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منهجية التغيري وأدواته ... ثروة بيد املصلحني ..

ميــر العــراق مبنعطــف خطــري حيــث الحــراك الجامهــريي الــذي ينشــد التغيــري الــذي 

جــاء جــراء االخفاقــات الحكوميــة يف االداء عىل جميع املســتويات السياســية واالقتصادية 

واالجتامعيــة ، والتغيــري املنشــود ولــد بــارادة مجتمعيــة مخاضاتهــا مؤملــة فقدنــا فيهــا 

الوقــت واملــال وحركــة التطــور نحــو بنــاء دولــة مؤسســات دميقراطيــة ، وهــذه التنشــأة 

ــدرات  ــب مبق ــد التالع ــن يري ــكل م ــوع ل ــم والخن ــة للظل ــدة الرافض ــة الجدي املجتمعي

البلــد تعــاين مــن عــدم امكانيــة تحديــد اولوياتهــا وتوحيــد مطالبهــا مــام يجعلهــا عرضــة 

ــة حراكهــم ويزعزعــون ثقتهــم بعــدم  ــون مــن اهمي ــن يقلل ــات املفســدين الذي لتحدي

جــدوى التغيــري .

وعــادة حينــام يتحــرك الضمــري الجمعــي نحــو تحقيــق التغيــري مــن خــالل التظاهــر 

ــة  ــة مضطرب ــام ســوف ندخــل يف اجــواء وبيئ ــة حت واالعــراض عــىل سياســات الحكوم

التعــرف لهــا قائــد وبذلــك ســوف تكــون ارض خصبــة ينتظرهــا راكبــو املــوج والنفعيــون 

واملنســلخون مــن جســد الحكومــة بحجــة عــدم الرضــا ليعيــدوا الكــرة مــرة اخــرى مــن 

ــر  ــامس الثائ ــراك بح ــدم ادارة الح ــال ع ــه يف ح ــا نخاف ــر م ــذا اك ــة ، ل ــواب مختلف اب

ــو  ــه نح ــوه متج ــاج مش ــال اىل نت ــا الح ــؤول بن ــوف ي ــريه س ــوي وبضم ــض العف املنتف

ــاع . ــراف والضي االنح

ــوف  ــة الخ ــن رشنق ــروج م ــض والخ ــة الرف ــي اىل حال ــس املجتمع ــل الح ــام يص حين

والــردد فاعلــم انــه وجــد ادوات التغيــري لكــن ليــس بالــرورة انــه قــادر عــىل 

ــرق  ــا ، ان مل ت ــا واماكنه ــا بتوقيتاته ــىل ابرازه ــادر ع ــب او ق ــكل صائ ــتخدامها بش اس

منــه عــىل حــني غفلــة وتصبــح ادوات جارحــة ضــده ، وهــذا ماحصــل مــع العديــد مــن 

الثائريــن واملنتفضــني يف عاملنــا العــريب ، وبالنتيجــة ســوف لــن تجــد املقــود مــع مــن هــز 

ــا . الشــجرة مــن غصنه

ميــر الحــراك الجامهــريي الناشــد للتغيــري يف ايامــه االوىل مبرحلــة الغضــب والعنفــوان 

التــي تنتــج فيــام بعــد فضــاء يســمح للحــراك يف اصــالح املنظومــة املجتمعيــة واعادتهــا 

للحيــاة مــن جديــد بعــد ان قهــرت بالكبــت والفســاد وســؤ االدارة ، فــان اســتطاع هــذا 

الحــراك ان يلــج يف هــذا الفضــاء وينهــض باالمــة مــن بــني الــركام فســوف يكــون حــراكا 

جامهرييــا منتجــا يدخــل موســوعة االصــالح ، وال يتحقــق ذلــك اال بتوفــر الرؤيــة والعقل 

والحكمــة والعلميــة .

ــن  ــة م ــه املجتمعي ــريي كل مكونات ــراك الجامه ــرط يف الح ــرورة ان ينخ ــس بال لي

ــري مــن خــالل  ــري منهــم ميــارس دوره يف احــداث التغي ــه ، لكــن يبقــى الكث ــه ونحل ملل

ــا اىل مســاراتها حــال تشــتتها ،  ــة االحــداث نحــو االهــداف واعادته ــة بوصل ادارة وجه

وعــادة مــا ميــارس هــذا الــدور املهــم جــدا املؤسســة الدينيــة ، واملجاميــع الفاعلــة مــن 

قــادة الــرأي والنشــطاء املدنيــني وآخريــن ممــن لديهــم ادوات صياغــة البيــان الرصــني 

ــري مــن  ــر مــن االعالميــني ، وكل هــؤالء مكامــن لالمــان يف حركــة التغي والخطــاب املؤث

ــا معــرض للمخاطــر . دونهــم حراكن

د. تحسني العطار 



املنتدى الدميقراطي العراقي العدد )45( نيسان 2016

3

دعوة إليقاف تدهور أوضاع حقوق االنسان يف العراق

   يشــهد العــراق تدهــوراً متصاعــداً يف أوضــاع حقوق االنســان 
ــدة جــراء  ــد وألســباب عدي ــة الصع يف كل املجــاالت وعــىل كاف
ــام  ــد زوال النظ ــية بع ــة السياس ــة و الطائفي ــة املحاصص سياس
الدكتاتــوري الســابق يف 2003/4/9 ، واحتــدام الــراع الطائفــي 
وظهــور  والدواعــش  اإلرهابيــة  الجامعــات  مــع  والحــرب 
ــد  ــة وتصاع ــة املنظم ــات املســلحة والجرمي املليشــيات والعصاب
انتهــاكات حقــوق االنســان بنطــاق واســع ، والحرمــان مــن 
ــايل واإلداري  ــاد امل ــرة الفس ــار ظاه ــية وانتش ــات االساس الحري
وهــدر املــال العــام  وســوء اإلدارة واملحســوبية ، وازديــاد 
حــاالت القتــل والخطــف والنهــب والســلب للممتلــكات العامــة 

ــة . والخاص
 و مــا زال املواطنــون املدنيــون يتعرضــون لحــاالت االعتقــال 
واالحتجــاز التعســفي ، وانتشــار عمليــات االختطــاف واالبتــزاز 
والقتــل  شــملت فئــات عديدة كاألطبــاء  والصحفيــني  واملقاولني 
واألجانــب وميســوري الحــال و تهديــد املواطنــني بــرك مناطــق 
ــازل  ــة او عرقيــة وحــرق املن ــة او طائفي ســكناهم بدوافــع ديني
وتفجريهــا ألهــداف التغيــري الدميوغــرايف وإفــالت مرتكبيهــا مــن 
العقــاب ،  وارتفعــت ظاهــرة النــزوح والهجرة والتهجــري القري 
ــم داعــش االرهــايب ملناطــق واســعة مــن  بســبب احتــالل تنظي
العــراق ، اضافــة اىل تدهــور الوضــع االمنــي واالنســاين واالوضاع 
ــني  ــدد النازح ــع ع ــد ارتف ــورة ، فق ــة املتده ــة واملالي االقتصادي
ــة اىل )3,2 (  ــة والدولي ــاءات املحلي ــب االحص ــن حس واملهجري
ــن اوضــاع مأســاوية  ــون م ــا يعان ــون شــخص وهــم  جميع ملي
صعبــة لقلــة الدعــم الحكومــي واملســاعدات الدوليــة ، كل ذلــك 
ادى اىل ارتفــاع عــدد طالبــي اللجــوء اىل الخــارج لرقــم قيــايس 
ــم  ــم تعرضه ــباب رغ ــة الش ــني رشيح ــة ب ــبوق خاص ــري مس غ
ــع  ــن طاب ــار ، هــذا فضــال ع ــوت يف البح ــق وامل ــر الطري ملخاط
التعقيــدات التــي باتــت تواجــه طالبــي اللجــوء اىل جانــب مــا 
يتعرضــون لــه مــن أعتــداءات اليمــني العنــري ... دون وجــود 

حلــول مناســبة يف االفــق .
ــة  ــري نتيج ــأزق خط ــور وم ــي بتده ــاد العراق ــر االقتص    ومي
لتلــك السياســات القــارصة التــي اهملــت القطاعــات االنتاجيــة 
ــط  ــور اســرية النم ــدت االم ــى غ ــل حت ــات العم وتشــغيل طاق
انعكاســا  الشــامل  بالتدهــور  متســببة  الريعــي  االســتهاليك 
لهبــوط اســعار النفــط وارتفــاع تكاليــف الحــرب مــع االرهابيــني 
الدواعــش وتفاقــم ظاهــرة الفســاد والســطو عــىل املــال العــام 
وقــوت الشــعب مــن قبــل الفاســدين ، وهــذا مبجملــه ادى اىل 
تراجــع املوجــودات املاليــة العراقيــة وانحســار فــرص التنمية مع 
ــة وتوقــف  ــدان الخدمــات الروري ــة وفق ــة البطال تضخــم ازم
املشــاريع االنتاجيــة خاصــة  يف مجــاالت الزراعــة والصناعــة 
والتجــارة والســياحة ، كــام يجــري التجــاوز عىل رواتــب املوظفني 
والعــامل واملتقاعديــن واللجــوء اىل االســتدانة مــن البنــك الدويل 
وصنــدوق النقــد الــدويل مــا يكلــف الدولــة فوائــد باهضــة عــىل 
الديــون ومشــكلة جدولتهــا  ، ويفــرض رشوطــا تتجــه باالقتصــاد 
اتجاهــات تقــع مبحصلتهــا عــىل كاهــل الرشائــح الفقــرية الهشــة .

    ويف مجــال الحريــات العامــة والخاصــة فهنــاك تراجــع 
ــرأي والتظاهــر واالحتجــاج  ــري عــن ال ــة التعب ــق يف  حري وتضيي
املتظاهريــن  مــن  النشــطاء  ومالحقــة  املــدين  واالعتصــام 
املــواد  ومخالفــة   ، وتهديدهــم  وتعذيبهــم  واعتقالهــم 

ــر الســلمي  ــع والتظاه ــة التجم ــت حري ــي كفل الدســتورية الت
ــادة )38 ( ــام ورد يف امل ــرش ك ــالم والن ــة واالع ــة الصحاف وحري

مــن الدســتور  .
    كــام تنامــى وتزايــد التجــاوز واالضطهــاد والعنــف والقتــل 
ــني  ــات واملذاهــب مــن املســيحيني وااليزيدي ــاع الديان ضــد اتب
والركــامن والشــبك والصائبــة املندائيــني وغريهــم ، حيــث يجري 
تدمــري وتفجــري منازلهــم وعــدد مــن دور العبــادة ومنعهــم مــن 
ــزوح  ــم للن ــن منه ــع الكثريي ــا دف ــة ، م ــعائرهم الديني اداء ش

والهجــرة اىل مناطــق امنــة اوالتوجــه اىل خــارج العــراق .  
  وتتعــرض املــرأة العراقيــة اىل افضــع التجــاوزات واالنتهاكات 
عــىل حقوقهــا مــن خــالل فــرض نظــام معــني عــىل حياتهــا بــدءاً 
مــن ملبســها وســلوكها وعقــد زواجهــا خــارج املحاكــم واكراههــا 
ــة وســلعة  ــزواج املبكــر  وانتهــاًء باالتجــار بهــا  كفصلي عــىل ال

تبــاع وتشــرى مبوجــب التقاليــد العشــائرية الســلبية .
ــوق االنســان ننظــر  ــي ملنظــامت حق ــدى العراق ــا يف املنت انن
بقلــق بالــغ للتصعيــد يف االنتهــاكات والتجاوزات الجســيمة عىل 
حقــوق االنســان يف العــراق وندينهــا بشــدة ، ونطالب مبحاســبة 
مرتكبيهــا مــن أي جهــة   كانــت ، ونحمــل الحكومــة املســؤولية 
الكاملــة لوضــع حــد لالنفــالت االمنــي واالنســاين والحفــاظ عىل 
حيــاة املواطنــني وحاميتهــم مــن أي انتهــاك وتجــاوز ، من خالل 
االرساع يف معالجــة الوضــع املــايل واالقتصــادي املتدهــور بوضــع 
خطــة إســراتيجية متكاملــة للنهــوض باالوضــاع السياســية 
ــة  ــم العدال ــة بقي ــة مرتبط ــة واالجتامعي ــة واالمني واالقتصادي
واملســاواة مــن خــالل ترشيــع قوانــني رضوريــة ملحاربــة الفســاد 
ــة  ــح األولوي ــي ومن ــاق الحكوم ــيد االنف ــايل واالداري  وترش امل
ــة الفقــرية والنازحــني واعادتهــم  ــح االجتامعي باالهتــامم للرشائ
اىل مناطــق ســكناهم املحــررة مــن االرهابيــني الدواعــش ودعــم 
اعــادة اعــامر بيوتهــم ومدنهــم واطــالق مرشوعــات التنميــة , 
هــذا اىل جانــب الحاجــة لنــرش ثقافــة تنويريــة ترتقــي بالوعــي 
العــام وتؤمــن انخــراط الجميــع مبســرية التصــدي لقــوى الظــالم 

التكفرييــه بعمــل مجتمعــي شــامل .
 

املنتدى العراقي ملنظامت حقوق االنسان

املوقعون :

1 - الجمعية العراقيه لحقوق االنسان/ بغداد
2 - املرصد السومري لحقوق االنسان/هولندا
3 - الجمعيه الوطنيه لحقوق االنسان /بغداد
4 - الجمعية العراقية لحقوق االنسان/امريكا

5 - منظمه حمورايب لحقوق االنسان
6 - منظمة الدفاع عن حقوق االنسان/املانيا- اومريك

7 - هيئــة الدفــاع عــن اتبــاع الديانــات واملذاهــب يف العــراق/  
ــدا- اربيل هولن

8 - الجمعية العراقيه للمتقاعدين/ بغداد
9 - منظمة راستي لحقوق االنسان / العراق

10 - جمعية الرافدين لحقوق االنسان يف العراق
11 - رابطة مدريب حقوق االنسان/ بغداد
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املنتدى الدميقراطي العراقي العدد )45( نيسان 2016

واســـعة  جامهـــري 
ـــدة   ـــة ومضطه محروم
الظلـــم  بســـبب 
والتمييـــز  والفقـــر 
ــات  ــش  ، فئـ والتهميـ
الربجوازيـــة  مـــن 
ـــة  ـــرية والربجوازي الصغ
مل  التـــي  املتوســـطة 

تعـــد قـــادرة عـــىل تأمـــني عيشـــها وعملهـــا ، 
ـــرة  ـــرة ، جمه ـــا بالهج ــاط منه ــدأت أوسـ فبـ
املثقفـــني  فئـــة  مـــن  وُملِهمـــة  واســـعة 
واملثقفـــات ، هـــذا التحالـــف العفـــوي الـــذي 
فرضـــه الشـــارع بـــني قـــوى مدنيـــة ، وبعـــض 
دوراً  يلعـــب  أن  ميكـــن   ، الدينيـــة  القـــوى 
أفضـــل وأوســـع شـــعبياً لـــو تبلـــور بشـــعارات 
ــة  ــداف دميقراطيـ ــة وأهـ ــية ذات طبيعـ سياسـ
ـــي ،  ـــام الطائف ـــري النظ ـــرع يف تغي ـــة ت ملموس
رغـــم القلـــق املـــرشوع الـــذي يصاحـــب املوقـــف 

مثـــل هـــذا التحالـــف .

5. وإزاء هــذا الوضــع ارتفــع صــوت الجميــع 
أم   ، حكامــاً  أكانــوا  ســواء  اإلصــالح،  بنــداء 
ــة  ــي الديني ــم ، أم املرجع ــوى معارضــة للحك ق
الشــيعية إىل كانــت حتــى األمــس القريــب 
مؤيــدة وداعمــة للنظــام الســيايس الطائفــي 
ــن  ــدث ع ــدأت تتح ــي ب ــة ، الت ــه الحاكم ونحب

املجتمــع املــدين !  .

6. ولكــن هــذه القــوى التــي تنــادي باإلصالح 
ــة  ــن عملي ــده م ــا تري ــا مب ــا بينه ــة يف م متباين
ــري  ــكلية ال تغي ــة ش ــي عملي ــل ه ــالح ، ه اإلص
ــوالً،  ــد مقب ــذي مل يع ــه وال ــام ومحاصصات للنظ
أم عمليــة إصــالح جذريــة ، مبعنــى التغيــري 
الســلمي الدميقراطــي الفعــي للنظــام الســيايس 
الطائفــي واملحاصصــة الطائفيــة باتجــاه إقامــة 
الدولــة املدنيــة الدميقراطيــة التــي تعتمــد مبــدأ 
املواطنــة وتبنــي املجتمــع املــدين الدميقراطــي . 

الوزاريــة  بتشــكيلته   ، الجديــد  والحاكــم 
الجديــدة ، التــي فيهــا عنــارص مهنيــة نزيهــة، ال 
يحــل مشــكلة طائفيــة النظــام ، بســبب وقوفــه 
إىل جانــب اإلصــالح الشــكي والجــزيئ ، مبتعــداً 
ــه  ــد أن ــذري ، ويعتق ــالح الج ــن اإلص ــك ع بذل
قــادر بذلــك عــىل تجــاوز مطالــب الحــراك 
ــعبية! أرى  ــات الش ــعبي واالعتصام ــدين الش امل
أنــه مل يتعلــم مــن دروس املــايض ، ولــن يغفــر 

ــخ ! . ــه التاري ل

املأساة واملهزلة يف عراق اليوم !

يعيــش عــراق اليــوم مأســاة ومهزلــة فعليــة 
يف آن واحــد ، يعيشــهام ال عــىل خشــبة املــرح 
وعــرب ممثلــني فاشــلني ، بــل عــىل مــرح الحياة 
اليوميــة للشــعب العراقــي املســتباح، وشــخوص 
هــذا املــرح الحــي سياســيو الصدفــة والزمــن 
الــردة االجتامعيــة  الــرديء والســوء ، زمــن 
واالنحــدار الحضــاري نحــو مســتنقع الرثاثــة 
الفكريــة واالجتامعيــة والسياســية ، عواقبهــا 
والجرحــى  القتــىل  مــن  املزيــد  يف  تتجــىل 
والســلب  النهــب  مــن  املزيــد   ، واملعوقــني 
وتضخــم الحســابات يف البنــوك األجنبيــة رغــم 
األزمــة املاليــة والنفطيــة ، يف مقابــل املزيــد مــن 
ــة والسياســية،  ــة الفكري ــؤس والفاق ــر والب الفق
ــون  ــب والضحــك عــىل ذق ــد مــن األالعي واملزي

ــروب . ــوب واملك ــعب املنه الش

ــىل  ــري ع ــا يج ــد م ــىل أح ــى ع ــد يخف مل يع
ــى  ــة ، حت ــة الداخلي ــة العراقي ــرح السياس م
أشــد املتفائلــني الطيبــني والبســطاء مــن النــاس 
أدركــوا املنــاورة ، إن مــا يجــري بالعــراق ليــس 
ســوى عمليــة توزيــع أدوار بــني العبــني فاشــلني، 
ــعب ال  ــأن الش ــاء ، ب ــإرصار األغبي ــدون ب يعتق
يــدرك مــا يجــري ، وأن السياســة بالنســبة لهــم 
ليســت علــامً ومعرفــة وفنــا وحكمــًة ، بــل هــي 
اغتنــام الفــرص واللعــب عــىل الوعــود الكاذبــة، 
املواقــع  لتعزيــز  الوقــت  مــن  واالســتفادة 
املهتــزة ، إلبقــاء النظــام الســيايس الطائفــي 

ــعب . ــدة الش ــة بوح ــه املخل ومحاصصات

والســؤال املهــم : هــل العــراق أمــام شــخصية 
اإلجابــة  ؟  والتغيــري  اإلصــالح  عــىل  قــادرة 
ــخصية  ــه ش ــي يواج ــعب العراق ــة : الش براح
ــام  ــب النظ ــن صل ــخصية م ــة ، ش ــري ملتبس غ
الســيايس الطائفــي ، ال يختلــف عــن رئيســيه يف 
الحــزب والتحالــف الوطنــي ، إذ إنهــام نســختان 
متباينتــان ملضمــون طائفــي واســتبدادي واحــد، 
إال يف مــا يحمــل مــن شــهادة عاليــة مل يســتفد 
 ، ومعرفــة  علــم  الحيــاة  إن  إدراك  يف  منهــا 
ــة،  ــه بصل ــن ومذاهب ــا ال ميــت إىل الدي وخوضه
فالعلــم يشء ، والديــن يشء آخــر ، فمــن غــاص 
يف الديــن ، ال كمســألة فرديــة ، بــل يســتخدمه 
يف السياســة ومــن موقــع املســؤولية ، كــام 
يفعــل اليــوم قــادة وكــوادر األحــزاب اإلســالمية 
السياســية العراقيــة ، عندهــا ينــى العلــم 
واملعرفــة والحكمــة كليــة ، ويقــود املجتمــع 
إىل ذات العاقبــة املأســاوية التــي أوصلنــا إليهــا 

ــي .  ــري واملال ــاه الجعف رئيس

ــود  ــه يف وج ــراق ومهزلت ــاة الع ــن مأس مل تك

الحكومــة  رأس  عــىل  واملالــي  الجعفــري 
ــل  ــب ، ب ــة حس ــالث دورات وزاري ــة لث العراقي
ــام  ــر النظ ــان يف جوه ــزاالن تكمن ــا ت ــا وم كانت
ــن  ــه م ــا انتج ــم ، وم ــي القائ ــيايس الطائف الس
محاصصــة طائفيــة مذلــة لهويــة املواطنــة، 
ــس  ــي ، ولي ــي الرئي ــد الرشع ــا الولي باعتباره
ــاد  ــد الفس ــه ول ــام ، ومن ــذا النظ ــد ، له الوحي

واإلرهــاب أيضــاً . 

يفقــد  مل  العــراق  وزراء  رئيــس  إن  يبــدو 
البوصلــة اإليديولوجيــة الشــخصية ، بوصلــة 
حزبــه الفكريــة والسياســية ، بخــالف مــا يعتقــد 
بــه البعــض ، فالرجــل أمــني أليديولوجيتــه، ومل 
ــرى يف وعــود  ــة ، وال ي ــد أمنل ــا قي يتزعــزع عنه
ــا  ــد إنه ــي يعتق ــة الت ــور األزم ــالح إال عب اإلص
مطالبــة  وعبــور   ، الوقــت  بكســب  ســتحل 
املرجعيــة باإلصــالح عرب تشــكيلة وزاريــة ال تحل 
وال تربــط ، وعبــور املظاهــرات واالعتصامــات، 
ــاس،  ــغال الن ــة واش ــالل يف حرك ــا باإلخ واتهامه
وبالتــايل التوجــه ملعالجتهــا بأســاليب أخــرى 
ــا!  ــل معه ــة بســبل التعام ــر رسي وإصــدار أوام
ــل يخــى عــىل  ــه ، ب إن الرجــل ال يخــى حزب
النظــام الســيايس الطائفــي الــذي يقــوده حزبــه 
ــأن  ــد ب ــل يعتق ــو رج ــي ! ، فه ــه الوطن وتحالف
الشــعب سيســمح لــه بهــذه املنــاورات البائســة 
منــذ تســلمه للســلطة يف آب ، أغســطس 2014، 
وســيكف عــن املطالبــة مبــا يجــب أن يحصــل . 

ــه أن  ــه وتحالف ــة وحزب ــس الحكوم ــىل رئي ع
ــة : ــائل التالي ــاً املس ــوا جميع يدرك

املناهــض  االجتامعــي  الوعــي  تنامــي   .1
ــه  ــبب ب ــا تس ــيايس ، مل ــي الس ــم الطائف للحك
مــن اجتيــاح واحتــالل ومــوت وخــراب ودمــار 
واســع وفقــر مدقــع لنســبة عاليــة مــن ســكان 
العــراق ، وفســاد هائــل ، كــام إن انهيــار أســعار 

ــوءا ً.  ــر س ــام زاد األم ــط الخ النق

الشــعبية  االجتامعيــة  القاعــدة  اتســاع   .2
التــي مل تعــد قــادرة عــىل العيــش يف ظــل هــذه 
األوضــاع البائســة واملتدهــورة برعــة فائقــة .

3. كــام مل يعــد يف مقــدور األحــزاب والحــكام 
ــم ، االســتمرار بحكــم  ــني ، رغــم مناوراته الحال
البــالد بالطريقــة التــي حكمــوا فيهــا خــالل 

الســنوات الـــ 12 املنرمــة .

4. ويف ظـــل هـــذه األوضـــاع بـــدأ يتشـــكل 
العراقـــي  الشـــارع  يف  اجتامعـــي  تحالـــف 
قوامـــه قـــوى اجتامعيـــة عديـــدة ، منهـــا : 

د. كاظم حبيب
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عــن الوقــوع ضحايــا 
ــزاز والجرميــة . االبت

إىل  تعرفنــا  فهــل 
القوانــني والترشيعــات 
باليتيــم؟  املخصوصــة 
؟  أوجدناهــا  وهــل 
وهــل تــّم تفعيلهــا ؟ 
ومــا هــي أدوار الفعــل 

املؤســي الرســمي واملجتمعــي ملعالجــة الظاهــرة؟ 
ــة يف  ــة واألولوي ــب األهمي ــّم النظــر لرتي ــف ت وكي
إطــار حركــة حقــوق اإلنســان ؟ هــل تــم النظــر إىل 
األرامــل ؟ هــل تــم الربــط بــني بقايــا العائلــة بعــد 
ــكل  ــة بش ــع والدول ــني املجتم ــل وقوان ــد املعي فق
ــة  ــات العلمي ــص املعالج ــّم تخصي ــل ت ــليم ؟ ه س
ــز البحــوث أم بالدراســات  ــة ســواء مبراك املوضوعي
الجامعيــة ؟ وهــل باألصــل توجــد إحصــاءات جديــة 
ــع  ــا طاب ــرة ؟ م ــة للظاه ــليمة ووافي ــؤولة وس مس
تلــك اإلحصــاءات ؟ هــل يوجــد فيهــا تفاصيــل 
الروحيــة  والنفســية  الصحيــة  األوضــاع  تخــص 
وهويــة املشــكالت وتسلســل وجودهــا ؟ وهــل 
توجــد بالفعــل خطــط مناســبة تتنــاول الظاهــرة ؟.

