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 مــن االمــور البديهيــة فــي أي دولــة مــن دول عالمنــا الحالــي وجــود حكومــة 
فعالــة وناجحــة ومهابــة مــن قبــل الــدول االخــرى مــن ناحيــة ومــن قبــل رعاياهــا مــن 
ناحيــة اخــرى ، وهــذا االمــر يعتمــد بالدرجــة االساســية علــى النظــام السياســي 
الســائد والمطبــق فــي الدولــة . فالنظــام السياســي يلعــب دورا هامــا فــي رســم 
ابعــاد المجتمــع مــن حيــث االهــداف والمســاعي التــي تحقــق الرفاهيــة واألمــن 
ــة ، وفــي دمــج عناصــر المجتمــع وتكييفهــا مــع  ــة كامل إلفــراد المجتمــع والدول
بعضهــا البعــض ســعيا لتحقيــق المصلحــة العامــة مــن خــال تطبيــق القانــون 

والسياســة العامــة ، ليضمــن العــدل والمســاواة بيــن افــراد المجتمــع الواحــد .   

امــا   ، وطنــي  والء  هــو  والء  كل  فــوق  الدولــة  ولســلطة  للوطــن  الــوالء  أن 
الــوالءات غيــر الوطنيــة فهــي تفســد الكيــان االجتماعــي وتهــدد أمــن الوطــن، 
فيجــب الوقــوف بحــزم ضــد مروجيهــا . فالحكومــة الصالحــة نتــاج مجتمــع صالــح 
والمجتمــع الصالــح نتــاج نظــام سياســي صالــح ، بإصــاح االســاس يصلــح البنيــان ، 
فيجــب أن تكــون ســلطة الدولــة بيــد حكومــة صالحــة وناجحة ، ليــس كل حكومة 
ناجحــة حكومــة صالحــة ، النجــاح يكــون بإصــدار وتنفيــذ القــرارات ، بينمــا الصــاح 
يكــون فــي التــزام الدســتور ومبــادئ حقــوق االنســان فــي أدارة شــؤون الدولــة . 

يراعــي  الــذي  هــو  العــراق  فــي  والناجــح  الصالــح  السياســي  النظــام  ان 
المشــتركة  القواســم  مــع  ويلتقــي  معهــا  وينســجم  المجتمــع  خصوصيــات 
للتكوينــات العراقيــة المشــتركة دون ان يلغــي شــخصيتها . وهــذا يعنــي ضــرورة 
ان يكــون النظــام ثمــرة التعايــش الســلمي االخــوي والتألــف بيــن هــذه المكونات 
. والتنافــس السياســي الســلمي بيــن اطيــاف الشــعب العراقــي علــى الســلطة 
وتبادلهــا بصــورة ســلمية ظاهــرة صحيــة بحيــث يمنــح شــعورا باالطمئنــان وعــدم  
الشــعور بالغبــن او الظلــم علــى وجودهــا ودورهــا فــي أدارة شــؤون الدولــة . 
فالتنــوع والتعــدد فــي المجتمــع العراقــي فــرض تعــددا فــي الحيــاة السياســية 
وهــو االطــار العــام الــذي تتحــرك داخلــه المكونــات المختلفــة للمجتمــع العراقــي 
الــذي يجمــع بينهــا عقــد سياســي يحفــظ لــكل طــرف حريتــه وأرادتــه ووجــوده 
علــى اســاس الهويــة العراقيــة ال علــى أســاس االنتمــاءات الثانويــة ، فالعيــب 
ليــس فــي التعدديــة االجتماعيــة ســواء علــى المســتوى العرقــي واللغــوي 
والقومــي والدينــي ، كمــا انهــا ليســت ســببا فــي عــدم االســتقرار السياســي، 
ــل فــي اســتراتيجيات النخــب الحاكمــة وكيفيــة  كمــا يشــيع البعــض وانمــا الخل

ــة .   تعاملهــا مــع تلــك التعددي

ان االســتقرار السياســي يتطلــب خطــوات حقيقيــة تعمــق الثقــة المتبادلة بين 
الســلطة والمجتمــع ، وبمشــاركة القــوى المجتمعيــة كافــة التــي تهتــم فــي 
عمليــة البنــاء والتحديــث فــي النظــام السياســي بمــا يخــدم المصلحــة العامــة  .

 فوجــود حكومــة صالحــة وفعالــة ومهابــة، ليســت خيــارا ورغبــة، بــل هــي ضــرورة 
واكثــر مــن ضــرورة، وذلــك بتشــكيل حكومــة تتوفــر فيهــا كفــاءات ذات رؤيــة 
ومنهــج وتجــرد واخــاص هدفهــا حــل المشــكات دولــة تحمــي الوطــن وتعيــد 
الشــعور بالوطنيــة وتحقيــق المواطنــة الموحــدة والمتســاوية لجميــع العراقييــن 
ونعنــي بهــا » دولــة المواطنــة الحقــة « أو الدولــة المدنيــة التــي مــن المفتــرض 
أن توفــر الحقــوق والحريــات للجميــع علــى أســس المســاواة وتكافــؤ الفــرص ، 
واالقــاع بالبــاد مــن حالــة التخلــف والفســاد والظلــم ألن الفســاد والظلم يفتتان 
المجتمــع ، تلبــي مطالــب الجمهــور وتنقــل البــاد مــن حالــة االضطــراب واالرتبــاك 
السياســي واالرتجــال االقتصــادي الــى حالــة االســتقرار وتحســين احــوال النــاس .

الكتــل  بيــن  المناصــب  فيهــا  تقســم  )محاصصــة(  توافــق  حكومــة  تأتــي  أو 
ــع االول ونقطــة الصفــر وفــي هــذه الحــال  ــاد الــى المرب ــات وتعــود الب والمكون
ســتكون الحكومــة اضعــف مــن ســابقاتها وستفشــل فــي مواجهــة التحديــات 
االقتصاديــة التــي تضاهــي تحديــات االرهــاب واكثــر، بســبب تذمــر الشــعب ممــا 
يحصــل وتنامــي القطيعــة النفســية والعمليــة مــع الطبقــة السياســية ، مــع 
ازديــاد االحبــاط االجتماعــي والقلــق النفســي لمجهوليــة المســتقبل ، اضافــة 
فــي  البــاد ويســاهم  يؤثــر ســلبا علــى  مــن صــراع  المنطقــة  فــي  يجــري  لمــا 

التدخــات االقليميــة والدوليــة فــي الشــأن الداخلــي العراقــي .

فالعاقــة بيــن الشــعب والدولــة عاقــة تعاقديــة ، فالشــعب يدعــم ويســاند 
الحكومــة مقابــل توفيــر الحقــوق االساســية الثابتــة لــكل مواطــن فــي الــرزق 
، أمــا  والســكن واالمــان ، االلتــزام بالتعاقــد يكســب والء المواطــن لحكومتــه 
اســتغال المنصــب الحكومــي ألغــراض غيــر قانونيــة عمــل باطــل كاإلثــراء مــن 
مؤسســات  فــي  المواطــن  وابتــزاز  والمنســوبية  والمحســوبية   ، العــام  المــال 
الدولــة ، تخريــب ممتلــكات الدولــة و تعطيــل مؤسســاتها عــن القيــام بواجباتهــا . 

ان شــرعية أي حكومــة تســتمد مــن تمثيــل االغلبيــة فــي االنتخابــات ومــن 
االلتــزام بالدســتور وصــون حقــوق االنســان وحريــة التعبيــر والــرأي ، وبالتالــي 
وجــود االحــزاب والتيــارات السياســية , ووجــود كتلــة معارضــة حقيقيــة فــي 
البرلمــان لنقــد اعمــال الحكومــة دليــل علــى ان النظــام السياســي يســير فــي 
االتجــاه الصحيــح ، وأن أي انتهــاك ألي فقــرة مــن هــذه الفقــرات يترتــب عليــه 

اســقاط الشــرعية . 

 النظام السياسي الناجح والصالح
األفتتاحية
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مرحلة جديدة أم كأخواتها ؟

 نظـرا ألهميـة الزمـن فـي حياة اإلنسـان 
الـذي ال ينتظـر احـد، فالـذي يمسـك بـه، 
يعـي  ال  ومـن  فـاز،  فقـد  انجـازا  ويقـدم 
التغيـر  فـي  الكونـي  القانـون  بماهيـة 
الحضـارة  ركـب  عـن  تأخـر  فقـد  والتطـور، 
اإلنسـانية سـريعة التقـدم والتغيـر، وإزاء 
ثمانـي  بعـد  محوريـا  تسـاؤال  نطـرح  ذلـك 
عشـر سـنة، هـل يتحقـق حلـم العراقييـن 

والرفاهيـة؟ واالسـتقرار  بالتنميـة 
إذ ال يمكـن تحقيـق النجـاح فـي نهضـة إي مجتمـع دون إن 
يكون هناك إسهام حقيقي لمشروع تنموي،يعمل القائمون 
عليـه علـى توظيـف مـا تحدثـوا عنـه فـي دعايتهـم االنتخابيـة 
بمسـؤولية وطنيـة فـي إجراءاتهم التنفيذيـة، تدفع المجتمع 
العراقـي نحـو التطـور بعـد أن عانـى كثيـرا مـن ويـات الحـروب 

واألزمـات المتاحقـة خـال تاريخـه الحديـث.
توظيـف  علـى  يتوقـف  ذلـك  تحقيـق  أن  المنطقـي  فمـن   
المعرفـة فـي عـاج مشـكات وظواهـر المجتمـع المتفاقمـة، 
واسـترداد  الفسـاد  عجلـة  إيقـاف  فـي  صارمـة  آليـات  وإيجـاد 
أمـوال العـراق، وفـي الوقـت نفسـه يتسـاءل اإلنسـان العراقـي 
الـى  االلتفـات  فـي  الحقيقيـة  اإلرادة  توفـر  مـدى  عـن  اليـوم 
تنميـة الداخـل، وهـو شـرط منهجـي ملـزم، يسـاند ويخطـط لـه 
مـن مراكـز األبحـاث بمختلف اختصاصاتها في بناء قيم جديدة 
تؤكـد النزاهـة والخـروج مـن عبـاءة االنقسـامات الفئويـة، بغيـة 
حالـة  عقلـه  علـى  تسـيطر  إلنسـان  المناسـبة  الحلـول  وضـع 
فقـدان األمـل، ولعـل فهـم إشـكالية ذلـك بشـفافية ومراجعـة 
نقديـة بنـاءة تكـون بمثابـة المفتـاح الـى عهـد التنميـة الـذي 
مرهـون  الخطـوة  هـذه  ونجـاح  العراقـي،  اإلنسـان  بـه  يحلـم 
مرهـون  ذلـك  ونجـاح  القادمـة،  المرحلـة  فـي  النوايـا  بصـدق 
ايضـا بمراجعـة السياسـات الداخليـة والخارجيـة، واالتجـاه الـى 
التخطيـط المحلـي للتنميـة بـكل مفاصلهـا مـن خـال ترسـيخ 
لتبديـد  الوطنـي،  العمـل  دعائـم  وإرسـاء  المواطنـة،  ثقافـة 
مخـاوف اإلنسـان العراقـي مـن تكرار السياسـات الماضية التي 
طالما كانت محط نقد منه، لذا يتطلب من المعنيين بالمرحلة 
القادمـة ترسـيخ الثقـة بيـن المواطـن والدولـة وبلـورة قناعـات 
تقـوده  وطنـي،  إطـار  فـي  باألمـل  اإلحسـاس  تولـد  جديـدة 
حكومة تضطلع بدورها المفترض تجاه ترسيخ مفهوم الدولة 
وسـيادتها،وان إي توجـه جديـد بهـذا المعنـى سيسـهم فـي 
حـل مشـكات المجتمـع بتوظيـف ثرواتـه الضخمـة في إشـباع 
حاجات االنسـان األساسـية، وهو أمر ليس بالهين إذا ما بقيت 
العقلية المصلحية القائمة على اسـتثمار السـلطة والعاقات 
الفئويـة فـي تحقيـق مكاسـب غيـر مشـروعة، مـا يتطلـب مـن 
الجميـع فـردا ومجتمعـًا ومؤسسـات محاصـرة األفـكار الضيقـة، 
والتفكيـر بمصلحـة دولـة محورية تتميز تاريخـا وثقافة وحضارة 

عـن كثيـر مـن البلـدان تعيـش رحلـة نهضـة وتقـدم.
يتطلـب  مـا  ثقافيـة،  مشـكلة  جذرهـا  فـي  اإلشـكالية  إذن   
بلـورة تنشـئة ثقافيـة  العبـادة،  مـن األسـرة والمدرسـة ومراكـز 
واجتماعيـة ينتـج عنها قيم سـائدة أساسـها الحـوار واالعتراف 
باآلخـر والشـعور بمسـؤولية تجـاه بنـاء مسـتقبل مجتمـع خالي 
علـى  قوتهـا  فرضـت  قيـم  مـن  بـدال  والفسـاد  االنقسـام  مـن 
حملـة  يتطلـب  ذلـك  وباشـك  العـام،  االجتماعـي  السـلوك 
تثقيفيـة مـن وسـائل اإلعـام والقـوى المؤثـرة فـي المجتمـع، 
التعليـم  وزارة  وادوار  أبحـاث،  مراكـز  عمـل  تفعيـل  عـن  فضـا 
العالـي والبحـث العلمـي، وزارة التخطيـط والتعـاون اإلنمائـي، 
الـى  المحليـة  قناعاتهـم  تحويـل  علـى  القـرار  مراكـز  وأصحـاب 
قناعـة تتجـاوز كل أخطـاء الماضـي، وبمتابعـة مسـتمرة وجادة 
الجميـع،  قبـل  مـن  للوطنيـة  شـامل  مفهـوم  بلـورة  اجـل  مـن 
وبخـاف ذلـك سـيكون االنتظـار لمرحلـة بمثابـة فشـل وتراجـع، 
الفـرد  علـى  بآثارهـا  التنبـؤ  يصعـب  متغيـرات  سـيفرز  وبمـا 

والدولـة. والمجتمـع 

د. عبدالواحد مشعل
سـنوات  ثـاث  بالزمـن  لنعـود 
آيـار  فـي  وبالتحديـد  الـوراء  الـى 
مـن سـنة 2018، أصـدرت المحكمـة 
قـرارًا  حينهـا  العليـا  االتحاديـة 
شـهر  مـن   12 يـوم  بتحديـد 
االنتخابـات  إلجـراء  موعـدًا  آيـار 
النيابيـة، وكانـت لهـذه االنتخابات 
مـع  تزامنـت  ألنهـا  كبيـرة  أهميـة 
لقواتنـا  البطوليـة  االنتصـارات 

األمنيـة علـى إرهابيـي داعـش، وبعـد شـٍد وجـذب ومـا 
إن أعلنـت النتائـج النهائيـة مـن قبـل المفوضيـة العليـا 
لانتخابـات ومصادقـة المحكمـة االتحاديـة العليـا على 
النتائج، إال واشتد الصراع مرة أخرى بعد اشتداده قبل 
بيـن األحزاب،واتهـام  التسـقيط  االنتخابـات، فحمـات 
أحدهـم لآلخـر بالتزويـر والتاعـب وشـراء األصـوات ومـا 
الـى ذلـك مـن اتهامـات اعتدنـا عليها مـع كل انتخابات 
برلمانيـة، وعلـى الرغـم مـن إعـان النتائـج والمصادقـة 
تـم  وبالتالـي  الحكومـة  تشـكيل  تأخـر  فقـد  عليهـا 
تحديـد عـن أول جلسـة لمجلـس النـواب فـي 3 ايلـول، 
أي بعـد أربعـة أشـهر تقريبـًا مـن موعـد إعـان النتائـج.
التحديـات هـي نفسـها منذ عـام 2005 وهو تأريخ أول 
انتخابـات تشـريعية فـي العـراق بعـد سـقوط النظـام، 
باالضافـة  العـام  المـال  ونهـب  والسـرقات،  كالفسـاد 
الـى البطالـة وكسـاد السـوق والـى آخـره مـن معانـاة 
وتحديـات مسـتمرة، بمعنـى إنـه ال يوجـد شـيء جديـد 
تحديـات  هـي  غيرهـا  وأخـرى  التحديـات  هـذه  فـكل 
مزمنـة ومسـتمرة، يعنـي أن البرلمان الجديد والحكومة 
المقبلـة علـى درايـة بهـا، وعليهـا أن تجـد حلـواًل لهـا ال 
أن تتحجـج بالتركـة الثقيلـة التـي خلفتهـا الحكومـات 

السـابقة.
مـن  النتائـج  إعـان  ناحيـة  مـن  بالمواعيـد  الدقـة 
العليـا لانتخابـات مهـم جـدًا حسـب  قبـل المفوضيـة 
التوقيتات الدسـتورية، في االنتخابات السـابقة كانت 
المفوضية قد صرحت بأن إعان النتائج سـيكون خال 
24 سـاعة مـن إجرائهـا، ولكنهـا لم تلتزم بالتوقيتات اال 
بعـد حيـن، مـا يجعـل الحكومـة تكـون حكومـة تصريـف 
أعمـال لمـدة كـذا شـهر ومـن بعدهـا يكـون التشـكيل 

وبالتالـي انعقـاد جلسـات البرلمـان.
الطعـن  هـو  واسـتماعًا  مشـاهدة  األكثـر  السـيناريو 
بنتائـج االنتخابـات، بيـن جماعـٍة مؤيـدة للنتائـج وأخـرى 
بنتائـج االنتخابـات،  الفـرز يدويـًا لطعنهـا  تطلـب إعـادة 
وهنـا يكـون األمر لزامًا علـى المحكمة االتحادية ووفقًا 
بالطعـون والشـكاوى  النظـر  إعـادة  العامـة  للمصلحـة 
بشـكٍل سـريع حتـى التعيـد تجـارب السـنين السـابقة 

مـن حيـث تأخيـر موعـد الحسـم.
نعتقـد أن موضـوع الكتلـة البرلمانيـة األكبـر المكلفـة 
بتسـمية رئيس الوزراء سـتتصدر المشـهد القادم، كما 
هـو الحـال فـي االنتخابـات السـابقة وستسـتمر طويـًا 
فـي  المحـددة  المـدة  وهـي  يومـًا   30 الــ  تتجـاوز  وقـد 
الدسـتور، وبالتالـي محاولـة الكتـل اسـتمالة األطـراف 
الحكومـة،  تشـكيل  ثـم  ومـن  عددهـا  لزيـادة  األخـرى 
وكمـا نعتقـد أن السـيناريو األكثـر تعقيـدًا هـو كيفيـة 
أم  حزبيـًا،  رئيسـًا  سـيكون  هـل  للـوزراء،  رئيسـًا  اختيـار 
بمقبوليـة  يحظـى  مسـتقًا  سـيكون  أم  توافقيـًا 
المتظاهريـن؟، كل هـذا وأكثـر سنشـاهده فـي األيـام 

اآلتيـة.. واللـه أعلـم .

علي الخفاجي

ما بعد االنتخابات 
سيناريوهات محتملة
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الزمنيـة  والفتـرة  المجتمـع  حاجـة 
تحكمهـا.  التـي 

وإن  النـواب  قـدرة عضـو مجلـس 
برلمانيـة  كتلـة  تحـت  منضويـا  كان 
او سياسـية معينـة علـى اإلفصـاح 
شـجاعا  موقفـا  يمثـل  رأيـه،  عـن 
التـي  الشـرف  لكلمـة  وتحقيقـا 
أن  قبـل  المصوتيـن  امـام  تحملهـا 
يصبـح عضـوا فـي مجلـس النـواب، 
لـه  يسـجل  التاريـخ  بـأن  يـدرك  وأن 
ايضـا  ويسـجل  اإليجابيـة  مواقفـه 
وصمتـه  السـلبية  مواقفـه  عليـه 
المريـب وخضوعـه االعمـى لرئيـس 
الصـوت  بـان  يـدرك  ان  الكتلـة، 
االنتخابـي الـذي كتـب اسـمه انمـا 
منحـه تفويضـا وتخويـا ان يتحـدث 
بمسـتوى  ليكـون  وباسـمه،  عنـه 
التـي  والمسـؤولية  الثقـة  هـذه 
يبقـى  وان  طوعـا،  تحملهـا 
ودائرتـه  ألهلـه  امينـا  مسـتمعا 
حـدود،  او  حواجـز  دون  االنتخابيـة 
إلعـادة  السـعي  الجميـع  وعلـى 
االعتبـار للعـراق المنتهكة سـيادته 
وان يجـري تصحيـح وترميـم وضعـه 
االقتصادي، وأن تتم إعادة دراسـة 
واليفرقهـم،  العراقييـن  يجمـع  مـا 
العـراق  ان  جيـدا  يسـتوعب  وان 
تراجـع فـي جميـع أنشـطة الحيـاة، 
جميعـا  علينـا  لهـذا  عـدة  ألسـباب 
اجـل  مـن  ونتعـاون  نتكاتـف  ان 
ونهـدم  تخيفنـا  التـي  الهـوة  ردم 
ونحطـم  تحجزنـا  التـي  الجـدران 
القيـود التـي تقيدنـا، ونحـن بأمـس 
الحاجـة ألسـس تعليميـة تبـدأ مـن 
وصناعـي  تجـاري  وترميـم  الصفـر 
الـي مكانتـه  العـراق  ومالـي يعيـد 

بـه.  تليـق  التـي 
قالهـا  وقبلـك  شـرف  الكلمـة 
االمـام الحسـين )ع( وقالهـا جيفـارا 
الوجدانيـة  القناعـة  فـان  ولذلـك 
غايـة  مسـألة  الضميـر  وحسـاب 
مجلـس  عضـو  عنـد  باألهميـة 
القسـم  يـؤدي  وهـو  النـواب، 
قبـل  المجلـس  بعضويـة  الخـاص 
مـن  التشـريعي  بعملـه  مباشـرته 

اللسـان. قبـل  القلـب 

فـرز  وتـم  االنتخابـات  انتهـت   
األصـوات وفـاز مـن فـاز وخسـر مـن 
خسـر، الذيـن فـازوا بمقاعـد مجلـس 
النـواب العراقـي، كانـوا قـد قدمـوا 
بيـن  مـن  تكـن  لـم  اغلبهـا  وعـودا 
مهمـات مجلـس النـواب، المجلـس 
يمثـل السـلطة التشـريعية يختـص 
االتحاديـة،  القوانيـن  بتشـريع 
بشـكل  تمـس  التـي  القوانيـن 
مباشـر او غير مباشـر حياة الشـعب 
العراقـي، فضـا عـن مهمـة الرقابـة 
التنفيذيـة  السـلطة  أداء  علـى 
األهميـة  فـي  غايـة  ومهمـات 

