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كلية احلقوق بجامعة النهرين
ترتبط حزمة احلقوق االقتصادية
واالجـتـماعـيـة والـثـقافـيـة بـحـياة
االنـســان اكـثـر من ارتــبـاط فـئـات
تطلبات عيشه احلقوق االخرى 
ـفـتـرض االسـاسـيـة ,والــتي من ا
ـة, انــهـا تــوفـر له احلــيـاة الــكـر
وهذه احلقيقـة مسلم بها الى حد
كـــبــيــر نـــظــرا الهـــمــيــة الـــعــامل
االقـتـصـادي في مـسـيـرة احلـياة,
ـذكــورة يـعـكس وفــئـة احلـقــوق ا
وجـودهـا وجـهـ االول مادي في
حـ يـعـبــر الـثـاني عن مـضـمـون
روحـي تــــكــــرسـه احلــــقــــوق ذات
الـطابع الـثقـافي التي تـساهم في
بناء شخصيـة االنسان وتنميتها
في االجتـاه االيـجـابي ,وبـالـتـالي
فان احـترام احلـقوق االقتـصادية
واالجـتـمـاعــيـة والـثـقــافـيـة يـوفـر
ــمـارسـة بــيـئـة مــنـاســبـة ايــضـا 
ـــدنـــيــة مـــجـــمـــوعـــة احلـــقـــوق ا
والـسـيـاسـيـة بـطـريـقـة صـحـيـحة
حـيـث "ال تـقــبل شـهــادة من لـيس
" عـلى حـد تعـبـير في بيـته طـح
ــــذاهب احــــد كــــبــــار فــــقــــهــــاء ا
االسالمـيـة ,وهـذا الـطـرح يـعـكس

في جــوهـره مــدى شـدة الــتـرابط
ـتـنـوعة, بـ اصنـاف احلـقـوق ا
والــتي جــرى االعــتــراف بــهـا من
الـــنـــاحـــيـــة الـــقـــانـــونـــيـــة عـــلى

ستوي الوطني والدولي. ا
لـقــد وقع الـعــراق عـلى اتــفـاقــيـة
احلـــــــقــــــوق االقـــــــتــــــصـــــــاديــــــة
بـرمة واالجتـماعـيـة والثـقافـيـة ا
عــام 1966 بـــتــاريخ 18 شـــبــاط
ـوجب 1969 وصــادق عـلــيـهــا 
الــقـانـون رقم 193 لــسـنـة 1970
وهي اتفـاقية دوليـة مهمة لـلغاية
دخــلت دور الـنــفـاذ في 3 كـانـون
الـثــاني من الــعـام 1976 وكـانت
تـتـضـمن الـيـات مـحـددة لـضـمـان
االمـتــثـال لـهـا تــمـثـلت عـلى وجه
التـحـديد بـنـظام تـقـد التـقـارير
مـن جــــــــانب الــــــــدول االطـــــــراف
ـادة (16) مـنـهـا حـيث ـوجب ا
يـــتـــولى اجملــــلس االقـــتـــصـــادي
واالجــتـمــاعي بــصــورة رســمــيـة
رصــد االمـتـثــال لـشـروط الــعـهـد,
كـما جـرى انـشـاء جلـنـة احلـقوق
االقـــتـــصــاديـــة واالجـــتــمـــاعـــيــة
والــثــقــافــيــة من جــانب اجملــلس
االقــتـــصــادي واالجـــتــمـــاعي في

الـعام 1985 نـظـرا لـقـصـور الـية
االمــتــثــال الــســابــقـة ,والــلــجــنـة
ـذكورة تـتالف من مـجمـوعة من ا
ــســـتـــقـــلـــ تـــعـــمل اخلـــبـــراء ا
ـعــنـيـة بــالـتـوازي مـع الـلــجـنــة ا
ـنـشئـة طبـقا بحـقوق االنـسان وا
لـلعـهد الـدولي اخلاص بـاحلقوق
وتــعـمل ــدنـيــة والــســيــاســيـة , ا
الـــلــجــنـــة عن طــريق الـــنــظــر في
ـــقـــدمــة مـن الــدول الـــتـــقــاريـــر ا
االطـــراف فـي جـــلــــســـات عــــامـــة
ــثــلــ عن الــدولـة يــحــضـرهــا 
ــعــنــيــة في مــنــاقــشــة الــطــرف ا
تـسـتــهـدف حتـقــيق حـوار مــفـيـد
ـعـنـيـة بـحـيث يـتمـكن لالطـراف ا
اعــضـــاء الــلــجـــنــة من صـــيــاغــة
تـعلـيقات يـعتـقدون انهـا منـاسبة
لضمان تنـفيذ االلتزامات الواردة
فـي الـعــهــد الـقــد واجلــديـد في
ســيــاق مــا تـقــدم يــتـمــثل بــقــيـام
ـتـحدة اجلـمـعـيـة الـعـامـة لال ا
بـاعــتـمــاد بـروتــوكـول اخــتـيـاري
وجب قرارها ملحق بـاالتفاقيـة 
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في  10كـــــــــانـــــــــون االول 2008
والـــذي تــضــمـن تــعــزيـــز الــيــات
حتـقيق مقـاصد اتـفاقيـة احلقوق
االقـــتـــصــاديـــة واالجـــتــمـــاعـــيــة
والثقافية عن طريق انشاء اليات
جـديــدة لـضــمـان امــتـثــال الـدول
االطـراف ,وهـذه االلـيــات تـتـمـثل

