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بيان مبناسبة مرور عامني عىل غزو

تنظيم داعش االرهايب للموصل واملناطق األخرى من العراق

 دعوة

تدعو أرسة تحرير مجلة املنتدى 

العراقي جمعيات ونشطاء حقوق 

اإلنسان ومنظامت املجتمع املدين 

والقانون لنرش مقاالتهم

 وبحوثهم يف املجلة .

   يعــد يــوم 2014/6/10 تاريــخ فاصــل بــني مرحلتــني مــن املســار التاريخــي  العراقــي 
يف القــرن الحــادي والعرشيــن ، عندمــا اســتوىل تنظيــم داعــش االرهــايب عــىل مدينــة 
املوصــل ومســاحات واســعة مــن األرايض العراقيــة تجــاوزت ثلــث مســاحته اإلجاملية 
حيــث اجتــاح أربــع محافظــات هــي املوصــل وصــالح الديــن واالنبــار وديــاىل وأجــزاء 
مــن جنــوب محافظــة كركــوك ، وكانــت املفاجئــة املفزعــة انســحاب فــرق عســكرية 
ــه مــن أســلحة ، خاصــة يف معســكر  ــا تخزن ــة مــن املوصــل والســيطرة عــىل م كامل
الغــزالين يف املوصــل والتــي قــدرت مبليــارات الــدوالرات ونهــب البنــوك واالســتيالء 

عــىل منابــع النفــط ، وجــرى خاللهــا انتهــاكات جســيمة لحقــوق االنســان . 

ــا يف منتــدى منظــامت حقــوق اإلنســان العراقيــة  نعتقــد ان مــا جــرى تقــف     انن
ــات  ــا الحكوم ــي اتبعته ــة الت ــات الخاطئ ــا السياس ــن بينه ــباب م ــدة أس ــه ع ورائ
الســابقة والرصاعــات الداخليــة بــني القــوى السياســية املتنفــذه ، مــام  ســهل 

ــباب :- ــذه األس ــرز ه ــن اب ــة ، وم ــة والدولي ــالت اإلقليمي للتدخ

1 - املنهج الطائفي التي اعتمدته الحكومات السابقة .

2 - االبتعاد عن التعامل املهني العسكري واألمني واإلداري تجاه املواطنني .

3 - اســترشاء الفســاد بــكل أشــكاله املــايل والســيايس يف املؤسســات العســكرية 
واإلداريــة .

4 - عــدم التصــدي للفســاد واملفســدين وظاهــرة اإلتــاوات وفــرض نســب ماليــة عــىل 
املقاولــني قبــل عــام 2014 وبعــده .

5 - استمرار الرصاعات السياسية بني القوى السياسية املتحكمة بالوضع العراقي.

ــاً  ــكرياً ومالي ــياً وعس ــي سياس ــع العراق ــىل الوض ــة ع ــج كارثي ــت النتائ ــد كان    لق
واجتامعيــاً وحقوقيــاً نتيجــة هــذا االحتــالل ، ومــن تداعيــات هــذه الحــوادث حصــول 
ــة  ــادة الجامعي ــك اإلب ــن وكذل ــا ) 1700 ( مواط ــي راح ضحيته ــبايكر الت ــزة س مج
ملعتقــي ســجن بــادوش الــذي بلــغ اكــر مــن )600 ( مواطــن 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 
ــن  ــة م ــة األصيل ــف العراقي ــات و الطوائ ــزوح للمكون ــري  والن ــر الق ــىل التهج ع
)املســيحيني ، وااليزيديــني ، الشــبك ، الرتكــامن ، كاكائيــة وغرهــم( وازديــاد وانتشــار 
نزعــات القتــل عــىل أساســه ، كــام مل يتــم لحــد االن توثيــق إحصائيــات دقيقــه عــن 

الخســائر البرشيــة الفعليــة عــىل ايــدي اإلرهابيــني الدواعــش .

    إننــا يف منتــدى منظــامت حقــوق االنســان العراقيــة يف الوقــت الــذي نســتنكر هذه 
ــت ، نحــي  ــة كان ــن أي جه ــوق االنســان م ــاكات حق ــن انته ــة وندي املأســاة الكارثي
ــوات البيشــمركة واملتطوعــني  ــن الحشــد وق ــة م ــزة االمني ــوات املســلحة واالجه الق
ــم  ــارك انتصاراته ــارك  ونب ــاحات املع ــالتهم يف س ــارى لبس ــائر الغي ــاء العش ــن ابن م

ــار والفلوجــة وقــرى الخــازر بتجــاه املوصــل  نطالــب :- بتحريــر األرايض يف االنب

1 - محاســبة الذيــن تســببوا  بهــذه الكارثــة التاريخيــة للعــراق مــن خــالل محاكــامت 
عادلــة للسياســيني والعســكريني الذيــن يتحملــون مســؤولية مــا جــرى .

ــراً واســتمرارها  ــن ق ــة للنازحــني واملهجري ــة واملادي ــم املســاعدات العيني 2 - تقدي
ــر واالرساع  ــد التحري ــم بع ــم وقراه ــم وبلداته ــم ومناطقه ــم  اىل مدنه ــد عودته بع

ــم . ــة له ــات  الرضوري ــر الخدم بتوف
3 - االهتــامم االقــى بعــودة النازحــني بــدون متييــز اىل ديارهــم بعــد تحريــر مناطــق 
التكملة يف صفحة 18
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مــا زالــت الدميقراطيــة حتــى اللحظــة تُشــكل عبئــاً كبــر عــىل املجتمعــات 
ــت  ــي ألهب ــعارات الت ــل الش ــن أجم ــد م ــب تُع ــن جان ــي م ــارصة، فه املع
حــامس الجامهــر ملــا تحويــه مــن دعــوة  قيمــة للتســاوي واملواطنــة 
مــن  أســوأ  بكونهــا  تُعــد  أخــر  جانــب  ومــن   ، االجتامعيــة  والعدالــة 
الدكتاتوريــة مــن حيــث االدعــاء بهــا والتظاهــر املزيــف دون املامرســة ، ألْن 
الدكتاتــور يعلــن رصاحــة بأنــه مســتبد ومتســلط ، فيــام الدميقراطــي املزيــف   
يتبجــح بالدميقراطيــة ويحاججنــا برشائطهــا _ زوراً وبهتانــاً _ لكــن حقيقتــُه 
غــر ذلــك؛ ومــن هنــا أصبحــت الدميقراطيــة يف خطــر جســيم كونهــا أُلبســت 
ثــوب الحشــمة وهــي عاهــة مشــوهة مل يجــد »املكيــاج« والتــرج نفعــاً مــع 

ــني الواقــع والطمــوح . حجــم الهــوة ب

   بــال شــك تتعــرض الدميقراطيَّــة 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 
ــُه وتنخــر  ــة تكشــف عــورة الوطــن وتعــّري عاهت ــك الطائفي ــة ، وتل مواطني
وبــاء بالجســد العــريب مــن أقصــاه إىل أقصــاه ، مــن طائفيــة )دينيــة، مذهبيــة 
ــريب  ــن الع ــت الوط ــى جعل ــة( ، حت ــائرية ، قبلي ــة ، عش ــية ، عرقي ، سياس

جســداً مشــلوالً ، وروحــاً ممسوســة ..

وأصبــح املواطــن يحمــل اســم املنفــي والنــازح واملغــرتب, 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 
ــي  ــداول العنف ــدأ الت ــرد مب ــون مج ــدو أْن يك ــة  .. ال يع ــة والْجارح املُخزيّ
للســلطة, والحديــث عــن العدالــة االجتامعيــة أكــر مــن جــارح ومــؤمل 
ــاملية  ــو الرأس ــر نح ــل يس ــع كام ــواردات ، مجتم ــروات وال ــيم   لل وتقس
ــاد  ــاملية أو )اقتص ــة الرأس ــق عومل ــان ، فتخل ــادة دون االنس ــامم بامل واالهت
ــع،  ــر ُمدق ــش وُفق ــي فاح ــيم : غن ــوأ تقس ــامً أس ــاً مُنقس ــوق( مجتمع الس

ــا . ــارس قيمه ــا وح ــُه راعيه ــي أن ــن يدع ــا مم ــا يخونه ــة هن فالدميقراطي

   مــا تبقــى مــن الدميقراطيــة ليــس إال شــعارات كاذبــة تُطلــق هنــا 
ــة  ــس إال ودعاي ــزب وذاك لي ــذا الح ــا ه ــة يرفعه ــات ملون ــاك ، ويافط وهن
ــر  ــة للضمــر االنســاين ، فأك ــة ومبهرجــة ، ومخيب ــة مزيف ــة وانتخابي إعالمي
ــى  ــرب حت ــي إْن الع ــوم ه ــريب الي ــن الع ــة يف الوط ــات الدميقراطي انتكاس
اللحظــة مل يعرفــوا مــن الدميقراطيــة شــيئاً إال كونهــا تعنــي االنتخابــات, بــل 

ــرتاع !! ــدوق االق ــة يف صن ــل الدميقراطي ــزال مجم ــم اخت ت

  وهــذه هــي الطامــة الكــرى, ألن االنتخابــات يف الحقيقــة هــي ليســت 
إال كونهــا أخــر مراحــل الدميقراطيــة _ وليســت أولهــا _ ذلــك بســبب امليَّــالد 
العســرَّ للدميقراطيــة ، كأن تكــون والدة مــن الخــارصة ، أو جنينــاً مشــوهاً، 
أو وفــوداً مــن الخــارج مل تــراع الواقــع العــريب ، وبالنتيجــة صــار العــرب ال 
ــل  ــة القت ــة إال حري ــات, ومــن الحري ــة إال االنتخاب ميارســون مــن الدميقراطي
والــدم والرتويــع ، ومــن قيــم التســامح إال العفــو عنــد املقــرة )!!( / إذ كانت 

دميقراطيــة كارتونيــة مكتــوب عــىل ظهرهــا بلــد املنشــأ ، أمــركا !

ــا  ــا الُعلّي ــة وُمثله ــة الدميقراطي ــاً إْن قيم ــرب الحق ــيدرك الع ــى س      مت
تتجــىل يف كــون االنتخابــات هــي أخــر مراحــل الدميقراطيــة ، وليــس اولهــا !! .

 الدميقراطية .. شعارات أم طموح 

حقيقي ؟

حسام كصاري

14 عاماً من املراوغة والفشل

ليــس مــن االنصــاف ، أن تبقــى القــوى والكيانــات السياســية متــارس ابشــع 
صــور االنتهازيــة السياســية ، وهــي تــدرك مبــا اليــدع مجــاال للشــك بــان العراق 
ميــي صــوب الضعــف والهــالك والتفــكك ، وبالتأكيــد مثــل هــذه القــوى مهــام 
لبســت مــن لبــوس التخفــي والخــداع فانهــا مل تنجــح الدارة بلــد مثــل العــراق .

فعــىل مــدى 14عامــا مل نســجل تطــورا ملحوضــا يشــكل قاعــدة ميكــن البنــاء 
عليهــا ، فالوجــوه الحاكمــة  هــي ذاتهــا ، وتراجــع االقتصــاد متــالزم مع هشاشــة 
البنــى التحتيــة ، واخــرتاق قواعــد النظــام والقانــون صــارت رشيكــة الضعــف 
املجتمعــي واالخالقــي ، وتكــدس طوابــر العاطلــني عــن العمــل اصبحــت ملهــاة 
الصحــاب املقاهــي ، فيــام االميــة بلغــت مديــات عاليــة  متثــل نســبة 31 باملئــة 
ــة  ــطى والجنوبي ــات الوس ــر يف املحافظ ــكان والفق ــكي للس ــوع ال ــن املجم م
باالضافــة إىل تكريــت وصــل اىل 35%مــن مجمــوع الســكان ، ودون خــط الفقــر 
يف الديوانيــة وبابــل والنارصيــة يشــكل حالــة يــرىث لهــا ملئــات العوائــل حســب 
ــولني يف  ــداد املتس ــت اع ــام بلغ ــة ، في ــانية الدولي ــامت االنس ــرات املنظ تقدي
الشــوارع والســاحات العامــة ارقامــا قياســية ، وصــارت ازقــة االحيــاء والشــوارع 
الفرعيــة تكتــظ بالنفايــات والحفــر ، وصــار شــارع قنــاة الجيــش املهــم مصيــدة 
ــم  ــد القاس ــع ملحم ــط الري ــا الخ ــر ، أم ــرات والحف ــرة التك ــيارات لك للس
، فتجــد الكثــر مــن الشــقوق واالســيجة املحطمــة مركونــة عــىل حافــات 
الشــارع وموضــوع مكانهــا طابــوق او كتــل مــن الرمــل ، والطامــة الكــرى ميــر 
ــداد واملحافظــة دون أن تثرهــم  ــة بغ ــن الشــارعني املســؤولني يف امان يف هذي
ــاكات  ــت االنته ــام بلغ ــوارع ، في ــك الش ــات يف تل ــفات والتخريب ــذه التخس ه
للمؤسســات الصحيــة واملستشــفيات حــداً كبــراً ، ففراشــات االرسة يــرىث لهــا 
، وبعــض االدويــه املهمــة تبــاع بالســوق الســوداء ، والصيدليــات املنتــرشة يف 
ــة  ــم االدوي ــالب ومعظ ــة او ط ــن الفطن ــيئا م ــم ش ــامل له ــا ع ــداد يديره بغ
مكتــوب عليهــا صنعــت يف املانيــا أو لنــدن دون ان تكــون مصنوعــة بالفعــل ، 
هــذا الوضــع املــرتدي للحالــة الصحيــة مل تراقــب أو يجــري متابعتهــا ومحاســبة 
املتالعبــني يف صحــة النــاس ، وهــو بالــرضورة انعــكاس لــرتدي الوضــع الســيايس 
والطريقــة الفاشــلة يف ادارة الدولــة ومؤسســاتها ، وهــو تعبــر منطقــي 
لخلفيــات توزيــع مؤسســات الســلطة عــىل 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 بــالد 
ــف  ــلوكيات التزل ــا س ــت مكانه ــام انتعش ــع ، في ــت ترتاج ــن بات ــني النهري ماب
ــة  ــات املجتمعي ــلويك واالخالقي ــي والس ــالت االمن ــزاز واالنف ــة واالبت واالنتهازي

ــة . ــني شــعوب املنطق ــا ب ــي يتمخــرت به ــي كان االنســان العراق الت
ــل يف  ــات التحاي ــام ، وعملي ــامل الع ــات االســتيالء والنهــب لل مل تعــد عملي
ــر  ــف يف اداء الدوائ ــع والضع ــات املصان ــل مئ ــة ، وال تعطي ــات الدول مؤسس
الحكوميــة تثــر اهتــامم الجهــات املســؤولة يف هــذا البلــد ، إذن هــذا الوضــع 
ــة  ــة السياســية املبني ــد يكشــف فشــل التجرب ــه بالتأكي ــا ، ان ــاذا يكشــف لن م
ــة ، كــام يكشــف  ــة والحزبي ــوالءات الشــخصانية والعائلي عــىل املحاصصــة وال
لنــا إن الرتكيبــة السياســية القامئــة واملتمســكة بعمليتهــا السياســية الحصصيــة ، 
هــو املقدمــة الحقيقيــة لتفكيــك البــالد والذهــاب بهــا اىل التوزيــع الجغراقــي ، 

ــع هــو املــرشوع املركــزي لقــوى التحالــف االمريــي . وهــذا بالطب
إن اي قــوى سياســية محرتمــة تريــد الخــر لبلدهــا ، تقــف امــام كل 
مفصلــة مــن مفاصــل عملهــا لتقييمهــا خــالل 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 انــزال 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 النهابــني الحراميــة  إىل ســلطة وطنيــة بنــاءة تحــب العــراق واهلــه .

جاسم مراد
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الغنيــة مبــا حرمــت منــه 
ــرة . ــات الفق الفئ

الظواهــر  وهــذه 
تقــود إىل  الصارخــة ال 
بــأي  الشــعب  وحــدة 
مزيــد  إىل  بــل  حــال، 

ــو  ــي ، وه ــزاع الداخ ــرصاع والن ــض وال ــن التناق م
ــع  ــراق ، وهــو الواق ــز الوضــع الراهــن بالع ــا ميي م
املكمــل لظاهــريت املحاصصــة الطائفيــة والفســاد .

