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 اغلـب الشـرائع والدسـاتير والمواثيـق االنسـانية تؤكـد علـى قضيـة 
عـام  الصـادر  االنسـان  لحقـوق  العالمـي  االعـان   ، الشـخصية  الحريـة 
1948 أكـد علـى الحريـة الشـخصية فـي المـادة الثانيـة منـه  مـن خـال 
المسـاواة وعـدم التمييـز  بـان : لـكل إنسـان حـق التمتـع بكافـة الحقـوق 
والحريـات الـواردة فـي اإلعـان دون أي تمييز بسـبب العنصر أو اللون أو 
الجنـس أو اللغـة أو الديـن أو الـرأي السياسـي أو أي رأي آخـر أو األصـل 
الوطنـي أو االجتماعـي أو الثـروة أو الميـاد أو أي وضـع آخـر دون أيـة 

تفرقـة بيـن الرجـال والنسـاء  .
و فـي المـادة ) 18 ( ومـا بعدهـا اكـد  علـى ان لـكل شـخص الحـق فـي 
حريـة التفكيـر والضميـر والديـن، ويشـمل هـذا الحـق حريـة تغييـر ديانتـه 
أو عقيدته، وحرية اإلعراب عنهما بالتعليم والممارسـة وإقامة الشـعائر 

ومراعاتهـا سـواء أكان ذلـك سـرًا أم مـع الجماعـة .
وفـي المـادة ) 19 ( أن   لـكل شـخص الحـق فـي حريـة الـرأي والتعبيـر 
ويشـمل هـذا الحـق حريـة اعتنـاق اآلراء دون أي تدخـل واسـتقاء األنبـاء 
بالحـدود  تقيـد  دون  كانـت  وسـيلة  بأيـة  وإذاعتهـا  وتلقيهـا  واألفـكار 

الجغرافيـة .
وفـي المـادة ) 20 ( منـه : ) 1 ( لـكل شـخص الحـق فـي حريـة االشـتراك 
علـى  أحـد  إرغـام  يجـوز  ال   )  2  ( السـلمية.  والجماعـات  الجمعيـات  فـي 

االنضمـام إلـى جمعيـة مـا .
 وانسـجاما مـع مـاورد أعـاه  فـأن الدسـتور العراقـي  أكـد فـي المـادة 
) 15 ( منـه علـى حـق الفـرد فـي الحريـة ، وفـي المـادة ) 16 ( ان لـكل فـرد 
الحـق فـي الخصوصيـة الشـخصية بمـا ال يتنافـى مـع حقـوق االخريـن ، 
وحمايـة لتلـك الحريـة اكـد الدسـتور علـى ان المتهـم بـريء حتى تثبت 
اإلنسـان وكرامتـه مكفولـة  وان حريـة   ، الحجـز مطلقـا  ، وحظـر  إدانتـه 
ومصونـة مـن قبـل الدولـة ، ومنـح القانون لحريـة التعبير عن الرأي مكانة 
خاصـة اذ الـزم الدولـة باحترامهـا  وتوفيـر مسـتلزماتها ، وشـملت تلـك 
الحريـة الصحافـة والطباعـة واإلعـان واإلعـام والنشـر ، وحرية تأسـيس 
وعمـل االحـزاب السياسـية وحريـة االتصاالت بأنواعهـا ، وان العراقي حر 
فـي االلتـزام باألحـوال الشـخصية حسـب ديانتـه ومعتقـده واختيـاره ، 

وان لـكل فـرد حريـة الفكـر والضميـر والعقيـدة . 
الصحـي  المنـاخ  عملـي  بشـكل  يجسـد  التعبيـر  حريـة  ممارسـة  ان 
خطـوات  وتدفـع   ، المجتمـع  فـي  عمليـا  الديمقراطـي  للتطبيـق 
التطبيـق العملـي لتطويـر هـذه المفاهيـم بمـا يسـاند ويعـزز المجتمـع 

 . فاعـل  بشـكل  والديمقراطـي  الحـر 
وغالبـا   ، الحريـات  هـذه  ومسـاحة  مديـات  حـول  واسـعا  الجـدل  ويثـار 
أحيـان  وفـي   ، التنفيذيـة  السـلطات  قبـل  مـن  عليهـا  التجـاوز  يتـم  مـا 
أخـرى ايضـا يتـم االلتفـاف عليهـا او اسـاءة فهمهـا وتفسـيرها ، غيـر 
تكـون  ان  يمكـن  الدسـتور  عليهـا  اكـد  وقانونيـة  اساسـية  قاعـدة  ان 
المرتكـز االساسـي التـي تقـف عليهـا قضيـة الحريـات  ، ومنهـا  الحريـة 
النـاس  بيـن  المسـاواة  مبـدأ  إعمـال  فـي  تكمـن  والتـي  الشـخصية  
بغـض النظـر عـن قومياتهـم او اديانهـم او مذاهبهـم او اجناسـهم او 
عقائدهـم ، وقضيـة المسـاواة ترتبـط ارتباطا وثيقا بمبـدأ ضمان الكرامة  
والحقـوق ، وهذيـن المبدأيـن الدسـتوريين يمكـن أن يؤسسـا  القاعـدة 
المتينـة التـي يرتكـز عليهـا بنيـان الحريـة الشـخصية فـي دولـة تحتـرم 

 . القوانيـن 
ان تحديـدا لمفهـوم الحريـة الشـخصية  يظهـر ضمـن تصـور مسـاحة 
هـذه الحريـة وضمـن حيـز التطبيـق  الفعلـي والواقعـي ، سـواء فـي 
حريـة التعبيـر او االعتقـاد أو فـي حريـة الجسـد أو فـي حريـة المسـاواة  
بالحقـوق  تتعلـق  الشـخصية   الحريـة  مـن  انمـاط  ، وهنـاك  النـاس  بيـن 
الطبيعيـة للبشـر ، وهـذه الحقـوق ال يمكـن أن تتقـادم او تنتهـي بـأي 
حال من األحوال ، غير أن ما يقرره الدسـتور من انماط وأشـكال الحريات 
المضمونـة تتفـرع الـى العديد من هذه األشـكال كحريـة حصانة البيوت  
وحصانـة السـيارات باعتبارهـا ملـكا شـخصيا  لهـا حرمـة خاصـة  وحريـة 
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بمشــاعر  آخــرا  عامــا  العراقيــون  يــودع   
االحبــاط، وإنهيــار تطلعاتهــم المشــروعة 
لبنــاء العــراق الــذي كانــوا يأملــون بــه بعــد 
ديمقرطــي  عــراق  الديكتاوريــة،  انهيــار 
وعــادل، تتعامــل فيــه الــدول علــى أســاس 
المســاوات مــع كافــة مكونــات المجتمــع 
جــزء  تكــون  ولــن  السياســية،  والقــوى 
مــن العمليــة السياســية، بــل تركــز علــى 

إدارتهــا .
وال تبعث خصائص الوضع الذي تشــكل 
فــي البــاد فــي نهايــة عــام 2021، علــى 
المســتفحلة  األزمــة  بتجــاوز  األمــل  عقــد 
ومؤسســات  أركان  تنهــش  التــي 
القــوى واألحــزاب  الدولــة، ولــم تتجــادل 
التــي تمســك بقــرار الدولــة علــى ســبل 
انقــاذ البلــد، وتوجهــات برامــج إصاحيــة 
اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية الخراج 
البلــد مــن االزمــات المســتدامة، بــل علــى 
تعــود  التــي  األكثــر  المناصــب  توزيــع 
بحصــة أكبــر مــن المــال وترســخ النفــوذ، 
واألنشــغال فــي القضايــا الثانويــة علــى 

البلــد المصيريــة . حســاب قضايــا 
الوضــع العســكري السياســي  اســتمر 
الجديــد   2022 عــام  عشــية  العــراق  فــي 
ســيتم  االغلــب  علــى  و  معقــدا. 
المزمنــة،  األزمــة  القــادم  للعــام  ترحيــل 
 . البلــد  يعيشــها  التــي  والمنهجيــة 
وســوف تســتمر التناقضــات بيــن القــوى 
مــن  العديــد  إزاء  الرئيســية  السياســية 
القضايــا األساســية للسياســة الداخليــة 
والخارجيــة، قائمــة. وســتخيم علــى البــاد 
لانتخابــات  النهائيــة  النتائــج  تداعيــات 
البرلمانيــة المبكــرة التــي أجريــت فــي 10 
أكتوبــر، والتــي اكتســبت منحــى تناحريــا 
نشــرت  الشــيعي« عقــب  البيــت   « فــي 
المفوضيــة العليــا المســتقلة لانتخابــات 
العراقيــة فــي 30 تشــرين الثانــي. ورفضــت 
فــي  ُهزمــت  التــي  الشــيعية  األحــزاب 
وطالبــت  النتائــج  تلــك   ، االنتخابــات 
عكــرت  كمــا  التصويــت.  نتائــج  بمراجعــة 
محاولــة اغتيــال رئيــس الــوزراء العراقــي 
فــي  األجــواء  الكاظمــي،  مصطفــى 
ــاد والتــي يربطهــا الكثيــرون بموجــة  الب
وســط  فــي  الدمويــة  االشــتباكات  مــن 
وأنصــار  أمنييــن  مســؤولين  بيــن  بغــداد 
أحــزاب ومنظمــات احتجاجــا علــى نتائــج 
االنتخابــات البرلمانيــة المبكــرة ، وإلــى أن 
هنــاك قــوى معروفــة فــي غيــر راضيــة 
الجاريــة  الديمقراطيــة  اإلصاحــات  عــن 
عــاوة   .. البــاد  فــي  الفســاد  ومحاربــة 
تفــاؤل  افــاق  تظهــر  لــم  ذلــك  علــى 
لتحســين الوضــع الصعــب فــي االقتصــاد 
الوطنــي وعلــى وفــق كافــة المؤشــرات 
ســيظل العــراق فــي العــام يعانــي العــراق 
مــن أزمــة عميقــة فــي جميــع أنظمــة دعم 
فــي  الحــاد  النقــص  الحيــاة. وســيواصل 
الميــاه والكهربــاء فــي البــاد. والماحــظ 
انخفاضــا  شــهدت  الماضيــة  األشــهر  ان 
ملموســا عــدد حــاالت اإلصابــة بفيــروس 
ســتواصل  شــك  دون  ومــن   .-CCCCC كورونــا 
اإلرهابيــة  األجراميــة  أنشــطتها  داعــش 
فــي العــام القــادم، فــي مختلــف مناطــق 
القضايــا  مــن  العديــد  البــاد. وستســتمر 
بيــن  العاقــات  تعقيــد  فــي  العالقــة 
الحكومــة الفيدراليــة فــي بغــداد وقيــادة 

. العــراق  كردســتان  إقليــم 
المنتهــي   2021 عــام  العــراق  ويــودع 
و  التركــي  العــدوان  قنابــل  قــرع  علــى 

انتهاكــه لحرمــة أجــواء وأراضــي البلــد، فقــد 
التركيــة فــي  المســلحة  القــوات  واصلــت 
االشــهر األخيــرة عملياتهــا العســكرية فــي 
العمــال  حــزب  قــوات  ضــد  العــراق  شــمال 

. الكردســتاني 
الجيــش  وتشــكيات  العــام  وينتهــي 
والميليشــيات العراقيــة، وبدعــم مــن طيران 
اإلرهــاب  لمكافحــة  الدولــي  التحالــف 
بقيــادة الواليــات المتحــدة ، تواصــل قصــف 
فــي  داعــش  إرهابيــي  ومعاقــل  ماجــئ 
وعلــى   ، وضربهــا  البــاد  أنحــاء  مختلــف 
تقــوم  الحكوميــة  القــوات  ان  مــن  الرغــم 
بشــكل منتظــم بعمليــات عســكرية وخاصة 
لمكافحــة اإلرهــاب فــي مناطــق مختلفــة 
مــن العــراق مــن أجــل تحديــد والقضــاء علــى 
اإلرهابييــن فــي مخابئهــم، فــإن اإلجــراءات 
اإلرهــاب  مكافحــة  وإجــراءات  العســكرية 
ضــد مقاتلــي داعــش، كقاعــدة عامــة، هــي 
إلنخفــاض  نظــًرا  الحجــم،  صغيــرة  عمليــات 
عــدد تشــكيات قطــاع الطــرق االرهابييــن. 
اإلرهابييــن  عــن  بنشــاط  البحــث  ويجــري 
والذخائــر  األســلحة  ومخــازن  وقادتهــم 
والمعــدات والمــواد الغذائيــة واحتجازهــم.
العســكرين  المراقبيــن  وفــق  وعلــى 
ســيواصل داعــش يشــكل تهديــًدا خطيــرًا 
وتنفيــذ  البلــد.  وســكان  األمــن  لقــوات 
ــدة مــن  عمليــات إرهابيــة فــي مناطــق عدي
البــاد، وخاصــة فــي المناطــق بيــن بغــداد 
بشــن  االرهابيــون  يســتمر  كمــا  وأربيــل 
هجمــات علــى منتســبي الجيــش العراقــي 
ومســؤولي صيانــة القانــون والميليشــيات 
هجمــات  ونظمــوا   ، للحكومــة  المواليــة 
أشــخاًصا  واختطفــوا   ، المدنييــن  ضــد 
مراقبــون  ويــرى  التحتيــة.  البنيــة  ودمــروا 
الســتخدام  جاهــدة  »تســعى  داعــش  أن 
تأســيس  إلعــادة  االقتصــادي  الوضــع 
تأســيس وجــود  إعــادة  أو محاولــة  وجــود 
فــي المناطــق األكثــر تضــررا مــن االنكمــاش 
فــإن   ، الخبــراء  وبحســب  االقتصــادي.« 
الخايــا النائمــة »ال تــزال لديهــا أنصــار بيــن 
بعــد  قواتهــا  حشــد  ويمكنهــا  الســكان 
انســحاب الواليــات المتحــدة وحلفائهــا«. ، 
وقــام مقاتلــو داعــش فــي اآلونــة األخيــرة 
بتغييــر تكتيكاتهــم، حيــث نفــذوا هجمــات 
مســتهدفة واختطــاف النــاس وزرع األلغــام 
التوتــرات  فــإن   ، وبالتالــي  الطــرق.  فــي 
السياســي  االســتقرار  وعــدم  المســتمرة 
لداعــش  ســيوفران  العــراق  فــي  المتزايــد 
أرًضــا خصبــة للتجنيــد والهجمــات الجديــدة 

. والتوســع 
ونفــذت القــوات األمنيــة العراقية ، الشــهر 
الماضــي ، سلســلة عمليــات اعتقلــت علــى 
اإلرهابــي.  التنظيــم  وأنصــار  عناصــر  إثرهــا 
علــى ســبيل المثــال، فــي 2 تشــرين الثانــي 
تمكنــت القــوات األمنيــة مــن اعتقــال 10 مــن 
منفصلــة  عمليــات  خــال  داعــش  أعضــاء 
واألنبــار.  وديالــى  بغــداد  محافظــات  فــي 
 4 العراقيــة  األمنيــة  القــوات  واعتقلــت 
فــي  عمليــة  خــال  داعــش  مقاتلــي  مــن 
الثانــي  تشــرين   5 فــي  ديالــى  محافظــة 
فــي 6 تشــرين الثانــي، ألقــت وحــدات مــن 
جهــاز مكافحــة اإلرهــاب العراقــي القبــض 
متفرقــة  عمليــات  فــي  إرهابييــن   6 علــى 
الديــن  وصــاح  بغــداد  محافظــات  فــي 

. واألنبــار وديالــى 
وبشــكل عــام يغادر العــراق العام المنتهي 
القــدرات  تعزيــز  الــى  ماســة  بحاجــة  وهــو 
تقديــرات  تقديــراء  فحسســب   ، األمنيــة 
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العســكرية  العمليــات  تقــدم  أن  الخبــراء 
والخاصــة ضــد مســلحي داعــش ، تظهــر 
المســلحة  للقــوات  القتاليــة  القــدرة  إن 
العراقيــة للجيــش والمليشــيات الشــيعية 
مــن  الرغــم  وعلــى  تــزال،  ال  والبيشــمركة 
التقــدم الملحوظ، ليســت في المســتوى 
الخبــراء  اؤلئــك  يجعــل  ممــا  المطلــوب، 
العــراق  اســتعداد  فــي  يتشــككون   «

بنفســه«. الداخلــي  التهديــد  مواجهــة 
وفــي هذا الســياق كان مكتب المفتش 
العــام فــي وزارة الدفاع األمريكية قدر نشــر 
فــي 5 تشــرين الثانــي الماضــي، »تقريــره 
العراقيــة  األمــن  لقــوات  انتقــادا«  األكثــر 
حتــى اآلن. ويغطــي التقريــر الفتــرة مــن 
إلــى  ويشــير   .2021 ســبتمبر  إلــى  يونيــو 
انتشــار الفســاد فــي قــوات األمــن وضعــف 
المســتوى القيــادي. باإلضافــة إلــى ذلــك ، 
»تقــوض فعاليــة الهيئــة الفرعيــة للتنفيــذ 
مــن خــال االنتقــام الشــخصي ، فضــًا عــن 
الخافــات بيــن وحــدات الهيئــة الفرعيــة 
الشــؤون  ووزارة  الدفــاع  ووزارة  للتنفيــذ 

الداخليــة« .
مؤشــرات  العــام  نهايــة  مــع  وظهــرت 
 / العراقيــة  العاقــات  تفعيــل  علــى 
الخــاص  الممثــل  ناقــش  حيــث  الروســية 
األوســط  للشــرق  الروســي  للرئيــس 
وإفريقيــا ، نائــب وزيــر الخارجيــة ميخائيــل 
الثانــي  تشــرين  نهايــة  فــي  بوغدانــوف 
فــي بغــداد مــع القيــادة العراقيــة »مهــام 
للعاقــات  الكامــل  النطــاق  تعزيــز  زيــادة 
والعــراق  روســيا  بيــن  التقليديــة  الوديــة 
حــوار  علــى  الحفــاظ  ذلــك  فــي  بمــا   ،
سياســي نشــط وتعزيــز التعــاون متبــادل 
والطاقــة.  الوقــود  قطــاع  فــي  المنفعــة 
التقنيــة ». وفــي  والمجــاالت العســكرية 
هــذا الســياق ، أعــرب الجانــب الروســي عــن 
أملــه فــي إيجــاد حلــول لجميــع القضايــا 
فــي  الوطنيــة  األجنــدة  علــى  الناشــئة 
إطــار حــوار شــامل يهــدف بالدرجــة األولــى 
جديــدة  عراقيــة  حكومــة  تشــكيل  إلــى 
تــوازن  أســاس  علــى  مبكــر  وقــت  فــي 
و  األطــراف  لجميــع  المشــروعة  المصالــح 
العرقيــة  السياســية والجماعــات  القــوى 
األساســية   .« البــاد  فــي  والطائفيــة 
األمــم  الدولــي وأحــكام ميثــاق  للقانــون 
دعــوة  بوجدانــوف  وأكــد   .« المتحــدة 
الــوزراء  لرئيــس  بوتيــن  فاديمــر  الرئيــس 
لزيــارة  الكاظمــي  مصطفــى  العراقــي 
متعمــق  تبــادل  خــال  ومــن   « موســكو. 
الدوليــة  القضايــا  حــول  النظــر  لوجهــات 
 ، المشــترك  االهتمــام  ذات  واإلقليميــة 
تــم التركيــز علــى مهــام مواصلــة الكفــاح 
الفعــال ضــد اإلرهــاب الدولــي. ، وكذلــك 
حــل األزمــات وحــاالت الصــراع فــي الشــرق 
ســوريا،  فــي  ذلــك  فــي  بمــا   ، األوســط 
العربــي  الخليــج  منطقــة  وفــي  ولبنــان، 

