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حق الحياة واألمن والحرية يف الدستور العراقي
القايض زهري كاظم عبود

ضمــن أحــكام البــاب الثــاين مــن الدســتور أورد نصوصــا تؤكــد الحقــوق املدنيــة والسياســية ،
ونصــت املــادة (  ) 15منــه عــى أن لــكل فــرد الحــق يف الحيــاة واألمــن والحريــة  ،ثــم زاد النــص
التأكيــد عــى ال يجــوز أليــة ســلطة حرمــان أي فــرد مــن هــذه الحقــوق أو تقييدهــا إال بنــاء عــى
قانــون  ،أو بنــاء عــى صــدور قـرار مــن جهــة قضائيــة مختصــة .
هــذه النصــوص وان كانــت قواعــد عرفيــة ومســلامت مفرتضــة  ،إال أن النــص عليهــا يؤكــد
انســجام الدســتور مــع املعايــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان  ،فتشــر إىل أنهــا مــن الحقــوق
األساســية الدســتورية يف الترشيــع العراقــي  ،بوصفهــا تتميــز بالســمو والعلــو عــى جميــع
القوانــن األخــرى .
والنــص عــى حــق الحيــاة واألمــن والحريــة يكشــف عــن املكانــة واملنزلــة التــي ينظرهــا
املــرع للفــرد  ،وهــي مــن أســمى الحقــوق البرشيــة  ،ويرتتــب عــى االلتـزام بهــا توفــر جميــع
الطــرق والوســائل التــي تجعــل كل أنــواع التعســف والظلــم تتناقــض وتتنــاىف مــع هــذه املبــادئ،
وبالتــايل توفــر حقــا دســتوريا للفــرد ليــس فقــط يف حاميتــه والتمســك بحقوقــه  ،إمنــا يتعــدى
األمــر إىل إمكانيــة مقاضــاة ومحاســبة الســلطات  ،ونالحــظ أن أي خــرق او تهميــش ألي مــن
هــذه الحقــوق يعــرض الحاكــم والســلطة اىل االبتعــاد عــن تطبيقــات حقــوق اإلنســان  ،ويضعهــم
يف خانــة االتهــام  ،ويعرضهــم للمســؤولية  ،وبالتــايل يوفــر قاعــدة ثوريــة إلســقاطهم ومحاســبتهم
وطنيــا ودوليــا .
ويــأيت النــص عــى حــق اإلنســان يف الحيــاة ليــس ألنــه حقــا طبيعيــا يتمتــع بــه كل إنســان ،
إمنــا تصديــا ملــا تهــدره بعــض األنظمــة والحــكام للحيــاة البرشيــة تحــت شــتى األســبابواملزاعم،
ســواء كانــت عرقيــة أو دينيــة أو مذهبيــة أو فكريــة  ،مــا يســتوجب احاطــة هــذا الحــق
بالحاميــة واالحـرام  ،لــذا مل يجــوز الدســتور حرمــان الفــرد مــن حــق الحيــاة تعســفا  ، ،بالنظــر
لوجــود نصــوص عقابيــة تعاقــب الجنــاة بســلب حياتهــم مبوجــب أحــكام وقــرارات أخــذت
شــكلها القانــوين والقضــايئ التــام  ،ولكــون العـراق مــن بــن الــدول التــي تتمســك بتنفيــذ عقوبــة
اإلعــدام يف قانــون العقوبــات  ،ومناقشــة هــذه القضيــة ليــس يف هــذا املوجــز  ،فــأن الحرمــان
القانــوين يصبــح جــزءا مــن التقيــد بالقانــون الوطنــي  ،وانســجاما مــع الجملــة امللحقــة بحــق
الفــرد يف الحيــاة وهــي ( التقييــد والحرمــان وفقــا 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 القوانــن  ،وان تتوفــر للفــرد جميــع مــا يضمنــه القانــون لــه
مــن حقــوق أخــرى  ،ثــم يقــرن كل هــذا بصــدور املرســوم الجمهــوري للتنفيــذ  ،ومنــح الدســتور
رئيــس الجمهوريــة يف املــادة (  ) 73صالحيــة إصــدار العفــو الخــاص بتوصيــة مــن رئيــس مجلــس
الــوزراء  ،واســتثنت املــادة مــا يتعلــق بالحــق الشــخيص  ،وال يشــمل أيضــا املحكومــن نتيجــة
ارتكابهــم جرائــم دوليــة أو جرائــم اإلرهــاب والفســاد املــايل واإلداري  ،بينــا يصــدر العفــو
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 .
وهكــذا يؤكــد النــص الدســتوري إن حــق الفــرد يف الحيــاة واألمــن والحريــة مؤكــد الميكــن
حرمانــه أو تقييــده إال للســبب املذكــور يف كل األحــوال  ،ومــع كل هــذا فــان توفــرت ضامنــات
إنســانية لتعزيــز الكرامــة والســامة واألمــان تشــكل مكمــات للتمتــع بهــذا الحــق  ،وهــذه
الضامنــات واملكمــات تــرز يف الحريــة الشــخصية والخصوصيــة الشــخصية وحرمــة املســكن
واملســاواة أمــام القانــون  ،وعــدم جــواز مامرســة الحجــز أو تقييــد الحريــة دون أمــر قضــايئ ،
ومنــع كل أشــكال العنــف والتعســف يف األرسة واملدرســة واملجتمــع  ،وغريهــا مــن الحقــوق .
ومــع توفــر حــق الحيــاة ينبغــي ان يتوفــر أيضــا الحــق يف األمــن والحريــة  ،إذ ال قيمــة للحيــاة
دون الحريــة واألمــن  ،كــا ان عــدم توفــر الحريــة واألمــن يســلب مــن الفــرد القــدرة عــى
اإلبــداع ومامرســة الحيــاة يف أجــواء الســام العــادل  ،والتمتــع بحيــاة هانئــة وهادئــة وطبيعيــة
بعيــدا عــن الحــروب والتعنــت والظلــم والخشــية مــن األخــر  ،وبتوفــر أجــواء األمــن والحريــة
تتوفــر عنــارص الحيــاة الطبيعيــة والرفــاه االجتامعــي  ،وطريــق لتقليــل التفــاوت االجتامعــي
والطبقــي والقضــاء عــى الفقــر  ،ومنــو عالقــات صحيــة وايجابيــة بــن املكونــات ســعيا لتحقيــق
الغايــة األساســية يف الحيــاة املشــركة .
والن اإلنســان هــو الحجــر األســاس الــذي تشــتغل عليــه الحقــوق والحريــات يف الدســتور ،فــأن
كل مــا ورد ضمــن نصــوص الرشعــة الدوليــة  ،ينعكــس التزامــه إىل القانــون الوطنــي  ،ولعــل
تطويــر ذهنيــة مــن يعمــل أو يشــتغل يف التطبيــق العمــي لهــذه الحقــوق وفقــا ملــا نصــت
عليــه اللوائــح الدوليــة  ،ومــا اقــره العـراق مــن معاهــدات والتزامــات  ،يســتوجب عــى الجهــات
القضائيــة واألمنيــة املختصــة  ،أن تســعى لتبســيط وتحليــل مفاهيــم حقــوق اإلنســان  ،ومــا
نــص عليــه الدســتور العراقــي مــن حقــوق وواجبــات للفــرد  ،وان تســعى املؤسســة الرتبويــة
والتعليميــة إىل نــر ثقافــة حقــوق األنســان مقرتنــة بقيــم املحبــة والتســامح وترســيخ مفهــوم
املواطنــة بــن أبنــاء الجيــل الصاعــد كجــزء مــن تقويــم الشــخصية التــي ابتليــت بهــا أجيالنــا التــي
ســرحل .
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تضيــق املــدنُ كثــراً يف عينيــكَ أحيانــاً
ُ
وتصغــر  ..لكنهــا قــد تتسـ ُـع باملعنــى وتكــر
حتــى لكأنهــا تغــدو أوطان ـاً شاســعة ال حــدَّ
لها..مثــة أماكــن كثرية تتمــد ُد بجســدها َ
فوق
تشــغل
ُ
الخرائــط برتهــلٍ كســول وال تــكا ُد
مــن ذاكــر ِة الحضــو ِر حي ـزاً ُيذكــر لكــن مثــة
قبل
ـرأس َ
ـم خرائطهــا يف الـ ِ
أماكــن أخــرى ترسـ ُ
ـئت أم أبيــت
ـض في ـ ِه شـ َ
األرض وتظـ ُّـل تومـ ُ
تظــل
اب بعيــد لواحــ ٍة مســتحيلة ُّ
َ
مثــل رس ٍ
ِ
ِ
ـدوي أصيل..
أبــداً تنبـ ُ
ـض بالحيــاة يف ذاكــرة بـ ٍّ
أحـ ُ
ألكتب عن
ـتدرج قلمــي
ـاول اليــو َم أن أسـ َ
َ
املوصــلِ تحديــداً وعــن نرصهــا الــذي تــكا ُد
ـق القريــب  ..أريــدُ أن
ـوح يف األفـ ِ
بشــائر ُه تلـ ُ
ـي أكــر مــا
أكتـ َ
ـب فيهــا كالم ـاً يُشــبهها هـ َ
كالم آخــر فهــل ســتعينني لغتــي
ـبهُ
أي ٍ
يشـ ّ
عــى ذلــك ؟ هــا أنــا ذا أتوسـ ُـل أصابعــي يك
تطاوعنــي هــذه املــرة كــا طاوعتنــي مــن
قبــل مــع مدننــا التــي عــادت تِباعــاً إىل
ـأفلح يف ذلــك
أحضــانِ الوطــن فهــل تـراين سـ ُ
ً
ـش
ـض املــدن تُذكّــركَ عنــوة بعطـ ِ
أيضـاً ؟ بعـ ُ
الحن ـ ِن إليهــا حتــى وإن مل تكــن قــد رأيتهــا
مــن قبــل  ..هــي التــي تحيلــكَ إليهــا رغ ـاً
عنــك بســطو ِة حضورهــا اآلرس الــذي تظـ ُّـل
تســتأث ُر بــأرسار ِه مثــل متيمـ ٍة مقدســة  ،هــي
أم الربيعــن  ..الحدبــا ُء والفيحــا ُء والخـرا ُء
والبيضــاء َ ..
قــال عنهــا أحــدُ عشــاقها :
ٌ
أرض يحــ ُّن إليهــا َمــن يُفارقهــا  ..ويحمــدُ
َ
وأنــت تُ عــ ُن
َ
العيــش فيهــا َمــن يُدانيهــا
النظـ َر يف جــالِ املوصــل وهدوئهــا الســاحر
ُ
تســأل نفســكَ بِحــر ٍة وعجــب :
ســتظل
ُّ
هــل هــذه مدينــة حق ـاً أم وط ـ ٌن مص ّغــر؟
متكنــت هــذ ِه املدينــة أن تصهــ َر يف
ْ
كيــف
ٍ
واملذاهــب
األديــانِ
جميــع
واحــدة
ة
بوتقــ
ِ
َ
والطوائـ ِ
ـف والقوميــات كأنهــا جســدٌ واحــد ؟
ـ
والكنائ
ـ
املس
ـا
ـ
فيه
رص
ـس واملعابــدَ
ـاجدَ
َ
ســتب ُ
ِ
واملقامــات جنبــاً إىل جنــب .
واألرضحــة
وعــى املســتوى الشــخيص أعتــز كث ـراً أن
َيل مــع املوصــل حفريـ ٍ
ـق
ـات خالــدة مــن عبـ ِ
ـت آثارهــا بــإرصا ٍر عنيد
املــكان وســحر ِه نقشـ ْ
يف تالفيـ ِ
ـف الذاكــرة وال ميكــن لهــا أن تُ حــى
ـت فيهــا بضعــة سـ ٍ
ـنوات
أبــداً بعــد أن قضيـ ُ
أثنــاء خدمتــي العســكرية يف مخمــور
والحمدانيــة وبرطلــة والكويــر وغريهــا مــن
األماكــن  ،لكــن مبــاذا ستســعفكَ الذاكــرة
ـت تحـ ُ
ـف
ـاول بيـ ٍ
حق ـاً وأنـ َ
ـأس لذيــذ أن تصـ َ
مدينــة عصيــة عــى الوصـ ِ
ـف مثـ َـل املوصــل؟
حــروف اســمها
مدينــة يكفــي أن تتهجــى
َ
ِ
شــبابيك
تطــل عليــك فــوراً مــن
ُّ
حتــى
الذاكــر ِة بوجههــا البــاذخِ الجامل مثــل عذراءٍ
فاتنــة يزيدهــا الحيــا ُء جــاالً فـ َ
ـوق جاملهــا..
املوصـ ُـل هــذ ِه مــن أوائــلِ مدائــن األرض وال

تـز ُال حتــى اليــوم تســتأثر «بخـ ِ
ـاف ســواها»
ـق الط ـ ِن األول الــذي فَخ َرتــهُ يــدُ اإلل ـ ِه
بعبـ ِ
عــى هــذ ِه املعمــورة  ..ال تـز ُال تنـ ُر أرسارها
دروب العابريــن..
األزليــة بســخا ٍء نــاد ٍر يف
ِ
جنــت تربتهــا برائحــ ِة األنبيــا ِء
ْ
مدينــة ُع
وســح ِر التاريــخ وروعــ ِة الجغرافيــا  ..فيهــا
ترقــدُ منــذ فجــر البرشيــة أجســا ٌد طاهــرة
ألنبيــا ِء اللــه  :شــيت ويونــس وجرجيــس
ودانيــال  ،مبجــر ِد أن تطــأ قدمــاكَ تخومهــا
لتدخــل
َ
حتــى تُلــ ّو ُح إليــكَ مــن بعيــ ٍد
ـق التاريــخ..
أبوابهــا املواربــة أبــداً عــى عبـ ِ
ستســابقكَ هــي إليهــا وتقفــز نحــوكَ فــوراً
وهــي تحمـ ُـل بيدهــا ِد َ
الل قهوتها الســاخنة..
ســتذهلكَ نــرانُ كرمهــا التــي ال تنطفــئ
ِ
مضائــف عشــائرها الضاربــة
تحــت قــدو ِر
َ
عميقــاً يف الجــذور  ،سيســحركَ يف املوصــل
ـس خريـ ِر نهــر دجلــة العــذب «عاشــقها
همـ ُ
األزيل» الــذي يتهــادى بغن ـجٍ وســكونٍ نح ـ َو
ويداعــب
معشــوقته «املوصــل» ليغازلهــا
َ
برقـ ِة العاشــقني ضفتيهــا «خديهــا» الغافيــن
يفعــل ذلــك ألولِ مــرة
ُ
منــذ األزل وكأنــهُ
المــس جســدها حتــى
ي
أن
 ..لكنــهُ مبجــر ِد ُ
َ
يتحــدّ ب رسيع ـاً وينحنــي خج ـاً مــن ســح ِر
جاملهــا قبــل أن يندلـ َـق رسيع ـاً مــع ســح ِر
ِ
يلملــم
خفيــف الظــل
الغــروب كزائــ ٍر
ُ
خجلــهُ رسيع ـاً
ـام تحيــة
ـ
بس
ـا
ـ
عليه
ـي
ـ
ويلق
ٍ
ر ذلــك
َ
املســا ِء والــوداعِ مع ـاً !
وأنــت تب ـ ُ
كلــهُ ستسـ ُ
ـواب لــه :
ـأل نفســك ســؤاالً ال جـ َ
ـن هــذه املدين ـ ِة
ـ
عين
ـب
ـي يف مفاتـ ِ
وأنــا أقلّـ ُ
َّ
ٍ
ً
الســاحرة مــرة بعــد مــرة هــل ت ـراين رأيتهــا
حقـاً ؟ هــذ ِه هــي املوصــل املدينــة والتاريــخ
والجغرافيــا فــاذا عــن نرصهــا القريــب
الــذي تنتظــر ُه منــا وننتظــر ُه منهــا؟ قبــل
عامــن ونصــف تقريبـاً كان قــدَ ُر املوصــل أن
تقـ َـع أســر ًة بيـ ِد مغــولِ هــذا العــر الذيــن
ـت رؤوســهم حــدَّ القـ ِ
ـرف بــكل األوضــا ِر
ُع ّبئـ ْ
تســاقطت مــن
ْ
والذنــوب واألوســاخ التــي
ِ
قوافــلِ املـ ِ
ـرت
ـوت والخ ـراب والــدم التــي مـ ْ
يومـاً فــوق هــذ ِه األرض منــذ نشــأتها األوىل
وحتــى اليــوم َ ..
حدث كل ذلــك رسيعاً حينام
اقتحمــت ديارنــا تلــكَ الوحــوش البرشيــة
ْ
قدمــت مــن أقــى أعــاقِ الدهــور
ْ
التــي
وزحفــت
ْ
املــوت لــوا ًء لهــا
َ
ترفــع
وهــي
ُ
نحــو املــدن مدججــة بعقــولٍ مفخخــة بــكل
أوهــام التاريــخ والعقائ ـ ِد وأحقــا ِد العهــو ِد
الغابــرة مــن أجــل أن تعيدنــا مــن جديــ ٍد
تجــرأت
ْ
غيــاب العقــل واالرادة ..
لعصــو ِر
ِ
ُ
املوصــل
َ
تبتلــع
وحــوش الظــام هــذ ِه أن
َ
هــذ ِه املــرة بعــد أن ابتلعــت مدنــاً أخــرى
قبلهــا  ..كان ذلــك التنظيــم قــد بــدأ يبســط
نفــوذ ُه برسع ـ ٍة رسطانيــة بعــد أن وجــدَ لــهُ
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موئــا خصبـاً شــجعهم عــى التمــدد رسيعـاً
نحــو أماكــن أخــرى  ..هــل تُراكــم ســمعتم
ِ
بلصــوص التاريــخ ؟ هــل قرأتــم
مــن قبــل
عــن مــزوري الجغرافيــا ؟ هــذا مــا حــدث
بالفعــل حينــا تجــرأ هــذا التنظيــم الدمــوي
ٍ
وبــكل
صلــف ووقاحــة أن يأخــذ التاريــخَ
معــهُ رهينــة ويجــر ُه عنــو ًة نحــو صحرائــ ِه
القاحلــة التــي ال حــدو َد التســاعها ثــم بــدأ
بإعــاد ِة كتاب ـ ِة تاري ـخٍ غريــب قذفــهُ مبهان ـ ٍة
فــوق خرائــط جغرافي ـ ٍة أكــر غرابــة َر َســمها
بيــد ِه وفــق هــواه أو لعلــهُ ألحـ َـق جغرافيــا
الوهــم التــي كان يخفيهــا يف كهـ ٍ
ـوف مظلمــة
داخــل رأســ ِه إىل ذلــك التاريــخ املــروق
ـب العــاملَ كلــهُ بعــد ذلــك أال
ثــم بــدأ يطالـ ُ
ِ
ِ
بســلطة املــوت والــدم
يــرى إال مــا يـرا ُه هــو ُ
التــي كان يطمـ ُـع أن يبتلـ َـع بهــا العــامل كلــه..
الكوابيــس قصــ ٌر دامئــاً فــكان
ِ
لكــ َّن عمــ َر
ٍ
ـوم عــن
البــدَّ مــن صحــوة تنفـ ُ
ـض َرمــدَ النـ ِ
ـت ســاعة االنعتــاق وأرشقت
العيــون  ..إذ د ّقـ ْ
ُ
جيــوش التحريــر
شــمس جديــدة وبــدأت
ٌ
ـحق تلــك الوحــوش
زحفهــا األســطوري لتسـ َ
األرض مــا علـ َـق بهــا مــن أدرانهــم
وتطه ـ َر َ
ولــن يطـ َ
ـت حتــى تكــر املوصـ ُـل
ـول الوقـ ُ
كل قيودهــا لتعــو َد مــن جديــد إىل أحضــانِ
الوطــن كــا عــادت قبلهــا مــدنُ كثــرة ..
ر عاليـاً  ،مثــة
اس النـ ِ
وحينهــا ســنقر ُع أجـر َ
عالقــة وطيــدة رمبــا ال تخلــو مــن الغرابــ ِة
ِ
بعــض
أيضــاً بــن بعــض األماكــن وبــن
تندلــع
الحــروب املصرييــة الكــرى التــي
ِ
ُ
ـرب مثــا َر نرصهــا عــى
فيهــا ..أحيانـاً تقطـ ُ
ـف حـ ٌ