ــة  ــة االتحادي ــني الحكوم ــات ب ــاً : الخالف ثالث
ــم ــة اإلقلي وحكوم

ــه أن  ــام أرى ، ميكن ــل ، ك ــاك مــن عاق ــس هن لي

يرمــي مبســؤولية الخالفــات عــىل طــرف واحــد، 

ســواء أكانــت الحكومــة االتحاديــة أم حكومــة 

اإلقليــم، فكالهــام ، وبهــذا القــدر أو ذاك ، مســؤول 

ــام ،  ــات املتدهــورة بينه ــه العالق ــت إلي ــام وصل ع

ــن  ــاس م ــئة باألس ــا ناش ــة به ــدات املقرتن والتعقي

إرصار الطرفــني عــىل االلتــزام بالنهــج الطائفــي 

األثنــي يف حكــم البــالد وباملحاصصــة الطائفيــة 

ــالث،  ــة الث ــلطات الدول ــب يف س ــع املناص يف توزي

إضافــة إىل تعطيــل عمــل مجلــس النــواب العراقــي 

ومجلــس النــواب بإقليــم كردســتان العــراق ، بعيــداً 

ــة . ــا الدميقراطي ــتورية والحي ــة الدس ــن الرشعي ع

إن العــودة إىل العقــل والحكمــة يتطلــب أوالً 

وقبــل كل يشء االبتعــاد عــن نظــام املحاصصــة 

الدولــة  توزيــع ســلطات  الطائفيــة واألثنيــة يف 

العراقيــة وااللتــزام مببــدأ املواطنــة ، ويتطلــب ثانيــاً 

االلتــزام بالرشعيــة الدســتورية والدميقراطيــة يف 

الحكــم والتــداول الســلمي والدميقراطــي للســلطة 

وإقليــم  علامنيــة  دميقراطيــة  مدنيــة  دولــة  يف 

دميقراطــي علــامين ، وهــو الغائــب حاليــاً عــىل 

مســتوى الدولــة االتحاديــة وعــىل مســتوى الحكــم 

باإلقليــم ، والتغيــر الجــذري ومحاربــة الفســاد 

وااللتــزام بالدميقراطيــة كفلســفة وأدوات حكــم هو 

الســبيل الوحيــد إلصــالح الوضــع وإعــادة العالقــات 

الســوية بــني الحكومــة االتحاديــة وحكومــة اإلقليم، 

إنــه الحاجــة امللحــة ال لالنتصــار عــىل داعــش وطرد 

هــذا التنظيــم اإلجرامــي مــن البــالد كلهــا فحســب، 

ــدم  ــني التق ــارات وتأم ــىل االنتص ــاظ ع ــل والحف ب

ــراق . ــتان الع ــم كردس ــه إقلي ــه ، ومع ــراق كل بالع
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أوالً : الحرب ضد الدواعش ومن معهم

ــا،  ــكل صنوفه ــة ب ــلحة العراقي ــوات املس إن الق
، واملتطوعــني  الپيشــمرگة كجــزء منهــا  وقــوات 
النشــامى ، تخــوض مجتمعــة كفاحــاً مســلحاً عنيــداً 
ومظفــراً ضــد أعــداء الشــعب والوطــن ، حربــاً 
ضــد الدواعــش املتوحشــني القتلــة ، ضــد عصابــات 
الغــدر والجرميــة ، ضــد الذيــن مارســوا جرائــم 
اإلبــادة الجامعيــة ضــد اإليزيديــني واملســيحيني 
والشــبك والرتكــامن ومســلمني عــرب مبحافظــة 
نينــوى ، وكذلــك باألنبــار وصــالح الديــن وغرهــام، 
ــة  ــرة الحضاري ــم محــو الذاك ــن مارســوا جرائ والذي
ــم مــا تركــه األســالف مــن  للعــراق الحبيــب بتهدي
معــامل حضاريــة رائعــة تعتــر كنــزاً مثينــاً للبرشيــة 
كلهــا ، وســر املعــارك الجاريــة يشــر إىل قــدرة هذه 
ــات  ــذه العصاب ــحق ه ــىل س ــرتكة ع ــوات املش الق
ــتها،  ــي دنس ــراق الت ــن أرض الع ــا م ــرد بقاياه وط
ســواء قــرص الوقــت أم امتــد قليــالً إىل حــني تحريــر 
الفلوجــة واملوصــل الحدبــاء مــن هــؤالء الصعاليــك 
األوبــاش ، إن االنتصــارات عــىل جبهــات القتــال ال 
تتــم إال بتقديــم الكثــر مــن الضحايــا العزيــزة عــىل 
كل إنســان رشيــف بالعــراق ، الكثــر مــن الشــهداء 
والجرحــى واملعوقــني، والكثــر مــن دمــوع األمهــات 
الثــكاىل واألخــوات واألبنــاء والبنــات، والكثــر مــن 
الدمــار والخــراب ، إنهــا رضيبــة التحــرر واالنعتــاق، 

ــاة الحــرة . ــة الحي رضيب

إال إن الحفــاظ عــىل هــذه االنتصــارات والخــالص 
مــن آخــر تكفــري ومجــرم أثيــم يتطلــب تحقيــق 

ثــالث مســائل ال خيــار لنــا فيهــا :

** تحقيــق الوحــدة الوطنيــة للشــعب العراقــي 
بــكل قومياتــه وأتبــاع دياناتــه ومذاهبــه واتجاهاته 
والدميقراطيــة يف  الوطنيــة  والسياســية  الفكريــة 
ــق هــذا  ــع أنحــاء العــراق ، ومــن أجــل تحقي جمي

ــق : ــس يســتوجب تحقي الهــدف الغــايل والنفي

** الخــالص مــن النظــام الســيايس الطائفــي 
أي  ودميقراطيــا،  ســلمياً  الطائفيــة  واملحاصصــة 
يســتوجب العمــل عــىل التغيــر الجــذري ملواجهــة 
ــاع  ــي ال ميكــن تجاوزهــا ، فضي ــق الوضــع الت حقائ
هويــة املواطنــة املوحــدة واملتســاوية ، والعمــل 
الوطنيــة،  للوحــدة  القاتلــة  الفرعيــة  بالهويــات 
وســيادة الفســاد املــايل واإلداري يف عمــوم العــراق، 
اإلســالمية  األحــزاب  بــني  الــرصاع  واســتمرار 
ــداً  ــوذ بعي ــال والنف ــلطة وامل ــىل الس ــية ع السياس

عــن همــوم ومصالــح وإرادة الشــعب وحاجــة 
الوطــن املســتباح يف جــزء منــه بجرائــم الدواعــش 
املجرمــني ومــن مياثلهــم ، تعطــل القــدرة عــىل 

االحتفــاظ باالنتصــار الدائــم والنشــود .

التدخــل  أشــكال  مــن  شــكل  أي  رفــض   **
الخارجــي يف الشــؤون الداخليــة للشــعب العراقــي، 
الــدول  إن  إذ   ، الدولــة  أو  الجهــة  كانــت  أيــاً 
إىل  تنقــل رصاعاتهــا  الكــرى  والــدول  املجــاورة 
. تفعــل اآلن بســوريا  العراقيــة، كــام  الســاحة 

إن اســتمرار نظــام املحاصصــة الطائفيــة والفســاد 
ــة واســتمرار مــن تســبب  ــاب الوحــدة الوطني وغي
بــكل ذلــك دون حســاب هــي مــن أبــرز األســباب 
الكامنــة وراء اســتمرار معانــاة الشــعب والخســائر 
واملمتلــكات  واألمــوال  األرواح  يف  الفادحــة 
والخدمــات وكل مــا يعــاين منــه الشــعب العراقــي 
ــل  ــر والتحاي ــالح والتغي ــل اإلص ــاً ، وإن تأجي حالي
عليــه لــن يقــود إال إىل تهديــد املكاســب التــي 

ــعة . ــال الواس ــات القت ــاً يف جبه ــق يومي تتحق

ثانياً : مواجهة أوضاع الشعب املعيشية

ــالث  ــة بالعــراق إىل ث ــات اإلحصائي تشــر املعطي
ــة : ــق جوهري حقائ

** اتســاع مســتمر وكبــر يف الفجــوة املاليــة 
واملعيشــية بــني األغنيــاء والفقــراء ، ســواء أكان 
األغنيــاء ضمــن النخبــة الحاكمــة أم مــن العاملــني 
يف املضاربــات العقاريــة واملالية واملرصفيــة والعقود 
ــاد  ــن الفس ــرى م ــكال أخ ــر أش ــة ، أم ع الحكومي
والســحت الحــرام لهــؤالء معــاً. وتعيش اليوم نســبة 
عاليــة مــن صغــار ومتوســطي املوظفــني والعاملــني 
ــدة أو  ــب ألشــهر عدي ــة دون روات ــزة الدول يف أجه
بجــزء ضئيــل منهــا، والــذي ســيقود إىل مزيــد مــن 

ــم. ــع القائ ــر واالحتجــاج ورفــض الواق التذم

** اتســاع مســتمر وكبــر يف قاعــدة الفقــراء 
وشــمولها ألوســاط   ، فقــراً  واألشــد  واملعوزيــن 
ــاب  ــة الصغــرة وغي ــات الرجوازي ــن فئ ــدة م جدي
الفئــة املتوســطة تقريبــاً ، يف حــني يــزداد غنــى 

األغنيــاء مــن الســحت الحــرام .

الخدمــات  يف  ومســتمر  شــديد  تراجــع   **
االجتامعيــة ، وخاصــة للفئــات الكادحــة والفقــرة، 
التــي تعيــش عــىل هامــش الحيــاة االقتصاديــة 
ــات  ــع الفئ ــني تتمت ــة ، يف ح ــة والثقافي واالجتامعي

د. كاظم حبيب*
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واملدرســة  األرسة 
واملجتمــع، وغرهــا 

ــوق  . ــن الحق م

ــق  ــر ح ــع توف وم
ان  ينبغــي  الحيــاة 
ــق  ــا الح ــر أيض يتوف

يف األمــن والحريــة ، إذ ال قيمــة للحيــاة دون 
الحريــة واألمــن ، كــام ان عــدم توفــر الحرية 
واألمــن يســلب مــن الفــرد القــدرة عــىل 
اإلبــداع ومامرســة الحيــاة يف أجــواء الســالم  
ــة  ــة وهادئ ــاة هانئ ــع بحي ــادل ، والتمت الع
ــت  ــروب والتعن ــن الح ــدا ع ــة بعي وطبيعي
وبتوفــر  األخــر،  مــن  والخشــية  والظلــم 
أجــواء األمــن والحريــة تتوفــر عنــارص الحياة 
الطبيعيــة والرفــاه االجتامعــي ، وطريــق 
والطبقــي   االجتامعــي  التفــاوت  لتقليــل 
والقضــاء عــىل الفقــر ، ومنــو عالقــات صحيــة 
وايجابيــة بــني املكونــات ســعيا لتحقيــق 

ــرتكة . ــاة املش ــية يف الحي ــة األساس الغاي

والن اإلنســان هــو الحجــر األســاس الــذي 
يف  والحريــات  الحقــوق  عليــه  تشــتغل 
الدســتور ، فــأن كل مــا ورد ضمــن نصــوص 
إىل  التزامــه  ينعكــس   ، الدوليــة  الرشعــة 
ــة  ــر ذهني ــل تطوي ــي ، ولع ــون الوطن القان
مــن يعمــل أو يشــتغل يف التطبيــق العمــي 
عليــه  نصــت  ملــا  وفقــا  الحقــوق  لهــذه 
ــن  ــراق م ــره الع ــا اق ــة ، وم ــح الدولي اللوائ
، يســتوجب عــىل  معاهــدات والتزامــات 
ــة ، أن  ــة املختص ــة واألمني ــات القضائي الجه
ــم حقــوق  ــل مفاهي تســعى لتبســيط وتحلي
اإلنســان ، ومــا نــص عليــه الدســتور العراقــي 
مــن حقــوق وواجبــات للفــرد ، وان تســعى 
نــرش  إىل  والتعليميــة  الرتبويــة  املؤسســة 
ثقافــة حقــوق األنســان مقرتنــة بقيــم املحبة 
ــني  ــة ب ــوم املواطن ــيخ مفه ــامح وترس والتس
ــم  ــن تقوي ــزء م ــد كج ــل الصاع ــاء الجي أبن
ــا التــي  الشــخصية التــي ابتليــت بهــا أجيالن

ــرتحل . س

*zouher_abbod@hotmail.com

 حق الحياة واألمن والحرية يف الدستور العراقي

ضمــن أحــكام البــاب الثــاين مــن الدســتور 
املدنيــة  الحقــوق  تؤكــد  نصوصــا  أورد 
والسياســية ، ونصــت املــادة ) 15 ( منــه 
عــىل أن لــكل فــرد الحــق يف الحيــاة واألمــن 
ــىل ال  ــد ع ــص التأكي ــم زاد الن ــة ، ث والحري
يجــوز أليــة ســلطة حرمــان أي فــرد مــن 
ــىل  ــاء ع ــا إال بن ــوق أو تقييده ــذه الحق ه
قانــون ، أو بنــاء عــىل صــدور قــرار مــن 

جهــة قضائيــة مختصــة .

هــذه النصــوص وان كانــت قواعــد عرفيــة 
ومســلامت مفرتضــة ، إال أن النــص عليهــا 
املعايــر  مــع  الدســتور  انســجام  يؤكــد 
الدوليــة لحقــوق اإلنســان ، فتشــر إىل أنهــا 
يف  الدســتورية  األساســية   الحقــوق  مــن 
الترشيــع  العراقــي ، بوصفهــا تتميــز بالســمو 

ــرى . ــني األخ ــع القوان ــىل جمي ــو ع والعل

واألمــن  الحيــاة  حــق  عــىل  والنــص 
والحريــة يكشــف عــن املكانــة واملنزلــة التي 
ينظرهــا املــرشع للفــرد ، وهــي مــن أســمى 
ــزام  ــىل االلت ــب ع ــة ، ويرتت ــوق البرشي الحق
ــي  ــائل الت ــع الطــرق والوس ــر جمي ــا توف به
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 ، 
ــن  ــش ألي م ــرق او تهمي ــظ أن أي خ ونالح
هــذه الحقــوق يعــرض الحاكــم والســلطة اىل 
ــان،  ــوق اإلنس ــات حق ــن تطبيق ــاد ع االبتع
ويعرضهــم   ، االتهــام  خانــة  ويضعهــم يف 
ــايل يوفــر قاعــدة ثوريــة  للمســؤولية ، وبالت

ــا . ــا ودولي ــبتهم وطني ــقاطهم ومحاس إلس

يف  اإلنســان  حــق  عــىل  النــص  ويــأيت 
الحيــاة ليــس ألنــه حقــا طبيعيــا يتمتــع 
بــه كل إنســان ، إمنــا تصديــا ملــا تهــدره 
ــة  ــاة البرشي ــكام للحي ــة والح ــض األنظم بع
تحــت شــتى األســباب واملزاعــم ، ســواء 
كانــت عرقيــة أو دينيــة أو مذهبيــة  أو 
فكريــة ، مــام يســتوجب احاطــة هــذا الحــق 
بالحاميــة واالحــرتام ،  لــذا مل يجــوز الدســتور 
ــاة تعســفا  ،  ــن حــق الحي ــرد م ــان الف حرم
بالنظــر لوجــود نصــوص عقابيــة تعاقــب 
الجنــاة بســلب حياتهــم مبوجــب أحــكام 

وقــرارات أخــذت شــكلها القانــوين  والقضــايئ 
التــام، ولكــون العــراق مــن بــني الــدول التــي 
ــون  ــة اإلعــدام يف قان ــذ عقوب تتمســك بتنفي
العقوبــات ، ومناقشــة هــذه القضيــة ليــس 
يف هــذا املوجــز ، فــأن الحرمــان القانــوين 
يصبــح جــزءا مــن التقيــد بالقانــون الوطنــي، 
وانســجاما مــع الجملــة امللحقــة بحــق الفــرد 
يف الحيــاة وهــي ) التقييــد والحرمــان وفقــا 

ــون ( . للقان

ويف حالــة حرمــان الفــرد مــن حــق الحيــاة 
يتوجــب ان يكــون هنــاك تحقيــق ومحاكمــة 
ــة ، وان  ــة مختص ــلطات قضائي ــل س ــن قب م
ــون،  ــق القان ــا وف ــا وقراراته ــدر أحكامه تص
بالشــكل  وتدقيقاتهــا  مداهــا  تأخــذ  وان 
ــرد  ــر للف ــني ، وان تتوف ــذي رســمته القوان ال
جميــع مــا يضمنــه القانــون لــه مــن حقــوق 
بصــدور  هــذا  كل  يقــرتن  ثــم   ، أخــرى  
ومنــح   ، للتنفيــذ  الجمهــوري  املرســوم 
الدســتور  رئيــس الجمهوريــة  يف املــادة )73( 
صالحيــة إصــدار العفــو الخــاص بتوصيــة 
مــن رئيــس مجلــس الــوزراء  ، واســتثنت 
املــادة مــا يتعلــق بالحــق الشــخيص ، وال 
ــم  ــة ارتكابه ــني نتيج ــا املحكوم ــمل أيض يش
جرائــم دوليــة أو جرائــم اإلرهــاب والفســاد 
املــايل واإلداري ،  بينــام يصــدر العفــو العــام 
بقانــون ويرتتــب عليــه انقضــاء الدعــوى 
ومحــو حكــم اإلدانــة الــذي يكــون قــد 
العقوبــات  صــدر فيهــا وســقوط جميــع 
األصليــة والتبعيــة والتكميليــة االحرتازيــة وال 
يكــون لــه اثــر عــىل مــا ســبق تنفيــذه مــن 
ــىل  ــو ع ــون العف ــص قان ــامل ين ــات م العقوب

ــك . ــر ذل غ

 وهكــذا يؤكــد النــص الدســتوري إن حــق 
الفــرد يف الحيــاة واألمــن والحريــة مؤكــد 
للســبب  إال  تقييــده  أو  حرمانــه  الميكــن 
املذكــور يف كل األحــوال ، ومــع كل هــذا فــان 
توفــرت ضامنــات إنســانية لتعزيــز الكرامــة 
والســالمة واألمــان تشــكل مكمــالت للتمتــع 
بهــذا الحــق ، وهــذه الضامنــات واملكمــالت 
تــرز يف الحريــة الشــخصية والخصوصيــة 
واملســاواة  املســكن  وحرمــة  الشــخصية 
مامرســة  جــواز  وعــدم   ، القانــون  أمــام 
ــة دون أمــر قضــايئ  ــد الحري الحجــز أو تقيي
ــف يف  ــف والتعس ــكال العن ــع كل أش ،  ومن

    القايض زهر كاظم عبود*
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 162 بــني  مــن 
أّن  أّي   ، دولــة 

احتــل  العــراق 

القامئــة  مؤخــرة 
العــامل  لبلــدان 

االســتقرار  يف 
واألمــن واألمــان،  

ــوء  ــب يف ض ــة تعج ــع عالم ــال لوض وال مج

قــراءة مــا يجــري مــن جرائــم إرهــاب ليــس 
يف املســاحات التــي انهــارت بهــا ســلطة 

االتحاديــة  الحكومــة  وســلمت  الدولــة 
ــة  ــة اإلرهابي ــرشاذم الجرمي ــا ل ــلطة فيه الس
ومرتزقتــه بــل ويف مجمــل املحافظــات التــي 
ــك الحكومــة واســرتاتيجيتها  ــع ســلطة تل تتب

والثغــرات. بالخروقــات  املــأى 

اإلرهــاب  متويــل  إنَّ  القــول:  وميكننــا 

املواطنــات  دم  مــن  جــاء  قــد  البــالد  يف 
ــتعبادهم  ــرتقاقهم واس ــن اس ــني وم واملواطن

الفســاد  نخاســة  بســوق  بهــم  واالتجــار 
املســترشي ، الفســاد الــذي وضــع العــراق يف 

تسلســل األوائــل عامليــاً أيضــا ، إّن املتحكــم 

وبنيتهــا  االتحاديــة  الحكومــة  يف  حاليــاً 
ــاً  ــه نظام ــف بكون ــرب إىل أن يوص ــار أق ص

ــيبقى  ــذي س ــام ال ــاً ، ذاك النظ كليبتوقراطي

نبعــاً ميــّول الجرميــة باالســتناد إىل دور مميــز 

ــة تتحكــم بتقســيم  ورئيــس لفلســفٍة طائفي

ــه . ــك في ــد تفكي ــه ومزي ــع ورشذمت املجتم

ــل  ــوم أيضــا ، يف ذي لقــد حــلَّ العــراق الي

ترتيــب قامئــة دول العــامل األكــر ســعادة 
ليكــون يف املركــز 112 عامليــا بحســب مــؤرش 
تقريــر  وشــمل   2015 للعــام  الســعادة 
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ــه ســويرا باملركــز األول  ــداً ، وجــاءت في بل
ــة  ــاً دول ــز ]األول[ عربي ــذا املرك ــاءت به وج

العراق اليوم : ترتيب البالد دولياً وحال العباد إنسانيا ً!؟

نتابــع ســنوياً عــدداً مــن املعايــر الدوليــة 
ــامل وظــروف  ــداِن الع ــرأُ أوضــاَع بل ــي تق الت

العيــش فيهــا ، فهنــاك مقيــاس النتشــار 

اإلرهــاب واســترشائه .. ومقيــاس للفســاد 
واســتفحاله .. ومقاييــس أخــرى متنوعــة 

كثــرة تتضمــن دراســة األوضــاع الصحيــة 
والغنــى  الفقــر  ومســتويات  والتعليميــة 

والعدالــة االجتامعيــة وغرهــا ، وبجميــع 

ــا،  ــس ومعايره ــك املقايي ــإّن تل ــوال ف األح
إْن هــي إال محاولــة لقــراءة الواقــع وتوفــر 

ــش  ــني العي ــر لتحس ــة والتغي ــرص التنمي ف
مــا  ومعالجــة  النــاس  بأحــوال  والتقــدم 

يؤذيهــا وإزالتــه .