أخـرى.
سـيكون  النـواب  مجلـس  عضـو 
معينـة  نيابيـة  كتلـة  ضمـن  امـا 
الكتـل  عـن  مسـتقا  فعـل  انـه  او 
امـام  يضـع  أن  يفتـرض  واألحـزاب، 
ضميره قبل البدء بالجلسـة األولى 
الدسـتورية  اليميـن  أداء  وقبـل 
أينمـا  العراقـي  الشـعب  مصلحـة 
او  انتمـاؤه  كان  مهمـا  وجـدت، 
عليـه  السياسـي  حزبـه  او  كتلتـه 
ان يضـع امـام ضميـره انـه مسـؤول 
المناطـة  القانونيـة  المهمـة  عـن 
بأعضـاء مجلـس النـواب، وعليـه ان 
يرعـى مصلحـة الشـعب وان يكـون 
بـاي  العـراق  اسـتقال  علـى  امينـا 
شـكل كان، وان يكـون عنـد كلمتـه 
التي تعني شـرفه بصيانة الحريات 
العامـة والخاصـة، وان يكـون جديـرا 
بتحمـل شـرف الكلمـة بالدفـاع عـن 
العراقـي، وأن  القضـاء  اسـتقالية 
يؤمـن بالدفـاع عـن حرية التعبير عن 
وحريـة  السـلمي  والتظاهـر  الـراي 

والعقيـدة. والضميـر  الفكـر 
متظاهـر  كل  ان  يـدرك  ان  عليـه 
اعتقـاده  وعـن  رأيـه  عـن  يعبـر 
دراسـة  ينبغـي  بمظلوميتـه 
مطالبـه وان نترفـع عـن االتهامـات 
جميعهـم  والتكفيـر،  والتخويـن 
أوالدنـا واخوتنـا واصواتهـم ينبغي 
وال  بتقديـر  ودراسـتها  احترامهـا 
يعقـل ان يتظاهـر عراقـي مـن دون 

 . سـبب
مجلـس  عضـو  يجلـس  حيـن 
المجلـس  قاعـة  داخـل  النـواب 
أطيـاف  كل  يمثـل  فانـه 
واديانهـم  قومياتهـم  العراقييـن، 
السياسـية  وكتلهـم  ومذاهبهـم 
واختافاتهـم، عليـه أن يؤمـن بأنـه 
يقيـده  ان  يمكـن  ال  العـراق  يمثـل 
يؤمـن  ال  بموقـف  الكتلـة  زعيـم 
الدسـتوري،  التوجـه  ويخالـف  بـه 

التـي  والحريـات  الحقـوق  أن  مـن 
الثوابـت  نـص عليهـا الدسـتور مـن 
العراقـي  للمواطـن  األساسـية 
التجـاوب  مهمـا كان توجهـه، وان 
مـع الكتلـة او االنقيـاد لرغبـة رئيس 
الكتلـة مـع مبـدأ فصـل السـلطات 
االتحـادي  الدسـتوري  والنظـام 
للشـرف  خيانـة  يشـكل  للعـراق، 
وخرقـا للضميـر وتراجعـا عـن شـرف 
الكلمـة الـذي التـزم بـه كامـا ولـم 

عمليـا.  بـه  يتقيـد 
المعارضـة  بـأن  يؤمـن  أن  عليـه 
فـي المجلـس ال تمثـل خافـا فـي 
يأخـذ  جـاد  موقـف  انمـا  الموقـف 
مـن  الشـعب  مصلحـة  باالعتبـار 
وجهـة نظـر أخـرى، وان التنافس ال 
يكـون فـي مصالح الكتل واألحزاب 
علـى  بالقـدرة  انمـا  السياسـية 
حسـن تسيير دفة الحكم وتحقيق 
القوانين، التي تهم حياة الشـعب 
وأال  مصلحتـه،  وتحقـق  العراقـي 
ينسـى مطلقا شـرف الكلمة التي 
فـي  كتبهـا  او  قالهـا  او  سـجلها 
برنامجـه االنتخابـي او دعايتـه فـي 
االنتخـاب،  قبـل  الترشـيح  عمليـة 
تلـك  بمسـتوى  دومـا  يكـون  وان 
وأن  الكثيـر،  تعنـي  التـي  الكلمـة 
انقضـت  التـي  المرحلـة  أن  يـدرك 
فلـذات  مـن  العـراق  بهـا  خسـر 
اكبـاده مـن أبنـاء القوات المسـلحة 
ومـن  الشـعبي  والحشـد  واألمنيـة 
النخـب الطيبة والعلمـاء والفنانين 
والقضاة والمحامين والتدريسيين 
الكثيـر،  والمثقفيـن  واألطبـاء 
انتشـر  الـذي  الفسـاد  الـى  إضافـة 
العـراق  جسـد  فـي  كالسـرطان 
الجميـل، والزمـن الـذي تراجـع فيـه 
بـه  تركـض  زمـن  فـي  الخلـف  الـى 

الـى  الشـعوب 
األمام.

عليـه ان يكـون رصينـا واعيـا حيـن 
يتحدث باإلعام ويتمتع بشخصية 
جـادة محترمـا وبمسـتوى عضويـة 
وان  تشـريعية،  سـلطة  اعلـى 
ان  ويـدرك  الهـادف،  النقـد  يتقبـل 
تقـدم  التـي  القوانيـن  مشـاريع 
تتطلـب  الـوزراء  مجلـس  مـن  لهـم 
يتـم  وأال  والتمحيـص،  التدقيـق 
النـواب  مـن  غيـره  علـى  االعتمـاد 
فـي دراسـتها ليشـكل صوتـا ليس 
يتقبـل  وأن  وأهميـة،  قيمـة  لـه 
لزميلـه  يكـون  بـأن  مفتـوح  بعقـل 
يسـعى  الجميـع  ألن  مخالـف  رأي 
للتوصـل الـى قوانيـن رصينـة تلبي 

زهير كاظم عبود 

 شرف الكلمة
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الشـيعية. المحافظـات  مـن 
برلمانـي  مكسـب  اهـم  ان  ومـع 
فيـه  سـتكون  انـه  هـو  تحقـق 
الحكومـة  مـع  جبهـة  جبهتـان: 
وتعـارض  تراقـب  معارضـة،  وجبهـة 
تشـهده  لـم  سياسـيا  توازنـا  لتخلـق 
ان  وبافتـراض  السـابقة.  البرلمانـات 
تشـكيل  اسـتطاع  الصـدري  التيـار 
الكتلـة األكبـر بصيغـة تنويعيـة، فـان 
تغييـر  حصـول  فـي  المعاييـر  اهـم 

 : هـي
اقامـة  علـى  الحكومـة  تعمـل  *ان 
دولـة مدنيـة حديثة تمتلـك مقومات 
حالـة  مـن  العـراق  تنقـل  حضاريـة 
التخلـف الـى حالة التقدم، وان تدرك 
ان العراق هو احد اغنى عشـرة بلدان 
يمتلـك  انـه  يعنـي،  مـا  العالـم  فـي 
اهلـه  تجعـل  التـي  المقومـات  كل 
هـدرت  وكرامـة  بسـعادة  يعيشـون 
وافقـرت حكوماتـه 13 مليـون عراقيـا 

التخطيـط. وزارة  باعتـراف 
* انهـاء حالـة الخـوف والقلـق مـن 
المجهـول والشـعور باألغتـراب التـي 
سـنة،   18 عبـر  العراقيـون  عاشـها 
الهجـرة،  الـى  الماييـن  واضطـرت 
علـى  االدمـان  حـاالت  وضاعفـت 

والطـاق. المخـدرات 
وحكمـاء  بعلمـاء  االسـتعانة   *
البلـد وتخليـص الحاكـم العراقـي مـن 
سـيكولجيا احاطـة نفسـه باشـخاص 
يسـمعه،  ان  يحـب  مـا  لـه  يقولـون 
. العقلـي  بالحـول  مصابيـن  وآخريـن 
قضـاة  مـن  محكمـة  *تشـكيل 
مسـتقلين لمحاكمـة حيتـان الفسـاد 
هـذا،  لـك  ايـن  مـن  قانـون  باعتمـاد 
سـنغافورة  تجربـة  مـن  واالسـتفادة 
التـي اعتمـدت عشـرة مبـاديء فـي 
مبـدأ  يتصدرهـا  الفسـاد  مكافحـة 
بالتمتـع  للمفسـدين  السـماح  )عـدم 
غيـر  مكاسـب  مـن  عليـه  حصلـوا  بمـا 
النـاس  بجعـل  وفضحهـم  مشـروعة 
علـى  عـارا  بوصفهـم  لهـم  تنظـر 

. ) لمجتمـع ا
تلـك المعاييـر التي علـى الحكومة 
التغييـر،  ليكـون  اعتمادهـا  القادمـة 

الخيبـات! افجـع  وبدونها..سـتكون 

 المفاجـأة األولـى: ان المقاطعيـن 
ان  تقديرهـم  فـي  خطـأ  علـى  كانـوا 
مهـددة  سـتكون  االنتخابـات  اجـواء 
اسـتطاعت  فيمـا  الناخـب،  لحريـة 
للحكومـة  التابعـة  األمنيـة  القـوى 
وتأميـن  األنتخابـي  األمـن  تحقيـق 
التصويـت،  فـي  المواطـن  حريـة 
المراقبيـن  بعثـة  رئيسـة  وتأكيـد 

األوربييـن.
الثانيـة: ان المقاطعيـن والعازفيـن 
االنتخابـات  ان  يقيـن  علـى  كانـوا 
انهـا  الواقـع  واثبـت  مـزورة،  سـتكون 
المـرة األولـى التـي كان التزوير فيها 

معدومـا. يكـون  يـكاد 
مـن  الغالبيـة  كانـت  الثالثـة: 
النتائـج  ان  تـرى  العراقييـن 
محسـومة سـلفا، واللعبـة مكشـوفة 
..فصدمتهـم بعكـس مـا كانـوا يـرون.
الرابعـة: فـوز التيـار الصـدري بفـارق 
مقعـدا،   )73( اآلخريـن  عـن  كبيـر 
 ،)37( القانـون  دولـة   ،)43( تقـدم 
الكردسـتاني  الديمقرطـي  الحـزب 
 97 وفـوز   ،)9 الجديـد)  والجيـل   ،)32(
تضـم  التـي  الفتـح  وخسـارة:  امـرأة، 
قـوى  و  واخـرى)16(،  والعصائـب  بـدر 
الدولـة الحكمـة زائـد النصر)4(مقعـدا.
متوقعـة  غيـر  خسـارة  الخامسـة: 
مراكـز  يحتلـون  كانـوا  لسياسـيين 
السياسـية. العمليـة  فـي  متقدمـة 
مسـتقلين)20(  فـوز  السادسـة: 

)15( وتشـرينيين 
حصـل،  مـا  بخصـوص  اآلراء  وتتعـد 
فهنـاك مـن يـرى ان نجـاح االنتخابـات 
مفاجئـة  ليسـت  وانهـا  شـكليا،  كان 
وحتـى  اليـد  باصابـع  عـدد  يفـوز  ان 
عشـرين او ثاثيـن، فلـن يحصـل تغيير 
ما دام نصف الفائزين او اكثر هم من 
سـراق المـال العـام، فيمـا يـرى آخـرون 
نظـام  تطعيـم  مـن  البـد  كان  بأنـه 
مـن  الجديـدة  الوجـوه  ببعـض  بريمـر 
اجـل اطالـة عمـر العمليـة السياسـية 
الفاسـدة مـع بقـاء الكتـل والحيتـان، 
واشـاد آخـرون بمـا حصـل، فيمـا علـق 

عراقيـة: بسـخرية  آخـرون 
راح  الهـواء  بالمشـمس...حتى   *
ان  يثبـت  لـم  سـنة   18 يسـرقونة..من 
نزيه..كلهـم  الزمـرة  تلـك  مـن  احـدا 

للنخـاع فاسـدون 
للكعبـه  لليونـان  هجـرة  ماكـو   *

نخلـص بلكـت 
ماترضـى  وكـت  هـل  بزازيـن   *

ظهـر حبـال  ادور  بالشـحم 
زايـد كل واحـد  *يعمـي ال تروحـون 
انبطحتـوا  بالوطنيـه  كلمتيـن  حجـه 

تترجـا  العـراق..ال  كاسـترو  وسـويتوا 
خيـرا مـن تيـار دينـي.

حقيقتـان:  تلخصـه  حصـل  ومـا 
ان  يفتـرض  محـدود  تغييـر  حصـول 
يفتـح البـاب نحو تغيير ينقـل العملية 
المحاصصـة  سـكة  مـن  السياسـية 
الـى سـكة الدولـة المدنيـة الحديثـة،
المقاطعيـن  نسـبة  ان  والثانيـة: 
فـي  المشـاركة  عـن  والعازفيـن 
مـا   )%60( بحـدود  كانـت  االنتخابـات 
يعنـي فـي التحليـل السـيكولوجي 
األحبـاط  اشـاع  الخيبـات  توالـي  ان 
واوصـل  العراقييـن،  بيـن  والقهـر 
غالبيـة السـتين بالمئـة الـى ان يبقـوا 

قاعديـن. بيوتهـم  فـي 
قـوى  قـراءة  كانـت  وسياسـيا، 
سـيحصل.. لمـا  مقاطعـة  تقدميـة 
الحـزب  مقدمتهـا  فـي  دقيقـة،  غيـر 
دعونـا  وكنـا  العراقـي.  الشـيوعي 
مقالـة  فـي  المشـاركة  الـى  الحـزب 
الشـيوعي  )الحـزب  بعنـوان  موثقـة 
فـي14  نشـرت  التحيـة(  مـع  العراقـي 
ايلـول 2021، وقلنـا بالنـص )مـا لـم يكـن 
التغييـر  قـوى  يوحـد  موقـف  هنـاك 
ويحظـى بتأييـد شـعبي، فاننـا نقترح 
دعـوة الحـزب الى كـوادره بالتصويت 
مـن  يضعـف  مسـتقلين  لمرشـحين 
البرلمـان  فـي  السـلطة  احـزاب  نفـوذ 
ويسـهم فـي التغييـر لصالـح القـوى 
مـن  ليـس  اذ  والوطنيـة،  التقدميـة 
اكثـر مـن  بيـن  ان ال يكـون  المعقـول 
كفـوء  هـو  مـن  مرشـحا  آالف  ثاثـة 
وضـد الفاسـدين، و بينهـم مرشـحون 
مـن الحزب الشـيوعي الكردسـتاني(.
فـي  تغييـر  سـيحصل  األهم..هـل 
الـذي  السياسـية؟وما  العمليـة 

؟ سـيحصل
فـي  األكبـر  الكتلـة  تشـكيل  ان 
شـكل  سـتحدد  التـي  هـي  البرلمـان 
ان  هـو  سـيحصل  التحالفات..ومـا 
الخصميـن اللدوديـن )التيـار الصـدري 
سيتنافسـان،  القانـون(  ودولـة 
الديمقراطـي  الحـزب  وسـيكون 
فـاذا  القبـان.  بيضـة  الكردسـتاني.. 
التحالـف  الصـدري  التيـار  اسـتطاع 
الكتلـة  مـع  والتفاهـم  )تقـدم(  مـع 
الكرديـة، فانـه سـينجح فـي تشـكيل 
للسـيد  وسـيكون  األكبـر،  الكتلـة 
األوفـر  الحـظ  الكاظمـي  مصطفـى 
فـي تشـكيل الحكومـة الجديدة، غير 
ان هـذه االيـام ستشـهد مسـاومات، 
حسـاب  علـى  سـيكون  منهـا  كثيـر 
الوطـن والمواطـن، وسـتعمد الكتـل 
بنتائـج  الطعـن  الـى  أليـران  المواليـة 
الفوضـى  تكـون  وقـد  األنتخابـات 
عـدد  فـي  الموقـف  سـيد  والسـاح 

أ. د. قاسم حسين صالح

 مفاجئات انتخابات 10 تشرين .. ما حصل وما سيحصل
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وكرههـم  السياسـي،  النظـام 
»األخاقـي« لـه. وتشـكل الطبقـة 
»الوسـطى« جـزًء مهمـًا مـن هـذه 

. لفئـة ا
مقهـورون  أباليـون  ال   -3
علـى  البقـاء  بمحاولـة  منهمكـون 
الشـقاء  وبتقليـل  الحيـاة  قيـد 
قـد  وهـؤالء  عليهـم.  المطبـق 
يعلمـون أو ال يعلمـون أصًا بوجود 
كل  فـي  أنهـم  إال  االنتخابـات، 
األحـوال يمتلكـون وعيـًا اجتماعيـًا 
يمتلكـوا  أن  دون  بالمظلوميـة 
تحليليـًا  أو  معلوماتيـًا  اهتمامـًا 
العـام،  والشـأن  بالسياسـة  كافيـًا 
بوصفهـا  أيامهـم  يعيشـون  بـل 
التسـليم  تسـتدعي  أقـدارًا 
ال  فحسـب  والبقـاء  والتكيـف 
والتغييـر.  والمواجهـة  المسـاءلة 
الجـزء  المحرومـون  ويشـكل 

الفئـة. هـذه  مـن  األساسـي 
هـذه  هـل  السـؤال:  يبقـى 
ثابتـة  المفترضـة  الثاثـة  الفئـات 
وسـلوكها  ووعيهـا  حجمهـا  فـي 
قابلـة  إنهـا  أم  السياسـي؟ 
بينهـا  فيمـا  للتقـارب  ديناميكيـًا 
والمباغـت  المفاجـئ  ولانتقـال 
السـلوك  مـن  أخـرى  أنمـاط  إلـى 
السـياقات  بحكـم  السياسـي 
الموقفية المسـتجدة، كاالحتجاج 
الجماعـي أو المشـاركة االنتخابيـة 
فـي ظـروف جاذبـة أخـرى؟ وإلـى 
أن  للمقاطعيـن  يمكـن  حـد  أي 
لانخـراط  المشـاركين  مـع  يتفقـوا 
سياسـية  سـلوكيات  فـي 

الحقـًا؟   مشـتركة 
لكـن  اليـوم،  محـددة  إجابـة  ال 
لنتيجـة  األساسـي  المعطـى 
يكـون  لـن  الحاليـة  االنتخابـات 
نسـب  علـى  مقتصـرًا  بالتأكيـد 
بـل  وخياراتهـم،  المشـاركين 
مسـاحة  إلـى  سـريعًا  سـيمتد 
المقاطعـة بمـا تعنيـه من محركات 
الزمـن  لقاطـرة  قادمـة  جوهريـة 

! . . عـي جتما ال ا

يتبنـى  ال  المنشـور  هـذا  بـدءًا،   
»صـواب«  بشـأن  للقيمـة  حكمـًا 
االنتخابـات  مقاطعـة  »خطـأ«  أو 
يحـاول  بـل  فيهـا،  المشـاركة  أو 
المضمـون  إلـى  األنظـار  توجيـه 
التحقـق  المحتمـل  السياسـي 
الواسـعة.  المقاطعـة  فـي حـاالت 
فالسـؤال المطـروح فـي عنـوان 
اإلجابـة  ثنائـي  ليـس  المنشـور 
األبعـاد  متعـدد  بـل  ضـد(،  أو  )مـع 
بمعنـى  والغايـات،  والمضاميـن 
الحالـة  بحسـب  اإلجابـات  متعـدد 
الحديـث  كان  فـإذا  والسـياق. 
القانونـي  الجانبيـن  علـى  يقتصـر 
ومـا  المشـاركة  فنسـب  والفنـي، 
ترشـيحات  مـن  الناخبـون  يختـاره 
مـن  هـي  قوائميـة(  أو  )فرديـة 
اآلنيـة،  االنتخابـات  نتيجـة  تحـدد 
وهـذا أمـر مفـروغ منـه. أمـا إذا كان 
مـن  أبعـد  إلـى  يذهـب  الحديـث 
العميقـة  النتائـج  إلـى  أي  ذلـك، 
هنـا  يمكـن  فـا  المنظـورة،  غيـر 
بـل  المقاطعـة،  نسـب  إهمـال 
ذاتهـا  بحـد  المقاطعـة  تصبـح 
التحليلـي  االهتمـام  محـور  هـي 
عنـد  خصوصـًا  واالستشـرافي 
تترافـق  التـي  معدالتهـا  ارتفـاع 
التـي  الحـاالت  مـع  العـادة  فـي 
السياسـي  النظـام  فيهـا  يعيـد 
مـع  انتخابيـًا  نفسـه  شـرعنة 
تعديـات ثانويـة ال تمـس الجوهـر 

الدرجـات. بأدنـى  إال 
»المبكـرة«  االنتخابـات  وفـي 
عرفنـا  يوميـن،  قبـل  جـرت  التـي 
)الرسـمية  المشـاركة  نسـب  تمامـًا 
التـي  الفـوز  ونسـب  وغيرهـا( 
حققتها الكتل واألحزاب واألفراد، 
قابلـة  معلوماتيـة  مـادة  يوفـر  مـا 
واالسـتنتاج  والتفكيـك  للمقاربـة 
محـل  ليـس  وهـذا  يريـد،  لمـن 
اهتمامـي فـي هـذا المنشـور. أمـا 
التـي  الكبيـرة  المقاطعـة  نسـبة 
)حسـب   %  70  -59 بيـن  تراوحـت 
مراقبيـن  وتقديـرات  المفوضيـة 
يسـتطيع  أحـد  فـا  وخبـراء(، 
السـيكو-  مغزاهـا  يحـدد  أن  اآلن 
أن  يمكـن  ومـا  الدقيـق  سياسـي 
قـادم  فـي  تطـورات  مـن  تفـرزه 
لمـا  مقاربـة  نسـبة  وهـي  األيـام، 
حـدث مـن مقاطعـة فـي انتخابـات 
2018 التـي كانـت مـن بين األسـباب 
التـي قـادت إلـى انتفاضـة البصـرة 

.2019 تشـرين  ثـورة  ثـم   2018
لـه  االنتبـاه  توجيـه  أريـد  مـا 

المبالـغ  الحالـي  التهويـل  وسـط 
المشـاركة  بنسـب  لاهتمـام  بـه 
شـيئًا  نعـرف  ال  أننـا  هـو  والفـوز، 
المقاطعـة  هـذه  بنيـة  عـن  دقيقـًا 
يمكـن  ومـا  الواسـعة  االنتخابيـة 
سـكوني  نكـوٍص  مـن  تحققـه  أن 
فـي  إقدامـي  فعـل  أو  سـلبي 

األيـام. قـادم 
الناخبيـن  أن  قولـه  يمكـن  مـا   
يمكـن  يشـاركوا  لـم  الذيـن 
واحتماليـًا-   – مبدئيـًا  تصنيفهـم 

فئـات: ثـاث  إلـى 
منظمـون  مقاطعـون   -1
التنظيمـات  بعـض  إلـى  ينتمـون 
واليسـارية  التشـرينية  الحزبيـة 
تحليـات  إلـى  اسـتندت  التـي 

المقاطعـة  فـي  تـرى  جذريـة 
السياسـية  المشـاركة  مـن  نوعـًا 
الفضـاء  فـي  لاسـتثمار  الفاعلـة 
الفضـاء  بـدل  االجتماعـي 
لحرمـان  ووسـيلة  البرلمانـي، 
أي  مـن  الحاكمـة  المنظومـة 
حصدهـا  تريـد  سـهلة  »شـرعية« 
إن  كمـا  االنتخابـات.  هـذه  مـن 
نسـبة مـن الجمهـور العـام وبعـض 
تقـع  الحزبييـن  غيـر  المثقفيـن 

أيضـًا. الفئـة  هـذه  ضمـن 
2- عازفـون عـن المشـاركة بتأثيـر 
للتأثيـر  فاقـدون  بأنهـم  االعتقـاد 
االنتخابـات،  بمخرجـات  والتحكـم 
ليسـت  السياسـية  العمليـة  وأن 
أكثـر مـن لعبـة معـدة سـلفًا لتوزيع 
االنتخابـات  تؤثـر  لـن  إذ  األدوار 
قواعـد  تحديـد  فـي  نهائيـًا 
العازفـون  وهـؤالء  اللعبـة.  هـذه 
معتـداًل  اهتمامـًا  يمارسـون 
ولديهـم  السياسـي  بالشـأن 
مشـاعر  مـن  المنبثقـة  حججهـم 
والعدميـة  واإلحبـاط  االغتـراب 
ونظريـة  المكتسـب  والعجـز 
انفصالهـم  عـن  فضـًا  المؤامـرة، 
عـن  والواعـي  العميـق  النفسـي 

فارس كمال نظمي
 من يحدد النتائج االنتخابية ؟ المشاركة أم المقاطعة ؟!
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الكتلـة النيابيـة االكثـر عـددا ان تدخـل 
فـي مفاوضـات معقـدة مـع االطـراف 
االخـرى لضمـان اصواتهـا فـي جلسـة 

منـح الثقـة .