إن )اليتيــم( عالمــة إنســانية قاســية تــرخ 
ــة،  ــوا الحــروب العبثي ــا ، أْن أوقف بوجــه مجتمعاتن
وأْن أوقفــوا ســطوة املافيــات ومتــدد أخطبوطهــا يف 
ثنايــا الوجــود املجتمعــي مســتغلة الفئــات الهشــة 
ــة  ــات الرعاي ــوا مؤسس ــى .. وأن تبن ــا اليتام وأوله
وأصلحــوا شــأنها ، فهــي بوابــة خطــرية تســتولد 
الجرميــة واملجرمــني إن مل تكــن عليهــا عــني املجتمــع 
ــة .. ولعــل أبــرز أعــني املجتمــع هــي أعــني  والدول
املنظــامت املتخصصــة الحقوقيــة وأدوارهــا املبارشة 
ــرشف  ــن ي ــم ومب ــى وبواقعه ــم باليتام ــي تلتح الت

ــم . عــىل مســار حيواته
اإلنســان  حقــوق  منظــامت  كل  أدعــو  إننــي 
بأولويــة  املهمــة  هــذي  عاتقهــا  عــىل  لتأخــذ 
وأهميــة تتناســب وحجــم القضيــة ، وأدعــو ليكــون 
يف كل مؤسســة حكوميــة نســبة ماليــة تدفعهــا 
ــريا  ــدرج يف إطارهــم ، تعب ــة اليتامــى ومــا ين لرعاي
عــن املســؤولية املجتمعيــة العامــة تجــاه الظاهــرة، 
وللتشــكل مؤمتــرات بحثيــة علميــة تــدرس الظاهرة 
ــردات  ــة مدروسســة املف يف ضــوء إحصــاءات دقيق
يك ميكــن ملجتمعاتنــا أن تقــول : إنهــا رعــت اليتيــم 
ــري  ــالمة التفك ــة وبس ــؤولية والجدي ــتوى املس مبس

ــه .. ــفته وإجراءات وفلس
ــة  ــذه القضي ــى ه ــة تتبن ــة حقوقي ــة لحرك وتحي
االســتثنائية بهويــة وطابــع نوعــي مســتقل يرتقــي 

ــا . ملســتوى الجــرح الفاغــر له

حقوق اليتيم والدور املنتظر لحركة حقوق اإلنسان

العراقيــات والعراقيــون ، وجــدوا أنفســهم أمــام 
ــاين  ــم اإلنس ــت يف وجوده ــدة ، فتح ــروف معق ظ
جراحــات فاغــرة ، فتعاظمــت مطالبهــم الحقوقيــة 
يف دوامــات مــا جــرى عــىل أرض العراق مــن حروب 
وكــوارث بيئيــة وغريهــا ، فوحدهــا حــرب الســنوات 
الثــامين ، التهمــت مئــات آالف اآلبــاء لتخلــف 
ــاءت  ــام ج ــى ، في ــني اليتام ــل مالي ــات آالف ب مئ
حــاالت الحصــار ونقــص اســتثنايئ حــاد للــدواء 
ــات آالف  ــة لتدفــع مبئ والغــذاء والحــروب الطائفي
ــدة حجــامً آخــر  ــات مولّ ــاء واألمه ــن اآلب أخــرى م
ــدي  ــى( وفاق ــاء )اليتام ــدي اآلب ــال فاق ــن األطف م
ــبة  ــد األم( ونس ــع فاق ــّي : املنقط ــات )العج األمه
أخــرى مــن فاقــدي األبويــن )اللّطيــم( ومثــل هــذا 

ــن  .. ــب واألبوي ــويل النس ــاالت مجه ح
عطفــاً  مجــرد  ليســت   ، باليتيــم  العنايــة  إّن 
شــعورياً عابــراً ، يُحتفــى بــه مبناســبة اليــوم العاملــي 
ــل(،  ــان أبري ــع نيس ــادة مطل ــادف ع ــم )املص لليتي
ولكــّن تلــك العنايــة والرعايــة تعنــي واجباتنــا 
ــية  ــروف قاس ــأ يف ظ ــل ينش ــاه طف ــانية تج اإلنس
مــن دون وســطه أو أرستــه .. وعراقيــاً القضيــة 
ــل بحجــم وصــل حــوايل  ــة جي تتســع لتكــون قضي
األربعــة ماليــني يتيــامً ، وهــو الرقــم الــذي مــا 
زال ميعــن يف ضغوطــه الحــادة االســتثنائية بســبب 
مــن اســتمرار أســس دفــع أطفــال آخريــن إىل عــامل 
التيتــم وبســبب تدهــور إمكانــات املعيلــني الهزيلــة 
واملؤسســية  الرســمية  الرعايــة  فــرص  وضعــف 

ــى . لليتام
إّن تلــك الحــاالت مــن البهرجــة اإلعالميــة التــي 
نراهــا يف اليــوم العاملــي أو العــريب لليتيــم ال ترقــى 
ــا  ــرة ورمب ــتعراضات عاب ــرد اس ــون مج ــن أن تك ع
ــة واتســاعها، ومــن  تربعــات ال تصــل حجــم الكارث
هنــا فــإّن املطالبــة بفتــح صنــدوق مخصــوص عــىل 
املســتويني الحكومــي والشــعبي باســم صنــدوق 
اليتيــم ، يبقــى عراقيــاً رضورة قصــوى بســبب مــن 
حجــم هــذه الظاهــرة اإلنســانية األليمــة ومطالبهــا 

ــرية . الكب
واليتيــم مــن قبــل ومــن بعــد يبقــى بحاجــة ألن 
ــة  ــان والرعاي ــل الحن ــا تفاصي ــس ويحي ــرى ويلم ي
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 
ــاين  ــة يف االســتجابة ملع باإلهــامل ، أو عــدم الكفاي

ــة لليتيــم . ــة واملادي الحاجــات الروحي
حقوقيــاً فــإنَّ )اليتيــم ، العجــّي أو اللطيــم( هــو 
ــن  ــه. ولك ــؤولية والدي ــاة مبس ــاء إىل الحي ــن ج كائ
ــي  ــة ه ــالد العام ــروف الب ــون ظ ــا تك ــاذا عندم م

التــي أخــذت منــه والديــه كــام بالحــروب الخارجية 
ــا  ــا تجابهه ــش وم ــروف العي ــام بظ ــة وك والداخلي
املجاعــة  حــاالت  مثلــام  ونــوازل  كــوارث  مــن 
ــذي  ــع ال ــر املدق ــا الفق ــر بخاصــة هن ووطــأة الفق
ظهــر يف العــراق يف الســنوات املنرمــة بنســب 
ليســت قليلــة بــل مؤثــرة أودت بحيــوات مواطنات 
ومواطنــني ، لعــدم متكنهــم مــن الحصــول عــىل 
الــدواء والغــذاء الكافيــني ويف الوقــت املناســب ! .

املجتمــع  مســؤولية  نؤكــد   ، التســاؤل  بهــذا 
ــة  ــة والرعاي ــري العناي ــن توف ــعبي ع ــمي والش الرس
اإلنســانية بــكل تفاصيلهــا ، ســواء بتوفــري الحاجــات 
املاديــة لليتيــم عــرب دعــم معيلــه ، أم بتوفــري البيئــة 
الروحيــة املناســبة ، والبــد بالخصــوص مــن إيجــاد 
ــا  ــاد وم ــاالت الفس ــد ح ــة ض ــة محصن ــة صحي بيئ
ــاً  ــر مبدئي ــا يوف ــزاز  مب ــم االبت ــن جرائ ــا م يكتنفه
دفء الرعايــة ومــا فيهــام مــن الحــب والحنــان 
ــر مــن اشــكال أمــراض  ــوب و الضامئ وســالمة القل
األنفــس ومبــا رمبــا يوجــد بديــال يقــرب مــن أجــواء 

ــم يفتقدهــا . ــات اليتي ــي ب ــة الت العائل
الصحيــة  الرعايــة  عنــد  تقــف  ال  والقضيــة   
ــة  ــع ملتابع ــل تتس ــو ، ب ــا للت ــام ارشن ــية ك والنفس
ــتغالل،  ــكال االس ــر أش ــن خط ــة م ــائل الحامي وس
كاإلســتغالل الجنــي أو الدفــع باليتامــى يف اتجــاه 
دروب الجرميــة كــام باألنشــطة غــري املرشوعــة مثــل 

ــم . ــن جرائ ــا م ــا مياثله ــدرات وم ــارة املخ تج
ــم  ــرز حقــوق الطفــل اليتي ــا مــن أب ــر هن ونتذك
ــا  ــه مب ــرص تعليم ــري ف ــد يف توف ــي تتجس ــك الت تل
ــه املســاهمة  ــاً صالحــاً ميكن ــي لتخريجــه مواطن يف
يف التصــدي ملــا يجابهــه يف حياتــه وملــا يقــع عليــه 
مــن واجبــات تجــاه املجتمــع ، ولرمبــا كانــت أمــوال 
ــك األعــرض يف  ــي ورثوهــا أم تل ــى ســواء الت اليتام
ــى  ــراء اليتام ــوال فق ــا أم ــرب بوجوده نســبتها واألك
ــول  ــة ، أق ــية متنوع ــادر مؤسس ــن مص ــة م املتأتي
عــن تلــك األمــوال بــرورة توافــر حــق اليتامــى يف 
ــا بوصــف األمــر  ــا قانوني واجــب حاميتهــا مجتمعي
ــاالت  ــن ح ــى ع ــد اليتام ــانيا يُبع ــا إنس ــاً نوعي حق
اســتغاللهم برقــة أموالهــم ســواء فرديــاً أم جميعــا 

ــم . ــات رعايته يف مؤسس
إن رعايــة اليتامــى ال تقــف عنــد حــدود الحقوق 
ــر  ــم، وحظ ــة أمواله ــن حامي ــة ، م ــة الخاص الفردي
حــاالت القهــر والحرمــان أو حــق إكرامهــم روحيــا 
ــان  ــواء واإلحس ــق اإلي ــد ح ــف عن ــن تق ــا ول مادي
واإلطعــام وكأنهــم شــحاذو طرقــات يذرعونهــا تيهــاً، 
فرعايــة اليتامــى تتســع لتكــون وتتجســد يف رســم 
اســراتيجية بنــاء أجيــال مســتعدة أن تكــون فاعلــة 
ــة  ــاء املجتمعــي مســاهمة يف مســرية التنمي يف البن
مــن دون مشــاعر التمييــز والفقــد والعــوز وبعيــداً 

د. تيسري عبد الجبار اآللويس
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بالرغــم مــن التواجــد الفعــي  لاليزيديــني 
يف مناطــق متعــددة مــن كوردســتان العراق، 
ــاء هــذا الوطــن  ــني مــع أبن وكونهــم متفاعل
ــات  ــة املكون ــامن وبقي ــوردا وترك ــا  وك عرب
الجميلــة ، ومــع كل مــا كتبــه التاريــخ املزور 
واملشــوه عنهــم ، ومــع كل تلــك التضحيــات 
التــي  قدمهــا املجتمــع االيزيــدي ويتــرشف 
بهــا التاريــخ العراقــي والكوردســتاين ، إال 
أنهــم بقــوا أرسى تلــك الصفحــات التــي 
األمــر  وزاد   ، بأالخــر  عالقتهــم  شــوهت 
ــات  ــىل الحكوم ــى ع ــكوتهم حت ــدا س تعقي
العراقيــة منــذ قيــام الحكــم الوطنــي  حتــى 
ــة  ــوق املواطن ــم حق ــن له ــم تك ــوم ، فل الي
ــة  ــات املتعاقب ــة ، ومل تكــن الحكوم الحقيقي
تعــرف بهــم كديانــة قامئــة يؤمــن بهــا 
نصــف مليــون إنســان عــىل اقــل تقديــر  
يف العــراق  ، ومل تنصفهــم أو تشــري لهــم 
ــي صــدرت ، ومل تظهــر  ــع الدســاتري الت جمي
التخرصــات  ضــد  حتــى  فعــل  ردة  أيــة 
ــض  ــه بع ــذي مارس ــر ال ــب والتزوي واألكاذي
الكتــاب واملتعلمــني وضعــاف النفــوس  ضــد 

حقيقتهــم وديانتهــم  . 

محنــة  واســتمرار  الحــال  هــذا  وإزاء 
االيزيديــني وتهميــش مناطــق ســكناهم مــن 
قبــل الســلطات التــي تعاقبــت والتــي كانــت 
تنظــر لهــم عــىل الــدوام نظــرة دونيــة ، 
ســيطرت هــذه النظــرة عــىل عمــوم املجتمع 
الديانــات  رجــال  إىل  وتعدتــه   ، العراقــي 
األخــرى مــن املســلمني بــكل مذاهبهــم ، 
ومــن املســيحيني وحتــى مــن املندائيــني وان 
ــام .  ــا وظل ــم تهميش ــون عنه ــوا ال يقل كان

اليــوم متــر عــىل االيزيديــة اكــرب محنــة يف 
ــث أن  ــث ، وحي ــم والحدي ــم القدي تاريخه
ــابقا  ــم س ــي طالته ــازر الت ــن واملج كل املح
كانــت تتعــرض إىل حياتهــم وحاللهــم أو 
ــن  ــوم تكم ــم الي ــاتهم، إال أن محنته مقدس
ــاف  ــبي واالختط ــم إىل الس ــرض بناته يف تع
القــري واالمتهــان اإلنســاين ، وتعرضــت 
 ، البشــعة  بأشــكاله  للمــوت  حياتهــم  
وممتلكاتهــم للنهــب والســلب وصــودرت 
 ، ومواشــيهم  ومحاصيلهــم  أراضيهــم  
ودفعهــم الحــال إىل الهجــرة واللجــوء ســواء 
ــا يف  ــون فيه ــم يعيش ــة منه ــدن قريب إىل م
والحــر  الشــتاء  بــرد  التقيهــم  مخيــامت 

الصيــف ، والميكــن أن يســتمر العيــش فيهــا 
ــوارد  ــم وم ــن أعامله ــني ع ــة ، منقطع بكرام
رزقهــم ،  أو اللجــوء إىل دول أوربــا عــرب 
مســالك وبحــار  وطــرق خطــرية للغايــة 
وتعــرض ســالكيها ملخاطــر املــوت وهــو مــا 

ــم .  ــة منه ــت قليل ــداد ليس ــل ألع حص

العراقــي  الدســتور  إن  مــن  وبالرغــم 
ذكرهــم  إىل  تعــرض   2005 عــام  الصــادر 
باســتحياء ، فــان النظــرة الخاطئة واملشــوهة 
عنهــم لــدى املجتمــع العراقــي هــي الغالبــة 
مــع وجــود انفتــاح ووعــي ثقــايف ال يســتهان 
الفــرة  يف  العــراق  خــارج  أو  داخــل  بــه 

األخــرية .  

ضمــن هــذه الظــروف كان ملوقــف وتفهم 
لحقيقــة  الدينيــة  القيــادات  مــن  بعــض 
قيمهــم  ومعرفــة   ، االيزيديــة  الديانــة 
ــم  ــة إميانه ــم ، وحقيق ــاتهم وأعرافه ومقدس
باللــه الواحــد األحــد ،  األثــر األكــرب يف خلــق 
ــاور،  ــارب والتح ــل يف التق ــن األم ــحة م فس
والعمــل عــىل مســح كل مــا تعلــق بهــم مــن 
تخرصــات ال اثــر لهــا يف الحيــاة وال صحــة لها 
يف مامرســتهم طقوســهم الدينيــة وأعرافهــم . 

ــرض إىل  ــة تتع ــوم وااليزيدي ــوب الي املطل
أبشــع صفحــة يســجلها التاريــخ العراقــي 
عنهــم ، ومــع زيــادة هجــرة الشــباب وفــرار 
العوائــل مــن بيوتهــا وأماكــن ســكناها بحثــا 
عــن األمــان والســالم واالســتقرار والكرامــة ، 
نجــد أن الحــوار بــني كل الديانات املتعايشــة 
بأمــان يف العــراق رضوري وواجــب ، كــام أن 
ــم  ــة القواس ــة ومعرف ــن االيزيدي ــرب م التق
ــر  ــق للتنوي ــد الطري اإلنســانية املشــركة ميه
الدينــي واالجتامعــي ، ويســاهم يف رفــع 
ــس  ــن التب ــني البعــض مم ــن أع الغشــاوة ع
عليهــم التقييــم واملوقــف ، وممــن انطلــت 
عليهــم أكاذيــب املغرضــني ومــرىض النفوس، 
وقــد يســاهم يف مــداواة بعــض مــن جــراح 
ــن  ــر م ــة أك ــت عميق ــي بات ــني الت االيزيدي

ســابقها . 

وحتــى نبــدأ بصفحــة جديــدة مــن الحيــاة 
ــي  ــا أن نبن ــي علين ــركة ينبغ ــة املش العراقي
عالقاتنــا بالثقــة املتبادلــة  واالحــرام وقبــول 
والقواســم  األرضيــة  نجــد  وان   ، األخــر 
ــار  ــا ،  ونســعى إلظه ــي تجمعن املشــركة الت

التوافقــات  جميــع 
التــي تشــرك فيها كل 
الديانــات اإلنســانية ، 
املحبــة  تكــون  وان 
الغطــاء  والســالم 
يغطــي  الــذي 

ــه  ــا لصيانت ــعى جميع ــوار ونس ــاحة الح مس
 . وحاميتــه 

لتغيــري  املجتمــع  يف  الوعــي  بــث  أن 
أهــل  تجــاه  والســلبية  الدونيــة  نظرتــه 
ــه  ــع تعيش ــرى واق ــة األخ ــات العراقي الديان
 ، األغلبيــة واألكريــة مــن أبنــاء العــراق 
ــة  ــاة العراقي ــن الحي ــدة م ــة الجدي والصفح
ــا باإلضافــة إىل تأســيس ثقافــة قبــول  تدعون
ــك  ــن التمس ــد م ــه إىل املزي ــر واحرام األخ
بقيــم الســالم واملحبــة والدعــوة للخــري ، 
وهــذه الميكــن توفريهــا معــامل تتوفــر النيــة 
بكتابــة  الــرشوع  عــىل  والعــزم  الصادقــة 

هــذه الصفحــة .

االيزيديــني أكــر مــن غريهــم بحاجــة لهــذا 
التقــارب والحــوار ، للظــروف الســلبية التــي 
مــرت عليهــم ، وللفرمانــات التــي طحنتهــم 
ــايل عزلتهــم عــن  ومزقــت وجودهــم ، وبالت
 ، حــق  وجــه  دون  وقتلتهــم   ، املجتمــع 
وحيــث أن جميــع الديانــات تدعــو لإلصــالح 
 ، والســالم  والتســامح  واملحبــة  والخــري 
ــان  ــل األمي ــا يف ظ ــرك جميع ــا تش ــذا فأنه ل
والتوحيــد بقيــم مشــركة تصلــح ألن تكــون 
القاعــدة التــي ميكــن تأســيس مبــدأ الحــوار 
والتقــارب بــني جميــع أهــل الديانــات يف 
العــراق ، وان تكــون الحقــوق والحريــات 
متســاوية بــني العراقيــني بغــض النظــر عــن 

ــس  .  ــل والجن ــة واألص ــن والقومي الدي

ــة  ــالم واملحب ــارب والس ــوة للتق ــي دع ه
يؤمــن  وإنســانية  عراقيــة  مكونــات  بــني 
بهــا املاليــني مــن البــرش ، هــذا التقــارب 
التقيــد  واللقــاء يزيــد مــن قيــم وأوارص 
باحــرام األخــر ، وان االختــالف بــني األديــان 
ــو  ــببا يدع ــون س ــن أن يك ــب الميك واملذاه

ــكال .  ــن األش ــكل م ــأي ش ــوت ب للم

دعوة  للتعرف عىل الديانة االيزيدية  والحوار مع أهلها

زهري كاظم عبود
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إحياء يوم الشهيد الكردي الفيي 

ــر  ــليامنية ع ــة الس ــون مبحافظ ــورد الفيلي ــا الك احي
ــة  ــرى الســنوية السادس ــني )4-4-2016( الذك ــوم االثن ي
ــة  ــرب اقام ــي ع ــردي الفي ــهيد الك ــوم الش ــني لي والثالث
مراســم تأبينيــة تخللهــا القــاء الكلــامت والقصائــد التــي 
عــربت عــن حجــم الجرائــم والظلــم الــذي ســاقه النظــام 
البعثــي الصدامــي املبــاد عــىل هــذه الرشيحة يف ســجون 
نقــرة الســلامن وســجن ايب غريــب والفضيليــة وســجون 
تكريــت والحلــة والرمــادي والفــرات االوســط والبــرة 
وكركــوك ، ال لشــيئ ســوى متســكها بانتامئهــا لقوميتهــا 
الكورديــة وعــدم التطــوع يف صفــوف الجيــش الشــعبي 
واالفــواج الخفيفــة ، وقــد وصــل عــدد الشــهداء اىل اكــر 
ــم باالســلحة  ــن عــرشة آالف شــاب استشــهد معظمه م

الكيمياويــة والغــازات الســامة .

بــدات املراســم التــي دأبــت منظمــة الكــورد الفيليــني 
يف محافظــة الســليامنية عــىل اقامتهــا ســنويا بالوقــوف 
ــعال  ــهداء واش ــىل ارواح الش ــدادا ع ــت ح ــة صم دقيق
ــي  ــد الت ــة والقصائ ــامت التذكاري ــاء الكل ــموع والق الش
عــربت عــن جانــب مــن املــأيس والويــالت التــي تعــرض 
لهــا الكــورد الفيليــني عــىل ايــدي جــالوزة النظــام املبــاد 
والتــي مازالــت اثارهــا شــاخصة لحــد االن، دون ان تقوم 
الســلطات املعنيــة يف حكومتــي املركــز واالقليــم ، بازالــة 
املغتصبــة،  واعــادة حقوقهــم  التعســفية  االجــراءات 
ــة  عــىل الرغــم مــن صــدور قــرار مــن املحكمــة الجنائي
ــة  ــورد الفيلي ــار مأســات الك ــام 2010 باعتب ــة ع العراقي

ــة )جينوســايد( . ــادة جامعي جرميــة اب

ودعــا ابنــاء هــذه الرشيحــة املظلومــة بهــده املناســبة 
لتفعيــل  الجهــود  ببــذل  العالقــة  ذات  الجهــات  كل 
اآلليــات لتنفيــذ القــرارات الصــادرة إلعــادة حقــوق 
املواطنــة لهــم وتعويضهــم ماديــا ومعنويــا عــن الجرائــم 
التــي تعرضــوا لهــا جــراء السياســات الشــوفينية لنظــام 
ــة وغــري  ــم املنقول ــاد ، مــن مصــادرة امواله البعــث املب
ــري  ــم وتهج ــة عنه ــية العراقي ــحب الجنس ــة وس املنقول
ــن جرميــة  ــم دون وجــه حــق ، عادي ــالف منه ــات ال مئ
االبــادة الجامعيــة بحــق الكــورد الفيليــة وتهجريهــم 
ومصــادرة  العراقيــة  مواطنتهــم  وســلب  القــري 
املنقولــة وحجــز وتغييــب  املنقولــة وغــري  أموالهــم 
اآلالف مــن أبنائهــم دون معرفــة أماكــن رفاتهــم ، مــن 
قبــل نظــام الطاغيــة املقبــور ، جرميــة كــربى ينــدى لهــا 
جبــني االنســانية، أرتكبهــا أزالم نظــام البعــث بــدم بــارد 

ــانية . ــم إنس ــن أي قي ــدا ع بعي

إدانة الخطاب املريض  لقوى الطائفية وعنرييها التكفرييني 

واملطالبة مبوقف رسمي تجاه ما ارتكبه النائب الصدري

يف أثنــاء جلســة برملانيــة انعقــدت مؤخــراً ، تحــدث النائــب عــن التيــار الصــدري 
ــُه  ــال :  “إنَّ ــة، قائ ــئ بالســخرية والعدائي ــراوي بأســلوب اســتفزازي ميتل ماجــد الغ
ــراء”،  ــة الخ ــام املنطق ــني أم ــىل املعتصم ــن ع ــات وتوزيعه ــبي األيزيدي ــن س ميك
ــائل  ــت وس ــد تناقل ــه ، وق ــي إلي ــذي ينتم ــار ال ــار التي ــام أنص ــارة إىل اعتص باإلش
التواصــل االجتامعــي نــصَّ الحــوار الــذي جــرى بــني النائــب والســيدة فيــان دخيــل 
يف تلــك الجلســة ، مــن دون إيــراد مــا ينفــي الواقعــة ، يف وقــت اقتــر الــرد عــىل 
ــب الغــراوي  ــا النائ ــي يحمله ــة الت ــة العقلي ذاك الخطــاب بالتســاؤل : “عــن نوعي
ــاه  ــة ، تج ــه الطائفي ــيايس وأحزاب ــالم الس ــة اإلس ــني إىل أجنح ــن املنتم ــه م وأمثال
شــة مــن أتبــاع الديانــات غــري املســلمة عامــة واأليزيديــني خاصــة”. املكونــات املهمَّ

إنّنــا يف املرصــد الســومري لحقــوق اإلنســان ، نالحــظ اســتمرار ذات النهــج 
االســتعاليئ لقــوى اإلســالم الســيايس الطائفيــة ، مبــا يتضمنــه مــن متييــز وإجحــاف 
ــريه  ــة ، ومبــا يث ــة واملذهبي ــة والديني ــات القومي ــاء املكون ــات وأبن ــع بن بحــق جمي
ــة إذالل  ــة ومحاول مــن مامرســات يتأســس خطابهــا عــىل منطــق الحقــد والكراهي
اآلخــر وتحقــريه وعــّده مواطنــاً مــن الدرجــة الثانيــة بــل محاولــة معاملتــه بدونيــة 
العبوديــة واســتباحة وجــوده اإلنســاين وســلبه حقوقــه وحرياتــه ، هــذا فضــال عــن 
ــا  ــرأة وحره ــر إىل امل ــة النظ ــا ودوني ــتعالء فيه ــع االس ــة وطاب ــة الذكوري الثقاف
باالســتعباد الجنــي ، عــرب إســقاط القدســية الدينيــة عــىل تلــك الفلســفة مــن جهــة 

واســتغالل العنــف يف مامرســة البلطجــة واالســتبداد .

ــه مــن نهــج خطــري دفــع  ــؤدي إلي ــا ي ــا إذ نشــّخُص أســسَّ هــذا التفكــري وم إنَّن
ــات املهمشــة ،  ــاء املكون ــع عــىل كواهــل أبن ــم إرهــاب تق ــكاب جرائ ــاً إىل ارت دامئ
ننبــه عــىل مخاطــر التهــاون تجــاه مثــل هــذه الرؤيــة ومتريــر مــا يُرتكــب يف ضوئهــا، 
مــن دون مســاءلة ومــن دون اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة بأشــد صورهــا وأقواهــا 
ــاب  ــات وذاك الخط ــك التريح ــن تل ــي ندي ــا الحقوق ــن يف مرصدن ــامً .. ونح حس
املــريض العنــري ومــا ينطــوي عليــه مــن اجــرار فلســفة تكفرييــة ماضويــة بأســس 
منهجهــا الطائفــي ومــا يتقيــأه مــن آســن األقــوال واملامرســات .. ونطالــب الربملــان 
ــا  ــة م ــني وبإدان ــن األيزيدي ــي وم ــعب العراق ــن الش ــذار م ــب باالعت ــة النائ وكتل
ــني  ــات واملواطن ــع املواطن ــه لجمي ــا كفل ــىل الدســتور وم ــداء ع ــه اعت جــرى بوصف
واملكونــات العراقيــة كافــة بــال متييــز .. وبوصــف مــا جــرى ميثــل جرميــًة واعتــداًء 
ســافراً عــىل حقــوق النســوة العراقيــات وكرامــة املــرأة إنســاناً يحيــا بكامــل الحقــوق 
ومببــدأ املســاواة واإلنصــاف والعــدل .. ونؤكــد هنــا مطالباتنــا املتكــررة باتخــاذ أشــّد 
اإلجــراءات التــي تنســجم والقوانــني الدســتورية بوجههــا الحقوقــي ومــا كفلتــه مــن 
حقــوق بالتأســيس عــىل مبــدأ املســاواة بــني املواطنــني وحظــر التمييــز بــكل أشــكاله 

بخاصــة القائــم عــىل أســاس الجنــس أو االنتــامء الدينــي و\أو القومــي .

