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الشعب العراقي واملجتمع الدويل يدينان بشدة جرمية
اإلرهاب يف الكرادة ويطالبون مبحاسبة املتسببني يف هذه الفاجعة املأساوية

املنتدى العراقي يدين بشدة جرمية اإلرهاب يف
الكرادة ويطالب مبحاسبة املتسببني يف هذه الفاجعة املأساوية
يف وقــت نشــاطر أهلنــا بحــي الكـرادة وكل الشــعب العراقــي أحزانهــم  ،نؤكــد إدانتنــا لتلــك
الجرميــة اإلرهابيــة التــي مل تكــن منعزلــة يف وقعهــا عــن كل مسلســل اإلجـرام الــذي ارتكبتــه قوى
اإلرهــاب الظالمــي  ،ونحــن هنــا إذ نعــزي أنفســنا وعوائــل الضحايــا متمنــن الشــفاء العاجــل
ملئــات الجرحــى واملصابــن  ،ال نتوقــف عنــد إدانــة الجرميــة وبشــاعة فظاعاتهــا  ،ولكننــا نطالــب
الحكومــة بــكل مفاصــل الجهــات املعنيــة بتحمــل املســؤولية يف فضــح مواضــع القصــور والفشــل
يف امللــف األمنــي بــدءا مــن قضيــة التدريــب واالســتعداد مــرورا بـــ طابــع الخطــط وليــس انتهــاء
بالرتكيبــة املؤسســية ودقــة اختيــار عنارصهــا مبختلــف مســتويات العمــل .
إن حــق الحيــاة يبقــى الحــق األكــر قدســية وأولويــة لإلنســان  ،ولطاملــا تعــرض العراقيــون ملثل
هــذه الجرائــم الدمويــة البشــعة ولكنهــم مل يحصــدوا مــن الحكومــة ســوى الوعــود والبيانــات
مــن دون أن يجــدوا أيــة إجـراءات جديــة فاعلــة تتناســب وحجــم التهديــدات اإلرهابيــة والشــق
املهــول يف الجانــب األمنــي !
إلن شــعبنا صاحــب الحــق ليــس بحاجــة ملواســاة املهملــن يف واجبــات حاميــة األمــن ورعايــة
حــق الحيــاة ،وشــعبنا يرفــض اســتقبال املســؤولني يف مجالــس العـزاء  ،مــا مل ينهضــوا بواجباتهــم
عــى أتــم وجــه منتظــر ..فبواكيهــم وتعازيهــم لــن تعيــد فلــذات األكبــاد التــي خرسوهــا ولكنهــا
ســتعيد إنتــاج ذات املتســبب يف الجرميــة ليحصــد زهــورا أخــرى مــن بســاتني الوطــن ...
ونحــن هنــا وانطالقــا مــن مســؤولياتنا الحقوقيــة  ،نطالــب الحكومــة بشــكل فــوري عاجــل
بــاآليت-:
 .1فتــح ملفــات التحقيــق األمنــي وكشــف ومحاســبة املســؤولني عــن كل أشــكال التقصــر و
جرائــم الفســاد يف هــذا امللــف وتحديــدا محاســبة مــن اشــرى وســوق جهــاز الســونار الوهمــي
املزيــف خاصــة أن بريطانيــا حكمــت التاجــر املعنــي باملوضــوع .
 .2دفــع قــوات أمنيــة كافيــة لفــرض األمــن واألمــان ملواطنينــا ومدننــا ومنــع الخروقــات
اإلرهابيــة والتمكــن مــن األعــال االســتباقية ملنــع الجرائــم قبــل ارتكابهــا .
 .3تطويــر األجهــزة املختصــة كافــة بتوظيــف العنــارص األمنيــة ذات الخــرة ومتكينهــا مــن
األســلحة واألجهــزة املتقدمــة مــع تدريــب قواتنــا ومتكينهــا مــن الخـرات الوافيــة ألداء مهامهــا .
 .4االستعانة بالخربات األممية بهذا امليدان بقيادة وإدارة وطنية عراقية.
 .5زيــادة الجهــد اإلعالمــي والتوعيــة مبــا يتيــح مزيــد التفعيــل لــدور املواطــن فيــي مكافحــة
تلــك الخروقــات .
 .6الــروع بحركــة تغيــر شــاملة يف بنيــة الحكومــات االتحاديــة واملحليــة ،مبــا يلبــي مطالــب
الحركــة الشــعبية يف بنــاء مؤسســات دولــة مدنيــة تســتجيب للحقــوق واملطالــب بكفــاءة ونزاهــة
تامتــن .
 .7مــع إمياننــا بــأن اإلنســان أمثــن مــن كل تعويــض  ،إال أننــا نح ّمــل الحكومــة مســؤولية تعويــض
الضحايــا كونهــا فشــلت بــأداء مهامهــا يف أول حقــوق اإلنســان وهــي الحــق يف حاميــة حياتــه.
نجــدد إدانــة مسلســل جرائــم اإلرهابيــن القتلــة وفظاعاتهــم التــي مل تعــد لهــا حــدود ومل
تحــرم يومــا حرمــة إنســان أو قدســية قيــم دينيــة أو أخالقيــة  ،ونؤكــد أن صــر شــعبنا قــد نفــد
بعــد أن برهنــت الحكومــة عــى فشــلها يف أداء مهامهــا كافــة !
املــوت لإلرهابيــن القتلــة والعــار للطائفيــن الســوقة واملجــد والخلــود ألرواح ضحايــا الشــعب
والوطــن واالنتصــار للحـراك املــدين وللحركــة الحقوقيــة مــن أجــل اســتعادة الســلم األهــي وتلبية
حقــوق مواطنينــا وحرياتهــم كافــة.
ولتعلــو أصواتنــا جميعــا إلدانــة جرائــم اإلرهــاب وكل مــا اســتلب حقــوق العراقيــات
والعراقيــن ،تحديــدا تلــك الجرائــم التــي طاولــت أبنــاء األحيــاء الفقــرة  :يف الثــورة والشــعلة
والشــعب واليــوم يف الكــرادة …
ولنطالــب بالتغيــر مــن أجــل عـراق الســام والدميوقراطيــة وبنــاء الدولــة املدنيــة التــي تحمــي
وجودنــا وتضمــن حقوقنا .
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تفجريات الكرادة  ...مرشوع فشل الحكومة العراقية
مل يكــن تفجــر الكــرادة بغريــب أو مســتغرب
 ،ألنــه إمتــداد لنهــج وســلوك اإلرهــاب الدمــوي
الضــارب يف العـراق  ،الــذي يســتغل فشــل الحكومــة
يف حاميــة النســيج الوطنــي العراقــي املتنــوع يف
املوصــل وصــاح الديــن وغريهــا مــن املحافظــات
خاصــة بعــد ســقوط املوصــل يف  10حزيـران ،2014
ان هــذا النهــج ويف ظــل العقليــة التطرفيــة املتشــددة
بــا شــك سيســتمر مادامــت ذيــول الدكتاتوريــة مــن
أصحــاب املــروع العــرويب وأصحــاب املشــاريع
الراديكاليــة اإلســامية املتطرفــة مــن الــدول
االقليميــة واملرتبطــة مبشــاريع إســتخباراتية دوليــة
لتقســم املنطقــة تــرح ومتــرح يف الســاحة السياســية
العراقيــة .
إن مــا حصــل ويحصــل مــن التفجــرات
واالســتهدافات االرهابيــة للتجمعــات املدنيــة
يف العــراق  ،هــو دليــل فشــل االجهــزة االمنيــة
الحكوميــة وانخراطهــا يف الفســاد املنظــم بتشــكيالتها
االمنيــة املبنيــة عــى املحاصصــة الحزبيــة والقوميــة
والطائفيــة املقيتــة  ،والتــي هــي بعيــدة كل البعــد
عــن املهنيــة واالســتقاللية ،كــا انهــا قــد ال تكــون
بعيــدة بدرايــة او بــدون درايــة عــن مشــاريع مخفيــة
التخــدم الوحــدة الوطنيــة  ،مــا يربهــن ضعــف
الحــس الوطنــي واملصالــج العليــا للبلــد ولالســف
ان جــل همهــا وعملهــا ينصــب يف حاميــة شــخوص
وأصنــام كتلهــا السياســية للحفــاظ عــى مشــاريعها
الطائفيــة والتقســيمية  ،وخــر دليــل عــى ذلــك
الخالفــات السياســية املســتمرة والتــي طفــت عــى
الشــارع الســيايس بــن الكتــل السياســية واالئتالفــات
الحاكمــة وبــن الطبقــات السياســية األخــرى
املعارضــة  ،بســبب إســتثئار البعــض مــن هــذه
الكتــل واالئتالفــات يف توزيــع املناصــب الوزاريــة
وقيــادات املؤسســات االمنيــة والهيئــات املســتقلة
 ،وهــذه الخالفــات هــي االخــرى تشــكل ســبباً
أساســياً يف منــو وزيــادة وتــرة االرهــاب المتالكهــا
اذرع عســكرية ( ميليشــيات) .
مــا يالحــظ يف الفــرة االخــرة زيــادة حجــم
الــراع بــن هــذه الكتــل السياســية ،والتنافــس
الواضــح بينهــا يف البقــاء والهيمنــة عــى مقاليــد
الســلطة  ،وهــو اقتتــال ورصاع وتنافــس مــن أجــل
اإلســتمرار يف نهــب البلــد ورسقــة املــال العــام  ،وهــو
عامــل مهــم إلبعــاد ملــف االصــاح االقتصــادي
واألمنــي يف العــراق ،وهــذا الــراع بعينــه يبقــي
بــاب االرهــاب مفتوحـاً للنفــوذ مــن خاللــه لزعزعــة
القيــم اإلنســانية املجتمعيــة وخلــق املزيــد مــن
التوتــر االجتامعــي بــن مكونــات املجتمــع العراقــي
بإســتهداف التجمعــات املدنيــة  ،لتســتمر االح ـزاب
الحاكمــة مســتمرة يف رسقــة املــال العــام وهــي مبنــأى
عــن املســاءلة واملحاســبة املجتمعيــة .
أملتابــع لسياســة الحكومــة العراقيــة منــذ عــام
 2003ولحــد األن .مــروراً مبجلــس الحكــم والجمعيــة
الوطنيــة والــدورات الثــاث ملجلــس النــواب ،يــدرك
حجــم الــا مســؤولية لهــذه النخــب السياســية .فهــي
مل تســعى ألي مــروع إصــاح إقتصــادي يذكــر،
كــا ومل تؤســس ملصالحــة مجتمعيــة حقيقيــة بــن
مكونــات البلــد ،ودليــل ذلــك مانحــن عليــه مــن
تحــارب وإقتتــال طائفــي وفشــل أمنــي  ،أفقــد
العـراق هيبتــه وســيادته ليصبــح قــاب قوســن اوأدىن
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مــن التقســيم  ،كــا إن الســاح للتــــــــدخالت
االقليميــة املختلفــة  ،الرشقيــة والغربيــة والشــالية
والجنوبيــة  ،العربيــة والغربيــة منهــا  ،هــو دليــل
فشــل املــروع الســيايس الوطنــي فيالع ـراق  ،البــل
هــو تأكيــد لتغييــب قيــام مــروع وطنــي ومحاولــة
إلفشــاله يف حالــة ظهــوره  ،مــا يثبــت حالــة عــدم
نضــوج أغلــب النخــب السياســية وانخراطهــا يف
صفقــات مشــبوهة وخيانيــة وال مباالتهــا بهمــوم
الوطــن واملواطــن اطالقــا .
املالحــظ عــى سياســة الحكومــة العراقيــة «
الدميقراطيــة» بعــد عــام  ، 2003 ،هــي الهيمنــة
عــى املؤسســات املعنيــة بالدميقراطيــة  .فهــي
أسســت لنظــام املحاصصــة السياســية الحزبيــة يف
توزيــع املناصــب الســيادية والتشــكيالت االمنيــة
بــن أحزابهــا الحاكمــة لتتصــدر املشــهد الدميقراطــي
 ،بخــاف مــا هــو مطلــوب منهــا يف بنــاء وتعزيــز
الدميقراطيــة التــي يقتــي ان تقــوم بإرســاء القواعــد
الصحيحــة للمؤسســات الراعيــة والداعمــة لتعزيــز
الدميقراطيــة وحاميــة وصــون الحريــات العامــة
وعــدم التمييــز الســلبي  ،كــا يالحــظ هيمنتهــا
عــى الهيئــات املســتقلة مــن مفوضيــة االنتخابــات
ومفوضيــة حقــوق االنســان  ،والتــي كان يجــب أن
تكــون بعيــده كل البعــد كل أشــكال املحاصصــة ،
لكنهــا اليــوم هــي ملــك لألحـزاب السياســية الحاكمــة
 ،كذلــك ويالحــظ ســطوة الســلطة الحاكمــة عــى
مجلــس القضــاء االعــى وباقــي الســلطات القضائيــة
وهــي تســتخدم هــذه املؤسســات لحاميــة فســادها
وفاســديها وتبعدهــا عــن إداء دورهــا املطلــوب
مبســاءلة ومحاســبة املــيء والفاســد والفاشــل
واملرتــي واملجــرم والســارق للــال العــام .
إن تفجــر الكــرادة وماســبقه مــن تفجــرات
أخــرى يف اســواق بغــداد وســاحاتها ويف باقــي املــدن
العراقيــة شــاالً وجنوب ـاً  ،إمنــا هــو تغطيــة لفشــل
الحكوميــة العراقيــة يف إدارتهــا للملــف األمنــي
وملــف املصالحــة املجتمعيــة ،حيــث خفــت الحــس
الوطنــي لــدى املواطــن كــا خفــت لــدى رجــل األمن
 ،وهــو تأكييــد للتغطيــة عــى ملــف الفســاد املــايل
املســترشي يف مفاصــل الدولــة والــذي أصبــح ســلوكاً
ومنهجـاً لألحـزاب الســلطوية الحاكمــة والجامثــة عــى
صــدور البلــد ،حيــث تــم تقييــد الجرميــة دامئــا ضــد
مجهــول أو يعلــق عــى شــاعة القاعــدة أو داعــش .
يبــدوا للناظــر أن االصــاح والخــاص للعــراق
لــن يكــون ولــن يتحقــق بالرتقيــع ببعــض الق ـرارات
وبعــض البيانــات مــن الحكومــة التــي أثبتــت فشــلها
ملــدة تزيــد عــن  12عــام مضــت ولليــوم  ،إمنــا تبقــى
هــذه االجــراءات التــي ال تقــدم شــيئاً ســوى أنهــا
لالســتهالك اليومــي وللتغطيــة عــن الفشــل املســتمر،
ولتأجيــل حــل االزمــة الحاليــة إىل أن تحــل بنــا
أزمــة أخــرى تنســينا األوىل وهكــذا يســتمر مسلســل
الفشــل باســتنزاف اقتصــاد العـراق مــن املــال والبــر
والقيــم االجتامعيــة .
لقــد أدرك االصــاء مــن العراقيــن مفكريــن و
نشــطاء مدنيــن وأكادمييــن مــع البعــض مــن العقــاء
مــن رجــاالت الديــن منــذ فــرة طويلــة بــأن اإلصــاح
ال يتحقــق ولــن يتحقــق مــن خــال طبقــة سياســية
راديكاليــة وقوميــة فاســدة ومحتقنــة طائفيــاً
وقومي ـاً وديني ـاً ،والتــي وميتــد فكرهــا اىل الــوالءات
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االقليميــة والدوليــة
لتحقيــق أجنــدة طائفيــة
 ،بــل ينبغــي ان يكــون
االصــاح شــامالً مــن
خــال -:
أوالً  :التأســيس لعقــد
إجتــــــــاعي جــــــديد
(دســتور مــدين ) يســاوي
بــن الــكل ويحــي الــكل
 ،ويفـــصل بينــــــهم فـــي الحقوق والواجــــــبات
مــن خــال مؤســـسات قانونيــة وحقوقيــة وقضائيــة .
ثانيــاً  :التأســيس ملــروع ســيايس وطنــي ،
مــروع يحقــق ســيادة الدولــة ويحقــق كرامــة
االنســان العراقــي ويبنــي دولــة القانــون  ،دســتور
يعــرف باالخطــاء التــي أرتكبــت بحــق مكونــات
أصيلــة  ،دســتور يدعــو اىل تحقيــق العدالــة
االجتامعيــة مــن خــال برامــج أقتصاديــة ومجتمعيــة
حقيقيــة  ،تــرأس وتراقــب ذلــك مؤسســات رصينــة
وطنيــة ودوليــة  ،دســتور يفصــل الســلطات الثــاث
التنفيذيــة والترشيعيــة والقضائيــة ،ويعمــل عــى
عــدم تســيس الســلطات.
ثالث ـاً :العمــل عــى تحقيــق املصالحــة املجتمعيــة
الحقيقيــة بــن مكونــات املجتمــع العراقــي بعيــداً
عــن كل أشــكال التمييــز الســلبي املبنــي عــى العــرف
والقبيلــة والعشــرة والحزبيــة .
رابعــاً :العمــل عــى فتــح بــاب الحــوار مــع
االطــراف االقليميــة لينــاء عالقــات بعيــدة عــن
التدخــل بســيادة الدولــة ،وبنــاء عالقــة اس ـراتيجية
لتحقيــق املصالــح االقتصاديــة واملشــركة بــن العـراق
وهــذه الــدول بإتفاقــات معلنــة أمــام الــرأي العــام .
خامسـاً  :العمــل عــى بنــاء جيــش وطنــي ،قوامــه
يضــم جميــع أبنــاء الوطــن ومــن كل تالوينــه ،جيــش
ليــس لالقتتــال الطائفــي ،وإمنــا جيــش لحاميــة
ســيادة الوطــن ،مــع بنــاء االمــن الداخــي مــن
الرشطــة مبختلــف أنواعهــا وباقــي االجهــزة االمنيــة
االســتخباراتية ملســك امللــف االمنــي الداخــي
ولتكــون الرديــف الثــاين للجيــش يف حاميــة وصــون
كرامــة االنســان العراقــي وذراع ـاً للســلطة القضائيــة
يف تحقيــق وتطبيــق العدالــة .
سادســاً  :تأســيس مراكــز بحثيــة للدراســات
االقتصاديــة والسياســية لتكــون رافــداً مهــا يف صنــع
السياســات العامــة للبلــد .
ســابعاً  :االهتــام بالقطــاع التعليمــي وزيــادة
عــدد الجامعــات العراقيــة ورفدهــا بالخــرات
والربامــج الحديثــة مــن املناهــج العلميــة والفكريــة
واملختــرات الحديثــة ملواكبــة التطــور العلمــي
والفكــري يف العــامل ولتكــون رافــداً يف دعــم صنــع
السياســات العامــة ومراقبتهــا وتقديــم االرشــاد
والنصــح لهــا .
ثامنــاً  :االهتــام بالتعليــم الرتبــوي  ،وزيــادة
عــدد املــدارس مبختلــف أنواعهــا مبــا فيهــا املهنيــة
( الزراعيــة والصناعيــة والتجاريــة) وتهيأتهــا مــن
حيــث املســتلزمات الرتبويــة واملناهــج املحدثــة
البعيــدة عــن زرع الطائفيــة والحقــد بــن املكونــات
العراقيــة  ،لتكــون رافــداً للجامعــات العراقيــة
بالطاقــات الشــبابية املهمــة لبنــاء الدولــة العراقيــة
الحديثــة .
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ثورة  14متوز محاولة لبناء دولة وطنیة مستقلة وعراق حر متقدم
جــاء النظــام الوطنــي بعــد ثــورة  14متــوز
تتویجــا لكفــاح الشــعب العراقــي وارصاره عــى بناء
وطــن حــر موحــد ومتقــدم  ،وكان الجیــش العراقــي
ھــو املؤسســة االجتامعیــة االكــر تنظیــا وتضــم
عنــارص مــن خیــرة ابنــاء الشــعب الغیــارى عــى
مصالــح الوطــن  ،وضــم الجیــش العراقــي ضبــاط
وجنــود وقــادة مــن مختلفــات فئــات الشــعب
العراقــي وطوائفــھ االجتامعیــة ومناطقھــم
الجغرافیــة .
البعــض یســمي دولــة العـراق التــي تأسســت
عــام  1921نتیجــة النھیــار الدولــة العثامنیــة
والحــرب العاملیــة االوىل ،دولــة وطنیــة  ،وھــو
اعتقــاد خاطــئ .
یقــول معــروف الرصــايف يف كتابــھ الرســالة
العراقیــة يف السیاســة والدیــن واالجتــاع ( الــذي
انھــى كتابتــھ يف  20متــوز  »: )1940مــن البغــاء
الســیايس الــذي حصــل يف الحــرب العامــة قــد ولــد
عــى یــد االنكلیــز مولــود یســمى الدولــة العراقیــة.
وبالنظــر اىل اعــار الــدول مل یــزل ھــذا املولــود
طفــا يف املھــد  ،أو ھــو بــا مھــد وإمنا ھــو يف قامط
شــدید یســمى باملعاھــدة اإلنكلیزیــة العراقیــة».
 ...ثــم یضیــف» أقــول ذلــك ألين ال اســتطیع أن
أتصــور حكومــة تفــى فیھــا أالرتشــاء واالختــاس
أكــر مــن حكومــة العـراق  ،وال اســتطیع أن أتصــور
حكومــة تســن القوانیــن ملــآرب خاصــة وتتخذھــا
ذریعــة تتوصــل بھــا إىل أغــراض شــخصیة فردیــة
بحتــة أكــر مــن حكومــة الع ـراق ».
ویقــول الرصــايف عــن الدیموقراطیــة الكاذبــة
لتلــك الدولــة قبــل ثــورة  14متــوز الوطنیــة :
« وأیضــا إن املجلــس النیــايب يف العــراق مل یكــن
مؤلفــا مــن أح ـزاب سیاســیة مختلفــة يف مبادئھــا،
متعارضــة يف سیاســتھا كــا ھــو شــأن املجالــس
النیابیــة عنــد الشــعوب الحــرة  ،وإمنــا كان املجلــس
النیــايب العراقــي ومل یــزل مؤلفــا مــن حــزب
واحــد ھــو حــزب الحكومــة الغیــر فمبــدؤه مبــدأ
الحكومــة و سیاســته سیاســتھا  ،وبالجملــة ھــو يف
كل مــا تعرضــھ علیــھ الحكومــة رھــن إشــارتھا ،فإن
اشــارت علیــھ بالقبــول قبــل أو بالرفــض رفــض ،
وخالصــة القــول إنــھ ال یمثــل الشــعب متثیــا
صحیحــا ».
ھكــذا خلــق االنكلیــز الدولــة العراقیــة  ،دولــة
عمیلــة لالســتعامر  ،رجعیــة ،مشــبعة بالفســاد
والرشــاوي والرسقــات ،ومجھــزة لقمــع الشــعب
العراقــي واضطھــاده .
مل یكــن امــام االنكلیــز اال تأســیس جیــش
لھــذه الدولــة عــى منــط جیشــھم  ،ولكــن عنــارص
ھــذا الجیــش مــن ضبــاط ومراتــب وجنــود كان
والبــد ان تكــون مــن فئــات الشــعب املختلفــة ،
وكــا قــال الشــاعر االملــاين بریخــت :
« أیھــا الجــرال  ,دبابتــك قویــة تســحق
الغابــات وتقتــل مئــة رجــل لكــن بھــا عیبـاً واحــداً
أنھــا تحتــاج إىل ســائق  ...أیھــا الجــرال قاذفتــك
قویــة  ,تطیــر أرسع مــن عاصفــة وتحمــل أكــر
مــن فیــل لكــن بھــا عیب ـاً واحــداً أنھــا تحتــاج إىل
میكانیــي  ...أیھــا الج ـرال  ,اإلنســان مفیــد جــداً
 ,یمكنــھ أن یطیــر ویمكنــھ أن یقتــل لكــن بــھ
عیبــاً واحــداً  :إذ یمكنــه أنُ یفكــر  »...وھكــذا
كان الضابــط والجنــدي العراقــي فكانــوا یفكــرون
مبصالــح اھلھــم ووطنھــم وقســم كبیــر جــدا منھــم
كان مرتبطــا بحــركات الشــعب العراقــي التقدمیــة
وتنظیامتــه الوطنیــة.
ضبــاط وضبــاط صــف الجیــش العراقــي كانــوا
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رجــال متعلمیــن ومثقفیــن اضافــة لذلــك كان
الضبــاط وضبــاط الصــف العراقییــن مثقفیــن
ومتعلمیــن وعلیھــم ان ینجــزوا وینجحــوا يف اجتیاز
نظامــا تعلیمیــا یعتــر مــن افضــل املنظومــات
التعلیمیــة العاملیــة وخاصــة يف علــوم وفنــون
القیــادة والتنظیــم .
یســمى نظــام تعلیــم الضبــاط بنظــام التعلیــم
التنفیــذي ( ، )OESوھوعملیــة تعلیــم وتدریــب
تدریجیــة ومتتابعــة للضبــاط يف الجیــش تبــدأ قبــل
مرحلــة التكلیــف وتســتمر يف املــدارس والكلیــات
العســكریة عــى املســتوى األســايس  ،وبعدھــا
مســتوى قائــد الحضیــرة  ،وبعدھــا القیــادة
املتوســطة وثــم مســتوى االركان  ،واخی ـرا مســتوى
القیــادات الرفیعــة .
اھــداف املــدارس العســكریة املختلفــة عــى
النحــو التــايل :
الــدورات األساســیة يف القیــادة  ،التــي تطــور
كفــاءات القــادة الشــباب والثقــة بانفســھم ،بغــض
النظــر عــن الصنــف واالختصــاص ،وتزویدھــم
مبھــارات املیــدان  ،واملھــارة يف قیــادة وحــدات
صغیــرة .
دورة تطویــر النقبــاء  ،والتــي تعــد الضبــاط
ملھــام القیــادة بنجــاح عــى مســتوى الرسایــا
والكتائــب وتخــدم بشــكل فعــال يف مناصــب
القــادة عــى مســتوى الرسایــا.
مســتوى التعلیــم القیــادي املتوســط  ،والتــي
تتبیــع دورة القیــادة واألركان العامــة ،ومــن خاللھــا
یتــم اعــداد الــرواد يف العلــوم والفنــون العســكریة
القیادیــة اســتعدادا لعملیــات ذات مجــاالت
واســعة ووحــدات مشــركة  ،بیــن االصنــاف  ،ويف
بیئــة متعــددة الجنســیات .
كلیــة الدراســات العســكریة املتقدمــة  ،التــي
تعــد الضبــاط عــى مســتوى الدراســات العلیــا
يف الفنــون والعلــوم العســكریة لتطویــر القــادة
وضبــاط األركان العامــة الــذي یمكــن أن یحلــوا
املشــاكل العســكریة املعقــدة يف الســلم والحــرب.
وتركــز ھــذه الدراســة عــى تخطیــط وتنفیــذ
عملیــات مشــركة ذات مجــال واســع ،وســیاقات
متعــددة الجنســیات ،وذات اصنــاف متعــددة.
مدرســة إلعــداد األمــراء  ،التــي تعــد قــادة
األلویــة والكتائــب .كلیــة الجیــش الحربیــة ،ویتــم
مــن خاللھــا اختیــار كبــار الضبــاط القادریــن عــى
تحمــل مســؤولیات القیــادة االسـراتیجیة  ،وھــؤالء
الرجــال ھــم الذیــن خططــوا وفجــروا ثــورة 14
متــوز لتصحیــح بنــاء الدولــة العراقیــة ووضعھــا
عــى ســكة خدمــة الشــعب العراقــي ومصالحــه .
رؤیــة الدولــة بعــد ثــورة  14متــوز اكــد العـراق

