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Reports & Follow-ups
تقارير ومتابعات

نساء مغتربات

أمل بورتر :علمتني الغربة دروسا يف قبول اآلخر
ملاذا كتبنا الدستور؟

كيف صادرت سلطة صدام دارها ومعملها وأجبرتها على الهجرة؟
طاهرة داخل

بعناد طفولي ،أسأت الى ذكائها يف
حلظة ما حني صادرت ايضاحاتها
التي كانت تؤكد عليها وهي تتحدث عن
مشروع مشترك يخص مطبوع الطفل.
واخبرتها ان الوقت متأخر وعلي
املغادرة ..وكانت الساعة الثانية فجرا.
ولـالسـف كـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ــت تـل ــك آخـ ـ ـ ـ ـ ــر
حل ـ ــظ ـ ـ ـ ــات لـق ـ ـ ـ ــائ ــي بـه ـ ـ ـ ــا واول
حلظات الوداع.
ووجـدتـني اقـضي اللـيل السجل
ب ــاقي حــواري معهــا علــى الــورق
وكـأني اعتـذر عـن بعض جفـوتي
جتـاههــا ،تلك املـرأة الـتي ولـدت
عـ ـ ـ ــام ( .)1941واح ــتـ ـ ـ ــرف ــت ف ــن
الــرسـم ونقــده ودراســة اعـم ــاله،
قالت امل يف بدء احلوار معها:
والدتـ ـ ــي يف بــغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد ..مـ ـ ــن اب
ب ـ ـ ــريـ ــط ـ ـ ــانــي يـع ـمـل مـهــن ـ ـ ــدس
كـه ـ ـ ــرب ـ ـ ــاء ،ج ـ ـ ــاء مـع االح ـتـالل
البــريـط ــاني الــى العــراق اال انه
كان دائمـا يقول :جـئت محتال..
فاحتلني العراق.
أمـا والـدتـي فهي عـراقيـة ،سـافـر
ابي الـى كـركـوك بعــد زواجه من
والــدتـي بعــدة سـنــوات لـتـنـظـيـم
مـولـدات لـلطـاقــة فيهـا .ونـشـأت
هناك.
كـ ــركـ ــوك أثـ ــرت يف (الــتعـ ــدديـ ــة
والــتل ـ ــون ال ـط ـ ــائفــي والع ـ ــرقــي
والق ــومـي واخـتالف الـتق ــالـي ــد،
كل ذلك اعطانـي نوعا من قبول
االخر وصداقته.
ومــن ـ ـ ــذ طفـ ـ ــول ـتــي ك ـنــت اك ـتــب
وارسـم ،واتــذكــر انـنـي يف الــصف
الثـانـي االبتـدائـي كتـبت رسـالـة
الى (عمـو زكي) وكانت من ثالث
صـفح ـ ــات حت ـ ــدثــت ف ــيه ـ ــا عــن
هـ ــوايـ ــاتـي رسـمـت الـكـثـيـ ــر مـن
الفراشات يف داخلها.

ومنـذ تلك الـلحظـة الـتي اعـدهـا
ان ــطالقـتـي حـققـت الـكـثـيـ ــر مـن
االشـيــاء اال انـنـي مع ذلـك اشعــر
ان ـن ــي اضع ــت كل حــيـ ـ ــاتــي حــني
غادرت العراق.
درست يف معهـد الفنون اجلميلة،
برغم اني كنت احب البيطرة.
وقد واجهـت املشكالت مع والدتي
مـن االسبــوع االول ،حـيث م ــزقت
رسـ ــومـ ــاتـي حـني وجـ ــدت بـيــنهـ ــا
صورة لرجل عارٍ.
فــاسـتغــربـت لتـصــرفه ــا واخبــرت
خ ــالـتــي وقلــت له ــا ان ــا لـم ارسـم
رجال عاريا ،انه (أبو للو).
تق ــدمـت لـلعـمل يف االذاع ــة ع ــام
 ،1959وجنـحـ ــت يف االخ ـ ـتـ ــبـ ـ ـ ـ ـ ــار
وكانـت اجواء االذاعـة جميـلة ،اال
اني خـرجت من االذاعـة السبـاب،
اوله ــا اننــا مت تـعيـينــا يف االذاعــة
ليـس مـن قبل احلــاكم العـسكـري
وذلـك خـ ـ ــرق لـلقـ ـ ــوانــني انـ ـ ــذاك
وامتنعوا عن اعطائنا رواتب.
وبـ ـ ــدأت بع ـ ــد ذلـك اول خ ـط ـ ــوط
اغتـرابي حني حـصلت علـى بعـثة
دراسية الى روسيا.
وبعـ ــد ان انهـيـت الــبك ــال ــوري ــوس
ع ـ ـمـلـ ــت يف االذاع ـ ـ ـ ـ ــة يف قـ ـ ـ ـ ـسـ ــم
البرامج العربية.
عدت الى العـراق نهاية عام 1994
وصـدر أمر تعييني كـمعلمة خارج
بغ ــداد اال انـنـي رف ـضــته ،واتــصل
بـي اص ــدق ــائـي مــنهـم ال ــشخــص
الــذي صــار زوج ــا لي فـيمــا بعــد،

