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مر�ض الطائفية ..العالج يكمن مبنح الناخب خيار ًا غري طائفي

ال���ط���ري���ق

مل تلق الطائفية يف العراق حتى املا�ضي القريب حتديداً
،اي بيئة منا�سبة النت�شارها و ا�ستفحالها مبا يجعلها ظاهرة
ت�ستوجب املعاجلة ال�سريعة و احلا�سمة كماهي احلال الآن،
رغ��م تراجعها يف ال�سنة الأخ�ي�رة ،ولكن عوامل بعثها من
جديد قائمة وتكاد تكون را�سخة متحينة الفر�صة التي ي�سعى
البع�ض اىل توفريها وتعزيزها لأن وجودهم وامتيازاتهم
مبنية على وجودها وت�أجيجها.
ن�صيف جا�سم ح�سني

عذر ًا اذا ما بدوت و كاين احاول رفع الرمال التي
دفن البع�ض رو�ؤ�سهم فيها كي اليروا ما يجري
خوف ًا من اال�صطدام بالواقع حينا �أو حماولة
لتجميلة احيانا اخ��رى .ولكن معاجلة امل�شاكل
االجتماعية ب�شكل حقيقي تتطلب قبل كل �شيء
ت�سمية اال�شياء ب�أ�سمائها احلقيقية .
لقد اوج��د ن�ظ��ام ��ص��دام و ا�س�س ق��واع��د وبيئة
ان�ت���ش��ار م��ر���ض الطائفية  .و ج �ع��ل للطائفية
مرتكزات وج��ود و دميومة ك��ان ميكن تهدميها
والتخل�ص من تبعاتها وانطالق  -واطالق -الفكر
نحو �آف��اق ج��دي��دة ال حتدها مثل ه��ذه القوالب
واملحددات لو مل يتم تبنيها بعد �سقوط النظام و
جعلها اال�سا�س يف عملية ت�شكيل جمل�س احلكم
ال�سابق الذي قبل جميع �أع�ضائه املبد�أ الطائفي
يف املحا�ص�صة ال�سيا�سية مبا يف ذلك االحزاب
العلمانية التي مل يكن يف براجمها ال�سيا�سية
�سابقا اي نوع من الت�أثري او الت�أثر يف امل�سائل
و الطروحات الدينية ف�ضال عن الطائفية .وكان
التعاطي االمريكي مع الو�ضع العراقي يفتقر اىل
احلكمة بدرجة كبرية.
وكنت ا�س�أل نف�سي كثريا (ما جدوى ان يكون يف
الق�سم ال�سيا�سي يف ال�سفارة االمريكية موظف
للتعامل مع ال�شيعة و�آخ��ر للتعامل مع ال�سنة ؟
ملاذا ال يكون الت�صنيف –مثال -موظف للتعامل
مع االحزاب الدينية و�آخر للتعامل مع االحزاب

جمل�س احلكم و اال�شرتاطات الطائفية و العرقية
التي رافقت عملية ت�شكيل حكومة اي��اد عالوي
والكيفية التي جرت فيها عملية اختيار �شخ�صية
رئي�س اجلمهورية و تعدى االم��ر اىل خ�ضوع
ال��درج��ات الوظيفية الر�سمية االدن ��ى (وك�ل�اء
الوزراء و ال�سفراء واملدراء العامون) اىل نف�س
الطريقة الطائفية وك�أن الهدف هو تر�سيخ ا�س�س
الطائفية و العرقية اذا مل يكن حم��اول��ة ايجاد
تقنني لها تفر�ض املمار�سة الفعلية للحالة ايجاده
و تكبيل العراق و العراقيني به من جديد.
ومت اج� ��راء االن �ت �خ��اب��ات ال�برمل��ان �ي��ة ال�سابقة
بظروفها اال�ستثنائية املعروفة حينذاك و قام
املواطن العراقي الب�سيط بواجبه على امل ان ما
�ست�ؤول اليه االنتخابات �سيف�ضي اىل حل امل�شاكل
االجتماعية و منها مر�ض الطائفية الذي بد�أ اول
مابد�أ ب�إ�صابة غالبية قيادات احلركات واالحزاب
العراقية اذا مل نقل كلها.
و كانت احدى نتائج االنتخابات ان بع�ض ًا ممن مل
يوفق يف االنتخابات بد�أ يلعب ورقة الطائفية بال
ا�ستحياء بل بفخر احيانا من خالل ا�ستمالة بع�ض

