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مرور عاميني عىل إستيالء تنظيم داعش اإلرهايب للموصل
واملناطق األخرى من العراق

صورة متثل التآخي بني الديانات  -محلة الساعة  -املوصل قبل غزوها من قبل داعش

بيان مبناسبة مرور عامني عىل غزو
تنظيم داعش االرهايب للموصل واملناطق األخرى من العراق
يعــد يــوم  2014/6/10تاريــخ فاصــل بــن مرحلتــن مــن املســار التاريخــي العراقــي
يف القــرن الحــادي والعرشيــن  ،عندمــا اســتوىل تنظيــم داعــش االرهــايب عــى مدينــة
املوصــل ومســاحات واســعة مــن األرايض العراقيــة تجــاوزت ثلــث مســاحته اإلجاملية
حيــث اجتــاح أربــع محافظــات هــي املوصــل وصــاح الديــن واالنبــار وديــاىل وأجـزاء
مــن جنــوب محافظــة كركــوك  ،وكانــت املفاجئــة املفزعــة انســحاب فــرق عســكرية
كاملــة مــن املوصــل والســيطرة عــى مــا تخزنــه مــن أســلحة  ،خاصــة يف معســكر
الغــزالين يف املوصــل والتــي قــدرت مبليــارات الــدوالرات ونهــب البنــوك واالســتيالء
عــى منابــع النفــط  ،وجــرى خاللهــا انتهــاكات جســيمة لحقــوق االنســان .
اننــا يف منتــدى منظــات حقــوق اإلنســان العراقيــة نعتقــد ان مــا جــرى تقــف
ورائــه عــدة أســباب مــن بينهــا السياســات الخاطئــة التــي اتبعتهــا الحكومــات
الســابقة والرصاعــات الداخليــة بــن القــوى السياســية املتنفــذه  ،مــا ســهل
للتدخــات اإلقليميــة والدوليــة  ،ومــن ابــرز هــذه األســباب -:
 - 1املنهج الطائفي التي اعتمدته الحكومات السابقة .
 - 2االبتعاد عن التعامل املهني العسكري واألمني واإلداري تجاه املواطنني .
 - 3اســترشاء الفســاد بــكل أشــكاله املــايل والســيايس يف املؤسســات العســكرية
واإلداريــة .
 - 4عــدم التصــدي للفســاد واملفســدين وظاهــرة اإلتــاوات وفــرض نســب ماليــة عــى
املقاولــن قبــل عــام  2014وبعــده .
 - 5استمرار الرصاعات السياسية بني القوى السياسية املتحكمة بالوضع العراقي.
لقــد كانــت النتائــج كارثيــة عــى الوضــع العراقــي سياســياً وعســكرياً وماليــاً
واجتامعيـاً وحقوقيـاً نتيجــة هــذا االحتــال  ،ومــن تداعيــات هــذه الحــوادث حصــول
مجــزة ســبايكر التــي راح ضحيتهــا (  ) 1700مواطــن وكذلــك اإلبــادة الجامعيــة
ملعتقــي ســجن بــادوش الــذي بلــغ اكــر مــن ( ) 600مواطــن عىل أســاس طائفــي  ،ثم
النــزوح الكبــر الــذي فــاق (مليــوين ) نــازح مــن محافظــة نينــوى  ،إضافــة اىل الكارثــة
اإلنســانية التــي طالــت الفتيــات والنســاء واألطفــال وإعــادة نظــام الســبي والنخاســة
بحــق االيزيديــات واملســيحيات  ،وخطــف وتجنيــد األطفــال  ،وامتــداد هــذه املــايس
عــى التهجــر القــري والنــزوح للمكونــات و الطوائــف العراقيــة األصيلــة مــن
(املســيحيني  ،وااليزيديــن  ،الشــبك  ،الرتكــان  ،كاكائيــة وغريهــم) وازديــاد وانتشــار
نزعــات القتــل عــى أساســه  ،كــا مل يتــم لحــد االن توثيــق إحصائيــات دقيقــه عــن
الخســائر البرشيــة الفعليــة عــى ايــدي اإلرهابيــن الدواعــش .
إننــا يف منتــدى منظــات حقــوق االنســان العراقيــة يف الوقــت الــذي نســتنكر هذه
املأســاة الكارثيــة ونديــن انتهــاكات حقــوق االنســان مــن أي جهــة كانــت  ،نحــي
القــوات املســلحة واالجهــزة االمنيــة مــن الحشــد وقــوات البيشــمركة واملتطوعــن
مــن ابنــاء العشــائر الغيــارى لبســالتهم يف ســاحات املعــارك ونبــارك انتصاراتهــم
بتحريــر األرايض يف االنبــار والفلوجــة وقــرى الخــازر بتجــاه املوصــل نطالــب -:
 - 1محاســبة الذيــن تســببوا بهــذه الكارثــة التاريخيــة للعـراق مــن خــال محاكــات
عادلــة للسياســيني والعســكريني الذيــن يتحملــون مســؤولية مــا جــرى .
 - 2تقديــم املســاعدات العينيــة واملاديــة للنازحــن واملهجريــن ق ـراً واســتمرارها
بعــد عودتهــم اىل مدنهــم ومناطقهــم وبلداتهــم وقراهــم بعــد التحريــر واالرساع
بتوفــر الخدمــات الرضوريــة لهــم .
 - 3االهتــام االقــى بعــودة النازحــن بــدون متييــز اىل ديارهــم بعــد تحريــر مناطــق
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الدميقراطية  ..شعارات أم طموح
حقيقي ؟
حسام كصاري
مــا زالــت الدميقراطيــة حتــى اللحظــة تُشــكل عبئـاً كبــر عــى املجتمعــات
املعــارصة ،فهــي مــن جانــب تُعــد مــن أجمــل الشــعارات التــي ألهبــت
حــاس الجامهــر ملــا تحويــه مــن دعــوة قيمــة للتســاوي واملواطنــة
والعدالــة االجتامعيــة  ،ومــن جانــب أخــر تُعــد بكونهــا أســوأ مــن
الدكتاتوريــة مــن حيــث االدعــاء بهــا والتظاهــر املزيــف دون املامرســة  ،ألنْ
الدكتاتــور يعلــن رصاحــة بأنــه مســتبد ومتســلط  ،فيــا الدميقراطــي املزيــف
يتبجــح بالدميقراطيــة ويحاججنــا برشائطهــا _ زوراً وبهتان ـاً _ لكــن حقيقتــهُ
غــر ذلــك؛ ومــن هنــا أصبحــت الدميقراطيــة يف خطــر جســيم كونهــا أُلبســت
ثــوب الحشــمة وهــي عاهــة مشــوهة مل يجــد «املكيــاج» والتــرج نفعـاً مــع
حجــم الهــوة بــن الواقــع والطمــوح .
بــا شــك تتعــرض الدميقراط َّيــة اليــوم النتكاســة تاريخيــة كبــرة يف
الوطــن العــريب  ،مــن حيــث التطبيــق العمــي  ،واملامرســة الفعليــة  ،فــأول
مبــادئ الدميقراطيــة وأهمهــا هــو مبــدأ املواطنــة  .. ،وبــدون اإلجابــة عــن
ماهيــة املواطنــة  ،فقــط أتســاءل هــل بقيــت هنــاك مواطنــة أو وطــن أو قيم
مواطنيــة  ،وتلــك الطائفيــة تكشــف عــورة الوطــن وتع ـ ّري عاهتــهُ وتنخــر
وبــاء بالجســد العــريب مــن أقصــاه إىل أقصــاه  ،مــن طائفيــة (دينيــة ،مذهبيــة
 ،سياســية  ،عرقيــة  ،عشــائرية  ،قبليــة)  ،حتــى جعلــت الوطــن العــريب
جســداً مشــلوالً  ،وروح ـاً ممسوســة ..
وأصبــح املواطــن يحمــل اســم املنفــي والنــازح واملغــرب ,والوطــن
أصبــح يحمــل اســم املنفــى وامللجــأ واملهجــر ,أمــا املبــدأ الثــاين مــن مبــادئ
الدميقراطيــة هــو مبــدأ التــداول الســلمي للســلطة فهــل هنــاك نخبــة تؤمــن
بالتــداول الســلمي للســلطة والتاريــخ كفيــل بالحديــث عــن التجــارب
املُخز ّيــة وال ْجارحــة  ..ال يعــدو أنْ يكــون مجــرد مبــدأ التــداول العنفــي
للســلطة ,والحديــث عــن العدالــة االجتامعيــة أكــر مــن جــارح ومــؤمل
وتقســيم للــروات والــواردات  ،مجتمــع كامــل يســر نحــو الرأســالية
واالهتــام باملــادة دون االنســان  ،فتخلــق عوملــة الرأســالية أو (اقتصــاد
الســوق) مجتمعــاً م ُنقســاً أســوأ تقســيم  :غنــي فاحــش وفُقــر ُمدقــع،
فالدميقراطيــة هنــا يخونهــا ممــن يدعــي أنــهُ راعيهــا وحــارس قيمهــا .
مــا تبقــى مــن الدميقراطيــة ليــس إال شــعارات كاذبــة تُطلــق هنــا
وهنــاك  ،ويافطــات ملونــة يرفعهــا هــذا الحــزب وذاك ليــس إال ودعايــة
إعالميــة وانتخابيــة مزيفــة ومبهرجــة  ،ومخيبــة للضمــر االنســاين  ،فأكــر
انتكاســات الدميقراطيــة يف الوطــن العــريب اليــوم هــي إنْ العــرب حتــى
اللحظــة مل يعرفــوا مــن الدميقراطيــة شــيئاً إال كونهــا تعنــي االنتخابــات ,بــل
تــم اختــزال مجمــل الدميقراطيــة يف صنــدوق االقــراع !!
وهــذه هــي الطامــة الكــرى ,ألن االنتخابــات يف الحقيقــة هــي ليســت
إال كونهــا أخــر مراحــل الدميقراطيــة _ وليســت أولهــا _ ذلــك بســبب امل َّيــاد
العسـ َّـر للدميقراطيــة  ،كأن تكــون والدة مــن الخــارصة  ،أو جنين ـاً مشــوهاً،
أو وفــوداً مــن الخــارج مل ت ـراع الواقــع العــريب  ،وبالنتيجــة صــار العــرب ال
ميارســون مــن الدميقراطيــة إال االنتخابــات ,ومــن الحريــة إال حريــة القتــل
والــدم والرتويــع  ،ومــن قيــم التســامح إال العفــو عنــد املقــرة (!!)  /إذ كانت
دميقراطيــة كارتونيــة مكتــوب عــى ظهرهــا بلــد املنشــأ  ،أمــركا !
متــى ســيدرك العــرب الحقــاً إنْ قيمــة الدميقراطيــة و ُمثلهــا ال ُعل ّيــا
تتجــى يف كــون االنتخابــات هــي أخــر مراحــل الدميقراطيــة  ،وليــس اولهــا !! .
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 14عاماً من املراوغة والفشل
جاسم مراد

ليــس مــن االنصــاف  ،أن تبقــى القــوى والكيانــات السياســية متــارس ابشــع
صــور االنتهازيــة السياســية  ،وهــي تــدرك مبــا اليــدع مجــاال للشــك بــان العراق
ميــي صــوب الضعــف والهــاك والتفــكك  ،وبالتأكيــد مثــل هــذه القــوى مهــا
لبســت مــن لبــوس التخفــي والخــداع فانهــا مل تنجــح الدارة بلــد مثــل العـراق .
فعــى مــدى 14عامــا مل نســجل تطــورا ملحوضــا يشــكل قاعــدة ميكــن البنــاء
عليهــا  ،فالوجــوه الحاكمــة هــي ذاتهــا  ،وتراجــع االقتصــاد متــازم مع هشاشــة
البنــى التحتيــة  ،واخ ـراق قواعــد النظــام والقانــون صــارت رشيكــة الضعــف
املجتمعــي واالخالقــي  ،وتكــدس طوابــر العاطلــن عــن العمــل اصبحــت ملهــاة
الصحــاب املقاهــي  ،فيــا االميــة بلغــت مديــات عاليــة متثــل نســبة  31باملئــة
مــن املجمــوع الــكيل للســكان والفقــر يف املحافظــات الوســطى والجنوبيــة
باالضافــة إىل تكريــت وصــل اىل %35مــن مجمــوع الســكان  ،ودون خــط الفقــر
يف الديوانيــة وبابــل والنارصيــة يشــكل حالــة يــرىث لهــا ملئــات العوائــل حســب
تقديــرات املنظــات االنســانية الدوليــة  ،فيــا بلغــت اعــداد املتســولني يف
الشــوارع والســاحات العامــة ارقامــا قياســية  ،وصــارت ازقــة االحيــاء والشــوارع
الفرعيــة تكتــظ بالنفايــات والحفــر  ،وصــار شــارع قنــاة الجيــش املهــم مصيــدة
للســيارات لكــرة التكــرات والحفــر  ،أمــا الخــط الرسيــع ملحمــد القاســم
 ،فتجــد الكثــر مــن الشــقوق واالســيجة املحطمــة مركونــة عــى حافــات
الشــارع وموضــوع مكانهــا طابــوق او كتــل مــن الرمــل  ،والطامــة الكــرى ميــر
يف هذيــن الشــارعني املســؤولني يف امانــة بغــداد واملحافظــة دون أن تثريهــم
هــذه التخســفات والتخريبــات يف تلــك الشــوارع  ،فيــا بلغــت االنتهــاكات
للمؤسســات الصحيــة واملستشــفيات حــداً كب ـراً  ،ففراشــات االرسة يــرىث لهــا
 ،وبعــض االدويــه املهمــة تبــاع بالســوق الســوداء  ،والصيدليــات املنتــرة يف
بغــداد يديرهــا عــال لهــم شــيئا مــن الفطنــة او طــاب ومعظــم االدويــة
مكتــوب عليهــا صنعــت يف املانيــا أو لنــدن دون ان تكــون مصنوعــة بالفعــل ،
هــذا الوضــع املــردي للحالــة الصحيــة مل تراقــب أو يجــري متابعتهــا ومحاســبة
املتالعبــن يف صحــة النــاس  ،وهــو بالــرورة انعــكاس لــردي الوضــع الســيايس
والطريقــة الفاشــلة يف ادارة الدولــة ومؤسســاتها  ،وهــو تعبــر منطقــي
لخلفيــات توزيــع مؤسســات الســلطة عــى الطوائــف واالحــزاب والكتــل
الفاشــلة .
إن الحديــث عــن ماســاة شــوارع واحيــاء العاصمــة يطــول  ،وإذا كان
باالمــكان انصافهــا  ،ميكــن القــول عنهــا مــن إنهــا عاصمــة قريبــة مــن الرتييــف
مــن ان تكــون قريبــة اىل املدنيــة  ،ومــن امللفــت للنظــر  ،إن املدنيــة يف بــاد
مابــن النهريــن باتــت ترتاجــع  ،فيــا انتعشــت مكانهــا ســلوكيات التزلــف
واالنتهازيــة واالبتــزاز واالنفــات االمنــي والســلويك واالخالقيــات املجتمعيــة
التــي كان االنســان العراقــي يتمخــر بهــا بــن شــعوب املنطقــة .
مل تعــد عمليــات االســتيالء والنهــب للــال العــام  ،وعمليــات التحايــل يف
مؤسســات الدولــة  ،وال تعطيــل مئــات املصانــع والضعــف يف اداء الدوائــر
الحكوميــة تثــر اهتــام الجهــات املســؤولة يف هــذا البلــد  ،إذن هــذا الوضــع
مــاذا يكشــف لنــا  ،انــه بالتأكيــد يكشــف فشــل التجربــة السياســية املبنيــة
عــى املحاصصــة والــوالءات الشــخصانية والعائليــة والحزبيــة  ،كــا يكشــف
لنــا إن الرتكيبــة السياســية القامئــة واملتمســكة بعمليتهــا السياســية الحصصيــة ،
هــو املقدمــة الحقيقيــة لتفكيــك البــاد والذهــاب بهــا اىل التوزيــع الجغراقــي ،
وهــذا بالطبــع هــو املــروع املركــزي لقــوى التحالــف االمريــي .
إن اي قــوى سياســية محرتمــة تريــد الخــر لبلدهــا  ،تقــف امــام كل
مفصلــة مــن مفاصــل عملهــا لتقييمهــا خــال مســرة عملهــا  ،وإذا وجــدت إن
االخفاقــات تجــاوزت الحــدود املســموح بهــا  ،تجــري عمليــة التغيــر لتصحيــح
الوضــع  ،ومبــا إن العمليــة السياســية فاشــلة بامتيــاز فالبــد مــن البحــث عــن
حلــول منطقيــة موضوعيــة لهــا  ،إن فكــرة انـزال هــذا الوزيــر واالتيــان بوزيــر
اخــر مــن نفــس الكتلــة  ،هــو عمليــة ايهاميــة (قشــمرية ) القيمــة لهــا  ،إن
الخلــل يف مكونــات وطريقــة عمــل الســلطة  ،فالبــد مــن تحويلهــا مــن ســلطة
الفاشــلني النهابــن الحراميــة إىل ســلطة وطنيــة بنــاءة تحــب العـراق واهلــه .
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قضايا ملتهبة تستوجب الحل لتأمني الوحدة الوطنية
أوالً  :الحرب ضد الدواعش ومن معهم
إن القــوات املســلحة العراقيــة بــكل صنوفهــا،
وقــوات الپيشــمرگة كجــزء منهــا  ،واملتطوعــن
النشــامى  ،تخــوض مجتمعــة كفاحـاً مســلحاً عنيــداً
ومظفــراً ضــد أعــداء الشــعب والوطــن  ،حربــاً
ضــد الدواعــش املتوحشــن القتلــة  ،ضــد عصابــات
الغــدر والجرميــة  ،ضــد الذيــن مارســوا جرائــم
اإلبــادة الجامعيــة ضــد اإليزيديــن واملســيحيني
والشــبك والرتكــان ومســلمني عــرب مبحافظــة
نينــوى  ،وكذلــك باألنبــار وصــاح الديــن وغريهــا،
والذيــن مارســوا جرائــم محــو الذاكــرة الحضاريــة
للع ـراق الحبيــب بتهديــم مــا تركــه األســاف مــن
معــامل حضاريــة رائعــة تعتــر كن ـزاً مثين ـاً للبرشيــة
كلهــا  ،وســر املعــارك الجاريــة يشــر إىل قــدرة هذه
القــوات املشــركة عــى ســحق هــذه العصابــات
وطــرد بقاياهــا مــن أرض العــراق التــي دنســتها،
ســواء قــر الوقــت أم امتــد قليـاً إىل حــن تحريــر
الفلوجــة واملوصــل الحدبــاء مــن هــؤالء الصعاليــك
األوبــاش  ،إن االنتصــارات عــى جبهــات القتــال ال
تتــم إال بتقديــم الكثــر مــن الضحايــا العزيــزة عــى
كل إنســان رشيــف بالعـراق  ،الكثــر مــن الشــهداء
والجرحــى واملعوقــن ،والكثــر مــن دمــوع األمهــات
الثــكاىل واألخــوات واألبنــاء والبنــات ،والكثــر مــن
الدمــار والخـراب  ،إنهــا رضيبــة التحــرر واالنعتــاق،
رضيبــة الحيــاة الحــرة .
إال إن الحفــاظ عــى هــذه االنتصــارات والخــاص
مــن آخــر تكفــري ومجــرم أثيــم يتطلــب تحقيــق
ثــاث مســائل ال خيــار لنــا فيهــا :
** تحقيــق الوحــدة الوطنيــة للشــعب العراقــي
بــكل قومياتــه وأتبــاع دياناتــه ومذاهبــه واتجاهاته
الفكريــة والسياســية الوطنيــة والدميقراطيــة يف
جميــع أنحــاء الع ـراق  ،ومــن أجــل تحقيــق هــذا
الهــدف الغــايل والنفيــس يســتوجب تحقيــق :

د .كاظم حبيب*

عــن همــوم ومصالــح وإرادة الشــعب وحاجــة الغنيــة مبــا حرمــت منــه
الوطــن املســتباح يف جــزء منــه بجرائــم الدواعــش الفئــات الفقــرة .
املجرمــن ومــن مياثلهــم  ،تعطــل القــدرة عــى
وهــذه الظواهــر
االحتفــاظ باالنتصــار الدائــم والنشــود .
الصارخــة ال تقــود إىل
** رفــض أي شــكل مــن أشــكال التدخــل وحــدة الشــعب بــأي
الخارجــي يف الشــؤون الداخليــة للشــعب العراقــي ،حــال ،بــل إىل مزيــد
أيــاً كانــت الجهــة أو الدولــة  ،إذ إن الــدول مــن التناقــض والــراع والنــزاع الداخــي  ،وهــو
املجــاورة والــدول الكــرى تنقــل رصاعاتهــا إىل مــا مييــز الوضــع الراهــن بالع ـراق  ،وهــو الواقــع
الســاحة العراقيــة ،كــا تفعــل اآلن بســوريا  .املكمــل لظاهــريت املحاصصــة الطائفيــة والفســاد .