يــوسف وكــان مفـصــوالً سـيــاسـيــا
بـع ـ ـ ـ ـ ــد ان سـجـ ــن يف ع ـ ـ ـ ـ ــام 1961
واسـ ـ ـ ـس ــت مـعـه شـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــة ملـ ـ ـ ـ ــواد
الــتج ـمــيل( ،جت ـ ــارة /ص ـن ـ ــاع ـ ــة)
وم ـك ـ ـتـ ــب اعـالن مـعـهـ ـ ـ ـ ــا ،وكـ ـ ـ ـ ــان
ن ـش ــاطـن ــا كـبـي ــرا وامل ــردود امل ــادي
مربحا جدا.
ثــم تـ ـ ــزوجــنـ ـ ــا عـ ـ ــام  1966النــنـ ـ ــا
احـسسـنا ان كالنـا صار جـزءا من
االخ ـ ــر ثــم حـ ــصل ــت عل ـ ــى ع ــمل
بـاملـتحف العـراقي ،الـذي لـم يكن
مفـتــوحــا ،وعـملـن ــا كف ــريق عـمل
لـنجـعله جــاه ــزا للعـمل ،رسـمـنــا
اخلـ ـ ــرائ ــط ،نـ ــظفــنـ ـ ــا الـ ـ ــزجـ ـ ــاج،
مـ ـ ـسـحــن ـ ـ ــا االرض ،النــن ـ ـ ــا كــن ـ ـ ــا
منـدفعني ،فاملتحف كبير نريد ان
نعـيـ ــد له احلـيـ ــاة ،ومـ ـسـ ــاء كـنـت
اذهب الـى العمل مع زوجي حـتى
نعــود الــى بـيـتـن ــا معــا .جــاء عــام
(.)1969
وجــاءت مـعه (الغـيـمــة ال ـســوداء)
محــملـ ــة بغ ــازات س ــام ــة ،وب ــدأت
حيـاتنـا تنقلـب اال ان وضعنـا من
الناحية املادية لم يتأثر.
اذ بدأت املضايقات علي يف عملي
يف املتحف.
فهناك تـقارير اخـذت تكتب عني،
ويف الـنهــاي ــة اتهـمــوا زوجـي ب ــأنه
اع ـ ــطـ ـ ـ ـ ــى رشـ ـ ـ ـ ــوة ملـ ـ ـ ـ ــوظـف أمـ ــن
مق ـ ــداره ـ ــا ( )50ديــنـ ـ ــارا وسجــن
سنتني حيـنها اذ كان من ليس له
نشـاط سيـاسي وال يـنتمـي اليهم
يحاربـونه بحجج عـديدة ،ثـم بدأ
الـضغـط علـي لالنـتـم ــاء للـبعـث،
بقولهم ان وزارة الثقافة واالعالم
الـتي ينتمي لـها املتحف يجب ان
يك ــون مـ ــوظف ــوه ــا مـن املـنـتـمـني
حلزب البعث.
لقــد كـنت اتــوقـع دائم ــا ان ينـهب
املتحف اذ كـان ينهب أمام عـيوننا
وات ــذك ــر ح ــادث ــة حــصلـت يف ع ــام
( )1969زوجـ ـ ـ ـ ــة صـ ـ ـ ـ ــدام ارسـلـ ــت
بطـلب قالدة لتلـبسهـا وهي قالدة
ط ـ ــولهـ ــا مـتـ ــر وم ـصـنـ ــوعـ ــة مـن