االطراف ممن وقف ا�ص ًال �ضد فكرة االنتخابات و
كان عام ًال م�ساعد ًا يف ان ال ت�أخذ مدياتها املرجوة
و �أوغل البع�ض يف االيحاءات بانه املمثل االكف�أ
للطائفة الفالنية و لي�س االجدر و االكف�أ للعراق
كما يفرت�ض بال�سيا�سي احلقيقي ان يفعل.
ومما زاد الطني بلة ان بع�ض االطراف املح�سوبة
على هذه الطائفة او تلك ا�صبحت تنظر اىل كل
ماي�صدرعن االخرى بعني ال�شك و الريبة وك�أن
ال�ه��دف م��ن ك��ل ماي�صدر منها ه��و لغر�ض النيل
من الطائفة االخ��رى لي�س اال مبا يف ذل��ك �إلقاء
القب�ض على بع�ض االرهابيني ممن مل يفرقوا بني
طوائف �ضحاياهم .بل ان البع�ض ما انفك يدافع
عما ارتكبه ويرتكبه بع�ض ازالم النظام املنهار
بدافع ال��والء الطائفي الذي طغى على غريه من
الوالءات و مت ح�شر بع�ض ال�شخ�صيات و الرموز
و التجمعات الدينية يف العملية ال�سيا�سية ح�شر ًا
وفق ا�س�س اريد لها ان تكون طائفية رغم حماولة
بع�ض هذه الرموز االبتعاد عن هذا االمر و البقاء
على احلياد يف عملية املجاذبات ال�سيا�سية التي
�آلت اىل جماذبات طائفية عك�ست ب�شكل وا�ضح

فـي اختيـار �أع�ضـاء املفو�ضية العليــا حلقوق الإن�سـان

ش������روط
املحامي ح�سن �شعبان

غري الدينية؟) (وكيف �ستن�ش�أ دميقراطية يف ظل
افكار تعود اىل القرون الو�سطى ؟) وكنت حائرا
يف االجابةعلى ت�سا�ؤالتي وحريتي من �صدق
الوعود االمريكية ب�إقامة (نظام دميقاطي) و(بلد
مزدهر) .
ال اريد اال�ستطراد كثريا يف هذا االمر فقد يطول
احل��دي��ث وق��د ي�سبب يل ذل��ك (م���ش��اك��ل امنية)
خا�صة وان اهم ادوات امل�شروع الطائفي و�أزالمه
هم عراقيون (�سنة او �شيعة) مع م�ساعدة �سخية
من بع�ض دول اجلوار ممن يتمنون لنا (اخلري)
(مت و�ضع كلمة –اخلري -ال�سباب امنية اي�ضا) .
كانت النتيجة –بقدرة ق��ادر ،كما تقول جدتي-
ظ �ه��ور ال�ت�ط��رف ال�ط��ائ�ف��ي ال ��ذي ك��ان��ت نتيجته
خ�سارة ال�ع��راق لعدد من خ�يرة �شبابه  ،وتيتم
ع ��دد ك �ب�ير م��ن اط �ف��ال��ه وت �� �ش��رد ع ��دد اك�ب�ر من
العوائل وترملت اعداد من الن�ساء ممن اليجدن
الآن قوت يومهن ب�سبب فقد املعيل .وكانت ردة
الفعل املتوقعة ان املواطن العراقي فقد الثقة بكل
الطروحات املبنية على ا�س�س طائفية ان مل يكن قد
فقد الثقة بكل الطروحات ذات الطابع الديني بعد
ان �سمح املتدينون احلقيقيون للبع�ض با�ستخدام
الدين طريقة للت�سلق ال�سيا�سي دون ان يكون لهم
ر�أي وا�ضح وفعال يف منع ذلك.
ومت تر�سيخ امل �ب��د�أ الطائفي يف الكيفية التي
مت فيها ت�شكيل حكومة اي��اد ع�لاوي بعد جتربة



