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ب����ل احل���ل���م ال�����ك�����ردي ����ص���ار �أق�������رب..
ال �أظ ��نّ �أن عواقب �إج ��راء اال�ستفتاء على
ح � ّ�ق تقري ��ر امل�ص�ي�ر يف �إقلي ��م كرد�ستان
الع ��راق واملناط ��ق املتن ��ازع عليه ��ا ،ق ��د
دفعتْ بحل ��م اال�ستق�ل�ال الك ��ردي بعيد ًا،
كما يكتب البع�ض م ��ن املحللني ويتحدث
به �آخرون.
مل يكن احللم الكردي قريب ًا من �أن يُ�صبح
حقيقة ،قبل ي ��وم اال�ستفتاء� 25 ،سبتمرب
(�أيلول) املا�ضي ،كيم ��ا يغدو بعيد ًا الآن،
بع ��د تواف ��ق حكوم ��ات الع ��راق و�إي ��ران
وتركيا عل ��ى معاقبة الكرد عن ممار�ستهم
حري ��ة التعب�ي�ر ع ��ن ر�أيه ��م فيم ��ا خ� �ّ�ص
 عدنان ح�سين
م�ستقبله ��م ،بفر�ض ح�ص ��ار عليهم ون�شر
الق ��وات االحتادي ��ة العراقي ��ة عل ��ى كامل حكم ًا ذاتي ًا ناق�ص ًا مل يتم ّتعوا به �إال قلي ًال موقف� � ًا متط ّرف� � ًا� ،إنْ حتت مظل ��ة حركات الب�صرة �أو �سواهما ،لي�س فقط للأ�سباب
املناطق املتنازع عليها واملنافذ احلدودية يف عهد �صدام ح�سني ،الذي �سعى لفر�ض قومية �أو يف �إطار حركات �إ�سالمية.
الأمني ��ة ،و� مّإن ��ا �أي�ض� � ًا النتف ��اء احلاج ��ة
الربية واجلوية .على مدى قرن كامل ّ
ظل هيمنت ��ه عليه ��م بالأ�سلح ��ة الكيمياوي ��ة يف ال�ساب ��ق كان ��ت النخب ��ة الثقافي ��ة وامل�صلحة .كان ه ��ذا واحد ًا من الأ�سباب
هذا احللم �أ�سري املعادلة الدولية ،املت�ش ّكلة ومقابر ال�صحراء اجلماعية ،ثم فيدرالية وال�سيا�سية الكردية تعرف اللغة العربية الرئي�س ��ة الت ��ي جعل ��ت الك ��رد ي�صوّ تون
�أثناء احل ��رب العاملية الأوىل وما بعدها ،غري كاملة وغري م�ستق ّرة هي الأخرى يف جي ��د ًا ،والكثري من �أفراده ��ا عا�ش وتع ّلم بكثاف ��ة عالي ��ة (�أك�ث�ر م ��ن  90يف املائة)
ق�سم ��تْ �أمم ال�ش ��رق الأو�س ��ط بني عهد ما بعد �صدام امل�ضطرب.
العربي ��ة و�آدابه ��ا يف بغ ��داد و�سائ ��ر ل�صالح تقرير امل�صري واالنف�صال.
الت ��ي ّ
الإمرباطوري ��ات اال�ستعماري ��ة ،وتركتْ برغ ��م ما يبدو �أنه ��ا انتكا�سة �أخرى حللم املدن العراقي ��ة العربية ،وكت ��ب مثقفون النظام العراقي احلايل مل يلتفت �إىل هذا
الك ��رد مو ّزعني بني �أربعة بل ��دان (تركيا ،اال�ستق�ل�ال الكردي ،ف� ��إن الإجراءات غري مرموق ��ون به ��ا و�ساهم ��وا يف احلرك ��ة اجلانب من الق�ضية ،ولهذا ف�إن الإجراءات
�إيران ،العراق� ،سوريا) غري م�سموح لهم املدرو�س ��ة م ��ن كل الأبعاد الت ��ي ا ّتخذتها الثقافي ��ة العراقي ��ة ،وانغم ��ر العدي ��د من الت ��ي ا ّتخذته ��ا احلكوم ��ة العراقي ��ة بعد
بل ّم �شتاتهم ،مثلما جعلتْ العرب مو ّزعني احلكوم ��ة العراقي ��ة ،مُيك ��ن �أن تكون لها الك ��رد يف العمل ال�سيا�سي الوطني العام اال�ستفتاء ب ��دت كعقوبة جماعي ��ة للكرد،
احلج ��ة الرئي�سة املقدّمة (احل ��زب ال�شيوع ��ي واحل ��زب الوطن ��ي وه ��ذا بالذات م ��ا يُخ�ش ��ى �أن ي�ساعد على
عل ��ى �أكرث م ��ن  20دولة غري م� ��أذون لهم عواقب تناق�ض ّ
بالوح ��دة ،وه ��ي معادل ��ة مل تتغ�ّي�رّ حتى تربي ��ر ًا له ��ذه الإج ��راءات ،وه ��ي �صون الدميقراطي و�سواهما) .احلركة القومية انبث ��اق احلركات القومي ��ة املتطرفة التي
الي ��وم يف جوهره ��ا يف الواقع ،ف�صورة وحدة العراق ،فوح ��دة �أي دولة ال تكون الكردي ��ة نف�سه ��ا التي عمل ��ت �أي�ض ًا داخل لن ي�ستطي ��ع م�سعود بارزاين� ،أو �أي من
ال�شرق الأو�س ��ط يف الع�شرية الثانية من �إال بوح ��دة مكوّ ن ��ات �شعبه ��ا ،القومي ��ة امل ��دن العربي ��ة ،كانت جزء ًا م ��ن احلركة الزعم ��اء الكرد الآخري ��ن ال�سيطرة عليها
القرن احلادي والع�شرين ال تختلف كثري ًا والديني ��ة واملذهبي ��ة وال�سيا�سي ��ة .بي ��د الوطنية العراقية التي ا ّتخذت يف الغالب وجلم تط ّرفها.