ال ـ ــذهــب ،وذلـك الن زوج ـ ــة اح ـ ــد
الرؤساء اتت لزيارتها.
وحــني اس ـتــم ـ ـ ــرت املـ ــض ـ ـ ــايـق ـ ـ ــات
ال ــرهـيـب ــة ومـنه ــا وصفـي بـكلـم ــة
(تـلـك ـيـف) أي ان ـنــي مــن اقـلــي ـ ـ ــة
مسـيحية غيـر معترف بهـا حسب
قولهم.
ثـم تكــررت املـضــايقــات الـنفــسيــة
حتـى انهم احـبطـوا مشـروعـا كنـا
ق ــد نفــذنــاه انــا وال ـسـيــدة (ملـيــاء
الـكيـالني) وهـي اختـصـاص آثـار،
إذ كـنـ ــا نـعلــم االطفـ ــال مـ ــاهـيـ ــة
اآلث ـ ـ ـ ــار الـع ـ ـ ـ ــراق ــي ـ ـ ـ ــة واملـع ـ ـ ـ ــال ــم
الـتاريخيـة عن طريـق فن الرسم.
اال انهم دمروا مشروعنا.
عنـدها اضـطررت الـى االستقـالة
من عملي عام (.)1976
وأخـ ـ ــذت انفـ ـ ــذ بع ــض املـ ــشـ ـ ــاريع
اخلاصة بي واخيـرا اسست شركة
لـلعب االطفـال وكـانت مـن اجمل
املشاريع ومربحة يف الوقت ذاته.
احتفـظنـا بعـملنـا وطـورنـاه ،وهـو
جتـ ـ ـ ــارة وص ــنـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــة واسـ ـت ــيـ ـ ـ ــراد
وت ــصـ ـ ــدي ـ ـ ــر لع ــب اطفـ ـ ــال ،ك ـنــت
اصـممهــا بنفـسي واخـذت جـوائـز
كـ ـث ــيـ ـ ـ ــرة عـ ـنـهـ ـ ـ ــا ،ولـالسـف لـف ــت
نـشــاطي انـتبـاه الـبعثـيني نحـوي
ووصلني اول قرار بغلق املعمل.
تعــرضت حلــادث سيـارة مـقصـود،
حـني كنـت استـقل سيــارة من نـوع
بـ ـ ـ ــول ـ ـ ـس ـك ــي مـع شـخـ ــص يـعـ ـمـل
كـمـي ــاوي ــا يف ال ـش ــرك ــة فـت ــوجهـت
نحـ ـ ــونـ ـ ــا ســيـ ـ ــارة اوبـل ضخــمـ ـ ــة
وصـدمـت سيــارتنـا ،ممـا ادى الـى
انقالبها.
وق ــد اك ــد احمل ــامــي بعـ ــد ذلك ان
الــسيــارة الـتي صــدمـت سي ــارتنــا
هـي سـي ــارة (أمـن) .وب ـسـبــب ذلك
احلادث بقيت عـاما ونصف راقدة
ومشلولة عن العمل.
اال انني عاودت نشاطي بعد ذلك
وتكـرر استـدعــاؤهم لي الـى دائـرة
االمن العامـة التي كان مقرها يف
(بـ ــارك الـ ــسعـ ــدون) يف مـن ــطقـ ــة

البتاوين.
ذهـبـت الــى االمـن ذات مــرة
فـ ــأخـ ــذوا يـ ـسـيـ ــرون بـي يف
مم ــرات ومم ــرات (ميـيـن ــا
وشـمـ ــاال) وكـنــت اشعـ ــر
انـ ـ ــنـ ـ ــي كـ ـ ــنـ ـ ــت ادور يف
دائ ــرة مفــرغــة ،حـتــى
انتهى بـي املطاف الى
غـرفــة ليـس فهـا سـوى
مـنضـدة وسـريـر حـديـد
قـد وضعـوا فـوقه فـراشـا
واغطية.
وقفت امـام املنـضدة
وكـ ـ ـن ـ ــت ام ـ ـ ـ ـ ـس ــك
بطرفها.
فسألني ضابط
االمن:
*ملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذا ال
تـ ـ ـغـ ـ ـلـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
املعمل؟
ف ـ ــأجــب ــتهبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن
هـ ـنـ ـ ـ ــاك
قـانـونـاً
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
وزارة ال ـصـنـ ــاعـ ــة يعـ ــاقــب كل مـن
يـغـلـق مـعـ ـمـال ،ب ـ ـ ـسـ ـب ــب ظ ـ ـ ــروف
احلرب العراقية االيرانية.
فأجابني:
*اذا (بـ ـيـع ــي املـعـ ـمـل) ..وضـ ـ ـ ــرب
يدي بـشدة وكسـر اصبعي ..وكنت
خ ــائف ــة عل ــى ان يـض ــربـنـي عل ــى
رأسـ ــي ويـف ـ ـتـح اجل ـ ـ ـ ـ ــرح ال ـ ـ ـ ـ ــذي
تعرضت له اثر احلادث.
بـع ـ ـ ــده ـ ـ ــا :اخ ـ ـ ــذونــي يف مم ـ ـ ــرات
ودهالـيز ..وكـأنهـم كانـوا يبحـثون
عن عذر البقائي.
بـع ـ ـ ــده ـ ـ ــا غ ـ ـ ــادرت الـع ـ ـ ــراق ال ـ ـ ــى
بريطانيـا بسبب مالحقات االمن
يف شه ــر ايل ــول ع ــام  1989وت ــويف
زوجـي بعــد سـت ــة اشهــر ومــا زلـت
هناك يف حالة انتظار ،العود الى
بـيـتـي ،الـ ــذي صـ ــادره الــبعـثـيـ ــون
واستولى عليه احد ابناء رجاالت