ولمـا كان النظـام السياسـي قائمـا 
الطائفيـة،  المحاصصـة  اسـاس  علـى 
تجـري  سـوف  المفاوضـات  فـان 
جهـة،  مـن  الشـيعي  الفاعـل  بيـن 
واالطـراف الكردية والسـنية من جهة 
السـابقة  التجـارب  واظهـرت   ، اخـرى 
حـول  عـادة  تـدور  المفاوضـات  ان 
ومناصـب  الوزاريـة  المقاعـد  تقاسـم 
وهنـا  الدولـة.  فـي  الخاصـة  الدرجـات 
النـواب  مجلـس  رئيـس  مقولـة  اتذكـر 
التـي  المشـهداني  محمـود  االسـبق 
مضمونهـا:” اذا اعطانـا الشـيعة حصتنا 
فـا يهمنـا من هو الشـخص الشـيعي 
الحكومـة”.  لرئاسـة  يرشـحونه  الـذي 

الكـردي. الطـرف  مـع  نفسـه  واالمـر 

وهنـا يتعيـن على الطرف الشـيعي 
ان يحسـم امره.

وتوجد في السـاحة الشـيعية ثاث 
اطروحات لرئاسـة الحكومة، وهي:

االطروحـة االولـى التـي تطالـب ان 
يكـون رئيـس الـوزراء صدريـا.

ان  التـي تطالـب  الثانيـة  االطروحـة 
الـوزراء حشـديا. رئيـس  يكـون 

االطروحـة الثالثـة التـي تدعـو الـى 
المالكـي. رئاسـة 

يحقـق  ان  طـرف  اي  يسـتطيع  وال 
رغبتـه دون ان يضمـن اصـوات االغلبية 

المطلقـة فـي جلسـة الثقـة.

االطـراف  سـيدفع  مـا  وهـذا 
المتنافسـة الى عقد تحالفات  تضمن 
لها ما تريد قبل الجلسة االولى. وهذا 
مشـوار طويـل ومعقـد سـيتعين على 
)او  المتنافسـة  الشـيعية  االطـراف 
المتصارعـة؟( ان تقطعـه قبل الجلسـة 
التحليـل  هـذا  يسـتبعد  وال   ، االولـى 
حصـول اختراقـات دوليـة او اقليميـة 
تطيـح بـه لصالـح اتجاه اخـر غير معلوم 
الـذي  االختـراق  االن كمـا حصـل فـي 
اوصـل مصطفـى الكاظمـي الى هذا 

الخطيـر. الموقـع 

الدسـتور   مـن   )  76  ( المـادة  حـددت 
التاليـة  الشـروط  الدائـم  العراقـي 

: وهـي   ، الحكومـة  لتشـكيل 

الشرط االول
مرشـح  الجمهوريـة،  رئيـس  ”يكلـف   
الكتلـة النيابيـة االكثر عددًا، بتشـكيل 
خمسـة  خـال  الـوزراء،  مجلـس 
رئيـس  انتخـاب  تاريـخ  مـن  يومـًا  عشـَر 
الجمهـور  يتسـاءل  الجمهورية.”وهنـا 
االكثـر  النيابيـة  ”الكتلـة  مفهـوم  عـن 
التـي  القائمـة  هـي  هـل  عـددا”، 
فـي  المقاعـد  االصـوات/  باكثـر  فـازت 
التـي  النيابيـة  الكتلـة  ام  االنتخابـات، 

االنتخابـات؟ بعـد  تتشـكل 

يجوز الوجهان على النحو التالي :

المرشـحون  يقـوم  االول:  الوجـه 
هـذه  )والترشـيح  مـا  لحـزب  التابعـون 
السـنة فـردي وليـس بالقائمـة( باعان 
انفسـهم الكتلـة النيابيـة االكثـر عددا 
ويحضـرون الجلسـة االولـى علـى هـذا 
يقـوم  ان  يمكـن  مـا  وهـذا  االسـاس. 
انهـم  تأكـد  اذا  الصدريـون  النـواب  بـه 
يقـوم  ان  الثانـي:  عددا.الوجـه  االكثـر 
باعـان  الفائزيـن  النـواب  مـن  عـدد 
االكثـر  النيابيـة  الكتلـة  انفسـهم 
ذلـك،  تحقيـق  مـن  تمكنـوا  اذا  عـددا 
ويحضـرون الجلسـة االولـى علـى هـذا 
االسـاس.وعلى اي مـن الحالتين، فان 
يكلـف  ان  الجمهوريـة  رئيـس  علـى 
الكتلـة ”النيابيـة” االكثـر عـددا بتشـكيل 
بيـن  خـاف  يحصـل  الحكومة.وقـد 
وفـي  النقطـة،  هـذه  حـول  الفائزيـن 
المحكمـة  علـى  يتعيـن  الحالـة  هـذه 

الخـاف. تحسـم  ان  االتحاديـة 

واذا تمكـن اي طـرف حاصـل علـى 
العـدد االعلـى مـن المقاعـد البرلمانيـة 
مـن اعـان نفسـة كتلـة برلمانيـة اكثـر 
عـددا في الجلسـة االولـى، قبل غيره، 
انحصـار حـق  بالتالـي  فسـوف يضمـن 
ترشـيح شـخص رئيس الوزراء المكلف 

به.

سـباق  بصـدد  اننـا  يعنـي  وهـذا 
اعـان  بيـن  الواقعـة  الفتـرة  فـي 
االولـى  والجلسـة  االنتخابـات  نتائـج 
لمجلـس النواب.وهنـاك عدة خطوات 
بتشـكيل  مـا  شـخص  تكليـف  تسـبق 
هـي: الخطـوات  وهـذه  الحكومـة. 

رئيـس  يدعـو   : االولـى  الخطـوة 
صالـح(   )برهـم  الحالـي  الجمهوريـة 
لانعقـاد،  الجديـد  النـواب  مجلـس 
تاريـخ  مـن  يومـًا  عشـَر  خمسـة  خـال 
االنتخابـات  نتائـج  علـى  المصادقـة 
قـد يحصـل خـاف حـول  العامة.وهنـا 
وهـل  صالـح  برهـم  الرئيـس  واليـة 

سـارية؟ مازالـت 

والجواب في المادة 72 التي تقول:” 

الجمهوريـة  رئيـس  واليـة  تنتهـي 
بانتهـاء دورة لمجلـس النـواب.”. وهـذا 
انتهـت  صالـح  برهـم  واليـة  ان  يعنـي 
فـي نفـس يـوم حـل مجلـس النـواب. 
”يسـتمر  تقـول:  نفسـها  المـادة  لكـن 
رئيـس الجمهوريـة بممارسـة مهماتـه 
الـى مـا بعـد انتهـاء انتخابـات مجلـس 
ان  علـى  واجتماعـه،  الجديـد  النـواب 
يتـم انتخـاب رئيـٍس جديـٍد للجمهوريـة 
أول  تاريـخ  مـن  يومـًا  ثاثيـن  خـال 
انعقـاٍد للمجلـس.”. ومـن مهامـه دعـوة 
مجلـس النـواب الجديـد الـى االنعقـاد.

 الخطـوة الثانيـة :  ينتخـب مجلـس 
رئيسـًا،  لـه  جلسـٍة  أول  فـي  النـواب 
باالغلبيـة  ثانيـًا،  ونائبـًا  أول  نائبـًا  ثـم 
المجلـس،  اعضـاء  لعـدد  المطلقـة 

. المباشـر  السـري  باالنتخـاب 

مجلـس  ينتخـب   : الثالثـة  الخطـوة 
رئيسـًا  المرشـحين  بيـن  مـن  النـواب 
عـدد  ثلثـي  باغلبيـة  للجمهوريـة، 
مـن  يومـًا  ثاثيـن  خـال  اعضائـه، 
واذا  للمجلـس.  انعقـاٍد  أول  تاريـخ 
علـى  المرشـحين  مـن  أٌي  يحصـل  لـم 
التنافـس  يتـم  المطلوبـة،  االغلبيـة 
بيـن المرشـحين الحاصليـن على اعلى 
يحصـل  مـن  رئيسـًا  ويعلـن  االصـوات، 
االقتـراع  فـي  االصـوات  اكثريـة  علـى 

الثانـي.

الشرط الثاني
الـوزراء  مجلـس  رئيـس  ”يتولـى 
المكلـف، تسـمية اعضـاء وزارته، خال 
تاريـخ  مـن  يومـًا  ثاثـون  اقصاهـا  مـدٍة 

” لتكليـف. ا

وعنـد اخفـاق رئيس الـوزراء المكلف 
بتشـكيل الحكومـة فـي هـذه الفتـرة 
رئيـس  ُيكلـف  المحـددة  الزمنيـة 
لرئاسـة  جديـدًا  مرشـحًا  الجمهوريـة، 
عشـر  خمسـة  خـال  الـوزراء،  مجلـس 

يومـًا.

الشرط الثالث
الـوزراء  مجلـس  رئيـس  ”يعـرض   
وزارتـه،  اعضـاء  اسـماء  المكلـف 
مجلـس  علـى  الـوزاري،  والمنهـاج 
عنـد  ثقتهـا،  حائـزًا  ويعـد  النـواب، 
منفرديـن،  الـوزراء  علـى  الموافقـة 
باالغلبيـة  الـوزاري،  والمنهـاج 
المطلقـة، ”واالغلبيـة المطلقـة تعنـي 
النـواب  مجلـس  اعضـاء  عـدد  نصـف 
نائبـا.  165 اي  واحـد،  زائـدا  الكلـي 

وهـذا يعنـي ان علـى الكتلـة التـي 
رئيـس  ترشـيح  حـق  علـى  حصلـت 
الـوزراء ان تضمـن تصويت نواب اخرين 
علـى مرشـحها فـي حال لـم يكن عدد 
نوابهـا قـد وصـل الـى الرقـم 165 فمـا 
فـوق. وهـذا امـر ال يتحقـق عـادة فـي 
علـى  يتعيـن  سـوف  ولهـذا   ، العـراق 

محمد عبد الجبار الشبوط

شروط تشكيل الحكومة بعد اإلنتخابات التشريعية
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النتائـج النهائيـة. ومـن بيـن أبـرز 
الكرديـة  الكتلـة  الكتـل  هـذه 
اسـتطاعت  أنهـا  يبـدو  التـي 
فـي  مكانهـا  علـى  تحافـظ  أن 
التيـار  بيـن  والتحالـف  البرلمـان. 
الصـدري والكتلـة الكردية يأتي 
رئيـس  انضمـام  توقعـات  مـع 
المنتهيـة  العراقـي  البرلمـان 
الحلبوسـي  محمـد  واليتـه 
الملحـوظ  تقدمـه  مـع  إليهـم 
ولكـن  األوليـة.  النتائـج  بحسـب 
هناك قوى أخرى، مثل ائتاف 
رئيـس  القانـون« بقيـادة  »دولـة 
الـوزراء السـابق نـوري المالكـي 
وسـتطالب  تقدمـت  التـي 
وقـد   – الحكومـة  فـي  بدورهـا 
العمليـة  تخريـب  إلـى  تلجـأ 
السياسـية فـي حـال لـم تحصـل 
الكعكـة  مـن  حصتهـا  علـى 
السياسـية. وبينمـا علـى الكتـل 
الخاسـرة أن تقـوم تقليديـًا بـدور 
مـن  البرلمـان  فـي  »المعارضـة« 
إال  البـاد،  أجـل تحسـين أوضـاع 
أنـه جـرت العـادة أن تحـاول هذه 
الكتـل أن تحصـل على امتيازات 
التعيينـات  خـال  مـن  معينـة 
نفسـها  وفـرض  الحكوميـة 
إال  »ائتافيـة«.  حكومـة  علـى 
أن تقـدم الصـدر بشـكل ملحـوظ 
يسـاوم  لـن  أنـه  يعنـي  قـد 
تشـكيل  فـي  سـبقه  مـن  مثـل 

. مـة لحكو ا
فهـو  الثالـث،  العامـل  أمـا 
للمـرة  إذ  لتفـاؤل نسـبي،  يدعـو 
األولـى دخـل المسـتقلون بقوة 
أنهـم  ويبـدو  االنتخابـات  فـي 
قليـل  غيـر  عـدد  علـى  حصلـوا 
باإلضافـة  المقاعـد،  مـن  نسـبيًا 
الـذي  الجديـد«  »الحـراك  إلـى 
مـن  وبعضـًا  الشـباب  يمثـل 
المتظاهريـن. ومـع تقدم هؤالء 
أن  المؤمـل  مـن  البرلمـان  فـي 
تجديـد  فـي  دور  لهـم  يكـون 

 يدخـل العـراق مرحلـة جديـدة 
خامـس  انتهـاء  بعـد  اليـوم 
منـذ  البـاد  فـي  انتخابيـة  دورة 
حـرب 2003. وبعـد 24 سـاعة مـن 
انتهـاء عمليـة االقتـراع، مـا زالت 
لانتخابـات  النهائيـة  النتائـج 
ظهـرت  ولكـن  معروفـة،  غيـر 
ثاثـة عوامـل أساسـية سـتحدد 
مسـار العمليـة السياسـية فـي 
عمليـة  شـهدت  أوال،  العـراق. 
مشـاركة  نسـبة  أقـل  االنتخـاب 
الناخبيـن، فـي مؤشـر  قبـل  مـن 
غالبيـة  رفـض  علـى  واضـح 
السياسـية  للعمليـة  العراقييـن 
أبسـط  تلـِب  لـم  التـي  الحاليـة 
وبينمـا  الشـعب.  متطلبـات 
السياسـية  القـوى  كانـت 
الخـروج  العراقييـن  تناشـد 
التغييـر،  أجـل  مـن  والتصويـت 
يبـدو أن غالبيـة العراقييـن باتـوا 
يأتـي  لـن  التغييـر  أن  مقتنعيـن 
السياسـية  الدائـرة  نفـس  مـن 
الفشـل  مـن  المسـتفيدة 
هـي  المقاطعـة  السياسـي. 
مـن  واضحـة  احتجـاج  عمليـة 
الشـعب الـذي ال يريـد أن يلعـب 
دورًا فـي إضفـاء الشـرعية على 
األحـزاب  مصالـح  تخـدم  عمليـة 
والسياسـيين ال مصلحـة البـاد.
المفوضيـة  أعلنـت  وبينمـا 
لانتخابـات  المسـتقلة  العليـا 
فـي العـراق أن نسـبة المشـاركة 
فـي   41 هـي  التصويـت  فـي 
الواقـع  فـي  أنهـا  إال  المائـة، 
المائـة.  فـي   34 إلـى  أقـرب 
نسـبة  تحسـب  فالمفوضيـة 
الناخبيـن  بيـن  مـن  المشـاركين 
المسـجلين  العراقييـن 
لانتخـاب، بينمـا المعيار األسـلم 
أدلـوا  الذيـن  عـدد  مقارنـة  هـو 
لـه  يحـق  مـن  مـع  بأصواتهـم 
التصويـت فـي العراق – أي كل 
العراقيـة  الجنسـية  يحمـل  مـن 
وبلـغ مـن العمـر الــ18 عامـًا. فـي 
النسـبة  تكـون  الحالـة،  هـذه 
المائـة، أي  إلـى 34 فـي  أقـرب 
يقـدر تعـداد العراقييـن البالغيـن 
 9.077 وشـارك  مليـون،   26.6 بــ 
فـي  فقـط  عراقـي  مليـون 

بـات. االنتخا
ثلثـا العراقيين الذين يمكنهم 

المشـاركة فـي االنتخابات قرروا 
المشـاركة.  تلـك  عـن  العـزوف 
تـؤدي  قـد  المقاطعـة  هـذه 
الشـرعية  نـزع  إلـى  مسـتقبًا 
أن  إال  السياسـية.  العمليـة  مـن 
بعثـات المراقبـة الدولية، وعلى 
المتحـدة،  األمـم  بعثـة  رأسـها 
سـارعت فـي اإلعـان عـن نجـاح 
ويجـب  االنتخابيـة.  العمليـة 
ساسـة  حيـث  مـن  بأنـه  اإلقـرار 
وعـدم  التصويـت  عمليـة  إجـراء 
واسـعة،  تزويـر  عمليـات  حـدوث 
علـى عكس العمليـة االنتخابية 
السـابقة، وعـدم وقـوع حـوادث 
المواطـن  أمـن  تهـدد  أمنيـة 
ناجحـة.  العمليـة  والبـاد، كانـت 
الخارجيـة  الجهـات  هـذه  أن  إال 
عليهـا أن تقـر أيضـًا بـأن الشـعب 
اسـتخدام  مـن  سـئم  العراقـي 
سياسـي  فشـل  لتبريـر  أصواتـه 
وأقـرت  ومالـي.  إداري  وفسـاد 
فـي  المتحـدة  األمـم  بعثـة 
عـن  بيـان  فـي  بذلـك  العـراق 
إن  فيـه  قالـت  االنتخابـات 
ولكـن  بنجـاح  جـرت  العمليـة 
كان  المشـاركة  نسـبة  »تدنـي 

للكثيريـن«. محبطـًا  )أمـرًا( 
الـذي مـن  الثانـي  العامـل  أمـا 
مسـار  علـى  سـيؤثر  شـك  دون 
العمليـة السياسـية هـو النتائـج 
التـي  األصـوات  لفـرز  األوليـة 
العراقـي  الديـن  رجـل  تظهـر 
متصـدرًا  الصـدر  مقتـدى 
مـن  األول  والفائـز  المشـهد 
سـاعة   24 فبعـد  االنتخابـات. 
االقتـراع،  مراكـز  إقفـال  مـن 
متقدمـًا  الصـدري  التيـار  كان 
أصـل  مـن  مقعـدًا   73 بحوالـي 
البرلمـان  فـي  مقعـدًا   329
كتلتـه  وبحصـول  العراقـي. 
علـى هـذه األصـوات، وبموجـب 
عليـه  سـيكون  الدسـتور، 
الجديـدة.  الحكومـة  تشـكيل 
فـي  تقدمـه  مـن  الرغـم  وعلـى 
لـم  الصـدر  أن  إال  االنتخابـات 
التـي  األغلبيـة  علـى  يحصـل 
الحكومـة  لتشـكيل  تؤهلـه 
تشـكيل  عليـه  لـذا  منفـردًا، 
تحالفـات  علـى  بنـاء  الحكومـة 
قبـل  مامحهـا  رسـم  تـم  قـد 
االنتخابـات وسـتتبلور بنـاء على 

مينا العريبي  *

الكتلة األكبر في انتخابات العراق ... والمشاركة األصغر للشعب 
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يعتبـرون  وهـم  السياسـية،  العمليـة 
العراقـي. الشـارع  إلـى  األقـرب 

وبينمـا تظهـر مامـح المرحلـة المقبلـة 
العـراق  تفصـل  أسـابيع  هنـاك  أن  إال 
إن  الجديـدة،  حكومتـه  تشـكيل  عـن 
اآلن  البـاد  فتدخـل  أشـهرًا،  تكـن  لـم 
األحـزاب.  بيـن  المفاوضـات  مرحلـة 
وهـذه هـي المرحلـة الخطـرة، التـي قـد 
بالمصلحـة  تضـر  إلـى مسـاومات  تـؤدي 
العامـة مقابـل مصالـح ضيقـة. وهـذا مـا 
ينتقـدون  العراقييـن  مـن  الكثيـر  جعـل 
والتحـدي  برمتهـا.  السياسـية  العمليـة 
أمـام الصـدر وغيـره مـن الذيـن فـازوا فـي 
العـام فـي  المـزاج  يراعـوا  االنتخابـات أن 
البـاد ويبذلـوا جهـودًا لسـد الفجـوة مع 

