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د .تحسني العطار
ميــر العـراق مبنعطــف خطــر حيــث الحـراك الجامهــري الــذي ينشــد التغيــر الــذي
جــاء جـراء االخفاقــات الحكوميــة يف االداء عىل جميع املســتويات السياســية واالقتصادية
واالجتامعيــة  ،والتغيــر املنشــود ولــد بــارادة مجتمعيــة مخاضاتهــا مؤملــة فقدنــا فيهــا
الوقــت واملــال وحركــة التطــور نحــو بنــاء دولــة مؤسســات دميقراطيــة  ،وهــذه التنشــأة
املجتمعيــة الجديــدة الرافضــة للظلــم والخنــوع لــكل مــن يريــد التالعــب مبقــدرات
البلــد تعــاين مــن عــدم امكانيــة تحديــد اولوياتهــا وتوحيــد مطالبهــا مــا يجعلهــا عرضــة
لتحديــات املفســدين الذيــن يقللــون مــن اهميــة حراكهــم ويزعزعــون ثقتهــم بعــدم
جــدوى التغيــر .
وعــادة حينــا يتحــرك الضمــر الجمعــي نحــو تحقيــق التغيــر مــن خــال التظاهــر
واالع ـراض عــى سياســات الحكومــة حتــا ســوف ندخــل يف اجــواء وبيئــة مضطربــة
التعــرف لهــا قائــد وبذلــك ســوف تكــون ارض خصبــة ينتظرهــا راكبــو املــوج والنفعيــون
واملنســلخون مــن جســد الحكومــة بحجــة عــدم الرضــا ليعيــدوا الكــرة مــرة اخــرى مــن
ابــواب مختلفــة  ،لــذا اكــر مــا نخافــه يف حــال عــدم ادارة الحــراك بحــاس الثائــر
املنتفــض العفــوي وبضمــره ســوف يــؤول بنــا الحــال اىل نتــاج مشــوه متجــه نحــو
االنح ـراف والضيــاع .
حينــا يصــل الحــس املجتمعــي اىل حالــة الرفــض والخــروج مــن رشنقــة الخــوف
والــردد فاعلــم انــه وجــد ادوات التغيــر لكــن ليــس بالــرورة انــه قــادر عــى
اســتخدامها بشــكل صائــب او قــادر عــى ابرازهــا بتوقيتاتهــا واماكنهــا  ،ان مل تــرق
منــه عــى حــن غفلــة وتصبــح ادوات جارحــة ضــده  ،وهــذا ماحصــل مــع العديــد مــن
الثائريــن واملنتفضــن يف عاملنــا العــريب  ،وبالنتيجــة ســوف لــن تجــد املقــود مــع مــن هــز
الشــجرة مــن غصنهــا .
ميــر الحـراك الجامهــري الناشــد للتغيــر يف ايامــه االوىل مبرحلــة الغضــب والعنفــوان
التــي تنتــج فيــا بعــد فضــاء يســمح للحـراك يف اصــاح املنظومــة املجتمعيــة واعادتهــا
للحيــاة مــن جديــد بعــد ان قهــرت بالكبــت والفســاد وســؤ االدارة  ،فــان اســتطاع هــذا
الحـراك ان يلــج يف هــذا الفضــاء وينهــض باالمــة مــن بــن الــركام فســوف يكــون حـراكا
جامهرييــا منتجــا يدخــل موســوعة االصــاح  ،وال يتحقــق ذلــك اال بتوفــر الرؤيــة والعقل
والحكمــة والعلميــة .
ليــس بالــرورة ان ينخــرط يف الحــراك الجامهــري كل مكوناتــه املجتمعيــة مــن
مللــه ونحلــه  ،لكــن يبقــى الكثــر منهــم ميــارس دوره يف احــداث التغيــر مــن خــال
ادارة وجهــة بوصلــة االحــداث نحــو االهــداف واعادتهــا اىل مســاراتها حــال تشــتتها ،
وعــادة مــا ميــارس هــذا الــدور املهــم جــدا املؤسســة الدينيــة  ،واملجاميــع الفاعلــة مــن
قــادة الــرأي والنشــطاء املدنيــن وآخريــن ممــن لديهــم ادوات صياغــة البيــان الرصــن
والخطــاب املؤثــر مــن االعالميــن  ،وكل هــؤالء مكامــن لالمــان يف حركــة التغيــر مــن
دونهــم حراكنــا معــرض للمخاطــر .
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دعوة إليقاف تدهور أوضاع حقوق االنسان يف العراق
الدســتورية التــي كفلــت حريــة التجمــع والتظاهــر الســلمي
وحريــة الصحافــة واالعــام والنــر كــا ورد يف املــادة () 38
مــن الدســتور .
كــا تنامــى وتزايــد التجــاوز واالضطهــاد والعنــف والقتــل
ضــد اتبــاع الديانــات واملذاهــب مــن املســيحيني وااليزيديــن
والرتكــان والشــبك والصائبــة املندائيــن وغريهــم  ،حيــث يجري
تدمــر وتفجــر منازلهــم وعــدد مــن دور العبــادة ومنعهــم مــن
اداء شــعائرهم الدينيــة  ،مــا دفــع الكثرييــن منهــم للنــزوح
والهجــرة اىل مناطــق امنــة اوالتوجــه اىل خــارج الع ـراق .
وتتعــرض املــرأة العراقيــة اىل افضــع التجــاوزات واالنتهاكات
عــى حقوقهــا مــن خــال فــرض نظــام معــن عــى حياتهــا بــدءاً
مــن ملبســها وســلوكها وعقــد زواجهــا خــارج املحاكــم واكراههــا
عــى الــزواج املبكــر وانتهــا ًء باالتجــار بهــا كفصليــة وســلعة
تبــاع وتشــرى مبوجــب التقاليــد العشــائرية الســلبية .
اننــا يف املنتــدى العراقــي ملنظــات حقــوق االنســان ننظــر
بقلــق بالــغ للتصعيــد يف االنتهــاكات والتجاوزات الجســيمة عىل
حقــوق االنســان يف العـراق وندينهــا بشــدة  ،ونطالب مبحاســبة
مرتكبيهــا مــن أي جهــة كانــت  ،ونحمــل الحكومــة املســؤولية
الكاملــة لوضــع حــد لالنفــات االمنــي واالنســاين والحفــاظ عىل
حيــاة املواطنــن وحاميتهــم مــن أي انتهــاك وتجــاوز  ،من خالل
االرساع يف معالجــة الوضــع املــايل واالقتصــادي املتدهــور بوضــع
خطــة إســراتيجية متكاملــة للنهــوض باالوضــاع السياســية
واالقتصاديــة واالمنيــة واالجتامعيــة مرتبطــة بقيــم العدالــة
واملســاواة مــن خــال ترشيــع قوانــن رضوريــة ملحاربــة الفســاد
املــايل واالداري وترشــيد االنفــاق الحكومــي ومنــح األولويــة
باالهتــام للرشائــح االجتامعيــة الفقــرة والنازحــن واعادتهــم
اىل مناطــق ســكناهم املحــررة مــن االرهابيــن الدواعــش ودعــم
اعــادة اعــار بيوتهــم ومدنهــم واطــاق مرشوعــات التنميــة ,
هــذا اىل جانــب الحاجــة لنــر ثقافــة تنويريــة ترتقــي بالوعــي
العــام وتؤمــن انخـراط الجميــع مبســرة التصــدي لقــوى الظــام
التكفرييــه بعمــل مجتمعــي شــامل .

يشــهد العـراق تدهــوراً متصاعــداً يف أوضــاع حقوق االنســان
يف كل املجــاالت وعــى كافــة الصعــد وألســباب عديــدة ج ـراء
سياســة املحاصصــة و الطائفيــة السياســية بعــد زوال النظــام
الدكتاتــوري الســابق يف  ، 2003/4/9واحتــدام الـراع الطائفــي
والحــرب مــع الجامعــات اإلرهابيــة والدواعــش وظهــور
املليشــيات والعصابــات املســلحة والجرميــة املنظمــة وتصاعــد
انتهــاكات حقــوق االنســان بنطــاق واســع  ،والحرمــان مــن
الحريــات االساســية وانتشــار ظاهــرة الفســاد املــايل واإلداري
وهــدر املــال العــام وســوء اإلدارة واملحســوبية  ،وازديــاد
حــاالت القتــل والخطــف والنهــب والســلب للممتلــكات العامــة
والخاصــة .
و مــا زال املواطنــون املدنيــون يتعرضــون لحــاالت االعتقــال
واالحتجــاز التعســفي  ،وانتشــار عمليــات االختطــاف واالبت ـزاز
والقتــل شــملت فئــات عديدة كاألطبــاء والصحفيــن واملقاولني
واألجانــب وميســوري الحــال و تهديــد املواطنــن بــرك مناطــق
ســكناهم بدوافــع دينيــة او طائفيــة او عرقيــة وحــرق املنــازل
وتفجريهــا ألهــداف التغيــر الدميوغـرايف وإفــات مرتكبيهــا مــن
العقــاب  ،وارتفعــت ظاهــرة النــزوح والهجرة والتهجــر القرسي
بســبب احتــال تنظيــم داعــش االرهــايب ملناطــق واســعة مــن
العـراق  ،اضافــة اىل تدهــور الوضــع االمنــي واالنســاين واالوضاع
االقتصاديــة واملاليــة املتدهــورة  ،فقــد ارتفــع عــدد النازحــن
واملهجريــن حســب االحصــاءات املحليــة والدوليــة اىل () 3,2
مليــون شــخص وهــم جميعــا يعانــون مــن اوضــاع مأســاوية
صعبــة لقلــة الدعــم الحكومــي واملســاعدات الدوليــة  ،كل ذلــك
ادى اىل ارتفــاع عــدد طالبــي اللجــوء اىل الخــارج لرقــم قيــايس
غــر مســبوق خاصــة بــن رشيحــة الشــباب رغــم تعرضهــم
ملخاطــر الطريــق واملــوت يف البحــار  ،هــذا فضــا عــن طابــع
التعقيــدات التــي باتــت تواجــه طالبــي اللجــوء اىل جانــب مــا
يتعرضــون لــه مــن أعتــداءات اليمــن العنــري  ...دون وجــود
حلــول مناســبة يف االفــق .
وميــر االقتصــاد العراقــي بتدهــور ومــأزق خطــر نتيجــة
لتلــك السياســات القــارصة التــي اهملــت القطاعــات االنتاجيــة
وتشــغيل طاقــات العمــل حتــى غــدت االمــور اســرة النمــط
املنتدى العراقي ملنظامت حقوق االنسان
االســتهاليك الريعــي متســببة بالتدهــور الشــامل انعكاســا
لهبــوط اســعار النفــط وارتفــاع تكاليــف الحــرب مــع االرهابيـ
ـن املوقعون :
الدواعــش وتفاقــم ظاهــرة الفســاد والســطو عــى املــال العــام
وقــوت الشــعب مــن قبــل الفاســدين  ،وهــذا مبجملــه ادى
اىل  - 1الجمعية العراقيه لحقوق االنسان /بغداد
تراجــع املوجــودات املاليــة العراقيــة وانحســار فــرص التنمية
مع  - 2املرصد السومري لحقوق االنسان/هولندا
ـف
ـ
تضخــم ازمــة البطالــة وفقــدان الخدمــات الرضوريــة وتوق
والصناعــة  - 3الجمعيه الوطنيه لحقوق االنسان /بغداد
املشــاريع االنتاجيــة خاصــة يف مجــاالت الزراعــة
والتجــارة والســياحة  ،كــا يجــري التجــاوز عىل رواتــب املوظفني  - 4الجمعية العراقية لحقوق االنسان/امريكا
والعــال واملتقاعديــن واللجــوء اىل االســتدانة مــن البنــك الدويل  - 5منظمه حمورايب لحقوق االنسان
وصنــدوق النقــد الــدويل مــا يكلــف الدولــة فوائــد باهضــة عــى  - 6منظمة الدفاع عن حقوق االنسان/املانيا -اومريك
الديــون ومشــكلة جدولتهــا  ،ويفــرض رشوطــا تتجــه باالقتصــاد  - 7هيئــة الدفــاع عــن اتبــاع الديانــات واملذاهــب يف العـراق/
اتجاهــات تقــع مبحصلتهــا عــى كاهــل الرشائــح الفقــرة الهشــة  .هولنــدا -اربيل
ويف مجــال الحريــات العامــة والخاصــة فهنــاك تراجــع  - 8الجمعية العراقيه للمتقاعدين /بغداد
وتضييــق يف حريــة التعبــر عــن الــرأي والتظاهــر واالحتجــاج  - 9منظمة راستي لحقوق االنسان  /العراق
واالعتصــام املــدين ومالحقــة النشــطاء مــن املتظاهريــن  - 10جمعية الرافدين لحقوق االنسان يف العراق
واعتقالهــم وتعذيبهــم وتهديدهــم  ،ومخالفــة املــواد  - 11رابطة مدريب حقوق االنسان /بغداد
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املأساة واملهزلة يف عراق اليوم !
يعيــش ع ـراق اليــوم مأســاة ومهزلــة فعليــة
يف آن واحــد  ،يعيشــهام ال عــى خشــبة املــرح
وعــر ممثلــن فاشــلني  ،بــل عــى مــرح الحياة
اليوميــة للشــعب العراقــي املســتباح ،وشــخوص
هــذا املــرح الحــي سياســيو الصدفــة والزمــن
الــرديء والســوء  ،زمــن الــردة االجتامعيــة
واالنحــدار الحضــاري نحــو مســتنقع الرثاثــة
الفكريــة واالجتامعيــة والسياســية  ،عواقبهــا
تتجــى يف املزيــد مــن القتــى والجرحــى
واملعوقــن  ،املزيــد مــن النهــب والســلب
وتضخــم الحســابات يف البنــوك األجنبيــة رغــم
األزمــة املاليــة والنفطيــة  ،يف مقابــل املزيــد مــن
الفقــر والبــؤس والفاقــة الفكريــة والسياســية،
واملزيــد مــن األالعيــب والضحــك عــى ذقــون
الشــعب املنهــوب واملكــروب .

د .كاظم حبيب

الجعفــري واملالــي عــى رأس الحكومــة
العراقيــة لثــاث دورات وزاريــة حســب  ،بــل
كانتــا ومــا تــزاالن تكمنــان يف جوهــر النظــام
الســيايس الطائفــي القائــم  ،ومــا انتجــه مــن
محاصصــة طائفيــة مذلــة لهويــة املواطنــة،
باعتبارهــا الوليــد الرشعــي الرئيــي  ،وليــس
الوحيــد  ،لهــذا النظــام  ،ومنــه ولــد الفســاد
واإلرهــاب أيضــاً .

جامهـــر واســـعة
محروم ــة ومضطه ــدة
بســـبب الظلـــم
والفقـــر والتمييـــز
والتهميـــش  ،فئـــات
مـــن الربجوازيـــة
الصغ ــرة والربجوازي ــة
املتوســـطة التـــي مل
تعـــد قـــادرة عـــى تأمـــن عيشـــها وعملهـــا ،
فبـــدأت أوســـاط منهـــا بالهجـــرة  ،جمهـــرة
واســـعة و ُملهِمـــة مـــن فئـــة املثقفـــن
واملثقفـــات  ،هـــذا التحالـــف العفـــوي الـــذي
فرض ــه الش ــارع ب ــن ق ــوى مدني ــة  ،وبع ــض
القـــوى الدينيـــة  ،ميكـــن أن يلعـــب دوراً
أفض ــل وأوس ــع ش ــعبياً ل ــو تبل ــور بش ــعارات
سياســـية ذات طبيعـــة وأهـــداف دميقراطيـــة
ملموس ــة ت ــرع يف تغي ــر النظ ــام الطائف ــي ،
رغــم القلــق املــروع الــذي يصاحــب املوقــف
مثـــل هـــذا التحالـــف .
 .5وإزاء هــذا الوضــع ارتفــع صــوت الجميــع
بنــداء اإلصــاح ،ســواء أكانــوا حكامــاً  ،أم
قــوى معارضــة للحكــم  ،أم املرجعــي الدينيــة
الشــيعية إىل كانــت حتــى األمــس القريــب
مؤيــدة وداعمــة للنظــام الســيايس الطائفــي
ونحبــه الحاكمــة  ،التــي بــدأت تتحــدث عــن
املجتمــع املــدين ! .

عــى رئيــس الحكومــة وحزبــه وتحالفــه أن
والســؤال املهــم  :هــل العـراق أمــام شــخصية يدركــوا جميعــاً املســائل التاليــة :
قــادرة عــى اإلصــاح والتغيــر ؟ اإلجابــة
برصاحــة  :الشــعب العراقــي يواجــه شــخصية  .1تنامــي الوعــي االجتامعــي املناهــض
غــر ملتبســة  ،شــخصية مــن صلــب النظــام للحكــم الطائفــي الســيايس  ،ملــا تســبب بــه
الســيايس الطائفــي  ،ال يختلــف عــن رئيســيه يف مــن اجتيــاح واحتــال ومــوت وخ ـراب ودمــار
الحــزب والتحالــف الوطنــي  ،إذ إنهــا نســختان واســع وفقــر مدقــع لنســبة عاليــة مــن ســكان
متباينتــان ملضمــون طائفــي واســتبدادي واحــد ،العـراق  ،وفســاد هائــل  ،كــا إن انهيــار أســعار
إال يف مــا يحمــل مــن شــهادة عاليــة مل يســتفد النقــط الخــام زاد األمــر ســوءا ً.
منهــا يف إدراك إن الحيــاة علــم ومعرفــة  .2 ،اتســاع القاعــدة االجتامعيــة الشــعبية
وخوضهــا ال ميــت إىل الديــن ومذاهبــه بصلــة ،التــي مل تعــد قــادرة عــى العيــش يف ظــل هــذه
فالعلــم يشء  ،والديــن يشء آخــر  ،فمــن غــاص األوضــاع البائســة واملتدهــورة برسعــة فائقــة .
يف الديــن  ،ال كمســألة فرديــة  ،بــل يســتخدمه
يف السياســة ومــن موقــع املســؤولية  ،كــا  .3كــا مل يعــد يف مقــدور األحـزاب والحــكام
يفعــل اليــوم قــادة وكــوادر األحـزاب اإلســامية الحالــن  ،رغــم مناوراتهــم  ،االســتمرار بحكــم
السياســية العراقيــة  ،عندهــا ينــى العلــم البــاد بالطريقــة التــي حكمــوا فيهــا خــال
واملعرفــة والحكمــة كليــة  ،ويقــود املجتمــع الســنوات الـــ  12املنرصمــة .
إىل ذات العاقبــة املأســاوية التــي أوصلنــا إليهــا  .4ويف ظـــل هـــذه األوضـــاع بـــدأ يتشـــكل
رئيســاه الجعفــري واملالــي .
تحالـــف اجتامعـــي يف الشـــارع العراقـــي
مل تكــن مأســاة العــراق ومهزلتــه يف وجــود قوامـــه قـــوى اجتامعيـــة عديـــدة  ،منهـــا :

 .6ولكــن هــذه القــوى التــي تنــادي باإلصالح
متباينــة يف مــا بينهــا مبــا تريــده مــن عمليــة
اإلصــاح  ،هــل هــي عمليــة شــكلية ال تغيــر
للنظــام ومحاصصاتــه والــذي مل يعــد مقبــوالً،
أم عمليــة إصــاح جذريــة  ،مبعنــى التغيــر
الســلمي الدميقراطــي الفعــي للنظــام الســيايس
الطائفــي واملحاصصــة الطائفيــة باتجــاه إقامــة
الدولــة املدنيــة الدميقراطيــة التــي تعتمــد مبــدأ
املواطنــة وتبنــي املجتمــع املــدين الدميقراطــي .

مل يعــد يخفــى عــى أحــد مــا يجــري عــى
مــرح السياســة العراقيــة الداخليــة  ،حتــى
أشــد املتفائلــن الطيبــن والبســطاء مــن النــاس
أدركــوا املنــاورة  ،إن مــا يجــري بالع ـراق ليــس
ســوى عمليــة توزيــع أدوار بــن العبــن فاشــلني،
يعتقــدون بــإرصار األغبيــاء  ،بــأن الشــعب ال
يــدرك مــا يجــري  ،وأن السياســة بالنســبة لهــم
ليســت علـاً ومعرفــة وفنــا وحكمـ ًة  ،بــل هــي
اغتنــام الفــرص واللعــب عــى الوعــود الكاذبــة،
واالســتفادة مــن الوقــت لتعزيــز املواقــع
املهتــزة  ،إلبقــاء النظــام الســيايس الطائفــي
ومحاصصاتــه املخلــة بوحــدة الشــعب .
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يبــدو إن رئيــس وزراء العــراق مل يفقــد
البوصلــة اإليديولوجيــة الشــخصية  ،بوصلــة
حزبــه الفكريــة والسياســية  ،بخــاف مــا يعتقــد
بــه البعــض  ،فالرجــل أمــن أليديولوجيتــه ،ومل
يتزعــزع عنهــا قيــد أمنلــة  ،وال يــرى يف وعــود
اإلصــاح إال عبــور األزمــة التــي يعتقــد إنهــا
ســتحل بكســب الوقــت  ،وعبــور مطالبــة
املرجعيــة باإلصــاح عرب تشــكيلة وزاريــة ال تحل
وال تربــط  ،وعبــور املظاه ـرات واالعتصامــات،
واتهامهــا باإلخــال يف حركــة واشــغال النــاس،
وبالتــايل التوجــه ملعالجتهــا بأســاليب أخــرى
وإصــدار أوامــر رسيــة بســبل التعامــل معهــا!
إن الرجــل ال يخــى حزبــه  ،بــل يخــى عــى
النظــام الســيايس الطائفــي الــذي يقــوده حزبــه
وتحالفــه الوطنــي !  ،فهــو رجــل يعتقــد بــأن
الشــعب سيســمح لــه بهــذه املنــاورات البائســة
منــذ تســلمه للســلطة يف آب  ،أغســطس ،2014
وســيكف عــن املطالبــة مبــا يجــب أن يحصــل .