الــرشق  ببلــدان  األمــر  تعلــق  وبقــدر 
األوســط وموقعهــا دوليــاً يف هــذه املقاييــس، 
فإنهــا عــادة ما تكــون يف الصدارة يف مشــاهد 

اإلرهــاب والفســاد والفقــر واألزمــات ويف 
والســالم  االســتقرار  مشــاهد  يف  املؤخــرة 

والنزاهــة والســعادة والرفــاه ، وعــىل الرغــم 
ــا  ــي تطــوف عليه ــة الت ــروات املهول ــن ال م

تلــك البلــدان بخاصــة يف مجــال املعــادن 

الطبيعيــة كالنفــط والفوســفات والحديــد 
ــر ... ــي األفق ــعوبها ه ــإّن ش ــا ف وغره

البلــدان  هــذي  أّن  اليــوم  واملشــكلة 
ــروة  ــلوبة ال ــت مس ــراق ليس ــة الع وبخاص

املاديــة حســب بــل هــي مســلوبة مــن 
ثرواتهــا الروحيــة حيــث متريــر مشــاغلة 

التفكــر  وآليــات  بالطقســيات  النــاس 

األســطوري والخطــاب البيــاين ال الرهــاين. 
ــت  ــون تح ــاتذة واملتخصص ــامء واألس فالعل
مقصلــة اإلرهــاب والتصفيــات الجســدية 

ــى يجــري الضغــط  واإلقصائيــة. ومــن ال يُصفَّ

التعنيــف والتهديــد  بــكل أشــكال  عليــه 

واإلرهــاب حتــى يدفعونــه للهجــرة.. وهكــذا 
ــي  ــل العلم ــن العق ــو م ــكاد تخل ــالد ت فالب
، مــع  ويجــري محــاوالت تفريغهــا منــه 

الرتاجــع بالخدمــات الصحيــة والتعليميــة 

األمــر الــذي يحرمهــا مــن عنــرص رئيــس 

للتنميــة والبنــاء والتقــدم .

لقــد ســجل العــراق يف األعــوام العــرش 

مســبوق  غــر  نوعيــاً  تفــرداً  العجــاف، 
عامليــاً.. حيــث حافــظ عــىل مشــهد الصــدارة 

بــكل مــا لــه عالقــة بتوصيــف التخريــب 
األوضــاع.  وتــردي  والرتاجــع  والدمــار 

فالفقــر ظاهــرة مالزمــة ألبنائــه عــىل الرغــم 

النفــط  لصــادرات  املــدور  الفائــض  مــن 
ــرشة  ــة منت ــرصم ، والبطال ــد املن طــوال العق

بأشــكالها الحقيقيــة واملقّنعــة ، واملرشوعــات 
ــع  ــام حتــى أن املصان ــة يف تعطــل ت الصناعي
ــواين  ــت وامل ــّدأت وتلف ــرَق تص ــي مل تُ الت
ــة يف  ــا األرايض الزراعي ــح أم ــراب واض يف خ
بــالد الســواد فهــي البــور املتصحــرة بــال مــاء 

وحصــص العــراق منهوبــة بــال مــن يتصــدى 
الســتعادة الحقــوق ! .

لقــد ســجلت البالد طــوال هذي الســنوات 
ــم اإلرهــاب  فوزهــا بأعــىل نســبة مــن جرائ

ــاد  ــم الفس ــن جرائ ــبة م ــىل نس ــة ألع مرافق

ــالد  ــة الب ــامل باملحصل ــدان الع ــني بل ــي ب وه
ــاد( .. إن  ــعادة )العب ــتوى س ــوأ يف مس األس

ــة  ــا بحــال اســتعباد مــن قــوى الطائفي أهله
ــان  ــن ال يحرتب ــا اللذي وميليشــياتها بجناحيه

ــب يف  ــاع املذاه ــتغالن أتب ــل يس ــارشة ب مب

حربهــام .. والشــعب هــو الضحيــة مــرة 
ــد  ــرة بع ــة وم ــام الغنيم ــام القتس يف اقتتاله

رسقــة الــروة ونهبهــا بــال كــرة الخبــز 
النظيفــة؛ إذ يجــري ال تأخــر الرواتــب وقطع 

أرزاق النــاس بــل حرمانهــم مــن حقوقهــم يف 

ــام ! . ــالد بشــكل ت ــروة الب ث

العــراق يف مــؤرش  لقــد جــاء تسلســل 
اإلرهــاب العاملــي لعــام 2014 الصــادر عــن 

ــة األوىل  ــالم يف املرتب ــاد والس ــد االقتص معه

 ا . د . تيسر عبد الجبار االلويس* 
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فاللــه جميــل يحــب الجــامل وهــو العــدل، 

وال  الوحشــية  وال  الظلــم  وليــس  الســالم 

ــذا  ــل يف ه ــأي عق ــالم .. وإال ف ــاد الس افتق
العلمــي،  والعقــل  التنويــر  قــرن  القــرن، 

التريــرات  لهــذه  يســرتخي  أن  ميكنــه 
ــي  ــة الطائف ــل خراف ــوده ألج ــي بوج ويضح

وفســاده ! ؟ .

مــن أجل أن يكون العراقيون هم األســعد، 
ومــن أجــل أن يتمتعــوا برواتهــم، ومــن أجل 

ــد  ــتعباد، الب ــن اإلذالل واالس ــوا م أن ينعتق
أن يزيحــوا منطــق الطائفيــة مــن تفكرهــم 

ومــن دواخلهــم وأنفســهم .. وحينهــا فقــط 
ــة  ــرة كرمي ــاة ح ــم لحي ــيدركون أن بديله س
ــة  ــون لقم ــس يف قضــاء أعامرهــم يتناهب لي

العيــش بالخضــوع لرامــج ثــاليث )الطائفيــة 
ــاق مــن  ــل يف االنعت الفســاد اإلرهــاب( ... ب
ــم أي  ــهم. إنه ــوا ألنفس ــاليث ليكون ــذا الث ه

وبيئــة  جنانهــم  ســيبني  َمــن  العراقيــون 
العيــش لهــم وألبنائهــم، مثلــام كل شــعوب 
األرض. وإال فإنهــم ال يخــرون أنفســهم 
حســب بــل ويهبــون األبنــاء واألجيــال التــي 
ســتأيت لعالَــٍم مبــاع بــال مقابــل للمجــرم 

ــه ! . ودناءات

ــم  ــاً وتلك ــالد دولي ــب الب ــو ترتي ــم ه ذلك
ــة  ــن الثق ــانياً ! ؟ لك ــاد إنس ــال العب ــي ح ه
زالــوا ميتلكــون  مــا  العراقيــني  أن  التامــة 
قــدرة التغيــر يف أنفســهم ويف محيطهــم 
ــع  ــذا املوق ــض ه ــرتدد يف رف ــوا ال ــذا انه .. ل
الســلبي املــريض الخطــر الــذي ُوضعتــم 
ــا  ــم عاملن ــعوب األرض ويف قوائ ــني ش ــه ب في
ــل  ــل وبالفع ــالم بالعم ــيأيت الس املعارص،وس
يتقــدم مــن أجــل البنــاء ، وإذا كانــت يومــاً 
الســالم وكانــت أرض  تُســمى دار  بغــداد 
ــك  ــإّن ذل ــواد ، ف ــمى أرض الس ــراق تس الع
ــراق  ــعب الع ــل ش ــتعادة بفض ــن االس ممك
اإلعــامر  مســرة  يســتعيد  وهــو  نفســه، 
أرضــه  لتخضــورض  والتقــدم،  والتنميــة 
مجــددا ببســاتني املحبــة والتســامح والســالم 
بــني  موقعــه  ويحتــل  بســعادة  وليحيــا 
ــذي  ــق ال ــكه باملنط ــدار متس ــعوب مبق الش
ــىل  ــول ع ــرر والحص ــاق والتح ــق االنعت يحق

حقوقــه وحاجاتــه .

* tayseer54@hotmail.com

ــة العرشيــن  اإلمــارات ، التــي احتلــت املرتب

عامليــاُ ، بينــام كانــت إرسائيــل يف املرتبــة 

الــرشق  لــدول  أفضــل مركــز  ]11[ وهــو 
األوســط عــىل وفــق تقريــر األمــم املتحــدة .

مــن  إليــه  التقريــر  يســتند  مــا  أمــا 

ــو  ــىل النح ــدول ع ــف ال ــع تصني ــل وض أج

ــا:  ــل أبرزه ــدة عوام ــل بع ــعيد[ فيتمث ]الس
إجــاميل الناتــج املحــي للفــرد، ومتوســط 

عمــر الفــرد ومســتوى الصحــة وجودتهــا 
ــرد  ــدم للف ــي املق ــم االجتامع ــدار الدع ومق

ودرجــة ســيادة النزاهــة أو انحســار الفســاد 

وزوالــه يف املؤسســات العامــة والخاصــة، 
فضــال عــن مســتوى حاميــة الحريــة الفرديــة 

ــدار  ــة ومق ــة والخاص ــرد العام ــوق الف وحق
متتعــه بالرفــاه .

والســؤال: إىل أّي مــدى يجــري احــرتام 

ــرص  ــح ف ــه ومُين ــه وحريات ــان وحقوق اإلنس
مــدى  أي  وإىل  الوطــن؟  بــروات  متتعــه 
ــا يلحــق  ــش مب ــرص العي ــر ف ميكــن أن تتواف
ــدول العــرشة األكــر ســعادة يف  ــي ال مبواطن
العــامل أي : ســويرا، آيســلندا، الدمنــارك، 

ــويد،  ــدا، الس ــدا، هولن ــدا، فنلن ــج، كن الرنوي
نيوزلنــدا، أســرتاليا ؟ ولإلجابــة ســرنى أّن 
القــول:  يواصلــون  الطائفيــني  املتحكمــني 
إنهــم ميثلــون اللــه وعدالتــه فيــام متثــل تلــك 

الــدول الكفــر باللــه !! فأيــن الحقيقــة ؟ واين 

اإلجابــة التــي ســتغر مــن موقــع العــراق يف 
الرتتيــب العاملــي ومــن وضــع العراقيــني بــني 
ــه  ــل الل شــعوب العــامل ؟ أهــي بادعــاء متثي

ــاس  ــاب الن ــم برق ــن يتحك ــىل األرض مم ع
ويحيلهــم إىل عبــاد أم ممــن ينعتــق النــاس 
ويتمتعــون  حرياتهــم  وميارســون  معهــم 

بوجودهــم ويعيشــون إنســانيتهم ؟ .

تلــك هــي قضيــة موقعنــا يف الرتتيــب 

ــا،  ــامل يف جوهره ــعوب الع ــني ش ــي ب العامل
ــة التسلســل  ــا تفضحــه قضي وذلكــم هــو م

الــذي نحتلــه ســنوياً وصــار مالزمــاً ثابتــاً لنــا 
بظــل نظــام الطائفيــة وبنيتهــا املنقســمة 
عــىل جناحــني ولكنهــا املتحــدة بنظامهــا 

ــاً بعنفــه واملنتفــخ بفســاده  املشــحون إرهاب

مبــا يوقــع آثــار الجرميتــني عــىل النــاس بــكل 

نتائجهــا الكارثيــة ..

إذن ، مــا الطريــق إىل الخــروج مــن دائــرة 

اإلرهــاب والفســاد ؟ رمبــا اإلجابــة العقديــة 
ــق  ــه منط ــد؛ إن ــق واح ــىل منط ــرج ع ال تخ

ــو  ــي ه ــراق والعراق ــدو الع ــأن ع ــان ب اإلمي

ــاب( ، ومــن  ــف )طائفيــة فســاد إره تحال
الطائفــي  التقســيم  مــن  الخــالص  دون 

وســطوته عــىل عقــول النــاس ومــن دون 
الخــالص مــن بيــع الذمــم ورشائهــا، لــن يتــم 

الخــالص ال مــن تشــكيالت ورشاذم الجرميــة 

ومرتزقتهــا وال مــن الرقــات الفلكيــة األكــر 
بعرصنــا، باإلشــارة إىل ضيــاع حــوايل ترليــون 

ــا  ــال م ــدوالرات ب ــن ال ــون م ــف الرتلي ونص
يســد بطــون الجيــاع أو يشــّغلهم ويســتثمر 

لــن  وطبعــا   ، التغيــر  مبســرة  طاقاتهــم 
يســتطيع العراقيــون الخــروج مــن ترتيبهــم 
يف قوائــم الفســاد واإلرهــاب بخاصــة يف ظــل 

اســتفحال آليــات الفســاد ومترتســها وتحولهــا 
إىل نظــام متكامــل متجذر ويف ظل اســتفحال 
ــل ورد  ــة الفع ــن ثقاف ــيته م ــف ووحش العن
الفعــل بــني خندقــي الطائفيــة اللذيــن ُصنعــا 
إلشــعال نــران االحــرتاب وإدامتهــا ..، مــا مل 

يجــدوا برامــج عمليــة للتغيــر وليــس مجــرد 
ــات وأحــالم بقظــة ... أمني

برامجيــة  معالجــة  مــن  هنــا  مفــر  وال 

التشــوهات  مــن  تطهرنــا  أْن  ميكنهــا 
ــل  ــا عــر تضلي ــا فيه ــي وقعن ــات الت واإلصاب
الخطــاب الطائفــي مــن جهــة ومــا اســتغله 

ــطوة  ــن س ــف وم ــل والتخل ــن الجه ــا م فين
ــا  ــامح وأيض ــة التس ــه ثقاف ــف وتخريب العن
بــني  ومتاريــس  فجــواٍت  اختالقــه  مــن 

العراقــي ونفســه وبينــه وبــني أخيــه؛ األمــر 
ــّم  ــن ث ــتغفال وم ــة االس ــاء بطريق ــذي ج ال

ــا زال  غ وم ــرَّ ــي م ــاد لطائف ــة واالنقي التبعي
ميــرغ كرامتنــا بالــرتاب واســتباح وجودنــا 
اإلنســاين بذريعــة مكافأتنــا يف العــامل اآلخــر..

ــي  ــه أن ينبن ــود ال ميكن ــامل املوع هــذا الع
عــىل خرافــِة كُــن فاســدا خانعــا ملرجــع 

طائفــي يدعــي قدســيته لتحظــى باآلخــرة  ، 
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األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  يف  أورالنــدو  واقعــة  جــاءت 
واألممــي،  األمريــي  املجتمعــني  يف  أليمــة  صدمــة  لتشــكل 
ــي  ــع األمري ــة املجتم ــّخصته أغلبي ــذي ش ــع ال ــامتها وللطاب لجس
ــم إرهــاب  ــا جرائ ــت معه ــة ،  وتزامن ــات الرســمية واألممي والجه
ــا  ــا وم ــع بفرنس ــا وق ــا م ــد منه ــن بل ــر م ــرى ، بأك ــتنكرة أخ مس
تكشــفه اإلنــذارات األمنيــة األوروبيــة بالخصــوص كالــذي أطلقتــه 
ــم  ــك الجرائ ــن تل ــدءاً ندي ــكا .. ونحــن ب ــال بلجي عــىل ســبيل املث
اإلرهابيــة وتهديداتهــا ومــن يقــف وراءهــا ، تلــك الجرائــم التــي 
ــؤرشات  ــدداً م ــارت مج ــة وأث ــدوب فاجع ــات ون ــببت بجراح تس
ــًة فــرض منطــق العنــف األعمــى و هــّز  ــد اإلرهــايب محاِول التهدي
اســتقرار املجتمعــات اإلنســانية ومــا يواجهــه األمــن واألمــان 

ــرة . ــات خط ــن تحدي ــا م ــي فيه ــلم املجتمع والس

ــل  ــي ، نأم ــا الهمج ــم وطابعه ــك الجرائ ــتنكار تل ــدد اس وإذ نج
ــا،  ــت خلفه ــي وقف ــباب الت ــاً إىل األس ــل دامئ ــة، التوص ــة تام بثق
والجهــات التــي ارتكبتهــا و \ أو دفعــت الرتكابهــا ، ونحــن نتفــق 
ــم النكــراء املشــار  ــي شــخّصت الجرائ ــة  العظمــى الت مــع الغالبي
ــة الــذي  ــاً ، يســتند إىل منطــق الكراهي إليهــا، كونهــا عمــالً إرهابي
تثــره األفــكار املتشــددة املتطرفــة يخلفياتهــا الدينيــة املنحرفــة ، 
ــي  ــالموي الت ــرف اإلس ــات التط ــتندة إىل جامع ــا املس ــة هن بخاص
ــت  ــي انتهك ــة والت ــيته الدموي ــوي ووحش ــف التصف ــد العن تعتم
وتنتهــك حيــوات النــاس وســالمتهم وهــددت باســتمرار وجودهــم،  
ــاب  ــز وخط ــكال التميي ــا أش ــي وإثارته ــلم األه ــتهدافها الس باس

ــا . ــا جرامئه ــذذ املــريض الســادي يف ارتكابه ــر اآلخــر والتل تكف

ــي  ــدى العراق ــر يف املنت ــة املهج ــر لجن ــة ع ــا الحقوقي إن حركتن
ملنظــامت حقــوق اإلنســان تؤكــد عــىل أولويــة االهتــامم بخطابــات 
ــة  ــة األحادي ــات الكراهي ــال لخطاب التســامح واإلخــاء اإلنســاين بدي
وأمراضهــا الكامنــة يف التشــدد والتطــرف .. كــام تؤكــد عــىل رضورة 
منــح مهمــة نــرش ثقافــة الســلم األهــي واالعــرتاف باآلخــر وتعزيــز 
ــا  ــة والتنــوع مبــا يكفــل تجنيــب مجتمعاتن بنــى مجتمــع التعددي
كافــة تلــك الهــزات الراديكاليــة املأســاوية ويعــزز الطأمنينــة 

واالســتقرار .