ع ��ن �صورت ��ه يف الع�شري ��ة املُقابل ��ة م ��ن �أن �إج ��راءات احلكوم ��ة العراقية يف ّ
حق موقف ًا معار�ض ًا حيال �سيا�سات احلكومات الإج ��راءات املُتخ ��ذة ذريعته ��ا احلف ��اظ
القرن الع�شري ��ن .الفرق الوحيد بالن�سبة الك ��رد مُيك ��ن �أن تدف ��ع به ��م ،وبخا�ص ��ة العراقية ،مبا فيه ��ا ال�سيا�سة حيال الكرد على وحدة الع ��راق ،لكنّ هذه الإجراءات
لكرد العراق �أن ن�ضالهم ال�سلمي وامل�س ّلح اجلي ��ل اجلدي ��د منه ��م الذي عا� ��ش بعيد ًا وق�ضيته ��م� .أم ��ا الآن ف�إن م ��ن النادر جد ًا وعم ��وم املوق ��ف احلكومي حي ��ال ق�ضية
م ��ن �أج ��ل االع�ت�راف بهويته ��م القومي ��ة ع ��ن �سلطة بغداد ونفوذها وت�أثريها على �أن جت ��د كردي ًا من اجلي ��ل اجلديد يعرف اال�ستفتاء وجدت فيها القوى ال�شوفينية
وبحقوقهم ال�سيا�سي ��ة والإدارية قد �أثمر مدى ما يزيد عل ��ى ربع قرن ،لأن ي ّتخذوا اللغة العربية� ،أو يك ��ون قد زار بغداد �أو العربية ،وهي هذه املرة �إ�سالمية� ،شيعية

و�سنية ،ولي�ست فقط من القوى القومية
التقليدية كالبع ��ث ،فر�صة ذهبية لإطالق
حمل ��ة كراهية منفلتة �ض ��د الكرد و�صلت
�إىل ح ّد ّ
احلث العلني عرب و�سائل الإعالم
التقليدي ��ة وعامل التوا�ص ��ل االجتماعي،
عل ��ى �ش ��نّ احلرب عل ��ى الك ��رد واجتياح
مدنه ��م ومناطقه ��م ،وتك�س�ي�ر ر�ؤو� ��س
زعمائهم.
ال�سيا�س ��ي احل ��اذق والناج ��ح لي�س ذاك
ال ��ذي ين�س ��اق وراء «اجلماه�ي�ر» الت ��ي
غالب� � ًا ما تت�أثر بنظري ��ة القطيع� ،إمنا هو
ال ��ذي يق ��ود اجلماهري  -بالإقن ��اع � -إىل
م ��ا يعتقد �أنه املوق ��ف ال�صحيح وال�سليم
لتحقيق امل�صال ��ح املتوازنة يف املجتمع،
فت�أم�ي�ن ه ��ذه امل�صالح هي املهم ��ة املناطة
بال�سيا�سي ،وبخا�صة رجل الدولة.
�أكاد �أج ��زم �أن اخلط ��اب احلكوم ��ي،
املوجه �إىل الكرد يف
وال�سيا�س ��ي عموم ًاّ ،
خ�ض ّم �أزم ��ة اال�ستفتاء وعلى هام�شها ،مل
ينج ��ح يف �إقناع ولو ب�ضع ��ة �آالف كردي
مبوقف احلكوم ��ة االحتادية وتدابريها،
فه ��ذا اخلط ��اب ب ��دا عدائي� � ًا ومتعجرف� � ًا
ومغ ��رور ًا و�شامت� � ًا و�شخ�صاني� � ًا .وم ��ن
ال�سذاج ��ة مب ��كان الت�ص ��وّ ر ب� ��أن هك ��ذا
خط ��اب ،وهك ��ذا �إج ��راءات ق ��ادرة عل ��ى
�إقناع ك ��رد الع ��راق بالتخ ّلي ع ��ن حلمهم
التاريخي والعودة �إىل «بيت الطاعة».
