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ساعة إقتحام املتظاهرين مبنى وقاعة إجتامعات
مجلس النواب العراقي

بيان بخصوص تداعيات األزمة السياسية
يف العراق
أخــذت تداعيــات األزمــة السياســية يف العـراق تتخــذ منحــى تصاعديــا يثــر القلــق،
مــا أدى إىل حالــة خطــرة مــن احتقــان الوضــع  ،والــذي كان أحــد أســبابه الرئيســة
«وثيقــة اإلصــاح»  ،والتــي بــدال مــن أن تعالــج نهــج املحاصصــة واســترشاء الفســاد،
ك ّرســت هــذا النهــج  ،بســبب غيــاب الحكمــة يف إدارة ملــف اإلصــاح  ،وردود الفعــل
مــن قبــل القــوى السياســية  ،املعتاشــة عــى املحاصصــة والفســاد .
وكان آخــر تداعيــات األزمــة وغيــاب الحكمــة يف معالجتهــا ،اقتحــام الجامهــر
الغاضبــة ملجلــس النــواب واالعتــداء عــى بعــض النــواب  ،الــذي أثــر ســلباً عــى
جامهــر الحـراك املــدين الدميقراطــي  ،الذيــن مل تكــن لهــم عالقــة بعمليــة االقتحــام.
مــع هــذا نجــد قــوى متنفــذة اســتغلت قضيــة اقتحــام املنطقــة الخ ـراء ،لتقــوم
باالنتقــام مــن متظاهــري التيــار املــدين الســلميني  ،باعتقــال عــدد منهــم يف األول
مــن أيــار (عيــد العــال العاملــي)  ،وذلــك عــى يــد مجاميــع ملثّمــة ،وأمــام مــرأى
قــوات الرشطــة .
ومــن هنــا نــرى أنــه ال بــد مــن اإلرساع بطــرح البدائــل الناجعــة للخــروج مــن األزمــة
الحاليــة التــي يعيشــها العـراق  ،والتــي نراقــب بقلــق شــديد تصاعــد وتريتهــا بشــكل
خطري .
مــن هنــا نناشــد املنظــات الدوليــة الحقوقيــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان ،للتدخــل
الفاعــل ،النتشــال الشــعب العراقــي مــن املخاطــر املحدقــة  ،مبعالجــة أســباب األزمة،
وعــى رأســها اإلرصار عــى انتهــاج الطائفية السياســية واملحاصصة والفســاد  ،كل ذلك
ر القــوى السياســية
الــذي ضــاع فيــه الشــعب العراقــي ودفــع مثنــه غاليــا  ،بينــا تـ ّ
املتنفــذة عــى الحــؤول دون معالجتــه  ،ملــا تجــد فيــه تهديــدا لوجودهــا ونفوذهــا،
رغــم ادعائهــا أنهــا مــع اإلصــاح  ،بــل راح بعضهــا تتصــدر الدعــوة إىل اإلصــاح  ،رغــم
أنهــا مــن أكــر املتورطــن يف تأســيس وتكريــس نهــج الطائفيــة السياســية واملحاصصــة
الطائفيــة والعرقيــة والحزبيــة  ،والفســاد املــايل واإلداري .
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وقع سهوا ً ذكر اسم وصورة الدكتور
منذر الفضل يف العدد السابق من
مجلة املنتدى الدميقراطي العراقي
عن معلومات تخص وثائق «بنام»
حول تورط ( )140زعيامً سياسياً يف
العامل بتهريب األموال  ..علامً ال عالقة
للدكتور منذر الفضل ال من قريب
وبعيد عن هذه املعلومات  ،وأن هذه
الوثائق قد نرشت يف العديد من
الصحف واملجالت والقنوات اإلعالمية .
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فشل الرئاسات الثالث يف حل األزمة السياسية والجامهري الغاضبة تقتحم املنطقة الخرضاء سلمياً
لقــد أثبتــت الكتــل السياســية مــرة أخــرى عــدم تحملهــا املســؤولية
الوطنيــة تجــاه الشــعب  ،بــل إزدادت إمعان ـاً يف تجاهلهــا ملطالــب الشــعب
وعــدم اإلســتجابة ملــا تريــده الجامهــر الغاضبــة يف جميــع انحــاء الع ـراق،
ومــن خــال إســتقراء املواقــف السياســية لهــذه الكتــل والتــي تتحمــل
املســؤولية ملــا وصلــت إليــه البــاد مــن أوضــاع سياســية وأمنيــة وإقتصاديــة
وخدميــة مرتديــة ،نجــد أن هــذه الكتــل ّأصت عــى نظــام املحاصصــة
املقيــت وإســتبعاد املــروع الوطنــي  ،وبالرغــم مــن تشــخيص املشــاكل
واألخطــاء ومــا حصــل مــن فســاد بشــع إداري ومــايل ومنــذ ســنني  ،فــان
األنانيــة واملصالــح والنفــوذ ونهــب أمــوال الشــعب مــن قبــل هــذه الكتــل
هــو النهــج الســائد  ،وبــدالً مــن بنــاء مؤسســات الدولــة وفــق القانــون
والدســتور  ،جــرى ال ُحكــم مــن خــال هــذه الكتــل التــي مل تتفــق إال عــى
مضــض بســبب ال ِفرقــة واإلختــاف القومــي والدينــي املذهبــي وعــدم اإلميــان
بالدميقراطيــة الحقيقيــة التــي أقرهــا الدســتور الدائــم بالرغــم مــن ثغراتــه
ونواقصــه .
ومــن املــؤرشات هــو تفســخ وإنح ـراف العمليــة السياســية التــي مل يبــق
لهــا تأثــر يُذكــر  ،ألن العمليــة السياســية الصحيحــة تنشــد وحــدة الشــعب
ووحــدة الوطــن وبنــاء دولــة مدنيــة دميقراطيــة ومؤسســات دســتورية
وســلطة ترشيعيــة لهــا دور فعــال ومؤثــر وقضــاء مســتقل وغــر ُمســيس .
وبعــد قطــف مثــار الفســاد واملفســدين  ،أصبحــت الدولــة عاجــزة عــن
تنفيــذ املشــاريع أو الســعي لرفاهيــة الشــعب و إجـراء إصالحــات إقتصاديــة
وإجتامعيــة  ،ألن عمليــة هيكلــة الدولــة مــن جديــد وإعــادة عملهــا مكبلــة
اآلن بقيــود الكتــل السياســية  .أن الرتكيــز عــى إصالحــات شــكلية ومنهــا
التعديــل الــوزاري املنقــوص بـ َّن أن الكتــل السياســية الترغــب باإلصالحــات
أوالتعديــات الوزاريــة وال تريــد التفــر يــط بــأي وزيــر مــن وزرائهــا وال أي
مكســب مــن مكاســبها  ،كــا إن مســألة وزراء تكنوق ـراط ليــس مه ـاً عــى
املســتوى الفــردي بقــدر مايكــون الحاجــة إىل إعــادة عمليــة بنــاء الدولــة
ومرتكزاتهــا الدســتورية عــى أســس صحيحــة وبالدرجــة األوىل العمــل
الوطنــي والهويــة الوطنيــة العراقيــة  ،وليــس العمــل تحــت أمــرة هــذه
الكتلــة أوتلــك  .ولهــذا عندمــا طالبــت الجامهــر املنتفضــة باإلصالحــات
مل تكــن تريــده مــن خــال الكتــل السياســية وإمنــا مــن خــال مؤسســات
الدولــة  ،وعندمــا أراد الســيد العبــادي تنفيــذ اإلصــاح بطريقتــه الخاصــة
وحســب إندفاعــه  ،فشــل عنــد اإلرتطــام بجــدار الكتــل السياســية  ،وصــار
البحــث عــن اإلســتحقاقات وعــن الحصــص الوزاريــة والتوافقــات غــر العادلة
ـم اإلتفــاق والتوقيــع عــى
وعــادت مــن جديــد عقــارب الســاعة إىل الــوراء وتـ ّ
وثيقــة الــرف او ماتســمى بوثيقــة اإلصــاح الوطنــي بــن الرئاســات الثــاث
وقــادة الكتــل  ،األمــر الــذي شــحن الشــارع مــن جديــد وخرجــت التظاهرات
التــي تطالــب بقــوة نبــذ املحاصصــة  ،وتقلصــت الكابينــة الوزاريــة الجديــدة
املقرتحــة مــن مثانيــة عــر أو مــن ثــاث وعرشيــن إىل خمســة وزراء جــدد
ومل يحصــل اإلتفــاق عــى بقيــة الــوزراء الجــدد  ،حصــل ذلــك يف جلســة
الثالثــاء 2016/4/26ملجلــس النــواب والتــي حصــل فيهــا إعــراض النــواب
املعتصمــن والذيــن أقالــوا رئاســة املجلــس يف  2016/4/14وبالتــايل نُقلــت
الجلســة إىل القاعــة الكــرى وبنصــاب أكــر مــن  180عضــو  ،وبعــد التصويت
عــى ماجــرى يف جلســة املعتصمــن مــن أحــداث  ،ومنهــا إقالــة رئاســة
مجلــس النــواب بأنهــا باطلــة والتصويــت عــى خمــس وزراء ُرفعــت الجلســة
عــى أمــل عقــد جلســة جديــدة لتكملــة التصويــت عــى بقيــة املرشــحني
وأيض ـاً مــن خــال الكتــل السياســية  ،وعنــد عقــد الجلســة يف يــوم الســبت
املصــادف  2016/4/30تبــن أن الكتــل السياســية قــد رشــحت وزراء تابعــن
لهــا أو إبقــاء بعضهــم ترضيــة للكتــل السياســية التــي متســكت باملحاصصــة،
أدى ذلــك إىل إنســحاب كتلــة األحــرار (التيــار الصــدري ) فلــم يحصــل
النصــاب  ،أَجـ َّـل رئيــس املجلــس ســليم الجبــوري الجلســة إىل اليــوم العــارش
مــن شــهر مايــس  .ترسبــت األخبــارإىل الجامهــر املحتشــدة خــارج أســوار
منطقــة الخــراء والتــي علمــت أن املحاصصــة مســتمرة واليوجــد هنــاك
تغيــر ُيذكــر  ،فــأدى ذلــك وبتحريــض مــن التيــار الصــدري إنفجــر املوقــف
وأقتحمــت الجامهــر املنطقــة الخـراء والدخــول إىل مجلــس النــواب  ،مــا
أرســل هــذا املوقــف رســالة خطــرة إىل القــوى السياســية كافــة بــأن الوضــع
أصبــح ال يُحتمــل وإحتــال ينزلــق إىل تداعيــات خطــرة اليُحمــد ُعقباهــا ،
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كــا ذكرنــا ذلــك يف املقــال الســابق  ،الشــك إن الضغــط الخارجــي مــن خــال
الواليــات املتحــدة وحلفائهــا والــدول اإلقليميــة لــه تأثــر كبــر  ،والدليــل عــى
ذلــك وصــول عــدد مــن املســؤولني األمريــكان إىل بغــداد لغــرض التأثــر عــى
القـرارات ضمــن ظــروف أمنيــة وماليــة صعبــة ومحاربــة داعــش واإلرهــاب .
ولهــذا فــأن الدكتــور حيــدر العبــادي رئيــس مجلــس الــوزراء  ،يعلــم جيــداً
تركيبــة الحكــم ومجلــس الــوزراء املُســت ِند َة إىل املحاصصات الكتلويــة وأحزابها
وإىل التوافقــات التــي جــرت قبــل تشــكيل الــوزارة بعــد اإلنتخابــات  ،وبــات
هــذا التوجــه مبثابــة القانــون لضــان متثيــل الجميــع وحســب املكونــات
كــا يدعــون  ،فكيــف يســتطيع لوحــده وبإرتجــال واضــح دون إستشــارة
الــركاء أن يشــكل وزارة تكنوقــراط وكــا يدعــي ؟! كيــف تُ ــرر الــوزارة
ومجلــس النــواب ميثــل الكتــل التــي رشــحت وزرائهــا  ،هــل تتخــى الكتــل
السياســية عــن وزرائهــا بالســهولة التــي يراهــا الســيد العبــادي ؟ الجــواب
كال  ،ألن النظــام الســيايس ثُبــت عــى أســس خاطئــة ومخالفــة للدســتور
وهــي املحاصصــة  ،وكان األجــدر برئيــس الــوزراء أن يبــدأ بالحلقــات األعمــق
مــن وكالء وزراء ومــدراء عامــن ودرجــات خاصــة ومستشــارين وبنفــس
الوقــت يكــون رصيــح مــع مجلــس النــواب حــول فســاد الــوزراء واملحســوبني
عــى كتلهــم وتقديــم امللفــات الثبوتيــة  ،ألن األزمــة السياســية ليســت أزمــة
وزراء بــل هــي طبيعــة النظــام الســيايس الخاطــئ وكان يُفــرض وضــع خطــة
صحيحــة وعلميــة إلعــادة النظــر يف العمليــة السياســية  ،تقييــم جميــع
الدوائــر وإتخــاذ إجــراءات صارمــة تجــاه الفســاد واملفســدين وتقدميهــم
للمحاكــم وأن تكــون هــذه الخطــوة هــي األهــم واألوىل وليــس إبعــاد نــواب
رئيــس وزراء ونــواب رئيــس جمهوريــة فقــط وتقديــم إصالحــات شــكلية
وليســت حقيقيــة وأن يكــون هــذا النشــاط وتنفيــذ خطــة اإلصالحــات
تدريجيــاً وبالتعــاون مــع جميــع الكتــل السياســية وقــوى الشــعب  ،ويف
األول مــن أيــار عقــدت الرئاســات الثــاث إجتامعــاً مــع مــن حــر مــن
قــادة الكتــل السياســية  ،ملناقشــة التطــورات األخــرة وإقتحــام املنطقــة
الخـراء ومجلــس النــواب  ،فصــدر بيــان عــن هــذا اإلجتــاع بإدانــة دخــول
الجامهــر مجلــس النــواب ومحاســبة املعتديــن عــى بعــض النــواب  ،يعنــي
ذلــك مالحقــة العديــد مــن املواطنــن املشــاركني يف اإلقتحــام وهــذا ســيؤدي
إىل تعقيــد الوضــع الســيايس أكــر فأكــر ورمبــا إىل التصــادم املســلح  ،كــا
أدانــت كتلــة التحالــف الكردســتاين مــا جــرى يف يــوم الســبت ووضعــت اللوم
عــى األجهــزة األمنيــة والحكومــة التــي مل تســتطع حفــظ األمــن وتدافــع عــن
مؤسســات الدولــة وعــن الربملانيــن  ،وقالــت يف بيانهــا بأنهــا ســتعيد النظــر يف
موقفهــا مــن العمليــة السياســية  ،املتوقــع أن تتدهــور العالقــات بــن الكتــل
السياســية املتنفــذة  ،وســوف تعــاين الكتــل نفســها تشـظّي وإنشــطارات مــا
ســينعكس ذلــك عــى املشــهد الســيايس .
كيــف ســيعالج الوضــع الســيايس املُضطــرب تحــت ظــروف معقــدة ويف
مقدمتهــا ُعزلــة الســلطات الثــاث (الترشيعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة )
عــن الشــعب نتيجــة لنظــام ســيايس متخلــف وإدارة ســيئة  ،حــرب داعــش ،
الوضــع األمنــي  ،الوضــع اإلقتصــادي واألزمــة املاليــة .
 -1املبــارشة بالتعديــات الدســتورية وتضمــن مــادة تؤكــد عــى رفــض
ونبــذ املحاصصــة وتشــكيل حكومــة وطنيــة عابــرة للمحاصصــة الطائفيــة
والقوميــة والسياســية  ،علـاً إن الدســتور مل يُث َّبــت نظــام املحاصصة وحســب
التســميات  ،وإمنــا أكــد عــى مكونــات الشــعب العراقــي وحقوقهــا ضمــن
اإلطــار الوطنــي .
 -2دميقراطية حقيقية ودولة مدنية .
 -3إصالحات حقيقية وليست شكلية .
 -4املبــارشة فــوراً مبكافحــة الفســاد وإحالــة الفاســدين واملفســدين للقضــاء
بحيــث تشــمل كافــة الوظائــف الحكوميــة وتفعيــل قانــون مــن أيــن لــك
هــذا ؟ .
 -5إعــادة اللُح َمــة إىل مجلــس النــواب والتشــجيع عــى تكويــن معارضــة
داخــل املجلــس التــي تُعتـ َـر مــن األُســس الدميقراطيــة .
 -6يف حالــة تعــذر إتخــاذ إج ـراءات  ،يصــار اللجــوء إىل إج ـراء إنتخابــات
مبكــرة مــع قانــون جديــد لإلنتخابــات ووضــع أســس جديــدة لتشــكيل
الــوزارة ومؤسســات الدولــة بعيــدة عــن منهــج املحاصصــة مــع التمســك
بالنظــام الربملــاين الرئــايس .
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معتقلو وسجناء العراق  :من يدافع عن حقوقهم املغتصبة؟
مل يتمتــع الســجناء السياســيون العراقيــون ،منــذ بــدأت
ســجون العــراق تســتقبل السياســيني أفــراداً وجامعــات،
بالحقــوق املقــررة دوليــاً  ،مل يكــن قــد حصــل هــذا يف
العهــد امللــي ويف ظــل العالقــات شــبه اإلقطاعيــة والهيمنــة
الربيطانيــة عــى سياســة البــاد  ،رغــم النضــاالت الباســلة
التــي خاضهــا الســجناء السياســيون وقدمــوا الكثــر مــن
التضحيــات  ،ومنهــا تعرضهــم ملجــزريت بغــداد والكــوت
يف العــام  ، 1953بســبب مطالبتهــم بحقوقهــم املرشوعــة،
التــي أقرهــا الدســتور العراقــي والقوانــن املعمــول بهــا
حينــذاك  ،وتحســن ظروفهــم ومعيشــتهم  ،مــا أدى إىل
استشــهاد عــدد مــن الســجناء السياســيني وجــرح العـرات
منهــم .
ومل يكــن حــال الســجناء السياســيني يف فــرة حكــم
البعــث والقوميــن األوىل  ،وحكــم القوميــن  ،ومــن ثــم
حكــم البعثيــن الثــاين  ،متــت إىل البــر بصلــة  ،فقــد كان
املحققــون وأجهــزة األمــن والرشطــة ورشطــة املعتقــات
والســجون وحــوش كارسة منحــت حــق تعذيــب اإلنســان
بــكل األســاليب املتوفــرة  ،مبــا يف ذلــك فــرم اإلنســان
مبكائــن فــرم عمالقــة اســتوردت خصيصـاً لســجون العـراق،
إذ فــرم فيهــا الكثــر مــن الســجناء السياســيني ورميــت
لحومهــم للســمك يف نهــر دجلــة ببغــداد .
وعــى امتــداد الفــرة الواقــع بــن شــباط/فرباير 1963
ومــارس/آذار  2003اســتقبلت ســجون البعثيــن والقوميــن
والبعثيــن ثانيــة  ،الرسيــة منهــا والعلنيــة  ،مئــات ألــوف
املعتقلــن والســجناء السياســيني الذيــن تعرضــوا لالعتقــال
الكيفــي والتعذيــب  ،وجمهــرة كبــرة جــداً منــه استشــهدوا
تحــت التعذيــب أو أعدمــوا أو أرســلوا إىل جبهــات القتــال
األماميــة ليستشــهدوا هنــاك  ،وكان التعذيــب الــذي
يتعــرض لــه املعتقــل أو الســجني الســيايس يجســد قمــة
الســادية املرضيــة والعدوانيــة والرغبــة يف رؤيــة الضحيــة
يتعــذب بــن أيدي جالديــه  ،إنها شــهوة الســيطرة والتحكم
باإلنســان الضحيــة  ،وعــى عهــد البعثيــن والقوميــن يقــدم
قــر النهايــة وقطــار املــوت وجميــع ســجون بغــداد
املعروفــة وعمــوم العـراق  ،منــاذج رهيبــة ملــا كان يحصــل
فيهــا مــن تعذيــب  ،وقــد كتبــت عنهــا الكثــر ونــرت
كتابـاً بهــذا الصــدد تحــت عنــوان «االســتبداد والقســوة يف
العـراق» صــدر عــن مؤسســة حمــدي بالســليامنية يف العام
 ، 2005كــا كتــب الكثــر مــن العراقيــن والعراقيــات عــن
التعذيــب يف ســجون البعــث املجــرم .
ويف أعقــاب ســقوط النظــام الدكتاتــوري الفــايش يف
العــام  2003تحــت رضبات القــوات األمريكيــة والربيطانية
الغازيــة واحتاللهــا العــراق وفرضهــا نظــام املحاصصــة
الطائفيــة عــى املجتمــع وضــد هويــة املواطنــة املتســاوية،
ورغــم شــجب هاتــن الدولتــن يف إعالمهــا ودعاياتهــا
الســابقة لســجون نظــام البعــث بالع ـراق ومــا كان يجــري
فيهــا  ،وتســمية نظــام البعــث الغاشــم وصــدام حســن
بالفــايش  ،فإنهــا مارســت يف ســجون الع ـراق  ،وخاصــة يف
«ســجن أبــو عريــب» جميــع األســاليب املحرمــة دوليـاً ضــد
الســجناء السياســيني ،او املتهمــن باإلرهــاب  ،أو املعارضــن
للوجــود األمريــي بالعـراق  ،إن األســاليب التــي مارســتها،
حتــى ضــد األطفــال والنســاء  ،مل تختلــف بــأي حــال
عنتلــك األســاليب الفاشــية الســادية التــي مارســها صــدام
حســن مــع ســجناء الــرأي بالع ـراق  ،وال عــن الكثــر مــن
تلــك التــي مارســتها أجهــزة الغســتابو وألـــ «أس أس»ss
النازيــة الهتلريــة بأملانيــا ضــد الســجناء السياســيني  ،ومل
يكــن املشــاركون يف أعــال التعذيــب الرببريــة أو يعــرف
بهــا أولئــك املرتزقــة الذيــن وظفــوا لهــذا الغــرض والقــوات
العســكرية األمريكيــة  ،بــل كبــار املســؤولني األمريكيــن،
ويف مقدمتهــم رئيــس الدولــة األمريكيــة جــورج دبليــو
بــوش  ،ووزيــر دفاعــه رامســفيلد وكل القــادة العســكريني
األمريكيــن املســؤولني الذيــن حكمــوا العــراق حينــذاك،
وحــكام العــراق ممــن تواطئــوا مــع األمريكيــن يف تلــك
املامرســات اإلجراميــة .
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ومل تنتــه األســاليب املنافيــة لحقــوق اإلنســان التــي
ترتكــب بحــق الســجناء السياســيني أو املتهمــن بارتــكاب
عمليــات إرهابيــة بالعــراق بخــروج القــوات األمريكيــة
والربيطانيــة ،وتلــك الهيئــات األمنيــة اإلرهابيــة التــي
وظفــت لـــ «حراســة !» الســجناء واملعتقلــن  ،بــل اســتمرت
تلــك األســاليب حتــى اآلن  ،ورغــم أثــاريت وآخريــن ملــا
يجــري يف معتقــات وســجون العــراق ملــرات كثــرة ،إال
إنهــا مل تجــد أذانـاً صاغيــة مــن حــكام العـراق أو األحـزاب
اإلســامية والقوميــة السياســية العراقيــة الحاكمــة  ،أو
حتــى غــر الحاكمــة أو مــن القضــاء العراقــي  ،وهــو
أمــر يــرىث لــه حقــاً  ،ومنــذ العــام  2005و 2006حتــى
اآلن توجــد ســجون رسيــة بالع ـراق  ،إضافــة إىل الســجون
العلنيــة  ،وهــي ال تختلــف يف أســاليب التحقيــق والتعذيب
والتدمــر الجســدي والنفــي وظــروف العيــش والحيــاة
داخــل الســجون عــا كانــت عليــه أوضــاع الســجناء يف
فــرة حكــم البعــث الفــايش .
وأخـراً أصــدرت منظمــة العفــو الدوليــة تقريـراً بتاريــخ
 2016/5/2يشــر إىل مــا يجــري يف الســجون الرسيــة
بالعـراق  ،والتيأقيمــت ووســعت منــذ فــرة حكــم املســتبد
بأمــره والطائفــي املهــووس رئيــس الحكومــة الســابق،
والــذي مــا يـزال يلعــب دوراً كبـراً مـراً جــداً يف السياســة
الرســمية العراقيــة  ،والتصــدي ألي تغيــر يف الوضــع
الطائفــي املقيــت املرفــوض مــن الشــعب .
إىل مــاذا يشــر تقريــر منظمــة العفــو الدوليــة  ،التــي
أنــا عضــو فيهــا وأثــق بتقاريرهــا املحايــدة إزاء التجــاوزات
عــى حقــوق اإلنســان يف العــامل  ،حــول الســجون الرسيــة
بالع ـراق ؟ .
قــام وفــد مــن املنظمــة الحقوقيــة ضــم األمــن العــام
ســليل شــايت بزيــارة أحــد هــذه املراكــز الواقــع يف منطقــة
عامريــة الفلوجــة الواقعــة غــرب بغــداد  ،حيــث جــاء يف
التقريــر الصــادر عــن منظمــة «العفــو الدولية»»ظاهــرة
االعتقــال عــى الشــبهة وانعــدام وســائل التحقيــق تتفاقــم
يف العــراق ،وكــا أنّ ظــروف االعتقــال بالغــة الســوء»،
مضيفـاً أن»حقوقيــن وقــادة رأي عراقيــن وأجانــب  ،كثـراً
مــا اعتــروا أنّ معانــاة الســجناء واملعتقلــن يف العــراق
مــا هــي إالّ تداخــل االعتبــارات السياســية بالعوامــل
الطائفيــة يف تســيري الشــأن العــام»  ،ثــم أكّــدت املنظّمــة
أنّ «الســلطات العراقيــة تحتجــز غالبــاً أبريــاء بتهــم
اإلرهــاب يف ظــروف مر ّوعــة يف عمــوم البــاد»  ،مشــر ًة
إىل أنّ «االحتجــاز عــى الشــبهة وخــارج القانــون ومامرســة
التعذيــب داخــل الســجون  ،ووجــود معتقــات رسيــة،
جميعهــا ظواهــر مســترشية يف العــراق منــذ  2003ومــا
تبعــه مــن مرحلــة حكــم األحـزاب الشــيعية التــي سـخّرت
أجهــزة الدولــة مــن داخليــة وقضــاء لتصفيــة حســابات مــع
رمــوز ومحســوبني عــى نظــام حــزب البعــث والتعامــل
مــع املواطــن عــى أســاس طائفــي أو عــى الهويــة» ،
وأشــار التقريــر إىل أن هــذه «الظاهــرة ازدادت تفاقـاً مــع
انــدالع ال ـراع ضــدّ تنظيــم الدولــة اإلســامية (داعــش)،
ومــا رافــق ذلــك مــن بــروز غــر مســبوق لتشــكيالت غــر
نظاميــة مســلّحة ،ممثلــة مبليشــيات الحشــد الشــعبي
غــر الخاضعــة ألي نــوع مــن أنــواع رقابــة الدولــة ،والتــي
أتيــح لهــا أن تســيطر عــى مناطــق بأكملهــا وأن تجــري
فيهــا القانــون عــى طريقتهــا»  ،مبينـ ًة أنّ «شــهادات كثــرة
تــرد عــن عمليــات اعتقــال متارســها املليشــيات عــى نطــاق
واســع بحــق ســكان املناطــق املســتعادة مــن عنــارص
(داعــش) ،وأساس ـاً بحــق الذكــور مــن شــبان وكهــول مــن
أبنــاء الطائفــة الســن ّية بتهمــة التعــاون مــع التنظيــم ملجـ ّرد
الشــك فيهــم»  ،وحــول االعتقــال العشــوايئ جــاء يف التقرير
مــا يــي « :أن «مامرســة االعتقــال العشــوايئ ال تقتــر عــى
املليشــيات الشــيعية  ،بــل تشــمل أيضـاً القــوات النظاميــة
رب مقاتــي
التــي تعمــد تحــت ضغــط الحاجــة إىل منــع تـ ّ
تنظيــم (داعــش) مــع العوائــل النازحــة مــن مواضــع القتال
إىل توقيــف غالبيــة الشــبان واالحتفــاظ بهــم يف معتقــات
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عــى أمــل تحقيــق مفــرض
غالبــاً مــا يتأخــر مــدداً
طويلــة لعــدم توفــر العــدد
الــكايف مــن املحققــن ومــن
مراكــز التحقيــق املجهــزة
بالوســائل الالزمــة » ،
وعــن أوضــاع املحتجزيــن
أشــار التقريــر إنّ «أوضــاع
احتجازهــم تشــكل صدمــة
ـكل واحــد
كبــرة  ،حيــث لـ ّ
منهــم مســاحة ال تتجــاوز مــراً مربعــاً ،وليســت هنــاك
مســاحة حتــى لالســتلقاء  ،كــا أنّ الحاممــات يف نفــس
الغــرف ،إضافــة إىل أنّ كميــة الغــذاء قليلــة  ،واألوضــاع
بشــكل عــام مر ّوعــة جــداً»  ،كــا أكــد بعــدم توجيــه تهــم
محــددة إىل املحتجزيــن كافــة حتــى اآلن  ،وهــم ال يعرفــون
ملــاذا هــم محتجــزون !! .
وباألمــس (أوائــل أيــار  )2016قامــت جامعــات ملثمــة
ورشطــة محليــة باعتقــال  22شــخصاً يف مدينــة الحلــة،
ألنهــم شــاركوا باملظاهـرات الشــعبية التــي تطالــب باإلصــاح
والتغيــر الجــذري  ،وقــد اصــدرت «جمعيــة املواطنــة
لحقــوق اإلنســان» العراقيــة بيان ـاً احتجــت فيــه عــى هــذا
االعتقــال الكيفــي  ،وطالبــت بإطــاق رساحهــم فــوراً ألنهــم
مل يرتكبــوا جرمــاً  ،بــل مارســوا حقــاً ثابتــاً مــن حقوقهــم
املرشوعــة  ،كــا هــو وارد يف املــادة  38مــن الدســتور
العراقــي  ،ويف الوقــت الــذي أطلــق رساح  4منهــم وبكفالــة،
أي يـراد تقدميهــم للمحاكمــة  ،مل يطلــق رساح البقيــة حتــى
اآلن ،عل ـاً بــأن بينهــم مــن يقــل عمــره عــن  18ســنة  ،إن
مــا جــرى يف الحلــة ،عاصمــة الحضــارة البابليــة العراقيــة
القدميــة ،ليــس إال إمعــان يف انتهــاك حقــوق اإلنســان
والتجــاوز الفــظ عــى حريتــه مــن جانــب أجهــزة الدولــة
والجامعــات املســلحة املوازيــة التابعــة لألح ـزاب اإلســامية
السياســية الحاكمــة  ،إن املعلومــات املتوفــرة تشــر إىل وجود
«دواعــش شــيعية» تتجــول ببغــداد  ،ال تختلــف يف ســلوكها
عــن الـــ «دواعــش» الذيــن احتلــوا املوصــل واألنبــار وصــاح
الديــن وغريهــا  ،وهــم اآلن يرســلون التهديــدات بالســجن
والقتــل إىل نشــطاء تظاهــرات الحــراك املــدين الشــعبي
وغريهــم  ،إن عــى منظــات املجتمــع املــدين فضــح هــؤالء
ومامرســاتهم ضــد اإلنســان العراقــي  ،الذيــن يأمتــرون
بأوامــر ســيدهم املســتبد بأمــره وبالخــارج .
إن الواجــب الوطنــي واإلنســاين يســتوجب مــن كل
إنســان عراقــي رشيــف يــدرك مســؤوليته عــن العــراق
وشــعبه بالداخــل والخــارج  ،وكذلــك منظــات حقــوق
اإلنســان اإلقليميــة والدوليــة والــرأي العــام العاملــي ،
أن يرفعــوا صــوت االحتجــاج واإلدانــة لالعتقــال الكيفــي
ولألوضــاع املزريــة للمعتقلــن واملحجوزيــن والســجناء
السياســيني وغريهــم بالعـراق  ،وأن يطالبــوا املجتمــع الــدويل
والحكومــة العراقيــة واألحــزاب السياســية بإطــاق رساح
األبريــاء مــن املعتقلــن وتوفــر مســتلزمات التعامــل اإلنســان
معهــم وتوكيــل املحامــن للدفــاع عنهــم ورؤيــة عائالتهــم،
عــى وفــق الئحــة حقــوق اإلنســان وحقــوق الســجناء،
ورفــض التعذيــب النفــي والجســدي وااللتــزام بالرشعيــة
يف عمليــات االعتقــال والتحقيــق بعيــداً عــن أجهــزة األمــن
املختصــة بالتعذيــب وعــن املليشــيات الطائفيــة املســلحة
وقــوى اإلرهــاب بالعــراق .
علينــا أن نتحمــل مســؤوليتنا يف الدفــاع عــن حقــوق
املعتقلــن واملحتجزيــن والســجناء مهــا كانــت التهــم
املوجهــة لهــم  ،فاملتهــم بــرئ حتــى تثبــت إدانتــه أوالً ،
وحــن يــرأ يجــب أن يطلــق رساحــه حــاالً ويعــوض عــن فرتة
اعتقالــه غــر املــرر  ،وحــن يجــرم  ،فــا بــد مــن التعامــل
معــه عــى وفــق أســس التعامــل املقــررة دولي ـاُ واملنصــوص
عليهــا يف ســبل التعامــل مــع الســجناء  ،ســواء أكان الســجني
سياســيا  ،أم مــن ســجناء الحــق العــام .
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دخــول املتظاهريــن إىل قاعــة الجلســات يف مبنــى مجلــس
النــواب عــى النحــو الفوضــوي الــذي جــرى يــوم الســبت
املــايض  30 ،نيســان  ،هــو تجــاوز عــى هيبــة الدولــة التــي
مي ّثــل الربملــان أعــى ســلطة فيهــا  ..ال شــكَّ يف هــذا .
تعــدّ ي بعــض املتظاهريــن عــى عــدد مــن أعضــاء
املجلــس ،هــو تجــاوز عــى هيبــة الدولــة ورجالهــا ونســائها..
ال شــكَّ يف هــذا أيضــاً .
عبــث بعــض املتظاهريــن مبحتويــات قاعــة االجتامعــات وســواها مــن أقســام
مبنــى املجلــس  ،هــو تجــاوز عــى هيبــة الدولــة وإرضار باملــال العــام  ..ال شــكَّ يف
هــذا أيض ـاً وأيض ـاً .
تلطيــخ إحــدى القنفــات (الكنبــات) ناصعــة البيــاض يف مكتــب رئيــس املجلــس
بالــدم واألوســاخ  ،مــا أرغــم رئيــس املجلــس ورئيــس الــوزراء عــى الوقــوف أمامهــا
طوي ـاً وتأملهــا عميق ـاً وإظهــار عالمــات األىس واألســف  ،هــو تجــاوز عــى هيبــة
الدولــة  ..ال شــكّ يف هــذا أيض ـاً وأيض ـاً  ،وكذلــك .
لكــن ،مــاذا عـ ّـا فعلــه عــدد غــر قليــل مــن أعضــاء املجلــس ،قبــل ذلــك ببضعــة
أيــام فقــط  ،عندمــا رمــوا رئيــس مجلســهم ورئيــس الحكومــة ومرافقيهــا بقنــاين
املــاء وعلــب املناديــل الورقيــة واملايكروفونــات التــي «شــلعوها وقلعوهــا» مــن فــوق
طاوالتهــم؟ ..أمل يكــن ذلــك تجــاوزاً عــى هيبــة الدولــة وتعدّ يـاً عــى رجالهــا؟ أمل يكن
«شــلع وقلــع» املايكروفونــات إرضاراً باملــال العــام يشــبه اإلرضار الــذي ألحقــه بعــض
املتظاهريــن مبقاعــد قاعــة املجلــس وبقنفــة (كنبــة) رئيــس املجلــس ؟ ..مــا الــذي
فعلــه رئيــس املجلــس وهيئــة رئاســة املجلــس ورئيــس الــوزراء ملقاضــاة ومحاســبة
األعضــاء املتجاوزيــن عــى هيبــة الدولــة ورجالهــا ؟ .
لكــن أيضـاً  ،أمل تكــن رسقــة مئــات مليــارات الــدوالرات مــن قبــل رؤســاء حكومــة
ووزراء ونــواب ووكالء وزارات ومــدراء عامــن ورؤســاء مؤسســات وهيئــات وســفراء
وأفـراد عوائلهــم وحاشــياتهم عــى مــدى أكــر مــن عــر ســنني  ،تجــاوزاً عــى هيبــة
الدولــة وإرضاراً باملــال العــام ؟ ..مــا الــذي فعلــه مجلــس النــواب والحكومــة ملالحقــة
رساق هــذه املليــارات الذيــن هــم مــن قيــادات وكــوادر األحـزاب الحاكمة ،والســرداد
ّ
هــذه األمــوال التــي هــي أمــوال الشــعب ؟ .
لكــن أيضـاً وأيضـاً  ،أمل يكــن انهيــار املؤسســة العســكرية واألمنيــة ،التــي رصفــت
عليهــا الدولــة مئــات مليــارات الــدوالرات  ،أمــام داعــش اإلرهــايب ومتكّنــه مــن
احتــال ثلــث مســاحة البــاد يف أيــام قالئــل وبقــاؤه يف مناطــق واســعة ومــدن مهمــة
حتــى اليــوم  ..أمل يكــن هــذا تجــاوزاً عــى الدولــة وهيبتهــا وتعدّ ي ـاً عــى الشــعب
وســبي اآلالف ونــزح املاليــن ؟ ..مــا الــذي فعلــه
الــذي ُق ِتــل منــه ع ـرات اآلالف ُ
مجلــس النــواب والحكومــة ملســاءلة ومالحقــة املســؤولني عــن ذلــك ؟ ..مــا الــذي
حـ ّـل بالتقريــر الربملــاين عــن احتــال املوصــل ؟ ومــا الــذي انتهــت إليــه التحقيقــات
عــن املجــازر التــي رافقــت االحتــال الداعــي ،وبخاصــة مجــزرة ســبايكر ؟ أليــس يف
هــذا املوقــف الربملــاين والحكومــي تجــاوز عــى الدولــة وهيبتهــا وعــى حــق الشــعب
يف معرفــة الحقيقــة ويف مســاءلة املتســببني واالقتصــاص منهــم ؟ .
نعــم بالتأكيــد ،مــا قــام بــه بعــض املتظاهريــن داخــل مبنــى مجلــس النــواب كان
تجــاوزاً عــى الدولــة وهيبتهــا  ..لكـ ّن هــذه الدولــة مل تكــن لهــا يف األســاس هيبــة وال
تقديــر وال اعتبــار وال احـرام وال كرامــة  ..دولــة فقــدت هيبتهــا وتقديرهــا واعتبارهــا
واحرتامهــا وكرامتهــا بفعــل فاعــل  ...الفاعــل هــو رجــال هــذه الدولــة أنفســهم  ،فــا
الــذي ســيفعله الربملــان والحكومــة اآلن ملالحقــة هــذا الفاعــل ومســاءلته ومعاقبتــه
عـ ّـا ألحقــه بهيبــة الدولــة مــن تجــاوزات وعـ ّـا تسـ ّبب فيــه مــن تعديــات ؟ .
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ما هي املحاصصة ؟
حيدر زوير