إن اســتمرار نظــام املحاصصــة الطائفيــة والفســاد ثالثــاً  :الخالفــات بــن الحكومــة االتحاديــة
وغيــاب الوحــدة الوطنيــة واســتمرار مــن تســبب وحكومــة اإلقليــم

بــكل ذلــك دون حســاب هــي مــن أبــرز األســباب
الكامنــة وراء اســتمرار معانــاة الشــعب والخســائر
الفادحــة يف األرواح واألمــوال واملمتلــكات
والخدمــات وكل مــا يعــاين منــه الشــعب العراقــي
حاليــاً  ،وإن تأجيــل اإلصــاح والتغيــر والتحايــل
عليــه لــن يقــود إال إىل تهديــد املكاســب التــي
تتحقــق يوميــاً يف جبهــات القتــال الواســعة .

ثانياً  :مواجهة أوضاع الشعب املعيشية
تشــر املعطيــات اإلحصائيــة بالع ـراق إىل ثــاث
حقائــق جوهريــة :
** اتســاع مســتمر وكبــر يف الفجــوة املاليــة
واملعيشــية بــن األغنيــاء والفقــراء  ،ســواء أكان
األغنيــاء ضمــن النخبــة الحاكمــة أم مــن العاملــن
يف املضاربــات العقاريــة واملالية واملرصفيــة والعقود
الحكوميــة  ،أم عــر أشــكال أخــرى مــن الفســاد
والســحت الحـرام لهــؤالء معـاً .وتعيش اليوم نســبة
عاليــة مــن صغــار ومتوســطي املوظفــن والعاملــن
يف أجهــزة الدولــة دون رواتــب ألشــهر عديــدة أو
بجــزء ضئيــل منهــا ،والــذي ســيقود إىل مزيــد مــن
التذمــر واالحتجــاج ورفــض الواقــع القائــم.
** اتســاع مســتمر وكبــر يف قاعــدة الفقــراء
واملعوزيــن واألشــد فقــراً  ،وشــمولها ألوســاط
جديــدة مــن فئــات الربجوازيــة الصغــرة وغيــاب
الفئــة املتوســطة تقريبــاً  ،يف حــن يــزداد غنــى
األغنيــاء مــن الســحت الحــرام .

