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حق الحياة واألمن والحرية يف الدستور العراقي

 دعوة

تدعو أرسة تحرير مجلة املنتدى 

العراقي جمعيات ونشطاء حقوق 

اإلنسان ومنظامت املجتمع املدين 

والقانون لنرش مقاالتهم

 وبحوثهم يف املجلة .

ضمــن أحــكام البــاب الثــاين مــن الدســتور أورد نصوصــا تؤكــد الحقــوق املدنيــة والسياســية ، 
ونصــت املــادة ) 15 ( منــه عــى أن لــكل فــرد الحــق يف الحيــاة واألمــن والحريــة ، ثــم زاد النــص 
التأكيــد عــى ال يجــوز أليــة ســلطة حرمــان أي فــرد مــن هــذه الحقــوق أو تقييدهــا إال بنــاء عــى 

قانــون ، أو بنــاء عــى صــدور قــرار مــن جهــة قضائيــة مختصــة .
ــد  ــا يؤك ــص عليه ــة ومســلامت مفرتضــة ، إال أن الن ــد عرفي ــت قواع هــذه النصــوص وان كان
انســجام الدســتور مــع املعايــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان ، فتشــر إىل أنهــا مــن الحقــوق 
ــع  ــى جمي ــو ع ــمو والعل ــز بالس ــا تتمي ــي ، بوصفه ــع  العراق ــتورية يف الترشي ــية  الدس األساس

ــرى . ــني األخ القوان
ــا  ــي ينظره ــة الت ــة واملنزل ــن املكان ــف ع ــة يكش ــن والحري ــاة واألم ــق الحي ــى ح ــص ع والن
املــرشع للفــرد ، وهــي مــن أســمى الحقــوق البرشيــة ، ويرتتــب عــى االلتــزام بهــا توفــر جميــع 
الطــرق والوســائل التــي تجعــل كل أنــواع التعســف والظلــم تتناقــض وتتنــاىف مــع هــذه املبــادئ، 
وبالتــايل توفــر حقــا دســتوريا للفــرد ليــس فقــط يف حاميتــه والتمســك بحقوقــه ، إمنــا يتعــدى 
ــش ألي مــن  ــة مقاضــاة ومحاســبة الســلطات ، ونالحــظ أن أي خــرق او تهمي ــر إىل إمكاني األم
هــذه الحقــوق يعــرض الحاكــم والســلطة اىل االبتعــاد عــن تطبيقــات حقــوق اإلنســان ، ويضعهــم 
يف خانــة االتهــام ، ويعرضهــم للمســؤولية ، وبالتــايل يوفــر قاعــدة ثوريــة إلســقاطهم ومحاســبتهم 

وطنيــا ودوليــا .
ويــأيت النــص عــى حــق اإلنســان يف الحيــاة ليــس ألنــه حقــا طبيعيــا يتمتــع بــه كل إنســان ، 
إمنــا تصديــا ملــا تهــدره بعــض األنظمــة والحــكام للحيــاة البرشيــة تحــت شــتى األســبابواملزاعم، 
ــق  ــذا الح ــة ه ــتوجب احاط ــام يس ــة ، م ــة  أو فكري ــة أو مذهبي ــة أو ديني ــت عرقي ــواء كان س
بالحاميــة واالحــرتام ،  لــذا مل يجــوز الدســتور حرمــان الفــرد مــن حــق الحيــاة تعســفا ، ، بالنظــر 
ــذت  ــرارات أخ ــكام وق ــب أح ــم مبوج ــلب حياته ــاة بس ــب الجن ــة تعاق ــوص عقابي ــود نص لوج
شــكلها القانــوين  والقضــايئ التــام ، ولكــون العــراق مــن بــني الــدول التــي تتمســك بتنفيــذ عقوبــة 
اإلعــدام يف قانــون العقوبــات ، ومناقشــة هــذه القضيــة ليــس يف هــذا املوجــز ، فــأن الحرمــان 
ــة امللحقــة بحــق  ــي ، وانســجاما مــع الجمل ــون الوطن ــد بالقان ــح جــزءا مــن التقي ــوين يصب القان

الفــرد يف الحيــاة وهــي ) التقييــد والحرمــان وفقــا للقانــون ( .
ويف حالــة حرمــان الفــرد مــن حــق الحيــاة يتوجــب ان يكــون هنــاك تحقيــق ومحاكمــة مــن 
قبــل ســلطات قضائيــة مختصــة ، وان تصــدر أحكامهــا وقراراتهــا وفــق القانــون ، وان تأخــذ مداها 
وتدقيقاتهــا بالشــكل الــذي رســمته القوانــني ، وان تتوفــر للفــرد جميــع مــا يضمنــه القانــون لــه 
مــن حقــوق أخــرى  ، ثــم يقــرتن كل هــذا بصــدور املرســوم الجمهــوري للتنفيــذ ، ومنــح الدســتور  
رئيــس الجمهوريــة  يف املــادة ) 73 ( صالحيــة إصــدار العفــو الخــاص بتوصيــة مــن رئيــس مجلــس 
الــوزراء  ، واســتثنت املــادة مــا يتعلــق بالحــق الشــخيص ، وال يشــمل أيضــا املحكومــني نتيجــة 
ــو  ــدر العف ــام يص ــايل واإلداري ،  بين ــاد امل ــاب والفس ــم اإلره ــة أو جرائ ــم دولي ــم جرائ ارتكابه
العــام بقانــون ويرتتــب عليــه انقضــاء الدعــوى ومحــو حكــم اإلدانــة الــذي يكــون قــد صــدر فيهــا 
وســقوط جميــع العقوبــات األصليــة والتبعيــة والتكميليــة االحرتازيــة وال يكــون لــه اثــر عــى مــا 

ســبق تنفيــذه مــن العقوبــات مــامل ينــص قانــون العفــو عــى غــر ذلــك .
ــة مؤكــد الميكــن  ــاة واألمــن والحري  وهكــذا يؤكــد النــص الدســتوري إن حــق الفــرد يف الحي
حرمانــه أو تقييــده إال للســبب املذكــور يف كل األحــوال ، ومــع كل هــذا فــان توفــرت ضامنــات 
ــذه  ــق ، وه ــذا الح ــع به ــالت للتمت ــكل مكم ــان تش ــالمة واألم ــة والس ــز الكرام ــانية لتعزي إنس
ــكن  ــة املس ــخصية وحرم ــة الش ــخصية والخصوصي ــة الش ــرز يف الحري ــالت ت ــات واملكم الضامن
واملســاواة أمــام القانــون ، وعــدم جــواز مامرســة الحجــز أو تقييــد الحريــة دون أمــر قضــايئ ،  
ومنــع كل أشــكال العنــف والتعســف يف األرسة واملدرســة واملجتمــع ، وغرهــا مــن الحقــوق  .

ومــع توفــر حــق الحيــاة ينبغــي ان يتوفــر أيضــا الحــق يف األمــن والحريــة ، إذ ال قيمــة للحيــاة 
ــى  ــدرة ع ــرد الق ــن الف ــلب م ــن يس ــة واألم ــر الحري ــدم توف ــام ان ع ــن ، ك ــة واألم دون الحري
اإلبــداع ومامرســة الحيــاة يف أجــواء الســالم  العــادل ، والتمتــع بحيــاة هانئــة وهادئــة وطبيعيــة 
بعيــدا عــن الحــروب والتعنــت والظلــم والخشــية مــن األخــر ، وبتوفــر أجــواء األمــن والحريــة 
ــي  ــاوت االجتامع ــل التف ــق لتقلي ــي ، وطري ــاه االجتامع ــة والرف ــاة الطبيعي ــارص الحي ــر عن تتوف
والطبقــي  والقضــاء عــى الفقــر ، ومنــو عالقــات صحيــة وايجابيــة بــني املكونــات ســعيا لتحقيــق 

الغايــة األساســية يف الحيــاة املشــرتكة .
والن اإلنســان هــو الحجــر األســاس الــذي تشــتغل عليــه الحقــوق والحريــات يف الدســتور، فــأن 
ــل  ــي ، ولع ــون الوطن ــه إىل القان ــس التزام ــة ، ينعك ــة الدولي ــوص الرشع ــن نص ــا ورد ضم كل م
ــت  ــا نص ــا مل ــوق وفق ــذه الحق ــي له ــق العم ــتغل يف التطبي ــل أو يش ــن يعم ــة م ــر ذهني تطوي
عليــه اللوائــح الدوليــة ، ومــا اقــره العــراق مــن معاهــدات والتزامــات ، يســتوجب عــى الجهــات 
ــا  ــان ، وم ــوق اإلنس ــم حق ــل مفاهي ــيط وتحلي ــعى لتبس ــة ، أن تس ــة املختص ــة واألمني القضائي
ــة  ــرد ، وان تســعى املؤسســة الرتبوي ــات للف ــوق وواجب ــن حق ــي م ــه الدســتور العراق ــص علي ن
والتعليميــة إىل نــرش ثقافــة حقــوق األنســان مقرتنــة بقيــم املحبــة والتســامح وترســيخ مفهــوم 
املواطنــة بــني أبنــاء الجيــل الصاعــد كجــزء مــن تقويــم الشــخصية التــي ابتليــت بهــا أجيالنــا التــي 

ســرتحل .

القايض زهر كاظم عبود
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موئــال خصبــاً شــجعهم عــى التمــدد رسيعــاً 
نحــو أماكــن أخــرى .. هــل تُراكــم ســمعتم 
ــم  ــل قرأت ــخ ؟ ه ــوِص التاري ــل بلص ــن قب م
ــدث  ــا ح ــذا م ــا ؟ ه ــزوري الجغرافي ــن م ع
بالفعــل حينــام تجــرأ هــذا التنظيــم الدمــوي 
ــَخ  ــذ التاري ــة أن يأخ ــٍف ووقاح ــكل صل وب
ــِه  ــو صحرائ ــوًة نح ــرُه عن ــة ويج ــُه رهين مع
القاحلــة التــي ال حــدوَد التســاعها ثــم بــدأ 
ــٍة  ــِة تاريــخٍ غريــب قذفــُه مبهان بإعــادِة كتاب
فــوق خرائــط جغرافيــٍة أكــر غرابــة َرَســمها 
ــُه ألحــَق جغرافيــا  بيــدِه وفــق هــواه أو لعل
الوهــم التــي كان يخفيهــا يف كهــوٍف مظلمــة 
داخــل رأســِه إىل ذلــك التاريــخ املــروق 
ــُه بعــد ذلــك أال  ثــم بــدأ يطالــُب العــاملَ كل
يــرى إال مــا يــراُه هــو بُســلطِة املــوِت والــدم 
التــي كان يطمــُع أن يبتلــَع بهــا العــامل كلــه.. 
ــكان  ــاً ف ــرٌ دامئ ــِس قص ــَر الكوابي ــنَّ عم لك
ــن  ــوِم ع ــَد الن ــُض رَم ــن صحــوٍة تنف ــدَّ م الب
العيــون .. إذ دّقــْت ســاعة االنعتــاق وأرشقت 
ــر  ــوُش التحري ــدأت جي ــدة وب ــمٌس جدي ش
ــك الوحــوش  ــا األســطوري لتســحَق تل زحفه
وتطهــَر األرَض مــام علــَق بهــا مــن أدرانهــم 
ــُل  ــر املوص ــى تك ــُت حت ــوَل الوق ــن يط ول
كل قيودهــا لتعــوَد مــن جديــد إىل أحضــاِن 
ــرة ..  ــدُن كث ــا م ــادت قبله ــام ع ــن ك الوط
وحينهــا ســنقرُع أجــراَس النــِر عاليــاً ، مثــة 
ــِة  ــن الغراب ــو م ــا ال تخل ــدة رمب ــة وطي عالق
بــني بعــض األماكــن وبــني بعــِض  أيضــاً 
الحــروِب املصريــة الكــرى التــي تندلــُع 
فيهــا.. أحيانــاً تقطــُف حــرٌب مثــاَر نرهــا عــى 
ــة بســخاٍء  ــك املدين ــُب تل ــا فته ــٍة م أرِض مدين
نــادٍر خصيصتهــا املتفــردة لتضاعــَف قيمــة ذلك 
النــر إىل الحــدِّ الــذي يطغــى عــى أســم تلــك 
املدينــة ويغــدو أكــر منهــا لكــن رمبــا يحــدث 
العكــس أيضــاً حينــام متنــُح الحــرُب هــذه املــرة 
خصيصتهــا ملدينــٍة مــا .. فُينــى النــُر ويظــّل 
أســُم املدينــِة عالقــاً يف الذاكــرة إىل األبــد .. 
أن  ميكــُن  االحتاملــني  أن  أجــزم  أكاُد  لكنــي 
يحدثــا معــاً يف معركــة تحريــر املوصــل لدرجــٍة 
لــن يعــود بوســعنا أن نعــرف حقــاً َمــن وهــب 
بســخاٍء تلــك الخصيصــة لِمــن ؟ ورمبــا لــن 
ــَك أيضــاً هــل ســتكرُ املوصــُل  ــَد ذل نعــرَف بع
ــر  ــُر أك ــب أم ســيكرُ الن ــر بنرهــا القري أك

ــل ؟ باملوص

للموصِل تُقرُع األجراس

تضيــُق املــدُن كثــراً يف عينيــَك أحيانــاً 
وتصغــر .. لكنهــا قــد تتســُع باملعنــى وتكــر 
حتــى لكأنهــا تغــدو أوطانــاً شاســعة ال حــدَّ 
لها..مثــة أماكــن كثرة تتمــدُد بجســدها فوَق 
ــغُل  ــكاُد تش ــول وال ت ــٍل كس ــط برته الخرائ
مــن ذاكــرِة الحضــوِر حيــزاً يُذكــر لكــن مثــة 
أماكــن أخــرى ترســُم خرائطهــا يف الــرأِس قبَل 
ــِه شــئَت أم أبيــت  األرض وتظــلُّ تومــُض في
ــلُّ  ــتحيلة تظ ــٍة مس ــد لواح ــَل رساٍب بعي مث
أبــداً تنبــُض بالحيــاِة يف ذاكــرِة بــدويٍّ أصيل.. 
أحــاوُل اليــوَم أن أســتدرَج قلمــي ألكتَب عن 
املوصــِل تحديــداً وعــن نرهــا الــذي تــكاُد 
بشــائرُه تلــوُح يف األفــِق القريــب .. أريــُد أن 
أكتــَب فيهــا كالمــاً يُشــبهها هــَي أكــر مــام 
ــي  ــل ســتعينني لغت يشــبُه أّي كالٍم آخــر فه
عــى ذلــك ؟ هــا أنــا ذا أتوســُل أصابعــي يك 
ــي مــن  ــرة كــام طاوعتن ــي هــذه امل تطاوعن
قبــل مــع مدننــا التــي عــادت تِباعــاً إىل 
أحضــاِن الوطــن فهــل تــراين ســأفلُح يف ذلــك 
أيضــاً ؟ بعــُض املــدن تُذكّــرَك عنــوًة بعطــِش 
الحنــنِي إليهــا حتــى وإن مل تكــن قــد رأيتهــا 
مــن قبــل .. هــي التــي تحيلــَك إليهــا رغــامً 
ــذي تظــلُّ  ــك بســطوِة حضورهــا اآلرس ال عن
تســتأثُر بــأرسارِه مثــل متيمــٍة مقدســة ، هــي 
أم الربيعــني .. الحدبــاُء والفيحــاُء والخــراُء 
 : أحــُد عشــاقها  عنهــا  قــاَل   .. والبيضــاء 
أرٌض يحــنُّ إليهــا َمــن يُفارقهــا .. ويحمــُد 
العيــَش فيهــا َمــن يُدانيهــا وأنــَت مُتعــُن 
النظــَر يف جــامِل املوصــل وهدوئهــا الســاحر 
 : ِبحــرٍة وعجــب  ســتظلُّ تســأُل نفســَك 
ــر؟  ــٌن مصّغ ــاً أم وط ــة حق ــذه مدين ــل ه ه
ــَر يف  ــة أن تصه ــذِه املدين ــْت ه ــف متكن كي
ــِب  ــاِن واملذاه ــَع األدي ــدة جمي ــٍة واح بوتق
والطوائــِف والقوميــات كأنهــا جســٌد واحــد ؟ 
ســتبُر فيهــا املســاجَد والكنائــَس واملعابــَد 

ــب . ــاً إىل جن ــاِت جنب ــة واملقام واألرضح

وعــى املســتوى الشــخيص أعتــز كثــراً أن 
يَل مــع املوصــل حفريــاٍت خالــدة مــن عبــِق 
املــكان وســحرِه نقشــْت آثارهــا بــإرصاٍر عنيد 
يف تالفيــِف الذاكــرة وال ميكــن لهــا أن مُتحــى 
أبــداً بعــد أن قضيــُت فيهــا بضعــة ســنواٍت 
مخمــور  يف  العســكرية  خدمتــي  أثنــاء 
ــة والكويــر وغرهــا مــن  والحمدانيــة وبرطل
ــرة  ــعفَك الذاك ــاذا ستس ــن مب ــن ، لك األماك
حقــاً وأنــَت تحــاوُل بيــأٍس لذيــذ أن تصــَف 
مدينــة عصيــة عــى الوصــِف مثــَل املوصــل؟ 
ــمها  ــروَف اس ــى ح ــي أن تتهج ــة يكف مدين
شــبابيِك  مــن  فــوراً  عليــك  تطــلُّ  حتــى 
الذاكــرِة بوجههــا البــاذخِ الجامل مثــل عذراٍء 
فاتنــة يزيدهــا الحيــاُء جــامالً فــوَق جاملهــا..

املوصــُل هــذِه مــن أوائــِل مدائــن األرض وال 

تــزاُل حتــى اليــوم تســتأثر »بخــالِف ســواها« 
ــُه يــُد اإللــِه  بعبــِق الطــنِي األول الــذي َفخرَت
عــى هــذِه املعمــورة .. ال تــزاُل تنــرُ أرسارها 
ــن..  ــادٍر يف دروِب العابري ــخاٍء ن ــة بس األزلي
األنبيــاِء  برائحــِة  تربتهــا  ُعجنــْت  مدينــة 
ــا  ــا .. فيه ــِة الجغرافي ــخ وروع ــحِر التاري وس
ــرة  ــاٌد طاه ــة أجس ــر البرشي ــذ فج ــُد من ترق
ألنبيــاِء اللــه : شــيت ويونــس وجرجيــس 
ــا  ــاَك تخومه ــأ قدم ــرِد أن تط ــال ، مبج وداني
لتدخــَل  بعيــٍد  مــن  إليــَك  تُلــّوُح  حتــى 
ــخ..  ــِق التاري ــداً عــى عب ــة أب ــا املوارب أبوابه
ــوراً  ــز نحــوَك ف ــا وتقف ستســابقَك هــي إليه
وهــي تحمــُل بيدهــا ِدالَل قهوتها الســاخنة.. 
ســتذهلَك نــراُن كرمهــا التــي ال تنطفــئ 
ــة  ــائرها الضارب ــِف عش ــدوِر مضائ ــَت ق تح
ــل  ــحرَك يف املوص ــذور ، سيس ــاً يف الج عميق
همــُس خريــِر نهــر دجلــة العــذب »عاشــقها 
األزيل« الــذي يتهــادى بغنــجٍ وســكوٍن نحــَو 
معشــوقته »املوصــل« ليغازلهــا ويداعــَب 
برقــِة العاشــقني ضفتيهــا »خديهــا« الغافيــني 
منــذ األزل وكأنــُه يفعــُل ذلــك ألوِل مــرة 
ــى  ــدها حت ــَس جس ــرِد أن يُالم ــُه مبج .. لكن
يتحــّدب رسيعــاً وينحنــي خجــالً مــن ســحِر 
ــع ســحِر  ــاً م ــَق رسيع ــل أن يندل ــا قب جامله
يلملــُم  الظــل  خفيــِف  كزائــٍر  الغــروب 
ــة  ــا بســالٍم تحي ــُه رسيعــاً ويلقــي عليه خجل
ــك  ــُر ذل ــَت تب ــاً ! وأن ــوداعِ مع ــاِء وال املس
كلــُه ستســأُل نفســك ســؤاالً ال جــواَب لــه : 
ــُب عينــيَّ يف مفاتــِن هــذه املدينــِة  ــا أقلّ وأن
الســاحرة مــرًة بعــد مــرٍة هــل تــراين رأيتهــا 
حقــاً ؟ هــذِه هــي املوصــل املدينــة والتاريــخ 
والجغرافيــا فــامذا عــن نرهــا القريــب 
ــل  ــا؟ قب ــرُه منه ــا وننتظ ــرُه من ــذي تنتظ ال
عامــني ونصــف تقريبــاً كان قــَدُر املوصــل أن 
تقــَع أســرًة بيــِد مغــوِل هــذا العــر الذيــن 
ُعّبئــْت رؤوســهم حــدَّ القــرِف بــكل األوضــاِر 
ــن  ــاقطْت م ــي تس ــاخ الت ــوِب واألوس والذن
قوافــِل املــوِت والخــراب والــدم التــي مــرْت 
يومــاً فــوق هــذِه األرض منــذ نشــأتها األوىل 
وحتــى اليــوم .. حدَث كل ذلــك رسيعاً حينام 
ــة  ــوش البرشي ــَك الوح ــا تل ــْت ديارن اقتحم
ــور  ــامِق الده ــى أع ــن أق ــْت م ــي قدم الت
وهــي ترفــُع املــوَت لــواًء لهــا وزحفــْت 
نحــو املــدن مدججــة بعقــوٍل مفخخــة بــكل 
ــوِد  ــاِد العه ــِد وأحق ــخ والعقائ ــام التاري أوه
ــٍد  ــن جدي ــا م ــل أن تعيدن ــن أج ــرة م الغاب
ــرأْت  ــل واالرادة .. تج ــاِب العق ــوِر غي لعص
وحــوُش الظــالم هــذِه أن تبتلــَع املوصــَل 
ــرى  ــاً أخ ــت مدن ــد أن ابتلع ــرة بع ــذِه امل ه
قبلهــا .. كان ذلــك التنظيــم قــد بــدأ يبســط 
نفــوذُه برعــٍة رسطانيــة بعــد أن وجــَد لــُه 
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املوصــل  يف  املعــارك  تحتــدم  بينــام 
لتحريرهــا مــن عصابــات »تنظيــم الدولــة«، 
مســببة تزايــداً رسيعــاً يف أعــداد املرشديــن ، 
وتتواصــل األزمــة الحكوميــة مــن دون حــل 
يف األفــق ، متكنــت قــوى التشــدد اإلســالمي 
خــاليف  قانــون  متريــر  مــن  الرملــان  يف 
يضطهــد رشائــح دينيــة وثقافيــة واســعة يف 

ــي . ــع العراق املجتم

وعــى رغــم أن الرملــان مل يســتعجل ســن 
القوانــني يومــاً ، فقــد بقــي قانــون األحــزاب 
عــى رفوفــه ســنني عــدة قبــل صــدوره ، وما 
زال قانــون النفــط والغــاز عــى الــرف عــى 
ــاله  ــى إرس ــنوات ع ــرش س ــرور ع ــم م رغ
حتــى  الرملــان  يُِجــز  ومل   ، الرملــان  إىل 
قانــون املوازنــة لعــام 2014 عــى رغــم أن 
الدســتور نــص يف املــادة 57 عــى عــدم 
انفضــاض الرملــان مــن دون إقــرار املوازنــة، 
ــة  ــن دون موازن ــل م ــة تعم ــت الدول وبقي

ــاً كامــالً . عام

ــهولة  ــرر بس ــي مت ــدة الت ــني الوحي القوان
ومــن دون اعــرتاض يذكــر هــي قوانــني 
وحقوقهــم  الرملــان  أعضــاء  امتيــازات 

. التقاعديــة 

لكــن قانــون حظــر انتــاج وبيــع واســتراد 
يضطلــع  التــي  الكحوليــة،  املرشوبــات 
بإنتاجهــا واســترادها املســيحيون حــراً، 
قــد أُعــد وأُقــر بهــدوء ورسعــة الفتــة حتــى 
فقــرة  إىل  ينتبهــوا  مل  كثريــن  نوابــاً  أن 
الحظــر التــي أضيفــت يف اللحظــات األخــرة 
عــى مــرشوع قانــون الخدمــات ، الــذي 
ــى  ــب ع ــرض الرائ ــالً ف ــن أص كان يتضم
ــم  ــل تنظي ــن أج ــة م ــات الكحولي املرشوب
الدولــة،  التجــارة وتعزيــز مــوارد  هــذه 
ومــا كان القانــون ليمــر لــوال تواطــؤ رئيــس 
وتقاعــس   ، الجبــوري  ســليم   ، الرملــان 
متابعــة  يف  واجبهــم  أداء  عــن  النــواب 
القوانــني والحــرص عــى مصالــح ناخبيهــم .