ِ
ـب تلــك املدينــة بســخا ٍء
أرض مدين ـ ٍة مــا فتهـ ُ
ـف قيمــة ذلك
نــاد ٍر خصيصتهــا املتفــردة لتضاعـ َ
النــر إىل الحــدِّ الــذي يطغــى عــى أســم تلــك
املدينــة ويغــدو أكــر منهــا لكــن رمبــا يحــدث
ـرب هــذه املــرة
العكــس أيضـاً حينــا متنـ ُ
ـح الحـ ُ
ر ويظـ ّـل
ـ
الن
ـى
ـ
ن
ي
خصيصتهــا ملدين ـ ٍة مــا  ..ف ُ
ُ
أســم املدينــ ِة عالقــاً يف الذاكــرة إىل األبــد ..
ُ
لكنــي أكا ُد أجــزم أن االحتاملــن ميكــ ُن أن
يحدثــا مع ـاً يف معركــة تحريــر املوصــل لدرج ـ ٍة
لــن يعــود بوســعنا أن نعــرف حقـاً َمــن وهــب
بســخا ٍء تلــك الخصيصــة لِمــن ؟ ورمبــا لــن
ـرف بعــدَ ذلــكَ أيض ـاً هــل ســتكربُ املوصـ ُـل
نعـ َ
ر أكــر
ـ
الن
رب
ـيك
ـ
س
أم
ـب
ـ
القري
ـا
ـ
بنرصه
أكــر
ُ
ُ
باملوصــل ؟
3

هل بدأ العد التنازيل للدميوقراطية يف العراق؟
بينــا تحتــدم املعــارك يف املوصــل
لتحريرهــا مــن عصابــات «تنظيــم الدولــة»،
مســببة تزايــداً رسيعـاً يف أعــداد املرشديــن ،
وتتواصــل األزمــة الحكوميــة مــن دون حــل
يف األفــق  ،متكنــت قــوى التشــدد اإلســامي
يف الربملــان مــن متريــر قانــون خــايف
يضطهــد رشائــح دينيــة وثقافيــة واســعة يف
املجتمــع العراقــي .
وعــى رغــم أن الربملــان مل يســتعجل ســن
القوانــن يومـاً  ،فقــد بقــي قانــون األحـزاب
عــى رفوفــه ســنني عــدة قبــل صــدوره  ،وما
زال قانــون النفــط والغــاز عــى الــرف عــى
رغــم مــرور عــر ســنوات عــى إرســاله
إىل الربملــان  ،ومل يُجِ ــز الربملــان حتــى
قانــون املوازنــة لعــام  2014عــى رغــم أن
الدســتور نــص يف املــادة  57عــى عــدم
انفضــاض الربملــان مــن دون إقـرار املوازنــة،
وبقيــت الدولــة تعمــل مــن دون موازنــة
عام ـاً كام ـاً .
القوانــن الوحيــدة التــي متــرر بســهولة
ومــن دون اعــراض يذكــر هــي قوانــن
امتيــازات أعضــاء الربملــان وحقوقهــم
التقاعديــة .
لكــن قانــون حظــر انتــاج وبيــع واســترياد
املرشوبــات الكحوليــة ،التــي يضطلــع
بإنتاجهــا واســتريادها املســيحيون حــراً،
قــد أُعــد وأُقــر بهــدوء ورسعــة الفتــة حتــى
أن نوابــاً كثرييــن مل ينتبهــوا إىل فقــرة
الحظــر التــي أضيفــت يف اللحظــات األخــرة
عــى مــروع قانــون الخدمــات  ،الــذي
كان يتضمــن أصــاً فــرض الرضائــب عــى
املرشوبــات الكحوليــة مــن أجــل تنظيــم
هــذه التجــارة وتعزيــز مــوارد الدولــة،
ومــا كان القانــون ليمــر لــوال تواطــؤ رئيــس
الربملــان  ،ســليم الجبــوري  ،وتقاعــس
النــواب عــن أداء واجبهــم يف متابعــة
القوانــن والحــرص عــى مصالــح ناخبيهــم .
يتوهــم البعــض بــأن التوقيــت خاطــئ،
لقــد كان مناســباً جــداً للمتشــددين ،س ـ ّنة
وشــيعة  ،ألن البلــد كلــه منشــغل بالحــرب
عــى اإلرهــاب واحتــاالت مــا قــد يحصــل

للمدنيــن أثنــاء تحريــر املوصــل  ،وهــذا
االنشــغال يســمح بتمريــر أي قانــون خــايف
إذ ســتكون االحتجاجــات عليــه يف حدهــا
األدىن  ،ال ي ُهــم املتشــددين إن كان القانــون
مخالف ـاً للدســتور  ،وفــق املــادة  ، 2التــي
تنــص عــى عــدم إقـرار أي قانــون يتعــارض
مــع مبــادئ الدميوقراطيــة  ،أو حقــوق
اإلنســان أو حقــوق األقليــات  ،وليــس
مهـاً أنــه يؤثــر عــى موقــع العـراق كدولــة
دميوقراطيــة متنوعــة الســكان وذات قيمــة
آثاريــة وســياحية عامليــة  ،األهــم بالنســبة
إىل املتشــددين هــو فــرض أهوائهــم
وإذالل خصومهــم يك يذعنــوا «صاغريــن»
لقوانينهــم وتفسـراتهم للنصــوص الدينيــة،
ال وجــود لدولــة املواطنــة العرصيــة
الدميوقراطيــة يف عقيدتهــم ألن هدفهــم
هــو إقامــة دولــة تخضــع لســلطانهم وتــدار
وفــق القوانــن التــي تــروق لهــم .
مل تُ ِعــر حركــة طالبــان اهتاممــاً للــرأي
العاملــي عندمــا قــررت إزالــة متاثيــل بــوذا
التــي اعتربتهــا مخالفــة للرشيعة اإلســامية،
بــل أعــدت عدتهــا ومدافعهــا وه َّبــت إىل
جبــال باميــان النائيــة واقتلعــت التامثيــل
القامئــة هنــاك منــذ  2500عــام مــن
جذورهــا  ،ومل يهتــم «داعــش» لالســتنكار
والشــجب العامليــن عنــد ســبيه النســاء
اإليزيديــات وبيعهــن يف أســواق النخاســة
أو إذاللــه املســيحيني ومصادرتــه أمالكهــم
يف املوصــل  ،بــل أقــدم ونفــذ مــا يف عقــول
قادتــه مــن ُعقَــد وضغائــن  ،ومل تهتــم
«بوكــو حـرام» لالحتجاجــات العامليــة حــول
أفعالهــا الشــنيعة بحــق النســاء ومخالفيهــا
ألنهــا موقنــة أنهــا تطبــق قوانــن مقدســة ال
تقبــل الجــدل .
ال مــكان لآلخــر يف نظــر املتشــددين ،
وعــى النــاس جميعــاً أن يطيعوهــم يك
يأمنــوا عــى أرواحهــم وممتلكاتهــم .
يبــدو أن العــراق يســر يف هــذا
االتجــاه .فــا ي ُهــم «نــواب الشــعب» أن
تُلغــى حقــوق اآلخريــن مــن مســيحيني
وإيزيديــن وصابئــة ومســلمني يعيشــون
عرصهــم وشــبان يحبــون الحيــاة  ،أو تقطع
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حميد الكفايئ

أرزا ُقهــم ويتغــر
ُ
منــط حياتِهــم ،
فهــؤالء ليســت
لهــم حقــوق
وفــق النصــوص
التــي يؤمــن
بهــا املتزمتــون
وينســبونها إىل الديــن  ،ينــى
املتطرفــون أن أفكارهــم وأهواءهــم
تتعــارض مــع األســس التــي تقــوم عليهــا
الحيــاة العرصيــة لذلــك فهــي غــر قابلــة
للبقــاء  ،وأن املجتمــع الــدويل القائــم عــى
القانــون والحريــات والتســامح  ،أقــوى
منهــم وسيكتســحهم بطــرق شــتى منهــا
الحصــار أو املقاطعــة أو القــوة العســكرية
كــا حصــل مــع طالبــان ويحصــل مــع
داعــش حاليــاً .
محــاوالت إلغــاء التعدديــة يف العــراق
مل تنجــح عــر العصــور  ،بــل بقــي الع ـراق
بلــد التنــوع القومــي والدينــي والثقــايف.
والتعدديــة هــي إحــدى الصفــات املتأصلــة
يف املجتمعــات املعــارصة  ،إىل جانــب رفــض
االضطهــاد والســعي نحــو العدالــة ،مل يعــد
ممكنـاً فــرض ديــن أو مذهــب أو أي فكــرة
فلســفية أو دينيــة عــى املجتمــع مــن
دون مامرســة القمــع واالضطهــاد وهــذا
مــا ترفضــه املجتمعــات الحديثــة وتتوحــد
يف محاربتــه  ،ولإلنصــاف يجــب القــول
إن متدينــن ورجــال ديــن كثرييــن يف
العـراق يؤمنــون بالدميوقراطيــة والحريــات
الشــخصية  ،وقــد عــروا عــن رفضهــم
لترشيــع هــذا القانــون علنــاً .
إن متريــر القانــون املذكــور يهــدف إىل
إلغــاء التعدديــة يف املجتمــع العراقــي
وفــرض رأي فئــة معينــة عــى باقــي النــاس
بالقــوة  ،وســيحتاج تطبيقــه إىل تســخري
أجهــزة الدولة ملالحقــة املخالفــن وإحالتهم
إىل املحاكــم وإشــغالها بقضايــا شــخصية ،
بــدالً مــن مكافحــة الجرائــم الحقيقيــة مــن
إرهــاب ورسقــة وفســاد وخطــف وابتــزاز
وتهريــب وكلهــا منتــرة يف العــراق .
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وإىل جانــب كــون القانــون يجـ ِّرد الدولة
مــن مــورد مهــم  ،ويضعــف الحركــة
الســياحية يف بلــد يضــم أهــم املواقــع
األثريــة العامليــة  ،مــن الجنائــن املعلقــة،
إحــدى عجائــب الدنيــا الســبع  ،إىل آثــار
بابــل وأوروك وأور وكيــش وآشــور ونُ َّفــر
والحــر  ،إىل املعابد والكنائس واملســاجد
واملراقــد واملواقــع األثريــة القامئــة منــذ
آالف الســنني  ،فإنــه يضطهــد املســيحيني
الذيــن يعملــون يف تجــارة املرشوبــات
وبيعهــا منــذ القــدم  ،ألنهــم الوحيــدون
املرخــص لهــم قانونــاً العمــل يف هــذا
املجــال  ،ممثلــو املســيحيني يف مؤسســات
الدولــة والربملــان  ،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
وتلغيــه كلي ـاً ألنهــا تؤمــن بأنهــا وحدهــا
متتلــك الحقيقــة وحــق تفســر النصــوص
الدينيــة  ،ويكمــن الخطــر األكــر يف أنهــا
مســتعدة لفــرض أهوائهــا بقــوة الســاح .
لــو كان املســيحيون  ،وعددهــم يتجاوز
املليــون  ،والعلامنيــون  ،وعددهــم
باملاليــن  ،ميتلكــون ميليشــيات تدافــع
شع مثــل هــذا القانــون
عنهــم ملــا ُ ِّ
الــذي يحتقرهــم ويضطهدهــم ويدمرهــم
اقتصاديــاً ومعنويــاً .
ترشيــع هــذا القانــون هــو بدايــة
الحــرب عــى أهــم أســس النظــام
الدميوقراطــي وهــو الحريــات العامــة،
وهــو أيضــاً حــرب عــى املســيحيني
والصابئــة واإليزيديــن واملســلمني
العلامنيــن وكل الذيــن يؤمنــون بدولــة
دميوقراطيــة متصالحــة وهــم غالبيــة
الســكان  ،إن مل يتوحــد هــؤالء ويتخــذوا
مــا يلــزم للحفــاظ عــى حقوقهــم واإلبقــاء
عــى التنــوع يف العــراق فــإن حريتهــم
وكرامتهــم وأمنــاط حياتهــم مهــددة ،
نظــام الغالبيــة الفئويــة الحــايل يضطهــد
الغالبيــة الســكانية ويخالــف املبــادئ
األساســية للعدالــة والدميوقراطيــة ،ومــن
الــروري مغادرتــه قبــل فــوات األوان .

قرارات مجلس النواب بني استكامل الدولة املدنية
وبني رضورة إلغاء خطاب التشدد األحادي الظالمي

د .تيسري اآللويس*

أصــدر مجلــس النــواب العراقــي ترشيعــا جديــدا يضــاف إىل جملــة
ق ـرارات ســابقة يف تأكيــده التوجــه نحــو فــرض آليــات مــا يســمى
(الدولــة الدينيــة) بذريعــة العــودة إىل اح ـرام الديــن كــا يدعــي
ورود ذلــك يف الدســتور عــى وفــق تأويلــه … وتنــاىس أعضــاء
املجلــس أن العـراق دولــة تعدديــة  ،غنيــة التنــوع بأطيــاف مجتمعها
مــن املســيحيني واألزيديــن واملندائيــن ومــن مجموعــة غــر قليلــة
مــن أتبــاع ديانــات ومذاهــب مختلفــة أخــرى  ،فضــا عــن توجــه إىل منطــق فــرض تصــور
أحــادي يوغــل يف التشــدد والتطــرف للفقــه اإلســامي وفرضــه عــى بنــى مؤسســات الدولــة
التــي يُفــرض أن تُينــى عــى أســس قوانــن مدنيــة تحــرم التعدديــة والتنــوع …
إنّ هــذه التوجهــات والقـرارات التــي تخضــع اليــوم لزعامــات حــركات طائفية سياســية ال
متثــل الديــن بقــدر مــا تجســد ومتثــل املفســدين ممــن باتــوا يتحكمــون مبؤسســات الدولــة
ـم فــإن قـراراً كهــذا
ويســترشي وجودهــم يف جســم املجتمــع بوصفــه وبــا ًء خطـراً  ،ومــن ثـ ّ
يرتاجــع مبســرة الخيــار الشــعبي مــن خيــار الدولــة املدنيــة واالنتــاء إىل العــر وقيمــه
إىل فــرض األحاديــة والتشــدد وآليــات دولــة طائفيــة يجرتونهــا مــن الجهــل والتخلــف يف
القــرون املظلمــة …
إنّ هــذا يدعونــا جميعــاً يف الحركــة الحقوقيــة الوطنيــة العراقيــة واألمميــة إىل أنْ
نديــن هــذا التوجــه املــريض الــكاريث  ،الــذي نعــده تطــاوال واســتباحة للمواطــن وحقوقــه
األســاس وحرياتــه العامــة والخاصــة  ..ويدعونــا إىل أنْ نطالــب املحكمــة االتحاديــة بتحمــل
مســؤولياتها وذلــك بــر ّد (الترشيــع) لتعديلــه عــى وفــق مــا تنــص عليــه قوانــن حقــوق
اإلنســان العامليــة واملحليــة ،ومبــا يحــرم التعدديــة والتنــوع يف الع ـراق ومبــا يعــود ليؤكــد
ســامة التوجهــات االســراتيجية ومنهــا أيضــا  ،طابــع كفالــة االســتثامرات االقتصاديــة
وتحديــداً هنــا االســتثامر األجنبــي واســتقرار القوانــن 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
األطيــاف مــا يدعــم ثقتهــا بوجودهــا يف وطنهــا وليــس وجودهــا بحــال اســتضافة عــى
موائــد املتشــددين الظالميــن وفلســفتهم القمعيــة العدوانيــة لــكل قيــم األنســنة والســلوك
يف وجودنــا املعــارص ..
كــا ينبغــي التذكــر بســامة األداء  ،فمجلــس النــواب مــازال يصــدر ق ـرارات يف قضايــا
ينبغــي وجــود مجلــس االتحــاد فيهــا إذ مجلــس النــواب ليــس ســوى أحــد ركنــي الهيــأة
الترشيعيــة التــي منعــوا إكــال تركيبتهــا طــوال الــدورات املاضيــة كــا أنهــم ميارســون
العمــل حتــى مــن دون النظــر آلليــات مــن قبيــل اكتــال النصــاب القانــوين أو ســامة
مطابقــة مــا يصــدر مــع خيــار الشــعب ودســتوره ..
ونحــن اليــوم نخــوض معركــة مــع قــوى العنــف واإلرهــاب بــكل تنويعاتهــا فإننــا نخــوض
معركــة جمــع الكلمــة وتوحيدهــا حــول خطــاب التنويــر بقــوة ميكنهــا أن تتصــدى لقــوى
الظــام والتخلــف وخطابهــا الطائفــي الســيايس املــريض ..
إن عــدم االكتفــاء باإلدانــة تتطلــب نشــاطا عمليــا ملموســا لقــوى الحركــة الحقوقيــة
والدميوقراطيــة يك تفــرض عــى مســار البــاد مبــا يخــدم الشــعب وتطلعاتــه وخياراتــه الحــرة
يف االنتــاء للعــر ومنطقــه ومنــع العــودة بنــا إىل حضائــر القــرون الوســطى وظالميتهــا .

* رئيس املرصد السومري لحقوق اإلنسان  /هولندا
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احرتام حقوق االنسان واجب الدولة واملجتمع
ان قامئــة حقــوق االنســان طويلــة
بقــدر تعلقهــا باالفــراد ،ويف الحقيقــة
فــان منظومــة حقــوق االنســان  ،التــي
تجســدها االتفاقــات والعهــود الدوليــة
التســعة املعروفــة  ،تتمحــور حــول
حقــوق املواطــن الفــرد  ،وهــذه هــي
املقاربــة االفضــل ألن حقــوق الجامعــة
تحصيــل حاصــل لحقــوق افرادهــا ،
وان مجــال انتهــاك حقــوق الجامعــات
يضيــق اذا كانــت حقوق االفـراد مؤمنة،
رغــم ذلــك فهنــاك رضورة لتأمــن
حقــوق الجامعــات بغــض النظــر عــن
الحقــوق الفرديــة ،كحقــوق االقليــات
القوميــة او الدينيــة او الثقافيــة مــن
اجــل حاميــة تراثهــا الثقــايف وطقوســها
وعباداتهــا ،وغــر ذلــك مــا يهــدده
«طغيــان» االكرثيــة العدديــة  ،بغــض
النظــر عن طبيعــة السياســة الحكومية،
وهــذا مــا يجعــل حاميــة التنــوع االثني
والدينــي والثقــايف مســؤولية قانونيــة
للدولــة ،وكذلــك حاميــة حقــوق
النســاء واالطفــال وتجريــم التمييــز
ضدهــم ومــا شــاكل ذلــك مــن حقــوق
«جامعيــة» .
وهنــا لدينــا يف العــراق تحــد كبــر،
فحتــى قبــل الجرائــم املشــينة التــي
ارتكبهــا تنظيــم “داعــش” االرهــايب
بحــق االقليــات االيزيديــة واملســيحية
وغريهــا  ،وهــي جرائــم ضــد االنســانية
وترقــى ان تكــون جرائــم ابــادة وفــق
املعايــر القانونيــة الدوليــة  ،كانــت
هنــاك ضغوطــات هائلــة عــى هــذه
الجامعــات العراقيــة االصيلــة  ،بعضهــا
يعــود اىل احــداث تاريخيــة  ،وبعضهــا
اآلخــر حديــث العهــد  ،كان قــد تفاقــم
يف ظــل ســلطة البعــث ومحاولــة
“تعريــب” املجتمــع العراقــي  ،واجبــار
املواطنــن العراقيــن مــن مختلــف
الخلفيــات القوميــة والدينيــة عــى
االنتظــام بحــزب عــرويب يدّ عــي النقــاء
القومــي دون اعتبــار لخصوصياتهــم ،يف
محاولــة لصهرهــم بالـ”مكـ ّون” االكــر .