ــني  ــات والعراقي ــوق العراقي ــا عــن حق ــوق اإلنســان يف دفاعه ــة حق ــر لحرك الن
ــه  ــادئ العــدل واملســاواة وكامــل مــا نصــت علي كافــة وهــم يحيــون يف ظــالل مب
إعالنــات حقــوق اإلنســان األمميــة وقوانينهــا كافــة ، ولتعلــو مبــادئ حقــوق 
التعايــش الســلمي املتســاوي القائــم عــىل خيــار تقريــر املصــري حقــاً ثابتــاً راســخاً يف 

ــرايل املنشــود . ــراق الفدي الع
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ــن  ــة والعرشي ــة الثاني ــته االعتيادي ــي يف جلس ــواب العراق ــس الن ــوت مجل ص
برئاســة الدكتــور ســليم الجبــوري رئيــس املجلــس ، وبحضــور )256( نائــب ، يــوم 
ــة  ــة لجمهوري ــابات الختامي ــق الحس ــون تصدي ــب 2 / 4 / 2016 عــىل قان الس
ــس  ــوه الرئي ــس ، ون ــة يف املجل ــة املالي ــن اللجن ــدم م ــام 2007 واملق ــراق لع الع
الجبــوري بهــذا الخصــوص اىل ان املصادقــة عــىل الحســابات الختاميــة لعــام 2007 

ــا . ــي خــط الــرشوع يف كشــف املخالفــات ومتابعته تعن
ــك  ــتحق ذل ــريون ، أال يس ــا الكث ــت إليه ــرام دون أن يلتف ــرور الك ــر م ــرب م خ

ــت .. ــاالً وزغاري إحتف
تصوروا األن يف عام 2016 نصادق عىل الحسابات الختامية لعام 2007 !! 

ــاك خطــأ مطبعــي واملقصــود هــو 2017 ، ألن املســؤولني يف العــراق  لرمبــا هن
ــب واملســتقبل !! يقــرأون الغي

وما الفائدة من إقرارها بعد 8 سنوات !؟ هل هي برائة ذمة ؟ .
ــة  ــول كذب ــن نيســان( / كان نك ــوم واحــد يف )األول م ــل ي ــع الخــرب قب ــو طل ل
نيســان !! ، قليــالً مــن الحيــاء إن بقــا هنــاك حيــاء .. حســبنا اللــه ونعــم والوكيل .

*عامن 3 / 4 / 2016

احتاجــت دولتنــا إىل أكــر مــن مثــاين 
ســنوات لدراســة وإقــرار الحســابات 
ــة للعــام 2007 ، فمنــذ  ــة الختامي املالي
ــواب  ــس الن ــادق مجل ــط  ص ــام فق أي
الختاميــة  الحســابات  تقريــر  عــىل 
ــة 2007  .. والســبب ؟ .. فّتشــوا  ملوازن

عــن الفســاد اإلداري واملــايل .
 املــادة )62( مــن الدســتور تُلــزم 

ــنة  ــكل س ــة ل ــابات الختامي ــّدم الحس ــوزراء  أن يق ــس ال مجل
ــة،  ــة للســنة التالي ــة العام ــون املوازن ــة مــع  مــرشوع قان مالي
ــة  ــّدم  يف نهاي ــون« األوىل مل تق ــة القان ــة »دول ــد أّن حكوم بي
2007 أو بدايــة 2008 الحســابات الختاميــة ملوازنــة 2007، بــل 
إنهــا كــّررت ذلــك مــع موازنــات األعــوام التاليــة كلّهــا تقريبــاً .

ملــاذا يتعــنّي أن نفّتــش عن الفســاد اإلداري واملــايل لُندرك رّس 
هــذا التأخــري املبالــغ فيــه للغايــة ؟ الجــواب يف تقريــر اللجنــة 
املاليــة الربملانيــة املقــّدم اىل مجلــس النــواب ، والــذي كشــف 
عــن  مجهوليــة مصــري عــرشات املليــارات مــن الــدوالرات مــن 

فوائــض موازنــات ذلــك العــام واألعــوام الســابقة .
الخــروق واملخالفــات  العديــد مــن  التقريــر إىل  وأشــار 
املاليــة التــي ارتكبتهــا الــوزارات والدوائــر الحكوميــة األخــرى، 
فضــالً عــن رصف ســلف نقديــة مبــا يزيــد عــىل أربعــة مليــارات 
ونصــف املليــار مــن الــدوالرات ، بقــرارات مــن مجلــس 
الــوزراء مــن دون وجــود تخصيصــات لهــا يف املوازنــة وال 
مــربرات لرفهــا ، وهــذه املبالــغ مل تُعــد إىل الخزينــة العامــة 
حتــى اليــوم ، بالرغــم مــن مــرور أكــر مــن مثــاين ســنوات عــىل 

ــا . رصفه
وســّجل التقريــر وجــود فائــض يف موازنــة 2007  بلــغ 
)15.700( ترليــون دينــار ، يف حــني بلــغ الفائــض املراكــم 
للســنوات 2003 – 2007 نحــو )52.060( ترليــون دينــار )أكــر 

مــن 43 مليــار دوالر( .
اللجنــة املاليــة دفعــت باملســؤولية عــن تقــّي مصــري هــذه 
ــدم  ــىل ع ــة ع ــة ! ويف عالم ــة النزاه ــة إىل هيئ ــوال الطائل األم
االكــراث مبصــري هــذه األمــوال ، اكتفــى رئيــس مجلــس النواب 
ــابات  ــر الحس ــىل تقري ــة ع ــول إن املصادق ــوري بالق ــليم الجب س
الختاميــة »ال تعنــي زوال املخالفــات املرتكبــة ، إمنــا متّثــل خــط 
ــك  ــة تل ــة اىل متابع ــان املختص ــا اللج ــا« ، ودع رشوع يف متابعته

ــن !! . املخالفــات ومحاســبة املقري
األحــد املــايض كتــب الخبــري العراقــي يف شــؤون الطاقــة 
»الحيــاة«  صحيفــة  يف  مقــاالً   ، خــّدوري  وليــد  واالقتصــاد، 
اللندنيــة تضّمــن جــردة معلومــات مســتقاة مــن تقاريــر رســمية 
ــة تعرّضــت لنهــب  ــة العراقي ــة الدول ــأن خزين ــد ب ــة تفي وإعالمي
ســافر منظّــم طيلــة الســنني االثنتــي عــرشة املاضيــة ، وأن قيمــة 
ــدل ســنوي  ــار دوالر ، أي مبع ــب زادت عــىل 500 ملي هــذا النه
يزيــد عــىل 40 مليــار دوالر ! واملبلــغ الــكي يعــادل قيمــة نصــف 
ــادت  ــات أف ــها ! ، املعلوم ــرة نفس ــي للف ــط العراق ــدات النف عائ
أيضــاً بــأن »كميــة ضخمــة مــن هــذه األمــوال جــرى تحويلهــا إىل 
ــدويل  ــار ال ــاء الحص ــاعدتها أثن ــران ملس ــاً إي ــاورة، خصوص دول مج

ــووي« ! . ــاق الن ــل االتف قب
أيــاً كان »املــالذ اآلمــن«  الــذي انتهــت إليــه هــذه الــروة املهولــة 
التــي كانــت ســتكفي لجعــل العــراق يف مصــاف دول الخليــج 
ــة ، فــإن الــّراق أو الناهبــون ليســوا ســوى عراقيــني  العــريب املُرَف
)بالجنســية( ، والكثــري منهــم ليســوا ســوى مســؤولني كبــار يف الدولة 

وســلطاتها العليــا الثــالث، كانــوا ومازالــوا .. أم إننــي غلطــان ؟ .

هلهولة !! يرادلها ذبايح ! *

نصف ثروة النفط يف جيوب اللّصوص!
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عصام الجلبي

عدنان حسني

َحدوتة مرية

يف ) كَْفــر ِدَرويــن ( املُحاِذيــة ل ) كَْفــر دروزن ( ، إحتــاَر 
الُعمــدة ، يف كيفيــة تحقيــق ولــو ُجــزٍء من وعــودِه الكثرية 
ــُه مل يدفــع أجــور الفالحــني  ألهــل املنطَقــة ، الســيام وأن
عــن عملهــم منــذ أشــُهر ، ومبــا أنــُه ُمتحالِــف وُمتصاِهــر، 
مــع ُعمــدة كَْفــر دروزن ، فأنــُه أي ُعمــدة دروزن ، هــو 
أيضــاً ، مل يَكُــن بعيــداً ، عــن تبعــات املشــاِكل واألزمــات... 
بــل ُرمبــا تكــون ورطتــُه أكــرب وأكــَر تعقيــداً ... ألن غالبيــة 
ُســكان قريتــِه ، ّميالــوَن لإلعــراض واملُطالبــة بالحقــوق ... 

الــخ ، يف حــني أن أهــايل كَْفــر ِدَرويــن ، ُمســاملون ، هادئــون ، قانِعــون ، ليــس مــن 
طبيعتهم ، الوقوف ِبوجه َويل األْمر . 

ــاء الُعمــدة،  ــني ، مــن أقرب ــر » يف القريَت ــول ، ان » شــيخ الَغَف ــة الَق ومــن نافل
وشــيخ  الُعمــدة  بأواِمــر  يأمتــرون  الذيــن  األتبــاع  مــن   ، أنفســهم  والّغَفــر 

الَغَفر.  
أمــا كيــَف وصلــْت األوضــاع اىل هــذِه الدرجــة مــن الســوء ، فــأن القّصــة بــدأْت 
ــة ، باإلســتحواذ عــىل الغيطــان  ــني ، قبــل ســنواٍت طويل ــا القريَت حــنَي رشَع ُعْمَدت
ــاء َدواٍر  ــام ببن ــدة ق ــل ان الُعم ــا .. ب ــيطرة عليه ــط الس ــدة ، وبس واألرايض الجي
مهيــب يف أرٍض كاَن النــاس يقصدونهــا فيــام مــى ، لإلســتجامم والراحــة ، فُحرِمــْت 
عليهــم ، ثــم إزداَد جشــع الُعَمــد وشــيوخ الَغَفــر ، فّمــدوا نفوذهــم ، عــىل الِبــر 
التــي تـُـّزِود القريــَة مبــاء الــرُشب ... بــل أنهــم إحتكــروا أيضــاً ، امليــاه التــي تجــري 
ــم  ــون له ــن يتملق ــاه ، لللذي ــات املي ــوا يفتحــوَن بواب ــة الرئيســية .. فكان يف الُرع
ــوة  ــْت فج ــني ! ... فحدث ــري التابع ــن وغ ــن املنتقدي ــا ع ــم ويقطعونه ويُداهنونه
ــيَخي  ــر وش ــيَخي الَغَف ــام ، وش ــحني به ــام واملتمس ــني وأقرباءه ــرية : فالعمدتَ كب
الجامــع ... ُمرفــني وحاصلــنَي عــىل معظــم الّغلــة واملــاء ... الــخ ، والنــاس الغالبــة 

يف القريَتني ، يعانون من الُفقر والَعوز . 
] النّداهــة [ ... ) مــن األســاطري الريفيــة املريــة ، حيــث يزعــم الفالحــون أنهــا 
امــرأة جميلــة جــدا وغريبــة تظهــر يف الليــايل الظلــامء يف الحقــول ، لتنــادي بإســم 
شــخٍص ُمَعــني فيقــوم هــذا الشــخص مســحوراً ويتبــع النــداء إىل أن يصــل إليهــا 

ثــم يجدونــه ميتــا يف اليــوم التــايل ، أو يصبــح مجنونــاً عــىل األقــل (  .
عــىل ّذمــة » عــم عطّيــة « ، فلَقــد ُســِمع صــوت النّداهــة ، يف الليلــة املاضيــة ، 

وهــو يُنــادي ُعمــَدَت كَْفــر ِدَرويــن وكَْفــر دروزن .. اللــه يســر ! .

امني يونس
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املهربــني يســتخدمونها 
بعمليــات  والقيــام 
عــدم  رشط  اعتقــال 
امليــاه  دخــول 
 . الليبيــة  اإلقليميــة 

لــن  واألمــر 
يقتــر عــىل العمــل 
الدوليــة  امليــاه  يف 

ــة التــي تقــوم  ملراقبــة الشــبكات اإلجراميــة الدولي
ــة  بإرســال مراكــب غــري صالحــة لالســتخدام محمل
ــاً  ــا انطالق ــه إىل إيطالي ــك بالتوج ــن، وذل باملهاجري
مــن الســواحل الليبيــة ، بــل إنــه ســيصطدم بأعــداد 
هائلــة مــن الالجئــني تــرى نفســها مجــربة عــىل 
التعــاون مــع هــؤالء لعــدم وجــود وســطاء أفضــل 

. أحســن  وســائل  أو 
إن عمليــة »فــاف فــور ميــد« التــي أطلقهــا 
 2015 )حزيــران(  يونيــو  يف  األورويب  االتحــاد 
ستســتكمل باملالحقــة يف عــرض البحــر مــن خــالل 
ــت  ــد قام ــة ، وق ــاه الدولي ــة ويف املي ــفن حربي س
املفوضيــة األوروبيــة بإنشــاء خفــر ســواحل وحــرس 
حــدود ، وتتســع دائــرة الــدول التــي أخــذت تبنــي 
ــكا  ــمل: بلجي ــا لتش ــىل حدوده ــة ع ــد مراقب قواع
ــلوفينا  ــا والنمســا وس ــا وهنغاري ــارك وأملاني والدامن
والســويد والرنويــج وبعضهــا أعضــاء يف االتحــاد 
ــد  ــينغن ، وق ــة ش ــاء يف اتفاقي ــت أعض ــا ليس لكنه
قــدرت إجــراءات املراقبــة بــني 5 مليــارات و18 

ــنوياً . ــورو س ــار ي ملي
جديــر بالذكــر إن اتفاقيــة شــينغن تــم التوقيــع 
ــن  ــام 1985 م ــران( الع ــو )حزي ــا يف 14 يوني عليه
خمــس دول أبرزهــا أملانيــا وفرنســا ، ثــم بلــغ عــدد 
املوقعــني عليهــا 26 دولــة عضــو يف االتحــاد وأربعــة 
وليخشــناين  ســويرا  هــي:  خارجــه  مــن  دول 

ــلندا . ــج وآيس والنوري
ــود  ــينغن يع ــة ش ــاق اتفاقي ــباب إخف 5- إن أس
إىل عــدم التعــاون والتنســيق بــني دولهــا األعضــاء 
بخصــوص تنظيــم الهجــرة واســتقبال الالجئــني، 
األمــر الــذي يحتــاج إىل معالجــة األزمــة ذاتهــا 
وليــس مظهرهــا ، أي ينبغــي الذهــاب إىل الســبب 
السياســية  األســباب  وخصوصــاً   ، النتيجــة  ال 
والدينيــة  والثقافيــة  واالجتامعيــة  واالقتصاديــة 
النــدالع الحــروب والنزاعــات يف دول اإلقليــم ، كــام 
ــرر  ــيعود بال ــا س ــة أو إلغاءه ــق االتفاقي أن تعلي
ــني  ــىل الالجئ ــس ع ــا ، ولي ــاد ذاته ــىل دول االتح ع
فحســب ، خصوصــاً تســهيل عبــور الســلع والبضائع 

ــدود . ــرب الح ــخاص ع واألش
ــايس  ــكل أس ــط بش ــينغن ترتب ــة ش 6- إن اتفاقي
ــق  ــم تدف ــي تنظ ــام 1990 الت ــن الع ــدة دبل مبعاه
طالبــي اللجــوء بــني الــدول األعضــاء واتفاقيــة 
ماســرخت العــام  1991 ، األمــر الــذي يعنــي 
أن األزمــة ســتمتد إىل معاهــدة دبلــن واتفاقيــة 

ماســرخت وليــس التفاقيــة شــينغن وحدهــا .

 * drhussainshaban21@gmail.com

الالجئون واتفاقية شينغن

أخــذت مأســاة الالجئــني تــزداد تعقيــداً، خصوصاً 
وبقــاء  املقدونيــة   - اليونانيــة  الحــدود  بإقفــال 
القاســية،  الطبيعيــة  الظــروف  يف  منهــم  اآلالف 
معلقــني بحبــل األمــل للعبــور إىل دول أوروبــا 

ــى . ــاً وغن ــر رفاه ــرى األك األخ
وقــد انعكســت مأســاة الالجئــني عــىل العالقــات 
ــني دول االتحــاد األورويب،  ــة ب ــة- األوروبي األوروبي
املوقعــة عــىل اتفاقيــة شــينغن التــي تؤكــد حريــة 
غــري  األعــداد  تدفــق  بســبب  ولكــن  التنقــل، 
ــدان  ــني وظــروف بعــض البل ــن الالجئ املســبوقة م
االقتصاديــة الســيئة ، جــرى تعويــم االتفاقيــة ذاتهــا 
تحــت عنــوان »حكــم الــرورة« ، وذلــك اســتناداً 
إىل املــادة الثانيــة منهــا )الفقــرة الثانيــة( التــي 
تنــص عــىل »إذا تطلــب األمــر حاميــة النظــام العــام 
ــد  ــو، بع ــة العض ــوز للدول ــي ، يج ــن القوم أو األم
التشــاور مــع األطــراف املتعاقــدة األخــرى ، اتخــاذ 
قرارهــا ولفــرة محــدودة ، باســتعادة الســيطرة عىل 
الحــدود الداخليــة مــع الــدول األوروبيــة األخــرى، 
وإن إعــادة الســيطرة عــىل الحــدود تبقــى اســتثناء 

عــن القاعــدة« .
وعقــد مؤخراً اجتامع يف بروكســل لــوزراء داخلية 
ــع  ــات توزي ــة مقرح ــاد األورويب ملناقش دول االتح
ــة  ــي الخط ــة ، وه ــدول األوروبي ــني ال ــني ب الالجئ
التــي كانــت أملانيــا مــن مؤيديهــا، يف حــني إن دوالً 
ــابقة يف  ــراكية الس ــة االش ــي إىل الكتل ــت تنتم كان
ــا الرشقيــة وقفــت ضدهــا رصاحــة ، وكانــت  أوروب
هنغاريــا عــىل لســان رئيــس وزرائهــا فيكتــور 
أوربــان قــد أعلنــت أن تدفــق الالجئــني إىل أوروبــا 
ــي  ــت ه ــارة ، ووقف ــيحية للق ــذور املس ــدد الج يه
ــة  ــا، إضاف ــا وروماني ــلوفاكيا وليتواني ــيكيا وس وتش

ــني . ــتقبال الالجئ ــد اس ــا ض ــان وإيطالي إىل اليون
وبســبب عــدم التوصــل إىل اتفــاق بخصــوص 
فمــن   ، الداخليــة  وزراء  بــني  الالجئــني  توزيــع 
املحتمــل عقــد قمــة أوروبيــة طارئــة وهــو مــا 
رصح بــه رئيــس املجلــس األورويب دونالــد توســك، 
ــركة  ــط مش ــاق وخط ــل إىل اتف ــدم التوص ــأن ع ب
لتنظيــم واســتيعاب الهجــرة املليونيــة ، ســيؤدي إىل 
القضــاء عــىل اتفاقيــة شــينغن للحــدود املفتوحــة، 
ــة  ــا الرشقي ــال دول أوروب ــط آم ــا كان مح ــو م وه
ــني  ــد املعارض ــن أش ــوم م ــي الي ــي ه ــابقاً، والت س

ــني . ــص الالجئ ــع حص لتوزي
واألمــر ال يتعلــق باتفاقيــة شــينغن فحســب، 
بــل إنــه ســيعيد ترتيــب البيــت األورويب عــىل 
ــة  ــة واملتطرف ــني الجامعــات اليميني ــد، ب نحــو جدي
ــتقبال  ــد اس ــة ض ــة العنري ــط بالدعاي ــي تنش الت
الالجئــني، وضــد األجانــب بشــكل عــام ، وبــني 
ضمــن  وذلــك   ، الســتقبالهم  مؤيــدة  جامعــات 
أنشــطة ألحــزاب الخــر وبعــض أحــزاب اليســار 
حقــوق  وهيئــات  املــدين  املجتمــع  ومنظــامت 
اإلنســان، وبضغــوط مــن منظــامت دوليــة إنســانية. 
مــريكل  أنجيــال  األملانيــة  املستشــارة  وحتــى 
تعرضــت إىل انتقــادات حــادة ، ليــس مــن اليمــني 
ــا،  ــل حزبه ــاط داخ ــن أوس ــى م ــل حت ــب، ب فحس
األمــر الــذي دفعهــا إىل تغيــري مواقفهــا مــن تأييــد 

اســتقبال الالجئــني ومــد يــد العــون واإلنقــاذ لهــم، 
ــدد  ــذي ب ــر ال ــم ، األم ــدد إزاءه ــزم والتش إىل الح
آمــال الكثــري مــن الالجئــني الذيــن ظلــوا ومــا زالــوا 
يعلقــون عــىل مواقــف أملانيــا بالــذات بشــأن حــل 

ــم . ــدود أمامه ــح الح ــط لفت ــكلتهم ، والضغ مش
لقــد اتخــذ قــرار فــرض رقابــة عــىل الحــدود للحد 
مــن تدفــق عــرشات اآلالف مــن الالجئــني القادمــني 
مــن البلقــان مــروراً بهنغاريــا والنمســا، وهــو األمــر 
ــام  ــا ، ك ــا ذاته ــة يف أملاني ــة داخلي ــار أزم ــذي أث ال
قــررت ســلوفاكيا والنمســا وتشــيكيا إعــادة فــرض 
رقابــة عــىل الحــدود، وعلقــت بحكــم األمــر الواقــع 
ومــن دون إعــالن اتفاقيــة شــينغن، بــل إن النمســا 
نــرشت جيشــاً عــىل الحــدود مــع هنغاريــا ، وقــال 
مستشــارها فرينــر فاميــان إن بــالده ستســتدعي 
الجيــش فــوراً ملســاندة الرشطــة يف مواجهــة تدفــق 
الالجئــني الذيــن يصلــون مبعظمهــم عــرب هنغاريــا.

ــاد األورويب  ــت االتح ــراءات وضع ــذه اإلج إن ه
أمــام أزمــة حقيقيــة ، وهــي األزمــة الثانيــة الكــربى 
بعــد أزمــة اليــورو، وهــام منجــزان أساســيان مــن 

منجــزات االتحــاد األورويب ، وذلــك مــن خــالل :
إىل  ســيؤدي  شــينغن  اتفاقيــة  تعليــق  إن   -1
ــل إىل  ــن التوص ــد م ــذا ال ب ــوين« ، وله ــراغ قان »ف
خطــة عمليــة ومرنــة لتقاســم عــبء الالجئــني، مــع 
تكثيــف اإلجــراءات التــي تتخذهــا الــدول منفــردة، 
ــاق  ــؤدي إىل إلح ــد ت ــالت ق ــاالت انف ــإن ح وإال ف

ــع . ــرر بالجمي ال
2- إن دول االتحــاد األورويب تواجــه ســؤاالً كبــرياً: 
ــة بحقــوق  ــة الدولي ــزال ملتزمــة باالتفاقي هــل ال ت
الالجئــني لعــام 1951 وملحقهــا لعــام 1967 ، أم أن 
هــذه االتفاقيــة هــي األخــرى وضعــت عــىل الــرف 
وســيتم تعوميهــا؟ األمــر الــذي ســيطرح عليهــا 
تســاؤالت داخليــة ودوليــة، بخصــوص احرامهــا 
باملعاهــدات  التزامهــا  ومــدى  اإلنســان  حقــوق 

ــة . ــة والدولي ــات األوروبي واالتفاقي
3- إىل متــى سيســتمر تعليــق اتفاقيــة شــينغن؟ 
وإذا كان حســب االتفاقيــة عــىل نحــو اســتثنايئ 
حــدوث  عنــد  ومنظــم  مســبق  قــرار  باتخــاذ 
ــد تســتمر  ــوع ق ــة مــن هــذا الن ــإن أزم أزمــات، ف
بضــع ســنوات ، خصوصــاً وهــي مرتبطــة بحــروب 
ــا  ــس له ــة، لي ــات أهلي ــلحة ونزاع ــات مس وبراع
ــول  ــي الق ــل يكف ــى اآلن ، فه ــورة حت ــدود منظ ح
بوجــود تهديــد خطــر يف الوضــع العــام داخــل 

ــينغن ؟ . ــاء ش فض
ونزاعــات  حــروب  ضحايــا  هــم  الالجئــون 
ــاً  ــم طلب ــن بالده ــروا م ــز، ف ــع ومتيي ــامل قم وأع
ــم وواجــب  ــذي هــو حــق له ــوء الســيايس، ال للج
اســتقبالهم يقــع عــىل الــدول املوقعــة عــىل اتفاقيــة 
ــة  ــة ، إضاف ــات اإلقليمي ــني واالتفاقي ــوق الالجئ حق

ــة .  ــاتري املحلي ــه والدس ــّص علي ــا تن إىل م
ــوة العســكرية ضــد  ــازة اســتخدام الق 4- إن إج
ــط،  ــر املتوس ــن يف البح ــني واملهاجري ــريب الالجئ مه
ســيصبح نافــذاً اعتبــاراً مــن مطلــع أكتوبــر/ ترشيــن 
األول املقبــل ، وللســفن الحربيــة األوروبيــة اعراض 
ــتبه يف أن  ــي يش ــب الت ــادرة املراك ــش ومص وتفتي

د. عبد الحسني شعبان*
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املنظمة العربية لحقوق اإلنسان

 تطالب السلطات العراقية بضامن سالمة املدنيني 

خالل محاربتها إلرهاب داعش

التكنوقراط والخلل السيايس البنيوي ....! 

