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النـقـابـات.. مـطلـبـيـة.. مهـنـيـة صـرف وهي قامـوسـيـاً تعـني الـرئـاسـة ومهـمـاتـها
الدفـاع عن حقوق أعـضائـها وحتـقيق مـكاسب اقتـصاديـة واجتـماعـية عن طريق
الضغط عـلى احلكومات والهيـئات التشريعـية والسياسيـة والعمل على رفع كفاة

ومستوى أعضائها.
ـثالي للنـقابات في كل مـكان وزمان منـذ أول إعتراف رسمي هذا هـو التعريف ا
بـهـا في بريـطـانـيـا الـعام 1871 لكـن ما يـحـصل في مـعـظم نـقـابـات الـعـراق بـعد
2003 هـو إتـخـاذها "عـ مـال" ورفـاه للـنـقـيب وأعضـاء مـجـلسه وبـطـانـاتهم و...

السماسرة والبنات!
مـعـظـمـهــا إال مـا رحم ربي! لم تـعنَ بــالـدفـاع عن حـقـوق أعــضـائـهـا وال حتـقـيق
مـكـاسب اقـتـصـاديــة أو اجـتـمـاعـيــة أو رعـايـة شـؤونـهم تـكــافال أو الـضـغط عـلى
احلكـومات أو العـمل على رفع كفـاءتهم بل تلـجأ الى أنشـطة صوريـة لذر الرماد
ـقـبــوضـة نـظـيــر نـشـاطـات ـبــالغ ا ــانـحـ (!?) لـتــمـريـر ا في أعـ احلــكـومـة وا
فروض بـها ضـخمة لـكن ما يـنفذ مـيدانيـا; فعـاليات بـائسـة.. ترفع عنـها صور ا

"فوتوشوب" تدل على أبهة...
أمـا عـمـلهـا األسـاس فـمـؤجل مقـابل "إذا أردت ان تـعـيش مـلـكا; فـكن نـقـيـبا في
ـلـك يــوزع هــبـات عــلـى الــوزراء.. أعـضــاء اجملــلس الــعــراق" وا
وأصدقـائهم وأتباع اجمللس وسماسـرة النساء والنساء وما
ـانـهم... وهلم جـرا حـتى قـطع النـفس والـقادم ملـكت أ
أعظم مـا دامت النـقابـات تفـرط بأعــــضاء الـهيـئة الـعامة
ـنـافع الـشـخـصــــــيـة لـلـمـقـربـ من دون أن وتـبـالغ بـا
ـال واجلـاه والـنـــــــسـاء لـدى الـنـقـيب تـرتــوي شـهـوة ا

واجمللس.
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نظمة والبـنايات واجملمعات الذي يـزور أقليم كردستان ..  تـبهره تلك الشـوارع ا
السـكـنـية الـفـخمـة ..  وتـشعـر ان احلـكومـات فـيهـا أخـلـصت لقـومـيتـهـا وشعـبـها

الكردي .
أما الذي يتجول في شوارع العاصمة بغداد ومحافظات العراق فتأخذه احلسرة
طبات والعوائق وال يسودها على  تـراث تهدم ومبان ترهلت وشوارع تكثر فيها ا
تعاقبة وال سيما من تولى اي نظـام  ويشعر بأن الكثير من رجاالت احلكومات ا
ـتـنـفـذون مــسـؤولـيـة وزارات األسـكـان والــتـخـطـيط والـبــلـديـات وأمـانـة بــغـداد و ا
ـســيـطـرون عـلى مــقـدرات األمـور .. قـد خـذلــوا شـعـبـهم ولم ا
يخـلصوا لدينهم وال لعـروبيتهم التي ينـتمون اليها شكال"
وال حلـكم األسالم الذي يدعـون ......  اال لعنـة الله على
ال الـسـحت كل من سـعى الى  ملء خـزائن بـيـته مـن ا
احلـرام وخــذل عـاصــمــته اجلـــــمـيــلـة وشــعــبـهــا الـذي
يـســتــحق الـعــيـــش ســعـيــدا"  آســفـا" عــلى كــرامـــــته

اخملذولة .

