
No. 49 Sep. 2016العدد التاسع واألربعني - أيلول  2016

مجلة شهرية يصدرها املنتدى العراقي ملنظامت حقوق اإلنسان

  

العراقي    الديمقراطيالمنتدى
 

 

سنتان عىل جرمية اإلبادة الجامعية بحق أهلنا يف سنجار وسهل نينوى



املنتدى الدميقراطي العراقي
مجلة شهرية

تهتم بشؤون حقوق اإلنسان ونرش 
ثقافة الدميقراطية والقانون

Iraqi Democratic Forum 
 Monthly magazine Interested 

of Human right, Elemente of 

Democracy and Law Culture 

رئيس مجلس اإلدارة

عبد الخالق زنكَنه

 

E-mail :

iraqi_democratic_ forum@yahoo.com

  املنتدى  الدميقراطي  العراقي 

      Iraqi Democratic Forum

2

سنتان عىل جرمية االبادة الجامعية بحق اهلنا 
يف سنجار وسهل نينوى

 دعوة

تدعو أرسة تحرير مجلة املنتدى 

العراقي جمعيات ونشطاء حقوق 

اإلنسان ومنظامت املجتمع املدين 

والقانون لنرش مقاالتهم

 وبحوثهم يف املجلة .

    نســتذكر يف الثالــث والســادس مــن اب 2016  ذكــرى مــرور ســنتني عــىل أرشس  جرميــة ابــادة 
جامعيــة بحــق املكونــات العراقيــة مــن  اإليزيديــني واملســيحيني والرتكــامن والشــبك والكاكائيــني 

وغريهــم  يف اطــراف املوصــل ، حيــث تعرضــوا اىل كــوارث وجرائــم ينــدى لهــا الجبــني .

ــن  ــن ع ــن   بعيدي ــا زال الكثريي ــاً ،  و م ــزف دم ــات  ين ــك  املكون ــرح تل ــا زال ج ــنتان وم    س
بيوتهــم ومل يعــودوا اليهــا رغــم تحريــر ســنجار  ،  ومرتكبــوا الجرائــم طلقــاء لحــد االن ، ومــا زلنــا 
ننتظــر محاكمــة الهاربــني ممــن تركــوا ارض املعركــة  مــن دون أن ينبهــوا الســاكنني مــن االبريــاء 
العــزل للخطــر ،  فــام زالــت الحكومــة العراقيــة وحكومــة اقليــم كوردســتان واملجتمــع الــدويل 

يحاولــون جهــد امكاناتهــم إلعــادة العوائــل املهجــرة واعــادة بنــاء املناطــق املحــررة  .

    ســنتان اســتبيحت فيهــا كل مكونــات محافظــة نينــوى ، والجميــع يعلــم أن االمــم املتحــدة 
ــة  ــادة الجامعي ــروا باإلب ــوا واق ــريكا اعرتف ــة وام ــدول االوروبي ــن ال ــري م ــاد االورويب وكث واالتح
ــل  ــا  ، لع ــة واثاره ــو الكارث ــرى ملح ــرية أخ ــات كث ــى واجب ــن تبق ــيحيني ، ولك ــني واملس لإليزيدي
أولهــا توثيــق املواقــف والوقائــع وتســليمها إىل املحكمــة الدوليــة يف الهــاي التخــاذ اإلجــراءات 
ــات  ــي اُرتُكبــت بحــق املكون ــة الت ــادة الجامعي ــم االب ــه مــن جرائ يف ضــوء إقــرار مــا جــرى كون
العراقيــة... وإذا كان ذلــك يتطلــب وقتــا وجهــدا فــإن الجراحــات الفاغــرة ال ميكــن أن تبقــى يف 
انتظــار روتــني املكاتــب البريوقراطيــة والقــرارات ، بــل يجــب بــذل مــا ينبغــي لحســم املوقــف 

ــات لهــا . ــد مــن التداعي ــه مبزي ــل أن نجاب ومعالجــة الجراحــات قب

   مــن كل هــذا ويف ضوئــه ، نطالــب نحــن أعضــاء املنتــدى العراقــي ملنظــامت حقــوق االنســان 
الحكومــة االتحاديــة وحكومــة اقليم كوردســتان ونناشــد الجهــات الدوليــة واالقليميــة واملنظامت 

العامليــة العاملــة يف حقــل االغاثــة والدفــاع عــن حقــوق االنســان باملطالــب التاليــة : -

1. تكثيــف الجهــود لحســم قضيــة انقــاذ النســاء اإليزيديــات واملســيحيات وغريهــن املختطفــات 
املتواجــدات تحــت ســياط العبوديــة للجالديــن الدواعــش ، وإحالــة املتهمــني بجرميــة اســرتقاق 
النســاء وانتهــاك كرامتهــن إىل إجــراءات محاســبة لداعــش اإلرهابيــة وإيقــاع أقــى العقوبــات 

التــي وضعــت لجرائــم ضــد االنســانية .

2. اســتكامل أوجــه رعايــة النازحــني مبواصلــة العمــل مــن أجــل حــل ازماتهــم املأســاوية ومعالجــة 
مشــكالتهم يف مخيامتهــم وتوفــري الــرشوط واملســتلزمات والخدمــات االنســانية والصحيــة 
والتعليميــة الرضوريــة لهــم  ،  والبــد كذلــك مــن املبــارشة يف إعادتهــم اىل ديارهــم وتعويضهــم 
ــة  ــة والدولي ــالت الوطني ــتمرار يف الحم ــة ، واالس ــة واملعنوي ــائر املادي ــن الخس ــادل ع ــكل ع بش
مــن أجــل توفــري تلــك الحاميــة الالزمــة ملناطقهــم  حتــى زوال الخطــر متامــا ، مــع ضــامن إعــادة 

تأهيــل تلــك املناطــق يف بناهــا التحتيــة وبــكل مــا يوفــر ســالمة إعادتهــم الطوعيــة إليهــا .
3.  ينبغــي تعزيــز الجهــود يف توفــري الرعايــة النفســية والصحيــة الخاصــة باملختطفــات الــاليت تــم 
ــة  ــز تأهيلي انقاذهــن وعودتهــن اىل احضــان عوائلهــن مــن خــالل برامــج نفســية خاصــة ومراك
ــم ،  ــا لعالجه ــا وغريه ــية يف اوروب ــة النفس ــز التأهيلي ــع املراك ــيق م ــك او التنس ــة بذل متخصص

إضافــة إىل معالجــة األطفــال الذيــن تعرضــوا للصدمــات النفســية والعصبيــة .
4.  نطالــب الجهــات املختصــة يف الحكومــة االتحاديــة وحكومــة إقليــم كوردســتان حســم 
موضــوع الجاهزيــة لتحريــر محافظــة نينــوى واتخــاذ قــرار الســقف الزمنــي األنجــع الســتعادة 
ــي اســتمرار  ــل ،  فاســتمرار االســتباحة يعن ــني الدواعــش بالكام ــة مــن االرهابي املناطــق  املحتل
االســتغالل الهمجــي ومنطــق االســتعباد واإلذالل وإعــادة إنتــاج عنــارص الجرميــة وترســيخ 

ــا . ــا ومخاطره تهديداته
5. نطالــب مبناســبة الذكــرى الثانيــة للجرميــة ، كل الجهــات املحليــة والدوليــة باتخــاذ اإلجــراءات 
الكفيلــة مبحــو آثــار تلــك الجرميــة التــي نؤكــد عــىل طابعهــا كونهــا مــن جرائــم اإلبــادة الجامعيــة 
والتطهــري العرقــي والتغيــري الدميغــرايف الــذي وقــع زوراً بحــق املكونــات باســم اإلســالم ، مؤكديــن 

املطالبــة أيضــا بتحريــك هــذه القضيــة يف داخــل اروقــة املحكمــة الدوليــة يف الهــاي .
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حيــاة  تتعطــل  أال 
ــاس غــري املعنيــني  الن
بالطقــوس والشــعائر 
الشــيعية يك ال تتطور 
مشــاعر  لديهــم 
معاديــة لآلخريــن ، 
وظيفــة الدولــة هــي 

حاميــة مصالــح وحريــات املواطنــني جميعــاً 
وليــس رشيحــة واحــدة منهــم .

تتصــدى  أن  هــي  الدينيــة  املعالجــات 
املرجعيــات الدينيــة املؤثــرة لــكل املتطرفــني 
واملتاجريــن بالديــن واملتجاوزيــن عــىل اآلخرين 
األخالقيــة  املعايــري  للمؤمنــني  توضــح  وأن 
االجتامعــي  للســلوك  الدينيــة  والضوابــط 
ــاس،  ــات الن ــىل حري ــاوز ع ــدم التج ورضورة ع
ألن ذلــك ســيؤجج العــداء بينهــم وهــذا ال 
يســاعد عــىل خلــق الوئــام االجتامعــي املطلــوب 
لرتســيخ دعائــم الدولــة واالســتقرار االقتصــادي 
والســيايس ، أمــا املعالجــات السياســية فتحتــم 
عــىل األحــزاب أن تلفــظ مــن صفوفهــا كل 
ــارة  مــن يســعى إىل االســتفادة سياســياً مــن إث
أن  يجــب   ، والعنرصيــة  الطائفيــة  التفرقــة 
ــاء  ــتوى بن ــيايس إىل مس ــاب الس ــي الخط يرتق
ــة السياســية املكتســبة  ــة وإال فــإن الحري الدول
يتحقــق  مل  إن  طويــالً  تــدوم  لــن  حديثــاً 

االســتقرار والوئــام .

تنشــط  أن  تتطلــب  االجتامعيــة  املعالجــة 
ــي  ــاالت الت ــدين يف املج ــع امل ــامت املجتم منظ
أهملتهــا الحكومــة ، وخصوصــا توعيــة املجتمــع 
حــول قضايــا األمــن والصحــة والتعليــم والبيئــة 
ــع،  ــرأة يف املجتم ــع امل ــان ووض ــوق اإلنس وحق
هنــاك دور مهــم للدولــة وهــو دعــم منظــامت 
مــن  تتمكــن  يك  الفاعلــة  املــدين  املجتمــع 
ــم  ــاس وحثه ــة الن ــا يف توعي ــالع بدوره االضط
عــىل االنخــراط يف خدمــة الصالــح العــام وليــس 
االنكفــاء عــىل املصالــح الخاصة فقــط، فاملجتمع 
يحتــاج ألن يتكامــل مــع الدولــة مــن أجــل 
خدمــة أعضائــه يف الحقــول التــي تعجــز الدولــة 
عــن رعايتهــا ، قــد يجــد البعــض مفاضلــة بــني 
ــات، ولكــن كل املســائل أعــاله مهمــة ،  األولوي
ــف  ــا أن نتوق ــكلة م ــة مش ــب معالج وال تتطل
عــن العمــل لحــل األخــرى ، هنــاك نزعــة عامــة 
يف املجتمــع وهــي أن عــىل الدولــة أن تضطلــع 
يف كل يشء لكــن عــىل طالئــع املجتمــع أن تبادر 
ــكها  ــة ومتاس ــتقرار الدول ــل اس ــن أج ــل م للعم
ــام نظــام دميوقراطــي  ألن هــذا هــو أســاس قي

ــع . يخــدم الجمي

العراق : ال دميوقراطية من دون دولة مستقرة

أول رشط مــن رشوط رســوخ الدميوقراطيــة 
ــا  ــون فيه ــكة وأال يك ــة متامس ــود دول ــو وج ه
رشيحــة كبــرية من الســكان تشــعر باالنتــامء إىل 
دولــة أو ثقافــة أخــرى غــري تلــك الســائدة فيهــا، 
خصوصــاً إن كانــت تســعى لالنفصــال عــن تلــك 
الدولــة ، الدميوقراطيــة بحاجــة إىل دولــة، فــإن 
ــمة  ــا منقس ــة ومجتمعاتن ــا مهلهل ــت دولن كان
التاريخــي  التعصــب  ريــاح  بهــا  وتعصــف 
ــاء  ــبل بن ــن س ــث ع ــا أن نبح ــي، فعلين والدين
ــة أوالً وأن نبلــور هويــة وطنيــة مشــرتكة  الدول
ــي، ألن  ــام دميوقراط ــة نظ ــري بإقام ــل التفك قب
ــاله.  ــرشط أع ــر ال ــح إال بتواف ــن ينج ــري ل األخ
وليــس صدفــة أن حــواىل ثلثــي ســكان العــامل ال 
يعيشــون يف ظــل نظــام دميوقراطــي حتــى مــع 

ــة . ــة الدميوقراطي ــىل أهمي ــامع ع ــود إج وج

الدميوقراطيــة اإلســبانية مل ترتســخ إال بعــد 
أن متكنــت األحــزاب السياســية مــن ترســيخ 
الدولــة وحــل مشــكلتي الباســك وكاتالونيــا، 
انقســمت  أن  بعــد  إال  تســتقر  مل  وســويرسا 
إىل كانتونــات جغرافيــة ثــم متكنــت مبــرور 
الزمــن مــن تطويــر هويــة وطنيــة جامعــة عــر 
إقامــة دولــة القانــون التــي أشــعرت املواطنــني 
املختلفــني عرقيــاً وثقافيــاً بأنهــم متســاوون، 
بلجيــكا هــي األخــرى مل تســتقر إال بعــد أن 
حلــت املشــكلة القوميــة لســكانها الفالميــني 
عندمــا أقامــت دولــة لــكل البلجيكيــني ، الــدول 
املتامســكة عرقيــاً ودينيــاً قليلــة يف العــامل ، وقــد 
تكــون فرنســا إحــدى هــذه الــدول ، لكنهــا مــع 
ــيوها  ــذل سياس ــد أن ب ــتقر إال بع ــك مل تس ذل
ــرز  ــي وب ــرية لدعــم التامســك الوطن جهــوداً كب
فيهــا زعيــم مبواصفــات اســتثنائية ، وهــو شــارل 
ديغــول، الــذي أرىس دعائــم اســتقرارها ، وهــي 
ميــزة غــري متوافــرة يف العــراق ورمبــا لــن تتوافــر 

ــتقبالً . مس

ــا  ــراق، فإنن ــري يف الع ــا يج ــا إىل م ــو نظرن ل
النظــام  ترســيخ  نحــو  يتجــه  ال  أنــه  نــرى 
الدميوقراطــي ، وإن تفهمنــا ســبب االنقســامات 
ــكرة  ــإن عس ــة، ف ــة والطائفي ــية واإلثني السياس
املجتمــع ســتبقى عقبــة يف طريــق اســتقرار 
ــرز  ــداً ســوف ت ــة ، املشــكلة األكــر تعقي الدول
بعــد القضــاء عــىل داعــش، خصوصــاً مــع شــحة 
مــوارد الدولــة وعــدم متكنهــا مــن تطويــر بديــل 
ــيات  ــن املليش ــري م ــدد كب ــود ع ــط، ووج للنف
التــي انتعشــت بعــد ســيطرة داعــش عــىل 
مســاحات مــن العــراق ، كان تشــكيل تلــك 
املليشــيات ســهالً مــع وجــود املــرر، وهــو صــد 
ــش عــىل  ــدرة الجي الخطــر اإلرهــايب ، وعــدم ق
ــهالً إن مل  ــون س ــن يك ــا ل ــن تفكيكه ــك، لك ذل

ــادة  ــة إلع ــية والديني ــود السياس ــر الجه تتضاف
ــران  ــل 10 حزي ــه قب ــت علي ــا كان ــور إىل م األم
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موقــف إقليــم كردســتان ســيبقى عائقــاً أمــام 
متاســك الدولــة العراقيــة ، خصوصــاً مــع تصميم 
الكــرد عــىل إعالن الدولــة يف أول فرصة ســانحة. 
لذلــك يجــب أن يكــون حــل املشــكلة الكرديــة 
ــد دحــر داعــش،  ــات بع يف أعــىل ســلم األولوي
لكــن حلهــا لــن يكــون ســهالً وإن أراد العراقيون 
ذلــك، مبــن فيهــم األكــراد ، فالتوازنــات الدوليــة 
واإلقليميــة قــد متنــع قيــام الدولــة الكرديــة، مــا 

يعنــي اســتمرار ضعــف الدولــة .

ــي  ــام الطائف ــي االنقس ــرى ه ــكلة األخ املش
العــريب ، وعــىل رغــم تراجــع االحتقــان وتحســن 
ــادي  ــويل العب ــذ ت ــني من ــني الطائفت ــواء ب األج
الســلطة حتــى اآلن ، وهــذه تحســب ألســلوبه 
التصالحــي يف الحكــم، فــإن اســتمرار الجامعــات 
الشــيعة  املدنيــني  اســتهداف  يف  اإلرهابيــة 
ســيخلق أجــواء غــري وديــة بــني الطائفتــني مــع 
معرفــة النــاس جميعــاً باألهــداف الكامنــة وراء 
هــذا االســتهداف ، الجــرح الــذي خلفتــه محرقة 
الكــرادة عشــية العيــد والتــي راح ضحيتهــا أكــر 
مــن ثالمثئــة شــاب وشــابة، مــا زال نازفــاً، لكــن 
ــني  ــد جمعــت العراقي ــة البشــعة ق ــك املحرق تل
ــارت  ــم وأث ــاس معه ــف الن ــتقطبت تعاط واس
ــن  ــا زاد م ــداً م ــنة تحدي ــري الس ــخط جامه س
ــة  ــيعجل يف نهاي ــذا س ــي، وه ــك الوطن التامس
الجامعــات اإلرهابيــة ، لكــن املشــكلة الطائفيــة 
تحتــاج إىل معالجــات جذريــة، إجرائيــة ودينيــة 

ــة . ــية واجتامعي وسياس

بواجــب  تتعلــق  اإلجرائيــة  املعالجــات 
الســلطات بعــدم الســامح بتعطيــل الحيــاة 
لبقيــة العراقيــني يف املناســبات الشــيعية الكثرية، 
كــام يحصــل منــذ 2003 حتــى اآلن. إغــالق 
ــم يف  ــب الخي ــدوام ونص ــل ال ــوارع وتعطي الش
الشــوارع التجاريــة وإغــالق خطــوط املواصــالت 
ــار  ــل نه ــوت لي ــرات الص ــالق مك ــة وإط العام
وإغــالق  الســكنية  واألحيــاء  الشــوارع  يف 
وأماكــن  والنــوادي  واملتنزهــات  الحدائــق 
الشــباب وتعطيــل  عــىل  والتضييــق  الرتفيــه 
الحيــاة بشــكل عــام يزيــد ســخط النــاس ضــد 
ــة  ــداء والفرق ــج الع ــذا يؤج ــا وه ــببني به املتس
شــبه  الحيــاة  مــن  ويجعــل  املواطنــني  بــني 
ــع  ــون لجمي ــب أن تك ــة يج ــتحيلة ، الحري مس
رشائــح املجتمــع ، وليــس لرشيحــة واحــدة، 
وهــي ال تعنــي التعــدي عــىل حقــوق وحريــات 
ــة الفــرد أو الجامعــة تتوقــف  ــن ، فحري اآلخري
عنــد حــدود حريــة اآلخريــن، لذلــك يجــب 

حميد الكفاين
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تيــارات  تغعــل 
ــية  ــة السياس الطائفي
التــي تتحــدث عــن 
شــكليا  الحقــوق 
فيــام ترفــض بجوهــر 
ومبادئهــا  فلســفتها 
ــان  ــوق إنس ــة حق أي

مــام تــم تثبيتــه يف املعاهــدات واالتفاقــات 
ويف  الــدويل  اإلنســاين  القانــون  ويف  الدوليــة 

… اإلنســان  لحقــوق  العاملــي  اإلعــالن 

ــواء  ــة س ــل جغرافي ــر لعوام ــظي اآلخ والتش
ــرايف  ــم الجغ ــر والحج ــد دول املهج ــا تباع منه
ــكالية  ــراف وإلش ــة األط ــة املرتامي ــري للدول الكب
بغــداد  مثلــام  مبحافظــة  الســكاين  الحجــم 
العاصمــة وحــال االنقساســامت عــىل كانتونــات 
وتطلعــات أقلمــة انفصاليــة بــني محافظــات 
الجنــوب والوســط التــي يؤكــد املنطــق وحدتهــا 
ــن  ــني م ــن املتحكم ــه م ــاد إلي ــا تُق ــالف م بخ

ــة .. ــرب الطائفي ــامء الح زع

ــا لبعــض النشــطاء ووجــود  إن وجــود كارزم
مــن يلتــف حولهــم واعتــامد املنظمــة عــىل 
حيويــة قيادتهــا وتأسيســها ســبب مــن اســباب 
بهــذه  التشــكيل  بقــاء  ويعــزز   ، التشــظي 
الطريقــة ال الــرضورة ولكنــه الحــذر مــن اآلخــر 
ــة .. ــل هنيه ــه قبي ــا إلي ــذي أرشن ــام ال واالنقس

عــىل الرغــم مــن ذلــك جــرت محــاوالت 
توحيــد عــىل خلفيــة وحــدة الفلســفة التنويريــة 
النــاس  مصالــح  مــن  االقــرتاب  قبيــل  مــن 
وحاجاتهــم والتعبــري عنهــا والعمــل والتضحيــة 
مــن أجــل تلبيــة الحاجــات واملطالــب .. إال 
أن تلــك املحــاوالت ظلــت تصطــدم بعــرات 
بعضهــا عــىل هامشــيته وشــكليته متــرتس بوجــه 

ــط . ــيقي( فق ــو )التنس ــد ول التوحي

وبقيــت  التنســيق  محــاوالت  وفشــلت 
املنظــامت الحقوقيــة مجــرد مجموعــات صغــرية 
ــبب  ــي بس ــا الحقيق ــؤدي دوره ــة ال ت منفصم
الضوائــق والضغــوط املختلفــة مــام ال ميكــن 
لغــري توحيــد الجهــود لحلــه والتوصــل لخطــوة 

الحركة الحقوقية العراقية بني التشظي ومحاوالت التوحيد

يف  العراقيــة  الحقوقيــة  الحركــة  انبثقــت 
مــّر  مرحلــة  كل  بســامت  مختلفــة  ظــروف 
ــات األوىل  ــكلت النوات ــد تش ــن .. فق ــا الوط به
مبنظــامت وجمعيــات مهنيــة تتحــدث عــن 
ــب  ــة بحس ــات املهني ــات والقطاع ــوق الفئ حق
ــات القــرن املنــرصم ومــا تالهــا..  ــع عرشين طاب
وبــرزت أشــكال عمــل حقوقــي فئــوي متخصص 
بــني الفينــة واألخــرى فضــال عــن تشــكيالت 
ــر  ــق األم ــدر تعل ــة بق ــكل الدول ــمية يف هي رس
بخضــوع آليــات العمــل القضــايئ ، وإن بحــدود 
ضيقــة، ملطالــب حقوقيــة كوجــود املحامــي 
ــرضورة  ــس بال ــو لي ــي وه ــي النوع ودوره املهن
ــارة  ــه إش ــا ولكن ــه هن ــث عن ــد الحدي ــا نري م

إلشــكالية بعينهــا …

يف  ترتكــب  كانــت  املتعاقبــة  فالحكومــات 
تحكمــت  اســتغاللية  طبقــات  متثيــل  ضــوء 
باملشــهد العــام كــام متثيــل االقطــاع ومــا يشــبه 
ــا  ــة والنظــام الرأســاميل املشــوه عندن الرجوازي
ــع  ــتبدادية وطاب ــات االس ــوج الحكوم ــى ول حت
الســلطة الــذي اغتــال أي مجــال للعمــل العــام 

ــي . ــل الحقوق ــه العم ومن

ــن  ــتقلة ع ــة مس ــامت حقوقي إّن والدة منظ
وموازيــة  لــه  رديفــة  أو  الســيايس  العمــل 
لجهــوده كــام فعلــت قــوى اليســار الدميوقراطي 
بتشــكيلها تلــك املنظــامت والجمعيــات تفعيــال 
ــاع  ــؤولية الدف ــال ملس ــي وتحم ــل التخص للعم
ــة(  ــرأة العراقي ــة امل ــرأة )رابط ــوق امل ــن حق ع
ــكل  ــواء بش ــود س ــد عق ــد بع ــام ُولِ ــا م وغريه
رسّي يف داخــل الوطــن أم يف املهجــر حيــث 

ــرار … ــايف االضط من

الرئيســة مــن وجــود نشــطاء  الفكــرة  إن 
ــة  ــدم كفاي ــد يف ع ــة تتجس ــامت حقوقي ومنظ
ــد  ــل الب ــام ب العمــل الســيايس واملجتمعــي الع
مــن وجــود عمــل تخصــي يعنــى بالدفــاع عــن 
حقــوق اإلنســان يف ظــروف النظــام االســتبدادي 
مــن جهــة ومــا أعقبــه مــن نظــام مافيــوي 
كــرّس الطابــع الكلبتوقراطــي الطائفــي بــكل 
ــة للمفســدين  ــا تضمــن مــن ظواهــر مافيوي م

وميليشــاوية للبلطجيــة واإلرهابيــني .