يف الع ـراق تعتــر املشــكلة الرئيســية التــي تســببت بــكل مــا
حصــل سياســيا و أمنيــا و اقتصاديــا و اجتامعيــا و حتــى ثقافيــا
هــي املحاصصــة  ،و يبــدو ان املحاصصــة يفهــم منهــا انهــا
عمليــة اعتــاد فكــرة ان لــكل مــن مكونــات العـراق االثنيــة و
الطائفيــة ( الشــيعة  ،الســنة  ،األكـراد) حصــة يف مواقع الرســمية
للدولــة ،و عــى هــذا األســاس تشــكلت الدولــة العراقيــة و ليــس
الحكومــة او الربملــان فحســب  ،و داخــل هــذه املحاصصــة التــي
ميكــن اعتبارهــا العليــا ( محاصصــة قوميــة طائفيــة) هنالــك
املحاصصــة الحزبيــة  ،و تتضمــن توزيــع الحصــة القوميــة و
الطائفيــة بــن أبنــاء احــزاب القوميــة و الطائفــة الواحــدة ،
و مؤكــدا ان هنالــك محاصصــة دون هــذه املحاصصــة و هــي
تلــك املتضمنــة لتوزيــع حصــة الحــزب بــن األفــراد األكــر
ســلوكا محاصصاتيــا مــن غريهــم هــذه املعادلــة مــاذا صنعــت ؟
ترشيعيــا صنعــت منظومــة ترشيعيــة تشــكل محــركات الدولــة
عــى أســاس املنهــج القومــي  ،الطائفــي  ،الحــزيب  ،و يف بعــض
األحيــان مــا هــو دون الحــزيب الــذي قــد يكــون عائليــا او ذاتيــا
تنفيذيــا فضــا عــن جعــل العـراق البلــد األكــر فســادا يف العــامل،
فــإن كل األزمــات األمنيــة و االقتصاديــة و كل مــا يرتبــط بســوء
قطاعــات التعليــم و الصحــة و غريهــا هــي ببســاطة نتائــج
طبيعيــة للمحاصصــة .
هــل هــذا كل يشء ؟ مؤكــدا ال  ،إلن ذلــك باإلمــكان حلــه لــو
انــه انتهــى عنــد هــذا الحــد  ،فاملحاصصــة مبســتوياتها املختلفــة،
حولــت العاملــن يف مؤسســات الدولــة يعرفــون بأحزابهــم و
ليــس باســائهم  ،كرمــز لعائديــة كل موظــف املحاصصاتيــه،
هــذا االمــر يتجــى يف املؤسســات الخاصــة اكــر مــن غريهــا ،و
املؤسســات الخاصــة هــي تلــك التــي تشــكلت حديثــا او طــورت
و التــي تتســم بــإن مرتبــات موظفيهــا اعــى مــن غريهــا ،بــل
هــي ضعــف مبـرات مــن مرتبــات املوظفــن يف الدوائــر التقليدية
و هنالــك يش اخــر القانــون املحاصصــايت و املوظفــن باحجامهــم
كافــة الذيــن جــاءوا عــى أســاس املحاصصــة  ،خلــق ثقافــة
وظيفيــة يف كل دوائــر و مؤسســات الدولــة  ،االمــر هــذا ليــس
يف التعيــن و الحصــول عــى املناصــب  ،بــل يف طريقــة و اُســلوب
و ســلوكيات العمــل وهنــا علينــا ان نطــرح الســؤال اآليت  :مــاذا
ســيفعل وزراء يعينــون بعيــدا عــن منهــج املحاصصــة ؟ اذا ك ّنــا
نرجــوا مــن هــؤالء اعــادة بنــاء الدولــة عــى أســس معرفيــة
و وطنيــة  ،فاإلجابــة  ،نعــم ان هــؤالء بإمكانهــم ان يكونــوا
الخطــوة االوىل يف تحقيــق هــذا الهــدف  ،و هنــا ؛ هــل ميكــن
اعتبــار ان التغيــر الــوزاري عــى أســاس نظريــة التكنوقـراط هــو
ـي نظريــا نعــم  ،اال
الحــل للقضــاء عــى املحاصصــة ؟ اإلجابــة هـ َّ
ان بحــث هــذا الجــواب وفقــا لســياقات الواقــع الــذي يجــري،
يبــدوا ان االمــر أشــبه مبحاربــة رجــل شــجاع ملاليــن القتلــة
املجرمــن يبقــى هنالــك يشء مهــم  ،هــل ان التكنوقـراط الذيــن
ميكــن ان يتســنموا وزارات الحكومــة العراقيــة هــم مــن تصــدق
عليهــم نظريــة الشــجاع هــذه ؟ أشــك يف ذلــك الن ترشــيحهم
مــن قبــل كتلــة محاصصاتيــة قــد يســلبهم عنــر الشــجاعة
هنــا ،طبعــا هــذا كلــه اذا مــا نجحــت نظريــة التكنوق ـراط يف
تشــكيل الحكومــة العراقيــة .
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املاراثون العراقي والعودة إىل املربّع األول
ومعــروف ،
مكشــوف
كل يشء يف العــراق
ّ
ٌ
ٌ
فــا توجــد أرسار عســكرية أو خطــط أمنيــة  ،أو
صفقــات سياســية أو اقتصاديــة  ،يف دولــة تــكاد
تكــون عاريــة أمــام الجميــع  ،وليــس هنــاك
رسبــت،
معلومــة  ،مهــا كانــت خطــرة إالّ وت ّ
ســوا ًء عــن طريــق اإلعــام أو عــر الكتــل
املتصارعــة  ،التــي ترتبّــص أحدهــا باألخــرى،
فتشــيع عنهــا مــا هــو صحيــح وواقــع  ،ومــا هــو
مخطــوء وموهــوم  ،وهكــذا تختلــط األوراق
لدرجــة يصعــب التمحيــص  ،خصوصــاً إذا مــا
تعلّــق األمــر بالفســاد املــايل واإلداري  ،وقــد
كشــفت األحــداث التــي حصلــت يف األســابيع
األخــرة املاضيــة عــن ذلــك عــى نحــو واضــح.
مــع انضــام الســيد مقتــدى الصــدر ارتفــع
رصيــد الحــراك الشــعبي  ،وخصوصــاً بعــد
دخولــه املنطقــة الخــراء مــع ثلّــة مــن
أصحابــه  ،واعتصامــه يف داخلهــا  ،لكنــه
رسعــان مــا انســحب عــى نحــو مفاجــىء ،إثــر
تقديــم حيــدر العبــادي رئيــس الــوزراء «وزارة
الظــرف املغلــق» إىل رئيــس الربملــان ســليم
الجبــوري .وهكــذا تبــدّ دت مطالــب اإلصــاح،
بــل ســالت عــى األرصفــة دون أي اكــراث،
وعدنــا إىل املربــع األول كــا يقــال أو نقطــة
الصفــر  ،أي إىل نظــام املحاصصــة الطائفيــة ـ
اإلثنيــة  ،الــذي هــو نتيجــة وســبب يف الوقــت
ـارس عليــه ،عندمــا
نفســه ،فالدســتور ذاتــه حـ ٌ
تحــدّ ث عــن املك ّونــات مثــان مــ ّرات  ،وليــس
ذلــك ســوى تبهيــت لدولــة املواطنــة  ،طاملــا
هنــاك اســتحقاقات تعلــو عليهــا ،وهــي األســاس
الــذي أقيمــت عليــه العمليــة السياســية بعــد
االحتــال األمريــي للعــراق العــام . 2003
تن ّبــه رؤســاء الكتــل إىل مخاطــر حركــة
االحتجــاج  ،والت ّفــوا عليهــا  ،لتحويــل الكــرة إىل
ملعبهــم وتقاســم املناصــب العليــا مجــدّ داً ،ثــم
جــرى توقيــع «اتفــاق رشف» ،ومل يكــن ذلــك
ســوى اإلبقــاء عــى مــا هــو قائــم مــع مــداورة
باألســاء واملواقــع والصفــات  ،لكــن الجديــد يف
املســألة هــو حــدوث أزمــة دســتورية  ،نجمــت
عــن مشــكلة ،حــن قــام النــواب باالعتصــام
والتمــ ّرد عــى رئيســهم  ،بــل حاولــوا خلعــه،
بالتصويــت عــى رئيــس مؤقــت  ،متكئــن
عــى «الرشعيــة» التــي يتعكّــز عليهــا الطــرف
اآلخــر مــن الذيــن يريــدون إعــادة الجبــوري
إىل موقعــه وعــدم املســاس بحرمــة املواقــع،
ويف حــن اجتمــع نحــو  173عضــواً  ،وهــم
ميثلــون النصــاب القانــوين ،شـكّك الطــرف الثــاين
بدســتورية ورشعيــة مثــل هــذا اإلجـراء وبالعدد
املطلــوب  ،وحــن دعــا رئيــس الجمهوريــة إىل
عقــد اجتــاع طــارىء لتــدارس األمــر  ،واصــل
النــواب املعتصمــون خطتهــم وطلبــوا الرتشّ ــح
للرئاســة (رئيــس للربملــان ونائبــن  :أول وثــاين)،
َــن
وهــو األمــر الــذي ســيعني وجــود برملان ْ
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ورمبــا ينبثــق عنــه حكومتــن  ،أي «ليبيننــة»
الحالــة العراقيــة .
عنــد مفــرق الطــرق هــذا  ،استشــعرت
القــوى األساســية املشــاركة بالعمليــة السياســية
بالخطــر عليهــا  ،فتحركــت لتــدارك األمــر ،ال
ســ ّيام بعــد أن أصبــح الربملــان هــو املشــكلة،
بــدالً مــن الحــل  ،وقــد أثــار ذلــك قلــق «حلفاء»
العــراق اإلقليميــن والدوليــن الذيــن ضغطــوا
للحفــاظ عــى مــا هــو قائــم ،وهكــذا بــدأت
االنســحابات مــن الربملانيــن املعتصمــن ،مثــل
مجموعــة مــن اتحــاد القــوى الوطنيــة والكتلــة
الكردســتانية واملجلــس اإلســامي األعــى وكتلــة
بــدر  ،لكــن عــدد املعتصمــن الذيــن اســتمروا
يزيــد عــى  130نائبـاً  ،وهــو مــا يخلــق فجــوة
كبــرة داخــل مجلــس النــواب  ،وقــد تعــود
الكــرة إىل ملعبــه .
الفجــوة ازدادت اتســاعاً بــن الرئاســات
الثــاث مــن جهــة  ،وبــن الربملــان  ،وبــن الكتــل
نفســها ،التــي انضــم قســم مــن أعضائهــا إىل
املعتصمــن  ،فاتّخــذت إجــراءات انضباطيــة
بحقهــم  ،كــا أن الـراع امتــدّ إىل املعتصمــن،
ويف كل هــذا الخضــم تــم تنــايس مطالــب
اإلصــاح والتغيــر ومكافحــة الفســاد ومســاءلة
املفســدين  ،واألنــى مــن ذلــك فــإن قــادة
الكتــل عقــدوا حلفـاً جديــداً فيــا بينهــم يقــوم
عــى التخــادم والدفــاع عــن بعضهــم البعــض
ضــد أي تهديــد يطيــح بالعمليــة السياســية
ككل ،ألن ذلــك ســيطيح بهــم جميعــاً .
إن العمليــة السياســية التــي
رســمتها واشــنطن ودعمتهــا طه ـران  ،مهــدّ دة
باالنهيــار بعــد التــآكل الــذي حصــل فيهــا ،
لهــذا كانــت املبــادرات واالتصــاالت والزيــارات
متن ّوعــة ،وإذا اســتثنينا وجــود الجــرال
اإليـراين قاســم ســليامين حيــث امللــف العراقــي
بعهدتــه ،وراقبنــا انتقــاالت القــوى السياســية
واســتقطاباتها الجديــدة  ،فإننــا ســنتأكد مــن
وجــود البصمــة اإليرانيــة  ،وهكــذا ميكــن
فهــم تراجــع الصــدر وإعــادة النظــر مبواقــف
الحكيــم لتغيــر العبــادي وعــودة كتلــة بــدر
بعــد اعتصامهــا ،وهكــذا .
أمــا واشــنطن فقــد ســارعت بإرســال
جــون كــري وزيــر الخارجيــة يف  8أبريــل
(نيســان) وبعــده بعــدّ ة أيــام آشــتون كارتــر
وزيــر الدفــاع يف  17أبريــل (نيســان)  2016إىل
بغــداد  ،يف زيارتــن مل تعلــن عنهــا إالّ بعــد
وصولهــا ،ومل تخــر الحكومــة العراقيــة بذلــك،
كــا تقتــي األع ـراف والعالقــات الدبلوماســية
وقواعــد الســيادة  ،ومــا أن حـ ّـل كــري وكارتــر
يف بغــداد ،حتــى فهمــت القــوى والجامعــات
الطائفيــة واإلثنيــة ومتثيالتهــا السياســية ،أن
هاتــن الزيارتــن هــا  ،دعــم كامــل للعبــادي،
ووضــع كــري عــى رأس أولويــات واشــنطن
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زيــادة الضغــوط
العســكرية عــى
داعــش
تنظيــم
وتحريــر مدينــة
املوصــل ،وهــو األمــر
الــذي عــاد كارتــر
وأكــده بعــد أيــام .
املشــهد الســيايس
كــا هــو متوقــع سيتشــكل مــن :بقــاء رئيــس
الــوزراء يف موقعــه بدعــم دويل (أمريــي
تحديــداً وبريطــاين ثانيــاً) وإقليمــي (إيــراين
تحديــداً) مــع رضــا دول املحيــط ،إضافــة إىل
الرتكيبــة الثالثيــة القامئــة (رئيــس وزراء شــيعي
ورئيــس برملان ســني  ،ال سـ ّيام بإعــادة الجبوري
ورئيــس جمهوريــة كــردي)  ،وهــذا ســيعني
قبــول العبــادي بتســوية مــع الكتــل السياســية
برتشــيح مــا ســ ّمي وزراء «تكنوقــراط» مــن
جانبهــم ووفق ـاً ملواصفاتهــم  ،وإعــان برنامــج
إصالحــي فيــه عموميــات كثــرة  ،مــع وضــع
مواجهــة داعــش وبالتحديــد تحريــر املوصــل،
مــن أولوياتــه .
وســتواجه العمليــة السياســية مــن جهــة
أخــرى  ،مشــكالت عويصــة مــن قبيــل  :تبــدُّ د
آمــال الحـراك الشــعبي  ،األمــر الــذي قــد يزيــد
مــن أعــال العنــف واإلرهــاب  ،ال ســ ّيام يف
ظــل تدهــور الخدمــات ،واملســألة ال تتعلــق
بالكهربــاء واملــاء الصــايف واملجــاري  ،بــل
بعمــوم البنيــة التحتيــة املهرتئــة  ،إضافــة إىل
النقــص الكبــر يف الخدمــات الصحيــة والتعليميــة
والبلديــة وغريهــا ،واســتمرار ظاهــرة الفقــر
وتفــي البطالــة ،ثــم ســيدخل عــى الخط مســألة
تســليح العشــائر وموضــوع الحشــد الشــعبي
ومســتقبله ،والحــرس الوطنــي ،وتدريــب قــوات
غــر حكوميــة مــن جانــب الواليــات املتحــدة
ودعمهــا بالســاح واملــال ،وتســليح البيشــمركة
خــارج ســيطرة الجيــش االتحــادي  ،ودور مجلــس
النــواب الــذي ســيظل مع ّومــاً أو غــر مؤثــر .
ثــم ســيأيت الــدور إىل مــا بعــد تحريــر
املوصــل واملناطــق املتنــازع عليهــا ومســتقبل
املــادة  140حــول كركــوك  ،إضافــة إىل مســتقبل
املناطــق املح ـ ّررة وعــودة النازحــن وتعويضهــم
وإعــادة تعمــر مناطقهــم  ،إضافــة إىل املشــاكل
االقتصاديــة التــي تــكاد تكــون مســتعصية زادهــا
انخفــاض أســعار النفــط واســتمرار الفســاد املــايل
واإلداري .
ومــن حيــث التقويــم الســيايس  ،فــإن امتصاص
نقمــة الشــارع  ،ســيكون مج ـ ّرد جرعــة تخديــر
جديــدة أو اســراحة مؤقتــة ملواصلــة املاراثــون
الــذي ال حــدود لــه  ،حتــى وإن تعــدّ دت أشــواطه
ومراحلــه  ،وهــو مــا تــم التخطيــط لــه  ،ســواء
بالتفتيــت والتشــظي أو وصــوالً إىل التقســيم
والشــطري .
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الجامهري املنتفضة  ..وهيبة الدولة
تعــاىل رصاخ القيــادات املتقدمــة يف ســدة الحكــم حــول انتهــاك الجامهــر
املنتفضــة لهيبــة مؤسســات الدولــة  ..كان يجــب عــى هــذه القيــادات تنفيــذ
ارادة الشــعب واحـرام خياراتــه وتنفيــذ مطالبــه التــي ينــادي بهــا منــذ شــهر
متــوز مــن عــام  2015ولغايــة االن  ،ال ان يختلفــون ومياطلــون ويعملــون
مــا يحلــو لهــم  ،وفــرض مصالحهــم الشــخصية والحزبيــة عــى االســتحقاقات
الوطنيــة .
الجامهــر خرجــت ليــس فقــط ضــد الربملــان بــل ضــد الحكومــة ووزاراتهــا
مــن أجــل املطالبــة بحقوقهــم والتــي متثلــت يف « تقديــم الخدمــات االساســية
ويف مقدمتهــا :
« الكهربــاء  ،املــاء  ،االمــن  ..ايجــاد فــرص العمــل  ..اصــاح القضــاء  ..معالجــة
ازمــة النازحــن القاهــرة  ..انهــاء نظــام املحاصصــة واملحســوبية »  ..اىل جانــب
عـرات املطالــب االخــرى التــي فشــلت الحكومــة يف معالجتهــا .
منــذ شــهر متــوز املــايض ينتظــر العراقيــون مــن الربملــان والحكومــة تنفيــذ
مطالبهــم لكــن مــن دون جــدوى  ..وبعــد فشــل الربملــان العراقــي يف جلســته
املنعقــدة يف  30نيســان املــايض يف التصويــت عــى اســتكامل التغيــر الــوزاري
للكابينــة الحكوميــة الجديــدة « التكنوقــراط » ورفــع جلســته إىل األســبوع
املقبــل نتيجــة عــدم اكتــال النصــاب القانــوين  ،وكانــت الجامهــر تنتظــر
حســم هــذا االمــر لتكــون تعديــات الــوزراء االنطالقــة االوىل يف االصالحــات
يف الدولــة فيــا بعــد  ،اال انهــم وكالعــادة اختلفــوا  ،مــا اجــروا الشــعب
الصابــر عــى اقتحــام مقــر مجلــس النــواب العراقــي داخــل املنطقــة الخـراء
املحصنــة والتــي تحميهــا القــوات العســكرية واالجهــزة االمنيــة االخــرى التــي
يتجــاوز عددهــا اكــر مــن  120الــف منتســب !!  [ ..وقــد جــرى االعتــداء عــى
عــدد مــن نــواب الشــعب بصــورة ً مهينــة وغــر حضاريــة ( وهــذا الســلوك
مرفــوض )] وكأن النــواب كأف ـراد هــم ســبب معانــاة الشــعب فقــط ،لعــدم
تنفيذهــم القــرارات املهمــة ،وليــس الــوزراء الذيــن اهــدروا املليــارات مــن
ثــروة الشــعب ،ورؤســاء الكتــل الذيــن اغلبهــم هــم خــارج الربملــان يصــدرون
أوامرهــم مــن مقراتهــم الحزبيــة ليطبقهــا الــوزراء واعضــاء الربملــان التابعــن
لهــم .بــكل اســف نقــول ان اكــر مــن  %80مــن اعضــاء مجلــس النــواب
يوافقــون وهــم ممنونــن عــى امــور يعرفــون انهــا ق ـرارات غــر وطنيــة وال
تصــب بصالــح املواطــن لكنهــم ينفــذون ،امــا بســبب الخــوف عــى حياتهــم،
او لكونهــم مســتفيدين ،امــا الــوزراء فيبذلــون كل الجهــود مــن اجــل رسقــة
امــوال وزاراتهــم وتقدميهــا اىل احزابهــم وكأنهــا غنائــم او امــوال مســتباحة
ليــس لهــا راعــي !! ان مــن اوصــل البلــد اىل هــذه النقطــة هــم العاملــن
يف الصفــوف االماميــة يف حكومــة االح ـزاب ،وانتفاضــة  /30نيســان اختلقهــا
ودفــع بهــا اىل االمــام هــم رؤســاء الكتــل انفســهم الذيــن يحاولــون دامئــا ً
عــدم التفريــط مبصالحهــم وامتيازاتهــم ،ودفــع مثــن هــذه املامطــات بعــض
النــواب الذيــن جــرى االعتــداء عليهــم نتيجــة تأخرهــم يف الهــروب مثلــا
عمــل اقرانهــم بعبــور نهــر دجلــة او اللجــوء اىل الســفارات او التنكــر او
االختبــاء  ..ان اإلهانــة والســخرية التــي تعرضــوا لهــا ليســت للنــواب فقــط بــل
لــكل السياســيني واملشــاركني يف الحكومــة .
وعــى مــن يعــرض عــى دخــول الفقــراء واملحتاجــن الصابريــن والذيــن
ميثلــون جميــع اطيــاف الشــعب العراقــي ان يســأل نفســه ملــاذا وصلــت
االمــور اىل هــذا الحــال ؟ مــن كان الســبب ؟ ملــاذا مل تنفــذ االصالحــات ؟ مــن
هــو املســبب يف تدهــور حالــة البلــد والشــعب ؟ كان عليهــم الســعي الجــاد
مــن اجــل النهــوض بالوطــن وتحقيــق العدالــة والعيــش الكريــم للمواطنــن
املبتلــن بسياســيني فاشــلني يبحثــون عــن الســلطة واملــال والشــهرة والســفر
واالضــواء  ..ال يف بنــاء الدولــة واســعاد املجتمــع الــذي جلبهــم وصــوت لهــم ..
ايــن كانــت هيبــة الدولــة عندمــا رسق املســؤولني امــوال الشــعب بــا حــق ؟
وبــأي رشع او قانــون ؟  ..وايــن هــم مــن ســقوط الشــهداء كل يــوم يف املــدن
العراقيــة الصابــرة ،ايــن العــز والــرف مــن احتــال تنظيــم داعــش التكفــري
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حميد مراد