بعد �إن اجتاز قانون املفو�ضية
العليا حلقوق الإن�سان مرحلته
النهائية من الإجراءات مير
على م�ستوى التطبيق العملي
بامتحان ع�سري ذلك الن
�أ�صابع املحا�ص�صة بد�أت تلعب
ب�أوراقها يف اختيار املفو�ضني
للمفو�ضية ،حيث �شكل جمل�س
النواب جلنة خرباء من املجل�س
نف�سه وجمل�س الوزراء وجمل�س
الق�ضاء الأعلى واثنتني من
منظمات املجتمع املدين مت
اختيارهم من قبل املجل�س
نف�سه بينما مل يراع وجود
منظمات حلقوق الإن�سان وهي
معنية �أكرث من غريها يف
االختيار.
وهذا ما ي�ضع عالمات اال�ستفهام يف
ه��ذا املجال تطلب فيه من يجد يف
نف�سه الكفاءة وتنطبق عليه �شروط
ال �ق��ان��ون ت�ق��دمي طلباتهم لإ�شغال
منا�صب املفو�ضية العليا.
اتفاق ال يختلف من حيث امل�ضمون
وحتى ال�شكل يف اختيار املفو�ضية
العليا امل�ستقلة لالنتخابات من جانب
ت�شكيل جلنة اخلرباء �أو من طريق
ال�ت�ق��دمي وم��ا ح�صل فيها معروف
لدى اجلميع حيث تقا�سمت القوى
والكتل اختيار �أع�ضاء املفو�ضية
بعيدا عن املهنية واحليادية.
و�شر البلية ما ي�ضحك� ،إن جمل�س
ال� �ن ��واب ن�ف���س��ه ع �ن��د ا�ستجواب
املفو�ضية تعر�ض لف�شل او تهاون
وح��ت��ى االت� �ه ��ام ب��ع��دم احليادية
علنا ب��ل وي �ح��اول ع��دد كبري منهم
�إ�سقاط الأع�ضاء الذين اختاروهم
ذل��ك الن م��ا يبنى على الباطل فهو
باطل وباملنا�سبة ف�إنه دون �إ�سقاط
ت��ام للمحا�ص�صة وال�ت��واف�ق�ي��ة يف
اخ�ت�ي��ار ممثلني حقيقيني يف هذه
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خلو احلركات ال�سيا�سية بكل �صنوفها وافتقارها
اىل برامج �سيا�سية ميكن من خاللها ا�ستقطاب
والءات النا�س الب�سطاء التي و جدت يف الدين
ملج ًا اخ�ي�ر ًا ق ��ادر ًا بحكم �سعة ت��أث�يره ( بحكم
ا�ستناده اىل قوى �إلهية) ان يحل لهم م�شاكلهم
التي عجزت عن حلها االح��زاب ال�سيا�سية عرب
براجمها ال�سيا�سية اذا مل نقل افتقار اغلبها اىل
برامج �سيا�سية حقيقية .
االغرب يف املو�ضوع ان البع�ض �صار يتحدث عن
ت�سميات �سيا�سية ملكونات ال�شعب العراقي اكرث
م��ن كونها ت�سميات تعك�س ��ص��ورة وا�ضحة ملا
يتم تناوله فالبع�ض يقول ان املكونات الرئي�سية
لل�شعب العراقي ال�شيعة و ال�سنة و ال�ع��رب و
االك ��راد و ال اعتقد ان ذل��ك ينم ع��ن ع��دم معرفة
امل�ت�ح��دث ب�ع��دم ج ��واز اخل�ل��ط ب�ين الت�صنيفات
الطائفية (ال�سنة وال�شيعة)و الت�صنيفات القومية
(العرب و االك��راد) امن��ا ملعرفة املتحدث ان ذلك
يتيح م�ساحة حركة �سيا�سية او��س��ع م��ن حيث
ت��وف��ره��ا على امكانية م��رن��ة لال�صطفاف حيث
يتطلب ال�ق��رار ال�سيا�سي و اجل��و ال�سيا�سي و