. الفلســطينية  األراضــي  وفــي 
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 فــي ظــل أزمــة االنتخابــات الحاليــة 
حــاٍل  مــن  نتنقــل  انفســنا  نجــد 
تعديــل  فــي  بدأنــا  حيــث  اخــر  إلــى 
القوانيــن االنتخابيــة ثــم دخلنــا فــي 
ووصلنــا  االنتخابيــة  الدوائــر  ضجيــج 
االنتخابــات،  بتزويــر  الطعــن  إلــى 
ان  إلــى  الضجيــج  منســوب  وزاد 
اصبــح ضجيــج قضائــي بــدل مــا كان 
شــعبي وسياســي ، واالن وبعــد ان 
ممثــًا  الدســتوري  القضــاء  شــارف 
علــى  العليــا  االتحاديــة  بالمحكمــة 
مرحلــة  ان  نجــد  الطعــون  حســم 
جديــدة مــن ضجيــج السياســة قــد بــدأ 
فــي الظهــور ويتمثــل فــي تشــكيل 
الجميــع  يســعى  حيــث  الحكومــة 
النيابيــة  الكتلــة  علــى  للحصــول 
األكثــر عــددًا، حتــى يكســب فرصــة 
ترشــيح رئيــس الــوزراء القــادم ، وكل 
مشــروعه  يســاعد  مــا  قــدم  فريــق 
منهــم مــن طلــب الكتلــة األكثــر عــددًا 
ليشــكل حكومــة أغلبيــة واآلخر يدعو 
وألســباب   ، توافقيــة  حكومــة  إلــى 
فريــق،  كل  اليهــا  يســتند  ومبــررات 
لكــن كل هــذا الضجيــج الــذي صــدع 
الــرؤوس وهــذا التزاحــم والتنافــر بيــن 
الفائزيــن فــي االنتخابــات، التــي كانت 
نزاهتهــا  فــي  وطعــن  شــك  محــل 
حكومــة  منحنــا  هــل  وشــفافيتها، 
أغلبيــة ام حكومــة توافقيــة، وهــل 
فــي  عطائهــا  فــي  فرقــًا  ستشــكل 
ضــوء الواقــع الدســتوري، أرى إنهــا ال 
تشــكل أُي فــرٍق وانهمــا ســيان فــي 
العطــاء أو العمــل وال يوجــد بينهمــا 

: اآلتيــة  لألســباب  واضــح  فــرق 

الكتلـة  للحصـول علـى  التزاحـم  ان 
ممـن  سـواء  عـددًا  األكثـر  النيابيـة 
انفـرد بهـا مـن فريـٍق او تحالـٍف واحـد 
مـن  عـدٍد  مـن  او  اليهـا  للوصـول 
الفرقـاء حتـى وان كانوا على شـقاق 
سـوف  اليهـا  يصـل  مـن  فـان  ونفـرة، 
لـن يحصـل علـى أي امتيـاز دسـتوري 
رئيـس  ترشـيح  يتولـى  انـه  سـوى 
الوزراء القادم إلى رئيس الجمهورية 
الحكومـة  بتشـكيل  سـيكلفه  الـذي 
وعلـى وفـق أحـكام المـادة )76/أوال( 
مـن الدسـتور التـي جـاء فيهـا االتـي 
مرشـح  الجمهوريـة،  رئيـس  )يكلـف 
الكتلة النيابية األكثر عددًا، بتشكيل 
خمسـة  خـال  الـوزراء،  مجلـس 
رئيـس  انتخـاب  تاريـخ  مـن  يومـًا  عشـَر 
للكتلـة  الميـزة  وهـذه   ) الجمهوريـة 
األكثـر عـددًا ال تعنـي إنهـا سـتكلف 
تشـكيلها  الن  الحكومـة  بتشـكيل 
الـوزراء  رئيـس  إلـى  يتـرك  ان  يجـب 
الجمهوريـة  رئيـس  مـن  المكلـف 
/76( المـادة  أحـكام  وفـق  وعلـى 
فيهـا  جـاء  التـي  الدسـتور  مـن  ثانيـًا 
االتـي )يتولـى رئيـس مجلـس الـوزراء 

ويقـول  الشـعب،  مصلحـة  وليـس 
)بـان  الدسـتوري  الفقـه  كتـاب  بعـض 
األكثريـة الناجمة مباشـرة من صناديق 
ميثـاق  او  تحالـف  عقـب  االقتـراع 
سياسـية  تشـكيات  بيـن  انتخابـي 
واكثـر  صابـة  اكثـر  تعتبـر  متعـددة 
دوامـًا مـن مـن االكثريـات الناتجـة عـن 
ائتافـات نيابيـة( وعلى وفـق ما ذكره 
مينـي  ايـف  و  دوهاميـل  اوليفيـه 
الدسـتوري(  )المعجـم  كتابهـم  فـي 
المؤسسـة  )منشـورات  مـن  وهـو 
طبعـة  ـ  والنشـر  للدراسـات  الجامعيـة 
بيـروت األولـى عـام 1996ـ صفحـة 120( 
وجميـع مـن فـاز بأصـوات انتخابية في 
االنتخابـات األخيـرة سـوف يذهب إلى 
أكثريـة نيابيـة وليس ألكثرية انتخابية 
وبذلك هشاشـته هي السـمة الغالبة 
عليـه ومـن ثـم تكـون المصالـح الحزبية 
والفئويـة متوفـرة ، الن مـن كان يملك 
يسـعى إلبقـاء مـن يمثلـه ، ومـن يريـد 
علـى  للحصـول  يسـعى  يملـك  ان 
يملـك  كان  ومـن  يمثلـه،  لمـن  مقاعـد 
لملكيتـه  زيـادة  فـي  اآلن  واصبـح 
يسـعى لتعظيمهـا ومـن ثـم الهيمنة 
لـم  حيـث  البلـد،  مقـدرات  كل  علـى 
انتخابيـة  كتلـة  او  ائتـاف  أي  يذكـر 
في برنامجها إنها ستغير من أدواتها 
الحكومـي،  المشـهد  فـي  الفاعلـة 
هـذه  قدمـت  إنهـا  العكـس  علـى  بـل 
عملهـا  أسـاس  إنهـا  علـى  األدوات 
القـادم ممـا ولـد االنطبـاع لنا باننا لسـنا 
فـي طـور التــــــــــغيير وإنمـا فـي طـور 
حكومـة  كانـت  ان  وبذلـك   ، التدويـر 
فانهمـا  أغلبيـة  حكومـة  أو  توافقيـة 
سـيان فـي ضـوء واقعهـا الدسـتوري 
لهـذه  العـــــــاج  عـن  وأمـا   ، والفعلـي 
تـدور  والتـي  المغلــــــــــقة  األزمـة 
التعديـل  فهـو   ، ضيـق  فلـك  فـي 
االنتخابـات  ألليـات  الدســــــــــتوري 
وشـكل النظـم السياسـي وكيــــــــفية 
اختـــــــــيار الحكومة وسائر المفــــــــاصل 
كافـة  الدولـة  سـلطات  فـي  األخـرى 
بعـد ان تتـم دراسـة المشــــــــــاكل التي 
ولدتهـا النصـوص الدسـتورية الحاليـة 
وعلميـة  مستـــــــــفيضة  بدراسـات 
عـن  بعيـدًا  االختصـاص  ذوي  مـن 

. السياسـية  األهـــــــــواء 

* قاٍض متقاعد

المكلـف، تسـمية أعضـاء وزارته، خال 
تاريـخ  مـن  يومـًا  ثاثـون  أقصاهـا  مـدٍة 

. التكليـف( 

اذا افترضنا ان رئيس الوزراء المكلف 
التـي  الكتلـة  دائـرة  فـي  سـيكون 
رشـحته فهـل تتمكـن تلـك الكتلـة من 
توفيـر األغلبيـة المطلقـة فـي مجلس 
النـواب لنيـل الحكومـة الثقـة، الجواب 
الراهـن  الدسـتوري  الواقـع  مـن  يأتـي 
مفهـوم  الن  ذلـك،  إمكانيـة  بعـدم 
األغلبية المطلقة بموجب اخر تفسـير 
للمحكمـة االتحاديـة العليـا في قرارها 
العـدد 90/اتحاديـة/2019 فـي 2021/4/28 
بانهـا أكثـر مـن نصـف العـدد الفعلـي 
بمعنـى  النـواب،  مجلـس  ألعضـاء 
أصـوات   علـى  الحكومـة  تحصـل  ان 
مـن  أي  فهـل  نائـب،    )163( مـن  اكثـر 
االنتخابـات  فـي  حصـل  المتنافسـين 
علـى )163( مقعـد فـي مجلـس النواب 
سـوف  ادن   ، كا  الجـواب  القـادم؟ 
يعـود للتوافـق مـع كتل أو شـخصيات 
هـذا  إلـى  للوصـول  أخـرى  برلمانيـة 
العـدد، وبـا شـك ومـن خـال المعلـن 
عبـر وسـائل اإلعـام فـان الجميـع لديـه 
مطالـب للحصـول علـى مكاسـب فـي 
والبـد  المقبـل،  الحكومـي  التشـكيل 
من توفيرها لهم حتى يمضي رئيس 
الـوزراء نحـو نيـل الثقـة ، وبذلـك عدنـا 
وهـو  جديـد  مـن  التوافـق  مبـدأ  إلـى 
الوجـه اآلخـر للمحاصصـة، ومـن ثـم لـم 
المحتجيـن  ثـورة  مـن  الغـرض  نحقـق 
تمثـل  وطنيـة  حكومـة  وصـول  فـي 
رأي األغلبيـة البرلمانيـة التـي بدورهـا 
علـى  الشـعبية  األغلبيـة  رأي  تمثـل 

!! االنتخابـات  نزاهـة  فـرض 

ومـن خـال ما تقدم نجد ان التوافق 
هـو اصـل التشـكيل القـادم وال يمكـن 
األغلبيـة  حكومـة  إلـى  الوصـول  لنـا 
الوطنيـة المعبـرة عن طموح الشـعب، 
الدسـتورية رسـخت هـذه  اآلليـات  الن 
جعلـت  عندمـا  الدسـتورية  األعـراف 
فـي  ينحصـر  عـددًا  األكثـر  الكتلـة  دور 
فقـط،  الـوزراء  رئيـس  شـخص  ترشـيح 
اليـه  الحكومـة  تشـكيل  امـر  وتركـت 
بكتلـه  النـواب  مجلـس  رحمـة  وتحـت 
تجربـة  فـي  ولنـا   ، المتنافـرة  وتياراتـه 
عبدالمهـدي  عـادل  السـيد  تولـي 
خيـر  الكاظمـي  ثـم  ومـن  بعـده  ومـا 
دليـل علـى ان التوافـق هـو المهيمـن 
فـي  الدسـتوري  المشـهد  علـى 
وال  يختلـف  ال  سـياتي  ومـا  العـراق، 
لـن  وسـوف  سـابقاته  عـن  يحيـد 
الواقـع،  تغييـر  فـي  امـل  أي  يعطينـا 
شـعارات  هـو  الجميـع  يطرحـه  ومـا 
لتسـويق شـخوصهم ليس إال ، النهم 
إنتـاج  فـي  بآخـر  أو  بشـكل  اسـهموا 
مصالحهـم  تراعـي  انتخابيـة  قوانيـن 
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ُتغــادر  َأن  العــراق  مصلحــِة  *مــن   
ة طريقة تشــكيل  الِقوى السياســيَّ
والتــي  ــابقة  السَّ الحكومــات 
الُمنصرمــة  عــام   ]18[ ة  مــدَّ ت  امتــدَّ
الُمحاصصــة  والتــي كانــت تعتمــد 
وافــق بنســبة ]C٪100[ مــن خــاِل  والتَّ
اب فــي  ُمشــاركة ُكل مجلــس النــوَّ

. الحكومــة 
ُيغــادروا  َأن  المصلحــِة  مــن   
ُبــوا ُأخــرى  ريقــة القديمــة ويجرِّ الطَّ
ــًة وِحرصــًا علــى  جديــدة َأكثــر عقانيَّ
الديمقراطــي  ياســي  السِّ ظــام  النِّ
البرلمــان  تقســيم  ِفكــرة  باعتمــاد 
ل  ُتشــكِّ  ]1+50[ ــة  َأغلبيَّ ِإلــى 
تذهــب   ]1-50[ ــة  وَأقليَّ الحُكومــة 
ــة  اأَلغلبيَّ ِكا  وَأنَّ  الُمعارضــة،  ِإلــى 
ِقــوى  مــن  ان  تتشــكَّ ــة  واأَلقليَّ
اثــة . الثَّ نــات  ــٍة للُمكوِّ وُكتــٍل نيابيَّ
ُمغــادرَة  عليهــم  ينبغــي   
طريقتِهــم القديمــة َطوعــًا َأفضــل 
ُيغادروَنهــا  َأن  مــن  وللبــاِد  لُهــم 
ياســي واأَلمني  ُكرهًا، فالوضع السِّ
واإِلقتصــادي  واإِلجتماعــي 
ــل االسترســال  واأَلخاقــي ال يتحمَّ
وسياســة  والفشــل  الفســاد  مــع 
ر  والتســتُّ ات  المســُؤوليَّ تصفيــر 
ِإذا  ُأخــرى  ســنوات   ]4[ ة  ُمــدَّ
لت الحكومــة القاِدمــة بنفــِس  تشــكَّ

.  ! ريقــة  الطَّ
وحــدِة  علــى  يتباَكــوَن  *الَّذيــن   
َكونُهــم  ــيعي[  الشِّ ]البيــت 
اب!  النــوَّ مجلــس  فــي  ــة  اأَلغلبيَّ
الـــ  نســبة  علــى  يبُكــوا  لــم  لمــاذا 
اإِلنتخابــاِت  قاطعــت  التــي   ]C٪85[
بُمجمــِل  ثقتهــا  لعــدم  اأَلخيــرِة 

ة؟!. السياســيَّ ــة  العمليَّ
   لمــاذا لــم يبُكــوا علــى اأَلغلبيــة 
لونها  ــوا ُيشــكِّ ــة التــي ظلُّ البرلمانيَّ
ة الماضيــة مــن دوِن َأن  ِطــوال الُمــدَّ
ن َأيَّ ِإنجــاٍز ملمــوٍس  يلمــَس المكــوِّ
فَأضاُعــوا  اأَلرِض  علــى  وواضــِح 
الــي ُكلَّ ُفــرص اإِلعمــار والبنــاء  بالتَّ

نميــة ؟ ! . والتَّ
 ]9000[ علــى  يبُكــوا  لــم  لمــاذا   
فــي  هــا  ُكلَّ وهمــي  مشــروع 

.  ! ؟  ن  الُمكــوِّ ُمحافظــات 
علــى  يبُكــوا  لــم  لمــاذا   
زالــت  مــا  التــي  محافظاتِهــم 
تفتقــر ِإلــى َأبســط شــُروط الحيــاة 

.  ! ؟  الكريمــة  ة  اإِلنســانيَّ
نســبِة  علــى  يبُكــوا  لــم  لمــاذا   
رات  الَفقــر والبطالــة وانتشــار المخــدِّ
ــباب والُمراهقيــَن  فــي صُفــوف الشَّ
؟!. المظُلومــِة  محافظاتِهــم  فــي 

كونُهــم جميعُهــم ُمشــترُكوَن فــي 
. مــِة لحكو ا

الــى  انقســُموا  ِإذا  ــا  َأمَّ  
يقوُلــوَن  كمــا  وُمعارضــة  ُمــواالة 
فــاِع  للدِّ الُفرصــة  لنــا  فسيفســحوَن 
وُمهاجمــِة  بِإنجازاتــِه  اجــِح  النَّ عــن 

. بِإخفاقاتــِه  الفاشــل 
 بمعنــى آخــر؛ ســنكوُن َأمــاَم ُفرصــٍة 
اجــح وُمعاقبــة الفاِشــل . لُمكافــَأِة النَّ

اإِلنتخابــات مــرًَّة     وعندمــا تحيــُن 
بيــن  مييــز  التَّ باإِلمــكان  فــِإنَّ  ُأخــرى 
اجــح والفاشــل علــى اعتبــاِر َأنَّهــم  النَّ
ــلطِة  لــم يكوُنــوا جميعُهــم فــي السُّ

ِإذا فِشــلت .
هــذِه  فــي  سنســمع  نــا  َأنَّ كمــا     
ُمعارِضــًة  ــًة  برلمانيَّ َأصواتــًا  الحالــِة 
ُتراقــب وُتحاســب وُتعاقــب وتفضــح 
فــا  والمســُتور  اأَلســرار  وتكشــف 
الخبيــث مــن  ــارع  الشَّ ر ليميــَز  تتســتَّ
اْلُمْحِســُن  َيُكوَنــنَّ  }اَل  فـــ  ــب،  الطيِّ
َســَواٍء  ِبَمْنِزَلــٍة  ِعْنــَدَك  َواْلُمِســي ُء 
ْهــِل  أِلَ َتْزِهيــدًا  َذِلــَك  ِفــي  َفــِإنَّ 
َوَتْدِريبــًا  ْحَســاِن  اإْلِ ِفــي  ْحَســاِن  اإْلِ
َســاَءِة َوَأْلــِزْم  َســاَءِة َعَلــى اإْلِ ْهــِل اإْلِ أِلَ
كمــا  َنْفَســُه{  َأْلــَزَم  َمــا  ِمْنُهــْم  ُكاًّ 
َيُقــوُل َأميــَر الُمؤمنيــَن )ع( وُكلُّ ذلــك 
ــِة  اإِلنتخابيَّ للُمشــاركِة  ِإســتعدادًا 
الخبــرِة  علــى  ــِة  المبنيَّ الواعيــِة 
جربــِة فــي المــرَِّة القاِدمــِة إِلنــزاِل  والتَّ
بِإســقاطِهم  بالفاشــليَن  العقوبــِة 
قــِة  الثِّ بتجديــِد  اجحيــَن  النَّ وِإثابــِة 

. بِهــم 
مــا اختلــَف ِإثنــان وصفنــا   *مالنــا ُكلَّ
؟! لمــاذا  ــُه خــاٌف شــخصيٌّ اأَلمــَر بَأنَّ
سياســيٌّ  خــاٌف  ــُه  َأنَّ نقــوُل  ال 
ــى  حتَّ َأو  منهجــيٌّ  َأو  فكــريٌّ  َأو 

. ؟!  مثــًا  عقائــديٌّ 
ــَج لشــخصنِة الخافــات  روي    ِإنَّ التَّ
الخُصــوم  ِإليــِه  يلجــأ  ُأســلوٌب 
ــق التــي  ــن قيمــِة الحقائ قليــل ِم للتَّ
وُمحاولــٌة  اآلخــر،  ــرف  الطَّ يســوَقها 
ــا يســوقُه  ات ممَّ الــذَّ لتنزيــِه  منهــم 
وِإثباتــاٍت  ــٍة  َأدلَّ مــن  اآلخــر  ــرف  الطَّ

. الِخــاف  ِإطــار  فــي  ذلــَك  وغيــر 
ــخصنِة  رويــج للشَّ    كذلــَك فــِإنَّ التَّ

ــراُد منهــا . ُي
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ــلطة  السُّ علــى  يبُكــوَن  ِإنَّهــم   
التــي  واإِلمتيــازات  فــوذ  والنُّ
ذهُبــوا  ِإذا  سيخســُرونها 

.  ! للُمعارضــة 
التــي  مصائرِهــم  علــى  يبكــوَن   
عقَديــِن  ُقرابــة  بعــد  ينتظُرونهــا 
عندمــا  والفشــل  الفســاِد  مــن 
]العُجــول  الُمنــادي بَأســماِء  ُينــادي 
الُقضبــان  خلــَف  لتِقــَف  ــمينة[  السَّ
لمواجهــِة العدالــِة ليناُلــوا مصيرهــم 
العــادل جــرَّاء مــا اقترفــوُه مــن جرائــَم 
حاوُلــوا  الــذي  ن[  ]الُمكــوِّ بحــقِّ 
باإِلعتــراِف  عواطفــِه  اســتدراَر 
دمــوع  وبــذرِف  تــارًة  بالفشــِل 
فــِح  ماســيح َأمــاَم المــأل طلبــًا للصَّ التَّ

. ُأخــرى  تــارًة  والعفــِو 
َأحــٌد  ُيتاجــر  ال  َأن  َأجــِل  ومــن     
مقصــوٌد  الــكام  هــذا  ُكلَّ  فــِإنَّ 
وِمــن  الحاِكمــة  الِعصابــة  ُكلَّ  فيــِه 
ة  الشــيعيَّ ة،  السياســيَّ الِقــوى  ُكلِّ 
نخــصُّ  مــا  ِإنَّ ــة،  والُكرديَّ ة  والســنيَّ
ــوا  ــلطة[ ِلمــا كاُن كــر ]شــيعة السُّ بالذِّ
ظــلَّ  وحُلــٍم  َأمــٍل  مــن  لونــُه  يمثِّ
ائفــي!  الطَّ ظــام  النِّ ضحايــا  ُيــراِود 
وحَمــات  ــة  الجماعيَّ المقاِبــر  نظــام 

