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 الخامس الفصل

 مذابح شعبنا في مقاالت

 يلتئم بالحرية صوريــــا ... جرح 

 
. كان يوما هادئا جميال في السماء صخورا... لم تشرق الشمس فيه من الغرب..... ولم تمطر يوم ككل االيام 1969أيلول  16

 قريتي صوريا. الرجال في حقولهم والنساء في بيوتهن واالطفال في لهوهم...

ب.. بإرادة الشعد تذيع أناشيد البطولة والبعث الذي جاء  أيلول كانت الشمس ساطعة.. والبساتين عامرة.. وإذاعة بغدا  16في  

والثورة البيضاء.. والمكاسب التي سوف يحققها للشعب. والديمقراطية التي سوف تطبق والحقوق التي سوف تمنح من قبل 

 قيادة الحزب.

بالحبيبة... وشاباتها   يحلمون  الحبيبة  هذا وشباب صوريا  لزفاف صديقة....    يتغامزنكل  البريئة... وهن يحضرن  بقلوبهن 

 ى بيت عريسها... أشورية إلواليوم الموعود قريب... سوف يصدح فيه المزمار ويدق الطبل ... وينقلن العروس بدبكات 

 حدث؟ ولكن ماذا 

األخر.... يأمر بجمع أهالي القرية... وانقبضت القلوب، ترى ما الذي جرى؟ وتجمع القس العالم  جاء صوت من بعيد كأنه من  

 والشيخ والشاب والشابة والطفل واألم الحامل... والسؤال ال زال على الوجوه.... ما األمر؟

للعصاة   الجحيشي ))لقد وقعنا في كمين  الكريم  القيادة باالنتقام تأوونهم وعليه    وأنتموزأر الصوت، صوت عبد  فقد أمرت 

أمامه صورة   مرت  الشيخ،  وبكى  أحدى    سيمليمنكم((  أخمص  فجاءه  ينطق  إن  القس  وحاول  غازي  وملك  وبكر صدقي 

، أشوري أشوريين، ومن يهمه حياة  . هوالكو عاد من الماضي... انهم .اإلنسان. والذئب لبس صورة الطفل.البنادق... وبكى 

 في صوريا التي صحت على اآلمال والشمس الساطعة... في لحظات سكتت الحياة في صوريا..  من الضحايا العزل 67

أيلول لم تنم نفس في صوريا كما نأمت في كل قرى ومدن بلدي وانما وجدت جثث مرمية... ووقف العالم ساكتا...    16في  

بلغتها    انهم   ينادي باالشتراكية أشوريون ودمهم مستباح. ها قد صلبت صوريا على مذبح تمسكها  وعاداتها في ظل نظام 

 والتقدمية.

شعبي غير مذابح... اال نذكر مذابح شابور الثاني... أم   يا صوريا... أيتها الحبيبة، انت خطوة في المسيرة... وهل يتذكر أبناء

 قوبة أو مذبحة سميل... مذابح المتوكل أو مذابح هوالكو والمير محمد كور، أم مذابح المسيرة المؤلمة بين أورمية وبع

 . أشوريتنا أنت يا صوريا خطوة أخرى في المسيرة وانت ضريبة تمسكنا ب

 كل هذا والعالم )المتمدن( صامت صمت القبور.. 

 .. اإلعالم العالميبريئا سطرا في أجهزة  67اال يستحق مقتل 

كل محاوالت االعداء فان أمتي ال تزال تعيش   ... انت جرح يلتئم بالحرية. وبرغمانت أيتها الحبيبة خطوة في صحوة األمة

 وتحيا المبادئ.. المحبة.. االخاء.. 

  يا صوريا الحبيبة انهم يخافون حبنا للسالم... يخافون حبنا للحرية.. يخافون انفتاحنا.. يخافون نضالنا.. وروحنا االبية ألنها 

 روح أشور .... روح التقدم لنيل الحق...

 

 

 من جريدة )خيروتا(  1985 -تشرين الثاني  -الثامن نشر في العدد 

 والصادرة في المناطق المحررة من سلطة النظام العراقي  األشوريالناطقة باسم التجمع الديمقراطي 
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 منعطف في التاريخ العراقي ..سميل

 

 

توافقاً مع ذكرى مذبحة سميل، التي بدأت أحداثها بذكرى يوم الشهيد. وذلك  األشوريينفي السابع من أب من كل عام يحتفل  

منه السابع  في  الجرمية  الممارسات  قمة  إلى  الثامن، ووصلت  الشهر  بداية  المذابح  .  مع  من  تعتبر  والتي  المذبحة  هذه  في 

ل الذين  تم قتل حوالي خمسة االالف من النساء واالطفال والشيوخ، كما تم قتل بعض الرجا  األشوريالمتوسطة بحق شعبنا  

شوهدوا فرادى في الطرقات بين القرى والمدن، وكانت أكبر منطقة قتل فيها الناس في قرية سميل. التي وعد المسؤولون 

لألمر، ودخل الجيش العراقي على أهل القرية وذبح من ذبح وقتل    األشوريين  فأستجابها بحمايتهم ان سلموا أسلحتهم.  أبناء

، ملقين األثوريينكتاب للتاريخ. وان ورد ذكرها فيرد باسم فتنة    . وبالطبع ال ذكر للمذابح في أيالحواملوبقر بطون النساء  

 .شريف إنسان  المشينة والتي يندي لها جبين كل  في كل ما جرى، من االعمال األشورييناللوم على  

، وللمعلومات المظللة التي  األشوريونبالطبع ال يمكننا لوم الكتاب والمؤرخين من أمثال محمود الدرة والحسيني لعدم انصاف  

الذي يرد معلومات غير   الجميل  لنا عتب كبير على االستاذ سيار  ساقوها بشأنهم. فهذا ينمي عن طبيعتهم وميولهم. ولكن 

وكانوا يسكنون في حكاري    أشورية. فالتيارية هم عشائر  واألشوريينخصوصا عند تفريقه بين التيارية  صحيحة بشأن شعبنا و

رات كانوا من اتباع كنيسة المشرق التي تعرضت لالنقسام بعد ألفالشرقيين، بمعنى شرق  األشوريينكما ان .  منذ قديم الزمان

، فيما  ةالكاثوليكيسهل الموصل والكثير من المناطق الجبلية إلى الكنيسة  منتصف القرن السادس عشر. ورويدا رويدا تحول  

 .الكنيسة الشرقية، في معقلها في الجبال انحصرت

غير محسوب. بل ان كل الشواهد والوقائع تؤكد ان ما جرى   أنىلم تكن الجريمة النكراء التي اقترفت في سميل نتيجة لحدث 

العرب   الكيالني. بغرض فرض سطوته من خالل كسب تعاطف  له من قبل وزارة رشيد عالي  التخطيط  في سميل جرى 

مية  حا  والمسلمين.  فمن ناحية صورت الوزارة العراقية نفسها حامية العراق والعروبة، ومن ناحية أخرى صورت نفسها إنها

في عملها هذا كانت ترمي لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب مصلحة    إنها.  من الكفرة الذين يريدون تقسيم البلد  دار اإلسالم

 . البلد، والتعايش السلمي فيه

ة إلى  في ذلك الحين ألدركنا مدى بساطتها وعدم تعارضها حتى مع مفهوم تلك الوزاراألشوريينفلو نظرنا بتمعن إلى مطالب  

األشوريون ضرورة لتحقيق اسكانهم  ، والتي كانت مطالب تفاوضية، انحصرت فيما رأه  األشوريةفالمطالب   .الوحدة الوطنية

  ألكثر األشوريون، حيث تعرضوا  جراء التجربة التاريخية والتي عاشها    أدرجهذا المطلب  )بشكل متجانس لكي يضمن أمنهم 

لم يناقش هذا المطلب (..  أدت إلى فقدانهم أكثر من نصف عددهم على ايدي جيرانهم   ،عامامن مذبحة خالل اقل من خمسين  

 ..لم يلتقوا بالخبير المعين لتحقيق هذا االسكاناألشوريينباستفاضة. بل ان 

ان شمعون. و  األخر، وهو مخاطبتهم جميعا من خالل بطريرك كنيسة المشرق قداسة مار ايشاي  األشوريكما ان المطلب  

كان يتعارض مع أسس المواطنة وحق الدولة في مخاطبة كل مواطنيها بغير توسط أحد. اال إنه كان مطبقا مع الكورد والعرب، 

فقد كانت الحكومة العراقية قد سنت قانون العشائر والذي ينظم العالقة بين الدولة والعشائر والذي كانت الدولة بموجبه تخاطب  

. في كل الشؤون سواء المتعلقة بالضرائب أو السوق الي الخدمة العسكرية أو حتى القبض ؤسائهارالعشائر من خالل    أبناء

هذا؟ الم يكن أمراً مريباً وهو حق يتمتع به اصغر رئيس عشيرة األشوريينطلب    يستجابعلى المطلوبين للعدالة.  فلماذا لم  

ا قد حصلوا على مثل هذا الحق منذ مئات السنوات في ظل الدولة الشرقيين كانواألشوريينكردية أو عربية. وخصوصا ان  

 . العثمانية

األخرى في مسائل تنموية مثل بناء المدارس أو المستشفيات وغيرها من المطالب المشروعة والتي  كما انحصرت المطالب  

 . األشوريون والكرد على حد سواءكانت ضرورية للمنطقة باسرها ويستفاد منها 
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. والطلب منه ان يوقع على وثيقة يقر بموجبها قبوله ةاإلقامة الجبريشمعون إلى بغداد ووضعه تحت    اء مار ايشايان استدع

دون ان يطلع عليها ودون ان يناقشها. أمر غريب وغير مسبوق. وتوازى هذا األمر مع الحملة التي    األشوريينبخطط اسكان  

العراقية ضد   المستعمر االنكليزي والكفرة  األشوريينقامت في الصحف  الحكومة )الدخالء وعمالء  الذي كانت  الوقت  في 

بوضوح ان   يدلنا ذلكارة عراقية وطنية مستشار انكليزي(  العراقية في كل أمورها تستشير االنكليز حتى انه كان في كل وز

ما حدث في سميل كان أمراً مخططا، على االقل بين بعض الوزراء العراقيين. فرغم رسائل الملك فيصل االول والتي حثت 

العهد الغر   اصر الوزراء على خططهم مستندين إلى تأييد ولي  .على التعقل والتريث وعدم االنجرار إلى خطوات غير حكيمة

غرورا بمدائح العروبيين. والخلفية االكثر احتماال لسبب ما حدث هو الخلفية التربوية التي أخذها   أمتألاألمير غازي. والذي  

البريء. فجلهم كانت له ثقافة إسالمية وترعرع في ظل    األشوريهؤالء المسؤولون العراقيون الذين تلطخت أياديهم بالدم  

التي كانت تقسم الشعوب إلى ملل. وتعتبر المسيحيين أهل ذمة ال يستحقون اية حقوق غير تقديم الواجبات    الحكومة العثمانية

كما  !!(  يعرف نوعية هذه الحماية    العارف بتاريخ شعبنا في ظل الدولة العثمانية)لقاء الحماية الممنوحة لهم من قبل الدولة.  

بالتعاون مع الحلفاء ضد الدولة العثمانية)الخالفة( في الوقت الذي كانوا هم األشوريينمسالة قيام    يهضمان أغلب الساسة لم  

عض )أول من فعل ذلك. ونجد مثل هذا االتهام لألشوريين في اغلب كتب المؤرخين العراقيين العرب. فاألشوريون متهمون بـ

ية جهة، ولكن األمر ذاته اعتبر تحررا من قبل  حسب مزاعم هؤالء المؤرخين، وانه ال يحق لهم التعاون مع ا(  اليد التي حمتهم

 !!! العرب

إلى مذابح سميل.  أدت  الكيالني.  التربية في شخصية رشيد عالي  النابعة من مثل هذه  التربية والمصلحة  التقاء عوامل  ان 

تهم للدخول إلى  حفالت التكريم لهم. فتح شهي  واللجوء إلى الجيش لحسم المسالة ومنح القاب البطولة لمجرمي سميل وإقامة

المعترك السياسي من أوسع ابوابه. فتغيرت أمور كثيرة، بعد أن كان العراق مؤهال للسير في طريق التغيير الديمقراطي.  

  (كما اصطلح على تسميته) صار تدخل العسكر في تشكيل الحكومات العراقية والقيام بانقالبات عسكرية أو انقالب القصور  

ساحة التسامح بين التيارات المختلفة. فكل تيار يستعين بضابط ما لتحقيق مبتغاه في السلطة ويعمد . كما ضاقت ممألوفاأمراً  

للتنكيل بخصومه بكل الصور واالشكال. ومن هنا زاد االحتقان في العراق ولم يعد للتسامح الوطني من مجال فكل طرف  

المعتمد على المؤامرات السرية    خصومه سيقيم دولته التي رسمها في المخيلة بالحديد والنار. وهذا األسلوب  بإفناءيعتقد انه  

المعتمد في التغيير الحكومي للعراق. مما    والتصفية الجسدية والحكم بالحديد والنار ومن على ظهر الدبابة. أصبح األسلوب

الراهنة الحالة  إلى  الحكوم  .أوصله  ان  اللياقة  فلو  من  وذرة  سليم.  وطني  حس  تمتلك  كانت  سميل  أحداث  أبان  العراقية  ة 

عام لتمكنت من ذلك وفقط من خالل حوار بناء غير معتمد على   وانسجامالدبلوماسية ورغبة حقيقية في تحقيق وحدة وطنية  

 . القسري الفرض

كل األقليات العراقية متخوفين من المستقبل ولم يكونوا  العراقية كانوا شأنهم شأن ةإقامة الدول وفي ظل ظروف األشوريينان  

مستعدين لقبول كلمات االطمئنان التي كانت تقال لهم. بل كان يحدوهم األمل بضمانات تشريعية ترى نتائجها على األرض،  

 .فمثل هذه الكلمات كثيرا ما منحت لهم وكانت نتائجها المذابح والقتل والتدمير

العرا اليه  ما وصل  انتقامية  ان  لما مورس من سياسات  النتائج  أحد  ادني شك  بال  هو  اليوم  في حل مشكلة    واستئصاليةق 

البندقية والدبابة لفرض أمر واقع في بلدنا وعلى مواطنينا تكون النتائج    ىاللجوء إلفعندما تتعطل لغة الحوار ويتم  .  األشوريين

افرزت العراق. والتي  في  نراها  التي  المأساة  والحلبجة    بقدر  المقبور،  الصدامي  النظام  الجماعيمثل هذا  والقتل    ةوالمقابر 

 .. المختلفة لألديانة أو مخالفالجماعي والتدمير الممنهج لدور العبادة للطوائف ال

 نشرت أواسط التسعينيات للقرن الماضي في جريدة الزمان اللندنية 
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 متى تنصف الضحية؟((..  السيفو))األشوريون مذابح  

 

تم العمل بفتوى تبيح قتل المسيحيين في السلطنة العثمانية، وإذا كانت المذابح األرمنية قد عرفت للعالم    1914منذ خريف عام  

الكلدان)  األشوريينأجمع، اال أن ما تم ذبحه من   المليون، وهذا خالل ثالثة   قرابةواليونانيين يبلغ  (  السريان،  أرباع  ثالثة 

الغرض منها    التبرير الشعبي لهذه المذابح المروعة، كان أن األرمن يقومون بمؤامرة.  رمانألفسنوات من العمل بمثل هذا  

التي اقترفت بحق  األولى  ن  ولكن الحقيقة أن المذبحة لم تك  !! ن العرب لم يقوموا بنفس األمرأسلخ األراضي العثمانية، وك

اقترفت بحقهم مذابح مختلفة لحد أن  (  شرقية، كاثوليكية، أرثوذكسية)، وهم شعب من كنائس مختلفة  فاألشوريينالمسيحيين،  

شهد مذابح عديدة بحقهم وهم لم يكونوا قد رفعوا مثل هذا الشعار ومنها مذابح    1933إلى عام    1836القرن المبتدئ بعام  

وأخر مذبحة كبرى كانت في منطقة دهوك والتي عرفت بمذبحة   1895بدرخان بك، مذابح المير محمد أمير رأوندوز ومذابح  

وا مئات االالف من األنفس عدا األنفس  األراضي والممتلكات فقط، بل خسراألشوريينوفي هذه المذابح لم يخسر    1933سميل  

فيها مغايرا. من العب تابع في   األشوريينلخالص الذات. ولوال هذه المذابح لكان مصير المنطقة ودور    التي اعتنقت اإلسالم 

 السياسية إلى العب رئيسي

، صحيح  األشوريينسالة حقا تثير استغراب  للكورد فإن الم(  السريان)األشوريينعندما يستنكر بعض االخوة من الكورد اتهام  

األخر أوى الكثير من أن الكورد كلهم لم يشاركوا في هذه المذابح، ال بل إن بعض من القيادات الكوردية استنكرتها والبعض  

حميدية كانت في غالبيتها أو األرمن، وهذا كله ال ينكر. ولكن القوات التي قادها بدرخان بك ومحمد كورد والخيالة الاألشوريين

في مناطق التي تواجد فيها شعبنا كان    من الكورد إن لم يكن كلها في بعض الحالت. ومن قام بالمذابح وتحت الفتة اإلسالم

  . دول التي يتبعونهاالالصحيح أن الكورد لم يكونوا يمتلكون حكومة، وكان قرارهم بيد  .  بعض جيراننا وجيراننا معروفين بالطبع

وهم هنا   لضحاياهمولكن االيدي الكوردية وعملية تمجيد بدرخان بك وسمكو الشكاكي ومحمد كور باعتقادنا فيها إهانة كبيرة 

إضافة للقضية الكوردية غير تلطيخها   األخر أن هؤالء الممجدون لم يقدموا أيكل شعبنا وهذا ما ال يمكن قبوله. وفي الجانب  

بق نحن ال نتهم الشعب وال الحكومة القائمة في إقليم كوردستان العراق. ولكن من حقنا أن يكون  وفي كل ما س .  بدماء االبرياء

 .لنا وجهة نظر مفهومة من قبل االخوة الكورد

فإن  (  إلى بقية المناطق  امتدتابتدأت في المناطق األرمنية ومن ثم  )واليوم إذا تمر الذكرى الخامسة والتسعون لبدء المذابح  

المنطقة   الجناة أو من خلفهم في إدارة  باعترافالجميع مطالب بفتح صفحة جديدة لبناء المنطقة. وهذه الصفحة لن تنفتح اال  

لهؤالء    وكلنا أبناء  ،الضحايا  . وليس إعطاء تبريرات لتخفيف االلم والشعور بالمذلة التي يشعرها لحد االن أبناءبالفعلبما تم  

شوريين نعاني من تهميش دورنا السياسي ومن حق شعبنا المشاركة في صناعة قرار بلدنا في كل من تركيا أإننا ك.  الضحايا

من كان سبب تحولنا    أحد  غم تمايزنا القومي، فال يسال أيرعددية    والعراق وسوريا.  أما الغاء هذا الحق بحجة كوننا أقلية

وباسم هذه األكثرية يريد أن يدير ويفتي ويشرع. وهو يتمتع بهذه الكثرة    فإذا كان وريث الجاني يعتبر نفسه أكثرية.  إلى أقلية

مهمشين بهذه الصورة في وطنهم بيت نهرين    األشوريينالن أجداده شاركوا أو كانوا أداة جعلنا أقلية. فلنا أن نتساءل، هل بقاء  

فيه  (  سوريا والعراق وتركيا) أن كل ما  اإلنسانية؟  العدالة  لم  فيه ذرة من  قتلهم  بان من  تذكيرهم  أراضي    يستولهو  على 

يمتهنون كرامة أحفاد الضحايا في تعييريهم  الضحايا وممتلكاتهم ونساءهم وبناتهم في بعض االحوال فقط، بل إن ورثتهم 

  واألدريين يا  بالطبع الكالم السابق ال يشمل االخوة الكورد بل يشمل االتراك في تركيا والعرب في العراق وسور.  بكونهم االقلية

 في إيران. 
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صحيح أن الدول ال يبنيها التاريخ، ولكن االصح أن ما حدث في التاريخ قد يترك دمل وجراح ال تشفى في ظل نكران الجاني  

ولكن   ،الجراحالبعيد والمحتل، لكي يعترف هو؟ أننا اذ نبحث في التاريخ ليس لنكء    اعتراف ومحاولة تبرير فعلته أو اشتراط  

يعتقد أحد من الناس أنهم في طور النسيان. بل بالعكس   أالالحالي  األشوريينلتصحيح المسار الخاطئ. ويجب ورغم ضعف  

ء وهذا ما ال نشجعه اال أنهم بشر وهم يرون أن  أن الكثير من التصريحات والمواقف الغير المسؤولة تنمي فيهم روح العدا

 تزداد تعقيدا في حالتهم، فالخيار الرابح في الغالب هنا هو الخيار المتطرف. وليس الخيار العقالني الذي يدرك أن أي  األمور

متفجرا، فليس  إن شعوب المنطقة كلها تعيش وضعا  .  صراع حتى وإن كان من خالل المناقشات وخلق الحزازيات لن يفيد أحد

لديها أفق منفتح للمستقبل، ويمكن القول إن أفقها داخل كل شعب هو المزيد من التزمت القومي والديني ومنح مصيرها بيد  

إن المطلوب ليس تجريم الشعوب بالتأكيد، ولكن المطلوب خلق حركة .  هذه التوجهات. مما ينعكس على العالقات فيما بينها

 اريخ كل شعب من داخله، فهل يمكننا االستفادة من المؤرخين االسرائيليين الجدد؟ نقدية لتاريخ المنقطة ولت

أنفال كنموذج صارخ لمحاولة االبادة،  )األخيرة  ترات  ألفمن الواضح أن الكورد كمثال لم يعانوا تاريخيا من العرب، سوى في  

لكن من الواضح أن العالقات العربية الكوردية  و  فمعاناتهم الكبرى كانت مع االتراك.  (،التي قادها النظام الصدامي ضدهم

نقاش يطرح في منتديات النقاش    وعلى المستوى الشعبي تكاد أن تكون في الحضيض. ونظرة واحدة للتعليقات المتبادلة في أي

األخر. عدى فقدان الحوار  م أطراف متزمتة قوميا وغير متفهمة لمخاوف ومعاناة  إن سبب ذلك هو بالتأكيد استال.  سترينا ذلك

 يأتفنسيان فرنسا لما اقترفته المانيا لم  .  اعلة أن وجدت خارج إطار المصالح السياسيةألفوالتواصل الموضوعي بين الجهات  

اف المختلفة. لحين الوصول إلى حالة تعايش سليمة  ، بل شمل حوارا معمقا ونقدا ذاتيا مارسته االطروأديناوربسالم بين ديغول  

فهل سنرى حركة نقد تاريخية من داخل كل شعب لتاريخه الحديث ولمستوى  .  مكنت البلدين من قيادة أوربا إلى وحدتها الحالية

 هم الشياطين؟ فقط االخرينعالقاته من جيرانه، أم أن كل شعب سيعتبر نفسه فوق النقد و
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 قرن من المذابح، اال تكفي؟

 

بدأت الحملة الحكومية الرسمية    1915فتوى بجواز قتل الكفار. وفي نيسان    أصدر مفتي الديار العثمانية  1914في خريف عام  

أو غيرها من األراضي التركية من   استأنهلتصفية تركيا من الكفار. وابتدأت المذبحة البشعة بقتل المسيحيين اينما كانوا، في  

ومائة  أشوري    ألفمن مليون أرمني وسبعمائة وخمسون  ارسية وإلى مناطق االوربية. راح ضحيتها أكثر ألفالحدود التركية 

هذه المذبحة بالنسبة لشعبنا تعتبر من المذابح الكبرى التي تعرض لها. وهي محاولة استئصال شعب، ليس من  .  يوناني  ألف

شخص ومذابح محمد    ألفيذكر التاريخ القريب مذبحة بدرخان بك التي كلفت شعبنا حوالي أربعون  .  أراضيه، بل من الوجود

متنقلة وفي عدة مناطق ومن ثم   1905_1895ة االف من الضحايا ومذابح  وندوزي التي كلفت شعبنا بحدود عشراكور الر

لعام    1933مذبحة سميل   العراقية ومذبحة صورية  الحكومة  العراقي بأمر من  الجيش  قام بها  قدمنا ضحايا  .  1969والتي 

 يرها من القرى.أخرى في االنفال بحدود مائة وخمسون فرد من قرى نيروا وريكان وكاني بالف وباز وكوندي كوسا وغ

كنا مسيحيين، وليس لعوامل سياسية أو مخاطر انية. وليس لتحقيق   ألننافي اغلب هذه المذابح، تم ذبحنا على أساس الدين.  

كان يعي الواقع ويدرك انه محاط ببحيرة إسالمية.  األخيرة  فشعبنا وقياداته وخالل االزمنة  .  طموحات قومية نحن كنا عائقا فيها

لم يكن هناك مفهوم للوطن، في   أي.  وشعارها األساس مستمد من الدين واالخوة عندهم ليست في الوطن، بل في الدينهويتها  

وليس بخاف ما قاله قبل سنوات مرشد االخوان .  الذهنية اإلسالمية حينذاك ولحد االن على نطاق واسع في التوجهات الدينية

 زيا ليحكمه عن المسيحي المصري!!المسلمين )المصري( من انه يفضل مسلم من مالي

جرت الشعب إلى مغامرة لتحقيق طموحها في الزعامة. متناسيا أصال ان قيادة شعبنا   يحاول البعض اتهام قيادات شعبنا بإنها

ابهم عين  اص  والكلدانية  شعبنا من الطائفة السريانية   وبالمفهوم العثماني التقليدي كانت هي الزعامة أصال. ومتناسيا ان أبناء

تم القضاء على حوالي الثمانون بالمائة من اتباعها   الكنيسة السريانية ب اتباع الكنيسة الشرقية. ال بل ان أبناءااألمر الذي اص

أبيدت عن بكرة أبيها. وهذا حدث قبل ان يتحرك شعبنا في    في مناطق تركيا الحالية. كما ان أبرشيات كاملة للكنيسة الكلدانية

 ى، وكان انين القتلى والسبي من مناطق تركيا الحالية يصلهم.منطقة حكار

األخر ويسمع انينه، ولكنه لم يكن قادرا على اتخاذ  نعم كل الدالئل تقول ان شعبنا وبكل طوائفه كان يستشعر ما يحدث للطرف  

وبفعل العامل الديني .  م الكوردموقف المساند. وذلك الختالف القيادات وألنه كان منقسما بفعل كونه جزر منفصلة يفصل بينه

الطاغي كان الكورد قد اشتركوا وساندوا ودعموا المخطط العثماني، في الضغط المستمر على المسيحيين الكفرة. وكان هناك  

على حدودها الغربية والشمالية   خسارة تتكبدها الدولة العثمانية تشجيع مستمر لدفع المسلمين لالنتقام من المسيحيين جراء أي

كانت تدرك وتعلم ان المسيحية ال تلعب أي دور في السياسية   ورغم ان السلطات العثمانية.  منذ منتصف القرن الثامن عشر

رنسيين، الذين كانوا يساندون العثمانيين في تطوير قدراتهم التسليحية ألفكانت معبئة بالمستشارين االلمان و  االوربية، بدليل إنها

ان بث مثل ذلك ساعد .  والمسيحية ليس اال  دولة اصرت على اعتبار ما يحدث هو حرب بين اإلسالماال ان هذه ال.  والعلمية

االسالب والممتلكات التي كانت بحوز   وألخذ الفتياتقيرة واألمية لالنتقام ولسبي النساء وألفب المشاعر لدى الطبقات افي اله

فكان شائعا انه يمكن ان تقتل ألجل قميص ترتديه حتى منتصف الخمسينيات القرن .  المسيحيين السكان االصليين لهذه المناطق

عة  اء بممتلكات المسيحيين كان أحد الطرق لنشر ولتوسيع رقالفقرولذا فان أثارة طمع .  الماضي فكيف ونحن نتكلم عن أوائله

 القتل.

م ألفشعبنا من الوجود، فشعبنا اليزال موجودا، وال يزال رافعا اصبعه في اعين سالبي حقوقه. وب  رغم كل المحاوالت إلبادة

  ،انتقامالمبررات. فنحن هنا لسنا هواة    بالبحث عن  ابدأووالطواغيت  .  ألهلهالمالن يقول هذه كانت لي، ويجب ان يعود الحق  

اليوم تمر تسعة وتسعون سنة على المذبحة التي راح ضحيتها  .  أشورية  وما لم تتحقق العدالة فلن تنأم عين  .  بل طالبين العدالة

ث  ماردين ومديات في القرى وسهول أورميا، في الطريق إلى بعقوبة، جث  نصف شعبنا، في جبال حكاري وطور عابدين في

اال هللا ومحمد رسول   إله شعبنا كانت مرمية، ليس لسبب، بل ألنهم ولدوا وهم مسيحيين، وكل من تمكن من أداء شهادة ال    أبناء

ولكن هل يمكن وصف ما تم   ،أخوتيتعذروني  .  ولكن خسر وجوده السابق. وتحول إلى ذئب لينهش في القطيع  ،رقبته  أنقذهللا  

 بة الصغيرات وقتل المجاميع بطرق مختلفة من السحل وتجر  الفتياتالتلذذ باغتصاب النساء ومل وامن بقر بطون النساء الحو

كم رجل تقتل طلقة واحدة وصلب النساء عاريات بغير ذلك. ومن هرب مات جوعا أو عطشا في البوادي، أكلوا الجيفة ولحم 

 الهوال دون عدالة وبال تبرير. الموتى وشربوا الدم لكي يستمروا في الحياة. وهل يمكن ان تنسى كل هذه ا
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اإلبادة العالم  وليتذكر  االجداد.  فعله  المستفيدون مما  ليتذكر  لنا، نطالب    نتذكر  بما هو  الهمة ولنطالب  لنعيد  نتذكر  المنسية. 

 السلطنة العثمانية نطالب باالعتذار عن كل ما اقترفته  .  بضمان حقنا في الوجود كأمة فاعلة تدير نفسها بنفسها ووفق قوانينها

نطالب بكل من شارك بهذه المذابح التي يندي لها  .  من وريثتها تركيا وبالتعويض المادي والمعنوي عن شهداءنا وممتلكاتنا

 ولكيالنطالب بان تدرس المذبحة لكل االطفال ومن مختلف القوميات، لكي تكون درسا  .  باألفعالالجبين، باالعتذار مقرونا  

األخر  الدنيئة وبالدعوة إلى التفكير في    الخسيسة واالعمال  باألفعالتكون المذبحة يوما للتذكير الجماعي    تتكرر. نطالب بان

واإلعالم  لكي نبني مجتمعا متعدد الثقافات    ةنطالب بتطوير المنهاج الدراسي.  والقبول به والتضحية من أجل حقه في الوجود

قوانين الدولة المدنية،    ألفلقوانينها التي تخ  ارضةألفولعشائرية المقسمة للمجتمع  وعابر للقومية المتعصبة والدين المسيطر وا

شعبنا يستحق ان يتمتع كبقية الشعوب بكل الحقوق، وال ينتقص من هذه الحقوق عدده الذي كان الجيران سببا . دولة المواطنة

 طلوب لبناء أرضية التسامح والتعايش في نقصانه، ولذا فان قيام الجوار بالتكفير عما فعلوه في الماضي أمر م

 عنكاوا  2014نيسان  24
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 أن ننسى ال، أبدا  . مح نعم.اأن نس

 

 

  األشوريينبدأت النشاطات المختلفة وفي مختلف بقاع العالم للتذكير بالمذابح التي اقترفت بحق    2015منذ بداية هذه السنة  

تشرين الثاني   12الشعب، مذابح ابتدأت منذ    إبادة  أي  (قطلعما)السيف و  أي  (بسيفو) والتي سميت  األولى  خالل الحرب العالمية  

بالجهاد    إلى المحور وتأييد ذلك من خالل فتوى شيخ اإلسالم  واالنضمامالسلطان محمد الخامس الجهاد    أعلنعندما    1914عام  

مليون ونصف المليون  )ذهب ضحيتها وحسب االرقام المتداولة  .  1918ضد الكفار، واستمرت حتى نهاية الحرب في عام  

ترمي النشاطات من أجل تذكير  .  يوناني  ألفومائة  (  سريان وكلدان ونساطرة)  أشوري    ألفاألرمن، سبعمائة وخمسون    من

غير   شعبنا وتركته عاجزا لعقود طويلة عن لملمة جراحه، ال بل تركته أقلية العالم بهذه المذابح البشعة التي اقترفت ضد أبناء

النشاطات السياسية واإلعال.  المشروعة  قادرة على المطالبة وتحقيق حقوقها  ية والجماهيرية ترمي إلى نيل االعتراف مان 

بحق شعبنا الواضح بما لحق به، وضرورة معالجة االثار السياسية على االقل لما حدث، وحقه في نيل اعتذار رسمي عما  

 الجماعية. ت اإلبادةلحق بحقه، من قبل من يدعي تمثيل استمرارية السلطة والدولة المسؤولة عن حمال

قد يكون مقلوبا وغير مفهوم لدى البعض، ولكن   اعترافليس من السهل تحمل وزر الظلم واالجحاف الذي لحق بشعبنا، هذا 

أو معالجة أثار اآلالم حينها يتحول األمر    لمالضحية تشعر بثقل االلم المستمر لما لحق بها، وحينما ال تجد منافذ للتنفيس عن األ

مرض قد يتحول إلى كره للعالم كله، ألنه لم يحاول ان يمد يد المساعدة لمن احتاجها وال يزال  .إلى مرض يستعصي معالجته

اليومية وعلى مستوى الشعب ومطالب.  يحتاجها، لكي يعبر الطريق المظلم الذي وضع فيه المعاناة  ه  ولتوضيح بعض أمثلة 

بالخصوص، اطرح مثال يتم تعييرنا، كلما طالبنا بحقنا في المشاركة في تقرير مصير بلدنا، باننا أقلية، يا ترى لو لم يكونوا  

شعبنا خالل هذه المذابح والمذابح التي سبقتها والتي تلتها، هل كانوا يتمكنون من تعييرنا هكذا؟   قد قتلوا هذا العدد من أبناء

نعم في    حينما يعيرك من شارك أباءه أو أجداده في قتل شعبك بهذا األمر، دون ان يرف له جفن، أي  والمرارة تكون اشد

الحوار الجانبي قد يقر شخص ما بان ما حدث كان جريمة، وقد يبرره بان الدافع كان دينيا، ولكن حين التطبيق على األرض 

 حينها؟ دى االلم الذي يمكن ان يشعره اإلنسان يتم محاسبتك وتفصيل حقوقك على أساس أنك اقليه، هل تدركون م

نحن ندرك ان ال معنى أبدا لالنتقام، حتى لو قدرنا عليه، ألنه لن يعيد لنا قتالنا وال يضاعف اعدادنا، ولكننا نرمي إلى الحصول  

شارك جميعا معكم في  نعم لقد تعرضتم ظلما لكل هذا ولتفادي استمرار ذلك ومعالجة أثاره، نت  على العدالة، التي تقول أي

األخر تستل سيف االيديولوجية الدينية وترميه في  وضع أساس قانوني يحميكم من غول وشره االكثريات التي بين الحين و

ولعل األحداث خالل السنوات .  عالم القرن الواحد والعشرون  ،هل هذا كثير، سؤال أوجهه للعالم كله.  وجوهكم مهددين وجودكم

 واالزيديين خير دليل على ما أقول. األشوريينق وسوريا وغيرها من المناطق وما احاط في العرااألخيرة 

المجنونة، إذا كان يحق لنا ان نسأل حقا عن مبرر،  يا ترى هل كان هناك مبرر للهمجية هذه، لهذا القتل المجاني، لهذه اإلبادة

ن المدافعين عن موقف السلطنة ومن شاركها من العشائر، يحاول  لمثل هذه الممارسات التي ال تبرير لها؟ الحقيقة المؤلمة ا

بمعنى انهم يشككون في العدد، وهذا يذكرني بما قاله حسن عبد المجيد    لقتل هذا العدد الكبير من الناس، أيل  أما نفي احتما

 ،إنسان  ألفنفال مائة وثمانون وزير الدفاع العراقي في زمن صدام حينما قال وهو يفند دعوة الكورد بأنهم قتلوا منهم في اال

بل العدد، ولكن يتناسى الكل ان القتل هو   ،القتلأي ان المهم ليس  !  ألفجاوزون المائة  يتقال ولماذا هذا التضخيم ان القتلى ال 

األخر فيحاول االيحاء ان األرمن كانوا يتأمرون على السلطنة،  أما البعض    .جريمة تحرمها كل الشرائع الدينية واألرضية

مة، وانه ال يمكن ان يتم قتل كل هذه االعداد لهذا السبب، ابهذه الضخ  متناسين انه ال يمكن ان ينضم شعب كامل في مؤامرة

ض وكانوا مهانون ومظلومون ومن حقهم  شركاء و أصحاب أر  غيرهمبل كان األرمن و  ،ممتلكاتهموان السلطنة لم تكن من  

تجاوزت السبعين  على االزيدية والتي    وعن اليونان، ماذا عن حمالت اإلبادة  األشوريينالبحث عن حقوقهم، ولكن ماذا عن  

بحة  إذا كل محاوالت التبرير تبقي واهية عن هول المذ.  حملة، ولماذا لم يالقي العرب نفس األمر وهم كانوا يتأمرون علنا

البشرية التي اقترفت بحق بعض الشعوب االصيلة لهذه المنطقة، بل تبقي هناك أسباب أيديولوجية وتعاليم دينية تحث وتسمح  

 بذلك.

 أي الف 2015كانون الثاني  29
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 األشوريينسميل الرمز االبدي الضطهاد 

 

كلم، في هذه البلدة وبلدات أخرى وفي الطرقات وكل مكان طالته يد    15سميل بلدة صغيرة، تبعد عن مدينة دهوك بحوالي  

، اقترفت جريمة بشعة، من قتل وبقر بطون النساء وسحل الناس خلف السيارات والعربات، وكان أخر مشهد في هذه األجرام

قف الجنود على جانب وحينما هرب الناس ونزلوا الوادي وصعدوا على الطرف  الجريمة عندما خير الناس ان يعبروا واديا وو

القتلى الرجال في هذه    أبادتهم المقابل لكي يخلصوا أنفسهم. تم رشقهم برشقات متتالية من الرشاشات، حتى تم   كلهم. وكل 

وخمسة االف، حيث لم يتم احصاءها الن  تقديرات عدد الشهداء، بين ثالثة االف    تتفاوتالجرائم المتتالية لم يكونوا مسلحين.  

ليست .  ، بل بلملمه الجراح والهرب. وهجر االالف العراق جراء ذلكباإلحصاءهناك عوائل كاملة أبيدت، والن الناس لم تفكر  

األشوريون    أو كما عرفت شعبيا بسفر بلك أو سيفو، حيث فقداألولى  ، فهناك مذابح الحرب العالمية  األشوريينسميل أكبر مذابح  

وندوزي ومذابح انسمة، وهناك مذابح بدرخان بك ومذابح محمد كور الر  ألفبكل طوائفهم ما يقارب السبعمائة وخمسون  

أكثر مما فقدوه في سميل، ولكن سميل اقترنت حقيقة بأمور جعلتها ترتقي إلى   األشوريينوكلها فقد فيها  .  1905و  1895

. ودولة في عصبة األمم موقعة على تعهدات بحماية  وإعالم محرضالشاملة بالتخطيط المسبق وأوامر حكومية واضحة    اإلبادة

 . ومنح الحقوق الكاملة لألقليات المتواجدة فيها

  مقاالتالكفرة. وهناك مئات ال  األثوريينأو    األشوريينومن ناحية التخطيط فهناك برقيات حكومية واضحة بإعالن الجهاد ضد  

. وتم  األثوريينالتي نشرت في الصحف العراقية خالل الشهر الذي سبق المذبحة والتي كانت تدعوا إلى القضاء على فتنة  

اغراء العرب والكورد بدفع مبلغ مالي مقابل كل راس اثوري، والسماح للقتلة باالحتفاظ بالمسروقات التي يستولون عليها. 

ومما يثبت ذلك أيضا قيام .  ، باقتراف مذابح بحقهماألشوريةالدولة للتخلص من القضية    مما يؤكد التخطيط المسبق من قبل

الحكومة بمنح االوسمة واالحتفاء بالقادة المشاركين في هذه المذابح، وكان أحدهم بكر صدقي الذي تغني به العراقيون لحين  

 .1936استيالءه على الحكم من خلف الستار، بعد انقالب القصر في عام  

فبعد اقل من سنة، من إعالن استقالل العراق، وتأكيده ضمان حقوق األقليات. يتم زج الجيش العراقي الضعيف في أبشع 

التي دافعت عن الحدود العراقية الشمالية الشرقية وتمكنت من األولى عراقية.  كانت  جريمة يقترفها جيش نظامي، ضد أقلية

واثبتت الكثير    األشوريين  اهمية لمخاوفريمة اثبتت ان الحكومة العراقية لم تعر أي  والج.  االتراك من قضاء رأوندوزإخراج  

لقد ضم مجلس الوزراء العراقي، الذي  .   والعقود التي يوقعون عليها  اهمية للمواثيقمن حكومات المنطقة، انهم ال يعيرون أي  

والوزراء حكمت سليمان وزير الداخلية، وياسين الهاشمي اقر اقتراف الجريمة، كل من رشيد عالي الكيالني رئيس الوزراء،  

وزير المالية، ونوري سعيد وزير الشؤون الخارجية ومحمد زكي وزير العدل وجالل بابان وزير الدفاع ورستم حيدر وزير  

لقد كان هؤالء الوزراء .  وزير المعارف(  وهو والد السياسي العراقي الحالي عادل عبد المهدي)المواصالت وسيد عبد المهدي  

ة الطائفية وتقسيم الناس وحقوقهم على أساس  الفكرفي غالبيتهم ممن عاشوا وترعرعوا في العهد العثماني. حيث ترسخت لديهم  

ا، االنزواء فترة طويلة عن المشاركة في العمل السياسي العراقي، والسكوت  يأشور  كانت تبعات المذبحة  .  انتماءاتهم الدينية

كانوا االرفع صوتا في تحديد والمطالبة بالمطالب القومية بعد الكورد. ولكن فاألشوريين  البة بالحقوق القومية السليبة.  عن المط

على انهم كفرة يحق قتلهم. ما لم يرتضوا االحسان   المتحكمة تنظر لهم الفئات، التي جعلت مسيحيتهمكانت  األشوريينمشكاة 

 . يد الحياة في أرض اإلسالمالمقدم لهم بتركهم على ق

الخالفات   تصفية  وفي  العراقية  الممارسة  في  عاديا  أمرا  البشعة، صار  الجرائم  من  وجوارها  سميل  في  حدث  ما  عراقيا، 

فبكر صدقي الذي ارتقى إلى منصب رئيس اركان الجيش لبالئه الحسن .  أي كان   مخالفالالسياسية وفي االعتداء الممنهج على  

. قام بفرض رئيس وزراء ووزراء ممن يوالون أفكاره فيما سمي بانقالب القصر.  حتى قام أحد الناشطين شورييناألفي قتل 

مرة أخرى رشيد   وهنا أتى.  ليس لجرائمه في سميل، بل العتقادهم انه يجر العراق بعيدا عن العرب.  القوميين العرب بقتله

وما حدث بعدها من إسقاطه والقاء القبض على  .  األشوريينعمين للقضاء على  عالي الكيالني، الذي كان أحد المخططين والدا

رهود الذي طال اليهود، ولعل القضاء على العائلة المالكة وبعض السياسيين في العهد ألفالعقداء االربعة وإعدامهم. وتالها  

قام اإلنسان   فان  بما جرى في سميل.  أتت تمثال  الموصل وكركوك، كلها  الرفاق في  مرة    الملكي بسحل جثثهم، وحروب 

تم البناء عليها عمليا الن الجاني سيدرك ان بجريمة ولم يعاقب عليها، فانه سيكررها مرارا، بل ستتحول الممارسة إلى سابقة ي

خالف بين االطراف المتصارعة، كان يتحول إلى انتقام أحداها    الوحيد، كان، ان أي العقاب. يمكن القول ان  لن يطاله العقاب

د رهوألفعراقيا، عندما سكت الجميع عما حدث في سميل، سمحوا ب.  األخرى كأسرع وسيلة للتخلص من ذلك الخالفمن  

لقد تلطخت أيادي الجيش العراقي، كمؤسسة، بدماء . الكويتحرب و وبالحلبية، وباألنفال، ،إيرانللمرور، وبالسحل وبحرب 

، فسهل لهذه المؤسسة الشوفينية، ان تنقلب على الحكم مرارا، وسهل لها ان تدخل كطرف في الحرب االهلية وسهل األشوريين
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لقد قام الجيش الذي بنى بأموال العراقيين كلهم، بقتل العراقيين، مرة بحجة انهم  .  اج الوطنلها ان تكون يد االنظمة وليس سي 

فاين كان الجيش العراقي كل هذه  .  كفرة، ومرة بحجة ان النظام عميل ورجعي، ومرة بحجة ان الكورد عمالء الصهيونية

عراق. وبالحقيقة انه لم يحدث مثل هذا العدوان، بل كان  عدوان على ال  . نحن لم نشاهد جيشا عراقيا، ألنه لم يقم بصد أي الفترة

 .أداة للعدوان مثال الحرب على إيران واحتالل الكويت وداخليا تحول إلى أداة قمع وقتل والحل الحاسم لكل المشاكل

صرخة تقول، شعب  مدوية، في وجه الكل، العراق وجيشه، العرب والكورد والمؤسسات الدولية كافة،    أشوريةسميل صرخة  

خيار، غير خيار تقديم العرائض والرسائل، للنظر في مظلوميته، ولكنه قوبل بالقتل والسحل والسبي واالغتصاب   لم يلجأ الي

أبناء وعن  الوطن  عن  بالدفاع  موكلة  كانت  مؤسسة  قبل  ان  .  الوطن  من  قدموا األشوريينعلما  ممن  الوحيدون  يكونوا  لم 

 .كورد واالزيدية وحتى الشيعة العربالعرائض، بل كان ال

ومن مالحظة األحداث التاريخية لألشوريين، فان جل شهدائهم، لم يكونوا نتيجة معارك خاضوها، بل جراء جرائم تم اقترافها  

كما ال يمكن وصف ما تم  .  دتهم وفي الغالب من قبل جيرانهمابإبحقهم. حيث هوجموا في قرأهم ومساكنهم ومراعيهم وتم  

وفي الغالب ضد   األشوريين  واسعة، ضدات  تحالفافه بحقهم على انه صراع عشائري بين عشيرتين، ألنه كان زحفا يضم  اقتر

انهم كفرة تم دفع  .  المسيحيين بحجة  الكونية    األشوريينلقد  الحرب  أنفسهم في  بأم اعينهم  األولى  للدفاع عن  حينما شاهدوا 

وكل من يسكن تلك   قال القتل والذبح إلى مناطقهم الغربية وخصوصا اتباع الكنيسة السريانيةاألرمن يتم ذبحهم بال رأفة. وانت

في مناطق مثل  واألشوريين  مفر أما االستسالم ونتيجته معروفة وواضحة في مصير األرمن    المناطق. ولم يكن أمامهم أي

رغم    ببسالة وحاربوا القوى العثمانية  األشورييندافع  االالف. ولذا    ديار بكر ومديات ومناطق منعزلة أخرى، حيث تم إبادة

 .امكانياتهم الضعيفة. اال انهم في النهاية أيضا انكسروا نتيجة تزايد الضغط عليهم من مختلف االتجاهات

يتكلمون   األشورييندراسة مقترحات الحكومة في مشروع االسكان المقترح. كان  األشوريين  في سميل وأحداثها، كان رأي

مماثل   احتمال  وهم يحملون كما هائال من الخبرات الماضية عن التعايش بينهم وبين الكورد. فلذا أرادوا صيانة ذاتهم من أي

جالف والذين في غالبيتهم كانوا خريجي المدارس لما حدث سابقا. من اجتياحات كوردية متتالية عليهم. ولكن الحكام العراق اال

أو كتاتيب المساجد. كانوا يجدون صعوبة في هضم ان يقوم مسيحي بطرح مطالب ويناقش ويحاول ان    العثمانيةالعسكرية  

لدى حكام العراق شيء غريب، مسيحي من نوع أخر، ال يطأطئ الراس وال يخاف،    األشوريكان  .  يستحصل على حقوقه

ان المسيحيين ليسوا سوى حملة المناشف على اكتافهم لكي يأتي يرد االذية فورا، وهذا لم يكن مقبوال، ألنهم كانوا قد تعلموا  

واالزيدية، ومن ثم انسحب  األشوريينفكان األمر بكسر شوكة  .  العربان ويمسحوا أياديهم بعد انتهاءهم من االكل أو الوضوء

 . األمر تدريجيا على الجميع
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 ! المثقوبةذاكرة العراق 

 سميل الضحية المنسية 

 

الواقعة    األشوريةون  ابوقبل أربعة وسبعين عاما، وفي مناطق مختلفة تبتدأ األحداث بالقرب من قرية دير  في مثل هذه االيام

تبتدئ قرب دجلة من ناحية زاخو وتستمر إلى سميل بالقرب من دهوك ووادي الوكا وال تنتهي اال في الموصل. وباألحرى  

في عقول بعض قادة العراق أمثال رشيد عالي الكيالني وياسين الهاشمي، وتنفذ من قبل رئيس االركان العراقي بكر صدقي  

الذي منح االنواط واالوسمة لما جنته يداه ولما اقترفه الجيش المؤتمر بأمره فيما اعتبر أول عمل بطولي وطني يذكر للجيش 

 . العراقي

ف سياسي عادي حول الموقف من االسكان، خالف ال يريد أحد ان يحله أو يتفهمه. خالف نتيجته يقول باختصار، خال  ةالحادث

أمر لواء الموصل حينذاك وفي اجتماع عام مع المختلفين، اللي ما يعجبه خلي يطلع من العراق. ونتيجته كانت خروج بضع  

رنسية المنتدبة على سورية يتم ألفبين الحكومة العراقية وإلى سورية. وجراء المراسالت    األشوريةمئات من رجال العشائر  

الطلب من هؤالء الرجال العودة من حيث اتوا. وان الحكومة العراقية قد وعدت بعدم المساس بهم. وفي طريق عودتهم وهم  

قوم العابرون يعبرون نهر دجلة. يتم رشقهم بالرصاص من قبل الجيش العراقي، الذي كان مستعدا وحاضرا لهذا العمل. في

خيار فأما الموت أو الحياة، فكانت هزيمة للجيش العراقي أمام عدد قليل    بالدفاع عن أنفسهم، دفاع من يدرك ان ليس أمامه أي

من رجال ال يحملون اال بنادق قديمة تعود إلى مخلفات الحرب العالمية االولى. هزيمة نكراء لرجال جبناء ما جمعهم اال حقد  

 . رؤيتهم للعالم ألفين تربوا على الكره والحقد لكل ما يخيزرعه فيهم سياس

األخر  و تلك المدارس التي كانت تقسم العالم إلى قسمين قسم دار اإلسالم،  كان سياسي العراق من خريجي المدارس العثمانية

المعارك، فكان مواطنوها المسلمون دار للحرب. مدرسة كانت تنتقم من مواطنيها المسيحيين لكل خسارة تحيق بها في ساحات  

بدفع من السياسيين والعسكريين ورجال الدين يفتكون بالمواطنين المسيحيين وخصوصا في المناطق الجبلية العصية والبعيدة  

الهاشمي، فكانت مطالب   الكيالني وبكر صدقي وياسين  المدرسة وفيها تخرج رشيد عالي  عن االنظار والمسامع. من هذه 

التي اعتقدوها حقا مثلهم مثل غيرهم، شرارة انشاء الحكم الوطني العراقي على القتل والمذابح التي   األمورببعض    ناألشوريي

 . يندي لها جبين البشرية

االيام هذه  مثل  تهاجم   في  مقالة  مائة  من  أكثر  تنشر  يومي  بشكل  صدروها  وعدم  قلتها  وعلى  العراقية  الصحافة  كانت 

فمن أذناب االستعمار، هذا االستعمار الذي كان يمالء الوزرات    والنعوت،الصفات    بأبشعوتصفهم  (  ثورييناأل )األشوريين

نفس الكفرة هم أول من دافع عن حدود العراق في منطقة رأوندوز  )وخبراء إلى الكفرة وناكري الجميل.    كمستشارينالعراقية  

العشرينات أيقبل المذبحة بعدة سنوات، ومن على دينهم كانوا يزودون العراق باألموال عندما اجتاحتها القوات التركية في  

 (والمساعدات وهذه وتلك ما كانت من الكفرة

عشائر من العرب والكورد.    رؤساءلقد تم شحن النفوس بالبغض والكره والحقد لمجرد مطالب كان يطالب مثلها ويتمتع بها  

متقاربة وان يتم بناء المدارس والمستشفيات في مناطقهم. وان يتم مخاطبتهم من خالل رئيسهم في مناطق   بإسكانهملقد طالبوا  

متباعدة عن    . لقد المحوا كثيرا ان المناطق المخصصة لهم موبوءة بالمالريا وإنهابقية المكوناتالروحي كما كان يجري مع  

بأقل من مئة سنة    1933أحد سماعهم. فقبل عام    يرغبية، ولم  الء الناس كانوا قد خرجوا من مذابح متتالؤبعضها البعض. ه

والتي   1917إلى    1914والمذبحة الكبرى من عام    1895و  1943و  1936تعرضوا إلى أربعة مذابح كبرى وهي مذابح  

وكأنهم    ناألشورييفقدوا فيها ثلث عددهم. ما كان أحد يريد سماعهم والتعاطف مع مخاوفهم أو تفهمها على االقل. لقد شعر  

ويطلب منه توقيع على خطة لم يقرءها  ةاإلقامة الجبريبين فكي الرحى. يذهب قائدهم إلى بغداد فيتم وضعه تحت  محشورين

أو يطلع عليها. وفي الموصل يفرض عليهم أما القبول أو مغادرة العراق. وعندما يغادرون تقول الحكومة انهم غادروا بمحض  

االقوياء وهكذا يفرض عليهم العودة إلى العراق. وتعطي الحكومة وعدا بعدم المساس بهم، ولكنها تامر    إرادة  أرادتهم. إنها

بعبور نهر الدجلة. فيكمن لهم الجيش ليقتنص منهم ويقتل أكبر عدد في نقطة ال يمكنهم    بدواالجيش باالقتناص منهم عندما  

الصلبة للدفاع عن ذواتهم. وكانت الحكومة قد  اإلرادة  إلى كتلة من    الدفاع فيها عن أنفسهم. ولكن الضعفاء المتعبين يتحولون

وبعد ان خسر الجيش ماء وجهه. لم يتمكن اال من االنتقام  (  األشوريين)  األثوريينأوامر بالجهاد ضد    بإصدارسبقت كل ذلك  

من سكنة سميل، والتي قالت شورييناألمن العوائل، بعض عوائل المقاتلين التي بقت وتجمعت في قرية سميل مع غيرها من  

للعلم العراقي وتسليم أي سالح لهم سيجعلهم تحت حماية الحكومة. وهكذا عاد الجيش الخائب   مصادر الحكومة ان رفعهم 

ليصليهم   والشيوخ  واالطفال  النساء  ليجمع  سميل  إلى  بنادقهم بالمهزوم  بخناجر  الطلقات  تصبه  لم  بمن  وليفتكوا  رشاشاتهم 
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ان  من دهوك ومن أي منطقة كاألشوريينوالنساء الباقيات قبل ان يقتلوهن. وبدأ تطبيق أمر الجهاد بجلب    الفتيات بوا  وليغتص

يشاهد أي منهم منفردا أو بمجموعات صغيرة ليجلب ويتم سوقه إلى جسر الوكة وهناك أمروهم بصعود الوادي من الجهة  

منتصف مسافة الصعود تم قتلهم عن بكرة أبيهم. مع ضحكات هستيرية من األخرى، وبعد ان صعد العشرات الوادي وفي  

 . قبل الجنود المدججين باألسلحة

المشتتين  األشوريين، يحتفل به في كل ارجاء العالم من قبل  األشورياتخذ رمزا ليوم الشهيد  (  اغسطس)يوم السابع من شهر أب  

القائل  م بقلة عددهم. دون ان يلتفترهالعرقي، والديني. فصار العالم موطنهم، ويتم تعييجراء المذابح، واالضطهاد، والتمييز 

، أكثر من خمسة االالف، أكثر من نصف مليون، ما يقارب الخمسة ألفمن كان سببا لهذه القلة؟، عشرة االف، أربعين    إلى

ذه المقالة. ناهيك عمن غير دينه خوفا ورعبا طلبا االالف، هذه اعداد لقتلى فقط في المذابح المذكورة في فقرة سابقة من ه

للخالص، أو من فقد وال يعرف له أثر. لو كانوا قد بقوا أما كنا اليوم نقارب جيراننا في العدد؟ لقد كانت سياسات الحكومات  

 . بحجة قلة عدده. واليوم يتم تجاهله وتجاهل ما تعرض له األشوريبت شعبنا االمتعاقبة سببا لمصائب وويالت كثيرة اص

الجيش العراقي. وتلتها قمع العشائر وأول   اليوم الذاكرة العراقية خالية من ذكر هذه المذبحة البشعة والتي كانت فاتحة أعمال 

شباط وعودة   8تموز وقمع الكورد وتدمير القرى واالنقالب االسود في    14وحركة بارزان ورهود،  ألفوانقالب عسكري،  

الجماعية وحروبه مع إيران والكويت،    ومقابرهمجازره في حلبجة وإعادة تدمير القرى مرة أخرى وانفاله  البعث وكل حروبه و

كلها حدثت الن الجميع صمت عما حدث في سميل، فصار الجيش اداة قمع للكل. وأدار سالحه نحو الجميع. الن الجمع ترك 

، فدارت الدائرة على الكل، والسالح الذي  ا طالب حق وعدللمصيرهم ولم يخرج لهم من حليف رغم انهم كانواألشوريين

 قتلهم، تحول إلى غيرهم. 

أمر  األشوريينعار ومقتل وذبح    خريناالن مقتل  أالذاكرة العراقية المثقوبة، مع االسف تنخر ما ال يراد سماعه وإعالمه، وك

تتعلم االجيال القادمة ما حدث في سميل فلن يمكنها ان تتعلم مسموح به أو مرغوب، ويجب السكوت عنه أو نسيانه. ان لم  

 . كذلك، كيف تبني الوطن على أساس المواطنة الحقة  كيف تتسامح، كيف تقول الحقيقة ألنها

ان محاولة تجاهل المذبحة البشعة التي خطط لها وزراء في الحكومة العراقية وبقيادة رئيس الوزراء رشيد عالي الكيالني، 

 . ، يعني اننا مستعدون كعراقيين القتراف ما حدث مرة أخرى ال بل مرات أخرىاألثوريينال برقيات إعالن الجهاد ضد  وارس

ان أولى اسس بناء االوطان على اسس من العدالة والمساواة والشراكة الحقيقية، هو التسامح الذي لن يأتي اال بعد ان يتم قول 

من قبل الحكومات المتعاقبة و   ألشوريينل ان يتم تجاهل المآسي التي حدثت والمخجل فالحقيقة العارية كاملة، انه من المؤس

األشوريون ومعاناتهم أمر أخر أو كانت معاناتهم ال تستحق  نيسان في ديباجة الدستور، وكان    9حتى الحكومة التي أتت بعد  

 . نا يبتدئ التدمير في الوطن والمجتمعالذكر ألنهم صنف أخر من البشر. ومن هنا تولد الال مساواة، ومن ه
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 هل تمكنوا من خلق الشعور الوطني على جثث شهداء سميل؟ 

 

 

عمالء االستعمار،    األثوريين، مطالبة بمعاقبة هؤالء 1933كانت نبرة الصحف العراقية عالية في صيف عام  

الدخالء وأحيانا التيارين وغيرها من التسميات. هذا العراق الذي كان قد نال استقالله قبل حوالي تسعة   األثوريين 

أشهر، هذا العراق الذي اقر بانه سيحترم حقوق األقليات لكي ينال هذا االستقالل، رغم معارضة الكثيرين ومنه  

الل من كل النواحي. فالطبقة السياسية التي كانت تسير  لالستق ابد اشعبنا واالزيدية، فالعراق ما كان متهيئا  أبناء

خر  اأموره هي طبقة متخلفة تنخرها االنقسامات العشائرية والطائفية، ورغم إن اغلب أعضاء هذه الطبقة كان يتف

ه بانتمائه العروبي، هذا االنتماء الجديد والغير الواضح، فكان االنتماء العروبي مرغوبا الن فيصل االول من رعيل

االول واألمير غازي من مسايريه، وكان البعد اإلسالمي لالنتماء القومي هو الغالب. ومن ناحية أخرى كان  

الثالثة التي دمجت في بلد واحد سمى العراق، لم تكن مرتبطة ببعضها   فاأللويةالعراق لملوما إن صح التعبير، 

بلس الغرب كمثال، فالموصل  ا بطر  كارتباطها البعض برباط وطني متين، فما كان ارتباط البصرة بالموصل اال

لواء الموصل حينذاك )يشمل اليوم محافظات   كانت ترتبط أكثر بحلب منها ببغداد أو البصرة، والغالبية من أبناء

وكركوك وأجزاء من صالح الدين( كانت تتطلع إلى الشمال فالكورد كانوا   يةاننينوى وأربيل ودهوك والسليم

مع أخوتهم في القومية في تركيا في منطقة مستقلة وعرب الموصل كانوا مع البقاء مع تركيا يتطلعون للتوحد 

- 1914شعبنا الخارجين للتو من أكبر مذابح القرون االخيرة)في مذابح   والتركمان كان خيارهم تركيا، أما أبناء

أمورهم في مناطقهم    دارة ومنحهم حق إ ألنصافهم قتيل( فكانوا يتطلعون  ألف  750قدم شعبنا حوالي  1917

التاريخية والتي تشمل منطقة حكاري ومناطق في غرب دجلة وجنوبا إلى مناطق سهل نينوى . إذا حتى والية 

عراقيا مائة بالمائة، والتوجه العراقي عندما دعمه شعبنا فانه دعمه جراء   الموصل بذاتها لم يكن توجه سكانها

 نفسه بنفسه. اصة إدارة وعود بان يحصل على حقوقه الكاملة وخ

فإنها البصرة  العثمانية  أما  للسلطنة  تابعة  كونها  أقوى  وبرغم  كانت  عالقاتها  الحالية    فان  عربستان  منطقة  مع 

 بغداد.   وخصوصا االغلبية الشيعية أما السنة فتوجههم كان جنوبا، أكثر مما هو نحو الشمال أي

والثقافي للدولة العثمانية، فان المواطنين كانت تربطهم رابطة الدين، وهنا كان نتيجة للواقع االجتماعي والسياسي  

هو الرابطة التي ربطت كل هذه الشعوب بعضها ببعض، وكلنا نعلم مدى أهمية ما تناقله السالطنة العثمانيين    اإلسالم 

الطبيعي للخالفة   االمتدادين على االقل  من انهم استلموا البيعة من العباسيين، وبالتالي كانوا هم بنظر الشعب أو المسلم

 العباسية. 

 األخرى مختلف تماما، ففي المناطق المعزولة والبعيدة عن االضواء مثل مناطق تواجد أبناءالديانات    كان واقع أبناء

من شعبنا بين حكاري شماال وسهل نينوى جنوبا وطور عابدين غربا وسالمس شرقا، كان الشعب واقع تحت نير  

نستثني من ذلك العشائر في حكاري حيث كان مناطقهم عصية ويتمتعون   .الظلم واالستغالل اليومي وبشكل بشع جدا 

، وهذا األمر زال نسبيا بعد  برضاهم حتى انه كان من الصعب على الغريب دخول مناطقهم اال    .باستقاللية نسبية

ما المناطق  اشعبنا في حكارى خصوصا.  بحق أبناء هجمات بدرخان بك والي جزيرة بوتان الذي قام بمذبحة كبرى

 ذات األكثرية المسيحية أو القريبة من أنظار االوربيين فكان الوضع أفضل كثيرا. 

دفة البلد، ولذا فانهم كانوا    تحت تأثير مثل هذه االوضاع تربى اغلب القيادات العراقية التي سلمت لها زمام إدارة 

األخرى نظرة دونية ويحملونها منية بقاءهم على دينهم لحد االن. إذا كانت هذه هي النظرة    الديانات  ينظرون إلى أبناء

األخرى بحقوقهم وان كانت بصورة مبسطة مثلما الديانات    في الحالة الطبيعية فكيف ستكون في حالة مطالبة أبناء

 طالبت قيادات شعبنا في مؤتمر رشت أميديا )سرى أميدي(. 
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قوة العراق وقوة   وإلثباتت العراقية متبخترة بلقب بروسيا العرب الذي أشاعه بعض القوميين العرب، كانت القيادا

جيشه وإثبات إن اللقب ينطبق على العراق وعلى قيادته فكان ال بد من أن يزج الجيش في معركة يربحها وهو 

 مطمئن وخصوصا إن الجيش القوي كان معيار قوة الدول في ذلك الوقت. 

إن     إن سرد تفاصيل ما حدث خالل ذلك الصيف الالهب في بغداد والعراق بات معروفا لمن يريد أن يعرف.  نعتقد

وان  األشوريين بها.  االقرار  عن  الدولة  تعجز  بمطالب  يطالبون  كانوا  االساليب    األشوريينما  سلكوا  قد  كانوا 

العسكرية كان كذبا ويراد منه تحقيق مخطط    األشورية  الديمقراطية في المطالبة، وان اغلب ما أشيع عن التحركات

تم وضعه بأحكام ألجل تحقيق أمر واحد وهو إثبات قوة الدولة وضرب الجهة التي يمكن تأجيج المشاعر اإلسالمية 

ا من قوة كانوا قد أضعفو   األشوريينهم الطرف األمثل لتحقيق ذلك. إن  األشوريينتجاهها. وهنا كان من الواضح إن  

عالقاتهم ببريطانيا عندما قدموا استقاال ت جماعية من الجيش الليفي. وبالتالي كان الخوف من االعتراض البريطاني 

غير موجود لدى القيادات العراقية، هذا ناهيك عما يعتقد على نطاق واسع من إن المخطط  األشوريينعلى ضرب  

 لذين ما كانت وزارة عراقية تخلوا منهم. أساسا كان برضا المستشارين البريطانيين ا 

عصيانا على الدولة، وليس ألنهم يطالبون بمطالب سياسية،    أعلنوا، ليس بسبب كونهم  األشوريينإذا كان قرار ضرب  

الجيش، وبرغم من إن  بقوة  العراقية. والتباهي  للقيادة  العصبية والثقافية  الخلفية  بل إن ما عجل في ضربهم، هو 

االحتفاالت    م ينجح في المواجهة الحقيقية، بل نجح في مواجهة العزل والنساء والعجائز. اال انه تمت إقامةالجيش ل 

الذي سيتحول بعد أربعة    بكر صدقي  ،على أعداء الوطن )هكذا قيل(، وصار بكر صدقي بطال للعراق كله  بانتصاره 

صار جيش العراق على العزل من النساء واالطفال.  الذين هللوا النت ،سنوات خائنا يستوجب قتله من قبل العروبيين 

أسست للقوة في حل الخالفات السياسية، إن ما حدث    نعم كانت سميل نقطة حالكة السواد في التاريخ العراقي، ألنها

ما حدث على جسر الشهداء  رهود، وألففي سميل أسس لما حدث في العراق من انقالب ما سمي بالمربع الذهبي و

ي كركوك والموصل، وما حدث في ضرب الحركة الكوردية أبان ثورة أيلول أو ثورة كوالن أو االنفال  وما حدث ف

أو الحلبجة. إن ما مارسه الجيش العراقي وبعض القيادات السياسية في العراق أبان أحداث سميل أسس لعملية رفض  

فاتحة لما حدث في    1933عراق منذ صيف عام  وكانت الدماء التي أريقت في ال  ،األخر لحد الغاءه ماديا أو معنويا

 العراق تاليا والزال األمر عند البعض مستمرا. 

شاركت    إن مناداة البعض بوطنية المؤسسة العسكرية هو نفاق في نفاق فالمؤسسة العسكرية لم تكن بالوطنية ألنها

، وقد تلطخت يد المؤسسة العسكرية  األخرى حسمها لصالح فئة دون    وحاولت  ، في الخالفات االهلية أو السياسية

على مفاهيم وطنية    تبنوهذا عائد الن المؤسسة العسكرية العراقية لم    .بالدماء الزكية لمختلف االطراف العراقية

في حروب ال ناقة لنا فيها   بأبنائهاصائبة، بل كانت أداة في أيادي حملة أيدولوجية معينة. هذه المؤسسة التي زجت  

الدمار   .1967وحرب    1948وال جمل مثل حرب   فاشلة جلبت  التي شاركت في حروب خارجية  المؤسسة  هذه 

مؤسسة وطنية.   . ال يمكن بأي حال من االحوال أن يقال عنها إنهاوالثانيةاألولى  للوطن والشعب، مثل حرب الخليج  

المؤسسة فأننا نعتقد بان منح هذه المؤسسة هذا االستحقاق هو باطل    وإذا كنا ال ننزع الشعور الوطني من كل أبناء

 وغير أخالقي أمام ما اقترفته بحق الوطن والمواطنين. 

ولحد االن. الحكام وان تبدلوا اال إن تعاملهم مع الوطن   1933ة منذ عام  هذه هي الممارسات من قبل الطغمة الحاكم

ومع المواطنين بقي يدور في فلك واحد فقط، اال وهو إن على العراقيين أن يكونوا ضحايا على مذبح الطموحات  

فرد العراقي لن يكون فان الشعور الوطني لل   األموروان لم تتبدل    .ة والمعتقدات االيديولوجية لهؤالء الحكام الفردي

الشعور   ،ايشعورا وطنيا حقيق  إن  القومي.  االنتماء  أو  الطائفة  أو  بالعشيرة  مرتبطا  الدوام شعورا  بل سيظل على 

لفئة معينة فقط كما هو حاصل لحد االن مع   لهم جميعا وليس  الوطن  إن  المواطنين،  الوطني سينمو بقدر شعور 

ال العراقية  السياسة  المؤسسة  إن  مع    االسف.  تتعامل  العراقية،التزال  حقهم    مجموعات  بقدر  وليس  قوتهم  بقدر 

 لكي تلقى رضى هذه القوى.   األمورالطبيعي، ولذ فهي مستعدة للتنازل أمام القوى االرهابية والتستر على الكثير من  

اق ما دأم غير قادر على  لقد كانت مذبحة سميل تأسيس لعدم االنتماء للوطن العراقي وسيبقي هذا العنوان يرافق العر

وليس على أساس منح صفات    بعقالنية  األموروإدراك ضرورة حل    ،الحقيقية التي تواجهه بتفهماإلشكاالت  حل  

 محددة للوطن على الجميع االقرار بها واال! 
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في وطننا  فالعراق يجب أن يكون العراق وليس عراقا عربيا أو كورديا أو أي اشيء أخر، إن أردنا ان نتمتع جميعا 

بحقنا وان تكون هناك روح وطنية حقيقية، الوطن الذي يضطهد فئة ما على أساس قومي أو ديني ليس له الحق في  

 بتقديم واجبات المواطنة له.  الفئةمطالبة هذه  

 2009أب  6
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 السادس الفصل

 الدستور واالنتخابات 

 

 العراقية النظام االنتخابي في العراق، وضرورة تمثيل القوميات 

 

 

في لقاء أجرته صحيفة طريق الشعب، مع االستاذ حميد مجيد موسى، سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، وعضو مجلس 

الحكم االنتقالي، ورئيس لجنة االنتخابات في المجلس المذكور. يقول السيد حميد مجيد موسى، انه تم االتفاق على االخذ بنظام 

انتخ دائرة  العراق  النسبي، واعتبار  القومية والدينية والعشائر إيصالالتمثيل  إلى   ممثليها   ابية واحدة، لكي يضمن لألقليات 

بالطبع التمثيل النسبي يعني توزيع عدد المقاعد حسب النسبة التي سيحصل عليها أي حزب، فالحزب الذي .  البرلمان المنتخب

لما ان السيد موسى لم يتطرق من عدد أعضاء البرلمان، ع%  25من اصوات العراقيين سيحصل على  %  25يحصل على  

في مقابلته، ما هي النسبة التي يجب ان يحصل عليها أي حزب أو قائمة أو شخص ليكون مؤهال لدخول البرلمان، فبعض  

 . األخر اقل أو أكثروالبعض % 5الدول تحدد النسبة 

، كما انه ال  الفاشيم صدام البعث  وبافتراضنا حسن النية، وهذا متوفر للسيد موسى، فانه شخص ناضل سنين طويلة ضد نظا

أو الدينية. فالشخص وطني غيور ال غبار عليه. اال اننا    ةاألحزاب الطائفي المتعصبة وال على    ةاألحزاب القومييحسب على  

تمثيل أو وجود لتمثيل األقليات القومية  نتوقع ان يزيل هذا النظام االنتخابي أي فإننانقول بافتراض حسن نية مقرر االقتراح، 

 .أو الدينية

ا بالعرب والكورد، هي جزء من النسيج العراقي،  واألسباب التي تحدو بنا إلى هذا القول، منطقية، فالقوميات القلية العدد قياس

، وانقسامهم السياسي،  األشوريينان االنقسام المذهبي لدى   فمثال،تتصف بصفات هذا النسيج من االنقسام والتشرذم،    أي انها

تكون كثيرة، فان أكبر  سيصوتون لقوائمهم والتي نتوقع ان    األشوريينوبافتراض ان    قوة،يجعلهم شراذم ال حول لها وال  

مليون .  25صوت، وهذا تضخيم من عندي، وبافتراض ان عدد سكان العراق هو بحدود    ألفالقوائم قد ال تحصل على مئة  

ستحصل على نصف بالمائة من االصوات، فال اعتقد   أشوريةمليون، فأن أكبر قائمة    26  بشخص، علما ان البعض يقدره  

 . الصابئة أو التركمان أو الشبك مثال باألخوةاألخر نكمله والنصف  أشوري انه سيكون هنالك نصف عضو 

لمستقبل العراق الموحد. وكانت    أشورية، تحت عنوان رؤية  األشوريالمعادلة لحل هذه اإلشكالية طرحها الحزب الوطني  

 .لم تأخذ دورها الحقيقي من النقاش، الجاد يموقراطيا إلشكالية تمثيل القوميات وللطوائف العراقية. اال ان المؤسف إنهاحال د

الرؤية تستند على حقيقة موضوعية هي كما ان البشر متساوون بالرغم عن الجنس واللون والدين واللغة، وهذه المسالة متفق  

، فمهما بأعدادهافالشعوب أيضا تتساوي حقوقها، وال تتأثر  والشوفيني،ينكرها اال المتعصب   عليها قانونيا وأخالقيا، بحيث ال

ولكيال يكون هنالك غبن ما يحيق بالشعوب االكثر عددا، فقد    بأضعاف.كان عدد سكان أي شعب يتساوى مع شعب أخر يفوقه  

شكل يوازن بين الحق، وكثرة العدد. وهذا الميزان  الطيف العراقي، ب  ألوان طرحت الرؤية ميزان عادل لتحقيق التمثيل لكل  

من مجموع    مجلسين للتشريع، أوله المجلس الوطني، وتتمثل كل قومية أو طائفة دينية بحسب نسبتها السكانية  كان باقتراح إقامة

االعضاء بغض  األخر ولنطلق عليه مجلس الشيوخ، فان كل قومية تتمثل بعدد متساوي من  عدد سكان العراق. أما المجلس  

وللكورد   عشرة،  للعرب  فيحق  عشرة،  العدد  يكون  ان  قررنا  اننا  ولنفترض  اليها.  المنتمين  عدد  عن  واألشوريين النظر 

، بعدد يعادل نصف عدد تمثيل القوميات  والكاكائيةوالتركمان، نفس العدد. كما تكون نسبة تمثيل الشبك والصابئة واليزيدية  

القوميات العراقية وان اختلف دينيا أو بالعكس. كما ان التنافس على المقاعد،   إحدىالقومي مع  تماءاالن باعتبارها تشترك في 

قانون ما    القومية الواحدة. وتكون صالحيات المجلسين متوازنة، بحيث ال يسرى أي  بأبناءفي كال المجلسين يكون محصورا  

القوميات استعمال حق  لم يتم المصادقة عليه من قبل المجلسين، كما انه في حال ة تغيير الدستور يحق ألكثرية ممثلي أحد 

 .تعديل دستوري، وكل ذلك لخلق التوازن بين األقليات واألكثرية النقض ضد أي

وبسبب  األشوريينبعض األقليات لم يكن خيارها، فعلى االقل وحسب معرفتي البسيطة بالتاريخ، تعرض    ان قلة عدد أبناء

الدين القرنين انتمائهم  خالل  فقط  وهذا  منهم.  واسعة  مناطق  أخلت  التي  الكبيرة  المذابح  عشرات  إلى  اليزيدية  وكذلك  ي 

المنصرمين، وبأيادي جيرانهم. فالمنطق والعدالة اإلنسانية تستدعي انصافهم بعد كل المعاناة التي ال يزالون يعانونها بسبب  

ا المصائب  سمع  وكلنا  والقومية.  الدينية  في  انتماءاتهم  واليزيدية  والصابئة  بالمسيحيين  تحيق  القتل    اآلونةلتي  من  االخير، 

 .والخطف والتهديد
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ان ميزة هذا الطرح، انه ال يغبن أي طرف، ويعطي لكل ذي حق حقه، ومن ناحية أخرى ان الطرح أعاله، يساعد على اطفاء 

ويخلق قاعدة قانونية قوية، تستند على الحوار واالقناع. فالصراع سيتمحور بين المدارس االقتصادية،   الصراعات القومية،

الدخل، وبالتالي سيكون هنالك اصطفاف يساري يضم كل   األساسي حول كيفية توزيع  باألحرى سيكون محوره    ألوان أو 

التقسيما العراقي، مقابل اصطفاف يمني، أو وسط، أو غيرها من  السياسيةالشعب  العراقي    ت  الشعب  الوان  مكون من كل 

 أيضا.

عالة من قبل الجميع في ألفبل بالمشاركة    ،  ان خلق شعب موحد، وحالة سلمية مستديمة، لن يكون بفرض االكثريات رؤيتها

 .إنسانية مشتركة بناء الوطن، وعلى أسس وقيم 

 2005حزيران  18
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 بين نعم وال الدستور

 

 

مسؤول من الحركة الديمقراطية عن مقابلة مع    :نشرت عنكاوا دوت كوم نقال عن إذاعة العراق الحر من مراسلها في دهوك

عا وكالعادة يروجون لما قالوه وقلناه قبلهم ومعهم وبعدهم، من ان الدستور يغبن وطب.  تدعو إلى رفض الدستور  ها، اناالشورية

علمان ان العراق ال يملك اال هذا العمق التاريخي    .شعبنا في أمور كثيرة ومنها عدم ذكر دوره التأسيسي للعراق وحضارته

بل    .  المسيحية وهي فترة تطور ثقافي وعلمي وحضاري ال يستهان بها  الفترةوال يذكر دور العراقيين في    :الوطني الحقيقي

االقتصادية والعلمية للمسلمين للبروز، وبمجرد ضمور دور شعبنا في الحضارة التي سميت اإلسالمية   هيأت القاعدةهي التي  

 .تجاهلهاتم سنة من التاريخ العراقي ي ألفشخصيا ذكرت مرارا ان هنالك  ضمر دور هذه الحضارة، وإنني  

أي واألشوريينحينما تذكر الكلدان  (  121)ويون في رفضهم للدستور بسبب تقسيم شعبنا إلى شعبين في المادة  اكما يستند الزوع

من بين أسماء شعبنا، ولكنهم لم   العطف. واالن لهم رنة جديدة تقول لتجاهل الدستور ذكر التسمية السريانية  بواومنفصلين  

 . أم من دون وأو بواووا يفضلونها يوضحوا هل كان

لنقر بحق كل شخص في ان يقول رأيه في الدستور، وانا من القائلين ان الدستور بحلته الحالية هو دستور رجعي وغير مهيأ  

ثوابتها    كما ان فيه تناقضات كثيرة خصوصا في حقل الحريات التي تتناقض مع الشريعة اإلسالمية أو  المستقبل،ليواجه اعباء  

ان صاغية، وكان  اذ  لندائناعلى االقل. ولقد حاول الحزب الوطني معالجتها في رسالته إلى لجنة صياغة الدستور. ولكن لم يكن  

 .تأكيدنا على اننا شعب واحد المعالجاتمن ضمن 

نا في لجنة صياغة الدستور كل من السيد نوري بطرس عطو والسيد يونادم يوسف كنا، كان من المفترض بهما ان كان لدي

يطلعا الشعب وأحزابه على التوجهات الجارية في لجنة صياغة الدستور. فهل فعال؟  هل ايدنا أي منهم، عندما قلنا ال وعيب  

هل يمكن لزوعا ان يقول لنا ما هي    استفحالها،دورا في    ألحدهم ان    نهالت على لجنة صياغة الدستور؟ أماللعرائض التي  

؟ مشعبنا ليتأكد من مصداقيته  الصيغة أو اآلراء التي قدمها إلى لجنة صياغة الدستور؟ ولماذا لم يتم نشرها لكي يطلع عليها أبناء

عندما رأيا الخلل الذي يراد تمريره في الدستور؟    اعلةألفوالمنظمات    لماذا لم يدع السيد كنا أو السيد عطو إلى اجتماع لألحزاب

م ان الشعب هم قطيع أبقار؟ ال تفكر اال بما يريدوه،  اأس في الرأس؟ وهل يعتقد الزوعا وقائده الهمألفولماذا سكتا لحين وقوع 

 .نقول اننا لسنا من فاقدي الذاكرة ايها السادة

تجاري العصر ناهيك  نقر بأنه حقا يحمل مواد ال نستسيغها وال نعتقد بإنها ما الذي سنجنيه من قولنا ال للدستور الحالي والذي 

على ما اقترفه    مسامحتهالتي هي من صنع أيادينا، وباألخص يد السيد يونادم كنا والذي يجب ان ال يتم    ،عن تسمية شعبنا

 . للوصول إلى هذه النتيجة البائسة

نتيجة للدستور. وال اعتقد ان للزوعا القدرة على جلب    االف شخص قد يقولون ال لن يؤثر في أي  نيةاان معارضة حوالي ثم

داعهم بزوعا االف من الذين أدركوا انخ  نيةار، وثمجمن اصوات المه  ألفعشر  ثمانية  أكثر من هذا العدد. إذا أخرجنا حوالي  

اتخذت موقفا. ولكن هذا    وطروحاته. إذا زوعا ال يطرح األمر ليحسم موقفا أو ليحسم هل الدستور سيقبل أم ال. بل ليقول إنني  

الموقف هو بالضد من موقف أمينه العام في اللجنة الدستورية، التي ظل ساكتا فيها ولم ينطق ببنت شفة، إذا قول ال التي يدعو  

 .ي محاولة إظهاره وكأن له موقف ليس االلها الزوعا ه

ولكن وطنياً ما الذي يعنيه رفض هذه المسودة. ان رفض المسودة يعني أول ما يعنيه اننا ندعو إلى ان يخطوا شعبنا خطوة في 

الهواء. فهل هذا دور األحزاب إلى األمام بخطوات    أم ان واجب األحزاب؟  المجهول خطوة في  للخطو  هو دعوة شعوبها 

إلى حرب أهلية ال سمح هللا.  سيكون    نخطوإلى المجهول؟ معنى ذلك ان    نخطو لومة ومحسومة النتائج. وماذا يعني ان  مع

أول ضحاياها، وذلك ألسباب باتت الجميع يعرفها ويدركها بشكل تام. ومعنى ان نقول  (  الكلداني السرياني)  األشوريشعبنا  

واالرهابيين في ان يكون لهم دور في تقرير مصير البلد. وكلكم يدرك ماذا يرغب االرهاب    لإلرهابال، اننا نمنح مصداقية  

وتجربته طالبان  وحكومة  ماثل  أمامكم  فالذبح  يدرك  يكن  لم  وان  االرهاب  واالرهابيين،  حكم  يعني  ما  لتعرفوا  أمامكم  ا 

مع اشد القوى الظالمية وقتامة في تاريخ اإلنسانية،   تحالفوالمتزمتين.  ورفضنا للدستور يعني اننا وبطريقة غير مباشرة ن

 ما المنافع التي سنجنيها من ذلك، فهل للسادة في الزوعا ان ينوروها لنا؟ أدرىوال 

http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,13587.msg36030.html#msg36030
http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,13587.msg36030.html#msg36030
http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,13587.msg36030.html#msg36030
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الدستور أو بالقول ال، مبررة ومقرونة بالبدائل أم هو تسويق النفس كقوة لها وزن بعد ان برفض    ألنصارههل مطالبة زوعا  

قد يلي رفض    واالداري الذيبالون منفوخ ال أكثر. وليتحمل الشعب النتائج المأساوية للفراغ األمني والسياسي    علم الكل إنها 

ياسية التي لم تعمل اال بما هو قصير النظر والذي ال يتعدى  مسودة الدستور. وهذا ما تعلمناه ماضيا من هذه المجموعة الس

 .ال ترى أبعد من ذلك بعده عن أنفها، ألنها

مسودة الدستور، ال يعني اننا يجب ان نصوت بال عليه، الن الدستور يمنح للجمعية الوطنية الية تعديله.   بمساوئان االقرار  

مهم مستقبل العراق والعراقيين ومصلحتهم ويريدون لهم ان يعيشوا عصرهم،  وكل العراقيين الشرفاء والذين يه  فإنناوعليه  

من أجل العمل على تفسير بنود الدستور الحالي بأكثر ما يمكن   والتأزر  تحالفمن القوى الوطنية والليبرالية، مطلوب منهم ال

واالتفاقيات والمواثيق    تالئم مع حقوق اإلنسان  من الحرية والرؤى التقدمية، وان تعمل يدا بيد من أجل تعديل كل البنود التي ال  

 وإصراره علىالتي اقرتها األمم المتحدة والهيئات الدولية ذات الشأن. أما حول تسمية شعبنا والتي كانت نتيجة عمل السيد كنا  

عبنا وقواه الخيرة وان اعلة في شعبنا. فتعديلها عائد إلى شألفاالنفراد بكل القرارات وممارسته الغش والخداع مع كل القوى  

بات  ا خنتمن اال   أشهرنحن اتفقنا فال نعتقد ان هناك من سيقف ضد أرادتنا وخصوصا ان التعديالت ممكن ان تبدأ بعد أربعة  

لعمل    واإلرادةنملك الرغبة    الكافية والمناسبة لتعديل األمر وتصحيحه ان كنا حقا  الفترةالقادمة. أي ان أمام كتل شعبنا المختلفة  

 .ذلك
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 الدستور تلك الوثيقة التي منها تنبع كل القوانين 

 

 

 

  ةأي كتابوقيم وهيكلية جديدة. ونقوم بهذه العملية    مأي بمفاهيعملية كتابة الدستور الجديد تعني عمليا عملية بناء دولة جديدة.  

العراق في زمن    الدستور الجديد، بسبب فشل المفاهيم والقيم والهيكلية التي سارت عليها الدولة في ظل دستورها القديم. أي

صدام وما قبله. إذا ما هو الجديد الذي يجب اضافته وما هو القديم الذي يجب ازالته ولماذا؟ هنا سنحاول اعطاء رأينا ونرجو  

 . عديدة  تجمعات وتنظيمات وأحزاب  رأينا ورأي  إليصال، كما ساهمنا بجهود جماعية عديدة  فرديالان نكون قد ساهمنا بجهدنا  

أي بها  يتصف  ان  يجب  ميزة  أهم  االجتماعية   لعل  التطورات  تفسيرها بحسب  يمكن  مفتوحة  وثيقة  يكون  ان  دستور، هي 

أقَّر   ان  فمثال  الخروج عنها،  يمكنها  الدولة وال  بها  الدستور يحدد مبادئ عامة تسترشد  ان  بمعنى  واالقتصادية والسياسية. 

الحريات   الحريات من  الفرديالدستور  فليس هناك كائن من كان ان يسلب هذه  د، اال في حالة عقوبة جراء جرم تم رألفة، 

 .ارتكابه

أو تعلن خروجها    .ال توقع أصال على وثيقة ال يمكنها االلتزام بها  تلتزم ما وقعت عليه، أو إنها  الدول التي تحترم نفسها، أما إنها

ما التزم العراق    تتناقض مععن معاهدة أو وثيقة كانت قد التزمت بها. ولكن ان يتم االلتزام دستوريا بأمور وقضايا ومواقف،  

به دوليا. فهذا أمر يعني فيما يعينه، فتح الباب على مصراعيه للتدخل الدولي في شؤون البلد وبشكل قانوني. واستنادا إلى 

وان كان ليس في إطار   688لي وقرارات مجلس األمن الدولي التي تعتبر قانونا دوليا واجب التنفيذ، ومنها القرار  القانون الدو

اشلة والتي ال تحترم نفسها والتزاماتها الدولية ألفالباب السابع. كما انه يعني ان العراق منذ البداية وضع نفسه في خانة الدول 

 وقراراته. ليس ملزما لهم احترام العراق  االيديولوجياوبالتالي، ان  

هو دين الدولة. ويبررون ذلك بان كل الدول   يقول بعض أعضاء لجنة صياغة الدستور، بضرورة النص على ان اإلسالم

تنص على ذلك. ويعنون بكل الدول العربية واإلسالمية. بالطبع ما عدا تركيا حسب علمي. السؤال المنطقي هو مدى ضرورة  

من ذلك؟ بالطبع ان من يقول ان الكثير من الدول تنص على  واإلسالم  التي يجنيها العراق    الفوائدذلك؟ ما هي    النص على

والضمان   ،والتطور العلمي  ،االقتصاديت، في سلم الحريات والتقدم  جاذلك. ال يقول ان هذه الكثير من الدول تقع في أخر در

عالقة باألمر؟ نقول لسنا جازمين،   . هل لإلسالمالفرديوالتعليمي. وتقع في أول سلم األمية وزيادة السكان وقلة الدخل    ،الصحي

الكثير من الحريات. وقوانينه االلهية يمكن لمن ال يتقيد    يواإلسالم يعاد ولكن بالتأكيد ان الحرية هي منبع االبداع والتطور  

مكن ان يعاقب بالموت لمن يرتد عن اإلسالم، وهلم جر من القوانيين. ويزايد بعض أعضاء  بتنفيذها، ان يعاقب بالموت، وي 

األخرون بالقول ان ال يتم اصدار  المصدر الرئيسي للتشريع، ويزايد    اللجنة انه يجب النص بصراحة على ان يكون اإلسالم 

لجنة  )لكي يتم إقامتها في العراق؟ هل ان أعضاء اللجنة  الشريعة اإلسالمية. وماذا بقي من الدولة اإلسالمية،    ألفأيقانون يخ

اإلسالمية التي ترفع هذه الشعارات وهذه المطالب على اطالع على االوضاع الحقيقية للدول التي    واألحزاب(  كتابة الدستور

؟ وبماذا يختلفون عن  كشريعة أو كقانون ملزم؟ هل يريدون التضحية بالدولة على مذبح االيديولوجية المتطرفة طبقت اإلسالم

المقابر المق  بأسلوبالجماعية؟ هل    نظام  طمرهم وهم احياء. والنظام اإلسالمي وتطبيق    والبشر أبر، صدام قتل  اتنفيذ هذه 

دكتاتورية بشعة، تساعد على هرب األقليات أو تقوقعها وهو قتل أخر وهو   إلنتاجالشريعة والنص على دين للدولة، هو إعادة  

 .احياء بعد ان استبشروا خيرا بالتغييرات التي اعقبت سقوط الصنمقتلهم وهم 

الدين عن الدولة    ان ابتعادال تريد ان تتعلم من تجارب األمم. ال تريد ان تدرك    ان التشبث بهذه اآلراء يعني ان بعض األحزاب

 يعني إرهاب األقليات، الن هذه األقليات عانت من الممارسات التي اقترفت باسم اإلسالم هو حماية للدين. وان هذا اإلصرار

موجعة ومؤلمة عندما يحاول البعض تسويق سماحة اإلسالم،   نعم إنها  ؟...موجعةعليهم ولهذا هم اليوم أقليات. هل الحقيقة  

أمام المحك، فأما دولة عصرية حقيقية أو دولة متخلفة كل   العراقيونضعفاء. اليوم    االيديولوجياو شعوره بأن  مستغال ضعف أ

وغيرها. أمام محك ان تقوم دولة   ،والتكنولوجيا  ،والثقافية  ،العلمية من ان يلحقه أيتطور جراء التطورات    غايتها حماية اإلسالم

سبل التطور والتقدم.  أو دولة تضحي بشعبها ألجل خدمة أيديولوجية وال أقول الدين. ألنه  لحماية مواطنيها وان تكفل لهم كل 

الكريم يقول بما معناه اليوم    القرانالمقدس وهو    فوض هؤالء للدفاع عنه. ألنه في كتاب اإلسالم  ليس هناك من قال ان اإلسالم

 . لحافظون، فليس هناك أي دور للبشر للحفاظ على الدينله ( وتعالىهللا سبحانه ) اكملت لكم دينكم ويقول اننا
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األحزاب  تكون  ان  اآلراء    بدال من  بنشر  تقوم  التي  نراها هي  المستنيرة.  لآلراء  منارة  العراقية  الوطنية  الجمعية  وأعضاء 

قنوات الحرية لكي   تغييرات جذرية تتطلبها تجربة شعبنا العراقي المريرة. فبدال من فتح الظالمية والتي ترهب الناس من أي

  ، فقطشل. ليس هذا  ألفية والعلمية. نرى بعض االطراف يقوم بتسويق تجارب محكومة بالفكريطلع شعبنا على أخر المنجزات  

 . محكومة بالعزل الدولي.  فهل يريدون لنا ان ننعزل عن المحيط العالمي ونتقوقع في إطار إقليمي ضيق ومحدد بل إنها

هو دستور ناقص وغير مكتمل. علمان ان العراق موقع  في ديباجته االعالن العالمي لحقوق اإلنسان ان الدستور ان لم يضم 

والمواثيق التي تخص بحقوق األقليات الثقافية واالقتصادية والسياسية. ان كل ما يريد    على االعالن العالمي لحقوق اإلنسان  

ملزمة. وإذا كانت الدول الكبرى لم تلزم الدول بتنفيذ التزاماتها سابقا    البعض فعله هو التنصل من هذه االتفاقيات علما إنها

وذلك بسبب الحرب الباردة. فانه من المالحظ ان هنالك ضغوط كبيرة على جميع الدول لاللتزام بهذه التعهدات والمواثيق.  

لينا لتنفيذ ما تعهدنا به بأنفسنا؟ انه ألمر فهل يريد لنا هذا البعض ان تقوم دول العالم أو الدول الكبرى بتهديدنا أو الضغط ع

 . غريب وينم على جهل كبير بمسار وتطورات الوضع الدولي

التهميش واالبعاد عن  العراقي. قد عانت  الشعب  العراقية والتي هي جزء أصيل من مكونات  القومية والدينية  ان األقليات 

ال  العليا. ولذا  مراكز صنع القرار وعانت من تهميش ثقافتها وحضورها في  العام والوظائف وخصوصا في المراكز  مجال 

في   المناصب  من  كوتة  هنالك  يكون  ان  على  يشير صراحة  نصا  تصيغ  ان  الدستور.  لجنة صياغة  أعضاء  على  يتوجب 

وكل ما    المؤسسات التشريعية والتنفيذية العليا للمكونات القليلة العدد. وان تخصص موارد مالية لتطوير ثقافتها وتدريس لغتها

متساوية في الحقوق كما هي متساوية في الواجبات. كما أؤكد ان حماية األقليات القومية والدينية هو واجب    يجعلها تشعر بإنها

  ة المقابر الجماعيعلى الدولة ويجب مراعات ذلك بموجب التعهدات الدولية. فكما ساعدنا المجتمع الدولي للتخلص من نظام  

 . الشعب بعد استلبت منه نفيذ التعهدات والقانون الدولي وان نساعد أنفسنا بتوفير الحريات ألبناءعلينا ان نساعده في ت

ه بغض  ان الدولة ولكي تحقق واجباتها كمؤسسة. عليها ان تبتعد عن االيديولوجية وان تتعامل بما يحقق مصالح البلد وأبناء

يديرونها، وهؤالء الناس من مختلف المشارب العراقية. الدين هو لمن    النظر غن انتماءاتهم. ان هذه المؤسسة تتكون من اناس

يملك عقال وروحا، والدولة العراقية عقلها وروحها تكتسبها من كل العراقيين مسلمين أو غير مسلمين مؤمنين أو غير مؤمنين.  

بل حقهم  ،  ما نراه نحن لهم وهذا ليس حقنافنرجو عدم التسرع وراء الشعارات السياسية والحكم على أجيالنا المقبلة ومستقبلهم ب 

  لألجيالما يمكن  )أي توفير الشرعي ان يحددوا هم مستقبلهم. وما علينا اال ان نوفر السبل الكفيلة والسلسلة لتحقيق هذا األمر

الطبيعية التي يجب . وهذا هو المطلوب من الدستور وليس وضع ضوابط على الحريات  (المقبلة لتحديد نوعية حياتهم بأنفسهم

 . سوي إنسان  ان يتمتع بها كل 

. نوالسياسييالتي يخافون منها، هي األساس لبناء وطن موحد ومواطن حر ودين غير مسير لمصلحة السياسة    الدولة العلمانية

وشرائعه. فان أختل فلترتقوا بالدين إلى مصاف مبادئه الروحية. ولتتركوا الدولة لكي تمارس وظائفها بعيدا عن وصاية الدين  

 .مسؤول أو مؤسسة فهناك ممثلي الشعب يمارسون رقابة ويمكنهم ممارسة المحاسبة ويمكنهم التغيير والتعديل

ايها السادة لم يكن هناك في التاريخ شيء اسمه الدولة اإلسالمية. فالدولة بمؤسساتها هي نتاج التطورات التي حدثت منذ أمد  

الدينية والدنيوية. والشورى بعيد. فكل ما كان موجودا ك ان خالفة إسالمية وسلطة محصورة بيد شخص، يمتلك السلطتين 

للعلماء  الحاكم  الشورى فهي استشارة  أما  الياته وأشخاصه ومبادئه.  له  الديمقراطي  فالنظام  السادة،  ايها  الديمقراطية  ليست 

  اضلة والتي ال يمكن تحقيقها ألنها ألفونان في المدينة  السفة اليألفقهاء من رجال الدين. والشورى هنا هي صدى ألفكار  ألف

ليست محكومة بقوانين ملزمة ومنزلة.   باختصار أفكار وليست تطبيقات. والديمقراطية تعدل نفسها وتطورها بالياتها ألنها

الحكم على الدولة بالبقاء في   الشعب، أما الشورى فمحكومة بقوانين ملزمة االهية ال يمكن التعديل فيها. أي فالقانون هو إرادة

إطار واحد ال يتطور أبدا. والحكم المسبق بان الشعب قاصر. هذا الشعب الذي تتشدقون بانه انتخبكم. ايها السادة ال تعيدوا  

التغييرات الديمقراطية، بحجة ان ما تسمونه أمراض في المجتمع الغربي ستطالكم.   انتاج طروحاتكم. ترهبون الشعب من 

تقولون ان الشعب غير مؤهل للتغييرات الديمقراطية. والحقيقة انكم تريدون مصادرة العراق ومستقبله وقولبته في   وبعد ذلك

 ؟ المقابر الجماعيةإطار أفكاركم. فهل ألجل هذا حارب العراق والعرقيون نظام 

  شهادتي ي ان احصل عليها لكي تكون دولة المواطنة تعني ان كل المواطنين سواسية أمام القانون. ما هي الضمانة التي يمكنن

 مساوية   (كلمة مواطن، يوجد مسلم وذمي وكافر  هذا هو تصنيفي في الشريعة وليس مواطن، ألنه ال يوجد في اإلسالم)  كذمي  

ة بالرجل؟ كيف سيكون قانون االسرة؟ هل سيكون قانونا رجعيا عفى عليه الزمن أم قانون  أالمر  ىلشهادة المسلم؟ هل ستتساو

شى مع العصر؟ كيف سيتم توزيع االرث؟ ما هو موقف القانون من الطالق والزواج؟ كيف سيتم توزيع الدخل الوطني؟ يتما

ن علما انهما ال يعيشان وال يتطوران اال بالحرية؟ ما  ألففي القانون اإلسالمي؟ ما هو دور الثقافة و  الفدراليةهل يمكن إقامة  
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لمسلمين؟ ماذا تعني العراق بلد إسالمي وهو جزء من العالم اإلسالمي؟ ماذا يعني  هي الحقوق التي ستمنح للعراقيين غير ا

اسئلة تلد اسئلة وانتم ايها السادة في بداية القرن الواحد والعشرون وأمام    العراق بلد عربي وهو جزء من العالم العربي؟ إنها

ون وضع دستورا وكأن العراق خرج  للتبادل التجاري تحاووا  تواالتصاال  والتكنلوجياالتطورات الهائلة في العلوم والصناعة  

به. ايها    ألزموناتوا من تحت سلطة االستعمار العثماني. لماذا تلزموننا بما الزمنا اناس قبل ثمانين سنة وأكثر رغم فشل كل ما  

 . م ليحفظكم هللاالسادة أما ان تكونوا على قدر المسؤولية التي يفترض ان تتماشي مع العصر أو عودوا إلى بيوتك

 تيري كنو بطرس 

 مواطن عراقي مقيم في المانيا

 هارب من جحيم صدام 

 2005العاشر من تموز 

 التي ارسلت إلى لجنة كتابة الدستور في الجمعية الوطنية العراقية  المساهمة
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 1في الطريق إلى الدستور الجديد  

 

 

في العراق، فالمطلوب من قوانا السياسية عدم االنعزال والتقوقع. بل الواجب هو ان األخيرة  مهما كانت نتائج االنتخابات  

نشمر عن سواعدنا، ونعمل بجد من أجل الوصول إلى صياغة دستور يلبي طموحاتنا وآمالنا وما يمكنه ان يدوم وما يجعلنا  

 . لعراقيين بدون تمييزمتساويين في الحقوق والواجبات مع كل ا

الدستور هو أبو القوانين، فمنه تستمد بقية القوانين وكل السلطات شرعيتها، وعليه يجب ان نكون مشاركين فعالين في النقاش  

حوله، فما يصاغ اليوم سيبقي لمدة طويلة مصدر كل تشريع، والدساتير ال تتبدل كل يوم، وان جرت بعض التبديالت أحيانا  

 .سنوات متباعدةفي 

في مخيلتي تصور ما للدستور العراقي، وأعني انه تصور عام، وليست بالضرورة صياغات قانونية، ولكنها صياغات فكرية 

ذاك .وعناوين عامة أو  الحزب  بين هذا  يميز  الدستور ال  نقاش حوله الن  في  ندخل  ان  ان غبار معركتنا    :فنرجو  وكذلك 

 . يقه إلى الوضوحالدونكيشوتية قد انجلى أو في طر 

الشعب العراقي من قوميات وأديان مختلفة، بعض مكوناته كبيرة    ألفيتضرورة وطنية:  (  مجلس القوميات )مجلس الشيوخ  

العدد وبعضها قليلة العدد، والتي عددها قليل تعرضت في فترات تاريخية إلى اضطهاد ممنهج، وعلى اسس دينية في الغالب،  

ب. ان حقيقة كون االفراد اها عن االنجالتالي ان كونها قليلة العدد لم يكن بسبب عزوف أبناءمما جعل اعدادها تتناقص، وب

فالقانون الوضعي الطبيعي والذي يتفق مع شرعة حقوق اإلنسان )متساوون في الحقوق والواجبات، مسالة محسومة في القانون  

كانت القوانين تنص على هذه المساواة، ولكن في   ال يفرق بين مواطن وأخر على أي أساس كان، وحتى في زمن صدام  

تت أيضا  واالديان  والقوميات  الشعوب  فأن  اإلنسانية،  الحضارة  في  المتقدمة  المرحلة  مع  والسائر  الطبيعي  وى، ساالقانون 

قص من هذه الخاص وال ينت  كيانهاواالديان لها  (  فالشعوب والقوميات بالرغم ان المصطلحين يمكن استعمالهما بنفس المعنى

عانت ماضيا الكثير من الويالت، وتسكنها مخاوف حقيقة من زوالها التدريجي، جراء   الخصوصية عددها الصغير.  وألنها

ترسيخ غالبية موارد الدولة ألجل االكثريات، مما يفقد هذه الشعوب واالديان القدرة على التطور والتعايش، فتلجأ للحفاظ على 

 .والسرية أو إلى الهجرة الجماعية من موطنها نفسها أما إلى التقوقع 

، إلى ان توصلت إلى  كثيرا من الحروب االهليةان حال مكونات الشعب العراقي ليست حالة فريدة، فشعوب سويسرا عانت  

لما يقارب الخمسمائة سنة، واذ لم يكن مستوى   امتدنظام يصون حقوق جميع القوميات بصورة متساوية. وها هي تعيش سالما  

ي حين ارتضوا  الفكرهم  اولكن السنا بمستو(  من الناحية الثقافية واالجتماعية والعلمية)العراقيين اليوم بمستوى السويسريين  

 نظاما يحفظ حقوق الجميع؟

القانون بمساواة االفراد والمجموعات المكونة لشعب ما. فهذا ليس بضمان ة انهم سيعاملون كذلك، ولقد ذكرت ان  أن يقول 

لذا يجب ان يتم التفكير بوجود ضمانات    .ولكن تنفيذ ذلك كان مستحيال  ،ذلكالقانون في زمن الطاغية كان أيضا ينص على  

اليات أو مؤسسات تكفل المساواة بين مكونات    بإيجادللحفاظ على القانون من التالعب ومن عدم التنفيذ. كما يجب التفكير  

 .لشعب العراقي وليس فقط بين افرادها

األخر يسمى  ان النص في الدستور على قيام مجلسين للتشريع، أحدهما الجمعية العمومية أو البرلمان أو المجلس الوطني، و

قانون يصدر في   مجلس الشيوخ أو مجلس القوميات، يكون متساويا مع المجلس االول في الموافقة على القوانيين. أي ان أي

ولكن في حالة اجراء تغييرات دستورية أو المطالبة بذلك، (  األكثرية)لعراق، يجب ان يحظى بالموافقة من قبل المجلسين  ا

 عدم سريان التغييرات، وكذلك في حالة إقرار الميزانية  يتو، أيألفقومية، التمتع بحق    نقترح ان يكون من حق غالبية ممثلي أي

ممثال،    25ثلي كل القوميات العراقية متساوون في هذا المجلس. فإذا فرضنا ان للعرب  العامة. كما يجب برأي ان يكون مم

أكثرية ممثلي أي العدد، ومن هنا ومن تمتع  القوميات بنفس  التغييرات    يتوألفقومية بحق    فيجب ان يكون ممثلي بقية  على 

 . للقوميات ذات الثقل الديمغرافي القليل (ةاألقلية المعطل)الدستورية. تتحقق ضمانة معينة  

قومية فيه حسب نسبتها من الشعب العراقي. ان المقترح أعاله هو للمساعدة في    أما مجلس النواب فيفضل ان يكون ممثلي أي

ذات توجهات    القومية ستتحول تدريجيا إلى أحزاب  كما سنجد ان األحزاباطفاء الصراعات القومية، ومنح الضمانات للجميع،  

ات  تحالف. مما سيخلق  خريناالاقتصادية وتهتم بكيفية توزيع الثروة أكثر من رفع الشعارات القومية أو الدينية المستفزة لمشاعر  

 .على هذه االسس تحتوي على كل العراقيين
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تميل    العدالة    انتبر انتقاصا من حقوق أي جهة. بل ان رفض منح الحقوق المتساوية، يعني  علما ان تمتع الجميع بحقوقهم ال يع

أو الدين. ويجب التأكيد إن بقاء البعض غير    ،أو اللغة  ،أو العرق  ،اللونمنحها حسب  مثل،  ،  لصالح طرف ألسباب عنصرية

 .كبيرة لعدم االستقرارإمكانية متمتعين بحقوقهم المتساوية يعني وجود جمرات النار تحت الرماد، وبالتالي 

الديمقراطية في تسيير أمور الحكم بمختلف   ليةالواعي، بمعنى الحرية واال  أما أهم ضمانة لتنفيذ القانون هو وجود اإلنسان  

خر النتسابه لمجموعته  ألفمن ان يعيش بأمان، وب  ة، يتمكن اإلنسان  الفرديمستوياتها. ففي ظل النظام الديمقراطي والحريات  

باإلنسان   أضر رد سيتطلب تربية أجيال، فالنظام العفلقي  ألفرد والوطن. ان وجود مثل هذا  ألفعالقة عشق بين    وتنبنيالسكانية،  

العراقي من خالل الثقافة التي زرعها. وعليه فأن أهم ضمانة للقانون والدستور هي حقا مواطنا متفهما محب للعدالة ومتسامحا.   

ة،  الفردياصل بين مراعاة حقوق الناس والحريات  ألفاال اننا نتعامل مع اناس يمكن ان يأخذهم الهوى، ولذا كان القانون هو الحد  

 .واالستقرار وضىألفبين 

نحن نرمي إلى أن يكون عراقنا، أول بلد يضمن حقوق مواطنيه بصورة ال يمكن التراجع عنها. وضمانه حقوق مواطنيه وما  

من حملة االيديولوجيات الشمولية. والديمقراطية ليست فقط   هذا الطرف . اال إذا كان  أي طرف كان يسمى باألقليات ال تضر  

 .بل نقيضا بنيويا للشمولية ،الدكتاتوريةنقيض 
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 2في الطريق إلى الدستور الجديد  

 في العراق المستقبلي عامل استقرار ووحدة الشعب  العلمانية

 

 

 

. الذي كان يصدره نخبة من المثقفين 1996نشرت هذه المقالة في كراس أوراق من الوطن، العدد التاسع الصادر في حزيران  

. والن مضمونها يتوافق مع النقاش األشوريالنخبة المرحلة ما قبل إعالن العمل العلني للحزب الوطني    وهي أياألشوريين

ت تتطلبها المرحلة أو ضرورة التوسع اعراقي الجديد، فأننا نعيد نشرها، مع ادخال تغييرالذي نريد أثارته حول الدستور ال

 . فيها

تقيم دولة دينية. اال إن البعض ال يزال يرفع شعار هذه الدولة، معتبرا    شل الذي طال التجارب التي ادعت إنهاألفبالرغم من  

أيضا اؤكد ان   شخاص الذين قادوا مثل هذه التجارب. ورغم إنني  بل في اال  ،التجربةان القصور ليس في الدين القائد لهذه  

دين قد ال يكون قاصرا في سماته العامة، والتي تميزه كدين عن االيدولوجية، ولكن حتما ان قيم الدين وجمود هذه   الدين وأي

نولوجية، مما يتطلب أيضا فلسفة  القيم ال يمكن ان تقود دولة عصرية. يجب ان تالحق التطورات االجتماعية والثقافية والتك

 .سياسية تتطور أيضا بحسب تطور الحياة بشكل عام

إن المتتبع للمسار اإلنساني المؤرخ، يالحظ بال شك التطور في هذا المسار، وخصوصا لو تتبعنا قضايا التحرر ووصول 

التمتع بحرية أوسع في كل مرحلة تاريخية عن سابقتهجاإلى در  اإلنسان   بحيث اعتبرت الحرية فردية أو )ا.  ت أعلى في 

وضمن هذا التطور وفي سياقه وصل العالم المتمدن إلى ضرورة فصل الدين عن الدولة،  (.  جماعية هي التي تصنع التاريخ

،  وعالقته بالرب أو المعبود أياً كان اسمه. فالحساب والدينونة ال يعرفهما اال الرب  لكون الدين مسالة ضميرية تتعلق باإلنسان  

أو لمعرفة الدين الحق أو الشريعة الحقة أو المذهب الحق؟ فالدين باعتباره   ،اإلنسانومن هو الشخص المؤهل لتفتيش ضمير 

فيها. والحكم باسم هللا بتكفير هذا اإلنسان    مسالة اعتقاديه، من حق اإلنسان   أو تلك من   أن يكون حرا  المجموعة  أو هذه 

في األرض أو خليفته. يجب أن يحترم وتصان   الذي هو صورة هللا  صالحية هللا وحده. وهللا لم يمنحها ألي شخص، واإلنسان  

بأية عقوبة دنيوية   األخرة. فليس للبشر أياً كان موقعه أن يدين اإلنسان  في    وية( يدين اإلنسان  اوهللا في االديان )السم.  متهاكر

ويمكنها أن تحكم على على أساس المعتقد وااليمان. وكل مؤسسة دينية كانت أو اجتماعية أو سياسية لها قوانينها الخاصة  

المنتمين اليها بان أحد أعضاءها يعتبر خارج عن معتقداتها وحسب أنظمتها المعمول بها، ليس أكثر، على أن ال يتجاوز ذلك 

 .إلى فرض عقوبات بدنية عليه كالحجز أو االعتقال أو التصفية الجسدية

وا الحق والعدل والنظام، للوصول إلى التطور الدائم. يجب أن  ها االحرار، لكي يضمنالدولة بما هي مؤسسة تعاقدية بين أبناء

أو من الدينية والقومية  باختالف معتقداتهم  بنظرة مساواة  المواطنين  إلى  الوحيد اتنظر  والقياس  الجهوية.  أو  العنصرية  بتهم 

 . المعتمد هو مدى التزام كل شخص بالقانون الحافظ لحقوق البشر وواجباتهم

المؤمن الذي يمارس االيمان   ة هذه ليست بأية حال من االحوال االلحاد. بل بالعكس هي التي تبني اإلنسان  والحال  والعلمانية

تفترض الحرية في كل ممارسة ما لم يكن    ب دنيوي. فالعلمانيةاعن قناعة تامة، وليس مراعاة لتقاليد اجتماعية أو خوفا من عق

 . نخرياالتجاوزا على حريات في هذه الممارسة  

 بقة هذا المطلب مع ما تقره اغلب التوجهات اإلسالمية والتي تعتبر اإلسالمامدى مط:  والمسالة التي قد يستجد النقاش فيها هي

دين ودولة. فنرى القانون اإلسالمي، واالقتصاد اإلسالمي، والثقافة اإلسالمية، والعلوم اإلسالمية أو أسلمة العلوم، واعتبار 

فتحها واستمالكها وضمها    ر اإلسالم، فدار الحرب هي كل األراضي الخاضعة للكفار التي يجيز اإلسالم العالم دار الحرب ودا

قائمة إلى ما شاء هللا، أو إلى حين انتصار  الفتنةةالتي هي األراضي التي يحكمها الحاكم المسلم. وبهذا المفهوم ف  لدار اإلسالم

المدنية.    باآلياتالمكية    اآلياتدم وضوح هؤالء االعداء وخصوصا لو قارنا  على أعدائه. وفي القران الكريم نالحظ ع  اإلسالم

( أو االصح السلطة الدينية)وهو أمر يؤدي إلى تقويض أمر الدولة الحديثة القائمة على التعاقد الحر. ويدفعنا إلى الدولة الدينية  

قرب   بمقدار  الصديق  من  العدو  تحدد  معتقداتها  التي  من  إلى األخر  سائرون  فنحن  وبهذا  االيديولوجية.  شئتم  وان  الدينية 

دكتاتورية بنوع أخر، دكتاتورية دين األكثرية، الذي يطلب الجنة ليس حسب معتقدات الدين وإنما بالضرورة حسب مصالح 

 .االشخاص المتقلدين لزمام السلطة والذين سيجدون في الكتب المقدسة آيات كثيرة تدعم توجهاتهم
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م إلى  ايخ القريب والبعيد يرينا مدى االجحاف الذي لحق باألقليات الدينية التي عاشت في ظل الدول التي تدعي االحتكإن التار

أو الصابئة    االزيديةوية. ونحيل القارئ إذا أراد التأكد وجس نبض هذه األقليات في العراق، إلى المسيحيين أو  االشرائع السم

التاريخ الدولة اإلسالمية وخصوصا  ما  في ظل    المندائيين وما عانوه عبر  لم ألفالعثمانية. وسيرى    الفترةيسمى  التي  ظائع 

مؤرخ عربي كشفها أو انتقادها. ال بل ظل الملوك والخلفاء الذين مارسوا التمييز الديني ضد غير المسلمين، مثار   يحاول أي

بعد زوال الحكم اإلسالمي عنها. حيث خضع هؤالء  سبانيا  ااعجاب هؤالء المؤرخين. وهذا األمر ينطبق على المورسكين في  

قيه نفسه مكان هللا ألفلمحاكم التفتيش الدينية القاسية، على أساس المعتقد وااليمان الصحيح. ففي كال الحالتين وضع الحاكم أو  

وهذا األمر ليس فقط  األخر لمجرد االختالف في االيمان.  جل جالله. وحكم بالقتل واالبعاد وفرض االتاوات والضرائب على  

الني هو  ألفبين االديان المختلفة. وإنما مصيره بعد زوال التعدد الديني، العمل إلى إزالة كل اختالف مذهبي واعتبار المذهب  

 . الممثل للدين الحق

لبشر. ورأينا وفي هذا المسار ال يختلف الدين عن االيديولوجية التي تدعي امتالكها للحقيقة المطلقة، ومعتنقيها هم صفوة ا

منحت امتالك الحقيقة إلى المكتب السياسي، والمكتب السياسي منحها إلى   فاأليديولوجيةنتاجها في تجربة الدول الشيوعية.  

 .سكرتير الحزب وخير مثال لذلك هو التجربة الستالينية في االتحاد السوفياتي السابق

عن االنانيات ويرتقى إلى نكران يتسامى فيها  بإتباع طرق للحياة،    رد، تدعوه للخالصألفإن االديان في غالبيتها تتوجه إلى  

، وتحث المؤمن إلى ممارسة التقشف وعدم التعلق بالماديات والتطلع إلى المثال، وليس إلى الحكم والوئامالذات وزرع المحبة  

لمرام، والعارف به ليس غير هللا  والجاه. وضمن هذا المنطلق فالدين مسالة فردية، ومن يحقق هذا الهدف فله الوصول إلى ا

 .لألهواءمبعث الرسل واالنبياء، وليس شخصا يخضع مثلنا 

رد نحو العمل الصالح والخير وزرع ألفإن تخليص الدين من ربقة الدولة، يعني أعادته إلى المنبع، إلى حقيقته، في توجيه  

السياسيين الذين يستغلون المشاعر الدينية لدى البسطاء لتحقيق مآرب سياسية    ألهواءالمحبة. كما انه يجعل الدين غير خاضع  

 . رخيصة، الدين منها براء. وكلنا رأينا استغالل صدام للمشاعر الدينية في جريمة احتالل الكويت

لدولة على الدين تجعل اغلب رجال الدين تسير في ركب الساسة وخصوصا في الدول الدكتاتورية ومما يالحظ إن وصاية ا

 .ذات االنظمة الشمولية البغيضة

بحق الجماعات، غير الخاضعة لدين الغالبية، في المحافظة على معتقداتها وخصائصها    يعني االعتراف   كما إن تطبيق العلمانية

طوير هذه المعتقدات والتراث والخصائص بما يالئم التحرر من الخوف المحكومين به، ويجعلهم  وتراثها. ويكون في مقدورها ت

منفتحين، بدل التقوقع واالنعزالية الحالية، والتي جاءت جراء حقب طويلة من االضطهادات، وهذا االنفتاح يساعد على خلق  

 .الحر المجتمع المدني الكفيل برفد الدولة بأساس التطور وهو اإلنسان 

في الدولة، يعني العودة إلى المبدأ االصيل في المساواة بين االديان، مهما كان عدد معتنقيه. باعتبار    كما ان تطبيق العلمانية

الذي يجدونه مالئما لهم. كما ان هذه المساواة هي  (  الدين منه)و  الفكرالدولة تنظر إلى حق المواطنين الطبيعي في اعتناق  

مسايرة للتطور. باعتبار التجمعات الدينية والقومية واللغوية متساوية. كما هي الشعوب متساوية في حقوقها الحالة الطبيعية ال

 . بغض النظر عن العدد
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 3الطريق إلى الدستور الجديد 

 كذبة الدولة اإلسالمية 

 

 

ككثير من االديان ان من    وممارسات محددة. واإلسالمهو دين كبقية االديان، يحث المؤمنين به التباع تعليمات وقيم    اإلسالم

الكريم وسنة نبيه، فأنه سيكافئ بالجنة التي تجري من تحتها األنهر وبالحور    القراناتبع ما اقره في كتابه المقدس وهو هنا  

 . العين وبالحياة االبدية

ر مما هو دين، حسب مواصفات الدين. أي  هو نظام اقتصادي اجتماعي، أكث  برغم ان بعض المستشرقين يقولون ان اإلسالم

كان نظاما سياسيا. فبالرغم من ان المدينة اعتبرت أول    ان يهتم بالقيم والمبادئ، اال انه بالتأكيد ال يمكننا ان نقول ان اإلسالم

اسم الدولة. اال ان  البعض يطلق عليها    ان  دولة في اإلسالم، وتلتها الخالفة الراشدية والخالفة األموية والعباسية، وبرغم من

، الن الدولة هي  سلطة(وان شهد  )لم يشهد دولة    المتابع لألمر يكاد يعتبر األمر مجازيا أكثر مما هو حقيقي واقعي. فاإلسالم

مثال؟ بالطبع غير ممكن، فالذي يعتنق دينا ما    مجموعة من المؤسسات. فهل يمكن ان نقول ان هذه المؤسسات اعتنقت اإلسالم

من أجل خالصه،    ،اإلنسانوالخطاب الديني يكاد ان يكون موجها لهذا    (.ذكرا أو انثى)إنسانا فردا يمتلك روحا      يجب ان يكون

مؤسسة يمكن ان تتسمى باإلسالمية، صارت كذلك، فغالب هذه المؤسسات تتحكم بها    فبالتالي من الصعوبة االقتناع ان أي

 .رتو عملت بها ألنهاالمصالح والعمل اليومي، وال تعمل بالمبادي، فل

هي   االفراد  أو  المؤسسات  تسير  التي  القوانين  هو  األمر  في  المحك  ان  االدعاء  ان  من    الفصلكما  المرء  لكن  األمر.  في 

يجد ان هنالك خلط غير  (.  إيران، سعودية، سودان كأمثلة للدولة اإلسالمية)اإلسالمية الحديثة    المالحظات التي لدينا عن الدولة

بين المؤسسات المستعارة من الغرب، مثال مجلس الوزراء أو السلطة القضائية أو حتى المجالس الوطنية والتي تسمى  سليم  

في الغرب ان ما يتحكم في هذه المؤسسات إسالميا هو االيديولوجيا على حساب    األموربمجالس الشورى أحيانا. فعلى اختالف  

وعليه .  الدينية  باأليديولوجيارد أو االسرة الحاكمة. مع تغليف األمر  ألفالحاكم    مصلحة  أو  المصلحة العليا. وفي الغالب رأي 

للمواطنين نظرة   الحديثة تنظر  فالدولة  فيما نعرفه عنها. كما ان هنالك اختالف جذري أخر،  فأن أساس دولة مختلف عنه 

يس بالضرورة في الواقع، أما الدول اإلسالمية ها على أساس الدين، طبعا في القانون ولواحدة، متساوية. ال تفصل بين أبناء

 .خريناالفهي منحازة لمواطنيها المسلمين على حساب غير المسلمين، هذا إذا أقرت بمواطنية 

خسارة تلحق بها    األقليات المسيحية في أي  أبناء  مواطنيها( منالي نهاية القرن التاسع عشر، كانت الدولة العثمانية، تنتقم من ) 

. وهذه بسبب اعتقاد  أو كان رجال الدين يفتون بذلك  المسلمين للقيام بذلك  جبهات الحرب االوربية. أو كانت توعز لسكانها  على

في الدين، فانهم سيكفون عن التدخل في شؤون السلطنة أو يكفون عن تشجيع االوربيين    ألخوتهمالحكام ان االوربيين بخسارتهم  

تهام الموجه للدول اإلسالمية، بمساندة االرهاب، هو هذا الخلط بين الدين  لالولعل أهم أسباب  .  الشرقيين للمطالبة باالستقالل

وبين بعض المثل العربية وخاصة    اإلسالم  المسلمين بين مبادئ  خلط  قدوالدولة. فالمسلم أخو المسلم، اينما كان، ومهما عمل، و

ريب. فالقضايا ال تؤخذ بمدى عدالتها أو بمدى مصلحة الدولة في  التي تقول انا وأخي على أبن عمي وانا وأبن عمي على الغ

عدة وليس بمكيالين   لبمكاييتبنيها بقدر مدى قربها من الدين. فالمسلم على حق ضد غير المسلمين وان بغى، ولذا نجد الكيل  

 . في هذه الدول

الخالفة أو األمارة صارت دولة إسالمية. فحقيقة  ان توحد الرئاسة الدينية والدنيوية في شخص واحد ال يعني ان الدولة أو  

المدينة انه من  فيها ان    التي  األمر  الغالب  العثمانية. كان  الدولة  الراشدين وإلى نهاية  الخلفاء  النبي محمد ومن بعده  ادارها 

لم يعملوا بالشريعة عندما   إلى سلطاته السياسية والقضائية والعسكرية. فالكثير من الخلفاء باإلضافةالخليفة هو أمير المؤمنين 

  وإلعادتها تناقضت مع رغباتهم. ونعطي هنا مثال واحد عن الخليفة العباسي هارون الرشيد، الذي طلق زوجته زبيدة بالثالثة،  

زوجة له مرة أخرى، توجب الشريعة ان يكون هنالك محلل وواجبه ان يتزوج من زبيدة ويجب ان يدخل عليها وبعد ذلك  

فالذي أخرجه من ورطته لم يكن أماما   زوجته،يحق للخليفة أو ألي شخص طلق بالثالثة ان يعيد استرجاع  يطلقها ومن ثم  

اوس الكبير، الذي اشار عليه بتزويجها من شخص مسلم، وبعد الزواج يعتنق  تمسلما، بل بطريرك كنيسة المشرق مار طيم

شيد من استعادة زوجته، نرى ان الشريعة لم تطبق، وهنالك أمثلة المسلم المسيحية، فال تحل له زبيدة ويقوم بطالقها فيتمكن الر

 .من قبل أمرأ المؤمنين تجاوز الشريعة واالحكام الدينيةعن   جهاإدراكثيرة يمكن للمرء 
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وخصوصا السني منه    تفترض سن قوانين إسالمية، فلو عرفنا ان االجتهاد في اإلسالم(  السلطة اإلسالمية)الدولة اإلسالمية  

ب ما يسمى  صامتوقف منذ القرن الثالث الهجري، ألدركنا البون الشاسع بين التطورات الحاصلة في العالم والجمود الذي ا

اإلنسان تتفق مع شرعة حقوق  تلك التي تسمى الحدود، والتي في اغلبها الاإلسالمية وخصوصا  القانون اإلسالمي. فالقوانين

وإذا عل  الموقع العراق.  قبل  قوانينعليها من  الذي يصب  الخلل  الوطني ألدركنا  القانون  يعلى على  الدولي  القانون  ان  ا  نمنا 

في حالة تبني ما يسمى بالقانون اإلسالمي. أما من ناحية االخوة الشيعة، فبالرغم استمرار االجتهاد لديهم بشكل نشط،    األساسية

لب. واالجتهاد الوحيد المعتبر يعود للشهيد الصدر في كتبه  اال انه يجب ان يدرك ان االجتهاد كان في حقل العبادات في االغ

المتعددة بهذا الخصوص. اال ان هذا االجتهاد لم تحكمه التجربة، وكان رد فعل عاطفي للمد الشيوعي الماركسي الذي عم  

عائد إلى نقص في اإلسالم،  ليس    وهذاالدولة.    ادرأهفقير بقدرات    جنوب العراق. ولكن التجارب التي أمامنا ترينا كم ان اإلسالم

 .ما ال يحتمل بقدر ما هو تحميل اإلسالم

رضنا القدرة على التخلص من االنقسامات اإلسالمية من ناحية المذاهب واالجتهاد تفا  ان اصدار القوانيين باسم اإلسالم، لو

  اآلونة حنفي والمذهب الشافعي، وفي  حيث ينقسم السنة إلى أربعة مذاهب كبرى، تنتشر في العراق اثنتان منهما وهم المذهب ال

 . األخراألخر كل بي مرتع االرهاب وتكفير اتسلل المذهب الحنبلي وربيبه الوهاألخيرة 

نعود ونقول ان اصدار القوانيين سيكون باسم المقدس، باسم هللا، فهل يمكن انتقادها؟ وإذا لم يكن من ممكن انتقادها، فاين هي  

اتخاذ دين للدولة أو استنباط القوانيين من دين معين وبالتالي من   يتنافىة؟ اال  الفرديالممارسة الديمقراطية ودور الحريات  

يمكن حلها   قد ال  اختناقاتالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة؟ اال يكون ذلك سببا لخلق    لياتالحرية واالمذهب معين مع  

 .من خالل الحوار وصناديق االقتراعاإلشكاالت اال باالنتفاضات؟ فيما الديمقراطية ترمي إلى حل 

عدم مالئمة هذه الدعوة وليس الدولة فقط، ة، هي دعوة الستمرار حالة عدم االستقرار. بسبب  يالدولة اإلسالم  ان الدعوة إلقامة

مع العصر وتنظيماته. فالعراق يجب ان يعيش في وسط المجتمع الدولي، وليس على الهامش. كما ان هذه الدعوة هي دعوة  

الدينية واضطهاد   إلى  المتنورينوكل    نالليبرالييالضطهاد األقليات  إلى الظالمية ونحن بحاجة  ، ان هذه الدعوة هي دعوة 

 .لنورا

 

 



30 
 

 ضمانات المواطنين العراقيين 

 4نحو الدستور الجديد 

 

 

ال تبنى اية مؤسسة على النيات الحسنة أو الصافية، فكيف بدولة تمتلك سلطات كبيرة، وأكبرها سلطة استعمال القوة أو سلطة  

 .إلى سلطة تشريع القوانين، وجباية المال وإعادة توزيعه باإلضافةاحتكار القوة، 

(  من خالل انشاء مجلس القوميات أو الشيوخ)من هذه السلسلة إلى كيفية ضمان حقوق القوميات  األول بعد ان تطرقت الحلقة 

واالفراد من الناحية الدينية، والثالثة  (  الدولة  من خالل الدعوة لعلمانية)لكيفية ضمان حقوق المذاهب واالديان    الحلقة الثانية

ايش بين سلطة دينية والدولة المعاصر وما تكبله بها القوانين الدولية التعإمكانية  عدم  )لتفنيد نظرية وجود الدولة اإلسالمية  

 .، نتطرق في هذه الحلقة إلى الضمانات التي يجب ان يتمتع بها المواطن(التي يجب ان تعلى على القانون الوطني

ور الحضاري بسقوط  كانت وال تزال بعض الدول تتعامل مع المواطنين كرعية. عليهم السمع والطاعة، وبعد انقطاع التط

التطور القانوني بالرغم من بطئه، ليستقر على تأسيس الدولة الحديثة. وبداية العودة نعتبرها في مؤتمر    عودته مع  روما، ثم

مرة تنص وثيقة على الحد من صالحيات حاكم    ألولالمائدة المستديرة الذي عقد في القرن الثالث عشر في بريطانيا، حيث  

ا ادخله التطور على ما نتج عنه الدولة، هو تحديد حقوق المواطنين. والتي هي في حالة تطور دائم لحد  ما. وكان من أهم م

والتي هي في انحسار مستمر. فعليه ضمن حوارنا المستمر عن الدستور العراقي    الدولة والحاكم،اليوم، على حساب حقوق  

يست مسالة يمكن الركون فيها إلى التطمينات اللفظية. بل يجب  المقبل علينا ان نطرح هذه المسالة بصورة واضحة، فالحقوق ل

التنفيذية، لن  السلطات  الذي ال يحمي مواطنيه من جور  فالبلد  الحقوق مؤسسات متعددة.  ان تكون واضحة وان تدعم هذه 

 . يحميهم من اعتداء خارجي

 ،اإلنسانتضمينه، هو االعالن العالمي لحقوق    ان أحد أهم ما يجب ان يحتويه الدستور الجديد، والدول العصرية سائرة، إلى

الحقوق ليس كافيا، فالعراق كان من الدول التي وقعت على    إدراج سبق ان قلنا ان  .  ميالدية  1948/  10/12الصادر بتاريخ  

ذلك. فاقترف أبشع الجرائم ضد اإلنسانية.    ألفبكل ما يخ(  نظام الحكم في العراق)الميثاق هذا وغيره من المواثيق. اال أنه عمل  

البشرية. كما ان المواطن كان متهما إلى ان يثبت براءته. والحقيقة فأن أية    وبعض هذه الجرائم مصنف ضمن جرائم اإلبادة

عكسها  مادة من مواد هذا االعالن، وكذلك أية مادة من مواد الدستور المؤقت، والخاصة بحقوق المواطنين لم تنفذ، بل عمل  

 .تماما، وكان سائدا ان القانون شيء والممارسة شيء أخر

الدولة طبقت قانونها الخاص، والذي كان فوق أي قانون أو اعتبار، وهذا ما ادى إلى ان مكانة   كما ان أطراف عديدة في 

ى، لم يتمكنوا من الدفاع إلى دول أخر التجأواالقانون والحقوق غير واضحة لدى العراقيين أجمعيين. ال بل ان الكثيرين ممن 

 .عن قضيتهم، لعدم درايتهم كفاية بماهية حقوق المواطن

اشلة، والذي انتشر استعماله في العقد االخير من القرن العشرين. وكان يقصد به الدول التي لم  ألفسمعنا كلنا مصطلح الدول  

ا الدول، من  نفس شعب  الحكام من  التام، وكون  استقاللها  بالرغم من  أيتتمكن  في    حراز  أو  المواطنين،  في حقوق  تقدم، 

هذا إذا  )لحاكمة كمثال، بددت ثروات الدولة في حروب ال طائل من وراءها  ا   معيشتهم أو في أمنهم. بل ان السلطات العراقية

أي اغلبها (حرب أصال  كان هنالك طائل من وراء  أيديولوجيات  إلى  استنادا  الحكومات صارت تحكم  الكثير من  ان  . كما 

من التأثر   تمايز وال حتى في الملبس. في ظل مثل هذه الدول، تقوقع المجتمع على ذاته، وبدال  وفينية استئصالية، ال تقبل أيش

وما يفرزه ذلك من االنفتاح على جميع الصعد. تفتت المجتمع إلى أولياته ما قبل الدولة   واإلعالم الحديثبالعلوم والمعارف  

الجانب القانوني واالجتماعي، أما من ناحية االقتصاد فحدث وال حرج. فكل امكانيات الدول تم  العشائرية وقيمها، هذا من أي

السلطات. كل هذا حدث في غياب مؤسسات الدولة، وما صنع منها كان   التفريط فيها في حروب أو مؤامرات لتحقيق أحالم

 .ابيعلى االغلب كديكور لتزين الموجود والتباهي وليس لممارسة دور رق

بناء الدولة، بالرغم من تمتعنا    في مجاالت إذا دولنا تراجعت إلى ما قبل حقب االستعمار االوربي. إلى زمن السلطة العثمانية

 .وغيره من شوارع أوربا هشانزليزياألخرى وبالمالبس التي تأتينا من شارع بالتلفاز واالجهزة الكهربائية 

مشرع عنها هي المحكمة الدستورية أو العليا. هذه المحكمة يجب ان يتم وضع    من الضمانات التي ال يجب ان يغيب بال أي

ال تتمكن السلطة التنفيذية أو التشريعية من التأثير في قراراتها. وان تضمن استقاللية هذه القرارات وان الية تشكيلها بحيث  



31 
 

تنفيذ القرارات. ان عملية موازنة السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية هي مهمة جدا،   قدرةيكون لهذه المحكمة سلطة  

 .األخرلكيال يطغى أي منها على 

ممكن ان تتأثر برؤية أعضاء المحكمة، اال ان هذا    دستورية هي ضمان لتفسير القوانيين والدستور. صحيح إنهاان المحكمة ال

التأثير سيكون بحدود الرؤية وهي مسالة محددة بزمن وليس التناقض مع مواد الدستور. فالعضو المحافظ يفسر بعض الحريات  

 .حررا، وهذا ضمن المتعارف عليه، أيليس متناقضا مع القانونيفسرها أكثر ت يالليبرالتفسيرا محافظا، والعضو 

ان إقامة دولة القانون، ومجتمع يحترم القانون، ويتعامل مع افراده الذين يحترمون القانون بتقدير وليس مجرد اعتبارهم جبناء  

ألي مواطن    الفصللملجأ االخير وكما كان الحال سابقا. هو ضمانة الضمانات الي دولة تحترم مواطنيها. الن القانون سيبقي ا

محكمة عادية أو القدرة على الوصول للمحكمة الدستورية. وبهذه يمكن تحجيم الدولة    الملجأسواء كان هذا    يريد الحق والعدالة.

أو الموظفين لدى الدولة من التمادي، والعمل ضمن صالحياتهم باعتبارهم موظفين لخدمة المواطن، الذي يدفع رواتبهم من 

وظف هي استقطاع من الميزانية، التي م  أصغرجيبه الخاص، باعتبار ان رواتب موظفي الدولة من رئيس الجمهورية إلى  

المواطنين بين  بالعدالة  توزع  ان  القمعية  .  يجب  واالجهزة  الشرطة  القانون من  تنفيذ  يشمل سلطات  األخرى، وكذلك وهذا 

الجيش. ان مسالة احتواء سلطات تنفيذ القانون والجيش، يتطلب اتفاق جميع التوجهات السياسية ومنظمات المجتمع المدني 

السلطات التنفيذية  )يجب ان تخضع لمؤسسات الدولة  خرى. على ان تدخل هذه السلطات في السياسة من المحرمات، وإنهااأل

من ناحية التعيين والنقل والترفيع وأداء المهمات، والتشريعية من ناحية المسالة وتجديد الثقة أو رفعها، والسلطات القضائية 

 (.عقابيةقرارات  من خالل الخضوع لما يبدر منها من

ليست مسيرة الدولة    إنسانية فيها. أي  هنالك مؤثرات    بسيط، الناضلة. لسبب  ألف  ةإقامة الدول   نال يمكيجب اإلدراك التام انه  

بشكل الي. ولكن أفضل نظام حكم هو النظام الذي يتمكن من ان يتطور داخليا وبشكل سلس كما هو في الدول المتقدمة. ولماذا  

ها لكي يتطوروا، ويطوروا مهاراتهم ضمن إطار قانوني ال يميز فيما بينهم  خلقت بيئة ألبناء  دول متقدمة، ألنهانقول عنها  

الدول    بأي التي اسميناها  الدول  الدرب ألفشكل. وليس مثل  إلى هزات خارجية لكي تصحو وتسير في  اشلة، والتي تحتاج 

 .روالتساوي والتطو  ،واألمن ،االستقرارالمؤدي إلى 

وهذا ما    األخرين،  ألذيةعن المسير. ألنه ببساطة عالم مترابط، فمن تباطأ، سيكون سببا    يتباطأان عالم اليوم لن يرحم من  

تاكة ومن الحضارة الممتدة في عمق التاريخ ومن ثقافة  ألفنشاهده بأم عين. فالدول الكبرى والتي تمتلك ترسانات من األسلحة 

القبول  راسخة.   واجبة  عالمية  قوانين  بوجود  وتقر  عنجهيتها  وتتخلي عن  اإلنساني،  والمسار  الحياة  لقانون  مقاليدها  تمنح 

 . والتنفيذ

وقه وتهيئة ظروفه لكي يكون دوما هذه  ألنه القيمة العليا، وبضمان حق  ،كإنسان  فلندخل العالم من بابه الواسع باحترام اإلنسان  

 .القيمة العليا
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 نتجه إلى مأزق دستوري؟  هل

 

 

الدساتير   الدين الرسمي للعراق هو اإلسالم، وبعضها اقر ان يكون اإلسالم ال يخفى على أحد ان معظم    العراقية اقرت ان 

مصدرا من مصادر التشريع. اال ان الحكومات أو السلطات التي وضعت هذه الدساتير لم تقم بالعمل بأيديولوجيتها اإلسالمية  

كان في انحسار، واالختالط بين الجنسين   والحجاب،  الفوائداالحوال الشخصية. فالبنوك كانت تحصل على    بشكل تام اال في

 . كانت تتقدم وخصوصا في العهد الجمهوري االول المرأةكان في التوسع وحقوق 

مصدر أساسي والبعض يقول المصدر    والزيادة عليها بأن يكون اإلسالم  األمورالبعض اليوم على تضمين هذه    اال ان إصرار 

 .مزايدة إلى ان ال يتم سن قانون يتعارض مع الشريعة اإلسالمية مسالة فيها وجهة نظراألساسي للتشريع والبعض يرفع ال

تذكر مسودات الدستور العراقي المطروحة للمناقشة ان السيادة هي للشعب العراقي. والمعنى الواضح ان الشعب هو مصدر  

عنه. وهذا هو المفهوم الذي يمكننا ان نخرج   كل السلطات. والشعب يفوض هذه السلطة لهيئة منتخبة لكي تقوم بالتشريع بدال

تفسير أخر لمثل   ة من الدستور، الن هذا هو التفسير الوحيد لها بحسب تجارب االنظمة الديمقراطية. أما أيالفقربه من هذه  

 .ولكنه ال يمارسها فعليا ،الديمقراطيةة فيقود إلى نظام يدعي الفقرهذه 

ل تشريع يخرج باسم الشعب. كما ان كل تنفيذ للقانون يكون باسم الشعب، ويكون التشريع  األخر للفقرة، هو ان ك ان المعنى  

، وهيئات المجتمع المدني. ويمكن الطعن بها في اإلعالم المختلفةوالتنفيذ خاضعان لمراقبة الشعب من خالل ممثليه ووسائل  

 .المحكمة الدستورية

قانون مع الشريعة    على اضافة على ان ال يتعارض أي(  وهو هنا الجمعية الوطنية بمجموعها) المشرع    ولكن في حالة إصرار 

اإلسالمية أو الشريعة اإلسالمية المتفق عليها، سنكون في مفترق الطرق. فمن هو الذي سيقول ان هذا القانون يتعارض مع 

الدينية أشخاص عاديون في نظر القانون ألنهم غير منتخبين من قبل    والمرجعياتة  الشريعة أم ال. هل هي المرجعيات الديني

أو واجبهم، الن الدستور كفل هذه المهمة للجمعية الوطنية. ودستورية    اختصاصهمالشعب. أو على االقل ليس تشريع قانون من  

ة الدستورية مؤسسة يقر بها ويمنح لها الدستور  أي ان المحكم  الدستور،القانون تنظر به المحكمة الدستورية التي هي من صلب  

 . الشرعية التامة ويحدد لها الصالحيات، هذا الدستور المقر من الشعب

في النظم والشرائع اإلسالمية هناك طرق كثيرة للتشكيك في شرعية كون القانون إسالمي أم ال مثال الحسبة، فهذا القانون أو  

الفالنية  الني غير إسالمي. أو ان الممارسة  ألفأي شخص عادي من ان يقول ان القانون  المفهوم يمكن ان يمنح لكل متضرر أو  

للنهي عما يعتقده    قاضياال تتوافق مع الشريعة اإلسالمية. واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تمنح لكل شخص ان يكون  

 . منكرا، أو أمرا بعدم ممارسة ما يعتقده منكرا

ة التي تقول  الفقرقانونية ودستورية في حالة إقرار    التي يمكن ان نقع فيها في مطبات واشكاالت   التامن الصعوبة ان نحدد الح

 .وخصوصاً مع تعددية المذاهب اإلسالمية بان ال يتم سن قانون يتعارض مع الشريعة أو من المتفق بشأنها 

 يقول أبو العالء المعري 

 ولديهم الشطرنج غير حرام                              الشافعي من االئمة واحدا

 فيما يفسره من االحكام                       وأبو حنيفة قال، وهو مصدق

 األنامفاشرب على أمن من                       شرب المنصف والمثلث جائز

 وهم دعائم قبة اإلسالم                            قاح تطرفاألفواجاز مالك 

 (2، 1)في كل مسالة بقول أمام                 شرب وقامر واحتججفافسق ولط وا

ومن المعلوم ان الخمر غير مستحب والقمار محرم وغيرها مما ذكرها الشاعر اال ان بعض المذاهب تجيز هذه المحرمات  

والقول  إيمانية  مسالة اعتقادية    ألنها  وشريعته متعارضة، وال يمكن االتفاق بشأنها    فما هو المتفق بشأنه؟ اذ تفاسير اإلسالم

 .أمر مريب وغير سليم المتفق بشأنها 

http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,7869.msg19296.html#msg19296
http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,7869.msg19296.html#msg19296
http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,7869.msg19296.html#msg19296
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ان الدول التي تقول ان قوانينها يجب ان ال تتعارض مع الشريعة اإلسالمية ولها دستور يقر بحاكمية الشعب، تفرز ممارسات 

م الشعب وممثليه الشرعيين. فمثال مصر هذه الدولة لها دستور ولها قضاء عريق، اال ان إقرارها  غير ديمقراطية ومنافية لحك

بوجوب عدم تعارض قوانينها مع الشريعة اإلسالمية في زمن حكم السادات، افرز مثل الممارسات التي ذكرناها. وعلى سبيل  

الكتب والمصنفات   المزدوجة على  الرقابة  الرقابة هي  نية.  ألفالمثال، مسالة  بالحريات  مخالففبالرغم ان  للقانون ألنه يقر  ة 

لممارسة حق الرقابة ورفض هذا الكتاب أو (  مثل االزهر)ويكفلها، فان المنفذ منح الحرية لهيئة غير دستورية وغير منتخبة  

تد. كمثال قضية المفكر المصري  أو تنفيذ الحد بالمر  وقوانينه. ومسالة تنفيذ قانون حماية اإلسالم  ذاك بحجة تعارضه مع اإلسالم

يشرع ويمنح الشرعية للقوانيين بل في تعددية المنفذين للقوانيين،  فيمن. ان إقرار هذه الصيغة ال يخلق ازدواجية (فرج فودة)

كما ان  تحمي القانون المسن من قبل الشعب والذي يعلى وال يعلى عليه.    وبالتالي إسقاط لفكرة الدولة الحديثة التي تقول إنها

 .هذه العملية تسقط أحد أهم اركان الدولة بإسقاطها المواطنة المتساوية والتي يقرها الدستور في مواد عديدة

أيديولوجية تعلن بشكل واضح مراميها وأهدافها. ان القبول   ان المخاوف من تطبيق كل ما عبرنا عنه حقيقية لوجود أحزاب

قانون يسن مع الشريعة. يعني ان العراق سيحكم من قبل نظرية الولي    يتعارض أييات، مثل وجوب ان ال  الفرضبمثل هذه  

 .قيه دون ان تكون ملحوظة في الدستور، بل هي عملية التفافية تم التحضير لها بشكل ذكيألف

مني   الطمأنينةمن خالل نصوص ويسلب  ي طمأنتانا شخصيا ال اعترض على ايمان أي شخص، ولكن ان يحاول شخص ما 

لحظة ظهور    من ومنتظر  دائما وغير مستقر  قلقا  ويعيشني  أخرى،  بين سطور    أنيابخالل نصوص  المطمور  االفتراس 

بعد كل التضحيات التي قدمها شعبنا العراقي من أجل ان يتحرر، ويأتي من يسلب    ،الدستور، فهذا أمر صعب علي القبول به

 .، في وضع ال يمكن تحكيم األكثرية فيه مطلقا باسم األكثرية التي يتكلم بها كابوسالحلم ويحوله إلى 

األخرى،  ان الدستور بذكره مراجع الدين ومراقد االئمة والعتبات المقدسة، بالصورة التي تم ذكرها، ال يعلي دينا على االديان  

بل يعلي مذهباً إسالميا معينا على بقية المذاهب اإلسالمية. إذا ان إقرار الدستور بالمساواة هي عملية أخذ باليسار ما منح  

بل ازمات. وإذا كنا   ،واحدةحلته الراهنة، ملئ بالمتناقضات مما سيقودنا حتما ليس إلى ازمة دستورية  باليمين، ان الدستور ب

تجاوز االزمات، فسبب ذلك كون الدستور مقر من هيئة غير شرعية وتفسيره أيضا خاضع نتمكن من    الطاغية لمفي زمن  

ن كل هذه العمليات كانت مناطة بجهة معينة ولذلك سمينا النظام لنفس الهيئة. ولم يكم من الممكن مراقبة دستورية القوانين، ال

البائد بالنظام الدكتاتوري. أما في عراق الغد فسيكون هناك هيئات متعددة، وقد خرج الشعب عن الطوق. ولن يقبل بقانون 

منتشين بالحريات    واطنينالموثابتة ومصانة وغير قابلة للمصادرة. وإذا كان بعض    حقوق واضحةمطاط، بل يتطلع الشعب إلى  

والهيئات  الدستور  على  فحينها  الحريات.  بتنفيذ  وسيطالبونها  السلطات  سيمتحنون  فغدا  االيديولوجية  والشعارات  الحالية 

 قيه أم اليات ديمقراطية حقيقية؟ألفالمختصة االجابة وبال مواربة، هل يحكمنا ولي 

الدين المسيحي واالزيدية والصابئة المندائية   ورجالمن مراجع السنة  سيكون سؤاال محرجا لماذا يكون مراجع الشيعة أفضل  

 والكاكائية، هل الشيعة بشر والبقية بقر؟

 الم يتعرض الباقين مثلهم مثل مراجع الشيعة للظلم واالضطهاد، وعتباتهم مثل عتبات الشيعة للتدمير والتخريب؟

 رشيد الخيون لألستاذنقال عن كتاب االديان والمذاهب في العراق  -1

قيل هذا الشعر لتبيان ان المذاهب اإلسالمية تحلل ما هو محرم، وكل مذهب يحلل شيء من المحرم، مثل اللواط، وشرب    -2

 .الخمر، والقمار بالشطرنج

 2005أب  24
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 كانوا أكثر انصافا لنا  لقد

 

 

ة قتالنا الشرس الذي اندلع من أجل التسمية والحقوق واثبات الوجود. تناسينا كل عة حروبنا وصراعاتنا، في معمعفي معم

اجب اطالقها علينا، وكأننا وليد جديد أو لقيط وجد صدفة مرميا على قارعة الطريق. لقد كانت حقوقنا وركزنا على التسمية الو

منادين ال  اصابرذاذها باألخص من نادى بوحدة شعبنا وضرورة صيانة هذه الوحدة أكثر مما    وأصابللجميع    مدميهحربنا  

ولكن الحقيقة كانت طعناتها    ،تبسيطاالجهات. أقول رذاذها  ألنهم كانوا مستهدفين من االطراف المتزمتة في كل    بتقسيم شعبنا.

العميقة والتي قد ال تندمل جروحها في مدى المنظور. الن من طعن لم يستثن الكرامة اإلنسانية وشرف المطعون فكل األسلحة  

في خضم كل ذلك، كان بعض المخلصين من    .أبيحت وكل ما خطر على بال الثائر قيل بحق من أراد استعمال العقل والتعقل

تقوم بطرح    أبناء كتنظيمات سياسية  أو  واجباتهم  يؤدون  الدستور كمواطنين  للجنة صياغة  المتزنة  االقتراحات  يقدم  شعبنا 

ائض في حين كان الغوغاء من كل االطراف يرفعون العر  الوطنية،رؤياها القانونية والسياسية لمستقبل بلدها اسوة بكل القوى  

وهو التسمية التي يرغبون بها. وكأننا في روضة أطفال نتدافع من أجل قطعة   فقط، االتلو العرائض من أجل شيء واحد  

نعم لقد   مكوناتها،طرح لحقوق أو لشكل الدولة أو لمستقبل العالقات بين    حلوى أو لعبة ملونة، فلم نجد في هذه العرائض أي

حسمه. في الوقت الذي كان من واجبنا فعل ذلك. كنا أطفاال لم نتمكن من حسم    االيديولوجياكان صراعا دمويا داخليا طلبنا من  

فقرات من مسودة الدستور  أ  صراعنا على لعبتنا اال بتدخل الكبار، وقد حسموه وكانوا أكثر انصافا لنا من أنفسنا. فلنرى ونقر

 ين كان العقل والتعقل؟البعض إلى رفضه ودعينا إلى القبول به. فلنحكم ادعا الذي 

 .ديمقراطٌي اتحاديٌ ( برلماني)جمهورية العراق دولةٌ مستقلةٌ ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهورٌي : تقول المادة االولى

السريان مغزى هذه المادة؟ هل أدركوا ان  األشوريينشعبنا من الكلدان    هل نص دستورا عراقيا على مثل هذا؟ هل أدرك أبناء

الشعب، وحرية تشكيل   يع السلطات يعني خدمات أكثر وجهد اقل وسالما داخليا مضبوط بقانون وسلطات تأتي بإرادةتوز

والرأي  السياسية  أبناء  التنظيمات  يعي  الم  تشرح    وغيرها؟  الم  عليهم؟  هذا  تأثير كل  ذلشعبنا  ان عمل    كاألحزاب  أم  لهم. 