باالتي:
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1- تـلقي الـبالغات: حـيث كرست
نصوص الـبروتوكـول االختياري
ــعــنــيـة اخــتــصــاص الــلــجــنــة ا
بـــــاحلـــــقـــــوق االقـــــتـــــصـــــاديـــــة
واالجتـماعية والـثقافـية في تلقي
الـبالغـات ,من قـبل او بـالــنـيـابـة
عن ,افراد او جماعات من االفراد
يـدخـلون ضـمن واليـة دولـة طرف
ويـدعـون انـهم ضـحـايـا النـتـهـاك
من جانب تلك الـدولة الطرف الي
من احلـــــقــــوق االقـــــتــــصـــــاديــــة
واالجـتـماعـية والـثقـافيـة احملددة
في الـــــــعــــــهــــــد ,اضــــــافـــــــة الى
اخـتـصــاص الـلـجــنـة في الــنـظـر
ـادت (2 – 1 بـهـذه الـبالغـات "ا
ويـقع الـتزام عـلى الـدولة الـطرف
تـلقية لـلبالغ بتقـد تفسيرات ا
او بـيــانـات مـكـتــوبـة خالل سـتـة
ــســالــة اشــهــر تــوضح فـــيــهــا ا
ـتــوفـرة من وســبل االنـتــصـاف ا
ـادة (6 جـانب الـدولـة الـطـرف (ا
ويــعــتـــبــر الــبالغ مـــنــتــهــيــا اذا
جنــحـت الــلـــجـــنــة فـي تــســـويــة
اخلالف عن طـــريق مــســاعـــيــهــا
احلـمــيــدة الـتي تــعــرضـهــا عـلى
اطــراف الـــنــزاع ,وعـــلـى اســاس
احـتــرام االلـتـزامــات الـتي يـنص
كن ادة 7) كما  عليهـا العهد (ا
لـلـجنـة الـنـظـر في الـبالغ وبـحثه
عـنـد اسـتــمـرار حـالـة اخلالف ثم
حتـيل ارائـهـا الى الدولـة الـطرف
ادة 9). مشفوعة بتوصياتها (ا

تبـادلة ب الدول: 2- الرسـائل ا
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حـيـث يـجــوز الي دولــة طـرف في
الـــبــروتـــوكـــول ان تــعـــلن في اي
وقت ,وطــبـقــا لـلــمـادة ( (10مـنه
انهـا تعتـرف باختـصاص اللـجنة
فـي تـلــقي الــرســائل الــتي تــدعي
فـيــهـا دولـة طــرف ان دولـة طـرف
اخـــرى ال تــــفي بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا
ـوجب االتـفــاقـيـة ,والــنـظـر في
هــذه الـرســائل. وال يــجـوز تــلـقي
ـوجب هـذه ــوجـهـة  الـرسـائل ا
ـادة والـنـظر فـيـهـا اال اذا قدمت ا
من دولـــة طـــرف اصـــدرت اعالنــا
تعـترف فـيه باخـتـصاص الـلجـنة
في مــا يـتــعــلق بــهـا. وال تــتــلـقى
الـلــجـنــة ايـة رســائل اذا تـعــلـقت
بــــدولـــة طــــرف لم تــــصــــدر هـــذا
االعالن عـــلى ان يـــجـــري تـــبــادل
الـرسائل الـواردة طبـقا الجراءات
ـادة اذ او الـيـات حــددتـهـا هـذه ا
تـعـمل اللـجـنـة اوال عـلى مـحـاولة
سالة وديا ب الدولت تسوية ا
في غــــضــــون ســـتــــة اشــــهـــر من
تـلـقيـة لـلرسـالة استالم الـدولـة ا
االولى ,وبــــعـــــكــــسه  –اي عــــدم
حتقـق تسـويـة لـلمـشـكـلة  –يحق
ـسـالـة الي من الـدولـتـ احـالـة ا
الى الــلــجــنــة بــواســطــة اخــطـار
مـوجه الـى الـلـجـنــة والى الـدولـة
االخرى ,وعـلى الـلــجـنـة في هـذه
احلـالــة تـقــد تـقــريـر تـبــ فـيه
الـــوقــائع بــشــكل مــوجــز ,واحلل
الـذي  الـتـوصل اليـه عن طريق
مـساعيـها احلمـيدة. اما عـند عدم
الــتـوصل الـى حل تـقــدم الـلــجـنـة
تـقــريــرا تـبــ فــيه الــوقـائع ذات
الـصــلـة بـالـقــضـيـة الـقــائـمـة بـ

. ــعــنــيـ الــدولــتــ الــطــرفــ ا
وتـــرفق بـــالــتـــقــريـــر الــبـــيــانــات
الــكـتــابـيــة ومـحــضـر اجلــلـسـات
الـــشـــفــويـــة الــتـي تــقـــدمت بـــهــا
ــعـنــيـتـان, الـدولــتـان الــطـرفـان ا
وللـجنـة ايضا ارسـال اية اراء قد