الجدیــد ( عـراق  14متــوز) بقیــادة الزعیــم الخالــد
عبــد الكریــم قاســم ورفاقــھ الوطنیــن كالدكتــور
محمــد حدیــد والدكتــور ابراھیــم كبــة والدكتــورة
نزیھــة الدلیمــي وغیرھــم مــن الكــوادر الوطنیــة
عــى :
 -1تعزیــز الجیــش العراقــي للقیــام مبھامــه
االساســیة يف الدفــاع عــن الوطــن وتعزیــز الوحــدة
الوطنیــة .
 -2تعزیــز الصناعــة الوطنیــة واالقتصــاد
الوطنــي وخلــق منــاخ ســیايس اجتامعــي یطلــق
كل الطاقــات الوطنیــة للقیــام بذلــك .
 -3تعزیــز الزراعــة وتوزیــع االرايض عــى مــن
یزرعھــا مــن الفالحیــن وخلــق منــاخ ســیايس
اقتصــادي یســاھم يف ذلــك .
 -4االھتــام باملــوارد املائیــة وبنــاء الســدود
والســیطرة عــى الفیضانــات .
 -5االھتــام بالــروة النفطیــة وبنــا طاقــات
وطنیــة الســتثامرھا .
 -6تعزیــز دور املــراءة واعطائھــا حقوقھــا
لتســاھم كمواطنــة عراقیــة يف التنمیــة وتطویــر
البلــد.
 -7االھتــام بالتعلیــم لفئــات الشــعب املختلفــة
وبــكل مراحلــه .
 -8االھتــام بقطــاع الصحــة وتوفیــر الخدمــات
الصیــة لــكل العراقییــن بــدون اســتثناء .
 -9االھتــام بقطــاع الســكن وتوفیــره بشــكل
یلیــق باملواطــن) .
 -10االھتــام بالبنــى التحتیــة كاســاس مھــم
القتصــاد عــري .
 -11اتخاذ سیاسة مالیة وطنیة حكیمة.
 -12اتخــاذ سیاســة خارجیــة تعتمــد عــى
الحیــاد االیجــايب وترســیخ الســام العاملــي وحســن
الجــوار .
وكانــت البیئــة التاریخیــة والسیاســیة الســائدة
عنــد قیــام ثــورة الشــعب ھــي التوتــر والشــد بیــن
منظومتیــن عاملیتیــن  ،منظومــة دول املعســكر
االشـرايك الناشــىئة كنتیجــة للحــرب الكونیــة الثانیة
ومنظومــة الــدول الرأســالیة  ،وادى الـراع بیــن
ھاتیــن املجموعتیــن الدولیتتیــن اىل اصطفــاف
جدیــد يف البلــدان املســتعمرة او التــي تحــت تأثیــر
االســتعامر .
واصبــح امــام العــراق الجدیــد خیاریــن امــا
یســتكین ویبقــى تحــت تأثیــر االســتعامر الربیطــاين
وحلفائھــم االمریــكان الذیــن بــدأت قوتھــم تنمــو
وتتصــدر قیــادة الــدول الرأســالیة  ،او كــر
القیــود االقتصــادي والسیاســیة التــي كانــت تكبلــه
والبحــث عــن بدائــل لتعزیــز اســتقالله  ،وھكــذا
بــدأ التقــرب مــن الــدول االشــراكیة والصیــن
ودول الحیــاد االیجــايب املتحــررة حدیثــا كالھنــد
ویوغوســافیا .
ولكــن مكائــد االســتعامر مل تتوقــف واســتمرت
املؤم ـرات عــى دولــة الشــعب العراقــي اىل ان تــم
اغتیالھــا بدعــم وتحریــض مــن االســتعامر العاملــي
واســتمر رصاع الشــعب العراقــي مــن اجــل وطنــھ
اال ان جــاء الغــزو االمریــي وتــم القضــاء بشــكل
حاســم عــى مؤسســات الدولــة العراقیــة وخلــق
نظــام دولــة ضعیفــة یســتند عــى الطائفیــة
واملحاصصــة والفســاد االداري والعاملــة الواضحــة
لالجنبــي مبســمیات الدیــن والطائفــة وغیــر ذلــك.
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اإلتجار بالبرش واألمن اإلنساين
مــن الظواهــر الخطــرة التــي تتعلّــق باألمــن
اإلنســاين  ،ظاهــرة االتجــار بالبــر  ،وهــي وإنْ
كانــت قدميــة تتعلّــق بالعبوديــة والــرق وامتهــان
الكرامــة اإلنســانية والتمييــز بــن البــر ،لكنهــا
بفعــل العوملــة ومــا حصــل مــن تطــ ّور كبــر يف
تكنولوجيــا اإلعــام واملعلومــات ووســائل االتصــال
 ،أصبحــت تهــدّ د األمــن اإلنســاين  ،ســوا ًء يف
البلــدان املصــدّ رة لهــا أو بلــدان املمــر وامل ْعــر  ،أو
يف بلــدان املســتقر  ،وهنــاك وجــه آخــر لهــا بــرز
خــال الســنوات األخــرة  ،مبــا لــه عالقــة باإلرهــاب
الــدويل  ،ســواء عمليــات تجنيــد اإلرهابيــن
أو تغذيــة اإلرهــاب مــن خــال التجــارة غــر
املرشوعــة باألشــخاص أو األســلحة أو املخــدرات أو
غســيل األمــوال أو التزويــر أو غــر ذلــك .

وأخالقيــة بامتيــاز  ،إضافــة إىل كونهــا قضيــة
إنســانية أساســاً  ،خصوصــاً تأثرياتهــا االجتامعيــة
واالقتصاديــة والثقافيــة  ،وانعكاســاتها عــى الســلم
املجتمعــي والــدويل  ،ال س ـ ّيام مــا يتعلّــق باألمــن
اإلنســاين  ،ذلــك أن االتّجــار بالبــر هــو جرميــة
تنتهــك بصــورة صارخــة كامــل منظومــة حقــوق
اإلنســان  ،والقيــم والتعاليــم األخالقيــة والدينيــة .

وتعمــل العديــد مــن العصابــات الدوليــة اليوم
الســتثامر الثغ ـرات يف القوانــن الدوليــة والوطنيــة
ملواصلــة الكســب غــر املــروع والحصــول عــى
املزيــد مــن األربــاح واإلفــات مــن العقــاب ،عــى
حســاب الجانــب اإلنســاين واألخالقــي  ،وهــو مــا
شـخّصه مؤمتــر فيينــا لعــام  2008ملكافحــة االتّجــار
بالبــر واملؤمتــر اإلقليمــي املنعقــد يف عــان
وتعنــي ظاهــرة االتجــار بالبــر  :االنتقــال  ?2010وقــد صــدَّ ق عــى االتفاقيــة الدوليــة 180
غــر القانــوين مــن بلــد إىل آخــر بهــدف املتاجــرة دولــة عضــو يف األمــم املتحــدة  ،وذلــك حتــى العــام
غــر املرشوعــة والحصــول عــى الربــح يف الغالــب .2015 ،
واحتــال االســتغالل الالحــق للذيــن يتــم انتقالهــم
إن جرميــة االتّجــار بالبــر  ،إضافــة إىل الجرائــم
مــن بلــد إىل آخــر عــن طريــق التهريــب  ،أي أنــه
بتعريــف اتفاقيــة األمــم املتحــدة لعــام  2000املنظمــة األخــرى التــي متــت اإلشــارة إليهــا هــي
والتــي دخلــت ح ّيــز التنفيــذ العــام  :2003تجنيــد جرائــم مــا فــوق قوميــة وعابــرة للقــارات  ،وهــي
ٌ
ـتحدث مــن أشــكال املافيــا الجديــدة ،
لألشــخاص بنقلهــم أو ترحيلهــم أو إيوائهــم أو شــكل مسـ
اســتقبالهم ،ســواء التهديــد بالقــوة أو باســتخدامها كــا أشــار إىل ذلــك فرنانــدو أســاور املدعــي العــام
 ،أو غــر ذلــك مــن أشــكال القــر واالختطــاف اإليطــايل يف مؤمتــر دوكان املتم ّيــز الــذي انعقــد يف
الســليامنية يف كردســتان الع ـراق العــام . 2012
واالحتيــال والخــداع لغــرض االســتغالل .

وقــد ألحقــت هــذه االتفاقيــة بشــأن الجرميــة
املنظمــة  ،ثالثــة بروتوكــوالت  ،هــي  :األول :
برتوكــول االتجــار باألشــخاص ،وخصوصــاً النســاء
واألطفــال .والثــاين  :بروتوكــول مكافحــة تهريــب
املهاجريــن  ،عــن طريــق الــر والبحــر والجــو.
والثالــث  :بروتوكــول مكافحــة الصنــع غــر
املــروع واالتجــار باألســلحة الناريــة.
وقــد شــهد العــامل خــال العامــن  2015و2016
هجــرة مل يســبق لهــا مثيــل  ،شــملت فئــات واســعة
مــن الســكان ألســباب تتعلّــق بالحــروب والنزاعــات
املســلحة وانهيــار ســلطة القانــون والحصــار
واالحتــال  ،ال س ـ ّيام مــن بلــدان الــرق األوســط
وشــال أفريقيــا  ،وقــد أثــار هــذا األمــر خالفــات
حــادة بــن تركيــا واليونــان مــن جهــة وعــدد مــن
البلــدان األوروبيــة  ،،مثــل النمســا وهنغاريــا
وتشــيكيا وســلوفاكيا وأملانيــا وفرنســا وبريطانيــا ،
وبعــض دول شــال أوروبــا  ،بشــأن التزاماتهــا إزاء
حقــوق الالجئــن بشــكل خــاص  ،وحقــوق اإلنســان
بشــكل عــام  ،األمــر الــذي طــرح بقــوة موضــوع
جرميــة االتّجــار بالبــر .
وتعــد هــذه الجرميــة معضلة قانونيــة وحقوقية
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وكانــت حالــة رسقــة األعضــاء البرشيــة مــن
الضحايــا الفلســطينيني الذيــن يتــم اغتيالهــم مــن
جانــب الســلطات “اإلرسائيليــة” التــي أســهم يف
كشــفها الصحــايف الســويدي دونالــد بوســروم ،
فضيحــة دوليــة بــكل معنــى الكلمــة ،وهــي جرميــة
دوليــة ترتــب مســؤوليات عــى عاتــق الحكومــات
واملجتمــع الــدويل ملعالجــة آثارهــا ووضــع حــد لهــا
 ،ناهيكــم عــن إن ـزال أشــد العقوبــات مبرتكبيهــا .
إن االتجــار بالبــر هــو نشــاط رسي عابــر
للــدول والحــدود والقــارات ويشــمل النســاء
والرجــال واألطفــال  ،يف ظــروف عمــل ال إنســانية
بالنســبة للرجــال ،وظــروف أقــرب إىل االســرقاق أو
العبوديــة بالنســبة للنســاء  ،إضافــة إىل االســتغالل
الجنــي  ،وبالنســبة لألطفال اســتخدامهم بالتسـ ّول
أو كباعــة متج ّولــن  ،واســتغاللهم جنســياً يف الكثــر
مــن األحيــان  ،إضافــة إىل محــاوالت تجنيــد بعضهم
يف صفــوف اإلرهابيــن  ،ويف ميليشــيات أو جامعات
خارجــة عــى القانــون  ،كمــــــا فعــل داعــش ،
ناهيــك عــن معاملتــه ّ
اللإنســانية مــع املســيحيني
واإليزيديــن  ،وال ســ ّيام النســاء وغــر املســلمني
عموم ـاً ،بــل واملســلمني الذيــن ال يق ـ ّرون مبنهجــه
التكفــري .

د .عبد الحسني شعبان*

وعــى الرغــم
مــن الجهــود الدوليــة
يف ميــدان مكافحــة
االتجــار بالبــر ،فــإن
املعلومــات مــا زالــت
شــحيحة بخصوصــه ،
ألن بعضهــا يتخفّــى
نشــاطات
وراء
“رشعيــة”  ،بتواطــؤ مــع جهــات متن ّفــذة يف بعــض
الحكومــات  ،مبــا يتعــارض مــع قواعــد القانــون
الــدويل اإلنســاين واتفاقيــات جنيــف لعــام 1949
وملحقيهــا لعــام .1977
وقــد أشــار تقريــر التنميــة اإلنســانية العربيــة
للعــام  2009واملوســوم “ تحدّ يــات أمــن اإلنســان
يف البلــدان العربيــة ” إىل الوســائل التي يســتخدمها
التجــار الذيــن يقومــون باالتجــار بالبــر مختلــف
األســاليب لجنــي األربــاح ،ســوا ًء كان ذلــك عــر
الخطــف أو القــر أو احتجــاز االســتحقاقات
املاليــة ،أو اإلغ ـراق بالديــون  ،أو منــع األشــخاص
مــن التواصــل مــع اآلخريــن  ،أو فصلهــم عــن
عائالتهــم ،أو مصــادرت جــوازات ســفرهم  ،أو
تعنيفهــم وإذاللهــم أو تهديدهــم بالســجن أو
الرتحيــل  ،وهــذا كلّــه يــؤدي إىل انعــدام األمــن
الشــخيص وخصوصـاً للفئــات الضعيفــة ،إضافــة إىل
املجتمــع ككل .
وال شــكّ أن االتجــار بالبــر يقــ ّوض عمليــة
التنميــة ألنــه يســاهم يف تعميــق حالــة الفقــر
وعــدم املســاواة  ،مــن خــال الرشــا والفســاد
املــايل واإلداري ،ويســــهم يف ارتفــاع نســبة الجرميــة
املنظّمــة مبختلــف فروعهــا  ،وقــد ناقشــت األمــم
املتحــدة يف خطتهــا للتنميــة العــام  2015األهــداف
التــي ترمــي إىل الحــدّ مــن أعــداد األشــخاص
الذيــن يتــم االتجــار بهــم ،ناهيــك عــن التأث ـرات
النفســية والصحيــة عــى الضحايــا أنفســهم ،إضافــة
إىل إضعــاف حكــم القانــون ،وخفــض عائــدات
الرضائــب وتحويــات املهاجريــن  ،ويســاهم يف
تفتيــت األرس ،ويحــرم األطفــال يف التعليــم ويفاقــم
مــن مشــكالت الصحــة العامــة ونــر فــروس
نقــص املناعــة (اإليــدز).
ولعـ ّـل مناســبة الحديــث عــن االتجــار بالبــر ،
متخصصــة عقدهــا املركــز العــريب
هــو ورشــة عمــل
ّ
لتطــ ّور حكــم القانــون والنزاهــة  ،يف بــروت
بالتعــاون مــع عــدد مــن املنظــات الدوليــة ،
وتــم تقديــم  12بحــث لخ ـراء دوليــن يف مياديــن
الجرميــة املنظمــة بأنواعهــا .
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رئيس الوزراء
برسم ِ
أسئل ٌة ِ
عدنان حسني

العراق ما بعد داعش ،
نظام ام انتقام  ...؟

فالح املشعل

ِمــن زمــان  ..منــذ األيام األوىل لتولّيك رئاســة
الــوزراء والقيــادة العامــة للقــوات املــــــسلحة ،
قلنــا لــك يــا رئيــس الــوزراء  ،مثلــا قلنا لســلفك
كل ســــــــــــاح  ،مكانــه
م ـرارا ً ،إنّ الســاح ّ ،
جبهــات املواجهــة مــع اإلرهابيني وليــــــــــس
يف بغــداد أو أي مدينــة أخــرى  ،لك ّنــك
ـت مــع الســاح وحامليــه يف بغــداد وســائر
تهاونـ َ
املــدن حتــى صــار خط ـراً محدق ـاً اضط ـ ّركَ ألن تدعــو اآلن إىل أن يكــون
مــكان الســاح يف جبهــات القتــال وليــس يف بغــداد !
يف عهــد ســلفك  ،يــا رئيــس الــوزراء  ،تأسسـ ِ
ـت امليليشــيات التــي
عني َتهــا مــداور ًة وتلميحـاً يف ترصيحــك األخــر  ،برغــم أنّ الدســتور يح ّرمها
متعســف مــن
بعبــارة مبــارشة ورصيحــة ال تحتمــل ّ
أي تأويــل أو تفســر ّ
املحكمــة االتحاديــة أو مــن ســواها  ..ويف ذلــك العهــد  ،ثــم يف عهــدك
ِ
لــكل حــزب
وانشــطرت كالفطــر  ،فصــار ّ
ْ
تناســلت امليليشــيات
أيضــاً ،
(إســامي حــراً) ميليشــيا  ،بــل نشــأت ميليشــيات لحســاب أفــراد ..
والجميــع يأتيهــم املــال والســاح بــا حســاب مــن خــارج الحــدود .
امليليشــيات خطــر كبــر  ،كخطــر داعــش والقاعــدة  ،يــا رئيــس
الــوزراء  ..ليــس يف هــذا مبالغــة  ،فامليليشــيات ر ّوعــت أناس ـاً وقتلــت
آخريــن وتجــاوزت عــى حقــوق وحريــات آخريــن  ..لــن يخ ّفــف عــى
امليليشــيات أنّ جرامئهــا وتجاوزاتهــا كانــت أقـ ّـل مــن جرائــم وتجــاوزات
داعــش والقاعــدة وفلــول نظــام صــدام  ،ف ّم ـ ْن يقتــل فــرداً لــن يتــو ّرع
عــن إبــادة ألــف فــرد  ،و َمـ ْن يتجــاوز عــى الحرمــات يف مــكان لــن يرتــدع
عــن التجــاوز يف غــر مــكان ،وكل مــكان .
داعــش والقاعــدة وفلــول نظــام صــدام أفــادت كث ـراً مــن النشــاط
ال ُحــ ّر  ،بــل املنفلــت ،للميليشــيات يف بغــداد وســائر املــدن  ،إرهاب ّيــو
القاعــدة وداعــش ن ّفــذوا الكثــر مــن عملياتهــم اإلرهابيــة وهــم يرتــدون
مالبــس شــبيهة مبالبــس أفـراد امليليشــيات  ،مســتخدمني ســيارات شــبيهة
بســيارات امليليشــيات  ،والبــدّ أن الكثــر منهــم نجــح يف عبــور نقــاط
التفتيــش مــن دون تفتيــش بادّعــاء عائديتهــم إىل امليليشــيات التــي
ال يســتطيع حتــى الكبــار مــن ضبــاط الجيــش والرشطــة الوقــوف يف
وجههــم .ولــن نســتبعد أن تكــون امليليشــيات قــد أقدمــت هــي نفســها
عــى عمليــات تفجــر إرهابيــة عــى غ ـرار عمليــات داعــش والقاعــدة
وفلــول نظــام صــدام.
امليليشــيات خطــر داهــم  ،يــا رئيــس الــوزراء  ..أقـ ّـل مــا تتسـ ّبب فيه
هــو إزعــاج املواطنــن اآلمنــن يف مناطقهــم الســكنية ومحــال عملهــم،
باســتعراضاتهم غــر املنضبطــة وباألتــاوات التــي تفرضهــا عــى أصحــاب
علمــت  ،يــا رئيــس الــوزراء والقائــد العــام
َ
األعــال  ..البــدّ أنــك قــد
للقــوات املســلحة  ،مبــا فعلــوه يف الكـرادة يف األيــام املاضيــة ..لقد مارســوا
عــى مــدار هــذه اليــام عدوان ـاً ســافراً عــى النــاس الح ـزاىن واملكلومــن
مــن ذوي الضحايــا واملترضريــن مــن عمليــة األســبوع املــايض اإلرهابيــة ..
كانــت األُمهــات واآلبــاء والزوجــات واألخــوات واإلخــوة واألبنــاء والبنــات
يبحثــون بــن األنقــاض املحرتقــة ،عـ ّـل وعــى يجــدون بينهــا بعــض أشــاء
ألح ّبتهــم  ،فيــا عنــارص امليليشــيات كانــوا يســتعرضون أنفســهم باللبــاس
ـي وبصــور قادتهــم  ،كأنهــم يف مهرجــان دعــا ّيئ !
العســكري وبالســاح الحـ ّ
قـ ْـل لنــا يــا رئيــس الــوزراء والقائــد العــام للقــوات املســلحة  :هــل
أي مــن مســاعديك ومستشــاريك وقيــادات حزبــك
لديــك أو لــدى ٍّ
وائتالفــك  ،مثــال واحــد عــى صــورة كهــذه يف بــاد أخــرى لــي تكــون
قــدوة وأُمنوذجــا لنــا ؟
َمــ ْن غــرك ،يــا رئيــس الــوزراء والقائــد العــام للقــوات املســلحة،
قــاد ٌر عــى ردع امليليشــيات وحلّهــا تنفيــذاً ألحــكام الدســتور التــي بهــا * اللهــم أين قــد بلغــت اللهــم فاشــهد  ،كــا بلغــت قبــل دخــول داعــش
بثامنية أشــهر .
رصت حاكــاً وباســمها تحكــم؟
َ
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تخــى اح ـزاب اإلســام الســيايس تأســيس
ذاكــرة وطنيــة تصــــــــــــــبح منطلقــا ً لبنــاء
دولــة مدنيــة دميقراطيــة يتكافــئ فيــــــــــها
الجميــع بالحقــوق والواجـــــــبات،يف إطــار
دولــة العدالــة والقانــون  ،ســبب ذلــك أنهــا
ســتكون مدعــوة « بالــرورة « للتخــي عــن
عرف ّيــة املحاصصــة الطائفيــة الســائدة ومنافعهــا
الج ّمــة وثقافتهــا الفاســدة .
وإذ نفتــح هــذا املوضــوع عــى أبــواب تحريــر الفلوجــة وأصــداء
اإلســتعداد ملعركــة املوصــل ،بعــد ان أصبحــت (داعــش) يف حكــم املنتهي
والحديــث عــن النــر والتحريــر واقعــا ً مؤكــدا ً ،فــأن الواجــب الوطنــي
يقودنــا للبحــث والســؤال املصــري  ،مــاذا بعــد ( داعــش) ..؟
الجــواب هنــا يســتدعي برنامــج إنقــاذ وجــودي للدولــة العراقيــة ،ومــا
يتطلــب مــن رضورة ايجــاد قواعــد عمــل إجرائيــة تضمــن فعــا وجــود
عـراق قــادر عــى تجــاوز أخطائــه واإلســتيقاظ والصحــوة .
لعــل أول خطــوة يف ذلــك تشــخيص الخطــأ الــذي ارتكــب مــن جميــع
األطـراف الفاعلــة واملتســببة بهــذا الدمــار الــذي اســتباح الحيــاة العراقيــة
عــى نحــو خطــر ومشــوه مل تشــهده منــذ دخــول هوالكــو لبغــداد !..
تلــك األطـراف نعنــي بهــا الحكومــة والســلطات النيابيــة والقضائيــة
واإلعالميــة اضافــة للقــوى السياســية املتمثلــة باألحـزاب وشــيوخ الديــن
والعشــائر  ،وتقديــم اإلعتــذار للشــعب الجريــح وللضحايــا مــن القتــى
والجرحــى وتعويضهــم ماديــا ونفســيا ً عــن خســائرهم البليغــة  ،اىل
جانــب تقديــم املتســببني اىل املحاكــم القضائيــة املســتقلة ( فعــا ) لــي
نقطــع الطريــق عــى تك ـرار مثــل هــذا الخ ـراب الوطنــي الكبــر .
ثم يجري األتفاق عىل ماييل :
* فصــل ماهــو ســيايس عــن ماهــو دعــوي اســاموي مذهبــي أو
طائفي،واللقــاء عــى مــروع املواطنــة  ،وهنــا تــرز أهميــة إصــاح
الدســتور والنظــام الســيايس وقانــون اإلنتخــاب مــع التشــديد عــى
أهميــة انجــاز تطبيــق قانــون األحــزاب .
* ألغــاء الطائفيــة والعنرصيــة وكل مايتعلــق بهــا مــن املناهــج
والقوانــن والثقافــة  ،واســتبدالها بثقافــة املواطنيــة العراقيــة وثرائهــا
الثقــايف والفكــري املنــوع  ،يتــم وفــق ترشيعــات قانونيــة صارمــة .
* تصفــر الخالفــات واملشــاحنات مــع اقليــم كردســتان مــع ترشيــع
قانــون النفــط والغــاز وتوزيــع الــروات عــى نحــو عــادل  ،وانهــاء
موضــوع ماهــو ( متنــازع عليــه)  ،ضمــن وحــدة بنــاء دولــة تســتحرض
تاريــخ ماهــو مشــرك مــن منافــع وأوارص قــوة ومصالــح بــدال مــن روح
الغلبــة واســتغالل ضعــف اآلخــر .
* إصــاح شــامل لألجهــزة اإلداريــة والقضائيــة واألمنيــة وتحريرهــا مــن
التأثــر الســيايس  ،بهــدف بنــاء مؤسســات دولــة ثابتــة التتأثــر مبتغــر
النظــام الســيايس  ،األمــر الــذي يســاعد عــى اســتتباب مبــادئ العدالــة
وســلطة القانــون .
* تحريــم وجــود امليليشــيات وكل الجامعــات املســلحة باختــاف
انتامءاتهــا وجهاتهــا املناطقيــة وتحــت أي مــرر كان .
بخــاف هــذه القواعــد الحياتيــة املنتجــة  ،ســوف نفتقــد واىل
األبــد وجــود دولــة مســتقرة يســودها األمــن والقانــون والعدالــة
والســام  ،بخالفهــا ســيحل األنتقــام و يتقاتــل ابنــاء الســنة مــع بعضهــم
مثلــا تتقاتــل فصائــل الشــيعة مــع بعضهــا  ،تســود الجرائــم والفــوىض
وتصبــح دعــوات اإلنفصــال واالســتقالل منقــذة للبعــض  ،تقســم بالدنــا
بــن دول الجــوار ونصبــح عبيــدا ً أذالء ،ســنبتىل بكــوارث ال تنتهــي .