االرهــايب ( لـــ  )217كيلــو مــر مربــع مــن مســاحة
البلــد ،وانتهــاك رشف العراقيــات وبيعهــن بســوق
النخاســة  ،والعبــث بتاريــخ وبــراث وحضــارة
العراقيــن ناهيــك عــن عمليــات القتــل والترشيــد
وتدمــر املــدن املحتلــة ؟  ..ايــن كانــت الكرامــة
والســيادة عندمــا دخلــت القــوات الربيــة الرتكيــة
االرايض العراقيــة واملتواجــدة فيهــا لحــد االن ،اىل
جانــب القصــف الجــوي واملدفعــي املســتمر ومنــذ
ســنوات عــى القــرى الحدوديــة  ..واقتحــام اآلالف مــن الــزوار االيرانيــن
ابــان الزيــارة االربعينيــة للمعابــر الحدوديــة ؟  ..ايــن ســيادة القانــون مــن
وجــود العديــد مــن امليليشــيات التــي تعمــل مــا يحلــو لهــا « وهــذه املجاميــع
موجــودة قبــل دخــول عصابــات داعــش االرهابيــة » وهــي تربــك عمــل
القــوات واالجهــزة االمنيــة العراقيــة يف داخــل العاصمــة واملــدن االخــرى ..
ايــن حــق املواطنــة ألبنــاء املكونــات الذيــن تــرق ممتلكاتهــم يف وضــح النهــار
ويُخطفــون ويُبتــزون يف مســعى لتفريــغ البــاد منهــم  ،والســلطات عاجــزة
عــن حســم هــذا امللــف الخطــر .
والغريــب بعــد ثالثــة ايــام فقــط مــن انتفاضــة الشــعب الســلمية اصــدر
عضــو مخــول مــن مجلــس النــواب تقديراتــه حــول الخســائر واالرضار التــي
تعــرض لهــا مقــر الربملــان والتــي قــدرت مبدئيــا ً مببلــغ ( )69مليــون دوالر !!
طبعــا يف مقدمــة مــا تعرضــت لــه هــي ( القنفــة )  ..بــدون أي خجــل او احـرام
إلرادة العراقيــن  ،طيلــة ( )13عــام مــن الحكــم الهزيــل والفاشــل مل يخــرج
للعراقيــن أي مســؤول يقــدر خســائر امــوال املواطنــن وممتلكاتهــم مــن جـراء
العمليــات االرهابيــة والعســكرية والعنــف املنظــم الــذي تعرضــوا لــه  ،والتــي
جعلتــه يحتــار يف كيفيــة توفــر الســكن ،ولقمــة العيــش ألطفالــه وعائلتــه .
واالزمــات يف الع ـراق بــرزت بســبب عــدم وجــود شــخصية قياديــة بإمكانهــا
تســيري امــور البــاد بصــورة صحيحــة  ،نتيجــة التعقيــدات يف النصــوص
الدســتورية  ،والعمــل عــى الطائفيــة واالختالفــات والتجاذبــات اىل جانــب
التقاطعــات السياســية  ،ناهيــك عــن مــا خلفتــه الحكومــات الســابقة مــن
تراكــات يف االخطــاء القاتلــة يف ادارة الدولــة ،وكان يف مقدمتهــا غــض النظــر
عــن الفســاد املــايل واالداري لــكل مــن كان لديــه ســلطة  ،مــا ادى اىل نهــب
املــال العــام والــذي يقــدر ( )1000مليــار دوالر امريــي  ،اشــركت يف رسقتــه
وتبذيــره كافــة االطـراف السياســية وبــدون أي اســتثناء  ،مــا جعلــت العـراق
يف مقدمــة الــدول االكــر فســادا ً وفق ـرا ً يف العــامل .
ايها السادة انتم لستم رجال دولة :
هــل تعلمــون ان هنــاك اآلالف مــن العراقيــن يعتاشــون عــى النفايــات !! ..
وثالثــة ماليــن شــخص يعيــش يف العشــوائيات  ،واملتســولون ميلــؤون الشــوارع
والطرقــات  ،وموضــوع تأخــر رصف الرواتــب  ،واســتقطاع املبالــغ مــن رواتــب
املوظفــن واملتقاعديــن  ،وانتشــار املخــدرات ،واالتجــار بالبــر  ،فضــا ً عــن
ذلــك ملــف املعتقلــن  ،والصحــة والتعليــم والخدمــات  ..مبــاذا نذكركــم ؟ وهــل
بقــي يشء يف العـراق ال يحتــاج لإلصــاح واملعالجــة ؟  ..انتــم ضيعتــم طمــوح
كل العراقيــن  ،وخذلتــم شــهداء الحريــة والنضــال املــرف الــذي قــاوم نظــام
صــدام الفــايش  ،كل عــام يقتــل مــا ال يقــل عــن خمســة آالف مــن ابنــاء العـراق
بســبب العنــف !! هــل وقفتــم وفكرتــم بكيفيــة ايقــاف هــذا النزيــف ؟ ..
وبســبب نهجكــم الطائفــي ايهــا الســادة وادارتكــم الفاشــلة ووعودكــم الكاذبــة
التــي اصبحــت غــر مقبولــة مــن قبــل الشــعب وقــواه الوطنيــة الصادقــة ،انتــم
بــاء عــى هــذا الوطــن ،ودخــول العــال والكادحــن واملثقفــن عــى املؤسســة
الترشيعيــة رســالة لجميعكــم « وزراء وبرملانيــن واحـزاب وكتــل سياســية » مــن
انكــم مرفوضــون شــعبيا ً ،وســقطت رشعيتكــم ،لــو بقينــا نكتــب صفحــات عــن
معانــاة هــذا الشــعب فســوف ال تنتهــي ويف أي مجــال مــن مجــاالت الحيــاة ..
حقــوق وكرامــة كل العراقيــن بوجودكــم يف مهــب الريــح .
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يعــد موضــوع الحــق يف الحريــة الدينيــة أو
املعتقــد يف العــراق مــن املواضيــع الحساســة
والحيويــة التــي لهــا صلــة وطيــدة مــع حقــوق
األنســان وبنــاء قيــم الدميقراطيــة  ،تلــك الحقــوق
التــي صــار إحرتامهــا الطوعــي مــن الحاكــم
واملحكــوم معيــارا ألحــرام الدســتور والقانــون
ومقياســا للرقــي الحضــاري الــذي تتســابق اليــه
األمــم والشــعوب مــن أجــل تحقيــق األســتقرار
والســام الــذي هــو قانــون الحيــاة  .ومــن الطبيعــي
جــدا أن تهــدر هــذه الحقــوق يف ظــل األنظمــة
األســتبدادية القامئــة عــى حكــم الحــزب الواحــد
والقائــد األوحــد أو الفكــر الشــمويل املتطــرف مثــل
حكــم البعــث – صــدام يف الع ـراق الــذي إنتهكــت
فيــه كل الحقــوق للبــر بــا إســتثناء وارتكبــت
يف ظــل هــذا النظــام الفــايش جرائــم خطــرة ضــد
حقــوق األنســان وبخاصــة ضــد حريــة الديانــات
و املعتقــدات ومــن ذلــك مثــا مــا أصــدره مــا
يســمى مبجلــس قيــادة الثــورة قــرارات جائــرة
توقــع عقوبــة األعــدام عــى أتبــاع املذهــب البهــايئ
منــذ عــام  1970كــا جــرى تضييــق الخنــاق
عــى حريــة مامرســة الشــعائر الدينيــة واملذهبيــة
ووصــل األمــر اىل حــد منــع أو مصــادرة أو حــرق
املؤلفــات والكتــب واملراجــع للمذهــب الشــيعي
ومنــع إنشــاء الكيانــات أو التجمعــات الدينيــة
واملذهبيــة كــا جــرت تصفيــات جســدية للمئــات
مــن الشــخصيات الدينيــة واملذهبيــة ووصلــت
درجــة التمييــز واالضطهــاد الدينــي والطائفــي
مــن خــال إســم املواطــن وهــي سياســة متطرفــة
تكشــف عــن كراهيــة األخــر ســببت الكــوارث يف
العــراق  ,وجميــع هــذه الجرائــم واالنتهــاكات
موثقــة لــدى منظمــة العفــو الدوليــة ومنظــات
حقــوق االنســان والجهــات الدوليــة املختصــة .
و هــذه الجرائــم ارتكبــت بدوافــع وهميــة هــي
الحفــاظ عــى املصلحــة العامــة أو حاميــة النظــام
العــام والتــي تعنــي مــن بــن مــا تعنيــه مصلحــة
الحكــم والحاكــم وسياســته الطائفيــة وتقييــد
الحريــات الدينيــة والتضييــق عــى املعتقــدات ,
ومبــا إن هــذه األنتهــاكات هــي من جوهــر األنظمة
التــي تقــوم عــى مامرســة قانــون القــوة مــن خــال
الســلطة التنفيذيــة لهــذا ســوف لــن نتطــرق يف
هــذه الســطور اىل قضيــة إهــدار حقــوق االنســان
يف ميــدان الحــق يف الحريــة الدينيــة أو املعتقــدات
يف ظــل النظــام الدكتاتــوري الســابق الــذي وىل اىل
غــر رجعــة منــذ  9نيســان  2003وإمنــا ســنحرص
كالمنــا يف مجــال مفهــوم الحريــة الدينيــة وموقــف
املجتمــع الــدويل منهــا طبقــا للضامنــات الــواردة يف
الوثائــق الدوليــة ومــن ثــم عــن محنــة العراقيــن
بعــد تحريــر العـراق مــن هــذا الحكــم الدكتاتــوري
ومــا تعــرض لــه العديــد مــن أتبــاع الديانــات
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والطوائــف مــن إنتهــاكات وجرائــم خطــرة مــن
األرهابيــن واملتطرفــن واملتعصبــن ومــا يجــب عــى
الحكومــة الفيدراليــة الحاليــة ووســائل األعــام
واملثقفــن ومنظــات املجتمــع املــدين القيــام بــه
مــن أجــل ضــان مامرســة هــذا الحــق األنســاين
بحريــة كاملــة ووفقــا للدســتور والقانــون ومــن
أهميــة تشــجيع الحــوار وإشــاعة روح التســامح .
ومبــا إننــي مــن املناديــن بالحــوار بــن
أتبــاع الديانــات واملذاهــب واملعتقــدات ومــن
الداعمــن لنــر الوســطية أو االعتــدال فأننــي
أرى إن قضيــة الحريــة الدينيــة أو املعتقــد هــي
مــن الركائــز األساســية للمجتمعــات الدميقراطيــة
املنتجــة واملســتقرة والتــي تقــوم عــى أســاس
التــداول الســلمي للســلطة واحــرام حقــوق
االنســان والقانــون طواعيــة مــن الجميــع  ،ففــي
حجــب هــذه الحريــة أو تقييدهــا أو االفــراط يف
التطــرف وإرتــكاب جرائــم ضــد اتبــاع الديانــات
واملعتقــدات واملذاهــب تتولــد أجيــال تؤمــن
بالتعصــب والكراهيــة وتنبــذ التســامح والحــوار
وتتبنــى التســلط وهــو مــا يزعــزع األســتقرار
ويعرقــل تطــور املجتمــع  ،وال ميكــن بنــاء الســام
مــع وجــود الفكــر التكفــري والتطــرف الدينــي
واملذهبــي الــذي يجــد الظــروف املناســبة اآلن يف
الع ـراق بســبب املناهــج التعليميــة أوال والبطالــة
التــي تــرب باملجتمــع ثانيــا وشــيوع الفســاد
املــايل واالداري وإنعــدام تكافــؤ الفــرص والخدمــات
األساســية لألنســان وغيــاب العــدل والعدالــة ،
وألســباب إخــرى ...
ولعــل أهــم مــا يســئ للحريــة الدينيــة أو
املعتقــدات ولحريــة التفكــر والتعبــر إنعــدام
وجــود مفــردات رضوريــة يف املناهــج التعليميــة يف
جميــع املراحــل الدراســية تحــرم حــق األختــاف
وتشــيع الحــوار أي املجادلــة و األعــراف باألخــر
والتســامح وتنبــذ الغلــو  ,إذ ان مراجعــة بســيطة
اىل هــذه املناهــج تكشــف عــن حقيقــة الرتبيــة
والتعليــم يف الع ـراق التــي هــي إمتــداد للمدرســة
القوميــة العربيــة واألســامية املتطرفــة حيــث نجــد
مثــا يف كتــب ( الرتبية االســامية ) مفــردات الجهاد
والقتــال والغــزوات والحــروب وقيــم إلغــاء األخــر
فضــا عــن التكفــر والعبــادة األحاديــة الديــن دون
أيــة إشــارة للديانــات واملعتقــدات االخــرى وهــو
مــا يعنــي تكفــر غــر املســلم وهــذا خطــأ كبــر ,
إذ يجــب أن تكــون هنــاك ثقافــة جديــدة تشــيع
الحــوار والتســامح والوســطية واالع ـراف بالحريــة
الدينيــة أو املعتقــد ضمــن منهــاج جديــد للرتبيــة
الدينيــة التــي ال تقتــر عــى الديــن االســامي
فقــط وتؤســس للرتبيــة الحديثــة البعيــدة عــن
املغــاالة الســيام وأن العـراق بلــد التعدديــة الدينيــة
والفكريــة والقوميــة واملذهبيــة واملعتقــدات

د  .منذر الفضل

واملــدارس والطــرق
وفقــا ملــا نــص عليــه
الدســتور  ،رغــم
إن البعــض مــن
العراقيــن العــرب
املتطرفــن ينكــر
هــذه التعدديــة
القوميــة ويعتــر
العــراق بلــدا عربيــا خالصــا وهويتــة عربيــة .
ومــا يتعلــق بذلــك فــأن املناهــج الدراســية
العراقيــة وتحديــدا مناهــج الرتبيــة األســامية
ومناهــج الرتبيــة الوطنيــة والتاريــخ هــي محــل
دراســات وتحليــات علميــة مــن الباحثــن
املتخصصــن يف املعاهــد الدوليــة يف الواليــات
املتحــدة االمريكيــة وغريهــا للتوصــل اىل معرفــة
كيفيــة بنــاء عقليــة األجيــال يف العــراق وعــى
أي طريقــة يتــم تربيتهــم وتدريســهم  ،وكيــف
يثقفــون مــن الحكومــات  ،ومــن أهــم هــذه
املعاهــد الدوليــة املتخصصــة بذلــك معهــد
هدســون يف واشــنطن http://www.hudson.org
ومعهــد الســام . /http://www.usip.org
تحديد مفهوم الحرية الدينية :
املقصــود بالحريــة الدينيــة أو حريــة املعتقــد
ضمــن نطــاق الحقــوق األساســية للبــر هــي
تخلــص األنســان مــن القيــود يف أن يعتنــق ما يشــاء
مــن ديانــة أو مذهــب أو أفــكار دينيــة أو أن ال
يعتنــق أي معتقــد كان  ،ولهــذا فــأن هــذا املوضــوع
يدخــل ضمــن إطــار الحــق يف حريــة التفكــر
والتعبــر كجــزء أســايس مــن إحـرام حــق االنســان
يف بنــاء منظومتــه املعنويــة وفلســفته يف الحيــاة ،
غــر إن هــذه املســألة قــد تكــون مصــدرا لزعزعــة
األمــن واألســتقرار ورمبــا ســببا للحــرب األهليــة  ،إذ
يــدور الســؤال عــن مــدى ونطــاق هــذه الحريــة
وعــن حدودهــا لــي ال تصطــدم بحقــوق اآلخريــن
أو تخالــف النظــام العــام واألداب العامــة  ،كــا
قــد تكــون حريــة الديــن أواإلعتقــاد مناخــا صحيــا
للتعايــش بــن جميــع بنــي البــر والعيــش بســام
ضمــن إطــار القانــون حيــث تشــر تجــارب العديــد
مــن البلــدان املتحــرة مثــل بريطانيــا والســويد
وأمريــكا وغريهــا اىل وجــود تعايــش بــن كل
األديــان واملعتقــدات دون مشــاكل ألنهــا تخضــع
للقانــون  ,ففــي بريطانيــا مثــا تجــد أحيانــا يف
الشــارع الواحــد أكــر مــن مــكان مقــدس ميــارس
فيــه أتبــاع الديانــات املختلفــة طقــوس عباداتهــم
بحريــة كاملــة وبســام وأمــان وفقــا للقانــون دون
إصطــدام بــن هــذه الديانــات واملعتقــدات  .ومــن
الجديــر بالذكــر إن املناهــج الدراســية يف الســويد
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تعطــي للطالــب معلومــات مختــرة ومحايــدة
عــن مختلــف الديانــات واملعتقــدات للبــر وعــن
رموزهــا الدينيــة بــا متييــز وال إنحيــاز لطــرف عــى
آخــر وتــرك الحريــة للشــخص يف أن يختــار الديــن
أو املعتقــد أو أن اليعتقــد بشــئ .
إن التمييــز بــن البــر عــى أســاس القوميــة أو
العــرق أو اللــون أو الجنــس أو الديــن أو املذهــب
أو املعتقــد جرميــة تدخــل ضمــن نطــاق سياســة
عــدم املســاواة بــن النــاس  ،ولهــذا ال يجــوز مطلقــا
إقامــة التفرقــة يف الدولــة واملجتمــع عــى أي نحــو
مــن هــذه األســس ألن هــذا االختــاف ال ينقــص
مــن القيمــة األنســانية لالنســان وألن جميــع البــر
سواســية يف الحقــوق والواجبــات  ،ومــا يدخــل يف
ذلــك إن مــن حــق كل إنســان أن يكــون لــه ديــن أو
معتقــد أو أن يتخــى عــن ديانتــه ويبدلهــا أو أن ال
يعتقــد بديــن وال مبعتقــد رشط أن يحــرم معتقدات
األخــر مادامــت مكفولــة دســتوريا وقانونيــا
وإنســانيا  ،كــا أن تكفــر اآلخــر بســبب إختــاف
الديــن أو املعتقــد أو بســبب عــدم األعتقــاد هــو
جرميــة ترتتــب عليهــا املســؤولية القانونيــة ألن
هــذا التكفــر ينتهــك الحقــوق  ,ومصــدر التكفــر
هــذا يعــود للتطــرف وســببه التعصــب أو األنغــاق
ولهــذا فــأن األعــال التكفرييــة هــي جرائــم عمدية
يســتحق فاعلهــا العقــاب .
والســؤال املطــروح هــو مــا الــذي تشــمله حريــة
الديــن واملعتقــد مــن مضمــون ؟
للجــواب عــى هــذا الســؤال نقــول بأختصــار إن
املقصــود بذلــك هــو أن يكــون لــكل إنســان حــق يف
بنــاء منظومتــه الروحيــة وحــق يف مامرســة شــعائره
وطقوســه دون قيــود وال تدخــل مــن أحــد وأن
يــزور أماكــن عبادتــه أو ديانتــه ويلتقــي مــع غــره
بــا رقابــة  ،وأن يكــون لألنســان حــق التجمع وحق
األنضــام يف جمعيــات ويف أنشــاء هــذه الكيانــات
وطباعــة املطبوعــات والكتــب والنرشيــات  ،بــرط
عــدم األســاءة لطــرف أو تجريــح ألي ديــن أو
معتقــد أو الســخرية مــن الشــعائر الدينيــة أو
التشــويش عليهــا أو التحريــض ضــد األخــر أو
إشــعال الفــن  ،ولــه الحــق يف التمتــع بعطلــة
لهــا طابــع دينــي كاألعيــاد واملناســبات الدينيــة
أو التــي لهــا صلــة باملعتقــد أو املذهــب ،وكمثــال
نقــول إن يف العديــد مــن البلــدان يؤمــن البعــض
مــن مواطنيهــا بعقيــدة ترفــض العنــف ومتتنــع عــن
حمــل الســاح عنــد إداء الخدمــة العســكرية مــا
يوجــب إحــرام ذلــك وعــدم جــواز إجبــار هــذا
املواطــن عــى حمــل البندقيــة أو املســدس حتــى
ولــو كان واجبــه الوظيفــي يوجــب عليــه حمــل
الســاح وهــذا مــا يســمى بـــ (( االعـراض الضمريي
عــى الخدمــة العســكرية )) .
كــا نشــر اىل موقــف اإلعــان العاملــي لحقــوق
األنســان بأعتبــاره وثيقــة قانونيــة ومعنويــة ذات
صبغــة دوليــة تحــرم نصوصهــا الــدول التــي وقعت
عليهــا وأرتضــت بهــا  ،حيــث جــاء فيــه مبــدأ
املســاواة بــن البــر وحــق التمتــع بكافــة الحقــوق
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والحريــات الــواردة يف األعــان دون متييــز بســبب
العنــر أو اللــون أو الديــن أو اللغــة أو غــر ذلــك
( املــادة  , ) 2ونصــت املــادة  18بــكل وضــوح عــى
مايــي  (( :لــكل شــخص الحــق يف حريــة التفكــر
والضمــر والديــن  ،ويشــمل هــذا الحــق حريــة
تغيــر ديانتــه أو عقيدتــه  ،وحريــة اإلع ـراب عنهــا
بالتعليــم واملامرســة وإقامــة الشــعائر  ،ومراعاتهــا،
ســواء أكان ذلــك رسا أم مــع الجامعــة ))  ،ومــا
يتعلــق بذلــك مــا نصــت عليــه املــادة  20أيضــا
يف إن لــكل شــخص الحــق يف حريــة األشــراك يف
الجمعيــات والجامعــات الســلمية  ,كــا إن حــق
الحريــة الدينيــة أو املعتقــد نصــت عليهــا أيضــا
االتفاقيــة الدوليــة بشــأن الحقــوق األقتصاديــة
واالجتامعيــة والثقافيــة لعــام  , 1966وجــاء يف
املــادة  20مــن األتفاقيــة الدوليــة بشــان الحقــوق
املدنيــة والسياســية عــى تحريــم أيــة دعــوة
للكراهيــة القوميــة أو العنرصيــة أو الدينيــة مــن
شــأنها تشــكل تحريضــا عــى التمييــز أو املعــاداة
أو العنــف .
وطبقــا اىل إعــان األمــم املتحــدة للقضــاء عــى
جميــع أشــكال التمييــز عــى أســاس الديــن أو
املعتقــد الصــادر يف  25ترشيــن الثــاين /نوفمــر
 ،1981أعلنــت الجمعيــة العامــة أنهــا تضــع يف
اعتبارهــا أنــه مــن الــروري تعزيــز التفاهــم
والتســامح واألح ـرام يف املســائل املتعلقــة بحريــة
الديــن أو املعتقــد  ،وأنهــا قــد حزمــت أمرهــا عــى
إتخــاذ جميــع التدابــر الرضوريــة للقضــاء قضــاء
رسيعــاً عــى مثــل هــذا التعصــب بــكل أشــكاله
ومظاهــره ،وملنــع ومكافحــة التمييــز عــى أســاس
الديــن أو املعتقــد .
ونســتطيع أن نلخــص بعــض أهــم بنــود األعــان
عــى النحــو التــايل :
اوال -ضــان الحريــة الدينيــة لــكل انســان وحــق
مامرســة الشــعائر حســب القانــون .
ثانيــا – منــع التمييــز عــى اســاس الديــن أو
املعتقــد ألن هــذا التمييــز يشــكل إهانــة للكرامــة
اإلنســانية وإنــكاراً ملبــادئ ميثــاق األمــم املتحــدة
وانتهــاكا لحقــوق االنســان .
ثالثــا – مســؤولية العائلــة يف تربيــة األوالد بعيــدا
عــن التطــرف والتعصــب ومنــح األوالد حريــة
التفكــر والتعبــر دون إكــراه .
رابعــا  -تكفــل الترشيعــات املحليــة الحقــوق
والحريــات املنصــوص عليهــا يف اإلعــان عــى نحــو
ميكــن كل فــرد مــن التمتــع بهــا ومنهــا الحريــة
الدينيــة لالنســان وحريــة االعتقــاد أو عــدم
االعتقــاد .
خامســا  -عــدم جــواز تلقــي األشــخاص
لتعليــات أو لتعليــم دينــي أو مذهبــي أو معتقــد
يتنــاىف مــع القيــم الروحيــة للشــخص وعــدم جــواز
فــرض قســم يخالــف ديــن األنســان .
موقــف اللجنــة األمريكيــة لحريــة األديــان
الدوليــة :