عامر القيسي

صدام.
بـيـتـي ال ــذي رسـمـت عل ــى اب ــوابه
بسط السماوة بكل تفاصيلها.
وحني غــادرت صــرت ارسـم كل مــا
يـتـعلق بــرمــوز حـضــارة (ســومــر)
النهـا تــربطـني بـاالزمــان الثالثـة
وبنفسي.
فـ ــأنـ ــا مـن الـنـ ـس ـ ــاء اللـ ــواتـي لـم
ت ـضـعفـنـي الغ ــرب ــة ،بـل علـمـتـنـي
درسـا مهمـا .كـانـت بعض فـروضه
قـ ــد تـعلـمــتهـ ــا مـنـ ــذ ال ــصغـ ــر يف
كـ ـ ــركـ ـ ــوك وهـ ـ ــذا الـ ـ ــدرس هـ ـ ــو ان
احلـيــاة جتـب ــرك علــى الـتــواجــد
مع االخـ ــر واحـيـ ــانـ ــا يـكـ ــون هـ ــذا
االخــر ه ــو (النــد) ،لــذا علـيك ان
تـتعلـم احـتــواءه ،والـتعــامـل معه،
حـت ــى ت ـسـتـطــيع ان تقـت ــرب مـنه
وت ـنـجـح يف ان يـك ـ ـ ــون ص ـ ـ ــديـق ـ ـ ــا
حـمـيـم ــا ب ــدال مــن ان يك ــون ن ــداً
لك.

ذاكرة املقابر اجلماعية

تقرير حزيب ح َّول الراعي (أبو داود) اىل قائد جمموعة مسلحة؟!
ميسان /باسم احلمراني
ولــد (ابــوداود) س ــالم لـعيـبي خـليـل يف منـطقــة االهــوار
وتـ ــرعـ ــرع فــيهـ ــا  ،وعـمـل يف مهـنـتـي الـ ــزراعـ ــة وتـ ــربـيـ ــة
اجلـامـوس ،ورث هـاتـني املهنـتني عـن ابيه وجــده اللــذين
متتــد ج ــذورهمــا الــى اجــداد ولــدوا مع نـشــوء االه ــوار ،لم يـكن
بطال وال منـاضال ...كـان مزارعـا مجتهـدا يتـفوق عـلى اخـوته يف
احملــاصـيل ومعــرفــة االجــزاء الـصـغيــرة عن عــالم االهــوار..ولـكن
كـيف قـتل ؟ومــاهـي االسبــاب ؟...هــذه م ــا سنـتعــرف علـيه ونـحن
نـتعرف علـى قصـة شيخ االهـوار التي ،تـتداولهـا االلسـن يف اهوار
العمارة الشرقية.
لقــد اخفــى اب ــو داود اشيــاء مـهمــة ورثهــا عـن ابيـه الفالح ولـكن
الــشيــىء االكثـر اهـميــة هي الـبنــدقيـة املـارتـينـي الهنـديـة ،وكـان
ي ـضـعه ــا يف(ال ـسـب ــوس) خ ــوف ــا مـن ال ــزجنـ ــار ويف االغلـب ك ــانـت
رصـ ــاصـ ــات هـ ــذه الـبـنـ ــدقـيـ ــة ت ـصـيـ ــد اخلـنـ ــازيـ ــر اخلـ ــارجـ ــة مـن
املـستنقـعات و(عـبد الـشط) وحـراميـة الليل ....يف عـام  1991بلغ
مـن العمـر( )70عـامـا شـاهـد االنتفـاضـة والـشبـاب الـذين يـرمـون
العيارات النارية
ويقولـون(انتهى صـدام)...لم يذهب مع املـسلحني الذيـن خرجوا
من االهـوار كـان يقـول ان عـائـلتي بحـاجـة الي وان اجلـوامـيس ال
ميكـن ان تـسـتقــر اذا لـم جتــد رائحـتـي قــربهــا...وبعــد ان انـتهـت
االنـتفاضـة وهجم جيـش صدام كـان ابو داود حـذرا من البعـثيني
واتهـامــاتهم ..طـائـرات مـروحيـة وافــواج من املغـاويـر تـســري مثل
الــدود يف الق ــرى الن ــائيــة ..طـلب مـن ام داود ان تقــوم ب ــواجبــاته
،فكانـت يوميـا تذهب الـى اعماق االهـوار ترعـى اجلامـوس وتعود
الى كوخهـا ولكن يف احدى املرات وبينما هي ترعى ازداد القصف
علـى املـنطقــة التي تـرعـى بهـا وكـادت احـدى القـذائف تـسقط يف