مـطـالـبـة بـإصالح ذات الـبـ والـبدء
بـعـمـلـيـة مـصاحلـة وطـنـيـة حـقـيـقـية
تـنـهي الـصـراع والـتـقـسـيم الـطائـفي
وتـعيـد الـلحـمـة الوطـنـية والـتـماسك
ــتــجـانس االجــتــمـاعـي والـنــســيج ا
لـــلــمــجــتــمع الــعـــراقي  وفــشــلت كل
ــصــاحلــة ألنــهـا لـم تـكن عــمــلــيـات ا
جديـة ولم يـراد مـنهـا إنـهاء الـصراع
الــطـائــفي واجــتـثــاث اآلخـر وإنــهـاء
احملاصـصـة احلزبـية والـطـائفـية في
ـكــاسب والـتي ــنـاصـب وا تــقـاسم ا
أصـــبــــحت ســـمــــة كل احلــــكـــومـــات
ـا زاد الـطـ بـلة ان ـتـعـاقـبـة  ,و ا
ــهـيــمــنـة عــلى الــعــمـلــيـة األحــزاب ا
الـسـيـاسـيـة وعـلى الـسـلـطـة مـارست
ـــالي واإلداري وســـرقـــة الـــفــــســـاد ا
أمـــــوال الــــشــــعـب وثــــروات الــــوطن
وأســــسـت لــــهــــا إمـــــبــــراطــــوريــــات
اقـتــصـاديـة ورؤوس أمــوال ضـخـمـة
وحــســـابـــات مـــصـــرفــيـــة في أغـــلب
عـــواصـم الـــعـــالم وأهـــمـــلت تـــقـــد
اخلــدمـــات لــلــشــعب وضـــيــقت عــلى
احلــريــات وأهـمــلت اجلــانب األمــني
وحتـــقــيق األمن لـــلــشــعـب الــعــراقي
فــزادت الـعــمــلـيــات اإلرهــابـيــة الـتي
دني األبـرياء وأبناء كانت تفتك بـا
الـــقــوات األمــنـــيــة كل يـــوم رافــقــهــا
ــنــظــمـة ــة ا ارتــفــاع أعــمــال اجلــر
ـيــلـيـشـيـات والـعـصـابـات وسـطـوة ا
ــسـلــحـة فــازدادت أعـداد الــشـهـداء ا
واجلــرحى وارتــفــعت نــسب األيــتـام
واألرامل ونـــسب الــفــقــر والــبــطــالــة
واألمـراض وتدني مـسـتـوى التـعـليم
واخلـــدمــات الــصــحـــيــة واخلــدمــات
البـلـدية وعـمت الفـوضى كل مـفاصل
الـــدولــة وأصـــبـــحـت احملـــســـوبـــيــة
ـتنـفذة نـسـوبيـة ديدن األحـزاب ا وا
فـي االسـتــحــواذ عــلى الــتــعــيــيــنـات
ـــنـــاصب في كل دوائـــر الـــدولــة . وا
ونتـيـجة لـهـذا الفـشل والـفسـاد الذي
اســتـــشــرى في كل مـــفــاصل الــدولــة
ووزاراتهـا ومؤسـساتـها ووصل الى
ـسلـحـة واألجـهـزة األمـنـية الـقـوات ا
ونـتـيجـة لـفـسـاد وفشل الـسـيـاسـي
الذين اضطلعوا بقـيادة البلد تمكنت
داعش صنيعـة األمريكان بـعد خيانة
الـسـيـاسـيـ الـفـاسـدين والـفـاشـلـ
وقــادة اجلــيـش واألجــهــزة األمــنــيــة
الــفــاســدين والــفـاشــلــ مــثـلــهم من
ـوصل  خالل سـاعـات ومن احـتالل ا
ثم احـتالل صالح الــدين وأجـزاء من
كــركـوك وديــالى واالنـبــار ولـتــرتـكب
أبــشع جــرائـم الـعــصــر بــحـق أبــنـاء
شــعــبــنــا من مــخـــتــلف الــقــومــيــات
ـذاهب ولـتـهـجـر ماليـ واألديـان وا
الــعــراقـــيــ عن مــدنــهم ومــنــازلــهم
لــيـــعـــيـــشـــوا نـــازحــ فـي وطــنـــهم
محروم من أبسط مـقومات احلياة

ـقـراطـية وأهـدافـهـا حتى وعـلى الد
يعرف الشعب ماهي االنتخابات وما
قراطيـة وكيف ينتخب ومن هي الد
يـــنــتــخـب لــكن األمــريـــكــان أرادوهــا
مستـعجـلة هكـذا لتخـدم أهدافهم في
إثـارة الـنعـرات الـقـومـية والـطـائـفـية
فــكـانت الـقــوائم االنـتــخـابــيـة قـوائم
عــرقـيــة وطـائــفـيــة بـامــتـيــاز وهـكـذا
جـــاءت نـــتــائج االنـــتـــخــابـــات الــتي
شـابهـا الـكثـيـر من عمـلـيات الـتـزوير
لتـكرس االنـقسـام القـومي والطـائفي
لــلـــمــجــتــمع الــعــراقي و تــشــكــيل
حكومة بعد االنتخابات وفق القوائم
الـطـائـفـيـة الـتي أعـلن فـوزهـا فكـانت
حـكومـة طـائـفيـة بـامـتيـاز  تـقـسيم
منـاصبـها ومـناصب مـجلس الـنواب
بـ األحزاب الـطـائـفـية الـفـائـزة هذا
نـصب لـلشـيعـة وهـذا للـسنـة وهذا ا
لـألكـــــراد وكـــــذلك كـــــانـت الــــوزارات
ــــهــــمـــة فـي الــــدولـــة ــــنـــاصـب ا وا
واحلـكـومة وفي احلـكـومـات احملـلـية
لـلمـحـافـظات وعـمـلت كل احلـكـومات
ــتـعــاقــبـة عــلى نـفـس الـنــهج وهـو ا
تـكــريس الـطـائـفــيـة وإثـارة الـصـراع
الـطــائـفي بــ مـكـونــات الـشـعب من
ـتمـثلة ارسـاتهـا الطـائفـية ا خالل 
بإقصاء اآلخر وتهميشه وإبعاده عن
شاركـة احلقيـقية في احلكم وإدارة ا
الــــدولـــة رافق ذلـك إصـــدار قـــوانـــ
ســاهـمت في تــدمـيـر بــنـيــة اجملـتـمع
الـــعـــراقي وأخـــطـــرهــا كـــان قـــانــون
اجتثاث البعث الذي  تسييسه من
قــبـل أحــزاب الــســلــطــة واســتــغالله
لــلـتـصــفـيـات اجلــسـديـة وبــاعـتـراف
ـــدنـي األمـــريـــكي ـــر احلـــاكم ا بــــر
لـــلــعـــراق بـــعـــد االحـــتـالل وقـــانــون
اإلرهــــاب وقـــانـــون حــــجـــز األمـــوال
ـنقولة ألركان النظام نقولة وغير ا ا
الــســـابق ولــكل مــنـــتــســبي اجلــيش
الـــســابـق ضــبـــاطــاً ومـــراتب وان لم
يكـونوا بعـثي ومـصادرة عـقاراتهم
وشـن حـــمالت كـــبـــرى لالعـــتـــقـــاالت
الــتـعـســفـيـة دون مــبـررات قـانــونـيـة
رافـقــهـا عـمـلـيــات اغـتـيـاالت واسـعـة
وتصفيات جسدية ذات طابع طائفي
وســـيــاسي بـــحت كل هـــذه األعــمــال
وغـيــرهـا أجـجـت الـصـراع الــطـائـفي
الذي حتول الى حـرب أهلـية طائـفية
خـصـوصـاً أعوام  2005و 2006ولم
تعاقبة تصحيح حتاول احلكومات ا
مـــســـارهــــا الـــطــــائـــفي االقــــصـــائي
ومـحاولـة اسـتيـعـاب األخر ونـسـيان
اضي بل عمـلت على إثـارة األحقاد ا
والـــــضـــــغـــــائـن والـــــثـــــارات عـــــبــــر
الـتــشـريـعــات الـقـانــونـيـة ومن خالل
ـمــارسـات الـعـمـلـيــة الـيـومـيـة  ولم ا
ـعـتدلـة التي تنـفع بـعض األصوات ا
كـــانت تـــرتـــفـع بـــ فـــتـــرة وأخـــرى