 األخر من النفس، والذي صدفه علموه اسما أخر ليطلقه على نفسه؟ الطرف  تجاهالعدوانية كان استثارة الغرائز  األحزاب

 المادة الثانية

 :دين الدولة الرسمي، وهو مصدٌر أساس للتشريع اإلسالم أوال: ـ

 .أ ـ ال يجوز سن قانوٍن يتعارض مع ثوابت احكام اإلسالم

 . ب ـ ال يجوز سن قانوٍن يتعارض مع مبادئ الديمقراطية

 .الواردة في هذا الدستور ز سن قانوٍن يتعارض مع الحقوق والحريات األساسيةج ـ ال يجو

يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية اإلسالمية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع   ثانياً: ـ

 .صابئة المندائيين، والواالزيدييناالفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، 

الثانية، هل تم ذكرنا كمسيحيين في أي دستور عراقي سابق؟ هل تم ذكر أخوتنا االزيدية والصابئة في دستور   هذه المادة 

كانت منشغلة بأمور أكثر    ة. اشك في ذلك. ألنهاالفقرماذا تعني ضمان حرية العقيدة في هذه    سابق؟ هل شرحت األحزاب

التسمية وضمان مستقبل بعض أطرافها في السلطة. لحد ان أحد االطراف في اللجنة الدستورية وقع على مسودة أهمية وهي  

الدستور ال بل قراء جزء من المسودة. ولكنه بعد ان شعر انه سيخرج خالي الوفاض أمر أنصاره بمعارضة المسودة وفر هو 

القبول أو الرفض. والن أنصاره عبدة مأمورون لم ينبسوا ببنت شفة  إلى أوربا لكيال يشارك في العرس الديمقراطي العراقي ب

 ويسالوا إذا لماذا وقعت المسودة؟ 

طبعا كنا نمني النفس بدستور علماني وأكثر تطورا، اال ان التمني شيء والواقع شيء أخر. فسيرد السؤال الينا، وماذا فعلنا 

 ضنا؟ ءاذا كانت عراأمانينا ارسلنا العرائض تلو العرائض وألجل م لتحقيق

العراق بلدٌ متعدد القوميات واالديان والمذاهب، وهو جزٌء من العالم اإلسالمي، وعضٌو مؤسٌس وفعال في جامعة :  المادة الثالثة

 الدول العربية، وملتزٌم بميثاقها 

http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,14277.msg38015.html#msg38015
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ا لكي نعمل من أجل ترسيخ هذه  ضمانة أخرى لن  ها هذه المادة الثالثة تعود وتؤكد تعددية العراق القومية والدينية، أي انها

على الواقع. وهل كنا نطمح أكثر من ذلك؟ في حالة ان جل جهد شعبنا انصب اهتمامه على شيء    الضمانات قانونيا وفعليا، أي

  األخرها فينا كل ضد  ظالتي تم ايقاالعدوانية  واحد، وهو لم يكن بأهمية ضمانات مستقبل شعبنا في بلده.  لقد حركتنا الغرائز  

 .الذي هو منا

 : المادة الرابعة

اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم أبنائهم باللغة األم كالتركمانية،   أوال: ـ

المؤسسات التعليمية  والسريانية، واألرمنية، في المؤسسات التعليمية الحكومية، وفقاً للضوابط التربوية. أو بأية لغة أخرى في  

 . الخاصة

أخر بلغتنا وبشكل دستوري،   اعترافيحدد نطاق المصطلح لغة رسمية، وكيفية تطبيق احكام هذه المادة بقانونٍها هو    ثانياً: ـ

إلى مصاف اللغة العربية والكردية. اال    ترتقلم    وبحقنا في تعليمها في المدارس الرسمية اسوة باللغة التركمانية، صحيح إنها

  ـ اللغة :  رابعا)تين التاليتين من نفس المادة  الفقر  نقرأانه وضع أفضل بكثير مما سبق، وهو تطور ايجابي وخصوصا عندما  

 .لغتان رسميتان أخريان في الوحدات االدارية التي يشكلون فيها كثافةً سكانية واللغة السريانيةالتركمانية 

 . ذلك باستفتاء عام أو محافظٍة اتخاذ اية لغة محلية أخرى، لغةً رسمية اضافية، إذا اقرت غالبية سكانها ـ لكل إقليم: خامسا

 إعالم الشعبان كنا نشكل فيه األكثرية، فهل تم    خاذها لغة رسمية لمحافظة أو إقليمإذا في نطاق ما لغتنا رسمية، ويمكن ات

 ات. أم تم شحن شعبنا وراء غرائز العداء والكره لألخر ودعوتهم لرفض الدستور على أساس ذلك؟ الفقربهذه 

للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها باالقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته   السيادة:  الخامسةالمادة  

 .الدستورية

تؤكد على سيادة الشعب. وان ممارسة السلطة مكفولة بموافقة هذا الشعب. فهل    ها هي فقرة أخرى وان كانت عامة اال إنها

عود القهقري إلى سيادة االيديولوجية واالنقالبات الثورية؟ لم يجب أحد على ذلك  الداعين للقول ال للدستور كانوا يريدون ان ن

والمنطق    ،وتغييب العقلاألخر،  هين بأمور أكثر أهمية. وهي حياكة المؤامرات أحدهم ضد  لت ولن يجيبوا الن الجميع كانوا م

 .والسياسة. وتقديم خطاب التبسيط والتخوين وتحقيق المصالح االنية

 .يتم تداول السلطة سلمياً، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور: المادة السادسة 

 ،االقتصادياالستقرار السياسي الكفيل بخلق التقدم    وهذه المادة تؤكد على تداول السلطة وتؤكد على سلمية هذا التداول. أي

الدستور، هل تم طرح بدائل أكثر منطقية؟ وحشد خلفها   دعوا لمعارضةواالجتماعي. فماذا كنا نريد ممن  ،والعلمي ،والثقافي

 ! ماذا كانت تنحصر مطالبهم شعبنا وسترون في قوى سياسية لتحقيق ذلك. عودوا واطلعوا على عرائض أبناء

 : المادة السابعة

الرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو أو ا  ،العنصريةيحظر كل كياٍن أو نهجٍ يتبنى    أوال: ـ

البعث الصدامي في العراق ورموزه. وتحت أي مسمًى كان، وال يجوز ان يكون ذلك ضمن   يروج أو يبرر له، وبخاصة 

 .التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون

 . أشكاله، وتعمل على حماية أراضيها من ان تكون مقراً أو ممراً أو ساحةً لنشاطه  ـ تلتزم الدولة بمحاربة االرهاب بجميع  ثانياً:

استغاللها   أحسنااليست هذه المادة ضمانة أخرى لشعبنا ولبقية مكوناته القليلة العدد. من تفشي العنصرية الدينية والقومية، لو  

 .أخر في هذا الوجود كل شيء جعلنا ننسى وتوظيفها. أم ان انشغالنا بهم االسم لشعبنا 

كانت تروم الحصول على أكثر من ذلك. ولكن لنقول ان    . وإنهاتهاإنجازا  بالطبع ستخرج بعض االطراف القومية لتدعي بإنها

هذه االطراف لم ترينا يوما ماذا ترغب ان يتضمن الدستور. ولن يفيدها ذلك بعد االن. الن أي شخص يمكن ان يدون ذلك  

طالبت بهذا. ولكن كان من المفترض ان يقوموا بذلك قبل تدوين الدستور، وليس ادعاء باطل يقول اننا قدمنا    ويقول إنني  

اعتراضات وتعديالت لم يطلع عليها الشعب. وما الغاية من سريتها في حين ان الجميع كان يقدم اعتراضاته وتعديالته علنا؟  

 . السذجاليس خداع السذج مرة أخرى وشعبنا مع االسف ملئ ب
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والعشرون واالحدى  المائة  المختلفة :  المادة  للقوميات  والتعليمية  والثقافية  والسياسية  االدارية  الحقوق  الدستور  هذا  يضمن 

 .األخرى، وينظم ذلك بقانون، وسائر المكونات واألشوريينكالتركمان، والكلدان 

والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان   داريةاإلة بضمان الحقوق  الفقرة بتأن، تقول  الفقرارجو قراءة هذه  

 . األخرىالمكونات  وسائر( فارزة)واألشوريينوالكلدان ( فارزة)

بفارزة؟ في حين انه فصلهم عن التركمان وسائر المكونات  واألشوريينلماذا لم يفصل المشرع بين الكلدان    نتسألهنا علينا ان  

ة وبلغة عربية سليمة تعني ان المشرع استعمل وأو المعية، أي ان  الفقران قراءة    فقط،  الواواألخرى بفارزة، ولماذا اضاف  

كان  األشوريين واال  واحد.  شيء  انهما  منفصلتان،  غير  الكلدان  مع  يق   بإمكانهي  ان  والكلدان،  المشرع  كالتركمان،  ول 

 .األخرى، وسائر المكونات واألشوريين

ضمن لنا الدستور ياليست قراءة جديرة باالهتمام. اليس مطلوبا منا اليوم التفكير بالعمل من أجل خلق المؤسسات الوحدوية التي  

. اليس من حقنا ان نقول ان (السريانية)بلغتنا الواحدة    اعترافهإقامتها. بالرغم من الدستور يضمن وحدة بعضها من خالل  

 جلدتنا. كانوا أكثر عدال لنا، ممن فرض نفسه علينا بطل األمة  العرب والكورد كانوا أكثر انصافا لنا ولوحدتنا القومية من أبناء

شعبها بحجج عنصرية   األخر من بين أبناءغير المنازع. كانوا أكثر إحقاقا لحقنا من بعض أطرافنا السياسية التي أرادت الغاء  ال

لن تتمكن من ذلك. والشيء الوحيد الذي ستتمكن من إنجازه هو المزيد من زرع    ال بل الكل كان يدرك إنها  مسؤولة،وغير  

هذا كله ونقول نعم كنا نريد االفضل، ولكن السؤال يبقي ماذا عملنا لكي نحقق هذا االفضل  .  شعبنا  اءوالضغائن بين أبن  االحقاد  

 الذي كنا نريده؟

 2005تشرين االول  10
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 نمتلك ذاكرة  ال زلنا

 

حرمان اهالي بغديدا وبرطلة من التصويت. وقد استنكرنا كلنا هذه  ، تم  2005كانون الثاني    30أبان اجراء االنتخابات السابقة  

شعبنا. ألنه    الممارسة، بالرغم ان المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات بررت هذا الحرمان، اال انه لم يكن مقنعا لغالبية أبناء

من نوعها    ىاألولة الديمقراطية كانت  أساسا من حق المواطن ان يصوت لمن يراه االفضل ليمثله، وخصوصا ان هذه الممارس

التي تجري في العراق. بل أيضا ان ممارسة االنتخابات يعتبر مشاركة فعلية في بناء العراق الجديد. ولذا كان على المفوضية 

نتخابية برمتها، العليا المستقلة لالنتخابات ان تأخذ المسالة بجدية أكثر وان تزيل بقدر االمكان عوامل أثارة الشكوك بالعملية اال

 . وهذا كان موقفنا باألساس

شعبنا معلنة ان العملية كانت مقصودة لحرمان    اال ان المثير والمستغرب في هذه العملية أن تخرج اصوات عالية من بين أبناء

تود هضم حقوق شعبنا أو    سياسية معينة من التمثيل الحقيقي في البرلمان. وذلك ألسباب مجهولة أو ألنها  أو فصائلفصيل  

والمبدئية. بعض هذه االصوات قدر عدد    ،والتاريخية  ،ومواقفه البطولية  ،المشرفن لنضاله  تكن حقدا على فصيل معي  ألنها

على أساس ان تعداد شعبنا يقدر هناك   ألف مائة وخمسون    150000شعبنا المحرومين من المشاركة باالنتخابات بحوالي    أبناء

األخر كان أكثر تواضعا فقدر  مونة. والبعض  حوالي خمسة كراسي اضافية مض  نسمة. أي  ألفثالثمائة    300000بحوالي  

أبناء  الناخبينعدد   مقعدان اضافيان مضمونان مع بقية حوالي   خب، أيان  ألف  نأي ثمانو  80000شعبنا بحوالي    من بين 

 .األخرى فيضمن مقعد أخرصوت تضاف إلى حصته   ألفعشرون 

ان كان هذا العمل يسير بطرق قانونية وغير   ،أكثر شرعيةالطموح أمر مشروع، والعمل من أجل تحقيق الطموحات أمر  

فكل شعب يعمل من أجل حقوقه، وكل تنظيم سياسي يعمل من أجل إحقاق حقوق شعبه وقد تختلف زاوية النظر لهذه   .مخادعة

 . تعمل من أجل الصالح العام على االقل تدعي بإنها المختلفة، اال إنها الحقوق بين األحزاب

م انهم  مشكلتنا  ويعتقدون  الطبيعة.  على  الوضع  حقائق  يعرفون  ال  انهم  الكثيرين  خاطئة  ،ارقام  بإيرادهمع    ، ومعلومات 

في حين ان   ،ال يمتلكون المعلومات الحقيقية منافسونالويعتقدون ان هؤالء  قوى المنافسة،الومضخمة. يخدعون   ،ومتضاربة

الحقائق ألنهم يمتلكون كل السلطات التي تؤدي بهم إلى هذه المعرفة. من السلطة السياسية  متلكون مفاتيح معرفة  منافسين يال

 . والعسكرية والقدرات المالية ومؤسسات البحوث والدراسات والخبراء بكل هذه المجاالت

 شعب وجعلهم يعيشون أحالم ال  بقدر ما كانت خداع الذات وفي اسواء االحوال خداع أبناءمنافسين  الإذا العملية لم تكن خداع  

ت قد خدع بها الكثيرين حتى من تنظيمات شعبنا، مما الحق ضررا بالغا  ءاان هذه االدعا .غير حقيقية، أو واقع سياسي مخادع

حدث، وان لم يكن حقيقيا مطالبين    كما أظهرنا األمر وكأننا نصرخ الي. بمصداقية العمل السياسي لشعبنا وتنظيماته السياسية

 . وحقائقها والديمقراطية وممارساتها ،السياسةاعدة العالم لنا، في أمر ال نستحقه مستغلين أمور بعيدة عن مس

في كل من قضاء برطلة وبغديدا    تصويتولنكن أكثر وضوحا ادناه االرقام التي نشرها موقع عنكاوا حول عدد من يحق لهم ال

لصالح    نمغالبيوثالثمائة وخمسة وتسعون ومن بينهم لنكون قليال    ألفثالثة وعشرون    23395الذين بلغ مجموعهم حوالي

  15597شعبنا    يبقي لدينا من أبناء  7798حوالي    أي(  شعبنا  الثلثين من أبناءان    أي)شعبنا    شعبنا ان ثلثهم ليسوا من أبناء

  ألف موا من حق التصويت؟ أو اين المائة والخمسون  خب الذين حران  ألفل اين الثمانون  أ ، إذا اليس من حقنا ان نسناخب

قوى الصوت انتخابي؟  ومدى المصداقية التي يمنحها هذا األمر ألحزابنا ومؤسساتنا ولقادة أحزابنا؟ اال يوصمهم بالكذب أمام  

ما هي النتائج التي ؟ اليس من حقنا ان نقول، ماذا سنجيب على التساؤالت المشروعة التي يمكن ان تنطرح علينا؟  االخرى

افرزها صراخنا واتهامنا لألخرين؟ الم نقم ونحن نصرخ ونخرج بتظاهرات وبيانات ولو بخدش العالقات التاريخية بيننا وبين 

الشعوب التي نتعايش معها؟ المطلوب ليس السكوت عن الحق، بل المطلوب عدم اشاعة االكاذيب والدجل ونشر االتهامات   

 .صية خح الشالمزيفة ألجل المصال

على القائمة القومية، أين الذين كتبوا ونشروا وهرولوا خلف الدهماء والغوغاء  المتباكيناألخر المثير والمشمئز، أين واألمر 

هم أنفسهم سيمدحون القائمة المنفردة اليوم ودون تبرير أو تفسير؟، اليس من حقنا    سنراهمالموحدة؟ هل    القوميةعن القائمة  

ممن يختلفون في التوجه السياسي، دون   األمة  ان نسال ان الغاية لم تكن القائمة القومية الموحدة، بل الهجوم الحاقد على أبناء

 .مراعاة حدود هذا الهجوم

تصور سليم لوضعها فكيف   لن تمتلك أي  أرضية هشة غير حقيقية وغير واقعية. ألنها ال يمكن ألمة ان تتقدم وهي تقف على

؟  وعن الواقع السياسي وموازيين القوى قوى المنافسة وخصوصا من شعبنا العراقي،اليمكنها ان تمتلك مثل هذا التصور عن  

http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,15503.msg42191.html#msg42191
http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,15503.msg42191.html#msg42191
http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,15503.msg42191.html#msg42191
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يمتلكون مثل هذه الذاكرة، لوفرنا على    مارس ذلك   من  ولنقل مرة أخرى نحن نمتلك ذاكرة تسجل كل هفواتنا وزالتنا. وليت  

 . نفسنا الكثير من التجارب المتكررة والمملة لحد السقم
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 السابع  الفصل

 عامة مقاالت

 

 هل هي حديثة العهد؟ العولمة

 

مثل ظاهرة العولمة. فككل ظاهرة لها من المؤيدين  األخيرة ال أعتقد ان هنالك ظاهرة استحوذت على االهتمام خالل السنوات  

القرن   التسعينيات من  الممتد منذ بداية عقد  المستعر،  النقاش  الماضي، فما هي هذه  والمعارضين، وكل يدلو بدلوه في هذا 

 .العولمة أعنىالظاهرة؟ 

هي ظاهرة ما بعد قومية. ولكنها بالطبع ليست    العولمة ظاهرة اقتصادية اجتماعية ثقافية. اعقبت مرحلة الدول القومية. أي

بصماتها على المسار  بالبروليتارية. فمحركها األساس التجارة والشركات الكبرى العابرة للقارات. ولكن ككل ظاهرة تترك  

الثقافية التي صدرت   لعولمة مظاهر اجتماعية وثقافية تواكبها أو هي نتيجة لها. ومن هذه المظاهر كل االعماللاإلنساني. ف

 .هذه الظاهرة أو لرفضها دلتأيي

. ولكن  ةا مؤسسات حديثتبحث وتقام لها المؤتمرات وتنشر باسمها كتب وتؤسس له  يمكن القول ان العولمة ظاهرة جديدة ألنها

العولمة مالزمة لإلنسان   العالم    منذ الخليقة. فاإلنسان    من باب أخر يمكن اعتبار  االول كان عالمه محدودا بما يعرفه من 

ويمكن القول انه قد ال يكون أكبر من قرية وما يحيط بها من الجبال والسهول والوديان التي ارتادها ألجل الصيد. ولكن بمجرد 

قد خرج من    جديدة، عنى ذلك، ان اإلنسان    على مستلزماتالحصول    الرغبة في  سبببأخر،    إلنسان    حاجة اإلنسان    ظهور

أخر لتبادل المنافع. كأن يتم تبادل لحم طريدة بالة حادة. ان هذه الظاهرة تترك    إنسان    قوقعته الذاتية، وبات يطلب التشارك مع  

ثقافيا، فاجتماعيا الطرفان ارتبطا ببعضهم البعض بمصلحة مشتركة وهي الرغبة في تبادل  بصماتها على الطرفين اجتماعيا و

وتبنى اسر وتكبر لتصبح قبائل وعشائر.    التزاوج  وتتحقق حاالتأسري  المنافع، من هنا سيزداد هذا الترابط ليتحول إلى ترابط  

مشتركة ومن هنا تتولد الحاجة إلى اللغة التي قد تكون أول    تفاهمأما من الناحية الثقافية فالشخصان يصبحان بحاجة إلى وسيلة  

األمر إشارة يدوية ومن ثم صوتية لتتحول إلى اصوات مفهومة وكل صوت له داللة معينة لدى الطرفين. ومن هنا تتوالد 

معي نوع  منهما  لكل طرف  ان  فحتما  والمدارك،  المعارف  تتطور  الشخصين  هذين  بين  العالقة  هذه  ومن  من الشعوب،  ن 

األخر وهنا يتم نقل هذه الخبرات إلى الطرف  أو في عائلة أو موقع مختلف عن    بأسلوبالمعلومات التي اكتسبها جراء معيشته  

 . األخر وبذا تتكون ثقافة مشتركة

عالم   هذا التصور المبسط هو بداية العولمة، فكل شخص من هذين الشخصين كان له عالمه الخاص وعندما اندمجا صار لهما

أخر بخبرات وثقافة وقدرات مختلفة، ومنهما تكونت كما قلنا القرى والقبائل والعشائر. وفي المجتمع العشائري كانت هناك  

مون بحياكة المالبس، والبازيين البناء االكير  اختصاصمثال كان    األشوري. ففي شعبنا  عشار مختصة بنوع معين من االعمال

والسكن المشترك، فتتكون   تزاوج العشائر تتبادل هذه السلع وتقوم بينهما عالقات اجتماعية، من    والحدادة وهكذا. وكانت هذه 

بينهم اللغة المشتركة أو اللهجة المشتركة. واللغة هي نتاج التطورات العلمية والثقافية واالكتشافات بكل انواعها. فليس معقوال  

يقوم بمقام هذه االلة أي ان يحفظ االطعمة والماء بحالة باردة. وليس  ، ما لم نخترع شيء  )براد(   ان نسمي شيئا باسم ثالجة

 .عنه أمعقوال ان نسمي شيئا بحرا ونحن لم نشاهد البحر أو نسمع أو نقر

اإلنسان   حاجات  عالقاته   بتوسع  وتغيرت  ومعلوماته  مداركه  توسعت  واالمتالك  واالكتشاف  للسيطرة  طموحاته  وبتوسع 

بع عشر مثال. الن هذا ااألمي االن يمكن ان يكون أكثرا علما من علماء القرن الر  الثقافية. فاإلنسان  االجتماعية والسياسية و

األمي يتلقى معارف كثيرة من خالل التلفزيون والراديو واالصدقاء. وكمثال فان انتشار وباء مثل الكوليرا ما كان   اإلنسان  

ع عشر. ولكن انتشار مثل هذا الوباء في بغداد في منتصف ستينات القرن  ابالقرن الرومه في  احتى المتعلم ان يق  يمكن إلنسان  

قشر حتى الطماطة وغلي الماء قبل تقديمها لنا.  تأمية تقدم على سلق كل الخضروات ال بل   أمراءهالماضي جعل والدتي وهي  

 ذاعة من تطبيق بعض الخطوات التي اعتقدت إنهاكانت تنقله اال  ومما  هاانتمكنت بما اكتسبته من المعارف من جير  أي إنها

يمشي خطى سريعة نحو االختالط    كفيل بالحد من انتشار األمراض. إذا اإلنسان  اإلجراءات  ان اتخاذ    بالفعلتقينا من الوباء. و

 .محكوم بالبحث عن كل جديد والتمازج والتفاعل الن اإلنسان 

http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,23857.msg72592.html#msg72592
http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,23857.msg72592.html#msg72592
http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,23857.msg72592.html#msg72592
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في تطور العولمة. ففي الوقت الذي كانت الدولة المدينة مكتفية ذاتيا    ل األساسية المراح   إحدىهي    لإقامة الدوكانت مرحلة  

المدينة. اال أن الطموح والرغبة للتملك وإظهار القوة، دفعت بعض المدن للتوسع واالستيالء    من الموارد من أبناء  تستحصلبما  

ألسباب اقتصادية أو لمجرد التوسع ألجل    الضماس  األخرى وضمها تحت سلطتها. ومن ثم قامت الدول على أسعلى المدن  

لهذه المقاطعات    تفرض أيديولوجيات معينة على البلدان الملحقة بهم. بل ترك  خر. الن هذه الدول في هذه المرحلة لم تحاول االتف

دول كانت تضم الهة المقاطعات  حرية العبادة والتكلم بلغاتها، ولكنها اشترطت دفع الجزية أو تقديم الهدايا. البل ان الكثير من ال

 . المستولي عليها إلى الهتها وتضعها في معابدها

االبجدية التي سهلت    ظهوري وزادت االكتشافات وانتشر التعليم، وخصوصا بعد  اإلنسان    الفكرفي كل هذه المراحل تطور  

جديدة. وبعد ظهور االديان   الكتابة والقراءة، ومن ثم تدوين المعلومات الجديدة. مما سهل عملية تراكم الخبرة لتحقيق إنجازات

، واإلسالمية بعد القرن السابع، ظهرت الرابع الميالديبعد القرن الرومانية  الدين مثل اإلمبراطوريةوقيام الدول على أساس 

القوة بل اضيف سبباً أخر ولكنه هذه المرة سبباً    إلظهارتح ألسباب اقتصادية أو  ألفالتي ليس غايتها    الدولة االيديولوجية. أي

أو االستعباد   المزيد من الدماء واالكثار منها، اال وهو فرض الدين على المقاطعات المستولي عليها تحت طائلة اإلبادة إلراقة

يلة على اهالي البلدان المستولي عليها. اال انه ورغم هذه االنتكاسة في المسار السياسي اال أن مسار  التام أو فرض ضرائب ثق

والذين ما كانوا   العالم  في  الديني ونشر معتقدهم  الهاجس  الذين حركهم  فالعرب  استمر.  الخبرات  العولمة والتالقي وتبادل 

علويمتلكون   من    مأي  استفادوا  الشعر.  وقول  الغزو  السريان    اختالطهمغير  مثل  أراضيهم  على  استولوا  التي  بالشعوب 

في العراق وسوريا. حيث استفادوا من علومهم ومدارسهم وإلمامهم بلغات عديدة. فأخذوا منها الكثير (  والكلدان  األشوريين)

 .ها ونقحتها واضافت عليهابل درست ،العلومونقلوها عبر االندلس إلى أوربا التي لم تضعها في الثالجة وتعتبرها نهاية 

، ومع اكتشاف  والفالسفةظهور العلماء والكتاب والشعراء    وتتالىومنذ القديس توما االكويني تالحظ حركة التطوير في أوربا  

ت بالظهور طبقة جديدة وهي البرجوازية أو الطبقة الوسطى أأميركا وانتقال ثروات كبيرة إلى أوربا، والتطور الصناعي بد

 .وافول نجم طبقة أخرى اال وهي طبقة االقطاعية من أصحاب األراضي والمقاطعات الشبه المستقلة 

والثقافية االجتماعية  التغييرات  الدول هضمت  إلى سياسة جديدة، الن  القومية   ،الجديدة  وهنا ظهرت حاجة  الدول  فظهرت 

ة وضعت حدودا صارمة وفرضت قيودا شديدة للتبادل  المالئمة لتطلعات الطبقة الوسطى وثقافتها. وبرغم ان الدول القومي

اال انه في نفس االوان ظهرت دول أخرى ال تتعامل بهذه المقاييس، بل باالنفتاح وتم بنائها    مصالحها،التجاري للحفاظ على  

األمريكية. كانت الدول على المهاجرين والقيم الليبرالية االجتماعية والمواطنة والحريات التجارية ونعني بها الواليات المتحدة  

المستعمرات الكبيرة مكتفية بمستعمراتها لتصريف بضاعتها. اال ان التطورات التي حدثت في القرن   امتلكتاالوربية والتي  

ت. وفي كل هذه الظروف لم جا فاستعرت المنافسة على االسواق لتصريف المنتو  المستعمرات، لهذه    فقدانهاالعشرين أدت إلى  

وصار أسهل، الن وسائل   األموربات التبادل يحدث في كل    بلوالسياسي.    ،والثقافي  ،واالقتصادي  ،االجتماعي  يتوقف التطور

جعلت من العالم قرية صغيرة فكل ما يحدث في اقاصي األرض يتم العلم به فورا في كل المعمورة واالتصاالت المواصالت 

 . األخر ويعلم ما يحدث فيهاف وهكذا عدنا إلى القرية الواحدة التي كان كل فرد يعر

لها  الدول  فيها مؤسساتها وتقبل  الجديد  ليست كذلك بالمطلق، بل  البعض اعتبارها أمرا جديدا هي  التي يحاول  العولمة  إذا 

االقتصادية، بل  من الحتميات التي ال بد منها لعدم ايقاف مسار تطور اإلنسانية. وهي ال تكتفي بالنتائج    والتبشير بها. كما إنها

ت بالظهور منذ أمد بعيد نسبيا. فالهجرة وانتشار ثقافات معينة ولغات معينة في أان تجلياتها السياسية واالجتماعية والثقافية بد

العالم افرز، إقرار مؤسسات عالمية مثل األمم المتحدة وهيئاتها التي هي مؤسسات فوق وطنية وكذلك قوانينها التي هي قوانيين 

انية غير تمييزية، وخصوصا القوانين والمعاهدات الدولية باستثناء قوانين الصادرة عن مجلس األمن التي هي قوانيين  إنس  

 . تعبر عن ميزان القوى ولكنها تستند إلى ميثاق األمم المتحدة

أو   كسر  السياسي هو  المجال  في  العولمة  أجل مظاهر  الدول  ولعل  بسيادة  تسميته  على  اصطلح  ما  على مواطنيها  تجاوز 

القرن السابع عشر. فالسيادة لم تعد أمرا مطلقا بل يجب ان تتوافق مع معايير معينة معروفة وكل   ذوشعوبها، الذي ساد من

المعايير. فالوقت حان لبدء فرضها    الدول أو اغلبها موقع على هذه  الدول من قبل، ألسباب معروفة  لم تكن تعمل بها  فإذا 

 .هو السيد وكرامته هي االعلى ي يبقي اإلنسان تدريجيا على الجميع، لك

 2006كانون الثاني  11
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 الكوارث اإلنسانية ورد فعل المجتمع الدولي

 

إلى الصومال في شرق    تأثيراتها  دول جنوب آسيا وطالت نتائجها دول عديدة حتى وصلت  أصابتتعتبر الكارثة اإلنسانية التي  

واحدة من أكبر كوارث القرن العشرين، جراء ثوران الطبيعة. فعدد القتلى المعلن نتيجة الطوفان الذي ضرب الدول    ،افريقيا

  ألف االن المائة واربعون  حتى  على مقياس ريختر، يقارب    درجاتالزلزال المقدر قوته بتسعة    أعقبالمشار اليها، والذي  

تاكة، وخصوصا مع ندرة الماء الصافي وتحلل الكثير من الجثث، مما يزيد  ألفلك مخاوف من انتشار االوبئة  نسمة. بالطبع هنا

 .من المخاوف بحدوث كارثة غير مسبوقة

لبلبلة   نتيجة طبيعية  فيها. وذلك  التي تحدث  الدول  الكثير من مؤسسات  الكوارث، تشل  واندثار    الفكرعند حدوث مثل هذه 

 لذلك  كثير من العاملين فيها. اضافة للخراب الذي يصيب البنية التحتية، من الطرق ووسائل المواصالت.المؤسسات ووفاة ال

مساعدة   إلى  تحتاج  الظروإنسانية    الدول  الدول    فلتتجاوز  ان  وبالطبع  هذه  ألفالمحيطة،  لمثل  الحاجة  بأمس  تكون  قيرة 

 . الطوارئ ومتطورة لحاالت أساسا ال تتمتع بشبكات واسعة  المساعدات، ألنها

من بشر متساوون. يجب ان يتعاضدوا على    فإنناان االيمان بالحس اإلنساني، وبأننا مهما اختلفنا دينيا وقوميا ووطنيا ولونا،  

  فعل االصوب لهم. فلو كان الذي وقع االن، قد حدث قبل مئة سنة من االن، لكانت الضحايا تفوق الماليين، من الناس الذين ال

الزالزل. فما راكمته اإلنسانية من  ذن والتكنولوجيا، يساهم االن في   األفكارب لهم غير وقوعهم في منطقة أو قرب مركز 

 . تخطي الحدود بين البشر، ليكونوا متوحدين على االقل أمام الكوارث التي تصيبهم

، كلها  الكيمياويةرعات واالكتشافات والتركيبات  بعض السلبيات غير المقصودة، اال ان المخت  للتكنلوجياففي الوقت الذي كانت  

 ،بالمالريا أصابتهم. ال بل تنقذ الماليين ممن كان مكتوبا عليهم قبل سنوات الموت، لمجرد ةاإلنساني مفي الحد من االال تساهم

 .هاأو غيرها من األمراض التي اصبحت بفعل التطور والتقدم في حكم المقضي علي ،أو التيفوئيد  ،أو الجدري

، ولمجرد سماعه نداء االستغاثة، يقوم ويسرع  اال يعرفناليوم، والذي يجعل شخص    إنسان    ان الحس اإلنساني الذي يطبع  

للتبرع بمبالغ مالية يصل مجموعها سنويا في بعض الدول المليارات من الدوالرات. هذا الحس اإلنساني، كان نتيجة لتطور  

وتتوجه   ،اإلنسان د  لسفة التي غايتها اسعاألفلسفة اإلنسانية، هذه  ألفجراء اتساع رقعة تأثير    .اإلنسانتجاه أخيه   نظرة اإلنسان  

ا دور فعال في  يجوللجميع بنداء التأخي والمحبة، عابر لكل مشاعر التعصب القومي والجنسي والديني، وبالطبع كان للتكنول

 .لسفيةألف األفكارالمساعدة على التطبيق العملي لهذه 

بالوان متعددة وثقافات مختلفة. ولكن لو فكرنا   من اللغات واالديان ويتحلى اإلنسان    باآلالفبالرغم من ان هذه األرض تعج  

بهذه الكرة األرضية، التي قد ال يكون حجمها بقدر حبة رمل نسبة إلى حجم الكون الشاسع والمستمر في التوسع. لو فكرنا  

. فهل  بنيزك ال سمح هللا  اصطدامأو    غامضةبالمخاطر التي تواجهها كرتنا األرضية هذه، من الخروج عن المدار بفعل قوى  

وهل هذا المصير سيكون بحسب اللون واللغة والدين؟ اال نكون كلنا،    الهالك؟  بعض االخرالسيكون مصير البعض النجاة و

األنانية نصر على    فعالمكل بني البشر ضحايا لكارثة تقضي على اإلنسانية؟ هل ندرك كم نحن مشتركون، ومصيرنا مترابط،  

 األخر، لماذا نرغب في اذية المقابل؟ على الهوية، لماذا نريد الغاء   بكل شيء، لماذا نصر على القتل

الكارثة اإلنسانية، متناسين خالفاتهم السياسية وغير السياسية،    أصابتهمقدر االمكان تخفيف الم الذين    ها هي أمم العالم تحاول

م في إيران، فهرعت دول العالم لتقديم مساعداتها، بدون شروط سياسية أو غير سياسية، الخالفات  قباألمس القريب كان زلزال ب

العنصرية،    األفكارالبشر، بسبب نشر    ولكن مد يد المساعدة عند الحاجة اليها يكسر االف الحواجز التي اقيمت بين بني  ، مستمرة

 .حسب دينه ولونه ولغته وأحيانا حتى لهجته ،اإلنسانوالتي تفرق في قيمة 

فما بال الذين ينشرون القتل في    ،اإلنسان  ألخيهإذا لو فكرنا حقيقة، لوجدنا كم ان مصيرنا مترابط، وكم الواحد منا بحاجة  

وااللوان، لما    األفكاركل شيء للعودة إلى ايام عبودية صدام، ما بالهم يخافون االنوار و  ربوع وطني العراق، ما بالهم يعملون

، الذي يفوق  إنسانية اإلنسان    ال يمنحون فرصة للتغيير، وكل العراقيين مصرين ليكون تغييرا نحو االحسن، هال نرتقي إلى  

النيرة، والقوانيين اإلنسانية وهل نتعلم من  األفكارله، مهد نشر كل االختالفات؟ العراق هو مهد الحضارات، فهل يمكننا تحوي

 .والمجد هلل في العلى وعلى األرض السالم وبين البشر المسرة. لنبني وطننا؟ لتي تصيب اإلنسانية،اكوارث 
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 وعوامل القوة المفترض توفرها  القيادة

 

قائد يقوم قبل دخوله عملية سياسية أو عسكرية أو اقتصادية بتجميع عناصر قوته لكي يحرز انتصاراً.  فالقائد   القائد، وأي

زتهم، وبعد ذلك يقوم  العسكري قبل دخوله معركة ما يجب ان يعرف عدد جنوده ونوعية تدريبهم واألسلحة التي هي بحو

المهمة أيضا معرفة قدرات عدوه أو خصمه، لكي يخوض الحرب    األموربتوزيع قدراته على موقع المعركة المفترض، ومن  

 .وهو في أتم استعداد

ولكن بأدوات أخرى   ،للسياسةوالسياسة هي حرب بأدوات أخرى، والعكس يصح أيضا عندما نقول إن الحرب هي استمرار  

ومهن يعملون ليقدموا زبدة أفكارهم أو قوة عضالتهم   ولكي تتقدم األمم وتزدهر البلدان، يوجد أشخاص متخصصين بأعمال

إدارة  سنوات عمرهم في    أفنوابممارسة السياسة أو    اختصوالخدمة أمتهم أو شعبهم ومنهم من سموا بالسياسيين، وهم الذين  

وضع الخطط لكي يتم تحقيق هذه االهداف   من خالللتحقيق أهداف شعوبهم وأوطانهم    نالسياسييهؤالء    عملالعامة. ي  نالشؤو

الوطن أو الوطن نفسه كموقع جغرافي وثروات،    أو الشعب أو أبناءوالخطط الموضوعة.  يحددون عوامل القوة لدى األمة

أو   القوة وحثها وتعظيمها  السياسيين بجمع عوامل  أبناءويقوم هؤالء  لتحقيق ذلك ألنه بواسطة هذه    تنميتها، وحث  الشعب 

أو الشعب أو الوطن  من تحقيق ذاتها وتحقيق آمالها. وفي نفس الوقت يتم تحديد عوامل ضعف األمة  العوامل ستتمكن األمة

للحد منها وان كان   الطبيعية، والعمل  للثروات  افتقاره  أو  الجغرافي  لتبقي األمةالقضا  باإلمكانككل من موقعه  أو    ء عليها 

 . الوطن قوي

توفير  إمكانية بالطبع ان  ؟...األمامترى نقاط القوة التي يجب ان نوفرها، لكي نخطو خطوات إلى  في الواقع الراهن ما هي يا

ان توفير    نقاط معينة للقوة، يمكن ان يقود إلى توفير عوامل أكثر جدية، وممكن لوكنا بدأنا بها لحققنا اشياء كثيرة، بمعنى

عوامل القوة هي عملية تراكمية، كل مرحلة تدفع باتجاه مرحلة جديدة تكون أكثر تطورا وأكثر جذرية في تحقيق مرامينا  

وأهدافنا القومية. كما يجب مالحظة ان توفير عوامل القوة يجب ان يتناسب مع الهدف، بمعنى انه ال يمكنني المطالبة بوطن  

 .يمغرافيا مكثفا في منطقة قادرة على العيش بثرواتها الذاتيةمستقل وانا ال أملك حضورا د

وبالطبع ان تحقيق عامل قوة يعني إزالة    ؟...تحقيقهامن الواقع الراهن، ما هي عوامل القوة التي يجب توفيرها أو التي يمكن  

 .نقيضه والذي هو عامل للضعف

 .وحدة القرار السياسي مع االحتفاظ بالتعددية السياسية -1

ال يمكن ألمة ان تتقدم أو ان تحصل على حقوقها لو كان قرارها السياسي مشتت وينبع من مواقع عديدة أو بعبارة أخرى ليس  

قيق وحدة القرار السياسي. يجب وضع الية تتمكن من خاللها القوى السياسية من المشاركة في لها قرار سياسي موحد. ولتح

ويتم ذلك حينما يشعر كل فريق في الية اتخاذ القرار انه مسؤول عن القرار وانه مدرك ومشارك   .القرار والدفاع عنه وتسويقه

قد تتواجد اصوات خارج  .األخر بصوت واحدننا بتنا نتكلم مع  بقناعة تامة في صياغته. عند تحقق هذا األمر يمكننا ان نقول ا

  إلصدار بل وغير فعال. ان الوصول إلى حالة خلق مؤسسة    ،ملحوظإطار القرار العام، اال ان دورها سيكون ثانويا وغير  

قدرة التأثيرات الخارجية ستقل،  لنا سيزداد. سيتم أخذ قراراتنا بجدية تامة. كما ان  خريناالالقرار الموحد، سيعني ان احترام 

 . واالحسن باألجودالن التنافس سيكون في إطار قانوني وشرعي ومتفق عليه، بحيث ان هذا التنافس سيكون لرفد قضيتنا 

في ظل مثل هذه المؤسسة يمكننا ان نحافظ على جميع االطراف المؤيدة والمعارضة. شرط االتفاق على اليات تكوين مؤسسة 

 من ال يتم القبول باالجتهاد االعتباطي فيها، كما هو حاصل االن    وشرط انرك، وتجديدها في أوقات معلومة.  القرار المشت

 . التي يتم التالعب الكيفي فيها المؤسسات واألحزابفي  بعض الرموز

ايجابي، وجعل    -2 المهجر بشكل  القرار    المؤسساتتفعيل  الية  للشعب وآماله وطموحاته، وما تتفق عليه  المهجرية داعمة 

الموحد. وان تكون المؤسسات المهجرية داعمة للتعددية وفي نفس الوقت القرار الموحد. وليس كما هي االن مؤسسات متحزبة  

خطاء. كما ان على المؤسسات ضيقة االفق، ال تفكر اال بكراسي مسؤوليها، وتساند هذا الشخص أو ذاك مهما اقترف من األ

المهجرية ان تعلم ان تواجد تنظيمات متعددة لشعبنا ودعمها هو ضمانة لتواجد ممثلين لشعبنا في الحكم مهما اختلفت الحكومات.  

تضع بيض الشعب في ايدي أشخاص معدودين   األخرى يعني إنهااستفزازي للتنظيمات    وبأسلوبولكن دعمها لشخص واحد  

 .كن ان يدوموا إلى االبد. كما انه في نفس الوقت، ال يمكن ضمان ان يكونوا صالحين لمدى الدهرال يم 

http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,8769.msg22042.html#msg22042
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السياسية. ليس    االقتصاد ودوره في عامل قوة األمة  -3 القيادة  لدى  المادية واستقالليتها  القدرة  وقرارها. ونعني باالقتصاد 

تنظيم سياسي أو اية الية سياسية معينة بحاجة إلى أموال لكي تستمر. ذلك الن متطلبات العمل السياسي ال يشمل    بخاف ان أي

باعتماد   أو  بالكالم  التبشير  المطلوبة ودراسة    اإلعالم بكل، بل يشمل  الفردي  اللقاءفقط  الدراسات  والتفرغ إلنجاز  صنوفه 

الكث  دون حدها   األمورير تتطلب أمواال، والمؤسف ان مشاركة الشعب في هذه  االوضاع بكل احتماالتها. ان هذه وغيرها 

ي هو للشعب بأجمعه ان لم يكن اليوم فغدا. ودائما ان االستثمار السياسي هو ذو مردود بعيد الفعلاالدنى، علما ان مردودها  

كي الواعي، وباألحرى الموجه من قبل قيادة األمد اال انه مهم وأساسي للمستقبل. أي ان االستثمار السياسي يقوم به الشعب الذ

 . بل في أبعد من ذلك ،فقطواعية، ال تفكر في غدها 

  تحالف يعني االخذ والعطاء، وبمقدار قوة طرفي ال  تحالف  ، ان أي (الوطنية، االقليمية، الدولية)ات المافوق قومية  تحالفال  -4

يكون االخذ والعطاء. السياسية ال تقوم على العمل الخيري واالحسان، بل تقوم على االستثمار البعيد األمد، وحتى عندما يبدوا  

ال ان  احسانا.  العمل تحالفاألمر  في  استعمالها  قوة جديدة وورقة يمكن  تعني كسب  أبعادها،  ات والقدرة على خلقها وإدراك 

بل ان مفاوضك أراد أم لم يرد   ،استفزازيات على طاولة المفاوضات بشكل  تحالفرقة الالسياسي. فليس شرطا ان تطرح و

 .اتك، عندما تتمكن من طرح الخيارات المتوفرة لديكتحالفسيحس بقوتك وبقوة  

دق ناقل خطاب الساسي. لذا فعليه ان يتميز بالص  فاإلعالم هوسالح ذو حدين، يمكن ان يبني ويمكن ان يدمر،    اإلعالم هو  -5

  اإلعالم أو تابع للسياسي كان ذلك أفضل، الن السياسي في هذه الحالة ال يتحمل شطحات    اإلعالم غير والمهنية. وكلما كان  

غالبا ما يرى وجها واحدا    اإلعالم الحزبيمما يقيد حرية السياسي في المناورة، كما ان    اإلعالم.بعض الحقائق التي قد يكشفها  

اإلعالم  ممكن ان تتواجد فيه مختلف اآلراء وبالتالي االوجه المختلفة للحقيقة. كما ان مقدرة    اإلعالم المستقلللحقيقة، فيما  

 .اإلعالم المقيدلحمل الرسائل السياسية باتجاهات متعددة أكثر فعالية من  المستقل

يكشف الحقائق التي يجب ان يدركها الجميع، ويزيل دور حملة الشعارات ويضع  سيكشف المزايدون وس  اإلعالم المستقلان  

 . التي ال يمكن تحقيقها قدم الشعب في الواقع، لكي يدرك مصالحه الحقيقية وليس الخيالية. أي

األساس لبناء    ان أول الطريق لتحقيق االهداف هو معرفة الواقع بكل إشكالياته. فهل يمكننا ان نضع في الواقع الراهن اللبنة

 مستقبل زاهر لشعبنا؟

 2005أب  31
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 االنحياز لإلنسان .. النص واإلنسان  بين

 

قدس غير  تحول فكر أو أفكار الحزب مهما كانت بساطتها إلى نص م  بالعقائدية، إنها  السياسية المسماةمن سمات األحزاب  

يعتبر طعنا أو كفرا. وعلى هذا المنوال فان زعماء الحزب يتحولون إلى اشباه الهة،    األفكارنقد يوجه لهذه    قابل للنقد وأي

األحزاب تأكيدات  من  ميولها  برغم  بكل  العدالة    إنها  ،العقائدية  في  المشروعة  وتطلعاتها  الجماهير  لخدمة  هم  وزعماؤها 

درة من الدرر وأخر فتح في   كلمة تقال من الزعيم وكإنها  االجتماعية أو في تحقيق شرع هللا. فانه في الحقيقة يتم تسويق أي

ما قاله باألمس القريب أو هذه االقوال    العمل السياسي، ولم يسبق الزعيم في قوله أحد، وان كانت اقوال الزعيم تتناقض مع

 . مسروقة من زعيم أو مفكر أو حتى كاتب أخر

 إقامة  على اسس عقائدية. والعقيدة هي الدين بعينه، أي  أشورية  بإقامة أحزاقبل سنوات قرأت الحد االخوة وهو يدعو إلى  

 الفكر. ومن سمات الدين ان  (قدس وتتلى كالصلواتفي الحزب تتحول إلى شيء م  األفكاربمعنى ان  )على اسس دينية    أحزاب

الناس تأخذ هذا   البشر. وبالتالي فأن عامة  كمسلمات غير قابلة   الفكرفيه مقدس، ألنه منزل أو ألنه قول هللا أو وعده لبني 

للمناقشة. ما يقوله النص أو ما يفسره الكاهن أو الشيخ ال يكون قابال للتشكيك. الن العامة تعتقد ان كرامة رجل الدين من كرامة  

  هواءلألتفكر ان ما يقوله رجل الدين هو تفسيره لما هو مكتوب، وهذا التفسير خاضع    ال  هللا، وان ما يقوله هو قول هللا. أي انها

 .والشطط

الجميع.   التي ثبت فشلها لدى  التجارب  فينا يحاولون تطبيق  الناس  قرأته بعد فشل دول    فالرأي أعالهطبعا وكالعادة بعض 

العقائدية في شرقنا تعيش مرحلة عصيبة وأزمات مستديمة    المنظومة االشتراكية. وبعد ان ظهر ان الدول التي تقودها األحزاب

القول فيها إنها تعيش ازمات متتالية ال تدري كيفية الخروج منها اال بالهرب إلى األمام   في عنق الزجاجة. أي انها  ويحق 

 . والمزيد من العقائدية واالستكانة إلى الغيب وما يخبئه ورمي كل االثقال على هللا وما يريده

ينتهون إلى ما انتهى اليه ستالين وصدام وكيم    الجميلة والبراقة. اال انهم(  العقائديون)بالرغم من كل شعارات االيديولوجيون  

ال  ايل سونغ وهتلر وغيرهم. حيث يتحول اإلنسان   .  وتبقي كل التضحيات مشروعة  قيادة لتحقيق المجهولإلى اداة في يد 

فالتضحيات تكون من أجل  وبالحقيقة ان هنالك تماهي بين القضية والزعيم،  (.  اية قضية)ومبررة لرفع شأن القضية المقدسة  

 .استمرارية الزعيم ومغلفة باسم القضية

العقائدية. فمرة باسم الطبقة البروليتارية ومرة باسم محاربة    هو المغيب االكبر في ظل االنظمة أو األحزاب  يبقي اإلنسان  

ان يؤجل متطلباته وحاجاته لحين   نسان  العربية أو اإلسالمية. يجب على اإلاإلمبريالية والبرجوازية الكبيرة ومرات باسم األمة

فأن تأجيل متطلبات    االنتصار على االعداء. والن األحزاب للنقد والتقويم والتصحيح  العقائديون غير معرضين  والزعماء 

 . الناس يستمر لعقود طويلة دون ان تحقق، ال بل ان الموجود يتعرض للتأكل بفعل الزمن وتأثيراته

. صحيح ان لكل علة معلول، ولكل حدث  المؤامراتيية في المسائل المطلبية بالتبسيط الساذج وبالتفكر  العقائد  تتميز األحزاب

العقائدي، يكون التفكير لحل علة ما موجه إلى جزء من الشعب الذي يتهم بانه سبب المصائب كلها.    الفكرسبب. ولكن في  

مقدار من   وبأي  ألفيصنع اعدائه من كل من يخ  الفكرمر. هذا  فمرة االقطاع وأخرى البرجوازية وثالثة عمالء وأذناب المستع 

قيرة والمعوزة  ألففي كل شيء، هذا الشعار الجميل، ال يعني رفع مستوى الطبقات    ايتساووة. فالكل يجب ان  مخالفالمغايرة أو ال

العقائدية يعني خفض متطلبات ونوعية  ليضاهي مستوى الطبقات المتوسطة. بل التجربة اثبتت ان هذا الشعار في االنظمة  

الجميع ويكون الوضع اسواء من السابق، ويتم تطبيق هذه الشعارات بخبث واستهتار باالقتصاد    الفقرلكل. ليعم  لت  جااالحتيا

م سيشمل اء، وبالطبع هذا الدعالفقرومتطلباته، فيتم زيادة الرواتب مثال، أو زيادة الدعم االقتصادي للمواد المستهلكة من قبل  

الدولة ليست في زيادة، فيتم    مداخيلدخل المواطن بالحقيقة، والن    زيادة فيدون    زيادتهما الكل، ولكن الدعم والرواتب يتم  

طبع عملة ورقية ال دعم لها ولذا يزداد التضخم، وتتأكل الزيادات التي حدثت. ال بل في الحقيقة يكون الدخل في تناقص. ولكن  

عقائدية واالنظمة التي تسيرها المصالح الحقيقية للناس هو انه في االنظمة العقائدية ال يمكن للناس الشكوى رق بين االنظمة الألف

وال فائدة من العالج اال بإزالة كل أثار النظام.   ،الدمار  ان يعمأو التذمر، الن عاقبة األمر معروفة، ولذا تتراكم األخطاء لحين  

للناس فأيأما االنظمة التي تسيرها المصالح ا قدر من    بأقلخلل يتم ابرازه وتسليط الضوء عليه وبالتالي معالجته    لحقيقية 

 .الخسائر

 تنافس لها في مجال إدارة  ترفض تلقائيا أي   الوحيدة على حق، فإنها  العقائدية نظامها الخاص، فلكونها تؤمن بإنها  لألحزاب

المطلقة    . ألنهااألفكارأو نشر    األمور الحكمة  الذي يتحول    لزعمائهاتعتبر ذلك اعتداء على مبرر وجودها، وانتقاصا من 
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الن (  الكلداني السرياني  األشوري)لشعبنا    بتاتاتدريجيا وبفعل نفس العامل إلى الزعيم االوحد. وهذا النظام بالطبع ال يصلح  

، الوطن إلدارة بقية القوى الوطنيةنفسه. أي انه ال يمتلك وطنا يديره بنفسه، بل هو يحاول المشاركة مع شعبنا ال يحكم نفسه ب

وضمن هذه المحاولة يحاول ان يحصل على أكبر قدر من الحقوق، هذه المحاولة المحكومة بعوامل القوة    .ةالفرصان منح  

قومية ووطنية ودينية من غير شعبنا، هذا يعني    عبنا تعمل مع أحزابشعبنا.  ومن ناحية أخرى ان كون أحزاب ش  يمتلكهاالتي  

شؤون الدولة. وبالتالي وضمن    ات حزبية مصلحية تنبع من الرؤية الخاصة بكل حزب للمصالح إلدارةتحالف  ضرورة إقامة 

حزب عقائدي يدير أمر الشعب، ضمن المعادالت القائمة. ان هذه الحقائق تجعل من الحزب الذي  تكوين  هذه الظروف يستحيل  

أمام أية   البسطاء، ولكن هذه الشعارات ال تصمد  إلى رفع شعارات تدغدغ مشاعر  يريد ان يتسم بأنه حزب عقائدي، يلجأ 

 .االخذ بقدر االمكان والقدرات المساومة أية لمنطق السياسة التي يخضع لعوامل القوة ومخالفمسائلة حقيقية، بل هي 

المعادلة أعاله اعتبر بعض األحزاب خطاء    عقائدية. ولذا كان من الواجب إظهار عقيدة ال يشوبها أي  انهم أحزاب  ضمن 

ن  . فكانت ساحتهم التي يريدو)تنظيما حديديا( بحسب اعتقادهم. وتظهرهم بمظهر القوي والمبدئي الذي ال يساوم على عقيدته

المقدس الذي دونه   األشوريمن الشعب، ولذا رفعوا شعار االسم    البروز فيها هي ساحة القسم الذي يقر بالتسمية ألشورية

أشوريا بالسورث ومن فرط مبدئيتهم فانه ال يهمهم ان انسلخ أكثر من ثلثي شعبنا    الدماء. وليظهروا مبدئيتهم أكثر اتخذوا اسم  

. فالمساومة (ان يتم التضحية بالشعوب على مذبح العقيدة  ،عقائدية  رسة اصبحت سمة ألحزاب هي مما)وصار شعباً شقيقاً  

 األشوري محذوفة، وألنهم حزب عقائدي مبدئي فان فرحتهم كانت عظيمة عندما وجدوا االسم    قواميسهملديهم مفقودة ومن  

ولكن   ،معاوالكلداني كانا سيظهران    األشوريالمعية عن الكلداني في مسودة الدستور العراقي. علما ان االسم    بواومفصوال  

ولكن الحزب العقائدي ال يمكن ان يمارس دوره كما عهدناه  ليمثال شعبا واحدا وليس شعبان كما يستشف من المسودة الحالية.  

الشيوعية أو القومية العربية مثل حزب البعث المقبور. فتجربة    عقائدية سابقة مثل األحزاب  في السلطات المقبورة ألحزاب

ال يزال يتبعه فان حزب اعتبر نفسه ممثال وشرعيا ووحيدا لشعبنا ال زالت طرية. فانه لم يضر اال شعبه، وان كان البعض  

. فهذا أيضا كان يدعي انه تنظيم طليعي عقائدي وال يزال بعض رموزه  األمورالخوف هو عندما تزول السكرة وتنكشف  

العقائدية في شعبنا هو لعب دور الكاريكاتير فقط، دعوات وادعات ال تربطها بالواقع   يستعملون ذلك. إذا الذي ستعمله األحزاب

 .اال خياالتهم

اإلسالمية تعمل كل    . ولذا ترون األحزابالحاكمة  الفئةوغالبا    بقدر خدمتها للعقيدة  العقائدية ال تعمل لخدمة اإلنسان    حزاباأل

مهما كانت التضحيات البشرية ومهما كانت الخسائر  وانتصار اإلسالم في خدمة نشر اإلسالم جهدها من أجل وضع اإلنسان  

باالقتصاد أو مهما كان التخلف.  ال بل ان المزيد من التخلف مرغوب ليلتصق الناس بالعقيدة كمنقذ وحيد لهم من عاديات  

 .العقائدية عليه من األحزاب مجابالزمن. وسيبقي السؤال االزلي ماذا ستفيد العقيدة لو زال البشر؟ غير 

 2005يلول ا 7
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 طغيان السياسي السوقي على الثقافة والمثقف 

 

عندما كنت ملتحقا بالكفاح المسلح في الثمانينات من القرن الماضي، وفي جدال حول الثقافة والمثقف، قال شخص مسلح إذا  

المسلح األمي، بل يشمل بعض ضربت بقلمك على رأس العدو وانا اضربه بهذه البندقية، فمن يقتله؟ هذا االلتباس ال يشمل هذا  

وحتى حملة الشهادات العليا. ولكن قد ال يكون االلتباس بهذه السوقية، بل يطرح وماذا يمكن عمله بالثقافة، ما هو    المتعلمين

يبدى  تبدوا منطقية للبعض. اال ان مطلق هذه االسئلة    الشيء العملي الذي تنتجه الثقافة؟ قد تالحظون شرعية في االسئلة، ألنها

نوع من العيش؟ نعم الثقافة   نعم يمكن للناس العيش بدون ثقافة، ولكن أي.  جهله التام بطبيعة الثقافة والمنتوج الذي تقدمه للناس

فقط بدون الثقافة. وحتى نوعية وطريقة االكل يمكن ان تظل كما  باألكلال تشبع جائعا، ولكن هذا الجائع سيبقي متخلفا ويفكر 

الثقافي. الثقافة هي التي تمنحنا وسيلة العيش ضمن مجتمع والتكيف معه. وهذه الثقافة في حالة تطور، وهي  هي بدون المنتوج  

 .تسبق في تطورها القانون والعادات المكتسبة، التي تخضع في النهاية لمنطق الثقافة

، يعيش عدم رضا، فالرضا هو عدو وقاتل المثقف االول. فالمثقف يتعامل  دائميالذي يعيش قلقا    والمثقف هو ذلك اإلنسان  

المساكن وال يفتتح  وتساميهامع قيم وتطورها   المثقف ال يقدم منتوجا ال يبنى  بالوقائع،  الذي يتعامل  السياسي مثال  . بعكس 

ي الفكربالنهاية يتعامل مع البناء الداخلي أو والمثقف  .اإلنسانالطرق، ولكنه يفتح الطرق إلى عملية البناء الشاملة، ألنه يبني 

وفي   .لإلنسان المجتمع.  في  عالية  المثقف  قيمة  كانت  كلما  والمثقفين،  الثقافة  بمعول  يحدث  وهذا  المجتمعات،  ارتقت  كلما 

بعينيات منه.  مجتمعاتنا الشرق أوسطية، كان للمثقف دور يشار له بالبنان في الثالثينيات من القرن الماضي، وإلى بداية الس

دور المثقفين قبل ان يتطور المجتمع، وتقوي ركائز الثقافة. فالحكام الجدد والمستعجلون    أحجماال ان حدوث االنقالبات الثورية،  

الجيوب نقوداً ال قيمة لها، وخاضوا حروبا دمرت بلدانهم وهم منتصرون، وملئوا اشبعوا الشعوب شعارات، هم لتحقيق أحالم

نتكاسات على المشاجب الحاضرة والدائمة، اإلمبريالية والصهيونية وبعضهم زاد الرجعية. والن النقد أحد  ووضعت أسباب اال 

الثقافة، مغيب بفعل تغييب الثقافة نفسها. فالتبرير وايجاد مشاجب للتنصل من المسؤولية صار أمرا يسيرا. وهكذا    تمهام وادوا

الجالس في برجه   المثقف هو ذلك اإلنسان    أصبحوقبال كانت تقوده. وفجأة  وفي غمضة عين، اصبحت الثقافة اسيرة السياسي،  

العاجي، والذي ال يعرف نبض الجماهير. ولغياب دور المثقف والثقافة، تحولت الجماهير إلى رعاع ال تتوقف عن الصراخ، 

الثقافة والمثقف لقد سحبت  الهدف، فبالصراخ يتم تحقيق كل االهداف.  الصراخ وليس  من اذنيهما وادخال قمقما، ان   المهم 

 . خرجا منه فهما غريبان، اتيان من عالم أخر، أو لنقل كون أخر

األخر المختلف. الثقافة الحقيقية يتطلب الحوار، والحوار يتطلب    الفكر، والفكرتتعامل مع    من طبيعة الثقافة التسامح، ألنها

ال تفكر    تشي بالضعف، ألنها  ، ألنهاةفي الحروب تكون منزوية، مكروهتنتشر وتتطور به.    داعية للسالم وداعمة له، ألنها

بلغة السالح، بل ال تتوافق معه. وقد شاهدنا المثقف العراقي يتحول في العراق إلى بائع بضاعة مغشوشة. والثقافة تتحول إلى  

مرتزقة،   كلمات تمجيد قاتل وسارق، هذا لم يكن مثقفا وتلك ولم تكن ثقافة، بل مداحي السلطان، من أجل المال والجاه انهم 

شهود زور، شاهدوا عملية ذبح العراق بشرا وثقافة وتعليما ووطنا، ولكن يبقي ان نقول ان اغلب مداحي السلطان، كانوا  

 . زلة لسان في عملهم، فالسلطة ال ترحم، الي مضطرين

الثقافة   لغياب  نتيجة  أي منطق، هو  يتسق مع  والذي ال  العراق،  في  اليوم  يحدث  وانزوائهم خلف الحقيق  والمثقفينوما  ين، 

المادي، كان من المفروض ان تكون   التعليم والغنى  السياسي. أو بيع دورهم للسياسي السوقي، فحضارة العراق ومستوى 

المشهد، بل وقيام بعض وسائل  الرعاع على  المجاني وسيطرة  البشاعة. كالذبح والقتل  لعدم ممارسة ما نشاهده من  عامال 

العنف الصدامية، أو نتاج سياسة صدام أو نتاج هزيمة (  ثقافة)در عن هذه الحفنة من نتاج  خجل ببث ما يص  اإلعالم ودون

 . حضارية أرادت مناطحة العالم وتمدنه بالعنف العاري

اسكت كل االصوات (  تكون نتائجها بهذه البشاعة والهزائم المدوية  ال  ألنه حتى السياسة العقالنية)ان طغيان ما سمي بالسياسة  

ان جاز )االسئلة المحورية في مراحل االزمات. ناهيك عن االجابة على هذه االسئلة، مما سبب حالة بوار فكري  التي تطرح

تراهم مجموعة من السفسطائيين، الذين ال   كانت تسير بأوامر سلطة عليا ال تفقه بالثقافة والمثقفين، إنها األمور، فكل (التعبير

 . تنتهيفائدة منهم غير النقاشات التي ال 

، الشرق أوسطية، هل يمكن ان يأخذ المثقف دوره الريادي في طرح االسئلة،  منطقتناواليوم ومع عظم المأساة التي تعيشها  

 فاأليديولوجيةال تسيطر االيديولوجية عليه،  لكيأي  .واعطاء االجوبة المختلفة والمتعددة للسؤال الواحد، لكي يغتني المجتمع

، أما المثقفون فقد يكون لهم اجوبة بقدر عددهم، والمهم التعايش بين هذا العدد الوافر من االجوبة، لها جواب واحد لكل سؤال

األخرى، هذه التجارب التي لكي يتمكن المجتمع من االختيار السليم، لكي يتمكن المجتمع من المرور بالتجارب الواحدة تلو  
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ن قاعدة واسعة من الناس القادرين على التعايش الطبيعي بالرغم من الواعي والواثق من نفسه، ولكي تتكو  تخلق اإلنسان  

نقيس كل شيء بمقياس اليقين الديني؟ وحتى   لكيالاختالفاتهم الجنسية والقومية والدينية أو اختالفهم باللون؟ أما ان االوان  

اليقين الديني تعرض للتغيير، بفعل التطورات العلمية الهائلة، فقديما كان من اليقين ان األرض مركز الكون، واليوم ندرك ان  

  متناهي.الالواحدة من الباليين الباليين من الكواكب ضمن باليين المجرات ضمن الكون    األرض تدور حول الشمس، وإنها

 خاضع للمتغيرات. والباقي( الخال تسرق، ال تكذب  لال تقت مثل )فاليقين في الدين هو هللا خالق كل شيء والقيم االخالقية 
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 المريض  الرجل

 

، عندما يلتجأ المواطنين ببلدان اجنبية وألبنائهماألمان ألنفسهم    األخرى طالبينعندما يهرب المواطنون من بلدهم باتجاه البلدان  

حكامهم، عندما تكون الثقة  لكي يعيشوا بالمستوى اإلنساني الالئق، عندما يحتمي المواطنين ببلد أخر من جور حكامهم وأبناء

األمنية معدومة والشكوك تحيط بكل  معدومة بين المواطنين وسلطات بالدهم، وثقة المواطنون في قضاء بلدهم وكل االجهزة 

تدعي االشتراكية وتؤمن بالحرية    المسؤولين وتعيش في بلدهم طبقة محدودة العدد ولكنها تمتلك كل شيء بالرغم من إنها

، عندما يكون مطلوبا من المواطن أداء واجب الفقر، وبقية الشعب تحت خط  السماويةديمقراطية وتطبق الشريعة    وتقول إنها

إظهار الطاعة ونفاق المسؤولين ليل نهار، عندها يحق لنا ان نقول ان الدولة لم تعد حاجة ضرورية، بل عالة على كأهل 

 . الوطن المسمىالشعب، وليت االستعمار يعود عسى ولعل ينصف الشعب من ظالميه وحراس سجنه الكبير 

الكلمات، فهذا الوصف وحسب علمي ينطبق على اغلب الدول العربية    هيقرأ هذأعاله بغريب على من  ال اعتقد ان الوصف  

ان  .وحكوماتها وشعوبها بالكلمات،  لرسم صورة  أو محاولة  ليس موقفا، بل هو وصف حيادي  البلدان  ولكن وصف حالة 

. فليس بخاف ان هذه البلدان تمتلك ثروات معقولةوال  الموقف الصحيح هو إدراك األسباب التي أدت إلى هذه النتيجة الكئيبة  

ودخل معقول يجعل    الفقرمرفه خالي من    متطورة، ومجتمع هائلة كان يجب ان تكون سبب لبناء قاعدة اقتصادية وعلمية  

 . يعيش بغير عوز الذي يالزم غالبية السكان اإلنسان 

لكي يكون مؤثرا يجب أن يكون حرا ولكي ينتج جديدا فيجب ان ينتقد القديم   الفكر، والفكرلعل أهم مؤثر يقود نحو التطور هو  

رات التي سارتها اإلنسانية. وهنا نجد ان  أو يفكك القديم ويحاول تحليله إلى عناصره واستخراج ما يعيق أو ال يالئم والتطو

البلدان محاط    الفكر مقدسة وال يمكن مساسها، والن الدين تحول إلى حاضنة لكل    األمورتابو وتابو. فاغلب    ألف بفي هذه 

لمقدس. والممارسات الثقافية واالجتماعية والسياسية فكل شيء تقريبا محدد في الدين والخروج عنه هو الخروج عن ا  األمور

 ؟ بالبديل المالئم للعصر والمتوافق مع ما نراه من الحالة الحضارية التي يعيشها العالم االن لإلتيانفكيف بنقده وتحليله 

بالرغم من ان اليابان وكوريا الجنوبية والصين والهند تمتلك موروثا حضاريا كبيرا، وتمتلك أديانا كبرى يقدر عدد معتنقيها  

الدول لم تقطع صلتها بماضيها أبدا، وبرغم ذلك تمكنت من مصالحة هذا الماضي مع العصر   بمئات الماليين. اال ان هذه 

النقدية. أي ان هذه   إنهاوعلومه وأدواته  بالوسائل التي رأت  للتطور ومنها االنفتاح    الدول أخذت  )بالنسبة    يالفكرالمسبب 

الحياة.    ة. ولذا نرى ان هذه الدول تواكب الغرب في تقدمه وتطوره في شتى مجاالتالفرديوالحريات    للصين االنفتاح العلمي(

ولكنها لظروفها من    ،وحقوقه  لتي تحترم اإلنسان  ان تأخذ الصين موقعها في هذا االصطفاف إلى جانب الدول ا  والمأمول

النادرة لكي يكون تطورها   ةالفرصريد في قلب اسيا تمنح  ألفواالرث الدكتاتوري الطويل ولموقعها    الفقرناحية تعدد االثنيات و

 .الحريات بوتيرة تساعدها على هضم شعبها الحريات هذه في مجاالت

ة مع االصوليات الدينية والتي  تحالفالحاكمة والم  الفئاتالنقدي كليا. وهذا التغييب هو لصالح    الفكرما يحدث لدينا هو تغييب  

من خالل غلق كل االبواب التي يمكن لنا الولوج منها    تمارس إرهابا أقوى  تمارس االرهاب بشكله المعروف، اال إنها  قد ال

 . تها للمعلوم من الدينمخالفة إلى التقدم والتطور بحج

في بعض البلدان إلى حد ان الدولة تنازلت عن صالحياتها الدستورية لكي تمارسها المؤسسات الدينية.   تحالفلقد وصل هذا ال

م في كل القضايا التي تحدث في الكثير من الدول. وال يخفي ان هذه المحاكم تستند في احكامها  سفالمحاكم الشرعية هي التي تح

سنة. حتى لو اقرينا انه يحق االجتهاد في بعض المذاهب   ألفعلى الشريعة اإلسالمية التي لم يجر تحديث فيها منذ أكثر من  

أمثلة كثيرة تثبت هذا طرح  ويمكننا  .  الكفر ان تم الخروج منه  اال ان هذا االجتهاد يظل في اإلطار الواحد المحدد بالخوف من

 . بل للدول التي تمتلك دستورا مقرا من قبل الشعب ،دستورهاالتوجه ليس لدى الدول التي تعتبر القرآن  

الحاكمة واالصولية الدينية. خنق المجتمع وجفف منابع االبداع لديه،   الفئةغير المعلن بين    تحالف النقدي وال  الفكران تغييب  

األخرة وتمتلك  فلكي تحكم وتطاع فما عليك اال ان تزيد في جرعة تجهيل الشعب ونشر الخرافة والتعلق ب  ،وهذا هو المراد

 . تكبله مرة كل من يريد الخروج من الدوائر التي تحيطه والقيود التي ألفعصى غليظة يفكر فيها 

الخبيث من السيطرة واالستشراء. هو انقالب الدوائر فبعد ان تم ضخ كم هائل من التلقين    تحالفما حدث بعد ان تمكن هذا ال

. تحول المجتمع إلى حالة  تنتهيالتي ال    ألزماتهسلمته وإقناعه بانه الحل الوحيد  أالديني الغيبي وتم السيطرة على المجتمع ب

مقرونة بنظره باالنحالل الخلقي وترك االيمان    ة ألنهاالفرديكل ما هو معتاد. فصار مجتمعا يرفض الحريات    ألففريدة تخ

م وبكل صراحة ألفتقول وبملء  واعتناق االلحاد ان صح التعبير. وهذه هي الحالة المثلى للفئات الحاكمة لتسويق نفسها، فإنها

http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,23093.msg69401.html#msg69401
http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,23093.msg69401.html#msg69401
http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,23093.msg69401.html#msg69401
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ط باتجاه ادخال تعديالت قانونية لبنية الدولة البوليسية القمعية لكي تتوافق مع المعايير اإلنسانية. ان تحقيق  غول التي تضللد

حكام   ، ايالدول بان البديل عنهم هو كارثة على الدول الضاغطة، ألنهم  رهيبت  م اإلسالميين السلطة. أيذلك يعني استال

 . ية ال تتعايش مع أحدكحالة عدائ  يسوقون اإلسالم نادول

لقد تم سد كل االفق للتغيير في هذه الدول، ولم يبق أمام القوى التي تمكنت من ان تحصن نفسها من المد السلفي االصولي  

بهروبها إلى المنافي، اال االستعانة بقوى دولية لكي تساعدها في مهمتها. فالوطن عندما يتحول إلى مزرعة مملوكة لفئة أو  

تكذبها يوميا العشرات من التصرفات    اإلعالم والتية لن يبقي له ذاك االوج أو القدسية التي حاولوا اشاعتها في  لعائلة معين

 .والممارسات الدالة، ان الحكام مستعدون للتنازل عن الكثير الكثير من أجل استمرار بقائهم على كرسي الحكم

الحاكمة يتم التضحية بمجتمعات وبلدان كاملة   الفئاتوهذا ما نراه جليا في مصر والعراق وسوريا وفلسطين، وألجل استمرار  

ويصح فينا القول بحق ان هذه البلدان هي الرجل المريض لهذا العصر الذي ينتظر الكل االعالن الرسمي بوفاته. أو بالطلب  

مثل هذه المؤسسة المسماة الدولة ولذا فتطلب    ال تزال قاصرة عن إدارة  ه البلدان إنهااعلة في هذألفالجماعي من كل القوى  

 .عسى ولعل انتدابا يعلمها هذه اإلدارة

 2006الثاني كانون  4
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 العربية  والفضائياتأبني 

 

القتل   عصابات  قيام  إلى  صدام،  سلطة  من  تحريره  حرب  من  العراق،  على  توالت  التي  األحداث  خضم  ، واألجرامفي 

المهم لديهم القتل  ف  ،القنابل كيفما كان االتجاه  وإطالقهم المشينة من تفجيرات السيارات المفخخة  ومجموعات الملثمين، بأعمال

الجثث والدماء. كنت    ألشالءضائية العربية تقوم بنقل الصور من األرض مباشرة  ألفوالقتل وألجل القتل، كانت اغلب القنوات  

أحاول تجنيب أطفالي هذه المناظر البشعة، عندما أحاول ان أشاهد االخبار بالرغم من ان البث كان مستمرا وهذه المناظر  

وبحكم تتابع األحداث، ومأساويتها ما كنت بقادر على   السوي. اال إنني  ات التلفاز ليل نهار وتصدم اإلنسان شاش تمألالبشعة 

 عدم البحث عن كل ما يحدث عن كل جديد واعتقد ان هذه كانت حال اغلب العراقيين. باحثا عن الخبر وسبب األحداث، أي

ا يؤكد قناعاته. في ظل هذه االجواء ال  ن اإلنسان  إجرامية، ولك  نعم فانا متأكد من ان هذه االعمال  محمومة يظل يبحث عمَّ

القناة، لكي أبعد المشاهد المقززة التي    والبالغ ثمان سنوات، ودون ان أتمكن من إدارة(  كشيرا)والمتتابعة، دخل على أبني  

القنوات العربية تبثها، فشاهدها، وبادرني بسؤاله المحرج، اال تخجل ون من مشاهدة هذه االشياء؟ وكان يقصد كانت أحدى 

 . مناظر االجساد المهترئة بفعل سيارة مفخخة والدماء التي كانت تغطي كل ما في الصورة

نعم يا بني لقد تبلدت احاسيسنا، لقد فرض االرهابيين جدولهم واجندتهم علينا فرضا. لسنا من هواة مشاهدة أمثال هذه المناظر،  

ولكنهم فرضوها علينا، ليس اليوم يا ولدي بل منذ زمن بعيد، يا ولدي من عمري البالغ خمسون سنة، لم ار بلدي مستقرا اال  

تموز، وقتل من قتل وسحل من سحل، ولكن    14دة، يا بني، وعمري اربع سنوات، حدث انقالب  اليد الواح  بأصابعسنوات تعد  

استولى الجحوش على   1961القتل والسحل استمرا في العراق، فمن شواف وأعماله إلى المقاومة الشعبية وجرائمها، في عام  

قرية وديعة، أهلها فالحين بسطاء، واحرقت قريتي،  لم تكن مع المعارضة ولم تكن مع الحكومة، كانت    قريتي واحرقوها، إنها

فيها وخرج من بقي فيها سالما بعد   مرة عرفت معنى القتل وعرفت القتلى. وتم سلب القرية وكل ما  وألولوقتل فيها من قتل  

خبار القتل، شبان وتوالت أ  ؟دفع مبالغ من المال، أو ما كانوا يحملونه من االشياء الثمينة، أيخرج سالما من افدى نفسه بشيء

من عمر الورود يقتلون في الحرب االهلية المندلعة بين الكورد والحكومة، ونحن كنا ندفع ضريبة القتل مع االثنين، وضريبة  

 . الشك في الوالء بين االثنين

اجساد شباب   فس. اال وصدام يشعل حربه الطاحنة، حرب شعواء وقودهانيا بني والدك لم يفرح بتخرجه، وبدء اعتماده على ال

شعبك    شعبك يا ولدي ذهبوا ما بين قتيل وجريح، والكثير الكثير من بين أبناء  من بين أبناء  ألفكان كل األمل بهم. خمسون  

ة، ووالدك يشاهد في الجبهات القتلى، وفي االجازات التي كانوا يمنون علينا بها، يقضيها في أداء  عالعراقي. في كل هذه المعم

  ألداء من يومها صار الموت لدينا رخيصا. خالل خمسة ايام ما بين كل اربعين يوما يا ولدي قسمناها نهارا    واجب العزاء.

للترفيه. ولم يعد ترفيهنا مسرحا وال كتابا. وهل نضمن العودة؟ فصار   واجب العزاء بأصدقاء وأقارب سقطوا قتلى، وليال 

ت ذرعا بالبعث ومحاوالته، ونحن أمام الموت لفرض نفسه علينا العرق العراقي الزحالوي والمستكي رفيقا. يا ولدي ضق

األخر. إلى المعارضة المسلحة، ويوم وصولي إلى بدون رغبتنا، وبمهمة من اصدقائي ورفاقي، أخترت االنتقال إلى الطرف  

القوي والضعيف،   بوسا ثقيال رفع عن كأهلي، ولكن يا ولدي، كان هنالك أيضااالمنطقة الخاضعة للمعارضة. شعرت ان ك

األخرى، لم يتوقف منظر قومه. ومن الجهة    قومي من شعر انه قوي وحاول فرض اجندته ورؤياه على أبناء  ورأيت من أبناء

  م إلى عمالئه الذين كانوا يقومون بقتل كل من تطاله  فباإلضافةالجثث، فصدام زرع الدم والقتل والجثث اينما طالت يداه.   

وي تدك القرى التي كنا ملتجئين اليها، وتزرع األرض جثثا، وكانت السمتيات تستهدف  ايدهم، كانت المدفعية المسماة النمس

 كل ما يتحرك. يا ولدي لم يرحم صدام االطفال، عندما ضرب مدرسة العراقيين الكورد في قرية زيوا في إيران، لم يقتل أي 

لكونها مقطوعة إلى قطع صغيرة، لم يعرفوا لمن تعود هذه القطعة أو    باألياديمحمولة    مقاتل قتل أطفال. كانت اشالئهم تنقل

تلك. وحرب تلو حرب، لم يكن وقودها غير البشر. يا ولدي اعذرني، لو كنا أبدينا اشمئزازا لما بقينا احياء. كانوا يقولون من  

تفهم ما يعني ذلك، وال اريد ان تعرف. لقد حددوا   د الق  ألنكيبدي اشمئزازاً لمرأى الجثث، فهو ليس من الرجال. واعذرني  

ولدي تحدثني عن الطبيعة يا  خنوعة.    ةمسامق، شارب كث، ونظرات حادة، ووجه صارم، واالبتالنا مقاييس الرجولة، ملبس غ

شهر ايار    وواجب حمايتها، انهم يعلموك اشياء جميلة وضرورية لمستقبلكم، ولكن أتدري ان صدام وزبانيته كانوا في كل

يدكون الجبال بالمدفعية. لكي يتم حرق كل ما هو أخضر. يا بني اعذرني، فبالدة المشاعر، لم تأتينا بين ليلة وضحاها. لقد  

تعرضنا لعملية غسل ادمغة، أرادوا ان نكون شيئا واحدا، كلنا من نوع واحد وبصورة واحدة، أرادوا ان نكون مشاريع لزرع  

قوة، قوة من يتلذذ بتعذيب الضعيف. وكانت القوة    مة تجلب االحترام، ولكن أيرافهموا ان القوة والصالموت اين توجهنا، انهم  

مسلطة علينا فقط، على من هو منا، الم تشاهده، ذلك الذي كان قد زرع الرعب، ليس في قلوب العراقيين فقط، بل في قلوب 
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ه كانوا  ئران، خائفا مثل الجرذان، ولكنه وأبناءألفبأ في جحر  لقد كان مخت  ؟...وجدوهكل منطقة الشرق االوسط، الم تر أين  

 علينا جبابرة عتاة، افهمت يا ولدي من اين أتتنا بالدة االحاسيس؟

لمعرفة أخبار أهلي. فأعذرني يا ولدي، ليس لدي وسيلة أخرى، اال هذه،    متلهفان ورثته يزرعون الموت في بلدي، وانا  

 .برغم من تلذذهم بدمائنا

 2004األول  تشرين 0 2ايالف 
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 اختطاف المستقبل 

 

ة، منذ أكثر من مائتي عام في الدول الغربية، ان تجربة هذه الدول،  الفرديتم تبني المبادئ الدستورية، التي تقر بالحريات  

وتطور مجتمعاتها، الذي جاء حصيلة النتشار ثقافة التنوير، فرضت على هذه المجتمعات تبني، مبادي المساواة والحريات  

ن خالل هذه المبادئ الدستورية  ة. وخالل المائتي عام التي مرت تطور مفهوم الحريات، تبعا أيضا لتطور المجتمعات، ومالفردي

 .تجاوز االزمات والصعوبات التي واجهتها بصورة ناجحةتمكنت المجتمعات الغربية من 

من جانب أخر، نرى خروج أطراف من المجتمع الغربي، أو على اقصى الشرق منه، ولكنه اعتمد مراجع الغرب والياته 

، التي  ةأي البروليتاريية. إلى تبني مفاهيم تعتمد على ان تحقيق العدالة االقتصادية. من خالل سيطرة األكثرية المغبونة،  الفكر

المثالي. اال ان تجربة ما يقارب السبعين عاما من عمر   عوإقامة المجتمستقيم المجتمع العادل. ال بل بشرونا بزوال الدولة،  

العادل. أو المجتمع الذي تتوفر فيه سمات العدالة االجتماعية   عإقامة المجتمت فشلها التام في  تطبيق مثل هذه الدعوات، اثبت 

مرحلة من إقرار    وصلت  إنها، اال  نهااالعلمية التي ال يمكن نكر  والتطور االقتصادي والعلمي. وبالرغم من بعض اإلنجازات

ها، فتخلت عنه كليا، كما في دول المعسكر االشتراكي السابق. أو تستمر أكثر المجتمعات التي تبنت هذا النموذج، بفشل نموذج

الصين. أما الدول الباقية على نظامها السابق مثل كوبا وكوريا الشمالية، فحالها ينبئ   بمحاولة التخلي التدريجي كما تحاول

 . بمستقبلها

ومصر  العراق  قرن.  نصف  من  أكثر  منذ  السياسي،  باستقاللها  تمتعت  والتي  االوسط،  الشرق  منطقة  منطقتنا،  دول  أما 

النمط الغربي في االقتصاد. أما في مجال الحريات    والسعودية وغيرها كمثال، فقد حاولت ة فقد تبنت دستوريا  الفرديتبني 

والعراق. وكان من المؤمل ان تتقدم هذه العملية بمرور الزمن، اال ان   معظم ما ورد في الدساتير الغربية وباألخص مصر

الذريعتان  القومي، بنكهة دينية فرض اجندته، وحول مسار األمر إلى تقديم الذرائع للقمع والحد من الحريات. وكانت  المد 

لخ الشعوب من جذورها. وكان هناك تأكيد ان نشر مفاهيمه يعني س  يالغرب. وبالتاليختلفون ثقافيا ودينيا عن    بأنهمالكبريتان،  

قوي على مفهوم سلخ الشعوب من جذورها، بمعنى سلخها من دينها، بمعنى ان تبني المبادئ الدستورية الغربية ومبادئ ميثاق 

للقمع وكم االفواه كانت القضية   والذريعة الثانية.  النتمائهم الديني  الكثيرينبشكله الراهن، ستؤدي إلى ترك    حقوق اإلنسان  

لسطينية. والتي سميت بالقضية العربية المركزية، والتي ال نزال ومنذ أكثر من نصف قرن نعاني من ويالتها، وباألخص  ألف

 .لسطينيين، واسترجاع األرض السليبةألف لألخوةالويالت التي صنعها لنا حكامنا، بدعوة تحقيق العدالة 

تبنت بعض أخرى  وإيران الحقا،    ومن جهة  السعودية  العربية  المملكة  ومثالها  وقانونا،  اقتصادا  اإلسالمي،  التوجه  الدول 

وبالطبع كانت لهذه االنظمة حروبها المعلنة أو غير المعلنة، ولكنها كانت مع الغرب، بنظامه الديمقراطي العلماني الليبرالي.  

خالقية. ليس بمعنى القيم االخالقية المجتمعية مثل السرقة والكذب وركز الخطاب اإلسالمي عداءه لهذا النظام على القيم اال

واالنانية، بل على االخالقية الجنسية واالباحية. بمعنى الخوف من انتقال هذه الممارسات الي شعوبنا، ولم يكن الخوف من ان  

الرعب، كان ان تمارس هذه    يمارسها رجالنا، فهذا شائع وممارس على اعلى المستويات. ولكن الخوف كل الخوف ال بل

الخوف، اقصد الخوف على الدين، والخوف من    اكل القضية، قضية التطور المجتمعات بهذ  اختصارالحريات نسائنا، وتم  

 . الممارسة الجنسية إلى حريةانجراف نسائنا 

النظامين   هذين  العروبي،  )ونتائج  للعيان، (  واإلسالميالقومي  وجلية  قرن، واضحة  أكثر من نصف  منذ  يسيراننا  واللذان 

المليارات. استثمرت لتحقيق أحالم النفط، وتقدر بمئات  القومي والديني، دون رقيب ومحاسب. في الوقت    فأموال  التيارين 

طاحنة، ويابان والتي خرجت اربعين عاما مثل كوريا الجنوبية، والتي خرجت من حرب    تخلفا قبلالذي كانت دول تعتبر أكثر  

كل تاريخها، أقول احتلت هاتين الدولتين، وبقية نمور    ألفمن حرب فاقدة الستقاللها السياسي، ومفروض عليها دستور يخ

 وعلميا. ، إلى مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا واجتماعيا وفيتناماسيا، ولحقت بها الصين 

مجتمعاتنا، خوفها من تبني المفاهيم الديمقراطية الليبرالية. بالرغم من ان كل الشواهد تؤكد على ان هذه المفاهيم هي ان علة  

االفضل لتطور المجتمعات من كل النواحي، وسبب خوف المجتمعات، اغلبية شعوب وحكام المنطقة، من انه في المستقبل، 

ان مجتمعاتنا تحصر نفسها في مخاوف، لن  .  ض بالتخلي عن عقائدهم الدينيةوجراء استشراء مفاهيم التحرر، قد يقوم البع

يانا على االجيال القادمة. بل يمكننا من توفير  اتكون مسؤولة عنه الن المستقبل ملك لمن يعيشه، وال يمكننا من فرض وص

تي تساعدهم في تطوير ذواتهم والتمتع  مستلزمات تطورهم وتقدمهم. واحد أهم هذه المستلزمات، هو توفير البيئة القانونية، ال

الحريات   البيئة اال بإقرار  لمعنى ومدى  الفرديبقناعاتهم، ولن تتوافر هذه  ة كلها. ولكل مجتمع وزمان سيكون هناك تفسير 
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 الحريات، قياسا إلى تطور المجتمع ذاته، وباعتقادي ان المجتمع سيقبل التفسير ألنه سيكون نابعا منه، ولن يكون مفروضا 

 . بشكل قسري، بحجج واهية، تختفي وراء الخوف على القيم والعادات. فالمجتمع هو الكفيل بحمايتها أو تغيرها

للقيم التي تتحكم في العالقات، هما لحد االن أفضل االنظمة التي خلقت   ان الديمقراطية، كنظام سياسي، والليبرالية كنظام 

اإلنسانية. وتحقيق العدالة االجتماعية، وتبني مفاهيم العدالة والسالم العالمي، وان انتشار االجواء المناسبة الستمرارية تطور 

مفاهيم اليسار والمحافظين والوسطيين، وغيرها من االيديولوجيا في االنظمة الديمقراطية، ال يعني ان حملة هذه المفاهيم هم  

يارات السياسية تتبني القيم الليبرالية، ولكن هذه التمايزات في الليبرالية في حالة عداء مع الليبرالية، ال، فالحقيقة ان كل هذه الت

 .ذاتها

 2004تموز  22
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 جردة الحساب 

 

يكاد يشمل كل   فالتقدم  في حياة مرفهة،  ليستمر  التي تساعده  االدوات  المستقبل بتحضير كل  في مسيرته، نحو  العالم يظل 

األخر، فرغم الخالفات السياسية والطموحات  المجاالت، وال يختص بمجال معين، والمجتمع كخلية نحل كل جزء فيه يساند  

والمذهبية،   القومية  واالختالفات  الحريات  الوطنية  ترسيخ  في  واحدا  صفا  المتطور  العالم  وتعزيز  الفردييقف   الفرصة 

 .، بل للماليين من الذين التجأ إلى دولهم، فالتطورات تشمل كل صنوف العلم واالدارةدولاالقتصادية، ليس لمواطني هذا ال 

االقتصادية التي تصيب المجتمع والمجتمع في حالة مستمرة من التغيير، ودائما نحو االحسن، بالرغم من بعض المصاعب  

 .نتيجة لدورات اقتصادية تكاد تكون محسوبة

هذا عندهم، أما ما عندنا فرغم األمل الكبير لدى اغلب العراقيين، بالتغييرات التي ستعقب إزالة أبشع نظام دكتاتوري شهدناه.  

م نور التقدم والتطور والحريات. أبوا اال ان اال ان نضال القومجيين ومن لف لفهم من أصحاب االيديولوجيات المرتعشة، أما

وفائقة   جديدة  بتطورات  وذلك  معيشتنا،  والمدافع  ألفينغصوا  المفخخة،  والسيارات  االنتحارية  التفجيرات  وهي  اال  عالية، 

 .العشوائية

عملية استئصال الزائدة الدودية، ما لم يكن ملما بالطب. وال يمكن لشخص غير ملم بالقوانين،    بأجراءال يمكن لشخص ان يقوم  

فبالتالي هنالك اهتمام نوعي   .نسانلإلان يقوم بالدفاع عن متهم ما. ولكن السياسة مجال عام، نتائج السياسة تتعلق بالهم اليومي  

مت السياسية والسياسي يحاولون التغيير، فيما هو متعلق بي، انا مضطر االسياسة، وهذا أمر حق، فما د   وكمي بهذا المجال أي 

 وبسطاهبدلوي بالرفض أو القبول أو النصح، ولذا فالسياسي غير محصن من االنتقاد اليومي من قبل عامة الشعب    لألدالء

أمثالي.  فانا مهما كان وعي الثقافي أو العلمي أو السياسي، وحسب القانون انا سيد مصيري، وعليه انا من يحق له ان يقرر، 

 . الني يمثلني أوالألفان كان السياسي 

مع بروز ظاهرة صدام حسين في بداية السبعينيات من القرن الماضي. كنا ننتقد ممارسات الحكومة وممارسات الذي كان  

. كنا في نظرهم ناكرين نعمة. لكن الممارسات  ءشيحينذاك يلقب بالسيد النائب. كثيرين كانوا يرون اننا ممن ال يرضون بأي  

العراقي بكل تالوينه  الشعب  التعامل مع  المسبوقة في  الوحشية غير  الذي عرفناه الحقا. ال بل ولدت  الدكتاتور  هذه ولدت 

ومريدوه انه محصن ضد النقد، معناه اننا نفرش الطريق نحو الدكتاتورية والتعسف ونسف  فافتراض السياسي  .  القومية والدينية

 . كل المنجزات التي سبق تحقيقها

الذبح والقتل والتفجيرات وكل ما يهين كرامة   إنني   المقترفة في العراق، من عمليات  البشعة  اعتقد جازما ان الممارسات 

لم تكن ظواهر طارئة حسب ما يروج له البعض. فقد شاهدنا وسمعنا وقرأنا عن السحل والقتل بدون حساب واإلعدام    ،اإلنسان

السياسي، بل تم ممارسته    لم يكن الممارس من أنصار اإلسالم  ذلك الوقت  ، فيعديدة  أليام  الناس مع ترك الجثث أمام انظار  

أحداث كركوك والموصل وما تبع استيالء    تموز  14ما رافق انقالب    ينامن قبل قوى سياسية عديدة ومنها البعث. وهل نس 

 .والحرس القومي السيء الصيت 1963البعث على السلطة عام 

من   ليست من شيم العراقيين. بل إنها  إذا هنالك أرضية لهذه الظاهرة البشعة، فالمطلوب اليوم ليس استنكارها، والقول إنها

عراقيا، اال يلقى الدعم والحماية من عراقيين؟ اال يتساوى الذابح ومن سن السكين،    اليوم  نعم، ان لم يكن الذابح  ألفوشيمنا  

إذا يكفينا إخفاء الرؤوس في الرمال، وعلينا مواجهة الواقع، فلو بقينا ننكر الواقع، لما وجدنا عالجا، وهو يعرف لم ستُستعَمل.  

أم أبينا. اننا مطالبون بالمكاشفة وإعادة درس تاريخنا والمكون الثقافي الذي    شئنابل سنكون مشاركين في الجرائم المقترفة  

 .منح الكثيرين منا هذه القدرة على عدم احترام الحياة والكرامة اإلنسانية

أصبنا في الصميم   فأنناجردتنا على المستوى القومي، تكاد تكون اسواء بما بدأناه. فبالرغم من اآلمال، ببزوغ فجر جديد،  

شعبنا في حياتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم. وهذا االستهداف كان ممكنا تقبله لو كان جزء من استهداف    عندما تم استهداف أبناء

، وكلنا ندفع ضرائب انتمائنا الوطني. ولكن الطامة الكبرى، ان االستهداف كان بقية المواطنينالعراقيين، فال ميزة لنا عن  

على وجودنا الوطني. والمؤسف ان هذه العمليات مستمرة    خطورة األمر!  وهنا  (أو كفارا)يين  وبشكل مباشر لكوننا مسيح

التقليل منها ومن أثارها.  فكل التبريرات التي قيلت في عدم استهداف    ومحاولتهملحد كتابة هذه السطور.  برغم نكران البعض  

، فالواجب كان يجب ان يكون في ايجاد حلول جادة لهذه العمليات المشينة، وليس ايجاد بطالنهاالمسيحيين لكونهم كذلك. ثبت 

 . لنكرانهاتبرير لحدوثها أو 
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السرياني، كان المؤمل ان يكون بادرة جديدة في العالقة بين    أشوري  دومؤتمرا سمي بالمؤتمر الكل  2003عقد في نهاية عام  

العامة، خلية عمل لحل   أمانته  أو  المؤتمر  السياسية لشعبنا. وان يكون  العمل  اإلشكاالت  التيارات  التي تصادف  والخالفات 

الذي نريده. اال ان  اإلشكاالت  اليومي. أو وضع خطط بعيدة لحل   للعراق  لها جذور تاريخية أو لوضع تصور موحد  التي 

القرار بالمناصب يمكننا ان نؤثر في    ألنناقلنا نعم للمناصب، فقط  (.  مطية لكسب المناصب فقط)المؤسف، ان البعض أراده  

ة له. بدال من ان يكون صوتا مدويا  ولكن هذا البعض استساغ األمر، فحول المؤتمر بوق دعاي(.  التشريعي والتنفيذي)  يالسياس

أشورية، بدال من ان تكون حال صارت جزء من   لتطلعات الشعب. فحتى النتيجة البائسة التي خرج بها وهي التسمية الكلدو 

البناء. فتحت نتائج للحوار  النيات ومجال  المؤتمر سبيال لتصفية  إنجازه   هالمشكلة. وبدال من يكون  وممارسات من اعتبره 

التباعد والتحصن في قالع متعادية. وقلعة شعبنا مهددة ولنقل سفينة شعبنا  ديالفر ، المجال لمزيد من الطعون والمزيد من 

 .تهزها العواصف الهوجاء

ان يقول ان االوضاع في تحسن وفي تطور، كما يفترض (  األشوريالسرياني الكلداني  )ال يمكن للمطلع على احوال شعبنا  

داخل العائلة الواحدة، نستل    هفالخالفات تتحول بقدرة قادر إلى صراع تناحري.  فعلى أبسط خالف، ممكن حدوثان تكون.  

للحوار   قأي طريسكاكيننا المشحوذة لطعن االقرب الينا، في أخالقه وضميره وكل شيء. بحيث اننا نعمل بكل قوانا على قطع  

شعبنا. فهل هذه من شيم الديمقراطية، وهل هذه    والنقاش، فنحن مستعدون للجلوس مع أي كان ما عدا المختلف معنا من أبناء

 من دالئل زرع األمل بالمستقبل؟

تي تعني عند . بالرغم من كرهي لكلمة المبدأ باستعمالها الدارج، والاليومية والمبادئفنحن نحاول الخلط بين القضية السياسية  

تحت يافطتها، خسرنا شبابا    والتيمن ميزة التفكير والتحليل،    تعني تجريد اإلنسان    الكثيرين اتبع القائد ولو إلى القبر، أي

وثروات ومستقبل، كلنا، كل العراقيين، فالسياسي المدرك والواعي يعرف ان النتائج ليست في الحقائق التي يؤمن بها، الن 

نقيضها. بل بميزان القوى، بالمصداقية، وهذه تم اضاعتها بكل سهولة في غمرة نشوة البعض باالنتصارات  محاوره قد يؤمن ب 

 .الباهرة التي ادعاها لنفسه

لقد حقق السيد اردوغان وحزبه اإلسالمي لتركيا انتصارا تاريخيا، بقبول أوربا الدخول مع تركيا في مفاوضات، للدخول إلى 

االنتقادات   انهالتنتصار حسبه لتركيا وليس لنفسه. ولكن بمجرد وصوله إلى المطار، ال بل قبل ذلك  االتحاد االوربي، وهذا ا

، ولكن السيد اردوغان، الذي يسيطر حزبه على أكثر من ثلثي البرلمان التركي، والذي  ض تخاذل وتنازلألنه بنظر البععليه  

ضريبة الديمقراطية التي أتت به إلى سدة الحكم، فأين    بيده سن القوانين، لم يتهم معارضيه بالخيانة وبالعمالة. ألنه يدرك إنها

بالديمقراطية وبالوعي   ينباف؟، لمجرد قول رأيه، فهل هذا  نحن من ذلك.  اين نحن من االهانات التي نكيلها لألخر المختل

 الديمقراطي؟ 

الجوار  لنا  ما يضمره  نتيجة كل  المستقبل كعراقيين.  لنا  يخفيه  ما  نخاف  الذي  الوقت  ففي  اليوم،  االنتخابات  يدخل  وشعبنا 

الكلداني  )ودولة المواطنة الحقة. أما شعبنا  نحو ارساء دولة القانون    المعادي. اال اننا نؤكد ان االنتخابات ستكون خطوة أساسية

فاالنتخابات تظهره أكثر انقساما. ففي الوقت الذي يطبل البعض لقائمة معينة باعتبارها ممثلة لشعبنا،  (  السرياني  األشوري

شعبنا العراقي، ويحاول ان يقول ان عدم  وهذا طبيعي وحق. اال ان هذا البعض يظهر عنصريته ضد أطراف معينة من أبناء

ها في اإلطار االقليمي مع الطرف الذي  تحالفان تتجاهل    حاولي مع هذه االطراف هو موقف قومي. ولكن نفس الجهة تتحالف

 . تحاربه وطنيا، واللعبة تنطلي على الجميع، أو يتم إخفاءها

يجب    البرلمانيةيجب ان ندرك ان من نوصله إلى الندوة ( سرياني كلداني أشوري)ولكن رغم المعيقات التي نواجهها كشعب 

ة، لقوننة حقوقنا كشعب أصيل في العراق، لبناء دولة المواطنة، الفرديان نتمكن من استغالل وجوده هنالك. لترسيخ الحريات  

النظا النظر عن الدين والمذهب، فهل نحن بقادرين على   مإلقامة  التام بغض  العلماني الذي ينظر إلى المواطنين بالتساوي 
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 مــــن الســبــب؟ 

 

، وليعذرونا لتدخلنا في شؤونهم، فهم الذين فتحوا لنا االبواب، عندما تنادت الغالبية لمساندة صدام نلسطينييألف  باألخوةولنبدأ  

لسطينية تحكم مدن ألف، كانت السلطة  2000الضائعة، بل لنرجع إلى ايلول سنة    الفرصو  1947سفاح العراق، ولن نرجع إلى  

اعتقد كلمة مناسبة لما سمي بالعمليات  )  يبيةخرتحماس والجهاد العديدة في الضفة الغربية واغلب قطاع غزة، هذا رغم عمليات  

بي  ي المنظمتان تقومان بعمل تخر  هاتان. فكل خطوة إلى األمام سياسيا، كانت  (االستشهادية والتي كانت في الواقع تخريبية

ومقدساته. وبما ان أكثر ضحايا عمليات حماس والجهاد   لتدمير مسيرة السالم الطرية. ولتحجيم عرفات وسلطته، باسم اإلسالم

 . لسطينيات منجبات ولوداتألفات هلسطينيين، فاألم ألفما يماثلهم أو أكثر من  ناإلسرائيلييكانوا من اليهود، فال بأس، ان قتل 

ان ينجس بيت عبادة. أو   إلنسان  ويقوم شارون بزيارة المسجد االقصى، ويقال انه بهذه الزيارة نجسَّه، لم يقل لنا أحد، كيف  

بيت الرحمن كما يحلو للبعض ان يقول. واندلعت شرارة االنتفاضة، وال زالت، فمنذ االنتفاضة ولحد االن كم فلسطيني قتل  

وكم اسرائيلي، كم دار هدمت، كم عدد المعاقين والذين اصيبوا، ماهي الخسائر االقتصادية وهل قدرت؟ بكم سيقدر الزمن  

، والذي كان يرجى ان يستغل في عملية البناء؟ ال اعتقد ان لدى أحد االجوبة، عدا االسرائيليين، ألنهم يحترمون البشر  المهدور

 . والزمن ويدركون ان االقتصاد هو المعيار االهم في قوة ومنعة البلدان

لكي يرجع إلى ما كان عليه    هو محمود عباس يناضل ويجتهد، ليس ألجل المزيد من أسباب الحرية واالستقاللية. بل  وها

ماذا    سألتموهمالحماس والجهاد، الن عرفات تخلص من المسالة، ولكن ان    مخربي، من السبب؟ اسالوا  2000الوضع عام  

كانت قد خرجت أصال  سيكون الجواب، بكل صالفة سيكون ان اسرائيل خرجت من القطاع جراء خسائرها، ولن يقولوا إنها

 . المستوطنات، التي كان بحكم الواقع خروجها منها ، اال من بعض2000عام 

لبنان، سويسرا الشرق، البلد االكثر تقدما بالرغم من قلة موارده، أشعلت فيه حربا لتدمير كل ما هو جميل، فبعد فشل العرب 

فأخرج   كان مسنودا،  الملك حسين  المرحوم  ان  للبنان وخصوصا  المسؤولية  البحر، حملوا  في  اسرائيل    مخربوا في رمي 

ل الخيبة،  اذيال  لبنان  فلسطين من بلده وهم يجرون  لهم أحد، فكان حائط  لم يمنحها  حكم اضاعوه باستعجال ممارسة سلطة 

،  األعرابانصى، ويمكن للكل تسلقه، وسار مع قافلة المتسلقين سنة لبنان وبعض دروزه ويساريه وتبعهم الشيعة، والعرب  

حرية ودمر االقتصاد ونزلت الليرة وتم لجم ال  .فرحا لالنتصارات التي يحققها العروبيون على االنعزاليين  سكرواأو اغلبهم  

لبنان من فتنتهم التي زرعوها فيه وبواسطة بعض أبنائه وباتفاق القاهرة    إلنقاذإلى الدرك الحضيض. وعندما تدخل العرب،  

المشؤوم. زرعوا السوريين قيمين عليه. كل شاردة وواردة بأمرهم. السوريين الذين يدافعون من أجل حرية فلسطين من النهر 

ايار، وال زال    17وتم في الثمانينات قبر اتفاقية  .  بل دخلوا كل ثناياه. فصادروا القرار واالقتصاد  ،لبنانى البحر، لم يحتلوا  إل

لبنان غير مستقر، وال يزال فيه مسلحون، يعملون ما يحلو لهم ويحملون الشعب اللبناني التبعات، وكأن ال حكومة وال استقالل.  

، فقط بشرط ان ال يكون مقرا النطالق  بباالنسحاترغب    لم تعلن اسرائيل نيتها ضم جنوب لبنان، بل صرحت مرارا إنها

بيين يريدون انتصارا، واسرائيل منحته لهم بعد أكثر من عشرين سنة من االحتالل. وبالرغم من تواجد العدوان. ولكن العرو

 من أرض قالت إنها  رحلتاسرائيل،    انسحبتكل هذا الزمن    وبعدالقوات السورية التي كان ممنوعا عليها عبور خط معين.  

 . من كان ممكنا فيه إنجاز الكثير، ولكن هل للزمن قيمة في عالم العربال تريدها، وليس لها فيها اطماع، ولكن اللبنانيين فقدوا ز

النخاسة. حزب هللا وتاريخه   حزب هللا، وهلل أحزابا تقتل وتدمر وتستخبر وتعتدي وتأخذ االبرياء رهائن يباعون في سوق 

الدموي، هل له من دور بعد االن؟ فإذا كان العرب ال يزالون يبكون ويريدون االنتقام لضياع جنتهم في االندلس، مع العلم  

ن على أمالك الغير، ما كانوا اال سراق نعمة من افواه من ينتج القوت ليسدوا رمق  انهم ما كانوا اال مستعمرين ومستوطني

أبنائهم الكسلة. فهل يريدون من العالم ان ينسى جرائم خطف الرهائن؟  أم ال زالت الذاكرة طرية؟ هذا الحزب لم يكن للتحرير،  

يتفق كل العربان علنا وأكثرهم سرا، فلماذا حرموا لبنان   ، ولماذا ال يكون باتفاق؟ االعاجالالن التحرير كان سيتحقق أجال أم  

رسائل إلى جهات   إلرسال، أم ألنه العضو الضعيف، الذي يمكن في كل لحظة استعماله  ................من حق سيادي، هل ألنه

حر، بل   إنسان    اطي وسورية لبناء مركز إقليمي، ليس باقتصاد قوي، ليس بنظام ديمقر  حزب هللا كان لعبة إيرانية.  دولية

 .بالقنابل والرهائن، ها هي الدائرة تدور، وقد اقترب زمن دفع التكاليف

اال بمقدار التخلف. حصن    خيرةاالتختلف عن    الاألولى  بل سوريا وان كانت    ، مصرإلى الشقيقة الكبرى وال نقصد    تولننأ

تحارب من أجل بضعة أمتار على ضفة بحيرة طبرية. ولكن الحقيقة    تختلف مع اسرائيل، تدعي إنها  عالمالعرب الحصين.  

غير ذلك، فالقيادة ممكن ان تبيع أكثر من بضعة أمتار، الحقيقة ان اسرائيل تطالب بتغيير نمط االنظمة، بتغيير شامل يشمل 

المليء   الكاذب  بأنظمة ديمقراطية تنفذ االتفاقات، وليس بأنظمة ال تعترف بقانون وال  ،    باألحقادالتربية والتعليم، والتاريخ 
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بها، هذه الشعوب التي    المبتليةهلوة والكذب والدجل، وأول ضحايا هذه االنظمة هو شعوبها  لفابمعاهدة، انما السياسية عندها  

، والحقيقة ان أطراف  ..!له من ثالوث مقدس  مهددة في أرضها وعرضها ودينها، ويا  تشعر بإنها  تعيش رعبا حقيقيا، ألنها

الثالوث كلها مستباحة، ولكن من قبل االنظمة، ومنها النظام السوري. الذي لم يقدم لشعبه غير الشعارات وحروبه الوهمية،  

أنه مركز الكون وال شيء يسير بدون اذن منه. واليوم بالرغم من الصياح واالدعاء الكاذب. يخرجون من لبنان  واعتقاده ب

ان عصرتها.  عام وبعدالنظام يجر اذيال الخيبة والعار. دولة عربية تدخل بحجة مساعدة شقيقتها، تخرج بعد ثالثون  وهو أي

انواع االخوة، ومثلها، التي مارسها صدام مع الشقيقة الكويت، ومثلها    حدىإوخروجها جاء بأمر سيد العالم المطاع. وهذه هي  

لسطينيين وكذلك الليبيين، بحيث ان كل قتلى ألفلسطينيين مع اللبنانيين ومع االردنيين، وما مارسه السوريين مع  ألفما مارسه  

 . ال تتعدى نصف قتالهم أو اقل مع االنظمة العروبية، ويا جبل ما هزك الريح ناإلسرائيلييلسطينيين مع ألف

أما في الخليج، فالثروات التي هباها هللا، لم تصرف في انماء البشر. ولو كانت لما شاهدنا في مناطق كثيرة الوضع اإلنساني  

كما الدول    مزري،  وبعض  السعودية  ارياف  زافي  ال  حيث  المنطقة.   من  الحضارة  األخرى  أسباب  يعرف  ال  البشر  ل 

صورة خارجية جميلة لواقع بأس مزري، واقع تعشش   إنها  .اإلنسان وتسهيالتها. فكل البذخ وما نشاهده من العمران لم يطل  

فيه ونتيجة لثقافة تلقن الخوف من الخارج، كل انواع المخاوف ونظريات المؤامرة. ليس الن هناك ما يخاف منه. بل لكيال  

العادي على إنجازات  يطلع ويطالب بها. كانت عملية مدبرة لكي تحمي االنظمة   في مجال حقوق اإلنسان    عالمال  المواطن 

حق يمتلك هذا وال يمتلك ذاك؟ هل ان المعلقة الذهبية تكون لشخص   نفسها بها، من المواطن الواعي المدرك، من المسالة بأي

 ن؟ما لمجرد انتسابه أو حمله للقب معي

األرض والعرض )الممنهج ومن الخارج بالمخاوف على الثالوث المقدس    باالضطهادمن الداخل    ،اإلنسانوهكذا تم محاصرة  

ان األموال التي هطلت على هذه الدول، لم تستغل االستغالل األمثل  .  . فخرج االرهاب، ليقاتل ويذبح ويزرع الرعب(والدين

  وبتخطيط وتربية االيتام، وجد طريقه إلى االرهاب واالرهابيين، وفي الغالب بعلم    الجوامعفالكثير منها، باسم حماية الدين وبناء  

ن المهدور، ومرة في وجوب ولوج العصر، االوطان والشعوب، تدفعها مرة في الزم  رسمي، فمن سيدفع فاتورة االرهاب، إنها

ولكن   ،اإلرهابخربه  ، ومرة بدفع تكلفة ما  حكامنا ولوجه بشكل طبيعي وسلس كبقية خلق هللا  أفقدنابعملية قيصرية، بعد ان  

 .بشكل مضاعف

معاير يتطلبها العصر. ان االرهابيين واالرهاب، والمتشددين االصوليين، صنيعة االنظمة، التي كانت تتحجج بهم لكيال تطبق  

إنساني. هل كان االتحاد السوفياتي مضطرا لتوقيع معاهدة هلسنكي، أم انه   معاير باتت مطلوبة وواجبة التطبيق، ألنه مسار  

 . خضوع لمسار ما كان ممكنا التهرب منه؟ علما ان توقيع االتحاد السوفياتي لهذه المعاهدة كان المسمار االول في نعش نظامه

ب الشرق االوسط، العراقي االبي وبمساعدة دولية أزال أعتى االنظمة وأكثرها تجبرا. اعملوا لكي تزيلوا هذه العروش فيا شعو

بشر.  فكفى نفاقا باسم القومية والدين، وكفى نفاقا باسم القضية  ألنكمالبالية ولتعيشوا في دولة من صنع ايديكم دولة تحترمكم  

المركزية، التي ال أحد يهتم بها حقا. بل هي أيضا شماعة من شماعاتنا التي نعلق عليها كل انتكاساتنا. فهبوا إلى عالم الحرية،  

 . قدمكم عقبة أمام دخولكم العصررئة، فال فرق بين نظام ملكي وجمهوملكي، فكلها عقبة أمام تهتالن انظمتكم كلها م 
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 الثامن الفصل

 االشوريين وجيرانهم الكورد

 األشوريون والكورد بين ارث الماضي

 والمستقبل الغامض 

 

خيرات، وتربطهم عالقات تاريخية، تتصف  األشوريون والكورد في العديد من المواطن عيشا مشتركا، يتقاسمون اليعيش  

تجاه   أحدهم  السلبية  بالرؤية  االغلب  بحق  على  اقترفت  التي  والمذابح  الحروب  نتاج  الكورد. األشورييناألخر،  يد  على 

تشكلت وخصوصا على ايام بدرخان بك أمير بوتان، ومحمد كور أمير رأوندوز، والمذابح التي اقترفها الخيالة الحميدية والتي  

 ألعداءفي اغلبها من العشائر الكردية.  فالتمايز القومي الموجود بينهما، زاده التمايز الديني حدة، مما وسع شقة العداء، وسهل  

الشعبين ولبعض القيادات في كال الشعبين من استغالل ذلك في زرع المزيد من الشقاق بينهم. والننا ندرك عمق الخالفات 

المطلعين على تاريخ الشعبين. فان إعادة التاريخ إلى الواجهة ليس غرضنا.   ألغلبالتاريخية والتي حدثت ألسباب معلومة  

يمكن من خاللها بناء أساس متين لعالقة   لحمة بين الشعبين.  ووضع خطوط أساسيةال  إلعادةولكن استشفاف السبل الممكنة  

 .في بناء مستقبل زاهر لهما وللعراق بكل تالوينه القومية  تعاون وتعايش تخدم كال الشعبين.  وتساهم

ويضمهما    متمايزينانهما شعبين    المتبادل بينهما على  يتطلب االعتراف واألشوريينإن أي أساس متين لعالقة سليمة بين الكرد  

وطن واحد وتجمعهما مصالح مشتركة. وان اختالفهما في االنتماء القومي والديني يجب أن يكون عامل غني لهما ويساهم في  

ومن هذا المنطلق يجب على الطرفين  .  األخرإثراء حياتهما المشتركة. ويجب أن يقبال بعضهما البعض كما هما وليس كما يريد  

المتبادل بالغبن التاريخي الذي اصابهما. جراء عدم تمكنهما من التعاون والتعايش السلمي. وجراء أثارة الخالفات   عترافاال

بينهما نتيجة اختالف انتمائهم الديني. كما يجب إن يعترفا بان تمتع أي منهما بحقوقه المشروعة، وكما أثبته التاريخ، لن يكون  

واغتيال مار بنيامين شمعون على يد سمكو   1915وتجربة أمير رأوندوز ومذابح    نيةاة البدرخاألخر. فالتجربعلى حساب  

 . الشكاكي وما تالها. لم تقدم للشعب الكردي أية إضافة لحقوق جديدة، ولكنها زادت في تسميم االجواء بين الشعبين

الكردية. فاعتبار بدرخان وأمير رأوندوز وسمكو الشكاكي أبطاال  إن أثارة النقطة أعاله ضرورة لتطلع عليها النخب المثقفة  

 : تساؤال مشروعا هواألشوريينفي التاريخ الكردي وقادة أرادوا تحقيق حلم الكورد في التحرر واالستقالل، يثير لدى 

 خير يرتجى من التعاون والتعايش؟ إذا كان أبطال الكورد من أمثال هؤالء، فأي

من قبل هؤالء. لم تأت بأية نتائج ملموسة للشعب الكردي، سوى األشوريينننسى إن المذابح التي اقترفت بحق    أالكما يجب  

 . التدخل بحجة ضبط األمن والسالم االهلي .  مما سهل في كل مرة للدولة العثمانيةاألشورييناالالف من جيرانهم  إبادة

لن يفيد أي من الشعبين، فما حدث في الماضي البعيد   العداواتثارة  إرع الحقد وإن العيش في التاريخ واستحضاره كعامل لز

األخر من فخالل كل هذه السنين لم يتمكن أي منهما أن يزيل  .  أو القريب، يجب أن يستحضر كتجارب يمكن االستفادة منها

 . الواقع الراهن إلدامة األخرين،الوجود، والمشاكل العالقة بينهما التزال قائمة وتستغل من قبل 

اليوم هو أن يعوا إن الكورد شعب يستحق أن يعيش وان يتمتع بكل ما يتمتع به أي شعب أخر في األرض.    اأشوري  فالمطلوب  

حقد ضد الكورد لن نحقق لنا أي اشيء، غير التشفي   وان ننظر إلى حقوقه كنظرتنا إلى ما نتمناه ألنفسنا. ونحن بحملنا الي

 . لن يعيد الينا إمبراطوريتنا القديمة البعض(والذي اقر بوجوده لدى )هم للمحن، ال سمح هللا. وهذا الحقد في حالة تعرض

 البتة إن دعوتي هي لتفهم حق الكورد التمتع بكل حقوقهم أسوة بكل شعوب األرض. وكما نتمنى ألنفسنا، وهذه الدعوة ال تعني  

.   األشوريينح االولية للقضية الكردية، ومن ثم فان الكورد سيمنحون حقوق  مساندة بعض الطروحات الكردية، والتي تقول بمن

ومن ثم المطالب  (  وفلسطين  )الوحدةفهذه الدعوة ال تختلف عما طالب به العرب من ان االولية يجب أن تكون لقضية العروبة  

تتحقق فقط، وإنما إن دعاة هذه الوحدة ضربوا المسمار  األخرى والتي ثبت بالتجربة، كم إن الوحدة العربية، ليس لم  القومية  

حقوقهم، إن حقوقهم يستحقونها كما يستحقها العرب والكورد    خرينااللن يقبلوا أن يمنحهم    فاألشوريين  ااالخير في نعشها.  لذ

 .والتركمان، وليس منة من أحد
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  األشوريين بحجة أو بمجرد تعايش  (  األشوريةكما تمارسه بعض القوى  )  األشوريةان دعوتنا هذه ال تبلغ البتة حد تكريد القضية  

لحقيقة   وتجاوزوجعلها مجرد فقرة في االجندة الكردية هو انتقاص  األشوريةوالكرد في شمال العراق. ذلك ان تكريد القضية  

 .. يةفي ذلك شان القضية الكرد مفردة وطنية عراقية شأنها األشوريةكون القضية  

الكثير لقضيتهملقد قدم   الكثير لقضية الكورد. والمطلوب أن يقدموا  ولكن بالتفاهم مع الكورد. والعكس يصح   ،األشوريون 

ليتمكنوا األشوريينمع    نهمو ايتف. وعليهم أن  األشوريينللجزء الثاني من الجملة. بما يعني إن الكرد لم يقدموا أي اشيء لقضية  

. فهذه السياسة األشوريينفلن يفيد الكردي اجترار تجربة حكومات بغداد معهم، وإعادة تسويقها على  .  من تقديم الكثير لقضيتهم

والمتراكم   نراه في الواقع الحالي لشمال العراق، فلو كانت التجربة ناجحة لما رأينا كل هذا الكم الهائل  الدامغثبت فشلها والدليل  

 .من المشاكل واالحقاد 

 اإلسالم)أهمية خاصة. نابع من إن الكثير من الكورد صاروا ممن يرفعون شعار    واألشوريينالتمايز الديني بين الكرد    ءاليا  إن

الحل الكرد  (  هو  السلمي بين  التعايش  البلدان المجاورة. وحيث إن الشعار أعاله يهدد أسس  متأثرين بتوجهات أصولية في 

المخاوف مستندين إلى تجربة التاريخ القريب. فان على الكرد إن أرادوا حقا التعايش    األشوريين. ويزرع لدى  واألشوريين

وما ..  هضمهاولن يقبلوا الخضوع لها أو    األشوريينيق قوانين تؤثر ضميريا على  والتضامن أن يحاربوا تسيس الدين. أو تطب

، األساسية  نعنيه بالمحاربة هو التوجيه واالرشاد والتثقيف. فلسنا أبدا ضد تدين شخص أو فئة ما، فهذا حق من حقوق اإلنسان  

ال تبرر (  األكثرية واالقلية)القبول بها. فذريعة  (  االقلية)ال يمكن لألخر  (  من طرف األكثرية)وإنما نحن ضد فرض قيم معينة  

 . كما نحن نرفض فرض قيم تستند إلى قوانين االهية ال يمكن الحد معارضتها بحجة قدسيتها.. الفرضهذا 

الماضي ال يتم بمجرد  باعتقادنا إن   المودتجاوز سلبيات  العالقةةإظهار  بين   . ولكن بوضع تصور سليم ومشترك لمستقبل 

في ترسيخ القيم الديمقراطية. وتساوي الشعبين بعيدا عن المقولة    عالة في الشعبين لمفاهيم تساهمألفالشعبين. أو بتبني كل القوى  

عالة في  ألفألكثرية أو االغلبية والتي ال تتوافق مع تساوي حقوق الشعوب مهما كبر أو صغر عددها. إن تبني القوة  االممقوتة  

الشعبين، اللذين ذاقا الظلم والحرمان أكثر من غيرهما، القيم الديمقراطية سيجعلهما الصخرة القوية التي يبنى عليها العراق 

 . المستقبلي

 باسم نرسي بيت كنو  شكالكام ن الماضي نشرت في كراس افاق سياسية وموقع منتصف التسعينيات من القر
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 والديموغرافيا  التاريخ. والكورداألشوريون 

 

قرات قول الحد االئمة المسلمين، يرجع أصل الكورد إلى الشيطان. وال يزال في ذهني السؤال الذي طرحته مجلة العربي  

السبعينيات من القرن الماضي، على المرحوم مال مصطفى البرزاني، وكان منطق السؤال يقول هل صحيح  الكويتية في أوائل  

قد تكون هذه المقدمة الصغيرة ردا  .  ما يقال من ان أصل الكورد من الشيطان. فرد مهما كان أصلهم فانهم اليوم موجودون

األشوريون والكورد، حول مسال ويتصارعوا  ان يختلف  .  تاريخ ممن ينكر للكورد وجودا وحقوقا، استنادا إلى ال  الكثيرينعلى  

والكورد األشوريينيقول فقط من القبور ال تسمع االصوات. ان    األشوريحول حقوق هنا أو هناك، فهذا أمر طبيعي. فالمثل  

إذا كان الطرفين يعانيان ظلم  في نسبته. ف  متفاوتارس والترك. ولكنهما يعانيان ظلما  ألفشعبان حييان حالهما كحال العرب و

وهذا أيضا قد ال .  يعانون ظلما من الكورد. وما يعانونه هو ظلم مركب ديني وقومي  األشوريينرس والترك والعرب. فان ألف

 .يختلف عليه اثنان، اال لمن اغلق عينيه عن رؤية الحقائق وسد اذنيه عن سماع انين وصراخ المظلومين

طيلة اعوام طويلة، السؤال التالي    األشوريينفي الدفاع عن    جرأةم االكثر  ير محمد البندر أحد االقالطرح علي االستاذ الكب

ال أدري لماذا يرى تيري بطرس في التاريخ عامل ضعف في  ...  األشوريالتاريخ عامل قوة وضعف في المشروع القومي  ))

(( والثاني االضعف؟  المشروع القومي الكردي رغم ان االول هو األقوىويراه مصدر قوة في    األشوريالمشروع القومي  

 التي تحاول   األقالملبدليسي يكاد ان يكون مجهوال. ال بل ان  ة ل شرف نأماألخر ونقول ان تاريخ الكورد ما قبل  من    ولنأتي

ى الثقافة الممجدة للتاريخ وهي ثقافة سائدة في  التي تربت عل  األقالممن    تكريد السومريين أو الميديين ال معنى لها. أو إنها

أو حتى العربي للكورد. اتذكر في    األشوريالمنطقة التي سادت فيها الثقافة العربية، وبالتالي فانا ال ارى تاريخا بالمفهوم  

،  (ما اتوراياا دنوخ  ا)كبأو  األشوري، والذي حاول البعض القول انه كان حزب البعث  األشوريجدال حول اسم الحزب الوطني  

ما كانوا بقادرين وال كان سيسمح لهم بتأسيس مثل هكذا تنظيم في ظل نظام البعث، الن معناه  األشوريينقلت لهذا البعض، ان  

. ألنهم حقا يمتلكون ماضيا مشرقا  األشوريينان الحزب البعث يناقض نفسه، فأكثر األمم قدرة على االدعاء ببعث ماضيها هم  

كانت   يوالجامعات التالمسيحية قادوا تطورا علميا من خالل المدارس    الفترةحضارية وعسكرية. وفي    متميزا بإنجازاتو

 تابعة لكنيستهم والتي كان مقرها كنيسة كوخي في المدائن الواقعة جنوب بغداد. وهذا كله يناقض حلم البعث في بعث األمة

، ولكن المشكلة ان التاريخ يكاد ال يصنع أي اشيء اال التسلية من خالل  األشوريينإذا نحن ال ننكر تاريخ  .  العربية أو ماضيها

 .والبعض يكاد ال يأخذ دروسا من هذا التاريخ قراءة بعض كتبه،

ولكنني أقول  اليهودية.وكما قال االستاذ البندر ان ارتباط مسالة الديموغرافية والحق التاريخي برز بشكل أوضح مع القضية 

في أوراق الكتب   ورغم الحلم الذي غذته التوراة في العودة وفي ان هللا منح األرض لهم. اال انهم أبقوا هذا الحلم التوراتي

والدعاء والصالة اليومية. ولم يعتمدوا على ذلك في مخططاتهم ومناقشاتهم ومفاوضاتهم. ألنهم أدركوا انهم سيفشلون لو قالوا 

مقدس لدى اليهود والمسيحيين. فان الغرب كان سيقول اعطوني صكا مكتوبا    التوراةللغرب ان هللا منح األرض لنا. علما ان  

كان لهم من سكان في    بيد هللا أو موقعا من قبله. قبل ان يقول واين يقع هذا هللا الذي اعاطاكم هذا؟ لقد اعتمد اليهود إلى ما

بل منذ سبعينيات القرن التاسع    ، بلفوروعد  األرض وبنوا على أساس ذلك وجلبوا سكانا أخرين إلى األرض المقدسة. ليس منذ  

العام. ولكن   ان التاريخ افاد اليهود في المجتمع اليهودي نفسه وليس في كسب الرأي.  عشر حينما بداء اضطهادهم في روسيا

الوقائع على األرض وما صنعوه على األرض من كيبوتسات ومصانع ومدارس والتزام اليهود أنفسهم بمشروعهم ودعمهم،  

العام العالمي، ال بل اكسبهم األمم المتحدة التي اقرت تأسيس دولة اسرائيل، حينما اقرت مشروع تقسيم    الذي اكسبهم الرأي  هو

 .فلسطين

. فالكل يدرك ان اغلب القرى والمدن في المنطقة أصل تسميتها باللغة األشوريإذا انا ال ارى للكورد تاريخا منافسا للتاريخ  

ولكن عدم امتالك التاريخ ال يعني نكران حقوق  .  وبالتالي فهذا دليل واضح على من سكنها قبل الكورد  (السورث)السريانية

يجب ان نشكر الكورد على حمايتهم لنا. بل   فإننا  ففي الوقت الذي ال نؤيد ما يذهب اليه البعض من ان كوننا أقلية.  الشعوب

من هنا علينا ان .  حينما شاركتم في ذبحنا تحت راية هللا أكبر  ،أنتمالم يكن    بالقول ومن كان سبب تحولنا إلى األقلية  ذلك  نواجه

ونحاول ان نخلق مفاهيم جديدة  .  في إقرار الحقوق على األرض  ةله البت  ىمعن  النحاول ان نخرج من هذا الجدال العقيم والذي  

ان الكوردي الذي ال يقر .  الجميع وان يتمتعوا بحقوقهم ويطمئنوا إلى مستقبلهم ومستقبل أوالدهميمكن من خاللها ان يتعايش  

قومية    عنصري أخر من أي  ويحاول ان يبرر ظلمهم ويبرر ما حدث لهم في الماضي ال يختلف عن أي  األشوريينبحقوق  

ق العربي، والعكس أيضا صحيح، ان الذي سينتقص هو  بحقوقهم لن ينتقص من حقو  األشوريكما ان تمتع الكوردي أو  .  كان

وبالتأكيد ان قضية المكونات القليلة العدد سيكون محكا لنجاح الكورد في التحول إلى عنصر قائد في   . السرقة والجرائم والظلم

قق. اال إذا كانت  المنطقة. وضياع المكونات من المنطقة سيعني ان الكورد لن يروا في المدى المنظور أي من طموحاتهم تتح 

الطموحات ان يستقطع كل رئيس عشيرة بقطعة أرض ويفرض قانونه الخاص عليها ويحارب جيرانه باستمرار ليحصل على  

 . االسالب والغنائم
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لقد ساد في المنطقة مفهوم لألخر، مستندا إلى الدين، المسلمين وأهل الذمة والكفار. ولقد عانينا من هذا التقسيم معاناة كبيرة.  

أكثر مما هو مفهوم للتمييز في الحقوق يكون أفضل من الكفار. الن مفهوم    ،اإلنسانفأهل الذمة هو مفهوم لالنتقاص من كرامة  

ان مساهمتنا الكبرى جميعا هي في خلق المساحة  .  أهل الذمة كان يمكن ان يلغى وان يفسر على ان أهل الذمة هم كفار أيضا

وهم يتمتعون بكل حرياتهم وبكل حقوقهم ومتساويين في الحقوق والواجبات في ظل نظم    التي يمكن للجميع ان يعيشوا فيها 

ولخلق هذه المساحة علينا ان نهدم الكثير من الجدران  .  شرعيتها من الشعب وليس من البندقية  وتستمدحكم رشيدة وغير فاشلة  

وان البعض .  ذئبا. بل قد يكون حمال وقد يكون ضحية مثلنااألخر ليس فقط  التي بنيت بين هذه الشعوب ومحاولة التنوير بان  

مع الواقع    تتالءمممن يتاجر بعناوين كبيرة لجر بعض ممن تستهويهم المغامرات والطموحات التي ال سقف لها، والتي ال  

أصال. تجعلنا    ولعل مسالة ادخالنا في صراع غير متكافئ وغير بناء.  على األرض، قد يكونوا أكثر ضررا ممن نعتقده عدوا

ولكن بدال من كل االدعاءات التي يدعيها البعض.  .  نضع الشكوك حول هذه المشاريع التي ال يستفيد منها اال من يدعي بها

المنطقة األمنة   تاريخ إقامة  1991سيكون سؤالنا هو وما الذي فعلناه على األرض، خالل كل هذه السنوات، ولنقل منذ عام  

هل تمكنا من توجيه ورعاية مشروع يمكن ان يجعلنا منافسين حقيقيين للكورد على األرض مثال. كان وما تبعها، ولحد االن. 

نقوم بدعم مشروع للعودة ولالستقرار وللبناء على األرض واعتمادا على جالياتنا الكبيرة. أم حول البعض الجاليات إلى بقرات  

ودعمه ليتطور، تم جعله جيشا حزبيا ضيقا ومن ثم تم حله.    ياألشوروج  ألفوبدال من تقوية  ؟  حلوب لتحقيق مارب شخصية

بدعم المركز واالقليم. وبدال من دعم حملة بناء القرى التي قادها السيد   ىظولو كان باقيا لليوم لكان قد تحول إلى لواء ويح

ال نقر  األشوريينلسياسي ونحن ان هناك مفاصل للفشل في عملنا ا. سركيس اغاجان، ورفدها وإعادة الحياة اليها تم محاربتها

 . الدائمشل ألفوهذه أول عالمات  خريناالبها، بل نحاول ان نرمي كل أسباب فشلنا على  
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 الكورد وسياسة لوي االذرع 

للعراق إلى مجلس الحكم، مقرونا بتنظيم مظاهرة في كركوك للمطالبة   الفدراليةإلى تقديم مشروع    ةاألحزاب الكرديبادرت  

بضمها إلى المنطقة المصطلح تسميتها بكردستان العراق، وردا على ذلك نظم العرب والتركمان مظاهرة مضادة، اسفرت  

 . اءات المتناقضةعلى ثالثة من القتلى وعدد من الجرحى، في هذا الوقت الحرج، وفي منطقة مليئة بالحزازيات واالدع

مصالحهم. فهذا من صلب االلية الديمقراطية التي   لتحقيقضروريا    يرتؤونه  ءشيال غبار على حق الكورد في المطالبة بأي  

والتركمان وكل اطياف الشعب العراقي. فلم يكن  واألشوريينيدعيها الجميع، ولكن هذا الحق يجب ان يتمتع به الجميع، العرب  

مضطهدين، في ظل حكم الطاغية، وهذا ال جدال فيه، وشيئا أخر هو من الثوابت القانونية واالخالقية، ان الكورد وحدهم ال

بمجموع عدد كل شعب. وعندما أُقر مبدأ حق الشعوب في تقرير   الشعوب تتساوي حقوقها، وهذه الحقوق ال تقاس بعددها أي

 . وعلى هذا فإذا كان الكورد يطالبون بفدرالية قومية، أيبدأمالمصيرها، لم يلزم بتوفر عدد معين لكي يسري مفعول هذا  

تحقيق هذا المبدأ    أردناكما يحلوا لهم القول، وفدرالية عراقية جنوبية. ولو    نيةاتقسيم العراق إلى فدراليتين كردية أو كردست

القانونية وعمال بمبدأ المساواة وليس بمبدأ ميزان   الناحية    األمور القوى الذي يعني تغيير كل  على الجميع فانه يتوجب من 

عربية وكردية    خلق حالة عدم استقرار دائم في العراق المستقبلي، ان نبني فدرالية رباعية أي   بمجرد تغيير موازيين القوى، أي 

مالية  ويأخذ كل صاحب حق حقه وبالعدل والقسطاس، وبالتالي تمزيق المنطقة الش  األموروتركمانية، لكي تستقيم    أشوريةو

 .إلى ثالث واليات قومية وليس والية واحدة

ال يخفى على الجميع ان دول الجوار. وباألخص سوريا وتركيا وإيران تعارض هذا التوجه، والذي هو عمليا إعالن دولة  

السيادة، فان هذه الدول ستستعمل نفس المبدأ لخنق العراق. وفرض نوع من الحصار غير المعلن    بمبدأمؤجل. وإذا تشبثنا  

عليه لكي تفشل تجربته. أي ان على العراقيين جميعا أن يدفعوا ضريبة الطموحات الكردية. بالرغم من ان هذه الطموحات 

مع الكورد  األشوريينما يريده الكورد. وحال وتجربة    والتركمان وتضعهما تحت رحمة  األشوريينتغبن على االقل كل من  

 . المالذ األمن تبيين ذلك بوضوح منذ إقامة

ضد الطموحات المشروعة للشعب الكردي. ولكن إذا كانت هذه الطموحات تعني الغبن لألشوريين    ال أود أن يفهم أحد إنني  

ر تجربة فاشلة، وترك الجمر تحت رماد القضية العراقية، انتظارا  والتركمان والعرب في شمال العراق. فهذه يعني إعادة تكرا

المنطق والعقل   الي التفاهم واستعمال  إلى  المنطقة مرة أخرى. من هنا فنحن بحاجة  القوى لكي تشتعل  تغيير في موازين 

المالفدراليةوالقياس لكي نقيم تجربة ناجحة. فليس من الضروري استعمال مفردات مثل   ناطق أو المحافظات  ، لكي تتمتع 

العراقية بصالحيات كثيرة تساعدها على تطوير نفسها بعيدا عن وصاية المركز. وليس ضروريا ان تكون المنطقة الشمالية  

  األمور لكي يكون هناك تنسيقا فعاال بين المحافظات التي يشكل الكورد غالبيتها في    نيةافدرالية كردست  وحدة ادارية واحدة. أي

 .الثقافية والتعليمية واإلعالمية، مع الحفاظ على نفس الحقوق لألخرين

تعني ان تركيا الحالية هي بلد االتراك. ونحن معهم فلو كان اسم البلد االناضول    يعاني الكورد في تركيا من تسمية تركيا، ألنها

ذلك عندما يفرضون استعمال كردستان، وهي   أو أية تسمية غير قومية لكان الجميع يشعر انه بلدهم حقا. ولكنهم يناقضون

التي ينفر منها   المفردة  المانع من عدم استعمال مثل هذه  والتركماني والعربي. فماذا يضر   األشوريتعني بلد الكورد. فما 

يطالبونه    إلى كركوك، ماذا يضر الكورد في هذا؟ اال يحقق ما  التأميم  اعادةالكورد لو بقيت تسميات المحافظات كما هو؟ مع  

 األخريين حالل لهم؟في تركيا، أم ان الحرام على  

خلق حالة الثقة، ومن ثمة ضمانات دستورية واضحة. مثل إقرار دستور يتضمن   برأييالعراق    ان أفضل ضمانات لجميع أبناء

إقامة  ،اإلنسانفي متنه ميثاق حقوق   تمثيل كل    ويتضمن  فيه بحسب مجلسين تشريعيين. مجلس وطني، يتم  قومية عراقية 

السكانية الممثلين. جمن م  نسبتها  فيه كل قومية بعدد متساوي من  القوميات تتمثل  أو  العراقي، ومجلس شيوخ  الشعب  موع 

تغيير دستوري أو إعالن حرب ان يحوز   ويكون لهذا المجلس صالحيات متساوية مع المجلس الوطني، ويشترط ألحداث أي

يحق لكل قومية أو غالبية ممثليها ان تفرض حق النقض.    لي كل قومية من القوميات العراقية، أيعلى ثقة ممثلي غالبية ممث

 . تشيع بين جميع المواطنين قيم التسامح والتساوي أمر ضروري ومهم لبناء دولة مستقرة كما ان إقامة دولة علمانية

ان تحقيق مثل هذا األمر ال يمكن ان يحارب من دول الجوار. بل قد يشع اليها، ويؤثر فيها ايجابا، ويحد من الصراعات القومية 

من كل القوميات ضد   المحافظون  تحالفالثروة وتوزيع الدخل. وبالتالي قد ي  اقتسامفي العراق، ويحولها إلى خالفات على  

  االشتراكيين من كل القوميات في صراع ديمقراطي برلماني، مما يخلق أرضية صالحة الستقرار بعيد المدى، سيكون أبناء

 . العراق والمنطقة حينها في غنى عن إقرار أمور وسيف دمقلس مسلطا على رقابهم
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 يكتبه البعض ينفث سما  ما

 

. نشر االستاذ أبرم شبيرا مقاال اطلعت عليه أخيرا على صفحات عنكاوا  األشوريةتحت عنوان استمرار الخيانة الكردية للقضية  

وهم منذ مدة يستمرون في    في يوم من االيام  األشوريةمقال ينوه وكأن الكورد قد التزموا القضية  كوم. والملفت ان عنوان ال

 خرين االولكنه ليس حقا عندما يتهم    ،للكاتبخيانتهم لهذه القضية. ان عنوان المقال االستفزازي هو لجذب القراء وهذا حق  

ال يعني انهم ال يتعاطفون مع القضية    األشوريةا عدم التزام الكرد بالقضية  بخيانة ما لم يلتزموا به أكثر من أبنائه. ان قولن

 .وأبنائها

الطائفية  الفتنةةنشاطات الكرد في العراق في زرع    تناول)يقول كاتبنا الكبير انه نشر مقاال تحت اسمه القلمي حنا سوريشو  

المشروعة عن طريق تعظيم وترسيخ تقسيمهم الطائفي لكي يسهل القضاء عليهم  للقضاء على مطالبهم القومية    األشوريينبين  

 ً عن طريق التفاوض مع   م وفيدراليتهفي حال ضمان الكرد حقوقهم  المقال المصير الذي سيلحق باألشوريين تناولكما . قوميا

ولم    (وهذا االتفاق؟  الفدراليةمن هذه  األشوريينالنظام البعثي االستبدادي حينذاك والوصول إلى اتفاق معه وأين سيكون موقع  

يسحب  أو سبل تعظيم وترسيخ تقسيمهم الطائفي. وإذا كان كاتبا كبيرا  األشوريينالطائفية بين    الفتنةيذكر لنا كاتبنا سبل زرع  

نسا  االتهامات بشكل ان  فانه من حقنا  االنقسام ل  اعتباطي وعشوائي ودون تمحيص وتدقيق،  ان  نعلم  الدوافع؟ ونحن  عن 

شعبنا قبل بروز أو ظهور القضية الكردية أو حتى الظهور السياسي للشعب الكردي. فأول انقسام   الطائفي موجود بين أبناء

قرن الخامس الميالدي، واثرت مفاعيل هذا االنقسام على وحدتنا القومية لحد اليوم.  طائفي برز في شعبنا كان في منتصف ال

 . وكان االنقسام الطائفي الثاني منذ منتصف القرن السادس عشر وال يزال تأثيره بارزا وقويا على وحدتنا القومية

إن السيد أبرم شبيرا بدال من ان يساعد في فتح االبواب لتوضيح االدوار التي الت بنا إلى الحال التي نعيشها، من خالل التأكيد  

في ذلك وبهذا يساهم في تعميق أسباب    األكرادإلى اتهام    يلجأأو نقد سلبيات الممارسات السياسية لطرف يسانده السيد الكاتب.  

واليوم، وخالل  )ويقول السيد الكاتب  .  موقع الخلل لتتلهي بدعايات وشعارات جوفاء  اين  معرفة  بتعد عناالنقسام وجعل الناس ت 

ماتيكية عديدة منها تحرير العراق ومحق النظام احدثت أشياء در  )مقال باسم سوريشو(  ثمان سنوات التي تلت كتابة هذا المقال

والكردية كقوى سياسية بارزة ومسيطرة يفرضان أرادتهما على المصائر    كلياً وظهور الكتلة الشيعية  األمورالبعثي وبلبلة  

القومية والدينية ويظهران وكأنهما ماردان جائعان جداً   على الكعكة أكال   انهالواالسياسية للعراق ولشعبه بمختلف تنوعاته 

األشوريون بقيادة الحركة الديمقراطية ونهباً ولم يتركوا شيئاً للصغار ولم يقدروا أو يتذكروا النضال الشريف الذي خاضه  

ها هو كاتبنا ( .خالل فترة حكم النظام العراقي المقبور وما عانوه من مختلف المآسي والمظالم خالل فترة هذا الحكم  األشورية

ولم يتركوا شيئا  (  نهبا)الكردستاني بانهما ماردان جائعان ينهاالن على الكعكة اكال و    تحالفيتهم الكتلتان الشيعية و كتلة ال

التي قادت    األشوريةللصغار. وهنا مقصد الكاتب ان يكون لمن يؤيدهم نصيبا من الكعكة وهم بالتحديد الحركة الديمقراطية  

من خالل خمسة عشر مقاتال. أما ما يذكره عن معاناة الشعب فهو لزينة الكالم. وانما القصد   األشوريالنضال الشريف للشعب  

من مقعد وزاري في عملية تكاذب متبادلة لخداع الناس والهائهم عن حقيقة    األشوريةهو حرمان الحركة الديمقراطية  الواضح  

 . تم سرقتها كتنظيم لصالح حفنة من االشخاص برغم كل ما قدمه شعبنا في دعمها األشوريةان الحركة الديمقراطية  

  ، فهذا أمر مفهوم. ولكن ان يشارك الكتاب الذين يقيسون قوة األحزاب وراألمان يشارك بعض االنتهازيين في إخفاء حقائق  

ليس   ابقدرة خداع شعوبهم في هذه التمثيلية البشعة والتي يدفع شعبنا ثمن استمرارها فهذا أمر أخر. ال بل ان السيد أبرم شبير

كاتبا   فكيف    ،فقطمحسوبا  االكاذيب  الحقائق والتطبيل والتزمير وترويج  إخفاء  المثقف  فإذا كان دور  بل واحد من مثقفينا. 

 سيكون حال الشعب يا ترى؟ 

الكلدانيين السريان. لكي يفسحوا لهم المجال لممارسة حقوقهم بشكل قويم ومستقل وبدون  األشوريينومن ثم يتكلم عن رسالة  

جنون ثمارا من هذه الممارسة وفي مختلف المجاالت. وهنا يدخلنا الكاتب في اللغة السمجة التي تمنح تدخل من أحد. وحينئذ سي

  أشوري   إياها فهو    الفئةشعبنا بمختلف تسمياته. فمن كان من    أصيلة وهي أبناء  ةسكانية عراقيلنفسها االدعاء باالنتماء لشريحة  

لم يقاتلوا يوما اال من    )وهمالتي قادت نضال شعب بخمسة عشر مقاتال    ةالفئوكلداني وسرياني وان منحت المناصب لتلك  

تقديرنا للبعض منهم ممن كانت نياته   (. معشعبهم وزجهم في السجون وتعريضهم للتعذيب  خالل القاء القبض على بعض أبناء

ليس فهي  لغيرهم  منحت  وان  لشعبنا  هي  المناصب  فهذه  شعبه.  أجل  من  يعمل  انه  الكلدانيين صافية وحسب  لألشوريين  ت 

 !السريان

  م ولكن البعض ال يزال يعتقد انه  ،ان المشكلة ليس في تمجيد أعضاء ومقاتلي الحركة. ولكن في الحقائق التي يدركها الجميع

يمكنهم ترويج كل ما يرغبون، دون مراعاة الحقائق سيرا على سياسة غوبلز اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس. وصارت 

هذه االكاذيب اسطوانة مشروخة تدمي القلب قبل العين. ألنه تحت شعارها يتم التخوين وسحب هوية االنتماء وتتم ممارسات  

 .وشخصياته الوطنية  صدامية عفلقية بشعة بحق شعبنا وقواه القومية

http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,40492.msg131603.html#msg131603
http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,40492.msg131603.html#msg131603
http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,40492.msg131603.html#msg131603
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. تعتبر مرض عضال يتم نشره  خراالتمجد الذات وتلقي بكل األخطاء على    يسهل كتابتها ألنها  يالمقاالت التان أمثال هذه  

وتقتل ملكة النقد لديهم، مما يجعل األخطاء تكبر وتتعاظم وال يمكن معالجتها. ان السيد شبيرا    تخدرهم  شعبنا. ألنها  بين أبناء

بدال من ان يجعل من قلمه اداة تقويم وتعديل ونقد األخطاء. يجعل من هذا القلم أداة تمجيد فزاعة يدرك الجميع قدرتها وقوتها،  

 .راتها الخارقةاال المساكين المصدقين لقد ةخافإفزاعة ال تتمكن من 

فكري ثقافي حضاري. يسوق اتهامات خطرة    بإفناءولكن    ،ثانية(  سيميليبـ )ستقوم    ويتهم كاتبنا القوى السياسية العراقية بإنها

ية الحضارية الثقافية لحركته الديمقراطية الفكر  للجميع دون ان يرف له جفن. وال يطرح ولو سؤاال بسيطا عن اإلنجازات

عمله  ه وعن دوره شخصيا في عدم القبول بحدوث مثل ذلك. ال سمح هللا ان حاول البعض  . وعن دور الشعب وأبناءاألشورية

عينة   مع شعبنا. ها هي الخطابات العروبية التي اتحفنا بها الكتاب القوميون من البعثيين والقوميين العرب والناصريين، إنها

 . ولكنها تأتينا بعد حوالي اربعون عاما من سقوط احمد سعيد في إذاعة صوت العرب ،منهامصغرة 

ا التام، ان سبب ترسخ االنقسام  الوضوح  القومي ومعرفة وبالرغم من  الوعي  لطائفي هو سبب ذاتي يتعلق بشعبنا وتطور 

  خططوا لترسيخ هذا االنقسام لخدمة سياساتهم وخصوصا تجاه األحزاب  بأنهموتحديد الخطوط الحمر. اال ان الكاتب يتهم الكرد  

الكرد كل ذلك بحسب الكاتب لتدمير ذات القرار المستقل التي كانت تستلم من الكرد مئات االالف من الدنانير شهريا، ويعمل 

 . األساس القومي لألشوريين

ان يقول كاتبا ما رأيا فهذا من حقه، ولكن ان يحاول تمرير أكاذيب ومهازل واتهامات بحق هذا الطرف أو ذاك سواء كان  

يرا من خالل قلمه يحاول . ان السيد أبرم شب يجابهأشوريا أو طرف عراقي أخر فهذا األمر يجب ان    فردا أو تنظيما سواء كان  

بل فقط الن   ،سبب  خوانهم في الوطن من الكرد وغيرهم. وهذا كله ليس اليإو  األشوريينان يهدم كل أواصر الجيرة بين  

األخرى االكاذيب والتزوير، التي يمارسها البعض مستغلين خجل االطراف    هضمالعراقية ما باتت قادرة على    اغلبية األحزاب

 .من نشر غسيلنا الوسخ على االسطح العليا

في حكومة   بثالثة وزراء  يتمثل  بناءيبوزير واإلقليم  اليوم وشعبنا  المركزية هي خطوة  الحكومة  في  لحضور   ةن  وترسيخ 

عالة لشعبنا في رفد العملية السياسية برجال ونساء مبدعين  ألفأطراف أخرى في المشهد السياسي لنتمكن من اثبات القدرات  

 . ومتميزين

وبدال من أن نظل نلقي التهم جزافا على الكل علينا العودة إلى األسباب الحقيقية لرفض الجميع التعامل مع هذا التنظيم بالرغم 

تمكنه من خداع شعبنا لفترة طويلة وبالرغم من ان اغلب االطراف القومية لم تزاحمه رغبة منها في الحفاظ على وحدة  من  

الصف. اليوم حان الوقت الحقيقي لكي يطرح الجميع تساؤالتهم عن أسباب ابتعاد اغلب القوميين النزيهين عن هذا التنظيم.  

 .م من االذى جراء ممارسات أفراد معينين في هذا التنظيموإلى متى سيظل الجميع ساكتين عما يلحق به

ان يكون ما حدث درسا لهذا البعض لكي يدرك ويعي ان له أخوة، اال    نرجوكنا   االتهامات،بدال من تفحص األسباب، يتم كيل  

لم يتم    هيجعلنا نعتقد ان  ريةاألشوان ما اطلعنا عليه في مقالة السيد أبرم شبيرا الناطق غير الرسمي باسم الحركة الديمقراطية  

 .التعلم من الدرس ولن يتم

 2006ايار  22
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 االنفال نتاج فكر وثقافة 

 

جرائم االنفال المعروفة. وهي بحق جرائم وليس جريمة،   ارتكاببدأت اليوم محاكمة الرئيس العراقي السابق واعوانه بتهمة  

، لتدمر والجوامعفجريمة تتحرك لتمحو من الوجود مئات االالف من الدور والكنائس التاريخية واالديرة الموغلة في القدم  

القرى، بما تحتوي البشر  هاالف  الزرع والترع ولتقتل مئات االالف من  استمرت    ، ألنها، ال يمكن وصفها اال بالجرائممن 

ال يمكننا ان نجد سببا لكل ما اقترف في االنفال، ألنه ليس بمعقول ان يكون هناك سببا لقتل ومورست في مناطق واسعة.  

وخ المسنين والنساء. هل يمكن ان نجاري البعض للبحث ياالطفال الرضع ما دون السنة والسنتين أو االطفال الصغار أو الش

قد تجلدت وتجمدت لديه المشاعر واالحاسيس اإلنسانية الذي    ،أم ان هذا البعض  هناك؟عن السبب ونحن نعلم حقا ما مورس  

 يتعلل بها. وهمية يحاول تبرير العمل بأسباب 

سلوا منه الحياة.  لقد تجبر وطغى بال حدود وترك لنا ارثا ضخما  لقد أراد النظام وبكل صالفة االنتقام وتركيع الجميع لكي يتو

من المشاكل والعوائق وااللغام التي ال تزال تنفجر في وجه العراقيين. ولكن قياداته تتمتع بمحاكمة عادلة. ففي الوقت الذي لم  

من لم يكن   ان هناكوسل. ال بل  كن لديه حتى القدرة على تأليف جمل التتيسمح لضحاياه حتى التوسل. وبعض الضحايا لم  

العينين    لديه القدرة للنهوض والسير، فقد كان في لفائف القماش ألنه كان ال يزال رضيعا. وبعض الضحايا كان قد خباء نور

وي  االكيميهو رأس النظام واعوانه ومنهم    وسيلة للتذرع لقاتليهم. وها  الضحايا لم يتمتعوا بأي  هؤالءالعمر.    كبير فيلديه ألنه  

 يتمتعون بمحاكمة عادلة ولهم هيئة دفاع لتدافع عنهم.

محاكمة صدام لن تعيد الضحايا، ولكن من الواجب تعرية الكل وكشف كل ما حدث وعرضه بالصور والكلمة لكي يدرك  

م خطط لها لكي تبيد  الجميع كم كانت جرائم االنفال بشعة. فالجريمة أساسا بشعة واال لما سميناها جريمة، ولكن ان تكون جرائ

فكل القتلى هم    ،حولها، لما تضخمون العدد  الكيمياوي. جريمة طالت الجميع لم تستثني أحد. جريمة قال  بأكملهشعب منطقة  

، فالجريمة أمر عادي، ولكن  الكيمياويليسوا شيئا لدى    ألفكما تقولون! إذا مئة    ألفوليسوا مائة وثمانون    ألفبحدود مئة  

العدد قد يعني لديه الدية التي تدفع. هذا هو مفهوم نظام صدام ومفهوم اعوانه للحياة وللكرامة. اقتل واجعل الجميع يسكتون  

بالمفهوم العشائري الذي سيرت به الدولة العراقية لعدة عقود. فصدام كان رئيس عشيرة وكل العراقيين    الفصلبدفع الدية أو  

رعيته ومن حقه ممارسة سلطته عليهم ولو بالقتل والسحل والتعذيب، فطويل العمر عادل وكلمته قانون وعدالته صارمة    من

لحد البتر، وهنا البتر طال شعوبا. لقد حسب ومارس دور ظل هللا على األرض. وكان ما كان من الجرائم مسكوت عنها في 

الممارساألعرابعالــم   في  سواســـية  فالكـل  التي  .  البشاعات  كل  سيتم كشف  هل  الســــلطة.   في  لمن  اال  كرامة  وال  ــة 

  الخليج؟ من المحيط إلى    ريرينبوكل الت  مورســـــــــــــت اثناء االنفال، وهل ان كشفت سترتعش شعرة في جسد كل الصداميين

بل كان نتاج ثقافة بشعة تستمد جذورها من التراث  ،  ال نعتقد بذلك. الن ما مارسه صدام لم يكن نتاج فورة غضب أو ثورة آنية

والمباركة وتسمى    التايدواالرث. واال فكيف بعد كل ما حدث تستمر الممارسات وتحت الشعارات المعروفة للجميع وتلقى  

ذه من سياسة الدفاع، الن المجرمين متمسكون بالحياة وبال حياء. ولكن ان تكشف طينة  يمكن ان تطول المحاكمة وه    مقاومة.

هذه الطبقة العفنة وتتعرى أمر ضروري ال بل أكثر من ضروري لكي يعي الجميع كيف يجب ان يكون الحكام، وكيف ان 

 الفئةيع وان طال الزمن، كما طال بهذه  على الحكام أيضا قانون وهم ليسوا بالمستثنين من ذلك. فالقانون يجب ان يطال الجم

الضالة. ان المحاكمة بنظري ستكون قاصرة ان طالت االشخاص فقط، فالمطلوب محاكة قيم وطروحات وآراء بررت أو  

الشمولي    الفكرساعدت على حدوث ما حدث. فلكي نجتث الجريمة من األساس علينا ان نجد ما سوغ لها أو سهل حدوثها. انه  

الناس بلحظات وبال  والذي يولد   اناس اعتبروا أنفسهم فوق الجميع،    أنجبتردد. فكر    أدنياناسا مشوهين يقررون مصير 

وكلمتهم يجب ان تطاع استنادا إلى منبتهم وليس إلى امكانياتهم أو قانونية كلمتهم. فالقانون كان مغيبا وملغيا عندما كان يتعلق  

التي تقع بين افراد الرعية  اإلشكاالت  رأس النظام. القانون الشكلي كان فقط يمارس لحل بعض    بأعوانالحاكمة أو    الفئةباألمر  

 فقط. أما اعوان النظام وحاشيته فما طالهم القانون ألنهم فوقه.

القانوني وفي نمط   النظام  الجدة في  أنفسهم، يجب ان تبنى نمط جديد كل  للدفاع عن  المتهمين  المحاكمة بما تمثله من حق 

 األخرى.مارسة السلطة، ألنه بال هذا يعني اننا لم نتعلم شيئا من االنفال وكل جرائم صدام  م

الدوام، ما لم يدرك الجميع ان   العميق الذي أحدثته االنفال، سيبقي كذلك جرحا غير ملتئم جرحا ينزف على   هضم الجرح 

د ذاته جريمة كبرى. ما لم يدرك الجميع ان الغفران والنسيان يجب ان يليا طلب المغفرة ونقد الذات والتخلص  حالحقوق هو ب

من كل ما يعيق التعايش اإلنساني وكل ما يبنى عل التمايز بين البشر على أساس الدين واللغة واللون، يتطلب نبذ العنصرية 

 إنساني رحب. بني خطاب العروبي، يتطلب ت الفكروالتعالي المستشري في 

إنسانية.   طالت قيم    بل هي جريمة بحق كل العراقيين وكل اإلنسانية ألنها  ، فقط  واألشورييناالنفال لم تكن جريمة بحق الكرد  

وغيرها فتحنا    رهودألف  ، ويوم سكتنا1933عام  األشوريينفعلى الجميع إدراك ذلك. فيوم سكتنا عن سميل المذبحة التي طالت  
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وما تالها. ان قيمة الحياة وقيمة الكرامة التي تم اغتيالها في    1991الباب واسعا أمام االنفال وأمام ما اقترف في انتفاضة عام 

األخرون مما زاد من الم الضحايا ومن انينهم. االنفال وسكت عنها، كانت قيم تهم اإلنسانية كلها. فسكت البعض عنها وبررها  

في االنفال. فالكرد كلهم كانوا    ويتألمايا هنا كانوا من اقرباء الضحايا الحقيقين ألنه لم يترك مجاال ألي أحد لكي يئن  والضح

األم  واألشوريينضحايا   يستشعر  أحد  ال  ان  شعروا  ألنهم  ضحايا  كانوا  انينهم.هم  كلهم  يسمع  أحد   وال 

قريري العين ايتها األنفس البريئة، فقد جاء اليوم الذي سيؤخذ بحقكم من قاتلكم وان وفي الختام ليس علينا اال ان نقول نأموا  

 طال فقد اتى. 

 أيالف 2006أب  21
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 اين االجندة الكوردية مع مسيحيي العراق؟

 

.   عنكاوا كومنشر االستاذ سليمان يوسف مقالة في موقع    الكوردية،بين التخلي العربي واالجندة  :  تحت عنوان مسيحيو العراق

فعنوان المقالة المثير ينبي بان مسيحيي العراق  .  واألحداث بغير أسبابها  األمورتخلط    تصنيف اصفها غير إنها  بأي  أدرىال  

  اآلونةالصلدين عنهم قد تخلوا عنهم في    والمدافعينمرسومة من قبل الكورد. وان العرب حماة المسيحيين    ألجندةخاضعين  

عزيز فهو يقع  الكاتب المقالة بقصة السيدة ريتا    أوإذ يبد.  عراة ضعفاء يرسم مستقبلهم من قبل أجندة كوردية عدائيةاألخيرة  

وإذا كان الكاتب قد    .يدي منظمات إسالمية عربيةأفي المطب االول، فريتا تعرضت إلى ما تعرضت له في مناطق عربية وب

درالي وبصورة تهكمية.  ألفتلخص مأساتهم في العراق الذي يقول عنه العراق    صورة القصة كمحنة لكل مسيحي العراق، ألنها

ويمنح لهذا الدخول  .  وضى إلى دخول القوات األمريكية وتحرير العراق من صدام وزبانيتهألفسبب  فان الكاتب يرمي إلى منح  

من هنا نود ان .  الذي يسميه الغزو التسبب في ايقاظ الصراع الطائفي والنزعات العرقية وتهديد مستقبل العراق بحرب أهلية

المعروف ومنح أسباب    لألستاذنقول   الوضع  العراق، هي عملية    غير األسبابالكاتب ان توصيف  لما يحدث في  الحقيقية 

  الفئاتمغالطة ان لم تكن تغطية للسبب الحقيقي والذي هو تمكن فئة معينة من السيطرة على العراق ومنذ تأسيسه. وأبعاد كل 

خ تكن  لم  ما  بلدها،  قرار  في صنع  المشاركة  من  لمصالح  األخرى  تماما  السلطة  الفئةاضعة  زمام  على  فمذبحة  .  القابضة 

معروفة األسباب والدوافع، وضرب الحركة المطلبية الكوردية منذ االربعينيات معروف، وعمليات السحل والقتل   األشوريين

، األشوريشعبنا الكلداني السرياني    المتبادل وتدمير ممتلكات الدولة وتهجير مئات االالف من العراقيين بضمنهم فئات من أبناء

إلى إيران بحجة أصلهم اإليراني، ودكتاتورية السلطة، وعمليات تدمير االف القرى الكوردية   الفيليةوالشيعة العرب والكورد  

 ! ، كل ذلك وغيره لم يكن سببا كافيا لكي يهدد مستقبل العراق الموحد؟واألشورية

واالزيدية والمندائيين والشبك األشوريينعلى الجميع عندما يربط مصير الكلدان السريان    أستاذا هناك من يحاول ان يكون  

بمصير الدولة العراقية. هذه الدولة التي لم تحترم يوما وجود هذه األقليات منذ تأسيسها ولحد االن. فالدولة هي التي دمرت  

األخر نود ان نذكر بها وهي ان العراقيين كلهم كانوا يعرفون عن بابلو  يات وقد ذكرنا بعضها، والبعض  البنى التحتية لهذه األقل

 ولكن هؤالء العراقيين لم يعرفوا عن ميشائيل الزار وعن يوسف قليتا أو  ،وهيغوا  يودوستويفسك  وهمنغوايولوركا    نيروا

ال بل طال أمر    .األخرى وخصوصا من كتب بلغته األماألقليات    شعبنا أو أبناء  توما أودو أو مئات الشعراء واالدباء من أبناء

ي المدن التي هي ضمن العراق، أو كانت ضمن  المسيحية المزدهرة ثقافيا وعلميا ف  الفترةف تغيبهم حتى في بعض تاريخهم  

  خاضعة لتوجهات ادارية وسياسية وثقافية لقيادات كانت تتخذ من مدن تقع في العراق الحالي مقرا لها، كجامعات   التأثير أو

لم يتم ذكرهم ولم ينوه عنهم، وكان   والفالسفةشابور والدير الكبير، وعشرات المؤلفين والكتاب    وجنيديوروهي ونصيبين  

وقد تعرضت باقي األقليات لعمليات  .  الغزو العربي اإلسالمي  أبان  أخرىالقديمة وبعث مرة    العراق كان أبان اإلمبراطوريات

بوجودها ولعل عملية االحصاء السكاني    عليم بلغاتها وعدم االعتراف اضطهاد مبرمج ومنها تغيبها من مناهج التعليم وتغييب الت

وعند ذكر الكاتب  . خير مثال عندما تم الضغط على الجميع لخيار أما عربي أو كوردي للتسجيل في حقل القومية 1977لعام 

يس كعملية ناتجة عن واقع من قبل تنظيمات إرهابية، يذكر األمر وكان االرهاب وليد صدفة ما. ول  لإلرهابتعرض شعبنا  

سياسي والدينية  .  تربوي  والعشائرية  الطائفية  الوالءات  حسب  مواطنيها  قسمت  التي  الدولة  تربية  نتاج  هم  االرهابيين  ان 

في كل شيء، بالثروات والمناصب والبروز اإلعالمي. وهي االقرب لمجال القرار  األولى  والقومية، فعائلة رئيس النظام كانت  

ن ثم عشيرة الرئيس، ويلها أهل قريته ومحافظته، ومن ثم الحزبيين السنة وان كان فيها بعض الشيعة ومسيحي  السياسي. وم

واحد فهؤالء كانوا من مستلزمات تكملة الصورة. فهذا المسيحي لم يرفع صوته معترضا عندما تم فرض تدريس تفسير القران 

القومية وباألخص  .  فوق  على جميع الطلبة من السنة الرابعة وما المدارس من مختلف   تالمذةالذي اعترض كانت الشبيبة 

التي قادها النظام خلقت من مجرمين عتاة إرهابيين دينيين.   اإليمانيةان الحملة  .  األشوريةالمراحل وأعضاء لجان الشبيبة  

. فخريجو السجون المؤمنين حينما أخرجت من السجون كل من تخطت علومه أو حفظه لمدى معين من سور القران الكريم

 . الجدد غيروا مهنتهم من السرقة والقتل واالغتصاب إلى اغتصاب المجتمع برمته

في يوم من    تحضيإذا ان محاولة تصوير ان األقليات حضت بحماية الدولة العراقية هو أمر بعيد عن الواقع. فاألقليات لم  

تم تخطية    اإلعالم أوهذه األقليات في السابق، بقي مكتوما وغير مبرز في  بحماية ما، كل ما في األمر ان ما تعرضت له    االيام

 . سيادة الدولة على شعبها وأرضها أعلى أساس مبد

نعم هناك منظمات إرهابية سنية وهناك توجه شيعي الستئصال الغير المسلمين من مناطقهم في البصرة وبعض بغداد كمثال.  