زورقهــا..ارعـبهــا مـشه ــد النــار واصــوات القــذائف فه ــربت وت ــركت
اجلـواميـس تواجـه مصيـرها لـوحدهـا ....يف تلـك االيام احـرقت
الكثيـر من القـرى وهرب العـديد مـن الشبـاب الى امكـنة امـنة يف
هـور احلـويـزة احملـاذي اليـران...وبعـضهم جتـاوز احلـدود مـتحمال
اخملاطر التي قد تؤدي الى املوت.
ابو داود غضب من زوجته التي تركت اجلواميس تهيم وحدها يف
االهـوار ،اخـرج بنــدقيته(املـارتينـي) من صنـدوق(الـسبـوس) وركب
زورقه مـتجهـا الـى املـوقع الـذي حـددته الـزوجـه،وحني وصل فـرح
حني عـرف بان اجلوامـيس لم يصبهـا سوء نادى علـى اجلواميس
بصـوته فتـجمعت حـوله وبـدأت متشـي امامـه كان يـوجههـا بعـصا
ويــرفع صــوته لــو انحــرفت احـداهــا عن الـطـريـق املتعـارف عـليه
حركة اقدام اجلـواميس،جعلت احد الطيـارين ينتبه ملا يجري يف
االرض لف اكـثر من مـرة حول (ابـو داود) وجواميـسه وحني عرف
انه رجل وملثم ويحـمل بندقيه،انزل عليه شبكـة كبيرة رفعته هو
وزورقه.ذاعت اخبـاره يف القرية واجلـواميس عادت الـى اكواخ (ابو
داود).احـد الذيـن كانـوا يعملـون يف االستخبـارات العسكـرية روى
ألهله بعـد انهـيار الـدكتـاتوريـة هذه احلـكايـة :حني انـزلوا عـجوز
االه ــوار طلـب ــوا مــنه ان يعـت ــرف انه مـن ضـمـن املـتـم ــرديـن عل ــى
احلكـومــة وحني سخــر منهـم واخبــرهم احلـقيقـة انه كـان يـرعـى
اجلــواميـس رمـوه يف الــشتـاء يف احــد االنهــار القــريبـة وكـاد احـد
جنــود املغـاويــر يخـنقه يف املــاء ،وبعــد تعــذيب اسـتمـر اليـام كـتب
العقيـد ( )....امـر الفـرقـة ( )18تقـريـرا يـؤكـد فـيه انهم ضـبطـوا
سالـم ابن لعيبي وهـو يواجه اجلـيش ومعه مجمـوعة مـسلحة لم
يـعلـم (ابـ ــو داود)مبـ ــا كـتـب عــنه تـنـقل بــني سجـن امــن العـمـ ــارة
واالمن العــام وسجن ديـالـي والثــورة واعيــد اخيـرا الــى العمـارة..