يتفق كل علماء االجـتماع والباحث
ــتـخــصــصـ فـي هـذا الــشـأن ان وا
تدمير بـنية اجملـتمع  في أي بلد هي
ـهــمــة لـتــدمــيـر اخلــطــوة  األولى وا
الـبلـد بـالكـامل وهـذا مـا عمـلت عـليه
أمريـكا  منـذ األيام األولى الحـتاللها
العراق   ,وعندمـا يكون الـبد احملتل
ـذاهب مـتــعــدد األعـراق واألديــان وا
والطوائف كما هو احلال في العراق
ـهـمـة أسـهل وأقل عـناء تـكـون هذه ا
بـالــنـسـبـة لـلـغــزاة احملـتـلـ وهـكـذا
اسـتـغــلت أمـريـكـا تـركــيـبـة اجملـتـمع
ـتـعـدد األطـيــاف لـتـنـفـيـذ الـعــراقي ا
أخـــطـــر مـــهــمـــة مـن مـــهـــام الـــغــزو
واالحـتالل أال وهي تـفــكـيك وتـدمـيـر
بـنـيـة اجملــتـمع الـعـراقي الـذي عـاش
آالف الـسنـ مـتمـاسـكاً ومـتـجانـساً
ومتآلفاً ومتآخـياً رغم تعدد قومياته
وأديـــانـه وطـــوائـــفه  ,وكـــانت أولى
خـطــوات األمـريـكــان في هـذا اجملـال
هـــو تــشــكــيـل مــجــلس احلـــكم عــلى
أسس عــرقـيـة وطــائـفـيــة لـكي تـوهم
العـراقيـ والـعالم ان اجملـلس يضم
كـل قـــومـــيــــات وطـــوائف اجملــــتـــمع
العراقـي كي تشارك في قـيادة بـلدها
ـرحـلة واحلـقيـقيـة ان هذه في هذه ا
اخلـطوة اخلـبـيـثة قـد وضـعت حـجر
األساس للتـقسيم العـرقي والطائفي
لــلـمـجــتـمع الــعـراقي الـذي لـم يـألـفه

العراق سابقاً .
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وقـد أعـجـبت هـذه اخلـطـوة األحزاب
الـطـائـفـيـة الـتي جـاءت مع االحـتالل
فـتـنــاغـمت مـعـهــا ألنـهـا تـتـوافق مع
أهدافها وتطلعاتها الطائفية  فكانت
ـهـمـة في الـبـذرة األولى واخلـطـوة ا
إثـارة النـعـرات الـقومـيـة والـطائـفـية
ت بــ مـكــونـات الــشـعـب و الـتي 
وترعرعت لتلد خطوات أكبر وأخطر
مــنــهــا  سـاعــدت في  تــدمــيـر بــنــيـة
اجملــــتـــــمع الــــعـــــراقي حـــــيث جــــاء
الـــدســـتــــور الـــذي وضـــعـه خـــبـــراء
أمريكان وصـهاينـة ليكرس الـتقسيم
العرقي والطائفي لـلمجتمع العراقي

أعقب ذلك تـشكـيل حكـومة مـؤقتة 
تــقــاسم مـنــاصــبـهــا وفق الــتـقــسـيم
العرقي والطـائفي للمـجتمع وبنسب
مــعــيــنـــة لــكل مــكـــون من مــكــونــات
اجملتمع ثـم  إجراء أول انتـخابات
دون أن يعرف الشـعب العراقي الذي
عانى طـويالً من احلـروب واحلـصار
والـظـلم مـعـنى االنـتـخـابـات ومـعـنى
ثل ـقراطـيـة فـكـان غـيـر مؤهـل  الـد
هذه اخلطوة اخلطيرة التي أريد من
تـنــفـيـذهــا عـلى عــجل دون أن تـكـون
هـنــاك فــتــرة انــتــقـالــيــة يــتم فــيــهـا
اسـتـقـرار األوضـاع في الـعـراق ومن
ثم يجـري التثـقيف عـلى االنتـخابات