ــجون!. السُّ تنظيــف 
   *ال َأدري لمــاذا يفتــرض ]شــيعة 
باإِلمــكان  ليــس  ــُه  َأنَّ ــلطة[  السُّ
ِإالَّ  ــيعي[  الشِّ ]البيــت  توحيــد 
فــي  جميعُهــم  اشــترُكوا  ِإذا 

. ؟!  الحكومــِة 
الُمتاِزمــة  هــذِه  معنــى  مــا   

. ! ؟ ــخيفة لسَّ ا
 لمــاذا لــم يفترُضــوا َأنَّ وجودُهــم 
شــريع  للتَّ البرلمــان  ــة  ُقبَّ تحــت 
اأَلكبــر  الُفرصــة  هــي  والرَّقابــة 
حــاد  واإِلتِّ عــاون  للتَّ واأَلهــم 
َأجــِل  مــن  نســيق  والتَّ واإِلنســجام 
الُعليــا  ــة  القوميَّ المصالــح  تحقيــِق 
ن؟!. الُمكــوِّ مصالــح  وحمايــِة  للبــاِد 
لطة[  ع ]شيعة السُّ    لماذا لم يترفَّ
وتفكيرِهــم  تِهــم  وعقليَّ بُرؤيتِهــم 
بــداًل  ولــة  الدَّ مفهــوم  ليســتوعُبوا 

ــلطة؟!. عــن مفهــوم السُّ
ل  ُيشــكِّ َأن  مصلحتِهــم  مــن  *ِإنَّ   
بعضُهــم الحكومــة ويذهــب آخــرون 
يحميهــم  ذلــَك  فــِإنَّ  للمعارضــة، 
فعندمــا  الجماعــي!  ــقوط  السُّ مــن 
بالحُكومــات  كلَّهــم  اشــترُكوا 
مجــااًل  لنــا  يترُكــوا  لــم  ــابقة  السَّ
تورَّطــوا  عندمــا  عنُهــم  فــاِع  للدِّ
والفشــل،  بالفســاِد  جميعُهــم 
بعضُهــم  ــل  ُنحمِّ َأن  يمكــُن  ال  ِإذ 
آخريــن  ونســتثني  ة  المســُؤوليَّ

نزار الحيدر *
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 اقولها ال اريد ان احمل نفســي وزر 
غيري، ولن استشهد هنا بكام اي 
احــد، بــل اذكــر مــا تناوله السياســيون 
فــي كل موقــف وتصريــح.. واعــي 
مــا( شــجاعة  حــد  الــى  انهــا)  تمامــا 
هــو  وتصريحهــم    ، القــول  فــي 
كالتالــي:) اثبتــت الكتــل السياســية 
فــي  الحاكمــة  والنخــب  واحزابهــا 
الدولــة   بنــاء  فــي  فشــلها  العــراق 
بنــاء  علــى  قدرتهــا  عــدم  بســبب 
العمليــة السياســية الديموقراطيــة  

. المطلوبــة(  الحقيقيــة 

بهــذا  انهــم   ، معرفتــه  يجــب  مــا   
الفشــل وضعــوا الشــعب العراقــي 
السياســية  االزمــات  بــؤر  فــي 
واالجتماعيــة  واالقتصاديــة 
امــن  علــى  انعكســت  التــي 
المجتمعــي  والمواطــن،  الوطــن 
الســلمي  وتعايشــهم  والقومــي  
والسياســيين  القــادة  اخــذ  ان  بعــد 
مواقعهــا  غيــر  الــى  طوائفهــم 
المســؤولة،  واالنســانية   الوطنيــة 
اهــداف  لهــا  ورســموا  وخندقوهــا 
غيــر اهدافهــا المطلوبــة  وبالتالــي 
المســتعصية  االزمــات  تفاقمــت 
اكبــر  واصبحــت  تضخمــت  ان  بعــد 
مــن حجمهــم  واســتعصت عليهــم 
وعجــزوا عــن حلهــا اوالتخفيــف مــن 
حدتهــا، ازمــات وكــوارث حلــت علــى 
العــراق والعراقييــن بســبب صراعــات 
واحزابهــا  السياســية  الكتــل  
مفضليــن  الدولــة  ســلطات  علــى 
مصالحهــم ومنافعهــم السياســية 
الغيــر مشــروعة علــى  والشــخصيه 
والتــي  العليــا  الوطنيــة  المنافــع 
انتجــت  لنــا زمــر الفســاد والفاســدين 
عــن  عاجزييــن  اليــوم  نراهــم  فيمــا 
الخنــادق  وردم  االوضــاع  لملمــة 
ادى  ان  بعــد  الخطيــرة  والفجــوات 
فــي  السياســي  المشــهد  خــراب 
العــراق الــى خــراب الدولــة وتراجــع 
وانحســار ســلطاتها وتــردي ادائهــا 
واصبحــت شــبه عاجــزة عــن اصاحهــا 
حالهــا  وااليفــاء بالتزاماتها الوطنية  
االقلميــة  الــدول  مــع  والتعامــل 
منطلــق  ومــن  بنديــة  والدوليــة 
علــى  يبرهــن   وطنــي   ســيادي 
رصانــة الدولــة  العراقيــة وهو مطلب 

. عراقــي  شــعبي  وطنــي 

بيئة متشظية

هكــذا بيئــة سياســية  واجتماعيــة  
حاظنــة  تصبــح   حتمــا   وامنيــة 
بيئــة  التناقضــات،  لــكل   طبيعيــة  
فيهــا  وتضخمــت  وترعرعــت  نمــت 
افــة الفســاد  التــي زادت مــن فقــر 

الطبقــي  وتفاوتهــم  العراقييــن 
ودمــرت العــدل واالنصــاف و عيشــهم 
عوامــل  ذاتهــا  وهــي   ، المشــترك 
هيبــة  اســقطت  وظــروف  ومناخــات 
الدولــة وهجــرت  كفاءاتهــا الوطنيــة .

لقــد نالــت كل هــذه االضطرابــات مــن 
اســتقرار حياة العراقيين وعلى جميع 
المســتويات، وفــي خضــم  كل هــذه 
السياســية  الكتــل  زالــة  مــا  اإلحــداث 
اجــل  مــن  تعمــل  وتيارتهــا  واحزابهــا 
التــي  المحاصصــة   واقــع  تجســيد 
تحقــق منافــع ومصالــح هــذه الكتــل 
السياســية واحزابهــا وتياراتهاوالتــي 
يــراد مــن خالهــا )المحاصصة( تجســيد 
وتعميــق وتجذيــر الخنــادق الطائفيــة 
والمذهبيــة والعنصريــة التــي تــؤدي 
ارضــا  العــراق  الــى تفكيــك  بالنتيجــة 
ــبا، فيمــا العراقيــون يناشــدون   وشعـــــــ
والطبقــات  السياســية  القيــادات 
الحاكمــة ويدعونهــم التنــازل للوطــن 
الحفــاظ علــى  اجــل  مــن  ولشــعبهم 
واحتــرام  والعراقييــن  العــراق  وحــدة 

. وحمايتهــا  الديمقراطيــة 

السياســي  الفســاد  عــرض  لقــد   
العراقييــن  إلــى شــتى أنــواع النكبــات  
مــا  مــدى  علــى  المؤلمــة  واالحــداث 
يقــرب عقديــن من الزمن ومــازال القادة 
حيــن   بيــن  يلوحــون  والسياســيين 
واخــر  بافــاس الدولــة والعجــز الشــديد 
وباالمــس  خاصــة   موازناتهــا  فــي 
القريــب خــرج علينــا وزيــر الماليــة لينــذر 
فــي  العــراق  تواجــه  التــي  باالخطــار 
بســبب  المقبلــة   القليلــه  الســنين 
اقتصادنــا  الريعــي الــذي تتحكــم فيــه  
اســواق النفــط  ناهيــك عــن الديــون 
و  العراقييــن  كاهــل  اثقلــت  التــي 
التــي ســتواجهها االجيــال القادمــة  
بــدال عــن انتــاج وبنــاء عمليــة سياســية 
وطنيــة  حكومــة   و  ديموقراطيــة 
تتمكنمــن   قويــة  علميــة  مهنيــة 
وهيبتهــا  الدولــة   بنــاء  اعــادة 
مــن  لتتمكــن  عافيتهــا   واســتعادة 
ممارســة مهامهــا فــي فــرض القانــون  
تحقيــق   بامكانهــا  حيــاة  وتحقيــق 
وكل  للعراقييــن   الفــرص  تكافــئ 
الســلبية  الخطيــرة  المنحنيــات  هــذه 
والضعــف  المتحققــة   واالزمــات 
قــادة  وطــأة  تحــت  العيــش   بســبب 
اثبتــت  ونخــب  واحــزاب  وسياســيين 
لســان  وعلــى  بفشــلها  واعترفــت  
قادتهــا فــي الســر والعلــن بانها عجزت 
عــن تقديــم الخدمــات للعراقييــن  وحل 
ازماتهــم وتفكيكهــا واالنتصــار عليهــا   
وهــذا ناتــج عــن االخفاقــات والفشــل 

. السياســية  العمليــة  ادارة  فــي 
قــد يتبــادر ســؤال مهــم فــي االذهــان  

طالب قاسم الشمري

رؤية واقعية لمرحلة ما بعد اإلنتخابات 

مــا معنــى وفائــدة اعتــذار واعتــراف 
بفشــلهم  والسياســيين  القــادة 
احوالنــا  اســوء  فــي  زلنــا  مــا  ونحــن 
االوضــاع  هــذه  كل  خضــم  وفــي 
نتمســك  المضطربــة  وميادينهــا 
ونحــن  الــداء  بيــت  بالمحاصصــة 
والحــوارات  النقاشــات   نشــــــهد 
الجاريــة بعــد نتائــج انتخابــات تشــرين 
الثــاث  الرئاســات  تشــكيل  بشــأن 
)ونوعهــا  والحكومــة  عــام  بشــكل 
بشــكل  المــرة  هــذه  وموديلهــا( 

. خــاص؟؟ 

ســيجنيه  مالــذي  آخــر،  بمعنــى 
فــي  مكــرر  ســيناريو  مــن  المواطــن 
ــات ؟؟  احــد  كل مــرة وعنــد كل انتخاب
المواطنين اجابني : الدوالر ســيصعد  
االســواق  فــي  المــواد  اســعار 
نحــو  فضائــي  بمكــوك  ســتنطلق 
ومعهــا  الرواتــب  ســتتأخر  الســماء، 
اجــور العمــال البســطاء.. وســتهبط 
فقيــر  لــكل  المعيشــة  مســتويات 
فــي العــراق الــى قعــر العــوز.. وعندمــا 
اتفــاق  بعــد  الحكومــة  ستتشــكل 
االطــراف المســتفيدة ســنعود الــى 

.!! االنتخابــات  ســبق  الــذي  الحــال 

 كل هــذه المارثونــات  والصراعــات   
العــراق  مســتقبل  تحديــد  تعنــي  
علــى  تعــودوا   الذيــن  والعراقييــن  
والحــوارات  النقاشــات  هــذه   مثــل 
بــل الصراعــات،  وخبروهــا  ويعرفــون 
هــم  ذلــك  ورغــم  مســبقا   جدواهــا 
ينتظرون   نتائج هذه الحوارات  التي 
بالهــم    وتشــغل  العراقييــن  تقلــق 
وتشــعرهم بالمخاطــر علــى حاضرهــم 
ومســتقبلهم،  اضــف لذلــك اختــاف 
الظــروف  علــى الصعيديــن الداخلــي 

والخارجــي فــي الوقــت الحاضــر .

 طموحات مشروعة

العــراق  والعراقييــون بانتظــار نتائــج 
الــى  وترتقــي  طموحاتهــم  تحقــق 
وصبرهــم  الجســيمة  تضحياتهــم 
المنافــع  صراعــات  عــن  بعيــدا 
لااحــزاب  الشــخصية   والمصالــح  
مــن  الحاكمــة   السياســية  والكتــل 
واالشــكاليات  االزمــات  تجــاوز  اجــل 

صفحة 6 المنتــدى الديمقراطــي العراقــي العــدد ) 109 (  كانــون الثانــي  2022



السياســية  بمعالجــات وطنيــة ايجابيــة جــاده  ومقاربتهــا 
بالشــكل الــذي  يتــاءم مــع مــا نواجهــه  مــن تحديــات .

حتــى االن   كل هــذه االوضــاع هــي مــن دفــع بالعراقييــن  
للنــزول الــى الشــارع محتجيــن منتفضيــن يطالبــون  بوضــع 
وصياغــة   مشــروع التغيــر الشــامل  فــي جميــع مرافــق 
الدولــة  والحكــم والعاقــة بيــن الحاكــم والمحكــوم  الن 
حقيقــة التعامــل مــع اي ســلطة  يجــب ان ينطلــق مــن 
عــن  غائــب  وهــذا  والدولــة   المواطــن  اتجــاه  ســلوكها  
النمــوذج العراقــي الــذي يخــص  التعامــل بيــن المواطــن  
غيــاب  بســبب  الخلــل  هــذا  مثــل  ويحــدث  والســلطة  
يــؤدي  مــا  والعقــاب    والثــواب  الحكوميــة   المســاءلة  
الــى ضعــف عاقــة المواطــن بالدولــة  هــذه العاقــة التــي 
جوهريــة  وثوابــة  وقواعــد  اســس  علــى  وتعتمــد  تقــوم 
قويــة  تشــكل القاســم المشــترك بيــن الحقــوق والواجبــات 
المتبادلــة بيــن الدولــة والمواطنيــن  والمدخــل االساســي  
فــي العاقــة بيــن الطرفييــن  والمواطــن يشــكل المركــز 
المحــوري  فيهــا  وفــي مناهجها السياســية واالقتصادية 
والتعليــم   التربيــة  تطويــر  فــي  ورؤهــا  واالجتماعيــة  
والثقافــة واالداب والفنــوان وبنــاء العائلــه وعمادهــا المــراة 
والطفــل   التــي تشــكل العوامــل االساســية فــي بنــاء 

االمــن القومــي  العراقــي .

 وقبــل كل ذلــك  مطلــوب مــن كل االحــزاب والتيــارات 
والكتــل السياســية تقديــم كا منهــا  مشــروعها  الخدمــي 
افضــل  لتقديــم  والعملــي  الميدانــي  للتطبيــق  القابــل 
الخدمــات للمواطنييــن  وكل هــذه المطالــب هــي تحديات 
كبيــره تواجــه  االحــزاب والتيــارات السياســية  وتجبرهــا 
علــى قــراءة االحــداث والواقــع العراقــي والبيئــة الوطنيــة 
السياســية  بدقــه وموضوعيــة ومهــارة  وبعقليــة متفتحــة 
ترتقــي لمســتوى التحديــات ومطالــب الشــعب العراقــي 
مــن اجــل بنــاء الدولــة وقيادتهــا بكفــاءة  ووطنيــة عاليــة  
بعيــدا عــن صراعــات المصالــح والمنافــع والبهرجــة الضيقــة 
والفســاد  الــذي افقــر العراقييــن  وبــدد ثرواتهــم  ودمــر 

دولتهــم .

والتيــارات  االحــزاب  مراجعــة   االن،  االوضــاع  تتطلــب  
السياســية لبرامجهــا  الثقافيــة والسياســية  والتظيميــة  
مراجعــة دقيقــة جــادة وعمليــة ســريعة،   مــن اجــل تغييــر 
الداخلــي وبالتالــي  لتتمكــن مــن كســب ثقــة  واقعهــا 
الشــارع  العراقــي  وصــوال لتحقيــق الثقــة المتبادلــة بينهــا 
و بيــن المواطنييــن وهــذا يتطلــب مــن جميــع التيــارات  
مطالبــة اعضاءهــا  االلتــزام بضوابــط مهنيــة وسياســيه 
اخاقيــه وطنيــه  عاليــة  بعــد ان اصبــح  مــن الضــروري ايضــا 
ان تجلــس هــذه االحــزاب وتناقــش فيمــا بينهــا اســتحضار 
مســيرتها وتقيــم تجاربهــا للمراحــل الماضيــا والتعرف على 
اســباب فشــلها  فــي حكــم العــراق.. هــذا الفشــل الــذي 

ــا جميــع قــادة هــذه االحــزاب  . ــه كمــا ذكرن اعتــرف ب

ان احــد اهــم  مشــاكل  هــذه الكتــل واالحــزاب والتيــارات 
السياســية التــي تحكــم العــراق  هــي  غيــاب صلب حقيقة  
الرؤى الستراتجية  لبناء الدولة العراقية  المدنية الحديثة  
التــي تعتمــد علــى بنــاء الهويــة الوطنيــة العراقيــة بعيــدا 
عــن كل المســميات المذهبيــة العنصريــة الطائفيــة  يعنــي 
غيــاب مشــروع النهضــة الوطنــي الحقيقــي لبنــاء الدولــة 
الديمو قراطية التي تليق بالعراقيين الشــرفاء  ودولتهم 
الثوابــت  هــذه  بوضــع  يطالبــون  والعراقييــن  المدنيــة، 
الوطنيــة نصــب اعيــن القــادة والسياســيين مــن اجــل بنــاء 
ــاد وخدمــة العراقييــن  فــي   ــادة الب ــة قــادرة علــى قي دول

مرحلــة مــا بعــد نتائــج االنتخابــات . 

الرسـمية  اللغـة  تأتـي  مـا  غالبـا   
متأخـرة .. متثائبـة .. محمولة على 
وتجنـب   ، الزائـف  النفـس  ضبـط 
بالروايـات  والتشـكيك  االثـارة، 
االخبـار  منافـذ  تتناقلهـا  التـي 
فـي  بالعـادة  وتبـدأ  المختلفـة.. 
للـوالء  »سـري«  دقيـق  حسـاب 
السياسـي للسـفاحين والضحايـا 
يحتـاج  وهـذا  سـواء،  حـد  علـى 

الـى وقـت، وتأمـٍل، واجتماعـات مغلقة، ثـم االعان عن 
تشـكيل اللجـان باشـراف »أعلـى المسـتويات« لمعرفة 
الشـارع  غليـان  ازداد  وكلمـا   .. الحـادث«  »مابسـات 
ارتفعـت لسـعة اللغـة الخجولـة، سـواء حـول منتسـب 
امنـي يغتصـب طفلـة، او بصـدد منتسـب آخـر يخطـط 
واطفالهـا  بنسـائها  كاملـة  لعائلـة  مذبحـة  وينفـذ 
ورجالهـا وبعـض الجيـران الذيـن حملتهـم الغيـرة علـى 

 .. النجـدة 

وعناوينهـا  الراعيـة  الدولـة  لغـة  أعنـي   .. هنـا  اللغـة 
تخطـئ..  ال  حساسـية  ذات  والقضائيـة  االمنيـة 
ومصنـوٌع،  مسـتعاٌر  وغضبهـا  بـارد،  دم  ذات  حمّيتهـا 
ومفرداتهـا بـاردة مسـتهترة ، ومن أول كلمة تنكشـف 
.. القضـاء  فضيحتهـا، وزيـف شـفقتها علـى الضحايـا 
ال  متأخـرة  بيانـات  تصـدر  واحزابهـا  والشـرطة  واالمـن 
تخفـي محاولـة تبرئـة النفـس مـن المسـؤولية، حيـال 
اجهـزة مدللـة وتابعـة لهـا وألصطباتهـا..وكأن حـادث 
فـي  المسـبوق  وغيـر  واالسـتثنائي  الوحيـد  جبلـة 
 ، بعدهـا   ، يفلـت   ، المذابـح  مـن  لهـا  حصـر  ال  طائفـة 
الجنـاة الحقيقيـون مـن العقاب، فيمـا تبقى اللغة في 

. .. صفيقـة  عاهـرة   .. مكانهـا 

استدراك : 
قـال  الثانـي(  كانـون  نـاس-3  )موقـع  االثنيـن  اليـوم 
خـال  »مـن   : يلـي  مـا  االعلـى  القضـاء  لمجلـس  بيـان 
سـبب  تبيـن  المتهميـن  مـع  جـرت  التـي  التحقيقـات 
بنـاء علـى إخبـار كاذب مـن قبـل  الحـادث هـو  حصـول 
خافـات  نتيجـة  ابنتـه(  زوج   / عليـه  المجنـى  اخ  )ابـن 
غيـر صحيحـة  بمعلومـات  ادلـى  بينهمـا حيـث  عائليـة 
مطلوبيـن  ارهابييـن  وجـود  مدعيـا  االمنيـة  لألجهـزة 
/1( مـن قانـون مكافحـة االرهـاب رقـم   4( وفقـا للمـادة 
)13( لسـنة 2005 فـي دار )المجنـى عليـه( ليتـم مداهمـة 
منزلـه مـن قبـل االجهـزة االمنيـة« .. انتهـى البيان، دون 
ان يكمـل بـان اإلبـاغ الـكاذب اودى الـى مذبحة سـقط 
فيها عشـرين ضحية .. كما سـقطت سـمعة تلك اللغة 