تنظيــم  إىل  كــر  نشــطاء  توجــه  وهكــذا 
تظهــر  أن  الطبيعــي  مــن  وكان   ، جهودهــم 
جمعيــات ومنظــامت صغــرية بتعــدد املنــايف 
املوجــودة  الجاليــات  وبحجــم  وتباعدهــا 
وبوجــود النشــطاء أنفســهم وبوجــود وعــي 
تشــكيل تلــك التنظيــامت .. وفضــال عــن ذلــك 
كانــت الحــركات الحزبيــة تتســابق لتشــكيل 
للظهــور  مبحاولــة  تخصصيــة  تنظيــامت 
ــة  ــة فعلي ــات كغاي ــط الجالي ــل يف وس وللتغلغ

التشــكيالت.. تلــك  ملثــل 

الوقــوف عــىل قدميــه هــو  اســتطاع  مــا 
تشــكيل مدعــوم مــن قــوى سياســية وإذا كانــت 
الحركــة الحقوقيــة قــد اســتطاعت أن تتخذ قرار 
االســتقاللية عــن الحكومــات نتيجــة االنفصــام 
ــني  ــوق وب ــن الحق ــاع ع ــة الدف ــني قضي ــام ب الت
اســتغالل اإلنســان وســلبه حقوقــه فإنهــا مل 
تســتطع التخلــص مــن تدخــالت ورمبــا ســطوة 
وهيمنــة مــن جهــات حزبيــة عــىل الحــراك 
الحقوقــي كرمــا شــّل تلــك الجمعيــات ووضعهــا 

ــا … ــد فعلي ــد التجمي قي

إمكانــات  يتطلــب  نشــاط حقوقــي  فــأي 
ــا  ــي محكوم ــذي بق ــر ال ــة األم ــة ومادي برشي
ــص  ــا يخ ــة ومب ــية الحزبي ــخصيات السياس بالش
تنظيــامت تتبــع لهــا مــن بوابــة عالقــة عضويــة 
باالنتســاب ، وصــار عــىل بعــض الجمعيــات 
إضافــة إىل عوامــل أخــرى الخضــوع لعامــل 
يف  ورفاقــه  املعنــي  الحــزب  وقــرار  التبعيــة 
ــرات  ــد املؤمت ــل عق ــن قبي ــطة م ــه األنش توجي
ــود .. ــا عق ــنوات ورمب ــدى س ــىل م ــة ع املؤجل

ونفــس الحركــة السياســية وتيارهــا بــات فيــه 
أكــر مــن تشــكيل بحســب الطابــع الشــليل 
الخالفــات  ظواهــر  مــع  بخاصــة  املهيمــن 
الشــخصية واحتامئهــا بالشــللية يف تبنــي توجــه 
بــدال  وبالنتيجــة  أو جمعيــة …  أو منظمــة 
ــد واحــد  ــات يف بل ــد تصــري الجمعي مــن التوحي

ــا ! . ــدد منه ــني ع ــظية ب متش

إن التعــدد والتشــظي األول فرضتــه التبعيــة 
الحزبيــة لتيــارات مختلفــة متناقضــة وملتاجــرة 
كــام  الحقوقــي  بالحــراك  األطــراف  بعــض 

د. تيسري عبد الجبار اآللويس
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نوعيــة تفّعــل النشــاط الحقوقــي .

أن  عــىل  الشــخصيات  بعــض  حــرص  إن 
تبقــى يف املقدمــة حتــى لــو كان انطالقــا مــن 
ــليمه  ــع تس ــار ومن ــط املس ــىل ضب ــرص ع الح
لقــوى ليســت حقوقيــة وظواهــر الشــللية 
والتمــزق والتناحــر هــي قضيــة مســتفحلة وال 
ميكننــا الرتحيــب بإيجابيــة التعــدد والتنــوع يف 

ــة .. ــة الحقوقي ــامت الحرك تنظي

رمبــا كان هــذا التعــدد يف مطلــع القــرن 
املــايض و \ أو يف منتصفــه ونهايتــه مقبــول 
الحركــة  نشــوء  مرحلــة  بســبب  موضوعيــا 
الحقوقيــة وبســبب مــن أهميــة التنــوع يف 
األداء ويف االقــرتاب مــن الفئــات العريضــة 
ــدة  ــروف الجدي ــك يف الظ ــن ذل ــا لك مجتمعي
ومبرحلتنــا القامئــة ال يعــر عــن هذا االســتدعاء 
اإليجــايب بقــدر مــا يعــر عــن تفاصيــل نقيضــة 

ــو . ــا للت ــا إليه أرشن

عــىل قــادة الحركــة الحقوقيــة مــن النشــطاء 
مهــام  ومــن  العمــل  مــن  ينســحبوا  أال 
ــبب أو  ــذا الس ــري له ــل التأث ــم وإن ق تنتظره
ــل  ــىل ثق ــة ع ــم املحافظ ــن امله ــن م ذاك ولك
ــو  ــارك نح ــه الح ــم يف توجي ــر بوجوده منتظ
ــا ، وعــىل  ــة فعلي ــه االحق ــد متســك مببادئ مزي
قــادة املنظــامت الحقوقيــة أن يتخلــوا عــن 
التملــك وهــو مــا يشــمل )بعضهــم(  روح 
ــس أو  ــة الرئي ــدي ملهم ــن التص ــوا ع وأن يتخل
الســكرتري األبــدي ملجــرد الــدور املميــز الــذي 
ــك . ــة أو تل ــذه املنظم ــيس ه ــوه يف تأس لعب

إن تخليهــم عــن الصــدارة ال يعنــي تخليهــم 
عــن التفعيــل بحيويــة ونشــاط وعــن صلتهــم 
يعنــي  بــل  الجمعيــات  بأنشــطة  املبــارشة 
حــراكا ســليام يف بنــى قيــادات تلــك املنظــامت 
ويف الدفــع باتجــاه وقــف التمــرتس خلــف 
فــرد أو شــلة أو جامعــة وتيارهــا … ومــن 
ثــم فســيكون ذلــك فرصــة إلطــالق مبــادرات 
ــادة  ــدم إع ــا يخ ــد مب ــا التوحي ــيق ورمب التنس
هيكلــة تنظيميــة ناضجــة تجســد نقلــة نوعيــة 

ــي . ــي الحقوق ــل املؤس يف العم

وهكــذا ســتظهر عمليــة برمجــة موضوعيــة 
تقــرأ الواقــع وتســتجيب ملتطلباتــه وحاجــات 
املرحلــة والنــاس فيهــا ، وســتظهر أنشــطة 
ــط  ــدرات الضغ ــري يف ق ــة وتأث ــقة بفعالي منس

بخــالف ظــروف  الحقــوق  لصالــح  األنجــع 
ــد  ــذي نج ــظي ال ــزق أو التش ــتت والتم التش
ــون  ــة ال يوقع ــذه املنظم ــبي ه ــه أن منتس في
ــى  ــرى حت ــامت أخ ــا منظ ــادر به ــالت تب حم
لــو كانــوا مــن نفــس التيــار وإن شــاركوا فيهــا 
ــر  ــوا النظ ــا ويغض ــا فردي ــيكتفوا بتوقيعه فس

ــم .. ــم األه ــرص الدع ــن ف ع

قــدرات النــرش وإعــالم التجمعــات الصغــرية 
منظمــة  قــدرات  إىل  ترقــى  ال  املتشــظية 
حقوقيــة أو حركــة حقوقيــة موحــدة تســتطيع 

ــرى .. ــة أو أخ ــول قضي ــة ح ــع الكلم جم

بتقديــم  تســمح  ال  التمــزق  وظاهــرة 
إىل  ومســتندة  ممنهجــة  نوعيــة  دراســات 
مصــادر رصــد واقعيــة مهمــة ووافيــة .. كام أن 
الظاهــرة تحــد مــن فــرص تبنــي اإلحصــاءات 
ــة  ــاكات بجدي ــريات واالنته ــد املتغ األدق ورص

وشــمولية مناســبة ..

تشــكيل  ظاهــرة  إشــكال  أخطــر  إن 

ــت تجــري اســتجابة  ــة مازال تنظيــامت حقوقي

لرغبــات ومبــادرات محليــة ضيقــة تســتند 

إىل الجهــد الفــردي لشــخصية أو ملجموعــة 

أفــراد بينــام مطلــوب االرتقــاء بالوعــي باتجــاه 

ــار  ــامت بإط ــع املنظ ــي يجم ــتو حقيق منفيس

السياســية  نظريتهــا  لهــا  حقوقيــة  حركــة 

واســتقالليتها التنظيميــة وثقافتهــا املنتميــة 

لقضايــا حقــوق اإلنســان ال لتطلعــات حــركات 

وقــوى وشــخصيات يف كســب قطــاع بالطريقــة 

تصويتيــة انتخابيــة ضيقــة األفــق ! .

إن نــدايئ اليــوم للحركــة الحقوقيــة العراقيــة 

االقــرتان  حــال  يتجــاوز  ملؤمتــر  تدعــو  أن 

بشــخصيات وبعــدد بعينــه مــن املنظــامت 

ــان  ــوء بي ــامل يف ض ــالن ش ــىل إع ــح ع وينفت

ببصــرية  الحقوقــي  الوضــع  يقــرأ  للحركــة 

الحقوقــي املتمــرس ال الدخيــل ، ويف البــالد 

ــا  ــات له ــخصيات وقام ــة ش ــا الحقوقي وحركته

عمقهــا وتأثريهــا ومنظــامت لهــا تاريخهــا لكــن 

ــز أو  ــن ذاك الرتكي ــص م ــب التخل ــر يتطل األم

بكلمــة أدق االنغــالق عــىل الــذات بحــدود 

مــا  بــكل  الصداقيــة  وعالقاتهــا  شــخصيات 

تحملــه مــن طابــع مشــخصن ومــن احتدامــات 

وأثقــال ..

ــا لعقــد مؤمتــر  ــودي اإلشــارة إىل أن توجه ب
لعــدد مــن منظــامت حقــوق اإلنســان وال 
أشــري إليــه ال مــن قريــب وال مــن بعيــد بقــدر 
مــا أشــري إىل أن بــالدا عمقهــا الحضــاري ميثــل 
مهــد الــرتاث اإلنســاين ويف عرصنــا بــات عمــره 
تتفكــر وتتدبــر  القــرن يتطلــب أن  حــوايل 
وتعمــل مــن أجــل جهــد نوعــي أبعد وأشــمل..

منظــامت  بــني  لقــاء  أي  ســيكون  رمبــا 
مبرحلــة  النوعــي  للتحــول  بدايــة  حقوقيــة 
الحقــة .. عــىل أننــا نبقــى بحاجــة لنــزع فتيــل 
املواقــف الخاصــة أو الشــخصية ، وأن نبحــث 
ــا  ــل محــارصة قراراتن ــة قب ــم موضوعي عــن قي
باملحــدود الــذايت وأن نتطلــع إىل انفتــاح عــىل 

ــدث .. ــتوى الح ــي مبس ــي نوع ــل حقوق عم

ــم ال  ــي بحج ــتالب حقوق ــراق اس ــي الع فف
ــدان يف  يوجــد إال يف أتعــس أو آخــر عــرشة بل
ــدان  ــا فالفقــر جــاوز مــداه عــرشات البل عاملن
غــري ذات ثــروة والبطالــة واالتجــار بالبــرش 
وتجــارة الجنــس بالنســاء واألطفــال أصبحــت 
بحجــم اجــرت إلينــا ســوق النخاسســة مــن 
مجاهــل ومغــاور التاريــخ فضــال عــن ماليــني 
النازحــني واملهجريــن واالنهيــار الشــامل يف 
الصحــة والتعليــم والخدمــات مــع بلطجــة 
جهــارا نهــارا وتقتيــل واغتيــال بــل جرائــم 
غبــادة جامعيــة وجرائــم ضــد اإلنســانية مــن 

ــات … ــاب وامنهــاك بــكل االتجاه اغتص

تتمــك مجموعــات وشــلل ميــي  أفهــل 
بعضهــا نفســه منظــامت حقوقيــة أن تتصــدى 

ــو ! ؟ . ــا للت ــا به ــي مررن ــر الت للظواه

ــوق اإلنســان  ــة حق ــا الناشــطون يف حرك أيه
العراقيــة، كونــوا بقــدر املســؤولية والوعــي 
والحــرص عــىل التحــول النوعــي بجهودكــم 
ــة  ــدا واملســتقلة والنزيه ــا تحدي ــة منه املخصل

ــات .. ــآرب والغاي ــن امل ــة م الخالي

جديــة  باســتجابة  بحــق  نكــون  عندهــا 
ــة  ــا … وتحي ــا جميع ــر من ــا يُنتظ ــؤولة مل مس
املضحيــات  والناشــطني  الناشــطات  لــكل 
ــى  ــة أرق ــة حقوقي ــل حرك ــن أج ــني م واملضح
مــن االنحســار والتحــدد والرتاجــع بــل أدخــل 
ــم  ــه بحج ــي أن ــعٍ ، ثقت ــو جم ــدم نح يف التق

نوعــي كبــري …
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املتابــع لوجهــات نظــر املختصــني يف القانــون 
الــدويل يجــد ذلــك التبايــن واالختــالف يف التوصــل 
اىل تعريــف شــامل لحــق تقريــر املصــري ، إال أن 
حريــة اإلرادة  تبقــى هــي القاســم املشــرتك يف 

جميــع اآلراء . 

ــا  ــه )) حــق شــعب م ــاء أن ــرى بعــض الفقه و ي
ــش  ــذي يرغــب العي ــار شــكل الحكــم ال يف أن يخت
ــه والســيادة التــي يريــد االنتــامء إليهــا ((  ،  يف ظلّ
وهــذا الحــق هــو جــزء أســايس والميكــن فصلــه عــن 
ــاديء العامــة لحقــوق اإلنســان ، وهــذا الحــق  املب
أيضــا نتيجــة التضحيــات واملخاضــات التــي ناضلــت 
مــن اجلهــا الشــعوب املســلوبة أإلرادة واملضطهــدة، 
والتــي ســطرت يف ســبيلها املالحــم والتضحيــات عــر 
ــن  ــانية ، م ــرية اإلنس ــالل املس ــل  خ ــا الطوي نضاله
أجــل اإلقــرار بهــذا الحــق  ، بديــال عــن االســتعامر  
ــىل  ــة ع ــة برشي ــيطرة مجموع ــن س ــة ، وع والهيمن

ــأي شــكل كان . مجموعــة أخــرى ب

ــع  ــد م ــري ول ــر املص ــق تقري ــول ان ح ــن الق ميك
الثــورة الفرنســية وحــروب االســتقالل األمريكيــة ، 
اال انــه مل يتمكــن مــن الظهــور كحــق دويل معــرتف 
بــه اال بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة  ، خــالل فــرتة 
ــدول الواقعــة  ــا ال حــروب االســتقالل التــي خاضته

تحــت االســتعامر  ضــد الــدول املســتعِمرة . 

ــاء  ــد مــن فقه ــات نظــر العدي ــن وجه  وأذ تتباي
ــذا  ــامل له ــف ش ــاد تعري ــدويل يف أيج ــون ال القان
الحــق  واملوقــف منــه determination self ، مــع 
أن تقريــر املصــري اقــرتن منــذ القــرن الســابع عــرش 
بتعبــري حريــة اإلرادة free will ،  ومــع ذلــك يــرى 
بعــض الفقهــاء أن مــن املمكــن أن يكــون التعريــف 
الــوارد  أعــاله  تعريفــا قريبــا مــن املعــاين األساســية 

لهــذا الحــق .

وجــاء يف قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة 
املرقــم 1514 يف 14/كانــون األول / 1960 حــول 
والشــعوب  للبلــدان  االســتقالل  منــح  إعــالن 
املســتعمرة لرســوخ أميــان شــعوب العــامل بحقــوق 
اإلنســان األساســية ، وبكرامــة اإلنســان وباملســاواة، 
ــة  ــتقرار وإقام ــح االس ــي تتي ــروف الت ــاد الظ وإيج
ــاديء  ــرتام مب ــاس اح ــىل أس ــلمية ع ــات الس العالق
املســاواة بــني الشــعوب يف الحقــوق وحقهــا يف 

ــا .  ــر مصريه تقري

وكــام ان  املنازعــات الناجمــة عــن إنــكار حريــة 
تلــك الشــعوب أو إقامــة العقبــات يف طريقهــا 
وأن   ، العاملــي  للســلم  خطــريا  تهديــدا  يشــكل 
لألمــم املتحــدة الــدور الهــام يف مســاعدة الحــركات 
املشــمولة   األقاليــم  يف  االســتقالل  اىل  الهادفــة 
بالوصايــا  ، واألقاليــم غــري املتمتعــة بالحكــم الذايت. 

وتؤمــن املنظمــة الدوليــة بــأن لجميــع الشــعوب 
حقــا ثابتــا يف الحريــة التامة ويف مامرســتها ســيادتها 

ويف ســالمة ترابهــا الوطنــي . 

وتعرفــه املــادة األوىل مــن العهــد الــدويل الخــاص 
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والثقافيــة  واالجتامعيــة  االقتصاديــة  بالحقــوق 
ــه  ــون األول / 1966 ،  بأن ــم 2200 يف 16/ كان املرق
ــر مصريهــا بنفســها ،  ــع الشــعوب حــق تقري لجمي
وهــي مبقتــى هــذا الحــق حــرة يف تقريــر مركزهــا 
منائهــا  لتحقيــق  الســعي  يف  وحــرة   ، الســيايس 

ــايف .  ــي والثق ــادي واالجتامع االقتص

وأن عــىل جميــع الــدول األعضــاء مبــا فيهــا 
ــؤولية إدارة  ــا مس ــىل عاتقه ــع ع ــي تق ــدول الت ال
األقاليــم غــري املتمتعــة بالحكــم الــذايت ، أو األقاليــم 
املشــمولة بالوصايــة ، أن تعمــل عــىل تحقيــق حــق  
تقريــر املصــري وأن تحــرتم هــذا الحــق ، وفقــا 

ــدة .  ــم املتح ــاق األم ــكام ميث ألح

مــن املمكــن أن يعــد نشــوء مبــدأ تقريــر املصــري 
ــوم  ــىل مفه ــة ع ــل ثوري ــاً ردة فع ــوره تاريخي وتط
ــه  ــذي قامــت علي الحــق اإللهــي devine right ال
أنظمــة الحكــم يف العصــور الوســطي ،  إذ كان 
ــكاً خاصــاً  ــاً مل ــة وســكانه يعــدان مع ــم الدول إقلي
للحاكــم، الــذي لــه مبقتــى ســيادته املســتمدة 
مــن حقــه اإللهــي أو مــا يدعــوه »جــان بــودان«: )) 
فيلســوف فرنــي يعتــر صاحــب نظريــة الســيادة 
ــا  ــد يف فرنس ــاري. ول ــب التج ــفة املذه ــن فالس وم
1530، هــو قانــوين وفيلســوف ســيايس فرنــي، 
ــوز.  عضــو برملــان باريــس، وأســتاذ القانــون يف تول
واشــتهر لنظريتــه عــن الســيادة ، وتــويف عــام 
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ــامية  ــلطة الس ــه  »الس ــق بان ــك الح ــو ذل ويدع
غــري املقيــدة بالقانــون« إذ ميــارس ســلطته عليهــام 
معــاً بصفتــه مالــكاً رشعيــاً. فــإذا تــرصّف بجــزء مــن 
ــذي  ــك الجــزء ال ــه ســكان ذل ــم شــمل ترصف اإلقلي
يرتبطــون بــه ويخضعــون ملصــريه نفســه، ومــع 
ــل  ــد رد الفع ــت، تول ــرور الوق ــاع وم ــور األوض تط
عــىل املفهــوم الدينــي للدولــة ، فنمــت وترعرعــت 
ــذي  ــعب ال ــن يف الش ــا تكم ــلطة إمن ــرة أن الس فك
يتمتــع بحــق غــري قابــل للتــرصف يف تقريــر شــكل 
الحكــم الــذي يرغــب فيــه والدولــة التــي يــود 

ــا.  ــامء إليه االنت

ــر املصــري  ــدأ تقري        وإذا كان الرجــوع إىل مب
قــد اســتهل يف العــام 1526م فإنــه مل يجــد تطبيقــه 
الفعــيل إال يف بيــان االســتقالل األمريــي املعلــن 
يــوم 4 متــوز1776م وبعدهــا يف وثيقــة حقــوق 
اإلنســان واملواطــن لعــام 1789م يف فرنســا. وعندما 
يف  والرتغاليــة  األســبانية  املســتعمرات  حصلــت 
أمريــكا الجنوبيــة عــىل اســتقاللها خــالل  املــدة مــن 
ــرو«  ــي »مون ــس األمري 1810-1825م خــي الرئي
ــؤون  ــل يف ش ــة إىل التدخ ــدول األوربي ــأ ال أن تلج
دول أمريــكا الجنوبيــة ، فأصدر عــام 1823 ترصيحاً 
ــر املصــري ، كــام  ــدول يف تقري ــك ال تضمــن حــق تل
تعهــد تقديــم الدعــم األديب والعســكري لحكوماتهــا 

التــي قامــت اســتناداً إىل هــذا املبــدأ . 