** الخــاص مــن النظــام الســيايس الطائفــي
واملحاصصــة الطائفيــة ســلمياً ودميقراطيــا ،أي
يســتوجب العمــل عــى التغيــر الجــذري ملواجهــة
حقائــق الوضــع التــي ال ميكــن تجاوزهــا  ،فضيــاع
هويــة املواطنــة املوحــدة واملتســاوية  ،والعمــل
بالهويــات الفرعيــة القاتلــة للوحــدة الوطنيــة،
** تراجــع شــديد ومســتمر يف الخدمــات
وســيادة الفســاد املــايل واإلداري يف عمــوم العـراق،
االجتامعيــة  ،وخاصــة للفئــات الكادحــة والفقــرة،
واســتمرار الــراع بــن األحــزاب اإلســامية
التــي تعيــش عــى هامــش الحيــاة االقتصاديــة
السياســية عــى الســلطة واملــال والنفــوذ بعيــداً
واالجتامعيــة والثقافيــة  ،يف حــن تتمتــع الفئــات
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ليــس هنــاك مــن عاقــل  ،كــا أرى  ،ميكنــه أن
يرمــي مبســؤولية الخالفــات عــى طــرف واحــد،
ســواء أكانــت الحكومــة االتحاديــة أم حكومــة
اإلقليــم ،فكالهــا  ،وبهــذا القــدر أو ذاك  ،مســؤول
عــا وصلــت إليــه العالقــات املتدهــورة بينهــا ،
والتعقيــدات املقرتنــة بهــا ناشــئة باألســاس مــن
إرصار الطرفــن عــى االلتــزام بالنهــج الطائفــي
األثنــي يف حكــم البــاد وباملحاصصــة الطائفيــة
يف توزيــع املناصــب يف ســلطات الدولــة الثــاث،
إضافــة إىل تعطيــل عمــل مجلــس النــواب العراقــي
ومجلــس النــواب بإقليــم كردســتان العـراق  ،بعيــداً
عــن الرشعيــة الدســتورية والحيــا الدميقراطيــة .
إن العــودة إىل العقــل والحكمــة يتطلــب أوالً
وقبــل كل يشء االبتعــاد عــن نظــام املحاصصــة
الطائفيــة واألثنيــة يف توزيــع ســلطات الدولــة
العراقيــة وااللتـزام مببــدأ املواطنــة  ،ويتطلــب ثانيـاً
االلتــزام بالرشعيــة الدســتورية والدميقراطيــة يف
الحكــم والتــداول الســلمي والدميقراطــي للســلطة
يف دولــة مدنيــة دميقراطيــة علامنيــة وإقليــم
دميقراطــي علــاين  ،وهــو الغائــب حاليــاً عــى
مســتوى الدولــة االتحاديــة وعــى مســتوى الحكــم
باإلقليــم  ،والتغيــر الجــذري ومحاربــة الفســاد
وااللتـزام بالدميقراطيــة كفلســفة وأدوات حكــم هو
الســبيل الوحيــد إلصــاح الوضــع وإعــادة العالقــات
الســوية بــن الحكومــة االتحاديــة وحكومــة اإلقليم،
إنــه الحاجــة امللحــة ال لالنتصــار عــى داعــش وطرد
هــذا التنظيــم اإلجرامــي مــن البــاد كلهــا فحســب،
بــل والحفــاظ عــى االنتصــارات وتأمــن التقــدم
بالع ـراق كلــه  ،ومعــه إقليــم كردســتان الع ـراق .
*Khabib@t-online.de
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حق الحياة واألمن والحرية يف الدستور العراقي
ضمــن أحــكام البــاب الثــاين مــن الدســتور
أورد نصوصــا تؤكــد الحقــوق املدنيــة
والسياســية  ،ونصــت املــادة (  ) 15منــه
عــى أن لــكل فــرد الحــق يف الحيــاة واألمــن
والحريــة  ،ثــم زاد النــص التأكيــد عــى ال
يجــوز أليــة ســلطة حرمــان أي فــرد مــن
هــذه الحقــوق أو تقييدهــا إال بنــاء عــى
قانــون  ،أو بنــاء عــى صــدور قــرار مــن
جهــة قضائيــة مختصــة .
هــذه النصــوص وان كانــت قواعــد عرفيــة
ومســلامت مفرتضــة  ،إال أن النــص عليهــا
يؤكــد انســجام الدســتور مــع املعايــر
الدوليــة لحقــوق اإلنســان  ،فتشــر إىل أنهــا
مــن الحقــوق األساســية الدســتورية يف
الترشيــع العراقــي  ،بوصفهــا تتميــز بالســمو
والعلــو عــى جميــع القوانــن األخــرى .
والنــص عــى حــق الحيــاة واألمــن
والحريــة يكشــف عــن املكانــة واملنزلــة التي
ينظرهــا املــرع للفــرد  ،وهــي مــن أســمى
الحقــوق البرشيــة  ،ويرتتــب عــى االلت ـزام
بهــا توفــر جميــع الطــرق والوســائل التــي
تجعــل كل أنــواع التعســف والظلــم تتناقــض
وتتنــاىف مــع هــذه املبــادئ  ،وبالتــايل توفــر
حقــا دســتوريا للفــرد ليــس فقــط يف حاميتــه
والتمســك بحقوقــه  ،إمنــا يتعــدى األمــر إىل
إمكانيــة مقاضــاة ومحاســبة الســلطات ،
ونالحــظ أن أي خــرق او تهميــش ألي مــن
هــذه الحقــوق يعــرض الحاكــم والســلطة اىل
االبتعــاد عــن تطبيقــات حقــوق اإلنســان،
ويضعهــم يف خانــة االتهــام  ،ويعرضهــم
للمســؤولية  ،وبالتــايل يوفــر قاعــدة ثوريــة
إلســقاطهم ومحاســبتهم وطنيــا ودوليــا .
ويــأيت النــص عــى حــق اإلنســان يف
الحيــاة ليــس ألنــه حقــا طبيعيــا يتمتــع
بــه كل إنســان  ،إمنــا تصديــا ملــا تهــدره
بعــض األنظمــة والحــكام للحيــاة البرشيــة
تحــت شــتى األســباب واملزاعــم  ،ســواء
كانــت عرقيــة أو دينيــة أو مذهبيــة أو
فكريــة  ،مــا يســتوجب احاطــة هــذا الحــق
بالحاميــة واالحـرام  ،لــذا مل يجــوز الدســتور
حرمــان الفــرد مــن حــق الحيــاة تعســفا ،
بالنظــر لوجــود نصــوص عقابيــة تعاقــب
الجنــاة بســلب حياتهــم مبوجــب أحــكام
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وقـرارات أخــذت شــكلها القانــوين والقضــايئ األرسة واملدرســة
التــام ،ولكــون العـراق مــن بــن الــدول التــي واملجتمــع ،وغريهــا
تتمســك بتنفيــذ عقوبــة اإلعــدام يف قانــون مــن الحقــوق .
العقوبــات  ،ومناقشــة هــذه القضيــة ليــس
يف هــذا املوجــز  ،فــأن الحرمــان القانــوين ومــع توفــر حــق
يصبــح جــزءا مــن التقيــد بالقانــون الوطنــي ،الحيــاة ينبغــي ان
وانســجاما مــع الجملــة امللحقــة بحــق الفــرد يتوفــر أيضــا الحــق
يف الحيــاة وهــي ( التقييــد والحرمــان وفقــا يف األمــن والحريــة  ،إذ ال قيمــة للحيــاة دون
للقانــون ) .
الحريــة واألمــن  ،كــا ان عــدم توفــر الحرية
ويف حالــة حرمــان الفــرد مــن حــق الحيــاة واألمــن يســلب مــن الفــرد القــدرة عــى
يتوجــب ان يكــون هنــاك تحقيــق ومحاكمــة اإلبــداع ومامرســة الحيــاة يف أجــواء الســام
مــن قبــل ســلطات قضائيــة مختصــة  ،وان العــادل  ،والتمتــع بحيــاة هانئــة وهادئــة
تصــدر أحكامهــا وقراراتهــا وفــق القانــون ،وطبيعيــة بعيــدا عــن الحــروب والتعنــت
وان تأخــذ مداهــا وتدقيقاتهــا بالشــكل والظلــم والخشــية مــن األخــر ،وبتوفــر
الــذي رســمته القوانــن  ،وان تتوفــر للفــرد أجــواء األمــن والحريــة تتوفــر عنــارص الحياة
جميــع مــا يضمنــه القانــون لــه مــن حقــوق
أخــرى  ،ثــم يقــرن كل هــذا بصــدور الطبيعيــة والرفــاه االجتامعــي  ،وطريــق
املرســوم الجمهــوري للتنفيــذ  ،ومنــح لتقليــل التفــاوت االجتامعــي والطبقــي
الدســتور رئيــس الجمهوريــة يف املــادة ( )73والقضــاء عــى الفقــر  ،ومنــو عالقــات صحيــة
صالحيــة إصــدار العفــو الخــاص بتوصيــة وايجابيــة بــن املكونــات ســعيا لتحقيــق
مــن رئيــس مجلــس الــوزراء  ،واســتثنت الغايــة األساســية يف الحيــاة املشــركة .
املــادة مــا يتعلــق بالحــق الشــخيص  ،وال
يشــمل أيضــا املحكومــن نتيجــة ارتكابهــم والن اإلنســان هــو الحجــر األســاس الــذي
جرائــم دوليــة أو جرائــم اإلرهــاب والفســاد تشــتغل عليــه الحقــوق والحريــات يف
املــايل واإلداري  ،بينــا يصــدر العفــو العــام الدســتور  ،فــأن كل مــا ورد ضمــن نصــوص
بقانــون ويرتتــب عليــه انقضــاء الدعــوى
ومحــو حكــم اإلدانــة الــذي يكــون قــد الرشعــة الدوليــة  ،ينعكــس التزامــه إىل
صــدر فيهــا وســقوط جميــع العقوبــات القانــون الوطنــي  ،ولعــل تطويــر ذهنيــة
األصليــة والتبعيــة والتكميليــة االحرتازيــة وال مــن يعمــل أو يشــتغل يف التطبيــق العمــي
يكــون لــه اثــر عــى مــا ســبق تنفيــذه مــن لهــذه الحقــوق وفقــا ملــا نصــت عليــه
العقوبــات مــامل ينــص قانــون العفــو عــى اللوائــح الدوليــة  ،ومــا اقــره العــراق مــن
غــر ذلــك .
معاهــدات والتزامــات  ،يســتوجب عــى
الجهــات القضائيــة واألمنيــة املختصــة  ،أن
وهكــذا يؤكــد النــص الدســتوري إن حــق
الفــرد يف الحيــاة واألمــن والحريــة مؤكــد تســعى لتبســيط وتحليــل مفاهيــم حقــوق
الميكــن حرمانــه أو تقييــده إال للســبب اإلنســان  ،ومــا نــص عليــه الدســتور العراقــي
املذكــور يف كل األحــوال  ،ومــع كل هــذا فــان مــن حقــوق وواجبــات للفــرد  ،وان تســعى
توفــرت ضامنــات إنســانية لتعزيــز الكرامــة املؤسســة الرتبويــة والتعليميــة إىل نــر
والســامة واألمــان تشــكل مكمــات للتمتــع ثقافــة حقــوق األنســان مقرتنــة بقيــم املحبة
بهــذا الحــق  ،وهــذه الضامنــات واملكمــات والتســامح وترســيخ مفهــوم املواطنــة بــن
تــرز يف الحريــة الشــخصية والخصوصيــة أبنــاء الجيــل الصاعــد كجــزء مــن تقويــم
الشــخصية وحرمــة املســكن واملســاواة
أمــام القانــون  ،وعــدم جــواز مامرســة الشــخصية التــي ابتليــت بهــا أجيالنــا التــي
الحجــز أو تقييــد الحريــة دون أمــر قضــايئ ســرحل .
 ،ومنــع كل أشــكال العنــف والتعســف يف 5 *zouher_abbod@hotmail.com
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العراق اليوم  :ترتيب البالد دولياً وحال العباد إنسانيا ً!؟
ا  .د  .تيسري عبد الجبار االلويس*
نتابــع ســنوياً عــدداً مــن املعايــر الدوليــة الرتاجــع بالخدمــات الصحيــة والتعليميــة
التــي تقــرأُ أوضــا َع بلــدانِ العــامل وظــروف األمــر الــذي يحرمهــا مــن عنــر رئيــس
العيــش فيهــا  ،فهنــاك مقيــاس النتشــار للتنميــة والبنــاء والتقــدم .
اإلرهــاب واســترشائه  ..ومقيــاس للفســاد
واســتفحاله  ..ومقاييــس أخــرى متنوعــة لقــد ســجل العــراق يف األعــوام العــر
كثــرة تتضمــن دراســة األوضــاع الصحيــة العجــاف ،تفــرداً نوعيــاً غــر مســبوق
والتعليميــة ومســتويات الفقــر والغنــى عامليـاً ..حيــث حافــظ عــى مشــهد الصــدارة
والعدالــة االجتامعيــة وغريهــا  ،وبجميــع بــكل مــا لــه عالقــة بتوصيــف التخريــب
األحــوال فــإنّ تلــك املقاييــس ومعايريهــا ،والدمــار والرتاجــع وتــردي األوضــاع.
إنْ هــي إال محاولــة لق ـراءة الواقــع وتوفــر فالفقــر ظاهــرة مالزمــة ألبنائــه عــى الرغــم
فــرص التنميــة والتغيــر لتحســن العيــش مــن الفائــض املــدور لصــادرات النفــط
والتقــدم بأحــوال النــاس ومعالجــة مــا طــوال العقــد املنــرم  ،والبطالــة منتــرة
بأشــكالها الحقيقيــة واملق ّنعــة  ،واملرشوعــات
يؤذيهــا وإزالتــه .
الصناعيــة يف تعطــل تــام حتــى أن املصانــع
رق تصــدّ أت وتلفــت واملــواين
وبقــدر تعلــق األمــر ببلــدان الــرق التــي مل تُــ َ
األوســط وموقعهــا دوليـاً يف هــذه املقاييــس ،يف خــراب واضــح أمــا األرايض الزراعيــة يف
فإنهــا عــادة ما تكــون يف الصدارة يف مشــاهد بــاد الســواد فهــي البــور املتصحــرة بــا مــاء
اإلرهــاب والفســاد والفقــر واألزمــات ويف وحصــص الع ـراق منهوبــة بــا مــن يتصــدى
املؤخــرة يف مشــاهد االســتقرار والســام الســتعادة الحقــوق ! .
والنزاهــة والســعادة والرفــاه  ،وعــى الرغــم
مــن الــروات املهولــة التــي تطــوف عليهــا لقــد ســجلت البالد طــوال هذي الســنوات
تلــك البلــدان بخاصــة يف مجــال املعــادن فوزهــا بأعــى نســبة مــن جرائــم اإلرهــاب
الطبيعيــة كالنفــط والفوســفات والحديــد مرافقــة ألعــى نســبة مــن جرائــم الفســاد
وهــي بــن بلــدان العــامل باملحصلــة البــاد
وغريهــا فــإنّ شــعوبها هــي األفقــر ...
األســوأ يف مســتوى ســعادة (العبــاد)  ..إن
واملشــكلة اليــوم أنّ هــذي البلــدان أهلهــا بحــال اســتعباد مــن قــوى الطائفيــة
وبخاصــة العــراق ليســت مســلوبة الــروة وميليشــياتها بجناحيهــا اللذيــن ال يحرتبــان
املاديــة حســب بــل هــي مســلوبة مــن مبــارشة بــل يســتغالن أتبــاع املذاهــب يف
ثرواتهــا الروحيــة حيــث متريــر مشــاغلة حربهــا  ..والشــعب هــو الضحيــة مــرة
النــاس بالطقســيات وآليــات التفكــر يف اقتتالهــا القتســام الغنيمــة ومــرة بعــد
األســطوري والخطــاب البيــاين ال الربهــاين .رسقــة الــروة ونهبهــا بــا كــرة الخبــز
فالعلــاء واألســاتذة واملتخصصــون تحــت النظيفــة؛ إذ يجــري ال تأخــر الرواتــب وقطع
مقصلــة اإلرهــاب والتصفيــات الجســدية أرزاق النــاس بــل حرمانهــم مــن حقوقهــم يف
واإلقصائيــة .ومــن ال ُيص َّفــى يجــري الضغــط ثــروة البــاد بشــكل تــام ! .
عليــه بــكل أشــكال التعنيــف والتهديــد
واإلرهــاب حتــى يدفعونــه للهجــرة ..وهكــذا لقــد جــاء تسلســل العــراق يف مــؤرش
فالبــاد تــكاد تخلــو مــن العقــل العلمــي اإلرهــاب العاملــي لعــام  2014الصــادر عــن
ويجــري محــاوالت تفريغهــا منــه  ،مــع معهــد االقتصــاد والســام يف املرتبــة األوىل
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مــن بــن 162
أي أنّ
دولــة ّ ،
العــراق احتــل
مؤخــرة القامئــة
لبلــدان العــامل
يف االســتقرار
واألمــن واألمــان،
وال مجــال لوضــع عالمــة تعجــب يف ضــوء
قـراءة مــا يجــري مــن جرائــم إرهــاب ليــس
يف املســاحات التــي انهــارت بهــا ســلطة
الدولــة وســلمت الحكومــة االتحاديــة
الســلطة فيهــا لــراذم الجرميــة اإلرهابيــة
ومرتزقتــه بــل ويف مجمــل املحافظــات التــي
تتبــع ســلطة تلــك الحكومــة واس ـراتيجيتها
املــأى بالخروقــات والثغــرات.
وميكننــا القــول :إنَّ متويــل اإلرهــاب
يف البــاد قــد جــاء مــن دم املواطنــات
واملواطنــن ومــن اســرقاقهم واســتعبادهم
واالتجــار بهــم بســوق نخاســة الفســاد
املســترشي  ،الفســاد الــذي وضــع العـراق يف
تسلســل األوائــل عاملي ـاً أيضــا  ،إنّ املتحكــم
حاليــاً يف الحكومــة االتحاديــة وبنيتهــا
صــار أقــرب إىل أن يوصــف بكونــه نظامــاً
كليبتوقراطيــاً  ،ذاك النظــام الــذي ســيبقى
نبعـاً ميـ ّول الجرميــة باالســتناد إىل دور مميــز
ورئيــس لفلســف ٍة طائفيــة تتحكــم بتقســيم
املجتمــع ورشذمتــه ومزيــد تفكيــك فيــه .
لقــد حـ َّـل الع ـراق اليــوم أيضــا  ،يف ذيــل
ترتيــب قامئــة دول العــامل األكــر ســعادة
ليكــون يف املركــز  112عامليــا بحســب مــؤرش
الســعادة للعــام  2015وشــمل تقريــر
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اإلمــارات  ،التــي احتلــت املرتبــة العرشيــن مبــا يوقــع آثــار الجرميتــن عــى النــاس بــكل
عامليــاُ  ،بينــا كانــت إرسائيــل يف املرتبــة نتائجهــا الكارثيــة ..
[ ]11وهــو أفضــل مركــز لــدول الــرق
األوســط عــى وفــق تقريــر األمــم املتحــدة  .إذن  ،مــا الطريــق إىل الخــروج مــن دائــرة
اإلرهــاب والفســاد ؟ رمبــا اإلجابــة العقديــة
أمــا مــا يســتند التقريــر إليــه مــن ال تخــرج عــى منطــق واحــد؛ إنــه منطــق
أجــل وضــع تصنيــف الــدول عــى النحــو اإلميــان بــأن عــدو العــراق والعراقــي هــو
[الســعيد] فيتمثــل بعــدة عوامــل أبرزهــا :تحالــف (طائفيــة فســاد إرهــاب)  ،ومــن
إجــايل الناتــج املحــي للفــرد ،ومتوســط دون الخــاص مــن التقســيم الطائفــي
عمــر الفــرد ومســتوى الصحــة وجودتهــا وســطوته عــى عقــول النــاس ومــن دون
ومقــدار الدعــم االجتامعــي املقــدم للفــرد الخــاص مــن بيــع الذمــم ورشائهــا ،لــن يتــم
ودرجــة ســيادة النزاهــة أو انحســار الفســاد الخــاص ال مــن تشــكيالت ورشاذم الجرميــة
وزوالــه يف املؤسســات العامــة والخاصــة ،ومرتزقتهــا وال مــن الرسقــات الفلكيــة األكــر
فضــا عــن مســتوى حاميــة الحريــة الفرديــة بعرصنــا ،باإلشــارة إىل ضيــاع حــوايل ترليــون
وحقــوق الفــرد العامــة والخاصــة ومقــدار ونصــف الرتليــون مــن الــدوالرات بــا مــا
يســد بطــون الجيــاع أو يش ـغّلهم ويســتثمر
متتعــه بالرفــاه .
طاقاتهــم مبســرة التغيــر  ،وطبعــا لــن
والســؤال :إىل ّ
أي مــدى يجــري احــرام يســتطيع العراقيــون الخــروج مــن ترتيبهــم
اإلنســان وحقوقــه وحرياتــه ُ
وينــح فــرص يف قوائــم الفســاد واإلرهــاب بخاصــة يف ظــل
متتعــه بــروات الوطــن؟ وإىل أي مــدى اســتفحال آليــات الفســاد ومترتســها وتحولهــا
ميكــن أن تتوافــر فــرص العيــش مبــا يلحــق إىل نظــام متكامــل متجذر ويف ظل اســتفحال
مبواطنــي الــدول العــرة األكــر ســعادة يف العنــف ووحشــيته مــن ثقافــة الفعــل ورد
العــامل أي  :ســويرسا ،آيســلندا ،الدمنــارك ،الفعــل بــن خندقــي الطائفيــة اللذيــن ُصنعــا
الرنويــج ،كنــدا ،فنلنــدا ،هولنــدا ،الســويد ،إلشــعال ن ـران االح ـراب وإدامتهــا  ،..مــا مل
نيوزلنــدا ،أســراليا ؟ ولإلجابــة ســرى أنّ يجــدوا برامــج عمليــة للتغيــر وليــس مجــرد
املتحكمــن الطائفيــن يواصلــون القــول :أمنيــات وأحــام بقظــة ...
إنهــم ميثلــون اللــه وعدالتــه فيــا متثــل تلــك
الــدول الكفــر باللــه !! فأيــن الحقيقــة ؟ واين وال مفــر هنــا مــن معالجــة برامجيــة
اإلجابــة التــي ســتغري مــن موقــع العـراق يف ميكنهــا أنْ تطهرنــا مــن التشــوهات
الرتتيــب العاملــي ومــن وضــع العراقيــن بــن واإلصابــات التــي وقعنــا فيهــا عــر تضليــل
شــعوب العــامل ؟ أهــي بادعــاء متثيــل اللــه الخطــاب الطائفــي مــن جهــة ومــا اســتغله
عــى األرض ممــن يتحكــم برقــاب النــاس فينــا مــن الجهــل والتخلــف ومــن ســطوة
ويحيلهــم إىل عبــاد أم ممــن ينعتــق النــاس العنــف وتخريبــه ثقافــة التســامح وأيضــا
ٍ
فجــوات ومتاريــس بــن
معهــم وميارســون حرياتهــم ويتمتعــون مــن اختالقــه
العراقــي ونفســه وبينــه وبــن أخيــه؛ األمــر
بوجودهــم ويعيشــون إنســانيتهم ؟ .
ثــم
الــذي جــاء بطريقــة االســتغفال ومــن ّ
تلــك هــي قضيــة موقعنــا يف الرتتيــب التبعيــة واالنقيــاد لطائفــي مــ َّرغ ومــا زال
العاملــي بــن شــعوب العــامل يف جوهرهــا ،ميــرغ كرامتنــا بالــراب واســتباح وجودنــا
وذلكــم هــو مــا تفضحــه قضيــة التسلســل اإلنســاين بذريعــة مكافأتنــا يف العــامل اآلخــر..
الــذي نحتلــه ســنوياً وصــار مالزمـاً ثابتـاً لنــا
بظــل نظــام الطائفيــة وبنيتهــا املنقســمة هــذا العــامل املوعــود ال ميكنــه أن ينبنــي
عــى جناحــن ولكنهــا املتحــدة بنظامهــا عــى خرافــ ِة كُــن فاســدا خانعــا ملرجــع
املشــحون إرهاب ـاً بعنفــه واملنتفــخ بفســاده طائفــي يدعــي قدســيته لتحظــى باآلخــرة ،
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فاللــه جميــل يحــب الجــال وهــو العــدل،
الســام وليــس الظلــم وال الوحشــية وال
افتقــاد الســام  ..وإال فــأي عقــل يف هــذا
القــرن ،قــرن التنويــر والعقــل العلمــي،
ميكنــه أن يســرخي لهــذه التربيــرات
ويضحــي بوجــوده ألجــل خرافــة الطائفــي
وفســاده ! ؟ .
مــن أجل أن يكون العراقيون هم األســعد،
ومــن أجــل أن يتمتعــوا برثواتهــم ،ومــن أجل
أن ينعتقــوا مــن اإلذالل واالســتعباد ،البــد
أن يزيحــوا منطــق الطائفيــة مــن تفكريهــم
ومــن دواخلهــم وأنفســهم  ..وحينهــا فقــط
ســيدركون أن بديلهــم لحيــاة حــرة كرميــة
ليــس يف قضــاء أعامرهــم يتناهبــون لقمــة
العيــش بالخضــوع لربامــج ثــايث (الطائفيــة
الفســاد اإلرهــاب)  ...بــل يف االنعتــاق مــن
هــذا الثــايث ليكونــوا ألنفســهم .إنهــم أي
العراقيــون َمــن ســيبني جنانهــم وبيئــة
العيــش لهــم وألبنائهــم ،مثلــا كل شــعوب
األرض .وإال فإنهــم ال يخــرون أنفســهم
حســب بــل ويهبــون األبنــاء واألجيــال التــي
َــم مبــاع بــا مقابــل للمجــرم
ســتأيت لعال ٍ
ودناءاتــه ! .
ذلكــم هــو ترتيــب البــاد دولي ـاً وتلكــم
هــي حــال العبــاد إنســانياً ! ؟ لكــن الثقــة
التامــة أن العراقيــن مــا زالــوا ميتلكــون
قــدرة التغيــر يف أنفســهم ويف محيطهــم
 ..لــذا انهــوا الــردد يف رفــض هــذا املوقــع
الســلبي املــريض الخطــر الــذي ُوضعتــم
فيــه بــن شــعوب األرض ويف قوائــم عاملنــا
املعارص،وســيأيت الســام بالعمــل وبالفعــل
يتقــدم مــن أجــل البنــاء  ،وإذا كانــت يوم ـاً
بغــداد تُســمى دار الســام وكانــت أرض
العــراق تســمى أرض الســواد  ،فــإنّ ذلــك
ممكــن االســتعادة بفضــل شــعب العــراق
نفســه ،وهــو يســتعيد مســرة اإلعــار
والتنميــة والتقــدم ،لتخضــورض أرضــه
مجــددا ببســاتني املحبــة والتســامح والســام
وليحيــا بســعادة ويحتــل موقعــه بــن
الشــعوب مبقــدار متســكه باملنطــق الــذي
يحقــق االنعتــاق والتحــرر والحصــول عــى
حقوقــه وحاجاتــه .
* tayseer54@hotmail.com
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املنتدى العراقي ملنظامت حقوق اإلنسان
يدين الجرمية اإلرهابية يف أورالدنو ويدعو لتعزيز مكافحة
ثقافة الكراهية والتطرف الفكري الديني
جــاءت واقعــة أورالنــدو يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة
لتشــكل صدمــة أليمــة يف املجتمعــن األمريــي واألممــي،
لجســامتها وللطابــع الــذي شــخّصته أغلبيــة املجتمــع األمريــي
والجهــات الرســمية واألمميــة  ،وتزامنــت معهــا جرائــم إرهــاب
مســتنكرة أخــرى  ،بأكــر مــن بلــد منهــا مــا وقــع بفرنســا ومــا
تكشــفه اإلنــذارات األمنيــة األوروبيــة بالخصــوص كالــذي أطلقتــه
عــى ســبيل املثــال بلجيــكا  ..ونحــن بــدءاً نديــن تلــك الجرائــم
اإلرهابيــة وتهديداتهــا ومــن يقــف وراءهــا  ،تلــك الجرائــم التــي
تســببت بجراحــات ونــدوب فاجعــة وأثــارت مجــدداً مــؤرشات
التهديــد اإلرهــايب محاوِل ـ ًة فــرض منطــق العنــف األعمــى و ه ـ ّز
اســتقرار املجتمعــات اإلنســانية ومــا يواجهــه األمــن واألمــان
والســلم املجتمعــي فيهــا مــن تحديــات خطــرة .
وإذ نجــدد اســتنكار تلــك الجرائــم وطابعهــا الهمجــي  ،نأمــل
بثقــة تامــة ،التوصــل دامئــاً إىل األســباب التــي وقفــت خلفهــا،
والجهــات التــي ارتكبتهــا و \ أو دفعــت الرتكابهــا  ،ونحــن نتفــق
ـخصت الجرائــم النك ـراء املشــار
مــع الغالبيــة العظمــى التــي شـ ّ
إليهــا ،كونهــا عم ـاً إرهابي ـاً  ،يســتند إىل منطــق الكراهيــة الــذي
تثــره األفــكار املتشــددة املتطرفــة يخلفياتهــا الدينيــة املنحرفــة ،
بخاصــة هنــا املســتندة إىل جامعــات التطــرف اإلســاموي التــي
تعتمــد العنــف التصفــوي ووحشــيته الدمويــة والتــي انتهكــت
وتنتهــك حيــوات النــاس وســامتهم وهــددت باســتمرار وجودهــم،
باســتهدافها الســلم األهــي وإثارتهــا أشــكال التمييــز وخطــاب
تكفــر اآلخــر والتلــذذ املــريض الســادي يف ارتكابهــا جرامئهــا .
إن حركتنــا الحقوقيــة عــر لجنــة املهجــر يف املنتــدى العراقــي
ملنظــات حقــوق اإلنســان تؤكــد عــى أولويــة االهتــام بخطابــات
التســامح واإلخــاء اإلنســاين بديــا لخطابــات الكراهيــة األحاديــة
وأمراضهــا الكامنــة يف التشــدد والتطــرف  ..كــا تؤكــد عــى رضورة
منــح مهمــة نــر ثقافــة الســلم األهــي واالعـراف باآلخــر وتعزيــز
بنــى مجتمــع التعدديــة والتنــوع مبــا يكفــل تجنيــب مجتمعاتنــا
كافــة تلــك الهــزات الراديكاليــة املأســاوية ويعــزز الطأمنينــة
واالســتقرار .
نعــزي أهــايل الضحايــا ونشــاطرهم آالمهــم  ،ونعمــل معاً وســوياً
مــع كل محبــي الســام واســتقرار البرشيــة وأمنهــا إلنهــاء أشــكال
التهديــد واملخاطــر التــي تســتند إىل التطــرف ومــن أجــل معالجــة
كل األمـراض املتســببة باســتيالد هــذا املنطــق املــريض املنحــرف يف
مجمــل البنــى االقتصــا اجتامعيــة لــدول العــامل كافــة ومــا تعانيــه
مــن خلــل وثغ ـرات قــد يكــون الذريعــة وامل ّتــكأ ملنطــق العنــف
واإلرهــاب ،األمــر الــذي يتطلــب منــا جميعــا وباســتمرار مواصلــة
النضــال إلصــاح تلــك البنــى والتقــدم باإلنســانية نحــو نظــم ميكنها
صنــع الســام وتلبيــة الحقــوق والحريــات كافــة ..
املنتدى العراقي ملنظامت حقوق اإلنسان  /املهجر
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السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورايب لحقوق اإلنسان
تثني عىل ما جاء يف نداء قداسة البابا فرنسيس الداعي اىل تحرير
االطفال من عبودية العمل