امــا بعــد عــام التغيــر ،2003
وبالرغــم مــن الضامنــات الدســتورية
الجديــدة للعراقيــن فــان ضغوطــات
الواقــع الــذي اســفر عنــه ســقوط
الدكتاتوريــة كانــت هائلــة وعص ّيبــة
عــى العراقيــن مــن خلفيــات مختلفــة،
خاصــة يف ظــل انهيــار (او حـ ّـل) اجهــزة
تطبيــق القانــون (دون الخــوض حاليــا
يف اســتخداماتها القمعيــة مــن قبــل
النظــام الســابق)  ،وكذلــك ضعــف
البدائــل  ،او عــدم اهليتهــا ونقــص
تدريبهــا ،وتفاقــم الهجــات االرهابيــة
التــي اســتهدفت التنــوع املجتمعــي
باالســاس ،والشــك فــان التقوقــع ضمــن
حــدود االنتــاءات الفرعيــة ينعــش
التطــرف واملتطرفــن والشــعبويني
املعتاشــن عــى آالم ومخــاوف االقليــة
او الطائفــة ،فيتســيدون مــرح
السياســة والســلطة باســمها ،ويقيمــون
مــن خاللهــا شــبكة مصالــح اقتصاديــة
ووجاهيــة تنــأى بهــم عــن املصالــح
الحقيقيــة املرشوعــة لقاعدتهــم
االجتامعيــة او ملنتخبيهــم الذيــن
يشــعرون بالتهديــد  ،او يعانــون
مصاعــب الحفــاظ عــى وجودهــم
الثقــايف او الدينــي او القومــي وغــر
ذلــك .
االنصهار االيجايب
البــد مــن االشــارة اىل ان “انصهــار”
الجامعــات االثنيــة والدينيــة والطائفيــة
املتنوعــة باملجتمــع االكــر عــى اســاس
املواطنــة واالنتــاء الوطنــي الــذي
يحــرم الهويــات الفرعيــة  ،هــو عمــل
ايجــايب ومطلــوب  ،امــا “اإلنصهــار”
التعســفي عــى اســاس انتــزاع
االنتــاءات الطبيعيــة قــرا  ،ســواء
بقــوة القمــع او بقــوة االغـراءات  ،فهــو
عمــل مــدان يناقــض الحقوق االساســية
للمواطــن ،ويف الوقــت الــذي يــؤدي
االنصهــار االيجــايب اىل متاســك املجتمــع
والدولــة  ،نتيجــة للشــعور باملســاواة
والرشاكــة بــن ابنــاء الوطــن الواحــد،
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فــان االنصهــار
القائــم عــى
ا لتعســف
و ا ال قحــا م
واالغ ـراء املادي
و ا لســلطو ي
و ا لتضييــق
والتهجــر والحرمــان ومصــادرة
االمــاك والتمييــز امــام القانــون،
واحتــكار الوظائــف والســلطات ،
فهــو فضــا عــن كونــه انتهــاكاً فاضح ـاً
للعدالــة  ،يــؤدي بالنتيجــة اىل تفــكك
اوارص املجتمــع  ،واضعــاف الدولــة،
وتســهيل اخــراق الســيادة  ،وتراجــع
االنتــاء الوطنــي  ،وبــروز مشــاعر
االنتــاءات الفرعيــة والتم ّيــز الســلبي،
وهــو مــا يقــود بالنهايــة اىل االنكــاش
واالغــراب والتقوقــع وشــيطنة ابنــاء
الوطــن اآلخريــن املختلفــن يف الديــن
او الطائفــة او العــرق .
وبالطبــع التــزال تجربــة العــراق
الحديثــة يف التمييــز الحــزيب واالثنــي
والطائفــي حيــة يف الذاكــرة ،حيــث
احتكــرت املؤسســات واملناصــب
االمنيــة والعســكرية وعــدد كبــر مــن
الكليــات والبعثــات الدراســية وغــر
ذلــك  ،للحزبيــن مــن قــادة “البعــث”
وكــوادره واصحــاب الوســاطات مــع
الســلطة القامئــة حينهــا  ،وان االختبــار
الحقيقــي لع ـراق مابعــد العــام 2003
يف الســعى الجــاد للتخلــص مــن ارث
“البعــث” يف هــذا امليــدان  ،هــو يف
االبتعــاد متامــا عــن تلــك املامرســات
املنتهكــة لحقــوق االنســان  ،والركــون
اىل الكفــاءة والنزاهــة واملهنيــة،
وفتــح فــرص املنافســة الرشيفــة امــام
املواطنــن يف مجــاالت الحيــاة كافــة ،
يك ميكــن العيــش يف وطــن آمــن .
تجربة اليابان
قــد اليكــون منصفــا البقــاء دامئــا
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ارسى املقارنــة مــع النظــام الســابق،
بقــدر االنطــاق اىل آفــاق مســتقبلية
يأمــن بهــا املواطــن عــى حقوقــه
التــي دفــع مثنــا غاليــا مــن اجــل
التمتــع بهــا  ،وخلــق رشوط الشــعور
باالنتــاء الوطنــي واملســاواة بالفــرص
وحياديــة القانــون وقوتــه ووضوحــه،
ومبســتقبل اليهمــل كــوارث املــايض
ومــآيس الحــروب والتــرد والجــوع
والظلــم والتمييــز عــى اســس الحزبيــة
والطائفــة والعشــرة والقوميــة والديــن،
بــل يجعلهــا درســا ونقطــة انطــاق
نحــو تالحــم املجتمــع ومصلحــة
الوطــن ،ودون الخــوض (هنــا) بتجــارب
مامثلــة للشــعوب االخــرى ،ولكــن
الميكــن تجاهــل تلــك التجــارب ايضــا.
بحكــم االقامــة والعمــل اشــر اىل تجربة
اليابــان  ،هــذا العمــاق االقتصــادي
الــذي نهــض مــن رمــاد القنابــل الذريــة
ليحقــق منجـزات اعجازيــة يف الرفاهيــة
والتقــدم والبنــاء ،وليدخــل بيــوت
العراقيــن يف ادق تفاصيــل حياتهــم
مــن الحواســيب والهواتــف والتلفــزة
واالجهــزة الدقيقــة اواملعقــدة،
ومــرورا بالســيارات واآلليــات ،وكل
مايبعــث عــى االطمئنــان للنوعيــة
واملتانــة والجــودة  ،مجتمــع ينظــر
بثقــة اىل االمــام  ،ويتجــاوز بجــرأة
تســتحق االحـرام تاريخــا مأســاويا مــن
التعســف والظلــم والحــروب  ،وليعقــد
تحالفــا ســراتيجيا يســمح لــه بشــق
طريــق مغايــر متامــا ملعطيــات تاريخــه
القريــب ،ويف محيــط جيوســيايس
وجغــرايف ان مل يكــن معاديــا فهــو
ليــس صديقــا ،وينهــض باعتبــاره قــوة
اقتصاديــة مدنيــة ملتزمــة مبحــددات
نتائــج الحــرب العامليــة الثانيــة،
ولكنهــا منطلقــة يف رحــاب التنميــة
والدميقراطيــة ،والتغلــب عــى مخلفات
الحــرب بطــرق ســلمية .
مقارنات

والبرشيــة والفــرص املتاحــة للعــراق،
وعندهــا ســتكون املقارنــة ايجابيــة
تهــدف ملعاينــة النقــص والقصــور يف
تحقيــق الرفاهيــة واالســتقرار والتقــدم
املنشــود.
لالســف ســنجد ان دوال حققــت
منجــزات عظيمــة مبــوارد اقــل ،فيــا
ســقطت بالدنــا ضحيــة الحــروب
املســتمرة وســلطة الحــزب االوحــد ،
ونزعــات التســلط وادلجــة املجتمــع
وانتهــاك الحريــات والحقــوق ،
والتشــبث بكـرايس الحكــم  ،واعتبارهــا
مغنــا او هبــة الهيــة  ،وغــر ذلــك
الكثــر مــا ادى اىل ضيــاع اربعــة عقود
مــن التنميــة ،بــل وتحطيــم منج ـزات
االجيــال الســابقة التــي وضعــت
الع ـراق عــى ســكة التقــدم واملدنيــة .
وقــد يبــدو طريفــا التذكــر بــأن
القضــاء عــى االميــة يف العــراق يف
اواســط الســبعينيات مل يكلــف الدولــة
واملجتمــع مبلغا يذكر  ،وقــد كان انجازا
ذا ابعــاد دوليــة جعــل اســم العــراق
يــردد يف االروقــة الدوليــة باعجــاب،
وكانــت تتكــرر دعــوات اعتبــاره منوذجا
للــدول الناميــة  ،وعــى العكــس مــن
ذلــك  ،فقــد رصفــت ثــروات الشــعب
برمتهــا منــذ الثامنينيــات عــى ســحق
البــاد وقيادتهــا اىل حــروب الهزميــة
والعــدوان والهــوان  ،وقضــم مســاحات
شاســعة مــن الــراب الوطنــي بنــاء
عــى الهزائــم العســكرية  ،او تقدميهــا
عــى شــكل هبــات تحــت ضغــوط
املغامــرات ،وانتهــى االمــر بحــروب
االرهــاب الداعــي وخــرق الســيادة
الوطنيــة ،ومازالــت فاتــورة الخســائر
املدنيــة يف تصاعــد كبــر ،رغــم
التضحيــات الكــرى التــي قدمــت
ومازالــت تقــدم يف مكافحــة داعــش
والدفــاع عــن الكرامــة والســيادة .
صعوبات

اذا كان البــد مــن عقــد مقارنــات ،
فمــن االنصــاف عقــد املقارنــة مــع ال يظــن احــد ان الطريــق اىل تحقيــق
دول يف الجــوار القريــب او البعيــد ،حقــوق االنســان معبــدة وســالكة،
اتيحــت لهــا نفــس املــوارد املاليــة او قابلــة لالســترياد مــن الخــارج  ،او
يف التوهــم بتحقيقهــا مبجــرد اصــدار
املنتدى الدميقراطي العراقي العدد ( )51ترشين الثاين 2016

قوانــن او دســاتري تعنــى بتنظيمهــا،
فحتــى الدميقراطيــات الكــرى تســعى
جــادة اىل تحقيــق حقــوق االنســان
وتطبيــق مبادئهــا مبــا يتناســب مــع
متطلبــات التطــور البــري املعــارص.
فعــى ســبيل املثــال  ،قــدم رئيــس
الــوزراء اليابــاين شــينزو آيب هــذا
االســبوع سياســة حكومتــه وبرنامجــه
للحكــم يف العــام الجديــد امــام
الربملــان ،وقــد وعــد بتحقيــق املســاواة
يف الرواتــب واملكافــآت للعاملــن ،
وتقليــص الفــوارق او القضــاء عليهــا
بــن العاملــن ممــن يــؤدون اعــاال
مشــابهة ،ومنــع التمييــز ضــد النســاء
الحوامــل او مضايقتهــا يف العمــل ومــا
شــاكل ذلــك .يف الــدول االســكندنافية
تســعى الحكومــات اىل تحقيــق نســبة
العدالــة واملســاواة بــن الرجــال
والنســاء يف الوظائــف العليــا اي ()50
باملائــة  ،فيــا يعجــز البيــت االبيــض،
حتــى يف ظــل حكــم رجــل اســود،
عــن تخفيــف التوت ـرات بــن االع ـراق،
وخاصــة يف تعامــل اجهــزة الرشطــة مــع
املواطنــن الســود  ،وتعجــز اوروبــا عــن
التعامــل مــع املهاجريــن والالجئــن مبــا
تفرتضــه التزاماتهــا الدوليــة ،ويتعــرض
االتحــاد االورويب اىل ازمــة اخالقيــة
وقانونيــة كــرى ازاء ماليــن الالجئــن
التــي اجربتهــم اســلحة الغــرب (غالبــا)
ومتويــل الــدول الرثيــة للعمليــات
املســلحة واملعــارك الهادفــة اىل تحقيــق
مكاســب انتهازيــة وقصــرة املــدى،
عــى حســاب قيــم حقــوق االنســان
وحقــه بالعيــش الكريــم واآلمــن .
ويف العــراق فــان قضيــة احــرام
حقــوق االنســان مــن االنتهــاك  ،يجــب
ان تكتســب اولويــة يف عمــل اجهــزة
الدولــة املختلفة  ،ســواء تلــك املنخرطة
يف مكافحــة االرهــاب الداعــي او يف
املناطــق اآلمنــة االخــرى مــن البــاد،
وقطعــا فــان القضــاء عــى الفســاد
وتجرميــه يصــب يف هــذا املســعى .

* ســفري العــراق لــدى اليابــان
ورئيــس دائــرة حقــوق االنســان يف
وزارة الخارجيــة ســابقا
7

سياسات اليمني الحاكم االجتامعية السبب يف نجاحات اليمني املتطرف بأملانيا
حــن تنمــو وتتســع ظاهــرة سياســية  -اجتامعية
ســلبية ويــزداد تأثريهــا يف مجتمــع متحــر مثــل
أملانيــا  ،تجــد الكثــر مــن النــاس غــر املتتبعــن
لألوضــاع االقتصاديــة واالجتامعيــة والسياســية،
يســتغربون مــن بروزهــا  ،وكأنهــا نشــأت فجــأة.
يف حــن إن الظواهــر االجتامعيــة والسياســية ال
تنشــأ مــن فـراغ وليــس بــن ليلــة وضحاهــا  ،بــل
لهــا عواملهــا أو مســبباتها وتراكامتهــا  ،وحــن ال
تجــد تلــك الظواهــر الســلبية حلــوالً عمليــة لهــا،
ميكــن أن تتحــول إىل رصاع ثــم تنفجــر كنــزاع
متبايــن الحــدة حــن يطــرأ أي عامــل إضــايف،
حينهــا ال يشــكل العامــل الجديــد ســوى القشــة
التــي تقصــم ظهــر البعــر  ،أي إن هــذه الظاهــرة
أو تلــك كانــت تعمــل طــوال ســنوات ألســباب
أعمــق بكثــر مــن الحــدث األخــر الــذي تســبب
باحتدامهــا وبروزهــا عــى ســطح األحــداث .وهــذا
مــا حصــل بأملانيــا يف االنتخابــات التــي جــرت
يف كل مــن محافظتــي مكلينبــورع  -فوربومــرن
وبرلــن العاصمــة  ،حــن فــاز اليمــن املتشــدد
(حــزب البديــل ألملانيــا  )AfDاملتشــابك مــع
قــوى يف اليمــن املتطــرف واملجموعــة اليمينيــة
املناهضــة لوجــود األجانــب واملهاجريــن بأملانيــا
پيگيــدا ( ، )PEGIDAبحصولــه عــى نســبة ( %
 )20 ، 8مــن أصــوات املشــاركني يف االنتخابــات
املحليــة يف مكلينبــورغ فوربومــرن  ،والتــي
فاقــت النســبة التــي حققهــا الحــزب الدميقراطــي
املســيحي ،وهــو حــزب ســيايس محافــظ ()19،0 %
 ،وحقــق «حــزب البديــل ألملانيــا» بربلــن ()14,2%
 ،وهــو أقــل مــا حققــه الحزبــان الدميقراطــي
االشـرايك ( )30،6%والحــزب الدميقراطي املســيحي
( ،)%17,6ولكــن خــر هــذان الحزبــان الكب ـران
نســبة عاليــة مــن أصواتهــا لصالــح الحــزب
اليمينــي الجديــد ،علــاً بــأن حــزب البديــل
ألملانيــا يخــوض االنتخابــات ألول مــرة ومــى
عــى تأسيســه مــا يقــرب مــن عامــن  ،يف حــن
يطلــق عــى كل مــن الحزبــن اآلخريــن تعبــر
«حــزب الشــعب» ،ألنهــا يفــوزان ويشــكالن
دومـاً الحكومــة االتحاديــة إمــا بتحالفهــا معـاً ،أو
بتحالــف كل منهــا مــع حــزب صغــر آخــر .واعترب
الكثــر مــن الصحفيــن واملحللــن السياســيني إن
الســبب الرئيــس يف هاتــن النتيجتــن يف انتخابــات
العاصمــة ومكلينبــورغ فوربومــرن يعود لسياســة
املستشــارة األملانيــة أنجيــا مــركل وموقفهــا
الرتحيبــي بالالجئــن القادمــن مــن دول الــرق
األوســط وأفريقيــا .مل يكــن يف مقــدور املستشــارة
األملانيــة اتخــاذ موقــف غــر املوقــف الســليم
الــذي اتخذتــه وقولهــا املشــهور «نحــن قــادرون»
 ،أو «ســننجز هــذه املهمــة بنجــاح»Wir« ،
 ،»schaffen dasنتيجــة تكــدس مئــات األلــوف
مــن الالجئــن عــى الحــدود األملانيــة املجريــة

وبــدء احتــال وقــوع كارثــة إنســانية  ،واملوقــف
املخــزي لنهــج رئيــس الحكومــة املجريــة اليمينــي
املتشــدد فيكتــور أوربــان إزاء هــؤالء املهاجريــن
 ،والســؤال العــادل الــذي ال بــد مــن طرحــه هــو:
إن مل يكــن هــذا العــدد الهائــل مــن الالجئــن
هــو الســبب يف زعزعــة مواقــع املستشــارة
مــركل وحزبهــا الدميقراطــي املســيحي واألح ـزاب
التقليديــة األخــرى ،فــا هــي األســباب الحقيقيــة
الكامنــة وراء هــذا التغــر النســبي يف الفكــر
والسياســة امللموســن يف الواقــع األملــاين؟ علــاً
بــأن أملانيــا هــي الدولــة األكــر غنــى  ،واألكــر
اســتفادة مــن نشــوء االتحــاد األورويب وتوســعه،
ومــن ســن قانــون اليــورو كعملــة نقديــة لــكل
دول االتحــاد األورويب تقريبــاً  ،وعــى حســاب
دول أوروبيــة أخــرى  ،مثــل اليونــان والربتغــال
واســبانيا وإيطاليــا أو حتــى فرنســا  ...الــخ؟ وهنــا
علينــا أن نشــر أيضـاً إىل أن هــذا التوجــه اليمينــي
الراهــن يف املــزاج العــام ال يقتــر عــى أملانيــا،
بــل يشــمل أغلــب دول االتحــاد األورويب  ،ومنهــا
املجــر وبولنــدا والتشــيك وســلوفاكيا  ،وكذلــك
فرنســا كــا بــرز يف االنتخابــات املحليــة .2016
لقــد حققــت أملانيــا مــا أطلــق عليــه باملعجــزة
االقتصاديــة يف ســنوات العقديــن الســادس
والســابع مــن القــرن املــايض  ،حــن عــرات
األلــوف مــن املهاجريــن مــن تركيــا وإيطاليــا
واســبانيا واملغــرب إىل املانيــا وشــاركوا يف االزدهــار
االقتصــادي األملــاين  ،وحــن مــارس الدكتــور
لودفيــج ايرهــاد مستشــاراً أملانيــا  ،مــا أطلــق عليه
بـ»الســوق االجتامعــي» يف إطــار النظام الرأســال
املتطــور  ،الــذي تضمــن مســاومة تاريخيــة بــن
رأس املــال والعمــل  ،أو بــن الرأســاليني والعــال
واملنتجــن اآلخريــن عــر نقاباتهــم ،حققــت
مكاســب سياســية واقتصاديــة واجتامعيــة للطبقــة
العاملــة والفالحــن ومنتجــي الثقافــة  ،نتيجــة
النجاحــات الكبــرة التــي تحققــت بأملانيــا مــن
جهــة ،وبســبب املنافســة املحتدمــة حينــذاك
بــن الــدول االشـراكية  ،ومعهــا جمهوريــة أملانيــا
الدميقراطيــة املجــاورة  ،وبــن الــدول الرأســالية،
ومعهــا جمهوريــة املانيــا االتحاديــة  ،مــن جهــة
أخــرى  ،وقــد ســاهم «مــروع مارشــال» األمرييك
عــى تحقيــق النهــوض الرسيــع ألملانيــا االتحاديــة
ولعــدد آخــر مــن دول أوروبــا الغربيــة التــي
حطمتهــا الحــرب العامليــة الثانيــة .1945-1939
ومــا تــزال أملانيــا حتــى اآلن تعيــش بحبوحــة
اقتصاديــة متميــزة ومعــدالت منــو ســنوية عاليــة
نســبياً باملقارنــة مــع جميــع الــدول األوروبيــة
األخــرى  ،وإن األزمــة االقتصاديــة التــي م ـ ّر بهــا
العــامل الرأســايل مل تؤثــر كثــراً عــى اللــان
بقــدر تأثريهــا عــى شــعوب الــدول األخــرى ،
ويشــارك املواطنــون مــن أصــل غــر املــاين بــدور
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د .كاظم حبيب