امكانية لعب ورقتي الطائفية و العرقية التي
تتيح م�ساحة مناورة جيدة مادام الكل يرغب يف
ا�ستمرار اللعب بهذه االوراق.
كل ذلك يحدث و املواطن الب�سيط ما زال يعاين
ذات امل�شاكل التي كان يعانيها زمن النظام املنهار
و زادت عليها امل�شاكل التي افرزتها عملية التغيري
الذي حدثت يف العراق و تردي الو�ضع االمني و
ت�سيي�س الدين التي انتجت بدورها فتاوى القتل
باجلملة و املفرد و التي عك�ست اقبح ال�صور عن
الدين اال�سالمي احلنيف و اعطت الآخ��ر فر�صة
مثالية للنيل من هذا الدين ال�سامي .
وقد �ساهمت اغلب االحزاب ال�سيا�سية العراقية
ب ��ان ��زواء ال �ف �ك��ر ال �ع��ام اىل ح �ي��ث الطروحات
امل�ستندة اىل ط��روح��ات طائفية ولي�س اىل ما
يجمع العراقيني م��ن فكر ��س��واء ك��ان ديني ًا او
دنيوي ًا وان�سحبت االح��زاب العلمانية العراقية
اىل احلديث الطائفي الول مرة يف تاريخ العراق
و�صارت تتملق اقطاب الدعوات الطائفية ب�شكل
خمز .وحتى االحزاب التقدمية التي كان ينتظر
منها ان تك�شف وتعري هذه املمار�سات جندها
ا�ست�سلمت لواقع فر�ضته اجلماعات االرهابية
ب�ق��وة ال���س�لاح يف مناطق خمتلفة م��ن العراق
معتربة اي��اه��ا مناطق الطائفة الفالنية والتي
مت اخ�ت��زال�ه��ا اىل (اجل �م��اع��ة ال�ف�لان�ي��ة) وفقدت
هذه االح��زاب قدرتها على التحريك اجلماهريي
الفتقادها اخلطاب اجلماهريي املنا�سب والذي مت
ا�ستغالل عط�ش النا�س اليه من قبل تلك اجلماعات
 ،مما ا�ستدعى اعادة النظر ب�شكل كامل يف كل ما
يطرح وما يقال وما يتم تبنيه يف هذا الوقت وهو
عمل ايجابي و�سليم اذا ما �صدقت النيات.
اذن ا�صبح العراقيون ال مييلون اىل الطروحات
الطائفية فا�ستدعى ذل��ك تغيري بع�ض االحزاب
خطابها ال�سيا�سي لتحظى بالقبول لدى الناخب
العراقي  ،وه��ي فر�صة حقيقية للخروج واىل
االبد من ك��وارث الطائفية وتبعاتها املريرة.وال
يتم ذلك اال يف منح الناخب العراقي (خيارا غري
طائفي)  ،فال يخفى على احد ان ثمة عدد ًا متزايد ًا
ممن يرغبون يف ر�ؤية �سلطة غري حم�سوبة على
طائفة ما وعدد ه�ؤالء �أكرث بالت�أكيد من جمهور اي
من الأحزاب ذات امليول الطائفية لذا وجود (خيار
ال طائفي) هو اخليار الذي يتمناه هذا اجلمهور
ال��وا��س��ع ،وب�خ�لاف وج��ود ه��ذا اخل�ي��ار �سيلج�أ
الناخب اىل خيار يحكمه رد الفعل الطائفي كما
حدث يف انتخابات جمل�س النواب ال�سابقة.
Nsaif_jassim@yahoo.com