ــت خاطــئ،  ــأن التوقي يتوهــم البعــض ب
لقــد كان مناســباً جــداً للمتشــددين، ســّنة 
وشــيعة ، ألن البلــد كلــه منشــغل بالحــرب 
عــى اإلرهــاب واحتــامالت مــا قــد يحصــل 

ــذا  ــل ، وه ــر املوص ــاء تحري ــني أثن للمدني
االنشــغال يســمح بتمريــر أي قانــون خــاليف 
ــا  ــه يف حده ــات علي ــتكون االحتجاج إذ س
األدىن ، ال يُهــم املتشــددين إن كان القانــون 
مخالفــاً للدســتور ، وفــق املــادة  2 ، التــي 
تنــص عــى عــدم إقــرار أي قانــون يتعــارض 
حقــوق  أو   ، الدميوقراطيــة  مبــادئ  مــع 
وليــس   ، األقليــات  حقــوق  أو  اإلنســان 
مهــامً أنــه يؤثــر عــى موقــع العــراق كدولــة 
دميوقراطيــة متنوعــة الســكان وذات قيمــة 
آثاريــة وســياحية عامليــة ، األهــم بالنســبة 
أهوائهــم  فــرض  هــو  املتشــددين  إىل 
ــن«  ــوا »صاغري ــم يك يذعن وإذالل خصومه
لقوانينهــم وتفســراتهم للنصــوص الدينيــة، 
العريــة  املواطنــة  لدولــة  وجــود  ال 
الدميوقراطيــة يف عقيدتهــم ألن هدفهــم 
هــو إقامــة دولــة تخضــع لســلطانهم وتــدار 

ــم . ــروق له ــي ت ــني الت ــق القوان وف

ــرأي  ــاً لل ــان اهتامم ــة طالب ــر حرك مل تُِع
العاملــي عندمــا قــررت إزالــة متاثيــل بــوذا 
التــي اعترتهــا مخالفــة للرشيعة اإلســالمية، 
ــت إىل  ــا وهبَّ ــا ومدافعه ــدت عدته ــل أع ب
ــل  ــة واقتلعــت التامثي ــان النائي ــال بامي جب
مــن  عــام   2500 منــذ  هنــاك  القامئــة 
ــم »داعــش« لالســتنكار  ــا ، ومل يهت جذوره
والشــجب العامليــني عنــد ســبيه النســاء 
ــة  ــواق النخاس ــن يف أس ــات وبيعه اإليزيدي
ــم  ــه أمالكه ــه املســيحيني ومصادرت أو إذالل
يف املوصــل ، بــل أقــدم ونفــذ مــا يف عقــول 
قادتــه مــن ُعَقــد وضغائــن ، ومل تهتــم 
»بوكــو حــرام« لالحتجاجــات العامليــة حــول 
أفعالهــا الشــنيعة بحــق النســاء ومخالفيهــا 
ألنهــا موقنــة أنهــا تطبــق قوانــني مقدســة ال 

ــل الجــدل . تقب

ال مــكان لآلخــر يف نظــر املتشــددين ، 
أن يطيعوهــم يك  النــاس جميعــاً  وعــى 

يأمنــوا عــى أرواحهــم وممتلكاتهــم .

هــذا  يف  يســر  العــراق  أن  يبــدو 
ــعب« أن  ــواب الش ــم »ن ــال يُه ــاه. ف االتج
تُلغــى حقــوق اآلخريــن مــن مســيحيني 
وإيزيديــني وصابئــة ومســلمني يعيشــون 
عرهــم وشــبان يحبــون الحيــاة ، أو تقطع 

ويتغــر  أرزاُقهــم 
 ، حياتِهــم  منــُط 
ليســت  فهــؤالء 
حقــوق  لهــم 
وفــق النصــوص 
يؤمــن  التــي 
املتزمتــون  بهــا 

ينــى   ، الديــن  إىل  وينســبونها 
وأهواءهــم  أفكارهــم  أن  املتطرفــون 
ــا  ــوم عليه ــي تق ــس الت ــع األس ــارض م تتع
ــة  ــر قابل ــي غ ــك فه ــة لذل ــاة العري الحي
للبقــاء ، وأن املجتمــع الــدويل القائــم عــى 
أقــوى   ، والتســامح  والحريــات  القانــون 
ــا  ــتى منه ــرق ش ــحهم بط ــم وسيكتس منه
الحصــار أو املقاطعــة أو القــوة العســكرية 
كــام حصــل مــع طالبــان ويحصــل مــع 

. حاليــاً  داعــش 

محــاوالت إلغــاء التعدديــة يف العــراق 
مل تنجــح عــر العصــور ، بــل بقــي العــراق 
ــايف.  ــي والثق ــي والدين ــوع القوم ــد التن بل
والتعدديــة هــي إحــدى الصفــات املتأصلــة 
يف املجتمعــات املعــارصة ، إىل جانــب رفــض 
االضطهــاد والســعي نحــو العدالــة، مل يعــد 
ممكنــاً فــرض ديــن أو مذهــب أو أي فكــرة 
مــن  املجتمــع  عــى  دينيــة  أو  فلســفية 
دون مامرســة القمــع واالضطهــاد وهــذا 
ــة وتتوحــد  مــا ترفضــه املجتمعــات الحديث
القــول  ، ولإلنصــاف يجــب  يف محاربتــه 
يف  كثريــن  ديــن  ورجــال  متدينــني  إن 
العــراق يؤمنــون بالدميوقراطيــة والحريــات 
رفضهــم  عــن  عــروا  وقــد   ، الشــخصية 

ــاً . ــون علن ــذا القان ــع ه لترشي

إن متريــر القانــون املذكــور يهــدف إىل 
العراقــي  املجتمــع  يف  التعدديــة  إلغــاء 
وفــرض رأي فئــة معينــة عــى باقــي النــاس 
بالقــوة ، وســيحتاج تطبيقــه إىل تســخر 
أجهــزة الدولة ملالحقــة املخالفــني وإحالتهم 
ــخصية ،  ــا ش ــغالها بقضاي ــم وإش إىل املحاك
بــدالً مــن مكافحــة الجرائــم الحقيقيــة مــن 
ــزاز  ــف وابت ــاد وخط ــة وفس ــاب ورسق إره

ــراق . ــرشة يف الع ــا منت ــب وكله وتهري
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قرارات مجلس النواب بني استكامل الدولة املدنية
 وبني رضورة إلغاء خطاب التشدد األحادي الظالمي

د. تيسر اآللويس*

وإىل جانــب كــون القانــون يجــرِّد الدولة 
الحركــة  ويضعــف   ، مهــم  مــورد  مــن 
الســياحية يف بلــد يضــم أهــم املواقــع 
األثريــة العامليــة ، مــن الجنائــن املعلقــة، 
إحــدى عجائــب الدنيــا الســبع ، إىل آثــار 
ــر  ــش وآشــور ونُفَّ ــل وأوروك وأور وكي باب
والحــر ، إىل املعابد والكنائس واملســاجد 
ــذ  ــة من ــة القامئ ــع األثري ــد واملواق واملراق
ــه يضطهــد املســيحيني  آالف الســنني ، فإن
الذيــن يعملــون يف تجــارة املرشوبــات 
ــدون  ــم الوحي ــدم ، ألنه ــذ الق ــا من وبيعه
العمــل يف هــذا  املرخــص لهــم قانونــاً 
املجــال ، ممثلــو املســيحيني يف مؤسســات 
الدولــة والرملــان ، مل يتمكنــوا مــن حاميــة 
حقــوق هــذه الرشيحــة التــي ينتمــون 
إليهــا أو تحقيــق أي مكســب لهــا، ومل 
ترتفــع أصواتهــم بالحفــاظ عــى حقوقهــا. 
الحــركات املتطرفــة ترفــض وجــود اآلخــر 
ــاً ألنهــا تؤمــن بأنهــا وحدهــا  وتلغيــه كلي
ــك الحقيقــة وحــق تفســر النصــوص  متتل
الدينيــة ، ويكمــن الخطــر األكــر يف أنهــا 
مســتعدة لفــرض أهوائهــا بقــوة الســالح .

لــو كان املســيحيون ، وعددهــم يتجاوز 
وعددهــم   ، والعلامنيــون   ، املليــون 
باملاليــني ، ميتلكــون ميليشــيات تدافــع 
القانــون  هــذا  مثــل  ع  رُشِّ ملــا  عنهــم 
الــذي يحتقرهــم ويضطهدهــم ويدمرهــم 

اقتصاديــاً ومعنويــاً .

بدايــة  هــو  القانــون  هــذا  ترشيــع 

النظــام  أســس  أهــم  عــى  الحــرب 

الدميوقراطــي وهــو الحريــات العامــة، 

املســيحيني  عــى  حــرب  أيضــاً  وهــو 

واملســلمني  واإليزيديــني  والصابئــة 

العلامنيــني وكل الذيــن يؤمنــون بدولــة 

غالبيــة  وهــم  متصالحــة  دميوقراطيــة 

الســكان ، إن مل يتوحــد هــؤالء ويتخــذوا 

مــا يلــزم للحفــاظ عــى حقوقهــم واإلبقــاء 

عــى التنــوع يف العــراق فــإن حريتهــم 

 ، مهــددة  حياتهــم  وأمنــاط  وكرامتهــم 

ــد  ــة الحــايل يضطه ــة الفئوي نظــام الغالبي

املبــادئ  ويخالــف  الســكانية  الغالبيــة 

ــة، ومــن  ــة والدميوقراطي األساســية للعدال

ــوات األوان . ــل ف ــه قب ــروري مغادرت ال

أصــدر مجلــس النــواب العراقــي ترشيعــا جديــدا يضــاف إىل جملــة 
ــا يســمى  ــات م ــرض آلي ــده التوجــه نحــو ف ــرارات ســابقة يف تأكي ق
ــي  ــام يدع ــن ك ــودة إىل احــرتام الدي ــة الع ــة( بذريع ــة الديني )الدول
ورود ذلــك يف الدســتور عــى وفــق تأويلــه … وتنــاىس أعضــاء 
املجلــس أن العــراق دولــة تعدديــة ، غنيــة التنــوع بأطيــاف مجتمعها 
ــة  مــن املســيحيني واألزيديــني واملندائيــني ومــن مجموعــة غــر قليل

مــن أتبــاع ديانــات ومذاهــب مختلفــة أخــرى ، فضــال عــن توجــه إىل منطــق فــرض تصــور 
أحــادي يوغــل يف التشــدد والتطــرف للفقــه اإلســالمي وفرضــه عــى بنــى مؤسســات الدولــة 

التــي يُفــرتض أن تُينــى عــى أســس قوانــني مدنيــة تحــرتم التعدديــة والتنــوع …

إّن هــذه التوجهــات والقــرارات التــي تخضــع اليــوم لزعامــات حــركات طائفية سياســية ال 
متثــل الديــن بقــدر مــا تجســد ومتثــل املفســدين ممــن باتــوا يتحكمــون مبؤسســات الدولــة 
ويســترشي وجودهــم يف جســم املجتمــع بوصفــه وبــاًء خطــراً ، ومــن ثــّم فــإن قــراراً كهــذا 
ــة املدنيــة واالنتــامء إىل العــر وقيمــه  ــار الدول ــار الشــعبي مــن خي يرتاجــع مبســرة الخي
ــا مــن الجهــل والتخلــف يف  ــة يجرتونه ــة طائفي ــات دول ــة والتشــدد وآلي إىل فــرض األحادي

القــرون املظلمــة …

إّن هــذا يدعونــا جميعــاً يف الحركــة الحقوقيــة الوطنيــة العراقيــة واألمميــة إىل أْن 
نديــن هــذا التوجــه املــريض الــكاريث ، الــذي نعــده تطــاوال واســتباحة للمواطــن وحقوقــه 
األســاس وحرياتــه العامــة والخاصــة .. ويدعونــا إىل أْن نطالــب املحكمــة االتحاديــة بتحمــل 
ــني حقــوق  ــه قوان ــه عــى وفــق مــا تنــص علي ــع( لتعديل ــرّد )الترشي ــك ب مســؤولياتها وذل
اإلنســان العامليــة واملحليــة، ومبــا يحــرتم التعدديــة والتنــوع يف العــراق ومبــا يعــود ليؤكــد 
ــة  ــتثامرات االقتصادي ــة االس ــع كفال ــا ، طاب ــا أيض ــرتاتيجية ومنه ــات االس ــالمة التوجه س
وتحديــداً هنــا االســتثامر األجنبــي واســتقرار القوانــني املرعيــة التــي متنــح الثقــة باالقتصــاد 
وكفالــة الحقــوق مؤكديــن مجــدداً عــى أولويــة الحقــوق والحريــات للمواطنــات واملواطنني 
ســواء منهــا العامــة أم الخاصــة ، تلــك التــي تتطلــب ثقافــة متفتحــة تنويريــة متنــح جميــع 
ــى  ــتضافة ع ــال اس ــا بح ــس وجوده ــا ولي ــا يف وطنه ــا بوجوده ــم ثقته ــا يدع ــاف م األطي
موائــد املتشــددين الظالميــني وفلســفتهم القمعيــة العدوانيــة لــكل قيــم األنســنة والســلوك 

ــا املعــارص .. يف وجودن

كــام ينبغــي التذكــر بســالمة األداء ، فمجلــس النــواب مــازال يصــدر قــرارات يف قضايــا 
ــأة  ينبغــي وجــود مجلــس االتحــاد فيهــا إذ مجلــس النــواب ليــس ســوى أحــد ركنــي الهي
ــون  ــم ميارس ــام أنه ــة ك ــدورات املاضي ــوال ال ــا ط ــامل تركيبته ــوا إك ــي منع ــة الت الترشيعي
ــالمة  ــوين أو س ــاب القان ــامل النص ــل اكت ــن قبي ــات م ــر آللي ــن دون النظ ــى م ــل حت العم

ــار الشــعب ودســتوره .. ــا يصــدر مــع خي مطابقــة م

ونحــن اليــوم نخــوض معركــة مــع قــوى العنــف واإلرهــاب بــكل تنويعاتهــا فإننــا نخــوض 
معركــة جمــع الكلمــة وتوحيدهــا حــول خطــاب التنويــر بقــوة ميكنهــا أن تتصــدى لقــوى 

الظــالم والتخلــف وخطابهــا الطائفــي الســيايس املــريض ..

ــة  ــة الحقوقي ــوى الحرك ــا لق ــا ملموس ــاطا عملي ــب نش ــة تتطل ــاء باإلدان ــدم االكتف إن ع
والدميوقراطيــة يك تفــرض عــى مســار البــالد مبــا يخــدم الشــعب وتطلعاتــه وخياراتــه الحــرة 
يف االنتــامء للعــر ومنطقــه ومنــع العــودة بنــا إىل حضائــر القــرون الوســطى وظالميتهــا .

* رئيس املرصد السومري لحقوق اإلنسان / هولندا
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ان قامئــة حقــوق االنســان طويلــة 
ــة  ــراد، ويف الحقيق ــا باالف ــدر تعلقه بق
فــان منظومــة حقــوق االنســان ، التــي 
تجســدها االتفاقــات والعهــود الدوليــة 
تتمحــور حــول   ، املعروفــة  التســعة 
ــي  ــذه ه ــرد ، وه ــن الف ــوق املواط حق
املقاربــة االفضــل ألن حقــوق الجامعــة 
تحصيــل حاصــل لحقــوق افرادهــا ، 
وان مجــال انتهــاك حقــوق الجامعــات 
يضيــق اذا كانــت حقوق االفــراد مؤمنة، 
لتأمــني  رضورة  فهنــاك  ذلــك  رغــم 
ــات بغــض النظــر عــن  ــوق الجامع حق
ــات  ــوق االقلي ــة، كحق ــوق الفردي الحق
ــن  ــة م ــة او الثقافي ــة او الديني القومي
اجــل حاميــة تراثهــا الثقــايف وطقوســها 
وعباداتهــا، وغــر ذلــك مــام يهــدده 
ــض  ــة ، بغ ــة العددي ــان« االكري »طغي
النظــر عن طبيعــة السياســة الحكومية، 
وهــذا مــا يجعــل حاميــة التنــوع االثني 
ــة  ــؤولية قانوني ــايف مس ــي والثق والدين
حقــوق  حاميــة  وكذلــك  للدولــة، 
التمييــز  النســاء واالطفــال وتجريــم 
ضدهــم ومــا شــاكل ذلــك مــن حقــوق 

»جامعيــة« .

ــر،  ــد كب ــراق تح ــا يف الع ــا لدين وهن
فحتــى قبــل الجرائــم املشــينة التــي 
االرهــايب  “داعــش”  تنظيــم  ارتكبهــا 
ــيحية  ــة واملس ــات االيزيدي ــق االقلي بح
وغرهــا ، وهــي جرائــم ضــد االنســانية 
ــق  ــادة وف ــم اب ــون جرائ ــى ان تك وترق
، كانــت  الدوليــة  القانونيــة  املعايــر 
ــذه  ــى ه ــة ع ــات هائل ــاك ضغوط هن
الجامعــات العراقيــة االصيلــة ، بعضهــا 
ــا  ــة ، وبعضه يعــود اىل احــداث تاريخي
اآلخــر حديــث العهــد ، كان قــد تفاقــم 
ومحاولــة  البعــث  ســلطة  ظــل  يف 
“تعريــب” املجتمــع العراقــي ، واجبــار 
مختلــف  مــن  العراقيــني  املواطنــني 
عــى  والدينيــة  القوميــة  الخلفيــات 
االنتظــام بحــزب عــرويب يّدعــي النقــاء 
القومــي دون اعتبــار لخصوصياتهــم، يف 
محاولــة لصهرهــم بالـ”مكــّون” االكــر .

احرتام حقوق االنسان واجب الدولة واملجتمع

 ،2003 التغيــر  عــام  بعــد  امــا 
ــتورية  ــات الدس ــن الضامن ــم م وبالرغ
الجديــدة للعراقيــني فــان ضغوطــات 
ســقوط  عنــه  اســفر  الــذي  الواقــع 
الدكتاتوريــة كانــت هائلــة وعصّيبــة 
عــى العراقيــني مــن خلفيــات مختلفــة، 
خاصــة يف ظــل انهيــار )او حــّل( اجهــزة 
ــا  ــون )دون الخــوض حالي ــق القان تطبي
يف اســتخداماتها القمعيــة مــن قبــل 
ضعــف  وكذلــك   ، الســابق(  النظــام 
اهليتهــا ونقــص  او عــدم   ، البدائــل 
تدريبهــا، وتفاقــم الهجــامت االرهابيــة 
التــي اســتهدفت التنــوع املجتمعــي 
باالســاس، والشــك فــان التقوقــع ضمــن 
حــدود االنتــامءات الفرعيــة ينعــش 
والشــعبويني  واملتطرفــني  التطــرف 
املعتاشــني عــى آالم ومخــاوف االقليــة 
مــرح  فيتســيدون  الطائفــة،  او 
السياســة والســلطة باســمها، ويقيمــون 
مــن خاللهــا شــبكة مصالــح اقتصاديــة 
ووجاهيــة تنــأى بهــم عــن املصالــح 
لقاعدتهــم  املرشوعــة  الحقيقيــة 
الذيــن  ملنتخبيهــم  او  االجتامعيــة 
يعانــون  او   ، بالتهديــد  يشــعرون 
وجودهــم  عــى  الحفــاظ  مصاعــب 
الثقــايف او الدينــي او القومــي وغــر 

ذلــك .