اثنــت الســيدة باســكال وردا رئيســة منظمــة حمــورايب
لحقــوق االنســان وزيــرة الهجــرة واملهجريــن االســبق عضــو
شــبكة النســاء العراقيــات عــى النــداء الــذي اطلقــه قداســة
البابــا فرنســيس مطلــع هــذا االســبوع وناشــد فيــه العــامل وضــع
حــد ملــا اســاه العبوديــة الحديثــة التــي تتمثــل بتشــغيل
االطفــال والتعــرض للكثــر مــن االذى الجســدي والنفــي ،
واضافــت الســيدة وردا يف متابعتهــا لنــداء قداســة البابــا ان مــا
نعانيــه يف العــراق بالنســبة لالنتهــاكات التــي تطــال االطفــال
هــي انتهــاكات مركبــة يف كل االحــوال فباالضافــة اىل مــا تعانيــه
االرسة العراقيــة مــن اوضــاع مزريــة رضبــت العديــد مــن
العراقيــن نتيجــة الرصاعــات السياســية والرتاجــع التنمــوي  ،فــان
الطفولــة العراقيــة تعرضــت اىل انتهــاكات ابشــع واشــد رضاوة
نتيجــة ملــا ارتكبتــه وترتكبــه املجاميــع االرهابيــة وكل اشــكال
العنــف املســلح  ،حيــث فقــد الكثــر مــن االطفــال اباءهــم
وامهاتهــم نتيجــة تلــك الجرائــم  ،فضــا عــن ظاهــرة التــرب
مــن املــدارس والعــوز االقتصــادي وتبعــات الفاقــة اليوميــة .
الســيدة وردا قالــت ايضــا يف تثمينهــا لنــداء قداســة البابــا ان
االطفــال يف العـراق وضمــن االغلبيــة العظمــى يعيشــوا اوضاعــا
تتمثــل فيهــا الكثــر مــن االنتهــاكات وان العبوديــة الحديثــة
التــي يتعــرض لهــا االطفــال تجــد نصيبهــا االكــر يف العـراق مــن
حيــث االشــغال الشــاقة اليوميــة التــي يقــوم بهــا اطفــال ال حول
لهــم وال قــوة اال العمــل املضنــي فضــا عــن ظاهــرة التــرد مــع
عــدم وجــود برامــج حكوميــة راســخة ملواجهــة هــذه الظواهــر،
يضــاف اىل ذلــك الكثــر مــن الجهــات العراقيــة ال تعنيهــا مــا
جــاء يف اتفاقيــة حقــوق الطفــل التــي صادقــت عليهــا اغلــب
بلــدان العــامل .
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الجمعية العراقية لحقوق االنسان  /بغداد
تبارك الشعب العراقي االنتصارات املتحققة لتحرير الفلوجة

ترصيح صحفي لجمعية املواطنة لحقوق اإلنسان
حول غلق مقار األحزاب بدون أمر قضايئ فوىض يجب تجنبها

تحــي الجمعيــة العراقيــة لحقــوق االنســان  /بغــداد القــوات
املســلحة بــكل صنوفهــا وتشــكيالتها واملتطوعــن مــن مناطــق
الع ـراق ورجــال أبنــاء العشــائر الغيــارى  ،جهودهــم وتضحياتهــم
لفــك ارس مدينــة الفلوجــة وأهلهــا املرتهنــن وتخليــص االف
العوائــل املحــارصة فيهــا وفتــح املم ـرات اآلمنــة للنازحــن وندعــو
الحـرام قيــم ومبــادئ حقــوق االنســان والتعامــل اإلنســاين  ،ممــن
عانــوا أوضــاع مأســاوية يوميــا مــن قتــل وجــوع منــذ أكــر مــن
عامــن عــى اختطافهــا واســتخدامهم كــدروع برشيــة مــن قبــل
براثــن عصابــات تنظيــم « داعــش « االرهابيــة وتحريرهــا او
الشــهادة يف أرضهــا وهــو فخــر للعــراق والعراقيــن .

تــواردت االنبــاء مــن محافظــات عديــدة  -ميســان  ،الديوانيــة
 النجــف  - ....ايــام االســبوع الســابق ان مجاميــع مــن الشــبابالغاضــب مــن ســوء ادارة البــاد  ،واالزمــات املتواليــة التــي يعيشــها
املجتمــع العراقــي عــى كافــة الصعــد مبــا فيهــا االدارة الحكوميــة،
الربملــان والقضــاء كذلــك  ،وقــد بــدت التظاهــرات ســلمية يف
بدايتهــا لكــن الجامهــر توجهــوا اىل مقــار بعــض االحـزاب الدينيــة
التــي تســاهم يف الســلطة الترشيعــة والتنفيذيــة بشــكل فعــال
قامــوا باغــاق ابوابهــا وإزالــة بعــض لوحــات وعناويــن التعريــف
ببعضهــا .
قــد يكــون الغضــب الــذي يســود الشــارع العراقــي مفهومــا وعــى
مســتوى جميــع املحافظــات والــذي متظهــر يف شــكل تظاهــرات
متواصلــة يف بغــداد واملحافظــات االخــرى منــذ ( )10اشــهر
واعتصامــات شــمل الفئــات االجتامعيــة كافــة  ،مبــا فيهــا املجموعات
السياســية ذاتهــا مثــل تكــون ((جبهــة االصــاح))  ،لكــن العمــل
الســيايس االحتجاجــي الجامهــري ذو الطابــع الرافــض للمحاصصــة
والفســاد والتهميــش وقلــة خدمــات يجــب ان الينــى امــور هامــة
رصح بهــا الح ـراك املــدين بهــا -:
 -1ان ضوابــط االحتجــاج الســلمي يجــب ان ال تتخللــه فــوىض
االعــال غــر القانونيــة والتــي تتقاطــع مــع ســلمية االعــال
االحتجاجيــة .
 -2ان ترشيــع قانــون االحــزاب السياســية قــد جــاء بعــد
مخــاض طويــل فــرض عــى االحــزاب املتحكمــة ان ترشعــه  ،إثــر
ضغــط التظاه ـرات الكبــرة بعــد متــوز  2015وهــو مكســب كبــر
للدميقراطيــة يف الع ـراق دون اغفــال ثغ ـرات يف نصــوص القانــون .
 -3ان موضــوع اغــاق مقــار االحــزاب يجــب ان يكــون بقــرار
قضــايئ والــذي تنفــذه الســلطات الرســمية وليــس بترصفــات
شــخصية او عشــائرية او مجموعــات سياســية مهــا كانــت صفتهــا .
 -4ان تشــكيل االحــزاب السياســية واالنظــام اليهــا والخــروج
منهــا حــق مــن حقــوق االنســان .
لذلــك ندعــو كافــة االطــراف الجامهرييــة بااللتــزام بســلمية
التظاهــرات وعــدم اللجــوء اىل اي عمــل يخالــف اســاليب
االحتجاجــات ذات الطابــع الدميقراطــي وحريــة ابــداء الــرأي
بالكلمــة املســموعة بــكل وســائل ابــداء الـراي وهــو حــق مضمــون
دســتوريا وفــق املــادة . 38

وأخ ـراً نهنــئ الشــهداء الســعداء املضحــن بأرواحهــم دفاعــا
عــن تربــة الوطــن املقدســة وتعويــض ذويهــم  ،ودعواتنــا للمصابني
والجرحــى بالشــفاء والصحــة والعافيــة .
الجمعية العراقية لحقوق االنسان  /بغداد
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كــا ندعــو الســلطات الحكوميــة بعــدم الســاح بغلــق مقــار
االحــزاب والتعامــل بالوســائل الســلمية مــع املتظاهريــن .

أن محاربــة الفكــر الداعــي الــذي يشــكل خطـراً عــى العـراق
واملنطقــة والعــامل مبــا يحمــل مــن افــكار متطرفــة تهــدد األمــن
والســلم الدوليــن رضورة انســانية دوليــة تتطلــب تضافــر جهــود
كل الــدول وحشــد كل الطاقــات لدحــر ذلــك الفكــر الظالمــي
والقضــاء عليــه ليــس بالقــوة العســكرية فحســب  ،وندعــو عــى
ان يكــون النــر يف الفلوجــة متهيــداً للنــر يف املوصــل وبقيــة
املناطــق املغتصبــة ومدخــا للنــر الســيايس لتحقيــق االصــاح
الشــامل والتخلــص مــن املحاصصــة الطائفيــة واالثنيــة والقضــاء
عــى الفســاد ومحاســبة الفاســدين وتوفــر الخدمــات ويكــون
الرجــل املناســب يف املــكان املناســب .
ان جمعيتنــا تناشــد كل مــن يســاهم يف معــارك الفلوجــة
ويف املناطــق االخــرى مــن أرض الوطــن بــذل كل مــا يف وســعهم
للحفــاظ عــى أرواح وأع ـراض وأمــوال االهــايل بعيــداً عــن نزعــة
االنتقــام والثــأر والتحــي بــروح التســامح واملحبــة والتآخــي
والعيــش املشــرك  ،وتدعيــم الوحــدة الوطنيــة لتحقيــق املصالحــة
الوطنيــة ألن العــدو واحــد ال يفــرق بــن مواطــن وآخــر وتقديــم
كافــة أشــكال املســاعدة والعــون االغــايث .
أن الجهــود الوطنيــة املخلصــة مــن الجيــش العراقــي والقــوات
األمنيــة االخــرى والحشــد الشــعبي والحشــد العشــائري وقــوات
البيشــمركة وكل الرشفــاء كفيلــة بتحقيــق النــر النهــايئ عــى
عصابــات داعــش وكل القــوى االرهابيــة االخــرى  ،وبعيــداً عــن
الرصاعــات الطائفيــة والتدخــات الخارجيــة والتجاذبــات االخــرى .
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تقرير الوقفة االستذكارية ملرور عامني عىل
غزو تنظيم داعش االرهايب للموصل ومناطق اخرى من العراق
اقامــت لجنــة تنســيق الداخــل ملنظــات حقــوق االنســان العراقيــة  ،وقفــة احتجاجيــة ملــرور ســنتني الجتيــاح تنظيــم داعــش االرهــايب يف
 2014/6/10ملدينــة املوصــل ومناطــق اخــرى مــن محافظــات صــاح الديــن وديــاىل واالنبــار ومــن جنــوب محافظــة كركــوك يف الســاعة العــارشة
مــن يــوم الجمعــة املصــادف  2016/6/10يف شــارع املتنبــي مقابــل بوابــة القشــلة نظـراً الغــاق حديقــة القشــلة واملركــز الثقــايف العراقــي بدواعــي
امنيــة .
بــدأت الفعاليــة بحضــور تجمــع واســع مــن منتســبي منتــدى منظــات حقــوق االنســان العراقيــة ومنظــات املجتمــع املــدين  ،والالفــت يف
هــذه الوقفــة مشــاركة العنــر النســوي والشــباب وتغطيــة واســعة مــن وســائل االعــام .
وقــد رفعــت يافطــات تحمــل شــعارات تنــدد وتســتنكر االعــال االرهابيــة لتنظيــم داعــش ومــا اقرتفــه مــن جرائــم جســيمة بحــق اهــايل
املناطــق املغتصبــة مــن قتــل وخطــف وســبي واغتصــاب وتهجــر وتفجــر لــدور العبــادة وتهديــم املعــامل الحضاريــة واالثريــة االنســانية  ،مــا ادى
اىل نــزوح وتهجــر قــري شــمل مئــات االالف مــن املكونــات واالطيــاف عربـاً وكــرداً ومســيحيني وايزيديــن وشــبك وتركــان وكاكائيــن وغريهــم .
القــى االســتاذ عبــد الخالــق زنكنــة املنســق العــام ملنتــدى منظــات حقــوق االنســان العراقيــة كلمــة افتتاحيــة باملناســبة تضمنــت رسداً
تاريخي ـاً للجرائــم املرتكبــة خــال العامــن املاضيــن عــى هــذه املناطــق  ،بــدأً بجرميــة ســبايكر وســجن بــادوش وســبي اكــر مــن الفــن مــن
الفتيــات والنســاء االيزيديــات وغريهــن وحيــى انتصــارات القــوات املســلحة مــن الجيــش والقــوات االمنيــة والحشــد والبيشــمركة واملتطوعــن يف
الفلوجــة واملناطــق االخــرى  ،كــا اكــد عــى رضورة حاميــة االهــايل مــن املدنيــن وفقـاً لقيــم ومبــادئ حقــوق االنســان  ،وطالــب املجتمــع الــدويل
لــارساع بتقديــم العــون واملســاعدة واعــادة اعــار مناطقهــم املتــررة .
كــا القــى الســيد محمــد الســامي رئيــس جمعيــة املواطنــة لحقــوق االنســان كلمــة ادان فيهــا جرائــم داعــش االرهابيــة وحمــل الحكومــات
الســابقة واملفســدين مســؤولية مــا جــرى ورضورة حاميــة املواطنــن بعــد عودتهــم اىل مناطقهــم املحــررة  ،واحـرام حقــوق االنســان يف التعامــل
مــع الســجناء واملعتقلــن .
ثــم القــى الســيد وليــم وردا عــن منظمــة حمــورايب لحقــوق االنســان كلمــة رشح فيهــا جرائــم داعــش الوحشــية ومــا اقرتفــوه بحــق اتبــاع
االديــان واملذاهــب واملكونــات االخــرى يف مناطــق نزوحهــم داخــل مدينــة املوصــل وســهل نينــوى وهدمهــم الكنائــس ودور العبــادة  ،وطالــب
املجتمــع الــدويل بتقديــم الخدمــات لهــم خاصــة يف مخيــات النــزوح  ،واصــدار قـرار باعتبــار جرائــم تنظيــم داعــش جرائــم ابــادة جامعيــة وقــرأ
 ،نــص بيــان املنتــدى بهــذه املناســبة .
وكــا القــى الســيد عبــد الزهــرة االغــا الشــبيك عــن منظمــة راســتي لحقــوق االنســان رشح فيهــا الكارثــة االنســانية التــي طالــت املكونــات
االصيلــة يف نينــوى مبــن فيهــم الشــبك وتعرضهــم للقتــل عــى اســاس طائفــي وتدمــر قراهــم ومزاراتهــم عــى ايــدي االرهابيــن الدواعــش  ،وناشــد
منظــات االغاثــة الدوليــة مبــد يــد العــون واملســاعدة للمكونــات .
ويف الختــام شــكر الســيد حاتــم الســعدي رئيــس الجمعيــة العراقيــة لحقــوق االنســان  /بغــداد الحارضيــن واالعالميــن عــى حضورهــم يف
هــذه املناســبة رغــم الحــر الشــديد يف فصــل الصيــف وحلــول شــهر رمضــان املبــارك متمنيـاً تحريــر املناطــق املغتصبــة مــن قبــل تنظيــم داعــش
االرهــايب بأقــرب وقــت  ...اســتمرت الوقفــة االســتذكارية حــوايل ســاعتني .
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الشعارات املرفوعة يف الوقفة االستذكارية مبناسبة مرور عامني :
• يف الذكــرى الثانيــة الســتباحة املوصــل ونازحيهــا نقــرع ناقــوس الخطــر تحذيـراً وتنبيهـاً لــي ال نرتاخــى امــام هــول الجرميــة واثارهــا
الكارثيــة .
• انتصارات قواتنا املسلحة واملتطوعني يف الفلوجة حافز لتحرير مدينة املوصل .
• نطلق صوتا وطنيا بهذه املناسبة لعزيز الجهود لعودة النازحني وتلبية مطالبهم .
• نطالــب املجتمــع الــدويل لتوضيــف جرائــم داعــش ابــادة جامعيــة وضــد االنســانية  ،واحالــة املتهمــن يف ارتكابهــا اىل املحاكــم الجنائيــة
الدوليــة .
• نطالب بحامية املدنيني واحرتام حقوق االنسان .
• يف ذكرى استباحة املوصل ونازحيها  :الغزاة الداعشيون اعداء حقوق االنسان وحقوق املرأة والطفل  ،واعداء البرشية كلها .
• اإلرساع مبحاســبة الذيــن تســببوا بهــذه الكارثــة التاريخيــة للع ـراق مــن خــال محاكــات عادلــة للسياســيني والعســكريني الذيــن
يتحملــون مســؤولية مــا جــرى .
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فعالية منظمة الدفاع عن حقوق اإلنسان يف العراق  /أملانيا  -أومريك يف هامبورغ بتاريخ 2016 / 6 / 10
مبناسبة الذكرى الثانية إلحتالل «داعش» ملدينة املوصل وسهل نينوى ومناطق أخرى من العراق

مذكرة أومريك مبناسبة الذكرى الثانيةالحتالل داعش ملدينة املوصل وسهل نينوى و مناطق اخرى

 اىل ممثلية االمم املتحدة . اىل ممثلية الجامعة العربية . اىل رئاسة الربملان االوريب املحرتمني . اىل رئاسة الربملان االملاين املحرتمني . اىل رئاسة الكونكرس االمرييك املحرتمني . -اىل الرأي العام العريب واالسالمي والدويل .

بعد التحية ..