تعتــر هــذه اللجنــة مــن الــوكاالت الفيدراليــة
املســتقلة أسســها الكونغــرس االمريــي عــام
 1998لرفــد الحكومــة األمريكيــة باملشــورة
حــول أفضــل الســبل لتحســن حــق حريــة الفكــر
والوجــدان والديــن أو املعتقــد املعــرف بــه دوليــا
كجــزء مــن السياســة األمريكيــة للرتويــج لثقافــة
حقــوق االنســان حــول العــامل دون أن تكــون
معنيــة بحاميــة أو دعــم أي ديــن أو معتقــد  ،وإن
الدراســات التــي أنجزتهــا هــذه اللجنــة عــن اوضــاع
الحريــة الدينيــة أو املعتقــد يف البلــدان االســامية
وبخاصــة يف العــراق تشــر اىل وجــود انتهــاكات
لحقــوق االنســان يف العــراق ويف بلــدان اســامية
اخــرى وهــو مــا يتناقــض مــع الوثائــق الدوليــة
التــي تنــص عــى رضورة حاميــة هــذا الحــق يف
الحريــة الدينيــة واألبتعــاد عــن سياســة التمييــز
واألضطهــاد الدينــي .
وقــد زرت هــذه اللجنــة يف ترشيــن االول مــن
عــام  2005والتقيــت باملســؤولني والعاملــن فيهــا
ومنهــم الســيد  Robert C. Blittيف واشــنطن وقــد
دار حــوار مفصــل حــول الحريــة الدينيــة يف العـراق
بعــد عــام  2003والقيــود املفروضــة واألضطهــاد
الــذي يتعــرض لــه أتبــاع الديانــات األخــرى مــن
غــر املســلمني وحملــة االغتيــاالت والتصفيــات
الجســدية ضــد شــخصيات دينيــة أيضــا وهــو مــا
يؤثــر ســلبا عــى التعايــش واالســتقرار والســلم
األهــي  ,وقــد تبــن يل أن لــدى اللجنــة معلومــات
تفصيليــة حــول هــذا الشــأن  ،ثــم جــرى الحديــث
عــن األوضــاع يف كوردســتان العـراق فأوضحــت بأن
الحريــة الدينيــة متوفــرة هنــاك وإن مئــات العوائل
مــن املســيحيني والصابئــة املندائيــة واأليزيديــة
وحتــى مــن املســلمني قــد وجــدوا مــاذا آمنــا لهــم
يف كوردســتان  ،علــا إن األيزيديــن قــد تعرضــوا
مؤخـرا اىل جرائــم بشــعة تعــد مــن جرائــم االبــادة
مــن قبــل االرهابيــن يف مناطقهــم مثــل ســنجار
التــي هــي حاليــا خــارج حــدود إقليــم كوردســتان
ومشــمولة باحــكام املــادة  140مــن الدســتور
العراقــي .
ومــن الجديــر بالذكــر أن احــدى دراســات هــذه
اللجنــة واملتعلقــة بالفصــل بــن الديــن والدولــة
والحريــات الدينيــة اشــارت اىل أن عــدد الــدول
التــي يســود فيهــا األســام هــي  44دولــة وبعضهــا
مــن الــدول العلامنيــة التــي ال تســمح للديــن
التدخــل بشــؤون الدولــة وال بالسياســة والبعــض
األخــر مل يفصــح عــن إن األســام ديــن الدولــة
الرســمي بينــا تتبنــى  15دولــة منهــا القانــون
االســامي كمصــدر للترشيــع ومنهــا العــراق .
ومــن املفارقــات أن يكــون أكــر مــن نصــف
املســلمني يف العــامل يعيشــون يف بلــدان غري اســامية
يتمتعــون بحــق الحريــة الدينيــة بينــا ال يتمتــع
مبثــل هــذه الحريــة أتبــاع الديانــات االخــرى مــن
غــر املســلمني يف كثــر مــن البلــدان االســامية .
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العراق بني ثقافتني متناقضتني  ..ما السبيل إىل البديل ؟
أكتــب يف ضــوء مــا يجــري مــن دفــع نحــو ذرى االح ـراب املفتعــل كعــادة
سياســة الطائفيــن الذيــن يتحكمــون اليــوم  ،إشــارة إىل احــراب ال يتوجــه
بآالمــه إال ضــد قــوى الشــعب الحيــة ومكوناتــه  ..وفصــول الكارثــة تجــري يف
اتجاهــن  :تعزيــز للميليشــيات اســتعدادا لحــروب دمويــة أبشــع طائفيــا طبعــا
عــى حســاب الدولــة العراقيــة (الفديراليــة) واتجــاه الجرائــم االقتصاديــة التــي
تهمــل االســتثامر وتحريــك عجلــة االقتصــاد وتعتمــد توســيع ظاهــرة الفقــر
الســتغالل النــاس وملحاولــة رشاء الذمــم وال نهايــة يف هــذا  ،ســوى االنهيــار
والوقــوع بــن براثــن متاريــس الحــرب التــي يســتعدون لهــا  ،فاللحظــة التاليــة
ســتكون ال تأخــر دفــع أرزاق النــاس بــل حرمانهــم الــكيل بســبب اإلفــاس
ـم التوجــه للفــوىض وطــرف يــأكل اآلخــر …
ومــن ثـ ّ
هــذه قـراءة عجــى يف املجريــات  ،عــر مقارنــة بــن منوذجــن اقتصاسياســيني
واتجاههــا لعــل هــذي القـراءة تكــون بــذرة تنبيــه لجميــع األطـراف يك تفرض
اعتــاد سياســة بنائيــة اســتثامرية ال تشــغيلية اســتهالكية مرضيــة ولتــرع يف
التحضــر ملواجهــة املخطــط املــريض البائــس ووقــف مفرداتــه التــي تقدمــت
بنريانهــا كثـراً وهــي تلتهمنــا جميعـاً وكافــة .
وعسانا نوصل الصوت ونتعرف إىل البديل األنجح الذي ينقذنا .
أنْ يكــونَ بي ُتــك مــن مثــا ِر جهــو ِدك ،يجعلــهُ أكــر جــاالً وبهــا ًء  ،ويدفعــك
ـزت  ،وملــن يريــد أن يتســع يف املوضــوع
نحــو التمســك بــه  ،دفاع ـاً عــا أنجـ َ
ليتحــدث عــن وطــن وشــعب  ،ميكنــه أن ينظــر أوالً حواليــه ،لــرى كيــف باتــت
الــدول والشــعوب ،بحـراك متنــام مــن أجــل تعزيــز قــدرات اإلنتــاج وتتويجــه
باســتقاللية الق ـرار وأخــذ موضعــه يف عاملنــا .
ويف نظــر ٍة عجــى  ،نالحــظ كيــف دخلــت الصــن اليــوم بواحــدة مــن
البوابــات التــي دخلتهــا لتوكيــد وجودهــا البنيــوي االقتصاســيايس  ،إذ شـكَّلت
قيــادة لرســم أســعار الذهــب والفضــة بعــد أن كان األمــر مقصــوراً عــى الكتــل
االقتصاديــة الغربيــة (اليــورو والــدوالر ومعهــا الــن اليابــاين) باإلشــارة إىل
مصــدر ق ـرار التســعري يف لنــدن تحديــداً طــوال الزمــن املنــرم .
اليــوم أخــذت الصــن قرارهــا يف ضــوء كونهــا مــن أكــر املنتجني واملســتهلكني
ـم االقتصــاد ودميومــة
لهاتــن الرثوتــن  ،اللتــن تشــكالن دعامــة العملــة ومــن ثـ ّ
االســتقرار والحيــاة الكرميــة للصينــي ،طبع ـاً عــر أمريــن هــا :ق ـرار وطنــي
بــإرادة مســتقلة ،وجهــود تدويــر العجلــة االقتصاديــة بــرؤى اســراتيجية
بنيويــة ال تتوقــف عــن الــدوران  ،بفضــل صــواب التخطيــط والتنفيــذ وبفضــل
التقــدم بجهــود إنتــاج لقمــة العيــش للجيــل الحــايل ولألجيــال القابلــة …
يف العـراق العملــة متدهــورة ومعهــا انكســار بثالثــة أصفــار وعالمــات ســوء
مرضيــة أخــرى  ،والقضيــة  ،مبدئيـاً  ،ليســت عصيةعــى العــاج بوجــود ثــروة
معدنيــة هــي الذهــب األســود ومعــه انتباهــة إىل مــا يُحــرق يوميــا منــذ عقــود
مــن ثــروة أخــرى هــي الغــاز فضــا عــن البيئــة ومــا فيهــا مــن أشــكال وفــرص
إنتــاج الطاقــة البديلــة مــن ريــاح وميــاه وشــمس … وإذا تجاوزنــا مؤقتــاً
موضــوع اســتثامر الطاقــات أو الــروات التــي نحرقهــا أو نهملهــا فــإنّ النفــط
قــد جــاء بــروات مهولــة وميكــن أن يــأيت بأخــرى عــى املــدى الزمنــي املنظــور
ولكنــه طبعـاً املحــدود بنهايــة بعينهــا .
حســناً ،مــا الفــرق بــن الصــن التــي متتلــك ثروتــن طبيعيــة وأخــرى مــن
صنــع الصينــي نفســه وكيــف يجــري تنميتهــا وبــن الع ـراق مبــا ميتلــك مــن
ثــروات تكفــي أجيــاال فيــه  ،يف وقــت ال يجــد العراقــي منهــا مــا يفيــه رشور
الفقــر والعــازة وبــاء تفاصيــل اليــوم العــادي !؟
الصــن ببســاطة ((تســتثمر)) مــا متلــك مــن ثــروات لدعــم قيمــة عملتهــا
ثــم لدعــم دوران عجلــة اإلنتــاج  ..فتــأكل مــا تنتــج  ،عــى الرغــم مــن أنّ
الصــن متثــل بعــدد ســكانها حــوايل ثلــث ســكان الكوكــب  ،ولــو عاشــوا بالثقافة
االســتهالكية وخططهــا الجاريــة يف الع ـراق لهــددوا العــامل مبجاعتهــم ولغــزوه
ليلتهمــوه لقمــة عيــش فقــط!! تلــك هــي الصــن …
أمــا الع ـراق  ،فــإنّ مــردود النفــط العراقــي لــن يســتطيع معالجــة قيمــة
العملــة العراقيــة املنهــارة بأصفارهــا بســبب توالـ ٍد متكــرر لفلســفة اســتهالكية
تقــوم عــى رصف الــوارد عــى (التشــغيل بــا إنتــاج) فيــا يجــري ترسيــب
مــا يخصــص لالســتثامر نحــو جيــوب اللصــوص الكبــار مــن املفســدين ونظــام
الفســاد …
إنّ تلــك الخطــط الرعنــاء التــي تقــوم عــى عبثيــة لعبــة تعطيــل البــؤر
اإلنتاجيــة  ،صناعيــة وزراعيــة  ،مــع وقــف التعليــم وتخريبــه وتعطيــل طاقــات
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العمــل واأليــادي العاملــة وإرســالها إىل أرصفــة
ـم التوجــه ل ـراء ذمــم بعضهــا
البطالــة ومــن ثـ ّ
بتشــغيل وظيفــي ســلبي غــر منتــج ! إنّ تلــك
الخطــط تعنــي التحضــر لتفكيــك البــاد ال
بشــكل كانتونــات وأقاليــم تنطلــق لخدمــة
أبنائهــا بــل تقســيمها بــن متاريــس متقاتلــة
تــأكل بعضهــا بعضــاً …
وباملناســبة منظومــة الدولــة هــي منظومــة
فســاد مافيــوي مســتحكم املــرض مســتعيص
اإلصــاح مبعنــاه الرتقيعــي وباســتبداالت الوجــوه  ،إنّهــا منظومــة تعتــاش اليــوم
عــى نهــب مــا يــرد ومتشــية تفاصيــل اليــوم عــى كاهــل الدجــل الســيايس ،
وكالعــادة هنــاك انشــغال يف الرصاعــات املدفوعــة (اآلن) نحــو ذراهــا بعــد
أن افتضحــت كل تلــك األزمــات الجزئيــة املختلقــة  ،ومــا بقــي ســوى مــا
يجــري مــن محــاوالت ترحيــل األمــور ورميهــا مــن جهــة عــى نزعــة األقلمــة
ومتاريســها مثــا عــى إقليــم كوردســتان وتحميلهــا مســؤولية أزمــات بغــداد
وخططهــا املرضيــة العرجــاء ومــن جهــة أخــرى عــى اإلرهــاب طبعــا هنــا بأحــد
متاريســه أي اإلرهــاب الداعــي ومــا يقتضيــه مــن معركــة اســتعادة بنــى
الدولــة التــي تزعــم قــوى الطائفيــة أنهــا صاحبــة مــروع بنائهــا فيــا مل تقــدم
أبســط خدمــة حتــى ملــن ادعــت متثيلــه بــكل مزاعمهــا وادعاءاتهــا التضليليــة ..
واآلن لنقــرأ مزيــدا مــن التحليــل املبنــي عــى مقارنــة موجــزة مختزلــة
يف ظاهــرة اقتصاديــة  ،لنفضــح الدجــل الســيايس وقــد اقــرب باألبريــاء مــن
الكــوارث األخــرة لإلســفار األقبــح عــن اســتعبادهم لزمــن آخــر مــن قــرون
الظــام :
فأمــا محاربــة اإلرهــاب فمبدئيـاً الغايــة منــه اســتعادة مؤسســات الدولــة يف
األرض املســتباحة التــي ســلمها قــادة الطائفيــة أنفسســهم لإلرهابيــن! ولكــن،
هــل ميكــن اســتعادة ســلطة الدولــة بقــوات تتعــارض وبنــاء الدولــة التــي أرشنا
إليهــا للتــو؟ أي هــل ميكــن اســتعادة مؤسســات الدولــة بقــوى ميليشــياوية ال
تخضــع للدولــة وقوانينهــا وانضباطهــا ؟ أم أنّ بقــاء امليليشــيات لــن يفعــل
أكــر مــن تــداول األمــور بينهــا وســتبقى اللعبــة القامئــة عــى اصطنــاع بعبــع
االح ـراب الطائفــي وإعــادة إنتــاج حروبــه العبثيــة بأشــكال مســتدامة ملزيــد
مــن مشــاغلة األبريــاء واســتغاللهم !!؟
إنّ املنطــق والعقــل يقــوالن  :إنّ اســتعادة الســلطة تــأيت بقــوات نظاميــة
تخضــع لســلطة الدولــة وملبــادئ وطنيــة وإلدارة اختارهــا الشــعب بقصــد إدامة
مســرة بنــاء مؤسســات الدولــة املدنيــة املنتجــة  ..بينام ما نـراه إن تلــك اإلدارة
(الحكوميــة) التــي وصلــت بالتســر والتضليــل (الطائفــي) إىل قيــادة الدولــة ،
مل تفعــل ســوى مزيــد التســر والتغطيــة عــى دعــم تشــكيالت ميليشــياوية
مازالــت تتوالــد وتتكاثــر بطريقــة جنونيــة تعصــف بالحياة واالســتقرار والســلم
األهــي وتطحــن يوميـاً مزيــداً مــن األبريــاء الذيــن أخضعتهــم ملآربهــا والذيــن
يقعــون ضحاياهــا  ،فهــل ذلكــم هــو طريــق االنتصــار عــى اإلرهــاب واســتعادة
ســلطة الدولــة!؟ أم أنــه تهيئــة لتفتيــت الدولــة ووضعهــا بيــد مــن ينتــر مــن
أجنحــة الحــرب الطائفيــة !!؟
قطعــاً  ،ال لــن يكــون انتصــار امليليشــيات طريقــا لالســتقرار والســلم
األهــي وبنــاء الدولــة املدنيــة ومؤسســاتها كــا يتطلــع الشــعب  ..الطريــق
الصائــب يكمــن يف أن تعــود الحكومــة لتعزيــز البنــى املؤسســية للدولــة يف
مجــاالت األمــن والجيــش والرشطــة واألنشــطة االســتخبارية الوطنيــة الســليمة،
وإخضــاع تشــكيالت املتطوعــن لقوانــن الدولــة ولهــذه املؤسســات الوطنيــة
وليــس تســليمهم جيــش املتطوعــن لقــادة امليليشــيات والحــرب الطائفيــة.
وإال فكيــف تــرر القيــادة ببغــداد مــا تختلقــه امليليشــيات مــن صدامــات
مــع قــوات البيشــمركة لتشــاغلها عــن املعركــة الحقيقية مــع اإلرهــاب ولتفتعل
ضجــة وغبــاراً للتعميــة  ،أليــس ذلــك هــو مــا نشــر إليــه مــن خدمــة خطابهــا
التضليــي الجــاري؟؟ وكيــف تــرر القيــادة الرســمية جرائــم ضــد اإلنســانية
املرتكبــة بحــق أبنــاء الع ـراق يف عــدد مــن املحافظــات مثلــا األنبــار وديــاىل
وصــاح الديــن وغريهــا ،مــن دون أن تســتطيع حاميتهــم وال حتــى الوصــول
إليهــم ببعــض الحــاالت ؟ .
وللتذكــر بهــذا الخصــوص  ،فالقضيــة مــا عــادت قضيــة عنــارص فرديــة
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متمــردة وال (بعــض) ميليشــيات وقحــة مبعنــى وجــود ميليشــيات غــر
وقحــة! مثلــا يريــد بعضهــم إقناعنــا أو بصيغــة أدق تضليلنــا مجــدداً ..
بــل باتــت القضيــة تتســع ال لتبقــى خروقــات محــدودة  ،كــا كان يــر ّوج
لألمــر وإمنــا بشــمول الح ـراك اإلجرامــي بشــكل واضــح لــكل تركيبــة تلــك
امليليشــيات املوجــودة بــكل أطرافهــا ومــا تتحــرك بــه ! ذلــك أنّ فلســفة
وجــود امليليشــيا تتقاطــع وتتناقــض مــع االســتقرار والســام االجتامعــي
ومــع إمــكان بنــاء مؤسســات الدولــة وإطــاق عجلــة اإلنتــاج ! فهــي مجــرد
وجــود لحــرب دامئــة مســتمرة وبدقــة لجرائــم وجرائــم انتقــام مضــادة بــن
أجنحــة مهيــأة لتلــك الرتكيبيــة الخارجــة عــن ســلطة الدولــة والداخلــة
بســلطة قــادة املافيــا والقتــل والفســاد ….
ولنتوقــف عنــد هــذا بشــأن املعركــة مــع اإلرهــاب ومــا تتطلبــه مــن
اســراتيجيات وبأيــة أدوات نخــوض تلــك املعركــة  ،لننتقــل إىل معالجــة
موضــوع الخطــط البنائيــة وخطــاب تحميــل املســؤوليات بتنوعاتهــا  ،ويف
هــذا نقــول  :مل يكــن يوم ـاً يوجــد بــن العراقيــن (أهبــل) يصــدق أنّ أمي ـاً
جاهــا ملجــرد أنــه ارتــدى العاممــة والجلبــاب (الدينــي) ســيمكنه وضــع
خطــط البنــاء وإدارة مؤسســات الدولــة والتقــدم نحــو تحريــك عجلــة
اإلنتــاج .والعراقيــون حتــى يف حــدود الشــأن الدينــي القيمــي ليســوا بحاجــة
للمزيفــن يك يدلّــوا أحــدا منهــم إىل الديــن وإىل األخــاق  ..كــا أنــه بــن
العراقيــن رجــال ديــن رشفــاء أنقيــاء يعرفهــم العراقيــون؛ مثلــا هــم شــعب
يعــرف القيــم ويعــرف حقــه يف االعتقــاد وحريتــه يف إدارة مشــاعره الدينيــة
بصحيحهــا وليــس مبزيفهــا ومختلقهــا مــن أالعيــب الطائفيــن السياســيني
ودجــايل الجهــل املزيفــن ممــن جــاء اليــوم ليتحكــم باملســارين الدينــي
والحيــايت مبنــج وبرامــج مل تقــدم للنــاس ســوى الزقــوم وكــوارث بــا منتهــى .
إذن فالشــعب ليــس منشــغال مبــن يع ِّرفــه بدينــه وبطقوســه الروحيــة
ومــا يُثــار بينــه مــن احتفــاالت طقســية تعطــل أغلــب أيامــه وتطغــى عليــه
مبفــردات تســتلبه توجيــه طاقاتــه ولكــن الشــعب العراقــي منشــغل بكيفيــة
بنــاء الحيــاة وبيتــه الوطنــي  ،وهــذا لــن يــايت بتســليط رجــل الديــن املزيــف
الــذي هــو ليــس ســوى رجــل سياســة زمــن الصدفــة والجرميــة املافيويــة
بينــا الصحيــح يكمــن بــأن يضــع العقــل العلمــي حيــث مواضــع العمــل
املنتــج إلدارة عجلــة االقتصــاد وخلــق مســرة بنيويــة مثمــرة يــأكل مــن مثــار
جهــوده ويدافــع عــن ثرواتــه التــي ينتجهــا  ،باســتثامر إيجــايب منتــج مثمــر
ملــا ميتلكــه مــن خـرات يف باطــن أرضــه وعــى ســطحها .
وهكــذا فالشــعب يــدرك  ،سياســياً  ،هويتــه اإلنســانية القامئــة عــى
غنــى تنوعــه القومــي الدينــي وعــى مبــدأ اح ـرام اآلخــر وتحقيــق العــدل
واملســاواة والرشاكــة يف البيــت العراقــي عــى أســاس بنــاء العـراق الجديــد
عراقــاً (كونفديراليــاً المركزيــاً) يلبــي تطلعــات جناحيــه ويُنهــي عبثيــة
رمــي مشــكالت يصطنعهــا ساســة (املركــز) و (املركزيــة) عــى كاهــل أحــد
أجنحــة البــاد ومكونــات الشــعب  ..فالقضيــة باتــت اليــوم مفضوحــة وعــى
حافــة خيــار بــن االســتجابة لوحــدة تحــرم الرشاكــة والتنــوع أو البحــث
عــن بدائــل تتحــرر مــن محــاوالت إعــادة املركزيــة التــي تنهــب بوحشــية
وتســتغل بــروح اإلجـرام الــذي يجــر الشــوفينية  ،فيــا تلقــي عــى كواهــل
الشــعب مبكوناتــه نتائــج تخريبهــا …
أيتها السيدات  ،أيها السادة
إن القضيــة يف البــاد تتطلــب جهــداً الســتعادة وضــع الكفــاءة والنزاهة يف
ســدة املســؤولية وبنــاء عــى رشاكــة حقيقيــة ناجــزة مبعانيهــا وباتجــاه نحــو
تفعيــل بنــاء مؤسســات الدولــة بوصفهــا األحــدث واألنجــع وطنيـاً إنســانيا
وبانتامئهــا لعرصنــا ال ملنطــق يجرتونــه مــن فلســفة الكهــوف املعتمــة
وأفــكار الظــام والجهــل والتخلــف …
قضيتنــا  ،تتجســد يف انطالقــة نوعيــة مختلفــة ال تقــف عنــد أعتــاب
اللصوصيــة واســراتيجتها الكامنــة يف تعطيــل مســرة اإلنتــاج وعجلــة
االقتصــاد .ركــزوا عــى ثقافــة إنتــاج الخ ـرات مــن زراعــة وصناعــة ودفــاع
عــن الــروة التــي تعيــد قــوة العملــة بوصفهــا رم ـزاً مــن الرموزالســيادية
للبــاد ولقوتهاوهــي رمــز مكــن لتحريــر العبــاد ..
وبخالفــه ســتبقى فلســفة القطيــع يســاق بعصــا مافيويــة أو هــراوة
ميليشــياوية ونبقــى فريــق بحاميــة بلطجــة جهــة وآخــر ببلطجــة ذاك
وجميــع فرقنــا مســتعبدة مدفوعــة إىل أتــون حــروب الطائفيــة ومطامعها!!.
فهال أدركنا املجريات ؟ وهال توجهنا للبديل ؟
لقــد حــان وقــت أن تراجعــوا أنفســكم وتقولــوا كفــى بــل يبــدو أن
الوقــت قــد أزف أو قــاب قوســن أو أدىن مــن لحظــة ســيحرتق األخــر
بســعر اليابــس وحينهــا ال مجــال لعــودة والت ســاعة منــدم !!! .
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ال للتدخل االمرييك يف العراق ....
ال لتدخل دول الجوار يف العراق ...
د .غالب العاين*
اكــد الســفري االمريــي لــدى العــراق ابــان زيارتــه
ولقائــه للســيد ايــاد عــاوي يف مقــره ويحضــور الســيدة
ميســون الدملوجــي . .
بــان لديــه تعليــات مــن الرئيــس اوبامــا بــرورة
بقــاء الرئاســات الثــاث الحاليــة ودعمهــا  ،واال ســرفع
املســاعدات العســكرية واللوجســتية مــن قبــل الحكومــة
االمريكيــة عــن الع ـراق .
هــذا هــو وجــه امريكيــا الحقيقــي التــي احتلــت العـراق مــع رشيكتهــا بريطانيــا
يف  2003 / 4 / 9وكرســت املحاصصــات الطائفيــة  /االثنيــة  /العشــائرية املقيتــة
كمنهــج ســيايس يف حكــم العـراق  ,مــا وضــع القاعــدة املاديــة والــروف املناســبة
الرضيــة الفســاد املــايل واالداري كحاضنــة اساســية وممولــة لالرهــاب والقاعــدة
وداعــش  ،واســس لــكل مــررات التصــدع والتخلــف والتناحــر والرصاعــات املدهبيــة
والعشــائرية والقوميــة وانتشــار الجرميــة املنظمــة والخطــف والقتــل عــى الهويــة
وانتشــار اســتعامل املخــدرات وتفــي الفســاد يف كل مرافــق الحيــاة .
ان مــروع سياســة املحاصصــات هــذه الــذي ميثــل تحالــف شــيعة الســلطة
وســنة الســلطة وكــرد الســلطة  ،بقيــادة مــن يدعــون انفســهم ممثــي الطائفــة
الشــيعية  /حــزب الدعــوة  ،املجلــس االعــى  ،التيــار الصــدري  ،حــزب الفضيلــة ،
بــدر  ،وعـرات املليشــيات التابعــة لهــم /بتحالفهــم الهــش مــع مايدعــون انفســهم
ممثــي الطائفــة الســنية وكذلــك مايدعــون انفســهم ممثــي الشــعب الكــردي  ،هــذا
التحالــف املصلحــي الردبــئ الــدي فشــل فشــا دريعــا وشــامال عــى كل املســتويات
االقتصاديــة واالمنيــة والسياســية واالجتامعيــة والثقافيــة والخدميــة والبيئيــة وقــاد
الع ـراق وشــعبه ـ وماي ـزال ـ اىل مجمــل مــن الكــوارث املتعاقبــة وادخلــه يف ازمــات
داخليــة وخارجيــة مابرحــت تهــدد وحــدة العـراق وشــعبه وتزيــد مــن متــزق نســيجه
االجتامعــي والثقــايف .
ان الشــعب العراقــي يعيــش االن اكــر واخطــر ازمــة اقتصاديــة واجتامعيــة
وانســانية وحضاريــة يف تأريخــه املعــارص ..
فــادا تريــد امريكيــا ومــادا يريــد رئيســها ودول الجــوار اكــر واعمــق مــن
املســتنقع االســن واملأســاة التــي التــي يعيشــها الشــعب العراقــي بــكل قومياتــه
واديانــه وطوائفــه منــد حــوايل عقــد ونصــف مــن الســنني الضائعــة ان بقــاء
الرئاســات الثــاث التــي تعكــس وترمــز للمحاصصــات الطائفيــة واالثنيــة ـ ســيئة
الصيــت ـ وبقــاء القضــاء املســيس الــدي خــان العهــد عــى وضعهــا الراهــن يعنــي
بقــاء املأســاة وتفاقمهــا واســتمرارها  ،يعنــي بقــاء الفاســدين واملفســدين واملجرمــن
وحواضنهــم وانصارهــم .
فهل هدا ماتريده يا اوباما ؟
ان الح ـراك الشــعبي والتظاه ـرات الســلمية لعمــوم الشــعب العراقــي املطالبــة
باالصــاح الجــدري الــدي يعتــر اق ـرار مبــدأ املواطنــة الحقــة هــو الهــدف الرئيــي
والعامــل الحاســم للخــروج مــن هــده االزمــات القاتلة.عــن طريــق بنــاء رصح
الدولةاملدنيــة ـ الدميقراطيــة ـ الوطنيــة  ،التــي تعتمــد مبــدأ  ،الديــن للــه والوطــن
للجميــع  ،وتســتمد قوتهــا مــن الشــعب العراقــي املناضــل مــن اجــل اقـرار وصيانــة
حقــوق االنســان وحقــوق القوميــات املتاخيــة الســاعية للحفــاظ عــى الوحــدة
الوطنيــة وتحقيــق املســاواة والعدالــة االجتامعيــة ...
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اإلعتقاالت يف الحلة تزيد يف إنتهاكات رصح نائب رئيس الجمعية العراقية لحقوق االنسان
يف الواليات املتحدة االمريكية محمود الطايئ مبا ييل :
حق التعبري عن الرأي
خــال االشــهر الثــان االخــرة وباالخــص االيــام الخمــس املاضيــة
كان للمواطنــن نشــاطات متنوعــة تعب ـرا عــن معاناتهــم السياســية
واالجتامعيــة واالقتصاديــة وحتــى النفســية التــي اصبحــت انعكاســا
ملــا وصلــت اليــه االوضــاع السياســية املتأزمــة ومآالتهــا يف الع ـراق
فقــد خرجــت الجمــوع تتظاهــر وتعتصــم وتكتــب وتعــر بــكل
االســاليب املتاحــة لهــا لرتســم مــؤرشات االســباب الحقيقيــة لالزمــة
وتجلياتهــا عــى مجمــوع املجتمــع  ،كذلــك لتبــن طــرق الخــاص
سياســيا واقتصاديــا .
وقــد كانــت عمليــة االحتجاجــات التــي تواصلــت يف بغــداد
ومحافظــات عديــدة  ،قــد مارســت حقهــا يف التعبــر عــن رأيهــا يف
الشــأن العــام وهــو مــن صلــب معاناتهــا اليوميــة  ،يف اطار املــادة 38
مــن الدســتور العراقــي وكان للقــوى االمنيــة التــي تقاتــل يف جبهــات
املجابهــة مــع )) الدولــة االســامية – داعــش (( موقــف ايجــايب
بعمومــه مــع املحتجــن واملعتصمــن يف بغــداد وبعــض املحافظــات .
غــر ان التظاهـرات او االعتصامــات التــي حدثت اليومــن املاضيني
يف مدينــة الحلــة قــد اســفرت عــن اعتقــال  22شــابا مــن املتظاهريــن
وحتــى مــن غــر املنتظاهريــن مــن الذيــن كانــوا متواجديــن يف
املــكان امــام مقــر املحافظــة التــي تــم االعتقــال عندهــا  ،وتــم
اطــاق رساح اربعــة منهــم  ،ان مــا حــدث يف مدينــة الحلــة ليســت
املــرة االوىل فهنالــك مامرســات عنفيــة قامــت بهــا االجهــزة االمنيــة
مل ـرات ســابقة ضــد املتظاهريــن او املعتصمــن هنــاك.
ان االحداث التي وردت الينا تشري اىل املؤرشات التالية -:
 - 1ان االعتقــاالت مل تتــم فقــط عــى املتظاهرين والذين ميارســون
حقهــم يف التعبــر عــن آرائهــم بــل طالــت املاريــن يف املكان .
 - 2ان بعــض املعتقلــن وهــم  4قــد تــم اطــاق رساحهــم دون
االخريــن ودون طلــب تقديــم كفالــة  ،وكان املفــرض ان يطلــق رساح
الجميــع دون كفالــة .
 - 3ان بعض املعتقلني قرص وتقل اعامرهم عن  18عاما .
 - 4هنالــك زعــم ان االعتقــال جــرى مــن قبــل قــوات رســمية لكــن
بعضهــم ملثمون .
 - 5ان هنالــك مامرســة عنــف ووجــود اصابــات ظاهــرة عــى
وجــوه بعــض املعتقلــن .
 - 6ان بعــض اجهــزة الهواتــف قــد تــم انتزاعهــا منهملذلــك ندعــو
احرتامــا لحــق التظاهــر وحريــة التعبــر عــن الــرأي اىل -:
أ  -اطــاق رساح املعتقلــن فــورا حيــث ان موضــوع التهمــة تتعلــق
مبامرســة حــق حريــة التعبري .
ب  -التحقيــق الفــوري عــن اســباب االصابــات التــي ظهــرت عــى
وجــوه بعــض املعتقلــن ومحاســبة املعتــدي
ج  -الغــاء كافــة التهــم التــي ميكــن ان تنســب اليهــم حيــث ان
تجمعهــم الســباب سياســية تنــدرج يف بــاب حريــة التعبــر عــن الراي
وهــو مــا ميارســه الشــعب العراقــي يف كافــة املحافظــات .
ت  -الحــذر مــن فــرض التوقيــع عــل ورقــة تســمى وثيقــة التعهــد
بعــدم التظاهــر  ،.وهــي باطلــة يف كل االحــوال قانونــا .
احرتام حق حرية التعبري عن الراي حق انساين .
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إننــا يف الوقــت الــذي نحيــي وندعــم مطالــب املتظاهريــن واملعتصمــن
يف بغــداد واملحافظــات باإلصــاح ومحاربــة الفســاد كونهــا احــدى املظاهــر
الدســتورية للشــعب العراقــي اىل جانــب كونهــا حــق مــن حقــوق حريــة التعبــر .
اال انّ الجمعيــة العراقيــة لحقــوق االنســان يف الواليــات املتحــدة تتابــع ،يف
نفــس الوقــت  ،وبقلــق بالــغ الظواهــر الســيئة التــي شــابت هــذه التظاه ـرات
الســلمية كنصــب اعــواد املشــانق يف ســاحة التحريــر بالعاصمــة بغــداد !! وهــي
إشــارة « تدعــو اىل االنتقــام والعنــف « ســبق ان مارســته االنظمــة الديكتاتوريــة
ضــد االح ـرار مــن ابنــاء الشــعب العراقــي  ،خاصــة النظــام الشّ ــمويل البوليــي
البائــد .
انّهــا وســيلة املغرضــن مــن اجــل اضعــاف مطالــب الجامهــر يف القضــاء عــى
الفســاد واملحاصصــة  ،والقيــام باإلصــاح ،والنهــوض بالوطــن مــن جديــد .
وان الجمعيــة العراقيــة يف الوقــت الــذي ترفــض فيــه مثــل هــذه التداعيــات
التــي ترمــز اىل سياســة الســحل والثــأر والرعــب للنيــل مــن كرامــة وإنســانية
املتظاهريــن املخلصــن  ..ندعــو الحكومــة اىل تنفيــذ مطالــب الشــعب ومعالجــة
كافــة االخطــاء التــي مــرت عــى الدولــة منــذ عــام  2003ولغايــة االن  ،وتقديــم
الفاســدين ورساق املــال العــام مــن كبــار املســؤولني اىل العدالــة  ،إلســقاط
الحجــج والذرائــع  ،كطريــق اســلم لتحقيــق مطالــب الشــعب العراقــي الــذي
الزال يعــاين مــن العنــف واالرهــاب والفــوىض .

الجمعية العراقية لحقوق االنسان يف الواليات املتحدة االمريكية
تشارك يف سمينار حول املرأة
 تفعيل القوانني لضامن حامية املرأة وصيانة حقوقها . دعــم واســناد حقــوق املــرأة  ،ومســاعدتها يف التصــدي لألســاليبواملامرســات املتخلفــة واملتطرفــة .
جمعيــة نســاء ضــد العنــف  /االردن بالتعــاون مــع منظمــة متكــن املرأة/
اربيــل نظمتــا ســمينارا ً موســع يف قاعــة ســعد عبــد اللــه يف مدينــة اربيــل
مبشــاركة رئيــس الجمعيــة العراقيــة لحقــوق االنســان يف الواليــات املتحــدة
حميــد م ـراد اىل جانــب نخبــة مــن الناشــطني يف املنظــات املدنيــة مــن
العـراق واقليــم كوردســتان واالردن وتونــس واملغــرب .
وتضمــن الربنامــج جلســتني صباحيــة واخــرى بعــد الظهــر القيــت خاللهــا
عــدد مــن املحــارضات القيمــة ،كانــت يف مقدمتهــا « دور االرسة يف التصــدي
والوقايــة مــن العنــف والتطــرف  -ودور االعــام يف مواجهــة العنــف
والتطــرف ومواقــع التواصــل االجتامعــي االلكــروين  -ودور مؤسســات
املجتمــع املــدين يف مواجهــة العنــف  -ودور الترشيعــات والقوانــن
واملعاهــدات الدوليــة يف الحــد مــن التطــرف  -ودور الرتبيــة والتعليــم
يف التصــدي لظاهــرة العنــف والتطــرف  -واالس ـراتيجية املهنيــة ملعالجــة
العنــف والتخلــص مــن ظاهــرة تجنيــد االطفــال مــن قبــل داعــش» .
وجــرت مداخــات ومناقشــات مســتفيضة مــن قبــل املشــاركني حــول
مــا تــم عرضــه مــن اوراق قبــل املحارضيــن  ..ودعــا رئيــس الجمعيــة يف
مداخلــة لــه اىل تفعيــل القوانــن لضــان حاميــة املــرأة وصيانــة حقوقهــا .
كــا عرضــت ادارة املنظمتــن اكــر مــن فيلــم حــول جرائــم العنــف
واالرهــاب التــي تعرضــت لهــا املــرأة مــن قبــل العنــارص االرهابيــة،
والخارجــن عــن القانــون  ،والتقاليــد املجتمعيــة .
ويف الختــام تــم مناقشــة املقرتحــات والتوصيــات التــي خــرج بهــا
املشــاركون يف دعــم واســناد حقــوق املــرأة ،ومســاعدتها يف التصــدي
لألســاليب واملامرســات املتخلفــة واملتطرفــة ،لكونهــا الوحــدة االساســية يف
بنــاء االرسة واملجتمــع .
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دعامً لالجئني العراقيني
يف الوقــت الــذي نثمــن دور الحكومــة األس ـرالية بالوفــاء
بالتزاماتهــا الدوليــة كعضــو موقــع عــى اتفاقيــة جنيــف
الخاصــة بالالجئــن واإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان الــذي
أقرتــه الجمعيــة العامــة لالمــم املتحــدةيف  10كانــون األول/
ديســمرب  ،1948اللــذان أكــدا مبــدأ متتــع جميــع البــر دون
متييــز بالحقــوق والحريــات األساســية  ،إال أننــا ملســنا أن
شــعورا باليــأس يتملكالعراقيــن مــن طالبــي اللجــوء والذيــن
تــم تقييــم طلباتهــم إيجابــا ،وفــق القانــون الدويل واألسـرايل،
نتيجــة البــطء باإلجـراءات تحــت أعــذار مختلفــة تــرح بهــا
بــن الفينــة واألخــرى وزارة الهجــرة وحاميــة الحــدود .
نحــن نقــدر حــرص الحكومــة عــى التدقيــق األمني الســليم
قبــل منــح التأشــرات اإلنســانية  ،إال أننــا كلجنــة عراقيــة
أس ـرالية حريصــة عــى الدفــاع عــن حقــوق االنســان عامــة
والعراقــي خاصــة نشــعر بالقلــق الناتــج عــن اإلجــراءات
البطيئــة والروتينيــة  ،بينــا يعيــش أبنــاء الع ـراق الهاربــن
مــن االضطهــاد والتمييزواالرهــاب وســيطرة داعــش عــى
اجــزاء واســعة مــن البــاد واملنترشيــن يف دول الجــواريف
خــوف مســتمر نتيجــة املتغــرات السياســية الدوليــة .
إن فرارهــم مــن بالدهــم قــد جــاء كنتيجــة حتميــة
للفضاعــات التــي ترتكبهــا داعــش وولتحــول اج ـزاء واســعة
مــن العــراق اىل ســاحات للمواجهــة املســلحة معهــم
واالســتهداف املبارشالــذي طــال فئــات واســعة مــن العراقيــن،
بينــا تعجــز الســلطات األمنيــة يف العــراق عــن توفــر
الحاميــة لهــم .
إن طالبــي اللجــوء العراقيــن هــم مــن الفئــات التــي عــرف
عنهــا ميثــاق جنيــف وهــم يعيشــون يف بلــدان الجــوار التــي
لجــأوا اليهــا  ،تحــت ظــروف قاهــرة ومــع تدهــور مريــع
لظروفهــم املعيشــية  ،متحملــن كل األوزار انتظــارا لق ـرارات
منحهــم الحاميــة الرســمية مــن قبــل الســلطات األس ـرالية،
غــر راغبــن باملخاطــرة بحياتهــم إليجــاد مــكان آمــن للعيــش
يف أوروبــا أوخارجهــا .
وإذ تعمــل مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق
اإلنســان عــى تقديــم أفضــل الخ ـرات والدعــم إىل اآلليــات
املختلفــة لرصــد حقــوق اإلنســان و مــدى امتثــال الــدول
األطـراف اللتزاماتهــا التعهديــة  ،اال اننــا نشــعر بالقلــق عــى
تقييــم امتثــال أس ـراليا اللتزاماتهــا ســلبيا  ،يف الوقــت الــذي
نراقــب آليــة قبــول الالجئــن وتلكؤهــا يف العــام الحــايل مــا
يدعونــا اىل مناشــدة الحكومــة األسـرالية وحثهــا عــى ترسيــع
اإلجراءات-وفــق املقاييــس القانونيــة -عــى انهــاء معانــاة
طالبــي اللجــوء وتحقيــق آمالهــم يف العيــش بأمــان وصيانــة
حقوقهــم اإلنســانية التــي انتزعــت منهــم بالقــوة .
لجنة الدفاع عن حقوق االنسان
منتدى الجامعيني العراقي االسرتايل
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عودة اىل املادة  26سيئة الصيت*
من أجل جهد مجتمعي إللغاء املادة 26
تنــادت يف اآلونــة األخــرة مؤسســات اجتامعيــة ودينيــة مســيحية ومندائيــة يف ســيدين اىل
تأســيس « لجنــة ســكان الع ـراق األصليــن » يف اس ـراليا للمطالبــة بألغــاء الفقــرة الثانيــة مــن
املــادة  26مــن قانــون البطاقــة الوطنيــة الــذي ناقشــه الربملــان أواخــر العــام املنــرم .
ان االزمــة السياســية  ،ومعهــا ويف القلــب منهــا مسلســل االزمــات االقتصاديــة واألمنيــة
الــخ ,إذ تطغــي وتســتحوذ عــى اهتــام وتركيــز االعــام والــرأي العــام اال انهــا مل تكــن لتضعــف
االهتــام بقضايــا اجحــاف وظلــم كالتــي أتــت بهــا املــادة  26وغريهــا مــن مــا افرزتــه تلــك
االزمــات .
اننــا نــرى  ،مــع الكثرييــن مــن أبنــاء شــعبنا  ،ان هــذه املــادة تســهم يف االجهــاز عــى
البقيــة الباقيــة مــن مكونــات اصيلــة لشــعبنا العراقــي وهــي اذ تضيــف اىل الشــعور بالتهميــش
واالحســاس باالغــراب والغــن وتعميــق املظلوميــة الــذي يعصــف وجــود هــذه املكونــات
فأنها(املــادة  ، )26وعــى ذلــك الداعــون اليهــا ام مل يعــوا  ،تكمــل عمليــا ماقامــت بــه داعــش
وقــوى التكفريمــن تصفيــة وجــود هــذه املكونــات يف املناطــق التــي دنســوها (تقتيــا وتهج ـرا
واجبــارا عــى تغيــر ديانتهــم )  ،بــل وتجعــل مــن وجودهــا أصــا مهــددا وصــوال اىل ازاحتهــا
مــن خارطــة املجتمــع العراقــي .
ان املــادة التخالــف فقــط الدســتور العراقــي (يف مواضــع عــدة منهــا املــواد  42 , 14و
 ) 37واالعــان العاملــي لحقــوق االنســان الصــادر يف  (1948يف املــادة  )18والرشائــع الدوليــة
الخاصــة بحريــة املعتقــد والــرأي وبحقــوق األطفــال والقارصيــن ( االعــان العاملــي لحقــوق
الطفــل  ، 1959االتفاقيــة الخاصــة مبنــع كل اشــكال التمييــز العنــري  ، 1979االتفاقيــة
الدوليــة لحقــوق الشــعوب االصليــة  1989وإعــان األمــم املتحــدة بشــأن حقــوق الشــعوب
األصليــة  )2007بــل هــي (املــادة  )26تخالــف جوهــر اإلســام القائــم عــى « ال أكـراه يف الديــن»
وتــرب عــرض الحائــط مبأثــرة املئــات مــن ســنني التعايــش واالنســجام والتناغــم بــن مختلــف
األديــان والعقائــد يف بالدنــا .
ان هــذه املــادة ليســت ســوى استنســاخ مأخــوذ مــن قانــون األحــوال املدنيــة رقــم 65
لســنة  1972ينــص األصــل فيــه عــى « يتبــع األوالد القــارصون يف الديــن مــن اعتنــق الديــن
اإلســامي مــن االبويــن» وهومايناقــض طروحــات كتــل املتحاصصــن املتنفــذة مــن انهــا جــاءت
لرفــع الحيــف والعســف الــذي مارســته ســلطة الدكتاتوريــة البائــدة .
ان إعــادة ترشيــع هــذه املــادة يــأيت يف وقــت تتهــدد فيــه وحــدة عراقنــا عواصــف
عاتيــة خارجيــة وداخليــة املنشــأ والهبــوب لتضيــف املزيــد مــن االضعــاف لنســيج مجتمعنــا ويف
وقــت يتخبــط فيــه النظــام القائــم والعمليــة السياســية يف اتــون أزمــات النهايــة لهــا ,يفــرض
ان يســتحوذ االهتــام بحلهــا والخــروج منهــا عــى وقــت واهتــام املرشعــن واملنفذيــن يف
حكومــات املحاصصــة العاجــزة .
ان هــذه القانــون  ،يف مادتــه  ,26يقنــن ومينهــج التجــاوز عــى الحقــوق األوليــة ملكونــات
عديــدة عاشــت يف بــاد الرافديــن منــذ االف الســنني واسســت لحضارتهــا واســهمت نوعيــا يف
صنــع تاريخهــا  ،بــل ويضفــي مرشوعيــة دينيــة عــى هــذه التجــاوزات  ،يف الوقــت الــذي المتثــل
فيــه هــذه املــادة ايــة رضورة دينيــة متفــق عليهــا  ،بــل ان اإلشــارة لهــا يف البطاقــة الوطنيــة
امــر الرضورة لــه يف الوضــع القائــم واليخــدم مســاعي ترميــم لحمــة املجتمــع ونســيجه املهــدد
يف هــذا الوقــت بالــذات .
ان االجــدر باملــرع واملنفــذ وجميــع مــن يحــرص عــى وحــدة عراقنــا وصالحــه ان يســعى
اىل متييــز إيجــايب لصالــح هــذه املكونــات بحكــم التهميــش الــذي تعرضــت لــه واالنقــراض
الــذي يهــدد وجودهــا وبخاصــة بعــد دخــول داعــش واضطـرار الكثــر مــن افرادهــا اىل الهجــرة
وبخاصــة يف ظــل عجــز الحكومــات عــن تأمــن االمــن والعيــش الكريــم لهــا .
أفــكار عــن ابعــاد الجهــد الهــادف اىل الغــاء الفقــرة الثانيــة مــن املــادة  26مــن قانــون
البطاقــة الوطنيــة :
 .1جهد مجتمعي يستقطب اىل جانب املكونات املترضرة من هذه املادة وممثليها :
 منظامت املجتمع املدين وأحزاب الخيار املدين . املراجع االجتامعية والروحية واألكادميية . .2جهــد قانــوين يركــز عــى انتهــاك املــادة  26للدســتور العراقــي والرشائــع الدوليــة
ويســتند عــى تشــكيل لجــان مــن محامــن يف كل بلــد مــن بلــدان العــامل إضافــة اىل محامــن مــن
محافظــات الع ـراق املختلفــة وتحريــك نقابــة املحامــن او فروعهــا .
 .3جهــد اعالمــي وســيايس يضطلــع بــه ناشــطون واعالميــون يتوجــه اىل منظــات حقــوق
االنســان والربملانــات يف بلــدان الشــتات العراقــي ويعتمــد خطــاب يســتميل الغالبيــة الســاحقة
مــن أبنــاء شــعبنا (بــدال مــن ان يقتــر عــى أبنــاء املكونــات )ويجرهــم اىل الحركــة االحتجاجيــة
ضــد املــادة  26واعتبارهــا جــزءا مــن الحركــة الواســعة املطالبــة بالدولــة املدنيــة .
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منظمة حمورايب لحقوق االنسان تشمل
با إلغاثة عد ًد من عوائل النازحيني

كل أمل لهم»
املسيحيون «فقدوا ّ
يف العراق
نبهــت جمعيــة تدافــع عــن مســيحيي الــرق االربعــاء يف باريــس
اىل ان حاميــة االقليــة املســيحية يف العــراق هــي امــر «ملــح»
وخصوصــا أنّهــا «فقــدت كل امــل لهــا» وباتــت «مهــددة بالــزوال»،
ً
محــذرة ايضــا مــن خطــر نــزوح كثيــف لالجئــن اىل اوروبــا .