نعــزي أهــايل الضحايــا ونشــاطرهم آالمهــم ، ونعمــل معاً وســوياً 
مــع كل محبــي الســالم واســتقرار البرشيــة وأمنهــا إلنهــاء أشــكال 
التهديــد واملخاطــر التــي تســتند إىل التطــرف ومــن أجــل معالجــة 
كل األمــراض املتســببة باســتيالد هــذا املنطــق املــريض املنحــرف يف 
مجمــل البنــى االقتصــا اجتامعيــة لــدول العــامل كافــة ومــا تعانيــه 
ــكأ ملنطــق العنــف  ــل وثغــرات قــد يكــون الذريعــة واملّت مــن خل
واإلرهــاب، األمــر الــذي يتطلــب منــا جميعــا وباســتمرار مواصلــة 
النضــال إلصــالح تلــك البنــى والتقــدم باإلنســانية نحــو نظــم ميكنها 

صنــع الســالم وتلبيــة الحقــوق والحريــات كافــة .. 

املنتدى العراقي ملنظامت حقوق اإلنسان / املهجر

                      الهاي هولندا - 15 / 6 / 2016 

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 
ــو  ــبق عض ــن االس ــرة واملهجري ــرة الهج ــان وزي ــوق االنس لحق
ــة  ــه قداس ــذي اطلق ــداء ال ــىل الن ــات ع ــاء العراقي ــبكة النس ش
البابــا فرنســيس مطلــع هــذا االســبوع وناشــد فيــه العــامل وضــع 
حــد ملــا اســامه العبوديــة الحديثــة التــي تتمثــل بتشــغيل 
االطفــال والتعــرض للكثــر مــن االذى الجســدي والنفــي ، 
واضافــت الســيدة وردا يف متابعتهــا لنــداء قداســة البابــا ان مــا 
ــال  ــال االطف ــي تط ــاكات الت ــبة لالنته ــراق بالنس ــه يف الع نعاني
هــي انتهــاكات مركبــة يف كل االحــوال فباالضافــة اىل مــا تعانيــه 
االرسة العراقيــة مــن اوضــاع مزريــة رضبــت العديــد مــن 
العراقيــني نتيجــة الرصاعــات السياســية والرتاجــع التنمــوي ، فــان 
ــاكات ابشــع واشــد رضاوة  ــة تعرضــت اىل انته ــة العراقي الطفول
ــة وكل اشــكال  ــع االرهابي ــه املجامي ــه وترتكب ــا ارتكبت نتيجــة مل
ــم  ــال اباءه ــن االطف ــر م ــد الكث ــث فق ــلح ، حي ــف املس العن
ــم ، فضــال عــن ظاهــرة التــرب  ــك الجرائ وامهاتهــم نتيجــة تل
ــة . ــة اليومي ــات الفاق ــادي وتبع ــوز االقتص ــدارس والع ــن امل م

الســيدة وردا قالــت ايضــا يف تثمينهــا لنــداء قداســة البابــا ان 
االطفــال يف العــراق وضمــن االغلبيــة العظمــى يعيشــوا اوضاعــا 
ــة  ــة الحديث ــاكات وان العبودي ــن االنته ــر م ــا الكث ــل فيه تتمث
التــي يتعــرض لهــا االطفــال تجــد نصيبهــا االكــر يف العــراق مــن 
حيــث االشــغال الشــاقة اليوميــة التــي يقــوم بهــا اطفــال ال حول 
لهــم وال قــوة اال العمــل املضنــي فضــال عــن ظاهــرة التــرشد مــع 
عــدم وجــود برامــج حكوميــة راســخة ملواجهــة هــذه الظواهــر، 
ــا  ــا م ــة ال تعنيه ــات العراقي ــن الجه ــر م ــك الكث يضــاف اىل ذل
ــب  ــا اغل ــت عليه ــي صادق ــل الت ــوق الطف ــة حق جــاء يف اتفاقي

بلــدان العــامل .

املنتدى العراقي ملنظامت حقوق اإلنسان 

 يدين الجرمية اإلرهابية يف أورالدنو ويدعو لتعزيز مكافحة 
ثقافة الكراهية والتطرف الفكري الديني
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ــة  ــان ، الديواني ــدة - ميس ــات عدي ــن محافظ ــاء م ــواردت االنب ت
ــباب  ــن الش ــع م ــابق ان مجامي ــبوع الس ــام االس ــف .... - اي - النج
الغاضــب مــن ســوء ادارة البــالد ، واالزمــات املتواليــة التــي يعيشــها 
ــة،  املجتمــع العراقــي عــىل كافــة الصعــد مبــا فيهــا االدارة الحكومي
الرملــان والقضــاء كذلــك ، وقــد بــدت التظاهــرات ســلمية يف 
بدايتهــا لكــن الجامهــر  توجهــوا اىل مقــار بعــض االحــزاب الدينيــة 
التــي تســاهم يف الســلطة الترشيعــة والتنفيذيــة بشــكل فعــال 
ــف  ــن التعري ــة بعــض لوحــات وعناوي ــا وإزال قامــوا باغــالق ابوابه

ــا . ببعضه
قــد يكــون الغضــب الــذي يســود الشــارع العراقــي مفهومــا وعــىل 
ــرات  ــكل تظاه ــر يف ش ــذي متظه ــات وال ــع املحافظ ــتوى جمي مس
اشــهر   )10( منــذ  االخــرى  واملحافظــات  بغــداد  يف  متواصلــة 
واعتصامــات شــمل الفئــات االجتامعيــة كافــة ، مبــا فيهــا املجموعات 
ــل  ــن العم ــالح(( ، لك ــة االص ــون ))جبه ــل تك ــا مث ــية ذاته السياس
الســيايس االحتجاجــي الجامهــري ذو الطابــع الرافــض للمحاصصــة 
والفســاد والتهميــش وقلــة خدمــات يجــب ان الينــى امــور هامــة 

ــا :- ــا الحــراك املــدين به رصح به
ــوىض  ــه ف ــب ان ال تتخلل ــلمي يج ــاج الس ــط االحتج 1- ان ضواب
االعــامل غــر القانونيــة والتــي تتقاطــع مــع ســلمية االعــامل 

. االحتجاجيــة 
بعــد  جــاء  قــد  السياســية  االحــزاب  قانــون  ترشيــع  ان   -2
ــر  ــه ، إث ــة ان ترشع ــزاب املتحكم ــىل االح ــرض ع ــل ف ــاض طوي مخ
ــر  ــرة بعــد متــوز 2015 وهــو مكســب كب ضغــط التظاهــرات الكب
ــون . ــال ثغــرات يف نصــوص القان ــة يف العــراق دون اغف للدميقراطي

ــرار  ــون بق ــب ان يك ــزاب يج ــار االح ــالق مق ــوع اغ 3- ان موض
بترصفــات  وليــس  الرســمية  الســلطات  تنفــذه  والــذي  قضــايئ 
شــخصية او عشــائرية او مجموعــات سياســية مهــام كانــت صفتهــا .

ــروج  ــا والخ ــامم اليه ــية واالنظ ــزاب السياس ــكيل االح 4- ان تش
ــان . ــوق االنس ــن حق ــق م ــا ح منه

لذلــك ندعــو كافــة االطــراف الجامهريــة بااللتــزام بســلمية 
اســاليب  يخالــف  عمــل  اي  اىل  اللجــوء  وعــدم  التظاهــرات 
الــرأي  ابــداء  الدميقراطــي وحريــة  الطابــع   االحتجاجــات ذات 
بالكلمــة املســموعة بــكل وســائل ابــداء الــراي وهــو حــق مضمــون 

دســتوريا وفــق املــادة 38 .

ــار  ــق مق ــامح بغل ــدم الس ــة بع ــلطات الحكومي ــو الس ــام ندع ك
ــن . ــع املتظاهري ــلمية م ــائل الس ــل بالوس ــزاب والتعام االح

جمعية املواطنة لحقوق االنسان 
2016-06-11                                           

   تحــي الجمعيــة العراقيــة لحقــوق االنســان / بغــداد القــوات 
املســلحة بــكل صنوفهــا وتشــكيالتها واملتطوعــني مــن مناطــق 
العــراق ورجــال أبنــاء العشــائر الغيــارى ، جهودهــم وتضحياتهــم 
املرتهنــني وتخليــص االف  الفلوجــة وأهلهــا  لفــك ارس مدينــة 
العوائــل املحــارصة فيهــا وفتــح املمــرات اآلمنــة للنازحــني وندعــو 
الحــرتام قيــم ومبــادئ حقــوق االنســان والتعامــل اإلنســاين ، ممــن 
ــذ أكــر مــن  ــل وجــوع من ــا مــن قت ــوا أوضــاع مأســاوية يومي عان
ــل  ــن قب ــة م ــدروع برشي ــا واســتخدامهم ك ــىل اختطافه ــني ع عام
براثــني عصابــات تنظيــم » داعــش » االرهابيــة وتحريرهــا او 

ــني .  ــراق والعراقي ــر للع ــو فخ ــا وه ــهادة يف أرضه الش

   أن محاربــة الفكــر الداعــي الــذي يشــكل خطــراً عــىل العــراق 
ــة تهــدد األمــن  واملنطقــة  والعــامل مبــا يحمــل مــن افــكار متطرف
والســلم الدوليــني رضورة انســانية دوليــة تتطلــب تضافــر جهــود 
ــي  ــر الظالم ــك الفك ــر ذل ــات لدح ــد كل الطاق ــدول وحش كل ال
ــه ليــس بالقــوة العســكرية فحســب ، وندعــو عــىل  والقضــاء علي
ــة  ــل وبقي ــرص يف املوص ــداً  للن ــة متهي ــرص يف الفلوج ــون الن ان يك
ــالح  ــق االص ــيايس لتحقي ــرص الس ــال للن ــة ومدخ ــق املغتصب املناط
ــاء  ــة والقض ــة واالثني ــة الطائفي ــن املحاصص ــص م ــامل والتخل الش
ــون  ــات ويك ــر الخدم ــدين وتوف ــبة الفاس ــاد ومحاس ــىل الفس ع

ــكان املناســب .  ــب يف امل الرجــل املناس

   ان جمعيتنــا تناشــد كل مــن يســاهم يف معــارك الفلوجــة 
ــا يف وســعهم  ــذل كل م ــن أرض الوطــن ب ويف املناطــق االخــرى م
للحفــاظ عــىل أرواح وأعــراض وأمــوال االهــايل بعيــداً عــن نزعــة 
االنتقــام والثــأر والتحــي بــروح التســامح واملحبــة والتآخــي 
والعيــش املشــرتك ، وتدعيــم  الوحــدة الوطنيــة لتحقيــق املصالحــة 
الوطنيــة  ألن العــدو واحــد ال يفــرق بــني مواطــن وآخــر وتقديــم 

ــايث .  ــون االغ ــة أشــكال املســاعدة والع كاف

   أن الجهــود الوطنيــة املخلصــة مــن الجيــش العراقــي والقــوات 
ــوات  ــة االخــرى والحشــد الشــعبي والحشــد العشــائري وق األمني
البيشــمركة وكل الرشفــاء كفيلــة بتحقيــق النــرص النهــايئ عــىل 
ــن  ــداً ع ــرى ، وبعي ــة االخ ــوى االرهابي ــش وكل الق ــات داع عصاب
الرصاعــات الطائفيــة والتدخــالت الخارجيــة والتجاذبــات االخــرى . 

   وأخــراً نهنــئ الشــهداء الســعداء املضحــني بأرواحهــم دفاعــا 
عــن تربــة الوطــن املقدســة وتعويــض ذويهــم ، ودعواتنــا للمصابني 

والجرحــى بالشــفاء والصحــة والعافيــة . 

الجمعية العراقية لحقوق االنسان / بغداد
2016/5/28                      

ترصيح صحفي لجمعية املواطنة لحقوق اإلنسان 

حول غلق مقار األحزاب بدون أمر قضايئ فوىض يجب تجنبها

الجمعية العراقية لحقوق االنسان / بغداد

 تبارك الشعب العراقي االنتصارات املتحققة لتحرير الفلوجة
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تقرير الوقفة االستذكارية ملرور عامني عىل 
غزو تنظيم داعش االرهايب للموصل ومناطق اخرى من العراق

    اقامــت لجنــة تنســيق الداخــل ملنظــامت حقــوق االنســان العراقيــة ، وقفــة احتجاجيــة ملــرور ســنتني الجتيــاح تنظيــم داعــش االرهــايب يف 
2014/6/10 ملدينــة املوصــل ومناطــق اخــرى مــن محافظــات صــالح الديــن وديــاىل واالنبــار  ومــن جنــوب  محافظــة كركــوك يف الســاعة العــارشة 
مــن يــوم الجمعــة املصــادف 2016/6/10 يف شــارع  املتنبــي  مقابــل بوابــة القشــلة نظــراً الغــالق حديقــة القشــلة واملركــز الثقــايف العراقــي بدواعــي 

امنيــة .
   بــدأت الفعاليــة بحضــور تجمــع واســع مــن منتســبي منتــدى منظــامت حقــوق االنســان العراقيــة ومنظــامت املجتمــع املــدين ، والالفــت يف 

هــذه الوقفــة مشــاركة العنــرص النســوي والشــباب وتغطيــة واســعة مــن وســائل االعــالم .
    وقــد رفعــت يافطــات تحمــل شــعارات تنــدد وتســتنكر االعــامل 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 ،  مــام ادى 
اىل نــزوح وتهجــر قــري شــمل مئــات االالف مــن املكونــات واالطيــاف عربــاً وكــرداً ومســيحيني وايزيديــني وشــبك وتركــامن وكاكائيــني وغرهــم .

ــة باملناســبة تضمنــت رسداً  ــة كلمــة افتتاحي ــة املنســق العــام ملنتــدى منظــامت  حقــوق االنســان العراقي ــق زنكن ــد الخال    القــى االســتاذ عب
ــاً للجرائــم املرتكبــة خــالل العامــني املاضيــني عــىل هــذه املناطــق ، بــدأً بجرميــة ســبايكر وســجن بــادوش وســبي اكــر  مــن الفــني  مــن  تاريخي
الفتيــات والنســاء  االيزيديــات وغرهــن وحيــى انتصــارات القــوات املســلحة مــن الجيــش والقــوات االمنيــة والحشــد والبيشــمركة واملتطوعــني  يف 
الفلوجــة واملناطــق االخــرى ، كــام اكــد عــىل رضورة حاميــة االهــايل مــن املدنيــني وفقــاً لقيــم ومبــادئ حقــوق االنســان ، وطالــب املجتمــع الــدويل 

لــالرساع بتقديــم العــون واملســاعدة واعــادة اعــامر مناطقهــم املتــرضرة .
    كــام القــى الســيد محمــد الســالمي رئيــس جمعيــة املواطنــة لحقــوق االنســان كلمــة ادان فيهــا  جرائــم داعــش االرهابيــة وحمــل الحكومــات 
الســابقة واملفســدين مســؤولية مــا جــرى ورضورة حاميــة املواطنــني بعــد عودتهــم اىل مناطقهــم املحــررة ، واحــرتام حقــوق االنســان يف التعامــل 

مــع الســجناء واملعتقلــني .
   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 مخيــامت النــزوح  ،  واصــدار قــرار باعتبــار جرائــم تنظيــم داعــش جرائــم ابــادة جامعيــة وقــرأ 

، نــص بيــان املنتــدى بهــذه املناســبة  .
   وكــام القــى الســيد عبــد الزهــرة االغــا الشــبي  عــن منظمــة راســتي لحقــوق االنســان رشح فيهــا الكارثــة االنســانية التــي طالــت املكونــات 
االصيلــة يف نينــوى مبــن فيهــم الشــبك وتعرضهــم للقتــل عــىل اســاس طائفــي وتدمــر قراهــم ومزاراتهــم عــىل ايــدي االرهابيــني الدواعــش ، وناشــد 

منظــامت االغاثــة الدوليــة مبــد يــد العــون واملســاعدة للمكونــات  .
   ويف الختــام شــكر الســيد حاتــم الســعدي رئيــس الجمعيــة العراقيــة لحقــوق االنســان / بغــداد الحارضيــن  واالعالميــني عــىل حضورهــم  يف 
هــذه املناســبة رغــم  الحــر الشــديد يف فصــل الصيــف وحلــول شــهر رمضــان املبــارك متمنيــاً تحريــر املناطــق املغتصبــة مــن قبــل تنظيــم داعــش 

االرهــايب بأقــرب وقــت ...  اســتمرت الوقفــة االســتذكارية حــوايل ســاعتني .
2016 / 6 / 10                                                                                                                                         

الشعارات املرفوعة يف الوقفة االستذكارية مبناسبة مرور عامني :

• يف الذكــرى الثانيــة  الســتباحة املوصــل ونازحيهــا نقــرع ناقــوس الخطــر تحذيــراً وتنبيهــاً 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 املتهمــني 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 .

ــن  ــة للسياســيني والعســكريني الذي ــامت عادل ــن خــالل محاك ــراق م ــة للع ــة التاريخي ــذه الكارث ــن تســببوا به ــبة الذي • اإلرساع مبحاس
ــا جــرى . ــون مســؤولية م يتحمل
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صور توثيقية مبناسبة مرور عامني عىل غزو تنظيم »داعش« اإلرهايب 

للموصل ومناطق أخرى من العراق أمام بوابة القشلة يف بغداد بتاريخ 10 / 6 / 2016



12

فعالية منظمة الدفاع عن حقوق اإلنسان يف العراق / أملانيا - أومريك يف هامبورغ بتاريخ 10 / 6 / 2016

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 الرملان االوريب املحرتمني .
- اىل رئاسة الرملان االملاين املحرتمني .