. بالحضيـض  واصحابهـا 

عبدالمنعم األعسم

مذبحة جبلة .. استهتار اللغة 
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المعيـار  هـو  وهـذا   ، مّطـردا  تاريخيـا 
البشـرية  تقـرب  الثانـي. فـكل خطـوة 
هـي  الحديثـة  الحضاريـة  الدولـة  مـن 
البشـري،  المجتمـع  سـير  فـي  تقـدم 
عـن  المجتمـع  تبعـد  خطـوة  وكل 
هـي  الحديثـة  الحضاريـة  الدولـة 

. وتأخريـة  تراجعيـة  خطـوة 
ولمعرفـة المعيـار الثالـث نحتاج الى 
معرفـة االهـداف العليـا لحركـة التاريخ 
الحديثـة.  الحضاريـة  الدولـة  باتجـاه 
بمثلـث  االهـداف  هـذا  وتتمثـل 

. الكرامـة   - العدالـة   - السـعادة 
عبارات مختلفة

اخـر  هـدف  اي  ادراج  ويمكـن 
ضمـن هـذه المثلـث الـذي يسـتوعب 
كلهـا.  االخـرى  االهـداف  الكلمـات/ 
السـنين  فاالنسـان يسـعى منـذ االف 
بصيـغ  االهـداف  هـذه  تحقيـق  الـى 
وعبـارات مختلفة، وبذلـت المجتمعات 
والنفيـس،  الغالـي  سـبيلها  فـي 
التـي  الدوليـة  المواثيـق  واقرتهـا 
اي  حـول  البشـرية  اجماعـات  تمثـل 
. المطروحـة  المواضيـع  مـن  موضـوع 
وهكـذا يتحـدد المعيـار الثالـث وهـو 
هـذه  تحقيـق  مـن  البعـد  او  القـرب 
خطـوة  فايـة  المترابطـة.  االهـداف 
تقربنـا مـن هـذه االهـداف هـي تقـدم، 
وايـة خطـوة تبعدنا عنها او ال تنسـجم 
وتراجـع. وتخلـف  تاخـر  فهـي  معهـا 
وبهـذا العـرض والتحليـل اسـتطعنا ان 
لقيـاس خطـوات  ثاثـة معاييـر  نحـدد 
او  التقـدم  حيـث  مـن  المجتمعـات 
التاخـر، وهـي: منظومـة القيـم العليـا، 
الدولـة  اي  العـام،  التاريخـي  االتجـاه 
مثلـث  واخيـرا  الحديثـة،  الحضاريـة 
نجـد  التأمـل  الكبـرى. وفـي  االهـداف 
كالفسـاد  كثيـرة  سـلبية  ظواهـر  ان 
والجهـل  والفقـر  واالسـتبداد 
وغيـر  االنتاجيـة  وانخفـاض  والبطالـة 
هـذه  مـع  بالصميـم  تتعـارض  ذلـك 
المعاييـر الثاثـة. ومـن هنـا قلـت فـي 
الحضاريـة  الدولـة  ان  سـابقة  مقـاالت 
وفـي  للقيـاس.  قابـل  تاريخـي  اتجـاه 
العديـد  ظهـرت  االخيـرة  السـنوات 
وعلـى  الربحيـة  غيـر  المؤسسـات  مـن 
رأسـها االمـم المتحـدة بقيـاس العديد 
بالدولـة  العاقـة  ذات  الجوانـب  مـن 
الحضاريـة الحديثـة االمـر الذي يسـهل 
علينا مسـألة الحكم على حالة الدولة 

. التأخـر  او  التقـدم  حيـث  مـن 

 االفـراد والمجتمعـات والـدول فـي 
حالـة حركـة مسـتمرة : امـا الـى االمـام 
اليـه  اشـار  مـا  وهـذا   ، الخلـف  الـى  او 
القـران الكريـم وهـو يقـول: Cِلَمـن َشـاَء 
واالمـر   .Cـَر َيَتَأخَّ َأْو  َم  َيَتَقـدَّ َأن  ِمنُكـْم 
بداللـة  االنسـان  ارادة  علـى  متوقـف 
والخطـاب   ،Cمنكـم شـاء  Cلمـن  قولـه 
بالجمـع تلميـح الـى ان المقصـود هـو 
الحركـة الجماعيـة، اي حركة المجتمع 
كمجمـوع وليـس فقـط حركـة االفـراد 
لهـا  الحركـة  هـذه   ، حـده  علـى  كل 
او  االمـام،  الـى  حركـة  امـا  احتمـاالن، 
او  التقـدم  امـا  الخلـف،  الـى  حركـة 
البحـث  اريـد  التـي  التأخر.والنقطـة 
عنهـا هـي كيفيـة قيـاس ومعرفـة ان 
هـذه الخطـوة هي الى االمام او الى 
المقيـاس  او  المعيـار  ماهـو   ، الخلـف 

؟ لذلـك 
معرفـة التاريـخ تسـاعدنا علـى فهـم 
كانـت  سـواء  الخطـوة،  فهـذه  ذلـك. 
الـى االمـام او الى الخلف، هي حلقة 
مترابطـة مـع غيرهـا مـن الحلقـات فـي 
مسلسـل تاريخـي طويـل ذي طبيعـة 
تراكميـة. وتدلنـا الدراسـة االسـتقرائية 
لحركـة الحياة فـي االرض منذ مليارات 
السنين الى ان الحياة في حالة تطور 
المسـتوى  علـى  مسـتمرين  وتكامـل 
الحضـاري  والمسـتوى  البيولوجـي 
معـا. فالمشـاَهد الملمـوس ان Cالتطور 
مّطـرد.  تاريخـي  اتجـاه   Cالمسـتمر
وتكامـل  تطـور  حالـة  فـي  فالحيـاة 
فـي  االنسـاني  والمجتمـع  مسـتمر، 
حالـة تطـور وتكامـل مسـتمر. صحيـح 
تتوقـف  قـد  المجتمعـات  بعـض  ان 
قانـون  لكـن  تتراجـع،  او  التكامـل  عـن 
فـي  االشـتغال  فـي  يسـتمر  التطـور 
ليـس  يهمنـا  ومـا  اخـرى.  مجتمعـات 
انمـا  حـدة،  علـى  مجتمـع  كل  حالـة 
ككل  والبشـرية  ككل.  البشـرية  حالـة 
وتكاملـي  تطـوري  سـير  حالـة  فـي 
وتقدمي مسـتمر. وهذا ما يشـير اليه 
نَسـاُن  اإْلِ َهـا  َأيُّ الكريـم بقوله:Cَيـا  القـران 
 .Cـَك َكْدًحـا َفُمَاِقيـِه َربِّ  Cِإَلـى ـَك َكاِدٌح  ِإنَّ
اعلـم  واللـه  االيـة،  مقصـود  وليـس 
بمقصـوده، ان اللـه شـخص نلقـاه فـي 
نهايـة الطريـق، انمـا هـو CحالـةC نلتقـي 
كل  وفـي  الطريـق  طـول  علـى  بهـا 
مراحلـه. لقـاء الله هو تجسـيد صفاته، 
حيـاة  فـي  عليـا،  كقيـم  واتخاذهـا 
االنسـانية، حيـث يتم بنـاء الحياة على 
اسـاس العلم والقـدرة والقوة والعفو 
والتسـامح والعدل والرحمة والمغفرة 
وغيرهـا مـن القيـم العليـا المنتزعة من 
ان  االمـر  فـي  مـا  غايـة  اللـه.  صفـات 
االيـة الكريمـة تقـول ان Cلقـاء اللـهC هـو 
حاكـم  عـام  تاريخـي  اتجـاه  او  قانـون 
علـى حركـة التاريـخ. وهـذا هـو المعيار 
االول: التقـدم هـو االقتـراب مـن اللـه، 

اي مـن منظومـة القيـم العليـا لحركـة 
التاريـخ، او ان شـئت فـان التقـدم هـو 
القيـم  لمنظومـة  الحياتـي  التجسـيد 
الحضـاري  بالمركـب  الحافـة  العليـا 
ثالثـة  وبعبـارة   . الخمسـة  وعناصـره 
التقـدم هـو السـير على طـول االتجاه 
التاريخـي العام الـذي تمثله منظومة 

. التاريـخ  العليـا لحركـة  القيـم 
بواكير تطور

حيـاة  تطـور  ان  الحظنـا  سياسـيا 
اخـرى  امـور  بيـن  مـن  يشـمل  االنسـان 
لانسـان.  السياسـية  الحيـاة  كثيـرة، 
ظهـرت  التطـور  هـذا  بواكيـر  ففـي 
القـرى الزراعية الصغيـرة ومجتمعاتها 
المجتمعـات  هـذه  وفـي  البسـيطة، 
السـلطة  اشـكال  اولـى  ظهـرت 
االجتماعيـة بشـكلها البدائـي، ثـم مـا 
لبثـت ان ظهـرت السـلطة السياسـية 
ظاهـرة  الـى  سـريعا  تطـورت  التـي 
دول المـدن الصغيـرة فـي بـاد وادي 
هاتيـن  وفـي  وغيرهـا.  الرافديـن 
الديمقراطيـة  ظهـرت  المرحلتيـن 
التـي  االول،  البسـيط  شـكلها  فـي 
اطلـق عليهـا الباحـث جـون كين اسـم 
ووصفهـا   CCCCCCCC CCCCCCCCC  Cالمجلـس Cديمقراطيـة 
الديمقراطيـة  باسـم  حاكوبسـون 
وادي  مـن  انتقلـت  التـي   CCCCCCCCC CCCCCCCCC البدائيـة 
حيـث  اليونـان،  الـى  غربـا  الرافديـن 
سـنة  االلـف  حوالـي  بعـد  ظهـرت 
دولـة اثينـا التـي طـورت هـذا الشـكل 
الـى مـا ُعـرف تسـامحا فـي المصطلـح 
باسـم الديمقراطية المباشـرة CCCCCC CCCCCCCCC. بعدها 
الكبيـرة  االمبراطوريـات  دول  ظهـرت 
الرومانيـة  االمبراطوريـة  واهمهـا 
العثمانيـة  االمبراطوريـة  واخرهـا 
عملـت  التـي  الملكيـة  والحكومـات 
بمبـدأ التفويـض او الحـق االلهي في 
الحديثـة  الـدول  ظهـرت  ثـم  الحكـم. 
فـي  وسـتفاليا  معاهـدات  بعـد 
ظهـور  ذلـك  سـبق  وكان   .1648 عـام 
 CCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCC التمثيليـة  الديمقراطيـة  بدايـات 
ليـون  مدينـة  اجتمـاع  مـن  انطاقـا 
مـا  1188اثنـاء  عـام  فـي  االسـبانية 
سـمي بحـروب االسـترداد. ومـع الثورة 
والتكنولوجيـة  والعلميـة  الصناعيـة 
السـريع  بالتحـرك  البشـرية  بـدات 
تطورهـا  مـن  جديـدة  مرحلـة  نحـو 
الحضاريـة  الـدول  بظهـور  السياسـي 
والدة  ايضـا  شـهدت  التـي  الحديثـة 

.CCCCCCCCCC CCCCCCCCC الرقابيـة  الديمقراطيـة 
والتقـدم  التطـور  حركـة  ومازالـت 
السياسـي  الصعيـد  علـى  والتكامـل 
مسـتمرة حتى االن.  هذا االسـتعراض 
قـراءة  الـى  اصـا  المسـتند  السـريع  
لحركـة  وتفصيليـة  دقيقـة  تاريخيـة 
التاريـخ السياسـي للبشـرية نسـتطيع 
الدولـة  نحـو  السـير  ان  نقـول  ان 
اتجاهـا  يمثـل  الحديثـة  الحضاريـة 

 ثالثة معايير للتقدم أو التأخر
 محمد عبد الجبار الشبوط
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 ، النظـام  سـقط  أن  بعـد   
وسـقطت معـه قيمـه واعرافه، 
والقهـر  الطغيـان  وانتهـى 
شـمس  وبزغـت  واالسـتعباد، 
الحريـة علـى عراقنـا مـن جديـد، 
والقبـول   ، دائـم  دسـتور  حيـث 
باالخـر، وحريـة التعبيـر ، وافـكار 
العراقييـن،  أفـكار  تـراود  ورديـة 
يتمنـى  مـا  كل  ليـس  ولكـن 
لـم  والفرحـة   ، يدركـه  المـرء 
الفرحـة  جـذور  ان  إذ   ، تـدوم 
طيـات  بيـن  ويبسـت  ماتـت 
تسـقط  وكمـا   ، الحاضـر  ارتبـاك 
، ذوى  وتـذوى  الخريـف  أوراق 
امـل العراقييـن ، وبات العراقي 
انسـان انقطعـت بـه السـبل ، ال 
أن  عليـه  ومـا  يفعـل  مـا  يـدري 
يفعـل ، وليبقـى فـي حيـرة من 
بحـر مـن  أمـواج  بيـن  وتـاه  أمـره 
سـهله  وفريسـة   ، الظلمـات 

. الشـاذة  األفـكار  تلتهمهـا 
وعـم   ، االحبـاط  سـرى  لقـد   
فـي  اليـأس  ودب   ، التشـائم 
أبنـاء  مـن  الكثيريـن  روح 
ينعـي  زمـن  فـي   ، الشـعب 
الماضـي  ابناءالجيـل  بعـض 
ويأسـفون   ، العاثـر  الحـظ 
والحلـم  الضائـع  األمـل  علـى 
الذيـن  وهـم   ، المجهـض 
صياغتـه  فـي  سـاهموا 
أبنـاء  بعـض  لجـأ   ، وتحقيقـه 
تفضيـل  إلـى  الجديـد  الجيـل 
أزمـة  علـى  الشـخص  أزمـة  حـل 
الهجـرة  إلـى  فلجـأ   ، الوطـن 
األكاديميـون  وبالخصـوص 
دولتنـا  أصبحـت  حتـى   ، منهـم 
فريـق  واثـر   ، اخيارهـا  تلفـظ 
الداخـل،  الـى  الهجـرة  ثالـث 
المراهقيـن  وبالخصـوص 
المخـدرات  تنـاول  علـى  واثـروا 
نسـيانا للهـم، وتفريجـا للكـرب، 
الواقـع،  مـن  افضـل  فالحلـم 
مـن  واسـع  فضـاء  والخيـال 
الحركـة والتحقـق ، وقـد يكـون 
فـي   ، الداخـل  الـى  الهجـرة 
المـاذ  الـى  واللجـوء  الديـن 
االنخـراط  أو   ، سـلما  االيمانـي 
اإلسـامية  الجماعـات  فـي 
مـن  للخـاص  اسـتعدادا   ، سـرا 
المسـتقبل ، مـع ممارسـة بعض 

اشـكال العنـف فـي الحاضـر ، إذ 
الاشـئ  مـن  الشـباب  يندفـع 
الواقـع  مـن   ، شـيئ  كل  إلـى 
الطوبـاوي،  الحلـم  إلـى  األليـم 
إلـى  والتهميـش  البطالـة  مـن 

. العالـم  إمـارة 
 ولما استحالت الرؤية الواقعة 
انكفـأ   ، حولـه  مـن  والعالـم 
يحـل  نفسـه،  علـى  العراقـي 
مشـاكله ، ويسـعى في األرض 
فكـره  ويصـارع   ، اوده  ليقيـم 
فدخلـه  قهـره،  مـن  ويهـرب   ،
 ، يرضيـه  ال  ورزقـه   ، يكفيـه  ال 

والفسـاد يكويـه، فقـد ارتفعـت 
األسـعار، ويقضي يومه سعيدا 
 ، حاجاتـه  توفيـر  اسـتطاع  لـو 
وعائلتـه،  مواصـات  وتدبيـر 
والصحـه  التعليـم  وتهيئـة 
فقـد   ، السـرته  وتوفيرالسـكن 
أشـباع  علـى  طموحـه  اقتصـر 
واالكتفـاء  الرئيسـة،  الحاجـات 
عنهـا  والتفـرغ  الدنيـا  بهمـوم 
لـم  فـإن   ، اآلخـرة  بسـعادة 
والرضـا  التكيـف  يسـتطع 
بالقليـل  فإنـه يهـرب إلـى عالـم 
فـي  ينخـرط  أو   ، المخـدرات 
وكاهمـا   ، السـرية  الجماعـات 
العمـل  اثـر  وان   ، االرض  تحـت 
اال  أمامـه  فليـس   ، األرض  فـي 
لـم  عالـم  مـع  المسـلح  العنـف 
مجتمـع  وسـط   ، معـه  يتكيـف 

. العـداء  يناسـبه 
علـى  أوضـاع  مـن  يحـدث  ومـا   
علـى  يحـدث   ، الفـرد  مسـتوى 
مسـتوى الوطـن ، وتتجـزأ تحـت 
والقبيلـة  الطائفيـة  دعـاوي 
والنعـرات العرقيـة ، والدفـاع عـن 
االقليـات في مجتمعات االقلية 
كانت مضطهدة وبغير حقوق  .