أكـثر من عـامـ في ظـروف إنسـانـية
وجـويـة قـاهـرة  ,ثم جـاءت عـمـلـيـات
حترير مدننـا من داعش لتضيف الى
أبناء شـعبنـا مآسي ومحـناً وكوارث
كـــبــيــرة أخــرى تــمـــثــلت في األعــداد
ــدنـيـ الــكـبـيــرة من الـشــهـداء من ا
والــعــســكــريــ واحلــشــد الــشــعــبي
ـدن والـتــدمـيـر الــكـبـيــر الـذي حلق ا
ـواطـن والـبـنى الـتحـتـية ومـنازل ا
ـاديـة الـكـبـيـرة لـلـدولـة واخلــسـائـر ا
التي أثقلت كاهل االقتصاد العراقي.
ــأســـاويــة  وفي ظـل هــذه األجـــواء ا
دن وهذا الدمار الكبير الذي حلق با
تـلـكاتـهم وبـالوطن واطـنـ و وبـا
ـتـسلـطة الزالت األحزاب الـطـائفـية ا
تـــنـــفـــذ أجــنـــدات األمـــريـــكــان ودول
اجلـوار في إبـقـاء الـصـراع الـطائـفي
والــعـرقي بــ مـكــونـات الــشـعب بل
وإذكاء هذا الصراع وفي تدمير بنية
اجملـــتــمـع الــعـــراقي الــتـي تــضــررت
كـثـيـراً بـفـعل الـسـيـاسـات الـطـائـفـيـة
تعاقبة  ,و واالقصائية للحـكومات ا
ــعــروف ان الـــشــعــوب تـــتــحــد مـن ا
واألحـزاب تــتـنـاسـى خالفـاتـهــا عـنـد
صائب والشدائد التي يتعرض لها ا
الوطن وعندما تـتهدد وحدة اجملتمع
ـتجانس لـلخطر ويتعـرض نسيجه ا
لكن أحزاب السلطة وسياسي الفشل
يـــراهــنـــون عــلى مـــصــائب الـــشــعب
ـزيد ومـحن الوطن لـلـحـصول عـلى ا
ـــاديـــة واحلـــزبـــيـــة ـــكـــاسـب ا من ا
والـشخـصـية ولالسـتـئثـار بـالسـلـطة
كـنة والـبقاء والنـفوذ أطـول فتـرة  
في سدة احلكم لسن أضافية قادمة
غــيــر آبــهــة بــاخملــاطــر الــتي حتــيط
بـــالـــوطن وتـــهـــدد ســــيـــادته وأمـــنه
ـآسي والـكـوارث الـتي يـتـعـرض وبـا
لها الشعب  وتهدد وحدته ووجوده.
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وهذا مـا تعـمل علـيه  اآلن كل أحزاب
السلطـة وأحزاب العمـلية السـياسية
شوهـة  فهي تـركض وراء أحالمها ا
ــريــضــة لالســتــئــثــار بــالــســلــطــة ا
والــــنــــفــــوذ من خالل االســــتــــعــــداد
قـبـلة بـقـوائم طائـفـية لالنـتخـابـات ا
بامتـياز لـكي يدمر الـصراع الـطائفي
مـا تبـقى من بـنـية اجملـتـمع الـعراقي
ولــكي تـبــقى احملــاصـصــة احلـزبــيـة
والـــطـــائــفـــيــة األســـاس في تـــقــاسم
ــنــاصب بــ األحــزاب الــطــائــفــيـة ا
وإلبــــعـــاد الــــكــــفــــاءات واخلــــبـــرات
شـاركة في هـنيـة عن ا والوطـنيـة وا
بنـاء وطنهـا وخدمـة شعبـها ولـيبقى
ـــشـــهـــد الـــســـيـــاسي في الـــعـــراق ا
والـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة كـمـا رسـمـهـا
وخـطط لهـا األمـريـكـان ودول اجلوار
طــائــفــيــة بــامــتــيــاز لــتــدمــر الــروح
الوطنية للشعب وتدمر بنية اجملتمع
ــتـآخــيـة مــنـذ قـرون ــتـجــانـسـة وا ا
ولتقـضي على ما تـبقى من العالقات
األخـــويـــة بـــ مـــكـــونـــات الـــشـــعب
الــعـراقي وهــذا مــا أراده األمـريــكـان
لـــلـــعــــراق وخـــطـــطــــوا له ونـــفـــذوه
ــــســــاعـــدة أعــــوانـــهـم من أحـــزاب
الـسـلـطــة والـسـيـاسـيـ الـطـائـفـيـ
الـفـاشــلـ والـفـاســدين  لـكي  يـبـقى
الـعــراق مـتــخــلـفــاً مــقـســمــاً قـومــيـاً
وطائـفـيا ضـعيـفاً يـسـهل ابتالعه من
قـــــبل  دول اجلــــوار ومـن أمــــريــــكــــا

وحلفائها .
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ــا قــد يــخـفـف من ألم االســتــذكـار
واسـتــحـضــار االحـداث .. فـمــا اكـثـر
الـتـفـاصـيـل ومـا اجـمـلـهـا ولـكن مـا
أشـدهـا في آن واحـد  ولـتـلـوحْ لـذلك
االلم بـبيت شـعـر لـلجـواهـري ايـضا

يوصف أو يقرب القصد: 
رءُ من أحبابهُ بعدوا عنهُ قدْ يقتلُ ا

ن احبابهُ (فقدوا) فكيفَ 
ولــتـتــوقفْ عن الــكـلــمـة االخــيـرة من
ذلكم البيت والـتي قوّستها لـلتأكيد
وتـســتـدركْ مـخــفـفـا االم االســتـذكـار

 : وقلْ متسائالً
?! اما هم خالدون هل انهم فقدوا حقاً
هـنــاك وهـنـا فـي الـقـلــوب والـتـاريخ
ـــــا والــــــكـــــتــــــابــــــات وأن بــــــأقـل 

يستحقون?!.
  ولكي تسبق هـذا التساؤل أو ذلك
من صـديق ومحب هـنـا وغـيـر محب
أو متـصـيد هـناك عـلـيك ايهـا الرجل
ان تـســتــبق االمـر وتــوضح بــأن مـا
عــزمت عــلــيه وحتــددَ في الــســطـور
الـتالـيـات قـد اعـتمـد احـرف الـهـجاء
الــعــربــيـة لــتــكــون اســاس تــسـلــسل
ااحلــديث عـن احــبــاء واعــزة ســيــرد
ـــــــــواقع ذكـــــــــرهـم مع حـــــــــفـظ كل ا

وااللقاب والقرب والبعد ...
  كمـا عـليك  –ايهـا الـشكـوك الدائم-
ن ســيــدعي أو ان حتــتــرز ايـــضــا 
سـيــقــول بـأن مــا جـاء وســيـأتي في
هـذا االستـذكـار يـحـمل تبـاهـيـاً غـير
قــلـيـل !.. وأجبْ وال تــتـردد بــالــقـول
نـعم بل وزدْ وقل: ولمَ ال?! ..بـرغم ان
أولئك الذين تـعنـيهم من القـوال قد
صدقوا ولـكن بحرف (الـقاف) وحده
ا قاله اجلواهري: وحسب متمثال 
كــــذبــــوا وإن كــــانـــوا أصــــابـــوا من

) قافـا حروفِ (الصدقِ
بتغى من هذه التأرخة اذ هناك في ا
العـجول هـدفان آخران  –الى جانب
الـــتـــبــاهـي ولمَ ال من جـــديـــد!?- قــد
حرضاك على مـا تكتـبه االن أولهما:
االعـــتـــراف بــبـــذل وعـــطــاء وتـــمـــيّــز
الــشــهـداء والــراحــلــ وثـانــيــهــمـا:
تــــوفـــيــــر رؤوس نــــقـــاط عــــلى االقل
ـن ســــيــــوســــعــــون لــــلــــقــــادمــــ 
وسيـكتـبون لـلتـاريخ الشـاهد الـعدل