االنصهار االيجايب 

ــار”  ــارة اىل ان “انصه ــن االش ــد م الب
الجامعــات االثنيــة والدينيــة والطائفيــة 
املتنوعــة باملجتمــع االكــر عــى اســاس 
الــذي  الوطنــي  واالنتــامء  املواطنــة 
ــة ، هــو عمــل  ــات الفرعي يحــرتم الهوي
ايجــايب ومطلــوب ، امــا “اإلنصهــار” 
انتــزاع  اســاس  عــى  التعســفي 
االنتــامءات الطبيعيــة قــرا ، ســواء 
بقــوة القمــع او بقــوة االغــراءات ، فهــو 
عمــل مــدان يناقــض الحقوق االساســية 
للمواطــن، ويف الوقــت الــذي يــؤدي 
االنصهــار االيجــايب اىل متاســك املجتمــع 
ــاواة  ــعور باملس ــة للش ــة ، نتيج والدول
ــد،  ــن الواح ــاء الوط ــني ابن ــة ب والرشاك

فــان االنصهــار 
عــى  القائــم 
لتعســف  ا
م  قحــا ال ا و
ــراء املادي  واالغ
ي  لســلطو ا و
لتضييــق  ا و

ومصــادرة  والحرمــان  والتهجــر 
القانــون،  امــام  والتمييــز  االمــالك 
 ، والســلطات  الوظائــف  واحتــكار 
فهــو فضــال عــن كونــه انتهــاكاً فاضحــاً 
ــكك  ــؤدي بالنتيجــة اىل تف ــة ، ي للعدال
اوارص املجتمــع ، واضعــاف الدولــة، 
ــع  ــيادة ، وتراج ــرتاق الس ــهيل اخ وتس
وبــروز مشــاعر   ، الوطنــي  االنتــامء 
االنتــامءات الفرعيــة والتمّيــز الســلبي، 
وهــو مــا يقــود بالنهايــة اىل االنكــامش 
ــاء  ــيطنة ابن ــع وش ــرتاب والتقوق واالغ
ــن  ــني يف الدي ــن املختلف الوطــن اآلخري

 . العــرق  او  الطائفــة  او 

العــراق  تجربــة  التــزال  وبالطبــع 
ــي  ــزيب واالثن ــز الح ــة يف التميي الحديث
والطائفــي حيــة يف الذاكــرة، حيــث 
واملناصــب  املؤسســات  احتكــرت 
االمنيــة والعســكرية وعــدد كبــر مــن 
الكليــات والبعثــات الدراســية وغــر 
ذلــك ، للحزبيــني مــن قــادة “البعــث” 
وكــوادره واصحــاب الوســاطات مــع 
الســلطة القامئــة حينهــا ، وان االختبــار 
الحقيقــي لعــراق مابعــد العــام 2003 
ــن ارث  ــص م ــاد للتخل ــعى الج يف الس
“البعــث” يف هــذا امليــدان ، هــو يف 
ــات  ــك املامرس ــن تل ــا ع ــاد متام االبتع
ــون  ــوق االنســان ، والرك ــة لحق املنتهك
واملهنيــة،  والنزاهــة  الكفــاءة  اىل 
وفتــح فــرص املنافســة الرشيفــة امــام 
ــة ،  ــاة كاف ــاالت الحي ــني يف مج املواطن

يك ميكــن العيــش يف وطــن آمــن .

تجربة اليابان

قــد اليكــون منصفــا البقــاء دامئــا 

د. حسن الجنايب *
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ارسى املقارنــة مــع النظــام الســابق، 
بقــدر االنطــالق اىل آفــاق مســتقبلية 
حقوقــه  عــى  املواطــن  بهــا  يأمــن 
اجــل  مــن  غاليــا  مثنــا  دفــع  التــي 
ــعور  ــق رشوط الش ــا ، وخل ــع به التمت
ــرص  ــي واملســاواة بالف ــامء الوطن باالنت
ــه،  ــه ووضوح ــون وقوت ــة القان وحيادي
املــايض  كــوارث  اليهمــل  ومبســتقبل 
ومــآيس الحــروب والتــرشد والجــوع 
والظلــم والتمييــز عــى اســس الحزبيــة 
والطائفــة والعشــرة والقوميــة والديــن، 
بــل يجعلهــا درســا ونقطــة انطــالق 
ومصلحــة  املجتمــع  تالحــم  نحــو 
الوطــن، ودون الخــوض )هنــا( بتجــارب 
ولكــن  االخــرى،  للشــعوب  مامثلــة 
ــك التجــارب ايضــا. الميكــن تجاهــل تل

بحكــم االقامــة والعمــل اشــر اىل تجربة 
اليابــان ، هــذا العمــالق االقتصــادي 
الــذي نهــض مــن رمــاد القنابــل الذريــة 
ليحقــق منجــزات اعجازيــة يف الرفاهيــة 
بيــوت  وليدخــل  والبنــاء،  والتقــدم 
حياتهــم  تفاصيــل  ادق  يف  العراقيــني 
مــن الحواســيب والهواتــف والتلفــزة 
اواملعقــدة،  الدقيقــة  واالجهــزة 
وكل  واآلليــات،  بالســيارات  ومــرورا 
للنوعيــة  االطمئنــان  عــى  مايبعــث 
ينظــر  مجتمــع   ، والجــودة  واملتانــة 
بجــرأة  ويتجــاوز   ، االمــام  اىل  بثقــة 
تســتحق االحــرتام تاريخــا مأســاويا مــن 
التعســف والظلــم والحــروب ، وليعقــد 
تحالفــا ســرتاتيجيا يســمح لــه بشــق 
طريــق مغايــر متامــا ملعطيــات تاريخــه 
جيوســيايس  محيــط  ويف  القريــب، 
فهــو  معاديــا  يكــن  مل  ان  وجغــرايف 
ــاره قــوة  ــا، وينهــض باعتب ليــس صديق
ــددات  ــة مبح ــة ملتزم ــة مدني اقتصادي
الثانيــة،  العامليــة  الحــرب  نتائــج 
ولكنهــا منطلقــة يف رحــاب التنميــة 
والدميقراطيــة، والتغلــب عــى مخلفات 

الحــرب بطــرق ســلمية .

مقارنات

اذا كان البــد مــن عقــد مقارنــات ، 
فمــن االنصــاف عقــد املقارنــة مــع 
البعيــد،  او  القريــب  الجــوار  دول يف 
املاليــة  املــوارد  نفــس  لهــا  اتيحــت 

ــراق،  ــة للع ــرص املتاح ــة والف والبرشي
ايجابيــة  املقارنــة  ســتكون  وعندهــا 
تهــدف ملعاينــة النقــص والقصــور يف 
تحقيــق الرفاهيــة واالســتقرار والتقــدم 

املنشــود. 

حققــت  دوال  ان  ســنجد  لالســف 
ــام  ــل، في ــوارد اق ــة مب ــزات عظيم منج
الحــروب  ضحيــة  بالدنــا  ســقطت 
املســتمرة وســلطة الحــزب االوحــد ، 
ونزعــات التســلط وادلجــة املجتمــع 
 ، والحقــوق  الحريــات  وانتهــاك 
والتشــبث بكــرايس الحكــم ، واعتبارهــا 
مغنــام او هبــة الهيــة ، وغــر ذلــك 
الكثــر مــام ادى اىل ضيــاع اربعــة عقود 
ــزات  ــم منج ــل وتحطي ــة، ب ــن التنمي م
وضعــت  التــي  الســابقة  االجيــال 
العــراق عــى ســكة التقــدم واملدنيــة .

 وقــد يبــدو طريفــا التذكــر بــأن 
يف  العــراق  يف  االميــة  عــى  القضــاء 
اواســط الســبعينيات مل يكلــف الدولــة 
واملجتمــع مبلغا يذكر ، وقــد كان انجازا 
ــراق  ــم الع ــل اس ــة جع ــاد دولي ذا ابع
ــاب،  ــة باعج ــة الدولي ــرتدد يف االروق ي
وكانــت تتكــرر دعــوات اعتبــاره منوذجا 
ــن  ــس م ــى العك ــة ، وع ــدول النامي لل
ــروات الشــعب  ــك ، فقــد رصفــت ث ذل
ــات عــى ســحق  ــذ الثامنيني ــا من برمته
البــالد وقيادتهــا اىل حــروب الهزميــة 
والعــدوان والهــوان ، وقضــم مســاحات 
شاســعة مــن الــرتاب الوطنــي بنــاء 
ــا  ــم العســكرية ، او تقدميه عــى الهزائ
عــى شــكل هبــات تحــت ضغــوط 
بحــروب  االمــر  وانتهــى  املغامــرات، 
االرهــاب الداعــي وخــرق الســيادة 
ــائر  ــورة الخس ــت فات ــة، ومازال الوطني
رغــم  كبــر،  تصاعــد  يف  املدنيــة 
قدمــت  التــي  الكــرى  التضحيــات 
ومازالــت تقــدم يف مكافحــة داعــش 

والدفــاع عــن الكرامــة والســيادة .

صعوبات

ال يظــن احــد ان الطريــق اىل تحقيــق 
وســالكة،  معبــدة  االنســان  حقــوق 
او قابلــة لالســتراد مــن الخــارج ، او 
يف التوهــم بتحقيقهــا مبجــرد اصــدار 

قوانــني او دســاتر تعنــى بتنظيمهــا، 
ــات الكــرى تســعى  ــى الدميقراطي فحت
جــادة اىل تحقيــق حقــوق االنســان 
وتطبيــق مبادئهــا مبــا يتناســب مــع 
ــارص.  ــرشي املع ــور الب ــات التط متطلب
فعــى ســبيل املثــال ، قــدم رئيــس 
هــذا  آيب  شــينزو  اليابــاين  الــوزراء 
ــه وبرنامجــه  االســبوع سياســة حكومت
امــام  الجديــد  العــام  يف  للحكــم 
الرملــان، وقــد وعــد بتحقيــق املســاواة 
 ، للعاملــني  واملكافــآت  الرواتــب  يف 
وتقليــص الفــوارق او القضــاء عليهــا 
بــني العاملــني ممــن يــؤدون اعــامال 
ــز ضــد النســاء  ــع التميي مشــابهة، ومن
الحوامــل او مضايقتهــا يف العمــل ومــا 
ــدول االســكندنافية  ــك. يف ال شــاكل ذل
تســعى الحكومــات اىل تحقيــق نســبة 
الرجــال  بــني  واملســاواة  العدالــة 
ــا اي )50(  ــف العلي ــاء يف الوظائ والنس
ــة ، فيــام يعجــز البيــت االبيــض،  باملائ
اســود،  حتــى يف ظــل حكــم رجــل 
عــن تخفيــف التوتــرات بــني االعــراق، 
وخاصــة يف تعامــل اجهــزة الرشطــة مــع 
املواطنــني الســود ، وتعجــز اوروبــا عــن 
التعامــل مــع املهاجريــن والالجئــني مبــا 
تفرتضــه التزاماتهــا الدوليــة، ويتعــرض 
اخالقيــة  ازمــة  اىل  االورويب  االتحــاد 
ــني  ــني الالجئ ــرى ازاء مالي ــة ك وقانوني
التــي اجرتهــم اســلحة الغــرب )غالبــا( 
للعمليــات  الريــة  الــدول  ومتويــل 
املســلحة واملعــارك الهادفــة اىل تحقيــق 
انتهازيــة وقصــرة املــدى،  مكاســب 
ــان  ــوق االنس ــم حق ــاب قي ــى حس ع

ــن .  ــم واآلم ــش الكري ــه بالعي وحق

احــرتام  قضيــة  فــان  العــراق  ويف 
حقــوق االنســان مــن االنتهــاك ، يجــب 
ــزة  ــل اجه ــة يف عم ــب اولوي ان تكتس
الدولــة املختلفة ، ســواء تلــك املنخرطة 
ــاب الداعــي او يف  ــة االره يف مكافح
ــالد،  ــن الب ــرى م ــة االخ ــق اآلمن املناط
وقطعــا فــان القضــاء عــى الفســاد 

ــعى .  ــذا املس ــب يف ه ــه يص وتجرمي

اليابــان  لــدى  العــراق  ســفر   *
ــان يف  ــوق االنس ــرة حق ــس دائ ورئي

ســابقا الخارجيــة  وزارة 
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د. كاظم حبيب 
 

 

حــني تنمــو وتتســع ظاهــرة سياســية - اجتامعية 
ســلبية ويــزداد تأثرهــا يف مجتمــع متحــر مثــل 
ــني  ــر املتتبع ــاس غ ــن الن ــر م ــا ، تجــد الكث أملاني
لألوضــاع االقتصاديــة واالجتامعيــة والسياســية، 
يســتغربون مــن بروزهــا ، وكأنهــا نشــأت فجــأة. 
يف حــني إن الظواهــر االجتامعيــة والسياســية ال 
تنشــأ مــن فــراغ وليــس بــني ليلــة وضحاهــا ، بــل 
ــني ال  ــا ، وح ــبباتها وتراكامته ــا أو مس ــا عوامله له
تجــد تلــك الظواهــر الســلبية حلــوالً عمليــة لهــا، 
ميكــن أن تتحــول إىل رصاع ثــم تنفجــر كنــزاع 
متبايــن الحــدة حــني يطــرأ أي عامــل إضــايف، 
ــد ســوى القشــة  ــل الجدي ــا ال يشــكل العام حينه
التــي تقصــم ظهــر البعــر ، أي إن هــذه الظاهــرة 
ــباب  ــنوات ألس ــوال س ــل ط ــت تعم ــك كان أو تل
أعمــق بكثــر مــن الحــدث األخــر الــذي تســبب 
باحتدامهــا وبروزهــا عــى ســطح األحــداث. وهــذا 
مــا حصــل بأملانيــا يف االنتخابــات التــي جــرت 
ــرن  ــورع - فوربوم ــي مكلينب ــن محافظت يف كل م
وبرلــني العاصمــة ، حــني فــاز اليمــني املتشــدد 
)حــزب البديــل ألملانيــا AfD( املتشــابك مــع 
ــة  ــة اليميني ــرف واملجموع ــني املتط ــوى يف اليم ق
ــا  ــن بأملاني ــب واملهاجري ــود األجان ــة لوج املناهض
ــبة ) %  ــى نس ــه ع ــدا )PEGIDA( ، بحصول پيگي
8 ، 20( مــن أصــوات املشــاركني يف االنتخابــات 
والتــي   ، فوربومــرن  مكلينبــورغ  يف  املحليــة 
فاقــت النســبة التــي حققهــا الحــزب الدميقراطــي 
املســيحي، وهــو حــزب ســيايس محافــظ )% 19،0( 
، وحقــق »حــزب البديــل ألملانيــا« برلــني )14,2%( 
ــي  ــان الدميقراط ــه الحزب ــام حقق ــل م ــو أق ، وه
االشــرتايك )%30،6( والحــزب الدميقراطي املســيحي 
ــان الكبــران  )17,6%(، ولكــن خــر هــذان الحزب
الحــزب  نســبة عاليــة مــن أصواتهــام لصالــح 
البديــل  بــأن حــزب  علــامً  الجديــد،  اليمينــي 
ألملانيــا يخــوض االنتخابــات ألول مــرة ومــى 
ــني  ــني ، يف ح ــن عام ــرب م ــا يق ــه م ــى تأسيس ع
يطلــق عــى كل مــن الحزبــني اآلخريــن تعبــر 
»حــزب الشــعب«، ألنهــام يفــوزان ويشــكالن 
دومــاً الحكومــة االتحاديــة إمــا بتحالفهــام معــاً، أو 
بتحالــف كل منهــام مــع حــزب صغــر آخــر. واعتر 
ــيني إن  ــني السياس ــني واملحلل ــن الصحفي ــر م الكث
الســبب الرئيــس يف هاتــني النتيجتــني يف انتخابــات 
العاصمــة ومكلينبــورغ فوربومــرن يعود لسياســة 
وموقفهــا  مــركل  أنجيــال  األملانيــة  املستشــارة 
ــرشق  ــن دول ال ــني م ــني القادم ــي بالالجئ الرتحيب
األوســط وأفريقيــا. مل يكــن يف مقــدور املستشــارة 
األملانيــة اتخــاذ موقــف غــر املوقــف الســليم 
الــذي اتخذتــه وقولهــا املشــهور »نحــن قــادرون« 
 Wir« بنجــاح«،  املهمــة  هــذه  »ســننجز  أو   ،
ــوف  ــات األل ــدس مئ ــة تك schaffen das«، نتيج
مــن الالجئــني عــى الحــدود األملانيــة املجريــة 

وبــدء احتــامل وقــوع كارثــة إنســانية ، واملوقــف 
املخــزي لنهــج رئيــس الحكومــة املجريــة اليمينــي 
ــن  ــان إزاء هــؤالء املهاجري ــور أورب املتشــدد فيكت
، والســؤال العــادل الــذي ال بــد مــن طرحــه هــو: 
إن مل يكــن هــذا العــدد الهائــل مــن الالجئــني 
املستشــارة  مواقــع  زعزعــة  يف  الســبب  هــو 
مــركل وحزبهــا الدميقراطــي املســيحي واألحــزاب 
التقليديــة األخــرى، فــام هــي األســباب الحقيقيــة 
الفكــر  النســبي يف  التغــر  الكامنــة وراء هــذا 
ــامً  ــاين؟ عل ــع األمل ــني يف الواق ــة امللموس والسياس
ــر  ــى ، واألك ــر غن ــة األك ــي الدول ــا ه ــأن أملاني ب
اســتفادة مــن نشــوء االتحــاد األورويب وتوســعه، 
ــكل  ــة ل ــة نقدي ــورو كعمل ــون الي ــن قان ــن س وم
دول االتحــاد األورويب تقريبــاً ، وعــى حســاب 
ــال  ــان والرتغ ــل اليون ــرى ، مث ــة أخ دول أوروبي
واســبانيا وإيطاليــا أو حتــى فرنســا ... الــخ؟ وهنــا 
علينــا أن نشــر أيضــاً إىل أن هــذا التوجــه اليمينــي 
ــا،  ــى أملاني ــر ع ــام ال يقت ــزاج الع ــن يف امل الراه
بــل يشــمل أغلــب دول االتحــاد األورويب ، ومنهــا 
املجــر وبولنــدا والتشــيك وســلوفاكيا ، وكذلــك 
ــة 2016. ــات املحلي ــرز يف االنتخاب ــام ب ــا ك فرنس

لقــد حققــت أملانيــا مــا أطلــق عليــه باملعجــزة 
الســادس  العقديــن  ســنوات  يف  االقتصاديــة 
والســابع مــن القــرن املــايض ، حــني عــرشات 
األلــوف مــن املهاجريــن مــن تركيــا وإيطاليــا 
واســبانيا واملغــرب إىل املانيــا وشــاركوا يف االزدهــار 
الدكتــور  مــارس  وحــني   ، األملــاين  االقتصــادي 
لودفيــج ايرهــاد مستشــاراً أملانيــا ، مــا أطلــق عليه 
بـ«الســوق االجتامعــي« يف إطــار النظام الرأســامل 
ــني  ــة ب ــاومة تاريخي ــن مس ــذي تضم ــور ، ال املتط
رأس املــال والعمــل ، أو بــني الرأســامليني والعــامل 
حققــت  نقاباتهــم،  عــر  اآلخريــن  واملنتجــني 
مكاســب سياســية واقتصاديــة واجتامعيــة للطبقــة 
العاملــة والفالحــني ومنتجــي الثقافــة ، نتيجــة 
ــن  ــا م ــت بأملاني ــي تحقق ــرة الت ــات الكب النجاح
املحتدمــة حينــذاك  املنافســة  وبســبب  جهــة، 
بــني الــدول االشــرتاكية ، ومعهــا جمهوريــة أملانيــا 
الدميقراطيــة املجــاورة ، وبــني الــدول الرأســاملية، 
ــة  ــن جه ــة ، م ــا االتحادي ــة املاني ــا جمهوري ومعه
أخــرى ، وقــد ســاهم »مــرشوع مارشــال« األمرييك 
عــى تحقيــق النهــوض الريــع ألملانيــا االتحاديــة 
ولعــدد آخــر مــن دول أوروبــا الغربيــة التــي 
ــة 1945-1939.  ــة الثاني ــرب العاملي ــا الح حطمته
ومــا تــزال أملانيــا حتــى اآلن تعيــش بحبوحــة 
اقتصاديــة متميــزة ومعــدالت منــو ســنوية عاليــة 
ــة  ــدول األوروبي ــع ال ــع جمي ــة م ــبياً باملقارن نس
ــا  ــّر به ــي م ــة الت األخــرى ، وإن األزمــة االقتصادي
اللــامن  العــامل الرأســاميل مل تؤثــر كثــراً عــى 
بقــدر تأثرهــا عــى شــعوب الــدول األخــرى ، 
ويشــارك املواطنــون مــن أصــل غــر املــاين بــدور 

ملــا  وملمــوس  مهــم 
تحققــه املانيــا مــن منــو 

اقتصــادي .

إن  املعــروف  مــن 
األملانيــة  السياســات 
االتحاديــة قــد اتجهــت 
ــات مــن  ــذ الثامنين من

القــرن املــايض نحــو اللراليــة الجديــدة ، أي نحــو 
الرأســاملية املتوحشــة ، كــام عــر عنها الروفيســور 
ــزي  ــر رم ــب الذك ــني والروفيســور الطي ــمر أم س
ــدة  ــات املتح ــات الوالي ــع سياس ــة م زيك ، متزامن
األمريكيــة )رونالــد ريگــن( وبريطانيــا )مارغريــت 
كافــة،  املجــاالت  يف  تجلــت  التــي  ثاتچــر(، 
وتفاقمــت مــع انهيــار الــدول االشــرتاكية وغيــاب 
الســنوات  مــع  واشــتدت   ، املنافــس  دورهــا 
ــى  ــن حت ــرن الحــادي والعرشي ــن الق ــة م املنرم
ــع  ــرز هــذا االتجــاه يف جمي ــت الحــارض ، وب الوق
ــعب  ــة الش ــاة ومعيش ــس حي ــي مت ــاالت الت املج
للخــرات  املنتجــة  الفئــات  وخاصــة  األملــاين، 
ــنوات  ــا لس ــة إىل رفضه ــة ، إضاف ــة والروحي املادي
متعــدد  مجتمــع  بوجــود  االعــرتاف  طويلــة 
الهجــرة  الثقافــات بأملانيــا والتشــدد يف قبــول 
والالجئــني إليهــا، والتــي ميكــن بلورتهــا يف النقــاط 

التاليــة :

وازديــاد  األملــاين  املجتمــع  ثــروة  تنامــي   .1
قــدرات الدولــة التصديريــة ، كبلــد منتــج للســلع 
ــو  ــدالت النم ــك يف مع ــى ذل ــا ، وتج ــدر له ومص
الســنوية العاليــة والدخــل القومــي ، ويف األربــاح 
ــوال  ــاب رؤوس األم ــنوياً ألصح ــق س ــي تتحق الت
واالحتــكارات األملانيــة الكــرى والعابــرة للقــارات.

