن نوعهــا يف
تاريخنــا الوطنــي عــى نحــو معــادل
للهولوكوســت يف الســياق األورويب ،لكــن
املامثلــة ال تتعــدى املقارنــة يف فظاعــة
الجرميــة وفرادتهــا ،بــل تحفــز عــى نحــو
مناســب متام ـاً مراجعــة ثقافيــة وإخالقيــة
طويلــة املــدى ،كــا حــدث أن شــكلت
املحرقــة (الهولوكوســت) بالنســبة للضمــر
األورويب حافــزاً وصدمــة ملراجعــة عالقــة
اإلبــادة بالحداثــة والتشــكيك بقيــم
التنويــر التــي كان لهــا جانــب مظلــم،
فض ـاً عــن تأثريهــا عــى دراســات اإلبــادة
ونطــاق فهــم وتطويــر حقــوق اإلنســان .
إحيــاء الذكــرى اإليزيديــة ينبغــي أن
ينصــب عــى تحفيــز لحظــة مراجعــة
مامثلــة .
لقــد زرعــت بــذور الجهــد الجامعــي
لألهتــام باإلبــادة قبــل ســتني عامــاً،
عندمــا اعتمــدت الجمعيــة العامــة لألمــم
املتحــدة القــرار رقــم  ،260املتمثــل يف
اتفاقيــة منــع جرميــة اإلبــادة الجامعيــة
املنتدى الدميقراطي العراقي العدد ( )81أيلول 2019

واملعاقبــة عليهــا يف  9كانــون األول /ديســمرب،
 ، 1948وعــاوة عــى ذلــك ،أعلنــت األمــم
املتحــدة يف ترشيــن الثــاين /نوفمــر 2005
يــوم  27كانــون الثــاين /ينايــر ،اليــوم الــذي
قامــت فيــه قــوات االتحــاد الســوفيايت
بتحريــر معســكر أوشــفيتز يف عــام 1945
بوصفــه اليــوم الــدويل إلحيــاء ذكــرى ضحايــا
الهولوكوســت  ،ومــع إننــا يف العــراق وإقليــم
كردســتان ومناطــق أخــرى مــن العــامل ،نحيــي
ذكــرى اإلبــادة اإليزيديــة ســنوياً بتاريــخ
مقــرن بإرتــكاب الجرميــة ،فبــودي إن
يتحقــق حلــم إحيائهــا باألقــران مــع حــدث
أخــر ،مــع ذكــرى التحريــر الشــامل وعــودة
النازحــن ،اليــوم الــذي يتــم فيــه تحريــر
جميــع املختطفــات اإليزيديــات وعودتهــن
اىل مجتمعهــن ،وعــودة النازحــن جميعــا اىل
املناطــق التــي هجــروا منهــا .
يف العــام املــايض ناقشــت بشــكل موســع يف
مؤمتــر مؤسســة يــزدا إلحيــاء ذكــرى اإلبــادة
فكــرة «أن ال مصالحــة مــن دون عدالــة»،
وحــددت عــى املــدى القصــر كيــف ميكــن أن
تكــون رشوط هــذه العدالــة  ،معاقبــة الجنــاة
والتعويــض للضحايــا وعــودة النازحــن و
تحريــر املناطــق اإليزيديــة مــن الــراع
الســيايس بــن الكبــار ،لكــن هــذه الســنة أود
أن أتحــدث عــن العدالــة بوصفهــا عمليــة
شــاملة تتطلــب نضــاالً مســتمراً وليســت
مجــرد هــدف يتحقــق» .وعــى نحــو يرتبــط
بتحفيــز لحظــة املراجعــة التــي تحدثــت
عنهــا قبــل قليــل  ،ولــذا ،ســوف أركــز عــى
عمــي مــن خــال مؤسســة مســارات لجعــل
ذكــرى اإلبــادة حافــزاً للمراجعــة الشــاملة،
بهــدف أن ال تتكــرر املأســاة مــرة ثانيــة .
يف هــذا الســياق فــإن التعريــف باإلبــادة
يعــد أمــراً غــر منفصــل عــن لحظــة تنويــر
تتعلــق بالتعريــف باإليزيديــن ومعتقداتهــم
وتاريخهــم  ،أعلــم إنــه أمــر معقــد .كيــف
تــدرس الفظائــع واآلالم يف بلــد يخيــم عليــه
عــبء ثقيــل مــن مجــازر وإبــادات أرتكبتهــا
الدولــة ضــد املجتمــع  ،أو ارتكبهــا عراقيــون
ضــد أخوانهــم ومواطنيهــم  ،نحــن ال نريــد
أن نغمــض العــن عــن املــايض  ،إلننــا بهــذه
الحالــة لــن نــرى الحــارض  ،ومــن ال يرغــب
يف التذكــر يصبــح معرضــاً لتكــرار الحامقــات
نفســها  ،لــذا نريــد أن نتذكــر بشــكل فاعــل،
وليــس تذكــراً عــى ســبيل اإلســتعراض أو
لخــداع الضحايــا .

ولــذا ،ويف ســبيل جعــل هــذه املعرفــة
منهجيــة وشــاملة  ،أطلقنــا هــذه
الســنة باإلشــراك مــع مؤسســات دينيــة
وجامعيــة وزعامــات دينيــة متنوعــة
«معهــد دراســات التنــوع الدينــي» الــذي
يعــد خطــوة مكملــة لتأســيس املركــز
الوطنــي ملواجهــة خطابــات الكراهيــة
التــي أطلقنــاه العــام املــايض  ،هاتــان
خطوتــان يف عمليــة املراجعــة واإلصــاح
تهتــدي بــأدراك مــن كــون تحقيــق أرضيــة
للعدالــة التــي هــي عمليــة شــاملة
يتطلــب مواجهــة التنميــط الســائد لألخــر،
نعــم  ،بعــد مــرور خمــس ســنوات عــى
اإلبــادة مــا يــزال اإليزيديــون يتعرضــون
لتنميــط وتســتمر حالــة الجهــل والتجهيــل
بهــم  ،ويظــل النضــال مــن أجــل تغيــر
الصــور النمطيــة هدفــا يتحقــق عــر
خطــوات  ،وإذا ألقيــت نظــرة رسيعــة
عــى خطابنــا الثقــايف واإلعالمــي فســتجد
إنــه عــادة مــا يجــري تصويــر األقليــات
بطريقــة منطيــة مــن خــال تعميــات
واســعة النطــاق للســات املتصــورة
للفئــة ككل  ،والتــي تكــون ســلبية
(النظــر لهــم كضحايــا عــى ســبيل املثــال
يجردهــم مــن املســاواة وال يســتعيدهم
عــى مســتوى الرشيــك الفاعــل)  ،فضــاً
عــن تطــور تغذيــة االفرتاضــات واآلراء
الخاطئــة وغــر الدقيقــة ملواقــف متييزيــة
وأوجــه تعصــب راســخة  ،وتســفر هــذه
التصــورات النمطيــة عــن وصــم أقليــات
دينيــة بأرسهــا ونــزع الطابــع اإلنســاين
عنهــا  ،يعــزز هــذا التصويــر الســلبي
اآلراء الراســخة يف األقليــات الدينيــة
باعتبارهــا «اآلخــر» ،ويديــم األفــكار
املتعلقــة بالحرمــان وعــدم املســاواة
عــى املســتوى الهيــكيل  ،ال ســيام حــن ال
يســاهم اإلعــام أو املثقفــون يف تقديــم
عــرض أوســع نطاق ـاً وأكــر دقــة للحــاالت
التــي تواجههــا األقليــات الدينيــة بســبب
هــذا التنميــط املتــوارث  ،وتبــدو خطــورة
مثــل هــذه الصــورة وإعــادة إنتاجهــا مــن
كونهــا تجعــل العنــف مقبــوالً اجتامعيــاً،
ومــن املمكــن مامرســته عــى نطــاق
واســع .هنــاك حزمــة مــن الصــور النمطيــة
التــي متثــل قوالــب فكريــة ثابتــة تحفــز
ســلوكاً معينــاً تجــاه األقليــات ،يبــدأ
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بالتمييــز والنبــذ االجتامعــي وصــوالً إىل
اإلقصــاء الســيايس ،والنتيجــة النهائيــة
قــد تكــون «اإلبــادة» .