مهــم وملمــوس ملــا
تحققــه املانيــا مــن منــو
اقتصــادي .
مــن املعــروف إن
السياســات األملانيــة
االتحاديــة قــد اتجهــت
منــذ الثامنينــات مــن
القــرن املــايض نحــو اللرباليــة الجديــدة  ،أي نحــو
الرأســالية املتوحشــة  ،كــا عــر عنها الربوفيســور
ســمري أمــن والربوفيســور الطيــب الذكــر رمــزي
زيك  ،متزامنــة مــع سياســات الواليــات املتحــدة
األمريكيــة (رونالــد ريگــن) وبريطانيــا (مارغريــت
ثاتچــر) ،التــي تجلــت يف املجــاالت كافــة،
وتفاقمــت مــع انهيــار الــدول االش ـراكية وغيــاب
دورهــا املنافــس  ،واشــتدت مــع الســنوات
املنرصمــة مــن القــرن الحــادي والعرشيــن حتــى
الوقــت الحــارض  ،وبــرز هــذا االتجــاه يف جميــع
املجــاالت التــي متــس حيــاة ومعيشــة الشــعب
األملــاين ،وخاصــة الفئــات املنتجــة للخــرات
املاديــة والروحيــة  ،إضافــة إىل رفضهــا لســنوات
طويلــة االعــراف بوجــود مجتمــع متعــدد
الثقافــات بأملانيــا والتشــدد يف قبــول الهجــرة
والالجئــن إليهــا ،والتــي ميكــن بلورتهــا يف النقــاط
التاليــة :
 .1تنامــي ثــروة املجتمــع األملــاين وازديــاد
قــدرات الدولــة التصديريــة  ،كبلــد منتــج للســلع
ومصــدر لهــا  ،وتجــى ذلــك يف معــدالت النمــو
الســنوية العاليــة والدخــل القومــي  ،ويف األربــاح
التــي تتحقــق ســنوياً ألصحــاب رؤوس األمــوال
واالحتــكارات األملانيــة الكــرى والعابــرة للقــارات.
 .2حصــول اختــال شــديد ومتفاقــم يف عمليــة
توزيــع وإعــادة توزيــع الدخــل القومــي بــن
الطبقــات والفئــات االجتامعيــة  ،يف غــر صالــح
املنتجــن  ،ومضاعفــة أربــاح الرأســاليني عــى
حســاب املنتجــن  ،فقــد ازداد عــدد أصحــاب
املاليــن واملليــارات برسعــة هائلــة خــال
الســنوات األخــرة  ،يف مقابــل ارتفــاع مــن يحصــل
عــى املســاعدة االجتامعيــة ويعيــش يف حالــة فقــر
وعــوز كبرييــن .أليكــم األرقــام التاليــة :
السنة تزايد عدد أصحاب املاليني
720,000
2005
830,000
2008
951,000
2011
1,015,000 2012
1998,700 2015
ومنــه يتبــن إن نســبة الزيــادة خــال 10
ســنوات بلغــت  ، %177,6أي مبعــدل زيــادة
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ســنوية بســيطة قدرهــا  ، %17,7وهــي زيــادة
كبــرة جــداَ ،خاصــة وأنهــا تــأيت عــى حســاب
املجتمــع واملنتجــن للخــرات املاديــة  ،وخــال
الســنوات األربــع األخــرة بلغــت الزيــادة ،%110
أي بنســبة زيــادة ســنوية بســيطة بلغــت .%27,5
(أنظــر  :خطــاب الدكتــور گريگــوري گيــزي يف
الربملــان االتحــادي األملــاين يف  ، 2011وجريــدة
فرانكفورتــر ألگامينــة  ،تحــت عنــوان «هــذا العــدد
الكبــر مــن املليونرييــة يعيــش يف املانيــا»  ،بتاريــخ
 .)23.06.2016ونســبة هــؤالء إىل الســكان ال
تزيــد عــن  %2,7فقــط  ،عل ـاً بــأن الرضيبــة عــى
تلــك األربــاح قــد تراجعــت كث ـراً خــال العقديــن
املنرصمــن لصالــح الرأســاليني .
 .3يف مقابــل ذلــك بلــغ عــدد املهدديــن بالفقــر
بأملانيــا  12مليــون نســمة يف العــام  ،2015أي
مــا يعــادل  %15،7مــن مجمــوع ســكان املانيــا
لنفــس العــام .أمــا عــدد الفق ـراء الفعليــن حالي ـاً
فقــد بلــغ  1,1مليــون شــخص يف نفــس العــام،
وتشــر اإلحصائيــات إىل إن كل طفــل مــن خمســة
أطفــال بأملانيــا يعيــش يف حالــة فقــر فعليــة ،ويف
بعــض املحافظــات األملانيــة كل طفــل بــن أربعــة
أطفــال ( ،أنظــر ,Spiegel Online, Wirtschaft :
. ) 16.09.2016
 .4مــا ت ـزال فجــوة الرواتــب واألجــور بــن رشق
أملانيــا وغربهــا كبــراً لصالــح الغــرب  ،إذ عــى
وفــق البيانــات الحديثــة الصــادرة عــن الوكالــة
االتحاديــة للعمــل ( )BAيف نورنــرغ ال يـزال التباين
لجــزء كبــر مــن املهــن قامئ ـاً يف األجــور والرواتــب
بــن العاملــن يف رشق أملانيــا والعاملــن يف غــرب
أملانيــا ،إذ يصــل إىل عــدة مئــات مــن األيــوروات
يف الشــهر يف غــر صالــح العاملــن يف رشق أملانيــا ،
(أنظــرOnetz Große Kluft zwischen West :
 ، )11.05.2016 ,und Ostكــا إن دخــل بعــض
الرأســاليني يزيــد عــن دخــل املتوســط للفــرد
الواحــد عــن  1000ضعــف ( ،خطــاب الدكتــور
گريگــوري گيــزي يف الربملــان االتحــادي األملــاين يف
. )2011
 .5تقلصــت إحصائيــات العاطلــن عــن العمــل
بأملانيــا خــال الســنوات األخــرة لســببني أساســيني
هــا :
قلــة تأثــر املانيــا بالبطالــة بســبب اســتمرار
إنتاجهــا املوجــه للتصديــر عــى حســاب الــدول
األوروبيــة األكــر ضعفــاً واألقــل قــدرة عــى
املنافســة مــع الســلع األملانيــة مثــل اليونــان
واســبانيا والربتغــال  ..الــخ أوالً  ،وبســبب تحويــل
الكثــر مــن العاطلــن عــى إحصائيــات املســاعدة
االجتامعيــة ثانيـاً  ،ولهــذا نجــد إن البطالــة بأملانيــا
قــد بلــغ معدلهــا الوســطي يف العــام ،)%6،4( 2015
أو مــا يعــادل  2.795.000عاطــل عــن العمــل،
وهــو العــدد والنســبة األوطــأ منــذ تحقيــق
الوحــدة األملانيــة  ،يف حــن تشــر البطالــة عــى
أســاس املحافظــات إىل إنهــا تراوحــت بــن %3،6

مــن القــوى القــادرة عــى العمــل يف محافظــة
فيتمــرغ  ،Wittembergو %10،9يف محافظــة
برميــن  ، Bremenأمــا برلــن العاصمــة يف نفــس
العــام  ، %10،7وكانــت املحافظــات الرشقيــة تـراوح
البطالــة فيهــا بــن املتوســط العــام وحالــة برلــن .
 .6ال شــك يف أن الحيــاة بأملانيــا قــد تحســنت
إىل حــدود بعيــدة بالقيــاس إىل الف ـرات الســابقة،
ولكــن هــذا ال يغــر مــن حقيقــة الرتاجــع يف
الخدمــات االجتامعيــة التــي تقدمهــا الدولــة
بالنســبة للعائــات الفقــرة واملعــوزة والتــي
تســتقبل املســاعدة االجتامعيــة الشــهرية  ،كــا
إن هــذا يبــدو أكــر وضوح ـاً بالنســبة للمهاجريــن
والالجئــن غــر القادريــن يف الحصــول عــى عمــل.
 .7وتعــاين نســبة غــر قليلــة مــن الســكان مــن
ارتفــاع كبــر ومســتمر يف إيجــارات الســكن ،إذ
إنهــا مل تعــد قــادرة عــى دفــع اإليجــار والعيــش
بكرامــة  ،رغــم وجــود رصيــد لدعــم اإليجــارات،
وتجــر الكثــر مــن العائــات عــى تــرك ســكنها
والتحــري عــن ســكن أرخــص يف أطــراف املــدن
الكــرى  ،خاصــة وأن نســب غــاء املعيشــة يف
ارتفــاع مســتمر .
 .8ضعــف جهــود الحكومــات األملانيــة املتعاقبــة
يف توفــر مســتلزمات فعليــة الندمــاج القادمــن
الجــدد إىل أملانيــا يف املجتمــع األملــاين  ،وضعــف
رغبــة وجديــة جمهــرة غــر قليلــة مــن املهاجريــن
والالجئــن القادمــن إىل أملانيــا يف االندمــاج الفعــي
يف املجتمــع األملــاين ،وخاصــة تعلــم اللغــة األملانيــة،
الطريــق الوحيــد لالندمــاج الفعــي  ،مــا تســبب
يف خلــق فجــوة بــن الطرفــن تســتثمر باســتمرار
مــن جانــب القــوى اليمينيــة واليمينيــة املتطرفــة .
 .9ضعــف رقابــة الدولــة األملانيــة عــى دور
وخطــب وعواقــب نشــاط أمئــة الجوامــع القادمــن
مــن تركيــا والســعودية ،والذيــن يحملــون فكــراً
تكفريي ـاً ونهج ـاً معادي ـاً ألتبــاع الديانــات األخــرى
واملروجــن للعنــف ودولــة الخالفــة اإلســامية
منــذ الثامنينــات مــن القــرن املــايض  ،وقــد أصبــح
بعــض هــذه الجوامــع مدرســة لرتبيــة جيــل مــن
اإلســاميني املتطرفــن والذيــن يعتمــدون العنــف
والدعــوة «ألســلمة الغــرب املســيحي» أو «ديــار
الحــرب» ،يف الوصــول إىل أهدافهــم الرجعيــة
والذيــن كســبهم داعــش إليــه فيــا بعــد .
 .10السياســات غــر العقالنيــة التــي مارســتها
األحــزاب األملانيــة يف فــرات االنتخابــات وجعــل
موضــوع الهجــرة واللجــوء الســيايس وكــرة وجــود
األجانــب  ،وخاصــة املســلمني بأملانيــا  ،والدعايــة
ضــد الثقافــات األخــرى ورفــض القبــول بكــون
املجتمــع األملــاين مجتمــع متعــدد الثقافــات
ولســنوات طويلــة  ،يف مقدمــة رصاعاتهــا ،وخاصــة
مــن جانــب الحــزب االجتامعــي املســيحي ،CSU
يليــه بعــض أبــرز السياســيني يف الحــزب الدميقراطي
املســيحي  ، CDUوالتــي نشَّ ــطت قــوى اليمــن
املتطــرف ومنحتهــا مســتلزمات الهجــوم عــى

املنتدى الدميقراطي العراقي العدد ( )51ترشين الثاين 2016

األجانــب والالجئــن وتحــت شــعار «أخرجــوا أيهــا
األجانــب مــن املانيــا  ،أو ضــد «أســلمة الغــرب»...
الــخ  ،وقــد ارتفعــت يف ســنة  2015و 2016عــدد
االعتــداءات املتنوعــة عــى األجانــب وحــرق دور
أو مخيــات الســكن ..الــخ  ،وحصــل هــذا حتــى يف
يــوم االحتفــال بالذكــرى الســنوية للوحــدة األملانيــة
 2016/10/3يف مدينتــي دريســدن وبراندنبــورغ .
 .11إن االنفتــاح عــى الــدول االشـراكية الســابقة
يف إطــار االتحــاد األورويب قــد فتــح الحــدود
األملانيــة عــى تلــك الــدول  ،ومل يجلــب هــذا
االنفتــاح املنافــع فقــط  ،بــل جلــب معــه أيضــاً
مجموعــة مــن املافيــات (الجرميــة املنظمــة) يف
مختلــف صورهــا  ،ومنهــم اللصــوص والســطو عــى
الــدور  ،إضافــة إىل مجموعــات غــر كبــرة مــن
املهاجريــن مــن الــرق األوســط وشــال أفريقيــا
ودول أفريقيــة أخــرى  ،ممــن يتعاملــون يف بيــع
املخــدرات وقضايــا الجنــس والعنــف  ...الــخ ،مــا
خلــق الخــوف مــن ضعــف األمــن لكبــار الســن
والنســاء بشــكل خــاص .
 .12كل ذلــك قــد تســبب يف تراجــع مصداقيــة
السياســيني بــن الســكان  ،والتــي تنعكــس بــردود
فعــل ســلبية عــى عمــوم الوضــع بأملانيــا  ،والتــي
تجلــت كلهــا يف هــذا التصــدي للسياســات األملانيــة
التــي متارســها مــركل والتــي تفجــرت مــع دخــول
مــا يقــرب مــن  900000 - 800000إنســان مهاجــر
والجــئ إىل أملانيــا يف النصــف الثــاين مــن العــام
 2015والنصــف األول مــن عــام  2016والــذي
تســبب يف مشــكالت كبــرة ألملانيــا  ،خاصــة وأن
أملانيــا مل تكــن مســتعدة تنظيمي ـاً الســتقبال هــذا
العــدد الكبــر مــن املهاجريــن ،رغــم التحذيــرات
الكبــرة التــي وجهــت للحكومــة األملانيــة وأحزابهــا
الحاكمــة يف هــذا الصــدد .
ومــا يثــر القلــق لــدى أوســاط واســعة
دميقراطيــة مــن الشــعب األملــاين اســتمرار
بيــع أملانيــا لألســلحة لــدول يف منطقــة الــرق
األوســط ،وخاصــة للمملكــة الســعودية بذريعــة
«أن الســعودية عامــل اســتقرار يف منطقــة الــرق
األوســط ! » ،كــا عــرت عــن ذلــك املستشــارة
األملانيــة يف دفاعهــا عــن أســباب بيــع األســلحة
للمملكــة الســعودية  ،يف حــن إن غالبيــة الشــعب
األملــاين يــدرك طبيعــة هــذه اململكــة والحــروب
التــي أججتهــا يف ســوريا واليمــن والعــراق ،
ودورهــا يف خلــق القاعــدة ومــن ثــم داعــش
مــع قطــر وتركيــا  ،وتعتــر أملانيــا الدولــة الثانيــة
أحيانـاً والثالثــة أحيانــا أخــرى يف بيــع الســاح عــى
الصعيــد العاملــي  ،وهــي أســلحة تقــود إىل الفــوىض
وال ـراع والحــروب واملــوت والخ ـراب ملزيــد مــن
شــعوب الــدول مبنطقــة الــرق األوســط .
إن أملانيــا تســتقبل املهاجريــن ليــس بســبب
إنســاين فحســب  ،بــل وألســباب دميغرافيــة  ،حيــث
تصــل الحاجــة الســنوية ملزيــد مــن القــوى العاملــة
إىل حــدود  500000نســمة  ،لتضمــن األيــدي
العاملــة الشــابة ،وجــزء منهــا متعلــم ومــدرب ،وإىل
والدات جديــدة ،خاصــة وأن نســب الــوالدة بــن
العائــات األملانيــة يف تراجــع ملمــوس 9 .

حميد مراد يزور الجمعية العراقية لحقوق
االنسان يف بغداد

زار رئيــس الجمعيــة العراقيــة لحقــوق االنســان يف الواليــات املتحــدة
االمريكيــة الســيد حميــد مـراد مقــر الجمعيــة العراقيــة لحقــوق االنســان
يف بغــداد ،وكان يف اســتقباله رئيــس الجمعيــة املحامــي حاتــم كريــم
الســعدي ونائــب رئيــس الجمعيــة الســيد عبــد الخالــق زنكنــة وعضــو
الهيئــة االداريــة الســيد عــي جاســم .
جــرى خــال اللقــاء الحديــث عــن القضايــا املتعلقــة بحالــة حقــوق
االنســان ويف مقدمتهــا ملــف عــودة النازحــن واملهجريــن واملفقوديــن
واملعتقلــن والســجناء .
مثــن الجانبــان االنتصــارات الكبــرة التــي حققهــا االبطــال يف قواتنــا
املســلحة والبيشــمركة والحشــد والعشــائر عــى العنــارص االرهابيــة يف
تنظيــم داعــش التكفــري يف محافظــة نينــوى .
ومــن جانــب اخــر تــم االتفــاق عــى تطويــر وتنشــيط العمــل املشــرك
بــن املنظــات والجمعيــات العاملــة يف مجــال حقــوق االنســان العراقــي
الســيام يف املناطــق املحــررة التــي تســتوجب ان يكــون هنــاك جهــد واضــح
للدولــة ،وللمنظــات الدوليــة واملحليــة ،ووســائل االعــام إلنهــاء أَيّــة
مشــاكل قــد تحــدث مســتقبال ً بعــد التحريــر .

الجمعية العراقية لحقوق االنسان
يف الواليات املتحدة االمريكية
/28ترشين االول2016/

الجمعية العراقية لحقوق االنسان
يف الواليات املتحدة االمريكية
تحتفل بالذكرى ( )17لتأسيسها

اقامــت الجمعيــة العراقيــة لحقــوق االنســان
يف الواليــات املتحــدة االمريكيــة احتفــال خاصــا
ً مبناســبة الذكــرى الســابعة عــرة لتأسيســها
يف مقــر الجمعيــة مبدينــة ســاوث فيلــد بواليــة
مشــيغان االمريكيــة  ،بحضــور اعضــاء الهيئــة
االداريــة وعــدد مــن الضيــوف واعضــاء مــن
الهيئــة العامــة للجمعيــة .
والقيــت عــدد مــن الكلــات مــن قبــل الســادة
« الدكتــور مــي طاهــر  -وســامح كوركيــس -
اســعد عبــد كشــمر مــن الجمعيــة املندائيــة يف
مشــيغان  -والناشــطة نضــال كرمــو « قدمــوا
فيهــا التهــاين للجمعيــة بهــذه املناســبة  ..وباركــوا
االنتصــارات التــي حققهــا ابطــال قواتنــا املســلحة
الباســلة  ،والشــجعان يف قــوات البيشــمركة،
والحشــد الشــعبي ،وقــوات ابنــاء املكونــات
والعشــائر يف جبهــات القتــال ضــد عصابــات
داعــش االرهابيــة  ..كــا مثنــوا عمــل ونشــاطات
وفعاليــات الجمعيــة طيلــة ( )17عــام ان كانــت يف
العــراق او يف الواليــات املتحــدة .
وبهــذه املناســبة تتقــدم الجمعيــة العراقيــة
بوافــر الشــكر والتقديــر اىل كافــة اعضاءهــا
ومؤازريهــا  ،وتؤكــد عــى حياديتهــا ومهنيتهــا،
والوقــوف اىل جانــب حقــوق كل املواطنــن
العراقيــن بعيــدا ً عــن اي اعتبــارات عرقيــة او
مذهبيــة او فكريــة .
الجمعية العراقية لحقوق االنسان
يف الواليات املتحدة االمريكية

/1ترشين الثاين2016/
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السيدة باسكال وردا رئييسة منظمة حمورايب تشارك يف مؤمتر
االتحاد العاملي للمنظامت النسوية الكاثوليكية

موقف مشرتك بني الجمعية العراقية
لحقوق االنسان يف امريكا
ومنظمة حمورايب لحقوق االنسان

متخــض لقــاء بــن الجمعيــة العراقيــة لحقــوق
االنســان يف الواليــات املتحــدة االمريكيــة ومنظمة
حمــورايب لحقــوق االنســان عــن توجهــات مشــركة
مســتقبلية لخدمــة القضايــا الحقوقيــة الخاصــة
باملواطنــن العراقيــن وبالدرجــة االســاس قضايــا
االقليــات وزيــادة تفعيــل ملــف نــرة ضحايــا
العنــف واالرهــاب  ،جــاء هــذا املوقــف خــال
اســتقبال الســيد حميــد مــراد رئيــس الجمعيــة
لوفــد مــن منظمــة حمــورايب لحقــوق االنســان
ضــم الســيدين وليــم وردا مســؤول العالقــات
العامــة فيهــا واملحامــي يوحنــا يوســف توايــا
مســؤول فــرع اربيــل للمنظمــة  ،وقــد جــرى
اللقــاء مبقــر الجمعيــة يف اربيــل يــوم  5ترشيــن
االول . 2016