2. حصــول اختــالل شــديد ومتفاقــم يف عمليــة 
توزيــع وإعــادة توزيــع الدخــل القومــي بــني 
ــح  ــر صال ــة ، يف غ ــات االجتامعي ــات والفئ الطبق
املنتجــني ، ومضاعفــة أربــاح الرأســامليني عــى 
حســاب املنتجــني ، فقــد ازداد عــدد أصحــاب 
خــالل  هائلــة  برعــة  واملليــارات  املاليــني 
الســنوات األخــرة ، يف مقابــل ارتفــاع مــن يحصــل 
عــى املســاعدة االجتامعيــة ويعيــش يف حالــة فقــر 

ــة : ــام التالي ــم األرق ــن. أليك ــوز كبري وع

السنة تزايد عدد أصحاب املاليني

720,000         2005

830,000         2008

951,000         2011

1,015,000      2012

1998,700       2015

 10 خــالل  الزيــادة  نســبة  إن  يتبــني  ومنــه 
زيــادة  مبعــدل  أي   ،  %177,6 بلغــت  ســنوات 
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األجانــب والالجئــني وتحــت شــعار »أخرجــوا أيهــا 
األجانــب مــن املانيــا ، أو ضــد »أســلمة الغــرب«...

ــد ارتفعــت يف ســنة 2015 و2016 عــدد  ــخ ، وق ال
ــرق دور  ــب وح ــى األجان ــة ع ــداءات املتنوع االعت
أو مخيــامت الســكن.. الــخ ، وحصــل هــذا حتــى يف 
يــوم االحتفــال بالذكــرى الســنوية للوحــدة األملانيــة 
ــورغ . ــدن وبراندنب ــي دريس 2016/10/3 يف مدينت

11. إن االنفتــاح عــى الــدول االشــرتاكية الســابقة 
الحــدود  فتــح  قــد  األورويب  االتحــاد  إطــار  يف 
األملانيــة عــى تلــك الــدول ، ومل يجلــب هــذا 
ــاً  ــه أيض ــب مع ــل جل ــط ، ب ــع فق ــاح املناف االنفت
مجموعــة مــن املافيــات )الجرميــة املنظمــة( يف 
مختلــف صورهــا ، ومنهــم اللصــوص والســطو عــى 
ــن  ــرة م ــر كب ــات غ ــة إىل مجموع ــدور ، إضاف ال
ــا  ــن مــن الــرشق األوســط وشــامل أفريقي املهاجري
ــع  ــون يف بي ــن يتعامل ــرى ، مم ــة أخ ودول أفريقي
املخــدرات وقضايــا الجنــس والعنــف ... الــخ، مــام 
ــن  ــار الس ــن لكب ــف األم ــن ضع ــوف م ــق الخ خل

ــاص . ــكل خ ــاء بش والنس

ــة  ــع مصداقي ــبب يف تراج ــد تس ــك ق 12. كل ذل
ــردود  ــي تنعكــس ب ــني الســكان ، والت السياســيني ب
فعــل ســلبية عــى عمــوم الوضــع بأملانيــا ، والتــي 
تجلــت كلهــا يف هــذا التصــدي للسياســات األملانيــة 
ــي تفجــرت مــع دخــول  ــي متارســها مــركل والت الت
مــا يقــرب مــن 800000 - 900000 إنســان مهاجــر 
ــام  ــن الع ــاين م ــف الث ــا يف النص ــئ إىل أملاني والج
والــذي  عــام 2016  مــن  األول  والنصــف   2015
ــة وأن  ــا ، خاص ــرة ألملاني ــكالت كب ــبب يف مش تس
ــاً الســتقبال هــذا  ــا مل تكــن مســتعدة تنظيمي أملاني
ــرات  ــم التحذي ــن، رغ ــن املهاجري ــر م ــدد الكب الع
الكبــرة التــي وجهــت للحكومــة األملانيــة وأحزابهــا 

ــة يف هــذا الصــدد . الحاكم
واســعة  أوســاط  لــدى  القلــق  يثــر  ومــام 
اســتمرار  األملــاين  الشــعب  مــن  دميقراطيــة 
بيــع أملانيــا لألســلحة لــدول يف منطقــة الــرشق 
ــة  ــعودية بذريع ــة الس ــة للمملك ــط، وخاص األوس
»أن الســعودية عامــل اســتقرار يف منطقــة الــرشق 
األوســط ! «، كــام عــرت عــن ذلــك املستشــارة 
األملانيــة يف دفاعهــا عــن أســباب بيــع األســلحة 
للمملكــة الســعودية ، يف حــني إن غالبيــة الشــعب 
ــروب  ــة والح ــذه اململك ــة ه ــدرك طبيع ــاين ي األمل
 ، والعــراق  واليمــن  ســوريا  يف  أججتهــا  التــي 
داعــش  ثــم  ومــن  القاعــدة  ودورهــا يف خلــق 
ــة  ــة الثاني ــا الدول ــر أملاني ــا ، وتعت ــع قطــر وتركي م
أحيانــاً والثالثــة أحيانــا أخــرى يف بيــع الســالح عــى 
الصعيــد العاملــي ، وهــي أســلحة تقــود إىل الفــوىض 
والــراع والحــروب واملــوت والخــراب ملزيــد مــن 

شــعوب الــدول مبنطقــة الــرشق األوســط .

إن أملانيــا تســتقبل املهاجريــن ليــس بســبب 
إنســاين فحســب ، بــل وألســباب دميغرافيــة ، حيــث 
تصــل الحاجــة الســنوية ملزيــد مــن القــوى العاملــة 
األيــدي  لتضمــن   ، نســمة   500000 حــدود  إىل 
العاملــة الشــابة، وجــزء منهــا متعلــم ومــدرب، وإىل 
ــني  ــوالدة ب ــب ال ــة وأن نس ــدة، خاص والدات جدي

ــوس . ــع ملم ــة يف تراج ــالت األملاني العائ

ســنوية بســيطة قدرهــا 17,7% ، وهــي زيــادة 
كبــرة جــداَ، خاصــة وأنهــا تــأيت عــى حســاب 
املجتمــع واملنتجــني للخــرات املاديــة ، وخــالل 
ــادة %110،  ــت الزي ــرة بلغ ــع األخ ــنوات األرب الس
ــادة ســنوية بســيطة بلغــت %27,5.  أي بنســبة زي
)أنظــر : خطــاب الدكتــور گريگــوري گيــزي يف 
الرملــان االتحــادي األملــاين يف  2011 ، وجريــدة 
فرانكفورتــر ألگامينــة ، تحــت عنــوان »هــذا العــدد 
الكبــر مــن املليونريــة يعيــش يف املانيــا« ، بتاريــخ 
ال  الســكان  إىل  هــؤالء  ونســبة   .)23.06.2016
تزيــد عــن 2,7% فقــط ، علــامً بــأن الريبــة عــى 
تلــك األربــاح قــد تراجعــت كثــراً خــالل العقديــن 

املنرمــني لصالــح الرأســامليني .

3. يف مقابــل ذلــك بلــغ عــدد املهدديــن بالفقــر 
أي  العــام 2015،  نســمة يف  مليــون  بأملانيــا 12 
مــا يعــادل 15،7% مــن مجمــوع ســكان املانيــا 
ــاً  ــني حالي ــراء الفعلي ــدد الفق ــا ع ــام. أم لنفــس الع
فقــد بلــغ 1,1 مليــون شــخص يف نفــس العــام، 
وتشــر اإلحصائيــات إىل إن كل طفــل مــن خمســة 
ــة، ويف  ــر فعلي ــة فق ــش يف حال ــا يعي ــال بأملاني أطف
ــني أربعــة  ــة كل طفــل ب بعــض املحافظــات األملاني
 ,Spiegel Online, Wirtschaft : أطفــال ، )أنظــر

.  )  16.09.2016

4. مــا تــزال فجــوة الرواتــب واألجــور بــني رشق 
أملانيــا وغربهــا كبــراً لصالــح الغــرب ، إذ عــى 
وفــق البيانــات الحديثــة الصــادرة عــن الوكالــة 
االتحاديــة للعمــل )BA( يف نورنــرغ ال يــزال التباين 
لجــزء كبــر مــن املهــن قامئــاً يف األجــور والرواتــب 
ــرب  ــني يف غ ــا والعامل ــني يف رشق أملاني ــني العامل ب
ــوروات  ــن األي ــات م ــدة مئ ــل إىل ع ــا، إذ يص أملاني
يف الشــهر يف غــر صالــح العاملــني يف رشق أملانيــا ، 
 Onetz Große Kluft zwischen West :أنظــر(
und Ost, 11.05.2016( ، كــام إن دخــل بعــض 
الرأســامليني يزيــد عــن دخــل املتوســط للفــرد 
الواحــد عــن 1000 ضعــف ، )خطــاب الدكتــور 
ــاين يف  ــادي األمل ــان االتح ــزي يف الرمل ــوري گي گريگ

.  )2011

ــل  ــن العم ــني ع ــات العاطل ــت إحصائي 5. تقلص
بأملانيــا خــالل الســنوات األخــرة لســببني أساســيني 

هــام :

قلــة تأثــر املانيــا بالبطالــة بســبب اســتمرار 
إنتاجهــا املوجــه للتصديــر عــى حســاب الــدول 
عــى  قــدرة  واألقــل  ضعفــاً  األكــر  األوروبيــة 
اليونــان  مثــل  األملانيــة  الســلع  مــع  املنافســة 
ــل  ــخ أوالً ، وبســبب تحوي واســبانيا والرتغــال .. ال
ــات املســاعدة  ــني عــى إحصائي ــن العاطل ــر م الكث
االجتامعيــة ثانيــاً ، ولهــذا نجــد إن البطالــة بأملانيــا 
قــد بلــغ معدلهــا الوســطي يف العــام 2015 )%6،4(، 
أو مــا يعــادل 2.795.000 عاطــل عــن العمــل، 
تحقيــق  منــذ  األوطــأ  والنســبة  العــدد  وهــو 
ــى  ــة ع ــر البطال ــني تش ــة ، يف ح ــدة األملاني الوح
ــني %3،6  ــا تراوحــت ب أســاس املحافظــات إىل إنه

مــن القــوى القــادرة عــى العمــل يف محافظــة 
محافظــة  يف  و%10،9   ،Wittemberg فيتمــرغ 
ــس  ــة يف نف ــني العاصم ــا برل ــن Bremen ، أم برمي
العــام 10،7% ، وكانــت املحافظــات الرشقيــة تــرتاوح 
البطالــة فيهــا بــني املتوســط العــام وحالــة برلــني .

ــنت  ــد تحس ــا ق ــاة بأملاني ــك يف أن الحي 6. ال ش
ــاس إىل الفــرتات الســابقة،  ــدة بالقي إىل حــدود بعي
الرتاجــع يف  مــن حقيقــة  يغــر  ال  هــذا  ولكــن 
الدولــة  تقدمهــا  التــي  االجتامعيــة  الخدمــات 
والتــي  واملعــوزة  الفقــرة  للعائــالت  بالنســبة 
تســتقبل املســاعدة االجتامعيــة الشــهرية ، كــام 
إن هــذا يبــدو أكــر وضوحــاً بالنســبة للمهاجريــن 
والالجئــني غــر القادريــن يف الحصــول عــى عمــل.

ــة مــن الســكان مــن  7. وتعــاين نســبة غــر قليل
ارتفــاع كبــر ومســتمر يف إيجــارات الســكن، إذ 
ــش  ــار والعي ــع اإليج ــى دف ــادرة ع ــد ق ــا مل تع إنه
ــارات،  ــم اإليج ــد لدع ــود رصي ــم وج ــة ، رغ بكرام
ــكنها  ــرك س ــى ت ــالت ع ــن العائ ــر م ــر الكث وتج
والتحــري عــن ســكن أرخــص يف أطــراف املــدن 
الكــرى ، خاصــة وأن نســب غــالء املعيشــة يف 

ــتمر . ــاع مس ارتف

8. ضعــف جهــود الحكومــات األملانيــة املتعاقبــة 
يف توفــر مســتلزمات فعليــة الندمــاج القادمــني 
ــف  ــاين ، وضع ــع األمل ــا يف املجتم ــدد إىل أملاني الج
رغبــة وجديــة جمهــرة غــر قليلــة مــن املهاجريــن 
والالجئــني القادمــني إىل أملانيــا يف االندمــاج الفعــي 
يف املجتمــع األملــاين، وخاصــة تعلــم اللغــة األملانيــة، 
الطريــق الوحيــد لالندمــاج الفعــي ، مــام تســبب 
ــتمرار  ــتثمر باس ــني تس ــني الطرف ــوة ب ــق فج يف خل
مــن جانــب القــوى اليمينيــة واليمينيــة املتطرفــة .

9. ضعــف رقابــة الدولــة األملانيــة عــى دور 
وخطــب وعواقــب نشــاط أمئــة الجوامــع القادمــني 
ــراً  ــون فك ــن يحمل ــعودية، والذي ــا والس ــن تركي م
ــات األخــرى  ــاع الديان ــاً ألتب ــاً ونهجــاً معادي تكفري
اإلســالمية  الخالفــة  ودولــة  للعنــف  واملروجــني 
منــذ الثامنينــات مــن القــرن املــايض ، وقــد أصبــح 
ــن  ــل م ــة جي ــة لرتبي ــع مدرس بعــض هــذه الجوام
ــف  ــدون العن ــن يعتم ــني والذي ــالميني املتطرف اإلس
ــار  ــيحي« أو »دي ــرب املس ــلمة الغ ــوة »ألس والدع
الرجعيــة  أهدافهــم  إىل  الوصــول  يف  الحــرب«، 

ــد . ــام بع ــه في ــش إلي ــبهم داع ــن كس والذي

ــتها  ــي مارس ــة الت ــر العقالني ــات غ 10. السياس
ــل  ــات وجع ــرتات االنتخاب ــة يف ف ــزاب األملاني األح
موضــوع الهجــرة واللجــوء الســيايس وكــرة وجــود 
ــة  ــا ، والدعاي ــلمني بأملاني ــة املس ــب ، وخاص األجان
ضــد الثقافــات األخــرى ورفــض القبــول بكــون 
الثقافــات  متعــدد  مجتمــع  األملــاين  املجتمــع 
ولســنوات طويلــة ، يف مقدمــة رصاعاتهــا، وخاصــة 
 ،CSU ــيحي ــي املس ــزب االجتامع ــب الح ــن جان م
يليــه بعــض أبــرز السياســيني يف الحــزب الدميقراطي 
ــطت قــوى اليمــني  املســيحي CDU ، والتــي نشَّ
عــى  الهجــوم  مســتلزمات  ومنحتهــا  املتطــرف 
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 حميد مراد يزور الجمعية العراقية لحقوق 
االنسان يف بغداد

الجمعية العراقية لحقوق االنسان 
يف الواليات املتحدة االمريكية

 تحتفل بالذكرى )17( لتأسيسها

ــات املتحــدة  ــوق االنســان يف الوالي ــة لحق ــة العراقي ــس الجمعي زار رئي

االمريكيــة الســيد حميــد مــراد مقــر الجمعيــة العراقيــة لحقــوق االنســان 

يف بغــداد، وكان يف اســتقباله رئيــس الجمعيــة املحامــي حاتــم كريــم 

ــو  ــة وعض ــق زنكن ــد الخال ــيد عب ــة الس ــس الجمعي ــب رئي ــعدي ونائ الس

ــة الســيد عــي جاســم .  ــة االداري الهيئ

ــوق  ــة حق ــة بحال ــا املتعلق ــن القضاي ــث ع ــاء الحدي ــالل اللق ــرى خ ج

ــن  ــن واملفقودي ــني واملهجري ــودة النازح ــف ع ــا مل ــان ويف مقدمته االنس

واملعتقلــني والســجناء .

ــا  ــال يف قواتن ــا االبط ــي حققه ــرة الت ــارات الكب ــان االنتص ــن الجانب  مث

ــة يف  ــارص االرهابي ــى العن ــائر ع ــد والعش ــمركة والحش ــلحة والبيش املس

ــوى . ــة نين ــري يف محافظ ــش التكف ــم داع تنظي

ومــن جانــب اخــر تــم االتفــاق عــى تطويــر وتنشــيط العمــل املشــرتك 

بــني املنظــامت والجمعيــات العاملــة يف مجــال حقــوق االنســان العراقــي 

الســيام يف املناطــق املحــررة التــي تســتوجب ان يكــون هنــاك جهــد واضــح 

ــة  ــاء أَيّ ــالم إلنه ــائل االع ــة، ووس ــة واملحلي ــامت الدولي ــة، وللمنظ للدول

مشــاكل قــد تحــدث مســتقبال ً بعــد التحريــر .
 

الجمعية العراقية لحقوق االنسان

                                          يف الواليات املتحدة االمريكية

                                           28/ترشين االول/2016

ــان  ــوق االنس ــة لحق ــة  العراقي ــت الجمعي اقام
ــا  ــال خاص ــة احتف ــدة االمريكي ــات املتح يف الوالي
لتأسيســها  الســابعة عــرشة  الذكــرى  ً مبناســبة 
ــة  ــد بوالي ــاوث فيل ــة س ــة مبدين ــر الجمعي يف مق
مشــيغان االمريكيــة ، بحضــور اعضــاء الهيئــة 
االداريــة وعــدد مــن الضيــوف واعضــاء مــن 

الهيئــة العامــة للجمعيــة . 

والقيــت عــدد مــن الكلــامت مــن قبــل الســادة 
» الدكتــور مــيك طاهــر - وســامح كوركيــس - 
ــة يف  ــة املندائي ــن الجمعي ــمر م ــد كش ــعد عب اس
مشــيغان - والناشــطة نضــال كرمــو » قدمــوا 
فيهــا التهــاين للجمعيــة بهــذه املناســبة .. وباركــوا 
االنتصــارات التــي حققهــا ابطــال قواتنــا املســلحة 
البيشــمركة،  قــوات  يف  والشــجعان   ، الباســلة 
املكونــات  ابنــاء  وقــوات  الشــعبي،  والحشــد 
عصابــات  ضــد  القتــال  جبهــات  يف  والعشــائر 
ــوا عمــل ونشــاطات  ــة .. كــام مثن داعــش االرهابي
وفعاليــات الجمعيــة طيلــة )17( عــام ان كانــت يف 

العــراق او يف الواليــات املتحــدة .

وبهــذه املناســبة تتقــدم الجمعيــة العراقيــة 
اعضاءهــا  كافــة  اىل  والتقديــر  الشــكر  بوافــر 
ومؤازريهــا ، وتؤكــد عــى حياديتهــا ومهنيتهــا، 
املواطنــني  كل  حقــوق  جانــب  اىل  والوقــوف 
العراقيــني بعيــدا ً عــن اي اعتبــارات عرقيــة او 

. او فكريــة  مذهبيــة 

الجمعية العراقية لحقوق االنسان
                   يف الواليات املتحدة االمريكية

                 1/ترشين الثاين/2016
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موقف مشرتك بني الجمعية العراقية

 لحقوق االنسان يف امريكا 

ومنظمة حمورايب لحقوق االنسان

 السيدة باسكال وردا رئييسة منظمة حمورايب تشارك يف مؤمتر 

االتحاد العاملي للمنظامت النسوية الكاثوليكية

شــاركت الســيدة باســكال وردا رئيســة منظمــة حمــورايب لحقــوق االنســان يف اعــامل مؤمتــر 
االتحــاد العاملــي للمنظــامت النســوية الكاثوليكيــة بشــان اوضــاع  النســاء يف الــرشق االوســط 
ودول البحــر املتوســط ، وقــد عقــد املؤمتــر للفــرتة مــن 19-23 ترشيــن االول 2016  يف مدينــة 

بــاري االيطاليــة .
وقــد شــاركت يف املؤمتــر  اكــر مــن 150 امــرأة مــن 40 جنســية مختلفــة مــن جميــع قــارات 
ــد اتســمت املناقشــات  ــرشق االوســط ، وق ــن دول ال ــامل ،  وباألخــص نســاء ناشــطات م الع
ــوق املــراة ورفــع  ــوض بحق ــح النه ــب لصال ــورات التــي تص باملزيــد مــن الحيويــة والتص

ــا . ــة عنه املظلومي
ــة   ــراة العراقي ــم امل ــت بدع ــر وطالب ــكال وردا يف املؤمت ــيدة باس ــت الس ــد تحدث ــذا وق  ه
بغــض النظــر عــن االنتــامءات الن ذلــك احــد اآلمــال االكــر امكانيــة يف جعــل التغيــر االيجــايب 
واقعــا يف املجتمــع لكنهــا وان كانــت طــوال تاريخهــا قــد شــهدت بقــوة وجودهــا وفرضــت 
ــب  ــذا املكس ــع به ــا نتمت ــا زلن ــي وم ــون العراق ــر يف القان ــاواة يف االج ــابقا يف املس ــها س نفس
الــذي لالســف الشــديد يعــاين مــن تغييــب يف باقــي املســتويات كعــدد ونوعيــة يف االجهــزة 
الترشيعيــة والتنفيذيــة وغرهــا ، ومــا تــزال تناضــل مــن اجــل وجــود عــادل يف صنــع وادارة 
القــرار الســيايس فهــي تقــع االن تحــت رحمــة العقليــة الذكوريــة التــي  كرســت املظلوميــة 
ومــع ذلــك حققــت مكاســب ومنهــا مــا  حصــل يف الفــارق بــني الوجــود الكمــي والنوعــي .

 وأضافــت الســيدة وردا يف مداخلتهــا ان الحاجــة ملحــة وخاصــة لدعــم املنظــامت النســوية 
ــا  ــايد ( اذ م ــة )جينوس ــح الجامعي ــا املذاب ــة ألوضــاع النســاء ضحاي ــول الالزم ــاد الحل يف إيج
ــة  ــيحيات يف عبودي ــن املس ــدد م ــات وع ــن االيزيدي ــن م ــرأة  أكره ــدود 3000  ام زال بح
ــن  ــد م ــا الب ــن هن ــة اإلنســان ،  وم ــل كرام ــي تســتهدف قت داعــش الجنســية واملنحطــة الت
إيجــاد حلــول رسيعــة  وطويلــة املــدى بغيــة انتشــال هــؤالء النســوة مــن اآلالم التــي ســببها 
لهــن انعــدام املســؤولية األمنيــة فهــن جميعهــم بريئــات وكــن ومازلــن ضحايــا الدمــار الــذي 

ــا . ــا ومناطقن أصــاب عوائلن
 كــام أننــا كنســاء ومنظــامت نحــاول اآلن العمــل عــى اســتصدار مــرشوع قانــوين بتحريــر 

هــؤالء الضحايــا مــع األطفــال الذيــن ســوف ينجبــون بســبب االغتصــاب .
 وأكــدت الســيدة وردا : ال ميكــن لنــا التواصــل مــع الحلــول العنيفــة مثــل القتــل والتخلــص 
ــة عــى هــذه  ــة وانســانية التغطي ــر مســؤولية  اخالقي ــام يحــاول البعــض بغ ــن هــؤالء ك م
ــوات  ــام خط ــل ، بين ــكالم الباط ــن ال ــر م ــع والكث ــد واملجتم ــتار التقالي ــت س ــاكل تح املش
إيجابيــة ال ســابق لهــا  قــد تــم اخذهــا عــى املســتوى  الدينــي والعائــي مثلــام حــدث بــني 
ــا  ــن ضحاي ــني م ــات والناج ــواء الناجي ــم الحت ــوا أذرعته ــن فتح ــيحيني الذي ــني واملس االيزيدي
ــات يف  ــرارات وتوجيه ــاك ق ــل كان هن ــاة ، ال ب ــم يف الحي ــاس بحقه ــش دون املس ــس داع دن
احتضانهــم ومســاعدتهم يف العــودة إىل أهاليهــم بشــكل أكــر إنســانية، كان ذلــك مــن قبــل 
ــدي يف  ــون االيزي ــب املك ــذي طال ــدي ال ــيخ االيزي ــا ش ــل باب ــني مث ــؤولني الروحي ــار املس كب
التعامــل مــع الوضــع بــكل إنســانية واحــرتام ، بينــام كانــت تقاليدهــم القدميــة تنفــذ العكــس، 
لكنــي إذ أؤكــد هــذا فــان ذلــك ال يكفــي أبــدا بــل علينــا ان نتوصــل إىل اصــدار ترشيــع لصالــح 
ــدان املتحــرة  ــة واكــر البل األمهــات العــزل مــع االطفــال ، الن هــذه الظاهــرة باتــت عاملي

لديهــا ترشيعــات تحــل تلــك املشــاكل. 
هــذا وتنــاول املؤمتــر عــددا مــن املواضيــع األخــرى املهمــة التــي تهــم املــرأة الكاثوليكيــة 

واصــدر بيانــا بهــذا الشــان . 