�إنن ��ا يف الواق ��ع ،بهك ��ذا خط ��اب وهك ��ذا
�سيا�س ��ة ،ق ��د �أبعدن ��ا الكرد �أك�ث�ر عن هذا
للتم�س ��ك
«البي ��ت» ،ودفعن ��ا به ��م �أك�ث�ر
ّ
بحلمه ��م امل�شروع الذي ق ��د ال يحتاج �إىل
مائة �سنة �أخرى ليتح ّقق.
عن ال�شرق الأو�سط

هل توافق �شهرزاد على تعديل قانون الأحوال ال�شخ�صية ؟
قي ��ل لرجل كيف ر�أيت بغداد؟ ق ��ال :الأر�ض ك�أنها
بادية ،وبغداد حا�ضرتها...
حتم ��ل بغ ��داد �أ�شهر عم ��ل �أدبي عرب ��ي (�ألف ليلة
وليلة) ،على �شاطئ نهر دجلة ،وحتديد ًا يف �شارع
�أب ��ي ن�ؤا�س ال�شهري ،و�صنع ه ��ذا الن�صب املهيب،
العراقي البغ ��دادي الراحل "حممد غني حكمت"،
ه ��ذا العم ��ل الأدبي ال ��ذي يق ��دم ر�سال ��ة مبا�شرة
وير�س ��م �صورة ذهنية ملكانة امل ��ر�أة ،لكل من مير
بجانبه ،تقول ب� ��أن تلك املر�أة ال�شموخ ،هي ب�ؤرة
العم ��ل ومرك ��زه و�أينما جل ��ت بنظ ��رك ف�ستكون
مفتون ًا بها ومبا تقول.
لكن هل م�شرع قانون الأحوال ال�شخ�صية اجلديد
نظر �إىل هذا الن�صب؟
واىل وقفة �شهرزاد؟
هل قر�أ عنه ؟ وعن ت�أريخه؟
وفه ��م ر�سالة �شه ��رزاد ،ور�سال ��ة الن�صب ب�صورة
عامة ،وملاذا يقبع هذا الن�صب يف بغداد؟
وهل �س� ��أل نف�سه ب�أن �شه ��رزاد توافق على قانون
الأحوال ال�شخ�صية اجلديد؟
ه ��ل �أخذ باالعتبار ال�ص ��ورة الذهنية التي ر�سمها
هذا الن�صب عند املر�أة العراقية واملثقف العربي؟
اىل امل�ش� � ّرع العراق ��ي ،التم� ��س من ��ك �أن تعط ��ي
للع ��راق دقائ ��ق وت�أخذ �س ��رب ال�سي ��ارات املظللة
امل�صفح ��ة امل�ب�ردة ،مع ج ��وق احلماي ��ة ،وجتل�س
امام هذا الن�صب ال ��ذي يعرب عن �أ�شهر عمل ادبي
عربي (�ألف ليلة وليلة) ،وت�سرتخي قلي ًال� ،ستجد
(�شهرزاد واقفة ،ال جال�سة �أو راكعة بني يدي امللك
�شهريار ،بل �إنها ترف ��ع يدها �صوب الأعلى ،لكنها
متتلك خطاب ًا �سلطوي� � ًا ال حكاية ب�سيطة تهدد بها
امللك �شهريار ،الذي افنى قبلها مئات البغداديات،
وفق ًا ل� �ـ (الليايل) ،يف اتكائ ��ه وا�ضطجاعه ،يبدو
�شهريار �أدنى اىل االرتخاء� ،إذ تنزل احدى قدميه
املن�صة الرخامي ��ة احلمراء� ،إ�شارة اىل عر�شه
من ّ
امللوث ،رمبا بدماء الفتيات ال�ضحيات .ودقق يف
النظ ��ر �ستجد �أن �شهريار ًا ،ي�صغي �إليها ويعطيها
مطلق احلرية بالتعبري عن ر�أيها).

باملنا�سب ��ة ه ��ذا الن�ص ��ب ،قي ��ل �إن النح ��ات حطم
الن�سخ ��ة الأوىل م ��ن متث ��ال املل ��ك (�شهري ��ار) ،اذ
مل يعجب ��ه ،ولعل مرد ذل ��ك �إن الر�سال ��ة التي �أراد
النح ��ات اي�صاله ��ا م ��ا كان ��ت لت�ص ��ل ل ��و احتف ��ظ
بالن�سخ ��ة االوىل ،و�أن ��ت يا م�ش� � ّرع مل تفهم حتى
الن�سخة الثانية!