وغيرهـا  التغيـرات  هـذه   
اليـأس  روح  تبعـث  التـي  هـي 
الوعـي  وتصيـب  والقنـوط 
بحيـث  والتشـاؤم  واالحبـاط 
تطغـى علـى الجوانـب األخـرى 
علـى  ايضـًا  تبعـث  التـي 
ومواصلـة  واإلصـرار  التفـاؤل 
الثوابـت  عـن  دفاعـا  النضـال 
الحديـث،  الوعـي  كونـت  التـي 
اسـتمرار  يمكـن  والتفـاؤل 
واعـادة  واجتهـاد  اإلبـداع 
. النـاس  الحلـم وتجنيـد  صياغـة 
هنـاك  نقـول   ان  بقـى   
 ، الفكـر  بأزمـة  فعلـي  احسـاس 
الوعـي  وازمـة   ، الواقـع  وازمـة 
المعاصـر ، بيـن فكـر غيـر مطابـق 
مسـيطر  غيـر  منفلـت  لواقـع 
ومتسـائل   حائـر  ووعـي   ، عليـه 
يـكاد يقـرب مـن االحبـاط ويصل 
إلـى حافـة اليـأس ، فـي وقـت 
مـا زالـت قضايـا الحريـات العامـة 
مطروحـة ، وحريـة الـرأي خاصـة 
او  التخويـن  أو  التكفيـر  وعـدم 
عـن  دفاعـا   ، واالسـتبعاد  العـزل 
االجتهـاد،  وحـق   ، التعدديـة 
 ، للجميـع  الوطـن  هـذا  وان 
والـرأي  جريمـة    ليـس  الفكـر 
النظـام،  علـى  خروجـا  ليـس 
واالرشـاد   ، واجـب  والنصـح 
قضايـا  زالـت  ومـا   ، فضيلـة 
مطروحـة  اإلنسـان  حقـوق 
غـرب  أمـام  انتهاكاتهـا  ضـد 
صاغهـا  انـه   ، باسـتمرار  يدعـي 
لحقـوق  العالمـي  االعـان  فـي 
اإلنسـان والمواطـن، ويمارسـها 
فـي نظمـه السياسـية ، وتقوم 
المحليـة  الدوليـة  المنظمـات 

  ... عنهـا  دفاعـا 
* عضـو الهيئـة اإلداريـة للجمعية 
العراقيـة لحقـوق اإلنسـان / بغداد

 محمد ناصر الفيلي *

 عام جديد .. ومرور )1٨(عام على التغيير  .. أي تغيير !!
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تشـرين  انتخابـات  بعـد  االحـداث  لتطـورات  المتابـع   
ان  مفـاده،  اسـتنتاج  الـى  الحـال  فـي  يتوصـل   2021 االول 
القـوى المتنفـذة رغـم اللقـاءات المكوكيـة والتصريحـات 
مـن  تتعلـم  لـم  الوعـود،  واغـداق  والبيانـات  والتغريـدات 
التجارب المريرة ولم تسـتخلص وتسـتوعب العبر والدروس 
تشـرين  بانتفاضـة  مـرورا   ،  2011 منـذ  الشـعبي   الحـراك  مـن 
ووصـوال الـى الوقـت الراهـن التـي ال يمر فيـه يوم من دون 

. أهدافـه ومطالبـه  تتنـوع  ان نشـهد حـراكا 
مواقـف  يتابـع  وهـو  بالغثيـان  يصـاب  المراقـب  ويـكاد 
تريـد  كانـت  مـا  تحقـق  لـم  التـي  وتلـك  الفائـزة،  القـوى 
بـه  يـردد مـا تلهـج  وانحسـرت مقاعدهـا، ويبـدأ فـي الحـال 
ألسـنة الناس: )الله يسـاعد الشـعب على هؤالء(، او المثل 
المعـروف: )عـرب ويـن طنبـورة ويـن( فـي اشـارة  الى الهوة 
السـحيقة التـي تفصـل حـال المواطـن وهمومـه اليوميـة 
وكراسـي  المقاعـد  علـى  المتصارعـة  القـوى  حـال  عـن 
الجديـة  واالشـكاليات  المشـاكل  تتصاعـد  فيمـا  السـلطة، 
واالزمـات المعيشـية والحياتيـة التـي تـكاد تخنـق غالبيـة 

. العراقييـن 
ومـاذا يمكـن ان يجمـع الصـراع الدائـر علـى الكتلـة األكبـر 
الرئاسـات  وتسـمية  لآلمـر  االتحاديـة  المحكمـة  وتفسـير 
مـع  الحكومـة،  السـلطة وتشـكيل  وتوزيـع مغانـم  الثـاث 

؟ اليوميـة  ومشـاكلهم  النـاس  معانـاة 
يطلقهـا  التـي  المعسـولة  الوعـود  نسـمع  نـزال  وال 
األشـخاص والكتـل ذاتهـم، وبقيـت حبـرا علـى ورق. وفـي 
مجـاالت  عـدة يتلمـس المواطـن حتـى تراجعـا مقلقـا، مثل 
الديمقراطيـة  هامـش  تضييـق  الـى  المتواصـل  السـعي 
عاقـة  لـه  مـا  منهـا  مختلفـة،  مسـميات  تحـت  والحريـة 
مـن دون  أحـد  يجهـل  ال  والتقاليـد، وهـي  كمـا  باالعـراف 
الجتهـادات  وتخضـع  بشـأنها،  عامـا  اتفـاق  وال  نهايـات 
ويمارسـها. بهـا  يقـول  مـن  باختـاف  تختلـف  وتفسـيرات 

مصالحهـم  علـى  حفاظـا  المتنفـذون،  وسـيتوصل  
الدسـتورية  والتوقيتـات  الزمـن  عامـل  ضغـط  وتحـت  اوال، 
والتدخـات والضغـوط  الداخلية والخارجية، الى توافقات 
معينة. لكنهم في كل األحوال ليس على جدول عملهم 
أي مسـعى جاد بل وال مجرد تفكير في معالجة األسـباب 
واقـع  تشـكيل  فـي  وتسـاهم  سـاهمت  الـذي  والعوامـل 
مختلـف  يتدهورعلـى  يبقـى  والـذي   ، الماسـاوي  الحـال 

الصعـد .
لمشـاكل  معالجـات  عـن  بحـث  هـو  حاليـا  يجـري  مـا  ان 
الكتـل السياسـية المتصارعـة، وال عاقـة  له البتة بما يعلن 
، ومـاذا فعـل  او قوميـة  او طائفـة  انـه دفـاع عـن مذهـب 
انهـم  يدعـون  التـي  لمناطقهـم  الحاكمـون  المتنفـذون 
متتاليـة  سـنوات  احتفظـوا  والتـي   ، مواطنيهـا  يمثلـون 
ملموسـة  إنجـازات  وايـة  محافظاتهـا؟  فـي  بالسـلطة 
حققوهـا لهـا ؟! بـل وأيـن مليـارات الـدوالرات التـي توفـرت 
لإلقليـم والمحافظـات ، ايـن ذهبـت وكيـف أنفقـت، وايـة 
مشـاريع أنجـزت للتخفيـف من واقـع الفقرالمدقع والبطالة 
تقـدم  بتحقيـق  تسـمح  تحتيـة  بنـى  والنشـاء  والجـوع، 

! ؟  اجتماعيـة   – اقتصاديـة  وتنميـة 
 2003 منـذ  شـيء  بـكل  تحكمـوا  الذيـن  المتنفذيـن  ان 
حتـى اآلن، ارتكبـوا الكثيـر مـن فاحـش االخطـاء، ومـا زالـوا 
يصـرون علـى تكرارهـا وعلـى التمسـك بمـا ثبـت انـه فاشـل 
نيتهـم،  ، وليـس فـي  وعقيـم وواّلد لازمـات والمشـاكل 
رغـم االدعـاءات المسـتمرة، التوجـه جديـا  نحـو المراجعـة. 
وهـم علـى وهـم كبير ان ظنوا، كما ظن آخرون سـبقوهم، 
بانهـم فـي مأمـن  مـن غضـب الشـعب ، وكـم قيـل ان دوام 

الحـال مـن المحـال ! .

محمد عبدالرحمن

هل للشعب مصلحة
 في ما يجري ؟ 

العــراق،  فــي  الديمقراطيــة  التجربــة   
مضــى عليهــا أكثــر مــن 18 ســنة، وهنــاك 
خمــس دورات انتخابيــة مــرت علــى البــاد، 
نســمع  ولــم  وفائــزون،  خاســرون  وهنــاك 
الســاح  رفعــوا  أنهــم  الخاســرين  عــن 
بوجــه الدولــة، رغــم أن االنتخابــات الســابقة 
الفاضحــة،  التزويــر  بعمليــات  تعــج  كانــت 
لكــن الخاســرين قبلــوا بهــا ولــم يهــددوا 
وانمــا  االداري،  وجهازهــا  المفوضيــة 

قدمــوا طعــون االعتــراض علــى نتائــج االصــوات التــي حصلــوا 
عليهــا بشــكل قانونــي ومســار ســلمي دون أن يعرضــوا الســاحة 

الوطنيــة لخطــر االنــزالق نحــو حافــة الهاويــة .
النظــام  علــى  ارادتهــم  اجتمعــت  قــد  الجميــع  أن  وحيــث 
الديمقراطــي والتــداول الســلمي للســلطة والقبــول بمخرجــات 
القانــون  إلــى  المســتند  الســلمي  الديمقراطــي  العمــل 
والمؤسســات الدســتورية، فابد أن تتجه اإلرادة السياســية نحو 
اإليمــان بالمســار الديمقراطــي وتعزيــز دوره فــي ترســيخ القانــون 
واحتــرام النتائــج والمخرجــات التــي تطرحها االنتخابــات في إطار 
الديمقراطيــة، بمــا يتناســب مــع موقــع العــراق الحضــاري وعمقــه 
التاريخــي فــي امتاكــه أول شــريعة قانونيــة عرفتهــا االنســانية، 
فــي زمــن التخلــف والحكومــات المســتبدة والمســتندة للســيف 

والظلــم والجبــروت .
إننــا أمــام تحــد كبيــر وهــو يضعنــا فــي خانــة الشــعوب التــي 
تســعى لترميــم وضعهــا الداخلــي وســط  أكــوام مــن المشــاكل 
ــات فــي  ــرز التحدي ــات ،  وهــو مــا يشــكل أب ــات والصعوب والتحدي
وضــع سياســي مــأزوم ومتوتــر ، وليــس هنــاك مــا يشــير إلــى 
أن القــوى التــي تعرضــت لعقوبــة فــي هــذه االنتخابــات، مــن 
للعــودة  فرصــة  أي  منحهــم  عــن  المقترعيــن  إعــراض  خــال 
لنظــام التحاصــص وتقاســم النفــوذ ، والبــد أن يفهمــوا اللعبــة 
االذرع  لــي  سياســة  عــن  ويتخلــوا   ، ومســاراتها  الديمقراطيــة 
الــذي  النظــام  ، وهــو  التوافــق  العــودة لنظــام  واالبتعــاد عــن 
ــد  ــم يقــدم لشــعبنا ســوى مزي حكــم البــاد أكثــر مــن 18 عامــا ول
مــن الفســاد ونهــب المــال العــام والتراجــع فــي التربيــة والتعليــم 
وعــدم احتــرام الدســتور ، وســوء الخدمــات والبطالــة والقائمــة 

تطــول .
لذلــك فنحــن نــرى أن سياســة التوافــق سياســة عفــا عليهــا 
الزمــن ،وهــي كانــت طريقــا للتخريــب ولــم تقــدم للبــاد والعبــاد 
ســوى التراجع الخطير في جميع المجاالت ، فقد توقفت آالف 
المصانــع ، وتعطلــت الزراعــة ، وتضخمــت دوائــر الدولــة بالبطالــة 
المقنعــة، بينمــا نحتــاج إلــى دوائــر نظيفــة مــن الفاســدين، لتكون 
علــى مقربــة مــن المواطــن، وأن تتراجــع الهويــات الفرعيــة لصالــح 
المواطنــة العراقيــة وهويــة الوطــن، وان نشــهد تقدمــا فــي بنــاء 
المــدارس الســتيعاب األعــداد الكبيــرة التــي يشــهدها كل عــام 
دراســي جديــد ، حيــث تؤكــد احصــاءات وزارة التخطيــط علــى 
أن أعــداد الطلبــة الجــدد  تزيــد علــى نصــف مليــون طالــب ..وهــو 
مــا يرســخ القناعــة بــأن المــدارس المتهالكــة أصبحــت غيــر قــادرة 

علــى اســتقطاب هــذه األعــداد التــي تتوســع ســنويا .
ولذلــك فابــد مــن حكومــة مــواالة ومعارضــة، لتصحيــح المســار 
مجلــس  وأداء  التنفيذيــة  الســلطة  ومراقبــة  الديمقراطــي، 
تحــرك  سياســة  ورســم  المعطلــة،  القوانيــن  وتشــريع  النــواب 
وتحقيــق  البطالــة،  امتصــاص  علــى  وتعمــل  الصناعــة  عجلــة 

االجتماعيــة. العدالــة 
كمــا نحتــاج إلــى حكومــة تســتطيع أن تمنــع الفاســدين مــن 
والنظــام  القانــون  وتكــرس  البــاد،  وثــروات  بأمــوال  التاعــب 
والتغييــر  اإلصــاح  ســكة  علــى  البــاد  وتضــع  والمؤسســات، 
والبنــاء. وتحاســب قتلــة المتظاهرين، وتقدمهم للقضــاء لينالوا 

جزاءهــم العــادل .

لفته عبد النبي الخزرجي

 العراق ليس استثناء : هذا هو 
المسار الديمقراطي
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 خاطرة من المانيا .. 
مبادئ  التداول السلمي للسلطة والعملية 

السياسية المشوهة  في العراق  !

 خلصــت دراســة أجريــت عــام 2014 إلــى 
تشــهد  لــم  العالــم  فــي  دولــة   68 أن 
اجــراء  بعــد  للســلطة   ســلمًيا  انتقــااًل 

..1788 عــام  منــذ  االنتخابــات 
 ويعتبــر أول انتقــال ســلمي للســلطة 
فــي بلــد مــا علــى أنــه مرحلــة مهمة في 
الديمقراطيــة  نحــو  الحكومــة  انتقــال 
انتخابــات  اجــراء  بعــد  الحكــم  وشــرعية 

برلمانيــة ديمقراطيــة نزيهــة…
عــدًدا  تتطلــب  الســلمية   الديمقراطيــة  التحــوالت   ان 
فــي  وتســاهم  تؤهــل  التــي  االساســية  العوامــل  مــن  
خلــق البيئــة  لاحــزاب  والمواطنيــن  للتنافــس  الســلمي 
فــي برامجهــم االنتخابيــة الهادفــة  فــي جوهرهــا لخدمــة 

ورفاهيتــه.. المجتمــع 
المؤسســات  ذات  الديمقراطيــة  االنظمــة  ففــي 
بهــا  واالحــزاب  التنظيمــات   ،تتنافــس  الديمقراطيــة  
الدســاتير  فــي  المثبتــه  للوطــن  العليــا  المصلحــة  وفــق 
الديمقراطيــة ، فلذلــك يكــون الجميــع فائــزون ومعارضــة فــي 

والوطــن.. الدســتور  خدمــة 
 وان  واجــب  األحــزاب  غيــر الفائــزة فــي االنتخابــات هــو 
للعمــل كمعارضــة  وطنيــة مخلصــة وفــق الدســتور ، وهــذا 
هــو احــد اســس البنــاء الديمقراطــي وقوتــه واســتمراره…
ولكــن- مــع االســف الشــديد- إن عمليــات االنتقــال ) مــا 
يســمى بالتــداول  الســلمي (،  التــي تجــري  مــن خــال  نتائــج 
االنتخابــات  البرلمانيــة االخيــرة  فــي عراقنــا، تضــع الحكومــة  
االئتافيــة القادمــة الفائــزة، فــي  وضــع قلــق  و مهــدد وغيــر 
مســتقر، الن الخاســر ،  ال يتحلــى بثقافــة تؤهلــه  القبــول  
بقوانيــن  لعبــة الديمقراطيــة و يقــرون ويعترفون  بالتغييرات 
المحتملــة  القادمــة فــي البرامــج السياســة / االجتماعيــة/ 
ــل  ــزة ، ب ــة والممارســات  لاطــراف المؤتلفــة الفائ االقتصادي
يعبــرون  ربمــا عــن خوفهــم  مــن بعــض ممارســات االقصــاء و 

االنتقــام السياســي أو االنتقــام الشــخصي ،..
بــان هنــاك حاجــة ماســة  العــادة الثقــة عــن  فلــذا،  ارى 
طريــق  انشــاء  مؤسســات جديــدة تعيــد المصداقيــة والثقــة  
فــي  خدميــة  برامــج  وضــع  طريــق  عــن  العراقــي  للشــعب 
والســكن  والبيئــة  والتعليــم  الصحــة   ( الحيويــة  المجــاالت 
ــة والكشــف ومســاءلة عــن كل  ومكافحــة الفســاد والبطال
مــن تلطخــت ايديــه بدمــاء العراقييــن ومــن وراءهــم  الــخ(، 
الحكومــة ) الوطنيــة ( القادمــة لتســهيل االنتقــال الســلمي 
ــن مــن حكــم  ــذي يحــدث الول مــرة بعــد مــا يقــارب العقدي ال
االثنيــة/  الطائفيــة/  المحاصصــة  منظومــة  وســيطرة 
السياســية المقيتــه ،  فــي  مــا يســمى بالعمليــة السياســية 

الديمقراطيــة المشــوهة  والعرجــاء فــي العــراق.
ــد  ،  ــا مــن فوضــى وتخبــط وتهدي ان مــا يجــري فــي عراقن
بالنيــل مــن الســلم االهلــي واســتعمال كل اســاليب  القــوة 
والعنــف  وغيرهــا للحفــاظ علــى غنائمهــا اللصوصيــة تحــت 
ســتار مــا يســمى بحصانتهــا الاشــرعية ، يبرهــن بــان االطــراف  
التــي رفضهــا الشــعب العراقــي فــي تظاهراتــه المســتمرة 
وثورتــه التشــرينية الباســلة التــي  قدمــت مئــات الضحايــا 
والجرحــى  والمعوقيــن  والمغيبيــن والســجناء والمهجريــن 
قســرا والــخ،  واخيــرا رفــض بعضهــم عبــر االنتخابــات البرلمانية 
االخيــرة ، فلــذا عليهــم  االعتــراف بحجمهــم ووجودهــم  غيــر 

المرغــوب  بــه ال عراقيــا وأل دوليــا….
و  القــوة  باســتعمال  والتلويــح  وتهديــد  عربــدة  فكفــى 

. والخــداع  الســاح  
نعــم، عليكــم االعتــراف بخســارتكم وان تقبلــوا  بحكــم   
لمــا  القــادم  القضــاء  حكــم  وكذلــك  برفضكــم  الشــعب 
اقترفــت اياديكــم الوالئيــة مــن جرائــم بحــق عمــوم الشــعب 

العراقــي…
ففــي هــذا الســياق ، أدعــوا مخلصــا جميــع المواطنــات 

والمواطنيــن فــي عمــوم العــراق ان نعمــل مجتمعيــن ؛
وســقيها  العــراق  عمــوم  فــي  الوطنيــة  شــجرة  لتنميــة 
ورعايتهــا مــن اجــل ان يســتمر اخضرارهــا واثمارهــا  لمبــادئ 
العدالــة  قاعــدة  علــى  المتســاوية  الحقــة  المواطنــة  
الســلمي  االنتقــال  ومبــادئ  والديمقراطيــة  االجتماعيــة 
للســلطات وتطبيــق واحتــرام حقــوق االنســان فــي  عــراق  

.. الجميــع  ، وطــن  الجميــع 

د. غالب العاني 

 زواج القاصرات .. 
ضحايا وعواقب

 تتفاقــم ظاهــرة زواج القاصــرات 
إيجــاد  دون  مــن  يــوم،  بعــد  يومــًا 
الحلــول الناجعــة، وآخــر مــا تداولتــه 
اســتغاثة  هــو  اإلعــام  وســائل 
بســبب  الفتيــات،  إحــدى  والــدة 
ــزواج ، وهــي  ــار ابنتهــا علــى ال إجب
إذ   ، صغيــرة  ســن  فــي  زالــت  مــا 
ممــا   ، عشــرة  الثانيــة  تتجــاوز  لــم 
عــام  رأي  قضيــة  إلــى  تحولــت 
أججــت الغضــب ، وســارع عــدد مــن 

الناشــطين والمهتميــن بحقــوق اإلنســان، للمطالبــة 
. الطفلــة وإنقاذهــا  بحــق  الجريمــة  بوقــف هــذه 

الــزواج  إلــى  وكثيــرة هــي األســباب التــي تــؤدي 
المبكــر، كالفقــر المدقــع الــذي تعيشــه معظــم األســر، 
والبطالــة والحرمــان، والتدهــور االقتصــادي واإلزمــات 
المتعاقبــة، مــا يدفعهــا لهكــذا زيجــة، للتخلــص مــن 
بعــض األعبــاء، وحرمــان الفتــاة مــن أكمــال تعليمهــا، 
خــارج  الــزواج  وزيــادة  وضعفهــا،  القوانيــن  وغيــاب 
المحاكــم ، ال ســيما أن هنــاك مــن يؤمــن بقــوة األعــراف 
والتقاليــد ، بــداًل مــن القانــون والمؤسســة الحكوميــة، 
المضايقــات  بهــا  تكثــر  التــي  المجتمعــات  أن  كمــا 
إلــى  الفتيــات  بأســر  يدفــع  واالعتــداء   ، والتحــرش 

تزويجهــن بوقــت مبكــر .
ولتلــك الظاهــرة آثارهــا الســلبية، كــون القاصــرات 
ســيتحملن مســؤولية كبيــرة فــي وقــت مبكــر، وتقــع 
الصغــار، وضغــوط  اآلبــاء  أعبــاء كثيــرة علــى كاهــل 
اقتصاديــة، وتعانــي الفتــاة التــي تتــزوج مبكــرًا مــن 
عزلــة وانطــواء بعيــدًا عــن أقرانهــا وأســرتها ، وتحرم من 
التعليــم وضيــاع فــرص التوظيــف ، وتكثــر المشــكات 
الزوجيــة ، واالنفصــال الــذي يحــدث بيــن الزوجيــن لعدم 
ــاء أســرة، وانتشــار العنــف األســري ،  اســتعدادهما لبن

وعــدم تحقيــق االســتقرار المــادي واالجتماعــي .
علــى  يحصلــن  ال  الفتيــات  مــن  العديــد  أن  كمــا 
ويصبــن  الحمــل،  أثنــاء  والصحيــة  الطبيــة  الرعايــة 
بأمــراض وفيروســات مختلفــة، وقــد يتعرضــن لمخاطــر 
للــوالدة،  مؤهلــة  غيــر  أجســادهن  ألن  اإلجهــاض، 
ويعانيــن مــن فقــر الــدم والضغــط وتســمم الحمــل، 
إضافــة إلــى أن األم القاصــر تصــاب باكتئــاب مــا بعــد 
ــات  ــق، وصعوب ــر والقل ــوالدة، فتشــعر بالحــزن والتوت ال
فــي النــوم، وتنــاول الطعــام، وتدهــور عاقتهــا مــع 