ــر املصــري  ــك تطــور حــق تقري ــد ذل ــم بع       ث
ليصبــح حــق جميــع شــعوب العــامل يف تقريــر 

ــك  ــا ، فتتمس مصريه
بــه تلــك الشــعوب 
نضالهــا  خضــم  يف 
مــن أجــل االســتقالل 
مصريهــا  وتقريــر 
شــكل  واختيــار 

. فيهــا   الحكــم 

        كــام أن كثــريا 
مــن كّتــاب القانــون الــدويل املعــارص اعتــروا حــق 
تقريــر املصــري مــن النظــام العــام الــدويل  تأكيــدا 
عــيل أهميتــه،  حيــث  ترســخ حــق الشــعوب 
يف تقريــر مصريهــا كحــق أســايس مــن حقــوق 
ــرارات  ــدت الق ــق أك ــذا املنطل ــن ه ــان، وم اإلنس
الصــادرة عــن األمــم املتحــدة عىل رضورة التمســك 
بحــق تقريــر املصــري ، وأن يكــون للشــعوب الحرية 
ــع  ــا م ــراه متالمئ ــي ت ــم الت ــكل الحك ــار ش يف اختي
ظروفهــا ومجتمعهــا ، وأن للشــعوب غــري املســتقلة 
أن تســعى وتناضــل مــن اجــل اســتقاللها وتحررهــا 

وأن تحكــم نفســها بنفســها . 

أن هــذا الحــق منــح بدايــة لألمــم أو الشــعوب 
والقوميــات  التــي أُجــرت عــىل الخضــوع لقوميات 
أخــرى يف مرحلــة املــد االســتعامري أو اإللحــاق 
ــة،   ــح الدولي ــات املصال ــن مخطط ــرسي أو ضم ألق
وأن هــذه الشــعوب ترفــض الخضــوع وترغــب 
بالحفــاظ عــىل هويتهــا وشــخصيتها الوطنيــة ،  أو 
اســتعادة اســتقاللها الــذي  كانــت تتمتــع بــه ،  أو 

تحــت ظــل أيــة صيغــة ترغبهــا وتريدهــا .

وليــس بالــرضورة أن يكــون حــق تقريــر املصــري 
ــة  ــكل مجموع ــث ل ــتقالل ، حي ــال أو االس االنفص
وتواريخهــا  حياتهــا  وأمنــاط  ظروفهــا  برشيــة 
املشــرتكة ،  وهنــاك مــن الشــعوب مــا تختــار  
االســتقالل التــام ،  بينــام لجــأت جامعــات أخــرى 
ــدرايل ،  ــذايت أو النظــام الفي ــم ال ــار  الحك اىل اختي
بينــام فضلــت أخــرى البقــاء تحــت ســيادة الدولــة 

ــا .   ــا ورضاه ــا برغبته ــيطرة عليه ــة املس املركزي

ــدد  ــا ع ــي يتداوله ــة الت ــمعنا الحكاي ــا س لطامل
ممــن يهتــم بالشــأن العراقــي والتــي تقــول أن 
ــمح  ــة التس ــة العاملي ــة والسياس ــريات الدولي املتغ
ــن  ــل ل ــة مســتقلة ، ب للكــورد أن يكــون لهــم دول
ــتقبل ،  ــى يف املس ــتقلة حت ــة مس ــم دول ــون له يك
ــىل  ــتته ع ــات مش ــورد مجتمع ــان الك ــم ب وتريره

عــدة دول  . 

ــاذا الكــورد  ــا اآلخــر :  مل ولكــن أمل يســأل أحدن
وحدهــم مــن تحــدد حقوقهــم السياســة الدوليــة؟ 
ومتنعهــم الــدول األخــرى  مــن الحصــول عــىل 
وفقــاً   الحيــاة  يف  والطبيعــي  القانــوين  حقهــم 
ــورد  ــاذا الك ــة !!  ومل ــريات الدولي ــح واملتغ للمصال
بتلــك  التمتــع  مــن  يتمكــن  ال  مــن  وحدهــم 
ــعوب  ــىل كل ش ــق ع ــارت تطب ــي ص ــوق الت الحق
األرض ، وفقــا لعهــود ورشائــع دوليــة ،   والتــي  

القايض زهري كاظم عبود*
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أقرتهــا الرشائــع وأكــدت عليهــا اللوائــح اإلنســانية؟  
ومتــى كانــت هــذه املصالــح والرغبــات تحــد مــن 
مطالبــة الشــعوب بحقوقهــا املرشوعــة ؟ وهــل 
ميكــن أن نتعكــز عــىل هــذه األســباب يف التخفــي 
حقوقهــم  الكــورد  ألعطــاء  الرافــض  الشــوفيني 
املرشوعــة واألقــرار بهــا  والتعاطــف مــع حقوقهــم 

املرشوعــة ؟ 

ــي  ــري ح ــدان وضم ــب وج ــد أن أي صاح الأعتق
ــم  ــم ولغته ــم تاريخه ــعب له ــورد ش ــر أن الك اليق
ــن  ــداً م ــد أن اح ــام النعتق ــاص ، وك ــم الخ وكيانه
ــىل  ــان ع ــرتم  األنس ــن يح ــدان ومم ــاب الوج أصح
األقــل ال يقــر بــأن الكــورد شــعب مثــل باقــي 
الشــعوب  ، لهــم مــا لــكل شــعب يف العــامل  وحالهم 
ــام ال  ــم مثل ــرون عليه ــا ال يك ــاس جميع ــال الن ح
ــم  ــم احالمه ــعب له ــم ش ــم ، وأنه ــرون عنه يصغ
ــوا  ــم كان ــم ،  وانه ــم وواقعه ــم وحقوقه وطموحه
يســكنون عــىل أرض موجــودة عــىل الكــرة األرضيــة 
ومل يأتــوا مــن املجهــول ومل ينزلــوا  مــن املريــخ 

ــاً !!  مطلق

فــأذا كانــت هــذه القواســم املشــرتكة يف األقــرار 
ــخ ولغــة  ــه وجــود وتاري ــأن الشــعب الكــوردي ل ب
قــدم  قديــم  الوجــود  وهــذا   ، وكيــان  خاصــة 
يف  نياندرتــال  كهــوف  يف  ظهــر  الــذي  األنســان 
ــن  ــم م ــجل انه ــخ يس ــتان ، وتأري ــق كوردس مناط
ــكنها  ــدم يف س ــة يف الق ــة واملوغل ــعوب القدمي الش
ــه يف  ــه خصوصيت ــع ل ــم مجتم ــال ، وانه ــك الجب تل
اللغــة والتقاليــد واألعــراف  واالديــان ، فــأن كانــت 
كل تلــك الحقائــق تدفــع ملعرفــة حقيقــة مــا للكورد 
مــن حقــوق ، علينــا أن نقــرأ الحقــوق التــي أكــدت 
عليهــا الرشائــع بانصــاف ، كــام  يســتلزم األمــر منــا  
بعــد ذلــك التعــرف عــىل الرشعيــة الدوليــة لحقــوق 
ــي جســدها األعــالن العاملــي لحقــوق  االنســان الت
االنســان والصــادر بتاريــخ 10 كانــون االول 1948،  
أي قبــل أكــر مــن نصــف قــرن مــن الزمــان ، فــال 
ــت  ــتغرق يف الثواب ــخ ونس ــداً يف التاري ــب بعي نذه
التاريخيــة  واملتغــريات الجغرافيــة  ، وبالرغــم مــن 
مــي هــذه املــدة الطويلــة يف حيــاة الشــعوب 
واألمــم ، مل نــزل لحــد اللحظــة نقــف مكتــويف 
األيــدي وفاغــري األفــواه تجــاه قضيــة حقــوق 
األمــة الكورديــة فيختلــف بعــض منــا ويتحــاور 
مــن اجــل اإلقــرار اوعــدم اإلقــرار بحقــوق الكــورد ، 

ــق .  ــت والحقائ ــك الثواب ــن كل تل ــم م بالرغ

ــني  ــدر ح ــان ص ــوق اإلنس ــي لحق ــالن العامل اإلع
شــعرت املنظومــة البرشيــة أن لإلنســان كرامــة 
ــت دون  ــكل ثاب ــرش بش ــا الب ــاوى به ــوق يتس وحق
ــن ،  ــس أو الدي ــون أو الجن ــة أو الل ــار للقومي اعتب
ــة  ــاس والدعام ــدويل األس ــداء ال ــذا الن ــكل ه ويش
للحريــة والعدالــة والســالم يف كل أنحــاء الكــرة 
األرضيــة  ، واألكــراد ضمــن تلــك املنظومــة البرشيــة 
تتســاوى مــع بقيــة شــعوب األرض ، ويشــكل النداء 
العاملــي واجهــة عريضــة للتطبيــق اإلنســاين للقانون 

ــوق شــعب كوردســتان .  ــرار بحق ــة اإلق يف عملي

ــخ،  ــق التاري ــا ان التغييــب املتعمــد لحقائ ويقين
ــوة  ــع لصح ــا يدف ــخ ، م ــويه التاري ــاوالت تش ومح
ــر  ــن الفق ــر م ــن مري ــة زم ــاين نتيج ــري األنس الضم

والظلــم  واالنتهــاكات  والحــروب  والخــوف 
والطغيــان والقمــع والدكتاتوريــة ، صحــوة الضمــري 
تلــك نتيجــة األســتعامر واملخططــات االســتعامرية 
ــي  ــدات الت ــة واملعاه ــح الدولي ــق واملصال والتمزي
األقــرار  وأنعــدام    ، النــاس  لتقســيم  وضعــت 
بالحقــوق واألســتغالل ، وســيطرة أمــة عــىل أخــرى 
تحــت شــتى املزاعــم والحجــج   باألضافــة اىل تــردي 

ــاة .  ــتوى الحي مس

كل هــذا وغــريه كان الدافــع الــذايت الــذي دفــع 
األمــم املتمدنــة والتــي تحــرتم االنســان وتعتــر 
ــن األرض،  ــة م ــر قدســية وقيم ــه اك ــه وقيمت حيات
دفعهــا اىل أيجــاد فهــم مشــرتك ملعــاين حقــوق 
االنســان وحــق تقريــر املصــري والحريــة مــن أوليات 
ــك  ــات إىل كل تل ــايل االلتف ــوق ، وبالت ــذه الحق ه
ــانية  ــاة اآلنس ــب الحي ــد تخري ــي تري ــائل الت الوس
وتشــويه حقيقــة الشــعوب ، فتجــد أســاليب تواجــه 

ــك الوســائل .  تل

االنســان  لحقــوق  العاملــي  األعــالن  وشــكل 
العــرص  يف  االلــزام  الواجــب  األعــىل  القانــون 
ميتــد  وإمنــا  قانونيــاً  فقــط  ليــس    ، الحديــث 
ــي تعهــدت عــن  ــدول الت ــا اىل ال لينســحب ضمريي
قناعــة بهــذا االلــزام ، وهــذا األعــالن وأن كان 
ــا راســام للخطــوط العامــة لحقــوق األنســان  إعالن
التــي أقرتهــا الرشائــع قبلــه ، فــأن االلــزام األنســاين 

والقانــوين يبقــى طوعيــا . 

لحقــوق  العاملــي  االعــالن  ان  مــن  وبالرغــم 
االنســان مل يكتشــف امــور غــري موجــودة يف الحيــاة 
ــرار  ــكله يف األق ــذي ش ــزام ال ــة ، اال أن األل البرشي
بنصوصــه التــي تقــر مبســاواة االنســان يف كل مــكان 
بالحقــوق والكرامــة ، جائــت بنصــوص منحــت 
ــه دون  ــع بحقوق ــوين لألنســان يف التمت الحــق القان
أو  الديــن  او  اللغــة  أو  العنــرص  بســبب  متييــز 

ــيايس .  ــر الس ــس أو الفك الجن

ــق  ــد الح ــرد دون تحدي ــكل ف ــالن ل ــح األع ومن
يف الحيــاة والحريــة وبالشــكل الــذي يتناســب مــع 
تطلعــه ورغباتــه ، ومايتوفــر للمواطــن يف نيكاراغــوا 
أو الهنــد أو الســودان مــن حقــوق ينبغــي ان يتوفر 

لــه يف بنغــالدش والســويد أوالنمســا  . 

ــح  ــح والرصي ــالن الواض ــذا األع ــدى ه ــىل ه وع
ســارت العهــود الدوليــة التي تقــر بالحقــوق املدنية 
والسياســية ، بعــد ان وجــدت البرشيــة أن الســبيل 
ــالن  ــل باالع ــىل املتمث ــل االع ــق املث ــد لتحقي الوحي
البــرش  ان يكــون  االنســان يف  العاملــي لحقــوق 
ــوم أو  ــدة الي ــن ولي ــة مل تك احــراراً ، وهــذه الحري
العــرص الحديــث فقــد اعتمدتهــا الرســالة املحمديــة 
وأكدتهــا األديــان الســاموية وغــري الســاموية  كلهــا،  
وجســدت تطبيقاتهــا الخالفــة الراشــدية ، ومل تــزل 
معيــاراً تعتمدهــا الســلطات التــي تحــرتم شــعوبها 
وتلتــزم بأســس الحيــاة الدميقراطيــة والدســتورية ،  
يضــع محبــي األنســان والحريــة يف جانــب يتعــارض 
مــع الجانــب الــذي مل يــزل حتــى اليــوم ينظــر اىل 
النــاس وفقــاً أللوانهــم وقومياتهــم ولغاتهــم ، لــذا 
فقــد اقــرت الــدول جميعهــا ) لجميــع الشــعوب ( 
حــق تقريــر مصريهــا بنفســها ، وهــي مبقتــى هــذا 
الحــق حــرة يف تقريــر مركزهــا الســيايس والقانــوين، 

االقتصــادي  منائهــا  لتحقيــق  الســعي  يف  وحــرة 
ــايف .  واألجتامعــي والثق

قامئــا  أساســا  املصــري  تقريــر  حــق  كان  وأذا 
ومحرتمــا مــن تلــك املجموعــة البرشيــة وهــي 
األكــر ، فيكــون الكــورد مــن الشــعوب التــي 
ميكــن لهــا ان تقــرر مصريهــا وفقــا لهــذه القوانــني 
 . والدســتورية  والدوليــة  والقانونيــة  الرشعيــة 

وأن لجميــع الشــعوب أن تســعى وراء أهدافهــا 
ومواردهــا  برواتهــا  تتــرصف  وان   ، الخاصــة 
ــات  ــر أن االتفاقي ــم أن نذك ــن امله ــة، وم الطبيعي
ــدول  ــىل ) ال ــىل أن ع ــزت ع ــة رك ــة القانوني الدولي
األطــراف ( مبــا فيهــا التــي تقــع عــىل عاتقهــا 
ــم  ــة بالحك ــري املتمتع ــم غ ــؤولية إدارة األقالي مس
ــة ، أن تعمــل  ــم املشــمولة بالوصاي ــذايت واألقالي ال
عــىل تحقيــق حــق تقريــر املصــري وأن تحــرتم هــذا 
ــدة .  ــق األمــم املتح ــكام مواثي ــاً ألح ــق وفق الح

ــق  ــذا الح ــرتام ه ــدول باح ــع ال ــدت جمي وتعه
وبكفالــة الحقــوق للشــعوب املوجــودة تحــت 
واليتهــا دون اي متييــز بســبب العــرق او اللــون او 

ــرأي .  ــن او ال ــة او الدي ــس او اللغ الجن

ــا  ــت تدابريه ــدول أذا كان ــع ال ــد جمي وأن تتعه
الترشيعيــة أو غــري الترشيعيــة القامئــة التكفــل 
ــأن تتخــذ  ــا ، ب فعــالً أعــامل الحقــوق املعــرتف به
طبقــاً إلجراءاتهــا الدســتورية واألحــكام مــا يكــون 
رضوريــاً لهــذه األعــامل مــن تدابــري ترشيعيــة 

ــة .  ــري ترشيعي وغ

وبهــذا آمنــت اإلنســانية متجســدة يف إعــالن 
حــق تقريــر املصــري ومنــح االســتقالل للبلــدان 
والشــعوب املســتعمرة ، مهــام كان شــكل الهيمنــة 
أو عــدم االســتقالل ، بــأن لجميــع الشــعوب حقــاً 
ــيادتها  ــة س ــة ،  ويف مامرس ــة العام ــاً يف الحري ثابت
ــل ال يجــوز اتخــاذ  ــي ، ب ــا الوطن ويف ســالمة ترابه
ــدان الســيايس أو  ــة نقــص االســتعداد يف املي ذريع
األقتصــادي أو األجتامعــي أو التعليمــي ذريعــة أو 

ــح االســتقالل .  ســبباً لتأخــري من

ــه مــن  الطبيعــي  وعــىل هــذا األســاس نجــد ان
ــون  ــري يف القان ــر املص ــق تقري ــدأ ح ــون  مب ان يك
الحــق  والشــعوب  األمــم  يعطــي  الــدويل 
والرشعيــة يف اختيــار أمناطهــا السياســية والفكريــة 
والحضاريــة ،  وهكــذا فقــد أصبــح واضحــا ان 
لتلــك الشــعوب الحــق يف االعتــامد عــىل وســائلها 
املتاحــة ،  مــن أجــل إرغــام القــوى املســتعمرة 
ــك  ــب ذل ــا مبوج ــول له ــا املكف ــرار بحقه ــىل اإلق ع
ــل  ــوق ،  ويدخ ــة للحق ــاديء العام ــاق  واملب امليث
يف ســياق هــذه الوســائل )وســيلة القــوة والكفــاح 
املســلح( ، وأن لجــوء الشــعوب أالســتناد اىل القــوة، 
ســواء للدفــاع عــن نفســها أو إلرغــام الســلطة 
القامعــة عــىل الرضــوخ للمبــاديء العامــة للعدالــة 
والحــق والقــرارات الدوليــة ،  يعتــر لجــوءا قانونيــا 

ومرشوعــا   . 

*zouher_abbod@hotmail.com
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مبنهجــه  يقــّرون  ال 
التكفــريي .

وعــىل الرغــم مــن 
الدوليــة  الجهــود 
مكافحــة  ميــدان  يف 
 ، بالبــرش  االتجــار 
فــإن املعلومــات مــا 

زالــت شــحيحة بخصوصــه ، ألن بعضهــا يتخّفــى 
وراء نشــاطات “رشعيــة”، بتواطــؤ مــع جهــات 
متنّفــذة يف بعــض الحكومــات ، مبــا يتعــارض مع 
ــات  ــاين واتفاقي ــدويل اإلنس ــون ال ــد القان قواع
ــام 1977 . ــا لع ــام 1949 وملحقيه ــف لع جني

اإلنســانية  التنميــة  تقريــر  أشــار  وقــد 
العربيــة للعــام 2009 واملوســوم “تحّديــات أمن 
اإلنســان يف البلــدان العربيــة” إىل الوســائل التي 
ــار  ــون باالتج ــن يقوم ــار الذي ــتخدمها التج يس
بالبــرش مختلــف األســاليب لجنــي األربــاح، 
ســواًء كان ذلــك عــر الخطــف أو القــرس أو 
اإلغــراق  أو   ، املاليــة  االســتحقاقات  احتجــاز 
بالديــون ، أو منــع األشــخاص مــن التواصــل 
ــم، أو  ــن عائالته ــم ع ــن ، أو فصله ــع اآلخري م
تعنيفهــم  أو   ، ســفرهم  جــوازات  مصــادرت 
ــل،  ــجن أو الرتحي ــم بالس ــم أو تهديده وإذالله
وهــذا كلّــه يــؤدي إىل انعــدام األمــن الشــخي 
إىل  إضافــة   ، الضعيفــة  للفئــات  وخصوصــاً 

املجتمــع ككل .

ــة  وال شــّك أن االتجــار بالبــرش يقــّوض عملي
التنميــة ألنــه يســاهم يف تعميــق حالــة الفقــر 
ــاد  ــا والفس ــالل الرش ــن خ ــاواة ، م ــدم املس وع
املــايل واإلداري ، ويســــهم يف ارتفــاع نســبة 
الجرميــة املنظّمــة مبختلــف فروعهــا ، وقــد 
ناقشــت األمــم املتحــدة يف خطتهــا للتنميــة 
ــّد  ــي إىل الح ــي ترم ــداف الت ــام 2015 األه الع
مــن أعــداد األشــخاص الذيــن يتــم االتجــار 
بهــم، ناهيــك عــن التأثــريات النفســية والصحيــة 
ــاف  ــة إىل إضع ــهم ، إضاف ــا أنفس ــىل الضحاي ع
ــب  ــدات الرضائ ــض عائ ــون ، وخف ــم القان حك
ــت  ــاهم يف تفتي ــن ، ويس ــالت املهاجري وتحوي
األرس، ويحــرم األطفــال يف التعليــم ويفاقــم مــن 
مشــكالت الصحــة العامــة ونــرش فــريوس نقــص 

ــدز( . ــة )اإلي املناع

االتجــار  عــن  الحديــث  مناســبة  ولعــّل 
ــرش، هــو ورشــة عمــل متخّصصــة عقدهــا  بالب
املركــز العــريب لتطــّور حكــم القانــون والنزاهــة، 
يف بــريوت بالتعــاون مــع عــدد مــن املنظــامت 
الدوليــة ، وتــم تقديــم 12 بحــث لخــراء دوليني 

ــا . ــة بأنواعه ــة املنظم ــن الجرمي يف ميادي

اإلتجار بالبرش واألمن اإلنساين

مــن الظواهــر الخطــرية التــي تتعلّــق باألمــن 
وهــي  بالبــرش،  االتجــار  ظاهــرة   ، اإلنســاين 
ــرق  ــة وال ــق بالعبودي ــة تتعلّ ــت قدمي وإْن كان
بــني  والتمييــز  اإلنســانية  الكرامــة  وامتهــان 
البــرش، لكنهــا بفعــل العوملــة ومــا حصــل مــن 
تطــّور كبــري يف تكنولوجيــا اإلعــالم واملعلومــات 
ووســائل االتصــال ، أصبحــت تهــّدد األمــن 
ــا أو  ــّدرة له ــدان املص ــواًء يف البل ــاين ، س اإلنس
ــتقر.  ــدان املس ــر ، أو يف بل ــر واملْع ــدان املم بل
ــرز خــالل الســنوات  ــا ب ــاك وجــه آخــر له وهن
األخــرية، مبــا لــه عالقــة باإلرهــاب الــدويل، 
ــة  ــني أو تغذي ــد اإلرهابي ــات تجني ــواء عملي س
ــة  ــري املرشوع ــارة غ ــالل التج ــن خ ــاب م اإلره
باألشــخاص أو األســلحة أو املخــدرات أو غســيل 

ــك . ــري ذل ــر أو غ ــوال أو التزوي األم

ــار بالبــرش: االنتقــال  وتعنــي ظاهــرة االتج
بهــدف  آخــر  إىل  بلــد  مــن  القانــوين  غــري 
املتاجــرة غــري املرشوعــة والحصــول عــىل الربــح 
الالحــق  االســتغالل  واحتــامل   ، الغالــب  يف 
ــن  ــد إىل آخــر ع ــن بل ــم م ــم انتقاله ــن يت للذي
طريــق التهريــب، أي أنــه بتعريــف اتفاقيــة 
األمــم املتحــدة لعــام 2000 والتــي دخلــت 
ــز التنفيــذ العــام 2003 : تجنيــد لألشــخاص  حّي
بنقلهــم أو ترحيلهــم أو إيوائهــم أو اســتقبالهم، 
أو  باســتخدامها،  أو  بالقــوة  التهديــد  ســواء 
غــري ذلــك مــن أشــكال القــرس واالختطــاف 

واالحتيــال والخــداع لغــرض االســتغالل .