خــال ســنوات مــن األبحاث والدراســات
والتقاريــر امليدانيــة ،تفاعلــت «مؤسســة
مســارات» مــع األســباب الرئيســة للتطـ ّرف
والتمييــز الدينــي  ،ويف مقدمتهــا الجهــل
باألخــر يف مناهــج املــدارس والجامعــات،
والتــي خلقــت أرضيــة خصبــة للقوالــب
النمطيــة الشــائعة ،عــن الكيانــات
الدينيــة ،معتقداتهــم  ،طقوســهم
وحياتهــم االجتامعيــة .هــذا بــدوره
يخلــق بيئــة لنــر التطــ ّرف والكراهيــة
والتمييــز الدينــي الــذي يعــزز العنــف
واإلبــادة الجامعيــة بــن املجتمــع .لــذا،
فــإن عملنــا عــى تأســيس معهــد لدراســة
التنــوع جــاء ليوفــر الكتــب واملناهــج
الدراســية وتدريــب األكادمييــن ورجــال
الديــن القادريــن عــى تنميــة وعــي
املجتمــع بشــأن أهميــة التنــوع الدينــي
يف أطــار (الوحــدة يف التنــوع) وإدراك
(أهميــة التنــوع كمصــدر غنــى) للبــاد .
ومبــا أن املؤسســات الحكوميــة ذات
الصلــة تفتقــر للقــدرات ،وأحيانــاً توفــر
اإلرادة السياســية إلصــاح مناهــج
املــدارس والجامعــات بطريقــة تعــزز
التنــوع والتعدديــة الثقافيــة والتعايــش
بــدالً مــن التطــرف والتمييــز  ،فقــد
عقدنــا العــزم منــذ عــام  2014عــى إنشــاء
معهــد مســتقل للعمــل لتأليــف وتصميــم
مناهــج عــن األديــان وتدريــب جيــل
مــن األكادمييــن ورجــال الديــن ،نراهــن
عــى إنهــم ســينرشون قيــم التنــوع بــن
دوائرهــم ،وأعتقــد إن تدريــس اإليزيديــة
يف املعهــد مبنهــج كتبــه اإليزيديــون
أنفســهم  ،ميثــل خطــوة رائــدة ملواجهــة
التصــورات النمطيــة عــن اإليزيديــن،
وينطبــق األمــر ذاتــه عــى تدريــس
معتقــدات املكونــات الدينيــة األخــرى .
يتضافــر هــذا العمــل مــع توفــر تحليــل
منهجــي الزم ملواجهــة الكراهيــات التــي
تنخــر روح املجتمــع وتبــدد طاقتــه
الخالقــة  ،هــذا هــدف ينبغــي أن نســعى
لــه ونعمــل جميعــاً مــن أجلــه ،وقــد
اطلقــت مســارات يف عــام  2018مركــزاً
متخصصــاً برصــد وتحليــل خطابــات
الكراهيــة  ،ولتبيــان أههميــة هــذا
التحــدي فقــد كشــفت دراســة صــدرت
عــن مســارات عــام  2018عــن تلقــي
املواطــن العراقــي  37كراهيــة يومي ـاً مــن
مختلــف وســائل اإلعــام مــع االســتعداد
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لخــوض االنتخابــات ،بينــا ارتفعــت اىل
معــدل وصــل اىل  76رســالة كراهيــة يوميــاً
يف الفــرة مــن العــام نفســه خــال االســتفتاء
عــى اســتقالل إقليــم كردســتان .
ومــع أن رســائل الكراهيــة ال تســفر
جميعهــا عــن ارتــكاب جرائــم فعــاً بدافــع
الكراهيــة  ،فــإن تلــك الجرائــم قلــا تحــدث
مــن دون حالــة مســبقة مــن وصــم الفئــات
املســتهدفة ونــزع الطابــع اإلنســاين عنهــا،
لــذا ،أعتقــد إن مــن األهميــة بــذل املزيــد
مــن الجهــد مــن أجــل رصــد خطــاب الكراهيــة
والتحريــض عليهــا والتصــدي لهــا يف الوقــت
املناســب مــن أجــل منــع التوتــرات وأعــال
العنــف التــي مــن شــأنها اإلرضار بالنســيج
املجتمعــي ووحــدة مجتمعاتنــا واســتقرارها،
وعمــل معهــد دراســات التنــوع واملركــز
الوطنــي ملواجهــة خطابــات الكراهيــة يوفــران
أرضيــة معرفيــة عــن التنــوع الدينــي تســهم
يف معالجــة جــذور الجهــل املؤديــة لنمــو
خطابــات كراهيــة تقــوم عــى فكــرة «األنســان
عــدو مــا جهــل» .
ســوف أشــارككم عــى ســبيل التوضيــح
مبثــال واحــد مــن نتائــج تقريــر جديــد
صــدر عــن مركــز مواجهــة الكراهيــة تحــت
عنــوان (الدولــة العميقــة  :تحليــل مجتمــع
الكراهيــات العميقــة واملنفلتــة) كان حصيلــة
جهــد تطوعــي أللــف وســبعة ( )1007مــن
الراصديــن الذيــن تــم تدريبهــم عــى مراحــل
طــوال عامــي  ،2019-2018أنصــب عملهــم
عــى رصــد  3618موقعــاً وصفحــة وحســاب
عــى فيــس بــوك ،و  / 35قنــاة تلفزيونيــة
و / 10مــن الصحــف املحليــة  ،املثــال املنتقــى
يتعلــق بخطابــات الكراهيــة ضــد فــوز ناديــة
مــراد بجائــزة نوبــل للســام  ،تظهــر األرقــام
التــي تــم رصدهــا توجــه  3256رســالة كراهيــة
موجهــة ضــد ناديــة بســبب فوزهــا بجائــزة
نوبــل ،وتنقســم كالتــايل  /1302 :رســالة
كراهيــة مــن النســاء  ،و  326مــن شــخصيات
عامــة ،و 648مــن أتبــاع ديانــات غــر مســلمة،
و 980رســالة كراهيــة مــن رجــال مســلمني،
هــذه اآلرقــام توفــر معطيــات ترســم لنــا
خريطــة دقيقــة عــن أزمــات فقــدان الثقــة
ومســارات الكراهيــة التــي تعبــد الطريــق
للعنــف الــذي قــد يتفجــر يف أي لحظــة .
أنهــي املقــال بالدعوة اىل مقرتحني :
 - 1أقــرح تدريــس اإلبــادة الجامعيــة يف
الجامعــات العراقيــة ،إذ أعتقــد إن إدراج
إإلبــادة كجــزء مــن املنهــج الــدرايس للتاريــخ
الوطنــي يف املرحلــة قبــل الجامعيــة ويف منهــج
حقــوق االنســان التــي تــدرس يف الجامعــات

يعــد جــزءاً مــن العدالــة كعمليــة شــاملة،
إذ متثــل اإلبــادة انتهــاكاً مــن أشــد
انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف تاريــخ
البرشيــة  ،ويجــب أن تضطلــع هــذه
الجرميــة بــدور واضــح يف تطويــر وعــي
العراقيــن بحقــوق اإلنســان  ،إن دراســة
اإلبــادة تســاعد الطــاب عــى التفكــر يف
اســتخدامات الســلطة وإســاءة اســتخدامها
مــن قبــل نخــب «البزنــس» الطائفــي
ومقاويــل الكراهيــات ،ومســؤولياتهم
عنــد مواجهــة انتهــاكات حقــوق اإلنســان،
وميكنهــا أن تزيــد الوعــي بإمكانيــة
حــدوث عمليــات اإلبــادة الجامعيــة
يف العــامل املعــارص .عــاوة عــى ذلــك،
ميكــن لهــا مســاعدتهم عــى تطويــر فهــم
تداعيــات خطابــات الكراهيــة والعنرصيــة
والقوالــب النمطيــة يف أي مجتمــع،
وتنميــة الوعــي بقيمــة التنــوع يف مجتمــع
تعــددي وتشــجع عــى مراعــاة حساســية
مواقــف األقليــات  ،لذلــك ،وإىل جانــب
الكثــر مــن الفظائــع التاريخيــة واملعــارصة
التــي ارتكبــت ضــد حقــوق اإلنســان يف
تاريــخ العــراق واملعــارص ،والفظائــع التــي
أرتكبــت ضــد اليهــود وجامعــات أخــرى
يف الحــرب العامليــة الثانيــة  ،ويف مــا بعــد
الحــرب البــادرة يف راونــدا ويوغســافيا
الســابقة ودارفــور ينبغــي إن ال يكــون
تدريــس اإلبــادة الجامعيــة موضــع جــدل .