منه، وكل ذلك بقي ضمن   التأكدمنظمات إرهابية كوردية. كل ما قيل من قبل السيد النجيفي لم يتم    نراال انه لحد علمي لم  

األخر، ال ولكن والسيد النجفي وحلفاءه. وهذا ال يعني ان الكورد قاطبة لهم توجه لقبول بين الكورد    االتهامات المتبادلةحملة  

  ن اللذالم نالحظ وجود منظمات إرهابية كوردية تعمل الستئصال المسيحيين أو المندائيين أو الشبك واالزيدية    المقاييسبكل  
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ية، ولكنهم يؤمنون بدين أو بمذهب أخر، عدا منظمة مرتبطة يعتبران على نطاق واسع أو بغالبية انهم كورد من الناحية القوم

 .بالقاعدة

في هذه المعمعة التي  الكتر، وتقديمه الشهداء األشوريشعبنا الكلداني السرياني  وإذا كنا نتفق مع الكاتب حول استهداف أبناء

  والقوى السياسية العراقية بغالبيتها مسؤولية ما يتعرض له أبناء  المتعافيةيعيشها العراق، وإذا كنا نحمل الحكومات العراقية  

شعبنا، الن ال الحكومة العراقية ارتقت إلى مستوى المسؤولية الوطنية لوقف مثل هذا االستنزاف الدائم لمكون أصيل وأساسي  

األحزاب    في الكبيرة العراق. وال  أبناء  السياسية  استهداف  والقومية  وقفت موفا حازما من  الدينية  كان على هذه  .  األقليات 

مكون   محوتصفية أو    أساسه  ذيان ترتقي إلى مستوى العمل المباشر إعالميا وتنظيميا وسياسيا لوقف االستهداف ال  األحزاب

تك ال  وان  العراقي،  الشعب  مكونات  والمملةمن  المتكررة  االستنكار  ببيانات  العراق .  تفي  يعيشها  التي  االنفالت  حالة  ان 

ة كان منذ تأسيسه قوالعراقيين هي نتيجة لزوال الشعور الوطني الحقيقي، الرابط الذي يربط بين المواطنين. الن العراق بالحقي

وان لم تكن غريبة عن العراقيين أو المناطق التي يعتبر من حصة طرف واحد. ان استشراء ظاهرة العنف    1921كبلد عام  

يتكون منها العراق الحالي. اال ان استمرارها رغم التمدن والرقي وارتفاع نسبة التعليم لهو مثار تساؤل كبير، عن العلة التي  

 .األخرتجعل العراقيين مستعدين لهذا التحارب لحد افناء 

عرب كان  متى  أعاله  السرد  وأمام  أدرى  عن   ال  لتخليهم  الكاتب  يعاتبهم  لكي  المسيحيين؟  حماة  أو  مهتمين  العراق 

وإذا كنا ننظر إلى العرب بمختلف مذاهبهم كعراقيين اشقاء في الوطنية فمن المفروض ان ننظر إلى الكورد بنفس    المسيحيين؟

الوطنية للمفاهيم  إدراك  لدينا  كان  لو  ا.  الصفة،  نظرته  تأخذه  الكاتب  ان  الظاهر  إلى  ولكن  عام  وبشكل  الكورد  تجاه  لسلبية 

من الناحية السياسية واالكثر   العراقية. وهم المكون الثاني في العراق من ناحية العدد والمكون األقوى   تهميوطنتجريدهم من  

العالم دون هواجس دينية العربية  .  قدرة على االنفتاح على  السياسية  التنظيمات  الحالة نرى عكسها لدى اغلب  سواء وهذه 

 .الشيعية وهي بغالبيتها دينية أو السنية الدينية منها أو القومية العروبية، التي تنظر للعالم الخارجي كتهديد لها وباألخص لدينها

يظل الكاتب يردد االجندة الكوردية دون ان يوضح لنا ما هي االجندة تلك لكي نتحاشاها. ونعتقد ان المسالة هي ترويج خطاب  

 .ديماغوجي أكثر مما هو ترويج معلومات وتنبيهات لمنعنا من الوقوع في مطبات معينةسياسي 

كان قد تحقق في حينها لكانت لنا االن قوة سياسية   ، ولو2006و  2005لقد كان مطلب المنطقة األمنة ضرورية في اعوام  

لمنطقة الحكم الذاتي،   المنطقة اللبنة األساسية  ولكانت هذه.  وأمنية يمكن ان تكون ضمن الحسابات السياسية للعراق بكل مكوناته

األخر رفضه سيرا على نهجه القديم في التملق   ضآنية والبعاال ان المقترح رفض من قبل البعض لمصالح سياسية انتخابية  

وكان االقرار    ،وها هو شعبنا ال يزال يدفع اثمان كل ذلك، بحجة حماية العراق الموحد.  للعرب العراقيين وباألخص للسنة

  دة الوطنية ألنها شعبنا هو الذي يهدد وحدة العراق. ونحن نقول ان إقرار الحكم الذاتي لشعبنا يرسخ الوح  بالحكم ذاتي ألبناء

اليوم وهو ليس متأخرا جدا، بات مطلوبا ان نتخذ    الغصب.ستكون مبنية على خيارات وعلى الكرامة والحرية، وليس على  

موقفا سياسيا نابعا من مصالح شعبنا، وهذا األمر ال يهدد وحدة العراق. واال لكان استيالء السنة على السلطة كل هذه االعوام  

العراق. وتكالب األحزابأكثر تهديا لوح العراق. واالقرار   دة  أكبر تهديد لوحدة  المغانم هو  الطائفية والقومية على توزيع 

. هو المهدد الحقيقي لوحدة العراق. وليس مطالبتنا بحق مشروع هو المهدد لوحدة العراق  الفدراليةالقانوني بحق انشاء االقاليم  

االكثر حصافة وقدرة على التحاور   عبهم، ال بل ان القيادة الكوردية اثبتت إنهامن حق الكورد ان يعملوا ما يروه صالحا لش

لكل  المنطقة  ابواب  شرعت  حينما  المسؤولية  بمستوى  الكوردية  القيادة  وكانت  المنشودة.  الحلول  إلى  للوصول  والنقاش 

المندائيين وأبناءضالم الصابئة  التا  طهدين وباألخص  إلى مناطقهم  للعودة  للقيام بنشاط اعمار  شعبنا  للمجال  ريخية، وفتحها 

 . وتنموي وخير لمساعدتهم

بصفتنا القومية األمر الذي يبدوا انه ال   نيةااالكثر حصافة حينما اقرت لشعبنا الكوتة البرلم  واليوم اثبتت القيادة الكوردية إنها

الدستور العراقي أيضا؟ وهل سنعمل   ذلك في. فهل نستغل المسالة لتحقيق  األشوريةيسر الكاتب رغم رفعه الشعارات القومية  

ا  من أجل ترسيخ ما تحقق في دستور إقليم كوردستان على األرض؟ وزيادة الحقوق وتطويرها، أم سنعمل على تشديد حروبن

 الداخلية على التسمية والقيادة من أجل ضياع ما تحقق؟ 

يظل البعض يتغنى ويروج لسهل نينوى وكان المنطقة هي بيد شعبنا، وهو الذي يديرها ويحفظ فيها ذاته، متناسين ان هذه 

ما ان المنطقة تعرضت ، والشبك واالزيدية والكرد المسلمين والعرب، كاألشوريينالمنطقة تضم خليطا من الكلدان السريان  

، األمورلحملة تعريب مستمرة أبان زمن النظام السابق، والمنطقة االن هي تابعة لمحافظة نينوى وتسير بتوجيهاتها في كل  

البع ويقول ان الكورد يريدون االستحواذ على سهل نينوى؟ وهم يمثلون ثقال    ضثقافيا وسياسيا وتنمويا. فعلى ماذا يتباكى 

بهات عسكرية أو حرب الجبهات بين العرب والكورد، ابالطبع ال نتوقع حدوث مج.  ن خالل االزيدية وبعض الشبكمعتبرا فيه م

كيلومتر ال يشكل   ألفمن    ألكثروإذا كان سهل نينوى هو منطقة بين الطرفين فهو يضم الطرفين ككل مناطق التماس التي تمتد  

قامت بواجبها  ساعدت المسيحيين أو  اإلقليم  وبغض النظر عن ان حكومة  .  منها سهل نينوى اال اربعين كيلومتر كأكبر احتمال

كبيرة.    بأعداد  1961وتواجدوا في المدن مثل بغداد والموصل والبصر بعد عام  اإلقليم    تجاه مواطنيها حيث الغالبية هم من أبناء
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  كمواطنين ولو    همواجب تجاه  اال ان المحير في األمر هو ان القيام بالواجب يعتبر استمالة لتحقيق أجندة، وعدم القيام بأي

لكي يرضى عنها البعض، ومع االسف  اإلقليم عراقيين، يعتبر خيانة، فهل هناك موقف بين الموقفين كان يجب ان تقفها قيادة 

 الموقف المطلوب وقوفه؟  ةهيما نال ينيرنا الكاتب ع

بيل. أما تواجده  يدرك الكاتب ويدرك الجميع ان وجود شعبنا بغالبيته العددية هو في محافظة دهوك ومن ثم نينوى وأخيرا أر

بهم. وما    مسكونةاألخرى فقد زال أو كاد ان يزول بعد ان كانت مدن الجنوب والوسط في القرون الوسطى  في المحافظات  

وبالتالي فان هناك رابط مصيري يربط بين شعبنا الكلداني .  الوجود الحالي اال نزوحا من المحافظات الثالثة التي مر ذكرها

يمكن فصله. حيث تتداخل القرى بعضها ببعض لحد يصعب    والكورد. ورابط الجوار الجغرافي الذي ال  األشوريالسرياني  

شعبنا ونملك   وعليه فانه من المفروض تنمية وجودنا ودعمه في هذه المحافظات التي نمتلك فيها أراضي عائدة ألبناء. فصلها

ليم كوردستان بحقنا في الحكم الذاتي يعتبر تطورا ايجابيا علينا استثماره، نوع من االرتباط الوجداني باألرض. وان إقرار إق 

ألسباب منطقية ووجيهة. ولعل أولها ان يتم لم شعبنا في منطقة ادارية سياسة قانونية  باإلقليمبقية مناطق تواجد شعبنا   حاقلإل

لترسيخ سياسيات  اإلقليم  سياسيات معينة والضغط على    وصوال إلى ترسيخاإلقليم  واحدة. وثانيا زيادة ثقل شعبنا الديمغرافي في  

محددة في العراق. ومنها تطوير النظام السياسي إلى نظام علماني كامل. والسبب االخير ان منطقة سهل نينوى وكما ذكرت  

. بل ان عرب محافظة نينوى يحاولون فرض تطلعاتنا فيهنا قادرين على  سابقا ليست تحت ادارتنا وال نمثل الثقل الذي يجعل

في إقليم    على المنطقة، وبالتالي فالمنطقة ليست ملكا صافيا لنا وهي ال ترتقي إلى مستوى تجمعاتنا السكانية  إمالءاتهمفرض  

سام  إلى ان أق  باإلضافةالبكاء على سهل نينوى والخوف من انضمامه إلى إقليم كوردستان؟    فعالمكوردستان في كل المجاالت.  

قضاء   وخاصة  كوردستان  إقليم  إلى  المنظمة  بحكم  هي  نينوى  سهل  منطقة  القوش  ،الشيخانمن  بعشيقة    ،وناحية  ومنطقة 

 وبحزاني. فهل ان تقسيم السهل أيضا بين محافظة نينوى وإقليم كوردستان يحقق شيئا من أمانينا الغير المفهومة؟،

 وعنكاوا  2009اب  30ايالف 
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 ب إلى السيد مال بختيارارسالة عت

 

ملف برس صرح االستاذ مال بختيار العضو القيادي في االتحاد الوطني الكوردستاني، والمشرف على    موقع  في مقابلة مع

ان الشعوب لها الحق القانوني في إعالن إقليمها أو دولتها إذا كانت لها أرض   )والمعروف:  العالقات الخارجية لالتحاد بما يلي

  مين في كردستان ولهم حق المواطنة الكاملة فيها، ولكن ليست أي شور هم مقياتاريخية وجغرافية، ولكن التركمان والكلدو

  يمر العراق ويمر إقليم كوردستان بمرحلة قلقة وهو يواجه احتمال  (.في كردستان العراق  شوريةاأو كلدو    نيةاأرض تركم

التهديدات تتطلب وحدة داخلية متينة ومواقف تية والناجحة إلقليم كوردستان. وهذه  ألفالتجربة    إلجهاضتنفيذ التهديدات التركية  

موحدة لتتم مواجهة التهديدات بقوة. اال اننا نعتقد ان تصريحات السيد مال بختيار ال تصب في هذا اإلطار من حيث المضمون 

ثانيا التوقيت  حيث  ومن  الوجود    . أوال  عن  التاريخية  الحقائق  يلغي  االقليم  األشوريفالتصريح  افت.  في  ان  قار  كما 

أو حقهم التاريخي    ،وجودهم  انتمائهم، أوانتزاع  أو    ،غبنهمال يبيح  "  عددية  أقلية " الثلثين وبالتالي اعتبارهم    ألغلبيةاألشوريين

الوزراء  ..  واعتبارهم طارئين على هذه األرض ديوان مجلس  فعل  إقليم كوردستان كما  في  لم يسميهم جالية  انه  الحمد هلل 

، الذي يمتد تاريخه على  األشوريلم يوضح لنا السيد بختيار مفهومه المتالك أرض تاريخية، فهذا الشعب   .بغدادالعراقي في 

هذه األرض أكثر من سبعة االف سنة، والذي بنى دول وشارك في رفد الحضارة اإلنسانية من هذه األرض التي سميت أشور  

كيف ال يكون مالكا    (،أبرشية أشور)عة منها حتى في التقسيم الكنسي بـ  والتي سميت مناطق واس  األشوريةأو اإلمبراطورية  

 ألشوريينا؟ فان كان كذلك فانه في هذا األمر محق، فغير  ال ألرضه التاريخية؟ أم ان السيد بختيار يتحدث عن موازين القوى  

إلى   عدديةباتوا ال يشكلون قوة   ارتقينا جميعا  لو  التساؤل كان بودنا  على األرض، ولكن لماذا؟ قبل االجابة على مثل هذا 

 . مستوى عال من المسؤولية لنتمكن من الحفاظ على تجربة إقليم كوردستان وجعلها أساسا صالحا ومتطورا للعراق الحديث

ا التسميات  يتخذ من  لم  السيد مال بختيار  ان  لو  بودنا  انه كان  السياسية مدخال  كما  للجغرافيا  تاريخية   إللغاءلحديثة  حقائق 

وهنا نستذكر بكل التقدير    .مثلما كان بودنا لو انه لم يتخذ من النسب العددية مدخال إلى تغريب المواطن في أوطانهم..  معروفة

جالل األمين   ماموالتزمها دوما االستاذ    أعلنهاكوردستان    في إقليم  األشوريمواقف سياسية ال لبس فيها لدعم حقوق الشعب  

العراق   جمهورية  ورئيس  الكوردستاني  الوطني  لالتحاد  الواضحة    .دراليألفالعام  المواقف  نستذكر  مسعود    لألستاذكما 

رفضه استخدام مصطلح    أعلنالبارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ورئيس إقليم كوردستان العراق عندما  

اليوم كان بودنا ان نعمل كل شيء للحفاظ على المنجزات ودفعها قدما،    .للقوميات المتعايشة في إقليم كوردستان(  تاألقليا)

قد ال تفيدها في تحقيق    بأشياءوان ال نتعلق بمجرد التسميات والنسب العددية كما تفعل العديد من الشعوب المتخلفة التي تتعلق  

انجاز، ولكنها لو عملت على ترسي الكلدوأشور، استاذي    .جهد  ستاتيها بدون بذل أي  األمورخ منجزاتها ستجد ان هذه  أي 

وكما قلنا اسسوا دوال وإمبراطوريات من هذه البقعة، وتسميات الكثير    . العزيز مال بختيار، هم من سكان هذه األرض تاريخيا

وهم كانوا بالماليين   .ولكنه أصل واحد(  ما شئت  سمه)أو كلداني أو سرياني    أشوري   من المدن والقرى ال تزال تمتلك أصل 

  ..وكان من المفترض ان يكونوا اليوم أكثر كما هي الحالة الطبيعية لكل الشعوب التي تزداد وتتكاثر بمرور الزمن، اال نحن

.. ليها نموذجادعني اذكر لكم حادثة واحدة ولنبني ع..  وهذا ليس بسبب ان رجالنا ونساءنا قد اصيبوا بالعقم، كال يا سيدي

وبفتوى جهادية    بأمر من السلطات العثمانية  1917  –  1914المعروفة بالسيفو خالل اعوام  األشوريينجميعنا يتذكر مذابح  

في هذه المذابح فقد شعبنا ما يقارب  ..  عدد من العشائر الكوردية الذين شاركوا بدوافع دينية  وبمشاركة  ةالعثمانيمن مفتي الدولة  

  فلو افترضنا انهم ما كانوا قد ذبحوا، وما كان عشرات االالف   .وشيوخه ،وأطفاله  ،ونساءه  ،رجالهمن  إنسان   750000الـ 

وردية حتى في االنتماء القومي، فكم كان سيكون عددنا وكم كانت  خوفا ورعبا وتحوال إلى التركية والك  قد اعتنقوا اإلسالم

اعداد   فاقت  والتي  عشر  التاسع  القرن  أواسط  في  بك  بدرخان  مذابح  نتذكر  وهل  األرض؟  في  التاريخية  ستكون شرعيتنا 

وضحاياها   1933ومذبحة سميل    ألفوندوزي وضحاياها االربعين  اومذابح مير محمد الر  ،إنسان  ضحاياها العشرة االف  

 اذ أورد هذه األمثلة فإنها   فكم كان سيكون عددنا وماذا كانت ستكون شرعيتنا التاريخية والجغرافية؟ إنني  ..  الخمسة االف

ير الذكريات والباحث عن  ليست لتخديش الذاكرة وفتح الجروح، كال يا سيدي، فانا لست من يبقي نفسه رهينة التاريخ واس

نبتعد عن غبن    .واالنتقامات  االحقاد   أمل ان  تذكير على  تتوافق مع وجودهم وتاريخهم ناس  الولكنه  ووصفهم بصفات ال 

األخر وتشكك في أساس بدال ان نبني الوطن على اسس من المساواة وان نبتعد عن استعمال مصطلحات تجرح    .وحقوقهم

تطلق في أوقات نتعرض كلنا، كل    واالكثر أيالما إنها  .اريخية، يطلق البعض تصريحات مؤلمة حقاوجوده على أرضه الت

أود ان    إنني    .تية والناجحةألفاإلقليم  تجربة    إلجهاضوتسعى    نيةاعدو  اقل ما يقال عنتها إنها  لمطامعأرضا وشعبا،  اإلقليم  

المهرة وكل من يضيف شيئا   واإلداريوناذكركم سيدي ان االوطان لن يبنيها االيديولوجيون، بل التجار والصناع والمفكرين 

الهلع من هذه  األشورييننود ان نقول ان    .فيها  والوئامجديدا لزيادة ثراء المنطقة وليرسخ األمن   ليسوا بخائفين أو يصيبهم 

لخاطئة والمغلوطة. ال يا سيدي فلن يتمكن أحد من التشكيك بشرعيتنا أبدا، ولن يدخل الشك والريبة قلوبنا عن  التصريحات ا

في شرعية االنتماء والشراكة إلى هذه األرض   انتماءنا الشرعي والمصيري لهذه األرض، فنحن اليوم مشاركون وبإصرار

اال انه االلم الذي يعتصر    .عرب والتركمان في شرعية االنتماء والحقوقإقليم كوردستان، مثلما نشارك أيضا ال  مع كل أبناء

تصريحات ال تخدم العيش    بهذا الحجم وبهذه المكانة، ألنها  نيةا من شخصية سياسية كوردست  تأتي قلوبنا من تصريحات كهذه  
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صحيح  .نحن جميعا أصحاب األرض والقاسم المشترك والمستقبل الموعود .المشترك وتترك الثغرات لألخرين ليتسللوا بيننا

ترسيخ  إلعاقة ان التصريح جاء ردا سياسيا على طروحات سياسية من جهة سياسية تعودت على االستقواء بالجوار االقليمي 

فبين الكورد   .واألشوريينركمان  ونمو تجربة إقليم كوردستان العراق، ولكن ذلك ال يبرر فتح النار من العيار الثقيل على الت

وبالتأكيد هناك بين هذه القوميات جميعا افراد وقوى سياسية لها توجهات  ..  توجهات سياسية مختلفةواألشوريينوالتركمان  

األخر وترفض الشراكة الوطنية والقومية والسياسية معه، ولكنه ال يجوز في أي حال من االحوال تحميل سياسية ترفض  

 .لشعوب ووجودها ومصيرها تبعات هذه المواقفا

 2007. 10. 29صوت كوردستان في 
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 السؤال، متى ستكون الضربة التالية؟

 

، حول المتسبب عن أحداث زاخو وقضاء (االتحاد اإلسالمي)، بين أطراف حكومية واليككرتوه  االتهامات المتبادلةفي ظل  

وقرية شيوز ودهوك، حيث تم مهاجمة ممتلكات المسيحيين واالزيدية، من قبل أطراف هائجة، تريد تطبيق قانونها  سميل  

، ما هي اال تالعب ومحاولة لتوجيه االنظار إلى وجهة أخرى االتهامات المتبادلةالنية قد يدفعنا للقول ان هذه    ءوس.  الخاص

يطغى على االكثر    همطالبتهم بمحاكمة القائمين بالهجوم على مقر اليككرتوحيث يكاد اعتراض المسؤولين و.  أو مشكلة أخرى

 طوائف معينة تعيش على أرضها وممتلكاتها منذ االف السنين. اذية واالكثر تأثيرا، وهو الهجوم على ممتلكات أبناء

ننا نرى ان المطالبة بمعاقبة من قام  ، ولكن في االن نفسه، ا(يككرتو)نعم اننا ال نرى الحل في احراق مقر االتحاد اإلسالمي  

وخصوصا ان األمر ليس !  حقا  بأمر مريالمقر واالكتفاء باستنكار ما حدث من الهجمة على المسيحيين واالزيدية،    بإحراق

 فرديا، بل هو واضح التخطيط من خالل التجمعات السريعة واالهداف المحددة مسبقا.

 االتهامات إلىفي خطبته في مسجد الرشيد بزاخو، بنفسه يوجه    الفتنةوالمال اسماعيل عثمان المتهم بالتسبب في اشعال نار  

انه   يقول  ألنه  أخرى،  إسالمية  يتعلق  ))أطراف  اشيء  أي  عن  اتحدث  ولم  المسجد  من  القريب  المساج  مركز  عن  تحدث 

كان مخططا له من قبل  ثحد  اميق الحزب الديمقراطي الكردستاني وان انا صد"، واضاف عثمان ((بالمشروبات أو ما شابه

من ((  واستمروا  ة الفرصالتيار اإلسالمي الن الكثير من المصليين رجعوا بعد حرق مركز المساج لكن اإلسالميين استغلوا  

 حوار مع صحيفة هوالتي. 

التعايش المشترك،  اإلقليم  من الواضح ان   وتنشر  قد فشل في خالل العشرين سنة الماضية من وضع خطط تربوية، تعمق 

السوي، والدليل ان غالبية من قام بهذا العمل المشين،   نسان  األخر، وتعمل من أجل رفع قيمة الحرية وقدسيتها لإلمفاهيم تقبل  

أي اليافعين،  الشبان  إقامة  كانوا من  قبل  أو  بعد  ولدوا  إقامة.  بفترة قصيرةاإلقليم    ممن  ان  نتيجة طبيعية  اإلقليم    رغم  كان 

 .الفاشيوالحقد والظلم الصدامي والبعثي لممارسات الكره 

ان المسيحيين واالزيدية، ال يقبلون بان تحصر قضيتهم في بضع محالت لبيع المشروبات الروحية. ان قضيتهم هي الحرية،  

حريتهم كمواطنين في القيام بأعمالهم القانونية، دون خوف أو رعب من فتوى شخص يثير الشبان الذين ال يفهمون حقوق  

واآلراء بالقوة    األفكاران المسيحيين واالزيدية يريدون وقف عمليات تحقيق القانون أو تطبيق  .  وحرمة هذه الحقوق  ناسلا

على القانون،    اقل الناس خروجا  بأنهمان المسيحيين واالزيدية معروفون من قبل الجميع  .  هذا الحق  ومن قبل أطراف ليس لها

 وهذا كاف لكي يأخذ القانون حقهم من من تسبب في هذه الخسائر المادية الكثيرة بحقهم. . وأكثر االطراف احتراما له

الحكومة، ان يتم اعتبارها  إقليم كوردستان مطالبة بمعالجة تداعيات ما حدث، وهو ليس بقليل، ان أرادت هذه  ان حكومة 

ان من أهم التداعيات، .  اشلة القائمة في المنطقةلفأناجح وليس تكرارا للتجارب    حكومة مسؤولة وناجحة وترمي إلى تأسيس إقليم

ال بل وكما بدأت أعاله، ان هناك من سيقول ان ما حدث كان  .  هي الثقة التي فقدت في الحكومة وفي المؤسسات التابعة لها

لها، ولم تجد اال هذه    اإلدارةتريد    ألطرافكانت تصفية حسابات،    تبادل ادوار ليس اال، وفي اقله سيكون هناك من يقول إنها

ان الوصول  .  المخرج لكي تثبت ضعف الحكومة، أي ان المسيحيين واالزيدية كانوا ضحايا، ألجل تحقيق التغيير الحكومي

 إلى هذه النتائج، يعني ان المسيحيين واالزيدية ليسوا اال بيادق يتم التالعب بهم في لعبة السياسة الحقيرة لتبادل مراكز الحكم.

الماضية   حدث في االياما إعادة النظر بمجمل العملية السياسية. الن م  السياسية كافةواألحزاب  اليوم على قيادة وحكومة إقليم

، ولكن السؤال سيبقي من باإلفتاءقد يكون هناك تداخل ديني في األمر، سواء بالتنظيم أو  .  هو افراز، للعملية السياسية ليس اال

ن وهم  يوالجواب انه السياسي الجبان الذي قدم التنازالت المتعددة لإلسالمي  ؟بيده  قوة تطبيق القانونسمح للديني لكي يأخذ  

 وهناك شواهد كثيرة على التنازالت المقدمة للتيارات الدينية، على حساب الدولة المدنية..  باألكثرطمعوا 

األخرى،  ستند إلى شرعية تاريخية أو يقدم تنازالت للقوى  ي عندما يشعر السياسي بعدم الشرعية، أو بضعف الشرعية، فانه  

. الديني لكي يحتموا به  للتيارلكي يثبت اركان حكمه، وفي الغالب ان حكام المنطقة علمونا انهم، قدموا التنازالت المتتالية  

رية غير موجودة من جانب، ومن جانب أخر للحصول على دعم دولي مقابل البديل القادم  ولكي يدعوا امتالك شرعية جماهي

 وهي لعبة لم تعد تنطلي على أحد، الن من لعبها بدأوا في الزوال وصار الكثير منهم في خبر كان.. السياسي وهو اإلسالم

والقيادات    عن الضعف السياسي لألحزابان دخول الديني واستحواذه على مساحة واسعة من المشهد السياسي، هو تعبير  

االخالقية الراقية، ونشر   والكنيسة والمعبد، ودوره في الدعوة إلى تطبيق القيم  الجامعان مكان الديني هو  .  السياسية ليس اال

إلى القيم االخالقية،    يدعواواالستقرار، ان من حق األمام المسلم والكاهن المسيحي ورجل الدين االزيدي ان    والوئامالمحبة  

وبتوفير  .  عن المحرمات التي تحرمها أديانهم، مثل الكحول أو غيرها، ولكنها يجب ان تبقي دعوة بالحسنى  ومنها االبتعاد

 شؤون الناس. أو الدعوة بالقوة، فالقوة هي حصرا للدولة، المفوضة إدارة الفتوىبدائل أفضل، وليس بتطبيق 
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الحلول إلى مستوى يفصل بين السياسي ومجاله، والديني ودوره،   ترتقيشكل المطلوب، وعندما ال  بال  األمورعندما ال تسير  

 وعندما ال يكون الحل باالستنكار والتنديد والشجب فقط، فعندها علينا ان نسأل متى ستكون الضربة القادمة؟ 

 أيالف  2011كانون االول  6
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للجنة التحقيق التي لم تحقق البيان الختامي   

 

في األحداث التي اندلعت في محافظة دهوك، وشملت مركز المحافظة ومدينة زاخو وقرية شيوز )سيجي( وسميل 

.  والتي ترتب عنها احراق العديد من محالت بيع المشروبات الكحولية وصالونات المساج واالعتداء على ()المنصورية

ستغال البعض لهذه األحداث لينتقم سياسيا من االتحاد اإلسالمي الكوردستاني )يككرتو( فقام  س وافراد، وما تبعها من اائكن

 بحرق مقرات لالتحاد المذكور. 

أمر االستاذ مسعود بارازاني رئيس إقليم كوردستان، بتشكيل لجنة تحقيق، لتحقق في األحداث ومسبباتها. اال انه يؤسفنا  

. ويمكننا القول األشوريالقول ان اللجنة المذكور لم تخرج عن إطار الوصف ليس اال، كما قال األمين العام للحزب الوطني 

(، ولكل من يريد نتائج األشوريلجنة كانت صدمة لكل قوى شعبنا )الكلداني السرياني ان المادة الهزيلة التي نشرتها ال

.ءاألخطاحقيقية يستند عليها لكي يتم وضع اليات للبناء الصحيح وتحديد   

فاللجنة بعد ان ركزت على تحركاتها ووصف تنقالتها من منطقة إلى أخرى لتبين الجهد الذي بذلته. ولكن الظاهر ان الجهد  

اال وضع اللوم على بعض المواقع االلكترونية   هبذلته ا لم يتمخض عن  لجنة التحقيق ان تقنعنا بإنها والتعب الذي تحاول

والقنوات اإلعالمية وبعض االشخاص من االتحاد اإلسالمي الكوردستاني. ووضع اللوم أيضا على تقصير اداري وأمني، 

لحقت ببعض منتسبي القوى األمنية والمواطنين والتأثير   إصاباتئر بشرية سوى والحمد هللا بشرتنا اللجنة بعدم وجود خسا

النفسي على المواطنين. ولعل أهم شيء في التقرير هو عبارة التأثير النفسي. وتوجه اللجنة إلى وجوب اصدار قرار من  

بالغ المحاكم بهاإوالقانون هو السائد، وأخيرا على أي شخص لديه شكوى أو معلومات  الشكاوىالمحاكم بشأن  . 

اللجنة لم تركز على من حرض الناس، علما ان التحريض حاصل ومعلن ومتكرر. ندرك ونقدر مسؤولية رجال الدين في  

حمل ذنوب كثيرة. ولكن لماذا التحريض  دعوة اتباعهم لالبتعاد عن كل ما يعتبر غير سليم أو محرم أو يؤدي إلى الخطيئة وت

تجاوزا على سلطة  دين لكي يقوم بهذا العمل المشين؟ اليس ذلك اللرجل  الصالحية على تدمير وحرق وتخريب، من منح 

بنفسه،  له الحق لكي يأخذ حقه  إنسان  الدولة وسلطة القانون؟ ولو استمرينا في هذا المنوال اال نقول وبشكل صريح ان كل  

ليس حقه وانما ما يراه حقا. وبالتالي ان الدعوة إلى قيام دولة القانون والعدالة والمساواة هي دعوة كاذبة ويدعم كذبها 

السماح بالتحريض ضد الناس وممتلكاتهم وممارساتهم رغم قانونيتها. هل درست اللجنة الموقرة النتائج المترتبة على مثل 

لشعبي وعلى االستقرار االقتصادي والسياسي؟ بالطبع كال والدليل هو تقرير اللجنة الهزيل. هذه الدعوات، على التالحم ا

ت جان واجبها هو فقط ذر الرماد في العيون والقول ان الحكومة قامت بواجبها وشكلت لجنة تحقيقية. ان مثل هذه المعالأوك

  يتقوىإلى ان مطلقي دعوات التحريض سوف  ةفباإلضاف، للمستقبل، تنتج كوارث ال يمكن السيطرة عليها األمورالتي تترك 

موقعهم ويكون لقولهم تأثير شعبي أكبر. فان الخطر االكبر قد يكون المستقبل الغامض وعدم استقرار وهجرة من يعتقد انه  

بما يجعل المجتمع فقيرا  لم يعد له أمان في بلده. وبأخالء البلد من مكوناته ستجعل البلد خاليا من التنوع الثقافي واالجتماعي، 

نقد لخطيب المسجد أو حتى التنويه بذلك. وهذا يعني عدم   وقاحال وغير قابل للتغيير والتطور. فاللجنة التحقيقية لم توجه أي

قدم تنازالت كثيرة لإلسالميين، فبعد ان اإلقليم معينة. ان  محظورات الرغبة في المعالجة، أو يعني الخوف من االقتراب من 

واحة للحرية ليس في العراق فقط، بل في المنطقة أيضا. نرى التنازالت المتتالية   ىقليم إل اإلان يتحول  المأمولكان 

العلني في شهر  الفطورللتيارات اإلسالمية، من خالل الكثير من الممارسات ومنها على سبيل المثال وليس التحديد تجريم 

االئمة إلى دورات   بإدخالبه. هل أوصت اللجنة  باإليمانالذي يتشدق البعض   ،لحقوق اإلنسان  مخالفرمضان، علما انه 

بل ان اللجنة لم   ،هذاليس  على التدمير، بل على البناء واالنفتاح والتسامح، ال لم تفعل ذلك. سيحرضوا النا  اللكيتدريبية 

توجه نقدا للحكومة، التي تركت المجتمع سائبا دون توجيه وتقييم، حيث زيادة السكان المفرطة وبالتالي زيادة االعباء المالية  



75 
 

وعلى العوائل. الن المجتمع صار بغالبيته اسيرا لرجال الدين الذين يفتون بتحريم تنظيم االسرة. ان اجتماع اإلقليم على 

لة التعليم وعدم ارشاد الناس إلى حقوقهم وواجباتهم، خلق جيل ياس مستعد لعمل كل شيء ألنه ال يجد نفسه في وضحا الفقر

تملك القوة لكي تسيطر على الوضع، تضع نفسها في مواجهة الشعب الذي   اللحظة الراهنة. الحكومات التي تعتقد بإنها

لحظة التحريض، بل ولد من االزمات  يأتمر واعتدى لم يتطور خارج ما تخطط له. وهكذا فالشباب الذي احرق ود

.والتعليم الغير المتوافق مع التعددية السياسية والثقافية والقومية والدينية لمجتمع إقليم كوردستان الفقرالمتتالية، ومنها   

وممارساتهم ما   أراهمبمراجعة العملية التعليمية، والتي يجب ان تشدد على المساواة والعدالة وحق الناس في  توصاللجنة لم 

بضرورة ان تتضمن مناهج التعليم دور  توصلحريتهم. اللجنة لم  خريناالهذه الممارسات إلى حد من ممارسة  تؤدلم 

وضرورة احترامها.اإلقليم وحقوق مكونات مجتمع   

األخر. تكرارها بين الحين وبإمكانية جنة لم توص بوضع ضوابط، لعدم تكرار هذه الحالة، الن واقع المنطقة كله ينبئ  الل

واألمر ال يحتاج إلى محرض مثل الذي حرض ضد نادي للمساج. والذي تم تبرئته من كل تهمة رغم انه اقر بانه حرض  

 ضد صالون للمساج بالقرب من المسجد.

مستقرة، تعتمد في استقرارها على قاعدة اجتماعية واسعة تحمل فكر منفتح وهي الطبقة الوسطى. ولكن المالحظ ان  كل الدول ال

العراق وحتى إقليم كوردستان ورغم حالته الشبه المستقلة. لم يتمكنا من خلق هذه الطبقة الوسطى. الن الظاهر ان الحكومة االتحادية  

من المنتفعين لدعم استمرا سلطتهم، وليس الستمرار بلدهم أو منطقتهم. فطبقة رؤساء العشائر هي  أو في االقليم، اهتموا فقط بطبقة 

  ه األحزاب وهذطبقة محافظة بطبعها، وتريد استمرار سلطتها وهذا محال لو تطور الشعب وتعلم وتثقف. ولذا هناك التقاء مصالح بين 

األخر، من خالل القيام بالدور المطلوب منه، العشار تدعم السلطة، والسلطة تترك الطبقة، لكي يحفظ كل طرف مصالح الطرف  

الناس لكي يتحكم بها زعماء العشائر ورجال الدين. ومن يخرج من هذه المعادلة، صار يلتحق باإلسالميين ألنهم االكثر راديكالية  

 . لعمر وتفكير الشباب وبالتالي االكثر استهواء 

والثقافي. فعلى الجميع  ، والسياسي ،واالجتماعي ،االقتصاديبروح التسامح والرغبة في التقدم والتطور اإلقليم لكي ينبني 

تحمل مسؤولياتهم، ولكن بالطبع للحكومة أولية في هذا األمر. وصار من الواضح ان هناك شرخ يكبر رويدا رويدا، بين  

ة. وهي القوى الدينية المتشددة. بل قالسلطة والشعب. وهذا الشرخ ال يمكن معالجته بالتنازالت لمن سيكون كارثة على المنط

واثق  إنسان  ة. ألنه أساس خلق الفرديلتقبل التطورات السياسية والديمقراطية السياسية والثقافية والحريات  بتهيئة المجتمع

يجب ان تكون اإلقليم من نفسه وقادر على اتخاذ القرار. ويجب ان تعي النخب كافة ان حقوق األقليات القومية والدينية في 

خطا احمر. وليس من حق أي طرف ان يسلبها، بحجة األكثرية والديمقراطية التي تمنح لهم ممثلين أكثر من غيرهم. فهنا  

رد. ان ما خرجت به هذه اللجنة  ألفمع والدة  يولدإنساني طبيعي ال يعتمد على العدد والممثلين في البرلمان. بل حق  حق 

وحقوق   يدعوا كل النخب لالنخراط في نقاش عام لمناقشة المسالة من جانب حقوق اإلنسان التحقيقية من وصف. يجب ان 

الشعوب المتعددة االقوام واالديان. ويجب ان يكون هذا النقاش مبنيا على الرغبة في زرع القيم الحديثة وليس التحدث بلغة  

وال نؤمن بها. ال   اءاتبارات التي نبقي نرددها كببغالوعاظ والتسامح والتاريخ الطويل من العيش المشترك وغيرها من الع

. بل ان التاريخ القريب والبعيد يكذبها  

2012كانون الثاني  9أيالف   
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 !فليتم استجواب وزير التربية والتعليم في إقليم كوردستان العراق 

 

منظمة سياسية معينة بتحمل اغلب النفقات التي يتطلبها  منذ ان بدأ العمل بالتدريس السرياني في إقليم كوردستان العراق، تقوم  

تمشية أمور التعليم. من رواتب المعلمين إلى طباعة وترجمة وتوزيع الكتب وبقية القرطاسية مرورا باألقسام الداخلية واجور  

  اإلعالمية في المنابر  م إلى المدرسة وبالعكس حسب اقوالهم وتصريحاتهم  اهميذ من مناطق سكنسيارات النقل التي تنقل التال

 .المهجر األشوريفي  األشوريةنة الخيرية  جوالندوات السياسية وتقارير الل

والذي نص على حق القوميات   1992ولعلم الجميع فان التعليم السرياني قد بدأ بعد إقرار قانون التعليم في إقليم كوردستان عام  

بل يشمل االخوة التركمان واالخوة العرب    ،السرياني  األشوريشعبنا الكلداني    التعليم بلغتها القومية، وهذا الحق ال يشمل أبناء

 . أو الذين هم من سكان االقليماإلقليم المقيمين في 

  في الحالة الثانية   نيةاوالتركماألولى  د باللغة العربية في الحالة  فمن ناحية ان التعليم العربي والتركماني يشمل تعلم جميع الموا

فرق كبير بين األمرين، والمالحظ    كالسريانية وهناتعلم اللغة    والسريانية أشعبنا إلى التعليم باللغة    فيما ينقسم التعليم لدى أبناء

 .وال تعلم بالسريانية ان اغلب المدارس تعلم اللغة السريانية

اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق،   ـ  ):ة أوال والتي تنص  الفقر(  4)استنادا إلى الدستور العراقي المادة  

ويضمن حق العراقيين بتعليم أبنائهم باللغة األم كالتركمانية، والسريانية، واألرمنية، في المؤسسات التعليمية الحكومية، وفقاً  

الدستور يضمن حق التعليم والضمانات  هنا نرى ان  (  للضوابط التربوية، أو بأية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة

 .هو توفير كل المستلزمات لتحقيق األمر

 ،أو اللون  األصل،أو    ،أو القومية  ،أو العرق  ،الجنسمتساوون أمام القانون دون تمييٍز بسبب    العراقيون)فتقول  (  14)أما المادة  

غبن أو اختالف في المعاملة   أي ان أي(.  أو االجتماعي  ،الوضع االقتصادي   وأ  ،الرأيأو    ،أو المعتقد  ،أو المذهب  ،أو الدين

ة دستورية واضحة وصريحة  مخالفاطياف شعبنا العراقي يعتبر عمال يناقض ما تنص عليه هذه المادة وبالتالي يعتبر    بين أبناء

الالزمة لتحقيق   اإلجراءاتحٌق مكفوٌل لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ    الفرصتكافؤ  )والتي تنص على  (  16)والمادة  

وبمواده. .(  ذلك بالدستور  تاما  أخالال  يعني  العراقي  الشعب  أحد مكونات  تجاه  بالوزارة  المناطة  الواجبات  في  إذا االخالل 

ية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات  هذا الدستور الحقوق االدار  )يضمنوالتي تنص على  (  121)واستنادا إلى المادة  

 ( األخرى، وينظم ذلك بقانون، وسائر المكونات واألشوريينالمختلفة كالتركمان، والكلدان 

تعني ممارسة وزارة التربية في إقليم كوردستان أخالال بكل الدستور ومواده المختلفة في ظاهرة ال يمكن فهمها! ان السيد  

الشعب العراقي   ويميزون بين أبناء  نالقانوعلى    يتجاوزونولحد االن    1992وزير التعليم ومن سبقه في منصبه ومنذ عام  

اس  وأبناء على  إقليم كوردستان  تقوم شعب  الكوردية  باللغة  فيها  التعليم  يكون  التي  المدارس  ففي  ودينية.  ولغوية  قومية  س 

الوزارة بتوفير كل مستلزمات التعليم من الكتب والقرطاسية والمدارس ومستلزماتها ورواتب المعلمين والمدرسين، فيما يتم  

مدارسنا   محرمان  ذلك  نالسريانية   . كل 

ال بل اإلقليم  شعبنا بكل مسمياته يشاركون في عملية بناء إقليم كوردستان وهم جزء أساسي من شعب    ولعلم الجميع فان أبناء

وأبناء التاريخ.  فجر  منذ  بهذه األرض  ترتبط  ادخال   ان جذوره  المفروضة وفي  الضرائب  في كل  يتحملون قسطهم  شعبنا 

في كل مرافق الحياة. إذا السؤال المشروع والمنطقي هو لماذا ال يتم التعامل مع يم  اإلقلالعمالت الصعبة ويساهمون في دعم  

إقليم كوردستان وكأبناء  شعبنا وطلبتنا كأبناء  أبناء أبن  لمنطقة  علينا ان نضمن ائنا  لجزء من هذا الشعب. ان من حقنا وحق 

 .وبدون تمييز أو انتقاصاإلقليم  أبناء فيه مع كل يتساوىمستقبلهم وان نضمن ان يكون هذا المستقبل بما  

اال    إن القوانيين التي تسير أمور الدولة في إقليم كوردستان هي قوانيين تساير أخر المستجدات في التعامل مع حقوق اإلنسان  

 .في حالة شعبنا وباألخص في حقل التعليم

شعبنا وهم ممثلين عن الحركة    ني الكردستاني من أبناءنقترح ان يقوم أعضاء المجلس الوط  فإنناوبناء على كل ما أوردناه  

وممثل عن حزب االتحاد الديمقراطي الكلداني وممثل عن حزب بيت نهرين الديمقراطي وممثل عن    األشوريةالديمقراطية  

بسحب الثقة به جراء  بتقديم مذكرة استجواب لوزير التربية والتعليم في إقليم كوردستان، والمطالبة    جمعية الثقافة الكلدانية

بتوفير اغلب مستلزمات التدريس بالسريانية؟   األشورية  ةالديمقراطيشعبنا. فإلى متى ستتكفل الحركة    الغبن الحاصل على أبناء

بتوفير    يةانانه سؤال مشروع، وهل يقوم الحزب الديمقراطي الكوردستاني أو االتحاد الوطني الكوردستاني أو الجبهة التركم

 مستلزمات التعليم بلغاتهم؟ اليست الدولة ومن ميزانيتها يتم توفير هذه المستلزمات؟

تقوم بتحمل هذا العبء   في الوقت الذي ظلت كل هذه السنوات تدعي إنها األشوريةوالغريب العجيب ان الحركة الديمقراطية 

وكذلك قانونيين متضلعين بالقانون الدستوري وملمين    ورغم ان قيادتها فيها اناس سياسيين من الطراز الرفيع وحسب ما نسمع
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بالحقوق والواجبات التي يجب على المواطن ان يتمتع أو يقوم بها. اال انهم بقوا كل هذه السنوات ساكتين عن هذا الغبن الذي  

تقاعس وزير أو وزارة في  تتحمل توفير كل هذه األموال الضخمة ال لسبب، بل ل شعبنا وبالحركة باألخص. ألنها بأبناءيلحق 

الدستوري واجبها   .أداء 

كانت تمتلك أربعة من خمسة من ممثلينا    على هذه الممارسة أمر عجيب رغم إنها  األشوريةطية  اان سكوت الحركة الديمقر

لة في المجلس الوطني لو أرادت أثارة المسا  الحكومية المختلفة، كما إنها  الكابيناتفي المجلس السابق. وكان لها وزير دائم في  

والظنون؟  الشكوك  يثير  سكوتها  ان  اال  لمطالبها.  تأييد  على  لحصلت  الوزراء  مجلس  حتى  أو   الكوردستاني 

ان ما يحصل اليوم هو انتهاك صارخ لدستور مقر ويعمل به. واال فما المبرر لهذه العملية المستمرة كل هذه السنوات؟ انه  

وسياساتها. فمقابل ايماننا  اإلقليم  التهامنا من قبل الكثيرين باننا نساير حكومة    ،ابتليناا  سؤال من حقنا ان نطرحه وخصوصا إنن

شوريين كلدان سريان ننعم بحقوقنا بشكل عام ونتطلع إلى أ واألمل الكبير الذي يعترينا باننا ك  ةالتصحيحيالراسخ بالخطوات  

  تحالف شعبنا وقواه السياسية مع الشعب الكوردي وقواه السياسية هو  تحالفالمستقبل بنظرة ملؤها األمل ويمكننا ان نؤكد ان 

الحق. فحقنا يجب    قاقإلحغبن ال يجب ان يجعلنا نسكت، بل نرفع الصوت والقول    له افق مستقبلي كبير. اال ان شعورنا بأي

إقليم كوردستان   مواطني  بكل  مساواتانا  في  يتحقق  ذلك من حقوق    إلنناان  يعنيه  ما  بكل  إقليم كوردستان  جزء من شعب 

 . وواجبات

 2007اذار  17
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 محافظة أربيل تسمي أحد شوارعها باسم قتلة رموز شعبنا 

 

كان قداسة مار بنيامين شمعون العشرون مدعوا لدى اسماعيل اغا الشكاكي والمعروف باسم سمكو الشكاكي.    1918أذار    3في  

الكوردية. وبعد المباحثات، خرج قداسته   األشوريةالدولة    كوردي إلقامة  أشوري     فإقامة حلوكانت الدعوة للتباحث حول  

االبنية المحيطة بمكان    أسطحسمكو الشكاكي طلقة االشارة لمن كان قد هيأهم فوق    أطلقومعه حراسة وعند انطالق عربته  

وبطريركهم الشاب في مكيدة غادرة   األشورييناالجتماع في قرية كوهين شهر. وهكذا انهمر الرصاص على الجميع وقتل قائد  

 .ذهب ضحيتها هو وحوالي مائة وخمسون من مرافقيه

. فقد تعرضوا لمذابح بشعة خسروا فيها  األشورييناالعوام التي مرت على    أصعبمن    1918لى  إ1914تعتبر االعوام من  

وبيد الخيالة الحميدية التي كان الكثير منها مؤلف من   وهذه المذابح حدثت بأمر من الحكومة العثمانية  نسمة.  ألف  750حوالي  

الكوردية للسلطة  .  العشائر  التابعة  القتل هذه وان حدثت في األراضي  إنهاألفوحادثة  المذابح    امتداداتعتبر    ارسية، اال  لهذه 

المنطقة إلى أقلية هنالك أسماء يحاول الكورد  .  ومضطهدةضعيفة    البشعة والتي حولت شعبنا من ال عب فاعل ومؤثر في 

بدرخان بك الذي قتل أكثر من    الشكاكي،إلى سمكو    باإلضافةة ومنهم  منحها صفة المناضلين القوميين، تثير لدينا اسئلة كثير

  ان اعتبر إفراغ قرانا من سكانها اال  ودمر العشرات من القرى دون ان يقدم خدمة للقضية الكوردية. اللهم    أشوري    عشرة الف

الذي بز بدرخان في   الراوندوزير وتحويل السكان عن دينهم خوفا ورعبا يعتبر جزء من هذه الخدمة؟ والثالث هو محمد كو

جاالتهم ونسائهم ممن قدم خدمة للكورد وخصوصا لكورد  بر اننا ال نستنكر ان يقوم االخوة الكورد باالحتفاء  .  قتله وتدميره

ا  العراق، الن أربيل جزء من العراق، فهذا يسعدنا. ولكن ان يكون االحتفاء برجال لم يكن لهم من إنجاز اال قتل وتدمير شعبن

وان .  وتدمير بنيته التحتية وأراضيه وممتلكاته. فهذا أمر يثير التساؤل عن معنى الشراكة التاريخية التي يتغنى بها البعض

يترافق ذلك مع الدعاوي لدى البعض لالنتقاص من حضور شعبنا في المشهد السياسي والتشريعي بحجة أو بسبب انحناء  

 . لعبة الصراعات الكوردية الداخلية، فعندها تثير اسئلة كثيرةالبعض للتوسل من هذا الطرف أو ذلك، في 

هذه المحافظة لهذا الصلف واالستقواء، لحد عدم مراعاة شعورنا واحساسنا بالغثيان واالنكسار من    هل وصل األمر بإدارة

تشعرون به ال يهمنا فنحن أصحاب رسالة تقول ما    شكل من االشكال. أم إنها  مثل هذا العمل الشنيع والذي ال يمكن تبريره بأي

  رسالة غبية تقول بعدم التعلم من أي   البلد واألكثرية ومن حقنا فعل أي اشيء. في تكرار فج لما فعله البعث بهم وبنا.  إنها

مع  درس، الن المظلوم سيمد يده ألي طرف يساعده ويسانده، فهل بهذه الرسالة يمكن بناء أمن داخلي متين وتسامح يجعل المجت

 يعيش استقرارا وسالما؟

المذابح الكبرى التي لحقت به خالل القرن ونصف القرن الماضي. ال يعنى ان يتم   لأقلية بفعجعل    وأقلية أان كون شعبنا  

، والقديس الشهيد. الن األمر ال يمكن ان األشورياهانته هكذا بتكريم قتلته وقتله أحد أهم رموزه المكني بأمير شهداء الشعب 

ان عدم إعادة النظر باألمر وبكل المناهج الدراسية التي تكرم هذا القاتل وبقية .  شكل من االشكال  ج عن اعتباره اهانة بأييخر

ولكنه يعني رسالة موجهة إلى االجيال القادمة وهي رسالة دموية مرعبة تقول ان   ،االهانةالقتلة التي تم ذكرهم، ال يعني فقط 

يقتل   الواحد    األشوريينمن  القرن  العقلية ندخل  بهذه  األمر، وهل  اليس مرعبا هذا  الكورد.  أبطال  بذكره بطال من  سيكرم 

 إلى الجحيم؟ االيديولوجيايذهب  والعشرون؟ أم انه استسالم للقوى اإلسالمية وعلى حساب الحق والعدالة. ول

وليس النظر إلى    األموروالكوردي يجب ان تبني على التفاهم والتشارك كشعبين في الكثير من    األشوريان أخوة الشعبين  

مؤسساته  فان قواه الغالبة ايدت التعاون مع الكورد. وكان تواجد شعبنا واألخيرة شعبنا بمنظار االقلية. ان شعبنا ورغم المحن 

اإلقليم وحماسهم للمشاركة في العمل السياسي والثقافي واالجتماعي في االقليم. واجهة أو مراءة جميلة يشاهد من خاللها العالم  

فالشعوب تبقي بحاجة .  حاجة لشعبنا فهو وأهمبصوره. وإذا اعتقد الشعب الكوردي أو قيادات أو ادارات فيه انه لم يعد    بأجمل

 .التاريخ وكيف نتعلم من العالم أ رقنأحداها لألخر ان عرفنا كيف 

 2013في تشرين األول  نشر في صوت كوردستان
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 يتكلم السيد مندالوي؟ كوردستاني ثائر عن أي

 

محتلي    أرعبسمكو شكاك ثائر كوردستاني  )نشر االستاذ محمد مندالوي مقالة على موقع صوت كوردستان تحت عنوان  

 ( كوردستان وأذنابهم في حياته ومماته

في مفارقة أو مغالطة يستعملها من يريد تعميم ما يراه على انه حقيقة. هو استعمال أسماء حالية لمناطق لم تكن تعرف بذلك،  

وبالرغم من ان التاريخ يحمل كما هائال من الحقائق التي لم تقال أو لم تستكشف. اال  .  واقع تاريخي قديم  وكأنهوفرض الحالي  

فلو قلنا مثال كان الهنود الحمر في القرن  .  ى الواقع الحالي وظروفه أمر في غاية االبتذال والعنصريةاألخر استنادا إلان الغاء  

السابع الميالدي في أميركا يفعل كيت وكيت. فنحن في الحقيقة نحاول تعميم تسمية أتت بعد أكثر من ثمانمائة سنة وفرضها 

حينها ال يجيز ان نعمم وكان التسمية صحيحة. أو قولنا ان االقوام  على عصر لم يعرفها أحد. ان عدم معرفتنا السم أميركا  

وهكذا  .  السامية أتت من الجزيرة العربية، فنحن نحاول فرض تسمية لم تكن موجودة على منطقة، مع فرض احقية العرب بها

لميالدي، في حين ان كلمة  تجاوز تاريخ استعمالها القرن السادس عشر ا يبالنسبة لكوردستان، التي هي تسمية حديثة قد ال  

استعملت لمنطقة الموصل وحواليها منذ بدء التاريخ واستمر استعمالها في التاريخ الكنسي أو (  أشور)اتور ومرادفها العربي  

في تاريخ كنيسة    االبرشيات األساسية  إحدى، حيث كانت أبرشية اتور وأحيانا تدمج مع حذياب  لألبرشياتالتقسيم الكنسي  

 .المشرق

ال نود الدخول في سجال مع السيد محمد المندالوي، فهو يريد ان يثبت ان الكورد لهم االحقية في معاقبة أي شخص أو جهة  

طبعا هنا مغالطة أخرى، فالتسمية الجغرافية  .  عقوبة. ان خرجوا عن طوع الكورد ألنهم يعيشون في كوردستان  أو قائد بأي

و قانون واحد يسري عليها وعلى قاطنيها. فإقليم كوردستان الذي بداء كأمر واقع جراء  تحت سلطة أ  لمنطقة ال تعني أبدا إنها

النظام السابق اإلدارة النظام، له قوانينه التي فرضها هذا الواقع، وله قوانينه التي أتت نتيجة االتفاق    سحب  وكل ما يحفظ 

الدستور وهو   في  عليه  االتفاق  تم  معين  على وضع  االكثر    ،الفدراليةالعراقي  انه  وبرغم  إقليم كوردستان  فان  االن  ولحد 

استقرارا وتقدما وأمنا، اال انه من الناحية القانونية، يتبع دولة عاصمتها بغداد، وهناك محافظة كوردستان في إيران. وال وجود  

والذي كان مدعوا   ففيما حدث أبان اغتيال قداسة مار بنيامين شمعون.  لشيء اسمع كوردستان له قانون ساري على الجميع

الكوردي، وتم قتله غدرا وهناك ادلة واضحة ان قتله كان   األشوريوبشكل رسمي من قبل سمكو شكاك للتباحث في التعاون 

أي ان سمكوا كان يعمل بأمر وبفعل دفع من .  ارسيةألفأي ان سمكو عمل بأمر من الحكومة    دفعا من قبل الحكومة اإليرانية

ال بل ان البعض يذهب إلى ان االنكليز دفعوا حكومة .  وال قانون كوردستان  للمنطقة، ولم يكن يطبق إرادة  يينالفعلقبل الحكام  

إذا، سمكو وبكل االحوال لم يكن يطبق    .مار بنيامين شمعون مع الثورة البلشفية في روسيا  اتصاالتفارس للقيام بذلك، بسبب  

 بيق، ولم يكن اال مجرد عميل، يبيع نفسه لم يدعمه في الزعامة. قانونا كوردستانيا، ولم يكن مكلفا بمثل هذا التط

التي قدمها سمكو الشكاك للقضية الكوردية؟ فهل كل رئيس عشيرة أراد ان يفرض أرادته مستعمال    ال اعلم ماهي اإلنجازات

ما كان هناك أفضل قائد ؟ فلو طبقنا ذلك لمصطلحات تدغدغ مشاعر البعض، يعني انه كان يعمل ألجل إحقاق حقوق األمة

 !للعرب وللعراق وللكورد أيضا من صدام حسين

  امتداد في واقعة كان يمكن ان تغيير مجري تاريخ المنطقة ونوعية العالقة بين شعبين يتعايشان جارين في القرى والمدن على  

منطقة من سالمس في إيران إلى مناطق طور عابدين في تركيا ومن بحيرة وان وارمينيا شماال إلى سهول نينوى في العراق، 

 . قام الشكاك باغتيال حلم كان سيحقق لهذين الشعبين االستقرار والتقدم وفرض وجودهما التاريخي على األرض

في النضال المشترك مع الكورد؟ اكاد اجزم ان    األشوريةلمشاركات  ال اعلم مدى علم واطالع السيد مندالوي على حقيقة ا

واسمه اثنيئيل شليمون ومن قرية دوري في برواري باال. وال   اأشوري  السيد مندالوي ال يعلم ان أول شهيد لثورة ايلول كان  

أو الحزب الشيوعي الكوردستاني. ه مشتركين في هذا النضال المشترك سواء مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني زال أبناء

الشهيدة ماركريت التي   ألخوةوهكذا األمر  .  أشوريين  لهم السيد مندالوي عن انتمائهم القومي لقالوا وبكل فخر انهم  أوإذا س

تله  ة مع الثورة الكوردية وقتحالفم  أشوريةلقبت بجان داراك كوردستان، والشهيد البطل هرمز مالك جكو الذ كان قائدا لقوة  

ثورة ايلول. ان أبن أخاه موجود في دهوك ليذهب ويساله عن انتماءه    إلخمادالجيش السوري الذي دخل لدعم الجيش العراقي  

أشوريته. وان لم يكن يصدقني فليذهب    أشوريا ويفتخر ب  القومي؟ هل يعلم السيد مندالوي ان الشهيد فرنسوا الحريري كان 

اذ فوزي الحريري. وهل يعلم ان السيد ريبوار يلدا عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي  ويسال أبنه الوزير السابق االست

أشوريته. وهل يعلم ان هناك مئات الشهداء والمناضلين ممن شارك في ثورة ايلول أو    ويفتخر ب  أشوري  الكوردستاني هو  

لسرد كل    األشوريينكوالن من   هنا  المجال  يتسع  التجمع وال  في  كان عضوا  االسطر  هذه  كاتب  ان  يعلم  أسماءهم. وهل 

 ؟1988ة مع األحزاب المعارضة لنظام صدام حتى وقوع االنفال عام تحالفالم الذي كان أحد األحزاب األشوريالديمقراطي 
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اعتقاده ومراميه منه. تاريخ شعبنا طويل ومر بمراحل وتعرض أيضا للتشويه. واليوم يريد السيد مندالوي ان يأخذ ما يؤيد  

.  ولكنه تناسى ان الشعب الكوردي تعرض ويتعرض لمثل ما نتعرض له على يد كل متعصب ورافض لألخر وغير منصف

شعبنا بشأن الكورد يرمون في وجهي رابطا ل ما يسمى الكتاب االسود الكوردي. ال بل يجادلني    حينما اجادل بعض أبناء

الذي يعرضه هذا الكتاب االسود مثال؟    ء السوالكوردي، فهل حقا ان الكورد أو قياداتهم بهذا   البعض بصيغة التي اكتبها لالسم

 وهل حقا ان الكورد ليسوا اال اتراك الجبل كما قال االتراك لعقود طويلة؟

أيديولوجية   درعلى مصا. ولكن االعتماد  األشوريليس لدي أي اعتراض لنشر الدراسات التاريخية والبحوث تتعلق بشعبنا  

األخر في الوجود. فهذا أمر مثير للعجب من كاتب  كانوا أو هم منخرطين في حركات ال تؤمن بحق    ألشخاصبمعنى    أي

فالحسيني والدرة وطه باقر وسوسة وأخيرا الدكتور المزيف .  كوردي ويدعي النضال من أجل إحقاق حقهم ومطلبهم المشروع

دتهم يناهضون وجود الكورد أيضا، انهم اناس كل شيء لدينم عروبي وعلى الجميع الشماس كوركيس مردو وغيرهم ممن أور

 . االقرار بذلك

مى ألنه جدال مبتذل. كجدال وجود الكورد  االقدالحاليين وعالقتهم باألشورييناألشوريينمرة أخرى لن اجادل بتاريخية وجود  

للتاريخ سيجد التاريخ االالف من األمثلة على وجودهم. سواء سموا   أو عدم وجودهم. ال بل ان كل مطلع منصف  في هذا 

المدائن ومن ثم في بغدا)نساطرة   وثم في أربيل    دالنسطورية كلمة أطلقت على تابعي كنيسة المشرق التي كان مقرها في 

إلى المحيط الهندي والقوش، وهذه الكنيسة أمتد نشاطها من أواسط الصين إلى البحر االبيض المتوسط ومن تركستان الحالية 

وضمت ما يقارب الثمانين مليون شخص أبان عصر البطريرك مار طيماتيوس االول الذي عاصر المهدي والهادي والرشيد  

أشوريين أو سريان، حيث بعد المسيحية شاع استعمال    أو  (  من خلفاء العباسيين، وهذه الكنيسة ضمت شعوب مختلفة بالطبع

 .Assyrian ة اييونانيتسمية اللاتحريف  تسمية السريان التي هي أصال

اريد ان   .اإلنسانالغاية من كل فعل من المفترض ان تكون ألجل زيادة الثروات وتطوير ممارسة الحقوق واحترام كرامة  

. وهل الراوندوزياناقش مدى معرفة السيد مندالوي بحقيقة المجازر البشعة التي اقترفها كل من بدرخان بك ومحمد كور  

دخلت في خدمة الباب العالي وسياساته، ونتيجتها لم تكن اال سلب    كانت حقا في مسار خدمة الحركة القومية الكوردية، أم إنها

هذا تاريخ وحدث ومسجل،  .  األخر أكثر من ذلك بكثيرو  أشوري  االول ما يقارب العشر االف    وقتل وسبي وسرقة. وقد قتل

الذين ترفض وجودهم أصال وهم  األشوريينسيكون موقف   ا ماذ.  ال يمكننا االختالف فيه وانما قد نختلف في مسبباته ودوافعه

ما ببدرخان ومحمد كور كأبطال، و  واقع قائم بغض النظر عن رفضكم أو عدمه. هل يمكنهم حقا ان يقبلوا ان يتم االعتراف 

قاسبب   المجيد  حسن  علي  ان  يقال  الناس؟  هؤالء  كل  جلدتنا  بني  من  وسبوا  قتلوا  ألنهم  هل  البطولة؟  الجبهة  هذه  لوفد  ل 

بان    الكوردستانية ذكروه  العراقية. عندما  الحكومة  مع  تفاوض  يمعودين   ألف  180الذي  فقال  االنفال  في  قتلوا  قد  كوردي 

  ليست شيئا، ليست روحا، ليست بدنا، وكإنها  ألف ، كم هو مؤلم مثل هذا الجواب اليس كذلك؟ وكان مائة  ألفشدعوة، كلهم مئة  

الثقافة التي شرعها أمثال على حسن المجيد أم نريد ان نبني لثقافة ترحب ب!!!  شيء أي اشيء تافه األخر  هل نبني لهذه 

 . وتمنحه المساحة التي يستحقها في الحياة العامة، ونرفض المساس بمشاعره واهانة كرأمته

قراطية بالتعدد والتنوع ونحن مالدول الديال اعلم ان كان السيد مندالوي قد عاش في الغربة أم ال، لكي نقارن احتفاء الناس في  

األخر للمذابح  نمتلكها تاريخيا ونريد فرض النوع الواحد اعتمادا على حقيقة القوة العددية والتي أتت نتيجة تعرض الطرف  

 . المستمرة

نفس الشيء األشوريينفعل    السيد مندالوي يعيد ما بثته ونشرته الثقافة العروبية، من ان قيام العرب ضد العثمانيين ثورة، ولكن

اليد التي احسنت   الكيل بالمكيالين الواضح؟  إليهمهو تمرد أو عض  التناقض المشين أو  ؟ هل للسيد مندالوي ان يفسر هذا 

للمسلمين   هي  والوطن  واألرض  الدين  من  هي  فالسلطة  ولألمة،  للسلطة  اإلسالمي  المفهوم  في  ذلك  سيجد  بالتأكيد 

ما باقي الناس اال أهل الذمة في أحسن االحوال أو كفار حينما يريد الحاكم؟ انهم من خالل هذه المقولة وهذا  اإلسالمية وواألمة

كنا احياء فقط، ولم نكن الكيس الذي تجبي السلطات منه أموالها،    وكأنناالكيل يقولون اال يكفيكم اننا تركناكم تعيشون في كنفنا،  

القيادة   بإطاعةالوطن، مواطنون. اننا مواطنون ويهددنا    الوي يكرر ذلك في عصر يقال ألبناءالسيد مند.  المنتجة  الفئةكنا    ألننا

أما    الكوردستانية فقط،  الكورد  على  ينطبقان  والمؤيد  والمعارض  المواطن  مفهوم  وكان  والتعددية،  الديمقراطية  زمن  في 

 . احياءفعليهم الصمت والشكر الدائم ألنهم ال يزالوا  خريناال

 في صوت كوردستان 2013تشرين 29
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 إنقاذ المسبيات من االرهابيين ومن العادات

 

ان بعض زعماء   الكوردية،، عن لسان ضابط في المخابرات  (الظاهر انه تم سحبه)في تقرير نشرته أيالف قبل بضعة ايام  

لكي يتم  .  زيديات والمسيحيات المختطفات محجوزات فيهااالزيدية طالب القوات الكوردية بقصف السجون التي يعتقد ان األ

العار من  ليتخلصوا  عليهن  انه  القضاء  ارى  ولذا  من !!!!  حمايتهن  ومحاولة  المسبيات  إنقاذ  في  االسراع  الضروري  من 

قضية    واستغالله لم تعد مقبولة وغير أخالقية البتة. إنها   هن أيضا. فحالة استعباد اإلنسان  المجرمين ومن المجتمع ومن ذوات

ان من أساسيات المجتمع الحي هو الحرية  .  المجتمع كله، المجتمع الحي وليس المجتمع البليد االحاسيس والذي يحاول التبرير

نستصرخ الضمير اإلنساني ونطالب المجتمع الدولي لكي يكون عونا لنا اننا في الوقت الذي    .اإلنسانإنسانية    ة وتكريم  الفردي

جاوز على قوانين المجتمع الدولي أو القانون اإلنساني أو شرعة  تيانا التي نراها عادلة، نكون أول من يصم ضميره ويافي قض

وكما تالحظون اننا ندق ابواب  .  من الذنب  أقبحتجاوزنا واسكات ضميرنا بتبريرات هي من نوع العذر  ونجمل    .اإلنسانحقوق  

من الدواعش، ولكننا نتحول إلى دواعش ضد اناس أبرياء وضعهن حضهن العاثر في مثل هذا الموقف.    إلنقاذناالمجتمع الدولي  

باختصار يمكن القول ان المجتمع كله داعشي الهوى، فحتى الضحية  .  أو خلقهن حضهن العاثر من االناث وليس من الرجال

طلبا غريبا ومشمئزا ان يطلب البعض بقتل    فأليس.  يتحول إلى ذئب مفترس، حينما يعتقد ان هناك من يلطخ سمعته أو مكانته

ي الوقت الذي تمكنت  بنات ونساء بريئات من كل جرم، كل ذنبهن انهن وقعن فريسة لجهة ال ترحم دموعهن وتوسالتهن؟ فف

الثمانينات. نرى    ولكن بإصرار  ،بصعوبةالحالة المدنية من شق طريقها   في المجتمع العراقي منذ الخمسينات وحتى بداية 

ولقد .  تراجعا مرعبا في هذا االتجاه والعودة إلى العشائرية كقيمة وقانون للتحكم في مفاصل الحياة على مستوى العراق كله

أي  ا التراجع ان األقليات والنساء كن أول الضحايا للقمع االجتماعي المتزايد، والذي ال يمكن ان يؤدي إلى  كان من نتيجة هذ

. رجال الدين والعشيرة وبعض السياسيين  تحالف، بل إلى الكبت واالنتحار التدريجي الداخلي كرد فعل صامت، نتيجة لةثور

، تداعيات ال (داعش)اإلسالمية    الشامووالمسيحيات والشيعيات من قبل ما يسمى بدولة العراق    األزيدياتان لسبي النساء  

العملية لن تؤخذ كحالة   وهذا نتيجة لما ذكرناه أعاله. أي  أهدرالنساء فقط، بل بكل المجتمع، الن شرف الناس قد    ؤالء تتعلق به

تمع، بل ستؤخذ من ناحية مؤيدي داعش على أساس انتقام االهي فردية متعلقة بمعاناة فرد ولن تؤخذ كحالة مرضية في المج

. ومن جانب أهل الضحايا تلطيخ سمعة االهل كلهم ولن يتم معالجة األمر اال بالتخلص من الضحية،  خريناالبلطخ شرف  

المثقفة في المجتمع   الفئةإلى وأمام هذه المعضلة أو الدائرة المغلقة من العنف المتبادل. نوجه نداء حارا  .  وليس بمعاقبة الجناة

التمكن من إنقاذهن من   التركماني، لالرتقاء بالذات والعمل من أجل حماية الضحايا في حالة  االزيدي والمسيحي والشيعي 

براثن مقاتلي داعش، والحماية تكون برعايتهن نفسيا ومعالجتهن صحيا وتوفير االجواء الالزمة لكي يتمكن من الدخول إلى  

التي لحقت بالمجتمع المسيحي، سيتمكن المجتمع    للتطوراتففي الوقت ونتيجة  .  وع من األمان واالستقرارالمجتمع والعيش بن

. فان الصعوبة فنهمن احتضان بناتهن بصورة أسهل وان كن سيعانين داخليا وسيبقين منبوذات نوعا ما لذنب لم يقتر  المسيحي

النساء و التي تتعامل مع    األزيدياتالمسلمات    الفتياتالكبرى ستكون مع  الدينية  لترسخ ثقافة العشيرة والثقافة  وذلك نتيجة 

 .كحالة مثيرة للشك المرأة

اعتداء يمكن ان يلحقهن من االقرباء،    باعتقادي ان أول الخطوات الالزمة لمعالجة وإنقاذ الضحايا هي حمايتهن الجسدية من أي

  ات مجتمعفي  إنسانيا      ءلجوبحجة غسل العار. والخطوة التالية وهي مهمة توفير مالذ أمن لهن في دول يمكن ان تمنح لهن  

لها  وهذه الحلول لن تكون سهلة لو لم تتضافر الجهود ك.  مهاجر من نفس الدين أو الثقافة يمكن ان يتقبلهن بسرعة وبدون عقدال

ألجل إنقاذهن وألجل اعطاء انطباع ان الجميع حينما يطلبون عون المجتمع الدولي يحاولون ان يسيروا بقوانينه وليس في  

أو أطراف ضعيفة في مجتمعهم يتعللون   خريناالولكن حينما يعتدون هم على    ،للنجدةحالة االعتداء عليهم يصرخون طلبا  

 .بأسباب دينية وعادات عشائرية

 16:17 2014أغسطس /أب 27, أربعاء

 نشرت في صوت كوردستان 
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 أما آن االوان لغلق هذا الملف يا حكومة إقليم كوردستان؟

 

التخريب ان تعمل عملها باستغالل   ألياديإن أساس بناء الدولة القوية والمحترمة، هو تحقق العدالة. فان انتفت العدالة، سمح 

ورغم ان إقليم كوردستان العراق ليس بدولة مستقلة، اال ان  .  الشعور بالظلم، وخصوصا ان ارتبط بالتمايز القومي أو الديني

مناصبهم    نوؤويتبل ما تمتلكه، من السلطات القضائية أو التشريعية أو التنفيذية. واالفراد ممن  ما يديره هو جهاز الدولة، بك

تمييز. ولذا فانهم يستلمون امتيازاتهم الخاصة بما فيها    شؤون المواطنين بالعدل وبال أي  إلدارة  موكلونفي هذه السلطات  

موكلون بواجب  (  المسؤولون)أي انهم  .  تستوفي من المواطنين جميعارواتبهم من ضرائب المباشرة أو غير ال مباشرة التي  

ممارسة، يستوجب أخالقيا، ان يتنازل   ولكن ان انتفت العدالة في أي.  من قبل الشعب، وهذا هو دور االنتخابات، تجديد التوكيل

 .القائم بالمهام عن مهمته ليأتي غيره

تجاوز على ممتلكاتهم من قبل أشخاص. يمتلكون قوة في السلطة أو دعم  لظاهرة ا من  اإلقليم  في    المواطنينيعاني الكثير من  

الة تعتبر قمة االستهتار  حال  وهذه ،القضاءخفي فيها، بحيث ان البعض منهم يتمكن من التملص حتى من قرارات صادرة عن 

من السكان ممن ليست لديهم باعتقاد وباعتقادي ان التجاوز يطال الكثير  .  بالوطن والمواطن، حينما ال يحترم قرار قضائي

ولكن ان  .  تجاوز هنا ال يفهم بقوة القانون، بل بالقوة المجردة والمتأتية من منصب أو ثروةمجاوز تلك القوة لردعه. الن ال تالم

على األمالك باستغالل ضعف طرف لكونه من المكونات الغير الكوردية، أو الغير اإلسالمية، فهنا سيكون   التجاوزاقترن  

معول هدم مشروع الدولة العادلة، وبالتالي خلق بؤر توتر دائم يتطلع   ألشغالعلى ان يتم استغالله،    وأقدرااللم والضرر أكثر  

 الخارجية للتدخل. ب لأليادي ه، وبالتالي فتح البالتهدئت خرينااللمساعدة 

ووضع اليد مقدما ينمي النفس   التجاوزقد ينظر البعض بعين االستصغار، لمواطن من المكونات. ال بل ان البعض من خالل  

المكونات ومن ثم سيكون هناك أمر واقع أخر. هذا قد يكون تفكير بعض االطراف في مفاصل السلطة من المواقع    بهجرة أبناء

صحيح انه لم يتم . المدمرة لتكوين المجتمع األفكارولكن على القيادات التنفيذية والتشريعية والثقافية ان تنتبه لمثل هذه  الدنيا.

خراج اليهود منه. ولكن لو نظرنا إلى ما ال  إلحد االن القيام بدراسة اجتماعية وسياسية وثقافية لما ال اليه وضع العراق نتيجة  

ليسوا    بأنهمممن اتهموا    واألشوريونوالكورد    عموماوالشيعة    الفيليةخراج عشرات االالف من الشيعة  إاليه الوضع نتيجة  

عراقيين أو تبعية. ألدركنا التخريب الوطني والشرخ الذي من الصعوبة ان يندمل. فبعض من أبنا واحفاد من قامت حكومات  

البعث بطردهم منذ أوائل السبعينيات القرن الماضي واستولت على ممتلكاتهم. عادوا لوطنهم والسترجاع ممتلكاتهم التي سلبت  

وهناك كم هائل من الدعاوي .  الوطن اعتبروهم غرباء  الكثيرين فيان    باإلضافةا بخفي حنين، منهم. ولكن الكثير منهم رجعو

هذا يمكن مالحظته بنظرة مبسطة، فكيف لو عملنا دراسة علمية على تأثيرات األمر على  .  التي نشأت نتيجة ذلك  والعداوات

التنفيذية والتشري القيادات  الوطن من كل جوانبه؟ من هنا نحذر  بالسهولة التي يتبين عليها، ونقول  واقع  عية من أخذ األمر 

 .للمثقفين ان يأخذوا دورهم لكي يبينوا ماذا يعني ذلك

محاولة   الثنائية.  الحوارات  ومن خالل  راجت  ما  فترة  الحزب    التجاوزمسالة    إلدخالفي  بين  الحزبي  الصراع  إطار  في 

أو بينهما وبين اإلسالميين، بمعنى ان أي طرف ال يريد ان يأخذ    الديمقراطي الكوردستاني واالتحاد الوطني الكوردستاني.

بالميل إلى الطرف المنافس، ويخسرون   المتجاوزوعلى الجميع الصبر. لكيال تقوم عشيرة    األمورخطوات تصعيدية تجاه هذه  

 السلطة، وكان تبريرا مقنعا لحين، ولكن السؤال إلى متى؟ 

قد يعتقد بعض االطراف ان مثل هذه المواضيع التي ينظرون الهيا باستصغار، ال تهم أحد. ولن يستمع إلى صرخة المظلوم  

في ان الكثير من الدول ال تستغل مثل    يخطئونأبدا. وقد يكونون محقين في ان عدم االنصاف لن يزول من مظلوم ما. ولكنهم  

التي قد تلغي سيادة البلد أصال، ومنها هز السلطة القضائية التي يجب ان يشعر   هذه الملفات في فرض الكثير من القرارات

استغالل في   أحسنتستغلها  علنا، اال إنها التجاوزاتوقد ال تثير الكثير من الدول مثل هذه . هناك لحمايتهم  كل المواطنين إنها

التي يتجاوز فيها على سلطة القضاء   ان الكثير من الدولومن هنا ف.  ة بين الزعماءالفرديجلسات التفاوض وخصوصا اللقاءات  

اخرى ناحية  العدالة، ولكنها من  فيها  القضائي مستقل    تتفاخر  وتنتفي  نفسها وتلحس  وبان نظامها  بتكذيب  تقوم  هي كاذبة. 

. (ق ما يحدث حقيقةألنه وجه بحقائ  ،في الغالب الرئيس)قرارات القضاء وتلغي استقالليته بقرار من رئيس السلطة التنفيذية  

البعض غير مرئية يمكن ان   التي يعتقدها  النقطة والممارسة  الدولة    يبداومن هذه  انشاء  التراجع  ألفمشروع  اشلة ومسلسل 

 !والتخبط وهز الثقة بالسلطة واالقتصاد

قرية كما يدعون.   53  ملال يش  والتجاوز،  األموريضخمون  (  المسيحيين)األشوريون  صار من الواضح ان تعلل البعض بان  

بل هي اربعون، فهل    ،قرية  53ليست    ولكنه يقلل من شأنه. لنفترض إنها  ،بالتجاوزانه تبرير سمج ومؤلم للضحية ألنه يقر  

بل هناك   ،التجاوز؟، ولنفترض انه ليس هناك عشرات القرارات الصادرة من القضاء برفع  للتجاوزالمفهوم االخالقي    يتغير

 قرارات عديدة، فهل هذا ال يعني ان السلطة القضائية فقدت هيبتها؟
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، ان كانت ترى ان أمامها مهام أخرى لترسيخ الحقوق والوضع وتطويره. وقد األمورمثل هذه    اإلقليمبات من المهم لحكومة  

يا أو اجتماعيا فيجب رفعه فورا. أما إذا أمكن ماد  المتجاوزتجاوز وإذا كان يؤثر على  التام بكل    باإلقراريكون أحد الحلول،  

ت  جااطن في انتاج المنتوموانه بدال من بقاء األرض بورا في حالة عدم وجود من يستغلها. فيفضل ان يستغلها أي    األموروضع  

ير في الملكية تغي   إقرار بانه لن يقوم بأي  المتجاوزعليه. وان على    المتجاوزالزراعية لحين عوده صاحب األرض أو الملك  

سواء بالزرع أو بالقطع أو البناء. وانه سيترك األرض أو البناء حال عودة صاحبها أو أحد من ورثته، في مدة اقصاها انتهاء  

على أراضيهم سيكونون مطمئنين ان أرضهم ستعاد لهم    التجاوز فاعتقد ان الذي يتم  .  للبناء  أشهرالموسم الزراعي أو ثالثة  

 .بل سترفد االقتصاد بالناتج ،بوراوان األرض لن تبقي 

 1961الممتدة من عام    الفترةفي كل المنطقة من لبنان إلى إيران تقريبا، هناك قرى خاصة بكل مكون رغم تجاورها، وخالل  

بكا قرى  على  االستيالء  تم  االحيان،  بعض  في  أبناءوقبلها  يمتلكها  كان  الحروب    ملها،  مسلسل  نتيجة  العراق،  في  شعبنا 

المقترح أعاله قد يكون حال   التي فرض عليهم تركها. ونعتقد بان  انه من حقهم إعادة أمالكهم  والثورات، ونعتقد جازمين 

قليم. وقد يكون مخرجا  صار قانونا ملزما للجميع ولكل الحكومات المتعاقبة التي ستحكم اال  وخصوصا ان ضمن قضائيا أي

 .التي حدثت فيه التهجير تللكثير من القضايا التي تثار وستثار على مستوى العراق كله نتيجة حمال

 أي الف  2015حزيران  22
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 إلى اين؟  واألشوريونحكومة إقليم كوردستان 

 

 

  تادعاءاان لم يكن لألشوريين قوة عسكرية متمكنة، فبالتأكيد، لديهم صوتهم الذي يمكن ان يصل إلى أبعاد كثيرة، ويشوه  

المشترك بالديمقراطية والتعددية والعيش  أخوة كورد ال يرتضون هذه  .  البعض  قبل  ينبع حتى من  ان  الصوت يمكن  وهذا 

المزدوجة والمزرية في ان انه اعتدى أو    أشوري  فبالرغم من ان أي .  الممارسات  تجاوز على ممتلكات أو    أجرم لم يثبت 

هو   األشوريهو القاتل وماذا لو كان    األشوريجيرانه الكورد، اال ان التساؤل المثير، والذي يطرح نفسه، هو ماذا لو كان  

 .المتجاوزالمعتدي أو 

ي تسعينيات القرن الماضي وفي حادثة دفاع عن النفس والدفاع عن  لست ممن يثير المواجع، ولكن الظرف يفرض نفسه، فف

الممتلكات، قام الراعي ادور بقتل لص وكان كورديا حاول وأخرين معه االستيالء على قطيع المرحوم ادور، وذهب وسلم 

ل اقتحموا السجن وأخرجوا ادور  يالقتاللص  قرية    ولكن أبناء  ،هحبسنفسه إلى مركز الشرطة موضحا حيثيات القضية. وتم  

وا تتردد بين حين وأخر وحادثة مقتل العائلة في شقالوة بدون وجه  الين سي. والزالت تداعيات مقتل هبالفؤوسومثلوا به قتال 

على الممتلكات والتي تسكت عنها السلطات المختصة   التجاوز أما عن العشرات من حاالت.  حق. ان كان في القتل حقا أصال

  المتجاوز ولكن    ،األرضفي ملكية    بأحقيتهمالمنطقة    ا حادثة منطقة نهلة، حيث اقرت جميع الجهات التي لجاء اليها أبناءوأخره

يكفيها هذا االنتصار   وكأنهوالحكومة ساكته وصامته،  .  سمنتيورغم عن الكل، بنى دراه وأول األمس قام بصب السقف اال

 . والرواتب المتأخرة ان أتت أصال اإلدارة ءسولكي تسكت الجماهير الغاضبة على ( الهألفبوسلمان على )انتصار 

االقليم،  لحكومة  الخارجية والداخلية  الظروف  ان نكون موضوعيين ومنصفين، وان نراعي  ننشره  ما  في كل  لكن    نحاول 

 نهار لقبول جيراننا ان نعيش معهم. أشوريا االنبطاح وتقديم والء الشكر ليل  الظاهر ان كل ذلك ال يفيد. فالمطلوب 

في االقليم، تعيش   وبرغم الحكومات المتعاقبة والمتتالية التي تولت اإلدارةاإلقليم  منذ خمسة وعشرون سنة، ال تزال حكومة  

. األخرتأييدها للحزب القائم وتنقل البندقية من هذا الكتف إلى  الفالنية  ان تسحب العشيرة  وإمكانية  هاجس االنقسام الداخلي  

، لخاطر  والتجاوزاتيصبروا وان يتقبلوا الصفعات واللعنات والمسبات واالهانات    الضريبة وانان يدفعوا  األشوريينوعلى  

 ؟عيون الحكومة العتيدة، وال اعرف لماذا، هل الن لنا صبر وجلد يتحمل الضربات

ان   وبعد  بمد    المتجاوزتجاوز  باألمس  وقام  الخيرين،  ونصائح  الحكومة  قرارات  على الكل  المقامة  لداره  االسمنتي  سقف 

الكيل. والكيل  أشوري  مواطن    ممتلكات ولكنه يقول.    ،سيولوال    زوابع وان طفح فهو خفيف وال يحدث    األشوري، طفح 

ختارين، وكانت ردة فعل الحكومة منعهم  وقرروا ان يتظاهروا أمام برلمان إقليم كوردستان، بضع مئات من االشخاص من الم

ممنوع من االرتفاع ومن االنين للوجع، وعلينا السكوت وتقبيل االيادي   األشورييعني حتى الصوت  . من دخول أربيل أصال

 .التي تكرمت ومنحت لنا حق الحياة

ولكن   األشوريينالمحاكم فصلت فيها، لصالح  المسالة ليست أول حادثة، بل هناك الكثير من الحوادث المماثلة والتي حتى  

بدعم حزبي أو حكومي. والدعم مبني على أسس دينية أو قومية أو نتيجة   يحظىأو المخطئ    المتجاوزالتنفيذ متوقف الن  

ن أي ان تبني مجتمعا مدنيا، ومجتمعا يقر بحق المواط  خمسة وعشرون سنة والحكومات المتتالية لم تحاول.  قرابات عائلية

القوى   القانون فوق الضعيف والزالت  القانون فوق الكل. بل الزال  القومي أو العشائري. مجتمعا يكون  كان دينه أو منبته 

األشوريون  ان قلنا ان   وناسف، العدالة والكرامةان أولى أسس بناء الوطن، هل . العشائرية متنفذة وقادرة على فرض أرادتها

 .ان زمن الرسائل بات متأخرا جداام  اإلقليمفهل تصل رسالتنا لحكومة . كرامة الة وال بأيعد بأياإلقليم ال يشعرون في 
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 قضية نهلة مثاال على التسويف

 

 ،1951من القانون المدني العراقي الصادر في عام  1218تقول المادة 

العقاري باعتباره متصرفاً فيها، فال تسمع عليه عند االنكار إذا حاز أحد أرضاً أميرية غير مسجلة في دائرة التسجيل    –  1

إذا انقضت عشر سنوات متواليات على حيازة المدعى عليه ولم يكن لدى المدعي عذر    ،دعوى حق التصرف من شخص أخر

 . شرعي يمنعه من رفع الدعوى

 .((ة السابقةالفقرم وتطبق احكام التقادم المنصوص عليها في حق الملكية مع عدم االخالل بأحكا – 2

رابعاالفقروتقول   الثالثة من   ات  المادة  يلي    الفصلمن  ما  أية سياسات سلبية من    أي  ))منعالثاني  أو  تغيير    شأنهاتصرف 

التاريخي   للطابعاالوضاع االصلية للمناطق التي يسكنها مكون معين، ومنع كل تملّك يهدف أو يؤدي إلى التغيير الديموغرافي  

 ((.سبب كان وتحت أي ذريعة كانت  والحضاري لمنطقة معينة الي

مكون وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل    الحاصلة على مناطق أي  التجاوزات  ))معالجةخامسا جاء    ةالفقر  3في المادة  .  2

، وإزالة االثار والمخلفات التي أدت أو تؤدي إلى التغيير الديموغرافي أو تعويضهم في حالة استحالة إعادة التجاوزحصول  

 ((. الحال إلى ما كان عليه

بل هي النموذج،    ،الوحيدةبل أكثر من ذلك بعدة مرات، ونهلة ليست    ،ةمتتالي، لم ينقض عشر سنوات  األشورييننهلة    وأبناء

الكلداني السرياني في لجنة صياغة الدستور الدكتورة   األشوريبالرغم عن القانون، لحد ان ممثلة شعبنا    الفرضلالستقواء و

  أتمنى لو بت  معبرة عن الوضع، قالت  شعبنا لمواقفها المستقلة وال  منى ياقو، وهي شخصية حازت على تقدير الكثير من أبناء

لم يكن هناك قانون حماية المكونات في إقليم كوردستان. ألنه صار كيافطة يرفعها المراقبون أمامنا ليدللوا على مدى الحقوق 

 .التي نتمتع بها في حين ان القانون هو حبر على ورق ليس اال

. اعتبرت هذه المناطق أراض اشئةالنهذه البقعة، وهي كانت أو صارت من ممتلكات الدولة العراقية  األشوريينعندما سكن  

يستفد منها أحد. وخصوصا ان العشائر الكوردية، في الغالب كانت تستنكف من العمل   أميرية، وكانت بور ولم يزرعها أو

هذه المناطق،  األشوريينلقد عمر  .  وقانونها السلبالزراعي، وتعتبره نقيصة. وكانت حينها العشائر تعيش حياتها في الرعي  

بالمالريا لكونها تحوي الكثير من المستنقعات.    ةالموبوءمن تحويل المنطقة    األشوري  المزارعإلى الرعي تمكن    إلضافةفبا

وبعد كل هذه السنين يحاول البعض االستيالء على أرضهم .  األخرىالزراعية    المنتوجاتإلى منطقة زراعية تنتج الرز و

 . فرق بدون أياإلقليم  بل هو موطن كل أبناء ،يرددونوجهدهم متناسين ان إقليم كوردستان ليس موطنا للكورد كما 

الدفاع عن كل مكوناته، وهذا واجبنا كلنا، ولكن عندما يشكو مكون كامل   الدفاع عن االقليم، هو بالضرورة  من حملة ان 

لكي تتدخل أو طلب    لأليادي  ةالفرصاالستقواء والتعدي، فهذا يعني ان هناك نخر واضح في تكوين وحدة الصف وبالتالي منح  

. أو لدعم من يشعر بانه بات وحيدا أمام قوى ال ترحم وال تراعي حتى القوانين التي وافقت عليها  إلنقاذمن االيادي لكي تتدخل  

ان مداخلة االستاذ جعفر ئيمنكي نائب رئيس برلمان إقليم كوردستان، ورغم اعتراضنا على محاولة تحويل القضية إلى قضية 

لم نتمكن من ان نعالج مشاكلنا في إطار   ألننا األشوريون  ا نحن  طائفية دينية. فان في الكثير مما كتبه حقائق يجب ان نتحمله

ألخر لكي يتم الحصول على  اانية، وعملية االستعانة ب  مطامعفعملية تفقيس الكيانات السياسية وألجل  .  مصلحة شعبنا كأولية

األخر  شعبنا وحقوقه وتمكن  مقعد في برلمان. ليس لكي يدافع عن حقوق شعبنا، بل لكي يتمتع بامتيازات الكرسي. قد قزمت  

من منظار المسيحاني، أو العدالة المطلقة. فهو يعتقد بما    األمورشعبنا يرى    ان البعض من أبناء.  من التالعب بنا كيفما شاء

  متناسيا ان .  طالب به. بل يجب ان يتمتع به ألنه فقط عدلكي تان ما يطالب به هو عدل فهو ليس بحاجة إلى أدوات وهيئات ل

سينسونه في   خريناالالسياسية هي لعبة المصالح ومن لم يتمكن من ان يستحوذ على القوة لكي يفرض مصالحه ورؤيته، فان  

شعبنا ان يفهموا انهم يجب ان يدعموا العمل   من هنا بات على أبناء.  خضم الصراعات التي يدخلوها لتحقيق مصالحهم هم

ودعم فرص البقاء على األرض  .  ي نفس الوقت الذي يمكنهم فيه انتقاد السلبيات وهي كثيرةواالنتماء اليه. ف  األشوريالسياسي  

وعليهم عدم االنجرار وراء الشعارات الغوغائية، فنحن والكورد .  والنضال منها لتحقيق كل المطالب السياسية واالقتصادية

التي تتوفر له    ةالفرص، وليس كأعداء ينتظر أي منا  وغيرنا سنبقي جيرانا وعلينا ان نتعلم كيف نتعايش كمواطنين متساويين

 .لكي ينقض على غريمه

ان يصبروا؟ وهم يرون كل من هب ودب يمكنه ان يستقوى عليهم فقط ألنهم بنظره    لألشوريينل إلى متى يمكن  أولكن لنس

ضعفاء، ألنهم ال يمتلكون عشائر مسلحة تقف خلفهم، أو ألنهم ال يمتلكون حزبا سياسيا قويا يساندهم. فهم ونتيجة لتغييرات  

لجميع. بمعنى انهم يتطلعون إلى دولة قانون  إلى الحالة المدنية كضمانة ل  يتطلعون،  األشورياجتماعية حدثت في المجتمع  

ب بهوس امص  جامع  مفتي في أي  فأي .  تجاوز بحقهم  اليها في حالة شعروا بأي  يلجئونتحمي الناس من الجور والظلم.  دولة  
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ق  الجماهير لكي تهاجم مصالح الناس. وهذا حدث بح يفتي ويهيجالكفار وهوس فرض قوانينه المستمدة من شريعته يمكن ان 

مفتي يمكنه ان يهيج الناس لكي تقوم باالنتقام من شخص وخصوصا ان كان مسيحيا أو   األشوريون واالزيدية مرارا. وأي

السؤال يبقي إلى متى؟ الم تكفي خمسة وعشرون سنة لفرض القانون .  زيديا. ويدفع الناس للقيام بذلك، وهذا أيضا حدث مراراأ

دفعوا الضرائب المتتالية من كرأمتهم؟ بسبب االنقسام السلطوي ورغبة بعض االطراف  األشوريون ان يعلى الناس؟ وهل على  

حلقة ضعيفة   األشوريينولكن الن  .  فقط  األشوريينومستقبله وليس سؤال  اإلقليم  العشائر ورجال الدين. انه سؤال    إغضابعدم  

قوية يمكنها    الواعيين بمتطلبات قيام إدارة اإلقليم    أبناء  لتطلعات  المغايرألسباب باتت معروفة، فهم يتحملون وزر هذا الواقع  

 ؟ ما دور القوانين ان لم تطبق، هل هي للزينة أم للتباهي بها أمام المنظمات الدولية. أتت لخدمة مواطنيها التباهي بإنها

وبالتأكيد يدرك أبعاده، وهو هنا تحقيق  اننا أمام حالة غريبة وعجيبة، فالذي يضع قانون بالتأكيد يدرك األسباب الموجبة له،  

هم  ألفتدعم تنوعه، ولكن في الواقع نرى انه رغم هذا  وكحالة تغني المجتمع  المكونات    ، والتعامل معوللمكوناتلألفراد    العدالة

عتباره وا.  المفترض، فانه على األرض يحدث عكسه، مما يدفعنا لكي نشكك أصال في المغزى من قانون حماية المكونات أصال

 . يافطة للتجارة وليس للتطبيق

يالء قضيتهم اوعدم  األشوريينالداخلية العراقية في الثالثينيات من القرن الماضي، أسباب غبن   ةراوزمفتش  دستانفوريبرر 

بريطانيا بعد الحرب العالمية االولى، مما لم يسمح    أصابلم يفهموا حالة االجهاد الذي    األشورييناالهتمام الذي تستحقها، بان  

وهنا هل سياتي يوم ويقول لنا أحد .  تحميلهم المسؤولية  لها باالهتمام بهم وبتحقيق مطالبهم المحقة والتي تم وعدهم بها. أي

صراعهم مع المركز، والصراع الداخلي  جة  يلم يفهموا االجهاد الذي عاناه الكورد نت األشوريينالكتاب من االخوة الكورد، ان  

الرائقة والمحملة بكل   باألجواءان ننتظر حالة تتمتع بها كل القوى على األرض    ريينأشوكوهل بالتالي علينا ان  .  على السلطة

طبيعية  في توفير حقوقهم ال  األشورييناآلمال والسالم والتقدم والرقي وضمانات ذلك، لكي تتكرم حينها وتنظر في مطالب  

 . ت ممتلكاتهم هي باألساس رفد القتصاد االقليموجا تهم، ومنتوجا بالتمتع بممتلكاتهم ومنت

22 .04 .2016 
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 أين المشاركة في زيارة مسعود برزاني لبغداد؟ 

 

 

أكثر من ثالثة سنوات بسبب خالفات مع السيد نوري المالكي، دأم أيلول بزيارة إلى بغداد، بعد غياب  29قام االستاذ مسعود برزاني في 

بالزيارة مستصحبا معه وفدا كبيرا يمثل توجهات سياسية   األمور حول   إقليم كوردستان وبغداد. وقام  بين  السياسية وباألخص العالقة 

ممثلي عن االتحاد الوطني الكوردستاني واالتحاد اإلسالمي والحزب االشتراكي الكوردستاني والسيد فؤاد حسين رئيس    متعددة ومنها

 .ديوان رئاسة إقليم كوردستان

مجتمع إقليم كوردستان، مجتمع متعدد، ليس حزبيا وعشائريا ومناطقيا، فقط، بل قوميا ودينيا، ولخلق مجتمع متكافئ قادر  

تشارك في   جزء من القرار، إنها  لمعيقات والتحديات، يجب ان تشعر كل مكونات هذا المجتمع أو الشعب، إنهاعلى مواجهة ا

قرار تتخذه رئاسة   تلقف النتائج. ان أي  الجميعبناء المصير والمستقبل، وليس هناك من يحدد ما يجب وما ال يجب، وعلى  

 الشعب. وهنا اليس من الالزم اشعار الجميع انهم جزء من القرار؟  بمجموع كل أبناءأو رئاسة الوزراء، يتعلق اإلقليم 

الناتجة عن الشعور بالغبن أو عدم الثقة. ولكن ما يحز في النفس حقا، اإلشكاالت  لم تخلق السياسة كفن أو كعلم اال لكي تحل  

والمفصلية، يتم نسيان   انه في اللحظات األساسية  انه رغم كل ما يقال عن المشاركة واالخوة وان فالن أصل العراق، اال

 .المشاركة واالخوة ويتم تهميش أصل العراق أو أصل المنطقة

باألمس كان االستاذ مسعود برزاني رئيس إقليم كوردستان، في زيارة لبغداد، واصطحب معه وفدا، كاد ان يمثل كل االطياف 

ي لفتة ذكية، تجاه المقابل الذي يراد التفاوض معه. انه رسالة تقول ان جل  الكورد في إقليم كوردستان، وه  لألخوةالسياسية  

وأكثر    متفقة في الملفات التي ال تتعلق بالصراع السياسي في االقليم. ولكن لنا حق التساؤل الم تكن تلك الرسالة أقوى   األحزاب

 ، هذاالمزيد من التأكيد على الرسالة المار ذكرها؟ ليس  إلى الوفد؟ الم تكن تمنح    أزيديو  أشوري  تأثيرا، لو تم إضافة عضو  

من الخسائر  اإلقليم    يتحمله، مضمونها انتم حقا شركاء، ليس فيما  بالفعل، وتقرن القول  باإلقليمولكن االهم رسالة داخلية، خاصة  

 .تمثلونهم أو إلى شعبكموالويالت، ولكن االهم في القرار، في معرفة خلفيات ما يحدث، لكي تنقلوا الصورة إلى من 

الديمقراطي  الحزب  المفاوضات، سيكون متعلقا، بالخالفات بين  ال أحد يمكن ان ينكر ان ما يتمخض أو تمخض عن هذه 

س مسعود اصطحب حتى بعض معارضيه ضمن الوفد. والن  يالمتعددة. ودليلنا ان الرئ  بأجنحتهالكوردستاني وحزب الدعوة  

مع بغداد، فان كل النتائج سلبا وايجابا ونحن نتمنى ان اإلقليم  الوفد لم يذهب للتكلم باسم الكورد مع العرب، بل ليتحدث باسم  

 .حتى الثقافيةنتائجها االقتصادية أو السياسية أو أحيانا اإلقليم   فرد فيتكون كلها ايجابية للجميع، سيتحمل كل 

تجاوزا لكل ما يقال عن في الوفد، قصورا، ال بل    األشوريشعبنا الكلداني السرياني    من هنا نحن نرى ان عدم تمثيل أبناء

همال للمخاوف المستقبلية التي يعيشها شعبنا. ان إزالة أسباب عدم الثقة يتطلب وضع مخارج  إالشراكة. ال بل انه تهميش و

يعني ذلك حقا، فالمصلحة العليا أو مصلحة الجميع يجب   فان ادعاء أي طرف بانه يعمل للمصلحة العليا، قد السياسية مقبولة،  

ان يتشارك الجميع في تحديدها. وهنا نحن ال نحاول ان نشكك في النيات، قد تكون النيات طيبة وفي الغالب هي كذلك. ولكن  

مهمشة حقا من    أبدا على النيات، بل على الثقة. ولكي تكون كل االطراف المشككة أو التي تشعر بإنها  يبنالعمل السياسي لم  

القرار الخاص بمستقبلها وبموطنيها، كان المخرج الوحيد هو مشاركة ممثلين عنها في الحوارات السياسة المؤدية إلى وضع  

ات المصيرية. وهذا ما لم نجده في الوفد المشارك مع سيادة ضوامفالتطلعات وتحديد االوليات والرقابة على الممارسات وال

اإلقليم  فيها، ألنه جزء من    التي كان يجب ان يكون لشعبنا رأي  األموراالستاذ مسعود برزاني، والذي تحدث عن الكثير من  

 .وجزء من العراق ككل أيضا

 أيالف 03.10.2016
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في إقليم كوردستان العراق؟  لإلصالحالم يحن االوان    

قد تكون بعض االنتكاسات ضرورية، لكي نتعلم ونصحح أو حتى نبدأ بإعادة البناء. وباعتقادي ان الكثير من األمم استفادت  

 .من نكستها، لكي تعيد صياغة واقعها وتدعمه وتمنحه عوامل القوة التي تجعله يتطور ويأخذ حالة مستقبلية فعالة

الها المحافل  ان  في  ليس علما ونشيدا وتمثيال  فاالستقالل،  تستحقه،  أكثر مما  باعتقادي  االستقالل،  لكلمة  يتم منحها  التي  لة 

مشارك في    والمسكن. انه الشعور حقا بان اإلنسان    ،والتعليم  ،والصحة  ،واألمانالدولية. إن االستقالل الحقيقي هو الخبز  

الكثير من الدول، اسمها مستقلة، ولها علمها وسفاراتها وممثليها،  ويعل ي بدور ايجابي. المسار اإلنسان   م الجميع ان هناك 

 . من أجل إتمام مستلزمات أو أبهة االستقالل الكاذبة.له  ولكنها مرهونة لدول أخرى، ومشاركتها هي صدى لمن رهنت نفسها

إذا هذا الوله الكاذب باالستقالل، ليس الطريق الوحيد لتحقيق التمتع بالحقوق. بل يمكن ان يتم ذلك من خالل الدولة الواحدة،  

اعل والقادر على بناء محيط يعمه السالم وتتبادل ألفالعراق كمثال، ولكن ليس العراق الحالي، بل عراق كل مواطنيه، عراق 

احادية، بحجة   أو دينية  قومية  أليديولوجيةوليس العراق المرهون   لثقافية والتواصل اإلنساني.أطرافه المنافع االقتصادي وا

فالكثير من الدول عندما وجدت عدم قدرتها على مواجهة التحديات التي يفرضها العصر، عملت من أجل توحيد  األكثرية.

توحيد، تطلب التنازل عن صالحيات معينة لصالح هيئة  وهذا ال جهودها للدخول إلى العصر القادم بقوة وبقدرات أكبر وأكثر.

 ال وطنية اعلى، كما هو حال أوربا.

ومشاركتها في  اإلقليمية  الكثير من المحاذير    واختراقهاكوردستانيا، ورغم التقدير الذي حضت به تجربة إقليم كوردستان،  

الدولي لمحاربة االرهاب، كطرف فاعل ومؤثر، وما انجزته في مجال التنمية والبنية التحتية، اال ان كل ذلك يمكن   تحالفال

ولعل تجربة العراق وسوريا  .لإلقليمان يذهب في مهب الريح، جراء خطوات خاطئة وغير محسوبة تقترفها القيادة السياسية 

طوا خطوات معينة في مجال التنمية االقتصادية والبنية التحتية، قد تكون خير  والكثير من دول المنطقة، والتي تمكنت ان تخ

جراء حسابات   مثال لما يمكن لمثل هذه التجارب الناجحة ان تؤدي إلى خطوات غير محسوبة تغير االتجاه إلى التدمير الذاتي،

لقرار، هذه القاعدة المستندة إلى العلم والمعلومات في ا   الشعب ممن تساهم  وعدم القدرة على بناء قاعدة واسعة من أبناء خاطئة.

والبنية المؤسساتية. على المستوى الشعبي تدرك القيادة السياسية ان هناك تساؤل واسع عن مبرر ان تكون عوائل معينة هي  

راطي الكوردستاني  الديمق  فقط بل في الحزبين الكبيرين، أياإلقليم  التي تمسك بالقرار السياسي واألمني والعسكري؟ ليس في  

والتساؤل ليس موجها لقيادات بعينها، فالكل يدرك مكانة ودور كل من االستاذ مسعود البرزاني  .الكوردستانيواالتحاد الوطني  

والمرحوم جالل الطالباني. ولكن التساؤل المحق يرمي إلى صلب المسائل الحقيقية، وهي اين مشاركة الشعب إذا؟ وهل يخرج 

وان غلفتها بالشعارات  وضغط السلطة الصدامية ليدخل تحت سلطة أخرى توجهه لحساب مراميها الخاصة؟الشعب من سلطة  

األخرى  المكونات    وإذا كان هذا هو الشعور العام لدى الجماهير الكوردية، فسندرك حتما عمق الصدمة لدى أبناء القومية.

السياسي واألمني واإلعال القرار  في  أي دور  تم   مي.ممن همشوا من  بل  المكونات   التجاوزال  الكثير من حقوق هذه  على 

مهما كان الثمن وكان في الغالب هو   بحلفائهالالحتفاظ  اإلقليم  اإلنسانية في تحقيق العدالة، لرغبة االطراف المتصارعة في  

 .األشوريينتجاوز هؤالء الحلفاء بحق المكونات الغير الكوردية وباألخص التستر على  

، وحاولنا تسليط الضوء على ما كنا نراه خاطئا، وحاولنا غض النظر  باإلقليموالقضايا الخاصة    األمورلقد ناقشنا الكثير من  

، العتقادنا ان حالة الصراع مع أطراف مختلفة، تتطلب أحيانا السكوت لحين تحقيق حالة من االستقرار. اال  األمورعن بعض  

اإلقليم  ان عدم القدرة على بناء حالة وطنية في إقليم كوردستان، بمعنى اشعار الجميع ان  انه بات من الضروري اإلدراك  

وستتولد هذه الحالة، من خالل إعادة النظر في   ه وهو ليس ملكا لمجموعة أو لحزب أو لقومية معينة.ومستقبله هو لكل أبناء

فأن النتيجة ستكون مأساوية   .الفعلفعالة وحرة وقادرة على    وان تكون هذه المشاركة التعامل والمشاركة في القرار.  إسلوب

 أكثر مما هو االن، وهذا ما ال نتمناه لوطننا.

يالء قضية الخالف بين بهدينان وسوران أهمية أكبر من خالل منح كل طرف ما اباعتقادي انه بات من الضروري ان يتم  

وهذا األمر يتطلب مؤسسات حرة ممولة من الحكومة ولها   .يعزز ايمانه بانه يقوم بدور وليس مستلب لصالح طرف أخر

قوانين وطنية وليس إقليمية. بمعنى ليس شرطا فرض شروط لصهر الطرفين. بل يمكن لمنح المجال للطرفين للتطور ضمن  

دة النظر بشكل وان تطلب األمر إعا وخصوصا ان تأثيرات الحالة تنتقل من الجانب الثقافي إلى السياسي.  نيةاالحالة الكوردست

وهيكليته. كما انه بات من الضروري مشاركة المواطنين ذوي الكفاءة بتحمل مسؤولياتهم الوطنية. في اتخاذ القرار اإلقليم  

إعادة االعتبار  عشائر معينة.  قيادات أو أبناء  بأبناءوتنفيذه. فالمسؤولية الوطنية ليس من شيم أو حق أطراف محددة تنحصر  

للمواطنة وجعل القانون حقا فوق الجميع ومسنود بقوة تتمكن من تنفيذ ما تقرره المحاكم المستقلة والتي ال تخضع اال للقانون 

 وتفسيراته. 

ه، وكفى من تحويله إلى وسيلة لتحقيق أهداف أيديولوجيات معينة. أي ان على العراقيين  إذا كنا ننادي بان العراق هو لكل أبناء

من خالل تبيان دور كل المكونات. فانه   تأتين دعم القضايا التي ال يتفق عليها العراقيين كأهداف وطنية، والتي  ان يكفوا ع
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ه. وإذا كان من حق الكورد التعاطف مع أخوتهم  من الضروري االن ان يدرك الكورد أيضا ان إقليم كوردستان هو لكل أبناء

ودعم حركات    ،المجاورة  بالبلدانالضرر  تريد    ألطرافقاعدة خلفية  إلى  اإلقليم  يل  األخرى. فانه ليس من حقهم تحوفي البلدان  

أو أحداث تغييرات في بنية هذه الدول. فإقليم كوردستان يجب ان يبني سياسته على أمرين، انه جزء من العراق، والعراق  

األخرى بما فيها البلدان العربية. وان فيه مكونات لها تطلعاتها الخاصة وحينها سيصبح ملزم بعدم التدخل في شؤون البلدان  

الكورد أو العرب. قد ال يكون لديها امكانياتهم، اال إن تصرفات العرب أو الكورد ممن يتناسون ان   من حقها ان تحذو حذو

 ه، تمنح لهذه المكونات شرعية ما يتطلعون اليه.البلد لكل أبناء

لبلد. فانه  الدولة وحق مشاركة المكونات في تحديد وتجسيد سياسية ا  على علمانية  أكدوإذا كان االستاذ مسعود البرزاني قد  

بالتأكيد مطالبة بتحقيق ذلك وبخطوات أكثر في االقليم. ألنهم يشعرون بمعاناة من يتم    الكوردستانية  وحزبه وكل األحزاب

على قيد   ألنكربك    ثقافة اشكروالقيادات ان تمحي ما تنشره    ولذا فيجب على هذه األحزاب   تجاهله في تحديد تصور وطنه.

والتوجيهات والقوة. أي ان المقادير   األمورالحياة. وكأن كل ما يتمتع به أبن المكونات وبضمنها الحياة هي منة ممن بيده مقادير  

المكون   المسؤولين أو أبناء  والتوجيهات والقوة ليست ملك للوطن وللمواطن، بل لمن يتصرف بها، وهنا هم في الغالب أبناء

 االكبر. 

أيلق انية،  المبنية على مصالح  القوة  تراكم عوامل  ان  ثبت  بالتغاضي عن   د  أو  باألموال  شراء اصوات وبنادق وسواعد، 

العدالة وحق   الوطن هو  ان ما يصنع  بل  لن تصنع وطنا،  المقربين،  باالعتماد على  أو  تجاوزات بعضهم بحق االضعف، 

تسن المشاركة. قوة  إلى  بحاجة  فالعدالة  ذلك،  هذه  ولتحقيق  تجسد  ان  يمكن  مؤسسات  إلى  بحاجة  والمشاركة  دها، 

 واليات ديمقراطية تحقق المشاركة. المشاركة.

 21.10.2017أيالف
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الكوردية بين الندية والتبعية األشوريةالعالقات   

 

  

األرمنية  المساحة المحصورة بين منطقة سالمس في غرب إيران وكوباني وعفرين في غرب سوريا والحدود  امتدادعلى 

طويل من التاريخ والكوردي على مدى  األشوريالتركية شماال إلى مناطق سهل نينوى، يعيش شعبينا الكلداني السرياني 

العصابات الكوردية في مناطق من  شكاوىميالدي، هناك معا. ففي بعض كتابات الرهبان من القرن الخامس والسادس ال

تاريخي قوي لضالة دورهم ومكانتهم في الجبلية في محافظة أربيل ودهوك الحالية. ولكن الظاهر إن الكورد لم يكن لهم ذكر 

 .الحضارية حينذاك، وألنهم لم يشكلوا مجموعات قوية متماسكة

والتي األولى  تمر العالقة بين شعبينا باعتقادي بمرحلتين أساسيتين مختلفتي السمات واالهداف والتطلعات. ففي المرحلة 

بالعثمانيين يمكننا أن نقسمها إلى مرحلتين، مرحلة غير معروف بدايتها، ولكن على االغلب كان هناك استقواء كوردي 

في تصديهم للدولة  هم من قبل السالطين جراء خدمات الكورد لهم وخصوصا السنة، وانتشارا على مساحة واسعة منحت ل

الشبه المستقلة في شعبنا  الصفوية الشيعية. ومرحلة تحكمت بها العالقات العشائرية، كان هناك نوع من الندية بين القوى 

وموقع عشائر شعبنا ودورهم  ة ونخص بها العشائر السبعة في حكارى والعشائر الكوردية. وكان هناك تقدير واسع لمكان

  ،وللمصادفة انهم من ثالث أديانوقوتهم، حتى راج مثل يقال بالكوردي إن الرجال ثالثة التياري والشنكاري والزيباري. 

كان االزيدي مسيحي، والزيباري هو كوردي مسلم والشنكاري على االغلب  أشوري فالتياري هو   

كان والندية قائما، الن القانون العشائري كان يتحكم بكل االطراف بشكل متساوي. وان  نعم في هذه المرحلة كان التوازن 

حكاري، من األخر يرد. ولم يتنازل أي طرف من شعبنا وأخص بالذكر العشائر السبعة في هناك اعتداء من طرف، كان 

العشائر الكوردية )رحتي(،  لطات االغوات أو شعبنا ممن كان يعيش تحت س أخذ ما اعتقدوه انه حقهم، ال بل إن بعض أبناء

.السبعة والتي كانت تقوم بحمايتهبالثأر أو القتل جراء اعتداء عليه، كان يلجأ إلى العشائر   لألخذحينما كان يضطر   

  األفكارلم تعد تحقق أهداف والتطلعات، جراء  لكن مرحلة العشائرية مرت، بحكم التاريخ وبحكم التطورات وبحكم إنها

من أوربا. مثل االستقالل واالنتماء القومي. فالمنطقة كانت غارقة في مستنقع من الجهل والتخلف وكانت  لجديدة الواردة  

 .التقسيمات على أساس الدين ال تزال سارية 

وحتى   العثمانيةة السلطنة  وتأثرت بها المنطقة وشعوبها بسبب طول مدة اتباع هذا النوع من التقسيم الديني )الطائفي(.  فرعي

رعايا أو يمكن القول  االخرين الصفوية، كانوا يقسمون إلى مسلمين وغير مسلمين، مسلمون الرعايا من الدرجة االولى، 

كان مانح الذمة غائبا، وهو في  أهل الذمة وخاصة المسيحيين واليهود. وكلمة الذمة تعني انهم ذمة من هللا بيد المسلمين. وإذا 

ولكن هذا النظام وبرغم من قدمه،  ، فالمتصرف بالذمة يأخذ راحته في نوعية التصرف.  التجاوزغالب كذلك لمن يريد ال

أهل الذمة في االنتاج والصناعة ورفد  ي، اال انه حمى الكثيرين، ألنه كان ال يزال يعتمد على إنسان  وتخلفه وكونه غير 

من أوربا، وشيوعها في المنطقة، تأثر بها  القومية  األفكاررغباتهم. ولكن مع قدوم  إلشباعبما يمكنهم من سلبه  غلبية السكانا

لكي يؤطر عملهم، كما   األشورياختاروا االسم ، ممن األشوريشعبنا الكلداني السرياني  األرمن والترك والكورد وأبناء

لتأطير عملهم القومي، علما انه أيضا ال تسمية الكورد لتأطير، واختار العرب هذه التسمية اختار الكورد تسمية الكورد لهذا ا 

 .وال تسمية العرب كانت رائجة

قائمة على فكرة نوعية الدولة بعينها، فالسلطنة السابقة والتي كانت شبه دولة، كانت  ثرأالقومية الوافد،   األفكارإن انتشار 

يعتمد اللغة ووسع القومية فدعت إلى قيام دولة على أساس قومي،  األفكارسيم الديني والطائفي، أما وبشكل واضح على التق

كشكل  التخلي عن اإلسالماالتراك المفهوم ليضم أطراف أخرى سموهم أتراك الجبال وهم الكورد الحاليين. ولكن من دون  

لكي يكون هناك   لإلنتاجدفع الشعب دولة وأساس قيامها تطلب من أشكال توحيد ومزج الشعوب. ومن هنا فتغيير مفهوم ال

ممكن أن يخونوا  ان اعتماد هذه الدولة على غير ابناءها، الشعب من القومية السائدة. باعتبار  أمن غذائي يعتمد على أبناء

تنادي بما يتعارض وما  ي كانت ألنهم أساسا لم يحسبوا من ضمن االتراك، ال بل امتالكهم لحركاتهم القومية الخاصة والت

إن دفع الناس للعمل واالنتاج،  تطلبه الحركة القومية التركية كان أمرأ يثير شكوك الترك بهم بدل تفهم أحقية هذه المطالب. 

بالدين  القومية األفكار متزاجاومحلهم. حل االتراك وأتراك الجبال  يوتحقيق األمن الغذائي دفع للتخلص من أهل الذمة، لكي 

شعبنا الكلداني   المذابح المتتالية على أبناءكل من ال يماثل السائد، وكانت نتيجتها  اي  ،خريناالأكد رغبة التخلص من  

.  وتأثيره، سواء بالقتل أو بتحول الناس إلى اإلسالمواالزديين، هذه المذابح التي قلصت من وجود شعبنا  األشوريالسرياني 

.تقة األقوىواالنصهار في بو  

 متالك القوة الديموغرافياوالكوردية، أصبحتا غير متكافئتان من حيث ا األشوريةوبالرغم من إن الحركتان القوميتان 

كانتا نديتان، ويمكن مالحظة األولى ، اال انهما وحتى بعد الحرب العالمية األشوريينالمذابح المقترفة ضد  والتأثير، بعد كل 

من دعوة أو تجديد لدعوة إقامة دولة اثورية كوردية، من حركات قومية كوردية انطلقت من مناطق السوران ذلك 

https://ankawa.com/forum/index.php/topic,937258.msg7656218.html#msg7656218
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مثل المرحوم يوسف   األشوريينممثل حركة خوبيون الكوردية، وبعض القوميين  باألخص توفيق بك وهبي والسليمانية

 مالك

، ترديد ادعاءات غير سليمة وال تخدم الحركة التفاخرومن باب  األشوريةيحاول بعض المحسوبين على الحركة القومية 

يؤلفون كانوا األشورييننشر مؤخرا، يقول بان بنظري، عن تواجد شعبنا، وتضخيمه، فأحدهم وفي منشور  األشوريةالقومية 

سليم أصال، فكل ما ، وهذا خطاء فاضح وغير سليم ولن يقود إلى القيام بعمل 1969بالمائة من سكان دهوك عام  65حوالي 

نتيجة سليمة هو مبني على االكاذيب لن يحقق باعتقادي أي  

العمل  ه، ولكن نتائج ياس الحقوق القومية لشعب ما على مقياس عدد أبناءصحيح انه من الناحية المبدئية، ال يمكن أبدأ ق

أم   شئنا بذلك ية وانتشارهم الجغرافي، ومدى تأثيرهم، يتأثرالفكروقدراتهم المادية و السياسي تتأثر بالعدد، فمنتسبي األحزاب

منطلقين من العشائر بالعمل من أجل تحقيق بعض الحقوق القومية،  ومن خالل أبناء األشوريينأبينا. في تطور ما، قام 

تعاون مع بقية  تجارب التي مروا بها في السنوات الخمسين الماضية، أبان طرح مسالة منح االستقالل للعراق، خارج أي

واغلبها كان متحققا لبعض اه مثل الكورد واالزديين. ورغم إن المطالب كانت متواضعة المكونات التي سارت بنفس االتج 

في النظرة إلى   الطورانية، وتأثير اإلسالمالشوفيني العروبي المتأثر بالطروحات  الفكرالعشائر الكوردية والعربية، اال إن 

. وكان من األشوريينالكيالني للدفع لالقتناص من   الشعوب غير المسلمة، قد دفع القيادات السياسية وخصوصا رشيد عالي

إلى سوريا وإسقاط الجنسية العراقية عن  األشورييناألخرى من من القتلى ونزوح االالف  باآلالفنتيجتها خسائر تقدر 

ن، استمر تأثيره إلى االن وظهر  القومي إلى قسمي الفكرب المتأثرين األشوريينالعائلة البطريركية لكنيسة المشرق. وانقسام 

حسب ادعاءات البعض، األشوريةفي االنقسام االخير في الحركة الديمقراطية  . 

لالستقواء، ، من حركة واعدة، يمكن لألخرين التعاون معها، األشوريةولكن الخسارة االكبر، كانت تحول الحركة القومية 

الضعف، اال إن  تحولها إلى حركة قومية ضعيفة. ولكن رغم  ومساندة، أيإلى حركة قومية صامتة، بحاجة إلى دعم 

سياسية وان كانت   لم ييأسوا فظهروا بأشكال وأنواع أخرى من العمل القومي، وبدأت تظهر أحزاب األشوريينالقوميين 

اعتبرت خائنة أشوريةقصيرة العمر. وحمل بعضها شعارات انتقامية، حتى من أطراف   . 

بعض  ن الخسارة كانت كبيرة واستمرار تقديمها كان مؤثرا حقا على قدرة الشعب على المقاومة، وإذا نظرنا إلى إن أبناءإ

والصمت. وان بالسكوت  ماالطراف المذهبية تم تشجيعهم على االبتعاد كليا عن كل ما يتعلق بالمطلب السياسي، وإقناعه

إلى مطالب سميت مطالب  روا نحو أفكار أكثر راديكالية وبعيدة عن المطلب القومي هذه المذاهب قد عب كان بعض من أبناء

وفهد مرورا بتوما    األشوريوطنية، حيث شاركوا في الحركة الشيوعية والحزب الشيوعي العراقي مثل بيتر فاسيلي 

 توماس والعشرات ممن انتموا إلى هذا الحزب. 

وبما  أكيد مخيرين في الغالب في قراراتهم ونوعية توجهم، فهم كانوا بشر يتأثرون بما حولهم بالت األشوريينلم يكن القوميين 

، واحد األشوريينيسمعون ويقرأون. فالحركة القومية، لم تكن خيارا، بل في الغالب فرضا، نتيجة االنقسام المذهبي بين 

سنة. 1300االنقسامات يعود إلى أكثر من   

 .المسيحيةشعبنا من مختلف الطوائف. كان خيار العمل تحت الراية  من أبناء تألفت، األشوريةركة القومية عند بدايات الح 

ي هذا  ف ،متعاديةالمسيحية ديانة باإلضافة الى انها في شعبنا منقسمة الى كنائس متعارضة وحتى ف سليم،خيارا غير  حينها

وضفت هزائمهما الكثيرة في أوربا   ستستعر أكثر وأكثر. إن السلطنة العثمانية ان لمذابح الدينية كان يمكن لالوضع 

لسلطتها، في تعميم للفكرة اإلسالمية التي اضعة  وتراجعها، من أجل التخلص من المسيحيين في االناضول والمناطق الخ

في االناضول وفي بقية المناطق أمر ممكن ال بل تقول إن المسيحيين أخوه، فإذا كانوا في أوربا ينتصرون فان االنتقام منهم 

لكن تهييج  تحت الراية القومية لكل شعب. واجب. علما إن االنتصارات االوربية لم تحدث تحت الراية المسيحية، بل 

سهال، وهذا ما حدث في الكثير من األحداث. سواء كان أمرأ  الفتاويالديني وخصوصا لو توفرت  مخالفالشعوب ضد ال

التواجد المسيحي في المنطقة.التي سجلت أو التي لم تدون، ولكن يمكن استشفافها من ضمور   

اال في الناس، فصارت كل ملة تعتبر نفسها مستقلة في كل شيء  لقد عمل التقسيم العثماني للناس حسب الملل، تأثيره في 

تقسيم شعبنا، ذي خضوعها للسلطان العثماني. الذي كان يوافق في الغالب على من سيكون رئيسا للملة. وهكذا تم تكريس 

الدينين هذا التقسيم اللغة والتاريخ واألرض الواحدة، إلى أقسام وملل اعترفت بها السلطنة العثمانية. وتوارث الزعماء 

وأحيانا الدنيويةوارتضوه ودعموه وحاربوا كل توجه قومي موحد ألنه كان باعتقادهم سيقوض سلطاتهم الدينية  . 

الكوردستاني، ، بقياد مصفى البرزاني والحزب الديمقراطي 1961أيلول عام  11في االعالن عن الحركة الكوردية في 

تسمية وطنية، ستعمال صيغة كوردستان في تسميتها، تم ترسيخ هذه التسمية باعتبارها الكوردية إلى ا وتوجه األحزاب

هذه الحركة، وأول  شعبنا كعناصر فاعلة في  تشمل كل قاطني ما صار يعرف في أدبيات الكورد بكوردستان. تواجد أبناء

كوردية عشائرية، معادية لهذا، قامت عناصر . ونتيجة األشوريةمن قرية دوري  شليمون  شهيد قدمته كان المرحوم اثنيئيل

  الكثير من قرى أبناءمن الحكومة العراقية، بحرق وتدمير  واضح بدعمضدها الحرب بإعالن لقيادات الحركة الكوردية، 
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والبصرة وكركوك. لم  هم وااللتجاء إلى المدن الكبرى مثل بغداد ودهوك والموصل اشعبنا، واضطر الكثيرين لترك قر

غير تأسيس مجلس تشريعي بال  من دعمنا للحركة الكوردية والحقيقة إن الجميع لم يحقق أي اشيء،  ةأي نتيجقق كشعب نح

شعبنا للمدن، كان مؤثرا   الذاتي. إن التجاء أبناءصالحيات فعلية كان فيه بعض ممثلي شعبنا ومجلس تنفيذي لمنطقة الحكم  

، اال ان الحال  بمتطلبات االسرلم يكن يفي  وان العمل والذيف الخالصة لشعبنا. اما في المدن بحيث أبعدهم عن القرىسلبيا 

شعبنا ورغم كون بعض سنوات السبعينيات سنوات سالم، لم تدفعهم   فغالبية أبناء . من التعرض للسلب والقتل أفضلكانت 

جة االنفتاح أكثر ومعرفة االخبار عن الهجرة والخوف من  إلى القرى. ال بل شجعت للخروج من العراق نتيللعودة  األمور

 .1967الستة عام  سلمة التي بدأت واضحة في الخطابات التي بدأت بعد حرب االيامواألالتعريب 

والحركات   األفكارشعبنا وخصوصا الشباب ممن اطلع على   أبناء تولكن من ناحية أخرى ان الهجرة إلى المدن، دفع

منظور أخر، وهو  والحركات القومية الجديدة. من  ية والثورية العالمية، للتأثر بها. ومن هنا بداء ظهور األحزاب القوم

بشكل تبشيري ونشط،  والحركات  المشاركة الوطنية واقتطاع حقوق شعبنا في إطار العراق. وبعد أن بدأت هذه األحزاب

نظام  إلسقاطوالمشاركة فيه، ية في المشاركة في القرار الوطني. وكانت فكرة الكفاح المسلح الفعلتحول األمر إلى الرغبة  

كان يقودها السيد كوركيس   أشوريةة، لدى أطراف  الفكرالحكم وتحقيق الطموحات القومية. وظهرت البوادر االولية لهذه 

استمالة أطراف أخرى من خالل أنصاره.  ل الحزب  خوشابا ودنخا كيجو القريبان من الحزب الشيوعي العراقي. كما حاو

استقر األمر على أنصار السيد كوركيس  ، لبلورة العمل، ولكن  األشوريوهكذا تالقت أطراف ومنها الحزب الوطني 

مع حضور ضعيف في بغداد نيةاجامعة السليمخوشابا وبقايا حزب االخاء االثوري الذي تأسس في كركوك ونشط في  . 

، معلنة للكفاح المسلح، وهي حزب بيت نهرين الديمقراطي، الذي  يةأشور  في بداية الثمانينات ظهرت ثالث تجمعات وهكذا 

منشقين مع   تحالف، الذي األشوريوالتجمع الديمقراطي  األشوريةوالحركة الديمقراطية   1984انسحب إلى سوريا في عام 

فمن ناحية الكفاح . كان وضع أحزابنا في المنطقة ضعيفا مشاركة وعددا،  األشوريمن الحركة وأسسوا االتحاد الديمقراطي 

تنظيم   العدد لم يزد أي. ومن ناحية األشوريالمسلح، لم يمارسه أي طرف، باستثناء مشاركات بسيطة للتجمع الديمقراطي 

االطراف منسوخة فكرا من طروحات . وفي الغالب كانت طروحات بعض دحاالت التواجي أكثر  منهم عن ثالثين عضوا ف

قومية أو مطالب قومية واضحة.   أي طروحاتالحزب الشيوعي العراقي مع عبارات قومية. وحسب علمنا لم يتم طرح 

في   األشورييني طالب بضرورة مشاركة ، التاألشوريباستثناء افتتاحية لجريدة خيروتا التي أصدرها التجمع الديمقراطي 

 .القرار الوطني، تشريعا وتنفيذا

ألي منبعه، الحقيقي هو الواقع الديموغرافي القاتل. صحيح انه في السياسية ال استقاللية كاملة  األشوريأن تبعية القرار 

مطالب قومية الواليات المتحدة األمريكية، اال إن التبعية، تظهر في عدم طرح  قوى في عالم اليوم أي ألعظمطرف، وال 

بها، ليتم الحقا التغني  واضحة، تحشد خلفها االنصار، بل كانت المطالب في الغالب عائمة وتنتظر من القوى القوية التكرم 

 التعليم السرياني واالعترافمنة وتحقيق بها واعتبارها إنجازا. ولعل مشاركة بعض االطراف في أول حكومة للمنطقة األ

وخصوصا من أعضاء وأنصار  ببعض العطل التي اعتبرت إنجازا، لم تكن اال من قبل االوساط المسيرة للواقع اليومي، 

 أيالوحيدة، حينها لم نر  األشوريةللقوى السياسي  لإلعالم والنشاطالحزب الديمقراطي الكوردستاني. فمن خالل متابعتنا 

فتأطير العمل كان نتيجة جهود فردية ومن ثم دعم  توجه لطرح مطالب قومية حقيقة وال حتى حق التعليم والتعلم بلغة األم. 

وشكلت وفدا مفاوضا التقى المسؤولين التنفيذين في  اختمرت، األشوريقوى قومية وخصوصا من أنصار الحزب الوطني 

وزارة التربية والتعليم، الخاص بحق المكونات من تعلم والتعليم  ون في قانون  حكومة المنطقة األمنة لتحقق ما كان مد

المنطقة األمنة دون أي منة من أحد بلغاتها، وهذا الحق تمتع به التركمان والعرب في   

ولمعالجة من كل ما مر بنا يمكن أن ندرك إن عامل الديموغرافيا عامل مؤثر كثيرا في القرار السياسي ألي طرف، وعليه،  

مع االسف من الخلل في هذا المجال علينا أن نبحث عما يدعم وجودنا في موقع القرار. وليس تشتيت الموجود. ولكن 

في  اهمية لدورنا، ال تعير أي األشوري، نرى بان القوى السياسية لشعبنا الكلداني السرياني األمورمحاولة استشفاف 

دائرة الشكوى، وستبقي في  األمور، وان  ةالي معالجرفعت راية االستسالم، وان ال مجال  القرار، ال بل يمكننا القول إنها

 وقيل الشكوى لغير هللا مذلة

09/05/2019 
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 سمكو وأحزابنا ونحن 

 

واستولوا وفرضوا دينهم على بال شك، إن سمكو وبدرخان بك ومحمد كور وغيرهم مجرمون، وهم مجرمون ألنهم قتلوا ودمروا وسبوا  

غاية أن كان من وراء القتل والسبي وفرض المعتقد غاية. لقد كانت دوافع بدرخان ومحمد    بالقوة، لقد فعلوا كل ما فعلوه دون أي  خريناال

شعبنا، والن شعبنا أساسا لم يقف في    فعلوا ما فعلوه، واستعانوا بماللي السوء لتبرير قتلهم ألبناء  ولغرض فرض اإلسالم   ،كور دينية

 .طريقهم وطريق أهدافهم السياسية أن كان لهم مثل ذلك

كان على ان أواجه اللجنة الخاصة بمنح اللجوء في المانيا، وكان مترجمي شخصا كوردي من سوريا، وقد    1990أتذكر انه في عام  

وليس باسم القضية    كور وسمكو، قال لي انهم فعلوا ما فعلوه باسم اإلسالم  تناقشنا حول العالقة بين شعبينا وذكرته بما فعل بدرخان ومحمد

تريد الضمانات والحقوق. وخالل السنوات التالية    القومية الكوردية، انه تبرير، ولكنه تبرير العاجز والضحية ال تفيدها التبريرات، إنها

 .مجرمين، ألنهم يدركون مدى االلم الذي سببه ذلك وال يزال لناالتقيت بأخوة من الكورد استنكروا واعتذروا عما فعله هؤالء ال

شعبنا يتهم الكورد،  ة اإلجرامية الشنعاء، تعال صراخ بين أبناءالفعل في غمرة ما حدث بعد فعلة محافظة أربيل أو الجهة التي قامت بهذه 

أكثر من أن يحل االشكاالت، ال يعبر اال عن الضحالة    اءالعد  بال استثناء، وطبعا هذا الصراخ الغير المسؤول والغير المنضبط والذي يجلب

ية لقائله وعدم شعوره بالمسؤولية. إننا هنا نريد حل إشكاليات ونصل إلى حالة يمكن أن يتم طرح أي اشيء على طاولة المحادثات  الفكر

بل طال االتهام    ،المتهمين دون أن يتم جرح المقابل. ولكن كيف والتمترس القومي هو ملجأنا االخير؟ الحقيقة إن الكورد لم يكونوا هم  

افدح االذى، وخصوصا في مشاعره    األشوري التي تلحق بشعبنا الكلداني السرياني    األمور سكتت ولم تثر مثل هذه    حتى أحزابنا التي

حينما يجد أن من قتله ومن سبى بنات شعبه وفرض عليهم اعتناق دين بالقوة، يتم وبكل بساطة االحتفاء به من خالل تسمية الشوارع  

 !كة القومية الكورديةباسمه أو تدريسه كقائد تاريخي للحر 

وأرجو   بسيط ومعبر  بناء شعبي وهو  أبناء  أالسؤالي ال  كم من  وتعظيمها،  الذات  خانة حب  في  بهذا    يحسب  مقالنا  اطلع على  شعبنا 

الخصوص في صوت كوردستان، واالهم كم منهم علق تأييدا أو رفضا أو تصحيحا على المقالة وفي الموقع المنشور؟ لكي يدرك االخوة  

منه ولسنا في فورة غضب تزول كما زالت غيرها. إذا السؤال اليس ما حدث يخصنا كلنا، ويجب   ومتألمينكورد إننا حقا، مهتمين لألمر  ال

وال بيت    ،الوطنيلذكره. هنا ال حزبيات ال حركة، وال    يتألمأن نتكاتف ألجله كلنا، هنا ال يوجد خالف سياسي، بل حدث واقع وكل شعبنا  

يجب أن تكون وقفة ألجل عدم تكرار ذلك، ولكن   وال، إنها  ،وال  ،وال المجلس القومي  ،وال المنبر الكلداني  ،وال المجلس الشعبي  ،نهرين

ليس بالصراخ وبالسب والتشهير ونكأ الجروح. يجب أن نكون أذكياء في أثارة ما نريد أثارته، لكي نتمتع بالمزيد من الحقوق، من حقنا  

من حقنا أن تكون لنا    مقاالتي  إحدىواة التامة مع الكورد، ولكن المسالة ليست تلك، بل كيف نطالب بذلك. كان عنوان  المطالبة بالمسا

دولة، وهذا حق مشروع من خالل االقرار بحق الشعوب في تقرير مصيرها، ولكن هل نحن مستعدين له؟ تنظيميا وفكريا واقتصاديا 

شعبنا حينما تتوفر لديهم    المغلقة ولن يخرجه اال أبناء  يقينا ال، ولذا فان حقنا سيبقي في االدراج ؟  األموروعالقات سياسية وغيرها من  

 .المدعومة بمقومات النجاحاإلرادة 

األخر ومعاناته وان كان اللوم  ال يزال االخوة الكورد يسبقوننا في مضمار السياسة، ولكن ليس ذلك فقط، بل في مضمار القدرة على تفهم  

إنسانيا منا، ال ليس هذا المراد، الن الناس كلها سواسية ولها نفس الحقوق ونفس القيمة،    قع عليهم. إن إقرارنا بهذا ال يعني انهم االفضل  ي 

ولكنهم تمكنوا ان يستغلوا ظروفا لتحقيق بعض ما يصبون اليه، ولديهم نخبة كبيرة منفتحة وقابلة وراغبة لولوج العصر بكل مفاهيمه، 

والمخاوف وخصوصا الخوف من العودة إلى   باألخطاء نعم التجربة الكوردية مليئة    كانت قيود المجتمع المحافظ تخنقهم أيضا.  أيوان  

. لكيال يقعوا في المحظور. لو تقاتل  األمورالداخلي. ولكن هم يعملون ويجب أن نشجعهم لكي يعملوا إلى تصحيح  قتتالنقطة الصفر واال 

 سمح هللا، فان الخاسر سيكون نحن، ولكن لو تقاتل العرب فيما بينهم أو الكورد فيما بينهم فأننا أيضا سنخسر، المعادلة اليوم  شعبنا ال  أبناء

، هي هكذا وال يمكننا أن نعبر عليها ونتناساها هكذا وبكل بساطة. إن رهاننا يجب إن يكون لدعم عملية البناء الجارية في إقليم كوردستان

شعبنا لالستقرار والبناء وترسيخ الوجود في أرضهم التاريخية، وتاريخية    دينا رهانات أخرى في أحسن االحوال. وتشجيع أبناءألنه ليس ل

أرضهم ال يمكن أن يسلبها منهم أحد اال هم، حينما يتركوها بأمل عودة أجيال قادمة بعد مائة أو خمسون سنة. ومن هنا فان دعم دعوة 

يافطة كانت؟    ساكو للعودة يجب أن تؤخذ بجدية، وليس باالستهزاء، واال ما معنى أن ندعو للعمل القومي تحت أي   غبطة مار لويس االول

دعم الدعوة من خالل منح اقتراحات قابلة للتحقيق وليس فرض مطالب تعجيزية مثل بناء فلل وفرص عمل تدر أموال كثيرة وحريات  

كنا قوميين ونعمل ألجل مستقبل    إنكثيرة لدعم تجربة الرائدة التي قادها االستاذ سركيس اغاجان، وقلنا    تامة. ولذا ركزنا في مقاالت

  شعبنا وترسيخ وجوده، علينا أن نمال البيوت التي تبنى ونعمر القرى ونزيد الروابط بينها، لكي تظهر قوة شعبنا وقدرته ومكانته للجميع،

 .ي موقع عنكاوا كومويمكنكم العودة اليها فهي ال زالت ف 

  الشامي عندما تعاملنا بمن وليس ماذا، خسرنا الكثير الكثير، وهذه الصرخة ليست وليدة اليوم. بل أيضا ذكرناها مرارا وتكرارا، والمثل  

 .المعروف نأكل العنب واال نقتل الناطور أمامنا، ال بل إننا أكثر الشعوب ضربا لألمثال واقلها عمال بها

فرصة قد نستفيد منها في المطالبة بتشكيل لجنة ذات    األخر بأشنع التهم. إنهاعلينا عمله غير اللعن ونكأ الجراح واتهام  إذا ماذا أيضا  

شعبنا واالزيدية والتركمان، تتشكل بقرار من البرلمان تعمل كلجنة   صالحية واسعة تضم مكونات إقليم كوردستان من الكورد وأبناء
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ال فوق  تكون  برلمانية، أعضاءها استشارية  اغلبيه  بقرار من  اال  أو فصلهم  إزاحتهم  يمكن  ثابتون في مناصبهم وال  مسالة وأعضاءها 

ة والجماعية.  الفردي يكونون من ذوي الماضي الناصع ويمتلكون خبرات في الشؤون العامة ويعرف عنهم االلتزام بالمساواة والحريات  

المكونات الغير    كل ما يعيق أبناء  إلزالة.  األمور ت الوظيفية لوضع ضوابط وطنية موحدة لكل  غايتها مراجعة الدستور والقوانين والتعليما

الكوردية من التمتع بحقوقهم كمواطنين متساويين وتكون من مهامها االشراف على المناهج الدراسية بكافة اللغات وتنقيتها من كل ما 

بقيم العدالة وإزالة التمايز وتطوير حقوق المرأة وجعل    لألخذد تطويرها لحث المجتمع  األخرى. وليس من المستبعيهين الشعوب واالديان  

 .في حل كل المشاكل وليس العرف العشائري الفيصلالقانون هو 

الديانات أبناء  ال يخفى على الجميع الدور السلبي الذي يلعبه بعض رجال الدين وخصوصا اإلسالمي من خالل خطبهم النارية والتي تكفر  

، وترفع الوازع اإلنساني لدى السامع من قتل الكافر وهدر دمه، وما يمثله مثل هذا الخطاب من رعب وخوف دائمي ال بناء  االخرى 

ا  شعبنا واالخوة االزيدية. والن السلطة في الكثير من االحيان ال تتعامل مع مثل هذه الخطابات التي تجعل المجتمع يعيش قلقا دائمي وخوف

يؤدي اليها، وذلك الن السلطة تقيس بميزان إطالة استمراريتها في الحكم، ولذا تغض النظر عما يحدث باعتبار    جسامطنا من أحداث  مب 

غير مؤثرة على وجودها، فان تواجد مثل هذه اللجان أمر بات ضروريا لكي يتم وضع حد لعمل زرع الكره    واالحتمال أ مخاطره بعيدة  

 .مجتمع على أساس دينيال والحقد بين أبناء

وتحولها إلى خطوات في طريق النجاح، فهل نستفيد نحن مما يحيق بنا من الماسي   ماسيهاالشعوب الحية هي تلك التي تستفيد حتى من  

والمشاكل ونحولها إلى خطوات في طريق نجاح شعبنا في إثبات حضوره في الساحة الوطنية والعالمية؟ انه منوط بنا االجابة عليه اليس  

 كذلك؟

16.10.2013 
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 زيدية في إقليم كوردستان إ أشوريةقوات 

 

 

إلقليم كوردستان، قوات شرعية هي قوات البشمركة، ويلحق بها حرس الحدود واالجهزة األمنية، ومنذ البداية وخالل مرحلة  

التنافس بين الحزب الديموقراطي الكوردستاني واالتحاد الوطني الكوردستاني، كان قوات البشمركة منقسمة حينذاك بحسب  

رغم   .قليمالدخول من خاللها والتأثير على السياسية اليومية لإل  ألطرافم قائمة ويمكن  تبعيتها الحزبية، وال زالت أثار االنقسا

االقليم. ومشاركة   قيام  قبل  والدينية،  والقومية  السياسية  القوى  كانت من مختلف  البشمركة  كانت  ان  واالزيدية  األشوريون 

إلى المشاركة مع   فباإلضافةأما فيما بعد الثمانينات  .  واضحة في هذه القوات، وخصوصا في فترة الستينات من القرن الماضي

األشوريون واالزيدية تجلت أيضا بالمشاركة مع قوات  ، فان مشاركة  تي كانت تتبع األحزابوال  ةللبيشمركالقوى الرئيسة  

والتجمع الديمقراطي    األشوريةباألخص مثل الحركة الديمقراطية    األشوريةالحزب الشيوعي العراقي والتشكيالت السياسية  

 . لإلقليمكمشاركة حقيقية في القرار السياسي  اال انه مما يؤسف له ان مثل هذه المشاركات لم تترجم. األشوري

األشوريون وغيرهم الستبعادهم من المشاركة في القرار السياسي واألمني أو لنقل  الذي احسه    تهميش ورغم االلم والشعور بال

تطور وشيوع  فانهم كانوا يمنون النفس انه من خالل ال  ،البيروقراطية  المطبخ السياسي واألمني وحتى المشاركة في اإلدارة

األمن والسالم، سيكون هناك تغييرا في هذه السياسة ويشاركون في بناء وطنهم بصورة طبيعية، من خالل تمثيلهم للذات ومن  

المشاركة في القرار. ولكن مرور السنوات واألحداث   المكوناتالكورد، ان من حق وواجب    لألخوةخالل اإلدراك الواعي  

أو بعض المسؤولين اال قشة في العين ورسالة لألخر في    يراألشوريون يعتقدون ان االستبعاد أمر ثابت، وما تعين وزجعل  

 .الخارج للقول ان المكونات كلها تشارك في القرار وتنفيذه

رد ليس  ألفوكل ما يتمتع به  .  ومشاركة  ،ومساواة  ،وحريةل كل شيء كرامة،  الوطن ليس كلمة تقال أو خريطة ترسم، ولكنه قب

هم  ألفولكن المؤسف ان بعض مظاهر الحكومات العراقية السابقة أو لنقل    .لإلنسانمنة من أحد على أحد، ألنه حق طبيعي  

تزال   ال  والشعب،  للسلطة  االقليم  تعشعشاإلسالمي  مسؤولي  بعض  سلوك  في  الذي    فباإلضافة.  اليوم  الشعور   ينتاب إلى 

األشوريون واالزيدية من ان ما يتمتعون به يسوق لهم على انه جزء من مكرمة خاصة ال يستحقونها، بل هي نظرة عطف  

االنظمة    تدعيهتسويق لما    وهذه النظرة هي.  واألكثرية الشعبية  خاصة من أطراف قيادية، رغم معارضة القاعدة األساسية 

تقسم حقوق    ليست أوال حقيقية وثانيا ألنها  ألنها.  مع االسف  صمام األمان وحماية األقليات في اوطانها  الدكتاتورية من إنها

 . المواطن حسب انتماءه الديني والقومي

نقسامه إلى عشائر وقبائل وشيوع األمية فيه. ان محاولة القيادات الكوردية التمنع بالواقع االجتماعي للشعب الكوردي، من ا

. فكان من الضروري تهيئة الشعب كله لواقع التعددية التي  لإلقليملم يعد يستقيم مع تجربة ربع قرن من االستقالل الشبه التام  

األخر  بحقوق    سان  بما يتضمنه وعي اإلن.  يعيشها االقليم، ليس التعددية بمفهومها اإلعالمي، بل التعددية بمفهومها الحقوقي

هو ان الوضع ال يزال يتعكز على أسباب كان يجب   رأيناهولكن ما  .  عليها بأي حال من االحوال  التجاوزووعيه بعدم حقه في  

ان تزول أو على االقل كان يجب ان تكون في طريقها إلى الزوال االن، ومنها االنتماء العشائري كحالة للتحديد الخيارات  

 .وفرض القانون

المغلقة. وهي دائرة الصراع بين الخروج من الدائرة   الكوردستانيةورغم علمنا ان المسالة في جلها تتعلق بعدم قدرة القيادات 

الطرفين القويين في المجتمع الكوردي. ونعني الحزب الديمقراطي الكوردستاني واالتحاد الوطني الكوردستاني، والصراع 

تجاوزاتها القانونية وخصوصا بحق من  البهديناني السوراني، مما دفع الطرفين لالستقواء بالعشائر مقابل غض النظر عن  

نقول ان رضا العيش في ظل مثل هذه الحالة من الصراع، الذي ال يسمح ببناء دولة واجهزة محايدة    فإننا.  يرة تسندهليس له عش

تنظر إلى المواطن كمواطن بمعزل عن أي انتماء أخر، سيكون عامل تحلل وإشارة إلى من يريد ان يتدخل من أجل تحقيق  

الة الدولة أو حالة واقع قانوني واجتماعي جديد، يمكن ان يعيش بسالم  مصالحه الخاصة بأثارة النزاعات المعرقلة لبناء ح

 .ويمكن ان يبني ويتطور ليكون نموذجا لحالة جديدة تسود المنطقة

ان المنطقة والتي اصطلح على تسميتها بكوردستان أو إقليم كوردستان، هي منطقة تواجد دائمي وتاريخي عميق لكل مكوناته. 

ال يمكن بناءه بمعزل عن الحرية والديمقراطية والخيارات   ،اإلنسانوهذا    ،اإلنسانطن، فعلينا ان نبنيه من  وان رغبنا في بناء و

واالزيدية    لألشوريينيجب ان تتاح    عالة في بناء االقليمألفاإلدراك التام ان المشاركة  اإلقليم  وبالتالي فان على قيادات  .  المفتوحة

وسبل االرتقاء به، وتحديد السياسية االقتصادية  اإلقليم  عوامل أخرى. وهذا يعني المشاركة في صياغة مستقبل    بمعزل عن أي

 .واالجتماعية والتعليمية واألمنية. الن هذه المشاركة تهمهم وتهم مستقبلهم، فهم مواطنون وليسوا ضيوف
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األشوريون واالزيديين، أو على االقل عدم تمكنها من  الشعب من    من استيعاب أبناء  اإلقليمفي ظل تقاعس أو عدم قدرة قوات  

ان يتم اإلدراك    الضروريبها. بات من  اإلقليم  بناء حالة تسمح بمشاركتهم وخصوصا في المناطق المتنازع عليها، رغم مطالبة  

األشوريون واالزيدية في تحرير مناطقهم وبناءها والحفاظ على  إلى وجوب صياغة رؤية أكثر واقعية لضرورة مشاركة  

 . وسياسيين ،واقتصاديين ،وأمنيين ،عسكريينبل كمخططين  ،كمقاتلينأمنها، ليس 

وهم محقون بذلك، ألنهم مستبعدون عن كل القرارات    ىحاالت أخران توقهم لهذه المشاركة قد يدفعهم حقا إلى التعامل مع  

المساومة على حقوقهم مقابل منافع أخرى، كل هذا  وإمكانية  التي تتعلق بحياتهم اليومية، هذا عدا عن شيوع انتشار االشاعات 

األخرى في لقوى  يوما بما تتعارض توجهاتها مع ا  يأتييطرح سؤال عن احقية تطلعاتهم في تشكيل قواتهم الخاصة، والتي قد  

 . المنطقة، وهنا ليس على أحد ان يلومهم، ألنه تم استبعادهم من القرار أصال منذ البداية

 أيالف 2015أيار  12
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 واقعية حلم كوردستان الكبرى 

 

تقرير مصيرها، هو   في  الشعوب  أي  مبداحق  الدولي،  المجتمع  أو  الدولية  الشرعية  تفسيره حسب    مبدانعم كل    اقرته  يتم 

المصالح الذاتية للدول الكبرى، ونتيجة لصراع المصالح بين هذه الدول يتم تنفيذ هذا المبدأ بمديات مختلفة، ولكنه يبقي مبدأ 

 متفقا بشأنه. 

ف مع قد نختل.  مقر من المجتمع الدولي  مبداالشعب الكوردي كبقية شعوب العالم ال يمكن ان يتم حرمانه قانونيا وأخالقيا من  

بعض القيادات الكوردية في التصرف واالداء والقول وحتى في التجريم. ولكن ال يمكن بأي حال من االحوال ان نختلف مع  

نود ان نؤكد ان توق    فإنناوبقدر اتفاقنا مع حق الشعب الكوردي  .  الشعب الكوردي في رغبته التمتع بحق أصيل من حقوقه

البقعة على حساب الحق االصيل والمماثل لبقية الشعوب المتعايشة على نفس    نيكوال  الشعب الكوردي لهذا الحق يجب ان  

هذا من الناحية المبدئية، والتي  .  لحقه  هاستحقاقواال فان الشعب الكوردي يقر بعدم    األشوريالشعب الكلداني السرياني    مثل

 ما من خالل الواقع الحالي والمنظور. مبداتطبيق  ة إمكانيولكن نحن هنا نتناقش  . باعتقادي من الصعوبة مناقشتها أو تفنيدها

، وقد يكون بسبب الشعور بالظلم  خريناالالرغبة في التساوي مع    إلشباعتتوق الشعوب لحكم نفسها بنفسها، قد يكون    الماذ

نضال لتحقيق طموح مشروع،  إذا باعتقادنا ان هذه الرغبة في غير الحالتين ستكون مرضا أكثر مما هو  .  والتمايزواالضطهاد  

مساواة   االول أيضا ال يجب ان يقدم له كل هذه التضحيات ألجل تحقيق مساواة في الشكل وليس في المضمون أي واالحتمال

 . (المواطن) في الحقوق التي يجب ان يتمتع بها اإلنسان 

التاسع   باإلنصافثرية في المطالبة    تتميز الحركة الكوردية، بإنها والعدالة، فهذه الحركة يرقي عهدها إلى منتصف القرن 

أي بع التعصب الديني، عانى منه جيرانهم واالقدم منهم على األرض  ا عشر، رغم ان بعض الحركات الكوردية اتسمت بط

وما حدث    اوندوزيالربمختلف تسمياتهم المذهبية والمناطقية. ولعل ما حدث في تحركات بدرخان بك ومحمد كور    األشوريين

خير دليل الستغالل الدين في محاربة الجار الواقع    واألشوريينضد األرمن  (  السيف)أبان المذبحة الكبرى والمعروفة بالسيفو  

 لشعوب كوردستان. وليس لتحقيق األماني القومية للشعب الكوردي أو( ديني وقومي)تحت ظلم أكبر 

في القرن العشرين نضجت الحركات الكوردية، وصارت تطالب بمطالب قومية ووطنية. ووصل األمر أحيانا ببعض المثقفين  

 الوطنية،ولكن بعد تأسيس ما سمي بالدول  . لتحقيق الطموحات القومية المشتركة أشوري كوردي   تحالفإقامة للمشاركة في 

كمثال صار مطلب الكورد   بحد ذاتها، أي  ةإقليم الدولب القومية تؤطر ضمن  ، صارت المطالوإيران وسورياالعراق وتركيا  

ايلول    الالمركزية) ثورة  كوالن  1961بداية  ثورة  في  الحقيقي  الذاتي  والحكم  نهايتها،  في  الذاتي  الحكم  ثم  ، 1975، ومن 

الواحد أو الموحد. ولم يتم طرح ما يفيد ولكن كل هذه المطالب صيغت ضمن العراق (. بعد إسقاط النظام الصدامي الفدراليةو

 اعتراف الذي هو  .  بحق الشعب الكوردي في تقرير مصيره  بتقسيم العراق، رغم ان المطالب الكوردية ارتبطت باالعتراف

 بحق الكورد باالستقالل التام، ولكن المؤجل من قبل كل القوى العراقية. 