ج������������دل

�آراء م�ؤلف رواية "اجلوع" تلقي
الظالل على �إجنازاته

ترجمة :جناح اجلبيلي
عن الغارديان

امل�ؤ�س�سة وغريها ال ميكن ان تكون
دولة حقيقية للم�ؤ�س�سات ،م�س�ألة ال
حتتاج �إىل جدل او اختالف وها هو
واق��ع التجربة يف اك�ثر م�ؤ�س�سات
الدولة ي�ؤكد ان ال رجل منا�سب يف
مكانه املنا�سب يف �أك�ثر من موقع
مهم يف هذه امل�ؤ�س�سات.
وع �ل��ى ه��ذا الأ� �س��ا���س ف��ان انبثاق
مفو�ضية ع�ل�ي��ا حل �ق��وق الإن�سان
تت�صدى النتهاكات حقوق الإن�سان
وت �� �ش��ارك يف ن���ش��ر ث �ق��اف��ة حقوق
الإن� ��� �س ��ان ،وت ��راق ��ب م ��دى اتفاق
ال �ت �� �ش��ري �ع��ات م ��ع م� �ب ��ادئ حقوق
االن�سان وعدم تقاطعها ،وهي مهام
ج�سيمة وغري عادية� ،أم� ٌر م�شكوك
فيه الن نهج املفو�ضية يقوم على
ثالث ركائز �أ�سا�سية ال ميكن امل�سا�س
بها ،اال�ستقاللية واحليادية التامة
ع��ن �أج �ه��زة احل�ك��وم��ة والأح� ��زاب،
ال�ت�م���س��ك ب��ال�ق��ان��ون�ي��ة وامل�ساواة
واملهنية ،والدفاع الثابت عن مبادئ
ال�شرعة الدولية بغ�ض النظر عن
�أ�سماء وعناوين الذين انتهكوها.
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ترحب �آراء وافكار مبقاالت الكتاب وفق ال�ضوابط الآتية:
 1ـ يذكر ا�سم الكاتب كامال ورقم هاتفه وبلد االقامة .
 2ـ تر�سل املقاالت على الربيد االلكرتوين اخلا�ص بال�صفحة:
 .3ال تزيد املادة على  700كلمة.
Opinions112@ yahoo.com

مل يعد خافيا على احد انه لي�س هناك
مربر للجدل يف ان املعيار الرئي�سي
واحل �ل �ق��ة امل��رك��زي��ة يف �إن تكون
املفو�ضية العليا حلقوق الإن�سان
ن ����ص ع�ل�ي�ه��ا ال��د� �س �ت��ور العراقي
ال��دائ��م -او ان ال ت�ك��ون ه��و مبد�أ
اال�ستقاللية عن �أي��ة جهة حكومية
او ح��زب�ي��ة ومت�سكها بالقانونية
واحليادية املطلقة.
من هذا املنطلق وعلى هذا الأ�سا�س
ت�شكلت مفو�ضيات حقوق الإن�سان
يف دول ال� �ع ��امل واخ��ت��ف��ت عنها
وزارات ح �ق��وق الإن� ��� �س ��ان التي
�شكلت رقما يف احلكومة حيث مل
يعد ب�إمكانها يف �أح�سن الأح��وال
� �س��وى ت��زوي��ق ان �ت �ه��اك��ات حقوق
االن �� �س��ان ومب �م��ار� �س��ات �أه�م�ه��ا ذر
ال��رم��اد يف العيون لهذا ينبغي ان
ي�ق��ف جمل�س ال �ن��واب ع�ل��ى ار���ض
�صلبة ومبو�ضوعية ون�ك��ران ذات
ع �ن��د تطبيقه ل �ه��ذا ال��ق��ان��ون ،الن
الأمر يتعلق مب�صري �أهم تغيري يف
حياة الإن�سان العراقي ال يخ�ضع
لأية م�ساومات حزبية �أو �سيا�سية
بحتة.
ينبغي �إن يعلم اجلميع �إن الدفاع
ع ��ن ه� ��ذه اال� �س �ت �ق�لال �ي��ة ال يعني
ب ��ال���� �ض��رورة ح � ��دوث ت �ق��اط��ع مع
احلكومة وم�ؤ�س�ساتها على الإطالق
ذلك الن ن�شاط املفو�ضية يعتمد على
عالقات ايجابية مع هذه الأجهزة،
و�إيجاد �صيغ م�شرتكة بينهما حلل
الإ�شكاليات �إمنا اال�ستقاللية تعني
�إن يكون ق��رار املفو�ضية نابعا من
�إرادة جمل�سها وال اح��د له �سلطان
عليها �سوى �ضمريها والقانون.
م� ��ن خ� �ل��ال ه� � ��ذه اال���س��ت��ق�ل�ال��ي��ة
وال�ق��رارات العادلة وغري املنحازة