تفـرض جتربة الصراع األخيـرة في العراق  واإلحتجاجـات اجلماهيرية ضرورة
ــطــالب بـالــتــغـيــيـر الـركــون إلى قــرار اجلـمــاهــيـر وإحــتــرام احلـراك الــشـعــبي ا
كن بحسب رأيه الـتجاوز على قـرار اجلماهير واإلصالح ومحـاربة الفسـاد وال 
ـبني عـلى أساس ثل هـذا التـصور ا ضي مـعهم إلى حـيث النـهايـة الطـبيـعيـة  وا
ـتـوثـبـة فـيه إلجنـاز فـعل الـتغـيـيـر احلـقـيـقي الـذي يـلبي فهـمـنـا لـلـشـعب ولـلروح ا
عاناة الشـعبية فهذا حاجـات اجملتمع وتطلعـاته .أن يتم إختيار مـرشح من رحم ا
أمـر مـهم ألنه يرضي اجلـمـاهـير ويـتـيح الفـرصـة للـتـفاهم والـفـهم وأن يتـخـذ هذا
ـرشـح مـواقف وقـرارات فــاعـلـة وحــقـيـقــيـة خلـدمــة اجملـمـوع ومــتـطـلــبـات حـيـاة ا
ـة الـتي تسـتـدعي احلفـاظ عـلى عالقة مـتـوازنة وثـقـة ب الـشعب ـواطـن الـكر ا

ومنظومة احلكم التي تقع عليها مسؤولية جسيمة في توفير متطلبات الشعب .
ستـقل وعدم التعرض له رشح ا منظـومة احلكم التـقليدية مـلزمة بالتـوافق حول ا
عـادلـة القـوة ب ووضع العـراقيل بـطـريقه بـأيـة حال من األحـوال ألنه جـاء وفقـا 
رحـلة وقـوة احلالة الـسياسـية التي ـتطلـبات ا طرف  قـوة التـظاهرات الـواعية 
ــكـن جتــاهــله مــطــلــقــا بل الــتــعــاطي مــعه تــمــثل الــواقع عــلى األرض الــذي ال 

ببراغماتية عالية ونوعية أيضا .
نــحن في الــســاعــات األخـيــرة قــبل نــهـايــة مــدة اإلسـتــحــقـاق
الدسـتوري إلختيار رئيس وزراء مستقل .. فأن الساعات
تلك تـمثل فاصال مهما ونوعيا ب مرحلة الشد واجلذب
ومرحـلة احلسم التي ال تتـيح الفرصة للتـعطيل فالعراق
لـم يـعــد ســاحــة لــلــتـســويف بـل هـو ســاحــة لــلــقـرارات
ــصـيـريــة الـفـعـلــيـة الـتي تــتـطـلب تــضـحـيــة وشـجـاعـة ا

وتنازالت .

إن موجة االحـتجاجات الشديدة والتظاهرات احلـاسدة التي تشهدها اليوم الهند
في كل ناحـيـة من أنحـائـها بـسبب الـقـانون اجلـديـد األسود الـذي أراد به احلزب
الـهـندوسي الـعـنصـري احلـاكم نزع اجلـنـسيـة من مـسـلمي الـهـند وحتـويـلهم إلى

مهاجرين سيرا على خطة بورما مع الروهنجيا.
واطـنة وسط مـعارضـة قوية لقـد أقرت احلكـومة الـهنـدية الـتعـديالت في قانـون ا
عـارضة التي وصـفت القانـون بأنه "غيـر دستوري". إن من األحزاب الـسياسـية ا
مـشـروع هـذا الـقانـون في ظـاهِـره مـوجّه لالجـئـ من األجانب ولـكـنه يـسـتـهدف
.  سيمـنح القانون اجلديد حق ـسلم باألساس نـزع الهوية الديـنية عن مواطَنة ا
ـسـلـمـ من ثالث دول ذات أغلـبـيـة مـسلـمـة إذا كـانوا ـواطَـنة لـلـمـهـاجرين إال ا ا
ـوجب هذا التـعديل سيكـون هناك استـثناء ألفراد يواجـهون اضطهـادا دينيا و
من سـت أقلـيات ديـنيـة هي الهـندوسـية والـسـيخ والبـوذية واجلـينـية والـزرادشتـية
ـسيحية إذا تمكن هـؤالء من إثبات أنهم من باكسـتان أو أفغانستان فضال عن ا
ـبـاد العـلـمـانـية أو بـنـغالديش. يسـتـهـدف هـذا الـقانـون اجلـديـد الـقضـاء عـلى ا
ـواطـن كـفـولـة بـالـدسـتور يـحـظـر الـدسـتور الـهـنـدي الـتـمـييـز الـديـني ضـد ا ا