الشـعب.
مصيـر  عـن  تسـاؤالت  هنـاك  وبالطبـع 
مصطفـى  العراقـي  الـوزراء  رئيـس 
عـن  مسـؤواًل  كان  الـذي  الكاظمـي، 
إلرضـاء  مبكـرة  انتخابـات  عـن  اإلعـان 
الشـارع العراقـي، ولكـن بالمقابـل قاطـع 
الشـارع االنتخابـات ألنهـا لـم تـأِت ضمـن 
مـن  تجعلـه  شـاملة  إصـاح  عمليـة 
السياسـي.  المسـار  تصحيـح  الممكـن 
ومـن الافـت، أن رئيـس الـوزراء العراقي 
الـذي طالب الشـعب بالتصويت لم يقم 
بترشـيح نفسـه لانتخابـات. وهـذه هـي 
المـرة األولـى منـذ إسـقاط نظـام صـدام 
الـوزراء  رئيـس  فيهـا  يكـون  ال  حسـين 
لانتخابـات.  مرشـحًا  أو  لحـزب  منتميـًا 
إن  الكاظمـي  منتقـدو  يقـول  وبينمـا 
عـدم مشـاركته فـي االنتخابات أضعفت 
علـى  العراقييـن  تشـجيع  فـي  حجتـه 
يعتبـر  االقتـراع،  عمليـة  فـي  المشـاركة 
علـى  دليـًا  مشـاركته  عـدم  مؤيـدوه 
للفـوز  سـلطته  اسـتغال  عـدم  التزامـه 
لحـزب  االنتمـاء  وعـدم  باالنتخابـات. 
ُيطـرح  قـد  الكاظمـي  أن  يعنـي  معيـن 
لتشـكيل  توافقـي  مرشـح  أنـه  علـى 
فشـلت  حـال  فـي  المقبلـة  الحكومـة 
األحـزاب الفائـرة باالنتخابـات فـي اختيـار 
بيـن  مـن  الحكومـة  لتشـكيل  شـخصية 
الكاظمـي  رهـان  هـذا  الفائزيـن.  النـواب 
ولكنـه يعتمـد على االفتـراض بأن الصدر 
لـن يصـر علـى مرشـحه أو أن يفشـل فـي 
التيـار  مـن  مرشـحًا  بـأن  حلفائـه  إقنـاع 
فـي  الكاظمـي  مـن  أفضـل  الصـدري 
المعلـوم  غيـر  مـن  أهدافهـم.  تحقيـق 
بالرهـان  سـيفوز  الكاظمـي  كان  إذا  مـا 
يقـول  أن  األقـل يسـتطيع  ولكنـه علـى 
انتخابـات  بإجـراء  بوعديـه  أوفـى  بأنـه 
مبكـرة وعدم المشـاركة في االنتخابات. 
والباقـي سـيعتمد علـى الكتلـة االكبـر.. 
للناخبيـن. األصغـر  المشـاركة  ومراعـاة 

* عن صحيفة الشـرق األوسـط

عــن  دقيقـة  أرقـــام  إعـطــاء  يمكـن  ال 
زمــن  فــي  المـهـربــة  األمــوال  حجـم 
لكـن  الـحـالــي،  أو  الـسـابــق  الـنـظــام 
أن  بينـت  رسـمـيــة  شـبــه  تـقـديــرات 
للعراقييـن.  المغتربـة  األمـوال  اجمالـي 
فـــي  دوالر  مـلـيــار   150 نحـو  إلــى  تشـير 
مـحـفـظـة مـالـيـة مـتـنـوعـة بـين األجنبية 

. لمسـتثمرة ا و

ماحقـة  الـى  دعـت  التـي  الخجولـة  المحـاوالت  ورغـم 
خـارج  الـى  طائلـة  أمـواال  هربـوا  ممـن  العـام  المـال  سـراق 
مختلفـة  وظيفيـة  لمواقـع  اسـتغالهم  خـال  مـن  البـاد 
ينجـح  لـم   ،2003 العـام  بعـد  الحكوميـة.  المؤسسـات  فـي 
أي مسـعى مـن تلـك المحـاوالت التـي ظلـت فـي حـدود 
التـداول اإلعامـي. فالمشـكلة ليسـت مـن السـهولة فـي 
تنسـيق  إلـى  وتحتـاج  والقانونيـة.  الفنيـة  جوانبهـا  بعـض 
عالـي المسـتوى مـا بيـن الحكومـة العراقيـة وباقـي الدول 

التـي تختـزن فيهـا تلـك األمـوال.

فـي العـام 2020 اصـدر مجلـس الـوزراء العـرب دراسـة عـن 
طريـق  عـن  المنهوبـة  العراقيـة  األمـوال  اسـترداد  كيفيـة 
شـهر  منتصـف  وفـي  المتاحـة.  والوسـائل  اإلجـراءات 
أيلـول الماضـي عقـد فـي بغـداد مؤتمـر ”اسـتــرداد األمـــوال 
المنهوبـة” بـالـتـعــاون مــع مجلـس وزراء العـدل العـرب التابع 

العربيـة. الـدول  لجامعـة 

وال يخفـى وجـود رغبـة لـدى الجميـع فـي ترجمـة هـذه 
الدراسـة إلـى عمـل حقيقـي. يحــاكي الـتـجــارب الـعـربـيــة 
األمـــوال  واســتـــراد  الـفـســاد  مـحـاربــة  فــي  والـدولـيــة 
العـراق. إعمـار  إعـادة  فـي  منهـا.  واالسـتفادة  المنهوبـة 

عمـل  برنامـج  تنفيـذ  إلـــى  يـهــدف  المؤتمـر  ان  حتمـا 
مـجـلــس  مـــن  وبــقـــرار  والـقـضـائـيــة  القانونيـة  للبحـوث 
وزراء العـدل العـرب. الـذي يسـعى إلـى تحقيـق األهـداف 
الـدول  وممارسـات  لتجـارب  علميـة  أوراق  بعـرض  الفرعيـة. 
فـــي اســتـــرداد األمــــوال المغتربة والمـنـهـوبــة بـالـفـســاد.

تفعيـل  الـى  تهــدف  بتوصيـات  الخـروج  خـال  مـن 
األمـوال.  تلـك  السـترداد  العربـي  التعـاون  بـروتـوكــوالت 
وتحتـاج  تقديرهـا  يصعـب  قضيـة  األمـوال.  رؤوس  هـروب 
إلـى كيـان قانونـي متكامـل مـن خـال إقامـة دعــاوى فـي 
المحاكـم العراقيـة ونقلهـا الــى المحاكـم األجنبيـة وفقـا 
المـدمــرة  األبــــواب  تـلــك  إغـــاق  الدولـي. وألجـل  للقانـون 
لاقتصـاد الـوطـنــي. وبـالـرغــم مــن كلفتهـا العاليـة مـاديــا.

الـدعــاوى مـن اجـل  بـإقـامــة  بـد مـن مواصلـة الطريـق  ال 
الــعـــام  المـــال  علـى  واالعــتـــداء  الجريمـة  دابـــر  قطـع 
لمـــاحقة عمليـات تهريـب األمـوال وإعــادتها الـى العـراق 
بشـكل قانونـي. امـا الحديـث عـن إعـادة األمـوال المغتربـة 

المختلفـة. البلـدان  أســـواق  فــي  ومدخـرات  كإيداعـات 

فهـي بحاجـة الـى تشـريعات قويـة تسـتهدف شـريـحــة 
مـن  الخاصـة  بـالـرعـايــة  وتـحـظــى  المـغـتــرب  المـــال  رأس 
الحكومـة العراقيـة. ومـن دون أي قيـود تفرضهـا الدولـة. 
عـدد  وان  خصوصـا  وادخـار،  إيـداع  نوافـذ  فتـح  خـال  مـن 
 10 بقرابـة  يقـدر  الخـارج  فـي  عراقيـة  أصـول  مـن  المغتربيـن 

شـخص. ماييـن 

بشير خزعل

ة استرداد األموال العراقيَّ
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تصريح اعالمي لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات 
والمذاهب في العراق  حول نساء الدواعش من 

مخيم الهول الى اوروبا

اوروبيــة  دول  مــن  الدواعــش  نســاء  محاكمــات  العامــة  االمانــة  تتابــع 
الهــول فــي ســوريا ومحــاوالت كثيــرة  المتواجــدات حاليــا فــي مخيــم 
ومكثفــة بنقلهــن مــن مخيــم الهــول الــى دولهــن فــي اوروبــا وبصــورة 
ســريعة فــي عــدة دول اوروبيــة، حيــث هنــاك اتفــاق بيــن الــدول االوربيــة 
واالتحــاد االوروبــي فــي محاكمــة كل مــن ســاهم فــي االنتمــاء او التمويــل 
والترويــج لتنظيــم داعــش وان كانــت االغلبيــة الحاكمــة فــي اوربــا تســعى 
الــى اجــراء محاكمــات جنائيــة دوليــة فــي مناطــق تعرضهــا الــى هجــوم 

داعــش وتحــت اشــراف دولــي
للمعلومة تم خال شــهر ســبتمبر الماضي 2021 عودة 8 نســاء و23 طفل 
الــى المانيــا ، 3 نســاء و14 طفــل الــى الدنمــارك، فــي الســويد تــم اعتقــال 3 
نســاء و16 طفــل مــن مطــار ســتوكهولم ليتــم محاكمــة النســاء النتمائهــن 
ــم اعتقالهــا فــور  ــاك أمــراة واحــدة ت ــج هن ــى تنظيــم داعــش، امــا النروي ال

وصولهــا مــن اجــل محاكمتهــا .
وللمعلومــة منــذ 2018 تقدمــت بعــض نســاء الدواعــش حامــات الجنســية 
الهولنديــة المقيمــات فــي مخيمــات شــمال شــرقي ســوريا طلــب العــودة 
الــى هولنــدا، وتقديمهــن الــى المحاكــم الهولنديــة لينلــن جزائهــن، وتــم 
تأجيــل جلســات المحاكمــة بحقهــن عــدة مــرات، وهــذا يعنــي يجــب ان 
يكــون هنــاك موعــد نهائــي للمحاكمــة بعدهــا يتــم غلــق ملــف 23 قضيــة 
ــة  ــة رغــم مطالب مقامــة ضــد نســاء الدواعــش حاملــي الجنســية الهولندي
المحكمــة معرفــة ســبب رفــض الحكومــة الهولندية اســتقبال تلك النســاء، 
ــرر الحكومــة الهولنديــة فــي امتناعهــا عــن قبــول عودتهــن حجــة  كان مب

انهــن يشــكلن خطــرا علــى االمــن الوطنــي.
اننــا فــي االمانــة العامــة لهيئــة الدفــاع ننشــر هــذا التصريــح االعامــي 
بغيــة توجيــه انظــار المجتمــع الدولــي والعربــي واالســامي واعــام ضحايا 
جرائــم داعــش مــن المســيحيين الســريان الكلــدان االشــوريين وااليزيدييــن 
الــى  المندائييــن  والصابئــة  والكــورد  والتركمــان  والشــبك  والكاكائييــن 
اجــراءات الحكومــات االوروبيــة لنســاء الدواعــش واحتماليــة نجاتهــن مــن 
ــدول فــي اســتقبالهن ومحاكمتهــن  ــة ال ــة مماطل اي محاكمــة فــي حال
االعمــال  رغــم حجــم  علــى حريتهــن  الــى حصولهــن  ذلــك  يــؤدي  وقــد 

االجراميــة التــي قمــن بهــا .
ونستفســر مــاذا ســيكون مصيــر الداعشــيات مــن دول غيــر اوروبيــة مــن 
الــدول العربيــة واالفريقيــة والشيشــانية وغيرهــا مــن ســيحاكمهن وايــن 
ســتكون محاكمتهــن وهــل ســتوافق الــدول التــي لــم تبــدي مواقفهــا 
الســلبية مــن جرائــم داعــش علــى محاكمــة الداعشــيات الحامات لجنســية 
ــا اذا نثيــر هــذا الموضــوع فــي هــذا الفتــرة الزمنيــة ندعــو  هــذه الــدول . انن
منظمــات الحقوقيــة واالمــم المتحــدة وخاصــة المؤسســات ذات الصلــة 
المباشــرة باالبــادات الجماعيــة دراســة هــذه المواقــف وانصــاف حقــوق 

ــا وحاســبة المجرميــن وفــق القوانيــن المرعيــة . الضحاي
وفــي نفــس الوقــت نشــير الــى ضــرورة تاســيس محكمــة متخصصــة 
بأعمــال جرائــم داعــش فــي العــراق او فــي اي دولــة يتفــق عليهــا المجتمع 
الدولــي بغيــة نيــل مجرمــي داعش ونســائهن المحاكمــات العادلة وتثبيت 
ــات  ــاع الديان ــادة الجماعيــة التب جرائمهــم وفــق قوانيــن ولوائــح جرائــم االب
فــي العــراق و ســوريا علمــا ان اقليــم كوردســتان وبرلمــان االقليــم كانــا قــد 
اقترحــا واقــرا تاســيس محكمــة متخصصــة بجرائــم داعــش ولكــن لاســف 

ان مجلــس النــواب العراقــي رفــض هــذا المقتــرح .

14 / 10 / 2021   االمانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات في العراق

تذكير من منطمة 
اومرك / المانيا بموعد 
مؤتمرها الحادي عشر 

االعــزاء  والزمــاء  الزميــات   
اومــرك   منظمــة  اعضــاء 

. المحترميــن 

تحيــة طيبة ..
لحضــور  دعوتكــم  يســرنا 
فــي مدينــة   ) اومــرك   ( مؤتمــر 
هامبــورغ يــوم الســبت 30 / 10 / 
الواحــدة ظهــرًا . 2021 الســاعة 

ماجــدة البابلي
 عــن االمانــة العامة 

الومرك
جدول عمــل المؤتمر؛

———
1- االفتتــاح بوقــوف دقيقة

شــهداء  ارواح  حدادعلــى 
العراقيــة. الوطنيــة  الحركــة 
موســيقية  مقطوعــات   -2
العراقــي الموســيقار  يقدمهــا 
شــبلي  علــي   : الوطنــي 

. ســبة لمنا با
حالــة  عــن  اومــرك  تقريــر   -3
العــراق. فــي  االنســان  حقــوق 
4- التقريــر المالــي. ومناقشــة 

عامــة وقــرارات وتوصيات.
وقهــوة  شــاي  فتــرة   -5

انتخابيــة. ودعايــة 
العامــة  االمانــة  انتخــاب   -6

. … ة يــد لجد ا
7- الكلمــة الختاميــة وانهــاء 
الحــادي  المؤتمــر  اعمــال 

؛ … عشــر
-فتــرة عقــد المؤتمر هي؛

الواحــدة  الســاعة  مــن 
والنصــف ظهــرا حتــى الســاعة 
الخامســة  والنصــف مســاء….

ماحظة؛
رغبتكــم  عــن  اخبارنــا   الرجــاء 
فــي  والمســاهة  بالحضــور 

اومــرك.. مؤتمــر   اعمــال  
ونحــن فــي انتظاركــم ومرحبــا 

بكم….
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بيان للمرصد السومري لحقوق اإلنسان 
بالكشف الفوري عن الناشطة 

الدكتورة إيناس محمد

فــي تصريــح لوالــد الدكتــورة اينــاس محمــد ، أكــد 
إينــاس  ابنتــه   / 2021 اختفــاء   10 / الثاثــاء 12  يــوم 
محمــد اختفــت بشــكل غيــر معتــاد، وأنَّ هاتفهــا 

مغلــق منــذ اختفائهــا.
إننا في المرصد الســومري لحقوق اإلنســان نتابع 
بقلــق اســتمرار غــض الطــرف عــن الكشــف عن قتلة 
نشــطاء الحركــة االحتجاجيــة ومــن تعــرض لهــم 
بالرصاص الحي وباالســتهداف المتعمد المقصود 
من مناطق اشــتباك أكثر من قريبة وشــاهدة على 
االحتــكاك المباشــر مــع اســتمرار جرائــم التصفيــات 
الدمويــة الوحشــية مــن اغتيال وتقتيــل واختطاف 
وإخفــاء قســري وتغييــب وتعذيــب واغتصــاب… 
كل تلــك الجرائــم المفضــوح مــن يقــف وراءهــا حــي 
المنفلــت  الســاح  واستشــراء  األمنــي  االنفــات 
وســطوة الميليشــيات علــى األحيــاء والضواحــي 
بــل حتــى اســتعراض القــوة في المنطقــة الخضراء 

نــة.. التــي ُيفتــرض أنهــا محصَّ
اليوم تختفي ناشــطة نســوية وطنية كانت من 
ــرز نشــطاء الحركــة الســلمية االحتجاجيــة لثــورة  أب
أكتوبــر هــي الدكتــورة إينــاس محمــد، إننــا نضــع 
اليــوم شــاهدا آخــر أمام الحركــة الحقوقية العراقية 
الدوليــة  المنظمــات  وأمــام  والعالميــة  والعربيــة 
العراقــي  الشــعب  بجانــب  تقــف  كــي  المعنيــة 
فــي ظــروف يفــرض فيهــا تحالــف الميليشــيات 

المســلحة ســطوتها .
بــة المختفيــة علــى غيــر  إننــا إذ نتضامــن مــع المغيَّ
العــادة لنطالــب بتحقيقــات أمميــة متخصصــة ألن 
الحكومــة مازالــت لــم تفعــل أكثــر من وعــود وهمية 
أو لفظيــة جوفــاء ألنهــا غيــر قــادرة علــى الوفــاء 

بواجباتهــا القانونيــة..
إن القضيــة الحقوقيــة اليــوم أكبــر مــن قضيــة 
جرائــم  فهــي  فرديــة  جنائيــة  وجرائــم  خروقــات 
نمــط  مــن  التصفــوي  الجمعــي  بالطابــع  تتســم 
جرائــم ضــد اإلنســانية ، واشــتركت بتنفيــذ جرائــم 

البــاد.. تمزيــق  علــى  عــدوان وتعمــل 
ليعلــو الصــوت الحقوقــي أوال وكل التضامــن مع 

الناشــطات والنشــطاء ومع الشــعب العراقي .. 
وحرياتــه  وحقوقــه  العراقــي  للشــعب  النصــر 
وليعــش بأمــن وأمــان وســام كمــا يتطلــع فــي 
اســتعادة مســيرة البنــاء والتنميــة والتقــدم حــرًا 

. كريمــًا 
المرصد السومري لحقوق اإلنسان هولندا
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بمناسبة الذكرى )22( لتأسيس الجمعية 
العراقية لحقوق االنسان تجدد مساعيها لدعم 

الحقوق المشروعة للشعب العراقي القدير

العراقيـة  الجمعيـة  لتأسـيس   )22( الذكـرى  بمناسـبة 
لحقـوق االنسـان فـي الواليـات المتحـدة االمريكيـة تجـدد 
العراقـي  للشـعب  المشـروعة  الحقـوق  لدعـم  مسـاعيها 
والمؤسسـات  والفعاليـات  القـوى  كافـة  وتدعـوا  القديـر، 
التدخـات  مـن  التحـرر  علـى  للعمـل  العراقيـة  المدنيـة 
اجـل  مـن  الداخليـة  الشـؤون  فـي  االقليميـة  والهيمنـة 
تحقيـق حلـم العراقييـن فـي الحريـة والكرامـة الـى جانـب 
الصحيـة  كالرعايـة  االساسـية  الحيـاة  مسـتلزمات  توفيـر 
فـرص  بتوفيـر  والقيـام  الضروريـة  والخدمـات  والتعليـم 
مـن  المنفلـت  السـاح  وحصـر  االمـن  واسـتباب  العمـل 

واالفـراد.  المسـلحة  الجماعـات 
الواليـات  فـي  اإلنسـان  لحقـوق  العراقيـة  والجمعيـة 
حكوميـة  غيـر  طوعيـة  جمعيـة   )  ”””””””  ( االمريكيـة  المتحـدة 
االجتماعيـة  العدالـة  تعزيـز  الـى  وتهـدف  مسـتقلة 
والمسـاواة بيـن المواطنيـن العراقييـن فـي ظـل المواثيق 
وتدعـو  فاعـل،  عراقـي  دسـتور  وفـق  الدوليـة،  والعهـود 
بالحقـوق  المتعلقـة  االنتهـاكات  كافـة  الغـاء  إلـى 
والحريـات العامـة، وتطبيـق معاييـر حقوق اإلنسـان، وترصد 
الـى  االفـراد،  لهـا  يتعـرض  التـي  والخروقـات  االنتهـاكات 
كمـا   .. بذلـك  الدوريـة  والتقاريـر  البيانـات  اصدارهـا  جانـب 
تقـوم بتنميـة قـدرات الناشـطين والعامليـن فـي منظمات 
المجتمـع المدنـي والمؤسسـات العامـة مـن خـال إقامـة 
المختلفـة  المجـاالت  فـي  والنـدوات  والمؤتمـرات  الـورش 
لتحسين قدراتهم لمواجهة التحديات .. والجمعية عقدت 
ثمانيـة مؤتمـرات انتخابيـة منـذ تأسيسـها فـي 10 / اكتوبـر / 
1999 ولغايـة االن فضـا ً عـن اقامتهـا العديد من المحاضرات 
والورش واللقاءات الى جانب اصدارها العشرات من التقارير 
والبيانات الخاصة في مجال حقوق االنسان .. وتسعى الى 
التواصـل الهـادف مـع جميـع االطـراف المحليـة واالقليميـة 
والدوليـة للنهـوض بالواقـع العراقـي، حيث يحتاج البلد الى 
التحتيـة،  بنيتـه  لتحسـين  الجذريـة  العديـد مـن اإلصاحـات 
وتقديـم الخدمـات االساسـية، وإنهـاء العقبـات التـي تواجه 

التنميـة والتعليـم واالمـن.
البرلمـان  العراقيـة مـن  المناسـبة تأمـل الجمعيـة  وبهـذه 
والحكومـة العراقيـة المقبلـة الـى مناهضـة كافـة اشـكال 
العنـف والتطـرف والفسـاد واحتـرم قيـم حقـوق اإلنسـان 
وعمليـات  والتجـاوزات  االنتهـاكات  مـن  للحـد  والسـام 
القتـل والخطـف والتغيـب، واالنطـاق باإلصاحـات العامة 
تعزيـز  فـي  والجـادة  الحقيقيـة  والمسـاهمة  الدولـة  فـي 

سـلطة القانـون فـي البـاد. 
الجمعية العراقية لحقوق االنسان
في الواليات المتحدة االمريكية