ــن  ــان ع ــوق اإلنس ــة لحق ــة العربي ــرب املنظم تع
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 
ــة بامليليشــيات، عــىل نحــو حــرم  ــة املدعوم العراقي
ــية  ــات األساس ــن االحتياج ــاً م ــة متام ــكان املدين س
مرافــق  وتــرر خدمــات  والــدواء  الغــذاء  مــن 

ــاء.  ــاه والكهرب ــالج واملي الع
وتقــدر مصــادر ميدانيــة عراقيــون عــدد الضحايــا 
ــىل  ــار ع ــدء الحص ــذ ب ــل من ــن 3400 قتي ــر م بأك
مــن   500 بينهــم  الســنتني،  قــارب  ملــا  املدينــة 

األطفــال، باإلضافــة إىل نحــو 6000 مصــاب. 
وتحــذر املنظمــة مــن تفاقــم األزمــة اإلنســانية يف 
ظــل النقــص الفــادح يف الوقــود والطاقــة، خاصة وأن 
ــع  ــة م ــون معدوم ــكاد تك ــني ت ــزوح املدني ــرص ن ف
ــروض  ــار املف ــديد الحص ــش بتش ــم داع ــام تنظي قي

عــىل املدينــة ومنــع خــروج أي شــخص. 
ــة  ــة العراقي ــلوك الحكوم ــة س ــن املنظم ــام تدي ك
ــا  ــام بالتزاماته ــن القي ــها ع ــف بتقاعس ــي مل تكت الت
ــن يف الفلوجــة،  ــني املحارصي ــني العراقي ــال املدني حي
ــداءات االســتغاثة التــي  ــل اقتــرت اســتجابتها لن ب
أطلقهــا أهــايل املدينــة املحــارصة عىل قصــف املدينة 
بالرباميــل املتفجــرة خــالل مــارس/آذار املــايض، وهــو 
مــا أوقــع ضحايــا يف صفــوف املدنيــني قدرتــه مصادر 
بنحــو 12 قتيــل و18 جريــج، ومل يتــرر منهــا كثــرياً 
اإلرهابيــني الذيــن يطوقــون أطــراف املدينــة. فضــالً 
عــن قيــام القــوات الحكومــة باعتقــال الفاريــن 
والنازحــني مــن املدينــة مــن الرجــال، واحتجــاز 

ــزوح.  ــامت الن ــال يف مخي النســاء واألطف
وإذ تحــذر املنظمــة مــن تفاقــم األزمــة اإلنســانية 
العراقيــة  الحكومــة  تطالــب  فإنهــا  املدينــة،  يف 
بالفتــح الفــوري ملمــرات آمنــة إلدخــال املســاعدات 
ــري  ــن، واتخــاذ تداب ــني املحارصي اإلنســانية إىل املدني
عاجلــة لرعــة تحريــر املدينــة من عنــارص »داعش« 
ــراع  ــج ال ــد لتأجي ــن جدي ــود م ــو ال يق ــىل نح وع
املذهبــي باالعتــامد عــىل ميليشــيات غــري منضبطــة، 
وتشــدد عــىل أهميــة فتــح تحقيــق مســتقل ملعرفــة 
ومســاءلة املســئول عــن إصــدار أوامــر بقصــف 

ــل املتفجــرة.  ــة املحــارصة بالربامي وســط املدين
املتحــدة  األمــم  بعثــة  املنظمــة  تدعــو  كــام 
الشــئون  تنســيق  ومكتــب  العــراق  ملســاعدة 
اإلنســانية باألمــم املتحــدة للتحــرك فــوراً مــن أجــل 

 . املدينــة  لســكان  املســاعدات  توفــري 

السياســية  الكتــل  عليــه  درجــت  الــذي  التوافــق 
واألحــزاب يف مــرشوع تقاســم الســلطة الــذي ســاد 
ــر  ــن جوه ــة ع ــة املزمع ــرج الدميقراطي ــذ 2005 ، أخ من
ــا  ــة وجوده ــزة ورشعي ــة الفائ ــم األغلبي ــا يف حك منهجه
عــرب اإلنجــاز واملكاســب املتحققــة للمواطــن ، واســتبدلها 
ــة عــن  ــة تبحــث بشــهية مطلق ــة وقومي بأحــزاب طائفي

ــازات . ــوذ وامتي ــوال ونف ــلطة وأم س

واقــع ضاعــت فيــه الثقافــة الوطنيــة وروح املواطنــة ، وتــرشذم الواقــع وفــق 
ــة جــاءت بالغــث والفاســد واإلحــراب والتصــارع،  ــة وحزبوي ــامءات طائفي انت
وانتشــار مبــدأ الشــك وفقــدان الثقــة الــذي ترحــل مــن ســاحة التحــارب 
ــي  ــع العراق ــتويات املجتم ــض مس ــا ، اىل بع ــزاب واجنداته ــني األح ــيايس ب الس

لألســف .

واقــع املحاصصــة السياســية ميثــل الخلــل البنيــوي املكشــوف للجميــع ، 
وهــو املســؤول األول عــن غــرق البــالد بالفســاد والفشــل واإلنهيــار واإلرهــاب 
ايضــاً، لكنــه الواقــع الــذي ال تريــد مغادرتــه األحــزاب املســتفيدة مــن الســلطة 
وامتيازاتهــا ، ومــن هنــا فــأن التغيــري باإلصــالح والتغيــري ينبغــي ان ينطلــق مــن 
ــار  مغــادرة هــذه القاعــدة التــي انهكــت الدولــة ووضعتهــا عــىل حافــة اإلنهي
والتقســيم ، وبهــذا نكــون قــد احدثنــا ثــورة سياســية فعليــة بإتجــاه اإلصــالح 

النافــع ، أي تغيــري أنظمــة و قواعــد العمليــة السياســية .

انشــدته الجامهــري  الــذي  التكنوقــراط  الــوزاري نحــو  التغيــري  مــرشوع 
واعتصمــت ألجلــه ، مل يجــد قبــوال ً لــدى غالبيــة الكتــل واألحــزاب السياســية 
التــي عارضتــه تحــت اســباب وتربيــرات شــتى ، لكنهــا يف الواقــع تنعــي مكاســب 
ســوف تخرهــا مــن صفقــات عقــود وتعيينــات واســتئثار بالــوزارات ومراكزهــا.

املوضــوع يعكــس أزمــة بنيويــة عميقــة للعمليــة السياســية ، والتغيــري البــد 
ان ميتــد اىل هــذا العمــق واصــالح خرابــه ، ذلــك الخــراب الــذي أسســته هــذه 
ــده  ــل يع ــوادة ، ب ــلطة دون ه ــب الس ــك بتاللي ــي متس ــزاب الت ــل واألح الكت
البعــض ترجمــة لنظريــة العــدل األلهــي ، كــام قــال احــد منظــري حــزب الدعــوة 

ــة عــام 2013 . يف مؤمتــر الجامعــات العراقي

التكنوقــراط املنشــود لــدى العبــادي وســاحة الربملــان ميــي بطريقــة عرجــاء 
والســبب األول ان مــن يطالــب بالتكنوقــراط يتحــدر عــن حــزب ميلــك غالبيــة 
مراكــز الســلطة باحتــكار صــارخ ، وثانيــا ً ، احتــامل الرفــض اكــر اغــراء ً 
لألحــزاب ألنهــا تفضــل وزراء منتخبــني مــن قبلهــا حتــى وان كانــوا مســتقلني او 

ــدا املحاصصــة ونخــر جوهــر املــرشوع ...! تكنوقــراط، وبهــذا نعــود ملب

أذن البــد مــن تغيــري جوهــري لقواعــد اللعبــة السياســية يف العــراق، قبــل ان 
تــرك األمــر لثــورة شــعبية أو انقــالب عســكري ، تغيــري تتفــق عليــه األحــزاب 
ــة  ــد املواطن ــات ويعتم ــرة املكون ــي فك ــع ، يلغ ــل دســتوري رسي ــدف تعدي به
والنزاهــة والتخصــص يف اختيــار الوزيــر ومــن يشــغلون مناصــب مهمــة 
وفاعلــة يف مفاصــل الحكومــة والدولــة عمومــاً ، وبهــذا نتخلــص مــن العناويــن 
والراعــات الطائفيــة ، والقطبيــات اإلقليميــة التــي ال مصلحــة للعــراق فيهــا، 

ــدول جــوار العــراق . ــة واخــرى اســراتيجية ل ــح اقتصادي ــل تحركهــام مصال ب
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 فالح املشعل



املنتدى الدميقراطي العراقي العدد )45( نيسان 2016

11

قصف ناحية تازة باملواد الكيمياوية . . جرمية إبادة جامعية

   شــن تنظيــم داعــش االرهــايب أنســجاما مــع عقليتــه 
التدمرييــة هجومــا عــىل ناحيــة تــازة الواقعــة جنــويب محافظــة 
ــا  ــا م ــق خالله ــاعات ، اطل ــالث س ــدة ث ــتمر مل ــوك ، أس كرك
يقــارب » 50 « صاروخــاً محملــة بغــاز الخــردل والكلــور 
ــن  ــخصا م ــن » 500 « ش ــر م ــاق أك ــاالت اختن ــببت بح تس
املدنيــني بينهــم شــيوخ وشــباب ونســاء واطفــال ، ونــزوح أكــر 
مــن » 150 « عائلــة صــوب مدينــة كركــوك ، واستشــهاد ثــالث 

ــد االن . ــوة لح نس

ــتعاملها  ــة اس ــامة املحرم ــارات الس ــك الغ ــري تل ــدء تأث    وب
ــة ، ســواء بالحــروق  ــف االربع ــات جني ــا مبوجــب اتفاقي دولي
أم ظهــور فقاعــات جلديــة وحرقــة عينــني والتهابــات شــديدة 
فضــال عــن تيبــس الشــفاه وحــاالت اغــامء وتقيــؤ وصعوبــة يف 

التنفــس . 

   ومنــذ احــداث العــارش مــن حزيــران تتعــرض ناحيــة تــازة 
اىل هجــامت ارهابيــة متكــررة جــراء قصفهــا عشــوائيا مــن قبــل 
عصابــات داعــش االجراميــة خلفــت عــىل اثرهــا العــرشات مــن 
الشــهداء والجرحــى ، فالناحيــة اصبحــت منطقــة ملوثــة فلقــد 
بلغــت نســبة التلــوث اىل 4/ 1000 مــا يتطلــب اخــالء الناحيــة 

مــن ســكانها بالكامــل . 

   ان اســتهداف ناحيــة تــازة وقصفهــا بالغــازات الســامة 
مــن قبــل تنظيــم داعــش االرهــايب ، وهــو ميتلــك اليــوم اســلحة 
ــكرية يف  ــآت العس ــن املنش ــا م ــتيالئه عليه ــن اس ــة م كياموي
ــن الســوق الســوداء لتجــار االســلحة ،  العــراق وســورية او م
ــرة اخــرى يف  ــن اســتعاملها م ــة م ــه االجرامي ــه عقليت وال متنع
ــوري الســابق  ــم النظــام الدكتات ــا بجرائ ــكان آخــر ، ولتذكرن م
ــذه  ــر ه ــي مت ــة يف 16 آذار 1988 ، الت ــة حلبج ــه ملدين وقصف
يف  لالهــوار  وقصفــه  والعرشيــن  الثامنــة  ذكراهــا  االيــام 
ــج  ــريا يف نه ــوال خط ــكل تح ــي  تش ــا، فه ــراق ايض ــوب الع جن
ــادة  ــو اب ــايب وه ــم االره ــذا التنظي ــاه ه ــذي يتبن ــش ال التوح
ــادة  ــح االب ــة ملصطل ــة الدولي ــري القانوني ــا للمعاي ــة وفق جامعي
ــدا للســلم  ــاء ، وتهدي ــة، واســتهداف لالنســانية جمع الجامعي
املجتمــع  ، وتفــرض عــىل  الدوليــني بشــكل عــام  واالمــن 
الــدويل تحمــل املســؤولية االخالقيــة واالدبيــة والقانونيــة مــام 
يســتدعي اصــدار قــرار مــن مجلــس االمــن الــدويل بتوصيــف 
جرائــم الجامعــات االرهابيــة وتنظيــم داعــش ابــادة جامعيــة ، 
وتقديــم الجنــاة اىل املحكمــة الجنائيــة الدوليــة ، كــام نطالــب 

الحكوميــة العراقيــة بالتوقيــع عــىل اتفاقيــة رومــا واالنضــامم 
ــة .  ــة الدولي ــة الجنائي اىل املحكم

   ان املنتــدى العراقــي ملنظــامت حقــوق االنســان يف الوقــت 
الــذي يديــن هــذه االعــامل االجرامية التــي تقرفهــا التنظيامت 
ضــد  االجرامــي  داعــش  تنظيــم  رأســها  وعــىل  االرهابيــة 
ــي  ــي تحــت ســيطرتها او الت ــة املناطــق الت ــازة وبقي ــة ت مدين
ــب  ــدى ، تطال ــدة امل ــخ البعي ــا بالصواري ــتهدفها وتقصفه تس
املجتمــع الــدويل بتقديــم املســاعدة والدعــم الكافيــان للعــراق 
واملســاهمة الجــادة والفعالــة النهــاء وجــود هــذه الجامعــات 
االرهابيــة التــي ال تشــكل خطــرا عــىل العــراق فحســب ، وامنــا 
عــىل املنطقــة وعــىل بــالد العــامل كافــة ، والتــي تطــال البرشيــة 

جمعــاء . 

   يف الوقــت التــي تتــم مثــل االعــامل املشــينة فــأن الجهــات 
الحصــص  بتوزيــع  السياســية منشــغلة  الحكوميــة وكتلهــا 
الفســاد  ومحاربــة  االصــالح  مــربرات  تحــت  واملناصــب 
والفاســدين والتــي مل يلمــس بصيــص أمــل مــن حدوثــه لحــد 

 . االن 

ــؤويل  ــة ومس ــة االتحادي ــة العراقي ــب الحكومي ــا نطال     انن
اقليــم كوردســتان أتخــاذ االجــراءات والتدابــري الالزمــة والعمــل 
لوقــف هــذه الهجــامت وتحمــل املســؤولية القانونيــة لحاميــة 
ــام  ــم ع ــن وتعويضه ــون للمترري ــم الع ــني  ، وتقدي املواطن
اصابهــم مــن االرضار التــي لحقتهــم وعــودة النازحــني اىل 

ــا .  ــكناهم واعامره ــق  س مناط

  املنتدى العراقي ملنظامت حقوق االنسان
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التقرير السنوي ملنظمة حمورايب

حول إنتهاكات حقوق اإلنسان  لعام 2015
التقرير السنوي للجمعية العراقية / امريكا 

حول إنتهاكات حقوق اإلنسان  لعام 2015

ــا  ــنان تقريره ــوق اإلس ــورايب لحق ــة حم ــدرت منظم اص
ــراق  ــوق ىاإلنســان يف الع ــاكات حق الســنوي بشــأن إنته

ــام 2015 . ــالل ع خ

ويتضمــن التقريــر باإلضافــة اىل املقدمــة ، ملفــات 
ــح  ــات ورشائ ــق ومكون ــم وإنتهــاكات طالــت مختل لجرائ
الشــعب العراقــي مــن نســاء ورجــال واطفــال مــع الركيــز 
عــىل األقليــات مــن ) املســيحيني ، اإليزيديــني ، الشــبك، 
 ، الكاككئيــني   ، الفيليــني  الكــورد   ، الشــيعة  الركــامن 
ــاب  ــتني ، أصح ــني ، الزرادش ــني ، البهائي ــة املندئي الصائب
البــرشة الســمراء ( ، مــن قبــل اإلرهابيــني الدواعــش 
والعصابــات وامليليشــيات املنفلتــة ، باإلضافــة اىل بعــض 
ــة النازحــني  ــر حال ــاول التقري أجهــزة الحكومــة ، كــام تن
الجــوار  دول  اىل  واملهاجريــن  الداخــل  يف  واملهجريــن 

ــر . واملهج

لألطــالع عــىل التقريــر املتضمــن  ) 81 ( صفحــة بشــكل 
مفصــل يرجــى زيــارة املوقــع اإللكــروين ملنظمــة حمورايب 

لحقــوق اإلنســان عــرب الرابــط :
 www.hhro.org 

info@hhro.org

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

» ملــف ضحايا العنــف واملظاهرات والفســاد واالقليات 
والنازحــني والصحافــة واالعــالم واملــرأة والطفــل والنزاهــه 
ومنظــامت  والتســول  الجامعيــة  واملقابــر  والســجون 
ــار  ــراق واالتج ــي يف الع ــع الصح ــدين والوض ــع امل املجتم
بالبــرش وحقــوق املســتهلك ، وتوثيــق جرائــم تنظيــم 
ــه  ــام ب ــا ق ــني وم ــني العراقي داعــش االرهــايب ضــد املدني
مــن تدمــري لــدور العبــادة والــراث والحضــارة، اىل جانــب 

ــا إنتهــاكات حقــوق االنســان االخــرى « . ملــف قضاي

ــط  ــارة الراب ــى زي ــر ، يرج ــص التقري ــىل ن ــالع ع لالط
ــاه : ادن

www.hakaek.net
www.ihrsusa.net
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ــوق  ــة حق ــل مفوضي ــل عم ــه  يف تفعي ــان ورضورة التزام االنس

ــتقالليتها . ــىل اس ــاظ ع ــان والحف االنس

 وبنــاءا عــىل مــا تقــدم ندعــوا جميــع املعنيــني بحقــوق 

ــة ونشــطاء املجتمــع  ــة والدولي االنســان مــن املنظــامت املحلي

ــاه  ــط باتج ــرأي الضغ ــادة ال ــة وق ــات االعالمي ــدين واملؤسس امل

ــس  ــن مجل ــني م ــة ، وآمل ــرباء الحالي ــة الخ ــل لجن ــاف عم ايق

النــواب املوقــر اعــادة النظــر يف تشــكيل اللجنــة بطريقــة 

تعكــس املشــاركة الحقيقيــة للفئــات املذكــورة يف القانــون 
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اللجنــة بعيــدا عــن املحاصصــة السياســية الطائفيــة والقوميــة .
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بيان إستنكار حول االمر النيايب الصادر عن مجلس النواب العراقي

يف الوقــت الــذي يشــهده العــراق مــن حــراك جامهــريي نحــو 

ــة يف ادارة  ــة والحزبي ــذ التطــرف والفئوي ــري واالصــالح ونب التغي

البــالد والبــدأ بصفحــة جديدة ترســخ دعائــم الدميقراطيــة وتلبي 

احتياجــات املرحلــة الراهنــة نالحــظ هنــاك ارصار وتعميق وعجز 

لــدى الجهــات الرســمية املســؤولة عــىل ايجــاد الحلــول الجذريــة 

يف تلبيــة متطلبــات التغيــري الــذي ينشــده املواطــن ، ومصــداق 

ذلــك مــا اصــدره مؤخــرا مجلــس النــواب العراقــي بامــره النيــايب 

املرقــم )12( يف 2016/2/8 بتشــكيل لجنــة الخــرباء مــن الكتــل 

الربملانيــة السياســية والبالــغ عددهــم )9( نــواب الختيــار اعضــاء 

املفوضيــة العليــا لحقــوق االنســان .

ــرب  ــي نع ــدين العراق ــدى امل ــاه يف املنت ــون ادن ــن املوقع نح

عــن اســتيائنا عــىل اختيــار اللجنــة التــي يغلــب عليهــا الصفــة 

ــو مــن التخصــص والخــربة يف مجــال  ــة وتخل السياســية والحزبي

ــة التــي  ــكلون اغلبيــة يف اللجن ــان وكونهــم يش ــوق االنس حق

ــدة  ــم املتح ــي االم ــم ممث ــوا بضمنه ــرش عض ــة ع ــم خمس تض

والذيــن ال يحــق لهــم التصويــت كــون دورهــم رقــايب ، ووفقــا 

للمعطيــات فهــم غــري قادريــن عــىل اختيــار اعضــاء للمفوضيــة 

ــا لحقــوق االنســان مســتقلني ومهنيــني ويعــد هــذا خرقــا  العلي

ملبــادئ باريــس لتشــكيل املفوضيــات الوطنيــة لحقــوق االنســان 

ــة . ــات الدولي ــل الهيئ واملقــر مــن قب

ــة  ــه املفوضي ــذي ميكــن ان تلعب ــم ال ــدور امله ــا بال ــا من واميان

ــق  ــا ان تتشــكل وف ــدر له ــو ق ــام ل ــوق االنســان في ــا لحق العلي

ــات  ــا ب ــتقالليتها ومهنيته ــن اس ــي تضم ــري الت ــات واملعاي اآللي

مــن الــروري عــىل مجلــس النــواب االصغــاء ملطالــب املجتمــع 

املــدين ســيام ونحــن يف ظــل اســتياء مجتمعــي الداء الحكومــة 

وامــام فرصــة الثبــات تبنــي االصــالح والتغيــري مــن خــالل اختيار 

مفوضيــة تكــون مــورد تأييــد املواطــن واملنظــامت املحليــة 

ــا . ــق اهدافه ــادرة عــىل تحقي ــة وق والدولي

ان االرصار عــىل بقــاء اللجنــة واســتمرار عملهــا بهــذا الشــكل 

يضــع مجلــس النــواب امــام تســاؤل واســتغراب منظــامت 

ــة  ــات الدولي ــات الهيئ ــع توصي ــع م ــدين ، والتقاط ــع امل املجتم

ــوق  ــال حق ــة  يف مج ــراق الدولي ــات الع ــت التزام ــي ناقش والت
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املنتدى الدميقراطي العراقي العدد )45( نيسان 2016

يف  تــويف  الــذي 
وأخــرى   ،  2010
موظفــون  أجراهــا 
ــون مــن الرئيــس  مقرب
الراحــل  الفينزويــي 

. تشــافيز  هوغــو 

ــق  ــان الوثائ ــات إىل األذه ــد هــذه التريب وتعي
ــة التــي نرشهــا موقــع »ويكيليكــس« الــذي  الري
تذكــر  كــام   ، أســانج يف 2006  أسســه جوليــان 
بالوثائــق الريــة التــي رسبهــا املحلــل الســابق يف 
ــنودن،  ــة إدوارد س ــي األمريكي ــن القوم ــة األم وكال
ــي  ــس الت ــات التجس ــاق عملي ــفت نط ــي كش والت

ــة . ــا الوكال ــوم به تق

وقــال ســنودن : »شــهدنا اليــوم أكــرب عمليــة 
تريــب يف عــامل الصحافــة وهــي تتعلق بالفســاد«.

ــوم ،  ــب األســرالية ، الي ــة الرائ وســارعت هيئ
إىل اإلعــالن عــن تحــري أمــر أكــر مــن )800( مــن 
ــن  ــق م ــة للتحق ــة قانوني ــاء ملؤسس ــالء األثري العم

ــة . ــي محتمل وجــود حــاالت تهــرب رضيب

ــاوز  ــرة تتج ــة ف ــام« املرب ــق بن وتغطــي »وثائ
األول  كانــون  وحتــى   1977 مــن   ، ســنة   40
)ديســمرب( املــايض ، وتكشــف أن بعــض الــرشكات 
التــي توجــد مقارهــا الرســمية يف مــالذات رضيبيــة 
تســتغل، فيــام يشــتبه بأنهــا عمليــات غســل أمــوال 
ــرب  ــب الته ــدرات إىل جان ــالح ومخ ــات س وصفق

ــب . ــن الرائ م

وقالــت الهيئــة »حددنــا هويــات أكــر مــن 800 
ــا اآلن  ــب وربطن ــي الرائ ــن دافع ــراد م ــن األف م
بــني أكــر مــن )120( منهــم وبــني مقــدم خدمــات 
رشيــك موجــود يف هونــغ كونــغ« ، ومل تذكــر هيئــة 
الرائــب األســرالية اســم الرشكــة املوجــودة يف 

ــغ . ــغ كون هون

الرائــب  دافعــي  بعــض  التحقيــق  ويشــمل 
الذيــن جــرى التحقيــق معهــم ســابقا ً، إىل جانــب 
آخريــن تقدمــوا لهيئــة الرائــب مبوجــب مبادرتهــا 
ــمحت  ــالد ، وس ــارج الب ــل خ ــن الدخ ــف ع للكش
ــي  ــل والت ــن الدخ ــف ع ــة للكش ــادرة الطوعي املب
للهيئــة  بالتقــدم  أواخــر عــام 2014  انتهــت يف 
وتفــادي العقوبــات القاســية واالتهامــات الجنائيــة .

ــن  ــراد الذي ــت إن األف ــب قال ــة الرائ لكــن هيئ
يخضعــون للتحقيــق بينهــم أيضــاً »عــدد كبــري مــن 
دافعــي الرائــب الذيــن مل يتقدمــوا مــن قبــل« .

وثائق »بنام« تكشف تورط )140( زعيامً سياسياً من حول العامل بتهريب أموال

كشــف تحقيــق صحــايف ضخــم نــرش، أمــس، 
وشــاركت فيــه أكــر مــن مئــة صحيفــة حــول 
العــامل ، اســتناداً إىل )11.5( مليــون وثيقــة مربــة 
حصلــت عليهــا ، أن 140 زعيــامً سياســياً مــن حــول 
العــامل ، بينهــم 12 رئيــس حكومــة حاليــاً أو ســابقاً، 
هربــوا أمــواالً مــن بلدانهــم إىل مــالذات رضيبيــة .

للصحافيــني  الــدويل  »االتحــاد  وأوضــح 
ــراً  ــن واشــنطن مق ــذي يتخــذ م االســتقصائيني«، ال
ــوي  ــق تحت ــروين أن الوثائ ــه اإللك ــىل موقع ــه، ع ل
ــن  ــر م ــة ألك ــات مالي ــق بعملي ــات تتعل عــىل بيان
214 ألــف رشكــة »أوفشــور« يف أكــر مــن 200 

دولــة ومنطقــة حــول العــامل .
ــن  ــا م ــق جميعه ــذه الوثائ ــب ه ــرى تري وج
البنمــي »موســاك فونســيكا«  مكتــب املحامــاة 
القانونيــة  الخدمــات  مجــال  يف  يعمــل  الــذي 
منــذ 40 ســنة ، والــذي - وفــق هيئــة اإلذاعــة 
ــة أي  ــود األربع ــوال العق ــه ط ــة- مل يواج الربيطاني

مشــكلة مــع القضــاء .
وأضــاف االتحــاد أن هــذه الوثائــق حصلــت 
عليهــا أوالً صحيفــة »زود دويتشــه تســايتونغ« 
ــا عــىل 370  ــوىل هــو توزيعه ــل أن يت ــة، قب األملاني
صحافيــاً مــن أكــر مــن 70 بلــداً مــن أجــل التحقيق 
فيهــا يف عمــل مضــن اســتمر نحــو ســنة كاملــة ، ومل 

ــق . ــب الوثائ ــف جــرى تهري يوضــح االتحــاد كي
ومــن بــني الشــخصيات التــي ورد ذكرهــا يف 
ــرويس  ــس ال ــة مــن الرئي ــرة املقرب ــق ، الدائ التحقي
فالدميــري بوتــني والعبــا كــرة القــدم ميشــال بالتينــي 
وليونيــل ميــي ، إضافــة إىل رشكات مرتبطــة بأفــراد 
ــذي  ــغ ال ــي يش جينبين ــس الصين ــة الرئي ــن عائل م
ــس  ــالده ، والرئي ــواء مكافحــة الفســاد يف ب ــع ل يرف

ــرو بوروشــنكو . ــراين ب األوك
وأطلــق عــىل الوثائــق املربــة اســم »أوراق 
ــي  ــة الت ــاة البنمي ــة املحام ــبة إىل رشك ــام«، نس بن

جــرى تريبهــا منهــا .
أنهــا   ، أمــس   ، البنميــة  الحكومــة  وأعلنــت 
»ســتتعاون يف شــكل وثيــق« مــع القضــاء إذا ُفتــح 

تحقيــق قضــايئ اســتناداً إىل الوثائــق املربــة.
بعمليــة  املحامــاة  مكتــب  نــدد  املقابــل،  يف 
ــرباً إياهــا »جرميــة«  ــه، معت ــي طاولت ــب الت التري

و«هجومــاً« يســتهدف بنــام .
رامــون  ومؤسســه  املكتــب  رئيــس  وقــال 
ــة«،  ــذه جناي ــة ، ه ــذه جرمي ــورا : »ه ــيكا م فونس
مؤكــداً أن »الخصوصيــة هــي حــق أســاس مــن 
حقــوق اإلنســان تتــآكل أكــر فأكــر يف عاملنــا اليــوم  

كل شــخص لديــه الحــق يف الخصوصيــة ســواء أكان 
ملــكاً أم متســوالً« .