يف العــارش مــن هــذا الشــهر متــر الذكــرى الســنوية الثانيــة االليمــة الحتــال وحــوش القــرن املســاة مبنظمــة داعــش  * ،الدولــة
االســامية* ملدينــة املوصــل ثــاين اكــر املــدن العراقيــة  ،وكذلــك ملســاحات واســعة مــن محافظــة نينــوى ,ثــم ملناطــق اخــرى شــملت ثلــث
مســاحة الع ـراق ,عــاوة عــى احتاللهــا ملــا يــكاد يشــكل نصــف مســاحة ســوريا .
العــامل باكملــه قــد اطلــع ومــا يـزال عــى مــدى بشــاعة الجرائــم التــي ارتكبتهــا وترتكبهــا هــذه املنظمــة االرهابيــة تجــاه عمــوم الشــعب
العراقــي مــن مســيحيني وابزيديــن وشــبك وتركــان  ،وجمهــرة واســعة مــن الطائفــة الســنية ايضــا الذيــن رفضــوا اعــان البيعــة ملــا
يســمى بدولــة الخالفــة االســامية التــي اعلنوهــا او التعــاون مــع هــذا التنظيــم االرهــايب .
ان داعــش مارســت ومتــارس افظــع وابشــع انــواع الجرائــم مــن قتــل لالطفــال والنســاء والرجــال واغتصــاب وســبي ومزاولــة للــرق
ونهــب وابــادة جامعيــة وتطهــر عرقــي ودينــي ومذهبــي و بالخضــوص ضــد اهلنــا مــن اليزيديــن  ،مــا ادى اىل هجــرة مئــات االالف
ونــزوح مــا يقــارب الثــاث ماليــن انســان  ،وتركهــم منازلهــم  ،كــا ارتكبــت مجــازر عديــدة ابرزهــا مجــزرة معســكر ســبايكر  ،عــاوة عــى
اقرتافهــا ملجــازر اخــرى ضــد عشــائر االنبــار وصــاح الديــن واملوصــل اضافــة اىل تدمريهــا للـراث الحضــاري االنســاين الــذي يعــود اىل االف
الســنني  ،كــا فعلــت يف املدينــة االثريــة الســورية  ،تدمــر .
ان داعــش اصبحــت تشــكل خط ـرا ليــس فقــط يف الع ـراق وســوريا وامنــا يف املنطقــة كلهــا ,بــل خط ـرا جديــا عــى الســلم العاملــي ،
مــن هــذا نشــيد بــكل دول املنطقــة واالمــم املتحــدة والجامعــة العربيــة والواليــات املتحــدة االمريكيــة واالتحــاد االوريب وروســيا بدعــم
الع ـراق يف محاربــة داعــش وحاضناتهــا ومســاندتها يف تحريــر كافــة املــدن التــي احتلتهــا ودحرهــا كليــا واســتئصالها والعمــل الفعــي
عــى تجفيــف منابــع متويلهــا وحجــب الثقافــة التكفرييــة الباعثــة للكراهيــة والداعيــة للعنــف واالظطهــاد الدينــي واملذهبــي وســد كافــة
الطــرق امــام مــا يســمون بالجهاديــن للدخــول اىل الع ـراق وســوريا .
كــا نطالــب الـراي العــام العريب/االســامي والــدويل باعــان تضامنهــم مــع شــعبنا يف حــرب التحريــر ضــد داعــش وتخليــص العــامل مــن
وحــوش القــرن الــكارسة .
منظمة الدفاع عن حقوق االنسان يف العراق/املانيا ـ اومرك
البيت اليزيدي يف هامبورغ
هامبورغ يف 2016/6/10
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الجمعية العراقية لحقوق االنسان يف الواليات املتحدة االمريكية أقامت ندوة
مبناسبة مرور عامني عىل احتالل مدينة املوصل بتاريخ 2016/ 6 / 11

مبناســبة مــرور عامــن عــى احتــال مدينــة املوصــل اســتضافت الجمعيــة العراقيــة لحقــوق االنســان يف الواليــات املتحــدة االمريكيــة
فــرع أقليــم كوردســتان املحامــي املستشــار هفــال وهــاب رشــيد املتخصــص يف جرائــم الجينــو ســايد يف محــارضة ً تحــت عنــوان « جرائــم
داعــش والقانــون الــدويل « يف قاعــة املركــز االكادميــي يف مدينــة عنــكاوا مبحافظــة اربيــل .
يف البدايــة رحــب االعالمــي املخــرم موفــق حــداد بالســادة الحضــور ،يتقدمهــم اعضــاء مــن مجلــس النــواب العراقــي ،وبرملــان
كوردســتان ،ورؤســاء االحـزاب وممثليهــم  ..والســادة املســؤولني والعاملــن يف الحكومــة  ..ومنــدويب منظــات املجتمــع املــدين  ..والعاملني
يف وســائل االعــام املختلفــة  ..ثــم دعــا الجميــع للوقــوف دقيقــة صمــت حــدادا ً عــى ارواح شــهداء الحريــة والدميقراطيــة ،شــهداء العـراق
.
بعدهــا القيــت كلمــة املنتــدى العراقــي ملنظــات حقــوق االنســان التــي ركــزت عــى ايقــاف االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق االنســان
يف العــراق  ..واهميــة محاســبة الذيــن تســببوا بهــذه الكارثــة التاريخيــة للبلــد مــن خــال محاكــات قضائيــة عادلــة للسياســيني
والعســكريني ..واالهتــام بقضايــا النازحــن وتقديــم املســاعدات الفوريــة لهــم  ..ومطالبــة املجتمــع الــدويل ،ومنظــات االغاثــة الدوليــة
بتحمــل مســؤوليتهم االنســانية والقانونيــة واالخالقيــة إلعــادة اعــار املــدن واملناطــق املتــررة .
بعدهــا تحــدث رئيــس الجمعيــة العراقيــة لحقــوق االنســان يف الواليــات املتحــدة االمريكيــة حميــد مـراد عــن هــذه الذكــرى الحزينــة
واملؤملــة ،مســتذكرا ً الجرائــم التــي ارتكبهــا تنظيــم داعــش االرهــايب ضــد ابنــاء الشــعب العراقــي  ..ثــم قــدم نبــذه عــن املحامــي املستشــار
هفــال وهــاب رشــيد  ..الــذي تطــرق يف محارضتــه اىل الســلوكيات املشــينة لهــذا التنظيــم الــذي نفــذ ابشــع الجرائــم بحــق االبريــاء مــن
ابنــاء املكونــات يف املــدن التــي احتلهــا وفــرض مــا يحلــو لــه بالقــوة ،حيــث زرع الرعــب والخــوف ،وســبى النســاء  ،وادخــل االطفــال
يف معســكرات لتدريبهــم عــى الحقــد والكراهيــة وارشاكهــم يف تنفيــذ العمليــات االرهابيــة ،اىل جانــب قيامهــم بعمليــات قتــل فرديــة
وجامعيــة ،كل هــذه الجرائــم ترتقــي اىل جرائــم االبــادة الجامعيــة وجرائــم ضــد االنســانية التــي يعاقــب عليهــا القانــون الــدويل  ..وكذلــك
عــرج عــى املعاهــدات الدوليــة ،ومحكمــة الهــاي ،والنصــوص الدســتورية العراقيــة .
بعدهــا تــم فتــح بــاب املداخــات واألســئلة ،ونوقشــت خاللهــا أمــور وقضايــا عديــدة متعلقــة بالشــأن العراقــي  ..وتوافقــت اآلراء
عــى اهميــة العمــل املشــرك إلنهــاء داعــش مــن االرايض العراقيــة ،وعــودة النازحــن والحيــاة الطبيعيــة اىل املــدن التــي كانــت تحــت
ســيطرتهم .
هــذا وقــت وزعــت الجمعيــة العراقيــة لحقــوق االنســان عــى الحضــور الكريــم تقري ـرا ً عــن الجرائــم التــي ارتكبهــا تنظيــم داعــش
بحــق املواطنــن العراقيــن منــذ دخولــه اىل مدينــة املوصــل ولغايــة االن ،والــذي تألــف مــن ( )55صفحــة .

الجمعية العراقية لحقوق االنسان
يف الواليات املتحدة االمريكية
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منظمة شلومو للتوثيق استضافت حميد مراد رئيس الجمعية العراقية لحقوق
اإلنسان يف الواليات املتحدة األمريكية يف ندوة عامة

اســتضافت منظمــة شــلومو للتوثيــق رئيــس الجمعيــة العراقيــة لحقــوق االنســان يف الواليــات املتحــدة االمريكيــة حميــد م ـراد يف نــدوة عامــة
تحــت عنــوان  « :حقــوق االنســان ودور الشــباب يف بنــاء الوطــن «  ،وذلــك يف قاعــة البشــارة يف مجمــع اشــتي  2للنازحــن يف محافظــة اربيــل
بحضــور نخبــة مــن الشــباب واملهتمــن بالشــأن العراقــي يتقدمهــم الســيد ضيــاء بطــرس رئيــس الهيئــة املســتقلة لحقــوق االنســان يف أقليــم
كوردســتان الع ـراق ،وعضــو برملــان كوردســتان كــال يلــدا  ،واملنســق العــام للمنتــدى العراقــي ملنظــات حقــوق االنســان عبــد الخالــق زنكنــة،
وقامئقــام قضــاء الحمدانيــة نيســان كرومــي ،والســيد جميــل زيتــو مســؤول مكتــب املجلــس الشــعبي يف اربيــل  ،والســيد ســنان ســامل مســؤول حركــة
الوفــاق الوطنــي العراقــي يف أقليــم كوردســتان  ،والســيد صبــاح برخــو رئيــس اتحــاد بيــت الوطنــي  ،وممثــي التنظيــات السياســية ،ومنــدويب
منظــات املجتمــع املــدين العاملــة يف االقليــم .
يف بدايــة النــدوة رحبــت الســيدة رفيقــة ايــل يــا بالحضــور  ،ودعــت الجميــع للوقــوف دقيقــة صمــت حــدادا ً عــى ارواح شــهداء شــعبنا وشــهداء
الشــعب العراقــي شــهداء الحريــة  ..ثــم القــت الســيدة رنــن طاهــر كلمــة عــن املشــاريع التــي تخــص الشــباب ،ورغبتهــا يف مشــاركة الشــباب يف
نشــاطات املنظــات واملســاهمة فيهــا  ..ودعــت جميــع االطـراف اىل االهتــام ودعــم قطاعــات الشــباب ويف مختلــف املجــاالت .
بعدهــا تحــدث رئيــس منظمــة شــلومو للتوثيــق خالــص ايشــوع الــذي ادار املحــارضة ،عــن املنظمــة ومــا تقــوم بــه مــن توثيــق االنتهــاكات التــي
تعــرض لهــا شــعبنا الكلــداين الرسيــاين االشــوري الــذي قــدم تضحيــات كبــرة يف ســبيل وجــوده وتاريخــه العريــق يف بلدنــا الع ـراق  ،اىل جانــب
الدفــاع عنهــا يف املحافــل املحليــة الدوليــة  ..كــا عــر عــن اميــان املنظمــة بالطاقــات الشــبابية واهميــة دورهــا يف بنــاء الوطــن  ..ثــم قــدم نبــذة
عــن الســرة الذاتيــة للمحــارض .
بعدها قدم رئيس الجمعية العراقية حميد مراد محارضته والتي عرضها بثالثة محاور :
املحــور االول  :عــرف معنــى حقــوق االنســان  ..قائــا ً انهــا تعنــي حفــظ الكرامــة ،وصيانــة الحريــات الشــخصية  ..واملطالبــة باملســاواة وتحقيــق
العدالــة االجتامعيــة  ..ومقاومــة الظلــم والتهميــش ومناهضــة التمييــز واالضطهــاد  ..وتنظيــم الحيــاة العامــة يف املجتمــع عــر تطبيــق القانــون
عــى الجميــع  ..كــا اشــار اىل ان حقــوق االنســان تتطلــب وعــي ومشــاركة شــعبية اىل جانــب التحــرر مــن الخــوف  ..مــع وجــود ارادة لتحقيــق
االهــداف والحفــاظ عليهــا .
واملحــور الثــاين  :ركــز املحــارض عــى حالــة حقــوق االنســان يف الع ـراق املتدهــورة وغــر الجيــدة  ،واعــرب عــن ان الحريــات العامــة مقيــدة،
وتواجــه تحديــات هائلــة تضــاف اىل ســجل االنتهــاكات التــي دمــرت طموحــات املواطنــن العراقيــن وحرياتهــم االساســية  ..حيــث يعيــش اغلــب
املواطنــن يف خــوف دائــم مــن ج ـراء العنــف املتصاعــد والعمليــات االرهابيــة املوجهــة ضــده ،مــع انعــدام فــرص العمــل ،واقتصــاد متدهــور،
ومشــاكل ماليــة ،ويلمســون النهــج الطائفــي  ،والتمييــز  ،والتفضيــل لفئــات معينــة عــى االخــرى  ..كــا ركــز عــى ملفــات « داعــش  -والفســاد -
واالقليــات  -والتظاهـرات  -والعشــوائيات  -وملــف ضحايــا العنــف الــذي يحصــد كل عــام مــا ال يقــل عــن خمســة االف ضحيــة  ..وبشــأن االوضــاع
االنســانية للنازحــن اشــار اىل املعانــاة القاهــرة التــي يعيشــها « ثالثــة ماليــن و 600الــف « شــخص مــن املهجريــن والنازحــن قرسيــا ً مــن مناطقهــم
االصليــة .
ويف املحــور الثالــث واالخــر :تطــرق مـراد اىل دور الشــباب يف بنــاء الوطــن  ..كونهــم روح االمــة وواجهــة املجتمــع الحقيقيــة  ،لــذا عــى الدولــة
االهتــام بهــم ووضــع خطــط وبرامــج ثابتــة لتأهيلهــم ال ســيام يف مجــال احـرام القانــون ،والرتبيــة والتعليــم والصحــة والثقافــة وتنميــة الفكــر،
وتوفــر فــرص العمــل والقضــاء عــى البطالــة مــن خــال تشــجيع ومتويــل الربامــج التــي تهــدف اىل تشــغيل الشــباب ،واالســتفادة مــن خرباتهــم
وطاقاتهــم  ،ومنحهــم الفــرص للمشــاركة يف القـرارات املهمــة  ..وعنــد اهــال الحكومــة لهــذا القطــاع املهــم مــن املجتمــع وتركهــم بــدون عمــل او
االهتــام بهــم ســوف يــؤدي اىل اســتغاللهم يف االعــال االرهابيــة  ..واىل انتشــار االفــكار العنرصيــة والطائفيــة يف صفوفهــم  ..اىل جانــب الجلــوس
يف املقاهــي ومضيعــة الوقــت واهــال صحتهــم  ..واالنــزالق يف االدمــان عــى تنــاول الخمــر واملخــدرات  ..او يتــم اســتغاللهم مــن قبــل الخارجــن
عــن القانــون الرتــكاب الجرائــم  ،او يضطــرون بالتفكــر يف الهجــرة وتــرك اوطانهــم  ..ودعــا الشــباب اىل بنــاء شــخصيتهم وعــدم االنجـرار اىل قضايــا
تبعدهــم عــن ان يكونــوا فاعلــن يف املجتمــع فيجــب رســم هــدف ملســتقبلهم ويكــون الحصــول عــى الشــهادة الجامعيــة لهــا االوليــة يف حياتهــم..
ومــن ثــم التحــرر مــن الخــوف  ..وتعزيــز الثقــة بالنفــس وتطويــر قابلياتهــم  ..البحــث لالبتــكار واالجتهــاد  ..وتنظيــم امــور الحيــاة والتــرف
بحكمــة يف حــل املشــاكل او االمــور التــي تصادفهــم  ..والســعي للمســاواة بــن الجنســن واح ـرام االنثــى  ..كــا ناشــدهم باالنخ ـراط يف العمــل
الجامهــري مثــل املنظــات او وســائل االعــام او االحـزاب لــي تكــون هنــاك مســاحة اوســع لهــم للتعبــر واملطالبــة بحقوقهــم .
ويف ختــام املحــارضة فتــح بــاب املداخــات واألســئلة ،كان يف مقدمــة املتحدثــن مجموعــة مــن الشــباب الذيــن طرحــوا خاللهــا أمــور وقضايــا
عديــدة متعلقــة بقضاياهــم ومعاناتهــم االنســانية  ،فضــا ً عــن مشــاركة عــدد اخــر مــن الحضــور مــا أغنــى مضامــن املحــارضة .
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حرية الدين أو املعتقد يف العراق بني التطرف واألعتدال 2 - 2
موقف الدستور العراقي لعام : 2005
ال ميكــن بنــاء الدميقراطيــة وترســيخ مفاهيــم
الســام والتســامح والحــوار ونــر األعتــدال
والتــداول الســلمي للســلطة وإحــرام حقــوق
األنســان ودولــة القانــون يف ظــل مامرســات
األضطهــاد الدينــي واملذهبــي والتضييــق عــى
الحريــة الدينيــة أو املعتقــد وتعطيــل حريــة
التفكــر والتعبــر ألن الحريــة مالزمــة للدميقراطيــة
فــا دميقراطيــة بــا حريــة وال حريــة بــا قانــون
وال رشعيــة لقانــون اذا خالــف الدســتور  .وطبقــا
للدســتور العراقــي لعــام  2005فــان املــادة  2مــن
مــن البــاب األول املتعلــق باملبــادئ األساســية
نصــت عــى فقرتــن وهــا :
اوال -األســام ديــن الدولــة الرســمي وهــو مصــدر
اســايس للترشيــع :
 -1ال يجــوز ســن قانــون يتعــارض مــع ثوابــت
أحــكام األســام .
 -2ال يجــوز ســن قانــون يتعــارض مــع مبــادئ
الدميقراطيــة .
 -3ال يجــوز ســن قانــون يتعــارض مــع الحقــوق
والحريــات األسياســية الــواردة يف هــذا الدســتور .
ثانيــا – يضمــن هــذا الدســتور الحفــاظ عــى
الهويــة األســامية لغالبيــة الشــعب العراقــي  ,كــا
ويضمــن كامــل الحقــوق الدينيــة لجميــع األفــراد
يف حريــة العقيــدة واملامرســة الدينيــة كاملســيحيني
واأليزديــن والصابئــة املندائيــن .
إن هــذا النــص الدســتوري مل يذكــر حريــة الديــن
واملعتقــد واملذاهــب عــى نحــو مــا اِشــارت اليــه
الوثائــق الدوليــة ســالفة الذكــر رغــم إن نــص
املــادة  3مــن الدســتور اعرتفــت بــأن الع ـراق بلــد
متعــدد القوميــات واألديــان واملذاهــب كــا أغفــل
اليهــود العراقيــن وحقوقهــم  ،ويف اثنــاء عملنــا يف
لجنــة كتابــة الدســتور العراقــي عــام  2005كنــا قــد
اعرتضنــا عــى صياغــة هــذا النــص وســجلنا تحفظات
عــى كثــر مــن النصــوص وطالبنــا بــأن يكــون هنــاك
انســجام بــن الدســتور العراقــي واألعــان العاملــي
لحقــوق االنســان والوثائــق الدوليــة ذات الصلــة
بالحريــة الدينيــة وحريــة املعتقــد ومــع حقــوق
االنســان االخــرى أيضــا .
لقــد أثــر الكثــر مــن الجــدل عــى هــذا النــص
الدســتوري  ,فالدولــة شــخصية معنويــة يف حــن
إن الديــن يرتبــط بالشــخص الطبيعــي  ,وصحيــح
إن غالبيــة العراقيــن هــم مــن املســلمني ولكــن ال
يجــوز فــرض أحــكام الديانــة االســامية عــى غــر
املســلمني  ,فضــا عــن إن ثوابــت االســام غــر متفق
عليهــا بــن فقهــاء املســلمني  ,وتجــدر االشــارة اىل أن
هــذا النــص الدســتوري جــاء نقــا عــن قانــون ادارة
الدولــة للمرحلــة االنتقاليــة الصــادر عــام  2003يف
عمليــة أريــد بهــا التــوازن بــن االتجــاه االســامي
واالتجــاه العلــاين الليــرايل ولكــن الــذي حصــل
هــو إن مــا أعطــي باليــد اليمنــى تــم اســرداده
باليــد اليــرى  ,وعــى ســبيل املثــال إن االعــان
العاملــي لحقــوق االنســان لعــام  1948ومبوجــب
هــذا النــص الدســتوري ال ميكــن األخــذ بكثــر مــن
بنــوده بحجــة انهــا تخالــف قواعــد االســام  ,ثــم
كيــف ميكــن حــل التنــازع بــن مبــدأ مــن مبــادئ
الدميقراطيــة يتعــارض مــع احــدى الثوابــت يف
االســام ؟ فالدميقراطيــة تعنــى املســاواة الكاملــة
بــن البــر مهــا كان اللــون أو الجنــس أو القوميــة
أو اللغــة أو االصــل أو الديــن وهــو يصطــدم مــع
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ثوابــت االســام وخاصــة مــا يتعلــق باملســاواة بــن
املــرأة والرجــل يف الحقــوق والواجبــات .
ويف نطــاق الحقــوق والحريــات العامــة جــاء يف
املــادة  14مــن الدســتور مايــي :
(( العراقيــون متســاوون أمــام القانــون دون متييــز
بســبب الجنــس أو العــرق أو القوميــة أو االصــل أو
اللــون أو الديــن أو املذهــب أو املعتقــد أو الــرأي ...
 )).....وهــذا املبــدأ يدخــل ضمــن الحقــوق املدنيــة
والسياســية  ,وقــد وافقــت اللجنــة الدســتورية عــى
أغلــب املقرتحــات املقدمــة مــن قبلنــا والــواردة يف
البــاب الثــاين مــن الدســتور وهــي (( املــواد مــن -14
 )) 46إال أنــه جــرى تعديــل بعــض املقرتحــات بحجــة
انهــا تخالــف االســام .
ومــا يتعلــق بحريــة الديــن أو املعتقــد مــا جــاء
يف املــادة  41مــن الدســتور حيــث ورد مايــي ( :
العراقيــون أحــرار يف االلتــزام بأحوالهــم الشــخصية
حســب دياناتهــم أو مذاهبهــم أو معتقداتهــم أو
اختياراتهــم وينظــم ذلــك بقانــون ) كــا جــاء يف
املــادة  42ايضــا مــا يــي  ( :لــكل فــرد حريــة الفكــر
والضمــر والعقيــدة ) .كــا ورد يف املــادة  (( : 43اوال-
اتبــاع كل ديــن أو مذهــب احــرار يف  :أ -مامرســة
الشــعائر الدينيــة مبــا فيهــا الشــعائر الحســينية  .ب
– ادارة االوقــاف وشــؤونها ومؤسســاتها الدينيــة ،
وينظــم ذلــك بقانــون  .ثانيــا – تكفــل الدولــة حريــة
العبــادة وحاميــة اماكنهــا ) .
إن النــص عــى الشــعائر الحســينية يف الفقــرة (
أ ) ليــس لهــا مــرر ألن جميــع اتبــاع الديانــات
واملذاهــب لهــم الحــق الدســتوري يف مامرســة
شــعائرهم .
موقــف قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 111
لســنة  1969املعــدل
إعتــر قانــون العقوبــات إن مــن بــن الجرائــم
االجتامعيــة هــي الجرائــم التــى متــس الشــعور
الدينــي ( املــادة  ) 372واعتربهــا جنحــة وليســت
جنايــة وعقابهــا هــو الحبــس ملــدة ال تزيــد عــى
ثــاث ســنوات أو بغرامــة ال تزيــد عــى ثلثامئــة
دينــار يف الحــاالت التاليــة وهــي :
 -1مــن اعتــدى باحــدى طــرق العالنيــة عــى
معتقــد إلحــدى الطوائــف الدينيــة أو حقــر مــن
شــعائرها .
 -2مــن تعمــد التشــويش عــى إقامــة شــعائر
طائفــة دينيــة أو عــى حفــل أو اجتــاع دينــي أو
تعمــد منــع أو تعطيــل إقامــة شــئ مــن ذلــك .
 -3مــن خــرب أو أتلــف أو شــوه أو دنــس بنــاء
معــدا ألقامــة شــعائر طائفــة دينيــة أو رمـزا أو شــيئا
آخــر لــه حرمــة دينيــة .
 -4مــن طبــع ونــر كتابــا مقدســا عــن طائفــة
دينيــة اذا حــرف نصــه عمــدا تحريفــا يغــر مــن
معنــاه أو اذا اســتخف بحكــم أو شــئ مــن تعاليمــه .
 -5مــن أهــان علنــا رم ـزا أو شــخصا هــو موضــع
تقديــس أو متجيــد أو اح ـرام لــدى طائفــة دينيــة .
 -6مــن قلــد علنــا نســكا أو حفــا دينيــا بقصــد
الســخرية منــه .
ومــن الجرائــم االجتامعيــة ايضــا هــي انتهــاك
حرمــة املــوىت والقبــور والتشــويش عــى الجنائــز
واملآتــم ( املــواد .) 375- 373ألن االعتــداء عــى
القبــور واملســاس بحرمــة األمــوات أيــا كانــت ديانــة
الشــخص هــي مــن الجرائــم التــي متــس باملجتمــع املتعلقــة باألحــوال الشــخصية مــن القضــاء العراقــي ،
وباألديــان واملعتقــدات .
العقوبــات العراقــي الــذي مل فكيــف يطبــق الفقــه الحنفــي وهــو 15
واىل جانــب قانــون
التكملة يف صفحة .. 18
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يعــد مالمئــا يف كثــر
مــن نصوصــه مــع
التطــورات املتالحقــة يف
املجتمــع مــع انتشــار
االرهــاب
جرائــم
وجرائــم االحتيــال
االلكــروين وغريهــا
ولســد النقــص املوجــود
يف هــذا القانــون فــان املــرع العراقــي أصــدر
قانــون مكافحــة االرهــاب رقــم  13لســنة . 2005
وقــد عرفــت املــادة االوىل منــه املقصــود باالرهــاب
 ,وحــددت املــادة الثانيــة منــه االفعــال االرهابيــة
حيــث جــاء فيهــا بــأن أي تهديــد أو عنــف ضــد
االماكــن التــي يجتمــع فيهــا جمهــور النــاس
واملقصــود بهــا املســاجد والكنائــس ومحــات
العبــادات للديانــات االخــرى يعــد جرميــة إرهابيــة
كــا يعــد مــن االرهابيــن كل مــن يثــر الفتنــه أو
الحــرب االهليــة أو االقتتــال الطائفــي واملليشــيات
املســلحة
محنة العراقيني ورضورة الوسطية أو األعتدال:
تعــرض أتبــاع الديانــات و املعتقــدات مــن غــر
املســلمني وأتبــاع املذاهــب مــن املســلمني بعــد
 2003اىل سلســلة مــن األنتهــاكات و الجرائــم التــي
كانــت بعضهــا مبثابــة إبــادة للجنــس البــري وفقــا
لوصــف القانــون الــدويل األنســاين وكاد الع ـراق –
عــدا كوردســتان – أن يصــل اىل شــفا حفــرة الحــرب
األهليــة بســبب سياســة الثــأر واالنتقــام وردود
االفعــال وغيــاب القانــون وضعــف مؤسســات
الدولــة والتــي تعتــر يف جــزء كبــر منهــا نتيجــة
لسياســات النظــام الدكتاتــوري الســابق .
فاملســيحيون والصابئــة املندائيــون واأليزيديــون
نالهــم مــن األنتهــاكات والتمييــز والجرائــم الكثــر
وبلغــت حــدا ال ميكــن الســكوت عليهــا  ,ويتوجــب
عــى مؤسســات الدولــة العراقيــة والــدول التــي
تحــرم حقــوق االنســان وجميــع املنظــات الدوليــة
ومنظــات املجتمــع املــدين واملثقفني والشــخصيات
دعــم ومســاندة اتبــاع هــذه الديانــات املســاملة
وحاميتهــم مــن األرهابيــن والتكفرييــن ممــن
يلبســون ثــوب االســام وميارســون االنتهــاكات
والجرائــم ضــد غــر املســلمني  ،كــا بلــغ األقتتــال
الطائفــي واملذهبــي بــن املســلمني درجــة خطــرة
صــارت تهــدد مســتقبل البــاد .
لقــد تعرضــت الكنائــس اىل جرائــم خطــرة
فرضبــت وهدمــت أعــداد كبــرة منهــا وأغتيــل
العديــد مــن املطارنــة يف املوصــل وبغــداد
وغريهــا نذكــر منهــم مثــا املطــران فــرج رحــو
واألب يوســف عــادل  ,اضافــة اىل قتــل وتهجــر
العديــد مــن اتبــاع الديانــة املســيحية بســبب
انتامئهــم الدينــي  ,وهــي افعــال تســتحق الشــجب
واالســتنكار واالدانــه واملحاســبة القانونيــة .
أمــا األيزيديــون فقــد تعرضــوا اىل سلســلة مــن
الهجــات األرهابيــة والقتــل عــى الهويــة مــن
األرهابيــن والتكفرييــن واىل سياســة التمييــز
الدينــي يف مناطــق مختلفــة وبخاصــة يف املوصــل
وســنجار وال تــزال سياســة التمييــز الدينــي
موجــودة حتــى األن ضدهــم  ,إذ ال يجــوز مثــا
تطبيــق أحــكام الفقــه الحنفــي عــى قضاياهــم