10/اكتوبر/2021
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فرنسيسـيك  لـي  انتقـد  ومؤخـرًا 
البرلمـان  عضـو  ستيرجوسـكي، 
البولنـدي مـن حـزب التحالـف المدنـي 
أظهرتـه  التـي  الصـور  المعـارض، 
الحـدود  حـرس  جنـود  يتخطـى 
باإلمـدادات  مليئـة  حقيبـة  لتسـليم 
»أوسـنارز  بمنطقـة  الاجئيـن  إلـى 
عناويـن  تصـدرت  والتـي  غرونـي« 
وأثـار  )آب(.  أغسـطس  فـي  الصحـف 
سـاخرة  يمينيـة  فعـل  ردود  تصرفـه 
االجتماعـي،  التواصـل  وسـائل  علـى 
اسـتطرد  مؤيـدة.  تصريحـات  وكذلـك 
قائـًا، »فـي الوقـت الحالـي، تسـيطر 
الحكومـة علـى القصـة. لذلك يجب أن 

قـوي«. رد  لنـا  يكـون 
توفـي  فقـد  لنضيعـه،  وقـت  ال 
بالفعـل خمسـة أشـخاص علـى األقـل، 
لكـن  بولندييـن.  لمسـؤولين  وفقـا 
مؤسسـة  رئيـس  بيسـتريانين،  بيوتـر 
خيريـة  جمعيـة  وهـي  أوكالينـي، 
مسـاعدة  تحـاول  لاجئيـن  بولنديـة 
الحـدود،  علـى  العالقيـن  األشـخاص 
غيـر  الحقيقـي  الرقـم  أن  أخبرنـي 
ذلـك،  مـن  أعلـى  وربمـا  معـروف 
مـن  يبلـغ  صبـي  بحالـة  واستشـهد 
اتصلـت  العـراق  مـن  عامـًا   16 العمـر 
إعادتهـم  بعـد  بأوكالينـي  عائلتـه 
دمـًا  يتقيـأ  الصبـي  كان  الغابـة.  إلـى 
علمـت  الصبـاح  االتصـال، وفـي  وقـت 
الجمعيـة أنـه مـات. وقـال بيسـتريانين 
قـد  الحـرارة،  درجـات  انخفـاض  مـع  إنـه 

بكثيـر. أكبـر  عـدد  يمـوت 
بابنـا«  علـى  »غربـاء  كتابـه  فـي 
 2016  -  2015 أزمـة  خـال  كتبـه  الـذي 
قـال زيجمونـت بومـان، عالـم االجتمـاع 
فـي  المخضـرم  والمحـارب  البولنـدي 
الحـدود  إن  الثانيـة،  العالميـة  الحـرب 
العسـكرية مـا هـي إال رد مضلـل علـى 
أن  وكتـب  المدعويـن.  غيـر  الضيـوف 
اسـتبدال  هـو  للخـوف  الوحيـد  الحـل 
وإظهـار  الضيافـة،  بواسـطة  العـداء 
تعتـرف  التـي  التضامـن  أشـكال 
الـذي  بومـان،  لكـن  كبشـر.  بترابطنـا 
توفـي فـي عـام 2017 لـم يعـش ليـرى 

تتحقـق. آمالـه 
المزيـد  إبعـاد  ومـع  ذلـك،  مـن  وبـداًل 
بسـبب  نزحـوا  الذيـن  األشـخاص  مـن 
المنـاخ  وتغيـر  المسـلحة  النزاعـات 
ثـراء  األكثـر  الـدول  نشـاطات  بسـبب 
عالقيـن  الاجئـون  بـات  العالـم،  فـي 
مصيرهـم  ويبـدو  أوروبـا.  غابـات  فـي 
لمسـتقبل  مظلـم  هاجـس  وكأنـه 

بالفعـل. هنـا  موجـود 

الشاسـعة  البدائيـة  الغابـة  فـي 
الواقعـة بيـن بولنـدا وبياروسـيا، تـرى 
األشـجار  تحـت  يرعـى  األوروبـي  الثـور 
الذيـن  الاجئيـن  إلـى جانـب  القديمـة 
ظاهـرة  وهـن  أعـراض  عليهـم  بـدت 

والجـوع. البـرد  بسـبب 
مثـل  دول  مـن   - الجـدد  الوافـدون 
العـراق وأفغانسـتان وسـوريا ونيجيريـا 
والكاميـرون - لديهم قصص مختلفة، 
لكنهم يواجهون مأزقًا مشـتركًا. فقد 
جويـة  رحـات  بشـراء  جميعـًا  قامـوا 
إلـى مينسـك ببياروسـيا مـع وعـد بأن 
األوروبـي،  االتحـاد  إلـى  نقلهـم  يتـم 
لكـن الحـال انتهـى بهـم فـي الغابـة.

ُتـرك المهاجـرون للتجـول في الغابة 
عنـد  متجمـدة  بـرودة  درجـات  فـي 
المشـكلة  لكـن  بولنـدا.  مـع  الحـدود 
الحكومـة  إن  إذ  بياروسـيا،  تتجـاوز 
البولنديـة التـي قدمـت نفسـها علـى 
رفضـت  الغـزو  مـن  األمـة  حاميـة  أنهـا 
بعـض  وفـي  المهاجريـن،  دخـول 
الحـاالت، دفعتهـم دفعـًا إلـى العـودة 

الغابـة. إلـى 
يحظـى  السـخط،  إثـارة  عـن  بعيـدًا 
األوروبـي،  االتحـاد  بدعـم  بولنـدا  نهـج 
فهو تكرار لما كان االتحاد يفعله على 
الماضيـة.  الخمـس  السـنوات  مـدى 
فـي  المهاجريـن  أزمـة  تكـرار  ولتجنـب 
2015 - 2016 عندمـا لجـأ أكثـر مـن مليـون 
شـخص إلـى أوروبـا، حـاول االتحـاد عزل 
القـارة عـن أي تدفـق جديـد لاجئيـن.
مـا  غالبـًا  التـي  الجهـود  هـذه  لكـن 
كانت قاسية ووحشية باءت بالفشل. 
ففي أعقاب اسـتياء »طالبان« على 
أفغانسـتان، ومع استمرار االضطرابات 
سـيتوجه  العالـم،  أنحـاء  جميـع  فـي 
المزيـد مـن النـاس إلـى أوروبـا، وهـا قـد 

حدثـت أزمـة المهاجريـن الجديـدة.
الجنوبيـة،  الطـرق  اختنـاق  فمـع 
للكتلـة  الشـرقية  الحـدود  أصبحـت 
ومنـذ  رئيسـية.  دخـول  نقطـة 
آالف  هنـاك  كان  )آب(،  أغسـطس 
البولنديـة  الحـدود  لعبـور  المحـاوالت 
خارج نقاط التفتيش الرسـمية. وهي 
فلمـا  بالمخاطـر:  محفوفـة  مهمـة 
يقـرب من شـهرين، حوصـرت مجموعة 
أفغانسـتان  مـن  شـخصًا   32 مـن 
غورنـي  »أوسـنارز«  قريـة  مـن  بالقـرب 
األفغـان  هـؤالء  البولنديـة.  الحدوديـة 
ضئيلـة  غذائيـة  حصصـًا  يتلقـون 
العذبـة،  الميـاه  مـن  محرومـون  وهـم 
قوتهـم  مـن  تبقـى  مـا  ويفقـدون 
وفقـًا  التحـرك،  أجـل  مـن  ويكافحـون 

اإلغاثـة. لعمـال 
قاسـية،  بولنـدا  اسـتجابة  كانـت 
حكمـا  الحكومـة  تجاهلـت  حيـث 
أصدرتـه »المحكمـة األوروبيـة لحقـوق 
عـن  منفصـل  كيـان  وهـي  اإلنسـان«، 
الطعـام  لتوفيـر  األوروبـي،  االتحـاد 
وبإعـان  الطبيـة.  والرعايـة  والمابـس 
المحكمـة  منعـت  الطـوارئ،  حالـة 
مـن  اإلغاثـة  وعمـال  الصحافييـن 

كيلومتـرات  ثاثـة  مسـافة  االقتـراب 
تكتفـي  ال  الحدوديـة.  المنطقـة  مـن 
فهـي  اإلعامـي،  بالتعتيـم  بولنـدا 
التـي  المجـاورة،  ليتوانيـا  شـأن  أيضـًا، 

الحـدود. طـول  علـى  سـياجًا  تقيـم 
فـإن  الموقـف،  لهـذا  وبتبنيهـا 
حذوهـا.  تحـذو  البولنديـة  الحكومـة 
األزمـة،  ذروة  وفـي   2015 عـام  ففـي 
ادعـى زعيـم »حزب القانـون والعدالة« 
ياروسـاف  المتطـرف،  اليمينـي 
الاجئيـن  أن  كاتشينسـكي، 
الطفيليـات.  يحملـون  المسـلمين 
وبعـد ركـوب موجـة الخـوف الشـعبي 
نفـذ  االنتخابـي،  النجـاح  لتحقيـق 
الحـزب أجندتـه المناهضـة للمهاجريـن 
ورفـض قبـول حصـص الاجئيـن التـي 
وانضمـت  األوروبـي.  االتحـاد  حددهـا 
والمجـر،  التشـيك  جمهوريـة  إليهـا 
فيكتـور  وزرائهـا،  رئيـس  شـرع  حيـث 
حـدود  علـى  جـدار  بنـاء  فـي  أوربـان، 

وكرواتيـا. صربيـا  مـع  المجـر 
يعتبـر  المحصنـة«،  »أوروبـا  فـي 
السـياج هو الوضـع الطبيعي الجديد. 
الماضيـة،  الخمـس  السـنوات  فخـال 
إلبعـاد  وليبيـا  تركيـا  التكتـل  دفـع 
المهاجريـن وقـام بدوريـات فـي البحـر 
األبيـض المتوسـط، بينمـا أقامـت دول 
أعضـاء مثـل النمسـا واليونـان وبلغاريـا 
يعمـل  جديـدة.  حدوديـة  تحصينـات 
إبـرام  علـى  حاليـًا  األوروبـي  االتحـاد 
أفغانسـتان  جيـران  مـع  ماليـة  صفقـة 
مـن  »طالبـان«  مـن  الفاريـن  لمنـع 
عمليـات  إن  أوروبـا.  إلـى  القـدوم 
شـائعة  للحـدود  العنيفـة  اإلعـادة 
غيـر  إجـراءات  وهـي  متزايـد،  بشـكل 
مدعومـة  إنهـا  النقـاد  يقـول  قانونيـة 
التابعـة  الحـدود  وكالـة  قبـل  مـن 
هنـا  والرسـالة  )فرونتكـس(.  للكتلـة 
واضحـة: يجـب إبعـاد الوافديـن الجـدد 

التكلفـة. عـن  النظـر  بغـض 
ويصـر المسـؤولون األوروبيـون على 
ضروريـة،  السياسـات  هـذه  مثـل  أن 
جوهانسـون،  إيلفـا  قالـت  حيـث 
للشـؤون  األوروبيـة  المفوضـة 
الداخليـة، فـي أواخـر سـبتمبر )أيلـول( 
إن الكتلـة يجـب أن »تقـف معـا لحماية 
هـو  مـا  ولكـن  الخارجيـة«.  حدودنـا 
االتحـاد  يوفرهـا  التـي  السياسـة  نـوع 

األوروبـي؟
وزارة  عقـدت  سـبتمبر،   27 فـي 
صحافيـًا  مؤتمـرًا  البولنديـة  الداخليـة 
باإلرهـاب،  الاجئيـن  فيـه  اتهمـت 
والزوفيليـا )سـوء معاملـة الحيوانـات(، 
األطفـال.  علـى  الجنسـي  واالعتـداء 
عرضـًا  قدمـت  ذلـك،  علـى  وكدليـل 
مـن  مأخـوذة  أنهـا  يفتـرض  لصـور 
للمهاجريـن،  المحمولـة  الهواتـف 
والتـي تضمنت صورًا لقيام منتسـبي 
»تنظيـم داعـش« بجـز رؤوس ضحايـاه، 
هـذه  أن  الصحافيـون  وكشـف 
اللقطـات جـاءت مـن اإلنترنـت، ال مـن 

المهاجريـن. هواتـف 

جوي نويمير 
الالجئون وغابات أوروبا الحصينة المتجمدة
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التكييف القانوني لالنتخاب العراقية   آالف العراقيين يقدمون
 طلبات لجوء الى ألمانيا

الدسـتوري  الفقـه  فـي  جـدل  هنـاك   
لانتخـاب  القانونـي  التكييـف  حـول 
ذهـب بعضهـم إلـى اعتباره حقا شـخصيا 
باعتبـاره  مواطـن  صفـة  يحمـل  لمـن 
الشـعبيه  السـيادة  مـن  جـزء  يمتلـك 
اعتبـار  إلـى  اآلخـر  الفريـق  وذهـب  لألمـة 
بهـا  يقـوم  اجتماعيـة  وظيفـة  االنتخـاب 
المواطـن كونـه ينتمـي إلـى الشـعب او 
األمـة صاحبـة السـيادة وبذلـك يعـد واجبا 

مـن واجبـات المواطنـة امـا الفقـه الدسـتوري الحديـث فيعتبـر 
االنتخـاب سـلطة او مكنـة قانونيـة منحـت للمواطـن  بموجـب 
الدسـتور  ويحـدد القانـون شـرائط اسـتعمال هـذه السـلطة او 
المكنـة القانونيـة حيـث أن فكـرة اختيـار السـلطة العامـة مـن 
قبـل الشـعب هـي فكـرة حديثـة تطـورت مـع تطـور األنظمـة 
الديمقراطيـة حتـى عـادت واحدة من أهـم آليات الديمقراطية 
فـي تطويـر وأحـداث التغيـرات الضروريـة فـي السـلطة العامـة 
السـلطة  عنهـا  ترشـح  التـي  التشـريعية  السـلطة  وتحديـدا 
وإشـراف  رقابـة  تحـت  التغييـر  عمليـه  تقـود  التـي  التنفيذيـة 
األهـداف  تحقيـق  لتسـهيل  القوانيـن  يشـرع  الـذي  البرلمـان 
فـي مجـال تمكيـن السـلطات مـن ممارسـة دورهـا فـي عمليـة 
االجتماعيـة  الصعـد  مختلـف  فـي  والتطويـر  والتنميـة  البنـاء 

. وغيرهـا  واإلداريـة  والثقافيـة  واالقتصاديـة 
وفـي بلدنـا حيـث مورسـت االنتخابـات علـى اسـاس دسـتور 
اتسـمت  قـد  فيهـا  الحصيلـة  كان  دورات  ولعـدة   2005 عـام 
وتفاقمـت  واإلداري  المالـي  والفسـاد  األداء  بالفشـل وسـوء 
المشاكل االقتصادية وتقلصت فرص العمل وتحول البلد إلى 
دولـة فاشـلة بسـبب سـوء اإلدارة والفسـاد والتدخـل الخارجي 
واالماءات على الحكومة وتبعية القوى السياسـية  الرادات 
لنفسـها  االمتيـازات  تشـرع  السـلطات  ظلـت  ،وقـد  خارجيـة 
وتركـت الشـعب نهبـا للفقـر والعـوز والبطالـة والتخلف وكيف 
يتطـور االقتصـاد والصناعـة والزراعة في بلد ليس فيه كهرباء 

التـي هـي الشـرط األسـاس للتطـور الصناعـي والزراعـي، 
نهـج  أسـهم   حيـث  يطـول  التأخـر  مظاهـر  عـن  الحديـث  أن 
معاييـر  اعتمـاد  وعـدم  السياسـية،  والطائفيـة  المحاصصـة، 
النظـام  العامـة فـي فشـل  الوظيفـة  والكفـاءة فـي  النزاهـة 
النظـام  انحطـاط  االنتخابـات  فـي  تزويـر  ،كمـا أسـهم  االداري 

. للبلـد  السياسـي 
 2021 /  10  /  10 المبكـرة فـي  ونحـن االن بعـد اجـراء االنتخابـات 
نقـف علـى عتبـة االنتخابـات العامـة فابـد مـن إعـادة االعتبـار 
والدوائـر  الفـردي  النظـام  اعتمـد  أن  بعـد  الناخبيـن  لهيئـة 
ويـكاد  والتغييـر  الوعـي  فـي  فاعليتهـا  إلثبـات  المتعـددة 
الظـروف  هـذه  فـي  لانتخـاب  القانونـي  التكييـف  يقتـرب 
ليضحـي واجبـا وطنيـا وليـس مجـرد حـق او وظيفـة اجتماعية 
التـي  للمواطـن  القانونيـة  السـلطة  مـن ممارسـة هـذه  والبـد 
وازاحـة  نوعـي  تغييـر  ألحـداث  والقانـون  الدسـتور  منحهـا 
الفاسـدين والفاشـلين واللصـوص الذيـن تجـذروا فـي السـلطة 
اإلداري  الجهـاز  فامتـا  المقيتـه  المحاصصـة  قواعـد  بموجـب 
االحـزاب  اتبـاع  الجهلـة مـن  بـوكاء وزرات ومـدراء عاميـن مـن 
السياسـية  للقـوى  االقتصاديـة  اللجـان  ولعبـت  النافـذة 
والمصـارف التـي تمتلكهـا األحـزاب  دورا كبيرا في نهب المال 
العـام وافشـال المشـاريع التنمويـة ولذلـك فـإن تدويـر  العناصـر 
الفاسـدة التـي تحـوز  المـال والسـاح والنفـوذ سـوف يدخـل 
البلـد فـي تناقضـات معقـدة  قـد تـؤدي  الـى  فوضـى عارمـة 
يمتـد صبرهـم  ان  العاطليـن  للشـعب والشـباب  النـه ال يمكـن 

إلـى مـا النهايـة ،
انعطافـة  أحـداث  فـي  االنتخابـات  اجـراء  بعـد  كبيـر  أملنـا 
التنميـة  باتجـاه  السياسـية  العمليـه  مسـيرة  فـي  ملموسـة 
واالزدهـار   التقـدم  تضمـن  حديثـة  أسـس  علـى  الدولـه  وبنـاء 

. االجتماعيـة  والعدالـة  والتنميـة 

 إزداد عـدد طلبـات اللجـوء الـى ألمانيـا التـي تقـدم بهـا 
لتبلـغ  العـام  هـذا  خـال  المائـة  فـي   22.2 بنسـبة  عراقيـون 

طلبـًا.  8531
الاجئيـن  وشـؤون  للهجـرة  االتحاديـة  الهيئـة  وأعلنـت 
بألمانيـا )بامـف(، اليـوم األحد، إرتفاع عدد طلبات اللجوء في 

ألمانيـا مجـددًا.
ألـف و278 طلبـًا أوليـًا  أنهـا تلقـت 100  وأوضحـت الهيئـة 
للحصـول علـى حـق اللجـوء في ألمانيا منـذ بداية هذا العام 

وحتـى نهايـة شـهر أيلـول الماضـي.
تـم  مـا  علـى  يزيـد  العـدد  هـذا  أن  إلـى  الهيئـة  وأشـارت 
الماضـي  العـام  مـن  ذاتهـا  الزمنيـة  الفتـرة  خـال  تسـجيله 
بنسـبة 35.2 فـي المائـة، ولكنهـا أكدت في الوقـت ذاته أن 
معـدل العـام الماضـي كان متأثـرًا بشـدة بتفشـي فيـروس 
كورونـا المسـتجد وإغـاق الحـدود وتوقـف حركـة الطيـران.
يذكـر أن عـدد طلبـات اللجـوء األوليـة فـي ألمانيـا اتسـم 

بالتراجـع المسـتمر فـي الفتـرة بيـن 2016 و2020.
وأضافـت الهيئـة أن نحـو 19.5 فـي المائـة مـن الطلبـات 
األوليـة للجـوء خـال هـذا العـام كانـت تتعلـق بأطفـال تقـل 

أعمارهـم عـن عـام وولـدوا فـي ألمانيـا.
أي  المتابعـة،  طلبـات  عـدد  ارتفـع  الهيئـة،  وبحسـب 
المائـة،  بنسـبة 162 فـي  أوليـة،  لطلبـات  الاحقـة  الطلبـات 
الهيئـة  تلقـت  وبذلـك  طلبـًا،  و454  ألفـًا   31 إلـى  ووصـل 
إجمالـي 131 ألفـًا و732 طلـب لجـوء فـي الفتـرة بيـن كانـون 

الماضييـن. وأيلـول  الثانـي 
وأشارت الهيئة إلى أن أغلب طالبي اللجوء الذين قدموا 
طلـب حمايـة ألول مـرة فـي ألمانيـا هـذا العـام ينحـدرون مـن 
سـوريا وأفغانسـتان والعـراق، حيـث بلـغ عدد طلبـات اللجوء 
األوليـة ألشـخاص منحدريـن مـن سـوريا 40 ألفـًا و472 طلبـًا، 
وزاد عدد الطلبات األولية المقدمة من سوريين بنسبة 57.1 

فـي المائـة، مقارنة بالعـام الماضي.
اللجـوء  طالبـي  عـدد  إجمالـي  أن  الهيئـة  وأضافـت 
القادميـن مـن العـراق زاد بنسـبة 22.2 فـي المائـة خـال هـذا 

طلبـًا.  8531 وبلـغ  العـام 
زيـادة كبيـرة فـي عـدد  أنهـا رصـدت  الهيئـة  كمـا ذكـرت 
طالبـي اللجـوء مـن أفغانسـتان، حيـث سـجلت إجمالـي 15 
ألفًا و45 طلبًا أوليًا حتى نهاية أيلول، أي بزيادة قدرها 138 
فـي المائـة علـى مـا تـم رصـده في الفتـرة الزمنيـة ذاتها من 

العـام الماضـي.
ويعـود ذلـك إلـى اسـتياء حركـة طالبـان علـى السـلطة 

فـي أفغانسـتان فـي آب الماضـي.
الاجئيـن  وشـؤون  للهجـرة  االتحاديـة  الهيئـة  وكانـت 
بألمانيـا سـجلت 9901 طلـب لجوء أولي مـن أفغان خال عام 
2020، وهو يقل بشـكل واضح على ما تم تسـجيله مثًا في 
عـام 2016، حيـث تلقـت ألمانيـا أكثـر مـن 127 ألـف طلـب مـن 

أفغـان.
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ذروتهـا،   خـال  فيهـا  موقـف  اي  تحديـد 
وهـذا مـا يحـدث فعـًا بخصـوص توظيـف 
االحتجاجـات لكسـب مشـروعية مسـتلبة 
ولكـي تكـون ُسـلمًا نحـو تعضيـد الرصيـد 