توجــه الفريــق االغــايث التابــع ملنظمــة حمــورايب لحقــوق االنســان اىل
بلــديت كويســنجق وارموطــة  ،حيــث وزع هنــاك ســات صحيــة للعوائــل
النازحــة مــن ســهل نينــوى واملوصــل والتــي اتخــذت مــن البلدتــن مــأوى
لهــا  ،كــا شــملت حمــورايب يف توزيــع الســات الصحيــة عوائــل تقطــن
يف احــد احيــاء اربيــل وكذلــك عوائــل نازحــة تتخــذ مــن ديــر البشــارة
للرهبــات الدومينكيــات مــأوى لهــا  ،وقــد شــملت هــذه االغاثــة 80
عائلــة نازحــة  ،وضــم الفريــق االغــايث الســادة لويــس مرقــوس ايــوب
نائــب رئيــس املنظمــة واملحامــي يوحنــا يوســف توايــا وفرحــان يوســف،
ويــأيت هــذا النشــاط االغــايث بالتعــاون والدعــم مــن منظمــة التضامــن
املســيحي الدوليــة .
يشــار اىل ان منظمــة حمــورايب لحقــوق االنســان قــد وزعــت خــال
الشــهرين االخريــن مئــات الســات الصحيــة عــى النازحــن واملهجريــن
قـرا الذيــن يتخــذون مــن محافظتــي دهــوك واربيــل مــأوى لهــم  ،وكان
مجلــس ادارة منظمــة حمــورايب لحقــوق االنســان قــد وضــع برنامجــا
اغاثيــا ضمــن خطتــه االغاثيــة لعــام  2016تشــمل مــواد غذائيــة ومــواد
صحيــة ومســتلزمات طبيــة ودعــم لطلبــة االقليــات  ،وذلــك للتخفيــف
عــن كاهــل تلــك العوائــل .

ومببــادرة مــن جمعيــة «مســيحيو الــرق يف خطــر» (كريــدو)،
توجــه وفــد يضــم ثالثــن شــخصا بينهــم ســبعة نــواب فرنســيني
ينتمــون اىل الغالبيــة االشــراكية او املعارضــة  ،اىل لبنــان وســوريا
وكردســتان العــراق بــن  16و 21نيســان/ابريل .
وقــال رئيــس جمعيــة كريــدو باتريــك كــرم يف مؤمتــر صحــايف انهــا
كانــت «بعثــة دراســة وتقييــم» هدفهــا خصوصــا «االطــاع عــى
وضــع املســيحيني» يف الــرق و»تقييــم خطــر الهجــرة عــى املنطقــة
واوروبــا» .
ورغــم تحذيــرات الخارجيــة الفرنســية وطلبهــا الغــاء املحطــة
الســورية  ،توجــه الوفــد اىل دمشــق لكنــه «مل يلتــق فيهــا اي
مســؤول ســيايس او عســكري لئــا يفيــد مــن هــذا االمــر نظــام»
الرئيــس بشــار االســد ،عــى قــول كــرم .

واضــاف «الوضــع ملــح خصوصــا يف العــراق حيــث نتجــه ويــا
 2016/5/5لالســف اىل نهايــة وجــود مســيحي قديــم العهــد» .
واوضــح كــرم ان عــدد مســيحيي العــراق كان نحــو مليونــن يف
نداء عاجل من رابطة املرأة العراقية  /فرع هولندا  ،1977لكنــه بــات ي ـراوح اليــوم بــن  350الفــا و 450الفــا بينهــم
مئــة الــف نزحــوا يف االونــة االخــرة  ،الفتــا اىل ان «القســم االكــر
مــن هــؤالء يريــد املغــادرة اىل اوروبــا وكنــدا والواليــات املتحــدة»
تتواصــل املعــارك مــن اجــل تحريــر مدينــة هيــت ،ففــي الوقــت
الــذي نحيــي فيــه انتصــارات القــوات املســلحة ضــد املجرمــن ومذكـرا بــان املســيحيني ليســوا وحدهــم ضحايــا التجــاوزات  ،مشـرا
الدواعــش  ،اال اننــا نلفــت االنتبــاه اىل العوائــل النازحــة مــن هيت ،خصوصــا اىل االقليــة االيزيديــة .
هربــا مــن شــدة القصــف  ،فهــي تعيــش يف ظــل ظــروف غايــة يف
وتابــع «بحســب جميــع املســؤولني الذيــن التقاهــم (الوفــد)  ،مل
الصعوبــة وهــم اليــوم بامــس الحاجــة اىل االغاثــة العاجلــة  ،وتوفري يعــد مســيحيو الع ـراق يعرتفــون ببالدهــم  ،لقــد فقــدوا كل ثقــة،
اماكــن آمنــة لهــم بــدال مــن الصح ـراء التــي لجــأ اليهــا العديــد
كثــرون يقولــون ان جريانهــم الســنة رفضوهــم ( )...وال يتصــورون
مــن العوائــل  ،ان اوضــاع النازحــن املأســاوية تفــرض علينــا تحــركا
عاجــا مــن اجــل تقديــم العــون مــن خــال جمــع التربعــات ،وذلك العــودة للعيــش اىل جانــب مــن خانوهــم» .
للمســاهمة يف التخفيــف ولــو جزئيــا عــن معاناتهــم  ،ومســاعدة
والحــظ كــرم ان الوفــد «صــدم» يف ســوريا بالدعــم الــذي اعلنــه
املنظــات االنســانية يف املنطقــة ومتكينهــا مــن القيــام بعملهــا مــن رجــال الديــن املســيحيون الذيــن التقاهــم للنظــام ،قائلــن انــه
توزيــع الغــذاء والــدواء ومســتلزمات العيــش االخــرى ولــو جزئيــا« ،الوحيــد القــادر عــى حاميتهــم» رغــم «اقــرار البعــض بطابعــه
لحــن عــودة العوائــل النازحــة اىل بيوتهــا بعــد اكتــال التحريــر ،
الديكتاتــوري»  ،وقــال ايضــا «الجميــع قالــوا ان شــعبية بشــار
وعــودة االمــن واالســتقرار اليهــا .
ازدادت يف شــكل ملحــوظ» .
للتربع رجاء عىل رقم الحساب البنيك للرابطة يف هولندا
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البيان الختامي للمؤمتر الدويل األول حول الكورد الفيلية
مقدمة :

الكــورد الفيليــة رشيحــة كورديــة رئيســية ومكــون عراقــي اصيــل وطيــف اجتامعــي مســامل يعمــل بجــد وإخــاص وطمــوح ويتطلــع للرقــي االجتامعــي
واالقتصــادي .
واجــه الكــورد الفيليــة مشــاكل الجنســية منــذ تأســيس دولــة الع ـراق بعــد الحــرب العامليــة االوىل حســب اتفاقيــة ســايكس-بيكو لســنة 1916بعــد صــدور
قانــون الجنســية العراقيــة رقــم  42لســنة  ،1924ولكــن مشــاكلهم اتخــذت منعطفــا خطـرا بعــد ســيطرة حــزب البعــث عــى مقاليــد الحكــم عــام  1963و.1968
كشــف نظــام البعــث عــن عدائــه الشــديد تجاههــم وعاملهــم بقســوة مفرطــة متبنيــا سياســة التهجــر القــري الجامعــي والتطهــر العرقــي واالبــادة الجامعيــة
ضدهــم .لقــد تــم ترحيــل أكــر مــن  50,000كــوردي فيــي خــال أعــوام  1971-1969ومــا يقــارب  600,000كــوردي فيــي يف حملــة اســتمرت مــن ســنة 1980
اىل ســنة  ،1990بعــد اســقاط جنســيتهم العراقيــة ومصــادرة وثائقهــم الثبوتيــة وممتلكاتهــم املنقولــة وغــر املنقولــة وســجن االالف مــن شــبيبتهم وتغييــب «أكــر
مــن  »20,000منهــم ،بذريعــة أنهــم مــن «أصــل أجنبــي» وعــدم الــوالء لـــ «االهــداف القوميــة واالجتامعيــة العليــا للثــورة» .
قـرار اســقاط جنســية املواطنــن العراقيــن مــن الكــورد الفيليــة مــن حملــة الجنســية العراقيــة مــن جنســيتهم العراقيــة وتهجريهــم قـرا عــن وطنهــم العـراق
اتخــذه مجلــس قيــادة الثــورة ،اعــى ســلطة سياســية يف دولــة العـراق آنــذاك ،وهــو القـرار رقــم  666املــؤرخ يف  ،1980/5/7املنشــور يف جريــدة الوقائــع العراقيــة
الرســمية عــدد  2776الصــادرة بتاريــخ . 1980 /5/26
لقــد اعتــرت املحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا جرميــة تهجــر وقتــل الكــورد الفيليــة «جرميــة إبــادة جامعيــة» حســب حكمهــا الصــادر بتاريــخ.2010/11/29
واعتــر مجلــس النــواب العراقــي هــذه الجرميــة» جرميــة إبــادة جامعيــة» حســب ق ـراره املرقــم  18لســنة  2011واملصــادق عليــه بالق ـرار الجمهــوري رقــم 6
لســنة  .2012كــا تعهــدت الحكومــة العراقيــة بقرارهــا املرقــم  426لســنة  2010بإزالــة اآلثــار الســلبية عــن الكــورد الفيليــة الناتجــة عــن سياســات وإجـراءات
النظــام الســابق ضدهــم .
لقــد ُعقــد املؤمتــر االول حــول الكــورد الفيليــة برعايــة كتلــة االش ـراكيني الدميقراطيــن ،اكــر كتلــة يف الربملــان األوريب ،ودعــم املؤمتــر الوطنــي الكوردســتاين
(( KNKومســاندة املعهــد الكــوردي يف بروكســل ومشــاركة عــدد مــن الشــخصيات الكورديــة الفيليــة والكوردســتانية .تــم عقــد املؤمتــر يف الربملــان األوريب بتاريــخ
 2016/5/2بحضــور عــدد مــن أعضــاء الربملــان األوريب والشــخصيات االوربيــة االكادمييــة والكوردســتانية مــن جميــع أج ـزاء كوردســتان ومجموعــة كبــرة مــن
الكــورد الفيليــة نســاء ورجــاال مــن مختلــف امليــول واالتجاهــات قدمــوا مــن بلــدان عديــدة إضافــة اىل وســائل االعــام .
خرج املؤمتر بالتوصيات التالية :
 -1يلتمــس املؤمتــر مــن الربملــان االوريب واالتحــاد األوريب اعتبــار الجرائــم التــي تعــرض لهــا الكــورد الفيليــة زمــن النظــام البعثــي جرميــة إبــادة جامعيــة اســوة
بقرارهــا باعتبــار مــا تعــرض لــه االيزيديــن واملســيحيني والشــبك جرميــة إبــادة جامعيــة  ،خاصــة وان العـراق ســبق وان صــادق عــام  1959عــى اتفاقيــة جنيــف
لســنة  1949املتعلقــة مبنــع ارتــكاب جرائــم اإلبــادة الجامعيــة إضافــة اىل صــدور حكــم املحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا وقـرار مجلــس النــواب العراقي ،املشــار
اليهــا أعــاه ،باعتبــار جرميــة تهجــر وقتــل الكــورد الفيليــة جرميــة إبــادة جامعيــة .
 -2تفعيــل جميــع القوانــن وكل القـرارات الصــادرة منــذ ســنة  2003حــول الكــورد الفيليــة وتطبيقهــا بــدون تســويف ومامطلــة وتأخــر بذرائــح مختلفــة ،مبــا
فيهــا تلــك املتعلقــة بقضايــا الجنســية والوثائــق الثبوتيــة واملمتلــكات املصــادرة وغريهــا .
 -3عدم شل دور الكورد الفيلية يف مراكز القرار يف السلطتني الترشيعية والتنفيذية يف بغداد واربيل .
 -4الطلــب مــن ســلطات إقليــم كوردســتان العـراق ادراج الكــورد الفيليــة يف دســتور اإلقليــم اســوة بااليزيديــن والشــبك والكاكائيــن وتخصيــص مقاعــد كوتــا
لهــم يف برملــان اإلقليــم .
 -5االعرتاف بالكورد الفيلية كإحدى مكونات الشعب العراقي التي لها خصوصياتها .
 -6حــث الســلطات العراقيــة واألمريكيــة (التــي نقلــت االطنــان مــن وثائــق النظــام الســابق اىل خــارج الع ـراق بعــد ســنة  )2003عــى تقديــم معلومــات
موثقــة عــن مصــر الشــبيبة الكورديــة الفيليــة املحجوزيــن واملغيبــن ق ـرا مــن قبــل نظــام حــزب البعــث .
 -7انهــاء جميــع اشــكال وكل أنــواع التمييــز ضــد الكــورد الفيليــة مــن قبــل أجهــزة ودوائــر الدولــة وإعطــاء الكــورد الفيليــة فرصــا متســاوية عــى أســاس
املواطنــة فقــط وليــس أيــة اســس أخــرى .
 -8عــودة جميــع املهجريــن واملرحلــن قـرا مــن الكــورد الفيليــة اىل مناطــق ســكناهم االصليــة وإعــادة بنــاء وتعمــر مناطــق الكــورد الفيليــة التــي دمرتهــا
أجهــزة النظــام الســابق وإرهابييــه الحاليــن ،مثــل خانقــن والســعدية وجلــوالء ومنــديل وبــدرة وجصــان ومناطقهــم يف محافظتــي واســط وميســان ،إضافــة اىل
بغــداد .
 -9تحديــد املناطــق الكورديــة الفيليــة يف محافظــات ديــاىل وواســط وميســان وتنظيمهــا يف منطقــة كورديــة فيليــة يقــوم فيهــا الكــورد الفيليــة بتنظيــم ومتشــية
أمــور مناطقهــم هــذه بأنفســهم .
 -10الطلب من السلطات العراقية واإليرانية تقديم معلومات عن عدد نفوس األماكن التي يقطنها الكورد الفيلية كل يف بلدها .
 -11حامية ورعاية اللغة والثقافة الكوردية الفيلية والرتاث الفييل وضامن التعليم والدراسة بلغتهم االم .
 -12مواصلــة العمــل والتعــاون بشــكل أوســع مــع املؤمتــر الوطنــي الكوردســتاين والتنســيق معــه ليكــون ضمــن جــدول أعاملــه تنظيــم نــدوات ومؤمتـرات يف
مختلــف البلــدان األوروبيــة للتعريــف أكــر باإلبــادة الجامعيــة للكــورد الفيليــة عــى املســتوى الــدويل .
 -13تنظيــم محــارضات ونــدوات يف الجامعــات واملعاهــد الدوليــة حــول قضايــا الكــورد الفيليــة لجــذب الباحثــن واملثقفــن األوروبيــن للقيــام بأجـراء بحــوث
يف هــذه القضايــا .
 -14تنظيــم حمــات إعالميــة ثقافيــة وتعريفيــة بــن مختلــف األوســاط الكوردســتانية مــن اجــل إيصــال املعلومــات املتعلقــة بحمــات التطهــر العرقــي
واإلبــادة الجامعيــة التــي تعــرض لهــا الكــورد الفيليــة اىل الــرأي العــام الكــوردي يف جميــع أج ـزاء كوردســتان .
يشــكر املؤمتــر كتلــة االشـراكيني الدميقراطيــن يف الربملــان األوريب عــى مــا قدمتــه مــن تســهيالت ودعــم مــادي ولوجســتي لعقــد وانجــاح هــذا املؤمتــر الــدويل
األول حــول الكــورد الفيليــة ،ويشــكر املؤمتــر الوطنــي الكوردســتاين عــى جهــوده يف عقــد وتنظيــم املؤمتــر .كــا يشــكر املؤمتــر الضيــوف الذيــن تجشــموا عنــاء
الســفر لحضــور املؤمتــر واملشــاركة فيــه ويشــكر وســائل االعــام التــي غطــت فعاليــات املؤمتــر وكانــت حــارضة فيــه مــن بدايتــه اىل نهايتــه .
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املكامن الحقيقية إلستعصاء عملية اإلصالح السيايس
ليســت املشــكلة يف العبــادي تحديــدا  ،وال يف
املالــي ،وال يف الحكيــم  ،وال يف الجعفــري  ،وال يف
الشهرســتاين  ،وال يف غريهــم  ،بــل املشــكلة  ،دون
تربئــة هــؤالء أو بعضهــم أو أكرثهــم  ،أو تربئــة غريهم
معهــم مــن سياســيي الشــيعة والســنة واألكـراد ،لكــن
املشــكلة أعمــق بكثــر  ،فهــي مشــكلة مســتعصية
وضاربــة يف جذورهــا إىل  2005بــل . 2003
نعــم  ،فحقيقــة املشــكلة إن العمليــة السياســية
برمتهــا خطــأ  ،خطــأ مــن جذورهــا  ،وخطــأ
بوالدتهــا ،فقــد أسســت عــى أســس تتناقــض مــع
الدميقراطيــة ،ومــع املفهــوم الصحيــح للتعدديــة
السياســية ،ومثلــت صيغــة مشــوهة للحيــاة الحزبيــة،
كــا وإنهــا ،أي هــذه األســس  ،التــي قامــت عليهــا
العمليــة السياســية املشــوهة  ،تتناقــض مــع أهــم
ركــن مــن أركان الدولــة الدميقراطيــة املدنيــة
الحديثــة ،أال هــو مبــدأ املواطنــة  ،ولــذا ال تنفــع أبــدا
أي محاولــة ترقيعيــة بإجـراء إصــاح فوقــي أو جــزيئ،
بــل ال بــد مــن ثــورة ســلمية بيضــاء  ،تعتمــد كمهمــة
أساســية االقتــاع الــكيل للفســاد مــن جــذوره  ،وال
أعنــي هنــا الفســاد املــايل  ،رغــم كل دوره التخريبــي
الــكاريث ،وإمنــا أعنــي فســاد العمليــة السياســية  ،ألن
هــذا الفســاد الســيايس هــو الــذي أدى إىل الفســاد
املــايل واإلداريــر .
العمليــة السياســية قامــت عــى قــوى تدعــي
متثيــل الشــيعة  ،وأخــرى تدعــي متثيــل الســنة ،
وثالثــة تدعــي متثيــل الكــرد  ،وكل منهــا قتلــت
أحــام الشــيعة وأحــام الســنة وأحــام الكــرد بشــكل
خــاص ،وقتلــت أحــام العراقيــن قبلهــا  ،مــن حيــث
أنهــا ألغــت ثقافــة املواطنــة  ،وأحلــت محلهــا ثقافــة
املكونــات الشــوهاء املدمــرة تدمـرا كارثيــا وتاريخيــا،
وعندمــا أقــول «تاريخيــا» أعنيهــا بدقــة .
السياســيون الذيــن ابتــي العــراق والعراقيــون
بهــم ،ليســوا فقــط غــر كفوئــن  ،وليســوا فقــط
فاســدين ورساقــا لــروة العــراق الوطنيــة ولقــوت
الفقــراء  ،بــل هــم مجرمــون أميــا إجــرام بــكل مــا
يعنيــه مصطلــح الجرميــة  ،وليســت الجرميــة الفرديــة
الخاصــة  ،بــل املجتمعيــة العامــة ،وليســت الجرميــة
العاديــة  ،بــل الجرميــة الكــرى  ،وليســت الجرميــة
الوقتيــة  ،بــل الجرميــة التاريخيــة املمتــدة  ،والتــي
هــي جرميــة بحــق وطــن بأكملــه  ،وبحــق شــعب
مبجموعــه  ،وبحــق أجيــال متتابعــة  ،قــد متتــد آثارهــا
عليهــم لعقــود مــن الزمــن  ،جيــا بعــد جيــل  ،مــا مل
يجــر حــل ســحري جــذري ثــوري دميقراطــي ســلمي
تاريخــي شــامل  ،نعــم جــذري  ،وأعنيهــا  ،وشــامل،
وأعنيهــا  ،وتاريخــي  ،وأعنيهــا .
هــل يريــد العبــادي اإلصــاح حقــا ؟ هــل هــو
صــادق يف ذلــك ؟ شــخصيا مــا زلــت أميــل إىل
تصديقــه ،ولكــن مــا هــي مــدى جديتــه  ،أو مــدى
قدرتــه ؟ وال أدري لحــد اآلن  ،هــل املشــكلة يف
جديتــه  ،أم يف قدرتــه  ،إن كان عاجــزا  ،فليصــارح
الشــعب بذلــك  ،ويكــف عــن الوعــود التــي مللناهــا،
وال يــام مــن أصبــح ال يصــدق هــذه الوعــود  ،حتــى
مــع فــرض صــدق العبــادي  ،أم هــو عجــز موضوعــي،
بســبب العقبــات التــي هــي أكــر منــه  ،ورمبــا أو
الراجــح لعلــه ليســت أكــر منــه فقــط  ،بوصفــه
شــخص العبــادي  ،بــل أكــر مــن أي ســيايس ميكــن أن
يتــوىل مهمتــه  ،ويحــل محلــه  ،مهــا كانــت كفاءتــه،
ومهــا كانــت نزاهتــه  ،وهنــا أيضــا مطلــوب منــه أن
يصــارح الشــعب  ،نعــم مشــكلة العبــادي يف حزبــه
(حــزب الدعــوة اإلســامية)  ،الســيام مــا بقــي نــوري
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املالــي قائــدا لهــذا الحــزب  ،ومشــكلته يف ائتالفــه
(ائتــاف دولــة القانــون)  ،الســيام مــا بقــي نــوري
املالــي رئيــس هــذا االتئتــاف  ،ومشــكلته يف تحالفــه
الربملــاين (التحالــف الوطنــي)  ،والــذي هــو أســاس
الفســاد الســيايس  ،مــا زال قامئــا عــى أســاس االنتــاء
إىل (الشيعســاموية) املدمــرة  ،كــا إن مشــكلة
العبــادي يف ضعفــه ،يف عــدم حســمه  ،يف عــدم
اســتثامره لفــرص تاريخيــة  ،لعلهــا متــر مــرة واحــدة،
وال تعــود مــرة أخــرى  ،مــع هــذا مــا زال عنــدي مثــة
أمــل يف العبــادي  ،فلعلــه يفاجئنــا وعندهــا ســنصفق
لــه ،لكننــا لــن نصفــق لحزبــه فــا ميكــن أن يكتمــل
اإلصــاح عــى يــدي مــن هــو عضــو قيــادي يف حــزب
إســامي ثــم شــيعي  ،فهــو  ،أي حزبــه  ،ذو ســوأتني،
يكفيــه ســو ًء أنــه إســامي حتــى لــو مل يكــن شــيعيا،
كــا يكفيــه ســو ًء أنــه شــيعي حتــى لــو مل يكــن
إســاميا أمــا إذا ثبــت عــدم صــدق العبــادي ،مــا ال
أرجحــه فســيكون لنــا معــه موقــف آخــر .
مشــكلتنا يف أحزابنــا الشــيعية  ،وقوامئنــا االنتخابيــة
الشــيعية  ،وتحالفاتنــا االنتخابيــة الشــيعية  ،ثــم
تحالفاتنــا الربملانيــة الشــيعية ومشــكلتنا يف أحزابنــا
الســنية  ،وقوامئنــا االنتخابيــة الســنية ،وتحالفاتنــا
االنتخابيــة الســنية  ،ثــم تحالفاتنــا الربملانيــة الســنية
هــذا هــو مقتلنــا  ،ومقتــل العمليــة السياســية،
ومقتــل الدميقراطيــة ،ومقتــل مبــدأ املواطنــة
وكذلــك مشــكلتنا ولــو بدرجــة دون األوليــن  ،هــي
يف أحزابنــا الكرديــة الضحيــة هــي املواطنــة ،الضحيــة
هــو املواطــن ،الضحيــة هــو العــراق ،الضحيــة هــو
مســتقبل األجيــال  ،الضحيــة هــي الدميقراطيــة،
الضحيــة هــي الفرصــة التاريخيــة التــي ال أقــول
ضيعهــا ،بــل قتلهــا سياســيونا  ،الــذي ال ينتمــون إىل
السياســة مبعناهــا اإليجــايب  ،كرســالة وطنيــة ورســالة
إنســانية ،ينطلــق صاحبهــا مــن الهــم العــام ،أي الهــم
الوطنــي ،بــل والهــم اإلنســاين  ،بــل فهمــوا السياســة
نفــوذا وتســلطا ومصالــح شــخصية أوال  ،ثــم مصالــح
حزبيــة ثانيــا  ،ثــم مصالــح طائفيــة أو قوميــة ثالثــا،
ويبقــى ترتيــب مصالــح الوطــن واملواطــن هــو الرابــع
لكــن الرابــع بعــد املئــة .
فالطائفيــة السياســية واملكوناتيــة بــل املواطنويــة
(مــن املواطنــة)  ،هــي التــي أدت إىل املحاصصــة
كيــف ؟ ألن أحزابنــا املتنفــذة ليســت أحزابــا سياســية
باملعنــى الســيايس الحقيقــي  ،تتعــدد وتتنــوع
عــى ضــوء الفكــر الســيايس  ،والربنامــج الســيايس،
وأولويــات الربنامــج الســيايس  ،واالجتامعــي  ،لــكل
منهــا  ،بــل هــي أح ـزاب طوائــف وأح ـزاب أع ـراق،
وبعضهــا أحــزاب أرس  ،أو أحــزاب أفــراد  ،ومــن
هنــا كان ال بــد مــن املحاصصــة ،ألننــا لــو عملنــا
باعتــاد األكرثيــة السياســية كــا هــي يف واقعنــا،
والتــي هــي ليســت أكرثيــة سياســية  ،بــل أكرثيــة
مكوناتيــة  ،لــكان الحكــم يف الع ـراق شــيعيا محضــا،
وهــذا قتــل للمواطنــة ،وقتــل للســلم األهــي  ،وقتــل
للدميقراطيــة ،وقتــل ملفاهيــم الحداثــة  ،إذن األكرثيــة
الربملانيــة ،ألنهــا ليــس أكرثيــة سياســية  ،بــل أكرثيــة
مكونيــة  ،وبالتــايل شــيعية أي طائفيــة  ،كان ال بــد
لهــا أن تتكــرم وتتفضــل بــإرشاك غريهــا مــن ســنة
وكــرد وغريهــم  ،ولكــن إرشاكا شــكليا عــى األعــم
األغلــب  ،إذن املحاصصــة رضورة كان ال بــد منهــا ،وال
حــل لنــا غريهــا ،مهــا تعــددت املســميات لهــا ،مــن
«رشاكــة» ،أو «تــوازن» ،أو «حكومــة وحــدة وطنيــة»،
أو غريهــا ،واملحاصصــة أســوأ مــا أنتجتــه العمليــة
السياســية ،ولكنهــا رضورة ال اســتغناء عنهــا ،وإال
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لكانــت النتيجــة حربــا
أهليــة .ولكــن هــذه
الــرورة كانــت نتيجــة،
أمــا الســبب املــؤدي إىل
هــذه النتيجــة ،مل يكــن
رضورة ال بــد منهــا،
بــل جرميــة تاريخيــة
يف تأســيس الطائفيــة
ودولــة
السياســية
املكونــات بــدال مــن دولــة املواطنــة  ،واملشــاركون
يف الجرميــة إمــا ارتكبوهــا عمــدا ،فيجــب أن ينالــوا
عقابهــم الــذي يســتحقونه  ،ويتناســب مــع حجــم
الجرميــة ،ولســت مــن دعــاة عقوبــة اإلعــدام ،وإمــا
منهــم مــن شــارك بارتكابهــا جهــا  ،فأثبــت عــدم
جدارتــه ،واذا يجــب أن ينحــى جانبــا  ،بعيــدا عــن
املشــاركة يف العمليــة السياســية .
ال حــل إال مــع حــل األحـزاب الشــيعية كلهــا  ،وحل
األحـزاب الســنية كلهــا  ،بــل وحــل األحـزاب القومية،
مبــا فيهــا الكرديــة عــى الصعيــد االتحــادي ،بحيــث
يشــارك الكــرد يف العمليــة السياســية اتحاديــا ،أي يف
املركــز ضمــن أح ـزاب مواطنويــة  ،وليســت قوميــة-
كرديــة  ،وتبقــى أحزابهــم كرديــة يف اإلقليــم حرصا ،إىل
أن يبلغــوا ســن الرشــد الســيايس  ،مشــكلتنا يف حــزب
الدعــوة بشــقيه ،ويف املجلــس األعــى  ،ويف حــزب
الفضيلــة ،ويف تيــار اإلصــاح الوطنــي  ،بــل وحتــى يف
التيــار الصــدري  ،وإن كان لنــا مــع التيــار الصــدري،
املصطــف مؤخـرا مــع تطلعــات التيــار املــدين حديــث
آخــر ،لكنــه يبقــى أيضــا حزبــا شــيعيا وإســاميا ،
ومشــكلتنا مــع أح ـزاب اإلســام الســيايس الشــيعية
والســنية  ،ومــع األحــزاب املتخندقــة واملنغقلــة
طائفيــا ،شــيعيا أو ســنيا .
واملحاصصــة التــي كانــت نتيجــة حتميــة للطائفيــة
السياســية وعمــوم املكوناتيــة السياســة (دينيــا،
وقوميــا ،ومذهبيــا)  ،هــذه املحاصصــة الحقــرة
واملدمــرة والســيئة  ،هــي التــي أوجــدت األرضيــة
الصالحــة للفســاد املــايل  ،الــذي أفقــر العــراق ،
وضيــع ثروتــه الوطنيــة ،ومئــات مليارداتــه  ،وذلــك
بســبب التســاتر (أي التســر املتبــادل) ،النتيجــة
الحتميــة للمحاصصــة .
وبعدمــا قلنــا أال حــل إال مــع حــل كل هــذه
األحــزاب  ،ومــن ثــم ال حــل إال مــع فضــح كل
الفاســدين ورساق املــال العــام  ،ومفرهــدي الع ـراق،
وإيقافهــم أمــام القضــاء العــادل  ،طبعــا بعــد إصــاح
القضــاء ،واســرجاع األمــوال املرسوقــة  ،واســتقدام
الــراق الهاربــن عــر اإلنرتپــول  ،وترشيــع قانــون
يحظــر العمــل الســيايس عــى كل ســيايس ثبتــت عليه
جرميــة الفســاد إىل آخــر عمــره ،أو ثبتــت عليــه أي
جرميــة أخــرى بحــق الشــعب العراقــي ،وعــى رأســها
أعــال العنــف  ،بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش ،أو
ثبتــت عليــه جرميــة التأســيس أو التعضيــد للطائفيــة
السياســية  ،ليــأيت سياســيون نظيفــون مــن وســاخة
الفســاد  ،ومــن دمــاء العراقيــن  ،ومــرؤون مــن
ارتــكاب الجرميــة التاريخيــة ( :الطائفيــة السياســية).
بالنســبة ملقتــدى الصــدر  ،فهــو قــد حصلــت عنده
تحــوالت  ،يجــب أن نضعهــا بالحســاب  ،وإن كان مــا
زال رئيــس حــزب إســامي وشــيعي  ،ومــا زال ميثــل
إقحــام رجــال الديــن يف السياســة  ،ومــا زال الزعيــم
اآلمــر الناهــي واملطــاع يف كل أمــر ونهــي مــن قبــل