اىل م ��ن �ص � ّ�وت لهذا القان ��ون منه ��م ال�سيا�سيون
الإ�سالمي ��ون ،وم�شرع ��ي قان ��ون الأح ��وال
ال�شخ�صية اجلديد:
هل تريدون اثابة العراق اىل القرون الو�سطى؟
بح َّظ
ه ��ل تعلمون انك ��م بذل ��ك ترتكبون جرمي ��ة َ
امل ��ر�أة العراقية والطفل ��ة ،واملواطن العراقي غري
امل�سلم؟
�أه ��و تخل ��ف� ،أم متاج ��رة بالدي ��ن� ،أم حق ��د عل ��ى
العراق!!!
مل تراعوا حقوق االن�سان وبهذا القانون متاديتم
يف �إذالل الن�ساء وتعنيفهن ،لكن اين حرية املر�أة،
هل هي �شعارات فقط دون تنفيذ ؟
املوبق ��ة الكربى ،ه ��ل لإن�سان عاق ��ل ينت�سب لهذا
الع�صر �أن يغبط ل�شعبه مثل هذا القانون؟
و�أن � ِ�ت ي ��ا �شه ��رزاد هل م�ستع ��دة لتزوي ��ج طفلتك
الربيئ ��ة ذات الثم ��اين �سن ��وات والثماني ��ة �أ�شهر
والثالثة �أ�سابيع ،وامل�ساوي �سن التكليف للبنت،
والبال ��غ ت�س ��ع �سنوات قمري ��ة؟ �أو حتى بعمر 12
تزوجي
�أو � 13سن ��ة قمرية؟ هل ان � ِ�ت م�ستعدة �أنّ ّ
طفلت ��ك التي ما زال ��ت تبكي من �أج ��ل دميتها؟ هل
حتبي �أن ُي�ستمتع جن�سي ًا بطفلة بريئة؟
كي ��ف توفق ��ون ب�ي�ن ه ��ذا القان ��ون وب�ي�ن توقيع
الع ��راق عل ��ى اتفاقي ��ة حق ��وق الطفول ��ة وحماية
الأ�س ��رة؟ لك ��ن كي ��ف توفقون ب�ي�ن ه ��ذا القانون
ون�صو�ص الد�ستور العراقي ومنها "تكفل الدولة
حماية الأموم ��ة والطفولة وال�شيخوخة"" ،متنع
كل �أ�شكال العنف والتع�سف يف الأ�سرة واملدر�سة
واملجتم ��ع"" ،تكف ��ل الدول ��ة للف ��رد وللأ�س ��رة
وبخا�ص ��ة الطف ��ل وامل ��ر�أة ال�ضم ��ان االجتماع ��ي
وال�صحي ،واملقومات الأ�سا�سية للعي�ش يف حياة

 علي مرزوك الجنابي
حرة كرمية "؟
هذا القانون ينتم ��ي اىل ع�صور غابرة ،وم�ش ّرعه
يح ��نُّ للجاهلي ��ة ،ود�ستورن ��ا مي ّه ��د للم�ش� � ّرع �أن
يعم ��ل عل ��ى �صياغ ��ة مث ��ل ه ��ذه القوان�ي�ن ،حيث
�إن امل ��ادة الثاني ��ة تن� ��ص يف �أو ًال "ال يج ��وز �سن
قان ��ون يتعار� ��ض م ��ع ثواب ��ت اح ��كام اال�سالم"،
وكم جاه ��دمت و�أ�صريتم يا اع�ض ��اء جلنة �صياغة

الد�ستور ،من �أجل �أال ت�ضاف كلمة "احكام" ،وكم
جاهد املدنيون ال�شرفاء يف العراق على عدم حذف
"املجمع عليها" ،الواردة يف قانون ادارة الدولة
للمرحل ��ة االنتقالية ،ولكم بج�شعكم �أ�صررمت على
ا�ضافة "اح ��كام" �أي فق ��ه الفقهاء ورف ��ع (املجمع
عليه ��ا) لإلغ ��اء فت ��اوى التنويري�ي�ن املواكب�ي�ن
لروح الع�ص ��ر من الفقه ��اء الق ّلة ،لتك ��ون العبارة
كم ��ا �أردمتوه ��ا "ال يجوز �س ��ن قان ��ون يتعار�ض
م ��ع ثوابت اال�س�ل�ام املجمع عليه ��ا" وك�أنكم كنتم
ترتب�صون بت�شريع مثل هذه القوانني التي �سبق
و�أن ذكرت حتنُّ للجاهلية.
و�أهملت ��م كل املواثي ��ق الدولي ��ة املل ��زم الع ��راق
بها ،مم ��ا يتعار�ض معها هذا القان ��ون ،كما اعتقد
معروف ��ة للجميع ،ومنها املادة ( )41من الد�ستور
العراقي لعام  2005تن�ص على "العراقيني احرار
يف االلتزام ب�أحوالهم ال�شخ�صية ،ح�سب دياناتهم
�أو مذاهبهم �أو معتقداتهم �أو اختياراتهم ،وينظم
ذل ��ك بقانون" فكان قانونكم هذا؟! ،تريدون �إحالة
ق�ضايا الأح ��وال ال�شخ�صية اىل امل�ؤ�س�سة الدينية
واىل الفقه ��اء واملفت�ي�ن ،وال�شع ��ب يري ��د دول ��ة
دميقراطية مدنية؟ �أين دور القانون املدين �إذ ًا؟.