إصالح ّيون «لل ِق ْش»!

عدنان حسني

كُلُّهــم إصالح ّيــون للعظــم ،أو «للقــر»
الشــعبي  ...كلّهــم مــع اإلصــاح،
بتعبرينــا
ّ
يريدونــه ويؤيدونــه ويتح ّمســون لــه ويطالبــون
واملعنــي هنــا أفــراد الطبقــة السياســ ّية
بــه.
ّ
املتن ّفــذة يف الســلطة ،فلــم نســمع يومـاً أنَّ أحــداً
منهــم ،وزيـراً كان أم نائبـاً أم زعيـاً حزب ّيـاً  ،إنّــه
يناهــض اإلصــاح أو يتح ّفــظ عليــه مبســتوى مــن
املســتويات .
لك ْن أي إصالح هم يريدون ويؤيدون ويتحمسون له ويطالبون به ؟
يف الواقــع هــم ال يكرتثــون مبعنــى اإلصــاح وشــكله ولونــه وحــدوده،
والبعــض منهــم ال يعــرف بالضبــط مــا الــذي يطالــب بــه دُعــاة اإلصــاح،
وعليــه فــإنَّ اإلصــاح الــذي هــم معــه هــو أي يشء عــى أن ال يقــرب منهــم
ـس لهــم ردن دشداشــة أو ياقــة قميــص أو طــرف عاممــة .ليكــن مــا
وال ميـ ّ
يكــون اإلصــاح  ،لكــ ْن بــرط ّأل يأخــذ «ثلمــة» مــن امتيازاتهــم املاليــة
والسياســية واإلداريــة .
اتّحــاد القــوى العراقيــة ،عــى ســبيل املثــال ،اعــرض منــذ يومــن عــى قـرار
رئيــس الحكومــة بتعيــن رئيــس جديــد لجهــاز املخابــرات الوطنــي خــارج
ســياقات املحاصصــة التــي هــي جوهــر املطالبــة باإلصــاح والشــعار الرئيــس
للحــركات االحتجاجيــة املتواصلــة منــذ شــباط  2011حتــى اليــوم .
ال يعــرض اتحــاد القــوى عــى الرئيــس الجديــد للجهــاز  ،ألنــه مــن فلــول
نظــام صــدام أربــاب الســوابق اإلجراميــة الذيــن تزخــر بهــم أجهــزة الدولــة
العليــا ،وال ألنــه عديــم الكفــاءة وغــر آهــلٍ للمنصــب  ،وال ألنــه فاســد إداريـاً
وماليــاً مثــاً  ..إنهــم يعرتضــون عــى تعيينــه  ،ألنــه ليــس منهــم  ..الــذي
منهــم هــو فقــط الجديــر باملنصــب حتــى لــو كان مــن أربــاب الســوابق ومــن
الفاســدين ! وللحـ ّـق هــذا ال يقتــر عــى اتحــاد القــوى وإمنــا يشــمل باقــي
الــركاء يف الســلطة .
اتحــاد القــوى منزعــج  ،ألنَّ مصطفــى الكاظمــي ليــس عضــواً يف واحــد مــن
إحزابهــم وتجمعاتهــم  ،وهــو يف الواقــع ليــس عضــواً يف أي حــزب  ،ومل يرتشــح
عــن طريقهــم بعــد أن «يدفــع املقســوم» ويتع ّهــد بخدمــة مانحيــه املنصــب
وليــس خدمــة البــاد وأهــل البــاد .
ينــس اتحــاد القــوى أن «يُذكّــر» بأنــه يؤيــد «حــزم اإلصــاح
يف بيانــه مل َ
املؤســي» ،لكنــه اســتدرك ليذكّــر رئيــس الــوزراء «ببنــود االتفــاق الســيايس
الــذي ش ـكّل حكومتــه والــذي منــح تحالــف القــوى العراقيــة حـ ّـق الرتشــيح
لشــغل هــذا املنصــب بقصــد تحقيــق التــوازن والتامثــل بــن مكّونــات الشــعب
العراقــي مــن دون متييــز وإقصــاء» ! كــا إنــه مل يغفــل عــن أن يُعـ ّرج عــى
«أحــكام الدســتور يف مادتــه (/80خامســاً) الــذي أعطــى مجلــس الــوزراء
وليــس رئيــس الــوزراء حـ ّـق التوصيــة إىل مجلــس النــواب بتعيــن رئيــس جهــاز
املخاب ـرات الوطنــي  ،وهــو مــا أكدتــه املــادة (/61خامس ـاً /ج) التــي أعطــت
الحـ ّـق الحــري ملجلــس النــواب باملوافقــة عــى تعيــن رئيــس الجهــاز بنــا ًء
عــى اق ـراح مجلــس الــوزراء» .
هــذا الــكالم األخــر بالــذات ُمضحــك للغايــة ،فعــى مــدى عــر ســنني
كانــت الحكومــات الســابقة كلّهــا ورؤســاؤها وأعضاؤهــا ينتهكــون الدســتور
وأحكامــه مئــات املـ ّرات يف مياديــن عــدّ ة بينهــا ميــدان التعيينــات يف املناصب
العليــا ،ومنهــا باألخــص إشــغال املناصــب بالوكالــة لســنوات عديــدة متتاليــة،
ومجلــس النــواب ال يعــرض وال يتح ّفــظ  ،بــل كان ُيصــادق عــى الكثــر مــن
الخــروق ،ألنّ القــوى املتحكّمــة باملجلــس مســتفيدة مــن هــذه الخــروق ماليـاً
وسياســيا ً.
أقل إنّهم جميعاً إصالحيون «للقرش»  ..لك ْن يف ما خ َّص غريَهم .
أمل ْ
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لن نغ َرق