- اىل  رئاسة الكونكرس االمريي املحرتمني .
- اىل الرأي العام العريب واالسالمي والدويل .

   بعد التحية ..

ــة  ــش ، * الدول ــة داع ــامة مبنظم ــرن املس ــوش الق ــالل وح ــة الحت ــة االليم ــنوية الثاني ــرى الس ــر الذك ــهر مت ــذا الش ــن ه ــارش م يف الع
االســالمية* ملدينــة املوصــل ثــاين اكــر املــدن العراقيــة ،  وكذلــك ملســاحات واســعة مــن محافظــة نينــوى, ثــم ملناطــق اخــرى شــملت ثلــث 

مســاحة العــراق, عــالوة عــىل احتاللهــا ملــا يــكاد يشــكل نصــف مســاحة ســوريا .
العــامل باكملــه قــد اطلــع ومــا يــزال عــىل مــدى بشــاعة الجرائــم التــي ارتكبتهــا وترتكبهــا هــذه املنظمــة االرهابيــة تجــاه عمــوم الشــعب 
ــا  ــن رفضــوا اعــالن البيعــة مل ــني وشــبك وتركــامن ، وجمهــرة واســعة مــن الطائفــة الســنية ايضــا الذي العراقــي مــن مســيحيني وابزيدي

يســمى بدولــة الخالفــة االســالمية التــي اعلنوهــا او التعــاون مــع هــذا التنظيــم االرهــايب .
ــرق  ــة لل ــم مــن قتــل لالطفــال والنســاء والرجــال واغتصــاب وســبي  ومزاول ــواع الجرائ ان داعــش مارســت ومتــارس افظــع وابشــع ان
ونهــب وابــادة جامعيــة وتطهــر عرقــي ودينــي ومذهبــي  و بالخضــوص ضــد اهلنــا مــن اليزيديــني ، مــام ادى اىل هجــرة مئــات االالف 
ونــزوح مــا يقــارب الثــالث ماليــني انســان ، وتركهــم منازلهــم ، كــام ارتكبــت مجــازر عديــدة ابرزهــا مجــزرة معســكر ســبايكر ، عــالوة عــىل 
اقرتافهــا ملجــازر اخــرى ضــد عشــائر االنبــار وصــالح الديــن واملوصــل اضافــة اىل تدمرهــا للــرتاث الحضــاري االنســاين الــذي يعــود اىل االف 

الســنني ، كــام فعلــت يف املدينــة االثريــة الســورية ، تدمــر .
ــا عــىل الســلم العاملــي ،  ان داعــش اصبحــت تشــكل خطــرا ليــس فقــط يف العــراق وســوريا وامنــا يف املنطقــة كلهــا, بــل خطــرا جدي
مــن هــذا نشــيد بــكل دول املنطقــة واالمــم املتحــدة والجامعــة العربيــة والواليــات املتحــدة االمريكيــة واالتحــاد االوريب وروســيا بدعــم 
ــا واســتئصالها والعمــل الفعــي  ــا ودحرهــا كلي ــي احتلته ــة املــدن الت ــر كاف ــا ومســاندتها يف تحري ــة داعــش وحاضناته العــراق يف محارب
عــىل تجفيــف منابــع متويلهــا وحجــب الثقافــة التكفريــة الباعثــة للكراهيــة والداعيــة للعنــف واالظطهــاد الدينــي واملذهبــي وســد كافــة 

الطــرق امــام مــا يســمون بالجهاديــني للدخــول اىل العــراق وســوريا .
كــام نطالــب الــراي العــام العريب/االســالمي والــدويل باعــالن 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 11 / 6 /2016

مبناســبة مــرور عامــني عــىل احتــالل 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 محــارضةً  تحــت عنــوان » جرائــم 

داعــش والقانــون الــدويل » يف قاعــة املركــز االكادميــي يف مدينــة عنــكاوا مبحافظــة اربيــل .
 

ــان  ــي، وبرمل ــواب العراق ــس الن ــن مجل ــاء م ــم اعض ــور، يتقدمه ــادة الحض ــداد بالس ــق ح ــرضم موف ــي املخ ــب االعالم ــة رح يف البداي
كوردســتان، ورؤســاء االحــزاب وممثليهــم .. والســادة املســؤولني والعاملــني يف الحكومــة .. ومنــدويب منظــامت املجتمــع املــدين .. والعاملني 
يف وســائل االعــالم املختلفــة .. ثــم دعــا الجميــع للوقــوف دقيقــة صمــت حــداداً  عــىل ارواح شــهداء الحريــة والدميقراطيــة، شــهداء العــراق 

.
 

بعدهــا القيــت كلمــة املنتــدى العراقــي ملنظــامت حقــوق االنســان التــي ركــزت عــىل ايقــاف االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق االنســان 
ــيني  ــة للسياس ــة عادل ــامت قضائي ــالل محاك ــن خ ــد م ــة للبل ــة التاريخي ــذه الكارث ــببوا  به ــن تس ــبة الذي ــة محاس ــراق .. واهمي يف الع
والعســكريني.. واالهتــامم بقضايــا النازحــني وتقديــم املســاعدات الفوريــة لهــم .. ومطالبــة املجتمــع الــدويل، ومنظــامت االغاثــة الدوليــة 

ــة إلعــادة اعــامر املــدن واملناطــق املتــرضرة . ــة واالخالقي بتحمــل مســؤوليتهم االنســانية والقانوني
 

بعدهــا تحــدث رئيــس الجمعيــة العراقيــة لحقــوق االنســان يف الواليــات املتحــدة االمريكيــة حميــد مــراد عــن هــذه الذكــرى الحزينــة 
واملؤملــة، مســتذكراً  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 عــىل 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 عــىل املعاهــدات الدوليــة، ومحكمــة الهــاي، والنصــوص الدســتورية العراقيــة .
ــدة متعلقــة بالشــأن العراقــي .. وتوافقــت اآلراء  ــا عدي ــا أمــور وقضاي ــاب املداخــالت واألســئلة، ونوقشــت خالله ــح ب ــم فت بعدهــا ت
عــىل اهميــة العمــل املشــرتك إلنهــاء داعــش مــن االرايض العراقيــة، وعــودة النازحــني والحيــاة الطبيعيــة اىل املــدن التــي كانــت تحــت 

ســيطرتهم . 

هــذا وقــت وزعــت الجمعيــة العراقيــة لحقــوق االنســان عــىل الحضــور الكريــم تقريــرا ً عــن الجرائــم التــي ارتكبهــا تنظيــم داعــش 
بحــق املواطنــني العراقيــني منــذ دخولــه اىل مدينــة املوصــل ولغايــة االن، والــذي تألــف مــن )55( صفحــة . 

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 مــراد يف نــدوة عامــة 
ــل  ــك يف قاعــة البشــارة يف مجمــع اشــتي 2 للنازحــني يف محافظــة اربي ــاء الوطــن » ، وذل ــوان : » حقــوق االنســان ودور الشــباب يف بن تحــت عن
ــم  ــوق االنســان يف أقلي ــة املســتقلة لحق ــس الهيئ ــاء بطــرس رئي ــم الســيد ضي ــي يتقدمه ــني بالشــأن العراق ــن الشــباب واملهتم ــة م بحضــور نخب
كوردســتان العــراق، وعضــو برملــان كوردســتان كــامل يلــدا ، واملنســق العــام للمنتــدى العراقــي ملنظــامت 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 التنظيــامت السياســية، ومنــدويب 

منظــامت املجتمــع املــدين العاملــة يف االقليــم .
يف بدايــة النــدوة رحبــت الســيدة رفيقــة ايــل يــا بالحضــور ، ودعــت الجميــع للوقــوف دقيقــة صمــت حــداداً  عــىل ارواح شــهداء شــعبنا وشــهداء 
الشــعب العراقــي شــهداء الحريــة .. ثــم القــت الســيدة رنــني طاهــر كلمــة عــن املشــاريع التــي تخــص الشــباب، ورغبتهــا يف مشــاركة الشــباب يف 

نشــاطات املنظــامت واملســاهمة فيهــا .. ودعــت جميــع االطــراف اىل االهتــامم 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 
ــا العــراق ، اىل جانــب  ــداين الريــاين االشــوري الــذي قــدم تضحيــات كبــرة يف ســبيل وجــوده وتاريخــه العريــق يف بلدن تعــرض لهــا شــعبنا الكل
الدفــاع عنهــا يف املحافــل املحليــة الدوليــة .. كــام 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 .. قائــالً  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 
عــىل الجميــع .. كــام 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 عــىل حالــة حقــوق االنســان يف العــراق املتدهــورة وغــر الجيــدة ، واعــرب عــن ان الحريــات العامــة مقيــدة، 
وتواجــه تحديــات هائلــة تضــاف اىل ســجل االنتهــاكات التــي دمــرت طموحــات املواطنــني العراقيــني وحرياتهــم االساســية .. حيــث يعيــش اغلــب 
ــرص العمــل، واقتصــاد متدهــور،  ــع انعــدام ف ــة ضــده، م ــة املوجه ــات االرهابي ــف املتصاعــد والعملي ــم مــن جــراء العن ــني يف خــوف دائ املواطن
ومشــاكل ماليــة، ويلمســون النهــج الطائفــي ، والتمييــز ، والتفضيــل لفئــات معينــة عــىل االخــرى .. كــام ركــز عــىل ملفــات » داعــش - والفســاد - 
واالقليــات - والتظاهــرات - والعشــوائيات - وملــف ضحايــا العنــف الــذي يحصــد كل عــام مــا ال يقــل عــن خمســة االف ضحيــة .. وبشــأن االوضــاع 
االنســانية للنازحــني اشــار اىل املعانــاة القاهــرة التــي يعيشــها » ثالثــة ماليــني و600 الــف » شــخص مــن املهجريــن والنازحــني قريــاً  مــن مناطقهــم 

االصليــة .
ويف املحــور الثالــث واالخــر: تطــرق مــراد اىل دور الشــباب يف بنــاء الوطــن .. كونهــم روح االمــة وواجهــة املجتمــع الحقيقيــة ، لــذا عــىل الدولــة 
االهتــامم بهــم ووضــع خطــط وبرامــج ثابتــة لتأهيلهــم ال ســيام يف مجــال احــرتام القانــون، والرتبيــة والتعليــم والصحــة والثقافــة وتنميــة الفكــر، 
وتوفــر فــرص العمــل والقضــاء عــىل البطالــة مــن خــالل تشــجيع ومتويــل الرامــج التــي تهــدف اىل تشــغيل الشــباب، واالســتفادة مــن خراتهــم 
وطاقاتهــم ، ومنحهــم الفــرص للمشــاركة يف القــرارات املهمــة .. وعنــد اهــامل الحكومــة لهــذا القطــاع املهــم مــن املجتمــع وتركهــم بــدون عمــل او 
االهتــامم بهــم  ســوف يــؤدي اىل اســتغاللهم يف االعــامل االرهابيــة .. واىل انتشــار االفــكار العنرصيــة والطائفيــة يف صفوفهــم .. اىل جانــب الجلــوس 
يف املقاهــي ومضيعــة الوقــت واهــامل صحتهــم .. واالنــزالق يف االدمــان عــىل تنــاول الخمــر واملخــدرات .. او يتــم اســتغاللهم مــن قبــل الخارجــني 
عــن القانــون الرتــكاب الجرائــم ، او يضطــرون بالتفكــر يف الهجــرة وتــرك اوطانهــم .. ودعــا الشــباب اىل بنــاء شــخصيتهم وعــدم االنجــرار اىل قضايــا 
تبعدهــم عــن ان يكونــوا فاعلــني يف املجتمــع فيجــب رســم هــدف ملســتقبلهم ويكــون الحصــول عــىل الشــهادة الجامعيــة لهــا االوليــة يف حياتهــم.. 
ــاة والتــرصف  ومــن ثــم التحــرر مــن الخــوف .. وتعزيــز الثقــة بالنفــس وتطويــر قابلياتهــم .. البحــث لالبتــكار واالجتهــاد .. وتنظيــم امــور الحي
بحكمــة يف حــل املشــاكل او االمــور التــي تصادفهــم .. والســعي للمســاواة بــني الجنســني واحــرتام االنثــى .. كــام ناشــدهم باالنخــراط يف العمــل 

الجامهــري مثــل املنظــامت او وســائل االعــالم او االحــزاب لــي تكــون هنــاك مســاحة اوســع لهــم للتعبــر واملطالبــة بحقوقهــم .
ويف ختــام املحــارضة فتــح بــاب املداخــالت واألســئلة، كان يف مقدمــة املتحدثــني مجموعــة مــن الشــباب الذيــن طرحــوا خاللهــا أمــور وقضايــا 

عديــدة متعلقــة بقضاياهــم ومعاناتهــم االنســانية ، فضــال ً عــن مشــاركة عــدد اخــر مــن الحضــور مــام أغنــى مضامــني املحــارضة .
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 حرية الدين أو املعتقد يف العراق بني التطرف واألعتدال   2 - 2

كثــر  يف  مالمئــا  يعــد 
مــع  نصوصــه  مــن 
التطــورات املتالحقــة يف 
املجتمــع مــع انتشــار 
االرهــاب  جرائــم 
االحتيــال  وجرائــم 
وغرهــا  االلكــرتوين 
ولســد النقــص املوجــود 

يف هــذا القانــون فــان املــرشع العراقــي أصــدر 
ــم 13 لســنة 2005 .  ــون مكافحــة االرهــاب رق قان
وقــد عرفــت املــادة االوىل منــه املقصــود باالرهــاب 
, وحــددت املــادة الثانيــة منــه االفعــال االرهابيــة 
ــد  ــف ض ــد أو عن ــأن أي تهدي ــا ب ــاء فيه ــث ج حي
النــاس  جمهــور  فيهــا  يجتمــع  التــي  االماكــن 
ومحــالت  والكنائــس  املســاجد  بهــا  واملقصــود 
العبــادات للديانــات االخــرى يعــد جرميــة إرهابيــة  
كــام يعــد مــن االرهابيــني كل مــن يثــر الفتنــه أو 
الحــرب االهليــة أو االقتتــال الطائفــي واملليشــيات 

ملســلحة  ا
محنة العراقيني ورضورة الوسطية أو األعتدال:

تعــرض أتبــاع الديانــات و املعتقــدات مــن غــر 
ــد  ــلمني بع ــن املس ــب م ــاع املذاه ــلمني وأتب املس
2003 اىل سلســلة مــن األنتهــاكات و الجرائــم التــي 
كانــت بعضهــا مبثابــة إبــادة للجنــس البــرشي وفقــا 
ــدويل األنســاين وكاد العــراق –  ــون ال لوصــف القان
عــدا كوردســتان – أن يصــل اىل شــفا حفــرة الحــرب 
األهليــة بســبب سياســة الثــأر واالنتقــام وردود 
مؤسســات  وضعــف  القانــون  وغيــاب  االفعــال 
ــة  ــا نتيج ــر منه ــزء كب ــر يف ج ــي تعت ــة والت الدول

ــابق . ــوري الس ــام الدكتات ــات النظ لسياس
فاملســيحيون والصابئــة املندائيــون واأليزيديــون 
نالهــم مــن األنتهــاكات والتمييــز والجرائــم الكثــر 
وبلغــت حــدا ال ميكــن الســكوت عليهــا , ويتوجــب 
ــي  ــدول الت ــة وال ــة العراقي ــات الدول ــىل مؤسس ع
تحــرتم حقــوق االنســان وجميــع املنظــامت الدوليــة 
ومنظــامت املجتمــع املــدين واملثقفني والشــخصيات 
ــاملة  ــات املس ــذه الديان ــاع ه ــاندة اتب ــم ومس دع
ممــن  والتكفريــني  األرهابيــني  مــن  وحاميتهــم 
االنتهــاكات  وميارســون  االســالم  ثــوب  يلبســون 
والجرائــم ضــد غــر املســلمني ، كــام بلــغ األقتتــال 
الطائفــي واملذهبــي بــني املســلمني درجــة خطــرة 

ــالد . صــارت تهــدد مســتقبل الب
خطــرة  جرائــم  اىل  الكنائــس  تعرضــت  لقــد 
فرضبــت وهدمــت أعــداد كبــرة منهــا وأغتيــل 
وبغــداد  املوصــل  يف  املطارنــة  مــن  العديــد 
ــو  ــرج رح ــران ف ــال املط ــم مث ــر منه ــا نذك وغره
واألب يوســف عــادل , اضافــة اىل قتــل وتهجــر 
العديــد مــن اتبــاع الديانــة املســيحية بســبب 
انتامئهــم الدينــي , وهــي افعــال تســتحق الشــجب 

. القانونيــة  واملحاســبة  واالدانــه  واالســتنكار 
ــد تعرضــوا اىل سلســلة مــن  ــون فق ــا األيزيدي أم
الهجــامت األرهابيــة والقتــل عــىل الهويــة مــن 
التمييــز  سياســة  واىل  والتكفريــني  األرهابيــني 
ــل  ــة يف املوص ــة وبخاص ــق مختلف ــي يف مناط الدين
الدينــي  التمييــز  سياســة  تــزال  وال  وســنجار 
ــال  ــوز مث ــم , إذ ال يج ــى األن ضده ــودة حت موج
قضاياهــم  عــىل  الحنفــي  الفقــه  أحــكام  تطبيــق 
املتعلقــة باألحــوال الشــخصية مــن القضــاء العراقــي ، 

فكيــف يطبــق الفقــه الحنفــي وهــو

موقف الدستور العراقي لعام 2005 :
ال ميكــن بنــاء الدميقراطيــة وترســيخ مفاهيــم 
األعتــدال  ونــرش  والحــوار  والتســامح  الســالم 
حقــوق  وإحــرتام  للســلطة  الســلمي  والتــداول 
مامرســات  ظــل  يف  القانــون  ودولــة  األنســان 
عــىل  والتضييــق  واملذهبــي  الدينــي  األضطهــاد 
حريــة  وتعطيــل  املعتقــد  أو  الدينيــة  الحريــة 
التفكــر والتعبــر ألن الحريــة مالزمــة للدميقراطيــة 
ــون  ــال قان ــة ب ــة وال حري ــال حري ــة ب ــال دميقراطي ف
ــا  ــتور . وطبق ــف الدس ــون اذا خال ــة لقان وال رشعي
للدســتور العراقــي لعــام 2005 فــان املــادة 2 مــن 
األساســية  باملبــادئ  املتعلــق  األول  البــاب  مــن 