ـساواة لـلجـميع أمـام القـانون الـذي يوفر احلـمايـة للـجمـيع بالـتساوي. ويضمن ا
فـإن القـانـون اجلـديد سـيـقـوم بتـرسـيخ الـتمـيـيز الـديـني في الـقـانون ويـعـمل ضد
مـبـاد دستـور الـهـنـد الـعـلـمـاني.  يـتعـارض هـذا الـقـانـون اجلـديـد مع الـدسـتور
واطنـة إلى أي شخص ينتمي والتقـاليد العلـمانية في الـهند وسيتم مـنح حقوق ا
ـسيـحية إلى الهـندوسـية أو السـيخ أو البـوذية أو اجلـاينـية أو الـبارسـية أو ا
الـذين هاجروا إلى الـهند قبل 31من كـانون االول 2014 م ولن يـتم التعـامل معهم
قاصـد هذا القـانون.  الهـند هي دولة تـتطلع إلى كمهـاجرين غيـر شرعيـ طبقـاً 
ــواطـنـ بـاخـتالف أديــانـهم رغم ذلك فـإن هـذا ـسـاواة مع جـمـيع ا الـتـعـامـل 
ـزق الـقـانـون اجلـديـد األسـود يـعـدّ انـفـصـاالً جـذريـاً عن هـذا الـتـاريخ وسـوف 
ـارسـة قـبـيـحـة نـسـيج الـبالد الـقـائم عـلى الـتـعـدديـة. إن هـذا الـقـانـون لـيس إال 
تستـهدف اإلثبات للمسـلم الهنود أن يست لديـهم مساحة في الركب السياسي
ـة في الـهـنـد واالقـتـصـادي وأن لـيـست لـهم فـرصـة فـي الـوظـيـفـة واحلـيـاة الـكـر
ـا كـانت لــلـهـنـد مــكـانـة مـتـمــيـزة في جـنــوب آسـيـا نـظــراً لـكـونـهـا اجلـديـدة. لـطــا
اجلـمـهوريـة الـوحـيدة الـتي تـتـسم بـالـتعـدديـة دسـتـورياً حـيث ال مـكـان لـلدين في
ـسلم ويقوض يز ضد ا دستورهـا اجلديد. إن هذا القـانون اجلديد للمـواطنة 
ـتساوية الدستـور العلمـاني للهنـد وينتـهك الدستور الـهندي التي تـكفل احلقوق ا

ا تمييز. واطن واألفراد دو لكافة ا
" تعتـزم حكومة الهند تنفيذ قانون جـديد باسم "السجل الوطني اجلديد للمواطن
(National Register of Citizen) وحـسب هـذا الــقـانـون يـجـب عـلى كل مـواطن
ـطلوبة. ومن ال يستطيع الهنـد إثبات جنسيته من خالل الـتقد البعض الوثائق ا
سـؤول سيـتم التعامل طلـوبة أمام ا إثبات جـنسيـته أو يفقـد أن يقدم الوثـائق ا
معه كـمهاجر ولو أنه موطن حقيقي لهذا البلد ولو كان آباؤه وأجداده من سكان

 . الهند االصلي
يتـعارض هذا الـقانـون اجلديد في جـوهره مع فكـرة الدولة
الـهـنـدية الـعـلـمـانيـة. أراد احلـزب الـهـندوسي الـعـنـصري
احلـاكـم أن يـحــول الــهــنــد إلى دولــة هـنــدوســيــة تــعـمل
لـصـالح األغــلـبـيــة وال حتـظى فـيــهـا األقـلـيــات بـحـقـوق
اإلنسـان األساسـية ويـتم تـسخـير آلـة الدولـة إما لـقمع

سلم وإقصائهم. أو لتهميش ا