شــاركت الســيدة باســكال وردا رئيســة منظمــة حمــورايب لحقــوق االنســان يف اعــال مؤمتــر
االتحــاد العاملــي للمنظــات النســوية الكاثوليكيــة بشــان اوضــاع النســاء يف الــرق االوســط
ودول البحــر املتوســط  ،وقــد عقــد املؤمتــر للفــرة مــن  23-19ترشيــن االول  2016يف مدينــة
بــاري االيطاليــة .
وقــد شــاركت يف املؤمتــر اكــر مــن  150امــرأة مــن  40جنســية مختلفــة مــن جميــع قــارات
العــامل  ،وباألخــص نســاء ناشــطات مــن دول الــرق االوســط  ،وقــد اتســمت املناقشــات
باملزيــد مــن الحيويــة والتصــورات التــي تصــب لصالــح النهــوض بحقــوق املــراة ورفــع
املظلوميــة عنهــا .
هــذا وقــد تحدثــت الســيدة باســكال وردا يف املؤمتــر وطالبــت بدعــم املــراة العراقيــة
بغــض النظــر عــن االنتــاءات الن ذلــك احــد اآلمــال االكــر امكانيــة يف جعــل التغيــر االيجــايب
واقعــا يف املجتمــع لكنهــا وان كانــت طــوال تاريخهــا قــد شــهدت بقــوة وجودهــا وفرضــت
نفســها ســابقا يف املســاواة يف االجــر يف القانــون العراقــي ومــا زلنــا نتمتــع بهــذا املكســب
الــذي لالســف الشــديد يعــاين مــن تغييــب يف باقــي املســتويات كعــدد ونوعيــة يف االجهــزة
الترشيعيــة والتنفيذيــة وغريهــا  ،ومــا ت ـزال تناضــل مــن اجــل وجــود عــادل يف صنــع وادارة
الق ـرار الســيايس فهــي تقــع االن تحــت رحمــة العقليــة الذكوريــة التــي كرســت املظلوميــة
ومــع ذلــك حققــت مكاســب ومنهــا مــا حصــل يف الفــارق بــن الوجــود الكمــي والنوعــي .
وأضافــت الســيدة وردا يف مداخلتهــا ان الحاجــة ملحــة وخاصــة لدعــم املنظــات النســوية
يف إيجــاد الحلــول الالزمــة ألوضــاع النســاء ضحايــا املذابــح الجامعيــة (جينوســايد ) اذ مــا
زال بحــدود  3000امــرأة أكرثهــن مــن االيزيديــات وعــدد مــن املســيحيات يف عبوديــة
داعــش الجنســية واملنحطــة التــي تســتهدف قتــل كرامــة اإلنســان  ،ومــن هنــا البــد مــن
إيجــاد حلــول رسيعــة وطويلــة املــدى بغيــة انتشــال هــؤالء النســوة مــن اآلالم التــي ســببها كــا أكــد الجانبــان خــال اللقــاء رضورة القيــام
لهــن انعــدام املســؤولية األمنيــة فهــن جميعهــم بريئــات وكــن ومازلــن ضحايــا الدمــار الــذي مبشــاريع وفعاليــات مشــركة ضمــن برامــج
أصــاب عوائلنــا ومناطقنـ
ومنظـاـ.ـات نحــاول اآلن العمــل عــى اســتصدار مــروع قانــوين بتحريــر املنتــدى العراقــي ملنظــات حقــوق االنســان
كــا أننــا كنســاء
الــذي يضــم  23منظمــة مدنيــة عراقيــة يف دول
هــؤالء الضحايــا مــع األطفــال الذيــن ســوف ينجبــون بســبب االغتصــاب .
وأكــدت الســيدة وردا  :ال ميكــن لنــا التواصــل مــع الحلــول العنيفــة مثــل القتــل والتخلــص املهجــر ويف الداخــل العراقــي  ،ومنهــا الجمعيــة
مــن هــؤالء كــا يحــاول البعــض بغــر مســؤولية اخالقيــة وانســانية التغطيــة عــى هـ
ـذه العراقيــة لحقــوق االنســان يف امريــكا ومنظمــة
املشــاكل تحــت ســتار التقاليــد واملجتمــع والكثــر مــن الــكالم الباطــل  ،بينــا خطــوات
إيجابيــة ال ســابق لهــا قــد تــم اخذهــا عــى املســتوى الدينــي والعائــي مثلــا حــدث بــن حمــورايب لحقــوق االنســان .
االيزيديــن واملســيحيني الذيــن فتحــوا أذرعتهــم الحتــواء الناجيــات والناجــن مــن ضحايــا
دنــس داعــش دون املســاس بحقهــم يف الحيــاة  ،ال بــل كان هنــاك قــرارات وتوجيهــات يف ويف اطــار املــداوالت التــي جــرت خــال اللقــاء ،
احتضانهــم ومســاعدتهم يف العــودة إىل أهاليهــم بشــكل أكــر إنســانية ،كان ذلــك مــن قبـ
ـل أكــد املشــاركون فيــه رضورة عقــد مؤمتــر للمنتدى
كبــار املســؤولني الروحيــن مثــل بابــا شــيخ االيزيــدي الــذي طالــب املكــون االيزيــدي يف
التعامــل مــع الوضــع بــكل إنســانية واحـرام  ،بينــا كانــت تقاليدهــم القدميــة تنفــذ العكــس ،مطلــع العــام القــادم ياخــذ بنظــر االعتبــار مــا
لكنــي إذ أؤكــد هــذا فــان ذلــك ال يكفــي أبــدا بــل علينــا ان نتوصــل إىل اصــدار ترشيــع لصالــح يجــري عــى الســاحة العراقيــة واهميــة ان تكــون
األمهــات العــزل مــع االطفــال  ،الن ه
ـاكل.ــذه الظاهــرة باتــت عامليــة واكــر البلــدان املتحــرة لهــذا التجمــع املــدين الكبــر مواقفــه املؤثــرة يف
لديهــا ترشيعــات تحــل تلــك املشـ
هــذا وتنــاول املؤمتــر عــددا مــن املواضيــع األخــرى املهمــة التــي تهــم املــرأة الكاثوليكيــة األحــداث الجاريــة .
واصــدر بيانــا بهــذا الشــان .
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بيان تنسيقية املهجر يف املنتدى العراقي ملنظامت حقوق اإلنسان بشأن
حامية النازحني واملدنيني يف ظل العمليات الحربية الجارية مبحافظة نينوى
يف وقــت نتوجــه بالتحيــة للقــوات املســلحة وقــوات البيشــمركة
لتقدمهــا مــن أجــل اســتعادة األرض وتحريــر مواطناتنــا ومواطنينــا
مــن اإلرهابيــن  ،فإننــا ال ننبــه عــى ثغـرات خطــرة بخاصــة وجــود
عنــارص التشــدد والتطــرف الطائفــي ممــن تحمــل شــعارات الثــارات
الطائفيــة بخــاف مــا يقدمــه املتطوعــون الغيــارى مــن البطــوالت
والتضحيــات … ومثــل هــذا يتطلــب وقفتنــا جميعــا معــا وســويا
بــروح وطنــي ضــد أيــة جرائــم قــد تُرتكــب ضــد أهلنــا يف املوصــل
وســهل نينــوى …
إن تلــك الجرائــم واالنتهــاكات الخطــرة مــا كان ميكــن توقــع
حدوثهــا لــو مل تتســم السياســة العامــة بطابــع الخطــاب الطائفــي
الــذي تحكــم بــإدارة كل يشء يف البــاد ومــن ضمــن ذلــك وجــود
قــادة تشــكيالت ميليشــياوية مســلحة متشــددين ارتكبــوا ملــرات  .4أن يجــري االنتبــاه األكيــد لــكل مــا يضمــن ســامة املدنيــن
عديــدة جرائــم ضــد اإلنســانية وحتــى جرائــم الحــرب بحــق املدنيــن وعــدم اســتخدام األســلحة الثقيلــة واملحرمــة يف املناطــق التــي
يحتشــد فيهــا املدنيــون بداخــل املــدن كثيفــة الســكان ..
مبســميات طائفيــة يف مــدن عراقيــة أخــرى .
كــا أن مــا جــرى ويجــري يف القــرى والقصبــات املســتعادة ســلطة  .5االنتبــاه إىل جرميــة اســتخدام الــدروع البرشيــة ومحاولــة إنقــاذ
الدولــة فيهــا  ،تتطلــب وجــود املراقبــن الحقوقيــن الدوليــن مثلــا مــا ميكــن مــن براثــن اإلرهابيــن والعنــارص الشــاذة يف امليليشــيات ..
تتطلــب مســاحة نوعيــة للحركــة الحقوقيــة العراقيــة وملمثــي  .6أن يجــري وضــع تعليــات صارمــة ومشــددة بخصــوص احـرام
املجموعــات القوميــة والدينيــة يف املنطقــة  ،تعزيــزاً أوال للثقــة القانــون ولوائــح حقــوق اإلنســان بشــأن التعامــل مــع املدنيــن ..
والطأمنينــة وســط فجائــع الحــرب ومتكينــا لــكل تلــك األطــراف
الشــعبية بتنوعــات أطيافهــا مــن إدارة حيواتهــم وكفالــة حاميــة  .7االســتعداد لــكل املفاجــآت الجاريــة يف مســار املعركــة مبــا
الحقــوق والحريــات بعيــداً عــن أيــة جرائــم متوقعــة بحقهــم عــى يضمــن كفالــة حيــوات النــاس  ،والتثيقــف بخطــاب وطنــي يحظــر
خلفيــة الخطــاب الطائفــي الظاهــر يف ترصيحــات العنــارص الطائفيــة التخندقــات الطائفيــة وينــر ثقافــة التآخــي والتســامح ..
املتشــنجة  ،ســواء التــي تهــدد بالتغيـرات الدميوغرافيــة التــي بدأت ونحــن نــرى أن نفــي وجــود االنتهــاكات باملطلــق هــو تســر عــى
قبــل معركــة املوصــل وطاولــت مناطــق برطلــة وتللســقف وتلكيــف تلــك االنتهــاكات ومثــل ذلــك نســتنكر بعــض ترصيحات لشــخصيات
وغريهــا  ،عــى ســبيل املثــال ال الحــر أم تلــك التــي تهــدد بالويــل ســواء عراقيــة أم أجنبيــة تتحــدث عــن احرتافيــة يف األداء مــن
والثبــور لآلخــر الــذي تصمــه بالعــداء التاريخــي ! .
دون إشــارة إىل حــاالت شــاذة ومتشــددة تطلــق ترصيحاتهــا ليــل
إننــا نحــن املوقعــن يف أدنــاه ،نطالــب املجتمعــن املحــي واألممــي نهــار ضــد أبنــاء املنطقــة وتتحــدث بخطــاب التخندقــات متحينــة
الفــرص ..وعليــه البــد مــن موقــف شــعبي حــازم ضــد خطــاب
بــاآليت :
التضليــل واملخادعــة الطائفــي والعمــل عــى مطــاردة كل االنتهــاكات
 .1أن يؤكــد مجتمــع األغلبيــة املســلمة والعربيــة عــى متســكه ورصدهــا واملطالبــة بإيقــاع أشــد العقوبــات بحــق املنتهكــن للقوانني
الثابــت والحاســم باحــرام التعدديــة والتنــوع يف بنيــة املجتمــع ولســامة املواطنــات واملواطنــن وإال فــإن مجتمعــا تــم إخضاعــه
العراقــي ..
لفلســفة العنــف والتخندقــات يبقــى معرضــا للهـزات التــي ال ينتهي
 .2أن يتــم إرســال مراقبــن دوليــن بخاصــة يف الشــأن الحقوقــي ،توالدهــا  ..فلنكــن عــى وعــي ودرايــة كافيــن وعــى موقــف حــازم
مــع دفــع ممثــي الحركــة الحقوقيــة العراقيــة إىل املياديــن التــي تجــاه مســؤولياتنا والت ســاعة منــدم يــا أهلنــا جميعــا .
تتطلبهــا عمليــة الحاميــة ورصــد االنتهــاكات بقصــد منــع وقوعهــا …  -تنسيقية املهجر ملنظامت حقوق اإلنسان العراقية
 .3أال تكتفــي املنظــات الدوليــة والــدول الكــرى واالتحــاد  -هيأة الدفاع عن أتباع الديانات واملذاهب يف العراق
األورويب باملناشــدات بــل أن تتــرف بشــكل ملمــوس ميدانيــا
بحاميــة األط ـراف املهمشــة مــن الوقــوع ضحيــة مياديــن الحــرب  -املنظمــة العراقيــة للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان يف العــراق –
وفعالياتهــا أو االنفــات األمنــي يف املناطــق املســتعادة  ،فضــا عــن أملانيــا ( أومريــك )
توفــر الخدمــات اإلنســانية الرضوريــة للحــاالت الطارئــة ملواجهــة  -املرصد السومري لحقوق اإلنسان – هولندا
احتــال نــزوح حــوايل املليــون إنســان .
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بيان املجلس العراقي للسلم والتضامن
دفاعاً عن الحريات
أقــر مجلــس النــواب مؤخ ـراً قانــون وارادات البلديــات ..وورد باملــادة
( )14منــه نصــا يتضمــن (حظــر اســترياد وتصنيــع وبيــع املرشوبــات
الكحوليــة بكافــة انواعهــا) االمــر الــذي أثــار ســخط واســتنكار اوســاط
واســعة مــن الــرأي العــام  ،والــذي عــد القانــون مصــادرة للحقــوق
والحريــات وماسـاً مبــارشاً الحــكام املــادة ( )2البنــد اوال الفقــرة (ب) مــن
الدســتور ،وتخليـاً عــن التزامــات العـراق باملعاهــدات واملواثيــق الدوليــة ،
ســيام العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق السياســية واملدنيــة .
ويــرى املجلــس العراقــي للســلم والتضامــن ومعــه العديــد مــن القــوى
واملنظــات املدنيــة  ،أن هــذا القانــون يتعــارض متامــاً مــع النزعــة
االنســانية  ،ويتعامــل مــع املواطنــن واملواطنــات عــى انهــم غــر راشــدين
وقارصيــن  ،كــا يــأيت القانــون بالتزامــن مــع معركــة تحريــر املوصــل،
إذ يقــدم رســالة دينيــة متشــددة ال تختلــف مبضمونهــا عــن برنامــج
داعــش التكفــري  ..ومــن أحــد وجوههــا نك ـران حــق االديــان االخــرى
مــن ســكنة املوصــل ومناطــق أخــرى مــن التمتــع مبامرســتهم حقوقهــم
الدينيــة والثقافيــة  ،وســيصاب مــن وقــع تحــت االضطهــاد الداعــي مــن
قهــر ومتييــز واغتصــاب وأبــادة  ..بالدهشــة واالســتغراب  ،نتيجــة قيــام
الســلطة الترشيعيــة ..بســن قوانــن تعمــق مشــاعر التهميــش واالحبــاط،
وتــذيك نزعــة هجــر الوطــن ..وان ال يكــون لهــم موقفـاً مســانداً مــن قضيــة
وحــدة الع ـراق ومســتقبله .
ويؤكــد املجلــس العراقــي للســلم والتضامــن بــأن قضية الحريــات العامة
والخاصــة كل اليتجــزأ  ،والقانــون االخــر مــا هــو إال مقدمــة لسياســات
فاشــية تفــرض منطـاً محــدداً البنــاء وبنــات العـراق  ..بالضــد مــن الحقــوق
والحريــات االساســية الــواردة يف الدســتور ،وقــد تكــون صفحــة مــن
صفحــات الحقــة يســعى مروجيهــا للقضــاء عــى مــا تبقــى مــن الحيــاة
املدنيــة  ،وتســوغ للمجموعــات املتطرفــة واملليشــيات املســلحة القيــام
باعــال ارهابيــة تحــت الفتــة الدفــاع عــن الديــن واملذهــب  ،كــا حصــل
ويحصــل يف اوقــات مختلفــة ارتكبــت فيهــا جرائــم قتــل بشــعة ال تقــل
عــن جرائــم داعــش يف جوهرهــا .
وترشيــع القانــون ســيئ الصيــت يؤكــد مبــا ال يــدع للشــك  ،ضيــاع
البوصلــة لــدى مجلــس النــواب يف تحديــد االولويــات  ،فثمــة مــا هــو
آجــدى مــن التدخــل يف حيــاة النــاس  ،بالتوجــه نحــو ترشيــع القوانــن
الضامنــه للحريــات والعيــش الكريــم واملؤسســة لالمــن واالســتقرار والبنــاء
مــن أجــل عـراق افضــل  ..وبرتســيخ أســس الدولــة الدميقراطيــة العرصيــة
الجامعــة البنائهــا والعادلــة يف موازينهــا القــادرة عــى حاميــة اراضيهــا
وصيانــة مكتســباتها ،فضــا عــن تحشــيد الجهــد الوطنــي املســاند للقــوات
املســلحة يف املعركــة البطوليــة لتحريــر املوصــل وطــرد داعــش .
أن الحــراك املجتمعــي والجامهــري الواســع وبــكل اشــكاله  ..مــن
أجــل اســقاط املــادة ( )14مــن قانــون وارادت البلديــات  ،هــو دفــاع عــن
الحريــات  ،وضــد مــن يحــاول تقييدهــا ،وضــان عــدم تكرارهــا .
ويشــر املجلــس العراقــي للســلم والتضامــن بــأن سياســات عــدم
االع ـراف باألخــر واهــال مشــاعره التــي ظهــرت عــى املشــهد الســيايس
العــام بعــد نشــوة ســقوط الدكتاتوريــة  ،متهــد االن لقيــام نظــام اليأبــه
بالحريــات وكانــت نتيجتهــا هــذا الخــراب الــذي تشــهده عــى ايــدي
القــوى املتطرفــة وداعــش  ،فــا احرانــا ان نســتفيد مــن اصواتنــا الغالبــة يف
مجلــس النــواب لبنــاء عـراق جديــد يحــرم خصوصيــات التنــوع ويجعــل
مــن بلدنــا موطنــاً لالشــعاع الحضــاري واالنســاين  ،واشــاعة ثقافــة روح
التســامح والعــدل واملســاواة واحــرام الحريــات الشــخصية والعامــة .
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املوصل تتحرر ّ ..م ْن يضبط غري املنضبطني ؟
عدنان حسني