جيب
ُو ُ
جوب ما َي ُ
إنتــرت يف مجتمعنــا ثقافــة تفســر األمــور بعــد حدوثهــا  ،مــا أدى
إىل غفلــة يف جميــع املرافــق اإلجتامعيــة واإلداريــة  ،الرســمية وغــر
الرســمية ،وإســتغالل تلــك الغفلــة مــن قبــل األعــداء وضمنــت ســامتهم
أنــاء اإلعــداد لجرامئهــم وتنفيذها  ،و ال يُســتبعد دور الســلطات الرســمية
التــي تتحكّــم يف رســم سياســتها كُتــل سياســية متصارعــة  ،إســتمراؤها يف
إســتدامة هــذه الثقافــة ِ .بــدءاً مــن  2003والعصابــات اإلرهابيــة تقــوم
بأعاملهــا اإلجراميــة مبأمــن مــن املالحقــة  ،ليــس  ،كــا يف الظاهر ،بســبب
ضعــف العمــل اإلســتخبارايت أو الجهــل اإلداري  ،بــل تتوفــر األســباب
املقتعــة للشــك يف وجــود قصــد كامــن وراء إســتمرار الوضــع عــى حالــه
 ،وجعــل املجتمــع يدفــع الثمــن الغــايل مــن أرواح الضحايــا والتدمــر
املتعاظــم للبنــى التحتيــة وتعطيــل الحيــاة الطبيعيــة .
أعــوام متـ ّر والجرائــم تقــع مخلفــة وراءهــا الضحايــا والدمــار  ،ثــم تــأيت
عجــات قــوات األمــن لتط ـ ّوق املنطقــة  ،ومنــع النــاس مــن اإلق ـراب
مــن موقــع الحــدث  ،وســيارات اإلســعاف لتنقــل الجرحــى وجثامــن
الشــهداء ،ويبــدأ التحقيــق « الجنــايئ «  ،ومتــر األيــام والشــهور دون أن
يصــل التحقيــق إىل نتيجــة  ،مــا يـ ّ
ـدل عــى وجــود ضغــوط « مع ّينــة «
مــن « جهــات معينــة « توقــف اللجــان التحقيقيــة عنــد هــذا الحــد .
الظاهــر أن جهــود الســلطات التحقيقيــة ُحــرت يف تثبيــت واقــع
الحــدث يف كل مــ ّرة وأن ال تتواصــل يف البحــث يف مــا وراء الحــادث
اإلجرامــي مــن باعــث  ،وكيفيــة حدوثــه  ،واألســاليب التــي م ّهــدت أو
ســهلت حدوثــه  ،و األشــخاص أو الجهــات التــي ميكــن توجيــه الشــبهة
إليهــا  ،بقصــد التحقيــق معهــا  ،أو عــى األقــل وضــع الرقابــة عليهــا
ملعرفــة أي إشــارة إىل تو ّرطهــا بالجرميــة .
إستســهلت اللجــان التحقيقيــة تســجيل الجرائــم ضــد داعــش دون
أن تكلّــف نفســها يف البحــث عــن الســبب الحقيقــي الــذي يسـ ّهل عــى
اإلرهابيــن الوصــول إىل أهدافهــم بــدون عوائــق  ،رغــم وجــود الكثــر
مــن نقــاط الســيطرة والتفتيــش يف شــوارع مدننــا .
ينشــغل « املســؤولون األمنيــون « وكــذا املحللــون السياســيون والكتــاب
يف تحليــل كيفيــة وقــوع فاجعــة الك ـرادة يف بغــداد  ،وكــذا يف كثــر مــن
الحــوادث األخــرى التــي وقعــت يف أماكــن أخــرى  ،يف وصــف الســيارة
املفخخــة  ,املــواد التــي أســتخدمت  ،ثــم يدخلــون يف إســتنتاجات عــى
فرضيــات يفرتضونهــا  ،ويقرتحــون إقرتاحــات خديجــة  ،بــل ويذهــب
آخــرون للمطالبــة بقيــام جهــة تحقيقيــة دوليــة مبهمــة التحقيــق يف
املوضــوع  ،كإشــارة إىل فقــدان الثقــة باللجــان التحقيقيــة الرســمية
العراقيــة  ،بإعتبارهــا جهــات تخضــع لضغــوط سياســية  ،مــا يــؤدّي إىل
فشــلها يف الوصــول إىل نتيجــة  ،وهكــذا وكأننــا نــدور يف حلقــة ُمفرغــة .
ال بــدّ يف هــذا املجــال  ،أن يقــدّ م شــعبنا « التهــاين « إىل رئيــس الــوزراء
حيــدر العبــادي عــى « ُجرأتــه « بقـراره ســحب أجهــزة الســونار الفاشــلة
يف كشــف املتفجـرات مــن الشــوارع  ،بعــد أن كان اإلعتــاد عليهــا  ،منــذ
ســنني  ،الســبب يف وقــوع الكثــر مــن الضحايــا بــن شــهداء ومعوقــن
وجرحــى  ،إن العبــادي بإلغائــه إســتخدام الســونار  ،يعرتف رســم ّياً بفشــل
هــذا الجهــاز  ،وكنتيجــة  ،ومــن بــاب أوىل  ،عليــه إحالة الجهــات املتو ّرطة
يف إســترياد هــذا الجهــاز إىل املحاكــم  ،وتنفيــذ حكــم العدالــة بحقهــم
ليــس كفاســدين فقــط  ،بــل كمشــاركني لإلرهابيــن يف تنفيــذ جرامئهــم .
إن كان حيــدر العبــادي قــد أصــدر قـراره بســحب أجهــزة الســونار مــن
اإلســتخدام  ،فــا بــدّ أن تكــون هنــاك وســيلة أمنيــة جديــدة بديلــة ،
يؤ ّمــل منهــا تحقيــق وضــع أفضــل  ،ولكــن مــع األســف  ،فــإن الدالئــل ال
تشــر إىل وجــود فهــم حقيقــي ألســباب تدهــور الوضــع األمنــي  ،ودوامــه
ألكــر مــن عقــد مــن الزمــان .
إن تكثيــف القــوات األمنية وزيــادة عددها وتوزعها يف مســــــــــــاحات
واســـــــــــعة  ،أو تطويقها للمـــــــــدن  ،إجراءات ال توصل إىل حــــــ ّـل
جــذري  ،ما دامــــــت هــذه القوات ملــــــــــغومة بــــــــــخطوط مائلة
لهــا صــــــات باألعــداء  ،أو بكتــل ســـــياسية لهــا مصالــح يف إدامــة حالة
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عــدم اإلســتقرار  ،غــر مباليــة بجســامة الثمــن
الــذي يدفعــه الشــعب .
إن كانــت حكومــة العبــادي جــادة  ،ومقتــدرة،
وراغبــة يف مكافحــة اإلرهابيــن وإيقــاف
جرامئهــم  ،عليهــا « إلغــاء صالحيــة كافــة
بطاقــات الهويــة والعبــور عــر نقــاط الســيطرة
والتفتيــش «  ،وتكليــف لجــان التفتيــش  ،ســواء
الثابتــة أو املتنقلــة  ،إجــراء التفتيــش الفعــي
لكافــة األف ـراد  ،مهــا كانــت منزلتهــم ومناصبهــم ومواقعهــم  ،وكافــة
املركبــات  ،وحموالتهــا  ،وإعطاءهــا الصالحيــة مبنــع عبــور أي شــخص
يســتعيص عــى التفتيــش  .املنطــق املعقــول يُشــر إىل إســتحالة وصــول
أيــة وســيلة نقــل إىل هدفهــا إذا مل يكــن ســائقها أو ركابهــا يحملــون «
بطاقــات رســمية « ( حقيقيــة أو مــز ّورة ) متنــع لجــان التفتيــش مــن
إيقافهــم أو حرمانهــم مــن العبــور بــدون إجـراء تفتيــش عمــي عليهــم .
كان ســبب بدايــة الحــرب التــي وقعــت عــى العراقيــن تَجـ ّـر و ُعنجهيــة
الفئــة التــي إســتحوذت عــى الســلطة مــن املحتلــن  ،وإرصارهــا عــى
اإلنفــراد بهــا  ،وتكريســها الطائفيــة  ،ومــن بعــد املحاصصــة الطائفيــة
األثنيــة التــي ولّــدت وضع ـاً سياســياً بعيــداً عــن أســاس املواطنــة  ،بــل
ـوي مد ّمــر  ،كان
وضـ َـع رصاعٍ مسـ ٍ
ـتديم  ،تح ـ ّول بعــد حــن إىل رصاع دمـ ّ
عــى تلــك الفئــة  ،أن تســتفيد مــن تجــارب الشــعوب األخــرى التــي
متكنــت مــن تجــاوز مثــل هــذا املصــر  ،كجمهوريــة جنــوب أفريقيــا
وزعيمهــا نيلســون مانديــا  ،و كــذا مــن أقربهــا  ،إقليــم كردســتان  ،بــأن
تصــدر عفــواً عام ـاً عــن جميــع الجرائــم السياســية  ،مــا قبــل التغيــر ،
وتقطــع الطريــق عــى أعدائهــا مــن إســتغالل بســطاء النــاس يف مقاومــة
الوضــع الجديــد .
مــا زال مثــة مجــال لنلتفــت إىل حالنــا ونتفهــم حقيقــة وضعنــا  ،ونخطــو
خطــوات جديــة إىل أمام :
 .1إصــدار عفــو عــام عــن جميــع الجرائــم السياســية الســابقة  ،مبــا
يشــمل املخدوعــن امللتحقــن بالدواعــش أو البعثيــن  ،بعــد تعهدهــم
بالــوالء للعــراق ونبــذ العنــف .
 .2فتــح بــاب الحــوار مــع جميــع الجهــات السياســية الراغبــة يف الدخــول
بالعمليــة السياســية ســلمياً .
 .3تطهــر األجهــزة األمنيــة  ،بكافــة صنوفهــا مــن الفاســدين  ،ســواء كان
الفســاد جرميـاً أو ماليـاً .
 .4إعــان كــون القــوى األمنيــة قــوة وطنيــة غــر منتميــة إىل أيــة جهــة
سياســية  ،ومنــع وجــود تشــكيالت حزبيــة سياســية فيهــا .
 .5إصــدار قانــون الخدمــة العســكرية اإللزاميــة لجميــع أبنــاء الشــعب ،
مــن كال الجنســن .
 .6توجيــه كافــة طاقــات الشــعب لبنــاء الوطــن الواحــد  ،ومنــع املزايدات
الفئويــة و الطائفيــة أو العرقيــة .
 .7التهيئــة إلجـراء إحصــاء حقيقــي للنفــوس  ،وتفعيــل قانــون األحـزاب،
وإصــدار قانــون لإلنتخابــات  ،يجعــل العــراق مركــزاً إنتخابيــاً واحــداً ،
وإجـراء إنتخابــات ملجلــس جديــد للنــواب تنبثــق عنــه حكومــة منتخبــة
جديــدة  ،بعيــدة عــن املحاصصــة السياســية .
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تاريخ العراق  ..وبابل أعظم من أن يزال
جعفر املظفر
دعــوين أعيــد عليكــم قصــة رســول ســعد إبــن أيب وقــاص مــع كــرى فــارس دون
أن يدخــل يف ظنكــم إين أرويهــا بلغــة قوميــة هدفهــا التعــايل والتنابــز ،وهــو أمــر
ســيتم حينــا تســتدعى قصــص تفــوح منهــا رائحــة اإلســتهانة باآلخــر .
ورمبــا أن القصــة ذاتهــا مل تحــدث حرفيــا ،لكــن املعنــى الكبــر يتجــاوز حــدود
الحبكــة والبنــاء الفنــي للروايــة إىل بنائهــا اإليحــايئ وهدفهــا الرمــزي .
تفيــد الروايــة أن رســول ســعد نقــل إىل هرمــز أو إىل كــرى نفســه إنــذار ســعد
بالخــروج مــن العــراق فــا كان مــن كــرى أو قائــده العســكري ســوى أن يأمــر
أتباعــه مبــلء كيــس مــن تـراب فــارس وتحميلــه عــى كتــف الرســول ثــم إرســاله إىل
ســعد ظنــا أن يف ذلــك إهانــة لســعد وتحقـرا ملطلبــه  ،بقيــة القصــة معروفــة  ،وزيــر
كــرى لفــت انتبــاه قائــده أنــه أهــدى ســعد أمثــن مــا متلكــه فــارس وهــو ترابهــا .
بالتأكيــد أنــا ال يهمنــي مــن القصــة هنــا ســوى جانبــن  :مــا نتعلمــه مــن القصــة
ومــا تذكرنــا بــه  ،مــا نتعلمــه منهــا أن هنــاك أشــياء مثينــة قــد ترتقــي إىل الرمزيــة وال
ميكــن التفريــط بهــا وأولهــا تـراب األرض  ،والوزيــر الفــاريس الحكيــم مل يكــن أخطــأ
حينــا إعتــر أن أمثــن مــا متلكــه فــارس هــو ترابهــا الــذي كان مــن الواجــب ان يحمــل
ملكهــا حفنــة منــه ليقبلــه ال كيســا ليهديــه .
أمــا الــذي تذكرنــا بــه القصــة فهــو أن فــارس اإلمرباطوريــة كانــت إحتلــت
العـراق حينهــا ،وبــن ثنايــا ذاك االحتــال كانــت هنــاك الهيمنــة عــى بابــل  ،وقصــة
الســبي اليهــودي قبلهــا عــى يــد العراقــي نبــو خــذ نــر تخربنــا أيضــا أن رمزيــة
بابــل نفســها ال تكمــن يف بوابتهــا أو أســدها أو يف جنائنهــا املعلقــة وإمنــا يف كونهــا
إســا لتاريــخ يخربنــا أن بإمــكان الع ـراق ان يكــون بلــدا عظيــا وأن يخــرج مــن
أزماتــه الحاليــة والالحقــة إذا مــا تذكرنــا انــه كان أحــد أعمــدة التاريــخ األساســية .
إن تجــار الديــن والكثــر مــن عاممئــه مل يكفهــم أنهــم وسياســييهم قــد حولــوا
أرض العــراق إىل خرابــة ،ومجتمعــه إىل مجموعــة مرشديــن وجوعــى  ..مل يكفهــم
أنهــم فرشــوا العـراق أمــام بســاطيل الجنــد الذيــن رضبــوا بها قــر نبوخنــر صائحني،
هــا نحــن عدنــا مــرة أخــرى ،مذكريــن إيــاه بثــارات الســبي اليهــودي  ،بــل أراهــم
حملــوا إســم بابــل عــى نعــش ليقدمــوه هديــة لســليامين حتــى يعــود وعــى أكتافــه
تـراب األرض التــي كانــت منــذ األزل شــوكة يف عيــون كل مــن يفكــر بغــزو العـراق
وإحتاللــه.
إن اإلمــام الحســن هــو إبــن عــي بــن أيب طالــب  ،عظيــم مــن ظهــر عظيــم
 ،وأبــاه هــو مــن كان إتخــذ الكوفــة عاصمــة للدولــة اإلســامية حيــث كان أحــد
أســائها (كوفــان) وكان مؤسســها ســعد إبــن أيب وقــاص التــي إختارهــا يف البدايــة
كمعســكر لجنــده  ،فــا إبــن أيب طالــب وال أي واحــد مــن صحابتــه كان قــد إقــرح
تغيــر إســم الكوفــة  ،وظــل إســمها مــع مدينــة البــرة التــي أسســها عمــر بــن
الخطــاب عــى حالهــا أيضــا رغــم أنهــا شــهدت واحــدة مــن أكــر معــارك اإلمــام
وهــي معركــة الجمــل  ،فهــل ســيتغري إســم البــرة التــي تحولــت إىل رمــز لقيــم
النخــوة والكــرم والثقافــة لــي يــريض هــذا النظــام املتفرســن وكل رجاالتــه املعممــن
وغــر املعممــن  ،وإذا مــا كان عــي وأبنــاؤه الــررة العظــام قــد إستشــهدوا عــى أرض
العــراق فذلــك يجــب أن يضيــف إىل مــكارم هــذه األرض ال أن يــأكل منهــا شــيئا
وخاصــة إذا كان هــذا الــيء برمزيــة بابــل نفســها.
إن إبــدال إســم بابــل بإســم اإلمــام الحســن ســوف لــن يضيــف لعظمــة الرجــل
أو يكرمــه وإمنــا هــو ســيأكل منــه ألنــه يســتعمل أســاء اإلمئــة العظــام ملســح تاريــخ
وإســم بلــد كان مــن عظيــم مكارمــه أنــه إســتضاف مراقدهــم عــى أرضــه ورشفــوه
يــوم صــارت هــذه املراقــد فيــه ،فاألشــياء العظيمــة ال متســح بعضهــا وإمنــا يضيــف
الواحــد منهــا إىل اآلخــر مــا يحملــه مــن طيبــات ..
ايهــا الســادة  ..لقــد رسقتــم حــارض هــذا البلــد وضيعتــم مســتقبله فإبقــوا لــه
تاريخــه ،أم أن واجبكــم صــار تفليشــه حــارضا ومســتقبال وتاريــخ .
وإعلمــوا أن بابــل أثقــل مــن أن يحملهــا ســليامين عــى كتفــه ليدخــل بهــا مزهــوا
عــى خامنئــي وهــو يقــول :هــا قــد جئــت لــك مــوالي نائــب اإلمــام بتاريــخ العـراق
وســآيت لــك غــدا بــكل مــا فيــه ،فتعــاد علينــا هــذه املــرة قصــة الكيــس الــذي ال
يحتــوي عــى تـراب بابــل وحــده وإمنــا عــى رأس أســدها أيضــا .
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عىل سبيل االحتياط
امني يونس
« وصــل كاكا حمــه
إىل املدينــ ِة البعيــدة
الــــــــــغريبة ،ومل يــــــكن
يعــــــــــــرف شــيئاً عــن
ُ
اللغــة التي يتــــــــــــــــحدث
بــــــــــها أهــل تلــك املنطقــة
َف رجالً  ،وسألهُ
 ...فصـــــــــاد َ
بالكُرديــة  :أيــن دائـــــــرة الرعايــة اإلجــــــتامعية رجاءاً ؟
ـات مبهمــة وإشــار ٍ
فأجــاب الر ُجــل جوابـاً طويـاً  ،بِكلـ ٍ
ات
ِ
ً
مل يفهــم حمــه منهــا شــيئاً عــى اإلطــاق  ،فتــارة يُبحلــق
في ـ ِه ويرفــع صوتــه عالي ـاً  ،وتــار ًة يشــر بيــد ِه يف إتجــا ٍه
َ
فقــال لــهُ حمــه  :مل أفهــم كل َمــ ًة واحــدة مــا
ــن ،
ُم َع َ
ـت إبــن ســتة
ـت بـ ِه  ..ولكــن لــو كنــت شــت ْم َتني  ،فأنـ َ
رطنـ َ
ً
عــر كلــب وعديــم الــرف أيضــا  ..هــذا عــى ســبيل
اإلحتيــاط ! « .
العراقيــون باتــوا اليفقهــونَ شــيئاً مــن اللغــة التــي
يتكلــم بهــا قــادة مــا ُي ّســمى العمليــة السياســية البائِســة،
فنح ـ ُن أي املواطنــن العاديــن  ،نســألهم  :كيــف يحــدث
هــذا اإلنفــات األمنــي املريــع يف بغــداد ويســقط مئــات
القتــى والجرحــى  ،وســط العاصمــة ؟ فيجيبــون بلُغ ـ ٍة
عجيبـ ٍة  ،ويتفوهــون بِكلـ ٍ
ـات غريبــة ويومئــون بأياديهــم
ُمشــرين إىل هــذا اإلتجــاه أو ذاك .
نقــول لهــم  :مل نفقــه شــيئاً مــا قُلتمــوه  ...ولكــن
أن ُتــم َس ـفَلة ومنافقــون  ...هــذا عــى ســبيل اإلحتيــاط !
نســألهم  :متــى يتــم إعــادة إعــار الرمــادي والفلوجة،
ومتــى يعــود املُه َجــرون والنازحــون إىل بيوتهــم ؟ متــى يتم
تحريــر الحويجــة واملوصــل ؟ متــى يتــم ُمعاقَبــة الذيــن
ّســلموا تلــك املُــدن لعصابــات دا ِعــش ؟ متــى ســ ُي ّقدَ م
الذيــن تاجــروا بالنفــط مــع داعــش وباعــوا الســاح لهــم ؟
أيــن ُهــم الذيــن نّفــذوا جرميــة ســبايكر وأيــن ُهــم الذيــن
إختفــت مئــات املليــارات مــن
ْ
تســروا عليهــم ؟ كيــف
الــدوالرات يف دهاليــز الفســاد ؟
ولهجــات ُمريبــة غــر
ْ
فيجيبــون بألغــا ٍز صعبــة
ٍ
حــركات ُمفربِكــة .
مفهومــة  ،وإصطنــاع
فنقــول لهــم  ،وِفــق طريقــة كاكا حمــه  :مل نفهــم أبــداً
مــا تقولــون  ...ولكنكــم تُجــار ديــن وطائِفيــة  ،بــل أن ُتــم
منبــع الفســاد والعفونــة  ...هــذا عــى ســبيل اإلحتيــاط ،
ـس إال ! .
ليـ َ
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املـاليك  ..مرشوعك اإلسـالمي ومرشوعنا الوطني يتنـافيـان
بــن حــن وآخــر يخــرج علينــا نــوري املالــي
رئيــس وزراء الثــاين العجــاف بترصيــح إســاموي
شــمويل ،فهــا هــو يف حديــث لــه لربنامــج (حــق
الــرد) الــذي تبثــه قنــاة (الســومرية) يكــرر مــا
ســمعناه منــه قبــل مــدة ،حيــث يقــول« :هنــاك
مــن يريــد رضب املــروع االســامي ،وهــذا
بالنســبة لنــا خــط أحمــر ،فكــا ال نريــد أن نــرب
مشــاريع اآلخريــن مــن بــاب أوىل ال نقبــل ألحــد أن
يــرب املــروع االســامي» .
ال أدري عــن أي مــروع إســامي يتحــدث،
وليخــرين مــا هــي إنجــازات مرشوعــه اإلســامي
هــذا ،منــذ تســلطت أحــزاب اإلســام الســيايس،
وأحــزاب الطائفيــة السياســية  ،شــيعية وســنية،
وأحــزاب التخنــدق القومــي والعرقــي  ،كل ذلــك
مــا يتقاطــع مــع دولــة املواطنــة الحديثــة  ،ومــاذا
قــدم هــو يف مثانيــه العجــاف  .أقــول للاملــي:
نعــم ،أنــت محــق  ،فمرشوعنــا الوطنــي ال يلتقــي
مــع مرشوعــك اإلســامي  ،فاملرشوعــان يتنافيــان
ويتقاطعــان ،أو مــن أجــل أن نكــون دقيقــن يف
التعبــر أقــول إنهــا كــا يعــر يف املنطــق « ضــدان
ال يجتمعــان ويرتفعــان »  ،والــذي يهمنــي مــن
التعريــف أن هاذيــن املتضاديــن «ال يجتمعــان
»  ،وال يتوافقــان  ،فمرشوعنــا الوطنــي مــروع
دميقراطــي ،واإلســام الســيايس مــا كان يومــا
دميقراطيــا ،وال آمــن بالدميقراطيــة  ،بــل حــاول
ويحــاول ركوبهــا للوصــول إىل مآربــه  ،ومرشوعنــا
الوطنــي يؤمــن باملواطنــة  ،وأحزابكــم اإلســامية
واملتمذهبــة شــيعيا وســنيا تهــدم ركــن املواطنــة ،
ألنهــا تطــرح نفســها ممثــا ملصالــح هــذا أو ذاك
املكــون ،ســواء كان املكــون الشــيعي  ،أو املكــون
الســني  ،وحتــى لــو كان مكــون أتبــاع ديــن
األكرثيــة ،أي املكــون املســلم ،أو مكــون أتبــاع
قوميــة األكرثيــة  ،أي املكــون العــريب  ،فــكل ذلــك
هــدم ألهــم ركــن مــن أركان الدولــة الدميقراطيــة
الحديثــة أال هــو املواطنــة .أليــس كذلــك؟ أم أنــت
ال تعــرف معنــى «املواطنــة » ؟
مــاذا قــدم مرشوعكــم اإلســامي للعــراق،
غــر الطائفيــة السياســية ،واملحاصصــة الطائفيــة
والقوميــة والحزبيــة عــى حســاب مصالــح الوطــن
واملواطــن ؟ مــاذا قــدم مرشوعكــم اإلســامي غــر
الفســاد املــايل واإلداري  ،ورسقــة  -أو ال أقــل  -هــدر
املــال العــام  ،وتــردي الخدمــات ،وتهيئــة األرضيــة
لداعــش ؟
ولعجــب عجــاب منــك يــا نــوري املالــي أن
تقــول إن «الدســتور مل يـ ِ
ـأت بشــكل دســتور يبنــي
دولــة ،وفيــه ألغــام كثــرة»  ،فمــن الــذي وضــع
هــذه األلغــام غريكــم أنتــم القــوى الشيعســاموية
املتثملــة آنــذاك بـ«االئتــاف العراقــي املوحــد
 ،»169غريكــم أنتــم حــزب الدعــوة  ،واملجلــس
األعــى ،وحــزب الفضيلــة ،والتيــار الصــدري؟
ألســتم أنتــم مــن وضــع املــادة الثانيــة ،التــي
متثــل اللغــم األخطــر ضــد مــروع بنــاء الدولــة
الدميقراطيــة ،دولــة املواطنــة ،دولــة الحريــات
والحقــوق واملســاواة؟
ألســت أنــت الــذي جئتنــي معاتبــا  ،ألن بقيــة
القــوى الشيعســاموية شــكوين إليكــم (حــزب
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الدعــوة) ،ألن ضيــاء الشــكرجي كان الوحيــد الــذي
رفــض أن يســجد وأن يركــع للخطــوط الحمــراء،
التــي ســميتموها أنتــم ومــا أنــزل اللــه بهــا مــن
ســلطان؟ أرجــوك ال تتاجــر بالوطنيــات ،وأنتــم
أبعــد مــا تكونــون عــن مصالــح الوطــن واملواطنــة .
مــاذا قدمــت يف مثانيــك العجــاف مــن 2006
حتــى  2014كرئيــس ملجلــس الــوزراء ،وقائــد
عــام للقــوات املســلحة ،ووزيــر فعــي للدفــاع
والداخليــة ،ورئيــس فعــي لجهــاز املخابـرات ؟ مــن
الــذي أوصــل التوتــر الشــيعي الســني ،والتوتــر
العــريب الكــردي إىل ذروتيهــا الخطريتــن ،دون تربئة
ضديــك املذهبــي والقومــي النجيفــي والــرزاين ،
لكنــك أنــت الــذي تتحمــل القســط األكــر مــن
أوزار وخطايــا وآثــام وكبائــر الثــاين العجــاف .
أي جــرأة هــذه منــك ،عندمــا تعتــر يف حديثك
للعشــائر بــأن اإلصــاح «محاولــة إلفشــال املــروع
اإلســامي لألح ـزاب اإلســامية ورضب املتدينــن»،
مطالبــا عشــائر الفــرات األوســط والجنــوب بــأن
يكونــوا بدرجــة مــن الوعــي والتشــخيص  ،وأن
«يتفهمــوا حجــم املؤامــرة»  ،وكأنــك تريــد أن
تحرضهــم ضــد دعــاة الدولــة املدنيــة  ،وضــد دعــاة
اإلصــاح .
ال أدري عــن أي نهــوض تتكلــم عندمــا تقــول
إن «العـراق بــدأ ينهــض يف الســنوات املاضيــة بعــد
عــام  2003واســرجع عافيتــه بعــد القضــاء عــى
تنظيــم القاعــدة واإلرهــاب  ،لكــن أعــداء الع ـراق
خططــوا مــرة أخــرى مــن خــال االعتصــام  ،ثــم
بعدهــا أولــدوا الوليــد النكــد داعــش ،الــذي ال شــك
أنــه وليــد إقليمــي دويل ولــه أهــداف كــرى بدايتها
ســوريا ونهايتهــا املنطقــة بأكملهــا»  ،أنــا معــك يف
أن اعتصامــات املنطقــة الغربيــة كانــت طائفيــة
بامتيــاز ،وكتبــت يف حينهــا مقالــة أصــف تلــك
األحــداث مبثابــة ثــورة ســنية ضــد ســلطة شــيعية،
أو لنقــل ثــورة طائفيــة ضــد ســلطة طائفيــة ،
لكنكــم أنتــم (األكرثيــة املكوناتيــة) الذيــن ضيعتــم
الفرصــة التاريخيــة الذهبيــة عــى الع ـراق  ،التــي
توفــرت لــه بعــد ســقوط الديكتاتوريــة.
مــن هنــا قلــت إن مــا ارتكبتمــوه  ،مل يكــن
خطــأ وحســب ،بــل كان جرميــة تاريخيــة عظمــى،
كيــف تريــدين أن أصــف تضييــع فرصــة تاريخيــة
عــى الشــعب العراقــي  ،ال تتــأىت عــادة للشــعوب
إال مــرة يف كل قــرن ؟ ناهيــك عــا ميكــن أن تدفعــه
أجيــال بعــد أجيــال مثنــا غاليــا لجرميــة تضييــع
هــذه الفرصــة التاريخيــة  ،هــل فهمــت حجــم مــا
ارتكبتمــوه؟ إمــا إنكــم ال تفهمــون ،أو ال تريــدون
أن تفهمــوا ،أو تفهمــون و(تغلّســون).
ال تقــل يل إنــك لســت طائفيــا ،وإن حــزب
الدعــوة وبقيــة أحـزاب اإلســام الســيايس الشــيعية
ليســت طائفيــة .كل حــزب ينغلــق يف عضويتــه
عــى الشــيعة ،هــو حــزب طائفــي بالــرورة ،وكل
حــزب ينغلــق يف عضويتــه عــى الســنة  ،هــو حــزب
طائفــي بالــرورة  ،وأعيــد مــا قلتــه يف آخــر حلقــة
شــاركت فيهــا قبــل مــدة مــن برنامــج «بالعراقــي»
علــــــــــى قنــاة (الحــرة – عـراق)  ،حيــث قلــت
«كل تعصــب دينــي أو تعصــــــــــب مذهبــي هــو
درجــة من درجات الداعشــية ،وكـــــل تســـــــييس
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للديــن  ،وكل
تســــييس للـــمذهب،
هــــــو لــــــون مـــــن
التعصــب
ألــوان
الدينــي واملذهبــي،
وهــو بالتــايل درجــة
مــن درجــات الداعشــية
أو عــى األقــل املمهــد
للظاهــرة الداعشــية».
كــم أنــت يــا نــوري املالــي يــا رئيــس الثــاين
العجــاف مهــووس باملؤامــرة ،وكــم تشــبه لغتــك
يف هــذا الصــدد لغــة رجــب طيــب أردوغــان
ولغــة محمــد مــريس العيــاط  ،حيــث تتكلــم
عــن معشــوقتك املغــرم بهــا حتــى الولــه (نظريــة
املؤامــرة) فتقــول  :أن «املؤامــرة ال تقــف إىل
هــذا الحــد ،فقــد دخلــوا تحــت عنــوان اإلصــاح،
ويريــدون أن يجهــزوا عــى مــا تبقــى مــن بقيــة
الســيف  ،وقالــوا إن اإلصــاح يجــب أن يــأيت بــوزراء
تكنوقــراط مبعنــى شــهادات  ،ولكنهــم أفســدوا
ذلــك حــن قالــوا أن يكــون مســتقال»  ،وتــرر قولــك
الغريــب العجيــب هــذا بــأن «هــذه العناويــن
يريــدون بهــا أن يهمشــوا دور األح ـزاب الدينيــة ،
ومــا قدمــت وناضلــت واستشــهدت ومنهــا الــذي
أسســها الشــهيد الصــدر  ،وان هــذا الصــوت
يريــدون بــه إفشــال املــروع اإلســامي ورضب
املتدينــن» .
باللــه عليــك مــاذا قــدم حزبــك اإلســامي،
ومــاذا قدمــت بقيــة أحزابكــم اإلســامية  ،ومــاذا
قــدم (املتدينــون)؟ وهــل املتديــن يــرق ؟ وهــل
املتديــن يــز ّور شــهادته ؟ وهــل املتديــن يســتويل
عــى عقــارات الدولــة ؟ وهــل املتديــن يركــب
الديــن واملذهــب مطيتــن إىل مآربــه وأرباحــه
الحـرام الحـرام واأللــف حـرام؟ أال هــل مــن حيــاء
؟ أال هــل مــن ضمــر؟ أال هــل مــن مواجهــة للــذات
بصــدق ؟ أال هــل مــن مكاشــفة للشــعب عــن
فشــلكم بــل عــن إســاءاتكم للشــعب ومصالحــه
وعيشــه الكريــم وكرامتــه وحقوقــه وحرياتــه
وثرواتــه ؟
نعــم نحــن نناضــل ضــد مرشوعكــم  ،مــروع
أحــزاب اإلســام الســيايس ،مــروع أحــزاب
الطائفيــة السياســة ،مــروع أحــزاب الفســاد
املــايل ورسقــة املــال العــام  ،ألن مرشوعكــم الــذي
تنعتــه باإلســامي هــو بالضــد كليــا مــن املــروع
الوطنــي  ،وبالضــد مــن املــروع الدميقراطــي ،
وبالضــد مــن مــروع دولــة املواطنــة ،وبالضــد
مــن مــروع الدولــة املدنيــة الحديثــة  ،وبالضــد
كل مــا هــو نافــع للشــعب ،ولرفاهــه  ،وحريتــه ،
وكرامتــه  ،وحقوقــه  ،وملســتقبله  ،وأجيالــه املقبلــة.
هــل عرفــت ملــاذا نريــد إفشــال مرشوعكــم ؟ ألنــه
ببســاطة عمــل عــى إفشــال مــروع الشــعب
ومســتقبله.
إذا مل توقفكــم محكــة الشــعب والقضــاء
العــادل ،فســتنطق محكمــة التاريــخ بحكمهــا
العــادل ،وســتقول «قفوهــم إنهــم مســؤولون» .
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ندوة عامة
للنائبني ريناس جانو وجوزيف صليوا يف اربيل