ت�ستطيع املفو�ضية الدخول �إىل �أية
انتهاكات حلقوق الإن�سان وجتري
حتقيقاتها وحت�ي��ل مرتكبيها �إىل
العدالة دون متييز ويف ظل مبد�أ �إن
ال يفلت احد منهم مهما كان من�صبه
�أو جاهه او جن�سه �أو دينه �أو مذهبه
من امل�ساءلة القانونية.
مبادئ حقوق الإن�سان وثقافتها لها
خ�صو�صيتها و�آل�ي��ة تطبيقها ولها
�أهدافها املحددة وتعمل يف نطاق ان
ال تلومها يف احلق لومه الئم وبقدر
م��ا ت��دع��و �إىل الت�سامح والقبول
بالر�أي الآخر والعمل ال�سلمي ونبذ
العنف وبدرجة عالية من ال�شفافية،
ف�إنها ال ترتدد يف اتخاذ الإجراءات
ال�ق��ان��ون�ي��ة ك��اف��ة ب�ح��ق م��ن يخرق
�أو ينتهك ح �ق��وق الإن �� �س��ان دون
النظر �إىل �شخ�ص اجل�ل�اد وتقف
بكل �إمكاناتها �إىل جانب ال�ضحية
وحقوقه.
ال�شرعية الدولية حلقوق الإن�سان
ون�صو�صها باتت ملزمة للحكومات
والإف��راد ومل تعد كما كانت مبادئ
�أخالقية تلتزم بها او تخرقها حتت
�أي��ة م�سميات ،ن�صو�ص وردت يف
الإعالن العاملي والعهدين الدوليني
وك ��ل ال �ق��وان�ين ذات ال���ص�ل��ة بات
لها ذراع ق�ضائي ي�صونها ويبعد
الأع��داء عنها هي املحكمة اجلنائية
الدولية يف الهاي التي تطول يدها
�إرج��اء املعمورة وال ي�ستثني احد
منها حكاما وحمكومني.
ب �� �س �ب��ب ه� ��ذه الأه� �م� �ي ��ة الكبرية
للمفو�ضية ندعو املجل�س النيابي
وه ��و �إم � ��ام م �� �س ��ؤول �ي��ة تاريخية
ان يرتفع مب�س�ؤوليته الإن�سانية
وال��وط �ن �ي��ة خ��ا� �ص��ة يف م�سودة
ال � �ق� ��ان� ��ون ن� ��� �ص ��و� ��ص غ� ��اي� ��ة يف