وهو ضعف يشاهد  (  العراق وإيران وتركيا وسوريا)رغم من حالة الضعف التي تنتاب اغلب الدول التي تضم كوردستان  

بشكل واضح في العراق وسوريا، ولكن تركيا وإيران أيضا، تعانيان من ضعف في بنيتها ووحدتها الوطنية واستقرار مجتمعها.   

المركز لصا التهلهل وضعف  إلى  القومية والمناطقيةيكاد يؤدي بهما  الدولتين وباعتبارهما  .  لح االقاليم والتوجهات  ان  كما 

كيانين ضمن منظومة الدول التي تريد ان تبقي على وجودها واستمرارية هذا الوجود. تدركان ان عليهما ان يقدما تنازالت  

تحمد عقباه    طئة قد تقودهما إلى ما اللكي تضمن هذا االستمرار. ولكن هناك خوف من أي خطوة خا(  قانونية وتنظيمية)مؤلمة  

 وهو الحرب الداخلية واالنقسام.

ليس خافيا على أحد ان نشؤ الدول على أساس قومي قد يكون أحد أسباب الحروب المستمرة، فمطالب هذه الدول بحقوقها 

كون األمم واالقوام غير متساوية ولكن هذا ال يعني ان ت.  والحروب  االضطرابات مما يعني استمرار  .  الدائمة والمقدسة ال تنتهي

يتسلط على   يعني  أو بعضها  أبدا، بل  األمم كامل حقوقها إمكانية  األخرى  لكل  بان يكون  القائمة، ولكن  الدول  في  التعايش 

 في الحقوق والواجبات.  ةأي مساوا، ةأي تفرقها مع بقية المواطنين وبال وتضمن مساواتاها ومساواتا أبناء

اذهان الناس على تقبل المخطط المطلوب.  تهيئالشرق االوسط، قد ال يتطلب فقط سنوات طويلة أخرى لكي  ان إعادة تشكيل

ولذا فان .  المنطقة، ودمارا فوق ماهي مدمرة من الناحية االقتصادية واالجتماعية  را من دماء أبناءولكنه بالتأكيد يتطلب إنها

، يمر بمرحلة طويلة من حالة الدول المتعددة االقوام نأي ضغائالوصول بالشعوب إلى حالة يكون االنقسام والتقسيم وديا وبال  

االكبر ان هذه الشعوب ان عاشت بمساواة تامة وغير منقوصة  ولكن االحتمال. والتي تعيش بمساواة تامة مع بعضها البعض
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في صنع خيارات وطن  األحزابوتشارك  تدريجيا سترفض  األحزاب  ها،  إلى  وتتحول  انقسام   القومية  يخلق  مما  المطلبية، 

انقسام مبني على المصالح االقتصادية وفقط االقتصادية وزيادة  .  مجتمعي جدي عابر للقوميات واالديان داخل الوطن الواحد

 أو الوطن.  الناخبة ةهيئالقيق مصالح مساحة الحريات ليس اال، انقسام مصلحي ال تقسيم الدول، ولكنه يعمل لتح

لو تمتع الكورد كمثال في العراق وإيران وتركيا وسوريا، بكل الحقوق التي يطالبون بها،  ) ولتقريب الصورة سنضع مثاال  

حقوق المواطنية وكل المناصب مفتوحة لهم ولغيرهم، وكانوا ب  وهي التعليم والتعلم بلغتهم، واعتبارها لغة رسمية، وتمتعوا

الوطن، وكانت القوانين تعبر    أو جماعات في وضع سياسية بلدهم وصياغتها بما يضمن مصالح أبناء  كأفرادمشاركين حقا  

كبيرة    فهل من الضروري ان يقدموا تضحيات (  عن طموحاتهم وطموحات كل المواطنين وليست لخدمة أيديولوجية معينة

لتحقيق االستقالل إذا أخذنا بنظر االعتبار ان وضعا كما وصفناه أعاله سيخلق تواصل مفتوح مع بقية الكورد المتواجدين في  

إلى االنقسام والتقسيم   ايتجهوإيران أو تركيا أو سوريا؟ باعتقادنا انه رغم إن السؤال افتراضي، ولكن يمكن القول ان الكورد لن  

تعبر  والتي    األقمار الصناعية()عبر    ان وسائل االتصال الحاليةباعتقادنا    ومالحظة عابرة.  ستان الكبرىلتأسيس دولة كورد

 في دولة واحدة. الحدود بدون استئذان، تجعل من الكثير من مهام الدولة متحققة دون ان يتعايش اإلنسان 

وباألخص   الكوردية،  الحركة  بها  مرت  التي  التجارب  االقتتاان  المجتمع    لحاالت  من  يعبر  لم  الذي  والمجتمع  الداخلي، 

العشائري إلى المجتمع المدني.  سواء برغبة القيادات السياسية أو بفعل عدم االستقرار وضغط المحيط الخارجي، تؤكدان ان 

الكبرى. فليس بخافي على الجميع ان منطقة بحجم كوردستان  هنالك صعوبات داخلية جمة في تحقيق حلم د ولة كردستان 

العراق والتي تشكل حاليا ثالث محافظات فقط، لديها صعوبات كبيرة في االنصهار والتأقلم للعيش في كيان يدار من مركز 

صراع سلمي في غالبه، يكاد يخرج من قمقمه ليتحول إلى صراع عسكري قوي.  حاليا  هو  فالصراع الحزبي والذي  .  واحد

وهنا الطامة الكبرى في لجوء كل طرف إلى أطراف خارجية معتبرا نفسه في حرب من أجل الوجود والبقاء أمام عدو، ال 

 بل ازالته.  ،هزيمتهيريد 

  الدولة ومن ثم إقامة   إلعالنى ان التهديد أحيانا باللجوء  ان واقعية حلم كوردستان تتمثل في ايجاد مخارج غير تقليدية. بمعن

كوردستان الكبرى، أمر محفوف بالمخاطر ليس على القيادات الحالية فقط، بل بالمخاطر على الشعب الكوردي وكل الشعوب  

ذاتها نواة الدولة   نإلعالان منطقة كوردستان العراق والتي قد تكون المرشحة أكثر من غيرها . في هذه البقعة هالمتعايشة مع

نعم قد يستفادون من هذا الوجود كما في الحالة    الحلم، محاطة من كل االطراف بجيران ال يرغبون في وجودها أصال، أي

الراهنة، ولكن ان تتحول لمنطقة استقطاب لبقية االجزاء، يعني سلخ مناطق واسعة من هذه البلدان وضمها الي الدولة الوليدة،  

 ستستعمل مستقبال كأحد عناصر القوة في السياسة الخارجية مثل المياه. . مناطق غنية بالمواد االوليةليس هذا، بل 

والمخرج أو المخرجان المتوفران حاليا أمام إقليم كوردستان هما أما العودة إلى ما صرح به في منتصف الثمانينات أحد قادة 

مام كوردستان العراق إلى تركيا. ال نه يقرب وحدة الشعب الكوردي،  االتحاد الوطني الكوردستاني، من انه ال مانع من انض

وهو مخرج قد ترحب به تركيا على االقل حاليا، في ظل وضعها مسالة الدخول إلى االتحاد االوربي على الرف. ولكنه سيجد  

وإقليمية دولية  العراقية)  معارضة  قبل  بالمخاط(.  إيرانية، سورية  تحقيقه محفوف  ان  يعني  الكثيرةمما  االهم  .  ر  والمخرج 

واالكثر قدرة على االستمرارية والترحيب الدولي، باعتقادي ان تقوم القيادات الكوردية، وضمن خطة دولية متناسقة، بحملة 

تضم العراق وإيران وتركيا وسوريا وقد تضم مستقبال     سياسية واقتصادية مفتوحة.  ، انشاء منطقة إقليميةاإقليمية غايتهدولية  

ان جل دول  .  ان واسرائيل، تلتزم القوانين الدولية وحرية التبادل التجاري وإزالة الحدود البرية وحرية التنقل واالستثمارلبن

المنطقة وخصوصا العراق وإيران وتركيا وسوريا بحاجة لتحرك جديد وكل ألسبابه الخاصة، ليخرج من حالة الجمود الحالية، 

ان قيادة مثل هذه الدعوة سيعني انفتاح الكورد على بعضهم البعض  .  يات التدمير القائمةإلى حالة منفتحة وسلسلة وبدون عمل

 لهضمقد يتطلب أمر كهذا وقتا، ولكنه وقت مهم  .  وسهولة التنقل واالنتقال وسهولة تبادل الخبرات لتطوير مناطقهم وتنميتها

 كل التطورات التي تصاحب انشاء وإقرار هذه الخطوة. 

ان أمرا كهذا ان تحقق. سيفرض على إيران الخروج من حالة الجمود واالنغالق االيديولوجي، ولكن ليس كخاسر، بل كمشارك  

الدولية ة وااللتزام باالالفرديلتأسيس االفضل. أي انه سيفرض على المشاركين االلتزام بقيم معينة ومنها الحريات   تفاقيات 

أيضا،    أسهلوسيجعل حل مشكلة سوريا  .  االقتصادية  الفوائدوالبحث في السياسية ليس عن انتصارات ايديولوجية، بل عن  

ألنه سيطرح ضمن حل دولي لكل االقليم. وسيكون تنازل الطرف الحكومي مع القضاء على االرهاب والتعصب، أسهل بكثير  

ان مثل هذا الحل سيخرج المنطقة من االحتقان الطائفي ألنه سيشكل  .  األمورلمجردة مجريات  لتقرر القوة ا  األمورمن ترك  

اضافة إلى المسيحيين   من اعداد متساوية تقريبا من كال الطائفتين الكبيرتين وهي السنة والشيعة وطوائف أخرى مثل العلوية.

 باألغلبية. ف بحقوقهم ويساويهم  تعيش بينهم في كنف قانون يعتر  وغيرهم والزرادشتيةواالزيدية 
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نطرح هذا المقترح ونحن نرى انغالق إقليم كوردستان العراق على ذاته، رغبة أو دفعا، وقيام الحكومة المركزية بالتهديد 

 درالي وحق تقرير المصير. ألفلم تستفد من كل تجارب الماضي المأساوية، ورغم كل وعودها بالحل  والوعيد وكإنها

والجماعات،    ة على العالم والتطورات الجارية فيه، وتدرك قيمة حقوق اإلنسان  واسعة االفق ومنفتح  ان وجود قيادة إقليمية

لحل المشاكل الداخلية، سيكون باعتقادنا أفضل    المقترح، وباألخص رسم السياسة الخارجية واالقتصادية وإسلوباإلقليم  لقيادة  

 طويلالذي نعيشه فيه منذ أمد  الدائموسيلة للخروج من عنق الزجاجة 

 عنكاوا. 2014حزيران  13
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 معوقات تقف أمام استقالل الكورد

 

 

االرهابية وخاصة تنظيم داعش أو ترددت انباء عديدة عن انخراط شباب كورد من العراق وتركيا، في المنظمات اإلسالمية  

بين مختلف االطراف الكوردية. مع فسح المجال للجوار االقليمي للتدخل   وداميامسلحا  صراعاوسبق هذا، . الدولة اإلسالمية

آنية اليكتي    وتحقيق مصالح  بين  اندلع  الذي  الدامي  الصراع  الكوردية. ولعل  القضية  المدى على حساب  بعيدة  االتحاد  )أو 

الكوردستانيالوطن البارتي  (  العراق  - ي  الكوردستاني)وبين  الديمقراطي  القرن (  العراق  -الحزب  التسعينيات  منتصف  في 

على االقل إداريا وأمنيا إلى قسمين، وخسارة تجربة كان يمكن ان تكون اإلقليم  الماضي خير مثال على ذلك. مما ولد انقسام  

 . غنية عن بناء الدولة

لوجدنا الكورد ينقسمون ليس على أساس اختالف الرؤى في الحركة القومية. بل على أساس الصراع العشائري ولو رجعنا أبعد  

 ي فالعشيرة بمفهومها تنظيم ادار.  الدائر، وان كان مبنيا على ما حدث في زمن ماضي بعيد وليس على أساس مصالح العشيرة

تم   والباقي منها عواقتصادي  المناطق.  اغلب  في  التعصب تجاوزها  في خلق  تلعب دورا  ذلك  القات مهترئة، ولكنها رغم 

واالنحياز في المواقف السياسية. وهنا تلعب مواقف رئاسة العشيرة والتي هي بالغالب متوارثة دورا في تحديد التوجه السياسي 

 . رةدور عصري ومدني على مواقف رئيس العشي إلضفاءالعشيرة. ومن ثم يأتي بناء أسباب أخرى  ألبناء

تجاوز حالة الصراع المسلح  الكورد من    الفرقاءكلنتون الدور الكبير في تمكين    لقد كان للموقف األمريكي خصوصا في إدارة

وتحقيق نوع من العمل المشترك، والضغط على تركيا لفتح الحدود أمام المنطقة للتواصل مع العالم. ظهرت أثاره في استقرار 

  الجهاز )  االقليم  ، ولم تقم إدارةضامراال ان أثار الصراع بقت  .  ادي قياسا ببقية مناطق العراقإقليم كوردستان وتطوره االقتص

االقليم. وهذا عائد في الغالب    خطوات جدية وحقيقية لخلق اندماج على أساس القومي أو الوطني بين أبناء  بأي(  لإلقليمالمسير  

فكل طرف من طرفي الصراع وان كان االن    . كون الجهاز االداري أيضا حزبيا ولم يكن وطنيا.ةآنية بحتألسباب سياسية  

أو غير بالتزامات معينة معلنة  نفسه  قد كبل  له في حالة تجدد    صراع ثالثي،  ينحازوا  ان  لكيال يخسر حلفاء يمكن  معلنة، 

 . الصراع

رح وروح الشماتة التي  ألف. الحظت  2001أيلول عام    11في جلسة وعلى مستوى عال حضرتها، بعد العمل االرهابي في  

ما   المتعاطفين معهم يظهروها تجاه  الموقف   أصابكان اإلسالميين وبعض  قد مرت عشر سنوات على  أميركا. ولم تكن 

االنقاذي الذي وقفته أميركا من الكورد أبان حركة النزوح الكبيرة بعد حرب الكويت. ولم تكن قد مرت خمسة سنوات على ما  

.  ية من ضغوط لتحقيق وحدة قرار كوردي. وإيقاف النزيف الدموي حينها بين االطراف المتصارعةاألمريك  قامت به اإلدارة

من ان أميركا تلقى جزاءها   واإلسالميةلقد كانت روح التشفي والضغينة واضحة حينما حاول الكثيرين ترديد الالزمة العروبية  

 .لسطينيةألفجراء موقفها مع القضية 

سياسية كوردية للتنازل كثيرا أمام التيارات اإلسالمية. فقط للحفاظ على حلقة حلفاءها قوية. ولكن لكون  لقد اضطرت قيادات  

وقيام الدولة اإلسالمية.   التيارات اإلسالموية، حركات أيديولوجية عابرة للقوميات، وترى ان قوتها ووجودها هو في اإلسالم

ان اعتماد بعض الكورد على كذبة ان الكورد كانوا  .  شعب الكوردي الكثيرفان هذه التنازالت ستكلف القيادات الكوردية وال

في وضع أفضل في ظل الدولة اإلسالمية وخصوصا العثمانية. مستشهدين بكون غالبية الكورد تحت مضلة سياسية واحدة،  

 . ليس اال اظلفباأللهو لعب 

( مثال حزب هللا الكوردي)الدينية، ودعم هذا التوجه ماديا    أفضل من ربط الكورد بالتوجهات  لم تجد النخب التركية العلمانية

حزب هللا الكوردي الذي ترك أمامه مجاال واسعا في محاربة األقليات الدينية .  الذي دعم لمحاربة حزب العمال الكوردستاني

 .ط عليها لكي تترك مناطقها ومساكنها، بحجة مساندة حزب العمال الكوردستانيغوالض

ماضي قد يكون بعيدا جدا. تمكنت    للبنية الهشة للمجتمع الكوردي، والصراع العشائري المبني على أحداث وقعت فينتيجة  

هذا المجتمع وخلق بؤر توتر دائمي تصدع القيادات الكوردية وتجعلها تتلهى بهذه البؤر عن   اختراقمن  اإلقليمية  االطراف  

 . تقبليةالقيام بخطوات لبناء ولو نموذج ناجح لدولة مس

اليوم ورغم ان هناك اتفاق غير معلن بين روسيا االتحادية والواليات المتحدة األمريكية، على غض النظر عن التحركات 

إصالحات أكثر جذرية وتنسق سياستها  الكوردية. ال بل أحيانا دعمها علنا أو مواربة، لفرك اذن تركيا وجعلها ترضخ لتحقيق  

https://elaph.com/Web/opinion/2016/1/1064874.html
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.  ه ليس ببعيد ان يتم استغالل الكورد ومن ثم تركهم مرة أخرى في حالة انقسام لفترة أخرى قد تطولاال ان.  مع السياسية الدولية

 .لديها مصالحها فاألولان الدول الكبرى أيضا تساعد من يحاول مساعدة ذاته، ولن تحارب دوما عنه، 

 2016كانون الثاني  3
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 صريتنا نعاالن الكوردي يكشف 

 

الرافض   الفترةخالل   الشباب  من  السياسي  المشهد  على  االستيالء  من  اإلسالمي  التيار  تمكن  أن  منذ  ولنقل  الماضية، 

. وممارسات تقشعر لها االبدان  بأفعاللديناصورات السلطة في بلدان منطقة الشرق االوسط، قام هذا التيار وبمختلف توجهاته  

ونعتبرهم شذاذ االفاق، الن التأييد لهم بلغ مدى كبيرا وشمل أئمة    اإلسالماليوم ليس بوسعنا ان نقوم بعزل داعش والنصرة من  

لم تقم بتكفيرهم اال مضضا ومن قبل  دينية إسالمية سنية  أكبر مرجعية  كبار وخطباء مساجد معروفة، ال بل أن االزهر، 

 . البعض، وحينما تم مس المصالح المصرية

. وانه يريد ان يعرف  ممعمورة. له وجه برئ، فيه الكثير من عالمات االستفهااالن الكوردي، طفل كباقي االطفال على هذه ال

هل تتقبلني؟ انه ال يعرف ماذا تعني   ، هوءالبريويعلم عن الكثير مما يحدث حوله. ولعل أهم االسئلة التي يطرحها وجهه  

  ألالنتمنح    األموروالعشائر. ان حاجاته محددة بالمأكل والملبس والملعب والحنان، ان هذه    ،واألحزاب  ،والقوميات  ،االديان

ان االن لم يعلم لما ترك كوباني التي يتصارع على اسمها وتملكها العرب والكورد. فهذا يسميها .  ولباقي أطفال العالم األمان

وازيز الطلقات ولما يعيش أهله الرعب الذي ينتقل اليه بدون وعي عين العرب وذاك كوباني. ولماذا يسمع صوت القنابل  

ولكنه وأخوه وأمه لم يصال ولن . أرادا ان يبتعدا به عن كل هذه الحروب ليعيش كبقية أطفال العالم و والده أم أالن ؟ األسباب

الم ال يعلم عن االن اال انه طفل،  ان الع.  يصال أبدا، انهما غرقا في البحر. لقد طمع المهرب وأخذ األموال وكدس المركب

العالم ال يريد ان يعلم عن قوميته ودينه والحزب الذي يؤيده والعشيرة التي ينتمي اليها،  .  كبقية االطفال، طفل حرم من الحياة

 .انه يشاهد طفل لم يستوعب كل هذا فقد حياته جراء طمع الكبار

لتفاصيل، ولذا نحجب أو نظهر، نؤيد أو نستنكر حسب التفاصيل الغير المرئية نعلم في ادق ا  األمورولكننا نعلم، ونكاد بهذه  

اننا ال نريد ان نرى  . في الصورة. التفاصيل التي كان يمكن ان يغيرها أو يستنكرها أو يصحها االن لو بقي حيا وعاش البلوغ

في تعليق .  التفاصيل التي يريد البعض ان يريها  . بل نرى فيه كورديا أو مسلما سنيا أو شيعيا أو غيرها. هذهءالبريفيه الطفل  

الحد المغردين السعوديين يقول ان االن سيكون مصيره الجحيم ألنه كوردي! ال اعلم متى منح هللا لهذا المغرد مفاتيح الجنة؟  

انه لو كان  وفي تعليق لالجئين سوريين إلى الغرب، يلومون حكام العرب لعدم اهتمامهم. ويقولون بطريقة عنصرية فجة،  

تعبر من جهة عن أمر ايجابي وهو  هذه المقارنة قد تستحق الكثير من التعليق والشرح، ألنها.  يهوديا لقدم العرب فيه التعازي

في هذه   فعال  الحكام منخرطون  ان هؤالء  يعلمون  المعلقين ال  المنطقة. ولكن  في  العرب مما يحدث  لموقف حكام  استنكار 

األخر وهو لو كان يهوديا، ينحو منحى عنصريا، ويعني ان اليهودي الذي  ولكن التشبيه  .  الغبراءالحرب التي تشبه داحس و

وخصوصا لو عطفنا مثل هذه التشبيهات مع الشعارات التي يرفعها .  ال يستحق، والذي تخافونه كان يمكن ان يثير عطفكم

هم يقولون نحن مسلمون ولسنا يهود. أو يقولونه بشكل  الناس مستنكرين ممارسة الحكام أو جهات معارضة تقوم باضطهادهم. ف

وفي مفارقة  .  يتعرض لالضطهاد، تظهره انه ال يمانع في اضطهاد اليهود  ذيمن قبل ال  تساؤل، هل نحن يهود؟ وهذه تعابير

مقتل واسر   يحظىلم    ا، يعلقون وأيضا بصورة فجة وقبيحة، حينما يتساءلون ولماذاألشوريينأخرى، مجموعة من المسيحيين  

شعبنا في الموصل وسهل نينوى والخابور والقريتين بمثل هذا التعاطف؟ في لوم غير مباشر للعالم واتهام غير مباشر    أبناء

 .ون باهتمام العالمظال يحاألشوريين وأبناءحظى ين الخفية تجعل أ أيضا، على مؤامرة

 ،اإلنسان باعتقادي ان االوربيين تلقفوا الرسالة أفضل بكثير مما تلقيناها نحن. ان ثقافتهم المبنية على التسامح وعلى اعالء قيمة  

، شاهدوا  رال تظهجعلتهم يتعاطفون مع القضية بصورة فعالة أكثر. ففي الوقت الذي بحثنا نحن في الصورة عن التفاصيل التي  

طبعا ال يمكن أخذ الكل بنفس المستوى، ولكن  حروب الكبار.    مؤلمة لطفل ال ذنب له، صار ضحيةهم الصورة الطبيعية ال

انجيال مركل التي هي من حزب المسيحيين الديمقراطيين،  .  فيه الكوردي   رأينافيما نحن    ،اإلنسانالغالبية االوربية رات في االن  

األحزاب رائعا.   والذي هو من  الشائع عنهم، وقفت موقفا  المفهوم  العالم حسب  اقل مع مأسي  تتفاعل بشكل  اليمينية والتي 

فهاجمت وهددت اليمين من أي محاولة لالعتداء على الالجئين. ودعت أوربا لتحمل مسؤولياتها اإلنسانية ولتكن أفضل من  

مخجال    سيبدودول العربية، فان موقف الدول العربية    األخرى وأخص بالذكرالجميع. ولوقسنا موقفها بموقف بعض الدول  

، فبعد فرض المنطقة األمنة وعودة السكان إلى 1991يذكرني هنا بما حصل حينما تم تهجير العراقيين في شماله عام  .  جدا

لمنظمات اإلسالمية مناطقهم. أتت المنظمات العالمية لتقدم المساعدة ولبناء بيوت مؤقتة تقيهم برد الشتاء وحر الصيف. وأتت ا

في كل قرية بنتها المنظمات العالمية، ليس هذا، بل قامت بتقديم األموال ومساعدة كل   الجوامعوكان عملها منصبا على بناء  

 . بكسب النساء للتحجب مقابل أموال مدفوعة وبذات من يكون من التيار المسلم 
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االولية لديهم للدين والمذهب، مستغلين كل   ،إنسان  أي   ،ساناإلنموقف شعوبنا وحكامنا، لم يكن ولن يكون في وادي إنقاذ  

باألمس كنت اشاهد حوار تلفزيونيا حول تقصير دول وشعوب المنطقة، .  واال فليذهب العالم إلى الجحيم.  الظروف لهذه الغايات

العربي يحاول تبرير تقاعس  الناس، كان الشخص    إلنقاذفي الوقت الذي كان االوربي يطالب دول أوربا بالمزيد من الخطوات  

ولكن هل تفضل ان يذهبوا االف   ،لهبلده، بأنهم ال يريدون للسوريين االبتعاد عن حدود بلدهم لكي يعودوا اليها، وحينما قيل  

انه أراد القول فليذهبوا   متأكد  بالرغم من إنني    شاءوا الكيلومترات بعيدا في أوربا المختلفة، انفعل وصرخ ليذهبوا إلى أوربا ان  

 .إلى الجحيم الن نبرة صوته وانفعاله الغير المبرر كانت تفضحه

 أيالف 2015أيلول  5
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 ما المانع؟.. سهل نينوى ضمن إقليم كوردستان

 

نسب إلى السيد حنين القدو، أحد ممثلي الشبك، ان الكورد يحاولون ان يغيروا هوية سهل نينوى بمنح هوية كوردية له. واستنادا  

القائم في سهل نينوى، بعد احتالل إلى هذا التصريح الناري والذي ال يتناسب مطلقا، ال مع الزمان وال مع األحداث والواقع  

ومنطقيا ومن خالل تفحص مطلقي هذه  .  تندد بالمحاولة الكوردية المزعومة  أشوريةداعش له. خرجت تصريحات وتعليقات  

انهم ليسوا من أهل سهل نينوى. بل    ، رغم انهم يختفون اغلبهم خلف تسميات أخرى. يدرك اإلنسان  توالتعليقاالتصريحات  

  حتى لو ارادوا   ،نينوىفالكورد ال يمكنهم تغيير هوية سهل  .  يستهويهم النقد ألجل النقد أو ممن لهم فوبيا خاصة من الكوردممن  

إلقليم كوردستان من البقاء ضمن محافظة نينوى   أقربمن أهل سهل نينوى أنفسهم، حينما يجدون أنفسهم    يأتيذلك. التغيير  

 . عتقد ان السيد حنين القدو يروج له ألسباب أيديولوجية ومذهبية خاصة بهأو االرتباط مع بغداد. الحل الذي ا

السيد حنين القدو معروف االتجاه والهوى، وهذا حق له، ولكنه ان اعتقد انه يمثل سهل نينوى أو األكثرية فيه أو حتى األكثرية 

 .تغري أحداتتغير ولم تعد الشعارات السابقة  األمورالشبكية، فهو باعتقادي خاطئ الن 

شبكيا هنالك نسبة كبيرة منهم، باتت وبعد ممارسات داعش القمعية واالرهابية وخصوصا تجاه كل مكونات المنطقة. تفكر بان  

التعايش وضمان الحقوق، مع أطراف تؤمن بالتعددية أفضل بكثير من الركض وراء شعارات طائفية تجعل الجميع في فوهة 

فالشبك المنقسمون بين السنة والشيعة باعتقادي رأوا حقيقة ممارسات االطراف الدينية فكل .  تهوينفجر بذا  ناسالمدفع يقتل  

  تحالف هم مع التحالففرغم ان بعض الشبك مدعومين ب.  شك  أدنىمن يمتلك القوة وباسم أي طرف سيقوم باضطهاد قسم منهم بال  

على   قوتهم  إظهار  أرادوا  مناطق  (  المسيحيين)األشوريينالوطني.  في  دينية  واكاديميات  حسينيات  بناء  فرض  خالل  من 

الشيعة منهم ضربة كان يجب ان   تلقوا وخصوصا  انهم  لها. اال  المسيحيين، ودون وجه حق أو حتى دون وجود ضرورة 

 .بعد مستقبلي ة من أياتهم خاطئة وخاليتحالفتصحي السيد قدو وغيره، بان 

أشوريا، يكاد المرء يحتار بطروحات بعض االطراف المعارضة ليكون سهل نينوى جزأ من إقليم كوردستان. رغم ان ذلك    

لهم   قومية  ان.  ولإلقليموبامتياز مصلحة  المشترك    صحيح  االطراف   خيانةبمواقف    ءالمليالتاريخ  قبل بعض  ضدهم من 

ورفض    هذا األمر يعني خنقفان  أخرى  ولكن من جهة    .نظرة مستقبلية وبناءة لديهم  يقف في وجه أي   االمر الذي  الكوردية،

بما يوفره ذلك من أوراق سياسية يمكن ان يلعبوها في طروحاتهم السياسية مع مختلف   ،مبادرات أو توجهات متعددة  أيامتالك  

 .االطراف

لنفترض ان سهل نينوى سيكون من نصيب الحكومة المركزية، وهذا ما يطالب به البعض. وهذا يعني حتما سلخه من محافظة 

االكبر أو االكثر قدرة على    ما طرحته هو االحتمالان  .  خاص، بل تشكيل خاص  نينوى والحاقه ببغداد مباشرة. ليس كإقليم

الحاكمة والتي ال يستبعد ان تبقي ذات توجهات دينية مع افق  الفئة سيدار التشكيل حسب رغبة . حتى االكثر طرحا التطبيق أو

سسات دينية ال  قد دعمت سابقا عملية تحويل مناطق شعبنا لصالح طائفة معينة من خالل بناء مؤ  الفئةضيق. وإذا كانت هذه  

حاجة لها أصال وفي مواقع تعود لمسيحيين. وحينما كانت مناطق سهل نينوى تتبع محافظة نينوى. فكيف سيكون الحال لو  

 .إلى إقليم كوردستان مهاانضمكما ان األمر سيواجه نفس الصعوبة مع بعض السنة العرب في حالة طلب !! بغداد؟ تتبع 

أجندة    الواقع إنها!  ولكن هكذا يقولون  ،اعرفتطالبون بضم سهل نينوى لبغداد، فقال ال    الماذسالت شخصية دينية رفيعة مرة،  

شعبنا    فئوية وليست مصالح قومية تلك التي تدفع بهذا االتجاه. فكل من له اطالع ولو قليل على الواقع الديموغرافي ألبناء

شعبنا هو في    امتدادلشعبنا، الن    خياراتإلقليم كوردستان هو أفضل الشك. ان انضمام سهل نينوى    ألدرك بال أي  األشوري

وليس في بغداد. بغداد كانت محطة، استوعبت مهاجري القرى التي تم حرقها في الغالب من قبل القوات الحكومية أو  اإلقليم  

المتواجدين في قرأهم وأراضيهم   وانضمام طرفي شعبنا(.  شعبيا سميت الجتة)ة معها والتي سميت فرسان صالح الدين  تحالفالم

 . والذين في سهل نينوى مع البعض سيقوي موقعهم الديموغرافياإلقليم االصلية في 

ال اعلم   وألننيربط سهل نينوى بإقليم كوردستان؟  ماذا لو التقت المصالح في المقترح الذي لم يتبناه أحد رسميا لحد االن. أي

باعتبارهم كوردا، فاترك جواب األمر  اإلقليم  المصلحة الكوردية حقيقة اال بضم مجموعة من القرى الكوردية واالزيدية إلى  

 .الكورد لألخوةوشرحه 

ال أحد يمكن ان ينكر ان هناك تغييرات ديموغرافية قد حدثت بفعل ما قامت به داعش من احتاللها للمنطقة ودفعها كل من لم  

ولكن االختالف قد يحدث عن حجم هذا التغيير وما طاله كل مكون من مكونات سهل نينوى من . اليها إلى الهجرة والهربيو

وحيث انه لم يكن هناك أكثرية غالبة في منطقة سهل نينوى ومنذ زمن .  من السنةالمسيحيين واالزيدية والشبك والمسلمين  
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والكورد وبعض الشبك والمسحيين   االزيديةأبان حكم صدام حسين. فالواقع كان يقول ان  بعيد. بعد ان طاله التغيير الديموغرافي  

ألنهم يدركون ان مصالحهم االقتصادية والقومية هي مع هذا االرتباط،  .  سيؤيدون انضمام سهل نينوى إلى إقليم كوردستان

 .االنضماموعلى أساس هذه الرؤية أي ان هنالك غالبية محسوسة تؤيد هذا 

أشوريا    إلقليم كوردستان. والخيار ليس    أنظمان تشكيلة سكان سهل نينوى ستبقي كما هي في الحالتين، ان تبع لبغداد أو  

بالتساوي أو بحدود   الثالثة  المسيحيين واالزيدية والشبك. من هنا نرى ان    ةمتقاربخالصا، بل يتوزع على االطراف  وهم 

وعلى كل ان إقليم كوردستان هو جزء من العراق حاليا،  .  وليس لاللتحاق ببغداد  ماماالنضموازين القوى حاليا هي لصالح هذا  

لكن االهم ان التوزيع الديموغرافي لألشوريين المسيحيين سيكون   .واألمر ال يعني خروجا من العراق على المدى المنظور

ق والمطالبة بمشاركة حقيقية في القرار ومن  غالبه محسوبا على االقليم، مما يعني القدرة على البروز السياسي ونيل الحقو

ان هذا األمر ال يعني مزيدا من الوظائف للمسيحيين فقط، بل يعني القدرة على التأثير على  .  في القرار العراقياإلقليم  خالل  

 . والقانونية ،واالقتصادية ،والتعليمية ،الثقافيةتوجه البلد، بما يضمن حقوقهم 

بصخب   تأتيشعبنا، وان ال نخاف أو نرتعب من مجموعة من حملة شعارات    اليوم علينا ان نعلن رؤيتنا وما نراه صائب ألبناء

ولكن مردودها صفر.  وان ال نقول انهم يقولون ذلك، ألنه ال يوجد في الحقيقة من يتمكن من ان يقف أمام المنطق    ،كثير

 ؟أشوريا فهل سيتم تبني شعار سهل نينوى مع إقليم كوردستان . الصحيح في سبل نيل حقوقنا

 أيالف 2015حزيران  11
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 التاسع الفصل

 

 مستقبل أخر ما يهم النظام العراقال

 

لم يعد السؤال االن هل سيتم ضرب النظام؟ بل هو متى؟ حيث ان هناك اتفاق دولي واسع، على ان صدام ونظام حكمه، ال  

موافقة ضمنية   هناك  وبالتالي  عنهم،  يدافع  ان  منه.  إلزالةيمكن الحد  والعراقيين  العراق  وتخليص  الغاشم  النظام  أما     هذا 

 .المصالح أسهمهناك، فما هي اال محاوالت لزيادة  االعتراضات اللفظية التي تخرج من هنا أو

اننا كعراقيين نرحب بكل محاولة لمساعدتنا في التخلص من هذا النظام، ونحن ندرك الصعوبات التي سنواجهها لو حاولنا 

 .وسجنا وتشريدا ذلك بقوانا الذاتية، هذه القوى التي قام النظام بكل ما يستطيع من أجل ازالتها من الوجود وبكل السبل، قتال

ولكن هناك شيئا أساسيا دخل على مسالة التخلص من النظام. وهذا الشيء يتعلق بمستقبلنا وأساس وجودنا، وهو التهديدات  

أي على  بالرد  أقوى  االسرائيلية  بالمثل وربما  عليها  النظام  به  يقوم  االسرائيليين،  هجوم  المسؤولون  يقول  حالة    بأنهم.  في 

 .، فأن ردهم سيكون باألسلحة النوويةالبيولوجيةأو  الكيمياويةاستخدام العراق ألسلحة الدمار الشامل، مثل األسلحة 

ان خبرتنا بالنظام الصدامي وممارساته، تقول لنا ان النظام يمكن ان يقدم على مثل هذا الخيار المدمر. لقد قالوها منذ سنين  

انه سيسلم العراق  )،  1982عام  األولى  ، وقالها النظام أبان الهزائم في حرب الخليج  بإرادة الشعم  غر  أي(  جئنا لنبقي)طويلة  

ان نظاما بهذه العقلية وهذا المنطق، يمكن له ان يفعل الكثير، عندما يجد ان ليس له أي مجال للخالص. فمن ناحية   .(خرابا

يدرك النظام انه قد قطع كل سبل العودة مع الشعب العراقي، وانه ال يمكنه ان يتحكم بالشعب اال بالقوة الغاشمة فقط. ومن 

ا لهم صديقا لكي يلتجئوا اليه عند محنتهم. ان النظام سيلجأ إلى خيار شمشون، عليَّ  ناحية أخرى، ان مسؤولي النظام لم يتركو

وعلى اعدائي. فالنظام لم يهتم يوما بمصير العراق والعراقيين، المهم بالنسبة له كان على الدوام، بقاءه واستمراره، مهما كانت  

المأتم الجماعية،   ألطفالناشعبنا ويقيم    بأبناءذي ال يزال يضحي  السبل، ومهما كانت التضحيات بالعراقيين وثرواتهم. فالنظام ال

ويضحي بثرواتنا النفطية، للحصول على مكاسب سياسية انية. مستعد ان يقدم على ضرب اسرائيل باألسلحة المحرمة دوليا،  

لسياسة الدولية، وبهذا قد يكسب سيكسب الشارع العربي، مؤمال بوقوع تغييرات، تخلط أوراق ا  ألنه يعتقد انه بهذا األسلوب

 . زمن اضافي

ان العراق والعراقيين واقعين بين مطرقة صدام وسندان اسرائيل. فصدام لم ولن يهمه يوما مصير العراقيين، واسرائيل متعنتة 

ألنها بالرد،  تقوم  ان  الضربات   في  على  ترد  ولم  مضض،  على  سكتت  عندما  الكويت،  تحرير  حرب  في  موقفها  تعتبر 

 . امناوئتيهالصاروخية العراقية، موقفا شجع 

بجدية، فال اعتقد ان المعارضة تريد استألم بلدا مدمرا فوق التدمير   باعتقادنا انه يجب على قوى المعارضة بحث هذا االحتمال

الضغط، أو الطلب بوضع الخطط على  مسالة يجب ان تبحث مع الدول الكبرى، القادرة    الذي الحقه به صدام وزبانيته. إنها

 . بشكل ال يترك له المجال الستعمال مثل هذه األسلحة  العسكرية الخاصة بإزالة النظام،

 2002كانون االول  12
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 هواجس مواطن عراقي

 

لي صورة شخص يمكن أن يقول ما يعتقده، شخص يلبس ما يعجبه، شخص يشعر ان    تترايعندما أقول مواطن عراقي،  

كرأمته مصانة، شخص ال يرتعد أمام أبسط شرطي، أو من تمثل بدور عضو حزبي، شخص له حرية التنقل والسفر، لن 

 . فانا لم اتمتع حتى بهذه الحريات البسيطة طيلة حياتي، فإذا لست بمواطن انا.. ازيد

قدر له ان يولد في بلد اسمه العراق، غني هذا العراق، بتاريخه المديد أكثر من ستة االف سنة، غني هذا العراق    ن  إنسا  انا  

 ..بثرواته الطبيعية

العادي، الذي ال سلطة له، خائف مع كل طرقة على الباب، خائف في  فقير هذا العراق بإنسانه الخائف على الدوام. فاإلنسان 

بشرطي أو حزبي    تبتدئفكلمة السلطة هي القانون وهذه السلطة  ..  ، فال قانون يحكم وال عدل يسودكل خطوة من مجهول

وصدام واعوانه خائفون على الدوام، ألنهم يدركون ان مواقعهم هذه تم سرقها من المستحقين، ..  وال تنتهي اال بصدام  مبتدئ

ان ما يحكم طريقة تفكيرهم وسلوكهم هو الريبة من الكل، فينظرون إلى هذا الشخص  ..  ولذا يحكمون على النيات قبل الحدث

 .هذا هو منطقهم، منطق اللصوص(.. نتغدى بهم قبل ان يتعشوا بنا)، لذا علينا ان يهددهمأو الطائفة أو القومية على انه خطر 

لبشر، ان كل جريمة له تجره إلى أخرى أبشع وأكثر يكتم انفاس العراقيين رويدا رويدا، إلى ان يقضي على ا  كابوسان النظام  

 . تدميرا

 . فقبل إيران والكويت، كان قد كتم انفاس العراقيين، وان لم تصدقوا اسالوا السجون واقبية االجهزة األمنية

 . وهل تعرفون ما الحوتة؟، قيل فيها من دخلها مفقود ومن خرج منها مولود تةالحواسالوا 

، كنائس وأديرة يعود تاريخ الكثير منها والجوامعاذهبوا وتفحصوا مئات القرى التي تم تدميرها بما فيها من أثار، من الكنائس  

اثناء  ..  وهذا يذكرني بأمر أخر..  ه أكثر من مائة عامعام، وهنا في أوربا يعتبر البناء اثريا ان كان تاريخ بنائ  ألفإلى أكثر من  

من بين ما يعنيه هذا ..  سيري في الشوارع االوربية اقرأ على محالت أو أبنية أو معامل ان تاريخ انشاءها أكثر من مائة عام

للثروة    فأنىالث مرات،  المسكون بالخوف والرعب على الدوام، فقد شاهدت بيتي يدمر ث  أما انا، اإلنسان  ..  هو تراكم للثروة

 . تتراكم لدى أشخاص محددين، وهم فوق القانون وكل ما يريدونه هو قانون ان تتراكم لدينا؟ إنها

كما اعتدنا على  )  النمساويإلى    الهاون، تحت رحمة نيران المدافع من  ميدانهاال للحرب، وانا الذي عشت الحرب سواء في  

، وانا في الحرب  عراقيونيسكنها الجئون    اشالء االطفال في قصف عراقي على قرية إيرانية، وانا الذي شاهدت  (تسميته

كل اربعين يوما أسبوع، كنا نقضيه في تقديم التعازي لمن التهمته الحرب، وفي المساء كنا نجتمع لنلهو    بإجازةكنت اتمتع  

كم صديق وقريب فقدت، كم  ..  كنا نشعر ان الدور ال بد ان يأتي على أحدنا في المرة المقبلة  ألنناونقضي هذه الساعات معا،  

 . ، من أجل ال شيء.الداخلية والخارجيةمن شباب العراق التهمته الحروب 

العراق،   حرب غير معلنة على شعب   إنها..  سنة حربا  منذ ثالثونالحرب كريهة بكل المقاييس، ولكن اليس ما يعيشه العراقيون  

 . من قبل زمرة سرقت حقهم، في ان يعيشوا حياة طبيعية

إذا لماذا ال تأتي الحرب مرة واحدة وتخلصنا من العذاب اليومي المستمر، العذاب الذي ال نهاية له، اليس العذاب مرة واحدة 

 أفضل، من هذا الدمار النفسي والعقلي واالقتصادي واالجتماعي الذي نعيشه يوميا؟

نرجو ان نعيش، فكفانا ما بين الموت والحياة، سيموت في الحرب من يموت، ولكن من يعيش،    ألنناو هذه الحرب،  اننا نرج

 .لم نملكها أبدا  ألننانعمل ونعيش،  ( قد)قد يعيش احسن حاال، اننا من أجل هذه الـ

 ..نعم أخاف، من ان يأتي متطرف أخر، بلباس أخر

 .. االقليمية، وتشعل النار في الخالفات الداخليةنعم قد تتدخل الدول 

االخيرة سنة  وخمسون  مائة  خالل  منها  خمسة  أجدادي  عاش  التي  المذابح  تكرار  من  كمسيحي  أخاف   ..نعم 

النزيف وان   إليقافولكن ورغم كل المخاوف فان لي األمل أيضا ان الحياة ستتحسن، لو كان هناك من يدرك ان االوان قد ان  

 .وأخيه مهما كان دينه أو لغته أو لونه أو جنسه م عندما يتساوى اإلنسان البناء يت
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هذه   توازي  فرحة  من  فهل  استعبدني،  من  على  ساقطا  الرعب  واشاهد  يوم  يأتيني  المرتعد،  الخائف   . رحةألفانا 

نهرين  أطلقوا بيت  الرافدين،  أرض  في  السالم  طيور  ولتنطلق  صدام،  سجن  من  المرتعب  شعبي   .. سراح 

م، سالم يأتي بعد إزالة الطغيان، ومرحى لكل من يساعد شعبنا ويقف معنا، ولعنة التاريخ على كل من يدعم مضطهدينا نع

 . وتحت اية حجة كانت

 2003نيسان  2
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 اللصوصية 

 

من الغاء قانون االسرة ومحاولة وضع بديل عنه يساير   2003في انتقادنا لما مارسه بعض أعضاء مجلس الحكم في نهاية عام  

  األمورشعارات اإلسالمويين، قلنا وذكرنا ان نجاح القانون ليس بسرعة سنه بل بمدى النقاش والحوار والتفاعل معه وأخذ كل  

المرافقة لفشله أو لنجاحه، فتمرير مشروع قانون ال يكون باستغالل فرصة    واالحتماالتبخصوصه من االيجابيات والسلبيات  

تأتمر بأوامره بل ان   عدم وجود غالبية معينة ويتم طرحه، بسرعة لكي يمرر الن األكثرية مالئمة لصاحب الطرح أو ألنها

في مكان وتم طرحها وطلب الموافقة عليها دون دراسة من  تأي خيط  تأمريهفي الطرح يؤكد ان هنالك مسالة  هذا األسلوب

 .بقية الكتل واالعضاء

الناس اليه في مضمونه. وهذا حق يكفله القانون لكل   أقربقانون يكون فكرة لدى شخص ما يطرحه ويتناقش مع    حتما ان أي

واآلراء    لكي تغنى باألفكار  مالرأي العاعلى  مواطن. ولكن في الدول الديمقراطية تطرح حتى أفكار القوانيين الجديدة للمناقشة  

واالبعاد. بعد هذه المرحلة قد يتم تبني فكرة مشروع القانون من جهة حزبية أو كتلة برلمانية. وعندها يتم المزيد من التداول 

لصياغته على ضوء النقاشات التي حدثت    البرلمانيةأمراً جدياً، ولذا تكلف مجموعة قانونية من قبل الكتلة    أصبحبشأنه ألنه  

رغبتها في طرح مشروع القانون للتصويت عليه في البرلمان أو الجمعية الوطنية. وتعمل الكتلة   النيابيةوعندها تعلن الكتلة  

يكون هناك افراد من    الفترةي اقتنعت بضرورته للصالح العام. وخال كل هذه  األخرى لصالح مشروع القانون الذلكسب الكتل  

الضوء على هذه اآلراء وابرازها.    اإلعالم بتسليطوآراءهم بخصوص مشروع القانون وتقوم وسائل    بأصواتهمالشعب يدلون  

روع القانون إلى رئاسة البرلمان  ومن أهمها أسباب االعتراض على مشروع القانون. وعند اكتمال هذه المراحل يتم تقديم مش

التأكد من   بعد  البرلمان  رئاسة  وتقوم  القانون.  عددهم  يحدد  الوطنية  الجمعية  أو  البرلمان  أعضاء  عدد من  بموافقة  مقرونة 

 استيفائه الشروط القانونية بتحويله إلى اللجنة المختصة. ويتم دراسة مشروع القانون من قبلها ويعرض للتصويت العلني فيها،

علنية للبرلمان للتصديق عليه أو رفضه باألكثرية وان صدق عليه يتم نشره بعد    اتجلس  بنجاح، تحددفان اجتاز التصويت  

موافقة رئيس الجمهورية. وتكون هذه المصادقة أيضا محددة بقانون، هذا هو المسار الطبيعي لسن القوانين وهذا هو المسار  

بعض الدول  )أو البعض منهم على االقل    اطنينالموإلى العدالة منه إلى ان يكون مجحفا بحق    أقربالطبيعي لكي يكون القانون  

 .(تشترط ثالث قراءات لمشروع القانون ويتم التصويت بعد كل قراءة عليه

قد يتعلل البعض، بان المرحلة الحالية تستوجب سرعة البث بالقوانين لكي يتم ضمان تسيير شؤون البلد والمواطنين. ولكن 

ل فجائي ويطلب من الجمعية اضفاء الشرعية عليها، اغلبها قوانيين تمس الهوية  المالحظ ان القوانيين التي يتم طرحها بشك

بل يمكن التريث فيها. لو كنا حقا نعمل من أجل مصلحة   ،مستعجلةااليديلوجية للدولة. وهي قوانيين أو مشروعات قوانيين غير  

الوطن والمواطن. وأخر مثال على ذلك هو طرح مشروع قرار لتغيير قانون االنتخابات بشكل غير لبق وغير قانوني ومن  

ر لتحقيق  ممارسات لصوصية استغاللية يراد تمرير أمو  وراء ظهر الشعب. ان مثل هذه الممارسات اقل ما يقال فيها إنها

تفقد الثقة بالجمعية الوطنية ودورها الحقيقي وتحولها إلى الة تبصم لقرارات    مصالح غير سوية. كما يمكن ان يقال فيها إنها

واال لماذا يتم طرح مشاريع قوانيين فجأة دون معرفة الشعب بها،    متآمرينتتخذ في اقبية ومراكز سرية أو من قبل أشخاص  

المختلفة لمثل هذه المشاريع التي يصب غالبيتها في    باألبعاديرها بشكل مستعجل تحقيقا لتجهيل الشعب  ان لم يكن من أجل تمر

 . مصالح فئة أو شريحة أو لتحقيق انتقام من شريحة ما، وفي كل هذه االحوال يكون الوطن والمواطن هو الخاسر

ء تحقيق أمور معينة قبل ان تشب الدولة عن طوقها. ان المراقب للمسار السياسي في العراق يالحظ لدى البعض، لهاثهم ورا

االن فانه من   مبتغاهمأي ان هذا البعض يراها االن فرصة سانحة لتحقيق المأرب، ألنهم يدركون أو يعتقدون ان لم يحققوا  

ولكن   .معينة  وفئويةوخادمة لطموحات شخصية  تهم  أليديولوجيالصعوبة بمكان ان يتم تحقيق غاياتهم في جعل الدولة مطية  

في هذا اللهاث يتم تدمير مصداقية السياسي وشرعية النظام الديمقراطي، واألمل بالحرية كمخرج من االزمات التي يعانيها  

 . المواطن العراقي

ى مصير البلد، والحد من قوة ان أبسط ما يقال في القانون الجديد. أو خطوط جديدة لقانون االنتخابات، هو عملية وضع اليد عل

األخرى.  ال بل ان كانوا يريدون تحجيم الكورد، فانهم أيضا حجموا القوميات  فئات وقوى سياسية أخرى. انهم بهذا األسلوب

شبه معروف وهو إقامة    ت ان تمثيل هذه القوميات صار شبه مستحيل في االنتخابات القادمة. ان الغاية لدى البعض اصبح

السنية  دولة ت بينهم وبين بعض االطراف  التناغم  ان هناك نوع من  الشريعة اإلسالمية. وخصوصا  اعلة في هذا  ألفسيرها 

نتوقع ان كل واحد منهما يبيت لألخر وسينقلب عليه في أول    فإننااالتجاه. اال ان الطرفين ان كانا متفقين في عنوان واحد،  
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فرصة، وبالرغم من قلة عدد السنة قياسا إلى عدد الشيعة اال ان ما يتوقعه السنة عند وقوع الواقعة هو مساندة أكثر وهذه  

 .المساندة ستكون من أمثال الزرقاوي

مكن ان نحكم على الكثير من السياسيين الذين يسيرون البلد. انهم لم  واالقرب إلى الواقع والمنطق، هو اننا ي  جإذا الشي المستنت

انهم عانوا كثيرا أيضا من نظام   اتأييدنيخرجوا بعد من تقوقعهم المذهبي، إلى فضاء العراق الديمقراطي الحر. بالرغم من  

  األخرى. بل نظام عروبي متمسح باإلسالم العراقية  لم تكن القوميات واالديان    الجماعية، اال ان من مارس هذه االعمال  المقابر

 . بالرغم من ادعائه انه علماني في أول استيالئه على السلطة

أم سنظل نعيش في أوكار الظالم ونخيط ونخطط هناك    ،مطالبناطرح  فهل سنخرج إلى ضوء النهار في ممارساتنا السياسية و

 لالستيالء على الكعكة كلها بحسب اعتقادنا؟

 2004أب  4
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 فليكن يوما يبقي في الذاكرة 

 

انه لخبر مفرح وسعيد، فمبروك لشعبنا !  بالنسبة لي كانت مفاجأة سارة، العراقيين يديرون أمورهم بأنفسهم، وبهذه السرعة

العراقي،   بيده، مع أمانينا ان ال يكون استقالال اسميا. اننا نتطلع ليكون اليوم يوم شمر السواعد للبناء، بناء اإلنسان    األمورأخذه  

  الذي شوه صورته النظام المقبور، بناء البنية التحتية، من التربية والتعليم إلى الشوارع والمستشفيات وكل ما يساهم في بناء  

 .، أساس البنية االقتصادية المتطورةمتطور إنسان 

وحقوقه. تكون قيمته اعلى من كل النصوص، وكل شيء لتمجيده. اليس خليفة   نبني دولة يكون المقدس الوحيد فيها اإلنسان  

خصال. يكون أمام القانون، بال لون أو دين أو لسان، بمعنى ان القانون ال يرى فيه هذه ال  إنسان    أو صورة هللا على األرض؟  

ب الوزير و وكالء الوزير وفراشي ا. دولة ال يكون الوزير ونوااليديولوجياتجاوزه على حقوق  بل ان يرى فيه حقه ومدى  

الوزراء من طائفة وحزب واحد. دولة تحترم قوانينها، أو على االقل حتى ثبوت فشلها في التطبيق العملي. وال تسمح لكل من  

ة، استنادا إلى مرجعيات لم يتفق عليها الشعب العراقي، ناهيك عن كونها تعيد انتاج نماذج مقننة  هب ودب بسن قوانينه الخاص

 .باسم الدين والعرف االيديولوجياالضطهاد 

، فما عانينا  األفكارية. فكفى بحق هللا الحجر على  الفكرالنقدية و  المساءلةنتمنى دولة تسير الخطى نحو التقدم، كل شيء خاضع  

الواسع، وبدون    أفقهامنه طوال كل هذه السنوات، كان بسبب كم االفواه، فهل نحن مستعدون لخوض مغامرة الحرية بكل  

 ناه؟ ألفخوف من فقدان ما 

خضاعها للنقد إالرشد، أي ان نأخذ قراراتنا بعد ايها العراقيون االباة، االستقالل واستألم السلطة. يجب ان يعني اننا بلغنا سن 

شل. فعلى ألفوالتمحيص. فكم قرار سريع اتخذه الدكتاتور السابق، إرضاء للعاطفة، ولنزواته، قد ثبت فشله ودفعنا نحن ثمن  

 . إلى ما مضى العراقيين ان يدركوا ان السير بخطى ثابتة لألمام، وان كانت بطيئة، أفضل من الهرولة التي قد تعيد كل شيء

، نظام  ة المقابر الجماعيانجبت لنا نظام    حالكة السواد. ألنها  اعتبرها مجيدة، ونراها االن إنها   ،أيامالقد خصص كل نظام لنفسه  

ان ايام النظام السابق كثيرة جدا، وكلها مكللة بالسواد،    .تدمير القرى والكنائس والمساجد وقتلى االنفال، نظام الحلبجة وووو

 فليكن لنا يوما واحدا، نقول منه بدأنا، البداية الصحيحة، ان ما مضى صار ملكا للماضي، فهل يمكننا ان نمتلك المستقبل؟ 

الجديدة، ان فتحنا شبابيكنا أمام رياح    األفكار، ان لم نخف ونرتعش من  ابتكرنانا بالنماذج الناجحة، ان  نعم وال، نعم ان أخذ

إنها متأكدون  ولكننا  تق  العالم.  واإلنسان  لعلن  العراق  هو  وأساسنا  أساسنا،  ول  نا من  اجترار    كنالعراقي،  على  اصرينا  ان 

 .الدفاع عن الثوابت والقيم والمقدساتاشلة والمدمرة، بحجة ألفالتجارب 

، في هذا العالم المتصل، والذي يشعر كل شخص انه ليس بقادر على العيش المنفرد، ألنه بحاجة لألخر، وهذا العراقيونايها 

أو جنوب افريقيا. فكيف بحال الدول والشعوب، في هذا العالم؟ لم يعد لبعض  ،أو دنمارك ،كندا أو ،الياباناألخر قد يكون في 

على    خريناالردود افعال    بحسبانهاالكلمات نفس مدلوالتها السابقة. فليس هناك اليوم دولة مستقلة مائة بالمائة، فكل دولة تأخذ  

ريكية. والسياسة، لم تعد اكاذيب وفهلوة كالمية. بل صارت  الواليات المتحدة األم   قرار تأخذه، بما فيها الدولة االعظم أي  أي

وكل ما يقوي من موقف السياسي. فما معنى ان يكون لنا طائرات ودبابات من أحدث الموديالت. ولكن   الفرديالدخل القومي و

في     ؟...مستوردة  يما معنى ان يكون لي كل ما قلته، وه  ؟ ...العالمة في  الفرديسلم جدول الدخول    أسفليقع في    الفرديدخل  

تتحول إلى خردة، بمجرد، فرض عقوبات غير معلنة. السياسة هي مصلحة الشعب وليست شعارات وتهديدات.    ةأي لحظ

لمانية األهل اطلعتم على التجربة  .  السياسة هي فن التعايش مع المتغيرات. فن الحفاظ على مصلحة الشعب برغم كل المتغيرات

التي لحقت بهذه البلدان، وبرغم ندرة مواردها   الكوارثعن سبب تقدم هذه الدول برغم    تسألناأو حتى الكورية؟ هل    أو اليابانية

 من المواد االولية، وسبب تخلفنا نحن؟ 

، لكن مع الصدق مع النفس، سيمنحنا أحد االجوبة، أو الكثير منها، حسب قرأتنا، دول االخرىالان االطالع على تجارب  

 . األخر حرية الرأيسيكون ووحقوقه،  ولكن بالتأكيد، سيكون أحداها احترام اإلنسان 

من اليوم يجب ان نرمي كل الشعارات، وكل حروبنا، وكل انتصاراتنا الكاذبة، ان نرميها في مزبلة التاريخ، ان نبدأ بالبناء،  

إنسانا مظلوما، جائعا،    المساعدة، فلنساعد    أردناها. وان  فقضايا فلسطين واالسكيمو والواق واق، وغيرها سيتكفل بها أبناء

 ، إنها أسميبكم الهاربين عندما أوتهم شعوب ودول أخرى. ال تمت لهم بصلة دم ودين، ولكن بصلة  شع   مهانا. تذكروا أبناء

 .صلة االخوة اإلنسانية
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فمن اليوم يجب ان نرتقي بتطلعاتنا اإلنسانية. ان نتمتع بحرياتنا، ان نعمل من أجل محاربة االرهاب والقتل والتدمير. يجب  

 . فهنيئا لشعبنا البداية الجديدة. ؤها األمل والمحبةان نبدأ من اليوم حياة جديدة، مل

 2004حزيران  29
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 ؟؟ ..هل كانت المؤسسة العسكرية العراقية مؤسسة وطنية 

 

رغم كل المآسي التي لحقت بالعراق وطنا وشعبا، والتي أتت أغلبها من ممارسات المؤسسة العسكرية العراقية وريثة التقاليد 

البعض يتشدق بوطنية المؤسسة العسكرية التي إذاقتنا األمرين. ولكيال افهم خطأ أراني ملزما أن أوضح  العثمانية، اليزال  

  كل المنتسبين إلى هذه المؤسسة، بل أتهم القيادات العليا والمتنفذة فيها. فالمؤسسة العسكرية تضم مختلف أبناء   أعنىال    يبأن

حول لهم وال قوة. ولكن القيادات العليا في هذه المؤسسة ظلت باستمرار، العراق في صفوفها وخصوصا المكلفين والذين ال  

الشوفينية. أو أطاعت برضاها القيادات السياسية الشوفينية ونفذت سياساتها دون أن يكون لديها    األفكارفي يد حفنة من معتنقي  

 .ي أو وطنيإنسان  رادع من ضمير أو حس  أي

المؤسسة  !!  فأول عمل بطولي العديد)نفذته هذه  قيادتها ومباشرتها في تنفيذ مذبحة سميل (  والتي يمتلئ سجلها بمثلها  كان 

أبناء االالف من  راح ضحيتها  والتي  العراقي من    المروعة  السياسة  األشوريينالشعب  في  بالتدخل  بدأت  المؤسسة  فهذه   .

ت من هذا القرن. ال بل دعمت بعض الشخصيات العنصرية رافعوا الشعارات والنازي في الثالثينا  الفاشيالداخلية متأثرة بالمد  

شاركت في عمليات االنفال ونفذت سياسة الحكم بضرب شعبها باألسلحة   العروبية مثل رشيد عالي الكيالني ورهطه. كما إنها

وية في حلبجة وفي بعض مناطق برواري  ابالقنابل الكيم انتهاءو ،بالم المحرقة واألسلحة االنشطاريةاتاكة مرورا بقنابل النألف

 باال. 

 حرج!! أما عن مشاركتها في االنقالبات المختلفة وخصوصا في االنقالب البعثي االول والذي أرعب العراقيين فحدث وال  

التيمقياس يتم قياس وطنية هذه    فبأي للقوة  المؤسسة،  امتالكها  الممارسات    ،تستغل  إنها ؟...المشينةلكي تقوم بكل هذه    ؟، 

محين إلى امؤسسة لم تتمكن من أن تخلق لنفسها أية معايير وطنية ثابتة. فكانت على الدوام العوبة في أيدي السياسيين الط

حتى الحروب التي دخلتها   .جاءت للدفاع عنه  والذي تدعي هذه المؤسسة إنها)السلطات المطلقة كي يتحكموا برقاب الشعب  

أو    مثل الحرب العراقية اإليرانية  عدوانيةكانت حرب    هذه المؤسسة ضد ما اصطلح على تسميته بعدوان خارجي. فأما إنها

حرب احتالل كما حدث للكويت. أما عن مشاركتها في الحروب العربية ضد إسرائيل، فلم تكن أبدا طرفا أساسيا بل كانت  

فكل هذه المشاركات نفذت سياسات المتسلطين واستعملت للدعاية لهم    المطاف!!زية أو جاءت في نهاية  مشاركاتها أما رم

 .. بإظهارهم كأبطال للعروبة دون أن يجني العراق من هذه المشاركات شيئا

 يجب أن يكون فيما تقدمه من خدمة للوطن والشعب. أن تكون محايدة في نظرتها لكل أبناء   ةالي مؤسسإن مقياس الوطنية  

الماضي والحاضر ضمن هذا   في  المؤسسة تتصرف  هذه  فهل كانت  المطلوبة منهم كمواطنين.  بواجباتهم  القائمين  العراق 

وعلى أي أساس ال يزال البعض   ؟...يوجههاذي  ال  الفكر؟ اليست األمثلة السابقة بكافية كي ندين هذه المؤسسة و؟...السياق

الم   ؟...وزبانيتهيضع فيها ثقته؟ هل انتظارا لفارس شهم يقود دبابته ويدك بها القصر الجمهوري بمن فيه ويخلصنا من صدام 

 ؟...النتيجةوالمروءة وما كانت  الشهامةيأتنا الكثير من أمثال هذا الضابط مدعي 

قيادة سياسية؟ هل القيادة التي    بأن على المؤسسة العسكرية أن تأتمر بأمر القيادة السياسية. ولكن أيالقائل    صحيح هو الرأي

أبناء بذبح  تقوم  العسكرية  المؤسسة  اختالف    تراها  غير  لسبب  ال  اليها  المنتسبين  تكون    ؟... الرؤىوأخوة  المقولة  هذه  إن 

وان تحرم المؤسسة على نفسها التدخل في حسم الخالفات    !...الشعبصحيحة، عندما تكون تلك القيادة السياسية منتخبة من  

 ؟...األمر، فهل مارست المؤسسة العسكرية العراقية هذا الفرقاءالداخلية، وأن تقف على مسافة واحدة من مختلف 

إن المطلوب اليوم ليس التشدق بالمؤسسة العسكرية. بل المطلوب نقد وتصحيح كل مواقع الخلل فيها والتي أوصلتنا إلى ما 

سياسية أو   أليديولوجيات  توابعنحن عليه اليوم. ولكي يكون لنا وطنا مستقرا علينا أن نبني مؤسسات وطنية عراقية وليس  

 ! حمقاء قيادات سياسية 

 1999   قويامن
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 دور التعليم في ترسيخ الوحدة الوطنية في العراق 

 

ومرات عدة   كل عراقي كان مطالب بخدمة في الجيش مرة كخدمة أساسية )تم سوقي إلى خدمة االحتياط    1980بداية عام  

على  (  صيللفاهي مجموعة عسكرية تعيش في موقع واحد وتقل عن    )الربيةالربايا    إحدىوقد تم نقلي إلى  (  كخدمة احتياط

. وكان في هذه الربية جنود من منطقة وسط العراق وباألخص من قرى  (سناط)الحدود العراقية التركية، قرب قرية اسنخ  

ي الدينية والقومية. محافظة الكربالء. فمن الطبيعي وانا كنت قد قدمت جديدا، ان يثير اسمي الغريب لديهم تساؤالت عن هويت

مسيحي    مسيحي تفهموا وعرفت انهم يدركون وجود المسيحيين في العرق. ولكن عندما ذكرت لهم إنني    وعندما قلت لهم إنني  

مرة يسمعوها، طبعا متوقع األمر من   ألولألنهم قالوا لي انهم  (.  األشوري)أثارت انتباههم هذه االثوري  (  أشوري)اثوري  

أشخاص أميين، غير مطلعين على تاريخ بلدهم. ولكن المسالة تتعدى هؤالء إلى المتعلمين، الذين ال يعرفون عن مكونات  

الكلدان والصابئة األشوريينالشعب شيئا. فاغلب العراقيين يدركون وجود العرب والكورد والتركمان، ولكنهم يجهلون وجود 

واليزيدية والكاكائية والشبك واألرمن واليهود، والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو، من المسؤول عن ذلك؟ اليس في تغييب  

الوطن بعضهم إلى    بحق الشعب ووحدته الوطنية. لماذا لم يقم التعليم بدور تعريف أبناء  مجراإمكونات الشعب القومية والدينية  

 البعض؟

الشوفينية التي تحكمت بالعراق، والتي رفضت   ةلأليديولوجية التغييب، كانت عملية متعمدة، فنتيجة  شك ان عملي  أدنيبال  

قتله معنويا. في الطريق إلى   األخر من الذاكرة بعدم ذكره، أيمحو هذا    باألخر، وخصوصا القومي. فقد حاولت  االعتراف

االيدولوجية كانت تؤمن بالواحد المنفرد، وكل ما عداه فهو شذوذ. وان  الن تلك  .  صهره وإذابته وإزالة كل ما يظهره مختلفا

بالكورد لم يكن اال نتيجة   ال تقر باألخر اال بالقوة. وهكذا نرى ان االعتراف  ب فقط. أي انهاااعترفت باألخر ففي ظالل الحر

يبنا عن المنهج الدراسي وتم تغييب نتاجنا الثقافي  النتفاضة الكورد. ولم يكن الن االيديولوجية تقر بذلك من ذاتها. ولقد تم تغ 

 . والحضاري وتم اعتبارنا وكأننا نزلنا من المريخ في ليلة حالكة السواد، ورفقا بنا اضفى العرب والحكام حمايتهم لنا

قبل ميالد   539  الممتدة بين  الفترةوالتغييب متعمد وليس سهوا، فلو اطلعنا على تاريخ العراق كمثال فأننا لن نجد شيئا عن  

عام، فهل انمحى الشعب الذي كان موجودا؟ بالطبع    لفتقارب األ  الفترةالسيد المسيح وإلى غزوات المسلمين للعراق. وهذه  

استمر الشعب في منطقته وان كان خاضعا لدول أو حكام أخرين. ومع انتشار المسيحية في العراق،   الفترة ال، ولكن في هذه  

وجندي شابور والدير الكبير. وكانت    ياأمثال جامعة نصيبين وأوره  المدارس والجامعاتما يسمي العراق الحالي    انتشرت في

أي ان الرئيس االعلى   .ثالثون كيلومتر جنوب بغداد)ائن ، من قبل كنيسة كوخي في المدوالجامعاتتدار اغلب هذه المدارس 

أو البطريرك كان يقيم في هذه الكنيسة، وبالتالي كان يعتبر من هذا البلد، وبأوامر من هذه الكنيسة خرجت بعثات التبشير  

ومن ثم إلى العربية.   إلى السريانية  نيةا هذه الكنيسة قاموا بترجمة الكتب من اليون  وتالمذةريا والصين والهند.  يبت سيباوج

وية بن أبي سفيان كان منصور بن سرجون،  اذه المدارس كانوا اطباء الخلفاء العباسيين. ال بل ان أول وزير لمعوخريجي ه

 .الذي دخل الحقا الدير وسمى بيوحنا الدمشقي

عن تاريخ أوربا، وثقافتها واشعارا من أميركا الجنوبية وجغرافيتها وهكذا عن استراليا واسيا،   أرقن في كتبنا المدرسية كنا  

يوما    أوكتابهم، ولكن ال نجد ذكرا لكاتب سرياني أو تركماني، لم نقر  وأدباءهموطبعا عن العرب من المغرب إلى العراق،  

 . أو نصاً من كتبهم الدينية أو عن المندائية ةزيدياالشيئا عن 

أمثال   االربيلي وخ  ي االسرياني والسروجي والراس عيني ونرس  أفرامبرز كتاب مبدعين، وشعراء عظماء،  مس  اووردة 

وي، ال يتم ذكرهم كتراث أو كصانعي تراث هذا البلد. طبعا ال أود ان انسي الكتاب واالدباء من  االصوب  عوديشووالقرداحي  

أيضا من نتاج هذه   انا    ألننيأيضا لست مطلعا عليهم كفاية.    األخرى، اال إنني  شعبنا العراقي من القوميات واالديان    أبناء

 .عن تاريخ شعبي كان من خارج إطار الدراسة المنهجية أو الرسمية المدرسة التي غيبت كل ما هو ليس بعربي، وما عرفته

 )فلكياألخرى، وان يتم اشعارهم انهم جزاء من هذا العالم  ففي الوقت الذي نؤيد ان يكون طلبتنا على إلمام بثقافات الشعوب  

. اال انه من المفروض أيضا ان يتم إعالمهم بمكونات شعبهم،  (من الخارج  ةننتعش ونتجدد، يجب ان نفتح نوافذنا للتيارات االتي

مترجمة إلى اللغات العربية والكردية وبالعكس.    ماتهاجنتمن خالل ذكر دور هذه المكونات في التاريخ أو تدريس نماذج من  

 .على ثقافات العرب والكرد ألنهم ملزمين بدراسة اللغتين يطلعونما بات يوصفون باألقليات  بالرغم من ان أبناء

ابه،  أبني يذهب إلى المدرسة في المانيا، التي اعيش فيها. هل تدرون ما هي أول كلمتان تعلمها في مدرسته ومكتوبة في كت

تدركون ان اسم علي ليس المانيا. بل هو اسم عربي وإسالمي. ولكن االلمان يدركون ان   وطبعا( ALI ;LIA)ا علي ولي إنها
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  إدراجه األخر، بل يحاولون  ، من  مخالفهذا االسم موجود حاليا، وان لم يكن موجودا قبل خمسين عاما. انهم ال يتنافرون من ال

 . واستيعابه كما هو وليس صهره

إذا لكيال نخاف على وحدتنا الوطنية، ولكي نجعل أجيالنا المستقبلية تعي ان العراق أرضا ووطنا، يتكون من مجموعات بشرية 

اللغات والديانات والتقاليد، اال انهم بمجموعهم يكونون الشعب العراقي.  فيجب ان تطلع هذه االجيال على نت ت اجامختلفة 

و التاريخ  الفكراالدبية  وليس  والواقعي  الحقيقي  العراق  تاريخ  دراسة  الجميع  على  كما  العراقي،  الشعب  مكونات  لكل  ية 

المفترض، الذي يتجاهل مكونات العراق، الن التجاهل يخلق هذا السؤال ومن اين اتوا هؤالء؟ برغم من ان بعض من هؤالء 

 .من الكتاب المدرسي، الوطني أفلبناء وحدة وطنية راسخة وسليمة، لنبدبكثير ممن يسمون اليوم باألكثرية،  أقدمهم 

 2004 األولتشرين  15ايالف 
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 االستقطاب

عندما نقول حوار، فهذا يعني تبادل اآلراء والنقاش حولها، والغاية تكون لكي نعرف أبعاد أخرى للقضية المتحاور حولها، 

ولو تمعنا  .  تقبل الحوار والقطع بحل جاهز، ال يدل اال على الرغبة في االستحواذ والسيطرةواال فما فائدة كلمة الحوار؟ عدم  

ننا سندرك ان الحوار مفقود، وليس له أي أساس وبدون حوار لن نجد حال، هذا إذا كنا نريد  أفيما يجري في العراق االن، ف

 حال أصال. 

االستقطاب، أما موجب أو سالب، أما مؤمن أو كافر، أما وطني أو خائن، أما ناصبي  الوضع في العراق، هو في الحقيقة نتيجة  

صفوي، أبيض أو اسود، مسبقا كل الطرق مقطوعة للحوار، ال وجود لمنطقة وسطى، ال وجود للون رمادي، ال وجود    أو

لجميع يخفت ويضيع أمام صرخة ولكن صوت ا  ،المعضلةيحاول البعض االشارة إلى  .  لمستقبل اال بما يرضي الطرف المتسلط

الخوف والرعب والدم المسال. كل االصوات الداعية للتأني تصمت أمام هول الجرائم المتتالية والتي لن تؤدي اال إلى المزيد، 

 ف واالجزاء. واالطراالتام بين المكونات  الفصللحين تحقيق 

نعم ان المسير هو إلى تشرذم البلد، ورغم كل اآلمال التي نعقدها ويعقدها البعض على التحركات السياسية واللقاءات بين 

المتصارعة. نجد ان   التشرذاالطراف  الوطني   م إرادة  المربع االول وهو  إلى  واالنفصال هي السائدة، الن كل كبوة تعيدنا 

فخالل أكثر من عشر سنوات من ازاحة نظام صدام، نشاهد نفس الحالة القاتلة وهي ان  .  لةوالخائن وما يليها من الثنائيات القات

واليوم إذا نتحدث عن سبايكر    ،الحلول السياسية هي حلول مؤقتة مخدرة ليس اال. الن ما يليها يكون اسواء مما كان قبلها

والموصل وغيرها، فالننا نسينا الحلة والبصرة وبغداد والكثير من الجرائم المارة والتي لفها النسيان، الن التي أتت  لوجةالفو

 بعدها كانت من الهول لدرجة انه تم نسيان كل ما سبقه.

وكيف لبلد ان يتطور    األخر اال مجرد عمالء وخونة.كيف لبلد ان ينعم بالسالم واالستقرار، إذا كان ال يرى نصفه في النصف  

والثارات المتبادلة. وعندما أقول النصف، فهذا ال يعني ان النصفان المختلفان متوحدان، كال   وكل ما لديه تاريخ من االحقاد  

فيه خونته ألسباب كثيرة كالعشائرية والجهوية والسياسيةانه متوحد مقابل   الوصف ليس .  األخر فقط، الن كل نصف  هذا 

ولكن العراق صار نموذجا  . ولكن يمكن تعميمه بسهولة وبنسبة صحة كبيرة على عدد من بلدان الشرق االوسط ،فقطللعراق 

 يمكن البناء عليه ومعرفة مستقبل المنطقة من خالل استقراء مستقبله. 

المتنازعة، الحزبية والطائفية والقومية، عند مواقفها، ال تتزحزح عنها، هو اثبات لهذا االستقطاب الذي  ان بقاء االطراف 

الحلول، ان نعطي ونأخذ بلغة   ألنصافمع العملية السياسية. فقولنا عملية سياسية معناه اننا ندرك باننا يجب ان نصل    يتنافى

تؤمن بالكفر وااليمان، تؤمن برسالة خالدة وطارئ على التاريخ، تؤمن بان بعض البشر    الشارع، ولكن هل يمكن ألحزاب

األخر يمثل خروجا عن الدين الصحيح. ان تتحاور وتنخرط في العملية احفاد قردة وخنازير وأخرين ورثة ادم، تؤمن بان  

نية منخرطة في العمل السياسي إشارة إلى  دي  السياسية حقا؟ يصدع راسنا البعض بان المجتمعات االوربية انتجت أحزاب

والملحد  ،المؤمنحقا. فيها   علمانية المتسمية بالمسيحية في أوربا أحزاب المسيحية. ولكن يفوت هؤالء ان األحزاب األحزاب

وهذه .  والمسلم والبوذي. وما يوحدهم باألساس البرامج االقتصادية المحافظة وبعض القيم االجتماعية مثل معارضة االجهاض

ة  الفرديالتي على يسارها أو على يمينها متفقة على قيم مشتركة ال يمكن التالعب بها. مثل الحريات    واألحزاب  األحزاب

.  المشترك  باإلرثما    اعترافال تعني اال    وبالتالي فان وجود كلمة المسيحي في تسمية هذه األحزاب.  والضمان االجتماعي

ي صراع حول من هو المؤمن أو الكافر، وال تميز في عملها بين هذا وذاك، وكليهما له الحق المسيحية ال تدخل ف  ان األحزاب

الدينية العراقية وفي المنطقة، تنطلق    في حين ان األحزاب.  موقع فيها، والمهم في األمر هو رضا القاعدة الحزبية  أي  ستلميل

وال يمكنها ان تخرج عن إطار ما هو مرسوم في الشريعة  .  االيمانياألخر على األساس  من منطلق التكفير ونبذ ومقارعة  

السنين،   مئات  قبل  المكتوبة  لمالدينية  األحزاب  والتي  وبالتالي  االن.  لحد  وتحدث  ملتزمة   تتجدد  والعربية  العراقية  الدينية 

ولكن من مذهبين مختلفين. أي   ،الدينبالموروث الذي يميز صراحة بين المؤمن والغير المؤمن وحتى بين المؤمنين من نفس 

 انتفاء روح المواطنة وقلع مسببات المساواة في الحقوق والواجبات.

من   دينية أمر يكاد ان يكون مستعصيا ان لم يكن مستحيال، اال إذا انسلخت هذه األحزاب  إذا الحلول في إطار وجود أحزاب

اعتبار للدين والقومية   تؤمن حقا بالمواطنة كأساس للتعامل مع المواطنين. دون أي  االشهاد إنها  سرؤوجلدها واعلنت على  

ة، وبين القيم الفرديوالجنس واللون، وان يتم إزالة كل ما يعيق عمل الدستور المتناقض بين االليات الديمقراطية والحريات  

ان تتناقش وتتحاور خارج إطار االستقطاب، وضمن إطار   لهذه األحزاب  حينها سيمكن.  اإلسالمية واألكثرية الدينية والمذهبية

 . المصالح المتعارضة التي يمكن ان يتم التوافق بشأنها 

 أيالف 2014تشرين االول  5
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 !!!ما هكذا يدعم أصل العراق

 

عنوان ردا على مقالة  ارى ردي على مقالة االستاذ الدكتور سيار الجميل على صفحات صحيفة الصباح البغدادية، وب تما كد

 الدكتور سيار الجميل العدالة في توزيع المظالم.

السريان في العراق(،   -أشور  -في الحكم الذاتي والشعب الكلد  بمقالة الدكتور كاظم حبيب والتي هي بعنوان )رأي  تفاجأتحتى  

كاظم حبيب ليس ببعيد عن معرفة واقع شعبنا   فاألستاذلقد كانت مقالة الدكتور كاظم حبيب بالنسبة لي حقا مفاجأة غير سارة، 

ضارية ثقافية، فمشاركات  بل كشعب ذو خصوصية ح  ،كأفراد، والتهديد الجدي الذي يطاله ليس  األشوريالكلداني السرياني 

شعبنا وخصوصا المقامة في برلين عديدة ويشكر لها ولمواقفه السابقة في تفهم حقوق    االستاذ كاظم حبيب في نشاطات أبناء

وما حدث لم يكن   صحيحيهكانت في ايراده مبررات يدرك الدكتور وكلنا ندرك ان هذه المبررات غير    المفاجأةشعبنا. ولكن  

، على االقل المطالبة االخيرة، وال 2006منذ ما بعد منتصف عام    بدأتا بالحكم الذاتي، فالمطالبة بالحكم الذاتي  بسبب مطالبتن

أبناء على  المتتالية  الهجمات  المطالبة  هذه  قد سبق  وكان  التاريخية.  المطالبات  ودور    نقصد  من   عبادتهمشعبنا  وتهجيرهم 

صفية التي سبقت ذلك في الموصل، والدكتور يدرك جيدا ان االرهابيين والمتعصبين  البصرة واالنبار والدورة، عدا عمليات الت

رسمها    كاريكاتيريةشعبنا، فنحن نقتل بجريرة ما يقوله بابا روما، أو بجريرة رسوم    قوميا، ليسوا بحاجة لمبررات لقتل أبناء

قتل اليهود   ان  أو جراء الصراع في شيشان، أو  دنماركي غير مؤمن أصال، ونقتل بجيرة صراع مسيحي إسالمي في اندونيسيا

لكيال    نلفلسطينيي يتكلم ولم يطلب أحد من بابا روما  الثأر منا. ولم  أبناء  يصمت،في اسرائيل يتم  شعبنا وبقية    لكيال يعاني 

شعبنا الكلداني السرياني    فعل االرهابيين. أو غيرها من المواقف.  ولكن عند قتل المسيحيين أو من أبناء  ردالمسيحيين من  

مطلب لحماية مستقبل شعبنا محملينا    نطالب بالصمت والسكوت وان ال نرفع صوتا بأي  والدائموهو العمل المستمر    األشوري

بنا. انه حقا منطق غريب، انه منطق السكوت والصمت عن الشكوى وعن بحث شع  مسؤولية ما يراق من الدماء البريئة ألبناء

الحلول لكيال نستثير االرهابيين، إذا لنترك شعبنا يهاجر رويدا رويدا ويضيع في المهاجر، وليرثنا من يتواجد في العراق من  

 العرب والكورد، فهل هذا هو المطلوب؟

إذا كنا نحن مهددون لمطالبنا السياسية، فما مبرر عمليات قتل المندائيين واالزيدية، ما مبرر قتل الشيعة على يد تنظيمات سنية  

  والنيل منا وحجة مطالبتنا بالصمت عن أي   ألذيتناوالسنة على يد عصابات شيعية. ان االرهاب واالرهابيين لن يعدموا حجة  

 .الحجج ليست بريئة مطلقاهذه وليعذرنا الدكتور ان قلنا ان  لنا،بالنسبة  ،علينا مشروعة للحفاظمطالب قومية 

تسيئ عالقتنا بالشعبين العربي والكوردي، جراء مطالب قومية ال تسرق من أحد، بل هو مطلب لتنظيم اداري سياسي    الماذ

يحمل مميزات تساعد شعبنا في البقاء ليس اال. فهل ما هو حالل للكورد والعرب حرام علينا؟، هل لهم حالل ترسيخ حقوقهم 

كثقافة وكحضارة في وجودهم، وحرام علينا؟، اليس منطقا غير سليم ما يطرح  القومية والدينية والطائفية، وهم غير مهددون 

تغيير الخارطة االدارية لمنطقة   الدولية. وهلإنساني ومحق في إطار كل االتفاقيات    علينا لكي نتخلى عن مطلب مشروع و

دهوك، واقضية منها الحقت    سيثير العرب والكورد؟ الم تتغير خارطة محافظة الموصل، حيث استقطعت منها كل محافظة

لماذ الدين،  الحكومة  ابمحافظة صالح  هل الن  االستقطاعات،  هذه  على  العرب  قبل حزب    سكت  من  مسيرة  حينها  كانت 

الرجم  يستحق  الذات،  على  وخائف  به شخص ضعيف  يطالب  وما  أمر محق  قوي  به طرف  يقوم  ما  ان  وهل  عروبي؟، 

 واالستهزاء؟ 

ه منى النفس بالنسبة لنا، أو كأنه حق  أنك االتحادية،ور ان يعتبر ان حق اقامتنا في الحدود العراق أخر ما كنا نتوقعه من الدكت 

 .واعاده لنا 2003نيسان  9مسلوب منا في السابق، وجاء التغيير بعد 

في البصرة كنا موجودين ولكننا انحسرنا وبات عددنا قليال جدا، وفي الرمادي تم أبعادنا، وفي الكرخ من بغداد يحتفل بين  

بعودة األمن ولكن أهلنا ال يحسون به، ان وجودنا في العراق وحق التمتع بهذا الحق هو حق لكل مواطن عراقي،    ينةالفو  ينهألف

وبحسب المنطق السائرون عليه،  ليسوا    يباعتقاد، كحق للكورد، فهم  الفدراليةفما بالكم تتغنون ب  للكوردفإذا كان الحق مباح  

العربية والتركمآنية المطالبات  ولتتوقف كل  هم يحزنون.  فدرالية وال  بال  إلى سابق عهده  العراق  وليعود  للفدرالية   بحاجة 

 .والكوردية، بضمان حقوقهم

، وهي تخص كل المناطق المتنازع عليها، وللغرابة أو لحسن  140في الدستور العراقي، تم تقنين الصراع من خالل المادة  

، فهل هنا سيكون الصراع التناحري، وسنؤخذ بجريرة مطالبنا، في 140ختصاص المادة  االحظ فكل مناطق شعبنا تقع ضمن  

فظة كركوك، وصراع على منطقة سنجار وهي أكبر من سهل نينوى، حين ان هناك صراع على محافظة بكاملها وهي محا
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وصراع على خانقين ومندلي وزرباطية، فهل حل هذه اإلشكاليات والتي تتعلق باألرض، وهي لن تؤثر على الهوية القومية 

وان بقت في وضعها    الكوردية أو العربية بمعنى ان عادت عائديتها إلقليم كوردستان فان العرب لن يفقدوا هويتهم القومية

الحالي فان الكورد أيضا لن يفقدوا هويتهم القومية وكل المناطق بالتالي هي ضمن العراق االتحادي، هذا العراق الذي عندما  

يصل األمر إلى الحديث عن حقوقنا يرجع وبقدرة قادرة إلى أكثر االشكال من المركزية المتزمتة. ولكن نحن المهددون بزوالنا  

تتراكم على    من على وجه المحسوبين   ارؤوسناألرض كشعب وكهوية  أيضا من  فقط، بل  االرهابيين  ليس من  التهديدات 

الصراع   إذا مسالة  السياسية.  نقل  لم  ان  االقل  االجتماعية على  والليبرالية  التنوير    على أصدقاء شعبنا، ومن حملة مشاعل 

ت في المناطق العربية أو التي سميت بالعربية أو إذا الحقت بإقليم المناطق تم حسم الية حلها وهي مدونة في الدستور، وإذا بق

تشريعية  الخاصة بشعبنا مؤسسات  المناطق  في  انه ستقوم  األمر  في  كوردستان فهي ستبقي عراقية خالصة. ولكن كل ما 

ة التخاطب الرسمية فيها األخرى، ستكون لغوتنفيذية وهياكل ادارية من القضاء والشرطة المحلية ودوائر الدولة الضرورية  

)السريانية النابعة من شرعية مؤسساتها    السورث  للمنطقة مؤسساتها  التربوية   إلدارة  ةالتشريعيالمحكية( وسيكون  العملية 

الخاصة    ت معينة ووضع الحل النهائي لمشاكل عويصة تواجه شعبنا مثل التسمية، أي ان الميزانيةاوالعلمية وتصحيح مسار

بالمنطقة ستالحظ تخصيص أموال تصرف لتطوير ثقافتنا وتعمل لشد لحمتنا القومية المشوه بفعل ما مورس بحقنا عبر التاريخ 

 .  .الماضي والذي انتم سيد العارفين مضمونه

الت االجنبية  ماهي المشاكل التي ستخلقها المطالبة بالحكم الذاتي، فوق كل المشاكل التي يعانيها العراق، من االرهاب والتدخ

المشتركة في هذه الصراعات والمشاكل   ان االطراف من قبل بعض دو الجوار، والصراعات الطائفية والقومية.  ا  وخصوص

، عدا المطالبة بالحكم الذاتي لشعبنا والذي يسير بما رسمه الدستور  اتستعمل كلها السالح والمفرقعات والتهديدات لتحقيق غايته

 الديمقراطية، فهل كل ما سبق ترياق للعراق والحكم الذاتي هو الطعنة النجالء له؟ العراق وروح 

عليه أيضا في الدستور العراقي حين الرغبة    صالمنصوان مسالة اين سيكون الحكم الذاتي، سيتم حسمها بالتصويت الشعبي  

كوردستان استمالتنا بتقديم مميزات سياسية في تحديد عائدية منطقة ما. وعلى العرب في محافظة الموصل، والكورد في إقليم  

المميزات   المنطقة ذات  الذاتي في  بالتأكيد سيختار الحكم  الذاتي ان أرادوا ضم مناطقنا، والشعب  واقتصادية لمنطقة الحكم 

كم الذاتي االفضل. ولكن من الثابت ان منطقة الحكم الذاتي ستكون في العراق، وهذا تدركونه جميعا ومن الثابت ان منطقة الح

 .والكورد االزيدية والشبك والعرب والكورد المسلمين  األشوريشعبنا الكلداني السرياني    ستكون منطقة تضم خليطا من أبناء

السكانية لكافة مجموعاته  الديمقراطي هو ان يكون  العراق  الحقوق، والسيد سركيس   ان أحد اسس بناء  أو مكوناته وبذات 

م الذاتي وبمساعدة أكثرية تنظيمات شعبنا السياسية وجمهرة كبيرة من مثقفينا ورجال ديننا وبقية  اغاجان في مطالبته بالحك

الخالي من عوامل عدم    بنسائهالشعب    أبناء التعددي  الديمقراطي  العراق  بناء  في  بالتأكيد يساهمون  فانهم  ورجاله وشبابه، 

بالحكم  العراق مناط فقط بوقف شعبنا مطالبته  التالي هل ترون حقا ان استقرار  السؤال  إلى ذهني  االستقرار، وهنا يتبادر 

 الذاتي؟ 

على المطالبة بالحكم الذاتي، البوتقة التي يمكن منها ان   إصراراان يزيدنا    ان إرهابنا بالبعبع العربي والمد اإلسالمي يجب

دليل على عدم حسن النية، فالمطلوب هو    األمورتنطلق اسس حمايتنا واستمرار شعبنا على أرضه التاريخية، ان إرهابنا بهذه  

البلد وشعبه مهي العروبي والتهور اإلسالمي لكي يكون  التعنت  ف  ءلجم   ي حوار شامل لحل كل مشاكله باألسلوبللدخول 

 الحضاري وليس بالترهيب والوعيد.

 2009نيسان  27
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 لة لم تنشرها صحيفة عراقيوننحن بحاجة لروح التفهم أيضا، مقا

 

مني الرد، وقمت    طالباعراقيون  كان االخ ش قد نبهني إلى مقالة بعنوان روح المحبة والتسامح ارثنا منشورة في صحيفة   (

حينها بكتابة هذا الرد وأرسلته إلى عنوان الصحيفة ولكنه لم ينشر، وأدناه أيضا أخر أميل استلمته من االخ ش يوضح مالبسات  

 ( لكتابنا االعزاء ىمقاالت أخرمين  اأعيد نشره، رغم تقارب مضمونه مع مض عدم نشره، وإنني 

من صحيفة العراقيون الصادرة بتاريخ   195العدد    ارثنا، فيروح المحبة والتسامح  نشر االستاذ محمد فوزي مقالة بعنوان  

 .في الموصل ولمالكها االستاذ اثيل النجيفي 2008تشرين الثاني  16

ورغم اعجابي بروح المحبة والتسامح التي يبديها االستاذ الكاتب مع المسيحيين، وباألخص مسيحيي الموصل، والذين يمتد 

في المقالة مغالطات    رأيناتواجدهم في هذه المدينة منذ تأسيسها وتاريخها وتاريخ كنائسها ومزاراتها يشهدون على ذلك، اال اننا  

نتاج لثقافة الخوف من    الكاتب، ونعتقد إنها  لألستاذاذ ال نحمل القصدية في هذه المغالطات  كثيرة يوجب الرد عليها، ونحن  

تمتع   ان  ولثقافة  سكانيةاألخر،  كمجموعة  الوطنية  بحقوقه  القضية بعضاليضر    األخر  من  الموقف  في  الحظناها  وهذا   .

نية، فكيف يكون التفهم لمطالب مشروعة ودستورية من قبل  محاولة لتأسيس اسرائيل ثا  الكوردية، التي وصفت مرارا بإنها

اليها وكإنها المنطقة ينظر  اليها نظرة    مجموعة سكانية، ارث  الكريمة للمسلمين وال ينظر  الشعب. وهي في ضيافة  خارج 

ي، بمعنى انه مواطن يرغب في حماية ذاته وخصوصيته القومية والدينية في إطار وطن، يقول دستوره انه فدرالي أو اتحاد

متحدة طواعية لكي تعيش معا في ظل قانون يساوي بينها في الحقوق    مؤلف من مناطق وشعوب أو أمم أو مجموعات سكانية

 .والواجبات

جعلهم كانتون ضيق يعزلهم وهم عرب عن أخوتهم المسلمين((    أو   ،يقول الكاتب ))ان الطائفة المسيحية تتخذ كورقة ضغط

  ، بالظهوراختالف    هم الخاطئ ناتج عن الثقافة التي تنظر للوطن كمثال واحد ال تنوع فيه. وال حق اليألفنعتقد جازمين ان هذا  

الذي يدرك ان الوطن  هم  ألفبل يجب ان يكون الشعب والوطن كالبنيان المرصوص وصوت هادر موحد خلف القائد. وليس  

قائد مهما كان رأينا في هذا القائد.    ه الحرة، وليس من إرادةأبناء  غني بتنوعه وبتعدده، والوطن قوي بوحدته النابعة من إرادة 

، اذ يطالب بحقه في الحكم الذاتي يخطو على خطى الدستور العراقي المقر والذي يعمل األشوريان الشعب الكلداني السرياني  

ينون الحاق االذى بالوطن، الذي هو وطنهم منذ أكثر   كمتآمرينميع تحت ظله، وبحسب مواده وال يعملون في ليل مظلم  الج

من ستة االف سنة ولحد االن. هذا الشعب من كثرة ما مرت عليه الحوادث والمذابح واالضطهادات الممنهجة والخارجة من 

بل التاريخ هو الذي يتحدث،    ،الكاتب  لألستاذونحن ال نقول الكالم على عواهنه  بلدهم،    يأقلية فاقبية الكارهين لألخر، صاروا  

شعبنا تعربوا وتكردوا وتاسلموا بفعل عوامل كثيرة    نشعر ونحس بان الكثير من أبناء  ألننا نحن ندرك انتم منا والكورد منا  

القناعة وااليمان. ولذا نحبكم وسندافع   معكم، ولكنكم هل تتمكنون من تفهم مخاوف جزء    عنكم، ونعملوكان اقلها بالتأكيد 

السريان   الكلدان  ان  الجميل والعظيم.  ثقافية وحضارية تربطكم بماضيكم  االنقراض كميزة  أصيل من شعبكم، مخاوفه من 

  ال يريدون اقتطاع جزء من وطن هو وطنهم، بل تنظيم أنفسهم في الوطن لكي يحموا أصالة ارثه ولكي يحموااألشوريين

ثقافتهم وتقاليدهم وعاداتهم التي يعمل الزمن والقوانين الموضوعة لصالح األكثرية على سحقهم وتعريب وتكريد البقية الباقية 

 .منهم

انه سؤال مهم ما هي المخاوف من ان يكون لهذا الشعب المعطاء والذي خدم الوطن وقدم ألجله الغالي والرخيص، من ان  

منطقة للحكم الذاتي تكون جزء من الوطن؟، الن تكون تجربة ثرية للوطن وللشعب؟ وما الذي سينتقص  يتمتع بهذا الحق وضمن  

بحقهم في الحكم الذاتي؟  لماذا ال نستفاد من تجارب    األشوريينومن حقوق الوطن لو تمتع الكلدان السريان    خريناالمن حقوق  

ا لمستقبل  المتقدمة ونضع خططنا وتصوراتنا  لماذا ال  األمم  أخرى  الصحيح؟ مرة  إطارها  في  االخوة    ايتفهمنلوطن  بعض 

العرب أو الكورد، في مطالبنا المحقة، وهي مطالب ال تسندها ال البنادق وال السيوف، وال مؤامرات خارجية، لماذا ال يخرج 

ن أم ان حمله لهذه االصالة وبقاءه في مظاهرة لدعم هذا الحق اإلنساني لهذا الشعب الذي يحمل أصالة العراقيي  والكوردالعرب  

 محتفظا بها مدعاة لخوف األكثرية؟ 

المسيحيين العرب ممن يرجعون بأصلهم إلى بني تغلب وبني ربيعة، كما   ارأي أخوتنوفي الوقت الذي ال يمكننا ان نعبر عن 

ان نقول ان المجتمع المسيحي أو أي مجتمع ال يحوي اناس يحملون نوايا خبيثة، نقول ان حامل   نال يمكوفي الوقت الذي  

 .والعراق الوطن والعراق الشعبالنوايا الخبيثة ال يعمل في وضح النهار، ويطالب أخوته بتفهم مخاوفه ألجل العراق الموحد 
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من خارج الحدود، نود ان نذكر الكاتب انه لم تكن هذه الحدود قد وضعت، وكان الوطن باتساعه يعتبر    ضأتى البععندما  

ولو ان صياغة اتفاقيات سايكس بيكو بقت على حالها لكان وطننا االن سوريا وليس العراق، كما وكان يمكن ان تكون    واحدا،

 1922ق جنوب الشرقاط، وليس على قمم الجبال، ولكن من كان أول من حمى حدود العراق في رأوندوز عام  حدود العر

 .الم يكن هؤالء اللذين يتهمهم االستاذ الكاتب بانهم اتوا من خارج الحدود؟ وصوت لجعل لواء الموصل ضمن العراق،

شعبنا الكلداني السرياني   الحالية هي جزء عزيز وغالي على أبناءان اقضية وقصبات الموصل كلواء سابق أو كمحافظة نينوى  

تضم اغلب مواقعه التاريخية ويكفيك نينوى وأشور ونمرود ودير الربان هرمز واالديرة والكنائس القديمة   ، ألنهااألشوري

كيف يكون وطنا لنا وكل هذه المدن  عام، فما هي نغمة فصل جزء من الوطن، و  ألفمن    التي يعود تاريخ الكثير منها إلى أكثر

قاديشتا وتكريت وبلد وانبار وغيرها لنا كما هي لكم    نيةاوغيرها من البصرة التي سميناها كرخ ميشان والعمارة ميشان والديو

 .ولكل العراقيين

ألجل إنقاذ فصيل حيواني يهدده االنقراض، فما بالكم ال تهتموا بأصل   واالعتصاميبادر الناس في العالم المتحضر للتظاهر  

بحقوقهم كانت بمظاهرة علنية    األشوريينالعراقيين وحامل تراثه االصيل للقرن الواحد والعشرين، ان مطالبة الكلدان السريان  

شعبنا    تبرير ما فعله البعض بجزء من أبناء  وسلمية ويطالبون بمقالة وبقول وبكلمة محبة وطلب تفهم، فهل أمام كل هذا يتم

 شعبه لهم مخاوف مشروعة؟ العراقي وهم مسيحيي الموصل؟ اهذه هي وقفة مواطن مع أبناء

مطالب لألخرين، وهم جزء منا، لماذا نحاول تخييرهم بين القبول باألمر الواقع أو االتهام    لماذا نقف خائفين مرتعدين أمام أي

ليسوا بشرا لهم مطالب قد تكون محقة وقد تكون غير ذلك، ولكننا في كل االحوال يجب ان نتناقش معهم حولها،  أبالخيانة،  

 وليس الرد بقتل من هو من دينهم ويعيش بيننا؟ 

ى الحريات التي يتمتع بها العراقيين كافة في بلدان الغرب، العراقيين الهاربين من بعض حكوماتهم، ومن  ال نود ان نحيلكم إل

ومن بعض أديانهم، وهم مهاجرين قد ال يكونون قد أمضوا سنوات أو حتى سنة في هذه    بعض منظماتهم ومن بعض قومياتهم  

ينهم واالحتفاظ بثقافتهم وتطويرها وحرباتهم الشخصية التي ال  البلدان، ويتمتعون بكل ما يريدون من حريات من التبشير بد

العميق،   العراق وجذره  أصل  نحن  الكاتب  بمهاجرين سيدي  لسنا  ولكننا  الدولية،  المواثيق  مع  تكريمنا  أتتعارض  يتم  هكذا 

 .زمن االغبر هذا سيدي الكاتبقسى منها وهو ايجاد التبرير لمقترفي كل ذلك؟، انه أبالتشكيك وباالتهام وبالقتل والتهديد وب

ا من كل  مفي مطالبته بهذا الحق المشروع دستوريا وقانونيا وأخالقيا، ينتظر موقفا متفه  األشوريان شعبنا الكلداني السرياني  

فظة  محافظة نينوى التي صمتت عندما اقتطع منها أجزاء كبيرة وحولت إلى محافظة دهوك، وإلى محا  العراق ومن أبناء  أبناء

 صالح الدين، الم يكن ذلك اقتطاع من محافظة نينوى؟

نريد نظرة جديدة للوطن، وطن الكل وللكل وطن السالم وطن ال نقول فيه ان العراق هو مثل بستان الورد فيه من كل لون  

 خريناال  ورائحة وردة، بل وطن يمكن لهذه الورود ان تتعايش سوية وتنموا سوية وان ال تفرض ظالل أحد الورود على

الحرمان من الشمس. ولو فرضنا ان تم اقتطاع قسم من محافظة نينوى فهل سيذهب هذا القسم إلى إيران أم إلى تركيا أم سيبقي  

لكل تجارب الوطن وتجعله متعدد الثقافات والحضارات وااللوان الحقيقة مما   تضاففي الوطن مميزا بتجربة ثرية أخرى  

االتهامات  يمكننا من إظهار حقيقة وطننا وشعبنا وبفخر للعالم اجمع. اننا نتطلع لتفهمكم لما نريد ولماذا نريد وليس إلى سيل  

التخويني والتشكيكي الذي لم يفعل اال سحبنا    التي التراجع في الموقع الحضاري  مللنا منها ومن الخطاب  إلى الخلف وإلى 

 .والعلمي واالجتماعي واالقتصادي ،والسياسي

 2009أذار  22

 االخ تيري كنو بطرس المحترم

 أرجو ان تكون بصحة جيدة

أخي العزيز: سبق وان لبيت طلبي حول الرد على ما كتبه السيد محمد فوزي في جريدة عراقيون وقد أرسلت لي نسخة من  

 :يليد الذي أرسلته أنت إلى جريدة عراقيون وطلبت مني متابعة الموضوع أود إعالم ك باني قمت يما  نفس الر

ـ لالتصال بالسيد أثيل النجيفي وإعالم ه بان هناك موضوعا منشورا في جريدتكم فيه مغالطات تمس شعبنا وهناك رد على 1

 ...... في حينه سوف ننشره شعبنا حيث قال لي  ذلك الموضوع من قبل أحد كتاب من أبناء

 ـ قمت بإرسال الموضوع مرتين عن طريق االيميل إلى جريدة عراقيون 2
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وقمت بنقل الموضوع إلى القرص سي دي  مع نسخة   CD قرصـ اقترح أحد اإلعالمين بان أرسل الرد المذكور على شكل  3

مناقشة الموضوع مع أحد العاملين في جريدة العراقيون المدعو   مطبوعة في المقال إلى الجريدة ولم ينشر أيضا وتبين لي وعند  

جرجيس العطوان والذي أبدى مخاوفه من نشرها الحتوائها على مطاليب مثل الحكم الذاتي وغيرها وان نشر الرد سوف يفتح 

 : بابا نحن في غنى عنه

النجيفي قال لنا   بإقناع السيد   اقاموالعاملين في الجريدة    ولكنهم أي  ،هوالرد كما    اانشروعلما بأنه قال لي ان االستاذ أثيل 

 .النجيفي لعدم نشر الرد

 لذا أرجو منك نشر الموضوع في المواقع التي تراها مناسبة لذلك وإذا أمكن إعالمي بذلك ولك جزيل الشكر 

 :مالحظة

من حقك ان تتعرف علي، أني ش من سكنة الموصل منذ ان التقينا انا وانت في الجيش منتصف الثمانينات في  منطقة واقعة 

بين رأوندوز وجومان في حينه كنا نتحدث في أمور كثيرة ومن ضمنها كنت تحدثني حسب ما اتذكر عن المذاهب اإلسالمية  

بالقوى   ق االلتحادون ان تقول لي بانك تنوى  اختفيتلموضوع وبعد فترة حيث كان لك في حينه خزين من المعلومات حول ا

تنتمي إلى   ألنكالتي كانت تعمل ضد النظام في حينه ولكن سمعت من الراديو خبر التحاقك أخي العزيز اني كتبت لك ليس  

قضيتن لفائدة  ويكون  معا  عمله  يمكننا  اشيء  وأي  ومثقف  كاتب  لكونك  وانما  معينة  سياسية  رائع                                           جهة  فهو شيء  القومية  ا 

 ودمتم 
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 رجاء ال تمنحوا المساكن للفقراء

 

مسؤول فيها بمنح أو باالدعاء بمنح المساكن للفقراء. ولكن    ال اعرف من بداء هذه البدعة، ان تقوم الدولة أو رئيسها أو أي

وظواهر مرضية أخرى شائعة في مجتمع منطقة الشرق االوسط، مثال القيام برعاية االحتفال الجماعي بالزواج،    الظاهر إنها

الناس في المناسبات والحظوا هي فقط في   إلطعامالكبيرة    دإقامة الموائبدعوة ان الشباب ال يملكون األموال لكي يتزوجوا، أو  

 المناسبات وخصوصا في رمضان وكانه ال فقراء اال في رمضان.

سنجد اناس انهم اقل    الفردياء موجودون في كل زمان ومكان، حتى في اغنى الدول وأكثرها استقرارا، بالنسبة للدخل  الفقر

التي    تهم الطبيعيةجاعلى الدولة ان تقوم بمساعدتهم لتلبية احتيادخال من المتوسط، وهم سيعتبرون في نظر القانون فقراء، و

 ال يمكنهم تحقيقها. 

ان قيام أشخاص أو مسؤولين بتوزيع قطع أراض أو مساكن من ممتلكات الدولة والتي تعتبر جزء من ثروة الشعب، باعتقادي  

 وكأنه خطاء ان لم يكن جريمة.  وأساسا ال يحل المشكلة أبدا، بل قد يفاقمها كثيرا ألنه يعلم الناس على الكسل، وعلى العطاء  

العائلة المسيحية والتي كانت    بمأساةد ان سمع االستاذ نوري المالكي رئيس الوزراء  قبل مدة وبع.  حقامنحة شخصية وليس  

يؤيد أو يفند ذلك، بل دخل  اإلعالم ماوهبها منزال، الحقيقة لم نرى ولم نجد في  اإلعالم انهتعيش حالة مزرية. قيل ونشر في 

لحين ايجاد منزل الئق لهم في بادرة لنفي غير    ندقالفوزير البيئة وادعى بانه اسكنهم في    صليواعلى الخط السيد سركون  

 دولة لواجبتها تجاه مواطنيها.  تأديةليس  أي. مباشر لما قام رئيس الوزراء. وكال الطرفين استغال ذلك للدعاية االنتخابية

 (:30)المادة ))مادته الثالثون بحق الناس في المسكن  الدستور العراقي يقر في

للعيش في    الضمان االجتماعي والصحي، والمقومات األساسية والمرأة ــ وبخاصة الطفل    ولألسرة تكفل الدولة للفرد    أوال: ـ

 حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن المالئم.

تكفل الدولة الضمان االجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو   ثانياً: ـ

، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ،  اقةالفواليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف  

قوم الدولة بتوفير المسكن لمن ال يستطع ذلك، وهذا يشمل كل مواطن ، ولكن توفير  وهذا يعني ان ت   ((.وينظم ذلك بقانون  

 االتكالية وحل مؤقت لمشكلة ستكون مزمنة ألنه يشجع     المسكن ال يعني منح مسكن ليصبح ملكه، ال فهذا هي أموال الدولة

ساد واستغالل األمر لغايات  ألفانتشار إمكانية  ويدفع الناس لالعتماد أو انتظار الدولة لتحقيق كل شيء لهم، هذا ناهيك عن ان

 أخرى من قبل شخصيات في السلطة.

الحل األمثل هو تشجيع الشركات للبناء العامودي والناس للسكن في الشقق السكنية متعددة المساحات، مع توفير كل مستلزمات  

  النظافة من ناحية    نبإدارة المسكوقيام الشركات بنفسها  .  الصيفية، والشتويةوالتهوية    ،والمجاري  ،والكهرباءذلك من الماء  

العمودي سيكون   السكن  ان  االيجار.  ذلك جزء من  واعتبار  والممرات  بالحدائق  الناس   أرخصواالهتمام  ايجارا، ويشجع 

لالستقالل عن االسرة وبناء الذات. كما ان الدولة ستتمكن من خالل الضرائب والموارد التي ستحصلها من الشركات لبيع  

س التي ال يمكنها دخلها من دفع ايجاراتها، ان مثل هذا الطرح يشجع الناس  األراضي أو ايجارها، موارد لدفع ايجارات النا

 أيضا للتطوير ومحاولة التوفير للحصول على المسكن الخاص. 

ملكه الخاص. ما يوزع هو من   أو دور أو غيرها وكإنها،قطع سكنية  أو    ،أراضينجد في االخبار ان السيد فالن قام بتوزيع  

ممتلكات الدولة ال يمكن لشخص مهما عال شنه التصرف بها. الذي يتصرف بها هو القانون وليس غيره. ان تنسيب منح هذه 

ام لصالحهم وهم يعتبرون من الع  يمنحهم حصانة ومكانة ال يستحقونها. ال بل قد يغير في توجهات الرأي  ألشخاصالممتلكات  

 الناحية القانونية لصوص ليس اال.

إذا مرة أخرى ال لمنح المسكان وال لمنح أي اشيء من أموال الشعب والدولة باسم أشخاص مهما عال شأنهم. ال بل وضع 

العوائل   لحماية وكفالة كل  الدستور  إلى مواد  استنادا  المتمكنةألفقوانين  إقامةنعم    أي.  قيرة والغير  مؤسسات وتنظيمها    ان 

وفسح المجال لمنظمات المجتمع    . االن قبل الغد  ،لبنائهاهذا ال يمنع من وضع االسس    ولكن  ،طويالـوتدريبها سيستغرق وقتا  

المدني وخاصة الجمعيات الخيرية االهلية من القيام بدعم االسر المعوزة وتوفير أموال لها لكي تفي حاجاتها الضرورية مثل 

واعتقد انه يمكن سن قوانين سريعا لتنشيط المجتمع بهذا االتجاه مع وضع اليات مراقبة مالئمة. .  المأوى والملبس والمأكل

.  يجيرونها لمصالحهم الخاصة  ألشخاصكون أفضل وأكثر مالئمة واالهم ستكون قانونية وسيعود نتاجها للوطن وليس  ست
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ان   يمكن  الضرورية  الفقرعملية حل مشاكل    تبداومن هنا  الحاجات  توفير  القدرة على  االدنى مثل عدم  وليس .  ولو بحده 

ب السمعة أو تنظيفها أو تنويم الضمير بان ما أخذ بغير حق يصرف بتمثيليات ال غاية من وراءها اال الشهرة ومحاولة كس 

 بحق. 

بيد    األموران ترك مثل هذه    واإلعالم.بل بالتوجيه والتربية    ، قسرياعلى الدولة ان تأخذ بيدها عملية التخطيط االسري. ليس  

رجال الدين أو بعضهم .  بل االقتصادية أيضا  ،االجتماعيةتوجيهاتهم سيجعل بلدنا يتراجع ليس من الناحية    الدين وتحترجال  

من هللا. ولكنهم ومع االسف يعيشون على هواهم وحسب   يريدون صنع سجن كبير الكل يسيرون فيه حسب قوانين يقولون إنها

 الذكر غريبا عن اإلنسان    زل االجتماعي القائمة حاليا، سيجعل اإلنسان  ان تفاقم حالة الع.  لهم دون خوف من هذا هللا  يتراما  

الشهوة   اياألخر   بل  والدراسة.  والعمل  الصداقة  مثل  اجتماعية  وعالقات  وفكر  رؤى  بينهم  العالقة  في  يتحكم  ال  االنثى، 

وفي االغلب الذكر ألنه االكثر تحررا    اإلنسان  سيتحول  .  المعاشالتي ال يضبطها أي اشيء نتيجة حالة االغتراب    الحيوانية

ستنتهي    تم تجويعه لمدة طويله ومن ثم طرحه في وليمة ال يدري ان كانت ستستمر أم إنها إنسان  بحكم القيم االجتماعية إلى 

ساح العالم والسيطرة الغالب كاكت  وعدوانيةان حالة االنفجار السكاني التي يشجعها رجال الدين، ولغايات غبية   بعد لحظات.

والملبس والتعليم والنقل وهلم   المأكلعليه بالعدد الكبير. حتما ستولد ازمات اجتماعية كثيرة ليس في السكن فقط، بل أيضا في  

ومنها التشجيع على الحد من النسل .  بل بوضع خطط علمية قابلة للتطوير والتنفيذ  ،أحياناوالحل ليس بمسكنات مما ينشر  .  جر

قل في المراحل الحالية والتي ال تتوفر فيها المعلومات الكافية عن واقع وحال المجتمع، وبعد السيطرة على مكامن على اال

 االزمات، يمكن العودة إلى تشجيع االسر الكبيرة ومن خالل القانون أيضا. 

 عنكاوا 2014أيار  7
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 شكرا دكتور اياد عالوي 

 

، ويضرب على االكثر للذين يتوددون لمن يستلم السلطة،  ( أبويا  كلهيتزوج أمي ا  الي)  يقولمن أمثالنا العراقية الدارجة، مثل  

فمن استلم السلطة يتم التودد اليه، وتقال فيه االشعار والمدائح، أما من خرج من السلطة فيلعنون سلفات سلفاته. ويلصقون به 

لدكتور اياد عالوي،  ، والحمد هللا ان ا قومتيكأو من    طائفتككل الرذائل واألخطاء. وخصوصا ان لم يكن من حزبك أو من  

، فال  األشوري، مسيحي شرقي، ومنتمي للحزب الوطني  أشوري  الوفاق الوطني العراقي. وانا    ورئيسرجل عربي وشيعي  

، ولكن اسمحوا لي ان  (وكلمة الوطني لدى التنظيمين وفكرهم الليبرالي)  رابط بيننا، اال رابط المواطنة لبلد واحد اسمه العراق

بق ليس في العراق ال بل في منطقة الشرق اهذا الرجل الذي على يديه وزمالئه الوزراء، تمكنا من تحقيق سوأقول كلمة في  

انتخابات، صداها   وأجرىاالوسط. ففي الوقت الذي كان الكثيرون يمنون النفس بعدم اجراء االنتخابات. وفي الرجل بوعده  

ان الدكتاتورية والسلطات القائمة أفضل لشعوب المنطقة وأفضل هز المنطقة. هذا البعض راهن على فشل عالوي لكي يثبت 

لمخططات أمريكا. والبعض راهن على عدم تسليم السلطة، وان ديدن العرب هو التمسك بكرسي الحكم إلى الرمق االخير،  

 . ولكن اياد عالوي كذبهم وسلم السلطة كما وعد وتعهد

اإلعالم  عمرها وما واجهته من العراقيل ومن مواقف عدائية وخصوصا من    السيد عالوي وحكومته، قياسا إلى   ان إنجازات

 .أكثر من رائعة وكبيرة بحق المتأسلم، كانت هذه اإلنجازات العروبي

فبعد سقوط الصنم. ادارت الدول العربية وجهها عن العراق بحجة انه محتل، وانه فاقد للسيادة، وكأنه في زمن صدام كان  

كاملة السيادة. وهكذا تمكن السيد عالوي من إعادة العالقات بين العراق ومعظم الدول العربية (  الدول العربية)  يمتلكها. وكإنها

كأهل العراقيين بها، حيث استدان ليصرف   ةالمقابر الجماعينظام    أثقلواالجنبية. كما تم إنجاز إسقاط الكثير من الديون، التي  

اقتصادية فعالة اال ان يد التخريب والقتل والتفخيخ لم تترك مجاال لفاعل   كما حاول بكل قدراته تحقيق إنجازات.  على مغامراته

، إصالح ، كانت تفجر في اليوم التالي، ومرافق النفط يتم تفجيرها بعد كل  تنشالكي يبني. فالمحطات الكهربائية التي كانت  

أما من .  تيجة لالرتفاع الكبير في الرواتبوبالرغم من كل هذا، فان العراقيين يحسون بتحسن مضطرد، في قدراتهم الشرائية ن

فرد، وهي في طور التقدم المضطرد، وان    ألفالناحية األمنية فقد تم بناء جيشا وشرطة يقدر اعدادها بأكثر من مائة وخمسين  

 .شاء هللا ستأخذ دورها كامال في حفظ أمن البالد والعباد

 .الديمقراطية التي ارتضيتها، ودوركم في العراق باق، المهم بقاء العراق سالما حرا أبيااننا نقول للسيد عالوي هذه هي 

لقد تكالبت سيوف وخناجر العربان على العراق والعراقيين. وكأنه لم يكفيهم سنوات االذالل والقمع التي عاشوها. هذه السيوف 

لى ما قبل أربعة عشر قرنا إلى الوراء. فمن قنابلهم وانتحاريهم  التي ترغب في ادخال المارد العراقي في قمقم التخلف وأعادته إ

إعال وسائل  نسمات  مإلى  ان  أدركوا  العربان  هؤالء  الن  المهد.  في  وهي  البذرة  لقتل  معدا  شيء  كل  كان  المسمومة.  هم 

اجب، باقتدار وفي  الديمقراطية معدية، وان الحرية مضرة بمشروعهم الرجعي المتخلف، اال ان حكومة السيد عالوي أدت الو

 .االحوال أصعب

وهذا ال يعني ان الحكومة كانت خالية من السلبيات ومن األخطاء، وخصوصا اننا شعرنا في احيان كثيرة ان الحكومة فاقدة 

االداري ال زال مستفحال    سادالفموحدة. كما ان    في إطار سياسةلبوصلتها الموحدة. وان كل فرد فيها يعمل ما يحلو له، وليس  

 . الذي شجع عليه النظام السابق، حيث شرعه ورعاه سادالفبدرجات كبيرة، هذا و

العراقي، ولكن للسيد عالوي دور مستقبلي. وهنا نود ان نقول ان كل ساسة العراق    الناخب  إلرادةان السيد عالوي خضع  

لهم دور في صنع حاضر  ألفة والنظام  الفرديالمتنورين المؤمنين بالديمقراطية والحريات   الثقافية. سيكون  درالي والتعددية 

الوراء، فان العراقيين سيرفضونه، الن العراقيين ومستقبل العرق. أما من يتشبث بالماضي ويريد إعادة عقارب الساعة إلى  

 . يريدون بناء مستقبلهم، يريدون ان يعيشوا في عالم اليوم. بكل منجزاته التكنولوجية والثقافية والعلمية وقيمه الحضارية

 . وأخيرا من القلب نقولها شكرا دكتور اياد عالوي شكرا الطاقم الوزاري
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 عن أية حركة وطنية يتحدثون؟

 

هذا هو السؤال الذي وجهه لي أحد االخوة المعلقين، وتعقيبه ))سؤالي للسيد تيري بطرس، هل أنت جاد بقولك إن الحركة 

 !الوطنية لم تتبلور في العراق لحد االن؟

إذا كنت جاهال بالتاريخ السياسي للعراق فمن المستحسن البحث أوال عن الحركة الوطنية في العراق قبل االسترسال باللغو 

 :ارغ. هذه البعض من الوقائع التاريخيةألف

 من كان وراء اضراب عمال الموانئ في البصرة ايام العهد الملكي؟

 ماهي القوى التي قادت اضراب عمال السكك؟ 

 ي نظم وقاد وثبة كانون المجيدة؟من الذ

 بكركوك؟ كاورباغيوماذا عن اضراب عمال شركة النفط البواسل في 

... وأختمها وسؤالي   الكثير  الدينية،    ،لك  األخيروغيرها  الدوافع  أو عشائرية والتي فجرت ثورة  ألفما هي  تموز   14ئوية 

 .الضباط الوطنيين االحرار في إنجاح ثورة الشعب والجيشالمجيدة إن لم تكن جبهة القوى الوطنية والتي تعاونت مع 

 .التاريخية الخالدة كانت من قبل قوى الحركة الوطنية وليس غيرها(( نعم كل هذه اإلنجازات

يحاول   البعض  ان  أم  عليها،  االجابة  من  أحد  تمكن  هل  العراقية؟  الوطنية  الحركة  ماهي  الحزب    اختصارهاولكن  بتاريخ 

بلد تختصر في حزب أم في مجمل النشاط السياسي والثقافي واالجتماعي   الشيوعي العراقي، وهل حقا ان الحركة الوطنية الي

المؤدي إلى تطور الواقع إلى االفضل؟ ويا ترى هل نحن تطورنا إلى االفضل؟ وإذا كنا حقا تحركنا نحو االفضل حقا فما هي 

الحركة الوطنية في مجموعة من التظاهرات واالضرابات وفي انقالب عسكري    اختصارل يمكن  هذا االفضل؟ وه  دالالت

ليضفي على نفسه شرعية ديمقراطية، وارتدى لباس الثورة. وبالحقيقة حاول إنجاز بعض مشاريع مجلس   استعان باألحزاب

ليست واضحة أبدا، غير    1958تموز عام  14  االعمار، ولكنه خرب البلد من كل النواحي. والحقيقة ان الدوافع وراء انقالب

تغيير ايجابي   استغالل الموقع والمكانة في الجيش لتحقيق استألم السلطة وفرض الذات على الشعب كقادة لثورة لم تحدث أي

عملية  للمجتمع. وإذا كانت عملية قتل الملك الشاب وعائلته وحتى نوري سعيد وتمثيليات محكمة الثورة، تعتبر ثورة، فان أي

الزراعي والذي بنتيجته كان وباال على االقتصاد والبنية    الثورة أيضا. أما عن مشروع اإلصالح  حسابها ضمنإجرامية يمكن  

يعتبر إنجازا   المشروعاالجتماعية والديمغرافية للعراق، حيث نزح عشرات االالف من االرياف نحو المدن، فان كان هذا  

 .والزالزل ستعد من االن وصاعدا إنجازا يضاناتالفف

اليوم الذي ترجت كل   يأتيوان كان االنقالب لمحاربة االستعمار والتخلص من تأثيره، كما ادعي، فماذا حصلنا بعد ذلك؟ الم 

ليس ذلك  االطراف العالم لكي يخلصها من أبن وطنها الذي سرق القيادة وجعلها له ملكا خالصا. ليس القيادة، بل البلد كله،  

فقط، بل وادخله حروب ال ناقة للوطن بها وال جمل. ولو قارنا نتائج نشاط الحركة الوطنية في العراق، بما في االردن والكويت  

 واألمارات والمغرب، ألدركنا كم كانت وخيمة العاقبة نتائج عمل الحركة الوطنية هذه؟ 

تموز عندما تم تشكيل مجلس السيادة من سني وشيعي  14الب ال بل ان أول تقسيم طائفي للسلطة وبشكل واضح حدث في انق

وقائع حدثت، قد يكون الرجل فوق التجاذبات، ولكن ش  نناقوكوردي، نحن هنا ال نحاكم نيات الزعيم عبد الكريم قاسم، ولكننا  

 .صحيحةلم تعد   هذا ال يعني ان نعطي صفات انشائية ونستمر بإلصاق شعارات على حدث نحن ندرك إنها

ان التزام قوالب معينة وعدم الخروج منها، وإعادة تكراراها ورميها في وجه من يعتقد البعض انه ال يفهم أو لم يطلع على  

الحقائق، لن تصنع حقائق وتغير الواقع. الذي يعمل على التغيير هو الحركة الدائمة وبتناسق في مسيرة تكون نتيجتها تحقيق  

 .النشاط الثقافي أو السياسي أو االجتماعي ايجابيات للمجتمع من خالل

ان حصر الحركة الوطنية بتاريخ الحزب الشيوعي العراقي، هو الدليل على انعدام هذه الحركة وعدم فعاليتها وأثرها في بناء  

عراقيين،  الشخصية الوطنية العراقية. الحركة الوطنية من المفترض ان تصنع شخصية وطنية يشترك فيها غالبية العظمى من ال

عام يتجه نحن هدف عام مشترك، واشاعة ثقافة اجتماعية سلمية عامة تطغي على التوجهات القومية والمذهبية   وتكوين رأي
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والدينية للمجموعات المختلفة. إن الواقع الحالي لهو أبلغ دليل على، كم هي هذه الحركة الوطنية فقيرة، ومهلهلة، وذات لون،  

الشعب وتطلعاته. حركة وطنية أول ما شعرت بقوتها سحلت   ألوانفي الحركة الوطنية أن تضم  واحد. في حين ان المفترض

 .توجهات معينة في فكرها الفخالشعب في كركوك والموصل، حركة وطنية كان شعارها أعدم أعدم لكل من  أبناء

وتغيير الحكومة فيه حدث أما بانقالب عسكري أو هل يمكن ان يقال ان العراق أمتلك حركة وطنية، ونحن ندرك ان العراق  

إلى هجرة بلدها   تدخل خارجي؟ وهل يمكن ان يقال ان البلد يملك حركة وطنية وفيه يتم اقصاء واضطرار مجموعات سكانية

العراق ؟ هل يمكن ان يقال ان  مخالفخوفا ورعبا؟ وهل يمكن ان يمتلك بلد حركة وطنية يتم إلصاق تهمة الخيانة والكفر بال

أبناء السرياني    أمتلك حركة وطنية، وفيه تم ذبح  الكلداني  أو    وقتلهم في سميل وصورية دون أي  األشوريشعبنا  محاكمة 

للعدالة؟ ال بل ان بعض المحسوبين على الحركة الوطنية قد يبرر ما حدث. حركة وطنية سمحت قيمها بان تحدث   تحقيق 

  ها. إنسان  ة لم تنتج اال تدمير القرى وتجريد الجبال والوديان واالهوار من نباتها ومياها واالنفال والحلبجة وغيرها، حركة وطني

الوطنية التي أنتجتها الحركة الوطنية، والتي يجب    مأي القيقد يقال، ولكنها ليست من إنتاج الحركة الوطنية. وجوابنا، ولكن    

العراقي مهما كان دينه، وانتماءه القومي،   تقول بتقديس حياة اإلنسان  ان تطغي على الميول الحزبية والقومية والدينية؟ ميول 

 ومذهبة، وحزبه. هل حقا نحن مارسنا ذلك، وهل مارست الحركة الوطنية إذا كانت موجودة ذلك؟

معتمدة على النتائج  انه التاريخ الذي نحن بحاجة إلى نقده والبعض إلى إعادة قراته قراءة منصفة وغير أيديولوجية، بل قراءة  

 .الحقيقية للحدث

أو المندائي أو االزيدي أو الكاكائي أو اليهودي من معايشة    والمسيحي  األشوريفي بلدنا، عندما ال يتمكن الكلداني السرياني  

ية هذه ان  حالته وبفخر وباعتزاز وبحرية، أ ليس من حقنا أن نسأل إذا أين الحركة الوطنية؟ الم يكن من واجب الحركة الوطن

 .تجعل من االحتفاء بهذه التنوع وادخاله في المشروع الوطني؟ من خالل الحريات والضمانات التي كان يجب ان توفر لهم

في بلدنا عندما يقتل السني الشيعي وعندما يخاف الكوردي من االثنين، وعندما تنعدم الثقة بين االطراف، اليس من حقنا ان  

 ين هي؟ نسأل عن الحركة الوطنية، ا

خراج كل االفعال الوارد  إالحركة الوطنية هي واقع على األرض يجب ان يعاش، وليست شعارات لم تحقق أمرا. وإذا تم  

أعاله وانقالب بكر صدقي وثورات العشائر وحركة رشيد عالي الكيالني وما سمي بالمربع الذهبي من تاريخ الحركة الوطنية،  

 .وبئس الحركة الوطنية التي انتجت هذافماهي إذا الحركة الوطنية؟ 

18/02/2013 
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 المندائيون يستغيثون  أهلنا

 

بل يهدد    ،مندائينشرت مفوضية حماية المندائيين نداء استغاثة ودعوة للمساعدة للخروج من واقع مؤلم يهدد ليس حياة بضع  

وجود المندائيين كلهم في العراق وذلك لتعرضهم لضغوط واعتداءات واغتصاب، ان ما يستشف من النداء ان هنالك خطر  

ان هناك تهديد ديني   .صرحون به بشكل علني اال انه واضح من قراءة المنشوركبير يتعرضون له أهلنا المندائيون وقد ال ي

 .وفرض أمر واقع لتغيير المعتقد بالقوة

المعتقدات الدينية في العراق ويمتد وجودهم إلى المنطقة المجاورة في إيران منطقة اهواز، و   أقدمالمندائيون أصحاب أحد  

 يلست مختصا به لكي افتي أو اكتب الكثير عنه، اال ان الحس اإلنسان  مهما كان رأينا بالدين المندائي وهنا أود التصريح بأنني  

إقامة  يد العون والمساعدة لهم. فالمطلوب وطنيا وخصوصا في العراق    لمد  جميعالقبل الوطني يدفعنا لكي نتعاطف وندعو    

حزبي واسع ويضم نخب اجتماعية مرموقة ندعوه تكتل الدفاع عن المندائيين لكي نحقق لهم األمان المنشود. فالمندائيون   لتكت

. ان هذه  بعض منهمالال يهددون أحد بشيء وال دينيا، فحتى دينهم ليس تبشيريا، لكي يخاف   ،أناس مسالمين أنهمبالمعروفون 

الظروف رغم تعرضها لالضطهادات المتتالية. ان هذه الطائفة    أصعبالعراقية االصيلة قدمت للوطن الكثير وخدمته في    الفئة

االزمنة. مطلوب اليوم ان يهرع كل العراقيين للدفاع   أقدم  الكريمة والتي تحمل في لغتها وتراثها ودينها أصالة العراق منذ

البربرية بل يعني فقدان تواصل   ،لمواطنان فقدان هذه الطائفة ال يعني فقدان حق  .  والذود عنهم أمام الهجمات العنصرية 

تدمير لعراق نتمناه    العراق مع ماضيه الناصع. هذا الماضي الذي يخافه من دخل علينا وفرض قيمه بالقوة وال يزال. بل هو

 المندائيين؟تعدد نريده دون وجود  عراق السالم والمحبة والتسامح والتعدد، فأي

من   ان الحكومة العراقية مطالبة لكي تدرك خطورة األمر وتأخذه بجدية تامة. فما يحدث للمندائيين، وهم فئة أصيلة وأساسية 

، لو، ال سمح هللا نجحت خطط من يحاول االعتداء على أحد االجزاء  بقيةالشعب العراق، يمكن ان يستشف منه ماذا سينتظر  

 .االكثر التصاقا بالعراق التربة والتاريخ

التي    حكومة ال تؤمن بأي من مبادئ حقوق اإلنسان    ،ان حكومة تسمع استغاثة فئة عراقية وال تستغيثها لهي حكومة باطلة

ر الكثر ألجل هذه المبادئ. ومن بين من ضحوا واستشهدوا ألجل ذلك الكثير من ناضل شعب العراق من أجلها وقدم الكثي

عن مصدر التهديد، هو مشاركة في الجرم والعملية الجرمية، من قبل من كلف   واالستعالمأخوتنا المندائيين. ان عدم التحري 

وإذا كان باعتقاد البعض ان المندائيين ممكن لهم ان ينتظروا لحين    .هي الحكومة العراقية وأجهزتها  القانون، التيبمهمة حفظ  

االخطار   وقيمة  التخلص من  الحياة،  بقيم  االستهتار  هائل من  كم  على  ويدل  كاذب  االعتقاد  فهذا  الثقافي.   التمايزاألخرى، 

  ، واحدةإنسانية    وجلل قد ال يكلفه حياة  خطر كبير    يداهمهدهرا، والخائف ال يسال االنتظار الن ما    فالمظلوم يعتقد ان الثانية

اننا اذ   ؟ في خبر كان بل ميزة وتراث وايمان فئة واسعة. فهل ان رئاسة الوزراء والحكومة على دراية باألمر الحاصل أم إنها

المندائيين في استغاثتهم،   ا  فأننانشارك أهلنا  لنواب ومجلس  نتطلع إلى قيادات العراق كله، وقيادة إقليم كوردستان ومجلس 

تقوم بعمل موحد ومشترك ألجل إزالة المخاوف الحقيقة التي    السياسية انالقضاء االعلى وكبار رجال الدين وكل األحزاب  

 . تجعل طائفة كاملة توجه نداء استغاثة في العراق. وان يتم الكشف الواضح والصريح عن معاناتهم الحقيقية ومن يتسبب بها

المنشور ال يعتبر في أي للنداء  الداخلية، ان مواطنين  ان االستجابة  الشؤون  تدخال في  يتعرضون شريعة كانت  المندائيين  ا 

على السيادة الوطنية في حالة االنتهاك    التجاوزواألمم المتحضرة قد اجازت    ،اإلنسانوحسب المنشور إلى أبشع انتهاك لحقوق  

البشري. وما يشكو منه مواطنينا المندائيين هو أحد   سإبادة الجنأو تعرض فئة ما لشكل من أشكال    اضح لحقوق اإلنسان  ألف

الجماعيأشكال   ظل  نللمندائيي   ةاإلبادة  في  و  االتكال،  العاصمة  على  المنصب  واالهتمام  القانون  قوة  ضعف   الفئات على 

 . والطوائف االكبر ومشاكلهما

  هذه المشكلة   ان لم تحل  .األمني، فهذا نوع من الهروب من الواقع ومن الرغبة في ايجاد حل لمشكلة  لتانالفان نعزي األمر إلى  

سيأتي الدور على االزيدية والمسيحيين. وبعد ذلك تصفيات في داخل الدين   بعدهو  .اليوم فغدا قد يكون الحل قد تأخر كثيرا

الواحد ومن ثم تصفيات داخل الطائفة الواحدة فهذا ما يعلمه لنا الدرس المستمد من تجارب األمم التي تركت للغرائز لكي تفلت  

وادخلت القانون في مجمدة اين منها مجمدات الطبيعية    األمورعلى مجريات    يسيطرد لكي  من عقالها وسمحت للكره وللحق

 .في القطبين

على مؤسسات المجتمع المدني التحرك وبسرعة من أجل تحريم االعتداء على الناس بسبب معتقدهم الديني والسياسي والقومي. 

أجل القضاء على كل من يعمل من أجل اشاعة الدين الواحد    فمادامت كل المنظمات تؤمن بالتعددية. فيجب ان تتكاتف من

http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,43963.msg142494.html#msg142494
http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,43963.msg142494.html#msg142494
http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,43963.msg142494.html#msg142494
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عقوبة   بأقسى. ان من يحاول االعتداء على شخص بسبب معتقده الديني يجب ان يتم تجريمه  دوالرأي الواحوالحزب الواحد  

 ؟ ممكنة. فكيف على من يحاول االعتداء على طائفة كريمة وأصيلة ومسالمة مثل أهلنا المندائيين

أمام   العراقيين  كلنا، كل  المندائيين يضعنا  أهلنا  نداء  الذي    مرآةان  المستقبل  أمام  نرغبه،  وما  نريده  ما  حقيقة  أمام  أنفسنا، 

على الغارب كما يقال يعني اننا ال نريد ان نبني مستقبال مستقرا مستقبال    موراألسينتظرنا أو الذي نريده ان ينتظرنا. فترك  

رد. وإذا كنا نرى ونسمع اليوم صراخ أهلنا وال نبادر إلى  ألفالن كرامة المجموع من كرامة    ،فيه بالكرامة  يتمتع اإلنسان  

بل كله سواد في سواد وبكاء وعويل وظلم واضطهاد    ،مشرقاايجاد حل لهم. فغدا لناظره قريب، ومع االسف انه لن يكون غدا  

 . ومزيد من القتلى والمفقودين والمهجرين والمهاجرين

ومعتقده. ومن الواضح   الدستور فيه ضمانات كافية لحماية اإلنسان  من الواضح ورغم مالحظاتنا على الدستور العراقي. انه أي

ري. ومن الواضح ان مجلس القضاء االعلى مناط به ليس حماية استقالل ان البرلمان العراقي مؤتمن عل تطبيق الدستور الجا

أساسية تهديد طائفة  عليها، وهي  اطلعنا  كالتي  في حالة  الدستور وخصوصا  بنود  العمل على تطبيق  بل  فقط،  من   القضاء 

 .التهديد الذي يطال المندائيين  لةإلزاكل الخطوات الالزمة  بطوائف شعبنا العراقي في وجودها. إذا الدستور العراقي يكفل القيام  

تبقي هناك قوة الحكومة العراقية التي تدير االجهزة التنفيذية وبضمنها جهاز الشرطة والجيش. من الواضح لحد االن، انه ليس  

لدينا حكومة قوية بما فيه الكفاية في ظل االنتشار الواسع للسالح وفي ظل االيادي الكثيرة التي تحرك مجموعات بشعارات  

 . أي األمورل دين جاهل ان تفعل فعلها في تهييج البسطاء وممن يرتزق من أمثال هذه  تكفيرية. حيث يمكن لفتوى من رج

 .فرض الخاوات مقابل توفير الحماية وهو نظير الشارعي البلطجي للجزية السيئة الصيت

حد السيف لكي    السياسية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني، عما يحيق بأهلنا المندائيين معناه انتظار  عالياتالفان سكوت  

يصل إلى الرقبة التالية. واألمر ليس ببعيد عن الرقبة التالية فقد شاهدنا نماذج منها في االعتداء على المسيحيين واالزيدية وما  

العميديرونه من   اعل. ان لم يتكاتف المجتمع من أجل إزالة حالة  ألفسواء كانت حالل أم حرام من وجهة نظر    لمجاالت 

االعتداء والتهديد الذي يطال أهلنا المندائيين. هذا يعني ان المجتمع لم يتعلم من تجربة صدام شيئا. واال فليعلم الجميع ان ما  

لكي تسير   األمورلو تركنا وببيئته واقوامه قد ال يحسب شيئا أمام المستقبل الذي ينتظرنا  وبأبنائهاقترفه صدام بشعب العراق 

 .بهوى ورغبة من يهدد أخوتنا المندائيين

االخطار قبل وقوعها، وان يتحصن ضدها    أان المجتمع الحي ليس من بكى على من فقدهم، بل المجتمع الحي هو الذي يدر

 تمع يبصم على صك وفاته قبل استفحالها، وان ال يرتضى ظلم جزء منه من قبل أجزاء أخرى، الن بالموافقة على ذلك فالمج
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 هل يمكنني التعاطف مع صدام؟

 

ان   يعقدوا مؤتمرا صحافيا في عمرهم خارج   المسؤولينأعتقد جازماً  لم  ايام صدام،  السلطة والجاه  الكبار وذو  العراقيين 

من المؤتمرات وكانت تصريحاتهم تخرج في الصحف مرتبة    شاءواالعراق، ألنهم حتما داخل العراق كان يمكنهم ان يعقدوا ما  

  وأصابني حقا اندهشت    . اال إنني  ما دونهنا من صدام وومنظمة، ولذا فنحن العراقيين ما كنا نعرف حقا ضحالة مستوى سياسي

الذهول وانا اسمع حسين كامل يتحدث في المؤتمر الصحفي عندما خرج إلى االردن بحجة الرغبة في أحداث تغيير في النظام. 

 ، الدراجة النارية، الشبه امي فسائق  األخر.ديمقراطي بين الحين و مإقامة نظااال ترديد  األمورفقد بدا للجميع غبيا ال يفقه من 

بين ليلة وضحاها يتقلد اهم المناصب ويستحوذ على نصف ميزانية   أصبحاعلى من نائب عريف. والذي  لم يبلغ درجة وظيفية  

 وبخبراتهم قادونا من السيء الى األسوأ.كيف له ان يعلم ويتحدث ويبرر. فحسين كامل وغيره   العراق،

منذ منتصف السبعينيات من القرن الماضي قامت الحكومة العراقية بحملة كبيرة لتدمير الكثير من قرى إقليم كوردستان حتى  

السنين قي تصليح األراضي وبما يحمله اإلنسان    ألالف   بلغت المدمرة أكثر من أربعة االف قرية بما تضمه من جهد اإلنسان  

من عبق الذاكرة ودفئها، وبما تحمله هذه القرى من الكنائس والمساجد واالديرة المدمرة والكثير من هذه المباني تاريخية حقا    

بطة بالشعائر التي من المعاني والعواطف والذكريات والمرت  عام، وبما تعنيه لإلنسان    ألفتعود في تاريخها إلى أكثر من  

، فأجدادي ووالدي ووالدتي  ى()صوم نينو  مثل العماد والزواج والقداديس في االعياد أو في باعوثة نينوى  كالكنائس  اقيمت فيها

عمدوا وتزوجوا في كنيسة قريتنا وكنت انا أيضا قد عمدت فيها وكان من المفترض أن اتزوج وأن اعمد أطفالي فيها داللة 

ة واالرتباط، هذه القرى التي لم يتح لها صدام وأمثال صدام من العروبيين من ان تتطور أو ان تراكم ثرواتها  على االستمراري

 . المسيرة من جديد من الصفر ولتبدالبناء مستقبل أفضل، فكل عقد من السنين كانت موجة هوجاء تأتي لتدمر كل شيء 

ظهر دبابة واستمر بالسيف والقتل والتنكيل، بدءاً من رفاقه ومروراً بمعارضيه وكل من شك في والئه،  ى أتى علصدام الذي 

هل كان من المنتظر ان يتغير من خالل صناديق االقتراع، فكل جريمة جديدة من جرائمه جعلته يتشبث أكثر وأكثر بالسلطة 

 . كطوق الحماية االخير

المنشآت العسكرية   إحدىفي  (  العمل جبرا  أي)الدي من مقر عمله للعمل سخرة  سحب و  1987في تشرين االول من عام  

وليحمل الصواريخ بواسطة الرافعة الثقيلة، ولم يخرج والدي اال جثة في تابوت محظور على أهلي فتحها أو رؤية ماذا حل  

وستجدون مثل هذه القصص العائلية  سبب الوفاة الشيخوخة؟    الوفاةبوالدي الذي كان في الثامنة والخمسين وكتب في شهادة  

 .في العراق منتشرة من اقصى شماله إلى اقصى جنوبه

حتى عن انتمائهم   ليعبروالم يسمح لهم    شعبي على تسجيل أنفسهم في االحصاء كعرب، أي  اجبر جميع أبناء  1977في عام  

 .القومي

 . مستقل أشوري نشاط طالبي  تم منع أي 1976في عام 

 .األشوريةتم منع النشاطات الشبابية في الكنائس الشرقية  1979في عام 

 .تنظيم سياسي عراقي علني أخر وجود لم يعد الي 1979ومنذ عام 

بدء النظام حربه الشعواء ضد الجارة إيران والتي دمرت البنى التحتية لالقتصاد الوطني وراح ضحيتها مليون    1980في عام  

، وبما يعنيه انه تم حرمان شعبنا من احتمالية تأسيس خمسون  األشوريشعبنا    من أبناء  ألفالي خمسون  قتيل وجريح بينهم حو

 . هذه االسر اسرة، وما كان سيعقبها من أبناء ألف

 .منذ الثمانينات بدء في تدمير بنية االهوار وتدمير البيئة

وما تبقي من اليهودية وتم حجز    واألشورية(  العربية والكردية)منذ السبعينات تم العمل من أجل ترحيل االف العوائل الشيعية  

 .أموالهم المنقولة وغير المنقولة

ة كردي عراقي ال لسبب اال لكونهم من الكورد، وبضمنهم أكثر من مائ  ألففي حملة االنفال تم قتل أكثر من مائة وثمانين  

المتبقين في القرى أو الذين سلموا أنفسهم للسلطات العراقية وثوقا منهم األشوريينوخمسين ما بين طفل وأمرأ ة وشيخ من  

 .بوعودها
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قام النظام بغزو الكويت مما الحق ببلدنا وشعبنا المزيد والمزيد من التدمير الذي لم يبق اقتصاديا أو قتلى من    1990في عام  

بل وصل التدمير إلى القيم االجتماعية وشيوع الظواهر المرضية من الرشوة وسرقة المال العام والتذلل والنميمة   ، الشعب  أبناء

وسوء وتخلف المستوى الدراسي وعودة ارتفاع مستوى األمية وفرض قوانين جائرة، من القتل واإلعدامات ألسباب تافهة مع  

 .لجيشاستال م ثمن طلقات اإلعدام لوكان المعدوم من ا

وكان  (  وبالحقيقة انه لم يعرف في يوم ما المحرمات) قام النظام بانتهاك كل المحرمات    1992في انتفاضة شعبية في ربيع عام  

الشعب ال لسبب اال إلدراك النظام ان الناس ما   يقصف المزارات والمساجد والبيوت االهلة بالسكان وقتل االالف من أبناء

 .عادت تتحمله

 . حين والنظام يخطط ليوم يرحل من سدة الحكم لتحقيق ما كان قد نادى به، اال وهو انه لن يسلم العراق اال خراباومنذ ذلك ال

، اال ان تنفيذ حكم اإلعدام إنسان    اعتقد ان الحياة هبة من هللا وال يجب ان يزهقها أي    ألننيرغم نفوري من عقوبة اإلعدام،  

النفس بان يكون مصيرهم كمصير  بصدام رأيتها عقوبة أكثر من عادلة ، ال بل قد تصبح أمثولة ألمثال صدام، الذين منوا 

نوشيت، اال انهم قد عادوا وفكروا بأن مصيرهم قد يكون مماثال لمصير صدام، وهذا انتصار لكل شعوب المنطقة ان وعت يب

 .وأدركت

مجالس   عرب صداما، اليس في هذا البكاء وفي إقامةولكن كل هذه الجرائم معلومة ومعروفة ويبقي السؤال إذا لماذا يبكي ال

 بإهانة حكم اإلعدام ويمارسونه بسهولة أكثر، اال يشي كل هذا    قوانينهمالعزاء أو في استنكار إعدامه وهم كلهم يثبتون في  

 . مقصودة لمشاعر غالبية العراقيين، وهذا ينطبق على العراقيين ممن بكاه وممن حمل صورته أو ممن قال انه من اتباعه

بالرغم من كل هذا أيضا أقول ما كان ضروريا نشر صوره أو تصويرها بالهاتف النقال أو بترديد الشعارات فهذا يجب ان ال  

نتقام، بل أقول ان من مارس تصوير عملية اإلعدام ليس لغرض التوثيق ومن  يكون، رهبة الموت يجب ان تنسينا نشوة اال 

ردد الشعارات ليس ببعيد عن معتقدات صدام، عندما كان يجبر العراقيين لكي يتجمعوا ويشاهدوا إعدام العراقيين الهاربين  

للحظة في عملية لجعل القتل مسالة من الخدمة العسكرية أو ممن كان يشك في والءهم، ويبلد مشاعرهم تجاه الموت ورهبة ا

 . الرعب والرعب المتبادل بين مكونات المجتمع وإلشاعةسهلة وبسيطة 

 .له إلى مجتمع قاحل ال ينبت جديدا ولن نقول خيرايوتحو
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 شيعة العراق واألخطاء المتكررة 

 

  واربعمائة سنة من عمر اإلسالم   لفبل على مر التاريخ البالغ ما يقارب األ  ،من ال يقر بمظلومية شيعة العراق، ليس اليوم

وما تالها، والتي وصلت   بن ابي طالب   ي علوباألخص في فترة حكم    ومن عمر الخالف الذي نشب بين خلفاء نبي اإلسالم

واقعة الطف في كربالء. ال يمكن ان ذروة مأساتها في مقتل الحسين وصحبه بالصورة المأساوية التي ينقلها لنا التاريخ في  

الوحيدة التي شعر بها الشيعة انهم حكام وليسوا محكومين   الفترةن هي  يمي يحق. وقد تكون فترة البوه  مظلومية أو بأي  يقر بأي

ولكنهم شيعة المذهب. ولذا كان للشيعة حظوة وفترة راحة، ولكن شتان بين االقرار بهذه   ،اجانبأيضا كان الحكام    الفترةوهذه  

 .األخرىالمظلومية وبين األخطاء القاتلة لشيعة العراق واحدة تلو 

أو   الشيعة أيضا تنويعات سياسية حالهم حال كل   نسكانية يشكلوالشيعة كمجموعة مذهبية  العراق، ولكن في  األكثرية في 

عة سكانية، فمنهم القوميين العرب ومنهم مذهبيون ويتبعون رجال الدين في كل أمور حياتهم ومنهم واليساريون وكذلك  مجمو

 . العلمانيين

 األموربنيان مرصوص الجدار، واحد أحد. وأخذ التيار الديني في الشيعة يأخذ    ولكن الشيعة أو القوى المتنفذة تصرفت وكإنها

القول ومسيرة بيده    وكإنها القاتل عندما تم رفع الشعارات    1991. وبهذا فانه أراد تجميل خطأ  الفصلوله وحده الحق في 

ترك الشيعة ألمرهم    فحينها تمولذا  اإلسالمية الثورية والتي تتطابق مع شعارات المرفوعة في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية.  

  كل الشعب العراقي، فبعد ان كان النظام   معهمولخيارهم الذي اختاروه. ولكن الشيعة لم يدفعوا الضريبة وحدهم، بل دفعها  

للسقوط. نرى انه وبفعل ممارسات الشيعة ونعني به التيار السياسي الديني، استطاع    آيلةمحافظات وبغداد    أربعمحصورا في  

 . عشر سنة اضافية ىأثنالنظام فرض سيطرته وبقسوة ال مثيل لها على العراق وأقسامه الوسطى والجنوبية ولمدة 

مماثل للنظام اإليراني،    مإقامة نظا كان حريا بالتنظيمات الشيعية ان تتعلم من الدرس الذي تم تلقينهم اياها، اال وهو ممنوع  

واألقليات وحقوق الشعب والديمقراطية واستقرار المنطقة. وان هذه   اشلة مع حقوق اإلنسان  ألفممنوع تكرار تجربة إيران  

مع النظام الدولي الجديد. أينعم قد تغض بعض الدول النظر عن تجربة ما، إذا استنتجت ان هذه التجربة في    تتالءمالممنوعات  

 مداها البعيد هي خدمة لمصالحها. ولكن هذه الدول تدمر كل تجربة تعني لها. ان تحققها من المؤكد انه يضر بمصالحها االنية

 .األخرى بشمرة عصى ال غيريبعد عن البحيرات والبعيدة األمد. والعراق يقوم على بحيرة نفط و

االطراف الدولية    حساباتها وتقوم بدرس الظروف المستجدة وتتحقق من إرادة  ةاألحزاب الشيعيإذا كان من المؤمل ان تعيد  

خالل هذه   ةاألحزاب الشيعيومدى مسايرتها للتصورات الشيعية، وهذا ما لم يحدث. فاالستنتاج الذي نخرج به من تجربة  

أرادت استعمال أميركا كحصان طروادة تركبه ليصل بها إلى السلطة، معتمدة على الديمغرافية   السنوات الثالث، هو إنها

بأحزاب زرعه النظام في قلوبهم لكل توجه سياسي أخر. والذي عنى لهم ان إنقاذهم لن يكون اال    الشيعية وعلى الحقد الذي

بتبصير الناس بمخاطر تشييع الحياة والدولة    ةاألحزاب الشيعيهويتهم وترفع لواء ذلك عاليا. وهكذا نرى بدل من ان تقوم    زتبر

خصوصا مخاطرها من دول الجوار وكذلك من بقية افراد  ومحاولة فرض قيمهم عليها وجعل الدولة جزر أمنية خاصة. و 

اعتداء على خصوصياتها، ال بل سرقة الدولة لصالح الشيعة. في الوقت الذي عانت   الشعب التي ستنظر حتما للعملية على إنها

 . ةة هذه المعاناكل تالوين الشعب من ممارسات النظام المباد. ال بل ان هذه التالوين تحمل الشيعة وشعاراتهم سبب اطال

وكان أنصار النظام من الذكاء ان اغلبهم لبس الجبة السوداء والتحق بما سمى جيش المهدي. هذا الجيش الذي كانت اغلب  

المندائيين وغلق محالت الحالقة وفرض   أو المالبس اإلسالمية على   الحجابإنجازاته االعتداء على المسيحيين والصابئة 

إنجازات أكبر  الجيش و  الناس. ولعل  الخوئي. ونتيجة  هذا  المجيد  السيد عبد  إلى مقتل  أدت  التي  الخسيسة  العملية  قائده هو 

ضائيات العربية. ألفونشرت على نطاق واسع من قبل بعض    للشعارات التي رفعها أنصار السيد مقتدى الصدر، والتي عممت

. سارع هذا التيار إلى تبني هذه الشعارات  تعبر عن نبض الشارع  ال بل وبعض العراقية والتي اعتقدها التيار اإلسالمي إنها

والتي زين اغلبها بانه يريد استقالل البلد وان أبنائه قادرون على ادارته كمزايدة رخيصة على صبيان جيش المهدي، دون ان  

 .التدمير الذي يقود اليه هذا األمر ومدىيروا مدى التدهور الذي يؤدي اليه رفع هذه الشعارات 

الشيعيولذا   الكورد    ةفاألحزاب  البعث مع  إعادة تجربة  في    أي  1974_  1970أرادت  الكورد ومنطقتهم  النظر عن  غض 

اشلة.  ألفحريتهم الكاملة للتصرف في بقية العراق مؤملين ان يستجيب الكورد لمثل هذه المعادلة    مع أخذهمكردستان العراق.  