تحــت عنــوان « االقليــات  ..ومســتقبل العـراق بعــد تحريــر اراضيــه مــن االرهــاب
« اســتضافت الجمعيــة العراقيــة لحقــوق االنســان يف الواليــات املتحــدة االمريكيــة
فــرع اقليــم كوردســتان النائبــن يف مجلــس النــواب العراقــي الســيد رينــاس جانــو
والســيد جوزيــف صليــوا يف نــدوة جامهرييــة عامــة ،بقاعــة املركــز االكادميــي يف
مدينــة عنــكاوا مبحافظــة اربيــل.
يف بدايــة النــدوة رحــب الناشــط رودي خالــد بالحضــور املتنــوع ،يتقدمهــم مديــر
ناحيــة عنــكاوا جــال حبيــب وعــدد مــن مســؤويل االح ـزاب ،ومنــدويب املنظــات
املدنيــة ،والعاملــن يف وســائل االعــام  ..ثــم دعــا الجميــع للوقــوف دقيقــة صمــت
حــدادا ً عــى ارواح شــهداء الك ـرادة وشــهداء الشــعب العراقــي شــهداء الحريــة
والدميقراطيــة.
بعدهــا حيــا رئيــس الجمعيــة العراقيــة لحقــوق االنســان يف الواليــات املتحــدة
االمريكيــة حميــد مــراد االنتصــارات الكبــرة التــي حققتهــا قواتنــا العســكرية
البطلــة يف املركــز واالقليــم ضــد فلــول االرهــاب مع ّرجــا يف حديثــه عــن الجرميــة
ال ّنكــراء التــي نفذهــا االرهاب ّيــون يف الكــرادة يف العاصمــة بغــداد والتــي راح
ضح ّيتهــا املئــات مــن الشــهداء والجرحــى  ..بعدهــا قــدم الســرة الذاتيــة للنائبــن.
ويف الجانــب االول مــن املحــارضة تحــدث النائــب جوزيــف صليــوا مــن قامئــة
الــوركاء الدميقراطيــة عضــو لجنــة املهجريــن بالربملــان العراقــي قائــا ً:
ان االقليــات يعانــون اليــوم مــن تحديــات خطــرة تــأيت يف مقدمتهــا عمليــات
الخطــف ،والقتــل ،والتهميــش ،والتعــايل ،واالســتيالء عــى املمتلــكات نتيجــة ضعــف
االجـراءات القانونيــة ،ناهيــك عــن مــا تعــرض لــه عــى يــد عنــارص تنظيــم داعــش
االرهــايب مــن قتــل جامعــي ،وســبي ،ونــزوح قــري ،هــدم وتدمــر اماكــن عبادتهم.
ويف الجانــب الثــاين مــن املحــارضة تطــرق النائــب رينــا س جانــو مــن القامئــة
الكوردســتانية عضــو لجنــة العالقــات الخارجيــة يف الربملــان العراقــي عــن مســتقبل
الع ـراق بعــد تحريــر اراضيــه مــن االرهــاب قائــا ً:
ان الحــروب يتــرر منهــا ابنــاء االقليــات كثـرا ً ،ومســتقبل العـراق بعــد التحريــر
مــن داعــش ســتكون هنــاك مشــاكل بــن املواطنــن ،بســبب النهــج الطائفــي،
والعقــول التــي تديــر البلــد ،وكل املــؤرشات تقــول بــان العـراق ســوف يذهــب اىل
التقســيم ال محــال.
وقبــل ختــام النــدوة تــم فتــح بــاب املداخــات واألســئلة والنقاشــات  ..وأجــاب
عنهــا املحــارضون بإســهاب  ..واكــد جميــع املشــاركني عــى اهميــة العمــل الجــاد،
وايجــاد الحلــول املناســبة لضــان عــدم حــدوث صدامــات بــن ابنــاء الوطــن الواحد
بعــد التحريــر ،ووضــع كافــة امكانيــات الدولــة لخدمــة بنــاء املناطــق املحــررة،
وعــودة النازحــن اليهــا.
وتتقــدم الجمعيــة العراقيــة بالشــكر والتقديــر اىل قنــاة العراقيــة ،وقنــاة عشــتار
الفضائيــة لقيامهــا بتغطيــة فق ـرات النــدوة.

الجمعية العراقية لحقوق االنسان
يف الواليات املتحدة االمريكية
املنتدى الدميقراطي العراقي العدد ( )48متوز 2016

بيان استنكار لجرمية الكرادة
ملنظمة حمورايب لحقوق االنسان
بقلــق وأســف شــديدين تتقــدم منظمــة حمــورايب لحقــوق االنســان
بتعازيهــا اىل العراقيــن جميعــا وذوي الشــهداء وضحايــا االنفجــار الغــادر
الــذي نفذتــه عنــارص اجراميــة يف قلــب الكــرادة أمــس األول ليخلــف
مــوت الع ـرات مــن االبريــاء الذيــن كانــوا منهــم يســتعدون الختتــام
صيامهــم بالعيــد  ،ومنهــم وهــم يف بيوتهــم تــم القضــاء عــى حياتهــم
بينهــم عوائــل كاملــة .لــذا تناشــد منظمــة حمــورايب لحقــوق اإلنســان
الســلطات العراقيــة وتضعهــم امــام مســؤولياتهم يف حفــظ األمــن
وحاميــة املواطنــن يف ربــوع العـراق عامــة ويف العاصمــة بغــداد خاصــة ،
حيــث تدهــورت األوضــاع األمنيــة بشــكل ملفــت للنظــر .
كــا تطالــب تلــك الســلطات مبالحقــة املجرمــن ومــن يقــف مــن
ورائهــم وتقدميهــم اىل العدالــة ورضورة عــدم التهــاون ازاء خطــورة هــذا
الوضــع ومتريــره بشــكل عابــر كــا هــو معتــاد مــن قبــل الســلطات.
ان اي تهــاون ميثــل الرشاكــة يف الجرميــة حيــث يشــهد هــذا العمــل
الجبــان والشــنيع واملــدان الــذي اســتهدف املدنيــن املســاملني ممــن
كانــوا يتبضعــون الســتقبال عيــد الفطــر يف وســط العاصمــة ،عــى ضعــف
االجهــزة االســتخبارية والتنفيذيــة ويعكــس الرتاخــي يف تلــك االجهــزة ،
فــان العــرة ليســت فقــط يف تحريــر املناطــق مــن رش داعــش االســود ،
بــل يقتــي ان يرافــق ذلــك املحافظــة عــى الحريــات وحاميــة وصيانــة
حيــاة الســكان اوال  ،ان كان ذلــك يف الفلوجــة او مناطــق االنبــار االخــرى
او يف بغــداد واملوصــل وغريهــا .الن هــذه املهــام االمنيــة هــي مــن ابســط
الحقــوق الي مواطــن عــى ارضــه ،وان انعــدام القــدرة عــى تحقيــق
ذلــك يتطلــب مــن الســلطات املعنيــة بــان تقــف وقفــة مســؤولة وان
تطالــب بالدعــم الــازم مــن املجتمــع الــدويل لريفدهــا مبــا يلــزم مــن
القــدرة العســكرية ( اللوجســتية والبرشيــة ) لتقويــة امكانياتهــا االمنيــة
 .الن االولويــة يجــب ان تكــون امــن وســامة املواطنــن وممتلكاتهــم ،
امــا العكــس مــن ذلــك فمطلــوب مــن تلــك الســلطات العراقيــة بجديــة
واخــاص وشــجاعة االعـراف بعجزهــا وبالنتيجــة افســاح املجــال لغريهــا
للقيــام بهــذا املهــام الصعبــة جــدا الن النزيــف العراقــي هــو مــن كل
مــكان مــن جســمه وهــو ال يـزال يتواصــل حيــث ،التفجــر  ،االختطــاف
 ،الظلــم ونزيــف الهجــرة املســتمر اىل خــارج الع ـراق .
يف هــذه الظــروف العصيبــة نناشــد الشــعب العراقــي بجميــع فئاتــه
وبالرغــم مــن األمل واألىس بالتــآزر والتكاتــف ملواجهــة التحديــات األمنيــة
والتمســك باملصلحــة الوطنيــة.
املجد والخلود لألرواح الشهداء....