يبـدو الـسـؤال يف قـراءته الـسـطحيـة سـاذجـا ،لـكن ايقـاظ
الـســؤال مـن وجهــة نـظ ــر سي ــاسيــة وقــان ــونيــة قــد يفـض
اشكال مثل هذه القراءة.
والـدعوة لالجـابة عـن مثل هذا الـسؤال هي دعـوة للفصل
بـني زمنـني ،زمن الـالمتثـيل الـشعـبي لـلنـص الــدستــوري
وزمـن متثـيله الـشعـبي ،فـمنـذ تــأسيـس الـدولـة الـوطـنيـة
العـراقيـة عـام  1921وحتـى حلظـة كتـابـة دستـورنـا الـدائم
واجلــديــد والـتـصــويـت علـيه شعـبـيــا لـم نكـن نعــرف عـن
دســاتيـرنـا املــؤقتــة غيـر نـصــوصهـا املـتفـرقـة ،الـتي كــانت
تقـودنا الـيها الـصدفـة ،ولم يكـن مبقدورنـا احلصـول على
حقــوقنـا الـتي كــانت حـاضـرة يف الـنص املــؤقت ومـيتـة يف
الـواقع ،والسبب ان سلطات التـنصيب او االنقالبات كانت
عائـشة علـى مثل هـذا االلتبـاس الذي كـان حتت السـطوة
القوية واملباشرة لهذه السلطات.
ففي زمـن الطــاغيـة كـان لــدينــا دستــور ينـص علـى حـريـة
تـشكـيل االحـزاب وحـريـة الـتجـمع واالضــراب ..الخ ،لـكن
ال ــسل ـط ــة ح ــولـت هـ ــذا احلق ال ــى حـق له ــا يف الـت ــأيـي ــد
والـتـطـبـيل ،وامـثلــة أخــرى غـيــر ه ــذه احلقــوق احـتــواهــا
دسـت ــورن ــا احل ــالـي كـثـي ــرة ،والعـب ــرة فلــسفـي ــا وسـي ــاسـي ــا
وقانونيا ليس يف كتابة النص وامنا يف تطبيقه.
ان مـا عانينـاه لم يكن قـائما علـى مغالطـة سياسيـة بقدر
ما كان قـائما على قصدية سلطـوية يطول شرحها .وهذه
الـقصـديـة قــائمـة علـى اسـاس ايـديـولــوجيــا رفض االخـر
والغائه.
االن وبعــد كتـابــة دستـورنـا اجلـديـد ،الـذي اخـذ مـن زمن
العـمل ال ـسـي ــاسـي ال ـشــيء الكـثـي ــر ،هـل يع ــرف امل ــواطـن
العراقي حقـوقه الدستـورية؟ واذا عـرفها هل يـستطيع ان
ميارسها؟ واذا اراد ان ميـارسها هل يجد االبـواب مفتوحة
امـامه ملمـارسة هـذه احلقوق؟ اسـئلة عـديدة مـتفرعـة من
السؤال املركزي االول:
ملاذا كتبنا الدستور؟
هل يبدو السؤال ساذجـا االن حتى يف قراءته السطحية؟
ان واقع مرحلة ما بعد كتـابة الدستور اجلديد يقول بكل
وضـوح وشفـافيـة :ان حقنـا الـدستـوري مـا زال مصـادرا يف
مفـاصل متفرعـة من ممارسـاتنا احليـاتية ،لـيس من قبل
هـيمنـة سلطـة بكـامل عـددهـا وعـدتهـا ،فـالـوضع قـد تغيـر
كـثيــرا وال مجـال لـلمقـارنـة ،لـكن املـصـادرة تــأتي مـن قبل
انــاس ومجـمــوعــات واحــزاب وتـيــارات وحـتــى شخـصـيــات
نـافـذة وهـي مبجمـوعهـا تكـتالت فكـريــة وسيــاسيـة واقعـة
حتت سطوة اخلـوف القدمي من العبث بالهوية الطائفية
او القـوميـة ،وفق عــواطف مبــالغ فيهـا ،او االنغالق داخل
دائرة االحتمـاء الطائفي والـقومي واالثني وهـذه هوايات
ج ـ ــدي ـ ــدة ي ـنــبغــي االقالع عــنه ـ ــا وال ـ ــدخ ـ ــول ال ـ ــى دائ ـ ــرة
االحـتــراف ال ـسـيــاسـي لعــراق آخــر غـيــر عــراق الـتهجـيــر
والتغيير الدميغرايف ملدن بكاملها او السطوة الطائفية.
حقيـقة أمـامنـا االن آالف االنتـهاكـات لنصـوص دستـورية
وقعت عليهـا جميع الكتل الـسياسـية والبـرملانيـة املشـاركة
يف العمليـة السـياسـية وهـذه الكتل ممثلـة داخل السلـطة
وخـ ــارجهـ ــا ،متـ ــارس اشـكـ ــاال مـتـنـ ــوعـ ــة مـن االنــتهـ ــاكـ ــات
الدستـورية ابتـداء بحقوق االنـسان الـتفصيلـية اليـومية،
وانــتهـ ــاء بحـق الع ــراقــي يف العـيــش يف أي ــة بـقع ــة ضـمـن
اجلغ ــرافـي ــة الع ــراقـي ــة بغـض الـنـظ ــر عـن جـنــسه ول ــونه
وطــائفته وقـوميـته وافكـاره الـسيـاسيــة .انتهـاكـات حتـدث
ايهــا الـســادة ي ــومي ــا ويف كل مك ــان ابتــداء مـن الع ــاصمــة
وعلى مـرأى ومسمع مـن الذين يفـترض فيهـم ان يسهروا
عـلى تـطبيـق الدسـتور الـذي دافعـوا بال هـوادة عن الكثـير
من نصوصه وجنح دفاعهم يف تثبيت قناعاتهم.
لـقد فـوضنـا الكتل الـسيـاسيـة بكتـابة الـدستـور ،وخرجـنا
متحـدين االرهـاب ومصـوتني عـليه ودفعنـا دما غـاليـا من
اجل هــذا الهــدف وال نــريــد يف نهــايــة املـطــاف ان نـقبـض
على الريح.
املـواطن العـراقي يعـرف جيـدا التبـاسات الـوضع العـراقي
سـي ــاسـي ــا وامـنـيـ ــا لكــنه يف املقـ ــابل يع ــرف ان له دسـت ــورا
يـحمـي حقــوقه .او هكـذا يـفتــرض علــى االقل ،وان جـزءا
مــن فك االلـتـب ــاس ب ــالـن ـسـب ــة له ه ــو تـطـبـيق ال ــدسـت ــور
وتفعـيل بنــوده واقعيـا وبـشكـل ملمـوس الجـل ان ال نعيـد
طـ ــرح هـ ــذا الـ ـسـ ــؤال مـ ــرات ومـ ــرات ولـي ــس يف كل إعـ ـ ــادة
إفـ ـ ــادة.

وكــان معه الكـثيـر مـن املنــاضلني يف مـنطقـة االهــوار.العقيـد آمـر
اســتخـبـ ــارات الفـيـلق الـ ــرابع ،وضـعهـم جـمــيعـ ــا يف حفـ ــرة وســط
الفـيلق وفجــرهم بـالــدينـامـيت..كـان ابــو داود من ضـمنـهم .بعـد
سقـوط صـدام اراد اهـله ان يعثـروا علـى تـذكـار بـسيـط منـه ولكن
محـاوالتهم بـاءت بـالفـشل ..الن املكـان الـذي قتلـوا فـيه اكثـر من
ألف الشاب يف تلك االيام ،قد تداخلت عظامهم.
ام داود يف اخــر الكالم تقـول :كل مــاكنـت امتنـاه هـو ان اودعه ،انـا
اعــرف انـه لم يــرتـكب جــرميــة ،وانه راح ضـحيــة الج ــرام حكــومــة
صــدام ووحــشيـتهــا،كــان م ــواطنــا بــسيـطــا ويحـب وطنـه ولم يـكن
يـرغب ان يؤذي منلة.الـيوم لو امتكن من ان ابـعث له رسالة لقلت
لـه أطمـئن اوالدك اصـبحــوا كبــارا وعلقــوا صــورتك يف املـضـيف و
اجل ــواميـس رغـم جتفـيف االهــوار واملــوت الــذي اح ــاطنــا م ــازالت
ساملة وتعود كل مساء الى اكواخها.