 - 2إقــراح تشــكيل فريــق مــن
الخــراء العراقيــن والدوليــن يف مجــال
تعليــم اإلبــادة وإحيــاء الذكــرى وليكــن
إســمه (التحالــف الــدويل إلحيــاء ذكــرى
اإلبــادة) ،يضــم التحالــف باحثــن
وخــراء حقــوق اإلنســان واألكادمييــن
 ،والناجيــات ،والناشــطني يف ســياقات
مامثلــة وشــبيهة ،يف هــذا الســياق أود أن
أعلــن أننــي فخــور كــوين جــزء مــن فريــق
مــن الخــراء الدوليــن الذيــن يعملــون يف
هــذه الســنة عــى إطــاق جائــزة دوليــة
تكــرس للناشــطني يف مجــال التعريــف
باإلبــادة  ،أمتنــى ان أرى فريقنــا الصغــر
مــن الخــراء الدوليــن يتســع ليتحــول اىل(
تحالــف دويل إلحيــاء ذكــرى اإلبــادة)،
واىل شــبكة دوليــة مــن الخــراء بشــأن
اإلبــادة ومــا يتصــل بهــا مــن قضايــا ،عــى
نحــو يعــزز التعــاون الثقــايف والتعليمــي
بــن مختلــف املجتمعــات التــي كانــت
ضحيــة املجــازر واإلبــادات  ،ويوفــر فرصــة
حقيقيــة لألجيــال املقبلــة مــن أجــل منــع
تكرارهــا .
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يواجه املندائ ّيون يف العراق شبح االنقراض
تركــت هجــرة األقل ّيــة املندائ ّيــة أثرهــا
األكــر عــى الــوزن الدميوغــرايفّ لهــذه
االقل ّيــة الدين ّيــة األلف ّيــة  ،التــي غــادر  90يف
املئــة مــن أفرادهــا إىل خــارج العــراق بــن
ـي  2003و ،2019حســب تقديــر رئيــس
عامـ ّ
الطائفــة املندائ ّيــة يف الع ـراق والعــامل س ـ ّتار
ج ّبــار حلــو .
ويشــعر املندائ ّيــون بإهــال كبــر
مــن لــدن الحكومــة العراق ّيــة ،بــل ومــن
املجتمــع الــدو ّيل ،إذ أنّ «األمــم امل ّتحــدة
والواليــات امل ّتحــدة ودول االتّحــاد األورو ّيب
نــادراً مــا تبــدي اهتامم ـاً مبســتقبل األقل ّيــة
املندائ ّيــة ،يف حــن تركّــز بشــكل غــر عــادل
عــى التحدّ يــات التــي تواجــه املســيح ّيني
واإليزيديّــن» ،عــى حــدّ تعبــر مديــرة
أوقــاف املندائ ّيــن يف جمهوريّــة العــراق
ناديــة فاضــل مغامــس .
ويف هــذا الســياق ،يهيمــن عــى املندائ ّيــن
ذعــر مــن فكــرة إعــان إحصائ ّيــات دقيقــة
عــن عــدد مــن تبقّــى مــن أفــراد األقل ّيــة
داخــل العــراق بســبب عــدم رغبــة رئاســة
الطائفــة يف بـ ّ
ـث الرعــب مــن فكــرة انقـراض
األقل ّيــة ،فضــاً عــن ســبب آخــر أكــر
أهم ّيــة عــى مــا يبــدو  ،يتمثّــل بالخــوف
الســيايس ،إذ عــادة مــا
مــن التهميــش
ّ
يرتبــط ســياق املطالــب السياســ ّية بالــوزن
الدميوغــرايفّ لألقل ّيــة املعن ّيــة .
وعــى حــدّ مــا ذكــره رئيــس الطائفــة
املندائ ّيــة يف البــرة مــازن نايــف  ،فــإنّ
العــدد األكــر مــن املندائ ّيــن يف العــراق
يرتكّــز اليــوم يف محافظــة البــرة  ،وح ّتــى يف
محافظــة ميســان رشق البــاد عــى الحــدود
مــع إيــران ،والتــي كانــت معقــاً تاريخ ّيــاً
لألقل ّيــة املندائ ّيــة عــر العصــور ،تراجعــت
أعــداد املندائ ّيــن فيهــا عــى نحــو الفــت.
أ ّمــا يف العاصمــة بغــداد فرتاجعــت أعــداد
يك خــال
املندائ ّيــن فيهــا منــذ الغــزو األمــر ّ
ـي عــدد املندائ ّيــن
عــام  ،٢٠٠٣رغــم أنّ ثلثـ ّ
تركّــز فيهــا منــذ ســتينات القــرن املــايض.
وبنــاء عــى واقــع التمركــز الدميوغــرايفّ
للمندائ ّيــن يف البــرة ،رأى رئيــس مجلــس
شــؤون الصابئــة املندائ ّيــن يف البــرة غــازي
لعيبــي أنّ املطالبــة مبقعــد يف مجلــس
املحافظــة املذكــورة باتــت رضورة راهنــة
املتغــرات  ،وقــد بــدأ
تتــاءم مــع هــذه
ّ
املندائ ّيــون خطــوة جــادّة قبــل عامــن مــن
خــال حـ ّ
ـث مجلــس محافظــة البــرة عــى
رســمي مو ّجــه إىل الربملــان
إرســال كتــاب
ّ
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االتحــادي يف بغــداد يطلــب منــه تخصيــص
ّ
خاصــة للمندائ ّيــن يف مجلــس محافظــة
كوتــا ّ
البــرة ،إســوة باملقعــد الــذي حصــل عليــه
املندائ ّيــون يف محافظــة ميســان  ،وفقـاً لقانــون
انتخابــات مجالــس املحافظــات واألقضيــة رقــم
 12لســنة  ،2018والــذي يقــي يف فقرتــه
املرقّمــة  15بتخصيــص مقعــد للمندائ ّيــن يف
محافظــة ميســان ،إالّ أنّ الربملــان ،حســب مــا
أي ر ّد
أوضــح غــازي لعيبــي ،مل يصــدر عنــه ّ
رســمي ح ّتــى هــذه اللحظــة .
ّ
وعــر ســ ّتار ج ّبــار حلــو عــن قلقــه مــن
ّ
اإلهــال املو ّجــه إىل الصابئــة خــال مقابلــة
معــه  ،إذ قــال « :إذا كانــت الحكومــة العراق ّيــة
ال تعــر انتباه ـاً إىل مطالبنــا ،وهــي تعــرف أنّ
مــن تب ّقــى م ّنــا ال يتجــاوز آالف ـاً عــدّ ة ،فكيــف
أقــل مــن ذلــك» .
إذا ســمعت أن مــن تبقّــى ّ
واضطــ ّر عــدد مــن مرشّ ــحي املندائ ّيــن يف
البــرة ســابقاً إىل االنضــام لقوائــم حزب ّيــة
تعــود إىل ت ّيــارات سياســ ّية مختلفــة ،لكــ ّن
جهــود هــؤالء املرشّ ــحني بــاءت بالفشــل ،نظ ـراً
ـي للناخبــن الذيــن يص ّوتــون
للســلوك التصويتـ ّ
ـي أو حــز ّيب .ومــن
ـ
طائف
أو
ـي
ّ
عــى أســاس إثنـ ّ
الصعــب تخ ّيــل تصويتهــم ملرشّ ــح منــدا ّيئ ،فضـاً
عــن ضعــف الــوزن الدميوغــرايفّ للمندائ ّيــن،
مقارنــة بــوزن الناخبــن اآلخريــن ،وهــو مــا ال
أي منافســة انتخاب ّيــة ،ح ّتــى
ير ّجــح كفّتهــم يف ّ
لــو صـ ّوت جميــع املندائ ّيــن يف البــرة لصالــح
مرشّ ــح منــدا ّيئ يف إحــدى الكتــل السياســ ّية
ذات النفــوذ يف املحافظــة .