وقــد ألحقــت هــذه االتفاقيــة بشــأن الجرميــة 
املنظمــة ، ثالثــة بروتوكــوالت ، هــي : األول: 
برتوكــول االتجــار باألشــخاص، وخصوصاً النســاء 
مكافحــة  بروتوكــول   : والثــاين   ، واألطفــال 
ــر والبحــر  ــق ال ــن طري ــن، ع ــب املهاجري تهري
ــع  ــة الصن ــول مكافح ــث: بروتوك ــو. والثال والج

ــة . ــلحة الناري ــار باألس ــرشوع واالتج ــري امل غ

العامــني 2015  العــامل خــالل  وقــد شــهد 
ــملت  ــل، ش ــا مثي ــبق له ــرة مل يس و2016 هج
ــق  ــباب تتعلّ ــكان ألس ــن الس ــعة م ــات واس فئ
بالحــروب والنزاعــات املســلحة وانهيــار ســلطة 
القانــون والحصــار واالحتــالل، ال ســّيام مــن 
أفريقيــا،  وشــامل  األوســط  الــرشق  بلــدان 
وقــد أثــار هــذا األمــر خالفــات حــادة بــني 
تركيــا واليونــان مــن جهــة وعــدد مــن البلــدان 
ــا وتشــيكيا  ــل النمســا وهنغاري ــة ، مث األوروبي
وســلوفاكيا وأملانيــا وفرنســا وبريطانيــا ، وبعــض 
إزاء  التزاماتهــا  بشــأن   ، أوروبــا  دول شــامل 
، وحقــوق  بشــكل خــاص  الالجئــني  حقــوق 
اإلنســان بشــكل عــام ، األمــر الــذي طــرح بقــوة 

ــرش . ــار بالب ــة االتّج ــوع جرمي موض

قانونيــة  معضلــة  الجرميــة  هــذه  وتعــد 
إىل  إضافــة   ، بامتيــاز  وأخالقيــة  وحقوقيــة 

خصوصــاً   ، أساســاً  إنســانية  قضيــة  كونهــا 
ــة ،  ــة والثقافي ــة واالقتصادي ــا االجتامعي تأثرياته
وانعكاســاتها عــىل الســلم املجتمعــي والــدويل، 
ــك  ــاين ، ذل ــن اإلنس ــق باألم ــا يتعلّ ــّيام م ال س
أن االتّجــار بالبــرش هــو جرميــة تنتهــك بصــورة 
اإلنســان،  حقــوق  منظومــة  كامــل  صارخــة 

والقيــم والتعاليــم األخالقيــة والدينيــة .

وتعمــل العديــد مــن العصابــات الدوليــة 
ــة  ــني الدولي ــوم الســتثامر الثغــرات يف القوان الي
املــرشوع  غــري  الكســب  والوطنيــة ملواصلــة 
والحصــول عــىل املزيــد مــن األربــاح واإلفــالت 
مــن العقــاب ، عــىل حســاب الجانــب اإلنســاين 
واألخالقــي ، وهــو مــا شــّخصه مؤمتــر فيينــا 
لعــام 2008 ملكافحــة االتّجــار بالبــرش واملؤمتــر 
ق  اإلقليمــي املنعقــد يف عــامن 2010 ؟ وقــد صدَّ
عــىل االتفاقيــة الدوليــة 180 دولــة عضــو يف 
ــام 2015 . ــى الع ــك حت ــدة ، وذل ــم املتح األم

إىل  إضافــة  بالبــرش،  االتّجــار  جرميــة  إن 
الجرائــم املنظمــة األخــرى التــي متــت اإلشــارة 
ــرة  ــة وعاب ــوق قومي ــا ف ــم م ــي جرائ ــا ه إليه
للقــارات، وهــي شــكل مســتحدٌث مــن أشــكال 
املافيــا الجديــدة، كــام أشــار إىل ذلــك فرنانــدو 
مؤمتــر  يف  اإليطــايل  العــام  املدعــي  أســاور 
ــليامنية يف  ــد يف الس ــذي انعق ــز ال دوكان املتمّي

كردســتان العــراق العــام 2012 .

ــة مــن  ــة رسقــة األعضــاء البرشي وكانــت حال
ــم  ــم اغتياله ــن يت ــطينيني الذي ــا الفلس الضحاي
مــن جانــب الســلطات “اإلرسائيليــة” التــي 
ــد  ــويدي دونال ــايف الس ــفها الصح ــهم يف كش أس
بوســرتوم ، فضيحــة دوليــة بــكل معنــى الكلمة، 
ــب مســؤوليات عــىل  ــة ترت ــة دولي وهــي جرمي
ــة  ــدويل ملعالج ــع ال ــات واملجتم ــق الحكوم عات
ــزال  ــن إن ــم ع ــا، ناهيك آثارهــا ووضــع حــد له

ــا . ــات مبرتكبيه ــد العقوب أش

ــر  ــاط رسي عاب ــو نش ــرش ه ــار بالب إن االتج
ــاء  ــمل النس ــارات ويش ــدود والق ــدول والح لل
ال  عمــل  ظــروف  يف   ، واألطفــال  والرجــال 
إنســانية بالنســبة للرجــال ، وظــروف أقــرب 
إىل االســرتقاق أو العبوديــة بالنســبة للنســاء، 
وبالنســبة   ، الجنــي  االســتغالل  إىل  إضافــة 
كباعــة  أو  بالتســّول  اســتخدامهم  لألطفــال 
ــري مــن  ــني ، واســتغاللهم جنســياً يف الكث متجّول
األحيــان، إضافــة إىل محــاوالت تجنيــد بعضهــم 
أو  ميليشــيات  ويف   ، اإلرهابيــني  صفــوف  يف 
ــل  ــام فع ــون ، ك ــىل القان ــة ع ــات خارج جامع
داعــش ، ناهيــك عــن معاملتــه الاّلإنســانية 
مــع املســيحيني واإليزيديــني ، وال ســّيام النســاء 
وغــري املســلمني عمومــاً ، بــل واملســلمني الذيــن 

د. عبدالحسني شعبان
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فضيحة الرملان .. قراءة سيكولوجية للسخريات والتوقعات

كان مــكان الحــدث هــو قبــة الرملــان 
العراقــي يف الفاتــح مــن آب 2016.. فيــه  
فّجــر وزيــر الدفــاع خالــد العبيــدي فضائــح 
بـ)املســاومة(  اتهامــات  تضمنــت  فســاد 
بينهــا صفقــة طائــرات  واحالــة صفقــات 
ــح  ــام رصي ــد ســيارات مرســيدس ، واته وعق
ــات  ــورط مبلف ــواب بالت ــس الن ــس مجل لرئي
، واتهــام نــواب ونائبــات  عقــود تســليح 
 .. وابتــزاز  فســاد  ملفــات  يف  بالتــورط 
واخــرى تعرفــون تفاصيلهــا اطاحــت باملكانــة 
رصاصــة  واطلقــت  للرملــان  االعتباريــة 
الرحمــة عليــه ، ومــا يعنينــا هنــا ليــس 
ــن  ــال ، ولك ــوح أص ــدث املفض ــون الح مضم
ــدث  ــات الح ــني ملجري ــي العراقي ــة تلق كيفي
الــذي كانــوا يتابعونــه كــام لــو كان فلــم 

اكشــن امــرييك وليســت جلســة برملــان.
ــدث  ــة الح ــن قيم ــر م ــب اآلخ وألن الجان
ــا  ــد تابعن ــاس منه،فلق ــف الن ــن يف موق يكم
عــىل مــدى ثالثــة ايــام ردود فعــل العراقيــني 
ــم يف  ــم يف الفيســبوك وكتاباته ــر تعليقاته ع
ــيكولوجيا.. ــا س ــة لنحلله ــع االلكرتوني املواق

فوجدنــا اآليت :
ــداث  ــث اح ــل ب ــام قبي ــزاج الع • كان امل
ــني الخــر  ــارداً او ســلبياً ، واصف الجلســة .. ب
بأنــه   ، مفاجــأة  مــن  يحملــه  مــا  برغــم 
)عركــة حراميــه( وانــه )ال يقــدم وال يؤخــر( 
ــروح  ــه ب ــس( .. واخــرى تلقت و)ســيناريو بائ
شــامته )حيــل بيهــم ، اللــه يفضحهــم( ، وانــه 
ــم ســائرون(،  ــا اىل الجحي )مهــام حصــل فانن
ــن  ــعة م ــة واس ــك رشيح ــي ان هنال ــا يعن م
الشــعب العراقــي يتملكهــا الشــعور باليــأس 

ــال . ــالح الح ــن إص م
الغلبــة  كانــت   ، ذاتهــا  الليلــة  يف   •
ــي تصــف الســيد  ــات الت للتعليقــات والكتاب
ــن  ــن الذي ــف ع ــه ال يختل ــاع بأن ــر الدف وزي
األحــداث  دميومــة  ان  يعنــي  اتهمهم.مــا 
ــدين  ــة الفاس ــة باحال ــام الحكوم ــدم قي وع
اىل القضــاء .. أشــاع ســيكولوجيا الشــك لــدى 
ــا اىل  ــني أوصله ــن العراقي ــعة م ــة واس رشيح
اليقــني بــأن كل مســؤول يف الحكومــة .. هــو 

ــد . فاس
التعليقــات  توزعــت  الثــاين  اليــوم  يف   •
ــلبي:  ــاع اىل صنفني،س ــر الدف ــوص وزي بخص
)الوزيــر والنــواب حراميــه بــس اختلفــوا الن 
ماكــو فلــوس تكفيهــم( ، )البــزون من ينحرص 
بزويــه ايكــوم يخرمــش( ، وايجــايب: )اللهــم ال 
ــه ،)الرجــال طكهــن بالوجــه  ــا ب تخيــب ظنن
والباقــي عــىل النزاهــة والقضاء(،وانــه جــريء 

)يكفيــه انــه رد عــىل احــد النواب:مــا يكــذب 
إال شــاربك يافاســد( ، وان )مــن يقــف بوجــه 
الحراميــه ويفضحهــم  بطــل( .. )كان موقفــه 
شــجاع بــس خــل انشــوف تاليهــا(و) ال ترتكــوا 

العبيــدي وحــده وســط جوقــة الذئــاب(.
التعليقــات  بــدأت  ذاتــه  اليــوم  ويف   •
الســاخرة تكــر .. مســتهدفة رئيــس الرملــان 
والرملانيــني ) فضحتونــه .. طلعــت ريحتكم(، 
ــر  ــعور بالقه ــغ الش ــن تفري ــر ع ــرى تع واخ
،دون  والشــتم  الســب  بكلــامت  والغــن 
ــم،  ــل يوحّده ــىل عم ــرشوع ع ــض امل التحري
وأخــرى ســاخرة مهينــة تصــف ابــرز نائبتــني 

ــكينه( .   ــا وس ــام )ري ــان بأنه يف الرمل
بــث.. قــد  املثــري  الحــدث  ان  برغــم   •

ــا  ــان رشيحــة اخــرى انشــغلت يف تعليقاته ف
الحــدث  وكأن  شــخصية  بأمــور  وكتاباتهــا 
ال يعنيهــا .. مــا يعنــي ان بــني العراقيــني 
هامشــيني ومتفرجــني  يــرى يف السياســة رّشا 

وعليــه )ان يبتعــد عنهــا ويغنــي لهــا ( .
استنتاج :

ان مواقــف هــذه الرشائــح االجتامعيــة 
األربــع يعنــي ان الغالبيــة مــن العراقيــني 
او  فعلــوا  مهــام  بانهــم  يقــني  اىل  وصلــوا 
تظاهــروا او طالبــوا باالصــالح فــان الحكومــة 
والرملــان لــن يســتجيبا ، وان طبيعة األحداث 
وشــدة ضغوطهــا وتقلباتهــا صنعــت مــن 

ــزاج . ــة امل ــخصية متقلب ــي ش العراق
وألن الحــدث أثــار ضجــة سياســية وهــزّة 
يف الشــارع،فان التوقعــات بشــأنه ، رغــم 

ــة : ــددت بثالث ــا .. تح تنوعه
ــل  ــذا ميث ــيحصل ، وه ــد س االول : ال جدي
واملتفرجــة  الهامشــية  الجامعــات  موقــف 
ــال. ــالح الح ــن اص ــأس م ــعر بالي ــي تش والت

الثــاين : موقــف املســاند للســيد وزيــر 
الدفــاع، وهــذا ميثــل موقــف الجازعــني مــن 
الحــال واملتمنــني عــىل األقــل تحقيــق مطلــب 

ــدين . ــبة الفاس ــني يف محاس العراقي
والثالــث : يفــرّس مــا قــام بــه الســيد 
العبيــدي بانــه اطلــق الكــود الــرّسي للتغيــري  
الســيايس يف العــراق بدعــم امــرييك يقــوم 
عــىل ســرتاتيجية االنقالبــات النظيفــة .. تبــدأ 

بفضــح كبــار الفاســدين .
 ومــع ان هــذا يفــرّس سياســيا وفــق مبــدأ 
)نظريــة املؤامــرة( ، ويفرّس ســيكولوجيا  بأنه 
 wishful( مــن نــوع التفكــري املرغــوب فيــه
مــؤرشات  هنالــك  فــان   ..  )thinking
تجعلــه األقــرب احتــامال .. أبرزهــا ان الســيد 
ــارة  ــاين بزي ــوم الث ــام يف الي ــاع ق ــر الدف وزي

مدينتــي الكاظميــة 
لقــي  واألعظميــة 
يف كليهــام ترحيبــا 
واهازيــج  شــعبيا 
اهزوجــة  بينهــا 
)عــيل ويــاك عــيل(، 
انــه  يعنــي  مــا 
ميّهــد لتأمــني دعــم 

جامهــري الطائفتــني الشــيعية والســنية ، 
وان املخابــرات األمريكيــة البــد انهــا كانــت 
ميدانيــا  يجــري  مــا  باهتــامم  تراقــب 
بــدّس وكالئهــا ، وان هنالــك مواصفــات يف 
ــل  ــب امريكا،فالرج ــدي تعج ــيد  العبي الس
حاصــل عــىل شــهادة بكالوريــوس هندســة 
طــريان مــن اكادمييــة الهندســة الجويــة 
ــوم  ــة عل ــتري هندس ــالفيا وماجس يف يوغس
ــتري  ــراد وماجس ــة بلغ ــن جامع ــاء م الفض
يف العلــوم العســكرية مــن كليــة االركان 
ــوم السياســية،  ــوراه يف العل ــة ودكت العراقي
وأنــه بحكــم وظيفتــه لــه عالقــات مــع 
القــوات  يف  بارزيــن  عســكريني  قــادة 
االمريكيــة ، فضــال عــن انــه ســيايس فائــز يف 
انتخابــات مجلــس النــواب العراقــي لعــام  

.  2014
االنقالبــات  مــن  التحذيــرات  ومــع 
العســكرية فــان املــزاج العراقــي مييــل 
بشــكل عــام اىل ان يقــوم الســيد وزيــر 
ــوى  ــه ق ــاع باجــراء عمــيل يشــارك في الدف
سياســية وجامهــري شــعبية بوصفــه الحــل 
ــد  ــراق بع ــاذ الع ــرون ، النق ــام ي الوحيد،ك
ان وجــدوا يف التظاهــرات انهــا )ورديــة 
وال  تغنــي  ال   ، ورومانســية  ونرجســية 

تســمن مــن جــوع( .
غــري ان هــذا التوقــع محفــوف باملخاطر، 
فــاذا مل ينجــح القضــاء بتحويــل الســيد 
ســيكون  متهم،فانــه  اىل  الدفــاع  وزيــر 
مســتهدفا مــن قبــل كتــل او قــوى سياســية 
ــن  ــع كثريي ــا لتوق ــديا وفق ــه جس وتصفيت
بينهــم اعضــاء مــن لجنــة األمــن والدفــاع 
يف  تحديــدا  األســدي  النيابية)عدنــان 

ترصيحــه للرشقيــة( .
فــان  التوقعــات  هــذه  تعــدد  ومــع 
أصدقهــا هــو ان األيــام القادمــة .. ســتكون 
ــل  ــع يجه ــىل باألحــداث .. لكــن الجمي حب

ــة ! . ــتثناء جهين ــد .. باس ــم الولي اس

* مؤسس ورئيس الجمعية النفسية العراقية

د . قاسم حسني صالح*
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املنتدى العراقي يقيم ندوة حوارية حول مرور سنتان عىل احتالل 
سنجار وسهل نينوى من قبل تنظيم داعش االرهايب

ــن  ــن االيزيدي ــا م ــة الهلن ــادة االجامعي ــأن االب ــة بش ــدوة حواري ــل ن ــان يف الداخ ــوق االنس ــامت حق ــي ملنظ ــدى العراق ــام املنت     اق
ــوم الســبت املصــادف  ــة يف الكــرادة / بغــداد ي ــة االمــل العراقي ــة والرتكــامن وغريهــم ، عــىل قاعــة جمعي واملســيحيني والشــبك والكاكئي
ــات ومنظــامت حقــوق االنســان واملجتمــع املــدين والناشــطني  ــز ونوعــي مــن جمعي 2016/8/6 الســاعة الخامســة عــرصاً وبحضــور متمي

ــني . واالكادمي

   بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت حداداً عىل الشهداء والضحايا من االبرياء جراء االعامل االرهابية .

   ادار الندوة منسق املنتدى السيد عبد الخالق زنكنة .

   قــدم الســيد وليــم وردا مســؤول العالقــات العامــة ملنظمــة حمــورايب لحقــوق االنســان تقريــراً متضمنــاً بحثــاً باألرقــام عــن عــدد القتــىل 
واملهجريــن قــرصاً والنازحــني واملختطفــني بينهــم عــدد  كبــري مــن االطفــال والنســاء والفتيــات ، خاصــًة االيزيديــات ، و الدمــار الــذي حــل 
ــي يعــود  ــة الت ــة الرتاثي ــة التاريخي ــامل الحضاري ــد ، واملع ــس ومســاجد ومراق ــادة مــن كنائ ــم ، وتدمــري دور العب ــة ملناطقه ــى التحتي بالبن

بعضهــا آلالف الســنني املاضيــة .

   وركــز الســيد ورده يف محارضتــه عــىل االوضــاع املأســاوية يف مخيــامت النــزوح التــي تفتقــر ألبســط مقومــات الحيــاة ، مســتعرضاً تدهــو 
االوضــاع الصحيــة وافتقارهــا ملراكــز طبيــة وأدويــة  العــالج ، اضافــة لألوضــاع املعاشــية الصعبــة التــي ميــر بهــا ســاكني املخيــامت ، وأورد 

تقريــراً ميدانيــاً عــن حالــة التعليــم وهــروب االطفــال مــن مدارســهم وعــزوف الشــباب عــن الــزواج وقلــة يف االنجــاب .

    وتحــدث  عــن اوضــاع بعــد اندحــار داعــش التــي تســتلزم توفــري العــودة الطوعيــة مــن خــالل تحقيــق االمــن وأعــامر املناطــق املدمــرة 
ــادة الجامعيــة وجرميــة ضــد  ــات داعــش تحتــوي عــىل اركان جرميــة االب ــة لعصاب وتعويــض اصحابهــا ، معتــراً ان هــذه االعــامل االجرامي

االنســانية ، مطالبــاً بــرضورة انضــامم العــراق ملعاهــدة رومــا واملحكمــة الجنائيــة  الدوليــة .

   وقدمــت الدكتــورة بــرشى العبيــدي عضــوة مفوضيــة حقــوق االنســان يف العــراق بحثــاً ركــزت فيــه عــىل العنــرص النســوي يف هــذه 
املناطــق  ومــا تتعــرض لــه املــرأة مــن معانــاة اكــر مــام يعانيــه الرجــل واشــد قســوة وتطرقــت اىل املقابــالت امليدانيــة التــي اجرتهــا مــع 
النازحــني ومــع املختطفــني والناجيــات مــن االيزيديــني واملســيحيني والحالــة النفســية التــي يعانــون منهــا  جــراء التقاليــد االجتامعيــة الباليــة 
، اضافــة اىل مشــكالت االطفــال الذيــن يولــدون مــن املغتصبــات مــن قبــل الدواعــش ، ورضورة ايجــاد ترشيــع قانــوين يعالــج اوضــاع النســاء 

ويحفــظ كرامتهــم  .

    ثــم طرحــت بعــض االســئلة واملداخــالت مــن قبــل الحضــور التــي تركــز معظمهــا عــىل ايجــاد ســبل لتداعيــات اســتيالء الدواعــش عــىل 
هــذه املناطــق ومعالجتهــا ، وصــوالً لتعزيــز وترســيخ النســيج االجتامعــي والســلم االهــيل بــني مختلــف  طوائــف الشــعب العراقــي مــن 

اديــان ومذاهــب وقوميــات التــي عاشــت معــاً طــوال العهــود املاضيــة وفقــاً ملبــدأ االخــوة واملواطنــة .

    ويف الختــام شــكر منســق املنتــدى الحضــور رغــم ارتفــاع درجــات الحــرارة ، كــام قــدم الشــكر الجزيــل الدارة جمعيــة االمــل العراقيــة 
الســتضافتها هــذه النــدوة الحواريــة وللناشــطة املدنيــة هنــاء ادور رئيســة جمعيــة االمــل .