باسكال وردا
رئيسة منظمة حمورايب لحقوق االنسان
بغداد 2016/7/3 /

وفد من منظمة حمورايب لحقوق اإلنسان يزور موقع جرمية
الكرادة ويشعل الشموع
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« لجنة الدفاع عن حقوق االنسان ـ اسرتاليا »
تنظم وقفة احتجاجية ضد جرمية االرهاب البشعة يف الكرادة

نظمــت «لجنــة الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان»
يف منتــدى الجامعيــن العراقــي األســرايل يــوم
األحــد  2016/7/10وقفــة حــزن وغضــب إســتذكارا
لشــهداء الك ـرادة الذيــن اختطفتهــم يــد اإلرهــاب
اآلمثــة يــوم الثالــث مــن متــوز  2016يف تفجــر
إرهــايب هــز بفظاعتــه ضمــر العــامل أجمــع ليذهــب
ضحيتــه أكــر مــن ألــف مــن أبنائنــا وأحبتنــا بــن
قتيــل وجريــح .حــر الوقفــة التــي شــهدها مركــز
مدينــة فريفيلــد حشــد كبــر مــن أبنــاء العـراق مــن
مختلــف أطيافــه وألوانــه تجمعهــم فجيعــة فقــد
تلــك األرواح التــي غــادرت عاملنــا قبــل أوانهــا
تاركــة وراءهــا يف القلــب لوعــة أبديــة وأســئلة
تبحــث عــن إجابــات وســط عجــز الحكومــة
العراقيــة عــن حاميــة أهلنــا يف الع ـراق وانشــغال
اطرافهــا برصاعاتهــم الطائفيــة والحزبيــة واس ـراء
مختلــف أشــكال الفســاد املــايل واإلداري بــن
أركانهــا املتداعيــة .حــر الوقفــة د حســن العامري
ســفريالعراق يف اسـراليا ونيوزلنــدا وعضــوي الربملان
يف الــدورة االخــرة االســتاذ انــدرو روهــان واالســتاذ
تــوين عيــى وجـراح الكســور البــارز الدكتــور منجد
املــدرس مــع عــدد كبــر مــن ممثــي االحــزاب
والجمعيــات واملؤسســات الدينيــة العراقيــة
والعربيــة وممثــي الصحافــة العراقيــة والعربيــة
العالميــة وداد فرحــان رئيســة تحريــر جريــدة
«بانورامــا « واالعالمــي خليــل الحــي رئيــس تحريــر
جريــدة العهــد والشــاعر واالعالمــي وديــع شــامخ
ممثــا ملؤسســة الــرق االوســط(صحف التلغـراف
واالنــوار والنجــوم) والشــاعرواالعالمي اللبنــاين
جميــل الدويهــي مديــر «مواقــع اغرتابية»والشــاعرة
اللبنانيــة ســوزان عــون باألضافــة اىل مديــر مكتــب
الفضائيــة العراقيــة يف ســيدين االعالمــي ســمري
قاســم كــا حــرت الوقفــة القنــاة الســابعة احــد
اهــم القنــوات االس ـرالية اضافــة اىل اذاعــة 2GB
الواســعة االنتشــار التــي اســتضافت الوقفــة قبــل
بدءهــا وصحيفــة فريفيلــد ادفانــس.
افتتحــت الوقفــة بكلمــة ترحيــب وعـزاء ألقاهــا
عضــو» لجنــة الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان» يف

املنتدى الدميقراطي العراقي العدد ( )48متوز 2016

املنتــدى األســتاذ حســام شــكارة اعقبهــا دقيقــة
صمــت عــى ارواح الضحايــا اعقبهــا النشــيدان
الوطنيــان العراقــي واالسـرايل .ثــم تقدمــت عريفــة
الوقفــة الســيدة شــذى عــي لــريث ضحايــا جرميــة
الكــرادة وتقــدم د احمــد الربيعــي ليلقــي كلمــة
منتــدى الجامعيــن الــذي عــزى أبنــاء الجاليــة
بذلــك املصــاب األليــم واشــار اىل هــول املصــاب
منــددا بدمويــة مقــريف املجــزرة ومــن يقــف
ورائهــم مــن قــوى اقليميــة ودوليــة داعمــة
لألرهــاب وبالحواضــن التــي توفرهــا بقايــا البعــث
وقــوى الجرميــة لكنــه شــدد يف الوقــت نفســه عــى
ان هــذه الفضاعــات مــاكان لهــا لتتواصــل لــوال
الضعــف والتقصــر مــن جانب الســلطات املســؤولة
حصيلــة للفســاد املســترشي والشــلل الــذي ميســك
بأوصــال اجهزتهــا وســط رصاع املصالــح والســلطة
بــن املتنفذيــن مــن اط ـراف املحاصصــة الطائفيــة
واالثنية.واكــد د الربيعــي ان الغضــب العــارم الــذي
يغــي يف صــدور العراقيــن هــو انــذار للممســكني
بقيــاد االمــور بــأن الكيــل قــد طفــح وان ليــس
امامهــم ســوى ان يفتحــوا البــاب لألصــاح الــذي
تطالــب بــه املاليــن وحركتهــم االحتجاجيــة عــى
خلفيــة القضــاء عــى الفســاد وتفكيــك نظــام
املحاصصــات ,ودعــت الكلمــة اسـراليا ودول العــامل
ومنظامتــه اىل الوقــوف مــع شــعبنا وجميــع ضحايــا
االرهــاب يف العــامل واالســهام يف وضــع اس ـراتيجية
شــامة تقــي عــى االرهــاب بتجفيــف منابعــه
ومــوارد دعمــه ومعاقبــة الــدول واملؤسســات التــي
تقــف ورائــه.
بعدهــا تقــدم أللقــاء كلمــة لجنــة الدفــاع
عــن حقــوق اإلنســان عضــو اللجنــة ,بطــل
التايكواندو,واملرشــح لتمثيــل اسـراليا بالتايكوانــدو
يف أوملبيــاد الربازيــل يف شــهر اب املحامــي حيــدر
شــكارة وصــف فيهــا بشــاعة جرميــة الكـرادة وأخــر
ارقــام ضحاياهــا ووضعهــا يف ســياق مــا تعــرض
ويتعــرض لــه االبريــاء واألمنــن عــى يــد داعــش
وقــوى االرهــاب وســط عجــز الحاكمــن بعدهــا
توالــت كلــات االحـزاب واملؤسســات التــي مثلــت

كل الــوان الطيــف العراقــي فألقــى الشــيخ حيــدر
الصميــاين كلمــة مركــز أل البيــت والســيد ســمري
يوســف رئيــس فــرع ســيدين للرابطــة الكلدانيــة
يف العــامل كلمــة الرابطــة والســيدة ياســمني يحيــى
رئيســة جمعيــة الصابئــة املندائيــة االسـرالية كلمــة
الجمعيــة والســيد مارســيل فيليــب كلمــة منظمــة
الحــزب الشــيوعي يف ســيدين والســيد شــمعون
حــداد نائــب رئيــس الجمعيــة االشــورية االسـرالية
كلمــة الجمعيــة والســيد جــال جميــل رئيــس
ممثليــة اتحــاد الجمعيــات املندائيــة يف العــامل
كلمــة املمثليــة والســيدة ســمرية عــي عضــو رابطــة
املـراة العراقيــة كلمــة الرابطــة والســيد دانــا جــال
مــن مركزكردســتان العلامنيــة كلمــة املركز والســيدة
ســمر مــن رابطــة املــرأة املندائيــة كلمــة الرابطــة
كــا شــارك فــرع الحركــة الدميقراطيــة االشــورية يف
ســيدين بربقيــة دعــم ومواســاة .
وقــد عــرت الكلــات عــن الحــزن البالــغ لرحيــل
تلــك األرواح الطاهــرة مــن أبنــاء عراقنــا الجريــح
ودعوتهــم ألبنــاء الشــعب العراقــي بجميــع
مكوناتــه للوقــوف صفــا واحــدا أمــام كل مســببات
الدمــار التــي تحيــق بوطننا بــدءا باإلرهــاب ومرورا
بالتعصــب الدينــي واملذهبــي وأشــكال الفســاد
املــايل واإلداري وهــي العوامــل التــي أودت بحيــاة
عــدد اليحــى مــن أرواح أبنائنــا وأنحــدرت بوطننــا
اىل حافــة الهاويــة يف جميــع املجــاالت اإلقتصاديــة
واإلنســانية والخدماتيــة .
يف ختــام الوقفــة دعــا د احمــد الربيعــي
اىل مواصلــة الحــراك داخــل الجاليــة وبأتجــاه
املؤسســات االســرالية والعامليــة دعــا الهلنــا يف
العــراق .
تــم إختتــام الوقفــة ويف صــدور الحارضيــن
جميعــا لوعــة التنطفــئ لرحيــل تلــك النجــوم
الزاهــرة التــي تخطفتهــا أيــادي الغــدر ومــن
ورائهــم الســلطات العراقيــة العاجــزة التــي مكنــت
لهــم ارتــكاب مثــل هــذه الجرائــم الشــنيعة التــي
ينــدى لهــا جبــن اإلنســانية.
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وقفة احتجاجية النصاف
املرأة بعد التخلص من اإلرهاب

مهند عبد الوهاب

اقامــت منظمــة «حريــة املــرأة يف العـراق» ،وقفــة احتجاجيــة للتنديــد بالعمــل
االجرامــي الــذي قــام بــه ارهابيــو «داعــش» بحــرق تســع عــرة امــرأة ايزيديــة يف
املوصــل  ،وجرائــم اخــرى بــدأت تحصــل بعــد تحريــر عــدة مــدن مــن قبــل بعــض
األهــايل والعشــائر للثــأر بالرغــم مــن ب ـراءة النســاء املظلومــات منهــا والحاجــة
التفــاق رشف  ،وشــارك الفعاليــة ناشــطون وناشــطات مدنيــون وجمــع مــن املثقفــن
واملدافعــن عــن حقــوق االنســان .
واســتنكرت رئيســة املنظمــة ينــار محمــد يف كلمتهــا  ،افعــال «داعــش «
الــا انســانية مطالبــة الــرأي العــام بعــدم الســكوت عــن هــذه االنتهــاكات  ،اذ
تعرضــت املــراة للعنــف مــن االٍرهــاب والتطــرف  ،ونــال منهــا كثــرا وســبب
االذى الجســدي  ،خصوصــا يف املوصــل واالنبــار وديــاىل وتكريــت وأط ـراف بغــداد
وجعلهــا مــردة يف املخيــات ونازحــة لحــدود دول الجــوار ومهجــرة لبلــدان اخــرى
 ،واصــدار مجلــس االمــن الــدويل واملنظــات الدوليــة قـرارات  ،بوصــف مــا جــرى
مــن اعتــداءات وقتــل وترشيــد جرميــة دوليــة ويجــب تشــكيل وانشــاء جهــة دوليــة
لرعايــة وتاهيــل النســاء املعنفــات مــن «داعــش .
وكذلــك الثــأر العشــائري الــذي تذهــب املــرأة ضحيتــه  ،ومــا حــدث كان رغــا
عنهــا ووقعــت ضحيــة رصاعــات اقليميــة ودوليــة وسياســية داخليــة وخارجيــة .
وتابعــت ينــار أن االهــم انقــاذ الفئــة االكــر رضرا مــن ويــات الحــروب وهــي
النســاء واالطفــال  ،وآليــة توفــر املــاذ اآلمــن لهــم وايصــال املســاعدات اليوميــة
 ،مــع االشــادة بــدور القــوات االمنيــة العراقيــة التــي انقذتهــم مــن بطــش جرائــم
«داعــش» التــي الحقتهــم باالنتحاريــن ورشــقهم بالغــازات الســامة  ،وأحرقــت
وعذبــت وســجنت وسـ ٌبت ونالــت مــن الــرف وبيعــت يف ســوق النخاســة لثــورة
انســان ًية وإجــاع عاملــي .
وشــددت الناشــطة عــى اهميــة مــد يــد العــون مــن قبــل الحكومــة لتلــك
العوائــل وعــدم االســتناد بدعــم املنظــات املدنيــة لتلــك العوائــل وذلــك عــن
طريــق طأمنتهــم بالعــودة اىل مدنهــم التــي يتــم تحريرهــا مــن «داعــش « ،
وكذلــك االعــام الوطنــي واملهنيــة واملســؤولية العاليــة بالتغطيــة ونــر التقاريــر
والنــدوات البحثيــة االخباريــة  ،وان تشــكل لجــان رسيعــة بــإرشاف حكومــي برملــاين
 ،تكــون مشــركة مــع الخرييــن وشــيوخ العشــائر واملنظــات االنســانية خاصــة التــي
تهتــم بشــان امل ـراة  ،وتقــدم املســاعدة العاجلــة الصحيــة واالجتامعيــة والنفســية
واملعنويــة  ،كــون النســاء منهــن كبـرات بالســن وأخريــات تحتــاج لرعايــة خاصــة.
وانتقــدت الناشــطة جنــات الغــزي يف ترصيــح خــاص لـــ» الصبــاح» مــا يجــري
ويحــدث مــن جــدل بــن رجــال العشــائر والنيــل الرخيــص مــن النســاء وتســاءلت :
ايــن كان البعــض عنــد االجتيــاح  ،وقســم منهــم  ،واالن بعــد تحريــر عــدة مناطــق
مــن ســيطرة مــا يســمى ب»داعــش « االرهــايب  ،نــرى ان القتــل واملالحقــة وحتــى
الحبــس والتعذيــب كانــت مــن العشــرة ضــد نســائها وبناتهــا  ،وهــذا ال يقبــل
عــى اإلطــاق ومرفــوض  ،ويجــب ان تكــون الدولــة والحكومــة والســلطة القضائيــة
حــارضة بفعاليــة وتقــف بوجــه هــذا النيــل والظلــم بحــق امل ـراة التــي قدســتها
األديــان الســاوية .
ان الترشيعــات والقوانــن يجــب ان تكــون حــارضة والفيصــل بــكل الحــاالت ،
وجرائــم املتطرفــن واالرهابيــن تــم تصنيفهــا جرائــم جنائيــة شــديدة االذى  ،وال
نقبــل مــا يحصــل للم ـراة التــي تواجــه امل ـرارة تحــت ســطوة «داعــش « املجــرم
وظلــم عشــرتها وقبيلتهــا واهلهــا  ،ويجــب ان يســاندنا الشــباب والرجــال والخرييــن
واصحــاب املبــادئ االنســانية  ،ونحتــاج حملــة مــن الباحثــن واألكادمييــن ووســائل
االعــام املختلفــة والصحافــة  ،يك نتمكــن مــن صناعــة حيــاة جديــدة ملســتقبل
امل ـراة  ،خصوصــا يف املناطــق التــي جــرت فيهــا نزاعــات واجتيــاح مســلح وبعــد
عمليــات عســكرية للتحريــر  ،وان يرســم طريــق العــودة للمــدن والديــار مســتقبل
امــن وســام وبنــاء حيــاة جديــدة تنــى األىس واالملٌ مــا حصــل يف املايض.واشــارت
مســؤولة اعــام املنظمــة زينــب الكعبــي يف ترصيــح خــاص لـــ» الصبــاح « إىل
ان سلســلة مــن النــدوات والجلســات الحواريــة واملحــارضات املختلفــة نظمتهــا
املنظمــة خــال الشــهرين املاضيــن  ،تركــزت عــى وضــع امل ـراة تحــت النزاعــات
املســلحة ويف املناطــق التــي شــهدت ســيطرة الجامعــات االرهابيــة املتشــددة ..
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مناشدة املنظمة االيزيدية للتوثيق
بخصوص ملف الجينوسايد
تتطلــع املنظمــة االيزيديــة للتوثيــق بعــن االمــل والتفائــل لتدويــل ملــف
االبــادة الجامعيــة التــي تعــرض لهــا املجتمــع االيزيدي وبقيــة االقليــات الدينية
والعرقيــة يف العــراق  ،خصوصــا يف ظــل التطــورات الدوليــة الجاريةبصــدور
قـرار لجنــة تقــي الحقائــق الدوليــة املعنيــة بســوريا والتــي اعتــرت مــا جــرى
لاليزيديــة بانــه ابــادة جامعيــة  ،ومــع اهتــام املؤسســات الدوليــة املعنيــة
بهــذا التقريروالتطــورات الجاريــة لهــذا امللــف يف اســتمرارية االبادةمــا يتطلــب
ان يكــون هنــاك دورا فاعــا للجــان واملؤسســات املحليــة يف هــذا امللــف .
هنــا تناشــد املنظمــة االيزيديــة للتوثيــق اللجنــة العليا للتوثيــق والتعريف
بجرميــة االبــادة الجامعيــة لاليزيديــن واملكونــات االخــرى يف اقليــم كوردســتان
بــرورة العمــل الجــاد ومواكبــه التطــورات الدوليــة املتســارعة فيــا يخــص
ملــف االبــادة الجامعيــة لاليزيديــن واالقليــات الدينيــة والعرقيــة االخــرى ،
والتنســيق والتواصــل مــع املنظــات واملؤسســات الدوليــة واملحليــة املعنيــة
اليصــال التقاريــر واملعلومــات التــي تســاندتقريرلجنة تقــي الحقائــق الدوليــة
لــي يتــم اعتبــار مــا ارتكــب مــن جرائــم بحــق االيزيديــن داخــل العـراق ابــادة
جامعيــة ،ومــن جهــة اخــرى العمــل مــع املجتمــع املحــي يف الداخــل كونــه
رشيــك اســايس ولــه مصداقيــة ميدانيــة واالنفتــاح عليهــم.
وتــرى املنظمــة االيزيديــة للتوثيــق بــان (التباطــىء )يف عمــل اللجنــة
العليــا يف ايصــال هــذه القضيــة اىل املحافــل الدوليــةال يخــدم مســار القضيــة
وتطوراتهــا املســتقبلية.
يف وقــت بــان الحكومــة العراقيــة قــد غضــت النظر عــن القضيــة االيزيدية
ومــا تعرضــوا لــه مــن جرائــم االبــادة الجامعيــة وجرائــم العـراق مراجعــة عمــل
هــذه اللجنــة والبحــث – حــرب وجرائــم ضــد االنســانية ،عليــه فمــن الــروري
عــى حكومــة اقليــم كوردســتان عناليــات تتالئــم والتطــورات الدوليــة يف ملــف
االبــادة الجامعيــة املســتمرة وفقــا لتوصيــات لجنــة تقــي الحقائق .
نسخة منه اىل
 مكتب رئاسة االقليم مكتب رئيس حكومة االقليم مكتب نائب رئيس حكومة االقليم هيئة حقوق االنسان يف اقليم كوردستان اللجنــة العليــا للتوثيــق والتعريــف بجرميــة االبــادة الجامعيةلاليزيديــنواملكونــات االخــرى يف كوردســتان.
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تتمة مقالة تفجريات الكرادة ...

تاســعاً  :العمــل عــى تطويــر الربامــج الصحيــة مــن خــال زيــادة عــدد
املشــايف واملراكــز الصحيــة التخصصيــة واالوليــة ،لزيــادة الوعــي الصحــي
للمواطــن العراقــي ورفــع قدراتــه البدنيــة ليكــون جــزءاً مهــاً ورصينــاً يف
بنــاء الدولــة.
وأخـراً ووفــق مــا تقتضيــه الــرورة الدميقراطيــة لتحقيــق كرامــة االنســان
ومبــدأ الشــفافية ومعايــر العدالــة االجتامعيــة  ،يقتــي إيــاء الــدور
الحقيقــي واملطلــوب للنخــب املجتمعيــة مــن النشــطاء ومــن مؤسســات
ومنظــات املجتمــع املــدين يف إحـرام دورهــا الريــادي يف بنــاء املجتمــع مــن
خــال رصــد ومراقبــة ومتابعــة املؤسســات الحكوميــة التابعــة للســلطات
الثــاث مــن أجــل تقييــم عملهــا وتشــخيص االخطــاء الــواردة يف التطبيقــات
الفعليــة لقوانينهــا وتطبيقاتهــا ،ومراقبــة اليــات تنفيذهــا بغيــة العمــل عــى
تشــخيص االخطــاء والعمــل عــى إصالحهــا مــن خــال رشاكــة حقيقيــة يف
صياغــة قوانــن بديلــة تحقــق الســلم االهــي بعيــداً عــن التمييــز الســلبي
بــن مختلــف مكونــات البلــد لتحقيــق مجتمــع عراقــي متــكايفء ومتــوازن يف
إح ـرام القيــم والحقــوق والواجبــات بعيــداً عــن كل أشــكال التمييــز الســلبي
القومــي والدينــي واملذهبــي  ،والتأســيس لنظــام ســيايس يقبــل الجميــع يف
املشــاركة يف الســلطة عــى أســس وطنيــة ومهنيــة وليــس بحســب معايــر
املحاصصــة القوميــة والدينيــة واملذهبيــة والعدديــة.
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بــات مــن الواضــح جــدا ظهــور بعــض
نتائــج العمــل اإلرهــايب الجـــــــــــــبان يف
منطقــة (الك ـرادة) وســقوط مئــات الشــهداء
األبريــاء العــزل مــن جميــــــــــــــع أطيــاف
ومكونــات الشــعب العراقــي الــــــــصابر..
فالســيارة امللغمــة مــن صناعــة وإعــداد
ومتابعــة دولــة مجــاورة ..والطريــق الــذي
إنطلقــت منــه حتــى وصولهــا برعايــة هــذه الدولــة واملقصــود هنــا
ليــس الحكومــة العراقيــة بأيــة حــال  ،بعــد أن إفــرش أتبــاع ومنــارصو
ومؤيــدو تلــك الدولــة موقــع اإلنفجــار وبــدأوا برتديــد هتافــات
وشــعارات تعــر ببســاطة عــن تنفيــذ وصيــة متطرفــة بنصهــا الكامــل
والســبب يعــود إلنتصــارات الجيــش العراقــي والرشطــة اإلتحاديــة
وتحقيقهــا نــرا تأريخيــا وســراتيجيا ملدينــة الفلوجــة  ،مــا أدى إىل
عــزل جميــع املكونــات العســكرية األخــرى غــر الرســمية وإبعادهــا
عــن ســاحة املواجهــة وبالتــايل وضــع نهايــة غــر متوقعــة لفيلــم
أخرجتــه تلــك الدولــة ! مبعنــى آخــر أننــا أمــام واقــع خطــر جــدا
فالــدول املجــاورة للعــراق لهــا حصــة كبــرة فيــا يجــري ..
فاألتــراك كانــوا الرشيــان الــذي تدفــق منــه الــدم الداعــي
األســود لينتهــك ســيادة العــراق والســوريون يتقاســمون توزيــع
نتائــج مــا أرادت ان تبعــده الــدول الكــرى مــن مواجهــة مبــارشة مــع
التنظيــات اإلرهابيــة لتوزيعهــا بخريطــة أعــدت ســلفا أمــا األردنيــون
فهــم املســاحة الحــرة التــي تحتفــظ بهــا أمريــكا ألي طــارئ مســتقبال !
يبقــى الســعوديون واإليرانيــون فهــؤالء وإن إدعــوا دامئــا عــدم التدخــل
يف شــؤون الع ـراق إال مبــا يصــب مبصالــح شــعبه فهــو كــذب فضحتــه
وقائــع مــا يجــري عــى األرض ومحاوالتهــم املتكــررة يف إشــعال الحــرب
الطائفيــة  ..وبحــادث الكـرادة ال نتهــم أحــدا مــن هــذه الــدول بشــكل
مبــارش لكننــا نتهــم كــا ذكرنــا يف بدايــة املقــال دولــة مبــارشة بعينهــا
(بــدون تســمية) أرادت أن تنقلــب األمــور وتختلــط األوراق مــن جديــد
ويعــاد ســيناريو 2006
حــادث هــذا االنفجــار أثــار مئــات األســئلة ودفــع النــاس للبحــث
عــن الغمــوض الــذي رافــق الحــادث ومــا جــرى قبلــه بســاعات
والترصيحــات الفوضويــة للمســؤولني العراقيــن وظهــور نفــس الــرؤوس
التــي ســاهمت بتوســيع دائــرة الخــاف والتناحــر ألن طوائــف الشــعب
العراقــي كــا تحســبه جيــدا وكــا تتوقــع خطــأ ..
يقــول وزيــر الداخليــة الســيد محمــد الغبــان أن الســيارة التــي
إنفجــرت كانــت مــن محافظــة ديــاىل التــي تبعــد أقــل مــن مثانــن
كيلوم ـرا عــن العاصمــة بغــداد أي أن هنــاك معلومــات اســتخباراتية
كبــرة تابعــت خــروج الســيارة مــن مصدرهــا حتــى إنفجارهــا لكــن
الغبــان مل يذكــر بعــض التفصيــات واملعلومــات التــي كان مــن املفــرض
إن يــديل بهــا ألنــه خائــف لذلــك قــدم اســتقالته واحتفــظ باملعلومــات
لنفســه ولــو أتيحــت الفرصــة لــه لطلــب اللجــوء يف دولــة أخــرى ..
األمــر واضــح جــدا فمــن نفــذ اإلنفجــار أراد تحقيــق هدفــن
األول إعــادة تســليط الضــوء عــى الفصائــل املســلحة غــر الرســمية
والثــاين وهــو الخطــر جــدا إيقــاف عجلــة اإلنتصــارات التــي حققهــا
الجيــش واإللتفــات إىل رصاعــات بــن الكتــل واألحـزاب الحاكمــة داخــل
العاصمــة بغــداد مــا يبعدهــا كثـرا عــن ســاحة النـزال الحقيقــي وهــو
مــا تريــد أن تحققــه الــدول املجــاورة مهــا كلفهــا األمــر ..
املنتدى الدميقراطي العراقي العدد ( )48متوز 2016