أمني يونس

ألنــهُ اليو َجــد بحـ ٌر حقيقــي وواســع  ،يف
منطقتنــا التــي نعيـ ُ
ـش فيهــا  ،فأننــا نضط ُر
ِ
ِ
ُ
أن ننــزل بِ َ ْركبنــا إىل ال ُبحــرة املتوفــرة ،
ـح أن َمركَ َبنــا « الــذي يحلــو لنــا أن
صحيـ ٌ
ً
َ
ـس قوِيـاً كفايـة وال
ن ُّســمي ِه ســفينة «  ،ليـ َ
َمتين ـاً بدرج ـ ٍة ُم ْر ِضيــة ،بحيــث يســتطيع
مبواصفاتــ ِه الذاتيــة  ،فقــط ُ ،مقاومــة
ِ
العواصــف العاتيــة أو ُمواجهــة القراصنــة الذيــن يرتبصــون بــن
الحــن والحــن .
إال أن ال ّربــان يقــول بــأن لــهُ عالقــات ُممتــازة  ،مــع ســفين ٍة
كبــرة وقويــة  ،وأن تلــك الســفينة  ،لــن تَــدَع مركبنــا يتعـ َرض إىل
َم ِ
خاطــر ُمميتــة  ،بــل أن ال ّربــان ّيدعــي  ،أحيانـاً  ،عندمــا يت ّح َمس،
بــأن ســفناً عمالقــة وطّـرادات وحامــات طائـرات  ،يف املحيطــات
والبحــار  ،أ ْبــدَ ْت إســتعدادها  ،للتعــاون والتنســيق ،معنــا  ،وأن
مركبنــا ســوف يتحــول يف القريــب العاجــل  ،إىل ســفين ٍة عظيمــة ،
متخــر عبــاب أعــايل البحــار واملحيطــات ! .
.....................
والصيــا ُد و ُمســاعديهام  ،ب ُجــز ٍء ُم ِهــم
ـر َ
ف ال ّربــانُ ّ
لطاملــا  ..تـ ّ َ
مــن واردات بيــع الســمك  ،لصالحهــم  ،وكذلــك إحتكارهــم
للكافيــار  ..ولكــن البحــارة وغالبيــة النــاس املتواجديــن عــى
املركــب  ،كانــوا راض ـ َن إىل ّح ـ ٍد مــا  ،ألنهــم يحصلــون عــى مــا
يُلّبــي إحتياجاتهــم  ،بــل وحتــى الحصــول عــى بعــض الكامليــات
أيض ـاً  ،كان ذلــك يحــدث  ،حــن كان الســمك مطلوب ـاً وســوقهُ
ـت ومل ي ُعــد اإلقبال
رائِجــة وأســعار ُه ُمرتفعــة  ،لكــن األحــوال تقّلبـ ْ
والصيــاد،
عــى الســمك كبـرا  ،فأنخفضـ ْ
ـت أســعاره  ،وألن ال ّربــان ّ
ِ
ِ
مل يُديــرا الدّ فــة بصــور ٍة حاذقــة  ،ومل يُ ّفكــرا ببدائــل معقولــة ،
وإلتهيــا بتكديــس األمــوال واملظا ِهــر الزائِفــة  ..فــأن املشــا ِكل
ـت يوم ـاً بعــد يــوم .
ـرت عــى املركــب  ،وتفاقمـ ْ
ظهـ ْ
ولِل َحــق  ..فــأن معظــم النــاس املســافرين عــى املركَــب ،
ـت إلي ـ ِه األوضــاع ،
يتحملــون جــزءاً ُمهـ ِـاً مــن مســؤولية مــا آلَـ ْ
بســكوتهم املُزمــن  ،عــى كيفيــة إدارة املركــب  ،ووجهتــه .
ومــا يزيــد الطــن بّلــة  ..فــأن قــوارب النجــاة كُلهــا مملوكــة
ـت كارثــة ال
والصيــاد وبعــض مســاعديهام  ..فــأذا حصلـ ْ
لل ّربــان ّ
ــت إحتــاالت غَــ َرق املركــب  ،فأنهــم أي
ســا َمح اللــه  ،وإقرتبَ ْ
والصيــاد والشُ ــلّة املحيطــة بهــم  ،ســينجون  ،ويرتكــون
ال ّربــان ّ
البقيــة ملصريهــم املجهــول .
....................
طبعــاً  ..القصــة أعــاه ُمخ َتلَقــة بالكا ِمــل  ،فنحــ ُن ال منتلــك
بحـراً وال بُحــرة وال مرا ِكــب أو ســفن  ،ومــا ُدمنــا عــى اليابِســة،
ومنطقتنــا ال تُصيبهــا الــزالزل وال العواصــف واألعاصــر وغريهــا
مــن الكــوارث الطبيعيــة  ..فأننــا لــن نغ ـ َرق ! .
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املنظمة الدولية للهجرة  :النزوح يف العراق يتخطى  3.4مليون
حــددت أحــدث مصفوفــة لتتبــع النــزوح التابعــة للمنظمــة الدوليــة للهجــرة يف العـراق  3,418,332عراقــي نــازح داخليـاً (569,772
أرسة)  ،مــن  1كانــون الثــاين عــام  2014و حتــى  31آذار . 2016
آخــذاً يف االعتبــار املعلومــات املتاحــة ومنهجيــة مصفوفــة تتبــع النازحــن .رفــع الفريــق القطــري لألمــم املتحــدة االرقــام املســتخدمة
ألغـراض التخطيــط لألســتجابة االنســانية مــن  3.3مليــون اىل  3.4مليــون فــرداً نــازح داخليـاً .
تــم مــا بــن  2و 31آذار عــام  2016تســجيل زيــادة يف النــزوح يف محافظتــي األنبــار ( 48,378فــرداً) وصــاح الديــن ( 23,718فــرداً)
بســبب العمليــات العســكرية الجاريــة .
وإعتبــاراً مــن  31آذار  2016فــإن مجمــل الســكان النازحــن املبلــغ عنهــم هــم مــن مثانيــة مــن محافظــات الع ـراق الثامنيــة عــر
ومعظمهــم يف األصــل مــن محافظتــي األنبــار ( %43أو  1,486,866فــرداً) و نينــوى ( %33أو . )1,125,414
وتبــن التقاريــر أن األنبــار تشــهد حاليـاً تحــركات ســكانية متعــددة بســبب الـراع املســتمر  ،مبــا يف ذلــك قضــاء هيــت .وقــد لُو ِحــظ
تدفــق متكــرر للنازحــن مــن هيــت اىل الرمــادي حيــث تــم تحديــد أكــر مــن  30,000فــردا نــازح يف شــهري آذار و نيســان .وأدى هــذا
الوضــع املتــأزم اىل إزديــاد النــزوح الداخــي الــذي يؤثــر عــى بعــض املناطــق يف قضــاء الرمــادي .
ومنــذ بدايــة شــهر آذار  ،حــددت مصفوفــة تتبــع النــزوح يف محافظــة األنبــار حــوايل  71,000عائــد ( 11,800أرسة) والذيــن عــادوا اىل
مناطــق ســكناهم املعتــادة يف قضــاء الرمــادي مــن داخــل وخــارج محافظــة األنبــا ر .
إن  6,726فــرداً ( 1,121أرسة) منهــم عــادوا مــا بــن 11و  16نيســان  ،وســتواصل املنظمــة الدوليــة للهجــرة مراقبــة الوضــع العــام
وأعــداد النازحــن والعائديــن يف الرمــادي واألنبــار عــن كثــب .
نــزح  2,538فــرداً ( 489عائلــة) مــن قــرى واقعــة يف جنــوب غــرب مخمــور يف محافظــة نينــوى يف  26آذار وحتــى  18نيســان  ،وهــذا
النــزوح االول الــذي تــم رصــده منــذ بــدء العمليــات العســكرية لتحريــر املوصــل والقــرى املجــاورة .
أوردت التقاريــر إن مــا مجموعــه  553,104فــرداً عــادوا اىل مواطنهــم االصليــة يف ارجــاء العـراق  ،وكانــت محافظــة صــاح الديــن هــي
االعــى بــن العائديــن بعــودة  262,074فــرداً  ،وذكــرت التقاريــر مــن نينــوى وديــاىل عــودة اعــداد كبــرة ( 131,766و  118,404عــى
التــوايل) بســبب تحســن االوضــاع االمنيــة بصــورة رئيســية .
قــال تومــاس لوثــر فايــس رئيــس املنظمــة الدوليــة للهجــرة «املنظمــة الدوليــة للهجــرة قلقــة بشــكل بالــغ بســبب النــزوح االخــر
والقائــم يف ارجــاء العـراق بوجــود  3.4مليــون شــخص عراقــي نــازح االن ونفــاذ املــوارد االنســانية فــإن الحاجــة اىل مــوارد اضافيــة اصبحت
ملحــة ملســاعدة النازحــن العراقيــن حيــث أُجــر الكثــر منهــم عــى مغــادرة منزلــه حــال اشــعارهم بذلــك  ،لهــذا فهــم بحاجــة اىل دعــم
شــامل  ،ســتواصل املنظمــة الدوليــة للهجــرة تعاونهــا مــع فريــق االمــم املتحــدة القطــري والــركاء يف املجــال االنســاين والســلطات
الحكوميــة وجهاتنــا املانحــة ملســاعدة الســكان النازحــن يف عمــوم البلــد» .
باالمــكان اإلطــاع عــى أحــدث مجموعــة بيانــات مصفوفــة تتبــع النــزوح التابعــة للمنظمــة الدوليــة للهجــرة ولوحــة املعلومــات
والخارطــة الديناميــة للنازحــن باإلضافــة إىل منشــورات أخــرى ملصفوفــة تتبــع النــزوح عــى املوقــع التــايل http://iomiraq.net/dtm- :
. page
قامــت املنظمــة الدوليــة للهجــرة بالتنســيق مــع فريــق االمــم املتحــدة القطــري بتطويــر حزمــة املعلومــات ملصفوفــة تتبــع النــزوح
وذلــك لتقديــم تحديثــا شــامال حــول أوضــاع النازحــن يف العـراق  ،حيــث تــم متويــل مصفوفــة تتبــع النــزوح مــن ِقبــل مكتــب الســكان
والالجئــن والهجــرة يف وزارة الخارجيــة االمريكيــة .
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تكملة بيان مرور عاميني عىل غزو ...

ســكناهم وتأمــن الخدمــات الرضوريــة لهــم .
 - 4وضــع حــد للمتاجــرة مبعونــات ومســاعدات النازحــن
ومحاكمــة الفاســدين الذيــن تجــاوزو عــى هــذه
الحقــوق .
 - 5نطالــب املجتمــع الــدويل ومنظــات االغاثــة الدوليــة
بتحمــل مســؤوليتهم االنســانية والقانونيــة واالخالقيــة
العــادة اعــار املــدن واملناطــق املتــررة .
منتدى منظامت حقوق االنسان العراقية
2016/6/10
املوقعون :
 - 1الجمعية العراقية لحقوق االسان  /بغداد
 - 2منظمة حمورايب لحقوق االنسان
 - 3جمعية املواطنة لحقوق االنسان
 - 4الجمعية العراقية لحقوق االنسان  /امريكا
 - 5املرصد السومري لحقوق االنسان هولندا
 - 6هيئــة الدفــاع عــن اتبــاع الديانــات واملذاهــب يف
العــراق /هولنــدا  -اربيــل
 - 7منظمــة الدفــاع عــن حقــوق االنســان  /املانيــا –
اومريــك
 - 8جمعية الرافدين لحقوق االنسان يف العراق
 - 9منظمة راستي لحقوق االنسان  /العراق
 - 10الجمعية العراقية للمتقاعدين  /بغداد
 - 11رابطة مدريب حقوق االنسان  /بغداد

تكملة كوابح التغيري يف العراق ...
أو يهــدره دون شــعور باملســؤولية  ،حــن نفــد صــر
املحتشــدين اقتحمــوا املنطقــة الخـراء  ،لكنهــم ظلّــوا يف
واقــع األمــر بــا قيــادة  ،هتفــوا وعـ ّـروا عــن مشــاعرهم
الحقيقيــة وعبثــوا ببعــض ممتلــكات مجلــس النــواب ،
وانتقمــوا ممــن صادفوهــم وهشــموا بعــض ســياراتهم ،
لكــن املســألة عــادت إىل املربــع األول أو نقطــة الصفــر،
ألن “قائدهــم” الفعــي أعلــن اعتكافــه ملــدة شــهرين ،
بــل ســمعوا عنــه أنــه غــادر إىل طهـران  ،وظــل الجمهــور
حائ ـراً مثلــا يغيــب مايســرو فرقــة موســيقية  ،فيأخــذ
كل يعــزف مبفــرده وعــى هــواه  ،وتلــك احــدى مفارقــات
السياســة العراقيــة .
وال يقــع اللــوم والنقــد عــى “الزعامــات” و”النخــب”
السياســية والدينيــة وحدهــا  ،وإن كانــت هــي املســؤولة
حــل بالعــراق،
األساســية يف كل هــذا الخــراب الــذي َّ
ولكــن الجمهــور يتحمــل بعضــاً منــه بســبب تأييــده
األعمــى واختيــاره نخبـاً طائفيــة وفاســدة وغــر مؤهلــة .

تكملة كنيسة الساعة لالباء الدومينيكان ...

راعــي لهــذه الكنيســة بعــد ان بقــي وحيــدا فيهــا  ،وجــاء ف ـراره بعــد سلســلة مــن الهجــات
التــي اســتهدفتهم بالــذات يف ترشيــن األول  /اكتوبــر  ، 2004وجــاءت هجمــة داعــش عــام 2014
لتفــرغ املوصــل وقصباتهــا جميعــا مــن الســكان املســيحيني الذيــن توطنــوا املوصــل وانحائهــا منــذ
االف الســنني ! .
وأخـرا ،يقــال جــاء تدمــر الكنيســة بالكامــل عــى يــد تنظيــم داعــش  ،اذ تناقلــت اخبار شــبكة
(روداو) مــع مــا رواه شــهود عيــان وتكذيــب آخريــن لــه أن «عنــارص داعــش أقدمــوا عــى إخــاء
منــازل املواطنــن القريبــة مــن كنيســة الســاعة التــي تقــع يف منطقــة الســاعة وقامــوا بتفخيخهــا
مــن كل الجوانــب وقامــت عنــارص مــن داعــش بتفجــر الكنيســة بشــكل كامــل بعــد أن كان
االمــر قــد انتهــى مــن تفجــر الســاعة التــي تقــع يف أعــى الكنيســة يف الثــاين مــن شــهر شــباط
ـم نهــب كافــة محتوياتهــا»  ،وكانــت هــذه الكنيســة ،ملجــأ ألهــايل
 /فربايــر  ،2015وبعــد أن تـ ّ
املوصــل حيــث يقصدهــا الــز ّوار للتـرّك بـــ «مريــم العــذراء» التــي يّطلــق عليهــا األهــايل اســم «أم
األعجوبــة» .وتنفــي اطـراف اخــرى هــذا الخــر كلــه  ،وان الكنيســة مل تــزل موجــودة ..
عــي ايــة حــال  ،خــرت املوصــل يف هــذه الهجمــة الرببريــة املنظمــة  ،الكثــر مــن معاملهــا
املعامريــة والتاريخيــة والدينيــة الزاخــرة ،كــا خــرت مــن قبــل ومنــذ  ،ســنتني العديــد مــن
املعــامل الحضاريــة والجوامــع والكنائــس واالديــرة والبوابــات واالســوار واآلثــار واملنحوتــات
واللقــى التــي ال تقــدر بثمــن ابــدا.

تكملة حرية الدين أو املعتقد يف العراق ...

مذهــب اســامي عــى شــخص غــر مســلم كــا هــو معمــول بــه اآلن ؟ ونتســاءل أيضــا كــم قــايض
أو قاضيــة مــن األيزيديــن يشــغلون منصــب القضــاء يف الع ـراق اليــوم أو أي منصــب وظيفــي رفيــع ؟
ال يكفــي أن ينــص الدســتور عــى التعدديــة الدينيــة يف العـراق وامنــا يجــب أن يطبــق مــا فيــه عــى
أرض الواقــع وأن تكــون هنــاك حاميــة حقيقيــة لحقــوق جميــع اتبــاع الديانــات واملذاهــب واىل أماكــن
عباداتهــم ومراقدهــم املقدســة واح ـرام شــعائرهم وتعاليمهــم الدينيــة .
كــا لحــق طائفــة الصابئــة املندائيــة  -وهــم أحفــاد الحضــارات العظيمــة التــي قامــت يف وادي
الرافديــن  -إنتهــاكات لحقوقهــم وأرتكــب األرهابيــون واملتطرفــون جرائــم بشــعة ضدهــم الســيام يف
مناطــق بغــداد مــا أضطــر كثــر مــن العوائــل اىل الهجــرة مــن بغــداد اىل دول الجــوار واىل كوردســتان
التــي صــارت مــاذا أمنــا لهــم  ،وعــى الرغــم مــن مشــاركة ممثــل عــن الصابئــة املندائيــة يف لجنــة
كتابــة الدســتور واع ـراف الدســتور بالتعدديــة الدينيــة واملذهبيــة وبالحقــوق املتســاوية للجميــع إال
إن الصابئــة املندائيــن مــا يزالــون يعانــون مــن التمييــز الدينــي يف كثــر مــن املجــاالت منهــا مثــا يف
مجــال الوظيفــة العامــة  ،لقــد أجــر العديــد مــن الصابئــة عــى اعتنــاق االســام بفعــل التهديــد  ،وجــرى
تكفريهــم مــن قبــل التكفرييــن واألرهابيــن واملتطرفــن مــن املســلمني وتعرضــوا اىل القتــل عــى الهويــة
يف الفلوجــة ويف البــرة والنارصيــة وبغــداد ومناطــق مختلفــة مــا يهــدد هــذه الطائفــة بالــزوال بســبب
هــذه الجرائــم التــي ترتكــب أمــام ســكوت العــامل وصمــت غــر مــرر مــن جميــع األطـراف  ،وتقــع عــى
الحكومــة العراقيــة مســؤولية حاميتهــم واحـرام حقوقهــم الدينيــة وغــر الدينيــة ومنهــا رضورة حاميــة
لغتهــم اآلراميــة القدميــة  ،كــا يقــع عــى املرجعيــات الدينيــة االســامية واجــب تنويــر النــاس بــرورة
اح ـرام حقــوق كل اتبــاع الديانــات واملعتقــدات األخــرى مــن غــر املســلمني وتحريــم ســفك دمائهــم
ونهــب اموالهــم . .
أمــا اليهــود العراقيــون الذيــن مل يبــق منهــم يف الع ـراق إال أعــدادا محــدودة ال تتجــاوز أصابــع اليــد
بســبب سياســات األنظمــة الســابقة ضدهــم فقــد بقيــت أموالهــم املنقولــة وغــر املنقولة مجمدة حســب
القوانــن العراقيــة الصــادرة منــذ العهــد امللــي  ,فضــا عــن اســقاط الجنســية العراقيــة عنهــم ألســباب
دينيــة  ,وهــذه أعــال باطلــة تخالــف جميــع الوثائــق الدوليــة  ,وحتــى الدســتور العراقــي لعــام  2005مل
ينصفهــم بالرغــم مــن إنــه ينــص يف املــادة  18منــه عــى منــع اســقاط الجنســية العراقيــة عــن العراقــي
ألي ســبب مــن االســباب وأعطــى الحــق ملــن اســقطت عنــه الجنســية العراقيــة طلــب اســتعادتها .
إن الواجــب الدســتوري والقانــوين واألنســاين يوجــب حاميــة حــق الحريــة الدينيــة أو املعتقــد للجميــع
وإشــاعة الوســطية واألعتــدال ومحاربــة األرهــاب وتطهــر العــراق مــن التكفرييــن والوقــوف بحــزم
ضــد االســاميني املتطرفــن ســواء مــن الســنة والشــيعة  ،وســحب جميــع قطــع الســاح مــن األشــخاص
وامليليشــيات وعصابــات الجرميــة املنظمــة وحرصهــا مبؤسســات الدولــة األمنيــة والعســكرية ومنــع
تشــكيل أو إســتمرار املليشــيات وإعــادة النظــر يف املناهــج الدراســية وبــرورة تفعيــل الدســتور واحـرام
حقــوق االنســان وتعويــض املترضريــن ومحاســبة املســوؤلني عــن هــذه الجرائــم ونــر ثقافــة الســام
والحــوار بــدال مــن ثقافــة التطــرف والكراهيــة .
ويف هــذا الســياق نعتقــد بــأن أماكــن العبــادة املقدســة ال يجــوز أن تكــون مصــدرا للفتنــة والتحريــض
ونــر التطــرف كــا يحصــل يف مناطــق مختلفــة مــن العــراق  ،وال حصانــة ألي رمــز دينــي اذا قــام
بتحويــل األماكــن املقدســة اىل مقـرات للخطــب الســاخنة التحريضيــة ومحــات للعمــل الســيايس وخــزن
الســاح وأماكــن لتقييــد الحريــة  ،وهــو مســؤول جنائيــا ومدنيــا عــن أفعالــه  ،ومــع األســف فقــد مــارس
هــذا الســلوك جانــب مــن الســنة وجانــب مــن الشــيعة أيضــا وهــو مــا يــر باملصلحــة الوطنيــة العليــا
 ,ومــا تـزال هنــاك العديــد مــن مواقــع االنرتنيــت تنــر األحقــاد والتطــرف وتحــرض عــى الثــأر
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كوابح التغيري يف العراق
هــل مــا حصــل مــن حــراك شــعبي طــوال
الســنوات املمتــدة مــن العــام  2011وخصوصـاً
منــذ يوليــو (متــوز) العــام  2015واســتمراراً من
نــزول حشــود شــعبية إىل الشــوارع والســاحات
العامــة ،وصــوالً إىل اقتحــام الربملــان العراقــي،
هــو بدايــة صحــوة ومراجعــة ونقــد  ،أم مجــرد
فــورة ومــداورة واحتجــاج ؟ قــد يرقــى وقــد ال
يرقــى إىل التغيــر  ،فــا زالــت هنــاك كوابــح
كثــرة تحــول دونــه  ،أولهــا عــدم توفّــر إرادة
سياســية مو ّحــدة ونظــرة شــاملة للتغيــر ،وليس
املهــم الحديــث عــن التغيــر  ،بقــدر التقــدّ م
نحــوه بخطــوات عمليــة والــروع بــه بتــد ّرج
ويف إطــار مــروع واضــح وبرنامــج محــدّ د ،
ومــن مظاهــر غيــاب الرؤيــة املشــركة للتغيــر
انقســام الربملــان مــا بــن مــواالة ومعارضــة،
وطعــون واتهامــات  ،فضــاً عــن انتقــاالت
رسيعــة وحــادة بــن الفريقــن  ،وثانيهــا ضعــف
النخــب الفكريــة والثقافيــة  ،وهــي التــي دامئـاً
يعـ ّول عليهــا يف أي عمليــة تغيــر أو تحـ ّول ،فإذا
كانــت النخــب هــي ذاتهــا تعــاين مــن الهشاشــة
والخــواء والتبعيــة للســيايس والدينــي ،فمــن
ســيعلّق الجــرس كــا يُقــال؟ ومــن ســيقود
الجمــوع املحت ّجــة ،التــي تبقــى عرضــة لتأثــر
األهــواء التــي ميكــن أن تتقاذفهــا ذات اليمــن
وذات الشــال  ،وليــس بالــرورة يف االتجــاه
الصحيــح  ،وقــد أصيبــت الجامهــر بخيبــات
أمــل كثــرة نتيجــة مســاومات ومــداورات
ومنــاورات  ،وهــو مــا تكشــف عنــه التجربــة
التاريخيــة  ،وثالثهــا انســياق الجمهــور وراء
شــعارات عامــة  ،تتحكّــم فيهــا قــوى دينيــة يف
الغالــب  ،وهــي التــي متســك اليــوم بالقــدح
ظــل تــوازن القــوى
املعــاّ كــا ُيقــال  ،يف ّ
الراهــن  ،والجمهــور ال يشــبه إالّ نفســه ،ويبقــى
هــو ذاتــه ويك ـ ّرر اندفاعاتــه  ،امتــداداً لعقليــة
ســائدة وثقافــة متحكّمــة  ،الجمهــور هــو الــذي
هتــف للحــزب الشــيوعي يف العــام 1959وهــو
نفســه الــذي حمــل ســيارة صــدام حســن
عــى الــرؤوس يف أواســط الســبعينات ومــا
بعدهــا ،هــو ذاتــه الــذي يق ّبــل األرض التــي
يقــف عليهــا الســيد مقتــدى الصــدر ،تــ ّركاً
بــه وطلبــاً للشــفاعة يف اليــوم اآلخــر ،ومــع
متغــرة  ،متح ّولــة ،
أن ســيكولوج ّية الجمهــور
ّ
ومتقلّبــة يف الكثــر مــن األحيــان  ،لكــن مــن
بيــده الســلطة أو قريبــاً منهــا ،هــو الــذي
يؤثــر فيــه ويتالعــب مبشــاعره ،فيندفــع أحيانـاً
بشــكل أعمــى  ،ورابعهــا أن القــوى التــي لديهــا
القــدرة عــى التحشــيد تذكّــر بعــر املداخــن
إبــان الثــورة الصناعيــة  ،فبــدالً مــن النضــال
مــن أجــل وضــع حــدّ لالســتغالل وقيــام نظــام
جديــد يو ّفــر العدالــة االجتامعيــة ،كان التو ّجــه
لتحطيــم اآلالت وتدمــر املكائــن الجديــدة
التــي اســتعاضت عــن العــال واســتغنت عنهــم