والحاكــم الجديــد  ،بتشــكيلته الوزاريــة
الجديــدة  ،التــي فيهــا عنــارص مهنيــة نزيهــة ،ال
يحــل مشــكلة طائفيــة النظــام  ،بســبب وقوفــه
إىل جانــب اإلصــاح الشــكيل والجــزيئ  ،مبتعــداً
بذلــك عــن اإلصــاح الجــذري  ،ويعتقــد أنــه
قــادر بذلــك عــى تجــاوز مطالــب الحــراك
املــدين الشــعبي واالعتصامــات الشــعبية! أرى
أنــه مل يتعلــم مــن دروس املــايض  ،ولــن يغفــر
لــه التاريــخ ! .
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حقوق اليتيم والدور املنتظر لحركة حقوق اإلنسان
د .تيسري عبد الجبار اآللويس
العراقيــات والعراقيــون  ،وجــدوا أنفســهم أمــام
ظــروف معقــدة  ،فتحــت يف وجودهــم اإلنســاين
جراحــات فاغــرة  ،فتعاظمــت مطالبهــم الحقوقيــة
يف دوامــات مــا جــرى عــى أرض العراق مــن حروب
وكــوارث بيئيــة وغريهــا  ،فوحدهــا حــرب الســنوات
الثــاين  ،التهمــت مئــات آالف اآلبــاء لتخلــف
مئــات آالف بــل ماليــن اليتامــى  ،فيــا جــاءت
حــاالت الحصــار ونقــص اســتثنايئ حــاد للــدواء
والغــذاء والحــروب الطائفيــة لتدفــع مبئــات آالف
أخــرى مــن اآلبــاء واألمهــات مولّــدة حج ـاً آخــر
مــن األطفــال فاقــدي اآلبــاء (اليتامــى) وفاقــدي
(العجــي  :املنقطــع فاقــد األم) ونســبة
األمهــات
ّ
أخــرى مــن فاقــدي األبويــن (اللّطيــم) ومثــل هــذا
حــاالت مجهــويل النســب واألبويــن ..
إنّ العنايــة باليتيــم  ،ليســت مجــرد عطفــاً
شــعورياً عابـراً  ،يُحتفــى بــه مبناســبة اليــوم العاملــي
لليتيــم (املصــادف عــادة مطلــع نيســان أبريــل)،
ولكــ ّن تلــك العنايــة والرعايــة تعنــي واجباتنــا
اإلنســانية تجــاه طفــل ينشــأ يف ظــروف قاســية
مــن دون وســطه أو أرستــه  ..وعراقيــاً القضيــة
تتســع لتكــون قضيــة جيــل بحجــم وصــل حــوايل
األربعــة ماليــن يتيــاً  ،وهــو الرقــم الــذي مــا
زال ميعــن يف ضغوطــه الحــادة االســتثنائية بســبب
مــن اســتمرار أســس دفــع أطفــال آخريــن إىل عــامل
التيتــم وبســبب تدهــور إمكانــات املعيلــن الهزيلــة
وضعــف فــرص الرعايــة الرســمية واملؤسســية
لليتامــى .
إنّ تلــك الحــاالت مــن البهرجــة اإلعالميــة التــي
نراهــا يف اليــوم العاملــي أو العــريب لليتيــم ال ترقــى
عــن أن تكــون مجــرد اســتعراضات عابــرة ورمبــا
تربعــات ال تصــل حجــم الكارثــة واتســاعها ،ومــن
هنــا فــإنّ املطالبــة بفتــح صنــدوق مخصــوص عــى
املســتويني الحكومــي والشــعبي باســم صنــدوق
اليتيــم  ،يبقــى عراقيـاً رضورة قصــوى بســبب مــن
حجــم هــذه الظاهــرة اإلنســانية األليمــة ومطالبهــا
الكبــرة .
واليتيــم مــن قبــل ومــن بعــد يبقــى بحاجــة ألن
يــرى ويلمــس ويحيــا تفاصيــل الحنــان والرعايــة
املجتمعيــة التــي قــد تســد جانبــا مــن مشــاعر
الفقــد يف وقــت ال يوجــد مــن يعــوض عــن األبوين..
وطبعــا ميكــن لتلــك الرعايــة أن تزيــح أيــة فرصــة
لنشــوء ردود فعــل ســلبية نتيجــة طابــع اإلحســاس
باإلهــال  ،أو عــدم الكفايــة يف االســتجابة ملعــاين
الحاجــات الروحيــة واملاديــة لليتيــم .
ـي أو اللطيــم) هــو
حقوقيـاً فــإنَّ (اليتيــم  ،العجـ ّ
كائــن جــاء إىل الحيــاة مبســؤولية والديــه .ولكــن
مــاذا عندمــا تكــون ظــروف البــاد العامــة هــي
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التــي أخــذت منــه والديــه كــا بالحــروب الخارجية
والداخليــة وكــا بظــروف العيــش ومــا تجابههــا
مــن كــوارث ونــوازل مثلــا حــاالت املجاعــة
ووطــأة الفقــر بخاصــة هنــا الفقــر املدقــع الــذي
ظهــر يف العــراق يف الســنوات املنرصمــة بنســب
ليســت قليلــة بــل مؤثــرة أودت بحيــوات مواطنات
ومواطنــن  ،لعــدم متكنهــم مــن الحصــول عــى
الــدواء والغــذاء الكافيــن ويف الوقــت املناســب ! .
بهــذا التســاؤل  ،نؤكــد مســؤولية املجتمــع
الرســمي والشــعبي عــن توفــر العنايــة والرعايــة
اإلنســانية بــكل تفاصيلهــا  ،ســواء بتوفــر الحاجــات
املاديــة لليتيــم عــر دعــم معيلــه  ،أم بتوفــر البيئــة
الروحيــة املناســبة  ،والبــد بالخصــوص مــن إيجــاد
بيئــة صحيــة محصنــة ضــد حــاالت الفســاد ومــا
يكتنفهــا مــن جرائــم االبتــزاز مبــا يوفــر مبدئيــاً
دفء الرعايــة ومــا فيهــا مــن الحــب والحنــان
وســامة القلــوب و الضامئــر مــن اشــكال أم ـراض
األنفــس ومبــا رمبــا يوجــد بديــا يقــرب مــن أجــواء
العائلــة التــي بــات اليتيــم يفتقدهــا .
والقضيــة ال تقــف عنــد الرعايــة الصحيــة
والنفســية كــا ارشنــا للتــو  ،بــل تتســع ملتابعــة
وســائل الحاميــة مــن خطــر أشــكال االســتغالل،
كاإلســتغالل الجنــي أو الدفــع باليتامــى يف اتجــاه
دروب الجرميــة كــا باألنشــطة غــر املرشوعــة مثــل
تجــارة املخــدرات ومــا مياثلهــا مــن جرائــم .
ونتذكــر هنــا مــن أبــرز حقــوق الطفــل اليتيــم
تلــك التــي تتجســد يف توفــر فــرص تعليمــه مبــا
يفــي لتخريجــه مواطن ـاً صالح ـاً ميكنــه املســاهمة
يف التصــدي ملــا يجابهــه يف حياتــه وملــا يقــع عليــه
مــن واجبــات تجــاه املجتمــع  ،ولرمبــا كانــت أمــوال
اليتامــى ســواء التــي ورثوهــا أم تلــك األعــرض يف
نســبتها واألكــر بوجودهــا أمــوال فق ـراء اليتامــى
املتأتيــة مــن مصــادر مؤسســية متنوعــة  ،أقــول
عــن تلــك األمــوال بــرورة توافــر حــق اليتامــى يف
واجــب حاميتهــا مجتمعيــا قانونيــا بوصــف األمــر
حقــاً نوعيــا إنســانيا يُبعــد اليتامــى عــن حــاالت
اســتغاللهم برسقــة أموالهــم ســواء فرديـاً أم جميعــا
يف مؤسســات رعايتهــم .
إن رعايــة اليتامــى ال تقــف عنــد حــدود الحقوق
الفرديــة الخاصــة  ،مــن حاميــة أموالهــم ،وحظــر
حــاالت القهــر والحرمــان أو حــق إكرامهــم روحيــا
ماديــا ولــن تقــف عنــد حــق اإليــواء واإلحســان
واإلطعــام وكأنهــم شــحاذو طرقــات يذرعونهــا تيهـاً،
فرعايــة اليتامــى تتســع لتكــون وتتجســد يف رســم
اسـراتيجية بنــاء أجيــال مســتعدة أن تكــون فاعلــة
يف البنــاء املجتمعــي مســاهمة يف مســرة التنميــة
مــن دون مشــاعر التمييــز والفقــد والعــوز وبعيــداً

عــن الوقــوع ضحايــا
االبت ـزاز والجرميــة .
فهــل تعرفنــا إىل
القوانــن والترشيعــات
املخصوصــة باليتيــم؟
وهــل أوجدناهــا ؟
تــم تفعيلهــا ؟
وهــل ّ
ومــا هــي أدوار الفعــل
املؤســي الرســمي واملجتمعــي ملعالجــة الظاهــرة؟
ـم النظــر لرتتيــب األهميــة واألولويــة يف
وكيــف تـ ّ
إطــار حركــة حقــوق اإلنســان ؟ هــل تــم النظــر إىل
األرامــل ؟ هــل تــم الربــط بــن بقايــا العائلــة بعــد
فقــد املعيــل وقوانــن املجتمــع والدولــة بشــكل
تــم تخصيــص املعالجــات العلميــة
ســليم ؟ هــل ّ
املوضوعيــة ســواء مبراكــز البحــوث أم بالدراســات
الجامعيــة ؟ وهــل باألصــل توجــد إحصــاءات جديــة
مســؤولة وســليمة ووافيــة للظاهــرة ؟ مــا طابــع
تلــك اإلحصــاءات ؟ هــل يوجــد فيهــا تفاصيــل
تخــص األوضــاع الصحيــة والنفســية الروحيــة
وهويــة املشــكالت وتسلســل وجودهــا ؟ وهــل
توجــد بالفعــل خطــط مناســبة تتنــاول الظاهــرة ؟.
إن (اليتيــم) عالمــة إنســانية قاســية تــرخ
بوجــه مجتمعاتنــا  ،أنْ أوقفــوا الحــروب العبثيــة،
وأنْ أوقفــوا ســطوة املافيــات ومتــدد أخطبوطهــا يف
ثنايــا الوجــود املجتمعــي مســتغلة الفئــات الهشــة
وأولهــا اليتامــى  ..وأن تبنــوا مؤسســات الرعايــة
وأصلحــوا شــأنها  ،فهــي بوابــة خطــرة تســتولد
الجرميــة واملجرمــن إن مل تكــن عليهــا عــن املجتمــع
والدولــة  ..ولعــل أبــرز أعــن املجتمــع هــي أعــن
املنظــات املتخصصــة الحقوقيــة وأدوارهــا املبارشة
التــي تلتحــم باليتامــى وبواقعهــم ومبــن يــرف
عــى مســار حيواتهــم .
إننــي أدعــو كل منظــات حقــوق اإلنســان
لتأخــذ عــى عاتقهــا هــذي املهمــة بأولويــة
وأهميــة تتناســب وحجــم القضيــة  ،وأدعــو ليكــون
يف كل مؤسســة حكوميــة نســبة ماليــة تدفعهــا
لرعايــة اليتامــى ومــا ينــدرج يف إطارهــم  ،تعب ـرا
عــن املســؤولية املجتمعيــة العامــة تجــاه الظاهــرة،
وللتشــكل مؤمتـرات بحثيــة علميــة تــدرس الظاهرة
يف ضــوء إحصــاءات دقيقــة مدروسســة املفــردات
يك ميكــن ملجتمعاتنــا أن تقــول  :إنهــا رعــت اليتيــم
مبســتوى املســؤولية والجديــة وبســامة التفكــر
وفلســفته وإجراءاتــه ..
وتحيــة لحركــة حقوقيــة تتبنــى هــذه القضيــة
االســتثنائية بهويــة وطابــع نوعــي مســتقل يرتقــي
ملســتوى الجــرح الفاغــر لهــا .
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دعوة للتعرف عىل الديانة االيزيدية والحوار مع أهلها
زهري كاظم عبود
بالرغــم مــن التواجــد الفعــي لاليزيديــن
يف مناطــق متعــددة مــن كوردســتان العراق،
وكونهــم متفاعلــن مــع أبنــاء هــذا الوطــن
عربــا وكــوردا وتركــان وبقيــة املكونــات
الجميلــة  ،ومــع كل مــا كتبــه التاريــخ املزور
واملشــوه عنهــم  ،ومــع كل تلــك التضحيــات
التــي قدمهــا املجتمــع االيزيــدي ويتــرف
بهــا التاريــخ العراقــي والكوردســتاين  ،إال
أنهــم بقــوا أرسى تلــك الصفحــات التــي
شــوهت عالقتهــم بأالخــر  ،وزاد األمــر
تعقيــدا ســكوتهم حتــى عــى الحكومــات
العراقيــة منــذ قيــام الحكــم الوطنــي حتــى
اليــوم  ،فلــم تكــن لهــم حقــوق املواطنــة
الحقيقيــة  ،ومل تكــن الحكومــات املتعاقبــة
تعــرف بهــم كديانــة قامئــة يؤمــن بهــا
نصــف مليــون إنســان عــى اقــل تقديــر
يف العــراق  ،ومل تنصفهــم أو تشــر لهــم
جميــع الدســاتري التــي صــدرت  ،ومل تظهــر
أيــة ردة فعــل حتــى ضــد التخرصــات
واألكاذيــب والتزويــر الــذي مارســه بعــض
الكتــاب واملتعلمــن وضعــاف النفــوس ضــد
حقيقتهــم وديانتهــم .
وإزاء هــذا الحــال واســتمرار محنــة
االيزيديــن وتهميــش مناطــق ســكناهم مــن
قبــل الســلطات التــي تعاقبــت والتــي كانــت
تنظــر لهــم عــى الــدوام نظــرة دونيــة ،
ســيطرت هــذه النظــرة عــى عمــوم املجتمع
العراقــي  ،وتعدتــه إىل رجــال الديانــات
األخــرى مــن املســلمني بــكل مذاهبهــم ،
ومــن املســيحيني وحتــى مــن املندائيــن وان
كانــوا ال يقلــون عنهــم تهميشــا وظلــا .
اليــوم متــر عــى االيزيديــة اكــر محنــة يف
تاريخهــم القديــم والحديــث  ،وحيــث أن
كل املحــن واملجــازر التــي طالتهــم ســابقا
كانــت تتعــرض إىل حياتهــم وحاللهــم أو
مقدســاتهم ،إال أن محنتهــم اليــوم تكمــن
يف تعــرض بناتهــم إىل الســبي واالختطــاف
القــري واالمتهــان اإلنســاين  ،وتعرضــت
حياتهــم للمــوت بأشــكاله البشــعة ،
وممتلكاتهــم للنهــب والســلب وصــودرت
أراضيهــم ومحاصيلهــم ومواشــيهم ،
ودفعهــم الحــال إىل الهجــرة واللجــوء ســواء
إىل مــدن قريبــة منهــم يعيشــون فيهــا يف
مخيــات التقيهــم بــرد الشــتاء والحــر
املنتدى الدميقراطي العراقي العدد ( )45نيسان 2016

الصيــف  ،والميكــن أن يســتمر العيــش فيهــا
بكرامــة  ،منقطعــن عــن أعاملهــم ومــوارد
رزقهــم  ،أو اللجــوء إىل دول أوربــا عــر
مســالك وبحــار وطــرق خطــرة للغايــة
وتعــرض ســالكيها ملخاطــر املــوت وهــو مــا
حصــل ألعــداد ليســت قليلــة منهــم .
وبالرغــم مــن إن الدســتور العراقــي
الصــادر عــام  2005تعــرض إىل ذكرهــم
باســتحياء  ،فــان النظــرة الخاطئة واملشــوهة
عنهــم لــدى املجتمــع العراقــي هــي الغالبــة
مــع وجــود انفتــاح ووعــي ثقــايف ال يســتهان
بــه داخــل أو خــارج العــراق يف الفــرة
األخــرة .
ضمــن هــذه الظــروف كان ملوقــف وتفهم
بعــض مــن القيــادات الدينيــة لحقيقــة
الديانــة االيزيديــة  ،ومعرفــة قيمهــم
ومقدســاتهم وأعرافهــم  ،وحقيقــة إميانهــم
باللــه الواحــد األحــد  ،األثــر األكــر يف خلــق
فســحة مــن األمــل يف التقــارب والتحــاور،
والعمــل عــى مســح كل مــا تعلــق بهــم مــن
تخرصــات ال اثــر لهــا يف الحيــاة وال صحــة لها
يف مامرســتهم طقوســهم الدينيــة وأعرافهــم .
املطلــوب اليــوم وااليزيديــة تتعــرض إىل
أبشــع صفحــة يســجلها التاريــخ العراقــي
عنهــم  ،ومــع زيــادة هجــرة الشــباب وفـرار
العوائــل مــن بيوتهــا وأماكــن ســكناها بحثــا
عــن األمــان والســام واالســتقرار والكرامــة ،
نجــد أن الحــوار بــن كل الديانات املتعايشــة
بأمــان يف العـراق رضوري وواجــب  ،كــا أن
التقــرب مــن االيزيديــة ومعرفــة القواســم
اإلنســانية املشــركة ميهــد الطريــق للتنويــر
الدينــي واالجتامعــي  ،ويســاهم يف رفــع
الغشــاوة عــن أعــن البعــض ممــن التبــس
عليهــم التقييــم واملوقــف  ،وممــن انطلــت
عليهــم أكاذيــب املغرضــن ومــرىض النفوس،
وقــد يســاهم يف مــداواة بعــض مــن ج ـراح
االيزيديــن التــي باتــت عميقــة أكــر مــن
ســابقها .
وحتــى نبــدأ بصفحــة جديــدة مــن الحيــاة
العراقيــة املشــركة ينبغــي علينــا أن نبنــي
عالقاتنــا بالثقــة املتبادلــة واالحـرام وقبــول
األخــر  ،وان نجــد األرضيــة والقواســم
املشــركة التــي تجمعنــا  ،ونســعى إلظهــار

جميــع التوافقــات
التــي تشــرك فيها كل
الديانــات اإلنســانية ،
وان تكــون املحبــة
والســام الغطــاء
يغطــي
الــذي
مســاحة الحــوار ونســعى جميعــا لصيانتــه
وحاميتــه .
أن بــث الوعــي يف املجتمــع لتغيــر
نظرتــه الدونيــة والســلبية تجــاه أهــل
الديانــات العراقيــة األخــرى واقــع تعيشــه
األغلبيــة واألكرثيــة مــن أبنــاء العــراق ،
والصفحــة الجديــدة مــن الحيــاة العراقيــة
تدعونــا باإلضافــة إىل تأســيس ثقافــة قبــول
األخــر واحرتامــه إىل املزيــد مــن التمســك
بقيــم الســام واملحبــة والدعــوة للخــر ،
وهــذه الميكــن توفريهــا معــامل تتوفــر النيــة
الصادقــة والعــزم عــى الــروع بكتابــة
هــذه الصفحــة .
االيزيديــن أكــر مــن غريهــم بحاجــة لهــذا
التقــارب والحــوار  ،للظــروف الســلبية التــي
مــرت عليهــم  ،وللفرمانــات التــي طحنتهــم
ومزقــت وجودهــم  ،وبالتــايل عزلتهــم عــن
املجتمــع  ،وقتلتهــم دون وجــه حــق ،
وحيــث أن جميــع الديانــات تدعــو لإلصــاح
والخــر واملحبــة والتســامح والســام ،
لــذا فأنهــا تشــرك جميعــا يف ظــل األميــان
والتوحيــد بقيــم مشــركة تصلــح ألن تكــون
القاعــدة التــي ميكــن تأســيس مبــدأ الحــوار
والتقــارب بــن جميــع أهــل الديانــات يف
العــراق  ،وان تكــون الحقــوق والحريــات
متســاوية بــن العراقيــن بغــض النظــر عــن
الديــن والقوميــة واألصــل والجنــس .
هــي دعــوة للتقــارب والســام واملحبــة
بــن مكونــات عراقيــة وإنســانية يؤمــن
بهــا املاليــن مــن البــر  ،هــذا التقــارب
واللقــاء يزيــد مــن قيــم وأوارص التقيــد
باحـرام األخــر  ،وان االختــاف بــن األديــان
واملذاهــب الميكــن أن يكــون ســببا يدعــو
للمــوت بــأي شــكل مــن األشــكال .
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يف أثنــاء جلســة برملانيــة انعقــدت مؤخـراً  ،تحــدث النائــب عــن التيــار الصــدري
ماجــد الغ ـراوي بأســلوب اســتفزازي ميتلــئ بالســخرية والعدائيــة ،قائــا “ :إنَّــهُ
ميكــن ســبي األيزيديــات وتوزيعهــن عــى املعتصمــن أمــام املنطقــة الخ ـراء”،
باإلشــارة إىل اعتصــام أنصــار التيــار الــذي ينتمــي إليــه  ،وقــد تناقلــت وســائل
ـص الحــوار الــذي جــرى بــن النائــب والســيدة فيــان دخيــل
التواصــل االجتامعــي نـ َّ
يف تلــك الجلســة  ،مــن دون إيـراد مــا ينفــي الواقعــة  ،يف وقــت اقتــر الــرد عــى
ذاك الخطــاب بالتســاؤل “ :عــن نوعيــة العقليــة التــي يحملهــا النائــب الغ ـراوي
وأمثالــه مــن املنتمــن إىل أجنحــة اإلســام الســيايس وأحزابــه الطائفيــة  ،تجــاه
املكونــات امله َّمشــة مــن أتبــاع الديانــات غــر املســلمة عامــة واأليزيديــن خاصــة”.

احيــا الكــورد الفيليــون مبحافظــة الســليامنية عــر
يــوم االثنــن ( )2016-4-4الذكــرى الســنوية السادســة
والثالثــن ليــوم الشــهيد الكــردي الفيــي عــر اقامــة
مراســم تأبينيــة تخللهــا القــاء الكلــات والقصائــد التــي
عــرت عــن حجــم الجرائــم والظلــم الــذي ســاقه النظــام
البعثــي الصدامــي املبــاد عــى هــذه الرشيحة يف ســجون
نقــرة الســلامن وســجن ايب غريــب والفضيليــة وســجون
تكريــت والحلــة والرمــادي والف ـرات االوســط والبــرة
وكركــوك  ،ال لشــيئ ســوى متســكها بانتامئهــا لقوميتهــا
الكورديــة وعــدم التطــوع يف صفــوف الجيــش الشــعبي
واالفــواج الخفيفــة  ،وقــد وصــل عــدد الشــهداء اىل اكــر
مــن عــرة آالف شــاب استشــهد معظمهــم باالســلحة
الكيمياويــة والغــازات الســامة .

إنّنــا يف املرصــد الســومري لحقــوق اإلنســان  ،نالحــظ اســتمرار ذات النهــج
االســتعاليئ لقــوى اإلســام الســيايس الطائفيــة  ،مبــا يتضمنــه مــن متييــز وإجحــاف
بحــق جميــع بنــات وأبنــاء املكونــات القوميــة والدينيــة واملذهبيــة  ،ومبــا يثــره
مــن مامرســات يتأســس خطابهــا عــى منطــق الحقــد والكراهيــة ومحاولــة إذالل
اآلخــر وتحقــره وعــدّ ه مواطنـاً مــن الدرجــة الثانيــة بــل محاولــة معاملتــه بدونيــة
العبوديــة واســتباحة وجــوده اإلنســاين وســلبه حقوقــه وحرياتــه  ،هــذا فضــا عــن
الثقافــة الذكوريــة وطابــع االســتعالء فيهــا ودونيــة النظــر إىل املــرأة وحرصهــا
باالســتعباد الجنــي  ،عــر إســقاط القدســية الدينيــة عــى تلــك الفلســفة مــن جهــة
واســتغالل العنــف يف مامرســة البلطجــة واالســتبداد .
ـس هــذا التفكــر ومــا يــؤدي إليــه مــن نهــج خطــر دفــع
إنَّنــا إذ نش ـخ ُّص أسـ َّ
دامئ ـاً إىل ارتــكاب جرائــم إرهــاب تقــع عــى كواهــل أبنــاء املكونــات املهمشــة ،
ننبــه عــى مخاطــر التهــاون تجــاه مثــل هــذه الرؤيــة ومتريــر مــا يُرتكــب يف ضوئهــا،
مــن دون مســاءلة ومــن دون اتخــاذ اإلج ـراءات القانونيــة بأشــد صورهــا وأقواهــا
حســاً  ..ونحــن يف مرصدنــا الحقوقــي نديــن تلــك الترصيحــات وذاك الخطــاب
املــريض العنــري ومــا ينطــوي عليــه مــن اجـرار فلســفة تكفرييــة ماضويــة بأســس
منهجهــا الطائفــي ومــا يتقيــأه مــن آســن األقــوال واملامرســات  ..ونطالــب الربملــان
وكتلــة النائــب باالعتــذار مــن الشــعب العراقــي ومــن األيزيديــن وبإدانــة مــا
جــرى بوصفــه اعتــداء عــى الدســتور ومــا كفلــه لجميــع املواطنــات واملواطنــن
واملكونــات العراقيــة كافــة بــا متييــز  ..وبوصــف مــا جــرى ميثــل جرمي ـ ًة واعتــدا ًء
ســافراً عــى حقــوق النســوة العراقيــات وكرامــة املــرأة إنســاناً يحيــا بكامــل الحقــوق
ومببــدأ املســاواة واإلنصــاف والعــدل  ..ونؤكــد هنــا مطالباتنــا املتكــررة باتخــاذ أشــدّ
اإلجـراءات التــي تنســجم والقوانــن الدســتورية بوجههــا الحقوقــي ومــا كفلتــه مــن
حقــوق بالتأســيس عــى مبــدأ املســاواة بــن املواطنــن وحظــر التمييــز بــكل أشــكاله
بخاصــة القائــم عــى أســاس الجنــس أو االنتــاء الدينــي و\أو القومــي .
النــر لحركــة حقــوق اإلنســان يف دفاعهــا عــن حقــوق العراقيــات والعراقيــن
كافــة وهــم يحيــون يف ظــال مبــادئ العــدل واملســاواة وكامــل مــا نصــت عليــه
إعالنــات حقــوق اإلنســان األمميــة وقوانينهــا كافــة  ،ولتعلــو مبــادئ حقــوق
التعايــش الســلمي املتســاوي القائــم عــى خيــار تقريــر املصــر حقـاً ثابتـاً راســخاً يف
الع ـراق الفدي ـرايل املنشــود .

املرصد السومري لحقوق اإلنسان
الهاي هولندا 2016 \ 04 \ 02
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بــدات املراســم التــي دأبــت منظمــة الكــورد الفيليــن
يف محافظــة الســليامنية عــى اقامتهــا ســنويا بالوقــوف
دقيقــة صمــت حــدادا عــى ارواح الشــهداء واشــعال
الشــموع والقــاء الكلــات التذكاريــة والقصائــد التــي
عــرت عــن جانــب مــن املــأيس والويــات التــي تعــرض
لهــا الكــورد الفيليــن عــى ايــدي جــاوزة النظــام املبــاد
والتــي مازالــت اثارهــا شــاخصة لحــد االن ،دون ان تقوم
الســلطات املعنيــة يف حكومتــي املركــز واالقليــم  ،بازالــة
االجــراءات التعســفية واعــادة حقوقهــم املغتصبــة،
عــى الرغــم مــن صــدور ق ـرار مــن املحكمــة الجنائيــة
العراقيــة عــام  2010باعتبــار مأســات الكــورد الفيليــة
جرميــة ابــادة جامعيــة (جينوســايد) .
ودعــا ابنــاء هــذه الرشيحــة املظلومــة بهــده املناســبة
كل الجهــات ذات العالقــة ببــذل الجهــود لتفعيــل
اآلليــات لتنفيــذ القــرارات الصــادرة إلعــادة حقــوق
املواطنــة لهــم وتعويضهــم ماديــا ومعنويــا عــن الجرائــم
التــي تعرضــوا لهــا ج ـراء السياســات الشــوفينية لنظــام
البعــث املبــاد  ،مــن مصــادرة اموالهــم املنقولــة وغــر
املنقولــة وســحب الجنســية العراقيــة عنهــم وتهجــر
مئــات الــاف منهــم دون وجــه حــق  ،عاديــن جرميــة
االبــادة الجامعيــة بحــق الكــورد الفيليــة وتهجريهــم
القــري وســلب مواطنتهــم العراقيــة ومصــادرة
أموالهــم املنقولــة وغــر املنقولــة وحجــز وتغييــب
اآلالف مــن أبنائهــم دون معرفــة أماكــن رفاتهــم  ،مــن
قبــل نظــام الطاغيــة املقبــور  ،جرميــة كــرى ينــدى لهــا
جبــن االنســانية ،أرتكبهــا أزالم نظــام البعــث بــدم بــارد
بعيــدا عــن أي قيــم إنســانية .