ووفــق صحيفــة »ال ناســيون« األرجنتينيــة التــي 
ــي  ــس األرجنتين ــإن الرئي ــق ، ف ــاركت يف التحقي ش
ماوريســيو ماكــري كان عضواً يف مجلــس إدارة رشكة 
»أوفشــور« مســجلة يف جــزر الباهامــاس، لكــن 
الحكومــة األرجنتينيــة أكــدت أمــس أن الرئيــس »مل 
يســاهم أبــداً يف رأســامل هــذه الرشكــة«، بــل كان 

»مديــراً عابــراً« لهــا .
التريبــات  يف  الــواردة  األســامء  تنحــر  وال 
ــة  ــامل الرياض ــاه إىل ع ــل تتخط ــة ، ب ــامل السياس بع
وتحديــداً االتحــاد الــدويل لكــرة القــدم )فيفــا( 
الــذي مل يســتفق بعــد مــن الفضائــح املتتاليــة التــي 

ــرية . ــهر األخ ــه يف األش ــىل هرم ــزت أع ه
ويف هــذا اإلطــار ، فــإن أربعــة مــن األعضــاء 
اســتخدموا،  للفيفــا  التنفيذيــة  الهيئــة  يف  الـــ16 
وفــق الوثائــق املربــة ، رشكات »أوفشــور« أسســها 

ــيكا . ــاك فونس ــب موس مكت
ــواىل  ــامء ح ــاً أس ــق أيض ــذه الوثائ ووردت يف ه
ــم  ــف األول ، بينه ــن الص ــدم م ــرة ق ــب ك 20 الع
خصوصــاً العبــون يف فــرق برشــلونة وريــال مدريــد 
ومانشســر يونايتــد ، ويف مقــدم هــؤالء ليونيــل 

ــي. مي
للصحافيــني  الــدويل  »االتحــاد  ووفــق 
ــز  ــي الحائ ــم األرجنيت ــان النج ــتقصائيني« ، ف االس
ــك  ــة« هــو رشي ــا الذهبي ــرة الفيف ــرات عــدة »ك م
مــع والــده يف ملكيــة رشكــة مقرهــا يف بنــام ، 
وورد اســم النجــم ووالــده للمــرة األوىل يف وثائــق 
مكتــب املحامــاة يف 13 حزيــران )يونيــو( 2013، أي 
غــداة توجيــه االتهــام إليهــام بالتهــرب الريبــي يف 

إســبانيا .
ــواردة أســامؤهم يف  ــامل الكــرة ال ــن نجــوم ع وم
ــرز أيضــاً اســم ميشــال بالتينــي الــذي  الوثائــق ، ب
اســتعان بخدمــات مكتــب املحامــاة يف 2007 ، 
ــاد األورويب  ــة االتح ــه رئاس ــوىل في ــذي ت ــام ال الع

ــام . ــة يف بن ــيس رشك ــدم ، لتأس ــرة الق لك
وال تنحــر أســامء الرياضيــني الــواردة يف الوثائق 
عــىل عــامل كــرة القــدم ، بــل تتعــداه إىل رياضــات 

أخــرى، مثــل الهــويك والغولــف، وفــق االتحــاد .
ــدى  ــىل م ــرت ع ــالت ج ــق معام ــمل الوثائ وتش
ــرشكات  ــود )1977-2005( ل ــة عق ــن أربع ــر م أك
ــن  ــي ، وم ــاة البنم ــب املحام ــجيلها مكت ــوىل تس ت
ــريون ،  ــد كام ــان دونال ــا ي ــالت أجراه ــا معام بينه
ــريون،  ــد كام ــاين ديفي ــوزراء الربيط ــس ال ــد رئي وال

د. منذر الفضل



املنتدى الدميقراطي العراقي العدد )45( نيسان 2016

15

ــار يجــب  ــم كف معه
ويف   ، إباداتهــم 
وســوريا  العــراق 
إن  تــداول  يتــم 
الكــورد عــىل ســبيل 
أبنــاء  مــن  املثــال 
الجــن وإنهــم ســبب 
وانحــدار  تخلــف 

األمــة والدولــة ، وكــذا الحــال يف لبنــان مــع 
املســيحيني والــدروز أو مــع الســنة مــن 
جهــة أو الشــيعة مــن جهــة أخــرى، وال 
تعليــق عــام يجــري يف عجقــة وتراجيديــا 
مــا يحــدث يف بــالد الشــام مــن عــرشات  

. وامليليشــيات  الكتائــب 

      واليــوم تشــن معظــم دول العــامل 
حربهــا ضــد هــذه الســالالت املتوحشــة 
لكنهــا   ، األســلحة  أنــواع  كل  باســتخدام 
تتميــز  بيئــة  تعتمــد عــىل  أنهــا  نســيت 
ــام  ــري م ــل الكث ــلوك يتقب ــر وس ــة وفك بثقاف
تفعلــه تلــك الســالالت ، وال ميكــن للمدفــع 
 F16 الرشــاش أو قنابــل وصواريــخ طائــرات
ــا  ــع م ــا يف واق ــاء عليه ــن القض ــا م أو غريه
يــزال يــؤرش لنــا بــأن أكــر مــن نصــف 
ســكانها أميــون، وبنفــس القيمــة والكــم 
والحضــارة  والوعــي  الفقــر  خــط  تحــت 
والبطالــة واالســتكانة وســلوكيات القطيــع 
بســبب توالــد الدكتاتوريــات االجتامعيــة 

والسياســية والدينيــة عــرب األجيــال !؟

     إنهــا تحديــات اكــرب من الحــرب الدائرة 
فائقــة  نوعيــة  جهــود  إىل  وتحتــاج  اآلن، 
تحــدث تغيــريات ثوريــة يف البنيــة الثقافيــة 
للمجتمعــات  واالقتصاديــة  والفكريــة 
ــي  ــي والقوم ــرف الدين ــوى التط ــة لق املنتج
معــا، وحتــى يتحقــق ذلــك فــان عجلــة 
ــا  ــال رمب ــاال وردود أفع ــتنتج أفع ــرب س الح
مل  مــا  القادمــة  الســنني  لعــرشات  متتــد 
يذهــب العــامل برمتــه إىل مــرشوع ماريشــال 
الفكريــة  األســس  يعتمــد  جديــد  ثــوري 
والثقافيــة واالقتصاديــة التــي تنقــل تلــك 
املجتمعــات الخاملــة إىل مجتمعــات منتجــة، 
فاإلنتــاج والرفاهيــة بيئتــان ال يعيــش فيهــام 

التطــرف واإلرهــاب ! .

سالالت اإلرهاب

ــات  ــن الدكتاتوري ــنني م ــات الس ــد مئ بع
وتراكــم   ، والعســكرية  والقبليــة  الدينيــة 
هائــل مــن الربيــة والســلوك االجتامعــي 
ــول  ــىل ط ــه ع ــمول ي، صاحب ــي الش والدين
 ، واالســتكانة  والرعــب  الخــوف  الخــط 
حقيقــة  ميثــل  مــا  خــري  داعــش  جــاءت 
تلــك األفــكار واملناهــج واإليديولوجيــات، 
التــي تبيــح قتــل املختلــف فكــرا ورأيــا، 
بــل وتســتبيح مجتمعــات ومــدن ودول، 
وتحيلهــا إىل خرائــب تنعــق فيهــا غربــان 
وأســواق  والســبي  األوىل  البدائيــات 
ــات  ــرى مكنون ــت يف أث ــام فعل ــة، ك النخاس
الحضــارة اإلنســانية يف بــالد الشــام والعــراق، 
التاريــخ  صفحــات  إىل  رسيعــة  وبعــودة 
البعيــد والقريــب التــي تطلعنــا عــىل أصــل 
والرقــة  ســنجار  يف  حــدث  مــا  وأوليــات 
ــن  ــا م ــت وغريه ــار وتكري ــل واالنب واملوص
بلــدات وحــوارض الشــام والعــراق، تؤكــد إن 
مــا حــدث مل يكــن جديــدا بــل جــاء امتــدادا 
لثقافــة وســلوك مؤدلــج دينيــا وعنريــا 
عــرب مئــات الســنني، تعرضــت فيــه وبســببه 
األقــوام واألديــان املختلفــة إىل حمــالت إبادة 
جامعيــة واســتعباد ماليــني األطفــال والنســاء 
وبيعهــن يف بــازارات متثــل ) مــوالت وأســواق 
( تلــك العصــور، ولعــل أســواق النخاســة 
التــي انتــرشت يف املــدن والقــرى التــي أعــاد 
نفســه فيهــا داعــش كمــرآة ملامرســات قدمية 
ومتوارثــة وغــري مســتهجنة، تؤكــد إن البعــث 
بشــقيه الســوري والعراقــي وبقيــة الحــركات 
واألحــزاب الدينيــة والقوميــة العربيــة التــي 
نشــأت خــالل القــرن املــايض ويف معظمهــا، 
لتلــك  أو تطويــر  مــا هــي إال استنســاخ 
الصحراويــة  واإليديولوجيــات  الثقافــات 
ــا عــىل األرض  ــي انتــرشت لتحصــد كل م الت
ــي  ــي أو اإليديولوج ــا العرق ــري أصله ــن غ م
الــذي تبــرش بــه إلقامــة إمرباطوريــة الغرائــز.

     هــذه الســالالت مــن اإليديولوجيــات 
إنتــاج  مــن  تــك  مل  والقوميــة،  الدينيــة 
األمريــكان واإلرسائيليــني، كــام يفــربك أولئــك 
ــرشق  ــة يف ال ــي السياس ــن تافه ــلني م الفاش
األوســط، بــل هي مــن إنتــاج منابــر التخلف 
والتبشــري  الدعــوة  ومؤسســات  ومراكــز 
والتعريــب والتبعيــث القومــي والدينــي عرب 

قــرون مــن الزمــان، جعــل هــذه املجتمعــات 
ــيحي  ــري املس ــل تكف ــا تقب ــش فيه ــي نعي الت
ــيخي  ــودي والس ــدايئ واليه ــدي واملن وااليزي
ــة  ــع الجزي ــا مل يدف ــوذي م ــدويس والب والهن
ــه  ــر الل ــم إن أوام ــل رغ ــتعبد أو يقت أو يس
ــراه  ــت عــىل ) ال إك ــم أقفل ــرآن الكري يف الق
يف الديــن ( ، وهــي ذاتهــا روضــت تلــك 
ــات  ــاص كل القومي ــول انتق ــات لقب املجتمع
ــك  ــة تل ــرب ، خاص ــري الع ــن غ ــراق م واألع
األحــزاب والحــركات التــي تشــيع أفــكارا 
ــوام يف  ــراق واألق ــة كل األع ــات إلذاب ونظري
بوتقــة األمــة العربيــة، بــكل مــا تعنيــه كلمة 
اإلذابــة فكــرا وثقافــة وكيانــات، وقانــون 
تصحيــح القوميــة مــن الكورديــة إىل العربيــة 
منــوذج مــن تلــك الداعشــيات األوليــة التــي 
ــة  ــادة الجامعي ــا إىل اإلب انتهــت يف تطبيقاته
ــال  ــة واألنف ــل يف حلبج ــام حص ــكان، ك للس
ــل  ــث قت ــنجار 2014م، حي 1987-1988 وس
ــاءا  ــاال ونس ــورد أطف ــن الك ــات اآلالف م مئ
ــات ونســاء  وشــيوخا، وســبي اآلالف مــن بن
االيزيديــات واملســيحيات وحتى الشــيعيات، 
كــام تؤكــده الوثائــق الرســمية إبان اســتباحة 

ــوى . ــهل نين ــر وس ــنجار وتلعف س

الفكــري  اإلرهــاب  ســالالت  إنهــا       
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 عــىل ذلــك 
ــة  ــاعة الكراهي ــن إش ــوم م ــه الي ــا يفعلون م
واألعــراق  األقــوام  بقيــة  عــىل  واألحقــاد 
ــروج  ــاول الخ ــا وتح ــت ظروفه ــا وع لكونه
مــن دائــرة الــراع البــدوي البــدايئ ، الــذي 
ميتــد يف أعــامق التاريــخ ويســتمر بالتناســل 
يف  مختلفــة  وهيئــات  بأشــكال  والتوالــد 
األســامء والعناويــن وموحــد يف أصــل الفكــر 
والســلوك واملامرســة ، وخــري دليــل عــىل 
ــة  ــالالت الكراهي ــوم س ــه الي ــا تفعل ــك م ذل
املنتجــة لإلرهــاب مــن ميليشــيات وأحــزاب 
ــا  ــن وليبي ــان واليم ــداد ولبن ــذة يف بغ متنف
وســوريا وبعــض دول اوربــا ، حيــث متــارس 
ــادة  ــل وإب ــة تقتي ــواع إشــاعة ثقاف أبشــع أن
ــني  ــأن املختلف ــاء ب ــالل االدع ــن خ ــر م اآلخ

كفاح محمود كريم
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للحكومــة.

قيــادة  ب - 
العمليات 

العســكرية واالمنيــة 
مركــزي. بشــكل 

تأســيس  ت - 
الرشائــح  مختلــف  مــن  موســعة  لجنــة 
واالختصاصــات االجتامعيــة واألرشاف عليها 
الدســتورية  التعديــالت  كتابــة  مهمتهــا 
خــالل 90 يومــا مــن تاريــخ تأسيســها لــي 
تؤســس لنظــام رئــايس دميقراطــي قائــم 

املواطنــة. أســاس  عــىل 

ث - اجــراء األســتفتاء عــىل التعديــالت 
الدســتورية خــالل فــرة 6 أشــهر مــن تاريخ 
اكتــامل اقــرار التعديــالت الدســتورية مــن 
قبــل املجلــس التنفيــذي او بأكــامل تحريــر 

املحافظــات املحتلــة أيهــام اقــرب.

ج - تأســيس لجنــة محايــدة مــن مختلــف 
االجتامعيــة  واالختصاصــات  الرشائــح 
ــادل  ــي وع ــد دميقراط ــون جدي ــة قان لكتاب
لألحــزاب واالنتخابــات خــالل 60 يومــا مــن 
تاريــخ املصادقــة عــىل الدســتور ويصــادق 

ــايل. ــذي األنتق ــس التنفي ــه املجل علي

ــات العامــة النتخــاب  ح - اجــراء االنتخاب
الجمهوريــة  ورئيــس  النــواب  مجلــس 
تاريــخ  أشــهر مــن  اقصــاه 6  يف موعــد 
املصادقــة عــىل التعديــالت الدســتورية.

قــد يبــدو هــذا املقــرح الــذي يقــول 
ــة  ــات الوطني ــه ايضــا الكثــري مــن الفعالي ب
ــوى  ــبة للق ــية، بالنس ــة والسياس االجتامعي
السياســية القابضــة عــىل الســلطة انتحــاراً 
سياســياً واقتصاديــاً لهــا ، لكنــه يف الحقيقــة 
الحيــاة  يف  الســتمرارها  النجــاة  طــوق 
عدالــة  اكــر  باســلوب  لكــن  السياســية 
ــا  ــد عنه ــة، ويبع وشــفافية ونزاهــة ووطني
األنــزاالت  او  الحمــر  األنقالبــات  خطــر 

الخارجيــة. العســكرية  والتدخــالت 

 الحل ليس فـي حكومة التقنيني )التكنوقراط(

يف البدايــة ال بــد مــن اإلشــارة اىل ان مــا 
يســمى بـ)التكنوقــراط( او حكــم التقنيــني 
ال يعنــي ان كل مــن يحمــل شــهادة او 
اكــر يف االختصــاص او عــدة اختصاصــات 
كالدكتــوراه  عليــا  شــهادة  يحمــل  او 
ينــدرج تحــت هــذا املســمى، فتقريبــاً 
يحملــون  الحاليــني  الــوزراء  جميــع 
ــوراه  ــوس والدكت ــن البكلوري ــهادات م ش
اىل  يفتقــرون  معظمهــم  او  لكنهــم 
عوامــل ومواصفــات اخــرى متنعهــم مــن 
ــات  ــذه املواصف ــني. ه ــوا بالتقني ان يتصف
ــة  ــة  وفني ــل علمي ــر عوام ــص بتوف تتلخ
اضافــة  عمليــة،  وخــربة  )اختصاصيــة( 
ــتقاللية  ــة واىل االس ــة عالي ــة عام اىل ثقاف
السياســية يف الغالــب والبعــد عــن الفكــر 
ــا االول  الســيايس الحــزيب، ويكــون هدفه
ــح  ــن الرب ــن م ــدر ممك ــىل ق ــق أع تحقي
العــام والتقــدم الريــع يف زيــادة الناتــج 
ولتقريــب  اشــكاله.  مبختلــف  الوطنــي 
ــس مــن الــروري  ــه لي ــر فان الفكــرة أك
ــز  لتشــغيل وادارة مستشــفى بنجــاح ومتّي
ــل  ــا، ب ــراً له ــاً مدي ــاً ناجح ــني طبيب ان نع
ولــه  ناجحــاً  اداريــاً  نعــنّي  ان  األصــح 
ــة  ــآت الطبي ــة يف ادارة املنش ــربة خاص خ
كأن يكــون خريــج الدراســات األداريــة 
او القانــون. ومــع هــذا فيكــون الطبيــب 
ــرى يف  ــربة اخ ــهادة وخ ــىل ش ــل ع الحاص

األدارة لــه االفضليــة بالطبــع.

اســتبدال  تــم  ان  افــراض  ومــع 
ــات  ــدم يف مؤسس ــكادر املتق ــوزراء وال ال
حســب  تقنيــني  بأشــخاص  الدولــة 
)للتكنوقــراط(  املعياريــة  املواصفــات 
باالضافــة للــرشوط العامــة للوظيفــة ، 
فهــل يســتطيعون ان يقدمــوا الحلــول 
واداريــة  سياســية  بيئــة  يف  الناجعــة 
كالبيئــة العراقيــة اليــوم؟ هــذه البيئــة 
ترشيعيــة  منظومــة  تســودها  التــي 
معظمهــا قدميــة وبريوقراطيــة وتفتقــر 
اىل العرنــة والحداثــة، وايضــاً يف ظــل 
ــىل  ــي ع ــيا بن ــا سياس ــج نظام ــتور انت دس
والعنــري  الطائفــي  التقســيم  اســاس 

ــة  ــان اىل حال ــض األحي ــل يف بع ــذي يص ال
الفصــل الطائفــي والعنــري كــام يحصــل 
لصالــح  معينــة  مناصــب  تخصيــص  يف 
طائفــة دينيــة معينــة او لصالــح قوميــة 
معينــة مثــل منصــب رئيــس الجمهوريــة او 
ــر  ــاع او وزي ــر الدف ــوزراء او وزي ــس ال رئي
املحاصصــة  عــن  ناهيــك   ،  ... الداخليــة 
ــة  ــات حزبي ــدت اقطاعي ــي ولّ ــة الت الحزبي
ــىل  ــة ع ــان( موزع ــض االحي ــة يف بع )وراثي

الدولــة. مؤسســات 

   وتجــدر اإلشــارة اىل ان حكومــة التقنيني 
تنتــج مخرجــات جّديــة  ان  ال تســتطيع 
تحــت مظلّــة عســكرية أمنيــة رشطويــة 
ورقابيــة متعــددة مرهلــة وضعيفــة وال 
ــراض الســلطة  ــة بنفــس ام ــة ومصاب مركزي
ــة  ــة الطائفي السياســية كاملحاصصــة الحزبي
العرقيــة والتــي يكــون موضــع املواطنــة 

ــا. ــلّم اولوياته ــر س ــا يف اخ عنده

   الســؤال اآلن مــا هــي الحلــول العمليــة 
ــح  ــامم رشائ ــى باهت ــي تحظ ــة والت املقرح
ــرية  ــة كث ــب اجتامعي ــعة ونخ ــعبية واس ش
ميثلــون األغلبيــة الصامتــة والتــي تعتــرب 
ــود  ــري املنش ــداث التغي ــرق الح ــر الط اق
باقامــة دولــة دميقراطيــة رشــيدة متامســكة 
وحديثــة قامئــة عــىل اســاس املواطنــة؟ 
ــالب  ــداث انق ــو أح ــادي ه ــواب باعتق الج
او  فــرد  اي  اقصــاء  أبيــض دون  ســيايس 
مجموعــة سياســية او اجتامعيــة عراقيــة 

ــن خــالل: م

ومجالــس  النــواب  مجلــس  حــل   .1
املحافظــات باقــراح من رئيــي الجمهورية 
ومجلــس الــوزراء عــىل ان يحظــى مبوافقــة 

ــواب. ــس الن مجل

انتقــايل  تنفيــذي  مجلــس  تشــكيل   .2
مصّغــر بصالحيــات تنفيذيــة وترشيعيــة 

محــددة مهمتــه:

أ - اختيــار حكومــة طــوارئ مــن التقنيــني 
اليوميــة  االعــامل  لتســيري  املســتقلني 

عادل الالمي
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ميتلــك  ان   /3    
قيــادة  يف  رؤيــة 
ــّدة  ــي امل ــوزارة تغطّ ال
املتبّقيــة  الدســتوريّة 
الحالّيــة. للحكومــة 

   والّرؤيــة املقصودة 
ــتويَني؛ االّول:  ــىل مس ع
مشــاكل  حــّل  هــو 

ــتمر  ــل املس ــبب الفش ــت بس ــي تراكم ــه الت وزارت
لســنني طويلــة، والّثــاين: هــو قيادتهــا للمســتقبل.

   4/ ان يكــون نزيهــاً يشــهد لــه بذلــك ســجلُّه 
الّشــخي يف كّل موقــع مســؤؤلّية تصــّدى لــُه.

ــة كتلــة او حــزب     5/ ان ال يكــون منتميــاً أليّ
ــام  ــواب، ك ــس الن ــد يف مجل ــك مقاع ــار ميتل او تّي
ينبغــي ان يكــون غــري منتميــاً ملراكــز القــوى 
عــىل  ليعتمــد  الّسياســية  العملّيــة  يف  املؤثّــرة 
ــؤولية  ــعر باملس ــط وال يش ــخي فق ــدِه الّش رصي
الــوزراء،  مجلــس  رئيــس  امــام  اال  واملحاســبة 
وبذلــك ســنضمن اّن الكابينــة ســتكون لرئيــس 
واألحــزاب  الكتــل  لرؤســاء  وليــس  الحكومــة 

واملتنّفذيــن.

   كذلــك ســنضمن فاعلّيــة اكــرب للــّدور الرّقــايب 
ــن  ــداً ع ــر بعي ــام كان الوزي ــواب، فكلّ ــس الّن ملجل
كتلــِه يندفــع الّنــواب اكــر فاكــر للتصــدي للــّدور 
الرّقــايب، والعكــس هــو الّصحيــح فــاذا كان الوزيــر 
بهــا  فســيحتمي  مــا  نيابّيــة  كتلــة  اىل  منتميــاً 
مــن املســاءلة والرّقابــة واملحاســبة واإلقالــة اذا 
ــالل  ــر خ ــبب مل ن ــذا الّس ــّرورة، وله ــت ال اقتض
الفــرة املاضيــة اّن كتلــة نيابّيــة واحــدة عــىل 
األقــل بــادرت طوعــاً لتغيــري وزيرهــا او محاســبتِه 
ــع  ــن ان الجمي ــم م ــِه، عــىل الّرغ ــِه او اقالت وتأنيب
ــاً يف  ــالً ذريع ــلوا فش ــم فش ــوم بأنّه ــون الي يعرف

ــد!. ــادة البل قي

ــو  ــدد، وه ــذا الّص ــداً به ــم ج ــر مه    يشٌء آخ
ان عــىل رئيــس الحكومــة تشــكيل فريــق ُمنســجم، 
واال فــاّن أفضــل الــوزراء وأقدرهــم وأنجحهــم 
اذا كان ضمــن فريــق غــري منســجم  سيفشــل 
ومأزومــاً  التقاطعــات  مــن  ُمكهــرب  جــّو  ويف 

بالّراعــات.

   اّن نجــاح اي وزيــر يتطلّــب توّفــر معايــري 
ــك  ــة يف ذل ــة، والحكوم ــرى جامعّي ــخصّية واُخ ش
ــرة القــدم، اذ ال ميكــن لاّلعــب الواحــد  ــِق كُ كفري
ان يســّجل فــوزاً لفريقــِه مهــام كان هــذا الاّلعــب 
بارعــاً اذا مل يكــن الفريــق منســجامً ومتعاونــاً 
ميكّــن بعضــُه البعــض االخــر مــن النجاح وتســجيل 
األهــداف، فالهــدف هــو مثــرة تعــاون الفريــق اىل 
ــم  ــص بعضُه ــا ان يربّ ــب، اّم ــارة الاّلع ــب مه جان
ــق  ــن يتحّق ــقط، فل ــل ويس ــر ليفش ــض االخ بالبع

ــداً. نجــاٌح وقتهــا اب

 كُرَُة اإلْصالحِ الِوزاِري يف َملَْعِب الّتحالُِف الَوطَِني

اذا اتَّفــق الّتحالــف الوطنــي، كونــُه الكتلــة 
الربملانيــة االكــرب، عــىل معايــري التغيــري الحكومــي 
ــة  ــع بقي ــاق م ــة االتّف ــهل عملّي ــب، فستس املرتق
الكُتــل الربملانّيــة االخــرى، اّمــا اذا فشــلت أطــراف 
ٍء بهــذا الّصــدد  الّتحالــف يف االتّفــاق عــىل يَشْ
فيجــب ان ال نتوّقــع اّي اتفــاٍق مــع بقّيــة االطــراف 

وعــىل أَّي يشء.

   مــا الــذي يجــب ان تتفــق عليــه أطــراف 
ــي؟  ــالح الحكوم ــري او اإلص ــأن التغي ــف بش الّتحال

ــف؟. وكي

الّتحالــف ان     برأيــي، فــاّن عــىل أطــراف 
تّتفــق عــىل مــا يــي ليتســنى لهــا تســويق الفكــرة 

لآلخريــن؛

   أوالً؛ االتّفــاق عــىل رؤيــة، فــاذا ظلّــت أطــراف 
ــدة  ــي القاع ــة وه ــىل الّرؤي ــف ع ــف تختل الّتحال
ــب  ــن الصع ــري، فم ــالحٍ او تغي ــية أليِّ إص االساس

جــداً تحقيــق اإلصــالح الحكومــي.