. رضيعهــا 
علــى  الخطيــرة  الظاهــرة  تلــك  ولتافــي 
تثقيــف  مــن خــال  الوعــي  نشــر  ، علينــا  المجتمــع 
ســن  فــي  الــزواج  بمخاطــر  وتوعيتهــن   ، الفتيــات 
التعليــم،  كحــق   ، بحقوقهــن  وتذكيرهــن   ، مبكــر 
وحــق اختيــار الشــريك المناســب مــن دون التعــرض 
تحــد  التــي  الرادعــة  القوانيــن  ، وســن  لضغوطــات 
مــن هــذا الــزواج ، وتوفيــر لهــن فــرص عمــل جيــدة، 
وعقــد نــدوات للتعريــف بعواقــب زواج القاصــرات .
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 Cالجـوار لقضـم جـزء مـن خياراتـه المتوقعـة
كامـا  لتوظيفـه  يسـعى  البعـض  ان  بـل 
محليـا  وجعلـه   اقتصاداتـه  خدمـة  فـي 
بشـع  اسـتغال  فـي  فائدتـه  وحسـر  
وطنـي  اقتصـادي  لمرفـق  وخطـر 
وسـيادي والدفـع نحـو دمجه بمشـاريعها 
منهـا  كل   C حـق  وجـه  دون  مـن  الخاصـة 
بادنـا  بهـا  تمـر  التـي  االوضـاع  فـي  يـرى 
فرصة  بممارسـة الضغوط على الحكومة 

االتحاديـة  والمسـؤولين فيهـا لتحقيـق مكاسـب  علـى حسـاب 
المصالـح الوطنيـة العراقيـة C و ان التقاريـر تتهم  بعضا من هؤالء 
المسـؤولين العراقييـن  يفرطـون بهـا C كمـا ان صراعاتهـم بشـان 
المينـاء التـي خرجـت الـى العلـن هـي  مـن اجـل منافـع  ضيقـة 
اثارتهـا  C السـيما  مـن غيـر المفهـوم  بالفسـاد   مثيـرة لشـبهات 
االمـوال  ورصـدت  شـوطا  المشـروع   فـي  العمـل  قطـع  ان  بعـد 
الازمـة لـه C واتضحـت  اهـداف وسياسـات الجوار مـن هذا الميناء  
العـراق  اغـراض  لتقليـص  عليـه   االلتفـاف  ومحـاوالت  العمـاق 
مـن انشـاءه  . فمـا قيمـة 120 مليـون دوالر يتقاسـمها العـراق مـع 
ايـران مناصفـة  لربـط السـكك الحديـد C في الوقـت الذي تعهدت  
تركيـا  فـي مؤتمـر الكويـت  بتقديـم 5 مليـارات دوالر لبنـاء هـذا 

   . بالغـرب  الشـرق  لربـط  الحيـوي  المشـروع 
كل دول الجـوار تشـعر ان مشـروع المينـاء وطريـق الحريـر فـي 
وحدتهمـا يشـكل خطـرا علـى موانئهـا C  فهـو يقلـل مـن اهميـة 
) موانـىء جبـل علـي  االماراتـي ومبـارك الكويتـي والموانـىء 
ويضـع  اسـتكماله  عرقلـة  يحـاول  منهـا  كا  لذلـك   ) االيرانيـة 
للعـراق  مصلحـة  ال  مشـاريع  ويفـرض  مواجهتـه  فـي  التحديـات 

فيهـا بـدأ عمـل  وتخطيـط المناوئـون  بهـا منـذ سـنوات . 
االمكانيـة  يوفـر  اكتمالـه  عنـد  المشـروع  هـذا  ان  المهـم 
االعتمـاد  مـن  ويحـد  العراقـي   باالقتصـاد  للنهـوض  الحقيقيـة 
علـى النفـط ويسـهم فـي تحقيـق التـوازن االقتصـادي ويرسـخ 
االسـتقرار السياسـي واالمنـي الضـروري لبـدء تنميـة مسـتدامة 

. فـي بادنـا 
لقـد صـّرح وزيـر الطـرق واعمار المدن االيراني )رسـتم قاسـمي(، 
 C بـأن بـاده سـتبدأ العمـل بمشـروع الربـط السـككي مـع العـراق 
بـدء  تـم تحديـد موعـد  البلديـن  بيـن  الجديـد  االتفـاق  وانـه خـال 
انشـاء هـذا الخـط السـككي وينبغـي تأسـيس شـركة مشـتركة 
الشـهرين  غضـون  فـي  والتشـغيل  البلديـن  بيـن  لاسـتثمار 
هـذا  ربـط  وسـيتم   Cوالعـراق ايـران  بيـن  جسـر  وانشـاء  القادميـن 
خطـة  لديهـا  أي   . مسـتقبا  المتوسـط  االبيـض  بالبحـر  الخـط 
وتصـورات لمـا تريـد ان يكـون عليـه هذا المشـروع بغـض النظر عن  

العـراق . مصالـح 
االوسـاط  فـي  ضجـة  اثـارت  المخفيـة  غيـر  التصريحـات  هـذه 
 Cالعراقيـة ضـد وزارة النقـل العراقيـة  وحكومـة تصريـف االعمـال
ورغـم  مسـارعة وزارة النقـل الـى نفـي  اي اتفـاق  اال ان المخاوف 
لـم تهـدأ C فليـس هنـاك دخـان مـن دون نـار C وفـي مقارنـة  ذكـر 
المواطنون بما  قاله الوزير عامرعبد الجبار وزير النقل االسـبق عن 
االغـراءات التـي قدمـت لـه C ان وفـدا ايرانيـا زار بغـداد ابـان توليـه 
المسـؤولية عـرض  عليـه ضمـان بقائـه فـي منصبـه فـي تشـكيل 
الـوزارة الجديـدة آنـذاك مقابـل الموافقـة علـى الربـط السـككي 

مـع ايـران فرفـض ذلـك .. 
الواقـع ان اسـتكمال هـذا المينـاء  االسـتراتيجي لحـل الخلـل 
فـي االقتصـاد العراقـي يواجـه مؤامـرة كبيـرة  وواسـعة وتثيـر 
مخـاوف ابنـاء شـعبنا مـن المسـاومة علـى  المصلحـة الوطنيـة 
وتوقيـع اتفاقـات تلحـق ضـررا باالقتصـاد الوطنـي  C خصوصـا ان 
االسـراع  ينبغـي  هنـا   فمـن   C مراحـل  وعلـى  وقتـا  يأخـذ  تنفيـذه 
بانجـازه  وقطـع الطريـق علـى الفاسـدين وافشـال مـا يخطـط لـه 

مـن خلـف الحـدود .
 – جديـد  سـكك   - مينـاء   ( المشـروع  علـى  النـاس  لتطميـن 
بصـورة  مـن خـال وضعهـم   ) نفطـي  انابيـب  – خـط  بريـة  طـرق 
سـير العمـل C وهنـاك حاجـة لتشـديد وتيـرة العمـل  والسـباق مـع 
الزمـن النجـازه  لقطـع الطريـق علـى  مـا يدبر من مشـاريع لتقليص 
يكـون  ان  صريـح  اعـان  الـى  والمبـادرة   Cمنـه الوطنيـة  المنفعـة 
النـواب  مجلـس  ودعـم  المقبلـة  الحكومـة  برنامـج  فـي  اولويـة 
اعمـال  او  ايقـاف  أي تفاهمـات  و   C تنفيـذه  اعمـال  لـه ومراقبـة 
بشـان الربـط  السـككي وغيرهـا مـع االخريـن او اعطـاء امتيـازات 

اقتصاديـة  الي بلـد قبـل ان  ينجـز المشـروع كامـا .

 تتفاقـم يومـا بعـد آخـر ازمـة البطالـة 
فـي  االسـتمرار  بسـبب  البـاد،  فـي 
االعتمـاد علـى إقتصـاد أحـادي الجانب، 
الحكوميـة  الخطـط  جـدوى  وعـدم 
فـي  وفشـلها  االقتصـاد،  إلصـاح 
تحقيـق أية تنميـة اقتصادية تذكر، رغم 
ارتفاع أسـعار النفط وتجـاوز ازمة تمويل 

. الموظفيـن  رواتـب 
أن  التخطيـط  وزارة  اعـان  ورغـم 

نسـبة البطالـة فـي البـاد بلغـت 13.8 فـي المائـة، يعتبـر عـدد 
مـن المختصيـن أن هـذه النسـبة غيـر حقيقيـة وال تعتمـد على 
احصائيـات واقعيـة، مشـيرين إلـى أن االزمـة أكبـر وربما تعصف 
بمستقبل الباد في حال عدم معالجتها بصورة علمية وعدم 

مغـادرة سياسـة الهـروب مـن مواجهـة االزمـات .
ارتفاع مع الجائحة 

وكانت وكالة التصنيف االئتماني فيتش، قد أفادت بأرتفاع 
البطالـة فـي ثـاث دول عربيـة بينهـا العـراق، مـع دخـول جائحة 
كوفيـد19. وقالـت فيتـش ) إن بطالـة الشـباب ونقـص الفـرص 
االقتصاديـة لهـم مـع تزايـد عـدد السـكان ُيمثـل تحديـًا رئيسـيًا 
للسياسـات وخطـرًا علـى االسـتقرار السياسـي واالجتماعـي 
فـي معظـم دول الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيـا(. وأشـارت 
الربيـع  انـدالع أحـداث  إلـى نمـو التحديـات الديموغرافيـة منـذ 
العربي )2010-2011( ، ما يعكس جزئيًا مظالم الشباب المحرومين 

مـن حقوقهـم . 
مـن  الفـرد  نصيـب  نمـو  )أن  تقريرهـا  فـي  فيتـش  وأضافـت 
الناتـج المحلـي اإلجمالـي الحقيقـي كان ضعيفـًا فـي جميـع 
دول المنطقـة باسـتثناء مصـر والمغرب، كمـا تراجعت معدالت 
المشـاركة في القوى العاملة، في اتجاه سـبق انتشـار كورونا 
فـي مصـر والمغـرب واألردن(. وبينـت )أن للتركيبـة السـكانية 
ُتعـّزز  إذ  السـيادية،  التصنيفـات  علـى  األوجـه  متعـدد  تأثيـرًا 
قـوة  تمـارس  وبالتالـي  المرتفعـة  السـكاني  النمـو  معـدالت 
هبوطيـة علـى ديناميكيـات الَديـن الحكومـي، كمـا هـو الحـال 
فـي مصـر، ومـع ذلـك، فـإن فشـل النمـو االقتصادي فـي تجاوز 
معدل نمو القوى العاملة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع معدالت 
البطالـة وركـود مسـتويات المعيشـة، مـا يزيـد مـن مخاطـر عدم 

االسـتقرار االجتماعـي والسياسـي( .
وأوضحت الوكالة أنه غالبًا ما تؤدي الحاجة الحتواء مخاطر 
علـى  الحكومـي  اإلنفـاق  زيـادة  إلـى  االجتماعـي  االسـتقرار 
التوظيف في القطاع العام وتوفير الدعوم، مما يسـبب عجزًا 
أوسـع وهيكلـة إنفـاق أكثر صرامة. ولفتت االنتبـاه إلى أن هذا 
النهـج نجـح فـي احتـواء بطالة الشـباب في تونـس إلى حد ما 
علـى مـدى العقـد الماضـي، لكنـه بلـغ ذروتـه في القـدرة على 
الحـل  علـى  المسـتعصية  التمويـل  وتحديـات  الديـون  تحمـل 

سياسـيًا .
تحذيرات من تفاقم االوضاع

النسـب  خضيـر  أحمـد  االقتصـادي  الخبيـر  عـّد  جهتـه،  مـن 
ان  معتقـدا  واقعيـة،  غيـر  نسـبًا  البـاد  فـي  للبطالـة  المعلنـة 
ـCطريـق  النسـب الحقيقيـة تفـوق مـا هـو معلـن. وذكـر خضيـر ل
حقيقيـة  معلومـات  تمتلـك  ال  التخطيـط  Cوزارة  ان   ،Cالشـعب
عـن اعـداد العاطليـن عـن العمـل، وان نسـبة البطالـة أكبـر مـن 
بشـكل  سـاهم  الصـرف  سـعر  Cتغيـر  ان  إلـى  مشـيرا   ،Cالمعلنـة
سـاهم  انـه  اعتبـار  علـى  البطالـة  معـدالت  ارتفـاع  فـي  كبيـر 
فـي ارتفـاع معـدالت التضخـم، ممـا تسـبب فـي توقـف الكثيـر 
مـن النشـاطات االقتصاديـة، فضـا عـن عـدم قـدرة النشـاطات 

.C الحكومـة  علـى عكـس وعـود  النهـوض  علـى  األخـرى 
وأضاف ان Cالقائمين على الدولة العراقية يعتقدون أن أموال 
بيـع النفـط هـي ملـك للحكومـات وبوسـعها صرفهـا كيفمـا 
تشـاء، حيـث بـذرت األمـوال عشـوائيا، ومـن غيـر المنطقـي ان 
ال تتجـاوز معـدالت إنتاجيـة الموظفيـن فـي دوائـر الدولـة 18 
دقيقـة فـي اليـومC، مبينـا ان Cأموال النفط هي ملك للعراقيين 
جميعا ومن الواجب العمل بهذه األموال على انشاء مشاريع 
تنموية حقيقية تسهم في توفير فرص العمل بدل االستمرار 

.C فـي تبديدهـا على البطالـة المقنعة

ماجد زيدان الربيعي علي شغاتي 

 الربط السككي والقناة الجافة 
مع بلدان الجوار

 مستقبل النظام السياسي 
مرهون بتوفير فرص العمل
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 إشــاعة روح الكراهيــة واالقصــاء، وعــدم اإليمــان باآلخــر، هــي 
األرض  ومجتمعــات  المحليــة،  مجتمعاتنــا  أمــراض  مكامــن  أحــد 
وتدميــر  والمنازعــات،  الحــروب  أســباب  أحــد  وكانــت  المختلفــة، 
الحضــارات، والمــدن العامــرة بأهلهــا وثقافاتهــا، وهــي نزعــة لــم 
مســالم  فهــو  يبتدعهــا،  أو  العــادي  الســوي  اإلنســان  يتبناهــا 

 . بطبعــه ومحــب للخيــر والســام 
إنمــا عّرابهــا ومــن نهــض بهــا واشــاعها، هــم أولئــك المتنفــذون 
والمســيطرون علــى رقــاب النــاس، ومــن بيدهــم زمــام كل شــيء، 
ممــن امعنــوا بالتســلط واالنتقــام واالســتحواذ، بتجنيــد كهانهــم 
ال  وإنــه  وقتلــه،  اآلخــر  وتكفيــر  النبــذ  ثقافــة  لنشــر  ووعاظهــم، 
يســتحق العيــش إال عبــدا تابعــا، يبــاع ويشــترى هــو وأســرته فــي 
ســوق النخاســة، ألن الــذي عليــه هــذا اإلنســان، وذلــك الشــعب مــن 
معتقــدات وقيــم، خارجــة عــن إطــار مــا يعتقــده الســلطان القــوي 
ومايؤمــن بــه ، ومــا ذلــك فــي حقيقتــه إال هواجــس ومجموعــة 
امراضهــا، وهــي خليــط مــن أمــراض نفســية واجتماعيــة وفكريــه، 
تنتهــي بالحاكــم إلــى أن يصــاب، بجنــون العظمــة وتضخــم الــذات 
وعبادتهــا، فيوغــل فــي ســحق اآلخــر أفــرادا وجماعــات وشــعوب، 
وإشــاعة روح الكراهيــة ومحــق الجمــال، وكل مــا مــن شــأنه إعــاء 
اإلنســان وتمدنــه، حيــث يصيرهــا الســلطان إلــى ثقافــة تنتشــر 
بيــن أتباعــه ومريديــة وجنــده المياميــن، فيتحولــون إلــى وحــوش 
مــن  واســتباحة  الغــزو  عنــد  رحمــة،  وبــا  القلــوب  كاســرة،غاظ 

يخالفهــم مــن األفــراد والشــعوب األخــرى . 
منهــا  القديمــة  والممالــك،  اإلمبراطوريــات  اعتــادت  فقــد 
والحديثــة، علــى خلــق روح القطيعــة، ونبــذ روح الحــوار والتســامح، 
واللجــوء إلــى الحــرب طريقــا وحيــدا لحــل النزاعــات، تحــت ذرائــع 
شــتى، قائمــة علــى ثقافــة احاديــة متكلســه، التقبــل النقــد أو 
النظــر، منهــا عنصريــة قوميــه، وأخــرى دينيــة  التفنيــد وإعــادة 
شــتى  ذلــك  أجــل  مــن  ويحشــدون  حزبيــة،  وتــارة  ومذهبيــة، 
االكاذيــب واالباطيــل، ويلفقــون مختلــف التهــم، كــي ينجحــوا 
يثقــوا بقواتهــم ويطمئنــوا  فــي مرادهــم ومايبتغــون، ولكــي 
ــوا علــى تجنيــد األطفــال الصغــار جــدا، بعــد ســرقتهم  عليهــا، دأب
مــن أســرهم، أو اطفــال الشــعوب المغلوبــة، ليمارســوا ضدهــم، 
والبغــض  التجبــر  روح  واشــاعة  الدمــاغ،  غســل  عمليــات  شــتى 
والكراهيــة، فــي الشــعورهم ، وعبــادة الســلطان والفنــاء مــن أجله 
والذوبــان بحبــه، ولدينــا أمثلــة عديــدة ممكــن أن نوردهــا فــي هــذا 
الصــدد، كاالنكشــارية العثمانيــة، وقــوات األمــن الخاصــة التابعــة 
لهتلــر النــازي، وفدائيــي صــدام التابعــة لدكتاتــور العــراق المقبــور، 
المعارضيــن  بحــق  الجرائــم  ابشــع  التكوينــات،  تلــك  ارتكبــت  إذ 

المحليــن، وبحــق ثــوار الشــعوب المحتلــة .
وال ننســى أبــدا دور أولئــك الحــكام الظلمــة، فــي تمزيــق لحمــة 
شــعوبهم ونســيجها االجتماعــي، عندمــا يشــعرون أن ســلطتهم 
أبنــاء  بيــن  المســتعصية  األزمــات  خلــق  وعليهــم  خطــر،  فــي 
الشــعب، والهائــم عــن جرائــم الســلطة ومــا تقــوم بــه مــن حماقات.
فحــكام بلدنــا العــراق الحبيــب منــذ تأســيس الدولــة العراقيــة، 
ــون او شــريحة، وحرمــان  ــى رفــع شــأن ل ــكل وقاحــة عل اشــتغلوا ب
الطائفيــة  االعتبــارات  ضــوء  وعلــى  أخــرى،  شــرائح  وطمــس 

. الصيــت  الســيئة  والعرقيــة 
الملكــي  العهديــن  فــي  المتعاقبــة  الحكومــات  تكــن  فلــم 
النتائــج  حيــث  فقــط،  واحــد  للــون  تمثيــا  إال  والجمهــوري، 
الوخيمــة، وحيــث الســجون والمعتقــات والمقابــر الجماعيــة، هــو 
فــي  الذريــع  والفشــل  بحقوقهــم،  والمطالبيــن  األحــرار  نصيــب 
وحــدة المجتمــع وتقدمــه خطــوات إلــى األمــام، ومــازال شــعبنا 
يحصــد تلــك اآلثــار المدمــرة حتــى بعــد ذهــاب الدكتاتوريــة، وانبثاق 
دولــة الحريــة والديمقراطيــة، ونحــن اآلن بأمــس الحاجــة إلــى زمــن 
حــي نابــض، للقضــاء علــى تلــك المخاطــر وقبرهــا، معــزز باقتصــاد 
مكيــن وراســخ، وثقافــة وطنيــة جامعــة ، تنهــض بهــا المؤسســات 
التعليميــة والعقــاء مــن رجــال الديــن، ممــن يتمتعــون باالعتــدال 
أزمنــة األيديولوجيــات  لقــد غادرنــا  باآلخــر.  والوســطية واإليمــان 
المغلقــة التــي اليمكــن إن يأتيهــا الخطاء مطلقا، وأن مناقشــتها 
وإعــادة النظــر فــي أسســها الفلســفية والنظريــة، خيانــة وجريمــة 