نصــت عــىل فقرتــني وهــام :
اوال- األســالم ديــن الدولــة الرســمي وهــو مصــدر 

اســايس للترشيــع :
ــت  ــع ثواب ــارض م ــون يتع ــن قان ــوز س 1- ال يج

ــالم . ــكام األس أح
ــادئ  ــع مب ــارض م ــون يتع ــن قان ــوز س 2- ال يج

الدميقراطيــة .
3- ال يجــوز ســن قانــون يتعــارض مــع الحقــوق 
ــواردة يف هــذا الدســتور . ــات األسياســية ال والحري

ثانيــا – يضمــن هــذا الدســتور الحفــاظ عــىل 
الهويــة األســالمية لغالبيــة الشــعب العراقــي , كــام 
ــراد  ــع األف ــة لجمي ــوق الديني ــل الحق ــن كام ويضم
يف حريــة العقيــدة واملامرســة الدينيــة كاملســيحيني 

ــني . واأليزديــني والصابئــة املندائي
إن هــذا النــص الدســتوري مل يذكــر حريــة الديــن 
ــه  ــارت الي ــا اِش ــو م ــىل نح ــب ع ــد واملذاه واملعتق
نــص  الذكــر رغــم إن  الدوليــة ســالفة  الوثائــق 
ــد  ــأن العــراق بل املــادة 3 مــن الدســتور اعرتفــت ب
متعــدد القوميــات واألديــان واملذاهــب كــام أغفــل 
ــا يف  ــاء عملن ــم ، ويف اثن ــني وحقوقه ــود العراقي اليه
لجنــة كتابــة الدســتور العراقــي عــام 2005 كنــا قــد 
اعرتضنــا عــىل صياغــة هــذا النــص وســجلنا تحفظات 
عــىل كثــر مــن النصــوص وطالبنــا بــأن يكــون هنــاك 
ــني الدســتور العراقــي واألعــالن العاملــي  انســجام ب
لحقــوق االنســان والوثائــق الدوليــة ذات الصلــة 
ــوق  ــع حق ــد وم ــة املعتق ــة وحري ــة الديني بالحري

االنســان االخــرى أيضــا . 
ــر مــن الجــدل عــىل هــذا النــص  ــر الكث لقــد أث
الدســتوري , فالدولــة شــخصية معنويــة يف حــني 
ــح  ــي , وصحي ــخص الطبيع ــط بالش ــن يرتب إن الدي
ــني هــم مــن املســلمني ولكــن ال  ــة العراقي إن غالبي
ــة االســالمية عــىل غــر  ــرض أحــكام الديان يجــوز ف
املســلمني , فضــال عــن إن ثوابــت االســالم غــر متفق 
عليهــا بــني فقهــاء املســلمني , وتجــدر االشــارة اىل أن 
هــذا النــص الدســتوري جــاء نقــال عــن قانــون ادارة 
ــة الصــادر عــام 2003 يف  ــة االنتقالي ــة للمرحل الدول
ــني االتجــاه االســالمي  ــوازن ب ــا الت ــد به ــة أري عملي
واالتجــاه العلــامين الليــرايل ولكــن الــذي حصــل 
ــرتداده  ــم اس ــى ت ــد اليمن ــي بالي ــا أعط ــو إن م ه
ــالن  ــال إن االع ــبيل املث ــىل س ــرى , وع ــد الي بالي
العاملــي لحقــوق االنســان لعــام 1948 ومبوجــب 
هــذا النــص الدســتوري ال ميكــن األخــذ بكثــر مــن 
ــم  ــالم , ث ــد االس ــف قواع ــا تخال ــة انه ــوده بحج بن
ــادئ  ــدأ مــن مب ــني مب ــازع ب كيــف ميكــن حــل التن
يف  الثوابــت  احــدى  مــع  يتعــارض  الدميقراطيــة 
ــة  ــاواة الكامل ــى املس ــة تعن ــالم ؟ فالدميقراطي االس
بــني البــرش مهــام كان اللــون أو الجنــس أو القوميــة 
ــع  ــدم م ــو يصط ــن وه ــل أو الدي ــة أو االص أو اللغ

ــني  ــاواة ب ــق باملس ــا يتعل ــة م ــالم وخاص ــت االس ثواب
ــات . ــوق والواجب ــل يف الحق ــرأة والرج امل

ويف نطــاق الحقــوق والحريــات العامــة جــاء يف 
ــي :  ــتور ماي ــن الدس ــادة 14 م امل

)) العراقيــون متســاوون أمــام القانــون دون متييــز 
ــة أو االصــل أو  ــس أو العــرق أو القومي بســبب الجن
اللــون أو الديــن أو املذهــب أو املعتقــد أو الــرأي ... 
ــة  ــدأ يدخــل ضمــن الحقــوق املدني .....(( وهــذا املب
والسياســية , وقــد وافقــت اللجنــة الدســتورية عــىل 
ــواردة يف  ــا وال ــن قبلن ــة م ــات املقدم ــب املقرتح أغل
البــاب الثــاين مــن الدســتور وهــي )) املــواد مــن 14-

46 (( إال أنــه جــرى تعديــل بعــض املقرتحــات بحجــة 
انهــا تخالــف االســالم .

ومــام يتعلــق بحريــة الديــن أو املعتقــد مــا جــاء 
يف املــادة 41 مــن الدســتور حيــث ورد مايــي : ) 
ــخصية  ــم الش ــزام بأحواله ــرار يف االلت ــون أح العراقي
حســب دياناتهــم أو مذاهبهــم أو معتقداتهــم أو 
اختياراتهــم وينظــم ذلــك بقانــون ( كــام جــاء يف 
املــادة 42 ايضــا مــا يــي : ) لــكل فــرد حريــة الفكــر 
والضمــر والعقيــدة (. كــام ورد يف املــادة 43 : )) اوال- 
اتبــاع كل ديــن أو مذهــب احــرار يف : أ- مامرســة 
ــا الشــعائر الحســينية . ب  ــة مبــا فيه الشــعائر الديني
– ادارة االوقــاف وشــؤونها ومؤسســاتها الدينيــة ، 
وينظــم ذلــك بقانــون . ثانيــا – تكفــل الدولــة حريــة 

ــا ( . ــة اماكنه ــادة وحامي العب
ــرة )  ــينية يف الفق ــعائر الحس ــىل الش ــص ع إن الن
أ ( ليــس لهــا مــرر ألن جميــع اتبــاع الديانــات 
مامرســة  يف  الدســتوري  الحــق  لهــم  واملذاهــب 

. شــعائرهم 
موقــف قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 111 

املعــدل  1969 لســنة 
إعتــر قانــون العقوبــات إن مــن بــني الجرائــم 
الشــعور  متــس  التــى  الجرائــم  هــي  االجتامعيــة 
الدينــي ) املــادة 372 ( واعترهــا جنحــة وليســت 
ــىل  ــد ع ــدة ال تزي ــس مل ــو الحب ــا ه ــة وعقابه جناي
ثــالث ســنوات أو بغرامــة ال تزيــد عــىل ثلثامئــة 

دينــار يف الحــاالت التاليــة وهــي :
1- مــن اعتــدى باحــدى طــرق العالنيــة عــىل 
معتقــد إلحــدى الطوائــف الدينيــة أو حقــر مــن 

. شــعائرها 
2- مــن تعمــد التشــويش عــىل إقامــة شــعائر 
ــي أو  ــامع دين ــل أو اجت ــىل حف ــة أو ع ــة ديني طائف

ــك . ــن ذل ــئ م ــة ش ــل إقام ــع أو تعطي ــد من تعم
ــاء  ــس بن ــوه أو دن ــف أو ش ــرب أو أتل ــن خ 3- م
معــدا ألقامــة شــعائر طائفــة دينيــة أو رمــزا أو شــيئا 

آخــر لــه حرمــة دينيــة .
ــة  ــن طائف ــا ع ــا مقدس ــرش كتاب ــع ون ــن طب 4- م
دينيــة اذا حــرف نصــه عمــدا تحريفــا يغــر مــن 
معنــاه أو اذا اســتخف بحكــم أو شــئ مــن تعاليمــه .

ــزا أو شــخصا هــو موضــع  ــا رم ــن أهــان علن 5- م
ــة . ــة ديني ــدى طائف ــد أو احــرتام ل ــس أو متجي تقدي

ــد  ــا بقص ــال ديني ــكا أو حف ــا نس ــد علن ــن قل 6- م
ــه . ــخرية من الس

ومــن الجرائــم االجتامعيــة ايضــا هــي انتهــاك 
حرمــة املــوىت والقبــور والتشــويش عــىل الجنائــز 
االعتــداء عــىل  (.ألن  املــواد 373 -375   ( واملآتــم 
القبــور واملســاس بحرمــة األمــوات أيــا كانــت ديانــة 
ــع  ــس باملجتم ــي مت ــم الت ــن الجرائ ــي م ــخص ه الش

. وباألديــان واملعتقــدات 
ــذي مل  ــي ال ــات العراق ــون العقوب ــب قان واىل جان

د . منذر الفضل*

التكملة يف صفحة 18 ..
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لن نغَرقإصالحّيون »للِقرْش«!

»للقــرش«  أو  للعظــم،  إصالحّيــون  هــم  كُلُّ
اإلصــالح،  مــع  كلّهــم   ... الشــعبّي  بتعبرنــا 
ــون  ــه ويطالب ــه ويتحّمســون ل ــه ويؤيدون يريدون
السياســّية  الطبقــة  أفــراد  بــه. واملعنــّي هنــا 
املتنّفــذة يف الســلطة، فلــم نســمع يومــاً أنَّ أحــداً 
منهــم، وزيــراً كان أم نائبــاً أم زعيــامً حزبّيــاً ، إنـّـه 
يناهــض اإلصــالح أو يتحّفــظ عليــه مبســتوى مــن 

املســتويات .

لكْن أي إصالح هم يريدون ويؤيدون ويتحمسون له ويطالبون به ؟

يف الواقــع هــم ال يكرتثــون مبعنــى اإلصــالح وشــكله ولونــه وحــدوده، 
ــالح،  ــاة اإلص ــه ُدع ــب ب ــذي يطال ــا ال ــط م ــرف بالضب ــم ال يع ــض منه والبع
وعليــه فــإنَّ اإلصــالح الــذي هــم معــه هــو أي يشء عــىل أن ال يقــرتب منهــم 
ــا  ــن م ــة. ليك ــص أو طــرف عامم ــة قمي ــم ردن دشداشــة أو ياق ــّس له وال مي
ــة  ــم املالي ــن امتيازاته ــة« م ــذ »ثلم ــرشط أاّل يأخ ــْن ب ــالح ، لك ــون اإلص يك

ــة . ــية واإلداري والسياس

اتّحــاد القــوى العراقيــة، عــىل ســبيل املثــال، اعــرتض منــذ يومــني عــىل قــرار 
ــارج  ــي خ ــرات الوطن ــاز املخاب ــد لجه ــس جدي ــني رئي ــة بتعي ــس الحكوم رئي
ســياقات املحاصصــة التــي هــي جوهــر املطالبــة باإلصــالح والشــعار الرئيــس 

ــة منــذ شــباط 2011 حتــى اليــوم . للحــركات االحتجاجيــة املتواصل

ال يعــرتض اتحــاد القــوى عــىل الرئيــس الجديــد للجهــاز ، ألنــه مــن فلــول 
نظــام صــدام أربــاب الســوابق اإلجراميــة الذيــن تزخــر بهــم أجهــزة الدولــة 
العليــا، وال ألنــه عديــم الكفــاءة وغــر آهــٍل للمنصــب ، وال ألنــه فاســد إداريــاً 
ــذي  ــم .. ال ــس منه ــه لي ــه ، ألن ــىل تعيين ــون ع ــم يعرتض ــالً .. إنه ــاً مث ومالي
منهــم هــو فقــط الجديــر باملنصــب حتــى لــو كان مــن أربــاب الســوابق ومــن 
الفاســدين ! وللحــّق هــذا ال يقتــرص عــىل اتحــاد القــوى وإمنــا يشــمل باقــي 

الــرشكاء 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« ويتعّهــد بخدمــة مانحيــه املنصــب 

وليــس خدمــة البــالد وأهــل البــالد .

ــالح  ــزم اإلص ــد »ح ــه يؤي ــر« بأن ــوى أن »يُذكّ ــاد الق ــَس اتح ــه مل ين يف بيان
ــر رئيــس الــوزراء »ببنــود االتفــاق الســيايس  املؤســي«، لكنــه اســتدرك ليذكّ
الــذي شــكّل حكومتــه والــذي منــح تحالــف القــوى العراقيــة حــّق الرتشــيح 
لشــغل هــذا املنصــب بقصــد تحقيــق التــوازن والتامثــل بــني مكّونــات الشــعب 
العراقــي مــن دون متييــز وإقصــاء« !  كــام إنــه مل يغفــل عــن أن يُعــّرج عــىل 
ــوزراء  ــس ال ــى مجل ــذي أعط ــاً( ال ــه )80/خامس ــتور يف مادت ــكام الدس »أح
وليــس رئيــس الــوزراء حــّق التوصيــة إىل مجلــس النــواب بتعيــني رئيــس جهــاز 
املخابــرات الوطنــي ، وهــو مــا أكدتــه املــادة )61/خامســاً/ ج( التــي أعطــت 
ــاًء  الحــّق الحــرصي ملجلــس النــواب باملوافقــة عــىل تعيــني رئيــس الجهــاز بن

عــىل اقــرتاح مجلــس الــوزراء« .

ــنني  ــرش س ــدى ع ــىل م ــة، فع ــك للغاي ــذات ُمضح ــر بال ــكالم األخ ــذا ال ه
ــا ورؤســاؤها وأعضاؤهــا ينتهكــون الدســتور  كانــت الحكومــات الســابقة كلّه
وأحكامــه مئــات املــّرات يف مياديــن عــّدة بينهــا ميــدان التعيينــات يف املناصب 
العليــا، ومنهــا باألخــص إشــغال املناصــب بالوكالــة لســنوات عديــدة متتاليــة، 
ومجلــس النــواب ال يعــرتض وال يتحّفــظ ، بــل كان يُصــادق عــىل الكثــر مــن 
الخــروق، ألّن القــوى املتحكّمــة باملجلــس مســتفيدة مــن هــذه الخــروق ماليــاً 

وسياســيا ً.

أمل أقْل إنّهم جميعاً إصالحيون »للقرش« .. لكْن يف ما َخّص غرَهم .

ألنــُه اليوَجــد بحــٌر حقيقــي وواســع ، يف 
منطقتنــا التــي نعيــُش فيهــا ، فأننــا نضطُر 
ــرة ،  ــرِة املُتوِف ــا إىل الُبح ــزل مِبَْركبن أن نن
ــا أن  ــو لن ــذي يحل ــا » ال ــٌح أن َمركََبن صحي
نُّســميِه ســفينة » ، ليــَس َقِويــاً كفايــًة وال 
ــة، بحيــث يســتطيع  ــاً بدرجــٍة ُمرِْضي َمتين
ُمقاومــة   ، فقــط   ، الذاتيــة  مبواصفاتــِه 

ــني  ــن يرتبصــون ب ــة الذي ــة القراصن ــة أو ُمواجه العواِصــف العاتي
الحــني والحــني . 

ــفينٍة  ــع س ــازة ، م ــات ُممت ــُه عالق ــأن ل ــول ب ــان يق إال أن الّرب
كبــرة وقويــة ، وأن تلــك الســفينة ، لــن تـَـَدع مركبنــا يتعــرَض إىل 
َمخاِطــر ُمميتــة ، بــل أن الّربــان يّدعــي ، أحيانــاً ، عندمــا يتّحَمس، 
بــأن ســفناً عمالقــة وطّــرادات وحامــالت طائــرات ، يف املحيطــات 
ــا ، وأن  ــَدْت إســتعدادها ، للتعــاون والتنســيق، معن والبحــار ، أبْ
مركبنــا ســوف يتحــول يف القريــب العاجــل ، إىل ســفينٍة عظيمــة ، 

متخــر عبــاب أعــايل البحــار واملحيطــات ! .

.....................

ــم  ــزٍء ُمِه ــاُد وُمســاعديهام ، بُج ــاُن والّصي ــرّصََف الّرب لطاملــا .. ت
مــن واردات بيــع الســمك ، لصالحهــم ، وكذلــك إحتكارهــم 
ــة النــاس املتواجديــن عــىل  ــارة وغالبي ــار .. ولكــن البح للكافي
ــا  ــون عــىل م ــم يحصل ــا ، ألنه ــٍد م ــوا راضــنَي إىل ّح املركــب ، كان
يُلّبــي إحتياجاتهــم ، بــل وحتــى الحصــول عــىل بعــض الكامليــات 
ــوقُه  ــاً وس ــمك مطلوب ــني كان الس ــدث ، ح ــك يح أيضــاً ، كان ذل
رائِجــة وأســعارُه ُمرتفعــة ، لكــن األحــوال تّقلبــْت ومل يُعــد اإلقبال 
عــىل الســمك كبــرا ، فأنخفضــْت أســعاره ، وألن الّربــان والّصيــاد، 
ــة ،  ــل معقول ــرا ببدائِ ــة ، ومل يُّفِك ــورٍة حاذق ــة بص ــرا الّدف مل يُدي
ــاِكل  ــأن املش ــة .. ف ــر الزائِف ــوال واملظاِه ــس األم ــا بتكدي وإلتهي

ــوم .  ــاً بعــد ي ــرْت عــىل املركــب ، وتفاقمــْت يوم ظه

ولِلَحــق .. فــأن معظــم النــاس املســافرين عــىل املركَــب ، 
ــْت إليــِه األوضــاع ،  يتحملــون جــزءاً ُمهــاِمً مــن مســؤولية مــا آلَ

بســكوتهم املُزمــن ، عــىل كيفيــة إدارة املركــب ، ووجهتــه . 

ــة .. فــأن قــوارب النجــاة كُلهــا مملوكــة  ومــام يزيــد الطــني بّل
ــة ال  ــْت كارث ــأذا حصل ــاد وبعــض مســاعديهام .. ف ــان والّصي للّرب
ــم أي  ــب ، فأنه ــَرق املرك ــامالت َغ ــْت إحت ــه ، وإقرتبَ ــاَمح الل س
ــون  ــينجون ، ويرتك ــم ، س ــة به ــلّة املحيط ــاد والُش ــان والّصي الّرب

ــول .  ــم املجه ــة ملصره البقي

....................