رحلة يف دائرة جوازات الكرخ

انتهت بعدم احلصول عىل اجلواز وضياع فرصة السفر
بغداد /محمد شريف ابو ميسم
يف صـبــاح يــوم  5/16وبـكل
نـشاط استيـقظت السـاعة
الـ ـسـ ــادسـ ــة صـبـ ــاحـ ــا ،لـم
يخطـر ببـالي املليء بـوهم العـدالة،
ان النهــوض يف مثل هـذا الـوقت مـا
ع ـ ــاد نهـ ــوضـ ــا مـبـكـ ــراً يف قـيـ ــاسـ ــات
م ـس ــؤولـي دائ ــرة اجلـ ــوازات ،وصلـت
عنـد السـاعة الثـامنة وبـضع دقائق،
كـ ــان الـ ــزح ـ ــام علـ ــى اشـ ــده (نـ ـسـ ــاء
واطف ـ ـ ــال يف مخ ـتـلف االعــم ـ ـ ــار) و
ـ
(ت ــرامـ ــز) للـمـي ــاه وقـن ــانــي حللـيـب
االطفــال ال ــرضع ورج ــال يحـملــون
اطفاالً نياماً على أكتافهم) فوقفت
يف ال ـطـ ــابـ ــور وعـنـ ــدمـ ــا تـ ـسـنـ ــى لـي
الــدخــول ك ــانت الـســاعــة قــد تعــدت
العــاشــرة ،ولـكن اجلـمع الغـفيــر قــد
بــدأ بــالـتفــرق وتـبـني ان مــا يـسـمــى
بـ ــاالسـتـمـ ــارات اخمل ـص ـصـ ــة لـ ــذلـك

اليوم قـد نفدت ،وان املوعـد اجلديد
اخملصص ملنطقتي السكنية سيكون
يف  2006../6/4يف ذل ـ ـ ـ ــك احل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني
ســيك ــون م ــوع ــد سفـ ــري للعـمل ق ــد
اقتـرب ،فـكيف لي واجلـواز ال يصـدر
اال بع ــد اكـث ــر مـن عـ ـش ــرة اي ــام مـن
تاريخ امتام املعاملة.
أمام مكتب املدير
ك ــان ثـم ــة ب ــاب مـن قـضـب ــان يفــصل
بـني مـكـتـب املـ ــديـ ــر والـنـ ــاس ،يـقف
خلـف ذلك الـب ــاب ش ــرطـي ال يعـي ــر
اهـمـي ــة لـن ــداءات ال ــذيـن يح ــاول ــون
الوصول الى املدير وقفت مع هؤالء
النـاس ،حـاولـت ان استـأذن بعـضهم
مــن اجل ان أحتـ ــدث إلــيه ،الــتفـتـت
الي امـرأة طــاعنـة يف الـسن وقــالت:
لن يرد عليك ،ثم اردفت انا مريضة
واروم الـسفـر مـن اجل العالج ،امـرأة

اخ ـ ــرى مت ـت ـمــت بــكل ـم ـ ــات لــم افهــم
منها سوى :ليـس هناك من يرحم..
بينما قال شـاب وهو يشير الى رجل
يلتـصق بالبـاب احلديـدي ان والدي
هـذا اصيب بـالعمـى ومسـألة الـوقت
يف عالجة مهمة جدا.
مل ــا ذا انـتـم هـن ــا؟ ..الـتفـت اجلـمـيع
ال ــى مـص ــدر الـص ــوت وس ــرع ــان م ــا
اختـرقهم شـاب قصيـر القامـة ،أنيق
املظهـر بـزي مـدنـي يتحـرك ويـتكلم
بـطــريقــة (رواد ال ــزيت ــوني) ..تــوجه
ب ــال ـس ــؤال ال ــى اح ــدى الـن ـس ــوة ،ثـم
اقتـرب مني ،فـبادرته بـاالجابـة على
الفور :ان مـوعد مـنطقتي هـو اليوم
ولـ ــم اسـ ـ ــت ـ ـ ـطـع احلـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ــول عـلـ ـ ـ ـ ــى
استمارة ،والسفرة التي أنا بصددها
يف الـ ــشه ـ ــر املقــبل ،بـيـنـمـ ــا مـ ــوعـ ــد
مراجعـتي اجلديـد يف الشهـر نفسه،