للعراق والحكم الذاتي الحقيقي لكردستان العراق والذي تطور   الديمقراطيةوالتي رفضها الكورد منذ ثورة ايار برفعهم الشعار  

 مبإقامة النظادوا من تجربة بداية السبعينات وأدركوا ان ال حقوق لهم اال  درالي للعراق. أي ان الكورد استفاألفالحقا إلى النظام  
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، ويتناقض كذلك مع محاولة فرض أيديولوجية معينة على الدولة.  ةاألحزاب الشيعيالديمقراطي والذي يتناقض مع ايدولوجيات  

سيطرته مرة أخرى ودمر المنطقة بتقديم تنازالت  فنظام حكم البعث قدم بعض التنازالت المرحلية حينذاك، اال انه إعادة فرض  

أخرى إلى شاه إيران في اتفاقية الجزائر السيئة الصيت. وعندما شعر بقوة أكثر تنكر التفاقية الجزائر مهاجما إيران معتبرا 

لك قوة االنقالب على اياها لقمة سائغة. بمعنى ان الكورد أدركوا ووعوا ان ال ثقة وال أمان اال مع نظام ديمقراطي تام ال يمت

 .نفسه وفرض األمر الواقع كلما شاء

 إحدىعلى الشعب باعتبارها    أيديولوجيتهماليوم يريد شيعة العراق تسويق مسالة سيطرتهم على مفاصل الحكم ومسالة فرض  

حدة للدولة وسياستها  تجليات الممارسة الديمقراطية، متناسين ان الديمقراطية ليست ممارسة الية. بل ضوابط قانونية ورؤية مو

وتجعله األساس لكل شيء وان الدولة وأجهزتها وقوانينها هي لخدمة هذا اإلنسان    وبناءها ومواثيق تكاد تقدس حرية اإلنسان  

وحصره ضمن إطار واحد وجعله الة صماء في خدمة   تعني استعباد اإلنسان    ةاألحزاب الشيعيالحر. في حين ان أيديولوجية    

 .االهية معصومة، وهذا األمر ال يتفق عليه الشعب العراق ألنه أساسا مكون من أديان ومذاهب وأحزاب أيديولوجية

عض الشيء وتسليم السلطة أمام الوضع الصعب الذي وصل اليه العراق، اليس من المستحيل إعادة عقرب الساعة إلى الوراء ب

بين الدولة وااليدولوجية، لمن يتمكن من القضاء التام على المليشيات   الفصل، لمن يتمكن من  ةإدارة الدول على    أقدرلمن هو  

والخارجين على القانون باسم الدفاع عن الدين والمذهب والذين يستعملون المقرات وبيوت العبادة العتقال وحجز المواطنين 

 . وطلب الرشوة منهم

م يتعلموا من التجارب. وهذه الدالئل تكاد تشير إلى انهم سيفقدون ان الدالئل تكاد تشير إلى ان شيعة العراق وقياداتهم السياسية ل

موقعهم المشارك االصيل في رسم سياسة البلد. إلى موقع المؤثر الثانوي ان لم يكن المنزوي ولمدة عقود أخرى، الن ساسة  

 . الشيعة ال يقرأون التاريخ وال التطورات السياسية على الواقع

 2006أذار  30
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 * من القلب لشعبنا العراقيتهنئة 

 

. اال ان التخلص من موت محقق ودائم وسيف  واألسىموت مبعث للحزن والكرب    رح مع الموت، فالموت وأيألفال يستقيم  

شعبي العراقي ومن كل قلبي بمقتل المجرم الذي    أهنئمسلط على رؤوس العراقيين. هو مبعث للفرح والسرور والحبور. نعم  

فحتى    بأجرامه المقترفة.  بالبشاعة  يوازيه  ما  يخلفه  لمن  يترك  منها    األجراملم  في    األجرامانواع  البشاعة  ممارسة  ومنها 

لكي نصف ماذا يعني لنا نحن العراقيين التخلص من الزرقاوي. ماذا يعني لنا التخلص من   ، اليوم قد تخوننا التعابيراألجرام

ذنب، اال لكونه عراقيا   عني ان يكون كل واحد منا مشروع مستقبلي للقتل وبال أيسيف مسلط على رقابنا في كل لحظة؟ ماذا ي

 واألجرام صاروا من كثرة القتل  األخيرة    اآلونةمسالما يعمل من أجل ان يكفي عائلته شر العوز والسؤال. فالعراقيون في  

يجدون تبريرا للقتل وخصوصا ان سبقه تهديد. نعم ان البعض كان يبرر قتل من يعمل   ،والتهديد به  باإلرهاب وكثرة من يقوم 

ولكنه لم يسمع لصوت التهديد فقد هدد قبال بالقتل، فلماذا استمر في العمل مع االجانب؟ انه واقع مؤلم   ،بقولهمع االجانب،  

يجب ان يستقيل الن الملثمين ال يريدون له ذلك. واقع فرضه الزرقاوي وأمثاله من المجرمين. فمن يعمل مع الحرس الوطني  

ومن يعمل مع الشرطة يجب ان يترك عمله الن سرايا االنتقام باسم الدين تستنكر ذلك. ومن يعمل مع الشركات االجنبية وال  

قين مشروع دائم ال يبيح األمر. والمعلوم ان الحال  يهم ان كان في مجال الكهرباء أو الماء أو الصحة يجب ان يرتحل فاإلسالم

للقتل، وباألخص حالقي النساء، وكل من ال يلتزم بالزي اإلسالمي في بعض المناطق. والشيعي يقتل والكردي يقتل والمسيحي  

واالزيدي يقتل من قبل إرهابي الزرقاوي والتكفيريين السنة ومن قبل عصابات ما يسمى بجيش المهدي. والحقيقة    والصابئ

ى قتل بائع الثلج كما ورد في أخر أخبار العراق. ألنه لم يكن في زمن الرسول ثلج والرسول شرب ان األمر وصل بالبعض إل 

بيع العصير. وهكذا    ألصحابلون وطعم. إذا الدور    وال محلي بأي(  البراد)الماء كما كان يؤتي به غير مبرد ال في الثالجة  

العجيبة والغريبة.   الفتاويعليهم بالقتل ب  ميحك  . والذي صاراإلسالم  مأتى باسصار العراقيون رهائن في بالدهم من قبل من  

فكل شيء يمكن ان يحرم وكل شيء يمكن ان يحلل وحسب المزاج وحسب الدوافع وحسب الدفع وحسب المقام. وكل يريد ان 

 .ي يعلى على قانون الدولة. حتى ان بعض الوزراء فرض قوانينهم الخاصة في وزاراتهميفرض قانونه الخاص الذ

العراقيين لم ينتهوا بمقتل الزرقاوي من االرهاب، ولكنهم انتهوا من بعضه، وبعض العراقيين في الطريق للخروج من كونهم  

ولكنه يبشر بأن الخطوات الالحقة   ،شاقرهينة لهذا االرهاب الذي مورس باسمهم. ألجل قتل أخوتهم في الوطن. انه طريق  

ك فان بعض العراقيين مطالبين اليوم بان ينتفضوا على واقعهم الذي وجدوا أنفسهم  وأكثر جذرية. وبالرغم من ذل  أسرعستكون  

مخططات مشبوهة وتستعملهم ألجل الوصول إلى السلطة. مخططات يبيح اصاحبها ألنفسهم   أسريفيه، اال وهو واقع كونهم 

 . ف بغداد الملتهبحتى من ثلج يضفي برودة على ماء يبلل شفاه العطشى في صي ناسالكل شيء ويحرمون 

رأينا بأم أعيننا انتقام هللا يطال من من زرع الخوف والرعب في نفوس العراقيين بال ذنب اقترفوه    ألننارح  ألفاليوم من حقنا  

 . بل ألنهم يريدون العيش وفقط العيش  ،مارسوهاوال جريمة 

بانتظار يوم    األمهاتجديدا قد ولى وذهب والتحق بسيد الجحور. اليوم تتنفس  (  ابقص)اليوم من حقنا ان نفرح الن جزارا  

.  واألمهاتيخرج فلذات اكبادهن إلى المدرسة والعمل بال خوف وال هلع. فالزرقاوي وأمثاله زرعوا الرعب في قلوب االباء  

في كيانه وكان الخروج إلى المدارس    شيعشفكل منهم كان يضع اليد على القلب لحين عودة أبنائه سالمين. ال بل كان الرعب  

والذبح في خبر كان وصار    األجرامكبير بعدم العودة. اليوم صار أحد أهم ممثلي    كان ذهابا إلى جبهات القتال أو يعني احتمال

.  والذي العالم أكثر أمنا، فهذا الشخص الذي جعله البعض قائدا ومنقذا ومخلصا ألنه أعاد رفع الشعارات القديمة بحلة جديدة

هى تبمقتله قصة مجرم عاث في األرض فسادا، بل ان  تهينلم    ،االساليب الدموية والمشمئزة  وبأبشعلم يتقن شيء ما اال القتل  

واجب بمقتله صار  اليوم  باألخص.  سنته  العراقيين وبعض  المسلمين  إلى    الجميع  ارتهان بعض  العودة  واعالن  االنتفاضة 

امر يراه  أي  . والقرار له وهو سيد نفسه في اضفاء الشرعية على  نوابهالشرعية التي تمثلها الحكومة العراقية ويمثلها مجلس  

والمصلحة  ويلغي أو يحد من حرية من حرياته، اال بدواعي األمن الجماعي    إنسانية اإلنسان    صالحا للبلد، ما عدا ما يهين  

 . الجماعية

واذ نكرر تهانينا الحارة لشعب العراق من الجنوب إلى الشمال، نقول لكل شعبنا رجاال ونساء، شيوخ وشبابا حذار من الوقوع  

في مطبات من يريد منك ان تكونوا وقودا لتحقيق مراميه. حذار من بيع اعز ما تملكون اال وهي حريتكم، حريتكم التي تطلبت  

ة وباالنفتاح وبالتالقي مع العالم فهذا هو طريق الخالص.  الفردينين لكي تعاد اليكم. تمسكوا بالحرية وبالحقوق  عقودا من الس

وليس هناك من طريق أخر. وأخيرا نقدم تعازينا الحارة إلى قنوات الشر والحقد وخصوصا إلى قناة الجزيرة التي ستفتقد أحد  

 . القتل والذبح وأفالممموليها بالصرعات 
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خرج بما هو اسواء من الزرقاوي، وأتت بالدواعش وهم ييمكن ان    الوهابيةلنا االيديولوجية    هالذي تخبئان    نعلم،*لم نكن  

 اسواء بكثير. 

 2006حزيران  9
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 ! ويحدثوك عن العلم

 

بداية عام   االتحادية، وفي   1990في  المانيا  االلمانية، وكانت حينذاك عاصمة  إلى مدينة بون  اسافر  لكي  المقادير  أخذتني 

السفارة العراقية. طبعا  فوق بناية، وعندما استفسرت عن البناية قيل لي إنها مرفوعاعلى العلم العراقي  عينايتجوالي وقعت 

إلى الوطن، الن دون ذلك مخاطر كثيرة،   ظمئيقد هرولت بشوق ولهفة إلى البناية لكي اروي    ال يمكن الحد ان يتخيل إنني  

رحة باستقبال أحد  ألفالتي ما كان ستسعها  اقلها تحقيق وتهديد وأكبرها وضعي في صندوق باسم بريد السفارة وإلى بغداد  

وقفت بعيدا انظر إلى هذه السفارة التي كان من المفترض ان تعلى على الخالفات السياسية وان .  ناكري نعمة الثورة وقائدها

، لم اشعر وتعريفإعالم  بل كراية    ،للوطنعند الشدائد. كنت انظر للعلم العراقي ليس كرمز    ومأواهمتكون بيت العراقيين  

تجاه هذا العلم انه يمثل كرامة وطنية وال رمزا في وجداننا يعبر عن الحرية والتقدم والتطور واالنتصار في ميادين الحياة  

 .المختلفة

 هذه القطعةرمز يحاول ان يتم التعبير عنها في    وأي  ؟واالبيض واالسود والنجيمات الخضر. ماذا يعني لياألحمر    بألوانهعلم  

من القماش؟ هل كانت حياتي وتطلعاتي مصانة وكنت قادرا عن التعبير عنها؟ هل ان هذا العلم مثل شيئا من التاريخ لي؟ انا 

مكنني التعبير  المقموعة والتي ال ي  األشوريةأمتلك هوية أخرى وهي الهوية    بالرغم من عراقيتي واعتزازي بها، اال إنني  

 . أشوريتي ستار وستار لكي اعبر عن   ألفخلف  اختفيعنها. وال يمكنني المشاركة في العراق بها. فعلي ان 

هذا العلم مستمدة الوانه من علم الثورة العربية الكبرى، ولكن انا أيضا أبن لهذا الوطن أين أنا من هذا العلم. إذا كان يعبر 

لهذه الثورة المدعاة؟ اين التركمان منه؟ واين الكورد؟، انه علم أيديولوجي يعبر عن تطلعات فئة سياسية معينة وهم    بألوانه

ذاكرتنا بالحرس القومي، أحد أبشع وأكثر    مرتبط فيالوطن بالقوميين العرب؟ علما    اختصارالعرب. وهل يمكن    القوميون

العلم في نجومه كان يعبر عن  . علم مرتبط بحرو وأجراماالتنظيمات شوفينية   ب داخلية وهزائم خارجية، واالنكى ان هذا 

 .الجمهورية العربية المتحدة)الوحدة المنشودة بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية وجمهورية مصر العربية أو  

العرب والكرد    أي القوميين من  فماذا يهم غير  باهر.  إنجاز  فاشل وليس عن  والتركمان واالزيدية  األشوريينوعن طموح 

تمثل الوحدة والحرية   والمندائيين وحدة لن تحقق لهم اال المزيد من التهميش. واالسواء ان البعض يفسر هذه النجيمات بإنها

بل بين الشعوب العربية  ،فقط وحدة تحققت؟ الم يزد التباعد ال بين االنظمة العربية  واالشتراكية. فانظروا الثالثي الرائع، فأي

تعبر عن الحرية.   يالثانية والتالقوميين العرب. أما النجيمة    عرب هذه الدول؟ وكان كل هذا اإلنجاز البطولي من أعمال  أي

في ان يعمل بك ما يشاء دون ان يتم مسالته ولو من  اركنهافقط وصل واقعنا في العراق إلى حرية ليس السلطة فقط، بل أحد 

  باب التجميل للواقع الكريه. فالحريات الجزئية التي كنا نتمتع بها وخصوصا ممن كان يسير إلى جانب الحائط على الدوام أي 

قد تم قضمها شيئا فشيئا فبعد ان كانت بيد الدولة وأجهزتها صارت بيد القائد    الفئةحرية الحياة. حتى هذه الحرية ومن هذه  

واشي أو منافق يرغب الصعود في مراتب السلطة.   كل المساكين من أمثالي بيد أي  حياةو ت وصار مصير  لومن ثم تناس

أما  .  فأسهل وأضمن من يمكن ان يشي بهم على انهم أعداء قائد الضرورة والثورة هم المساكين ممن ال حول لهم وال قوة

التي تم تطبيقها جزئيا الوحيدة  الثالثة والتي تعبر عن االشتراكية، فهذه  اقطاعيات    النجيمة  إلى  العراق   ألزالمفقد تم تقسيم 

 . السلطة وقائدها

علم هذا الذي    شمولية للوطن؟ أي  أيديولوجيةرمز للوحدة الوطنية وللكرامة يمثل هذا العلم الذي هو بالحقيقة تمثيل لنظرة    فأي

؟ فكيف تم  المواطنينمائة عام؟ اال يمثل العلم رمزاً موحدا في وجدان     أو خمس مرات خالل أقل من  ألربعيمكن ان يتغير  

التالعب بهذا الرمز الوجداني كل هذه المرات؟ اال يدل هذا التغيير المتكرر ان الكل ما كان ينظر للعلم باحترام وتقدير وال 

التغييرات. فكيف يمكن القيمة الوجدانية، أو يمثل رمز للكرامة أو    كان يراعي مشاعر الشعب في هذه  تغيير شيء له هذه 

 .حقنا ان نطرحه مشروع منالحرية؟ انه سؤال 

عراقي؟، فلنتفق ان العلم يمثل رمز الكرامة والحرية والمساواة، أو يمثل رمزا النتصارات    ماذا يمثل لي هذا العلم كأشوري 

العراقي، كان من الصعب أو المستحيل ان اجادل حول حقوقي   األشوريلدى الشعب. أنا    ومهابةتاريخية لها وقع ومكانة  

فرضوا عليَّ الخيار بين اثنين  قوميتي، فقدفي الوثائق الرسمية  أسجلادرة حقي في أن  القومية، ال بل بقرارات شفهية تم مص

 ،فقطفكل ما يمكن ان يمثله العلم هو تدمير قرانا العديدة وليس هذا  .  ايأشور  ال ثالث لها أما عربي أو كردي، المهم ان ال اكون  

األولى  الموغلة في القدم والتي يرقى عمر الكثير منها إلى العصور المسيحية  والكنائسبل انه تم تدمير العشرات من االديرة 

قبل ظهور اإلسالم. ان العلم يمثل قتل أطفال وشباب ونساء ألنهم كانوا ساكنين في قرأهم عند وقوع جريمة االنفال. ان   أي

هوية الدينية لغير المسلمين. مثال فرض  ممارسة لطمس الحريات والهويات القومية لغير العرب وال  ألبشع العلم بات رمزا  
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  الف تخغرس مفاهيم قد    تعليم تفسير القران الكريم على االطفال جميعا دون مراعاة لحقوقهم الدينية ولرغبة أولياء أمورهم. أي

 .دينهم في رؤوسهم وتشكيكهم بمعتقداتهم الدينية مفاهيم

التجاهل    في ديباجة الدستور العراقي. أي   أصابنيقد ال يصيبني من العلم الجديد المنوي عمله وإقراره اال ما    أشوري   انا ك

، فتصورا كم ةأشوري    6756التام لكل تاريخ وجودي على هذه األرض والتي تبلغ عمر اإلنسانية حيث ان هذه السنة هي سنة  

قديم وجودنا وكم شاركنا في   الحالي بما يفتخر به من اإلنجازاتهو  العراق  ففي كل مرحلة كانت بالد    ؟  الحضارية  رفد 

التقدم الحضاري في فترة الدولة العباسية   واستنطقوافيه واضحة واال اسالوا  األشوريينالنهرين منبع للحضارة كانت مشاركة  

 كان على يد من؟ 

بل من أجل مصالح سياسية آنية، أو    ،العلمهذا الصوت العالي، ليست من أجل    ان الضجة المفتعلة حول العلم العراقي، وبكل

فرصة لوضع العصى في دواليب عجلة مسيرة االستقرار والتقدم ألجل الحصول على مصالح فئوية مثل   مصالح فئوية، إنها 

لم الذي يدعون انه يمثل رمز السيادة  الغاء أو تخفيف قانون اجتثاث البعث أو مصالح أخرى عديدة، فكل المدافعين عن هذا الع

واالستقالل لم ينطقوا ببنت شفة عندما وضع الرئيس السابق على العلم عبارة هللا أكبر وبخط يده، وبدون اجماع وطني أو  

 حتى قومي؟

 2006ايلول  10
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 التمثيل بالجثث 

 

العراقيين يعرف هذا االسم؟ انه اسم لرئيس وزراء عراقي سابق. ولكن أؤكد لكم مائة بالمائة لو    محمد حمزة الزبيدي، من من

الوزراء العراقيين ممن تسنموا هذا المنصب لما خطر اسم محمد حمزة الزبيدي بخاطر أحد، اال   رؤساءالعراقيين عن    سألتم

الشعب العراقي  عروف كأحد بلطجية وقتلة وممن أرعب أبناءالندرة اليسيرة جدا منهم. ولكن مع ذلك فمحمد حمزة الزبيدي م

 . أبان النظام السابق

لكي يترحموا عليه. ان صوره وهو   ان اسم محمد حمزة الزبيدي معروف بكل ما ال يشرف من الصفات التي يتركها اإلنسان  

والتي اجهضت   1991العراقي عام  عليهم أبان انتفاضة الشعب  تم القبضيدوس ويضرب بحذائه على أشخاص احياء، ممن 

قاض نزيه ما كان سيخرج هذا   بفعل الشعارات الرنانة لممثلي التيار اإلسالمي الشيعي. ان مجرد عرض هذه الصور على أي

األخرى من يه أو معارضيه. هذا ناهيك عن الجرائم  مخالفوالترصد    عقوبة، لتعذيبه مع سبق اإلصرار  أقسىالشخص دون  

 . النظام السابق عصابةالقتل واالعتداء والسلب واالستيالء التي لم يسلم منها عضو من 

  ة المقابر الجماعيكل ما قلته أعاله هو حق وال اعتقد ان هناك من له الجرأة لكي يقول العكس. اال ممن ال يخجلون من مشاهدة  

لكية والمهجرين والمهاجرين بالماليين. من أمثال المستفيدين  ألف  باألرقامالية والقتلى بمئات االالف والمفقودين  والحروب المتت

من كوبونات النفط وسراق أموال الشعب العراقي والمتباكين على النظام العروبي المقبور وعلى مجد العروبة الذي اطيح به 

 . اللجوء إلى الجحور المظلمة. ولكن كل هذا ال يبرر أبدا التمثيل بالجثثبسقوط فارسهم الذي ال يدانيه فارس في 

بل استئصاله    ،فأيضا هذا أمر ليس مطلوبا استنكاره  ،ان يقوم شخص مهما كانت مشروعية قضيته بالتمثيل أو باالنتقام من جثة

إنسان   لجثث. ان من مارس هذه الحالة  ان يقوم بالتمثيل با ألنه مرض. نعم انه مرض ومرض خبيث هذا الذي يسمح إلنسان 

أراد من التصوير بيع الصورة إلدراكه (  بنظرية المؤامرة  أؤمن وانا ال  )اقل ما يقال بحقه انه شاذ عن القيم اإلنسانية. أو انه    

 .الممارسةان محطات التلفاز ستتلقفها وستدفع الكثير من أجل بثها كسبق صحفي أوانه مدفوع لكي يقترف هذه  

هل هناك من يمكنه ان يدافع عن مثل هذه الممارسة الهمجية التي أسأت إلى القيم اإلنسانية؟ وأسأت إلى صورة العراقي، ان  

 .كان قد بقي منها شيء بعد صور الذبح والخطف والتفجيرات الشنيعة التي بثت في كل انحاء العالم

  ولذا   علينا حق.  عراقيين. ولكن لنقاء صورة العراقيين ولحق وشرعة اإلنسان  نعم ان الزبيدي كان عدوا للغالبية العظمى من ال

العقوبات الممكنة. ان لم نتحد في الدفاع   وبأقسىاعلين وتقديمهم للمحاكمة  ألفاننا مطالبون اليوم كلنا بالضغط من أجل كشف  

فلن نتعلم ما معنى بناء العراق الديمقراطي  عن قيم اإلنسانية والتي انتهكت بشكل فاضح وقاسي ومؤلم وان كان ضد عدونا،  

 . هامدةسواء كان حيا أو جثة  وكرامته التعددي الحر، ولن نتعلم مدى قدسية حرية اإلنسان 

ليست من شيمنا وليست من قيمنا كما عودونا على الدوام. ولكن هذه الممارسات    سيخرج علينا ممن سيستنكر وسيقول إنها

تكون الكثير من الشعوب مارستها، االن اغلب هذه الشعوب عالجتها ثقافيا وحضاريا وقانونيا. يجب  ليست وليدة اليوم، وقد  

ان ال نكتفي بالقول ان هذه الممارسات ليست من شيمنا وليست من قيمنا. بل استنكارها وادانتها ومعالجتها. بمعنى ان اسس  

إلى بهيمة   مخالفوالمغاير مهما كان. التي تحول ال  مخالفتل الالممارسة موجودة في الثقافة التي نتعلمها، والتي تحث عل ق

مع حليب أمهاتهم واال كيف نبرر استمرارها كل هذه السنين والعقود والعصور.   ألطفالنارضاعها  اثقافة يتم    يمكن قتلها. إنها

انظروا إلى كتاب االستاذ باقر ياسين الموسوم بتاريخ العنف الدموي في العراق. فان كان الجهل يبرر ما حدث في التاريخ 

لمذبحة   المبرر  فاقت بشاعة هجمات هوالكو قياسا  في سميل وبشاألشوريينالقديم أو حتى ما قبل مائة سنة. ما  التي  اعتها 

في الثورات الدموية من قتل وسحل افراد العائلة المالكة ونوري سعيد وما اقترفه الثوار   ثحد   امبالزمن المقترف؟ ما مبرر  

في زمن صدام وبأيادي زباني اقترافه  تم  القومي وما  بالحرس  اقترفه ما سمى  دموية وبشعة وما  في تصفيات  ته االشاوس 

 .المقربين

سلمت لها الجثة ومع كل االسف، اقترنت بطيف سياسي استلمها    الممارسة، والتيان وزارة الصحة التي اقترفت فيها هذه  

الدولة التي تسير ببنوده الدولة العراقية وكذلك مواد الدستور    مواد قانون إدارة  الفتخوفرض عليها شروطه وقوانينه. وهي  

 .عليه شعبياالعراقي المصادق 

يعود بممارساته إلى   ان مرتكبي هذه الممارسة البشعة يجب ان يتم دراستهم كنماذج حية لمعرفة األسباب التي تجعل اإلنسان  

وللتذكير نقول ان الكثير من أعضاء  . األموراالزمنة السحيقة حين لم يكن هناك من قانون أو دين يردع عن اقتراف مثل هذه 
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حيوانات تعاف االقتراب من الجثث وان كان الجوع قد أهلكها، فهل من مبرر لتصوير التمثيل بجثة وان كانت  ما نسميه عالم ال

 . جثة محمد حمزة الزبيدي
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 هل ان االنقالب العسكري هو الحل؟

 

قطاع من القطاعات   مجال للتقدم في أيليس خافيا على أحد االزمة التي يمر بها العراق، فالوضع األمني المتردي ال يسمح ألي  

فا  إدارة األمورفي شؤون    وحتى   واالجتماعيةاالقتصادية   الى  عمال والموظفين  لالصغيرة.  الذهاب  يمكنهم  أعمالهم ولذا  ال 

 . كما ان ائعامر ش  على حقوق الغير وعدم القدرة على تنفيذ القانون حتى في المسائل المدنية  والتجاوز  هي صفر.  فاإلنتاجية

وخصوصا الشرطة    قانون،المنفذة لل  باألجهزةافرز على مستوى الشعب العراقي ظاهرة خطيرة، اال وهي انعدام الثقة    اإلرهاب

على الذات أو على العشيرة التي ابتدأت ايام النظام الصدامي وترسخت حاليا    االتكالوالحرس الوطني. وبالتالي شيوع ظاهرة  

 .في أمور هي من صميم واجبات الدولة ومنها العدالة وتنفيذ القانون

يجعل غالبية (.  ضوء في نهاية النفق)باتت شائعة اليوم  ان الواقع الحالي والذي ال يرى فيه بصيص أمل، أو حسب العبارة التي  

األمن واألمان وتخلصا من ظاهرة االرهاب والقتل المجاني   بالستتباالعراقيين تتعلق بوهم اسمه االنقالب العسكري. تمنيا  

باسم تنظيمات دينية أو تحت   واألجرامالتي شاعت في العراق. ففي الوسط ومنها الموصل أيضا تشيع ظاهرة عصابات القتل 

معينة مثل الحالقة كمثال لعبثية هذه   يافطات دينية، وجرائمها تطال الجميع المسيحيين والكرد والشيعة ومن يعمل في أعمال 

نية اإلجرامية تتخذ أبعاد أكبر، بتحولها إلى تنظيمات سياسية عل  فاألعمالها. أما في المحافظات الجنوبية  العصابات وأعمال

تقوم بفرض قيمها على الجميع من خالل تهييج الشارع أو بعضه تارة بحجة معاداة، أميركا وأخرى بحجة معاداة إيران أو  

 . االثنين معا. والضحية في كل االحوال هو العراق والعراقيين والدولة وأجهزتها المشلولة وغير القادرة على عمل أي اشيء

بلد. ال بل ان التجارب تعلمنا ان اغلب هذه االنقالبات وان   ي قدمت حلول ناجعة لمشاكل أي نادرة هي االنقالبات العسكرية الت

انتهت اسواء مما سبقها في كل الممارسات وخير مثال على ذلك هو   والتعديل والعدالة، اال إنها  كانت تتبني شعارات اإلصالح

 .ا كان في الزمن الملكيالعراق الذي انتهى بعد سلسلة االنقالبات العسكرية اسواء مم

  . ولكن هل يعاب من يده في النار ان طلب أي اءاألسواالنقالب العسكري يهربون من السيء إلى    تمنيهمإذا العراقيين في  

والعراقيون حتى في إقليم كوردستان األمن يعانون مما يجري في مناطق الوسط والجنوب. نحن يقينا نرى ان االنقالب    !عالج؟

بقدر ما هو عدم االتفاق على مفهوم موحد    العسكري سيكون االسواء في نتائجه. الن الواقع الحالي ليس نتيجة لسوء اإلدارة

لب االطراف لها رؤى أيديولوجية ضيقة للوطن والمواطنة وتريد فرضها على للوطن والمدعوم من الجوار االقليمي. فاغ

دعما لها، وليس بالضرورة الن الجوار يؤيد هذه الرؤى. اإلقليم  العراقيين اجمعين بالقوة. هذه المفاهيم التي تجد لدى الجوار  

من األمريكيين أو يعيق مخططاتهم السياسية. من أجل تحقيق مصالح أخرى كأن ينتقم    بل قد يدعم توجها ألنه يراه األقوى

وخصوصا اشاعة المفاهيم الديمقراطية في الحياة السياسية وقيم الحرية في المجتمع األمر الذي يضر بمصالح الكثيرين في 

 .الداخل العراقي وفي الجوار االقليمي

من   المتمنيشبه يقين ان الوضع الشاذ الذي يعيشه العراق ليس في طريقه للحل حاليا، وان االنقالب العسكري    من  إذا صار

الكثيرين، ليس بوارد القدرة على حل أية مشكلة، وخصوصاً ان الجيش بوضعه الحالي واجهزة األمن المتشكلة على اسس  

هدف من المرجو    متعذر نجاح االنقالب العسكري في تحقيق أيمحاصصة حزبية وانعدام الروح الوطنية كلها، تجعل من ال

الدبابات والمدفعية وقيام   باألليات تحقيقها. فاالنقالب العسكري قد يكون باب لولوج الحرب االهلية المدعوم   العسكرية من 

، والتخندق الطائفي ةسياسيعقالنية  وعلى ضوء عدم وجود  بين المدن والمناطق، ال بل داخل المدينة الواحدة.    جبهات المواجهة

والديني، ومحاولة جعل الدولة لكي تقوم على اسس طائفية معينة سنية أو شيعية، وارتهان القرار السياسي لدى البعض إلى 

الجوار االقليمي. يجعل من ايجاد حل للوضع أمر شبه مستحيل ما لم تنهار قوى االطراف المتصارعة وتتحطم آمالهم في 

في   القانون    أيديولوجيةدول على أسس    إقامةنجاح خططهم  دولة  إقامة  في  الوحيد هو  الحل  ان  الجميع  لكي يدرك  معينة. 

ألنه باعتقادنا لم وال  ،ولوجية لها وخصوصا الصفة اإلسالميةياإلنساني، وعندما نقول دولة يعني بضرورة الغاء أية صفة ايد

عينة فهي ال تحقق صفة الدولة والتي من أولى شروطها النظر إلى يوجد شيء اسمه الدولة اإلسالمية وان وجدت في نماذج م

 . مواطنيها بنظرة متساوية وترمي إلى تحقيق العدالة بين افرادها

وهنا نود التأكيد على العقلنة السياسية الغائبة والمغيبة بفعل ارتفاع نغمة الشعارات الدينية والتي ال تمانع في تدمير الكل لتحقيق  

، كما هو حاصل في لبنان فحزب هللا دمر لبنان ويعتبر األمر انتصارا لمجرد تمكنه من  األيديولوجيالحلم  جزء صغير من  

 .عالمهأو اليهود كما يقول في ا ناإلسرائيليياقتناص بعض 



140 
 

لخطف الدولة    والرامياننا نرى انه مادامت القوى السياسية العراقية خانعة وخاضعة أو متخاذلة أمام الخطاب الديني المؤدلج،  

، والتي ال نرى تحقيقها في التجارب المماثلة، فان طول معاناة العراقيين مرشحة لالستمرار السماويةبحجة تحقيق العدالة  

  بل في دخول الجميع إلى خيمة الوطن الواحد. أي   ،. ولكن األمر ال يحل بانقالب عسكريوالوضع إلى المزيد من التدهور

االتفاق على مفهوم موحد للوطن، ينبع من العراقية كمواطنة وكأمة تتشكل من قوميات ومذاهب متساوية في االحترام والمكانة. 

وعلى التشيع وقد نختلف على االنتماء الحزبي والمناطقي،   اإلسالمفالعراقية هي ملك للجميع، قد نختلف على العروبة، وعلى  

ولكننا كلنا نمتلك جزء من العراقية ونفتخر بهذه العراقية، ان عراقيتنا المشتركة هي التي ستبني وطنا متصالحا مع الذات 

 واألشوريونة التي شعر الكرد  وهي التي ستكون الخيمة التي سيمكن للكل دخولها براحة ودون تشنج، وليس كما كانت العروب

 . مفروضة عليهم فرضا والتركمان إنها

ان عراقيتنا ستحدد عالقتنا بالجوار على أساس مصلحتنا الوطنية، وليس على أساس انتماءات قومية أو دينية أو مذهبية. ان  

أو أية   دأي اتحاقيم أو   اول فرض أيلن نح بعراقتيناعالقتنا لن تكون مع الجوار اال من خالل لغة المصالح المشتركة. ونحن 

سنكتفي بحدودنا المعروفة دوليا، ولن نتطلع إلى الخارج لتحقيق وحدات قومية أو دينية، ولن    فبعراقتينا.  خريناالقيادة على  

وان رأيناه    هونسيحددان كان لديهم حق لم يتمتعوا به هم الذين    نلسطينييالفنتجه إلى الجنوب لتحرير فلسطين، فتأييد حق  

 . كسصائبا وكل ما هو صائبا من منظور عراقيتنا سنؤيده والعكس بالع 

إذا التعلل باالنقالبات العسكرية ليس حال، بل هو انتكاسة كبرى في مسيرة العراق، الحل هو ان نعود إلى أنفسنا كعراقيين 

 . من هذا العصر ومن هذا العالم ألنناوان نبني دولة عصرية على اسس وقيم العصر، 

 2006أب  23
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 حبايبنا 

 

، ليس موجها لفرد وبابتسامةهل قرأتم االسم أعاله، انه اسم يحمل كل معاني المودة والصفاء والنقاء، انه اسم للدعوة بالمحبة 

 .مفتوحة لكل قادم بأذرعبعينه لجنس بذاته لكبير قوم أو صغيرهم، انه دعوة 

تركماني، عراقي اجنبي، ال   أشوري   كاكائي بهائي، عربي كردي    صابئيحبايبنا اسم يجمع الكل، شيعي سني مسيحي ازيدي  

 .حبايبنا، فكلهم حبايب، المهم تحقيق الرزق الشريف ىاشتراطات لمن ناد

أخر زمن، بتفجير سيارة مفخخة فيه. هل كان صاحب    وإسالميوالعروبة    مقاوموهذا كان اسم المطعم في حي جميلة الذي قام  

المطعم يستفز هؤالء المقاومون؟ اعتقد انه استفزهم وبشكل متعمد، ألنه سمى مطعمه بهذا االسم الجميل الذي يحمل كل هذه  

لكل شيء    الدعوات بمحبة صافية. انه استفزهم ألنهم نقيض المحبة والود والدعوة. انهم يحملون في قلوبهم حقد ال يوصف

يذكرهم بالحب والحياة. انهم يكرهون أنفسهم ذاتها، واال هل يقوم فرد باالنتحار بتفجير ذاته لو لم يصل إلى حد احتقارها؟  

 .فكيف بهم يتقبلون اسما يحمل معاني الحب والود

لذي أبتلى العراق والعراقيون العروبة الجدد. وا  مقاومو . ولذا فهو استفز  وابتسامةكأني بصاحب المطعم يستقبل زبائنه ببشاشة  

داللة الخفة والخنوثة وليست من الرجولة بشيء في عرفهم. فان لم تكن متجهما فانت خنثي، هذا أيضا    االبتسامةبهم. الن  

يقيسون   التي  إنها  األمورمعيار من معايرهم  بارد،    بها.  بدم  بالقتل  تتجسد  فالرجولة  بها.  التي أرضعوهم  ثقافتهم  جزء من 

الطويلة، بالنظرات النارية المستفزة المليئة بالحقد. هذه هي رجولتهم، وها هنا أحد أخطاء   واللحىخشونة، بالجلباب القصير  بال

معدة خاوية.   إلشباعصاحب المطعم ورواده. فكلهم اناس بسطاء، جلبهم حضهم العاثر وفي هذه اللحظة بالذات إلى هذا الموقع  

من أجل    دنياهمان بساطتهم كانت سبب مقتلهم، ألنهم لم يتأدلجوا. وهرولوا خلف متطلباتهم ومتطلبات عوائلهم، انهم لم يتركوا  

 .دينهم، فهم يستحقون هذا المصير

ان األمريكان   هدفه ودعوته انه مفتوح لكل من يأتي ليشبع معدة جائعة. صحيح  الفيخحبايبنا لم يكن مسورا ومحصنا. فهذا  

لم يكونوا فيه، ألنه مطعم للبسطاء. ورغم هذا ولهذا استهدف بانتحاري مربوط في سيارة مفخخة، يرغب الحصول على الجنة  

على حساب ارواح بريئة، على حساب عوائل فقدت معيلها، على حساب أطفال تيتموا ونساء ترملن وأباء وأمهات عصى  

 .وتحريضهمومقاومتهم    األعرابالتي يهديها لنا    واجعالفاجعة. ال بل  ألفذات اكبادهم لهول  دمعهم عن النزول من مأقيهم على فل

مدينة عربية سنرى االحتفال التالي، بعرسهم الدموي بعد اغتيال أو تدمير أو تفجير حبايبنا. لتقول لنا االبواق التي    في أي

العربي. هذا الشرف الذي ال يثار له اال بالدم العراقي المسفوح. تبأ لكم  تصدح ليل نهار بحمد المقاومة التي ثارت للشرف  

. نعم ان بؤسكم وحقدكم على كل ما هو جميل على كل  نالبائسوشرف تتحدثون ايها    ولشرفكم المستباح على الدوام. عن أي

عالمات فرحكم مشاهدة    دعوة للحب والمودة على كل خطوة للتحرر، تدفعكم للسعير والصراخ إلى المزيد من الدم والقتل. إنها

ن خالل إعالمكم  المزيد من دماء العراقيون، واال ما هذا االحتقان الطائفي الذي تصدروه أربعة وعشرون ساعة في اليوم م

الدموية وتتحقق أماني سيدكم بترك العراق   نبواتكمالتحريضي. انكم مصرون على اشعال فتنة الحرب االهلية، لكي تتحقق  

 .صحراء قاحلة

 أيالف 2005ايار  24



142 
 

 جرح البصرة، جرح العراق 

 

كيف يمكننا البدء، ما الذي يمكننا عمله أو قوله، أمام هول المأسي التي يتم اقترافها في العراق؟ اناس أمنوا انهم بقتل االطفال  

إنساني، تحولوا إلى مجرد أدوات، االت ال تفكر. فباهلل عليكم، هل ما    والشيوخ والنساء، يضمنون الجنة. اناس فقدوا كل حس  

إنسانية، وما حدث ويحدث في العراق، هو قتل    اعرف ان التفكير سمة      ألننيتفكير؟ أقول ذلك،  حدث في البصرة اعقبه  

التي تضيفها   أما الصفات  القتل،  إلى جرح  ألفمجاني، قتل ألجل  الذي يضاف  الملح  العربية على المجرمين، فهي  ضائيات 

 رائم البشعة؟ ولكن هل للجرائم رسالة؟ العراقيين. ما هي الرسالة التي يمكن لنا إدراكها من جراء هذه الج 

الذي تم زرعه، وبأموال النفط، ينشر نتائجه في بلدي العراق، عراق الحضارة والمدنية. ان مقترفي هذه الجرائم،    الفكران  

القبيحة   حقائق العصر وقوانينه. ان الغاية من وراء هذه االعمال  يقاوميخافون نور الحضارة، إلدراكهم، ان فكرهم ال يمكن ان  

العراق ي نحو الديمقراطية والحرية. انهم يريدون ان يطلب العراقيون األمن حتى من ايتام  هو اعاقة أو وقف مسيرة شعبنا 

يمكن لهيئة العلماء المسلمين ان تقوله؟ أتتشبث بقولها ان هذه العمليات يقودها المجاهدون والمقاومون. ولكن   يما لذ.  صدام

واالنفال وحلبجة؟ اين كان الضاري والكبيسي وغيرهم؟ من   ةالمقابر الجماعياين كانوا هؤالء المجاهدين والمقاومين، ايام  

من التعددية    الوهابيةيخاف أنصار    امدعي العلم والتدين؟ الذين ال يتورعون من الكذب الصريح وأمام كأميرات التلفاز. لماذ

 هذه هي سماحة وعدالة و على انهم لن يتورعوا عن كل أمر، لكي ينشروا فكرهم الظالمي؟ أ  والحرية؟ اال تدل هذه االعمال 

 إنسانية ما يؤمنون به؟

، ان تعيد هيئة علماء المسلمين النظر بمسلكها وخطابها التدميري؟ لنقلها صراحة  لوجةالفاليس مطلوبا بعد كل ما حدث في  

 .انهم ان أرادوا الجنة فليذهبوا اليها وحدهم، فلعنة لجنة يبشر بها أمثال هؤالء

والتحذيرات، بعدم دخول النجف، ومتى كانت النجف محرمة على الدخول    الفتاويصدار  أماذا يعمل السيد السيستاني، أيكتفي ب

ستاني ييخاف السيد السأاليها؟ ولماذا لم يحرم قوات صدام من دخولها؟ ولماذا يجعلها ملجأ أمن لمخرب مثل متقدى الصدر؟  

 .اف على شعب العراق وأطفال العراقوسيلة، وال يخ على متلهف للسلطة بأي

يصرخ أهلي في البصرة، نحن مسلمون، نحن لسنا بيهود، بمثل هذه االقوال تم تثقيف الناس في زمن صدام. أيعني ان قتل  

نسق وسن قوانين فرضت باسم الدين    ومناليهود حالل؟ ان هذه الجرائم ليست من فراغ، ان من يجب ان يحارب هو فكر،  

 . واألكثرية

الظالمي، انهم يعيشون عليها وبها. انهم يصرخون بأعلى أصواتهم،    الفكرذا القتل، هذه الدماء التي تسال، ال تشبع أنصار  ه

ان رغبتهم هي الموت، ونحن لسنا معترضين، ولكن ليذهبوا للموت وحدهم، نحن نحب الحياة، نحب البسمة على  انهم للقتل،

 .الرجال والنساء، فليذهبوا للموت وحدهمشفاه االطفال، والضحكة على وجوه 

وجيش مقتدى ومفجري البصرة؟   لوجةالفأياً مجلس الحكم، إلى متى يأخذكم الجبن؟، لماذا ترتعدون أمام ما يقترفه إرهابيو  

خص  ، أترضون أن يكون لكل شالمراوغةلماذا ال تقولوها صريحة وعالية ان مكان هؤالء هو السجن ان لم يكن القتل؟ ما هذه  

قانونه، ولكل حي جيشه؟ لماذا ال تقفون وقفة رجل واحد وتقولوها اننا لن نرضى بعد االن. لن نقبل باسم المقاومة ان يقتل  

لكل من ال يرضى ان يقول ذلك، إذا كانوا ال يرضون    ةالفرصلستم القيمون على تطبيق القانون؟ الم توفروا  أشعبنا ويذبح.  

عن تحرير العراق من صدام، فلماذا ال يقولون ذلك من خالل الحوار واإلعالم ؟، الم يحن الوقت لتشديد قانون العقوبات يا 

 مجلس الحكم؟ 

 2004نيسان  23
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 ما حدث في البصرة افسح الطريق لما حدث في الحلة 

 

. ولكن  بأيامقد يستغرب البعض هذا العنوان، الذي يضع سبب أحداث وقعت في زمن ماضي على حدث وقع بعده وان كان  

 المواطنينالحقيقة وكل الحقيقة تؤكد ذلك. فصراخنا واستنكارنا وتنديدنا بما حدث في الحلة إذا كان أمراً مطلوبا وواجبا من قبل  

ل ما حدث في البصرة، واال فأن طيور الظالم ستتحول بمرور الزمان إلى متفجرات والمسؤولين. فان األمر نفسه مطلوب 

 .لتفسيرها للدين مخالفمتنقلة تستهدف كل ما تعتقده 

وزرع قيم الدين في النفوس، ورفعت شعار العمل بالمعروف    حركة دينية ترمي إلى اإلصالح  بدأت الحركة اإلسالمية كأي

كان العمل تحت هذا الشعار قد اتخذ في البداية منحى سلمي، اال ان هذه الحركة أو الحركات، كانت  والنهي عن المنكر، وإذا  

تمسكن إلى ان تتمكن، ففي أول بادرة التمكن لديها، وقد جاءت عندما استعانت بعض    االول أي  تحتذي بما مارسه اإلسالم

والمعاهد    فرض قيمها بالقوة وخصوصا في الجامعات  الحكومات بها لضرب التيار اليساري، بدأت هذه الحركات بمحاولة

ربة يمكن مالحظتها في اغلب الدول العربية، تكاد التجربة تتشابه حد التطابق، إلى ان تحولت بعض االنظمة  جالعليا، هذه الت

 .ضحية لهذه الحركات وطبعا بعد ان تمكنت الى  أو قيادات االنظمة 

استولى الحركات اإلسالمية تعتبر كل األراضي التي  )جال العمل أيضا في حالة اتساع  ولكن التمكن ليس له حدود، والوطن وم

المسلمون الحركات ومن خلفها بعض  (هي أراضي إسالمية وبالتالي هي وطن للمسلمين كلهم،  عليا  إلى ان بدأت بعض   ،

األخرى في حكومات معينة، انه بات من الممكن فرض أجندة الحركات اإلسالمية على الدول    ونمكنتمالحكومات أو أشخاص  

حسب الطلب، فالحوريات تضاعف عددها، وباب الجنة بات مفتوحا   بفتاويوخرج لنا شيوخ االرهاب  .  بإرهابها وتهديدها

يين، وكل شهيد تنتظره سبعون حورية بضة بكر  لمن يقتل أكثر، وانتشرت ظاهرة االنتحاريين، الذين يتسمون باسم االستشهاد

المقدس.  لكي يفض بكارتهن لغاية مقدسة منتشرا ومقبوال، ال بل يوجد له منظرين كثر في عالم العربان،    أي  ،وبات القتل 

هديتهم    بأرسالهدية منفذ جريمة الحلة التي راح ضحيتها أكثر من مائة وسبعين ضحية بريئة لحد االن، لم يكتفوا    جاناومنهم  

العين، هذه هي نتيجة  الكبير، وهذه داللة ال تخيب للحصول على الجنة وحور  المقيتة هذه، ال بل احتفلوا بقتلهم هذا العدد 

العربي واإلسالمي، بحجة محاربة االعداء، وهذا هو مالنا يعود الينا، لكي يقتل منا،  الفكرالتنظير للموت التي تم اشاعتها في 

يوم يأتي من الخارج، ويقتل من يعتقده عدوا، ألنه يختلف معه في الدين أو في المذهب، فغدا ان استفحل سيقتل من وإذا كان ال

وأسباب للقتل للحصول على الجنة سهلة  ..  أو..  أو متأثراً بفكر الخوارج أو(  الطويَّة)المذهب نفسه، ألنه يعتقده غير سليم النية و

ً   االيجاد، المهم نفذ والسبب سيأتي  . الحقا

المدينة المنفتحة على الكل، تخرج فئة ضالة لكي تنكل بالناس وخصوصا بالطلبة  ألفيحاء، مدينة التسامح والتألففي البصرة 

معين عليهم بالقوة، ألنهم يعتقدون   والطالبات الجامعيين، محاولة فرض رؤيتها للدين عليهم، محاولة فرض قيم وملبس وإسلوب

، وكل من لم يطع، فمصيره الضرب ومن ثم الطرد وان  الفرضعليهم بعد االن ان يتمسكنوا، فالمفروض  انهم تمكنوا، وليس

قانون الدولة   متجاوزة لم يتقبل األمر فالقتل اهون الشرور، هذا الذي حدث باختصار، مجموعة تريد فرض قانونها الخاص،  

، ومن أجل هذا حارب العراقيون أم من أجل ان يخرجوا من قفص  دوالمعتقالرأي  ومنها حرية    الذي يقر بالحريات األساسية 

وشريعته، والمشكلة انه كان هنالك    هباإلسالم وشعائرااليمان بمبادئ ثورة السابع عشر من تموز، لكي يدخلوا قفص االيمان  

 .شريعة اإلسالم، والناس حيارىمن يريد تحديد  ألف ألفسابقا صدام واحد يحدد مبادئ السابع عشر من تموز واالن لدينا 

اليوم مع مجرمي البصرة، حقا انهم مجرمون ألنهم قاموا بعملهم مع سابق تصميم وترصد، وهم مجرمون    يتساهلان من  

تجاوزوا قانون البلد المعمول به، وحاولوا فرض قانونهم ألنهم تعدوا على الحريات الشخصية والعامة، وهم مجرمون ألنهم  

مشكلة لن تقف لهذا الحد فالتجربة تقول لنا ان فلت األمر من  الخاص، اليس هذا ما يفعله اللصوص والعصابات المسلحة، وال

الدين   إلى  ينتمي  الشخص  القتل الن  يكون  ولن  مكان،  في كل  المفخخون  فسنرى  المسيحيين لفاعقاله  مع  الني، كما حدث 

ل إلى الطائفة الني كما يحدث وحدث في النجف والكاظمية والحلة، بل سيتحولفاوالصابئة، أو ألنه من المذهب    ةزيديواال

مفروضة، وسيكون شعار هللا يرحمك يا    نفسها، الن هنالك من يحاول فرض قيم بالقوة، وسيكون هنالك من يرفضها ألنها

 . صدام ليس بغريب على االذان

منهجا لها، لم تنجح في أي اشيء اال في الصراخ والتهديدات التي تكيلها لألخرين، في   ياإلسالم السياسان الدول التي اتخذت  

 البلدان التي تسيرها  التي تشتريها ممن تسميها أعداءها، ولم تنجح اال في العمل على زيادة سكان  االذاعاتو  محطات التلفزة

ذلك أم ال، هل ترون اننا والمنطقة   تشاهدونهل  ف  .والوسطىقيرة وقلص الطبقات الغنية  ألفبنسب رهيبة، مما وسع الطبقات  

ا كن عليه قبال من التطور في المجال العلمي واالجتماعي والثقافي، وننجح فقط في زيادة أصحاب العمائم أسيادنا   ناتراجع عمَّ



144 
 

شهداء   باألصحاء الحلة أو  اليست هذه االجواء التي تخلق مثل مفجر ذاته في أبري.  التي تأتي حسب الطلب  وفتاويهمالشيوخ  

الحلة فهم الشهداء الحقيقيون، وليس المجرم الذي فجر نفسه، واليوم الذي يستنكر ما حدث في الحلة عليه ان يستنكر وبقوة  

 .الرحلة للوصول إلى ما حدث بالحلة والموصل وغيرها  تبداأكبر ما حدث في البصرة، ألنه من هنا 

 2005أذار  21
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 العراق إلى اين؟

 

العمل بالدستور، والطائفية والمحاصصة،    ))عدمالحالي هي    التأزمسيقول لك ان األسباب التي أوصلت الوضع العراقي إلى  

القائل قد يكون مواطن عادي أو سياسي تمالء صورته شاشات التلفاز، وقد ((  والمؤامرات والتدخالت االجنبية في شؤونه

ألنه قد  إذا؟ هل  المأزومةاالستمرار في الحالة  عالميكون كرديا أو سنيا أو شيعيا، الكل يقول بهذا، وهذا دليل لالتفاق، ولكن 

الحزبية والطائفية  المحاصصة  بالدستور والغاء  العمل  المسحوق يريد  المواطن  الجميع يدرك ان  نفاقا ليس اال؟ الن  يكون 

 معرفة عن أسباب الحالة أصال.  أو هو توصيف اتفقت الطبقة الحاكمة عليه ألنه ليس لديها أي. وايقاف التدخالت االجنبية

ال نعتبره حقا خالصا لنا، ألنه باألساس    ألنناكلنا نستعمل منذ طفولتنا، لغة المواربة، اللغة التي تجعلنا ال نقول ما نريده،    ألننا

لم نعرف حقا، ونريد من المقابل ان يعرف ما نريد. هذه الحالة هي حالة كل فرد عراقي، مهما كان عمره وجنسه وقوميته  

ان يقرأوا ما خلفها وليس    البعض يريد ان يفهم ألنه أيضا يستعمل نفس لغة المواربة والتي يريد  األخر ال يفهم أو الو.  ودينه

 ما تظهره. 

هكذا هي مطاليب العراقيين صعبة، وغير واضحة، وال يعرفها حتى من يطرحها. فكيف يمكن الحوار حولها؟ السنة يطالبون 

نوات االخبارية والتي تنقل المظاهرات والمظاهرات المضادة، الخالف هو في  بنفس ما يطالب به الشيعة والكورد. وتابعوا الق

أكبر المناصب، من نائب رئيس الجمهورية    اتبوءمهمشون، ال اعرف كيف هم مهمشون ومن انتخبوهم    بأنهم ان السنة يقولون  

تهميش    ورئيس البرلمان، ونائب رئيس الوزراء ووزراء سيادة، وكل من هؤالء له فوج حماية وليس افراد حماية، فعن أي

 يتحدثون؟

 أضعاف جوا  العراقيون يعيشون التاريخ وأحداثه، ويريدون االنتقام لكل ما حدث لهم فيه. ولو نجحوا في فعل االنتقام، الحتا

األخر يطلب األمام  عددهم لكي يشفي غليلهم. ولكنهم يريدون أيضا مستقبال بلباس الماضي هذا. البعض يريد اليزيد حاكما و

 نطلب إعادة الماضي، فهل في مثل هذه الحالة يمكننا بناء وطن؟ خليفة، عندماعلي 

أقوى ان  بل  ال  السياسية،  الحياة  من  جزء  هي  أحزاب  زاباألح  الطائفية  الحزب   هي  إلى  اإلسالمية،  الدعوة  من  طائفية، 

واالحرار والتنظيمات الغير الرسمية، ولكنها على الساحة تفجر وتقتل، فإذا كانت    ضيلةالفواإلسالمي والمجلس اإلسالمي  

 التي تتشارك في اللعبة السياسة. فهل سيمكنها ان تنتج نظاما ديمقراطيا متحررا ويعمل للمستقبل؟ هذه هي أحزاب

، فإذا كانت الساحة السياسية العراقية  اغرالفغبية هي دولة من دول الجوار ان لم تتدخل في شأن في العراق. السياسة ال تقبل 

خالية من استراتيجية وطنية للعمل. فان دول الجوار ستعمل من أجل ان تضع العراق تحت جناحها. وهذه هي حال إيران  

ولكن    ،بالطرفينالدولة الراسخة وكذلك تركيا. انهما يريدان وضع العراق في حسابهما، وكل يستعمل طرف ما، ليس حبا  

إيران ستعمل إلى أخر شيعي عراقي من أجل العراق وهكذا تركيا، ألخر عراقي سني وتركماني، انهما  .  لهفة لجائزة العراق

لماذا عندما تتدخل مثال سوريا والسعودية يعتبر ذلك أمرا محمودا،  .  واستمرارهما ومدى مصالحهما  بتاريخهمادولتان تفتخران  

سياسة، بل بمجموعة رؤساء العشائر المسمون    باال العراق االرتباط بالسياسة العربية أو  وليس بذي عاقبة؟ من فرض على  

 ملوك وأمراء ورؤساء العرب؟ 

في ظل تفاقم الصراعات الحالي، فأمام العراق طريقان للخالص، أحدهما صار مطروحا والبعض يرحب به كخالص ليس  

التقسيم لكي يتخلص السنة من الشيعة والشيع خط مرسوم، فما قاله وزير   وكأنهة من السنة والكورد من االثنين.  اال. وهو 

 ، سنيالسيد طارق عزيز من الرغبة في تقسيم العراق إلى أربعة أقسام    خارجية العراق حينها مع بدء الحرب العراقية اإليرانية

لحد االن، ألنهم صاروا خارج اللعبة. أو هكذا    األشوريينواثوري. صار مطلبا للبعض، والخاسر فيه    ،وكوردي  ،وشيعي

والمخاوف على طاولة البحث،    واالحقاد    األموراألخر التخلص من لغة المواربة والجلوس وطرح  والطريق  .  األمورتبدوا  

، يجب ان ال يكون عراق الشيعة وال عراق السنة وال عراق الكورد وال ووضع عالج حقيقي لكل ذلك، فالعراق ان بقي عراقا

 بل عراق الكل، عراق العراقيين، فهل من في سدة الحكم والقيادة فاعلون؟ ، األشوريينعراق  

 ايالف   31.12.2012
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 تحية ود وتقدير لرجل الدين الشاب اياد جمال الدين 

 

، ان نرى كل رجال محاالت التعميحالة موجودة، ومن    أحيانا نحاول التعميم، بالرغم من أن التعميم حالة مرضية، اال إنها

لحكم رجال الدين بحجة انهم االصلح أو ألنهم سيحكمون بشريعة    من الداعين   . أوالسماويةالدين، من الداعين لتطبيق الشرائع  

القوانين التي تتحكم بالعالقات    والتعميمهللا.   في  ينظر لهؤالء الرجال بانهم من الداعين إلى التزمت بكل شيء. وخصوصاً 

االجتماعية. وهذه النظرة تطال على االغلب رجال الدين الشيعة، وذلك لما رأه العالم من الممارسات التي تقترف في إيران  

 . باسم الدين

المتن الطروحات  ما سمعناه من  ان  والتقدمية  اال  المجتمع،    تتجاوزبمفهوم  )ورة،  تطوير  يحاول  إلى طرح  المتخلف  الواقع 

بوالدة جيل متنور من رجال الدين. جيل    ينبئونا، لرجل الدين العراقي سماحة الشيخ اياد جمال الدين  (وليس بالثورة   باإلصالح

الصحيح،   إلى مساره  الدين  إعادة  تعلييحاول  المجتمع و  مأي  وايذاء  الظلم  المحبة والتسامح ورفض  بالممارسات  ألفقيم  رد 

رد وروحه القلقة المحتاجة لما يطمئنها. دين يحاول غرز قيم االستقواء بالقانون والحقيقة  ألفالمنبوذة. إعادة الدين لمخاطبة  

 . وليس بالعالقات العشائرية والحزبية والطائفية

ة رجل الدين الحقيقي يقول انه مع الحكم العلماني. انه يقول يجب ان نفرق بين الدين والدولة،  السيد اياد جمال الدين. وبصراح 

يمتهن مهنة رجل الدين،    مواطنفال رابط يربطهما، اال كون رجل الدين من مواطني الدولة، حاله كحال أي مواطن أخر، أي  

بحاجة لرجل الدين، نعم ولهذا فالمجتمع افرزه لخدمة المجتمع،  ن، ان المجتمع  ألفحاله كحال من يمتهن الطب والهندسة و

جمال الدين، يقر ان استقواء الدين بالدولة أو تشبث رجل الدولة بالدين اضر الدين أكثر   دالسيدا ياان    .وليس ليقوده باسم الدين

ياسية، لقد تحول الدين في السلطة إلى  لقد جرده من روحانيته، إلى درك الممارسات الس  علياهمما افاده، لقد انزل الدين من  

جالد، يحكم وينفذ، لقد تحول الدين إلى طاغية يأمر ومن لم ينفذ فأن مصيره الويل والثبور، فبدال من كلمة الرحمة والمواساة 

 . واألمل، صار لرجال الدين السوط والكالشنكوف

السيد اياد جمال الدين يدعو صراحة إلى الديمقراطية كوسيلة للحكم، والحرية كأساس لممارسة الديمقراطية. انه يدرك ان  

والقهر. انه يدرك ان األمريكان جاؤوا ليساعدوا العراقيين، وان   الفرضتطور وعزة ومنعة الدين تأتي من الحرية وليس من 

يعرف السياسية كما هي وليس كما يتطلب   إنسان  . انه الفاشيي إسقاط النظام البعث لهم مصالحهم، كما كانت لنا مصالحنا ف

الذي يبرر تواجد األمريكان في قطر، ألنه يستلم هباته منهم، ويدعوا   القرضاويالدين. أو باألخص بعض رجال الدين، أمثال  

اد جمال الدين يدعو ليقرر السياسيين المنتخبين شرعا إلى قتل األمريكان وحتى المدنيين، ليكسب الشارع العربي. ان السيد اي

انهم   للعراق،  الصالح  تقرير  أبداء    المهيئينإلى  الدين حق  لرجل  نعم  الدين،  بالسياسلذلك وليس رجل  أيضا  ةيالرأي  ، ألنه 

يكون مقرونا بالدعوة إلى العنف واستعمال السالح. ان   أاليجب    أخر أبداء رأيه، اال ان الرأي  مواطنمواطن وله الحق كأي  

بكل قواها تنزيه الدين عن السياسة،   السيد اياد جمال الدين خير تلميذ للمرجعية الدينية في النجف، هذه المرجعية التي حاولت

ان ذكر الرجال الشجعان واجب  تحية إلى أمثال السيد اياد جمال الدين، رجل الدين الشجاع وحامل شعاع األمل والتنوير،    ألفف

 . الصاعدة لألجيالليكونوا قدوة 

 2004أيلول  27
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 إلى متى؟ العراقي،نداء إلى قادتنا، هذا النزيف 

 

باستقالله التام، قامت الحكومة العراقية حينذاك برئاسة رشيد عالي الكيالني بأول  اعترافاوبعد قبول العراق في عصبة األمم 

البطولية بطون  بطوالتها ببقر    التي اتسمتهذه المذبحة    !1933في سميل في صيف    األشوريينبمذبحة    والوطنية  أعمالها 

، وكانت حصيلتها ما يقارب الخمسة االف ضحية جلها من النساء الفتياتوسحل الشيوخ واغتصاب النساء و  الحواملالنساء  

ثوراتها من أجل الوصول إلى المنصب، وتالها قمع    إلعالن  ،نكم قبل السياسيي  المذبحة استغالل العشائر  وأعقبوالشيوخ.  

اليهودي، ولم تتوقف عند إعدام الشيوعيين وقبلهما حلفاء المحور الضباط االربعة، اال واكتملت   رهودالفو،  البرزانيينحركة  

 .1958تموز  14بسحل العائلة المالكة يوم 

وانا طفل صغير وبعد ان تم حرق قرانا وتدميرها لجأنا إلى دهوك. وال زالت في ذاكرتي سيارات الجيش العراقي وانا انظر 

األخرى راجعة من معركة خاسرة مع الثوار الكورد اليها من علو سطح دارنا، وهي تعود محملة بالجثث مرمية أحداها فوق 

أشوريين وتركمانا، واحرقت مئات    العراق كردا وعربا و   رات االالف من أبناءوخالل هذه الثورة تم قتل عش.  1962عام  

وكان قد سبقها مشاركة   1974القرى، ولم تهدأ المعارك في بداية السبعينيات من القرن الماضي اال واشتعلت مجددا في عام  

قدم    ياإليرانية والتالحرب العراقية    مع اسرائيل. وخالل اقل من خمسة سنوات ابتدأت  1973الجيش العراقي في حرب عام  

العراق فيها مئات االالف من القتلى والمليارات من الدوالرات التي خسرها سواء لشراء أسلحة من السوق السوداء أو خسائر  

البنية التحتية التي تم تدميرها كليا. ورائحة دخان هذه الحرب لم تهدأ اال والنظام قد اقدم على جريمة االنفال وما تبعها من  

وما تبع ذلك من عمليات االنتقام والتنكيل والتدمير الممنهج   1991انتفاضة الشعب العراقي عام    جرائم غزو الكويت وسحق

حتى   بل  البلد  القتصاد  الشعب  ألخالقياتليس   .  وقيم 

ان ننسى   لنا  فهل  اكتفتنا كتب وسجالت كبيرة،  ما  السابق  النظام  في ذكر كل جرائم  لو رغبنا  الجماعياننا  والتي    ة المقابر 

في    ةاإلبادة الجماعيتجاوزت المئات؟ وهل لنا ان ننسى تدمير البيئة في االهوار أو في كردستان العراق؟ وهل ننسى جرائم  

 األشوريينسى ما تعرض له  نالدينية؟، وهل لنا ان ن  أو الجرائم التي طالت األحزاب  البرزانيينحلبجة أو التي حدثت ضد  

  ، المقترفةان غايتنا ليست سرد للجرائم    عليهم؟نكيل والقتل وتدمير القرى وفرض االنتماء العربي  والتركمان من حمالت الت

اصل وهو الحد الذي يجب على الجميع االتفاق بشأنه والقول بفم ولسان واحد كفى تحويل  ألفبل غايتنا الوصول إلى الحد  

 . األمل بمستقبل أفضلالعراقيين إلى جثث، كفى تحويل الحاضر إلى ماض كفى قتل 

نوري  والدكتور  البارزاني  مسعود  واالستاذ  الطالباني  جالل  االستاذ  بالذكر  وأخص  السياسيين  قادتنا  إلى  نداء  انه 

بنار الظلم الصدامي وممن عانوا شخصيا وعائليا من االضطهاد    ااكتوووالدكتور اياد العالوي وكل قادة العراق ممن      المالكي

، ألنهم أكبر من الجراح. انه نداء لكي يقفوا جراحهمالصدامي. وممن اصقلتهم التجارب السياسية وممن يمكنهم ان يعلوا على  

يا عقالء    أنتمحدا له هم  صفا واحدا ويقولوا كفى من استرخاص الدم العراقي، يجب ان نضع حدا لكل هذا الجنون. ومن يضع  

العراق، يا من ننتظر منكم بارقة أمل في هذا الليل الحالك في هذا الطريق المليء بالجثث وضحايا االبرياء. في هذا الواقع 

 . ت واالزواج االرامل واالطفال اليتامىوجاات الثكالى والزهالمتشح بالسواد، سواد األم

مجنون كمجنون العراق صدام. ولكن البناء والسالم االهلي ال يمكن اال للعقال ان الحرب والقتل والتدمير يمكن ان يقودها  

يحققوها. واليوم وطننا المثخن بالجراح بحاجة للعقالء، لوضع حد لكل ما يقترف، ليس مجانا، فالسالم االهلي والبناء ان منح 

 .ريخ لن تمحوها السنينوحقق فهو ليس مجانا انه يعادل كل أموال الكون انه ذاكرة عطرة في التا

، فبال موديتا ال تغتفر  (بالذنب  االعتراف)(  موديتا)، التي ندعوها  ولكن بعد االعتراف  ،الذنوبفي تقاليدنا الكنسية نقر بغفارة  

العراقي في   الخطايا. واغلب االطراف موغلة في الخطايا واغلبها يدعي إحقاق الحق. ولكن ال أحد منها يرى حق لإلنسان  

 .حياة حرة وكريمة وأمنة، فسيف الحقد هو العالي ونحن كعراقيين ما احوجنا لراية السالم والمحبة

ال اعتقد ان العراقيين بغالبيتهم اسفون لمصير صدام وأخيه ورئيس محكمته. فاغلب العراقيين يشعرون ان لهم حق على هؤالء  

صية ووطنية، فها قضاءنا قد اقتص منهم، وليكونوا عبرة لمن ال يعتبر. يجب تأديته. انهم يشعرون ان لهم معهم قضية شخ 

ولكن العراق بات بحاجة إلى لفتة أخرى إلى تحدي أخر اال وهو تحدي السالم. فالعراق لن يكون عراقا بال سنة ولن يكون  

نه، فهال عملنا كلنا من أجل العراق أشورييه وبال تركما  عراقا بال شيعة ولن يكون كذلك بال كوردا ولن يحمل هذه الصفة بال  

ضيقة؟ أجندة   خارج 

شعبكم، أما ان االوان لكي تقف هذه    يا قادة العراق يا من لم تروا اال مسيرات الدم والقتل بحقكم وبحق اقرباءكم وبحق أبناء

 عربية أو غيرها؟ وإيرانية أالمسيرة مسيرة الدم المباح لكل سكين مشرعة، اكانت 
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 (.ألزيدنكم ولئن شكرتم تعالى )قال 

الدولي. لقد عانى العراقيون من ظلم صدام واعوانه سنين طويلة. وما   تحالفاتوجه بخطابي هذا لمعارضي تواجد القوات ال

عذابات العراقيين اهانة إهانة لكل    طعنة نجالء في ظهور كل العراقيين، إنها  رفعكم لصوره ومديحكم له ولنظام حكمه. اال 

اهانة لمشاعر مواطنيكم وأخوتكم في الوطن. فسوء الحكومات التي تلت    الجماعية، إنها  الجماعية ولحمالت اإلبادة  للمقابر

نظام صدام ال يعني انه كان االفضل. بل تعني انه زرع ما نحصده اليوم. ان الوطن كان مزرعة لعائلة واحدة فلماذا ال نجعله  

العراقيين أو الغالبية منهم لم تكن لتنتهي لوال المساعدة الدولية،    ةبكل االلوان ولكل العراقيين. انكم تدركون ان معانابستان  

بين هذه الخيارات. وعرفنا كيف نستفيد من   الفنووهذه كانت حال المانيا. الوطن نحن الذي سنبنيه وبخياراتنا لو عرفنا كيف  

الجيش األمريكي باألخص، معناه ان له    أخرايا وجيشا. ما يطلبه البعض من االسراع في  التواجد االجنبي لكي نبني وطن

يجب علينا ان نعي مصالح العراق ككل وليس مصالح فئة  .  مستندا إلى قوى إقليمية  يرتأه أجندة خاصة، انه يريد ان يفرض ما  

مصالح كل أبنائه. وإذا تم فرض   الفوتمصالح، ولكن مصالح الوطن هي من   منه، انه من الصحيح ان يكون لكل طرف

 صدام. مصالح طرف واحد فقط فمعناه ان العراق سيبقي في الحلقة المفرغة التي كانت ايام 

بل سيتقهقر أكثر وأكثر. لن يمكننا فرض   ،أبدالن يتقدم    فقط،العراق بمذهب معين فقط، أو بدين معين فقط أو بحزب معين  

رؤية واحدة للدين أو رؤية واحدة للوطن، إذا لنجعل كل الرؤى ممكنة التحقيق، لنبني عراقا علمانيا ال يعارض الدين والتدين، 

ولكنه يعارض فرض دين على الكل ولو باسم األكثرية. أو حتى فرض رجال دين من مذهب معين ليحكوا وليفصلوا بين  

، ال فرق وان حاول البعض خلق فروقات ودرجات فانه  دييلألزلصالح والطالح للوطن. فالوطن كما هو للشيعي هو كذلك  ا

 . بل هو سيكون مزرعة خاصة ،بوطنليس 

وليس إلى كخليفة هلل على األرض،    إنسانيتنا، وان ترتقي القيم والمفاهيم إلى علو يسمو باإلنسان    دعوة لكيال نتجرد من    إنها

مشروع للقتل. فهل سنرى حركة شاملة قوية متحدة من أجل فرض السلم االهلي والتعددية الثقافية والدينية والقومية والسياسية،  

 .من أجل ان يتعايش الجميع في إطار ضوابط معينة يتفق الجميع عليها

األخر كما هو ومن بفكره وبحسه تمكن من ان يقبل    بل كان صعبا وشاقا، ولكن عندما ارتقى اإلنسان    هينا،مسار األمم لم يكن  

 هنا بدأت مسيرة التقدم والسلم االهلي فهل نحن فاعلون؟ 

العراقية عضدا  فالعراق أمانة في اعناقهم وليكن خيروا األمة   نداء أخير لقادتنا لكي يخطو الخطوة االكبر نحو وقف نزيف الدم.

فعل ايمان/   التسامح يا قادتنا شيمة، ال يمكن للكل ان يدعي بها، إنها  .أجل بلده وشعبهوسندا لمن عانى وارتقى على جراحه من  

ولكنه في الوقت نفسه يقول ها انا ذا اقر بعجزي   ،كبيرةبنار    مكتوىيعني انه    يسامحالتسامح فعل الوالدة من جديد، ان من  

إنساننا الجديد المؤمن    ع لنعلن الوالدة الجديدة، وليرتفع عاليا  الجمي  اسمحوبعجزي عن اقتراف الثأر. فانا      األحقاد،عن تحمل  

بلد يمر به    يمران بالجنة فأي(  دجلة)التوراة ان فرات ودقلت    يقل فياإلنساني، في بستاننا الجميل العراق الجنة، والم    باإلخاء

 . النهران غير العراق

كثيرة، ولكن ان نقف موقف موحدا ونعلن للجميع عزل كل من يقترف  أدرك مصاعب وقف نزيف الدم، الن االيادي في تفعيله  

خارج    دول خارجية  ، وكل من يستقوي بالدولة ويمد يده للتعامل مع  ناسالالقتل وكل من يفرض قانونه الخاص وكل من يكفر  

 .، سيكون موقفا وطنيا شجاعا ومؤثرا وذا مفعول كبيرالواجب إطار
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 كلنا شيعة العراق يا زرقاوي 

 

أبو مصعب الزرقاوي فتواه بمحاربة شيعة    المسمىاالرهابي والمجرم، سفاك دم العراقيين االردني الجنسية    أصدرباألمس  

 ويدعي انه في بالد اإلسالم  اإلسالم ةاإلسالم وشريعمن خلف الحدود وباسم  مطلقا عليهم لقب الروافض. هذا الالتي  ،العراق

مهما اختلفنا ومهما كان رأينا ببعض السياسيين ذو المذهب الشيعي، أو مهما كان  .  يفتي بمحاربة أكثر من نصف شعب العراق

 . عة هم أهلنا وخالفنا يجب ان يبقي تحت سقف البيت الواحد هذا البيت الذي اسمه العراقتقيمنا لرجال الدين الشيعة، فأهلنا الشي

ال يخفى الدور االيجابي الذي لعبه اية هللا العظمى السيستاني في وقف االنجرار وراء العنف والحرب االهلية. بالرغم من كل 

ين مع تحالفصدام الم  زبانيةالمأسي وعمليات القتل ذات المنحى الطائفي الواضح. الحرب االهلية التي كانت أحد أهم أهداف  

 .المتأسلمين من وراء الحدود

القوانيين الدينية في صلب   وإلقحامدينية    الدين في السياسة، ولقيام أحزاب  إلدخالبالرغم من معارضتي الشخصية الشديدة  

في العراق،    إلى أهليقوانيين الدولة. اال انه وبالرغم من كل هذا اشعر ان التهديدات التي وجهها هذا القادم من بلد غريب  

كما يقول    ولكن باالستيحاء أي  ،التأييداللفظية والتي ال معنى لها، اال    باإلدانةيس  يجب ان يقف لها موقف عملي واضح ل

 .وياالعراقيون سكت

المواقف المطلوبة واضحة ال لبس فيها، ففي الوقت الذي ال يمكن ان نتهم كل أهلنا من سنة العراق بالمشاركة في عمليات 

القتل اإلجرامية بحق بقية العراقيين. اال انه مما ال شك فيه ان البلدان التي يشكلون فيها االغلبية هي مرتع النطالق أو لألقدام  

. وال يخفي ان مواقف هيئة العلماء المسلمين هي مواقف تبريرية لمثل هذه العمليات. وهذا يجعل الكثيرين العملياتعلى هذه  

العراق؟  هل هم سيقفون بالضد من إعادة تشكيل   قصابيرفعون عالمات استفهام كبيرة، هل ان أهلنا السنة يحنون إلى ايام  

طلوب من أهلنا السنة انتفاضة حقيقية للمشاركة في بناء العراق الجديد، العراق الجديد الذي يساوي فيه بين مواطنيه؟  ان الم

 المطلوب من أهلنا السنة التبرؤ من هذه االعمال.  بلدنا  مع بقية مكونات العراق لوقف حالة الظلم االبدي التي استمرت منذ إقامة

االكثر الحاحا، هو الكشف عن كل الذين يتخذون  بل بنشر الوعي بالتسامح والتعايش والتعددية، والمطلوب    ،بالقولليس فقط  

الساكتين عن    ساترمنهم   الصبر سيكون  فللصبر حدود وان نفذ  للتخفي ومناطق خلفية لالنطالق مجددا.  لالحتماء. وأماكن 

 .كشف هؤالء أولى الضحايا

ال يسمحوا لشيعي من خارج أهل العراق ان يزايد    يدركوا كيف اليوم على العراقيين جميعا ان يدركوا قيمة عراقيتهم، ان  

 شوريعليهم. ان ال يسمحوا لسني من خارج أهل العراق ان يزايد عليهم. ان يدركوا كيف ال يسمحوا لعربي أو لكردي أو أل

األرض    ألهلأهل العراق، ومحكوم عليكم العيش سوية، كما هو محكوم    فأنتمليهم.  أو لتركماني من خارج العراق ان يزايد ع

 . ويتكيفوا معا اان يعيشو تحت رحمة هللا، فعلى سكانها ضاءالففي   السابحةان يعيشوا في هذه الكرة 

وتركمان العراق وشبك العراق، نحن  أشوريي العراق    فلنقل في وجه هذا القاتل المجرم، نحن عرب العراق وكرد العراق و

سنة العراق ومسيحي العراق وصابئة العراق وازيدي العراق وكاكائي العراق كلنا شيعة العراق. فمن يهدد ويتوعد أهلنا فكلنا 

 . أهل وكلنا عصبة واحدة

رؤياها علينا باسم الدين. وان  فرض    دولة دينية ستأتينا أمثال هذه االفة المسماة الزرقاوي وتحاول   أقمنايا أهل العراق، ان  

جعلنا بلدا لقومية واحدة سيأتينا كما أتانا ماضيا مبشرون بهذه القومية ويفرضون اجندتهم وحروبهم علينا كما فعلوا سابقا. 

كانت   باألمس  الوطن.  في  لنا  أخوة  ليضر  باسمنا  ويتكلم  بيننا  يدخل  من  ابواب  لنسد  تالوينهم،  بكل  للعراقيين  لنبني عراق 

المسيحيين   وتهديدتفجيرات في مدننا المقدسة وفي الحلة وحي جميلة وكل احياء العراق. باألمس كانت تفجيرات الكنائس وقتل  ال

يقبل   العيش نمط ال  اشاعة نمط واحد من  أربيل. ألجل  في  القتل  البصرة وبغداد والموصل وعمليات  فلينتفض  في  األخر. 

الع متهم عندما يصف  اراق لفئة واحدة، وليقفوا صفا واحدا في وجه من يستهين بكرالعراقيون على كل من يريد ان يكون 

بالتهليل لمثل هذه الجرائم البشعة، فلنقل كلنا بصوت   عالم العروبيينأ. عندما تزعق وسائل  ةالمجانية بالمقاومعمليات القتل  

 .لكل أعداء حرية شعبنا العراقي، كلنا شيعة العراق الزؤامواحد كلنا شيعة العراق والموت 
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 ... يا لبؤسنا

 

، صباحا جهارا وكان منفذو الجريمة سامراءعلى الهادي والحسن العسكري في مدينة    ماميناليوم صباحا تم تفجير مرقد اإل

حوالي اثنا عشر ساعة قبل التفجيرات، ولم يحس بهم أحد، ولم يتصل الحراس    النكراء قد دخلوا المرقد مساء اليوم السابق أي

الروتيني. وهكذا تمكن نفر    وبالتفتيشبأحد ولم يتم التدقيق على الحراس من قبل أحد ال برسائل راديوية وال بالمعاينة العينية  

انه يعمل من أجل اشعال نيران    أعلن فتنة داخلية شيعية سنية تحرق االخضر  عن هدفه بشكل مباشر من عمليات متتالية 

 الفرصظلوا يهيئون  (  ولكن وبسبب واالحتالل االجنبي). الكل كان يدرك أهداف هذا النفر الضال، ولكن أصحاب  واليابس

 .المتتالية لهذا النفر لكي يعيثوا في أرضنا خرابا وتدميرا

األخر مستمدة وقود هذا الكره والحقد من  ران الحقد وكره  بالرغم من ارتفاع حدة النغمة الطائفية والتي اشعلت الصدور بني

التاريخ. اصرت الحكومة على اشعار الجميع ان الحكم ان لم يكن كله لصالح طائفة واحدة فاغلبه هو كذلك وفعالياته موجهة 

أبناء ا  لخدمة  الكل يعلم مدى طائفية وعنصرية حكومة صدام، صار  الطائفة. وهكذا بعد ان كان  أمام ممارسات  هذه  لناس 

بين طوائف الشعب العراقي. فالعطل الرسمية صارت أكثر من   رقةالف  أسفينمنبع الطائفية ودك    الحكومة الحالية يرون إنها

االعمال السنة وشهداء  في  العمل  أبناء  ايام  االكثر    االرهابية من  الشهداء  إطائفة ما صاروا  لالهتمام من  المجموعات يالء 

ه للجنة خوفا من الزحمة واالنغالق.  ، نقل أكبر عدد من افراد طائفتوهماهتماما ما. والكل شارد في    ءهميالإان تم    األخرى’

إرهابية هم أصال مستهدفين   ألعمالفلم نسمع كلمة لمرجع عاقل ينبه من الزيارات المليونية لمراقد االئمة لتدارك تعرضهم  

 . اإلشهادلها وعلى رأس 

في صحيفة دانماركية مغمورة بالكاد يقرأها خمسة االف نفر، واغلبهم ال يعرف   ةالكاريكاتيريفي ظل كل ما أثارته الرسوم  

من هو النبي محمد، الن اغلبهم قد ال يعرف من هو يسوع المسيح أيضا. خرج الماليين منددين بهذه الصور ومانحيها أبعادا 

لو انه لم    د مقتل المخرج الهولندي. أي أكثر من بعدها الذي اريد به تحدي، الخوف من االصولية اإلسالمية التي شاعت بع

البشر قد ال   البشر على هذه ي يخرج أحد ليتظاهر لما عرف بها اال عدد قليل جدا من  الميلون من بني  تجاوزون واحد من 

احراق   على  والعمل  التظاهر  نشر  على  وعمل  ودعا  نفذ  من  غاية  عن  ينبئ  المتظاهرين  خروج  ولكن  اإلعالم  األرض. 

ين باعتبارهم قوة ال تلين وسيحققون أهدافهم بكل الوسائل. موالمسل ال بل القتل أيضا. انه نشر الخوف من اإلسالم  والسفارات

التخويف وادخال الرعب في قلوب   . فالدانمارك وحسب قوانينها ال  جميعالومطالبتهم باعتذار من الدنمارك يدخل في باب 

به مواطنيها من   العقائديةتتحمل مسؤولية ما يتصرف  لحرياتهم  التي  .  ممارسة  الصدمة  ين جراء هذه مالمسل  أصابتوأما 

األخرى ورموزها. فنجد ان نفس المسلمين لم تهتز لديهم  الرسوم التي قد نجد منها االالف منتشرة في الصحف تخص االديان  

ب غير ممارسة طقوس تعودوا عليها.  شعرة واحدة أمام مقتل العشرات من الشيعة في باكستان وافغانستان، ولم يكن لهم ذن

 ! العراقيون على أيدي االرهابيين المسمين إسالميا بالمقاومة وها هم المسلمون يقفون ال بل يشمتون بالضحايا التي يقدمها

  ، واستقطاعات واستمالكات تخص هذا الحزب أو ذاك   اختالساتالمكفهرة السواد، تتالي علينا انباء عن    أمام البؤس وااليام

أو السياسية  الشخصية  الوزارة    هذه  التصريح ان  إلى  الزي اإلسالمي الن   النيةالفتلك. ال بل وصل األمر  يجب ان تطبق 

 !ةالفردييين العراقية. أي ان لكل وزارة قانونها الخاص بها للحريات وزيرها من هذا التيار وخالفا لكل القوان

على الهادي   ما العمل بعد تدمير مرقد األمامين  رىت  ان البؤس العراقي يكاد يشمل كل المرافق، فإذا كان األمن غير متوفر فيا

  والحسن العسكري؟ هللا اعلم! قد تكون ابواب الجحيم قد فتحها لنا أنصار الزرقاوي وغير الزرقاوي من التكفيريين. ولكن يا 

ترى هل تتعظ الطبقة السياسية العاملة في العراق وتتخلص من اسمالها المهترئة والتي تلبسها باسم الدين والطائفة واالخوة  

اجمعين. ان كل المشاهد   للمواطنينبل  ،لطائفةلكي تتحفنا بخطاب معاصر لدولة مدنية معاصرة ال تكون  .ةوالعدالة اإلسالمي

بها وال هم يحزنون فكل بقي يبكى على لياله وليلى العراق   االتعاظاجعة تقول ان ال دروس تم  ألفواالقوال التي قيلت بعد هذه  

 . مريضة لحد السقم

ان المؤسف ان الوزراء والمسؤولين ال زال لديهم الجرأة والقدرة على مواجهة الناس. وليس لديهم من الحلول اال التنافس  

  استقاالتها قدمت    قد   ت االن عشرات الوزاراتولو حدث هذا في بالد الكفرة لكان!  على االكثار من ايام الحداد وايام التعطيل

الكريمة والتي تقول وقل ال يأتيكم اال ما شاء ربكم أو هكذا هو مضمون   باآليةتؤمن    ولكن هذا ال يحدث في بلداننا المؤمنة ألنها

 !اآلية
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سرياني، ويا لهول بؤسنا ويا لهول مأساتنا، فنحن أمة لم تتفق    أشوري  كلداني    أشوريا أيضا أي  وبؤسنا ليس عراقيا بل هو  

على تسمية أو االصح كان هنالك تسمية لم يرغب بها البعض، ألنه لم يعايشها في بيته أو في منطقته، ولذا فقد رفض التسمية 

  الزمان، وألنه ال يريد هذه التسمية ألنها  المؤطرة للعمل القومي والتي ظل أخوته يناضلون تحت رايتها أكثر من قرن من

غرباء عنه صدف انهم يتكلمون نفس لغته وينتسبون لنفس تاريخه ويسكنون نفس موطنه ال بل يقتسمون    ألناسباعتقاده تسمية  

أب    7رقة، فإذا كان هناك من اختار  ففي بعض االحيان نفس قريته، فيحاول البعض زيادة أواصر التفرقة بزيادة رموز الت

تموز وإذا كان البعض اختار النجمة الرباعية التي هي جزء من التاريخ العراقي القديم وقد    15يوما للشهيد فاألخر سيختار  

األخر سيختار علم االستاذ عامر فتوحي وإذا كان البعض قد تعلم ان ينطق  كل المدن العراقية القديمة فان البعض    تهالاستعم

وتتفق مع العربية وهلم جر من الحواجز المصطنعة   ،ال قل أشورايا ألنه أكثر عصرية  ،ألخر يقولاايا فاسمه بلغته على انه اتور

أمام وحدة شعب هو واحد أصال وفصال. ولكن المركب الضعيف تتقاذفه االهواء كيفما شأت. فبدال من حصر الخالف سياسيا 

سائرين خلف المشعوذين ممن ال يفكرون أبعد من انوفهم.  بين تنظيمات شعبنا نحاول جر البساط لكي يمتد لوحدة الشعب،  

 ن أشوريا أو كلدانيا أو سريانيا ان يأخذه االعتقاد بان االضرار بمن يحمل التسميتين المغايرتي  ومن حكمة البعض سواء كان  

 !لتسميته هو إحقاق لحق له ويا للهول

مشرط السكين في احشائه لزيادة تفتته بحجة القيادة التاريخية  وحكمة بعض سياسينا انهم عملوا على اضعاف المركب وعمل 

المتملقين   من  وأكثرهم  محددين  وأشخاص  واحد  لون  على  نظل مصرين  ان  هي  الحكمة  وكأن  الشهداء  وبحجة  والحكيمة 

من كل ما   في خبر كان والمتسلقين، واليوم صار النضال على بقاء واحد أحد برغم كل ما تم صرفه انتصارا لألمة واألمة
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 مظلومية الشيعة 

 

ومن   وأربعمائة سنة من عمر اإلسالم  لفمن ال يقر بمظلومية شيعة العراق، ليس اليوم بل على مر التاريخ البالغ ما يقارب األ

وباألخص في فترة حكم عليَّ وما تالها، والتي وصلت ذروة مأساتها في مقتل    عمر الخالف الذي نشب بين خلفاء نبي اإلسالم

 أو بأي ةبأي مظلوميالحسين وصحبه بالصورة المأساوية التي ينقلها لنا التاريخ في واقعة الطف في كربالء، ال يمكن أن يقر 

أيضا كان    الفترةكام وليسوا محكومين وهذه  الوحيدة التي شعر بها الشيعة أنهم ح  الفترةميين هي  يحق، وقد تكون فترة البوه

الحكام أجانب ولكنهم شيعة المذهب ولذا كان للشيعة حظوة وفترة راحة، ولكن شتان بين االقرار بهذه المظلومية وبين األخطاء  

 .األخرىالقاتلة لشيعة العراق واحدة تلو  

أو   تنوعات سياسية حالهم حال كل    نسكانية يشكلوالشيعة كمجموعة مذهبية  أيضا  الشيعة  في  العراق، ولكن  في  األكثرية 

مجموعة سكانية. فمنهم القوميون العرب ومنهم مذهبيون ويتبعونهم رجال الدين في كل أمور حياتهم ومنهم اليساريون وكذلك  

 .  العلمانيون

  وكإنها   األمورواحد أحد. وأخذ التيار الديني في الشيعة يأخذ    مرصوص،بنيان    منهأولكن الشيعة أو القوى المتنفذة تصرفت وك

القاتل عندما تم رفع الشعارات   1991خطأ    تصحيحبدال من    هذا التيار،  . وبهذا فانالفصلمسيرة بيده وله وحده الحق في القول  

اإلير اإلسالمية  الجمهورية  في  المرفوعة  شعارات  مع  تتطابق  والتي  الثورية  ألمرهم  عندما    انية.  اإلسالمية  الشيعة  ترك 

بل دفعها عنهم كل الشعب العراقي. فبعد أن كان    ،وحدهملم يدفعوا الضريبة    حينها  ولخيارهم الذي اختاروه. ولكن الشيعة

محافظات وبغداد آيلة للسقوط، نرى انه وبفعل ممارسات الشيعة ونعني به التيار السياسي الديني   أربعالنظام محصورا في  

 . استطاع النظام فرض سيطرته وبقسوة ال مثيل لها على العراق وأقسامه الوسطى والجنوبية ولمدة اثني عشر سنة أخرى

مماثل للنظام اإليراني، ممنوع    مإقامة نظاها، اال وهو ممنوع  كان حريا بالتنظيمات الشيعية أن تتعلم من الدرس الذي تم تلقينه ل

الممنوعات  واألقليات وحقوق الشعب الديمقراطية واستقرار المنطقة. وان هذه اشلة مع حقوق اإلنسان ألفتكرار تجربة إيران 

مع النظام الدولي الجديد. أجل قد تغض بعض الدول النظر عن تجربة ما إذا استنتجت أن هذه التجربة في    الدولة  تتالءم  لكي

  مداها البعيد هي خدمة لمصالحها، ولكن هذه الدول تدمر كل تجربة تعني لها أن تحققها من المؤكد انه يضر بمصالحها االنية 

. فهل هناك مصلحة اكبر من  األخرى بشمرة عصى ال غيرعن البحيرات    والبعيدة األمد، والعراق يقوم على بحيرة نفط ويبعد

 النفط اليوم.

االطراف الدولية    الشيعية حساباتها وتقوم بدرس الظروف المستجدة وتتحقق من إرادة  إذا كان من المؤمل أن تعيد األحزاب

خالل هذه   ةاألحزاب الشيعيومدى مسايرتها للتصورات الشيعية. وهذا ما لم يحدث، فاالستنتاج الذي نخرج به من تجربة  

تركبه ليصل بها إلى السلطة معتمدة على الديموغرافية    ،أرادت استعمال أميركا كحصان طروادة  إنها  الثالث، هوالسنوات  

بأحزاب  والذي عنى لهم أن إنقاذهم لن يكون اال    ، ي زرعه النظام في قلوبهم لكل توجه سياسي أخرالشيعية وعلى الحقد الذ

بتبصير الناس بمخاطر تشييع الحياة والدولة    ةاألحزاب الشيعيهويتهم وترفع لواء ذلك عاليا. وهكذا نرى بدل من أن تقوم    زتبر

ومحاولة فرض قيمهم عليها، وجعل الدولة جزر أمنية خاصة، وخصوصا مخاطرها من دول الجوار وكذلك من بقية أفراد  

ت اعتداء على خصوصياتها، ال بل سرقة الدولة لصالح الشيعة، في الوقت الذي عان  الشعب التي ستنظر حتما للعملية على إنها

 . المعاناةكل تالوين الشعب من ممارسات النظام المباد، ال بل أن هذه التالوين تحمل الشيعة وشعاراتهم سبب إطالة هذه 

أن اغلبهم لبس الجبة السوداء والتحق بما سمى جيش المهدي. هذا الجيش  ، بحيثمن الذكاء وط، بعد السقوكان أنصار النظام

أو المالبس  الحجاباالعتداء على المسيحيين والصابئة المندائيين، وغلق محالت الحالقة وفرض ه الذي كانت اغلب إنجازات

لتي أدت إلى مقتل السيد عبد المجيد الخوئي.  هذا الجيش وقائده هو العملية الخسيسة ا  اإلسالمية على الناس. ولعل أكبر إنجازات

ضائيات ألفونتيجة للشعارات التي رفعها أنصار السيد مقتدى الصدر والتي عممت ونشرت على نطاق واسع من قبل بعض  

هذه تعبر عن نبض الشارع. سارع هذا التيار إلى تبني    العربية، ال بل وبعض العراقية والتي اعتقدها التيار اإلسالمي إنها

إدارته، كمزايدة رخيصة على صبيان جيش  قادرون على  أبنائه  البلد وان  استقالل  يريد  بأنه  اغلبها  الشعارات والتي زين 

 . التدمير الذي يقود اليه هذا األمر ومدىالمهدي، دون أن يروا مدى التدهور الذي يؤدي اليه رفع هذه الشعارات 

غض النظر عن الكورد ومنطقة كردستان العراق، مع  أي 1974_ 1970أرادت إعادة تجربة  ةفاألحزاب الشيعيولذا 

اشلة والتي رفضها الكورد  ألفمنحهم الحرية الكاملة للتصرف في بقية العراق. مؤملين أن يستجيب الكورد لمثل هذه المعادلة 
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يقي لكردستان العراق والذي تطور الحقا إلى النظام منذ ثورة أيار برفعهم الشعار الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي الحق

الديمقراطي   مبإقامة النظادرالي للعراق. أي ان الكورد استفادوا من تجربة بداية السبعينات وأدركوا أن ال حقوق لهم اال ألف

والذي يتناقض أيضا مع محاولة فرض أيديولوجية معينة على الدولة.   ةاألحزاب الشيعي أيديولوجياتوالذي يتناقض مع 

فنظام حكم البعث قدم بعض التنازالت المرحلية حينذاك اال انه إعادة فرض سيطرته مرة أخرى ودمر المنطقة بتقديم  

اقية الجزائر مهاجما إيران تنازالت أخرى إلى شاه إيران في اتفاقية الجزائر السيئة الصيت. وعندما شعر بقوة أكثر تنكر التف

معتبرا إياها لقمة سائغة. بمعنى أن الكورد أدركوا ووعوا أن ال ثقة وال أمان اال مع نظام ديمقراطي تام ال يمتلك قوة  

 . االنقالب على نفسه وفرض األمر الواقع كلما شاء

على الشعب باعتبارها   ديولوجيتهمأياليوم يريد شيعة العراق تسويق مسالة سيطرتهم على مفاصل الحكم ومسالة فرض 

أحدى تجليات الممارسة الديمقراطية، متناسين أن الديمقراطية ليست ممارسة الية، بل ضوابط قانونية ورؤية موحدة للدولة  

وتجعله األساس لكل شيء وان الدولة وأجهزتها وقوانينها هي لخدمة  وسياستها وبناءها ومواثيق تكاد تقدس حرية اإلنسان 

وحصره ضمن إطار واحد وجعله الة   تعني استعباد اإلنسان  ةاألحزاب الشيعي أيديلوجيةالحر. في حين أن   اإلنسان  هذا

صماء في خدمة ايديولوجية االهية معصومة. وهذا األمر ال يتفق عليه الشعب العراق الن أساسه مكون من أديان ومذاهب 

 .وأحزاب

أمام الوضع الصعب الذي وصل اليه العراق ليس من المستحيل إعادة عقرب الساعة إلى الوراء بعض الشيء وتسليم السلطة 

بين الدولة وااليديولوجية، لمن يتمكن من القضاء التام على المليشيات   الفصل. لمن يتمكن من  ةإدارة الدولعلى    أقدرلمن هو  

عن الدين والمذهب والذين يستعملون المقرات وبيوت العبادة العتقال وحجز المواطنين والخارجين على القانون باسم الدفاع 

 . وطلب الرشوة منهم

أن الدالئل تكاد تشير إلى أن شيعة العراق وقياداتهم السياسية لم يتعلموا من التجارب، وهذه الدالئل تكاد تشير إلى أنهم سيفقدون 

لد، إلى موقع المؤثر الثانوي أن لم يكن المنزوي ولمدة عقود أخرى، الن ساسة  موقعهم المشارك االصيل في رسم سياسة الب

 . الشيعة ال يقرؤون التاريخ وال التطورات السياسية على الواقع
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 خسائر الشيعة، خسائر العراق 

 

العراقيون، بداية جديدة. تتصف بالهدوء والتروي واتخاذ  ، كان من المؤمل ان يبدأ  الفاشيبعد االطاحة بنظام صدام البعثي  

 . مواقف ثابتة وغير قابلة للتفسيرات المختلفة، من االرهاب بكل أشكاله والوانه

بمثل هذه البداية، المناقضة لكل ممارسات النظام السابق، كان على العراقيين ان يبدأوا، وليس بترديد شعارات، تقبل تأويالت  

 .خانة استمرار النظام السابق، ولكن بواسطة أصحاب العمائم السوداء أو البيضاء ال فرق متعددة وتصب في

،  (الشعار  هالميةرغم  )  ، لم تخف نيتها في إقامة دولة إسالمية  ةاألحزاب الدينيفالشيعة وقياداتهم السياسية وخصوصا قيادات  

قيادات   الشيعيسواء من خالل خطب زعمائها أو في ممارسة أنصارها، كما ان موقف  بمختلف توجهاتها، من    ةاألحزاب 

ة لكل قانون، حيث وضعوا أنفسهم كمنفذي قوانينهم التي سنوها في جحورهم  مخالفممارسات السيد مقتدى الصدر واعوانه، ال

 .صدام القتل والدمار المظلمة، كالجحر الذي وجد فيه مثالهم االكبر،

ادانة   ، حيث لم نسمع أيلوجة الفكما اتصفت القيادات الشيعية ورغبة في تسويق نفسها عربيا، بمواقف هزيلة تجاه أحداث  

من   ينطلقون  كانوا  الذين  االرهابيين  لممارسات  العراقيين    لوجةالفواضحة  دماء  وسفك  والخراب  الدمار  لنشر  وجوارها، 

 . االبرياء

االولى، صرح    االيام  الصدامي فمنذمع ما قدمه لنا األمريكان. من إزالة نظام الطغيان    بتاتااضافة إلى موقفهم غير الودي  

 وطنية مدربة ، لعدم وجود قوة  بعض زعماء الشيعة برغبتهم في إزالة االحتالل بأقرب فرصة، مع وعيهم باستحالة هذا األمر

 . ومنظمة لحفظ األمن الداخلي والتدخالت الخارجية، نتيجة انهيار كل مؤسسات نظام صدام المقبور

، وباألخص ان لبعض هذه القيادات خبرات واسعة في العمل السياسي، ان  ةاألحزاب الشيعيكان من المفروض، في قيادات  

األمن والنظام، وان تنأى بنفسها عن بازارات توزيع الغنائم الذي اتصف    بالستتبافي العراق، وان تعمل جاهدة    األمورتهدئ  

م كقيادات وطنية فوق الطائفية. من اعضائه. في تلك الحالة كان من الممكن ان يطرحوا أنفسه  ضأو البعبه مجلس الحكم  

صحيح ان الشيعة كانوا مغبونين، وهذه حالة اغلب العراقيين. وصحيح ان غبن غالبيتهم كان بسبب انتمائهم الطائفي، اال ان  

نظام ديمقراطي تعددي،   جديدة كل الجدة، تجربة إقامة  ةإقامة تجربحكم االفاقين في طريق نحو    أسقاطالعراقيين كانوا بعد  

اإلسالمي والنظام   مإقامة النظاهذا النظام في ظل شعارات أسلمة الدولة. ال بل هنالك تناقض تام ما بين    إقام مثل يمكن  وال

 .الديمقراطي التعددي، الذي يجب ان يكون علمانيا

التنظيمات العراقية الشيعية، استنسخت تجربة   د صدام في  عندما انتفض العراق، أو غالبية محافظاته، ولكن ليحص  91ان 

القيادات الشيعية   لتساهلنتيجة  .  نفس الممارسات، ال تختلف اال بالرتوش، لو نحن أردنا الحق  النهاية تمديدا لعمره المنتهي. إنها

ها رئيسا للدولة، برغم ان هذه الرئاسة حق  هي مهددة بخسارة ان يكون أحد أبناء  ها  .الثانوية  ألمورافي األساسيات، وتشبثها ب

 .لجميع المواطنين، اال انه يراد إعادة حصره بين سنة العراق، سواء قانونيا أو بشكل عرف متداول

ان من يفترض به ان يقف ندا    دان هيئة علماء المسلمين استنفرت كل قواها واستثمرت في االرهاب واالرهابيين، وهي تج

 . بمنصب هنا أوهناك ملتهىلها 

. البناء  إلعادةان أخطاء قيادات التنظيمات الشيعية ستكلف العراقيين الكثير من الجهد. ال بل الكثير من الدماء، والزمن المراد  

ان المطلوب اليوم ان ينخرط الشيعة وكل العراقيين الذين يودون بناء دولة عصرية، في خط واحد شعاره دولة القانون، دولة  

، مال نعللنابذة لكل أشكال االرهاب. كما انه من المطلوب االستعانة بخبرات أجنبية، فليس عيبا ان كنا  المواطنة الواحدة، دولة ا

اال ان أهمها، كيفية بناء    . ولكن العيب ان ال نعمل من أجال االرتقاء بمعلوماتنا وخبراتنا. واالستعانة تكون في كل المجاالت

االجهزة األمنية التي تحمي األمن وتصون كرامة العراقيات والعراقيين االن. كما يجب   دولة القانون والمواطنة، كيفية إقامة

ان يؤيدوا في البداية إقرار مشاريع قوانين تحد بشكل جذري من ظاهرة انتشار األسلحة في البلد، تحت طائلة التعرض لعقوبات  

يجعل من كل مواطن الشرطي والقاضي في االن نفسه، كما ان انتشار    لمواطنين،ا أيديير عادية، الن انتشار األسلحة في  غ

 . األسلحة يهدد كيان الدولة، وهيبتها، واحد أهم اسس قيامها، اال وهو احتكارها للقوة
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 بمن استقوى حارث الضاري؟ 

 

القنوات بتغطية ما سمي   النظام، فأمت بعض  عندما خرج حسين كامل صهر صدام إلى االردن، بحجة انه يريد معارضة 

بمؤتمر صحفي له ليقدم نفسه للعالم. عندما استمعت إلى حسين كامل وهو يتكلم أو يجيب على بعض االسئلة، شعرت بالمهانة،  

من التخلف والسذاجة هم، قلت لصديقي   ىأي مستويحكم ويسير بلدي في    نعم شعرت بالمهانة وانا اشهد واسمع بعض من كان

 الجالس قربي أحقا أمثال هؤالء كانوا يحكموننا؟

  بهذا ذكرني السيد حارث الضاري أمين عام هيئة علماء المسلمين في خطاب يذكرنا أيضا بخطابات القادة العرب قبل االيام 

دد ووعد طارحا شروطه. وِلم ال! اليس هو المنتصر، بالعمليات االرهابية التي  السوداء هذه. صال السيد الضاري وجال وه

هتلر   زمن  من  منتصر  قائد  أمام  انه  يعتقد  الضاري  حارث  خطاب  سمع  من  نعم  المقاومة؟   . وصدام  يوموسولينيسميها 

. برغم كل  هواإلسالم وعزتفهذا الذي يدعي الدفاع عن العراق وشعب العراق. وهذا الذي يدعي الدفاع عن العروبة ومجدها  

عن االرهاب واالرهابيين لم يقم يوما بفتح فمه لينتقد وال نقول ليدين صدام وممارساته. ال بل ال زال وأمثاله برغم    هما ذكر

دفاعا عن مؤسسات النظام ومنها الجيش السابق الذي قال انه لم يكن   يناور  ،النظام السابق  جرائم  ىكل الشواهد واالثباتات عل

 ! طائفيا

مستمرة واهاتهم وصراخهم من الوجع ترتفع    هقيل ان لم تستح فافعل ما شئت. واليوم وال زالت جراح العراقيين مفتوحة واألم

ما إلى العراق؟ لم يسالوا أنفسهم    نأتى باألمريكا  يما لذيوما    يسألوايأتون ليبرروا قتل العراقيين بالمقاومة! لم    ،إلى السماء

ق وال الشعوب  وضعنا في هذا الموقف؟ اليست ممارسات النظام وقراراته المتتالية والتي لم يسلم منها ال شعب العرا  يالذ

 .المجاورة

 ويتكلم بها ويطالب بتطبيق اتفاقيات جنيف. اين كان يوم لم يطبق صدام أي  هذا الذي صار اليوم يتحدث عن حقوق اإلنسان  

متأكد انه شخص سيعارض على االغلب بنود هذا االعالن. الن   ال بل إنني    .اإلنسانبند من بنود االعالن العالمي لحقوق  

ا يريد. إذا ال زال البعض يريد ان يستمر بالكذب والدجل وكأن العالم ال يعرف ما الذي يحدث،   أيديولوجية اإلنسان   تفصح عمَّ

ال بل شتتت الشعب في اصقاع العالم طلبا للخبز  نفس الشعارات التي مللنا منها، والتي لم تشبع جائع أو تنصف مظلوما، إنها

 .والعدالة، وبلدنا مرتع الخيرات والثروات

الصماء    وجامعتههذا هو الضاري الذي يصول ويجول موزعا اتهاماته يمينا ويسارا، لم يستثن أحد اال هو وبلدانه العربية  

 .وسين بالدم من طالبي الجنة على حساب اشالء العراقيينالبكماء والتي لم تدخل مشكلة اال وعقدتها. وحفنة من القتلة المه

ال يمكن للمرء ان يستمع إلى مثل هؤالء الناس من الذين ال يعيشون واقعهم وعصرهم وقدراتهم وامكانياتهم، اال ان ينزوي  

انهم يدعون العراقية ونخوتها فاين النخوة من هذا الشالل المستمر  .خجال من ان يقال له انه عراقي، خجال ألنه قد يقارن بهم

يمارس ساديته على العراقيين؟ ان العراقيين   يواإلسالم لكمن الدم؟ اين النخوة من هذا االحتضان لكل قاتل ودعي العروبة  

مارسات صدام وعدي وقصي  من ان يسمى البعض بقادة. ان يكون شاكلة القادة مثل هؤالء الذين سكتوا عن كل م  نخجلوي

 وغيرهم كثر. سكتوا ولم ينطقوا ببنت شفة، واليوم لما فسح لهم القادة الجدد والنظام الجديد كل مجاالت  والجزراوي وعزت  

 .على طبق من الذهب هم يريدون ان يتم تسليم الحكم لهما الحرية ه

. بل  أيديولوجيتهحقوقا خارج إطار    ألنه أساسا ال يفهم لإلنسان    ان السيد الضاري، ال يبكي في الحقيقة على حقوق اإلنسان  

انه يبكي امتيازات كانت محصورة بطائفته واليوم قد تتوزع قد يشمل خيرها غيره. انه يبكي ان تطال العدالة كل مرافق الحياة  

سوي يقول عن كل ما يجري انه    إنسان    االولية، بل سيعامل كالبقية، حاله من حالهم، واال فأي  فحينها لن يكون له ولخاصته

االعمال كل  نسب  من  أو  الزرقاوي  وجود  في  المشككين  أول  الضاري  السيد  يكن  الم  قوات    مقاومة؟  سماه  لما  اإلجرامية 

مما ذاق العراقيين، أهي مقاومة عندنا وإرهاب عند الغير    ينسلون إلى دول الجوار ليطعموهم شيئا  الزرقاوينهم  ا  االحتالل. ه

سيد    ضاري؟اليا 

ضاري مستقويا باألسلحة التي وزعها النظام، مستقويا بالنظام العروبي الخائف مما يسميه الشيعة وسيطرتهم على الالسيد  

النظام   المتخوفين من  العراق مصدرا  ألفالعراق، مستقويا بالعروبيين  بالخائفين من ان يكون  فكر    إلشاعةيدرالي، مستقويا 

اف اشعة النهار وقيم الحضارة اإلنسانية، مستقويا بكل هؤالء تحدث وصال التحرر والتطور واالنفتاح، مستقويا بكل من يخ

 .وجال، انه لم يكن مستقويا بشعب العراق ال أبدا

 2005تشرين الثاني  21



156 
 

 العراقيين! دعوة لسفك دماء  إنها

 

ية ما بين اقصى اليمين إلى اقصى اليسار. ومنها ما  الفكر، تمتد اتجاهاتها تتواجد على الساحة العراقية العشرات من األحزاب 

من هو جزء من الحكومة وغيرها يدعم الحكومة وهو    ،باألحزايمثل التوجهات القومية وغيرها التوجهات الدينية، ومن هذه  

لم تقم بقمع أي   تلفة. اال ان ما يسجل للحكومة إنهاختعارض الحكومة، ودرجات المعارضة أيضا م  خارجها، وبعض األحزاب

لكن بمعنى الجهر بالمواقف، وتحليل أسباب المعارضة وكشف األخطاء، و  .في المعارضة  الديمقراطيجهة اتبعت الطريق  

 لتتجاوز ة  الفردي، عندما ترى ان جهات تستغل الديمقراطية والحريات  أنيابهامن واجب الحكومة وأي حكومة ان تكشر عن  

 .على القانون وتقوم باقتراف الجرائم الكبرى

مجموعة من العراقيين ممن سموا أنفسهم بالمعارضين.   وهم(  العراقالتجمع السوري للجان دعم  )نقلت االنباء عن استقبال  

، وعبد ستار  (الجبهة الوطنية لتحرير العراق)، وصفاء العجيلي من  (هيئة علماء المسلمين)وهم مثنى الحارثي الناطق باسم  

األخر سماعه، ففي بلداننا اصبحنا خبراء  الجبوري، وبالطبع حلل الوفد وشرح حسب ما يشتهي، وحسب ما يريد    نظلهرؤف و  

 .، فنحن خبراء في النفاقالمياميناألخر سماعه، ونتيجة لجهد حكامنا في معرفة ما يريد 

رأيه ولن تقف منه موقف العداء، وهذا   ان يعارض الوفد الحكومة فهذا شأنه، وهو حر في ذلك، واعتقد ان الحكومة ستحترم

ولكن ان يدعوا افراد الوفد إلى ضرب الحرس الوطني العراقي والشرطة العراقية،    :ما ينتظر من أي حكومة تدعي الديمقراطية

أقول   وحتى القوات المتعددة الجنسية، التي لها االن صفة رسمية وتنتظر االنتخابات والحكومة المقبلة لتحديد الموقف منها.

في القانون   اجرمابحق العراق وشعب العراق ومستقبل العراق، كما ان هذه الدعوة تعتبر    اجرماان دعوة الوفد هذه تعتبر  

العادي، ألنها للتضليل    الجنائي  فهذا  العمليات،  بهذه  الموساد وغيرها  واتهام  المدنيين  قتل  برفض  تخفيفها  أما  للقتل،  دعوة 

 اإلعالمي.

يالف في خبرها عن هذا الوفد العجيب الغريب، بأنه سيقوم بزيارة إلى جامعة عمرو موسى )الجامعة العربية(،  وقد ذكرت اال

 أي   جامعتهالعام، الذي لم يستقبل ال هو وال    ببركات أمينهاوليتمتع    بها،الذبح والقتل التي يقومون    ليقدم شرحا عن إنجازات 

. بالرغم من ان صدام لم يكن يقبل بوجود معارضة في العراق. أي ان المعارضة  يالفاشمعارض عراقي أبان حكم صدام البعث  

أو في المهاجر، فهل استمع اليها عمرو موسى يوما ليعرف معاناة شعب العراق، ولكنه اليوم وبالرغم    كانت أما في المقابر 

القتلة أو ممن يدعمهم   التعددية في العراق، يهرع الستقبال مجموعة من  باسم المعارضة. فهل اصبحت العراق من وجود 

بالتدخل في شؤونهما؟ ولماذا لم يستطع ذلك    وجامعتهوحكومته بهذا القدر من قلة االهمية والمكانة، لكي يقوم عمرو موسى  

في عهد صدام؟ أم ان اهوائه الشخصية كانت تميل لصدام وتوجهاته المعلنة، بالرغم من ان الكل يدرك ان صدام لم يكن مؤمنا  

 . كان بمصلحته فقط، وبما يوطد هذه المصلحة يمانهإف، ءشيأي ب

اليس من حق شعب العراق ان يتساءل اليوم عن الجدوى من التواجد في مثل هذه المؤسسات المهترئة والتي لم تقدم لقضيته 

لنن   الحقيقية يوما أي شيء، غير إنها جراح العراقيين بكيل المديح أ  ككانت مستعدة للعق مؤخرة صدام، وزبانيته ومستعدة 

 . هملقاتل

، عند اقتراف  ةالمقابر الجماعياننا نسال اين كانت هذه اللجان التي تدعى دعم العراق، اين كانت هذه الجامعة، عند اقتراف  

والتركمان، عندما تم ضرب مراقد االئمة وتم تدمير كنائس    واألشوريينحملة االنفال، عند تدمير االالف من قرى الكورد  

 . كانت تراث وطني، فهل تكلمت ونطقت هذه اللجان وهذه الجامعة واربعمائة سنة، أي انها ألفمن   ألكثريعود عمر بنائها  

على مصالحها، أو    كانت على عداء. وذلك لخوف هذه االطراف  ولكن من الواضح، ان هنالك أطراف اتحدت برغم من إنها

لخوفها على وجودها، فها هي بعض الحكومات العربية التي كانت في حالة عداء مع شعوبها، وتكم افواهها وتذيقها المر  

وتعيشها في خوف دائم. تفتتح التواصل مع االطراف االكثر رجعية واالكثر عداء للتغيير الديمقراطي، واالكثر طائفية، لكي 

قي في مهده. الن هذه الحكومات وهذه االطراف، باتت ترتعش من كلمة الديمقراطية. ولكننا نقول لهذه  يتم قتل الوليد العرا

 فاألطراف ها مع هذه االطراف،  تحالففأن هذه الحكومات ستكون ضحية  (  كنا نستبعد ذلك  )وانالحكومات ان نجحت في مسعاها  

ولكن الحكومات العربية   . منهجها التكفيري  بسيادةوحدها، واال  قيادتها  ب الطائفية لن ترتضى اال    األفكارالمغرقة في الرجعية و 

 .ممن ال ينظرون إلى المستقبل، فلسان حالها يقول ومن بعدي الطوفان
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 قبل إعالن النتائج 

 

 ائز، أود ان اهنئ أي منهم كان، وللخاسر أقول انشاء هللا في المرة القادمة. ألفال اريد ان أخمن من 

قبل ان تعلن نتائج االنتخابات، ونعلم من فاز ومن لم يفز، دعونا نلقي نظرة على ما فاتنا وعلى التربية الحديثة التي اكتسبناها.  

تبين البدائل ان لم يكن البديل   توفره من الحريات تتيح النقد واعطاء البديل، وإنها  بما  االنظمة الديمقراطيةدعونا فقط ندرك ان  

واالكاذيب التي ستنفضح بعد  واالتهامات الرخيصةولكن الحرية ليست في المسبات   ،يأساسللواقع الراهن. وان الحرية أمر 

تهمة    صورة أو أي  بت أخشى نشر أي  التكنلوجيا تتيح الكثير ومنها تركيب الصور، وللحقيقة فإنني  .  يوم أو يومين أو شهر

 والصور تتركب بما يعقل وال يعقل، أقول للمواالة وللمعارضة،   .إنسان  ألنه من كثرتها بتنا ندرك انه من المستحيل ان يرتكبها  

ان كانت الغاية الحكم والسلطة، فهنيئا لكم سلطة على شعب حولتموه إلى مجانين يحارب بعضه بعضا، وليس اناس يتحاورون  

هنيئا لكم أرض يباب ال ينبت فيها ثمر وال زرع وال ينتج منها منتوج، كل ما فيها دمار وقتل ودماء .  ويختلفون ويتعايشون

 تسيل بال نهاية. 

سياسات نوري المالكي، واؤيد االتجاه الليبرالي المدني، ولكن هذا شيء وإلصاق كل التهم وبما ال يعقله العاقل بالسيد   أعارض

هل حقا انه أمر حقيقي؟ اتذكر حينما سلم الدكتور    ستتساءلالمالكي أمر محير وأمر يجب ان نتالفاه، فاألمر قد ينقلب الن الناس  

كت الوزراء  رئاسة  عالوي  مقالة  اياد  وعندما    عنوانهابت  عالوي،  دكتور  بعد    أصرشكرا  الوزراء  رئيس  يكون  ان  على 

الكتلة االكبر في البرلمان. ولكن كل هذا ال يعني ان الدكتور عالوي  نال يؤلفواالنتخابات حاججتهم بانه ليس من حقهم ألنهم  

لى ذلك فقط، لنتركهم يتعايشون في الوطن مع القدرة ويصيبون وعلينا محاسبتهم ع  نوؤيخط، انه والمالكي بشر  أبلسقديس أو  

 سلوباي  وبأالخصم وتحويله إلى مجرم سارق لص، يعني اننا ال نريد السلطة اال لنا    شيطنةان  .  على اللقاء رغم االختالف

وافقتم عليه جميعا؟ قد ترتفع    الذيرد ال تقاس بحزبه وطائفته ودينه، اليس هذا هو الموجود في الدستور  ألفان عراقية  .  أتت

. نغمة الخالفات وتحتد، في زمن االنتخابات، ولكن ليس مقبوال هذا التخوين الذي شمل الكل، وباألخص الكل القادر العامل

من الواضح ان بعض الشيعة يريد االنتقام للماضي، وبعض السنة  .  مشاكل بلدنا أبدايمكننا ان نحل    وال اعتقد انه بهذا األسلوب

يريد االنتقام للحاضر. على االطراف المختلفة ان تحاصر الطرفين، وحينها سنكون قد خطونا نحو حصر االرهاب، هذا إذا  

ل من يختلف معهم، فالعمل الوطني والسياسة  تخوين كبليس من المعقول ان يقوم أنصار السيد المالكي  .  كنا نريد عراقا موحدا

بالقوة، واال لكان صدام    الفرضالتي ندعي ممارستها وجدت لحل االختالفات من خالل مقاربات عديدة، وليس من خالل  

األمر أعاله صحيح ويجب ان نعمل من أجل ارساء اسس العمل ! بالقوة  األمورحسين باقيا ولم يكن هناك أفضل منه ليفرض 

بشكل قانوني يتم تثقيف الشعب به. على كل   األمورعلى أساس قبول التعددية، وتدريجيا وضع كل  األموريمقراطي وبناء الد

األخر، فالساحة ليست مستباحة لكل من يريد. وإذا لم نكن نريد دولة  األخر، حدوده وحدود  فرد ان يعرف حقوقه وحقوق  

القانو  أعنى)القانون   فيها  المالكيدولة يسود  السيد نوري  القانون برئاسة  ائتالف دولة  دولة نريد؟ ان االلية    فأي(  ن وليس 

 ة والجماعية ال تنتعش وتثمر اال في دولة يسودها القانون، القانون فوق الجميع.الفرديالديمقراطية والحريات 

والسنا عراقيين وشرق أوسطيين، تشيع بيننا نفس الثقافة السياسية؟ قد نختلف مع فالن    األمورعلى مستوى شعبنا، نكرر نفس  

ولكن إلصاق كل التهم به مسالة يجب ان ننتبه اليها. فإذا كنا دعاة المطالبة بحقوق الشعب، فأي شعب هو هذا الذي    ، عالنأو  

األخر في حضن العرب وبعضهم سارق ولص وغيرهم خونة. هذا ال يعني  رد، والنصف  نحول نصفه جالسين في حضن الكو

ويسار وبال ضوابط قانونية وأخالقية فاألمر يجب ان يؤخذ   االتهامات يمينا ولكن ان نوزع    ، شعبناانه ال يوجد مثل هؤالء في  

اال يحق لي ان اسال إذا من أجل (  الوطن واالمة  لصوص وخونة وبائعي)ونحن وهم    أنتمإذا    نسألمأخذ الجدية. ويحق لنا ان  

 أي شعب نعمل؟

، على قيادات أحزابنا  واالتهامات الغبيةنحن نسير إلى متاهة ال قرار لها، ولكننا لكي نتخلص من الواقع المر، واالنقسام العبثي  

والتقدم من  .  ومؤسساتنا ان يرتقوا إلى مستوى المسؤولية. وان يقروا بان الوضع الراهن ال يؤدي اال إلى المزيد من التشرذم

انا ال اعرف كيف يجيز حزب لنفسه اتهم خصومه مرارا وتكرارا بكل التهم .  عن كل ما بدر منهمالشعب وإعالن االعتذار  

بل مرارا،    ،واحدةالعفنة والكاذبة، ان يجلس معهم ويحاورهم ويناقشهم ومن ثم يعود مرة أخرى إلى نفس النغمة؟ ليس مرة  

في كل الدول الديمقراطية يكون الحزب هو  .  تعد تتحملاال يرى هذا الحزب ان معزوفته باتت مملة وتأثيراتها السلبية لم  

الجميع، ولذا فأعضاء  األولى  المدرسة   القانون فوق  ان  التي تعلم  المدرسة  الحزب  الحقوق والواجبات، يكون  الناس  لتعليم 

إنني    األحزاب والغريب  وواجباتهم،  حقوقهم  من  يدركون  من شعبنا  اناس  في  ضعاشرت  الدو وين  الديمقراطية،   لأحزاب 

.  إلى قضايا شعبنا يفتون ويحرمون لغيرهم حق في طرح الراي  يأتونويمارسون ممارساتهم في النقد والطرح، ولكن حينما  



158 
 

القومي أو الوطني العراقي ترغب في أعضاء ال يفقهون في مسالة   واألحزاب أولذا بت مقتنعا ان   بعضها على المستوى 

في نهاية  . خالدة في مواقعها تعتقد بإنها ياألحزاب التالحقوق والواجبات وال في حدودهم القانونية، الن األمر يخدم قيادة هذه 

قد معاهدة يالطا، وقد حضر وجلب معه منافسه زعيم حزب  كان على تشرشل ان يجتمع مع ستالين لع  الحرب العالمية الثانية

ستالين عن سبب احضار منافسه وهو ليس في الحكومة. فقال له تشرشل نحن اجرينا االنتخابات وال    فسألهالعمال للمؤتمر.  

للوزراء غدا  األمورعلى كل    على اطالعاعرف من منا سيفوز، واحضرته لكي يكون   بحاجة    نحن.  ألنه قد يكون رئيسا 

لروحية تدرك بان المسؤول يعمل ألجل الشعب وهو يستلم راتبه ومكانته وشهرته لهذا السبب فقط، وعليه ان يدرك ان الشعب 

 تراتالفخالل فترة االنتخابات أو حتى خالل اغلب    نالحظهبالبديل عنه. فهل هذا ما    يأتيرايه فيه وان    يغيرمن حقه ان  

 قضاء تاما؟ هي يريد القضاء على غريمالعادية، اال نشعر بان كل سياس

في الكثير من الحالت، يمكن لخصم ما ان يقضي على خصمه أو على قيادة خصمه برمتها وخصوصا في حالة الحروب بين 

القرارات،  الشعوب واألمم. ولكن ال يقدمون على هذا، ألنهم يدركون ان القيادة في الغالب هي االكثر خبرة واالقدر على اتخاذ  

ولو قضوا عليها، فعلى االغلب ان الكوادر االقل خبرة ستكون أكثر تهورا ورغبة في االنتقام، وبالتالي المشكلة ستكون أكثر 

اال نحن فنحن نريد إزالة الخصم من الوجود ومحوه هو وأنصاره وكل من يدافع عنه. طيب إذا كان هذا .  على الحل  ةعصي

البعض يريد النحر  .  الزعامات  مقسم بينوشعبنا  .  كيف سنخلق وحدة الشعب التي ندعي بهاهو حالنا فمن سيكون الشعب و

لم يكن قبل يوم أو يومين    وكأنه.  هو وقائده منزلين من السماء  وكأنهوال يتورع عن استخدام مثل هذه الكلمات.    والقتل واإلبادة

 حرية كنا نتحدث؟ إذا عن أي نتسأللنا ان  يطالب بإزالة الدكتاتورية الغاشمة ومنح الحرية للشعب. اال يحق

ة بون نتائج ذلك وخيمة العاقكمرارا حذرنا من فلتان مسالة الخصومات واالختالفات وتحولها إلى خالف متزمت، وكم ست 

بحسب  استعملت تعبيرات مثل اننا ال نسيطر على شعبنا، وشعبنا ال يسير    على شعبنا وعلى عملنا السياسي. واتذكر إنني  

قوانين من وضعنا، وان شعبنا ووضعه بهذه الصورة يمكن ان يختار أي اشيء، وقد وصلنا إلى ذلك، وصلنا إلى درجة ان  

في الحقيقة يبحث عن مصلحة ذاتية وانية. الن قوى الشعب   كل واحد يمكن ان يستند إلى قوة ما ويعلن انه منقذ لشعبنا وهو

في العراق .  ل متعادية، وكيف ال ونحن نقول عن البعض ان مصير فالن مزبلة التاريخالتي تريد حقوقه مشتتة ومتنازعة ال ب

المواتية، أي ان البعض يدعي الوطنية والغيرة وكل الشعارات المرغوبة ليس ألنه يؤمن بها، بل    ة الفرصاالن هناك ظاهرة  

شعبنا،    ألنه يعتقد ان المرحلة فرصة سانحة ليضرب ضربته ويشلع بالتعبير العراقي، وهذا األمر نجده لدى البعض من أبناء

 ساحة شعبنا.  لكي يلعبوا في سحةالفمنحت لهؤالء  التي السياسية،وقوانا 

التي تحدث وحدثت في شعبنا، والوعد بعدم    األموركل هذه  ن  ع   واالعتذار فهل سنرى بعد االنتخابات عودة الوعي للجميع  

 تكرار تجاربنا الخاسرة ليس ألحزابنا بل لشعبنا أيضا.

 عنكاوا 2014أيار  1
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 ثنائية العمل السياسيالوطني الشريف، العميل الخائن  

 

 

ال اعتقد ان المطلع على الخطاب السياسي العراقي ويمكن القول العربي في الغالب يمكن ان يقول ان هذا الخطاب يساعد، في 

ففي  .  معضلة تواجه هذه البلدان  من أجل ايجاد الحلول، الي  التساومتقصير المسافات أو ايجاد الحلول أو التصالح أو حتى  

على السطح كأحد الضروريات االجتماعية لحل المشاكل، فان الكلمات أو المصطلحات   الوقت الذي أوجدت السياسية أو برزت

ان السياسية هي   والعربيةولكننا نرى ان ما يحدث االن في السياسية العراقية  . هي التي توضح السياسية وتفتح ابواب الحوار

 األخر أكثر مما هي مفتاح لحلول.ممارسة فعل انتقام من 

ا الجزم ان السياسيين في الغالب ال يؤمنون حقا بتعددية الرؤى واالجتهادات، بل جل اعتقادهم الحقيقي هو انهم  ومن هنا يمكنن

اعتباطا، بل بالحقيقة ان استنكار والخوف من التعددية   يأتوجزمنا هذا لم  .  على الباطل وعلى طول الخط  االخرين على الحق  

  األفكارب. ومن الناحية الدينية الجمود في  ان الحاكم دوما على صوومن االيمان بأ  ،هو نتاج تراث هائل من وحدة القرار

لتقسيم ل  الغير المباشرةدعوة  كل هذا جعل من قبول االختالف والتعدد يدخل في خانة ال،  ثأي تحدي الدينية والتي لم يدخلها  

 واالنشطار والضعف أو االستيالء على ما ال يحق له.

التفسير  هذا  تقبل  مائعة  محددة،  غير  كلمات وصفات  اقرانهم  من  السياسيين  مطالب  وعلى  السياسي  الخطاب  على  يطغي 

وحينما  .  صادق االصيل، النزيهونقيضه، والحقيقة لم يتم االتفاق على معناها بين الكل، مثل الوطني، الشريف، المخلص، ال 

األخر ال  اء كان الخصم في الحكم أو المعارضة، يعني ان  و يطالب سياسي ما بهذه الصفات ووجوب توفرها في خصمه، س

ان طالب الصفات أعاله، يمكن ان يقولها رئيس الوزراء حينما   واألخطر.  يتمتع بهذه الصفات، بل يتمتع بعكسها وان لم تقال

 ة، أو تقولها المعارضة حينما تعارض خصومها في الحكم.يواجه معارض

 ماذا، هل معنى انعدام الشرف هي القيام بعالقة خارج إطار الزوجية مثال، أو إنهان ولكن ما معنى الشريف مثال، الشريف ع

القيام بالسرقة، أو القتل. وعندما نطالب الجميع بهذه الصفة هل نتهم ان من ال نتعاون أو نتعايش معهم في إطار قانون يساوي  

انه ال معنى اال هذا، اال إذا كنا ال نعني بهذه الكلمات   الحقيقةبالتي تسلبهم شرفهم؟  األموربيننا هم غير شرفاء وقد قاموا بكل 

يكون مطلق هذه الصفات  األولى  ية  الفرضفي  .  ولكننا نطلقها على عواهنها فقط وفقط لكي يكون لدينا ما نقول  ،الحقيقيمعناها  

ولكنه ال يقدم هذه االفعال   ،الشرفاء، ألنه يدرك ما فعله خصمه من افعال تخرجه من فئة ا، حتما أيضا متمتعا بهمخالفيهعلى  

المفترض ان يقوم بذلك كونه يعمل في الحقل العام والذي من واجبه    من  من  مطلق الصفات هوو  ،للقضاء لكي يالقي جزاءه

ة العدالة فيه ان تحاكم من يقول انه يعلم أو  حماية حقوق المواطنين. ومن هنا يمكننا ان نسأل اليس من حق الوطن واجهز

 ية الثانيةالفرضأو ان    الملفات؟يعرف وله ملفات حول ممارسات خصومه، أو انه كان يمتلكها أو يهدد بكشف ما لخصومه من  

السياسة ستكون كالم يقال، وبالتالي فان    هي الصحيحة وهي طرح الكالم على عواهنه وفي هذه الحالة لن تبقي مصداقية الي

 فن اللغو.

صفة ايجابية أخرى مثل المخلصين الصادقون، هي في الغالب جملة االفتتاح في الخطاب    أو أي ((  ))ان العراقيين الشرفاء

، ومن هم النقيض، وكيف إليهم السياسي الموجه. ولكن مرة أخرى من هم هؤالء العراقيين الشرفاء والذين يتم توجيه الخطاب  

يمارسون ما يناقضه وبكامل الحرية    االخرينفي نفس االجواء من حرية الممارسة، الشرفاء يمارسون الشرف  يعيشون سوية و

هناك خطاب موجه   ان  لنق.  أليهموالدليل  نفسه موجه  ان  في  الشرفاء، هو  للعراقيين  الموجه  يشملهم همضيفالخطاب  ، ألنه 

 بالنقيض حتما. 

هذا الخطاب ان يتواصل وان يوصل رسالته، كيف يمكنه ان يدرك ان الناس مصالح  هنا من حقنا ان نسأل كيف يمكن لمثل  

يحكم بحسب نظرته لألمو، والنابعة من فهمه ومن مصالح القوى التي تدعمه. وما   ،أخالقية فقط. فالذي يحكم  توليسوا اال

، دافعه األساس ان ما تم سرقته هم  يجعل الناس تختلف هو بالحقيقة هي المصالح، فحتى الخائف ومعارض سرقة المال العام

ما ال تملك أو ما ال حق    اختالسجزء من حصته وليس القيم المجردة. ان القيم المجردة تبقي غطاء قانوني الذي يحرم أخذ أو  

 لك فيه. 

إلى أخيار واشرار، أمناء ولصوص، وطنيين وعمالء، ادى إلى تقاسم    نالسياسييهذا الخطاب الذي يقسم المواطنين وبضمنهم  

بين الحاكم والمعارض، لتوزيع الحصة حسب القدرة    التواطؤوإلى وجود نوع من  .  خيرات الوطن بين المتنفذين من كل طرف

بة من السياسيين الذين  هذا الخطاب هو الذي قدم لنا نماذج غاية في الغرا.  واالمكان، وخروج المواطن خالي الوفاض منها
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األخر، من لصوص وإرهابيين إلى وطنيين يكشفون اللصوص واالرهابيين، يتحولون بين ليلة وضحاها من هذا الطرف إلى  

 تجاوزا على كل متطلبات العدالة. في عملية كسب المواقع 

  لخطاب وتوضيح مقاصد الكل من أي النشطاء إعادة صوغ ا  اإلعالم وكافة المطلوب ليس من السياسيين فقط، بل من وسائل  

مشكلة من خالل توضيح المصالح المتضاربة وكيفية الحوار حولها وتقريب المختلفين بعضهم من البعض من خالل مساومات  

كلمة المساومة السياسية في القاموس السياسي ككلمة ايجابية وليس سلبية. فالوطن هو بالنهاية ما يتفق    وإدراج سياسية واضحة  

ولو عدنا إلى .  ، ولكن في النهاية نمارس نقيضهانؤكد عليها  ه حوله، وما يحددونه من السياسات وليس كلمات أخالقيةءأبنا

األخر، ولكن  تعتبر من الكلمات التي تنتقص من مكانة أي شخص، وهو اتهام سياسي يوجه إلى    كلمة المساومة كمثال فإنها

 نإدارة شؤواألخرة  البرامج والخطط ومبادئ الحكومة التي عليها وبمعاونة االجهزة    الحقيقة ان جلسات الحوار والنقاش حول

المساومة على نسبة هذه الحصص، وكل حسب قدرته االنتخابية أو عدد    الوطن، هو بالنهاية حوار حول توزيع الحصص أي

 مؤيديه في مجلس النواب. 

 أيالف  2015شباط  4
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 األشورييننبش قبور 

 

 . ومعلومات عن قيام أشخاص بتحطيم شواهد ونبش قبور عائدة لألشوريين في كركوك اإلعالم صورتناقلت وسائل 

 امتدتولكن أراضيهم وقرأهم    ،العراقاألشوريون ينتمون إلى جنس البشر، وموطنهم الشرق االوسط، مركز تواجدهم في  

إلى إيران وتركيا وسوريا. واالنتماء للجنس البشري ولهذه المنطقة، جعلهم يمارسون ممارسات متشابه مع بقية سكان المنطقة، 

في الغالب إلى الطبقة الوسطى من المجتمع، هذا إذا كان يصح لنا   األشوريين  وينتمي.  قبور وشواهد  لموتاهمومنها ان يكون  

وبالتالي فان قبورهم تكون عادية وال تكون بارزة ومحاطة بقبب أو ما يشعر  .  في العراق الحاليان نقول ببقاء طبقة وسطى  

بمختلف األشوريينال تحوي مجوهرات أو مواد ثمينة، فهذه العادات ال يمارسها     القبور  هذه  الناس بغنى صاحبها، كما ان

ومنذ سنوات طويله عممت كنيستهم تصميما بسيطا وغير مكلف وال يثقل أهل المتوفي، لقبورهم، وقد التزمت الغالبية .  طوائفهم

 .قير أو الغنيألفبه 

أو مخططات بعيدة المدى، غير    تأي توجها ة من الصبية ممن تأثر بآراء محددة، وليست خلفهم  الفعلقد يكون من فعل هذه  

تجاوزها، ولكن على الدولة ان تنتبه لما وفي هذه الحالة المسالة يمكن  .  إظهار الكره وعدم االحترام المنقول من البيئة لألخر

وانين دفع هؤالء الصبية القتراف هذا العمل الصبياني، وفي الغالب ان االنتباه يجب ان يكون من خالل تطبيق القانون وجعل الق

ان العراق وإقليم كوردستان   إعالم الناسصارمة أكثر وخصوصا فيما يتعلق بشرخ الوحدة الوطنية. ومن خالل التركيز على  

ان يعيشوا منعزلين عنه. وان مثل هذه الممارسات تعطي صورة مشوه عن البلد    وأليمكنوكركوك هم جزء من هذا العالم  

البلد ممن ال يؤمنون بدين   ، وعدم تقبله أبناءخريناالات ما يمارس على أرضه ضد  وعن سكانه، وبالتالي سيتحمل البلد عقب

 . األكثرية

أبناء تمارس ضد  وعديدة  كثيرة  االستهداف  الديانات    ولكن ممارسات  تكون ضمن  ان  المسالة ممكن  بان  توحي  األخرى، 

عليهم وخصوصا في بعض    األسلمةالمندائيين وفرض  وهذه الممارسات هي استهداف  .  المخطط، وليس عمال صبيانيا أبدا

السبي وبيع  لوجةالفالبلدات مثل   باتت معروفة عالميا من خالل  النخاسة واالعتداء    الفتيات. واالزيدية وقضيتهم  في سوق 

الذي عانى منه أيضا   العمر، وهو األمر  الكبار في  الشباب والشيوخ والنسوة  الكثير من  الجنسي حتى على االطفال. وقتل 

  تخل بحيث ان مدينة مثل الموصل التي لم  .  أو استهداف كنائسهم ومعابدهم ومدنهم وقرأهم  كأفرادالمسيحيون، من استهدافهم  

من هنا نحن نعتقد، ان  . باتت اليوم خالية منهم ،ن منذ قدوم المسيحية إلى هذه االصقاع في القرن االول الميالديمن المسيحيي

، وهي سلطة إقليم بعض االطراف المتطرفة والتي تعمل بنفس نهج داعش، ولكن بصورة أخرى لوقوعها في ظل سلطة أقوى 

 . رسالة للمسيحيين بان وجودكم غير مرحب بهمرسلة  كوردستان، هي التي تقوم بهذه االعمال

ولكن قد يتبادر إلى الذهن لماذا القبور وشواهدها. باعتقادي ان القبور وشواهدها هي شاهد محايد وذو مصداقية على وجود  

المسيحيين من هذه  ان من يخطط لمثل هذه األمر ال يريد ان يقلع  .  حامل هوية معينة على األرض واستمراره فيها  اإلنسان  

الن هذه األكثرية .  األرض فقط، بل يريد ان يزيل وجودهم من ذاكرة األكثرية، من خالل محو كل أثارهم وأهمها قبورهم

كما يقارن العراقيون حياتهم اليوم بما كانوا يعيشون فيه .  عيشهم حينما كانوا مع المسيحيين واالن  ستقارن احوالهم وإسلوب

 . في العراق ايام كان اليهود

 ،الجديد الذي يحدث في العالم  ،األخرون من خاللهااألشوريون، ليسوا أصحاب أرض فقط، بل هم رئة يتنفس    المسيحيون

   إيصاله الى الوطن. لقد كانوا حلقة   حلقةهم    غالباالمسيحيون  أو فنون، كان    ،مأكوالتأو    ،أو أزياء  ،وأفكارا  ،سواء كانت آراء

  وهذه رسالة يراها البعض خطرة على األكثرية التي يريدونها على فكر ورأي   .الوصل بين المجتمع العراقي والعالم الخارجي

 . كلما تقاطعت مع العالم كان ذلك أفضلفوزي واحد، 

المتعصبون وحملة    أشهرقبل   قام  تأثيره على    األفكارليست ببعيدة  البلد التي تظهر تقدمه ومدى  أثار  التكفيرية، بهدم حتى 

ان هذا يبين مدى كرههم  .  ومتحف الموصل وغيرها من المناطق   بهنامالحضارة اإلنسانية. كما في نمرود والحضر ودير مار  

 . التطور. الن التطور في عرفهم هو الخروج عن الدين، كما يعرفوه هم للحضارة والتقدم وكل ما يذكر الناس بضرورة

ة، في عرف األكثرية ونتيجة لما سبقها، ليس صبيا والعمل ليس صبيانيا، بل رسالة أمكن ارسالها الفعلإذا، الدافع والقائم بهذه  

 .بهذه الطريقة، ولكن نتائجها تلتقي مع ما مارسته وتمارسه داعش

 أيالف  2015ديسمبر  28الثنين 
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 اكيتو؟ - األشوريةمتى سيحتفل العراقيون والسوريون براس السنة البابلية 

 

األشوريون، في االول من نيسان ببدء السنة الجديدة حسب التقويم القومي لمنطقة بالد النهرين،  يحتفل الكلدان السريان  

أكبر معابدهم في بابل ونينوى. ال زال  االحتفاالت فيوتقام له   والذي كان القدماء من أهل بيت نهرين يسمونه احتفال اكيتو،

من   فاالحتفاالت تبتدأمن يحمل فخر االنتماء إلى هذا االرث، يحتفلون به إلى يومنا هذا، وينقلونه معهم اينما ارتحلوا وحلوا، 

واستراليا وإيران وروسيا وارمينيا وجورجيا والعراق وسوريا وتركيا ولبنان ويونان وأوربا الوسطى وصوال   انيوزيالند

بيت نهرين بعضها   بالد النهرين أو إلى األمريكيتين، وخصوصا الواليات المتحدة األمريكية وكندا. وهذه مناطق تواجد أبناء

ألخر المئات وأخرى اضطرته الهجرات وظروف القهر والتمييز العرقي ااستمر تواجده عليها االالف السنين والبعض 

والديني والحروب الداخلية وفرض قوانين ال تراعي ثقافتهم وانتمائهم عليهم، إلى الهجرة اليها طلبا لألمان، ولفترة راحة 

 .هده ونتمتع به اليوموهج حضارتهم التي نورت العالم وكانت بداية لكثير مما نشا إلشعالجديدة  لعل تكون بداية

 

التي حملت مشعل استمرارية االنتماء إلى الحضارة االصلية لبيت نهرين.    أيضا، ان األقلية لألعجابالغريب والمثير 

. بدال  وهضمهاعليها  التجاوزتتعرض من قبل اغلب الشعوب التي باتت أكثريات إلى التمييز واالنتقاص من حقوقها. ال بل 

لة مشعل الحضارة اإلنسانية. من تحمل ارث حم  بها والعمل من أجل ترسيخ وجودها وتوفير األمان لها، ألنها خرالفمن 

المنطقة من االكثريات أي منطقة بيت نهرين المقسمة، ال يحتفلون بهذا العيد الذي يرمز إلى هذا الرابط  واالغرب ان أبناء

يقولوه عن انهم ورثة بناة الحضارة  في مسيرة التنوير اإلنساني. رغم كل ما ىاألولاليوم ومن بداء الخطوات  إنسان  بين 

 .اإلنسانية

 

لما كان يقام   االحتفاالت االصليةان راس السنة الكوردية، النوروز يكاد ان يكون االستثناء من هذا، ألنه بالحقيقة يتطابق مع 

في اليوم االخير من  االحتفاالت أووالبابلي حينذاك كان يبتدأ مع انتهاء  األشوريفي نينوى وبابل، فنيسانو أو نيسان 

الزمنية التي ال  الفترةكانت تستمر اثنا عشر يوما. عدا اضافة طقوس النار وغيرها اليه وهذا مفهوم لطول  االحتفاالت والتي

كانت سنة قمرية  األشوريةيزال يحتفل بها، فحتما تتم إضافات أخرى وحسب المنطقة والمعتقد السائد. والن السنة البابلية 

بل   ،السنةبين السنة القمرة والشمسية، ال تعتبر شهرا. وال تضاف إلى ايام  رقالفاالحد عشر التي هي  فكانت االيامشمسية، 

الشعب  أبناءالى وكل يوم على مستوى معين، وكان الجميع يشارك فيها من العائلة المالكة  احتفاالت مستمرةتقضى في 

أو التي تمتد من افغانستان شرقا  ةاألرييككل. اال ان ما يثير في النوروز انه صار مرتبطا أكثر بالشعوب ذات االصول 

باألخص. كما انه من المالحظ ان االخوة   رسالفولكورد مرورا بإيران ومناطق الكورد المختلفة. وكاد ان يكون عيدا قوميا ل

االزيدية يحتفلون براس السنة الخاص بهم والذي يتوافق مع هذا االحتفال، اال انهم ال زالوا يرتبطون بالتقويم اليولياني القديم 

ت  القومية بالدينية  والذي يتخلف ثالثة عشر يوما عن التقويم الكريكوري المعمول به في المنطقة. وتختلط االحتفاال

األشوريون فقط في عيد قيامة مسالة البيض الملون الذي يستعمله الكلدان السريان   باألخصووخصوصا بالرموز والمأكل 

 .السيد المسيح فيما يستعمله االخوة االزيدية أيضا في سري صال، أو راس السنة

 

  تكاد الغالبية العربية في المنطقة، هي الوحيدة التي تتغيب عن االحتفال الحقيقي بهذا الموروث الوطني لبيت نهرين، وكإنها

وريثة حملة مشعل الحضارة اإلنسانية، من خالل رفضها المشاركة في هذه المناسبة االكثر وطنية   ترفض ادعاءها بإنها

الدولة، هذه األرض التي تضم العراق وسوريا وأجزاء من تركيا وإيران. ان عدم   باعتبار الوطن هو األرض وليس فقط

حقيقة عن منبع وجودها    ابتعدتاحتفال العرب أو حتى الدول العربية التي قامت في المنطقة بهذا العيد، يعني ان هذه الدول،  

تمرارية اإلنسانية وما أنتجته هذه  شرعيتها، والذي كان الدين باألساس وليس االس ألثبات واتجهت نحو مصدر أخر 

االستمرارية. ودليلنا ان الدول القائمة وان أولت جزء من االهتمام الضئيل إلى التاريخ القديم، وخصوصا سومر وبابل  

ونينوى، وفي سوريا الدويالت األرامية. اال ان هذه الدول تجاهلت االنتاج اإلنساني في المنطقة، رغم رقيه وتقدمه، مثل 

للمسيحية. وكان هذا االنتاج من الرقي انه  األولى العلمية التي اقيمت في القرون السبعة  ب والشعراء واالدباء والجامعاتالكت

 .كان األساس التي استمدت بغداد ودمشق وحتى االندلس الكثير منه لكي تعيد اصداره إلى أوربا

 

بعض السنوا بعيد الربيع، يهد اسس  باحتفاالت خجولةية ان هذا التجاهل لالحتفال بعيد اكيتو، رغم قيام حكومات عراق

وما سبقه. مما يجعله يعتقد أو يؤمن وان كان غير معلن، ان كل ما هو غير إسالمي، هو  االرتباط التاريخي بين اإلنسان 

يون، هو أصل األشورغريب عن المنطقة. في الوقت ان التواجد االزيدي والمسيحي واستمرارية تواجد الكلدان السريان  
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ان أو ثالثة االف سنة من االن. ال بل ان هذا  ألفالمنطقة، وهو من يحافظ على الروابط االكثر قربا لما كان يقام قبل أكثر من 

المنطقة من كل روابطهم الحقيقية باألرض وبماضيهم، لصالح ارتباطهم  التجاهل، يراد منه وان كان بال وعي تجريد أبناء

السابقة، من  هوبثقافتبماضية،  . وفيما يمكن مالحظة ان المسيحية، لم تلغي ارتباط اإلنسان البداوةتوردة من بثقافة أو قيم مس

اثر للماضي   تجريد أو محو أي لاإلسالم حاوواعطاءها بعدا مسيحيا، فان  واالحتفاالت السابقةخالل تبني الكثير من االعياد 

 .المنطقة لصالح، ما قيل انه كان يقام في سوق عكاظ بأبناءالخاص 

 

لربيع في المنطقة، وهو يدل على تجدد الحياة وبدء دورة  ، مع بدء ااألشوريةيتوافق بدء االحتفال بعيد راس السنة البابلية 

مرتبطا   األشوريةالنشاط والعمل. وخصوصا ان العمل في الغالب حينها كان مرتبطا بالزراعة. فإذا كان راس السنة البابلية 

افق مع الربيع وتتوافق مع  بالدورة الجديدة للحياة، فان المسيحية استوحت ذلك حقا من خالل ان قيامة السيد المسيح التي تتو

ا الحداد للملك الشرير الضحاك، وبدء الحياة الجديدة الخالية من الظلم. وهكذا في  اوالمعنى الرمزي للحياة الجدية، وقتل ك

المنطقة مع ما استجد من الروابط التي   سري صال االزيدي. ان المطلوب االن ليس إزالة أو محو االرتباط التاريخي ألبناء

  باألساس على الدين ومن ثم بعد شيوع العربية واسلمة المنطقة صار ارتباط قوميا أيضا. بل االهتمام االهم بربط أبناء قامت

الوطن مع ماضيهم بكل أبعاده وبمختلف روافده، لكي يتصالح المواطن مع ماضية ومع أخوته في الوطن ممن ال يحملون 

نهم بالتأكيد يحملون الكثير مما الروابط المبنية على تاريخ طويل من الحياة نفس تفاصيل هويته الدينية أو القومية. ولك

 .المشتركة

 ايالف  2017أذار  30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 
 

 من العابثين بالتاريخ؟  األشوريةمن ينقذ االثار 

 

يس بوك، خبر يقول )الدكتور الهميم يضع ألفديوان الوقف السني وعلى موقعه في    رئيس الهميمنشر الدكتور عبد اللطيف  

ومرقد النبي يونس يمثل تاريخ نينوى والعراق وسوف    جامع  ان مضيفاومرقد النبي يونس،    جامعبناء    إلعادةالحجر األساس  

وبالطريقة نفسها التي كان عليها سابقا، وبالتعاون   بنائهوإعادة    الجامعيشهد هذا العام إعادة بنائه. وقال انه مهتم في إنجاز هذا  

 (.مع دائرة االثار، ألنه يمثل تاريخ نينوى والعراق

النبي    جامعشاع في نهاية سبعينيات القرن الماضي، عن قيام شركة أمريكية بتقديم طلب إلى العراق، يتضمن قيامها بنقل  

تغيير. وان تقوم الشركة بالكشف والتنقيب    مكان يتم اختياره وبصورته التي كان فيها ودون أي  يونس من مكانه الحالي إلى أي

واالثار التي ستكتشف. اال ان المقترح    اللقىقابل ان تحتفظ الشركة بالقطع المتكررة من  اسرحدون، م  األشوريفي قصر الملك  

النبي يونس، فهو مبني على   جامعجوبه حينها باعتراض واسع من قبل الشخصيات السنية في الموصل. ولمن ال يعرف عن  

تله، تكونت على خرائب قصر اسرحدون، بعد قرون من سقوط نينوى، وقد بني عليها معبد للنار، وبعد دخول المسيحية تحول 

المعبد إلى دير تابع للكنيسة الشرقية. ويقال ان المرقد أو ما يشاع انه مرقد النبي يونس ما هو اال مرقد أحد مطارنة الكنيسة 

قية. حيث جرت العادة ان تكون الكنائس واالديرة مكان دفنهم. وبعد االحتالل اإلسالمي، تم بناء مسجد ومقبرة إسالمية  الشر

الهجري يتحول المسجد إلى مسجد النبي يونس    الرابعإلى جانب الدير ومن ثم تدريجيا تم االستيالء على الدير. وفي القرن  

 .لحمداني وأوقفت عليه أوقاف كبيرةبعد ان جددته جميلة أبنة ناصر الدين ا

النبي يونس قد تكون تكونت له قدسية، بمرور الزمن وبفعل المرويات، وال اعتراض على إعادة    جامعال اعتراض على ان  

بنائه. ولكن هل من الضروري ان يكون البناء فوق قصر اسرحدون، وخصوصا ان أثار القصر قد بدأت بالظهور؟ وهل ان 

، وبما يضيفه األشوريةس يمثل تاريخ العراق ونينوى، ولكن قصر واحد من الملوك المشهورين لإلمبراطورية  النبي يون  جامع

اكتشافه وعرضه، من سمعة دولية وثقافية ودعوة لتنشيط السياحة وتشغيل ايدي عاملة تعتمد على هذا االكتشاف المذهل، ال 

، ان الناس بحاجة إلى السكن والعمل وهناك كفاية من  فسه وخصوصانيمثل تاريخ نينوى والعراق؟ انه السؤال الذي يفرض  

المتطلبات بحسب االهمية، وباألخص ان تمكنا من اتمام أحد المتطلبات في  تأتيودور العبادة. ففي كل انحاء العالم،  الجوامع

 .طرق أو أمكنة أخرى

االثار والمواقع االثرية والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات من الثروات    تعد ((العراقيمن الدستور    113تقول المادة  

التي هي من   بالتعاون مع االقاليم والمحافظات وينضم ذلك بقانون.(( سؤالنا   اختصاص الوطنية  السلطات االتحادية وتدار 

األمر الواقع، في إعادة وتكرار لما حدث في  للسلطات التي تحمي الدستور، هل تم مفاتحتكم باألمر؟ أم انه وضع الجميع أمام 

 .جامعالتاريخ، من انه ال يمكن ان يمس بناء تحول إلى 

يالحظ في موقع الدكتور الهميم ان اغلب المعلقين، معترضين على عملية وضع حجر األساس، باعتبار ان توفير المسكن 

يقوم به الدكتور الهميم المنطلق من    مما أكثر وعيا بمتطلباتها    والمأوى ولقمة الخبز أفضل ولها االولية. أي ان الناس العادية

الحقيقة   أمر واقع، خوفا من ظهور االصول  الحقيقي،    للجامعفرض  إلى ماضيها  الناس  ذلك سيفتح عيون  وما تحته. الن 

 .ماضيها المنتج للثقافة والعلم، وليس الماضي المبني على السيف

بالرغم من ان العراق هو من البلدان المؤسسة للحضارة اإلنسانية، وأراضيه خصبة، بالمواقع االثارية التي يمكن ان تجذب  

سياحي على الخارطة العالمية،    بحضوريحظ  افواج من السواح، لو توفرت االجواء االجتماعية والسياسية المساعدة. اال انه لم  

ك البلد من قبل سلطات دكتاتورية كانت تخاف من كل غريب، العتقادها ان الغريب قد  خصوصا السياحة الثقافية، بفعل مس

تشعل ايدي عاملة   وإنهايثير اسئلة ال تريد ان تثار. ان السياحة في الكثير من بلدان العالم تضخ في ميزانياتها المبالغ الطائلة، 

 .، يمكن ان يبنى على بعد كلومتر واحد أو اقلجامعدة بناء كثيرة. ولكن في بلدانا، مع االسف، يتم طمر االثار ألجل إعا

ندعو   المختصة  ا من هنا  العراقية، والجهات  أثارنا وأساس    باألثارلحكومة  الكشف عن  في  بمهامها  تقوم  لكي  البلد،  وثقافة 

كبرى. مع االهتمام بالبنية  حضارتنا، وفتح االبواب لتطوير السياحة الثقافية، بإعادة ابراز أثارنا ومنح حق التنقيب لشركات  

التحتية لتطور السياحة، مثل طرق المواصالت، المطارات، والوضع االجتماعي، وتدريب كوادر متمكنة لغويا وثقافيا للتعامل  

 .األخر. وعدم ترك هذه المواقع لكي يتالعب بها البعض ممن همهم األساسي هو فرض العقائدمع 
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 والكثير من الشيعة يؤيد.. عصائب أهل الحق تقرر

 

كوردي بدون كفيل من دخول بغداد، وحكما المناطق    قالت انباء من مصادر مختلفة ان عصائب أهل الحق، قررت منع أي

ببغدادالجنوبية   يمر  ان  يجب  ألنه  القرار .  األخرى  مؤيدي  بين  معركة  اليوم  تشتعل  االجتماعي  االتصال  مواقع  وعلى 

الطلب من بعض  إقليم كوردستان  قيام حكومة  فعل على  بالسن، في رد  بالعين والسن  العين  المؤيدين  ومعارضيه. وشعار 

بالطبع الطلب قد ال يكون دستوريا وهو بالتأكيد ليس  .  توفير كفيل لمنحه هذه االقامةاإلقليم    ياإلقامة فالعرب، الذين يريدون  

سكان   أمن  لحماية  أمني  قرار  ولكنه  كيان.  أو  كقومية  العرب  هناكاإلقليم  ضد  بعملياتهم  والقيام  االرهابيين  دخول  .  ومنع 

االرهابية بمختلف كثيرة للمنطقة حيث تكاد ان تنعدم العمليات االنتحارية و  بإيجابيات  والمراقب سيدرك حتما ان القرار أتى

لكل من ال يؤمن بما يؤمنون وباألخص    النابذعلى رغم تواجد بعض االطراف الكوردية المتأثرة بخطاب االرهابيين  .  أوجهها

 من االطراف السنية.

االف العوائل من  تهجيرتخلوا من تواجد العرب وخصوصا ان الحدود فتحت بعد اإلقليم بالطبع ال تكاد أي منطقة من مناطق 

. اال ان المالحظ ان المدافعين عن القرار،  (أصال اال من من حوله بعض الشكوك  مفتوحةوالحدود )نينوى وكركوك واالنبار 

الدستورية والتي  أعنى الغير  الحق  قيام عصبة عصائب  ليست من    قرار  في هيكلية    ةسياسيالأو حتى    ةمنياألجهزة األهي 

ومن أهل الجنوب بحجة الرد على التمييز الذي يعاني منه العرب   ،أجهزة الدولة العراقية، يكادون ان يكونوا من االخوة الشيعة

 في االقليم. 

كان   لبعثي السابق، واالقليماتخذ من سلطة دستورية وجدت قبل االجتياح األمريكي للعراق وقبل سقوط النظام ااإلقليم  قرار  

السلطات   لها ضرورتها وعلى  األمن  لسنوات طويلة، ولكن متطلبات  الشيعة والسنة  المعارضين  لمئات االالف من  مأوى 

المختصة ان تتخذ ما تراه االنسب لحصر الخسائر وان كان القرار تشوبه شكوك بانه غير دستور، ولكنه ضروري ضرورة  

صفة دستورية أو تمثيلية    في المقابل ان ما اتخذ في بغداد هو قرار من مجموعة مسلحة ليس لها أي.  جيدة  روأتى بثماملحة  

إلى  الفعل. وبالعكس فالقرار ينفذ غصبا عن الحكومة العراقية االتحادية، ويمكن ان تتطور ردود الفعلولم يستند اال على رد 

ليس هذا فقط، ففي حين  .  قرار  تالي شل كل اجتماع وعدم دستورية أيالجتماعات الحكومة العراقية وبالاإلقليم  ممثلي    مقاطعة

عن    ءالسومبرر والكثير من القادة العراقيين يتفهمونه، لكن قرار عصائب الحق يرسل رسائل بالغة  اإلقليم  ان قرار حكومة  

ن احصائية عن االنتحاريين  ادناه صورة م.  المسؤول عن القرار األمني في العراق وعن رغبة الشيعة في وحدة العراق أصال

 ممن قتلوا الشيعة وغير مشمول بهم من قتل السنة وهي التالية 

بغداد قالت إحصائية أمنية عراقية تتعلق باالنتحاريين الذين فجروا أنفسهم في األماكن الشيعية  :2013تشرين االول    13 ))

لسطينيين ألفالعراقية، منذ أن بدأ استهداف العراقيين مذهبيا قبل نحو عشرة اعوام، أي منذ ما بعد الغزو األميركي بقليل، إن  

انتحاري فلسطيني، تالهم االرهابيون   1201لقائمة بعدد إجمالي قدره الذين فجروا أنفسهم في عمليات انتحارية احتلوا رأس ا

بلغ عددهم حوالي   الذين  قدره  300السعوديون  إجمالي  بعدد  اليمنيون  ثم  بلغ عددهم  246،  الذين  السوريون  ثم  ثم  197،   ،

يا، فالليبيون الذين ساهموا إرهاب  88"  مذبح الحرية "انتحاريا، فالمصريون الذين قدموا على    44ون الذين بلغ عدهم  يالتونس

وجاءت األمارات العربية وقطر والبحرين في المؤخرة، حيث ساهمت مجتمعة بأقل من  .  مجرما  41في المذبحة المفتوحة بـ

فبينما  .  عدد الضحايا الذين سقطوا جراء هذه العمليات االنتحارية من منظمة وجهة أمنية إلى أخرى  ويتفاوت!  انتحاريا  20

ا من المدنيين، ألف  122ـ    112ما بين    يتراوحفي تقرير أصدرته اليوم إن العدد      البريطانية  Iraq Body countقالت منظمة

االف شخص، فيما    110خالل ست سنوات فقط،    ، أي2009نيسان    /قالت وكالة اسيوشيتد برس إن عدد القتلى بلغ حتى أبريل

عدد العراقيين الذين قضوا جراء الحرب خالل ثالث سنوات   2006الطبية في دراسة أصدرتها عام  "  النسيت"قدرت مجلة  

األخرون يتوزع الضحايا  ، بينما  "الشيعة"بالمئة منهم من    93أما التوزع المذهبي للضحايا فيشير إلى أن  .  ألف  600بأكثر من  

والقوميات الطوائف  باقي  االرهابيون  .  على  والمساجد   تفجيرإلى    الوهابيونيعمد  العزاء  ومجالس  الحسينيات  في  أنفسهم 

 عناصرومن المعلوم أن جميع التفجيرات قام بها  ".  الشيعية"  واالسواق والشوارع المزدحمة في المناطق ذات الكثافة السكانية

الذين بدأوا بتنظيم صغير نسبيا  "  ة„القاعد الزرقاوي"لسطيني  ألفأسسه  (  التوحيد والجهاد)في العراق،  أحمد  ")أبو مصعب 

الذي بات يبسط  (  داعش")دولة العراق والشأم"  ، لينتهي بتنظيم"قاعدة الجهاد في بالد الرافدين "  ، قبل أن يصبح اسمه(الخاليلة

 بكاملها((. " الهالل الخصيب" على العراق وسوريا ولبنان معا، أي منطقة إجرامه

لمن يريد ان يزيد النار اشتعاال بحجة الدفاع عن العرب والعروبة وأخذ ثائرهما من الكورد وإقليم كوردستان، أقول هذه هي 

العاملة فيه قام بعمليات إرهابية    و األحزابأ  ممول أو مدعوم من إقليماإلقليم  .  ولكن كم كوردي أو من أهل  العرب لكمهدايا  
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 وأنكمبدعة جديدة يدفعونكم اليها الستمرا نار الخالفات والصراعات في العراق بحجج مختلفة    إنها؟  ضدكم ايها االخوة الشيعة

ال الذي يطرح  السؤ.  أخوتكم  أيديوالظاهر ان ذاكرتكم كانت دوما قصيرة وتنسون ما يجري لكم على  .  بقدميكم تسيرون اليها

أو ضحايا العمليات التفجيرية واالرهابية وإذا كنتم تعتقدون    ءاألبريانفسه وهو إذا كنتم انتم مستعدون لتقديم المزيد من الضحايا  

ال تهتمون بمقدار الضحايا التي تقدمونها ألجل    فأنكمان مثل هذه الممارسات تقربكم من زمن ظهور األمام المهدي، ولذا  

ي الحفاظ على أمنهم وأمانهم ليسوا مضطرين لمجاراتكم في اعتقاداتكم ولهم كل الحق ف خريناال، أقول ان  هذا  الساميهدفكم 

 كذلك؟ بغض النظر عن اعتقادكم اليس 

 أيالف  2015يناير  21
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 والمسيحيين ةزيدياالتلميحات غير سليمة حول 

 

خسارة لإلنسانية    إنهافي حوار قال أحدهم ان بعض االزيدية صاروا يعتنقون المسيحية بعد ما مارسته داعش بحقهم، فقلت  

 .وللعراق

الحقيقة انا من المؤمنين بحق التبشير، ألنه يعبر اصدق تعبير عن عمق االيمان، ولكن التبشير يكون بطرح الرؤى واآلراء.  