املوصــل تتحــرر اآلن وداعــش ينتحــر  ..يف
ـح اال الصحيــح  ،والصحيــح
النهايــة لــن يصـ ّ
أن داعــش وســائر مشــاريع الســلفية
الجهاديــة واإلرهــاب إىل انحطــاط وانحــال
وفنــاء .
الزمــن زمــن التحــر والتمــدن والتقــدم،
وليــس زمــن التقهقــر اثنــي عــر أو ثالثــة
عــر قرنــاً ولــو باســم الديــن  ،وداعــش
ومرشوعــه  ،زيــادة عــى ذلــك  ،ليســا منبثقــن مــن أرض العــراق
وبيئتــه  ،القاعــدة جــاءت مــن افغانســتان عــر ســوريا التــي مكنتهــا
مــن التدريــب داخــل اراضيهــا وســهلت أمــر عبورهــا الحــدود لتف ّجــر
يف مدارســنا وجوامعنــا وكنائســنا واســواقنا ومؤسســاتنا الحكوميــة،
وداعــش مــا كان لــه ان يكــون  ،إن يف العــراق أو يف ســوريا ،لــو
مل تقــدّ م لــه تركيــا االردوغانيــة تســهيالت لوجســتية فاقــت كثــراً
التســهيالت الســورية املقدّ مــة اىل القاعــدة  ،فــإدارة أردوغــان تعاملت
مــع داعــش كــا لــو انــه منظمــة تركيــة تعمــل لحســاب أردوغــان
شــخصياً يف ســبيل تحقيــق أحالمــه الســلطانية .
املوصــل تتحـ ّرر اآلن بعــد نحــو ســنتني ونصــف الســنة من ســقوطها
الرسيــع والســهل يف ربقــة االحتــال اإلرهــايب  ،ومــا كان لســقوطها
ر
أن يكــون لــو مل يكــن لدينــا نظــام ســيايس مهــريء بالفســاد ي ـ ّ
أقطابــه عــى االحتفــاظ بــه ومنــع تحلّلــه ودفنــه املســتحق  ،حتــى ال
يقــوم عــى انقاضــه النظــام الدميقراطــي الفيــدرايل الــذي تطلّــع إليــه
الشــعب العراقــي طويـاً واختــاره عندمــا صـ ّوت للدســتور  ،متحديـاً
االرهــاب .
املوصــل تتحــرراآلن  ،وال يتعـ ّـن أن يكــون يف هــذه األيــام بالــذات
كالم غــر الــكالم الــذي يشــدّ مــن أزر القــوات املســلحة املتقدمــة
ببســالة ملطــاردة فلــول داعــش  ،ويرفــع مــن معنوياتهــا  ،وغــر
الــكالم الــذي يط ّمــن أهــل املوصــل وســائر مناطــق نينــوى إىل أنهــم
مواطنــون أعـ ّزة غــر مســموح بــأي نــوع مــن أنــواع اإلذالل واإلهانــة
التــي ميكــن أن تو ّجــه إليهــم  ،ففيهــم مــا يكفيهــم مــن املعانــاة
املُهلكــة التــي كابدوهــا تحــت االحتــال الداعــي .
ســقوط املوصــل الســهل والرسيــع تـ ّرأ منــه الجميــع  ،حتــى أولئــك
الذيــن أصــدروا أوامرهــم اىل القــوات املســلحة باالنســحاب وترك أهل
املوصــل وســائر املناطــق ملصريهــم  ،فــا مــن أحــد اعرتف باملســؤولية،
ومــا مــن لجنــة تحقيــق حكوميــة أو برملانيــة حــددّت املســؤوليات،
تحريــر املوصــل ميكــن أن يســعى السياســيون الفاشــلون املســؤولون
عــن تلــك النكبــة لتحويلــه إىل ســوق للمزايــدات والتب ّجحــات
ومنصــة إلثــارة الفتنــة التــي أطلّــت برأســها يف االســابيع
واالدّعــاءات ّ
األخــرة بفعــل هــؤالء السياســيني الفاشــلني الذيــن يريــدون جنــي
مثــار التحريــر عــى حســاب ص ّنــاع التحريــر  ،جنــود القــوات املســلحة
وضباطهــا  ،وعــى حســاب أهــل املوصــل أنفســهم .
قيــادة العمليــات املشــركة أصــدرت الجمعــة توجههــات اىل وســائل
اإلعــام تض ّمنــت القواعــد التــي يتو ّجــب مراعاتهــا يف التغطيــة
اإلعالميــة لعمليــات تحريــر املوصــل  ،بالطبــع هــذا إج ـراء متو ّجــب
لضــان االنضبــاط والتحـ ّـي باملســؤولية االجتامعيــة والوطنيــة عــى
الجبهــة اإلعالميــة  ،هنــاك حاجــة لعمليــة ضبــط مامثلــة عــى الجبهــة
السياســية  ،فثمــة الكثــر مــن «السياســيني» غــر املنضبطــن الذيــن
يســعون اىل ركــوب املوجــة وانتهــاز الفرصــة  ،الحكومــة ومجلــس
النــواب مطالبتــان بضبــط هــذه الجبهــة  ،حتــى ال ينقلــب تحريــر
املوصــل إىل كابــوس جديــد للعراقيــن وال يتســبب يف محنــة أخــرى
لهــم .
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غدا تسقط داعش  ..ولكن !
كفاح محمود كريم
قبــل أشــهر ضجــت إحــدى قاعــات
كوردســتان التــي ضمــت مختلــف
الناشــطني والحكوميــن والربملانيــن
مــن كافــة املكونــات العراقيــة الدينيــة
واملذهبيــة والقوميــة  ،برصخــة مدويــة
أطلقهــا املطــران الرسيــاين داود رشف،
وهــو مــن اعــرق أبنــاء املوصــل التــي اريس
أجــداده حضاراتهــا األوىل  ،وتعــرض أهلــه
وعرقــه ودينــه لعمليــة إبــادة جامعيــة،
كــا حصــل للكــورد االيزيديــن والشــبك يف
ســنجار وســهل نينــوى  ،أقدم املســتوطنات
البرشيــة التــي صنعــت الغــذاء وأقامــت
أوىل القــرى الزراعيــة قبــل ســبعني ألــف
ســنة ،كــا ورد يف أبحــاث املــؤرخ واالثــاري
األمريــي ســيتون لوئيــد إبــان زيارتــه
لســنجار عــام 1963م .
هــذه الرصخــة التــي عــرت عــن مايس
مل تقــع اليــوم باحتــال داعــش للموصــل
وســنجار وســهل نينــوى واســتباحتها لــكل
يشء  ،بــل ملئــات الســنني مــن مخــازي
التعامــل مــع املكونــات املختلفــة قوميــا
ودينيــا ومذهبيــا  ،فقــد تعــرض االيزيديون
إىل مــا يزيــد عــى ســبعني حملــة إبــادة
اســتهدفتهم لكونهــم مختلفــن دينيــا ،وكذا
الحــال مــع املســيحيني الذيــن مل يشــعروا
باألمــان واالطمئنــان منــذ قيــام مملكــة
العــراق وحتــى اســتباحة داعــش لهــم يف
مدنهــم وقراهــم  ،ناهيــك عــن املختلفــن
قوميــا أو عرقيــا عــن األغلبيــة  ،يف بــاد
مل تحــرم قيمــة اإلنســان لكونــه إنســانا
إال حينــا يكــون عبــدا ألولئــك الطغــاة
الذيــن يعملــون ليــل نهــار مــن اجــل إذابــة
الجميــع يف بودقــة قوميتهــم تــارة ودينهــم
تــارة أخــرى وأخ ـرا يف مذهبهــم  ،وليــس
للمقابــل خيــار إال املــوت أو التهجــر .
إنهــا فعــا كــا قــال املط ـران داوود
رشف وكررهــا ( عيــب عيــب عليكــم
جميعــا ) ومــا بعدهــا مــن عيــب أو
خــزي أو عــار  ،أن يتبــوء كـرايس الترشيــع

والتنفيــذ يف واحــدة مــن اعــرق بلــدان
العــامل  ،أبنــاء الشــوارع مــن النكــرات
واللصــوص وتجــار الحــروب ،ومجاميــع مــن
عصابــات وميليشــيات الفســاد واإلفســاد
مــا رأيناهــم يف دفوعــات وزيــر الحــرب
العراقــي الــذي كشــف مســتوياتهم املتدنيــة
وكيفيــة نهبهــم ورسقتهــم للــال العــام دون
أي ضمــر أو ُعــرف أخالقــي  ،مســتغلني
مواقعهــم المتصــاص األهــايل وإذاللهــم .
عيــب وعــار عــى مواطنــي هــذه
الــدول التــي أســقطت امريــكا وحلفائهــا
أنظمتهــم الدكتاتوريــة  ،أن يعــودوا ثانيــة
تحــت أي مســمى أو تأثــر لينتخبــوا
جوقــات مــن الحراميــة واملنحرفــن الذيــن
يعرفهــم األهــايل ليــس يف الع ـراق فحســب،
بــل يف طرابلــس وبنغــازي وصنعــاء ودمشــق
وغريهــا 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 وعنرصيتهــم وتشــددهم
الدينــي واملذهبــي املقيــت .

مــن
الكثــر
رجالهــم وشــبابهم
وســبت آالف
أخــرى مــن بناتهــم
ونســائهم تحــت
غطــاء دينــي
مقيــت ( أكــر مــن
ألــف قتيــل و 2745يتيــم و  6413مختطــف
منهــم  3543مــن اإلنــاث والباقــي مــن
األطفــال والشــبيبة) ،ومــا حصــل لاليزيديــن
حصــل للمســيحيني يف املوصــل وســهل نينوى
وســنجار ( آالف األرس تــم نهبهــم وســلبهم
ومل يســمح لهــم مبغــادرة املوصــل أو ســهل
نينــوى أو ســنجار إال مبالبســهم فقــط ) ،
حيــث متــت فرهدتهــم كــا فرهــدوا اليهــود
يف أربعينيــات القــرن املــايض .

تاريــخ مــن العــارات واملخــازي واألكــر
عــارا أن ال يــدرك البعــض ويعــرف بهــذه
الحقائــق ويحــرم خيــارات الشــعوب وحقهــا
يف تقريــر مصريهــا بعــد فشــل كل أشــكال
الحكــم والحــروب مبــا فيهــا اإلبــادة  ،عيــب
كبــر أن ال نســمع الصــوت اآلخــر الــذي
ومــا زلنــا نتذكــر بــأمل بالــغ تلــك يرفــض بعــد مئــة عــام مــن العيــش املشــرك
املوجــة مــن التســقيط العرقــي أو املذهبــي الفاشــل أن يقــرر مصــره بنفســه .
باســتخدام أســلوب ( النــكات ) أو الطرائــف
غــدا ســيتم تحريــر املوصــل مــن هيــكل
التــي كانــت تصنع يف أجهــزة دعاية الســلطة
وأحزابهــا الحاكمــة ضــد الكــورد تــارة وتــارة داعــش العســكري ،كــا حــررت أمريــكا
أخــرى ضــد الشــيعة أو الســنة أو املســيحيني العـراق مــن هيــكل صــدام اإلداري واألمنــي،
أو اليهــود أو الرتكــان  ،بحيــث تســتهدف فهــل ســيطمنئ أولئــك الذيــن بقــوا مــن
تلــك النــكات شــخصية أبنــاء هــذه املكونات حمــات اإلبــادة عــى مســتقبلهم ثانيــة،
مبــا ينتقــص إنســانيتها ويســلب مواطنتهــا ،ومــن يضمــن لهــم عــدم ظهــور داعــش
ممهــدة بذلــك لعمليــات إبــادة كاملــة كــا جديــد مبســمى آخــر ومنهــج رمبــا أكــر
حصــل للكــورد يف انفــاالت صــدام حســن توحشــا مــن تنظيــم الدولــة أو نظــام البعــث
وكيميائيــات عــي حســن املجيــد يف حــرق أو نظــام امليليشــيات ! ؟ .
وإبــادة مدن وبلــدات بأكملها يف كوردســتان
( أكــر مــن ربــع مليــون إنســان تــم قتلهــم
ودعونــا نــردد مــا قالــه املط ـران بعــد
)  ،وكــذا الحــال حينــا اســتهدفت خالصــة اســتباحة داعــش للموصــل وســنجار وســهل
الشــوفينية والتطــرف الدينــي والقومــي نينــوى هــل فعــا هنــاك رشف يف هــذا
املســاة داعــش الكــورد االيزيديــن وقتلــت العــامل الــذي أصبحنــا فيــه غربــاء ! .
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تركيا واملوصل والخرائط !
بــ ّررت تركيــا إرســالها قــوات عســكرية
إىل العــراق  ،بحاميــة األمــن القومــي الــريك
ومكافحــة اإلرهــاب  ،وهــا مـ ّرران مرشوعــان
يحــق لرتكيــا مبوجبهــا الدفــاع عــن أراضيهــا
وحاميــة مواطنيهــا مــن رشور اإلرهــاب  ،لكــن
هذيــن املربّريــن ال يعطيــان الحــق لرتكيــا أو
لغريهــا يف اخ ـراق ســيادة بلــد آخــر أو اجتيــاز
حــدوده الدوليــة .
وإذا كانــت ســيادة العــراق مع ّومــة
ومجروحــة بفعــل عنــارص متداخلــة ومع ّقــدة،
منهــا تداعيــات االحتــال األمريــي  ،ثم ســيطرة
«داعــش» عــى املوصــل وأجــزاء واســعة مــن
مناطــق غــرب الع ـراق  ،يضــاف إليهــا النفــوذ
اإليـراين امله ّيمــن عــى السياســة العراقيــة  ،لكن
ذلــك ليــس م ـ ّرراً لرتكيــا النتهــاك الســيادة أو
مــا تب ّقــى منهــا  ،بحجــة أن اآلخريــن يخرقونهــا .
إن مثــل تلــك املــرّرات تعنــي العــودة إىل
القانــون الــدويل التقليــدي الــذي كان يجيــز
«الحــق يف الحــرب» و «الحــق يف الغــزو» بزعــم
حاميــة املصالــح القوميــة  ،ولكــن ذلــك أصبــح
مــن تــراث املــايض  ،وال ســ ّيام بعــد تأســيس
األمــم املتحــدة .
لقــد حــاول الرئيــس الــريك رجــب طيــب
أردوغــان البحــث عــن ســند قانــوين يدعــم
املطالــب الرتكيــة ،مــن خــال إعــادة قراءتــه
وتحفّظــه عــى معاهــدة لــوزان املربمــة يف
العــام  ،1923والتــي رســمت الحــدود بــن
الدولــة الرتكيــة الجديــدة وجريانهــا عــى أنقــاض
اإلمرباطوريــة العثامنيــة التــي جــرى تقاســمها
رسيــة لعــام
وفقـاً التفاقيــة ســايكس – بيكــو ال ّ
 ، 1916وتبع ـاً لنتائــج الحــرب العامليــة األوىل .
وقــال أردوغــان  :إن املشــكلة األساســية
يف املوصــل هــي «إعــادة بنــاء املنطقــة وفقــاً
لخطــة تط ّبــق فيهــا  ،وهــي ليســت يف مصلحــة
تركيــا» ،بــل تهــدّ د بقاءهــا  ،وذهــب أبعــد مــن
رصح بخصــوص محاربــة اإلرهــاب :
ذلــك حــن ّ
«لــن ننتظــر حتــى تـ ّ
ـدق املنظــات اإلرهابيــة
أبــواب بالدنــا  ،ســنقوم مــن اآلن مبالحقتهــا
ـض عليهــا أينــا وجــدت»  ،وأضــاف  :إن
وننقـ ّ
وجــود قــوات تركيــة يف منطقــة بعشــيقة قــرب
املوصــل هــو مــن أجــل حاميــة «اســتقاللنا
ومســتقبلنا» .
أردوغــان عــى حــق حــن يســعى لحاميــة
بــاده  ،ولكــن عليــه اتبــاع الوســائل القانونيــة
وعــدم التجــاوز عــى حقــوق اآلخريــن  ،األمــر
الــذي يتطلّــب التعــاون مــع دول الجــوار  ،وال
ســ ّيام العــراق  ،إضافــة إىل قــوات التحالــف
الــدويل  ،بخصــوص مكافحــة اإلرهــاب ،
أمــا اتخــاذ قــرارات فرديــة ودخــول األرايض
العراقيــة حتــى دون التشــاور مــع حكومــة
البلــد  ،فــإن ذلــك ســيزيد مــن تعقيــد املشــاكل،
كــا أنــه ال يســاعد عــى توحيــد الجهــود للقضــاء

عــى اإلرهــاب .
مل يكتـ ِ
ـف أردوغــان بذلــك  ،بــل حـ ّذر العـراق
وســوريا بقولــه  :لقــد بدأنــا بتنفيــذ خطتنــا ،
وأن النــار التــي تحاولــون إشــعالها ســتحرقكم
ينــس يف ظــل هــذا االندفــاع
أكــر م ّنــا  ،ومل َ
والحامســة البعيــدة عــن الدبلوماســية والقواعد
القانونيــة الدوليــة التعاهديــة أو العرفيــة  ،أن
ينتقــد معاهــدة لــوزان  ،ويقــول إنهــا كانــت
مفروضــة عــى تركيــا مثلــا تــم فــرض معاهــدة
ســيفر عليهــا ،العــام . 1920
لقــد حــدّ دت معاهــدة لــوزان الحــدود لعــدّ ة
بلــدان كانــت ضمــن اإلمرباطوريــة العثامنيــة،
مثــل بلغاريــا واليونــان وقــرص ودول املــرق
العــريب  ،والتــي حكمتهــا لنحــو أربعــة قــرون،
فكيــف ميكــن إعــادة القديــم إىل قدمــه ؟ أليس
يف ذلــك رضب مــن إســقاط الرغبــات عــى
الواقــع ؟ فالعــامل تغـ ّـر كث ـراً منــذ نحــو قــرن
مــن الزمــان  ،واألمــر ال يتعلّــق بــدول املنطقــة
فحســب  ،بــل يشــمل أوروبــا وآســيا وإفريقيــا
وأمريــكا  ،وعــى مــن لديــه خيــال أن يتص ـ ّور
مــاذا تعنــي إعــادة القديــم إىل قدمــه  ،غــر
نزاعــات وحــروب وحرائــق ســتندلع لتشــمل
العــامل كلّــه ؟ .
إذاً مــاذا تعنــي إعــادة جريــدة ديليليــش
(وهــي الجريــدة املؤيّــدة للرئيــس الــريك) نــر
الخرائــط الرتكيــة الجديــدة «القدميــة» ،وهــي
ـم فيهــا أجزاء مــن العـراق وســوريا وبلغاريا
تضـ ّ
وأرمينيــا وجورجيــا إىل تركيا؟ وبالطبــع ،فكركوك
واملوصــل وإربيــل وحلــب وإدلــب والحســكة
هــي يف الصــدارة مــن ذلــك .أليــس يف األمــر مثة
أزمــة  ،وهــي أزمــة تفكــر وواقــع ؟ .
ميكننــي القــول  :إن تلــك اآلراء كانــت
تظهــر وتختفــي تبعــاً لتــوازن القــوى ،فكلّــا
كان العــراق ضعيفــاً  ،وهــو مــا حصــل منــذ
الحــرب العراقيــة – اإليرانيــة  ،وبعــد االحتــال
األمريــي  ،وكذلــك كلّــا كانــت ســوريا ضعيفة
ومنقســمة كــا هــي اليــوم  ،بســبب االحرتابات
تطــل تلــك املطالبــات برأســها،
ّ
الداخليــة ،
فض ـاً عــن ارتفــاع منســوب الشــحنة القوميــة
االســتعالئية فيهــا .
إن الخطــاب العــايل النــرة الــذي ذهبــت
إليــه القيــادة الرتكيــة  ،والــذي ازداد تط ّرفــاً
بعــد محاولــة االنقــاب العســكري الــذي
حــدث يف تركيــا يف شــهر يوليــو /متــوز املــايض
( ، )2016يســتبطن الرغبــة يف توجيــه األنظــار
نحــو الخــارج ورصفهــا عــن املشــاكل الداخليــة
املســتفحلة  ،وهــو أحــد األســباب األساســية
لتصعيــده يف الفــرة األخــرة  ،كــا ميكــن تف ّهــم
محاولــة أنقــرة مداعبــة املشــاعر القوميــة
للرتكــان تحــت عنــوان حاميتهــم  ،وخصوصـاً يف
تلعفــر التــي تســكنها غالبيــة تركامنيــة  ،إضافــة
إىل كركــوك التــي فيهــا نســبة تركامنيــة وازنــة .