ــوق  ــة لحق ــة العراقي ــني الجمعي ــاء ب متخــض لق
االنســان يف الواليــات املتحــدة االمريكيــة ومنظمة  
حمــورايب لحقــوق االنســان عــن توجهــات مشــرتكة 
ــة  ــة الخاص ــا الحقوقي ــة القضاي ــتقبلية لخدم مس
ــا  ــاس قضاي ــة االس ــني وبالدرج ــني العراقي باملواطن
ــا  ــرة ضحاي ــف ن ــل مل ــادة تفعي ــات وزي االقلي
ــالل  ــف خ ــذا املوق ــاء ه ــاب ، ج ــف واالره العن
ــة  ــس الجمعي ــراد رئي ــد م ــيد حمي ــتقبال الس اس
ــان  ــوق االنس ــورايب لحق ــة حم ــن منظم ــد م لوف
ضــم الســيدين وليــم وردا مســؤول العالقــات 
العامــة فيهــا واملحامــي يوحنــا يوســف توايــا 
مســؤول فــرع اربيــل للمنظمــة ، وقــد جــرى 
ــن  ــوم 5 ترشي ــل ي ــة يف اربي ــر الجمعي ــاء مبق اللق

.  2016 االول 

كــام أكــد الجانبــان خــالل اللقــاء رضورة القيــام 
برامــج  ضمــن  مشــرتكة  وفعاليــات  مبشــاريع 
االنســان  العراقــي ملنظــامت حقــوق  املنتــدى 
ــة يف دول  ــة عراقي ــة مدني ــم 23 منظم ــذي يض ال
ــة  ــا الجمعي ــي ، ومنه ــل العراق ــر ويف الداخ املهج
ــة  ــكا ومنظم ــان يف امري ــوق االنس ــة لحق العراقي

ــان . ــوق االنس ــورايب لحق حم

ويف اطــار املــداوالت التــي جــرت خــالل اللقــاء ، 
أكــد املشــاركون فيــه رضورة عقــد مؤمتــر للمنتدى 
ــا  ــار م ــر االعتب ــذ بنظ ــادم ياخ ــام الق ــع الع مطل
يجــري عــى الســاحة العراقيــة واهميــة ان تكــون 
ــرة يف  ــه املؤث ــر مواقف ــدين الكب ــع امل ــذا التجم له

األحــداث الجاريــة . 
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بيان تنسيقية املهجر يف املنتدى العراقي ملنظامت حقوق اإلنسان بشأن 
حامية النازحني واملدنيني يف ظل العمليات الحربية الجارية مبحافظة نينوى

ــوات البيشــمركة  ــوات املســلحة وق ــة للق يف وقــت نتوجــه بالتحي
لتقدمهــا مــن أجــل اســتعادة األرض وتحريــر مواطناتنــا ومواطنينــا 
مــن اإلرهابيــني ، فإننــا ال ننبــه عــى ثغــرات خطــرة بخاصــة وجــود 
عنــارص التشــدد والتطــرف الطائفــي ممــن تحمــل شــعارات الثــارات 
ــارى مــن البطــوالت  ــة بخــالف مــا يقدمــه املتطوعــون الغي الطائفي
ــا وســويا  ــا مع ــا جميع ــب وقفتن ــل هــذا يتطل ــات … ومث والتضحي
بــروح وطنــي ضــد أيــة جرائــم  قــد تُرتكــب ضــد أهلنــا يف املوصــل 

وســهل نينــوى …

إن تلــك الجرائــم واالنتهــاكات الخطــرة مــا كان ميكــن توقــع 
ــع الخطــاب الطائفــي  ــو مل تتســم السياســة العامــة بطاب ــا ل حدوثه
ــك وجــود  ــن ذل ــن ضم ــالد وم ــإدارة كل يشء يف الب ــم ب ــذي تحك ال
ــرات  ــوا مل ــددين ارتكب ــلحة متش ــياوية مس ــكيالت ميليش ــادة تش ق
عديــدة جرائــم ضــد اإلنســانية وحتــى جرائــم الحــرب بحــق املدنيــني 

ــة أخــرى . ــدن عراقي ــة يف م مبســميات طائفي

كــام أن مــا جــرى ويجــري يف القــرى والقصبــات املســتعادة ســلطة 
الدولــة فيهــا ، تتطلــب وجــود املراقبــني الحقوقيــني الدوليــني مثلــام 
تتطلــب مســاحة نوعيــة للحركــة الحقوقيــة العراقيــة وملمثــي 
املجموعــات القوميــة والدينيــة يف املنطقــة ، تعزيــزاً أوال للثقــة 
ــراف  ــك األط ــكل تل ــا ل ــرب ومتكين ــع الح ــط فجائ ــة وس والطأمنين
ــة  ــة حامي ــم وكفال ــن إدارة حيواته ــا م ــات أطيافه ــعبية بتنوع الش
الحقــوق والحريــات بعيــداً عــن أيــة جرائــم متوقعــة بحقهــم عــى 
خلفيــة الخطــاب الطائفــي الظاهــر يف تريحــات العنــارص الطائفيــة 
املتشــنجة ،  ســواء التــي تهــدد بالتغيــرات الدميوغرافيــة التــي بدأت 
قبــل معركــة املوصــل وطاولــت مناطــق برطلــة وتللســقف وتلكيــف 
وغرهــا ، عــى ســبيل املثــال ال الحــر أم تلــك التــي تهــدد بالويــل 

ــذي تصمــه بالعــداء التاريخــي ! . ــور لآلخــر ال والثب

إننــا نحــن املوقعــني يف أدنــاه، نطالــب املجتمعــني املحــي واألممــي 
بــاآليت :

ــكه  ــى متس ــة ع ــلمة والعربي ــة املس ــع األغلبي ــد مجتم 1. أن يؤك
ــع  ــة املجتم ــوع يف بني ــة والتن ــرتام التعددي ــم باح ــت والحاس الثاب

العراقــي ..

2. أن يتــم إرســال مراقبــني دوليــني بخاصــة يف الشــأن الحقوقــي، 
ــي  ــن الت ــة إىل امليادي ــة العراقي ــة الحقوقي ــي الحرك ــع ممث ــع دف م
تتطلبهــا عمليــة الحاميــة ورصــد االنتهــاكات بقصــد منــع وقوعهــا …

3. أال تكتفــي املنظــامت الدوليــة والــدول الكــرى واالتحــاد 
األورويب باملناشــدات بــل أن تتــرف بشــكل ملمــوس ميدانيــا 
ــرب  ــن الح ــة ميادي ــوع ضحي ــن الوق ــة م ــراف املهمش ــة األط بحامي
وفعالياتهــا أو االنفــالت األمنــي يف املناطــق املســتعادة ،  فضــال عــن 
ــة  ــة ملواجه ــة للحــاالت الطارئ ــات اإلنســانية الروري ــر الخدم توف

ــان . ــون إنس ــوايل امللي ــزوح ح ــامل ن احت

ــني  ــالمة املدني ــن س ــا يضم ــكل م ــد ل ــاه األكي ــري االنتب 4. أن يج
وعــدم اســتخدام األســلحة الثقيلــة واملحرمــة يف املناطــق التــي 

ــكان .. ــة الس ــدن كثيف ــل امل ــون بداخ ــا املدني ــد فيه يحتش

5. االنتبــاه إىل جرميــة اســتخدام الــدروع البرشيــة ومحاولــة إنقــاذ 
مــا ميكــن مــن براثــن اإلرهابيــني والعنــارص الشــاذة يف امليليشــيات  ..

6. أن يجــري وضــع تعليــامت صارمــة ومشــددة بخصــوص احــرتام 
القانــون ولوائــح حقــوق اإلنســان بشــأن التعامــل مــع املدنيــني ..

7. االســتعداد لــكل املفاجــآت الجاريــة يف مســار املعركــة مبــا 
يضمــن كفالــة حيــوات النــاس ، والتثيقــف بخطــاب وطنــي يحظــر 

ــامح .. ــي والتس ــة التآخ ــرش ثقاف ــة وين ــات الطائفي التخندق

ونحــن نــرى أن نفــي وجــود االنتهــاكات باملطلــق هــو تســرت عــى 
تلــك االنتهــاكات ومثــل ذلــك نســتنكر بعــض تريحات لشــخصيات 
ســواء عراقيــة أم أجنبيــة تتحــدث عــن احرتافيــة يف األداء مــن 
ــل  ــا لي ــق تريحاته ــددة تطل ــاذة ومتش ــاالت ش ــارة إىل ح دون إش
ــة  ــاء املنطقــة وتتحــدث بخطــاب التخندقــات متحين ــار ضــد أبن نه
ــاب  ــد خط ــازم ض ــعبي ح ــف ش ــن موق ــد م ــه الب ــرص.. وعلي الف
التضليــل واملخادعــة الطائفــي والعمــل عــى مطــاردة كل االنتهــاكات 
ورصدهــا واملطالبــة بإيقــاع أشــد العقوبــات بحــق املنتهكــني للقوانني 
ــه  ــم إخضاع ــا ت ــإن مجتمع ــني وإال ف ــات واملواطن ــالمة املواطن ولس
لفلســفة العنــف والتخندقــات يبقــى معرضــا للهــزات التــي ال ينتهي 
توالدهــا .. فلنكــن عــى وعــي ودرايــة كافيــني وعــى موقــف حــازم 

تجــاه مســؤولياتنا والت ســاعة منــدم يــا أهلنــا جميعــا .

- تنسيقية املهجر ملنظامت حقوق اإلنسان العراقية

- هيأة الدفاع عن أتباع الديانات واملذاهب يف العراق

- املنظمــة العراقيــة للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان يف العــراق –         
أملانيــا   ) أومريــك (

- املرصد السومري لحقوق اإلنسان – هولندا
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املوصل تتحرر .. ّمْن يضبط غر املنضبطني ؟ بيان املجلس العراقي للسلم والتضامن
دفاعاً عن الحريات

أقــر مجلــس النــواب مؤخــراً قانــون وارادات البلديــات.. وورد باملــادة 
)14( منــه نصــا يتضمــن )حظــر اســتراد وتصنيــع وبيــع املرشوبــات 
ــاط  ــتنكار اوس ــخط واس ــار س ــذي أث ــر ال ــا( االم ــة انواعه ــة بكاف الكحولي
واســعة مــن الــرأي العــام ، والــذي عــد القانــون مصــادرة للحقــوق 
والحريــات وماســاً مبــارشاً الحــكام املــادة )2( البنــد اوال الفقــرة )ب( مــن 
الدســتور، وتخليــاً عــن التزامــات العــراق باملعاهــدات واملواثيــق الدوليــة ، 

ــة . ــية واملدني ــوق السياس ــدويل الخــاص بالحق ــد ال ســيام العه
ويــرى املجلــس العراقــي للســلم والتضامــن ومعــه العديــد مــن القــوى 
واملنظــامت املدنيــة ، أن هــذا القانــون يتعــارض متامــاً مــع النزعــة 
االنســانية ، ويتعامــل مــع املواطنــني واملواطنــات عــى انهــم غــر راشــدين 
ــل،  ــر املوص ــة تحري ــع معرك ــن م ــون بالتزام ــأيت القان ــام ي ــن ، ك وقارصي
إذ يقــدم رســالة دينيــة متشــددة ال تختلــف مبضمونهــا عــن برنامــج 
ــان االخــرى  ــران حــق االدي ــا نك ــن أحــد وجوهه ــري .. وم ــش التكف داع
ــع مبامرســتهم حقوقهــم  مــن ســكنة املوصــل ومناطــق أخــرى مــن التمت
الدينيــة والثقافيــة ، وســيصاب مــن وقــع تحــت االضطهــاد الداعــي مــن 
ــام  ــادة .. بالدهشــة واالســتغراب ، نتيجــة قي ــز واغتصــاب وأب ــر ومتيي قه
الســلطة الترشيعيــة.. بســن قوانــني تعمــق مشــاعر التهميــش واالحبــاط، 
وتــذيك نزعــة هجــر الوطــن.. وان ال يكــون لهــم موقفــاً مســانداً مــن قضيــة 

وحــدة العــراق ومســتقبله .
ويؤكــد املجلــس العراقــي للســلم والتضامــن بــأن قضية الحريــات العامة 
والخاصــة كل اليتجــزأ ،  والقانــون االخــر مــا هــو إال مقدمــة لسياســات 
فاشــية تفــرض منطــاً محــدداً البنــاء وبنــات العــراق .. بالضــد مــن الحقــوق 
والحريــات االساســية الــواردة يف الدســتور، وقــد تكــون صفحــة مــن 
ــاة  صفحــات الحقــة يســعى مروجيهــا للقضــاء عــى مــا تبقــى مــن الحي
ــام  ــلحة القي ــيات املس ــة واملليش ــات املتطرف ــوغ للمجموع ــة ، وتس املدني
باعــامل ارهابيــة تحــت الفتــة الدفــاع عــن الديــن واملذهــب ، كــام حصــل 
ــل بشــعة ال تقــل  ــم قت ــا جرائ ــت فيه ــة ارتكب ــات مختلف ويحصــل يف اوق

عــن جرائــم داعــش يف جوهرهــا .
ــاع  ــك ، ضي ــدع للش ــا ال ي ــد مب ــت يؤك ــيئ الصي ــون س ــع القان وترشي
ــو  ــا ه ــة م ــات ، فثم ــد االولوي ــواب يف تحدي ــس الن ــدى مجل ــة ل البوصل
ــني  ــع القوان ــو ترشي ــه نح ــاس ، بالتوج ــاة الن ــن التدخــل يف حي آجــدى م
الضامنــه للحريــات والعيــش الكريــم واملؤسســة لالمــن واالســتقرار والبنــاء 
مــن أجــل عــراق افضــل .. وبرتســيخ أســس الدولــة الدميقراطيــة العريــة 
ــا  ــة اراضيه ــى حامي ــادرة ع ــا الق ــة يف موازينه ــا والعادل ــة البنائه الجامع
وصيانــة مكتســباتها، فضــال عــن تحشــيد الجهــد الوطنــي املســاند للقــوات 

ــر املوصــل وطــرد داعــش . ــة لتحري ــة البطولي املســلحة يف املعرك
أن الحــراك املجتمعــي والجامهــري الواســع وبــكل اشــكاله .. مــن 
أجــل اســقاط املــادة )14( مــن قانــون وارادت البلديــات ، هــو دفــاع عــن 

ــا . ــدم تكراره ــا، وضــامن ع ــن يحــاول تقييده ــات ، وضــد م الحري
ويشــر املجلــس العراقــي للســلم والتضامــن بــأن سياســات عــدم 
االعــرتاف باألخــر واهــامل مشــاعره التــي ظهــرت عــى املشــهد الســيايس 
ــه  ــام نظــام اليأب ــة ، متهــد االن لقي العــام بعــد نشــوة ســقوط الدكتاتوري
ــدي  ــى اي ــهده ع ــذي تش ــراب ال ــذا الخ ــا ه ــت نتيجته ــات وكان بالحري
القــوى املتطرفــة وداعــش ، فــام احرانــا ان نســتفيد مــن اصواتنــا الغالبــة يف 
مجلــس النــواب لبنــاء عــراق جديــد يحــرتم خصوصيــات التنــوع ويجعــل 
ــة روح  ــاعة ثقاف ــاين ، واش ــاري واالنس ــعاع الحض ــاً لالش ــا موطن ــن بلدن م

ــة . ــخصية والعام ــات الش ــرتام الحري ــاواة واح ــدل واملس ــامح والع التس

رئاسة املجلس العراقي للسلم والتضامن
                                     بغداد 30 / 10 / 2016         

املوصــل تتحــرر اآلن وداعــش ينتحــر .. يف 
النهايــة لــن يصــّح اال الصحيــح ، والصحيــح 
الســلفية  مشــاريع  وســائر  داعــش  أن 
الجهاديــة واإلرهــاب إىل انحطــاط وانحــالل 

ــاء . وفن
الزمــن زمــن التحــر والتمــدن والتقــدم، 
وليــس زمــن التقهقــر اثنــي عــرش أو ثالثــة 
ــش  ــن ، وداع ــم الدي ــو باس ــاً ول ــرش قرن ع

ــراق  ــن أرض الع ــني م ــا منبثق ــك ، ليس ــى ذل ــادة ع ــه ، زي ومرشوع
وبيئتــه ، القاعــدة جــاءت مــن افغانســتان عــر ســوريا التــي مكنتهــا 
مــن التدريــب داخــل اراضيهــا وســهلت أمــر عبورهــا الحــدود لتفّجــر 
ــة،  ــاتنا الحكومي ــواقنا ومؤسس ــنا واس ــا وكنائس ــنا وجوامعن يف مدارس
وداعــش مــا كان لــه ان يكــون ، إن يف العــراق أو يف ســوريا، لــو 
ــراً  ــت كث ــتية فاق ــهيالت لوجس ــة تس ــا االردوغاني ــه تركي ــّدم ل مل تق
التســهيالت الســورية املقّدمــة اىل القاعــدة ، فــإدارة أردوغــان تعاملت 
ــان  ــة تعمــل لحســاب أردوغ ــه منظمــة تركي ــو ان ــام ل ــع داعــش ك م

ــلطانية . ــه الس ــق أحالم ــبيل تحقي ــخصياً يف س ش
املوصــل تتحــّرر اآلن بعــد نحــو ســنتني ونصــف الســنة من ســقوطها 
ــقوطها  ــا كان لس ــايب ، وم ــالل اإلره ــة االحت ــهل يف ربق ــع والس الري
ــّر  ــا نظــام ســيايس مهــرتيء بالفســاد ي ــو مل يكــن لدين أن يكــون ل
أقطابــه عــى االحتفــاظ بــه ومنــع تحلّلــه ودفنــه املســتحق ، حتــى ال 
يقــوم عــى انقاضــه النظــام الدميقراطــي الفيــدرايل الــذي تطلّــع إليــه 
الشــعب العراقــي طويــالً واختــاره عندمــا صــّوت للدســتور ، متحديــاً 

االرهــاب .
املوصــل تتحــرراآلن ، وال يتعــنّي أن يكــون يف هــذه األيــام بالــذات 
ــة  ــلحة املتقدم ــوات املس ــن أزر الق ــّد م ــذي يش ــكالم ال ــر ال كالم غ
ببســالة ملطــاردة فلــول داعــش ، ويرفــع مــن معنوياتهــا ، وغــر 
الــكالم الــذي يطّمــن أهــل املوصــل وســائر مناطــق نينــوى إىل أنهــم 
مواطنــون أعــزّة غــر مســموح بــأي نــوع مــن أنــواع اإلذالل واإلهانــة 
ــاة  ــن املعان ــم م ــا يكفيه ــم م ــم ، ففيه ــه إليه ــن أن توّج ــي ميك الت

ــي . ــالل الداع ــت االحت ــا تح ــي كابدوه ــة الت املُهلك
ســقوط املوصــل الســهل والريــع تــرّأ منــه الجميــع ، حتــى أولئــك 
الذيــن أصــدروا أوامرهــم اىل القــوات املســلحة باالنســحاب وترك أهل 
املوصــل وســائر املناطــق ملصرهــم ، فــام مــن أحــد اعرتف باملســؤولية، 
ومــا مــن لجنــة تحقيــق حكوميــة أو برملانيــة حــدّدت املســؤوليات، 
تحريــر املوصــل ميكــن أن يســعى السياســيون الفاشــلون املســؤولون 
والتبّجحــات  للمزايــدات  ســوق  إىل  لتحويلــه  النكبــة  تلــك  عــن 
واالّدعــاءات ومنّصــة إلثــارة الفتنــة التــي أطلّــت برأســها يف االســابيع 
ــي  ــدون جن ــن يري ــلني الذي ــيني الفاش ــؤالء السياس ــل ه ــرة بفع األخ
مثــار التحريــر عــى حســاب صّنــاع التحريــر ، جنــود القــوات املســلحة 

وضباطهــا ، وعــى حســاب أهــل املوصــل أنفســهم .
قيــادة العمليــات املشــرتكة أصــدرت الجمعــة توجههــات اىل وســائل 
اإلعــالم تضّمنــت القواعــد التــي يتوّجــب مراعاتهــا يف التغطيــة 
اإلعالميــة لعمليــات تحريــر املوصــل ، بالطبــع هــذا إجــراء متوّجــب 
لضــامن االنضبــاط  والتحــّي باملســؤولية االجتامعيــة والوطنيــة عــى 
الجبهــة اإلعالميــة ، هنــاك حاجــة لعمليــة ضبــط مامثلــة عــى الجبهــة 
السياســية ، فثمــة الكثــر مــن »السياســيني« غــر املنضبطــني الذيــن 
ــس  ــة ومجل ــة ، الحكوم ــاز الفرص ــة وانته ــوب املوج ــعون اىل رك يس
ــر  ــب تحري ــى ال ينقل ــة ، حت ــذه الجبه ــط ه ــان بضب ــواب مطالبت الن
ــة أخــرى  ــني وال يتســبب يف محن ــد للعراقي ــوس جدي املوصــل إىل كاب

لهــم .   