األخرى، وقد قامت في التاريخ البشري حركات وأديان باستعمال سبل بشعة  على ما يفند االديان أو المعتقدات    يحتويوقد  

أو التجويع أو السبي أو االسر أو    ،االنتماءأو    ،الموت. مثل تخييرهم بين  ناسالوكريه لفرض العقيدة أو المعتقد أو الدين على  

 .ى التخلي عما يؤمنون به ألجل التخلص من ما يفرض عليهمبحقهم تجبرهم عل باهظةفرض ضرائب 

لقد تطور العالم وتطورت المفاهيم، وبات استعمال القوة والترغيب أو الوعيد لفرض عقيدة ما أمرا مكروها ومرذوال، وبات  

الذي يقع فيه البعض هو كون اغلب المنظمات اإلنسانية، والتي  سوء تقديرمن يستعمل هذه االساليب يوصم بالتوحش. اال ان 

من خالل ورغبتها المبطنة بكسب الناس لعقيدتها    أي التشكيك في نيتها  تهرع لمساعدة المنكوبين في االصل منظمات دينية.

  هذه المنظمات تؤيد إنها لا  ومعايشتن  تجاربنا ومشاهداتنا  كذلك، ولكنتكون هذه المنظمات    أي نعم غالبا المساعدات المقدمة.  

  يغيرلجذب الناس لالنتماء الديني. ألنه بات مدركا ان من    كإغراءاستعمال المساعدات    تبقي محايدة في الغالب وال تحاول

 .عقيدته ألجل لقمة عيش أو لوضع أكثر رفاهية. سيقوم بتغيير ما اتخذه لو تم اغراءه بما يزيد عما هو متوفر له

هناك أمور لم يتم توضيحها فيما ذهبت اليه السيدة فيان دخيل، عضو مجلس النواب العراقي. والتي اتهمت بعض المنظمات  

ال يستسلم لهم؟ أو يكون   عمنين المسيحي. وهي هل انه يتم قطع المساعدة  باستغالل المساعدات للتبشير بين االزيدية بالد

هناك تمييزا بين من يعتنق أو من يرفض؟ أو ان ما تقوم به هذه المنظمات هو مجرد دعوات عامة أو خاصة العتناق المسيحية،  

أي العادي  نطاق  الدعوات ضمن  هذه  بقاء  أي  مع  مع  تترافق  ال  أي  كونها  من  لحضور     نوع.  تهديد  دعوات  تكون  كان 

 .حرا في الحضور أو القراءة أو ال محاضرات أو قراءة بعض الكتب مع ترك اإلنسان 

إنها باعتقادي  المنظمات،  تلك  تمتلكها  التي  التجارب  خالل  وبأي  من  معتقدها  تفرض  ان  يمكن  فهذه    ال  أحد،  على  وسيلة 

ؤمن بحرية العقيدة، وان كنت مخطأ فنرجو ممن لديه ما يثبت خطأي  المنظمات هي نتيجة المجتمع االوربي العلماني التي ت

 . تثبت ذلك، وسنكون أول من سيرجم هذه المنظمات لفعلتها الشنعاء بأدلة يأتيناان 

زيدية، نتيجة لمعايشتهم  يليست ديانة فقط، بل تكاد ان تكون هوية دينقومية لأل  زيديةيقد ال يفهم الكثيرين مخاوف االزيدية. فاأل

ورغم ان اغلبهم يقول بكورديته، اال انه تبقي .  مذبحة خالل مائتي سنة االخيرة  سبعينفي محيط عدائي اقترف بحقهم أكثر من  

وان انسالخ  .  وهوية خاصة. تدفعهم في احيان كثيرة للتمايز عن الكورد المسلمين حتى قوميا ملجااالزيدية أو الهوية االزيدية  

عن االباء وليست    ءاالزيدي عن ديانته يعني خروجه عن المكون كليا. وإذا علمنا أيضا ان االزيدية هي ديانة يتوارثها األبنا

  جيرانهم االقرب لهم األشوريينوقد يكون المسيحيين . دين  ديانة تبشيرية. ألدركنا حقا مخاوف االزيدية من التبشير فيهم بأي

يفصلون بين انتمائهم الديني والقومي بشكل واضح نظريا، اال انهم في الواقع    األشوريينمن ناحية المخاوف هذه. ورغم ان  

 األشوريمنهم يخرج عن انتماءه المسيحي بكاد ان يفقد انتماءه    أشوري  ال يتمكنون من فعل ذلك أيضا بشكل فعلي. فكل  

 . به ضمنهم األشوريينالقومي أيضا بسبب عدم ترحيب 

عنه  بفعل الوالدات، ألنه بقدر ما يكتسب يفقد بفعل الموت والتخلي    وليس فقطدين، يتطور وينتشر بالتبشير به.    الدين وأي 

ان يبقي دينا    ، اواإليمانيةان يكون دينا تبشيريا، ويوسع قاعدته    بين  ومن هنا فمعضلة االزيدية هي في الخيار.  لقناعات جديدة

 .منغلقا على عدد محدود من االتباع والذين في الغالب تربطهم عالقات اسرية

فإنها  من الخيار واال  فعليها  أمام معضلة،  االزيدية  الديانة  ان  المهاجر حيث ال وجود   الواضح  في  مهددة حقا، وخصوصا 

إلى الدين    خريناالولكن قبل األقدام على الخيار االكثر عصرية وهو قبول دخول  .  كبيرة تحتضن الناس  إزيديةلمجتمعات  

ادة صياغة ونشر وتفسير عصري لكتبهم الدينية وكتابة وتفسير الشعائر الدينية، لكيال  على االزيدية ان يقوموا بإع  االزيدي،

هذا ناهيك عن ادخال تعديالت تطال بنية المجتمع  .  تبقي أمام اجتهادات مختلفة واغلبها يثير تساؤالت أكثر أو يثير الشكوك

مكن ألي شخص فيه االرتقاء في المناصب الدينية وعدم  االزيدي المبني على نوع من الطبقية الدينية، وجعله مجتمعا مفتوحا ي

وتفسيرات    هالدين على صحيح  الدين،حكرا على التوارث. وهذا يتطلب انشاء بعض المدارس الدينية التي تلقن رجال    تركها
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عشر وبعد   الرابعومنذ القرن    اتخذت  األشوريةولتقريب التجربة هذه نقول ان كنيسة المشرق  .  وطرق أداء الشعائر  لألسئلة

األخرى، قرار بان تكون المناصب الدينية بالتوارث، حيث تقوم كل عائلة    التركمانيةالمذابح التي اقترفها المغول واألمارات  

رجل دين وخصوصا االساقفة والمطارنة والبطريرك، بتربية أبن أخ رجل الدين تربية دينية ويخضع للتعليم الديني، ليرث 

الماضي القرن  السبعينيات  التخلي عنه منذ  تمكنت  الوفاة، ولكنها  ادخال مثل هذه  .  منصب عمه عند  باعتقادنا ان  ومن هنا 

خاضع لمجلس من شخصيات مثقفة تعيش عصرها، وتتمكن من  ومتطلباته  الدينالتحديثات سيقوي المجتمع االزيدي ويجعل 

 .األخرى أو انتشار االلحاديان الدفاع عن معتقدها أمام هجمات أو تشكيكات االد 

ان الهجوم الذي استشعرته على المسيحيين من خالل كالم السيدة دخيل أو من خالل الناطق باسم الوقف االزيدي في إقليم 

المسيحية يمكن ان تتأثر، يطال مسيحي   ةاالزيديكوردستان، باعتقادي غير مبرر وغير صحيح. فالتهديد المبطن بان العالقة 

العراق حتما وليس المنظمات التبشيرية أو الكنائس التي تدعمها. ودليلنا ان السيدة النائب والناطق ذكرى بالعالقة الجيدة في 

الطرفين بين  الوقف .  الماضي  باسم  والناطق  دخيل  فيان  السيدة  قالته  ما  كان  ان  تساؤل مشروع  ان نطرح  يجب  هنا    ومن 

يا ترى هل  نسألالمسيحيين بمشاكل ثانوية؟ كما ان من حقنا ان  واألشوريوناالزيدية  ألشغالاالزيدي، له بعد أخر سياسي، 

 . ، أم ان خلفه نوع من االستقواء بدفع من جهات أخرىدامغةكان منطلق التصريحات حقا مخاوف حقيقية ومستند إلى حقائق 

واجبها، ورغم ايماني الشخصي ان المسيحيين ال يحتاجون للمزيد على كوكب األرض،    المسيحية كديانة تبشيرية تقوم بما هو

الجيدة والسيئة بعددهم الذي يفوق المليارين من الناس. اال ان المسيحي العقائدي لن يتنازل عن واجبه   األمورففيهم كفاية لكل 

والنقاش وليس باستعمال الضغوط والوعيد  رأي بالحواا، في التبشير بما يعتنقه. ولكن المهم ان يكون ضمن اطر المتفق عليه

 ةأي الثقوبالمقابل على االزيدي ان يقوي موقفه، وان ال يكون في مهب ريح كل من يأتي ويقتلعه من جذوره.  .  والترهيب

ولكن  .  بالنفس واالنتماء، وشخصيا ال اشكك في ذلك، وخصوصا بعد ان هب االزيدية للدفاع عن أنفسهم وبقوة ورغم قلة الدعم

 .كالم المصرح به، هكذا يوحي

ه  وعراقي ارى ان ضياع االزيدية من العراق يعني ان هناك عراقا أخر، عراق قاحل ال يتقبل أبناء  أشوري   بالنسبة لي ك

الواجب   األمورمكونا يشكل ثراء للعراق، ارى بان أول    رولكيال نخس.  ء، عراق يسير رويدا رويدا نحو هاوية االنغالقاالصال

الداخلي، ففي الماضي كان مستحيال اجراء مثل هذا األمر، الن المخاوف كانت كثيرة، ولكن اليوم    االخذ بها هو اإلصالح

 .األخرىن تطرح نفسها للعالم كرسالة ال تخاف وال ترتعد أمام االديان باعتقادي ان االزيدية كديانة مطالبة با

 أيالف 2015حزيران  21
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 جمهورية العراق اإلسالمية 

يجد المرء صعوبة في تفسير الكثير من الظواهر التي تحيط به، ولعل ظاهرة الخفية أو القول علنا شيء وما يبطنه المرء  

من الطبيعي ان .  ت أو حلول لهذه الظاهرة المرضيةجا الظواهر التي تستحق الدراسة والتحليل للخروج باستنتاشيء أخر، من  

ايمانه الشخصي وانه يعاني من ما يعاكسها فهو أمر   ولكن ان يقولها وكإنها  ،يخافأشياء ال يقتنع بها، ألنه    يقول اإلنسان  

 . مخجل ومعيب وخصوصا لو تمكن القائل من ان يكون في موقع القوة

اغلب السياسيين العراقيين ومن مختلف االطياف، عانوا من بطش النظام البعثي الصدامي، ولكن مع االسف ان ممارساتهم  

الب النظامتكاد تمنح ورقة  الدينية، ولكن لم يحدث في  .  راءة لهذا  التيارات  وغالبية الساسة في العراق بعد زوال صدام، من 

  امرأة عجوز وألجل ذلك راجت بين العراقيين نكتة تقول سئلت  .  كالتي تحدث االن  وتجاوزاتتاريخ العراق سرقات واستغالل  

صدام، فقالت يمة النظام السابق، قتل أوالدنا، وهجرنا، وجوعنا، هللا ال يرحمه، وسئلت عن   م أي نظاعن رايها بالنظام السابق  

 .النظام الحالي فقالت يمة النظام الحالي بيض وجه النظام السابق

ن  ا)في بداية السبعينيات من القرن الماضي تم إضافة فقرة إلى قانون االسرة، وما يسمي االن البطاقة العائلية، ينص على  

ة الظالمة، وخصوصا ان الكثيرين الفقرولقد عانت اسر كثيرة من هذه  (  أسلمفي االسرة يتبعون ديانة أحد الوالدين ان    األبناء

لم يعلموا بها، فالغالبية من االطفال تبقي مع االب أو األم الباقي على ديانته السابقة. الن الذي يغير ديانته ينعزل عن مجتمعه 

  د األبناء وفجاءة حينما يري.  بل هربا من تبعات اجتماعية معينة مثل عدم القدرة على الطالق  ،ايماناوفي الغالب يعملها ليس  

دخول المدارس وبعضهم بعد البلوغ وجراء الحاجة لبعض المعامالت، يجد نفسه مسلما دون علمه، الن والده أو والدته قد  

 .اسلمت قبل سنوات وهو قد ال يتذكرهم في الغالب

ل حق تقرير انتمائهم الديني خالل  ، بإضافة فقرة إلى هذه المادة ومنح االطفااألشوريينطالب النواب الممثلون للكلدان السريان  

سنة من بلوغهم السن القانونية، وليس الغاءها كليا، اال ان البرلمان العراقي، لم يقبل، حتى هذا التغيير المتوافق مع ميثاق  

 .رغم المعاناة التي يعيشها الكثيرين وبعضهم اضطر للهجرة لكيال يفرض عليه دين لم يختاره .اإلنسانحقوق 

شعبنا مع السياسيين من العرب والكورد. كانت الغالبية تقر بحقوق    ءات والحوارات التي أقامها السياسيون من أبناءفي اللقا

  العراقيون وكان السياسيون    العراق،األخرى. وكانت تقول ان باقة الورد ال تكتمل اال بكل مكونات  شعبنا وحقوق الطوائف  

الدينية المفقودة في العراق، ومنها الحريات  اريد ان اعرف فقط اين  .  الحاليين حينما كانوا الجئين، يتباكون على الحريات 

 صار هذا التباكي، اال يعتبر هذا األمر واالستمرار فيه ممارسة قبيحة وغير أخالقية في زمن الحريات الدينية؟

؟ وهل الشريعة يجب ان طفالاالضون عقيدتهم بالقوة وبالقانون الغاشم على  وهل وصل األمر بالنواب العراقيين انهم يفر

تفرض بالقوة؟ وإذا كانت كذلك لماذا لم يفرضها رب العالمين بنفسه؟ ولماذا يحتاج هذا الرب إلى البشر لكي يفرضوا شرائعه 

 آياتومعارض لما ورد في   مخالفهذا  على الناس؟ اال يدل هذا على ان هذا الرب قاصر وغير قادر؟ ومن جانب أخر اليس

، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر  256ال اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، البقرة  )من القران،  

فمن  "...  -(. 99: يونس" )ولو شاء ربك ألمن من في األرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. 29الكهف 

 (. 108: يونس" ) اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل

باحترام   تلزمهالعراقي، يعتبر استهتارا بكل القيم واالتفاقيات والعهود التي وقعها العراق، والتي    نوابان ما مارسه مجلس  

العقيدة وممارسة الشعائر ا  حقوق اإلنسان القوانين   نوابناان أمام  .  لدينيةوحق  الغاء  االن طرق أخرى ليسلكوها في فرض 

واالتحادات    الزامالجائرة وهي   المتحدة  لألمم  التابعة  اإلنسانية ومنظمات  المنظمات  وأولها  الدولية  المنظمات  أمام  العراق 

 . والمنصوص عليها في المواثيق الدولية الدولية واالقليمية، بااللتزام بالحريات األساسية البرلمانية

عليهم. ولم يتركهم اال بعد ان سلب  أخذ الجزية منهم أو فرض اإلسالم ومحاولتهشعبنا   باألمس كانت هجمة داعش على أبناء

يختلف    سؤال بسيط للسادة النواب بماذا.  وكانت الهجمة على االزيدية وما تبعها.  منهم كل ما يملكون وحتى أوراقهم الثبوتية

.  موقفكم عن الدواعش؟ اال تثبتون كل مرة من انكم كلكم دواعش؟ وان داعش خير ممثل لإلسالم، على االقل الذي وصلنا االن

األقليات،    منظمات شعبنا إلى التحرك لعرض ملف العراق واالضطهادات المقوننة التي يتعرض لها أبناء  ندعومرة أخرى،  

 .األكثرية االسالميةمعالجة األمر ويمنح كامل الحقوق لجميع األقليات وبالتساوي مع  وفرض العقوبات عليه، ما لم يتم
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 هل رحل حلم الدولة المدنية، برحيل الجلبي؟

 

يقول البعض، إن أحمد عبد الهادي الجلبي هو من اقنع األمريكان بغزو العراق، ويؤمن الكثيرين بهذه المقولة، من المؤيدين 

من الحصص والمواقع والمزايا،    تمنحهوما    ةاألحزاب الدينيوالمعارضين له. المؤيدين الذين تركوه، وانظموا فيما بعد إلى  

والمعارضين ممن يلعنوه ليل نهار باعتباره سبب ضياع االمتيازات التي فقدوها، والطرفان يبكون كما يقول المثل العراقي  

 (.العراق)على الهريسة وليس على الحسين 

المتحدة، ال يمكن ان يخدعها شخص ما أو يورطها  بالطبع في االعتقاد أعاله مبالغة كبيرة جدا، فدولة عظمى مثل الواليات  

شخص ما في اتخاذ خطوات ال صغيرة وال كبيرة بكبر ما حدث في العراق. الن كل خطواتها تخضع للدراسات المتعددة 

االيجابية لحين قطف  السلبية  النتائج  لتحمل  بلدهم  لسنوات طويلة وقدرة  الخطوة  تأثيرات  اعينهم  قاله .  واضعين نصب  فما 

الخالقة، انه قرار استراتيجي للواليات المتحدة األمريكية وليس لجورج   وضىلف  أيورج بوش االبن هو قرار استراتيجي  ج

بوش، وقد تمكنت الواليات المتحدة األمريكية من سحب أقدام الدول االوربية واالتحاد الروسي وحتى الصين واليابان نحو  

 .االنخراط فيه بصورة من الصور 

لة واسعة لتأييد الخطوة. ضمت هذه المظلة أحزابا وتيارات مختلفة الصحيح ان المرحوم احمد جلبي تمكن عراقيا من خلق مظ

.  ميكية الرجلاومتعددة. وهذا إنجاز كبير يحسب له وليس عليه، وهو إنجاز كان من المستحيل عراقيا توفيره لوال قدراته ودين

ؤسسات. وجاء احمد الجلبي وجمع  فالعراقيون، كانوا قد تعودوا على االنقسام األميبي في كل ما يؤسسوه من المنظمات والم

منحت لها    وهذه الخطوة كانت ضرورية للواليات المتحدة األمريكية، ألنها.  هم تحت مظلة المؤتمر الوطني العراقيااغلب قو

فهذا النظام  .  التفويض كان شرعيا بقدر ما كان وجود نظام صدام شرعيا.  الشرعية والتفويض الالزمين لحرب تحرير العراق

 ةأي شرعيجاء بانقالب عسكري، وحكم بالقوة وبقمع كل المعارضات، وادخل البلد في حربين مدمرتين، لم يكن يملك  الذي  

ولكن .  شرعيته مع شرعية المعارضة التي لم تكن قد اعتمدت على استفتاء العراقيين  تساوتومن هنا  .  قانونية لحكم البلد أصال

 .ما غلب المعارضة على النظام هو تنوع اللون السياسي والقومي والطائفي للمعارضة مقابل، االحادية السياسية للنظام

ادات وقيم وتقاليد، ال تسمح لهم بتكوين فكرة مع االسف، ولكن قد تكون هذه هي الحقيقة، ان ما ورثه غالبية العراقيين من ع

عن الوطن بمفهومه مجموعة من القيم والقوانين والمؤسسات والممتلكات التي يتشارك فيها الكل، والتي تخدم الكل. فمفهوم 

بل النظام العشائري   ،فقطالوطن لدى البدو وثقافته هو موقع ومناظر، وهذا هو الطاغي على ثقافة العراقيين، ليس العرب  

والتخريب (  رهودألفمن  )رهدة  ألفوقيمه السائدة، هي التي تمنح وترسخ هذا المفهوم للوطن لدى الناس. ولعل ابراز ظواهر  

.  مال الحكومة، يظهر مدى ضعف مفهوم الوطن لدى العراقيين  العامة، أو سرقتها وبشكل علني وبدعوة إنها  تللممتلكاالمتعمد  

ورغم انين العراقيين وماليين .  اعلةلف  األحزابس هناك مفهوم الدفاع عن الممتلكات الجماعية حتى لدى قيادات  ولذا أيضا لي

معهم، ولم يظهر وطنيا  خرين االالالجئين سواء في إيران أو في سوريا أو الدول الغربية، لم يدفع ذلك إلى تعاطف العراقيين 

وعند سقوط النظام بواسطة الواليات المتحدة األمريكية وعودة الكثير من الالجئين، كان . أطراف تدعوا إلى حل لهذه المأساة

 .موقف المتواجدين انهم غرباء أو انهم إيرانيين أو انهم من جاء بهم االحتالل

المدمرة الحروب  تبعات  العراقيين من جراء  انين  وكانت مو  كان  عاليا،  يرتقع  تزداد  جاوالدكتاتورية  والهروب  الهجرة  ت 

يعالج   تتغيروتتفاقم، ولكن بمجرد سقوط صنم بغداد،   بلسما  إلى جالدين، بدال من ان يكونوا  االحوال، فالضحايا تحولوا 

وبمجرد رخو يد االجهزة القمعية، حتى تحول العراق إلى مكان مفتوح .  مخاوف مواطنيهم ممن ذاق اغلبهم ويالت الحروب

من ثم إلى االقتصاص من الناس  للنهب والسرقة، ال بل ان أجهزة النظام السابق تحولت إلى تخريب وسرقة ممتلكات الدولة و

 .وفرض الخوات واالتاوات عليهم

النظام، اال ونرى مجاميع مسلحة تدعوا لمحاربة األمريكان، في   واالنكى من كل ذلك، والعراق بالكاد كان قد تخلص من 

ام حسين، اال  في حكم بلده كانت متجلية في حكم صد  نإرادة المواطصوره. وكان    بأبشعموقف واضح يظهر نكران الجميل  

 .هم العشائري البدوي للوطن والمواطن، والذي يقصر مفهوم الوطن على موقع ليس االألفانه مرة أخرى 

وفي ظل مثل هذا الواقع كان التيار المدني يخسر أنصاره أمام مد التيار الديني المخون لألخر، سواء كان التيار سنيا أو شيعيا،  

على    احينما ارتضت، بقاء صدام ملجم  1991لقد كانت الحرب التي أوقفتها السعودية عام    .الجوار وكل منهما استمد قوته من  

 .نواياهمعرف ت الذين  الاالنيان باإلسالميين الشيعة 
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  هوكل يريد االنتقام من غريم.  سبق، بل عادوا ليكونوا وقودا لهذا الطرف أو ذاك  مماخالل أكثر من عقد لم يتعلم العراقيين  

 ! األخر وان كان بسالح اجنبيّ العراقي  

التيار المدني صار مضطرا لالحتماء بالتيار الديني الجارف لكي يبقي. وهذا كان مثال احمد الجلبي، الرجل الذي أراد التخلص  

نظام   العراقيين من  إلى  وتخليص  العراقيين  بفرزه  نظام صدام،  اسواء من  يكون  ان  يكاد  أخر  لنظام  اسيرا  لينتهي  صدام، 

 . انتماءات وحسب تلك االنتماءات تكون الحقوق

،  تأي مساوماالحثيثة للثأر من البعث والبعثيين. ولكن بصورة غير مدروسة وبدون    تهمن أخطاء الجلبي باعتقادي هي محاول

ث وبرغم سقوطه كنظام اال انه كتنظيم قمعي كان ال يزال قائما، من خالل دخول أنصاره التنظيمات  في الوقت الذي كان البع

.  الدينية المختلفة ومحاولة توجيهها بما يخدم اجندتهم الخاصة، وفي الغالب التي كانت تتعلق بمخاوفهم من االنتقام لماضيهم

يعطيها حقها، ولعل خلو مفهوم التسامح والمساومة من سجل السياسيين  هذه المخاوف التي لم يتمكن الجلبي من فهمها ولم  

 . العراقيين هو أحد أسباب ما ال يزال مستمرا لحد االن

 المدنية العراقية؟  ةإقامة الدولولكن يحق لنا ان نتساءل هل رحل معه حلم  ،الجلبيرحل 
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 الثقافة والمثقفين العراقيينسقوط 

 

. لم يسقط البلد في خضم المشاكل والحقد المتراكم، بل كان لسقوط مثقفيه دوي أكبر  1921في ازمات العراق منذ تأسيسه عام  

فعندما نقول هوية وطنية، الم يسال مثقفيه من يشيع تلك الهوية، وهل يكفي ان يكون اسم صاحب البار أبو جورج وصاحب  

الم يكن مطلوبا الخوض عميقا  .  لصنع ثقافة وطنية حقا  الدرامية  التاكسي كه كه حمه وصاحب البقالة حمد في بعض االعمال 

وتقاليد   ثقافة  للجميع  وعاداتفي  وتقديمها  الشعراء  .  المكونات  عن  يعرف  عراقي  كم  ترى  الكورد   األشوريينيا  والرواة 

مثقف عراقي عربي؟   والتي لم تحض بتعاطف من أي  1933في  األشوريين  مأساةن  كم عراقي يعرف ع.  والمؤلفين التركمان

االنفال وحلبجة وقرية البشير وعن    مأساةن  ؟ كم عراقي يعرف حقا عرهود الفواليهود وعمليه تهجيرهم البشعة    أساةمن  أو ع

كم عراقي يعرف حقا  ؟  كونهم من أصول ايرانيةأشوريين وأرمن بحجة    تهجير عشرات االالف من الشيعة العرب والكورد و 

قبضة ال من الحنطة وال الشعير، ألنه حقا ال يوجد أي    بأي  يأتي، منجلنا لن  راغالفسنجد اننا نحصد في  ؟  عن مخاوف السنة

 الرمي بالتخوين يلحقهم المثقفين بالتصفيق.   نالسياسيي  وبيداءيتهدم عند أول مشكلة نصادفها،    وباألخوةفالتغني بالوطنية  .  اشيء

وشرح الجوانب الغير المرئية لدى الناظر، ومحاولة  األخر،  في كل ازمة وبدال من ان يصطف المثقفين لتوضيح مخاوف  

نرى المثقفين  .  البعض، ليتمكنوا من استنباط الحلول الناجعة للمشاكل التي تعصف ببلدهم وبهم  متقريب المختلفين إلى بعضه

 أول المتسارعين لالصطفاف االيديولوجي والقومي والطائفي.  نالعراقيي

يين اليوم. انهم يصفقون مع طوائفهم وأحزابهم وقومياتهم، وكل يريد العراق كما يتصوره هذا هو حال غالبية المثقفين العراق

هل ،  نتسأل. إذا يحق لنا ان  ، معلنين خوفهم على طائفتهمالمصفقين، ويصفقون مع  المحتشدينانهم يحتشدون مع  .  مكونه فقط

نحن مواطنين أم ان الوطن والمواطنون شعار في سوق الشعارات؟  واال ليقل لنا المثقفون كيف    وبالتالي هلحقا لنا وطن؟  

كيف يقبل المثقفين على أنفسهم المشاركة في لعبة  ؟  أو بالخوف والتهميش  واالضطهاديبنى الوطن وهناك فئة تشعر فيه بالظلم  

  لو كنا حقا أبناء درك تكون تلك الثقافة قد انحدرت؟ أي الىخر بسبب قوميته أو دينه أو طائفته؟ األقذرة غايتها االنتقاص من 

الكورد والشيعة  المثقفين  الم يكن مطلوبا من  السننا،  الجمت  التي  وطن واحد، ولو كنا حقا مرعوبين من ممارسات صدام 

عمل لعدم تهميش أي شخص بسبب سنيته؟ الم يكن من الواجب والتركمان، تطمين أخوتهم من مثقفي السنة وال  واألشوريين

وفي المقابل الم يكن مطلوبا من المثقفين المحسوبين على السنة عمل نقد ذاتي .  أخوة حقا؟ وليس ما نقوله شعارا  بأنهم اشعارهم  

أما كانت ستكون هذه نقلة نوعية تتحطم عليها كل .  وليس تبريرها  خريناال؟ كل خرينااللكل مشاركة منهم في طمس معاناة  

 واعوانه؟ المخططات التي بنيت في زواريب مخابرات صدام 

األخر من الوجود. تستعمل فيه كل صراع تناحري يرمي إلى إزالة    المقاييس الصراع القائم حاليا لم يعد سياسيا، بل هو بكل  

المختلفين. كما تستعمل   والمسلحينالدبابة والصاروخ وغيرها من قبل االرهابيين  األسلحة، األسلحة القاتلة للبشر مثل البندقية و

والمطلع لحرب الكلمة بين اشباه المثقفين .  الكلمة من قبل بعض مثقفي العراق، وكم كلمة قتلت وهدمت أكثر من مدفع وصاروخ

تراهم يتلذذون   اويداووانهم بدال من ان يتعاطفوا  .  ألخربا  والذين يدعون الثقافة سيرى حجم التدمير الذاتي لعالقة اإلنسان  

التفتت.  بغرز السكين في الجرح وليس بسبب طلب إحقاق حقوق محقة وقانونية .  وبهذا الطريق يسير الوطن والشعب إلى 

 وحتى ان كان هناك خالف عليها.

اسرائيل؟ كم منهم تفهم روح التعاطف التي يا ترى كم منهم حاول ان يرى تعاطف المثقف االسرائيلي مع معاناة العربي في  

إذا كنا قادرين ان .  األخر من بني وطنهمإنسانية محضة، وهم ال يمكنهم ان يتعاطفوا أو يتفهموا    يظهرها البعض مع قضايا  

نطلقها   التي  بالصفات  بعضنا  ننعت  ان  أو  ناصبي  )نتحارب  رافضي،  عميل وهابيصفوي،  شعوبي،  اسرائيل،  عميل   ،

أم ان كل طرف يرى الوطن على مقياس طائفته، غير مدرك ان .  فهل يمكن ان ندعي الرغبة في ايجاد الحلول(  رياليةاإلمب

  أي   األخرين، ممن عانوا نفس المشاكل قبلنا.األخر فان الخالف سيتحول داخليا، ولن يتمكن من ايقافه أحد، اال بما أوقفه  غاب  

 نريد.األخر كما هو وليس كما  قبول 

ريت تمكن أحدهم من ان يشرح لي معنى ديانة    ، ويا السماويةشكرا لمن يدافع عن المسيحيين بدعوة انهم من أصحاب الديانات  

والبهائي وو؟ إذا الدفاع أوال   ةوالكاكائيلدم االزيدي والمندائي    أباحه ولكن اليس في هذا القول  ؟  وأخرى ليست كذلك  سماوية

في نظر المثقف يجب ان ال يكون هناك ديانة  . إنسانيته، بما يحمله من قيم وثقافة وتنوع و اإلنسان وأخرا يجب ان يكون عن 

وأخرى أرضية أو غيرها، الديانة هي معتقدات الناس عن الخلق وما بعد الموت، وليس من حق أحد ان يفرض ما   سماوية

لداعشي وان كان البعض يلبس الكرافتة والبدلة العصرية، اال ان  ان الكل يدور ويلتف في نفس دائرة ا.  خرينااليعتقده على  

 دماغه يشتغل على نفس الية الدواعش.
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عمالء اسرائيل يريدون    بأنهمفجأة تحول المثقف الشيعي أكثر عنصرية من البعثي، الذي كان يتهم الحركة الكوردية وقادتها  

ي الذي كان باألمس مضطهدا لشيعيته، بعد ان تسلم السلطة أراد ان  اسرائيل ثانية. هذا الشيع  تفتيت وتقسيم العراق وإقامة

يصنع العالم كما يريدها واال فالكل عمالء وخونة، إذا بماذا اختلف عن بعثيي األمس؟ وهكذا الكوردي في رد فعله ولن نستثني  

 والتركماني من ذلك.  األشوري

مصالح ويجب ان يكون   مائة بالمائة، إنها  ءومسيوليس هناك مخطئ    في االزمة الحالية ليس هناك صالح ومحق مائة بالمائة،

والسياسية هي ذلك العلم الذي .  مفهوما كمصطلح سليم وسياسي وليس كمصطلح لالتهام والتهكم(  المصالح)هذا المصطلح  

وكان على المثقفين ان . وخالفاتهايدير الخالف حول المصالح المتناقضة، وبه تتوصل االطراف المختلفة إلى حل تناقضاتها 

قيم تمجد المساواة والعدالة وحياة اإلنسان  .  يرتقوا إلى مستوى ما تحمله صفتهم كقيمة عليا فوق المصالح، إلى عالم القيم الرحب

ن عليه، وليس  والننا لم نعد وطنا ولسنا بمواطنين ولم نرتقي لمستوى اإلنسانية فان ممارساتنا تتفق مع ما نح.  يتهإنسان    و  

 مع ما ندعيه بانه الثقافة والمثقف. 

 2014أب  6
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 أم انهيار؟ إصالحالعراق 

 

العراقي شيء أخر. ليست غايتي هنا    الفعلفي مقولة يرددها الكل، إن البناء ليس بسهولة الهدم، ولكن ترديد المقولة شيء و

هنا ليسوا الشيعة فقط، بل الكل،    والطائفيونان أقوم بالدفاع عن الطبقة السياسية المتسلطة في العراق، فهي بحق طبقة طائفية،  

إلى ما    موراأل  ولكن اتهام الطبقة السياسية بالطائفية، ال يبيح لنا حقا، ان نبرئ نظام حكم عمل كل ما بوسعه من أجل إيصال 

 .الت اليه اليوم

االخيرة، وهنا اقصد منذ بدء المظاهرات التي أقيمت كل جمعة، في ساحات المدن   اآلونةمناسبة الحديث هو ما تردد في  

العراقية، من المطالبة بإسقاط الطبقة الحاكمة، كلها وبكل مؤسساتها. وما ارتفع وبثقل كبير بعد الجريمة النكراء في الكرادة  

وقد ركب السيد مقتدى الصدر الموجة،  اماله،    لهفي بغداد، وكأن البعض يعتقد انه وبمجرد طرح شعارات ومطالب، ستتحقق  

المشهورة. وبالرغم من ان المظاهرات حق شرعي    النقفةالبرلمان وتدنيس    القتحاممحاوال قيادتها لحد ان أنصاره تجأروا  

تهم  الشعب، من أي طرف يعتبر مشاركة فيما ن   للمطالبة بمطالب يراها أصحابها مشروعة ومحقة، اال ان الضحك على أبناء

به الطبقة السياسية، وان كان بصورة أخرى. وفي الحقيقة ان بعض االكاذيب يمكن ان تنطلي على الناس وتدعم تحركا ما، 

ولكن الحقيقة ال بد ان تظهر يوما، والذي يدفع ثمن انطالء الحقيقة عن الكذبة المسوقة هو الشعب كله، يدفعها من ثروته وعمر  

 .هأبناء

عام   في  السلطة  على  البعث  حزب  استولى  الدولة  1968عندما  ولكن  عسكري.  بانقالب  السياسية  السلطة  على  استولى   ،

بمؤسساتها بما فيها الجيش واجهزة األمن والشرطة والمؤسسات الخدمية كانت قائمة ولم تتأثر. وتغيير القائمين عليها حدث 

دولة هرب جنودها    يتولسكرية واألمنية واالستراتيجية. أي ان نظام البعث لم  تدريجيا لحين القيام بتبعيث اغلب المراكز الع

. كما ان االنقالب البعثي استلم السلطة بعد إعالنه منع التجول ومن كان  2003نيسان    9وتفتت شرطتها، كما حدث في يوم  

 .على التجول كان سيقتل فورا. بما جعل عملية السيطرة على البلد سهلة يجرء

لقد وفى النظام السابق بوعده، انه سلم البلد خراب ودمار. وهذا يدل على كذب كل مقوالت التي تقول ان راس النظام اهتم  

م يعد له خيارات متعددة، فهو مخير بين  يوما بمصير الوطن والشعب. فالنظام ومنذ بدئه الحرب العراقية اإليرانية، أدرك انه ل

األخرى منه كانت واضحة وهي، انه نظام مجرم. الموت أو البقاء على راس السلطة في العراق. الن جرائمه وموقف الدول  

ذ  العراق، ليس اهتراء بنيته التحتية، من  أضروما العالقات اال ضرورة الحفاظ على المصالح الخاصة. والحقيقة ان أكثر ما  

بدء الحرب حتى السقوط، بل أخالئه من كل القوى المعارضة الحقيقية التي يمكن ان تنافس صدام في قيادة دفة السلطة. وهذا  

االخالء لم يشمل أعضاء الرؤى المختلفة، بل حتى من كان رفيق صدام في قيادة البعث. لقد رفع النظام شعار واحد، أما انا  

نظام يعمل ألجل الوطن، يفكر بان الوطن باقي وهو زائل،    ة العراق والشعب؟ بالتأكيد أيأو ال أحد. فهل كان ذلك في مصلح

 .انه العراق والعراق هو فقط،وألجل الوطن يجب ان تتوفر دائما بدائل سياسية تقوده في كل المراحل. ولكن نظام البعث، فكر

لية والتطورات السياسية واالجتماعية التي حدثت وتحدث  هذا ناهيك عن ادخال العراق، في حالة انقطاع تام عن المجريات الدو

كوريا الشمالية والبانيا،    مثله مثل   العالمية بون شاسع. ان العراق كان  السياسية  في العالم. مما خلق بين العراقيين والتجارب

ء حربه  نوعا ما على بعض الدول العربية اثنا  انفتح  انيةولمصالح    .وان لم يكن معلنا، بسبب طرحه شعارات القومية العربية

 .مع ايران 

إلى اليأس منه إلى األمل، رغم ان الطغرائي قال من مئات السنين أَُعِلُل النَّْفَس بِاآلمال أَْرقُبَُها    أقربما يدعونا ليكون طرحنا  

والعمالة   سادالفبوان كان إزالة الطبقة السياسية المتهمة كلها وبال استثناء    ،َما أَْضيََق العَْيَش لَْوال فُْسَحةُ األمل، ان المطروح

بل البديل المماثل ولكن تختلف    ،حقيقيامن الطوائف التي فقدت بعض سلطتها. ال يقدم بديال  من قبل معارضيها، وباألخص  

 .نوع العمائم والجبب ليس اال

في العراق؟ من اصعب االسئلة التي تواجه اإلنسان العراقي، ألنه بحق ليس هناك شيء    اإلصالح  يبداقد يكون السؤال من اين  

. والصعوبة ال تنبع من وضع عنوان معين كإجابة، كان نقول من نظام الحكم،  في العراق وأولهم اإلنسان  ال يحتاج لإلصالح

 .سئلة عويصة تحدد ماهي الدولةبل من ان االجابة تتطلب التنظير ووضع دراسات واالجابة على أ 

منذ الثالثينيات القرن الماضي والعراق لم يكد ينل استقالله، علما انه لم يكن هناك تاريخيا بلد باسم العراق، ينبري الشاعر  

العراقي المعروف )معروف الرصافي( وينشد قصيدته المعروفة انا بالحكومة والسياسة اعرف التي يقول فيها )َعلَم ودستور 

َمن يقرأ الدستور   اظها... أما معانيها فليست تعرف.ألفليس لنا سوى    ءمحرف. أسماومجلس أمة... كل عن المعنى الصحيح  
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 األموريعلْم أنه... َوفقاً لصّك االنتداب مصنَّف(. مبديا عدم رضاه عن الواقع ولو كان األمر وقف عند عدم الرضى لهانت  

تموز    14تسرق العراق. ال بل ان انقالب    تمثل االستعمار وإنها  ولكن هناك اتهام وتشكيك بالطبقة السياسية كلها معتبرا إنها

فاسدة    هاستيالءبرر    1958عام   الطبقة السياسية  الحكومات تسير بمشيئة االستعمار وان  الحكم، ألسباب تتمثل بكون  على 

وتسرق البلد. وإذا استثنينا رئيس الوزراء الزعيم عبد الكريم قاسم والرئيس عبد الرحمن محمد عارف ورئيس وزرائه البزاز 

 بالسرقة. اسماهم تلطختفان اغلب رؤساء وزعماء العراق 

إذا مسالة االتهام الموجه للطبقة السياسية الحالية، ليس بجديد. بل هو حالة معاشة في العراق، ولكن الجديد ومع النظام التعددي 

ودون مخاوف جدية من ذلك.   عالنية  االتهاموأمام توفر وسائل االتصال االجتماعي واالنفتاح على العالم، هو القدرة على قول  

الشيعية  فالخوف   المليشيات  وبعض  داعش  أمثال  الحكومة  من  أكثر  الحكومة  معارضي  بعض  من  ينحصر  ان  يكاد  اليوم 

األخرى. حالة عدم الرضى من الوضع قائمة منذ قيام العراق، والعالج يتطلب دراسة االخفاقات والجرأة في وضع اليات 

 .جديدة لبناء واقع جديد، يمكن من خالله بناء عراق جديد

اعتقد ان ما يطرح االن في بازار السياسية العراقية، سواء على المستوى الوطني أو حتى على مستوى إقليم كوردستان،  ال  

رضاء الذات أو لخداع الشارع، باعتبار ان طارح  هي طروحات جدية. بل كل ما يطرح هو عملية لخبطة ان صحت الكلمة، إل

 .قد قام بواجبه ليس اال مطالب اإلصالح

المجلس الرئاسي وحل مجلس النواب واستقالة مجلس الوزراء، أي ان البلد سيكون   واستقالةدعوات إلى الغاء الدستور    فهناك

فارغا وكل قرار فيه سيكون غير شرعي. اال إذا شكلنا مجلسا عسكريا يعلن الطوارئ ويوقف العمل بالدستور، أي انقالب  

رافعي الشعارات، فالجيش عالوة على انه ال يملك القوة وقيادة مركزية يمكن ل  تترايعسكري. ولكن األمر ليس بالسهولة التي  

. هذا ان تناسينا ان هذا الجيش ال وجود له في إقليم كوردستان وبالتالي فان أي  سادالفبحسبما تشاء، فانه متهم أيضا    هان تحرك

 هو حل. انقالب عسكري سيكون تكريسا لالنقسام الذي يرفضه المعارضون أكثر مما 

إذا كانت كل قيادات العراق أما دكتاتورية أو حرامية، ولم يخرج منها اال النفر النادر جدا. وقديما قيل لكل ظاهرة   لنتسأل

اسمهم بالسرقة والدكتاتورية شذوذا عن القاعدة. لكنا أمام ظاهرة    يتلطخلو اعتبرنا السياسيين العراقيين الذين لم    شذوذها، أي 

 الفيخت وهي ان المسؤولين في حقيقتهم كلهم يجب ان يسرقوا وان يمارسوا العنف لكي يبقوا. وهو استنتاج  كل التوقعا  الفتخ

 .ان لم نقل يصدم الحس اإلنساني السليم وما وصلته النظم السياسية ومستوى الحريات التي يتمتع بها المواطن

لبناء بلد   الجملة السابقة انهيناها بكلمة المواطن، وهي كلمة مستمدة من الوطن، وهنا بيت القصيد أو أحد المفاتيح األساسية

الهائل من   الكم  فيه هذا  العراقيين   االتهامات ولمدىمستقر وأمن وال يسود  لنتساءل هل حقا  الغالب.  ادلة في  طويل ودون 

القانون وأمام منفذ القانون على درجة واحدة. أم ان هناك اختالف في التعامل معهم. بالتأكيد  مواطنين، بمعنى هل انهم أمام  

بين الجميع، اال ان تنفيذ القانون شابه   ساوىمن تأسيس العراق، قد  األولى  سنجد وان كان القانون وخصوصا في المرحلة  

كان شائعا، وكانه كان أمرا مسلما به، ألنه جزء من تراث    يزالتماالكثير من التمايز ألسباب عرقية أو دينية أو طبقية. وهذا  

االعلى،   السلم  في  هم  والمسلمون  فيها  اإلسالمي  الدين  وكان  والطوائف  المذاهب  على  مقسمة سلطويا  كانت  التي  المنطقة 

 .األخرونويتبعهم 

ال العراقيين، وقد ساهم ليس فقط  الوطن والمواطن، لدى  للمنطقة في  هناك شرخ كبير في مفهوم  السياسي والقانوني  تراث 

تشويهه، بل االيديولوجيات التي شاعت في المنطقة ومنها االيديولوجية العروبية، التي ربطت العراق بالسعودية كمثال، في 

اعجميتان، وهذا األمر لم يكن في مجال السياسية   ناألخيرتاحين نظرت إلى إيران أو تركيا كأعداء. الن السعودية عربية و

بل صاغ السياسية الداخلية ووجهها. فالعراق والعراقيين وحقوقهم وتطلعاتهم، كلها مؤجلة التنفيذ لحين تحقيق   ،طفق الخارجية

بعث ولو نظريا، لوجدنا العربية. وإذا الحظنا إشكالية الخالف بين الناصرية وال  ةوإقامة الوحدحلم العروبة، في تحرير فلسطين  

ان الناصريين أؤكد نظريا قد قالوا بالحرية والوحدة واالشتراكية في حين ان البعثيين قالوا بالوحدة والحرية واالشتراكية، أي  

بل الحرية من االستعمار. في حين قال البعثيين بأولية    ،ةالفرديان الناصريين قالوا بأولية الحرية، ولكنهم لم يقصدوا الحريات  

نحو    الوحدة ومن ثم تحقيق الحرية واالشتراكية. ولكن قبل كل هذا كان مطلب تحرير فلسطين يجب ان يتحقق لتسير األمة

ا، هي التي زودت إسرائيل  تحقيق بقية شعاراتها. والمفارقة االعظم ان الدول العروبية أو االكثر انتشارا للشعارات العروبية فيه

حرمة   تراعبالسكان الالزمين لكي تتمكن من ان تتقوى وان تصارع وان تقاتل وان تمسك األرض، من خالل قوانين جائرة لم  

المواطن، حيث تم تهجير مئات االالف من يهود العراق ومصر وسوريا، وتم حجز ممتلكاتهم وأموالهم واسقطت عنهم الهوية 

 .هم كانوا اقدم من حملة االيديولوجية العروبية في هذه البلدانالوطنية، رغم ان
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واليوم يكاد األمر يتكرر مع االيديولوجية اإلسالموية وبنفس التفاصيل، وان حلت إيران أو تركيا محل مصر والجزائر أو  

لمن ال يعرفه، انه حتى هللا نفسه مؤجلة لحين تطبيق شرع هللا وشرع هللا   األمورغيرها من البلدان التي سميت بالعربية. فكل 

 .يعرفه. الن لكل مذهب مشروعه الخاص لشرع هللا ال بل لكل شخص مفهومه الخاص لهذا الشرع باعتقادي ال

عية، وغايتها كسب الناس وليس إيجاد حلول جذرية تعالج الحالة. بل تحويل  يما يقدم للناس كحلول، كما قلنا هي حلول ترق

حل، إلى قطيع يحسب على الزعيم السياسي. فكما قلنا ان إسقاط الرئاسات والدستور ليست حلول    والمتلهفة اليالناس المرهقة  

لصياغة دستور جديد، ناهيك   2004أصال، بل تدخل في ادخال البلد في حروب أهلية معلنة، ألنه يصعب تهيئة ظروف عام  

 .رعن االشتراطات التي وضعت سابقا لتعديل أو تغيير الدستو

ومن الشعارات التي رفعها البعض، وكانت مفارقة حقا، تزويد العراقيين بالكهرباء مجانا، وأساسا العراقيين يشكون من ندرة  

 .ولكنها بالنهاية ال شيء  ،الناسالكهرباء. وتوزيع موارد النفط على الناس، يعني حقا، لملوم الشعارات التي تدغدغ مشاعر 

تشكيل حكومة سياسية قوية، من أناس يمكن الوثوق بهم وبنزاهتهم، وهذا الوثوق يجب ان ال يكون الحل باعتقادي يتطلب  

على أساس حزبي أو مذهبي أو ديني، بل من خالل تشكيل مؤسسة اتحادية يتمثل فيها كل المكونات العراقية بتساوي، الن 

البرلمان ومج الدولة، ورغم ان هذا هو  غايتها لن تكون تشريعية أو تنفيذية، بل تراقب نزاهة  لس الوزراء وكل مؤسسات 

على    واجب البرلمان، ولكن الن البرلمان في المرحلة الراهنة متهم، وال يمكن تعديل مزاج الشارع بين لحظة وأخرى، وإنني  

اليه مذهبيا، ألسباب تاريخية وللغبن التاريخي   يقين ورغم كل الشكاوى والمظاهرات فان الشارع سيعود النتخاب االقرب 

المفترض ان تكون المؤسسة مؤلفة من أناس ينظر لهم على نطاق واسع انهم   الذي يستشعر به كل المكونات. من هنا من 

الالزمة لقول الحقيقة كما هي، الن غايتهم اعالء شان الوطن. وان يتوزع العدد مناصفة   بالجرأةوطنيين ونزيهين ويتحلون  

نات. وان تمتلك هذه المؤسسة حصانة لقول ما تريد قوله، دون ان يتعرض أعضاءها إلى  بين الرجال والنساء ومن كل المكو

والتنظيمات العراقية. اعتبار العراق وحدة واحدة،   نوع، وان تكون محمية من كل مسالة وبضمان كل األحزاب  تهديد ومن أي

الح، ولتحقيق هذا األمر يعتبر العراق نفسه بلدا ها، وسياستها الخارجية لتحقيق هذه المصمصالحها تنبع من مصالح كل أبناء

محايدا من صراعات المنطقة بكل أنواعها، ويقيم عالقاته على أساس الجوار الطيب مع الجميع، دون ان يتدخل في شؤون  

لحرية هو بلد أو ان يقبل أحدا ان يتدخل في شؤونه الخاصة. أبعاد الدين عن التأثير في الشأن السياسي، وااليمان بان ا  أي

الخيار األمثل لكي يقوم المواطن بما يراه صائبا، ال بل لكي تكون خياراته صائبة، ان محاولة وضع الدين كرقيب على الحياة 

اليومية، سواء في الحياة العامة أو الخاصة، يعني االنتقاص من أهلية المواطن وصحة خياراته بالتالي عدم العمل بالدستور 

 ، اطنين سواسية أمام القانون. ان االلتصاق بالدين، هي عملية االستيالء على الحرية الطبيعية لإلنسانالذي ينص على ان المو

.  وآياتهبواسطة هللا نفسه من خالل الدين وتفسيراته    ، حتىهمنوالممنوحة من هللا والتي يجب ان ال يسمح ألي أحد ان يسلبها  

وتطلعاته   ولكن بصورة غير معلنه أو مفسرة، خوف على الدين، المفترض انه من هللا، من اإلنسان    ،أخرىوهو من جهة  

 .أنفسهم أوصياء على الدين البعثووضع 

العلم والعلماء    اغلب األمم بدأت اإلصالح العلم والتعليم مع االسف، وصار مفهوم   وكأنهبالتعليم، ونحن في العراق سفهنا 

على بعض رجال الدين، ممن يدعون العلم بكل العلوم، ولكنهم في الحقيقة قد ال يصمدون أمام خريج متوسطة، لو   رمقصو

بالتعليم القول والكالم. واالهتمام  له حرية  المعلم ومستواه    يبدا  ،منحت  المدارس وصفوفها، ومن  ي وقدرته على الفكرمن 

 .في المدارس هو تعليم االخالق االبداع وقول الحقيقة، وليكن بديل تعليم الديني

من خيارات، سوى    ولهإن العراق سائر في طريق واحد إن بقي على مساره الحالي وهو التفتت والزوال، إذا ليس لشعبه  

 االخذ بمسببات البقاء. فهل يفعل؟

 أيالف  2016.تموز .12
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 مأزق الهوية الوطنية العراقية والعراق

 

 

العراقيين يمتلكون هوية وطنية. أي انه من المفترض ان   راسخا، بانمن اعتقاد يعتقدونه  تساؤل، ينطلقون وبال أيالكثيرين 

الوطن صهرهم في حالة موحدة بحيث صارت تطلعاتهم الجمعية متقاربة أو لنقل متوحدة. وحتى بافتراض ان الهوية 

الهوية إمكانية ناطقية، جنسية( سيبقي أمامنا سؤال حقيقي هو مدى الوطنية تتضمن هويات ثانوية )دينية، قومية، مذهبية، م

الوطنية لجعل كل هذه المكونات تتوحد خلف أهداف مشتركة تجعل من الممكن التعايش وخلق تطلعات مشتركة والعمل في 

 إطارها.

ه. بمعنى أخر انه أبناء ة إرادة، وليس نتيجرإرادة المستعمكبلد، وظهر نتيجة   1921فالعراق الذي لم يكن موجودا، قبل عام 

وهذا يبين كم انه من المستحيل بناء هوية وطنية خالل قرن واحد   الحقة دور في خلق وتكوين العراق كبلد. لإلرادة لم تكن 

من زمان، بما تخلله من الحكومات الدكتاتورية، ومذابح بحق مكونات معينة، واضطهادات طالت أفكار وتوجهات محددة.  

، فأننا سنجد انه خالل اقل من  1932تشرين االول عام  3مررنا سريعا على بداية العراق الذي استقال رسميا في ولو 

ود ضد اليهود عام  ه رألف، و1935، ومذبحة ضد االزيدية عام 1933في أب األشوريينسنة حدثت فيه مذبحة  عشرين

ونحن هنا لم نبحث   .1945لتي قادها مصطفى بارزاني عام الكوردية وخاصة الحركة ا والتطلعات، وقمع الحركات 1941

 في ذاكرة أقليات أو مكونات عراقية أخرى مثل الصابئة والكاكائية والزنوج.

في العراق يعتبر   1924أب  6في  دالعثمانية وتواجالعراق الذي كان يقول في قانونه األساسي، ان كل من حمل الجنسية  

بان يجرد مواطنيه من جنسيتهم ولو إعالميا، ويشهر بهم، رغم انهم من دافع عن حدوده حينما  عراقيا. اال انه سمح إلعالمه

  واألشوريينكان جيشه ضعيفا. وسمح لنفسه اقتراف مذابح بحق مواطنيه لمجرد رفع مطالب سياسية محقة، مثل االزيدية 

من جنسياتهم. فهل  )لألشوريين(  وخاصة قيادات الدينية والقومية أشوريه واليهود. ال بل جرد اغلب يهوده والكثير من 

 تسمح مثل هذه الممارسات للقول بان العراق كان يمتلك حقا هوية وطنية؟

. كيف  ولماسيهمقد تركوا لمصيرهم كيف لنا ان نقول بالهوية الوطنية، ولم يتحرك ساكنا أحد عن كل ما حدث أعاله؟ بل ل

نقول بالهوية الوطنية، ومئات االالف من االسر تركت أراضيها وقراها، بعد ان تم حرقها من قبل القوات المساندة للحكومة 

بل تركت لمصيرها فقط ولم تهتم بهم ال جماهير وطنية وال حكومة   ،هذاليس ، 1972إلى .  1961العراقية خالل فترة 

قاسم الموسوم بالوطني. ال بل كيف لحزب وطني يؤسس   معبد الكريوطنية. علما بان الكثير منها حدث في زمن حكومة 

لقومية  عصبة لمحاربة الصهيونية وهي حركة قومية تؤطر تطلعات اليهود؟ ولكنه لم يؤسس عصبة لمحاربة الحركة ا

العربية والكوردية وغيرها؟ ال بل انه يمكن القول انه كان مدافعا شرسا عن بعض الحركات القومية وشعاراتها مثل الحركة 

في حلول ال عالقة لها ال ، الحزب ان يشجع أعضاءه من اليهود العتناق اإلسالم كيف لهذاالقومية الكوردية والعربية. ال بل  

كيف يمكنني القول بالحركة الوطنية العراقية أو حتى بالشعور الوطني، وما سمي مثقفيه سكت عن   بالوطنية وال بالتقدمية؟ 

أب   6ال بل حتى الكورد. ال بل حتى لم ينظر إلى ما يقوله القانون من ان كل من كان في  نواالزيديي واليهود األشوريينقتل 

عبد يين، كانوا في العراق في ذلك الوقت. تنقل الدكتور منى ياقو عن العراقاألشوريينفي العراق فهو عراقي. وكل  1924

الحسيني ان السمة المميزة للعراق كانت، هو ان كل اقوامه ودياناته كانت تذوب في بوتقة الوحدة العراقية؟ والذي   قالرزا

ال نعلم كيف كانت اقوامه تذوب قي تقول عنه المؤرخ الكبير. علما انه كان من المطبلين للتيارات العروبية واإلسالمية. و

 بوتقة الوحدة العراقية وكل المذابح أعاله حدثت على اسس قومية ودينية، وكان هو شاهدا عليها ومبررا لها.

وحركات وجماهير مثقفين وحركات ادبية وفنية، يجب   كيف يمكن لحركة وطنية، من المفترض ان تكون مكونة من أحزاب

المكونات ظاهرا وملموسا، ان تضمحل وتتحول إلى عداء مستحكم، ال يمكن جمعها، وبناء مؤسسات  ان يكون فيها تأثير كل 

 تقود الوطن وتخرجه من ازمته.

ان هناك من يعتقد أو يؤمن بان البوتقة الواحدة هي العروبة، وفي إقليم كوردستان يعتقد البعض ان البوتقة الواحدة هي 

تحوي   تتمثل أور ولمشاعره ولحقوقه. في حين ان الوطنية العراقية يجب ان كردايتي، من غير ان يحسب حساب لألخ

 تطلعات كل مكوناته في سياساته المختلفة.

،  كاذباأم أبينا ومنذ تأسيسه لتحقيق مصالح العرب. سواء كان األمر صحيحا بالنتيجة النهائية أم  شئنافسياسات العراق، كانت 

 األخرى في التواصل مع أبناءت الوحدة العربية. ولم يتم مراعاة مشاعر مكوناته اال ان هذه السياسات تمت تحت شعارا
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 جلدتها والمشاركة معها في تحقيق ولو تطلعات ثقافية محددة. 

يتم رفع شعارات ال اعرف أو بالحقيقة ال أحد يعرف معناها، الن لها عند كل طرف أو حتى شخص مدلول مختلف أو 

وبمناسبة المظاهرات العارمة التي تجتاح اغلب مدن جنوب العراق،  ر، مثل الوطنية.  ففي هذه االياماألخلما يعنيه  مخالف

يتم رفع شعار الوطنية وان يكون المسؤولين وطنيين. ولكن من هو الوطني وغير الوطني؟ هل الوطنية هي تعبير عن قبضة  

ة المجموع العام والعمل من أجل تنفيذ سياسية البلد المتفق من تربة العراق أم عن شيء أخر ايها السادة؟ الوطنية هي خدم

ه كلهم. وهذا كله غير متوفر في عراق اليوم، فالدستور منحاز إلى ءبإرادة أبناوالمتوافقة مع دستوره النافذ والمسن  بشأنها 

ألنهم سمحوا لهم   الشأنبيح هلل وأصحاب فعليهم التس خريناال. أما أطراف معينة وأديان محددة، ومكونات تعتبر األقوى

 بالعيش كخدم لهم. 

أو فرنسا   بألمانياإذا لكي يكون هناك حكومة وطنية، يجب ان تكون ممثلة لمختلف تطلعات شعبه. ال يمكن مثال قياس العراق 

األخرى من  أو السويد، فهذه الدول وغيرها حققت نوع من الهوية المشتركة الجامعة، ومن كان فيها من حاملي الهويات 

مواطنيها. تم منحه حقوقه ودوره للمشاركة في صنع القرار الوطني. وهي خرجت من مرحلة الصراع القومي، وما  

فيها يمكن   إنسان   وانين ال عالقة لها بالهويات القومية أو حتى الدينية، فكل تتصارع عليه االطراف يكون في الغالب حول ق

الضرائب. و ،الدخل عوتوزي ،والميزانية ،ةالفرديان يغير دينه أو قوميته أو ان ال يؤمن بها، بل الصراع يكون حول الحقوق 

 قتل وسبي وفرض دين وتحت راية هللا أكبر على أبناءوهذا األمر غير متوفر في العراق. ففي العراق قبل سنوات قليلة تم 

كبيرة تعتقد انه  عراقية تحت راية هللا أكبر غضب البعض، وال زال البعض أو حتى قوى مكونات عراقية. وعندما قيل إنها

ين عن الوطنية البون كفار. فهل يدرك المتكلم واألخرينال يمكن معاقبة حاملي راية هللا أكبر، عما اقترفوه ألنهم مؤمنون 

ه، تتطلب عملية تربوية سليمة أولها، الشاسع بين الشعار والواقع. ان عملية بناء شعب يؤمن بعراقه وبوطنه، وبأخوة أبناء

ناس على أساس قومي  البحق  األجرامبتدريس االخالق، وسن قوانين رادعة وقوية لمن يقترف ه الغاء تدريس الدين واستبدال

لكيال يتكرر مرة   ، في ظل الحكومات العراقية المختلفة األخرى،أبناء المكونات وتدريس ما عاناه  .مذهبي أو ديني أو

أخرى. وإذا كان المرحوم ماركس قد قال ان الدين افيون الشعوب، فهو لدينا حقا افيون ألنه جعل البعض ولمجرد انتمائهم  

كانوا ضحايا وتحولوا إلى أقليات بفعل فتأوي دينية   هؤالء، متناسين ان ينخراالالديني يعتبرون أنفسهم في خانة اعلى من  

ولكن هذا ليس بكافي لخلق هوية  واليابسة. العراق ال يحمل هوية وطنية، صحيح اننا كلنا نحب التمن وأبادتهمأباحت قتلهم 

 وطنية. 

 2019تشرين الثاني  5
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 العاشر  الفصل

 العربية ألحداثا

 السيدة بثينة شعبان والتعسف في التحليل واالستنتاج 

 

، عن السيدة بثينة شعبان وزيرة المغتربين  2004تشرين الثاني    27نقلت صحيفة الشرق االوسط اللندنية في عددها ليوم السبت  

أن ليند، وزيرة )السورية   قاتله من أصل عربي ومسلم في حين قتل  الدنيا ولم يقعدها الن  اقام  الهولندي  المخرج  ان مقتل 

خارجية السويد، التي كانت تمثل ضمير اإلنسانية من طرف متطرف مسيحي صربي لم تقع ضجة كبيرة ضده أو ضد بالده 

وقالت الصحيفة ان هذا يثير في نظر الوزيرة شعبان االنتباه إلى التضييق المجحف على جالياتنا العربية في  (  مائه الدينيوانت

 .المهجر

الكبيرة نعتقد انه   امسؤوليته. وبحكم  (أي كان)ليست    السيدة بثينة شعبان تتبوأ منصبا كبيرا في الدولة السورية، وهذا يعني إنها

الالزم  كان   أكثر من  استرسلت  أو ربما  تقوله،  ما  ان تزن  عليها  المغرب   ألنها)يجب  في  اقيمت  ندوة  في  تتحدث  ، (كانت 

 .لسانهالم تصحح أو تكذب الخبر أو ما نقل على   لم تفعل، أي فالمفروض فيها تصحيح األمر، وبحسب علمنا، إنها

وحزنا وتساؤالت كثيرة، استكارا، الن السيدة ان ليند لم يعرف عنها تشجيعا   الكل يتذكر ان مقتل السيدة ان ليند أثار استنكارا

ة يستوعب قلبها محبة اإلنسانية إنسان    للعنف أو مساندة التطرف أي كان نوعه أو اتجاهه، وحزنا الن السيدة ان ليند كانت  

جريمته النكراء،   الرتكابع، التي دفعت القاتل  أم تركت أطفاال وزوجا حزانى.  وتساؤالت عن الدواف  بكل تالوينها، وألنها

الجديد    اإلعالم تنقلولقد كان خبر مقتلها الخبر الرئيسي لكل الوسائل االخبارية. اال ان الخبر توارى االن، ببساطة الن وسائل  

 .وتشاهد الوسائل اإلعالمية، ليس لسماع أخبار سمعوها قبال، بل رغبة في كل جديد  وتقراوالمثير، وببساطة الن الناس تسمع  

بأنه متطرف مسيحي (  السيد ميخائيل ميخايلوفيتش)األمر الذي استرسلت فيه السيدة شعبان، هو اتهامها لقاتل السيدة ان ليند  

، والتي ال تتفق مع قرار المحكمة االتهامات المجانيةالدعوة على السيدة شعبان، لهذه    ألقمتصربي. فلو كنت مكان القاتل  

انظر صحيفة الوطن  )بمرض عقلي ويحتاج إلى عالج وليس إلى السجن    مصابالسويدية، حيث حكمت المحكمة عليه بأنه  

 (.2004تموز  9الكويتية عدد يوم 

الهولندي المخرج  القاتلين؟ أعني قاتل  السيدة شعبان، هل عرفت دوافع  اليس من   بودنا ان نسأل  السويد،  ووزيرة خارجية 

؟ اليس تصريحها هذا يصب في خانة التأزيم وأثارة مشاعر العداء بين  األمور  تهدأواجبها كوزيرة أو كمسؤولة حكومية، ان  

مكونات المجتمعات التي تعيش في الغرب، وخصوصا بين الغربيين والجاليات المسلمة؟ حيث ان من حق كل مسلم يتعرض 

بالناس    الي بالكم  المسؤولون يقولون هذا فما  فإذا كان  إلى كونه مسلما، وليس ألنه أخطاء.  قانونية ان يعزي األمر  مسالة 

فبدال من التخفيف من األمر، وبحث حيثيات المسالة والوعد بمساعدة قاتل المخرج الهولندي، ان  .  العاديين والمساكين أمثالي

  .سبب كان  أخر، الي  إنسان    جريمة بحق    الرتكاب  لة أو الحد من كل ما يدفع اإلنسان  كان بريئا، أو الوعد بالعمل على إزا

  ان ظهر ان قاتل السيد كوخ كانت تدفعه دوافع أيديولوجية، حين اقترافه لجريمته. بدال من كل هذا، تقول السيدة شعبان، ألبناء 

 .هو جراء انتمائكم الديني المالن، ان كل ما يصيبكم في الغرب مالفوبالجاليات المسلمة 

ان يكون هنالك تطرف في الغرب، فهذا ما ال يمكننا نفيه. فالغربيون اناس وبشر مثلنا، فيهم الطيب والخبيث، الجيد والسيء،  

ان تضع عقوبة رادعة لكل فعل يعتبر مسيئا لألخرين، بغض    اإلنساني والمتطرف، وهلم جر. اال ان الحكومات الغربية تحاول

. واعتقد ان من يعيشون في الغرب يدركون انهم وفدوا إلى هذه البلدان طلبا لملجأ، تم منحه لهم،  خريناالماهية    نالنظر ع

شرط، غير االلتزام بالقانون العام،    بل وفرت لهم كل أسباب العيش الكريم، من المأكل والملبس والطبابة، دون أي   ،هذاليس  

سبب كان، فان الخارج على القانون يعامل    القانون، وهذا القانون ال يفرق بين أي شخص اليوحتى في حالة الخروج على  

 .معاملة كريمة، ال يطرد أو يهان، بل لكل حالة عقوبتها المنصوص عليها

والواضح ان قاتل السيدة ان ليند، شخص مريض عقليا، والدليل قرار المحكمة، والذي جاء بعد دراسة، مستفيضة، حيث ان  

هنالك قرار بانه مريض عقلي، اال ان المحكمة االولية    بمعنى انه كان  ،القرار االولي كان يقول ان القاتل يتحمل ما اقترفته يداه

االشخاص    أقربوهذا القرار لم يعترض عليه    .اقرت معاقبته، ولكن في المحاكمة الثانية، تم االقرار بأن القاتل يحتاج إلى عالج

جها وأطفالها. وهذا يعني انهم يحترمون القرار، ولكن االعتراض بعدم عدالة القضاء السويدي جاء إلى الضحية، اعني زو

 .من السيدة الوزيرة، بشكل ان المتهم متعصب مسيحي صربي، وهذا يعني عدم القبول بقرار المحكمة أو الشك بعدالتها
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اتباع الديانة اإلسالمية. فقد اثير لغط كبير، وتحليالت كثيرة،  والتي اتهم فيها شخص من أصول مغربية ومن    أما الحالة الثانية

المحكمة  ليند، اال ان  ان  السيدة  المشاهير، كما حدث بعد اغتيال  وهذا يحدث بعد كل جريمة تقع، وخصوصا عندما تطال 

 . الهولندية لم تعط رأيها في األمر بعد، وبالتالي ال يمكن الحكم عليه

ض الممتلكات التي تعود للجالية اإلسالمية لمحاوالت التخريب والتدمير. اال ان هذه الممارسات  وعقب عملية القتل تعرض بع

لم تكن بأوامر حكومية ويتعرض مقترفيها للعقوبات المنصوص عليها في القانون وما حدث هو مدان أخالقيا، ألنه ال يمكن 

 . أخذ الكل بجريرة شخص واحد

ألسباب المفترضة لعملية القتل، وهي الدوافع الدينية للقاتل، وقيام المخرج بانتقاد الممارسات  اال انه بعد الجريمة طال التحليل ا

نقد يوجه إلى ممارساتهم الدينية، أو عقائدهم، واعتبار ذلك كفرا، يستحق    اإلسالمية تجاه النساء، وعدم تقبل المسلمين الي

 .حقه إنسان  دون الرجوع إلى القضاء، الذي يكفل لكل  مقترفه القتل، ويحق لكل مسلم ان يعاقب مقترف ذلك الذنب،

  وديمقراطية، فليس هنالك من مقدسات فوق النقد، المقدس هو اإلنسان    علمانية(  اغلبها)باعتبار المجتمع والدولة في الغرب  

التاريخ والشخصيات التي تعتبر عند اغلب  وحقوقه. فالنقد يوجه للوزراء ورؤساء الوزراء والقادة الروحيين واالديان وأحداث  

المواطنين من المقدسات أو فوق الشبهات، فهذه المجتمعات لها تقاليدها الديمقراطية والليبرالية، وهذه التقاليد هي التي مكنتها  

 . من القدرة على التعايش مع مختلف الثقافات، بحيث صارت وبحق مجتمعات متعددة الثقافات

ال التعايش والقبول باألخر، وتقبل الرأياليس مطلوبا من  المغاير، وان تلغي كل ما    سيدة شعبان وحكومتها، ان ترسخ قيم 

الجرائم باسم العروبة والدين والشرف، وكل ما يشجع على أمتهان كرامة    ارتكابيشجع على الكره والحقد، وكل ما يدفع إلى  

 الكالم واالحكام التبسيطية والتي يهلل لها البسطاء والجهلة؟  البشر؟ اليس هذا هو واجب الحكومات، أم ان واجبهم اطالق

 2004كانون االول  2
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 إلى متى االستمرار في التضليل؟ 

 

العربية حكومات ووسائل   الدول  اتهمت  المعلنة،  في تحقيق سياساتها  فشلها  لتبرير  المعارضة،   اإلعالم وحتىفي مسعاها 

، أي منذ طرح  1948. وهذا المسعى التضليلي مستمر وينطلي على الجميع منذ عام اال عداءهمجلس األمن الدولي باالنحياز 

 . لتقول كلمتها فيهاقضية فلسطين على األمم المتحدة 

قلنا ان المسعى كان تضليليا، بسبب ان المنطق والعقل وأساس بناء األمم المتحدة وأجهزتها، كان على أساس موازين القوى 

والواقع السياسي المنبثق عن نتائج الحرب العالمية الثانية. من انكفاء الدول الكبرى السابقة مثل بريطانيا وفرنسا، وتقدمت  

جديدة وفتية هما الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفياتي. وبالطبع ان الدول المستقلة تباعا بعد تأسيس    الصفوف دول 

كانت تدرك ان األمم المتحدة   األمم المتحدة، وبضمنها الدول العربية. كانت تدرك واقع األمم المتحدة ة ومؤسساتها. بمعنى إنها

سانية، بل هي هيئة سياسية تخضع في قراراتها لمصالح الدول المختلفة والمتصارعة فيما  ليست محكمة لتحقيق العدالة اإلن

مصدر للقرار في األمم المتحدة، ونعني به مجلس األمن الدولي، يكون نتيجة لواقع ميزان    قرار يصدر عن أقوى   بينها، وأي

ولى، فاغلب الدول قبلت قراراتها كأمر واقع، الن القرار القوى في لحظة صدوره. والن األمم المتحدة هيئة سياسية بالدرجة اال

قوة الدولة ليست متمثلة بقواتها  )لم يكن يعرب عن العدالة المطلقة، بل عن الواقعية في أخذ مصالح كل االطراف بحسب قوتها  

 (.واستقرارها السياسيات الدولية وموقعها الجغرافي تحالفالعسكرية، بل تشمل القوى االقتصادية وال

فهنالك قوانين واعراف دولية، يمكن االستعانة بها التخاذ مواقف معينة أو الستكشاف القرار الممكن اتخاذه. فغزو العراق  

عديدة كما ان  وإقليمية  للكويت، كان قرار غبيا من قيادة غبية. أوال ألنه غزا دولة عضوا في األمم المتحدة والمنظمات الدولية  

ولذا كان    للعراق،األخر ان الكويت لم تشكل في يوما ما أي تهديدا  . واألمر  1963ق معترف بالكويت رسميا ومنذ عام  العرا

من الممكن قراءة مواقف الدول أو اغلبها من هذه المغامرة الطائشة لو فكر اركان النظام السابق قليال. رغم الوضوح هذا نرى  

من مصلحتها دليال التخاذ موقف من هذا الغزو الذي طال دولة شقيقة كما يقولون.    ان بعض الدول وخصوصا العربية اتخذت

لسطينية. وبالتالي ان هؤالء ألفال بل ان البعض حاول ان يسوق استقالل الكويت مقابل االنسحاب االسرائيلي من األراضي  

أي انهم كانوا .  بل داعمين لضرب الحق والقانون والعرف بعرض الحائط، مقابل إنقاذ ماء وجه صدام  ،مستعدينالعرب كانوا  

اال ان رد  . يسوقون لتحقيق مراميهم وحسب اعتقادهم بالطبع، استنادا إلى ميزان القوة الذي كان قائما حينذاك أو األمر الواقع

ك العراق  جريمة  وذلك الن  قاسيا،  كان  الدولي  أسوأ  المجتمع  من  كان  العراقي  النظام  ان سجل  كما  المعالم،  واضحة  انت 

حاكم حينذاك. وألنه لم يجد في الكويت من ادعى التأييد لما جرى، فصدرت القرارات تحت بند الباب السابع،   السجالت الي

 . ان لم تنفذ فسيتم تنفيذها بالقوة مما يعني إنها

اإليرانية، من الواضح ان صدام كانت له مرامي بعيدة األمد، من الحرب   وفي تجربة عراقية أخرى وهي الحرب العراقية 

لم تكن أيضا بريئة من األخطاء ومما كانت تنادي به من تصدير ثورتها إلى البلدان    ضد إيران. اال ان حكومة الثورة اإليرانية

منحت لألخرين الحق في أبداء مخاوفهم من التدخل في شؤونهم الداخلية. وبالرغم من ان زعيما أكبر   إنهاف  وبالتاليالمجاورة.  

الندالعها.  األولى  سوف تنتهي بال غالب وال مغلوب، وهذا في السنة    قوتين في العالم حينذاك قد ذكرا بعبثية هذه الحرب، وبإنها

من العراق وتارة أحرى من إيران، وطبعا حسب موازين   بهما، فتارة جاء اإلصراراال ان الدولتين اصرتا، في االستمرار بحر

القوى الذي كان سائدا اثناء ذلك. نرى هنا ان القوى العظمى اصدرت قرارا موزونا، ممكن تأويله، الن الدولتين المتحاربتين 

ل باألساس  كان  الدولي  التدخل  وان  انظمتها،  في  المرغوب  الدول غير  لدى   دوافعكانت من  الكبيرة  الخسائر  بعد  إنسانية، 

 .األخرى بهذه الحرب المدمرةالجانبين، فالقرار إعادة الوضع لما كان عليه قبل الحرب، وحجمت كل دولة من طموحات 

رب لسطينية، فهنالك قرار لألمم المتحدة بفرض التقسيم، وقد قبل به اليهود، ورفضه العرب، وتم شن الحألفأما عن المسالة  

اثر القرار الدولي، ولكن العرب فشلوا في تحقيق ما أرادوه. فهل كان العرب يتوقعون من الدول الكبرى ان تلحس    إلزالة

استمرت في مواقفها الشاذة وغير المنطقية، على الرغم من خسائرها المتتالية. ففي حرب    العربية  قرارها؟ والغريب ان الدول

، ان اسرائيل هي التي جرت العرب إلى  ادعاهم، كان من الواضح ان العرب هم من بدأوا الحرب، بالرغم من  1967عام  

  242الحرب.  وحتى لو افترضنا ان األمر كان كذلك، فلماذا انجروا لها دون التفكير بالعواقب؟ ورغم كل هذا صدر القرار  

، بمعنى ان الدول الكبرى  باألجماعاال بعد سنوات، وصدر القرار  الشهير وقبلت به اسرائيل ورفضه العرب، ولم يقبلوا به  

المعنية والمجتمع   للتفاوض، بين االطراف  مستعدة لتطبيقه، اال انه لم يصدر ضمن الباب السابع بمعنى ان تطبيقه خاضع 

 .الدولي يمكن ان يساهم بالمساعدة 
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، فماذا كان دور صديق العرب وخصوصا صديق المطالبين لإلسرائيوهنا علينا التساؤل، إذا كانت الدول الغربية منحازة  

بالحرب في الحد من انحياز الغرب، أو في افشال القرار المذكور ان لم يكن في صالح حلفاءه، وما كان يكلفه ذلك غير فيتو 

 ترى؟  واحد؟ الم تكن المصالح هي التي توجه االتحاد السوفياتي يا

! ان العرب  الباهظةواالستمرار فيها ودفع تكاليفها    خريناالالقدرة المستمرة لخداع الذات قبل  ان ما يثير التساؤالت هو هذه  

  وأوهام الدولية وبحسب قوانينها السائدة وليس استنادا إلى آمال    المنظومةفي    ماجمطالبون اليوم بالعودة إلى الوعي، واالند

 . ارغةلفاالعظمة 

 2004.كانون األول 10ايالف 
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 الحذار الحذار، فكوندي قادمة

 

ذات   العزيزة،  التي حصلت على    االبتسامةكوندي  االنسة كوندي  لم    شهادتهاالنيرة والدائمة،  الخامسة    تتجاوزالعليا وهي 

والعشرين من عمرها، والتي لها خبرات في السياسة الخارجية، اكتسبتها من اطروحتها للشهادة الكبيرة، ومن خبرتها العملية  

 .عندما عملت في مجلس األمن القومي األمريكي، في عهد بوش االب

رئييل شارون أخذته صفنة عندما كان الممشوق، بحيث يحكى ان السيد ا  وقوامهااالنسة كوندي، برغم من جمالها وحالوتها  

يستمع اليها في أول مقابلته لهما، ولما نبهه أحد مساعديه إلى انه في واد أخر، رد السيد شارون ولكن لها سيقان جميلة ورائعة،  

 .طبعا بالعبرية، هذا ما يحكى و العتب على من نقل الخبر

والدماثة، والمعروف لدينا بانه من المعتدلين، فهو لطيف ودمث على االنسة كوندي ستحتل موقع السيد كولن بأول ذو اللطافة  

بكالمها    المرء  دايك  حتى  الدوام، اصدقائه،  اعز  مع  بأنه  معه  يحمل عالمات    .والبشوش  الهادئيشعر  ال    الصرامة ووجه 

يأمر، بل يترجى، ولذا كان مرغوبا ومحبوبا من اقرانه العرب،   كأنهوالتعنت. وباالختصار، ان الرجل عندما يطلب ال يظهر 

 .برغم انه كان يصل للنتائج المرجوة، وان مع بعض التأخير، لحفظ ماء الوجه

وباختصار أيضا لها مطالبها ولكن كأوامر،   الخالبة، فأمرها أمر، إنها  واالبتسامةتان  ألفأما االنسة ذات الصون والجمال والقد  

النتائج وليس    مساراتيتطلب  وقولها صارم، وما تريده، ال   دبلوماسية، وكلمات منمقة، بل كالم صريح ومحدد ومعروف 

 . ، فأما أو فالويل والثبورمهاسخهنالك اهتمام لدى كوندي ال بماء الوجه وال 

من الكواسر المتشددة، وليست بما يوحي جنسها أو جمالها، فإذا كانت الليدي ماركريت    كوندي معروف عنها، إنها  فاألنسة

المجد من كل  التي أخذت  لهذه االنسة  الذي سنمنحه  اللقب  الرقطاء، فما  أولبرايت، بالحية  تاتشر عجوز شمطاء، ومارلين 

 . تسمية تشبع نرجسيتنا بأطالقيمكننا االنتقام، جوانبه، لكي نلهي جمهورنا ونقنعه بانه 

إلى الذكاء الالمع والقدرات   فإضافةكوندي ستستعمل كل األسلحة مع فحول وزرات الخارجية لدى عالم العروبة،    فاألنسة

تحت   ذة، فماذا سيعمل وزراء الخارجية، لو وضعت الساق على الساق، كما هي عادتها في الجلوس وبان اللحم الطري منألف

العرب، وهم من  ستانالف فماذا سيفعل وزراء  الرائع،  أمام جمال كوندي  بخياله،  تاه  قد  العجوز  فإذا كان شارون    حول الف، 

 االقحاح، هل سيتمكنون من الحوار أم سيرضون باالنبطاح والدوار؟
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 لسطينيةألف والقضيةالرؤساء األمريكيون 

 

سنوات تجري انتخابات الختيار رئيسا للواليات المتحدة األمريكية، ويرافق هذه االنتخابات ما    أربعمن المعلوم انه في كل  

يصح تسميته بهرجة إعالمية، ال تقتصر على الواليات المتحدة األمريكية فقط، بل تشمل العالم كافة. وبالرغم من ان الوسائل 

أمر ملفت، اال ان االنتخابات األمريكية تحتل   ثحاالت حدوالداخلية. اال في    باألخبارفي العالم الغربي تهتم أوال    اإلعالمية

قياسا   دائما  الصدارة  فيه  الخارجية    باألخبارموقع  الحاصلة  البلد  أهمية  إلى  مرده  االنتخابات  بهذه  االهتمام  ان  األخرى. 

كل دولة    االنتخابات ستؤثر فيها سلبا أو ايجابا، حسب برامج كل مرشح، ولذا تحاول  االنتخابات. وشعور كل دولة ان نتيجة

 . ان تؤثر في هذه االنتخابات

بالمرشحين   والتعريف  االنتخابات.  بهذه  فاالهتمام طاغي  العالم،  دول  بقية  استثناء عن  هنالك  ليس  العربية  الدول  حالة  في 

، وكل التفاصيل الدقيقة، لتصل  (اللوبيات)االنتخابات وطريقة الوصول إلى البيت االبيض ودور المنظمات الضاغطة    وإسلوب

 . إلى لون رباط العنق الذي يرتديه المرشح

سرائيل  اال ان هنالك استثناء في الحالة العربية، اال وهو ان كل رئيس حال في السلطة هو مكروه عربيا، باعتباره االكثر تأيدا ال

حزبه بالرئاسة. فلو أخذنا    احتفاظمما سبقه، واالكثر خضوعا للوبي الصهيوني، بحجة رغبته في إعادة انتخابه، أو رغبته في  

للرئيس   السابق  النائب  ال غور  االبن، والسيد  السيد جورج بوش  الحالي  الرئيس  فيها كل من  تواجه  السابقة والتي  الدورة 

 :ان لم نقل الكل، كانت تتمنى فوز السيد جورج بوش بالمنصب، ولألسباب التالية  إلعالم العربيةاكلينتون. فأن اغلب الوسائل  

 .إلسرائيلالرئيس كلينتون كان الرئيس األمريكي االكثر دعما  ان -1

 .الرئيس كلينتون كانت االكثر ضما لليهود في صفوفها ان إدارة -2

 .للديمقراطيين إلى اسرائيل، الن غالبية اليهود األمريكيين تصوت للديمقراطييناالنحياز التقليدي  -3

 . ان الديمقراطيين تقليديا أكثر ليبرالية وبالتالي غير متدينين مثل الجمهوريين وهذا عامل مهم في تأييد اسرائيل -4

الذي يتحول إلى ان    الرابعاال السبب    ولكن ضد الرئيس بوش حاليا،  ،معادةطبعا ان مثل هذه األسباب سترونها مكررة أو  

 .يستعجلون هذه العودة إلسرائيلالرئيس بوش متأثر بالمحافظين الجدد الذين يؤمنون بعودة السيد المسيح، وهم بدعمهم 

توصف أيضا   السابقة. اال إنها  الرئيس بوش لم تضم يهودا أكثر كما كان حال اإلدارة  المعروف ان الحملة االنتخابية وإدارة

السبب؟ اعتقد ان وسائل اإلعالم  ليست مستعدة لوجع الدماغ هذا،   اإلعالم عن وسائل    تسألت. فهل  إلسرائيلاالكثر دعما    بإنها

وبي تريد الوصول إلى النتيجة السريعة والتي ال تتطلب جهدا. فتستسهل األمر برفع شعار خضوع الرئيس األمريكي لل  ألنها

الصهيوني، وكفى المؤمنون شر القتال أو التفكير وهذا أهم. وبالرغم من ان هذا االستسهال هو أحد أسباب المؤدية إلى نشوء  

 . تجاه اسرائيل اال بعد ان تدرك ان مصالحها وأمنها مهددان سياستهااالرهاب، بحجة ان أميركا لن تعدل 

يتفاعلون مع األحداث والتطورات ايجابيا، بمعنى انهم يأخذون موقفا من    اال تعتقدون معي ان االسرائيليين اناس عمليون،

أي ان األحداث تتسارع  (  نايم ورجليه بالشمس )األحداث أي ان كان هذا الموقف. فيما العرب نائمون، كما يقول المثل العراقي  

المواقف. وعندما يريدون التحرك، تكون وهم يظلون على المواقف التي اتخذوها قبل أكثر من ثالثين سنة، بحجة الثبات على  

األمر واضح   هذا  ان  كثيرا.  سبقتهم  قد  ال    الجميع  يفهمهوصار  األحداث  انهم  يقولون  فهم  بنجاح،  االسرائيليون  ويسوقه   ،

موقف تكون الحقائق على األرض    يستطيعون انتظار العرب لحين اتخاذهم المواقف. ولذا نرى ان العرب عند اتخاذهم أي

 . مساندة لمواقفهم، ال بل تنسف مواقفهم نسفا غير

  ألنشاء الحجة مطروحة منذ الستينيات من القرن المنصرم. فماذا فعل العرب    ، أي أما حجة قوة اللوبي اليهودي، فاعتقد إنها

مثل هذا اللوبي، الجواب ال شيء، بالرغم من ان العرب كانوا في السبعينيات والثمانينيات القرن المنصرم من اغنى دول 

العالم. والسبب ان الدول العربية الغنية ارتأت ان أسهل وسيلة لتأييد قضاياها هي العمل بجد لتغيير االنتماء الديني لألمريكيين  

كم صر واحسبوا  في  واالوربيين.  أخذ مجاال  والذي  المجال،  هذا  في  العربية  الدول  كأحديفت  الكبيرة    اإلعالم  المنجزات 

اليهود ومؤيدوهم   الوقت الذي كان  العربية. في  الخاصة بالشرق االوسط، لكي تزود   ننشؤو يللحكومات  الدراسات  مراكز 

سرائيلي يعتمد على اليهود األمريكيين ومؤيديهم.  صناع القرار في واشنطن بالمعلومة التي يحتاجها. كما ان جل عمل اللوبي اال

في الوقت الذي أهملت الدول العربية جالياتها في الغرب عموما وأميركا خصوصا. ومن جهة أخرى ان الجاليات التي أتت 
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الديني القومية أو  النواحي  ة أو  من الشرق االوسط، واستوطنت في الغرب وأميركا. أتت هاربة من أوضاع مهددة لها، من 

كون هذه الجاليات أساسا   بسببالسياسية. وبذا لم تتمكن الدول العربية من االستفادة من هذه الجاليات في خلق لوبي،    آلرائها

ان أرادت هذه الحكومات ان يكون لها تأثير خارجي    وإذافي حالة عداء مع حكومات هذه الدول، لألسباب المذكورة أعاله،  

الديانات غير   . وان تتعامل مع أبناءفي بلدانها  جالياتها في الخارج، فعليها أوال ان تحسن من حقوق اإلنسان  اعتمادا على  

اإلسالمية باحترام وعلى أساس المواطنة المتساوية الحقوق والواجبات. فالمهم ان تتحول هذه الدول إلى دول يكون القانون 

بكل ما في الكلمة من معنى. عندها سيشعر المواطن األمريكي من االصول    فيها فوق الجميع وان يسيرها دستور عصري

 . منها هو أو أجداده تستحق المساندة والدعم الشرق االوسط، ان الدول التي أتى

ان وجود اليهود في الواليات المتحدة األمريكية يقارب زمنيا وجود النازحين من الشرق االوسط، أو الدول العربية، وعددهم  

اتوا   جدا، واحد أسباب ذلك، ان غالبية اليهود هم من الغرب أيضا، أي  متفاوترب أيضا. اال ان تأثيرهما في الحياة العامة  متقا

  منها األمريكيون، وبالتالي فان ثقافتهم هي واحدة، والتفاهم بينهم سهل وسلسل ومباشر، بينما أبناء  من نفس البلدان التي أتى

 ألجيال فة أخرى، لها ثقلها التاريخي عليهم، ال يقدرون على الخروج من اطرها، وتأثيرها يستمر  الجاليات العربية لهم ثقا

الديانات غير اإلسالمية، من المسيحيين والصابئة واليزيدية أكثرا    كبيرا، فنرى ان أبناء  دورامتعددة. وهنا يلعب عامل الدين  

عالة فيها، طبعا مع وجود استثناءات. وعليه فاليهودي يشارك في الحياة  ألفقدرة على االندماج في الحياة الغربية والمشاركة  

 تالتابوهااالجتماعية والثقافية والسياسية األمريكية بدون عقد. أما الذي يأتي من منطقتنا أو الدول العربية، فأن الكثير من  

حاوال ان يصنع العالم الذي هرب منه في الغرب، م  ولذا فأما عليه ان ينعزل أو يصبح مبشرا بما هرب منه. أي  تمنعه من ذلك،

ولذا نجد اليهودي األمريكي في كل مكان، هو في الهوليود، وفي وول ستريت، وفي واشنطن دي .  أميركا أو أوربا ال فرق

ال اليهود ليست باعتقادنا عملية منظمة من هيئة ما، بقدر ما هي وجود طبيعي، يعبر عن االهتمام  عام سي، وعملية تواجد 

المنفتح. ويجب ان ال ننسى ان غالبية اليهود هم من التيار الليبرالي في أميركا، وتتعاطف مع قضايا األقليات، أي انه   لإلنسان  

 .وال هم يحزنون في األمر  مؤامرةليس هنالك 

الكبير رفض   التقسيم، نتيجة    القرار. أيان اسرائيل هي أول دولة تقام بقرار من األمم المتحدة، وكان خطاء العرب  قرار 

. فاليهود كانوا موجودين في فلسطين منذ القدم، قد يكون عددهم قليال اال انهم كانوا موجودين، وهم أطلقوها وصدقوهااكاذيب  

إقامة  العرب. وبالتالي كان يحق لهم  التعايش مع  العرب ارتضوا بقرار   لم يكونوا بقادرين على  المستقلة، ولو كان    دولتهم 

للقرار، وتقسيمهم لألراضي   العرب  التاريخية. ان رفض  أكثرية أراضي فلسطين  قائمة على  فلسطين االن  لكانت  التقسيم، 

لسطينية ما بين مصر واالردن، ازال أحد أسباب المطالب المشروعة من يد العرب. كما ان أحد اقصى الضربات التي  ألف

لسطينية، وساعد اسرائيل على الحصول على الدعم الدولي، هو تعريب الصراع ومن ثم اسلمته. أي  ألفوجهها العرب للقضية  

ان جميع الدول اإلسالمية دخلت على خط العداء مع اسرائيل. أي ان خمسة ماليين مواطناً اسرائيلياً، يواجهون عداء مليار  

يقول ذلك ليل نهار، كما ان   اإلعالم كانهذا العداء. اال ان    مسلم. ليس المهم هل حقا ان جهود هذا المليار تصب في خانه دعم 

وضع اليهود واألقليات في الدول العربية، هذا الوضع المزري، كان سالح في يد اسرائيل، ضد الدول العربية. في الوقت  

 .حقوق المواطن اليهودي نفسه ساويالذي يتمتع العرب في اسرائيل بحقوق تكاد ت

وسحناتهم ومالبسهم    فأسمائهموالملبس،    باألسماءاليهود كيهود في الغرب. أوال ألنهم غير مميزين    ائحضالفنادرا ما تطال  

هي بالضبط مثل الغربيين. وان لطخت سمعة أحدهم حادثة أو فضيحة ما فيشار اليه ان السيد كروسمان مثال، وجد كيت وكيت  

، ويأخذ جزائه في القضية. أما في الحالة العربية والتي ازكمت فضائحهم االنوف وخصوصا فيما بعد  ضيحةالفإلى نهاية  

لماضي. فأن األمر مختلف، ففي الوقت الذي كان العرب يتبجحون نهارا بقيهم الدينية واإلنسانية وكرم  السبعينيات من القرن ا

أخالقهم، كانوا ليال يمارس الكثير منهم مختلف الموبقات التي كانت الجرائد الصفراء تتفنن في نشرها، بالصور واالسماء، 

انتهجوا    ناإلسرائيلييكما ان  .  وقضاياهمالغربي من العرب    سان  لعلم مميزة وواضحة. ان هذه الممارسات انفرت اإلنلوهي  

ممارسات زرعت في المجتمع األمريكي واالوربي مؤيدين لهم، من خالل دعوة الكثير من الشبان من الجنسين إلى اسرائيل، 

اسرائيل ويخرج سفيرا لنموذج التعايش  المزارع الجماعية، وكان األمريكي يأتي إلى    للمشاركة في العمل في الكيبوتسات، أي

 . في اسرائيل

الذي  بالتبسيط  ليس  بالتأكيد  لهو متشعب، ولكنه  األمريكي،  الرئيس  انتخاب  في  االسرائيلي  اللوبي  أي دور  الموضوع،  ان 

تيجة لعمل جدي،  ، ليس بيد رئيس الجمهورية، بقدر ما هو نإلسرائيلان يمرره لنا. كما ان تأييد أميركا    اإلعالم العربييحاول  

 .بقدر ما هو عمل منظم واالستغالل محسوب لميزات معينة، وهذا ليس مؤامرة
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 العرب ظاهرة صوتية 

 

متعددة، فإلى جانب    في بداية السبعينيات من القرن الماضي، كان العراقيون يتمتعون بنوع من الحرية، سمحت بوجود أحزاب

الذي كان   األشوريهنالك الحزب الشيوعي والحزب الديمقراطي الكردستاني والحزب الوطني  حزب البعث المقبور. كان  

أشوريا. في مثل هذا الجو كان هناك نشاط ثقافي دائم، اال ان ما كان يزعجني، ان   يعمل بسرية وان كان أعضاءه نشطون  

اد على ارواح شهداء تشيلي. لم يكن لي موقف ضد محاضرة أو ندوة كان يطلبون ان نقف دقيقة حد  االخوة الشيوعيين، في أي

شهداء تشيلي، وال ضد المرحوم اليندي. بل موقفي كان ضد ان نصب جل اهتمامنا على الخارج. فكان لزأما ان نتضامن مع 

كان أكثر ومن ناحية أخرى  .  نغ، وغيرهمي، مع اثيوبيا بعد االنقالب، مع الرفيق كيم ايل سنلسطينييالفجنوب افريقيا، مع  

  األخرى، وخصوصا البعيدة. كان يجب ان تكون أما مع أو في أوضاع الدول   النقاشات السياسية تنقل بسرعة إلى أبداء الرأي

واغلب اعضائها يعملون بمثل هذه   كان ممكننا ان تكون محايدا، واال وصفت بالجبن. بالطبع كانت اغلب األحزاب  ضد، ما

 . العقليات

العميلة. كانت األحزاب  صاخبان كل االنواع، عاليا  كان صوت الحزبيين م تجر    منددا باإلمبريالية والصهيونية والرجعية 

خرطوم الثالثة. وكانت جبهات تقام    تألالجماهير خلفها في حروب وهمية. كتل من الجماهير تصرخ وتهدد وتتوعد، رافعة  

وجبهات تتهدم، وحدات تبنى وأخرى تزال، الذي كان يستمع إلى الخطب النارية، كان يظن ان ربيبة االستعمار واإلمبريالية  

  الدويلة الصهيونية ستزال وتمحا في ليلة واحدة. وبعد ذلك سيتفرغ القادة االشاوس لتحرير االسكندرونة واالهواز والصومال 

لفتح خزائن اسلحته، عندما يرى بريق دوالرات  العزيز برجنيف مستعد  الكيني واالثيوبي. حروب تجر حروب، والرفيق 

 .النفط

سقت كل هذا الطرح استفسار. ما سبب كل هذا العمل الصوتي الخطابي والذي ال عالقة بينه وبين الواقع والقدرات؟ وما هو 

الثورية ذات االنظمة   دخلت مع دخول األحزاب  االهتمام بكل بعيد؟ أهذه العادات أصيلة، أم إنها ترى السبب الرئيسي لهذا    يا

التقدم تراها تعمل بصمت، وبال   لها حظ من  التي  الشعوب  للدراسة وااليضاح، فاغلب  المسالة بحاجة  الحديدية؟ حقيقة ان 

، المؤسف حقا، ان العرب يخدعون أنفسهم، انهم خريناالى هذه الشعوب ال ترمي مشاكلها عل أي صراخ وتهديدات، كما إنها

 . يخدعون النفس، ليس مرة واحدة، بل مثنى وثالث ورباع 

األخر كان اقل طموحا  ان بعض القادة العرب عندما لم يجد شرعية لحكمه، خلق شرعيته، بدعوة محاربة االستعمار العالمي، و

حق بهذين المثالين، فانه كان حامي الدين، من الكفرة ومستهدفيه، وهذا كله في ظل  فقال انه يحارب الصهيونية، وممن لم يلت

صراخ مالء الدنيا ضجيجا، واقصد دنيانا نحن مواطني هذه المنطقة. أما العالم المتمدن، فانه شمر ساعديه للعمل، ففي الوقت 

رد في الدول  ألفينيات من القرن الماضي. نجد دخل  رد في منطقتنا إلى حوالي نصف ما كان عليه في السبعألفالذي تراجع دخل  

المنطقة في االنتاج   اللقيطة يتضاعف مرة أو أكثر، وفي الوقت الذي تراجعت مشاركة  الدويلة  الكافرة والمنحلة وحتى في 

قطار العائد إلى ما قبل أربعة عشر قرنا ان    ركابنستثني فلتة نجيب محفوظ، والذي حاول  )الصناعي والزراعي والثقافي  

فأن دول ال تتمتع بعمق حضاري، وال كانت في مقدم نشرات االخبار العالمية، تتقدم لتحتل مواقع متقدمة في االقتصاد  (.  يغتالوه 

ها في رفد الثقافة  ة وحتى في مشاركت الفرديتتقدم في مجال تحقيق النظم الديمقراطية والحريات    بل إنها  ،هذاالعالمي، ليس  

 .العالمية بكل أبداع جديد

هذه    إنساننا عقله اصغر من عقول أبناء  د أولية مثل دول منطقتنا المنكوبة، ونحن ال؟ هل ان  ر، تتقدم دول ال تمتلك مواالماذ

ان تكون العلة في مكان  الدول؟ اعتقد ان العلم اثبت فشل وبطالن مثل هذه النظريات العنصرية. إذا ال بد ان يكون السبب أو  

 !أخر

ما يمتلكون، اال   بأغلىمهددون، مهددون    بأنهموهذا المكان هو خوف الحكام، والخوف الذي نقله هؤالء الحكام للمحكومين.  

قد    .أو طرح سياسي  ةأو فكر  ختراعاتطور، والشك الكبير في كل    وهو دينهم، لذا نرى هذه الممانعة العظيمة، والجبارة الي

معينة، ولكن عندما يتحول إلى شك دائم في كل أمر وكل شيء، فهو حالة مرضية ليس اال،   شك ضروريا في حاالتيكون ال

وليس صحيحا ان هذه الحالة تطال الطبقة المستفيدة من حالة الجهل المستشري، بل ان حالة ممانعة كل جديد، وخصوصا في  

المستفيدة اقتصاديا واجتماعيا من كل تطور في مجال    الفئة االغلبية منه، أي ة، تشمل افراد الشعب، أو  الفرديمجال الحريات  

 .الحريات
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ان العالم المتقدم، يسير بنهج المصالح، أما عالمنا فأن ما يسيره هو االيدولوجية. أو هذا ما يقال لعامة الناس، أو يتم خداعهم  

فكلنا نسير بهدى   المقدس  المبادئبه،  إلى    تبدأات، ومقدساتنا كثيرة،  المقدسة، وال تنازل عن  الدين واألرض والعرض  من 

 . تكفيه االشارة اهموألفالشوارب وما تحت الشوارب، 

رد عن الدين الذي يعتنقه. ما لم ألفنجد في الدول الغربية واالسيوية النشاط الديني مسالة فردية، وليس الحد الحق في مسالة  

وال   تبداة بالمقدسات التي ييؤد إلى اقتراف الجرائم، مثل بعض الحركات التي تقدم المنتمين اليها كقرابين. أما في بلداننا المبتل

تنتهي، فالدين هو األساس، وكل السواعد والقدرات للدفاع عن المقدسات، وهذا كله بصراخ ليس مثيله صراخ، أما في الواقع  

النكسة، وما لم نقبله في قرار  فالتراجعات تجر   النكبة خسرناه في عام  ، نخسره حاليا، في 242األخرى، فما لم نقبله عام 

 .رعية فحدث وال حرجألفضايا القضية المركزية، أما في الق

وحتى الدين الذي صار الشماعة التي تعلق عليها، كل المعيقات التي تضع في طريق التقدم، ليس مهددا من أحد، وان كان  

ه الذين ال يعملون بسنن الحياة، القائلة بالتطور والتقدم، واختالف المفاهيم حسب الزمان والمكان. ان  مهددا حقا، فهو من أبناء

من يهدد الدين هم المعارضون لكل اجتهاد يحاول ان يوفق الدين مع العصر. أو ان يعطي للدين المساحة التي له، أي ان ال  

تجاوز الدين ويحتل مجمل مساحة حياتنا بكل تنوعاتها، أما التهديدات الخارجية، فال تعمل شيئا، الم يقل هللا انه الحافظ لدينه، ي

 (.انا له لحافظوناليوم اكملت لكم دينكم و)
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 ويحدثوك عن المقاومة

 

وكأن كلمة المقاومة كلمة مقدسة ال يمكن الحد النطق بها اال بعد أداء آيات الخشوع والقيام بالوضوء لكيال تتنجس هذه الكلمة 

ذنب لهم اال تواجدهم في الزمن  المضللة والتي يتم باسمها اقتراف مئات الجرائم يوميا يذهب ضحيتها عراقيون أبرياء ال  

 . الخطاء وفي المكان الخطاء

ليس فقط حقه في قول ما و  ،اإلنسانية  نإنسا  واستالب    ةالمقابر الجماعيفي الزمن االغبر زمن الموت سكوتا ورعبا، زمن  

 المقاومة حقا ألنه لم يتم منحها أيمن عائلة الحاكم، كانت    يريده، زمن كان الشعب يعامل كعبيد لبعض االفراد كل ميزتها إنها

خراجهم ألنهم إكان أما السكوت أو القبر، فخرج العراقيون بمئات االالف، ناهيك الذين تم    .فرصة للتعبير عن نفسها بالكلمة

ها ال  اعتبروا اجانب، وأجداد أجدادهم كانوا من مواليد العرق، خرجوا في رحلة البحث عن الذات، التي حاول الحاكم التحكم ب

 . منها، لم يكن أمامهم اال درب واحد ليسلكوه، وهو درب المقاومة ليعودوا ويعيشوا في كنف وطنهم الناس بل تجريد

طلبوا العون من االشقاء واالصدقاء، بعد ان فاقت جرائم الحاكم كل وصف، فلم يأتهم اال االتهام بالعمالة لهذه الجهة أو تلك،  

فدنيا العرب ال تعرف للحاكم معارضة، وبرغم وضوح كل الجرائم فقد حظي الحاكم بكل الدعم من ضحاياه قبل أصدقاءه،  

واستقبل بالقبالت ولم يكن ينقصه اال الهلهولة   باألحضانبية، عندم احتضن ممثل النظام  وكلنا نتذكر مؤتمر بيروت للقمة العر

 .المصرية الشهيرة

النظام، اال االتكال على مساعدة القوى الدولية، التي التقت مصالحها مع مصالح غالبية التيارات    معارضوأمام كل ذلك لم يجد  

العراقية، في عملية جراحية الزمة التي تكللت   الستئصال  ،السياسية  العراق  النظام وكانت عملية تحرير  يمثله هذا  كل ما 

المبارك، فهرب طغاة العراق   التاسع من نيسان  لتنفيذ شعارهم يقاوموافي جحورهم ولم    واختفوابالنجاح يوم  ، بل خططوا 

ل مكان، لقد بدأوا الخراب عندما المعلن من انهم سيتركون العراق خرابا، وها هم اليوم يزرعون هذا الخراب والدمار في ك

أمروا كل المؤسسات باالنحالل وبتدمير كل السجالت وبسرقة كل الممتلكات، بدوا عندما استسلمت المناطق التي كان يتكل 

 .مقاومة، لكي يحفظوا امكانيتهم لمعاقبة الشعب العراقي على عدم الدفاع عنهم عليها النظام بدون أي

يعتقد  الجيش واألمن والشرطة انحلت من تلقاء نفسها، تركت مقراتها وواجباتها، الن اغلب هذه االجهزة لم يخاف المحتل كما  

بل خاف غضبة الشعب، واستمد فعلته من األوامر المسبقة للنظام بتفكيك كل مفاصل الدولة، لكيال تقوم لها قائمة بعد،    البعض،

 .م النظام، على االقل ألنه موفر لهم األمانولكي يترحم العراقيون على ايا

لقتل    اتأييدهوتنطلي اللعبة حتى على اغلب التنظيمات السياسية العراقية، عندما تقول مقاومة شريفة، عندما تعلن في العلن  

األمريكان ألنهم محتلون، وهكذا يتشاركون مع الحاقدين ومن فقدوا سلطاتهم ومن يريد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، في  

أسلحة انصار    مخابئعلى االقل لحين كشف كل    تأييد مقتل من سفك دمه ألجل تحريرنا، والكل يدرك كم نحن بحاجة لهم

استكمال إعادة تأسيس جيشنا وقوانا األمنية الملتزمة بالقانون فقط، ان كل من يؤيد ما يسمى بالمقاومة  ، على االقل لحين  النظام

، الدعوة لعض اليد التي مدت لنا ساعة كنا على وشك الغرق، انه نكران  تحالفولو لفظا يشارك في جريمة الدعوة لقتل جنود ال

 .جحود جميل انه جحود وأي

ين وان الفاشيالسلطة ولكن ان تعملوا ما نريده نحن، أي ان يتم إعادة كل عتاة المجرمين والبعثيين  علنا يقولون شاركونا في  

وأخطاء وخطايا، ولكنه ممكن    مساوئيترك لهم الحبل على الغارب لكي يعبثوا في الوطن فسادا ودمارا، الحكم الجديد له  

الحكم  الحريات لمعارضة  افواه من يعارضه وبشدة، من يختلف معه جذريا، ومع كل  لم يكمم االفواه، حتى  المعالجة ألنه 

اإلسالمي،   العروبي  والدعم  االنصار،  لكسب  لفرض   يلجؤونوالمجال  بل  مكاسب سياسية، ال  لتحقيق  والتدمير  القتل  إلى 

كل السبل غير المشروعة والتي تتنافي مع النظام الديمقراطي والياته، هذا النظام الذي ارتضاه العراقيون رؤيتهم واجندتهم ب

 . نظاما لتسيير دفة الحكم بعد مأسي االنظمة الدكتاتورية

ظام  عراقيا مطلوب اليوم ان يتم فحص المصطلحات، فالمقاومة هي التي تقوم ضد نظام غير شرعي مثل النظام المقبور، والن

تركيا، انه نظام يعبر   ءباستثناالنظم المجاورة    أخطاء، اال انه نظام أكثر شرعية من أي   شابهاالحالي جاء نتيجة النتخابات وان  

عما حملته صناديق االقتراع، وهذا النظام من حقه ان يعقد اتفاقا مع أي جهة دولية لتساعده في حماية الوطن، وهذا االتفاق  

يكون لمصلحة الطرفين، اال ان للسياسة ظروفها، ومن حق من يعارض هكذا اتفاق ان يعبر عن رأيه وهذا متاح وأكثر من 

كانون االول وبعدها بعد كل اربع سنوات، أي ان االفق للتغير موجود    15ق االقتراع تنتظر المتنافسين في  الالزم، وصنادي

كل المعايير    الفتخوحده االعلى اربع سنوات، إذا لماذا اللجوء إلى السالح والقتل والتدمير؟ اليس من أجل فرض أجندة معينة  
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وهو   د احتمال واحالبلد إلى الوضع السابق، واالفق المغلق اال أمام    يصالالديمقراطية؟ اليس من أجل فرض النفس بالقوة وإ

 ان يرضى العراقيون بحكامهم السابقين أبد الدهر؟ 

مشاركة في جريمة تستهدف    األمور، هو في أبسط  تحالفإذا استعمال كلمة المقاومة لهذه العمليات وحتى الستهداف جنود ال

بكل تالوينهم القومية والدينية، ان مساندة قتل العراقيين وتدمير منشأتهم واقتصادهم وسد الباب   والمواطنينمستقبل الوطن  

 صورة أخرى   حتى لو كانت هذه المشاركة بالدعم بالكلمة أو أي ،جريمةأمام أي مجال للتطور هو 
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 جبالنا ال تهزها الزالزل 

 

البعث   بانه زلزال اص  الفاشيوصف إسقاط نظام  العراق  تأثير هذا االسقاط سيعم  افي  الشرق االوسط كلها وان  ب منطقة 

، اال ان المتتبع لألمور يجد ان مدى الزلزال أو قوته بمقياس رختر لم تكن قوية بما وإصالحاالمنطقة بكاملها، تغييرا وتبديال  

فيه الكفاية لكي تهز ولو انملة شعرة من أصنامنا في االنظمة العربية. فهذه االنظمة التي لم تخجل من مد يد االنقاذ للنظام  

إلى الحروب الخارجية    ةالمقابر الجماعي عراقي، من  في مؤتمر بيروت، برغم كل ما اقترفه ضد الشعب ال  المهترئالعراقي  

دوليا والداخلية المتتالية. هذه االنظمة التي اعتقدت انه ال بد للمتطلبات المطلوب منها اضفاءها على نفسها لكي تكون مقبول  

يات زمن الحرب ان يأخذ مدا زمنيا قد يكون بعشرات السنين، الن المنطقة بحسب حسابات االنظمة المعتمدة على ال  يجب

 .تغييرات سريعة ومتتالية تهضمالباردة، ال يمكنها ان 

والمبادئ   العربي  والحق  الوطنية  السيادة  عبارات  من  المكونة  السقيمة  لغتها  نفس  باستعمال  االنظمة  هذه  اكتفت  فقد  ولذا 

يعيرها   يعد أحد  لم  التي  اهتماوالثوابت،  أثارة غرائز كره  مأي  اعتمدت على  دولية ، كما  بمؤامرات  لخداع شعوبها  األخر 

 . تستهدف الثوابت والقيم

كل المؤشرات دلت على وجوب التغيير الشامل فشعوب المنطقة لم تعد تنطلي عليها االكاذيب والخدع والشعارات الجامدة.  

ريتها المسلوبة بحجج لم تعد  فهذه الشعوب باتت تواقة لالختالط مع العالم والمشاركة معه في كل تطلعاته. وباتت تواقة إلى ح

الجائع والعريان والمتطلع إلى عدالة تنصفه من غول االجهزة األمنية المتعددة والتي هي وال الرئيس واقربائه   تنفع اإلنسان 

بسيط وقد يكون هذا الحق االستيالء على نصيب طالب   حق مواطنفوق القانون، أو ممن يستقوى بهذه االجهزة لكي يهضموا  

 . نتماء إلى كلية يستحقهافي اال

ان نظمنا السياسية هي من الثوابت الرواسخ والتي ال يهزها الزلزال وزوالها قد يكون من عالمات الساعة. ولذا فان الشعوب 

 .اسدةألفال ترغب في حلول الساعة وعليه تراها ملتزمة انظمتها  الذي ال غبار عليه، فإنها أيمانهاورغم 

يشخص تقرير السيد قاضي التحقيق االلماني ديتليف ميليس حول جريمة اغتيال رفيق الحريري، الحالة التي كان الوضع فيها 

لبنان، عند اقتراف جريمة قتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، ويلخص كيف ان االشقاء الذين ادعوا مساعدة  

كا الداخلية  وتخليصه من حروبه  أساسالبنان  هم  االجهزة    من  نوا  ان مسؤولي  يدرك  والمطلع  النواحي.  البلد من كل  يدير 

والضباط كانوا على اتم استعداد للبقاء دهراً أخر في لبنان لتعظيم مكاسبهم ومدخراتهم. فالبلد لم يكن يحكمه قانون بل أوامر 

و من من هو اعلى منه رتبة ومرتبة، أما الجنود االستخبارات السورية في لبنان أ  غزالة رئيسعليا تأتي من اللواء رستم  

السوريين الذين جلبوا إلى لبنان بحجة إنقاذ عروبته وتخليصه من براثن الصهيونية ولحماية خاصرة سوريا الغربية، يدركون  

وألنهم كذلك فقد    اءفاألشق . لصوصية ولكن هذه المرة لصوصية شقيقة  كلها اكاذيب لتغليف ممارسات اقل ما يقال فيها إنها  إنها

 .أخذوا راحتهم في بيت شقيقهم طوال وعرضا

المرحوم   وها اغتيال  عملية  في  يدا  لها  بان  وأشخاص سوريين  أجهزة سورية  متهما  ميليس،  السيد  يعلنه  أخر  زلزال  هو 

وحتى المعارض لسوريا يقول ان سوريا متهمة. والحقيقة ليست كذلك فالمتهم النظام وبعض    اإلعالم عندناالحريري. ولكن  

السوري يستمرئ   النظام  ذلك لكي يقول ان سوريا    ، سورياعملية تماهيه مع  االجهزة وبعض االشخاص. ولكن  بل يشجع 

متهمة، ولكي يحتمي بالشعب والوطن السوري كما فعل صنوه النظام العراقي. انهم يجعلون شعوبهم وبلدانهم رهائن، لكي  

قيمته، باعتبار ان يحتموا بها من غضب المجتمع الدولي، هذا المجتمع الذي يحاول ممثل سوريا في األمم المتحدة التقليل من 

اشل الذي اتبعه النظام  ألفنفس النغمة ونفس السيناريو   األخرى إلى جانب سوريا كما يدعي. إنهاالصين والهند وبعض البلدان  

العراقي البائد، انهم ال يريدون ان يدركوا ان المجتمع الدولي اليوم يعني مجلس األمن وقرارته، وحين تحين اللحظة المناسبة 

 . المجتمع الدولي يصطف متوحداً بعد ان يأخذ الكل حصتهنرى 
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 تجاوزنا حاجز الخوف؟هل 

 

والمجتمع، هي في حالة تراجع،   األفكارالمتابع للتاريخ في منطقتنا، منطقة الشرق االوسط. يالحظ بوضوح ان المنطقة، و

. نرى تهداواعاصير ال    زوابع، وتنطلق االسئلة مثيرة  توكسر المحرمافبعكس العالم، حيث يتم رويدا رويدا، تحطيم القيود  

ثالثينيات من القرن المنصرم تبشر بالخير، جراء انتشار أفكار التنوير فيها تتراجع، الن  ان هذه المنطقة والتي كانت في ال

الشوفينية والعنصرية والثورية التي    األفكارالتنويرية، رافقه أيضا انفتاح لنشر الكثير من    األفكارالذي رافق انتشار    فتاح ناال

 . كانت ترغب في تغيير العالم بين ليلة وضحاها

ة، واستندت إلى العنصر وتمجيده  الفاشيالنازية و  األفكار، كانت  الفترةالعنصرية التي شاعت في أوربا في تلك    األفكاران  

كانت مؤامرة، بل هو التأثير المتبادل الذي   أعني بالنقل إنها  والوكذلك تمجيد التاريخ القومي، وتم نقل كل ذلك إلى المنطقة.  

األخر هو ان المنطقة، التي  يمثل جزء من الحقيقة، والجزء    األفكاربالدول المتقدمة. ان القول بانه تم نقل هذه  أحدثه، االحتكاك  

ان يشفى  من هذه االفة الخطرة.    يتمكن منعاشت لقرون في ظل نظام تسلطي يفرق بين مواطنيه على أساس الدين، والذي لم  

 . عودة إلى الماضي، ولكن بأدوات جديدة، ال بل بخطاب جديد أكثر تقبال وجاذبيةإذا المجتمع كانت فيه بذور لمن يريد ال

وكان الخطاب الشوفيني العروبي المغلف بجرعة فائقة من التدين. وهذا الخطاب تحول تدريجيا إلى التدين الخالص، وباألخص 

نشر والتكرار، صار للخطاب موضع قدم  الموجه للجماهير المغلوبة على أمرها. ومع استعمال الوسائل العصرية في شحذ و

التي من أجلها يجب التضحية بالغالي والرخيص،   التي تفسر كل شيء، وحماية اإلسالم  قوية وراسخة. وبوجود نظرية المؤامرة

ألجل  تم تكبيل المجتمع وافراده في قبو مظلم ال يسمع اال صدى صوته، أو صوت الخوف والهواجس الليلية والحروب القادمة  

 .محو وجوده كيانا وثقافة

االوربي، اال انه تم هزيمتها، وكانت الهزيمة تامة ماحقة، وحتى من يفكر    الترابلقد تمكنت هذ الثقافة من وضع قدمها على  

  األفكار ه  ة، تالحظ انهم ينكرون الكثير من أفكارها وممارساتها، ويتم تغليف هذالفاشيالنازية و  ة عتاالتي بشر بها    األفكاربمثل  

 .وغيرها من األسباب التي قد تقنع البعض  حاليا بالمخاوف من تغييرات سلبية في المجتمع، مثل السلوك أو الرفاهية أو العلمانية

، التي الحقت العار باإلنسانية، لم يتم بصراع فردي، مارسه  اآلفاتان قدرة المجتمع االوربي لدحر هذه االفة وغيرها من  

. فبعد االنتصار العظيم، والذي تم بمساعدة أمريكية بحتة،  األفكارالبعض، بل بدخول المجتمع كله، في جبهة موحدة ضد هذه  

ب، وتم أخذ هذه الشعوب كحالة مرة في تاريخ الدول الغاء مفهوم معاقبة الشعو  ألولتم ترسيخ مفاهيم جديدة في أوربا، فتم  

التي أرادت االنتقام من المانيا فعرضت أوربا لموجة حرب    1919  مفرساي لعاتحتاج إلى رعاية، بعكس ما مارسته معاهدة  

و النازية  على  للقضاء  الحرب  هذه  دخل  ان من  سابقتها،  األحزاب  الفاشياعتى من  فشاركت  بالعار،  احس  كان مجتمعا  ة، 

والكنائس وكل منظمات المجتمع المدني وكل المثقفين ، بعمل من أجل إزالة العار الذي لحق بشعوبها، وكان أولى السياسية   

 . الصحيح والتام التام بما جرى، دون تبريرات منمقة، يراد منها االلتفاف عن االعتراف بالعار االعتراف مراحله االعتراف 

هي قوانين دولها    ي واالقتصادي واالجتماعي، هاالفكرلة مزرية، من التخلف  هي شعوب الشرق االوسط، تعيش في حا  ها

تزداد تسلطا ووحشية، وحكامها يزدادون قوة على شعوبهم، وحكرا للسلطة، وحجزا للحريات، ها هي شعوبنا يكاد ان يكون  

فلكية،    بأرقامالتي تكبل نموها تقدر    رد فيها اقل مما كان قبل ثالثين عاماً بالضعف، والدخل القومي اسواء، والديونألفدخل  

تمنح   ةأيديولوجيمظلمة، أيديولوجية ترى نفسها في حرب دائمة مع العالم، ألنه مغاير لها،    ةأيديولوجي  كل هذه جراء إستحكام

الحكام حصانة أبدية ما دأموا يقولون بأنهم مدافعين عن حياض الوطن والدين، الم يفتوا بعدم جواز الخروج عن طاعة الحكام  

وان جاروا، فهذا هو الشائع وبهذه التربية تم تعليم أجيال وأجيال، بتربية ان كل شيء يهون من أجل الدين والوطن، وكان 

 .انت تطحن، بحجة الدفاع عما سمى بالوطن، عن السجن الكبيرالبشر مادة للطاحونة التي ك

الصحوة الكبرى في الشرق، وبمساعدة األمريكي ما نشاهده على شاشات التلفاز، هل يمكننا ان ننمي    هل يمكننا القول إنها

لهم كرأمتهم وحقوقهم، قبل ان تسال عن الواجبات، هل يمكن ان   كمواطنينالنفس بأننا أخيرا سنعيش في دول تحترم افرادها،  

نقول ان الصفعة التي وجهها الشعب العراقي، إلى االرهاب واالرهابيين، إلى كل من ظل يحاول بكل السبل جر شعبنا للخلف، 

راقي لحاجز الخوف، قد انتقل  تجاوز الشعب العبنفس الحجج الواهية السابقة، وبنفس النغمات النشاز، هل يمكننا ان نقول ان 

إلى الشعب اللبناني والمصري، والحبل على الجرار، أميل إلى القول، كما شاهدنا زوال االتحاد السوفياتي، وكنا قد شاهدنا  

انتصار أوربا الشرقية، وتحرير الكويت وسقوط الطاغية صدام، سنكون شهودا، لخلق شرق أوسط جديد، يفكر بالمصالح  

 2005شباط  22.فايال       قولوا أمين. السالم هو طريق الرخاءوبالحوار وان 
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 الغضب الساطع آت

 

إنسانيا وعمرانيا،    قامت قوات االحتالل االسرائيلي، باجتياح مناطق الحكم الذاتي، في الضفة الغربية، وكانت نتائج هذه العملية  

فقد قتل  وخيمة.  الدولية،    تم  بالمساعدات  بنيت  التي  التحتية،  البنية  تدمير  تم  القتلى، كما  االن من  لحد   وتمعدد غير محدد 

هذا االجتياح اال ان   لسطينيونالف  قاوملسطيني، ياسر عرفات بين أربعة جدران ولمدة شهر كامل، ولقد  ألفمحاصرة الزعيم  

  أثلج كثيرا، فقد    لسطينيونالفما على الطرف العربي، الذي عول عليه  موازين القوى، كانت بوضوح إلى الجانب االسرائيلي، أ

فقد خرجت الجماهير الغاضبة من بغداد إلى تطوان، عن بكرة أبيها منددة ومستنكرة وبشدة هذا العمل .  الصدر والحق يقال

ئم ضد رئيس وزراء االسرائيلي استعملت أبشع الصفات والشتا  وكانت الجماهير من الشجاعة والبسالة، إنها   والجبان،البشع  

مثل العربة بعد    فأصبح شاط غضبا من ذلك، وفقد أكثر من نصف وزنه  ستاريئيل شارون. وتفيد تقارير االخبار ان شارون ا

بلين   لموقف  نتيجة  معدته،  في  بقرحة  اصيب  شارون  ان  مأذونة،  من مصادر  علمنا  كما  تراكتورا.  بحق  كان   وسأريدان 

لسطيني من االوربيين. والتي تقام أمام  ألفومساندي الشعب    ناإلسرائيلييوالمظاهرات اليومية التي يقودها أنصار السالم من  

مقر رئاسة الوزراء. وعلى مستوى القيادات العربية، فأن المواقف البطولية ازالت النوم من عيون شارون وموفاز وبنيامين 

يورو    ألفمليون يورو من أموال ال يملكها وتبرع بخمسة وعشرون    ألفكان قد تبرع ب  لعازر، فقائد عربي صنديد(  فؤاد)

في جنين، على ان ال تكون    ناإلسرائيليي  البرابرةدوالر لكل منزل هدمه    ألفلكل عائلة من عوائل االنتحاريين، وعشرون  

اال بعد (  التخريب)اعتكف في قريته، مقسما انه لن يعود إلى البناء    هماممن أموال النفط المباع في السوق السوداء، وقائد  

من    النشامىأخوته القادة وخطورة االوضاع، عاد ليتحمل مسؤولياته، وليستفيد أخوته    التحرير، ولكنه أمام الحاح وإصرار 

يجد مجال للبطوالت غير من خبرته في الحرب االهلية، وطالب بفتح الحدود والكف عن لطم الخدود، قائد همشري أخر لم  

منع عرفات من مخاطبة قمة العرب تلفزيونيا لكيال يحول اهتمام القادة إلى قضية كان قد اكد ان التحرير يجب ان يكون من 

البحر إلى النهر، كما ان أبا عمار غير ملم بجدول االجتماع، فهو سجين االعداء، ورمز عروبي ملهم الوحدات من المغرب 

لسطينية ألفى أمة العرب وافريقيا، قاد التظاهرات في بلده ضد األمريكان، وكان في الماضي القريب طرد العمالة  والتشاد، إل

روسيا    ألقناع من بلده، الن أبا عمار وقع على اتفاق أوسلو، كل هذه التحركات جعلت اسرائيل ترتعد خوفا، وتعمل ليل نهار، 

 . ينوالصين من أجل وقف اطالق النار، ولو إلى ح

هذه المنطقة التي تعيش نرجسية ال    ، بل لكل أبناءنللفلسطينييهذه مقدمة كاريكاتيرية لوضع مأساوي حقا، انه ليس مأساويا  

التخلف. منطقة يعيش أبناؤها تحت إرهاب   من كل جديد، ومن كل قول حر. منطقة   ورهابفكاك منها، برغم كل مظاهر 

الذين   المواطنين،  افواه  يربط  والخيال، ال يمتلكون عقال نقديا وال عقال  اإلرادة  مشلولي    أصبحواعملت حكوماتها على كم 

ان المظاهرات العارمة التي اجتاحت المدن .  النتائج باألسباب، غير الخوف من ترك ميراث االجداد والرجوع عن المقدس

لم تخرج عفوية، وال تعبر عن مشاعر ورأي مجتمع    واسرائيل، يعرف القاصي والداني إنها  إعالم أمريكاالعربية، واحراق  

رسالة غبية من السلطات العربية إلى من   تأي المظاهرا، رارات السلطة شيئا، إنهامدني حر، يمكن ان يفرض أو يؤثر في ق

 سيكون هؤالء، أي الذين يحرقون إعالمكم ويسبونكم، إنها  يهمه األمر، مفادها ان لم تتركونا نحكم كما نشاء، فأن، الالتي

العالم ال يدري ما يحدث في دنيا العرب، من تغييب الي إرادة أو    رسالة غبية كما قلنا، وكأن  .  الفمخ  أير  ىرال يحرة 

الحر يرتبطان بقاعدة تحتية أيضا، ال يمكن ان تتواجد دون ان تكون هذه القاعدة متوفرة، من دولة القانون   فالحرية والرأي

ليس التي تتبع الحزب القائد، وقائد    عالة، أي ألفإلى وجود طبقة وسطى واسعة القاعدة، إلى تواجد مؤسسات المجتمع المدني  

 . الضرورة

عيد عن هذه الرسالة، مع اعطاء مجال للتنفيس عن المشاعر المكبوتة، بقدر أكبر، فال  ضائيات العربية، ليس بب ألفوما نجده في  

 . بأس بنقد الحكومات العربية لعجزها، ولكن بالعموم وبال تحديد

يعن الخاصة والمعلنةي ومن  اجندتهم  لديهم  األمر،  النفط، واستيراد منت  إنها  .هم  لتصدير  ليس  الحدود،  الجافتح  بل  ةديدجت   ،

الحضاري وتبادل   اإلنسان  األفكارللتواصل  االجندة  قد تؤجل  .وحماية كرامة  في هذه  دانت روسيا ومشت  ان  بعد  ، ولكن 

أت الصين والهند في فتح خطوط رنسية ضد العولمة، وبدألفالمسيرة فرنسا التي كانت تتناطح من أجل الحفاظ على الثقافة  

ية، بعد ان الفكر، وارتضت المحافظة على الملكية  األفكاراالتصال مع منظمة التجارة الدولية، وفتح االسواق، أمام السلع و

  كانت اشد معاريضها، فإلى متى الصدود عن تطبيق العهود الموقعة، فإذا كنتم تعتقدون ان العالم قد يتناسى فانه يمهل وال 

ليست كذلك، عندما تقول منظمة هيومان رايت ووتش،  أإنسانية،    مأساة    يهمل، ولن يفيد دعم االرهاب بحجة حماية الهوية، إنها
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في   الدول اإلسالمية هو  في  ديمقراطي  أفضل سجل  البلد  (  مالي)ان  اليسير من  الصحراويهذا  النذر  اال  يمتلك  الذي ال   ،

 .المساعدات الدولية في تمشية أمورهالموارد، والذي يعتمد على 

العرب وعدم محاولت  إنها أكثر من نصف قرن، نتيجة تعنت  الدولي على    هممأساة ان تستمر قضية فلسطين  الوضع  قراءة 

بحجة التفرغ للمعركة، وال صوت يعلى   ،اإلنسانتقدم في مجال حقوق    حقيقته، انه نصف قرن من ضياع البناء، وضياع أي

تجاوزه، أي انهم جاؤوا معركة، انه نصف قرن من عدم القبول بأي حل، وكل حل قبله العرب كان الزمن قد  على صوت ال

،  1965، مبادرة جونسون    1955،  1948متأخرين دوما، بعد ان فرضت حقائق جديدة نفسها على الواقع، فهذا ما حدث عام  

 . وهلم جر 1967عام 242مبادرة بورقيبة، قرار مجلس األمن 

ان سبب كل هذه المأسي هو فقدان هذه االنظمة الي شرعية شعبية، فتعلقت بشرعية استمدتها من المخاوف التي بثتها في 

شرعية استمدت مشروعيتها،   كقيمة مهدد، إنها  مهددة، وأخرى الدين مهدد، ولم يذكر مرة ان اإلنسان    شعوبها، فمرة ان األمة

دوما االب، في زمن ال يمكن فعل    ألكسندررنسي  ألفالتي كتب عنها الكاتب    رسانالفأو أخالقية  (  وا معتصماه)من صرخة  

تلقوا؟ المزيد من الضياع والضحايا والتشرد، لكي يبقي  (وا معتصماه)ذلك وعرب فلسطين ينادون   العرب    رؤساء، فماذا 

يتاجرون بالقضية، ويظلون يؤجلون التغييرات الديمقراطية، ويحكمون شعوبهم بالحديد والنار، وال يعرفون شعوبهم اال بعد  

وسوء    ،وثقافته  ،األخراضي، والترهيب من  إلى أثارة احط غرائز االنتقام والتشبث بالم  فيلجؤونان تهتز من تحتهم العروش،  

قاتل   إنكالمالن  مالفبمن يقول له، % 70أما شارون فال يزال يسمع في بلده، وهو يتمتع بنسبة تأييد تقارب  .ومؤامراته ،نيته

انهم يصنعون  البطش والسجن أو حتى تهديد،  القائل  شرير، ال تملك برنامج سياسي، تريد تدمير اسرائيل، دون ان يطال 

لها لجان مختصة بكل قضية، وعبر حوار طويل ودائم، وحكامنا يصنعونها في الشوارع،   ، وأحزابالجامعاتالسياسة في  

منون ان العصا لمن عصى، وليتني اعرف ما يدور في غرف اللقاءات بين زعمائنا  وهذا عندما نحتاجها، وهو النادر، ألنهم يؤ

 . وزعماء العالم، وكل انتفاضة وشعب فلسطين بخير

 2004ايار  11
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 عرفات محير العالم

 

التحرير  ألفال يزال السيد عرفات، برغم مرضه يتربع على كل العروش   لسطينية إلى رئاسة  ألفلسطينية، من فتح ومنظمة 

الضائعة، شخص لم يفكر في مصلحة    الفرصالسلطة، الكثيرين يقولون فيه شاغل العالم، أما انا فأقول محير العالم، شخص  

لسطينيين بقدر تفكيره، بتنفيس أحقاده، على من كرههم. السيد عرفات المتربي في احضان االخوان المسلمين، والذي حاول  ألف

لسطينية بعد أبعاد الشقيري، وكانت فاتحة لبروزه معركة  ألفاري والقومي العروبي، ترأس منظمة التحرير  ان يساير المد اليس

الكرامة التي طبل وزمر لها اإلعالم  العروبي، حيث تم نفخ السيد عرفات إلى درجة انه صار يقيس نفسه على وزن الملوك 

األخرى وبدفع من القوميين اليساريين  حاول مع بعض المنظمات  ، وبدال من استغالل ذلك لخدمة قضيته الوطنية،  والروشاء

لسطينيين، ولكنه لم يدر انه يناطح صخرة ألف  الالجئينلسطينية وحامي أكثرية  ألفالطفوليين، إسقاط الملك حسين حاضن القضية  

ملك واحد وحكومة   لألردنلعرفات ورجاله، ان    الصبيانيةشماء، يصبر ولكنه عندما يقول يفعل، فقال كلمته، ال للممارسات  

لسطينية على اللبنانيين، ألفواحدة، وأخرج عرفات إلى حضن االخ االضعف عروبيا، إلى لبنان، لقد تم رمي حمل القضية  

لتجربة وبدال من ان يتعلم عرفات من ا   .وصياح االذاعات العروبية ة  عأكثر البلدان العربية دفاعا عن القضية، ولكن بدون جعج

االردنية، استغل ضعف السلطة اللبنانية، وحاول إعادة فرض نفوذه على الشارع اللبناني، مستغال انقسام اللبنانيين إلى طوائف 

حاولت وعندما  وبكل  متعددة،  المساندة  وجد  حده،  عند  وقفه  اليسار   الدولة  من  الحرب   اسف  وكانت  المسلمة،  والطوائف 

لسطينيين ودمرت لبنان، كان عرفات يقول ان تحرير القدس يمر بجونية، فخسر جونية ولم يربح  ألف  أفادتاللبنانية، التي ما  

 .القدس

، ففي كل حروبهم واإلسالميينولشعبه، من العروبيين    وألنصارهعرفات العروبي اإلسالمي، أتته اغلب الضربات واقواها له  

وتبدالتها،  اللبنانية بقتالهم مع االخوة االعداء، من االردن مروا بالحرب لسطينيين قتلى بقدر ما فقدوه، ألفمع اسرائيل، لم يفقد 

 .الجيفة ألكللسطينيين ألفوحصار المخيمات من قبل أمل الشيعية التي اضطرت  طرابلسوحرب المخيمات وحرب 

السيد عرفات الذي حاول بعد يأس من الكفاح المسلح، ان يضمن لنفسه موقعا في التاريخ، من خالل اتفاقية أوسلو. اال ان  

الطبع تغلب فيه على التطبع، فحاول ان يلعب الدورين، دور المفاوض، ودور المقاتل، ان يقاتل اسرائيل من خالل منظمات  

لسطيني، فالتمثيل ال يكون في القتال  ألفم منظمة، تعتبر في نظر العالم ممثلة للشعب  مثل حماس والجهاد، ناسيا انه يتكلم باس

والكالم، ولكن في ضبط الوضع، وتأكيد سيادة القانون، أي ان تكون هنالك جهة وحيدة لتنفيذ القانون، أي ان ال يعلن انه يريد  

 .مأربهم في زرع القتل في كل مكانالسالم ويترك أنصار الجهاد والحماس يتحركون بحرية تامة، لتنفيذ 

ئيل التي ال تعرف اللعب مع أمنها، فهي أساسا قائمة كمالذ أمن لشعب ذاق القتل والحرق  االسيد عرفات حاول ان يلعب مع اسر

ا  بسبب هويته، ان يلعب مع دولة للقانون فيها كلمته، ان يكون بوجوه متعددة، مع دولة تقول له بكل صراحة وأحيانا وقاحة م

 . تنتظر منه

يقدم الضحايا    2000، ال زال منذ ايلول  واإلسالميينكبطل للعروبيين    اإلعالم،السيد عرفات من أجل ان يكون اسمه مترددا في  

لسطيني، وسيقبل هو ان كتب له النجاة، أو خلفائه بأقل مما عرض  ألفلسطيني لهذه الغاية، ودمر االقتصاد  ألفمن قبل الشعب  

 . طابااللقاء االخير مع السيد كلنتون في  اثناء حينذاك، أوعليه 

السيد عرفات رجل السالم، أم رجل القتال، رجل المفاوضات السلمية أم رجل المؤامرات الخفية، الرجل الذاهب إلى حتفه أم  

 . الرجل المتعافي، انه عرفات المحير للعالم، فال نعرف له كلمة أو موقف أو قرار

 2004تشرين الثاني  08ايالف  

 



195 
 

 إلصالحافوبيا 

 

بالعالم، بكَّته جماهير غفيرة   ة بلدهعندما توفي غير المأسوف علية كيم ايل سينغ، دكتاتور كوريا الشمالية والذي قطع صل

وحريته.  فكيف تستقيم هذه المعادلة،   بحرقة يحسده عليها مارتن لوثر كنغ وغيره من الشخصيات التي عملت من أجل اإلنسان  

من خمسين    ألكثرنغ استمر في الحكم  يان المسالة ببساطة، ان السيد كيم ايل س  ؟نيرونه ودكتاتوره وظالمه  ،ان يبكي شعب

تجاوز الستين، ولذا فاغلب الكوريين الشماليين نعتقد ان معدل عمره  ، وكان شخصا معمرا على حساب الشعب، الذي العاما

لم يتعرفوا على حاكم سواه، وفي ظل ثقافة موجهة واإلعالم  االحادي وقمع بشع، فان الكوريين صدقوا ما كان يقوله لهم هذا  

ذ، فعندما بكوه بكوا االب الذي كان يفكر عنهم والذي ألفهي من هبات القائد  (  رتهابرغم من ند)اإلعالم  من ان كل الخيرات  

كان يطعمهم، ولم يبكوه قائدا، انهم شعروا انهم تيتموا من بعده فقد مات االب، وانهم متجهون إلى المجهول فمن سيطعمهم  

وعمالءهم الكوريين الجنوبيين الشياطين. المهم ان    مبريالي األمريكي الشريراإلويحميهم من عاديات الزمن وخصوصا من  

 .ما خطر في ذهنهم ان عالما تعودوا عليه قد تهدم وزال وانهم مقبلون على المجهول

علة هذه المقدمة هو هذا الخوف والهلع الذي يشيع في منطقة الشرق االوسط من كل جديد، هذا الخوف من التغيير، علما ان 

، معنونيه من سنن الحياة السوية، هذا الخوف الذي يمنح الجرأة للبعض للتصريح بمعارضتهم لإلصالحالتغيير والتطوير هما  

حينما يتم مطالبتهم به، متخندقين بالدفاع عن    بأنفسهم وال يقبلون باإلصالح  األمريكي، فهم ال يرتضون اإلصالح   باإلصالح

المخدوعة من استهداف الدين باإلصالح  يسحبون خلفهم  الدين وتراث االجداد، وبهذا األسلوب ، عاملين من هذه  الجماهير 

 . دليل حكمتهم ودرايتهم بأوضاع وطباع شعوبهم الجماهير ورفضهم لإلصالح

في المنطقة، يتم خداعهم   الديناصورينوتغيير االوضاع وتغيير الحكام    ية من اإلصالحالفعلان الجماهير صاحبة المصلحة  

درا الدول    باألوضاعيتهم  واستغالل عدم  في  المواطنين  يقوم  الدولية وحقوق  بل  الرسمياألخرى، ال  بتشويه هذه   اإلعالم 

أهل  كنوم  االبدي  بنومها  السعيدة  الدول  إلى  االنحالل  هذا  الناس من وصول  وتخويف  خلقي  كانحالل  الحقوق وتصويرها 

 .الكهف

 بالفضح والكشف في الشرق االوسط، ال تقابل  ان ثقافة الجمود والخوف والهلع التي يتم الترويج لها، ألجل محاربة اإلصالح

الميين والكتاب المحسوبين على التيار الليبرالي ، بينما يبقي غالبية الكتاب مؤيدين للتوجه السلطوي في  من قبل بعض اإلعاال  

  كأنه أخطاء وهفوات التي تحدث في الدول الغربية أو بلوي الحقائق وإظهار ما يحدث و  تضخيمب  اماالتعمية على الشعوب،  

 .جميعاللكي يقولوا لشعوبهم ها انكم اسعد حاال من  . الغرب المرتقبةنهاية 

يروجون لبقاء االوضاع على ما هي عليه، ولهم حجج دائمة، والمثال العراقي يتم الترويج له كحقيقة   فالمتطيرون من اإلصالح

، أي ان هنالك دوائر تصنع الخبر وتضخمه وتعيد تسويقه كحقيقة، ان هذه الدوائر برغم  (العمليات االرهابية  )نقصدمطلقة  

تغيير سيزيلها من التأثير على   تدرك ان أي  تبقي عاملة من أجل بقاء االوضاع كما هي، ألنها  من تعدديتها وخالفاتها اال إنها

 .تفقد رؤوسها، بسبب ما اقترفته بحق شعوبها من الجرائم بل ،مصالحهاتفقد    وبالتالي ال األمورمجريات 

تهديد مبطن من أميركا أو غيرها،   المالحظ، ان أيوالتغيير، برغم كل ضجيجهم في هذا المجال، اال ان  ورافضي اإلصالح

تز وان  به،  قاموا  لما  كانوا مخططين  انهم  يروجون  ولكنهم  منهم،  طلب  لما  فيروجون  وديعة،  مطالبة  ايجعلهم حمالن   من 

ة برغم  ة ما هو اال صدفة، فهكذا رأينا في مسالة تصحيح وتعديل المناهج المدرسييالقوى العظمى واجراء الخطوات اإلصالح 

في الحكم، وهذا رأيناه في مسالة   لبقائهان هذا التعديل ليس بالقدر الكافي، وهذا رأيناه في التنازالت التي قدمها النظام العراقي  

تمكنت من خداع   فرحا وشماتة عندما تعتقد إنها  لسانهااالنسحاب السوري من لبنان، وال تزال ديناصورات العروبة تخرج  

ومضمونها    1967جذري، وهنا تحذرني نكتة كنا نسمعها قبل حرب    إصالحالدول الكبرى ولم تحقق كل مطالبها في اجراء  

رض،  ان جندي عربي القي القبض على اسرائيلي وزوجته، فطلب الجندي من االسرائيلي البقاء في دائرة رسمها له على األ

وأخذ الزوجة الجميلة معه، وبعد فترة عاد الجندي وأعاد الزوجة، وعندما ألمت الزوجة زوجها على الموقف المتخاذل رد  

 (. النكتة تنطبق عكسيا)في فترة غيابكم أخرجت قدمي عشرة مرات خارج الدائرة  الزوج قائال، يا غبية إنني 

قدون انهم يثيرون غيض الغرب، ال بل ان بعض الحكام لم يخجل من االعالن  وكأنهم يعت وهكذا حكامنا بعدم اجراء اإلصالح

هو شعوب المنطقة    )والحمارمادام شارون لم ينسحب من الضفة الغربية، وموت يا حمار لما يجيك الربيع    إصالحانه ال  

 (. والربيع اإلصالح
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 خنجر إسرائيل

كرانجيا، واعيد نشره قبل سنوات مرة أخرى. يزعم  .  ك.الكاتب الهندي ر  1957خنجر إسرائيل، عنوان لكتاب اصدره عام  

وشخصيا قرأت في مقابلة مع وزير خارجية النظام البعثي .  مؤلف الكتاب وجود خطة اسرائيلية لتقسيم العراق إلى عدة دول

الكويتية، انه قال مبررا الحرب ضد إيران ان هناك مخطط لتقسيم العراق إلى دولة   اليقظةمع مجلة  حينها السيد طارق عزيز  

وطبعا لو عملنا بحث حول المؤامرات المزعومة أو لنقل الحقيقية لتقسيم العراق  (.  أشورية)شيعية وسنية وكوردية واثورية  

المقاالت أو    ،صهيونيالتي تدعي وجود مخطط بريطاني قديم، أو أمريكي، أو    وسوريا والمنطقة كلها، سنجد االالف من 

وهذه المخططات مكشوفة  .  مشترك، لتحقيق التقسيم، واغلب هذه المخططات يتم تنفيذها لحماية اسرائيل، حسب االدعاء طبعا

 صحفية.  للجميع بدليل ان حولها كتب وأبحاث ومقاالت

امر أخر، بل من باب  أي  عندما تعلن الدولة س أو عدد من الدول معاداتها للدولة ص، فان ص وبغض النظر عن الشرعية أو  

المختلفة. كان تشتري أو تنتج األسلحة الالزمة للتصدي لهذا العداء المعلن. أو  احتياطاتهاالشعور بالمسؤولية والواجب، تتخذ 

اقتصادي سياسي عسكري يحميها من مغبات االعتداء من قبل االعداء المعلنين. أو ان  ان تعمل جاهدة لتكون جزء من حلف  

تعمل من أجل جمع معلومات استخباراتية وسرية حول وضع س أو الدول المعادية، يمكن بواسطتها تغيير المعادلة في هذه  

هذه وغيرها من الخطوات من بديهيات  .  صضد    ءشيالدول، أو العمل من أجل خلخلة الوضع فيها بحيث ال تستطيع القيام بأي  

الجميع يعرفه. ولكن   المسؤول، وباعتقادي ان  السياسي  لعرقلة   عالمالعمل  العربية عن مؤامرات صهيونية  الدول  صراخ 

التنمية والتقدم، وعرقلة الوحدة العربية واإلسالمية، واذ هم يدركون انهم مستهدفون من الدولة الصهيونية بدليل إعالنهم العداء 

 دون القيام بأي عمل يمكن ان يشم منه وقف مؤامرات الصهيونية العالمية.   المطلق لها.

ر الدعايات واالجتهادات التي تقول ان العراق وسورية ومصر والعربية السعودية وليبيا ستنقسم، مرة يعزون األمر  اليوم تنتش

الرئيس األمريكي   إلى جون بايدن نائب  أو  إلى برنارد لويس  أو  المتهمين بهذه    أوباماإلى الصهيونية  وهلم جر من سلسلة 

. تن الطائفية والصراعات القوميةألفنيران    بإشعال((  المخططون))يقومون    اإلجراميةولتحقيق غاياتهم  !!!  الجريمة الكبرى

المحللين   الكثير من  فان  القوميون    نالسياسييومن هنا  المفكرون  أو  المطالبة  واإلسالميونالعرب  الحركات  إلى  ، يشيرون 

التي اللبنانية  وعلى سبيل المثال المقاومة  .  الصهيونيةبالمساواة والعدل واالنصاف بان هذه الحركات تريد تنفيذ المخططات  

 لسطينية والتي قادها حينها حزبا الكتائب واالحرار، نظر اليها على إنهاألفمنظمة التحرير    وتجاوزات اندلعت ضد تصرفات  

  األموروضع    حركات ترمي لفصل لبنان عن جسده العربي والمحيط اإلسالمي. الن من قاد هذه المعارضة كان يرمي إلى

بدليل انه لم ينظر إلى ما قام به الملك حسين في شهر . واالهم انه كان مسيحيااللبنانية إلى قانون الدولة  واالحتكامفي نصابها 

لسطينية من االردن مع ما رافق ذلك من قتل وسجن الكثير منهم، كتحرك  ألفمن القضاء وطرد كل التنظيمات    1970ايلول عام  

أمثلة أخرى فحصار المخيمات وما رافق ذلك   إدراجويمكن  .  للوجود العربي اإلسالمي، بل خالف سياسي قابل للحلمعادي  

وتجويع   قتل  للمخيمات  ألفمن  االسد  حافظ  رافق حصار  وما  اإلسالمية،  الشيعية  أمل  منظمة  قبل  لسطينية  ألفلسطينيين من 

مع ما تم اقترافه في مخيمي صبرا وشاتيال والذي   حديث عنها كما حدثاستنكارها والوالمجازر التي اقترفت حينها لم يتم  

ال بل كانت   .مع اعتبار ان النتائج كانت واحدة وهي القضاء على اناس اغلبهم أبرياء ال ذنب لهم،  اللبنانيةاتهمت به القوات  

 إلسرائيل لسطينية مثل مصر وسوريا واالردن حدود أمنة  ألفحدود الدول العربية ذات التوجهات القومية والمتاجرة بالقضية  

على رغم غنى وقوة جيوش والعدد الكبير لسكان هذه الدول قياسا إلى لبنان، اال ان االستقواء كان على لبنان ألنه كان دولة  

سميا لم يتاجر بالشعارات  الداخلية والخارجية، واالهم انه كدولة ر  سياستهمتعددة في تكوينها وكان يراعي هذا التعدد حتى في  

 دولة أخرى.  القومية، وان كانت خدمات البلد للشعوب في الدول الشرق أوسطية أكبر من أي

ذاته كما أوضحت أعاله، وحسب دين أو أحيانا قومية    الفعلفي الوقت الذي يمكن مالحظة وبوضوح تام التعامل المزدوج في  

؟ ففي الوقت الذي تم وصم لبنان خريناالالعالم العربي بالتعامل المزدوج من قبل  اعل. فان الصراخ يعم ما يسمى  ألفأو مذهبية  

ه وقد يكون في ذلك بعض الحقيقة، من حيث ان الطوائف القوية تستحوذ على اغلب  بانه بلد الطوائف وليس وطنا لكل أبناء

  في ذلك الوقت كانت اغلب الدول العربية تتغني بإنها . المناصب والمصالح في البلد، وهو أمر معلن وهناك اتفاق وطني عليه

ولكنها    اإلسالم،  ةعودترمي لتحقيق الطموحات القومية لألمة العربية وبعضها كان يرمي لتحقيق   الشعب وإنها  دول لكل أبناء

دول طائفية   كانت  األمر  حقيقة  ليس    ،بامتيازفي  دينية.  أو  قومية  بشعارات  ا   ،اليومولكن  منذ  الثورات أت  بدن  بل  مرحلة 

فإنها.  واالنقالبات يهود،  لكونهم  فوقية من سلخ اعداد من مواطنيها  الذي تمكنت وبقرار  الوقت  أبناء   ففي    تدريجيا همشت 

االديان والمكونات القليلة العدل من المشاركة في القرار الوطني، ويالحظ انه بعد مرحلة االنقالبات تم تهميش المسيحيين في 

 ق وسورية ومصر، كما م تهميش الكورد في العراق وسوريا.العرا



197 
 

الدولة ووحدتها وتوجهها    إلضعافمطالب ذات نبرة قومية أو دينية اعتبر من قبل هذه الدول عامال    وكما اشرت فان أي

لتي أرادت صهر وفي ظل مثل هذه المفاهيم الشمولية وا. العروبي، واالهم عامال في اضعافها تجاه القضية العربية المركزية

األخرى في الناس بالقوة في إطار قومي واحد، وارتقى الحقا في العراق وسوريا إلى حزبي وحيد. تعمقت مشاكل المكونات  

الدول، وازدا العرب والكورد ومن  دهذه  الشيعة  فمن تسفير مئات االالف من  اليومية،  المعاناة  في    األشوريينت  واألرمن 

بداية السبعينيات من القرن الماضي، بحجة أصولهم اإليرانية، إلى فرض العروبة بشكل قانوني في العراق وسوريا  العراق في  

، IPCالنفط تم بشتى الطرق تعريب شركة النفط العراقية    تأميم وفي العراق واثناء  .  قومية األكثرية  على البلد ككل، بحجة إنها

وتم تبعيث الجيش واالجهزة  .  الغير العرب لتقديم استقاالتهم مقابل بدل نقدي بسيطليس اداريا، بل من خالل دفع الموظفين  

ويمكن على هذا المنوال عد الكثير من الممارسات التي والكلية العسكرية.    األمنية وحتى الكثير من الكليات كالتربية والتعليم

المكونات   القرىاقترفت بحق  االنفال وتدمير االالف من  مثل  في مجمعات    وحصر سكانها  واألشورية  الكوردية  األخرى 

ولكن في ظل تكتكم إعالمي وصمت    ،قبالان ما تمارسه منظمة مثل داعش اليوم مورس  .  خاضعة للرقابة واالذالل اليومي

 دولي تام.