ــك  ــُن ال منتل ــل ، فنح ــة بالكاِم ــاله ُمخَتلَق ــة أع ــاً .. القص طبع
بحــراً وال بُحــرة وال مراِكــب أو ســفن ، ومــا ُدمنــا عــىل الياِبســة، 
ــزالزل وال العواصــف واألعاصــر وغرهــا  ــا ال ــا ال تُصيبه ومنطقتن

ــن نغــرَق ! .  ــا ل ــة .. فأنن مــن الكــوارث الطبيعي

أمني يونسعدنان حسني

املنتدى الدميقراطي العراقي العدد )47( حزيران 2016
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املنظمة الدولية للهجرة : النزوح يف العراق يتخطى 3.4 مليون

حــددت أحــدث مصفوفــة لتتبــع النــزوح التابعــة للمنظمــة الدوليــة للهجــرة يف العــراق 3,418,332 عراقــي نــازح داخليــاً )569,772 
أرسة( ، مــن 1 كانــون الثــاين عــام 2014 و حتــى 31 آذار 2016 .

آخــذاً يف االعتبــار املعلومــات املتاحــة ومنهجيــة مصفوفــة تتبــع النازحــني. رفــع الفريــق القطــري لأمــم املتحــدة االرقــام املســتخدمة 
ألغــراض التخطيــط لأســتجابة االنســانية مــن 3.3 مليــون اىل 3.4 مليــون فــرداً نــازح داخليــاً .

تــم مــا بــني 2 و31 آذار عــام 2016 تســجيل زيــادة يف النــزوح يف محافظتــي األنبــار )48,378 فــرداً( وصــالح الديــن )23,718 فــرداً( 
بســبب العمليــات العســكرية الجاريــة .

وإعتبــاراً مــن 31 آذار 2016 فــإن مجمــل الســكان النازحــني املبلــغ عنهــم هــم مــن مثانيــة مــن محافظــات العــراق الثامنيــة عــرش 
ــوى )33% أو 1,125,414( . ــرداً( و نين ــار )43% أو 1,486,866 ف ــي األنب ــن محافظت ــل م ــم يف األص ومعظمه

وتبــني التقاريــر أن األنبــار تشــهد حاليــاً تحــركات ســكانية متعــددة بســبب الــرصاع املســتمر ، مبــا يف ذلــك قضــاء هيــت. وقــد لُوِحــظ 
تدفــق متكــرر للنازحــني مــن هيــت اىل الرمــادي حيــث تــم تحديــد أكــر مــن 30,000 فــردا نــازح يف شــهري آذار و نيســان. وأدى هــذا 

الوضــع املتــأزم اىل إزديــاد النــزوح الداخــي الــذي يؤثــر عــىل بعــض املناطــق يف قضــاء الرمــادي .

ومنــذ بدايــة شــهر آذار ، حــددت مصفوفــة تتبــع النــزوح يف محافظــة األنبــار حــوايل 71,000 عائــد )11,800 أرسة( والذيــن عــادوا اىل 
مناطــق ســكناهم املعتــادة يف قضــاء الرمــادي مــن داخــل وخــارج محافظــة األنبــا ر .

ــة الوضــع العــام  ــة للهجــرة مراقب ــني 11و 16 نيســان ، وســتواصل املنظمــة الدولي ــا ب ــرداً )1,121 أرسة( منهــم عــادوا م إن 6,726 ف
ــار عــن كثــب . ــن يف الرمــادي واألنب وأعــداد النازحــني والعائدي

نــزح 2,538 فــرداً )489 عائلــة( مــن قــرى واقعــة يف جنــوب غــرب مخمــور يف محافظــة نينــوى يف 26 آذار وحتــى 18 نيســان ، وهــذا 
النــزوح االول الــذي تــم رصــده منــذ بــدء العمليــات العســكرية لتحريــر املوصــل والقــرى املجــاورة .

أوردت التقاريــر إن مــا مجموعــه 553,104 فــرداً عــادوا اىل مواطنهــم االصليــة يف ارجــاء العــراق ، وكانــت محافظــة صــالح الديــن هــي 
االعــىل بــني العائديــن بعــودة 262,074 فــرداً ، وذكــرت التقاريــر مــن نينــوى وديــاىل عــودة اعــداد كبــرة )131,766 و 118,404 عــىل 

التــوايل( بســبب تحســن االوضــاع االمنيــة بصــورة رئيســية .

ــغ بســبب النــزوح االخــر  ــة للهجــرة قلقــة بشــكل بال ــة للهجــرة »املنظمــة الدولي ــر فايــس رئيــس املنظمــة الدولي قــال تومــاس لوث
والقائــم يف ارجــاء العــراق بوجــود 3.4 مليــون شــخص عراقــي نــازح االن ونفــاذ املــوارد االنســانية فــإن الحاجــة اىل مــوارد اضافيــة اصبحت 
ملحــة ملســاعدة النازحــني العراقيــني حيــث أُجــر الكثــر منهــم عــىل مغــادرة منزلــه حــال اشــعارهم بذلــك ، لهــذا فهــم بحاجــة اىل دعــم 
ــرشكاء يف املجــال االنســاين والســلطات  ــم املتحــدة القطــري وال ــق االم ــع فري ــا م ــة للهجــرة تعاونه ــة الدولي شــامل ، ســتواصل املنظم

الحكوميــة وجهاتنــا املانحــة ملســاعدة الســكان النازحــني يف عمــوم البلــد« .

ــات  ــة للهجــرة ولوحــة املعلوم ــزوح التابعــة للمنظمــة الدولي ــع الن ــة تتب ــات مصفوف ــة بيان ــكان اإلطــالع عــىل أحــدث مجموع باالم
http://iomiraq.net/dtm- : والخارطــة الديناميــة للنازحــني باإلضافــة إىل منشــورات أخــرى ملصفوفــة تتبــع النــزوح عــىل املوقــع التــايل

. page

قامــت املنظمــة الدوليــة للهجــرة بالتنســيق مــع فريــق االمــم املتحــدة القطــري بتطويــر حزمــة املعلومــات ملصفوفــة تتبــع النــزوح 
وذلــك لتقديــم تحديثــا شــامال حــول أوضــاع النازحــني يف العــراق ، حيــث تــم متويــل مصفوفــة تتبــع النــزوح مــن ِقبــل مكتــب الســكان 

والالجئــني والهجــرة يف وزارة الخارجيــة االمريكيــة .

املنتدى الدميقراطي العراقي العدد )47( حزيران 2016
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ســكناهم وتأمــني الخدمــات الرضوريــة لهــم .
4 - وضــع حــد للمتاجــرة مبعونــات ومســاعدات النازحــني 
هــذه  عــىل  تجــاوزو  الذيــن  الفاســدين  ومحاكمــة 

الحقــوق . 
5 - نطالــب املجتمــع الــدويل ومنظــامت االغاثــة الدوليــة 
ــة  ــة واالخالقي ــانية والقانوني ــؤوليتهم االنس ــل مس بتحم

العــادة اعــامر املــدن واملناطــق املتــرضرة .

                     منتدى منظامت حقوق االنسان العراقية 
2016/6/10                                     

املوقعون :

 1 - الجمعية العراقية لحقوق االسان / بغداد
2 - منظمة حمورايب لحقوق االنسان 
3 - جمعية املواطنة لحقوق االنسان 

4 - الجمعية العراقية لحقوق االنسان / امريكا 
5 - املرصد السومري لحقوق االنسان هولندا 

ــب يف  ــات واملذاه ــاع الديان ــن اتب ــاع ع ــة الدف 6 - هيئ
ــل  ــدا - اربي ــراق/ هولن الع

7 - منظمــة الدفــاع عــن حقــوق االنســان / املانيــا – 
اومريــك

8 - جمعية الرافدين لحقوق االنسان يف العراق 
9 - منظمة راستي لحقوق االنسان / العراق 
10 - الجمعية العراقية للمتقاعدين / بغداد

11 - رابطة مدريب حقوق االنسان / بغداد

ــا ، وجــاء فــراره بعــد سلســلة مــن الهجــامت  ــدا فيه راعــي لهــذه الكنيســة بعــد ان بقــي وحي
التــي اســتهدفتهم بالــذات يف ترشيــن األول / اكتوبــر 2004 ، وجــاءت هجمــة داعــش عــام 2014 
لتفــرغ املوصــل وقصباتهــا جميعــا مــن الســكان املســيحيني الذيــن توطنــوا املوصــل وانحائهــا منــذ 

االف الســنني ! .
وأخــرا، يقــال جــاء تدمــر الكنيســة بالكامــل عــىل يــد تنظيــم داعــش ، اذ تناقلــت اخبار شــبكة 
)روداو( مــع مــا رواه شــهود عيــان وتكذيــب آخريــن لــه أن »عنــارص داعــش أقدمــوا عــىل إخــالء 
منــازل املواطنــني القريبــة مــن كنيســة الســاعة التــي تقــع يف منطقــة الســاعة وقامــوا بتفخيخهــا 
ــد أن كان  ــل بع ــكل كام ــة بش ــر الكنيس ــش بتفج ــن داع ــارص م ــت عن ــب وقام ــن كل الجوان م
االمــر قــد انتهــى مــن تفجــر الســاعة التــي تقــع يف أعــىل الكنيســة يف الثــاين مــن شــهر شــباط 
/ فرايــر 2015، وبعــد أن تــّم نهــب كافــة محتوياتهــا«  ، وكانــت هــذه الكنيســة، ملجــأ ألهــايل 
املوصــل حيــث يقصدهــا الــزّوار للتــرّك بـــ »مريــم العــذراء« التــي يّطلــق عليهــا األهــايل اســم »أم 

األعجوبــة«. وتنفــي اطــراف اخــرى هــذا الخــر كلــه ، وان الكنيســة مل تــزل موجــودة .. 
عــي ايــة حــال ، خــرت املوصــل يف هــذه الهجمــة الربريــة املنظمــة ، الكثــر مــن معاملهــا 
ــد مــن  ــذ ، ســنتني العدي ــل ومن ــة الزاخــرة، كــام خــرت مــن قب ــة والديني ــة والتاريخي املعامري
املعــامل الحضاريــة والجوامــع والكنائــس واالديــرة والبوابــات واالســوار واآلثــار واملنحوتــات 

ــدا. ــي ال تقــدر بثمــن اب واللقــى الت

تكملة كنيسة الساعة لالباء الدومينيكان ... تكملة بيان مرور عاميني عىل غزو ...

أو يهــدره دون شــعور باملســؤولية ، حــني نفــد صــر 
املحتشــدين اقتحمــوا املنطقــة الخــرضاء ، لكنهــم ظلّــوا يف 
واقــع األمــر بــال قيــادة ، هتفــوا وعــّروا عــن مشــاعرهم 
ــواب ،  ــس الن ــكات مجل ــض ممتل ــوا ببع ــة وعبث الحقيقي
وانتقمــوا ممــن صادفوهــم وهشــموا بعــض ســياراتهم ، 
لكــن املســألة عــادت إىل املربــع األول أو نقطــة الصفــر، 
ــه ملــدة شــهرين ،  ــن اعتكاف ألن “قائدهــم” الفعــي أعل
بــل ســمعوا عنــه أنــه غــادر إىل طهــران ، وظــل الجمهــور 
حائــراً مثلــام يغيــب مايســرتو فرقــة موســيقية ، فيأخــذ 
كل يعــزف مبفــرده وعــىل هــواه ، وتلــك احــدى مفارقــات 

ــة . ــة العراقي السياس
 وال يقــع اللــوم والنقــد عــىل “الزعامــات” و”النخــب” 
السياســية والدينيــة وحدهــا ، وإن كانــت هــي املســؤولة 
األساســية يف كل هــذا الخــراب الــذي حــلَّ بالعــراق، 
ــده  ــبب تأيي ــه بس ــاً من ــل بعض ــور يتحم ــن الجمه ولك
األعمــى واختيــاره نخبــاً طائفيــة وفاســدة وغــر مؤهلــة .

وحسبام يقول الجواهري الكبر :

 أفأمة هذي التي َهُزلَت
                          وتناثرت فكأنها أمُم

يسطو عىل صنم بها صنٌم
  ويغار من علم بها علُم
ويساومون عىل شعوبهُم  أعدى الخصوُم كأنّهم 
حكّموا

أأبا مهّند رشُّ من حكموا
ما كان لوال ذلُّ من ُحِكموا

 ماذا عىل الراعي إذا اغتصبت
 عنٌز ومل تتمرّد الغنُم

*drshaban21@hotmail.com

 مذهــب اســالمي عــىل شــخص غــر مســلم كــام هــو معمــول بــه اآلن ؟ ونتســاءل أيضــا كــم قــايض 
أو قاضيــة مــن األيزيديــني يشــغلون منصــب القضــاء يف العــراق اليــوم أو أي منصــب وظيفــي رفيــع ؟ 
ال يكفــي أن ينــص الدســتور عــىل التعدديــة الدينيــة يف العــراق وامنــا يجــب أن يطبــق مــا فيــه عــىل 
أرض الواقــع وأن تكــون هنــاك حاميــة حقيقيــة لحقــوق جميــع اتبــاع الديانــات واملذاهــب واىل أماكــن 

عباداتهــم ومراقدهــم املقدســة واحــرتام شــعائرهم وتعاليمهــم الدينيــة .
ــت يف وادي  ــي قام ــة الت ــارات العظيم ــاد الحض ــم أحف ــة - وه ــة املندائي ــة الصابئ ــق طائف ــام لح ك
ــيام يف  ــم الس ــعة ضده ــم بش ــون جرائ ــون واملتطرف ــب األرهابي ــم وأرتك ــاكات لحقوقه ــن - إنته الرافدي
مناطــق بغــداد مــام أضطــر كثــر مــن العوائــل اىل الهجــرة مــن بغــداد اىل دول الجــوار واىل كوردســتان 
ــة  ــة يف لجن ــة املندائي ــن الصابئ ــل ع ــاركة ممث ــن مش ــم م ــىل الرغ ــم ، وع ــا له ــالذا أمن ــارت م ــي ص الت
ــع إال  ــوق املتســاوية للجمي ــة وبالحق ــة واملذهبي ــة الديني ــتور بالتعددي ــرتاف الدس ــة الدســتور واع كتاب
ــال يف  ــا مث ــر مــن املجــاالت منه ــي يف كث ــز الدين ــون مــن التميي ــون يعان ــا يزال ــني م ــة املندائي إن الصابئ
مجــال الوظيفــة العامــة ، لقــد أجــر العديــد مــن الصابئــة عــىل اعتنــاق االســالم بفعــل التهديــد ، وجــرى 
تكفرهــم مــن قبــل التكفريــني واألرهابيــني واملتطرفــني مــن املســلمني وتعرضــوا اىل القتــل عــىل الهويــة 
يف الفلوجــة ويف البــرصة والنارصيــة وبغــداد ومناطــق مختلفــة مــام يهــدد هــذه الطائفــة بالــزوال بســبب 
هــذه الجرائــم التــي ترتكــب أمــام ســكوت العــامل وصمــت غــر مــرر مــن جميــع األطــراف ، وتقــع عــىل 
الحكومــة العراقيــة مســؤولية حاميتهــم واحــرتام حقوقهــم الدينيــة وغــر الدينيــة ومنهــا رضورة حاميــة 
لغتهــم اآلراميــة القدميــة ، كــام يقــع عــىل املرجعيــات الدينيــة االســالمية واجــب تنويــر النــاس بــرضورة 
ــم ســفك دمائهــم  ــات واملعتقــدات األخــرى مــن غــر املســلمني وتحري ــاع الديان احــرتام حقــوق كل اتب

ونهــب اموالهــم . . 
أمــا اليهــود العراقيــون الذيــن مل يبــق منهــم يف العــراق إال أعــدادا محــدودة ال تتجــاوز أصابــع اليــد 
بســبب سياســات األنظمــة الســابقة ضدهــم فقــد بقيــت أموالهــم املنقولــة وغــر املنقولة مجمدة حســب 
القوانــني العراقيــة الصــادرة منــذ العهــد امللــي , فضــال عــن اســقاط الجنســية العراقيــة عنهــم ألســباب 
دينيــة , وهــذه أعــامل باطلــة تخالــف جميــع الوثائــق الدوليــة , وحتــى الدســتور العراقــي لعــام 2005 مل 
ينصفهــم بالرغــم مــن إنــه ينــص يف املــادة 18 منــه عــىل 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 
ــزم  ــوف بح ــن والوق ــن التكفري ــراق م ــر الع ــاب وتطه ــة األره ــدال ومحارب ــطية واألعت ــاعة الوس وإش
ضــد االســالميني املتطرفــني ســواء مــن الســنة والشــيعة ، وســحب جميــع قطــع الســالح مــن األشــخاص 
ــع  ــكرية ومن ــة والعس ــة األمني ــات الدول ــا مبؤسس ــة وحرصه ــة املنظم ــات الجرمي ــيات وعصاب وامليليش
تشــكيل أو إســتمرار املليشــيات وإعــادة النظــر يف املناهــج الدراســية وبــرضورة تفعيــل الدســتور واحــرتام 
حقــوق االنســان وتعويــض املترضريــن ومحاســبة املســوؤلني عــن هــذه الجرائــم ونــرش ثقافــة الســالم 

والحــوار بــدال مــن ثقافــة التطــرف والكراهيــة .
ويف هــذا الســياق نعتقــد بــأن أماكــن العبــادة املقدســة ال يجــوز أن تكــون مصــدرا للفتنــة والتحريــض 
ــام  ــي اذا ق ــز دين ــة ألي رم ــراق ، وال حصان ــن الع ــة م ــق مختلف ــل يف مناط ــام يحص ــرف ك ــرش التط ون
بتحويــل األماكــن املقدســة اىل مقــرات للخطــب الســاخنة التحريضيــة ومحــالت للعمــل الســيايس وخــزن 
الســالح وأماكــن لتقييــد الحريــة ، وهــو مســؤول جنائيــا ومدنيــا عــن أفعالــه ، ومــع األســف فقــد مــارس 
هــذا الســلوك جانــب مــن الســنة وجانــب مــن الشــيعة أيضــا وهــو مــا يــرض باملصلحــة الوطنيــة العليــا 
, ومــا تــزال هنــاك العديــد مــن مواقــع االنرتنيــت تنــرش األحقــاد والتطــرف وتحــرض عــىل الثــأر 
ــا  ــة وهــذا م ــدة عــن املحاســبة القانوني ــة وهــي بعي ــم االرهابي ــام وتشــجع عــىل الجرائ واالنتق

يشــجعها عــىل هــذا النهــج االجرامــي مــادام املســؤولون عــن إدارتهــا بعيديــن عــن العقــاب .