ــدا . ــاك فكــر مطلــق الحقيقــة أب ــم يعــد هن ال تغتفــر ، فل

ماهر عبد جودة

ة وتأثيرها  ثقافة الكراهيَّ
 السيئ في بناء المجتمعات

لفـت  الماضـي،  االسـبوع  فـي   
نظـري، الـى خبـر يفيـد بتمكـن جهـاز 
برجـل  اإلطاحـة  مـن  الوطنـي،  االمـن 
وبحوزتـه اثنـي عشـر كيلـو غرامـا مـن 
المخـدرات، والافـت في تتمـة الخبر، 
أن هـذا التاجـر، كان كبيـر السـن، وقـد 
الـزي  مرتديـا  البيضـاء،  لحيتـه  أطـال 
العربـي )العبـاءة والعقـال(، مسـتغا 
الهيـأة  لهـذه  السـيطرات  احتـرام 

. ليقـوم بنقـل مـا بحوزتـه مـن مخـدرات 
أن  معهـا  تسـتحق  هـذه  مثـل  عمليـة  أن  المؤكـد  ومـن 
عملـه  يشـهد  اذ  الوطنـي،  األمـن  لجهـاز  التحيـة  نوجـه 
واداؤه تطـورا نوعيـا ملموسـا، ال سـيما فـي مجـال مكافحة 
المخـدرات، التـي باتت تمثل عـدوا لدودا لألمن المجتمعي، 
المؤشـرات،  تشـير  اذ  الشـباب،  لشـريحة  خطيـرا  وتهديـدا 
الـى تنامـي ظاهـرة اإلدمـان علـى المخـدرات بنحـو كبير بين 
هـذه الشـريحة، معهـا تحـول العـراق، مـن ممـر الـى مسـتقر، 
فـي  واسـعا،  رواجـا  تشـهد  وباتـت  الخطيـرة،  اآلفـة  لهـذه 
تجـارة  البلـد، وألنهـا  علـى مسـتوى  المناطـق،  مـن  الكثيـر 
مافيـات  لدينـا  أصبحـت  فقـد  طائلـة،  أمـوااًل  وتـدر  مغريـة، 
مخيفـة، مبثوثـة بيـن ثنايـا المجتمـع، بلحـاظ عمليـة القبـض 
علـى التاجـر الـذي تحدثنـا عنـه فـي مسـتهل الـكام، فضا 
عـن الكثيـر مـن العمليـات التـي يتـم خالهـا ضبـط مهربيـن 

ومتاجريـن ومتعاطيـن ألنـواع مختلفـة مـن المخـدرات .
لمـاذا  هـو  الخطيـر،  الملـف  هـذا  فـي  األهـم  والسـؤال 
يسـتبطن  السـؤال  وهـذا  بلدنـا؟،  فـي  المخـدرات  انتشـرت 
أسـئلًة اخـرى ، لمـاذا انجـرف الشـباب فـي هـذه الهاويـة؟ 
هـل هـي عمليـة تقليـد لغيرهـم؟، أم هـو هروب مـن الواقع 
المـر الـذي يعانيه هؤالء الشـباب؟، وكيـف نقّيم االجراءات 

الُمتخـذة بحـق المتاجريـن والمتعاطيـن ؟ ! .
تكـون  قـد  التـي  االسـئلة،  مـن  الكثيـر  ذلـك  وسـوى 
لهـا  القضيـة  أنَّ  أظـن  ال  اذ  منهـا،  قسـوة  اكثـر  اجاباتهـا 
عاقة بالتقليد، فهي ال تشـبه تعاطي }االرCيلة{، وإن كانت 
وصـوال  المخـدرات،  تسـلكها  التـي  المسـارات  أحـد  هـذه 
الـذي  الصعـب  بالواقـع  ترتبـط  القضيـة  إذًا  الشـباب.  الـى 
يواجهـه الكثيـر مـن الشـباب، فيتصـورون أنهـم بتعاطيهم 
المخـدرات، يتخلصـون مـن واقعهـم او ينتصـرون عليـه، مـن 
دون ان يعلمـوا، او بـل لعلهـم علـى علم أنهم بفعلهم هذا 
اهـون  واالولـى  بالنـار،  الرمضـاء  مـن  كالمسـتجير  يكونـون، 

مـن الثانيـة .
وازاء خطر كهذا، ماذا نحن فاعلون ؟

إنَّ عمليـات المطـاردة واالطاحـة بالتجـار، والقـاء القبـض 
علـى المتعاطيـن، امـر فـي منتهـى االهمية، فهو يسـهم 
فـي تجفيـف منابـع هـذا الخطـر، ولكـن ذلـك وحـده ليـس 
العمليـة،  بهـذه  المعنيـة  الجهـات  سـتبقى  اذ  بـكاٍف، 
ومعالجـات  حلـوال  نجـد  لـم  طالمـا  خبـاز«  والعشـا  »تركـض 
عمليـة  مـن  بـدءا  فيـه،  هـم  ممـا  الشـباب  تنتشـل  جذريـة، 
التعامـل مـع المتعاطـي، الـذي ال ينبغـي عـّده مجرما، وزجه 
فـي السـجون، انمـا علينـا أن نتعامـل معـه بوصفـه مريضـا، 
تأهيلـه  أجـل  مـن  وجسـدية،  نفسـية  مصّحـة  الـى  بحاجـة 
واعادتـه الـى المجتمـع عضـوا ايجابيـا نافعـا، وهنـا فـإنَّ األمر 
يتطلـب، ايجـاد فـرص العمـل المناسـبة، التـي توفـر العيـش 
الكريـم لجميـع الشـباب، وبذلـك نسـتطيع إغـاق الممـرات 
الخاصـة بتجـارة المخـدرات، وعنـد ذاك لـن يجـد تجارهـا، َمـن 
ممـرات  عـن  للبحـث  بعيـدا  فيذهبـون  بضاعتهـم،  يشـتري 

. لبيـع سـمومهم  ومسـارات جديـدة 

  عبدالزهرة محمد الهنداوي

 ومعالجات
ٌ

 .. ممرات
ُ

 المخدرات
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 عمر الدولة العراقية التي شاع 
وصفها بباد ما بين النهرين أو بباد 
الرافدين، ال يمكن قياُسه بمئوية 
االفتراضي  تأسيسها  سنوات 
يشهد  فالجميع   . وحاضًرا  حديًثا 
عمق  في  الموغلة  لحضارتها 
إبان  الباد  واجهته  وما  التاريخ 
من  الساعة  ولغاية  السنين  تلك 
وتقلبات  تاريخية  منعطفات 
شكلية وجغرافية وطوبوغرافية، 
منها اإليجابية على قّلتها ومنها 
وأشدها  أكثرها  وما  السلبية 
ألصحاب  وظلًما  وقساوة  فظاعة 
والعهود  السنين  مّر  على  األرض 
الصفة  لكّن  المنصرمة.  والقرون 
»بلد  السواد  بأرض  الملتصقة 
تكاد  غيرها،  من  أكثر  شنعار« 
االستقرار طيلة  تكون صفة عدم 
والمضنية  الطويلة  المراحل  تلك 
من التاريخ البشري بسبب تكالب 
الجوار  دول  من  عليها  الطامعين 
يقرأ  وَمن  السواء.  على  والعالم 
بماضيه   ، التاريخ  بطوُن  أوردته  ما 
وحاضره، يدرك تماًما صدق وصحة 
تغيب  ولن  لم  التي  السمة  هذه 
وُيقال،  قيل  مهما  البتة،  عنه 
الحاضر  في  فعُله  جرى  ومهما 
لهذا  ُكتب  فقد   . والمستقبل 
وانجراُفه  وضياُعه  تيهُه   ، الوطن 
نحو الهاوية لفترات مظلمة بأيادي 
مريبة دخيلة غير وطنية أو ال أبالية 
أهله،  ومصلحة  العليا  بمصلحته 
بها  عرَف  قصيرة  فترات  في  إاّل 
في  وأبَدَع  هيبَته  وفرَض  قيمَته 
كما  وحضارته،  وثقافته  سيادته 
حصل في عهد الرشيد. وكّل هذا 
وذاك حصل ويحصل باألحرى من 
بين  أواًل  المتأرجح  الدار  داخل عقر 
الوالء للغير ولألجنبي من منطلق 
وليست  للغريب  الوطن  »ثروات 
أفضل  دوًما  و«الغريب  ألهله«، 
وبين  وأكثر قبواًل«،  الدار  أهل  من 
كانت  فئوية   ، الخاصة  المصالح 
طائفية.  أم  حزبية  أو  عرقية  أم 
التي  السمات  من  األخيرة  وهذه 
أثبتتها األيام وسنوات الحكم غير 
سنوات  مّر  على  خاصًة  الرشيد، 
المئوية التأسيسية التي يحتفل 
ولسُت  األيام.  هذه  العراق  بها 
بأية  أو  مقاييس  أية  عن  أدري 
فيما  االحتفاالت،  تجري  معايير 
مصالح الباد فيما عباُدها مرهونة 
بأيدي الدخاء واألغراب عنها منذ 
ناهيك   ، السابق  النظام  سقوط 

بحياة  األعمى  الشغف  سمة  عن 
فيه  الحياة  ووردية  ومتِعه  الخارج 
والتي ُترَسُم ألهل الداخل من دون 
وتفعيل  حكمة  وإعمال  تمحيص 

عقٍل . 
نحن جميًعا، ال ننكر وجود منغصات 
حجر  تقف  وصعوبات  ومعّوقات 
األصاء  األرض  أصحاب  بوجه  عثرة 
تتيُح لهم  الغيارى  العراق  أبناء  من 
التمتع بحياة حرة وكريمة ومرفهة 
بلدان  في  البشر  حال  حاُلهم 
العالم.  في  أو  المتقدمة  المنطقة 
األدوات  هذه  مثل  لكون  ونظًرا 
وكونها  صرفة،  بشرية  أو  دينية 
تنطبق  أن  غير معصومة وال يمكن 
فهي   ، القدسية  صفة  عليها 
وشكوك  جدل  مثار  إذن،  جميًعا 
بأهليتها وقدرتها على خلق أجواء 
مناسبة  طبيعية  وبشرية  إنسانية 
الضرورُة  تقتضي  هنا  من  للحياة. 
على  والعمل  والترويج  التفكيَر 
األدوات  هذه  عقد  انفراط  ضرورة 
الوسائل  بكافة  ودفعها  الدخيلة 
باحة  من  إلخراجها  سلمًيا  المتاحة 
الحكم ومغانمه، ومحاسبتها على 
والعباد،  الباد  على  به  جنت  ما 
وليس مجاملتها ومحاباتها ومسح 
أكتاف شخوصها . وإن حصل عكس 
هذا الفعل المطلوب، فذلك خروٌج 
وإمعاٌن  الصواب  جادة  عن  واضح 
في التأسيس إلدامة الباطل على 
في  الظالم  وبقاء  الحق  حساب 
زمن  وإطالة  والجور  الظلم  ساحة 
الظام والقهر وإمعاٌن في الفساد 
الذي صار ال ُيطاق وال ُيحتمل. وكّل 
هذا على حساب الوطن والمواطن 
حالة  وفي  أمره.  على  المغلوب 
هذه  مثل  اتخاذ  في  الفشل 
سلمًيا  المطروحة  الجريئة  الخطوة 
االنتخابات  نتائج  في  حصل  كما 
االنتقال  يكون  األخيرة،  التشرينية 
يترقبها  والتي  التالية  للمرحلة 
مخّيرين،  غير  مجَبرين  الجميع، 
أكثر  لعناصر  باللجوء  الصبر  بفارغ 
وضع  في  وحماسة  وشجاعة  جرأة 
لمواجهة  الحروف  على  النقاط 
األساسية  المشكلة  في  التمادي 
المتمثلة بنظام الحكم ومنظومته 
السياسية الفاشلة. أّما العودة إلى 
بتقاسم  الحكم  في  الوسيلة  ذات 
الفائز  ومشاركة  توافقًيا،  السلطة 
الباد  حكم  في  مًعا  والخاسر 
ال  مضافة  نكسة  فتلك  والعباد، 
يمكن  فهل   ، بها  القبول  يمكن 

 مئوية الدولة العراقية .. الحكم الرشيد في بلد الرشيد 

في  الخاسر  مع  الفائز  يستوي  أن 
جني ثمار الجهود بحجة وأد نيران 
تحاشًيا  الخائبين  وترضية  الفتنة 
ألية صدامات أو انعكاسات هوجاء 
المنفلت  الساح  تمّكن  بفعل 
بتحريٍض  الميليشيات  وسطوة 

طائفي ومذهبي واضح ؟ .
انطاقة صحيحة مرتقبة

العراقية،  الدولة  لمناسبة مئوية 
دعوته  الجمهورية  رئيس  كّرر 
السياسية  لألطراف  الملحة 
سياسي  »عقد  نحو  تتوجه  كي 
الحكم  ُيرسخ  جديد  واجتماعي 
الرشيد«. وهذا عين العقل، بل من 
واسعة  لشرائح  الملحة  المطالب 
الباحث  العراقي  المجتمع  من 
منظومة  في  حقيقي  تغيير  عن 
ما  وأهلها  للباد  تعيد  الحكم 
وسام  وطمأنينة  أمن  من  فقدته 
وفرك عقٍد مجتمعّي وإعمار وبناٍء 
وخدمات.  وتعليم  وثقافة  وتنمية 
هذا إضافة إلى إعادة بناء شخصية 
فقد  الذي  العراقي  اإلنسان 
من  كثيًرا  وشيًئا  الوطنية  هويته 
األخاقية  وطينته  ورصانته  وعيه 
الصحيحة  والدينية  واإلنسانية 
المظاهر  بتّرهات  انغماسه  بسبب 
زعامات  من  بتحريٍض  الفارغة 
والعشائرية  والمذهبية  الطائفية 
فمن  أحياًنا.  المهزوزة  والدينية 
هذه  شكل  يسود  أن  المؤسف 
المجتمع  في  الناقصة  الثقافة 
البسطاُء  أضحى  الذي  العراقي 
مثل  أشكال  أكناف  تحت  رهينًة 
والدخيلة  الغريبة  الخلطات  هذه 
الدينّي  الطابع  ذات  والسّيما 
بسط  بفعل  منها  والمذهبي 
الذي  المتشّدد  الطائفي  الفكر 
تستخدمه  ومازالت  استخدمته 
أحزاب السلطة وزعاماُتها وأدواُتها، 
في  منها  اإلسامية  والسّيما 
لكسب  الضيقة  أجنداتها  فرض 
وكره  لفَظها  الذي  الشارع  وّد 
سلوكها وسئَم من وسائل إيغالها 
والخروج  الفساد  في  المكشوف 

لويس إقليمس
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عن القانون وفرض أجنداتها بفعل 
سطوة الساح .

هذا  يعنيه  ما  جملة  من  إن 
سلطة  أعلى  عن  الصادر  النداء 
الشكوك  من  بالرغم  الوطن،  في 
في النوايا واإلرادات لكون الجهة 
توافق  من  جزًء  تشكُل  الداعية 
المغانم  تقاسم  على  السلطات 
منذ  والمناصب  والمكاسب 
 2003 في  الدراماتيكي  التغيير 
تكمُن بإشارته إلى حالٍة متهالكة 
من خيبة األمل بعد بلوغ العملية 
السياسية شبَه حالة من االنسداد 
االنتخابات  بعد  السياسي 
تشكيك  من  شابها  وما  األخيرة 
التدخل  حّد  بلغْت  وتهديد  وتنابز 
واستخدام  الساح  بسطوة 
بأيادي  المتيسر  والعتاد  العّدة 
النتائج.  لرفض  الخائب  الخاسر 
الفائز  المنافس  الطرف  فيما 
متمسًكا  مازال  األصوات،  بأريحية 
بتحقيق  الوطني  بمشروعه 
السياسية«،  الوطنية  »األغلبية 
من  م  المقدَّ المشروع  ذات  وهو 
نفس األطراف الفائزة في دورات 
سابقة، فيما هي ذاُتها ال تقبل به 
اليوم. ومثل هذا التناقض الواضح 
والتعبير  الرأي  في  والفاضح 
مقبول  غير  المواقف  وتغيير 
البتة في زمن الديمقراطية التي 
قبلت بها واتفقت عليها األطراف 
المشاركة في العملية السياسية 

من دون ترّدد أمام المأل .
بمثل  ُتقاس  ال  األمور  إن 
السياسة.  في  التقلبات  هذه 
فالديمقراطية الحقيقية ال تعني 
تقسيم  على  العرفي  التوافق 
ومذهبًيا،  طائفًيا  المناصب 
وتوزيع الثروات بطرق غير شرعية 
نظام  عبر  السلطة  أحزاب  بين 
يدّر  الذي  الفاسد  التحاصص 
عسًا  وطالبيه  سالكيه  على 
واسعة  شرائح  منه  ويحرم  ولبًنا 
الديمقراطية  إنما  الشعب.  من 
به  تأتي  بما  تتمثل  الصحيحة 
به جميع  وتقبل  االقتراع  صناديق 
األطراف، بالرغم من علمنا وإدراكنا 
عدم إمكانية تطابق الديمقراطية 
والدينية  الطائفية  األنظمة  في 
ليس  إذ  والقبلية.  والعشائرية 
او  كتلة  تفوز  حين  المعقول،  من 
حزب أو تحالف يجري التصفيق له 
والمهرجانات  االحتفاالت  وإقامة 
وبعكسه  بالخاسر،  والشماتة 
األزمات  تتفاقم  الخسارة  حين 
بالتزوير وتشتد  وتوّجه االتهامات 
وقلب  والتهديد  بالثبور  الدعوات 

بّد من  الفائز. وهنا ال  الطاولة على 
شرائح  رضا  لعدم  الواضحة  اإلشارة 
عن  العراقي  الشعب  من  واسعة 
وشكوكهم  الباد  ساسة  أداء 
المتزايدة بنجاعة العملية السياسية 
بسبب بلوغها أدنى دركات الفشل 
في  الجنوني  والتهافت  والخيبة 
ومكاسبها  السلطة  على  صراٍع 
ونوافذ  أبواب  عن  بحًثا  ومناصبها 
طيلة  طائلة  ثرواٍت  عليهم  دّرت 
رفعت  عندما  السابقة  السنوات 
أسافل  من  غالبيتهم  أحواَل 
الحضيض إلى اكتناز الثروات وفتح 
والتغّول  عقارات  وشراء  حسابات 
مشروعة.  غير  بطرٍق  عقارات  على 
ومن  األعظم!  يبقى  خفي  وما 
ثقة  الستعادة  بعُد  مجاَل  فا  ثّم، 
المنظومة السياسية  الشعب في 
ككّل . بل نحُن أمام تحديات جديدة 
وطنًيا  النتائج  محسوبة  وحسابات 
صحيحة  بمعايير  األفق  في  تلوح 
والتنفيذ  التطبيق  تنتظُر  قادمة 
بالرغم من اعتراض األطراف الفاشلة 

في السلطة وشبه الّادولة .
طاولة للحوار والتفاهم وليس 

لتقاسم المغانم 
كّل ما يتوق إليه الشعب المغلوب 
األطراف  جميع  قبول  أمره،  على 
التشرينية  االنتخابات  إليه  آلت  بما 
على  والجلوس  نتائج  من  األخيرة 
على  لاتفاق  وطنية  طاولة 
انطاقة جديدة بين جميع األطراف، 
ليس لتقاسم المناصب والمكاسب 
لألطراف  الفرصة  إلتاحة  بل  ثانية، 
الوطني  مشروعها  بتنفيذ  الفائزة 
فيما  السياسية«،  »األغلبية  ذي 
الصارمة  رقابته  الطرف اآلخر يفرض 
وليس  وطنية  نظر  وجهة  من 
من  مذهبية  أو  حزبية  أو  طائفية 
الشائكة  األزمة  من  الخروج  أجل 
السياسي  العقد  مرحلة  وبلوغ 
جميًعا.  إليه  نسعى  الذي  الجديد 
الحكم  لعودة  جديدة  فرصة  وهذه 
وعقول  عراقية  بأيادي  الرشيد 
مشروعها  بنود  في  تأخذ  وطنية 
إعادة بناء الدولة العراقية المنهارة 
وطنية  مقّومات  وفق  جديد  من 
المناسب  الرجل  بوضع  صحيحة 
اللحمة  وإعادة  المناسب  في 
والتفكير  المثلومة  المجتمعية 
الجّدي بوضع حدود لهجرة العقول 
المقدرات  كل  ووضع  والكفاءات 
في خدمة الوطن والمواطن على 
والجدارة.  والمساواة  العدل  أساس 
على  رؤيته  يمكن  ال  هذا  وكل 
هيبة  إعادةة  دون  من  الواقع  أرض 