                                                        واستغرقت الندوة اكر من ساعتني ونصف                                         7 / 8 / 2016                                                                                 
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الجمعية العراقية لحقوق االنسان يف الواليات املتحدة االمريكية
 نظمت محارضة ً عن معاناة االقليات يف ظل الظروف الراهنة

اســتضافت الجمعيــة العراقيــة لحقــوق االنســان يف الواليــات املتحــدة االمريكيــة فــرع اقليــم كوردســتان العــراق الســيد خالــد الرومــي 
عضــو مجلــس النــواب العراقــي الســابق عــن املكــون الصابئــي، والســيد حســو هورمــي رئيــس املؤسســة االيزيديــة / هولنــدا يف محــارضة 
تحــت عنــوان«  معانــاة االقليــات يف ظــل الظــروف الراهنــة  »يف قاعــة الجمعيــة الثقافيــة املندائيــة مبدينــة عنــكاوا يف محافظــة اربيــل .

 
ــد مــراد بالحضــور الحاشــد مــن املهتمــني يف  ــة حمي ــات املتحــدة االمريكي ــة لحقــوق االنســان يف الوالي ــة العراقي رحــب رئيــس الجمعي
الشــأن الوطنــي والقومــي، ويتقدمهــم عــدداً  مــن ممثــيل التنظيــامت السياســية ، ومنــدويب منظــامت املجتمــع املــدين .. ثــم دعــا الحضــور 

للوقــوف دقيقــة صمــت حــدادا ً عــىل ارواح شــهداء ابنــاء االقليــات وعمــوم شــهداء الشــعب العراقــي شــهداء الحريــة والدميقراطيــة .
 

بعدهــا قــدم الناشــط حســو هورمــي ورقتــه يف هــذه املحــارضة والتــي ركــز فيهــا عــن راهــن االقليــة الدينيــة االيزيديــة يف العــراق بعــد 
قــدوم داعــش ومــا نتــج عنهــا مــن نتائــج كارثيــة جســيمة مــن عمليــات القتــل والســبي واالغتصــاب، وتجنيــد لألطفــال، وتدمــري املقدســات، 
وتهجــري ونــزوح قــرسي شــامل آلالف العوائــل االيزيديــة اىل محافظــات إقليــم كوردســتان العــراق والــدول املجــاورة .. وقــدم رشحــاً  مفصــال 
ــا انعــدام الخدمــات االساســية،  ــأيت يف مقدمته ــا وت ــي ميــرون به ــي تعيــش يف املخيــامت، والظــروف القاهــرة الت ــل الت ً عــن عــدد العوائ
وقســاوة الظــروف املناخيــة الصعبــة مــن قلــة املــوارد الغذائيــة، اىل جانــب النواحــي الصحيــة والتعليميــة .. ثــم قــدم موجــزاً  عــن عمليــات 

التوثيــق، واملشــاكل املســتقبلية، والقــرارات الدوليــة الصــادرة التــي جرمــت تنظيــم داعــش االرهــايب .
 

بعدهــا اســتهل الســيد خالــد الرومــي حديثــه عــن التعريــف باألقليــات، ووضعهــم القانــوين يف ظــل االتفاقيــات والعهــود الدوليــة التــي 
تطالــب بحاميتهــم كســكان اصــالء .. كــام قــدم رشحــاً  حقــوق االقليــات يف ظــل الدســاتري العراقيــة التــي عملــت بهــا الدولــة منــذ تأسيســها 
ــد، حيــث عــرج عــىل  ــة التــي ميــر بهــا البل ــة الراهن ــاة التــي كانــت تالزمهــم .. كــام تحــدث عــن املرحل ــة االن، واملعان عــام 1925 ولغاي
االنتهــاكات التــي تتعــرض لهــا املجاميــع االصيلــة » االقليــات » نتيجــة االرهــاب املنظــم، وناشــد جميــع االطــراف للعمــل مــن اجــل اســتباب 

االمــن وانهــاء العنــف، ويف ختــام حديثــه دعــا املثقفــني العراقيــني لدعــم حقــوق االقليــات يف البــالد .
 

وقبــل اختتــام النــدوة تــم فتــح بــاب املداخــالت واألســئلة والنقاشــات، حيــث ســاهم فيهــا عــدد مــن املتحدثــني، وأجــاب عنهــا املحــارضان 
بإســهاب، وخــالل املداخــالت تــم طــرح العديــد مــن القضايــا املتعلقــة ملرحلــة مــا بعــد داعــش .. ومســتقبل االقليــات يف املرحلــة املقبلــة .. 
واالســتفادة مــن القــرارات الدوليــة التــي جرمــت تنظيــم داعــش .. والعمــل عــىل توفــري مســتلزمات الحيــاة الحــرة الكرميــة للنازحــني مــن 
اجــل عودتهــم بعــد تحريــر مناطقهــم مــن قبــل الحكومــة واملجتمــع الــدويل .. وطالبــوا الهيئــات االعالميــة إســناد طموحــات وتطلعــات 

االقليــات يف الوطــن .
28 / آب / 2016 
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إفتتاح مقر منظمة حمورايب لحقوق االنسان يف أربيل

ــم  ــال ض ــان يف احتف ــوق االنس ــورايب لحق ــة حم ــر منظم ــاح مق ــاء 2016/8/23 افتت ــوم الثالث ــل ي ــة اربي ــهدت مدين ش
فيضــاً مــن الشــخصيات السياســية والدينيــة واالعالميــة  وكان عــىل راس مســتقبيل الضيــوف الســيدة باســكال وردا رئيســة 
املنظمــة والســيدان لويــس مرقــوس ايــوب نائــب رئيــس املنظمــة ورئيــس فــرع اربيــل فيهــا املحامــي يوحنــا يوســف تويــا 
واعضــاء ادارة مجلــس املنظمــة والقــت الســيدة باســكال وردا كلمــة باملناســبة قالــت فيهــا انــه لقــاء طيــب ومفــرح ونحــن 
ســعداء ان تكونــو بيننــا تشــاركونا حفلــة افتتــاح مقــر الفــرع ، فبهــذه الخطــوة نكــون قــد اسســنا محطــة عمــل مراقبــة 

حقوقيــة تطوعيــة انســانية تتخــذ مــن النشــاط املــدين طريقــا لهــا .
وقدمــت الســيدة وردا الشــكر للســلطات الحكوميــة يف اقليــم كوردســتان عــىل تســهيل اجــراءات املوافقــة يف تســجيل 
الفــرع واتاحــة املجــال لــه بالعمــل ليكــون رافــدا اساســيا للمنظمــة مشــريا اىل خصوصيــة هــذه الخطــوة وحمــورايب تتابــع 
ميداينــا اوضــاع حقــوق النازحــني واملهجريــن الذيــن اتخــذوا مــن االقليــم مــأوى لهــم بعــد جرائــم االبــادة الجامعيــة التــي 
ــة  ــة الحــرص عــىل توخــي الدق ــة ان تكــون حريصــة غاي ــد املنظم ــدت تعه ــة الداعشــية واك ــع االرهابي ــا املجامي ارتكبته

واملصداقيــة واالمانــة يف رصــد ومتابعــة اوضــاع حقــوق االنســان حســب املواثيــق الدوليــة .
ــف  ــني لتحال ــاء املؤسس ــن األعض ــا م ــرية اىل انه ــورايب مش ــل حم ــات وعم ــن عالق ــا م ــيدة وردا جانب ــتعرضت الس واس
ــرو آســيوية  ــات والشــبكة األف ــدى العراقــي ملنظــامت حقــوق االنســان وشــبكة النســاء العراقي ــة واملنت ــات العراقي االقلي
للدولــة املدنيــة وتطرقــت اىل رشاكاتهــا مــع منظــامت دوليــة داعمــة منهــا منظمــة التضامــن املســيحي الدوليــة ومقرهــا 
ســويرسا ومجموعــة حقــوق االقليــات ومقرهــا لنــدن ومعهــد القانــون الــدويل وحقــوق االنســان ومقره واشــنطن ومؤسســة 
نوفاتــريا االيطاليــة ومقرهــا تورينــو ومقاطعــة بــاكا الفرنســية ، كــام نوهــت بعالقــات التعــاون مــع منظمــة العفــو الدوليــة 
و هيومــن رايتــس واتــش ومعهــد الواليــات املتحــدة االمريكيــة للســالم ، وبعثــة األمــم املتحــدة يونامــي يف بغــداد واربيــل 
ــب املنظــامت  ــع اغل ــات حمــورايب م ــد عالق ــا ، وتوقفــت ايضــاً عن ــة للنســاء املســيحيات ومقرهــا روم واملنظمــة العاملي

املدنيــة العراقيــة مبــا يعــني النشــاط املــدين عــىل االنتصــار لحقــوق االنســان العراقــي .
ــه بالحضــور شاكراملســؤولني يف  ــا عــن امتنان ــا رئيــس الفــرع عــر فيه ــا يوســف تواي ــا يف الحديــث الســيد يوحن وأعقبه

ــرع . ــم كوردســتان العــراق عــىل جهودهــم يف انســيابية اجــراءات الخاصــة بتســجيل الف اقلي
ثــم تحــدث الســيد لويــس مرقــوس ايــوب مشــريا اىل ان مــا اســتطلعه الســادة الضيــوف مــن صــور لنشــاطات حمــورايب 
ــق  ــف مناط ــة يف مختل ــة واالمنائي ــاة الحقوقي ــب الحي ــملت كل جوان ــة ش ــعة للمنظم ــاط واس ــة نش ــن حرك ــزء م ــو ج ه
البــالد مؤكــدا ان حمــورايب ســتظل وفيــة للمبــادئ والقيــم الحقوقيــة التــي تاسســت عــىل اساســها وهدفهــا املركــزي صيانــة 
ــة باملناســبة وجــرت  ــورود ورســائل التهنئ ــات ال ــه ، وتلقــت املنظمــة عــدد مــن باق ــاع عــن حقوق ــاة املواطــن والدف حي
عــىل هامــش االحتفــال لقــاءات جانبيــة بــني الســيدة باســكال وردا والضيــوف الذيــن عــرو عــن تقديرهــم للجهــود التــي 
تبذلهــا حمــورايب آملــني ان يكــون افتتــاح فــرع املنظمــة يف اربيــل فرصــة اضافيــة مــن اجــل دعــم ونــرصة حقــوق املواطنــني 

العراقيــني عــىل مختلــف انتامءاتهــم القوميــة واالثنيــة والدينيــة واملناطقيــة .
ــق  ــة منس ــق زنكن ــتاذ عبدالخال ــم األس ــامت بينه ــيل املنظ ــخصيات وممث ــن الش ــد م ــاح العدي ــل اإلفتت ــارك يف حف * ش
املنتــدى العراقــي ملنظــامت حقــوق اإلنســان واألســتاذ حميــد مــراد رئيــس الجمعيــة العراقيــة لحقــوق اإلنســان يف الواليــات 

املتحــدة األمريكيــة واألســتاذ القــايض زهــري كاظــم عبــود وقدمــوا باقــة مــن الــورود بهــذه املناســبة .
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أنا الذي رسقت املال العام وأسست للطائفية السياسية
العفو الدولية تتهم العراق 

بتعذيب متهمني

أعــرتف بــأين الســارق الوحيــد الــذي رسق مئــات املليــاردات مــن خزينــة 
الدولــة العراقيــة ، أنــا الــذي مل أســمح بــأي مــرشوع، وألي عمليــة تجاريــة، 
إال بأخــذ حصــة يل ال تقــل عــن 50 % مــن قيمــة البضاعــة املشــرتاة أو كلفــة 
ــة،  ــة ، وقمــت مبشــاريع وهمي ــذي أسســت رشكات وهمي ــا ال املــرشوع ، أن
ــذي  ــا ال ــىل األرض ، أن ــا ع ــرشوع تحقق ــك امل ــر ذل ــة ، ومل ي ــغ خيالي مببال
رشــوت وارتشــيت مــن أجــل مضاعفــة ثــرويت ، التــي كونتهــا عــىل حســاب 
الشــعب العراقــي، ومــن قــوت فقرائــه ، وعطلــت بذلــك املشــاريع التنمويــة 
ــي  ــي والصناع ــد الزراع ــىل الصعي ــراق ع ــرة للع ــتحقق طف ــت س ــي كان الت

ــل  ــن أج ــة ، م ــة والرتكي ــة اإليراني ــراق للبضاع ــواق الع ــت أس ــذي فتح ــا ال ــي ، أن ــياحي والخدم والس
محاربــة املنتجــات الوطنيــة ، أنــا الــذي منعــت كل املشــاريع التــي تخــدم العــراق ، وحلــت دون حــل 
ــات  ــن الخدم ــا م ــراق ، وغريه ــات الع ــرى وقصب ــاء إىل كل ق ــاء واملجــاري وإيصــال امل مشــكلة الكهرب
ــذي رسقــت  ــا ال ــة ، وأن ــاء مــدارس ومستشــفيات عرصي ــذي مل أســمح ببن ــا ال ــة ، أن ــة الرضوري الحياتي

ــل الشــهداء . األمــوال املخصصــة للنازحــني وعوائ

ــب  ــذا الذن ــم له ــام أن يســتغفروا ربه ــال الع ــة امل ــوا السياســيني برسق ــن اتهم ــىل كل الذي يجــب ع
العظيــم ، وأن يتعــذروا للشــعب العراقــي ، وللــرأي العــام العاملــي ، وللتاريــخ ، لتحريفهــم الحقائــق، 
واالفــرتاء عــىل السياســيني النزيهــني بأنهــم رساق ، وبالسياســيني الوطنيــني بأنهــم أرضوا مبصالــح الوطــن .

فقــد ثبــت أخــريا أن نــوري املالــي مل يــرسق، وثبــت أن ابنــه وابــن العــراق البــار أحمــد نــوري املالــي 
ــدي مل  ــوالغ الزبي ــر ص ــت أن باق ــرسق ، وثب ــم مل ي ــامر الحكي ــة ع ــن املرجعي ــت أن اب ــرسق ، وثب مل ي
يــرسق، وثبــت أن عــادل عبــد املهــدي مل يــرسق، وثبــت أن عدنــان األســدي مل يــرسق ، وثبــت أن حســني 
الشهرســتاين مل يــرسق ، وثبــت أن بهــاء األعرجــي مل يــرسق ، وثبــت أن إبراهيــم الجعفــري مل يــرسق ، 
وثبــت أن هوشــيار زيبــاري مل يــرسق ، وثبــت أن مســعود الــرزاين مل يــرسق ، وثبــت أن أســامة النجيفــي 
مل يــرسق، وثبــت أن صالــح املطلــگ مل يــرسق ، كــام مل يــرسق حســني الشــامي ومل يــرسق أحمــد عبــد 
ــم  ــل أيه ــن قب ــرسق م ــام مل ي ــالح الســوداين ، ك ــد الف ــرسق عب ــد مل ي ــكل تأكي ــور الســامرايئ ، وب الغف
ــذي ال يشــوبه  ــل القاطــع ال ــراءة كل هــؤالء وغريهــم تعطــي الدلي الســامرايئ وال حــازم الشــعالن ، وب
ــعب  ــىل الش ــذا ع ــكرجي ، ول ــاء الش ــا ضي ــو أن ــراق ه ــام يف الع ــامل الع ــد لل ــارق الوحي ــك، إن الس ش
العراقــي أن يطالــب حكومتــه الوطنيــة مبطالبــة مستشــارتنا آنگيــال مــريكل لتســليمي للعــراق ، مــن أجــل 
أن أقــف أمــام القضــاء العراقــي العــادل والنزيــه، وأنــال عقوبتــي ، كســارق وعميــل لالســتعامر األملــاين .

ــة السياســية تقــوم عــىل  ــذي جعلــت العملي ــا ال ــذي أسســت اإلســالم الســيايس ، وأن ــا ال ــك أن وكذل
أســاس الطائفيــة السياســية ، واملحاصصــة الطائفيــة والعرقيــة والحزبيــة ، وكان السياســيون العراقيــون 
كلهــم الوطنيــون العابــرون للطوائــف والقوميــات وعمــوم الهويــات الجزئيــة ، واملؤمنــون حقــا وحــرصا 
مببــدأ املواطنــة ، وبالدولــة الدميقراطيــة العلامنيــة العرصيــة يرفضــون كل ذلــك ، لكــن مل يكــن لهــم حول 
وال قــوة أمــام مؤامــرايت املخطــط لهــا بــكل حنكــة ، واملنفــذة بــكل دقــة، ضــد العــراق وشــعبه، نعــم ، أنا 
الــذي كنــت أجــر السياســيني العراقيــني الوطنيــني املســاكني بأســاليب تعلمتهــا يف األكادمييــات املاســونية 
والصهيونيــة املعاديــة للشــعوب ، واملختصــة بتأهيــل الكــوادر العميلــة والخبــرية يف تدمــري الشــعوب ، 

عــىل انتهــاج هــذه السياســات املرفوضــة مــن قبلهــم .

فبعدمــا ثبــت أن عــامر الحكيــم يكــره الطائفيــة ويحاربهــا ، فهــو العابــر األول للطائفيــة ، وهكــذا 
ــي ، وأســامة النجيفــي ، وطــارق الهاشــمي  ــوري املال ــم الجعفــري ، ون ــدى الصــدر ، وإبراهي هــو مقت
ــه  ــي ، ألن ــر القوم ــن الفك ــون ع ــا يك ــد م ــرزاين أبع ــعود ال ــإن مس ــك ف ــاوي ، وكذل ــع العيس ، وراف
ــا أي ســيايس عــريب، أو كــردي ، أو تركــامين ،  ــة بالدرجــة األوىل ، وليــس لدين ــة العراقي مؤمــن باملواطن
يفكــر بطريقــة قوميــة أو عرقيــة ، بــل كلهــم يؤمنــون باملواطنــة العراقيــة حــرصا، وألن حقــوق جميــع 
ــز عــىل الحقــوق الخاصــة  ــة رضورة للرتكي ــم أي ــرى أي منه ــذا ال ي ــة ، ول ــات محفوظــة ومضمون املكون
ــاليبي  ــم بأس ــت أجره ــذي كن ــا ال ــي أن ــا. لكن ــا أو عرقي ــا أو مذهبي ــون ديني ــواء كان املك ــه ، س مبكون
التــي تعلمتهــا وأتقنتهــا عــىل انتهــاج املناهــج الدينيــة واملذهبيــة والقوميــة، لتفتيــت وحــدة الشــعب 

ــه . ــني مكونات ــق الــرشخ ب ــي ، وتعمي العراق

ــال  ــة أو هــدر امل ــن الفســاد ورسق ــرَآء م ــاء بُ ــون واألكف ــون والوطني ــون النزيه فالسياســيون العراقي
العــام، وبُــرَآء مــن الطائفيــة السياســية وتســييس الديــن ، وبُــرَآء مــن عرقلــة توفــري الخدمــات واملشــاريع 

التــي مــن شــأنها أن تنهــض بالعــراق .

إذن أيهــا الشــعب العراقــي ، طــاردين ، الحقنــي ، طالــب اإلنرتپــول لتســليمي ، اعتقلنــي ،  أوقفنــي 
أمــام القضــاء العراقــي العــادل والنزيــه وغــري املســيس ، مــن أجــل أن ينــزل يب العقوبــات التي أســتحقها.

فسياسيونا بريئون من كل ما اتهمناهم به .

ــني 22  ــة االثن ــو الدولي ــة العف ــت منظم  دان
أغســطس / آب إعــدام 36 رجــال يف العــراق 
ــض  ــة إن بع ــود ، قائل ــل جن ــم بقت ــد إدانته بع
االعرتافــات انتزعــت منهــم تحــت التهديــد 

والتعذيــب .
العراقيــة  الســلطات  املنظمــة  ودعــت 
إىل وقــف تنفيــذ أحــكام اإلعــدام ، وإجــراء 
للمتهمــني  ونزيهــة«  »عادلــة  محاكــامت 

. املذبحــة  يف  بالضلــوع 
وقــال التلفزيــون الرســمي إن اإلعدامــات 
نفــذت يــوم األحــد يف ســجن بجنــوب العــراق، 
وأديــن األشــخاص الذيــن أعدمــوا بقتــل مــا 

ــني . ــل عام ــدي قب ــل إىل 1700 جن يص
وجــرى قتــل الجنــود بعــد فرارهــم مــن 
عســكرية  قاعــدة  كانــت  التــي  »ســبايكر« 
عندمــا  تكريــت،  مدينــة  شــاميل  أمريكيــة 
 .2014 ســنة  »داعــش«  تنظيــم  اجتاحهــا 
ــم  ــة بدع ــة العراقي ــوات الحكوم ــتعادت ق واس
الحشــد  وفصائــل  املتحــدة  الواليــات  مــن 

. املــايض  العــام  املنطقــة  الشــعبي 
ــن  ــال الذي ــد الرج ــة إن »أح ــت املنظم وقال
أعدمــوا )اعــرتف( بقتــل 60 جنديا يف »ســبايكر« 
بعــد تلقيــه تهديــدات ، كــام تعــرض أيضــا 
للــرضب بأســالك وخضــع لصدمــات كهربائيــة.« 
وأضافــت املنظمــة »رغــم أنــه تراجــع عــن 
هــذا »االعــرتاف« يف املحكمــة وفقــا ملــا يقولــه 
يف  اســتخدم  )االعــرتاف(  أنــه  إال  املحامــون 

ــم« . ــدار الحك إص
لضغــوط  العراقيــة  الحكومــة  وتعرضــت 
إلعــدام  محليــني  ساســة  مــن  متزايــدة 
اســتهدف  ضخــم  تفجــري  بعــد  املتشــددين 
شــارعا تجاريــا يف بغــداد يف الثالــث مــن يوليــو/

. بحيــاة 324 شــخصا  أودى  متــوز 
ووقــع الهجــوم الــذي نفــذ بشــاحنة ملغومــة 
ــه يف  ــؤوليته عن ــش« مس ــم »داع ــن تنظي وأعل
حــي الكــرادة ، وكان األكــر دمويــة منــذ الغــزو 
األمريــي الــذي أطــاح بصــدام حســني يف 2003.

وتوقــع وزيــر العــدل العراقــي حيــدر الزامــيل 
يــوم األحــد املزيــد مــن عمليــات اإلعــدام رافضا 
حقوقيــة  ومنظــامت  املتحــدة  األمــم  قلــق 

بشــأن نزاهــة املحاكــامت .