*alfadhal@hotmail.com                                     
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واســتخدامه، وينبغــي 
إليهــا  تخضــع  أن 
املرجعيــات  جميــع 
دينيــة أو طائفيــة أو 
ــة أو عشــائرية أو  إثني
إداريــة أو مناطقية أو 
ــك ، وتاســعها  ــر ذل غ
ترفــض  األحــزاب  أن 

أيــة رقابــة مــن الدولــة ، وأعاملهــا ال تــزال 
ــون  ــة وال يوجــد قان ــة ، وهــي غــر قانوني رّسي
لأحــزاب عــىل الرغــم مــن عرضــه عــىل الرملــان 
ومناقشــته ، لكنــه مل يتــم إقــراره ، ومتانــع 
األحــزاب والجامعــات السياســية الكشــف عــن 
عــدد أعضائهــا وبــدالت اشــرتاكاتهم ومــوارد 
ــل  ــادر التموي ــرصف ومص ــجالّت ال ــا وس متويله
واملســاعدات والهبــات ، وغــر ذلــك ، وبالطبــع 
كان هــذا البــاب تدخــل مــن خاللــه األذرع 
بأجنداتهــا   ، اإلقليميــة والدوليــة   ، األجنبيــة 
املعروفــة ، وهــو بــاب آخــر للفســاد املــايل 
واإلداري ، مبــا يشــمل أحيانــاً بعــض الواجهــات 
اإلعالميــة واملدنيــة ، وكان بــول برميــر قــد 
كشــف يف كتابــه “عــامل قضيتــه يف العــراق”، 
أنــه وّزع 780 مليــون دوالر عــىل منظــامت 
تجمــع مــدين وجهــات إعالميــة ، وعارشهــا 
واإلداري،  بالســيايس  الدينــي  اندغــام  هــو 
ــا،  ــا بينه ــاً م ــدود أحيان ــة والح ــاع البوصل وضي
ــن شــيعية  ــة وتحــت عناوي ــات الديني فالجامع
ــني  ــيعي أو الس ــف الش ــم الوق ــنية ، باس أو س
تتلقــى بعــض الهبــات والترعــات 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 
ــة أو  ــراق بصــورة مرشوع ــن خــارج الع ــأيت م ت
غــر مرشوعــة ، فضــالً عــن أن ال أحــد يعــرف 
كيفيــة التــرصّف بهــا ، األمــر الــذي يقتــي 
وآليــات  الدولــة  لقوانــني  أنظمتهــا  إخضــاع 
عملهــا ورقابتهــا ونظامهــا املحاســبي والرضيبي. 
ــكاد  ــور ي ــذه األم ــل ه ــن مث ــث ع وإن الحدي
ــاً  ــه ، إْذ غالب ــكوت عن ــوراً أو مس ــون محظ يك
مــا يحيــط بعــض رجــال الّديــن أنفســهم بهالــة 
ــني أو  ــش املؤمن ــن جي ــاع م ــر أتب ــية ع وقدس
املريديــن الذيــن يتــم توجيههــم أحيانــاً بدوافــع 
وذلــك   ، مبــارشة  غــر  أو  مبــارشة  سياســية 
للحفــاظ عــىل املصالــح واالمتيــازات ، وإذا كان 
ــن االنخــراط يف السياســة  مــن حــق رجــل الدي
أو يف إدارة الدولــة بوصفــه مواطنــاً لــه حقــوق 
وواجبــات ، فإنــه ينبغــي يف الوقــت نفســه 
ــل  ــه مث ــه ، ألن ــية عن ــزع القدس ــاءلته ون مس
ــن أن  ــام ميك ــب ، ك ــن أن يصي ــيايس ميك كل س
يخطــىء وقــد يرتكــب أو يتالعــب باملــال العــام 
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ــوال  ــعبي ط ــراك ش ــن ح ــل م ــا حص ــل م ه
الســنوات املمتــدة مــن العــام  2011 وخصوصــاً 
منــذ يوليــو )متــوز( العــام 2015  واســتمراراً من 
نــزول حشــود شــعبية إىل الشــوارع والســاحات 
ــي،  ــان العراق ــام الرمل ــة، وصــوالً إىل اقتح العام
هــو بدايــة صحــوة ومراجعــة ونقــد ، أم مجــرد 
فــورة ومــداورة واحتجــاج ؟ قــد يرقــى وقــد ال 
ــح  ــاك كواب ــت هن ــال زال ــر ، ف ــى إىل التغي يرق
ــر إرادة  ــدم توّف ــا ع ــه ، أوله ــول دون ــرة تح كث
سياســية موّحــدة ونظــرة شــاملة للتغيــر، وليس 
ــّدم  ــدر التق ــر ، بق ــن التغي ــث ع ــم الحدي امله
ــه بتــدّرج  ــة والــرشوع ب نحــوه بخطــوات عملي
ــّدد ،  ــج مح ــح وبرنام ــرشوع واض ــار م ويف إط
ومــن مظاهــر غيــاب الرؤيــة املشــرتكة للتغيــر 
انقســام الرملــان مــا بــني مــواالة ومعارضــة، 
انتقــاالت  عــن  ، فضــالً  واتهامــات  وطعــون 
رسيعــة وحــادة بــني الفريقــني ، وثانيهــا ضعــف 
النخــب الفكريــة والثقافيــة ، وهــي التــي دامئــاً 
يعــّول عليهــا يف أي عمليــة تغيــر أو تحــّول، فإذا 
كانــت النخــب هــي ذاتهــا تعــاين مــن الهشاشــة 
ــن  ــي، فم ــيايس والدين ــة للس ــواء والتبعي والخ
ســيعلّق الجــرس كــام يُقــال؟ ومــن ســيقود 
ــر  ــى عرضــة لتأث ــي تبق ــة، الت ــوع املحتّج الجم
ــا ذات اليمــني  ــي ميكــن أن تتقاذفه األهــواء الت
ــاه  ــرضورة يف االتج ــس بال ــامل ، ولي وذات الش
ــات  ــر بخيب ــت الجامه ــد أصيب ــح ، وق الصحي
ومــداورات  مســاومات  نتيجــة  كثــرة  أمــل 
ــة  ــه التجرب ــف عن ــا تكش ــو م ــاورات ، وه ومن
التاريخيــة ، وثالثهــا انســياق الجمهــور وراء 
ــم فيهــا قــوى دينيــة يف  شــعارات عامــة ، تتحكّ
ــدح  ــوم بالق ــك الي ــي متس ــي الت ــب ، وه الغال
يُقــال ، يف ظــّل تــوازن القــوى  املعــالّ كــام 
الراهــن ، والجمهــور ال يشــبه إالّ نفســه، ويبقــى 
هــو ذاتــه ويكــّرر اندفاعاتــه ، امتــداداً لعقليــة 
ســائدة وثقافــة متحكّمــة ، الجمهــور هــو الــذي 
هتــف للحــزب الشــيوعي يف العــام 1959وهــو 
الــذي حمــل ســيارة صــدام حســني  نفســه 
عــىل الــرؤوس يف أواســط الســبعينات ومــا 
ــي  ــل األرض الت ــذي يقّب ــه ال ــو ذات ــا، ه بعده
يقــف عليهــا الســيد مقتــدى الصــدر، تــرّكاً 
بــه وطلبــاً للشــفاعة يف اليــوم اآلخــر، ومــع 
ــة ،  ــّرة ، متحّول ــور متغ ــيكولوجّية الجمه أن س
ــن  ــن م ــان ، لك ــن األحي ــر م ــة يف الكث ومتقلّب
بيــده الســلطة أو قريبــاً منهــا، هــو الــذي 
يؤثــر فيــه ويتالعــب مبشــاعره، فيندفــع أحيانــاً 
بشــكل أعمــى ، ورابعهــا أن القــوى التــي لديهــا 
ــر بعــرص املداخــن  القــدرة عــىل التحشــيد تذكّ
ــال  ــن النض ــدالً م ــة ، فب ــورة الصناعي ــان الث إب
مــن أجــل وضــع حــّد لالســتغالل وقيــام نظــام 
جديــد يوّفــر العدالــة االجتامعيــة، كان التوّجــه 
الجديــدة  املكائــن  وتدمــر  اآلالت  لتحطيــم 
التــي اســتعاضت عــن العــامل واســتغنت عنهــم 

بالتحــّول التكنولوجــي ، وأصحــاب الحشــود 
ــس  ــة لي ــرات املليوني ــوم والتظاه ــة الي البرشي
ــدون  ــم بعي ــة ، وه ــاء دول ــج بن ــم برنام لديه
كل البعــد عــن مفهــوم الدولــة ، طاملــا ميتثلــون 
ــية  ــة وقدس ــة ، برتاتبي ــوق الدول ــات ف ملرجعي
ــور  ــق األم ــا ، خصوصــاً حــني تضي ال حــدود له
ــة ال  ــها أن الطائفي ــئلة ، وخامس ــم األس وتتزاح
تــزال تــرضب أطنابهــا يف طــول البــالد وعرضهــا، 
ــرٌد  ــاً : ك ــداً قومي ــاً بُع ــرصاع أحيان ــذ ال وإْن اتخ
وتركــامن ، كــرٌد وعــرب )مثــال تلـــعفر وكركــوك 
وأخــراً طوزخورماتــو، إضافــة إىل بعــض مناطــق 
ديــاىل ، خانقــني ومنــديل وغرهــا(، مــاّم تُســمى 
ــامدة 140  ــاً لل ــا، وفق ــازع عليه ــق املتن باملناط
ــرصاع  ــع ال ــل م ــه يتداخ ــتور، إالّ أن ــن الدس م
الطائفــي، وهــذان العامــالن كانــا األســاس الذي 
تــم زرعــه يف الدســتور الدائــم لعــام 2005 
ــة  ــة ـ اإلثني اســتناداً لنظــام املحاصصــة الطائفي
والتقاســم الوظيفــي الــذي عرفتــه الخريطــة 
ــام 2003  ــراق الع ــالل الع ــد احت ــية بع السياس
يف مجلــس الحكــم االنتقــايل والحكومــات التــي 
أعقبتــه ، وسادســها أن الفســاد الــذي ينخــر 
ــة ابتلــت بــه جميــع الكتــل، وعليهــا أوالً  الدول
وقبــل كل يشء تقديــم كشــف حســاب عــن 
أعضائهــا ، فالفســاد هــو الفســاد ، ســواء جــاء 
مــن رجــل الديــن أو من العلــامين ، ومــن اليمني 
ــك إْذ يرتفــع  ــام هــو مــن اليســار، وال يغرنّ مثل
ــن  ــاد ، ولك ــن الفس ــض ع ــب البع ــوم صخ الي
ــاً مــن منبعــه ، وهــل  ــد يكــون قريب موقعــه ق
ــى،  ــون يف مبغ ــني تك ــرآن ح ــراءة الق ــي ق يكف
لتدلّــل عــىل طهرانيتــك وإميانــك وتعّففــك ؟ 
وســابعها أن إرادة النــواب بشــكل عــام ُمســتلبه 
لصالــح رؤوســاء الكتــل ، وبعضهــم لصالــح 
القــادة الدينيــني ، الذيــن ال يعلــو عــىل قرارهــم 
يشء، ولهــم ســلطة مطلقــة، أبويــة وبعضهــا 
العقالنيــة  عــن  الحديــث  وســيصبح  ورايث، 
واملدنيــة والحداثــة والدميقراطيــة، مجــرد رضب 
ــون. مــن الخــداع والدجــل واللعــب عــىل الذق

وثامنهــا أن اإلرهــاب تهمــة ال يســلم منهــا 
ــن  ــاىل، م ــرى يف دي ــا ج ــظ م ــع، ولنالح الجمي
ــا  ــك م ــادل، وكذل ــر متب ــف وتفج ــل وخط قت
إىل  إضافــة  مؤخــراً،  حصــل يف طوزخورماتــو 
ــإن داء  ــذا، ف ــة ، وهك ــداد الدامي ــرات بغ انفج
اإلرهــاب ابتــىل بــه الجميــع، وإن بدرجــات 
متفاوتــة ، لكــن مســؤولية القــوى النافــذة هــي 
األســاس ، واإلرهــاب هــو الوجــه اآلخر للفســاد، 
ــود  ــع وج ــتقيم م ــر ال يس ــالح أو تغي وأي إص
ميليشــيات وحمــل واســتخدام الســالح خــارج 
نطــاق الدولــة، التــي لهــا الحــق وحدهــا يف 
اســتخدامه وفقــاً للقانــون ، وســواء أكان األمــر 
ــاب  ــة اإلره ــاً أو مواجه ــة داعش ــم مكافح بزع
ــة  ــن الدول ــا ، لك ــات واختصاصاته أم الفيدرالي
وحدهــا ينبغــي أن تكــون مســؤولة عن الســالح 

د. عبدالحسني شعبان *
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شــكرا جزيــال للصديــق العزيــز االســتاذ عــي عبــد االمــر عجــام ارســاله رســالته املختــرصة 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 الالتــني ، أو كنيســة اآلبــاء الدومنيــكان 
التــي بنيــت يف املوصــل مــن قبــل البعثــة الدومنيكانيــة الفرنســية ابــان القــرن التاســع عــرش ، وهــي تعــرف ايضــا بـــ 
كنيســة الســاعة ، حســب التســمية الشــعبية ، اذ متيزهــا الســاعة الدقاقــة القدميــة .. وتضــم الكنيســة ومدرســة االبــاء 
الدومنيــكان التــي تخرجــت فيهــا اجيــال مــن املبدعــني مســيحيني ومســلمني ، فضــال عــن مكتبتهــا الرائعــة التــي احتــوت 
ــة  ــني يف بعث ــوايت ات ــات الل ــات الدومنيكاني ــة والفرنســية، ولقــد كانــت الراهب ــة والعربي عــىل نفائــس الكتــب بالرياني

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 العلــامء واملؤرخــني ومنهــم الدكتــور املــؤرخ الشــهر االب فييــه الــذي كتــب جــّل 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 عــرش ، ولقــد قــام تنظيــم داعــش بتفخيخهــا وتدمرهــا بالكامــل يف يــوم 25 أبريــل / نيســان ســنة 2016 .
ــاء  ــا لآلب ــا وخدمي ــا وروحي ــزا ديني ــرا ومرك ــون مق ــان 1866، يك تك ــل / نيس ــه يف 9 أبري ــدء ب ــّم الب ــد ت ــا ق ــة وملحاقاته ــذه الكنيس ــاء ه كان بن
الدومنيــكان يف مدينــة املوصــل ، وكان ان اســتغرق بناؤهــا ســت ســنوات، اذ تــم افتتاحهــا يف يــوم 4 آب/ اغســطس 1873 ، وحــرض االحتفــال بذلــك 
القاصــد الكاثوليــي البابــوي نيقــوال الكبــويش وكل مــن مطــراين الكنيســة الريانيــة الكاثوليكيــة بهنــام بنــي والكنيســة الكلدانيــة عبديشــوع خيــاط ، 
وكان برجهــا الشــهر املميــز بشــكله الهنــديس ، فقــد اكتمــل بنــاؤه يف شــهر متــوز / يوليــو 1882 ، وكان قــد احتــوى عــىل ســاعة يف اعــىل الــرج ، وقــد 
ُقدمــت هديــة مثينــة لآلبــاء الدومنيــكان يف املوصــل مــن، وكانــت تتابــع شــؤون الدومينــكان يف املوصــل بالــذات Eugenie de Montio  قبــل زوجــة 

اإلمراطــور الفرنــي نابليــون الثالــث االمراطــورة 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 الريــان االرثودكــس واالرمــن بعيــدة عنهــا يف منطقــة اخــرى مــن قلــب املدينــة يف 
حــوش الخــان وســوق الشــعارين ، ان كنيســة الســاعة قــد وقعــت مبــارشة عــىل شــارع نينــوى بعــد افتتاحــه ، وبقيــت كذلــك لعقــود مــن الزمــن 
ــد تقاطــع شــارع  ــا مبنطقــة الشــفاء شــامال، فكانــت كنيســة الســاعة قــد وقعــت عن ــد جنوب ــاب الجدي ــط ب ــذي يرب ــّم شــارع الفــاروق ال ــى ت حت
الفــاروق مــع شــارع نينــوى وتطــل عــىل ســاحة ذلــك التقاطــع، واملنطقــة تجدهــا نســيج اجتامعــي متداخــل بــني املســلمني واملســيحيني معــا ، اذ 

تعايشــوا معــا عــىل امتــداد قــرون طــوال .
تتكــون كنيســة الالتــني )= الســاعة( مــن حــوش كبــر وبوابــة ضخمــة ومــن الحــوش اىل صحــن واســع وكبــر تعلــوه بخــط مــواز كل مــن القبتــني 
املتســاويتني يف الحجــم. كــام احتــوى داخــل الكنيســة عــىل 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 
عــىل اربعــة جوانــب الشــامل والجنــوب والــرشق 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 15 كــم ، ثــم خفتــت دقاتهــا مــع تــوايل 
ــض  ــور بع ــا وظه ــرم يف ابنيته ــض اله ــة ببع ــذه الكنيس ــت ه ــد اصيب ــة .. ولق ــة قاطب ــوارع املدين ــىل ش ــيطر ع ــذي س ــاء ال ــبب الضوض ــن بس الزم
التشــققات عــىل جدرانهــا العاليــة ، فــكان ان قامــت رشكــة إيطاليــة متخصصــة بعمليــات الرتميــم فيهــا ســنة 1989 غــر أنهــا توقفــت بعــد انــدالع 

حــرب الخليــج الثانيــة عــام 1991 .
عانــت هــذه الكنيســة بعــد احتــالل العــراق عــام 2003 مــن االهــامل ، وخصوصــا بعــد تــردي االوضــاع االمنيــة يف املوصــل، ونــزوح العــدد الكبــر 
مــن ســكان منطقــة الســاعة مــن املســيحيني اىل الخــارج ، ناهيكــم عــن تّعــرض الكنيســة ألرضار بليغــة يف 9 ابريــل / نيســان 2008 بحــدوث انفجــار 
قــوي للغايــة أدى إىل تدمــر ســاعتها ، وكانــت موجــة نــزوح اخــرى للمســيحيني مــن هــذه املنطقــة نحــو القــرى املجــاورة، وكان مــن ضمنهــم آخــر 

كنيسة الساعة لالباء الدومينيكان الالتني يف املوصل
د. سّيار الجميل
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