عدنان حسني
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غدا تسقط داعش .. ولكن !

 قبــل أشــهر ضجــت إحــدى قاعــات 
مختلــف  ضمــت  التــي  كوردســتان 
والرملانيــني  والحكوميــني  الناشــطني 
مــن كافــة املكونــات العراقيــة الدينيــة 
واملذهبيــة والقوميــة ، برخــة مدويــة 
رشف،  داود  الريــاين  املطــران  أطلقهــا 
وهــو مــن اعــرق أبنــاء املوصــل التــي اريس 
أجــداده حضاراتهــا األوىل ، وتعــرض أهلــه 
ــة،  ــادة جامعي ــة إب ــه لعملي ــه ودين وعرق
كــام حصــل للكــورد االيزيديــني والشــبك يف 
ســنجار وســهل نينــوى ، أقدم املســتوطنات 
ــت  ــذاء وأقام ــت الغ ــي صنع ــة الت البرشي
ــف  ــبعني أل ــل س ــة قب ــرى الزراعي أوىل الق
ســنة، كــام ورد يف أبحــاث املــؤرخ واالثــاري 
إبــان زيارتــه  لوئيــد  األمريــيك ســيتون 

لســنجار عــام 1963م .

    هــذه الرخــة التــي عــرت عــن مايس 
ــل  ــش للموص ــالل داع ــوم باحت ــع الي مل تق
وســنجار وســهل نينــوى واســتباحتها لــكل 
يشء ، بــل ملئــات الســنني مــن مخــازي 
ــا  ــة قومي ــات املختلف ــع املكون ــل م التعام
ودينيــا ومذهبيــا ، فقــد تعــرض االيزيديون 
ــادة  ــة إب ــبعني حمل ــى س ــد ع ــا يزي إىل م
اســتهدفتهم لكونهــم مختلفــني دينيــا، وكذا 
ــن مل يشــعروا  ــع املســيحيني الذي الحــال م
ــة  ــام مملك ــذ قي ــان من ــان واالطمئن باألم
ــم يف  ــش له ــتباحة داع ــى اس ــراق وحت الع
مدنهــم وقراهــم ، ناهيــك عــن املختلفــني 
قوميــا أو عرقيــا عــن األغلبيــة ، يف بــالد 
مل تحــرتم قيمــة اإلنســان لكونــه إنســانا 
ــاة  ــك الطغ ــدا ألولئ ــون عب ــام يك إال حين
الذيــن يعملــون ليــل نهــار مــن اجــل إذابــة 
الجميــع يف بودقــة قوميتهــم تــارة ودينهــم 
ــس  ــم ، ولي ــارة أخــرى وأخــرا يف مذهبه ت

ــر . ــوت أو التهج ــار إال امل ــل خي للمقاب

ــال املطــران داوود  ــا فعــال كــام ق     إنه
عليكــم  عيــب  عيــب   ( وكررهــا  رشف 
أو  عيــب  مــن  بعدهــا  ومــا   ) جميعــا 
خــزي أو عــار ، أن يتبــوء كــرايس الترشيــع 

بلــدان  اعــرق  مــن  واحــدة  يف  والتنفيــذ 
النكــرات  مــن  الشــوارع  أبنــاء   ، العــامل 
واللصــوص وتجــار الحــروب، ومجاميــع مــن 
عصابــات وميليشــيات الفســاد واإلفســاد 
مــام رأيناهــم يف دفوعــات وزيــر الحــرب 
العراقــي الــذي كشــف مســتوياتهم املتدنيــة 
وكيفيــة نهبهــم ورسقتهــم للــامل العــام دون 
، مســتغلني  ُعــرف أخالقــي  أو  أي ضمــر 
مواقعهــم المتصــاص األهــايل وإذاللهــم .

    عيــب وعــار عــى مواطنــي هــذه 
الــدول التــي أســقطت امريــكا وحلفائهــا 
ــة  ــودوا ثاني ــة ، أن يع ــم الدكتاتوري أنظمته
لينتخبــوا  تأثــر  أو  مســمى  أي  تحــت 
ــن  ــني الذي ــة واملنحرف ــن الحرامي ــات م جوق
يعرفهــم األهــايل ليــس يف العــراق فحســب، 
بــل يف طرابلــس وبنغــازي وصنعــاء ودمشــق 
وغرهــا مــن دول املختــر الدميقراطــي، مــن 
الذيــن يرفعــون شــعارات دينيــة أو مذهبيــة 
أو قوميــة تنفــي اآلخــر وتلغيــه ممــن دمــروا 
حضــارات الشــعوب ومنعــوا شــعوبهم مــن 
التطــور بفســادهم وعنريتهــم وتشــددهم 

ــت . ــي املقي ــي واملذهب الدين

    ومــا زلنــا نتذكــر بــأمل بالــغ تلــك 
املوجــة مــن التســقيط العرقــي أو املذهبــي 
باســتخدام أســلوب ) النــكات ( أو الطرائــف 
التــي كانــت تصنع يف أجهــزة دعاية الســلطة 
وأحزابهــا الحاكمــة ضــد الكــورد تــارة وتــارة 
أخــرى ضــد الشــيعة أو الســنة أو املســيحيني 
ــتهدف  ــث تس ــامن ، بحي ــود أو الرتك أو اليه
تلــك النــكات شــخصية أبنــاء هــذه املكونات 
ــا،  ــا ينتقــص إنســانيتها ويســلب مواطنته مب
ممهــدة بذلــك لعمليــات إبــادة كاملــة كــام 
ــني  ــدام حس ــاالت ص ــورد يف انف ــل للك حص
ــرق  ــد يف ح ــن املجي ــي حس ــات ع وكيميائي
وإبــادة مدن وبلــدات بأكملها يف كوردســتان 
) أكــر مــن ربــع مليــون إنســان تــم قتلهــم 
ــام اســتهدفت خالصــة  ــذا الحــال حين ( ، وك
والقومــي  الدينــي  والتطــرف  الشــوفينية 
املســامة داعــش الكــورد االيزيديــني وقتلــت 

مــن  الكثــر 
ــبابهم  ــم وش رجاله
آالف  وســبت 
أخــرى مــن بناتهــم 
تحــت  ونســائهم 
دينــي  غطــاء 
مقيــت ) أكــر مــن 

ألــف قتيــل و2745 يتيــم و 6413 مختطــف 
مــن  والباقــي  اإلنــاث  مــن  منهــم 3543 
األطفــال والشــبيبة(، ومــا حصــل لاليزيديــني 
حصــل للمســيحيني يف املوصــل وســهل نينوى 
ــلبهم  ــم وس ــم نهبه وســنجار ) آالف األرس ت
ومل يســمح لهــم مبغــادرة املوصــل أو ســهل 
نينــوى أو ســنجار إال مبالبســهم فقــط ( ، 
حيــث متــت فرهدتهــم كــام فرهــدوا اليهــود 

يف أربعينيــات القــرن املــايض .

    تاريــخ مــن العــارات واملخــازي واألكــر 
ــذه  ــرتف به ــض ويع ــدرك البع ــارا أن ال ي ع
الحقائــق ويحــرتم خيــارات الشــعوب وحقهــا 
ــكال  ــل كل أش ــد فش ــا بع ــر مصره يف تقري
الحكــم والحــروب مبــا فيهــا اإلبــادة ، عيــب 
كبــر أن ال نســمع الصــوت اآلخــر الــذي 
يرفــض بعــد مئــة عــام مــن العيــش املشــرتك 

ــرر مصــره بنفســه . الفاشــل أن يق

    غــدا ســيتم تحريــر املوصــل مــن هيــكل 
داعــش العســكري، كــام حــررت أمريــكا 
العــراق مــن هيــكل صــدام اإلداري واألمنــي، 
فهــل ســيطمنئ أولئــك الذيــن بقــوا مــن 
حمــالت اإلبــادة عــى مســتقبلهم ثانيــة، 
ومــن يضمــن لهــم عــدم ظهــور داعــش 
جديــد مبســمى آخــر ومنهــج رمبــا أكــر 
توحشــا مــن تنظيــم الدولــة أو نظــام البعــث 

أو نظــام امليليشــيات ! ؟ .

ــه املطــران بعــد  ــا قال ــردد م ــا ن     ودعون
اســتباحة داعــش للموصــل وســنجار وســهل 
نينــوى هــل فعــال هنــاك رشف يف هــذا 

ــاء ! . ــه غرب ــا في ــذي أصبحن ــامل ال الع

كفاح محمود كريم
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تركيا واملوصل والخرائط !

د. عبد الحسني شعبان
عســكرية  قــوات  إرســالها  تركيــا  بــّررت 
إىل العــراق ، بحاميــة األمــن القومــي الــرتيك 
ومكافحــة اإلرهــاب ، وهــام مــرّران مرشوعــان 
ــا  ــن أراضيه ــاع ع ــام الدف ــا مبوجبه ــق لرتكي يح
وحاميــة مواطنيهــا مــن رشور اإلرهــاب ، لكــن 
هذيــن املرّريــن ال يعطيــان الحــق لرتكيــا أو 
لغرهــا يف اخــرتاق ســيادة بلــد آخــر أو اجتيــاز 

ــة . ــدوده الدولي ح
معّومــة  العــراق  ســيادة  كانــت  وإذا 
ــدة،  ــة ومعّق ومجروحــة بفعــل عنــارص متداخل
منهــا تداعيــات االحتــالل األمريــيك ، ثم ســيطرة 
ــن  ــعة م ــزاء واس ــل وأج ــى املوص ــش« ع »داع
ــوذ  ــا النف ــراق ، يضــاف إليه مناطــق غــرب الع
اإليــراين املهّيمــن عــى السياســة العراقيــة ، لكن 
ــاك الســيادة أو  ــا النته ــرّراً لرتكي ــس م ــك لي ذل
مــا تبّقــى منهــا ، بحجــة أن اآلخريــن يخرقونهــا .

ــودة إىل  ــي الع ــرّرات تعن ــك امل ــل تل إن مث
القانــون الــدويل التقليــدي الــذي كان يجيــز 
»الحــق يف الحــرب« و »الحــق يف الغــزو« بزعــم 
حاميــة املصالــح القوميــة ، ولكــن ذلــك أصبــح 
ــيس  ــد تأس ــّيام بع ــايض ، وال س ــراث امل ــن ت م

ــدة . ــم املتح األم
لقــد حــاول الرئيــس الــرتيك رجــب طيــب 
أردوغــان البحــث عــن ســند قانــوين يدعــم 
ــه  ــادة قراءت ــالل إع ــن خ ــة، م ــب الرتكي املطال
يف  املرمــة  لــوزان  معاهــدة  عــى  وتحّفظــه 
بــني  الحــدود  العــام 1923، والتــي رســمت 
الدولــة الرتكيــة الجديــدة وجرانهــا عــى أنقــاض 
ــي جــرى تقاســمها  ــة الت ــة العثامني اإلمراطوري
وفقــاً التفاقيــة ســايكس – بيكــو الّريــة لعــام 
1916 ، وتبعــاً لنتائــج الحــرب العامليــة األوىل .

األساســية  املشــكلة  إن   : أردوغــان  وقــال 
ــاً  ــة وفق ــاء املنطق ــادة بن ــي »إع ــل ه يف املوص
لخطــة تطّبــق فيهــا ، وهــي ليســت يف مصلحــة 
تركيــا«، بــل تهــّدد بقاءهــا ، وذهــب أبعــد مــن 
ذلــك حــني رّصح بخصــوص محاربــة اإلرهــاب : 
ــة  ــدّق املنظــامت اإلرهابي ــى ت ــن ننتظــر حت »ل
أبــواب بالدنــا ، ســنقوم مــن اآلن مبالحقتهــا 
ــا أينــام وجــدت« ، وأضــاف : إن  وننقــّض عليه
وجــود قــوات تركيــة يف منطقــة بعشــيقة قــرب 
املوصــل هــو مــن أجــل حاميــة »اســتقاللنا 

ومســتقبلنا« .
ــة  ــعى لحامي ــني يس ــق ح ــى ح ــان ع أردوغ
بــالده ، ولكــن عليــه اتبــاع الوســائل القانونيــة 
وعــدم التجــاوز عــى حقــوق اآلخريــن ، األمــر 
ــب التعــاون مــع دول الجــوار ، وال  الــذي يتطلّ
ســّيام العــراق ، إضافــة إىل قــوات التحالــف 
 ، اإلرهــاب  مكافحــة  بخصــوص   ، الــدويل 
أمــا اتخــاذ قــرارات فرديــة ودخــول األرايض 
العراقيــة حتــى دون التشــاور مــع حكومــة 
البلــد ، فــإن ذلــك ســيزيد مــن تعقيــد املشــاكل، 
ــد الجهــود للقضــاء  ــه ال يســاعد عــى توحي كــام أن

ــاب . ــى اإلره ع
مل يكتــِف أردوغــان بذلــك ، بــل حــّذر العــراق 
ــا ،  ــذ خطتن ــا بتنفي ــد بدأن ــه : لق ــوريا بقول وس
ــون إشــعالها ســتحرقكم  ــي تحاول ــار الت وأن الن
أكــر مّنــا ، ومل ينــَس يف ظــل هــذا االندفــاع 
والحامســة البعيــدة عــن الدبلوماســية والقواعد 
ــة ، أن  ــة أو العرفي ــة التعاهدي ــة الدولي القانوني
ــت  ــا كان ــول إنه ــوزان ، ويق ــدة ل ــد معاه ينتق
مفروضــة عــى تركيــا مثلــام تــم فــرض معاهــدة 

ســيفر عليهــا، العــام 1920 .
لقــد حــّددت معاهــدة لــوزان الحــدود لعــّدة 
ــة،  ــة العثامني ــن اإلمراطوري ــت ضم ــدان كان بل
ــان وقــرص ودول املــرشق  ــا واليون ــل بلغاري مث
العــريب ، والتــي حكمتهــا لنحــو أربعــة قــرون، 
فكيــف ميكــن إعــادة القديــم إىل قدمــه ؟ أليس 
يف ذلــك رضب مــن إســقاط الرغبــات عــى 
ــرن  ــو ق ــذ نح ــراً من ــّر كث ــامل تغ ــع ؟ فالع الواق
مــن الزمــان ، واألمــر ال يتعلّــق بــدول املنطقــة 
فحســب ، بــل يشــمل أوروبــا وآســيا وإفريقيــا 
ــال أن يتصــّور  ــه خي ــكا ، وعــى مــن لدي وأمري
ــر  ــه ، غ ــم إىل قدم ــادة القدي ــي إع ــاذا تعن م
ــمل  ــتندلع لتش ــق س ــروب وحرائ ــات وح نزاع

ــه ؟ . العــامل كلّ
إذاً مــاذا تعنــي إعــادة جريــدة ديليليــش 
)وهــي الجريــدة املؤيّــدة للرئيــس الــرتيك( نــرش 
ــي  ــة«، وه ــدة »القدمي ــة الجدي ــط الرتكي الخرائ
تضــّم فيهــا أجزاء مــن العــراق وســوريا وبلغاريا 
وأرمينيــا وجورجيــا إىل تركيا؟ وبالطبــع، فكركوك 
ــكة  ــب والحس ــب وإدل ــل وحل ــل وإربي واملوص
هــي يف الصــدارة مــن ذلــك. أليــس يف األمــر مثة 

أزمــة ، وهــي أزمــة تفكــر وواقــع ؟ .
كانــت  اآلراء  تلــك  إن   : القــول  ميكننــي 
ــام  ــوى، فكلّ ــوازن الق ــاً لت ــي تبع ــر وتختف تظه
ــذ  ــل من ــا حص ــو م ــاً ، وه ــراق ضعيف كان الع
الحــرب العراقيــة – اإليرانيــة ، وبعــد االحتــالل 
األمريــيك ، وكذلــك كلّــام كانــت ســوريا  ضعيفة 
ومنقســمة كــام هــي اليــوم ، بســبب االحرتابات 
برأســها،  املطالبــات  تلــك  تطــّل   ، الداخليــة 
ــة  فضــالً عــن ارتفــاع منســوب الشــحنة القومي

ــا . ــتعالئية فيه االس
إن الخطــاب العــايل النــرة الــذي ذهبــت 
إليــه القيــادة الرتكيــة ، والــذي ازداد تطرّفــاً 
الــذي  العســكري  االنقــالب  محاولــة  بعــد 
ــو/ متــوز املــايض  ــا يف شــهر يولي حــدث يف تركي
ــه األنظــار  ــة يف توجي )2016( ، يســتبطن الرغب
نحــو الخــارج ورصفهــا عــن املشــاكل الداخليــة 
املســتفحلة ، وهــو أحــد األســباب األساســية 
لتصعيــده يف الفــرتة األخــرة ، كــام ميكــن تفّهــم 
القوميــة  املشــاعر  مداعبــة  أنقــرة  محاولــة 
للرتكــامن تحــت عنــوان حاميتهــم ، وخصوصــاً يف 
تلعفــر التــي تســكنها غالبيــة تركامنيــة ، إضافــة 
إىل كركــوك التــي فيهــا نســبة تركامنيــة وازنــة .

حاميــة  ولكــن 
وبقيــة  الرتكــامن 
املجموعــات الثقافيــة 
يســتلزم   ، واجــب 
ــا إذا أرادت  ــن تركي م
مخاطبــة   ، تحقيقــه 
العراقيــة  الحكومــة 
حقــوق  باحــرتام 

ــة  ــاواة واملواطن ــادىء املس ــرار مب ــان وإق اإلنس
املتكافئــة وعــدم التمييــز واعتــامد مبــادىء 
وكذلــك   ، الحقيقيــة  والرشاكــة  املشــاركة 
ــا  ــة ملامرســة ضغوطه ــات الدولي مناشــدة الهيئ
لتحقيــق ذلــك ، األمــر الــذي يتطلّــب منهــا 
أوالً وقبــل كل يشء احــرتام حقــوق الكــرد يف 
ــة  ــة واملرشوع ــم العادل ــة مطالبه ــا ، وتلبي تركي
ــم  ــامح له ــة ، والس ــم ذايت أو إدارة ذاتي يف حك
ــم يف  ــم بصــورة رســمية وحّقه باســتخدام لغته
التعلّــم بهــا ، ومامرســة حقوقهــم السياســية 
كاملــة كمجموعــة ثقافيــة متمّيــزة ، وتأكيــد 
الحقــوق  يشــمل  واألمــر   ، دســتورياً  ذلــك 
الثقافيــة للمجاميــع املتنّوعــة األخــرى مبــن 

العــرب. فيهــم 

مــن  الرتكيــة  القيــادة  خشــية  أن  أعتقــد 
ــد  ــا بع ــا ، م ــردي يف تركي ــوع الك ــر املوض تفّج
ــراع يف  ــم ال ــد حس ــا بع ــل وم ــر املوص تحري
ــة  ــن بصيغ ــرد يف البلدي ــب الك ــوريا، ومطال س
مــن صيــغ الحكــم الــذايت أو الالّمركزيــة أو 
ــا  ــي تدفعه ــك ، هــي الت ــة أو غــر ذل الفيدرالي
إىل هــذا الخطــاب املتشــّدد بــدالً مــن البحــث 
ــاب  ــة اإلره ــه ملكافح ــاون ب ــن التع ــام ميك في
مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة إليجــاد تســويات 
ــة  ــة والهويّ ــألة القومي ــق باملس ــكالت تتعلّ ملش

وذيولهــا .

ــوزان  ــدة ل ــر مبعاه ــادة النظ ــوة إلع إن الدع
ومخرجاتهــا ، ليــس ورقــة خــارسة فحســب، 
ــى  ــد م ــة ، فق ــر ممكن ــألة غ ــي مس ــل ه ب
نحــو قــرن مــن الزمــان عــى حســمها وتثبيــت 
شــكّل  وقــد   ، العــراق  إىل  املوصــل  عائديــة 
مجلــس عصبــة األمــم لجنــة للتحقيــق األممــي 
ــرت  ــام 1924، وأج ــول( الع ــبتمر )أيل يف 30 س
هــذه اتصــاالت وقامــت بزيــارات إىل لنــدن 
ــت  ــرة ودمشــق وبغــداد واملوصــل ، وقابل وأنق
وأهــايل  واألعيــان  الشــخصيات  مــن  عــدداً 
 ، العــام 1925  نهايــة  ، وقــّررت يف  املنطقــة 
ــة  ــارات جغرافي ضــم املوصــل إىل العــراق العتب
وعســكرية  واقتصاديــة  وتاريخيــة  وقوميــة 
وسياســية، كــام ورد يف تقريرهــا ، ووافقــت 
ــة ، ووّقعــت  ــالت طفيف ــا مــع تعدي ــه تركي علي
يف تلــك الفــرتة معاهــدة عراقيــة – تركيــة – 

بريطانيــة .
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عودة طلبة املناطق املتررة من االرهاب املوصل واملرشوع الوطني

للدراسة 

ــدرج  ــض تن ــوان عري ــر املوصــل هــو عن تحري
ــن كل  ــم م ــدة، فالرغ ــازات ع ــه انج ــني معاني ب
العواصــف التــي رضبــت البــالد طويــال وبالرغــم 
ــن  ــراق متك ــة إال أن الع ــات املحبط ــن الرهان م
عــى  يتفــرد  وهاهــو  وجــوده  اثبــات  مــن 
الجميــع بقدرتــه عــى انهــاء اســطورة »داعــش« 

ــايب .  االره

عــودة املوصــل إىل الســيادة الوطنيــة فاتحــة بنــاء جديــد للعــراق، 
فنجاحنــا يف هزميــة تنظيــم »داعــش« االرهــايب وتطهــر اراضينــا منــه هــو 
انجــاز عظيــم يــدل عــى قــدرة كبــرة للجيــش العراقــي والقــوات املســاندة 

ــي دامــت ســنتني . ــه ويشــر ايضــا إىل نجــاح ادارة املعركــة الت ل

لقــد تحكمــت فينــا لفــرتة طويلــة سلســلة ثقيلــة مــن االحباطــات بفعــل 
التجاذبــات السياســية وســطوة الفســاد والتخبــط االصالحــي ووجــود اعــداء 
ــذب يف اعطــاء  ــد تذب ــة واذا كان العــراق ق ــث االرايض العراقي ــون ثل يحتل
الصــورة التــي يفــرتض بــه ان يكــون عليهــا بعــد زوال الحكــم الديكتاتــوري 
اال انــه تصــدى بهمــة ملعركتــه مــع االرهــاب وواجــه بصالبــة كل الظــروف 
ــتعادة  ــايب واس ــش« االره ــن »داع ــه م ــر اراضي ــح يف تطه ــة ونج املحيط
نفســه وهــذا بحــد ذاتــه يعــد الطريــق نحــو تحقيــق اآلمــال االوىل وهــي 

أن نكــون بلــدا جديــدا ميتلــك عــن جــدارة مقومــات القــوة والتأثــر .