ــاّن أطــراف الّتحالــف مل     ولالســف الّشــديد ف
ــة  ــن الّرؤي ــّد األدىن م ــىل الح ــد االن ع ــق لح تّتف
ــات  ــع لتريح ــل ان املتتّب ــة، ب ــركة املطلوب املش
تناقضــاً  يلمــس  الّتحالــف  أطــراف  واحاديــث 
ــعارات  ــا، باســتثناء الّش ــام بينه ــاً في وتقاطعــاً قوي
ــن دون  ــع م ــا الجمي ــق فيه ــي يّتف التســويقّية الت

ــتثناء!. اس

خــرباء  لجنــة  الّتحالــف  يشــكّل  ان  أَرى     
وأخّصائيــنّي ليدّونــوا الّرؤيــة التــي يجــب ان تكــون 
واضحــة وعقالنّيــة وعملّيــة وعملّيــة ومعقولــة 
ــة. ــارغ واملثالّي ــدة عــن اإلنشــاء والّتنظــري الف بعي

ــف  ــرف يف الّتحال ــرد كّل ط ــي ان ينف    ال ينبغ
يف تقديــم )رؤيتــِه( لإلعــالم، فــاّن ذلــك يزيــد 
ــة. ــد الّرؤي ــىل توحي ــاعد ع ــامات وال يُس االنقس

   ومــن اجــل تدويــن مثــل هــذه الرؤيــة يلــزم 
ليتســّنى  املنرمــة  الّســنني  تجربــة  اســتحضار 
التــي  الــوزارات  يف  الفشــل  أســباب  معرفــة 
تشــكّلت خــالل الفــرة التــي اعقبــت ســقوط 
ــان  ــن نيس ــع م ــل يف التاس ــة الذلي ــام الطّاغي نظ

عــام 2003 ولحــّد االن.

   لنحــذر املكابــرة والتــالوم والبحــث عــن 
ــق عليهــا أســباب الفشــل يف الفــرة  شــاّمعات نعلّ

ــة. املاضي

   ثانيــاً؛ الّثقــة املتبادلــة، فــاذا ظــّل كّل طــرف يف 
الّتحالــف يربّــص باألطــراف االخــرى ويعــّد عليهم 
الفشــل ويحّملهــم كامــل املســؤولية ويتهــرّب 
هــو عــن تحّمــل ايّــة مســؤولية ]كــام يفعــل 
ــد  ــواق )القائ ــمني( وأب ــل الّس ــول )الِعج ــالً ذي مث
ــث عــن  ــوا يرفضــون الحدي ــن كان ــّرورة( الّذي ال
ــم  ــوم نراه ــك، والي ــل ذل ــيٍّ قب ــالحٍ حكوم اّي اص
ــالح  ــة باإلص ــرية يف املطالب ــة الّصغ ــال الّشاش ابط
الحكومــي[ فــاّن مــن الّصعــب االتّفــاق عــىل 

ــة. الّرؤي

ــن  ــص فم ــا الربّ ــة، اّم ــىل الثق ــى ع ــا تُبن    انّه
ــا. ــيئاً منه ــي ش ــتحيل ان يبن املس

ــوا  ــي ان يرّمم ــف الوطن    عــىل أطــراف الّتحال
الّثقــة بينهــم، فيّتفقــوا مثــالً عــىل إيقــاف كّل 
ــاف  ــم وإيق ــام بينه ــي في ــق االعالم ــواع الّراش ان
عملّيــات نــرش الغســيل القــذر لُيعيــدوا الّثقــة 
ــة. ــن الّرؤي ــايل ليتفّرغــوا لتدوي فيــام بينهــم وبالّت

   يلزمهــم ان يتســلّحوا بسياســة الّتمكــني بــدل 
الّتســقيط، والّتمكــني بــدل الربـّـص، فالكتلــة التــي 
ــم  ــود القواس ــع وج ــا م ــك يف صفوفه ــدّب الش ي
ــف تنتظــر ان  ــا، كي ــني اطرافه ــرية ب املشــركة الكث

يثــق بهــا االخــرون مــن الكتــل؟!.

الّتحالــف  أطــراف  كل  يّتفــق  ان  ثالثــاً؛     
ــة  ــتحقاقاتهم االنتخابّي ــن اس ــوا ع ــىل ان يتنازل ع
لصالــح االســتحقاق الوطنــي العــام، فبعــد ان 
ــي  ــة الت ــة العملّي ــل القاطــع والتجرب ــت بالّدلي ثُب
ــن،  ــٍد مــن الزّم اســتمرت لحــّد االن اكــر مــن عق
اّن توزيــع الــوزارات عــىل أســاس االســتحقاق 
االنتخــايب هــو مبــدأ فاشــل بامتيــاز، لذلــك ينبغــي 
تشــكيل  طريقــة  يف  آخــر  ملبــدأ  نتجــاوزُه  ان 

الحكومــة الجديــدة املرتقبــة.

   وبرأيــي، فــان الكابينــة الجديــدة تنقســم اىل 
قســمني؛

   رئيــس مجلــس الــوزراء الــذي يلــزم ان يتمّتــع 
ــات التالية؛ بالّصف

ــاح  ــه بالّنج ــهوٌد ل ــّياً مش ــون سياس    1/ ان يك
والقــدرة عــىل العمــل الّســيايس وإدارة الّراعــات 
والّتحالفــات والّتقاطعــات بشــكٍل جّيــد ]عــىل 
ــابق  ــة الّس ــس الحكوم ــة رئي ــن تجرب ــس م العك
الــذي اعتمــد سياســة صناعــة األزمــات بــدالً مــن 
ادارتهــا، وتفريــق ومتزيــق وتدمــري الّتحالفــات 
بــدالً مــن صناعتهــا، واثــارة الّراعــات بــدالً مــن 

ــا[. ادارته

   2/ ان يكــون مديــراً ناجحــاً يشــهد لــه بذلــك 
تاريخــُه يف االدارة والقيــادة.

   3/ ان ميتلــك رؤيــة يف قيــادة البلــد يف ظــّل كل 
هــذه العواصــف االمنّيــة والعســكرية والسياســّية 
واالقتصاديّــة، ويف ظــل العواصــف املتتاليــة يف 

ــة. العالقــات الّدوليــة واإلقليمّي

   4/ ان يكــون نزيهــاً يشــهد لــه بذلــك تاريخــُه 
وســجلُّه الّشــخي.

   اّمــا الــوزراء، فينبغــي ان يتمّتعــوا بالّصفــات 
التاليــة؛

   1/ ان يكــون الوزيــر مختّصــاً يف الــوزارة التــي 
ــتوزر بها. يُس

   2/ ان ميتلــك تاريخــاً مــن الخــربة يف االنجــاز 
والنجــاح.

نزار حيدر
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الفقــر أو الحرمــان أو 
االســتبداد  أو  الظلــم 
بــل  ذاتهــم،  بحــد 
بنتيجــة الوعــي بالفقــر 
والظلــم  والحرمــان 
وهــذا   ، واالســتبداد 
ــه  ــاً صنعت ــي دوم الوع
النوعيــة  األقليــة 

عــرب  والعــدل  الحــق  فكــرة  محركــة  العبقريــة 
املــكان والزمــان ، أمــا األكريــة فغالبــاً مــا تقطــف 
ــزءاً  ــح ج ــه وتصب ــق ب ــاً ، لتلح ــري الحق ــار التغي مث
ــى  ــي املعن ــاً ه ــت دوم ــة كان ــه. فاألقلي ــالً من فاع
والنــوع وزبــدة الوجــود البــرشي ومخرعــة الوعــي 
املعــارض ، فيــام كانــت األكريــة غالبــاً متثــل الكــم 
ــي، أو  ــف أو االنتقام ــول أو الخائ ــردد أو الكس امل

حاضنــة الوعــي الزائــف الصلــب ! .
االحتجاجيــة  الحركــة  اســتمرار  إن  والحــق 
الســلمية بزخــم جيــد يتزامــن مــع إصالحــات 
ســلطوية ودولتيــة حقيقيــة متدرجــة ، كان ســيقدم 
الســيايس  النظــام  إلنقــاذ  ملموســة  ضامنــات 
ووضعــه عــىل ســكة  الرميــم والدميومــة والنجــاة، 
ظــل  يف  الســلمي  الحــراك  هــذا  انحســار  أمــا 
استئســاد الفســاد الســيايس وتغولــه الرنجــي عــىل 
مصــري البــالد، فيعنــي أن طاقــة الفعــل االحتجاجــي 
ــة  ــالل املرحل ــرى خ ــلوكية أخ ــارات س ــتتخذ مس س
التزامهــا  أو  املقبلــة، ال ميكــن ضــامن ســلميتها 
بالنهــج الصبــور غــري العنفــي. وهكــذا فــإن أي 
تناقــص يف أعــداد املحتجــني الســلميني أو تراجــع يف 
عنفــوان التظاهــرات الســلمية ، إمنــا يقــدم إشــارة 
تنبؤيــة مهمــة عــن قــر عمــر ونظــر النظــام 

الســيايس الحــايل .
إن وصمــة الفقــر التــي اقرفتهــا البرشيــة حيــال 
ــن  ــدة م ــي واح ــا ه ــن أبنائه ــني م ــني املعذب مالي
أســوأ تجليــات دافــع التملــك عــرب التاريــخ، إىل 
جانــب الحــروب واالســتبداد الســيايس واالستئســاد 
عــىل الفئــات املســتضعفة ، ولــذا ، فــإن إعــادة 
يف  حتمــي  ســلويك  قانــون  هــو  الــروة  توزيــع 
االحتقــان  ذات  التاريخيــة  املنعطفــات  كل 
السوسيوســيايس الشــديد، وحــني يتحقــق اإلصــالح 
الســيايس املطلــوب ، يســتجيب رأس املــال إلعــادة 
توزيعــه عــىل نحــو يضمــن الســلمية والتطــور 
الهــادئ نســبياً لعالقــات اإلنتــاج املتأزمــة ، امــا 
ــن  ــد األدىن م ــة الح ــاوز عتب ــر وتج ــع الفق اذا اتس
الكربيــاء البــرشي دومنــا إرادة سياســية لتحقيــق 
اإلصــالح وتلبيــة حاجــات الفقــراء ، تصبــح عمليــة 
وقســوة  دمويــة  أكــر  الــروة  توزيــع  إعــادة 

وانتقامــاً .
ــاً  ــاً مركب ــح مفهوم ــوم أصب ــراق الي ــر يف ع والفق
يســتدعي أبعــاداً اقتصاديــة وسياســية وثقافيــة 
إلنتــاج ظاهــرة  متداخلــة  ونفســية  واجتامعيــة 
عراقــي  مليــون   13 مــن  أكــر  جعلــت  بشــعة 
ــون  ــة ، يقبع ــا دون اآلدمي ــتوى م ــون يف مس يعيش
خــارج الزمــن االجتامعــي بانتظــار معجــزة ســاموية 
مســتحيلة أو لحظــة سياســية مجنونــة - مــا عــادت 

ــا  ــىل م ــاض ع ــتبعدة - لالنقض مس

سيكولوجيا األمل .. والتغيري السيايس القادم يف العراق

ــه،  ــارة برمت ــي للحض ــور االجتامع ــن التط أمل يك
توثيقــاً مســتمراً للمواجهــة املتواصلــة واملعقــدة بني 
»رهــان« الســلطة املســتميت عــىل البقــاء، وخيــار 
البــرش الثابــت بدميومــة االرتقــاء الوعــر نحــو وعــي 
ــن  ــداً أن تراه ــس جدي ــك لي ــىل؟! ولذل ــيايس أع س
ــىل  ــراق ع ــة يف الع ــيايس الحالي ــن الس ــلطة الدي س
ــدث  ــور الح ــام يتط ــا، في ــايئ لبقائه ــن الفيزي الزم
الســيايس بعيــداً عنهــا ليبتنــي جــذوره املســتقبلية 

ــي . ــخ االجتامع يف التاري
ــىل  ــلطة ع ــن الس ــاً أن تراه ــداً أيض ــس جدي ولي
ــث الخــوف والعجــز  ــا القامئــة عــىل ب ايديولوجيته
واليــأس والعدميــة واالغــراب، فيــام يولــد مــن 
ــبايب  ــٌل ش ــة، جي ــة الحالي ــة االحتجاجي ــم الحرك رح
حــرٌّ مــا بــرح يخــرج واثقــاً مريثــاً مــن عنــق 
زجاجــة املأســاة العراقيــة نحــو أفــق النــور والتغيري؛ 
ايديولوجيتــه الوحيــدة : أمــٌل فاضــل بوطــن مــدين 

ــة . ــة اجتامعي وعدال
وليــس جديــداً أن تراهــَن الســلطة عــىل تعميــق 
ــام  ــف، في ــي الزائ ــر الوع ــيايس وتجذي ــل الس الجه
ــرًة يف  ــرًة قط ــاء قط ــارض البّن ــي املع ــم الوع يراك
ــة  ــن رشعي ــث ع ــع الباح ــام للمجتم ــدان الع الوج

ــدة . جدي
وليــس  جديــداً أن تقبــض الســلطُة عــىل الديــن 
ــاً اســتعالئياً أســاطريياً لتحمــي  ــه كائن وتصطنــع من
مصالحهــا بـ«قدســيته« ، فيــام يبــدأ النــاس بتفكيك 
إىل  وإعادتــه  تدريجيــاً  الشــمويل  الكائــن  هــذه 
مكانــه املوضوعــي والحميــم داخــل البنيــة الثقافيــة 

العامــة للمجتمــع .
وبالتأكيــد، ليــس جديــداً أن تتهــرأ الســلطة حــد 
ــرشع  ــام ي ــرية، في ــدان البص ــة وفق ــن والرثاث العف
النــاس باســتعادة حقهــم التاريخــي ، أي دولــة 

ــي . ــد االجتامع ــة والعق املواطن
األمــر الجديــد الوحيــد هــذه املــرة ، أن الســلطة 
تبــدو مدمنــة عــىل الرهانــات املســبقة فقــط ، وال 
تبــدي أي محاولــة واقعيــة آنيــة إلنقــاذ نفســها 
جزئيــاً عــىل األقــل ، فيــام الحركــة االحتجاجيــة 
تبــدو مــرة عــىل إبــداء أقــى درجــات الكياســة 
واألداء  املدنيــة  الســلمية  والــروح  الدميقراطيــة 

ــح . ــري الناص التنوي
فبالرغــم مــام يبــدو عليــه املشــهد الســيايس 
العراقــي مــن بــطء وتــردد وإحبــاط ، وبالرغــم مــن 
ــينا  ــة ، أمس ــات املتوارث ــة والخيب كل اآلالم املراكم
ــة  ــدة ومليئ ــتقبلية فري ــة مس ــش لحظ ــوم نعي الي
باألمــل املوضوعــي والرجــاءات الســامية، إذ مــا 
برحــت عوامــل التغيــري  تتجــذر كل ســاعة ، لتــورق 

ــب . ــد القري ــة الغ يف خارط
ــه أن  ــخ ال تفق ــرب التاري ــتبدة ع ــلطة املس فالس
مثــة قوانــني تضبــط الســلوك االجتامعــي وتؤطــره يف 
مــآالت ال ميكــن إنكارهــا أو تجاهلهــا ، ولذلــك فــأن 
أقــى مــا تســتطيع فعلــه هــو تأخــري التغيــري عــرب 
ــالح  ــال اإلص ــوي حي ــالق البني ــىل االنغ ــا ع إرصاره
ســيعني  تأخــريه  أن  تــدرك  أن  دون   ، الســيايس 

دمــاًء غــري رضوريــة ســوف تســيل لحظــة التحــول 
الكــربى!

رهانات السلطة وخيارات املجتمع !
يحــدث التغيــري الســيايس الجوهــري يف أي بلــد، 
إىل  باملظــامل  املجتمعــي  الوعــي  يتحــول  حينــام 
ــاً،  ســلوك جمعــي مضــاد للمظــامل، ســلمياً أو عنفي
أو  طويــالً  زمنــاً  يســتغرق  قــد  التحــول  وهــذا 
قصــرياً بحســب درجــة تطــور النظــام االجتامعــي- 
االقتصــادي ، وديناميــات الهويــة الجمعيــة ، ومنــط 

ــائدة . ــية الس ــة السياس الثقاف
يــزال  ومــا  طويــالً  عــاىن  كالعــراق  بلــد  ويف 
ــرزه  ــا أف ــي وم ــع النفط ــتبداد الري ــن اس ــاين م يع
ــات  ــات فاشــية وفاســدة أنتجــت ثقاف ــن حكوم م
سياســية خضوعيــة ورعويــة عــىل مــدى أكــر مــن 
نصــف قــرن، تطــول املســافة بــني الوعــي والســلوك 
حــد توليــد اليــأس والقنــوط يف نفــوس املاليــني 
يعيــد لفكــرة  ممــن ينتظــرون تغيــرياً حقيقيــاً 
العــدل شــيئاً مــن هيبتهــا املهــدورة ، إال أن هــذه 
املســافة تبقــى قابلــة للتقصــري واالختــزال النســبي 
ــّرُع  ــددة ت ــة مح ــية نوعي ــداث سياس ــل أح بفع
ــل التفكــري الســيايس لعمــوم املجتمــع  ــة نق بعملي
إىل نقطــة جديــدة أبعــد مــن ســلبية الخضــوع 

ــري . ــل التغي ــرب إىل فع وأق
وتشــكّل الحركــة االحتجاجيــة املدنيــة املســتمرة 
منــذ نحــو ســبعة شــهور، واملتصلــة موضوعيــاً 
ونشــوئياً بانتفاضتــي »الكهرباء« يف حزيــران 2010، 
و »جمعــة الغضــب« يف 25 شــباط 2011، أمنوذجــاً 
قياســياً لتحليــل حــدٍث ســيايس اتخــذ صيغــة حــراٍك 
ــزال الزمــن الســيايس نســبياً  ــَح يف اخت شــعبوي أفل
ــيايس  ــي الس ــة يف الوع ــرة نوعي ــداث طف ــرب إح ع
الســائد، بــرف النظــر عــام إذا كان هنــاك قطــاف 

رسيــع أو بطــيء لنتائــج هــذا الحــراك .
ملصالحهــا  املتنامــي  »التهديــد«  هــذا  وأمــام 
أخــذت   ، املتهــرئ  الدولــة  املتشــعبة يف جســد 
الســلطة اليــوم متــارُس – بحكــم ثقافتهــا القدريــة 
نحــو  األمــام  إىل  الهــروب  سياســة  الســاذجة- 
الهاويــة، مبراهنتهــا عــىل أمريــن أساســيني مــن بــني 

رهانــات عــدة ســبق التطــرق إليهــا :
- الرهــان األول : إن الحــراك االحتجاجــي املــدين 
الحــايل الســاعي إىل إنقــاذ البــالد ســلمياً، ال تشــارك 
فيــه إال أقليــة محــدودة و«غــري مؤثــرة« مــن 

ــه . ــة« عن ــة »عازف ــام األكري ــع، في املجتم
ــو  ــراك ه ــذا الح ــآل ه ــاين : إن م ــان الث - والره

ــاف . ــة املط ــدد يف نهاي ــوط والتب ــأس والقن الي
ــها يف  ــن رأس ــلطة - تدف ــك – أي الس ــي بذل وه
ــاً أن  ــتهي ذاتي ــا تش ــاً« م ــل »رغبي ــال، وتتخي الرم
ــتؤول  ــا س ــداث ، ال م ــارات األح ــه مس ــون علي تك
ــيايس. ــم السيكوس ــُة الراك ــاً بوصل ــه موضوعي إلي

األقلية النوعية أكرية ! .
لتحليــل رهــان الســلطة األول عــىل هامشــية دور 
ــري  ــة التغي ــري أن حتمي ــن التذك ــد م ــة ، ال ب األقلي
عــرب التاريــخ البــرشي ، أبــداً مل تحــدث بنتيجــة 

فارس كامل نظمي

 



19

املنتدى الدميقراطي العراقي العدد )45( نيسان 2016

ــة  ــة عام ــة سياســية عقالني ــزوغ ثقاف ــرب ب ــن ق ع
مشــاركة  ورضورة  ومرشوعيــة  بجــدوى  تؤمــن 
الفــرد – أيــا كانــت نزعتــه االيديولوجيــة-  يف صنــع 
ــن  ــكالً م ــن ش ــو يضم ــىل نح ــيايس ع ــدث الس الح
أشــكال العــدل االجتامعــي والســلم املجتمعــي 
والهيبــة الوطنيــة. الحديــث هنــا يجــري عــن يســار 
دميوغــرايف جديــد ينشــأ عــن نزعــات سوســيوثقافية 
ــزوغ  ــدأت بالب ــة ، ب ــة املدني ــرة الدول ــدة لفك مؤي
واالنتشــار لــدى فئــات ســكانية عراقيــة مهمــة 
إطــار  ضمــن  عــادة  يصنفــون  ممــن  ومؤثــرة 

ــواء . ــد س ــىل ح ــني« ع ــني« أو »املتدين »املدني
إىل  اليــوم  العراقــي  الوضــع  جدليــات  تشــري 
العلنــي  وفســاده  الســيايس  اإلســالم  قســوة  أن 
خــالل أكــر مــن عقــد مــن الزمــن، دفعــا التديــن 
ــزاً عــن  االســالمي الســلويك العــام للمجتمــع – متيي
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 مــالذ روحــي تعويــي 
أن  تفكــر  بــدأت  ذلــك  ومــع  طقوســياتها،  يف 
الالإســالموية والالطائفيــة والالعرقيــة والالمناطقيــة 
هــي معايــري جيــدة لدولــة منتظــرة عادلــة ، وهــذه 

ــص . ــف والتمحي ــة يســاروية تســتحق التوق نزع
 اليســاروية تعنــي نزعــة قيميــة جذريــة لتغيــري 
العــامل باتجــاه أكــر اتفاقــاً مــع العقالنيــة والعــدل 
واإلقــرار بوحــدة القيمــة البرشيــة. والسوســيولوجيا 
العراقيــة اليــوم باتــت تشــهد تطــوراً بطيئــاً ومريثــاً 
وواعــداً مــن هــذا النــوع ، النزعــة اليســاروية 
أحزابــاً  تفــرز  سياســية  فكــرة  تكــون  أن  قبــل 
ــيكولوجية  ــة سوسيوس ــي نزع ــية ، ه ــامً سياس ونظ
وهــي   ، شــامل  ثقافســيايس  بإطــار  جامهرييــة 
 ، والالدينيــني  العلامنيــني  عــىل  حكــراً  ليســت 
بــل هــي متاحــة ســيكولوجياً لــكل التصنيفــات 
السياســية للبــرش القادريــن عــىل التأثــر بهــا ضمــن 

ــددة . ــة مح ــل تاريخي مراح
لهــا أن  الجديــدة  السياســية  الثقافــة  وهــذه 
تنبثــق عــىل املســتوى السوســيوثقايف مــن التقــارب 
التدريجــي الحاصــل بــني القيــم املدنيــة العدالويــة 
الناهضــة والتوجهــات الدينيــة اإلصالحية املســتنرية، 
ــد يؤســس يف  ــات ، ق ــي وطني ــار أخالق ضمــن إط
املــدى البعيــد ملــرشوع ســيايس كارزمــات يســتهوي 
ماليــني العراقيــني املتلهفــني الســتعادة هويتهــم 

ــد . املوحــدة مــن جدي
ــتقبالً  ــرشوع مس ــذا امل ــية له ــة األساس إن الرافع
ســتكون نشــوء أحــزاب وتنظيــامت شــبابية جديــدة 
املتخالفــة  ايديولوجياتهــا  تدمــج  أن  تســتطيع 
بفكــرة الوطــن الهويــات املشــرك، ضمــن إطــار 
تنظيمــي إجــرايئ هــو الدولــة املدنيــة العاقلــة 
ــة  ــي للبرشي ــور االجتامع ــخ التط ــرة ، فتأري املنتظ
ــكل أمناطــه  ــروح اليســار – ب كان دومــاً انعكاســاً ل
االيديولوجيــة- وهــي تــدّب يف الجســد املرهــل 
للمجتمعــات الخانعــة واملحرومــة يف ذروة لحظــات 

ــاويتها . ــقائها ومأس ش
اليســار باملعنــى النفــي هــو قــدرة العقــل 
ــة  ــه الذهني ــم أولويات ــادة تنظي ــىل إع ــرشي ع الب
ــمى  ــاًء أس ــه بق ــق ل ــا يحق ــلوكية مب ــه الس وخيارات
ــن  ــم ، ول ــات واألم ــىل مســتوى الجامع ــل ع وأجم
يكــون العــراق اســتثناًء مــن كل ذلــك ، وهــو 
يســاروية  نزعــًة  القيميــة  ثقافتــه  يف  يختــزن 

اجتامعيــة كامنــة ومتجــذرة !  .

تبقى من إرث الدولة الهشة واملفلسة واملفككة.
ــن  ــداً أدىن م ــارس ح ــلطة أن مت ــأىب الس ــني ت ح
اإلصــالح االقتصــادي والســيايس لصالــح املحرومــني 
وتــر عــىل اســتمرار تكديــس األمــوال يف كفــة 
قادتهــا وزبائنهــا، فعليهــا أن تواجــه حــداً أعــىل مــن 
طاقــة اإلحبــاط املنفلتــة لــدى مــن ميثلــون األكريــة 
املحرومــة املضطــرة لخيــار العنــف، ضمــن جدليــة 
إعــادة توزيــع الــروة ولكــن بوســائل االنتقــام 

ــة مســتباحة . ــة غنيم ــار الدول واعتب
ــوده  ــذي تق ــلمي ال ــاج الس ــب االحتج إن مطال
ــة   ــل الوصف ــوم يف العــراق، متث ــة الي ــة النوعي األقلي
الشــافية األخــرية لكيفيــة تفــادي متزيــق جثــة 
تخــرج  أن  قبــل  أبنائهــا،  أيــدي  عــىل  الدولــة 
ــا  ــام بخياره ــال الع ــأل املج ــة ومت ــة املحروم األكري
ــا  ــن مظلوميته ــه م ــتمد رشعيت ــذي يس ــأري ال الث

املراكمــة .
اليأُس أمٌل مؤجل !

ــاين عــىل طفــح  ــل رهــان الســلطة الث ــا لتحلي أم
اليــأس لــدى املحتجــني ، فيجــدر التنويــه أن الحاكم 
الــذي يتــذاىك لقتــل األمــل واإلرادة، وإحيــاء اليــأس 
ــربه  ــر ق ــا يحف ــية ، إمن ــاة السياس ــوط يف الحي والقن
بيــده ، ويبــدو أن عقــدة »حفــاري القبــور الذاتيــة« 
مل تغــادر عقليــة مــن ميســكون بالســلطة يف العــراق 
ــل  ــل األم ــأس مث ــم ال يعلمــون أن الي ــد، إذ إنه بع
يصنــع التغيــري أيضــاً، فكالهــام صنعــا التقــدم 
ــل  ــت تتفاع ــادرة بات ــة الن ــذه الجدلي ــرشي. ه الب
اليــوم يف العــراق عــىل نحــو جديــد وغــري متوقــع.