7

نصف ثروة النفط يف جيوب اللّصوص!
عدنان حسني

احتاجــت دولتنــا إىل أكــر مــن مثــاين
ســنوات لدراســة وإقــرار الحســابات
املاليــة الختاميــة للعــام  ، 2007فمنــذ
أيــام فقــط صــادق مجلــس النــواب
عــى تقريــر الحســابات الختاميــة
ملوازنــة  .. 2007والســبب ؟  ..ف ّتشــوا
عــن الفســاد اإلداري واملــايل .
املــادة ( )62مــن الدســتور تُلــزم
مجلــس الــوزراء أن يقــدّ م الحســابات الختاميــة لــكل ســنة
ماليــة مــع مــروع قانــون املوازنــة العامــة للســنة التاليــة،
بيــد أنّ حكومــة «دولــة القانــون» األوىل مل تقــدّ م يف نهايــة
 2007أو بدايــة  2008الحســابات الختاميــة ملوازنــة  ،2007بــل
إنهــا كـ ّررت ذلــك مــع موازنــات األعــوام التاليــة كلّهــا تقريبـاً .
رس
ملــاذا يتعـ ّـن أن نف ّتــش عن الفســاد اإلداري واملــايل ل ُندرك ّ
هــذا التأخــر املبالــغ فيــه للغايــة ؟ الجــواب يف تقريــر اللجنــة
املاليــة الربملانيــة املقــدّ م اىل مجلــس النــواب  ،والــذي كشــف
عــن مجهوليــة مصــر عـرات املليــارات مــن الــدوالرات مــن
فوائــض موازنــات ذلــك العــام واألعــوام الســابقة .
وأشــار التقريــر إىل العديــد مــن الخــروق واملخالفــات
املاليــة التــي ارتكبتهــا الــوزارات والدوائــر الحكوميــة األخــرى،
فضـاً عــن رصف ســلف نقديــة مبــا يزيــد عــى أربعــة مليــارات
ونصــف املليــار مــن الــدوالرات  ،بقــرارات مــن مجلــس
الــوزراء مــن دون وجــود تخصيصــات لهــا يف املوازنــة وال
مــررات لرصفهــا  ،وهــذه املبالــغ مل تُعــد إىل الخزينــة العامــة
حتــى اليــوم  ،بالرغــم مــن مــرور أكــر مــن مثــاين ســنوات عــى
رصفهــا .
وســ ّجل التقريــر وجــود فائــض يف موازنــة  2007بلــغ
( )15.700ترليــون دينــار  ،يف حــن بلــغ الفائــض املرتاكــم
للســنوات  2007 – 2003نحــو ( )52.060ترليــون دينــار (أكــر
مــن  43مليــار دوالر) .
ـي مصــر هــذه
اللجنــة املاليــة دفعــت باملســؤولية عــن تقـ ّ
األمــوال الطائلــة إىل هيئــة النزاهــة ! ويف عالمــة عــى عــدم
االكـراث مبصــر هــذه األمــوال  ،اكتفــى رئيــس مجلــس النواب
ســليم الجبــوري بالقــول إن املصادقــة عــى تقريــر الحســابات
الختاميــة «ﻻ تعنــي زوال املخالفــات املرتكبــة  ،إمنــا مت ّثــل خــط
رشوع يف متابعتهــا»  ،ودعــا اللجــان املختصــة اىل متابعــة تلــك
املخالفــات ومحاســبة املقرصيــن !! .
األحــد املــايض كتــب الخبــر العراقــي يف شــؤون الطاقــة
واالقتصــاد ،وليــد خــدّ وري  ،مقــاالً يف صحيفــة «الحيــاة»
اللندنيــة تض ّمــن جــردة معلومــات مســتقاة مــن تقاريــر رســمية
وإعالميــة تفيــد بــأن خزينــة الدولــة العراقيــة تع ّرضــت لنهــب
ســافر منظّــم طيلــة الســنني االثنتــي عــرة املاضيــة  ،وأن قيمــة
هــذا النهــب زادت عــى  500مليــار دوالر  ،أي مبعــدل ســنوي
يزيــد عــى  40مليــار دوالر ! واملبلــغ الــكيل يعــادل قيمــة نصــف
عائــدات النفــط العراقــي للفــرة نفســها !  ،املعلومــات أفــادت
أيض ـاً بــأن «كميــة ضخمــة مــن هــذه األمــوال جــرى تحويلهــا إىل
دول مجــاورة ،خصوص ـاً إي ـران ملســاعدتها أثنــاء الحصــار الــدويل
قبــل االتفــاق النــووي» ! .
أيـاً كان «املــاذ اآلمــن» الــذي انتهــت إليــه هــذه الــروة املهولــة
التــي كانــت ســتكفي لجعــل العــراق يف مصــاف دول الخليــج
راق أو الناهبــون ليســوا ســوى عراقيــن
العــريب املُرتَفــة  ،فــإن ال ـ ّ
(بالجنســية)  ،والكثــر منهــم ليســوا ســوى مســؤولني كبــار يف الدولة
وســلطاتها العليــا الثــاث ،كانــوا ومازالــوا  ..أم إننــي غلطــان ؟ .
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َحدوتة مرصية
امني يونس

يف ( كَ ْفــر ِد َرويــن ) املُحا ِذيــة ل ( كَ ْفــر دروزن )  ،إحتــا َر
ال ُعمــدة  ،يف كيفيــة تحقيــق ولــو ُجــز ٍء من وعــود ِه الكثرية
ألهــل املنطَقــة  ،الســيام وأنــهُ مل يدفــع أجــور الفالحــن
عــن عملهــم منــذ أشـ ُهر  ،ومبــا أنــهُ ُمتحالِــف و ُمتصا ِهــر،
مــع ُعمــدة كَ ْفــر دروزن  ،فأنــهُ أي ُعمــدة دروزن  ،هــو
أيضـاً  ،مل َيكُــن بعيــداً  ،عــن تبعــات املشــا ِكل واألزمــات...
بــل ُرمبــا تكــون ورطتــهُ أكــر وأكـ َـر تعقيــداً  ...ألن غالبيــة
ُســكان قريتـ ِه ّ ،ميالــونَ لإلعـراض واملُطالبــة بالحقــوق ...
الــخ  ،يف حــن أن أهــايل كَ ْفــر ِد َرويــن ُ ،مســاملون  ،هادئــون  ،قانِعــون  ،ليــس مــن
طبيعتهم  ،الوقوف بِوجه َويل األ ْمر .
َ
ومــن نافلــة ال َقــول  ،ان « شــيخ ال َغفــر « يف القري َتــن  ،مــن أقربــاء ال ُعمــدة،
وال ّغفَــر أنفســهم  ،مــن األتبــاع الذيــن يأمتــرون بأوا ِمــر ال ُعمــدة وشــيخ
ال َغفَر.
ِ
ـدأت
القصــة بـ ْ
ـأن
ـ
ف
،
ـوء
ـ
الس
ـن
ـ
م
ـة
ـ
الدرج
ه
ـذ
ـ
ه
اىل
ـاع
ـ
األوض
ـت
ْ
ـ
وصل
ـف
ـ
كي
أمــا
َ
ّ
ٍ
ح ـ َن رش َع ُع ْمدَ تــا القري َتــن  ،قبــل ســنوات طويلــة  ،باإلســتحواذ عــى الغيطــان
واألرايض الجيــدة  ،وبســط الســيطرة عليهــا  ..بــل ان ال ُعمــدة قــام ببنــاء دَوا ٍر
مهيــب يف ٍ
ـت
أرض كانَ النــاس يقصدونهــا فيــا مــى  ،لإلســتجامم والراحــة  ،ف ُحرِمـ ْ
عليهــم  ،ثــم إزدا َد جشــع ال ُع َمــد وشــيوخ ال َغ َفــر  ،ف ّمــدوا نفوذهــم  ،عــى ال ِبــر
ـرب  ...بــل أنهــم إحتكــروا أيضـاً  ،امليــاه التــي تجــري
التــي تُـ ّزوِد القريـ َة مبــاء الـ ُ
التعــة الرئيســية  ..فكانــوا يفتحــونَ بوابــات امليــاه  ،لللذيــن يتملقــون لهــم
يف ُ
فحدثــت فجــوة
ْ
ويُداهنونهــم ويقطعونهــا عــن املنتقديــن وغــر التابعــن ! ...
كبــرة  :فالعمدتَــن وأقرباءهــا واملتمســحني بهــا  ،وشــيخَي ال َغفَــر وشــيخَي
الجامــع ُ ...مرتفــن وحاصلـ َن عــى معظــم الغّلــة واملــاء  ...الــخ  ،والنــاس الغالبــة
يف القري َتني  ،يعانون من الفُقر وال َعوز .
[ الندّ اهــة ]  ( ...مــن األســاطري الريفيــة املرصيــة  ،حيــث يزعــم الفالحــون أنهــا
امــرأة جميلــة جــدا وغريبــة تظهــر يف الليــايل الظلــاء يف الحقــول  ،لتنــادي بإســم
شـ ٍ
ـخص ُم َعــن فيقــوم هــذا الشــخص مســحوراً ويتبــع النــداء إىل أن يصــل إليهــا
ثــم يجدونــه ميتــا يف اليــوم التــايل  ،أو يصبــح مجنونـاً عــى األقــل ) .
عــى ّذمــة « عــم عطّيــة »  ،فل َقــد ُسـ ِمع صــوت الندّ اهــة  ،يف الليلــة املاضيــة ،
وهــو ُينــادي ُعمــدَ َت كَ ْفــر ِد َرويــن وكَ ْفــر دروزن  ..اللــه يســر ! .

هلهولة !! يرادلها ذبايح ! *

عصام الجلبي

صــوت مجلــس النــواب العراقــي يف جلســته االعتياديــة الثانيــة والعرشيــن
برئاســة الدكتــور ســليم الجبــوري رئيــس املجلــس  ،وبحضــور ( )256نائــب  ،يــوم
الســب  2016 / 4 / 2عــى قانــون تصديــق الحســابات الختاميــة لجمهوريــة
العــراق لعــام  2007واملقــدم مــن اللجنــة املاليــة يف املجلــس  ،ونــوه الرئيــس
الجبــوري بهــذا الخصــوص اىل ان املصادقــة عــى الحســابات الختاميــة لعــام 2007
تعنــي خــط الــروع يف كشــف املخالفــات ومتابعتهــا .
خــر مــر مــرور الكــرام دون أن يلتفــت إليهــا الكثــرون  ،أال يســتحق ذلــك
إحتفــاالً وزغاريــت ..
تصوروا األن يف عام  2016نصادق عىل الحسابات الختامية لعام !! 2007
لرمبــا هنــاك خطــأ مطبعــي واملقصــود هــو  ، 2017ألن املســؤولني يف الع ـراق
يقــرأون الغيــب واملســتقبل !!
وما الفائدة من إقرارها بعد  8سنوات !؟ هل هي برائة ذمة ؟ .
لــو طلــع الخــر قبــل يــوم واحــد يف (األول مــن نيســان)  /كان نكــول كذبــة
نيســان !!  ،قليـاً مــن الحيــاء إن بقــا هنــاك حيــاء  ..حســبنا اللــه ونعــم والوكيل .
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الالجئون واتفاقية شينغن
أخــذت مأســاة الالجئــن تــزداد تعقيــداً ،خصوصاً
بإقفــال الحــدود اليونانيــة  -املقدونيــة وبقــاء
اآلالف منهــم يف الظــروف الطبيعيــة القاســية،
معلقــن بحبــل األمــل للعبــور إىل دول أوروبــا
األخــرى األكــر رفاهــاً وغنــى .
وقــد انعكســت مأســاة الالجئــن عــى العالقــات
األوروبيــة -األوروبيــة بــن دول االتحــاد األورويب،
املوقعــة عــى اتفاقيــة شــينغن التــي تؤكــد حريــة
التنقــل ،ولكــن بســبب تدفــق األعــداد غــر
املســبوقة مــن الالجئــن وظــروف بعــض البلــدان
االقتصاديــة الســيئة  ،جــرى تعويــم االتفاقيــة ذاتهــا
تحــت عنــوان «حكــم الــرورة»  ،وذلــك اســتناداً
إىل املــادة الثانيــة منهــا (الفقــرة الثانيــة) التــي
تنــص عــى «إذا تطلــب األمــر حاميــة النظــام العــام
أو األمــن القومــي  ،يجــوز للدولــة العضــو ،بعــد
التشــاور مــع األط ـراف املتعاقــدة األخــرى  ،اتخــاذ
قرارهــا ولفــرة محــدودة  ،باســتعادة الســيطرة عىل
الحــدود الداخليــة مــع الــدول األوروبيــة األخــرى،
وإن إعــادة الســيطرة عــى الحــدود تبقــى اســتثناء
عــن القاعــدة» .
وعقــد مؤخراً اجتامع يف بروكســل لــوزراء داخلية
دول االتحــاد األورويب ملناقشــة مقرتحــات توزيــع
الالجئــن بــن الــدول األوروبيــة  ،وهــي الخطــة
التــي كانــت أملانيــا مــن مؤيديهــا ،يف حــن إن دوالً
كانــت تنتمــي إىل الكتلــة االشــراكية الســابقة يف
أوروبــا الرشقيــة وقفــت ضدهــا رصاحــة  ،وكانــت
هنغاريــا عــى لســان رئيــس وزرائهــا فيكتــور
أوربــان قــد أعلنــت أن تدفــق الالجئــن إىل أوروبــا
يهــدد الجــذور املســيحية للقــارة  ،ووقفــت هــي
وتشــيكيا وســلوفاكيا وليتوانيــا ورومانيــا ،إضافــة
إىل اليونــان وإيطاليــا ضــد اســتقبال الالجئــن .
وبســبب عــدم التوصــل إىل اتفــاق بخصــوص
توزيــع الالجئــن بــن وزراء الداخليــة  ،فمــن
املحتمــل عقــد قمــة أوروبيــة طارئــة وهــو مــا
رصح بــه رئيــس املجلــس األورويب دونالــد توســك،
بــأن عــدم التوصــل إىل اتفــاق وخطــط مشــركة
لتنظيــم واســتيعاب الهجــرة املليونيــة  ،ســيؤدي إىل
القضــاء عــى اتفاقيــة شــينغن للحــدود املفتوحــة،
وهــو مــا كان محــط آمــال دول أوروبــا الرشقيــة
ســابقاً ،والتــي هــي اليــوم مــن أشــد املعارضــن
لتوزيــع حصــص الالجئــن .
واألمــر ال يتعلــق باتفاقيــة شــينغن فحســب،
بــل إنــه ســيعيد ترتيــب البيــت األورويب عــى
نحــو جديــد ،بــن الجامعــات اليمينيــة واملتطرفــة
التــي تنشــط بالدعايــة العنرصيــة ضــد اســتقبال
الالجئــن ،وضــد األجانــب بشــكل عــام  ،وبــن
جامعــات مؤيــدة الســتقبالهم  ،وذلــك ضمــن
أنشــطة ألح ـزاب الخــر وبعــض أح ـزاب اليســار
ومنظــات املجتمــع املــدين وهيئــات حقــوق
اإلنســان ،وبضغــوط مــن منظــات دوليــة إنســانية.
وحتــى املستشــارة األملانيــة أنجيــا مــركل
تعرضــت إىل انتقــادات حــادة  ،ليــس مــن اليمــن
فحســب ،بــل حتــى مــن أوســاط داخــل حزبهــا،
األمــر الــذي دفعهــا إىل تغيــر مواقفهــا مــن تأييــد
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اســتقبال الالجئــن ومــد يــد العــون واإلنقــاذ لهــم،
إىل الحــزم والتشــدد إزاءهــم  ،األمــر الــذي بــدد
آمــال الكثــر مــن الالجئــن الذيــن ظلــوا ومــا زالــوا
يعلقــون عــى مواقــف أملانيــا بالــذات بشــأن حــل
مشــكلتهم  ،والضغــط لفتــح الحــدود أمامهــم .
لقــد اتخــذ قـرار فــرض رقابــة عــى الحــدود للحد
مــن تدفــق عـرات اآلالف مــن الالجئــن القادمــن
مــن البلقــان مــروراً بهنغاريــا والنمســا ،وهــو األمــر
الــذي أثــار أزمــة داخليــة يف أملانيــا ذاتهــا  ،كــا
قــررت ســلوفاكيا والنمســا وتشــيكيا إعــادة فــرض
رقابــة عــى الحــدود ،وعلقــت بحكــم األمــر الواقــع
ومــن دون إعــان اتفاقيــة شــينغن ،بــل إن النمســا
نــرت جيش ـاً عــى الحــدود مــع هنغاريــا  ،وقــال
مستشــارها فرينــر فاميــان إن بــاده ستســتدعي
الجيــش فــوراً ملســاندة الرشطــة يف مواجهــة تدفــق
الالجئــن الذيــن يصلــون مبعظمهــم عــر هنغاريــا.
إن هــذه اإلجــراءات وضعــت االتحــاد األورويب
أمــام أزمــة حقيقيــة  ،وهــي األزمــة الثانيــة الكــرى
بعــد أزمــة اليــورو ،وهــا منج ـزان أساســيان مــن
منج ـزات االتحــاد األورويب  ،وذلــك مــن خــال :
 -1إن تعليــق اتفاقيــة شــينغن ســيؤدي إىل
«فــراغ قانــوين»  ،ولهــذا ال بــد مــن التوصــل إىل
خطــة عمليــة ومرنــة لتقاســم عــبء الالجئــن ،مــع
تكثيــف اإلجـراءات التــي تتخذهــا الــدول منفــردة،
وإال فــإن حــاالت انفــات قــد تــؤدي إىل إلحــاق
الــرر بالجميــع .
 -2إن دول االتحــاد األورويب تواجــه ســؤاالً كبـراً:
هــل ال ت ـزال ملتزمــة باالتفاقيــة الدوليــة بحقــوق
الالجئــن لعــام  1951وملحقهــا لعــام  ، 1967أم أن
هــذه االتفاقيــة هــي األخــرى وضعــت عــى الــرف
وســيتم تعوميهــا؟ األمــر الــذي ســيطرح عليهــا
تســاؤالت داخليــة ودوليــة ،بخصــوص احرتامهــا
حقــوق اإلنســان ومــدى التزامهــا باملعاهــدات
واالتفاقيــات األوروبيــة والدوليــة .
 -3إىل متــى سيســتمر تعليــق اتفاقيــة شــينغن؟
وإذا كان حســب االتفاقيــة عــى نحــو اســتثنايئ
باتخــاذ قــرار مســبق ومنظــم عنــد حــدوث
أزمــات ،فــإن أزمــة مــن هــذا النــوع قــد تســتمر
بضــع ســنوات  ،خصوص ـاً وهــي مرتبطــة بحــروب
وبرصاعــات مســلحة ونزاعــات أهليــة ،ليــس لهــا
حــدود منظــورة حتــى اآلن  ،فهــل يكفــي القــول
بوجــود تهديــد خطــر يف الوضــع العــام داخــل
فضــاء شــينغن ؟ .
الالجئــون هــم ضحايــا حــروب ونزاعــات
وأعــال قمــع ومتييــز ،فــروا مــن بالدهــم طلبــاً
للجــوء الســيايس ،الــذي هــو حــق لهــم وواجــب
اســتقبالهم يقــع عــى الــدول املوقعــة عــى اتفاقيــة
حقــوق الالجئــن واالتفاقيــات اإلقليميــة  ،إضافــة
تنــص عليــه والدســاتري املحليــة .
إىل مــا ّ
 -4إن إجــازة اســتخدام القــوة العســكرية ضــد
مهــريب الالجئــن واملهاجريــن يف البحــر املتوســط،
ســيصبح نافــذاً اعتبــاراً مــن مطلــع أكتوبــر /ترشيــن
األول املقبــل  ،وللســفن الحربيــة األوروبيــة اعرتاض
وتفتيــش ومصــادرة املراكــب التــي يشــتبه يف أن
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املهربــن يســتخدمونها
والقيــام بعمليــات
اعتقــال رشط عــدم
امليــاه
دخــول
اإلقليميــة الليبيــة .
لــن
واألمــر
يقتــر عــى العمــل
يف امليــاه الدوليــة
ملراقبــة الشــبكات اإلجراميــة الدوليــة التــي تقــوم
بإرســال مراكــب غــر صالحــة لالســتخدام محملــة
باملهاجريــن ،وذلــك بالتوجــه إىل إيطاليــا انطالقــاً
مــن الســواحل الليبيــة  ،بــل إنــه ســيصطدم بأعــداد
هائلــة مــن الالجئــن تــرى نفســها مجــرة عــى
التعــاون مــع هــؤالء لعــدم وجــود وســطاء أفضــل
أو وســائل أحســن .
إن عمليــة «فــاف فــور ميــد» التــي أطلقهــا
االتحــاد األورويب يف يونيــو (حزيــران) 2015
ستســتكمل باملالحقــة يف عــرض البحــر مــن خــال
ســفن حربيــة ويف امليــاه الدوليــة  ،وقــد قامــت
املفوضيــة األوروبيــة بإنشــاء خفــر ســواحل وحــرس
حــدود  ،وتتســع دائــرة الــدول التــي أخــذت تبنــي
قواعــد مراقبــة عــى حدودهــا لتشــمل :بلجيــكا
والدامنــارك وأملانيــا وهنغاريــا والنمســا وســلوفينا
والســويد والرنويــج وبعضهــا أعضــاء يف االتحــاد
لكنهــا ليســت أعضــاء يف اتفاقيــة شــينغن  ،وقــد
قــدرت إجــراءات املراقبــة بــن  5مليــارات و18
مليــار يــورو ســنوياً .
جديــر بالذكــر إن اتفاقيــة شــينغن تــم التوقيــع
عليهــا يف  14يونيــو (حزيــران) العــام  1985مــن
خمــس دول أبرزهــا أملانيــا وفرنســا  ،ثــم بلــغ عــدد
املوقعــن عليهــا  26دولــة عضــو يف االتحــاد وأربعــة
دول مــن خارجــه هــي :ســويرسا وليخشــناين
والنوريــج وآيســلندا .
 -5إن أســباب إخفــاق اتفاقيــة شــينغن يعــود
إىل عــدم التعــاون والتنســيق بــن دولهــا األعضــاء
بخصــوص تنظيــم الهجــرة واســتقبال الالجئــن،
األمــر الــذي يحتــاج إىل معالجــة األزمــة ذاتهــا
وليــس مظهرهــا  ،أي ينبغــي الذهــاب إىل الســبب
ال النتيجــة  ،وخصوصــاً األســباب السياســية
واالقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة والدينيــة
النــدالع الحــروب والنزاعــات يف دول اإلقليــم  ،كــا
أن تعليــق االتفاقيــة أو إلغاءهــا ســيعود بالــرر
عــى دول االتحــاد ذاتهــا  ،وليــس عــى الالجئــن
فحســب  ،خصوصـاً تســهيل عبــور الســلع والبضائع
واألشــخاص عــر الحــدود .
 -6إن اتفاقيــة شــينغن ترتبــط بشــكل أســايس
مبعاهــدة دبلــن العــام  1990التــي تنظــم تدفــق
طالبــي اللجــوء بــن الــدول األعضــاء واتفاقيــة
ماســرخت العــام  ، 1991األمــر الــذي يعنــي
أن األزمــة ســتمتد إىل معاهــدة دبلــن واتفاقيــة
ماســرخت وليــس التفاقيــة شــينغن وحدهــا .