اخلطورة تتعلق باختيار الرئي�س
و�أع�ضاء املفو�ضية وه��ذا �سيكون
�أ�سا�سا لنجاحها �أو ف�شلها ومنحت
م�س�ؤولني يف احلكومة والربملان
اختيارهم وه��ذا يعني بال�ضرورة
�سيتم وف��ق املحا�ص�صة الطائفية
واحلزبية يف حني ينبغي ان تكون
خارج هذا االجتاه ولأنه يتعار�ض
كليا م��ع اال��س�ت�ق�لال�ي��ة واحليادية
والقانونية التي ا�شرتطتها املعايري
الدولية.
رئي�س و�أع�ضاء املفو�ضية ينبغي
ان يتم اختيارهم من ن�شطاء حقوق
الإن�سان ،وان يتمتع بدرجة عالية
من القانونية والنزاهة والدفاع عن
حقوق الإن�سان ومن �أ�صول م�ستقلة
وانتماء وطني م�شهود ،ال ان يتم
اختيارهم ع�بر الطريقة املعروفة
باملحا�ص�صة والتي ثبت ف�شلها بل
وادان �ت �ه��ا ليختار جمل�س النواب
ح�ت��ى ول��و مل��رة واح���دة م�س�ؤويل
املفو�ضية مبا يتنا�سب يف �أهميتها
حتى ال تعي�ش خماطر ع��دي��دة كما
ح��دث يف مفو�ضيات وم�ؤ�س�سات
�أخرى.
هذه (�شروط) �أ�سا�سية و�ضرورية
ي �ن �ب �غ��ي م ��راع ��ات� �ه ��ا يف اخ �ت �ي��ار
�أع�ضاء املفو�ضية م��ن قبل رئي�س
و�أع �� �ض��اء جل�ن��ة اخل�ب��راء ،وحتى
نكون مو�ضوعيني ول�سنا من ي�ضع
اال�ستنتاجات امل�سبقة فلي�س �إمامنا
�سوى االنتظار حلني �صدور القرار
النهائي وما حتدثنا فيه هو للتذكري
وحتى ال نقع يف مطب �آخ��ر نندم
عليه.
 املن�سق العام
ملنظمة حقوق الإن�سان
والدميقراطية

بعد �أكرث من ن�صف قرن على موته ما زال "كنوت
هام�سون" الروائي الرنويجي الفائز بجائزة
ن��وب��ل ل�ل��أدب وم ��ؤل��ف رواي ��ة "اجلوع" يثري
اجلدل .ال�شهر املا�ضي �شجب وزير اخلارجية
الإ� �س��رائ �ي �ل��ي �أب �ي �غ��دور ل �ي�برم��ان االحتفال
ب�أعمال الكاتب الذي يجري حالي ًا يف موطنه
قائ ًال ":ف��وج�ئ��ت ب� ��أن احل�ك��وم��ة الرنويجية
ق ��ررت االح �ت �ف��ال ب��ال��ذك��رى امل�ئ��ة واخلم�سني
مليالد هام�سون ال��ذي ك��ان معجب ًا بالنازية".
وبالن�سبة لهذا ال�سيا�سي القومي املت�شدد ف�إن
االحتفال ب�أعمال هام�سون هو عالمة على ما
يزعمه باملوقف املثري للقلق يف هذا البلد الذي
يقع يف �شمال �أوروب��ا وي�ضيف ":تذكرت ذلك
خالل م�ؤمتر دورب��ان الثاين يف �أثناء خطاب
الرئي�س �أح�م��دي جن��اد ب ��أن ال�نروي��ج هي من
بني ال��دول القلة التي مل تغادر القاعة والآن
من الوا�ضح �أن هذا مل يكن من قبيل امل�صادفة.
و�أت�ساءل �إىل �أي مدى �سيم�ضون؟"
وقد �أنكرت احلكومة الرنويجية االتهام ب�شدة
وج��ادل��ت ب��أن��ه ب��الإم�ك��ان االحتفال بهام�سون
الفنان دون جتيري �سيا�سته �إذ يعده البع�ض
من �آباء الأدب احلديث لأعماله مثل "فكتوريا"
و "بان" و "اجلوع".
يقول يونا�س غاهر �ستويره وزير اخلارجية
الرنويجي� ":أو� �ض �ح �ن��ا للمجتمع ال ��دويل
وبالأخ�ص املجتمع اليهودي ب�أننا ن�ستطيع
�أن نف�صل االت�ه��ام بالنازية و�أيديولوجيات
�سيا�سية م�شابهة عن العمل الأدبي لل�شخ�ص".
وقد و�صف وزير اخلارجية يف متوز عواطف
الكاتب النازية باخل�سة والذي �أهدى ميدالية
نوبل �إىل جوزيف غوبلز وزير الدعاية النازي
وك �ت��ب رث ��اء مت�ج�ي��دي� ًا لهتلر يف ال�صحيفة
ال�ي��وم�ي��ة ال�ق��وم�ي��ة " �آف�ت�ن بو�سنت" ومدحه
كونه "بطل الإن�سانية" .وم��ن املحتمل جد ًا
�أن هام�سون انتمى �إىل احلزب الفا�شي التابع
لـ"فيدكن كويزلنغ" – وه��و رئي�س ال��وزراء
املتعاون والذي �أ�صبح ا�سمه منوذج ًا للخائن-
على الرغم من اجلدل املثار حول هذه الق�ضية.
و�أ�ضاف الوزير  ":تلقى هام�سون اتهام ًا كبري ًا
منهم بعد احلرب وكان هناك يف الرنويج جدل