أضــاف رئيــس الطائفــة املندائ ّيــة يف محافظــة
ميســان نظــام كريــدي ســبباً آخــر إىل أهم ّيــة
البــرة الراهنــة بال ّنســبة إىل املندائ ّيــن،
يتم ّثــل بواقــع اســتقطابها أعــداداً متزايــدة مــن
املهاجريــن املندائ ّيــن مــن محافظــات أخــرى
مثــل ميســان .ويبــدو أنّ هجــرة املندائ ّيــن
مــن ميســان خــال الســنوات األخــرة اتّخــذت
ي باتّجــاه إربيــل
مســارين  :األ ّول  ،داخــ ّ
عاصمــة إقليــم كردســتان العــراق ،والثــاين إىل
خــارج العــراق .
وهنــاك أرقــام أكــر دقّــة ملــن يوجــد مــن
املندائ ّيــن يف كردســتان .وبحســب ممثّــل
املندائ ّيــن يف وزارة األوقــاف والشــؤون الدين ّيــة
خالــد رومــي ،فــإنّ عــدد املندائ ّيــن يف محافظــة
إربيــل يبلــغ  400منــدا ّيئ ،يف حــن يــراوح
العــدد بــن  35و 40مندائ ّيــاً يف الســليامن ّية،
و 4أشــخاص يف محافظــة دهــوك .ومثــل
هــذه األرقــام املتواضعــة ،تبـ ّـن حجــم الخــوف
الــذي يهيمــن عــى نقاشــات املندائ ّيــن مــن

سعد سلوم

االنق ـراض  ،ويقــدّ ر
«املونيتــور» عــدد
مــن تبقّــى مــن
يف
املندائ ّيــن
العــراق بحــدود 3
آالف منــدا ّيئ .
استجابة
لتحدّ يــات تعــ ّرض
املندائ ّيــن لخطــر االنقــراض ،صــدرت
وثيقــة بعنــوان «وثيقــة األمــل املندائ ّيــة»
يف  ٤متّوز/يوليــو مــن عــام  ،٢٠١٨مببــادرة
مــن نخــب قياديّــة يف الطائفــة خــارج
العــراق ،عرضــت أبــرز التحدّ يــات التــي
تواجــه املندائ ّيــن يف املهجــر ،مشــرة إىل أنّ
خطــر انقـراض الديــن املنــدا ّيئ بــات قريبـاً ،
بســبب «تبعــر املجتمــع املنــدا ّيئ عــى شــكل
تج ّمعــات صغــرة يف بلــدان أجنب ّيــة تســود
فيهــا قيــم وتقاليــد وأديــان أخــرى ،األمــر
االجتامعــي
الــذي أدّى إىل متــ ّزق النســيج
ّ
املنــدا ّيئ ،وتــكاد تتــاىش التقاليــد والعــادات
املندائ ّيــة» .
وجــاء مؤمتــر «األمــل املنــدا ّيئ» ،تطبيقــاً
ملــا جــاء يف الوثيقــة ،وكان انعقــد بــن
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يف أمســردام  ،مبشــاركة  130مندائ ّيــاً مــن
 11دولــة ملناقشــة مســتقبل املندائ ّيــن يف
أهــم مق ّرراتــه،
العــراق والعــامل  ،ومــن
ّ
العاملــي
يئ
املنــدا
تأســيس رابطــة الشــباب
ّ
ّ
بهــدف توحيــد هويّــة وجهــود املندائ ّيــن
كل أنحــاء
مــن النخــب الشــابّة املهاجــرة يف ّ
العــامل .
وتعليقــاً عــى هــذا القــرار ،لخّــص أمــن
رس مجلــس شــؤون الطائفــة املندائ ّيــة يف
ّ
محافظــة ميســان بجنــوب العــراق الناشــط
الشــاب أســامة البــدري مخرجــات املؤمتــر
قائــاً« :شــهد املؤمتــر تأكيــداً عــى متكــن
الشــباب مــن أن يحتـ ّـل دوراً قياديّاً يف مســرة
الطوعــي املنــدا ّيئ يف املســتقبل » .
العمــل
ّ
مــن جهــة ثانيــة ،شــهدت نقاشــات املؤمتــر
ي
جــدالً حــول رضورة اإلصــاح الداخــ ّ
ومواكبــة روح الحداثــة بال ّنســبة إىل أقل ّيــة
متمســكة
تعتنــق ديانــة ألف ّيــة مــا زالــت
ّ
ألفــي عــام ،ويف
بطقوســها منــذ أكــر مــن
ّ
هــذا الســياق ،أكّــدت الوثيقــة الختام ّيــة
«التعامــل اإليجــا ّيب مــع معطيــات العــر
الحديــث بثقــة ورغبــة أكيــدة يف التكامــل
املــرن ،الــذي يحافــظ عــى الهو ّيــة الثقاف ّيــة
املندائ ّيــة ويدعــم التم ّيــز واإلبــداع املنــدا ّيئ
لألجيــال الجديــدة» .
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ا .م .د .حسني أحمد الرسحان
مــن ضمــن العــرات مــن التقاريــر
املتنوعــة التخصــص التــي ينرشهــا
البنــك الــدويل ســنويا هــو تقريــر افــاق
االقتصــاد العاملــي والــذي يتنــاول
القضايــا االقتصاديــة للبلــدان حــول
العــامل وفــق تقســيم العــامل اىل مناطــق
عــدة وهــو تقســيم معتمــد يف اطــار
املؤسســات واملنظــات الدوليــة العامليــة
 ،صــدر يف حزيــران املــايض تقريــر
آفــاق االقتصــاد العاملــي لعــام 2019
بعنــوان « توتــرات متصاعــدة ،اســتثامر
مكبــوح» .وعــادة مــا يركــز هــذا النــوع
مــن التقاريــر عــى تنــاول االثــار
السياســية عــى السياســات واملــؤرشات
االقتصاديــة للبلــدان التــي تشــهد عــدم
اســتقرار ســيايس  ،واكــر املناطــق التــي
تعــاين مــن اشــتداد التوتــرات السياســية
هــي منطقــة الــرق االوســط وشــال
افريقيــا ،وبلدنــا العــراق يف طليعــة
الــدول التــي تعــاين مــن انعــدام – أو
لنقــل هشاشــة – االســتقرار الســيايس،
او بعبــارة اخــرى يعــاين مــن تصعيــد
وتوتــر ســيايس وامنــي – كــا عــر عنهــا
التقريــر – االمــر الــذي ينعكــس عــى
كافــة مجــاالت الحيــاة ويجعلهــا ضحيــة
للوضــع الســيايس ومنهــا االقتصــاد .
مــن متابعــة مــا ذكــره التقريــر عــن
االقتصــاد العراقــي  ،نجــد ان التقريــر
تعامــل وناقــش االقتصــاد العراقــي
كأقتصــاد عــى الهامــش يف املنطقــة،
والعبــارات التــي ذكرهــا التقريــر توحــي
للمتتبــع ان السياســات االقتصاديــة يف
العــراق روتينيــة وتــكاد تكــون ثابتــة،
وبعيــدة عــن ان تجســد لرؤيــة اقتصاديــة
طموحــة تعالــج بحــزم وشــجاعة معــدالت
الفقــر والبطالــة والتــدين الكبــر مشــاركة
القطاعــات املختلفــة – غــر القطــاع
النفطــي – يف الناتــج املحــي االجــايل
وبالتــايل يف الدخــل القومــي  ،هــذا ال
يعنــي ان املنجــز منعــدم ،بــل متكنــت
الحكومــة الســابقة واملؤسســات املعنيــة
بالجانــب االقتصــادي بنجــاح ومبســاعدة
دوليــة مــن تجــاوز ازمــة خطــرة جــدا
متثلــت بارتفــاع النفقــات الدفاعيــة
بســبب الحــرب ضــد داعــش االرهــايب،
املنتدى الدميقراطي العراقي العدد ( )81أيلول 2019

وانخفــاض اســعار النفــط املصــدر االســاس  2020ســيكون
مدفوعــا بزيــادة
إليــرادات املوازنــة االتحاديــة .
انتــاج النفــط .