* drhussainshaban21@gmail.com
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التكنوقراط والخلل السيايس البنيوي !....
فالح املشعل

التوافــق الــذي درجــت عليــه الكتــل السياســية
واألحــزاب يف مــروع تقاســم الســلطة الــذي ســاد
منــذ  ، 2005أخــرج الدميقراطيــة املزمعــة عــن جوهــر
منهجهــا يف حكــم األغلبيــة الفائــزة ورشعيــة وجودهــا
عــر اإلنجــاز واملكاســب املتحققــة للمواطــن  ،واســتبدلها
بأح ـزاب طائفيــة وقوميــة تبحــث بشــهية مطلقــة عــن
ســلطة وأمــوال ونفــوذ وامتيــازات .
واقــع ضاعــت فيــه الثقافــة الوطنيــة وروح املواطنــة  ،وتــرذم الواقــع وفــق
انتــاءات طائفيــة وحزبويــة جــاءت بالغــث والفاســد واإلح ـراب والتصــارع،
وانتشــار مبــدأ الشــك وفقــدان الثقــة الــذي ترحــل مــن ســاحة التحــارب
الســيايس بــن األحــزاب واجنداتهــا  ،اىل بعــض مســتويات املجتمــع العراقــي
لألســف .
واقــع املحاصصــة السياســية ميثــل الخلــل البنيــوي املكشــوف للجميــع ،
وهــو املســؤول األول عــن غــرق البــاد بالفســاد والفشــل واإلنهيــار واإلرهــاب
ايضـاً ،لكنــه الواقــع الــذي ال تريــد مغادرتــه األحـزاب املســتفيدة مــن الســلطة
وامتيازاتهــا  ،ومــن هنــا فــأن التغيــر باإلصــاح والتغيــر ينبغــي ان ينطلــق مــن
مغــادرة هــذه القاعــدة التــي انهكــت الدولــة ووضعتهــا عــى حافــة اإلنهيــار
والتقســيم  ،وبهــذا نكــون قــد احدثنــا ثــورة سياســية فعليــة بإتجــاه اإلصــاح
النافــع  ،أي تغيــر أنظمــة و قواعــد العمليــة السياســية .
مــروع التغيــر الــوزاري نحــو التكنوقــراط الــذي انشــدته الجامهــر
واعتصمــت ألجلــه  ،مل يجــد قبــوال ً لــدى غالبيــة الكتــل واألح ـزاب السياســية
التــي عارضتــه تحــت اســباب وتربيـرات شــتى  ،لكنهــا يف الواقــع تنعــي مكاســب
ســوف تخرسهــا مــن صفقــات عقــود وتعيينــات واســتئثار بالــوزارات ومراكزهــا.
املوضــوع يعكــس أزمــة بنيويــة عميقــة للعمليــة السياســية  ،والتغيــر البــد
ان ميتــد اىل هــذا العمــق واصــاح خرابــه  ،ذلــك الخـراب الــذي أسســته هــذه
الكتــل واألحــزاب التــي متســك بتالليــب الســلطة دون هــوادة  ،بــل يعــده
البعــض ترجمــة لنظريــة العــدل األلهــي  ،كــا قــال احــد منظــري حــزب الدعــوة
يف مؤمتــر الجامعــات العراقيــة عــام . 2013
التكنوقـراط املنشــود لــدى العبــادي وســاحة الربملــان ميــي بطريقــة عرجــاء
والســبب األول ان مــن يطالــب بالتكنوقـراط يتحــدر عــن حــزب ميلــك غالبيــة
مراكــز الســلطة باحتــكار صــارخ  ،وثانيــا ً  ،احتــال الرفــض اكــر اغــراء ً
لألحـزاب ألنهــا تفضــل وزراء منتخبــن مــن قبلهــا حتــى وان كانــوا مســتقلني او
تكنوق ـراط ،وبهــذا نعــود ملبــدا املحاصصــة ونخــر جوهــر املــروع !...
أذن البــد مــن تغيــر جوهــري لقواعــد اللعبــة السياســية يف العـراق ،قبــل ان
تــرك األمــر لثــورة شــعبية أو انقــاب عســكري  ،تغيــر تتفــق عليــه األح ـزاب
بهــدف تعديــل دســتوري رسيــع  ،يلغــي فكــرة املكونــات ويعتمــد املواطنــة
والنزاهــة والتخصــص يف اختيــار الوزيــر ومــن يشــغلون مناصــب مهمــة
وفاعلــة يف مفاصــل الحكومــة والدولــة عمومـاً  ،وبهــذا نتخلــص مــن العناويــن
والرصاعــات الطائفيــة  ،والقطبيــات اإلقليميــة التــي ال مصلحــة للع ـراق فيهــا،
بــل تحركهــا مصالــح اقتصاديــة واخــرى اس ـراتيجية لــدول جــوار الع ـراق .
املنتدى الدميقراطي العراقي العدد ( )45نيسان 2016

املنظمة العربية لحقوق اإلنسان
تطالب السلطات العراقية بضامن سالمة املدنيني
خالل محاربتها إلرهاب داعش
تعــرب املنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان عــن
عميــق قلقهــا إزاء التقاريــر الــواردة مــن مدينــة
الفلوجــة العراقيــة بشــأن الوضــع اإلنســاين املتدهــور
يف املدينــة التــي تســيطر عليهــا ميليشــيات تنظيــم
«داعــش» اإلرهــايب ،وتحارصهــا القــوات الحكوميــة
العراقيــة املدعومــة بامليليشــيات ،عــى نحــو حــرم
ســكان املدينــة متامــاً مــن االحتياجــات األساســية
مــن الغــذاء والــدواء وتــرر خدمــات مرافــق
العــاج وامليــاه والكهربــاء.
وتقــدر مصــادر ميدانيــة عراقيــون عــدد الضحايــا
بأكــر مــن  3400قتيــل منــذ بــدء الحصــار عــى
املدينــة ملــا قــارب الســنتني ،بينهــم  500مــن
األطفــال ،باإلضافــة إىل نحــو  6000مصــاب.
وتحــذر املنظمــة مــن تفاقــم األزمــة اإلنســانية يف
ظــل النقــص الفــادح يف الوقــود والطاقــة ،خاصة وأن
فــرص نــزوح املدنيــن تــكاد تكــون معدومــة مــع
قيــام تنظيــم داعــش بتشــديد الحصــار املفــروض
عــى املدينــة ومنــع خــروج أي شــخص.
كــا تديــن املنظمــة ســلوك الحكومــة العراقيــة
التــي مل تكتــف بتقاعســها عــن القيــام بالتزاماتهــا
حيــال املدنيــن العراقيــن املحارصيــن يف الفلوجــة،
بــل اقتــرت اســتجابتها لنــداءات االســتغاثة التــي
أطلقهــا أهــايل املدينــة املحــارصة عىل قصــف املدينة
بالرباميــل املتفجــرة خــال مــارس/آذار املــايض ،وهــو
مــا أوقــع ضحايــا يف صفــوف املدنيــن قدرتــه مصادر
بنحــو  12قتيــل و 18جريــج ،ومل يتــرر منهــا كثـراً
اإلرهابيــن الذيــن يطوقــون أط ـراف املدينــة .فض ـاً
عــن قيــام القــوات الحكومــة باعتقــال الفاريــن
والنازحــن مــن املدينــة مــن الرجــال ،واحتجــاز
النســاء واألطفــال يف مخيــات النــزوح.
وإذ تحــذر املنظمــة مــن تفاقــم األزمــة اإلنســانية
يف املدينــة ،فإنهــا تطالــب الحكومــة العراقيــة
بالفتــح الفــوري ملم ـرات آمنــة إلدخــال املســاعدات
اإلنســانية إىل املدنيــن املحارصيــن ،واتخــاذ تدابــر
عاجلــة لرسعــة تحريــر املدينــة من عنــارص «داعش»
وعــى نحــو ال يقــود مــن جديــد لتأجيــج الــراع
املذهبــي باالعتــاد عــى ميليشــيات غــر منضبطــة،
وتشــدد عــى أهميــة فتــح تحقيــق مســتقل ملعرفــة
ومســاءلة املســئول عــن إصــدار أوامــر بقصــف
وســط املدينــة املحــارصة بالرباميــل املتفجــرة.
كــا تدعــو املنظمــة بعثــة األمــم املتحــدة
ملســاعدة العــراق ومكتــب تنســيق الشــئون
اإلنســانية باألمــم املتحــدة للتحــرك فــوراً مــن أجــل
توفــر املســاعدات لســكان املدينــة .
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قصف ناحية تازة باملواد الكيمياوية  . .جرمية إبادة جامعية
شــن تنظيــم داعــش االرهــايب أنســجاما مــع عقليتــه
التدمرييــة هجومــا عــى ناحيــة تــازة الواقعــة جنــويب محافظــة
كركــوك  ،أســتمر ملــدة ثــاث ســاعات  ،اطلــق خاللهــا مــا
يقــارب «  » 50صاروخــاً محملــة بغــاز الخــردل والكلــور
تســببت بحــاالت اختنــاق أكــر مــن «  » 500شــخصا مــن
املدنيــن بينهــم شــيوخ وشــباب ونســاء واطفــال  ،ونــزوح أكــر
مــن «  » 150عائلــة صــوب مدينــة كركــوك  ،واستشــهاد ثــاث
نســوة لحــد االن .
وبــدء تأثــر تلــك الغــارات الســامة املحرمــة اســتعاملها
دوليــا مبوجــب اتفاقيــات جنيــف االربعــة  ،ســواء بالحــروق
أم ظهــور فقاعــات جلديــة وحرقــة عينــن والتهابــات شــديدة
فضــا عــن تيبــس الشــفاه وحــاالت اغــاء وتقيــؤ وصعوبــة يف
الحكوميــة العراقيــة بالتوقيــع عــى اتفاقيــة رومــا واالنضــام
التنفــس .
اىل املحكمــة الجنائيــة الدوليــة .
ومنــذ احــداث العــارش مــن حزيـران تتعــرض ناحيــة تــازة
ان املنتــدى العراقــي ملنظــات حقــوق االنســان يف الوقــت
اىل هجــات ارهابيــة متكــررة جـراء قصفهــا عشــوائيا مــن قبــل
عصابــات داعــش االجراميــة خلفــت عــى اثرهــا العـرات مــن الــذي يديــن هــذه االعــال االجرامية التــي تقرتفهــا التنظيامت
الشــهداء والجرحــى  ،فالناحيــة اصبحــت منطقــة ملوثــة فلقــد االرهابيــة وعــى رأســها تنظيــم داعــش االجرامــي ضــد
بلغــت نســبة التلــوث اىل  1000 /4مــا يتطلــب اخــاء الناحيــة مدينــة تــازة وبقيــة املناطــق التــي تحــت ســيطرتها او التــي
تســتهدفها وتقصفهــا بالصواريــخ البعيــدة املــدى  ،تطالــب
مــن ســكانها بالكامــل .
املجتمــع الــدويل بتقديــم املســاعدة والدعــم الكافيــان للعـراق
ان اســتهداف ناحيــة تــازة وقصفهــا بالغــازات الســامة واملســاهمة الجــادة والفعالــة النهــاء وجــود هــذه الجامعــات
مــن قبــل تنظيــم داعــش االرهــايب  ،وهــو ميتلــك اليــوم اســلحة االرهابيــة التــي ال تشــكل خطـرا عــى العـراق فحســب  ،وامنــا
كيامويــة مــن اســتيالئه عليهــا مــن املنشــآت العســكرية يف عــى املنطقــة وعــى بــاد العــامل كافــة  ،والتــي تطــال البرشيــة
الع ـراق وســورية او مــن الســوق الســوداء لتجــار االســلحة  ،جمعــاء .
وال متنعــه عقليتــه االجراميــة مــن اســتعاملها مــرة اخــرى يف
يف الوقــت التــي تتــم مثــل االعــال املشــينة فــأن الجهــات
مــكان آخــر  ،ولتذكرنــا بجرائــم النظــام الدكتاتــوري الســابق
وقصفــه ملدينــة حلبجــة يف  16آذار  ، 1988التــي متــر هــذه الحكوميــة وكتلهــا السياســية منشــغلة بتوزيــع الحصــص
االيــام ذكراهــا الثامنــة والعرشيــن وقصفــه لالهــوار يف واملناصــب تحــت مــررات االصــاح ومحاربــة الفســاد
جنــوب الع ـراق ايضــا ،فهــي تشــكل تحــوال خط ـرا يف نهــج والفاســدين والتــي مل يلمــس بصيــص أمــل مــن حدوثــه لحــد
التوحــش الــذي يتبنــاه هــذا التنظيــم االرهــايب وهــو ابــادة االن .
جامعيــة وفقــا للمعايــر القانونيــة الدوليــة ملصطلــح االبــادة
اننــا نطالــب الحكوميــة العراقيــة االتحاديــة ومســؤويل
الجامعيــة ،واســتهداف لالنســانية جمعــاء  ،وتهديــدا للســلم اقليــم كوردســتان أتخــاذ االجـراءات والتدابــر الالزمــة والعمــل
واالمــن الدوليــن بشــكل عــام  ،وتفــرض عــى املجتمــع لوقــف هــذه الهجــات وتحمــل املســؤولية القانونيــة لحاميــة
الــدويل تحمــل املســؤولية االخالقيــة واالدبيــة والقانونيــة مــا املواطنــن  ،وتقديــم العــون للمترضريــن وتعويضهــم عــا
يســتدعي اصــدار ق ـرار مــن مجلــس االمــن الــدويل بتوصيــف اصابهــم مــن االرضار التــي لحقتهــم وعــودة النازحــن اىل
جرائــم الجامعــات االرهابيــة وتنظيــم داعــش ابــادة جامعيــة  ،مناطــق ســكناهم واعامرهــا .
وتقديــم الجنــاة اىل املحكمــة الجنائيــة الدوليــة  ،كــا نطالــب
املنتدى العراقي ملنظامت حقوق االنسان
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التقرير السنوي للجمعية العراقية  /امريكا
حول إنتهاكات حقوق اإلنسان لعام 2015

التقرير السنوي ملنظمة حمورايب
حول إنتهاكات حقوق اإلنسان لعام 2015

الجمعيــة العراقيــة لحقــوق االنســان يف الواليــات
املتحــدة االمريكيــة تصــدر تقريرهــا الســنوي عــن حالــة
حقــوق االنســان يف العــراق لعــام  .. 2015وتنــاول
التقريــر ( )21ملفــا ً يف ( )89صفحــة  ،كان مــن ابرزهــا :

اصــدرت منظمــة حمــورايب لحقــوق اإلســنان تقريرهــا
الســنوي بشــأن إنتهــاكات حقــوق ىاإلنســان يف الع ـراق
خــال عــام . 2015
ويتضمــن التقريــر باإلضافــة اىل املقدمــة  ،ملفــات
لجرائــم وإنتهــاكات طالــت مختلــق ومكونــات ورشائــح
الشــعب العراقــي مــن نســاء ورجــال واطفــال مــع الرتكيــز
عــى األقليــات مــن ( املســيحيني  ،اإليزيديــن  ،الشــبك،
الرتكــان الشــيعة  ،الكــورد الفيليــن  ،الكاككئيــن ،
الصائبــة املندئيــن  ،البهائيــن  ،الزرادشــتني  ،أصحــاب
البــرة الســمراء )  ،مــن قبــل اإلرهابيــن الدواعــش
والعصابــات وامليليشــيات املنفلتــة  ،باإلضافــة اىل بعــض
أجهــزة الحكومــة  ،كــا تنــاول التقريــر حالــة النازحــن
واملهجريــن يف الداخــل واملهاجريــن اىل دول الجــوار
واملهجــر .
لألطــاع عــى التقريــر املتضمــن (  ) 81صفحــة بشــكل
مفصــل يرجــى زيــارة املوقــع اإللكــروين ملنظمــة حمورايب
لحقــوق اإلنســان عــر الرابــط :

« ملــف ضحايا العنــف واملظاهرات والفســاد واالقليات
والنازحــن والصحافــة واالعــام واملــرأة والطفــل والنزاهــه
والســجون واملقابــر الجامعيــة والتســول ومنظــات
املجتمــع املــدين والوضــع الصحــي يف العــراق واالتجــار
بالبــر وحقــوق املســتهلك  ،وتوثيــق جرائــم تنظيــم
داعــش االرهــايب ضــد املدنيــن العراقيــن ومــا قــام بــه
مــن تدمــر لــدور العبــادة والـراث والحضــارة ،اىل جانــب
ملــف قضايــا إنتهــاكات حقــوق االنســان االخــرى » .
لالطــاع عــى نــص التقريــر  ،يرجــى زيــارة الرابــط
ادنــاه :

www.hakaek.net
www.ihrsusa.net
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بيان إستنكار حول االمر النيايب الصادر عن مجلس النواب العراقي
يف الوقــت الــذي يشــهده العـراق مــن حـراك جامهــري نحــو االنســان ورضورة التزامــه يف تفعيــل عمــل مفوضيــة حقــوق
التغيــر واالصــاح ونبــذ التطــرف والفئويــة والحزبيــة يف ادارة االنســان والحفــاظ عــى اســتقالليتها .
البــاد والبــدأ بصفحــة جديدة ترســخ دعائــم الدميقراطيــة وتلبي
احتياجــات املرحلــة الراهنــة نالحــظ هنــاك ارصار وتعميق وعجز وبنــاءا عــى مــا تقــدم ندعــوا جميــع املعنيــن بحقــوق
لــدى الجهــات الرســمية املســؤولة عــى ايجــاد الحلــول الجذريــة االنســان مــن املنظــات املحليــة والدوليــة ونشــطاء املجتمــع
يف تلبيــة متطلبــات التغيــر الــذي ينشــده املواطــن  ،ومصــداق املــدين واملؤسســات االعالميــة وقــادة الــرأي الضغــط باتجــاه
ذلــك مــا اصــدره مؤخـرا مجلــس النــواب العراقــي بامــره النيــايب ايقــاف عمــل لجنــة الخــراء الحاليــة  ،وآملــن مــن مجلــس
املرقــم ( )12يف  2016/2/8بتشــكيل لجنــة الخ ـراء مــن الكتــل النــواب املوقــر اعــادة النظــر يف تشــكيل اللجنــة بطريقــة
الربملانيــة السياســية والبالــغ عددهــم ( )9نــواب الختيــار اعضــاء تعكــس املشــاركة الحقيقيــة للفئــات املذكــورة يف القانــون
واختيــار الشــخصيات املهنيــة والخــراء واالكادمييــن لعضويــة
املفوضيــة العليــا لحقــوق االنســان .
اللجنــة بعيــدا عــن املحاصصــة السياســية الطائفيــة والقوميــة .
نحــن املوقعــون ادنــاه يف املنتــدى املــدين العراقــي نعــرب
عــن اســتيائنا عــى اختيــار اللجنــة التــي يغلــب عليهــا الصفــة املوقعون :
السياســية والحزبيــة وتخلــو مــن التخصــص والخــرة يف مجــال  - 1الناشط املدين  /باسل املوسوي
حقــوق االنســان وكونهــم يشــكلون اغلبيــة يف اللجنــة التــي
تضــم خمســة عــر عضــوا بضمنهــم ممثــي االمــم املتحــدة  - 2مركز دار السالم العراقي
والذيــن ال يحــق لهــم التصويــت كــون دورهــم رقــايب  ،ووفقــا  - 3مؤسسة شعوب للثقافة الدميقراطية
للمعطيــات فهــم غــر قادريــن عــى اختيــار اعضــاء للمفوضيــة
العليــا لحقــوق االنســان مســتقلني ومهنيــن ويعــد هــذا خرقــا  - 4منظمة ساوا لحقوق االنسان
ملبــادئ باريــس لتشــكيل املفوضيــات الوطنيــة لحقــوق االنســان  - 5جمعية مراقبة حقوق االنسان العراقية
واملقــر مــن قبــل الهيئــات الدوليــة .
 - 6مؤسسة عراق الغد الثقافية االنسانية
واميانــا منــا بالــدور املهــم الــذي ميكــن ان تلعبــه املفوضيــة
العليــا لحقــوق االنســان فيــا لــو قــدر لهــا ان تتشــكل وفــق  - 7مركز املرآة ملراقبة وتطوير االداء االعالمي
اآلليــات واملعايــر التــي تضمــن اســتقالليتها ومهنيتهــا بــات  - 8منظمة بنت الرافدين
مــن الــروري عــى مجلــس النــواب االصغــاء ملطالــب املجتمــع
املــدين ســيام ونحــن يف ظــل اســتياء مجتمعــي الداء الحكومــة  - 9منظمة انا مدين
وامــام فرصــة الثبــات تبنــي االصــاح والتغيــر مــن خــال اختيار
 - 10منظمة يانا للشباب
مفوضيــة تكــون مــورد تأييــد املواطــن واملنظــات املحليــة
والدوليــة وقــادرة عــى تحقيــق اهدافهــا .
 - 11مؤسسة الخري االنسانية
ان االرصار عــى بقــاء اللجنــة واســتمرار عملهــا بهــذا الشــكل
يضــع مجلــس النــواب امــام تســاؤل واســتغراب منظــات
املجتمــع املــدين  ،والتقاطــع مــع توصيــات الهيئــات الدوليــة
والتــي ناقشــت التزامــات العــراق الدوليــة يف مجــال حقــوق