أي ان هذه الدول وبدال من احباط المؤامرات المزعومة من قبل الصهيونية، من خالل منح الحريات واالقرار بالحقوق القومية 

النظر عن الدين والقومية واللغة. رسخت وجعلت من مطالب المكونات المختلفة محقة أكثر،   والمساواة بين االفراد بغض 

بالحقيقة ليس خنجر أحد، انه خنجر االنظمة التي أبتلت بها المنطقة،   هالمستلبة. انذات ودفعتهم لاللتجاء لكل الطرق لحماية ال

ان ما يحدث للمنطقة هو نتاج الشعارات العروبية .  وبالقوة في اتجاه معين وقسر الناس عليه دون رغبتهم  األمورانه خنجر دقع  

 خاصرة االوطان التي يدعون الدفاع عنها. ليس أكثر، انه الخنجر الذاتي والذي ضرب بعمق في  واإلسالمية

 أي الف  2015أذار  22
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 برنار هنري ليفي.... داعم التغييرات، ام مفتت البلدان؟

 

نعيش في عالم، ال عالقة له بالواقع ابدا،    وكأنناعندما نسمع بعض ما ينشر وينتشر في دنيا االعالم والسياسة العربية، نشعر  

فها هنا تنتشر اشاعات عن مقدرات اشخاص، ال يمكن تصديقها عقليا او حتى ال يمكن اثباتها علميا، فهناك من له قوة أربعين 

والجوع، ،  لهمام الذي بنى األوطان ونشر العدل والبس شعبه بعد ان كان حافيا ويقتله القملرجل في النكاح وهناك البطل ا 

ولكن يعاد نشرها    ،أكاذيباالمريكان ودول االستعمار. والمثير ان الكثير من هذه الدعايات مبني على    أرعبذي  الوهناك  

ئق ثابته، الم يقل وزير اعالم هتلر غوبلنز اكذب واكذب  ها حقاومرة تلو األخرى، لكي تنزرع في اذهان الناس ويعتقد  وتأكيدها 

 .حتى يصدق الناس، ولكن هنا تم تحويل ذلك الى اكذب ثم اكذب حتى تصدق اكاذيبك

 والفيلسوف على العرب واإلسالم، والذي ذاع صيته وقدراته الغير المحدودة، الصحفي والكاتب    المتآمرينكان اخر االبطال او  

المولد   اكثر شيء  ألفالجزائري   ( بنفسه  يقولها  الذي شاعت عنه مقولة  ليفي،  الديانة برنان هنري  اليهودي  الجنسية  رنسي 

هو انهم كانوا يصرخون ويلعنون القذافي ويصفونه باليهودي، بينما كنت انا اليهودي الحقيقي  ،  اضحكني من الثوار في ليبيا

فقط وليس لتبيان مدى كره الناس لليهود    باألخرينمقولة، ليس لتبيان مدى جهل الناس  بينهم وهم يحرسونني (. تنتشر هذه ال

اليهود والصهيونية المنطقة على  القاء تهمة كل ما يجري في  باليهودي، بل لمحاولة  يقول احد .  من خالل وصفهم عدوهم 

ن تكرس التقسيم والطائفية وتفجرت الحروب  األفالم الدعائية عن برنار ليفي ))أينما مر هذا الرجل الذي عرف برجل الميدا 

أسماء المناطق والدول    الفلميمرر هذا  . ((سورياوليبيا،    ،كوردستان، مصر  ،االهلية ونفذت ابشع المجازر، أفغانستان، دارفور

في ما يصفه . ما حدث فيها من الجرائم تصل لحد وصفها بحق جرائم اإلبادة  ويتناسىوكانه هو سبب مصائبها وويالتها،  

تعليق ما بانه الشيطان الذي اشعل وقود القتل في بالد المسلمين!!! هذه كلها عن رجل واحد رجل يقوم بكل المهام والمؤامرات  

العرب والمسلمين االشداء ممن   والروشاء  دةوا القااذا اين كان  يسأل  أحدوينجح فيها ايما نجاح )رامبو او سوبر مان(، وال  

اين كان علماء العرب والمسلمين؟ اين كان رجال الدين ممن    العدل؟ ارعبوا األعداء وبنوا األوطان وحرروا الشعوب ونشروا  

 التقدير؟ أوصافيوصفون بكل 

، فتواجد في كل المناطق مساندا باألفعالشخص امن بقضايا مهما كان رأينا فيها، اال ان الرجل كان واضحا، انه يقرن االيمان  

ما يعتقده وما يؤمن به. لقد ظهر في الصورة وهو واضح النوايا واالتجاهات، وكل ما قيل وما حدث   يخفهذا ضد ذاك، ولم 

تب منشورة، ومع ذلك يأتي البعض وليدلل على المؤامرة الصهيونية واليهودية والغربية، كان مثار نقاشات وتقارير صحفية وك

ويخرج   االمور  بوجود برنار ليفي. انه غباء بذاته. وككل المرات تمر االحداث وتمر التجارب والبعض بدال من ان يدرس

 .انها مؤامرة والدليل برنار هنري ليفييقع في األخطاء المتتالية. يخرجون بالتهمة الجاهزة   لكيالبنتائج وبدروس 

من العرب والمسلمين انهم رأوا اعمال   أضحكنيما    أكثربرنار هنري ليفي يقول في نفسه االن،    والفيلسوفاعتقد ان الصحفي  

اشلة ومن تجارب ألفعدم التعلم من تجاربهم  وزعماءهم في تهديم أسس بلدانهم ودور ايديولوجياتهم الكارهة لكل االخرين  

بإقامة  راط في المسار اإلنساني وبالتالي البدء من الداخل خاألمم التي سبقتهم في مضمار العلم والتمدن، وعدم التفكير في االن 

متحرر،   انهممجتمع  الغريب    بل  اللوم على  الداخلية والتخلف االقتصادي واالجتماعي   فيمايضعون  الحروب  يصيبهم من 

 .يتغيرواوالعلمي في اعالن واضح من انهم لن 

ما عن سبب هشاشة المجتمعات لهذه الدرجة التي بها يتمكن شخص واحد، معلن األهداف، من ان يقسمها    أحديا ترى هل تسأل  

  لإلفتاء عن سبب قدرة داعش والقاعدة والكثيرين ممن يتصيدون    أحدويجعلها تتحارب وتدمر االنسان والعمران. هل تسأل  

عن سبب    ما  أحدته للفطرة اإلنسانية. هل تسأل  مخالفم غرابته ووالخطابة الدينية من جعل الناس تتبعهم وتأتمر بما يقولوه، رغ

ونقدي  علني  وبشكل  األسئلة  هذه  اثارة  عدم  ان  واالغتصاب.  المجاني  القتل  مبرري  الى  الناس  من  واسعة  قطعات  تحول 

يعني لدى الكثيرين، الموافقة على القتل واالغتصاب والتدمير وخصوصا عندما يكون من غير   اثاره،ومحاولة اسكات من  

 .الطائفة او الدين

، الفليبينعن أسباب قيام القذافي بصرف مئات الماليين من الدوالت في دعم جبهة مورو اإلسالمية في  أحديا ترى هل تسأل 

احد عن سبب صرف مئات الماليين لدعم الجيش السري االيرلندي، واذا كان   الوطنية لليبيا من ذلك؟ هل تسأل  الفوائدوماهي  

او ايرلندا الشمالية ولو نكاية باالستعمار البريطاني، فاذا اليهود محقون في   الفلبيناالنفصال على أسس دينية محق ويدعم في 

عن دعم اإلرهاب    إقامة الدولة على أساس ديني، على األقل من وجهة نظر المسلمين والعرب، اليس كذلك؟ وهل تسأل احد

لسطينية، واألطراف  ألفوالمنظمات    والقيام بعمليات مثل لوكربي والهجود على تشاد ودعم األطراف المختلفة في السودان

التي نعتت بالتقدمية. الم يكن الشعب الليبي أولى بهذه األموال، لكي تصرف على التعليم والتدريب المهني وبناء البنية  اللبنانية  

 التحتية. الم يحول بعض العرب والمسلمين القذافي الى القائد الملهم وزعيم االمة وصانع مجدها؟

لسطينية الى ألفادال مع شعبه ومكونات سوريا؟، هل كانت قضية فلسطين قضية وطنية ام تحولت البندقية  هل كان األسد ع

للقادة العرب؟، هل كان صدام عادال مع شعبه ومع مكونات العراق؟، هل راعي حكام الشمال االفريقي المكون   لإليجاربندقية  

احدهم على االخر؟ هل الدكتاتورية وتهميش األقليات    التأمررب في  األصيل لهذه البلدان؟ كم من األموال صرفها القادة الع

وتدمير البنية التحتية التي بنيت بكد األجيال، ساعدت على بناء شعب موحد؟ هل األيديولوجية القومية وفرض العروبة على  

 .كل المكونات ساعد على وحدة البلدان والشعوب؟ أسئلة كثيرة واالجابة عليها واضحة
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ان البحث عن شماعة او سبب خارجي لكي نلقي عليه تهمة ما نحن فيه، هو اعالن افالس. فالدول القوية والتي تحترم كرامة  

وحرية مواطنيها ال يمكن الي مغامر او الي دولة معادية ان تخترقها بهذه الصور التي نجدها في المنطقة من تمزق البلد في 

ولكنه يقدم خدمات مكتومة وغير معلنة، وما يحدث هو التدمير    ،مالون عميال مقابل  كل االتجاهات. أي نعم قد نجد من يك

 .الذاتي والعودة الى زمن القحط التام. وباستخدام األيديولوجية الدينية النابعة من المنطقة والتي يؤمن بها غالبية ابناءها

ومع ذلك وفي كل محاولة من هذا االخر للمطالبة بحقوقه    حقوق االخر، المختلف قوميا او دينيا،  نراعان التفتت حدث حينما لم  

جنوب   واهل  واالمازيغ  والكورد  االشوريين  اسألوا  تصدقوني  لم  وان  والعمالة،  بالخيانة  العراق،    ،السوداناتهمناه  ويهود 

دينية وليس لما قدمه، حينما تعاطفنا مع االخر   ألسبابما    أحد شأن    ءومصر. ان التفتت حدث عندما حاولنا اعال  ،وسوريا

دينية وليس لمصالح بلداننا. يقول المثل االشوري )الجوز يفسد من داخله( والمجتمعات هذه فسدت من داخلها   ألسبابودعمناه  

ة التي اشعلت لالفعهذه    .وكانت مهيئة للوصول الى هذه الحالة ولم تكن بحاجة اال الى فعلة مثل ما فعله بوعزيزي في تونس

هد األقليات او المكونات  طالنار والغضب المكبوت. الذي استغل االكثريات وركب على ظهورها وباسمها السلطة، لم يض

 .سرق وبدد ودمر باسمها، ولكنه لم يمنحها شيء حقيقي لحين انفجرت ألنهبل وصل اضطهاده الى األكثرية  ال،األخرى، 

كشف هشاشة هذه المجتمعات والدول،   ألنهالمطلوب من هذه المجتمعات ان تحتفي ببرنار هنري ليفي، وتقيم له التماثيل،  

 .كشف كم هي دول فاشلة لم تقم أي اعتبار لمواطنيها، بل دفعت بهم للهجرة والتهجير وطلب المعونة من االخرين
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 بانرمان... والخداع الذاتي كامبلوثيقة هنري 

 

- 1905  لألعوام،هو رئيس الوزراء البريطاني من حزب االحرار    Sir H.Compbell Bannermanبنرمان  -هنري كأمبل

 . ، قدم استقالته من منصبه بسبب المرض، وهو أول من لقب برئيس الوزراء1908

وشخص فلسطيني يحاضر (  ذكرى تقسيم فلسطين)كنت اقلب قنوات التلفاز، وإذا بقناة كوردية تنقل مؤتمرا بالعربية عن النكبة  

، ومصادفة بعدها بيوم اطلعت على فديو لشخص خليجي وهو يتحدث عن مؤتمر كأمبل بانرمان  1907عن مؤتمر عقد عام  

شوهد منذ نهاية نيسان الماضي أكثر من سبعمائة   لمالف.  1907تنسوا عام    ويقول مرات عدة ال  1907المنعقد حسب زعمهم عام

مشاركة وهناك عليه وفي مختلف المشاركات مئات االالف    ألفمرة، وتم مشاركته أكثر من تسعة واربعون    ألفوخمسون  

 . لمالفمن التعليقات التي تؤيد وتؤكد على مضمون 

وبدأت عملية البحث فوجدت أمور كثيرة ومنها ان السير هنري كأمبل بانرمان حسب المنشور دعا سبع دول أوربية ليس من  

وقد اطلع السيد .  إلى بريطانيا إلى مؤتمر مهم  باإلضافةبينها المانيا وهي ايطاليا وفرنسا والبرتغال واسبانيا وبلجيكا وهولندا  

،  رضاهمفهل يرضيهم ذلك، وأبدى الجميع عدم  !  الحضارة الغربية في طريقها إلى االنحداركأمبل بانرمان المؤتمرين بان  

الخليج   الممتدة من  المنطقة  الحضارة هي  التي ستقود  المنطقة  إلى المحيط االطلسي، حسب  ألفوهنا طرح عليهم ان  ارسي 

يعتنقون دينا واحد بغالبيتهم، وان كانوا اليوم فقراء يتقاتلون تضم شعب يتكلم لغة واحدة    أوربية عديدة، ألنها  دراسات جامعات

تقدم لهذه المنطقة ولتبقي قيادة الحضارة العالمية بيد    ولذا فقد اقترح عليهم مجموعة من خطوات لوقف أي.  على قطرة ماء

المسيحي التراث  ذات  متأخر.  الدول  بقائها  على  والعمل  بالعلوم  المنطقة  تزويد  الحد من  على ومنها  وتتصارع  ومنقسمة  ة 

إقامة الحاجز مرتبطا   خالفات حدودية واالهم  لكيال يمكنها ان تتوحد، وان يكون هذا  حاجز بين شقها االفريقي واالسيوي 

 . بالغرب محتاجا له بشكل دائم ويكون بؤرة لخلق المشاكل الدائمة للمنطقة

الك على االقل أربعة دول في المنطقة قائمة ولها قياداتها وان  ال تزال قائمة، وكانت هن  كانت الدولة العثمانية  1907في عام  

واقعيا كانت المنطقة منقسمة   أي.  ة أو واقعة تحت سلطة االنتداب، وهي المغرب وتونس ومصر وسلطنة عمانتحالفكانت م

األموية وبدايات الدولة العباسية، ال بل ان التاريخ ال يذكر ان المنطقة كانت موحدة تحت ظل دولة واحدة، فحتى في عز الدولة  

كان الوالة المعينون يتمتعون باستقاللية واسعة جدا ولم تستمر هذه المرحلة طويال، فنشأت دويالت مستقلة عن المركز في  

رق  ولكنها وحدتها أيضا مع مناطق في ش  ،ووحدتهاعلى غالبية مناطق البقعة.    ءالعثمانية باالستيالقامت اإلمبراطورية  .  بغداد

 لم تكن دليل على ان المنطقة موحدة في ظل حاكم شرعي من أبناء أوربا وتركيا الحالية. أي ان وحدتها في المرحلة العثمانية

ومن هنا فان اتهام االستعمار بمحاولة تقسيم المنطقة لتحقيق مصالحه الخاصة، مسالة تقع في  .  المنطقة ويعبر عن تطلعاتها

رغم ان كل طرف يعمل من أجل تحقيق مصالحه ألنه مدفوع غريزيا بذلك، اال بعض .  هي حقيقةمجال خداع الذات أكثر مما  

األمر الذي يخفيه البعض  . األخر واالنتقاص منهالمثقفين العرب ممن يدعون العمل لمصلحة البشرية من خالل زرع كراهية  

نطقة شعوب قبل العرب وهذه البلدان والمناطق تعود  العربية، هو ان في هذه المممن يروجون لمقولة الوطن العربي واألمة

ولكن مستعمر عمل بكل جهد على اجراء تغييرات في عقيدة وانتماء    ،الغالبلها تاريخيا والعرب ما هم اال مستعمرين في  

المجتمع االصلي المنطقة كانت    .وثقافة  افريقيا  ولبنان هناك    مكتظةففي شمال  العراق وسوريا  الشرق من  باألمازيغ وفي 

حينما كان يتجول حول بغداد كان يصطحب مترجما لكي    لمأموناوعلى سبيل المثال يقال ان الخليفة العباسي  .  األشوريون

الحديث لم يحاول ان في حين ان االستعمار  .  الن المنطقة كانت مسكونة بأهلها.  أو النبطية إلى العربية  يترجم له من السريانية

، بل تفاوض معهم  عارضوهوسيلة اال التبشير وهو متاح لديهم أيضا، ولم يحاول ان يبيد الناس ممن    في عقيدة الناس بأي  يغير

 . واقر بمطالبهم سريعا

تتطور، ولكيال  من جملة ما ينسب إلى التقرير انه اقر بضرورة الحد من تزويد المنطقة بالمعارف والمعلومات والعلوم لكيال  

في هذا القول مغالطات عديدة، فبزعم الكثيرين ان مصدر العلوم واالكتشافات واالختراعات  .  تكون البديل للحضارة الغربية

 ولكن الغرب تمكن من ان يستلها من هذه الكتب، أي  ،العربهو القران وبعضهم يضيف نهج البالغة، فان مصدر العلوم هو 

األخرى ان الدراسة والتعلم في الغرب مفتوحة وتمنح للجميع، بدليل والمغالطة  .  همن أبناء  لم أفضاإلسالبمعنى ان الغرب فهم  

 . واكتشافات اختراعاتان هذه المعرفة تمكن البعض ان يأخذها ويطورها وينافس الغرب فيها وفيما نتج عنها من 

بالمنطقة، فخالل ما يقارب والتركيز على زرع جسم في الجسد العربي لكيال يتوحد، كذبة أخرى تشهد األحداث التي تمر  

واالنقسامات    القرن لم تتمكن الدول القائمة بعد رحيل االستعمار من توحيد شعبها، بل كل ما فعلته هو زرع المزيد من االحقاد  
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لم تتمكن دولتان مجاورتان من التوحد، مثل سوريا والعراق، أو مصر   الفترة بين مكونات الشعب الواحد، وخالل كل هذه  

 ا أو غيرها، فهل منعتهم من ذلك اسرائيل أيضا؟ وليبي

القوميون   وخصوصا  البعض  يختلقها  اكاذيب  هي  بها  االدعاء  يتم  التي  والوثائق  المخططات  هذه  مثل  ان  الواضح  من 

  كأنيس فرغم االبحاث والجهد التي بذلها مفكر قومي معروف  . األخرلكي يبرروا تخلفهم، ويبرروا حقدهم على  واإلسالميون

 .صايغ، فانه لم يقع على مؤتمر أو وثيقة خارجة عنه بهذا المضمون

كم كلية أو جامعة كانت قائمة في المنطقة    ولنتساءلتخيل احوال المنطقة قبل قدوم االستعمار،    الكرامفقط اريد من القراء  

والكليات التي كانت تدار من قبل الدول المستعمرة أو التي أرادت    الم تكن هناك فقط الجامعات  الممتدة من المغرب إلى الخليج، 

االسرة  عدد  كم  البقعة،  هذا  في  الممدودة  الحديد  والسكك  المرصوفة  الطرق  طول  كان  كم  المنطقة؟  في  العلم  نور  نشر 

الكثير من واليات العثمانية؟ وليقارنوا ذلك فقط بعد  والمستشفيات القائمة؟ كيف كان يدار القضاء وكيف كان يولي الحكم في  

فانهم سيجدون البدء بتعبيد  .  ليقارنوا الحال بحال المنطقة في الثالثينيات من القرن الماضي  ثالثين سنة من قدوم االستعمار، أي

  ت والكليات والجامعات طرق المواصالت واستخراج الثروات التي لم يكن يعرف بها أهلها وال بفوائدها، وتعدد المستشفيا

وانتشار التعليم، وبدا خروج النساء إلى الحياة العامة، وبدء ترسيخ قيم وقوانين تقود الدولة وتنصف االفراد وهذا كله بفضل  

هذا االستعمار، ونحن هنا ال ننكر انه عمل ألجل مصالحه، ولكنها كانت مصلحة مشتركة، وبدليل ان الدول بعد ان تحررت 

وبنية وحدة    التحتيةامتالك القرار المستقل، الشيء الذي عملته هو تدمير كل البنى    حسب زعمها من االستعمار وتمكنت من

ونادى وطالب بحقوقه  أ  البلد ممن تجر  الشعب وتدمير الثروة الوطنية من خالل التسلح، السالح الذي تم استعماله ضد أبناء

 . وكمكون كإنسان 

الناس والشعوب والحكام إلى هذه المخططات وهم يعلمون بها إذا؟ الجواب السؤال الذي يتبادر إلى الذهن دائما، لماذا انساق  

سبب لتخلفها اال خلق عدو مختلق يعمل ليل    بالتأكيد سيكون انه ليس هناك مخطط واحد، اال في خيال الناس التي لم تجد أي 

 .ذةألفنهار ضدهم، أما بسبب دينهم أو قوميتهم أو ثروتهم أو عقولهم 
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 بضاعتكم تعود اليكم

 

كل التقدير والمحبة، وباألخص للعائلة المالكة. اال اننا نقول لمن احتفل واقام الوالئم بموت    لألردنييناللهم ال شماتة، فنحن نكن  

ن بهذه  أبنائهم جراء العمليات االرهابية التي قاموا بها والتي أودت بمئات ال بل االالف من العراقيين االبرياء، هل ستحتفلو

أيضا؟   العمليات 

خرج العراقيون وصحفهم توصف ما جرى في عمان ليلة أمس بانه من عمل المقاومة اإلسالمية   االخوة االردنيين لو  ما رأي

بأنهم شهداء، الن يؤلمكم كل ذلك، الن يكون حقا أمرا مقرفا    اإلعالم العراقيالبطلة أو صولة جهادية، ما رأيكم لو سمي في  

 وخارج كل اطر وقيم اإلنسانية؟

، ونفذوا تهديدهم بتصعيد المقاومة وحرق األرض تحت أقدام األمريكيين بالضرب وهكذا رد أنصار أبو مصعب الزرقاوي

في عمان. اليست العائلة المالكة حليفة اسرائيل وأميركا، اذ يحق لهم ضرب عمان وأهل عمان، ألنهم ينصاعون لقيادتهم  

مان هي فيالدلفيا إذا يحق الضرب والتدمير السياسية وال يقومون بتغييرها بقيادة إسالمية تعلن الثورة على العالم، وهكذا فع

في فنادقها، ألنهم يتشبهون بأهل الكفر ويقيمون حفالت   باإلقامة  نواإلسرائيلييألنهم يسمحون لألمريكان  فيها وقتل سكانها

الموسيقية المحرمة شرعا، اليس هذا هو منطق أبو مصعب الزرقاوي؟، انه   رقالفوالزفاف في فنادقها بحضور الراقصات 

 .بصراويزرقاوي وليس مصالوي وال 

كرها ال بل ندينها ونعتبرها جريمة من  باألمس تم اقتراف جريمة في عمان تنضاف إلى جرائم اإلسالمويين، ونحن نستن

هذه العقيدة أدت إلى تبرير وتسهيل اقتراف هذه الجرائم.  نمقترفها الأبشع الجرائم، يجب ان يعاقب مقترفها وفكر وعقيدة 

بل الستنكار   ،فقطوسؤالنا الم يحن الوقت لكي يخرج االردنيون شيبهم وشبابهم رجالهم ونسائهم ال الستنكار الجريمة 

من بني البشر، أي ان كان دينه  والمطالبة بتحريم مثل هذه العقائد التي تسترخص دماء البشر. أي ان كان هذا اإلنسان 

ولونه وجنسه، ان يخرج االردنيون ليستنكروا ويدينوا كل من يبرر هذه الجرائم بايات من القران أو بالصهيونية 

شرع هللا والطبيعة، فإذا كنا نؤمن بان هللا هو من  الفويخي إنسان  هو عمل همجي غير واإلمبريالية، فالقتل هو القتل و

فلنترك للطبيعة لكي تأخذ  ، وإذا كنا نؤمن ان الطبيعة بتطورها انجبت اإلنسان نسان كيف نمنح حق قتله لإل ،اإلنسانخلق 

 .مجراها

الذي يعصر العراقيين، ليس لقتل أبنائهم من قبل من يسمونهم   وباأللم، جيراننا االقربين ان يحسوا بمعاناة  لألردنيينهل يمكن  

ضد المحتل، هذا المحتل الذي قبلنا به اغلبنا كمساعدة دولية لنا    استشهادية، إنها  ليات بإنهام مقاومة بل من تبريركم لهذه الع

ونه محتل له قواعد واتفاقيات مع اغلبكم ويقدم للكثير منكم المساعدات، هذا المحتل  للتخلص من طاغية مجرم، هذا الذي تسم

ولم   ات سياسية،تحالفأتت نتيجة ل تعبر عن االغلبية، مهما كان رأينا فيها اال إنها الذي يتعامل مع حكومة اقل ما يقال فيها إنها

 . تجري انتخابات ديمقراطية قد تزيحها من السلطةتأت بانقالب عسكري، هذه الحكومة التي تتخذ الخطوات لكي 

أخيكم، بل من شيمها ان تقفوا إلى جانبه   بمصابايها االخوة العرب، ان كنتم حقا أخوة، فليس من شيم االخوة ان تفرحوا  

 . وتواسوه ال ان تفتحوا االبواب لمن يقتل أبنائه

في   العروبيكل يخرج  العراقيين  اإلعالم  بقتلة  البطلة، هذه    باسم، يشيد  المقاومة  فخر  يقولون عنهم وبكل  بل  بالمقاومة ال 

  دية الفبالمقاومة التي تدمر انابيب النفط، وتدمر مولدات الكهرباء وانابيب الماء وتقتل االطفال والنساء وتأخذ الرهائن وتطالب  

من وصف ما يحدث في العراق بانه مقاومة    اإلعالم سيخرجعلى    اء. أما اليوم وغدا حيث سيطغى الحدث االردنيالفقرمن  

التخلف والحقد   الضحية مختلفة، فهل تدرون لماذا؟ الن  الحالتين واحد، ولكن  بطلة، مدينا ما حدث في عمان، والعمل في 

تي تعتقد عة أو الكرد، فهذه هي ثقافة الدهماء اليالطائفي، يجعل المطبلين لقتل العراقيين يعتقدون ان كل القتلى هم أما من الش

 يرقصون فرحا عند أي   نراهمتعتقد ان صدام كان حقا يمثل العروبة والسنة، ولذا    ان الشعب ال زال على دين حكامه، إنها

 . أو تركماني، ولكنه بالتأكيد ليس عربي سني أشوري عملية إرهابية في العراق، فالقتيل بنظرهم أما رافضي أو كردي أو 

ودمشق تقابل باالستنكار    وطاباتبقي هي نفسها، فتفجيرات االردن والرياض وشرم الشيخ    الفعلود  األخرى وردتفجيرات تتلو  

العروبي، أما التفجيرات في العراق فتمنح شهادة المقاومة الباسلة، وليس هناك من يتقدم وبجراءة   اإلعالم السلطويواالدانة من  

 الذي ينتج ويبرر ويحث على هذه اال فعال الفكرليقول لنحرم هذا 

 2005تشرين الثاني  10
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 أيالف لسوأ

 اتهام لمن؟" ؟سياسياً ضد العرب هل تعتقد أن الغرب يستغل حقوق اإلنسان "

لتحقيق    سؤال طرحته أيالف في استفتاءها لهذا االسبوع، وقد يعتقد أو يؤمن القارئ انه اتهام للغرب بانه يستغل حقوق اإلنسان  

يدعيه ما  حقيقة  تكون عن  ما  أبعد  لنرى من  .  غايات سياسية، هي  األمر،  لنناقش  ولكن  هذا،  المطلوب حقا هو  يكون  وقد 

 . االستغاللي حقا

والقهر والظلم،   العبودية، حديث العهد بالتشريع، قياسا لقوانين أخرى، اال ان نقد صحيح ان االعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

التعليم واتساع رقعة االختالط والتواصل اإلنسانيإ  كان حسا   الثقافة والعلوم وانتشار  فمنذ عصر  .  نسانيا تطور مع تطور 

االنوار في أوربا كان هناك نقد للدكتاتورية والمظالم وتواصال معها كانت الحركات المعادية للعبودية وللحروب ومساعدة 

من الحركات التي اتخذت طابعا شعبيا، فرضت على المؤسسات العالمية اء ونشر التعليم وغيرها  الفقرالجرحى والمرضى و

والكثير من البلدان العربية تفتخر ان أحد  1948  كانون االول من عام    10اتخاذ الخطوات المناسبة لتشريع هذا الميثاق في  

ل غير اتز  عض الدول العربية الولكن حسب علمنا ان ب.  المشاركين في وضع هذا الميثاق هو الدبلوماسي اللبناني شارل مالك

 . بحجة تعارضه مع الدين ،اإلنسانموقعه على االعالن العالمي لحقوق 

هذه الحجة، وهذه الورقة    هسياسيا ضد العرب، إذا لماذا نمنح  لنفترض، فرضا ان الغرب يحاول استغالل حقوق اإلنسان  

غاية الدولة هي اسعاد شعبها،  وأليست ؟كأولية لدى الدول العربية الرابحة لكي يستغلها؟ لماذا ال يكون تطبيق حقوق اإلنسان 

 أم ان لها غايات أخرى غير معروفة؟ 

سياسيا ضد العرب؟ علمان ان التنبيهات   األخر، لماذا تعتقد الدول أو الشعوب العربية انه يتم استغالل حقوق اإلنسان  واألمر 

للمعايير المتفق    وتجاوزاتهاولكن بالطبع بمستويات مختلفة، وحسب الدول    ،العالمتطال غالبية دول    من انتهاك حقوق اإلنسان  

ولكن بالتأكيد    ،يمكنولكن الواليات المتحدة األمريكية    ،انتقاداتفمثال السويد قد ال تطالها أي    .إلنساناعليها في تطبيق حقوق  

الدول    نقد يوجه لها. وتحاول  ولكن فقط الدول العربية لديها حساسية خاصة تجاه أي.  كوريا الشمالية وهكذا  ليس بمستوى

تأويل هذا النقد ألسباب غير صحيحة، كان يكون ألسباب دينية بدعوة تمسكها  العربية ومع االسف أيضا الشعوب العربية،  

الدول   المنتشرة في كل انحاء العالم، أو لسبب خوف العالم من اإلسالم، أو رغبة من  بدينها أو بسبب الصهيونية ومخالبها 

 . الغربية في السيطرة على ثروات البلدان أو لتقسيمها

الحياة اليومية للشعوب في الدول العربية، يتم التغاضي عنه في أكثر الحالت، من خال أمثال   من  ان تغييب حقوق اإلنسان  

بقصص ال يعرف حقيقتها من    والاليتانهذه االدعاءات الكاذبة، ولستر عورة الدول العربية يتم اللجوء في الغالب إلى التراث  

 ، اإلنسانوان ال أحد له الحق في نقد من اسس لمعيار حقوق  .  ةصناعة إسالمية عربي  كذبها لالستدالل على ان حقوق اإلنسان  

 .في طرح يجمل الذات ولو بصور مشكوك في مصداقيتها من الماضي السحيق

وينطبق عليها القول يكاد المريب يقول  .  العالمية  قيمالضد العالم وضد    في كل يوم وفي كل طرح تكاد الدول العربية تقول إنها

بعض منظماتها حينها. ولكنها حتى    إلنقاذخارج االتفاق العالمي،    لإلرهابان تسن لنفسها تعريف خاص    خذوني، فهي حاولت

االعتراض على    وهي حاولت.  من تهمة االرهاب  ماستثناءه  انقلبت أو اغلبها على من كانت تحاول  في هذا لم تنجح، ألنها

وضع معيارها   ولذا حاولت  وغيرها بحجة عدم اتفاقها مع تعاليم اإلسالموحقوق المراءة    فقرات خاصة من حقوق اإلنسان  

ات التي اعترضت الفقرولعل أحد أهم  .  المسلم وفي هذا أيضا لم تنجح في جعله معيارا متفقا عليه  قوق اإلنسان  حالخاص ب

، بل المسلم الحالي والذي يريد  وهذا ال يمس حقوق من هو غير مسلم. عليها هي حق اعتناق الدين وتغييره وممارسة شعائره

سجين في سجن مفروض عليه، ونتائج ذلك تكون وخيمة    ه تغيير دينه، ألنه يجعله اسير حالة ال يرغب فيها، يجعله يشعر بان

وهكذا  .  تصوروا شخصا مضطرا للصالة وبالقوة أو للصوم فكيف سيكون تمثيله لما يفرض عليه.  رد والمجتمعألفالعاقبة على  

رد على السير عليها ليس قناعة، بل اضطرارا بفعل الضغوط االجتماعية أو السياسية أو  ألفيجبر    ىحاالت أخردواليك إلى  

 .حتى القانونية المشرعة من قبل الدول

  من األسبابألسباب سياسية، بل الدول العربية تمنح كل يوم الكثير    تستغل حقوق اإلنسان    ال  ال وال كبيرة ان الدول الغربية

أما تتوافق مع العالم وتشارك في بناءه وتسييره وفق  .  وهذه هي السياسية.  عنجهيتهاللعالم لكي يستغل نقاط ضعفها وتعنتها  

وبما ان العرب اقصوا أنفسهم من المشاركة في التطلعات اإلنسانية وصناعة المستقبل  .  إنسانية أو ان اإلنسانية تدينك معايير 

  تجاوزتم كل الخطوط الحمر في تعاملك مع أبناء انكم  ويقول  وعلنا  اإلنساني، فال أحد يعيب على العالم، حينما يؤشر عليهم  

 أي الف 2016نيسان  9 .شعوبكم
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 ترئةن القومي العربي.. الفتة مهاألم

 

من المصطلحات السياسية أو األمنية الشائعة هو األمن القومي وما يتبعها من توضيح، كأن نقول األمن القومي العراقي أو  

العربي أو األميركي، ولكيال نغبن أميركا وأوربا وغيرها من الدول الكبرى، ونقارن أمنها القومي بالفتة األمن القومي العربي.  

قد يمكن تعريف األمن القومي بضمان االستقرار والسالم .  فعلينا ان نفكك ماذا يعني هذا المصطلح ومدى تطابقه مع واقع الحال

الكثير من    إدراجلمفهوم يمكن  في بلد ما، وفي ضل هذا ا عدد كبير من الخطوات التي يجب ان يتم اتخاذها وكذلك توفير 

ومنها على سبيل التذكير األمن الغذائي، حيث ان قلة الغذاء أو شحته سيخلق بلبلة في البلد ويوفر .  المستلزمات لتحقيق ذلك

حقيق مصالحه، وهكذا بالنسبة لألمن المائي، وأمن  ساحة خصبة ألي كان لكي يتدخل في شؤونه ومن ثم فرض شروطه لت

الخارجية يعتبر أوضح مثال    اتاالعتداءالمواصالت وأمن التطور العلمي والبناء والتنمية، والقدرة على الدفاع عن البلد ضد  

 عن األمن القومي. 

وببساطة تمكنت   رى بشكل عملي، ألنهاالدول الكب ألغلبمنذ الحرب العالمية الثانية، لم يتم الكشف عن قدرات األمن القومي 

من ان تدفع المشاكل أو اغلبها عن محيطها المباشر وليس عن الداخل فقط، ولكن هذا االبعاد بال شك، يعتبر بحد ذاته نجاحا  

ولكن يوسع مفهوم األمن بالنسبة لها ليشمل مديات أوسع من الناحية الجغرافية على    ،جهةفذا في األمن القومي لهذه الدول من  

شك فشال ذريعا في تحقيق مقولة   أدنيفي حين ان واقع بعض المناطق أو الدول أو المنظومات القومية يعتبر وبال  .  االقل

الحظنا عملية تكديس األسلحة في منطقة الشرق فلو  .  اتخذت من شعار األمن القومي يافطة دون مضمون  األمن القومي، ألنها

األسلحة، وإذا قلنا ان    ربإرادة مصداالوسط، والتي غالبيتها العظمى مستورد، لوجدنا ان مصير الدول المستوردة مرهون  

عالم    تهديد علني أو مبطن، فان هذه التهديد ال معنى له في  المستورد يمكن ان يهدد بتغيير جهة االستيراد، كرد فعل الي

ليس  . السياسة ألنه يعني تغيير جهة االرتهان، هذا فضال ان تكاليف تغيير نوعية التسليح تتضاعف عدة مرات في هذه الحالة

ولكن من تجربة السنوات الخمسة والعشرون الماضية، نرى ان الكثير من الدول التي كانت تعج باألسلحة المختلفة،   ،هذا

لتهديد   األسلحة  هذه  تستغل  كانت  الغير   جيرانهاوالتي  اللعب  هذا  ونتيجة  عليها  فرض  لها،  المرسوم  الدور  إطار  وخارج 

ة المستوردة من السوق السوداء وبتكاليف مضاعفة، وان تدفع تكاليف التدمير  المدروس، ان تقوم بتدمير ترسانتها من األسلح

 أيضا.

أهم  لبلدها، وأهملت  القومي  األمن  لتحقيق  الوحيد،  األساس  التسلح، رغم كونه مستورد،  اتخذت من  الدول  الكثير من  نعم 

 أي)اسس الوحدة الوطنية    خت المختلفة، وترسياألخرى، مثل التعددية السياسية، والمساواة، وضمان وحماية المكوناالجوانب  

السياسي للتنمية االقتصادية، يالحظ، تنمية مختلف جوانب  (االستقرار  برنامج  المائي  ، ووضع  األخرى مثل ضمان األمن 

، وجيش ينتمي للوطن وليس لطائفة (األمن االقتصادي)وطرق المواصالت، وحماية الزراعة وتنويعها وضمان األمن الغذائي  

  تحالف ال ترميه في حروب ال طائل منها وليست دفاعا عن الوطن أو عن    معينة، خاضع لقيادة سياسية عقالنية  أليدولوجيةأو  

 .(األمن العسكري)أساسي يحمي الوطن 

فطة مهترئة، وليس له في أرض في نظرة فاحصة لواقع البلدان العربية، كوحدات أو كمجموع، نرى ان األمن القومي هو يا

المتلقي ان المتكلم يفهم في أمور ال يمكن للمتلقي ان يعيها، أو   ألفهام، بل هو مصطلح يستعمل على االكثر  وجود  أيالواقع  

 ءسوففي هذه البلدان ليس الصراع الداخلي صراعا سياسيا، حول البرامج أو حتى حول  .  هي اعلى من إدراك عقله الواعي

األخر بحثا عن وجود مستقل وظاهر له، االدارة، بل ان الصراع في الغالب هو صراع وجود، كل طرف يصارع الطرف  

ويريد ان يفرض أرادته على المقابل، أما ألنه يعتقد نفسه االكثر احقية بالوجود والزعامة، أو ألنه يعتقد نفسه ضحية الضطهاد  

كثريات العربية في فرض قيمها وتطلعاتها ونظرتها على الحياة السياسية على هذه  هناك صراع قومي، نتيجة قيام اال.  مستمر

فقد تم  .  البلدان، في أبعاد شبه تام لألخرين عن هذه السياسية ليس تطبيقا، بل حتى في القول والنصح وإظهار رؤية مغايرة

الدول    موارداستغالل   بلدان  ، وتم قتل واعتقال باإلنصافات تطالب  في حروب داخلية لضرب حرك(  العربية)الكثير من 

مما خلق فجوات وحالة الكره والرغبة  .  الوطن بحجة انهم مناصرين لالنقساميين أو الشعوبيين أو الطائفيين  الكثير من أبناء

حجة الوطن ب  ليس هذا فقط، بل تم في اغلب الدول العربية سلخ شريحة من أبناء.  األخرفي االنتقام كل طرف من الطرف  

وطردهم واالستيالء على ممتلكاتهم، وفي العراق الذي كان سباقا في هذا األمر منذ عام  (  اليهود مثاال)كونهم من ديانة معينة،  

بين الرضوخ لما تخطط له الحكومة أو الخروج من الوطن، وتم نفي عائلة    األشوريينحينما تم تخيير االالف من    1933

اليهود وما تبعها وتلتها الحرب الطويلة إخراج  ، وتم إسقاط الجنسية العراقية عنهم، وتلتها عملية  بطريرك كنيسة المشرق حينها

وهذه األمثلة يمكن ان تطبق بسهولة على اغلب .  ين معهمتحالف اغلب سنوات القرن العشرين مع الكورد والم  امتدتوالتي  
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الحضارات    بتاريخها الحضاري الطويل، ولكنها لم تتمكن من استيعاب أبناءدول تتغنى ليل نهار    الدول العربية، والعجيب إنها

 صهرها بالقوة.  المتعددة التي أبثقت على نفس األرض، بل حاولت

 في ظل مثل هذه االوضاع هل يمكن حقا الحديث عن األمن القومي؟ 

 أي الف 2015نيسان  2
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 ؟امريكايا والعدالة   إلنسانأين حقوق ا

 

واالضطهاد التي تواجهها شعوبنا ال فرق من قبل الحكومات القائمة أو المنظمات المعارضة، وال فرق ان    لحاالت القتفي  

، ليبيون وغيرهم. نسمع  فلسطينيون، سوريون، عراقيونأشوريين أم كورد متنوعون،   نمسيحييعة أم سنة، كانت شعوبنا شي

اين العدالة، اين أمريكا؟ وال أحد منهم يقول اين هللا، بالرغم من انهم يدعون ويؤكدون ويقسمون   ،اإلنسان الالزمة اين حقوق  

. ولكن لماذا ال ينادون هللا في محنتهم هذه، يا ترى لماذا ن يواإلمبريالية  مؤمنون يكرهون الكفار والمالحدة والصهاين  بأنهم

الذي عنه يدافعون وبه يؤمنون، هل ألنهم  أميركا وليس غيرها، وال يطلبون هللا  الشيطان  يطلبون دعم ومساندة وحضور 

نطلب أميركا ونقول اين   ا أحد، لماذ  يسألهيدركون انه بال قوة أو انهم يدركون انه قد اشاح بوجهه عنهم؟ سؤال باعتقادي لم  

.  ونعمل ونقاتل ونقتل من أجل ازاحة أميركا من الوجود وليس من أرضنا وبيوتنا وفرش نومنا وحتى مالبسنا  نناضلهي ونحن  

من  من الخليج الثائر وإلى المحيط الهادر، ال صوت يرتفع اعلى من صوت العداء ألميركا وفي النهاية كل الضحايا يتعجبون

 غياب أميركا وعدم مسارعتها لمساندتهم ودعمهم. 

يقولون حتى شارون لم يفعل والبعض يقول ال يفعل هذا، طبعا شارون    وحشيتهاوالمعاملة    وءوس   لألذيةوليبينوا مدى تعرضهم  

يرتدع عن عمل أي اشيء، ولكن لو راجعنا سجل   نما كاداللة على ان شارون  .  بالم يفعل وال يفعل بعد االن ألنه صار تر

على حق، فشارون لم    إنها  انهاوتوجهاتها وأدي  مرة ستظهر جماهير شعوبنا المضطهدة بكل الوانها  وألولالرجل باعتقادي انه  

األخر أو بأنصار يفعل ما يفعله نظام االسد بمعارضيه وعلى أرضه وفي مدنه، وال ما يفعله المعارضون أيضا أحدهم ب

النظام أو مدنهم وعلى أراضيهم، واألمر ينطبق على ليبيا ومصر وتونس والجزائر والعراق واليمن وغزة والضفة، ولكنه 

ففي كل مراقبتنا للصراع االسرائيلي العربي لم نجد  .   ينطبق على بلد شارون فال يزال عندهم للعيب والحياء مكانبالتأكيد ال

مما يحدث االن بين االخوة االعداء، من جز الرؤوس والقتل على الهوية وحرق وتدمير والتشفي والتمثيل بالجثث، وحتى ما  

البعض، يقول    اشيع عن مذابح نسبت إلى الصهاينة أخذناها من وجهة نظر واحدة فقط، ولكن ما يفعله االخوة االعداء ببعضهم

 .لألخرينفي اتهامهم  صادقينانهم غير 

لماذا نقول اين أميركا؟ وال نقول اين روسيا اين الصين مثال. وكالهما من الدول الدائمة العضوية في مجلس    مرة أخرى،  ولكن

نستنجد بأميركا التي في االوقات    اذلما.  األمن ويمثالن الثقل المقابل ألميركا. ان اعتبرنا بريطانيا وفرنسا حليفتي أميركا دائما

  وفرينيا الشيزسؤال باعتقادي يبين  !  العادية نتمنى زوالها ودمارها وحتى في الكثير من الخطب نطلب من هللا ان يذيقها العذاب

اليومية، نعم نحن نحب ان نعيش في راحة   القوة، أميركا هي السالم والراحة    ،وسالمالتي نعيشها في حياتنا  ولكننا نعشق 

العائق أمامنا لتحقيق غاياتنا في ان    نعتقد إنها  ألنناوالرفاهية نحبها، ولكننا نعشق أيضا قوتها، ونتمناها لنا وحينما نريد زوالها  

يين اتفقوا على محاربة أميركا، ولكن التي قيلت عن لسان أهل اليمن والتي تقول ان االخوة اليمن ةنسود العالم. هنا اتذكر النكت

بعد االتفاق طرح أحدهم السؤال الصعب وهو وماذا لو انتصرنا عليها، فمن يساعدنا حينها، سؤال وجيه أوقع الجميع في حيرة  

في    عن خططهم  اليمنيونحقا، ان االنتصار وسيادة العالم ال يكفيان، ولكن من يشبع الناس هو أهم من السيادة، وحينها تخلى  

 الهجوم على أمريكا.

 ، نحن نقول اين حقوق اإلنسان الحقوق المنصوص عليها في الئحة حقوق اإلنسان   بأغلبفي الوقت الذي ال نتفق وال نعمل  

اليها الطرفين الحكام والمعارضة، أي نعم انه حق    مطالبين ان تشملنا تلك الحقوق، ومشتكين حالنا المزرية التي أوصلونا 

، التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الئحة حقوق اإلنسان    اإلنسانية والمنظمات الدولية ان تحقق ذلك للجميع، أيوواجب  

وال بين المختلفين باللون  والمرأة ولكن الغريب ان المطالبين بها يفصلونها على مقاسهم، فهم ال يؤمنون بالمساواة بين الرجل 

بالدين وال حتى ب المختلفين  المعاناة يطالبون  وال بين  الذين يعانون كل هذه  ان  المختلفين بالمذهب، وليس هذا فقط، بل  ين 

ونيف من االعوام بعمل يعتبره المطالبون غبنا لهم    ألفاألخر، ليس لجرم اقترفه، بل الن من يتبعهم قاموا قبل  باالنتقام وبقتل  

 أو وقوفا سدا في انتصارهم. 

ه تنتهك كل الحرمات ويتم القتل وتندلع الحروب، في مفارقة غريبة ومثيرة للضحك يقال ان وفي كل هذا اين هللا؟  الذي باسم

في لقاء موسكو بان يستبدل اسم البلد من الجمهورية   نممثل النظام السوري انفعل وغضب وصرخ حينما طالب أحد المعارضي

هنا هو التمثيل بمعناه المبتذل، وكان !!! وبة واإلسالمالعربية السورية إلى الجمهورية السورية، فصرخ وقال ال ال ال اال العر

عليه وعلى نظامه، ليس هذا فقط بل ان اغلب ممن تاجر بالعروبة تخلى عنها وراح يبحث عن سبل   اواإلسالم حكرالعروبة  

التنظيمات اإلسالمية والدول التي تدعي حمايته هي ضد نظام   ناإلسالم فمجديدة لتحقيق المصالح، أما   الواضح ان اعتى 
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.  مما يدافع عن البلد والشعب ومستقبل مضمون للجميع يدافع، انه يدافع في الحقيقة عن مخرج شخصي أكثر ذا ن مافعاالسد، 

 انه يلبس جبة الدفاع عن هللا ودينه في واقع يقول ان هللا قد غسل يديه مما يقترف باسمه. 

بالكفر وااللحاد، ولقوة ايماننا    خريناالنحن كلنا في هذا الشرق المبتلى نعبد هللا وانبياءه ورسله وووو، ونفتخر بذلك متهمين  

والمندائي والشيعي يكفر السني والسني يكفر الشيعي، ليس   يوااليزيدن نتهم بعضنا البعض بالكفر، فالمسلم يكفر المسيحي  نح

المالحدة وأميركا    والكفرة  ننشد مساعدة حقوق اإلنسان    فأنناورغم كل هذا  !!!  بل نتيجة التعمق في االيمان والتدين  ،كرها

 اإلمبريالية وننشد العدالة األرضية التي نرفضها في بلداننا مطالبين بتطبيق شرع هللا. 

 .أو ان العالم يعتبرها من اسس الحياة الطبيعية  اهمية،ومقدسات، ال يعيرها العالم أي    بأساطيرلقد تم اشغال الناس والشعوب  

للبوذية أو الهندوسية أو حتى    ولإلسالم أان يكون الناس مؤمنين أو ال، ال تقوم وتقعد الدنيا العتناق شخص مسيحي سابق  

، وفي الحقيقة انه ال يعلن أي من هذه التحوالت بشكل إعالمي ودعائي، ألنه يعتبر المسالة مسالة شخصية بحته إلحادهإعالن 

أما لدينا فتنقلب الدنيا وال تقعد اال بكم هائل من .  ويشرب  ويأكلمساره اليومي العادي، يلبس   ، فهو يسير فيناسالوال تخص  

لهذا األمر وكان أمر جلل وقع   المسال على صفحات الصحف وساعات طويلة من برامج وسائل إعالمنا تخصص  الحبر 

ا يعيشون حالة تهديد دائمي، فدينهم مهدد ومقدساتهم  شعوبن  ان أبناء.  ميزان القوى بين االديان والشعوب  يغيروسيكون هو الذي  

وتقديم التضحيات والدماء والمهم الدماء فالكل ال يشبعهم اال    بالثأروالشعوب مطالبة  .  رغم كثرتها مهددة ويتم تدنيسها يوميا

الحاجة اين أمريكا    وعند.  جريان الدماء، للحفاظ على نقاء الدين والوطن والكل مطالب بالخروج والصراخ الموت ألمريكا

 وال أحد يسال اين هللا!!! 

 أيالف  2015شباط  18
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 الحادي عشر الفصل

 ياتاإلسالمو سالماإل

 

 تصح هذه المقارنة؟ هل

 

قبل فترة كنت استمع إلى تقرير عن احوال االقباط في مصر، وضمن التقرير كانت هناك فقرة هي عبارة عن مقابلة مع رئيس  

رنسية عن أحد رجال الدين المسيحيين المصريين ألفلقد نقلت وكالة االنباء  )صحف المصرية الذي أورد ما يلي  تحرير أحدى ال 

ومن هنا قال رئيس التحرير هذا  (  قوله انهم يمتلكون في منطقته فقط عدد كبير من الكنائس اعتقد ان عددها كان سبع عشر

، طبعا قال ليدلل  (؟الجوامعتحتوي على هذا العدد الكبير من المساجد أو  هل يمكن ان تقولوا لي عن منطقة أو والية أمريكية  )

 .على ان المسيحيين االقباط غير مضطهدين بل انهم يتمتعون بكامل حقوقهم ان لم يكن أكثر

عنصرية وألسباب دينية، ينبري لنا البعض لتذكيرنا بما عاناه ويعانيه   تءاعتداالبعد كل حدث يكون فيه المسيحيون ضحايا  

 . المسلمون في الغرب أو أبان الحرب الصليبية أو في االندلس

 ترى هل تصح مثل هذه المقارنة؟   والسؤال الذي يؤرقني فعال لماذا يتم دائما مقارنة مسيحيي الشرق بمسلمي الغرب، ويا

المسيحيون في الشرق هم سكان أصليين لبلدانهم، وباألخص في العراق وسوريا ولبنان واالردن ومصر، ال بل كان يوجد  

واليمن، في هذه المناطق وفي ليبيا والجزائر والمغرب تم التخلص  ( السعودية)مسيحيون في منطقة الخليج والجزيرة العربية 

أما من العراق إلى مصر فال يزال    .اال ما ندر  المسيحيةصليين باقين على ديانتهم  اال  من المسيحيين حيث لم يبق من سكانها

هناك تواجد مسيحي من السكان االصليين، وهذا ال يعني تجريد المسلمين من أصالة وجودهم في هذه البقعة، اال انهم بال شك  

 .وا بالجزية والقوانيين المهينة بعد االستعمار العربي اإلسالمي لبلدانهم، وبعد ان أرهق اعتنقوا اإلسالم

ان المسيحيين ليسوا طارئين على هذه الديار، فان رجعنا إلى التاريخ لوجدنا ليس هذا العدد القليل من الكنائس واالديرة، بل 

 . ومساجد جوامعالكتشفنا االالف منها وقد اندثرت أو تم تدميرها أو تحولت إلى 

 ،االيمانإذا ان عدد كنائس المسيحيين هو في حالة االنحسار ال بل حتى اعدادهم في حالة انحسار، وهذا االنحسار ليس لعدم  

 . بل بسبب قيود وقوانيين تمييزية ضدهم

 نحن مسيحيي هذه البلدان لم ندخلها الجئين أو مهاجرين أو مستعمرين، بل نمتلك فيها أراضي وتراث وتاريخ مجيد، ولن

األموية والعباسية، تم على يد المسيحيين من سكان البالد   الفترةتجاوز الحق لو قلنا ان ما عرف بالحضارة اإلسالمية أبان  ن

التي لم يكن للمسلمين دراية بها، فدراية المسلمين البدو كانت في الغزو فقط، فهذا    االصليين، فهم من وضع قوانيين اإلدارة

، ولن يكون لنا مجاال لنذكر كل من ساهم معاويةأول وزير لبيت المال في خالفة  (  يوحنا الدمشقي)هو منصور بن سركون  

لمسيحيين كل هذا التاريخ سوية بكل مأسيه  ولقد عاش المسلمين وا.  من المسيحيين  لسفةالفوفي الطب والترجمة والرياضيات  

 . اذالل واقترفت بحقهم المجازر المتعددة ألبشع الفترةوويالته، وتعرض المسيحيين في هذه 

العهد في هذه البلدان، وبالتالي ال يمتلكون ارثا تاريخيا فيه، كما ان اعدادهم    حديثوالغرب فهم في أكثرهم مهاجرون    مسلموأما  

 األخرين من مواطني هذه البلدان، قليلة نسبة إلى السكان، اال انهم يتمتعون بكامل حقوقهم الدينية والممنوع عليهم ممنوع على  

و مجموع بناء مسجد أو كنيسة أو معبد فما عليهم اال االلتزام ، فالقانون حيادي من هذه الناحية، فإذا أراد شخص أمحاباةدون 

تضييق من هذه الناحية، بل ان الكثيرين من   بالقوانيين المعمول بها، كما ان حق التبشير بديانتهم مضمونة وليس هناك أي

قهم شيئا، في حين ان اعتناق  المشاهير قد اعتنقوا الدين اإلسالمي، وهم يعيشون في بلدانهم ولم ينتقص هذا االعتناق من حقو

 اآليةوال تطبق  (  من بدل دينه فاقتلوه)مسلم في شرقنا السعيد، قد يعرضه للقتل تطبيقا لقول النبي العربي    المسيحية من قبل أي

الدين) في  اكراه  أخر  )أو  (  ال  إلى  لتتعارفوا  وقبائل  خلقكم شعوبا  ربكم  ان  (  اآليةان  االعتقاد    اآليات علما  كالم هللا حسب 

 .اإلسالمي

ال نرى كيف ان االسبان   ألننا في أي محاولة لتصحيح واقع المسيحيين وبقية األقليات الدينية، نتهم فورا باننا ناكري الجميل  

 . مون قد أبقوا عليهم والدليل تواجد المسيحيين في هذه البلدان لحد االنقد قضوا على المسلمين واليهود، فيما المسل

http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,16070.msg44187.html#msg44187
http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,16070.msg44187.html#msg44187
http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,16070.msg44187.html#msg44187
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من اربعمائة سنة، وليس بمقدورنا    ألكثربالطبع انه ال يمكن تبرئة المسيحيين في اسبانيا من طرد المسلمين بعد أن استعمروها  

شير إلى أخالء الجزيرة العربية من المسيحيين  ان نمنح للمسيحيين جميعا صك البراءة ألنه غير ممكن، ولكن اليس من حقنا ان ن

 .واليهود، أخالء منطقة الخليج واليمن وليبيا والجزائر والمغرب، علما ان كل هذه الدول كانت عامرة بالمسيحيين

ليست كذلك المسالة  ان    ،إذا  فقاعدة  الصليبية،  الحروب  أو حتى في  اسبانيا  المسيحيين في  اقترفه  ا  لسنا مسؤولين عمَّ فنحن 

المسلمين كلهم أخوة، والتي يحاول المسلمون تطبيقها عكسيا أي ان المسيحيين أخوة ولذا يمكن أخذ مسيحي المشرق بجريرة  

 . مسيحيي الغرب، هذا إذا كانت هناك جريرة أصال، ال تصح أبدا

نحن مواطنو هذه البلدان، ونتفق مع مواطنينا المسلمين بالكثير من الخصال الطيبة والسيئة، ولكننا نختلف في انتماءنا الديني،  

من حقنا ان نفتخر بهذا االنتماء، من حقنا ان نرسخ هذا االنتماء وان نطوره، من حقنا ان نطالب بحصتنا من الموارد ومن 

دين في أوطاننا، ومن حقنا ان نعامل كمواطنين ال تنقص من مواطنيتهم شيئا ألنهم من    ة مع أيحق ديننا ان يتمتع بالمساوا

 . دين مغاير

وحقوقه، ويجب على المسلمين الكف عن النظر إلى مواطنيهم كأهل الذمة،   المطلوب اليوم هو تطوير النظرة إلى اإلنسان  

هم دينيا والمغاير قوميا ووطنيا وحضاريا، ان بقاؤنا واستمرارنا في  المتفق مع   لألجنبي  امتدادوكأنهم    والكف عن النظر لهم

الحياة ليس منة بل هو بجهد ونضال وتضحيات كبيرة، فكفى المقارنة الظالمة والتي قد يخدع بها السذج ولكنها لن تنطلي على  

 . من يريد ان يبنى أوطانا رحبة واسعة مفتوحة الذراعين لكل المواطنين

 ايالف  2005تشرين الثاني  2
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 مية سالاإلحقوقنا في ظل الشريعة  
 

الداخلي، اقصد إن اغلب هذه المناقشات   األشوريفي كل مناقشاتنا وكتاباتنا نولي االهتمام كله للوضع  األشوريينال نزال نحن  

 . والمؤسسات واألحزاب ،وتعدد الطوائف ،التسمياتمحصورة في حل إشكالية تعدد 

هذه الوحدة مطلب قومي، من واجبنا العمل الجاد   تجابهال أنكر أهمية ذلك، حيث إن وحدة الشعب وإزالة كل المعوقات التي  

لتحقيقه، ولكن هذا األمر يكاد يجعلنا ال نالحظ ما يحدث حولنا، حتى ليعتقد المرء بان اشغال شعبنا بالمشاكل الداخلية أمر 

التأثير الكبير في مسارنا القومي بما ال يترك المجال لناكر لينكره، فدراسة التطورات   مقصود ومخطط، وما يحدث حولنا له

، ودراسة عالقتنا بجيراننا من العرب والكورد ماضيا وحاضرا ووضع األمورالجارية في منطقتنا، ومعرفة الي أين تتجه  

سيفتح ابواب األمل للعمل القومي عندما تتوضح صورة  شعبنا، ال بل  تصور لها مستقبال يساعد في توضيح الرؤية أمام أبناء

 .المستقبل أكثر وتزول من الصورة المستقبلية الغموض الحالي

تتوسع، ال بل لها من يدعمها، واقصد بها ظاهرة األخيرة  نحاول من خالل هذه المقالة دراسة ظاهرة أخذت خالل السنوات  

هذه .  السياسي  اإلسالم المسلمين،  االخوان  الماضي من خالل  القرن  الثالثينيات من  في  بدأت  قد  كانت  وان  الظاهرة  فهذه 

فان تأثيرها كان محدودا ومحصورا، ولكن منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي، نالحظ  (  حسن البنا)الجماعة التي أسسها  

ولة اإلسالمية وتطبيق الشريعة اإلسالمية، مدعومة من قبل دول  الد  هدفها إقامة  اتساع نطاقها حيث تأسست تنظيمات وأحزاب

معارضة علنية أو    وقاعدة في حالة اتساع، تمارس الحكم في بعض البلدان وتشارك فيه في بلدان أخرى أو تعمل كأحزاب

رافعة شعار   أخرى،  بلدان  في  الحكم  لتقويض  الحل  اإلسالم)تعمل  فالحكومة  (هو  الحياة،  أسلمة  والهدف  تكون ،  أن  يجب 

أن تكون إسالمية، وأين؟ كلها يجب  التي هي جزء مما يسمى  ..  إسالمية والقوانين والعلوم واألرض والحقوق  في بالدنا، 

األشوريون، كون غالبيتنا مسيحيين؟ وما سيكون مصير اليزيدية أو الصابئة بالبلدان اإلسالمية، وماذا سيكون مصيرنا نحن  

 دينا لو طبقت الشريعة اإلسالمية؟ ن باإلسالمالمندائيون أو غير المؤمني

الكتاب    وإعطاء إجابة قاطعة، ولكن لنالحظ ما يقوله اإلسالم  األمورال أود استباق   المسيحيون  )عن غير معتنقيه من أهل 

الكتاب(  واليهود أهل  غير  اال.  ومن  أحكام  يطبق  ما سوف  بأن  ندرك  أن  يجب  عن  كما  ناهيك  للمناقشة  خاضعة  غير  هية 

القتل   كافر وعقوبته  والمعارض  المسلمين،  اعتقاد  باليوم  )المعارضة، بحسب  باهلل وال  يؤمنون  الذين ال  األخرة وال  قاتلوا 

الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (. يحرمون ما حرمه هللا ورسوله وال يدينون دين الحق من الذين أوتوا 

يا أيها الذين أمنوا أطيعوا  )دين ودولة، أي ان الشريعة واجبة التطبيق    يد وجوب تطبيق الشريعة اإلسالمية، وان اإلسالمولتأك

األخرة  هللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم، فان تنازعتم في شيء فردوه إلى هللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم  

 (. تأويال وأحسنذلك خير 

لتجدن اشد )  اآليةوالمسلمون تجاه أهل الذمة، وقرأ الكثيرون منكم    درسنا كلنا في الكتب المدرسية عن سماحة اإلسالملقد  

الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين أمنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بان منهم قسيسين  

 .82سورة المائدة ( يستكبرونورهبانا وانهم ال 

إن من حق المسلمين ممارسة إيمانهم بالصورة التي يروها مناسبة لهم، ونحن نحترم هذا الحق، ولكن المرفوض هو فرض  

حصل في   الفرضو.  هية واجبة التنفيذ وغير قابلة للنقاشقوانين اال  القيم ومفاهيم الدين اإلسالمي على غير المسلمين على إنها

أو (  الجزية)االقتصادية من خالل فرض ضرائب على الذميين    الفرصتكافؤ    بإلغاءأو  (  الجهاد)التاريخ من خالل قوة السالح  

القوانين   وغير معتنقيه، ال بل تدعو صراحة إلى قتل    ، التي تفرق ما بين معتنقي اإلسالم(تطبيق الشريعة اإلسالمية) بقوة 

 .المشركين

 ... أهل الذمة

 .. والمشرعين اإلسالميين  قهاءالفما المقصود بأهل الذمة التي ترد في كتب 

البلدان الواقعة تحت االحتالل اإلسالمي، وحسب هذا    يقصد بهذا المصطلح اليهود والمسيحيين والصابئة المندائيين من أبناء

ا كان مانح الذمة شخص معنوي وغير مرئي وال  ذمة بيد المسلمين من هللا، وإذ( اليهود والمسيحيين والصابئة أي)التعبير هم 

با فان  الحياة،  هذه  في  بها  المطالبة  أو  ذمته  حماية  في  قوته  التي  ال يظهر  بالطريقة  بالذمة  التصرف  ،  المرء  رتئيهايمكان 

يتأرجح ما بين القبول (  أهل الكتاب)وخصوصا إذا تم تأييد التصرف بآيات من القران الكريم، فالقران في موقفه من أهل الذمة  
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العسكرية واالقتصادية، فنالحظ التركيز في    القرآنية، وقوة اإلسالم  اآليةالتام، والعداء الشديد، حسب التاريخ الزمني لنزول  

التي نزلت في المدينة فتبدأ التشكيك في اليهود أوال بعد السيطرة   اآلياتالكتاب، أما    ألهلالتودد  التي نزلت في مكة    اآليات

 .السياسي اشتد الهجوم وشيئا فشيئا شمل المسيحيين ، وكلما استقوى مركز اإلسالم(المدينة)على يثرب 

،  (األخرة وعمل صالحا فال خوف عليهم وال هم يحزنونواليوم  إن الذين أمنوا والذين هادوا والصابئة والنصارى من أمن باهلل  )

 . التي تليها زمنيا شيء أخر واآلياتيأخذه العجب من المساواة، ولكن هذا شيء  اآليةالذي يقرأ هذه 

المي،  اإلس  الفكرالتي تناقض ما سبق أود االشارة إلى حالة أخرى وهي الناسخ والمنسوخ، ويقصد بها في    اآلياتقبل أن نذكر  

التي تدين المسيحية تقارنها    اآلياتالالحقة زمنيا تلغي ما سبقها، وإذا علمنا بان اغلب    اآليةإن وجد تناقض بين أية آيتين، فان  

التامة، حسب   سهولة االنتقال ما بين المواقف المتسامحة وبين التي تطالب باإلبادةإمكانية  بالشرك نزلت متأخرة، أدركنا مدى  

 :التالية اآلياتالظروف السياسية للمسلمين، ويمكن بسهولة تبرير االضطهاد استنادا على  

وقالت اليهود عزير أبن هللا، وقالت النصارى المسيح أبن هللا ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبلهم قاتلهم )

 30التوبة ( هللا أنى يؤفكون

( هبانهم أربابا من دون هللا والمسيح أبن مريم وما أمروا اال ليعبدوا الها واحدا اال هو سبحانه عما يشركوناتخذوا أحبارهم ور)

 31التوبة 

ثم انظر    اآلياتوالمسيح أبن مريم اال رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، كانا يأكالن الطعام انظر كيف نبين لهم  )

 75و 74المائدة ( هللا ما ال يملك لكم ضررا وال نفعا وهللا هو السميع المجيبقل أتعبدون من دون . أنى يؤكفون

 :توقع المسيحيين في الشرك، انظر ما يقوله القران الكريم في المشركين اآلياتوهذه 

الة فإذا انسلخ االشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وأحضروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإذا تابوا وآتوا الص)

 5التوبة ( وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن هللا غفور رحيم

 .وهكذا فالخالص يكون باعتناق اإلسالم، واال فالقتل

ب في البداية، ظنا منهم بأنهم سيتخلصون من االضطهاد الروماني والساساني،  اشعبنا االحتالل اإلسالمي بالترح  استقبل أبناء

جاءهم مضطهد أخر ال يختلف عما سبقه إن لم يفقه، ففي البداية عقدت مواثيق ما بين   اال إن األحداث كذبت توقعاتهم، فقد

السلطات الجديدة ورؤساءنا الدينين تضمن حقوق المسيحيين ولعل خير مثال كان عهد نجران الذي قدمه النبي محمد لمسيحيي  

الخطاب   المسيحيين في (اروقالف)اليمن، ولكن باستالم عمر بن  البداية على  الضغوط في  فبدأت  الحال تدريجيا،  ، تغيرت 

للخروج من المنطقة أو اعتناق اإلسالم، أعقبها في مناطق أخرى بعد حين قوانين تحد من  (  شبه الجزيرة العربية)الجزيرة  

بن الخطاب، وان كنا نعتقد بان    ولعل ما نجده في قانون عمر المنسوب إلى عمر.  حرية بناء الكنائس أو تجديد القديمة منها

بدايته كانت في زمن عمر بن عبد العزيز ووصل إلى صياغته النهائية في زمن المتوكل الخليفة العباسي، وينص هذا القانون  

منع بناء الكنائس الجديدة حتى في حالة التدمير أو القدم، ومنع عرض الصلبان في الطرق التي يرتادها المسلمون، ومنع  :  على

الحتفاظ باألسلحة في المنازل وعلى المسيحيين عدم معارضة دخول المسلم إلى الكنيسة، وعليهم أن يخلوا الصدارة للمسلمين، ا

والوقوف باحترام أمام المسلمين، ومنع عليهم ركوب الخيل وان يتمنطقوا بأحزمة متميزة وان يكون لون مالبسهم ازرق أو  

ش اإلسالمية ، وان يقوموا ببناء الجسور للجيوش اإلسالمية على نفقتهم الخاصة، وعليهم رمادي، وعليهم تقديم المساعدة للجيو

أن يستضيفوا المسلمين لمدة ثالثة ايام، وعليهم أن ال يقبلوا ارتداد المسلم عن دينه، وعليهم أن ال يمنعوا ال بل أن يحترموا 

القتل، في حالة عدم  (  المسيحي أو اليهودي)اعتناق أحدهم اإلسالم، ويحرم على الذمي   الزواج من مسلمة ويعاقب بقسوة، 

االوالد، ويحرم عليهم الشهادة في المحاكم، هذا عدا عن وجوب   اعتناقه اإلسالم، ويسمح للمسلم الزواج من الذمية شرط إسالم

 (. اإلسالمية ما زال العديد من هذه القوانين نافذا في الدول . )والخراج( ضريبة خاصة بأهل الذمة)دفعهم الجزية 

المقاومة عند أهل الذمة عموما والمسيحيين خصوصا بمرور   القانوني واالقتصادي المهين، ضعفت قدرة  التمايز  أمام هذا 

كان يمتهن الزراعة، ألدركنا صعوبة وثقل الضرائب المتوجب عليهم دفعها، كما  (  المسيحيين)وإذا علمنا بان اغلبهم  .  الزمن

.  معرضين لهجمات جيرانهم المسلمين دون أن يجدوا من السلطات الحماية، وكان الخالص باعتناق اإلسالموفي الغالب كانوا  

كانت فردية في الغالب، أو بشكل قرى منعزلة عن المحيط المسيحي، واستمرت إلى بداية  (  اعتناق اإلسالم أي)وهذه العملية  

سواء    ان يصاحبه ترك التحدث باللغة السابقة والتماهي مع اإلسالمبهذه الصورة ك  ولذا فان اعتناق اإلسالم.  القرن العشرين

 . باتخاذ العربية أو الكردية لغة للحديث اليومي
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الذمة    ألهلولعل اشد الممارسات اإلسالمية المعادية  )لورانت واني شابري  (  سياسة وأقليات في الشرق االدنى)يقول مؤلفا  

حديثا، من االقوام غير العربية، فممارسة االضطهاد كان يمثل بالنسبة لهم في آن واحد،   كان يعتنق اإلسالم  عمنكانت تصدر  

ممارسة للسلطة المرتبطة بالنظام الجديد الذي قلدهم إياها إيمانهم الجديد، وتعميق المسافة التي باتت تفصل هؤالء المهتدين  

 (. ماض كانوا يرغبون بنبذه نالجدد ع

 في الوصول إلى الحكم؟  مستقبل فيما لو نجح اإلسالميونماذا عن ال. هذا هو الماضي

رأي على  االطالع  إن  يعطينا    اعتقد  ومنتقديهم،  اإلسالمية  والقيادات  المفكرين  الذي  الفكربعض  المستقبل  الواضحة عن  ة 

لوضع تصور مستقبلي  وهذه هي أحد غايات هذه المقالة، كشف المستقبل، لحث قيادات شعبنا  .  ينتظرنا في ظل مثل هذا الحكم

 . خاص بنا نعمل جميعا لوضع الية لتحقيقه

تيار الخالفة :  اإلسالمي على صورة تيارين  الفكر  تالجار انقساما ما بيناألخيرة  شهدت العقود الثالثة  )  : يقول رضوان السيد

على   باعتبارها سلطة هللا  بسلطات غير محدودة  الشريعة، وتحظي  تطبق  التي  القوية  الشوروية .  األرضاإلسالمية  وتيار 

 11372الحياة العدد  (.اإلسالمية، التي تريد الوصول إلى مشاركة سياسية، عن طريق القول بوجوب الشورى

هي، ومن لم يحكم بها يوصم بالكفر  إذن كال التيارين ال يختلف في مسالة وجوب تطبيق الشريعة اإلسالمية، التي هي أمر اال

، ولكن االختالف قد يكون في صيغة الحكم، خالفة أم وجوب الشورى، والذي  (هللا فأولئك هم الكافرونومن لم يحكم بما انزل  )

 .يجب أن يستشار في اغلب طروحات اإلسالميين هو العالم المؤمن المتمكن من دينه

ض حصل  إن أرض فلسطين، أرض أوقاف، والشريعة تنص على إن أية أر)تذكر منظمة حماس في أدبياتها حول األرض  

التنازل عنها، أو عن أي جزء منها، فهذه االوقاف تركة إسالمية   عليها المسلمون بالقوة، تصبح وقفا إسالميا ومن الحرام 

 ..11003جريدة الحياة العدد (. أبدية

هذا وبالرغم من خصوصية خطاب حماس، الذي قد يكون موجها ضد مفاوضات السالم !!  وهذا ينطبق أيضا على أراضينا

لسطينية االسرائيلية، اال انه من الثابت انتشار مثل هذا الخطاب، فاألرض اإلسالمية، والبلدان اإلسالمية مصطلحان شائعان ألف

ومن يطالب بحقوقه فيها من غير المسلمين يعتبر عدوا للمسلمين، وال ننسى هنا أن نشير  .  اإلسالمي القديم والحديث  الفكرفي  

التي تخضع  )ودار الحرب  (  األرض الخاضعة للحكم اإلسالمي  أي )  سالمي ما بين دار اإلسالماإل  الفكربان األرض مقسمة في  

 .، والتي يجوز إعالن الحرب عليها(لحكم غير المسلمين

 الذي اغتاله اإلسالميون )في قضية مقتل الكاتب العلماني المصري فرج فودة    شهادتهيقول الشيخ الغزالي، المعتبر معتدال، في  

وعندما سئل عن عقوبة  .  ، إن حكم هللا ال يلغيه أحد، ولو نفذه أحد الناس فانه يكون مفتئيا على السلطة (بحجة الكفر والردة

نه يمكنك أن تقتل أي شخص بحجة تطبيق حكم  وبصريح العبارة ا.  المفتئي في الشريعة اإلسالمية، قال ال اذكر إن لها عقوبة

العقوبة النبي محمد    وعقوبة المرتد في اإلسالم.  هللا، وان تتخلص من  (. ومن بدل دينه فاقتلوه)هي القتل، استنادا إلى قول 

واعتنق دينا  أو كان أبوه مسلما،  ( سلمان رشدي مثال)دينا، أو ولد البوين مسلمين،  والمرتد هو كل من كان قد اعتنق اإلسالم

 .أخر، أو شكك في تعاليم اإلسالم

حمال   القرانان    بن ابي طالب  األمام علي  )قالوالتدين به سيجد في آيات القران ما يؤيد مسلكه،    يدعي اإلسالم  إنسان    إن كل  

 .ويعتبر ما يقوله هو الدين نفسه( أوجه

فال عهد له عندنا،    إذا ثبت إن هناك من لم يحترم نظام اإلسالم)يقول عمر عبد الرحمن أمام الجماعة اإلسالمية في مصر  

فتاة غرر بهن من قبل االقباط وانتهكت أعراضهن في حادثة معروفة، وكشف    55(  مدينة مصرية)وعندما نجد في المينا  

 .10993الحياة العدد ( حاسبوا المتجاوزمثل هذا، فيجب حينئذ أن يردوا وي اإلسالميون

هذا إذا كان  -وهكذا فالمعتدل واالصولي يتفقان بأن من حق المسلم العادي ممارسة دور العدالة، بدون انتظار نتائج التحقيق  

وكما رأينا فمن حق المسلمين .  من حق أحد في أن يحقق في ممارسة أي شخص لحياته الشخصية، أو في اعتناق فكر معين

،  ( فتاة كما قال الشيخ عبدالرحمن  55وليس  )باحية  ا  أفالمتل االقباط أو الليبراليين، الن أحدهم اقنع فتاة مسلمة بالظهور في  ق

أبو زيد معروفة، حيث قررت محكمة رسمية تفريقه عن   الدكتور  الدولة، وقضية  الدين عن  إلى فصل  أو الن أحدهم دعا 

 . مرتدا، في قضية رفعها شخص غريب عن العائلةزوجته بدون رضاها ألنه اعتبر 

 .فال سلطة لقانون طياتبالقأما في حالة استباحة اعراض  
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األمام المعصوم، منصب يمنح للفقيه من قبل هللا،   كأمامهقيه هي  ألفإن والية  )يقول الكاتب اإليراني حسن طاهري خرم أبادي  

الناس أو انتخابهم أي دور في إثباتها   ، وليس لرأي تعالىقيه بأمر من الباري  ألفهية ومسؤولية يتعهدها  وبتعبير أخر أمانة اال

لألمر فله الوالية حتى وان الوالية، فإذا جعل هللا شخصا ما وليا    ألثبات العام ليس شرطا    والخالصة هي إن تأييد الرأي.  مطلقا

 (.رفض الشعب قيادته وزعامته

إن ما سقناه ال يعني  . الحكم السياسي، وفي ظل مثل هذه القوانين سيتم حكمنا إذا استلم اإلسالميون هذه هي طروحات اإلسالم

هذه   مثل  لمعارضتهم  قدموا حياتهم رخيصة  الذين  الكثيرين  اإلسالمي، وهناك  الحكم  أنصار  المسلمين من    األفكارإن كل 

وسورية تقدر %    90الرجعية، ولكن الحقائق الموجودة على األرض، تقول إن نسبة المسلمين من مجموع السكان في العراق  

عرب، )من شعوب متعددة    ألف، ورغم أن سكان هذه الدول تت%97ركيا وإيران فتبلغ النسبة أكثر من  أما في ت%  85بحوالي  

اإلسالمية لها   واألحزاب.  اال إن غالبية السكان هم مسلمون دينا(  أشوريين، أرمن، بلوش، وغيرها  تركمان، فرس، كورد،  

المنطقة التي تعيش مخاضا  قومية ودين   األشوريون أقليةمواقع قوية في هذه الشعوب، ونحن   حلول لمشاكلها    إليجادية في 

والخوف اليوم أن يتمخض هذا المخاض عن وليد مشوه لعمليات تجميل  .  المزمنة والناتجة عن الحكم الدكتاتوري لحقب طويلة

السياس والدكتاتورية  األقليات  أهمها اضطهاد  إن من  نرى  االستقرار والتي  أسباب عدم  استئصال  إلى  ية، ونقصد ال تصل 

 .بالتجميل إضفاء صفة أو لمسة الديمقراطية على الحكومات القائمة، أو المجيء بحكومات تدعي الديمقراطية

ذقنا من حكوماتنا    إلنناأفضل    بال شك أفضل بكثير مما هو قائم، نعم إنها  تدعي الديمقراطية فإنها  ةلتأتى حكومقد يقول قائل، 

يهين كرامة   ما  أي  ،اإلنسانالحالية كل  أن  لألمور هو  المؤدية   ولكن تصورنا  العوامل  االعتبار  بنظر  يأخذ  أن  يجب  حل 

تعددية  )  شعار الديمقراطية وال حتى لو طبقت بالصيغة المطروحة  برفع    طيتأتى فقلالستقرار السياسي، وهذا االستقرار ال  

 (. سياسية وانتخابات حرة

 حتى لو طبقت الديمقراطية؟ ،مصيرناالسؤال الذي يتبادر إلى الذهن، في ظل الواقع الديموغرافي المار الذكر، ما 

بمقاييس البعض، اقر تدريس تفسير القران حزب البعث العربي االشتراكي حزب علماني  )  علمانية  حتى لو فازت أحزاب

تهم الدينية و دون في الدستور العراقي إن دين الدولة الرسمي هو اإلسالم، وقد أعاد  اءافرضا على جميع الطلبة بمختلف انتم

  العلمانية   ب، فلو فرضنا إن األحزا(في حالة اعتناق أحد الوالدين اإلسالم  اعتناق اإلسالم  العمل بقانون يوجب على األبناء

والليبرالية استلمت الحكم، ماذا يضمن لنا حقوقنا، إذا لم نكن ممثلين في المجالس التشريعية والتنفيذية؟ ومن يضمن لنا بأنه 

؟ إن المطلوب ليس رفض الديمقراطية، ولكن تطويرها  (كل الممارسات التي تعبر عن هذا االنتماء) يمكننا أن نعبر عن انتماءنا  

من السكان، هذه النسبة وتشتت  %    80في العراق مثال يمثل العرب أكثر من  .  ن والخوف لدى األقليات االقل عددابما يزيل الغب

مجلس تشريعي ينتخب، وبالتالي من حقهم إصدار القوانين التي    األخرى يساعد العرب على السيطرة على غالبية أيالقوميات  

 الوطن كلهم شركاء فيه؟ للوطن؟ اليس أبناء بقيةالولكن أين ستكون رؤية ، رؤياهمتحقق مصلحة البلد، حسب  يرون إنها

 يكون نصيبنا غير تحمل الخسائر؟ أالالشراكة تعني تقاسم االرباح والخسائر بعدالة ما بين الشركاء، هل من ضمانة 

واألكثرية هنا هم شعوب    هنا إن األقلية المطلوب التمتع بضمانات لكيال تسود قوانين األكثرية على حساب االقلية، ولنالحظ  

وقوميات، وليست ضمن شعب أو مذهب ديني واحد لكي تنطبق عليها مفاهيم الديمقراطية السياسية المعمول بها في الدول 

ق وإذا شعرت قومية ما بالغبن، ما الذي سوف يمنعها من المطالبة بإزالة هذا الغبن بكل الطر.  ذات التجانس القومي أو الديني

على ضوء ما ذكرناه فأننا ال نتوقع لبلدنا االستقرار، في ظل الحلول المطروحة، والتي تركز على التعددية السياسية،  .  المتاحة

 .بالمساواة( القوميات )دون أخذ عامل تعدد القوميات في الحسبان ومطالبتها 

اكتب هذا وأمام نظري العراق كمثال، فالعراق كبلد في مهب الريح، والحلول المطروحة لحل مشاكله المزمنة تعني تقسيمه 

والتركمان واألرمن من الناحية  األشوريينوالكورد، كل حسب قوته، فأين حقوق  (  الشيعة والسنة)ما بين االقوياء، اعني العرب  

فأين الضمانات؟ هذا من الناحية القومية، أما دينيا فالعرب والكورد مسلمون،   بعض األحزاب القومية، وإذا ذكرت في أدبيات

زيدية والصابئة المندائيين والكاكائين، لكيال يعاملوا كأهل الذمة في حالة سيطرة اإلسالميين فهل هناك ضمانات للمسيحيين واال

ب بضمانات فأننا ال نريد سماعها شفاهة، وإنما مواد دستورية غير على مقاليد السلطة ولو عبر صناديق االقتراع؟ عندما نطال

لل للعراق تقابلة  التنفيذ  قابل  يتم صياغة مشروع  أن  فإننا نرى،  المساواة،  أبنائه  للعراق وحدته ولجميع  جاوز، ولكي نحفظ 

 .المستقبلي ويضمن حقوق الشعوب كافة

 نشرت في كراس من الوطن  أوائل التسعينيات للقرن العشرين
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 انهم يفرضون اجندتهم على الكل 
 

 ..الكاتب مسؤوليةهي  والمسؤوليةالكلمة التي تقال أو تكتب يمكن لها ان تكون دواء ويمكنها ان تكون سيفا بتارا، 

السالم والمحبة، هذه المحبة  عليه ان يزرع ما يطور الحياة ويبني  (  الكاتب المثقف)والكاتب المثقف، ولكي يستحق تسميته بـ  

ولكن أحيانا يصعب على المرء ان يكتب من منطلق العقل والمنطق، فيخرج إلى ..  التي هي ارقى مراحل الحس اإلنساني

 .والطامة الكبرى تحدث عندما تكون هذه المشاعر كلها حقد وكراهية لألخر، حتى من دون معرفة حقيقته.. رحاب المشاعر

.  األخر، وفي ذات الوقت انقل له مخاوفيأحاول ان افهم  .  ر بي، أحاول جاهدا ان اكون محايدا فيما اكتب بقدر ما يتعلق األم

اني أخجل كثيرا من نفسي، عندما اقرأ واسمع واشاهد أخوتي المسلمين وهم يرفعون رايات الدفاع عنا نحن المسيحيين، فأقول  

 . م، حتى وان كان من دون قصدفي نفسي ربما اسأت فيما اكتب لهم أحيانا عن اإلسال

دوما نقد ممارسات    ابتغيتأقول يا ترى لو التقيت ببعضهم، اال يوجهون سهام نقدهم الي؟ اسئلة تراودني، ولكنني بما كتبت  

 .إلى االخوة المسلمين إيصالهاوإظهار المخاوف التي فشلنا في 

.  قومنا، ال لسبب اال لكونهم مسيحيين، يأخذ العقل استراحة أو يغيبولكن في ظل حملة استمرار االعتداءات على أخوتنا وبني  

 .والذي يبقي مسيطرا هو المشاعر

 . ونحن الشرقيين نمتلك عموما مشاعر نارية وباالتجاهين المتناقضين، مشاعر نارية عندما نحب، ومثلها عندما نكره

أو ذنب ارتكبوه، وليس لمجرد انهم تواجدوا لسوء الحظ في خسرنا الشهداء الذين استشهدوا ليس لجريمة .. نعم خسرنا الكثير

ثم خسرنا من بعدهم،  .  قذيفة أو شظايا انفجار، بل استشهدوا ألنهم مسيحيون ليس اال  فأصابتهمالزمان والمكان غير المناسب  

 .ولذات السبب أيضا، الطمأنينة

نون من مختلف االديان، ويستل السيف للقتل على الهوية فعندما تعيش في بلد أو مدينة أو حتى قرية، يتشارك في سكنها مواط

فما إدراك انه  .  إنسانا ودودا  حتى لو كنت قد عرفته وعاشرته    ،مخالفالحتما لن تطمئن إلى جارك من الدين    فأنكالدينية،  

.  مفقودة  الطمأنينةمت  اوارد في كل حين ما د  ان تأتيك الضربات من كل ناحية هو احتمال  فاحتمال  .كان يبطن ما ال يخفي

 قليلة العدد، قياسا بمن باسمهم استل سيف القتل؟ فكيف سيكون حالك إذا كنت من مجموعة سكانية

تستغل الدين لمأربها،   هل نظل نستمر القول ان من يمارسون هذه االفعال ما هم اال مجموعة ضالة ال تمثل حقيقة الدين، بل إنها

 لمصالحها الخاصة؟ اسرت الدين  ال بل إنها

فهل تكفي هذه التوضيحات المقتضبة ان تطمئن الضحية .  األخر، اقصد الضحيةولكن ما جدوى تكرار هذه التأويالت للطرف  

 . إلى ذاتها ومستقبلها وتعايشها

حتى وان جاءت اال ترون معي ان الضحية قد تجد نوعا من التواطؤ بين القاتل وبين من يسوق التبريرات والذرائع لفعل القتل  

ال دين لهم؟ وستظل االسئلة تتوالد في مخيلة من ال حول له وال قوة، وال من    بأنهم(  وآياتهباسم الدين  )بصيغة اتهام مرتكبيها  

 . مجيب سوى كلمات التبرئة أحيانا والتبرير أحيانا أخرى وبين هذه وتلك يستمر السيف بتارا

لدنا، يجعلنا نعمل من أجل ترسيخ مفاهيم الوطنية والعدالة وسمو القانون وحقوق  ان ننظر للمستقبل ونعمل له من أجل شعبنا وب

 إنسانا وقيما وبلدا، خالل أكثر من ثالثة عقود من حكم الرأي   فذلك هو واجبنا جميعا بعد الدمار الهائل الذي أصابنا،    .اإلنسان

 .الواحد والزي الواحد والشخص الواحد

 . اهنة مطلة برأسها وتفرض وجودها وثقلهاولكن تبقي دائما اللحظة الر

 ماذا عن الضحايا وعن الخوف والهلع؟ 

 ال بل وماذا عن روح التحدي التي قد تظهر عند الضحية؟ 

 اين ستوجهنا عواقب القتل على الهوية؟

والثمن؟ اليس هو الوطن؟ هل سيدفعها المسيحيون وحدهم، من دمائهم وأموالهم، أم ان لهب النار ستحرق    ديةالفمن سيدفع  

 ؟واليابساالخضر 
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 . لمن ال عقل له مأمر عقي ،ان تطرح اسئلة الستثارة ملكة العقل

فصدام لو كان يملك عقال لما حاول فرض اجندته الشخصية على حزبه وشعبه ومن ثم على المنطقة، فدفعنا كلنا ثمن نزواته، 

المنطقة، بال   ان تفرض أجندة ضيقة أو خارج إطار الزمن، على    مسيرة الدكتاتورية، تحاول  ، إنهاءاستثنانعم كل شعوب 

 . والنتيجة تكون حروب ودماء جميعال

فهذا هو المهم بالنسبة لهم، وليذهب الوطن والشعب .  ان القائمين بهذه االفعال قد قرروا فرض اجندتهم بكل الطرق والوسائل

 . إلى الجحيم ما لم يكونوا من المؤمنين بهذه االجندة

ر  راألنهاهم باسم هللا، ولذا فهم يعتقدون انهم سائرون إلى جنة تجري من تحتها  ال بل ان المتطرفين الدينيين يقترفون أعمال 

 .ومالكين اثنتان وسبعون من حور العين

البسمة من على    قتل  تحاول  ،، والدين هو اليسر وليس العسر، فما بال هذه الشراذم(ان القرآن حمال أوجه)لقد قال األمام علي  

 !والبؤس على البشر؟ الفقرشفاه االطفال ومن على وجوه الناس، ما بالهم يريدون اضفاء التجهم و

، فالدور سيكون للشيعة والقوميين (ال سمح هللا)زيدية والصابئة  الضالة ضد المسيحيين واال  الفئةلو نجحت مخططات هذه  

حقيقة من حقائق الحياة فمن ال يقبل بالغريب البعيد، لن    إنها. وتطرفها من السنةالكرد ومن ثم ضد كل من ال يتفق مع غلوها  

 . القريب مخالفيقبل بال

 . فالدور سيأتي على الكل الفئاتان لم يتم القضاء على هذه 

 .فأما ان تنصاع للقانون، قانون العدالة والمساواة، أو ان تقلع من جذورها

 .والتوافق مع من يريد نفيك أو الغاءك، ومع من يريد استغالل قانونك ليسلبك الحرية والكرامة اإلنسانيةال يمكن التفاهم 

حرب    زيدية والصابئة، ولكنها ليست حربهم وحدهم، إنهاضد المسيحيين واال(  في طورها الحالي)صحيح ان الحرب موجهة  

 . المتزمت الفكركل العراقيين ضد االرهاب و

 .شأفة هذا السرطان الجنوني  لالستئصاتي توضع اليوم على رقاب المسيحيين ستطال الكل ان لم يتم العمل سريعا  ان السكين ال

 . فليعذرنا االخوة المسلمين فنحن لسنا ضد ما يؤمنون، فهذا شأنهم ونحن نقدره، كما ان ايماننا شأننا الخاص

 . وقيمه، ويتم تطبيقها بهذه الوسائل الهمجية بحجة الدفاع عن اإلسالمولكن االلم يعصرنا عندما نرى فرض القوانيين 

الناس الينا، وهم انتم، ال تلومونا ان خرجت ردود فعل من بين    أقربفان لم تأتينا من  .  ال تلومونا لو مددنا يدنا لطلب المساعدة

 . شعبنا أبناء

هو   الفعل، فالفعلفعندما يستشري قانون الغاب ويطلب منا السكوت على القتل على الهوية، فليس باستطاعتنا ان نحدد ردود  

ال فضل الحد على أخر فيه اال بما يقدمه لخدمة   الباغية، ولنبني وطننا نكون جميعا أبنائه،  الفئةفعلكم اليوم الستئصال هذه  

 .وطنه

 2004تشرين األول  23ايالف 
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 لقد حدثت الجريمة.. ولكن ماذا بعد ذلك؟ 
 

إنسان    قبل ان اكون مسيحيا، ولي حق ككل    إنسان    على جريمة تفجيرات الكنائس؟ بالطبع انا    أعلقهل يحق لي كمسيحي ان  

في التعليق والتوضيح والشرح، اال ان السؤال جاء بعد التعليقات واالستنكارات التي عمت الصحف والمواقع االلكترونية،   

درنا، اثبتم ايها االخوة ان الخير ال يزال يشع بيننا، ان موقف من قبل االخوة المسلمين قبل المسيحيين، نعم وهللا اثلجتم ص

بلسما   دين والتنظيمات اإلسالمية، كان  الكتاب واالدباء ورجال  لن نزول    لمداواةالكثير من  اننا  ندرك  ولكننا  الجرح،  هذا 

المؤدي إلى الضياع والزوال  ونمحى من جرح، أصابنا وبأيادي الحقد والكراهية والغلو، اننا نعي بأن النزيف المستمر هو  

 . والموت

ونزيفنا، هو الهجرة المستمرة ليس ألسباب اقتصادية، الن من يهاجر لسبب اقتصادي، يترك أواصر التواصل مع وطنه، بل  

بسبب الخوف، نعم ايها السادة الخوف الذي يلبسنا ونعيش معه، ليس اليوم ولكن منذ سنيين طويلة، انه الخوف من هذا المجهود  

ما بحقه في تغيير معتقده، أو انتمائه القومي،    إنسان    ركانت المسالة خيارا فرديا، أي ان يقر  وصهرنا، لو  ألذابتنالذي يبذل  ا

مستمرة وتبذل من خالل القوانيين التي تسن، من خالل    واإلذابةأو لغته، فهذه من أبسط حقوقه كفرد، ولكن عملية الصهر  

قيم االغلبية، ان هنالك عملية قانونية واقتصادية وتعليمية    الكتب الدراسية التي تطبع، من خالل فرض قيم علينا بحجة إنها

 .، الشعور بحب الوطنبالغربة عن وطننا، ال بل سلبنا من الشعور بالمواطنة  إلشعارنالتهميشنا، ان هنالك عملية محسوسة 

ي ال يزال هما مشتركا،  نانكم ايها االخوة المسلمين بموقفكم المستنكر لهذه الممارسات البشعة، قد اشعرتمونا بان الهم اإلنسا

  ولكن هل علينا ان نقف عند هذا الحد؟ اليس مطلوبا ان نكشف أسباب هذه الممارسات التي ال تطال المسيحيين فقط، بل أبناء 

 .ةالفرديالنيرة والداعية للتسامح والتعايش والحريات  األفكاراللذين يعتنقون  المسلميناألخرى، بل يات األقل

هل شعر أحدكم بالغربة في وطنه؟ انه شعور فضيع، شعور يجمع بين الدونية والضياع والخوف، نعم ايها السادة واالخوة  

اننا بكل مساهماتنا في المشاركة لبناء أوطاننا، كنا نشعر بالدونية، أو كان يتم اشعارنا بذلك، بمختلف االساليب   االفاضل، 

مناصب معينة إلى غبننا في الترقيات الوظيفية، إلى فرض قوانيين تشعرنا    تبوءامن    والممارسات، من منعنا وبفعل القانون

قانونيا، واال بماذا نفسر فقرة في القانون المدني العراقي، والتي تقول، في حالة اعتناق أحد   فضليةاال  لهم   بان معتنقي اإلسالم

نعرف أيضا ان التبشير بالدين اإلسالمي سائر    .ن المسلم من الوالديناتباع دي  الدين اإلسالمي، فأن على األبناء  والدي األبناء

أبناء المسلمين تجاه  لهذه  الديانات    على قدم وساق من قبل  الشرق أوسطية، وتستغل كل األماكن  بلداننا  األخرى، وهذا في 

التبشير بالديانات    في بلداننا  علنا، ولكنحظر قانوني، والتبشير بالدين اإلسالمي يمارس في الدول الغربية و  الممارسات دون أي

يعيش في ظل   إنسان    األخرى، ممنوع قانونا، ويعاقب على من يمارسه بعقوبات تصل لحد اإلعدام، وهذه كأمثلة، باهلل عليكم  

 هذه القوانيين ماذا سيشعر؟ الن يشعر بالغبن والدونية؟

والمساجد وطبع الكتب الدينية اإلسالمية، ال بل التبرع   الجوامعبناء  ماذا يعني لي ان تقوم الدولة بالصرف بسخاء من أجل  

كنيسة كل عشرة أو عشرين    ءولكن لو اردت بنا  .األخرى، وألجل جاليات تعيش في دول غربيةبسخاء لبناء مساجد في الدول  

كنائس، قد ال يدخلها بعد   إلكثارلست من المتلهفين  )  سنة، علي ان اجري معامالت ادارية تتطلب سنين عديدة من الزمن،  

طائفته بكلفة البناء، ويجب ان    معبد أخر سيتكلف هو وأبناء  اليس هذا تمييزا؟ وبالطبع فأن من يبني كنيسة أو أي(  سنين أحد

، وهلم جر من المعيقات التي توضع في هذا السبيل، لو نستمر في شرح معاناتنا  الجامعى بعد معين من المسجد أو  يكون عل

الهائل من  الكم  في خلق كل هذا  السبب  والبنية هذه هي  لبلداننا،  والدستورية  القانونية  البنية  لنا على  التي  والنقاط والمأخذ 

 . قول لو اطلنا، لما كفتنا المجلداتاألخر المختلف، أالكراهية والحقد ضد  

هذه    األحبةايها   تقولوا  ان  يكفي  اإلسالمي، ال  التسامح  لنا،  تقولوا  ان  اليوم  يكفينا  ال  وتنظيمات،  دين  المسلمين رجال  من 

الممارسات ليست من قيم اإلسالم، ال يكفي ان تقولوا اننا عشنا قرون بمحبة وسالم، وهذه مداهنة نرفضها، فنحن لم نعش 

ان الماضي  صحيح  ت نير الجزية والمذابح واالعتداءات والسلب والخطف،  قرونا من محبة وسالم، بل عشنا قرونا طويلة، تح

 مستقبل؟ اليس من واجبنا ان نصنع المستقبل؟ ولكن أي ،السؤاللكن ال يمكننا أعادته، و

 . صناعة هذا المستقبلوإمكانية التعايش،  إلمكانيةوعلى نوعية االجابة على هذا السؤال ستشعرنا حقا ان هنالك قدرة 

 2004اب  4ايالف 

 



217 
 

 ن بالرعبابينحن خائفون خائفون ال بل مص

 

سميل   مذبحة  اقتراف  والشيوخ    )مذبحةأبان  واالطفال  النساء  من  االف  خمسة  حوالي  فيها  وقتل  العراقي  الجيش  اقترفها 

االخبار وما    سأل الخال جونا ضيفه عنف، زار العم جونا مختار قرية كاني بالفي جاره الكردي من قرية شيخو  (األشوريين

خافوا جدا، فرد العم    جاره باش بترسن أي   فأجابهفرد العم جونا ولكننا خائفون،  (  بترسن)يسمع فرد الكردي يجب ان تخافوا  

 جونا ولكننا متنا من الخوف، هذه ملخص لحكاية رعبنا وخوفنا الدائم.

نقلت وسائل اإلعالم  عن مقتل ثالثة أشخاص في مظاهرة في مدينة االسكندرية المصرية، كانوا ينون مهاجمة كنيسة قبطية 

تعرض مسرحية مسيئة لإلسالم، وبعد نقل الخبر قامت أيالف بالكشف ان المسرحية المزعومة كانت قد عرضت   بحجة إنها

عالم  اال ان تغيير النغمة من عرض المسرحية إلى القول نشرها علي قرص  قبل سنتين وليس االن، فما كان من وسائل اإل

قرص    CDال،   على  مسرحية  نشر  ألجل  جريحا  عشرين  من  وأكثر  قتلى  ثالثة  سالت  الدماء  هذه  كل  ان    CDأي 

أياديه المتظاهرين بحوالي خمسة االالف شخص، خرجوا يتصايحون ويستنكرون ويكبرون، ولو طالت  قدر عدد  م ، وقد 

أخر، أو كما حدث عندما هوجمت    وإصابةلدمروا الكنيسة أو قتلوا من فيها، كما حدث عندما اقدم شخص على طعن راهبة  

خمسة   ،اإلنسانقوموا بما قاموا به ألجل شيء أساسا هو حق من حقوق  يخمسة االف يتم حشدهم لكي    .محالت وبيوت اقباط

هل سال أحدهم عن    .كاذبة، علما انهم جميعا كانوا من البالغين  بإشاعة االف شخص يخرجون ليستنكروا وليحرقوا وليقتلوا  

قطيع، يسير    بأنهماال يمكن تشبيه من خرج في هذه المظاهرة    ؟صحة ما سمع هل استفسر أحدهم عن شرعية ما يقومون به

 متى يتهيج ويقوم بالتهامك أو قتلك.  ،على حياته مع قطيع فالت عقاله، ال تدري  اإلنسان    ، وهل يمكن ان يأتمنبعضالمن قبل  

في كره   التصاعدي  المسار  ان  هذا  نقول  ان  اليس من حقنا  قوته؟  اين يستمد  قتله، من  في  الرغبة  عليه لحد  األخر والحقد 

توجهه لكي يقتل المغاير لكي تقول    لكي ينسى واقعه أو إنهاتوجه القطيع ليلتهم المغاير    الحكومات العربية ضالعة فيه، إنها

 المغايرين.  لإبادة كاألخر ولوالنا لتم للغرب اننا نحمي 

 شخص فكر أو منح لعقله فسحة للتفكير، لكي يقول ماذا نحن فاعلون؟  ،اال يعقل ان ال يكون بين كل هؤالء الخمسة االالف

  النيالفأو اتباع المذهب    النيةالف  الفئةفي مثل هؤالء بشرعية قتل    باإلفتاءمن يضمن لنا انه لن يقوم غدا شخص أي شخص  

مثلما يعمل الزرقاوي وأمثاله في تكفير المسيحيين والمندائيين واالزيديين ال بل حتى الشيعة، فيما يقوم الصدر وأنصاره بتكفير  

أو فرض قوانينهم خارج   ويفرضون عليهم اتباع التقاليد واللباس اإلسالمي ويقومون بتحريم أعمال  ،المسيحيين والمندائيين

  األشوريين ويقوم البعض علنا بتهديد السكان لترك منازل واال فلن يلوموا اال أنفسهم مثل حي    . دولة أرادةان كان لل  ،الدولة  إرادة

في الدورة، كما يقوم أنصار التكفيريين بفرض قيمهم بقوة السالح والترهيب في جامعة الموصل وكل احياءها، وهكذا تدور  

اص  األحداث، مسلب  افان  مسيحيا  أو  ملحدا  فعلى    مامجنونا  الجنوبية  أميركا  أو  اندونيسيا    العراق  مسيحيفي 

ب المسلم، ولما ال فالمسلمين ابلد مما سمي بالبلدان اإلسالمية من المسيحيين أو من األقليات ان يدفع ثمن ما اص  أو مصر أو أي 

 المصري ثمن ذلك.ب المسلم من قبل مسيحي فليدفع المسيحي العراقي أو اصابهم واحد، فإذا اأخوة ومص

نحن خائفون حقا ان تقولوا بعد سنوات، كان يعيش بينا ناس كانوا مسيحيين، هذا اذ بقي فيكم من يذكر ذلك، فنحن بقدر خوفنا  

  فأنتم على أنفسنا، نخاف عليكم، فغدا ستوجهون غضبكم وحقدكم على المختلف فيكم من دينكم، أو المختلف فيكم من مذهبكم، 

لو الحياة واحد ال غير  لون  الغراب،  تريدون  لون  اسودا مثل  تبقي حتى على حجر،    ئونتهي   أنتمنا  أهلية ال   ألنكملحروب 

 . تكرهون الحياة

، ان تصبح الحياة بهذا الرخص، ان  يقراعاقل ان يصدق ما يسمع وما يرى وما    هل أبالغ، ال بكل تأكيد، فهل يمكن إلنسان  

مجرد شيء أي اشيء يمكن لمن يعتبر نفسه أو يفرض نفسه انه يمتلك الحقيقة، ان يمحيه من الوجود بمجرد   يكون اإلنسان  

 الواجب المقدس بقتل أو إزالة هذا الشيء. إلداءكلمة تخرج من فمه، فسيهب االالف 

الصابئة تركوا منازلهم وأعمالهم وأخذوا أبنائهم معهم إلى دول الجوار العراقي،  مسيحي والكثير من المندائيين    ألفاربعون  

أو بمجرد قتلهم بدم بارد ال   هربا من تهديدات اإلسالمويين، والتي نفذوا البعض منها بتفجيرات الكنائس أو باختطاف الناس

أخر موجة من الهجرات المتتالية من    ضمتهالتي  هذا رقم من االرقام ا  ألفلشيء اال لكونهم مسيحيين أو مندائيين، اربعون  

بعدم شراء أمالك المسيحيين  الجوامعئي لهذه األقليات، يتم المناداة علنا من منابر بعض نها الهروب المستمر من النزيف الال 

 ان يعيش هذا الهلع الدائمي. نسان إلالكفرة، ألنهم سيتركونها وسيتم االستيالء عليها مجانا، فاين األمان وكيف 
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وال يقدرون للحياة معنى،   إنسان    ان يسير الدين جهلة، ويصعد على منابره قتله ويفتي فيه مشعوذون دجالون ال يهمهم أمر  

أكثر مما يمكن التعايش معه بدون هلع وخوف دائمي، فالمنابر االذاعية والتلفزيونية مفتوحة لمن يكفر الكل، لمن  فهذا أمر  

دلة، فالحاكم مستعد ان يحكم ولو على الجماجم،  ايحرم كل جميل في الحياة، وهذا بعلم السلطات الحاكمة، في مصلحة متب

م بدون تساؤل عن الطريق وإلى ما يوصل، والذي يدفع االن كل الضرائب  ورجال الدين يريدون اناس جهلة لكي يسيرون خلفه

 األقليات الدينية، يدفعوها من حياتهم ومن الخوف الذي يعيشون فيه بسبب هويتهم.  هم أبناء

 أيالف 2005تشرين االول  24
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 عودة تصفية المسيحيين في العراق! 
 

القداديس يوم الجمعة أيضا    ت بإقامةأبالنسبة للكثير من المسيحيين له مذاق خاص، فرغم ان الكثير من الكنائس بديوم االحد  

ذلك المذاق المرتبط بالنهوض باكرا وبارتداء أفضل المالبس    لألحدألنه يوم عطلة في الكثير من البلدان اإلسالمية، اال انه يبقي  

القربان المقدس، مشاركة باألم السيد المسيح    لتناولبة لسماع كرازة االحد من االنجيل أو  وتلك البسمة المرافقة للوجه الذاه 

بل هو مستمر   ،اليومالذهاب إلى الكنيسة في الموصل أو في القرى المجاورة لها لم يكن وليد  .  تالمذتهلما قاله وبشر به    وامتثاال

منذ ان وطأت المسيحية قدميها على هذه التربة في نهاية القرن الميالدي االول، ولكن الكنيسة ستكون فارغة هذا االحد، فالناس 

ان كنائس موصل فارغة ايها السادة وأهلها هاربون ومنازلهم أما    أو يؤمنون.  في حالة رعب من إظهار أو التنبيه لما يعتقدون

 ت مأوى لقطط خائفة أو كالب سائبة.فجرت أو تحول

الصعبة التي مرت على مسيحيي العراق، كان هذا االسبوع أحداها، فخالل اقل من أسبوع تم اغتيال أربعة عشر   األسابيعمن  

مسيحيا في مدينة موصل عاصمة محافظة نينوى، وكان من ضمن القتلى طفالن وشخص معوق اعاقة جسدية قتل في محل  

وماتني عائلة حسب أخر احصائية نشرها المجلس الشعبي الكلداني   لفتركت الموصل ما يقارب األ  الفترةوخالل نفس  .  عمله

الموصل ودهوك وقرى أخرى، علما ان    األشوريالسرياني   إلى بلدات وقرى منطقة سهل  ارين من  ألفقبل فترة من االن 

االصليين، الن المسيحيين هم اقدم    الموصل من سكانها  إلخالء  مختلف احياء الموصل، بما يعزز االنطباع ان هناك حملة

 مكونات الموصل.

أمل كبير في حكو لنا  يبقي  انه  العراق، اال  لحمالت سابقة غايتها تصفية مسيحي  الحملة هي تكرار  ان  تنا  مبرغم وضوح 

بالمراقبة لعل االرهاب القاعدي يتمكن من تخليص العراق من    ،التي تلقي اللوم على االرهاب وتكتفي من الغنيمة  ،الرشيدة

فالحكومة صارت تدرك ان مشاكل العراق كثيرة وال حل اال بتخليصه من بعض   .تخلص من ايجاد حلول لمشاكلهاتفئة ما لكي  

وغدا لن تجد الحكومة    .ائيين وبهذا فالمشاكل ستقل كثيرادين والمنيواالزيد  االطراف التي لها مطالب ومنهم المسيحيين والشبك

في حل مشاكل الكورد اال بالتخلص منهم، وبعده قد يتمكن السنة من التخلص من الشيعة أو بالعكس، وبهذا ستقل المشاكل  

خبار العالمية اال ما ندر، ألنه لن يكون فيها  كثيرا وسيكون العراق مثاال للبلدان المستقرة الهادئة والتي ال يذكر اسمها في اال

 والحرق والسلب واالغتصاب. ،والتفجيرما يهم االخبار العالمية التي يثيرها أخبار القتل 

الدالئل تظهر على ان هناك حملة الستهداف المسيحيين والكل ساكت، فالحكومة   بدأتنعم ايها السادة منذ أكثر من أسبوع  

وبعض أطراف الحكومة القى اللوم على عدم تعاون أهل الموصل،    ،األمن في الموصل قد فشلت  فرضلتعرف ان حملتها  

لى صدغه، فاغلب أهل  بدال من تحمل المسؤولية كما يفترض برجال الحكم، فال أحد يطلب تعاونا من من وضع المسدس ع

 يريدون تخليصهم منهم فهل نطلب من الرهينة التعاون أم نعمل على فك اسره؟ لإلرهابيينالموصل رهينة 

والمكونات   القتل المسيحيين  لحمالت  اعدادها  إلى  نسبة  غيرها  من  أكثر  تتعرض  مسلحة  مليشيات  تمتلك  ال  التي  األخرى 

عراقية تأثيرا على السياسة اليومية للبلد أو على مستقبله، فحتى لو افترضنا انهم مؤيدين ال  الفئاتوالتشريد واالبتزاز، وهم اقل  

د لن يفيد أحد ألنهم ديموغرافيا يالمقاومة أو أي اشيء ترغبون، فان هذا التأي  وأو االحتالل بمصطلح التكفيريين أ  تحالفلل

ان التجربة علمتهم ان السكوت .  سيكونون مستهدفين من قبل الكلمشتتون وهم مكونات قليلة العدد بما يجعلهم يدركون انهم  

هاد ال يطلب فقط الجزية واألموال والتمثل ط أفضل الحلول لحين مرور العاصفة، ولكن السؤال إلى متى السكوت، فاالض هو

قوف احتراما وتكرار  الو اوتعلم، بل هم وإيابهبالسائد واحترام الشخص االكثري وعدم استفزازه في صومه وصالته وذهابه 

 ما يمكن. وبأسرععلى كل شيء  ءسيدي مرارا ولكن االن يطلب منهم ارواحهم، ألنهم يريدون االستيال

في هذا الوضع المزري والمتكرر منذ سنوات، فالنظام السابق دمر قرأهم وهدم كنائسهم والحالي أو أطراف منه شاركت في  

تبقي الشكوى لغير هللا مذلة، وتبقي مسؤولية   .الشمال وباألخص في الموصلتصفيتهم سواء في الجنوب أو الغرب أو في  

مطالبة بخطوات جدية أكثر في اتجاه    األشورية  السريانية  الكلدانية  والمؤسسات النابعة من المجتمع وهي األحزاب  األحزاب

ويهرب، فالوقت صار وقت العمل،   خوف يترك كل شيء بأقلزالة الوهم السائد من ان المسيحي  اترسيخ وجودهم وتقويته و

المناقشة، بل ترسيخ المطالب السياسية والعمل على  اليوم، ألنه أمر ال يقبل  ولن نقول الوحدة فالوحدة اقل ما هو مطلوب 

ترجمتها على األرض، والعمل على تقوية المجتمع بتقوية أواصر التالقي بين كل مكوناته وترسيخ مفهوم األمن الجماعي  

يجب ان تكون واضحة، عندما خدع البعض بان من يمنح والئه للحكومة   1933لتهديد يطال الكل، فتجربة سميل لعام  فا  .للكل

ومن يدعم هذه   فاإلرهابيتها الكل ولم يفرق المجرمون بين موالي ومعارض، واليوم  حفهو أمن، وكانت مجزرة ذهب ض

اليوم يجب ان يكون شعبنا محصنا أمنيا، فال يجوز ان  .  العمليات ال يفرق بين هذا وذاك، فالكل عندهم مسيحيين يجوز قتلهم
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يتمكن االرهابي وأفكارهم وتهديداتهم من المرور داخل المجتمع، على الجميع ان يدركوا ان السكين التي يقتل بها أخاه اليوم  

 ى رقبته.ستكون يوم غد عل

ان التغني بالديمقراطية ودولة القانون لم يعد يسرنا ويجب ان ال يسرنا، فالديمقراطية هي ان نطعم من ثمراتها أيضا، وان 

نشاهد ونرى حقوقنا متجسدة في قوانين ودساتير البلد، فالديمقراطية والحرية تعني لي ان أتمكن من العيش انا أيضا بحرية  

الحكم بمنافع  اتمتع  الديمقراطية، وان يتم االعتراف  وان  إلى االليات  التمايز وهذا   المستند  بتمايزي وبحقي في إظهار هذا 

مختلفة االلوان والعطور، لم يعد يفيدنا ولم يعد يفعل فعله فينا، فاللون    بأزهارفالغناء ومدح الحديقة العراقية المليئة  .  االختالف

لون دماء شهدانا، ولون اكفهرار االوجه الحاملة شقاء السنين على ظهرها هاربة من  الوحيد الذي بتنا نراه هو اللون االحمر، 

 القتل المتربص بهم في كل دقيقة وفي كل زاوية.

  أسالفوبباليد    اوأخذوهأشور ونبوخذنصر وشليطا ومار بنيامين الشهيد، حلموا إلى العمل من أجل صون حقوقكم    حلموا يا أبناء

اليوم مطلوب منا ان  .تحمل نتائجهانضطر لمن جاهل أو حاقد، و تأتية وكل فتمن خوف ووبكل ما يطال اليد، فكفانا عبودية 

حساب وعندها فلن يقدم   ألفلها    لجميعا، بل ان يحسب  فنعمل من أجل ان ال تكون بعد االن ردود افعالنا هي الهروب والخو

 اجوف ضدنا دأي أحد على قيام ولو بتهدي

 أي الف 2008تشرين االول  12
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 القس تيري جونز ورسالته الغبية 
 

في   المصاحف،يزمع القس تيري جونز التابع لكنيسة دوف وورلد أوتريش سنتر الصغيرة، كما أشاع على إحراق نسخ من 

 11الحالي والمصادف للذكرى التاسعة لعملية تدمير برجي نيويورك أو العتداءات ( سبتمبر)يوم الحادي عشر من أيلول 

  .2001ايلول 

لنتساءل ماذا يريد أن يقول هذا الرجل بعمله المشين هذا، اليس كما قال إنه في ذكرى هجمات الحادي عشر من أيلول، أي  

اإلسالمي المتطرف، وبهذا المحاولة فإن هذا القس يناقض ما ردا أو انتقاما لما فعله بعض أتباع التيار  تأتيان عملية الحرق 

 من يعتدي علينا وأن نغفر لالعنينا.  نسامحبشر به االنجيل ورسالة السيد المسيح، حينما طالبنا بان 

يمكن أن يتم    صورة من الصور، عمال  نحن نعتقد أن ما قامت به منظمة القاعدة في الحادي عشر من أيلول، لم يكن في أي

اإلسالمية، أو حتى انتقاما للقضية  تفهمه أو اعتباره ردا لسياسة قد يرونها خاطئة، أو ألنه كان ردا لظلم لحق بهم أو باألمة

أو تدمير بلد عربي  ( الكويت)لسطينية التي صارت كقميص عثمان ترفع متى شاء البعض القيام باحتالل بلد عربي ألف

كانت عملية الحادي عشر من أيلول نتيجة لثقافة الكره والحقد والذل والتراجع العام  . قأو حتى االنتقام في الواق وا( لبنان)

ة أو  الفرديفي الواقع العربي اإلسالمي، جراء انغالق الدول اإلسالمية عن االخذ بأسباب التطورات على المستوى الحريات 

  االندماج في العالم المتعدد الثقافات.

فعلته وتفعله التنظيمات اإلسالموية المتطرفة، وباألخص استهداف األقليات الدينية ومحاولة فرض إن الرد الحاسم على ما 

لضغوطها، وبردات فعل تكون نتائجها في غير  االمتثاللن يكون باتباع أساليبها أو  .هو االشد تطرفا نمط معين من اإلسالم

فنحن بتنا نشاهد ونسمع المزيد  . ادر تقدمه في السنوات االخيرةالمتصالح والمتعايش مع العالم والتي بدأت بو صالح اإلسالم

ليس هذا فحسب وإنما إعادة تفسير الكثير من  . من علماء المسلمون وهم ينتقدون الممارسات الهمجية لتنظيمات مثل القاعدة

هذا المد المرحب به إن محاولة القس جونز ترمي بال شك إلى وقف . الموروث الديني بما يتوافق مع العصر وروحيته

 عالميا، ودعم التيار المتشدد، كرد فعل لما قام به مثل هذا القس. 

إن شيوع ثقافة التحكم العاطفي بممارسات الغالبية في منطقتنا يقودنا إلى هذه النتيجة بال شك، فالناس تحكم على المظاهر في  

هنا بال شك يمكننا االستعانة بمثال  .  الممارس  الفعللقضية أو  الكثير من االحيان، وليس إلى التحليل المنطقي، لمعرفة أبعاد ا

يمكن أن يساعدنا كثيرا في فهم اليات عمل الطرفين القس جونز وكنيسته والمتشددين اإلسالمويين، أنهم يتغذون أحدهما من 

س على كبح جماح المعتدلين  لسطينيين واالسرائيليين حينما تساعد عمليات حما ألفكما هو حاصل في بين  .  األخرتشدد الطرف  

البقاء  على  منظمة حماس  تساعد  االسرائيلي  اليمين  أن ممارسات  وبالمقابل  المتطرف،  اليمين  وترتفع شعبية  االسرائيليين 

األخر وزمالءهم  على ممارسات أعداءهم في الطرف    المتعادينإن عملية عيش المتطرفين  .  واالندفاع وحصد شعبية لم تحلم بها

ومن هنا نرى أن ما يرمي إلى فعله هذا القس،  .  ، هي نتيجة تخطيط مسبق ورغبة، وليس عملية متروكة للمصادفةفي التطرف

شعبهم من األمريكان، بل    إنما هو عملية مخططة من قبل مجموعة متطرفة، ال يهمها مصير الشعوب، وال حتى مصير أبناء

ال محال متحققة وما عليهم اال   يعتقدون إنها  نبواتيات معينة أو لتحقيق  المهم لديهم هو العمل لتهيئة الظروف لتطبيق أيدولوج 

 في ذلك.  لإلسراعالعمل 

إن العالم اإلسالمي اليوم هو بحاجة لرسالة أخرى، وهي أن التعايش والتفاهم واالنفتاح على قيم العصر، هو الطريق الوحيد  

من خالل ممارسات استعراضية،   وهذا لن يتأتى.  منظومة الدول القائمةلكي يمكن للعالم أن يتقبل العالم اإلسالمي كجزء من  

بل من خالل سياسية قوية، تقول إن العالم يرحب بالعالم اإلسالمي المنفتح والمتقبل لألخر والذي . كما ينوي القس جونز فعله

المعتقدات وبين  المصالح  بين  يخلط  هي.  ال  بغالبيتها  اإلسالمية  الدول  إن  تقول  االنقسامات    سياسة  وتنخرها  فاشلة،  دول 

اح لهذه موالس.  ة والجماعية لألقليات الدينيةالفرديوالحروب االهلية، وهذه لن تحل بمحاولة فرض االرادة، بل بمنح الحقوق  

واالعتزاز بها، ومشاركة الدولة في مساعدة مواطنيها من األقليات على االرتقاء بأنفسهم من    خرالفوثقافتها    بإبرازاألقليات  

 كل النواحي.

وحاجاته، اليوم    والمواثيق المماثلة، والتي هي نتيجة لفكر اإلنسان    أغلب الدول اإلسالمية موقعة على ميثاق حقوق اإلنسان  

بالتطبيق   التوقيع  أيلول، الن هذه .  يالفعلصار مطلوبا أن يقترن هذا  الرد على الحادي عشر من  الرسائل يمكن  بمثل هذه 

متهم، ويمكن أن ينعتقوا  االرسائل ستجد دعما ومؤازرة من المسلمين أو الغالبية منهم، ألنه فيها تتحقق مصالحهم وتصان كر

 نها. األخرى، وباألخص الغربية م من الخطاب البليد والذي يرمي كل مصائبهم على القوى 

 أي الف 2010أيلول  11

 

 



222 
 

 منهم براء  سالماإلو
 

ال    .دين محبة ورحمة  ، ويليها ان اإلسالماإلسالميونها، بعد كل عملية إرهابية يكون وراءها  أعنوان هذه المقالة عبارة نقر

ان   أيضا    آياتالكريم تضم    القران  آياتجدال  والمحبة، ولكن تضم  الرحمة  إلى  القيم    آياتتدعوا  القتل وفرض  إلى  تدعو 

التي تدعو إلى التسامح، فاستنسختها، فال معنى اليوم    آياتالتي تدعو إلى القتل أتت بعد    اآلياتوالجزية أيضا، والمشكلة ان  

من صلب    الفرضنستنتج ان القتال والحرب و  من هذا  .بحكم الباطلة  المحبة والتسامح، مادامت مستنسخة، أي  آيات  إلبراز

الهمجية، نرى ان المسالة ال زالت غير متحققة، فجميع مقترفي هذه   ممن يقترفون االعمال  اإلسالم  براءةاإلسالم، أما عن  

 .بالتقدير واالحترام، ومن تفسيرات الئمة ما زالوا يحظون القرانمن  آياتالوحشية يستندون في ممارساتهم إلى  االعمال

المقرفة هم من المسلمين، وبالطبع ان التحجج    وفي نظرة سريعة على مساحة العالم نرى ان اغلب من يمارس هذه االعمال 

فمهما كانت القضية عادلة فيجب اتباع أساليب من النضال تزيد من    ،إنسان  بقضية فلسطين والشيشان والكشمير ال يقنع أي

كما ان هذه القضايا هي قضايا وطنية لها اناسها، ان تحويلها إلى قضية دينية وتعني كل مسلم، يعني  .  ادلةمؤيدي القضية الع

يود مواجهة العالم، ان المسلمين يتناسون ان ما يسمى باألراضي اإلسالمية، هي أراض كانت تعود    بالضرورة ان اإلسالم

العادلة، ليست بالتبسيط الذي   قضاياهم  التي يدعي المسلمون إنهالشعوب أخرى، وتم استعمارها من قبل المسلمين، فقضايا  

 .يروجون له

االطفال تزهق  لوجدنا كل عام مئات االالف من  المسلمون،  به  يقوم  بما  قام  ان كل صاحب قضية، مهما كانت عادلة،  لو 

من يقدر على فرض اجندته بقوة السالح وقوة العدد مثل الصين؟، التي تمتلك   .ارواحهم، كما فعل مسلمو الشيشان في بيلسان

المتحدة    األسلحة بكل انواعها، وتملك العدد الوافر من السكان، إنها  أيضا تمتلك قضية عادلة، ومن المعروف ان الواليات 

لجأ االفارقة السود إلى االرهاب في   الصين لسالح االرهاب في تصفية الحسابات، هل  جأتاألمريكية تحمي تايوان، فهل ل

نضالهم من أجل التحرر من النظام التفرقة العنصرية، اننا لو نبشنا في الملفات القضايا العادلة سنجد هنالك االالف منها دون  

يم اإلسالم،  منهم براء، بل المسالة في صلب تعال  حل، فلماذا ال يلجأ أصحابها إلى االرهاب لحلها، إذا المسالة ليست اإلسالم

األخر، تدعوا إلى تدمير المختلف، اننا ال ننكر عدم قيام اتباع الديانات وتفسيراته تشجع على كره    أي ان هنالك في اإلسالم

قام بها    األخرى بعمليات إرهابية، بل هنالك من المسيحيين والبوذيين وغيرهم، من قام بذلك، ولكن الذي قام بهذه االعمال

ية ولم يكن مؤيدا بايات ورجال دين يبررون فعلته، كما هو الحال في العمليات التي يقترفها المسلمون، فحتى  بصفته الشخص

 .استنكار بعض العمليات االرهابية يترافق مع ولكن التبريرية

برودة دم، ان  فيها تفنن، فيتم تصوير الذبح، بكل    وأصبحكما ان العمليات التي يقوم بها المسلمون مسلسالت من العمليات،  

أما تبرير االرهاب    !ان مجرد تصوير مثل هذه المشاهد، يعتبر إرهابا، فكيف بالذبح اإلسالمي هذا  .كان لمن قام بالذبح دم أصال

، لوجدنا في جنوب شرق اسيا والهند لإلرهابسببا مشروعا    الفقرودكتاتورية االنظمة، فهو أيضا مردود، فلو كان    الفقرب

وهذه العقيدة    الفكران االرهاب يستند إلى فكر، وهذا    .الصحراء وأميركا الجنوبية الماليين من االرهابيين القتلةا جنوب  يوافريق

علينا ان نضع حد أو نمنع كل من يكفر    لإلرهابتفسيرات بعض االئمة، ولوضع حد    وفيالكريم    القرانموجودة في نصوص  

بما يتوافق  ان يتم إعادة تفسير اإلسالم  .برغم إدراكي ان هذا قد يشمل ثالثة ارباع رجال الدين المسلمين،  الناس ويفتي بقتلهم

ان يحمي على الدين    .دين كبقية االديان، ان ال يكون محميا بقوانين وشرطة وسجون  مع العصر ومعطياته، ان يعود اإلسالم

عن   يتخلىفليس معقوال ان اغلب الدول المسمات اإلسالمية، تعاقب من    ،اإلنساننفسه بما يقدمه من قيم روحية تشبع حاجات  

فاقتلوه)بالموت،    اإلسالم النبي من بدل دينه  إلى قول  إلى  (  استنادا  الدين)التي تقول    اآليةوليس  فمتى صار  (  ال اكراه في 

 اإلسالمي يقسم العالم إلى دار اإلسالم   الفكرأيضا منسوخة، وال يزال    اآلية، اال إذا كانت  القرآنية   اآلياتمن    الحديث أقوى

ان تخضع  ودار الحرب، أي ان المناطق غير الخاضعة للمسلمين يمكن محاربتها، ليس لشيء، بل لكونها غير إسالمية ويجب  

ا بما يشرعه  انه من هنا    .إلسالموتعمل  الغاء    يبدااال ترون  الخوف  فكر  الممارسات هي  أهم أسباب هذه  أحد  ان  األخر؟، 

، ولذا نؤكد ان حل مشكلة االرهاب اإلسالمي يجب ان جميعالعلى    المرضي على اإلسالم، والرغبة الدفينة في فرض اإلسالم

 .األخريقبل اإلسالمي بكل انواعه، ألنه أساسا ال  الفكرمع  تبدأ

 2004أيلول  13ايالف 

 



223 
 

 اإلسالم الغرب ال يعرف 

 
في وسائل إعالمية عديدة يظهر ازدياد ملحوظ في الشك والريبة بالجاليات المسلمة    توالتي نشراألخيرة  في االستفتاءات  

لال اغلبهم  أبان تعرض  التي كانت مالذهم  االوطان  المستقبلية تجاه  نياتها  أو حتى  تجاه االرهاب  في  ضوبمواقفها  طهادات 

 .أوطانهم االصلية

ارجاع ظاهرة الزيادة في المواقف المشككة    طاحلالفوكالعادة الدارجة والتي صارت سمجة وغير مقبولة البتة يحاول محللونا  

والمسلمين إلى جهل الغربيين باإلسالم، وبالتأكيد ليس إلى جهل المحللين بالغرب والغربيين والذي يجب ان يكون    باإلسالم

 . ع تداركها وحلها ونصح الناس بمعرفة الغرب على حقيقته وليس إلى ما نود معرفته فقطالتي على الجمي األمورفي واجهة  

زميلة األمريكي قائال سركون ما هو البيت االبيض   سألهيعمل في أحد مصانع كاليفورنيا عندما    األشوريكان سركون العراقي  

األمريكي كال  أجاب  األمريكي اال تعرف ما هو البيت االبيض،    لسألهفي الراديو، قال سركون    الذي يتكلمون عنه هذه االيام

وبدون ان يقسم بكل الكتب المقدسة أو بيمين الطالق، فالمسالة حقيقية ان األمريكي ال يعرف ما هو البيت االبيض، وليس هذا  

عرفه، إذا الغرب ليس  وستجد هناك من ال ي   رئيس غربي  عجبا في الغرب، فقد تمر ثمان سنوات على رئيس أميركا أو أي

بل ال يعرف سياسي بلده ورؤساءه، ألنه بكل بساطة ال يعرف ما ال يثير اهتمامه أو ما ال يدخل في عمله،    فقط جاهال باإلسالم

فالغربي قد يتقن كل ما هو متعلق بعمله ولذا فيجيد العمل الذي يقوم به بشكل متكامل، اال ان نفس الشخص قد ال يعرف شيئا  

دين اهتمامه، ولكن نفس الشخص الذي اجاد عمله بصورة   يسوع المسيح ألنه ال يثير اهتمامه، وقد ال يثير الدين أي  عن السيد

ان كان من هوايته    كاملة يمكن ان يحدثك ساعات عن الخنفساء، أو عن بتهوفن والموسيقى الكالسيكية، أو حتى عن اإلسالم

حد فهو بعدد سكانه، ومعرفته يستقيها ألمور مهمة وأولها لكي تساعده في  إذا الغرب ليس بغرب وا  األديان.االطالع على  

المجال   أو ان تجعله يمضي وقتا سعيدا باكتشافات جديدة سواء في  له عمال جيدا  أو  الفكرالحياة أي ان تجلب  أو  ألفي  ني 

تعلموا شيئا عن   .لسفيألف قد  يكونوا  ان  المفترض  ليس من  الكبيرة منهم،  النسبة  أو  بالقراءة  الدوام  المشغول على  فالغربي 

 . اال ما تعلموه في كتبهم المدرسية والتي تعلم الشيء االيجابي عن كل االديان في العالم اإلسالم

على حقيقته، وهو يسمع   فكيف لغربي ان يعرف اإلسالم على حقيقته،    إذا ما هو مبرر هذه الالزمة الغرب ال يعرف اإلسالم

أو ترفعه شعارا لها، هل سال    االرهابية المرتبطة بجهات تتبنى اإلسالم  يوميا من االذاعات ومن التلفزيونات عن االعمال 

الهندوسية   مثل  أخرى  أديان  تجاه  هذا  الغربي  موقف  يكون  ال  لماذا  السؤال،  هذا  والمسيحية والبو  والزرادشتيةأحدهم  ذية 

األخرى، وكأن على واليهودية، انه تسال مشروع من حقنا ان نطرحه على الجميع، وخصوصا مرددي هذه الالزمة مرة تلو 

يطلعوا   ان  الغربيين  الصحيحة    بإسهاب كل  الرسول  واقوال  النبوية  السنة  وعلى  العديدة،  وتفسيراته  الكريم  القران  على 

السنية االربعة ومذهب األمامية   المذاهب  فيها، وعلى  الزيدية والعلوية   األنثىوالمشكوك  المذاهب مثل  عشرية وعلى بقية 

العادي،    لإلنسان    هذا استطالع للرأي  الكرامللونا  واالسماعلية واالحمدية القادرية لكي يمكنه ان يحكم على اإلسالم، يا مح

الذي يأخذ كتاب الجيب صباحا وهو في طريقه إلى العمل وفي العودة أيضا، وهو مرهق من العمل لمدة ثمان ساعات بالتمام  

، وعدة مرات ، أي انه ال يتمكن من التهرب من العمل عدة مرات بحجة الصالةلألكلوالكمال ال تتخللها اال ساعة استراحة  

 ، وعدة مرات بحجة التواليت، وعدة مرات بحجة السالم على المدير وعلى فراش المدير، فكيف لإلنسان  السيجارةبحجة  

 . الغربي ان يكون مطلعا على كل شيء لكي يعرف اإلسالم

لتي يتعرضون لها من قبل  نحن نسمع يوميا بالتقريب تكفير المسيحيين واليهود ونسمع الدعاء عليهم ونسمع عن االعتداءات ا

بعض المنظمات اإلسالمية فهل قال أحد لهم انهم ال يفقهون شيئا عن المسيحية، وهل تطالبون حكوماتكم ومؤسساتكم الثقافية 

إذا    . وجها مغايرا للمسيحية ولنقولها وجه المسيحية الحقيقي والذي يدعو باألساس إلى المحبة والرأفة والسالم  بإبرازوالدينية  

والمفسرون ومن يوصمها الشرك، اال    قهاءالفلماذا ال يتم تعريف المسلمين بالمسيحية كما تدعو كتبها المقدسة ال كما يعلمها  

يعتبر ذلك جهال بحقيقة المسيحية وجهال بحقيقة اليهودية والبوذية والهندوسية واالزيدية والمندائية، اال يعيش اغلب المسلمين 

 األخرى خوفا عليهم من االنجذاب نحوها؟ كنهم الخروج منه ال بل يتم منعهم من االطالع على االديان  في غيتو فكري ال يم 

ان كنت تأكل أو ال تأكل اكالت    الملجأان كنت في المستشفى أو السجن أو     يسالونك  في نفس الغرب الذي ال يعرف اإلسالم

تعلمه أبني في مدرسة اسم علي ألنه مكتوب في كتبهم المدرسية   كان أول اسم معينة، في نفس الغرب الذي ال يعرف اإلسالم

ال يحتقر دينا بشكل رسمي أو على االقل ال يعلمه لطلبته كاحتقار وأقولها حاليا   للصف االول، الغرب الذي ال يعرف اإلسالم
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ت مسلمة اال في السنوات الخمسين  وليس قبل خمسين سنة التي ال اعرف كيف كان التعليم فيها، إذا الغرب ولو انه لم يضم جاليا

 . عمل على ابراز الجيد فيها ومنها اإلسالم لألديان الماضية اال انه في تعليمه 

العام الغربي هو انعكاس    ، وأخذ الخطوة الصحيحة والقول ان ما تعكسه استطالعات الرأيباألخطاء  بات مطلبا ملحا االعتراف

ان نبرز الوجه الجميل ألي اشيء علينا العمل من أجل ذلك،   أردناانه اإلسالم، ويجب ان يدرك الجميع ان    المسلمونلما يقول  

الناس ال ت التي ال   واألقالمالقنابل ولون الدم اصدق انباء من الكتب    فأصوات رك مقدار جماله،  دوليس االكتفاء بالقول ان 

وبأديانهم    األخرينبوالواضح بشكل جلي هو جهل المسلمين  .  ها الغربي ألنه أصال ال يدرك بوجودها هذا ان كانت موجودةأيقر

من القران والسنة ومما   واليهودية(  التي يسمونها النصرانية)فهم يستقون معلوماتهم عن هذه االديان وخصوصا المسيحية  

كتبه علمائهم عن هذه االديان، ومن الصعوبة ان يجد المرء اناس لهم اطالع على هذه االديان من أحد مصادرها، باعتبارها 

ولها هنا أيضا داللة كبيرة، وتعني آه لو كان    إذا عقدة عدم معرفة الغرب لإلسالم.  أيضا منقسمة على مذاهب وشيع عديدة

نرجسية    الجميع إسالمهم، ان هذه العقدة وهذه الداللة تدل على نرجسية مفرطة، إنها  ألشهرعلى حقيقته    اإلسالمالغرب عرف  

موجه لكل ما نملك أو نؤمن فنعتقد انه االفضل، ولكن في نفس هذه النفاق الذاتي والذي ال يستقيم مع الواقع ستجد ان المسلم  

يتحدث، فاالستعمار الحديث وفد  رأي استعمالى االستعمار، ولن يقول لنا أحد عن ال يزال يلقي أسباب تخلفه على الغرب وع

 منذ أواسط القرن التاسع عشر، فما كان حالهم قبل ذلك؟ هل كانوا في أفضل االحوال؟ 

 2006أيلول  16
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 المقدسات 
 

هو خط احمر، وهكذا، نسمع عن المقدسات، والتهديدات، والدماء التي تدنيس مقدساتنا واالعتداء عليها، وكذلك االقتراب منها  

 .ستسال من أجل وألجل عيون المقدسات

يبقي غير    ما تحت صرة النساء، ولكن اإلنسان    ىوالمقابر إلومقدساتنا في عالم العرب، تمتد من الكتب الدينية ودور العبادة  

مقدس، يبقي رخيصا، سهل التضحية به من أجل مقدساتنا التي من كثرتها، استهان بها القريب قبل الغريب، فكلنا نذكر عبارة  

نرى من  انا حسين وانت حسين، س)حسين كامل، نسيب وأبن عم صدام، عندما واجه مرقد األمام الحسين عليه السالم، قائال

 ( ينتصر؟

، فلو كنا نحترم المقدسات، لما سمحنا ألنفسنا باستباحتها، أجل، اال الفعلاننا بهذه التهديدات كل ما نعمله هو التوكيد على عدم  

يعتبر استباحة لدور العبادة، عندما نجعلها مركزا لتجمع المقاتلين، أو مركزا إلخفاء األسلحة، وموقعا مثاليا لنصب المدافع 

دات الطائرات، اال نستبيح مقدساتنا، عندما يخرج من يدعي انه عالم دين جليل، ويرأس مؤسسات دينية أو يكون عضوا ومضا

فيها، ويكذب صراحة وعلنا، اال نستبيح مقدساتنا عندما ينشر علماء الدين دعايات كاذبة وغير قابلة للتصديق، يدعون فيها ان  

يرون ما تحت مالبس نساءنا، وهلم جرى من االدعاءات واالكاذيب، التي قد تنطلي   األمريكان باستعمالهم للنظارات، فانهم

 . ال بد ان تنكشف على السذج فترة، اال إنها

العبادة هي بيوت هللا، وألنها أو    ،إنسان   بيوت هللا، اال يجب ان تكون مفتوحة لكل    نقول ان دور  الديني  انتمائه  مهما كان 

خليفة هللا على األرض، ومن    ان يدنس بيت هللا؟، وهو القائل ان اإلنسان    المذهبي، فقولوا لي بحق هللا كيف يمكن إلنسان  

أجل هذا االدعاء، نحن ال نعفي شارون من القصدية في زيارة المسجد االقصى، ولكن الم نخلق حرب شبه دينية من زيارة  

لسطيني من الدماء والدموع منذ ذاك؟ اال ننجر خلف صيحات االنتقام والقتل والدمار بحجة  ألف  قدّم الشعبلبيت هللا؟ وكم  عادية  

؟ ولكن بصورة  أللهتهاالدفاع عن المقدسات؟ اال ترون اننا نتشابه والقبائل البدائية التي كانت تقبل تقديم التضحيات البشرية  

 . أخرى

المقدستين، النجف والكربالء، هذا عند تحريرهم العراق من  لقد احترم األمريكان ط لب الشيعة بعدم الدخول إلى المدينتين 

قبضة صدام وزبانيته، برغم انه ال توجد في ثقافتهم مثل هذه المفاهيم، أي ان تكون هنالك مدن كاملة مقدسة، وبرغم علمهم  

المدي قدسية  يحترم  ولم  المدينتين،  استباح  صدام  ان  واعوان  االكيد  صدام،  فدائي  ايتام  من  وجيشه  الصدر  مقتدى  أو  نتين 

  عمامةالمخابرات واالستخبارات العراقية، فأين كانت القدسية، الم يدخلها مقتدى الصدر بكامل سالحه وجيشه؟ وهو البس  

 ر العبادة؟وبالمناسبة سوداء، داللة النحداره من صلب علي عليه السالم، اال يعتبر السالح أكبر عامل تدنيس لدو

قتل األمام علي في المسجد؟ أي ان القتل كان من الممكن تقبله، ولكن ان يحدث في    الى  ألنه اداة قتل، اال يشار باستغراب

 المسجد فهو من الكبائر، اال يدعوا مقتدى الصدر إلى القتل في دور العبادة حين يدخلها وجيشه بكامل اسلحته؟ 

، فما كانت هذه المدينة قد ذاقت لوجةالفوبغباء تام، حتى المدن التي لم تتأثر بالحرب، عملنا على ان تحترق وتدمر، ومثالكم  

البنيان،  دمار  وهذا  لتدميرها،  بوسعهم  ما  كل  عملوا  االشاوس  المجاهدين  ان  اال  والدبابات،  والمدفعية  الطائرات  ضربات 

ال بل المتوقع ان تحدث وبهمة المجاهدين االبطال حروب أهلية    ،اإلنسانزيد من تدمير  وانتظروا ثمرات المجاهدين في الم

 .صغيرة داخل كل مدينة يدخلوها

لسطينية، الم تسمعوا  ألفومداها، كل شيء في العراق مباح، كما هو في األراضي    يفباسم المقدسات التي لم نعد ندرى ما ه

 . حدث في لبنان أبان حرب تحرير فلسطين مرورا بجونيةماذا يحدث في غزة؟ والم تسمعوا ما 

الذي صار   السيد عرفات  العربي    يتغنىان  بالدعم  الجبارين، ويطالب  المسيحية واإلسالمية، وبشعب  بالمقدسات  نهار  ليل 

المقدسات، ليس مستعدا ان يتنازل عن بعض الصالحيات إنقاذ  ل وعمل كل جهده من أج  .واإلسالمي واالوربي، من أجل 

على    يحافظ، وهو كان متأكدا مسبقا كما هو االن، انه ال بد ان يقدم تنازالت معينة لكي  (محمود عباس)افشال مهمة أبو مازن  

  نلسطينييالفالمقدسات، واالنكى من كل ذلك انه سيقدم تنازالت أكثر مما طالبه بها السيد باراك، وكل هذا بعد ان قتل من  

 الكثير ودمر اقتصادهم، فمن يدفع فاتورة هذه الخسائر؟

وهذا الذي ترونه في العراق، فرجال الدين من السنة والشيعة، ينادون ليل نهار بالدفاع عن المقدسات، في الوقت الذي تدعو  

المسلمين   علماء  السنة)هيئة  لعلماء  التنظيمي  ال(  اإلطار  بتسمية  االرهابية  العمليات  استمرار  أيإلى  انهم  علماء   مقاومة، 
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المسلمين هؤالء سكتوا عن كل ممارسات النظام المقبور، وهم مستعدين لتبريرها، ألنه كان يعمل لمصالحهم وكانت أمورهم  

في ظل حكمه ماشية وعال العال، وفي الوقت الذي يسكت علماء الشيعة عن تصرفات صبيان مقتدى الصدر، والذي يدفع  

من سنتين بعد إسقاط    ألكثرالسكوت هو الشعب العراقي، الذي كان بحاجة إلى مرحلة من الهدوء    فاتورة هذه الدعوات وهذا

 .الفاشيالنظام البعث 

 الضخمة باسم المقدسات التي ال نقدسها نحن؟ واتيرالفتدفع شعوب المنطقة هذه  لى متىفأ

 2004ايار  25
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 تسلم  أسلم
 

خاصة في  .  وردتنا أخبار مؤكدة من بغداد ان جماعات مسلحة قامت بتهديد عوائل مسيحية في مناطق عديدة من حي الدورة

ساعة فقط أو   24وخالل   اإلسالم  واعتناقحي المعلمين وقد انذرت هذه الجماعات المسلحة العوائل المسيحية بترك المسيحية  

وقد اضافت مصادرنا في بغداد ان هذه الجماعات منعت عوائلنا المسيحية من االحتفاظ  ...  مغادرة المنطقة واال تعرضوا للذبح

 . وي بمصادرة جميع ممتلكات هذه العوائلاكما اصدرت فت.  بأي من مقتنياتها اثناء المغادرة

بيوتهم إلى مناطق    وعلمنا أيضا من نفس المصدر بان اغلبية تلك العوائل المهددة قد هربت من منازلها تاركين كل شيء في

 .أكثر أمنة في العراق

بتأني اء  ولكن رج  ليقرأهمسلم    إلى كل اتوجه به    نتاج اليوم، إنني    الخبر أعاله نشر على مواقع عديدة وهو خبر طازج، أي 

 . وتفكير

ينقل بسرعة البرق إلى  نحن في بداية القرن الواحد والعشرين، ولدينا كل وسائل التواصل واالطالع، كل ما يحدث في العالم  

منغوليا أو حول  هضابخبر يحدث في مناطق سكنى االسكيمو أو في ادغال اندونيسيا أو  كل اصقاع العالم، فكلنا نعرف بأي

 األمازون، ولكن سؤالي هل سمعتم مثل هذه االخبار فرض اعتناق دين بالقوة واالرهاب؟ 

 من مثل الخبر أعاله؟ أكثر شيئا مشينا بحق اإلسالم رفواتيقمن ان  اإلسالم ألعداءهل يمكن 

اذا كان في القرن الواحد والعشرين ينتشر بهذه الوسائل   ماذا يعني؟ اال يعني ان اإلسالم  الحرابتحت نصل    اعتناق اإلسالم

 فكيف انتشر قبل ذلك؟

سيكون هل    تحت تهديد؟  الذي اعتنق اإلسالم    اعتنقه بالقوة، وإلى اين سيذهب هذا اإلنسان  إنسان    من    ماذا يستفاد اإلسالم

 مأواه الجنة أم الجحيم؟ 

أبناء أنفسهم  يعتبرون  وهم  ميليشيات مسلحة،  يمتلكون  العراقيون ال  بل    المسيحيون  يخونوا وطنهم ال  ولم  االصليين،  البلد 

 ارتضوا الظلم واالضطهاد والتنكيل من أجل ان ال يتركوا وطنهم، ولكن إلى متى؟ 

تبرئة   ليس مسلما وال يمثل اإلسالم، فنحن في وضع مرعب، ولن يفيدني أي  الفتوىباهلل عليكم ال تقولوا لي ان من اصدر هذه  

للذات ولإلسالم، فما اراه وما اسمعه وما يفرض علي بقوة السالح اصدق من كل تبريرات المبررين، انه الم وعجز لحد العي  

وفجاءة    وألطفالهله دارا ومسكنا له    بنيوشقى لكي ي   دك  إنسان    بالجديد، فما ذنب    نااالتين  ي والشلل عالفكرلحد الشلل، الشلل  

مذهب، فمن الواضح ان تغيير    يخير بين ان يترك كل شيء، أو ان يغير عقيدته، وحتى لو ارتضى بتغيير عقيدته، فعلى أي

 . والصفوية في العراق لمذاهبها، كما عملت الدولة العثمانيةالدين ليس بكافي، فغد كل قوي سيفرض تغيير الناس 

هل الحل في ان يتحول المسيحيون إلى قنابل موقتة يفجرون أنفسهم في تجمعات المسلمين؟ اال يخطر ببال أحد ان توجيه مثل  

ل أو مقتول، نعم أخوتنا في األخر في الزاوية الضيقة وليس أمامه خيار فيا قاتفرض اعتناق دين معين يجعل    هذه االهانة أي 

الوطن تفرضون علنيات الخيار الدامي والمؤلم والقاتل، واليد التي تحت الحجر تؤلم ان بقت وتؤلم ان سحبت كما يقول المثل 

 ! ، فالوطن غال والحياة غالية ايهما نختار، انه الخيار الصعباألشوري

االضطهاد من كليهما، لقد راينا فرض العقيدة وقوانين    رأينا  ألنناسني أو شيعي، انا اعتقد االثنان    الفتوىهل من نشر مثل هذه  

أبناء إلى  ننظر  اننا كنا  البصرة،  الموصل وفي بغداد وفي  العراق كلهم   الشريعة والملبس اإلسالمي واللحية اإلسالمية في 

ي بعراقي ومهما كان دينه ومذهبه، ولكن بعد اليوم وانتم تفرضون ما  كأخوة، وال زلنا في المغتربات نفرح ونسر عندما نلتق

 .مشروع اضطهاد لنا منكم تريدون علينا من حقنا ان ننظر اليكم كأعداء، كل واحد

وخبر    اليوم فتحت التلفاز وإذا بخبر تفجيرات كربالء تهز كياني وتعصرني الما وتمالني غما، ولكن لم تمض سويعات اال

يفقد توازنه، قد   المفروضة على مسيحي الدورة ينزل على راسي كالصاعقة، انه خبر من االخبار التي يجعل اإلنسان    الفتوى

بتصفية بقتل  التهديد  يوازي  هل  التهديد  هذا  يوازي  هل  اشيء  أي  قول  ولكن  اشيء،  أي    ؟ إنسان  يقول 

ا جزء من العالم، نحب أرضنا ونخاف عليها، فاهلل وهبها لبني البشر  إذا كنتم ال تريدون العالم فهذا شأنكم، ولكننا نشعر بانن

 اليس هذا أيضا من تعليماتكم من كتبكم المقدسة؟



228 
 

التحليل والمناقشة، فها   ليس بيدي أي البندقية مصوبة على رأسي،    إجابة، ولست مستعدا لترف  تسلم، وما اغلى    أسلمهي 

 .واألسلمة الحياة، وما ارخص اإلسالم

15/04/2007 
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ي العراق  
ي المانيا ونحن ندفع الثمن ف   

ي تقتل ف   
بين   مروة الشر

 

 

أخرى، مرت ومررنا عليها مرور   بأحادميا أخر لمسيحي العراق، ذكرهم  اتموز الجاري أحدا د  12كان يوم االحد المصادف  

كنائس بالتفجيرات وقتل فيها عدد من االبرياء ممن ال ذنب لهم، هذا إذا اعتبرنا ان وجود الكنيسة ، تم استهداف سبعة  الكرام

 هو ذنب بحد ذاته يجب العمل على ازالته. 

ألنه اعتبر انه خاسر   أعصابهقتلت السيدة مروة الشربيني من قبل متهم الماني من أصل روسي، في حادث جنائي، فقد المتهم  

الذي يعتبر ممارسة شخصية   الحجاب، فارتداء  الحجابالمراءة بسبب ارتداءها    بإهانتهضده، والخاصة  للقضية المرفوعة  

ذاته، لم تكن وقفا على السيدة الشربيني، بل ان مئات االالف من النساء ذات االصول المسلمة أو حتى   ويتعلق بحرية اإلنسان  

ال بل حتى األلمانية  في كل شوارع المدن    الحجابمكن مشاهدة البسات  يمارسنها وبكل حرية وي  االلمانيات المعتنقات لإلسالم

رمزا   الحجابفي شوارع القرى الصغيرة، وليس هناك من تضييق علي ذلك سوى في مدارس بعض الواليات التي تعتبر  

قتل السيدة الشربيني قد    الشاب الذي.  دينيا، وهي تمنع الرموز الدينية في كل مدارسها بما فيها الصليب أو القلنسوة اليهودية

ال يمثل المجتمع االلماني، وبالرغم من ان القضية لم تأخذ أبعادا    بالتأكيدولكنه    المهمشينيكون مهوسا أو عنصريا أو من  

، ليس بسبب كون القضية تجعل المسلم هو الضحية كما يردد البعض، بل الن القضية اعتبرت هياج  اإلعالم االلمانيكبيرة في  

متهم يعرف انه خاسر لقضيته، فما كان منه اال ان طعن الشاكية وهو أمر يحدث وان كان بأساليب أخرى أو بحوادث قليلة،  

لم تؤخذ بأسبابها    القضية لم تؤخذ كقضية عنصرية، أي  ان.  ال يجذب القراء ألنه أمر عادي  اإلعالم ألنهواألمر مفهوم من  

للهدر أمر مرفوض ومدان، ولكنه أمر يحدث كل يوم   إنسان  بالطبع ان تعرض حياة .  االصلية الن المحكمة كانت أخذت بها

االوقات.  كل  وفي  الناس  كل  فعل  بردود  التكهن  على  قدرتنا  عدم   بسبب 

الوسط باتوا يدفعون ثمن كل ما يحدث من ممارسات ضد المسلمين في أوربا سواء  اال انه من الواضح ان مسيحي الشرق ا

خر من القتل والتدمير، ينظرون لألخر على انه يستهدفهم كدين، وان لم  األوالمسلمون مهما فعل أحدهم ب.  كانت محقة أم ال

نه لمقتل  ايستدعي السفير االلماني في إيران ويبدي استهجلك، واال باهلل قولوا لي ما الذي يدفع الرئيس اإليراني لكي  ذيكن ك

 لبلد في بلد أخر؟ مواطنالسيدة الشربيني، وهل يفعل ذلك مع مقتل أي 

سبعة كنائس تتعرض لالستهداف ويقتل فيها عدد من االبرياء سواء من المسيحيين أم غيرهم، السؤال لماذا؟ الجواب واضح  

األخر المهم هو اننا نعتقد انه كان ردا لما وليس ألنهم يمثلون تهديدا ألي كان، واألمر    هو استهدف المسيحيين ألنهم كذلك،

لنبي اإلسالم، والم نستهدف   ةالكاريكاتوريحدث في المانيا، فالتاريخ واألحداث تعلمنا ذلك، الم يستهدفوننا يوم نشر الصور  

وكل ذلك يحدث وليس هناك  الشيشان؟م نستهف لما حدث في بما دون في كتاب نشر قبل قرون وال واستشهديوم صرح البابا 

 بل يحدث بتخطيط مسبق؟ ،ماخصومة شخصية بين مسلم ما ومسيحي 

بإنجازات الوطني واضح  ايماننا  ففعل  الوطني،  االيمان  فعل  بترديد  نقوم كل مرة  ان  يمكننا  انه ال  الواضح  هذه   صار من 

قد تفسر على خطاء،    أنهأقلياتها، هذه األقليات التي تعيش حالة رعب دائمي من أي    اال على ايدي أبناء  تأتاالوطان التي لم  

  وياما أو بقول    بأيةهذه األقليات التي ال تخضع لقانون ما وكل من هب ودب يمكن ان يمارس قانونه الخاص عليها ويستشهد  

العراق وغالبي.  أكثرها يواجه مسيحي  ان  أبناءاليوم مطلوب  السرياني    تهم من  الكلداني  بموقف سياسي األشوريالشعب   ،

بكلمات   ان ال يكون  الموقف يجب  إلى االبد، وهذا  األمر  بتر مثل هذا  بين سهولة استهدافهم وضرورة  الحد  واضح يكون 

القانوني بحق هذا    تطمينية من رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية أو أي شخص أخر، الموقف المطلوب هو ان يتم االقرار

ذاته في مناطقه التاريخية وان يبني مستقبله ضمن المستقبل العراقي، وان يحمي أمنه بقوات   الشعب في ان يتمكن من إدارة

بالحكم الذاتي هو أحد    األشوريان تمتع الشعب الكلداني السرياني .  ه وان يحدد خياراته الثقافية والقانونية ذاتياأمنية من أبناء

في ايقاف كل ما تتعرض له األقليات    النقلة الثانية.  ردود العملية لالستهداف السهل والمتكرر عليهم من كل من هب ودبال

الدينية باألخص ومنهم االزيدية والصابئة المندائيين، هو بكبت الخطاب الديني المسيطر على االجواء في العراق، من خالل 

الديانة اليهودية كفارا أو حتى أهل ذمة، بل يجب ان   األخرى وبما فيها أبناءالديانات    معاقبة كل من يعمل على اعتبار أبناء

األخرى األخر، واالنفتاح على الثقافات  والعمل على نشر ثقافة التسامح وتقبل  .  يتم التعامل معهم كمواطنين كاملي المواطنية

التعددية الحضار التعليم بما يتوافق مع  رفض مقولة العراق بلد إسالمي  .  ية والسياسية والنظام الديمقراطيوتطوير مناهج 

شكل   ه وكل مواطن يراه بما يؤمن ويجب عدم فرض قيم دينية بأيوهذا ينطبق على كل البلدان اإلسالمية، فالبلد هو لكل أبناء

من االشكال على الجميع مثل ما يمارس في شهر رمضان من مظاهر جعل الجميع يدعون الصوم وعدم االكل والشرب في  



230 
 

.  وغيرها من المظاهر اإلسالمية المفروضة بالقوة على جميع مواطني الدولة بغض النظر عن دينهم(  االفطار العلني)المطاعم  

أمر يعتقده أمرا ملزما دينيا، والعمل من أجل إزالة كل المظاهر التي تدعي ان    تشديد العقوبات لكل من يعمل من أجل إقرار

 جعل كل العالم عدوا لإلسالم. ، أيخريناالمستهدف من قبل  اإلسالم

من خالل ردود فعل بعض الشخصيات المسيحية نرى انه ال تزال هذ الشخصيات لم ترتقي إلى مستوى التحديات التي تواجهنا،  

في جيب الحكومة ونمثل الثقل األساسي فيها، وهو فهم   وكأننافاشلة،    كنا يعتبر استهدافنا هو استهداف للحكومة ألنها  فالسيد

غبطة البطريرك عمانوئيل دلي عندما يحاول    لكالفاعلين الحقيقيين، كما يدور في نفس  ألفقاصر ومحاولة أبعاد االنظار عن  

 اال ان المسيحيين ليسوا مشاركين في أعمال   لإلرهابوضحايا    مصابينللجميع، صحيح ان الجميع    مصاب تعميم األمر وكانه  

يين إرهابية ضد أي طرف، واعتقد ان الوحيد الذي اقترب من الحقيقة كان نيافة االسقف لويس ساكو عندما حدد هدف االرهاب

أمام الحقيقة الماثلة أعاله، نود القول اننا ضحايا وكنا . بانه أخالء العراق من المسيحيين وإرهاب من يفكر بالعودة لكيال يعود

نصون ذاتنا ونحمي مميزاتنا بالتطلع للمشاركة في   ا اننم   ضحايا لعصور طويلة لحملنا هوية دينية مغايرة، اليوم مطلوب

ق اإلسالميين، بل كل العراقيين، عراق يمكننا فيه ان نحمي هويتنا ونطورها بكل حرية، عراق  صنع عراق مغاير وليس عرا

ي بمواطنيتنا وبكل حقوقنا، وان الفعلوطنيتنا، بل االقرار القانوني و ألثباتليس مطلوبا منا فيه كل يوم ممارسة فعل المداهنة 

ذلك، ولكن ضمن إطار قانوني شرعي يمد الدولة بالقوة وال ينتقص  كانت الدولة غير قادرة على حمايتنا فنحن بقادرين على  

 حل سياسي قانوني اداري، انه الحكم الذاتي. اخرى من قوتها، انه مرة
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 وال زلنا متخوفين 
 

 

بين واقعنا كأقليات دينية أو قومية أو طائفية في هذه المنطقة في زمن الدكتاتوريات وزمن ما بعد التحرر والثورات   رقالف

والربيع، هو اننا في زمن الدكتاتوريات كنا نلعق جراحنا ونصمت على األمنا ونداري دموعنا لكيال يالحظها أحد، ويشك فينا  

بتنا نتمكن من ان نتكلم عن وجعنا واألمنا ونصرخ ليس ألنه مسموح به لنا، بل الن االلم  اليوم  .  ويعتبرنا معارضة محتملة

 والوجع تخطى كل حدودهما وما عاد بمقدور أحد الصمت. 

العنف والهجرة،    واالرهاب، أعمال  الفقر))األقليات والمنعقد في دهوك    تحالفينقل االستاذ خضر دوملي عن االجتماع الثالث ل

شل الحكومي في التعاطي مع حقوقهم، والتفكير بأن ما  ألفالتميز في التعامل ومنح الوظائف، القتل على الهوية،  التهميش و

اال االهمال، هذه هي مخاوف األقليات، ورغم ذلك متمسكون بوطنهم، و يصرون على   هال يقابليفعلونه من أجل هذا البلد  

 .(( هوتطلعات مستقبل أفضل لجميع أبناء تتالءمالقوانين والتشريعات حتى  إصالح

فإذا كان منير روفا .  إذا كان هناك فرد مسيحي قد أخطاء في نظر القانون، فان المسيحيين كلهم، قد عقبوا نتيجة هذا الخطاء

ك البعض هذا المثال سقته لكي يدر.  إلى اسرائيل، فان المسيحي صار ممنوعا عليه ان يكون طيارا  21قد هرب بطائرته الميك  

نالوا جزاءهم جراء ما اقترفه شخص واحد وال يزالون أي انهم عقبوا جماعيا   خريناالشعبنا ومعهم كل المسيحيين    ان أبناء

وا  أجرمالصهيونية، فان اليهود كلهم قد    األفكاروإذا كان هناك يهودي متعاطف مع  .  لجريمة فردية هذا إذا اعتبرنا األمر جريمة

المضطرين األشوريينذلك، وتم سلخهم من وطنهم وهويته ورميهم خارجه ليس لشيء، اال لكونهم يهود وهذا كان حال  جراء  

 للهرب من مذبحة سميل، وال اعتقد ان حال االزيدية والمندائية بأفضل منا.