ابــرز مــا ذكــره التقريــر عــن االقتصــاد
العراقــي يف اطــار التفصيــل الــذي ورد حــول وبهــذا الصــدد
منطقــة الــرق االوســط وشــال افريقيــا نــود القــول ان
هــذا النمــو
هــو :
يف الناتــج لــن
• ان االنتكاســات املتكــررة ومخاطــر ينعكــس ايجابيــا عــى االقتصــاد العراقــي،
تأخــر االصــاح الزالــت موجــودة بســبب بــل هــو زيــادة يف االيــرادات النفطيــة
املخــاوف مــن عــدم قــدرة تغطيــة املوازنــة اذا مــا اســتمرت االســعار عــى حالهــا
املاليــة االتحاديــة الجــراءات االصــاح ،او ارتفعــت  ،وتبقــى هــذه النســب هــي
وانعــدام وجــود توافــق ســيايس يســتهدف توقعــات تفــرض زيــادة االنتــاج وارتفــاع
بنــاء الدولــة ومؤسســاتها وتبنــي رؤيــة االســعار واســتمرار الوضــع يف املنطقــة
اقتصاديــة هادفــة .
عــى حالــه .
أ -ارتبطــت املخاطــر السياســية الكبــرة حاليــا تتوافــر الحكومــة العراقيــة عــى
بتوليــد حالــة مــن عــدم اليقــن وتقليــل خطــط اســراتيجية مهمــة وعمليــة قابلــة
ثقــة املســتثمرين  ،وبضعــف منــاخ األعــال للتطبيــق عــى الصعيــد االقتصــادي اذا مــا
يف العــراق .
توافــرت ارادة سياســية وتوافــق ســيايس
ب -وبخصــوص إعــادة اإلعــار يف العــراق ،برملــاين – حكومــي ،ومنهــا رؤيــة العــراق
يــرى التقريــر انهــا متــي قدمــا بوتــرة  2030وخطــة التنميــة الوطنيــة 2018
معتدلــة ،ولكــن اليــزال التأكــد مــن تحقيــق –  ،2022واســراتيجية تطويــر القطــاع
الخــاص  ، 2030-2014واســراتيجية
فوائدهــا يف عــام  2020غــر مؤكــد .
التخفيــف مــن الفقــر .2022-2018
ت -التصعيــد االضــايف للتوتــر بــن ايــران وهــذه الخطــط تــم اعدادهــا بخــرات
والواليــات املتحــدة سيشــكل خطــرا عــى عراقيــة ودوليــة وبأهــداف مرحليــة .
اقتصاديــات املنطقــة ومنهــا العــراق .
لكــن تبقــى هــذه الخطــط واالهــداف
ث -مــن جانــب آخــر ،فــان ارتفــاع اإلنفــاق االقتصاديــة ضحيــة انعــدام التوافــق
عــى البنيــة التحتيــة يف البلــدان املتــررة الســيايس عــى بنــاء الدولــة  ،وبنــاء
مــن النــزاع (عــى ســبيل املثــال  ،العــراق) هــذا التوافــق هــو مســؤولية الحكومــة
قــد يقــود اىل توليــد آثــار جانبيــة إيجابيــة ومجلــس النــواب ،ففــي كالهــا تتشــارك
عــى االقتصاديــات املجــاورة  ،ويتضمــن «االحــزاب السياســية» يف ادارة الســلطات.
هــذا اإلنفــاق عــى مــا يطلــق عليــه البنــك وبالرغــم مــن ذلــك ،نجــد ان الحكومــة
الــدويل بـ(البنيــة التحتيــة املرنــة  softصاحبــة الصالحيــات االكــر يف صنــع
 ) infrastructureمثــل خدمــات اإلنرتنــت وتنفيــذ السياســات العامــة تتخــى عــن
ذات النطــاق الواســع والهاتــف املحمــول  ،تلــك الخطــط وال تعتمدهــا يف برنامجهــا
والتــي قــد تــرع مــن الوصــول اىل الخدمــة الحكومــي اال بجــزء يســر جــدا تربطــه
بالتزامــات ثانويــة للــوزارات القطاعيــة
والتســليم يف مجــاالت مثــل التعليــم املعنيــة بالسياســة االقتصاديــة ،وهــذه
والصحــة ،والخدمــات املاليــة .
االلتزامــات بعيــدة عــن اي رؤيــة
ج -يتوقــع البنــك الــدويل ان يحقــق اســراتيجية الصــاح االقتصــاد والتصــدي
العــراق منــو يف الناتــج املحــي االجــايل للتحديــات الكبــرة مــن قبيــل معــدالت
وفقــا ألســعار الســوق ( )%2.8عــام  ،2019و الفقــر والبطالــة ،وســيطرة االيــرادات
( )%8.1عــام  ، 2020و ( )%2.3عــام  .2021النفطيــة  ..الــخ .
ح -االنتعــاش الــذي ســيحصل عــام * مركــز الفــرات للتنميــة والدراســات
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هذا املطر من ذاك الغيم
كفاح محمود كريم
يعتقــد الكثــر مــن شــبيبة هــذا اليــوم خاصــة
أولئــك الذيــن أدركــوا إســقاط الواليــات املتحــدة لنظام
صــدام وحزبــه ،بــان مــا يحصــل يف البــاد وخاصــة
ظهــور الطائفيــة املذهبيــة والتفرقــة الدينيــة أو
اإلقصــاء العرقــي والقومــي بهــذا الشــكل املفــرط ،هــو
وليــد هــذه املرحلــة أي مرحلــة مــا بعــد تــويل معاريض
نظــام البعــث دفــة الحكــم ،وخاصــة األحـزاب الدينيــة
أو املذهبيــة ،التــي عاشــت وترعرعــت يف ظــل أو
أكنــاف مجموعــة مــن املــدارس واملعتقــات السياســية
ومنهاجهــا املعروفــة ،ابتــدا ًء مــن مدرســة الزعيــم ومقاومتــه الشــعبية مــرورا مبدرســة
البعــث وحرســه وجيشــه القومــي والشــعبي ،وانتهــا ًء مبــا أنتجتــه تلــك املــدارس مــن
تجــارب يتــم استنســاخها اليــوم ،واإلبــداع يف تطويــر أســاليبها مبختلــف مناهــج تلــك
املــدارس ومامرســات أنظمتهــا السياســية والقمعيــة والشــمولية ،تلــك املــدارس التــي
درســت مفاهيــم الســلطة الفرديــة والحــزب الواحــد وطــرق هيمنتــه واندساســه يف
كل مفاصــل الدولــة وزراعــة العيــون واآلذان يف كل دائــرة ومدرســة ووحــدة عســكرية
عــى طريــق جمهوريــة جــورج اورويــل يف روايتــه ( )1984حتــى غــدت الدولــة برمتها
عبــارة عــن منظومــة كامـرات للمراقبــة والتصنــت.
هــذه املــدارس والغيــوم الســود التــي ســادت ســاوات الع ـراق وأراضيــه بعــد
تأســيس مملكتــه بســنوات كرســت ثقافــة اقصائيــة وازدرائيــة مورســت مــن قبــل
معظــم ال ُّنظــم السياســية العراقيــة ضــد مكونــات دينيــة ومذهبيــة وعرقيــة
وبأشــكال مختلفــة ووســائل متعــددة ،باســتثناء فــرة قصــرة جــداً مــن الحكــم
امللــي ،وتحديــداً يف الســنوات األوىل لتأســيس اململكــة العراقيــة ،واىل حــدٍّ مــا مــدة
أقــر مــن حكــم الزعيــم عبــد الكريــم قاســم ،ومــا عداهــا ومنــذ انقلــب البعثيــون
وحلفاؤهــم عــى نظــام الزعيــم قاســم ،حكــم البعثيــون البــاد منــذ شــباط 1963
وحتــى إســقاطه يف نيســان  2003مــع وجــود فــرة قلقــة بــن  1963و  1968التــي
انقلــب فيهــا العــوارف عــى الحــرس القومي ،لكنهــم مل يختلفــوا يف نهجهم الســيايس
عــن ســابقيهم إال بالعناويــن واألســاء.