 - 12املرصد السومري لحقوق اإلنسان
 - 13الربملان الثقايف العراقي يف املهجر
 - 14الناشط الحقوقي د .تيسري عبدالجبار اآللويس
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وثائق «بنام» تكشف تورط ( )140زعيامً سياسياً من حول العامل بتهريب أموال
كشــف تحقيــق صحــايف ضخــم نــر ،أمــس،
وشــاركت فيــه أكــر مــن مئــة صحيفــة حــول
العــامل  ،اســتناداً إىل ( )11.5مليــون وثيقــة مرسبــة
حصلــت عليهــا  ،أن  140زعيـاً سياســياً مــن حــول
العــامل  ،بينهــم  12رئيــس حكومــة حاليـاً أو ســابقاً،
هربــوا أمــواالً مــن بلدانهــم إىل مــاذات رضيبيــة .
وأوضــح «االتحــاد الــدويل للصحافيــن
االســتقصائيني» ،الــذي يتخــذ مــن واشــنطن مق ـراً
لــه ،عــى موقعــه اإللكــروين أن الوثائــق تحتــوي
عــى بيانــات تتعلــق بعمليــات ماليــة ألكــر مــن
 214ألــف رشكــة «أوفشــور» يف أكــر مــن 200
دولــة ومنطقــة حــول العــامل .
وجــرى ترسيــب هــذه الوثائــق جميعهــا مــن
مكتــب املحامــاة البنمــي «موســاك فونســيكا»
الــذي يعمــل يف مجــال الخدمــات القانونيــة
منــذ  40ســنة  ،والــذي  -وفــق هيئــة اإلذاعــة
الربيطانيــة -مل يواجــه طــوال العقــود األربعــة أي
مشــكلة مــع القضــاء .
وأضــاف االتحــاد أن هــذه الوثائــق حصلــت
عليهــا أوالً صحيفــة «زود دويتشــه تســايتونغ»
األملانيــة ،قبــل أن يتــوىل هــو توزيعهــا عــى 370
صحافيـاً مــن أكــر مــن  70بلــداً مــن أجــل التحقيق
فيهــا يف عمــل مضــن اســتمر نحــو ســنة كاملــة  ،ومل
يوضــح االتحــاد كيــف جــرى تهريــب الوثائــق .
ومــن بــن الشــخصيات التــي ورد ذكرهــا يف
التحقيــق  ،الدائــرة املقربــة مــن الرئيــس الــرويس
فالدميــر بوتــن والعبــا كــرة القــدم ميشــال بالتينــي
وليونيــل ميــي  ،إضافــة إىل رشكات مرتبطــة بأفـراد
مــن عائلــة الرئيــس الصينــي يش جينبينــغ الــذي
يرفــع لــواء مكافحــة الفســاد يف بــاده  ،والرئيــس
األوك ـراين بــرو بوروشــنكو .
وأطلــق عــى الوثائــق املرسبــة اســم «أوراق
بنــا» ،نســبة إىل رشكــة املحامــاة البنميــة التــي
جــرى ترسيبهــا منهــا .
وأعلنــت الحكومــة البنميــة  ،أمــس  ،أنهــا
«ســتتعاون يف شــكل وثيــق» مــع القضــاء إذا فُتــح
تحقيــق قضــايئ اســتناداً إىل الوثائــق املرسبــة.
يف املقابــل ،نــدد مكتــب املحامــاة بعمليــة
الترسيــب التــي طاولتــه ،معت ـراً إياهــا «جرميــة»
و»هجومــاً» يســتهدف بنــا .
وقــال رئيــس املكتــب ومؤسســه رامــون
فونســيكا مــورا « :هــذه جرميــة  ،هــذه جنايــة»،
مؤكــداً أن «الخصوصيــة هــي حــق أســاس مــن
حقــوق اإلنســان تتــآكل أكــر فأكــر يف عاملنــا اليــوم
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كل شــخص لديــه الحــق يف الخصوصيــة ســواء أكان
ملــكاً أم متســوالً» .
ووفــق صحيفــة «ال ناســيون» األرجنتينيــة التــي
شــاركت يف التحقيــق  ،فــإن الرئيــس األرجنتينــي
ماوريســيو ماكــري كان عضواً يف مجلــس إدارة رشكة
«أوفشــور» مســجلة يف جــزر الباهامــاس ،لكــن
الحكومــة األرجنتينيــة أكــدت أمــس أن الرئيــس «مل
يســاهم أبــداً يف رأســال هــذه الرشكــة» ،بــل كان
«مدي ـراً عاب ـراً» لهــا .
وال تنحــر األســاء الــواردة يف الترسيبــات
بعــامل السياســة  ،بــل تتخطــاه إىل عــامل الرياضــة
وتحديــداً االتحــاد الــدويل لكــرة القــدم (فيفــا)
الــذي مل يســتفق بعــد مــن الفضائــح املتتاليــة التــي
هــزت أعــى هرمــه يف األشــهر األخــرة .
ويف هــذا اإلطــار  ،فــإن أربعــة مــن األعضــاء
الـــ 16يف الهيئــة التنفيذيــة للفيفــا اســتخدموا،
وفــق الوثائــق املرسبــة  ،رشكات «أوفشــور» أسســها
مكتــب موســاك فونســيكا .
ووردت يف هــذه الوثائــق أيضــاً أســاء حــواىل
 20العــب كــرة قــدم مــن الصــف األول  ،بينهــم
خصوصـاً العبــون يف فــرق برشــلونة وريــال مدريــد
ومانشســر يونايتــد  ،ويف مقــدم هــؤالء ليونيــل
ميــي.
ووفــق «االتحــاد الــدويل للصحافيــن
االســتقصائيني»  ،فــان النجــم األرجنيتــي الحائــز
م ـرات عــدة «كــرة الفيفــا الذهبيــة» هــو رشيــك
مــع والــده يف ملكيــة رشكــة مقرهــا يف بنــا ،
وورد اســم النجــم ووالــده للمــرة األوىل يف وثائــق
مكتــب املحامــاة يف  13حزيـران (يونيــو)  ،2013أي
غــداة توجيــه االتهــام إليهــا بالتهــرب الرضيبــي يف
إســبانيا .
ومــن نجــوم عــامل الكــرة الــواردة أســاؤهم يف
الوثائــق  ،بــرز أيض ـاً اســم ميشــال بالتينــي الــذي
اســتعان بخدمــات مكتــب املحامــاة يف ، 2007
العــام الــذي تــوىل فيــه رئاســة االتحــاد األورويب
لكــرة القــدم  ،لتأســيس رشكــة يف بنــا .
وال تنحــر أســاء الرياضيــن الــواردة يف الوثائق
عــى عــامل كــرة القــدم  ،بــل تتعــداه إىل رياضــات
أخــرى ،مثــل الهــويك والغولــف ،وفــق االتحــاد .
وتشــمل الوثائــق معامــات جــرت عــى مــدى
أكــر مــن أربعــة عقــود ( )2005-1977لــركات
تــوىل تســجيلها مكتــب املحامــاة البنمــي  ،ومــن
بينهــا معامــات أجراهــا يــان دونالــد كامــرون ،
والــد رئيــس الــوزراء الربيطــاين ديفيــد كامــرون،
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الــذي تــويف يف
 ، 2010وأخــرى
أجراهــا موظفــون
مقربــون مــن الرئيــس
الفينزويــي الراحــل
هوغــو تشــافيز .
وتعيــد هــذه الترسيبــات إىل األذهــان الوثائــق
الرسيــة التــي نرشهــا موقــع «ويكيليكــس» الــذي
أسســه جوليــان أســانج يف  ، 2006كــا تذكــر
بالوثائــق الرسيــة التــي رسبهــا املحلــل الســابق يف
وكالــة األمــن القومــي األمريكيــة إدوارد ســنودن،
والتــي كشــفت نطــاق عمليــات التجســس التــي
تقــوم بهــا الوكالــة .
وقــال ســنودن « :شــهدنا اليــوم أكــر عمليــة
ترسيــب يف عــامل الصحافــة وهــي تتعلق بالفســاد».
وســارعت هيئــة الرضائــب األس ـرالية  ،اليــوم ،
إىل اإلعــان عــن تحــري أمــر أكــر مــن ( )800مــن
العمــاء األثريــاء ملؤسســة قانونيــة للتحقــق مــن
وجــود حــاالت تهــرب رضيبــي محتملــة .
وتغطــي «وثائــق بنــا» املرسبــة فــرة تتجــاوز
 40ســنة  ،مــن  1977وحتــى كانــون األول
(ديســمرب) املــايض  ،وتكشــف أن بعــض الــركات
التــي توجــد مقارهــا الرســمية يف مــاذات رضيبيــة
تســتغل ،فيــا يشــتبه بأنهــا عمليــات غســل أمــوال
وصفقــات ســاح ومخــدرات إىل جانــب التهــرب
مــن الرضائــب .
وقالــت الهيئــة «حددنــا هويــات أكــر مــن 800
مــن األفــراد مــن دافعــي الرضائــب وربطنــا اآلن
بــن أكــر مــن ( )120منهــم وبــن مقــدم خدمــات
رشيــك موجــود يف هونــغ كونــغ»  ،ومل تذكــر هيئــة
الرضائــب األســرالية اســم الرشكــة املوجــودة يف
هونــغ كونــغ .
ويشــمل التحقيــق بعــض دافعــي الرضائــب
الذيــن جــرى التحقيــق معهــم ســابقا ً ،إىل جانــب
آخريــن تقدمــوا لهيئــة الرضائــب مبوجــب مبادرتهــا
للكشــف عــن الدخــل خــارج البــاد  ،وســمحت
املبــادرة الطوعيــة للكشــف عــن الدخــل والتــي
انتهــت يف أواخــر عــام  2014بالتقــدم للهيئــة
وتفــادي العقوبــات القاســية واالتهامــات الجنائيــة .
لكــن هيئــة الرضائــب قالــت إن األف ـراد الذيــن
يخضعــون للتحقيــق بينهــم أيضـاً «عــدد كبــر مــن
دافعــي الرضائــب الذيــن مل يتقدمــوا مــن قبــل» .
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سالالت اإلرهاب
كفاح محمود كريم
بعــد مئــات الســنني مــن الدكتاتوريــات
الدينيــة والقبليــة والعســكرية  ،وتراكــم
هائــل مــن الرتبيــة والســلوك االجتامعــي
والدينــي الشــمول ي ،صاحبــه عــى طــول
الخــط الخــوف والرعــب واالســتكانة ،
جــاءت داعــش خــر مــا ميثــل حقيقــة
تلــك األفــكار واملناهــج واإليديولوجيــات،
التــي تبيــح قتــل املختلــف فكــرا ورأيــا،
بــل وتســتبيح مجتمعــات ومــدن ودول،
وتحيلهــا إىل خرائــب تنعــق فيهــا غربــان
البدائيــات األوىل والســبي وأســواق
النخاســة ،كــا فعلــت يف أثــرى مكنونــات
الحضــارة اإلنســانية يف بــاد الشــام والعـراق،
وبعــودة رسيعــة إىل صفحــات التاريــخ
البعيــد والقريــب التــي تطلعنــا عــى أصــل
وأوليــات مــا حــدث يف ســنجار والرقــة
واملوصــل واالنبــار وتكريــت وغريهــا مــن
بلــدات وحــوارض الشــام والعـراق ،تؤكــد إن
مــا حــدث مل يكــن جديــدا بــل جــاء امتــدادا
لثقافــة وســلوك مؤدلــج دينيــا وعنرصيــا
عــر مئــات الســنني ،تعرضــت فيــه وبســببه
األقــوام واألديــان املختلفــة إىل حمــات إبادة
جامعيــة واســتعباد ماليــن األطفــال والنســاء
وبيعهــن يف بــازارات متثــل ( مــوالت وأســواق
) تلــك العصــور ،ولعــل أســواق النخاســة
التــي انتــرت يف املــدن والقــرى التــي أعــاد
نفســه فيهــا داعــش كمــرآة ملامرســات قدمية
ومتوارثــة وغــر مســتهجنة ،تؤكــد إن البعــث
بشــقيه الســوري والعراقــي وبقيــة الحــركات
واألحـزاب الدينيــة والقوميــة العربيــة التــي
نشــأت خــال القــرن املــايض ويف معظمهــا،
مــا هــي إال استنســاخ أو تطويــر لتلــك
الثقافــات واإليديولوجيــات الصحراويــة
التــي انتــرت لتحصــد كل مــا عــى األرض
مــن غــر أصلهــا العرقــي أو اإليديولوجــي
الــذي تبــر بــه إلقامــة إمرباطوريــة الغرائــز.
هــذه الســاالت مــن اإليديولوجيــات
الدينيــة والقوميــة ،مل تــك مــن إنتــاج
األمريــكان واإلرسائيليــن ،كــا يفــرك أولئــك
الفاشــلني مــن تافهــي السياســة يف الــرق
األوســط ،بــل هي مــن إنتــاج منابــر التخلف
ومراكــز ومؤسســات الدعــوة والتبشــر
والتعريــب والتبعيــث القومــي والدينــي عرب
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قــرون مــن الزمــان ،جعــل هــذه املجتمعــات
التــي نعيــش فيهــا تقبــل تكفــر املســيحي
وااليزيــدي واملنــدايئ واليهــودي والســيخي
والهنــدويس والبــوذي مــا مل يدفــع الجزيــة
أو يســتعبد أو يقتــل رغــم إن أوامــر اللــه
يف القــرآن الكريــم أقفلــت عــى ( ال إك ـراه
يف الديــن )  ،وهــي ذاتهــا روضــت تلــك
املجتمعــات لقبــول انتقــاص كل القوميــات
واألعــراق مــن غــر العــرب  ،خاصــة تلــك
األحــزاب والحــركات التــي تشــيع أفــكارا
ونظريــات إلذابــة كل األعــراق واألقــوام يف
بوتقــة األمــة العربيــة ،بــكل مــا تعنيــه كلمة
اإلذابــة فكــرا وثقافــة وكيانــات ،وقانــون
تصحيــح القوميــة مــن الكورديــة إىل العربيــة
منــوذج مــن تلــك الداعشــيات األوليــة التــي
انتهــت يف تطبيقاتهــا إىل اإلبــادة الجامعيــة
للســكان ،كــا حصــل يف حلبجــة واألنفــال
 1988-1987وســنجار 2014م ،حيــث قتــل
مئــات اآلالف مــن الكــورد أطفــاال ونســاءا
وشــيوخا ،وســبي اآلالف مــن بنــات ونســاء
االيزيديــات واملســيحيات وحتى الشــيعيات،
كــا تؤكــده الوثائــق الرســمية إبان اســتباحة
ســنجار وتلعفــر وســهل نينــوى .
إنهــا ســاالت اإلرهــاب الفكــري
والقومــي والدينــي ومــن ثــم املذهبــي،
حيــث الشــيعي مرتــد كافــر يحــل قتلــه
وســبي نســائه واســتعباد أطفالــه ،وكــذا
الحــال فالســني مــن النواصــب الذيــن ال
حيــاة لهــم إال بالتشــيع  ،وقــس عــى ذلــك
مــا يفعلونــه اليــوم مــن إشــاعة الكراهيــة
واألحقــاد عــى بقيــة األقــوام واألعــراق
لكونهــا وعــت ظروفهــا وتحــاول الخــروج
مــن دائــرة ال ـراع البــدوي البــدايئ  ،الــذي
ميتــد يف أعــاق التاريــخ ويســتمر بالتناســل
والتوالــد بأشــكال وهيئــات مختلفــة يف
األســاء والعناويــن وموحــد يف أصــل الفكــر
والســلوك واملامرســة  ،وخــر دليــل عــى
ذلــك مــا تفعلــه اليــوم ســاالت الكراهيــة
املنتجــة لإلرهــاب مــن ميليشــيات وأح ـزاب
متنفــذة يف بغــداد ولبنــان واليمــن وليبيــا
وســوريا وبعــض دول اوربــا  ،حيــث متــارس
أبشــع أنــواع إشــاعة ثقافــة تقتيــل وإبــادة
اآلخــر مــن خــال االدعــاء بــأن املختلفــن

معهــم كفــار يجــب
إباداتهــم  ،ويف
العــراق وســوريا
يتــم تــداول إن
الكــورد عــى ســبيل
املثــال مــن أبنــاء
الجــن وإنهــم ســبب
تخلــف وانحــدار
األمــة والدولــة  ،وكــذا الحــال يف لبنــان مــع
املســيحيني والــدروز أو مــع الســنة مــن
جهــة أو الشــيعة مــن جهــة أخــرى ،وال
تعليــق عــا يجــري يف عجقــة وتراجيديــا
مــا يحــدث يف بــاد الشــام مــن عــرات
الكتائــب وامليليشــيات .
واليــوم تشــن معظــم دول العــامل
حربهــا ضــد هــذه الســاالت املتوحشــة
باســتخدام كل أنــواع األســلحة  ،لكنهــا
نســيت أنهــا تعتمــد عــى بيئــة تتميــز
بثقافــة وفكــر وســلوك يتقبــل الكثــر مــا
تفعلــه تلــك الســاالت  ،وال ميكــن للمدفــع
الرشــاش أو قنابــل وصواريــخ طائ ـرات F16
أو غريهــا مــن القضــاء عليهــا يف واقــع مــا
يــزال يــؤرش لنــا بــأن أكــر مــن نصــف
ســكانها أميــون ،وبنفــس القيمــة والكــم
تحــت خــط الفقــر والوعــي والحضــارة
والبطالــة واالســتكانة وســلوكيات القطيــع
بســبب توالــد الدكتاتوريــات االجتامعيــة
والسياســية والدينيــة عــر األجيــال !؟
إنهــا تحديــات اكــر من الحــرب الدائرة
اآلن ،وتحتــاج إىل جهــود نوعيــة فائقــة
تحــدث تغي ـرات ثوريــة يف البنيــة الثقافيــة
والفكريــة واالقتصاديــة للمجتمعــات
املنتجــة لقــوى التطــرف الدينــي والقومــي
معــا ،وحتــى يتحقــق ذلــك فــان عجلــة
الحــرب ســتنتج أفعــاال وردود أفعــال رمبــا
متتــد لعــرات الســنني القادمــة مــا مل
يذهــب العــامل برمتــه إىل مــروع ماريشــال
ثــوري جديــد يعتمــد األســس الفكريــة
والثقافيــة واالقتصاديــة التــي تنقــل تلــك
املجتمعــات الخاملــة إىل مجتمعــات منتجــة،
فاإلنتــاج والرفاهيــة بيئتــان ال يعيــش فيهــا
التطــرف واإلرهــاب ! .
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الحل ليس فـي حكومة التقنيني (التكنوقراط)
يف البدايــة ال بــد مــن اإلشــارة اىل ان مــا
يســمى بـ(التكنوقـراط) او حكــم التقنيــن
ال يعنــي ان كل مــن يحمــل شــهادة او
اكــر يف االختصــاص او عــدة اختصاصــات
او يحمــل شــهادة عليــا كالدكتــوراه
ينــدرج تحــت هــذا املســمى ،فتقريبــاً
جميــع الــوزراء الحاليــن يحملــون
شــهادات مــن البكلوريــوس والدكتــوراه
لكنهــم او معظمهــم يفتقــرون اىل
عوامــل ومواصفــات اخــرى متنعهــم مــن
ان يتصفــوا بالتقنيــن .هــذه املواصفــات
تتلخــص بتوفــر عوامــل علميــة وفنيــة
(اختصاصيــة) وخــرة عمليــة ،اضافــة
اىل ثقافــة عامــة عاليــة واىل االســتقاللية
السياســية يف الغالــب والبعــد عــن الفكــر
الســيايس الحــزيب ،ويكــون هدفهــا االول
تحقيــق أعــى قــدر ممكــن مــن الربــح
العــام والتقــدم الرسيــع يف زيــادة الناتــج
الوطنــي مبختلــف اشــكاله .ولتقريــب
الفكــرة أكــر فانــه ليــس مــن الــروري
لتشــغيل وادارة مستشــفى بنجــاح ومت ّيــز
ان نعــن طبيبــاً ناجحــاً مديــراً لهــا ،بــل
نعــن اداريــاً ناجحــاً ولــه
األصــح ان ّ
خــرة خاصــة يف ادارة املنشــآت الطبيــة
كأن يكــون خريــج الدراســات األداريــة
او القانــون .ومــع هــذا فيكــون الطبيــب
الحاصــل عــى شــهادة وخــرة اخــرى يف
األدارة لــه االفضليــة بالطبــع.

الــذي يصــل يف بعــض األحيــان اىل حالــة
الفصــل الطائفــي والعنــري كــا يحصــل
يف تخصيــص مناصــب معينــة لصالــح
طائفــة دينيــة معينــة او لصالــح قوميــة
معينــة مثــل منصــب رئيــس الجمهوريــة او
رئيــس الــوزراء او وزيــر الدفــاع او وزيــر
الداخليــة  ، ...ناهيــك عــن املحاصصــة
الحزبيــة التــي ولّــدت اقطاعيــات حزبيــة
(وراثيــة يف بعــض االحيــان) موزعــة عــى
مؤسســات الدولــة.
وتجــدر اإلشــارة اىل ان حكومــة التقنيني
ال تســتطيع ان تنتــج مخرجــات جدّ يــة
تحــت مظلّــة عســكرية أمنيــة رشطويــة
ورقابيــة متعــددة مرتهلــة وضعيفــة وال
مركزيــة ومصابــة بنفــس ام ـراض الســلطة
السياســية كاملحاصصــة الحزبيــة الطائفيــة
العرقيــة والتــي يكــون موضــع املواطنــة
عندهــا يف اخــر ســلّم اولوياتهــا.
الســؤال اآلن مــا هــي الحلــول العمليــة
املقرتحــة والتــي تحظــى باهتــام رشائــح
شــعبية واســعة ونخــب اجتامعيــة كثــرة
ميثلــون األغلبيــة الصامتــة والتــي تعتــر
اقــر الطــرق الحــداث التغيــر املنشــود
باقامــة دولــة دميقراطيــة رشــيدة متامســكة
وحديثــة قامئــة عــى اســاس املواطنــة؟
الجــواب باعتقــادي هــو أحــداث انقــاب
ســيايس أبيــض دون اقصــاء اي فــرد او
مجموعــة سياســية او اجتامعيــة عراقيــة
مــن خــال:
 .1حــل مجلــس النــواب ومجالــس
املحافظــات باقـراح من رئيــي الجمهورية
ومجلــس الــوزراء عــى ان يحظــى مبوافقــة
مجلــس النــواب.
 .2تشــكيل مجلــس تنفيــذي انتقــايل
مصغّــر بصالحيــات تنفيذيــة وترشيعيــة
محــددة مهمتــه:

ومــع افــراض ان تــم اســتبدال
الــوزراء والــكادر املتقــدم يف مؤسســات
الدولــة بأشــخاص تقنيــن حســب
املواصفــات املعياريــة (للتكنوقــراط)
باالضافــة للــروط العامــة للوظيفــة ،
فهــل يســتطيعون ان يقدمــوا الحلــول
الناجعــة يف بيئــة سياســية واداريــة
كالبيئــة العراقيــة اليــوم؟ هــذه البيئــة
التــي تســودها منظومــة ترشيعيــة
معظمهــا قدميــة وبريوقراطيــة وتفتقــر
اىل العرصنــة والحداثــة ،وايضــاً يف ظــل
أ -اختيــار حكومــة طــوارئ مــن التقنيــن
دســتور انتــج نظامــا سياســيا بنــي عــى
اســاس التقســيم الطائفــي والعنــري املســتقلني لتســيري االعــال اليوميــة
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عادل الالمي

للحكومــة.
قيــادة

ب-
العمليات
العســكرية واالمنيــة
بشــكل مركــزي.
ت -تأســيس
لجنــة موســعة مــن مختلــف الرشائــح
واالختصاصــات االجتامعيــة واألرشاف عليها
مهمتهــا كتابــة التعديــات الدســتورية
خــال  90يومــا مــن تاريــخ تأسيســها لــي
تؤســس لنظــام رئــايس دميقراطــي قائــم
عــى أســاس املواطنــة.
ث -اجــراء األســتفتاء عــى التعديــات
الدســتورية خــال فــرة  6أشــهر مــن تاريخ
اكتــال اق ـرار التعديــات الدســتورية مــن
قبــل املجلــس التنفيــذي او بأكــال تحريــر
املحافظــات املحتلــة أيهــا اقــرب.
ج -تأســيس لجنــة محايــدة مــن مختلــف
الرشائــح واالختصاصــات االجتامعيــة
لكتابــة قانــون جديــد دميقراطــي وعــادل
لألحـزاب واالنتخابــات خــال  60يومــا مــن
تاريــخ املصادقــة عــى الدســتور ويصــادق
عليــه املجلــس التنفيــذي األنتقــايل.
ح -اج ـراء االنتخابــات العامــة النتخــاب
مجلــس النــواب ورئيــس الجمهوريــة
يف موعــد اقصــاه  6أشــهر مــن تاريــخ
املصادقــة عــى التعديــات الدســتورية.
قــد يبــدو هــذا املقــرح الــذي يقــول
بــه ايضــا الكثــر مــن الفعاليــات الوطنيــة
االجتامعيــة والسياســية ،بالنســبة للقــوى
السياســية القابضــة عــى الســلطة انتحــاراً
سياســياً واقتصاديـاً لهــا  ،لكنــه يف الحقيقــة
طــوق النجــاة الســتمرارها يف الحيــاة
السياســية لكــن باســلوب اكــر عدالــة
وشــفافية ونزاهــة ووطنيــة ،ويبعــد عنهــا
خطــر األنقالبــات الحمــر او األنــزاالت
والتدخــات العســكرية الخارجيــة.
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اإلصالحِ ال ِوزارِي يف َملْ َع ِب ال ّتحال ِ
ُف ال َوطَ ِني
كُ َر ُة ْ
نزار حيدر
اذا اتَّفــق ال ّتحالــف الوطنــي ،كونــهُ الكتلــة
الربملانيــة االكــر ،عــى معايــر التغيــر الحكومــي
املرتقــب ،فستســهل عمل ّيــة االتّفــاق مــع بقيــة
الكُتــل الربملان ّيــة االخــرى ،ا ّمــا اذا فشــلت أطـراف
الصــدد
ش ٍء بهــذا ّ
ال ّتحالــف يف االتّفــاق عــى َ ْ
اي اتفــاقٍ مــع بق ّيــة االطـراف
فيجــب ان ال نتو ّقــع ّ
وعــى أَ ّي يشء.
مــا الــذي يجــب ان تتفــق عليــه أطــراف
ال ّتحالــف بشــأن التغيــر او اإلصــاح الحكومــي؟
وكيــف؟.
برأيــي ،فــانّ عــى أطــراف ال ّتحالــف ان
ت ّتفــق عــى مــا يــي ليتســنى لهــا تســويق الفكــرة
لآلخريــن؛
أوالً؛ االتّفــاق عــى رؤيــة ،فــاذا ظلّــت أطـراف
ال ّتحالــف تختلــف عــى ال ّرؤيــة وهــي القاعــدة
ألي إصــاحٍ او تغيــر ،فمــن الصعــب
االساســية ِّ
جــداً تحقيــق اإلصــاح الحكومــي.
ولالســف الشّ ــديد فــانّ أط ـراف ال ّتحالــف مل
ت ّتفــق لحــد االن عــى الحــدّ األدىن مــن ال ّرؤيــة
املشــركة املطلوبــة ،بــل ان املتت ّبــع لترصيحــات
واحاديــث أطــراف ال ّتحالــف يلمــس تناقضــاً
وتقاطع ـاً قوي ـاً فيــا بينهــا ،باســتثناء الشّ ــعارات
التســويق ّية التــي ي ّتفــق فيهــا الجميــع مــن دون
اســتثناء!.
أَرى ان يشــكّل ال ّتحالــف لجنــة خــراء
وأخصائيـ ّـن ليد ّونــوا ال ّرؤيــة التــي يجــب ان تكــون
ّ
واضحــة وعقالن ّيــة وعمل ّيــة وعمل ّيــة ومعقولــة
بعيــدة عــن اإلنشــاء وال ّتنظــر الفــارغ واملثال ّيــة.
كل طــرف يف ال ّتحالــف
ال ينبغــي ان ينفــرد ّ
يف تقديــم (رؤيتــ ِه) لإلعــام ،فــانّ ذلــك يزيــد
االنقســامات وال يُســاعد عــى توحيــد ال ّرؤيــة.
ومــن اجــل تدويــن مثــل هــذه الرؤيــة يلــزم
الســنني املنرصمــة ليتســ ّنى
اســتحضار تجربــة ّ
معرفــة أســباب الفشــل يف الــوزارات التــي
تشــكّلت خــال الفــرة التــي اعقبــت ســقوط
نظــام الطّاغيــة الذليــل يف التاســع مــن نيســان
عــام  ٢٠٠٣ولحــدّ االن.
لنحــذر املكابــرة والتــاوم والبحــث عــن
شـ ّـاعات نعلّــق عليهــا أســباب الفشــل يف الفــرة
املاضيــة.
كل طــرف يف
ثانيـاً؛ الثّقــة املتبادلــة ،فــاذا ظـ ّـل ّ
ال ّتحالــف يرتبّــص باألطـراف االخــرى ويعــدّ عليهم
الفشــل ويح ّملهــم كامــل املســؤولية ويتهــ ّرب
هــو عــن تح ّمــل ايّــة مســؤولية [كــا يفعــل
الســمني) وأبــواق (القائــد
مثــاً ذيــول (ال ِعجــل ّ
ـرورة) الّذيــن كانــوا يرفضــون الحديــث عــن
الـ ّ
حكومــي قبــل ذلــك ،واليــوم نراهــم
ح
اصــا
اي
ٍ
ّ
ٍّ
الصغــرة يف املطالبــة باإلصــاح
ابطــال الشّ اشــة ّ
الصعــب االتّفــاق عــى
الحكومــي] فــانّ مــن ّ
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ال ّرؤيــة.
انّهــا تُبنــى عــى الثقــة ،ا ّمــا الرتبّــص فمــن
املســتحيل ان يبنــي شــيئاً منهــا.
عــى أط ـراف ال ّتحالــف الوطنــي ان ير ّممــوا
كل
الثّقــة بينهــم ،في ّتفقــوا مثــاً عــى إيقــاف ّ
التاشــق االعالمــي فيــا بينهــم وإيقــاف
انــواع ّ
عمل ّيــات نــر الغســيل القــذر ل ُيعيــدوا الثّقــة
فيــا بينهــم وبال ّتــايل ليتف ّرغــوا لتدويــن ال ّرؤيــة.
يلزمهــم ان يتسـلّحوا بسياســة ال ّتمكــن بــدل
ال ّتســقيط ،وال ّتمكــن بــدل الرت ّبــص ،فالكتلــة التــي
يــدب الشــك يف صفوفهــا مــع وجــود القواســم
ّ
املشــركة الكثــرة بــن اطرافهــا ،كيــف تنتظــر ان
يثــق بهــا االخــرون مــن الكتــل؟!.
ثالثــاً؛ ان ي ّتفــق كل أطــراف ال ّتحالــف
عــى ان يتنازلــوا عــن اســتحقاقاتهم االنتخاب ّيــة
لصالــح االســتحقاق الوطنــي العــام ،فبعــد ان
ث ُبــت بالدّليــل القاطــع والتجربــة العمل ّيــة التــي
اســتمرت لحــدّ االن اكــر مــن عق ـ ٍد مــن ال ّزمــن،
انّ توزيــع الــوزارات عــى أســاس االســتحقاق
االنتخــايب هــو مبــدأ فاشــل بامتيــاز ،لذلــك ينبغــي
ان نتجــاوز ُه ملبــدأ آخــر يف طريقــة تشــكيل
الحكومــة الجديــدة املرتقبــة.
وبرأيــي ،فــان الكابينــة الجديــدة تنقســم اىل
قســمني؛
رئيــس مجلــس الــوزراء الــذي يلــزم ان يتم ّتــع
بالصفــات التالية؛
ّ
 /١ان يكــون سياســ ّياً مشــهو ٌد لــه بال ّنجــاح
الصاعــات
الســيايس وإدارة ّ
والقــدرة عــى العمــل ّ
وال ّتحالفــات وال ّتقاطعــات بشــكلٍ ج ّيــد [عــى
الســابق
العكــس مــن تجربــة رئيــس الحكومــة ّ
الــذي اعتمــد سياســة صناعــة األزمــات بــدالً مــن
ادارتهــا ،وتفريــق ومتزيــق وتدمــر ال ّتحالفــات
الصاعــات بــدالً مــن
بــدالً مــن صناعتهــا ،واثــارة ّ
ادارتهــا].
 /٢ان يكــون مديـراً ناجحـاً يشــهد لــه بذلــك
تاريخــهُ يف االدارة والقيــادة.
 /٣ان ميتلــك رؤيــة يف قيــادة البلــد يف ظـ ّـل كل
هــذه العواصــف االمن ّيــة والعســكرية والسياسـ ّية
واالقتصاديّــة ،ويف ظــل العواصــف املتتاليــة يف
العالقــات الدّ وليــة واإلقليم ّيــة.
 /٤ان يكــون نزيهـاً يشــهد لــه بذلــك تاريخــهُ
وســجلّهُ الشّ ــخيص.
بالصفــات
ا ّمــا الــوزراء ،فينبغــي ان يتم ّتعــوا ّ
التاليــة؛
ً
مختصـا يف الــوزارة التــي
 /١ان يكــون الوزيــر
ّ
يُســتوزر بها.
 /٢ان ميتلــك تاريخ ـاً مــن الخــرة يف االنجــاز
والنجــاح.