واود مقـ ــابل ــة ال ـسـي ــد امل ــديـ ــر لكـي
اشــرح له ذلك ..فــرد عـليّ بــالقــول:
(نـامي للـظهــر حضـرتـك؟ ...النـاس
يأتون قبل موعد االذان.)..
ما بني اليأس واالمل
مـا زال امل الـسفــر واحلصـول علـى
ج ــواز مـت ــوقـ ــدا يف داخلـي وقــبل ان
يحـني املــوعــد اجلــديــد ذهـبـت الــى
ج ــوازات الكــرخ فــاكـتــشفـت ان ثـمــة
ج ــدوالً ج ــدي ــداً ق ــد وضع وم ــوع ــد
منطقتي اصبح يف يوم  6/14أي مت
دفع املـوعـد الـى عـشـرة ايـام اخـرى،
حـيـنه ــا شع ــرت ان ه ــذا احللـم ب ــدأ
بـ ــالــتالشـي ،بـيـ ــد ان ظهـ ــور مـ ــديـ ــر
ـدائ ـ ـ ــرة عـلـ ـ ـ ــى ش ـ ـ ــاش ـ ـ ــة اح ـ ـ ــدى
ـال ـ ـ ـ ـ
الفـضــائيــات شجـعنـي علــى معـاودة
الــذهــاب يف ي ــوم  6/14بعــد ان اكــد
علــى زيــادة عــدد االسـتمــارات الـتي

يـتـم تـ ــوزيـعهـ ــا يـ ــومـي ـ ــا وان العـ ــدد
سيتجـاوز االرقام املعلـنة ليـصل الى
( )500اس ـت ـم ـ ــارة ي ـ ــوم ـي ـ ــا ..وح ـت ـ ــى
تـ ـص ــبح فـ ـ ــرصـ ـ ــة احل ــص ـ ـ ــول علـ ـ ــى
االستمارة اكبـر ،قررت ان انهض من
ن ـ ــومـي قــبل م ـ ــوع ـ ــد آذان الـفج ـ ــر..
فق ـ ــد نهـ ـضــت يف الـ ــسـ ـ ــاعـ ـ ــة
وفعـال ـ
الــرابعــة صبـاحــا من فجــر االربعـاء
 6/14وهــيـ ـ ــأت نف ـ ـســي لـلخ ـ ــروج يف
الساعة اخلامسة إال الرُبع.
شيء ال يصدق
عـن ــدم ــا وصلـت ال ــى دائ ــرة ج ــوازات
الكــرخ ،ك ــانت الـســاعــة قــد جتــاوزت
ال ـس ــادس ــة وال ــربع ب ــدقـيقـتـني ك ــان
اجلـمع الغفيــر من النـاس ال يـوحي
بـان هـؤالء النـاس قـد حضـروا تـوا..
سـألت احـدهم :من ايـة ساعـة وانتم
هنـا؟ قال :مـنذ الـساعـة اخلامـسة..

شخ ــص آخـ ـ ــر بج ـ ــواره ق ـ ــال :م ـن ـ ــذ
ال ـ ــرابع ـ ــة!! .ومــن خالل االح ـ ــاديـث
تـبـني ان الــبعــض ممــن له اقـ ــارب او
معـارف يـسـكنـون بـالقــرب من دائـرة
اجلوازات جلـأ اليهم لـيقضي بعـضاً
من سـاعــات الليـل ليخـرج مـنهم يف
اول سـ ــاعـ ــات ال ـصـبـ ــاح ..انه أمـ ــر ال
يـص ــدق حقــا ..االدهــى مـن ذلك ان
نـســاء واطفــاالً كــانــوا مع احلـضــور،
ولـم استـطع ان افهـم كيف اسـتطـاع
هؤالء الـوصول الـى هذا املكـان على
وجه ال ــتحـ ـ ــديـ ـ ــد يف هـ ـ ــذا الـ ـ ــوقــت
بالذات.
السـاعة جتـاوزت العـاشرة وصـاحبي
الـ ــذي خـلفـي مـ ــا زال يــتلـ ــوى حتـت
لهـيـب الـ ـشـم ــس ،واسـتـمـ ــر احلـ ــال
هـك ـ ــذا ح ـت ـ ــى ال ـ ـس ـ ــاعـ ـ ــة الع ـ ــاش ـ ــرة
والنصف.

نهاية الرحلة
ك ــان الـت ــذمـ ــر واضحـ ــا عل ــى وج ــوه
الـن ـس ــاء وال ــرج ــال ال ــذيـن غ ــام ــروا
ب ـ ــانفـ ــسهــم وبع ـ ــوائـلهــم وخ ـ ــاض ـ ــوا
جتربـة االنتظـار لشهـر من الـزمان.
فـتـنــوعـت كلـمــات الغـضـب ،اال انـنـي
لــذت بصـمتـي ..وبخيـبتـي ثم قـررت
الغاء كل شيء.
وعنــدمــا غــادرت الــدائــرة كنـت افكــر
بـحجـم اخلـيـبـ ــة وب ـضـيـ ــاع فـ ــرصـ ــة
السفر وبحجـم خسائري من الوقت
واملـال وسؤال يـرن يف أذني ،هل حـقا
ال ميكـن ايج ــاد حل لهــذه املــأســاة؟
ومل ـ ــاذا ال يعـتـمـ ــد تـ ــسجــيل اسـمـ ــاء
املراجعني ويـتم اعطاء مـواعيد لهم
عل ـ ــى ض ـ ــوء االس ــبق ـي ـ ــة ل ـيـ ـض ـمــن
االن ـسـ ــان بعــض حق ــوقـه ويح ــافــظ
على كرامته؟!!.