لقــد مورســت ضــد املكونــات (األصغــر) ســوا ًء أكانــت قوميــة أم دينيــة أم
مذهبيــة كل أنــواع اإلقصــاء باســتخدام وســائل دعائيــة اجتامعيــة ،تــزدري تلــك
املكونــات بفيــض مــن النــكات والطرائــف التــي تظهرهــا بشــكلٍ ســاخر أو منتقــص،
وتشــكك يف أهليتهــا ،بــل وتهينهــا يف نهجهــا الدينــي أو انتامئهــا العرقــي ،ونتذكــر
جميعــا طوفانــات والفكاهــات والقصــص أو الطرائــف املفربكــة التــي كانــت أجهــزة
املخابــرات وبعــض املؤسســات تقــوم بنســجها وإشــاعتها للتــداول بــن األهــايل،
وليــس ببعيــد عــن الذاكــرة تلــك التــي كانــت تســتهدف جنوبـاً (الــروك واملعــدان)
وازدرائهــم وإظهارهــم بأنهــم أُنــاس بدائيــون وأجــاف ،وشــاالً الكــورد والرتكــان،
الذيــن ينتقصــون مــن آدميتهــم ومواطنتهــم بأمنــاط مــن القصــص والنــكات املفربكة
التــي تظهــر إنهــم أغبيــاء وحمقــى ،وكــذا الحــال غربـاً مــع (الدليــم واملصالــوة) كــا
كانــوا يقولونهــا ،وإظهارهــم بالبخــل والحامقــة والتخلــف!.
يف حصيلــة ســنوات طويلــة مــن مامرســة هــذا الكــم الهائــل مــن ثقافــة االنتقــاص
واالســتهزاء ،تكلســت أمنــاط مــن الكراهيــة واالزدراء بــن املكونــات ،التــي تعرضــت
جميعهــا إىل هــذا النمــط مــن التســقيط واالســتصغار ،ســواء بــن الكــورد والعــرب،
أو بــن الســنة والشــيعة ،وبقيــة املكونــات ،ناهيــك عــن عقــدة ابــن املدينــة مــن
القــروي أو (الجريــاوي أو الكونــدي بالكورديــة) واعتبــاره دومــا منتقــص املدنيــة
ومحــط الســخرية ،مــا أنتــج مــع وجــود بيئــة صالحــة لتفعيــل هــذه األحاســيس
املكتظــة بالكراهيــة ،مــا نشــهده اليــوم مــن طائفيــة وعنرصيــة مذهبيــة وقوميــة
وحتــى مناطقيــة ،وصلــت إىل حــد اإلقصــاء والتذابــح والتكفــر ،بــل وشــن حــرب
مقدســة فيــا بينهــا ألتفــه األســباب ،ومــا يجــري اليــوم من عمليــات تطهــر مذهبي
وعرقــي يف املناطــق املختلطــة عمــل عــى إحــداث متزيق شــديد يف البنيــة املجتمعية
للســكان ،وهــذا مــا نشــهده اليــوم يف نينــوى واألنبــار وصــاح الديــن وأطــراف
بغــداد وشــال الحلــة وكركــوك وديــاىل ،مــا ينــذر بخطــر داهــم يضعنــا جميع ـاً
أمــام مســؤولية تاريخيــة ووطنيــة إزاء حــرب ســتحرق األخــر واليابــس ،ولــن تكون
نتائجهــا أفضــل مــن تلــك النتائــج التــي وصــل إليهــا البعثيــون وغريهــم يف تحويــل
العـراق إىل حفنــة تـراب ،وضيــاع فــرص ذهبيــة لتقدمــه وتطــوره ووجــوده.
وصدق من قال هذا املطر من ذاك الغيم!
{روايــة  1984التــي كتبهــا الــروايئ الربيطــاين جــورج اورويــل George Orwell
يف ســنة 1949م.
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حرية التعبري عن الرأي
عيل قاسم
تعــد حريــة التعبــر عــن الــرأي أحــد أهــم الحقــوق االنســانية التــي تكفلهــا
الدســاتري  ،يف الــدول الدميقراطيــة اوحتــى يف الــدول غــر الدميقراطيــة  ،وتؤكــد عــى
احـرام هــذا الحــق وعــدم املســاس بــه  ،ومصادرتــه أو التضييــق عليــه  ،ومــن يعمــل
خــاف ذلــك فأنــه يؤســس اىل االسســتبداد والدكتاتوريــة  ،وبنفــس الوقــت ال يجــب
ألحــد أن يتعســف يف اســتخدامه  ،كأن يتطــاول او يســب أويســقط ويحقراالخريــن
بحجــة مامرســة حقــه يف حريــة التعبــر .
أقــر االعــان العاملــي لحقــوق االنســان والعهد الــدويل للحقوق املدنية والسياســية،
ان حريــة التعبــر ليســت هامــة فقــط باعتبارهــا حقــا قامئــا بذاتــه وأمنــا ألنهــا رضورية
إذا مــا أريــد تحقيــق حقــوق االنســان اآلخــرى  ،فعــى املســتوى الفــردي تعــد أمــرآ
رئيســيا لتنميــة وكرامــة وحياة كل شــخص  ،من خالل تبــادل املعلومــات واألفكاربحرية
مــع االخريــن مــا يجعلهــم يشــعرون باالمــان اكــر وتحرتمهــم الــدول ألنهــم قادريــن
عــى التعبــر مبــا يــدور يف افكارهــم  ،امــا بالنســبة للــدول  ،فعــى املســتوى الوطنــي
فحريــة التعبــر رضوريــة للحكــم الرشــيد وللتقــدم االقتصــادي واالجتامعــي  ،كذلــك
تســاهم حريــة التعبــر وحريــة املعلومــات يف تحســن جــودة الحكومــة بســبل شــتى،
حيــث تضمــن مهمــة ادارة الدولــة يف ظــل الدميقراطيــة اىل االشــخاص االكــر كفــاءة
ونزاهــة  ،كــا تضمــن ان يتــم النظــر بدقــة يف اي سياســات او ترشيعــات مــن خــال
النقاشــات حــول القضايــا املطروحــة عــى الحكومــة (االفــكار التــي تــدور يف الشــارع) .
ينتمــي الحــق يف حريــة التعبـراىل كل شــخص وال يســمح بــأي شــكل مــن اشــكال
التمييــز  ،ويشــمل الحــق يف التعبــر الحــق يف نــر املعلومــات وحــق الحصــول عليهــا ،
وهــو غــر مقيــد بالحــدود الدوليــة ،ويشــمل الحــق يف التعبرياســتخدام اي من وســائل
االعــام ســواء أكانــت حديثــة او تقليديــة  ،وعــى الــدول ازالــة اي معوقات تحــول دون
حريــة التعبريومنــع احتــكار وســائل االعــام مــن قبــل الدولــة اواي رشكات خاصــة .
أن حريــة التعبــر ليســت مطلقــة وميكــن تقييدهــا عندمــا تتعــارض مــع الحقــوق
العامــة  ،فالقانــون الــدويل يعلــن أن حريــة التعبــر هــي القاعــدة وأن القيــود هــي
االســتثناء وانــه مســموح بهــا فقــط مــن اجــل حامية حقــوق او ســمعة االخريــن ،االمن
الوطنــي  ،النظــام العــام  ،االداب العامــة  ،الصحــة العامــة
مــن الواضــح ان عــدد مــن االنتهــاكات التــي تواجــه عــدد مــن نشــطاءحقوق
االنســان ،الصحافــة  ،املدونــن ،والنشــطاء السياســيني لها عالقة وثيقــة بالحق يف التعبري
 .كــا وأن لحريــة التعبــر عــن الــرأي دور هــام لعمــل املنظــات غــر الحكوميــة التــي
لهــا دور مفصــي يف حاميــة حقــوق االنســان وصيانــة الديقراطيــة وحكــم القانــون  ،ان
عــدم متكــن الصحافــة مــن مامرســة الحــق يف تبنــي االراء  ،والتحــاور حولهــا ومامرســة
حريــة التعبــر  ،بعيــدا عــن خطــر التقييــد املخالــف للقانــون الــدويل  ،ســوف مينــع
املنظــات والصحافــة مــن القيــام بعملهــا بشــكل فاعــل مــا يشــكل عائقــا امــام تقدم
املجتمــع .
ويف ســياق منظومــة الحريــة  ،تــأيت حريــة التعبــر التــي متنــح االنســان قــدرة عــى
التعبــر عــن آرائــه مــن دون تدخــل او تأثــر خارجــي  ،فلــه ان يقــول مــا يـراه رضوريــا
ومناســبا بحريــة تامــة  ،بــرط االنضبــاط بقواعــد وقيــم املجتمــع  ،فحريتــه تنتهــي
عنــد مســاحات االخريــن  ،فحريــة التعبــر ال تعنــي ان االنســان حــر يف مطلــق مــا يــود
التعبــر عنــه  ،وأمتــا هــو حــر بــرط ان اليكــون يف تعبــره مســاس بحريــة األخريــن
وكرامتهــم ومعتقداتهــم  ،اذ ان حريــة للتعبريالتجيــز الحــد قــول مــا ينقــص مــن كرامــة
اآلخريــن وحقوقهــم  ،وعليــه فــأن الحريــة ليســت فــوىض  ،وأمنــا هــي امتــاك االرادة
يف مامرســات تحتكــم اىل مــا يحتكــم اليــه املجتمــع مــن منظومــة قيــم وقواعــد  ،عــى
العكــس مــن الفــوىض التــي تعنــي ايضــا امتــاك االرادة يف مامرســة ال تحتكــم اىل مــا
يحتكــم اليــه املجتمــع مــن منظومــة قيــم وقواعــد .