 /٣ان ميتلــك
رؤيــة يف قيــادة
الــوزارة تغطّــي املــدّ ة
الدســتوريّة املتبقّيــة
للحكومــة الحال ّيــة.
وال ّرؤيــة املقصودة
عــى مســتو َيني؛ اال ّول:
حــل مشــاكل
ّ
هــو
وزارتــه التــي تراكمــت بســبب الفشــل املســتمر
لســنني طويلــة ،وال ّثــاين :هــو قيادتهــا للمســتقبل.
 /٤ان يكــون نزيه ـاً يشــهد لــه بذلــك ســجلّهُ
كل موقــع مســؤؤل ّية تصــدّ ى لــهُ .
الشّ ــخيص يف ّ
 /٥ان ال يكــون منتمي ـاً أليّــة كتلــة او حــزب
او ت ّيــار ميتلــك مقاعــد يف مجلــس النــواب ،كــا
ينبغــي ان يكــون غــر منتميــاً ملراكــز القــوى
السياســية ليعتمــد عــى
املؤثّــرة يف العمل ّيــة ّ
رصيــد ِه الشّ ــخيص فقــط وال يشــعر باملســؤولية
واملحاســبة اال امــام رئيــس مجلــس الــوزراء،
وبذلــك ســنضمن انّ الكابينــة ســتكون لرئيــس
الحكومــة وليــس لرؤســاء الكتــل واألحــزاب
واملتنفّذيــن.
كذلــك ســنضمن فاعل ّيــة اكــر للــدّ ور ال ّرقــايب
ملجلــس ال ّنــواب ،فكلّــا كان الوزيــر بعيــداً عــن
كتلـ ِه يندفــع ال ّنــواب اكــر فاكــر للتصــدي للــدّ ور
الصحيــح فــاذا كان الوزيــر
ال ّرقــايب ،والعكــس هــو ّ
منتميــاً اىل كتلــة نياب ّيــة مــا فســيحتمي بهــا
مــن املســاءلة وال ّرقابــة واملحاســبة واإلقالــة اذا
الســبب مل نــر خــال
اقتضــت ّ
الــرورة ،ولهــذا ّ
الفــرة املاضيــة انّ كتلــة نياب ّيــة واحــدة عــى
األقــل بــادرت طوعـاً لتغيــر وزيرهــا او محاســبت ِه
وتأنيب ـ ِه او اقالت ـ ِه ،عــى ال ّرغــم مــن ان الجميــع
يعرتفــون اليــوم بأنّهــم فشــلوا فشــاً ذريعــاً يف
قيــادة البلــد!.
الصــدد ،وهــو
يش ٌء آخــر مهــم جــداً بهــذا ّ
ان عــى رئيــس الحكومــة تشــكيل فريــق ُمنســجم،
واال فــانّ أفضــل الــوزراء وأقدرهــم وأنجحهــم
سيفشــل اذا كان ضمــن فريــق غــر منســجم
ويف جــ ّو ُمكهــرب مــن التقاطعــات ومأزومــاً
بالصاعــات.
ّ
انّ نجــاح اي وزيــر يتطلّــب توفّــر معايــر
شــخص ّية واُخــرى جامع ّيــة ،والحكومــة يف ذلــك
ـق كُــرة القــدم ،اذ ال ميكــن ّللعــب الواحــد
كفريـ ِ
ان يسـ ّجل فــوزاً لفريقـ ِه مهــا كان هــذا ّ
اللعــب
بارعــاً اذا مل يكــن الفريــق منســجامً ومتعاونــاً
ميكّــن بعضــهُ البعــض االخــر مــن النجاح وتســجيل
األهــداف ،فالهــدف هــو مثــرة تعــاون الفريــق اىل
جانــب مهــارة ّ
اللعــب ،ا ّمــا ان يرتبّــص بعض ُهــم
بالبعــض االخــر ليفشــل ويســقط ،فلــن يتح ّقــق
ـاح وقتهــا ابــداً.
نجـ ٌ
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سيكولوجيا األمل  ..والتغيري السيايس القادم يف العراق
أمل يكــن التطــور االجتامعــي للحضــارة برمتــه،
توثيقـاً مســتمراً للمواجهــة املتواصلــة واملعقــدة بني
«رهــان» الســلطة املســتميت عــى البقــاء ،وخيــار
البــر الثابــت بدميومــة االرتقــاء الوعــر نحــو وعــي
ســيايس أعــى؟! ولذلــك ليــس جديــداً أن تراهــن
ســلطة الديــن الســيايس الحاليــة يف العــراق عــى
الزمــن الفيزيــايئ لبقائهــا ،فيــا يتطــور الحــدث
الســيايس بعيــداً عنهــا ليبتنــي جــذوره املســتقبلية
يف التاريــخ االجتامعــي .
وليــس جديــداً أيضــاً أن تراهــن الســلطة عــى
ايديولوجيتهــا القامئــة عــى بــث الخــوف والعجــز
واليــأس والعدميــة واالغــراب ،فيــا يولــد مــن
جيــل شــبايب
رحــم الحركــة االحتجاجيــة الحاليــةٌ ،
حــ ٌّر مــا بــرح يخــرج واثقــاً مرتيثــاً مــن عنــق
زجاجــة املأســاة العراقيــة نحــو أفــق النــور والتغيري؛
ايديولوجيتــه الوحيــدة  :أمـ ٌـل فاضــل بوطــن مــدين
وعدالــة اجتامعيــة .
وليــس جديــداً أن تراهـ َن الســلطة عــى تعميــق
الجهــل الســيايس وتجذيــر الوعــي الزائــف ،فيــا
يرتاكــم الوعــي املعــارض الب ّنــاء قطــر ًة قطــر ًة يف
الوجــدان العــام للمجتمــع الباحــث عــن رشعيــة
جديــدة .
وليــس جديــداً أن تقبــض الســلط ُة عــى الديــن
وتصطنــع منــه كائن ـاً اســتعالئياً أســاطريياً لتحمــي
مصالحهــا بـ»قدســيته»  ،فيــا يبــدأ النــاس بتفكيك
هــذه الكائــن الشــمويل تدريجيــاً وإعادتــه إىل
مكانــه املوضوعــي والحميــم داخــل البنيــة الثقافيــة
العامــة للمجتمــع .
وبالتأكيــد ،ليــس جديــداً أن تتهــرأ الســلطة حــد
العفــن والرثاثــة وفقــدان البصــرة ،فيــا يــرع
النــاس باســتعادة حقهــم التاريخــي  ،أي دولــة
املواطنــة والعقــد االجتامعــي .
األمــر الجديــد الوحيــد هــذه املــرة  ،أن الســلطة
تبــدو مدمنــة عــى الرهانــات املســبقة فقــط  ،وال
تبــدي أي محاولــة واقعيــة آنيــة إلنقــاذ نفســها
جزئيــاً عــى األقــل  ،فيــا الحركــة االحتجاجيــة
تبــدو مــرة عــى إبــداء أقــى درجــات الكياســة
الدميقراطيــة والــروح الســلمية املدنيــة واألداء
التنويــري الناصــح .
فبالرغــم مــا يبــدو عليــه املشــهد الســيايس
العراقــي مــن بــطء وتــردد وإحبــاط  ،وبالرغــم مــن
كل اآلالم املرتاكمــة والخيبــات املتوارثــة  ،أمســينا
اليــوم نعيــش لحظــة مســتقبلية فريــدة ومليئــة
باألمــل املوضوعــي والرجــاءات الســامية ،إذ مــا
برحــت عوامــل التغيــر تتجــذر كل ســاعة  ،لتــورق
يف خارطــة الغــد القريــب .
فالســلطة املســتبدة عــر التاريــخ ال تفقــه أن
مثــة قوانــن تضبــط الســلوك االجتامعــي وتؤطــره يف
مــآالت ال ميكــن إنكارهــا أو تجاهلهــا  ،ولذلــك فــأن
أقــى مــا تســتطيع فعلــه هــو تأخــر التغيــر عــر
إرصارهــا عــى االنغــاق البنيــوي حيــال اإلصــاح
الســيايس  ،دون أن تــدرك أن تأخــره ســيعني
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دمــا ًء غــر رضوريــة ســوف تســيل لحظــة التحــول
الكــرى!
رهانات السلطة وخيارات املجتمع !
يحــدث التغيــر الســيايس الجوهــري يف أي بلــد،
حينــا يتحــول الوعــي املجتمعــي باملظــامل إىل
ســلوك جمعــي مضــاد للمظــامل ،ســلمياً أو عنفي ـاً،
وهــذا التحــول قــد يســتغرق زمنــاً طويــاً أو
قص ـراً بحســب درجــة تطــور النظــام االجتامعــي-
االقتصــادي  ،وديناميــات الهويــة الجمعيــة  ،ومنــط
الثقافــة السياســية الســائدة .
ويف بلــد كالعــراق عــاىن طويــاً ومــا يــزال
يعــاين مــن اســتبداد الريــع النفطــي ومــا أفــرزه
مــن حكومــات فاشــية وفاســدة أنتجــت ثقافــات
سياســية خضوعيــة ورعويــة عــى مــدى أكــر مــن
نصــف قــرن ،تطــول املســافة بــن الوعــي والســلوك
حــد توليــد اليــأس والقنــوط يف نفــوس املاليــن
ممــن ينتظــرون تغيــراً حقيقيــاً يعيــد لفكــرة
العــدل شــيئاً مــن هيبتهــا املهــدورة  ،إال أن هــذه
املســافة تبقــى قابلــة للتقصــر واالخت ـزال النســبي
ر ُع
بفعــل أحــداث سياســية نوعيــة محــددة تــ ّ
بعمليــة نقــل التفكــر الســيايس لعمــوم املجتمــع
إىل نقطــة جديــدة أبعــد مــن ســلبية الخضــوع
وأقــرب إىل فعــل التغيــر .
وتش ـكّل الحركــة االحتجاجيــة املدنيــة املســتمرة
منــذ نحــو ســبعة شــهور ،واملتصلــة موضوعيــاً
ونشــوئياً بانتفاضتــي «الكهرباء» يف حزيـران ،2010
و «جمعــة الغضــب» يف  25شــباط  ،2011أمنوذجـاً
ـدث ســيايس اتخــذ صيغــة حـر ٍ
قياســياً لتحليــل حـ ٍ
اك
ـح يف اخت ـزال الزمــن الســيايس نســبياً
شــعبوي أفلـ َ
عــر إحــداث طفــرة نوعيــة يف الوعــي الســيايس
الســائد ،بــرف النظــر عــا إذا كان هنــاك قطــاف
رسيــع أو بطــيء لنتائــج هــذا الح ـراك .
وأمــام هــذا «التهديــد» املتنامــي ملصالحهــا
املتشــعبة يف جســد الدولــة املتهــرئ  ،أخــذت
ـارس – بحكــم ثقافتهــا القدريــة
الســلطة اليــوم متـ ُ
الســاذجة -سياســة الهــروب إىل األمــام نحــو
الهاويــة ،مبراهنتهــا عــى أمريــن أساســيني مــن بــن
رهانــات عــدة ســبق التطــرق إليهــا :
 الرهــان األول  :إن الحـراك االحتجاجــي املــدينالحــايل الســاعي إىل إنقــاذ البــاد ســلمياً ،ال تشــارك
فيــه إال أقليــة محــدودة و»غــر مؤثــرة» مــن
املجتمــع ،فيــا األكرثيــة «عازفــة» عنــه .
 والرهــان الثــاين  :إن مــآل هــذا الحــراك هــواليــأس والقنــوط والتبــدد يف نهايــة املطــاف .
وهــي بذلــك – أي الســلطة  -تدفــن رأســها يف
الرمــال ،وتتخيــل «رغبيــاً» مــا تشــتهي ذاتيــاً أن
تكــون عليــه مســارات األحــداث  ،ال مــا ســتؤول
إليــه موضوعيــاً بوصلــ ُة الرتاكــم السيكوســيايس.
األقلية النوعية أكرثية ! .
لتحليــل رهــان الســلطة األول عــى هامشــية دور
األقليــة  ،ال بــد مــن التذكــر أن حتميــة التغيــر
عــر التاريــخ البــري  ،أبــداً مل تحــدث بنتيجــة
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الفقــر أو الحرمــان أو
الظلــم أو االســتبداد
بحــد ذاتهــم ،بــل
بنتيجــة الوعــي بالفقــر
والحرمــان والظلــم
واالســتبداد  ،وهــذا
الوعــي دوم ـاً صنعتــه
األقليــة النوعيــة
العبقريــة محركــة فكــرة الحــق والعــدل عــر
املــكان والزمــان  ،أمــا األكرثيــة فغالب ـاً مــا تقطــف
مثــار التغيــر الحقــاً  ،لتلحــق بــه وتصبــح جــزءاً
فاعــاً منــه .فاألقليــة كانــت دومــاً هــي املعنــى
والنــوع وزبــدة الوجــود البــري ومخرتعــة الوعــي
املعــارض  ،فيــا كانــت األكرثيــة غالبـاً متثــل الكــم
املــردد أو الكســول أو الخائــف أو االنتقامــي ،أو
حاضنــة الوعــي الزائــف الصلــب ! .
والحــق إن اســتمرار الحركــة االحتجاجيــة
الســلمية بزخــم جيــد يتزامــن مــع إصالحــات
ســلطوية ودولتيــة حقيقيــة متدرجــة  ،كان ســيقدم
ضامنــات ملموســة إلنقــاذ النظــام الســيايس
ووضعــه عــى ســكة الرتميــم والدميومــة والنجــاة،
أمــا انحســار هــذا الحــراك الســلمي يف ظــل
استئســاد الفســاد الســيايس وتغولــه الرنجــي عــى
مصــر البــاد ،فيعنــي أن طاقــة الفعــل االحتجاجــي
ســتتخذ مســارات ســلوكية أخــرى خــال املرحلــة
املقبلــة ،ال ميكــن ضــان ســلميتها أو التزامهــا
بالنهــج الصبــور غــر العنفــي .وهكــذا فــإن أي
تناقــص يف أعــداد املحتجــن الســلميني أو تراجــع يف
عنفــوان التظاه ـرات الســلمية  ،إمنــا يقــدم إشــارة
تنبؤيــة مهمــة عــن قــر عمــر ونظــر النظــام
الســيايس الحــايل .
إن وصمــة الفقــر التــي اقرتفتهــا البرشيــة حيــال
ماليــن املعذبــن مــن أبنائهــا هــي واحــدة مــن
أســوأ تجليــات دافــع التملــك عــر التاريــخ ،إىل
جانــب الحــروب واالســتبداد الســيايس واالستئســاد
عــى الفئــات املســتضعفة  ،ولــذا  ،فــإن إعــادة
توزيــع الــروة هــو قانــون ســلويك حتمــي يف
كل املنعطفــات التاريخيــة ذات االحتقــان
السوسيوســيايس الشــديد ،وحــن يتحقــق اإلصــاح
الســيايس املطلــوب  ،يســتجيب رأس املــال إلعــادة
توزيعــه عــى نحــو يضمــن الســلمية والتطــور
الهــادئ نســبياً لعالقــات اإلنتــاج املتأزمــة  ،امــا
اذا اتســع الفقــر وتجــاوز عتبــة الحــد األدىن مــن
الكربيــاء البــري دومنــا إرادة سياســية لتحقيــق
اإلصــاح وتلبيــة حاجــات الفق ـراء  ،تصبــح عمليــة
إعــادة توزيــع الــروة أكــر دمويــة وقســوة
وانتقامــاً .
والفقــر يف عــراق اليــوم أصبــح مفهومــاً مركبــاً
يســتدعي أبعــاداً اقتصاديــة وسياســية وثقافيــة
واجتامعيــة ونفســية متداخلــة إلنتــاج ظاهــرة
بشــعة جعلــت أكــر مــن  13مليــون عراقــي
يعيشــون يف مســتوى مــا دون اآلدميــة  ،يقبعــون
خــارج الزمــن االجتامعــي بانتظــار معجــزة ســاوية
مســتحيلة أو لحظــة سياســية مجنونــة  -مــا عــادت
مســتبعدة  -لالنقضــاض عــى مــا
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تبقى من إرث الدولة الهشة واملفلسة واملفككة.
حــن تــأىب الســلطة أن متــارس حــداً أدىن مــن
اإلصــاح االقتصــادي والســيايس لصالــح املحرومــن
وتــر عــى اســتمرار تكديــس األمــوال يف كفــة
قادتهــا وزبائنهــا ،فعليهــا أن تواجــه حــداً أعــى مــن
طاقــة اإلحبــاط املنفلتــة لــدى مــن ميثلــون األكرثيــة
املحرومــة املضطــرة لخيــار العنــف ،ضمــن جدليــة
إعــادة توزيــع الــروة ولكــن بوســائل االنتقــام
واعتبــار الدولــة غنيمــة مســتباحة .
إن مطالــب االحتجــاج الســلمي الــذي تقــوده
األقليــة النوعيــة اليــوم يف الع ـراق ،متثــل الوصفــة
الشــافية األخــرة لكيفيــة تفــادي متزيــق جثــة
الدولــة عــى أيــدي أبنائهــا ،قبــل أن تخــرج
األكرثيــة املحرومــة ومتــأ املجــال العــام بخيارهــا
الثــأري الــذي يســتمد رشعيتــه مــن مظلوميتهــا
املرتاكمــة .
أمل مؤجل !
اليأس ٌ
ُ
أمــا لتحليــل رهــان الســلطة الثــاين عــى طفــح
اليــأس لــدى املحتجــن  ،فيجــدر التنويــه أن الحاكم
الــذي يتــذاىك لقتــل األمــل واإلرادة ،وإحيــاء اليــأس
والقنــوط يف الحيــاة السياســية  ،إمنــا يحفــر قــره
بيــده  ،ويبــدو أن عقــدة «حفــاري القبــور الذاتيــة»
مل تغــادر عقليــة مــن ميســكون بالســلطة يف العـراق
بعــد ،إذ إنهــم ال يعلمــون أن اليــأس مثــل األمــل
يصنــع التغيــر أيضــاً ،فكالهــا صنعــا التقــدم
البــري .هــذه الجدليــة النــادرة باتــت تتفاعــل
اليــوم يف الع ـراق عــى نحــو جديــد وغــر متوقــع.
فاليــأس يفتــح – ســيكولوجياً -بوابــة إىل األمــل،
بــل التحــدي  ،حينــا تــر الســلطة عــى ازدراء
مطالــب النــاس واالســتخفاف بهــا  ،وهــذا مــا بــدأ
ينمــو اليــوم  ،األمــل ليــس هاجســاً صوفيــاً ،بــل
عن ـراً أخالقي ـاً موضوعي ـاً فاع ـاً يف كل معــادالت
التغيــر واإلصــاح عــر التاريــخ  ،حتــى اليــأس هــو
أمــل مؤجــل .
يقــول فيلســوف األمــل «ارنســت بلــوخ»
()1977 -1855م « :الغــد يحيــا يف اليــوم  ،والنــاس
تتطلــع إليــه عــى الــدوام ، »..متبنيــاً فلســفة
«ليــس– بعــد» ،إذ يــرى أن البــر كانــوا دومــاً
يتحركــون بتأثــر فكــرة أن أفضــل مــا يرتجونــه
مــن أوضــاع مل يتحقــق بعــد  ،وأن تاريخهــم
إمنــا هــو تاريــخ امتــزاج دافــع األمــل -ببعديــه
األنرثبولوجــي واالنطولوجــي -مبعطيــات التطــور
املــادي للتاريخ،وقبلــه كان «كارل ماركــس» قــد
أطلــق نبوءتــه امللهمــة « :الحركــة الداخليــة للنظــام
القائــم وتفاعالتــه الخارجيــة تولــد نقيضــه يف
أحشــائه  ،وينمــو هــذا الجنــن وينضــج إذ يأخــذ
النظــام القديــم مــداه  ،ويــزداد التوتــر بينهــا يف
داخــل النظــام القائــم حتــى يصــل حــداً ال يعــود
عنــده النظــام القائــم قــادراً عــى احتــواء القــوى
التــي تحمــل بــذور النظــام الجديــد .عنــد ذاك،
تف ّج ـ ُر هــذه القــوى النظــا َم القديــم مــن الداخــل
وتقــوض أركانــه مشــيدة النظــام الجديــد عــى
أنقاضــه ومــن الدمــج الجــديل بــن عنــارصه» .
قــد تبــدو آفــاق التغيــر اليــوم مغلقــة أو مضببة،
لكــن «األمــل» ينخــر ببــطء ليفتــت صخــرة العقــم،
هنــاك عميق ـاً يف لــب قوانــن التطــور االجتامعــي،
ولذلــك ال يجــدر الكــف عــن التفــاؤل الهــادئ أمــام
مشــهد القيــم املدنيــة العقالنيــة وهــي تداعــب
رويــداً رويــداً القــرة الدماغيــة ملاليــن العراقيــن،
وبضمنهــم فئــات مهمــة ملتدينــن يختزنــون النزعــة
اليســارية يف رؤيتهــم األخالقيــة لشــكل الدولــة
العادلــة والوطــن املوحــد .
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هــذا املشــهد املتنامــي إمنــا يوجــه رســالة واثقــة
إىل املتأســلمني «اآلمنــن» يف اســرخائهم« :مثــة
مفاجــآت موضوعيــة بانتظاركــم  ،ذلــك إن زمــن
التغيــر بــات ينهــش ببــطء  -ولكــن بثبــات-
ســاعاتكم املتوقفــة عــى توقيتــات املــايض الــرث!».
بانتظار يسار جديد !
الفــرد العراقــي – مدني ـاً كان أم إســامياً -حــن
يريــد أن يــزدري الســلطة السياســية الحاليــة  ،بــات
يفعــل ذلــك  -وهــو يفعلــه كثـراً -دون أن يعرتيــه
أي شــعور بالذنــب أو تأنيــب مــن ضمــر  ،بــل أنــه
بــات يشــعر بتقصــر ضمــري إنْ مل يفعــل ذلــك
بحامســة شــديدة  ،مبعنــى أنــه فقــد الرغبــة بإيجــاد
أي مــررات تســبغ املقبوليــة عــى النظام الســيايس،
وهــذه ميــزة أو فضيلــة ينفــرد بهــا املجتمــع
العراقــي اليــوم باملقارنــة مــع مجتمعــات أخــرى يف
الــرق األوســط مــا تـزال تـراوح بــن كــره الســلطة
املســتبدة و»التعلــق» امل َـ َريض بهــا ألســباب تتصــل
بتطورهــا السيكوســيايس .
إن تنامــي وانتشــار هــذه النزعــة النفســية
العابــرة للهويــات الفرعيــة  ،بــازدراء الســلطة،
يعنــي أن مثــة رشعيــة سياســية أخــرى غــر معلنــة
وغــر محــددة املعــامل بعــد  ،باتت يف طــور التكوين
الذهنــي لــدى الفــرد العراقــي  ،مثلــا هــي يف
طــور التكويــن السوسيوســيايس العميــق ،تتهيــأ
لتحــل تدريجي ـاً محــل الرشعيــة املتهرئــة للســلطة
الحاليــة ،األمــر هنــا يشــبه األظفــر الجديــد حــن
يبــدأ بالنمــو الــري والبطــيء مــن أعــاق اللحــم
ليحــل تدريجيــاً محــل األظفــر القديــم املتــرر،
حتــى تحــن لحظــة االســتبدال النهائيــة .
هــذا االســتبدال املنتظــر ال بــد أن يعــاين مــن
التلكــؤ والــردد ريثام تنضــج رشوطه الســيكولوجية
املوضوعيــة  ،إذ أن املســافة بــن النزعــة الرافضــة
والســلوك الرافــض مــا تـزال طويلــة نســبياً بســبب
حالــة العجــز واالرتهــان والعدميــة واإلفقــار التــي
يعــاين منهــا املجتمــع الســيايس يف العـراق منــذ مــا
يقــارب مــن نصــف قــرن  ،واكتــال هــذا النضــج
إمنــا أصبــح مســألة وقــت فحســب  ،بحكــم إرصار
الســلطة املنغلقــة عــى مأسســة فســادها مــن
جهــة ،وتنامــي الوعــي الشــعبي بزيفهــا وهشاشــتها
ووقتيتهــا مــن جهــة أخــرى .
فالعــراق اليــوم يفتقــر إىل وجــود مجتمــع
ســيايس مســتقر املعــامل ،بــل هــو خليــط مــن
والءات سياســية مــا قبــل مدنيــة متناحــرة ذات
طابــع دينــي ومذهبــي وعشــائري و ِعرقــي،
وبالتــايل فــإن انتقالــه مــن مرحلــة الدولــة الهشــة
الفاســدة فاقــدة الرشعيــة  ،إىل مرحلــة الدولــة
املؤسســاتية الرشــيدة مالكــة الرشعيــة  ،ال بــد
أن يســتند إىل تحقيــق توافقــات سوسيوسياســية
بــن تلــك الــوالءات مــا قبــل املدنيــة  ،وهــذه
التوافقــات لــن تنجزهــا العمليــة السياســية املغلقــة
للســلطة الكومربادوريــة املتأســلمة الحاليــة  ،بــل
ســينجزها -واقعيـاً وموضوعيـاً -يســا ٌر جديــد يكون
قــادراً عــى إنجــاز متاهــي وطنــي وجــداين جمعــي
بفكــرة «العراقويــة»  ،مرتكــزاً يف دينامياتــه إىل
النزعــة املطلبيــة العامــة باســتعادة العــدل وصيانــة
الكرامــة اآلدميــة يف مجتمــع جــرى تعريضــه إىل
أقــى درجــات الظلــم واإلذالل .
اب
وال يقصــد باليســار الجديــد هنــا أحــز ٌ
سياســية أو تنظيــات اجتامعيــة أو تيــارات
ايديولوجيــة متحالفــة بعينهــا كــا هــو حاصــل يف
بلــدان أخــرى اســتكملت البنــاء املــدين ملؤسســاتها
الدســتورية والسياســية  ،بــل هــو تعبــر توصيفــي