الخارج ضد «اصالحات دارون»
رسمد الطايئ
وأنــا اتصفــح كتــاب تشــارلز دارون «اصــل
االنــواع» ووصـــــــــــفه لقواعــد رصاع البقــاء
وانتخــاب االصــــــــــــــــلح يف تاريــخ الطبيعــة،
رحــت اقــارن بــن قواعــد عـــــــــــــــمل الطبيعــة،
وقواعــد عمــل السياســة يف الــرق االوســـــط ،
وفشــل محــاوالت االصــاح الكــــــــــثرية ،محــور
نظريــة النشــوء واالرتقــاء لصـــــــــاحبنا  ،يقــوم عىل
ان الطبيعــة دقيقــة جــداً يف اختيــار االحســن  ،ومرتجمــو عــر النهضــة العــريب
االوائــل ،كانــوا يســتخدمون مفــردة «انتخــاب االحســن».
واالنتخــاب الــذي تقــوم بــه الطبيعــة  ،يفــرض انقـراض صــور الحيــاة االقــل
امكانيــة واالدىن مالءمــة للظــروف  ،وبقــاء االصلــح االقــدر عــى التطــور  ،وقبــل
ان اســأل نفــي :اذن مابالنــا ننتخــب احيانـاً نطيحــة ومرتديــة ألخطــر املناصــب،
فــإن دارون (وكأي عــدو للعمليــة السياســية) اخــذ يوضــح ان الطبيعــة ال تكــون
«حــرة» دومــاً يف اختيارهــا  ،بــل هنــاك «تدخــات خارجيــة» تســتدعي بقــاء
االغبــى وانقـراض االذىك  ،نعــم ،ان دارون يســمي هــذا االســتثناء ب «االنتخــاب
عــر التدخــل الخارجــي» ،ومثالــه عــى هــذا  ،انقــراض فصيلــة كالب ذكيــة
ورسيعــة  ،وبقــاء فصائــل اقــل ذكاء وأبطــأ يف الجــري  ،ويعــزو ذلــك مثــا اىل
اقبــال الهنــود يف آالســكا القدميــة عــى تربيــة النــوع الغبــي  ،مفضلــن بنيتــه
القويــة املفيــدة يف جــر العربــات  ،عــى الــذكاء والرسعــة التــي انقرضــت يف كثــر
مــن االحيــان او مل تتكاثــر وظلــت نــادرة.ان التدخــات الخارجيــة يف قوانــن
دارون ،تلعــب دوراً خطــرا  ،وتــؤدي اىل تقديــم االغبــى  ،عــى االذىك .لكــن
االثــارة ال تتوقــف .فمــن قواعــد دارون االخــرى ،اختفــاء بعــض اعضــاء الحيــوان
نتيجــة قلــة اســتخدامها  ،فاألصــل ان كل مــن لــه جناحــان ميكنــه الطـران  ،لكــن
بعــض الطيــور اعتــادت تنــاول الديــدان وطأطــأة الــرأس فنســيت اجنحتهــا ،مثــل
الدجــاج الــذي نــي الطــران  ،وهــذا مــا أرعبنــي اكــر وجعلنــي اخــى ان
االنشــغال بالعاطفــة واالنفعــاالت يف بلداننــا ،يــؤدي اىل ضمــور العقــل والتعقــل
واالعتــدال الــذي نســينا اســتخدامه ،ال ســمح اللــه  ،اذ يف بــاب آخــر يقــول دارون
ان الدمــاغ لــدى جنــن القــرد يشــبه دمــاغ الكلــب البالــغ (االغبى)  ،ودمــاغ جنني
االنســان يف شــهره الســابع ،نســخة مشــابهة لدمــاغ قــرد عمــره عــر ســنوات ،
ولعلــه يفــرض يف وصــف سلســلة االرتقــاء ان بعــض القــرود كانــت تســتخدم
عقولهــا بكــرة فتطــورت وأصبحــت انســانا  ،ولكــن مــاذا ســيحصل لــو انقلبــت
اآليــة ،وتركنــا اســتخدام العقــل بضعــة قــرون ؟ هــل تعنــي يــا شــيخ التطــور ان
عقولنــا ميكــن ان ترجــع صغــرة حمقــاء مثــل قــرد عمــره ســنتان ،كالدجاجــة
التــي انشــغلت بالديــدان فتصاغــرت اجنحتهــا املهملــة وعجــزت عــن الطـران ؟
اللــه يســر ،لكننــي ال أشــعر بالقنــوط ،فالعظــاء يدخــرون حكمتهــم القصــوى
لخواتــم كتبهــم  ،ويف آخــر صفحــات «اصــل االنــواع» يصــوغ دارون عبــارة كأنهــا
نــص صــويف فيهــا دواء لليــأس  ،ورســالتها عنــدي  ،انــه رغــم اخطــاء تطبيــق
قانــون «البقــاء لالحســن» ورغــم «تدخــات الخــارج» مثــل منــوذج انحيــاز هنــود
آالســكا اىل االنــواع الغبيــة مــن الــكالب  ،ورغــم ضمــور العقــل يف بــاد كانــت
حكيمــة  ،اال ان «حــرب املــوت والجــوع» حســب تعبــره  ،البــد ان تحصــل عــى
نهايــة مناســبة  ،وتــؤدي اىل انقـراض االكــر غبــاء واالقــل تطــوراً  ،وليــس تســلط
الحمقــى ســوى تاريــخ عابــر  ،فحركــة الكــون قــادرة عــى ان تكنــس الحمقــى،
ولنأمــل ذلــك حقــا ،عبــارة دارون االخــرة يف الكتــاب ببالغتهــا ورومانســيتها
مضبوطــة عــى ايقــاع التأمــل الطويــل لســاعة الكــون وآثــار اقــدام الصانــع،
يكتــب« :ان أســمى هــدف يف هــذا العــامل هــو نشــوء الحيوانــات الراقيــة  ،وهــو
يتحقــق مــن حــرب الطبيعــة ومــن الجــوع واملــوت  ،ان هنــاك جــاالً وجــاالً يف
هــذه النظــرة عــن الحيــاة  ،بقواهــا العديــدة التــي نفخهــا الخالــق ألول مــرة يف
عــدد قليــل مــن الصــور ،او يف صــورة واحــدة  ،وبينــا ظــل هــذا الكوكــب يــدور،
كانــت ومــا تـزال صــور الحيــاة تتطــور  ،مــن مثــل تلــك البدايــة البســيطة  ،صــور
ال نهائيــة ،غايــة يف الجــال وغايــة يف العجــب» .
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العراق وشامعة البعث وداعش
كفاح محمود *

مــا كدنــا ننتهــي مــن نظــام صــدام حســن وثقافة حزبه وأســاليب
أجهزتــه األمنيــة يف التـــــــــسقيط والتــــــــشهري والفــركات التــي
يعلقونهــا عــى شـــــــــــاعاتهم البائــرة ،وهــي مجـــــــموعة التهم
الســخيفة يف العاملــة لالمربياليــة والصهيونيــة لــكل مــن يــــخالفهم
يف الفكــر والــرأي ،والتــي أضـــــــــافوا لهــا بعــد انقالبهــم يف متــوز
1968م العاملــة للمنشــقني يف ســوريا وللفــرس ( املـــــــجوس ) يف
ايــران  ،ناهيــك عــا كانــوا يســمونه بالجيــب العميــل توصيفــا
لواحــدة مــن كربيــات حــركات التحــرر الوطنــي يف الــرق األوســط
والعــامل إال وهــي الحركــة التحرريــة الكوردســتانية .
قلنــا مــا كدنــا نخلــص مــن هــؤالء املــرىض سياســيا ووطنيــا حتــى ابتليــت البــاد بــذات
الفــروس والجرثــوم الــذي انتقــل عــر جينــات الثقافــة البعثيــة والدكتاتوريــة إىل معظــم مفاصــل
الطبقــة السياســية العراقيــة واإلداريــة الجديــدة التــي ورثــت نظــام القائــد الــرورة بشــكل
يتطابــق متامــا معــه يف الســلوك والترصفــات مــع اختــاف األســاء والعناويــن  ،فمنــذ صــدور
قانــون االجتثــاث ســيئ الصيــت الــذي تســبب يف تدمــر البــاد ومتزيــق نســيجها االجتامعــي
والســيايس وحتــى األخالقــي  ،وهــذه الفريوســات تفعــل فعلتهــا يف تســقيط األشــخاص تحــت
طائلــة وشــاعة البعــث والنظــام الســابق ،ومنــذ ســنتني شــاعة داعــش ومــا يرتتــب عــى تلــك
االتهامــات مــن عمليــات تقتيــل واســتباحة وتعذيــب وتدمــر ممتلــكات  ،كــا حصــل ألمــاك
البعثيــن وبيوتهــم وممتلكاتهــم خــارج القانــون  ،وملــا يحصــل اليــوم تحــت شــعار التعــاون مــع
داعــش مــن انتهــاك فضيــح لحرمــات األهــايل وحقــوق اإلنســان .
لقــد أنســت داعــش أفعــال البعثيــن ومــن ماثلهــم يف كل مــن ســوريا وليبيــا واليمــن  ،ورمبــا
كان ألنظمــة هــذه البلــدان اليــد الطــوىل يف تربيــة وإنتــاج هــذه الفريوســات الفاشــية  ،ومــن ثــم
نرشهــا يف البيئــات الجديــدة التــي ظهــرت بعــد انهيارهــا وســقوط هياكلهــا اإلداريــة لــي تقنــع
األهــايل بأنهــا ارحــم وأفضــل مــا يجــدوه اآلن  ،وفعــا نجحــت تلــك املاكينــة اإلعالميــة والنفســية
والفشــل الذريــع لألنظمــة الجديــدة التــي ورثــت أو قامــت عــى أشــاء تلــك الدكتاتوريــات ،
أن تجعــل أغلبيــة النــاس ترتحــم عــى أيــام صــدام والقــذايف وعــي عبــد اللــه صالــح واألســد ،
إال أنهــا ابتليــت بثقافــة رهيبــة ســتأيت عليهــا تدمـرا ومتزيقــا بعــد انتهــاء حقبــة داعــش وتحريــر
الهيــاكل الكونكريتيــة للمــدن والبلــدات التــي كانــت تحتلهــا  ،حيــث نجحــت داعــش يف متزيــق
أوارص املجتمعــات واملكونــات بشــكل يصعــب خــال املســتقبل املنظــور التعايــش حتــى بــن
أبنــاء نفــس املكــون  ،بســبب االتهامــات التــي ســيوجهها الجميــع للجميــع يف غيــاب أي آليــة ذات
مصداقيــة مهنيــة ومحايــدة ومتحــرة للقانــون أو للجهــات القانونيــة ملالحقــة ع ـرات اآلالف
أو رمبــا مئــات اآلالف مــن الذيــن ســيتم اتهامهــم وتعليــق تلــك االتهامــات بشــاعة داعــش كــا
فعلــوا يف شــاعات االنتــاء للبعــث واألنظمــة الســابقة يف بقيــة البلــدان  ،وراح ضحيــة ذلــك
املاليــن مــن البــر بــن مشــبوه ومتهــم ومبعــد ومهمــش ومحــارص يف لقمــة عيشــه ،مــا ولــد
بيئــات الفســاد والتمــزق وانتشــار العنــف واإلرهــاب وبالتــايل فشــل الدولــة وإفالســها.
علينــا أن نــدرك إن أربعــن عامــا مــن حكــم البعــث أنتــج الكثــر مــن الظواهــر الرتبويــة
والنفســية والســلوكية  ،لكننــا وبقليــل مــن الحكمــة واإلنصــاف ال نســتطيع أن نتهــم ماليــن مــن
الذيــن كانــوا ضمــن صفوفــه أو صفــوف اللجــان الشــعبية للقــذايف أو املؤمتــر الشــعبي لعــي عبــد
اللــه صالــح ومثلهــم يف ســوريا  ،بأنهــم جميعــا مجرمــن ومشــكوك يف وطنيتهــم مبجــرد إنهــم
كــا يقــول الــدارج العراقــي ســروا عــى أنفســهم  ،كــا فعــل مئــات األلــوف ممــن مل يســتطيعوا
أن يرتكــوا مدنهــم أو قراهــم التــي احتلتهــا داعــش  ،وهــذا يعنــي أننــا إزاء إعــادة نظــر كليــة يف
توجهاتنــا والعــودة إىل دراســة األســلوب الكــوردي يف التعامــل مــع أتبــاع نظــام صــدام والبعــث
وعمالئــه حتــى أولئــك الذيــن اســائوا إىل شــعب كوردســتان .
علينــا فعــا أن نحطــم تلــك الشــاعات التــي نعلــق عليهــا فشــلنا وإفالســنا  ،وبــدال مــن
أن نذبــح بعضنــا مــن الوريــد إىل الوريــد تحــت طائلــة االتهامــات بعيــدا عــن آليــات القانــون
والحضــارة  ،وقبــل أن نشــيد بتجربــة نيلســون مانديــا يف تعاملــه مــع النظــام العنــري يف بــاده ،
علينــا أن نذهــب إىل كوردســتان ونــدرس تجربتهــم يف التســامح والتعايــش والبنــاء وكيــف نجحــوا
يف الحفــاظ عــى أقــدس شــيئني ميســان حيــاة ومســتقبل وحيويــة أي مجتمــع يف العــامل أال وهــا
األمــن والســلم االجتامعــي  ،الــذي بواســطتهام أثبتــت قيــادة كوردســتان وشــعبها الصمــود أمــام
أرشس هجمــة همجيــة تتعــرض لهــا الشــعوب  ،وأمــام اكــر عمليــة نــزوح إليهــا دون أن ترتفــع
معــدالت الجرميــة عــا كانــت عليــه ســابقا .
تجربــة جديــرة بالوقــوف أمامهــا واعتامدهــا أساســا للتقــدم إىل األمــام إن كنــا فعــا نهــدف
إىل بنــاء دولــة مدنيــة متحــرة ومجتمــع أنســاين خــايل مــن العقــد واالتهامــات وشــاعاتهم
املهرتئــة .

* kmkinfo@gmail.com
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فاجعة الكرادة واألمن املفقود
احمد جبار غريب

مل نعــد نــرى الزمــن طموحــا لنــا ألنــه يــرق كل يــوم لحظــات
وســاعات وأرواحــا فقــط نتســابق معــه للهــروب مــن جحيــم صنعــه
تشــكيل مــن الــراذم متمثــا بأوغــاد وحثــاالت االرهــاب واإلســام
الداعــي الــذي انتــج فك ـرا رثــا وعقليــة متخلفــة وطبختــه يف زوايــاه
النتنــة ديدنــه القتــل والتدمــر والرجــوع اىل الســلف أملقبــور ساســة
منهمكــن بالكـرايس واملناصــب متصارعــن فيــا بينهــم مــع مزايــا تفــوق
حجمهــم وأفعالهــم الــيء ألكثــر ،وتلكــؤ بحجــم التآمــر عــى هــذا
الشــعب.
ج ـران ســفلة يبحثــون عــن مصالــح براجامتيــة حقــرة  ،اجنــدات
عامليــة تــريب يف مخترباتهــا كل اشــباح املــوت والقتــل والخ ـراب التهمهــا
انســانية وحقــوق بــر فقــط مــا تهمهــا إسـراتيجياتها القامئــة عــى دمــاء
البرش،فســاد مرتاكــم انتجتــه عمليــة سياســية محاصصاتيــة ســقيمة،
وطاملــا نحــن متمســكني مبواقفنــا وعــى اخالقنــا فــا علينــا ســوى ان
ندفــع اغــى مــا منلــك دمــا وارواحــا يف ســبيل ان يبقــى هــؤالء االراذل
متســلطني ومســتبدين ورساق ودواعــش عــى صدورنــا  ،نعــم فواهــم
مــن يقــول ان التفج ـرات هــي بعيــدة عــن ال ـراع الســيايس  ،تفجــر
الكـرادة الدامــي الــذي نــر الحرائــق واملــوت يف كل بقعــة منهــا مل يكــن
االول فــا القتــه بغــداد هــذه املدينــة التــي تشــكل عنفــوان املدنيــة
والتحــر واالرث املجيــد والرقــي مــن التفجــرات مــا يعــادل ضحايــا
هريوشــيام وســتالني كـراد بســبب تفجـرات تطالهــا مــن حــن آلخــر مــن
اوبـــــــــاش العــر الذيــن يكــــــرون باســم اللــه يف القتــل وانتهــاك
الحرمــات واملقدســــــــات ومــا هــو امثــن وأقــدس مــن االنســان خليفــة
اللــه عــى االرض تلــك هــي جامعــة ابليــس داعــش ومــن الحثــاالت التــي
تقــف وراءهــا .
واتســاءل هنــا ايــن دور االجهــزة األمنيــة ؟ مــا الــذي قدمــوه طــوال
تلــك الســنوات ألجــل املحافظــة عــى االرواح واســتتباب املــن واالمــان
رغــم االمــوال الطائلــة التــي تــرف عــى البنــى االمنيــة؟
ملــاذا دامئــا ابنــاء الشــعب هــم مــن يكونــوا ضحيــة التفجـرات بينــا
مقـرات االحـزاب ال ميســها ســوء ؟
وملاذا اليوفروا حامية لهذا الشعب؟
اليست هذه خيانة ومؤامرة عليه ؟
اين دور املخابرات واالستخبارات ؟
وأين مجلس املحافظة واللجان االمنية ؟
هــذه التفج ـرات يدفــع مثنهــا كوكبــة مــن الشــباب الــذي يتــوق
لبنــاء مســتقبله يف بلــد فقــد الطمــوح واملســتقبل بســبب سياســييه
الذيــن مل يســتوعبوا دروس التاريــخ واملــايض القريــب .
اكــر مــن  135شــابا بعمــر الزهــور تلتهــب اجســادهم الطاهــرة
املقدســة يف شــواء يف احتفاليــة اقامهــا جنــد الشــيطان الذيــن اتخــذوا
مــن التفجــر والقتــل والذبــح والســفك دينــا جديــدا .
مــاذا عــي ان اقــول انهــا فاجعــة كبــرة تتحطــم عــى تخومهــا
املشــاعر وتربــأ االنســانية مــن ســافكيها عليهــم أللعنــات وقبــل ان يهــل
العيــد علينــا باغتنــا هــؤالء االوغــاد بســيارتهم املفخخــة يف الكــرادة
وقبــل ان يقبــل ســحور رمضــان بدقائــق لتقتــل كل يشء حــي يتحــرك
 ،اطفــال نســاء شــباب شــيوخ صبايــا ،لكنهــم خــارسون وخاســئون فقــد
جربــوا هــذا الســلوك القــذر معنــا فردهــم الجيــش والحشــدان الشــعبي
والعشــائري مــع اهــل االنبــار عــى جحورهــم يف عقـــــــــــر دارهــم
بالفلوجــة التــي رسقوهــا يف ليلــة ظلــاء وقــد حولناهــم يف ســاحة
املنازلــة والفروســية اىل جيــف متناثــرة هنــا وهنــاك امــا هــم فقــد
اختــاروا الغــدر والخــداع لتحقيــق مآربهــم املريضــة وتلــك شــيمتهم
وتلــك اخالقهــم امــا شــهداؤنا لهــم املجــد والخلــود والجنــان الواســعة .
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مؤمل أن يفرض داعش ارهابه عىل داخل
مدننا بعد أن خاب عسكريا

سعيد شامايا

وأنـــا منصــت لنتائــج تفجــر الكـرادة آملنــي الفعــل االجرامــي وكذلــك واقــع رئيــس
وزارتنــــــــا وســط الجامهريحائـرا فكتبت .
مــا يحصــل داخــل مدننــا ويف شــوارعنا  ،بوقاحــة داعــش يشــوه نشــوة انتصــارات
جيشــنا الباســل وكل النــاس تتســاءل  ،اىل متــى هــذا ؟ أم هــل معنــاه بقــاء داعــش
فارضــا وجــوده ؟ فمــن املســؤول يــا حكومــة وكيــف النجــاة يــا ســلطة ؟ حتــى
تــرب اليــأس ليقــول احــد املســؤولني برصاحــة البارحــة يف مدينــة الصــدر وقبلهــا
يف الجوامــع والحســينيات او يف مجالــس الع ـزاء يف الشــوارع واالســواق املزدحمــة
حتــى بــات مــن حــق النــاس ان تســأل  :غــدا ايــن يفاجئنــا داعــش ؟ وهــذا مخيــف
ومقلــق يــا حكومــة.
وتتــواىل التربيـرات واملصاعــب يف تشــخيص داعــش واعوانهــم ومــن يحتضنهــم وان
االرهــاب الداخــي ليــس قتــاال عســكريا وال مجابهــة كل ذلــك متجاهلــة الحقيقــة
التــي تعرفهــا جيــدا لكننــا نتســاءل ل ُنذكــر حكومتنــا علهــا تتعــظ ،ملــاذا تنعــم بعــض
الــدول باالمــن والســام وكيــف تضمــن ســيطرتها عــى واقــع امنهــا وســامة مواطنيها
؟ هنــاك عوامــل مهمــة ووســائل حكيمــة تضمنهــا الــدول الناجحــة يف فــرض االمــن
واالســتقرارومن الغبــاء ان تتجاهلهــا الــدول العاجــزة عــن حاميــة امنهــا  ،اولهــا :
 .اطمئنانهــا عــى اجهزتهــا الحكوميــة مــن حيــث كفاءتهــا واخالصهــا الوطنــي
ودقتهــا يف تأديــة واجباتهــا  ،وهــذا مفقــود عندنــا يعرفــه كل مواطــن وال يخجــل منها
املســؤول االول حــن يقــول نحــن مبتلــن بالفســاد والفاســدين  ،ويشــخصهم مبواثيــق
وملفــات تدينهــم لكنــه مل يفلــح يف عقوبــة احدهــم مــن الكبــار رغــم ارتفــاع اصــوات
الشــعب املتظاهــر بشــجاعة ودقــة التعبــر والتزامهــم بقيمــة املظاهــرة الســليمة
هــؤالء مــن اوصلهــم اىل مواقعهــم .
 .مخجــل جــدا ان متتلــك الســلطة معلومــات عــن مســؤولني كبــار يســاعدون
االرهــاب واملجرمــن لتنفيــذ مآربهــم رمبــا يتقاســمون الغنيمــة او ينفــذون امـرا مــن
خــارج الوطــن ! ومخجــل أن يقــول قائــل ان الســيارات املظللــة حملــت ارهابيــا
اىل هدفــه لينفــذ فعلتــه .
 .مررنــا بتجــارب وطنيــة كان الشــعب كتلــة واحــدة يف مامرســات وطنيــة ليــل نهــار
دون ان تظهــر ايــة بــادرة تشــوه االمــن رغــم وجــود الخونــة املرتبصــن لثــورة متــوز
مــا احــى ذكراهــا فالــف تحيــة لهــا  ،ولــوال التدخــل الخارجــي وتأثــر بعــض دول
الجــوار الذيــن ارعبهــم انطــاق الع ـراق وكذلــك مــن مل تعجبــه اعيــاد متــوز التــي
تحــل ذكـراه بعــد ايــام  ،ملــا نالــوا تحقيــق مؤامرتهــم .
 .هنــاك انــواع مــن الــدول التــي تضمــن امنهــا وانــواع مــن واقعهــا الــذي متارســه
تجــاه شــعبها وتفلــح يف فــرض االمــن واالســتقرار .
_1دول دقيقــة يف مراقبــة جهازهــا االمنــي واملخابـرايت لهــا معلومــات ايضــا دقيقــة
عــن كل حركــة يف كل بقعــة مــن كل مدينــة ولــكل قــادم ومــا غرضــه واجهزتهــا
مخلصــة لواجباتهــا فهــي تنعــم باألمــن .
_2هنــاك حكومــات دكتاتوريــة تحــى نبــض كل مواطــن حيثــا كان حتــى يف
فراشــه مــع زوجتــه ويعالــج األخطــاء الصــادرة ممــن يخالفونــه بقســوة ووحشــية
حتــى مــع قدتــه املقربــن ومــع اهلــه املقرصيــن يف ادارتــه .
_3وهنــاك نــوع ثالــث !!! حكــم وطنــي مخلــص للشــعب يوفــر لــه كل حقوقــه
بعدالــة ونزاهــة يضــع الرجــل املناســب يف املــكان املناســب ويصغــي اىل أيــة شــكوى
يعالجهــا بعدالــة !!! انــا واثــق ان شــعب تلــك الدولــة كلــه حــارس لوطنــه كلهــم
مخابـرات وامــن يقظــن مراقبــن آلي فســاد يعكــر صفوهــم الن ايــة خســارة وطنيــة
او حكوميــة هــي خســارتهم ! .
هــل مبســتطاع ســلطتنا ان تختــار احــد النــاذج الثــاث ؟ وقــد بــح صــوت
املتظاهريــن يكشــفون االوراق ويحــددون املطلــب والهــدف ومــن يقابلهــا مــن
الســلطة يشــوه حتــى هــذه الصــورة الوطنيــة الجميلــة ويحــاول تزويرهــا يف غــر
نزاهتهــا ويبعــد هــا متشــبثا بحجــة محاربــة داعــش الــذي يقــول لــه  :رويــدك يــا
مســؤول حقــا مل اقــو عــى جيشــك املخلــص لكننــي ســادوخك يف بيتــك ومــع اعوانــك
وســأجعل شــعبك واهلــك يكفــرون بواقعهــم واخلــق اليــأس وامللــل وحبهــم للتغيــر
حتــى ان فعلهــا عدوهــم ! هــذا مــا يفعلــه داعــش ومــا يرمــي اليــه وان كان غبــاء يف
مقيــاس وطنيــة شــعبنا وجيشــه وداعــش غــر يائــس النــه ال يهمــه الخســارة فمــن
يفقدهــم ليســوا ابنــاءه وال شــعبه فهــو مأجــور تغريــه املكاســب .
هلــم واختــار يــا نظــام فاالنتصــارات القامئــة تحتــاج اىل الكثــر الــذي قــد تعجــز
عنــه إن بقيــت ت ـراوح واحزابــك املتكئــة عــى املحاصصــة الطائقيــة وشــعبك مــل
الصــر واملســامحة مــا دام بوجهــه رساقــه باقــون .
املنتدى الدميقراطي العراقي العدد ( )48متوز 2016