هزميــة »داعــش« يف املوصــل هــي اوىل عالمــات املــرشوع الوطنــي 
ــد  ــا بع ــراق م ــكك ، فع ــة والتف ــاب كالطائفي ــرازات االره ــكل اف ــذ ل الناب
ــد مــد  ــا مهــزوزا ومطواعــا لالطــراف التــي تري ــن يكــون عراق »داعــش« ل
اياديهــا اليــه، كــام انــه لــن يكــون بقعــة ارضيــة ضعيفــة وبــال اســيجة تصــد 
الزواحــف، إن هزميــة »داعــش« يف العــراق هــي البدايــة الفعليــة للخطــوة 
االوىل نحــو التامســك والوحــدة وصــوال اىل تفاهــامت بشــأن ادارة الوطــن 
وفــق االحقيــة االنتخابيــة ومكافحــة اآلفــات االجتامعيــة ومعالجــة التصــدع 

ــة الفســاد . االداري ومحارب

كل املشــاريع االصالحيــة بعــد زوال »داعــش« االرهــايب ســتكون ممكنــة 
فجــل مــا كنــا نعــاين منــه ألكــر مــن عقــد يتمثــل باملعــوق االرهــايب الــذي 
هــدم البنــاء االجتامعــي العراقــي ونــكل باالقتصــاد وافشــل كل تطلــع نحــو 
الرفاهيــة وبالتــايل تراجعــت قــوى االرادة امــام بشــاعة الخــراب وضاعــت 

اصــوات اللملمــة يف ضجيــج اللغــو الســيايس . 

اســتعادة املوصــل تعنــي املــي قدمــا يف اصــالح الثغــور والبــدء الفعــي 
ــا  ــا وعي ــب من ــع يتطل ــذا بالطب ــا وه ــة فين ــكالت الضارب ــة املش يف معالج
سياســيا جديــدا ويدعــو بــكل تأكيــد اىل تصفيــة كل الخالفــات ونبــذ 
املشــكالت وقطــع املزيــد مــن الخطــوات مــن اجــل التقــارب وايضــا اعــادة 
ــوي واصــالح  ــش ق ــاء جي ــة ووضــع االســس لبن ــتنا الخارجي النظــر بسياس
املؤسســات الحكوميــة وتعمــر البلــد وفــق عقليــة حكيمــة واشــاعة 

ــة . ــة وفاهم ــة ناضج ــا بعقلي ــم قدراتن ــى تدعي ــل ع ــتقرار والعم االس

اصــدرت وزارة الرتبيــة تعليــامت وتوجيهــات عــن كيفيــة التعامــل 
مــع تالميــذ وطلبــة املناطــق املحــررة ، وهــو امــر يف غايــة االهميــة اذ 
ان الكثــر مــن هــوالء الطلبــة تركــوا الدراســة او تخلفــوا عنهــا جــراء 
ــزوح،   ــم اىل الن ــم واضطراره ــى مناطقه ــايب ع ــش االره ــيطرة داع س
ــاق  ــن االلتح ــف ع ــن تخل ــاد م ــكل ج ــج بش ــات تعال ــذه التوجيه ه
بالصــف االول االبتــدايئ ورفعــت العمــر اىل 9 ســنوات وخــرت اوليــاء 
امــور التالميــذ باجــراء ســر معلومــات ليكــون يف صــف اعــى ، وهــذا 
مكســب اضــايف ينهــي تخلــف بعضهــم عــن االلتحــاق ومل تــرتك 
ــم  ــت بقبوله ــا وجه ــول وامن ــم القب ــت اعامره ــن فاق ــات م التوجيه
يف مــدارس اليافعــني او التعليــم املــرع ، فيــام عــّدت الســنوات 
ــة ســنوات عــدم رســوب ، والســامح  ــة املــدارس الثانوي ــة لطلب الفائت
لهــم بالتقديــم لالمتحــان الخارجــي ، وقــد وجهــت الــوزارة مديريــات 
الرتبيــة باعــداد دورات تقويــة مكثفــة للطلبــة ولجميــع املراحــل 
الدراســية. الواقــع ان هــذه التعليــامت وغرهــا هــي لحفــظ مصالــح 
ــراء  ــق ج ــذه املناط ــا ه ــرت به ــي م ــروف الت ــاة الظ ــة ومراع الطلب

ــدوام .. ــع االرهــاب واالنقطــاع القــري عــن ال ــال م القت

مشــكالت  واملــدارس  الرتبيــة  مديريــات  ســتصادف  طبعــاً 
ــوزارة  ــان ال ــا بي ــرق له ــة مل يتط ــة او عام ــاالت خاص ــرى لح اخ
وتقتــي الــرورة واملصلحــة العامــة التعامــل بهــا بروحيــة 
ــودة  ــة املنش ــق الغاي ــة يف تحقي ــة عالي ــا مبرون ــامت وحله التعلي
ــب  ــرتك أي راغ ــة ،  وأال ي ــا الطلب ــع ابنائن ــتيعاب جمي ــا باس منه
ــى  ــرص ع ــداء الح ــة ، ان اب ــوف املدرس ــارج صف ــة خ يف الدراس
تســهيل انحــراط الطلبــة يف التعليــم وعودتهــم اىل املــدارس مهمــة 
وطنيــة عليــا، بــل عــى الجهــات التعليميــة والرتبويــة ان تتوجــه 
اىل هــؤالء الطلبــة وتحثهــم عــى االنتســاب مجــدداً اىل املــدارس 
ــى  ــية ع ــاة الدراس ــتئناف الحي ــة اس ــة باهمي ــالل التوعي ــن خ م
ــة  ــي واالســهام بتوفــر فرصــة ثاني ــن الشــخيص  والوطن الصعيدي
ــوا  ــر ان يكون ــرف آخ ــراً او ألي ظ ــني ق ــؤالء املترب ــداد ه الع
اعضــاء نافعــني يف املجتمــع ولخدمــة انفســهم ممكــن ان تلعب يف 
هــذا املجــال دوراً ايجابيــاً منظــامت املجتمــع املــدين والتجمعــات 
العشــائرية بتحفيــز اوليــاء االمــور عــى اعــادة ابنائهــم ، الشــك 
ان البعــض مــن هــؤالء اليافعــني قــد دخــل ســوق العمــل بســبب 
العــوز ومــآيس النــزوح  والحــرب وغرهــا مــن االســباب ، فعــى 
وزارة الرتبيــة ان تفتــح مــدارس مســائية جديــدة الســتيعاب 
الراغبــني يف الدراســة ، ان انتظــام املتربــني عــى اختــالف اســباب 
انقطاعهــم مــرة اخــرى يف الدراســة مهمــة كبــرة، وهــي متشــعبة 
تتطلــب تظافــر جميــع جهــود الجهــات املختلفة لتذليــل املصاعب 

ــة . ــا، يك نحصــل عــى مثارهــا الطيب ــي تواجهه ــات الت والتحدي
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تسعة وتسعون حزباً والحبل عى الجرار ...

املســتقلة(  )غــر  املفوضيــة  أعلنــت 
ــزاب  ــدد األح ــراق إن ع ــات يف الع لالنتخاب
التــي تــم تســجيلها يف املفوضيــة حتــى 
اآلن لغــرض املشــاركة يف انتخابــات مجلــس 
النــواب القادمــة بلــغ تســعة وتســعون 
حزبــاُ سياســياُ وال زالــت هنــاك طلبــات 
أخــرى مــن قبــل أحــزاب جديــدة لالنضــامم 
أن  املؤمــل  مــن  التــي  األحــزاب  لقامئــة 
 2018 عــام  املجلــس  انتخابــات  تخــوض 
تســعة وتســعني حزبــاً ومــن املؤكــد أن 
الرقــم ســيتجاوز املائــة حــزب خــالل األيــام 
املقبلــة يف بلــد عــدد ســكانه ال يتجــاوز 
ال )36( مليــون نســمة يف حــني أن عــدد 
االنتخابــات  يف  تشــارك  التــي  األحــزاب 
الرملانيــة يف الهنــد بحــدود )35( حزبــاً مــع 
العلــم إن عــدد ســكان الهنــد تجــاوز املليــار 
وربــع املليــار نســمة ويف الواليــات املتحــدة 
ــات  ــان يف االنتخاب ــة يتنافــس حزب األمريكي
الترشيعيــة ويف بريطانيــا ثالثــة أحــزاب ويف  
ــط  ــة فق ــت أربع ــاً متكن ــيا )14( حزب روس
مــن اجتيــاز الحجــز االنتخــايب والدخــول 
ــزاب  ويف  ــة أح ــا مثاني ــان يف فرنس اىل الرمل
أملانيــا ســتة أحــزاب علــامً إن عــدد الســكان 
يف هــذه الــدول منفــردة هــو أضعــاف عــدد 
ســكان العــراق ,  فــامذا يعنــي هــذا العــدد 
الكبــر جــداً مــن األحــزاب يف العــراق قياســاً 
اىل عــدد الســكان؟ وهــل إن كــرة عــدد 
ــي  ــام الدميقراط ــن النظ ــر ع ــزاب يع األح
الدميقراطيــة  الحيــاة  وعــن  الجيــد 

الصحيحــة؟ .
ــن األحــزاب ال  ــر م ــدد الكب إن هــذا الع
يعنــي أنهــا تتنافس مــن أجل خدمــة الوطن 
واملواطنــني أنهــا تتنافــس وتتســابق مــن 
أجــل تحقيــق أكــر مــا ميكــن مــن املكاســب 
ــذا  ــا وه ــا وإلغضائه ــية له ــة والسياس املادي
ــابقة  ــة الس ــارب االنتخابي ــه التج ــا أفرزت م
بعــد أن اتضــح أن الغايــة مــن املشــاركة 
ــن  ــدد م ــر ع ــوز يف أك ــات والف يف االنتخاب
ومجالــس  النــواب  مجلــس  يف  املقاعــد 
ــم الخدمــات  ــس لتقدي املحافظــات هــو لي
ــق الرخــاء  للشــعب العراقــي وليــس لتحقي
والرفــاه االجتامعــي وليــس للبنــاء واألعــامر 
والنهــوض بالبلــد والوصــول بــه اىل مصــاف 
الــدول املتطــورة وليــس لتطويــر الخدمــات 

خدمــات  وتطويــر  والتعليميــة  الصحيــة 
الرعايــة االجتامعيــة وليــس لتطويــر الزراعة 
التحتيــة  البنــى  ومشــاريع  والصناعــة 
ــرى  ــن األخ ــوض بامليادي ــس للنه ــد ولي للبل
السياســية والعلميــة والتعليميــة والثقافيــة 
ــل  ــام تفع ــة ك ــة والرياضي ــة واألدبي والفني
ذات  األخــرى  العــامل  دول  يف  األحــزاب 
األنظمــة الدميقراطيــة التــي تعلــن أحزابهــا 
ــا  ــات عــن برامجه ــي تشــارك يف االنتخاب الت
وتكــون  االنتخابــات  قبــل  االنتخابيــة 
تطبيقهــا  الشــعب عــى  أمــام  مســؤولة 
وليــس كــام تعلــن أحزابنــا يف العــراق عــن 
برامجهــا االنتخابيــة التــي لــو تــم تطبيــق 1 
باملئــة منهــا ألصبــح العــراق يف أفضــل حــال 
ــات  ــاءات ودعاي ــا مجــرد ادع ــن برامجه لك
منهــا  الغــرض  كاذبــة  ووعــود  انتخابيــة 
خــداع الشــعب العراقــي وتضليلــه والدليــل 
هــو مــا حــدث يف العــراق خــالل الســنوات 
 2006 أعــوام  انتخابــات  بعــد  املاضيــة 
ــايل  ــاد م ــار وفس ــراب ودم ــن خ و2010 م
وإداري ورسقــات كــرى ألمــوال الشــعب 
ــى  ــن حت ــروات الوط ــة وث ــارات الدول وعق
ــدان فســادا. ــر البل ــن أك ــح العــراق م أصب

 إن أهــداف األحزاب السياســية يف العراق 
ــدول  ــا يف ال هــي ليســت كأهــداف مثيالته
الدميقراطيــة التــي تســعى لخدمــة شــعوبها 
وبلدانهــا وتقديــم كل مــا مــن شــأنه الرقــي 
ببلدانهــا املتطــورة أصــالً وتقديــم خدمــات 
وتحقيــق  للمواطنــني  ومضافــة  جديــدة 
الرفــاه االجتامعــي وترشيــع قوانــني جديــدة 
للضــامن االجتامعــي والصحــي أو تطويرهــا 
وماليــاً  اقتصاديــاً  ببلدانهــا  واالرتقــاء 
ــل نســب  ــاً وتقلي ــاً وعلمي ــاً وزراعي وصناعي
البطالــة ، أهــداف أحــزاب العــراق الجديــد 
هــي الحصــول عــى الســلطة والنفــوذ أوالً 
ومــن خاللهــام تتــم الســيطرة عــى كل 
املهمــة  املناصــب  وكل  الدولــة  مفاصــل 
ــب  ــة مبوج ــكرية واألمني ــى العس ــا حت فيه
املحاصصــة الطائفيــة والحزبيــة وتســخر 
كل مــوارد الدولــة لخدمــة أشــخاص وفئــات 
ــم  و  ــم وأحزابه ــع كتله ــة م ــل معين وعوائ
ــة  ــرى لرق ــات الك ــم العملي ــم تت ــن ث م
املــال العــام ونهب ثــروات الوطن وتشــكيل 

إمراطوريــات اقتصاديــة  وماليــة لألحــزاب 
املتنفــذة وتأســيس رشكات ومعامــل خــرج 
ــيك ال يســتفيد  ــه ل ــس يف داخل ــراق ولي الع
الوطــن و املواطــن منهــا ورشاء عقــارات 
وفلــل وتهريــب أمــوال العــراق للخــارج 
أو رسقتهــا  الجــوار  منهــا دول  لتســتفيد 
ــي  ــة الت ــدول األجنبي ــوك ال ــا يف بن وإيداعه
تســتثمرها لفائدتهــا ولــن تكتفــي األحــزاب 
العراقيــة بذلــك بــل تســعى إليذاء الشــعب 
العراقــي  وإفقــاره وتجويعــه والعمــل عــى 
تفرقــة كلمتــه وإشــاعة الراعــات الطائفية 
وتدمــر  املتآخيــة  فئاتــه  بــني  والعرقيــة 
بنيــة املجتمــع ولحمتــه الوطنيــة وتســييس 
ــرتام  ــدم اح ــوىض وع ــاعة الف ــاء وإش القض
القانــون والنظــام وإشــاعة الظلــم والفســاد 
ــروح  ــب ال ــوبية وتغيي ــوبية واملنس واملحس
ــزب  ــة والح ــب روح الطائف ــة وتغلي الوطني
ــح الوطــن والتفريــط  عليهــا واإلرضار مبصال
ــعي  ــيادته والس ــرتام س ــدم اح ــه وع بروات
لتخلفــه وعــم االهتــامم مبصالــح املواطنــني، 
لهــذا نــرى تزايــد عــدد األحــزاب التــي تروم 
املقبلــة وهــذه  االنتخابــات  املشــاركة يف 
ليســت  األحــزاب  الكبــرة مــن  األعــداد 
العراقــي  للشــعب  الخدمــات  لتحقيــق 
ولتحســني مســتوى املعيشــة وإنقــاذ شــعب 
العــراق مــن املــآيس والكــوارث التــي حلــت 
والحيــاة  واألمــان  األمــن  وتحقيــق  بــه 
الكرميــة لشــعبه وليســت إلنقــاذ البلــد 
مــن الســقوط يف الهاويــة هــاوي التقســيم 
ترابــه  عــى وحــدة  والحفــاظ  الطائفــي 
ــا سياســيون  ــرط به ــي ف وعــى ســيادته الت
ــل  ــن أج ــم وال م ــدون قبله ــلون وفاس فاش
ــاظ  ــره والحف ــامرة وتطوي ــد واع ــاء البل بن
ــه وكرامــة شــعبه إمنــا لتحقيــق  عــى كرامت
مكاســب سياســية وشــخصية وفئويــة عــى 
ــاب  ــى حس ــعب وع ــاة الش ــاب معان حس
مصالــح الوطــن وإلكــامل مسلســل ســلفهم 
مــن السياســيني الفاشــلني والفاســدين يف  
إشــاعة الفســاد والرقــة والنهــب واإلثــراء 
عــى حســاب أالم الشــعب العراقــي وعــى 

ــا . ــن العلي ــح الوط ــاب مصال حس

سامي الزبيدي
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حق سيادة الفرد عى نفسهالتحرير من الداخل

ــطوة  ــن س ــا م ــف دول اوروب ــوات التحال ــر وق ــش االحم ــرر الجي ــني ح ح
ــة ، اعتمــدت  ــة الثاني ــاين يف الحــرب العاملي ــازي االمل ــش الن ــالالت الجي واحت
ــت  ــة مــن الداخــل ، ولعب ــر عــى املقاومــات الوطني يف اســرتاتيجيات التحري
ــرب ،  ــف الح ــل كل ــن وتقلي ــار الزم ــا يف اختص ــرا بالغ ــات تأث ــذه املقاوم ه
بانهاكهــا الجيــش الهتلــري مــن الداخــل ، فاصبــح لزامــا عليــه الحــرب عــى 
جبهتــني، االوىل واضحــة املعلــم والثانيــة شــبحية تظهــر وتــرب ممثلــة 
بقــوات االنصــار يف كل البلــدان التــي احتلهــا الجيــش االملــاين ، ولعبــت هــذه 
القــوات، فضــال عــن مقاومتهــا املســلحة ، دور ا اســرتاتيجيا مهــام يف العمــل 
كجهــاز اســتخبارات ورصــد ومعلومــات ســاعدت الحلفــاء حتــى عــى وضــع 
ــن  ــة ع ــل مامرســاتها الهمجي ــي مل تق ــة الت ــة النازي ــة لهزمي ــم الحربي خططه

ــا .. ــا يف بالدن ــي احتلته مامرســات الدواعــش يف املناطــق الت
ــوف  ــاك تســود صف ــر واالرتب ــن الذع ــة م ــة، ان حال ــول مصــادر موثوق تق
تنظيــم داعــش االرهــايب مبدينــة املوصــل بعــد قيــام مجهولــني برفــع العلــم 
العراقــي عــى مجــر عمــر بــن الخطــاب يف حــي الرمــوك – الجانــب االميــن ، 
وحــني حــاول احــد الدواعــش ازالــة العلــم ارداه قناص قتيــال برصاصــة واحدة، 
وأكــدت املصــادر قيــام تشــكيل نــواة أول مجموعــة مقاومــة مســلحة لداعــش 
وترفاتهــا يف املوصــل ، وهــذه املقاومــة املســلحة تتكــون مــن مجموعــة مــن 
الطــالب والضبــاط الســابقني ، يقــول احــد امللتحقــني باملقاومــة وهــو طالــب 
جامعــي »التحقــت مــع مجموعــة مــن الطــالب الجامعيــني وموظفــني ورجــال 
ــفت  ــل«، وكش ــب املوص ــم كتائ ــا اس ــا عليه ــعبية أطلقن ــب ش ــامل بكتائ أع
معلومــات ايضــا عــن ظهــور لخاليــا رسيــة نشــطة تقــاوم تنظيــم داعــش يف 
ــا املجاميــع يف إقليــم كردســتان، »لقــد  ــة املوصــل ، وقــال منســق خالي مدين
كانــوا عبــارة عــن مجاميــع صغــرة يف البدايــة لكنهــم االن يقومــون بعمليــات 
يوميــة«، موضحــا أنهــم »أصبحــوا أشــباحا تخيــف داعــش وتهددهــم يف 

املدينــة« .
وشــهدت املوصــل انواعــا شــعبية مختلفــة يف مقاومــة الدواعــش ، مــا ادى 
ــة  ــش الهمجي ــات الدواع ــر مامرس ــة ، وآخ ــاء وطلب ــني واطب ــدام محام اىل اع
ــدث  ــام ح ــة، ك ــة الوطني ــوات العراقي ــع الق ــاون م ــن يتع ــل م ــم بقت تفننه

ــا وتفجــرا. ــا وحرق ــا اعدموهــم غرق لســتة عــرش رجــال موصلي
االحتــالل  زوال صدمــة  بعــد  تتبلــور  التــي  املشــجعة  البــوادر  هــذه 
واالختــالل معــا ، يتوجــب عــى واضعــي اســرتاتيجية تحريــر املوصــل وغرهــا 
ــا ومّدهــا بعوامــل  ــا والتنســيق معه ــة، تنشــيطها ودعمه مــن املــدن العراقي
النمــو والتطــور ، فهــو الطريــق النهــاك الدواعــش مــن الداخــل أوال وخلــق 
ــدي  ــة يف التص ــه الوطني ــد روح ــه ويجس ــن مخاوف ــص م ــعبي يتخل ــو ش ج
لالرهــاب الداعــي ثانيــا ، واقامــة جســور عالقــة جديــدة بــني االهــايل 

ــا . ــرتك ثالث ــر املش ــة واملص ــة واملحب ــى الثق ــة ع ــة مبني ــوات العراقي والق
مــن الخطــا االســرتاتيجي النظــر اىل املقاومــات داخــل املــدن املحتلــة 
ــا تتحــرك عــى  ــة او يائســة او نتيجــة املصادفــة أو انه ــا اعــامال فردي بوصفه
وفــق ايــاد مــن الخــارج ، خــارج البــالد ، الننــا بذلــك نخــر فرصــة اختصــار 
ــة لحــرب تعتمــد عــى  ــل الخســائر املحتمل ــر هــذه املــدن وتقلي زمــن تحري