ا�ضاف ��ة اىل ذل ��ك ال يج ��وز ت�شريع قان ��ون �أحوال
�شخ�صي ��ة (ي�ش� � ّرع م ��ن مذه ��ب �أو طائف ��ة �أو دين
مع�ي�ن) لعموم جمتمع تعددي ،ال يجوز �أن ن�ستند
يف ه ��ذا الت�شري ��ع �إىل �آراء الفقه ��اء �أو م ��ا ترتبه
املذاهب الدينية اال�سالمي ��ة ،و�أن ال نخالف العقد
االجتماع ��ي (الد�ست ��ور) وال نخال ��ف املواثي ��ق
واملعاه ��دات الدولية ،و�إن ال نخ ��رب هيكل البناء
االجتماع ��ي العراق ��ي ،و�سمعة الع ��راق ،واالراء
الفقهي ��ة التي متثل دين ًا معين� � ًا ال ميكنها �أن تبني
دولة مدنية دميقراطي ��ة وال حتقق غايات �شعبها،
وتذك ��روا �إن الدميقراطي ��ة كفك ��ر ه ��ي (غربي ��ة)
ولي�ست من بنيات افكار الدين الذي تنادون به!.
ور�سالة �أخ�ي�رة اىل املر�أة العراقية ...ال ت�سمحي
لهذا القانون �أن يقتل �شهرزاد يف داخلك ،ف�شهرزاد
ال تر�ضى �أن ُتقتل طفلة بزواج القا�صرات.

�أيُّهما الأوىل بالدفاع..
ال ُ
العر�ض؟
أر�ض �أم ِ

 د .غادة العاملي
ٌ
ومرتبط
الأر�ض والعِ ر�ض ..ال تفريط فيهما ! فالإن�سان متجذ ٌر يف �أر�ضه
به ��ا ،يتغ ّن ��ى به ��ا ومبفرداته ��ا ،فه ��ي تمُ ّثل ج ��زء ًا م ��ن وج ��دان ال�شعوب
واح�سا�سه ��م عل ��ى امل�ستوي�ي�ن اجلمعي والف ��ردي ،ويف ت�صاع ��د لوترية
ال�صراع ��ات بني بغ ��داد والإقليمُ ،م� � ّرر قانون الأح ��وال ال�شخ�صية املعدّل
يف الربمل ��ان العراق ��ي ،بينما العراقي ��ون كعادتهم ،من�شغل ��ون بال�صوالت
ال�سيا�س ّي ��ة ويتناف�س ��ون ب�إطالق ال�شتائ ��م والتنابز بالألق ��اب وال�صفات،
ب�سابق ��ة ه ��ي الأوىل ب�ي�ن �أبن ��اء البل ��د الواحد ،يف ظ � ِّ�ل �ص ��راع تناف�سي
أر�ض هي مو�ضوع نزاع مُع ّلق من �سنوات ،الأر�ض من منطلق
ال�ستع ��ادة � ٍ
عربي والأر�ض نف�سها من منطلق كردي ،متلب�سني مفهوم الأر�ض النمطيّة
بكونها مقيا�س �شرف وكرامة الإن�سان �ضمن جغرافيته الوطنيّة ،وال عيب
عل ��ى من ُيعبرّ ع ��ن مثل هذا الر�أي م ��ن منطلق وطني ب� ��أدوات ح�ضارية،
حق م�شروع ِّ
فه ��و ٌ
لكل مواط ��ن ،ولي�س حكر ًا عل ��ى ال�سيا�سيني و�أ�صحاب
املنا�ص ��ب احلكوم ّي ��ة ،لكنَّ ن�ب�رة احلديث بال�صوتني (العرب ��ي والكردي)
ه ��ي �أعلى ارتفاع ًا وح� � ّد ًة ،باملقارنة مع ال�شعوب املتح�ض ��رة واملتمدّنة ملا
يت�ضمن� � ُه ه ��ذا ال�صوت من اتهامات وجتريد للآخر م ��ن وطنيته ،ومل يكن
ق�صر يف َفه ��م� ،أو عجز يف الأدوات ،كما هو واقع احلال ملن
العل ��و ب�سبب ٍ
ّ
ي�ستخدم النربة املت�شنجة والإ�شارات ك�أداة تف�سرييّة مُ�ضافة للتعبري ،بل
�إنه �صدر عن بع�ض النخب الثقافيّة ،مثقفني و�أكادمييني ،وعن ن�شطاء غري
قا�صرين على التعبري ،عن �آرائهم ،بنزعة مل ي�شهدها البلد� ،أو�صلت احلال
لأن يُ�سه� � َم ك ٌل منهم يف �شحن نزعات الكراهيّة يف النفو�س وبت�شجيع من
يرفع ال�سالح على الت�شهري به بوجه الآخر..