حزيران اردوغان الساخن
طالب مراد

هــذا الرجــل يفضــل الســر عــى
الصفيــح الســاخن و صـــــــــــفيح
الــــــــــشهر الحــايل فهــو االســخن
حيـــــــث انــه يواجه يوميا مشــاكل
كبــرة وعـــــــــويصة كان هــو فقط
الســبب يف افتعالهــا ويحــاول كث ـرا
التنصــل مــن افعالــه ولكــن مــن
دون جــدوى واصبــح كالبعبــع ال
ترغــب الــدول وخاصــة االوربيــة و الجامعــات و املنظــات
الغريالحكوميــة التقــرب منــه ومــن نظامــه ســيئ الصيــت.
ادنــاه قســم مــن مشــاكل اردوغــان لهــذا الشــهر حزي ـران/
يونيــو فقــط علــا بــأن الشــهر مل ينتهــي حتــى االن و نحــن
بإنتظــار الجديــد مــن ابــو بــال مــن صــوالت وجــوالت
كمشــرك ومراقــب لالســتفتاء الــذي جــرى يف بريطانيــا
يــوم الخميــس املــايض فــإن ابت ـزاز اردوغــان لــدول االتحــاد
ومطالبتــه باالمــوال مقابــل منــع الهجــرة مــن خــال االرايض
الرتكيــة وارصاره عــى عــدم شــمول االتــراك بالحصــول عــى
الفيــزا الدخالهــم اىل دول االتحــاد وكذلــك ارصاره عــى
التعجيــل يف ادخــال بــاده اىل االتحــاد كل ذالــك كان لــه رد
فعــل مــن الناخــب الربيطــاين  ،اعتقــد بــأن رد الفعــل الربيطاين
قــد اقنــع اردوغــان االن بــأن ليــس لــه مــكان يف االتحــاد
وحســب قــول كامــرون رئيــس الــوزراء الربيطــاين فــإن تركيــا
نفــذت بنــدا واحــدا فقــط مــن اصــل  35بنــدا عليهــا تنفيذهــا
لتتأهــل للدخــول اىل االتحاد.علــا بــان كامــرون كان مــن
اهــم منــارصي تركيــا يف االتحــاد االوريب .
* صــدم اردوغــان وظهــرت اثــار الصدمــة عــى وجهــه
عندمــا منــع مــن الــكالم او التقــرب مــن كفــن البطــل محمــد
عــي يف امريــكا واالنــى مــن هــذا ان واحــدا مــن اثنــان مــن
اللذيــن خطبــوا يف االحتفــال بديــا عــن اردوغــان وامللــك
عبــد اللــه كان حاخامــا يهوديــا راديكاليــا لــه مواقــف مهمــه
ضــد سياســات ارسائيــل يف االرايض املحتلــة .طالــب الحاخــام
وبحضــور اردوغــان و امــام اكــر و اهــم تجمــع عقــد يف
امريــكا هــذا العــام بــأن يتوقــف اردوغــان عــن قتــل الكــورد
يف جنــوب رشق تركيــا  ،لقــد اهــن اىل درجــة مابعدهــا اهانــة .
* حامــي حمــى االســام وفــارس االخوانجيــة وبطــل الخالفــة
وراعــي البــاب العــايل تراجــع عــن كل تهديداتــه ضــد ارسائيــل
ووقــع مــع ارسائيــل معاهــدة العــادة العالقــات الدبلوماســية
وارجــاع الســفراء اىل انقــرة وتــل ابيــب و بــاع حــاس
واالخــوان يف صفقــة يالعمــر هــذه وبحضــور السمســارين
القطــري واالمريــي .
*لقــد فشــل اردوغــان يف صولتــه مــع الــدب الــرويس
وارصاره عــى ان الطائــرة اخرتقــت االجــواء الرتكيــة وتاكيــده
بإنــه ســيعيد الكــرة مــع اي طائــرة روســية تخــرق اجــواء
بــاده «كالم فــايض « و هــا هــو الســلطان يعتــذر لروســيا
رســميا واعلــن رئيــس وزرائــه بــأن تركيــا ســتعوض الــروس عــن
كل شــئ و بعــد ترصيحــات رئيــس الــوزراء بســاعة ناقــض
اردوغــان رئيــس وزرائــه ليثبــت ان اردوغــان ماهــو اىل عيــدي
امــن اســيا الصغــرى .
مــاذا يف جعبــة الرجــل مــن جديــد ان غــدا لناظــره
لقريــب .
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جرمية إالضطهاد
الدكتور منذر الفضل *
منــذ ان وضعــت الحــرب العامليــة الثانيــة
أوزارهــا  ،تغــر األعتقــاد تجــاه قواعــد القانــون
الــدويل وأصبــح ال يقتــر عــى تنظيــم
العالقــات بــن الــدول وامنــا صــار يشــمل
األفــراد ايضــا وهــو تطــور مهــم يصــب يف
ميــدان حاميــة حقــوق األنســان  ،وعــى صعيــد
حاميــة حقــوق املجموعــات األثنيــة و الدينيــة
و املذهبيــة الصغــرة عقــدت إتفاقيــات دوليــة
لحاميــة حقوقهــا مــن الــرر لضــان التعايــش
بــن كل القوميــات واتبــاع الديانــات لتحقيــق
الســام مبنــع األضطهــاد او اســاءة معاملتهــا
او مامرســة الكراهيــة ضــد األشــخاص  ،واذا
كانــت بعــض الــدول وافقــت عــى األنضــام
لهــذه املعاهــدات فــأن دوال اخــرى مل تنضــم
اليهــا ومل توقــع عــى مثــل هــذه املعاهــدات
ومنهــا العـراق الــذي علقــت عضويــة إنضاممــه
اىل عصبــة األمــم املتحــدة عــى إصــدار إعــان
رصيــح عنــه يضمــن حقــوق القوميــات
املختلفــة واتبــاع الديانــات األخــرى.
ولكــن بعــد صــدور ميثــاق األمــم املتحــدة
جــرى التشــديد عــى حاميــة حقــوق األنســان
ومنــع مامرســة اي متييــز بــن البــر  ،ورغــم
توقيــع العديــد مــن األتفاقيــات الدوليــة
املعــززة لحقــوق األنســان ،غــر ان هــذا كلــه مل
مينــع مــن مامرســة الــدول لألضطهــاد الدينــي
والقومــي واملذهبــي ودارت حــروب عنيفــة
وقاســية يف العديــد مــن بقــاع األرض إهــدرت
خاللهــا حقــوق االنســان وأرتكبــت جرائــم ضــد
األنســانية ومنهــا كثــر مــن املذابــح وجرائــم
إبــادة للجنــس البــري جلبــت الكــوارث
عــى البرشيــة .وملنــع جرميــة األضطهــاد فقــد
أصــدرت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة
ولجنــة حقــوق االنســان إعالنــات متعــددة متنع
التمييــز ضــد املــرأة وضــد أصحــاب الحاجــات
الخاصــة (املعاقــون جســديا) وإعالنــات اخــرى
تخــص منــع التمييــز عــى أســاس العنــر وأخــر
يخــص اللجــوء الســيايس واصبحــت حاميــة
حقــوق االنســان عــى مســتوى أوربــا أفضــل
مــن غريهــا مــن البلــدان األخــرى بســبب
األتفاقيــات الضامنــة لهــذه الحقــوق ومحاســبة
مــن ينتهكهــا وبفعــل األنظمــة السياســية
الدميقراطيــة التــي فتحــت األبــواب للحقــوق
املتســاوية بــن الجميــع وضمنــت للقانــون
دوره وســيادته يف الدولــة واملجتمــع  ،حيــث ان
هــذه الــدول تؤمــن بــأن الدميقراطيــة ال ميكــن
ان تبنــى دون تعايــش وتســامح بــن الجميــع
ووفقــا لألح ـرام القائــم عــى األع ـراف باألخــر
وعــى التنفيــذ الطوعــي للقانــون مــن الحاكــم
واملحكــوم .
املنتدى الدميقراطي العراقي العدد ( )48متوز 2016

والواقــع ان أصــل موضــوع جرميــة
األضطهــاد الــذي نحــن بصــدد الحديــث عنــه
يرتبــط بقضيــة إحــرام حقــوق األقليــات
القوميــة والدينيــة واملذهبيــة حيــث بذلــت
جهــود دوليــة كبــرة مــن األمــم املتحــدة مــن
خــال إب ـرام العديــد مــن األتفاقيــات الدوليــة
لحاميــة األقليــات مــن اي متييــز او اضطهــاد
او ســوء يف املعاملــة ،غــر ان حاميتهــا داخــل
الدولــة رمبــا يصطــدم مببــدأ تفــكك الوحــدة
الدميغرافيــة بســبب وجــود اكــر مــن قوميــة
عــى األرض ومثــل ذلــك الع ـراق حيــث توجــد
أغلبيــة عربيــة وقوميــات كورديــة وتركامنيــة
وكلدانيــة واشــورية مــا يوجــب متثيــل كل
هــذه القوميــات بصــورة عادلــة يف الســلطة
ويف اســتحقاقها للــروة ألن الدميقراطيــة تعنــي
مشــاركة الجميــع وبصورة متســاوية يف الســلطة
ويف التوزيــع العــادل للــروة .
هــذا اىل جانــب ان العـراق يتمييــز بوجــود
تعدديــة دينيــة ومذهبيــة يجــب إحرتامهــا
وتطهــر بعضهــا مــن مظاهــر العنــف عنــد
مامرســة شــعائرها ألن مامرســة الشــعائر
بطريــق ســلمي هــي حــق مــروع وأمــا
مامرســة الشــعائر بطــرق تبــدو فيهــا مظاهــر
العنــف فهــي غــر مرشوعــة .وعــى الرغــم
مــن عــدم وجــود تعريــف جامــع ومانــع
ملفهــوم األضطهــاد تقبــل بــه جميــع الــدول ،
بســبب تبايــن األراء واختــاف األجتهــادات
حــول مفهومــه  ،إال انــه ميكننــا القــول بوجــه
عــام بــأن األضطهــاد يعنــي إســاءة املعاملــة
ســواء مبامرســة التمييــز العرقــي أو الدينــي أم
املذهبــي أم حتــى بســبب اللــون أم الشــكل
او األصــل ،ولهــذا الســبب يعــد األضطهــاد
جرميــة وضمــن نطــاق الجرائــم ضــد األنســانية
ألنهــا مامرســة للكراهيــة التــي تحرمهــا قواعــد
األعــان العاملــي لحقــوق االنســان وفقــا
للامدتــن ( 1و )2منــه  ،وطبقــا للــادة ()2
مــن إتفاقيــة جنيــف لحاميــة الالجئــن لعــام
 1951املعدلــة بربوتوكــول عــام 1967ويف نــص
املــادة ( )7مــن النظــام األســايس للمحكمــة
الجنائيــة الدوليــة (نظــام رومــا لعــام )1998
التــي أعتــرت األضطهــاد مــن صنــف الجرائــم
ضــد األنســانية املعاقــب عليهــا دوليــا حيــث
ورد يف الفقــرة ح ماييل(:اضطهــاد أيــة جامعــة
محــددة أو مجمــوع محــدد مــن الســكان
ألســباب سياســية أو عرفيــة أو قوميــة أو
إثنيــة أو ثقافيــة أو دينيــة ،أو متعلقــة بنــوع
الجنــس عــى النـــــــحو املعــرف يف الفقــرة
 ،3أو ألســــــــــــباب أخــرى مــن املــــــسلم
عامليـاً بــأن القــــــــــــانون الــدويل ال يجيزهــا ،
وذلــك فيــا يتصــل بــأي فعــل مشــار إليـــــه يف

هــــــــذه الـــــــــفقرة
أو أيــة جرميــة تدخــل
يف اختصــاص املحكمــة)
ثــم بينــت الفقــرة (ز)
مفهــوم األضطهــاد
هنــا بقولهــا ( :يعنــي
« االضطهــاد « حرمــان
جامعــة مــن الســكان
أو مجمــوع الســكان حرمان ـاً متعمــداً وشــديداً
مــن الحقــوق األساســية مبــا يخالــف القانــون
الــدويل  ،وذلــك بســبب هويــة الجامعــة أو
املجمــوع)  ،يتضــح مــن ذلــك بــأن جرميــة
األضطهــاد تقــوم عــى اســاس وجــود دافــع
التمييــز بــن البــر والحــط مــن قيمــة األخــر،
ويبــدو ان كثــرا مــن الــدول مل تنــص عــى
تجريــم او تحريــم هــذا التمييــز والعقــاب عــى
مــن ميارســه والن هنــاك العديــد مــن الــدول مل
تجعــل مــن األعــان العاملــي لحقــوق االنســان
صفــة إلزاميــة ،بينــا األمــر مختلــف متامــا يف
دول اوربــا وامريــكا حيــث يعاقــب الشــخص
وفقــا للقانــون اذا ارتكــب فعــا او مارس ســلوكا
يقــوم عــى سياســية التمييــز بــن البــر بســبب
اللــون او االصــل او املعتقــد الدينــي او املذهبي
او اطلــق عبــارات تســئ او تنقــص مــن قيمــة
الشــخص االجتامعيــة أو حرمانهــم مــن حقوقهم
الثقافيــة او أيــة حقــوق دســتورية أو قانونيــة،
بــل ان خطــورة هــذه الجرميــة قــد تصــل اىل
درجــة الجنايــة الكــرى حــن ميــارس التكفــر او
يفتــى بــه ضــد أتبــاع ديانــة معينــة او مذهــب
معــن او جامعــة معينــة وهــو مــا حصــل يف
الع ـراق بعــد ســقوط النظــام الدكتاتــوري عــام
 2003مــن األرهابيــن ومــن اتبــاع النظــام
الســابق ،ألن التكفــر جرميــة عمديــة يف مرتبــة
الجنايــة يســتحق الفاعــل والرشيــك ومــن افتــى
بالتكفــر العقــاب وفقــا للقانــون  ،و إالضطهــاد
يعنــي  ،اىل جانــب الحرمــان مــن هــذه الحقــوق
الثابتــة لألنســان ،الكراهيــة لألخــر ،ألن الكــره
هــو نقيــض الحــب  ،ومــن مل يحــب شــخصا مــا
او أمــرا يعنــي  -مــن الناحيــة اللغويــة  -مــن
مل يســتطع تحمــل الشــخص او هــذا االمــر
ومل يطقــه ألنــه يحمــل املقــت لــه والنفــور
واالشــمئزاز منــه وهــذه الكراهيــة بــن بنــي
البــر تصطــدم بالدســتور والقانــون وبالقيــم
األنســانية التــي يجــب ان تســود مــن أجــل
الســام الــذي هــو قانــون الحيــاة  ،ومــن هنــا
فــأن الكراهيــة هــي االزدراء والبغضــاء فــان
جــرت ضــد انســان مــا بســبب لونــه او عرقــه
او دينــه او مذهبــه عــدت انتهــاكا لحقــوق
االنســان .
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وأيــا كان الشــخص الــذي يســئ معاملــة وغريهــا مــن الحقــوق وهــو مــا حصــل فعــا
األخــر وســواء وقــع األضطهــاد بــن األف ـراد خــال فــرات مختلفــة مــن تاريــخ الدولــة
انفســهم أم وقــع مــن مؤسســات الدولة فان العراقيــة .
املتــرر يحــق لــه إقامــة الدعــوى لغــرض
املطالبــة مبعاقبــة الفاعــل والتعويــض عــن ال تقــوم جرميــة األضطهــاد اال بتوفــر
الــرر الــذي لحــق بــه  ،وهــذا التعويــض قد إركانهــا الثالثــة (رشعــي ومــادي ومعنــوي)،
يكــون ماديــا او معنويــا وغايته اصــاح األذى ففــي القانــون الــدويل واألتفاقيــات الدوليــة
الــذي اصــاب املتــرر فضــا عــن العقــاب  ،والقوانــن الوطنيــة توجــد نصــوص تحــرم
ويف العـراق جــرت ابشــع املامرســات لجرائــم األضطهــاد وســوء املعاملــة والســب واألهانــة
الكراهيــة مــن حكــم صــدام ضــد الشــيعة وتجريــح الشــخص او الجامعــة او نــر
حــن رفعــت شــعارات ومامرســات تشــكل البغضــاء والنعــرات التــي تؤجــج الكراهيــة
جرائــم ضــد األنســانية منهــا مثــا شــعار وتثــر الفرقــة بــن البــر او ابنــاء الوطــن
( ال شــيعة بعــد اليــوم ) عــام 1991عقــب الواحــد او ايــة افعــال او ســلوك متس بالشــعور
إنهيــار األنتفاضــة ضــد النظــام الدكتاتــوري ،الدينــي ،وهــذه النصــوص التــي تجــرم هــذه
وجــرت مامرســات يف ســوء املعاملــة ضــد األفعــال متثــل الركــن الرشعــي او األســاس
الكــورد منــذ وصــول البعــث للســلطة عــام للتجريــم واملعاقبــة  ،أمــا الركــن املــادي لهــذه
 1963كشــفت عــن الحقــد والكراهيــة التــي الجرميــة فاملقصــود بــه هــو األفعــال التــي
ال تجيزهــا الرشائــع الوضعيــة وال الدينيــة متــارس ضــد الشــخص مــن الدولــة او احــدى
وانتهــت باملذابــح وبجرائــم األبــادة الفعليــة مؤسســاتها او مــن شــخص اخــر بقصــد الحــط
للجنــس البــري وقــد صــدر ق ـرار رقــم  26مــن القيمــة او املســاس بالشــعور او تجريــح
لســنة  2008مــن مجلــس الرئاســة يف العراق الشــخص أي إســاءة معاملتــه والتعبــر عــن
(تنفيــذا لقـرار مجلــس النــواب) يعتــر ان ما الكراهيــة ضــده ،وهــي كلهــا افعــال غــر
تعــرض لــه الشــعب الكــوردي يف كوردســتان انســانية .
العــراق مــن مذابــح وقتــل جامعــي هــو والفعــل مــن الناحيــة القانونيــة هــو كل
ابــادة جامعيــة بــكل املقاييــس ،كــا ان تــرف جرمــه القانــون ســواء أكان ايجابيــا أم
مامرســة األضطهــاد ضــد األيزديــة والبهائيــة ســلبيا كالــرك واالمتنــاع مــامل يــرد نــص عــى
والصابئــة املندائيــة واتبــاع الديانــات خــاف ذلــك ،ألن الجرميــة قــد تقــع بعمــل
اليهوديــة واملســيحية تدخــل ضمــن ايجــايب او بفعــل ســلبي يتمثــل باملوقــف
نطــاق الجرائــم ضــد األنســانية ايضــا التــي الســلبي كــرك الشــخص بــدون عــاج او
حرمتهــا املــواد (1و )2مــن األعــان العاملــي مســاعدة طبيــة .
لحقــوق األنســان وفق ـرات املــادة ( )7مــن
نظــام رومــا األســايس فضــا عــن اتفاقيــة ومــن هنــا فــان جرميــة األضطهــاد تتمثــل
عــام  1951الخاصــة بشــؤون الالجئــن بوجــود انــكار واضــح وعــى اســس متييزيــة
والربوتوكــول امللحــق بهــا لعــام 1967ســالف لحــق اســايس مــن حقــوق األنســان وهــذه
الذكــر ايضــا .كــا إرتكبــت أبشــع الجرائــم الحقــوق صــارت معروفــة يف مبــادئ األعــان
التــي تكشــف عــن الكراهيــة بعــد ســقوط العاملــي لحقــوق االنســان وبخاصــة حــق
النظــام الدكتاتــوري مــن املتطرفــن قوميــا التمتــع املتســاوي بالحقــوق وفــرص العمــل.
ودينيــا وفكريــا ومل مينــع هــؤالء مــن تنفيــذ أمــا الركــن املعنــوي  ،فـراد بــه وجــود القصــد
هــذه الجرائــم رغــم وجــود قانــون األرهــاب الجنــايئ أي ارادة الفعــل والنتيجــة معــا  ،فضــا
الــذي صــدر عــام  2005مــا يوجــب تفعيــل عــن توفــر الدافــع لهــذا الفعــل  ،أي إن اســاءة
املعاملــة تكــون مقصــودة ضــد شــخص معــن
القانــون ومحاســبة دقيقــة لهــؤالء .
او جامعــة معينــة بســبب اللــون أو اللبــاس
ولعــل أوضــح صــورة لجرميــة األضطهــاد أو القوميــة أو الديــن أو املذهــب أو حتــى
تجميــد أمــوال اليهــود العراقيــن بســبب األســم .ومــا مــن شــك ان جرميــة األضطهــاد
دينهــم وكذلــك إبعــاد الكــورد الفيليــة قــد تكــون بدرجــة خطــرة أي تشــكل جنايــة
خــارج الع ـراق ومصــادرة أموالهــم املنقولــة عمديــة مثــل املذابــح و ابــادة الجنــس
وغــر املنقولــة بســبب كونهــم مــن الكــورد البــري ،وقــد ال يتوفــر القصــد الجنــايئ
الشــيعة ومامرســات التمييــز ضــد الشــيعة فيهــا وتكــون يف مرتبــة الجنحــة او املخالفــة ،
العــرب والكــورد يف العــراق والــذي متثــل ومــن هنــا فــان مامرســة األضطهــاد قــد تقــع
بعــدم وجــود حقــوق متســاوية لهــم مــع جرميــة اخــرى مقرتنــة بهــا وقــد تقــوم
مــع األخريــن بالنســبة لتــويل الوظائــف املامرســة لوحدهــا .
واملناصــب العامــة وحــق التملــك والســكن
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تجا ُر الوطنية
ماجد الكعبي
ذهــب أهلُهــا  ،فحلــت
للسياســية أهلُهــا  ،ولقــد
َ
مكانهــم أمنــاط شــتى مــن أدعيــاء السياســة  ،ولبســوا
زيهــا وصــاروا يتشــدقون  ،ويهرفــون مبــا اليعرفــون،
وعرضــوا بضاعتهــم مــن األقــوال الجــوف يف ســوق
البســطاء الذيــن يغرهــم الــكالم املعســول املنمــق
يســتميلونهم بــه  ،بــل ويخدعونهــم بــه .
وقــد راجــت بضاعــة السياســة بعد االحتــال  ،وراج
ســوقها وتنوعــت بضاعتهــا  ،صــار املحامــي الفاشــل
سياســياً  ,والحــزيب املفصــول سياســياً  ،ونائــب الصدفة
سياســياً  ،وصــار الحملــدار سياســياً ،واملوظــف
املفصــول بســبب اإلختــاس سياســياً  ،واألمــي الــذي
ـزب معــن !!
اليحســن القـراءة سياســياً ألنتامئــه إىل حـ ٍ
ســبحان اللــه مــا أكــر أدعيــاء السياســة بعــد
اإلحتــال !!
هــذا كلــه ليــس كل العجــب بــل العجــب أن يتحول
هــؤالء يف غمضــة عــن إىل وطنيــن يعملــون لصالــح
الوطــن ويســعون إىل إعــادة بنائــه وتقدمــه  ،إمتلكــوا
فضائيــات مــن وظائفهــم بعــد اإلحتــال وإمتلكــوا
القصــور والســيارات الفارهــة املضللــة وأظهــروا
أنفســهم بأنهــم عباقــرة الزمــان  ،باألمــس حينــا أذاع
تــوين بلــر الجــرذ األشــقر إعرتافاتــه  ( :أنــا أتحمــل
كامــل املســؤولية وأعــر عــن أملــي وأســفي وأقــدم
اعتــذارايت ) هبــوا تجــار الوطنيــة وســارسة السياســة
بنشــاط ودعــوا إىل محاكمتــه جـ ّراء مــا اقرتفــت يــداه
هــو واألحمــق بــوش ويل نعمتهــم وصاحــب الفضــل
عليهــم الــذي مــازال مــراً عــى عــدم االعــراف
هــب هــؤالء
بخطيئتــه وتدمــره للعــراق  ،أقــول َّ
األدعيــاء  ,ولبســوا قنــاع الوطنيــة وطالبــوا مبحاكمــة
أوليــاء نعمهــم ليظهــروا مبظهــر الــرف أمــام شــعب
بــات يقتــل يوميــاً بعدمــا رسقــوا ثرواتــه وأذاقــوه
لبــاس الجــوع والفقــر !
ال يــا أيهــا الســادة  ،العراقيــون شــخصوكم  ،شــخصوا
املدعــي واملختلــس موظفاً ووزيراً ورئيســا  ,وشــخصوا
املزوريــن واللصــوص نوابــاً وموظفــن  ،وشــخصوا
كل الذيــن تاجــروا وال زالــوا يتاجــرون بدمائهــم
وبهمومهــم ومبعاناتهــم وبأوجاعهــم وبآالمهــم .
فيــا أيهــا املفســدون مل تعــد العطــور الفرنســية
صالحــة لتــواري روائــح أعاملكــم النتنــة  ،لقــد
رسقتــم أمــوال الشــعب  ,وأمتلكتــم بهــا الفضائيــات
والــركات واملــوالت والفلــل والقصــور الفارهــة يف
دول الخليــج وأوربــا ولــن تنفعكــم براقــع الوطنيــة
الزائفــة  ،فأفيقــوا مــن نومكــم ودعــوا أحــام التخمــة،
فقــد طغــى الســيل  ،والعاقبــة للمتقــن .
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عراق االرامل وااليتام ..
بدالً من الحضارة !