فاليــأس يفتــح – ســيكولوجياً- بوابــة إىل األمــل، 
ــىل ازدراء  ــلطة ع ــر الس ــام ت ــدي ، حين ــل التح ب
مطالــب النــاس واالســتخفاف بهــا ، وهــذا مــا بــدأ 
ــل  ــاً، ب ــاً صوفي ــس هاجس ــل لي ــوم ، األم ــو الي ينم
ــادالت  ــالً يف كل مع ــاً فاع ــاً موضوعي ــراً أخالقي عن
التغيــري واإلصــالح عــرب التاريــخ ، حتــى اليــأس هــو 

أمــل مؤجــل .
بلــوخ«  »ارنســت  األمــل  فيلســوف  يقــول 
)1855- 1977(م : »الغــد يحيــا يف اليــوم ، والنــاس 
تتطلــع إليــه عــىل الــدوام..« ، متبنيــاً فلســفة 
»ليــس– بعــد«، إذ يــرى أن البــرش كانــوا دومــاً 
يتحركــون بتأثــري فكــرة أن أفضــل مــا يرتجونــه 
تاريخهــم  وأن   ، بعــد  يتحقــق  مل  أوضــاع  مــن 
ــه  ــل -ببعدي ــع األم ــزاج داف ــخ امت ــو تاري ــا ه إمن
األنربولوجــي واالنطولوجــي- مبعطيــات التطــور 
املــادي للتاريخ،وقبلــه كان »كارل ماركــس« قــد 
أطلــق نبوءتــه امللهمــة : »الحركــة الداخليــة للنظــام 
يف  نقيضــه  تولــد  الخارجيــة  وتفاعالتــه  القائــم 
ــني وينضــج إذ يأخــذ  ــذا الجن ــو ه أحشــائه ، وينم
ــر بينهــام يف  ــزداد التوت ــداه ، وي ــم م النظــام القدي
ــى يصــل حــداً ال يعــود  ــم حت داخــل النظــام القائ
ــوى  ــواء الق ــادراً عــىل احت ــم ق ــده النظــام القائ عن
ــد ذاك،  ــد. عن ــام الجدي ــذور النظ ــل ب ــي تحم الت
ــُر هــذه القــوى النظــاَم القديــم مــن الداخــل  تفّج
وتقــوض أركانــه مشــيدة  النظــام الجديــد عــىل 

ــارصه« . ــني عن ــديل ب ــج الج ــن الدم ــه وم أنقاض
قــد تبــدو آفــاق التغيــري اليــوم مغلقــة أو مضببة، 
لكــن »األمــل« ينخــر ببــطء ليفتــت صخــرة العقــم، 
هنــاك عميقــاً يف لــب قوانــني التطــور االجتامعــي، 
ولذلــك ال يجــدر الكــف عــن التفــاؤل الهــادئ أمــام 
ــب  ــي تداع ــة وه ــة العقالني ــم املدني ــهد القي مش
رويــداً رويــداً القــرشة الدماغيــة ملاليــني العراقيــني، 
وبضمنهــم فئــات مهمــة ملتدينــني يختزنــون النزعــة 
اليســارية يف رؤيتهــم األخالقيــة لشــكل الدولــة 

العادلــة والوطــن املوحــد .

هــذا املشــهد املتنامــي إمنــا يوجــه رســالة واثقــة 
»مثــة  اســرخائهم:  يف  »اآلمنــني«  املتأســلمني  إىل 
ــن  ــك إن زم ــم ، ذل ــة بانتظارك ــآت موضوعي مفاج
بثبــات-  ولكــن   - ببــطء  ينهــش  بــات  التغيــري 
ســاعاتكم املتوقفــة عــىل توقيتــات املــايض الــرث!«.

بانتظار يسار جديد !
ــاً كان أم إســالمياً- حــني  ــي – مدني ــرد العراق الف
يريــد أن يــزدري الســلطة السياســية الحاليــة ، بــات 
يفعــل ذلــك - وهــو يفعلــه كثــرياً- دون أن يعريــه 
أي شــعور بالذنــب أو تأنيــب مــن ضمــري ، بــل أنــه 
ــك  ــل ذل ــريي إْن مل يفع ــري ضم ــعر بتقص ــات يش ب
بحامســة شــديدة ، مبعنــى أنــه فقــد الرغبــة بإيجــاد 
أي مــربرات تســبغ املقبوليــة عــىل النظام الســيايس، 
املجتمــع  بهــا  ينفــرد  فضيلــة  أو  ميــزة  وهــذه 
العراقــي اليــوم باملقارنــة مــع مجتمعــات أخــرى يف 
الــرشق األوســط مــا تــزال تــراوح بــني كــره الســلطة 
املســتبدة و«التعلــق« املـَـريَض بهــا ألســباب تتصــل 

بتطورهــا السيكوســيايس .
النفســية  النزعــة  هــذه  وانتشــار  تنامــي  إن 
العابــرة للهويــات الفرعيــة ، بــازدراء الســلطة، 
يعنــي أن مثــة رشعيــة سياســية أخــرى غــري معلنــة 
وغــري محــددة املعــامل بعــد ، باتت يف طــور التكوين 
الذهنــي لــدى الفــرد العراقــي ، مثلــام هــي يف 
طــور التكويــن السوسيوســيايس العميــق، تتهيــأ 
ــة للســلطة  ــة املتهرئ ــاً محــل الرشعي لتحــل تدريجي
الحاليــة،  األمــر هنــا يشــبه األظفــر الجديــد حــني 
يبــدأ بالنمــو الــري والبطــيء مــن أعــامق اللحــم 
ــرر،  ــم املت ــر القدي ــل األظف ــاً مح ــل تدريجي ليح

ــة . ــتبدال النهائي ــة االس ــني لحظ ــى تح حت
ــن  ــاين م ــد أن يع ــر ال ب ــتبدال املنتظ ــذا االس ه
التلكــؤ والــردد ريثام تنضــج رشوطه الســيكولوجية 
ــة  ــة الرافض ــني النزع ــافة ب ــة ، إذ أن املس املوضوعي
والســلوك الرافــض مــا تــزال طويلــة نســبياً بســبب 
ــة واإلفقــار التــي  ــة العجــز واالرتهــان والعدمي حال
يعــاين منهــا املجتمــع الســيايس يف العــراق منــذ مــا 
يقــارب مــن نصــف قــرن ، واكتــامل هــذا النضــج 
إمنــا أصبــح مســألة وقــت فحســب ، بحكــم إرصار 
الســلطة املنغلقــة عــىل مأسســة فســادها مــن 
جهــة، وتنامــي الوعــي الشــعبي بزيفهــا وهشاشــتها 

ووقتيتهــا مــن جهــة أخــرى .
مجتمــع  وجــود  إىل  يفتقــر  اليــوم  فالعــراق 
ســيايس مســتقر املعــامل، بــل هــو خليــط مــن 
والءات سياســية مــا قبــل مدنيــة متناحــرة ذات 
وِعرقــي،  وعشــائري  ومذهبــي  دينــي  طابــع 
ــة الهشــة  ــة الدول ــه مــن مرحل وبالتــايل فــإن انتقال
الفاســدة فاقــدة الرشعيــة ، إىل مرحلــة الدولــة 
املؤسســاتية الرشــيدة مالكــة الرشعيــة ، ال بــد 
أن يســتند إىل تحقيــق توافقــات سوسيوسياســية 
بــني تلــك الــوالءات مــا قبــل املدنيــة ، وهــذه 
التوافقــات لــن تنجزهــا العمليــة السياســية املغلقــة 
ــل  ــة ، ب ــلمة الحالي ــة املتأس ــلطة الكومربادوري للس
ســينجزها -واقعيــاً وموضوعيــاً- يســاٌر جديــد يكون 
قــادراً عــىل إنجــاز متاهــي وطنــي وجــداين جمعــي 
، مرتكــزاً يف دينامياتــه إىل  بفكــرة »العراقويــة« 
النزعــة املطلبيــة العامــة باســتعادة العــدل وصيانــة 
الكرامــة اآلدميــة يف مجتمــع جــرى تعريضــه إىل 

أقــى درجــات الظلــم واإلذالل .
أحــزاٌب  هنــا  الجديــد  باليســار  يقصــد  وال 
تيــارات  أو  اجتامعيــة  تنظيــامت  أو  سياســية 
ايديولوجيــة متحالفــة بعينهــا كــام هــو حاصــل يف 
بلــدان أخــرى اســتكملت البنــاء املــدين ملؤسســاتها 
الدســتورية والسياســية ، بــل هــو تعبــري توصيفــي 
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الصغــريات،  وبناتــه  لزوجتــه  والتهديــد 
وســعى مــرارا إىل الغــاء اإلذن بزيارتــه يف 
الســجن، كــام قــام بتهديدهــم بالســجن 
املســلمني.  إىل  الحديــث  مــن  ومنعهــم 
ــام  ــم ق ــق عليه ــذاء والتضيي ــا يف االي وإمعان
بتجميــد حســاباتهم املرفيــة ومحاولــة منع 
زوجتــه الســيدة/ إلهــام مــن العمــل والــذي 
ــال  ــد اعتق ــه بع ــرزق لبنات ــدر ال ــرب مص يعت
والدهــم.  إن مــا حــدث ال يعتــرب فقــط 
انتهــاكاً لقواعــد العمــل وأصــول العدالــة 
فحســب بــل وتجــاوز عــىل القيــم واألعــراف 
األخالقيــة باملجتمــع اليمنــي وذلــك بتعمــد 

ــاء. ــه األبري ــه وأطفال ــذاء زوجت إي

النيابــة  بــأن ممثــل  كــام أكــد شــهود 
مــرارا  أعــرب  قــد  زايــد  راجــح  الســيد/ 
البهائيــني  اســتهداف  نيتــه  عــن  وتكــرارا 
والتضييــق عليهــم. ففــي 7 أغســطس 2014 
رصح لزوجــة الســيد بــن حيــدرة وللســيدة 
لحقــوق  اليمنيــة  الناشــطة  عثــامن  أروى 
ــه ســبق وقــام برحيــل وســجن  اإلنســان بأن
ــام ســمع  ــني، ك ــن البهائي ــدد م ــب ع وتعذي
عنــه قبــل ذلــك بــأن عــىل البهائيــني اليمنيــني 
ــم.  يف  ــّد عليه ــة الح ــم أو إقام ــكار دينه إن
ــن  ــني م ــس أثن ــام بحب ــات ق ــدى الجلس إح
الحضــور رغــم عــدم ارتكابهــم ألي مخالفــة 

ــني. ــم بهائي ــط لكونه فق

ويؤكــد املستشــار القانــوين بــأن ممثــل 
النيابــة ســعى يف محاولــة تلفيــق التهــم 
ــن حيــدرة حيــث حــاول أن يضــم  لحامــد ب
إىل األدلــة وثائــق أصدرتهــا وكالــة األمــن 
القومــي مــع علمــه بأنهــا »ُوّقعــت« ببصمــة 
ــد  ــني بع ــدرة وهــو معصــوب العين ــن حي اب
تعرضــه للتعذيــب.  كــام حــاول أيضــا أن 
ــا  ــاًم أنه ــه زاع ــا بنفس ــرات كتبه ــّدم مذكّ يق
ــم  ــق ته ــدف تلفي ــدرة به ــن حي ــامت اب كل
اســتجواباته  كل  »يف  وأضــاف:  العاملــة. 
ــا، كان  ــدرة، ماعــدا واحــد منه ــن حي مــع اب
ــه باحتقــار وينتهــز كل فرصــة الزدراء  يعامل
بأنــه  الدينيــة، ويؤكــد  ديانتــه وعقائــده 
ــذور  ــتأصل ج ــعه ليس ــا بوس ــيعمل كل م س
الديــن البهــايئ مــن اليمــن«. علــام بأنــه 
ــة  ــل النياب ــم الطلــب رســميا مــن وكي قــد ت
الجنائيــة الســيد/عبدالله الكميــم يف ســبتمرب 

نداء إىل املؤمنني بالعدالة من البهائيني يف اليمن

نتابــع نحــن أخوتكــم البهائيــني يف اليمــن 
أخينــا  قضيــة  تطــورات  متزايــد  بقلــق 
ــذي  ــدرة ال ــن حي ــامل ب ــد ك ــن/ حام املواط
وأربعــة  مــن ســنتني  أكــر  منــذ  اعتقــل 
أشــهر وتعــرض للحبــس والتعذيــب واإلهانــة 
وحجبــت أخبــاره لفــرة طويلــة عــن ارستــه 
وأطفالــه الصغــار، ال لذنــب ســوى كونــه 
يؤمــن باللــه الواحــد األحــد وبكتبــه ورســله 
بالســالم واملحبــة  كافــة وإلميانــه كبهــايئ 
وخدمــة الوطــن واالنســان ووحــدة الجنــس 
ــا  ــالف اصولن ــا باخت ــا جميع ــرشي، وبأنن الب
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 عــىل حقــوق األبريــاء 
ويضطهــدوا اآلمنــني ويســتغلوا مناصبهــم 
ضاربــني  واالعتســاف  للظلــم  وســلطاتهم 
ــة وحقــوق االنســان عــرض  بحقــوق املواطن

ــط.  الحائ

إن مــا يتعــرض لــه ابــن حيــدرة ليــس إال 
ــدف  ــرة ته ــة مدب ــة منهجي ــن خط ــل م فص
إىل القضــاء عــىل إحــدى مكونــات املجتمــع 
والحــب  باملســاملة  لــه  املشــهود  اليمنــي 
الصــادق للوطــن والعمــل الجــاد مــن أجــل 
خدمــة أبنــاء هــذا الوطــن الحبيــب. إن 
ــز وافتخــر  ــا اعت ــذي طامل اليمــن الســعيد ال
ــخ  ــرب التاري ــه كان ع ــدد وبأن ــوع والتع بالتن
واملذاهــب  األديــان  مختلــف  حاضنــة 
تضطهــد فيــه أرسة كرميــة تحمــل تاريخــا 
ــة  ــادق لخدم ــل الص ــاين والعم ــال بالتف حاف
هــذه األرض املباركــة، وال أدل عــىل ذلــك 
مــن تكريــم الســلطان عيــى بــن عــي 
بــن عفــرار ســلطان املهــره وســقطرة لهــذه 

االرسة نظــري خدماتهــا الجليلــة.

ــوق  ــاك الصــارخ للحق فصــول هــذا االنته
حيــث   2008 عــام  يف  بــدأت  والعدالــة 
ــني  ــني اليمني ــن البهائي ــدد م ــال ع ــم اعتق ت
وتعذيبهــم أمــال يف تركهــم لدينهــم دون 

جــدوى. 

ــدرة  ــن حي ــم اعتقــال األخ حامــد كــامل ب ت
ــه يف  ــة عمل ــن منطق ــمرب 2013م م يف 3 ديس
بلحــاف – محافظــة شــبوة حيــث كان موظــف 
عملــه  مــكان  يف  فاحُتجــز  النفــط  برشكــة 
القومــي. تعــرض  مــن قبــل وكالــة األمــن 
خاللــه هــذه املــدة لشــتى صنــوف التعذيــب 
واالهانــة  الكهربــايئ  والصعــق  والــرب 
واالمتهــان ألدميتــه وذلــك بســبب اعتناقــه 

للديانــة البهائيــة.

بعــد تســعة أشــهر، يف الثالــث مــن ســبتمرب 
عــام 2014، تــم نقلــه إىل مركــز االعتقــال 
التابــع لشــعبة التحقيقــات الجنائيــة يف صنعــاء 
واحُتجــز مــن ِقبــل النيابــة الجنائيــة. فتمكّنــت 
زوجتــه وبناتــه الثــالث مــن زيارتــه للمــرة 
األوىل منــذ بدايــة اعتقالــه الــذي كان قــد 

ــن تســعة شــهور. ــر م ــه أك مــى علي

ــر  ــاء تهمــة تزوي ــه االدع ــدء وجــه إلي يف الب
الوثائــق للحصــول عــىل الجنســية اليمنيــة 
الحقيقــي  الهــدف  عــىل  التمويــه  بقصــد 
وهــو محاربــة البهائيــة والقضــاء عــىل مكــون 
كامــل مــن مكونــات املجتمــع اليمنــي. إال 
ــة  ــت بطــالن التهم ــة أثبت ــداوالت القضي أن م
وبــأن حامــد بــن حيــدرة مواطــن أصيــل ولــد 

يف اليمــن ألب مينــي. 

الحالــة الصحيــة لحامــد  لقــد تدهــورت 
بــن حيــدرة؛ إن طــول مــدة الحبــس وضعــف 
الرعايــة الصحيــة باإلضافــة إىل مــا كان قــد 
وتعذيــب  معاملــة  مــن ســوء  لــه  تعــرض 
ــد  ــه يف العدي ــبب ل ــد تس ــايئ ق ــق كهرب وصع
ــس  ــوم يف أم ــه الي ــة. إن ــاكل الصحي ــن املش م
الحاجــة إىل اجــراء عمليتــني جراحيتــني بصــورة 
عاجلــة، واحــدة لقلبــه وأخــرى إلزالــة املــرارة. 
ــد ال  ــح زاي ــيد/ راج ــة الس ــل النياب إال أن ممث
يــزال يعــارض اإلفــراج عنــه بكفالــة مــا يعنــي 
حرمانــه مــن العــالج والــذي هــو مــن أبســط 

ــان. ــوق االنس حق

وقــد أكــد أحــد املستشــارين القانونيــني 
العــرب املتابعــني للقضيــة عــن قــرب بــأن 
انتهــاك الســيد/ راجــح زايــد لحقــوق االنســان 
تجــاوز ابــن حيــدرة إىل أرستــه الكرميــة. فقــد 
ــات  ــه االهان ــع الصــوت وتوجي ــرارا برف ــام م ق
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ــل  ــخص أق ــة بش ــل النياب ــري ممث 2014م تغي
ــب. ــض الطل ــم رف ــن ت ــا ولك تعصًب

أقليــة  ليســوا  اليمــن  يف  البهائيــني  إن 
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 
ــة االنســان اليمنــي؛ فلطاملــا  يومــا عــىل هوي
املعتقــدات  مختلــف  اليمــن  احتضنــت 
واملذاهــب بــل واأليدولوجيــات الفلســفية 
يدعــو  ديــن  عــىل  اليــوم  ســتضيق  فهــل 
ــاء  ــل بن ــن أج ــل م ــالم ويعم ــة والس للمحب
وارتقــاء الوطــن ورخــاء وتقــدم االنســان؟   
ــن  ــال م ــأي ح ــون ب ــن ال يقبل ــايئ اليم إن به
األحــوال أن يعاملــوا كأقليــة أو مجموعــة 
باختــالف  اليمــن  أبنــاء  منزويــة، فجميــع 
قبائلهــم ومناطقهــم ومعتقداتهــم مواطنــون 
ــك  ــات، وال ميل ــوق والواجب ــاون يف الحق متس
أي شــخص مهــام كان منصبــه أن يحــرم ابــن 
أيــة قبيلــة أو مدينــة مــن حقوقــه وحرياتــه 
العاملــي  وباإلعــالن  بالدســتور  املكفولــة 

لحقــوق االنســان.

بــأرض  البهــايئ  الديــن  تاريــخ  امتــزج 
ــه األوىل.  ــزوغ شمس ــذ ب ــة من ــن الحبيب اليم
ففــي عــام 1260 هجريــة )املوافــق 1844م( 
ترشفــت مينــاء »املخــا« بقــدوم شــاٍب مبــرٍش 
محمــد  عــي  هــو  جديــد  ديــن  بظهــور 
ــاب«. ففــي  الشــريازي معــروف بحــرة »الب
حجتــه الشــهرية ترشفــت ميــاه وشــواطئ 
العــرب والبحــر األحمــر بعبــوره يف  بحــر 
هــذه  تكــن  مل  وعودتــه.  ذهابــه  رحلتــي 
الحادثــة التاريخيــة الهامــة نهايــة مطــاف 
عالقــة الديــن الجديــد بــأرض اليمــن الســعيد. 
العثامنيــة  اإلمرباطوريــة  أمــرت  فعندمــا 
ــكا  ــه« يف ســجن ع ــاء الل ــس »حــرة به بحب
ــن  ــواين اليم ــواطئ وم ــادت ش ــطني، ع بفلس
لتشــهد مــرور أعــداد متزايــدة مــن املؤمنــني 
ــه  ــني لحرت ــايئ واملحب ــن البه ــل بالدي األوائ
واملنجذبــني إىل آياتــه وكلامتــه. فاملســار املــايئ 
عــرب بحــر العــرب وبــاب املنــدب والبحــر 
األحمــر هــو الطريــق الــذي ســلكه ّجــٍم غفــريٍ 
مــن أهــل املــرشق القاصديــن زيــارة »حــرة 

ــجنه. ــه« يف س ــاء الل به

ــل  ــاح ممث ــو إلح ــب ه ــري التعج ــام يث إن م
النيابــة عــىل تحويــل هــذه الحقيقــة التاريخيــة 
املرشّفــة إىل تهمــة ملفقــة لحامــد بــن حيــدرة 
ولســائر البهائيــني. فهــو يتنــاىس عــن قصــد أن 
ــم  ــت تحك ــي كان ــة الت ــة العثامني اإلمرباطوري
ــه  فلســطني هــي التــي نفــت حــرة بهــاء الل
وصحبــه مــن بغــداد إىل إســطنبول فأدرنــة 
ــة  ــجنته يف قلع ــث س ــطني حي ــوال إىل فلس وص
عــكا يف عــام 1868م إىل أن تــويف هنــاك يف 
ــا  ــكا وحيف ــك ع ــت بذل ــام 1892م، فأصبح ع
حاضنــة األماكــن مقدســة للبهائيــني. إن ممثــل 
النيابــة الســيد/ راجــح زايــد يعلــم جيــدا بــأن 
ــة  ــنوات طويل ــت س ــداث وقع ــذه االح كل ه
قبــل وجــود دولــة باســم إرسائيــل، إال أنــه 
رغــم ذلــك يــرى بــأن هــذا الحــدث التاريخــي 
ــني يف  وحقيقــة وجــود أماكــن مقدســة للبهائي
عــكا وحيفــا واملؤسســات اإلداريــة املعنيــة 
بهــا ســبب كاف لتوجيــه تهمــة خطــرية ملفقــة 
كالعاملــة إلرسائيــل؛ مــع علمــه التــام بــأن 
ابــن حيــدرة مثلــه مثــل اآلالف مــن البهائيــني 
املواقــع  قــط  يــزر  مل  العربيــة  باملنطقــة 
املقدســة البهائيــة احرامــا ملواقــف دولهــم يف 
الــراع القائــم بالــرشق األوســط.  كــم اليــوم 
ــة  ــت اإلمرباطوري ــام حاول ــس فك ــبه باألم أش
العثامنيــة القضــاء عــىل البهائيــة بالحبــس 
ــض يف  ــوم البع ــوم الي ــك يق ــاد، كذل واالضطه
ــون والنظــام  ــا الحبيــب بالتالعــب بالقان وطنن
ــل  ــىل أم ــم ع ــني واضطهاده ــس املظلوم وحب
ــُه  ــأىَْب اللَّ ــن ولكــن »يَ القضــاء عــىل هــذا الدي

ــوَرُه«. ــمَّ نُ إِالَّ أَْن يُِت

موئــل  واليمــن  التاريــخ  فجــر  منــذ 
وقبــول  والتعايــش  والتنــوع  الحضــارات 
اآلخــر. وكــام كانــت أرض »الســعيدة« ســّباقة 
والطوائــف  األديــان  مختلــف  احتضــان  يف 
)كاإلســالم واليهوديــة واملســيحية وغريهــا(، 
فقــد احتضنــت الديــن الجديــد بنفــس الــروح 
االميانيــة التّواقــة إىل نــور الحقيقــة، وصــار 
العديــد مــن أبنائهــا بهائيــني يســعون لخدمــة 
ــم  ــن حبه ــاً م ــايل انطالق ــم الغ ــاء وطنه ورخ
ألرضهــم املعطــاءة ومــا ميليــه عليهــم إميانهــم 
بتعاليــم تحثهــم عــىل خدمــة اإلنســان والوطن 
والعــامل، وتوجههــم إىل العمــل مــن أجــل رقــي 
ــم  ــاء وطنه ــم وأبن ــم ومجتمعه ــدم بالده وتق
يــداً بيــد مــع أتبــاع مختلــف األديــان والعقائــد 
واملشــارب دون متييــز، منطلقــني مــن اميانهــم 
ْوحِ  وا يَــا َقــْوِم َمــَع األَْديـَـاِن كُلَِّهــا ِبالــرَّ بـــ »َعــارِشُ
َواإِلَراَدِة  اإلِْذِن   ُ نَــريِّ أرَْشََق  كََذلِــَك  يَْحــاِن.  َوالرَّ
ِمــْن أُُفــِق َســاَمِء أَْمــِر اللــِه َربِّ الَْعالَِمــنَي« 

ــه. ــاء الل ــرة به ح

ال نشــك بــأن املحاكــم والقضــاء والنيابــة 
زاخــرة  املــدين  املجتمــع  ومؤسســات 
باملدافعــني عــن العدالــة واملؤمنــني بــأن 
العــدل واالنصــاف واحقــاق الحــق أســاس 
الحكــم وصــامم األمــان لتطــور املجتمعــات 
القاهــرة  الظــروف  أن  إال   ، وتقدمهــا 
ــب والراعــات  ــا الحبي ــا مينن ــي ميــر به الت
والحــروب اتاحــت الفرصــة ملــن لهــم مآرب 
ــوق  ــىل حق ــدوا ع ــوا ويعت ــرى أن يظلم أخ
املواطنــني.  إن البهائيــني يف اليمــن يرفعــون 
ــادل أن  ــارئ الع ــه الب ــاء إىل الل ــف الدع أك
ــر يف  ــي تنظ ــة الت ــاء واملحكم ــق القض يوف
قضيــة حامــد بــن حيــدرة إىل احقــاق الحــق 
وترســيخ العدالــة وســد الطريــق عــىل مــن 
يحاولــون اســتغالل الســلطة للظلــم وتنفيذ 

ــم.  مآربه

إن مــا هــو عــىل املحــك اليــوم هــو هوية 
إن  الغــايل.  وطننــا  التعايــش يف  وثقافــة 
ــم  ــني وتصنيفه ــة املواطن ــة ومحاكم مالحق
بســبب معتقداتهــم، وتعذيبهــم وإهانتهــم 
أخالقيــة  نكســة  لهــم،  التهــم  وتلفيــق 
وإهانــة مبــارشة لتاريــخ اليمــن الغنــي 
إن  اآلخــر.  وقبــول  واألخــوة  بالتســامح 
املعــارص  عاملنــا  يف  واألمــم  الشــعوب 
تســعى مــن أجــل ترســيخ التنــوع وتأصيــل 
التعايــش يف مجتمعاتهــا، فقــد أدرك العــامل 
بــأن التنــوع والتعــدد ســبب مبــارش يف 
الــراء الفكــري والثقــايف وحالــة صحيــة 
ــلم  ــتقرار والس ــيخ االس ــىل ترس ــاعد ع تس
االجتامعــي وتطــور ورخــاء املجتمعــات.  
ميننــا  يف  البعــض  نــرى  أن  يؤملنــا  كــم 
الغــايل يســعى جاهــدا إىل تأصيــل التفرقــة 
والتصنيــف والظلــم واالعتســاف. أال يكفــي 
حــروب  مــن  بلدنــا  يف  يحــدث  مــا  كل 
لنعــي  للتعصبــات  وتأجيــج  ورصاعــات 
ــول اآلخــر  ــا ســوى قب ــاص أمامن ــأن ال من ب
وتعزيــز التعايــش والدفــع يف اتجــاه الســالم 

والوئــام؟ 

ميننــا الــذي طاملــا كان مربــا للمثــل 
املنطقــة  رائــدا يف  الحكمــة ومنوذجــا  يف 
ــوم  ــاين الي ــامح يع ــوع والتس ــدد والتن للتع
ممــن يحاولــون تشــويه هويتــه واالعتــداء 
عــىل حريــات أبنائــه فهــل مــن مســتجيب.