بالتحــ ّول التكنولوجــي  ،وأصحــاب الحشــود
البرشيــة اليــوم والتظاهــرات املليونيــة ليــس
لديهــم برنامــج بنــاء دولــة  ،وهــم بعيــدون
كل البعــد عــن مفهــوم الدولــة  ،طاملــا ميتثلــون
ملرجعيــات فــوق الدولــة  ،برتاتبيــة وقدســية
ال حــدود لهــا  ،خصوص ـاً حــن تضيــق األمــور
وتتزاحــم األســئلة  ،وخامســها أن الطائفيــة ال
تـزال تــرب أطنابهــا يف طــول البــاد وعرضهــا،
وإنْ اتخــذ ال ـراع أحيان ـاً بُعــداً قومي ـاً  :كــر ٌد
وتركــان  ،كــر ٌد وعــرب (مثــال تلـــعفر وكركــوك
وأخـراً طوزخورماتــو ،إضافــة إىل بعــض مناطــق
ديــاىل  ،خانقــن ومنــديل وغريهــا) ،مـ ّـا تُســمى
باملناطــق املتنــازع عليهــا ،وفقــاً للــادة 140
مــن الدســتور ،إالّ أنــه يتداخــل مــع الــراع
الطائفــي ،وهــذان العامــان كانــا األســاس الذي
تــم زرعــه يف الدســتور الدائــم لعــام 2005
اســتناداً لنظــام املحاصصــة الطائفيــة ـ اإلثنيــة
والتقاســم الوظيفــي الــذي عرفتــه الخريطــة
السياســية بعــد احتــال العــراق العــام 2003
يف مجلــس الحكــم االنتقــايل والحكومــات التــي
أعقبتــه  ،وسادســها أن الفســاد الــذي ينخــر
الدولــة ابتلــت بــه جميــع الكتــل ،وعليهــا أوالً
وقبــل كل يشء تقديــم كشــف حســاب عــن
أعضائهــا  ،فالفســاد هــو الفســاد  ،ســواء جــاء
مــن رجــل الديــن أو من العلــاين  ،ومــن اليمني
مثلــا هــو مــن اليســار ،وال يغرنّــك إ ْذ يرتفــع
اليــوم صخــب البعــض عــن الفســاد  ،ولكــن
موقعــه قــد يكــون قريب ـاً مــن منبعــه  ،وهــل
يكفــي قــراءة القــرآن حــن تكــون يف مبغــى،
لتدلّــل عــى طهرانيتــك وإميانــك وتعفّفــك ؟
وســابعها أن إرادة النــواب بشــكل عــام ُمســتلبه
لصالــح رؤوســاء الكتــل  ،وبعضهــم لصالــح
القــادة الدينيــن  ،الذيــن ال يعلــو عــى قرارهــم
يشء ،ولهــم ســلطة مطلقــة ،أبويــة وبعضهــا
ورايث ،وســيصبح الحديــث عــن العقالنيــة
واملدنيــة والحداثــة والدميقراطيــة ،مجــرد رضب
مــن الخــداع والدجــل واللعــب عــى الذقــون.
وثامنهــا أن اإلرهــاب تهمــة ال يســلم منهــا
الجميــع ،ولنالحــظ مــا جــرى يف ديــاىل ،مــن
قتــل وخطــف وتفجــر متبــادل ،وكذلــك مــا
حصــل يف طوزخورماتــو مؤخــراً ،إضافــة إىل
انفجــرات بغــداد الداميــة  ،وهكــذا ،فــإن داء
اإلرهــاب ابتــى بــه الجميــع ،وإن بدرجــات
متفاوتــة  ،لكــن مســؤولية القــوى النافــذة هــي
األســاس  ،واإلرهــاب هــو الوجــه اآلخر للفســاد،
وأي إصــاح أو تغيــر ال يســتقيم مــع وجــود
ميليشــيات وحمــل واســتخدام الســاح خــارج
نطــاق الدولــة ،التــي لهــا الحــق وحدهــا يف
اســتخدامه وفق ـاً للقانــون  ،وســواء أكان األمــر
بزعــم مكافحــة داعشــاً أو مواجهــة اإلرهــاب
أم الفيدراليــات واختصاصاتهــا  ،لكــن الدولــة
وحدهــا ينبغــي أن تكــون مســؤولة عن الســاح
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واســتخدامه ،وينبغــي
أن تخضــع إليهــا
جميــع املرجعيــات
دينيــة أو طائفيــة أو
إثنيــة أو عشــائرية أو
إداريــة أو مناطقية أو
غــر ذلــك  ،وتاســعها
أن األحــزاب ترفــض
أيــة رقابــة مــن الدولــة  ،وأعاملهــا ال تــزال
رسيــة  ،وهــي غــر قانونيــة وال يوجــد قانــون
ّ
لألحـزاب عــى الرغــم مــن عرضــه عــى الربملــان
ومناقشــته  ،لكنــه مل يتــم إقــراره  ،ومتانــع
األح ـزاب والجامعــات السياســية الكشــف عــن
عــدد أعضائهــا وبــدالت اشــراكاتهم ومــوارد
متويلهــا وســجالّت الــرف ومصــادر التمويــل
واملســاعدات والهبــات  ،وغــر ذلــك  ،وبالطبــع
كان هــذا البــاب تدخــل مــن خاللــه األذرع
األجنبيــة  ،اإلقليميــة والدوليــة  ،بأجنداتهــا
املعروفــة  ،وهــو بــاب آخــر للفســاد املــايل
واإلداري  ،مبــا يشــمل أحيان ـاً بعــض الواجهــات
اإلعالميــة واملدنيــة  ،وكان بــول برميــر قــد
كشــف يف كتابــه “عــامل قضيتــه يف العــراق”،
أنــه وزّع  780مليــون دوالر عــى منظــات
تجمــع مــدين وجهــات إعالميــة  ،وعارشهــا
هــو اندغــام الدينــي بالســيايس واإلداري،
وضيــاع البوصلــة والحــدود أحيانــاً مــا بينهــا،
فالجامعــات الدينيــة وتحــت عناويــن شــيعية
أو ســنية  ،باســم الوقــف الشــيعي أو الســني
تتلقــى بعــض الهبــات والتربعــات واملســاعدات
املاديــة والعينيــة  ،ولديهــا أمــوال منقولــة وغــر
منقولــة  ،تحــت عناويــن “الحقــوق الرشعيــة”
ومــا ســواها  ،ولكنهــا ال تعلــن عنهــا وال تكشــف
عــن مصادرهــا  ،مبــا فيهــا بعــض األمــوال التــي
تــأيت مــن خــارج الع ـراق بصــورة مرشوعــة أو
غــر مرشوعــة  ،فض ـاً عــن أن ال أحــد يعــرف
رف بهــا  ،األمــر الــذي يقتــي
كيفيــة التــ ّ
إخضــاع أنظمتهــا لقوانــن الدولــة وآليــات
عملهــا ورقابتهــا ونظامهــا املحاســبي والرضيبي.
وإن الحديــث عــن مثــل هــذه األمــور يــكاد
يكــون محظــوراً أو مســكوت عنــه  ،إ ْذ غالبــاً
مــا يحيــط بعــض رجــال الدّ يــن أنفســهم بهالــة
وقدســية عــر أتبــاع مــن جيــش املؤمنــن أو
املريديــن الذيــن يتــم توجيههــم أحيانـاً بدوافــع
سياســية مبــارشة أو غــر مبــارشة  ،وذلــك
للحفــاظ عــى املصالــح واالمتيــازات  ،وإذا كان
مــن حــق رجــل الديــن االنخ ـراط يف السياســة
أو يف إدارة الدولــة بوصفــه مواطنـاً لــه حقــوق
وواجبــات  ،فإنــه ينبغــي يف الوقــت نفســه
مســاءلته ونــزع القدســية عنــه  ،ألنــه مثــل
كل ســيايس ميكــن أن يصيــب  ،كــا ميكــن أن
يخطــىء وقــد يرتكــب أو يتالعــب باملــال العــام
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شــكرا جزيــا للصديــق العزيــز االســتاذ عــي عبــد االمــر عجــام ارســاله رســالته املختــرة يل بعــدة اســطر  ،وبرفقتهــا
هــذه الصــورة الجويــة النــادرة لكنيســة الســاعة يف املوصــل ابــان العرشينيــات مــن القــرن العرشيــن  ،وتعليقــه عليهــا،
وهــي توضــح جليــا جــزءا مــن املوصــل القدميــة  ،وشــارع نينــوى وهــو اول شــارع فتــح يف املوصــل عنــد بدايــات القــرن
العرشيــن  ،وهــو يربــط بــاب الجــر رشقــا بــرأس الجــادة غربــا ،وتظهــر كنيســة الالتــن  ،أو كنيســة اآلبــاء الدومنيــكان
التــي بنيــت يف املوصــل مــن قبــل البعثــة الدومنيكانيــة الفرنســية ابــان القــرن التاســع عــر  ،وهــي تعــرف ايضــا بـــ
كنيســة الســاعة  ،حســب التســمية الشــعبية  ،اذ متيزهــا الســاعة الدقاقــة القدميــة  ..وتضــم الكنيســة ومدرســة االبــاء
الدومنيــكان التــي تخرجــت فيهــا اجيــال مــن املبدعــن مســيحيني ومســلمني  ،فضــا عــن مكتبتهــا الرائعــة التــي احتــوت
عــى نفائــس الكتــب بالرسيانيــة والعربيــة والفرنســية ،ولقــد كانــت الراهبــات الدومنيكانيــات اللــوايت اتــن يف بعثــة
خاصــة بعــد بعثــة الرهبــان قــد اسســت مدرســة لالنــاث واعتنــوا ببنــاء مركــز صحــي خدمــي تتــم املعالجــة فيــه دون مقابــل  ..ولقــد عــاش يف هــذا
املبنــى العديــد مــن العلــاء واملؤرخــن ومنهــم الدكتــور املــؤرخ الشــهري االب فييــه الــذي كتــب جـ ّـل اعاملــه عــن املوصــل وتوابعهــا بعــد ان عــاش يف
الكنيســة ســنوات طــوال مــن القــرن العرشيــن  ..انهــا إحــدى املعــامل املميــزة يف مدينــة املوصــل والتــي بقيــت يف ذاكــرة اهلهــا مســلمني ومســيحيني
منــذ القــرن التاســع عــر  ،ولقــد قــام تنظيــم داعــش بتفخيخهــا وتدمريهــا بالكامــل يف يــوم  25أبريــل  /نيســان ســنة . 2016
تــم البــدء بــه يف  9أبريــل  /نيســان  ،1866يك تكــون مقــرا ومركــزا دينيــا وروحيــا وخدميــا لآلبــاء
كان بنــاء هــذه الكنيســة وملحاقاتهــا قــد ّ
الدومنيــكان يف مدينــة املوصــل  ،وكان ان اســتغرق بناؤهــا ســت ســنوات ،اذ تــم افتتاحهــا يف يــوم  4آب /اغســطس  ، 1873وحــر االحتفــال بذلــك
القاصــد الكاثوليــي البابــوي نيقــوال الكبــويش وكل مــن مطـراين الكنيســة الرسيانيــة الكاثوليكيــة بهنــام بنــي والكنيســة الكلدانيــة عبديشــوع خيــاط ،
وكان برجهــا الشــهري املميــز بشــكله الهنــديس  ،فقــد اكتمــل بنــاؤه يف شــهر متــوز  /يوليــو  ، 1882وكان قــد احتــوى عــى ســاعة يف اعــى الــرج  ،وقــد
قُدمــت هديــة مثينــة لآلبــاء الدومنيــكان يف املوصــل مــن ،وكانــت تتابــع شــؤون الدومينــكان يف املوصــل بالــذات  Eugenie de Montioقبــل زوجــة
اإلمرباطــور الفرنــي نابليــون الثالــث االمرباطــورة أوجينــي عرفانــا بخدماتهــم الكــرى يف املدينــة .
لقــد اختــر موقــع هــذه الكنيســة بــذكاء  ،اذ انهــا منطقــة يف قلــب املدينــة وتقــع بالقــرب منهــا كنيســة مســكنتا القدميــة ومطرانيــة الكلــدان
الكاثوليــك  ،وهــي منطقــة كاثوليكيــة بامتيــاز  ،اذ تقــع كنائــس الرسيــان االرثودكــس واالرمــن بعيــدة عنهــا يف منطقــة اخــرى مــن قلــب املدينــة يف
حــوش الخــان وســوق الشــعارين  ،ان كنيســة الســاعة قــد وقعــت مبــارشة عــى شــارع نينــوى بعــد افتتاحــه  ،وبقيــت كذلــك لعقــود مــن الزمــن
ـم شــارع الفــاروق الــذي يربــط بــاب الجديــد جنوبــا مبنطقــة الشــفاء شــاال ،فكانــت كنيســة الســاعة قــد وقعــت عنــد تقاطــع شــارع
حتــى تـ ّ
الفــاروق مــع شــارع نينــوى وتطــل عــى ســاحة ذلــك التقاطــع ،واملنطقــة تجدهــا نســيج اجتامعــي متداخــل بــن املســلمني واملســيحيني معــا  ،اذ
تعايشــوا معــا عــى امتــداد قــرون طــوال .
تتكــون كنيســة الالتــن (= الســاعة) مــن حــوش كبــر وبوابــة ضخمــة ومــن الحــوش اىل صحــن واســع وكبــر تعلــوه بخــط مــواز كل مــن القبتــن
املتســاويتني يف الحجــم .كــا احتــوى داخــل الكنيســة عــى أورغــن ضخــم  ،وضــع مقابــل املذبــح ،وقــد كان األول مــن نوعــه يف املنطقــة قاطبــة،
أمــا برجهــا الــذي يــكاد املــرء ان يجــده مــن كل زوايــة مــن زوايــا املوصــل القدميــة ،فقــد علتــه ســاعة ضخمــة لهــا أربعــة وجــوه يطــل كل وجــه
عــى اربعــة جوانــب الشــال والجنــوب والــرق والغــرب  ،وكانــت تلــك الســاعة تــدار بالنصــب ألكــر مــن مئــة ســنة مــرت منــذ تأسيســها  ،اذ تــم
اســتبدالها بســاعة اخــرى إلكرتونيــة ابــان عقــد الثامنينيــات يف القــرن العرشيــن  ،وكانــت تلــك الســاعة قــد اشــتهرت بدقاتهــا الجهوريــة واملميــزة
التــي كانــت تســمع يف انحــاء املدينــة القدميــة كلهــا وصــوال اىل القــرى املجــاورة ملســافة تقــدر بأكــر مــن  15كــم  ،ثــم خفتــت دقاتهــا مــع تــوايل
الزمــن بســبب الضوضــاء الــذي ســيطر عــى شــوارع املدينــة قاطبــة  ..ولقــد اصيبــت هــذه الكنيســة ببعــض الهــرم يف ابنيتهــا وظهــور بعــض
التشــققات عــى جدرانهــا العاليــة  ،فــكان ان قامــت رشكــة إيطاليــة متخصصــة بعمليــات الرتميــم فيهــا ســنة  1989غــر أنهــا توقفــت بعــد انــدالع
حــرب الخليــج الثانيــة عــام . 1991
عانــت هــذه الكنيســة بعــد احتــال العـراق عــام  2003مــن االهــال  ،وخصوصــا بعــد تــردي االوضــاع االمنيــة يف املوصــل ،ونــزوح العــدد الكبــر
مــن ســكان منطقــة الســاعة مــن املســيحيني اىل الخــارج  ،ناهيكــم عــن ت ّعــرض الكنيســة ألرضار بليغــة يف  9ابريــل  /نيســان  2008بحــدوث انفجــار
قــوي للغايــة أدى إىل تدمــر ســاعتها  ،وكانــت موجــة نــزوح اخــرى للمســيحيني مــن هــذه املنطقــة نحــو القــرى املجــاورة ،وكان مــن ضمنهــم آخــر
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