عــن قــرب بــزوغ ثقافــة سياســية عقالنيــة عامــة
تؤمــن بجــدوى ومرشوعيــة ورضورة مشــاركة
الفــرد – أيــا كانــت نزعتــه االيديولوجيــة -يف صنــع
الحــدث الســيايس عــى نحــو يضمــن شــكالً مــن
أشــكال العــدل االجتامعــي والســلم املجتمعــي
والهيبــة الوطنيــة .الحديــث هنــا يجــري عــن يســار
دميوغـرايف جديــد ينشــأ عــن نزعــات سوســيوثقافية
مؤيــدة لفكــرة الدولــة املدنيــة  ،بــدأت بالبــزوغ
واالنتشــار لــدى فئــات ســكانية عراقيــة مهمــة
ومؤثــرة ممــن يصنفــون عــادة ضمــن إطــار
«املدنيــن» أو «املتدينــن» عــى حــد ســواء .
تشــر جدليــات الوضــع العراقــي اليــوم إىل
أن قســوة اإلســام الســيايس وفســاده العلنــي
خــال أكــر مــن عقــد مــن الزمــن ،دفعــا التديــن
االســامي الســلويك العــام للمجتمــع – متيي ـزاً عــن
التديــن الســيايس التعصبــي -إىل النــأي عــن فكــرة
أســلمة السياســة ،والســعي عكــس ذلــك أي باتجــاه
متدينهــا وتكنقرطتهــا ضمــن منــاخ نقــدي متصاعــد
أساســه جدليــة الظلــم والعــدل .فالجمــوع املتدينــة
كانــت وســتبقى تبحــث عــن مــاذ روحــي تعويــي
يف طقوســياتها ،ومــع ذلــك بــدأت تفكــر أن
الالإســاموية والالطائفيــة والالعرقيــة والالمناطقيــة
هــي معايــر جيــدة لدولــة منتظــرة عادلــة  ،وهــذه
نزعــة يســاروية تســتحق التوقــف والتمحيــص .
اليســاروية تعنــي نزعــة قيميــة جذريــة لتغيــر
العــامل باتجــاه أكــر اتفاق ـاً مــع العقالنيــة والعــدل
واإلقـرار بوحــدة القيمــة البرشيــة .والسوســيولوجيا
العراقيــة اليــوم باتــت تشــهد تطــوراً بطيئـاً ومرتيثـاً
وواعــداً مــن هــذا النــوع  ،النزعــة اليســاروية
قبــل أن تكــون فكــرة سياســية تفــرز أحزابــاً
ونظ ـاً سياســية  ،هــي نزعــة سوسيوســيكولوجية
جامهرييــة بإطــار ثقافســيايس شــامل  ،وهــي
ليســت حكــراً عــى العلامنيــن والالدينيــن ،
بــل هــي متاحــة ســيكولوجياً لــكل التصنيفــات
السياســية للبــر القادريــن عــى التأثــر بهــا ضمــن
مراحــل تاريخيــة محــددة .
وهــذه الثقافــة السياســية الجديــدة لهــا أن
تنبثــق عــى املســتوى السوســيوثقايف مــن التقــارب
التدريجــي الحاصــل بــن القيــم املدنيــة العدالويــة
الناهضــة والتوجهــات الدينيــة اإلصالحية املســتنرية،
ضمــن إطــار أخالقــي وطنيــايت  ،قــد يؤســس يف
املــدى البعيــد ملــروع ســيايس كارزمــايت يســتهوي
ماليــن العراقيــن املتلهفــن الســتعادة هويتهــم
املوحــدة مــن جديــد .
إن الرافعــة األساســية لهــذا املــروع مســتقبالً
ســتكون نشــوء أحـزاب وتنظيــات شــبابية جديــدة
تســتطيع أن تدمــج ايديولوجياتهــا املتخالفــة
بفكــرة الوطــن الهويــايت املشــرك ،ضمــن إطــار
تنظيمــي إجــرايئ هــو الدولــة املدنيــة العاقلــة
املنتظــرة  ،فتأريــخ التطــور االجتامعــي للبرشيــة
كان دوم ـاً انعكاس ـاً لــروح اليســار – بــكل أمناطــه
تــدب يف الجســد املرتهــل
االيديولوجيــة -وهــي
ّ
للمجتمعــات الخانعــة واملحرومــة يف ذروة لحظــات
شــقائها ومأســاويتها .
اليســار باملعنــى النفــي هــو قــدرة العقــل
البــري عــى إعــادة تنظيــم أولوياتــه الذهنيــة
وخياراتــه الســلوكية مبــا يحقــق لــه بقــا ًء أســمى
وأجمــل عــى مســتوى الجامعــات واألمــم  ،ولــن
يكــون العــراق اســتثنا ًء مــن كل ذلــك  ،وهــو
يختــزن يف ثقافتــه القيميــة نزعــ ًة يســاروية
اجتامعيــة كامنــة ومتجــذرة ! .

19

نداء إىل املؤمنني بالعدالة من البهائيني يف اليمن
نتابــع نحــن أخوتكــم البهائيــن يف اليمــن
بقلــق متزايــد تطــورات قضيــة أخينــا
املواطــن /حامــد كــال بــن حيــدرة الــذي
اعتقــل منــذ أكــر مــن ســنتني وأربعــة
أشــهر وتعــرض للحبــس والتعذيــب واإلهانــة
وحجبــت أخبــاره لفــرة طويلــة عــن ارستــه
وأطفالــه الصغــار ،ال لذنــب ســوى كونــه
يؤمــن باللــه الواحــد األحــد وبكتبــه ورســله
كافــة وإلميانــه كبهــايئ بالســام واملحبــة
وخدمــة الوطــن واالنســان ووحــدة الجنــس
البــري ،وبأننــا جميعــا باختــاف اصولنــا
وقبائلنــا وانتامءاتنــا ومعتقداتنــا قطــرات
بحــر واحــد وأوراق غصــن واحــد.
ان مصــدر قلقنــا ليــس خوفــا مــن حبــس
او خشــية مــن عقــاب إذ «لــن يصيبنــا إال مــا
كتــب اللــه لنــا» .إن مصــدر قلقنــا هــو مــا
آلــت إليــه األمــور يف بلدنــا الحبيــب بحيــث
يصبــح بإمــكان فــرد واحــد او عــدد مــن
األفــراد أن يعتــدوا عــى حقــوق األبريــاء
ويضطهــدوا اآلمنــن ويســتغلوا مناصبهــم
وســلطاتهم للظلــم واالعتســاف ضاربــن
بحقــوق املواطنــة وحقــوق االنســان عــرض
الحائــط.

تــم اعتقــال األخ حامــد كــال بــن حيــدرة
يف  3ديســمرب 2013م مــن منطقــة عملــه يف
بلحــاف – محافظــة شــبوة حيــث كان موظــف
برشكــة النفــط فاح ُتجــز يف مــكان عملــه
مــن قبــل وكالــة األمــن القومــي .تعــرض
خاللــه هــذه املــدة لشــتى صنــوف التعذيــب
والــرب والصعــق الكهربــايئ واالهانــة
واالمتهــان ألدميتــه وذلــك بســبب اعتناقــه
للديانــة البهائيــة.
بعــد تســعة أشــهر ،يف الثالــث مــن ســبتمرب
عــام  ،2014تــم نقلــه إىل مركــز االعتقــال
التابــع لشــعبة التحقيقــات الجنائيــة يف صنعــاء
واح ُتجــز مــن ِقبــل النيابــة الجنائيــة .فتمكّنــت
زوجتــه وبناتــه الثــاث مــن زيارتــه للمــرة
األوىل منــذ بدايــة اعتقالــه الــذي كان قــد
مــى عليــه أكــر مــن تســعة شــهور.
يف البــدء وجــه إليــه االدعــاء تهمــة تزويــر
الوثائــق للحصــول عــى الجنســية اليمنيــة
بقصــد التمويــه عــى الهــدف الحقيقــي
وهــو محاربــة البهائيــة والقضــاء عــى مكــون
كامــل مــن مكونــات املجتمــع اليمنــي .إال
أن مــداوالت القضيــة أثبتــت بطــان التهمــة
وبــأن حامــد بــن حيــدرة مواطــن أصيــل ولــد
يف اليمــن ألب مينــي.

إن مــا يتعــرض لــه ابــن حيــدرة ليــس إال
فصــل مــن خطــة منهجيــة مدبــرة تهــدف
إىل القضــاء عــى إحــدى مكونــات املجتمــع
اليمنــي املشــهود لــه باملســاملة والحــب
الصــادق للوطــن والعمــل الجــاد مــن أجــل
خدمــة أبنــاء هــذا الوطــن الحبيــب .إن
اليمــن الســعيد الــذي طاملــا اعتــز وافتخــر
بالتنــوع والتعــدد وبأنــه كان عــر التاريــخ
حاضنــة مختلــف األديــان واملذاهــب
تضطهــد فيــه أرسة كرميــة تحمــل تاريخــا
حافــا بالتفــاين والعمــل الصــادق لخدمــة
هــذه األرض املباركــة ،وال أدل عــى ذلــك
مــن تكريــم الســلطان عيــى بــن عــي
بــن عف ـرار ســلطان املهــره وســقطرة لهــذه
االرسة نظــر خدماتهــا الجليلــة.

لقــد تدهــورت الحالــة الصحيــة لحامــد
بــن حيــدرة؛ إن طــول مــدة الحبــس وضعــف
الرعايــة الصحيــة باإلضافــة إىل مــا كان قــد
تعــرض لــه مــن ســوء معاملــة وتعذيــب
وصعــق كهربــايئ قــد تســبب لــه يف العديــد
مــن املشــاكل الصحيــة .إنــه اليــوم يف أمــس
الحاجــة إىل اجـراء عمليتــن جراحيتــن بصــورة
عاجلــة ،واحــدة لقلبــه وأخــرى إلزالــة املـرارة.
إال أن ممثــل النيابــة الســيد /راجــح زايــد ال
يـزال يعــارض اإلفـراج عنــه بكفالــة مــا يعنــي
حرمانــه مــن العــاج والــذي هــو مــن أبســط
حقــوق االنســان.

فصــول هــذا االنتهــاك الصــارخ للحقــوق
والعدالــة بــدأت يف عــام  2008حيــث
تــم اعتقــال عــدد مــن البهائيــن اليمنيــن
وتعذيبهــم أمــا يف تركهــم لدينهــم دون
جــدوى.

وقــد أكــد أحــد املستشــارين القانونيــن
العــرب املتابعــن للقضيــة عــن قــرب بــأن
انتهــاك الســيد /راجــح زايــد لحقــوق االنســان
تجــاوز ابــن حيــدرة إىل أرستــه الكرميــة .فقــد
قــام م ـرارا برفــع الصــوت وتوجيــه االهانــات
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والتهديــد لزوجتــه وبناتــه الصغــرات،
وســعى مــرارا إىل الغــاء اإلذن بزيارتــه يف
الســجن ،كــا قــام بتهديدهــم بالســجن
ومنعهــم مــن الحديــث إىل املســلمني.
وإمعانــا يف االيــذاء والتضييــق عليهــم قــام
بتجميــد حســاباتهم املرصفيــة ومحاولــة منع
زوجتــه الســيدة /إلهــام مــن العمــل والــذي
يعتــر مصــدر الــرزق لبناتــه بعــد اعتقــال
والدهــم .إن مــا حــدث ال يعتــر فقــط
انتهــاكاً لقواعــد العمــل وأصــول العدالــة
فحســب بــل وتجــاوز عــى القيــم واألعـراف
األخالقيــة باملجتمــع اليمنــي وذلــك بتعمــد
إيــذاء زوجتــه وأطفالــه األبريــاء.
كــا أكــد شــهود بــأن ممثــل النيابــة
الســيد /راجــح زايــد قــد أعــرب مــرارا
وتكــرارا عــن نيتــه اســتهداف البهائيــن
والتضييــق عليهــم .ففــي  7أغســطس 2014
رصح لزوجــة الســيد بــن حيــدرة وللســيدة
أروى عثــان الناشــطة اليمنيــة لحقــوق
اإلنســان بأنــه ســبق وقــام برتحيــل وســجن
وتعذيــب عــدد مــن البهائيــن ،كــا ســمع
عنــه قبــل ذلــك بــأن عــى البهائيــن اليمنيــن
إنــكار دينهــم أو إقامــة الحــدّ عليهــم .يف
إحــدى الجلســات قــام بحبــس أثنــن مــن
الحضــور رغــم عــدم ارتكابهــم ألي مخالفــة
فقــط لكونهــم بهائيــن.
ويؤكــد املستشــار القانــوين بــأن ممثــل
النيابــة ســعى يف محاولــة تلفيــق التهــم
لحامــد بــن حيــدرة حيــث حــاول أن يضــم
إىل األدلــة وثائــق أصدرتهــا وكالــة األمــن
القومــي مــع علمــه بأنهــا « ُوقّعــت» ببصمــة
ابــن حيــدرة وهــو معصــوب العينــن بعــد
تعرضــه للتعذيــب .كــا حــاول أيضــا أن
يقــدّ م مذكّ ـرات كتبهــا بنفســه زاعـ ًـا أنهــا
كلــات ابــن حيــدرة بهــدف تلفيــق تهــم
العاملــة .وأضــاف« :يف كل اســتجواباته
مــع ابــن حيــدرة ،ماعــدا واحــد منهــا ،كان
يعاملــه باحتقــار وينتهــز كل فرصــة الزدراء
ديانتــه وعقائــده الدينيــة ،ويؤكــد بأنــه
ســيعمل كل مــا بوســعه ليســتأصل جــذور
الديــن البهــايئ مــن اليمــن» .علــا بأنــه
قــد تــم الطلــب رســميا مــن وكيــل النيابــة
الجنائيــة الســيد/عبدالله الكميــم يف ســبتمرب
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2014م تغيــر ممثــل النيابــة بشــخص أقــل
تعص ًبــا ولكــن تــم رفــض الطلــب.
إن البهائيــن يف اليمــن ليســوا أقليــة
مهمشــة بــل هــم أبنــاء وبنــات هــذا الوطــن
ينتمــون إىل قبائلــه ومدنــه وقــراه ،فهــم
جــزء ال يتجــزأ مــن نســيج املجتمــع ومكــون
أصيــل مــن بنيتــه االجتامعيــة ،وهويتهــم
هــي هويــة أي مواطــن مينــي أصيــل ينحــدر
مــن قبائلهــا األصيلــة وحارضتهــا العريقــة .إن
تبايــن املعتقــدات واملفاهيــم االميانيــة مل يؤثر
يومــا عــى هويــة االنســان اليمنــي؛ فلطاملــا
احتضنــت اليمــن مختلــف املعتقــدات
واملذاهــب بــل واأليدولوجيــات الفلســفية
فهــل ســتضيق اليــوم عــى ديــن يدعــو
للمحبــة والســام ويعمــل مــن أجــل بنــاء
وارتقــاء الوطــن ورخــاء وتقــدم االنســان؟
إن بهــايئ اليمــن ال يقبلــون بــأي حــال مــن
األحــوال أن يعاملــوا كأقليــة أو مجموعــة
منزويــة ،فجميــع أبنــاء اليمــن باختــاف
قبائلهــم ومناطقهــم ومعتقداتهــم مواطنــون
متســاون يف الحقــوق والواجبــات ،وال ميلــك
أي شــخص مهــا كان منصبــه أن يحــرم ابــن
أيــة قبيلــة أو مدينــة مــن حقوقــه وحرياتــه
املكفولــة بالدســتور وباإلعــان العاملــي
لحقــوق االنســان.
امتــزج تاريــخ الديــن البهــايئ بــأرض
اليمــن الحبيبــة منــذ بــزوغ شمســه األوىل.
ففــي عــام  1260هجريــة (املوافــق 1844م)
ر
ترشفــت مينــاء «املخــا» بقــدوم شـ ٍ
ـاب مبـ ٍ
بظهــور ديــن جديــد هــو عــي محمــد
الش ـرازي معــروف بحــرة «البــاب» .ففــي
حجتــه الشــهرية ترشفــت ميــاه وشــواطئ
بحــر العــرب والبحــر األحمــر بعبــوره يف
رحلتــي ذهابــه وعودتــه .مل تكــن هــذه
الحادثــة التاريخيــة الهامــة نهايــة مطــاف
عالقــة الديــن الجديــد بــأرض اليمــن الســعيد.
فعندمــا أمــرت اإلمرباطوريــة العثامنيــة
بحبــس «حــرة بهــاء اللــه» يف ســجن عــكا
بفلســطني ،عــادت شــواطئ ومــواين اليمــن
لتشــهد مــرور أعــداد متزايــدة مــن املؤمنــن
األوائــل بالديــن البهــايئ واملحبــن لحرضتــه
واملنجذبــن إىل آياتــه وكلامتــه .فاملســار املــايئ
عــر بحــر العــرب وبــاب املنــدب والبحــر
األحمــر هــو الطريــق الــذي ســلكه ّجـ ٍـم غفـرٍ
مــن أهــل املــرق القاصديــن زيــارة «حــرة
بهــاء اللــه» يف ســجنه.
املنتدى الدميقراطي العراقي العدد ( )45نيسان 2016