16

أتباعــه  ،وهــذا كلــه يتعــارض مــع قيــم الدميقراطيــة ومبــادئ
الدولــة املدنيــة  ،ومــع هــذا أقــول ال يجــوز التقاطــع معــه يف
هــذه املرحلــة  ،كــا ال يجــوز أن نكــون كتيــار علــاين (يســمونه
تقيــة باملــدين) أن ننقــاد لــه يف كل يشء  ،بــل ال بــد مــن الثبــات
عــى خصوصياتنــا  ،فمقتــدى الصــدر قــد تغــر حقــا  ،كــا يبــدو
يل ولغــري كثرييــن  ،هــذا صحيــح  ،وهــو كــا يبــدو لنــا صــادق
فيــا يطرحــه  ،ويتخــذه مــن مواقــف  ،ســواء اتفقنــا معــه أو
اختلفنــا ،أو اتفقنــا يف جــزء واختلفنــا يف آخــر ،وهــذا بعكــس
بعــض راكبــي موجــة اإلصــاح  ،الذيــن يجــب أن تكــون ثــورة
اإلصــاح موجهــة ضدهــم بالدرجــة األوىل  ،كاملجلــس األعــى
ورئيســه عــار الحكيــم  ،وغــره ممــن ركبــوا موجــة اإلصــاح.
أقــول يجــب أن نســتثمر مــن جهــة هــذا التغــر الــذي حصــل
لــدى زعيــم التيــار الصــدري  ،ونســتثمر الزخــم الجامهــري
ألتبــاع التيــار  ،هــذا مــن جهــة ،ولكــن مــن جهــة أخــرى ،ال
يجــوز التعويــل كليــا عليهــم  ،ألن طبيعــة هــذا الجمهــور ،أنــه
مطيــع طاعــة عميــاء لزعيمهــم  ،والفــرد قــد يصيــب كثــرا
ويخطــئ قليــا  ،ولكــن الخطــأ قــد يكــون مثنــه كبــرا جــدا،
وهــذا عكــس األح ـزاب التــي تعتمــد اآلليــات الدميقراطيــة يف
قراراتهــا  ،وال ينفــرد فــرد واحــد بتلــك القـرارات واملواقــف  ،مــا
يجعــل احتــاالت الخطــأ أقــل  ،مــا لــو انفــرد القائــد أو الزعيــم
باتخــاذ الق ـرارات  ،وأحيانــا قــد يكــون ق ـرار الفــرد أصــح مــن
ق ـرار الجامعــة  ،لكــن التفــرد نفســه  ،حتــى لــو كانــت بعــض
نتائجــه عــى صــواب  ،هــو ســيئ بذاتــه  ،عــاوة عــى مــا يختــزن
مــن مخاطــر  ،كــا أرى أن نكــون صادقــن رصيحــن شــفافني مــع
مقتــدى الصــدر  ،حيــث نلتقــي معــه  ،وحيــث نفــرق .
لــدي كالم كثــر  ،وكثــر جــدا ،ألين مل أكتــب  -لعــي مق ـرا-
مقــاالت سياســية يف اآلونــة األخــرة ،ولفــرة غــر قصــرة،
ألســباب لســت بصــدد رسدهــا ،ولــذا أختــر  ،وإن كنــت
قــد أطلــت ،وأقــول إن لدينــا عــى كل مــن حيــدر العبــادي،
ومقتــدى الصــدر ،ومرجعيــة النجــف ،مالحظــات نســجلها
عليهــم ،ونحملهــم مثــة مســؤولية ملــا حصــل يف املــايض  ،لكننــا
نــرى فيهــم اليــوم مثــة أمــا  ،وعوامــل مســاعدة عــى إنجــاز
اإلصــاح  ،يجــب أن نســتثمرها  ،مــع اعتــاد الشــفافية مــع كل
منهــم  ،أي دون إخفــاء حقيقــة أن لنــا مالحظاتنــا ،ولكننــا نرجــئ
بعــض مالحظاتنــا اليــوم  ،لــرورة تالحــم قــوى اإلصــاح؛ التيــار
املــدين والح ـراك الشــعبي  ،مقتــدى الصــدر والتيــار الصــدري،
املرجعيــة التــي اختــارت منــذ مــدة الســكوت  ،ولكــن ميكــن
أن تعــاود دورهــا ،مــع إين ضــد إقحــام املرجعيــة وأي مؤسســة
دينيــة يف الشــأن الســيايس  ،وكذلــك حيــدر العبــادي ،وتــوايب
مجلــس النــواب  ،الــذي أعلنــوا متردهــم عــى رؤســاء الكتــل
الربملانيــة والقــوى السياســية ،واصطفــوا مــع تيــار اإلصــاح ،مــع
إن فيهــم البعــض مــن الســيئني الذيــن ركبــوا املوجــة ،وهــم مــن
املســؤولني عــن الكثــر مــن الخــراب  ،ولكننــا ال نتكلــم اآلن
عــن تلــك الحــاالت املفــردة  ،بــل نرحــب بالحالــة العامــة التــي
حصلــت منــذ يــوم أمــس يف مجلــس النــواب .
نعــم  ،نحــن ال نعــول عــى كل النــواب ،فمنهــم الصادقــون،
ومنهــم مــن ركــب املوجــة ،كتلــك النائبــة الحيديدة ذات اللســان
الســليط  ،والتوجــه الطائفــي املعــروف ،عندمــا تركــب موجــة
اإلصــاح  ،وعندمــا يريــد أن يقــود عــار الحكيــم عمليــة
اإلصــاح ،وعندمــا يكــون قيــس الخزعــي صاحــب مــروع
لإلصــاح  ،ال ميكننــا أن نثــق بهــؤالء  ،بــل منهــم مــن يجــب
أن تتوجــه ماكنــة اإلصــاح إليهــم يف اجتثاثهــم مــن العمليــة
السياســية ،إذا أردنــا إصالحــا جذريــا وشــامال ،وليــس ترقيعيــا
وجزئيــا.
أمــا نــوري املالــي  ،فــا حديــث لنــا معــه  ،ألنــه أعلــن عــداءه
رصيحــا ضــد الحــراك الشــعبي واإلصــاح الســيايس والتعديــل
الــوزاري  ،واعتــر كل ذلــك مؤامــرة  ،وهــو املهــووس بهــوس
املؤامــرة  ،والتآمــر ضــده دامئــا طبعــا  ،وليــس ضــد العــراق ،
لكنــه اعتــر هــذه املــرة كل ذلــك مؤامــرة ضــد (التجربــة
اإلســامية)  ،وضــد الديــن واملتدينــن  ،كنــت أظــن عــام 2003
إن مقتــدى الصــدر  ،هــو األشــد خطـرا عــى العمليــة السياســية،
ومل يكــن ليخطــر ببــايل أن أخــي وصديقــي ورفيــق عمــي الحزيب
الــذي ربطتنــي بــه عالقــة حميمــة آنــذاك  ،أن أبــا إرساء ،
ســيكون يومــا مــا األشــد خطــرا ،واألكــر رضرا  ،واألســوأ مــن
الكثرييــن مــن الخطريــن واملرضيــن والســيئني .
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الرصع عىل طريقة مجلس النواب
جعفر املظفر
الــرع الوطنــي الــذي إنفجــر فجــأة يف مجلــس النــواب جعلنــا
أمــام معطيــات قــد تســاهم مبزيــد مــن تدهــور الوعــي .
بــدأ إختــاط األوراق  ،وال أقــول خلطهــا  ،حينــا دخــل
الصدريــون عــى خــط التظاه ـرات الســلمية املطالبــة باإلصــاح ،
والتــي تصــدى لقيادتهــا ناشــطون مــن التيــار املــدين الدميقراطــي،
وكنــا بإنتظــار أن تتطــور تلــك التظاهــرات إىل تأســيس حالــة
مقنعــة كمركــز جــذب للحصــول عــى تأييــد قــوى مقــررة رمبــا
تكــون مهيئــة للمســاعدة عــى إخ ـراج الع ـراق مــن مأزقــه بعــد أن بــات يف علــم الجميــع
أن بقــاءه ضمــن حالتــه ســيكون مبثابــة مهلكــة للــكل وليســت حكـرا عــى شــعبه لوحــده.
مل نكــن يومهــا مــن جامعــة نظريــة املؤامــرة لنقــول أن الصــدر كان دخــل عــى خــط
التظاهــر لغــرض إحتوائــه ومــن ثــم إجهاضــه  ،يف الحالتــن كنــا ســنكون مخطئــن  :حــن
نتصــور أن الصــدر قــد فعلهــا خالصــة لوجــه اللــه أو حينــا نتصــور أن دخولــه عــى الخــط
كان خلــوا مــن ايــة حســنة  ،ويف كل األحــوال كان دخــول الصــدر عــى خــط التــاس إشــارة
واضحــة إىل أن الوضــع قــد وصــل إىل مــا ال تطيقــه بيوتــات النظــام التــي صــارت هــي نفســها
يف مواجهــة أزمــة حقيقيــة مــع النظــام الــذي مل يعــد قــادرا إال عــى إنتــاج الســيئات .
األزمــة األخــرة داخــل مجلــس النــواب التــي حــاول فيهــا حتــى شــيوخ الفســاد أن يــرزوا
عضالتهــم الوطنيــة هــي تعبــر عــن مزيــج مــن أزمــات داخليــة ألصحــاب النظــام  ،ومــن
النــوع الــذي بــات يصعــب حلــه بالرتضيــات  ،إذ ال ميكــن لعاقــل أن يتصــور أن النخــوة
الوطنيــة للنــواب قــد بانــت فجــأة بعــد أن تحــول أصحابهــا إىل معامــل إلنتــاج الفســاد
وتكريــره  ،ومــرة أخــرى نحــن لســنا مــن أصحــاب نظريــة املؤامــرة لــي نقــول أن هــذا
الهــرج مبيــت لغــرض إحتــواء اإلنتفاضــة الجامهرييــة أو مزايــدة البعــض عــى البعــض يف
عــروض الرفــض املقرفــة .
بالتأكيــد ال ميكــن التقليــل مــن شــأن تصاعــد اإلنتفاضــة الجامهرييــة الضاغطــة  ،لكــن
ســيكون مــن بــاب إيهــام النفــس لــو تصورنــا أن هــؤالء ســيذهبون بإتجــاه اإلصــاح مبــا
يتوافــق واملنظــور الجامهــري  ،أو إنهــم صــاروا فعليــا عــى قناعــة بــرورة اإلصــاح نفســه,
فلقــد أثبتــت ســياقات تعامــل هــذه القــوى مــع أشــكال املطالبــة الجامهرييــة باإلصــاح
أنهــا غــر مهتمــة إال بإحتــواء هــذه الفــورة والعمــل عــى تفريغهــا  ،كل ذلــك صــار يدفعنــا
للبحــث عــن األســباب الحقيقيــة إلصابــة نوابنــا بهــذه النوبــة الوطنيــة مــن خــارج منطــق
اإلســتغفال الــذي بــرع هــؤالء النــواب عــى إتقانــه  ،ومــن أهــم مــا يجــب ان نحتــاط منــه
هــو الظــن بإمكانــات أن يصحــو نوابنــا مــن مــرض تفســخ الضمــر فرناهــم وقــد عــادوا بـرا
أســوياء .
لكــن ســيكون مطلوبــا ان نتفــاءل ولــو بالظــن أن النظــام بــات عاجـزا عــن التفاهــم مــع
نفســه ,مــا يعرضــه إىل اإلصابــة بنوبــات مــن الــرع الحــاد كتلــك التــي نشــاهدها عــى
الطبيعــة  ،ويف داخــل مجلــس النــواب نفســه .
وبالتأكيــد فــإن يحــدث يف مجلــس النــواب ال عالقــة لــه البتــة بدعــوات اإلســتجابة
ملطالــب الجامهــر أو حتــى لشــكل اإلصــاح الرتقيعــي الــذي يقــوده العبــادي والــذي قــد
يظــن بعــض النــواب وخاصــة مــن دولــة القانــون أن ســياقاته قــد تــؤدي بالنتيجــة إىل اإلرضار
بزعاماتــه ويف مقدمتهــم املالــي نفســه  ،وليــس غريبــا بالتــايل أن يطالــب هــؤالء بإحــال
مبــدأ األغلبيــة السياســية كبديــل لسياســة املحاصصــة الطائفيــة مبــا يعنــي إعــادة الكــرة مــرة
أخــرى ألقــدام تــاج الــرأس املاينطيهــا .
بشــكل رئيــي ميكننــي القــول ان مــا يحــدث داخــل مجلــس النــواب هــو عبــارة عــن
رصاع بــن نوعــن مــن اإلصــاح  ،أولهــا الــذي يقــوده العبــادي والــذي يتضمــن اإلصــاح مــن
داخــل نظــام املحاصصــة والثــاين الــذي يقــوده املالــي والــذي يتضمــن اإلصــاح عــى طريقــة
إبــدال نظــام املحاصصــة الطائفيــة بنظــام األغلبيــة السياســية والــذي هــو يف حقيقتــه نظــام
األغلبيــة الطائفيــة .
أمــا مــروع اإلصــاح الحقيقــي فهــو ذلــك الــذي يتأســس يف ســاحة التحريــر وليــس يف
مجلــس النــواب .
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هل حقاً الحل يف االنتخابات املبكرة ؟
غنــي عــن القــول أن العــراق بلــد مــأزوم
منــذ كتابــة التاريــخ ولحــد اآلن ،ألســباب
تاريخيــة وجغرافيــة  ،ولكــن هنــاك فــرات
يحصــل فيهــا تصعيــد حاد للخــط البيــاين لهذه
األزمــات ،فمنــذ ســقوط حكــم البعــث الفايش
عــام  ،2003وبعــد أي تصعيــد لألزمــة ،يطلــع
علينــا نفــر مــن املخلصــن وغــر املخلصــن،
باقــراح حــل الربملــان  ،وإجــراء انتخابــات
مبكــرة كحــل لألزمــة  ،وآخــرون يقرتحــون
تغيــر النظــام االنتخــايب مــن التمثيــل النســبي
( )Proportional Representation=PRإىل
نظــام الفائــز األول (.) First past the post
كــا ويــرى آخــرون أنــه مــن األفضــل انتخــاب
املرشــحني املســتقلني فقــط ،وعــدم التصويــت
ملرشــحي األحـزاب والكتــل السياســية الكبــرة،
ألن يف رأي هــؤالء أن األزمــة ناتجــة عــن
املحاصصــة وتفــي الفســاد  ،فبحــل الربملــان
وإجــراء انتخابــات مبكــرة  ،والتصويــت
للمســتقلني  ،ســتنحل األزمــة ونتخلــص مــن
املحاصصــة ونقــي عــى الفســاد !! وكفــى
اللــه املؤمنــن رش الجــدال والقتــال !! .
كــا ومييــل أصحــاب هــذه االقرتاحــات
إىل شــخصنة األزمــة وإيعازهــا إىل أشــخاص
معينــن وضعتهــم األقــدار يف موقــع
املســؤولية ،وهــم عــادة مــن قــادة الكتــل
السياســية  ،فيعتقــدون أنــه مــا أن نتخلــص
مــن هــؤالء القــادة ومــن نوابهــم يف الربملــان،
وممثليهــم يف الســلطة التنفيذيــة  ،حتــى
وتنفــرج األزمــة  ،واملالحــظ أن كل مــن هــؤالء
الســادة يطــرح اقرتاحــه باســم الشــعب،
ويدعــي أن اقرتاحــه هــذا مطلــب شــعبي وأنه
ميثــل الشــعب ،بينــا يف الواقــع هــو ال ميثل إال
نفســه ،واقرتاحــه مجــرد رأيــه الشــخيص فقــط،
قــد يصيــب أو يخيــب .
نــي أو تنــاىس هــؤالء الســادة أن األزمــة
ليســت ناتجــة فقــط عــن ال ـراع بــن قــادة
الكتــل عــى املناصــب واملصالــح املاديــة،
الشــخصية والفئويــة  ،بــل هــي أعمــق مــن
ذلــك بكثــر مــن هــذا التبســيط والتســطيح،
إنــه رصاع عميــق بــن مكونــات الشــعب
العراقــي بســبب التاريــخ الدمــوي  ،واألنظمــة
املســتبدة التــي حكمــت الشــعب وفــق مبــدأ
(فــرق تســد)  ،وال ميكــن التخلــص مــن هــذا
الـراث املدمــر مبجــرد إجـراء انتخابــات مبكــرة
والتخلــص مــن هــذا وذاك .
إن الــراع الطائفــي والعرقــي يف العــراق،
املنتدى الدميقراطي العراقي العدد ( )46آيار 2016

واألعــال اإلرهابيــة التــي تغذيهــا وتدعمهــا
حكومــات وجهــات خارجيــة مثــل الســعودية
وغريهــا ،وتدخلهــا الفــض يف الشــأن العراقــي،
هــي التــي جعلــت جامهــر كل مكــون
تشــعر أنهــا مســتهدفة بالفنــاء و اإلبــادة ،
وأن خالصهــا مرهــون بالتخنــدق الطائفــي
والعرقــي ،والتمســك بقــادة كتلهــا السياســية.
لذلــك فرغــم إجــراء نحــو أربــع انتخابــات
برملانيــة يف املــايض ،الحظنــا أن مرشــحي هــذه
الكتــل السياســية هــم الفائــزون  ،لــذا ،فحــل
الربملــان وإجـراء انتخابــات مبكــرة هــذه املــرة
ال بــد وأنهــا ســتفرز نفــس النتائــج الســابقة،
إضافــة إىل تكاليــف هــذه االنتخابــات الباهظة
عــى خزينــة الدولــة  ،وإذا مــا جــاءت النتائــج
مخيبــة آلمــال دعــاة االنتخابــات املبكــرة كــا
هــو مؤكــد  ،بالتأكيــد ســرفعون عقريتهــم
بالــراخ والويــل والثبــور وعظائــم األمــور،
واتهــام االنتخابــات ومفوضيتهــا بالتزييــف
حتــى ولــو شــهد املراقبــون الدوليــون بنزاهتها.
إذنْ  ،حــل الربملــان وإجـراء انتخابــات مبكرة
لــن يقــدم حـاً للمشــكلة .
أمــا التصويــت للمرشــحني املســتقلني فهــو
اآلخــر غــر مجــدي ،إذ يبــدو أن الكثرييــن مــن
املثقفــن لحــد اآلن يعتقــدون أن املســتقلني
هــم مالئكــة معصومــن مــن الخطــأ  ،وأنهــم
أفضــل مــن املنتمــن  ،بينــا الواقــع يؤكــد
أن يف الــدول الدميقراطيــة العريقــة ال يثــق
الناخبــون باملســتقلني إال يف حــاالت نــادرة
واســتثنائية جــداً  ،إذ ال دميقراطيــة بــدون
أحـزاب سياســية  ،ألن العمــل الســيايس يحتاج
إىل فريــق عمــل ( ،)Team workمنســجم
وملتــزم بانضبــاط ،أشــبه بفريــق كــرة القــدم.
وال بــد لهــذا الفريــق (الحــزب الســيايس)،
أن يكــون لــه برنامــج عمــل (بيــان انتخــايب)،
لتقديــم الحلــول للمشــاكل التــي يواجههــا
الشــعب ،وخاصــة األمــن واملعيشــة .واملرشــح
الحــزيب مســؤول أمــام حزبــه والشــعب ،وال
بــد أنــه موافــق عــى برنامــج الحــزب ونظامــه
الداخــي وبيانــه االنتخــايب .وهــذا هــو املتبــع
يف جميــع األنظمــة الدميقراطيــة الناضجــة .أمــا
املرشــح املســتقل فــا برنامــج لــه ،وليــس لــه
القــدرة عــى االنســجام مــع غــره للعمــل،
وليــس مســؤوالً أمــام أي تنظيــم ،لذلــك
احتــال وقوعــه يف الخطــأ ،والتنصــل مــن
املســؤولية أكــر مــن الحزبيــن  ،فالنــاس ال
ينتخبــون الشــخصيات بــل األحــزاب.

عبدالخالق حسني

النظــام
أمــا
االنتخــايب املتبــع يف
العــراق (التمثيــل
النســبي)  ،فهــو يف
الحقيقــة مــن أفضــل
األنظمــة  ،وليــس
فيــه أي عيــب وإمنــا
العيــب يف حداثــة
التجربــة الدميقراطيــة ،وكــرة أعدائهــا ،
وتدخــل الجهــات الخارجيــة بالشــأن العراقــي
وإليكــم الدليــل :
النظــام االنتخــايب الربيطــاين النتخــاب
أعضــاء مجلــس العمــوم ،يتبــع نظــام الفائــز
األول ( ، )First past the postبينــا تتبــع
بريطانيــا نظــام التمثيــل النســبي يف انتخــاب
برملانــات األقاليــم ذات الحكــم الــذايت
(ســكوتالندا وويلــز وشــال أيرلنــدا)  ،فــاذا
حصــل يف االنتخابــات الربملانيــة املركزيــة
األخــرة وفــق نظــام الفائــز األول ؟ .
الحــزب القومــي الســكوتالندي صــوت
لــه نحــو  1.5مليــون ناخــب ( %50%مــن
األصــوات) حصــل عــى أكــر مــن  53مقعــداً،
أمــا األحــزاب الثالثــة األخــرى التــي صــوت
لهــا نفــس العــدد والنســبة مــن الناخبــن يف
ســكوتالندا حصلــت عــى  3مقاعــد فقــط ،
فأيــن العدالــة يف هــذا النظــام ؟ .
كذلــك صــوت لحــزب اململكــة املتحــدة
املســتقل ( )UKIPيف عمــوم بريطانيــا نحــو
أربعــة ماليــن ناخــب ،يف الوقــت الــذي حصــل
الحــزب عــى مقعــد واحــد فقــط  ،مــرة أخــرى
نســأل :أيــن العدالــة يف هــذا النظــام ؟.
أمــا الحــزب املحافظــن الفائــز بالحكــم
صــوت لــه  %36فقــط مــن الناخبــن ،وحصــل
عــى الغالبيــة املطلقــة نحــو ( )%60مــن
املقاعــد الربملانيــة رغــم أن  %64مــن الشــعب
مل يصوتــوا لــه  ،وهــذا يعنــي أن حكومــة
املحافظــن هــي حكومــة األقليــة ،وهــذا ليــس
نظامــاً عــادالً بالتأكيــد  ،بينــا املطلــوب أن
تكــون النســبة املئويــة للمقاعــد الربملانيــة
لــكل حــزب تتناســب مــع الناخبــن ومــا
تفــرزه صناديــق االقــراع  ،ولذلــك فأغلــب
الــدول األوربيــة تتبــع نظــام التمثيــل
النســبي ،وبذلــك تشــكل حكومــات إئتالفيــة
تتمتــع بقاعــدة شــعبية واســعة  ،وهــذا النظام
يقــدم فرصــة لألحـزاب عــى التآلــف وتشــكيل
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حكومــات إئتالفيــة ال حكومــة الحــزب الواحد
ذات القاعــدة الشــعبية الضيقــة .
االستنتاج
وبنا ًء عىل كل ما تقدم نستنتج ما ييل:
 -1حكومــة التكنوق ـراط املســتقلني فاشــلة
وغــر عمليــة  ،بدليــل أنهــا ولــدت ميتــة ،
وحتــى لــو ولــدت مســتقبالً بعمليــة قيرصية،
فهــي ليســت مســتقلة ألن تــم ترشــيح
أعضائهــا مــن قبــل الكتــل السياســية .
 -2حــل الربملــان وإجـراء انتخابــات مبكــرة
لــن يحــل املشــكلة ،ألن االنتخابــات ســتأيت
بنفــس النتائــج التــي أفرزتهــا صناديــق
االقــراع يف املــرات األربــع الســابقة .
 -3االنقســام الطائفــي يف األحـزاب والكتــل
السياســية واملحاصصــة الطائفيــة ال ميكــن
التخلــص منهــا إال يف حالــة تشــكل أحــزاب
وكتــل سياســية عابــرة للطائفيــة واألثنيــة
كــا اقرتحنــا يف مقــال ســابق* .
 -4املحاصصــة السياســية يف تشــكيل
مجلــس الــوزراء ال ميكــن التخلــص منهــا
يف العــراق وال يف غــر العــراق فهــي مــن
طبيعــة الحكومــات اإلئتالفيــة ،فاملتبــع يف
األنظمــة الدميقراطيــة يف كل العــامل أنــه إذ
فشــل أي حــزب يف الحصــول عــى الغالبيــة
املطلقــة مــن املقاعــد الربملانيــة ،ال بــد مــن
تشــكيل حكومــة إئتالفيــة مــن حزبــن أو
أكــر متقاربــن سياســياً وأيديولوجي ـاً ،ولــكل
حــزب حصــة مــن املقاعــد يف مجلــس الــوزراء
تتناســب مــع حصــة الحــزب يف الربملــان ،
وهــذا مــن رشوط الدميقراطيــة.
 -5الشــعب ال ينتخــب أفــراد ومهــا
كانــت مكانتهــم ووجاهتهــم ونزاهتهــم إال
يف حــاالت اســتثنائية نــادرة ،بــل ينتخــب
مرشــحي أحـزاب وكتــل سياســية ذات برامــج
سياســية واضحــة .
 -6النظــام االنتخــايب (التمثيــل النســبي)
املتبــع يف العــراق هــو أفضــل مــن نظــام
(الفائــز األول) الــذي يــأيت بحكومــة األقليــة،
وخاصــة يف العــراق حيــث شــعبه متعــدد
األقــوام واألديــان والطوائــف  ،وال بــد مــن
حكومــة يشــرك فيهــا ممثلــون مــن كل
مكونــات الشــعب  ،وهــذه الحكومــة تســمى
بحكومــة الرشاكــة الوطنيــة  ،وإذا كنــا ضــد
هــذه الرشاكــة ونــر عــى حكومــة املكــون
الواحــد كــا كان قبــل  ، 2003فنســميها
حكومــة املحاصصــة الطائفيــة البغيضــة
واملقيتــة !! .