ــن الخــارج . ــر م التحري
ــد،  ــور ويتصاع ــو ويتبل ــش ينم ــا للدواع ــعبيا رافض ــا ش ــة ان مزاج الحقيق
ــر  ــا للتحري ــلحة طريق ــة املس ــامد املقاوم ــدود اعت ــل، اىل ح ــة املوص يف مدين
وهــو الطريــق الصحيــح والســليم ، ويتوجــب عــى قيــادة القــوات املشــرتكة 
ان التســقط هــذا العامــل االســرتاتيجي يف خططهــا لتحريــر املوصــل وغرهــا 
ــية  ــد السياس ــن العق ــص م ــش ، وان تتخل ــن الدواع ــة م ــا املحتل ــن مدنن م
ــع  ــل م ــة ، وان تتعام ــعبية االيجابي ــرة الش ــذه الظاه ــوص ه ــة بخص الخاطئ
ــا،  ــن خططه ــا وضم ــن قواته ــزءا م ــا ج ــل بكونه ــن الداخ ــة م ــوى املقاوم ق
والحقيقــة ان اســرتاتيجية مــن هــذا النــوع ســتفتح الطــرق واالبــواب لقواتنــا 
العراقيــة مــن دون الحاجــة اىل التدمــر ، فمقــاوم واحــد مــن الداخل يســتطيع 
ــة  ــر مــن حــرب مفتوحــة عــى جبه ــك الدواعــش اكــر بكث ان يشــغل ويرب

ــة ومرصــودة .. ــة ومعروف واحــدة معلوم

عــى  واحــد  فــرد  انتصــار  ســيكون 
ــه أجــدى  ــد صــواب رأي املجمــوع بتأكي
الفــرد  هــذا  انســجام  مــن  بكثــر 
ــة  ــرة عام ــى فك ــامع ع ــياقه لإلج وانس
مخالفــة لذلــك الــرأي وتحظــى باتفــاق 
الجميــع عليهــا. يحصــل هــذا حــني 
ــان  ــر بأمــان واطمئن ــة التعب ــاح حري تت
للفــرد واملجمــوع، وحــني يكــون الجــدل 

بــاآلراء، واآلراء فقــط، مــن دون االســتعانة بــأي شــكل آخــر مــن 
أشــكال القــوة التــي تفــرض رأيــاً ومتنــع مــا يخالفــه مــن التعبــر 
ــن  ــادر م ــوع ق ــة. املجم ــن الحري ــئ م ــدر متكاف ــن نفســه بق ع
حيــث هــو مجمــوع عــى صيانــة حقوقــه، بينــام الحــرص عــى 
حــق الفــرد يف حريتــه هــو تعزيــز لحريــة املجمــوع ولحقوقهــم 
ــك  ــكلة لذل ــارص املش ــوق العن ــات وحق ــة حري ــالل تنمي ــن خ م
ــن دون  ــة م ــة ومنيع ــة قوي ــاء جامع ــوع، وال تســتطيع بن املجم
أن يكــون كل عنــر فيهــا منيعــاً وقويــاً بحريتــه وبقدرتــه 
ــا  ــو م ــذا ه ــان. ه ــوح واطمئن ــه بوض ــن فرديت ــر ع ــى التعب ع
يجعــل التفاعــل إيجابيــاً بــني مــا يســميه جــون ميــل ســتيوارت 
)ســيادة اإلنســان عــى نفســه( وبــني )ســلطة املجتمــع(. املجتمــع 
بإمكاناتــه ومــا يتيحــه مــن ظــروف يكــون عــى وفــق هــذا بيئــة 
عمــل مناســبة لتنميــة حريــات وحقــوق الفــرد، وليــس مؤسســة 
ــا  ــوق أفراده ــات وحق ــر حري ــوى صه ــا س ــل له ــطة وال عم ناش
ــزو  ــه. يع ــوة املجتمــع ومتاســكه ومنعت ــام باســم ق ــط ع يف خلي
ســتيوارت تقــدم أوربــا إىل مقــدار مــا ســمحت بــه الثقافــة 
الفــرد، لحّقــه يف تكويــن  واملجتمعــات مــن تقــدم لفرديــة 
ــن  ــية م ــخصية. ال خش ــذه الش ــى ه ــيادته ع ــخصيته ويف س ش
هــذه الفرديــة، وال تحّســب مــن توّقــع طغيانهــا وانفالتهــا، كلــام 
رســخت وتعــززت قيــم التعبــر الحــر عــن الشــخصية وتفكرهــا 
وركنــت إىل الــرأي والبــوح بــه بــال تــردد أو خشــية. الطغيــان ال 
ينتجــه غــر القمــع والتفكــر يف الظــالم. التعبــر املطمــنئ والحــر 
عــن الــرأي مــن قبــل الفــرد هــو ليــس حــق الفــرد وحــده، كــام 
يؤكــد ســتيوارت، وإمنــا هــو حــق املجتمــع بشــكل أســاس، فبهــذه 
الحريــة يف التعبــر وباحــرتام شــخصية الفــرد مبواجهــة الجامعــة 
يضمــن املجتمــع تصويــب الخطــأ بحالــني؛ خطــأ الفــرد حــني يعــر 
ــون رأي  ــني يك ــائع ح ــأ الش ــب الخط ــئ، وتصوي ــن رأي خاط ع
الفــرد املعــرتض مقنعــاً. ال خشــية مــن الحريــة؛ الحريــة تضمــن 
فرصــاً مناســبة للتقويــم دامئــاً بينــام قمــع الــرأي يضيــع الكثــر 
منهــا ويحيــل الحيــاة إىل مســتنقع راكــد. ال خشــية حــني يكــون 
التفكــر واآلراء، مهــام كانــت صادمــة وغريبــة، تحــت الشــمس، 
ــواء  ــه يف اله ــره وقناعات ــار تفك ــن اختب ــرء م ــى امل ــني ال يخ ح
ــل  ــاً داخ ــر مكره ــم ويف التفك ــي يف التكت ــية ه ــق. الخش الطل
ســجون الــذات املغلقــة، فــكل فكــرة بعقــل بــرشي تجــد حتــام 
طريقهــا لعقــول أخــرى، ولعــل الجهــر بهــا بأمــان واطمئنــان هــو 
مــا يجعــل منهــا مفيــدة فيقتنــع مــن يقتنــع بهــا أو غــر صالحــة 
ــا. العمــل  ــا وتصويبه ــرد عليه ــك مناســبة ال ــاح ملــن ميل حــني يت
عــى تعزيــز شــخصية الفــرد هــو أهــم بكثــر مــن الحــرص الــذي 

ــه مــن أجــل املجمــوع. نبدي

عبدالزهرة زيك  عامر القييس
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تجنيد األطفال مبناطق رصاع الرشق األوسط

تعــرّف االمــم املتحــدة الطفــل املجنــد ألغــراض 
ــل  ــه أي طف ــروب ، بأن ــات والح ــال يف النزاع القت
يرتبــط بقــوة عســكرية أو بجامعــة عســكرية ، 
ــن  ــرشة م ــة ع ــن الثامن ــخص دون س ــو أي ش وه
ُمســتخَدماً  أو  مجّنــداً  كان  أو  يــزال  وال  العمــر 
ــكرية يف  ــة عس ــكرية أو جامع ــوة عس ــطة ق بواس
ــس  ــال ولي ــى ســبيل املث ــك ع ــا يف ذل ــة مب أي صف
الحــر األطفــال والغلــامن والفتيــات الذيــن يتــم 
أو  أو حاّملــني  أو طهــاة  اســتخدامهم محاربــني 
ــادئ  جواســيس أو ألغــراض جنســية. )املصــدر: مب
املنازعــات  يف  األطفــال  إرشاك  بشــأن  باريــس 

. املســلّحة )2007 

عمليات إرهابية

والعمليــات  والحــروب  الــراع  أجــواء  ويف 
ــة  ــات التكفري ــا الجامع ــوم به ــي تق ــة الت االرهابي
ــايب،  ــش االره ــم داع ــا تنظي ــة ويف مقدمته املتطرف
ــال  ــن األطف ــات اآلالف م ــوم مئ ــد الي ــه يوج فأن
ــلحة يف  ــات املس ــم يف النزاع ــم تجنيده ــن يت الذي
الــرشق االوســط خاصــة وحــول العــامل بصــورة 
ــالل  ــن خ ــا م ــرة لدين ــات املتوف ــة ، واملعلوم عام
التقاريــر االســتخبارية والصحفيــة ومــا يصــدر عــن 
وســائل االعــالم الداعشــية أن معظــم األطفــال 
إلخضاعهــم،  للــرب  تعرضــوا  قــد  املجنديــن 
واجبارهــم عــى االنضــامم اىل  الجامعــات املســلحة 
فيــام ينضــم آخــرون فــراراً مــن الفقــر أو مــن أجــل 
حاميــة مجتمعاتهــم أو انطالقــاً مــن شــعور برغبــة 

ــام . االنتق

ومــن الجديــر بالذكــر أن تجنيــد واســتخدام 
العمــر  مــن  عــرشة  الخامســة  دون  األطفــال 
ــب  ــور مبوج ــر محظ ــوداً أم ــم جن ــل بوصفه للعم
القانــون الــدويل اإلنســاين وطبقــاً للمعاهــدات 
واألعــراف، كــام يتــم تعريفــه بوصفــه جرميــة 
ــة.  ــة الدولي ــة الجنائي ــب املحكم ــن جان ــرب م ح
ــون حقــوق اإلنســان  ــن قان ــك يُعلِ وفضــالً عــن ذل
ســن الثامنــة عــرشة بوصفهــا الحــد القانــوين األدىن 
ــال يف  ــد والســتخدام األطف للعمــر بالنســبة للتجني
ــي  ــزاع الت ــة، وتضــاف أطــراف الن ــامل الحربي األع
ــد وتســتخِدم األطفــال بواســطة األمــني العــام  تجنِّ

ــنوياً . ــا س ــي يصدره ــار الت ــة الع يف قامئ

وقــد أظهــرت الكثــر مــن الصــور ومقاطــع 
الفيديــو قيــام تنظيــم داعــش االرهــايب بعمليــات 
ــارصه،  ــوف عن ــداث يف صف ــال واألح ــد األطف تجني
يســّمى  مــا  معســكرات  يف  تدريبهــم  يتــم  و 
“أشــبال الخالفــة” حيــث يقــوم التنظيــم بإخضــاع 
ــتخدام  ــم اس ــية وتعليمه ــات قاس ــال لتدريب األطف

الســالح مبختلــف أنواعــه ، اضافــة اىل اســتخدامهم  
للعمــل  كحاّملــني لنقــل الذخائــر أو املصابــني مــن 
ــتخدام  ــش باس ــوم داع ــام يق ــش ، ك ــارص داع عن
ــات  ــع املعلوم ــتطالع وجم ــراض االس ــال ألغ األطف
االســتخبارية عــن القطعــات العســكرية واالهــداف 
الحيويــة فضــال” عــن بــث االشــاعات واالخبــار 
ــني  ــات فهــن يعان ــا الفتي ــاس ، أم ــني الن ــة ب الكاذب
حالــة االســتضعاف بصــورة خاصــة وغالبــاً مــا 
ــية،  ــراض الجنس ــاء لألغ ــل كإم ــى العم ــَرن ع يُج
ــم  ــتخدام تنظي ــت اس ــد ثب ــك فق ــن ذل ــالً ع وفض
باألعــامل  للقيــام  األطفــال  االرهــايب  داعــش 
لــزرع  أو  كانتحاريــني  ذلــك  يف  مبــا  اإلرهابيــة 
العبــوات الناســفة ، ويجــر داعــش االطفــال عــى 
االلتحــاق بــدورات يف معســكرات اشــبال الخالفــة  

ــي : ــا ي ــم اىل م ــي تقس والت

1.دورة املعســكر الرشعــي ومدتهــا15 يومــاً، 
ــالة  ــوء والص ــة الوض ــل كيفي ــه الطف ــم خالل يتعل
ومــا هــي املحرمــات واملنكــرات ، ودروس تحفيــظ 
القــرآن الكريــم ، ومــن ال يعــرف القــراءة والكتابــة 
منهــم ، فيخضعــون لــدورات مضاعفــة تســّمى 

ــة” ، تقــام داخــل املعســكر . ــك األٌمي “فــ

2.دورة التدريــب العســكري ومّدتهــا ) شــهر 
وعــرشة أيــام( ، يتــّم خاللهــا تعليــم األطفــال فنــون 
ــات  ــادة املركب ــالح وقي ــع الس ــل م ــال والتعام القت
وتجهيــز العــدة والعتــاد للمقاتلــني ، وبعــد االنتهــاء 
ــال لجبهــات  مــن الدورتــني ، يتــم توزيــع االطف

ــداين . ــال حســب الوضــع املي القت

ــه منظمــة األمــم  ــر حديــث نرشت وكشــف تقري
املتحــدة أن مــا بــني 800 و900 طفــل خطفــوا، 
ــة املوصــل  ــم داعــش، مــن مدين عــى أيــدي تنظي
العراقيــة ، يف ســنة 2015 وحدهــا ، لتدريبهــم 
ــه  ــذي نرشت ــر، ال ــع التقري ــكريا ، وتاب ــا وعس ديني
ــب  ــة األمــم املتحــدة ملســاعدة العــراق ومكت بعث
مفــوض األمــم املتحــدة الســامي لحقــوق اإلنســان، 
أن عمليــة االختطــاف متــت يف حزيــران/ يونيــو 
ــني:  ــال إىل مجموعت ــيم األطف ــرى تقس 2015 ، وج
األوىل ، ألطفــال تــرتاوح أعامرهــم بــني خمــس 
و10 ســنوات ، ووضــع هــؤالء يف مخيــامت لتلقــي 
تكويــن دينــي ، واملجموعــة الثانيــة ، لألطفــال بــني 
ــد أصحابهــا إىل مخيــامت  الـــ10 و15 ســنة ، واقتي
تدريــب عســكرية ، يف معســكري العــزة والغــزالين 
جنــوب املوصــل ، وقــد ذكــر املرصــد العراقــي 
ــن  ــتة األوىل م ــهر الس ــان ، إن األش ــوق اإلنس لحق
ســنة 2015 شــهدت تنفيــذ 40 طفــال، مــام يســمى 
“اشــبال الخالفــة”، لعمليــات انتحاريــة يف العــراق. 
ــو يف  ــجيل فيدي ــارس / آذار تس ــوم 29 م ــرش ي ونُ

اإلنرتنــت يظهــر فيــه 
أطفــال  األوىل  للمــرة 
الخالفــة(  )أشــبال 
ينفــذون عمليــة إعــدام 
ــعة أرسى  ــة لتس جامعي
التنظيــم  اتهمهــم 
بأنهــم “روافــض” ، كــام 

ــل/ ــني 6 أبري ــة االثن ــاء األملاني ــة األنب ــرت وكال ذك
نيســان2015 أن تنظيــم “داعــش” خصــص أربعــة 
ــال  ــب األطف ــل لتدري ــة املوص ــكرات يف مدين معس
واملراهقــني عــى وســائل وطــرق الذبــح والتعذيــب 
الشــخصيات  الســتهداف  والنفــيس  الجســدي 
التــي هــدر دمهــا ورفضــت االنضــامم للتنظيــم 
للمواجهــة  االســتعداد  عــن  فضــال  املوصــل  يف 
العســكرية املرتقبــة مــع القــوات العراقيــة لتحريــر 

املدينــة” .

تحرير املوصل

ــي  ــل الت ــد املعاض ــان اح ــبق ف ــا س ــتنادا” مل اس
ــا  ــد قيامه ــة عن ــوات املســلحة العراقي ســتواجه الق
متييــز  صعوبــة  هــي  املوصــل  مدينــة  بتحريــر 
األطفــال املجنديــن مــن قبــل داعــش عــن ســواهم 
للمدينــة  االقتحــام  عمليــات  اثنــاء  خصوصــا” 
واالشــتباك مــع عنــارص التنظيــم ، كذلــك اثنــاء 
ــر  ــر بالذك ــن الجدي ــني ! وم ــكان املدني ــالء الس اخ
أن القانــون الــدويل اإلنســاين يلــزم جميــع أطــراف 
أو  القارصيــن  تجنيــد  عــن  باالمتنــاع  النــزاع 
اســتخدامهم للمشــاركة يف األعــامل العســكرية، 
ــادرة  ــم مبغ ــني والســامح له ــة املدني وضــامن حامي
عــن  النظــر  وبــرف   ، بأمــان  النــزاع  مناطــق 
كيفيــة تجنيــد األطفــال ، وعــن األدوار التــي تــوكَل 
إليهــم، فاألطفــال الجنــود هــم ضحايــا فيــام تــؤّدي 
مشــاركتهم يف الراعــات والحــروب إىل آثــار خطرة 
بالنســبة إىل صحتهــم الجســمية والنفســية. وغالبــاً 
ــم  ــروب األذى ومعظمه ــني ل ــون خاضع ــا يكون م
يواجهــون املــوت والقتــل والعنــف الجنــيس بــل إن 
كثــراً منهــم يُجــَرون عــى ارتــكاب هــذه املجــازر 
ــار ســيكولوجية  ــم يعــاين مــن آث لدرجــة أن بعضه
ــة  ــم فــإن عملي خطــرة يف األجــل الطويــل ومــن ث
إعــادة دمــج هــؤالء األطفــال باملجتمــع مــرة اخــرى 

ــد . ــغ التعقي ــراً بال ــل أم متث

العســكرية  الشــؤون  يف  خبــر   *

تيجية ا ســرت ال ا و

 عامد علو *
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ذكرى اللقاء .. عشق العراق بقطف الورود لُه

ــات  ــقطتها آه ــر أس ــجرة العم ــن ش ــة م ــة مهرتئ ــا ورق ــاوى معه ــام ، لتته ــاح األي ــا ري ــرى تطفئه ــمعة أخ ــي ش ــا ه ه

ومتاعــب الحيــاة .... يف مثــل هــذا اليــوم كان اللقــاء بينــي وبــني الــذي أغــواين بأنفــاس أزهــاره ، فلــم أعــد أقــوى عــى 

االفــالت مــن محبتــه ... مل تكــن البدايــة باســمة مفرحــة كلقــاء جميــع األحبــة عنــد بدايــة رحلــة هواهــم املجهولــة ، حيــث 

تحتضنهــا نســائم املــودة وعَبــق االحــالم الواعــدة .. بــل مــع رصخــة مدويــة مل يُســكنها ســوى َهدَهــدة أم حنــون صابــرة .. 

رمبــا كنــت قاســياً برختــي تلــك ، الرافضــة لهــذا اللقــاء ، لكنــي كنــت رصيحــاً بعــدم ائتــامين جانبــه وشــعوري رغــم عــدم 

أدرايك بعــد مبقــدرات الدهــر بجحــود ونفــور وغــدر ســيصيبني منــه يومــاً .. مــع ذلــك جعلــت منــه تــوأم للــروح وصديــق 

لــدود يل يف العيــش .. فــرت يف كل عــام مــن ذكــرى ذلــك اللقــاء أقطــف وردتــني ، واحــدة لــه واألخــرى يل ، حتــى شــب 

وكــُر وبلــغ مــن الجــامل أروعــه ومــن الفتنــة أبدعهــا .. لتتحــول رفقتنــا اىل عشــق تعجــز األلســن عــن الحديــث عنــه ، 
والكلــامت بوصفــه .. فقــد أصبــح عينــي التــي أرى فيهــا هــذا العــامل الفســيح بعــد أن غــدا شمســاً تتوهــج بــني نجومــه.. 
ــع  ــن وق ــع م ــوات جمي ــوب وَحَي ــه بقل ــه وايالم ــوع ، وتالعب ــني ضحــكات ودم ــه املســافرة ب ــي قســوته وتناقضات أخافتن
بهــواه ، حتــى جعلهــم يحلقــون بــني عــوامل األوهــام ، يطــرون بــني ُســحبها ، ثــم لرمــي بهــم مــن عليــاء ســامء الحقيقــة 
لقدرهــم الغامــض ، ُمشــتتني َمبهوريــن مــن هــول وفجاعــة املصــر .... قــد يســألني مــن تحجــر تفكــره وأصبحــت ذاكرتــه 
مجــرد أرقــام ُمبهمــة ال توجــد إال يف معاجــم التطــور .. أيهــام أكــر أنــت أم مــن تعشــق ؟ رغــم بــالدة الســؤال أجبــت 
مــع ابتســامة عريضــة تســتذكر ُمّحيــا الحبيــب ... قــد ال تصدقنــي أن قلــت حتــى أنــا ال أعــرف ، فهــو أكــر مــن أن يكــون 
جــزءاً منــي وأصغــر مــن أن أكــون جــزءاً منــه .. رمبــا هــو أكــر .. فعــى فســيح مســاحته تشــظت أوصــايل .. ومــن عــذب 
مياهــه ترطبــت عروقــي ، ومــن طــني أرضــه تّجلــد كيــاين ، ومــن بــرودة هوائــه تشــبثت بأهــداب الحيــاة .... ورمبــا يكــون 
ــا دفــئ  ــدوام ، فتشــعرين ببقاي ــه بقــالدة تالمــس صــدري عــى ال ــي ، املعلقــة صورت ــداً يف قلب أصغــر.. وهــو الحبيــس أب
حنينــه الــكاذب ..... يواصــل أســئلته املُملــة ... وهــل ال زلــت تعشــقه ، حتــى بعــد أن طــردك مــن بيتــه وجعلــك هامئــاً يف 

بــالد الصقيــع ، حائــراً يف عتمــة املســتقبل نادبــاً أيامــك الســالفة ؟ أجبتــه بعــد زفــرة عميقــة كأين أخــرج معهــا كل أحــزان 
الســنني.. هــذا شــأنه ، رمبــا مــّل عشــقي ، رمبــا كرهنــي ، رمبــا أتخــذ مــن آخريــن رفقــة وعشــاق لــه ... لكــن!!! أعقبتهــا 
ــرَد .... هــل أســتطيع أن أطــرده مــن كيــاين  ببضــع قطــرات دمــع ســقطن رغــامً عنــي ، مــا لبــن أن تحولــن اىل َحبــات بَ
املُبعــر ؟ هــل أقــدر أن أخرجــه مــن خريطــة أحالمــي الخائبــة عــى مــدى الزمــن ؟ هــل يســاعدين الحــظ يومــاً ألمتكــن مــن 
َمحــو صورتــه املُبهمــة مــن خيــايل الحائــر املنهــك؟ ببســاطة أقــول .. ال .. محــال أن  يحــدث مثــل هــذا رغــم نزيــف آالمــي.. 
ــل املُضحــى بتاريخــه ، هــذا العاشــق املهــووس  ــه ، والقتي ــذذ بعــذاب ُمحبي ــل املُتل ــك جوارحــي هــذا القات ســيظل يتمل
بالصــر والصمــود ، واملعشــوق حتــى النخــاع رغــم نكرانــه لعاشــقيه ، ذاك الــذي يف قامــوس األوجــاع ، وصفحــات النضــال 
ــا مــن كل عــام أقطــف وردتــني ،  ــاة يُدعــى .. عــراق .. وســأظل يف ذكــرى لقائن ــاع الحي ــرتاب ، وأهازيــج صن املعفــرة بال

واحــدة لــه واألخــرى يل .

بقلم / حامد خري الحيدر