االنتخابـي.
    ورغـم ترشـيح وجـوه واصـوات جديـدة 
وكتل بعناوين جديدة وضم الفئة الشبابية 
الرخـوة التـي يدعـي بعضهـا االسـتقالية 
أو االنتمـاء الـى الحراك الثوري التشـريني 
، وبعضهـا االخـر منبثـق مـن نفـس الكتـل 
وتشـكيات  بمامـح  لكـن  التقليديـة 
وشـعارات جديـدة ، اال ان ذلـك لـن يخفـي 
حقيقـة ان هـذه االنتخابـات وليـدة لنفـس 
عـام  منـذ  المتزعزعـة  السياسـية  العمليـة 
الوصـول  فـي  بتاتـًا  تنجـح  لـم  التـي   2003
لتأسـيس  النضـج السياسـي  الـى مرحلـة 
النظام السياسي المتكامل او حتى الى 
ابجدياته الديمقراطية البسيطة ، ورغم ان 
االنتخابـات المبكـرة كانت مطلبًا جماهيريا 
مطالـب  ضمـن  انهـا  اال  الشـعبي  للحـراك 
التغيير الجذري وليس اإلصاح الترقيعي 
أي تغييـر المنظومـة السياسـية بالكامـل 
وتأسـيس نظـام سياسـي جديـد بقطيعة 
نهائيـة مـع العمليـة السياسـية الحاليـة ، 
وإال فإنه سـتنبثق عملية مشـوهة أخرى .
      ان غياب العنصر الثقافي-االنتمائي 
الوطنـي في بنـاء النظام االنتخابي الذي 
يعـد وليـدًا لثقافـة المنظومـة السياسـية 
غيـاب  إلـى  بالمحصلـة  أدى  القائمـة 
مقومـات المشـروعية االنتخابيـة )التمثيل 
الحقيقـي، المقبوليـة االجتماعيـة، الثقـة 
مقبولـة  مسـتويات  تحقيـق  بالمخرجـات، 
المقتـرح  اإلنجـاز  مـن  تقديـر  اقـل  علـى 
والثبـات  الحياديـة  االنتخابيـة،  للبرامـج 
علـى المواقـف ...( المرتبطـة آنيـًا بشـرعية 

الشـعبية. الشـرعية  وهـي  مشـروطة 
     وسواء ظهرت دعوات على مختلف 
بضـرورة  والدينيـة  االجتماعيـة  الصعـد 
المشـاركة فـي االنتخابـات ، فإن العراقيين 
امـام خيار فيصلي بينـي )بين المظلومية 
الوجوديـة  واالسـتحقاقية  االجتماعيـة 
المغيبة( ، السيما وان الممارسة االنتخابية 
ونسـبية  التشـكل  وسـريعة  ناضجـة  غيـر 
تكونـت فـي ظـل عمليـة سياسـية قابلـة 
تبنـي  ، وهـي غيـر مرخصـة فـي  لانهيـار 
لـم  ألنهـا  الشـعبي  الحـراك  مطالـب 
المطلبيـة  قاعدتـه  مخرجـات  مـن  تكـن 
السياسـية  العمليـة  كـون  عـن  فضـًا   ،
مفككـة وغيـر منضبطـة لـم تحتـرم العقـل 
ولـم  العراقـي  والمجتمعـي  السياسـي 
تراعـي خصوصياتـه االجتماعيـة التعدديـة 
وحساسـياته الطائفية واألثنية ، وتشـهد 
اليـوم صراعهـا األخيـر بمنحنـى تراجيـدي 
مفضـوح نحـو تدويـر السـلطة، وان فاعليـة 
تتوقـف وسـيعتمد  لـن  الشـعبي  الحـراك 
االحتجاجـي  وزخمهـا  وتيرتهـا  مسـتوى 
المسـتقبلية  المسـارات  نتـاج  علـى 
اإلصـاح  يتـم  فكيـف   ، االنتخابـات  لهـذه 
التدريجـي فـي بيئـة طـاردة للديمقراطيـة 
وكيـف  ؟  والفسـاد  بالسـاح  محكومـة 
بالسـلطة  المتشـبثة  السياسـية  للقـوى 
ان تسـمح بالتغييـر الفعلـي علـى حسـاب 

فنائهـا؟

* عـن مركـز الفرات للتنمية 
والدراسات االستراتيجية

للتحـول  القسـرية  الديناميكيـة  ان   
فرضـه  الـذي  المشـوه  الديمقراطـي 
وكبلـه  العـراق  علـى  االميركـي  االحتـال 
وازمـات  هشـة  واليـات  مبتـورة  بمفاهيـم 
مفخخـة لـم يكـن خيـارا حـرًا متخـذًا من قبل 
أو  وطنيـة  مسـؤولية  عـن  نابعـًا  الشـعب 
ناتجًا عن صيرورة اجتماعية وسياسـية ، إذ 
فـرض كقـرار مـن القـوى الخارجيـة ال يمثـل 
انتقائيـة  اختزاليـة  بـل  طبيعيـًا  امتـدادًا 
لنمـوذج حكـم هزيـل ومرحلـي مهجـن لـم 
والثقافيـة  الفكريـة  البديهيـات  يراعـي 
واالقتصاديـة  والسياسـية  واالجتماعيـة 
إلـى  ، ممـا أدى  للعـراق جغرافيـًة وشـعبًا 
خلـق اسـتفهامات متضادة حـول امكانية 
أو  السـريع  االسـتيعاب  ام  التعـارض 
البطيء لتجربة سياسية مغايرة للنمطية 
توليـف  وكيفيـة  المتوارثـة  التسـلطية 
التكيـف  ثـم محـددات  ومـن  داخليـًا  ذلـك 

. والدوليـة  اإلقليميـة  المتغيـرات  مـع 
جمعـي  ايمـان  عـدم  جسـدت  إذ        
خالـص يحكمـه اليـأس مـن تجربـة جديـدة 
فـي ظـل عـدم تهيئـة الـذات المجتمعيـة 
الوضعيـة  علـى  الحفـاظ  بيـن  وارتهانهـا 
المخاطـرة  أو  الدولـة  لمؤسسـات  الصلبـة 
تفتقـر  مجهولـة  مديـات  نحـو  بهيكلتهـا 
حتـى  الشـاملة   واالسـتراتيجية  للدراسـة 
وصلنـا إلـى مـا عليـه اليـوم حيـث الضيـاع 
للدولـة  ووجـودي  عضـوي  انهـاء  بيـن 
وبيـن قـوى مسـتلبة للحريـة تحـدد كيفمـا 
تشـاء الحريـات وتكفرهـا وتسـلب الحقوق 
وتتحـدث باسـم الدولـة التـي ال تؤمـن بهـا 
تفنيديـة  تراكميـات  ضمـن  األسـاس  مـن 
لتدميرهـا وتفتيـت وحـدة أبنائهـا ، يتعامد 
األميركـي  الدفـاع  وزيـر  تصريـح  مـع  ذلـك 
األسـبق » دونالـد رامسـفيلد » بعـد احتـال 
العـراق وبدايـة تجربـة الحكـم الجديـد : ) اننـا 
منحنا العراقيين الحرية ، والحرية اآلن هي 

ايضـًا حريـة فعـل الشـر ( .  
     ان انتخابـات تشـرين تعبـر عـن مراهنـة 
السياسـية  القـوى  قبـل  مـن  اخيـرة 
والرافضـة  الغاضبـة  المواقـف  الحتـواء 
لوجودهم في السلطة ضد سلوكياتهم 
تحمـل  وعـدم  الفاسـدة  وممارسـاتهم 
ادارة  فـي  والفشـل   ، الوطـن  مسـؤولية 
مـوارد البـاد البشـرية والماديـة والتفريـط 
االجيـال دون مسـتوعبات  فـي مسـتقبل 
وتغييـب  وقدراتهـم  إلمكاناتهـم  حيـة 
امالهـم فـي ظـل بيئـة ملتهبة متشـظية 
ماهيـة  لـان  السياسـيون  يفهـم  لـم   ،
وجـود  حقيقـة  يسـتوعبوا  حتـى  الوطـن 
المواطـن وكيفيـة صيانـة كرامتـه ، وفـي 
شـرعية  كسـب  يحاولـون  الـذي  الوقـت 
جديـدة بنفـس النمطيـة االنتهازية فإنهم 
يفتقـرن لمشـروعية بقائهـم فـي الحكـم 
وطنيـة  ذهنيـة  وبـا  انتمـاء  دون  فهـم   ،
خارجيـة  طارئـة  اجنـدات  فـي  متخندقيـن 
متهالـك  سياسـي  لمـوروث  متحزبـة  أو 
افـاق  او  متعـددة  مصلحيـة  ووالءات 
مـن   ، والنفعيـة  القـوة  ديدنهـا  ضيقـة 
طمـوح  أو  بنـاء  سياسـي  مشـروع  دون 
بقـاء  علـى  حافظـت   ، هـادف  وطنـي 
العمليـة السياسـية وديمومة مسـتقبلها 
ضمـن تلـك األطـر المغلقـة ممـا أدى إلـى 
ترسـيخ الهيمنـة لتعددية حزبيـة متصارعة 
وتجنيد ميليشيات منضوية تحت تبعيات 
وفتـح   ، متخالفـة  وبمرجعيـات  مختلفـة 
السياسـي  االسـتقرار  عـدم  أمـام  المجـال 
. والطائفـي  الثـأري  المصلحـي  والصـراع 
التكييـف  محـاوالت  اسـتمرارية  ان       

السياسـي القسـرية للبيئـة االنتخابيـة من 
السياسـية  الهرميـة  علـى  الحفـاظ  اجـل 
السـلطوية والحيلولـة دون تغييـر جـذري 
القفـز  ومحـاوالت  السياسـي  للواقـع 
بالمدخـات  المجتمعـي  الضميـر  علـى 
التغييـر  بهـدف  االنتخابيـة  والمخرجـات 
تغييـر  الـا  اجـل  مـن  تغييـر   - اال  هـي  مـا 
إصاحيـة  ودعـوة  محدثـة  بشـكانيات   -
يكـون  ان  مؤداهـا   ، ومهزومـة  قلقـة 
العمليـات  ضحيـة  الناخـب  الجمهـور 
التبسيطية حول بناء الحاضر والمستقبل 
، إذ ناحـظ منـذ خـوض التجربـة السياسـية 
فـي العـراق انهـا افصحت مبكـرًا عن عودة 
السـابقة  النظـم  أكثـر شراسـة مـن  للـوراء 
 ، وفوضويتهـا   اسـتبداديتها  حيـث  مـن 
اتضـح ذلـك جليـًا منـذ االحتجاجـات التـي 
عـن  كشـفت  التـي    2019 عـام  اندلعـت 
تعاملـت  التـي  الحقيقيـة  الميكانيزمـات 
الحـراك  ذروة  تصاعـد  مـع  السـلطة  بهـا 
والكبـت  اليـأس  بسـبب  التشـريني 
االجتماعـي وزيـادة المطالبـة الحقوقيـة ) 
الـذروة التـي عبـرت عـن محـاوالت حقيقية 
لتشـعير المسـؤولية المجتمعيـة وتفعيل 
المتظاهريـن  وقتـل   ) الوطنيـة  الهويـة 
والتهـاون  المدنييـن  الناشـطين  وخطـف 
في عدم محاسـبة القتلة لحد اآلن ، فضًا 
عـن اشـكاليات دسـتورية نظريـة وعمليـة 
بيـن الواقـع اآلنـي والواقـع المأمـول المراد 
فـي  جانبـه  مـن  بـت  الـذي  اليـه  االنتقـال 
حقيقـة اإلشـكاليات العائقيـة المتخمـة 

. والمجتمـع  السـلطة  بيـن 
     لـم تكـن االنتخابـات فـي العراق وهي 
اإلرادة  عـن  للتعبيـر  الحقيقـي  المخـرج 
الجامعـة الوطنيـة فـي النظـم السياسـية 
الديمقراطية سـواء التجارب الكاسيكية 
غيـر  فـي  ناقصـة  شـرعية  اال  الحديثـة  أم 
مـن  بقـاء  وترسـيخ  لشـرعنة  موضعهـا 
العمليـة السياسـية بعـد عـام2003   تزعمـوا 
العهـد  حديثـي  واشـخاص  قـوى  وهـم 
يمتلكـون  وال  السياسـي  العمـل  علـى 
الخبـرة السياسـية وافتقارهـم لتقديـم أي 
انتـاج اجتماعـي او اقتصادي او سياسـي 
التـي  والسـلطة  النفـوذ  ولـوال   ، ناجـح 
حصلـوا عليهـا بالمجـان فهـم بـا قيمـة با 
وجـود ، فضـًا عـن اصرارهـم علـى ترحيـل 
جميـع األزمـات وعـدم تحمـل المسـؤولية 
فـي مواجهتهـا وإيجـاد معالجـات ناجعـة 

لهـا .
    رسخ الحراك الشعبي لزوميات التغيير 
السياسـية  المنظومـة  برفـض  الجـذري 
كاملـة ًممـا اضطر القائمين على السـلطة 
ان  والمفارقـة  باالنتخابـات،  التبكيـر  الـى 
موعـد اجرائهـا فـي تشـرين االول مـن هـذا 
السـنوية  الذكـرى  مـع  تزامنـا  اي  العـام، 
عمليـة  وهـي  التشـريني  الحـراك  النـدالع 
وخلـق  العواطـف  السـتمالة  تسـويفية 
مطالـب  تلبيـة  بدعـوى  شـرعي  غطـاء 
جديـد  انتخابـي  قانـون  سـن  فـي  الحـراك 
المفوضيـة  فـي  مؤسسـية  وإصاحـات 
اال  هـي  ومـا  مبكـرة،  انتخابـات  واجـراء 
محاولـة يائسـة للمحافظـة علـى مـا تبقى 
شـعبي  رصيـد  مـن  السياسـية  للكتـل 
لبعـض المؤيديـن المرحلييـن والمنتفعين.
     ويعبر المشهد االنتخابي الحالي عن 
بــ )الركـوب  توظيـف تدليسـي لمـا يعـرف 
ظاهـرة  اي  اسـتغال  بقصـد  المجانـي( 
فيهـا  واالنخـراط  سياسـية  او  اجتماعيـة 
دون االيمـان بهـا وركـوب موجتهـا لقطف 
او  المشـاركة  عـدم  رغـم  مخرجاتهـا  ثمـار 
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ال  كّلـه  العالـم  فـي  االنتخابـات 
تشـبه اي نـوع مـن انـواع الرياضـة 
وتحظـى  نشـاهدها،  التـي 
كـرة  هـي  فليسـت  بمعجبيـن. 
مبـارزة  وال  طائـرة،  كـرة  وال  قـدم، 

سـيارات. سـباق  وال 
سياسـية  رياضـة  االنتخابـات   
وال  غامضـة،  ذاتهـا،  بحـد  قائمـة 

بـه.  تلحـق  التـي  الخسـارة  اي طـرف فيهـا  يرضـى 
وهـذا مـا نـراه يحـدث فـي اكبـر الـدول، وربمـا كانـت 
التـي سـقط  االخيـرة  المتحـدة  الواليـات  انتخابـات 

علـى  جيـدا  مثـا  ترامـب  فيهـا 
ما أقول.

واكثـر  جـدا،  مختلـف  االمـر  فـان  لنـا  بالنسـبة   
السياسـية  الفوضـى  هـو  بسـيط  لسـبب  تعقيـدا 
قلـت  إن  عقـد.   مـن  اكثـر  منـذ  منهـا  نعانـي  التـي 
يعنـي  فهـذا  سياسـية  رياضـة  هـي  انتخاباتنـا  عـن 
ان الخاسـر يجـب ان يتمتـع بـروح رياضيـة. لكـن هـل 
هنـاك خاسـر فـي لعبـة يتمتـع بـروح رياضيـة؟.  ومـع 
ذلك فان انتخابات تشـرين وعلى الرغم من اشـارات 
فيهـا  المشـاركة  ضعـف  عـن  الدولييـن  المراقبيـن 
لكنها اقنعت اغلب المختصين بالشـأن السياسـي.
 فـي الواقـع ال افضـل القـول ان بعـض ممـن لـم 
لكنهـم  فشـلهم.  علـى  شـعبيا  عوقبـوا  يوفقـوا 

النهايـة.  فـي  فشـلوا 
وصعـدت كمـا الحظنـا اسـماء جديـدة، وحصلـت 
تتفـق  ان  امـل  هنـاك  ويبقـى  جيـدة.  نتائـج  علـى 
عـن  بعيـدة  حكومـة  لتشـكيل  السياسـية  القـوى 
الديمقراطيـة،  روح  دمـر  الـذي  المحاصصـة،  مـزاج 
وقـاد البلـد الـى هـذا الخـراب الكبير.هـذه لـو قلـت 
بكلمـة مختصـرة امنيـة شـعبية نـود جميعـا ان نراهـا 

تتحقق.
 إن الماحظة التي اقف عندها دائما هي: كيف 
لنائـب يصـل الـى البرلمـان ثـم يختفـي عـن االنظـار 
مـا عـدا ظهـوره فـي الفضائيـات وهـو يتحـدث عـن 
قوانيـن ستشـرع، او قوانيـن لـم تشـرع او الحديـث 
عـن قضايـا الفسـاد. وبعـد ذلك يعـاود ظهوره معلنا 

انـه رشـح نفسـه ثانيـة لانتخابـات.
 ان قواعـد ايـة لعبـة تتحـدث عـن االنجـاز. الاعـب 
االحتيـاط،  دكـة  علـى  يجلـس  يسـجل  ال  الـذي 
سـيكون  مهـارة  ويبـدي  يسـجل،  الـذي  والاعـب 
صاحـب الحـظ االوفـر في المشـاركة .هـذا هو واقع 

واالنتخابـات  رياضـة.  او  لعبـة  ايـة  وقواعـد  الحـال 
كذلك. 

فـي  فسنشـهد  هكـذا  الحـال  اسـتمر  واذا 
علـى  حتـى  واضحـا  تغيـرا  المقبلـة  االنتخابـات 

الكتـل  مسـتوى 
الكبيـرة.  ال يجـوز ان يتعلـم السياسـي او النائـب 
تجاهـل مطالـب مـن انتخبوه. هذا مكر سياسـي لن 
يصمـد طويـا. وفـي المأثـور الديني فان المسـؤول 
سـيقف امام الله ليسـأله عن االمانة التي سـلمها 

ايـاه مـن انتخبوه.

نوزاد حسن
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علـى  وضـع  العـراق  ان  يبـدو   
الطاقـة  توليـد  فـي  السـكة 
انتظـار  طـول  بعـد  المتجـددة 
ريحهـا  مـن  يحصـد  لـم  ووعـود 
وشمسـها  كيلوواط  واحد  لعل 
هـذه المـرة تضبط االمـور ونتجاوز 

. والعراقيـل  المعوقـات 
شـركة  مـع  العـراق  وقـع  فقـد 
النتـاج  عقـد  معروفـة  اماراتيـة 

الطاقـة مـن برنامجـه الـذي زعم فيه انـه يخطط النتاج 
مـرة  الول    ” المتجـددة  الطاقـة  مـن  ميـكاواط   7500
يبـدو االمـر جديـا فـي االسـتفادة مـن شمسـنا الحارقـة 
واسقاط الغاية في نفس يعقوب ” اذ سمعنا تبريرات 
كثيـرة منـذ عقـد ونيـف لتاخيـر اقامـة هـذه المحطـات 
مـن اغربهـا ان شـمس العـراق  ال تغطـي ايـام السـنة 
العـام  طـوال  سـاطعة  شمسـها  اوروبـا  وكان  كلهـا 

ورياحهـا عاتيـة وبادنـا تخلـو منهـا .
والمتابعـة  االنجـاز  ” حسـن  االن   ” االمـر  فـي  المهـم  
الجـادة للتقيـد بالمواعيـد التـي نصـت عليهـا العقـود 
وكذلـك سـامتها الفنيـة والمهنيـة وليـس فيهـا  مـا 
يسـمح للجهـات المتنفـذة التملـص مـن االداء الجيـد 
وانهـاء اعمالهـا علـى اتـم وجـه   ” وان ال تتحـول  الـى 
سـنين  بعـد  التـي  التركيـة  كالمستشـفيات  اطـال 
الجبارهـا  طريقـة  عـن  نبحـث  تسـليمها  موعـد  علـى 

علـى اكمالهـا او نكملهـا علـى حسـاب العـراق .
اشـراف  الـى  بحاجـة  المشـاريع  قولـه  نريـد  مـا 
وماحقـة  ال يدانيهـا الفسـاد والهـدر وسـوء التنفيـذ 
 ” الحقـوق  وتثبيـت  العقـود  فـي  الشـروط  واحـكام 
ونامـل  فـي نهايـة المـدة نجد تيـارا للطاقـة المتجددة 
وانهـاء  المحطـات  ادارة  هـذه   علـى  قـادرة  وكـوادر 
معانـاة شـعبنا وانتاج يخـدم االقتصاد الوطني بدوران 

معاملـه وانـارة دروبـه  .
حسب  الحسابات على الورق ” ان الباد ستستغني 
اسـتيراد  وعـن  الطاقـة  تقنيـن  وجـداول  برامـج   عـن 
االقتصـاد  جـدا  كبيـرة  مبالـغ  يكلـف  الـذي   الوقـود 
الوطنـي احـوج مـا يكـون اليهـا وكذلـك نعزز السـيادة 
 ” االمـدادات  بقطـع  االبتـزاز  مـن  ونتخلـص  الوطنيـة 
والمهـم نحصـل على طاقـة نظيفة تصل الى اقصى 
نقطـة فـي هـذا الوطـن بعـد مائـة  عـام علـى اعانـه .
اليهـا  سـبقتنا  المتجـددة  الطاقـة  الـى  اللجـؤ   ان 
واالكثـر  ثمنـا  االرخـص  فهـي   ” المنطقـة  فـي  بلـدان 
امآنـا  ” وتحسـينا للبيئـة ” الـى جانـب التنـوع في االنتاج 
الـذي  ال يرهنـه فـي قطـاع محـدد قـد يكـون  عرضـة 

. للضغـوط 
والنظيفـة،  البديلـة،  الطاقـات  علـى  االعتمـاد  ان 
وتلبيـة  الكهربائيـة،  الطاقـة  إنتـاج  فـي  والمتجـددة، 
االهميـة  غايـة  فـي  الطاقـة   مـن  العـراق  احتيـاج 
اسـرع  بوقـت  الحاليـة  االزمـة  تخطـي  مـن  وسـيمكن 
ويقلـل مـن  االتـكال علـى االخريـن فـي توفيـر مصـدر 
الوطنـي  باالقتصـاد  النهـوض  علـى  يسـاعد  حيـوي 
وتنميتـه  ويوفـر االف الفـرص للعاطليـن عـن العمـل 

.. البلـد   وفـي قطـاع غيـر مسـبوق فـي 
ان كهربة الباد الخطوة االولى في البناء واالعمار 
للحكومـة  ملموسـا  نجاحـا  ستشـكل  تمـت  مـا  واذا 
تقدمـه للمواطنيـن  الذيـن اعياهـم الظـام والبـؤس 

وتبديـد ثرواتهـم .