* املصدر: رويرتز

ضياء الشكرجي
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أمناط الشخصية العراقية الحالية وآفاق الوحدة املجتمعية

ــه  ــي ، تتداول ــيل – أخالق ــؤال تحلي ــع ، س ــو واس ــىل نح ــوم ع ــرتدد الي ي
أوســاط النخبــة والعــوام عــىل حــد ســواء، داخــل العــراق وخارجــه : ))هــل 

ــار؟ (( . ــن تشــظ و دم ــالده م ــام لحــق بب ــي مســؤول ع ــرد العراق الف

إن أي مجتمــع بــرشي يتعــرض ألزمــة وجــود ومصــري عميقــة، ال بــد مــن 
ــل ومتناقضــة  ــة ب ــة الســيكولوجية إىل أمنــاط متنوع ــن الناحي ــف م أن يصن
أحيانــاً مــن الشــخصيات الســائدة فيــه ، وال معنــى لتعميــم منــط واحــد مــن 
ــع  ــى أدق ، إن املجتم ــراده ، ومبعن ــىل كل أف ــلوكيات ع ــخصيات أو الس الش
ــة ومتنافســة  ــع التأريخــي ألمنــاط متباين ــاه السوســيولوجي هــو املصن مبعن
مــن الشــخصيات االجتامعيــة يف لحظــة زمانيــة معينــة. فــام الــذي يحــدث 

ــا العراقــي ؟ . اليــوم يف مجتمعن

ــزال مقصــود ألغــراض التحليــل والبحــث )مســتثنياً  ميكــن القــول ، وباخت
ــي  ــك الت ــواء تل ــة ” س ــة املقاوم ــخصية العراقي ــل “ الش ــذا التحلي ــن ه م
ــي  ــالل األجنب ــد االحت ــوم ض ــح الي ــابقة أو تكاف ــية الس ــت ضــد الفاش كافح
والظلــم االجتامعــي بشــتى أنــواع الكفــاح( ، إن مجتمعنــا بــات يتألــف مــن 
ــاءة  ــخصية بنـّ ــة” ، و ”ش ــة عدواني ــخصية هدمي ــتني : “ش ــخصيتني رئيس ش
ــا شــخصياتها  ــني الشــخصيتني له ــة أن كال هات مســاملة”، دون تجاهــل حقيق

ــدة . ــة العدي الفرعي

الشخصية العراقية

الهدمية العدوانية

ــات  ــن االنقالب ــرن م ــاً خــالل نصــف ق ــورت هــذه الشــخصية تدريجي تبل
واالســتبداد والحــروب واالحتــالل ، بوصفهــا نتاجــاً مبــارشاً للفعــل الســيايس 
الســادي الــذي بــورش مبامرســته ضــد الفــرد العراقــي بعــد شــهور قليلــة مــن 
ــت  ــخصية ، وإن تنوع ــذه الش ــوم. وه ــى الي ــوري وحت ــام الجمه ــام النظ قي
امناطهــا الفرعيــة النشــوئية، إال إنهــا تشــرتك عــىل املســتوى االنفعــايل – 
ــارص الســادو – ماسوشــية املمتزجــة : ــن العن ــة متناقضــة م الســلويك برتكيب

- إنهــا تغلـــب قيــم املــوت عــىل قيــم الحيــاة يف ســلوكها، موظفة شــعارات 
ــة  ــا الهادم ــر أفعاله ــة” لتري ــب” و”الفضيل ــن” و”الواج ــن” و”الدي “الوط

لحيــاة اآلخريــن .

- تكره خصومها حد العمل عىل إفنائهم .

- تتســم بالســايكوباثية ، أي ضعــف الضمــري ، وعــدم االتعــاظ بالتجــارب، 
واالندفــاع والتهــور .

- ال تحقــق توازنهــا النفــي أو رضاهــا االنفعــايل إال عــر مشــاهد التدمــري 
والقتــل وهــدم الحيــاة .

- أي لبــاس ايديولوجــي ترتديــه هــو قــرشة دفاعيــة ظاهريــة تخبــئ تحتــه 
منظومــة متســقة مــن امليكانزمــات العدوانيــة املوجهــة نحــو ذاتهــا أو نحــو 
ــق ، بوصفــه العنــرص  ــاط الالشــعوري العمي ــا االحب ــي يحركه ــن ، والت اآلخري

التكوينــي األبــرز لهــذه الشــخصية .

أمــا األمنــاط الفرعيــة لهــذه الشــخصية الهدامــة فيمكــن تحديدهــا 
ــي أدت اىل  بوضــوح مــن خــالل العــودة للعوامــل السوســيو – سياســية الت

نشــوئها وتطورهــا :

ــاً  ــني عام ــدى أربع ــىل م ــأت ع ــتية : نش ــة الفاشس ــخصية الهدمي 1- الش

ــام  ــية للنظ ــة والسياس ــة األمني ــة املؤسس يف أقبي
الفــايش الســابق ، تحكمهــا عقــدة االضطهــاد 
والشــك، وال تجــد أي امكانيــة الســتعادة شــعورها 
باألمــن النفــي املفقــود إال بإقصــاء اآلخريــن 
أوج  تــزال يف  ال  ، وهــي  واإفنائهــم  وايالمهــم 
وجههــا  اســتبدلت  أن  بعــد  اليــوم،  نشــاطها 
ــدة ،  ــلمة جدي ــة متأس ــابق بأقنع ــوي الس القوم
ــة  ــد امكاني ــا الوضــع الســيايس الجدي ــر له إذ وف

واعــدة الســتمرار اضطرابهــا النفــي ، ودون أي محاولــة موضوعيــة إلعــادة 
ــا . ــن هدميته ــد م ــا والح تأهيله

ــذ  ــتحدثة من ــية مس ــة نفس ــة” : تركيب ــة “االرهابي ــخصية الهدمي 2 - الش
بــدء االحتــالل األمــرييك للعــراق يف نيســان 2003 ، نتجــت عــن تالقــح بيضــة 
ــاً يف  ــح( املستنســلة اصطناعي “اإلرهــاب” )مــع التحفــظ عــىل هــذا املصطل
مختــرات أنظمــة الجــوار، بحيمــن العوملــة األمريكيــة املتوحشــة التــي ال تجــد 
يف العــراق أكــر مــن حســاب مــرصيف مغلــق ينبغــي اخــرتاق شــفرته مخابراتياً 
ــة املوحــدة ، ولهــذه الشــخصية امتداداتهــا  ــه البرشي عــر كــرس شــوكة بنيت
ــة  ــاً ودميوم ــتية( بزوغ ــة الفاشس ــخصية األوىل )الهدمي ــع الش ــيجية م النس
ومصــرياً ، إذ تحكمهــا عقــدة الــوالء للجمــود ، والرعــب مــن التطــور وتكفريه، 
واالفتتــان بعقيــدة تقريــب املــوت مــن الجميــع ، فشــعارها الضمنــي : 

))عــيّل وعــىل أعــدايئ(( .

3 - الشــخصية الهدميــة الطائفيــة : تبلــورت مالمحهــا ببــطء نســبي خــالل 
األعــوام الثالثــة التــي اعقبــت االحتــالل ، ثــم بــرزت بجــالء يف بدايــة العــام 
الرابــع الــذي نشــهد اليــوم نهايتــه. كان لفــرق املــوت التــي أنشــأها “نيغــرو 
ــىل  ــراق ع ــدة يف الع ــات املتح ــفري الوالي ــب س ــده منص ــاء تقل ــي” اثن بونت
غــرار فــرق املــوت التــي ســبق أن أسســها يف الســلفادور يف ســتينات القــرن 
املــايض ، الفضــل األكــر يف املبــارشة بنشــوء هــذا النمــط مــن الشــخصيات، 
وعــر تكنيــك بســيط جــداً : ))بعــد أن تنجــح بتأســيس نظــام ســيايس 
ــون  ــراد ينتم ــن أف ــرشات م ــدة ع ــل ع ــدأ بقت ــك أن تب ــة، علي ــي البني طائف
لطائفــة معينــة يوميــاً وترمــي جثثهــم املمزقــة يف مناطــق تســكنها أغلبيــة 
ــم تفتعــل يف الوقــت نفســه  ــة األخــرى، والعكــس بالعكــس ، ث مــن الطائف
اعتــداءات مدفوعــة الثمــن عــىل معابــد مقدســة تعــود لــكال الطائفتــني((. 
ــرة  ــن مؤث ــدودة ولك ــداد مح ــت أع ــر، وانخرط ــتدراج املنتظ ــدث االس فح
مــن أفــراد الطائفتــني بتأثــري مصالــح السياســيني ضيقــي األفــق ، يف ســلوك 
ــة  ــن الطائف ــى م ــوي األعم ــام الدم ــه االنتق ــرف هدف ــياوي” متط “ميليش
ــي  ــاء الفقه ــادئ البن ــط مب ــم بأبس ــة منه ــي أو دراي ــرى ، دون أي وع األخ
ــن أي  ــة م ــات عقائدي ــاً خالف ــاك حق ــت هن ــا إذا كان ــني ، وم ــر الطائفت لفك
ــذا  ــدث ه ــو ، وح ــذا النح ــىل ه ــريه ع ــر وتدم ــاء اآلخ ــتدعي افن ــوع تس ن
االســتدراج بشــكل خــاص يف القــاع الطبقــي ألتبــاع الطائفتــني ، إذ كلــام ازداد 
االحبــاط الشــخي واالجتامعــي للفــرد وانغلقــت أمامــه الســبل املرشوعــة 
ــاع الالعقــالين  ــر اســتعداداً لالندف ــح أك لإلصــالح واســتعادة الحقــوق ، أصب
للتنفيــس عــن مكبوتاتــه بالتفتيــش عــن أي كبــش فــداء بديــل يحــّول ضــده 
ــا املفقــس  ــه ، أم ــي تغــيل يف اعامق ــذل الت ــان وال ــأس والحرم ــة الي كل طاق
الطائفــي األســايس الــذي مــا بــرح يديــم وظيفــة هــذه الشــخصية ويشــجع 
عــىل متاهــي املجتمــع بهــا، فهــي املؤسســات األمنيــة التــي أسســها ضبــاط 
ــة  ــة املدني ــر الدول ــم ظه ــه قص ــراد ب ــو ي ــىل نح ــاروه ع ــالل ومستش االحت
العراقيــة العتيــدة وإظهــار عجزهــا أمــام التنامــي الرسطــاين لجامعــات مــا 

ــة يف أحشــائها . ــل الدول قب

 فارس كامل نظمي 
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العراق يستعني باألمم املتحدة لكشف الفساد

ــا ً،  ــني املتكــون مــن21 محقق ــق املحققــني الدولي  يحــل ُ يف بغــداد اآلن فري
اســتجابة لطلــب العــراق مــن األمــم املتحــدة مســاعدته يف الكشــف عــن مصــري 
361 مليــار دوالر مفقــودة يف موازنــات البــالد مــن 2004 لغايــة 2014 ، إضافــة 

اىل صفقــات وهميــة ضاعــت فيهــا مليــارات عديــدة .

 الفســاد الســيايس الــذي أنتــج حكومــات عراقيــة متعاقبــة أمتــازت بالفشــل 
والفــوىض منــذ عــام 2003 واىل اآلن ، أعطــت نتائجهــا )الباهــرة( والصادمــة يف 

أرقــام صفقــات فســاد كونيــة، ورسقــات مل يشــهد لهــا التاريــخ ..!

 الحكومــة العراقيــة وقعــت يف وقــت ســابق اتفاقــاً  مــع األمــم املتحــدة عــىل 
أرســال فريــق مــن الخــراء واملحققــني الدوليــني ، تنفيــذاً  لطلــب رســمي قدمــه 
ــف  ــىل كش ــاعدته ع ــدة ملس ــم املتح ــادي اىل األم ــدر العب ــوزراء حي ــس ال رئي
ــة  ــزاب الحاكم ــز األح ــة يف دهالي ــة الضائع ــوال الهائل ــدار األم ــاد ، ومق الفس

ــا . ووزاراته

ــف  ــة يف كش ــة التام ــوا الحري ــاق، منح ــوء اإلتف ــون ويف ض ــون الدولي املحقق
امللفــات والوثائــق وفحصهــا ومراجعــة الســجالت ووثائــق الــوزارات والدوائــر 
ــوا  ــام أعط ــا ، ك ــة وغريه ــة املالي ــوان الرقاب ــك ودي ــل البن ــة مث ــة املهم املالي
صالحيــة التحقيــق مــع رؤســاء الــوزراء الســابقني وهــم ايــاد عــالوي وابراهيــم 

ــابقني . ــة اىل وزراء س ــي اضاف ــوري املال ــري ون الجعف

ــق مــع وزراء  ــق املحققــني ســيتمكن مــن التحقي واألهــم باملوضــوع أن فري
ومســؤولني مقيمــني أو هاربــني خــارج العــراق ، بحكــم صفتهــم األمميــة التــي 
تتيــح ذلــك ، ويعتقــد ان الفريــق ســريكز جهــوده عــىل ملفــات رسقــة األمــوال 
وتهريبهــا وتهريــب النفــط والذهــب ، وعقــود التســليح وغســيل األمــوال 

ــة الضائعــة . ــاء وغريهــا مــن الصفقــات امللياري ومشــاريع الكهرب

ــا ً  ــا ً رصيح ــي اعرتاف ــدة يعن ــم املتح ــتعانة باألم ــىل اإلس ــراق ع ــدام الع  إق
بعــدم قــدرة مؤسســاته الرقابيــة مثــل هيئــة النزاهــة وديــوان الرقابــة املاليــة 
ــر املفتشــني العمومــني ، عــىل كشــف الفســاد  ــة النزاهــة الرملانيــة ودوائ ولجن
والفاســدين، إن مل نقــل تورطهــم يف هــذا الفســاد الــذي صــار يشــكل )ثقافــة( 
عامــة بــني السياســيني واملســؤولني يف البلــد ، مــع وجــود قضــاء ضعيــف 

ــة . ــة الكامل ــك أدوات العدال ــيس الميل ومس

ــة الفســاد يف العــراق ) النفطــي( تشــكل  أرقــام األمــوال الضائعــة يف طاحون
معــدالت قياســية غــري مســبوقة يف العــامل ، يحــدث هــا يف ظــل واقــع شــعبي 
يعــاين مــن تزايــد نســبة الفقــر إذ تبلــغ نحــو 25% حســب اإلحصائيــة الرســمية 
)قبــل ســنتني ( ، وانحســار التعليــم وتكاثــر البطالــة واألمــراض والجرائــم 
واإلرهــاب وتراجــع الخدمــات أو انعدامهــا، األمــر الــذي يجعــل العــراق يشــكل 

ــا ً.. !  ظاهــرة شــاذة كوني

 األحــزاب السياســية التــي تؤلــف حكومــات املحاصصــة املتعاقبــة، واملســؤولة 
عــن ضيــاع ثــروات الوطــن واملــال العــام وأفقــار الشــعب وتقســيمه طائفيــا ً، 
تتوجــس اآلن مــن وجــود املحقيــني الدوليــني وتشــعر بقلــق وانزعــاج حقيقــي 
ــدار  ــن إص ــوا ع ــم اليتورع ــذا فأنه ــة، ل ــق والفضيح ــون للتحقي ــم معرض ألنه
تهديــدات ومضايقــات لعمــل املحققــني ورمبــا اســتهدافهم بتفجــريات أو 
ــادي ان تقــدم لهــم كامــل  ــذا ينبغــي عــىل حكومــة الســيد العب ــاالت ، ل إغتي
ــتغرق  ــوف يس ــذي س ــم ال ــاز عمله ــي واإلداري يف إنج ــاء األمن ــم والغط الدع

ــال . ــا ً طوي زمن

ــكل  ــة ل ــة عادل ــة مبحاكم ــات املختص ــب الجه 6. نطال
مــن تــرك ارض املعركــة أو أصــدر أمــرا بانســحاب 
القــوات االتحاديــة وغريهــا وكان ســببا يف وقــوع الكارثة 

ــوص . ــذا الخص ــق به ــة التحقي ــر لجن ــل تقري وبتفعي

ــة  ــة الجنائي ــراق  اىل املحكم ــامم الع 7. االرساع يف انض
ــة  ــادة الجامعي ــم اإلب ــي جرائ ــة مرتكب ــة ملحاكم الدولي
واإلنســانية يف العــراق ، لتحريــك الدعــوى ضــد مرتكبــي 

ــم . هــذه الجرائ

     إننــا يف املنتــدى العراقــي لحقــوق االنســان نواصــل 
ــاليف  ــة وت ــل معالج ــن أج ــا م ــث ومثابرتن ــا الحثي عملن
ــى  ــا حت ــات  الخطــرية ، وســنواصل جهدن ــك التداعي تل
ــه  ــه  وحاجات ــة حقوق ــي كاف ــان العراق ــق لالنس يتحق
ومطالــب وجــوده الحــر الكريــم ، يف وطــن يصــون 
كرامتــه ويرتقــي باالســتجابة ملعــاين إنســانيته ، ونحــث 
املنظــامت  كافــة  االليمــة  املناســبة  بهــذه  اليــوم 
والجمعيــات الحقوقيــة واملدنيــة لتوحيــد جهودهــا مــن 

ــامية . ــة الس ــذه الغاي ــل ه أج

                     2016/ 8/1   

 املنتدى العراقي ملنظامت حقوق االنسان 

املوقعون  :

1 - هيئــة الدفــاع عــن اتبــاع الديانــات واملذاهــب        

يف العــراق – هولنــدا – اربيــل 

2 - املرصد السومري لحقوق االنسان – هولندا 

3 - الجمعية العراقية لحقوق االنسان – امريكا 

ــا -  ــوق االنســان يف املاني ــن حق ــاع ع ــة الدف 4 - منظم
ــك اومري

5 - الجمعية العراقية لحقوق االنسان / بغداد

6 - جمعية املواطنة لحقوق االنسان / العراق 

7 - منظمة حمورايب لحقوق االنسان / العراق 

8 - منظمة راستي لحقوق االنسان / العراق 

9 - جمعية الرافدين لحقوق االنسان يف العراق 

10 - الجمعية العراقية للمتقاعدين – العراق 

11 - رابطة مدريب حقوق االنسان / العراق

بقية سنتان عىل جرمية اإلبادة يف سنجار وسهل نينوى
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جمعية األمل العراقية تُنظّم

 ورشة ملرشوع قانون الحامية من العنف األرسي
مأساة الالجئني ونفاق املجتمع الدويل

أقامــت جمعيــة األمــل العراقيــة ورشــتها الثانيــة ملناقشــة 
العنــف األرسي«، وذلــك يف  الحاميــة مــن  مــرشوع »قانــون 
العاصمــة اللبنانيــة بــريوت ، واســتمرت الورشــة ثالثــة أيــام )22 
ــة  ــة ومفوضي ــة الرنويجي ــوز 2016(، ودعمــت الخارجي ــــ 24 مت
حقــوق اإلنســان جهــود )األمــل( يف ســعيها للتعريــف مبــواد 

ــد . ــون الجدي ــرشوع القان م

ــىل  ــة لي ــة املحامي ــات الورش ــن جلس ــر م ــزء األك أدارت الج
ــن  ــا )12( م ــة ، وحرضه ــى( اللبناني ــة )كف ــن جمعي ــة م عواض
أعضــاء مجلــس النــواب العراقــي مــن مختلــف الكتــل السياســية 
وُممّثــالن عــن األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء واملستشــار 
القانــوين ملجلــس النــواب العراقــي وقاضيــان متمرّســان بشــؤون 
ــن  ــدد م ــي و ع ــن الوطن ــن األم ــة ع األحــوال الشــخصية وممّثل

ــني . ــدين وإعالمي ــع امل ــامت املجتم ــطي منظ ناش

وقالــت رئيســة الجمعيــة الناشــطة هنــاء أدور إن »هــدف 
الورشــة هــو رشح ومناقشــة مــرشوع هــذا القانــون املهــم الــذي 
نأمــل أن تتمكّــن الــدورة الحاليــة ملجلــس النــواب العراقــي مــن 
ــادة  ــيدات والس ــع الس ــل م ــراره، والتفاع ــه وإق ــت علي التصوي
أعضــاء املجلــس واملستشــارين للوصــول اىل قناعــة كاملــة بتبّنيــه 

ــه« . ــاع عن والدف

مضيفــة إن »هــذا القانــون ســيكون املصــد الحقيقــي للعنــف 
ــن  ــي م ــة الت ــرى كالتوعي ــوات أخ ــأنه خط ــن ش األرسي، وإن م
املُمكــن أن يقــوم بهــا اإلعــالم ومنظــامت املجتمــع املــدين 
وجهــات أخــرى أن تحــد كثــرياً مــن ظاهــرة العنــف األرسي التــي 
ــا«. ــكوت عليه ــن الس ــتويات ال ميك ــا اىل مس ــدت حّدته تصاع

وبّينــت أدور »بــدأ واضحــاً ومنــذ الدقائــق األوىل، إن الورشــة 
ستشــهد نقاشــاً مثمــراً عندمــا طــرح مقــرتح تعديــل اســم القانون 
ــون  ــواد القان ــة م ــت مناقش ــة( ، ومتّ ــة( اىل )مناهض ــن )حامي م

املقــرتح مــادة مــادة« .

ــول  ــالً للوص ــاً طوي ــذت وقت ــواد أخ ــض امل ــرية اىل إن »بع مش
ــني املختصــني باألحــوال  ــع، وكان للقاضي ــريض الجمي اىل صيغــة تُ
الشــخصية ثقــل واضــح يف توضيــح وحســم إعــادة صياغــة املــواد، 
وظهــر بوضــوح إن للعديــد مــن أعضــاء مجلــس النواب املشــاركني  

خلفيــة قانونيــة رصينــة واختصاصــات عاليــة يف القانــون«.