إن مــا يثــر التعجــب هــو إلحــاح ممثــل حــرة بهــاء اللــه.
النيابــة عــى تحويــل هــذه الحقيقــة التاريخيــة
رشفــة إىل تهمــة ملفقــة لحامــد بــن حيــدرة ال نشــك بــأن املحاكــم والقضــاء والنيابــة
امل ّ
ولســائر البهائيــن .فهــو يتنــاىس عــن قصــد أن ومؤسســات املجتمــع املــدين زاخــرة
اإلمرباطوريــة العثامنيــة التــي كانــت تحكــم باملدافعــن عــن العدالــة واملؤمنــن بــأن
فلســطني هــي التــي نفــت حــرة بهــاء اللــه العــدل واالنصــاف واحقــاق الحــق أســاس
وصحبــه مــن بغــداد إىل إســطنبول فأدرنــة الحكــم وصــام األمــان لتطــور املجتمعــات
وصــوال إىل فلســطني حيــث ســجنته يف قلعــة وتقدمهــا  ،إال أن الظــروف القاهــرة
عــكا يف عــام 1868م إىل أن تــويف هنــاك يف التــي ميــر بهــا ميننــا الحبيــب والرصاعــات
عــام 1892م ،فأصبحــت بذلــك عــكا وحيفــا والحــروب اتاحــت الفرصــة ملــن لهــم مآرب
حاضنــة األماكــن مقدســة للبهائيــن .إن ممثــل أخــرى أن يظلمــوا ويعتــدوا عــى حقــوق
النيابــة الســيد /راجــح زايــد يعلــم جيــدا بــأن املواطنــن .إن البهائيــن يف اليمــن يرفعــون
كل هــذه االحــداث وقعــت ســنوات طويلــة أكــف الدعــاء إىل اللــه البــارئ العــادل أن
قبــل وجــود دولــة باســم إرسائيــل ،إال أنــه يوفــق القضــاء واملحكمــة التــي تنظــر يف
رغــم ذلــك يــرى بــأن هــذا الحــدث التاريخــي قضيــة حامــد بــن حيــدرة إىل احقــاق الحــق
وحقيقــة وجــود أماكــن مقدســة للبهائيــن يف وترســيخ العدالــة وســد الطريــق عــى مــن
عــكا وحيفــا واملؤسســات اإلداريــة املعنيــة يحاولــون اســتغالل الســلطة للظلــم وتنفيذ
بهــا ســبب كاف لتوجيــه تهمــة خطــرة ملفقــة مآربهــم.
كالعاملــة إلرسائيــل؛ مــع علمــه التــام بــأن
ابــن حيــدرة مثلــه مثــل اآلالف مــن البهائيــن إن مــا هــو عــى املحــك اليــوم هــو هوية
باملنطقــة العربيــة مل يــزر قــط املواقــع وثقافــة التعايــش يف وطننــا الغــايل .إن
املقدســة البهائيــة احرتامــا ملواقــف دولهــم يف مالحقــة ومحاكمــة املواطنــن وتصنيفهــم
ال ـراع القائــم بالــرق األوســط .كــم اليــوم بســبب معتقداتهــم ،وتعذيبهــم وإهانتهــم
أشــبه باألمــس فكــا حاولــت اإلمرباطوريــة وتلفيــق التهــم لهــم ،نكســة أخالقيــة
العثامنيــة القضــاء عــى البهائيــة بالحبــس وإهانــة مبــارشة لتاريــخ اليمــن الغنــي
واالضطهــاد ،كذلــك يقــوم اليــوم البعــض يف بالتســامح واألخــوة وقبــول اآلخــر .إن
وطننــا الحبيــب بالتالعــب بالقانــون والنظــام الشــعوب واألمــم يف عاملنــا املعــارص
وحبــس املظلومــن واضطهادهــم عــى أمــل تســعى مــن أجــل ترســيخ التنــوع وتأصيــل
القضــاء عــى هــذا الديــن ولكــن «يَ ـأْ َب اللَّــهُ التعايــش يف مجتمعاتهــا ،فقــد أدرك العــامل
بــأن التنــوع والتعــدد ســبب مبــارش يف
ــم نُــو َرهُ».
إِ َّل أَنْ ُي ِت َّ
الــراء الفكــري والثقــايف وحالــة صحيــة
منــذ فجــر التاريــخ واليمــن موئــل تســاعد عــى ترســيخ االســتقرار والســلم
الحضــارات والتنــوع والتعايــش وقبــول االجتامعــي وتطــور ورخــاء املجتمعــات.
اآلخــر .وكــا كانــت أرض «الســعيدة» س ـ ّباقة كــم يؤملنــا أن نــرى البعــض يف ميننــا
يف احتضــان مختلــف األديــان والطوائــف الغــايل يســعى جاهــدا إىل تأصيــل التفرقــة
(كاإلســام واليهوديــة واملســيحية وغريهــا) ،والتصنيــف والظلــم واالعتســاف .أال يكفــي
فقــد احتضنــت الديــن الجديــد بنفــس الــروح كل مــا يحــدث يف بلدنــا مــن حــروب
االميانيــة الت ّواقــة إىل نــور الحقيقــة ،وصــار ورصاعــات وتأجيــج للتعصبــات لنعــي
العديــد مــن أبنائهــا بهائيــن يســعون لخدمــة بــأن ال منــاص أمامنــا ســوى قبــول اآلخــر
ورخــاء وطنهــم الغــايل انطالقــاً مــن حبهــم وتعزيــز التعايــش والدفــع يف اتجــاه الســام
ألرضهــم املعطــاءة ومــا ميليــه عليهــم إميانهــم والوئــام؟
بتعاليــم تحثهــم عــى خدمــة اإلنســان والوطن
والعــامل ،وتوجههــم إىل العمــل مــن أجــل رقــي ميننــا الــذي طاملــا كان مرضبــا للمثــل
وتقــدم بالدهــم ومجتمعهــم وأبنــاء وطنهــم يف الحكمــة ومنوذجــا رائــدا يف املنطقــة
يــداً بيــد مــع أتبــاع مختلــف األديــان والعقائــد للتعــدد والتنــوع والتســامح يعــاين اليــوم
واملشــارب دون متييــز ،منطلقــن مــن اميانهــم ممــن يحاولــون تشــويه هويتــه واالعتــداء
ـاشوا يَــا َقـ ْو ِم َمـ َـع األَ ْديَــانِ كُلِّ َهــا بِالـ َّر ْوحِ عــى حريــات أبنائــه فهــل مــن مســتجيب.
بـــ « َعـ ِ ُ
َ
َــر ا ِإل ْذنِ َوا ِإل َرا َد ِة
ش َق ن ِّ ُ
َوال َّريْ َحــانِ  .كَ َذلِــكَ أ ْ َ
ِ
ِ
َ
ْ
ــا ِء أَ ْمــ ِر اللــه َر ِّب ال َعالمــ َن»
ِمــ ْن أُف ِ
ُــق َس َ
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ساحتنا السياسية اىل أين !!
لســت ناقــدا او عاتبــا بــل مســتنجدا متجــاوزا العيــوب واالخطــاء التــي
يف داخــل ســاحتنا اوالتــي هنــاك خارجهــا  ،املهــم أن نشــخص مــا لدينــا
إلنهــا مرحلــة خطــرة متداخلــة يف متغرياتهــا الخطــرة  ،اوقــد تنقلــب نجاة
للوطــن  ،قلــق ومخــاوف متوقعــة صعــب التكهــن بنتائجهــا  ،ونحــن
الهــون عنهــا يف عــدم رأب االصــداع التــي تظهــر داخلنــا بــل حكــاء يف
االعــان عنهــا ليتجســم تشــتتنا و ضعفنــا امــام االخــر  ،هلمــوا وكونــوا
مــع االحــداث موحديــن يف العمــل وال ـراي لتصونــوا لشــعبكم موقعــا
حـرا تتمنونــه وتتغنــون بــه يف وطنكــم  ،كونــوا يف الســاحة السياســية او
ادعموهــا مجديــن اومعهــا مرشــدين موحدين،واســتنجادي هــذا ليــس
بعيــدا عــن كنيســتنا املباركــة  ،التــي نتمناهــا فاعلــة .
دخلــت احــزاب شــعبنا الســاحة السياســية بهويــات مــن الســهولة
الحصــول هليهــا ومنهــا مــن كان ميتلكهــا و يعتــز بتاريخهــا ،وكل ينشــد :
أنــا آبــن بــن النهريــن لغتــي وتاريخــي ومعتقــدي شــهادات مل ولــن تقوى
الخصــوم او النيــات الســيئة أن متحوهــا  ،نحــن هنــا ونبقــى هنــا التقتلنــا
حجــارة الراجمــن وال مامرســات الفاســدين بالوانهــا القوميــة او الدينيــة
او السياســية  ،رمبــا دخلنــا الســاحة بحاجــة اىل املؤهــا ت املطلوبــة
اوهــي ضعيفــة  ،رمبــا مل نشــخص بنجــاح مــع مــن ســنتعامل سياســيا ومــا
االســلحة املالمئــة واملناســبة لوضــع الوطــن بعــد الدكتاتورية ،رمبــا مل يعزز
بعضنــا موقعــه مباضيــه و شــعبيته ،فقــط كنــا منبهريــن باصلنــا وتايخنــا
واثارنــا واملظــامل التــي أملــت بشــعبنا تاريخيــا كرصيــد او كاســلحة مل يقــو
الزمــن عــى محوهــا ،ايضــا معتزيــن مبوقعنــا يف الســاحة ( ،وإتكأنــا عــى
مخــدة التاريــخ) وفاتنــا ان االوضــاع التــي اســتجدت ضيعــت املقاييــس
السياســية واالجتامعيــة بــل االنســانية ،رمبــا رس البعــض منــا لهــذ الواقــع
عزاؤهــم يف ضعــف ســاحات االخريــن وضعــف مواقعهــم الوطنيــة يف
التغيــر الــذي ُفــرض والــذي متنينــاه ثــورة ،بــل ضعــف مواقفهــم ابــان
االضطهــاد الدكتاتــوري اي ماضيهــم الســيايس ،رصيدهــم االســاء الدينيــة
التــي قارعــت الدكتاتــورة وضحــت  ،لكــن هــؤالء االبنــاء عــادوا ســعداء
حــن قادوهــم ليســتقبلوا التغيــر كطليعــة سياســية ،هكــذا كان تقديــر
وتصميــم مهنــدس التغيــر بــل هكــذا ارادهــا ليضمــن حاجــة الســلطة
الجديــدة اىل وجــوده الدائــم مراقبــا ومنفــذا باســم اصــاح االوضــاع
يف املنطقــة ،ايضــا لتفويــت الفرصــة مــن أمــام املناضلــن الذيــن لهــم
موقعهــم و تحملــوا اضخــم التضحيــات والخســارات .
هــذا كان واقــع ســاحتنا السياســية بوجودهــا ومبــن فيهــا ،ومل تكــن
منفصلــة عــن الوضــع العــام بــل كان ينظــر كل حزب مــن زاويتــه الخاصة
ليكــون لــه موقعــه القيــادي ،وكــا قلنــا اعــاه بهويتنــا التاريخيــة  ،رس
الخصــوم لهــذا التشــتت والــذي بــرز احيانــا رصاعــا داخليــا مل تقــو االضــاع
كبتــه او تجــاوزه وارادوه مــن التاريــخ واىل التاريــخ ،ارادوه منــازالت
ـي اعالمنــا ب ـراع االســاء التاريخيــة كقوميــات متنافســة،
قوميــة وغُطـ َ
وكل مــدرك انــه ســيضعفنا بــل يدمرنــا ،لكنــه بقــي كل معتــز باســمه
التاريخــي ،فجــاءت ردود االفعــال للســيايس املراقــب مــن خــارج الســاحة
السياســية مــن داخــل الوطــن ومنهــم يف الخــارج  ،ســلبية بــل كانــوا
ايضــا مشــاركني يف ال ـراع ،ينظــرون اىل االح ـزاب (كأن مــن يف الســاحة
والــذي مــن خــارج تأيــده ســارق رسق موقعــه دون تأهيــل اواســتحقاق)
فراحــت ترجمهــم دون أن تنتقــد اعاملهــم  ،حتــى الكنيســة التــي حــاول
السياســيون التقــرب والتعــاون رفضتهــم وكأنهــم لصــوص يرسقــون
مهمتهــا و شــبابها ومخلصيهــا  ،واســتمر الرجــم يف داخلنــا ومــن خارجنــا،
متجاهلــن نشــاطات ومنج ـزات نافعــة اُنجــزت للمرحلــة وســط ســوء
االوضــاع وضيــاع حقــوق الشــعب برمتــه ،وتفاقمــت الكارثــة عــودة ايتــام
البعــث يقــودون داعــش ليدفــع العــراق اىل حافــة الهاوية(جميعنــا مل
املنتدى الدميقراطي العراقي العدد ( )45نيسان 2016
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نكــن منصفــن يف معالجــة اشــكالية ســاحتنا
السياســية) .
بــل الحكــم عــى االحـزاب أن تتــوارى ليحــل
محلهــا عنــارص نزيهــة ومخلصــة لهــا موقعهــا
وســط شــعبها  ،وانتظرنــا البديــل املنقــذ يك
ال تبقــى ســاحتنا فارغــة ،حاولــت الكنيســة
مســتثمرة احـرام وتقديــر االخرخصوصــا مــن يف
الســلطة ملوقعهــا الدينــي لتكــون املنقــذ لكنهــا كانــت وعــود مخيبــة،
ايضــا ظهرســيايون يشــكل منظــات اجتامعيــة مدعومــة اعالمــا وماديــا ،
لكنهــا مل تغــي ومل تعــزز الســاحة الياســية ،امنــا تربزهــم اعالميــا كمصلحني
يخدمــون املجتمــع .
بــكل تواضــع أُ ّذكــر قاريئ املخلــص لقضيتنا كم ناشــدت بل واســتجديت
املوقــف الصالــح املفيــد النقــاذ ســاحتنا صارخــا كمحايد(مناشــدا املثقفــن
و املناضلــن الســابقني واملتابعــن املخلصــن :دواؤنــا يف معالجــة واقعنــا
الســيايس الــذي يكمــن يف عــدم وحدتنــا شــعبا وقوميتنــا وكنيســتنا
بتوافقهــا  ،كــم ناشــدت االقــام التــي اهملــت حربهــا للنظــام الفاســد او
تراخــت لتصــب جــام غضبهــا عــى االحـزاب ،أُكــرر بارصارلســت بقــويل
هــذا مدافعــا عــن االح ـزاب املخذولــة وإمنــا كنــت داعيــا مســتجديا ان
يدخــل الســاحة مــن يجــد يف نفســه القــدرة مــن اجــل العــاج لضعفنــا
اولنقــص اداء سياســيينا يدخلهــا سياســيا فارضــا وجــوده متمتعــا
بتاريخــه و بقــوة شــعبيته التــي يحتاجهــا الحــزب املناضــل ! وتنبهــت
االح ـزاب يف مرحلــة مهمــة (وكانــت مســاع حميــدة قادتهــا اىل تجمــع
يوحــد جهودهــا ويلبــي الدعــوات املخلصــة التــي تكــررت ! توحــدوا )
ومل يضمــن هــذا التجمــع لالســف تــدارك االخطــاء واملامرســات التــي
ظهــرت هنــا وهنــاك وكأن دأبنــا يف ســاحتنا السياســية أن يفتــش كل
منــا ملوقعــه رصيــدا معتمــدا رصيــده العمــي خــال الوضــع القائــم ،
وتجاهــل انــه مــع خصــم فاســد ال ميكــن اســتخالص اي مكســب قومــي
وال ـراع القومــي والطائفــي فيــا بينهــم قائــم حــد التناحــر ،متاهلــت
بعــض احزابنــا يف تقديــر وحــدة العمــل واملشــاركة الجامعــة ،حفــز هــذا
الواقــع كل الجهــات ملحاربــة االحــزاب النهــا مــا نالــت شــيئا لشــعبها
متجاهلــة املســاعي والجهــود االيجابيــة املبذولــة متناســية ان الســلطات
الحاكمــة تحــرم حتــى ابناءهــا وقاعدتهــا ،الذيــن او صلوهــا اىل مواقعهــا
لتنــال رشعيــة التــرف والتحكــم الالرشعــي والــا إنســاين ،فكــم نتوقــع
نصيبنــا منهــم لنيــل االصــاح املرتجــى ؟ .
اُكررأيضــا لســت مدافعــا عــن التجمــع القائــم وال عمــن يجتهــد
خارجــه إمنــا اســتجدي العــاج لقضيتنــا مــن كل متطــوع مخلــص لشــعبه،
والســاحة السياســية غــر مســورة بــل أبوابهــا مفتوحــة هلمــوا اليهــا
موحديــن اومســتقلني ومفيــد أن،نقــول لقيــادة الكنيســة ليكــون لهــم
موقــع و رأي موحــد جامــع يشــارك ويبــارك بلقــاءات وديــة وحــوارات
هادئــة معالجــة ،كــا نقولهــا ملظــات املجتمــع املــدين التــي ناضلــت
مــن اجــل املنكوبــن مــن ابنــاء شــعبنا بســبب هجمــة داعــش وترشيــده
لهــا ،حقــا ابلــوا بــاء حســنا لكنهــم باتــوا يظهرونــه وكأنهــم هــم العــوض
والبديــل عــن االحـزاب الفاشــلة ،كل هــؤالء مدعــون ليأخــذوا مواقعهــم
يف تجمــع جديــد لــه وحــدة اهدافنــا ومطالبنــا مــع صيانــة مــا انجــز
مهــا كان متواضــا والســر قدمــا اىل يــث قــوة داخليــة تــريض شــعبنا
وتعززموقعــا وطنيــا مــع القــوى الوطنيــة النظيفــة املخلصــة وموقعــا
نزيهــا وســط الرتاكــم الفاســد بعيــدا عــن ايــة عالقــات سياســية التخــدم
قضيتنــا .

22

الذكرى السنوية إلختطاف الدكتور أحمد صادق املوسوي
مــع مــرور أكــر مــن عقــد عــى حادثــة االختفــاء القــري لرئيــس
الجمعيــة العراقيــة لحقــوق االنســان احمــد صــادق املوســوي مــن
قبــل جامعــة معاديــة لإلنســان وحقوقــه وكرامتــه  ،والــذي كان
الدكتــور املوســوي مــن ابــرز الناشــطني يف مجــال الدفــاع عــن حقــوق
االنســان  ،وقــد حفلــت الصحــف واملجــات ووســائل االعــام
االخــرى بذكــر هــذا الحــدث املــؤمل آنــذاك  ،وكتبــت العديــد مــن
املقــاالت التــي جــاءت عــى الكثــر مــن مســرته ونشــاطه يف مجــال
املجتمــع املــدين وحقــوق االنســان وتحدثــت عــن صفاتــه وســجاياه
الطيبــة يف وطنــه ومنفــاه .
ويتضــح مــن احاديثــه مــع معارفــه واصدقائــه انــه متمــردا عــى
االعـراف العشــائرية والتقاليــد القدميــة التــي تقييم االنســان بحســبه
ونســبه  ،واتباعــه للعــادات املوروثــة  ،التــي تعيــق االنســان نحــو
التقــدم والحيــاة العرصيــة الحديثــة  ،اضافــة لتناقضهــا مــع القيــم
النبيلــة واالخــاق الحميــدة  ،والتــي تؤكــد عــى االنســان كقيمــة
عاليــة وســامية ال يعلــو شــئي عليهــا  ( ،االنســان نظــر االنســان ام
بدينــه أو بخلقــه ) .
وعــن تجربتــه الطويلــة زمنيــا يف دمشــق  ،واكــال دراســته
يف بلغاريــا  ،وتــردده عــى بــروت  ،تعلــم أن املســلم مســلم ،
واملســيحي مســيحي  . .فالــكل يســرون يف طريــق واحــد لهــدف
واحــد وأن دخلــوا مــن ابــواب مختلفــة  ،فالطــرق واالبــواب
مفتوحــة للجميــع  ،وايضــا بعضهــا عــى بعــض  .وتعلــم مــن تجربتــه
السياســية ونضجــه الفكــري أهميــة االعــراف باألخــر واحــرام
الــرأي األخــر والدفــاع عــن الــرأي األخــر  ،ســواء أتفــق معــه أو
خالفــه  ،ألن مــا يخالفــه وال يقبلــه األن رمبــا ســيقتنع بــه ويقبلــه
مســتقبال  ( ،رأي صــواب يحتمــل الخطــأ ورأي غــري خطــأ يحتمــل
الصــواب )  ،وأثنــاء االحــداث السياســية الخانقــة بســب الحــروب
التــي خيمــت عــى املنطقــة كــرس وقتــه اىل جانــب نشــاطه يف مجال
حقــوق االنســان للعمــل للســيايس مــع املعارضــة العراقيــة الوطنيــة
ومــن أكرثهــم ادانــة للعنــف ونقمــة عــى االرهــاب واالرهابــن . .
وكان يجيــب عــن ســؤال مطــروح وقتهــا مــن ادخــل الحــروب
اىل املنطقــة وحرقــت االخــر واليابــس  ،مجيبــا عــى الســؤال ؟ ان
سياســة االســتبداد لحــكام دول املنطقــة للبقــاء يف الســلطة مــن
ناحيــة والــدول الكــرى لتســويق االســلحة مــن ناحيــة اخــرى  ،وخــر
مثــال عــى ذلــك حــرب بــروت التــي اســتمرت  15عــام  ،والحــرب
العراقيــة االيرانيــة وحــريب الخليــج .

الغائب الحارض الدكتور أحمد املوسوي
والتــي يشــعر انــه حــر طليــق فيهــا  ،وال يحــس بأنــه يف داخــل
الســجن أو القــر الــذي ولــد فيــه .
ولــد الدكتــور احمــد املوســوي يف النجــف األرشف املدينــة
التــي اشــتهرت باملرجعيــة الدينيــة االســامية مــن ارسة محافظــة
واجتامعيــة يف آن و قريبــة مــن الحركــة الوطنيــة العراقيــة  ،فانخــرط
جــل افرادهــا يف العمــل الوطنــي كــا هــو حــال الدكتــور احمــد
املوســوي .

نحــن يف الجمعيــة العراقيــة لحقــوق االنســان  ،نعتــر غيــاب
الدكتــور احمــد املوســوي أوجــد فراغــا ال ميكــن ملئــه اال بعودتــه  ،و
نكمــل مشــواره ونســر عــى خطــاه ونحــرص عــى صــدور مجلــة «
صــوت االنســان « والــذي كان حريصــا عــى مواصلــة صدورهــا رغــم
املصاعــب التــي تواجهنــا ماديــا  ،بســب حرصنــا عــى اســتقاللية
كان محافظــا عــى مبادئــه  ،مدافعــا عنهــا  ،مقاتــا يف ســبيلها  ،الجمعيــة كمبــدأ اعتمــد منــذ تأسيســها .
يســعى لتوســيع قاعدتهــا  ،لتشــمل األنســان والدفــاع عــن حقوقــه
اينــا كان ومــن مختلــف االجنــاس ومــن مختلــف االديــان وااللــوان وخــر مــا نختــم اســتذكارنا لهــذا الحــدث املــؤمل وانتظارنــا لعــودت
والتوجهــات واملعتقــدات واملراكــز  ،وكان يــردد دامئــا ان مجــال الدكتــور احمــد املوســوي كالم اللــه ســبحانه وتعــاىل ( ان ذلــك عــى
اللــه يســر ) وال يوجــد يف الحيــاة شــئي مســتحيل مهــا بلغــت
حقــوق األنســان والعمــل فيــه أوســع مــن أي مجــال اخــر .
الصعوبــة .
دمشــق مدينــة أحبهــا اكــر مــن ســواها  ،ففيهــا قــى ســنوات
جميلــة عوضتــه عــن ابتعــاده عــن وطنــه وأهلــه وذكريــات الطفولة،
الجمعية العراقية لحقوق األنسان  /بغداد
فالعـراق يعتــره القلــب الــذي ال ميكــن أن يعيــش بدونــه ،ودمشــق
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كذبة نيسان  ..إن انتهت املحاصصة يف العراق بأمان !

أ.د.قاسم حسني صالح

تزامنــت كذبــة نيســان مــع املطالبــة بتشــكيل حكومــة تكنوق ـراط مســتقلني  ،ومــع االعتصامــات ودخــول الســيد مقتــدى
الصــدر املنطقــة الخ ـراء  ..فدفعنــي فضــويل اىل ان اتحــرى حكايــة الكذبــة  ،فوجــدت ان الروايــات تتعــدد يف اصــل (كذبــة
ابريــل – نيســان) ،اذ يــرى بعــض الباحثــن انهــا تعــود إىل القــرونالوســطى حــن كان شــهر نيســان (أبريــل) يف تلــك الفــرة
وقــت الشــفاعة للمجانــن وضعــاف العقــولفيطلــق رساحهــم يف أول الشــهر ويصـ ّـي العقــاء مــن أجلهم،فنشــأ عيــد باســمهم
(عيــد جميــع املجانــن) أســوة بالعيــد املشــهور باســم عيــد جميــع القديســن .
غــر ان اكــر الروايــات شــيوعا تــرى ان (الكذبــة) بــدأت يف فرنســا بعــد تبنــي التقويــم املعــدّ ل الــذي وضعــه شــارل التاســع
( )1564بوصفهــا اول دولــة تعمــل بهــذا التقويــم حيــث كان االحتفــال بعيــد رأس الســنة يبــدأ يف  21آذار وينتهــي يف االول
مــن ابريــل -نيســان ،وعندمــا تحــول عيــد رأس الســنة اىل األول مــن كانــون الثــاين ظــل بعــض النــاس يحتفلــون بــه يف االول مــن
نيســان كالعــادة  ،فيــا يــرى باحثــون ان (كذبــة نيســان) تقليــد اوريب قائــم عــى املـزاح باطــاق الشــائعات او االكاذيــب  ،ألن فصــل الربيــع يبــدأ يف
نيســان ومــع الربيــع يحلــو للنــاساملداعبــة واملــرح  ..فاســتلطفوها وصــارت عــادة املـزاح مــعاألصدقــاء وذوي القــرىب يف ذلــك اليــوم رائجــة يف فرنســا
ومنهــا انتــرت إىل البلــدان األوربيــة  ..وصــار الكــذب فيهــا مباحــا يف هــذا اليــوم لــدى شــعوبها باســتثناء الشــعبني االســباين لكونــه يومــا مقدســا
دينيــا  ،واألملــاين ألنــه يوافــق يــوم ميــاد الزعيــم األملــاين (بســارك)  ،ويف بريطانيــا  ،وشــعبها مــن اشــهر شــعوب العــامل كذبــا يف اول نيســان،حمل
الربيــد عــام ( )1860إىل مئــات مــن ســكان لنــدن بطاقــات مختومــة بأختــام مــزورة تحمــل دعــوة إىل مشــاهدة الحفلــة الســنوية «لغســل األســود
البيــض» يف بــرج لنــدن فســارع جمهــور غفــرمــن الســذج إىل بــرج لنــدن ملشــاهدة الحفلــة املزعومــة .
يف الع ـراق  ..اخــذت كذبــة نيســان ابعــادا تكشــف عــن حاجــات ودوافــع ســيكولوجية تعــر عــن شــخصية الفــرد العراقــي  ..بعضهــا مقالــب
طريفــة الســيام بــن أصدقــاء شــباب (ينصبــون) عــى احدهــم  ،غالبــا مــا تكــون عاطفيــة كأن يقلــد احدهــم صــوت فتــاة تبــدي لــه اعجابهــا بــه
وولعهــا فيــه  ..فيصــدّ ق  ..ويطلــب منهــا اللقــاء  ..فيــأيت اىل املــكان الــذي فيــه مــن حاكــوا لــه املقلــب ! .
لكــن اغلــب (كذبــات نيســان) العراقيــة تتــوزع بــن مقالــب تحمــل اخبــارا مفزعــة (شــدّ حيلــك اخــي  ..تــرى الوالــد انطــاك عمــره  ،او ..اخــوك ..
دعمتــه ســيارة وأخــذوه للمستشــفى  ،او ارسع ميعــود  ...تــرى صــار حريــق مبنطقتكــم  ، )...وأخــرى سياســية تحمــل ايضــا خــر مــوت مــن يكرهــون ،
او مفارقــات ال تحصــل مهــا يكــون !  ..فذهــب يب تفكــري اىل مقاربــة فنتازيــة  ..مــاذا لــو اعلــن يف الســبت املوافــق(  1نيســان)عن تشــكيل حكومــة
تكنوقـراط مســتقلني ؟ هــل ســتكون حقيقــة ام انهــا كذبــة االول مــن نيســان ؟ .
انــا شــخصيا ســأعتربها كذبــة نيســان  ،ال لتزامنهــا  ..بــل ألن املحاصصــة يف الع ـراق غــر املحاصصــات يف كل دول العــامل  ..ولــك ان تعــرف ان
املحاصصــة السياســية معمــول بهــا يف االتحــاد االوريب ودول دميقراطيــة  ،مــا يعنــي ان املشــكلة ليســت يف (املحاصصــة) ذاتهــا بــل يف آليــة التطبيــق
واملنهــج ومســتوى وعــي قــادة الكتــل السياســية  ،ومــا هــو حاصــل يف العــراق أن اغلبيــة االحــزاب ليســت سياســية باملفهــوم االجتامعــي –
االقتصــادي -الوطنــي بــل هــي تنظيــات دينيــة مذهبيــة واثنيــة ال متتلــك برامــج وطنيــة  ،بقــدر مــا تهمهــا مصالحهــا لدرجــة ان املحاصصــة عندنــا
كــرت الرقــم القيــايس يف عــدد الــوزارات بــن بلــدان العــامل قياســا بعــدد الســكان ليتقاســموا فيــا بينهــم ثــروة البلــد عــر حكومــات مــا شــهد
الع ـراق يف تاريخــه افســد وأفشــل منهــا .
يذكــر برميــر يف كتابــه (عــام يف العـراق) ان الشــيعة جــاءوا يطالبــون بحقوقهــم وكــذا فعــل السـ ّنة والكــورد  ،وســواء كان هــذا هــو الســبب او ان
امــركا كانــت تقصــد اذكاء روح الطائفيــة يف املجتمــع العراقــي ملصالــح اسـراتيجية تخــص اعــادة تقســيم الــرق االوســط  ،فــان برميــر اعتمدهــا يف
تشــكيله (مجلــس الحكــم)  ..مــع ان النظــام الطائفــي ألــد اعــداء الدميقراطيــة،وال ميكــن لزعيــم طائفــي ان يكــون دميقراطيــا ألنــه يؤمــن ان طائفتــه
فــوق الجميــع وان مرجعيتــه لهــا تعلــو عــى مرجعيتــه للنــاس والوطــن .
ومنطقيــا  ..يفــرض بعــد ثــاث جــوالت انتخابيــة ان تتعــزز الحيــاة الدميقراطيــة يف الع ـراق وترتســخ الحريــات وحقــوق املواطنــة ويعــاد احيــاء
الشــعور باالنتــاء للوطــن  ..لكــن مــا حصــل ان املحاصصــة اوصلــت الحــال اىل التفكــر بتقســيم الع ـراق  ،ألن قــادة الكتــل السياســية اســتفردوا
بالســلطة لدرجــة انهــم قســموا الــوزارات ومؤسســات الدولــة عــى اســاس الطائفــة والقوميــة وحتــى العشــرة،وصارت الــوزارت دويــات داخــل
(دولــة) ال متتلــك مقومــات الدولــة  ..وانجبــت نخبــا فاســدة تتقاتــل عــى مكانــة كل طائفــة وقوميــة وحصتهــا يف املنصــب والــروة  ،واشــاعت الفســاد
الســيايس واملــايل واالداري  ،وجــرى تغييــب مفهــوم الوطــن عــى مــدى ثــاث عــرة ســنة ! .
واآلن  ،وبعــد ان جنــى العراقيــون البــؤس والشــقاء والفواجــع مــن الذيــن انتخبوهــم صــاروا يطالبــون بانهــاء املحاصصــة السياســية  ،اســتقطبها
مؤخ ـرا الســيد مقتــدى الصــدر وانظــم اليــه املدنيــون مبــن فيهــم الشــيوعيون والعلامنيــون  ،ليمنــح نفســه (ممثــل الشــعب) وخادمــه ويطالــب
بتشــكيل حكومــة تكنوقـراط مســتقلة  ،وانــه يريــد ثلثاهــا يف األقــل مــن القامئــة التــي اعدتهــا لجنــة قــام هــو بتشــكيلها  ،واقرتحــت اســاء هــم مــن
وجهــة نظرهــا األكفــأ يف البلــد  ،مــع ان غالبيتهــم ال ميتلكــون خـرات تخصصيــة  ،وبينهــم مــن هــو ليــس معروفــا عـزا البعــض ترشــيحهم اىل عالقــات
شــخصية  ،فيــا الســيد رئيــس الــوزراء لديــه قامئتــان واحــدة متثــل الكتــل وأخــرى اعلــن عنهــا النائــب عــي العــاق يف مداخلتــه بجلســة الربملــان
(االثنــن  28آذار) مــن ان العبــادي مســتعد ان يعلــن غــدا حكومــة تكنوقـراط مســتقله ان وافقــت الكتــل السياســية  ،مخاطبــا اياهــا بالوجــه بأنهــم
متشــبثون بوزرائهــم .
ولنفــرض انــه جــيء باألكفــأ مــن قوائــم  :الصــدر  ،العبــادي  ،الحكيــم  ،عــاوي  ،املطلــك  ،الجبــوري  .. ،فهــل مبســتطاع الوزيــر املســتقل ان يقــي
عــى محاصصــن يف داخــل وزارتــه اغرمــوا بالســلطة والجــاه والــروة ؟ ! .
نعــم  ..ان تشــكيل كابينــة جديــدة مطعمــة بتكنوقـراط  ..ممكــن  ..لكــن ان يقــال ان املحاصصــة انتهــت يف العـراق بأمــان  ..فتلــك اقــوى كذبــات
األول مــن نيســان ! .