هم ال يمثلون اإلسالم، وقد يكون في  عربي أو مسلم ان هؤالء االرهابيين هم مسلمين لقال لك الالزمة المعروفة ان لو قلت الي 

قوله صحة، ولكن الخطاب الطاغي هو خطابهم فما العمل، هل على العالم ان يرمي المسلمين خارج المنظومة اإلنسانية أو  

به  المسلمين بجريرة ما قامت  العالم باعتقادي ال يريد وال يمكنه ضميريا ان يحاكم كل  الكرة األرضية؟ نحن وكل  خارج 

؟ وإذا قيل لك ان االرهاب  خريناالولكن هل المسلمون والعرب منهم يتعاملون بنفس الطريقة مع  .  ت إسالمية متطرفةمجموعا

يطال المسلمين أيضا، فالمسالة هنا ال تهم الضحايا الغير المسلمين، الن واجب القضاء على االرهاب واقع على عاتق المسلم، 

 االرهابية ومنحها صفة الجهاد المقدس. يل والتهوين من االعمالأول للتالذي يرضى بالتفسير المتزمت والقاب

طرح مشروع الحكم الذاتي، تبارى الكثيرين مبرزين عراقيتهم وخوفهم على العراق الموحد،   ثراأبان المناقشات التي جرت  

إذا )لقد حسب البعض الحساب الخاطئ . الحاكمة فيه في ذات الوقت الذي كانوا يتوددون إلقليم كوردستان وقيادته واألحزاب

وهو انهم في تقديم شعبهم وحقوقه هدية لألخرين للحفاظ أو بدعوة الحفاظ على وحدة العراق، فان  (  كنا حسني الضن بهم

، فما أو قد يقدمونهم كنماذج للعراقي االصيل  ميضطهد وهالعراقيين ومنهم االرهابيين سيدعونهم يعيشون براحة بال ولن  

حقوق اال ما تكرم به    وعندما تقدم أصحاب االردية المشهد طارحين رغبتهم بقاء شعبهم بدون أي.  حصل ال هذا وال ذاك

قريحة حاكم بغداد، لم يعر أحد األمر اهتماما باعتبار ان أصحاب االردية السوداء أو القرمزية أو أحيانا البيضاء اساتذة في 

 الشعب.  التنازالت للحكام على حساب أبناءتقديم التنازالت تلو 

راق منه؟ باعتقادي انه كان الزما ومنذ زمن طويل الخروج من التاريخ ومعاناتنا  فالهل لبسنا دور الضحية بحيث ال يمكن  

من أجل فيه، الخروج من بوتقة أهل الذمة، وانتم ضيوف، واننا سنعمل على حمايتكم، كان علينا الخروج منها والتقدم للعمل  

يجب ان يدرك  .  مستندين لقوانين تدعمنا وتدعم كل من يقال له األقليات في الحفاظ على الذات.  مطالبنا التي تجعلنا حماة أنفسنا

الجميع ان مقتل واحد منا ليس كمقتل واحد من العرب أو الكورد، ممن يمتلكون بدائل، لقد قتل منا المئات االالف في االزمنة 

نا إلى طلب الحماية من االنقراض، واال قولوا بربكم هل ان مقتل بقرة يماثل مقتل دب من دببة الباندا في  القريبة لحد تحول

 ولكنه للتقريب.  ،التشبيهحسابات كل العالم، والمعذرة من 

نحن نتعرض لالنقراض وال مفر لنا اال ان نؤسس لذاتنا  جماعةمنذ سنوات ونحن نصرخ وبح صوتنا من الصراخ يا ناس يا 

 . منااال من كان مثلنا ضعيف القدرات ولم يتمكن من ان يدعصراخنا، ، ولم يسمع أحد موضعا يقينا ويحمي هويتنا في وطننا

جيراننا    الكثير  ان  .أفضل، أي لنصمت  نطالب بحقوقنا  ألنناان االرهاب يستهدفنا    ، حتى صار البعض منا يقولشعبناهبوا  أرلقد  

غالبا ومعطوف    الثانية  الفئةفي دولة الخالفة، ويعتقدون ان الناس اثنان مؤمن وكافر، ونحن أهل الذمة من    ايعيشو  يزالواال  
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  م االعال وصلب الشعارات والممارسات على الدوام، وزاده    الفكرلقد كان االرهاب في صلب  .  علينا حينما نحتاج لتقديم الزكاة

ولكن سبايا ومغتصبات وقتلى السنوات الطوال لم يسمع عنهم أحد، ألنه لم تكن هناك كأمرة تصور كل حدث،   .وتأثيرا  وحشية

وتقبلنا وقلنا نحن في حمأهم، وحتى بعد ان اصطنعت    تنامعاناتنا، وسك  إلبرازلم يكن هناك هذا الجوع اإلعالمي، لكي يضطر  

 ضمن إطار نحن في حمأهم ولم يتطور مع مفهوم الوطن الجديد ومفهومه في إطار المجتمع الدولي.   الفكراالوطان الجديدة بقي  

الخبر عن االستاذ ميخائيل   ال  ))يقولوينقل  للبحث والتطوير ب  تحالفميخائيل بنيامين عضو  التزال :  أنهعن مركز نينوى 

اسلمة   ذلك هو موضوع  األمثلة على  بأن هناك تهميش بحقهم، وأبرز  األقليات وشعورهم  كبير على واقع  اثر  للتشريعات 

  األمور موضوع التشريعات موضوع مهم وهي واحدة من  "ويضيف ميخائيل   .القاصرين فهذه تحتاج إلى وقفة تشريعية جادة

ولغتهم  ثقافتهم  حماية  تشمل  والتي  تخصهم  التي  الدولية  التشريعات  وفق  األقليات  حقوق  على ضمانة  تساعد  التي  المهمة 

 ".((ضعيفة تكون سببا للهجرة واالهمالاإلجراءات ووجودهم، لذلك في الكثير من االحيان عندما تكون هذه 

السياسية وااليديولوجية والذين ينظرون لألخر من خالل   األسلمة السؤال من سيقوم بتغيير التشريعات إذا كان ممثلي  ولكن  

منظار المؤمن والكافر، والذين يعتقدون ان تعاون الدول الكبرى معهم هو ان هللا سخرهم لخدمة اجندتهم من حيث ال يدرون،  

 ؟ خريناالحقا ان مصالحه ستتضرر ان لم يرع مصالح  هل سيقبلون بتغيير التشريعات مالم يدرك 

اسية، لقدرتهم على تأويل مئات االالف من يارات اإلسالمية انهم االكثر براغماتية من كل التيارات السيلقد اثبت المنتمين للت

النبوية الصحيحة أو الغير الصحيحة لمصالحهم الذاتية، ولرغبتهم الشديدة في التشبث بالسلطة والمال والجاه، ولذا    األحاديث

لتقديم التنازالت وتقديم المخارج الالزمة من    ينمستعد  معنها، فإنه  يعلنوامن غير ان  مهم  وبحكم هذه التوجهات التي تحك  فإنها

السلف  اآليات وتجارب  المسيحي .  واالحاديث  ديننا  ورجال  سياسينا  بعض  اظهرها  التي  والمسكنة  المهادنة  فبدال  وعليه 

  إلظهارباألخص، كان من المفروض زيادة الضغط ونشر القضية على أوسع نطاق ممكن لكسب الحلفاء ودفع األمم المتحدة  

 موقفها تجاه معاناة األقليات. 

ة الوطنية ال تقي المعوز كما لم تقيه تجارة فلسطين والوحدة العربية، والمعوز  انه من الثابت ان التجارة بالعراق الموحد والوحد

هو نحن الذي وصلنا إلى شفير االنقراض التام، ولذا بات علينا ان نعلن ان وحدة العراق والعراقيين لن تمر على جثتنا، وحقنا  

قوية بين األقليات، تلغي التدخل المذهبي والذي    من خالل وحدة  بالفعلالقول   وأقرانيجب ان يصان كما نريده وبال نقصان،  

بات واضحا ان  .  حاول سحب بعض االطراف بحجة االنتماء المذهبي المشترك لتقوم باالستيالء على ممتلكات أقليات أخرى

قي الشبك  ، لن ياألشوريينارتماء بعض الشبك في الحضن الشيعي واستغالل ذلك لالستيالء على ممتلكات الكلدان السريان  

إلى طرفين متناحرين في اسواء االحوال أو تعرض طرف منهم النتقام   الذي سيقسمهم  الشيعي  السني  من مصير االقتتال 

 االحوال.  أحسنفي  المناوئاالرهاب بحجة مساندتهم للطرف 

واالزيدية والشبك في  األشوريينعالة في المطالبة بالحكم الذاتي الخاص باألقليات وخصوصا الكلدان السريان  ألفان المشاركة  

أمام المستقبل .  بل سيكون صمام أمان ألقليات يمكن ان تحتمي بهذه المنطقة  ،لهمالمنطقة المشتركة، لن يكون فقط صمام أمان  

ليهم ان يضعوا الجميع أمام الحقيقة المرة وهي ان كل الخيارات مفتوحة أمامهم، فال  القاتم الذي ينتظر األقليات العراقية، ع

لتشريعات نابعة    االحتكاميتمتعوا بكامل حقوق المواطن، ومنها حق    كمواطنينمعنى لوطن دون وجودهم معززين مكرمين  

على المنطقة سيضمن تطبيق شرائع    يوااليزيد  األشوريان غلبة المكون الكلداني السرياني  .  دهم وتطلعاتهميمن عاداتهم وتقال

 وحريات واسعة مما يسمح للشبك بالعيش في حرية واالحتفاظ بكامل حقوقهم ومشاركتهم الكاملة في االدارة.  علمانية

مع النضال المستمر لكي تتحكم القوانين المدنية   تنافىيانه أخر الحلول لمشكلة األقليات العراقية أو غالبيتها، وهذا بالطبع ال  

والمواطنة مسار الحياة اليومية للعراق الن األمر سيضمن حقوق الجميع وليس كما يقال ان األكثرية هي لهذا المكون، وعليه  

لقرار األكثرية المذهبية ين  ياألمر في العراق، هو استيالء مجموعة من السياسان  ام    .فان الدولة ستسير بحسب هذه األكثرية

 دون ان يكون لهذه األكثرية قرارها المستقل والحقيقي. 

 أيالف 2013تشرين الثاني  24
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 التبشير 
 

، تعني  المختلفة، ونعني به العهد الجديد، هو بشارة لبني اإلنسان    بأجزائهالبشارة، واالنجيل    اليونانيةتعني كلمة االنجيل بالغة  

 التي الزمتهم منذ ادم أبو البشر. األولى منحهم عهد أمان، وتخليصهم من الخطيئة 

مدلول    والتبشير، الكلمة عندما نسمعها تذهب مداركنا رأسا صوب التبشير برسالة السيد المسيح له المجد، وال تذهب إلى أي

 برغم من التبشير حالة يومية نمارسها، اعتقادا والتزاما أو تقليدا. أخر،

ما تعودنا عليه، وفي هذه الحالة ان    الفتخفالتبشير هو الدعوة إلى شيء أخر إلى دين أو حزب أو فلسفة أو ممارسة أخرى  

وتوحيد الزي والترويج لنوع    بالتأميمت  االنظمة الدكتاتورية، أو الشمولية والتي رأت ان البشر يجب ان يكونوا متساويين، فبدأ

ن كالغناء والموسيقى واالدب، كانت هذه االنظمة تبشر بشيء جديد، وهنا نحن لسنا في مجال نجاحها أو فشلها،  ألفمعين من  

بمعناه السلبي هذا  باألنوثةواللون الغامق وربط الرجولة به، وكل ما يميل إلى االلوان الزاهية والرقة ربطة    الصرامةففرض  

 نون المفروض من سلطة دكتاتورية. أيضا كان نوع من التبشير وان كان بقوة القا

والكثير منا ربما كان قد ارتدى التي شيرتات التي كان مكتوبا عليها دعوات إلى المحبة والسالم ونبذ الحرب والعنف، التي 

  التبشير بفكرة جديدة ال بل تؤسس لفلسفة جديدة هي فلسفة ، ان هذه التي شيرتات كانت تحاولفيتنامظهرت قبل انتهاء حرب 

إذا برغم ارتباط التبشير بمفهوم الدعوة إلى المسيحية اال انه يمكن ان نمارسه للدعوة إلى أمور أخرى بعيدة كل البعد  . السالم

إنها بمعنى  ايجابي  المسيحية شيء  إلى  الدعوة  بمفهوم  التبشير  ارتباط  المسيحية، ولكن  للفرح والسرور والحياة   عن  دعوة 

 بمعنى موت الروح.  الجديدة التي ليس فيها موت،

تفسير وربط   االشاوس  أحد سياسينا  المقدمة هو محاولة  بقيام  ات  االعتداءعلة هذه  المسيحيين وكنائسهم  اقترفت ضد  التي 

بالتبشير، وكأن االبعض بمهام تبشيرية، غ القيام  الدين ينفي  الحديثة، ال بل ان بعض رجال  الكنائس  مزا من طرف بعض 

 التخلص منه ونفيه، ال بل كان هنالك اقتناع حقا ان التبشير عمل غير قانوني.المسالة اتهام يجب 

كنت جنديا في معسكر تدريب الحبانية، وكنا جميع افراد الدورة التدريبية من خريجي الكليات والمعاهد، وكان   1976في عام  

ء المسلمين ان يعرفني إلى بعض النشطاء،  هنالك نشاط إسالمي واضح لمن يتبع ما يجري في المعسكر، فطلبت من أحد الزمال

مسيحي وكنت نشط في الدفاع عن الكثير من التشويهات    وعندما استفسر مني عن السبب، وخصوصا هو كان يعرف إنني  

التي كان بعض االستاذة يرددونها بشأن المسيحيين، قلت له لكي اعرف اتجاه تفكيرهم وإلى ما يرمون، فعرفني إلى شاب من 

، وفي نقاشنا االول احسست انه يريد كسبي العتناق اإلسالم، وان غرضه الوحيد هو هذا، فيما كان غرضي  لتكنلوجياامعهد  

اق أديان ناالطالع على فكرهم السياسي وإلى ما يرمون مستقبال، طبعا وانا في الخارج تعرضت إلى محاوالت االغراء العت

ا وكرشنا، غرضي من هذه التجارب ان كل واحد يتعرض لمثل هذه المحاوالت،  مثل شهود يهوه والديانة الهندية مثل تاليه رأم

، فان كان مقتنعا بشيء، ليس فيه احتقارا لفئة ما أو تنقيصا من الكرامة اإلنسانية نسان  إلوان التبشير بالدين مسالة حق طبيعي ل

، المصدق القانون، وتكفله اغلب الدساتير وكذلك ميثاق حقوق اإلنسان  قتل فئة محددة، فان التبشير حق يكفله    أو  أو دعوة إلبادة 

 من اغلب دول العالم. 

يسوع المسيح، أمرهم بأن يخرجوا للعالم ويبشروا باسم   تالميذبنيت كنيسة المسيح على التبشير، فعند نزول روح القدس على  

لكنسي في منتصف القرن الخامس، استمرت بالتبشير لحد انه االب واالبن والروح القدس، وكنيستنا المشرقية بعد االنقسام ا

إلى عمان والبحرين   الهند والصين وسيبيريا ومنغوليا  أبرشيات في  لها  واليمن وحتى  (  بيت قطرايي)وقطر  (  دلمون)كان 

وع المسيح حدث بفعل حملة تبشيرية فعالة وكان التبشير يجري بنشر كلمة يس  االمتدادقبرص واألراضي المقدسة، كل هذا  

 بالكالم والحوار وفي كل هذه المحاوالت لم يتم استعمال القوة أبدا.

تم منع التبشير بالمسيحية،  (  نسبة إلى عمر بن الخطاب)ر القوانين العمرية اواستيالئه على أراضينا واصد ومع مقدم اإلسالم

هم احترام من يعتنق منهم اإلسالم، برغم من  ويفرض علي  ال بل فرض على المسيحيين عدم ردع من ينتمي منهم إلى اإلسالم 

 في زمن النبي محمد.مسيحية ان هنالك دالئل بوجود مسلمين اعتنقوا ال

منذ ذلك الحين منعنا من التبشير بالمسيحية في الدول اإلسالمية، فيما يسمح للمسلمين بالتبشير باإلسالم، ال بل ان موارد الدولة  

وسيلة وان لم    بأي  هعلي  االحيان لهذا الغرض، واحد أكثر المعضالت قتامة ان من يتم فرض اإلسالممسخرة في الكثير من  

ال تسمح الدولة له بالعودة إلى دينه، بحجة انه يمارس االرتداد، أي ان كل االديان مسموح االخذ منها وتغيرها    .هيكن برغبت

 يؤكد على ان ال اكراه في الدين.  القرانحصن بقوانين رغم ان م وهذا بفعل قوانيين الدولة أي ان اإلسالم اال اإلسالم
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حق يتم حرمان اناس من حق طبيعي منصوص عليه في كل القوانيين والمعاهدات الدولية   بأي   نسألواليوم من المنطقي ان  

للقوانيين؟، ولذا ال يمكن    مخالفبان ما يؤمن به  ما  إنسان    حق يتم اشعار    ؟، بأيوباألخص االعالن العالمي لحقوق اإلنسان  

ال  ) اآليةذلك  الفيختوسيع رقعته، ولماذا هذا األمر غير منطبق على من يؤمن بدين أخر، اليست هذه دكتاتورية دينية؟ واال 

الدول الديمقراطية محاكمة  اال يناقض ذلك المواثيق الدولية الموقعة من قبل اغلب هذه الدول؟، اليس من حق  (  اكراه في الدين

 ال تحترم تعهداتها.  هذه الدول؟، ألنها

حق يتم صرف أموال لي نصيب فيها لدعم دين معين أو مذهب معين انا ال اؤمن به؟ اال نقول ان ثروة البلد هي للشعب،  بأي

، وبالتالي طنيناالموتمييز صارخ بين    األخر محروم منها، وبالتالي هناكفلماذا جزء من الشعب يتمتع بكل االمتيازات والجزء  

متساوون   المواطنيناسس الدول الحديثة التي بنيت على أساس كل    لفا، وهذا يخالخريناباة للبعض على حساب  اهنالك مح

 مهما كان انتمائهم الديني والقومي والجهوي أو لونهم وجنسهم.

وتتطور، التبشير    األفكارتخلق الحوار واالخذ والرد، التبشير حالة مطلوبة على الدوام لكي تتالقي    التبشير حالة صحية، ألنها

خذ على عاتقه مهمة التبشير بفكرة معينة، وان كانت  إلى مصاف المثل، ايمانا وممارسة، والمواطن الذي يأ  يسموا باإلنسان  

التدخين، هو مواطن يشعر بالمسؤولية تجاه   قائدا في  خريناالالتبشير بأهمية االقالع عن  ايجابي يمكن ان يكون  ، مواطن 

، الفرضن يكون ، فالمرفوض يجب االفكرافتحوا شبابيكم لكل النسمات التي تنعش  شعبه، والشعوب تنجب دائما قادة قليلون.

 ألنه ضد الطبيعة اإلنسانية، فالتبشير واجب وحق وممارسة للحرية بمسؤولية ووعي.

 أيالف  2005أذار  24
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 لكي تكون مسيحيا صالحا ، يجب ان تكون مسيحيا ميتا!
 

 

والقتل والسبي واالستيالء    للماسي وبعض من يؤمن بما ندعي االيمان به، ان يبرر  األشوريينجلدتنا، من  يحاول بعض أبناء

أو ما بعدها أو ما  األولى  وكل المسيحيين سواء اثناء الحرب العالمية    األشوريينعلى األموال واألمالك، التي مورست بحق  

ن ومحاولة الهجوم على قوات داعش، كما قالوا ان  فهم يقولون مثال عن اجتياح قرى خابور ان السبب هو دخول مسلحي.  قبلها

مع روسيا   تحالف ع الميلون، كان سببه تعاطف أو محاولة الاوبما يقارب الثالثة ارب  أشوري   سبب مقتل أكثر من نصف مليون  

الكنيسة الكلدانية  ةاألشوري  الدينية  قياداتال  في حين ان!  القيصرية فعل سياسي وكانوا   يكن لهم أي  مل  والسريانية  من اتباع 

ال بل ان اتباع كنيسة المشرق لم يتحركوا ويعلنوا العصيان اال بعد ان بدأت  .  مستكينين وخاضعين كل الخضوع لمصيرهم

ان الذين يحاولون التبرير هم ورثة . تباشير القتل تطال كل المسحيين من مختلف التوجهات وبال تفرقة بين مسيحي ومسيحي

ذمة بيد المسلمين منحها لهم هللا ويحق لهم   ني واجتماعي ساد البلدان اإلسالمية، وهو ان المسيحيين أهل الذمة، أيلواقع قانو

بها   له  )التصرف  فقط  المستتر  كالضمير  ان هللا  ندرك  ونحن  اغلب   ،إشارةوخصوصا  لدى  ال،  الغالب  في  الوجود  ولكن 

أو الغزو من أي كان الحق في معاقبة  والذين يبررون ذلك يمنحون الشرعية الستيالء داعش أو السلطنة العثمانية(.  المؤمنين

 . ما يريد لالشعوب التواقة للحرية، ال بل انهم يبررون ان للمنتصر الحق في فعل ك

في  (  داعش)على مقتل االثيوبيين في ليبيا، شعرت ان ما يتم اقترافه، من هذه العصبة المجرمة    اتيكانالفوانا اقراء رد فعل  

فيها أوربا مع إيران،   تحالفهو عمل لدفع العالم لخوض حرب ضروس قد ت.  الحالة العراقية والحالة على مستوى المنطقة

المصالح ول  ،بالمسيحيينوان كان اضطرارا، ليس حبا   الدميوقف مسيرة جرولكن حفاظا على  فداعش والقاعدة أيضا  .  ان 

.  إلى اقصى ما يمكن سواء مع المسيحيين أو الشيعة    باألحقادوبكل صالفة الدفع    وبعض التنظيمات اإلسالمية السنية، تحاول

مما يعني جر انواع أخرى من الدعم، لهذه االطراف    باإلعالم أوومع االسف العالم السني موقفه يكاد ان يكون داعما سواء  

من   إلى حروب ال طائل  الشيعة  .  هاءوراالسنة  ممتلكات  وتهجير وسرقة  قتل وسبي  الموصل من  في  ما حدث  فرغم كل 

!! والمسيحيين واالزيدية والشبك، فرد فعل المسلمين السنة وقياداتها كان تبريريا وكان القول المكرر ان داعش ال تمثل اإلسالم

على   اإلعالم المحسوب، نرى ان  (مع رفضنا له) تجاوز أو سرقة حدثت من قبل الحشد الشعبي أو من قبل المندسين  ولكن  

وال  .  االشهر  زال تتجاوالسنة يثير المسالة ويضخمها ويعطيها أبعادا ال تتفق مع الحدث أو مع ما حدث قبلها وبفترة قصيرة  

 . حدث في االنبارما ي اإلعالم يرى يزال يفعل ذلك وهو أي

  ، وهم مسيحيو الديانة، يحتفلون مع أخوتهم األرمن واليونان بالذكرى المائة للمذابح الكبرى التي شهدتهأاألشوريون هذه االيام

مناطق تواجدهم في تركيا الحالية باألخص، وخسروا الكثير ونسبة تكاد تقارب نصف عددهم في هذه المذابح، قتال أو سبيا أو 

لم يستقروا ومنذ أواسط القرن التاسع عشر، فهم يخرجون من مذبحة األشوريينوالن  .  تغيير العقيدة تحت ظل التهديد بالقتل

المذاب ألنه كان ال يزال يعيش مفهوم أهل   ح، ليدخلوا أخرى، حالهم كحال االزيدية، وألنهم وجدوا من برر ومن بينهم هذه 

 .االن لم يعترف بما تم اقترافه بحقهم اال من عدد قليل جدا من الدول الذمة، فان صوتهم ظل خافتا ولحد

ان البعض يعتقد ان المسيحي لكي يستمر في العيش في هذه البقعة والتي كانت له وهو يعيش فيها حتى قبل ان يولد السيد  

يجب عليه ان .  األخرىالشعوب  من كل    وأقدماألشوريون واألرمن واليونان، هم السكان االصليون لهذه المناطق  المسيح،  

بالمختصر ان يكون قنوعا ويحمد هللا ليل نهار على ما هو فيه، وعلى انه لم   يكون شخصا بال طعم وبال رائحة وبال لون، أي

 .اسوأ مما هو فيه يأت

يعيش حالة تخلف ويريد ان يتطور   إنسان    هو تطلع كل    اال ورب ، وتطلعه  باورباالمسيحي المشرقي ليس أوربيا، وال صلة له  

وبالتالي معاملته أو معاقبته على ما يدعي البعض على المرحلة االستعمارية أو .  في تلك البقاع  ويصل لما وصل اليه اإلنسان  

ل المسيحيين المشرقيين  الذي تعرض له الهنود الحمر أحيانا، هو تحميله أو تحميل ك لالضطهادعلى ما حدث في االندلس أو 

 . وزر ما قام به غيرهم

والمسيحيون وهم سكان هذه البقعة االكثر قدما، وحتى التاريخ ال يذكر زمن قدومهم، يحاولون ان يكونوا جزء منها، من خالل 

بين، مع  مشاركتهم ليس في تقدم الخدمات في محالت شرب الكحول أو المشروبات الروحية كما يقول العراقيين، أو كخدم طي 

المهنتين، بل   للعمال في  التوجهات واالختصاصات والخبرات  كأناس احترامنا  في   وهذا يعني ان يكون لهم رأي.  متنوعي 

واال فكيف تستقيم المواطنة مع طلب الصمت وشكر هللا على الحال .  السياسية وسبل تمشية أمور الدولة وحقوق المواطنين
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اننا نطالب بان نكون مسيحيين احياء وليس صخور صماء يمكن وضعها في معارض،  .  وعلى انه ليس اسواء مما هو االن

 . بها التفاخريمكن 

المنطقة    واليونان، فهل سيعي أبناء  واألشوريينالمائة للمذابح التي اقترفت بحق األرمن    االحتفاالت بالذكرىهي ايام    هذه االيام

األشوريون يقول وان متوارد لدى    مأثورقول  .  هادطالمغزى من ذلك، هل يعون ان الناس ال يمكن لها ان تنسى الظلم واالض

لهذا الصراخ،    خريناالوعليه يجب ان نخاف صراخ الصخور، وان نخاف استغالل  .  قتلتمونا فان الصخور ستصرخ فيكم

ستخرج من   فاالضطراباتوان نخاف أكثر صراخ المظلومين، فان صراخهم ال يمكن ان يجعل المنطقة تشعر براحة األمان،  

 .وعلى الدماء التي ال تزال تسقي أرض المنطقة بدال من الماء. بين شقوق األرض، لكي تعلن تمردها على ما حدث

وهو يمتد على مساحة واسعة تشمل دول عدة، على انه أحداث فردية، أو غير    من الرخص والسفاهة ان نبرر ان ما يحدث

األخرى من نفس  الطوائف    األخرى، وأحيانا ضد أبناءاالديان    ومة فكرية تغذي التوجه الدموي الموجه ضد أبناءظ مرتبطة بمن

واال كيف يمكن مثال تفسير تصريح للنائب رئيس الجمهورية العراقية، عندما كان رئيسا لمجلس النواب العراقي وهو  .  الدين

الذاتي   الحكم  المسيحيين بمنطقة  للمسيحيين وليست  )يرد على سؤال حول رايه بمطالبة بعض  الحقيقة  لم تكن في  المطالبة 

وهو .  زائد(  تذهبوا)المسيحيين يجب ان ال تروحوا  (  أنتم)فكان رده انتوا  (  كذلك، بل للمنطقة الجغرافية المسماة سهل نينوى

  لمسؤوالكالم، بل من قبل    جاتتصريح يعبر عن كم هائل من الحقد والعنصرية الدينية ليس من مواطن عادي ال يفقه في تخري

 .المسيحيةيعتبر ثالث ارقى مسؤول في الدولة أو وصف مكتب رئيس الوزراء العراقي حينها المسيحيين بالجالية 

فئة معينة، واال ما    جاوز، هي سمة من سمات المواطنة، وليست حكرا على أبناءتبال  المطالبة بالعدالة والحقوق واالعتراف 

التي والديمقراطية والتعددية  الحريات  بها  معنى  النفوس  .  نتغنى  الذات و  بالطمأنينةولكي تشعر  فيجب  والسالم مع  األخر، 

االقرار بما حدث وليس طمسه وتبريره، ويجب اشعار الجميع ان الوطن للجميع ومن حقهم التقدم والنضال من أجل مطالبهم، 

 .هم كلهم، أو اعتبارهم جزء من ديكور لتجميلهو، ألنهم لم يبيدمسلمينالالحياة بفضل  قيد على يناقب بأنهموليس تعييرهم 

، وترسيخ مفهوم المواطن وبدون  وتجاوزفهل سنجد انتفاضة في المنطقة كلها، تقول الوطن للجميع واالقرار بما حدث من ظلم  

التي جرت وتجري على اناس  جنسي، وترسيخ مفهوم السالم والتسامح من خالل تدريس األحداث    تميز ديني أو عرقي أو

 أبرياء ال ذنب لهم اال كونهم من اتباع دين أو من قومية أخرى؟ 

 أيالف  2015 نيسان 22
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 لخابورنيران داعش تصل ا
 

منطقة برواري تسمية الخابور تطلق على نهرين صغيرين، أحداها ينبع من األراضي التركية ويمر باألراض العراقية ويفصل  

أشوريا باسم    وسندي ويصب في نهر دجلة قرب مدينة زاخو العراقية وعليه يمر الجسر المعروف    باال عن منطقة كوالي

والخابور الذي يعنينا هو نهر خابور الواقع في اقصى شمال شرق سورية والذي  . وعراقيا باسم الجسر العباسي جسر دالالي

حوالي   حواليه  وتسكن  العين  راس  من  الصحر  قرية    35ينبع  المنطقة  هذه  بسواعد اأشورية،  تحولت  التي  القاحلة  وية 

الحقلية   المنتوجاتاكهة ولفب ااطيصيل الزراعية من القطن إلى الحنطة واإلى منطقة خضراء تنتج مختلف المحاألشوريين

 األخرى.

تعرضت   1916ي نهاية عام  فليست له قصة مأساوية؟ ف  أشوري  أشوريي خابور السوري، لهم قصة مأساوية، وهل هناك    

إلى هجوم مشترك من القوات  (  ميرك وهي تقع االن في اقصى جنوب شرقي تركيا منطقة تابعة لجوال)مناطقهم في حكاري  

وخالل   .بإعالن الجهاد ضد الكفار  في السلطنة العثمانية  ة معها، لتطبيق فتوى شيخ اإلسالمتحالفالتركية والعشائر الكوردية الم

هذا الهجوم ورحلة العذاب التي ساروا فيها مرورا بأورميا في إيران وإلى منطقة بعقوبة في العراق الحالي فقدوا أكثر من  

 أعلنواكانت تامل بان يتم تعويضهم من قبل الحلفاء، الذي    األشوريةوالن القيادة  .  وت جوعانصف عددهم، قتال وسبيا والم

اال ان آمالهم  . عن خسارتهم الكبيرة بوضع يمنح لهم األمن واالستقرار، لبناء مستقبل ينسيهم ماضيهم المؤلم ،إليهمانضمامهم 

باستقالل البلد دون ان يمنحوا  حينما تم االتفاق بين الحكومة العراقية المنصوبة، وبين حكومة االنتداب على االعتراف خابت

الضمانات الكافية لمستقبل أفضل، فكانت ردة فعلهم االستقاالت الجماعية من خدمة جيش الليفي الذي كان يقوم بمهمات حماية  

لمذبحة كبرى   األشوريينوكانت نتيجة تحركاتهم واعتراضاتهم تعرض  .  خصوصا الشماليةاغلب مناطق الحدودية العراقية و 

بكر صدقي بقيادة  العراق  الجيش  يد  المنطقة  .  راح ضحيتها حوالي خمسة االف شخص على  إلى  العبور  فاضطر االالف 

وتم اسكانهم في خيم على ضفاف نهر الخابور في منطقة مليئة بالعقارب واالفاعي (  سوريا الحالية)رنسي  ألفالخاضعة لالنتداب  

تتمتع به من   صارت ولم تكن صالحة لشيء، اال انهم وبسواعدهم وتضحياتهم حولوها إلى منطقة يشار لها بالبنان نتيجة لما  

 خيرات.

هجوم شرس من قوات داعش،   إلىنهر خابور  الجنوبية ل  ة شباط تعرضت القرى الواقعة على ضف  23في صباح يوم االثنين  

تل هرمز، هذه القرى التي ال يزال االهالي يطلقون  (  كمب  )إلى    شميرامتل  (  كمب)أمتد لحوالي اربعون كيلومتر من قرية  

.  ألنهم كانوا يعتقدون ان سكنهم فيها سيكون مؤقت وسيعودون سريعا إلى العراق  أعليها تسمية الكمب والتي تعني مأوى أو ملج

ستمائة عائلة مهجرة بين الحسكة والقامشلي، وهناك العشرات من العوائل ال    600وخالل هذه الهجمة البربرية هناك حوالي  

ين من حراس الخابور والمجلس السرياني تزال محاصرة في كنيسة تل هرمز وعوائل كثيرة ال خبر عنها ناهيك عن مقتل مقاتل

المساكن   تجريد  تم  كما  الكوردستاني،  الديمقراطي  االتحاد  وقوات حزب  السوتورو  الممتلكات   مما العسكري  فيها من  كان 

 واالرزاق وغيرها.

ورة، فكانت هذه ان قوات داعش أرادات ان تستعيد ثقتها بنفسها بعد الخسائر التي لحقت بها في منطقة كوباني والقرى المجا

المنطقة الرخوة أمنيا خير سبيل لذلك، فقوات االتحاد الديمقراطي الكوردستاني كانت مشغولة بالمعارك في المناطق القريبة  

، لم (الدفاع بالسريانية)من كوباني وحراس خابور ذو األسلحة التي ال تتعدى الكالشنكوف وعدد قليل من قوات سوتورو  

والمعارك .  ال أمام الزخم الكبير لقوات داعش التي كانت تمتلك أسلحة ثقيلة وعجالت سريعة مختلفةتتمكن من المقاومة طوي

ال تزال قائمة لحد االن وقد تمكن بعض القوات من استعادة قرية وبعض المناطق منهم والهدف هو دفع قوات داعش بعيدان 

 المتاحة. يات باإلمكان ، الن القضاء عليهم حاليا صعب األشوريةعن المناطق 

السريان باتوا في مرمى هذا التنظيم االرهابي ليس ألنهم يقفون في طريق تحقيق أهدافه، بل ألنهم يمتلكون هوية األشوريينان  

الصليب الموضوع على كنيسة تل   بإنزالدينية وقومية مختلفة، فقبل حوالي شهر، هاجمت مجموعة منهم تل هرمز وقامت  

المنطقة تمكنت من استعادة القرية وإعادة الصليب إلى موقعه، وهذه الحركة الرمزية تدل    ة فيتحالفهرمز، اال ان القوات الم

إذا كانت مع المسحيين المسالمين والذين لم يخرجوا    إنها.  بشكل واضح على االهداف والغايات التي تحرك هذه المجموعة

 ان تكون لها ندا؟  خارج مناطقهم تقوم بهذه الممارسة فكيف سيكون موقفها مع أطراف تحاول

القريتين تدوي من أجل إنقاذ الرهائن والسبايا والعمل من أجل أعادتهم إلى قرأهم،   منذ األمس ال تزال صرخات اهالي وأبناء

والطلب من قوات دولية لكي تحمي مناطقهم وتنقذهم من هذه المهانة التي يتعرضون لها، والغريب ان اقل االصوات التي 

من الواضح ان  .  ولم تذكر مأساتهم في وسائل إعالمها أو بياناتها وطنهم من العرب، التي لم تبال  ات أبناءترددت كانت اصو
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أشوريا أو عربيا، أو   ي والنفسي يجعله ان يرى ان ما يتعرض له مسيحي سوري سواء كان  الفكرتكوين المواطن العربي  

أما العتباره كافرا أو الن الهوية الوطنية لديه ليست لها أهمية ما، بقدر ما للهوية   اإلدانةمسيحي عراقي، عمل ال يستحق  

األخرى، ومن هنا ان ما نراه من الموقف الال أبالي الذي يتخذه المواطن العربي المسلم من مقتل مواطنيه من الديانات  .  الدينية

.  جاوز في ممارساتها على المسلمين وخصوصا السنةتما تفي حين انه يرى ان هذه التنظيمات تتجاوز الخطوط الحمر حين 

 أمام هذه الال أبالية والموقف الغير الطبيعي، من حق الجميع ان يتساءلوا عن أهمية الدولة الوطنية؟

 أيالف  2015شباط  26
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 ة لحمايته ضيأري يستعين بقوانين اودين سم 
 

 

السياسي في المنطقة، ال يزال البعض مصرا على القول    شل الذريع لنظم اإلسالمألفعلى الرغم من كل الشواهد التي تدل على  

فمقارنة بسيطة بماضي .  بوجوب ان تكون الشريعة اإلسالمية المصدر األساسي للتشريع ان لم تكن هي القانون الساري فعال

خالل القوانين الوضعية واالن بعد ان شاعت ظاهرة ان تكون القوانين مستمدة من الشريعة دول المنطقة حينما كانت تقاد من 

فكل العالم على وجه التقريب سار أشواط في طريق التقدم، اال دول  .  تظهر تباينا فعال لصالح الماضي من كل جوانب الحياة

ناهيك عن استشراء األمراض االجتماعية الناتجة    .الحياة  منطقتنا التي سارت أشواط نحو التخلف والتراجع في كل مجاالت

ولعل  .  كل مناحي الحياة  عن حالة االنغالق واالنعزال التي يقوم بفرضها اإلسالمويين بحجة ان يجب ان تشيع مظاهر اإلسالم

مان من أخطر األمراض التي شاعت وانتشرت هي ظاهرة الظاهر والباطن، أي ان يكون لك ظاهر تدعي به، كالورع واالي

، ولكن الباطن مغاير ومعاكس، فهناك تحليل للسرقة والقتل واالغتصاب والتعذيب، ولعل شيوع اللصوصية والسرقة  ىوالتقو

 . اإلسالمية في العراق يدلل على ذلك بين أنصار األحزاب

لظاهر ان ما بات يتم سلقه  من غيرهم، ولكن ا   علمانية  في مقالة كتبتها قبل سنوات، قلت اننا نريد العيش مع الكورد ألنهم أكثر

السياسي    لجنة إعادة النظر في دستور إقليم كوردستان، يدعونا إلى ان نخاف من ترسخ اإلسالم  اإلعالم أوسواء من خالل  

ورغم ان النظام العلماني هو االفضل لتسيير أمور الدولة، ألنه سيحكم بأنظمة وقوانين  .  ورغبته في فرض اجندته على الكل

مجتمع وتطلعاته وحقيقة مشاكله، وألنه يمكن ان يتعرض للنقد والتصحيح والتطوير، بعكس القوانين المستندة إلى نابعة من ال

اال ان التوجه اإلسالمي يسير معصوب العينين نحو جر المنطقة كلها نحو  .  االهية  الشريعة والتي يمكن بسهولة القول إنها

 .من المدنية في المنطقة أثرجتماعي الذي لن يبقي على هاوية االنغالق والكبت ومن ثم االنفجار اال

في األساس ال يوجد ال في الماضي وال في الحاضر شيء اسمه الدولة اإلسالمية، فالدولة مفهوم مؤسساتي وليس شخص  

كانت تعتمد على رأي    موجودا هو خالفة، والخالفة ليست دولة، ألنها  نما كاوجل  .  واعي يمتلك عقال ومشاعر لينتمي لدين ما

وكلنا ندرك ان بيت المال في  .  شخص واحد، وكان هو ليس مواطن بل كان ممثل هللا على األرض، ويمتلك الدولة بكل ما فيها

د االن في الدول اإلسالمية، الخالفة كان يعتبر ملكا شخصيا يتصرف به الخليفة حسب ما يشاء، وهذه الظاهرة استمرت لح

من خالل اعتبار كل حق لمواطن، على انه مكرمة من القائد، أو من خالل المكارم المالية التي يسبغ بها القادة العرب على 

ورغم ان الخليفة كان يعتبر خليفة هلل ولرسوله على األرض، اال ان اغلب الخلفاء ماتوا .  من جيبهم الخاص  مواطنيهم وكإنها

 .العباسية الفترةاقرباءهم وخصوصا في  أقربال واغلبهم من قت

، والتي بموجبها صار 1215حزيران    15الدولة بمفهومها العصري كانت بدايتها مع ماغناكارتا التي وقعها الملك جون في  

المتناحرين اللوردات  الحكم من خالل مجلس يضم  الماضية تطور مفهوم   ةالثمانمائوخالل مرحلة  .  شرعيا، مشاركة  عام 

ففي دولنا .  اشلةألفالمشاركة والمواطن والحاكم والمؤسسات، إلى الصورة التي نعيشها االن في الدول المتحضرة وليس دولنا  

. قصيرة وفي العهود الملكية فقط  تلم تكن هناك دولة بمفهوم المشاركة وتحمل المسؤولية والقانون فوق الجميع اال في فترا

  كانت السلطنة العثمانية  وأخر ما سقط من الدول التي ادعت اإلسالم .  ونحن لم نعرف من الدولة اال العلم والحدود والطاعة

ولكنها لم تتحمل مسؤولية  ،الخراجالجزية أو   والتي لم تكن أيضا دولة بقدر ما كانت قوة عسكرية تفرض على من تصل لهم

بذبح وقتل الكثير من رعاياها ممن كانوا يعيشون في مجال  (  قرارات)رمانات  ألفار  أصديء، ال بل شاركت وبفعالية في  أي ش

والدول الحديثة تعتبر كل مواطن . األشوريون واالزيدية المتتالية خير شاهد على ذلكسلطتها أو مجال وصول قوتها ومذابح 

دينه ولونه ولغته، بعكس الدولة المستمدة قوانينها من الشريعة اإلسالمية التي ستعلي بغض النظر عن  األخرين،متساوي مع 

 .األخرمن شأن المسلم على حساب 

ولعل ايراد مثال يمكن ان يوضح ما قلته أعاله، فمنذ اشتداد التوجه اإلسالمي اتخذت اغلب الدول اإلسالمية، قرارات بموجب  

أبناء الوالدي  أحداها يكون  دينا على شخص لم  نن مسلمين حينما يعتأحد  ق أحدهما اإلسالم، وهو قرار جائر وظالم يفرض 

.  يختاره، ويلغي حق المعتقد الذي تقول به كل الدساتير التي هي أوراق أكثر من قوانين مسيرة للدولة بكل أجهزتها ومواطنيها

 . والمندائيون في العراق يعانون من هذا القانون الجائروال يزال المسحيين في العراق ومصر وكذلك االزيدية 

ان ما يخطط له البعض لجعل الشريعة اإلسالمية المصدر األساس للتشريع في إقليم كوردستان، ورغم ان األمر يثير معارضة  

إلسالمية، الن من أطراف ومنظمات مجتمع مدني كوردية، اال ان الخوف هو ان ترضخ القوى السياسية لما تخطط له القوى ا
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القوى اإلسالمية تستحوذ على الشارع أو على االقل الشارع الذي ال يهتم بالقانون والدولة والمؤسسات، بل يمكن ان يضحي 

 .سياسية أخرى ماتبها ألجل الشعارات، أو لمساو

ن ترسخ القيم اإلنسانية والقوانين كل الدول الحديثة أو االنظمة الحديثة تأخذ بتجارب االطراف أو الدول الناجحة، والتي تمكنت ا

وترسخ التطور العلمي واالقتصادي وتبني مجتمعا قادرا على التطور في وضع يسوده    ،اإلنسانالتي تصون حق وكرامة  

. بحاجة إلى االخذ بهذه التجارب وليس السير خلف الشعارات التي ثبت فشلها في كل الدول التي تبنتهااإلقليم  ان  .  االستقرار

.  أيضا  ساومومن واجبنا ان نذكر الجميع ان المساومة على االليات الديمقراطية والقبول بشروط اإلسالميين سيجلب الويل لمن  

دين ليس في فرض شروطه على المؤسسات والضغط  وقيمة الدين أي .دين ليس بحاجة إلى قوانين أرضية أو أي   ان اإلسالم

يقر به  انه  لتسير بما يعتقد  الدين ومكانته، ترتقي  بل  .  عليها  قيمة  للتنفيذ توصياته وتعاليمه    بأيمانان  االفراد به واندفاعهم 

فالدخول إلى الجنة فردي وهناك مثل مشهور لدينا يقول كل شاة تعلق بساقها، فال يمكن الحد  .  وشرائعه بشكل شخصي وفردي

 . األخر لكي يدخل الجنةان يصوم بدال عن  

بان   إنسان  ويسمح لكل  الحادةان النظام العلماني والمدني يسمح للمتدين بممارسة معتقداته وشعائره، ويسمح للملحد بإعالن 

انه .  يؤمن بما يعتقده، ولكن النظام اإلسالمي يشعل نار الخالفات ويحولها إلى حرب وجود بينه وبين من يخرج عن طوعه

ان نظام مستند  .  قرر باسم هللا، رغم ان هللا لم يعلمنا بان هؤالء هم حقا ممثليه على األرضنظام يضع نفسه مقام هللا يفتي وي 

من    خامالعله مجتمعا  جي واالدبي، بما يؤدي إلى خنق المجتمع والفكر  ولإلبداععلى قوانين إسالمية سيعني خنق للحريات  

 .تضفي عليه الحيوية بيةحركات فنية وفكرية واد أي

وجعلها تتماشى مع العصر، والغاء كل ما يشوب هذه المناهج من دعوات ((  العلمية))ان اإلسالميين بدال من تطوير مناهجهم  

بحجة   األخرى، يحاولون ان يجعلوا الدولة تسير بحسب إرادتهمواالديان    للمرأةاستباحة الدم والقتل والتخلف والنظرة المتخلفة  

ان ما يدفعهم إلى االستقتال ألجل صبغ المجتمع بصبغة إسالمية هو الخوف، فإذا .  ال يجوز تغيير ما سنه السلف الصالحانه  

يتراجع أمام الحداثة، فما أسهل فرضه بالقوة، هذا هو ديدنهم، انهم يرون في الماضي الجمال والقوة والعدل، رغم   كان اإلسالم

زمان أو مكان هذا إذا    دث ان ارتقت الدول إلى المستوى الذي بلغته الدول الغربية في أيان كل الحقائق تكذبهم، ألنه لم يح

 .القديمة دول حسبنا الخالفة دولة أو اإلمبراطوريات

من علوم    لحد االستعانة بالقوانين األرضية والتي يسنوها هم لكي يحموا اإلسالم  على اإلسالم  المتأسلمينخوف    عالمال اعلم  

االديان   وقيمه ومن  يقول  العصر ومعارفه  اال  لحافظون)األخرى  له  وانا  الذكر  نزلنا  نحن  باهلل (انا  ثقتهم  عدم  يعني  هذا   ،

ملبسا معينا وان   فرض على اإلنسان  تم اليواليس ممارسة العنف حينما .  ينتشر بالقوة  أم انه اثبات لمقولة ان اإلسالم.  وبقدرته

ولعنهم ونعتهم بأوالد القردة تباع الديانات األخرى اسب   ه يحق للمسلم في حين ان  تهم،يحترم معتقدا وان الصائمين  معيصوم 

 .والخنازير

ان أراد الكورد إقليما متطورا، وان أرادوا إضافة السياحة كمورد وكحالة المتصاص البطالة، وان أرادوا ان يعود مجتمعهم  

، أما ان أرادوا إقليما تتمكن الدكتاتورية من نبش مخالبها في  تهمدنيولإلقليم    علمانيةالة، عليهم بلفردياإلى االنفتاح والحريات  

 . كل مفصل من مفاصل المجتمع فليرضخوا ويقبلوا بتطبيق الشريعة وقوانينها

 أي الف 2015أب  28
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 ألخراوالرعب من  لسنيا مسالاإل

 

 

قال وزير االوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، ان مديرية أوقاف القاهرة، قررت غلق ضريح األمام حسين اعتبارا 

، وما يمكن ان يحدث من طقوس شيعية ال أصل عاشوراءالشيعية التي تحدث يوم    لألباطيلمن الخميس وحتى يوم السبت منعا  

 .لها في اإلسالم

األخر والقبول به، لرد وايد هذا التعايش  مسؤول ديني إسالمي وخصوصا من رجال الدين السنة، عن التعايش مع    أي  سألنالو  

عن ممارسات المنظمات االرهابية مثل داعش والقاعدة وما    سألناه تؤكد عليه، ولو    منسوبة لنبي اإلسالم  بأحاديث  ألتىوربما 

لمسيحيين، أو ما يحدث في البلدان العربية مثل هذه الممارسات أو جماعات يحدث في باكستان من قتل الشيعة واالحمدية وا

والحقيقة ان .  بوكو حرام أو ما مارسه الجهاديين في الجزائر أبان التسعينيات من القرن الماضي، لقال ان هذه ال تمثل اإلسالم

فربما اشتطت بعض التنظيمات نحو المغاالة في  الطيبة والبراءة التي يظهرها هذا المسؤول ستقودك إلى االقتناع بما يقوله،  

 . كل شيء، وهذا وارد

وشخصيا انا أيضا انتقد بعض ممارسات الشيعة في التطيير والضرب بالقامات والسالسل الحديدية واسالة الدماء من الجسد،  

مثال بما عاناه السيد أو بعض المسيحيين في مناطق من اسيا حينما يقومون بصلب أنفسهم ويسمرون ذاتهم على الصليب ت

 . ولكن النقد وأبداء عدم الرضى عن شيء، وما يقوله هذا التصريح الخطير شيء أخر. المسيح

اطمية على االغلب، حينما كان مسلمو مصر في غالبيتهم شيعة، وبالتالي هم مواطنين ألففالشيعة المصريين هم من بقايا الخالفة  

أباءهم وأمهاتهم والتي تنص كل القوانين بحرية ممارساتها وخصوصا انهم ال يعتدون  يمارسون عقيدتهم التي ورثوها عن  

الشيعية   لألباطيلمنعا  )  تقول  ة التيالفقرولكن  .  على أحد في هذه الممارسة، بل يبدون حزنهم على فقدان أمامهم وحفيد نبيهم

هنا هذا المسؤول، ال يبدي  (  لها في اإلسالم  ، وما يمكن ان يحدث فيها من طقوس شيعية ال أصلعاشوراءالتي تحدث يوم  

معتمدا على القوة وعلى السلطة التي منحها له الحاكم، ال بل انه يشطبهم من   .رايه ونقده، بل يفرض تفسيره الخاص لإلسالم

العقلية، ويتهم ممارسات الشيعة  .  بكلمة واحدة حينما يقول ان ال أصل لها في اإلسالم  اإلسالم وإذا كان هذا المسؤول بهذه 

التفسير االحادي لإلسالم، والشيعة يقاربون ربع مسلمي العالم والبالغ عددهم مليار    أي  وال أصل لها في اإلسالم  باألباطيل

ن موقفه وصمهم بالكفر وكلنا  األخرى والغير المؤمنين مثال؟ الن يكوومائتي مليون نسمة، فماذا سيكون موقفه من االديان  

 !يعلم عقوبة الكافر في اإلسالم

كيف يسمح لنفسه مسؤول في الدولة ان يدلي بمثل هذا التصريح وهناك مواطنين من بلده يؤمنون بعكس ذلك، أي انهم يؤمنون  

ذي يقول بان المواطنين وأين الدستور الذي تسلم هذا المسؤول منصبه على أساس احترامه، وال.  انهم مسلمين صحيحي االيمان

متساوون في الحقوق والواجبات، وهل يمكن وصف بلد تمارس فيه مثل هذه الممارسات بانه بلد ديمقراطي والحريات مصانة  

وهنا يأتي تشكيكنا بصحة معارضة بعض المسؤولين وباألخص بعض رجال الدين  .  فيه، أم ان الحرية هي لتفسير واحد للدين

فرق بين ما مارسه هذا المسؤول    ال  ،فبالمقارنة.  ارسات التنظيمات المتطرفةمأو استنكارهم لم  تهمبراءالمذهب السني عن  

فهذا التصريح يقود حتما إلى اعتبار الشيعة غير مسلمين على  .  المصري وبين ما تمارسه التنظيمات اإلسالمية الدموية أبدا

األخرى والملحدين وغيرهم سيكون أكثر  وطبعا الموقف من االديان  االقل لممارستهم ممارسات ال أصل لها في اإلسالم،  

 .سهول ألنهم أصال غير مسلمين

وبالتالي   إلى فرض رؤيتهم لإلسالم  الراميةمن هنا فانه ال تفسير لنا، لمثل هذه المواقف اال ب أما انهم يخفون حقيقة توجهاتهم  

األخر اختالف في العقيدة الواحدة، بما يؤدي إلى االنعزال واعتبار العالم    فرض عقيدتهم على الجميع، أو انهم باتوا يخافون أي

تجاهه العنف  باستعمال  والقبول  منه  الحذر  يجب  الشر،  نشؤ .  معقل  أساس  هي  التوجهات  هذه  ان  يقودان  التفسيرين  وكال 

 . وليست خارجة عنه جزء من اإلسالم التنظيمات المتطرفة، وبالتالي إنها
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 من هذا الحطب تأكلهذه النار 

 

من يتذكر اليوم تفجير الحلة، جنوب بغداد، الذي راح ضحيته مائة وخمسين قتيال ومائتي جريح ممن كانوا متجمعين أمام  

، 2005شباط    28في    1973مركز طبي طلبا للعالج أو العمل، والذي قام به االنتحاري االردني رائد منصور البنا من مواليد  

والد  م له عرس شهيد حيث وقف  اقاموا  انهم  االردنية،  مدينة سلط  في  المجرم  االنتحاري  عائلة  فعلت  ماذا  اليوم  يتذكر  ن 

 شاوييالرمن يتذكر اليوم تفجير فندق راديسون ساس والذي كانت ساجدة  .  االنتحاري المجرم يتقبل التهاني بكل فخر واعتزاز

ومن يتذكر اليوم .  ة بمرض التبريريحد، لماذا الن ذاكرة بعض الشعوب قصيرة ومبتللتفجير نفسها فيه؟ ال أأحدى المرشحات  

 لدعم ومساندة ما يسمى الدولة اإلسالمية؟ 2014حزيران  14خروج أهل معان في 

.  احدتعيش الدعم والمساندة واالستنكار والرفض ولنفس الجهة في ان و  يا ترى هل ان كل الناس اصابها داء النسيان، أم إنها 

ولكنه يستنكره حينما يقترب منه؟ اين كان استنكاركم   ،االرهاباالردن وغيره ممن يدعم    اننا احترنا فيكم ايها االخوة من أبناء

إذا ايام الذبح، وهل قامت اليابان بغزو بالدكم أو استعمرتكم لكي تسكتوا وتصمتوا عن ذبحهم كما قلت في المذبوحين األمريكان  

كان الرد على االستعمار الذي تدعون به أو االحتالل الذي تكذبون أنفسكم به، بهذه الصورة، ما هو العدد   واالوربيين؟ ولو

الشيعة، وبررتم ذلك   أصابت  الذي كان على الصين وكوريا وفليبين ان تذبحه من اليابانيين؟ لقد هللتم لتفجيرات الحلة ألنها

من    بأنهمي تبررون بها افعالكم الدنيئة، وقد سكتم عن الذبح وبررتموه  عمى بصر وبصيرة هذه الت  أي!  بمحاربة االحتالل

االجانب المحتلين أو العاملين لمصالحه، ما رأيكم لو قام العالم واعلن الحرب عليكم ولم يستثنى صغيرا وال كبيرا، ماذا ستكون 

العام لجامعة الدول العربية، انه يستنكر موقف ردة فعلكم، هل ستقولون اين المجتمع الدولي؟ باألمس قال نبيل العربي األمين  

المجتمع الدولي الساكت عن االرهاب وقتل الطيار االردني، ولكنه لم يقل هذا حينما ذبح قبله يابانيين وقبله غيرهم فرنسيين  

 واألخرين   إنسان     وبريطانيين وأمريكيين، لماذا، ولم يقله حينما قتل وشرد االزيدية والمسيحيين في العراق؟ هل الن الطيار

بالمجتمع الدولي؟ نبيل العربي قائد وأمين عام    تستنجدوااستنجاد    ال، فأي  واألخرين ال؟ أم ان المسالة الواضحة هي انه مسلم  

من   حوالي  وتكون  الدولي  المجتمع  منظمات  من  يقارب    22لمنظمة  ما  أي  يستنجد    11دولة  الدولي،  المجتمع  من  بالمائة 

و بالمجتمع الدولي، حينما يحرق طيار اردني ويصمت ويسكت حينما يقول االزهر ال تكفير لمسلم مهما فعل، ولكن االزهر أ

رائحة كريه فاحت ولن يمكنكم ازالتها    تناقض هذا؟ إنها  بعضه يطالب بعد احراق الطيار االردني بقطع أيادي االرهابيين أي

ئمة لهم باع طويل في الدعوة  الصورة  الصوت والوب  أفالموهناك لمن يريد المشاهدة  .  بعطور مزيفة مثل انه ال يمثل اإلسالم

ما اقره    بأغلبنعم يستنجدون بالمجتمع الدولي وهم ال يقرون  .  من اإلسالم  ؤكدون إنهاإلى الدين، يبررون ما يفعله داعش وي

المجتمع الدولي من القيم اإلنسانية المشتركة بحجة الخصوصية اإلسالمية، وكان الصين واليابان وافريقيا وروسيا وأميركا  

 الجنوبية ال تمتلك خصوصيات حضارية. 

استمرارية   ى كل مكان، ومن حطب االخوان يتم اشعال نيران القاعدة وداعش وبوكوحرام، إنهالقد تغلغل االخوان المسلمون إل

تمكنوا بفعل أموال اغدقت عليهم بغفلة من زمن، ان يرشوا الكثير من المثقفين ودسوا سمومهم في الحياة    فاإلخوانواحدة،  

القائمة كانوا مشغولين باالحتفاظ بكراسيهم، فسلموهم المجتمع    وبعد ذلك استولوا على المجتمع الن قادة الدول   نيةالفوالثقافية  

تنهال في كل جانب، في زمن كان الناس كلهم يمارسون  الفتاويوسمحوا لهم بان يديروه حسب رغباتهم وتطلعاتهم، فشاهدنا 

قارب الساعة وهي  قصوى، شاهدنا وفجاءة تغيير في ع  فتوى اال في حاالت  هم بصورة طبيعية وال يحتاجون اليكل أعمال 

أو المراحيض كما   حمامالسنوية أيضا، لنرى اناس جدد تحتاج إلى فتأوي في كيفية دخول    التقاويمتتراجع ليس الساعة بل  

وهكذا  .  مجتمع انقلب على ذاته بمشاركة سلطة لم تتطلب اال ان تكون قائمة وليذهب الوطن والمجتمع إلى الجحيم.  يقال عراقيا

كفير المجتمع والكثير من اعمدة المجتمع، وصار كل من ال يقر بما تقره اإلسالموية الحديثة المدعومة من  وبسهولة تامة تم ت

 االخوان، متهما. 

را تاما، أو تحييد نشاطها وجعله نشاطا خيريا  ظر جماعات االخوان المسلمين حظبح  تبدأيجب ان    أولى خطوات اإلصالح

التنفيذ ان رغب في العودة إلى    إنها.  حالل وال بالسياسية واألحزابدعويا حصرا، وال عالقة له بالحرام وال خطوة واجبة 

، ان الغاية ليس الحجز على الحريات، ولكن واالوطاناالستقرار والقضاء على كل هذه الجماعات العابثة بمستقبل الشعوب  

طاقهم الشخصي، الن هذه الجماعات ادخلت كل االفق أمام الناس لكي تعيش ولكي تجتهد ولكي تحدد أولياتها ولو على ن  فتح

 .والحرامالقرارات في خانة الحالل 

الذي استنكر مقتل الطيار االردني ألنه مسلم، لم يرتق إلى مستوى الحدث، ال بل هو بؤرة إرهابية يجب الحذر منها، انه يفصل  

  ؟اليست هذه الرسالة  .موا غير مسلميناد  شكل ما  أيبين الناس حسب أديانهم، انه يقول ان الكل يستحقون القتل ذبحا وحرقا وب
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وهل في هذه الرسالة اال إرهاب كامل؟ وهل يمكن المطالبة بتدخل المجتمع الدولي والناس تحمل مثل هذه المفاهيم الخاطئة  

والقاعدة، ال ، ليس خوفا من تمدد داعش األمورعن قيمة الحياة اإلنسانية؟ ومع ذلك المجتمع الدولي يحاول التغاضي عن كل  

بل خوفا من وصول الدماء القتلى في التصفيات الدينية بين المختلفين من نفس الدين إلى درجة تنذر بحرب دينية تشمل كل ما 

 يسمى العالم اإلسالمي. 

اصر، ان مجتمعاتنا باتت بحاجة ماسة إلى ثورة فكرية تعيد المسار إلى بداية الخمسينيات، إلى ما قبل انقالب جمال عبد الن

  تتم ادارته من قبل النخب التي تحسب حساب لكل شيء وتضع االحتماالت  لمجتمعإلى زمن وحقبة كانت تؤسس لمجتمع مدني،  

نخب ليس همها  .  ولكنها تأتي بكوارث مستقبلية  ،انياوليس إلى ثوار يسلقون حلول، قد ترضى الناس    المختلفة في الميزان،

والحروب من خلف المحيطات من قبل دولة تستورد من االبر للطيارة، بل البناء االجتماعي السليم   العداواتالتهييج وصنع  

الصالحة وليس    القيمان مجتمعاتنا لن يتم إنقاذها، اال حينما يكون دور الدين الدعوة إلى  .  والعلمي المنتج والتربوي التنويري

 يته. نسان إل بالقانون، واحترام اإلنسان  القتال، القيم التي تزرع المحبة والسالم وااللتزام

النظر فيه، أو ان داعش والقاعدة    إلعادةبرئ من كل ذنب أو انه ال ضرورة    ان القيادات التي ال تزال تتمسك بان اإلسالم

نة، يجب قيادات جبا  يوبوكو حرام وحماس والذين يقتلون الشيعة والمسيحيين في باكستان ال يمثلون تيارات في اإلسالم، ه

من الموروث العجيب والغريب    ان ترتقي إلى مستوى اقوال الرئيس المصري السيسي على االقل حينما طالب بتنظيف اإلسالم

 التي ال تعقل، بل تخلق العدوات بين افراد المجتمع. الفتاويمن 

 أيالف  2015شباط  8
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 فوبيا سالمإ
 

 

أو الخوف الغير المبرر، تلزم شخصا وفي حالتنا مجتمعا معينا من قضية    الرهابالتي تعني    اليونانيةفوبيا من كلمة فوبوس  

بشكل غير مبرر   فوبيا يعني الخوف من اإلسالم  واإلسالم.  معينة غير مبررة أيضا  تدابيرأو حالة أو جهة، تؤدي به إلى اتخاذ  

اتخاذ مواقف عدائية تجاه اإلسالم إلى  الحقيقة من يخاف من  .  دون مبرر حقيقي أو واقعي  والمسلمين  مما يؤدي  ولكن في 

، دون مبرر خريناالان المسلمين يخافون    هو الصحيح، اي  والمسلمين أم ان العكس  األخرون يخافون من اإلسالماألخر،  

ن العرب ان  يقول المسلمي.  سنقتصر مناقشتنا على المسلمين العرب أو في المنطقة الممتدة من العراق إلى المغرب  .منطقي

في لغة التاريخ ان العرب أيضا استعمروا كل المناطق التي استولوا عليها بالقوة  .  الغرب استعمر بلداننا واستغلها لصالحه

هنا هو قيام المسلمين بفرض دينهم ولغتهم على غالبية   رقالف   .األصليينالعسكرية، واستغلوها لصالحهم ولغير صالح السكان  

وبشكل قانوني، حتى وصل األمر إلى تحديد لون الملبس    المسلماألخر دون درجة أو مكانة  ية واعتبار  السكان، من خالل الجز

والسير في الطرق وفرض قيامهم احتراما في حال جلوسهم حين مرور مسلم؟ بل لقد قام المسلمين بتغيير شامل في المنطقة، 

الئل معقولة وموثقة كما يقول العرب المسلمين ان الدخول إلى  من عقيدة السكان إلى امتالك الثروة والعقار، وليس هناك د

التاريخ والمواقف  .  الدين اإلسالمي كان طواعية ونتيجة لسماحة اإلسالم الكثير من حوادث  وخصوصا لو علمنا ان هناك 

كانت دائما ال  الهيجان وهي كثيرة و   الموثقة تثبت غير هذا وباألخص في الحالة الجماعية أو العامة، وخصوصا في حاالت

يمكن ان ننكر ان  ، الالفرديأما على المستوى  الزندقة.بعض المسلمين بالكفر و غير المسلمينالتحتاج اال لتهيج ديني واتهام 

ي إنسان  بشكل    غير المسلمينيتعامل مع    ةالفردي  وباإلرادةفيهم الكثيرين وكان فيهم عبر التاريخ، ممن كان    كأفرادالمسلمين  

 األخر فوبيا. ولكننا هنا أمام ظاهرة جماعية أو عامة، وهي ظاهرة اإلسالمفوبيا أو عكسها، . وبطريقة مشرفة

يون االوربيين مصطلح اإلسالمفوبيا، نتيجة رد فعل مفكرون أخرون وفي الوسط االوربي  استعمل بعض المفكرون واإلعالم

االرتفاع الهائل في اسعار النفط أبان السبعينيات والحظر الذي فرضته بعض الدول العربية على تصدير النفط لبلدان معينة من  

ولم يكد يتلقفه .  2001سبتمبر  /ايلول  11وشاع المصطلح أكثر، بعد هجمات  .  حيث شاع ان العرب يريدون خنق الحضارة

حيث صوروا األمر وكان الغرب  .  ل حديث وكل مقابلة وكل بحث أو مقالةالمفكرون العرب حتى الكوا هذا المصطلح في ك

والتبرير لحالة  .  والمسلمين، نتيجة حالة الرعب هذه  يعيش حالة رعب حقيقي من اإلسالم، ويكن الغربيون عداء شديدا لإلسالم

نتيجة لزيادة عدد المسلمين في أوربا    ،همالرعب تكمن في ان االوربيين أو الغربيين، يخافون من سيطرة المسلمين على مقدرات

ان اغوتهم الدنيا   عدوألنهم يخافون من عدالة وسماحة اإلسالم، ب ،هم أو من االوربيين المعتنقين لإلسالممن المهاجرين وأبناء

 بمفاتنها. 

 الحمامعة، من دخول وهم يحددون شروط الحياة في ظل الشري  وفيديوهات لعلماء اإلسالم االفتراضي بمقاالت ضاءالفيمتلئ 

األخر سواء كان مسيحيا أو يهوديا أو من غيرها من االديان إلى الصوم والصالة،  والعالقة الجنسية والزواج والعالقة مع  

كما بتنا نسمع في كل رد فعل من تصريح أمام أو شيخ أو مفتي، اال انهم يعتبرون صناع    وهؤالء العلماء وان لم يمثلوا اإلسالم

، ومن الحقائق التي باتت معروفة ان هناك رصد تام لكل ما يقال ويتم نشره وتعميمه إلى أليهم هكذا يتم النظر    عام أو  رأي

كدين يمكن التعايش معه، كما يتعايشون    أو خوفا من اإلسالم  رهاباالغربي ليست    الفعلوبالتالي فان رد  .  المختصين والباحثين

وبشكل يومي    اإلعالم بهيتم اغراق    مماالتي باتت تنتشر أيضا بين االوربيين، بل  مع المسيحية واليهودية واالديان االسيوية  

يعلم الجميع انه بات تقريبا نصف المجتمع االوربي غير مؤمن .  الغريبة والكثير منها يعتبر عدائيا  الفتاويومثير للشبه من  

باتت تشكو من االض المسيحية  ان  االوربية  هادطبدين معين، حتى  الدول  في بعض  التمييز ضدها  الحضارة  .  أو  ان  رغم 

ان الغربيين يدركون انهم في قمة الحضارة، والحياة  .  والقيم المسيحية  نيةوالروما  يةضارة اليونانالحاالوربية بنت على قيم  

اهيتهم وحقوقهم  في بلدانهم هي أفضل بمسافات بعيدة عن اغلب دول العالم، ان من حقهم ان يخافوا على مستوى حياتهم ورف

 والحرب وفرض الشريعة عليهم.  باإلرهابيتم الترويج له، سواء بتهديدهم بالطوفان اإلسالمي القادم، أو  مماوحريتهم  

موجها لمن يشارك في االستهالك    الفعلوخصوصا من الناحية االقتصادية، من الطبيعي ان يكون رد    بأزمةعندما يمر بلد ما 

البا وباألخص عندما يكون غريبا، وهنا هو موجه للمهاجرين ، واالغلب كما يعلم الجميع نقوم بالتوفير  وال يشارك في االنتاج غ

مما نحصل عليه ونرسله إلى بلداننا، عندما أقول من الطبيعي يعني رد فعل االولي والغير المدروس والمبني على العواطف 

ولكن نظرة حقيقية لواقع الدول الغربية وما توفره لمواطنيها  .  خاطروتضخيم الم  ضائحالف واإلعالم  التشهيري الذي يتغذى على  

وللمقيمين على أراضيها، من متطلبات الحياة الكريمة، ودون النظر إلى الدين أو اللون أو إلى ماهي اللغة أو الجنس، يجب ان 
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ني منه مواطني بلداننا ألنهم ليسوا يجعل كل االصوات تصمت، وباألخص لو قارناها بما نشاهده ونعرفه من التمييز الذي يعا

من الدين السائد، أو ألنهم ليسوا من القومية السائدة أو ألنهم ولدوا ألم مواطنة ولذا ال يحق لهم التمتع بشرف التجنس، الن هذا 

بمجرد  في حين ان للدول الغربية قوانين واضحة يمكن الحصول على جنسيتها. الشرف ال يمنح اال لمن كان أبن الب مواطن

ان تتوفر في المتقدم الشروط التي تقرها القوانين، وهناك الماليين من المهاجرين تجنسوا وصاروا مواطنين للبلدان الغربية 

هل يتم المقارنة بين المهاجرين والعمال االجانب في الدول  .  بمساواة تامة مع المواطنين االصليين  فرص ويتنافسون على ال

الدول العربية؟ ال اعتقد ذلك الن العقل العربي عموما يعتبر انه حالة خاصة يحق له ما ال يحق الغربية وبين مثالءهم في  

أو ان من حقه ان يتمتع بجنسية بلد عمل فيه خمسة سنوات، ولكن ال يحق للهندي أو البنغالدتشي ان يتمتع بالجنسية .  لغيره

 شرون سنة.أو العراقية أو المصرية أو غيرها وان عمل فيها ع اإلمارتية

يبرر المسلمين عداءهم للغرب بانه ناتج عن أمرين مهمين، وهما الحرب الصليبية واالستعمار، من ناحية الحرب الصليبية،  

ما فعلته هذه الحرب ربع ما فعلته حروب التتر والمغول، هذا من ناحية ومن  يتجاوزهناك تضخيم لدورها ولما فعلته، وقد ال 

حتى مجي اإلسالم، إذا،    الرومانية ضي التي حاول الصليبين االستيالء عليها جزء من إمبراطورية  ناحية أخرى، كانت األرا

اليس منطقيا ان يحاولوا استرجاع ما ضاع منهم ولو بعد ستمائة سنة، انه تبرير ككل التبريرات التي تقال ولكنه تبرير معقول، 

مقدسا لهم؟ وإذا كانوا هم مقتنعين بان األراضي التي يستولون عليها فمن منح هذه األراضي والبلدان للمسلمين ليعتبروها ارثا  

ان ال يعتبرون هذا االستيالء شرعيا، بل يجب العمل على    خريناالإذا من حق  .  هي من حقهم وال يجوز بعد ذلك التنازل عنها

يجب ان    بقيةالر ان الحق هو إلى جانبه فقط، وان  اإلسالمي الذي يعتب  الفكران  .  استرداد ما تم االستيالء عليه بكل إسلوب

ينقادوا لما يقوله ولما يؤمن به، أمر مثير للشفقة، ألنه أمر مرفوض وغير منطقي، الن الحق ال يقاس بمنظار واحد ال بل  

 يجب ان ينظر الجميع اليه على انه كذلك. 

رحلة ما قبل االستعمار، كيف كان حالنا في المنطقة؟ وكيف كانت حالة ولو ناقشنا االستعمار، فعلينا ان نناقش قبل ذلك، الم

الم تكن األمراض تنخر في سكان المنطقة، الم يكن معدل  (  العثماني)بلداننا، الم تكن بلداننا مستعمرة من قبل االستعمار التركي  

يكن   الم  سنة،  واربعون  خمسة  مستمرة  الفقرالعمر  والمذهبية  القبلية  والحروب  والسرقة  شائعا،  والظلم  حرر  .  سائدا  لقد 

وكان من المفروض للشعوب ان تتذكر ذلك بكل خير، ولكنها  .  ظالمها  منو  الظلم التي كانت تعيشهاالستعمار المنطقة من  

المواصالت،    نفسها، ورغم قصر فترة االستعمار، فانه تمكن ان يفتتح طرق  إلدارة  تتهيأسارعت وطلبت االستقالل وهي لم  

يبنى المستشفيات الحديثة، يضع اسس للدولة، يوفر الحالة التي تسمح بنشوء صناعات خفيفة، ونحن حاولنا ان نقتل من حررنا،  

وعندما زال ورحل االستعمار، ماذا فعلنا بدولنا، رغم الثروات التي اكتشفها االستعمار لنا، لقد استولى البعض منا على الدولة،  

لم   من الدولة والحياة، والالتي  هقطاعية خاصة به وبعائلته، ولم يسمح الحد ان يشارك فيها، اال بانقالب يزيحوحولها إلى ا

فهل عملنا .  يكن أفضل من الراحل، بل يمكننا القول ان الحكام االقرب إلى فترة االستعمار كانوا اقل طغيانا، ممن اتوا بعدهم

 . ((ألزيدنكملئن شكرتم )) باآلية

سنجد ان المسلمون عاشوا على ما أنتجته الشعوب  ( اإلسالمي تحالف)رنا االستعمار الغربي باالستعمار اإلسالمي ولو قا

زية والتفرقة إلى  ج، وحالما تحول المجتمع بفضل الحروب الدائمة وبفضل الولإلنتاجاالصيلة وما وفروه من أدوات للعلم 

أو   لفدهور االجتماعي والثقافي واالقتصادي، حيث ان غالب السنوات األأكثرية إسالمية حتى دبت فيه أثار االنحطاط والت

اداة   االكثر االخيرة، تعتبر فترة مظلمة للجميع، فالمجتمع أما انه بقي يقتات على الماضي وما انتجه، بحيث لم يطور أي

ويغذي الناس بوهم ان الغرب وإذا كان البعض ينشر . األخرىعالة على الدول   األخيرةجديدة، أو انه عاش في السنوات 

المنطقة بكل مكوناتها صاروا عالة على   خلق لكي يوفر أسباب الرفاه للمسلمين، سخر لنا كما يقال، فانه وأهم، بل ان أبناء

 .عالمالالمصدر إلى   لإلرهابصارت مرتعا  العالم، ليس لفقرها ولشيوع الظلم فيها فقط، بل ألنها

وفي الغالب . خوف من اإلسالم، حقا أم انه خوف طبيعي من حالة جالبة للدمار ليس للغرب فقط، بل للعالم كلهإذا هل هناك  

فمن ال يخاف وال يرهب كل ذلك؟ ان من لم يستعد . واالعتداء عليهم خريناالأو يستشهد به وبتعاليمه لتهديد  يستعمل اإلسالم

افعال ودعوات بعض اإلسالميين والذين يهيجون الكثير من الشباب التاه في االزقة  ويأخذ حذره مما ينتظره من ممارسات و

أو ان مات فيموت شهيدا وسيلقى  ( الثراء السهل والسريع) سلبهأما بما يتم  ثوابهمسيحصلون على  مبال عمل وال أمل، بانه

 مأخور للقتلة والقتلى. مسؤولصار  كأنهوكان هللا يتلذذ بالقتلى والدماء والدمار، أو . ربه وحور العين

الخوف من   أو  من اإلسالم  الرهابتبقي مالحظة أخيرة في هذه المناقشة، وهي ان الكثير من الساسة الغربيين يساندون مقولة  

العال وبان  االدعاء،  بهذا  سينشغلون  المسلمين  ان  وهي  لسببين  بتصحيح اإلسالم،  يبالوا  ولن  مسلمين،  ألنهم  ضدهم  كله  م 

وانسنة مجتمعاتهم  وتنمية  والسبب  ننيقوا    أوضاعهم  حيث هم،  مرضي  وبشكل  بالدين  المسلمين  تعلق  استمرار  هو  األخر 

إلى فرق متعصبة تفتك أحداها ب لذلك يعاديهم سيجعلهم ذلك يتحولون  األخرى، من ناحية ويشبع غرورهم بانهم االفضل 
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بسبب خيبة آمالهم وبسبب االحساس  "  يعيشون فقط"الناس في العالم العربي  )الياباني نوبواكي نوتوهارا    اتبيقول الك.  جميعال

ولكن ال بدل  .  ويستنتج بانهم متدينون جدا وفاسدون جدا(  عمل سياسي  جدوى أو اليأس الكامل، وعدم االيمان بفائدة أي  باال

 ولكن ليس المطلوب العمل بها.  ،إظهارهاظهر من المظاهر المطلوبة من القول ان التدين هو م
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 ؟اإلسالم اءعدامن هم 

 

.  بها  سواء من خالل الحوار أو يتم عنونة الكثير من المقاالت   اإلعالم،أعداء اإلسالم، عبارة نسمعها كثيرا تقال في وسائل  

 رسالة، ويقول الكثير من المسلمين صادقين إنها  ولكنها عبارة ان لم تكن كاذبة حقيقة، فهي عبارة ال تتفق مع كون اإلسالم

بانه دين   سمعت أحد الدعاة يصف اإلسالم   ال بل إنني    .ل وغيرها من الصفاة االيجابيةرسالة تسامح وسمو ومساواة وعد

وهنا هو .  بانه رسالة، بغض النظر عن تقييمنا لهذا الرسالة  وال اعتقد ان هناك من يمكنه االعتراض لوصفي اإلسالم.  شفاف

وتقييمهم    رأيهم، ان يتمكنوا من أبدأ  للرسالة، وهو حق من حقوق الناس األساسية  كما يقال، ان تقييم اإلنسان    رسالفمربط  

والكل سيتفق معي بان من حق الناس  .  أو عمل أبداعي ادبي، فني، فلسفي، ديني أو غيرها  ،أو رسالة  ،أو فكرة  ،مادة  الي

  والسلب، ألنه ال ينتظر ان يتفق كل الناس في كل وقت على رسالة أو رأي   اإليجاب  لالرأي يحتمإذا أبداء  .  التقييم وأبدأ الراي

اال على   العابرة    القيممعين،  البعض سلبها من  األفكارو  لألدياناإلنسانية  العدالة، والمساواة، والحرية، والتي حاول  ، مثل 

 بحجج تعتمد على المفاهيم العنصرية البحتة. اإلنسان 

  االنظف، وإنها  االفضل، وإنها عدو ما جهل، وهذه قد تكون حقيقة في المجتمعات المنغلقة، والتي تعتقد إنها اإلنسان يقال ان 

ولذا فان القول هذا ينطبق عليها وليس على كل المجتمعات التي عملت وبجد للتخلص من الكره  .  األخرية من  إنسان  االكثر  

 . مرذوال  شاذاهو طبيعي وليس أمرا    وأدركت ان االختالف هو سمة الطبيعة، أي.  مجرد االختالفوالعداء ألسباب مجهولة أو ل

ان الكثير من االختالفات التي تحدث في المفاهيم االجتماعية والثقافية هي نتيجة للبيئة المعاشة، ولذا فمن الطبيعي ان يختلف  

 الياباني عن الهندي أو عن الشرق أوسطي أو عن االوربي.

هو موقف مشابه للموقف من الدين اليهودي والمسيحي والبوذي والهندوسي   ،مهما وصفنا هذا اإلسالم  موقف من اإلسالمال

ايجاد كل ما يؤيد هذا االيمان   أما ان تسانده وتحاول.  فأما ان تقبله وتؤمن به، أو ترفض االيمان به.  وإلى ماهناك من االديان

والمسيحية واليهودية كديانة وليس كمجموعة بشرية وغيرها من االديان تتعرض  .  ليماثبات انه غير صحيح وغير س  أو تحاول

وهذه المواقف تندرج في   .األديانفكاهية وتقليد يقلل من قيم هذه    أفالمأو حتى    لوجودها  يوميا لمئات المواقف الناقدة أو الناسفة

داء المسيحية، علما ان المسيحيين تعرضوا لم اسمع أع.  يرتأهحر برأيه ويقول في المعروض ما    باب حرية الراي، أي كل

طيلة مدة حكمه البالغة اربعون سنة، ضد مسيحيي    امتدتللمذابح الكثيرة جراء عقيدتهم هذه، ومنها مذابح شابور الثاني التي  

  دد حاليا أي  يتروال.  سبوا اليهود، فلم يعتبروا أعداء اليهودية  األشوريينورغم ان الملوك  .  وإيران(  العراق)مابين النهرين  

 تريد محو المسيحية، رغم ما تشاهدونه في العراق وسورية ومصر،  النيةالفتهمة بمعاداة المسيحية، أو االيحاء بان المجموعة  

 الشعائر الدينية للمسيحيين المقيمين فيها.  من منع بعض البلدان من إقامة

األخرى حر، في حين انه ال يذكر  وكل االديان    يقال مثال ان الغرب يعاني من فوبيا اإلسالم، وفي الغرب التبشير باإلسالم 

شيئا عن فوبيا منطقتنا من كل االديان، حتى ان االديان التي تعتبر جزء من تاريخ المنطقة مثل المسيحية واليهودية ممنوع  

هذا ناهيك عن   الديانتين.  بالدعم تقوم بقتل اتباع   تحضيممارسة شعائرها، وهناك منظمات  التبشير بها، ويتم التضييق على  

 األخر؟ ومن يظهر العداء لألخر؟ التبشير بديانات أخرى فمن يا ترى لديه فوبيا من 

قي بالناس العظيمة كما يقال، فالناس ال تخاف التعاليم العظيمة والتي تر  فهو ليس من تعاليم اإلسالم  وإذا كان هناك خوفا ما،

، وهذا  منظومتهابشكل كامل إلى    تنتمحياتهم ان كانت هذه هي غاية تعاليمه، بل تقبل عليها لكي تتعلم منها وان لم    وبأسلوب

والبوذية والهندوسية والكثير من التعاليم الدينية أو المذهبية    ةبالكونفوشيوسيواضح من االقبال على االطالع على كل ما يتعلق  

التاريخ وتصريحات  .  لسفيةالفوالسياسية    ألفكاراأو حتى   في  الخوف هو من ممارسات معينة تحدث االن أو حدثت  ولكن 

ال اعتقد انه يمكن .  والناس يقارنون بين هذه التصريحات وما حدث سابقا  اإلعالم،مستفزة، من هنا وهناك تأخذ طريقها إلى  

حتالل وغزو البلدان، ومرد ذلك لم يكن فقط نشر اإلسالم،  البا السيف، أي  في الغالب انتشر بواسطة  ان يتم نكران ان اإلسالم

خارج   في الجزيرة أي  فلم ينتشر اإلسالم.  الدولة أو لنقل الخليفة أو األمير باألموال  بل جلب الرخاء واألموال ورفد ميزانية

فية عشائرية قوية لهم، باالنتماء اليه، نعم حدث فيه حراك اجتماعي، حيث قام البعض ممن ال خل.  يثرب اال بالغزوات المتتالية

والقران، والمشاركة في الغزوات واالبتالء فيها،    ألنه كون الية جديدة لمقام الناس وهي االيمان بما يقول أو قال نبي اإلسالم

ولم ينتشر  .  مما رفع من منزلة الكثيرين ممن لم يكن لهم حسب ونسب ما، ولكن الغالب ان االيمان كان غاية لتحقيق الرخاء

االولي الذي أخذ عليه هو العنف الدموي،    الطابعفي بالد النهرين والشأم ومصر وما بعدها اال بالسيف وبالغزو، ومن هنا فان  

التي يتم من خاللها    يديوهاتالفأما ما يتم قوله ويتنشر بسرعة فهو متاح أمامكم في  .  وهذا األمر يمكن االطالع عليه في الكتب
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المسلمين فقط، بل فئات ومذاهب ورجال ونساء من المسلمين أيضا، والتكفير تلحقه عقوبة القتل حتما، والقتل ليس تكفير غير  

 مسلم، وليس هناك عقوبة لقاتل الكافر، بل هو موعود بالجنة وما فيها.  يمكن ان يقوم به أي

يا ولم تقعد، كما يقول المثل وتجندت  ذلك، وقامت الدن  وأعلنشخص كويتي على اعتناق المسيحية    أقدمبعد تحرير الكويت  

الدينية والدولة كلها من أجل إقناعه للرجوع عما   الناس تفكر إذا   أقدم المؤسسة  عليه، وهذه وغيرها من الممارسات تجعل 

ال    دين ويعلن أو  بأي  في حين انه في الدول الكافرة يؤمن اإلنسان    .أو على االقل المسلمين ال يؤمنون بحرية العقيدة  اإلسالم

في الدول الكافرة ستجد القران مترجما ترجمة انيقة ويباع أو يوزع أحيانا وال أحد يعترض، وفي .  يعلن وال أحد عليه سلطة ما

لم يكن من أساس التنوع السكاني فيها، وال من معترض اال    والمساجد، علما ان اإلسالم  الجوامعهذه الدول الكافرة يتم بناء  

صوت العالي الذي يؤثر على راحة الناس، أو تشويه صورة العمارة المحددة مسبقا كنوع من الحفاظ القانون مثل ال  الفيخبما  

 على التراث من قبل البلديات.

المحجبات في الشوارع، وقد يحدث نوع من التحرش أو االستفزاز من البعض    الفتياتوفي الدول الكافرة أو الغربية ستجد  

حرية شخصية،    الحجابولكن ذلك أمر يعاقب عليه القانون، ولكنه معلن ومدان من المجتمع أو الغالبية باعتبار ان    ،تجاههن

والبعض حتى  .  أو االخ أو االب  بل فرض من العائلة وفي الغالب الزوج  ،شخصيةفي الغالب ليست حرية    ولكننا نعلم إنها

 الجرمية. األمورباعتباره حرية شخصية، رغم انه يمكن ان يسهل تمرير الكثير من  النقابيدافع عن 

ومذاهب إسالمية أخرى مثل العلوية والدرزية، كما   والكاكائينفي المقابل يشكل المسيحيون واليهود واالزيدية والمندائيون،  

األساسي للسكان ان لم يكونوا هم االقدم حقا في المنطقة، وفي أي مناقشة يتم تعيير الكل ان بقاء هذه  ذكرنا جزء من المكون  

نزوحهم   سبب  كانوا  المسيحيين  وكان  للمورسكيين  حدث  بما  ويقارنون  للمسلمين،  الرحب  للصدر  نتيجة  هو  األقليات 

لشرقيين مثال هم أمريكيين وسبب تحول الهنود الحمر  بمصير الهنود الحمر وكان المسيحيين ا  يقارنونال بل  .  هادهمطواض

ولكن ال أحد يقول ما مصير مسيحيي المنطقة وما مصير االزيدية وما مصير غيرهم ممن عانوا المذابح تلو  .  عن ديانتهم

يرانيين لدخول وهل ننسى ماذا حدث حينما تم السماح لإل.  وال أحد يقول لماذا ال يحق للمسيحي كمثال التبشير بدينه.  المذابح

األخرى، قاصرين   باألديانلماذا يكون المؤمنين    أي.  مصر، على المستوى الشعبي، لقد علت االصوات محذرة من تشييع مصر

به؟ اال ترون ذلك مفارقة غاية في الغرابة؟ انهم سيقولون   ونفي ايمانهم، انهم يؤمنون ولكن ال يحق لهم ان يبشروا بما يؤمن

، ولكن ما معنى بلد إسالمي، هل لمصطلح بلد إسالمي معنى محدد؟ إذا قيل ان يجب احترام عقيدة االغلبية،  انهم في بلد إسالمي

ماذا نعني باحترام عقيدة االغلبية، هل يعني عدم القدرة على انتقادها، أم يعني الخضوع لتعليماتها والتي في الغالب تتعارض  

صلواتهم ونشر كتبهم وإظهار رموزهم؟    ؟ اين حريتهم في إقامةلألخرينة اين الحرية  ، وفي هذه الحالخريناالمع معتقدات  

هل يحق للهند ان تعلن محرمات أو حدود على المسلمين كمثال باعتبار الهندوسية   يعنياألخرى،  وهل ينطبق هذا على الدول  

 دين الغالبية؟ 

ينتقدونه    خرينهؤالء اال، وبالدليل القاطع، ان  االخرينهو الذي يعادي    اإلسالم  الحقيقة التي يجب ان نقرها ويقرها الكثيرين ان

انه الدين الوحيد الذي يقر بوجوب  .  كما ينتقدون بقية االديان، اال انه الدين الوحيد الذي يريد امتياز عدم انتقاده أو مهاجمته

ان أي انتقاد للعقيدة اإلسالمية يعتبر هجوما،  .  تحت طائلة الحكم بالردة عليه  بقاء المسلم على ما كان عليه أباءه من عقيدة دينية

من هنا فان ما يحدث وما حدث في باريس وهولندا وكوبنهاكن وغيرها نابع من عدائية  .  من األساس  دابرهيجب ان يقطع  

 .ككل ان لم نقل عدائية اإلسالم. على االقل التعاليم التي تفسر اإلسالم

 .2015نيسان  7
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 زهر يخلط الحلو والمراالشيخ 

 

ال يخفى على أحد مكانة االزهر لدى السنة المسلمين ومكانة شيخ االزهر، فيكاد ان يكون شيخ االزهر أكبر شخصية قيادية  

وعليه فان لكلمته مكانة ووقع خاص ودور في تطوير وتنوير الرؤى لدى عامة  .  دينية في السنة من المسلمين بمختلف مذاهبهم

الناس، ومن هنا فان متابعة ما يقوله ويصرح به أمر مهم، ونقد أقواله يأتي من كونها قد تحمل مضمونا ملتويا يمكن ان يكون  

 .سين المواقف ليس االية مما يجري في الواقع وان كانت الغاية منها تطوير وتح مدعاة لمواقف أكثر سلب

االزهر، كشف الدكتور احمد الطيب ان مجلس الحكماء    مشيخةفي كلمته التي القاها في اجتماع مجلس حكماء المسلمين في  

قافلة سالم حول العالم، لنشر السالم وتصحيح المفاهيم المغلوطة وحمل شعار موحد مفاده كل شعوب العالم نظراء    16سيطلق  

  ونظيرك إشارة إلى القول المنسوب لألمام علي بن أبي طالب حيث يقول ان الناس نوعان أخ لك في الدين  في اإلنسانية، في  

 . في الخلق

بل    ، ذلكان يطلق مجلس الحكماء قوافل للسالم في العالم فهذا أمر محمود ومرحب به، ويجب دعمه، ولكن المشكلة ليست في  

المفكرون والمثقفون والسياسيون ورجال االديان يجب ان ال )فهو يقول  .  ه من المغلوطإصالحفي شعار الحملة وما تبتغي  

في موضعها الصحيح فيما   األموريصرفهم هول الصدمات من االفعال االرهابية عن واجب االنصاف والموضوعية ووضع  

وثقافته وحضارته وبين قلة قليلة ال تمثل رقم واحد صحيح بالنسبة لمجموع المسلمين    ومبادئه  التام بين اإلسالم  الفصليتعلق ب

اضعاف هذه الهجمات االرهابية التي   بأضعاف المسالمين المنفتحين على الناس في كل ربوع الدنيا، وقد مررنا ما زلنا نمر  

 (.اتخذت من االديان رداء وستارا لها توعصاباشنتها جيوش 

ان اس اريد  المسحي انا  ولنترك  االزهر  نفسه موضع ال سماحة شيخ  ين والعلويين والشيعة والشبك جانبا، هل حاول وضع 

االزيدية وهم يرون فتياتهن تسبى وتغتصب وتباع في سوق النخاسة وأطفالهن يتم اسرهم ويتم غسل ادمغتهم لكي يتحولوا إلى 

اال   إلهخون هللا أكبر ويرفعون شعار ال  م، وسالبيهن واسريهم يصرجلدته  قنابل بشرية تقتل االف أخرى وقد يكونوا من أبناء

ماذا عنهم في قمة حزنهم وخوفهم على فلذات اكبادهم، هل يريد سماحته منهم ان يفرقوا ويقولوا ان  .  محمد رسول هللاهللا  

ل القرون الثالثة االخير وتحت  برئ من ذلك، وهل يعلم سماحته ان هناك أكثر من سبعين مذبحة مماثلة حدثت لهم خال  اإلسالم

!!  ، وخصوصا ان سماحته لم يكفر الدواعش ولم يستنكر اال بعد ان استنكرت بعض الدوليستنجوانفس الشعار، ماذا عليهم ان  

بهذا الرقم ولنفترض انهم بنسبة رقم   وهل يدرك سماحته ان القلة القليلة التي ال تمثل رقم واحد صحيح وال اعلم من اين أتى

تجاوز العشرة يوليسوا اقل من واحد، هل يدرك سماحته ان عددهم    د صحيح وليسوا ثالثة بالمائة كما يقول ناقدوا اإلسالمواح

ماليين شخص، عشرة ماليين من القتلة المجرمين الذي ال يكفرهم شيخ االزهر يتركون لكي يقتلوا ويسبوا وياسروا، ما ذنب  

وإذا كان  .  مع العصر ومع متطلباته وثقافته  تتالءمبل القيمة في تعاليم ال    ،قيمةيس لهم  يا ترى، أم انهم ليسوا بشر ول  ضحاياهم

 العالمو  صلنا له االن،ولما    العالم قد مر بمثل هذه الهجمات االرهابية من قبل فبالتأكيد ان العالم لم يكن قد ارتقى علميا وقانونيا 

لم يكونا بهذا التطور بما جعل من عرف اغلب الجرائم اال بعد حدوثها بعشرات السنين، الن اإلعالم  والعلم ي  أويسمع  يكنلم 

 .تأثيرها اقل وقعا

األخرى تمثل  وعلى الذين أقدموا على جريمة حرق المصحف وبيوت هللا في الغرب، وهي أفعال هي  :"وتابع شيخ االزهر  

وليس من المنتظر  إرهابا بكل المقاييس ووقود للفكر االرهابي الذي نعاني منه، عليهم اال يردوا علي االرهاب بإرهاب مماثل،  

مقدسات   إهانة  الناس  مرأىعلى    خريناالمنهم  من  أحد .“  ومسمع  من  يصدر  وعجيب  غريب  كالم  المراجع    طبعا  اعلى 

تعد   اإلسالمية السنية، فهو فقط يستنكر حرق المصحف وحرق بعض بيوت هللا كما يقول في الغرب وهي قد ال تتعدى حاالت 

المصريات و حرق العشرات من   الفتياتماذا كان موقفه من خطف    نسالة  فأنناان محقا في ذلك،  اليد، وهو إذا ك  أصابععلى  

الصحف  بها  تمتلئ  وأخبارها  يقيم  في مصر حيث  بل  واندونيسيا،  وباكستان  العراق وسوريا  في  ليس  وتدميرها،  الكنائس 

إنها أم  الح  المصرية،  تدمير وحرق  من  موقفه  كان  وماذا  بيوت هللا،  وفيها  ليست  والمساجد  والعراق  باكستان  في  سينيات 

واحدا، في الحروب الطائفية القائمة بين السنة والشيعة وبين االثنتين واالحمدية وبينهم وبين   مصحفاكثيرة وليس    مصاحف

 أم ان هذه ليست مصاحف والمساجد هناك والحسينيات ليست بيوت هللا؟   ، كم مصحف تم حرقه؟العلويين وبينهم وبين البهائية

حة شيخ االزهر يعتبر بيوت عبادة طائفة إسالمية معينة فقط هي بيوت هللا وبيوت عبادة بقية الطوائف واالديان  وإذا كان سما

 ولكن بكالم معسل؟ ،داعشاألخر من األخرى ليست كذلك، فإذا من االرهابي؟ اال يمثل هو الطرف 
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  الفكر لضرورة التصدي للفكر االرهابي بكافة صوره وأشكاله وتجفيف منابع ))من كلمت والتي قال فيها  األخيرةة الفقرتبقي 

المعبر عن حقيقة اإلسالماالرهابي من خالل منظومة متكاملة   الديني  التعليم والثقافة واإلعالم  والشباب والخطاب   تشمل 

فهي والحق يقال أساس  ((  مالة العالميةوشريعته، فضال عن محاربة ثقافة الكراهية والحقد ونشر ثقافة االخوة والمودة والز

حقا حقيقة أخرى مستلبة   حل مشكلة االرهاب، الن االرهاب أساسه فكري أو ثقافي وليس ألسباب أخرى، فإذا كانت لإلسالم

 وتجريده من كل االدوات التي يدعي إنها   إلرهابامن خالل حصر وفضح    إلظهارهامن قبل االرهابين فانه حان االوان  

 . خالصةإسالمية 

 الف أي 2015كانون االول  8
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 قد وجدت حال لمشكلة البطالةشكرا ل ،أوباماالرئيس 

 

قبل ايام صرحت السيدة ماري هارف نائبة الناطقة باسم وزارة الخارجية األمريكية، قائلة انه ال يمكن ان ننتصر على داعش  

ومن خالل المتابعة أدركنا انه تم حل المشكلة بسرعة كبيرة .  الوظائف ألنهم فقراءمن خالل قتل عناصرها، بل يجب تامين  

التي   داعش  .فقد تم ايجاد فرص عمل الئقة وتتوافق مع قدرات عناصر داعش  هذا،  الفقرحل لمشكلة    أسرعال بل انه كانت  

تجيد عملها بشكل تام، ألنه يتوافق مع   لة إنهافي الخابور، دال  األشوريةقامت باجتياح القرى   إنهاببعد هذا التصريح،    رأيناها

أي ان العمل توافق   .كل فرص العمل التي اتيحت لها في مدينة الموصل وتلعفر وسنجار وسهل نينوى وغيرها من المناطق

ت عناصر  األمريكية لم تطلق مبادرتها اال بعد دراسة معمقة، لقابليات وقدرا  مع الخبرات المتراكمة، وهنا نعي ان اإلدارة

والمواقع التي تبين  المتاحفاتجهت إلى  فقط، بل إنها األشوريةعلى القرى   مبالهجو تكتفداعش، البل ان عناصر داعش لم 

في التاريخ وموقعهم فيه، فهدمت التماثيل الكبيرة وسرقت االثار الصغيرة لبيعها في   األشوريةحضور أجداد اهالي القرى  

 ضا خبرة مكتسبة من التجارب السابقة.مزادات العالم، وهي أي

من يسمع مقترح أعاله من حقه ان يعتقد ان الواليات المتحدة األمريكية ليست على خريطة كوكب األرض، أو ان مسؤوليها 

فوف  ها في صألنه ببساطة بمقارنة الدول التي يتصدر أبناء!  هو سبب االرهاب  الفقراغبياء لهذه الدرجة التي يعتقدون فيها ان  

وتايلند وبورما والكونغو الديمقراطية واثيوبيا وتنزانيا وغيرها    ليبينالفو  وفيتنامالمنظمات االرهابية ألدركنا، ان الهند والصين  

ال بل ان أعضاء المنظمات االرهابية هم . تذكر بأعدادكبيرة جدا، لم ترفد المنظمات االرهابية  الفقرمن الدول التي فيها نسبة 

والطبابة   والمأكلمتوسطة الدخل إلى غنيها كدول الخليجية أو بعض العربية أو الدول االوربية حيث ان السكن  من الدول ال

أم انهم يتغابون ويحاولون ان يقولوا   ؟فهل هذا يدل على ان المسؤولين اغبياء حقا.  المواطنين  ألغلبمؤمنة بشكل متساوي  

، ولكن متطلبات تمرير بعض القضايا والوصول إلى غايات معينة  نحن ندرك ان ما نقوله غير صحيح واغلبكم يدرك ذلك

 يتطلب هذا. 

باألمس سمعت محلال سياسيا يبرر انتماء االوربيين من أصول إسالمية للتنظيمات االرهابية، ويعزوه إلى خيبة األمل التي  

الذي يعيشونه   المرير  الواقع  أو ا  وكأنهم)  لحقتهم من جراء  إلى أوربا،  الرفاهية جلبوا قسرا  نهم كانوا في بلدانهم يعيشون 

، فكل ما سمعوه عن الحياة في أوربا ظهر انه كان كاذبا، فهم يعانون شظف العيش والتمييز العنصري، مما دفعهم (التامة

لالنتماء إلى هذه المنظمات، وهذا تبرير نمطي جاهز الظاهر اعجب الكثيرين ألنهم حاضرون لكي يقولوه أو ليرموه كاتهام  

ال يمارس    اوربا للتنظيمات االرهابية، ولكن ال أحد يقول ولكن لماذفي وجهك حينما تبدي عجبك من انتماء أشخاص من أ

وغيرهم من االسيويين أو االفارقة ممارسات إرهابية، وهم يعانون نفس معاناة المسلمين في أوربا؟ هل    يتناميينالفوالهندوس  

ا، فيثور ويعمل من أجل االنتقام  ان كرامة المسلم اعلى أو في مستوى ارقى بحيث ال يقبل المسلم لنفسة ذل العيش في أورب

 اسئلة أخرى، إذا كان اإلنسان   هناجتواولكن  ؟أم انه قد يكون تبرير أخر يمكن طرحه لفهم اإلشكالية على هذا الواقع المرير؟

التي تتحكم    ة له ومخالفإذا لماذا ال يثور على حكامه أو على التنظيمات االرهابية ال  ؟المسلم ارقى في مستوى الكرامة اإلنسانية

نهار   ليل  يطالب  الدولي  بأنصاففيه، وهو  المجتمع  لم    ؟ من  وان  العربية،  المنطقة  في  شائعة  تكون  ان  تكاد  وهذه ظاهرة 

تصدقوني عودوا للمقابالت مع السوريين الثائرين على االسد، أو الليبيين الثائرين على القذافي، أو التونسيين الثائرين على  

 لصالح طرف وهو بالتأكيد ليس أهل غزة؟ غزة التي ال يثور ثوارها اال لكي يلعبوا لعبة إقليمية ألهلبن علي وهكذا األمر 

الجاهزة   العرب  والحجة  الساسة  التي يطرحها  نتيجة   وبذاتاألخرى،  ان االرهاب هو  لها،  تروج  االوربية  الدوائر  بعض 

لألراض   اسرائيل  األمر  ألفالحتالل  هذا  لو طبقنا  واألمازيغ  لسطينية، طبعا  الكورد  على  وأهل جنوب  واألشوريونلكان   ،

إرهابية، من قتل وذبح وسبي النساء وخطف الطائرات،   السودان، وكل الشعوب التي تشعر بان أراضيها محتلة ان تقوم بأعمال

لم   الشعوب  هذه  ان  إنها  تلجاولكننا نالحظ  فأما  االساليب،  في صراع   قاومت  لتلك  ادخلت  التي  القوى الجيوش  لصالح  ات 

إنها أو  السياسية، ومثالنا    المسيطرة  الطرق  انه بمقدور  اتبعت  التي تعتبر تايوان جزء منها، وندرك  الشعبية  الصين  األخر 

الصين اتباع طرق عديدة لكي تحارب تايوان ومن تعتقد انه يدعم تايوان، اال ان الصين ال تزال تتبع الطريق السياسي لحل  

اتباع هذه    يبررواية اعلى من البقية، لكي  إنسان  ومرة أخرى هل ان للعرب والمسلمين ميزة  .  وبته وطولهالمشكلة رغم صع

المعمورة، اناس وبشر يحق لهم ما    يقينا ال، المسلمين مثلهم مثل بقية أبناء  .الطرق البشعة ويحاول البعض دعمهم في ذلك

األخرى، لم تعد تهتم  وانتنا تقول ان الدول   .لكننا نرى ان في األمر انيحق لغيرهم وينطبق عليهم ما ينطبق على غيرهم، و

األخرى، انهم لن يتمكنوا أو ال يرغبوا ان يكونوا جزء من المجتمع  بمصير المنطقة، وال بتطلعات أهلها الذين اثبتوا مرة تلو  

اليه، ليس من قيم   من وسائل وطرق لعالج االختناقات االقتصادية    ية موحدة، بلإنسان  الدولي ويقروا ما اقره وما توصل 
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إنها البعض  اليها  يلمح  االقتصادية والتي  فالناحية  في    والسياسية،  يتم معالجتها  االرهاب،  إلى  الناس  االحباط ولجوء  سبب 

فير حاجاتهم من  األخرى، بالحد من الزيادة المفرطة في السكان، لكي يكون للتنمية معنى وقدرة على اشباعهم وتوالمجتمعات  

غريب مع رجال الدين، دعموا وبشدة زيادة السكان وبشكل   تحالفالصناعات والبنية التحتية، في حين ان حكام المنطقة وب

متسارع، أما للمنافسة الداخلية، مثال زيادة سكان سوريا من السنة والعلويين، أو لتحقيق طموحات مريضة كشعار السيطرة  

ان هذا العدد الهائل من المواليد دخل الحياة والدولة غير متمكنة من توفير أي .  د الكبير من السكانعلى العالم من خالل العد

، وقائمة االعداء تتوسع أو تضيق حسب االمكانيات وليس حسب  واألمة  اشيء له، غير شحنه بحالة عداء ضد أعداء اإلسالم

أما .  ات تصبح اسيرة للديون الخارجية المتراكمة والمتزايدةواألمر المرير ان هذه الدول ورغم هذه الشعار.  حقائق وحقوق

في حين نرى ان   .األخرينالمتبع من قبل الصين في حل مشاكلها مع    الناحية السياسية فقد وضحنا بعض معالمها في األسلوب

اشلة في ألفكن ومع تكرار التجارب  ول  ،سريعةإلى العنف، رغبة في الوصول إلى نتائج    يلجؤونالعرب والمسلمين في الغالب  

 هذا الطريق، نرى انهم يدعون له مرة بعد أخرى، بحجة انهم ال يخافون الموت.

تريد ان تغسل يديها من مشاكل المنطقة، لكي    األمريكية، التي لم تقل لنا إنها  ، وشكرا لإلدارةأوباما شكرا سيدي الرئيس باراك  

، وما الدعوة إلى توفير الوظائف اال بأيديهميتعلم أهل المنطقة كيف ينزعون اشواكهم  الخالقة، فالحل هو ان    وضىالفتحلها  

دعوة مبطنة لعالج المشاكل وللحد من رمي المواليد كيفما كان، والكف عن تربيتهم على ان العالم كله يستهدفهم ألنهم يحملون 

لة العدد، الن قدرتها على المماطلة تكاد ان تنفذ، ان لم رغم ان هذا الحل قد يكون نقمة على الشعوب القلي.  هوية لهم  اإلسالم

 ة.عيخرجها العالم من هذه المعم

 الف أي 2015أذار  2
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 ربا وتغيير مزاج الشارعأو

 

االلمانية، ورغم انهم لم تكد تمر خمسة عشر سنة على انتهاء الحرب   في خضم المشاكل التي عانت منها جمهورية فايمار

، وكانت الكارثة العالمية االكبر في (النازي)العالمية االولى، سلمت المانيا قيادتها إلى الحزب القومي االشتراكي االلماني  

الثانية العالمية  العالم وخراب  ،الحرب  انحاء  في كل  الماليين  مئات  راح ضحيتها  هو   .أوربا  التي  التسليم  هذا  وكان سبب 

هذه   بها  التي مرت  واالزمات  العملة    ةالجمهوريالمصاعب  نتيجة   واالنهياروخصوصا سقوط  الديون  وتراكم  االقتصادي 

ليس الطريق الوحيد لتحقيق العدالة، بل ادخال    العقابأدرك العالم ان   ولكن بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.  الحرب االولى

ولذا تم وضع معايير جديدة    .ي عابر للقوميات والوطنيات المتعصبةإنسان  م في عالقات تبادلية واالنتماء إلى تيار  الخصو

لقيادة العالم وكانت بصورة عامة تحت قيادة الواليات المتحدة األمريكية وبمشاركة مع االتحاد السوفياتي والدول الكبرى،  

مية إلى القانون الدولي، وصار مجلس األمن هو القبان الذي من خالله ومن خالل  خضاع الكثير من المصالح القوإحيث تم  

إدارة تتم  فيه  القوى  اشتراكية  .  العالم  موازين  أو  ليبرالية  سلمية  حركة  أوربا  في  نمت  المدمرة  الحرب  نتائج  وعلى ضوء 

بل قادته وبعد ثورة    ،السياسية في النظام  بأوسع مداه، ولم تتوقف الحركة عن تغييرات شكلي  ديمقراطية تؤمن بحقوق اإلنسان  

ة إلى  الفرديحيث دخلت الحريات  .  إلى تغييرات في بنية المجتمع االوربي كله  ،شبابية في نهاية الستينات من القرن الماضي

.  كلهم متساويينأجيال من الساسة ينظرون إلى العالم على انه وحدة واحدة وللناس على انهم    أنجب صلب العائلة االوربية، مما  

  في العائلة االوربية يمكن ان تجد ذي السحنة االفريقية أو الصينية أو الهندية، ويمكن ان تجد من يؤمن بالمسيحية أو باإلسالم

، هذا األمر ليس في كل العوائل بالطبع اال انه معاش ويمكن مالحظته حينما تتجول  الكونفوشيةأو القاباال أو االديان الهندية أو  

تطور العلوم والمعرفة العلمية، ان نتائج الحروب و.  الشارع االوربي ستجده ماثال أمامك وخصوصا في المدن الكبرىفي  

االوربي وغالبا الشرق اسيوي أمام واقع هو ان األرض بما فيها من التنوع ماهي اال كرة صغيرة تسبح بين    وضعت اإلنسان  

تعرضها لضربة ما من نيزك كبير، كبيرة وال يمكن تحديد نسبتها   نجوم، وان احتمالباليين الباليين من الكواكب وال  ماليين أو

بالحقيقة اال بشكل نسبي، أي ان كل ما موجود على األرض هو أمام مصير واحد ومشترك بكل ما تعنية هذه المشترك من  

من بها، اال انه بالتأكيد أكثر المجتمعات  وهنا ال ندعي ان المجتمع االوربي وصل إلى المثالية التي نطلبها نحن وال نؤ .  معنى

 .تطورا وتسامحا وتقبال لألخر

ومنها  .  ورغم كل ما يمتلكه من المعارف والعلوم، فانه سيكون معرضا لضغوط ومخاوف وتساؤالت مشروعة  ولكن اإلنسان  

هو لماذا يكرهوننا؟ وقد يتساءل السؤال الذي طرحه األمريكان بعد العملية االرهابية الكبيرة في الحادي عشر من أيلول، و

مشروخة وليست حقيقية   ةأسطوانبمقولة االستعمار، فهي    يتشبثولكن ماذا فعلنا لهم؟ وارجو من القارئ ان ال    ،غدااالوربيين  

بل كان االستعمار من كل النواحي النافذة التي فتحت لنا لنرى العالم وما يحدث فيه، وكان االستعمار هو من استخرج لنا  

 .نامرضانا وفتح طرقنا وعلم أبناء داوىونات أرضنا وهو من مكن

الصفات، وحتى حينما يحتاج لألخر   بأبشعاألخر ونعته  منبعه كره  .  السؤال االوربي سيجد ان الكره سببه حقد أيديولوجي فقط

المادية والعفانه مسخر له، أي ان   الكثير من االحيان مساعداته  ينية هي كلها سخرة لهم ألنهم  األخر وعلومه وتقدمة وفي 

 . االفضل واالرقى بسبب ايمانهم

لديه، يحاول وبكل الطرق رمي السبب على    األمور، انه بدال من ان يعالج  لإلرهابالمشكلة الكبرى لدى المجتمع الحاضن  

المدخريناال المظلومية  فلسطين، وهي قضية خاسرة وال تمتلك مصداقية وال  فتارة قضية  العقل    عي بها، ألنها،  انتاج  من 

العالم وعدم تقبل أي  الطامحالعربي   القوى  للسيادة على  العالم .  مساومات والخاضعة في كثير من االحيان لموازين  أو ان 

يعادي العالم، ألنه افترض    يعادي اإلسالم، وهي مقولة شاعت مع ظهور اإلسالم، ولكن الحقيقة ظهرت وبانت وهي ان اإلسالم

فهو من احتل ما كان ال يملك وهو من سبى وهو من فرض  .  حركة يشم منها معاداته  وان لم يقوموا بأي  ،أعداء له  خريناالكل  

 . قوانين جائرة

إذا بدال من ينفتح المجتمع ويعزل المتطرفين، من خالل تطوير مناهج التربية والتعليم، والتي كأدت ان تعود إلى العصور 

ة ويتعايش  الفرديمرحلة السبعينيات من القرن الماضي، وبدال من ان يقر المجتمع والدول بالحريات    القديمة وخصوصا بعد

عمل العكس وهو احتضان .  وربه أي كان هذا الرب  العالقة بين اإلنسان    معها، وان يضع الدين في الركن الخاص به أي

كثر غير محدود للنسل في ظل أزمات الت  ةة، وداعمالفردي  من الحريات  ومحددة الكثيراالرهاب وترسيخ قوانين كارهة لألخر  

 .األخراقتصادية واجتماعية، مما حدى بالكثيرين لالعتقاد ان حل ازماتهم ال يكون اال باستعباد 
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ف عملية إرهابية تلو العملية، سيرتفع السؤال االوربي وسيكون الرد، بالعودة إلى االحتماء بقوانين رادعة، أمام قوى ال تعر

اليمينية  .  للحوار معنى أو مكان التيارات  تتحول إلى حركات شعبوية وخصوصا حركة بيغيدا، التي   بدأتولو الحظنا فان 

االوربية    القيمتتمكن من تعديل شعاراتها لكي تتوافق مع المزاج العام، بحيث ال تحصره في معاداة عنصر ولكن في الدفاع عن  

يم الحرية والديمقراطية، أمام طغيان االرهاب وفرض واالكراه على سلوك معين من خالل ن ق تدافع ع وبالتالي االدعاء بإنها

 . فرض قوانين وسلوك وزي معين بالقوة في االسرة

والمتصاعد أوربيا، وان كان لحد االن    المتناميان ادعاء البعض بان هذه الحركات ال تمثل اإلسالم، لن ينفع أمام الغضب  

قا الدولاتخذ مسار خطوات  تقودها  األمن والسالم.  نونية  ان تعيش  تريد  التي  الشعبية  المطالب  أمام  فان  .  وخصوصا  ولذا 

ألجل استئصال افة    ر لتسليم مقاليده إلى قوى أخرى، تفرض حدود وقد تقود حروب خارج بلدانهاطالجمهور االوربي سيض

 . اتجاه حامله ان لم يكن االن قد انعكس فعالوحينها سيكون سكين االرهاب قد انعكس ب. االرهاب المهدد للجميع

 الفأي 2015تشرين الثاني  23
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 ؟ترامبمن يحق له انتقاد 

 

إلى  ينمسلالم، حول وجوب منع هجرة ترامبأثارت كلمة المرشح للسباق الرئاسي األميركي عن الحزب الجمهوري دونالد 

، والتي  ولعل من أهم الكلمات المؤثرة على الصعيد الوطني األميركي. الواليات المتحدة األميركية، عاصفة من النقد والتهجم

قد تؤثر في مستقبل المرشح منذ المراحل االولية كانت كلمة رئيس مجلس النواب الجمهوري التي شجب قوله في منع هجرة 

النظر الحقيقية للبالد  ال تمثل مبادئ الحزب واالهم من ذلك إنهاإن مثل هذه اآلراء  ))المسلمين   ومن ."((  ال تعكس وجهة 

في  المهمة  الشخصيات  من  والكثير  الدفاع  ووزارة  كلنتون  السيدة  السابقة  الخارجية  ووزيرة  األمريكية  الرئاسة  الشاجبين 

كيين الجنوبيين بهذا األمر ولكن رد فعل على  خص األمير  ترامبطبعا  .  العام األميركي  أو على مستوى الرأي  غرسالكون

المعارضين يزنون   ان  أمر معيب ويكشف كم  المسلمين، وهو  اليه حينما خص  إلى ما وصل  لم يصل    األمور تصريحاته 

  على ان المنع هو لحين معرفة أسباب كراهية المسلمين  أكدقد    ترامبعلما ان السيد  .  بموازين المصالح وبموازين مختلفة أيضا

 .للواليات المتحدة األميركية

طرحه، ولكن الطرح فيه معقولية كبيرة، فإذا كان المسلمون يكرهون الواليات المتحدة،    في إسلوب  ترامبقد ال نتفق مع السيد  

واليس من واجب المرشح لقيادة البالد، تطبيق الدستور وأول واجباته حماية    ؟اليس من حقها ان تحمي نفسها من كارهيها

ين ولكننا يجب  قال ان غالبية المسلمين أناس رائع  ترامب؟ علما ان السيد  ءبالسوبالد وشعبها من كل ما يمكن ان يتعرض لها  ال

 !ان نعرف ونحدد من هو االرهابي

المشكلة ان هناك من يتلقف التصريحات ويعمل منها قضية كبيرة، العتقاده انه بهذه الطريقة يخدم دينه أو معتقده، وهذا ما 

، سوقوا تصريحاته لغرض أخر، وهو ترامبللسيد    المناوئين  نالسياسييمن غالبية المعلقين في المنطقة، في حين ان    رأيناه

مطلوبة منكم ومطروحة أمامكم، فان هناك من هو    إلمالءاتارسال رسالة إلى المنطقة، ان لم ترضوا بتعديالت وترضخوا  

 . مستعد لفرضها علنا

حقا، وهي تسيير دولها بقوانيين    ترامبولكن هل يحق لبعض المسؤولين أو شخصيات عامة في دول المنطقة، ان تنتقد السيد 

األخرى، الن كل دول المنطقة تمنع ذلك، رغم ان اغلبها قد   باألديانديانة معينة، ال بل ان بعضها يمنع ليس التبشير    ابيتح

بعض يفرض دينه  الو.  هاؤ حتى حمل كتب أديانهم لكي يقر  يمنع  ليس ممارسة الشعائر، بلو  ،اإلنسانوقع على ميثاق حقوق  

التندر واالنتقاص من االديان  من االديان    معلى مواطنيه التعليم والتربية ومن خالل  األخرى وهذا كله  األخرى من خالل 

ديانات    ال بل ان بعض الدول تمنع دخول أبناء  .وبعض هذه الدول تطبق شرائع دينية وقوانين مستمدة من الشريعة.  لألطفال

 أخرى مدن معينة بحجة قدسية هذه المدن؟ 

القائمة فيها وخصوصا التي لها صبغة دينية ليس من حقها ان تعير أو ان   إن دولنا والكثير من مسؤوليها ومسؤولي األحزاب

األخرى على  لم تعاني من االرهاب من قبل أصحاب االديان    رغم إنها  تمارس ذلك يوميا في بلدانها  ألنها  ترامبتنتقد السيد  

 .أرضها

ان المنطقة التي تعلمت ان تكيل بمكاييل متعددة، والتي ال تريد ان ترى عيبوها والتي ال تريد ان تصححها رغم كل ما يحدث،  

  ، اإلنسانست دولها لخدمة دين وليس لخدمة  كر  فهي سائرة إلى الدمار والتدمير الذاتي بسبب إنها.  ولن تتعلم  ،ال تتعلم أبدا

المعضلة ل.  وهنا هي  لفترة معينة  ترامبناقدون  إلى تطبيقه  اقترح  وهو في .  يمارسون ويطبقون يوميا وقانونيا وتربويا ما 

ض مع  مرحلة الدعاية االنتخابية ويمكن انه لن يتمكن من تطبيق اقتراحه أصال حينما يصل لسدة المسؤولية لكونه قد يتعار

 .الدستور والقوانين األميركية
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 إلى أين؟ مياإلسال تحالفال

 

  أي   اإلسالمي لمحاربة االرهاب، وهذا قد يكون خبر جيدا من نواحي متعددة، وأولها إنها  تحالفال  أعلنت بعض الدول إقامة

حك جلدك اال ظفرك،   تطبق المثل ما  تدعم التطرف واالرهاب، وثانيها إنها  ة، تنفي عن نفسها ما راج من إنهاتحالفالدول الم

ان  من المفترض   ة هذه الدول أوال وأخرا، ألنهاطتلع بواسالذي يصيب المنطقة و تتهم دول فيه بدعمه، يجب ان يق  فاإلرهاب

 .ادرى بمسبباتهتكون 

أساسا لم تكن تعلم بهذه الدعوة، وهذا األمر  أو الحلف، ظهر من ردود فعلها إنها تحالففي ال ولكن بعض الدول التي قيل إنها

، األشوريالتحقت بالتجمع الديمقراطي    ذكرني بحادثة وقعت معي أبان مرحلة الكفاح المسلح ضد نظام صدام حسين، حينما

في المناطق المحررة من العراق والتي كانت    األشوريةلإلعالم  والتثقيف نويت أن أقوم بجولة على القرى    كمسؤول   وألنني 

وصلت   تقع في إقليم كوردستان الحالي، فقد أوصاني مسؤول التجمع ان التقي ببعض االشخاص وقال انهم من ركائزنا، وحينما

أيضا، كل ما    المتعاطفينإلى هذه القرى وطلبت من االشخاص الحضور وجلست معهم ظهر انهم ليسوا من ركائز وال من  

هذه الحادثة تذكرتها حينما  .  كبير  بإحباطاألمر  أصابنيوالحقيقة . في األمر انهم جلسوا مع مسؤول التجمع وحاوروه ليس اال

 . تحالفاإلسالمي رغم ان أسماءها وردت في ال تحالفإلى ال لإلنظامدعوة رسمية  يلم تتلقى أ أعلنت بعض الدول إنها

واضح ان منشأه ثقافي وليس نتيجة لمظالم  فاإلرهابولكن لمحاربة التطرف واالرهاب، ليس المرء بحاجة إلى السالح فقط، 

ما يكون سببا في خلق هذه الظاهرة، ولعل  اليوم مطلوب من الدول التي تدعي مقارعة االرهاب ان تزيل كل  .  سياسية أو دينية

كمناهج، يجب ان يكون في أوليات محاربة   لألطفالإعادة النظر في الكتب المدرسية وتنقيحها والحذر كل الحذر مما يعطى  

ني  الصحافة والتلفزة واالذاعة، أمر ضروري، وهذه المراقبة ال تع  اإلعالم مناألخر ان مراقبة أجهزة  واألمر  .  االرهاب

األخر الضغط وعدم السماح بحرية الراي، ال بالعكس فما يمارس في محطات تلفزة معينة يكاد ان يكون دعوة صريحة لقتل 

ان بعض ممن يسمون علماء  .  في متون كتب السلف  أحاديثواحالل سفك دمه على أساس مذهبي أو ديني، واستنادا إلى  

ولكن ان كانت مسالة حرية   .األخر إعالن رايه بحجج واهية وغير مقبولةولكنهم يحرمون على    ،وعجيبةيعلنون آراء غريبة  

ثوه من انهم يستندون إلى ما يمنحونه لما ور.  متوفرة لكان تم إيقاف الكثير من هؤالء المدعين علماء ونقض حججهم  الرأي 

المسنودين بقوانين تعاقب كل من يعارض  وفي مثل هذه الحالة فان هؤالء  .  األخر من كل االحقية في الوجودالقدسية وسلب  

 .المقدس، سيعمون وسيعم خطابهم ال بل يمكن ان يتطور إلى خطاب أكثر تشددا كما نالحظه في ممارسات داعش وأخواتها

جماعة ويلقي خطبة فيهم، وقد ابتداء بالطلب من هللا ان يمحي اليهود والنصارى    يامال تزال صورة ذلك الخطيب الذي كان  

أو يرمل نسائهم، فلو كان    أبناهمييتم    طلبه من هللا ان يمحي الشيعة أو يزيلهم أو  تشدد أكثر مع الشيعة، فلعدة مرات كرر  ولكنه

 .يالفعل تم اسكات مثل هذا من أول يوم ألنه يدعي إلى القتل وإلى الكره والحقد، لما تجرأ أخرون للذبح 

نافعا ومؤثرا، فعليه ان يقوم بثورة حقيقية في داخل كل دولة إسالمية    لإلرهاباإلسالمي المعادي    تحالفإذا لكي يكون عمل ال

اإلنسانية،    لألخوةوإلى رفع شعارات تدعوا  .  التعاليم والمفاهيم  ألنسنه  وخصوصا بعض الدول المعروفة بالتشدد، ثورة تدعو

يريد ان يغير ما خلقه هللا أو انه يعتقد ان   أما من. السني خلق أيضا المسيحي والشيعي والهندوسي والخفاهلل الذي خلق المسلم 

الخطاء بإزالة كل من ال يؤمن بالصورة التي يراها صحيحة، فهو بالتأكيد أما يريد    إصالحهللا أخطاء فيما فعله، ولذا فهو يريد  

 .أخذ مكانة هللا أو انه يهين االله

الن اغلب .  ستشعل الداخل شاء الداعين أم أبوا  الداخل، فإنها  أوال من  تأت ، ان لم  لإلرهاباإلسالمي المضاد    تحالفان دعوة ال

والحال هذه    تحالففال.  تضم أديانا أخرى  هذه الدول تضم تنوع واسع من المذاهب اإلسالمية المختلفة أساسا، قبل ان نقول إنها

ان  .  ها وعلى أساس مذهبي ليس االلمحاربة االرهاب، وتجفيف منابعه، أو انه ادعاء لمحاربة دول بعين  تحالفأما انه حقا  

فوق الدين، فكفى   ترتقيان تمييز نفسها عن كل دول العالم بحجة الدين، ان تدرك ان اإلنسانية  على بعض الدول التي تحاول

برير ألنه ألسباب عادلة، حسب ادعاءهم لت  هيقترفونما    تمايز، التمايزالتي حاول العرب لعبها مرارا بحجة    البهلوانيةااللعاب  

االرهاب بكل أشكاله لحد وصل األمر بهم إلى محاولة العمل من أجل االتفاق على قانون خاص بهم لتعريف االرهاب، وان  

 . التي حدثت في المنطقة من أواخر تسعينيات القرن الماضي ولحد االن الدراماتيكيةلم ينجحوا نتيجة التحوالت 

 . ي واالجتماعي واال االنفجار الداخليي واإلعالمالفكرتاح المعادلة البسيطة لمحاربة االرهاب تعني االنف 
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 ديانالاازدراء 

 

بالسجن    بحيري  بمعاقبة السيدة فاطمة ناعوت والسيد إسالم أقدمت المحاكم المصرية على اصدار احكام    األخيرة  اآلونةفي  

بدعوة ازدراء االديان، والظاهر ان مشيخة االزهر، تدعم هذا التوجه خوفا من اتساع رقعة االنتقادات لبعض الممارسات  

لم يتعد نقد والتشكيك باالحاديث المنسوبة   يإسالم البحيروالشعائر الدينية التي لم تعد تتفق مع روح العصر، فما فعله االستاذ 

، وهذا حق من حقوقه، ألنه من خالل هذه االحاديث وتفسيراتها يتم تبرير الكثير من الجرائم ويتم في الغالب لنبي اإلسالم

، كما ان الكثير منها غير منطقي وغير عقالني، ال بل ان االدعاء ان مثال ان  ةآنية كثيراستغالل الدين لتحقيق مصالح بشرية 

 .ن الرجل قد عاش طويال جداالبخاري قد جمعها ودرسها وتحقق من صحتها، يتطلب ان يكو

أما السيدة فاطمة ناعوت فانتقدت ودعت إلى تطوير شعير التضحية بالخروف في يوم العيد، وشككت في الحادث المنسوب  

وهنا الحقيقة ان الشعيرة مثار تشكيك منطقي، فهل هللا . هللا خروفا لكي يفي بنذره فأهداهحينما أراد ذبح أبنه إسحاق،  إلبراهيم

وهل حقا ان كل هذه االضحية تحقق مراد هللا في ان يكون القوي الجبار    ؟ماإنسان  ة إلى نذر لكي يدرك مدى عمق ايمان  بحاج

 بمحبة ويعطف ويغفر خطاياه بطلب مخلص؟  أم ان هللا كونه االب الكوني، يرى اإلنسان  ؟المرعب المهيب

االديان، وبعضها حاول تسويقه في األمم المتحدة كقانون ملزم،   قامت بعض الدول بتبني القانون المصري والخاص بازدراء 

يعني ان يصدر من مجلس األمن، اال ان الظاهر انه لم يتم تحقيق تايد له اال في الجمعية العمومية التي تعتبر قراراتها توصيات  

األخرى، يوميا في أوال وكل االديان    سماويةان هذه الدول تزدري االديان التي تقول عنها    عديدة منهاوذلك ألسباب  . ليس اال

الديانات   ادخال كتب  الدول ممنوع  اليومية، ففي بعض من هذه  األخرى تحت معابدها وخطبها وكتب تعليمها وممارساتها 

 .طائلة العقوبات الشديدة

ت هذه الدول مؤهلة أوال لوقوعها  هذه الدول تسويق مقولة ازدراء االديان وجعلها قانونا ملزما، كان   إذا في الوقت الذي حاولت

 ، معينةالتي مللنا من سماعها والتي ال نعرف لها معنى، تنحر يوميا بواسطة دول    السماويةتحت طائلة القانون، فمقولة االديان  

وان كانت   ،األخرى لألديان ونتعرضي حينما  ،عقوبة من أي مبقانون يحميه وااستقو  ،أو افراد ،أحزاب دينية، أومنظمات أو 

العالم اليوم واسع وبات من الواجب  .والعالم اليوم لم يعد الشرق االوسط الذي يمكن ان يفرض معتقداته على الجميع. سماوية

فهل أدركت هذه الدول والمؤسسات التي  .  اعتبار كل االديان سواسية في الميزان وتتمتع بنفس القدر من االحترام والتقدير

 . تعيشتناقض  تدعوا إلى عدم ازدراء االديان أي

في مصر كمثال يعاقب أناس ينتقدون شعائر واقوال غير مثبتة، ولكن يتم السماح يوميا بالتعرض ليس للدين المسيحي واتهام  

المؤمن بهذا الدين،    بالتعرض لإلنسانشنيعة ومستهجنة في معابدهم، بل  بأفعالمزورة واتهام المنتمين اليه بالقيام  كتبه بإنها

فما  ((.  ويةاالسم))هذه مع المسيحيين المعتبرين من االديان  .  م أو االعتداء على ممتلكاتهم أو حرق معابدهمسواء بخطف بناته

المسلمين واليهود   البهائيين والشيعة من  أو    والدينيونحال  ان كل االديان تعتبر غير   ،يةأرواحوالمؤمنين بأديان غنوصية 

 .مقبولة قانونيا في مثل هذه الدول

جزئية من معتقدات المسلمين، هي الخوف على اإلسالم،    ويشكك في أيان الحقيقة التي تدفع هؤالء الناس لمعاقبة كل من ينتقد  

والمشكلة ان الشيعة المسلمين أيضا يشتركون مع السنة في هذه  .  سينهار ان تعرض للنقد والتصحيح واإلصالح  وكان اإلسالم

نقد والتشكيل، رغم انهم يتمتعون بنظام ديني منفتح نوعا ما ويستوعب تعدد اآلراء  من ال  الخوف على اإلسالم  الخاصية أي

 .وأحيانا تناقضها من خالل القدرة على اختيار المرجعية الخاصة بكل شخص

قد يكون موقف الدفاع عن الدين أو المذهب أمرا مقبوال ال بل مرحبا به، حينما تقارع الحجة بالحجة، ويتم التنوير والشرح  

أبناء  واإلعالم، الدولة، والتي يجب ان تحتضن كل  يتم استعمال قوة  ها، وتحترم كل معتقداتهم، وتدافع عنهم،  ولكن حينما 

بحيري وكل من هو خلف القضبان أو مرشح    فحينها، علينا ان نقف كلنا وبصوت عال ونقول اننا كلنا فاطمة ناعوت وإسالم
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يع لبعض من  خلفها، ألنه سبب رعبا  القدرات ليكون  بكل  يحمى  ان  الصحيح ويجب  فقط هو  دينه  وان  الصح  فقط  انه  تقد 

 . واالمكانيات المتاحة

 2016شباط  3
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 مصر هي التي تعرت

 

راج عائلة مسيحية  إخقامت مجموعة من الرجال في مدينة الموصل ب  2003انه في عام    ،أقربائي في حادثة سجلها لي أحد  

ولكن ما حدث  .  وتعريتها والطلب منها أما التحجب أو الرحيل، ومرت الحادثة ولم نسمع عنها اال بعد ان أثيرت حادثة مصر

ان هذا البلد مكشوف في العراق حينذاك ومصر االن، ليس تعرية مجموعة من االشخاص، بل هو تعرية بلد بكامله، إعالن ب

ان يكشف عورته ويتفرج عليها، انه إعالن كامل بان البلد غير محمي بقانون وال بقوات وطنية   ،ومباح لكل من هب ودب

 .الن الوطن صار في خبر كان

ستور ولكن الم  ،نقولمن البقية، فصوتهم ومشاكلهم تظهر على المالء أكثر، وبهذا    المصري أقوى   اإلعالم المسيحيوالن  

والغير المعلن كم هو يا ترى؟ الم يشاهد العالم طائفة كاملة تتعرض للتعرية من خالل سبي وبيع بناتها مع كل االنتهاكات التي  

االزيديات والمسيحيات في العراق، مسبيات ينتظرن رؤية أمل ما بخروجهن    الفتياتتعرضن لها، والتزال هناك العشرات من  

 معروفة.سوق النخاسة والم يكن ذلك تعريا ومن جهة   من االسر والسبي والعرض في

الصعيد النتهاك عرضها  أمرأه ما عرض من قصة تعرية   القرية   ،مسنة مصرية مسيحية في  بعرضها عارية في شوارع 

وبدون سبب وجيه، حتى لو  .  المسيحيةعلى    وخروج العشرات ان لم نقل المئات احتفاال بهذا النصر المؤزر، نصر اإلسالم

لمجتمع المتحضر يعتبر المرأة المسلمة  وهل ال يزال القانون أو ا.  مسلمة  أمرأهصدقنا قصة أو حكاية تورط أبنها بعالقة مع  

أمرا مقدسا، ال يمكن الحد يحبها أو ان يقيم عالقة جسدية معها أو ال يمكن لها ان تحب اال مسلما؟ في حين نرى في الحياة  

اية لكي المسلمة اشاع عن زوجته هذه الحك  المرأةنقول ان الحكاية في أساسها ان زوج  !  اليومية مئات األمثلة التي تعاكس ذلك

مع زواج   سوابقخراجها من الدار لتعود له، علما ان الزوج له إيتخلص من التزاماته تجاهها وتجاه أطفاله، ولكي يتمكن من 

يقال ان العامة سمعت وخططت ونفذت، وبالتأكيد ان التخطيط حدث في مكان ما، وخصوصا ان المجموع لم .  سابق أيضا

من   جمهرة  القول  يمكن  بل  افرادا  بيت  يكن  واحراق  جريمة  تنفيذ  سبق  وقد  وبيانات    المرأةالناس،  معلومات  نشر  وأبنها 

وقد خرجت زوجة الشخص المسلم  .  ولكن الظاهر ان ال حياة أو حياء لمن تنادي.  بها مسبقا  إعالم الشرطةتحريضية، تم  

 . شوه سمعتها  فيمنوكذبت الواقعة وقدمت أخطار للشرطة بذلك مطالبة بحقها 

حدوثها في كل المجتمعات، وتحدث كثيرا وتمرر حينما يكون الطرف المسلم رجال والطرف المسيحي   إمكانيةم  القصة ورغ 

اعتنقت اإلسالم، حتى لو كانت قاصر،   وتغطى بعد ان يتم اغتصاب المرأة وتصوريها، بحجة إنها  أمرأه.  المسلم،أو الغير  

دون ان يرف   األسلمة هاب هو تهميش المسلمين في أوربا، سيوقع على  واالزهر الذي قال قبل ايام مفتيه ان من أسباب االر

 . له جفن

وفي الغالب ان    مسلمة.األخرى  حينما يكون طرفاها مسيحيا و  إذا تحدث حوادث الحرق والقتل لو كانت القصة معكوسة أي

ل معتبرا طفال وغير واع للمخاطر المعكوسة ال تحدث اال نادرا جدا، وال يقوم بها اال من كان ال يزا  مثل هذه القصص أي

أبناء المنطقة  التي قد تحيق بعائلته ال بل بكل  أمام حاالت.  ديانته في  الطرف مفبركةمتعددة لقصص    ولكننا نحن  ، يتحمل 

  في كال الحالتين، حالة الجرم وتحمل ما يترتب على ذلك، من حرق البيوت   .االقلوي المسيحي أو غيره النتائج الوخيمة العاقبة

والقتلى واالغتصاب أو التعرية أو التشوية، وفي حالة الصلح، فالطرف المسلم يفرض شروطه، فهو ال يمكنه ان يقوم بأي 

مسيحي   ئخطوة تدلل على تنازل ما أو حتى معاقبة مقترفي الجرم، لكيال تغضب األكثرية، وفي حالة كون الجاني أو المخط

وعلى المجني عليه ان يكظم .  فس الحجة لكيال تغضب األكثرية ويحدث مكروه أكبرأو اقلوي يجب معاقبته باشد العقوبات وبن

 وامتهان، وتتعرض على الدوام لعمليات إهانة  المرة، هذه حالة مجتمعات كاملة تعيش في اوطانها  تلومرة  .  على جراحه واألمة

 . الكرامة

للكرامة اإلنسانية، في  امتهانقوة وبدون رغبته، يعتبر العري، أو تعرية شخص وإظهار ما ال يجب ان يظهر من جسده، وبال

فالبعض  .  األخر، ففي المجتمع المحافظ، قد يكون نتيجته الموتولكن نتائجه قد تختلف من مجتمع عن  .  كل المجتمعات اإلنسانية

يأتي من المظلة األمنية ولكن بعض العزاء  .  وخصوصا من النساء يقدمن على االنتحار خجال، وان لم يفعلن يمتن كمدا وحزنا

التي يتظلل بها الجميع أو المظلة القانونية التي تمنح الحق لمن سلب منه، ولكننا هنا أمام عجز تام عن تحقيق ذلك، الن األمن 

فشخص بمستوى المحافظ والذي من المفروض ان يحمي  .  لصالح طرف واحد ومسبقا  منحازان تماماوالقانون ورجالهما  

اطني محافظته، يقول عن حادث التعرية وحرق البيوت بانه حادث بسيط، السؤال الذي يتبادر إلى الذهن إذا  كرامة وحقوق مو

وإذا كان البعض يرى في األمر جريمة جنائية مثلما يريد هذا البعض ان يمررها، فنشر   .  ما هو العمل الكبير والشنيع يا ترى
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ال المنتشرة وتكرار  جرائم المتماثلة ينفي عنها كونها جرائم جنائية، بل هي جرائم تهدد الوطن  البيانات المسبقة والتهديدات 

وان معالجتها يجب ان ال يكون بتطيب الخاطر .  ووحدته وهي جرائم يجب ان تصنف تهديدا لوجود مكون من مكونات الشعب

.  مظلة للجميع وليس لفئة معينة  ، بل يمتد إلى اقالة رجال األمن والمحافظ، وفرض القانون وتعديله لكي يكوناللحىوتبويس  

 . كما ان عقوبة القائمين بالجريمة يجب ان تكون واضحة ورادعة لألخرين عن القيام بمثلها مستقبال

من المنطقي والصحي في المجتمعات المتطورة والمنفتحة، ان تعرض الحادثة للناس ويتم بحثها من كل الجوانب ويتم العمل 

ة، في ظل حماية القانون، الفرديعلى إزالة مسببات ذلك من خالل توفير المزيد من الحريات  بشكل منهجي ومتسم باإلصرار

التعليم من التعصب واالنتقاص   للدفاع عن الحريات   المناوئاإلعالم  األخر وفضح  من  وتخليص  المنحاز وجعله منبرا  أو 

الكراهية   نشر  منع  يجب  كما  اإلنسانية،  لزرع    والتكفير.والكرامة  األمثل  الطريق  هي  الحوادث  هذه  مثل  الكره   إسفينان 

رائب الوطن والوحدة الوطنية وحده، والبغض بين مكونات المجتمع وخصوصا حينما يجد طرف ما انه المطالب دوما بدفع ض

ان الوحدة الوطنية القوية تستند إلى قانون يساوي بين الجميع ورجال قانون يؤمنون ان كل .  بحجة ان األكثرية ترفض ذلك

مصر ان محاوالت لفلفة القضية والحاقها بالقضايا السابقة، يعني ان   .  األخرفضل على    ألحدهمالوطن هم سواسية وليس    أبناء

 . ولم تعد تهتم بان تخفي عريها ابأراداتهحقا تعرت  

 2016أيار  28
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 تهنئة المسيحيين صارت قضية

 

 

، بعدم جواز تهنئة المسيحيين بعيد الميالد وراس السنة الميالدية، رغم  أفتى كل من أية هللا السيستاني ومفتي السنة الصميدعي

ولكن عيد الميالد يرتبط بمولد يسوع المسيح،  ان راس السنة الميالدية ليس عيدا دينيا، بل هو عيد شعبي أكثر مما هو ديني.

التهنئة بمولده، كنبي ال   إذا ياء هللا أيضا.في بيت لحم، الطفل الذي كانت والدته معجزة حتى بالنسبة للقرآن، وهو نبي من أنب

واالحتفال   ةالتهنئبل يمكن القول وعلى أساس انه نبي من انبياء هللا، ان المسلمين يجوز لهم   تضر، وال تخدش ايمان المسلم.

 .بمولده

وايمانيا المسيحي ال    المسيحي، يرغب ان يسمع تهنئة من جاره ان لم تكن تخرج من القلب،  الحقيقة ال اعتقد، ان اإلنسان  

التراح هي تقديم التهاني والمشاركة في االفراح وا  األخر ان يقوم بتهنئته أيضا، الن هذه الممارسة أييمكنه ان يفرض على 

أتت من وجدان   أي  وجدانيةيفرض عليه المشاركة، وهنا تكون مشاركة    ،اإلنسانذاتية تنبع من شعور النابع من داخل    أعمال 

 أو كما نقول من قلبه. اإلنسان 

ل منقاد، ومجبر ائان التساؤل عن جواز تهنئة فالن أو عالن، بمناسباته وخصوصا الدينية، باعتقادي أمر يظهر كم ان الس

الن مثل هذه القضايا تعني المشاركة اإلنسانية، ومن يسال يعلن فقدانه لهذا  على طاعة أمور يمكن له ان يفتي بها بال حرج.

 .خريناالاحتفاالت ي الذي يفرض عليه المشاركة في ن الحس اإلنسا

وكتب السابقون، والتي    ىو االسيستاني والصميدعي لم يأتيا بشيء جديد، ورجال الدين اإلسالمي، في غالبيتهم، يستندون إلى فت

 بشأنه. أي انهم يقولون ما هو مكتوب ومتفق  فقيه أو مرجع، وقام بتفنيدها أو تجديدها. يأتلم 

رئيس الوقف الشيعي، فالرجالن صادقان في قول ما    أو  الديوانيةإذا المسالة ليست السيستاني أو الصميدعي أو أمام جمعة في  

العادي، اين هي المشاعر الوطنية المشتركة التي    ي، لدى اإلنسان  بل القضية هي اين هو الشعور اإلنسان هو متفق بشأنه دينيا.

 وبال عقد وبال تساؤالت وادخال الدين في كل تفاصيل الحياة. بانسيابيةكثيرة تسمح بممارسة أمور 

    ألنني، قد يخدش ايمانه، فليس من الضروري ان يهنئني، وانا مستعد ان اهنئه،  بأعياديانا مع المسلم الذي يعتقد ان تهنئتي  

ولكننا هنا مرة   األخر.اكون متسامحا ومنفتحا مع  يوصيني بان    فإيمانيخدش لعقيدتي وايماني،    ، أيبأعيادهال ارى في تهنئته  

أفكارا تتهمني انا   الدين يضخ لأخرى كعراقيين، كمواطنين في بلد، نريد ان نبنيه وان نعلي من شأنه، كيف يمكننا ذلك، ورج

ان رجل الدين الذي يصف  أي  األخر بالكفر، يعني استباحة دمه.والكاكائي، بالكفر، ونحن نعلم ان اتهام   واالزيديبئي اوالص

 تنبني االوطان. ذبالكفر، يشرع لقتل مواطنين، يشرع للحرب االهلية، فهل بالحروب وبالقتل وبالنب خريناال

، هذا الرجل، ال يفهم معنى المواطنة، ال يفهم اننا  المسلمينأحد رجال الدين، يتساءل هل يقوم مسؤولي الدول االوربية، بتهنئة  

في هذا البلد، ولن ازايد وأقول قبل قدوم دينه اليه، ولكن مع وجود أقليات مسلمة كبيرة في بلدان الغرب، فرض األمر مواطنين  

وغالبية المسلمين هم   .ىضحاألعيد  و   طرالفنفسه على المسؤولين هناك، ويقومون بالتهنئة بقدوم رمضان واالعياد مثل عيد  

بلدانهم. إلى  الذين وفدوا  المهاجرين  لم يقم    أصاللماذا يسأل  و من  السؤال، هل معناه واحدة بواحدة، هل معناه ان  مثل هذا 

 ؟عراق كمثالحي البمعايدة مسيملزما  ليس  هه فانمسلميالفرنسي بمعايدة 

القرآنية  وبأسرعان الدولة العراقية مطالبة   منها، والتي يؤتي بها    وقت، بإعادة صياغة الكتب المدرسية، حذف كل االيات 

ان االكثار  لحالي.مع العصر ا  وتتالءم  األفكارلتعليم العربية الصحيحة كما يقال، ويمكن صياغة جمل جديدة تعبر عن الحياة و

الطلبة بها، يعني ان هناك رغبة في فرض الدين ومعتقداته على    اآلياتمن هذه   وان كنا نريد دولة   .جميعالوحشو عقول 

 وأكثرية.  هناك أقليةالمواطنة، فالدولة لكل مواطنيها، وليس 

ل الدين، هو خارج كل اسس بناء الدولة الحديثة ويتعارض رسميا ان ما يقوله هؤالء االئمة ورجا  باإلعالنعلى الدولة ان تقوم  

به،   ىاألخر والرغبة في الحاق االذوكل من ينشر الكراهية والحقد وما يؤدي إلى جرح مشاعر    مع دستور الدولة العراقية.

ات أمر ال يعتبر من هنا أود ان اشير ان نقد الدين أو ممارساته في عمل كتابي أو محاضر يعتبر جرما، يتم معاقبة مقترفه.

أو سلب حريته أو االعتداء عليه   إنسان    شيء ونشر الكراهية والحقد وما يمكن ان يؤدي إلى استباحة دم  فحرية الرأي   ذلك.

أخر. أمر  اإلسالمية،  المنظمات  من  الكثير  افعال  من  وسمعنا  شاهدنا  كما  هذه  جنسيا،  مثل  عن  الدولة  أجهزة  سكوت  ان 
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تجاوز  لبأجهزتها تقوم با  تنتهك حقوق مواطنيها من غير المسلمين، وإنها  ل والتي تكررت مرارا، يعني إنهاالممارسات واالقوا

 على القانون، وهذا األمر يفتح الباب لكل مواطن لكي يدافع عما يؤمن به، خارج إطار قانون ال تحترمه الدولة ذاتها.

الزهر في المحافل الدولية، بتجميل الصورة، واالدعاء بان ما يمارس  ان يقوم بعض كبار رجال الدين اإلسالمي مثل شيخ ا

ناقض كل ما قاله أمام المسؤولين الدوليين، يدل على ان الكثير من رجال  ي  ليس من اإلسالم، وحالما يشارك في مؤتمر إسالمي

التقية والمشروعة حسب   المذهبين الرئيسين  الفتاويالدين اإلسالمي، يلعبون لعبة  ان مثل هؤالء   )السنة والشيعة(. في كال 

 ، وبالتالي تدمير الوطن.المسؤولين يشاركون في القتل والتدمير وزرع االحقاد 

صار من الضروري إعادة النظر بكتب التراث، وتجديدها بما يالئم العصر، وبما يالئم حقوق المواطن في دول تأسست على 

الوطن   والمندي والمعبد، وتربية أبناء  والجامعأمور الدين للكنيسة  وصار من الضروري ترك    أساس المواطنة المتساوية.

ولتكن المدرسة هي البوتقة التي تصهر الجميع في حالة وطنية، تمكنهم من ان  على أساس االنتماء المشترك والمتساوي اليه.

 يعيشوا معا بسالم واحترام.

ر من االخوة المسلمين العراقيين من السنة والشيعة، مستنكرة  ونقضا لما افتى به بعض رجال الدين، كانت ردود فعل الكثي

 تحية لهم ولمواقفهم الوطنية الصحيحة. ألفف القاتلة الفتاويومنددة لمثل هذه 

 2018 األولكانون  30 فالأي
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 المسيحيون مطالبون دوما بإعالن الوالء 

بالعجز عن وصف حالهمحال مسيحيي الشرق، ال تسر، فحتى الوصف أحيانا يصعب على المرء، ألنه سيصاب   

. قبل ثالث باألخصتعالوا نمر سريعا على السنوات الثالثة االخيرة من حياتهم في العراق وفي مناطقهم خصوصا وفي سهل نينوى 

سنوات اجتاحت عصابات داعش الموصل وبعدها منطقة سهل نينوى، وتعرض المسيحيون الى انتهاك فضيع، فباإلضافة الى انه تم 

وتمت مصادرة ممتلكاتهم الغير المنقولة مثل االراضي ودور السكن ومواقع العمل. فان بعض  ،المنقولةتجريدهم من كل ممتلكاتهم 

وسجن الكثير من رجالهم وفرض االسالم على اخرين. من قام بذلك، انها عصابات داعش، ولكن ممن تتكون نساءهم تعرضن للسبي 

مالذ لهم  كأخركوردستان  بإقليمهذه العصابات، لقد كانت مع االسف من ابناء المسلمين من نفس المناطق. المسيحيون هربوا واحتموا 

لبصرة واالنبار، ولحقت بها الموصل وسهل نينوى. والزال الكثير منهم يتملكهم في العراق، بعدما تم تحجيم وجودهم في بغداد وا

ءشيالخوف من العودة الى امالكهم، وبيوتهم. الكثير منهم لم ينظر الى وراءه، فاخذ طريق سابقيه وخرج الى المهاجر ال يلوي على  . 

من الدواعش ومعهم ايضا، كما يقال من سبوهم من  تم طرد داعش، وعاد الكثيرين من العرب الى مناطقهم، ومع االسف الكثير

يات نساء واطفاال، وانبرى الكثيرين للدفاع عن الدواعش، على انهم تحت ظل الخوف والرعب انضموا الى االزيديات والمسيح

يق المصالحة تحق ألجلالدواعش، وعلى الدولة والمجتمع عن يرأف بهم، ويحاول ان يتفهم ظروفهم. اما الضحية فعليها السكوت 

اخرى، تحمل نفس  أطرافبل ان تتقبل التغييرات الجديدة. فبعد الدواعش اتت  الوطنية. ولكن السكوت ليس المطلب الوحيد،

ير عند المسيحي، لو كان مضطهده االيديولوجية الدينية، ونفس التوجهات ونفس القوانين، وان كانت باسم مذهب اخر. ال اعلم ماذا سيتغ

ولو بالقوة احيانا.  األسلمةكان داعشيا. ان كان داعش قد دفعهم الى ترك المنطقة او دفع الجزية مع محاولة فرض  عمنشيعيا حشديا 

على كل  كأوصياءفان الحشدي مع االسف وباسم انقاذ الوطن الذي باعه بعضهم، يحاولون ان يفرضوا ابناء مذهبهم، الشبك الشيعة 

على الجميع الناس واالرض كأوصياءبل  مرارا،يين كما طالب المسيحيون متساو كأخوةمناطق المسيحيين، ليس  . 

حاولوا ان يطرحوا معاناتهم. فعيب  ألنهم؟ ءشيوبطريقة غير مباشرة كان البعض يهدد المسيحيين، ويتهمهم بالعنصرية، الي  باألمس

انه لمن تركه حيا. على المسيحي ان يتقبل وبكل رحابة على المسيحي ان يطرح اي معاناة، ان مجرد بقاءه حيا، كافي، ليقدم شكره وامتن

من داعش. ولم يقل  حرره مناي مسلم وباي حجة ويسكن بيته او غرفة في بيته، واال فرفضه ذلك معناه انه ناكر جميل  يأتيصدر، ان 

المكون؟ على المسيحي ان ال ينطق ومن اتى بداعش، ومن فسح لهم المجال ومنح لهم االسلحة، الم تكن الحكومة التي يسيرها نفس  أحد

 حينما يرى بان الشيعي الحشدي يحاول ان يستولي على ممتلكاته، انه نكران للجميل واي جميل؟ وعلى المسيحي الصمت واال فهو

.عنصري  

االمر الى  تعرض الطلبة المسيحيون في جامعة الموصل ومنذ سنوات عدة الى التهديد والوعيد وفرض القيم االسالمية عليهم، ووصل

اغتيال عدد منهم، ال بل هوجمت سيارات النقل الخاصة بهم وقتل من قتل واصيب من اصيب منهم. ولذا طالبوا بفتح جامعة خاصة 

 بهم. على االقل لحمايتهم وليتمكنوا من ان يستكملوا تعليمهم، وبدأت االستعدادات وتمت المباشرة في التعليم، في جامعة الحمدانية. وتم

الجامعة ضمن ما هجر من اهالي سهل نينوى، وقامت الكنائس بدورها الكبير في توفير اغلب ان لم نقل كل احتياجات جامعة تهجير 

الحمدانية المتنقلة قسرا الى اربيل، وكل احتياجات الطلبة، وبدون ان تفرق بين الطلبة بسبب الدين او القومية. واليوم عادت هذه 

يب بعض الطلبة المسلمين من الجنوب اليها. ولكن المنطقة منكوبة، وال تتوفر فيها كل مستلزمات اسكان الجامعة الى موقعها، وتم تنس

الطلبة. ورغم ذلك تم توفير مسكن للطالبات وبعد جهد تم توفير اماكن ايضا للطلبة. من هذه االزمة خرجت  بإسكاناهلها فكيف 

ال يريدون ايواء الطلبة في مناطقهم. وبدال من توجيه االتهامات الى  وبأنهمصرخات االخوة الشيعة متهمة المسيحيين بالعنصرية 

 .الحكومة التي لم توفر مستلزمات ايواء الطلبة الذين وزعتهم مركزيا، وجه اللوم إلى المسيحيين المنكوبين
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ي في ذلك، وخاصة من المكون وجاراهم بعض منتسبي الحشد الشعب الفتياتالمشكلة االخرى ان بعض الطلبة قام بالتحرش بالنساء و

الشبكي. هنا يجب ان نعود ونقول جار المسيحي السني المتحول الى الدعشنة، سرق واعتدى وسبى المسيحي باسم االسالم، وجار 

بين االمرين وبين  الفرقالمسيحي الشيعي الشبكي المحشدن، سرق امالك المسيحي وحاول االعتداء على نساءه وبناته. ال اعلم ما 

سالم السني والشيعي؟اال  

، تولد االنفجار في النهاية، ان الفرض، وانهم ال يريدون ان يتعلموا ان القوة والفرضالقوة و بمبدأمن المؤكد، ان الكثيرين، يؤمنون 

وكل  كثيرة، الفرضاشلة مع القوة وألف، تفرض على االخر اللجوء حتى الى الشيطان للتخلص من الظلم. مع ان تجاربنا الفرضالقوة و

هذه التجارب، جلبت المأسي على الجميع. ان االستقواء بالعدد وبالدين وبالمذهب لسلب االخر، لم ولن يخلق او يبني وطنا. بل ساحة 

صراع تمتد كل األيادي اليها. ان من يحاول ان يستقوى لكي يفرض ما يريد، ويأخذ ما يريد، يريد ايصال رسالة واحدة فقط، وهي ان 

طن لديه معدوم، انه يؤمن فقط بالسلب. انه يؤمن بقانون العشائرية الذي كان يبيح السلب والقتل والثأر والسلطة للقوي. في مفهوم الو

ولكنها تعزل البلد  ،يراهاعصر وزمن يعتبر بلده جزء من العالم وبلده ملتزم بقوانين دولية ستفرض عليه الكثير من العقوبات التي قد ال 

التزاماته القانونية تجاه مواطنية خالفان  ،وتؤثر في مستقبله . 

 وأكثرفي العراق ايها المسؤولين وايتها المرجعية، المسيحيين حائرون لمن يقدمون الوالء، فان كان للوطن، فانهم قدموه مرار وتكرار 

لرغبة في فرض القيم وصوال الى من اي مكون اخر. ولكن ان يتركوا الوطن ويقدموا الوالء والطاعة للطوائف والقوميات النابع من ا

مهين للكرامة االنسانية ألمرتحويل االنسان الى عبد لرغبات المنتمين الى هذه الطوائف واالحزاب والقوميات، فهو  . 

المسيحيون، ايها السادة، ليسوا عنصرين، بل هم وبقية المكونات االقل عددا، كانوا االكثر انفتاحا، وكان دورهم مالحظا في الكثير من 

ايضا ورغم انفتاحهم فهم لن  واالخرينواجتماعيا. ولكنهم  ،واقتصاديا ،وعلميا ،ثقافياالمجاالت التي تعبر عن الرغبة في تطوير البلد، 

واالستقواء الفرضا يوما ان يتم التعامل معهم بمهانة، ومن خالل ولم يقبلو . 

 2017 األولكانون  16ايالف 
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