العزوف عن الرياء.
  وأخـــيــرا فـي هــذا االســـتـــهالل قلْ
ايضـا ان هناك فـي سابق كـتابات لك
ــا الــعــقـود عــلى مــدى االعــوام ور
القـليـلـة الفـائتـة توثـيقـات عن اعزاء
جهدت ان تـؤرخ لهم وعنـهم وبشكل
مفصل نـسبـياً ولذلك لن يـكونوا مع
اقرانهم في هذه التأرخة ومن بينهم
 –الى جــانـب اجلــواهــري الــكــبــيــر
والـرائـد مـحـمـود صـبـري والـشـهـيد
الـــبـــاسل وصــفـي طــاهـــر- االحـــبــة:
حـســ الــعـامل صــفـاء اجلــصـاني
فالح عبـد اجلبار عـادل مصري (ابو
سـرود) ونــضـال الــلـيــثي.. كــمـا نـوه
ايــهــا الـــرجل الى انك قـــد أجــلت في
ـرحـلــة مـؤقــتـا الــكـتــابـة عن هــذه ا
الـراحلـ من الـعـائـلـة وذوي الـقربى
... واألن " أعـقــلـهــا وتـوكل" ـقــربــ ا

ـا أطلت دون اضطـرار أو حاجة فلر
لذلك:
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تـقاعد ذلك    تذكرْ ايـها السـياسي ا
ـنـاضل والـســيـاسي الـكـردي الـذي ا
تعرفت عليه في بغداد اوال وكذلك في
دمــشـق وبــعـــدهــمــا فـي بــراغ الــذي
زارهـــا مع عـــدد مـن افــراد عـــائـــلـــته
اضية  فقضيتم اواخر الثمانينات ا
لــقـاء هــنـا وآخــر هــنـاك ونــزهـة الى
ضــواحـي "جــنـــة اخلــلـــد" وكــانت كل
احملاور تدور في رحـاب وأنسـانيات

بتلى ...   السياسة والوطن ا
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  وكم جــمــعــتكَ  –ايــهــا الــرجل- مع
ــنـاضـل االرمـني الــعـراقي- الـقــائـد ا
ابـي طـــارق  مـــهــــام وتـــكـــلــــيـــفـــات
ولقـاءات كمـا وأمسـيات مـنذ اواخر
اضـية وحـتى رحـيله السـبـعيـنـات ا
االلــــيـم اواخــــر عــــام  ... 2017مـــرة
لـــــوحــــدكــــمــــا ومـــــرات مع احــــبــــاء
واصدقاء من اهل براغ وخارجها ...
هام والـتكليـفات التنـظيمية اما عن ا
واحلزبـيـة فدعـها  –ايهـا الـسـياسي
ــوثق- لــفـتــرة الحــقــة اذ اجملـالس ا
امانات في بـعضهـا ! وقد يح وقت

التحدث عنها قريبا !..
u‡ðdÐ ÈdAÐ

ـنــاضـلـة..  الــشـخـصــيـة الــوطـنـيــة ا
مـــســــؤولـــتك  –ايـــهــــا الـــســــيـــاسي
ركزي هني ا كتب ا اخملضرم - في ا
لــلــحــزب الــشــيــوعي بــبــغـداد عــامي
1975-1976 وبعـدها مسـؤولتك في
ــقــراطي في مــخــتــصــة الــعــمل الــد
اخلـارج اواخـر الـثـمـانـيـنـات ... كـما
ـر عالقـات الـصـداقـة الـشـخـصـيـة تـذكّ
والـعـائـلـيــة مـعـهـا وزوجـهـا الـفـقـيـد
رحــيم عــجــيــنـــة والــتي لم تــخلُ من
بعض (منغصـات) هنا واخرى هناك
ولـكـنـهـا لـم تـكن سـوى "عـواصف في
فـنجـان" كـمـا يـقـول الـعرب فـي بعض

مقوالتهم .
wJ U*« w Uð

  وهو الناشط الطالبي والـشخصية
الــذي تـعـرفت عـلـيه مع الـبـصـراويـة
بدء االغـتـراب االضطـراري الى براغ
ـاضية وعملتما اواخر السبعينات ا
مــعـا فـي هـذا اجملــال الــطالبي وذلك
العمل السياسي بحكم ما أوكلَ اليك
ـتـذكّـر  –من مـهـام ــذكّـر وا  –ايـهـا ا
ومــســؤولــيــات وبــقــيت عـالقــتــكــمـا
ـبــكـر وفي وطـيــدة وحلــ رحـيــله ا

براغ ايضا ... 
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  وهـنـا تـتـعـدد احملطـات فـي العـالقة
مع أبي حـسـان الـقـيـادي الـشيـوعي
ناضـل الوطني  وبـعضـها مؤجل وا
احلـديث عـنـهـا ايـضـا ولكـن أوجز –
ـــــوثق-  وقـلْ ان الــــعـالقــــة ايـــــهــــا ا
التنـظيـمية والـشخـصية مـعه ابتدأت
اوال فـي بـــــــــغـــــــــداد خـالل نـــــــــصف
السـبـعيـنـات االول ولم تنـقـطع حتى
آوان رحيـله.. اما في بـراغ فتـوطدت
تـلك الـعالقـة بـحـكم مـا تكـلـفتَ به من
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تـــراهــا ذات صـــلــة بـــالـــقــضـــيــة
الــقــائـمــة بـيــنــهـا الـى الـدولــتـ
ــعــنــيــتـ  ,ويـــبــلغ الــطــرفــ ا
الـــتـــقـــريـــر فـي كل مـــســـالـــة الى