ُفوجِ ْئ ُت !
هــذه العبــارة هــي األكــر شــيوعاً وانتشــاراً
يف العــراق هــذه األيــام تحديــداً ،يردّدهــا
والصغــر ،الحاكــم والــذي يف املعارضــة،
الكبــر ّ
الســيايس ،ح ّتــى لقــد رست
الســيايس وغــر ّ
ّ
اب والكُتل!.
عــدوى املصطلــح اىل زعــا ِء األحـز ِ
ملاذا ؟ ! .
الحقائق
قبــل اإلجابـ ِة ينبغــي ان ننتبــهَ اىل
ِ
امله ّمــة ال ّتالية .
أوالً  :بعض ُهــم يقولهــا لل ّتغطيــة عــى
تســويق مرشوعــ ِه ،فهــي حصــان
فشــل ِه يف
ِ
طــروادة التــي يهــرب عليهــا الفاشــلون .
ثانيـاً  :وآخــرون منهــم يقولونهــا لل ّتغطيــة
عــى مشــاركت ِه يف مــروع ٍمل يتي ّقــن بعــدُ مــا
اذا كان صحيح ـاً ام ســقيامً؟ فهــو ينتظــر ردود
الفعــل قبــل ان ُيشـهِر عــن موقفـ ِه الحقيقــي،
ـى آخــر.
فهــي بالــون اختبــار بالنســبة لــهُ مبعنـ ً
ثالثــاً  :ا ّمــا القســم الثّالــث ،فيقولونهــا
الســاحة وتحديــداً أنصارهُــم لحــن
إلشــغال ّ
يســتلم [البــاص] مــن هــذه الق ـ ّوة اإلقليم ّيــة
او تلــك الدّ وليــة .
الحــق مــع كثــرٍ
رابعــاً  :وقــد يكــون
ُّ
السياســية العراقيــة
م ّمــن يك ّررهــا ،فالســاحة ّ
متذب ِذبــة ،واملــزاج العراقــي غــر مســتقر،
والتد ّخــات الخارج ّيــة املتقاطعــة حــدّ ال ّتناقض
الســهولة ولذلــك
كثــرة ال ُيكــن قراءتهــا بهــذه ّ
تفاجــئ التطــورات ح ّتــى اللّبيــب التــي ترتكــهُ
حريانــاً .
ا ّما االسباب :
الــف  :فإِ ّمــا ألَنّــهُ يســتقي معلوماتــهُ مــن
مصــادر غــر دقيقــة ،ومــن املعلــوم والواضــح
فــانّ ال ُّرؤيــة والــرأي واملوقــف يتو ّقــف عــى
املعلومــة فهــي عــادة حجــر ال ّزاويــة فيهــا،
فــاذا كانــت غــر دقيقــة فســيأيت ال ّتحليــل
الــذي يســبق املوقــف غــر دقيــق وبالتــايل
ُيفاجــأُ املــر ُء بالواقــع الجديــد .
الصحيحــة
بــاء  :او انّــهُ يســتقي املعلومــة ّ
فسهــا عــى هــواه فهــو ال يفهمهــا
ولك ّنــهُ يُ ّ
كــا هــي وانّ ــا كــا تشــتهيها نَف َْســهُ او كــا
يتم ّنــى ويرغــب .
جيــم  :او انّــهُ يعــرف نَف َْســهُ جيــداً انّــهُ
ميتطــي حــا َر غــره ِ ،والــذي قــد يأمــر ُه
صاحبــهُ بال ّنــزول منــه متــى مــا يَشَ ــا ُء ؟ وكيــف
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مــا َيشَ ــا ُء؟ ولك ّنــهُ ،
مــع ذلــك ،يحــاول
ويحــاول ويحــاول
فقــد تنجــح إِحــدى
محاوالتــ ِه فيقــ ّرر
صاحــب الحــار
تســجيلهُ باســم ِه
فيعــود قائــداً بطــاً مغــواراً فاتحــاً !.
دال  :او انّــهُ يعتمــد عــى قنــا ٍة َوا ِحــدَ ٍة
فقــط يســتقي منهــا االخبــار ،فــا يســعى
لتوســيع قنواتــ ِه ،وهــو يف هــذه الحالــة يــرى
شــيئاً وقــد غابــت َع ْنــهُ اشــيا ًء .
اعتصموا)
الســادة النــواب (الذيــن َ
انّ حــال ّ
ال يبتعــد عــن واحــ ٍد او اكــر مــن هــذه
االســباب والحــاالت ،فباســتثناء نــ ّواب الت ّيــار
الصــدري ،فــانّ اآلخريــن يعرفــون حــق املعرفــة
ّ
انّــهُ ليــس هنــاك بينهــم وبــن زعيــم التيــار ا ّيــة
قرابــة سياس ـ ّية ال يف املنهــج وال يف األدوات وال
ـض ال ّنظــر
يف حركت ـ ِه االحتجاج ّيــة الحال ّيــة [بغـ ّ
ـح والخطــأ] ومــع ذلــك فانّهــم حاولــوا
عــن الصـ ّ
َركــوب املوجــة عــى اعتبــار انّهــا االعــى اليــوم
كل املوجــات التــي تتقــاذف
واألطــول مــن بــن ّ
الدّ ولــة ،يلتقطَهــا القــايص والــدّ اين ،ح ّتــى اذا
وصلهــم بيانــهُ اليــوم ِعــرَ وســائل ال ّتواصــل
االجتامعــي ،جــ ّن جنون ُهــم ُمعتربيــن الــذي
ـاب عــى ثــورة االصــاح !.
يحصــل هــو انقـ ٌ
هــم يعرفــون جيــداً أفضــل مــن غريهــم
اي تغيــرٍ وال
انّــهُ ليــس يف الخطــوة الجديــدة ّ
انقــاب وال هــم يح َزنــون ،ولك ّنهــم تصــ ّوروا
ٍ
فخــاب ظ ّنهــم وحاولــوا
فأخطــأوا وظ ّنــوا
َ
ففشَ ــلوا .
أفضــل ل ُهــم ان يتأكّــدوا يف املســتقبل
مــن موطــئ اقدا ِمهــم ،فاللّعبــة مكشــوف ٌة
َ
وصــدق َمــن قــال؛
واملحــاوالت فاشــل ٌة!
ُ
َر ِح َم الله آمرئ عرِف قد َر نَفْسه ِ!.
القصة
وانّ مــن اكــر مــا يُضحــكُ ال ّثــكاىل يف ّ
طلــق احدهُــم كذبــ ًة لل ّنــاس
هــو عندمــا ُي ُ
فيصدّ قهــا هــو وال يصدّ قهــا ســواه !.
وح ّقاً َ
قال أَم ُري املؤمنني عليه السالم :
َــل
ِــحَ ،و َمــ ْن َغف َ
ــب نَف َْســهُ َرب َ
{ َمــ ْن َح َاس َ
َ
ــر
َــرَ ،و َمــ ْن خ َ
َــاف أ ِمــنََ ،و َمــنِ ا ْع َت َ َ
َع ْن َهــا خ ِ َ
َ
ِ
َ
َ
ــم}.
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معاناة نساء العراق تحت ُحكم «داعش»
يف يناير/كانــون الثــاين وفرباير/شــباط  ،2016قابلــت
هيومــن رايتــس ووتــش  21امــرأة ُســنية مســلمة
عربيــة مــن منطقــة الحويجــة العراقيــة و 15امــرأة
وفتــاة مــن األقليــة اإليزيديــة  ،هربــن جميعــا مــن
مناطــق خاضعــة لســيطرة داعــش ،وأغلبهــن هربــن
يف أواخــر  ، 2015أمضــت العديــد مــن اإليزيديــات
– املختطفــات عــى يــد داعــش أواســط  – 2014أكــر
مــن ســنة يف األرس .وصفــن تحويلهــن قـرا إىل اإلســام
واســتخدامهن يف الــرق الجنــي وبيعهــن ورشاءهــن يف
أســواق العبيــد وتنقلهــن بــن مــا يصــل إىل  4عنــارص
مــن داعــش .وثقــت هيومــن رايتــس ووتــش االغتصــاب
املمنهــج للنســاء والفتيــات اإليزيديــات ألول مــرة يف
مطلــع . 2015
النســاء الســنيات اللــوايت قابلتهــن هيومــن رايتــس
ووتــش هربــن مــن مناطــق تخضــع لســيطرة داعــش،
منــذ يونيو/حزيــران  ،2014غــر ّيب محافظــة كركــوك،
ووفــدن عــى مناطــق تســيطر عليهــا قــوات حكومــة
إقليــم كردســتان  ،أفــادت جميــع النســاء والفتيــات
الســنة بالتعــرض لقيــود مشــددة عــى لباســهن وحريــة
التنقــل يف املناطــق الخاضعــة لداعــش .قلــن إنهــن مل
يُســمح لهــن مبغــادرة بيوتهــن إال وقــد ارتديــن النقــاب
الكامــل وبصحبــة أقــارب مقربــن مــن الرجــال  ،هــذه
القواعــد التــي نُفــذت بالــرب وفــرض الغرامــات
عــى األقــارب الرجــال أدت لعزلــة النســاء عــن الحيــاة
العائليــة واألصدقــاء والحيــاة العامــة .
تعــاين العائــات املقيمــة يف مناطــق داعــش أيضــا
وبشــكل مكثــف مــن ارتفــاع أســعار الطعــام والعجــز
النقــدي ،ال ســيام منــذ أوقفــت الحكومــة العراقيــة
إرســال رواتــب املوظفــن العموميــن إىل املناطــق
الخاضعــة لداعــش يف أواســط  ، 2015كــا تعيــش يف
خــوف مــن الغــارات الجويــة التــي يشــنها التحالــف
بقيــادة الواليــات املتحــدة والقــوات الحكوميــة
العراقيــة .مــن متــت مقابلتهــن قلــن إن نقــص الطعــام
والخــوف مــن الغــارات وانتهــاكات داعــش أدوا بهــن
إىل الفــرار .
أفــادت  11امــرأة وفتــاة متــت مقابلتهــن إىل تقييــد
حصولهــن عــى الرعايــة الصحيــة والتعليــم بســبب
سياســات داعــش التمييزيــة ،وتشــمل قواعــد متنــع
األطبــاء الذكــور مــن مالمســة أو رؤيــة املريضــات أو
االنفــراد بهــن  ،يف املناطــق الريفيــة ،منعــت داعــش
الفتيــات مــن ارتيــاد املــدارس .يقــوم مقاتلــو داعــش
وعنــارصه النســائية مــن «رشطــة اآلداب» بــرب وعض
ووخــز النســاء بعــي معدنيــة يف األماكــن العامــة ،مــا
يــؤدي لخوفهــن مــن التــاس الخدمــات التــي يحتجــن
إليهــا .
كــا أن الغــارات الجويــة عــى املنشــآت الصحيــة
والتعليميــة التــي تواجــد بهــا مقاتلــو داعــش أدت إىل
خــوف النســاء مــن اســتخدام هــذه املنشــآت .ذكــرت
النســاء قصــف مستشــفى الحويجــة يف ســبتمرب/أيلول
 ،2014مــن قبــل القــوات الحكوميــة العراقيــة بحســب
املصــادر اإلخباريــة ،وقصــف ســوق يف الحويجــة يف
يونيو/حزي ـران  2015مــن قبــل قــوات التحالــف .أدت
الغارتــان حســب التقاريــر إىل مقتــل عــدد كبــر مــن
املدنيــن ،مــع ســقوط آخريــن يف هجــات أخــرى أقــل
حجــا .
يقــول مســؤولو حكومــة إقليــم كردســتان إن مقاتــي
داعــش يف العـراق وســوريا مســتمرون يف احتجــاز نحــو
 1800امــرأة وفتــاة إيزيديــة مختطفــة  ،مل تتمكــن
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هيومــن رايتــس ووتــش مــن تأكيــد هــذه اإلحصــاءات،
لكــن ذكــرت األمــم املتحــدة مزاعــم – بنــاء عــى
تقديـرات مســؤولون إيزيديــون – بــأن هنــاك مــا يصــل
لـــ  3500شــخص كانــوا رهــن أرس داعــش حتــى أكتوبر/
ترشيــن األول  ، 2015تعــد الكثــر مــن االنتهــاكات
– ومنهــا التعذيــب واالســرقاق الجنــي واالحتجــاز
التعســفي – جرائــم حــرب إذا ارتكبــت يف ســياق ن ـزاع
مســلح ،أو جرائــم ضــد اإلنســانية إذا كانــت جــزءا مــن
سياســة داعــش أثنــاء هجــوم ممنهــج أو واســع النطــاق
عــى ســكان مدنيــن .
قــال مكتــب املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان يف
األمــم املتحــدة يف مــارس/آذار  2015إن داعــش رمبــا
ارتكبــت أعــال إبــادة جامعيــة ضــد اإليزيديــن .رغــم
أن العــراق ليــس طرفــا يف اتفاقيــة اإلبــادة الجامعيــة
لعــام  ،1948فأحــكام االتفاقيــة معــرف بهــا عــى
نطــاق واســع بصفتهــا تعكــس مبــادئ القانــون الــدويل
العــريف  ،تحظــر االتفاقيــة القتــل وغــره مــن األعــال
«املرتكبــة بقصــد التدمــر – الــكيل أو الجــزيئ – لجامعة
قوميــة أو إثنيــة أو عرقيــة أو دينيــة» .
االنتهــاكات ضــد النســاء والفتيــات اإليزيديــات التــي
وثقتهــا هيومــن رايتــس ووتــش – وتشــمل مامرســات
اختطــاف النســاء والفتيــات وتحويلهــن جربا إىل اإلســام
و/أو تزويجهــن جــرا لعنــارص داعــش – قــد متثــل
جــزءا مــن أعــال إبــادة جامعيــة ضــد اإليزيديــن
كــا أفــادت نســاء أن عنــارص داعــش أخــذوا أطفالهــن
منهــن ،وأســاؤوا بدنيــا إليهــم وأجربوهــم عــى الصــاة
أو أطلقــوا أســاء إســامية عليهــم .
مل ينضــم العــراق إىل املحكمــة الجنائيــة الدوليــة،
لكــن عليــه االنضــام إليهــا ليســمح الدعــاء املحكمــة
بالتحقيــق واملالحقــة يف الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائم
الحــرب وأعــال اإلبــادة الجامعيــة املرتكبــة يف العـراق
مــن طــرف أفــراد ينتمــون ألي مــن أطــراف النــزاع.
ميكــن للســلطات إعطــاء املحكمــة الواليــة عــى الجرائم
الخطــرة املرتكبــة يف العــراق منــذ دخــول املعاهــدة
املنشــئة للمحكمــة حيــز النفــاذ  ،يف  1يوليو/متــوز
 ، 2002للمحكمــة اختصــاص عــى الجرائــم الخطــرة
املرتكبــة مــن قبــل مواطنــن يف دولــة أو إقليــم مــن
أعضــاء املحكمــة .
تســتمر أعــداد قليلــة مــن النســاء والفتيــات
اإليزيديــات يف الف ـرار مــن داعــش ،حســب تقدي ـرات
مســؤولني يف حكومــة إقليــم كردســتان ومنظــات غــر
حكوميــة تســاعدهن  ،قابلــت هيومــن رايتــس ووتــش
 15امــرأة وفتــاة إيزيديــة ،بينهــن  7قضــن يف أرس
داعــش أكــر مــن ســنة ،و 4فــررن يف ديســمرب/كانون
األول  2015أو يناير/كانــون الثــاين  ، 2016قالــت
النســاء والفتيــات إن داعــش جلبتهــن وباعتهــن مـرارا،
مــع تعريضهــن لالغتصــاب مـرات عديــدة  ،أحيانــا تــم
حبســهن يف حجــرات أليــام ،مــع تعريضهــن لإلهانــة
ورضب أطفالهــن أو أخذهــم منهــن .
عــى الحكومــة العراقيــة وحكومــة إقليــم كردســتان
واملانحــن الدوليــن ضــان توفــر خدمــات الدعــم
املالمئــة ،وتشــمل الدعــم النفيس-االجتامعــي الشــامل
طويــل األجــل ملــن هربــن  ،تــم توفــر بعــض الخدمــات
للنســاء الحوامــل اللــوايت بــدأ حملهــن أثنــاء األرس،
لكــن ال تتوفــر خدمــات اإلجهــاض اآلمــن والقانــوين.
عــى برملــان الع ـراق وبرملــان إقليــم كردســتان تعديــل
القوانــن مبــا يســمح عــى األقــل باإلجهــاض اآلمــن
والقانــوين للنســاء والفتيــات اللــوايت تعرضــن للعنــف

الجنــي ومــن يرغــن يف إنهــاء حملهــن .
وفــرت حكومــة إقليــم كردســتان وهيئــات األمــم
املتحــدة واملنظــات غــر الحكوميــة جملــة مــن
خدمــات الصحــة النفســية وخدمــات نفســية-اجتامعية
لكــن لعــدم كفايــة الخدمــات  ،أو كــرة النفقــات عــى
بعــض العائــات اإليزيديــة  ،أو نظـرا لالضطـرار لقطــع
مســافات كبــرة  ،أو عــدم فهــم الدعــم النفــي-
اجتامعــي  ،أو اللتبــاس املشــاعر حــول الحصــول عــى
الدعــم والوصــم املرتبــط باالغتصــاب ورعايــة الصحــة
النفســية ،فــإن واحــدة فقــط مــن النســاء والفتيــات
اإليزيديــات اللــوايت تحدثــن إليهــن هيومــن رايتــس
ووتــش كانــت تتلقــى دعــم نفــي -اجتامعــي مســتدام
أو رعايــة للصحــة النفســية .
تقــدر هيومــن رايتــس ووتــش ترحيــب حكومــة
إقليــم كردســتان مبئــات اآلالف مــن العراقيــن النازحــن
مــن مناطــق أخــرى لإلقامــة تحــت حاميتهــا يف منطقــة
كردســتان  ،لكــن املامرســات مثــل إجبــار النازحــن قرسا
عــى اإلقامــة يف مخيــم تخــرق مبــادئ األمــم املتحــدة
اإلرشــادية بشــأن النازحــن داخليــا  ،التــي نصــت عــى
أن مواطنــي الدولــة لهــم حريــة التنقــل والحــق يف
العيــش حيثــا شــاؤوا وهــم محميــون مــن رضورة
«الحــر يف أو اقتصــار الحركــة عــى مخيــم» ،وكالــة
األمــم املتحــدة لالجئــن ،التــي تديــر مخيــم نــزراوه،
طلبــت مــن الســلطات الكرديــة إزالــة القيــود .قالــت
الوكالــة إن القيــود «مفروضــة بشــكل ال ينســجم مــع
أي اعتبــارات مرشوعــة ،ومنهــا تلــك املتصلــة باألمــن».
كتبــت هيومــن رايتــس ووتــش إىل حكومــة إقليــم
كردســتان يف  7مــارس/آذار  2016حــول هــذه املزاعــم
وغريهــا .ورد يف رد الحكومــة املبــديئ يف  26مــارس/آذار
 2016أنــه فيــا يخــص جبهــة كركــوك فهنــاك أســباب
أمنيــة« :بعــض قطاعــات املواطنــن املحليــن العــرب
الذيــن كانــت تقــع بيوتهــم وقراهــم عــى الجبهــة [أي
جبهــة النــزاع الداخــي] نُقلــوا مؤقتــا إىل مخيــات
تحميهــا قــوات البشــمركة  ،هــذه االحتياطــات تــم
اتخاذهــا لصالــح هــؤالء املواطنــن إذ تضمــن عــدم
تعــرض جامعــة داعــش اإلرهابيــة لهــم بالــرر».
قــدرت األمــم املتحــدة أن يف أغســطس/آب 2014
قتــل مقاتلــو داعــش واختطفــوا آالف الرجــال والنســاء
واألطفــال اإليزيديــن  ،عندمــا ســيطرت الجامعــة
عــى بلــدة ســنجار (شــنكال) والقــرى اإليزيديــة حــول
جبــل ســنجار ،عــى مســافة  120كــم غــرب املوصــل .يف
مقابــات مــع هيومــن رايتــس ووتــش وصفــت النســاء
والفتيــات كيــف فصلــت داعــش النســاء والفتيــات عــن
الرجــال ،ثــم قســمتهن حســب العمــر أو بنــاء عــى
الحالــة االجتامعيــة ،ثــم نقلتهــن إىل ســوريا ،أو إىل
مواقــع متعــددة  ،عــدة مــرات ،يف العــراق وســوريا،
مثــل ســجون أو مــدارس مســتخدمة كمراكــز احتجــاز
تــم االحتفــاظ بالنســاء وبيعهــن يف ســوق عبيــد بالرقــة
أعيــد بيــع بعــض النســاء كـــ «عبيــد» للجنــس و/أو
العمــل املنــزيل فيــا بــن أعضــاء داعــش .
االســرقاق محظــور مبوجــب «العهــد الــدويل الخــاص
بالحقــوق املدنيــة والسياســية» ،ومبوجــب «اتفاقيــة
االســرقاق» لعــام  ،1926ومواثيــق أخــرى يف القانــون
الــدويل لحقــوق اإلنســان .قــال حســن القــايض – الــذي
يــرأس مكتــب شــؤون االختطــاف مبكتــب رئيــس وزراء
حكومــة إقليــم كردســتان – إن نحــو  1000امــرأة وفتــاة
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هربــن مــن داعــش ،لكنــه يقــدر وجــود  1800امــرأة
وفتــاة أخريــات مــا زلــن يف أرس الجامعــة املســلحة .
أصــدرت داعــش بيانــات تقــر بــأرس نســاء وفتيــات
إيزيديــات «كغنائــم حــرب» وســعت لتربيــر العنــف
الجنــي .هــذه البيانــات أدلــة إضافيــة عــى مامرســة
شــائعة وممنهجــة تعــد مــن صميــم سياســات داعــش.
متثــل هــذه األعــال جرائــم حــرب ،ورمبــا كانــت جرائــم
ضــد اإلنســانية إبعــاد األطفــال عــن املجتمــع وتحويــل
مجموعــات كبــرة مــن األطفــال والنســاء جـرا لإلســام
قــد يــدل عــى أعــال إبــادة جامعيــة بحــق اإليزيديــن.
يف يناير/كانــون الثــاين قابلــت هيومــن رايتــس
ووتــش  15امــرأة وفتــاة إيزيــدة هربــن مــن داعــش،
 7منهــن يف الشــهور الســتة األخــرة  ،ويقمــن جميعــا
يف أو عــى مقربــة مــن مخيــات النازحــن شــال غــريب
محافظــة دهــوك التابعــة إلقليــم كردســتان .
وصفــت األس ـرات ألكــر مــن عــام االحتفــاظ بهــن
كجاريــات ،مــع إجبارهــن عــى أداء األعــال املنزليــة
وتعرضهــن مــرارا لالغتصــاب  ،أجــرن جميعــا عــى
االنتقــال مــن مــكان آلخــر عــدة مــرات ،وتعرضــن
للــرب واإلهانــة الشــفهية ،وتــم احتجازهــن يف
ظــروف شــاقة  ،تشــمل – يف  3وقائــع – الحبــس مــع
نســاء أخريــات يف حجـرات أليــام وأســابيع ،وإعطائهــن
القليــل مــن الطعــام  ،قــال بعضهــن إنهــن تــم بيعهــن
ورشائهــن عــدة مــرات  ،هنــاك  3نســاء كان لهــن
« ُم ّ
ــاك» مختلفــن ،وقــد اغتصبهــن أغلــب هــؤالء
املــاك قالــت نســاء لـــ هيومــن رايتــس ووتــش إنهــن
مل يعرفــن أنــه تــم بيعهــن حتــى قبــل نقلهــن بقليــل.
ذكــرت «منظمــة الصحــة العامليــة» رضورة تنفيــذ
أنشــطة الدعــم مــع إرشاك أصحــاب املشــكالت
النفســية مــن أف ـراد ومجتمعــات ،مــع تعزيــز املــوارد
القامئــة ،وأن تتوفــر للجميــع دون متييــز .
يعــد توفــر الرعايــة النفســية-االجتامعية للناجيــات
اإليزيديــات تحــد ضاغــط وهائــل يواجــه حكومــة
إقليــم كردســتان وهيئــات األمــم املتحــدة واملنظــات
اإلنســانية  ،قالــت منظمــة الصحــة العامليــة إن
الصحــة النفســية والدعــم النفيس-االجتامعــي مكونــان
رضوريــان يف تقديــم الرعايــة الشــاملة للناجيــات مــن
العنــف الجنــي .
يف حــن قبلــت أملانيــا املئــات مــن النســاء والفتيــات
اإليزيــدات األكــر معانــاة مــن الصدمــة  ،مبوجــب
اتفــاق بــن واليــة بادن-فورتيمــرغ األملانيــة وحكومــة
إقليــم كردســتان ،مــا زالــت مئــات الناجيــات يف
كردســتان العـراق وتعــاين الكثـرات مــن عــدة صدمــات
الربنامــج األملــاين الــذي كلــف  95مليــون يــورو يوفــر
للنســاء والفتيــات الســكن لعامــن قابلــة للتمديــد،
وقــد أوقــف قبــول املزيــد ،فلــم يعــد هــذا الخيــار
متاحــا للهاربــات مؤخـرا بحســب مســؤولني يعملــون يف
الربنامــج ،بعــض النســاء والفتيــات الهاربــات قبــل فــرة
مل يتمكــ ّن بدورهــن مــن االلتحــاق بالربنامــج ألنهــن
اضطــررن للبقــاء يف دهــوك ألســباب عائليــة كــا مل
يتمك ـ ّن مــن اســتصدار جــوازات ســفر بعــد فقدانهــن
أوراق الهويــة أثنــاء هجــات داعــش .
ذكــر  11عن ـرا مــن موفــري الخدمــات الحكوميــة
وغــر الحكوميــة الخاصــة برعايــة الصحــة النفســية
والدعــم النفيس-اجتامعــي لـــ هيومــن رايتــس
ووتــش إن اضطــراب مــا بعــد الصدمــة وغــره مــن
االضطرابــات النفســية األخــرى ،شــائعة يف أوســاط
النســاء اإليزيديــات الهاربــات وأن هنــاك حاجــة
ملحــة لتقديــم رعايــة طبيــة شــاملة طويلــة األجــل
ودعــم نفيس-اجتامعــي للمختطفــات والناجيــات مــن
االغتصــاب .قــال د .نـزار عصمــت طيــب املديــر العــام
للصحــة يف دهــوك ود .عدنــان أســعد طــه رئيــس
قســم الصحــة النفســية يف مستشــفى آزادي العــام إن
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احتياجــات الدعــم النفيس-اجتامعــي يف دهــوك يرجــح أن
تزيــد مــع محاولــة الوفــاء باالحتياجــات الرضوريــة مــن
قبيــل الطعــام واملــأوى للنســاء والفتيــات الهاربــات مــن
داعــش كــا مــن املتوقــع أن تســتمر النســاء والفتيــات
اإليزيديــات يف التوافــد ،حتــى ولــو بأعــداد أقــل مــن عــام
.2015
يف فرباير/شــباط  2015وجــدت هيومــن رايتــس ووتــش
أن الرعايــة الطبيــة والخدمــات النفســية-االجتامعية
وغريهــا مــن الخدمــات للناجيــات اإليزيــدات قــارصة
لحــد بعيــد ،بحلــول يناير/كانــون الثــاين  2016رصدنــا
تحســنا .هيــأت حكومــة إقليــم كردســتان مركـزا للناجيات
مجهــزا بطبيبــن نفســيني وعاملــن آخريــن بالرعايــة
الصحيــة ،مــع رصــد زيــادة يف خدمــات الدعــم النفــي-
االجتامعــي ال ســيام يف مخيــات النازحــن اإليزيديــن.
أغلــب املخيــات التــي تعيــش بهــا نســاء وفتيــات اآلن
يزورهــا طبيــب نفــي أو أخصائيــون اجتامعيــون وعــال
متطوعــن .دأبــت منظــات غــر حكوميــة عــى توفــر
بعــض خدمــات الدعــم النفيس-اجتامعــي واســتخدمت
أخصائيــن نفســيني يف بعــض مخيــات النازحــن بــدأت
الحكومــة وهيئــات اإلغاثــة يف إنشــاء نظــم إحالــة لضــان
أن النســاء والفتيــات الذيــن يعانــن مــن تبعــات الصدمــة
يف املخيــات ميكنهــن الحصــول عــى رعايــة الطــوارئ
س ـ ّهل ذلــك عــى ســبيل املثــال إحالــة نحــو  20امــرأة يف
مخيــات كربتــو إىل مستشــفى آزادي العــام بــن يونيــو/
حزيــران وأغســطس/آب ،بعــد أن هــددن باالنتحــار أو
حاولــن ذلــك .
لكــن هنــاك جملــة مــن املعوقــات املســتمرة يف منــع
النســاء والفتيــات مــن الحصــول عــى خدمــات أو تلقــي
العــاج املســتمر املطلــوب طبقــا لـــ د .طيــب فــإن مركــز
الناجيــات ســجل  668امــرأة وفتــاة هربــن مــن داعــش
لكــن عــددا قليــا منهــن ينتظمــن يف تلقــي العــاج باملركز،
وهــو مــن املواقــع القليلــة التــي ميكــن للنســاء والفتيــات
الحصــول فيهــا عــى مشــورة نفســية مجانيــة طويلــة
األجــل ،عــى انفــراد ،مــع أخصائيــن نفســيني مؤهلــن.
متــت مقابلــة عــدد مــن موفــري الخدمــات قالــوا إن
هنــاك قلــة مــن األخصائيــن النفســيني يف دهــوك ،ال ســيام
األخصائيــات املعنيــات بــاألذى الجنــي واحــدة فقــط
مــن النســاء والفتيــات اللــوايت حادثتهــن هيومــن رايتــس
ووتــش كانــت تتلقــى عالجــا مســتمرا ،رغــم أنهــن أفــدن
جميعــا مبعاناتهــن مــن مشــكالت مثــل األرق وتذكــر
لحظــات العنــف والقلــق واالكتئــاب .
قــال خــراء إن جــودة الرعايــة – ال ســيام الحصــول
عــى الدعــم النفيس-اجتامعــي طويــل األجــل أو العــاج
الجامعي/الفــردي – تختلــف مــن مخيــم آلخــر  ،النســاء
والفتيــات يف املخيــات األبعــد عــن دهــوك أو يف أماكــن
خــارج مخيــات يبــدو أن فرصهــن يف الرعايــة أقــل.
هنــاك نســاء وفتيــات كث ـرات قابلتهــن هيومــن رايتــس
ووتــش ذكــرن العــوز للنقــود أو لوســائل املواصــات أو
رعايــة األطفــال أو التزامــات أرسيــة أخــرى ،كأســباب
تحــول دون حصولهــن عــى املســاعدة كــا ذكــرت نســاء
وموفــرو خدمــات نــدرة ســعي موفــري الخدمــة لعــرض
الخدمــات ،والوصــم املحيــط مبشــكالت الصحــة النفســية
واالغتصــاب ،واالفتقــار للمعرفــة والفهــم ،كمعوقــات
تحــول دون تحصيــل الرعايــة .
النســاء والفتيــات اللــوايت أصبحــن حوامــل جــراء
االغتصــاب يف األرس مل يحصلــن عــى إجهــاض آمــن
وقانــوين  ،متــت تهيئــة بعــض املســاعدات – وتشــمل
املــأوى والتبنــي – للنســاء الحوامــل ومواليــد االغتصــاب
عــى الحكومــة العراقيــة تعديــل قانــون العقوبــات ،عــى
األقــل مبــا يســمح باإلجهــاض اآلمــن والقانــوين للنســاء
والفتيــات اللــوايت تعرضــن للعنــف الجنــي ويرغــن يف
إنهــاء حملهــن .
جميــع النســاء والفتيــات الـــ  21الســنة اللــوايت قابلتهن
هيومــن رايتــس ووتــش أفــدن بإجبارهــن عــى ارتــداء
النقــاب الــذي يغطــي الجســد كلــه ،والوجــه والــرأس ،مــع