يف ه ��ذه الف�ت�رة احلرج ��ة و�أثن ��اء االن�شغ ��ال بتب ّن ��ي املواق ��ف و�إع ��ادة
اال�صطفاف ��ات ،جتاهل العديد من ال�ش ّتامني ومروّ ج ��ي الفنت ما ُدبّر بليل،
م�ساهمني دون انتباه يف مترير �آفة فتاكة قد تلتهم الأ�سر وتنتهك �أعرا�ض
بناتنا ون�سائنا عِ رب �سن قانون غري �شرعي� ،أقل ما يُقال عنه �إنه وج ٌه �آخر
من وجوه قوانني داع� ��ش الال �إ�سالمية ،من وجهة نظر امل�سلمني �أنف�سهم،
يف عهد دولة �أملنا بها �أنْ تت�سم باملدنيّة.
قان ��ون الأح ��وال ال�شخ�ص ّي ��ة بتعديالت ��ه املُقرتح ��ة ال ُيع� � ّد جت ��اوز ًا على
الديان ��ات وتكري�س� � ًا للعن�صري ��ة فح�س ��ب ،ب ��ل �إنَّ مثل ه ��ذه القوانني هي
متزي � ٌ�ق لوح ��دة الن�سيج العراق ��ي ،بانتهاكه ��ا الد�ست ��ور ومعايري حقوق
الإن�س ��ان ،وبن ��ود االتفاقي ��ات الدول ّي ��ة التي و ّق� � َع عليها الع ��راق مبا فيها
اتفاقي ��ة حق ��وق الطفل ع ��ام  1994واتفاقي ��ة الق�ضاء على جمي ��ع �أ�شكال
العن ��ف �ض ��د امل ��ر�أة (�سي ��داو) امل�ص ��ادق عليها ع ��ام  .1986خمالف� � ًا بذلك
اخلا�صني باحلق ��وق املدن ّي ��ة وال�سيا�س ّي ��ة واحلقوق
العهدي ��ن الدولي�ي�ن
ّ
حقوق �أقل �إىل الأفراد على
االقت�صاديّة والثقاف ّي ��ة واالجتماعيّة عرب منح
ٍ
�أ�سا� ��س الدي ��ن ،وبت�شجيعه كذلك عل ��ى تزويج القا�ص ��رات و�إعطاء احلق
للرج ��ل ليق ّرر وح ��دهُ� ،شك َل ،ونوع الزواج ،ليغمط بذل ��ك حق املر�أة ،بنا ًء
عل ��ى نوعه ��ا اجلن�سي يف احل�صول عل ��ى حقوقها ومنه ��ا الإرث .و�شطب
الع ��راق من ُ�س ّلم الئح ��ة حقوق الإن�سان مب�صادقته عل ��ى القانون� ،سيم ّثل
مك�سب� � ًا ملن يتب ّنى الإ�سالم ال�سيا�سي املتط ��رف الهادف �إىل �شق ال�صفوف
وتعميق ال�شرخ بني العراقيني.
لقد حم ��ت كل الأديان ال�سماو ّي ��ة "الأ�سرة" يف ع ّفته ��ا وكرامتها ون�سبها،
وقدمته ��ا عل ��ى الأر� ��ض ،ف�ل�ا ت�ستقي ��م املجتمع ��ات �إال بالأ�س ��رة ال�سليمة
بو�صفه ��ا الن ��واة الأوىل للمجتمع ��ات وه ��ي حا�ضنة الأف ��راد ..،وزعزعة
جدران الأ�سرة بت�شريعات خالفيّة ،هو تهدي ٌد للمجتمع وم�ساهم ٌة بتفتيت
الهويّة العراقيّة ووحدتها.
بان�ص ��راف العراقي�ي�ن وحتوّ ل اهتمامهم عن امل�شارك ��ة يف رف�ض القانون
وامل�ساهم ��ة يف ر�سم خريطة م�ستقبل �أبنائه ��م وعوائلهم� ،سيتج ُه العراق
�إىل ه ��وّ ة اجلهال ��ة ،وحينها لن يفيد الع�ض على �إ�صبع الندم ،ولو ّ
�سخرت
كل الأ�ص ��وات الت ��ي نفث ��ت الن ��ار يف تن ��ور احلرب ب�ي�ن الع ��رب والكرد،
باملب ��ادرة بكلم ��ة �ضم�ي�ر �أو تعليق للتعبري ع ��ن رف�ضهم له ��ذا القانون ،ما
كان حل ��زب �أو كتل ��ة �أو رجل دين منتف ��ع ،اجلر�أة والإقدام عل ��ى �أنْ يرفع
ي ��ده لتمرير القان ��ون �أو الت�صويت عليه� ،ضمن جول ��ة جديدة من تواط�ؤ
امل�صال ��ح وال�صفق ��ات ال�سيا�سيّة املتبادلة ب�ي�ن الكتل النيابي ��ة والأحزاب
حتت �شعار املرحلة (�شيّلني وا�شيّلك!!).