املنتدى الدميقراطي العراقي العدد ( )51ترشين الثاين 2016

د .عبد الحسني شعبان

ولكــن حاميــة
الرتكــان وبقيــة
املجموعــات الثقافيــة
واجــب  ،يســتلزم
مــن تركيــا إذا أرادت
تحقيقــه  ،مخاطبــة
الحكومــة العراقيــة
باحــرام حقــوق
اإلنســان وإقــرار مبــادىء املســاواة واملواطنــة
املتكافئــة وعــدم التمييــز واعتــاد مبــادىء
املشــاركة والرشاكــة الحقيقيــة  ،وكذلــك
مناشــدة الهيئــات الدوليــة ملامرســة ضغوطهــا
لتحقيــق ذلــك  ،األمــر الــذي يتطلّــب منهــا
أوالً وقبــل كل يشء احــرام حقــوق الكــرد يف
تركيــا  ،وتلبيــة مطالبهــم العادلــة واملرشوعــة
يف حكــم ذايت أو إدارة ذاتيــة  ،والســاح لهــم
باســتخدام لغتهــم بصــورة رســمية وحقّهــم يف
التعلّــم بهــا  ،ومامرســة حقوقهــم السياســية
كاملــة كمجموعــة ثقافيــة متم ّيــزة  ،وتأكيــد
ذلــك دســتورياً  ،واألمــر يشــمل الحقــوق
الثقافيــة للمجاميــع املتن ّوعــة األخــرى مبــن
فيهــم العــرب.
أعتقــد أن خشــية القيــادة الرتكيــة مــن
تف ّجــر املوضــوع الكــردي يف تركيــا  ،مــا بعــد
تحريــر املوصــل ومــا بعــد حســم الــراع يف
ســوريا ،ومطالــب الكــرد يف البلديــن بصيغــة
مــن صيــغ الحكــم الــذايت أو الالّمركزيــة أو
الفيدراليــة أو غــر ذلــك  ،هــي التــي تدفعهــا
إىل هــذا الخطــاب املتشــدّ د بــدالً مــن البحــث
فيــا ميكــن التعــاون بــه ملكافحــة اإلرهــاب
مــن جهــة ،ومــن جهــة ثانيــة إليجــاد تســويات
ملشــكالت تتعلّــق باملســألة القوميــة والهو ّيــة
وذيولهــا .
إن الدعــوة إلعــادة النظــر مبعاهــدة لــوزان
ومخرجاتهــا  ،ليــس ورقــة خــارسة فحســب،
بــل هــي مســألة غــر ممكنــة  ،فقــد مــى
نحــو قــرن مــن الزمــان عــى حســمها وتثبيــت
عائديــة املوصــل إىل العــراق  ،وقــد شــكّل
مجلــس عصبــة األمــم لجنــة للتحقيــق األممــي
يف  30ســبتمرب (أيلــول) العــام  ،1924وأجــرت
هــذه اتصــاالت وقامــت بزيــارات إىل لنــدن
وأنقــرة ودمشــق وبغــداد واملوصــل  ،وقابلــت
عــدداً مــن الشــخصيات واألعيــان وأهــايل
املنطقــة  ،وقــ ّررت يف نهايــة العــام ، 1925
ضــم املوصــل إىل الع ـراق العتبــارات جغرافيــة
وقوميــة وتاريخيــة واقتصاديــة وعســكرية
وسياســية ،كــا ورد يف تقريرهــا  ،ووافقــت
عليــه تركيــا مــع تعديــات طفيفــة  ،ووقّعــت
يف تلــك الفــرة معاهــدة عراقيــة – تركيــة –
بريطانيــة .
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املوصل واملرشوع الوطني
نزار عبد الستار
تحريــر املوصــل هــو عنــوان عريــض تنــدرج
بــن معانيــه انجــازات عــدة ،فالربغــم مــن كل
العواصــف التــي رضبــت البــاد طويــا وبالرغــم
مــن الرهانــات املحبطــة إال أن العــراق متكــن
مــن اثبــات وجــوده وهاهــو يتفــرد عــى
الجميــع بقدرتــه عــى انهــاء اســطورة «داعــش»
االرهــايب .
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
لــه ويشــر ايضــا إىل نجــاح ادارة املعركــة التــي دامــت ســنتني .
لقــد تحكمــت فينــا لفــرة طويلــة سلســلة ثقيلــة مــن االحباطــات بفعــل
التجاذبــات السياســية وســطوة الفســاد والتخبــط االصالحــي ووجــود اعــداء
يحتلــون ثلــث االرايض العراقيــة واذا كان الع ـراق قــد تذبــذب يف اعطــاء
الصــورة التــي يفــرض بــه ان يكــون عليهــا بعــد زوال الحكــم الديكتاتــوري
اال انــه تصــدى بهمــة ملعركتــه مــع االرهــاب وواجــه بصالبــة كل الظــروف
املحيطــة ونجــح يف تطهــر اراضيــه مــن «داعــش» االرهــايب واســتعادة
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 املــروع الوطنــي
النابــذ لــكل افــرازات االرهــاب كالطائفيــة والتفــكك  ،فعــراق مــا بعــد
«داعــش» لــن يكــون عراقــا مهــزوزا ومطواعــا لالط ـراف التــي تريــد مــد
اياديهــا اليــه ،كــا انــه لــن يكــون بقعــة ارضيــة ضعيفــة وبــا اســيجة تصــد
الزواحــف ،إن هزميــة «داعــش» يف العـراق هــي البدايــة الفعليــة للخطــوة
االوىل نحــو التامســك والوحــدة وصــوال اىل تفاهــات بشــأن ادارة الوطــن
وفــق االحقيــة االنتخابيــة ومكافحــة اآلفــات االجتامعيــة ومعالجــة التصــدع
االداري ومحاربــة الفســاد .
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 الخ ـراب وضاعــت
اصــوات اللملمــة يف ضجيــج اللغــو الســيايس .
اســتعادة املوصــل تعنــي املــي قدمــا يف اصــاح الثغــور والبــدء الفعــي
يف معالجــة املشــكالت الضاربــة فينــا وهــذا بالطبــع يتطلــب منــا وعيــا
سياســيا جديــدا ويدعــو بــكل تأكيــد اىل تصفيــة كل الخالفــات ونبــذ
املشــكالت وقطــع املزيــد مــن الخطــوات مــن اجــل التقــارب وايضــا اعــادة
النظــر بسياســتنا الخارجيــة ووضــع االســس لبنــاء جيــش قــوي واصــاح
املؤسســات الحكوميــة وتعمــر البلــد وفــق عقليــة حكيمــة واشــاعة
االســتقرار والعمــل عــى تدعيــم قدراتنــا بعقليــة ناضجــة وفاهمــة .
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عودة طلبة املناطق املترضرة من االرهاب
للدراسة
ماجد زيدان

اصــدرت وزارة الرتبيــة تعليــات 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 ج ـراء
ســيطرة داعــش االرهــايب عــى مناطقهــم واضطرارهــم اىل النــزوح،
هــذه التوجيهــات تعالــج بشــكل جــاد مــن تخلــف عــن االلتحــاق
بالصــف االول االبتــدايئ ورفعــت العمــر اىل  9ســنوات وخــرت اوليــاء
امــور التالميــذ باجـراء ســر معلومــات ليكــون يف صــف اعــى  ،وهــذا
مكســب اضــايف ينهــي تخلــف بعضهــم عــن االلتحــاق ومل تــرك
التوجيهــات مــن فاقــت اعامرهــم القبــول وامنــا وجهــت بقبولهــم
يف مــدارس اليافعــن او التعليــم املــرع  ،فيــا عــدّ ت الســنوات
الفائتــة لطلبــة املــدارس الثانويــة ســنوات عــدم رســوب  ،والســاح
لهــم بالتقديــم لالمتحــان الخارجــي  ،وقــد وجهــت الــوزارة مديريــات
الرتبيــة باعــداد دورات تقويــة مكثفــة للطلبــة ولجميــع املراحــل
الدراســية .الواقــع ان هــذه التعليــات وغريهــا هــي لحفــظ مصالــح
الطلبــة ومراعــاة الظــروف التــي مــرت بهــا هــذه املناطــق جــراء
القتــال مــع االرهــاب واالنقطــاع القــري عــن الــدوام ..

طبعــاً ســتصادف مديريــات الرتبيــة واملــدارس مشــكالت
اخــرى لحــاالت خاصــة او عامــة مل يتطــرق لهــا بيــان الــوزارة
وتقتــي الــرورة واملصلحــة العامــة التعامــل بهــا بروحيــة
التعليــات وحلهــا مبرونــة عاليــة يف تحقيــق الغايــة املنشــودة
منهــا باســتيعاب جميــع ابنائنــا الطلبــة  ،وأال يــرك أي راغــب
يف الدراســة خــارج صفــوف املدرســة  ،ان ابــداء الحــرص عــى
تســهيل انحـراط 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
مــن خــال التوعيــة باهميــة اســتئناف الحيــاة الدراســية عــى
الصعيديــن الشــخيص والوطنــي واالســهام بتوفــر فرصــة ثانيــة
العــداد هــؤالء املترسبــن قــراً او ألي ظــرف آخــر ان يكونــوا
اعضــاء نافعــن يف املجتمــع ولخدمــة انفســهم ممكــن ان تلعب يف
هــذا املجــال دوراً ايجابيـاً منظــات املجتمــع املــدين والتجمعــات
العشــائرية بتحفيــز اوليــاء االمــور عــى اعــادة ابنائهــم  ،الشــك
ان البعــض مــن هــؤالء اليافعــن قــد دخــل ســوق العمــل بســبب
العــوز ومــآيس النــزوح والحــرب وغريهــا مــن االســباب  ،فعــى
وزارة الرتبيــة ان تفتــح مــدارس مســائية جديــدة الســتيعاب
الراغبــن يف الدراســة  ،ان انتظــام املترسبــن عــى اختــاف اســباب
انقطاعهــم مــرة اخــرى يف الدراســة مهمــة كبــرة ،وهــي متشــعبة
تتطلــب تظافــر جميــع جهــود الجهــات املختلفة لتذليــل املصاعب
والتحديــات التــي تواجههــا ،يك نحصــل عــى مثارهــا الطيبــة .
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تسعة وتسعون حزباً والحبل عىل الجرار ...
أعلنــت املفوضيــة (غــر املســتقلة)
لالنتخابــات يف العــراق إن عــدد األحــزاب
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 أحـزاب جديــدة لالنضــام
لقامئــة األحــزاب التــي مــن املؤمــل أن
تخــوض انتخابــات املجلــس عــام 2018
تســعة وتســعني حزبــاً ومــن املؤكــد أن
الرقــم ســيتجاوز املائــة حــزب خــال األيــام
املقبلــة يف بلــد عــدد ســكانه ال يتجــاوز
ال ( )36مليــون نســمة يف حــن أن عــدد
األحــزاب التــي تشــارك يف االنتخابــات
الربملانيــة يف الهنــد بحــدود ( )35حزبـاً مــع
العلــم إن عــدد ســكان الهنــد تجــاوز املليــار
وربــع املليــار نســمة ويف الواليــات املتحــدة
األمريكيــة يتنافــس حزبــان يف االنتخابــات
الترشيعيــة ويف بريطانيــا ثالثــة أحـزاب ويف
روســيا ( )14حزبــاً متكنــت أربعــة فقــط
مــن اجتيــاز الحجــز االنتخــايب والدخــول
اىل الربملــان يف فرنســا مثانيــة أحــزاب ويف
أملانيــا ســتة أحـزاب علـاً إن عــدد الســكان
يف هــذه الــدول منفــردة هــو أضعــاف عــدد
ســكان العـراق  ,فــاذا يعنــي هــذا العــدد
الكبــر جــداً مــن األحـزاب يف العـراق قياسـاً
اىل عــدد الســكان؟ وهــل إن كــرة عــدد
األحــزاب يعــر عــن النظــام الدميقراطــي
الجيــد وعــن الحيــاة الدميقراطيــة
الصحيحــة؟ .
إن هــذا العــدد الكبــر مــن األح ـزاب ال
يعنــي أنهــا تتنافس مــن أجل خدمــة الوطن
واملواطنــن أنهــا تتنافــس وتتســابق مــن
أجــل تحقيــق أكــر مــا ميكــن مــن املكاســب
املاديــة والسياســية لهــا وإلغضائهــا وهــذا
مــا أفرزتــه التجــارب االنتخابيــة الســابقة
بعــد أن اتضــح أن الغايــة مــن املشــاركة
يف االنتخابــات والفــوز يف أكــر عــدد مــن
املقاعــد يف مجلــس النــواب ومجالــس
املحافظــات هــو ليــس لتقديــم الخدمــات
للشــعب العراقــي وليــس لتحقيــق الرخــاء
والرفــاه االجتامعــي وليــس للبنــاء واألعــار
والنهــوض بالبلــد والوصــول بــه اىل مصــاف
الــدول املتطــورة وليــس لتطويــر الخدمــات

الصحيــة والتعليميــة وتطويــر خدمــات
الرعايــة االجتامعيــة وليــس لتطويــر الزراعة
والصناعــة ومشــاريع البنــى التحتيــة
للبلــد وليــس للنهــوض باملياديــن األخــرى
السياســية والعلميــة والتعليميــة والثقافيــة
والفنيــة واألدبيــة والرياضيــة كــا تفعــل
األحــزاب يف دول العــامل األخــرى ذات
األنظمــة الدميقراطيــة التــي تعلــن أحزابهــا
التــي تشــارك يف االنتخابــات عــن برامجهــا
االنتخابيــة قبــل االنتخابــات وتكــون
مســؤولة أمــام الشــعب عــى تطبيقهــا
وليــس كــا تعلــن أحزابنــا يف الع ـراق عــن
برامجهــا االنتخابيــة التــي لــو تــم تطبيــق 1
باملئــة منهــا ألصبــح العـراق يف أفضــل حــال
لكــن برامجهــا مجــرد ادعــاءات ودعايــات
انتخابيــة ووعــود كاذبــة الغــرض منهــا
خــداع الشــعب العراقــي وتضليلــه والدليــل
هــو مــا حــدث يف العـراق خــال الســنوات
املاضيــة بعــد انتخابــات أعــوام 2006
و 2010مــن خــراب ودمــار وفســاد مــايل
وإداري ورسقــات كــرى ألمــوال الشــعب
وعقــارات الدولــة وثــروات الوطــن حتــى
أصبــح الع ـراق مــن أكــر البلــدان فســادا.
إن أهــداف األحزاب السياســية يف العراق
هــي ليســت كأهــداف مثيالتهــا يف الــدول
الدميقراطيــة التــي تســعى لخدمــة شــعوبها
وبلدانهــا وتقديــم كل مــا مــن شــأنه الرقــي
ببلدانهــا املتطــورة أص ـاً وتقديــم خدمــات
جديــدة ومضافــة للمواطنــن وتحقيــق
الرفــاه االجتامعــي وترشيــع قوانــن جديــدة
للضــان االجتامعــي والصحــي أو تطويرهــا
واالرتقــاء ببلدانهــا اقتصاديــاً وماليــاً
وصناعي ـاً وزراعي ـاً وعلمي ـاً وتقليــل نســب
البطالــة  ،أهــداف أحـزاب العـراق الجديــد
هــي الحصــول عــى الســلطة والنفــوذ أوالً
ومــن خاللهــا تتــم الســيطرة عــى كل
مفاصــل الدولــة وكل املناصــب املهمــة
فيهــا حتــى العســكرية واألمنيــة مبوجــب
املحاصصــة الطائفيــة والحزبيــة وتســخري
كل مــوارد الدولــة لخدمــة أشــخاص وفئــات
وعوائــل معينــة مــع كتلهــم وأحزابهــم و
مــن ثــم تتــم العمليــات الكــرى لرسقــة
املــال العــام ونهب ثــروات الوطن وتشــكيل
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إمرباطوريــات اقتصاديــة وماليــة لألح ـزاب
املتنفــذة وتأســيس رشكات ومعامــل خــرج
الع ـراق وليــس يف داخلــه لــي ال يســتفيد
الوطــن و املواطــن منهــا ورشاء عقــارات
وفلــل وتهريــب أمــوال العــراق للخــارج
لتســتفيد منهــا دول الجــوار أو رسقتهــا
وإيداعهــا يف بنــوك الــدول األجنبيــة التــي
تســتثمرها لفائدتهــا ولــن تكتفــي األحـزاب
العراقيــة بذلــك بــل تســعى إليذاء الشــعب
العراقــي وإفقــاره وتجويعــه والعمــل عــى
تفرقــة كلمتــه وإشــاعة الرصاعــات الطائفية
والعرقيــة بــن فئاتــه املتآخيــة وتدمــر
بنيــة املجتمــع ولحمتــه الوطنيــة وتســييس
القضــاء وإشــاعة الفــوىض وعــدم احــرام
القانــون والنظــام وإشــاعة الظلــم والفســاد
واملحســوبية واملنســوبية وتغييــب الــروح
الوطنيــة وتغليــب روح الطائفــة والحــزب
عليهــا واإلرضار مبصالــح الوطــن والتفريــط
برثواتــه وعــدم احــرام ســيادته والســعي
لتخلفــه وعــم االهتــام مبصالــح املواطنــن،
لهــذا نــرى تزايــد عــدد األحـزاب التــي تروم
املشــاركة يف االنتخابــات املقبلــة وهــذه
األعــداد الكبــرة مــن األحــزاب ليســت
لتحقيــق الخدمــات للشــعب العراقــي
ولتحســن مســتوى املعيشــة وإنقــاذ شــعب
العـراق مــن املــآيس والكــوارث التــي حلــت
بــه وتحقيــق األمــن واألمــان والحيــاة
الكرميــة لشــعبه وليســت إلنقــاذ البلــد
مــن الســقوط يف الهاويــة هــاوي التقســيم
الطائفــي والحفــاظ عــى وحــدة ترابــه
وعــى ســيادته التــي فــرط بهــا سياســيون
فاشــلون وفاســدون قبلهــم وال مــن أجــل
بنــاء البلــد واعــارة وتطويــره والحفــاظ
عــى كرامتــه وكرامــة شــعبه إمنــا لتحقيــق
مكاســب سياســية وشــخصية وفئويــة عــى
حســاب معانــاة الشــعب وعــى حســاب
مصالــح الوطــن وإلكــال مسلســل ســلفهم
مــن السياســيني الفاشــلني والفاســدين يف
إشــاعة الفســاد والرسقــة والنهــب واإلث ـراء
عــى حســاب أالم الشــعب العراقــي وعــى
حســاب مصالــح الوطــن العليــا .
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التحرير من الداخل
عامر القييس

حــن حــرر الجيــش االحمــر وقــوات التحالــف دول اوروبــا مــن ســطوة
واحتــاالت الجيــش النــازي االملــاين يف الحــرب العامليــة الثانيــة  ،اعتمــدت
يف اس ـراتيجيات التحريــر عــى املقاومــات الوطنيــة مــن الداخــل  ،ولعبــت
هــذه املقاومــات تأثــرا بالغــا يف اختصــار الزمــن وتقليــل كلــف الحــرب ،
بانهاكهــا الجيــش الهتلــري مــن الداخــل  ،فاصبــح لزامــا عليــه الحــرب عــى
جبهتــن ،االوىل واضحــة املعلــم والثانيــة شــبحية تظهــر وتــرب ممثلــة
بقــوات االنصــار يف كل البلــدان التــي احتلهــا الجيــش االملــاين  ،ولعبــت هــذه
القــوات ،فضــا عــن مقاومتهــا املســلحة  ،دور ا اس ـراتيجيا مهــا يف العمــل
كجهــاز اســتخبارات ورصــد ومعلومــات ســاعدت الحلفــاء حتــى عــى وضــع
خططهــم الحربيــة لهزميــة النازيــة التــي مل تقــل مامرســاتها الهمجيــة عــن
مامرســات الدواعــش يف املناطــق التــي احتلتهــا يف بالدنــا ..
تقــول مصــادر موثوقــة ،ان حالــة مــن الذعــر واالرتبــاك تســود صفــوف
تنظيــم داعــش االرهــايب مبدينــة املوصــل بعــد قيــام مجهولــن برفــع العلــم
العراقــي عــى مجــر عمــر بــن الخطــاب يف حــي الريمــوك – الجانــب االميــن ،
وحــن حــاول احــد الدواعــش ازالــة العلــم ارداه قناص قتيــا برصاصــة واحدة،
وأكــدت املصــادر قيــام تشــكيل نــواة أول مجموعــة مقاومــة مســلحة لداعــش
وترصفاتهــا يف املوصــل  ،وهــذه املقاومــة املســلحة تتكــون مــن مجموعــة مــن
الطــاب والضبــاط الســابقني  ،يقــول احــد امللتحقــن باملقاومــة وهــو طالــب
جامعــي «التحقــت مــع مجموعــة مــن الطــاب الجامعيــن وموظفــن ورجــال
أعــال بكتائــب شــعبية أطلقنــا عليهــا اســم كتائــب املوصــل» ،وكشــفت
معلومــات ايضــا عــن ظهــور لخاليــا رسيــة نشــطة تقــاوم تنظيــم داعــش يف
مدينــة املوصــل  ،وقــال منســق خاليــا املجاميــع يف إقليــم كردســتان« ،لقــد
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
اىل اعــدام محامــن واطبــاء وطلبــة  ،وآخــر مامرســات الدواعــش الهمجيــة
تفننهــم بقتــل مــن يتعــاون مــع القــوات العراقيــة الوطنيــة ،كــا حــدث
لســتة عــر رجــا موصليــا اعدموهــم غرقــا وحرقــا وتفج ـرا.
هــذه البــوادر املشــجعة التــي تتبلــور بعــد زوال صدمــة االحتــال
واالختــال معــا  ،يتوجــب عــى واضعــي اسـراتيجية تحريــر املوصــل وغريهــا
مــن املــدن العراقيــة ،تنشــيطها ودعمهــا والتنســيق معهــا ومدّ هــا بعوامــل
النمــو والتطــور  ،فهــو الطريــق النهــاك الدواعــش مــن الداخــل أوال وخلــق
جــو شــعبي يتخلــص مــن مخاوفــه ويجســد روحــه الوطنيــة يف التصــدي
لالرهــاب الداعــي ثانيــا  ،واقامــة جســور عالقــة جديــدة بــن االهــايل
والقــوات العراقيــة مبنيــة عــى الثقــة واملحبــة واملصــر املشــرك ثالثــا .
مــن الخطــا االســراتيجي النظــر اىل املقاومــات داخــل املــدن املحتلــة
بوصفهــا اعــاال فرديــة او يائســة او نتيجــة املصادفــة أو انهــا تتحــرك عــى
وفــق ايــاد مــن الخــارج  ،خــارج البــاد  ،الننــا بذلــك نخــر فرصــة اختصــار
زمــن تحريــر هــذه املــدن وتقليــل الخســائر املحتملــة لحــرب تعتمــد عــى
التحريــر مــن الخــارج .
الحقيقــة ان مزاجــا شــعبيا رافضــا للدواعــش ينمــو ويتبلــور ويتصاعــد،
يف مدينــة املوصــل ،اىل حــدود اعتــاد املقاومــة املســلحة طريقــا للتحريــر
وهــو الطريــق الصحيــح والســليم  ،ويتوجــب عــى قيــادة القــوات املشــركة
ان التســقط هــذا العامــل االس ـراتيجي يف خططهــا لتحريــر املوصــل وغريهــا
مــن مدننــا املحتلــة مــن الدواعــش  ،وان تتخلــص مــن العقــد السياســية
الخاطئــة بخصــوص هــذه الظاهــرة الشــعبية االيجابيــة  ،وان تتعامــل مــع
قــوى املقاومــة مــن الداخــل بكونهــا جــزءا مــن قواتهــا وضمــن خططهــا،
والحقيقــة ان اسـراتيجية مــن هــذا النــوع ســتفتح الطــرق واالبــواب لقواتنــا
العراقيــة مــن دون الحاجــة اىل التدمــر  ،فمقــاوم واحــد مــن الداخل يســتطيع
ان يشــغل ويربــك الدواعــش اكــر بكثــر مــن حــرب مفتوحــة عــى جبهــة
واحــدة معلومــة ومعروفــة ومرصــودة ..
املنتدى الدميقراطي العراقي العدد ( )51ترشين الثاين 2016