ــة  ــه اتفاقي ــذي تقــوم علي ــة ال  الالجــئ هــو الشــخص املســتفيد مــن نظــام الحامي
ــة واســعة مــن األشــخاص املعرضــني ألشــكال شــتى مــن  ــة ، نجــد فئ ــني الدولي الالجئ
االضطهــاد، الــذي يحــول دون بقائهــم يف بلدانهــم بســبب الخــوف عــىل حياتهــم ، مــام 
أوجــب الدفــاع عــن حقوقهــم وحاميتهــم ، و تعتــر أحــكام ومــواد اتفاقيــة الالجئــني 
املقــرة عــام )1951( وبروتوكولهــا لعــام )1967(  واملوقعــة مــن )139( دولــة يف العــامل، 
األســاس القانــوين يف التصــدي ملشــكالت الالجئــني يف العــامل ، وتحــدد نصــوص وبنــود 
ــكالت  ــة مش ــة يف مواجه ــه املتخصص ــدويل ومنظامت ــع ال ــة دور املجتم ــذه االتفاقي ه
الالجئــني ومعالجــة آثارهــا ، اال أن واقــع الحــال يــؤرش اىل أن حــدود االســتجابات 
العمليــة للــدول املوقعــة عــىل  اتفاقيــة الالجئــني ال يدعــو اىل التفــاؤل ، حيــث تلعــب 
ــح  ــا اللجــوء يف العــامل ، لصال ــة دورهــا يف توظيــف قضاي ــح الدولي السياســات واملصال
ــول  ــوين ح ــدل القان ــف الج ــامل ، و يكش ــق الع ــف مناط ــية يف مختل ــا السياس اجنداته
مــدى التــزام الــدول املوقعــة عــىل اتفاقيــة الالجئــني لعــام )1951( وبروتوكولهــا لعــام 
ــكام   ــني ، بأح ــن الالجئ ــداداً م ــا أع ــم منه ــتضيف قس ــرتض أن يس ــي يف )1967( والت
نظــام الحاميــة القانونيــة املقــرر لهــم يف اتفاقيــة الالجئــني ، عــن انتهــاكات متامديــة 
مــن تلــك الــدول املســتضيفة لهــم، متــس حزمــة الحقــوق األساســية  الواجــب قانونــاً  
حصولهــم عليهــا ، وهــذا دليــالً واضحــا” عــىل تغليــب املصالــح والحســابات السياســية 
عــىل االعتبــارات اإلنســانية واألخالقيــة والقانونيــة ، و مــا قــد ينجــم عنــه من سياســات 
ــا الالجئــني ، مــن تقويــض ملنظومــة  ــزاز والتخــيل يف التعامــل مــع قضاي النفــاق واالبت
القانــون الــدويل لالجئــني وقانــون حقــوق اإلنســان ، مــا يشــكل عــاراً أخالقيــاً جديــداً 
يوصــم بــه املجتمــع الــدويل يف تعاملــه مــع قضيــة اللجــوء االنســاين . والدليــل عــىل 
ــه منظمــة “أوكســفام” إحــدى  ــذي اصدرت ــر ال ــه مؤخــرا” التقري ــك مــا كشــف عن ذل
أكــر املنظــامت الخرييــة الدوليــة املســتقلة والتــي تعمــل يف مجــايل اإلغاثــة والتنميــة، 
أن أغنــى 6  دول يف العــامل )الواليــات املتحــدة األمريكيــة ، والصــني ، واليابــان، وأملانيــا، 
ــاد  ــن االقتص ــة م ــواىل 60 باملئ ــا ح ــكل مع ــي تش ــدة( ، والت ــة املتح ــا واململك وفرنس
ــون  ــامل ، أي 2.1  ملي ــني بالع ــداد الالجئ ــن أع ــة م العاملــي تســتضيف فقــط 8,9 باملئ
الجــئ ، وتســتضيف أملانيــا حــوايل ثلــث هــذه النســبة التــي تســتقبلها الــدول الســتة 
ــدر بـــ 1.4   ــي تق ــة والت ــوزع النســبة املتبقي ــام ت ــاً، بين ــدر بـــ 736,740  الجئ ــا يق مب
ــرا”  ــر فق ــدان األك ــل البل ــام تتحم ــرى. بين ــس األخ ــدول الخم ــىل ال ــئ ع ــون الج ملي
ــو  ــامل “وه ــني يف الع ــدد الالجئ ــف ع ــن نص ــر م ــف أك ــم تضيي ــبء ، فيت ــم الع معظ
مــا يقــرب مــن 12 مليــون فــرد” يف األردن ، وتركيــا ، وفلســطني، وباكســتان، ولبنــان، 
ــن 2  ــل م ــا أق ــل اقتصاده ــدول ميث ــك ال ــن أن تل ــم م ــىل الرغ ــا، ع ــوب أفريقي وجن
باملئــة مــن االقتصــاد العاملــي ، وكان تقريــر اصدرتــه أوكســفام يف شــباط 2016 قبيــل 
ــب  ــل النصي ــه »األزمــة الســورية« .. تحلي ــدن ، وعنوان ــاد مؤمتــر للامنحــني يف لن انعق
العــادل 2016 كشــفت فيــه املنظمــة العامليــة عــن أن الــدول الغنيــة تــرتدد يف االيفــاء 
بالتزاماتهــا ازاء مســاعدة الالجئــني ومــن هــذه الــدول الغنيــة  قطــر والســعودية اللتــان 
“خفضتــا بدرجــة كبــرية” املعونــات املاليــة املطلوبــة منهــا وتشــري تقديــرات عــام 2015  
إىل أن قطــر دفعــت 10.2  مليــون دوالر تشــكل 18  باملئــة فقــط مــن إجــاميل “نصيبهــا 
ــادل  ــب الع ــفام، والنصي ــر أوكس ــب تقري ــون دوالر، حس ــغ 57.1  ملي ــادل” البال الع
الــذي تشــري إليــه املنظمــة هــو الــذي يجــب عــىل كل بلــد أن يســاهم بــه، يف مســاعدة 
الســوريني، بالتناســب مــع حجــم اقتصــاد هــذا البلــد. ويقــول التقريــر إن الســعودية 
ــادل”  ــا الع ــن إجــاميل “نصيبه ــة م ــل 28  باملئ ــون دوالر فقــط متث دفعــت 88.8  ملي
البالــغ 317.6  مليــون دوالر ، أمــا روســيا فقــد قدمــت “واحــدا يف املئــة مــن نصيبهــا 
العــادل، كــام مل تتعهــد بقبــول الجئــني ســوريني” ، وقالــت أوكســفام إن فرنســا قدمــت 
ــئة  ــت بـــ 37  باملـــــ ــا وف ــرتاليا ، فإنه ــا اس ــة” ، أم ــا العادل ــن “حصته ــة م 45  باملئ
فقــط مــن نصيبهــا العــادل ، إذ دفعــت 44.3  مليــون دوالر فقــط مــن اجــاميل 119.2  

مليــــــون دوالر مســتحقة عليهــا ، حســب أوكســفام .
وانتقــدت أوكســفام الســعودية أيضــا لعــدم اســتقبالها الجئــني ســوريني، رغــم انهــا 
ــام  ــة بنظ ــعى لإلطاح ــلحة تس ــة مس ــات معارض ــكرية لجامع ــاعدات عس ــدم مس تق

حكــم الرئيــس الســوري بشــار األســد .
ومبوجــب هــذه اإلحصائيــات وارقــام يتبــني لنــا نفــاق املجتمــع الــدويل خصوصــا” 
الــدول الغنيــة ، التــي ترفــض اســتقبال أو مســاعدة الالجئــني بحجــة املخاطــر االمنيــة، 
ــر  ــي توف ــرية الت ــدان الفق ــود ملموســة  ملســاعدة البل ــه أي جه ــذل في ــت ال تب يف وق
املــأوى لغالبيــة الالجئــني يف العــامل تلــك األزمــة التــي تعتــر اليــوم  “واحــدة مــن أكــر 
التحديــات التــي تواجــه املجتمــع الــدويل يف عرصنــا، بعــد إن تــرك أكــر مــن 65  مليــون 
شــخص منازلهــم بســبب العنــف والحــروب وانتهــاكات حقــوق اإلنســان ، خصوصــا” يف 

منطقــة الــرشق االوســط .

 عامد علو

املنتدى الدميقراطي العراقي العدد )49( آيلول 2016
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عقدة الحبل تضيق عىل عنق »داعش« يف املوصل

ــدة اكــر  ــة جدي ــة ضــد »داعــش« مــن دخــول مرحل مــع اقــرتاب الحمل
العســكريني  املستشــارين  :إن  األمريكيــون  املســؤولون  يقــول  خطــورة، 
االمريكيــني العاملــني مــع افــواج الجيــش العراقــي بــدؤوا بالتحــرك يف مواقــع 

ــة . متقدم

بــدأت اول مهمــة لهــم مــن هــذا النــوع يف 20 متــوز عندمــا كلــف فريــق 
صغــري مــن املهندســني العســكريني بواجــب مســاعدة فــوج مــن املهندســني 
العراقيــني بتأمــني جــرس مؤقــت اقيــم عــىل نهــر دجلــة ، الجــرس، الواقــع اىل 
الجنــوب الرشقــي مــن بلــدة القيــارة، يتوقــع لــه أن يكــون نقطــة مفصليــة 

مهمــة يف الهجــوم املقبــل عــىل مدينــة املوصــل .

بيــد أن املهندســني األمريكيــني، ويف خــروج عــن دورهــم االستشــاري 
املعهــود، كانــوا يقضــون مــع الفــوج العراقــي عــدداً محــدداً مــن الســاعات 
فقــط كل يــوم ثــم ينســحبون عائديــن اىل موقــع اكــر تحصينــاً بالقــرب مــن 
مخمــور لقضــاء فــرتة الليــل ، واالن اوشــك العمــل الهنــديس عــىل االكتــامل .

يقــول العقيــد »كــرس غارفــر« املتحــدث باســم التحالــف العســكري الذي 
تقــوده الواليــات املتحــدة: »لقــد كان عمــالً قصــري األمــد عــايل املــردود« .

هــذه املهمــة املحــددة الهــدف بدّقــة، واملتميــزة بقلــة التعــرض امليــداين، 
مثــال عــىل الــدور املحــدد الــذي رســمه القــادة االمريكيــون للقــوات الريــة 
االمريكيــة يف عمليــات املوصــل. ويقــول كبــار القــادة :إن املستشــارين 
ــة،  ــواج العراقي ــرات االف ــرية ملق ــارات قص ــون بزي ــوف يقوم ــني س االمريكي
ــدالً مــن البقــاء بــني صفــوف  ــة ، ب بعضهــا قــد ال يتعــدى الســاعات القليل

ــرتات ممــدودة غــري محــددة . ــة لف ــوات املحلي الق

ــة املســار  ــه اعــرتاف مبــدى صعوب ــري عــىل النحــو املخطــط ل ــدور ال ال
الــذي يتوجــب عــىل القــادة األمريكيــني الســري فيــه لتأمــني الدعــم املطلــوب 

ــارة التوتــرات . للجيــش العراقــي دون اث

ــة  ــات اضافي ــة يف تقليــل وقــوع اصاب ــع ايضــاً مــن الرغب ــدور ناب هــذا ال
بــني االمريكيــني ، ولــو أن ثالثــة امريكيــني قتلــوا يف العمليــات يف العــراق منــذ 

. 2014

اذا مــا نجحــت القــوات العراقيــة يف كــرس قبضــة اإلرهابيــني عــىل املدينــة 
ــام  ــي، ك ــوزراء العراق ــس ال ــف رئي ــك ســيعزز موق ــإن ذل ــة ف ــة ورسع بخف
انــه سيســجل للرئيــس اوبامــا نــرصاً قبــل تركــه املنصــب ، يقــول »دوغــالس 
ــو  ــة »ني ــدم يف مؤسس ــل اق ــب زمي ــاً مبنص ــل حالي ــذي يعم ــت«، ال أوليفان
أمــريكا« لالبحــاث : إن الــدور املحــدود للقــوات الريــة ســوف يتيــح 
للبنتاغــون تحقيــق تــوازن عمــيل يف حملــة املوصــل، ألن ايــدي االمريكيــني 
ــة مــن حركــة االحــداث مــن دون ارســال االمريكيــني اىل  ســوف تبقــى قريب

ــون. ــث يقتل حي

يف مقابلــة اجريــت معــه مؤخــراً اشــار قائــد القــوات االمريكيــة والتحالــف 
يف العــراق وســوريا، الفريــق »ســني مكفارالنــد« ، إىل أن املعايــري لــدى 
ــة يف  ــامت االستشــارية املســتقبلية ســوف تضــع حــدوداً عالي حســاب امله

ــل املكاســب« . ــة »الخطــورة مقاب ــم معادل تقيي

قــال مكفارالنــد: »كلــام ازداد االقــرتاب مــن الحــواف االماميــة للمعركــة 
تصاعــدت مســتويات الخطــورة ، ومــا مل يكــن هنــاك مــردود كاف يــرر مــا 
ســنقدمه ، أو رضورة عســكرية تــرر احتــامل إصابــة أو فقــدان عنــرص مــن 
قواتنــا، فإننــا لــن نقــدم« ، بيــد أن كبــار املســؤولني يتكلمــون برصاحــة اشــّد 
يف االحاديــث الخاصــة، فهــم ال ينفكــون يشــريون مذكريــن بخســائر قواتهــم 
يف آخــر انتشــار لهــا يف العــراق. لذلــك يقولــون انهــم لــن يزجــوا باالمريكيــني 

يف اتــون املعركــة مــا مل يــروا أن العمليــة بأكملهــا معرضــة للخطــر .

ــرييك  ــش االم ــىل أن الجي ــان ع ــدث بره ــل اح ــة املوص ــط لعملي التخطي
ــد  ــة ض ــم دوره يف املعرك ــالً اىل تحجي ــر مي ــار اك ــرب ص ــه الح ــذي اتعبت ال
»داعــش« ، فمعظــم القــادة العســكريني يف البنتاغــون قضــوا فــرتات خدمــة 

ــزو يف  2003 . ــد الغ ــة بع ــاً دموي ــراق وخاضــوا حرب يف الع

رغــم أن قــوات العمليــات الخاصــة االمريكيــة كانــت دائبــة عــىل تقديــم 
املشــورة عــىل مســتوى منخفــض لقــوات مكافحــة االرهــاب وقــوات 
ــذ  ــرة من ــؤرش ألول م ــرية ت ــارة االخ ــة القي ــإن عملي ــة ف ــمركة الكردي البيش
ــة املشــورة ألفــواج الجيــش العراقــي  العــام 2014 تقديــم القــوات االمريكي

ــدان . يف املي

يف شــهر نيســان املــايض وافــق القــادة يف البنتاغــون عــىل الطلــب الــذي 
تقــدم بــه مكفارالنــد ملنحــه ســلطات عســكرية جديــدة اســتعداداً ملعركــة 
املوصــل ، مبــا يف ذلــك ســلطة وضــع مستشــارين عــىل مســتوى فــوج 
واســتخدام رضبــات املروحيــات مــن طــراز اباتــي ومســاندة القــوات الرية 
مبدافــع »هيــامرس« بعيــدة املــدى ، أمــا املدفعيــة واملروحيــات فقــد ســبق 
ــذا  ــوج اال ه ــتوى ف ــىل مس ــوا ع ــارين مل يوضع ــن املستش ــتخدامها ولك اس
الشــهر. ويتوقــع املســؤولون االمريكيــون أن معركــة املوصــل ســوف تتطلــب 
ــة  ــم املدين ــعة حج ــبب س ــض بس ــتوى منخف ــىل مس ــارين ع ــع مستش وض

وبعدهــا عــن بغــداد .

ــالق  ــي النط ــدول زمن ــود ج ــن وج ــد ع ــن بع ــون مل يعل ــع أن البنتاغ م
الهجــوم عــىل املدينــة يلمــح املســؤولون اىل انــه قــد يبــدأ يف اواخــر فصــل 
الخريــف املقبــل ، ومــن املتوقــع آنــذاك أن يكــون بديــل مكفارالنــد، الفريق 
»ســتيفن تاونســند« ، هــو القائــد الــذي يتــوىل قيــادة القــوات االمريكيــة يف 

العــراق .

ســبق للمســؤولني االمريكيــني أن قالــوا مــن قبــل : إن املستشــارين الذيــن 
يوفــدون اىل الخطــوط االماميــة ســوف يحتاجــون اىل مجاميــع حاميــة كبــرية 
ترافقهــم بضمنهــا فــرق مختلفــة لتوفــري املســاعدة الطبيــة واالخــالء وازالــة 

القنابــل املزروعــة عــىل جوانــب الطــرق واملدفعيــة .

ال تقــل عــن هــذا اهميــة ، مــن حيــث االعتبــارات االمنيــة ، رغبــة القــادة 
االمريكيــني يف تجنــب اثــارة التوتــرات يف اجــواء تعــاين اصــالً مــن التشــاحنات 
السياســية ، فالعبــادي الــذي يواجــه مطالبــات شــعبية واســعة بعــد سلســلة 
التفجــريات التــي اصابــت بغــداد ، حريــص عــىل إظهــار أن القــوات العراقيــة 
مبفردهــا قــادرة عــىل توجيــه رضبــة حاســمة اىل »داعــش« يف املدينــة نفســها 
التــي تعــرض فيهــا الجيــش لالنكســار يف 2014 ، ورغــم أن القــوة الجويــة 
االمريكيــة والحليفــة قــد اثبتــت فعاليتهــا كأداة إىل جانــب القــوات العراقيــة 
خــالل معــارك الفلوجــة والرمــادي وغريهــا تؤكــد حكومــة العبــادي وتــرص 

عــىل أن االمريكيــني لــن تكــون لهــم حاجــة يف املعركــة .

املســؤولون االمريكيــون شــديدو الحــرص ايضــاً عــىل تجنــب حــدوث 
ــا دور  ــي كان لدعمه ــوات الحشــد الشــعبي الت ــع ق ــدة م ــكاكات جدي احت
ــل ان  ــا ، ب ــىل اعقابه ــا ع ــش« ورده ــني لـــ »داع ــدي العراقي ــم يف تص حاس
بعــض قــادة هــذه التشــكيالت اخــذوا يطلقــون منــذ االن تهديــدات باتخــاذ 
اجــراءات ضــد القــوات او املنشــآت االمريكيــة إذا مــا شــوهد األمريكيــون يف 

ــة . املعرك

* ترجمة – أنيس الصفار عن صحيفة واشنطن بوست

* ميي رايان
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قــادة العــراق الجهلــة 
أي  الميلكــون  الذيــن 
للدفــاع  إســرتاتيجية 
العــراق  ارض  عــن 
بســبب عــدم امتالكهــم 
،الن  الوطنــي  الحــس 
أكــر  ميتلــك  أغلبهــم 
وهــم  جنســية  مــن 

أي  يف  العــراق  يرتكــوا  الوطيــس  يشــتد  عندمــا 
لحظــة، وبــدأت سياســة الساســة تدمــر البنــي 
التحتيــة للعــراق وبــدأت محاربــة موظفــي الدولــة 
مــن خــالل العجــز املســتمر يف اقتصاديــات العــراق   
ــن  ــرتاض م ــات إىل االق ــك الحكوم ــت تل ــام عمل م
فســادهم  نقــص  ســد  لغــرض  الــدويل  البنــك 
ــذي  ــا املوظــف ال ــايل يتحمله ــي بالت ــم الت ورسقاته
الويــالت املــرض والجــوع والفقــر هــو  تحمــل 
وعائلتــه ، وأخــذت الحكومــة مل متيــز بــني هــذا 
املوظــف الــذي بــذل حياتــه وشــبابه يف خدمــة 
الدولــة العراقيــة كل حســب مســؤوليته ،وبــني مــن 
هــو تعــني ألول مــرة ، حتــى وصــل األمــر إىل قطــع 
رواتبهــم بحجــة ســد امليزانيــة وتأيت تلك السياســات 
إىل قطــع رواتبهــم ومســاواتهم مــع مــن هــو قدتــم 
ــاة  ــوا حي ــن أن يعيش ــدل م ــا ، وب ــم حديث تعيينه
مريحــة نوعــا مــا إىل حيــاة البــؤس والفقــر والجــوع 
السياســات  لهــذه  ونتيجــة  لذلــك   ، واالنتهــاك 
الرعنــاء وصــل البلــد )العــراق( الــذي كان يحســب 
ــة  ــي دول املنطق ــن اغن ــل م ــة ب ــدول الغني ــن ال م
ــدول وكل  ــك ال ــن تل ــوال م ــتجدي األم إىل أن يس
ــوال  ــرتض األم ــراق يق ــدأ الع ــه ، وب ــب طائفت حس
مــن البنــك الــدويل وبــرشوط مجحفــة متــلء عــىل 
الشــعب  رقــاب  عــىل  وبالتــايل  العــراق  ساســة 
ــوب  ــرية مرتاكمــة تجعــل العــراق مطل ــد كب وبفوائ
لعــرشات الســنني ، مــام يجعــل الــدول االســتعامرية 
الســيطرة عــىل ثــروات العــراق والتحكــم يف قدراتــه 
ــا  ــا لتلــك الحكومــات وتب وســيادته واســتقالله ، تب
ــادة  ــة وق ــهم بساس ــمون أنفس ــن يس ــؤالء الذي له
العــراق ، الن الــذي حصــده الشــعب العراقــي 
ــاء إال املــآيس والجــوع  مــن وراء سياســاتهم الحمق
ــع الــرشف  والفقــر والحرمــان واملــرض والعــوز وبي
ــل أن  ــد لللي ــن الب ــش ، ولك ــة العي ــل لقم ــن اج م
ــد للشــمس  ــد للطــوق أن ينكــرس والب ينجــيل والب
ــرساق  ــدين وال ــىل الفاس ــرى ع ــرة أخ ــر م أن تظه
والحراميــة ، وســتكون للشــعب العراقــي وقفــة 
ــده  ــد ي ــة جــدا وسيحاســب كل ن تطــاول وم قوي
ــخ نفســه يف  ــوال الشــعب وســيعيد التاري ــىل أم ع
ــض  ــة بع ــدين بهم ــة الفاس ــؤالء الخون ــبه ه محاس
الغيــارى الرشفــاء الوطنيــني الذيــن يحبــون بلدهــم 
الطاهــرة  العــراق  تربــة  الذيــن يقدســون  مــن 

وشــعبه األيب .