ومــن محــددات منظومــة القيــم والقواعــد االخــاق والديــن والقانــون  ،فاالخــاق
متثــل منظومــة انســانية عامــة  ،والديــن ميثــل املنظومــات االنســانية الخاصــة املنفتحة
عــى قيــم الحضــارة االنســانية العامــة ،والقانــون ميثــل الصياغــات الراســمة ملســارات
حيــاة الجامعــات االنســانية ،امللزمــة ملــا يحقق الصالــح العــام  ،وان أختلفــت تفاصيلها
عنــد كل جامعــة انســانية اال انهــا يف صورنهــا املجملــة انســانية عامــة  ،فحريــة التعبــر
حــق اســايس لــكل انســان ليــس اليقافهــا او الحــد مــن التجــاوزات  ،ولكــن لجعــل
مامرســاتها منضبطــة بقواعــد املجتمــع ومحتكمــة اىل عقالنيتــه التــي تعنــي النظــر اىل
االمــور مبوضعيــة وانصــاف  ،اي اعطــاء كل ذي حــق حقــه  ،ومطالبــة كل مــن ترتــب
عليــه واجــب بادائــه  ،مــن أجــل كل هــذه االســباب اعــرف املجتمــع الــدويل بحريــة
التعبــر وحريــة املعلومــات كأحــد اهــم حقــوق اإلنســان .
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وضع املرأة والطفولة يف مناطق النزاعات املسلحة
د.عبد الواحد مشعل
يف زيــارات ميدانيــة ســواء عــن طريــق
الصدفــة أو لزيــارة مريــض أو مراجعــة
مستشــفى مــا  ،تجــد أمامــك حــاالت
محزنــة  ،والســيام أولئــك الذيــن يعيشــون
اضطرابــات نفســية وأزمــات اجتامعيــة ،
وقــد اســتوقفني مشــهد عندمــا رأيــت امــرأة
وأطفالهــا جالســون عــى األرض يف إحــدى
املستشــفيات  ،ويظهــر عليهــم الكثــر مــن
التعــب واالضطــراب وعنــد االقــراب منهــم
عرفــت أنهــم يعانــون مــن آثــار النزاعــات
املســلحة يف مناطقهــم وقــد اســتوقفني
حديــث بعــض األفـراد الذيــن باتــوا يتكلمــون
عــن حــاالت أخــرى مامثلــة ،وهنــا البــد مــن
الخــوض يف موضــوع يحتــاج اىل دراســة وبحث
عــن هــذه الحــاالت التــي أخــذت تنتــر يف
العــراق خــال الســنوات األخــرة واىل أيــن
وصــل الحــال بهــؤالء الذيــن يحتاجــون اىل
رعايــة نفســية واجتامعيــة مكثفــة للتخفيــف
مــن اآلثــار النفســية التــي وقعــت عليهــم
جــراء النزاعــات العســكرية ومــا احــداث
اإلرهــاب والعنــف يف نفــوس األطفــال
والنســاء مــن آثــار ال ت ـزال ترتاكــم  ،إن أكــر
األفــراد الذيــن يكونــون عرضــة ملثــل هــذه
االضطرابــات هــم األطفــال والنســاء  ،الن
هــذه الفئــات ال تتحمــل املشــاهد املفزعــة
التــي تحصــل أمامهــم أو مــن حولهــم .
لقــد أولــت العلــوم االجتامعيــة ويف
مقدمتهــا علــم النفــس واالنرثوبولوجيــا وعلــم
االجتــاع اهتاممــا متزايــدا يف الســنوات
األخــرة بقضايــا اإلنســان يف املناطــق التــي
تشــهد توتــرات وحــروب أهليــة ونزاعــات
مســلحة ســواء إلبعــاد أيدولوجيــة أو تحركهــا
عوامــل اقتصاديــة أو سياســية  ،ويعــد العـراق
مــن بــن البلــدان التــي شــهدت نزاعــات
مســلحة وظروفــا صعبــة والســيام بعــد ســنة
 2003ومــا شــهدته الســاحة العراقيــة مــن
رصاع ســيايس وأيدولوجــي ،ولعــل املرحلــة
التــي اجتاحــت فيهــا عصابــات داعــش
املحافظــات الغربيــة متثــل نقطــة جوهريــة
يف زيــادة معانــاة اإلنســان وخصوصــا املــرأة
والطفولــة ،نتيجــة مــا شــهدت تلــك املناطــق
مــن دمــار هائــل للبنــي التحتيــة واملرافــق
العامــة  ،ولعــل اخطــر تلــك النتائــج هــو مــا
تعــرض لــه اإلنســان مــن تحديــات نفســية
واجتامعيــة واقتصاديــة ألقــت بثقلهــا عــى
هــذا اإلنســان ،والســيام الحلقــات الضعيفــة
يف املجتمــع التــي أولهــا املــرأة والطفولــة
وكبــار الســن .
يبقــى اإلنســان الرأســال األهــم يف إي
إصــاح وتنميــة  ،لــذا ينبغــي االهتــام
املنتدى الدميقراطي العراقي العدد ( )81أيلول 2019

بــه ومعالجــة مشــكالته املختلفــة ،فكلــا
اســتطعت أن تأهــل إنســانا متكنــت مــن
تجــاوز اآلثــار التــي ترتكهــا األزمــات
والحــروب عــى املجتمــع .
إن العمــل عــى بنــاء املجتمــع ليــس باألمــر
الهــن ولكنــه أيضــا ليــس باألمــر الصعــب
إذا توفــرت النيــة الصادقــة واإلرادة الصلبــة
ونظمــت الحيــاة عــى وفــق قوانــن تعمــل
الســلطة التنفيذيــة عــى تنفيذهــا مبوضوعيــة،
إال أن حالــة التلكــؤ والضعــف يف هــذا
امليــدان ال ت ـزال تلقــي بضاللهــا عــى الواقــع،
وبســبب هــذه املعضلــة بقــي وال يـزال كثــر
مــن ابنــاء مجتمعنــا يعانــون الكثــر مــن
االمــراض النفســية ورمبــا ســتتعاظم هــذه
املشــكالت اىل فــرات قادمــة  ،إال إذا توفــرت
القناعــة لــدى صنــاع القـرار بتأهيــل اإلنســان
بصفتــه اداة التنميــة والتغــر .

ينبغــي2
إنشــاء هــذه
املستشــفيات عــى
ضفــاف األنهــار،
تحتــل
وأن
مســاحات خــراء
كبــرة .
 - 3يجــب عــدم
االســتهانة بالجانــب النفــي الن نصــف أو
أكــر مــن أســباب األم ـراض العضويــة مــن
جانــب نفــي .

 - 4ينبغــي عــى كل فــرد يف املجتمــع
العراقــي أن يعتــر نفســه بحاجــة اىل رعايــة
نفســية  ،وهــو أمــر طبيعــي بعدمــا مــر
املجتمــع بسلســلة مــن الحــروب واألزمــات
امتــدت لفــرة طويلــة اثــرت فينــا بدرجــة
إن االنتبــاه اىل الجانــب النفــي بــات او اخــرى .