حق سيادة الفرد عىل نفسه
عبدالزهرة زيك

ســيكون انتصــار فــرد واحــد عــى
املجمــوع بتأكيــد صــواب رأيــه أجــدى
بكثــر مــن انســجام هــذا الفــرد
وانســياقه لإلجــاع عــى فكــرة عامــة
مخالفــة لذلــك الــرأي وتحظــى باتفــاق
الجميــع عليهــا .يحصــل هــذا حــن
تتــاح حريــة التعبــر بأمــان واطمئنــان
للفــرد واملجمــوع ،وحــن يكــون الجــدل
بــاآلراء ،واآلراء فقــط ،مــن دون االســتعانة بــأي شــكل آخــر مــن
أشــكال القــوة التــي تفــرض رأيـاً ومتنــع مــا يخالفــه مــن التعبــر
عــن نفســه بقــدر متكافــئ مــن الحريــة .املجمــوع قــادر مــن
حيــث هــو مجمــوع عــى صيانــة حقوقــه ،بينــا الحــرص عــى
حــق الفــرد يف حريتــه هــو تعزيــز لحريــة املجمــوع ولحقوقهــم
مــن خــال تنميــة حريــات وحقــوق العنــارص املشــكلة لذلــك
املجمــوع ،وال تســتطيع بنــاء جامعــة قويــة ومنيعــة مــن دون
أن يكــون كل عنــر فيهــا منيعــاً وقويــاً بحريتــه وبقدرتــه
عــى التعبــر عــن فرديتــه بوضــوح واطمئنــان .هــذا هــو مــا
يجعــل التفاعــل إيجابي ـاً بــن مــا يســميه جــون ميــل ســتيوارت
(ســيادة اإلنســان عــى نفســه) وبــن (ســلطة املجتمــع) .املجتمــع
بإمكاناتــه ومــا يتيحــه مــن ظــروف يكــون عــى وفــق هــذا بيئــة
عمــل مناســبة لتنميــة حريــات وحقــوق الفــرد ،وليــس مؤسســة
ناشــطة وال عمــل لهــا ســوى صهــر حريــات وحقــوق أفرادهــا
يف خليــط عــام باســم قــوة املجتمــع ومتاســكه ومنعتــه .يعــزو
ســتيوارت تقــدم أوربــا إىل مقــدار مــا ســمحت بــه الثقافــة
واملجتمعــات مــن تقــدم لفرديــة الفــرد ،لحقّــه يف تكويــن
شــخصيته ويف ســيادته عــى هــذه الشــخصية .ال خشــية مــن
تحســب مــن تو ّقــع طغيانهــا وانفالتهــا ،كلــا
هــذه الفرديــة ،وال ّ
رســخت وتعــززت قيــم التعبــر الحــر عــن الشــخصية وتفكريهــا
وركنــت إىل الــرأي والبــوح بــه بــا تــردد أو خشــية .الطغيــان ال
ينتجــه غــر القمــع والتفكــر يف الظــام .التعبــر املطمــن والحــر
عــن الــرأي مــن قبــل الفــرد هــو ليــس حــق الفــرد وحــده ،كــا
يؤكــد ســتيوارت ،وإمنــا هــو حــق املجتمــع بشــكل أســاس ،فبهــذه
الحريــة يف التعبــر وباح ـرام شــخصية الفــرد مبواجهــة الجامعــة
يضمــن املجتمــع تصويــب الخطــأ بحالــن؛ خطــأ الفــرد حــن يعــر
عــن رأي خاطــئ ،وتصويــب الخطــأ الشــائع حــن يكــون رأي
الفــرد املعــرض مقنع ـاً .ال خشــية مــن الحريــة؛ الحريــة تضمــن
فرص ـاً مناســبة للتقويــم دامئ ـاً بينــا قمــع الــرأي يضيــع الكثــر
منهــا ويحيــل الحيــاة إىل مســتنقع راكــد .ال خشــية حــن يكــون
التفكــر واآلراء ،مهــا كانــت صادمــة وغريبــة ،تحــت الشــمس،
حــن ال يخــى املــرء مــن اختبــار تفكــره وقناعاتــه يف الهــواء
الطلــق .الخشــية هــي يف التكتــم ويف التفكــر مكرهــاً داخــل
ســجون الــذات املغلقــة ،فــكل فكــرة بعقــل بــري تجــد حتــا
طريقهــا لعقــول أخــرى ،ولعــل الجهــر بهــا بأمــان واطمئنــان هــو
مــا يجعــل منهــا مفيــدة فيقتنــع مــن يقتنــع بهــا أو غــر صالحــة
حــن يتــاح ملــن ميلــك مناســبة الــرد عليهــا وتصويبهــا .العمــل
عــى تعزيــز شــخصية الفــرد هــو أهــم بكثــر مــن الحــرص الــذي
نبديــه مــن أجــل املجمــوع.
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تجنيد األطفال مبناطق رصاع الرشق األوسط
عامد علو *
تع ـ ّرف االمــم املتحــدة الطفــل املجنــد ألغ ـراض
القتــال يف النزاعــات والحــروب  ،بأنــه أي طفــل
يرتبــط بقــوة عســكرية أو بجامعــة عســكرية ،
وهــو أي شــخص دون ســن الثامنــة عــرة مــن
العمــر وال يــزال أو كان مج ّنــداً أو ُمســتخدَ ماً
بواســطة قــوة عســكرية أو جامعــة عســكرية يف
أي صفــة مبــا يف ذلــك عــى ســبيل املثــال وليــس
الحــر األطفــال والغلــان والفتيــات الذيــن يتــم
حملــن أو
اســتخدامهم محاربــن أو طهــاة أو ّ
جواســيس أو ألغ ـراض جنســية( .املصــدر :مبــادئ
باريــس بشــأن إرشاك األطفــال يف املنازعــات
املســلّحة (. 2007

عمليات إرهابية
ويف أجــواء الــراع والحــروب والعمليــات
االرهابيــة التــي تقــوم بهــا الجامعــات التكفرييــة
املتطرفــة ويف مقدمتهــا تنظيــم داعــش االرهــايب،
فأنــه يوجــد اليــوم مئــات اآلالف مــن األطفــال
الذيــن يتــم تجنيدهــم يف النزاعــات املســلحة يف
الــرق االوســط خاصــة وحــول العــامل بصــورة
عامــة  ،واملعلومــات املتوفــرة لدينــا مــن خــال
التقاريــر االســتخبارية والصحفيــة ومــا يصــدر عــن
وســائل االعــام الداعشــية أن معظــم األطفــال
املجنديــن قــد تعرضــوا للــرب إلخضاعهــم،
واجبارهــم عــى االنضــام اىل الجامعــات املســلحة
فيــا ينضــم آخــرون فـراراً مــن الفقــر أو مــن أجــل
حاميــة مجتمعاتهــم أو انطالقـاً مــن شــعور برغبــة
االنتقــام .
ومــن الجديــر بالذكــر أن تجنيــد واســتخدام
األطفــال دون الخامســة عــرة مــن العمــر
للعمــل بوصفهــم جنــوداً أمــر محظــور مبوجــب
القانــون الــدويل اإلنســاين وطبقــاً للمعاهــدات
واألعــراف ،كــا يتــم تعريفــه بوصفــه جرميــة
حــرب مــن جانــب املحكمــة الجنائيــة الدوليــة.
وفض ـاً عــن ذلــك يُعلِــن قانــون حقــوق اإلنســان
ســن الثامنــة عــرة بوصفهــا الحــد القانــوين األدىن
للعمــر بالنســبة للتجنيــد والســتخدام األطفــال يف
األعــال الحربيــة ،وتضــاف أط ـراف الن ـزاع التــي
تج ِّنــد وتســتخ ِدم األطفــال بواســطة األمــن العــام
يف قامئــة العــار التــي يصدرهــا ســنوياً .
وقــد أظهــرت الكثــر مــن الصــور ومقاطــع
الفيديــو قيــام تنظيــم داعــش االرهــايب بعمليــات
تجنيــد األطفــال واألحــداث يف صفــوف عنــارصه،
و يتــم تدريبهــم يف معســكرات مــا يســ ّمى
“أشــبال الخالفــة” حيــث يقــوم التنظيــم بإخضــاع
األطفــال لتدريبــات قاســية وتعليمهــم اســتخدام

الســاح مبختلــف أنواعــه  ،اضافــة اىل اســتخدامهم
كحملــن لنقــل الذخائــر أو املصابــن مــن
للعمــل ّ
عنــارص داعــش  ،كــا يقــوم داعــش باســتخدام
األطفــال ألغــراض االســتطالع وجمــع املعلومــات
االســتخبارية عــن القطعــات العســكرية واالهــداف
الحيويــة فضــا” عــن بــث االشــاعات واالخبــار
الكاذبــة بــن النــاس  ،أمــا الفتيــات فهــن يعانــن
حالــة االســتضعاف بصــورة خاصــة وغالبــاً مــا
جــرن عــى العمــل كإمــاء لألغــراض الجنســية،
ُي َ
وفضــاً عــن ذلــك فقــد ثبــت اســتخدام تنظيــم
داعــش االرهــايب األطفــال للقيــام باألعــال
اإلرهابيــة مبــا يف ذلــك كانتحاريــن أو لــزرع
العبــوات الناســفة  ،ويجــر داعــش االطفــال عــى
االلتحــاق بــدورات يف معســكرات اشــبال الخالفــة
والتــي تقســم اىل مــا يــي :
.1دورة املعســكر الرشعــي ومدتهــا 15يومــاً،
يتعلــم خاللــه الطفــل كيفيــة الوضــوء والصــاة
ومــا هــي املحرمــات واملنكـرات  ،ودروس تحفيــظ
القــرآن الكريــم  ،ومــن ال يعــرف القـراءة والكتابــة
منهــم  ،فيخضعــون لــدورات مضاعفــة تســ ّمى
“فــــك األٌميــة”  ،تقــام داخــل املعســكر .
.2دورة التدريــب العســكري ومدّ تهــا ( شــهر
ـم خاللهــا تعليــم األطفــال فنــون
وعــرة أيــام)  ،يتـ ّ
القتــال والتعامــل مــع الســاح وقيــادة املركبــات
وتجهيــز العــدة والعتــاد للمقاتلــن  ،وبعــد االنتهــاء
مــن الدورتــن  ،يتــم توزيــع االطفــال لجبهــات
القتــال حســب الوضــع امليــداين .
وكشــف تقريــر حديــث نرشتــه منظمــة األمــم
املتحــدة أن مــا بــن  800و 900طفــل خطفــوا،
عــى أيــدي تنظيــم داعــش ،مــن مدينــة املوصــل
العراقيــة  ،يف ســنة  2015وحدهــا  ،لتدريبهــم
دينيــا وعســكريا  ،وتابــع التقريــر ،الــذي نرشتــه
بعثــة األمــم املتحــدة ملســاعدة الع ـراق ومكتــب
مفــوض األمــم املتحــدة الســامي لحقــوق اإلنســان،
أن عمليــة االختطــاف متــت يف حزيــران /يونيــو
 ، 2015وجــرى تقســيم األطفــال إىل مجموعتــن:
األوىل  ،ألطفــال تــراوح أعامرهــم بــن خمــس
و 10ســنوات  ،ووضــع هــؤالء يف مخيــات لتلقــي
تكويــن دينــي  ،واملجموعــة الثانيــة  ،لألطفــال بــن
الـــ 10و 15ســنة  ،واقتيــد أصحابهــا إىل مخيــات
تدريــب عســكرية  ،يف معســكري العــزة والغــزالين
جنــوب املوصــل  ،وقــد ذكــر املرصــد العراقــي
لحقــوق اإلنســان  ،إن األشــهر الســتة األوىل مــن
ســنة  2015شــهدت تنفيــذ  40طفــا ،مــا يســمى
“اشــبال الخالفــة” ،لعمليــات انتحاريــة يف العـراق.
ونُــر يــوم  29مــارس  /آذار تســجيل فيديــو يف
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اإلنرتنــت يظهــر فيــه
للمــرة األوىل أطفــال
(أشــبال الخالفــة)
ينفــذون عمليــة إعــدام
جامعيــة لتســعة أرسى
اتهمهــم التنظيــم
بأنهــم “روافــض”  ،كــا
ذكــرت وكالــة األنبــاء األملانيــة االثنــن  6أبريــل/
نيســان 2015أن تنظيــم “داعــش” خصــص أربعــة
معســكرات يف مدينــة املوصــل لتدريــب األطفــال
واملراهقــن عــى وســائل وطــرق الذبــح والتعذيــب
الجســدي والنفــي الســتهداف الشــخصيات
التــي هــدر دمهــا ورفضــت االنضــام للتنظيــم
يف املوصــل فضــا عــن االســتعداد للمواجهــة
العســكرية املرتقبــة مــع القــوات العراقيــة لتحريــر
املدينــة” .

تحرير املوصل
اســتنادا” ملــا ســبق فــان احــد املعاضــل التــي
ســتواجه القــوات املســلحة العراقيــة عنــد قيامهــا
بتحريــر مدينــة املوصــل هــي صعوبــة متييــز
األطفــال املجنديــن مــن قبــل داعــش عــن ســواهم
خصوصــا” اثنــاء عمليــات االقتحــام للمدينــة
واالشــتباك مــع عنــارص التنظيــم  ،كذلــك اثنــاء
اخــاء الســكان املدنيــن ! ومــن الجديــر بالذكــر
أن القانــون الــدويل اإلنســاين يلــزم جميــع أط ـراف
النــزاع باالمتنــاع عــن تجنيــد القارصيــن أو
اســتخدامهم للمشــاركة يف األعــال العســكرية،
وضــان حاميــة املدنيــن والســاح لهــم مبغــادرة
مناطــق النــزاع بأمــان  ،وبــرف النظــر عــن
كيفيــة تجنيــد األطفــال  ،وعــن األدوار التــي تــوكَل
إليهــم ،فاألطفــال الجنــود هــم ضحايــا فيــا تــؤدّي
مشــاركتهم يف الرصاعــات والحــروب إىل آثــار خطرية
بالنســبة إىل صحتهــم الجســمية والنفســية .وغالب ـاً
مــا يكونــون خاضعــن لــروب األذى ومعظمهــم
يواجهــون املــوت والقتــل والعنــف الجنــي بــل إن
كث ـراً منهــم يُجـ َـرون عــى ارتــكاب هــذه املجــازر
لدرجــة أن بعضهــم يعــاين مــن آثــار ســيكولوجية
خطــرة يف األجــل الطويــل ومــن ثــم فــإن عمليــة
إعــادة دمــج هــؤالء األطفــال باملجتمــع مــرة اخــرى
متثــل أم ـراً بالــغ التعقيــد .

* خبــر يف الشــؤون العســكرية
و ا ال ســر ا تيجية
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بقلم  /حامد خريي الحيدر

هــا هــي شــمعة أخــرى تطفئهــا ريــاح األيــام  ،لتتهــاوى معهــا ورقــة مهرتئــة مــن شــجرة العمــر أســقطتها آهــات
ومتاعــب الحيــاة  ....يف مثــل هــذا اليــوم كان اللقــاء بينــي وبــن الــذي أغــواين بأنفــاس أزهــاره  ،فلــم أعــد أقــوى عــى
االفــات مــن محبتــه  ...مل تكــن البدايــة باســمة مفرحــة كلقــاء جميــع األحبــة عنــد بدايــة رحلــة هواهــم املجهولــة  ،حيــث
تحتضنهــا نســائم املــودة وع َبــق االحــام الواعــدة  ..بــل مــع رصخــة مدويــة مل يُســكنها ســوى َهد َهــدة أم حنــون صابــرة ..
رمبــا كنــت قاســياً برصختــي تلــك  ،الرافضــة لهــذا اللقــاء  ،لكنــي كنــت رصيحـاً بعــدم ائتــاين جانبــه وشــعوري رغــم عــدم
أدرايك بعــد مبقــدرات الدهــر بجحــود ونفــور وغــدر ســيصيبني منــه يومـاً  ..مــع ذلــك جعلــت منــه تــوأم للــروح وصديــق
لــدود يل يف العيــش  ..فــرت يف كل عــام مــن ذكــرى ذلــك اللقــاء أقطــف وردتــن  ،واحــدة لــه واألخــرى يل  ،حتــى شــب
وكـ ُـر وبلــغ مــن الجــال أروعــه ومــن الفتنــة أبدعهــا  ..لتتحــول رفقتنــا اىل عشــق تعجــز األلســن عــن الحديــث عنــه ،
والكلــات بوصفــه  ..فقــد أصبــح عينــي التــي أرى فيهــا هــذا العــامل الفســيح بعــد أن غــدا شمسـاً تتوهــج بــن نجومــه..
أخافتنــي قســوته وتناقضاتــه املســافرة بــن ضحــكات ودمــوع  ،وتالعبــه وايالمــه بقلــوب و َح َيــوات جميــع مــن وقــع
بهــواه  ،حتــى جعلهــم يحلقــون بــن عــوامل األوهــام  ،يطــرون بــن ُســحبها  ،ثــم لريمــي بهــم مــن عليــاء ســاء 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  ..أيهــا أكــر أنــت أم مــن تعشــق ؟ رغــم بــادة الســؤال أجبــت
مــع ابتســامة عريضــة تســتذكر ُم ّحيــا 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 طــن أرضــه ت ّجلــد كيــاين  ،ومــن بــرودة هوائــه تشــبثت بأهــداب الحيــاة  ....ورمبــا يكــون
أصغــر ..وهــو الحبيــس أبــداً يف قلبــي  ،املعلقــة صورتــه بقــادة تالمــس صــدري عــى الــدوام  ،فتشــعرين ببقايــا دفــئ
حنينــه الــكاذب  .....يواصــل أســئلته املُملــة  ...وهــل ال زلــت تعشــقه  ،حتــى بعــد أن طــردك مــن بيتــه وجعلــك هامئـاً يف
بــاد الصقيــع  ،حائـراً يف عتمــة املســتقبل نادبـاً أيامــك الســالفة ؟ أجبتــه بعــد زفــرة عميقــة كأين أخــرج معهــا كل أحـزان
الســنني ..هــذا شــأنه  ،رمبــا مـ ّـل عشــقي  ،رمبــا كرهنــي  ،رمبــا أتخــذ مــن آخريــن رفقــة وعشــاق لــه  ...لكــن!!! أعقبتهــا
ببضــع قط ـرات دمــع ســقطن رغ ـاً عنــي  ،مــا لبــن أن تحولــن اىل َحبــات بَ ـ َرد  ....هــل أســتطيع أن أطــرده مــن كيــاين
املُبعــر ؟ هــل أقــدر أن أخرجــه مــن خريطــة أحالمــي الخائبــة عــى مــدى الزمــن ؟ هــل يســاعدين الحــظ يومـاً ألمتكــن مــن
َمحــو صورتــه املُبهمــة مــن خيــايل الحائــر املنهــك؟ ببســاطة أقــول  ..ال  ..محــال أن يحــدث مثــل هــذا رغــم نزيــف آالمــي..
ســيظل يتملــك جوارحــي هــذا القاتــل املُتلــذذ بعــذاب ُمحبيــه  ،والقتيــل املُضحــى بتاريخــه  ،هــذا العاشــق املهــووس
بالصــر والصمــود  ،واملعشــوق حتــى النخــاع رغــم نكرانــه لعاشــقيه  ،ذاك الــذي يف قامــوس األوجــاع  ،وصفحــات النضــال
املعفــرة بال ـراب  ،وأهازيــج صنــاع الحيــاة يُدعــى  ..ع ـراق  ..وســأظل يف ذكــرى لقائنــا مــن كل عــام أقطــف وردتــن ،
واحــدة لــه واألخــرى يل .