ما الذي حصدناه بعد 2003 ؟

ــام 2003   ــذ ســقوط الحكــم الســابق بعــد ع من
وحتــى اآلن مل يــذق الشــعب العراقــي إال الويــالت، 
ــي يقودهــا  ــاء الت ــك بســبب السياســات الرعن وذل
ــىل  ــاءوا ع ــن ج ــة الذي ــيي الغفل ــمى بسياس مايس
ظهــر الدبابــة األمريكيــة ، وذلك بســبب السياســات 
الرعنــاء الفاشــلة ، وبســبب عــدم امتالكهــم أي 
فــن مــن فنــون السياســة ، حتــى أنهــم مل يرســموا 
ــن  ــة م ــة ، بداي ــق خمســية أو انفجاري خطــة طري
مجلــس الحكــم وانتهــاء بجميــع الحكومــات التــي 
ــام 2003  ــذ ع ــكني من ــعب املس ــىل الش ــت ع توال
ولغايــة هــذه اللحظــة ، علــام بــان هــؤالء سياســيي 
الغفلــة لقــد وعــدوا الشــعب العراقــي عندمــا 
كانــوا يســمون أنفســهم )باملعارضــة( برفــع شــأنهم 
ــا طــوال األربعــني  ــي تعرضــوا له ــم الت ومظلوميته
ســنة التــي حكــم فيهــا النظــام الســابق ، وان 
يعوضــوا الشــعب مادمــره ذلــك النظــام ، وابتــداء 
مــن البطاقــة التموينيــة التــي قالــوا ســنجعلها 
ــعب  ــتبرش الش ــا اس ــادة ، وهن ــن )42 ( م ــر م أك
العراقــي بخــري واتخــذ موقــف بــان يســاعد ويقــف 
مــع هــؤالء الذيــن جــاءوا مــن خــارج الحــدود 
ــون لقمــة عيشــهم  ــوا يعيشــون ويأكل ــن كان والذي
ــع  ــة )م ــم الغربي ــون يف املطاع ــل الصح ــن غس م
ــد أن  ــن يري ــف مل ــل رشي ــون عم ــل الصح إن غس
يعيــش بــرشف( ، ولكــن مــع األســف بعــد أن جــاء 
الحاكــم األمريــي يسء الصيــت بــول برميــر ومنــذ 
متكونــاً  للحكــم  شــكل مجلســا  األوىل  اللحظــة 
مــن مايســمى بسياســيي الغفلــة الذيــن جلبوهــم 
ــذ  ــراق ، ومن ــم إىل الع ــر دباباته ــىل ظه ــم ع معه
تلــك الفــرتة طلــب منهــم أن يقســموا الشــعب إىل 
ــل  ــة وكت ســنة وشــيعة والكــرد واملســيحيني وصابئ
ومذاهــب وطوائــف وغريهــا ، أي منــذ البدايــة 
ــذي  ــي ، وال ــة عــىل أســاس طائف تشــكلت الحكوم
مل يعرفــه الشــعب العراقــي منــذ عقــود ، وكان 
ــذا  ــاس ه ــىل أس ــري ، وع ــل الكب ــة الخل ــذا بداي ه
ــزاب  ــت األح ــلطة ، وتأسس ــىل الس ــدث رصاع ع ح
والكتــل وتلونــت بلــون طائفــي ومحاصصــايت ، 
بالتــايل كل فئــة وكل طائفــة وكل كتلــة آخــذت 
ــرتة رشع  ــك الف ــذ تل ــا ، ومن ــن مصالحه ــع ع تداف
ــي  ــة ، والت ــك املحاصصــة املقيت ــس الحكــم تل مجل
وتعــرض  أخــرى  مــرة  البلــد  ســقوط  إىل  أدت 
والفقــر  والبطالــة  الجــوع  ويــالت  إىل  الشــعب 
والنتشــار األمــراض والفســاد وانتهــاك األعــراض 
ورسقــة ممتلــكات الدولــة واملــال العــام مــن قبــل 
عملــت  مــام   ، أنفســهم  املتنفذيــن  السياســيني 
الحكومــات التــي اســتلمت الســلطة يف العــراق 
وكل حســب اجندتــه وبنظــام املحاصصــة عــىل 
نهــب أمــوال الشــعب وتوزيــع تلــك األمــوال فيــام 
بينهــم  بالنتيجــة رسقــت أمــوال العــراق وســجلت 
ويف  الجــدد  العــراق  وقــادة  سياســيي  بأســامء 
ــوا يعيشــون  ــدول التــي كان ــة ويف ال البنــوك العاملي
فيهــا هــؤالء السياســيون ، مــام حــدا بانتشــار 

الفئــات  تلــك  بــني  والفســاد  واملــرض  الجــوع 
الطائفيــة التــي حكمــت العــراق ، وعــىل هــذا 
األســاس وعندمــا شــكلوا الدســتور عــىل أســاس 
خدمــة مصالحهــم وطوائفهــم ، لهــذا كان املســتفيد 
ــة  ــة قليل ــعب ثل ــوال الش ــراق وأم ــروة الع ــن ث م
متنفــذة ، لرؤســاء الكتــل الطائفيــة واألحــزاب 
الفاســدة وقــد توزعــت تلــك األمــوال بينهــم وبــني 
مــن يخــدم أجنداتهــم وأال فــراد املنتمــني ألحزابهــم 
، وبقــي الشــعب وأفــراده غــري املنتمــني ألحزابهــم 
هــم وأبنائهــم بالشــارع ويعيشــون حالــة البطالــة 
ــود  ــدم وج ــة لع ــرض ، ونتيج ــأس وامل ــر والي والفق
ــاء ومتخصصــني كل حســب مســؤوليته  حــكام أكف
يعنــي عندمــا يتعــني وزيــر الزراعــة وهــو الميتلــك 
أي معلومــة عــن الزراعــة أي مختــص مثــال يختــص 
باالتصــاالت ، إذن أيــن ســيصل البلــد لهكــذا قــادة 
وهكــذا محاصصــة ومبــدأ هــذا مــن حــزيب وذلــك 
مــن حــزيب ، مبوجــب ذلــك ولعــدم امتــالك هــؤالء 
السياســيني إىل أي خــرة ونتيجــة لتخبطهــم يف إدارة 
بنــاء البلــد ، واألدهــى مــن ذلــك ومنــذ عــام 2003  
بقيــت نفــس الوجــوه التــي تتزعــم البــالد ونفــس 
ــوم  األحــزاب وبنفــس نظــام املحاصصــة ،فقــط تق
ــك  ــن تل ــم م ــوه نقله ــري الوج ــزاب بتغي ــك األح تل
ــب  ــاد والنه ــرص الفس ــام اخت ــك ، م ــوزارة إىل تل ال
ــد  ــرض البل ــاس ، وتع ــذا األس ــىل ه ــالس ع واالخت
ــد  ــا بع ــرش يوم ــراض تنت ــة وأخــذت األم إىل الهاوي
آخــر ، مــام حــدا بــكل الطامعــني والحاقديــن عــىل 
الشــعب العراقــي وخاصــة مــن دول الجــوار عىل أن 
ينتهــزوا الفرصــة لبنــاء عالقــات وصناعــة أجنــدات 
لهــم وإغرائهــم باألمــوال الطائلــة التــي كان يحلــم 
الخــراب ومتزيــق  ، وبــدأ  الساســة  بهــا هــؤالء 
الشــعب وتفريــق وحدتــه الوطنيــة وكل دولــة 
عــىل حــدة ، مســتغلني بذلــك ضعــاف النفــوس 
ــدءا مــن  ــادة العــراق الجــدد وهــم كــر ابت مــن ق
رأس الســلطة إىل اصغــر خليــة مســؤولة يف الدولــة 
الوطنيــة  الوحــدة  متزقــت  وهكــذا   ، العراقيــة 
ــيطرتها  ــة س ــدت الحكوم ــي ، وفق ــعب العراق للش
عــىل البــالد وأصبــح العــراق مرسحــا ألعدائــه وأول 
ــا  ــعودية وأذياله ــرش الس ــة ال ــته مملك ــدو ترأس ع
مــن دول مجلــس التعــاون عــدا ســلطنة عــامن 
التــي اتخــذت االســتقالل وعــدم التدخــل يف أي 
جانــب ، وباتــت األجنــدات تعمــل عــىل القتــل 
بــني  العشــائرية والطائفيــة  النزاعــات  وصناعــة 
أفــراد الشــعب العراقــي التــي مل يعرفهــا قبــل ذلــك   
حتــى وان كانــت موجــودة ولكــن تظهــر عــىل 
ــك انتهكــت حرمــة العــراق  الســطح ، ونتيجــة لذل
وأرضــه مــن قبــل تلــك الــدول وقادتهــم مــن 
ــة  ــات اإلرهابي ــوا الجامع ــن دعم ــوار الذي دول الج
التــي صنعوهــا ، مــام ســمح بدخــول عصابــات 
ــة  ــات الغربي ــالل املحافظ ــة واحت ــش اإلجرامي داع
بــني ليلــة وضحاهــا ، ومنــذ تلــك اللحظــة بــدأ 
ــط  ــدأ تخب ــراق ، وب ــروات الع ــوال وث ــتنزاف أم اس
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تحــرتق  حتــى  أمل  لنــا  يــرد  ال 
القلــوب مجــددا بفاجعة اقــى وأمر، 
الكــّرادة يف أواخــر  فــام حــدث يف 
شــهر رمضــان ال يــؤرش فقــط شــناعة 
االرهــاب ودمويتــه الالمتناهيــة وأمنــا 
واالشــارات  االصابــع  بــكل  يديــن 
والدمغــات مــا وصــل إليــه الوضــع يف 
ــل  ــا البائســة مــن متــزق وخل منطقتن

. واملســميات  االوارص  كل  وانحــالل يف 

بعــد الكــرادة ومــا جــرى فيهــا ال يســعنا ســوى اعــادة النظــر 
ليــس فقــط بالذيــن حزنــوا لحزننــا أو الذيــن تشــفوا بنــا وامنــا بكل 
ــة  ــة الحضاري ــني الصف ــي ومتت ــاء العراق ــن شــأنه اعــالء االب ــا م م

لهــذا الشــعب املتنــور واملضحــي . 

ــي  ــرادة ه ــاء بالك ــة وانته ــرس األمئ ــن ج ــدءا م ــا ب إن فواجعن
ــر  ــن تناح ــي م ــا االقليم ــه وضعن ــل إلي ــا وص ــري مل ــات تذك عالم

ــي .  ــخ يقين ــن تفس ــي وم ــالل قيم ــف وانح ــقق وضع وتش

لقــد دفــع العــراق مثنــا باهظــا يك تــرى هــذه االمــة حقيقتهــا 
وتتعــظ وتعيــد النظــر بنفســها وإذا كان هــذا االخــري يبعــد دهــرا 
ــو  ــد نح ــه الجدي ــري بوعي ــراق يس ــان الع ــن ف ــن الحس ــن الظ ع
ــه  ــاد عن ــض الرم ــه ونف ــا يف درب آالم ــه واملــي قدم ــر بدمائ ال

ــه . ــتعادة ارشاقات واس

ان اندحــار »داعــش« االرهــايب يف االنبــار وقبلها يف صــالح الدين 
ومــا حــدث لرتــل االفعــى كلهــا عالمــات نهايــة حتميــة لالرهــاب 
يف العــراق وماقــام بــه »داعــش« يف الكــرادة هــو اجــرام يكشــف 
عــن خســة وضعــف وامعــان يف التهــاوي اىل الــدرك االســفل. ومــا 
ــوة  ــراق وق ــدة الع ــان وبوح ــتقواء باالمي ــن االس ــة م ــا اال حال أملن

ارادتــه للتصــدي لهــذه املرحلــة الصعبــة . 

ــي  ــار العراق ــئ االنتص ــاعة ال يطف ــذه البش ــاس به ــل الن ان قت
الــذي تحقــق عــىل »داعــش« وال يغطــي البســالة العظيمــة التــي 
ظهــرت يف معركــة تحريــر االنبــار بــل عــىل العكــس يزيــد العــزم 

عــىل مواصلــة حــرب »داعــش« حتــى زوال رشه . 

ــي خرسناهــا هــي الشــواهد  ــة الت ــام ان هــذه االرواح الزكي ك
الكــرى عــىل تفــكك االطــار االقليمــي وظهــور زيفــه ســواء 
بالســكوت املريــب الــذي عــم بعــد املأســاة أو بتكشــف الحقائــق 
التــي تديــن الكثــري مــن الــدول االقليميــة التــي ال هــم لهــا ســوى 
اراقــة املزيــد مــن الدمــاء وجعــل الحيــاة مســتحيلة عــىل ارضنــا .

ان دم الكــرادة هــو الدليــل الواضــح عــىل قــوة ارادة هــذا 
ــك  ــدة والتامس ــىل الوح ــب ع ــه الح ــد في ــذي تعاه ــعب ال الش
ــذ  ــراق من ــل ، فالع ــر وجمي ــد زاه ــوال اىل غ ــل وص ــة االم واطال
يومــه الحضــاري االول يعيــش قــدر أن يبقــى االعجوبــة الكــرى 

ــىل . ــة االع ــة الحضاري والعالم

للنزاهــة  العــراق كان واحــة  بــان  ادعــي  ال 
ــني  ــن فاتح ــهم م ــكان أنفس ــول األمري ــام ح حين
ــت  ــالد أدمن ــدين يف ب ــني فاس ــن إىل محتل محرري
التذابــح والــرصاع حتــى املــوت كيامويــاً ، أو القتل 
بالدفــن لألحيــاء عــىل أيــدي معظــم حكامهــا منــذ 
ــح الفلوجــة  ــى فت ــالد العــراك وحت أن ســميت بب
ــا نســواناً للفاتحــني ! ؟ . ــا جميع ــار أهاليه واعتب

ــي  ــة كل عراق ــكان وكان يف مخيل ــل األمري دخ
يف  وطواقمــه  صــدام  ســلطة  دائــرة  خــارج 

املحافظــات والبلــدات والقــرى ، منــوذج يختلــف كليــا عــام عاشــه مــع الرفــاق 
ــاء يشء  ــدء يف إنش ــا بالب ــم أيض ــا منه ــم وأن ــرضورة ، وكان يحل ــم ال وقائده
ــنوات  ــه الس ــذي ضغطت ــا ال ــن خيالن ــون ضم ــة افالط ــن جمهوري ــرتب م يق
البائســة ، مــع حكــم ال يعــرف إال لغــة اإلرهــاب التــي ترتجمهــا اليــوم داعــش 
بــكل تفاصيلهــا ، حيــث تكتنــز ذاكرتنــا جميعــا ســلوكيات أو تهديــدات الرفــاق 
ذوي العقيــدة الوحدويــة وشــعار األمــة الواحــدة ، ملــن يخالفهــم أو يعارضهــم 
أو يعاديهــم بأنهــم ســيقطعونه إىل أربعــة أجــزاء أو أن يحرقــوه أو يرمــوه مــن 
أعــىل بنايــة أو يذيبونــه يف أحــواض االســيد ، وكل ذلــك فعلــوه وترتجمــه يوميــا 

داعــش البعــث فكــرا وســلوكا .
يف البــدء ويف خضــم الفرحــة بســقوط تلــك األصنــام وإزالــة حاجــز الرعــب 
واإلرهــاب ، مل يــدرك الكثــري بــأن الجيــش الــذي تحــول مــن محــرر إىل محتــل 
يضــم اآلالف مــن اللصــوص والقتلــة ، والذيــن ال يتوانــون عــن فعــل أي يشء 
ــن  ــن املجندي ــري م ــرت لكث ــي اعت ــة ، الت ــية األمريكي ــىل الجنس ــول ع للحص
رشطــا لتميزهــم يف القتــال وتأديــة الواجــب ، حينــام دخلــوا البــالد اســتقبلهم 
الكثــري كونهــم محرريــن حتــى بانــت عوراتهــم وبالــذات املؤسســة العســكرية 
ــدام  ــت لص ــل مؤق ــر كبدي ــيد برامي ــوده الس ــذي كان يق ــدين ال ــا امل وطاقمه
حســني، والتــي ســاهمت مســاهمة أساســية يف تدمــري البــالد ورسقــة أموالهــا 
ــكرية  ــة والعس ــاتها األمني ــا ومؤسس ــة ومتاحفه ــا الحضاري ــب مراكزه وتخري

ــة . والثقافي
لقــد وضعــت تلــك الطواقــم التــي كان يطلــق عليهــا بــاإلدارة املدنيــة 
لقــوات التحالــف ، أســس الفســاد األوىل يف البــالد عــىل الطريقــة األمريكيــة، 
ودربــت آالفــاً مؤلفــة مــن ســقط املتــاع مــن مقــاويل الســلب والنهــب والكثــري 
مــن املرتجمــني الذيــن تحولــوا بــني ليلــة وضحاهــا إىل مقاولــني كبــار وأصحــاب 
ماليــني الــدوالرات ، وبفــرتة زمنيــة قياســية ال مثيــل لهــا ، إضافــة إىل العــرشات 
مــن املشــمولني برواتــب الرعايــة االجتامعيــة يف أوربــا مــن الذيــن تحولــوا بعــد 
ســاعات مــن إســقاط نظــام البعــث إىل ) رجــال سياســة ومعارضــني مكافحــني 
ــراغ  ــنطون وب ــدن وواش ــا ولن ــرتدام وفين ــن أمس ــا م ــة انطالق ــد الدكتاتوري ض
وباريــس وطهــران وغريهــا مــن قواعــد النضــال للعظــم !( والذيــن تــم تفعيلهم 
ــم  ــوم زرعه ــث نحصــد الي ــة ، حي ــد للدول ودســهم يف مفاصــل النظــام الجدي
البائــس يف عــراق أمعنــوا فيــه رضبــا ونهبــا وســلبا وحرقــا ، حتــى بــات األهــايل 
يقارنــون بــني أمــس صــدام والبعــث وكل جرامئهــم ومآســيهم وبــني فيضانــات 

الفســاد والدمــاء التــي اغرقــوا بهــا عــراق اليــوم .
ــة  ــه العبثي ــىل حروب ــارات ع ــات امللي ــق مئ ــني انف ــدام حس ــح إن ص صحي
ــا مل  ــة ، إال أنن ــوان الرئاس ــم دي ــل باس ــمه ب ــجل باس ــي مل تس ــوره ، الت وقص
نشــهد لصوصــا ومختلســني وفاســدين بهــذا الكــم الهائــل الــذي نشــهده اليــوم 
ــة  ــات واالقضي ــس املحافظ ــزوال إىل مجال ــا ، ن ــالث ومفاصله ــات الث يف الرئاس
وحكوماتهــا، حتــى باتــت املناصــب جميعهــا وعــىل مختلــف مســتوياتها محــط 
للشــبهات بــل ومخلــة بســمعة املواطــن الرشيــف ومصداقيتــه ونظافــة أموالــه، 
حتــى وصلــت ســمعتهم إىل انــك ملجــرد أن تقــدم شــخصا بأنــه نائــب برملــاين أو 
وزيــر أو مكلــف مبنصــب رفيــع يف هــذه الحكومــة ، حتــى ترتســم صــورة اللص 
والحرامــي واملختلــس والبــالف أمــام أعــني وأذهــان النــاس ، إال القلــة القليلــة 

التــي مل تجرفهــا أمــواج الفســاد واإلفســاد لحصانتهــا االجتامعيــة والرتبويــة .
ــة،  ــرات املهلهل ــالح والتظاه ــوالت اإلص ــاوزت مق ــالد تج ــاع يف الب إن األوض

ــا مــن عمليــة اكــر بكثــــــري لــي تســتقيم فيهــا األمــور . وتقــرتب تدريجي

دروس الفساد األوىلدم الكّرادة

كفاح محمود كريمنزار عبد الستار
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مئوية بائسة مللك الشوارع *

الســبت 23 / مــن متــوز / 2016 ، مــرت مئويــة ) شــارع الرشــيد ( … ومنــذ غبــش  صباحــه قــررت 
التجــوال والتجــول يف ملــك الشــوارع ، امليــت ، الحــي .. هــذا الشــارع الــذي يعــد مــن أقــدم واجمــل 
الشــوارع يف بغــداد ، حتــى عــام 2003 ، حيــث افتتــح الشــارع يــوم 23 متــوز 1916…. كانــت جولــة 

حزينــة ! .

دامئــا مــا كتبــُت عــن شــارع الرشــيد ، فهــو ليــس مجــرد شــارع … انــه تاريــخ ، وجــه لــه رضبــة مــوت 
مقصــودة … ال لســبب ، إالّ لكونــه ميثــل بغــداد الحضــارة .. كتبــُت لقناعتــي  بــأن الصحفــي الحقيقــي ، 

االنســان ، هــو النســغ الــذي يبقــي شــجرة املجتمــع يانعــة ، وبدونــه تجــف وتصبــح حطبــاً  ، هــو الــذي يعطــي الطــراوة والنضــارة 
والحيــاة لشــجر النــاس … هــو الثقافــة املجتمعيــة التــي تــيء ، وتخلــق املناعــة والحصانــة ..  والصحافــة هــي التــي تبقينا حراســاً 
للحلــم والثوابــت والحقــوق التاريخيــة ، هــي التــي متيزنــا عــن باقــي املخلوقــات ، وهــي الذاكــرة والفعــل ، ومحــرك .. الفعــل … 
فهــل هنــاك ، احــق مــن شــارع الرشــيد باملناشــدة ، إلعادتــه اىل ماضيــه الزاهــر؟ متــى ينتــرص الوعــي والطمــوح عندنــا لنهــزم 

التخلــف الــذي احــال اجمــل شــوارع العاصمــة اىل شــارع ميــت ! .

ان وجــدان العراقــي ، والســيام البغــدادي ،  يتميــز بأنــه يعيــش عــىل لغــة التاريــخ الــذي عايشــه  ، ويتغــذى منــه ، وينهــل 
مــن الــرتاث  الــذي  ناغمــه بعــد ان يصوغــه ذاتيــا  صياغــة ثابــة ، تطابــق  رؤيتــه .. وانــا ال اكتــم دومــاً اعجــايب وشــغفي بشــارع 
الرشــيد، ففيــه ، بســاطة  وعفويــة كلغــو الوليــد ، ولكنــه يعــرف كيــف يخفــي وراء بســاطته ، وعفويتــه ، الدمــار الــذي لحقــه 
بحقــد بــال مــر… وكرهــا ، حّولــه مــن شــارع للفــرح اىل كــوم لباعــة الدهــون والخــردة … ايــن  االورزدي بــاك ومقاهــي املربعــة 
ومطاعــم عمــو اليــاس واكســريس فلســطني ومحــالت بيــع الباســطرمة والســينامت املنتــرشة عــىل ضفتيــه … ايــن مكتبــة مكنــزي 

واســرتاحة الرازيليــة … ايــن ســينام الخيــام و روكــي … وايــن فنــدق تايكــر يــالس  وســمري اميــس. … وايــن … وايــن ؟ .

ان التجربــة  الحياتيــة االنســانية للبغداديــني  تجربــة طويلــة ، متنوعــة االلــوان ومــن العســري عــىل اي انســان ان يبلــغ حقيقتهــا 
او شــطراً منهــا ، او يبلــغ جاملهــا او شــطرا منهــا ، عــن طريــق ســعيه الوحيــد ، والبــد ان تصالــب الجهــود ، وتتــآزر الهمــم يف ســبيل 

الكشــف شــيئاً بعــد يشء ، وبحركــة متطــورة متقدمــة دومــاً عــن معــاين حيثيــات شــارع الرشــيد ودهاليــزه النــرية !

رمبــا التشــبيه الــذي اوردتــه  ) دهاليــز نــرية (  ال يستســيغه البعــض ، لكنــي اقــول ان عالقــة البغــدادي بشــارع الرشــيد  ، تــكاد 
تشــبه العالقــة بــني فتيــل الشــمعة والشــمعة ذاتهــا ، بــل انهــا تقــرتب مــن تطابــق العالقــة التــي تجمــع او تفــرق بــني اليــأس 

واألمــل ، بــني الخــوف مــن الســقوط او التلهــف اىل الصعــود .. الــخ .

اخويت … اخوايت يف امانة بغداد … ارجوكم .. اتوسل اليكم :

ان جرحــي مبنظــر هــذا الشــارع ومجرساتــه  ومقرتباتــه ، يؤملنــي جــدا ، وانــا اعــرف ان جرحــي هــو جرحكــم ، ألننــي واثــق مــن 
وجــود العــرشات مــن موظفيكــم  عاشــوا مجــد شــارع الرشــيد ..

 اعيــدوا  اىل هــذا  الشــارع ألقــه .. حــرام ان يتحــول اىل شــارع لباعــة الخــرضة واالجبــان واالســامك  ودهــون الســيارات ومكائــن 
الديــزل … مــع اميــاين بــأن مبقدوركــم توفــري أماكــن بديلــة لهــم  للعيــش الكريــم ..

* عن صحيفة الزمان العدد 5480
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