ماجد زيدان 
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اإلنســان صفــة  ال يكســب   
إطــار  ضمــن  إال  المواطنــة 
الدولــة واالنتقــال من وضعية 
إلــى  الطبيعيــة  الفوضــى 
واليتحقــق  المدنيــة  الحالــة 
ســيادة  آطــار  فــي  األ  ذلــك 
الدولــة. فالفــرد دون مواطنــة 
هــو كائــن بــا إنســانية ودولــة 
كيــان  هــي  ســيادة  دون 
نجاعــة،  ودون  وظيفــة  بــا 
النظــم  اســتوجبت  ولذلــك 
الديمقراطيــة احتــرام العدالة 
االجتماعيــة وتوفيــر الحقــوق 

للمواطنيــن. األساســية 
إيجــاد  يكفــي  هــل  لكــن 
نظــام ديمقراطــي فــي دولــة 
تتوفــر  لكــي   ســيادة  ذات 
حمايــة  أم  بالحــق  المواطنــة 
يعــود  أال  بالقــوة؟  الســيادة 
والظلــم  االســتبداد  تفشــي 
وإنتــاج الفــوارق االجتماعيــة 
الســيئة  الحوكمــة  الــى 
والــى  والثــروات؟  للمــوارد 
إعطــاء  يتطلــب  مــدى  أي 
الحقــوق لألفــراد إيجــاد أليــة 
تســهر علــى توفيــر مطلــب 

؟  االجتماعبــة  العدالــة 
فغايــة الدولــة هــي حمايــة 
توفيــر  جهــة  مــن  الفــرد 
حرياتــه وضمــان حقوقــه ألنــه 
يمثــل النــواة الرئيســية التــي 
فــي  الدولــة  عليهــا  تعتمــد 
المواطــن  حريــة  تأســيس 
ديمقراطــي  بتظــام 
االجتماعيــة  الحيــاة  يضمــن 
مــن  والتطــور  واالســتقرار 
. ســيادة  ذات  دولــة  خــال 
أن السياســة المدنيــة تنظــر 
أعلــى  الفــرد  قيمــة  أن  إلــى 
المؤسســات  قيمــة  مــن 
الفــرد  ألن  بــه.  المحيطــة 
وجــدت  التــي  الغايــة  هــو 
وليــس  الدولــة  أجلهــا  مــن 

. لعكــس ا
هــي  الوطنيــة  الســيادة 
مــن  تنتمــي  الــذي  المبــدأ 
خالــه الســيادة إلــى الوطــن 

جماعيــا  عنصــرا  يمثــل  الــذي 
للقســمة،  قبــل  وغيــر  موحــدا 
الوطنيــة  الســيادة  وهــذه 
بطريقــة  الحكــم  تمــارس  ال 
مباشــرة وإنمــا بواســطة نظــام 

. تمثيلــي
امــا الســيادة الشــعبية هــي 
مــن  تنتمــي  الــذي  المبــدأ 
ــى الشــعب  ــه الســيادة إل خال
مباشــرة  يمســك  الــذي   و 
بالســلطة ويعبــر عــن ذلــك مــن 
خــال اإلرادة العامــة. ويتكــون 
الشــعب مــن مجمــوع الســكان 
األفــراد  كل  مــن  والحاصــل 
فــي  النهائــي  القــرار  ويبقــى 

لــه. الحكــم  شــكل 
بيــن  الفلســفة  فرقــت  لقــد 
وميــزت  والقانــون  الحــق 
للحــق  القديــم  المعنــى  بيــن 
وبيــن  الحديــث  والمعنــى 
والحــق  اإللهــي  الحــق 
الطبيعــي والحــق الوضعــي ، 
أنســاق تتحــدث  كمــا ظهــرت 
والحــق  الذاتــي  الحــق  عــن 
فــي  والحــق  الموضوعــي 
العقــاب والحــق الخــاص والحق 
العــام والحــق المطلــق والحــق 
الشــرعي  والحــق  األخاقــي 
وكذلــك  المدنــي  والحــق 
حقــوق الشــعوب والحــق فــي 

 . ق لحقــو ا
الحقيقــي  القانــون  أمــا 
الشــرعبة  علــى  الحاصــل 
المطابــق  فهــو  االصوليــة 

. للحــق 
امــا الشــرعية فهــي أي فعــل 
مــن  للحــق  مطابقــا  يكــون 
والمضمــون  المعنــى  جهــة 
والممارســة وليــس مــن جهــة 
والشــكل.  والصــورة  اإلعــان 
هــي  الشــرعية  أن  كمــا 
الوضعيــة الشــرعية التــي تتــم 
فيهــا األعمــال التي يقــوم بها 
األفــراد والمجموعــات وفــق مــا 
الحاصــل  القانــون  ينــص عليــه 

. الحقيقيــة  الشــرعية  علــى 
هــي  المثلــى  الدولــة  ان   «

علي قاسم

 المواطنة والديمقراطية وشرعية الحقوق

تلــك التــي يحيــا أفرادهــا فــي 
وئــام، فمــا نعنيــه بالحيــاة هي 
الحيــاة االنســانية الحقيقيــة، 
الحيــاة  ليســت  أنهــا  أي 
ــة فــي مجــرد الحركــة  المتمثل
الوظائــف  وفــي  الدمويــة 
بيــن  المشــتركة  األخــرى 
جميــع الحيوانــات، وانمــا هــي 
أساســا حيــاة العقــل وفضيلــة 

. الحــق«  والحيــاة  النفــس 
الدولــة  قيــام  يقتضــي 
احتــرام  الديمقراطيــة 
المواطنــة  وضمــان  الســيادة 
القانونيــة  بيــن  والجمــع 

. عية و لمشــر ا و
هــي  الديمقراطيــة  لكــن 
تتشــكل  وثقافــة  ذهنيــة 
مــن خــال التــداول الســلمي 
االقتــراع  وإجــراء  للســلطة 
تمثيــل  قصــد  دوري  بشــكل 
والجماعــات  المواطنيــن 
البرلمــان  فــي  والجهــات 
الحيــاة  فــي  والمشــاركة 

. ســية لسيا ا
فالمســاواة بــدون أى شــكل 
وفــق  التمييــز  اشــكال  مــن 
قيــم ومبــادئ حقوق االنســان 
المدنــي  النظــام  فــي   ،
الديمقراطــي الحديــث ، تمثــل 
والمحاســبة  المراقبــة  آليــات 
والنقــد العلنــي وحرية التعبير 
والمعارضــة  االختــاف  وحــق 
ضمــن  والتعايــش  الســلمية 
النزاعــات  وحــل  التعدديــة 
بالحــوار ضمانــات للدفــاع علــى 

الديمقراطيــة؟ الحيــاة 
فــي  المواطنــة  فصفــة 
وطنيــة  ســيادة  ذات  دولــة 
ديمقراطــي  نظــام  وفــق 
يختــار المواطنييــن ممثليهــم 
بشــرعية  الحكــم  لممارســة 
جميــع  يصيــح   ، قانونيــة 
 ، يتمتعــون  المواطنييــن 
بالتســاوي ، بحقــوق ومنافــع 
ويخضعــون  وامتيــازات 
للواجبــات  بالتســاوي 
. الوطنيــة  والمســؤوليات 
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إلـى  التحـول  خطـر  مـن  األطفـال 
قنابـل حقـد تسـعى لانتقـام ممن 
الواحـد  لسـان  للضيـاع،  تركوهـم 
يـردد القـول الشـائع: »هـذا  منهـم 
جنيـت  ومـا  علـّي،  أبـي  جنـاه  مـا 

أحـد«. علـى 

لسـت أعنـي بمـا سـبق، تحديـدًا، 
مـع  إيجابيـًا  التجـاوب  ضـرورة 
قاصـرات،  بهـن  ُغـِرر  نسـاء  حـاالت 
بيغـوم،  شـميمة  البريطانيـة  مثـل 
»داعـش«،  بتنظيـم  فالتحقـن 
إلـى  بالعـودة  حاليـًا  ويطالبـن 
للـدول  يحـق  أمـر  فذلـك  بريطانيـا، 
وفـق  معـه  تتعامـل  أن  كافـة 
علـى  أقـدر  هـي  أمنيـة  معاييـر 
االعتبـار  فـي  األخـذ  مـع  تقديرهـا، 
السـويد  بينهـا  دواًل  هنـاك  أن 
وفنلنـدا وألمانيـا وبلجيـكا، وافقت 
مـن  وأمهـات  أطفـال  إعـادة  علـى 
بلدانهـم  إلـى  لجوئهـم  مخيمـات 
بـل  جنسـياتها،  يحملـون  التـي 
أعنـي كذلـك االهتمـام الجماعـي 
ذلـك  جرائـم  علـى  ترتـب  مـا  بـكل 
التنظيـم مـن مـآٍس يعانـي تأثيرهـا 
النفسـاني المدمـر أنـاس كثيـرون، 
األمـر الـذي يوجـب تفعيـل أحـدث 
العلميـة  التأهيـل  إعـادة  برامـج 
هـم  حيـث  الكثـر  الضحايـا  لعـاج 
تيتمـوا،  الذيـن  األطفـال  وهـن، 
إضافـة  ترملـن،  اللواتـي  والنسـاء 
إلـى أمهـات وآبـاء ُفجعـوا بفقـدان 
إن  القـول  خاصـة  لهـم.  أحبـاء 
يـزول  لـن  دائـم،  »داعـش«  إجـرام 
التـي  الجرائـم  تأثيـر  بيسـر، مـا دام 
بـا  جميعـًا،  النـاس  ضـد  ارتكبهـا 
أو  إسـامية  قيـم،  ألي  اكتـراث 
يفضـح  للعيـون،  ماثـًا  إنسـانية، 
زيـف ادعـاء مـا قـام أسـاس بنيانـه 
فـإن  ذلـك  وإلـى  عليـه،  الواهـي 
ذلـك  عـن  نتـج  مـا  تصحيـح  مهمـة 
عمومـًا،  إنسـانية،  تظـل  البهتـان، 

خصوصـًا. وإسـامية 

التنظيـم  »داعـش«،  إجـرام 
اإلسـام  ديـن  باسـم  المتوحـش 
فـي  األسـاس  هـو  الُجـرم  وهـذا   -
عـاد   - جرائـم  مـن  ارتكـب  مـا  كل 
خـال  مـن  األخبـار  عناويـن  فتصـدر 
األول  عراقـي.  وآخـر  أفغانـي،  خبـر 
مصليـن  قتـل  جريمـة  فـي  تجسـد 
أثنـاء صـاة يـوم الجمعـة الماضـي 
بمسـجد فـي مدينـة قنـدوز، شـمال 
فـي  تمثـل  الثانـي  أفغانسـتان. 
الكاظمـي،  مصطفـى  إعـان 
مـن  أول  العـراق،  وزراء  رئيـس 
جاسـم  سـامي  اعتقـال  أمـس، 
»داعـش«  مسـؤول  الجبـوري، 
المؤسـس  الزعيـم  نائـب  المالـي، 
البغـدادي،  بكـر  أبـو  للتنظيـم، 
الحالـي،  القائـد  مـن  والمقـرب 
الخبـران  يوجـز  قـرداش.  اللـه  عبـد 
اعتقـد  مـن  كل  تصـدم  حقيقـة 
قواتـه،  بدحـر  انتهـى  التنظيـم  أن 
منهـا،  تبقـى  مـن  فلـول  وكذلـك 
بعدمـا كانـت تتمركـز فـي الموصـل 
ومـا حولهـا، ومـن ثـم إنهـاء وجـود 
كيـان ُسـمي »الدولة اإلسـامية«، 
زعـم القائمـون عليـه أنهـم يريـدون 
نظـام  إلـى  بالمسـلمين  العـودة 
ُنِظمهـا  وتطبيـق  »الخافـة«، 
اإلسـامي،  الشـرع  علـى  القائمـة 
أن  ممارسـاتهم  أثبتـت  فيمـا 
همهـم األساسـي هـو إقصـاء كل 
اإلرهابـي،  منهجهـم  يرفـض  مـن 
ذاتـه،  اإلسـامي  بالعالـم  بـدءًا 
ثـم إشـاعة الذعـر فـي نفـوس غيـر 
المسـلمين، فـي كل أركان األرض، 
لمجرد ذكر اإلسام، األمر الذي زاد 
مـن خطـر التوجـس خيفـة مـن كل 
العنـان  وأطلـق  ومسـلمة،  مسـلم 
علـى  اصطلـح  مـا  موجـات  أمـام 
كـي  »إسـاموفوبيا«  تسـميته 
العنصريـون  فيسـتغلها  تشـيع، 
بأسـرها،  الدنيـا  مجتمعـات  فـي 
حتـى أنهـا بلغـت أناسـًا مسـالمين 
نيوزيلنـدا،  أهـل  كمـا  بطبعهـم، 
يوجـد  أن  صدمهـم  الذيـن  مثـًا، 
ألنـه  المسـلم  يكـره  مـن  بينهـم 
حصـاد  مـن  بعـض  ذلـك  مسـلم. 
سـوف  الـذي  الفظيـع،  »داعـش« 
مـن  ردحـًا  األرجـح،  علـى  يبقـى، 

قصيـرًا. ليـس  الزمـن 

مـن  إنسـاني  جانـب  ثمـة 
المشـهد المأسـوي يوجـب النظـر 
إليـه بنـوع مـن التجـرد الموضوعـي 

القـادر علـى الفصـل بيـن الموقـف 
إجـرام  إزاء  المطلـوب  الحاسـم 
الذيـن  أوضـاع  وبيـن  »داعـش«، 
مـن  التنظيـم  مسـؤولو  خلـف 
السـاحات،  مختلـف  فـي  ورائهـم 
بالعـراق  مخيمـات  فـي  خصوصـًا 
وأطفـال  أمهـات  هـؤالء  وسـوريا. 
ضيـاع  تعانـي  حـاالت  يواجهـون 
األمـراض،  أوجـاع  مآسـي  الهويـة، 
آالم الجـوع، العطـش لشـربة المـاء 
جفـاف  األهـل،  تشـتت  النظيـف، 
نبـع العواطـف، حرمـان نعمـة األمل 
صقيـع  قليـل  وعمـا  أفضـل،  بغـد 
الـذي  مـا  ُتـرى،  قـارس.  شـتاء 
يمنـع أن ُتمـد أيـادي خيـر إنسـانية 

»داعـش«  أيتـام  مـن  لألطفـال 
إعانتهـم  بهـدف  وألمهاتهـم، 
علـى إعـادة التأهـل كـي يواصلـوا 
مـن  قـدر مسـتطاع  بأقـل  حياتهـم 
عنهـم  غصبـًا  أورِثـوا،  مـا  معانـاة 
انعكاسـات  مـن  بإرادتهـم،  وليـس 
فـي  تسـببوا  الذيـن  جرائـم 
األسـهل  االختيـار  هـذا؟  وضعهـم 
عـن  الجـواب  هـو حصـر مسـؤولية 
الدوليـة.  الهيئـات  فـي  السـؤال 
مـن  أليـس  إنمـا  ليكـن،  حسـنًا، 
مؤسسـات  إن  القـول  أيضـًا  الجائـز 
اإلسـامي،  العالـم  فـي  عـدة 
كلهـا،  وربمـا  معظمهـا،  يحظـى 
يمكنهـا  معتبـر،  حكومـي  بدعـم 
هـذا  ضمـن  مهمـًا  دورًا  تـؤدي  أن 
هـذا  مثـل  يجـوز  بلـى،  اإلطـار؟ 
المضـي  يمكـن  بـل  االفتـراض، 
إن واجـب منظمـات  أبعـد والقـول 
الخيـري اإلسـامية يفـرض  العمـل 
األيـدي  تقـف مكتوفـة  أال  عليهـا 
تنظيـم  عائـات  تعانـي  مـا  أمـام 
أن  لـو  حتـى  المجـرم،  »داعـش« 
الغـرض انحصـر فـي حمايـة أولئـك 

بكر عويضة 

 يعينهم ؟
ْ

أيتام  داعش  َمن
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    يعــرف االصــاح السياســي 
فــي المصطلحــات السياســية 
النظــام  تحســين   « بأنــه 
إزالــة  أجــل  مــن  السياســي 
الفســاد واالســتبداد » ويــوازي 
فكــرة التقــدم وينطــوي علــى 
 ، االفضــل  نحــو  التغييــر  فكــرة 
مرســخا  أساســيا  ركنــا  ويعتبــر 
ــح ، وهــو  للحكــم الرشــيد الصال
السياســية  للحيــاة  تجديــد 
 ، لمســاراتها  وتصحيــح 
ولصيغهــا القانونيــة بمــا يضمن 
الفصــل بيــن الســلطات وتحديد 
العاقــة بينهــا ، ومــن مظاهــر 
االصــاح السياســي المســاواة 
وســيادة   ، المواطنيــن  بيــن 
القانــون والمشــاركة الشــعبية 
والعــدل  القــرارات  اتخــاذ  فــي 
وكفــاءة  االنجــاز،  وفعاليــة 
والمســألة  والمحاســبة  االدارة 

    . االســتراتيجية  والرؤيــة 
   فالتعريــف العــام لمفهــوم 
»التغييــر   : هــو  اإلصــاح 
والتعديــل نحــو األفضــل لوضــع 
ســيما  وال   ، ســيء  أو  شــاذ 
وســلوكيات  ممارســات  فــي 
أو   ، فاســدة  مؤسســات 
مجتمعــات  أو   ، متســلطة 
أو  ظلــم،  إزالــة  أو  متخلفــة، 
تصويــب  أو  خطــا  تصحيــح 

 . اعوجــاج« 
   فأحيانًا تجري من قبل يعض 
الرمزيــة  التغييــرات  االنظمــة 
التجميليــة  أو  الصوريــة  أو 
الهامشــية  كالتغيــرات 
 ، الشــكلية  أو  البســيطة 
أو  صوريــة  انتخابــات  كإجــراء 
جماعــات  بعــض  مــع  حــوار 
شــعارات  رفــع  أو  المعارضــة 
والمســاءلة  الشــفافية  مثــل 
الــخ   ... السياســية  التنميــة  أو 
جــدوى  بــا  إصاحــات  هــي   ،
تحــت  تنــدرج  وال   ، أو مضمــون 
التغييــر،  أو  اإلصــاح  مفهــوم 
يعنــي  الحقيقــي  فالتغييــر 
إلــى  وضــع  مــن  االنتقــال 

فالتغييــرات  كليــًا،  مغايــر  وضــع 
ذات  الشــكلية  أو  المحــدودة 
أن  يمكــن  ال  المحــدود  األثــر 
مفهــوم  نطــاق  ضمــن  تدخــل 
إحــداث  يتطلــب  ألنــه  اإلصــاح، 
تغييــرات جذريــة عميقــة شــاملة 

. ومســتديمة 
تعتبــر   التــي  والتغييــرات 
إصاحــًا البــد لهــا مــن أن يكــون 
يحتــاج  شــاذ  وضــع  هنــاك 
العدالــة  كغيــاب  إصــاح.  إلــى 
الفقــر  انتشــار  أو  الحريــة  أو 
االســتقرار  وعــدم  المــرض  أو 
للثــروة  العــادل  التوزيــع  وعــدم 
، أن تحديــد العلــة  فــي موطــن 
اختيــار  فــي  يســاعد   الخلــل 
 ، ومتابعتــه  الشــافي  العــاج 
وأن يكــون التغييــر نحــو األفضــل، 
فتســود الحريــة محــل االســتبداد 
أو  الظلــم،  محــل  العدالــة  أو   ،
والتعليــم  الخــوف  محــل  األمــن 
محــل األميــة ، أو االســتقرار محــل 
الفوضــى ، وأن يكــون لــه صفــة 
التراجــع  يتــم  وال  االســتمرارية 
، فتحــول نظــام ســلطوي  عنــه 
هــش  ديمقراطــي  نظــام  إلــى 
يعتبــر  ال  بســرعة  زوالــه  يمكــن 
إصاحــًا، وان يكــون مــن الداخــل 
الخــارج  مــن  مفروضــا  وليــس 
المضمــون  علــى  ويركــز   ،
والجوهــر وليــس علــى الشــكل 
، يلبــي االحتياجــات السياســية 
واالجتماعيــة  واالقتصاديــة 
بنخــب  يــدار  وان   ، للمجتمــع 
سياســية حاملــة لفكــرة االصــاح 

 . بهــا  ومؤمنــة 
إن اإلصــاح عــادة مــا يتــم فــي 
ظــروف األزمــة فنقطــة االنطــاق 
هــي األزمــة التــي تمثــل خطــرًا 
للنظــام القائــم كمــا فــي العــراق 
لهــذه  التصــدي  مــن  والبــد   ،
حاســمة  قــرارات  باتخــاذ  األزمــة 
وإجــراء إصاحــات جذريــة، ســواء 
كانــت األزمــة خارجيــة ، أو كانــت 
داخليــة،  عوامــل  عــن  ناتجــة 
العقانيــة  باالســتجابة  ويكــون 

كوران خالد

االصالح السياسي 

مــن  ابطــاء  بــدون  لمواجهتهــا 
أجــل التقــدم واالزدهــار وتافــي 

. واألخطــار  المصاعــب 

إصــاح الدولــة يجــب ان يقــود 
أهــم  ليســت  الدولــة  ان  إلــى 
ليســت  األمــة  وأن   ، الفــرد  مــن 
وأن   ، مواطنيهــا  مــن  أهــم 
التأســيس الحقيقــي لإلصــاح 
منــح  الــى  يــؤدي  السياســي 
السياســية  الحقــوق  األفــراد 
وردت  كمــا  المدنيــة  والحريــات 
فــي الشــرعة الدوليــة لحقــوق 
الحقــوق  وإصــاح   ، االنســان  
علــى فكــرة  يقــوم  السياســية 
المســاواة  وليــس  العدالــة 