كبري منذ عدة �سنوات".
ومل يتوقف اجلدل .قال مدير امل�سرح الرئي�س
يف "تروندهامي" وه��ي ثالث �أك�بر مدينة يف
البلد ،ب�أن م�سرحه �سيكون "منطقة ها�سمون
احلرة" خل��ال االح �ت �ف��ال ب��ذك��راه بينما هو
م�شمئز من امل�ؤلف .وكانت مدينة غرمي�ستاد
التي تويف فيها هام�سون عام  1952م�شهد ًا
ملناق�شات حامية بعد �أن ق��ام جمل�س املدينة
بت�سمية �أح��د ال �� �ش��وارع با�سمه .وك��ان على
اخلطة �أن تهمل بعد �أن تبني �أن عائلتني ت�سكنان
ال�شارع لديهما �أف��راد �أر�سلوا �إىل مع�سكرات
االعتقال النازية ( و�أخري ًا وجد جمل�س املدينة
�ساحة لإط�لاق ا�سمه عليها) .و�إىل حد اليوم
هناك �سبع مدن فقط يف الرنويج اطلقت ا�سمه
على �أحد �شوارعها -والعا�صمة �أو�سلو لي�ست
ب�ضمنها.
�أم ��ا ب�ن��ك ال�ن�روي��ج ف�ق��د �أ���ص��در ع�م�ل��ة ف�ضية
تذكارية باملنا�سبة وافتتح مركز ًا جديد ًا با�سم
هام�سون ولكن االحتفال هو جزء من �آخر �أقيم
قبل �سنوات للكاتب امل�سرحي هرنيك �أب�سن.
وكانت الأم�يرة �سونيا يف اجليزة �آن��ذاك كي
حت�ضر متثي ًال مثري ًا مل�سرحية "بيري جنت"
عند �أق��دام الإه��رام��ات .وه��ذه ال�سنة افتتحت
ب�صورة ح��ذرة معر�ض ًا �صغري ًا عن هام�سون
يف املكتبة الوطنية.
غ�ير �أن العديد ي��ؤك��د مثل وزي��ر اخلارجية
الرنويجي �أنه يجب الف�صل ما بني هام�سون
الإن���س��ان وال�ف�ن��ان .يقول يجنيف �سوندفور
الذي �ألف م�سرحية تعتمد على ق�صائد هام�سون
� ":أود �أن يجري متييزه كموهبة �أدبية وكرجل
م��ر ّك��ب يحمل مثلنا جانبي اخل�ير وال�شر".
وك��ذل��ك بالن�سبة للعائلة املالكة ت�ق��ول امللكة
�سونيا  ":من املمكن �أن تكون هناك فكرتان
يف الر�أ�س ذاته".
مبعنى �آخر ت�ستطيع �أن تكره هام�سون االن�سان
وت�ستمتع بكتاباته� .إذن هل ينبغي على بلد �أن
يحتفل بحياة �أح��د فنانيه املهمني ح�ين كان
ن�صري ًا متحم�س ًا لأدولف هتلر؟ وهل من املمكن
عزل �أعمال الكاتب عن وجهات نظره ال�شخ�صية
مهما كان بغي�ض ًا؟ الأمر يعتمد عليكم.