منظمة اليونيسف تصدر تقريرا عن أوضاع االطفال يف
العراق  3,6مليون طفل يف خطر بسبب تصاعد العنف

ايناس طارق
مــع كل تفجــر لســيارة مفخخــة أو انتحــاري بحـزام ناســف أو عبــوة ومــا شــابه،
ترتفــع أعــداد األيتــام واألرامــل يف العـراق،كل يــوم وكل ســاعة تنتظــر العوائــل اعــان
فقــدان شــخص ،وتتصاعــد وتــرة املعانــاة حــدة  ،ماليــن الضحايــا الذيــن خلفتهــم
العمليــات اإلرهابيــة وغــرت مســارالعديد مــن العوائــل بعــد ان فقــدت االم االب
واالخ ،وال يخفــى عــى احــد أن الرتمــل ميتــد إىل جميــع نواحــي الحيــاة االجتامعيــة
مــن فقــر وعــوز وتدهــور ارسي واجتامعــي وأحيانــا فســاد أخالقــي ،مــا يعــرض
األرسة واألطفــال للضيــاع .حيــاة ســعيدة ،أرسة صغــرة ،أطفــال يرتبــون عــى الحــب
األرسي ،زوج لــه أحــام وآمــال وطمــوح  ،وبلحظــة مل تكــن يف الحســبان ،تتوقــف
الحيــاة يف هــذا البيــت ،ويخ ّيــم شــبح الحــزن عــى هــذه العائلــة قصــص ارامــل تــزداد
يومــا بعــد يــوم واطفــال هــم الضحايــا ،إنهــا معانــاة واحتياجــات وحــزن ليــس لــه
نهايــة  .توجــد نســاء ميتلكــن أرادة حديديــة اســتطعن يف ظــل هــذه الظــروف أن
يســط ّرن قصصــا رائعــة ،برغــم قســوة الحيــاة ،واســتطاعت ان تعيــش بظلهــا هــي،
ال أن تحتــاج العيــش بظــل رجــل ،ومل تجلــس فريســة لالكتئــاب ،بــل صممــت عــى
إكــال املشــوار وتح ّمــل املســؤولية ،ومنه ـ ّن مــن هــي اآلن قــدوة يف املجتمــع..
يف جانــب آخــر مــن صــورة املأســاة ،تحــذر منظــات إنســانية عديــدة مــن
تحــول الع ـراق البلــد الغنــي بالنفــط وامليــاه والفكــر والحضــارة إىل موطــن لألرامــل
واأليتــام ،بعــد أن فــاق عددهــم  8ماليــن بحســب إحصــاءات غــر رســمية.
وذكــر تقريــر منظمــة األمــم املتحــدة لرعايــة األمومــة والطفولــة «اليونيســيف»
أن عــدد األيتــام يف العـراق يقــدر بأكــر مــن  5ماليــن و 700ألــف طفــل .فيــا أكــدت
دراســة أجرتهــا األمــم املتحــدة ومراكــز أبحــاث أخــرى أن عــدد األرامــل يف الع ـراق
قــد بلــغ  3ماليــن امــرأة.
إال أن تقري ـراً ملجلــس الســلم والتضامــن أفــاد بــأن وزارة الشــؤون االجتامعيــة
العراقيــة ال تســتطيع تحديــد عــدد األرامــل واأليتــام نتيجــة الزيــادات املضطــردة
وعــدم تســجيل معظــم الحــاالت التــي تتســبب بهــا حــوادث العنــف والعمليــات
اإلرهابيــة املســتمرة ،ثــم إن املنظــات الدوليــة يصعــب عليهــا القيــام بإحصــاء عــام
للتأكــد مــن هــذه األرقــام.
ويــدق خــراء اجتامعيــون ناقــوس الخطــر مــن تنامــي أعــال العنــف يف
املجتمــع العراقــي ،األمــر الــذي ســيتأثر بــه حت ـاً هــؤالء األيتــام يف غيــاب الــدور
الرتبــوي ألحــد األبويــن أو كليهــا .وال شــك يف أن أطفــاالً عديديــن ســيجنحون إىل
الجرميــة ويتعرضــون لالســتغالل بأبشــع أنواعــه عــى أيــدي القتلــة واملجرمــن وســتجد
فيهــم الجامعــات املتطرفــة ضالتهــا لتنفيــذ مخططاتهــا العدوانيــة ضــد الع ـراق.
تحذيرات اليونسيف
وأشــارت دراســة حديثــة للـ»يونيســيف» إىل أن ثلــث األطفــال العراقيــن ال
يتوجهــون إىل مقاعــد الدراســة وإمنــا يــزج بهــم يف العمــل ويحرمــون مــن أبســط
مقومــات الحيــاة.
ويــرى مراقبــون أن األرس التــي تعيلهــا امــرأة يف مجتمــع رجــويل كاملجتمــع
العراقــي ،تكــون عرضــة لالنهيــار النفــي وتفــي الســلوكيات الشــائنة .فمــن الصعــب
عــى املــرأة أن تجــد عمـاً يصونهــا وأرستهــا مــن الفاقــة ،وإذا وجدتــه يكــون بأجــور
زهيــدة وتكــون عرضــة للمضايقــات والتحــرش.
ويف ظــل هكــذا ظــروف ينتظــر العراقيــون أن تتوحد جهــود حكومتهم والسياســيني
الفاعلــن وناشــطي املجتمــع املــدين للحــد مــن هذه االعــداد .
حــذرت عــدة منظــات دوليــة تعمــل يف العـراق مــن أن تتحــول بــاد الرافديــن إىل
بلــد األرامــل واأليتــام ،بعــد أن فــاق عددهــم  8ماليــن شــخص قبــل ثــاث ســنوات.
وبرغــم تضــارب التقاريــر عــن عددهــم الفعــي ،هنــاك إجــاع عــى أهميــة مواجهــة
هــذه املشــكلة.
أرقــام مهولــة ،وجدتهــا منظــات دوليــة تابعــة لألمــم املتحــدة يف مجتمعنــا بعــد
االحتــال األمريــي .فقــد قــدرت منظمــة األمــم املتحــدة لرعايــة األمومــة والطفولــة
«اليونيســيف» عــدد األيتــام يف العـراق بأكــر مــن  5ماليــن و 700ألــف طفــل حتــى
عــام .2006
وأكــدت دراســة أجرتهــا األمــم املتحــدة ومراكــز أبحــاث أخــرى أن عــدد األرامــل يف
العـراق قــد بلــغ  3ماليــن امــرأة .لكــن ومــن جهــة أخــرى قــال تقريــر ملجلــس الســلم
والتضامــن أن وزارة الشــؤون االجتامعيــة العراقيــة ال تســتطيع تحديــد عــدد األرامــل
واأليتــام .بســبب االعــداد املتزايــدة املســتمرة.
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هنــاك  3,6مليــون طفــل يف العـراق – أي واحــدٌ مــن بني كل خمســة من مجموع
األطفــال العراقيــن – معرضــون لخطــر املــوت واإلصابــة والعنــف الجنــي والتجنيــد
القــري يف االقتتــال واالختطــاف بحســب تقريــر جديــد ملنظمة اليونيســف.
ويكشــف تقريــر «مثــن باهــظ يدفعــه االطفــال» عــن زيــادة عــدد األطفــال
املعرضــن لخطــر هــذه الخروقــات بـــ  1,3مليــون طفــل خــال فــرة  18شــهراً فقــط.
وبحســب التقريــر يحتــاج  4,7مليــون طفــل يف الع ـراق للمســاعدات االنســانية-
اي ثلــث اطفــال الع ـراق -بينــا تواجــه األرس تدهــور يف الظــروف املعيشــية عقــب
العمليــات العســكرية األخــرة يف الفلوجــة وحــول املوصــل.
«األطفــال يف العــراق ،دون أي ذنــب ارتكبــوه ،يجــدون أنفســهم وســط خــط
النــار .كــا قــال بيــر هوكينــز ،ممثــل اليونيســف يف العـراق« ،نناشــد جميــع األطراف
إىل ضبــط النفــس واحـرام وحاميــة األطفــال يف البــاد « .وأضــاف« ،مــا زال بامكاننــا
إعــادة األطفــال اىل طفولتهــم مــن خــال توفــر الدعــم الــازم للتعــايف مــن ويــات
الحــرب ،واالســهام يف جعــل العـراق أكــر ســلامً وازدهــاراً».
ويوثــق تقريــر اليونيســف حجــم وتعقيــد األزمــة يف بلـ ٍد ال يـزال يرتنــح مــن آثــار
مــا يقــرب مــن أربعــة عقــود متواصلــة مــن النـزاع وانعــدام األمــن واإلهــال واألثــر
الســلبي عــى األطفــال.
ويكشــف التقريــر معــدالت مروعــة لحــاالت اختطــاف األطفــال ،مبجمــوع
 1,496حالــة اختطــاف أطفــال دون ســن  18عامــاً حدثــت يف البــاد عــى مــدى
العامــن والنصــف املاضيــن .وهــذا يعنــي أن  50طفــا يُختطفــون شــهرياً  ،حيــث
يُرغَــم العديــد منهــم عــى االنضــام إىل القتــال أو يتعرضــون لالعتــداء الجنــي.
«إن خطــف األطفــال مــن بيوتهــم ومدارســهم ومــن الشــارع أمـراً مروعـاً» ،أضــاف
هوكينــز« .يجــري اقتــاع هــؤالء األطفــال مــن حضــن أرسهــم ويتــم اخضاعهــم اىل
أكــر أنــواع اإلســاءة واالســتغالل فظاعـ ًة وإثــارة لالشــمئزاز».
وبحســب التقريــر اجــر مــا يقــارب عــرة يف املائــة مــن األطفــال  -أكــر مــن 1,5
مليــون طفــل  -عــى الفـرار مــن منازلهــم بســبب العنــف منــذ بدايــة عــام  ،2014ويف
كثــر مــن األحيــان نزحــوا لعــدة مـرات .يف حــن هنــاك مدرســة واحــدة مــن بــن كل
خمــس مــدارس مل تعــد صالحــة لإلســتخدام بســبب النـزاع ،يوجــد مــا يقــرب مــن 3,5
مليــون طفــل ومراهــق ممــن مل يتمكنــوا مــن االســتمرار يف التعليــم.
تدعــو اليونيســف إىل اتخــاذ إجـراءات عاجلــة لحاميــة حقــوق الطفــل يف العـراق.
هنــاك خمــس خطــوات ملموســة يجــب اتخاذهــا عــى الفــور ،وهــي:
• إيقــاف أعــال القتــل والتشــويه واالختطــاف والتعذيــب واالعتقــال والعنــف
الجنــي وتجنيــد األطفــال .كــا يجــب إيقــاف الهجــات التــي تســتهدف املــدارس
واملرافــق الطبيــة والعاملــن فيهــا.
• ضــان إيصــال املســاعدات اإلنســانية دون عوائــق ودون قيــد أو رشط لجميــع
األطفــال أينــا كانــوا يف البــاد ،مبــا يف ذلــك املناطــق التــي ال تخضــع لســيطرة
الحكومــة .ويف املناطــق التــي تقــع تحــت النـزاع الدائــر ،يجــب تأمــن ممـرات آمنــة
للمدنيــن الراغبــن يف مغادرتهــا وضــان تلقيهــم للخدمــات التــي تلبــي احتياجاتهــم.
• توســيع نطــاق وتحســن الخدمــات التعليميــة لألطفــال الذيــن هــم خــارج
املدرســة ،مــن خــال توفــر الصفــوف املدرســية اإلضافيــة للحــاق بالركــب .زيــادة
فــرص الحصــول عــى التعليــم والتعلــم وتزويــد املدرســن واألطفــال باملســتلزمات
واملــواد التعليميــة والتدريــب .هــؤالء هــم األطفــال الذيــن ســوف يعيــدون بنــاء
العــراق ويســاهمون يف صنــع مســتقبلٍ أكــر ســلامً وازدهــاراً.
• وضــع وتنفيــد برامــج الدعــم النفــي واالجتامعــي ملســاعدة األطفــال عــى
الشــفاء والتعــايف وإعــادة التواصــل مــع طفولتهــم.
• زيــادة التمويــل حيــث بــدأت املــوارد بالنفــاد مــا قلّــص حجــم املســاعدات
املنقــذة للحيــاة اىل األطفــال .تلتمــس اليونيســف  270مليــون دوالر أمريــي لتغطيــة
احتياجــات االســتجابة لحــاالت الطــوارئ يف العـراق للعــام .2016
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األطفال والطفولة يف العراق بخطر داهم نتيجة الخلل البنيوي
الشامل وتفاقم األزمات الهيكلية لنظام الطائفية الكليبتوقراطي
صــدر عــن منظمــة اليونســيف بفرعهــا الخــاص بالعـراق تقريــر جديــد
تثــر األرقــام الــواردة فيــه ترويعــا وهلعــا للمجتمعــن العراقــي واإلنســاين
برمتــه  ..وبــودي تســجيل نــدايئ هــذا للتنبيــه عــى املخاطــر املحدقــة بنــا
إذا مــا أهملنــا القضيــة وتغاضينــا عــن أولويــة معالجــة الفظاعــات الجاريــة
والتصــدي ملــا يتعــرض لــه أطفالنــا  ،إننــي أهيــب باملجتمــع املــدين العراقــي
وحراكــه اإلنســاين ألخــذ زمــام املبــادرة وأهيــب بالعوائــل العراقيــة إليجــاد
وســائل ال تنتظــر مــن قــوى الظــام والتجهيــل والتخلــف أن توقــف جرامئهــا
مــن دون مواجهــة رصيحــة شــاملة وقــادرة عــى الحســم ..أذكّــر أن معظــم مــا
يــرد هنــا مــن أرقــام يعــود لليونســيف ولإلحصــاءات الرســمية فتخيلــوا كــم
هــي الحقيقــة مــرة ومريعــة ومهولــة!
أكــدت األرقــام املهولــة التــي أعلنتهــا اليونســيف بشــأن أوضــاع األطفــال
والطفولــة يف العــراق تفاقــم التهديــد الــذي يتعــرض لــه أكــر مــن 3,6
مليــون طفــل عراقــي أو مــا نســبته خمــس أطفــال الع ـراق  ،إن نســبة %20
مــن أطفــال البــاد تتعــرض اليــوم “لخطــر املــوت واإلصابــة وللعنــف الجنــي
والتجنيــد القــري يف االقتتــال الــذي تــدور رحــاه مبشــاركة ميليشــياوية
وغطــاء التحريــض املتلفــع بالقدســية الدينيــة؛ فضــا عــن جرائــم االختطــاف
والتشــغيل بأعــال خطــرة والظــروف التــي تُك ـرِه تلــك املاليــن عــى تــرك
الدراســة والتــرب منهــا ”.
ولقــد تضخــم عــدد األطفــال املعرضــن لخطــر تلــك الخروقــات خــال
الـــ  18شــهراً األخــرة فقــط بحــوايل  1,3مليــون طفــل .وهنــاك أكــر مــن
 4,7مليــون طفــل [أي ثلــث أطفــال العــراق] بحاجــة ماســة للمســاعدات
اإلنســانية بــكل تفاصيلهــا  ،يف وقــت تواجــه العائلــة العراقيــة تدهــوراً شــامالً
يف الظــروف املعيشــية عقــب العمليــات العســكرية الجاريــة يف املناطــق
الغربيــة والشــالية .
وأحــى تقريــر اليونســيف الــذي ال يصــل ألكــر مــن ســجالت رســمية
ال تتضمــن املجريــات كاملــة ،أرقامــاً مروعــة لحــاالت اختطــاف األطفــال،
وصلــت  1,496حالــة اختطــاف أطفــال وقعــت عــى مــدى حــوايل ســنتني
خلتــا؛ مبعــدل  50طفــا ُيختطفــون شــهرياً ،ويتــم إك ـراه عديــد منهــم عــى
االنضــام إىل القتــال أو يتعرضــون لالعتــداءات وجرائــم االتجــار الجنــي بــل
تصفيتهــم جســديا لبيــع أعضائهــم !
إن ثقافــة العنــف وســلوكياته اخرتقــت البيــوت اآلمنــة وأجــرت أكــر مــن
 %10مــن أطفــال العـراق أو مليــون ونصــف املليــون منهــم عــى الفـرار مــن
منازلهــم بســبب العنــف املنفلــت منــذ مطلــع  ،2014ومــع وجــود نقــص حــاد
يف األبنيــة املدرســية وعــدم كفايتهــا الســتيعاب الحجــم الحقيقــي لألطفــال إال
أن العنــف الدائــر قــد خـ ّرب خمــس املــدارس وتركهــا غــر صالحــة لالســتخدام،
وهكــذا تــرك التعليــم وتــرب مــن املدرســة نحــو  3,5مليــون طفــل ومراهــق
ممــن مل يتمكنــوا مــن تســديد تكاليــف االســتمرار يف التعليــم .
لقــد أكــد الناشــطون الحقوقيــون وقــوى الح ـراك املــدين م ـراراً وتك ـراراً
يف ضــوء رصــد للمشــهد الدامــي عــى مطالــب رعايــة الطفولــة وتجنيبهــم
تلــك الكــوارث املأســاوية التــي تحيلهــم إىل قنابــل موقوتــة يف املــدى املنظــور
ستشــكل أفواجــا إجراميــة ال يســتقر معهــا مجتمــع محــي أو أممــي .ونحــن
اليــوم إذ نلقــي الضــوء مجــدداً عــى هــذه القضيــة اإلنســانية االســتثنائية
الخطــرة واملهمــة مــن خــال تقريــر اليونيســف ندعــو املجتمــع املــدين
العراقــي ومنظامتــه لالرتقــاء إىل مســتوى املســؤولية يف التصــدي الحــازم
للجرميــة الكارثــة ولفظاعاتهــا والضغــط املناســب عــى الحكومــة يك تتخــذ
اإلجـراءات الوافيــة وتســتعني باملجتمــع الــدويل يف معالجــة الوضــع الرتاجيــدي
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الراهــن  ،ومــن أجــل ذلــك نطالــب بــاآليت :
 -1وضــع الخطــط االســراتيجية والتكتيكيــة
املناســبة لوقــف جرائــم القتــل واالخـــــتطاف
واالعتقــال والتعذيــب والعنــف الجنـــــــــــي
والتـــــــــجنيد فـــــــي املـــــــــــيليشيات .
 -2وضــــــــــــع برامــج املعالجــة السوســيو
ســايكولوجية وإعــادة بهــاء الطفولــة يف عيونهــم .
 -3تخصيــص التمويــل الــكايف للخطــط االســراتيجية التــي قدرتهــا
اليونســيف بـــ 270مليــون دوالر أمريــي لحــاالت الطــوارئ يف عــام 2016
فقــط .
 -4توفــر الحاميــة الشــاملة للمــدارس واملؤسســات الصحيــة وكل
املوجوديــن فيهــا .
 -5التكفــل بإيصــال املســاعدات اإلنســانية بــا رشوط لجميــع األطفــال،
مبــا يف ذلــك املناطــق التــي ال تخضــع لســيطرة الحكومــة .
 -6إيجــاد كل وســائل الوصــول إىل األطفــال املترسبــن ممــن هــم خــارج
املدرســة وتقديــم أفضــل خدمــات التعليــم لهــم بفتــح الصفــوف املدرســية
اإلضافيــة مــع توفــر املســتلزمات التعليميــة وبرامــج نوعيــة فيهــا اهتــام
بالتدريــب والتنميــة .
 -7االهتــام بربامــج التوعيــة والتثقيــف واألنشــطة املجتمعيــة غــر
املدرســية مبــا يعيــد الصحــة النفســية واالجتامعيــة ويســاعد عــى منــو جيــل
ســليم .
إنّ هــذا الوضــع املأســاوي هــو بعينــه االغتيــال الفعــي الهمجــي لألطفال
والطفولــة حيــث جــرى ويجــري خطــف األطفــال مــن بيوتهــم ومدارســهم
ومــن الشــارع واقتالعهــم مــن أحضــان أرسهــم ليتــم إخضاعهــم ألكــر أنــواع
اإلســاءة واالســتغالل فظاعـ ًة ووحشــية مســتنكرة مدانــة  ..ونحــن إذ يعاضــد
مــا تقدمــت بــه اليونســيف نجــدد إدانــة جرائــم اإلهــال والفســاد الــذي
تتعــرض لــه الطفولــة يف العــراق ونديــن فلســفة الطائفيــة وســلطتها ومــا
أفرزتــه مــن كــوارث مطالبــن بوضــع حــد لهــا مبســاعدة أمميــة ترقــى لعمليــة
إنقــاذ للبــاد وشــعبها واالنتهــاء مــن سياســة مناشــدة الذئــب ليــرك الضحيــة
أو يحســن إليهــا تلــك التــي تتلبــس بلبــوس اإلصــاح وتنــى حاجــة الوضــع
لدبيــل نوعــي حاســم وشــامل ! ؟
البــد مــن تحريــر الوطــن والنــاس وأولهــم أطفــال البــاد الذيــن وصلــت
معاناتهــم إىل مســتوى التحــول بهــم إىل قنابــل خطــرة ال تهــدد العــراق
حســب بــل تهــدد املجتمــع اإلنســاين املعــارص برمتــه؛ مــا يقتــي التقــدم نحو
تفاعــات جديــدة مختلفــة نوعيــا ..فــإىل الحراك املــدين نوجه نداءنــا  :أنْ كفى
توهانــا يف دوائــر مغلقــة لسياســة باتــت تسـ ِّوق للنظــام الطائفــي ومفاســده
فتســاهم يف إعــادة إنتاجــه بــكل تفاصيــل جرامئــه ! ونؤكــد النــداء  :أنْ انتبهــوا
إىل مســؤولياتكم أيهــا النشــاطون الســلميون مــن أجــل الحقــوق والحريــات،
انتبهــوا تجــاه هــذه املاليــن  ،حارضهــا ومســتقبلها ! كــا نتوجــه أيضـاً بالنداء
إىل األرس والعوائــل العراقيــة  ،يك يجــدوا منافــذ املعالجــة والتعويــض عــا
بــات يفــوت بناتهــم وأبناءهــم مبجــاالت التعليــم والنمــو الصحــي نفســيا
اجتامعيــا قيميــا والبحــث يف وســائل املعالجــة النوعيــة الجوهريــة التــي ال
تنتظــر الحلــول الشــاملة تنــزل مــن ســاء الطائفيــن املفســدين عليهــم مبطــر
يغيثهــم ..
لنقــرأ واقعنــا الــكاريث ونرتــب أولوياتــه ولنضــع قضيــة األطفــال والطفولة
يف أعــى أولوياتنــا ولنصـغِ معا وســياً لنداء يســــــترصخنا
فهــا تنبهنــا جميعــا وكافــة إىل واقــع الفظاعــات املحيطــة بأطفالنــا
وبالطفولــة يف بالدنــا وبنــا نحــن أيضــا !؟
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أمح ّم ُد الهادي  ،أتيتُ َك من ِسبا ِخ الفا ِو
الدم
من ك ّراد ِة ِ
من ضواحي الكاظم ّي ِة
من دراب ِني « الكفا ِح » ...
األبدي
الس ْب ُط الـ ُم َد ّمى  ،أيُّها
ُّ
أتيتُ َك  ،أيُّها ِّ
أزحف ...
ُ
خام صبغتُ ُه ،
بالس ِ
ثوب ِع ْريس ِّ
ُ
ويداي داميتانِ من ِ
الطريق ...
شوك
ِ
َ
فهل ستـ ْر ُأف يب ؟
ِ
فردوس كَف َِّك ؟
أتحملُني إىل
لست زاني ًة
الس ْب ُط الـ ُم َع َّف ُر بالقنابلِ ُ ،
أيُّها ِّ
وال ُمختلّ ًة ...
عروس َك ؛
الس ْب ُط
الغريب ُ ،
أنا أيُّها ِّ
ُ
أزحف من ِسبا ِخ الفا ِو
جئت ُ
ُ
الدم
من ك ّراد ِة ِ
من ضواحي الكاظم ّي ِة
جئت من ٍ
عتيق عن َد « باب الشي ِخ «
بيت ٍ
ُ
ْ
فارأف يب ،
أ ِج ْرين ...
ياض بغدا َد ؛
إ ّن قوماً ظاملِ َني  ،م َع َّمم َني  ،يطارِدو َن بَ َ
انت ِف ْض
أمح ّم ُد الهادي  ...انت ِف ْض !
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