. عنيت الدولت الطرف ا
W uŁu   U uKF

3- اجـراء الـتـحـري: حـيث يـجوز
لـكل دولـة طـرف في الـبـروتـوكول
ان تـــــعـــــلـن في اي وقـت انـــــهـــــا
تـعـتـرف بـاخـتـصـاصـات الـلـجـنة
ادة (11) نـصوص علـيها في ا ا
من الـبــروتـوكــول ولـلــجـنــة عـنـد
تـلـقـيـهـا مـعـلـومـات مـوثـوقـة تدل
على وقـوع انتهـاكات جسـيمة او
مــنـتـظــمـة من جــانب دولـة طـرف
وجب الي من احلقوق احملمية 
االتــفـاقـيــة ان تـدعـو تــلك الـدولـة
الـطـرف الى الـتـعـاون في فـحص
ـــــعـــــلــــــومـــــات والـى تـــــقـــــد ا

عـلـومة. الحـظـات بشـان هـذه ا ا

ولـلجـنة ان تـع عـضوا او اكـثر
مـن اعــضـــائــهـــا الجــراء حتـــريــاً
وتـــــقــــد تـــــقــــريـــــر عـــــلى وجه
ويجوز االستـعجـال الى اللـجنة ,
ان يــتــضـــمن الــتــحـــري الــقــيــام
بـزيــارة القــلـيـم الـدولــة الــطـرف,
مـــــــتى اســــــتـــــــلــــــزم االمــــــر ذلك
ـوافـقــتـهـا ,وتـدرس الـلــجـنـة و
نـتــائج الــتـحــري وحتــيـلــهـا الى
ـعـنيـة مـشفـوعة الدولـة الـطرف ا
بــايــة تــعــلـيــقــات او تــوصــيـات,
وتقدم الدولة الـطرف مالحظاتها
الى اللـجنـة خالل ستـة اشهر من
تـلقي االسـتنـتاجـات والتـعلـيقات
والــتــوصـــيــات الــتي احـــالــتــهــا

اللجنة.
ـوجـز لـاللـيات ان هـذا الـعرض ا
اخلـــاصـــة بــضـــمـــان االمـــتـــثــال
التــفـاقـيــة احلـقـوق االقــتـصـاديـة
واالجتماعية والثقافية يستهدف

الــدعـــوة الى ضــرورة انـــضــمــام
الــــعـــــراق الى الـــــبــــروتـــــوكــــول
لحق بهذه االتفاقية االختياري ا
ـــا فـي ذلك من اهــــمـــيـــة او دور
ــكن ان يــســاهم من الــنــاحــيــة
الــقـانـونــيـة في تـوجــيه االنـتـبـاه
ـذكـورة ,وهي حلـزمـة احلــقـوق ا
في حــالـة يــرثى لـهــا في الـعـراق
قـراطي الفـيدرالي الـتعددي الـد
!!!! فــمـن الــغــريب حـــقــا تــخــلف
ــعــنــيــة  –وهي غــيــر االطــراف ا
مـعـنيـة من الـنـاحـية الـواقـعـية -
فـي هذا الـبـلـد عن االنـضـمام الى
ـشـار الـبـروتـوكـول االخـتـيـاري ا
الـيه اذا كانت هنـاك نيـة حقيـقية
ــواطــنـ في حتــســ اوضـاع ا
في الــعــراق الــذي دمـرتـه حـروب
ا حـكـامه والـفـاسـدين فيه ,وقـد
قــــيل "اذا لم تــــســــتح افــــعـل مـــا

شئت".

مــهـــام وكــان هــو مـــســؤول اخلــارج
لـلـحـزب عام  1979وأنت في هـيـئات
حزبية مركـزية. ثم تواصلت الصالت
الصـداقـية  –االجتـمـاعيـة الحـقا في
عــواصم عـديــدة ومن بــيـنــهــا دمـشق

وبودابست وبراغ ..
 dOM  qOLł

ـــنـــاضـل والـــســـجــ ي وا االكـــاد
الـشــيـوعي شـقــيق الـشـهــيـد اخلـالـد
توفيق مـنيـر .. وهو زميـلك وصديقك
الــشـــخــصي ومـــشــارككَ فـي الــعــمل
السياسي واحلزبي ح تواجدتَ –
وثق- في مـوسكو لعام ايها الرجل ا
كامل (1972-1973) وكان هـو يكمل
ـــيـــة فـي جـــامـــعـــة دراســـتـه االكـــاد
مــوســكـو وكـم جـمــعــتــكـمــا صــداقـة
شـخصـيـة وعائـلـية حـمـيـمة تـعـمقت
الحقا في بـغداد وثم في براغ مرات

ومرات ..
wÐU²F « w UÝ

  رفــــيـق االيــــام االولـى في جــــريــــدة
(طــريق الـشــعب) الــعـريــقــة قـبل 45
عاما وتذكّر عنه وله مثابرته وحلو
طبـاعه وهـو في الـقـسم الـفني وأنت
تذكّر-  في الغرفة اجملاورة  –ايها ا
حـــيث حتـــريـــر صــفـــحـــة (الــطـــلـــبــة
والــشــبـــاب).. كــمــا ووثق لــلــشــهــيــد
حــيـــويــته فـي ســفــرات واحـــتــفــاالت
اجلــــريـــدة وخـــاصـــة فـي عـــامـــيـــهـــا
. كما ال تـنسَ اخلبر الصاعق االولي
الذي انـتشـر عن استـشهـاده/ اعدامه
في الــثـمـانــيـنــات خالل حـكم الــبـعث

اجلائر ..  
„«d‡³ « Ècý

وهل تــســتـــطــيع أن تــنــسى  –ايــهــا
ـــنــاضــلــة الــعــنــود ـوثق  –تــلك ا ا
الــشـهــيـدة الـبــاسـلــة ابـنــة الـعــائـلـة
الوطـنيـة وقد تـعارفتـما وكالكـما في
ســاحــات ومــهــمـات الــعــمل احلــزبي
واجلمـاهيـري قبل نـحو نـصف قرن
ثم جـمـعت بـينـكـمـا عالقـات صـداقـية
وعائلية حميمـة..  فلتفتخرْ إذن بأنك
عرفت وعن قرب (شذى) تلك الشمعة
بل الــشـعــلــة الــتي انـارت  –حــقـا ال
- لالخرين وشمخت في دروب مجازاً