وهن ��ا نب ��ادر بال�س� ��ؤال� ..،أال يدفع ه ��ذا الربمل ��ان وهذه احلكوم ��ة وهذة
الرئا�سة كل حا ٍمل بدولة مدنيّة للملمة بع�ضه قا�صد ًا �سقف ًا �آمن ًا له ولعائلته
ليحمي �أهل بيته وقا�صراته من �شهوة ال�شاذين؟!!

�إلغاء قانون اخلدمة اجلامعية ...جرمية لو�أد ال�شرف الأكادميي

 د .با�سم الأع�سم

زجه للأ�ساتذة يف
حينم ��ا �س�أل (هتلر) عن عدم ّ
احلرب قال :لكي يتفرغوا لبناء �أملانيا ،وحينما
طل ��ب الق�ض ��اة واملهند�س ��ون م ��ن امل�ست�ش ��ارة
الأملاني ��ة (م�ي�ركل) م�ساواته ��م م ��ع الأ�ساتذة،
عل ��ى �صعي ��د املرت ��ب امل ��ايل ال ��ذي يتقا�ضون،
�أجابت بالن�ص(( :كيف �أجعلكم مبرتبة واحدة
مع من ع ّلمكم))؟!
وم ��ن املفارق ��ات امل�ؤ�س�سي ��ة عن ��د املقارن ��ة مع
و�ضعن ��ا احل ��ايل ،ان ��ه كان �أح ��د الأ�سات ��ذة
امل�صري�ي�ن يدر� ��س يف �إح ��دى اجلامع ��ات
اليابانية فتقا�ضى راتب ��ه ،وكان كثري ًا ،بحيث
فاق مرتب رئي�س ال ��وزراء هناك ،فوجئ بذلك
و�أ�صابت ��ه الده�شة ،وما �أن ا�ستفهم عن الزيادة
يف مرتب ��ه� ،أجاب ��ه موظ ��ف احل�ساب ��ات يف
الكلية� ،أنت �أعلى لقب ًا و�أكرث بحوث ًا من رئي�س
ال ��وزراء ،وه ��ذا ا�ستحقاق ��ك الطبيع ��ي� ،أم ��ا
اال�ست ��اذ عندنا ف�ل�ا يطلب �أكرث م ��ن ا�ستحقاقه
ولذلك ،حينم ��ا ت�سربت بع�ض املعلومات حول
�إلغاء قانون اخلدمة اجلامعية ،لغر�ض تطبيق
قانون الت�أمينات االجتماعية ،ع ّمت التظاهرات

واالحتجاج ��ات يف اجلامع ��ات العراقي ��ة،
احتجاج� � ًا عل ��ى التفك�ي�ر ب�إلغ ��اء خم�ص�ص ��ات
ال�شه ��ادة �أو اللق ��ب العلم ��ي� ،أو الغ ��اء قان ��ون
اخلدم ��ة اجلامعي ��ة بفقرات ��ه كاف ��ة ،فذل ��ك ،لو
مت (ال �سم ��ح الل ��ه) ،فيعد جرمي ��ة منظمة لو�أد
ال�ش ��رف الأكادميي ،واحلط من قدر الأ�ساتذة،
بد ًال من �إعالء �ش�أنهم ،وتقدير مكانتهم وتثمني
جهوده ��م ،بو�صفه ��م علم ��اء البل ��د ورم ��وزه
الثقافية واملعرفية ،بل انهم عقل الأمة املتنور،
ومن غري املعق ��ول �أن نتخيل �أمة بال علماء� ،إذ
�سيكون عند ذاك اجلهل فا�شي ًا ،والأبواب �أمام
الف�ساد م�شرعة ،و�سيغدو احلديث عن العلمية
والر�صانة واجلودة �ضرب ًا من اخليال.
وبالفع ��ل� ،إن اجلامع ��ات العراقي ��ة –للأ�سف-
ق ��د فقدت بريقه ��ا ،ومل تعد ق ��ادرة على اللحاق
باجلامعات الر�صينة العربية وال نقل العاملية،
ب ��ل مل تذك ��ر �ضم ��ن ت�سل�س ��ل اجلامع ��ات ذات
الت�صني ��ف املتقدم م ��ن حيث اجل ��ودة والأداء
الأكادميي وهذه م�شكلة بحد ذاتها.
وال �أدري ،كي ��ف �سيك ��ون م�صريه ��ا فيم ��ا ل ��و

ح ��ورب �أ�ساتذته ��ا وحتطمت بناه ��ا التحتية،
وتخلف ��ت مراك ��ز البح ��ث فيه ��ا ،وتراجع ��ت
م�ستوي ��ات طلبتها يف مراحلها الأولية والعليا
مع ًا؟!.