غشــاء عــى عيونهــن وقفــازات وجــوارب ،كلــا خرجــن
مــن بيوتهــن جميــع املالبــس يجــب أن تكــون ســوداء
دون أي زينــة قــال بعضهــن إنهــن بســبب الغشــاء
عــى األعــن مل يتمكـ ّن مــن رؤيــة طريقهــن ،ويف بعــض
األحيــان تعــرن وســقطن قبــل ســيطرة داعــش عــى
تلــك املناطــق ،عــى حــد قولهــن ،كــن يرتديــن الحجــاب
الــذي يُظهــر وجوههــن ،مــع مالبــس ملونــة .
قالــت النســاء إنهــن كــن يخشــن التعــرض للــرب
يف حــال عــدم االمتثــال غالبــا ،كان األقــارب الذكــور
يعاقَبــون عنــد مخالفــة قواعــد امللبــس بـــ  30جلــدة
أو غرامــة  50إىل  100ألــف دينــار عراقــي ( 45إىل 90
دوالرا أمريكيــا) أو بالعقوبتــن معــا .
قالــت امــرأة عمرهــا  44عامــا مــن بلــدة ريــاض:
«اضطــر ج ـراين لدفــع نقــود ألنهــم خرجــوا للتنظيــف
أمــام بيتهــم دون النقــاب الكامــل» ،يف بعــض املناطــق،
ومنهــا الحويجــة ،شــاركت مقاتــات أجنبيــات تابعــات
لداعــش يف أعــال «الحســبة» – وهــي رشطــة اآلداب
– فأرشفــن عــى لبــاس النســاء باالســتعانة بعــي
معدنيــة ،كــن يقمــن أحيانــا بوخــز النســاء أو صفعهــن
أو حتــى عضّ هــن جـراء مخالفــة قواعــد امللبــس ،قالــت
امــرأة إن عنــارص نســائية مــن الرشطــة ألقــت ميــاه
مجــاري عــى أوجــه جاراتهــا ألنهــن كــن يجلســن أمــام
بيوتهــن دون تغطيــة وجوههــن .
قالــت النســاء إنهــن مل ُيســمح لهــن بالتنقــل خــارج
البيــت دون رفقــة ويل أمــر ذكــر – وهــو رجــل مــن
أقــرب األقــارب – حتــى يف الزيــارات العائليــة القريبــة
مــن البيــت .
حــدت هــذه القيــود كث ـرا مــن قــدرة النســاء عــى
املشــاركة يف املجتمــع ،قالــت العديــدات إن قبل ســيطرة
داعــش كــن يخرجــن مــن البيــت كل يــوم لزيــارة
األقــارب أو للتســوق ،لكــن بعــد وصــول داعــش أصبحن
يخرجــن مــرة يف الشــهر أو أقلــن تحدثــت هيومــن
رايتــس ووتــش إىل امرأتــن غادرتــا املوصــل وأخريَــن
غادرتــا الرمــادي ،التــي كانــت تحــت ســيطرة داعــش
حينهــا .وصفــن جميعــا قواعــد وعقوبــات مشــابهة
تخــص امللبــس ،الســيدتان اللتــان غادرتــا املوصــل
قالتــا إن عنــارص الحســبة قطعــن أصابــع نســاء بــأداة
معدنيــة جــراء مخالفــات صغــرة .
كــا أن تحــرش مقاتــي داعــش بالنســاء عــى
الحواجــز األمنيــة ص ّعــب مــن خروجهــن اللتــاس
الرعايــة الطبيــة ،قالــت عــدة نســاء إن عنــارص الحســبة
النســائية كــن يراقــن ملبــس النســاء وســلوكهن يف
العيــادات واملستشــفيات ،قالــت امــرأة عمرهــا 50
عامــا مــن الرشقــاط « :رضبــوا قريبتــي ألنهــا كانــت
ترضــع وليدهــا يف مستشــفى الحويجــة ،النــاس يخشــون
جــدا الذهــاب» ،قالــت امــرأة أخــرى إن امــرأة مــن
الحســبة قرصتهــا مــن ذراعهــا ألنهــا كشــفت عينيهــا يف
عيــادة طبيــة .
أحيانــا مــا كانــت العائــات متنــع أبناءهــا مــن
الذهــاب للمــدارس ،ذلــك بســبب نقــص املعلمــن،
وقــد فــر بعضهــم قبــل هجــات داعــش ،أو ألن
داعــش غــرت املقــرر الــدرايس ،فأصبــح مقت ـرا عــى
دراســة القــرآن وتقنيــات القتــال وتعليــات عــن كيفيــة
صناعــة املتفجـرات ،عــى حــد قــول النســاء والفتيــات.
هنــاك فتــاة عمرهــا  16عامــا مــن الحويجــة وصفــت
التعليــم املتوفــر بأنــه «غســيل أدمغــة» ،قالــت نســاء
متــت مقابلتهــن إن املــدارس أغلقــت أبوابهــا بســبب
نقــص املعلمــن أو ألن اآلبــاء كانــوا يخشــون الغــارات
الجويــة ،قيــود داعــش عــى النســاء أدت إىل معوقــات
نالــت مــن الفتيــات تحديــدا ،يف قــرى كبيبــة ومزيريــة
وحبابــذة ،منعــت داعــش الفتيــات مــن ارتيــاد
املــدارس ،فيــا ســمحت للصبيــة بذلــك ،عــى حــد
قــول أقــارب لألطفــال ،يف عطشــانة ســمحت داعــش
للفتيــات بارتيــاد املــدارس ،لكــن أُمــرت الفتيــات فــوق
 12عامــا بارتــداء النقــاب ،ويف املهوريــة ُســمح للصبيــة
دون الفتيــات بالخــروج مــن القريــة الرتيــاد املدرســة
الثانويــة.
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واملســطاح هــو مســاحة مــن االرض تــرك فارغــة لتجميــع ( اللــن)
املصنــوع مــن الطــن قبــل ان يدخــل اىل الفــرن النــاري ليصبــح طابوقــا،
والفكــرة مــن وضــع اللــن يف املســطاح لترضبــه الشــمس ويصبــح
جافــا ،ودامئــا تكــون هــذه املســاحة قريبــة مــن املعمــل للســهولة
يف ادخــال اللــن عــن طريــق العربــات التــي تجرهــا الحمــر  ،وبيــت
اعبيــد جــاؤوا مــن مــكان بعيــد ليعملــوا عــاال يف املعمــل  ،ولكنهــم
تقاســموا ارض املســطاح وصــارت لهــم جلبــة وكل واحــد منهــم اعتــدى
عــى اآلخــر وتناهشــوا وجــرت دماؤهــم ليكتشــفوا يف الصبــاح ان هــذه
االرض التصلــح للســكنى فهــي مســطاح املعمــل  ،فصــاروا مثــا بــن
النــاس  :مثــل بيــت اعبيــد تعاركــوا عــى املســطاح ،ونحــن اآلن نتعــارك
عــى شــعارات رددهــا املتظاهــرون ضــد اي ـران  ،فصــارت ســبة عليهــم،
ورضبــوا قســا مــن النــواب فصــارت ســبة اخــرى ،وكــروا بعــض االثــاث،
فصــارت ســبة ثالثــة ،واالمــر االكــر اهميــة مــن هــذه االمــور والتــي مل
يفكــر بهــا احــد ،ان قطــرة دم واحــدة مل تــرق يف هــذه التظاهـرات وهــذا
االمــر يحســب للشــعب الســلمي واملتحــر الــذي اندفــع بــاآلالف ومل
يخلــف جريحــا او قتيــا واحــدا  ،النريــد ان نكــون مثــل بيــت اعبيــد
نتعــارك عــى شــعارات رددهــا املتظاهــرون ،وقســم مــن النــواب يطالــب
باالعتــذار عــا بــدر مــن املتظاهريــن ،وهــذا امــر معيــب جــدا ،فالشــعب
اليعتــذر ابــدا ،عليكــم ان تعتــذروا انتــم عــن ســنني الخــراب التــي
الحقتموهــا بالعـراق  ،وعليكــم ان تدعــوا الشــعب يعــر عــن رأيــه بــكل
حريــة مادامــت تظاهراتــه ســلمية حــد انــه اخــرج النــواب واوصلهــم اىل
مأمنهــم ماعــدا بعــض املخالفــات هنــا وهنــاك وهــذه لحجمهــا الصغــر
نســتطيع تجاوزهــا والنشــر للشــعب انــه اخطــأ او اعتــدى  ،لكــن املمــض
يف العمليــة ان جميــع القــوى استســلمت مــادام الشــعب يف الخ ـراء،
لكــن مبجــرد ان غادرهــا صــارت الترصيحــات متــأ الفضائيــات وعــاد
البعــض اىل التشــهري واتخــذ موقفــا مناوئــا للشــعب ،وهــذا مافعلــه بعــض
املثقفــن املفتونــن باملحاصصــة  ،كلنــا نعــرف ان ايــران جــارة مســلمة
وهــي وقفــت يف بعــض املحــن اىل جانــب الشــعب العراقــي ،وكذلــك
نعــرف انهــا حاربــت العـراق لثــاين ســنوات  ،فــا الضــر اذا اردنــا تنقيــة
اجــواء بالدنــا  ،ورددنــا اننــا النريــد احــدا يتدخــل بالع ـراق ،وخصوصــا
برســم سياســته الداخليــة  ،وهــذا االمــر ينطبــق عــى الجميــع عــى ايـران
والســعودية وقطــر واالمــارات وامــركا ايضــا ،يكفينــا تبعيــة ولننظــر اىل
التبعيــة اىل ايــن اوصلتنــا  ،صــار االختــاف يف البيــت الواحــد ناهيــك
عــن الطائفــة واملذهــب والقوميــة والديــن ،لتكــن اي ـران بــره ،ولتكــن
امــركا بــره ،ولتكــن الســعودية وتركيــا بــره ،الشــعب اليخطــىء ابــدا ،
ومل يســتطع احــد ال يف التاريــخ املعــارص وال التاريــخ القديــم ان يجــر
الشــعب عــى االعتــذار ،لــن يعتــذر الشــعب اليــة كتلــة وال الي حــزب،
بــل عليهــم هــم ان يعتــذروا عــا اقرتفــت ايديهــم مــن تدمــر وقتــل
ليختمــوا االمــر بالجــوع والفاقــة بعــد ان تراجعــت اســعار النفــط ،
الجميــع بــره بــره  ،وبغــداد تبقــى حــره  ،هــذا هــو خصــم الــكالم ،وعــى
املعرتضــن ان يرضبــوا رؤوســهم باقــرب صبــة كونكريتيــة يف املنطقــة
الخ ـراء ،كل مايقــول الجيــاع صحيــح والميكــن االع ـراض عليــه  ،النهــم
يتكلمــون ببطــون خاويــة وعواطــف ملتهبــة ،امــا املتخومــون مــن النواب
والسياســيني فهــؤالء عليهــم ان يراجعــوا انفســهم  ،ويالحظــوا مــاذا فعلــوا
بالعـراق خــال  13ســنة فقــط  ،كأن هــذا البلــد قــد دخــل حربــا كونيــة،
فتــاىش فيــه كل يشء والســبب ان بيــت اعبيــد تعاركــوا عــى املســطاح .

الفــوىض الخالقــة مصطلــح أمريــي ظهــر حديثــا  ،هدفــه تأجيــج
الرصاعــات العرقيــة والطائفيــة يف البلــدان التــي تســر بعكــس الهــوى
األمريــي ،تــارة بدعــوى نــر الدميقراطيــة  ،وتــارة أخــرى بالدفــاع عــن
حقــوق اإلنســان املغتصبــة ! بعــد أن يعــم الدمــار وتنتــر الفــوىض
يتدخــل األمريــكان  ،وقــد يتوســل بهــم مســئويل تلــك الــدول  ،لضبــط
تلــك األحــداث  ،يتدخــل املنفــذون املنقــذون لغــرض تســكينها ،بتحريكها
ميينــا وشــاال  ،لــي تتــاىش مــع مــا يطمحــون إليــه ،وهــم بذلــك
يتحكمــون بإعصــار هــادر بعيــد عــن بلدهــم بــآالف الكيلــو م ـرات ،
ويوجهونــه حيــث تشــاء أرادتهــم ،لتخريــب تلــك البلــدان وإركاعهــا،
اليــوم وبعــد خطــاب مقتــدى الصــدر  ،حصــل هجــوم ملجاميــع مــن
املتظاهريــن« ،تحفهــم نشــوة االنتصــار» عــى الربملــان العراقــي وكأنــه
عاصمــة «داعــش» ،واالعتــداء عــى نــواب بعينهــم  ،وأخــذ آخريــن
باألحضــان ،وتكســر املمتلــكات العامــة ،هــذا الحــدث املشــن ســواء أكان
مخططــا لــه  ،أم مل يكــن  ،هــو تثبيــت للمحاصصــة الحزبيــة القــذرة،
والتســليم بالعجــز التــام عــن التنافــس مــع اآلخريــن بــاألدوات الســلمية،
واســتخدام الفــوىض والعنــف بــدال عنهــا ،مل يكــن غريبــا أن يكــون هنــاك
هجــوم كبــر لداعــش بالتزامــن مــع اقتحــام الربملــان  ،فداعــش تســتغل
هــذه األزمــات بشــكل ذيك  ،وتحــاول مــن خاللهــا الحصــول عــى نــر
ولــو إعالمــي ،يتزامــن معــه رغبــات املتظاهريــن وقائدهــم  ،بالحصــول
عــى نــر معنــوي يجعلــه متســيدا للشــارع العراقــي ولــو لفــرة انيــة
حادثــة اليــوم تذكرنــا بقصــة مــن املــوروث الشــعبي تقــول :بــأن ثعلبــا
قُطــع ذيلــه بســبب ارتكابــه جرميــة الرسقــة ،فأضحــت النــاس تســميه
بالثعلــب األبــر ،مــا جعلــه يفكــر بالتخلــص مــن هــذا العــار بطريقــة
ذكيــة ،فجمــع الثعالــب مــن كل حــدب وصــوب عــى وليمــة  ،وملــا بــدءوا
بــاألكل  ،ربــط ذيولهــم ،وصــاح بهــم «أن أهربــوا لقــد جاءتكــم الســباع»،
وعندهــا تقطعــت ذيولهــم جميعــا ،وضــاع األبــر بــن البــران ،خلــط
األوراق بهــذه الطريقــة وقبــول اســتقالة الفاســد بــكل اح ـرام ،وإقالــة
الوزيــر الناجــح ،وتوهيــم الجامهــر بإصــاح تتلبســه الفــوىض حســب
طريقــة الشــلع قلــع  ،يضمــر بداخلــة دوافــع سياســية هدفهــا الهــروب
إىل األمــام وعــدم الرجــوع إىل الــوراء  ،لغــرض كشــف الوزيــر الفاســد
مــن غــره  ،فرهــود  -ســحل -تخريب-التأهــب للمصــارف -إرعــاب
الشارع-رســائل للمنافســن السياســيني  ،كلهــا أمــور ُق ـرِأت اليــوم بعــن
املتظاهريــن « ،وإن مل يتحقــق بعضهــا»  ،وهــم يحتلــون مقــر رشعيــة
بلدهــم ويســقطونها بــإذالل مهــن  ،فــكل مــن اتفــق معهــم وأيدهــم،
يريــد إصالحــاً  ،لكــن بواســطة جديــدة  ،تســمى اإلصــاح بطريقــة
الفــوىض !...
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من قتل انجلينا جويل  ..فقدان شهية ام فقدان انسانية ؟ !
مل تنجــب هوليــود فنانــة ك ّرســت حياتهــا
لخدمــة االنســانية  ،ورصفــت اموالهــا عــى
الفقــراء ورعايــة اطفــال ضحايــا النزاعــات
والكــوارث مثــل انجلينــا جــويل  ..بــل انــك لــن
تجــد امــرأة مثلهــا يف العــامل قدمــت نشــاطا
خرييــا كالــذي قدمتــه هــذه الفنانــة الجميلــة
االنيقــة الرقيقــة املوهوبــة فنــا وحنانــا وعاطفة
وخلقا،بــل قــل عنهــا انهــا امــراة اســتثنائية
بــكل املقاييــس  ..ولــك ان تتذكــر كيــف
بكــت يــوم زارت اطفــال النازحــن يف العـراق..
وتربعــت لهــم وهــي املــرأة األجنبيــة فيــا
السياســيون العراقيــون مــا اهتــزت شــواربهم
خجال،بــل انهــم رسقــوا ماليــن الــدوالرات مــن
املخصصــة للنازحــن  ..حتــى تلــك التــي يتــرع
بهــا العــامل لهــم ! .
ومــع ان عمرهــا ( )41ســنة،وأم لثالثــة
اطفــال وثالثــة آخريــن تبنتهــم (بينهــم الطفــل
الســوري  ..مــوىس) ومثلــت يف اكــر مــن( )38
فلــا ســينامئيا  ،فــان مــا قدمتــه مــن خدمــات
لآلنســانية ال ميكــن لغريهــا ان تقدمــه مــا مل
تكــن او يكــن مثلهــا يســكنهام حــب بــا حدود
ملــن تقســو عليهــم النزاعــات والحــروب التــي
يشــعلها ارشار السياســة  ..نــرب لكــم مثــا
عليهــا .
يف  2003أسســت أنجلينــا مؤسســة
«مادوكــس – جــويل – بيــت» الخرييــة اســمتها
عــى اســم الطفــل الكمبــودي الــذي تبنتــه
(مادوكــس) لتحســن الحيــاة يف كمبوديــا،
ورصفــت عليهــا هــي وزوجهــا (بــراد بيــت)
ماليــن الــدوالرات.ويف عــام  ، 2010أسســت
جــويل مدرســة لتعليم الفتيــات يف أفغانســتان،
مكونــة مــن مثانيــة فصــول  ،وقامــت بتعليــم
 800طالبــة أفغانيــة عــى مــدار فرتتــن
دراســيتني يوم ًيــا .ويف  2010ايضــا ،كانــت
أنجلينــا جــويل وزوجهــا النجــم الهوليــودي
بــراد بيــت يف ُمقدمــة املتحركــن لتضميــد
جــروح املترضريــن مــن الزلــزال الــذي رضب
«هاييتي»..وتربعــت لهــم مبليــون دوالر ،
وبعــد وفــاة والدتهــا مبــرض الرسطــان قامــت
انجلينــا هــي وشــقيقها بتـ ُرع غــر ُمعلــن عــن
قيمتــه ملؤسســة عالجيــة انســانية .
الهــم األكــر الــذي شــغل انجلينــا
غــر ان
ّ
هــو مناطــق النزاعــات التــي يكــون االطفــال
ضحاياهــا  ،اذ كانــت تقصدهــا بزيــارات
خرييــة لتفقــد احوالهــم املعيشــية وتشــارك
يف مؤسســات داعمــة لالطفــال ليعهــد لهــا
مبنصــب الرئيــس املشــارك ملبــادرة دعــم
األطفــال مبناطــق النــزاع عــن طريــق توفــر
ُســبل التعليــم لهــم حيثــا كانــت يف ارجــاء
العــامل  ..بينهــا ســوريا والعــراق وافغانســتان
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التــي منهــا ارســلت خطــاب وداع لزوجهــا
(ب ـراد بيــت) لعلمهــا بأنهــا مســتهدفة  ..وقــد
حالفهــا الحــظ ألن مقــر األمــم املتحــدة الــذي
كانــت تقيــم بــه يف افغانســتان جــرى تفجــره
بعــد عودتهــا منــه بأســبوعني ! .
وحــدث ان اصيبــت انجلينــا بفقدان الشــهية
العصبــي  ،ونقلــت االخبــار عنهــا ان وزنهــا
انخفــض بشــكل حــاد ليصــل اىل  35كغــم ،
وألن هــذا املــرض يدخــل ضمــن اهتامماتنــا،
عليــه ينبغــي ان نتحــدث عنــه علميــا .
يصنــف فقــدان الشــهية العصبــي
( )Anorexia Nervosaضمــن اضطرابــات
األكل (  ، )Eating disordersويعنــي
امتنــاع املصــاب بــه عــن تنــاول الطعــام
وفشــل محــاوالت النصــح واالرشــاد والتحذيــر
واالجبــار  ،واســتمراره عــى هــذا االمتنــاع
برغــم مــا يصيبــه مــن هــزال يف الجســم
وادراكــه بــأن نهايتــه قــد تكــون املــوت .
والشــائع عــن هــذا االضطـراب انــه يصيــب
املراهقــات اللــوايت يخشــن مــن الســمنة
ويعتــرن (النحافــة ) هــي مقيــاس الجــال،
فيعمــدن اىل اتبــاع نظــام غذايئ(ريجيــم)
قــاس ،فضــا عــن تنــاول حبــوب متنــع الشــهية
وتقلــل االحســاس بالجــوع ووســائل اخــرى
تــؤدي اىل انخفــاض شــديد يف الــوزن وتشــر
االحصــاءات اىل ان  %90مــن املصابــن بــه هــم
مــن النســاء  ،وان نســبة الوفيــات فيــه تصــل
اىل  %10مــن الحــاالت املزمنــة التــي تصــل
فيهــا العظــام اىل درجــة الهشاشــة .
وتتعــدد اســباب هــذا االضطــراب،
اذ يــرى علــاء البايولوجيــا ان الســبب
يعــود اىل اختــال يف وظائــف النواقــل
العصبية،وتحديدا:الســروتونني والدوبامــن
واالدرنالــن التــي تنظــم مســتوى الشــهية
للطعام،فضــا عــن اختــال وظائــف الغــدة
الدرقيــة والهرمونــات بشــكل عام.فيــا
يــرى علــاء االجتــاع ان (مــودة) العــر
هــي النحافــة وان الرجــال مييلــون اىل املــرأة
النحيفة،فضــا عــن انهــا مرغوبــة يف وظائــف
مميــزة مثــل عارضــات األزيــاء واملضيفــات .

أ .د .قاسم حسني صالح

حالــة انجلينــا جــويل
اننــي اســتبعد يف
حالتهــا العوامــل
البيولوجيــة  ،ألنــه
لــو كانــت مصابــة
بهــا لظهــرت عليهــا يف
مرحلــة املراهقــة او
بدايــة الشــباب  ،فضــا
عــن أن التحليــل الطبــي مل يــر اىل ذلك.كــا
ان العوامــل االجتامعيــة والنفســية مســتبعدة
ايضا،ذلــك ان انجلينــا كانــت محبوبــة اجتامعيا
يف شــكلها وجســمها ووزنهــا ومل تتعــرض اىل
نقــد يضطرهــا اىل اعتــاد وســائل حميــة قــد
تدمــن عليهــا  ،ومل تكــن والدتهــا مــن النــوع
املتســلط العــدواين  ،بــل ان رصاعهــا القــايس
مــع الرسطــان زادهــا تعاطفــا مــع امهــا  ،وانهــا
لحبهــا لهــا ســاهمت يف التــرع ملؤسســات
خرييــة تعنــى باالمهــات املصابــات بالرسطــان .
وعليــه فأننــي أرى ان الســبب الرئيــس
الــذي (قتــل) انجلينــا جــويل هــو رصاع نفــي
بــن متضاديــن متطرفــن يف التناقــض هــا :
فقــدان السياســيني لالنســانية يف بلــدان الـراع
الدينــي واالثنــي واملذهبــي ومــا نجــم عنهــا
مــن مــآيس مــن جهــة  ،وانســانيتها املفعمــة
بالطيبــة ورهافــة احساســها التــي مل تطــق
رؤيــة بشــاعة وفضاعــة وشــناعة مــا ارتكبــه
هــؤالء السياســيني بحــق ابريــاء دمــرت بيوتهم
وصــاروا بــن مقتولــن ومرشديــن ونازحــن
والجئــن مــن جهــة اخــرى  ،وألنهــا وجــدت ان
مــا تربعــت بــه مــن مــال ومــا شــاركت بــه مــن
اعــال خرييــة مل تحقــق هدفهــا يف انهــاء بــؤس
ضحايــا نزاعــات همجيــة  ..وانهــا اضعــف مــن
مواجهــة قــوى الــر يف عــامل السياســة  ،فقــد
تطــور رصاعهــا النفــي اىل مرحلــة الشــعور
بالخيبــة  ،ليدفعهــا يأســها مــن اصــاح الحــال
اىل ان تنتحــر بــان تحــرم نفســها مــن الــذي
حــرم منــه األطفــال  ..باالمتنــاع عــن الطعــام
لتحقــق بذلــك هدفــن  :لرتيــح نفســها مــن
عــذاب مل تعــد تطيقــه انســانيتها ،ولتديــن
مبوتهــا اعــداء االنســانية مــن غــاظ القلــوب
ومتبلــدي االحســاس الذيــن يهمهم ان يعيشــوا
برفاهيــة عــى حســاب معانــاة النــاس حتــى
لــو كانــوا هــم الســبب يف بؤســهم وعذاباتهــم .

ولعلــاء النفــس رأي يبــدو غريبــا،اذ انهــم
يــرون ان املصابــة باضط ـراب فقــدان الشــهية
العصبــي هــي الفتــاة التــي تعــاين مــن عــدم
القــدرة عــى االســتقالل عــن األم بشــكل ايتهــا االمنــوذج االنســاين الراقــي  ..انجلينــا
خــاص ،وتلــك التــي تتملكهــا رغبــة الشــعورية جــويل  ..كــم نحــن محتاجــن ولــو قطــرات
لتدمــر جســدها املســكون بآثــار أم متســلطة مــن انســانيتك نحقــن بهــا مــن اصبحــت امــور
عدوانيــة .
الدنيــا بايديهــم وهــم يف كنــز الــروة وتعذيــب
نعــود االن لنطبــق هــذه االســباب عــى النــاس مســتمرون ! .
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ُمالحظات حول إقتحام الربملان

No.46 May. 2016
أمني يونس

ـرزت نتائجهــا عــن وصــول  328نائبـاً إىل مجلــس النــواب  ،ويف 2016/4/30
ـرت اإلنتخابــات الربملانيــة العراقيــة األخــرة  ،والتــي أفـ ْ
يف  ، 2014/4/30جـ ْ
قا َم املُتظاهرون الذين َعربوا البوابات األمنية للمنطقة الخرضاء  ،بإقتحام مبنى مجلس النواب  ،وبقوا في ِه ل ِعدة ساعات .
أدناه بعض املُالحظات العا ّمة :
* مل تكُــن والدة الحكومــة  ،بعــد اإلنتخابــات  ،ســهلة وال طبيعيــة وال َسلِســة  ،فبعــد خمســة أش ـ ُه ٍر طويلــة مــن الشَ ــد وال َجــذب  ،والرصاعــات
ـم تكليــف « حيــدر العبــادي « بتشــكيل الحكومــة الجديــدة  ،وإســتبعاد امل ُ ّرشــح األقــوى « نــوري املالــي « الــذي
والتنا ُفــس والتدخــات األقليميــة  ،تَـ َ
ـت إنتكاســات خطــرة يف عهــده  ،مــن قبيــل جرميــة ســبايكر وإحتــال داعــش للموصــل واألنبــار وصــاح الديــن وإنهيــار القطعــات العســكرية يف
حدثـ ْ
تلك ِ
املناطق .
شيف  ،وهــو نائــب رئيــس الجمهوريــة  ،مــع
* بــدالً مــن تقديــم املالــي  ،لل ُمحاكمــة جـراء مــا حــدث تحــت ُحكمــه  ،فلقــد تَــم إرضــاءه مبنصــب َ َ
النائِ َبني اآل َخ َرين  ،أسامة ال ُنجيفي وأياد عالوي  ،اللذان يتحمالن أيضاً ُ ،جزءاً مهامً من اإلنكسارات من  2010لغاية . 2014
حاصصــة املقيتــة  ،الــذي قــا َم عليـ ِه العـراق
ـكلت يف  ، 2014/9/9أي بعــد إحتــال داعــش للموصــل وســنجار وســهل نينــوى  ،كانـ ْ
* الحكومــة التــي تشـ ْ
ـت إمتــداداً لنهــج امل ُ َ
وكانت أيضاً إستمراراً يف الغوص يف ُمستنقع الفساد الشنيع  ،الذي أغ َر َق البالد من أقصاها إىل أقصاها .
ْ
الجديد بعد . 2003
* ألنَ حيــدر العبــادي  ،بقــى أحــد قياديــي حــزب الدعــوة  ،حــزب الدعــوة الــذي مــا زال يقــوده نــوري املالــي  ،فأنــهُ أي العبــادي  ،مل يســتطع القيــام بأيــة إصالحــات
والشطــة
املحاصصــة الطائفيــة  /القوميــة  /الحزبيــة  ،ومل ين َجــح يف ال َحــد مــن الفســاد  ،ومل يفلَــح يف إيقــاف التدهــور يف الجيــش ُ
جديــة  ،ومل يُ ّو َفــق يف التخلُــص مــن تبعــات
َ
		
َشل عىل كافة األصعدة .
وال إسرتجاع ما إحتل ْته داعش  ،وال يف تحسني الوضع اإلقتصادي  .أي أنهُ ف َ
ـت شــعارات  :بإســم ال ِديــن باكونــا ال َحرا ِميــة  .والتــي ت َّصدَ رهــا املســتقلون/
ـت يف بغــداد واملحافظــات  ،منــذ عــدة منتصــف  ، 2015والتــي رفعـ ْ
* املُظاهـرات التــي خرجـ ْ
الســلطة الفاســدة ِب ـكُل أقســامها  .فبــادَر التيــار الصــدري  ،بــإرشاك جامهــر ِه يف التظاه ـرات  ،و ّجـ َـر عمليــة املُطالَبــة بالتغيــر واإلصالحــات الجذريــة ،
املدنيــون  ..أر َعبـ ْ
ـت ُ
لحسابه الخاص .
* كُل ما ُذ ِك َر أعاله  ،كان َْت ُمقدمات ملا جرى يف صبيحة . 2016/4/30
ـت القــوى األمنيــة  ،تقمــع املظاهـرات الســلمية يف بغــداد واملحافظــات الجنوبيــة  ،التــي يقــوم بهــا املســتقلون واملدنيــون ( الذيــن يهتفــون ضــد اإلســام
لكــن  :ملــاذا كانـ ْ
الســيايس الفاســد ويرفعــون شــعارات طبقيــة ضــد تحكُــم الفاســدين الجشــعني )  ،وتعتــدي  ،أي القــوى األمنيــة  ،عــى ال ُنشــطاء وتعتقــل وتُعــذب العديــد منهــم  ،بــل أن قسـاً
ـهلت ] تلــك القــوى األمنيــة  ،إجتيــاز متظاهــري التيــار الصــدري  ،لبوابــات املنطقــة الخـراء الحصينــة ؟  ..و ُهــل يُع َقــل أن يجــري ذلــك
منهــم ُم ّغ َيــب لحــد اآلن  ..بينــا [ ّسـ ْ
بدون أن ( تغمض السفارة األمريكية املتواجدة عىل مرمى َح َجر ،عينيها ) ؟ .
فالســلطة
* الــذي جــرى  ،هــو تحقــر لِــا تَ َبقــى ِم ـ ْن هَيب ـ ٍة قليلــة للدولــة العراقيــة  ،فمجلــس النــواب ( عــى ّعالتــه ) هــو آخــر الرمــوز القانونيــة والرســمية للدولــة ُ .
التنفيذيــة  ،ضعيفــة إذا مل نَ ُقــل ّميِتــة  ،إذ ان الجيــش ُمنكَـ ِ
ـر و ُم ّه َمــش وعديــم املعنويــات  ،والحشــد الشــعبي الطائفــي و ُملحقاتــه  ،يفــرض ســطوته عــى األرض  .والحكومــة
مشلولة متاماً  ،ورئاسة الجمهورية ُم ّج َرد إسم .
وأصبحت أداة بيد املتسلطون عىل ال ُحكم  ،لتنفيذ مآربهم الشخصية والحزبية الضيقة .
ْ
السلطة القضائية  ،بعيدة جداً عن اإلستقاللية ،
ُ
أن ما جرى يف  ، 2016/4/30هو إعالن رسمي  ،ملوت النظام الفاسد  ،الذي إستمر من  2003/4/9ولغاية اليوم .
* مــن املفارقــات املُحبِطــة  :ان نهايــة عهــد حكومــات مــا بعــد اإلحتــال األمريــي  ..حكومــات املحاصصــة الســخيفة والنهــب امل ُ ّنظَــم ملــوارد الدَ ولــة ِ ،م ـ ْن ِق َبــل طبقــة
ِ
املفاصــل  ...اليعنــي  ،بــزوغ ُحكـ ٍـم رشــيد وظهــور طبقــة
فاســدة مــن السياســيني مــن الفــاو إىل زاخــو  ..ان النهايــة ال َعمليــة الحاليــة لهــذ ِه الفــرة  ،والفشــل الذريــع يف كُل
سياسية نظيفة ( فوراً )  .بل ان األحداث تتجِ ه نحو كُل إتجاه  ،عدا ذاك الذي ُي ِ
ؤسس ( رسيعاً ) ل ُبني ٍة رصينة ودَولة ُمؤسسات .
الصــدر  ،مبحدوديــة تفكــره وت ّخ ُبــط سياســاته وفــوىض قراراتــه  ....فــأن املُؤ َمــل مــن
ـدى
ـ
قت
م
َ
فــا دا َم َبطــل الســاحة السياســية  ،اليــوم  ،وداعيــة التغيــر واإلصــاح  ،هــو ُ :
ً
الســلطة والنفــوذ  ،بــن التيــار الصــدري واألحـزاب الشــيعية األخــرى .
ـى
ـ
ع
ا
ـ
اع
رص
التظاهـرات األخــرة وصــوالً إىل إقتحــام مجلــس النــواب  ،ال يخــرج عــن كونـ ِه ،
ُ
فالصــدر وتيــاره وجيشــه وميلشــياته ُ ،هــم َمـ ْن شــاركوا بفعاليــة يف تأجيــج الطائفيــة  ،وســاهموا ِب ُقـ ّوة يف نهــب الــروة النفطيــة يف البــرة وغريهــا  ،وشــكلوا ُفـ َرق األمــر
باملعــروف والنهــي عــن املُنكَــر ومنعــوا املوســيقى وكــرة القــدم  ...الــخ  .فباللــه عليكُــم  ،هــل ان شــخصاً بهــذ ِه املؤهــات وتيــاراً بهــذ ِه املواصفــات  ،يصلــح أن يقــود ثــورة
للتغيري أو اإلصالح الجذري ؟! .
ـس ضمــن نفــوذ أحـزاب اإلســام الســيايس  ،بشــقي ِه الشــيعي والســني وال ضمــن نفــوذ األحـزاب
ودعونــا نتصــا َرح  ،فــأن التيــار املــدين أو اليســار أو املُســتقلني  ،أي كُل َمـ ْن ليـ َ
ـس ضمــن نفــوذ الطبقــة الحاكمــة منــذ  .. 2003أن هــؤالء  ،املدنيــن واليســاريني واملســتقلني  ،ال يُشّ ــكلونَ يف الواقــع ُ ،قــو ًة
القوميــة العربيــة والكرديــة  ،أي مبعنــى آ َخــر  ،ليـ َ
تنظيم واضح املعامل راسخ ال ُبنيان .
كبرية تستطيع التأثري الفعيل عىل األحداث  ،ال سيام وهُم غري موحدون وال يضمهم
ٌ
وبالرغــم مــن كل هــذا  ،فــأن هــؤالء الطيبــن أعــاه  ،بذلــوا الكثــر يف ســاحة التحريــر يف بغــداد وســاحات الســاوة والديوانيــة والنارصيــة والبــرة وغريهــا  ،منــذ أكــر مــن
سنة ومن جمع ٍة إىل أخرى  ...لكنهم جوبهوا ِبكُل قسوة من ِقبل قوى األمن وامليليشيات املشبوهة .
ـب لحــزب الفضيلــة اإلســامي  ( ،ومــع ّأن ضــد إســتخدام ال ُعنــف
* بعــض املتظاهريــن املنفلتــن  ،خــال إقتحامهــم ملجلــس النــواب  ،إعتــدوا بالــرب امل ُـرِح عــى نائـ ٍ
ـت أمتنــى « يف أعامقــي «  ،أن يُــؤدَب
ـت بهــا  .لكنــي ال أخفــي عليكــم  ،بــأين كنـ ُ
كمبــدأ  ،يف املظاهـرات )  ،وكذلــك ضــد عمليــة إقتحــام الربملــان  ،أساسـاً  ،بالطريقـ ِة التــي متـ ْ
ـس هــو ال َحــل  ،لكنــهُ قــد يشــفي بعــض غليلنــا
الغالبيــة ال ُعظمــى مــن النــواب  ،وكُل الفاســدين يف جميــع مفاصــل ال ُحكــم التنفيذيــة والقضائيــة أيض ـاً !!  .طبع ـاً ذلــك  ،ليـ َ
نحن العراقيني  ،الذين سئمنا  ،لِ َحد القَرف  ،من هذ ِه الطبقة الفاسدة الناهبة  ...إىل أن تحني الفُرصة الحقيقية لتقدميهم إىل ُمحاكم ٍة ُم ِ
نصفة .
ـال ُمتحـ ٌ
* قـ َ
ـت بقاعــة مجلــس النــواب  ،يــوم  ، 2016/4/30تبلــغ (  ) 69مليــون دوالر ! .
ـوم واحــد  ،ان األرضار التــي لحقـ ْ
ـدث بإســم مجلــس النــواب يف  5/1أي بعــد يـ ٍ
ـض للنــواب املرضوبــن ؟  .حتــى خــال
السعــة  ..وكُل مــا رأينــا ُه مــن خــال األخبــار  ،أوراق مبعــرة  ،ورضب بعــض النــواب  ..أم هــل هــي تعويـ ٌ
ـذه
ـ
به
ـبوها
عجبـاً  ،كيــف حسـ
ُ
هــذه األحــداث املُقرِفــة  ،يحاولــون نهــب املزيــد مــن األمــوال العامــة ؟  ..يــا ل ُهــم مــن ُممثلــن للشــعب .