اجملد .. 
bFÝ uÐ« ≠WK œ ` U

  وكم سـمـعـت عن تـلـكم الــشـخـصـيـة
ناضل احلزبي البارز في الوطنية وا
العراق قبل ان تـغترب الى براغ.. ثم
تــعـــارفــتـــمــا في دمـــشق وبــراغ في
لــقــاءات ســيــاســيــة اوالً ومن ثم في
عالقات شخصية واجـتماعية تعززت
بصـداقات عائـليـة حمـيمـة في التالي
من الــسـنــ وامــتـدت حــتى رحــيـله
بكـر في لنـدن ثم لتسـتمـر بعد ذلك ا
قرب تلكم العالقات االنسانية مع ا

بل واالقرب منه والى اليوم...
—b‡OŠ uÐ√ ≠s Š vKŽ

ـناضل   ولـ (تعـتـرف!) هـنـا ان ذلك ا
احلـــزبـي والــشـــهـــيـــد تـــالـــيـــاً كــان
مـــســـؤولك احلـــزبي ولـــســنـــوات في
احمللية الطالبية بـبغداد ومنذ مطلع
السـبعـينـات وكمْ تـعلـمت منه ايـثارا
وتــضـــحــيـــة وتــواضع الـــقــادرين...
ـتقـاعد! – ووثـق - ايهـا الـسيـاسي ا
ايضـا ان العالقة الـتنـظيـمية بـينـكما
توشـجت بـصداقـة عـائلـيـة معه ومع
زوجــته الــشـهــيــدة الــبـاســلــة زهـور
الالمـي ولــغــايــة فــعــلــة الــبــعــثــيــ
الــفـــاشــيـــ في قــتـــله " في بالد راحَ

وتُ يستشرى ويُـشرى" ... فيها ا

ـا مـنـذ عـقــد ونـيف وانت تـتـهـيّب ر
ـتـقـاعـد!)  في ان (أيـهـا الـسـيــاسي ا
تشـحـذ الـذاكرة وهي فـيـاضة اصالً 
لــــكي تـــتـــمم مــــشـــروعـــاً له ســـمـــات
انـسـانــيـة وتـوثـيـقـيــة ومـا بـيـنـهـمـا
كـــثـــيـــر ولـــكــن!... وكم هي مـــؤثـــرة
وحــــــاســــــمـــــــة تــــــلــــــكـم الـ " لـــــــكن"
االسـتدراكـيـة في حيـاتـنـا ومواقـفـنا

وحواراتنا..
ـشروع هـو بـأخـتـصـار ان توثق   وا
لــلـــنــاس والــتــاريخ ولـــو بــكــلــمــات
وسـطــور شـحـيــحـة عن اعــزاء كـثـار
رحلـوا وتـركـو ما تـركـوا من عـطاء..
ـقـولـة / وهل هـنـاك من لم يـسـمع بـا
الــرؤيـة الــتي تــؤشـر الـى أن نـصف
بـنـي الـبــشـر فــقط هـو من يــعـطي?!..
ـثـير نـقـاشٍ هنـا حـول مدى ولست 

صواب ذلك...
    واالن يـبـدو انك قـد جتـرأت ايـهـا
الرجلُ وهـا أنت في سـطوركَ االولى
على تـلك الـطريق فـهل سـتسـتمـر يا
ترى? ام ستتراجع وال تكمل ما عندك
من ذكريات ووقائع تـسردها بكل ما
تستطيع من ايـجاز وألكثر من سبب

يقودك لذلك اليوم على االقل!..  
ناسبة     ولعلك لن تتردد هنـا وبا
ا يجول في الذهن وأنت في البوح 
مـقــدم عـلـى مـا أنت مــقـدم عــلـيه من
ابيات اجلواهري اخلالد في تعريف
ـوت بـارع مــتــبـسط لــذلك الــذئب / ا
الــذي مـا بــرح ومـنــذ بـدء اخلــلـيــقـة
يالحـقــنـا بال اســثـنـاء أو اســتـئـذان

تواضع : واهمها برأيك غير ا
ذئب تــــرصـــدنـي وفـــوق نــــيـــوبه دم

اخوتي واحبتي وصحابي 
    لـقــد شِـيئ لك  –ايـهــا الـســيـاسي
تـقـاعد  –ان يكـون اولـئك االحـباب ا
كـــثـــيــــرين مـــتــــنـــوعـــ فـي الـــعـــدد
والـسـمـات عـلى مـدى عـقـود مـديـدة
كنت طـوالهـا ناشـطا عـاماً طـوعاً او
كـراهيـة في شـتى مـجـاالت الـنـشاط:
ـــهـــني والــــثـــقـــافي الــــســـيـــاسـي وا
واالعالمي... وفي غــيــرهــا وال تــطلْ

أو تسهبْ أكثر !...
ـا لن تـكـتـشف الـقـمـر  –ايـها   ولـر
- حــ تــقــول بــأن اســتــذكـار الــرجلُ
عـزيـز واحـد يـؤلم بال حـدود فـكـيف
ان كــان هــؤالء االعــزاء بــالــعــشـرات:
رفـقة نـضـال وصـحبـة عـمل وجـيرة

وبنوة واخاء... 
ولـــكـن  قـــد مـــا يـــخـــفف احلـــزن انكَ
نــويّتَ فــحـســمتَ ان يــقـتــصــر هـذا
الـتـوثــيق في مـرحــلـة اولى  لـيـدور
عـن الــــشـــــهــــداء والـــــراحـــــلــــ من
ــثــقــفــ خــاصــة الــســيـــاســيــ وا
ناسبـة ذكرى عزيزة هي الـسنوية
الرابـعة والـثمـان لـتأسـيس احلزب
الــشــيــوعـي االعــرق في الــبالد.. وال
تـمدح أكـثـر فشـهـادتك مـطعـون بـها
ألنك عـشت في صــفـوف ذلك احلـزب
ومعه وحوله أزيد من نصف قرن! 
ا قـد يهـوّن من االمر ايـضا انــك و
ُبـتلى بداء التوثيق-  –ايها الرجل ا
قد عزمتَ على ان تـوجز وذلك ايضا