امــرا ملحــاً يف املرحلــة الحاليــة ،
بصفتــه  - 5القيــام بحملــة إعالميــة واســعة
متغــرا مــن املتغــرات املؤثــرة يف األمــراض
النفســية املختلفــة  ،كــا أن اغلــب النــاس عــن طريــق اإلعــام الجديــد بوســائله
اليــوم يعانــون مــن ضغوطــات نفســية نتيجــة التــي هــي اصبحــت متاحــة للجميــع مثــل
لظــروف اقتصاديــة وأوضــاع اجتامعيــة صعبــة الفيســبوك ومواقــع االنرتنيــت وموقــع
ومعقــدة  ،فضــا عــا يعانيــه األفــراد مــن اليوتيــوب وتويــر والقنــوات الفضائيــة
توتــرات يوميــة  ،فالصحــة النفســية مــن وغريهــا تبــن للنــاس أن الحاجــة اىل الرعايــة
العوامــل األساســية التــي تجعــل الفــرد أكــر النفســية مطلــب أســايس مثلــه مثــل إج ـراء
اســتقرارا واعتــداالً وتفاعــا مــع الغــر ،فــا
تــزال العــادات االجتامعيــة تحــول بــن مــا الفحوصــات الطبيــة التــي يقــوم بهــا األفـراد
يشــعر بــه األفــراد مــن اضطرابــات نفســية بشــكل دوري أو يف فــرات مختلفــة ،وتبصــر
وعــدم إفصاحهــم عنهــا خوفــا مــن نعتهــم أبنــاء املجتمــع اىل أن مراجعــة الطبيــب
بالجنــون وغريهــا ،فــا ت ـزال ثقافتنــا يف هــذا النفــي ليــس عيبــا وليــس امــرا غــر
الجانــب قــارصة عــى الرغــم مــن أن األغلبيــة مألــوف ،والعمــل بجــد باســتبدال العادات
مــن النــاس يعانــون مــن هــذا الجانــب االجتامعيــة التــي تنظــر اىل الصحــة النفســية
بشــكل أو بآخــر ،وعليــه البــد مــن تقديــم مبنظــار ســلبي اىل ثقافــة جديــدة وعــادات
بعــض املقرتحــات لتطويــر الرعايــة النفســية اجتامعيــة تــرى انــه مــن اكتــال الشــخصية
يف مناطــق العـراق املختلفــة  ،فهــذه الظاهــرة وصحتهــا أن تأخــذ مجــاال يف مراجعــة
أخــذت تــزداد انتشــارا يومــا بعــد آخــر،
مســببة قلقــا متزايــدا لــدى األهــايل وبعــض العيــادات النفســية بــدال مــن الذهــاب اىل
الطــب الشــعبي واألفــراد الذيــن ميارســون
األوســاط الطبيــة واالجتامعيــة .
الســحر أو اســتخدام األســاليب الشــعبية يف
مقرتحات
العــاج .
 - 1ينبغــي إعطــاء الصحــة النفســية  - 6ينبغــي إعطــاء املناطــق التــي تعرضت
اهتاممــا متزايــدا يف املرحلــة الحاليــة  ،لإلرهــاب والعمليــات العســكرية اهتاممــا
وآليــة ذلــك إنشــاء مستشــفيات للصحــة كبــرا مــن اجــل تأهيــل اإلنســان فيهــا .
النفســية يف كل محافظــات العــراق مجهــزة
بأحــدث األجهــزة واملختصــن يف الطــب  -7ينبغــي وضــع آليــات حديثــة ملعالجــة
النفــي والتخصصــات كعلــم االجتــاع وعلــم أو تخفيــف الــرر أو الضغــوط لألفــراد
النفــس واالنرثوبولجيــا النفســية والخدمــة الذيــن يتعرضــون اىل مواقــف محزنــة .
االجتامعيــة .
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وصية زعيم لبناين فاسد عىل فراش املوت ألبنه ..
ابني الحبيب ..

د .إسامعيل رسول

هــذا انــا اليــوم عــى ف ـراش املــوت  ،وقــد افــارق الحيــاة خــال أشــهر أو أيــام ورمبــا ســاعات  ،إال ان بــايل مشــغول مبســتقبلك ومســتقبل
العائلــة مــن بعــدي ...
خــال أيــام معــدودة  ،ســأترك لــك الع ـرات بــل املئــات مــن العقــارات والســيارات واالمــاك وامــوال تقــدر مبئــات ماليــن الــدوالرات يف
الداخــل والخــارج …
فأنــا امضيــت أكــر مــن  25عامــا يف الســلطة أعمــل ليــا ونهــارا يف نهــب ورسقــة امــوال خزينــة الدولــة ودافعــي الرضائــب مــن اللبنانيــن ،
وال اخــاف عليــك مــن خســارة هــذه الــروة  ،فأنــت وأخوتــك خريجــي اغــى وارقــى مــدارس وجامعــات العــامل  ،وتتمتعــون مــن العلــم والخــرة
الكافيــة للمحافظــة عليهــا وإدارة رشكات وامــوال العائلــة ...
أال اننــي تركــت لــك يــا بنــي يش اكــر واعظــم مــن الــركات واالمــوال والعقــارات  ،واننــي نــادم اين مل يتســن يل الوقــت الــكايف ﻷعلمــك
كيفيــة أدارتــه والحفــاظ عليهــم  ..ومل يتســن يل ان *أعلمــك فنــون وأصــول النهــب  ،ولكــن خذهــا يــا بنــي مــع األيــام القادمــة...
لقــد تركــت لــك يــا بنــي حــزب ســيايس كبــر يف وطــن الفســاد  ،ومعــه أكــر مــن  200الــف رأس غنــم ســيبقونك يف الســلطة عنــد كل مناســبة
انتخابيــة وحزبيــة  ،ومســتعدون لإلنتحــار واشــعال البلــد مــن أجــل اصبــع إجــرك الصغــر  ،فواجبــك بــا بنــي الحفــاظ عــى هــذه األغنــام ..
تذكر يا بني ..
العــدو الحقيقــي ليــس الخصــم الســيايس الــذي تـراه يهاجمنــا ونهاجمــه يف وســائل االعــام واملنابــر  ،فــذاك الخصــم هــو حليفنــا اﻷول ولدينــا
معــه عـرات مــن املصالــح االقتصاديــة املتقاســمة واملشــركة الناجمــة عــن الفســاد يف هــذه الدولــة ..
تفــق عليهــا مــع خصمنــا الســيايس للحفــاظ عــى اغنامنــا
تذكــر يــا بنــي ان كافــة أﻷزمــات السياســية ليســت ســوى مرسحيــات ُم ٌ
واغنامهــم  ،وأخفــاء فســادنا وفســادهم يف هــذه الدولــة ..
يــا بنــي ال تــرك اي مناســبة وطنيــة  ،محليــة  ،قوميــة  ،عامليــة او دينيــة بــدون ان تــرز عضالتــك السياســية يف وســائل االعــام عــر تجييــش
اﻷغنــام  ،وأن اضطــررت اطلــق بعــض الشــعارات الطائفيــة التقليديــة ..
واطلــق مــع الشــعارات الطائفيــة بعــض الشــعارات التــي تدعــو اىل اصــاح ومكافحــة الفســاد  ،ولكــن إيــاك تنفيذهــا  ،فنحــن بحاجــة
للشــعارات الرنانــة للحفــاظ عــى النظــام الحــايل  ،والفســاد ملصالحنــا الشــخصية  ،واملشــاكل الحياتيــة كأزمــات الكهربــاء وامليــاه والنفايــات
وحقــوق املــرأة ﻹلهــاء النــاس عــن املشــاكل االساســية املنبثقــة عنهــا ..
العدو الحقيقي يا بني هم هوالء الذين يريدون االصالح ومكافحة الفســاد يف هذا الوطن  ,وعليك التصدي لهم بشــتى الوســائل ..
ارســل الزعــران مــن خرافنــا لتهديدهــم واإلعتــداء عليهــم جســديا  ،خونهــم يف الوســائل االعالميــة التــي تركتهــا لــك مــن التليفزيــون
والراديــو وصفحاتنــا عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي عــر نــر تقاريــر كاذبــة عــن عاملتهــم ملخابـرات خارجيــة ال تنــوي إال الــر يف لبنــان ،
لفــق لهــم التهــم امــام املحاكــم الوطنيــة التــي نتمتــع بنفــوذ واســع فيهــا ..
احــذر مــن ان تنــدم يف يــوم ال ينفــع فيــه النــدم  ،وتســتفيق فيــه الغنــم يف لبنــان عــى حقوقهــا ومسلســات الفســاد التــي نخرجهــا  ،ومتســك
بالنظــام الطائفــي فهــو ســاحك االخــر األوحــد الناجــح واألخــر ...
أســلمك امانة واوصيك ان تســلمها ألبنائك واحفادك ...
عشــت وعاشــت العائلة مع املذهب والذهب والدوالر .