وهل يعق ��ل �أن ي�ستقطع من روات ��ب الأ�ساتذة
واملوظف�ي�ن لت�سدي ��د القرو� ��ض وفوائدها؟ �أو
�س ��د العج ��ز يف امليزاني ��ة كما يدع ��ون؟ �أهكذا
تكون الإجراءات وتحُ ل الأزمات؟!
�إن امل ��وارد الت ��ي ت�أت ��ي �إىل ال ��وزارات م ��ن
دوائر الكهرب ��اء وال�ضريب ��ة والطابو واملنافذ
احلدودي ��ة وال�سياحي ��ة الديني ��ة وامل ��رور
و�سواها ،كافية ملعاجلة �أزمة البالد املالية فيما
ل ��و و�ضعت يف �أي ��ا ٍد نزيهة ،ومت ��ت مراقبتها،
�أما حمارب ��ة املوظفني ومنه ��م الأ�ساتذة ،فهذه
�سابق ��ة خطرية ،له ��ا مردوداته ��ا ال�سلبية على
املواطنني وامل�ؤ�س�سات ومن ثم الأداء الوظيفي
والأكادميي.
وبد ًال م ��ن �أن يكون و�ضع الأ�سات ��ذة ك�سواهم
يف البل ��دان املجاورة ،م ��ن حيث توفر ال�سكن،
اخلدمات والت�أمين ��ات ال�صحية واالجتماعية،

واملرتبات الت ��ي تليق بهم وبدورهم ،نحاربهم
يف رزقهم ،لكي يهجروا البلد ،وتثبط عزائمهم
يف التدري� ��س ،مما ينعك�س ذل ��ك بنحو �سلبي،
على �أداء الأ�ساتذة ،وم�ستوى الطلبة مع ًا.
وكي ��ف نطال ��ب الأ�سات ��ذة بتق ��دمي البح ��وث
العلمي ��ة والإن�ساني ��ة وب ��راءات االخرتاع ��ات
وااللت ��زام بالدوام وتنفي ��ذ توجيهات الوزارة
والدولة ،وه ��م يف �أو�ضاع نف�سية واقت�صادية
ال يح�سدون عليها؟!
�أه ��ذه العدالة الت ��ي تن�ص ��ف كل ذي حق حقهُ،
وتكافئ املبدعني يف جماالت تخ�ص�صاتهم؟!
�أم �أن الهدف من وراء التفكري بقطع خم�ص�صات
الأ�ساتذة هو تدمري التعليم وهدم مرتكزاته؟!
وعل ��ى حد ق ��ول �أح ��د الأ�سات ��ذة العلم ��اء� :إن
تدم�ي�ر �أي ��ة �أم ��ة ال يحت ��اج �إىل قناب ��ل نووية
�أو �صواري ��خ بعي ��دة املدى ،ولك ��ن يحتاج �إىل
تخفي�ض نوعية التعليم.
لذل ��ك ،ان �أ�سات ��ذة الع ��راق يعنيه ��م �أن ترتقي
نوعية التعليم مبثل حاجتهم �إىل العي�ش بكرامة
وا�ستقاللية مادية ومعنوية يف ف�ضاء جامعي

ي�س ��وده العل ��م واملعرف ��ة والثقاف ��ة والبح ��ث
واالبت ��كار ،وت�ؤط ��ره العالق ��ات االجتماعي ��ة
ال�سامي ��ة ،بني الأ�سات ��ذة وامل�ؤ�س�سة اجلامعية
الت ��ي ينتم ��ون ،وم ��ن دون التوا�شج امل�صريي
املع�ض ��د باحل� ��س الوطن ��ي ،والإن�س ��اين ،بني
�أ�سات ��ذة اجلامع ��ات وال ��وزارة ،وب�ي�ن الدولة
وال ��وزارة من جهة �أخرى ،ال ميكن �أن ت�ستقيم
م�سارات التعليم والبحث العلمي.
وم ��ا دمن ��ا ب�ص ��دد قان ��ون اخلدم ��ة اجلامعي ��ة
نقول� :إنن ��ا نطالب ال�سيد وزير التعليم العايل
والبحث العلمي �أن يقف وبقوة وحزم �ضد كل
الق ��رارات التي ت�س ��يء �إىل التعلي ��م والعلماء
الذي ��ن كرمهم الله� ،أفال ي�ستحق ��وا �أن يعي�شوا
بكرام ��ة ورخ ��اء� ،إكرام� � ًا لوطنيته ��م وجهدهم
وعمله ��م ومهنيتهم ونزاهته ��م الذين هم ورثة
الأنبياء؟! بل هم �أنبياء العلم والفكر واملعرفة،
وي�ؤ�سفنا �أن تك ��ون اجلامعات العراقية خارج
امل�ؤ�ش ��ر العامل ��ي جل ��ودة التعليم الع ��ايل الذي
ي�ض ��م  137دول ��ة من بينه ��ا ال�سنغ ��ال واليمن
وموزنبيق.