. فقــط 

لبــدء  االولــى  الخطــوة  ان 
االصــاح السياســي فــي بلدنــا 
الطائفيــة  بنبــذ  بكــون  العــراق 
اشــكالها  بــكل  والمحاصصــة 
قانــون  تشــريع  خــال  مــن 
بنــواب  يأتــي  عــادل  انتخابــي 
العراقــي  الشــعب  يمثلــون 
او  طائفتهــم  وليــس  عمومــا 
، مثــل  اثنيتهــم او منطقتهــم 
المطبــق  االنتخابــي  النظــام 
فــي المانيــا وجمهوريــة مصــر – 
النظــام االنتخابــي المختلــط – ، 
الــذي يعــد مزيجــا مــن نظامــي 
  » القائمــة   « و  الفــردي«   «
فعضــو مجلــس النــواب ال يمثــل 
فحســب  ومنتخبيــه  منطقتــه 
 ، بمجملــه  العــراق  يمثــل  وانمــا 
اضافــة لتشــريع قانــون لألحــزاب 
لتأســيس  يــؤدي  العراقيــة 
ومناهــج  أفــكار  ذات  احــزاب 
احــزاب  وليســت  سياســية 
لمجــيء  انتخابيــة  مخرجاتهــا 
المــال  اغلبهــم  يتقاســم  نــواب 
العــام ويبــددون ثــروات الوطــن 
علــى  الشــخصية  لمصالحهــم 
الوطنيــة  المصلحــة  حســاب 

  . العليــا 
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عمليـًا.. أدوارهـم  ـل  يفعِّ بمـا  بوعيهـم 
المـادي فـي مجـاالت  الرفـاه  فتحقيـق 
والخدمـات  والسـكن  والـدواء  الغـذاء 
يتـم  الحقوقيـة ال  المفـردات  وغيرهـا مـن 
بتغطيـة تكاليفهـا ماليـًا وتعطيـل قدرات 
وعـي  عبـر  بـل  المنتـج  العمـل  طاقـات  أو 
وضـع  فـي  المشـاركة  لمسـؤولية  جـدي 
إلـى  وتوجيههـا  الثـروة  توزيـع  خطـط 
تتوالـد  الـذي  المنتـج  االسـتثمار  مواضـع 
الحاجـات  يلبـي  بمـا  وتـزداد  الخيـرات  منـه 
وبحسـب  السـكاني  الحجـم  بحسـب 
العدالـة  تحقيـق  أو  العـادل  التوزيـع 
يتـم  وال  كافـة،  بمفرداتهـا  االجتماعيـة 
ذلـك بظـروف التهميـش واإلقصاء وهي 
الحكـم  سياسـات  تصطعنهـا  ظـروف 
نظـام  إلدامـة  تتعمدهـا  التـي  الفاشـلة 

الفسـاد..
لنواصـل  مفيـد  أمـر  مـن  كان  وإذا 
معالجتنـا فإنـه يكمـن فـي التوكيـد علـى 
أنـه مـن التضليـل االسـتمرار بمعزوفـة ذاك 
والتكلـس  فالتكـرار  فقركـم  سـبب  هـو 
ال  الفقـر  لسـبب  اللفظـي  الذكـر  علـى 
يعفـي بجوهـره مـن ضـرورة إدراك عوامـل 
المـادة  األهـم وهـي  الفقـر وهـي  إدامـة 
التـي يجـب إدراكهـا ألنهـا نقـاط التمـاس 
وجبهـة االلتحـام مـع عـدو الفقـراء بقصـد 

نهائيـًا.. ومكافحتـه  الفقـر  محـو 
المفسـدين  نظـام  وجدنـا  وكثرمـا 
النظـام  كان  معزوفـة  يديـم  الطائفـي 
المهـزوم  الطاغيـة  وكان  الدكتاتـوري 
وهـو أمـر صحيـح فـي كونـه أحـد أسـباب 
أن  إال  النـاس  يحياهـا  التـي  الكـوارث 
األكثـر صوابـا وصحة وسـامة ليس اجترار 
عوامـل  فـي  البحـث  هـو  وإنمـا  الماضـي 
إدامـة تلـك الكـوارث والبحـث عـن عوامـل 
تحويلهـا إلـى مـآٍس يوميـة فـي تفاصيـل 
عيش العراقيين ومفاقمة ظواهر السلب 
حتـى تحولـت األوضاع إلـى تكريس نظام 
متكامـل للجريمـة وإلنتـاج الفقـر هو نظام 
واسـتياد  الكليبتوقراطـي(  )الطائفيـة 
طبقـة كربتوقـراط أي طبقـة المفسـدين 
واالقطـاع  السـراكيل  لطبقـة  النظيـرة 
القـرن  مطلـع  اسـتيادها  تـم  التـي 

البـاد… فـي  الماضـي 
يمكنهـا  وبحـوث  دراساسـت  مـن  البـد 
التصـدي للظاهرة بشـمول محاورها كافة 
وبمـا يصـل من توعيـة للفقـراء وجموعهم 
والتحـدي  المشـاركة  روح  فيهـم  ويثيـر 
واإلقصـاء  التهميـش  محـاوالت  ورفـض 
وإشـاعة التبطـل والعطالـة بينهـم.. حيـث 
وإدارة  العمـل  أجـل  مـن  النضـال  سـيكون 
العـام  المجتمعـي  والعمـل  اإلنتـاج  عجلـة 
فـإن  وإال  الحاسـم  لانتصـار  تأسـيس  هـو 
النوالد السـلبي آلثار الفقر سـيظل يطحن 
الجمـوع ويعزلهـم كـي يسـهل وضعهـم 
تحت مجنزرات اآللة الهمجية لاسـتغال..

الفقـر يظـل بالنتيجـة والمحصلة محلي 
التأثيـر فـي وجـوده المباشـر وفـي وقائـع 
جراحاتـه وآالمـه.. ولطالمـا وجدنـا مفكرين 
مجتمعـات  وقـادة  وساسـة  وفاسـفة 
تلـك  لمعالجـة  يسـعون  التاريـخ  مـر  علـى 
الظاهـرة بوسـائل مختلفـة.. لعـل أنجعهـا 
التعديـل  بعـض  مـع  تلخصهـا،  التـي  تلـك 
الفقيـر  تمنـح  مـن  ))بـدال  عبـارة  فيهـا، 
ْمُه كيف يصطادها((.. باإلشـارة  سـمكة علِّ
نهائيـا  التغلـب  مـن  تمكينـه  مهمـة  إلـى 
علـى فقـره بـدل التصدق عليـه األمر الذي 
يـزول  مـا  سـرعان  مؤقتـًا  حـًا  إال  يقـدم  ال 

أثـره…
سـوى  نجـد  لـم  الحديـث؛  عصرنـا  وفـي 
محـاوالت متفرقـة جغرافيا زمنيا للتصدي 
المجتمـع  بـدأ  حتـى  الظاهـرة  لتلـك 
التفكيـر فـي اختيـار  األممـي ومنظماتـه 
فـكان  المعالجـة  طريـق  علـى  عامـات 
الفقـر((  علـى  للقضـاء  الدولـي  ))اليـوم 
فـي 17 تشـرين األول \ أكتوبـر 1987، حيـث 
بباريـس  تروكاديـرو  سـاحة  فـي  احتشـد 
حوالـي مائـة ألـف شـخص تكريمـا لضحايـا 

والجـوع. والعنـف  المدقـع  الفقـر 
الـذي تـم  لقـد تـم اختيـار ذلـك المـكان 
لحقـوق  العالمـي  اإلعـان  توقيـع  فيـه 
الفقـر  أّن  ليؤكـدوا   ،1948 عـام  اإلنسـان 
ُيجسـد واحـدًا من أخطـر انتهاكات حقوق 
الجهـود  تكافـل  يتطلـب  مـا  اإلنسـان.. 
المجتمعيـة المحليـة واألمميـة سـواء من 
أجـل  مـن  أم  الحقـوق  تلـك  احتـرام  أجـل 
جوهريـا  االحتـرام  ذيـاك  إلـى  الوصـول 
آثارهـا  وإزالـة  الفقـر  ظاهـرة  معالجـة  عبـر 
علـى  المأسـاوي  وعدوانهـا  الكارثيـة 

اإلنسـان. حقـوق 
السـنوي فـي 17  إدامـة االحتفـال  إن    
مـن  توكيـد  هـو  أكتوبـر   \ األول  تشـرين 
المجتمعـات كافـة علـى إعـان التمسـك 
تعاضـد  فـي  إطاقـه  تـّم  الـذي  بالعهـد 
الجميـع  وتمكيـن  الفقـر  لمحـو  الجهـود 
المعالجـات،  بتلـك  أدوارهـم  تفعيـل  مـن 
عبـر مزيـد التضامـن مـع الفقـراء مـن جهـة 
ومزيـد مشـروعات التمكيـن والبحـث فـي 

تنفيذهـا. ووسـائل  الحلـول 
المتحـدة ذي  األمـم  قـرار  جـاء  ورسـميًا 
كانـون   22 بتاريـخ  الصـادر   196/47 الرقـم 
الثانـي \ ينايـر 1992، ليعتمـد تاريـخ اللقـاء 
لمراجعـة  دوليـًا  يومـًا  بباريـس  األممـي 
مسـيرة العمـل والجهـد مـن أجـل القضـاء 
علـى الفقـر سـواء علـى الصعـد الوطنيـة 
أم الدوليـة األمميـة.. إذ البـد مـن النهـوض 
بمهـام  تختـص  وأنشـطة  بفعاليـات 
واسـثمار  والعـوز  الفقـر  علـى  القضـاء 
مكافحـة  ثقافـة  إشـاعة  لتعزيـز  المناسـبة 
فلسـفة  ال  التمكيـن  بفلسـفة  الفقـر 

السـلبية. الصدقـات 
إّن احتفاليـة الذكـرى السـنوية فـي 17 
تشـرين األول \ أكتوبـر تظـل فرصـة جديـة 
علـى تواضعهـا، بقصـد االعتـراف بأوضـاع 
واإلقـرار  الفقـر  ظـال  فـي  يعيشـون  مـن 
الحلـول  أرضيـة  توفيـر  فـي  بحقهـم 
آثارهـا. ضـد  والنضـال  للظاهـرة  الحاسـمة 
أن  مـن  البـد  المهـام  تلـك  أجـل  ومـن 
صفـوف  مقدمـة  فـي  الفقـراء  يكـون 
النضـال ضـد الفقـر. إذ يبقـى وعـي الفقيـر 
يشـكل  وآثـارًا،  وعوامـل  أسـبابًا  بفقـره، 
الفقـر  علـى  لانتصـار  الفعليـة  الوسـيلة 

الظاهـرة  تلـك  وجـود  مصـادر  ولمحـو 
الخطيـرة.. وبهـذا ينبغـي أن يجري تفعيل 
أدوار الفقـراء فـي المهمـة لغـرض تقريـب 
فرص إنهاء الظاهرة الكارثية باالسـتفادة 
مـن خبـرات ينبغـي تزويدهـم بهـا وتفعيـل 
فـرص مسـاهماتهم الفعلية العملية في 

الفقـر. علـى  القضـاء  مهمـة 
إن قضيـة الوعـي بالفقـر تبقـى قضيـة 
الظاهـرة  تسـطيح  أن  إذ  إشـكالية، 
بصيغـة  أو  تصورهـا  بحـدود  سـيبقيها 
الدخـل  فـي  قلـة  مجـرد  أنهـا  توهـم  أدق 
أو هزالـه وعـدم كفايتـه ماليـًا ماديـًا. بينمـا 
الفقـر يتضمـن مفـردات مـن قبيـل الحرمان 
ومـن  التعليـم  ومـن  الصحيـة  الرعايـة  مـن 
مختلـف الخدمات األسـاس التـي تتنامى 
كمـا  المعاصـر..  مجتمعنـا  فـي  وتتنـوع 
مفهومـه  وفـق  علـى  يعنـي  الفقـر  أن 
اإلنسـان  حقـوق  مـن  الحرمـان  حـال  األدق 
المسـجلة فـي وثائـق أمميـة معروفـة أو 
الحقـوق  تلـك  انتهـاك  تقديـر  أقـل  علـى 
سـواء الماديـة منهـا أم الروحية المعنوية 
األدبيـة وهـو مـا يهمنـا التذكيـر بـه دومـًا..

إن محـو الفقـر يتضمن النهوض بمهمة 
وبالدفـاع  كافـة  اإلنسـان  حقـوق  تلبيـة 
المعضـات  تلـك  أخطـر  ولعـل  عنهـا 
الفقـر ممـا يتطلـب اإلنهـاء،  الناجمـة عـن 
هـي ظاهـرة الشـعور بالمهانـة واإلقصـاء 
منـه  يعانـي  الـذي  األمـر  االجتماعـي؛ 
الفقـراء يوميـًا وهـم يحيـون تفاصيـل يوم 
اإلنسـان العـادي بـكل مـا يحيـط بهـم مـن 
فعاليـات ال يمكنهـم المشـاركة بها وقبل 
ذلـك تحسـرون علـى حرمانهـم مـن كثيـر 
مـن تفاصيـل العيـش اليومـي وخدماتـه.. 
وطبعـا يتطلـب منـا هـذا، الـرد والمعالجـة 
كل  فـي  أنفسـهم  الفقـراء  إشـراك  عبـر 
لمكافحـة  واألمميـة  المحليـة  الجهـود 

المدقـع… والفقـر  الفقـر  ظاهـرة 
والبـد لـي مـن التوكيـد فـي معالجتـي 
القـراءات  مـن  كثيـر  مـن  المسـتقاة 
أن  علـى  مجـددًا  أؤكـد  أن  المتخصصـة، 
موضـوع مهـام المنظمـة الدولية وندائها 
إلـى كل الفاعلين، منظماٍت وشـخصيات، 
))الخـروج  فـي:  يتمثـل   2016 عـام  فـي 
أفـق  إلـى  واإلقصـاء  المهانـة  دائـرة  مـن 
الفقـر  علـى  القضـاء  فـي  المشـاركة 

مظاهـره((.. بجميـع 
وكذلـك  والتحقيـر  اإلذالل  مشـاعر  إن 
العيـش بنظـام المهمشـين وتحـت ظـال 
المحـور  هـي  والعـزل  اإلقصـاء  ظاهـرة 
لهـذا  مدخـا  يكـون  أن  ينتظـر  الـذي 
العـام فـي معالجـة الظاهـرة وفـي جـذب 
واالرتقـاء  الحقيقـة  إدراك  نحـو  الفقـراء 
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 ظاهرة الفقر بين حالة التهميش واإلقصاء بالتجهيل والتضليل
وبين سياسة نهب الثروة وانتهاك العدالة
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 مــّر 18 عــام علــى ســقوط النظــام الدكتاتــوري فــي 2003 ، والعراقييــن يحلمــون ويوَعــدون 
بالتغييــر واإلصــاح، تنّوعــت األطروحــات والزعامــات وتكــّررت المحــاوالت ، وفــي كل مــرة تخيــب 

اآلمــال وتتحّطــم األحــام ولنفــس األســباب :
حســابات خاطئــة وخطــط ارتجاليــة ، وأداء هزيــل لنخــب نرجســية  تســتبيح كل شــيء فــي 
صــراع وجــودي الحتــكار الســلطة بــا ضوابــط وال محّرمــات ســرعان مــا يتمّخــض عــن هيمنــة 
وإقصــاء يقابلهمــا خضــوع تحتــه ترّبــص وتعويــق ومراهنــة على الفشــل، وَتَطّبــع الضحية بطباع 
الجــاد ، وارتهــان الفرقــاء والبــاد للخــارج، ممــا يفتــح الثغــرات ويســتدعي األطمــاع والمؤامــرات ، 

وُتــدار البــاد بالترقيــع والمســكّنات وتتدحــرج نحــو االســتبداد والتبعيــة والفســاد . 
فالخــاف بيــن الساســة العراقييــن – وفــي الحيــاة عامــة – عــداوة ويحســم بمنطــق »أنــا أو 

الطوفــان« و«علــي وعلــى مالــك »، ورغــم المظاهــر العصريــة الخادعــة فقــد ظلــت السياســة العراقيــة فــي جوهرهــا قبائــل 
تتنــازع غنائــم .

وهكــذا ضاعــت فــرص عديــدة وظلــت البــاد تــراوح مكانهــا بســبب غيــاب ثقافة التوثيــق والتقييــم واالعتبار والمحاســبة، 
فــا أحــد يتحمــل مســؤولية أخطائــه فضــا أن يعتــذر أو يعتــزل، الــكل يتفّنــن فــي التنّصــل من المســؤولية وإيجــاد المبّررات 
والشــّماعات، ولــم يهتــد واحــد إلــى طريــق النهــوض ، بــل إن كثيــرا منهــم فــي تراجــع ، والســبب بســيط : غيــاب مشــروع 
نهضــوي وزعامــات وطنيــة مخلصــة تعّبــئ الشــعب وتوّحــده، وضعــف الهويــة الوطنيــة والحــس الوطنــي لحســاب 

الــوالءات والنزعــات واألجنــدات اإلقليميــة والدوليــة .
وكثيــر مــن األحــزاب انحرفــت بســبب تقديــم المصلحــة الحزبيــة والشــخصية علــى المصلحــة العليــا للبلــد مــن ناحيــة ، 
وضعــف الوعــي لــدى المواطــن وعزوفــه عــن قضايــا الشــأن العــام وتفريطــه فــي الحقــوق وقبولــه بالظلــم وتحّولــه مــن 

شــريك فــي الوطــن إلــى رعّيــة مــن ناحيــة آخــرى ..
فأغلــب ماســكي الســلطة يســعون للتغــّول مــن خــال تطويــع الدســتورالعراقي رغــم مــا يعتــري بعــض مــوادة مــن قصــور 
أو تأويلــه علــى أهوائهــم مــا لــم يواجهــوا شــعبا واعيــا متمســكا بالحقــوق ومجتمعا مدنيــا رادعا ، وترك المصطلح الشــائع 

) انــي شــعليه ( . 
قــدر الشــعب العراقــي والمخلصيــن مــن النخــب أن يبتكــروا طريقــة فــي التغييــر تســتغني عــن الزعامــات الســلطوية 
وتســتعصي عــن اإلجهــاض واالحتــواء واالنحــراف واالختطــاف، تغييــرا يبــدأ ولكــن ال ينتهــي بانتــزاع الحرية، تغييرا شــعبيا 
ســلميا وطنيــا نحــو االفضــل فتســود الحريــة محــل االســتبداد والعــدل والمســاواة مــكان الظلــم ، والعلــم محــل الجهــل، 
وتكافــؤ الفــرص محــل المحســوبية والمنســوبية ومــا خلفتــه مــن فســاد مالــي وإداري كظاهــرة منتشــرة فــي كافــة 
مفاصــل الدولــة ، حتــى إصــاح شــامل لــه صفــة االســتمرارية وال يتــم التراجــع عنــه  غايتــه نهصــة شــعب ووطــن يحدثــه 

المواطــن مــن خــال العمــل المســتمر ، ومســآءلة المقصــر وعــدم االفــات مــن العقــاب وذلــك مــن خــال : 
- االرتقــاء بالنفــس، فتغييــر األوضــاع يبــدأ بتغييــر النفــوس والعقــول نحــو الكمــال واإلحســان واإلتقــان وخدمــة الصالــح 

العــام، وترســيخ الحــس الوطنــي . 
 - تمســك المواطنيــن بحقوقهــم الطبيعيــة والقانونيــة واحترامهــم للقانــون وأداؤهــم لواجباتهــم ومقاومتهــم للظلــم 

والــذل والقوانيــن الجائــرة كفيــٌل بنســف مرتكــزات االســتبداد والتخلــف .
- تبنــي قيــم العقانيــة والديمقراطيــة وحقــوق االنســان التــي يكفلهــا القانــون االنســاني الدولــي والدســتور العراقــي، 
ــد مــن مقاومتهــا ســلميا  ــرة فــا ب ــة ، أمــا القوانيــن الجائ ــة وأداء الواجبــات وااللتزامــات كامل واحتــرام القوانيــن المعقول

ومدنيــا إلــى أن تلغــى أو تعــّدل مــن خــال تحمــل المواطنييــن المســوؤلية تجــاه المجتمــع والوطــن . 
- تفعيــل دور الفــرد واألســرة ، فاألســرة هــي أهــم مؤسســة تعليميــة وتربويــة واقتصاديــة فهــي المدرســة األولــى، 

وتنتــج المــوارد البشــرية وهــي األهــم .
- االنخــراط فــي الشــأن العــام، المواطنــة والشــراكة فــي الوطــن تترجــم إلــى إيجابيــة وانخــراط مكثــف فــي الشــأن العــام 

مــع تغليــب للمصلحــة الوطنيــة. ويشــمل كل جهــد يعــود بالنفــع علــى الوطــن والمواطنيــن . 
- العمــل علــى تحصيــن الحيــاة السياســية مــن التعصــب الحزبي والطائفــي والجهوي ، فضًا عــن االنتهازية والوصولية 
ــح ، والحــذر مــن عــودة االســتبداد علــى يــد نخــب وأحــزاب غيــر مبــرأة مــن الدكتاتوريــة واإلقصــاء  والنفــاق والتمّلــق والترّب

حتــى فــي إدارة شــؤونها . 
- تحديــث وتشــبيب األحــزاب ومنظمــات المجتمــع المدنــي ودفعهــا باتجــاه االنفتــاح ومقاومــة االنغــاق والتعصــب ، 

ويشــمل ذلــك التصويــت الواعــي فــي االنتخابــات علــى أســاس البرامــج والمؤهــات واألداء واإلنجــازات .
 إن المجتمــع المدنــي الفعــال والمســتقل عــن هيمنــة الحكومــة واألحــزاب الحاكمــة هو أكبر شــرط وضمــان للديمقراطية 
وحقــوق االنســان والنهــوض والتقــدم ، وضــد انحــراف السياســة وتغــول الســلطة ، ويجعــل المجتمــع أكثــر تماســكا وأقــل 
اعتمــادا علــى الحكومــة وأقــل تأثــرا بتقلبــات السياســة ، فيحتــاج االهتمــام المتعاظــم بالسياســة إلــى ترشــيد وفعل مؤثر 

يوجــه السياســيين والسياســات لخدمــة الشــعب والوطــن ، حتــى ال يكــون ضــرره أكبــر مــن نفعــه . 

عبدالخالـق زنكنة
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