 

املنتدى الدميقراطي العراقي العدد )45( نيسان 2016



22

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 الخطــرية ، اوقــد تنقلــب نجاة 
ــن  ــا ، ونح ــن بنتائجه ــب التكه ــة صع ــاوف متوقع ــق ومخ ــن ، قل للوط
الهــون عنهــا يف عــدم رأب االصــداع التــي تظهــر داخلنــا بــل حكــامء يف 
ــوا  ــا امــام االخــر ، هلمــوا وكون االعــالن عنهــا ليتجســم تشــتتنا و ضعفن
ــا  ــوا لشــعبكم  موقع ــراي لتصون ــل وال ــن يف العم ــع االحــداث موحدي م
حــرا 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 .

ــهولة  ــن الس ــات م ــية  بهوي ــاحة السياس ــعبنا الس ــزاب ش ــت اح دخل
الحصــول هليهــا ومنهــا مــن كان ميتلكهــا و يعتــز بتاريخهــا، وكل ينشــد : 
أنــا آبــن بــني النهريــن لغتــي وتاريخــي ومعتقــدي شــهادات مل ولــن تقوى 
الخصــوم او النيــات الســيئة أن متحوهــا ، نحــن هنــا ونبقــى هنــا التقتلنــا 
حجــارة الراجمــني وال مامرســات الفاســدين بالوانهــا القوميــة او الدينيــة 
او السياســية ، رمبــا دخلنــا الســاحة بحاجــة اىل املؤهــال 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 عــىل محوهــا، ايضــا معتزيــن مبوقعنــا يف الســاحة ، )وإتكأنــا عــىل 
مخــدة التاريــخ( وفاتنــا ان االوضــاع التــي اســتجدت ضيعــت املقاييــس 
السياســية واالجتامعيــة بــل االنســانية، رمبــا رس البعــض منــا لهــذ الواقــع 
ــة يف  ــم الوطني ــف مواقعه ــن وضع ــاحات االخري ــف س ــم يف ضع عزاؤه
ــان  ــاه ثــورة، بــل ضعــف مواقفهــم اب ــرض والــذي متنين التغيــري الــذي ُف
االضطهــاد الدكتاتــوري اي ماضيهــم الســيايس، رصيدهــم االســامء الدينيــة 
التــي قارعــت الدكتاتــورة وضحــت ، لكــن هــؤالء االبنــاء عــادوا ســعداء 
حــني قادوهــم ليســتقبلوا التغيــري كطليعــة سياســية، هكــذا كان تقديــر 
ــل هكــذا ارادهــا ليضمــن حاجــة الســلطة  ــري ب ــدس التغي ــم مهن وتصمي
ــاع  ــالح االوض ــم اص ــذا باس ــا ومنف ــم مراقب ــوده الدائ ــدة اىل وج الجدي
ــم  ــن له ــني الذي ــام املناضل ــن أم ــة م ــت الفرص ــا لتفوي ــة، ايض يف املنطق

موقعهــم و تحملــوا اضخــم التضحيــات والخســارات .

ــن  ــا، ومل تك ــن فيه ــا ومب ــية بوجوده ــاحتنا السياس ــع س ــذا كان واق ه
منفصلــة عــن الوضــع العــام بــل كان ينظــر كل حزب مــن زاويتــه الخاصة 
ــا اعــاله بهويتنــا التاريخيــة ، رس  ليكــون لــه موقعــه القيــادي، وكــام قلن
الخصــوم لهــذا التشــتت والــذي بــرز احيانــا رصاعــا داخليــا مل تقــو االضــاع 
كبتــه او تجــاوزه وارادوه مــن التاريــخ واىل التاريــخ، ارادوه منــازالت 
قوميــة وُغطــَي اعالمنــا بــراع االســامء التاريخيــة كقوميــات متنافســة، 
ــمه  ــز باس ــي كل معت ــه بق ــا، لكن ــل يدمرن ــيضعفنا ب ــه س ــدرك ان وكل م
التاريخــي، فجــاءت ردود االفعــال للســيايس املراقــب مــن خــارج الســاحة 
ــوا  ــل كان ــلبية ب ــارج ،  س ــم يف الخ ــن ومنه ــل الوط ــن داخ ــية م السياس
ايضــا مشــاركني يف الــراع، ينظــرون اىل االحــزاب )كأن مــن يف الســاحة 
والــذي مــن خــارج تأيــده ســارق رسق موقعــه دون تأهيــل اواســتحقاق( 
فراحــت ترجمهــم دون أن تنتقــد اعاملهــم ، حتــى الكنيســة التــي حــاول 
ــون  ــوص يرق ــم لص ــم   وكأنه ــاون رفضته ــرب والتع ــيون التق السياس
مهمتهــا و شــبابها ومخلصيهــا ، واســتمر الرجــم يف داخلنــا ومــن خارجنــا، 
ــة وســط  ســوء  ــة اُنجــزت للمرحل ــني نشــاطات ومنجــزات نافع متجاهل
االوضــاع وضيــاع حقــوق الشــعب برمتــه، وتفاقمــت الكارثــة عــودة ايتــام 
ــا مل  ــة الهاوية)جميعن ــراق اىل حاف ــع الع ــش ليدف ــودون داع ــث يق البع

ساحتنا السياسية اىل أين !!

نكــن منصفــني يف معالجــة اشــكالية ســاحتنا 
السياســية( .

 بــل الحكــم عــىل االحــزاب أن تتــوارى ليحــل 
ــا  ــا موقعه ــة له ــة ومخلص ــارص نزيه ــا عن محله
وســط شــعبها ، وانتظرنــا البديــل املنقــذ يك 
الكنيســة  تبقــى ســاحتنا فارغــة، حاولــت  ال 
مســتثمرة احــرام وتقديــر االخرخصوصــا مــن يف 

ــة،  ــود مخيب ــت وع ــا كان ــذ لكنه ــون املنق ــي لتك ــا الدين الســلطة ملوقعه
ايضــا ظهرســيايون يشــكل منظــامت اجتامعيــة مدعومــة اعالمــا وماديــا ، 
لكنهــا مل تغــي ومل تعــزز الســاحة الياســية، امنــا تربزهــم اعالميــا كمصلحني 

ــع . ــون املجتم يخدم

بــكل تواضــع أُّذكــر قاريئ املخلــص لقضيتنا كم ناشــدت بل واســتجديت 
املوقــف الصالــح املفيــد النقــاذ ســاحتنا صارخــا كمحايد)مناشــدا املثقفــني 
و املناضلــني الســابقني واملتابعــني املخلصــني:  دواؤنــا يف معالجــة واقعنــا 
الســيايس الــذي يكمــن يف عــدم وحدتنــا شــعبا وقوميتنــا وكنيســتنا 
بتوافقهــا ، كــم ناشــدت االقــالم  التــي اهملــت حربهــا للنظــام الفاســد او 
تراخــت لتصــب جــام غضبهــا عــىل االحــزاب،  أُكــرر بارصارلســت بقــويل 
ــا مســتجديا ان  ــة وإمنــا كنــت داعي هــذا مدافعــا عــن االحــزاب املخذول
يدخــل الســاحة مــن يجــد يف نفســه القــدرة مــن اجــل العــالج لضعفنــا 
متمتعــا  وجــوده  فارضــا  سياســيا  يدخلهــا  سياســيينا  اداء  اولنقــص 
ــت  ــل ! وتنبه ــزب املناض ــا الح ــي يحتاجه ــوة شــعبيته الت ــه و بق بتاريخ
ــا  اىل تجمــع  ــدة قادته ــة مهمــة )وكانــت مســاع حمي االحــزاب يف مرحل
ــي تكــررت ! توحــدوا ( ــي الدعــوات املخلصــة الت يوحــد جهودهــا ويلب

ــي  ــات الت ــاء واملامرس ــدارك االخط ــف ت ــع لالس ــذا التجم ــن ه ومل يضم
ــش كل  ــية أن يفت ــاحتنا السياس ــا يف س ــاك وكأن دأبن ــا وهن ــرت هن ظه
ــم ،  ــع القائ ــالل الوض ــي خ ــده العم ــدا رصي ــدا معتم ــه رصي ــا ملوقع من
وتجاهــل انــه مــع خصــم فاســد ال ميكــن اســتخالص اي مكســب قومــي 
ــم حــد التناحــر، متاهلــت  والــراع القومــي والطائفــي فيــام بينهــم قائ
بعــض احزابنــا يف تقديــر وحــدة العمــل واملشــاركة الجامعــة، حفــز هــذا 
ــعبها  ــيئا لش ــت ش ــا نال ــا م ــزاب النه ــة االح ــات ملحارب ــع كل الجه الواق
متجاهلــة املســاعي والجهــود االيجابيــة املبذولــة متناســية ان الســلطات 
الحاكمــة تحــرم حتــى ابناءهــا وقاعدتهــا، الذيــن او صلوهــا اىل مواقعهــا 
لتنــال رشعيــة التــرف والتحكــم الالرشعــي والــال إنســاين، فكــم نتوقــع 

ــا منهــم لنيــل االصــالح املرتجــى ؟ . نصيبن

اُكررأيضــا لســت مدافعــا عــن التجمــع القائــم وال عمــن يجتهــد 
خارجــه إمنــا اســتجدي العــالج لقضيتنــا مــن كل متطــوع مخلــص لشــعبه، 
ــا  ــوا اليه ــة هلم ــا مفتوح ــل أبوابه ــورة ب ــري مس ــية غ ــاحة السياس والس
ــم  ــون له ــادة الكنيســة ليك ــول لقي ــد أن،نق ــن اومســتقلني ومفي موحدي
ــة وحــوارات  ــارك بلقــاءات ودي موقــع و رأي موحــد جامــع يشــارك ويب
ــت  ــي ناضل ــدين الت ــع امل ــا ملظــامت املجتم ــام نقوله ــة معالجــة، ك هادئ
مــن اجــل املنكوبــني مــن ابنــاء شــعبنا بســبب هجمــة داعــش وترشيــده 
لهــا، حقــا ابلــوا بــالء حســنا لكنهــم باتــوا يظهرونــه وكأنهــم هــم العــوض 
والبديــل عــن االحــزاب الفاشــلة، كل هــؤالء مدعــون ليأخــذوا مواقعهــم 
ــز  ــا انج ــة م ــع صيان ــا م ــا ومطالبن ــدة اهدافن ــه وح ــد ل ــع جدي يف تجم
ــعبنا  ــريض ش ــة ت ــوة داخلي ــث ق ــا اىل ي ــري قدم ــا والس ــام كان متواض مه
ــا  ــة وموقع ــة املخلص ــة النظيف ــوى الوطني ــع الق ــا م ــا وطني وتعززموقع
نزيهــا وســط الراكــم الفاســد بعيــدا عــن ايــة عالقــات سياســية التخــدم 

ــا . قضيتن

سعيد شامايا
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مــع مــرور أكــر مــن عقــد عــىل حادثــة االختفــاء القــري لرئيــس 
ــة لحقــوق االنســان احمــد صــادق املوســوي مــن  ــة العراقي الجمعي
ــذي كان   ــه ، وال ــه وكرامت ــان وحقوق ــة لإلنس ــل جامعــة معادي قب
الدكتــور املوســوي مــن ابــرز الناشــطني يف مجــال الدفــاع عــن حقــوق 
االنســان  ، وقــد حفلــت الصحــف واملجــالت ووســائل االعــالم 
ــد مــن  ــت العدي ــذاك ، وكتب ــر هــذا الحــدث املــؤمل آن االخــرى بذك
املقــاالت التــي جــاءت عــىل الكثــري مــن مســريته ونشــاطه يف مجــال 
املجتمــع املــدين وحقــوق االنســان وتحدثــت  عــن صفاتــه وســجاياه 

ــه ومنفــاه .  ــة يف وطن الطيب

ويتضــح مــن احاديثــه مــع معارفــه واصدقائــه انــه متمــردا عــىل 
االعــراف العشــائرية والتقاليــد القدميــة التــي تقييم االنســان بحســبه 
ــق االنســان نحــو  ــي تعي ــة ، الت ونســبه ، واتباعــه للعــادات املوروث
التقــدم والحيــاة العريــة الحديثــة ، اضافــة  لتناقضهــا مــع القيــم 
ــة  ــان كقيم ــىل االنس ــد ع ــي تؤك ــدة ، والت ــالق الحمي ــة واالخ النبيل
عاليــة وســامية ال يعلــو شــئي عليهــا ، ) االنســان نظــري االنســان ام 

ــه أو بخلقــه ( .  بدين

وعــن تجربتــه الطويلــة زمنيــا يف دمشــق ، واكــامل دراســته  
يف بلغاريــا ، وتــردده عــىل بــريوت ، تعلــم أن املســلم مســلم ، 
ــدف  ــد له ــق واح ــريون يف طري ــكل يس ــيحي . . فال ــيحي مس واملس
واالبــواب  فالطــرق   ، مختلفــة  ابــواب  مــن  دخلــوا  وأن  واحــد 
مفتوحــة للجميــع ، وايضــا بعضهــا عــىل بعــض . وتعلــم مــن تجربتــه 
السياســية ونضجــه الفكــري أهميــة االعــراف باألخــر واحــرام 
ــه أو  ــق مع ــواء أتف ــر ، س ــرأي األخ ــن ال ــاع ع ــر والدف ــرأي األخ ال
ــه  ــه ويقبل ــه األن رمبــا ســيقتنع ب خالفــه ، ألن مــا يخالفــه وال يقبل
مســتقبال ، ) رأي صــواب يحتمــل الخطــأ ورأي غــريي خطــأ يحتمــل 
الصــواب  ( ، وأثنــاء االحــداث السياســية الخانقــة بســب الحــروب 
التــي خيمــت عــىل املنطقــة كــرس وقتــه اىل جانــب نشــاطه يف مجال 
حقــوق االنســان   للعمــل للســيايس مــع املعارضــة العراقيــة الوطنيــة 
ومــن أكرهــم ادانــة للعنــف ونقمــة عــىل االرهــاب واالرهابــني . . 
ــروب  ــل الح ــن ادخ ــا   م ــروح وقته ــؤال مط ــن س ــب ع وكان يجي
اىل املنطقــة وحرقــت االخــر واليابــس ، مجيبــا عــىل الســؤال ؟ ان 
ــن  ــلطة م ــاء يف الس ــة للبق ــكام دول املنطق ــتبداد  لح ــة االس سياس
ناحيــة والــدول الكــربى لتســويق االســلحة مــن ناحيــة اخــرى ، وخــري 
مثــال عــىل ذلــك حــرب بــريوت  التــي اســتمرت 15 عــام ، والحــرب 

ــج . ــريب الخلي ــة وح ــة االيراني العراقي

ــال يف ســبيلها ،  ــا ، مقات ــا عنه ــه ، مدافع كان محافظــا عــىل مبادئ
يســعى لتوســيع قاعدتهــا ، لتشــمل األنســان والدفــاع عــن حقوقــه 
اينــام كان ومــن مختلــف االجنــاس ومــن مختلــف االديــان وااللــوان 
والتوجهــات واملعتقــدات واملراكــز ، وكان يــردد دامئــا ان مجــال 

حقــوق األنســان والعمــل فيــه أوســع مــن أي مجــال اخــر .

ــا قــى ســنوات  ــا اكــر مــن ســواها ، ففيه ــة أحبه دمشــق مدين
جميلــة عوضتــه عــن ابتعــاده عــن وطنــه وأهلــه وذكريــات الطفولة، 
فالعــراق يعتــربه القلــب الــذي ال ميكــن أن يعيــش  بدونــه، ودمشــق 
ــا ،  ــا ومره ــياء بحلوه ــع االش ــا جمي ــن خالله ــرى م ــي ي ــني الت الع

الذكرى السنوية إلختطاف الدكتور أحمد صادق املوسوي

ــل  ــه يف داخ ــس بأن ــا ، وال يح ــق فيه ــر طلي ــه ح ــعر ان ــي يش والت
الســجن أو القــرب الــذي ولــد فيــه . 

املدينــة  األرشف  النجــف  يف  املوســوي  احمــد  الدكتــور  ولــد 
ــة  ــن ارسة محافظ ــالمية م ــة االس ــة الديني ــتهرت باملرجعي ــي اش الت
واجتامعيــة يف آن و قريبــة مــن الحركــة الوطنيــة العراقيــة ، فانخــرط 
ــد  ــور احم ــال الدكت ــو ح ــام ه ــي ك ــل الوطن ــا يف العم ــل افراده ج

ــوي .  املوس

نحــن يف الجمعيــة العراقيــة لحقــوق االنســان ، نعتــرب غيــاب 
الدكتــور احمــد املوســوي أوجــد فراغــا ال ميكــن ملئــه اال بعودتــه ، و 
نكمــل مشــواره ونســري عــىل خطــاه ونحــرص عــىل صــدور مجلــة » 
صــوت االنســان » والــذي كان حريصــا عــىل مواصلــة صدورهــا رغــم 
ــتقاللية  ــىل اس ــا ع ــب حرصن ــا ، بس ــا مادي ــي تواجهن ــب الت املصاع

ــذ تأسيســها . ــدأ اعتمــد من ــة كمب الجمعي

وخــري مــا نختــم اســتذكارنا لهــذا الحــدث املــؤمل وانتظارنــا لعــودت 
الدكتــور احمــد املوســوي  كالم اللــه ســبحانه وتعــاىل ) ان ذلــك عــىل 
ــت  ــام بلغ ــتحيل مه ــئي مس ــاة ش ــد يف الحي ــري ( وال يوج ــه يس الل

الصعوبــة .
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تزامنــت كذبــة نيســان مــع املطالبــة بتشــكيل حكومــة تكنوقــراط مســتقلني ، ومــع االعتصامــات  ودخــول الســيد مقتــدى 
الصــدر املنطقــة الخــراء .. فدفعنــي فضــويل اىل ان اتحــرى حكايــة الكذبــة ، فوجــدت ان الروايــات تتعــدد يف اصــل )كذبــة 
ابريــل – نيســان(، اذ يــرى بعــض الباحثــني انهــا تعــود إىل القــرون  الوســطى حــني كان شــهر نيســان )أبريــل( يف تلــك الفــرة 
وقــت الشــفاعة للمجانــني وضعــاف العقــول  فيطلــق رساحهــم يف أول الشــهر ويصــّي العقــالء مــن أجلهم،فنشــأ عيــد باســمهم 

)عيــد جميــع املجانــني( أســوة بالعيــد املشــهور باســم عيــد جميــع القديســني .
 غــري ان اكــر الروايــات شــيوعا تــرى ان )الكذبــة( بــدأت يف فرنســا بعــد تبنــي التقويــم املعــّدل الــذي وضعــه شــارل التاســع 
)1564( بوصفهــا اول دولــة تعمــل بهــذا التقويــم حيــث كان االحتفــال بعيــد رأس الســنة يبــدأ يف 21 آذار 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 ، فيــام يــرى باحثــون ان )كذبــة نيســان( تقليــد اوريب قائــم عــىل املــزاح باطــالق الشــائعات او االكاذيــب ، ألن فصــل الربيــع يبــدأ يف 
نيســان ومــع الربيــع يحلــو للنــاس  املداعبــة واملــرح .. فاســتلطفوها وصــارت عــادة املــزاح مــع  األصدقــاء وذوي القــرىب يف ذلــك اليــوم رائجــة يف فرنســا 
ومنهــا انتــرشت إىل البلــدان األوربيــة .. وصــار الكــذب فيهــا مباحــا يف هــذا اليــوم لــدى شــعوبها باســتثناء الشــعبني االســباين لكونــه يومــا مقدســا 
دينيــا ، واألملــاين ألنــه يوافــق يــوم ميــالد الزعيــم األملــاين )بســامرك( ، ويف بريطانيــا ، وشــعبها مــن اشــهر شــعوب العــامل كذبــا يف اول نيســان،حمل 
 الربيــد عــام )1860( إىل مئــات مــن ســكان لنــدن بطاقــات مختومــة بأختــام مــزورة تحمــل دعــوة إىل مشــاهدة الحفلــة الســنوية »لغســل األســود 

البيــض« يف بــرج لنــدن فســارع جمهــور غفــري  مــن الســذج إىل بــرج لنــدن ملشــاهدة الحفلــة املزعومــة .
ــب  ــة نيســان ابعــادا تكشــف عــن حاجــات ودوافــع ســيكولوجية تعــرب عــن شــخصية الفــرد العراقــي .. بعضهــا مقال  يف العــراق .. اخــذت كذب
طريفــة الســيام بــني أصدقــاء شــباب )ينصبــون( عــىل احدهــم ، غالبــا مــا تكــون عاطفيــة كأن يقلــد احدهــم صــوت فتــاة تبــدي لــه اعجابهــا بــه 

وولعهــا فيــه .. فيصــّدق .. ويطلــب منهــا اللقــاء .. فيــأت اىل املــكان الــذي فيــه مــن حاكــوا لــه املقلــب ! .
 لكــن اغلــب )كذبــات نيســان( العراقيــة تتــوزع بــني مقالــب تحمــل اخبــارا مفزعــة )شــّد حيلــك اخــي .. تــرى الوالــد انطــاك عمــره ، او.. اخــوك .. 
دعمتــه ســيارة وأخــذوه للمستشــفى ، او ارسع ميعــود ... تــرى صــار حريــق مبنطقتكــم ...( ، وأخــرى سياســية تحمــل ايضــا خــرب مــوت مــن يكرهــون ، 
او مفارقــات ال تحصــل مهــام يكــون ! .. فذهــب يب تفكــريي اىل مقاربــة فنتازيــة .. مــاذا لــو اعلــن يف الســبت املوافــق) 1 نيســان(عن تشــكيل حكومــة 

تكنوقــراط مســتقلني ؟ هــل ســتكون حقيقــة ام انهــا كذبــة االول مــن نيســان ؟ .
ــرف ان  ــك ان تع ــامل .. ول ــري املحاصصــات يف كل دول الع ــراق غ ــل ألن املحاصصــة يف الع ــا .. ب ــة نيســان ، ال لتزامنه ــا شــخصيا ســأعتربها كذب ان
املحاصصــة السياســية معمــول بهــا يف االتحــاد االوريب ودول دميقراطيــة ، مــا يعنــي ان املشــكلة ليســت يف )املحاصصــة( ذاتهــا بــل يف آليــة التطبيــق 
ــي –  ــوم االجتامع ــية باملفه ــت سياس ــزاب ليس ــة االح ــراق أن اغلبي ــل يف الع ــو حاص ــا ه ــية ، وم ــل السياس ــادة الكت ــي ق ــتوى وع ــج ومس واملنه
االقتصــادي- الوطنــي بــل هــي تنظيــامت دينيــة مذهبيــة واثنيــة ال متتلــك برامــج وطنيــة ، بقــدر مــا تهمهــا مصالحهــا لدرجــة ان املحاصصــة عندنــا  
كــرت الرقــم القيــايس يف عــدد الــوزارات بــني بلــدان العــامل قياســا بعــدد الســكان ليتقاســموا فيــام بينهــم ثــروة البلــد عــرب حكومــات مــا شــهد 

العــراق يف تاريخــه افســد وأفشــل منهــا .
يذكــر برميــر يف كتابــه )عــام يف العــراق( ان الشــيعة جــاءوا يطالبــون بحقوقهــم وكــذا فعــل الســّنة والكــورد ، وســواء كان هــذا هــو الســبب او ان 
امــريكا كانــت تقصــد اذكاء روح الطائفيــة يف املجتمــع العراقــي ملصالــح اســراتيجية تخــص اعــادة تقســيم الــرشق 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 عــىل مرجعيتــه للنــاس والوطــن .
 ومنطقيــا .. يفــرض بعــد ثــالث جــوالت انتخابيــة ان تتعــزز الحيــاة الدميقراطيــة يف العــراق وترســخ الحريــات وحقــوق املواطنــة ويعــاد احيــاء 
الشــعور باالنتــامء للوطــن .. لكــن مــا حصــل ان املحاصصــة اوصلــت الحــال اىل التفكــري بتقســيم العــراق ، ألن قــادة الكتــل السياســية اســتفردوا 
ــوزارت دويــالت داخــل  ــة وحتــى العشــرية،وصارت ال ــة عــىل اســاس الطائفــة والقومي ــوزارات ومؤسســات الدول بالســلطة لدرجــة انهــم قســموا ال
)دولــة( ال متتلــك مقومــات الدولــة .. وانجبــت نخبــا فاســدة تتقاتــل عــىل مكانــة كل طائفــة وقوميــة وحصتهــا يف املنصــب والــروة ، واشــاعت الفســاد 

الســيايس واملــايل واالداري ، وجــرى تغييــب مفهــوم الوطــن عــىل مــدى ثــالث عــرشة ســنة ! .
 واآلن ، وبعــد ان جنــى العراقيــون البــؤس والشــقاء والفواجــع مــن الذيــن انتخبوهــم صــاروا يطالبــون بانهــاء املحاصصــة السياســية ، اســتقطبها 
مؤخــرا الســيد مقتــدى  الصــدر وانظــم اليــه املدنيــون مبــن فيهــم الشــيوعيون والعلامنيــون ، ليمنــح نفســه )ممثــل الشــعب( وخادمــه ويطالــب 
بتشــكيل حكومــة تكنوقــراط مســتقلة ، وانــه يريــد ثلثاهــا يف األقــل مــن القامئــة التــي اعدتهــا لجنــة قــام هــو بتشــكيلها ، واقرحــت اســامء  هــم مــن 
وجهــة نظرهــا األكفــأ يف البلــد ، مــع ان غالبيتهــم ال ميتلكــون خــربات تخصصيــة ، وبينهــم مــن هــو ليــس معروفــا عــزا البعــض ترشــيحهم اىل عالقــات 
شــخصية ، فيــام الســيد رئيــس الــوزراء لديــه قامئتــان واحــدة متثــل الكتــل وأخــرى اعلــن عنهــا النائــب عــي العــالق يف مداخلتــه بجلســة الربملــان 
)االثنــني 28 آذار( مــن ان العبــادي مســتعد ان يعلــن غــدا حكومــة تكنوقــراط مســتقله ان وافقــت الكتــل السياســية ، مخاطبــا اياهــا بالوجــه بأنهــم 

متشــبثون بوزرائهــم .
 ولنفــرض انــه جــيء باألكفــأ مــن قوائــم : الصــدر ، العبــادي ، الحكيــم ، عــالوي ، املطلــك ، الجبــوري ، .. فهــل مبســتطاع الوزيــر املســتقل ان يقــي 

عــىل محاصصــني  يف داخــل وزارتــه اغرمــوا بالســلطة والجــاه والــروة ؟ ! .
 نعــم .. ان تشــكيل كابينــة جديــدة مطعمــة بتكنوقــراط .. ممكــن .. لكــن ان يقــال ان املحاصصــة انتهــت يف العــراق بأمــان .. فتلــك اقــوى كذبــات 

األول مــن نيســان ! .
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كذبة نيسان .. إن انتهت املحاصصة يف العراق بأمان !
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