القانون ، وحصر الساح بيد الدولة، 
ترويًجا  المخدرات  تجار  وكبح جماح 
وتوريًدا وتعاطًيا وتغطية، وتقويم 
التي  والعلمية  التربوية  العملية 
ومحاسبة  الحضيض،  إلى  تهاوت 
أعلى  من  والمفسدين  الفاسدين 
الهرم وليس عبر صغار الموظفين 

بجعلهم أكباش فداء .
لذا، ومن منطلق البدء بالتأسيس 
لمرحلة قادمة وصحيحة من الحكم 
المسارات  تغيير  من  بّد  ال  الرشيد، 
ووضع النقاط على الحروف والبدء 
الوطن من األشواك  بيدر  بتصفية 
كي  الدخيلة  واألدغال  والزؤان 
صاحب  للشعب  الحكم  يعود 
في  والمصلحة  والقرار  اإلرادة 
وحتى   . شيء  وأّي  شيء  كّل 
ممثلين  ببضع  البداية  حصلت  لو 
الغيرة  أصحاب  من  وطنيين 
فهي  الوطنية،  واإلرادة  والنخوة 
طيبة  وبشارة  خير  بادرة  ستكون 
للمستقبل القريب ، فمسيرة األلف 
، وهذه الخطوة  ميل تبدأ بخطوة 
من  القليلة  القّلة  هذه  ستنفذها 
أصحاب  ومن  المستقلين  النواب 
الناضج  المستقّل  الوطني  الفكر 
االنتفاضة  ثوار  ديمومة  من  بدعٍم 
الباحثين دوًما عن »وطن مفقود«، 
وال  جذوتهم  يفقدوا  لم  والذين 
بالتغيير  مطالبتهم  ناُر  خفتت 
الوازع  تفعيل  باتجاه  المطلوب 
الرشيد  الحكم  وعودة  الوطني 
للخافة  كان  أيام  الرشيد  بلد  إلى 
وتطوٌر  ورفعة  شأٌن  العباسة 
منارة  بغداد  كانت  حينما  وسمعة 
زاهية بزهو قدراتها في كّل شيء، 
وصخرة   ، العروبة  لمجد  وسطًرا 
للُملك الوطيد. فهل ستعود إليها 
قريًبا  الناصعة  الزهراء  بسمُتها 
وتبشرنا األيام القادمة بإشراقة أمل 

وبهجة وفرح في األفق ؟
الجديد  القادم  األمل  هو  هذا 
الذي نتوق إليه ونريد حصوله في 
الدورة المرتقبة للبرلمان، كي نشهد 
بصدق سمفونية الوطن تخرج من 
أمجاده  وتعيد  له  تغّني  عوٍد  أوتار 
وإدارته  وإرادته  وقراره  وثرواته 
العراقيين  من  األصاء  أهله  إلى 
دمِت   ، الوطنيين  الصالحين 
والمحبة  والفن  للنهى  داًرا  بغداُد 
واألصالة. فأنِت دوًما ستظلين بيَت 
القصيد، كما أنشَدك قبلنا محبوِك 
على  ونحن  وعاشُقوِك!  وأحباُبِك 
كي  لك  نغني  خطواتهم  وقع 

تعودي عاشقًة للحكم الرشيد !  .
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احمد طالل البدري

 البرلمان الجديد .. واقعية أم إغتراب تشريعي ؟

السياسة  إن  معروف  كما   
تحديد  التشريعية هي مكنة وفن 
يحققها  أن  يجب  التي  االهداف 
القانون وهذا يتطلب فهم وإدراك 
واالجتماعي  السياسي  الواقع 
في  والثقافي  واالقتصادي 
سياسة  أو  خطة  ووضع  المجتمع 
الواقع،  هذا  تنظيم  أو  لتبديل 
السياسة  ان  آخر  وبمعنى 
التي  الفلسفة  التشريعية تعكس 
من  بدًأ  التشريع  عملية  تحكم 
أو  موضوع  لمعالجة  القرار  اتخاذ 
قضية ما عن طريق التشريع ومرورًا 
الواقع  ودراسة  المعلومات  بجمع 
الخاصة  واألوليات  البدائل  وتحديد 
مبادئ  بترجمة  وانتهاًء  بالمجتمع 
قانونية  نصوص  إلى  السياسة 
حيث  المحددة  بالطرق  واصدارها 
يبدأ دور الصائغون في ضبط هذه 
االفكار في عبارات محكمة وموجزة 
وبالتالي  للتنفيذ،  قابلة  وسليمة 
التشريعية  السياسة  غياب  فأن 
يعني أنعدام مكنة تحديد االهداف 
بدقة التي يجب أن يحققها القانون 
السياسة  مبادئ  بلورة  وصعوبة 
في قوالب قانونية، إذ أن الصياغة 
التشريعية كعملية فنية تتأثر تأثرًا 
التي  السياسية  بالمعطيات  كبيرًا 
به  يتقيد  تشريعيًا  منهاجًا  تفرز 

الصائغون، فالمنهج التشريعي.
طبيعة النظام

النظام  لطبيعة  تبعًا  يختلف 
السياسي والمبادئ التي يعتنقها 
كان  إذا  فيما  كبيرة  بدرجة  ويتأثر 
نظامًا دكتاتوريًا )سلطويًا( أو نظامًا 
التشريعي  فالمنهج  ديمقراطيًا، 
السلطوي،  النظام  ظل  في 
يعكس مركزية التشريعات الصادرة 
)الحاكم(  التنفيذية  السلطة  عن 
النيابية،  المجالس  دور  ويهمش 
تشريعات  تعكس  الغالب  وفي 
الحزب  ومبادئ  سياسة  الحاكم 
البرلمان  دور  يكون  وهنا  الواحد 
شكليًا ومؤسسة تابعة وبالتالي ال 
يمكن للبرلمان في ظل هذا الوضع 
وتحديد  بمنظوره  الواقع  إدراك 
يحققها  أن  يجب  التي  االهداف 
القانون، ألن القانون في هذه الحالة 
الحاكمة  السلطة  رؤية  يعكس 
وفقًا  تحقيقها  إلى  تسعى  التي 
وما  كائن  هو  ما  للواقع  لمنظورها 
دور  يقتصر  حيث   ، يكون  أن  يجب 
السلطوية  األنظمة  في  المشرع 

على وضع إطار قانوني لما تراه هذه 
وإن  حتى  ومناسبًا  مائمًا  السلطة 
كان هذا التشريع منفصمًا عن الواقع 
والثقافي،  االجتماعي واالقتصادي 
يمكن  السلطوية  األنظمة  ففي 
التشريعي  المنهج  غياب  نشهد  أن 
فإن  وبالمقابل  الواقع  من  المنبثق 
منهجًا  يفرض  السلطوي  التوجه 
صياغة  يفرز  بدوره  وهذا  سلطويًا 
من  تجعل  للتشريعات  سلطوية 
أمرًا  التشريعية  الَحْوَكَمة  عملية 
متعذرًا أو شبه مستحيل، بمعنى آخر 
يمكن القول أن األنظمة المركزية أو 
سياسة  تضع  أن  يمكن  السلطوية 
تشريعية ولكن هذه السياسة ليس 
من الازم أن تتطابق مع الواقع بقدر 
هذا  منهج  مع  متطابقة  هي  ما 
وهي  ومبادئه،  السياسي  النظام 
الصرامة  إلى  تميل  الغالب  في 
والثبات لكونها قد صنعت في أروقة 
السلطة المركزية، وعندما تدفع هذه 
البرلمان  إلى  قانون  بمشروع  االخيرة 
لن تجد قوى فاعلة لتغييره أو اجراء 
التعديل عليه وهذا خاف ما يحدث 
في األنظمة الديمقراطية التي ترتكز 
تستطيع  مستقلة  برلمانات  على 
قدمته  الذي  القانون  مشروع  انتقاد 
مباشرة  ذلك  اكان  سواء  الحكومة 
الحاكم  الحزب  نواب  طريق  عن  أو 
ليكون  فيه  التغيير  إلى  وتسعى  
متوائمًا مع الواقع وحاجات المجتمع 
مع  منه  المستهدفة  الفئات  أو 
امكانية ودور اكبر في إعادة الصياغة، 
إلى  أن  االشارة  المهم  من  وكذلك 
الواقعي  التشريعي  المنهج  غياب 
الصياغة  رداءة  بالضرورة  يعني  ال 
بين  تازم  هناك  فليس  التشريعية 
ديمقراطية النظام من ناحية وضعف 
جودة الصياغة من ناحية أخرى، إاّل أن 
المنطق يحتم أن البرلمانات المستقلة 
في األنظمة الديمقراطية أقرب إلى 
افراز صياغة تشريعية جيدة تتوافق 
مع مبادئ الحكم الرشيد، إاّل أن ذلك 
تصدرها  التي  القوانين  ان  يعني  ال 
تمثل  وإن كانت  السلطوية  األنظمة 
رؤيا السلطة الحاكمة ان تكون رديئة 
فنية  عملية  فالصياغة   ، الصياغة 
قرار  التشريع  أن  حين  في  بينا  كما 
سياسي ، كذلك نلحظ في األنظمة 
تتسم  البرلمانات  ان  الديمقراطية 
القادرة  المؤسسية  من  عالية  بدرجة 
والمبادرة  الحكومات  تقييد  على 
يعكس  وهذا  الحكومية  التشريعية 
كأحد  المؤسسية  الَحْوَكَمة  أهمية 

الَحْوَكَمة  استراتيجيات  أو  خيارات 
التشريعية حيث يرى الخبير )فيليب 
نورتون( أن شروط مؤسسية البرلمان 
داخل  المفصلة  التنظيمات  هي 
بينها  فيما  تترابط   التي  البرلمان 
استقال  وثم  البرلمان،  مظلة  تحت 
عن  مستقل  ككيان  البرلمان 

المؤسسات األخرى .
منهج تشريعي

التشريعي  المنهج  غياب  إن 
قوانين  يفرز  أن  شأنه  من  الواقعي 
ميتة ويضرب ديفيد تروبك )CCCCC C. CCCCCC( مثًا 
واقعيًا عندما يصف اخفاق القوانين 
االجتماعية  المعضات  حل  في 
ميتة(  )قوانين  بكونها  الواقعية 
وهذا يستدعي مراجعتها في ضوء 
القانون،  لنظرية  العامة  المبادئ 
فكل تشريع ال يصدر بهدف التنظيم 
وان  عبثًا،  هو  إنما  االجتماعي 
طياتها  في  تحمل  التي  القوانين 
البعض  مع  بعضها  تتعارض  احكامًا 
االخر أو ال تنظم أوضاعًا قانونية ملحة 
هي قوانين عمياء )CCCCC CCCC( فغياب المنهج 
التشريعي الواقعي يؤدي بالنتيجة 
إلى مجرد )وجود تشريعي( فوجود 
االجتماعية  الحياة  في  التشريعات 
ما  المشاكل  لمعالجة  كافي  غير 
دراسة  من  الوجود  هذا  ينبثق  لم 
واقعية للبيئة التشريعية، فما  قيمة 
للقواعد  وفقًا  يصدر  الذي  التشريع 
واالجراءات التي رسمها الدستور إذا 
لم يكن هذا التشريع قابًا للتطبيق 
فقد تصدر بعض التشريعات إاّل أنها 
بسبب  أما  التطبيق  بعدم  تموت 
السائدة  االعراف  مع  تعارضها 
بسبب  أو  المجتمعية،  والعادات 
أو  القانون  هذا  لتجاهل  الناس  نزوع 
التهرب منه ومخالفته ألنه ال يعبر عن 
مصالحهم الحقيقية وهذا ما يعّرفه 
التشريع(،  )باغتراب  القانون  فقهاء 
أي عدم واقعيته ، لذا ندعو البرلمان 
الجديد الى ضرورة تبني سياسيات 
ومناهج تشريعــــــية واقعية ، فالعبرة 
وانما  فقط  القوانين  بوجود  ليس 

بواقعيتها … والله ولي التوفيق .
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تتمة المقال اإلفتتاحي .. 

ابـداء  وحريـة  المراسـات  وحصانـة  السـفر 
الـرأي وحريـة االيمـان بديـن او عقيـدة  علـى 

سـبيل المثـال الالحصـر . 
تقـع ضمـن  الشـخصية  الحريـة  أن حمايـة 
مسـؤوليات  السـلطة التنفيذية ، باعتبارها  
العامـة  السياسـة  تنفيـذ  عـن  المسـؤولة 
االجهـزة  جميـع  علـى   ولذلـك   ، للدولـة 
االمنية والتنفيذية ان تعمل  وفقا لمبادئ 
حقوق االنسان ومبادئ الدستور العراقي، 
بهـذه  االلتـزام  فـي  تهـاون  او  خـرق  وكل 
النصـوص يسـتوجب المسـؤولية القانونية 
السـلطة   وهـو    ، العراقـي   القضـاء  امـام 
التـي تسـتطيع ان تفـرض العقوبـة الرادعـة 
على من يخرق الدسـتور ويخالف القوانين، 
التجـاوز  تحديـد  يسـتطيع  مـن  ايضـا  وهـو 
يندمـج  حيـث   ، الشـخصية  الحريـة  علـى 
مـع  الواسـع  بشـكلها  الحريـات  مفهـوم 
مفهـوم الحريـة الشـخصية ، وهـذه الحريـة 
مرتبطـة بقيـم وأعراف المجتمع ال يمكن ان 
تنسـلخ عنه بسـهولة ، فاالنسـجام مع قيم 
تيسـير  الـى  والهادفـة  الخيـرة  المجتمـع 
والمحبـة  والخيـر  والسـام  الحيـاة  سـبل 
تدفـع  قيـم  ذاتهـا  بحـد  هـي  النـاس  بيـن 
لتمتيـن مفاهيـم الحريـة الشـخصية ، إال ان 
قيمـا وأعرافـا  أخـرى عافهـا الزمـن وتركتهـا 
وتقيـده  اإلنسـان  تلـزم  ان  يمكـن  ال  األمـم 
زواج  منـع  أو  بالكصـة  الكصـة  زواج  مثـل 
ابنـة العـم وغيرهـا مـن األعـراف التـي بـدأت 
تتـآكل وأن التزمـت بهـا بعـض المجتمعـات 
الجاهلة  والمتخلفة ، ولذا فأن هذه الحرية 
الشـخصية وأن كانت حرة وعامة اليحددها 
سـوى عـدم التعـدي علـى حريـات االخرين، 
وفـق  وتعاليـم  بضوابـط  تلتـزم  فإنهـا 
مسـاحة مجتمعهـا ، فمـا يقيـد الفـرد فـي 
فرنسـا  فـي  يقيـده  ان  يمكـن  ال  العـراق 
مثـا، ولعـل انسـجام الحريـة الشـخصية مـع 
مجتمعيـا  معلمـا  يشـكل  اآلخريـن  حريـات 
يمكـن ان يكـون عرفـا ضمـن مفـردات الحرية 
عمليـة  يسـهل  وبالتالـي  الشـخصية  
ممارسـة الحريـات الشـخصية وبمـا يطورهـا 
ويجعلهـا منسـجمة ومتناسـبة مـع مراحـل 
ضمـن  العراقـي  المجتمـع  بهـا  يمـر  زمنيـة 

 . الديمقراطـي  التحـول 
الحريـة  ومعنـى  مفهـوم  ولتطبيـق 
هـذا  ينسـجم   ان  ينبغـي  الشـخصية 
التطبيق ويتناسـب مع الحريات االساسـية 
التـي نـص عليهـا الدسـتور وبمـا ال يتقاطـع 
الحريـة  تسـتفيد  ان  ويمكـن  معهـا، 
مـن  لهـا  الدسـتور  حمايـة  مـن  الشـخصية 
مـن   ورد  مـا  لـكل  القضـاء  حمايـة  خـال 
حقـوق وحريـات فيـه ، ومـن هـذا المنطلـق 
نسـتطيع القـول بان الحرية الشـخصية تبدأ 
مـن قدرة االنسـان علـى ابداء تصرف عملي 
يتعـدى  ال  ان  علـى  بذاتـه  يتعلـق  وفعلـي 
علـى حريـات االخريـن وبمـا ال يتعـارض مـع 
التـي  الخيـرة  واألعـراف  العامـة  االداب 
تمسـك بهـا المجتمـع ، أي انـه يتمكـن مـن 
ابـراز الجوانـب العمليـة في التصرف قوال او 
فعا أو رأيا ضمن حدود الشـخصية دون ان 

. تقيـده 

الثــاث  الســلطات  بيــن  المــرن  الفصــل  مبــدأ  يعتبــر   
تشــريعية وتنفيذيــة وقضائيــة ركنــا أساســيا ومهمــا مــن 
أســس النظــم البرلمانيــة ، ومتــى مــا كانــت كل ســلطة 
النظــام  كان  كلمــا  االخــرى  تأثيــر  عــن  بمعــزل  تعمــل 
الديمقراطــي قويــا ضاربــا بجــذوره فــي نفــوس الساســة 
والناخبيــن علــى حــد ســواء كل يعلــم دوره ويســير عليــه 
عمــل  فــي  ســلبي  تأثيــر  او  اختــال  اي  لكــن  بإتقــان. 
احــدى الســلطات او ممارســة الضغــوط والتأثيــر علــى 
بــروح  وتعصــف  واالزمــات  الهــزات  ســتظهر  االخــرى 

واســتمراريته. ومصداقيتــه  الديمقراطــي  النظــام 
التشــريعية  الســلطتين  بيــن  العــراق ال فصــل  وفــي 

والتنفيذيــة الن الحكومــة بنــت البرلمــان ومبــدأ التحاصــص هو الســائد فا تعاون 
مــرن بيــن الســلطتين بــل انســجام وتوافــق علــى طــول الخــط قادتــه الكتــل 
ــدة مــن  السياســية الكثــر مــن عقــد ونصــف ممــا تســبب بظهــور مشــاكل عدي
قبيــل استشــراء الفســاد والمحســوبية والمنســوبية والتحابــي علــى حســاب 
المصلحــة العامــة وغيرهــا الكثيــر مــن المشــاكل التــي عطلــت المشــاريع والبنــاء 
واإلعمــار واكلــت االخضــر واليابــس ، ورغــم وجــود هــذا التعــاون بيــن الســلطتين 
فــي الكثيــر مــن النظــم الديمقراطيــة التــي ســبقتنا الــى انهــا حافظــت علــى 

أمريــن :
االول – وجــود حكومــة ومعارضــة فــي البرلمــان ، فالــكل ال يشــارك بالحكومــة 
مثــل العــراق بــل تتقاســم القــوى الفائــزة األدوار فيمــا بينهــا ويمــارس البرلمــان 
رقابــة صارمــة علــى األداء الحكومــي حتــى وصــل فــي بريطانيــا مثــا الــى 

تشــكيل حكومــة ظــل مــن المعارضــة .
الثانــي – الحفــاظ علــى اســتقالية القضــاء مــن تأثيــر الســلطتين التشــريعية 
والتنفيذيــة ، باعتبــاره صمــام األمــان وقــت االزمــات وحتــى تضمــن اســتقاليته 

مــن التأثيــرات .
فــإذا كان العــراق قــد فشــل فــي تحقيــق االمــر االول الن كل القــوى الممثلــة 
فــي البرلمــان تســعى لتقاســم المناصــب وتشــارك بالحكومــة ، فهــل نجــح فــي 
تحقيــق االمــر الثانــي المتمثــل باســتقالية الســلطة القضائيــة عــن الســلطات 

االخــرى ؟ .
فــي الحقيقــة عانــت الســلطة القضائيــة كثيــرا فــي العــراق خــال المرحلــة 
الماضيــة بســبب عــدم وجــود األســباب الموضوعيــة التــي تضمــن اســتقاليتها 
، فــا تعييــن للقضــاة مــدى الحيــاة وال مؤسســة المعهــد القضائــي التــي تخــرج 
القضــاة بمعــزل عــن المحاصصــة وال القضــاة انفســهم يمتلكــون اســباب الحماية 
مــن الدولــة علــى حياتهــم او ممتلكاتهــم … وفقــدت المؤسســة القضائيــة 
الكثيــر مــن خيــرة رجالهــا بســبب تمســكها بالقانــون وعــدم انصياعهــا للتأثيــرات 

الخارجيــة .
ــا  ــة العلي ــة العضــاء المحكمــة االتحادي ــة الحماي ورغــم هــذا االمــر وفــرت الدول
لكــن الدســتور اوكل امــر تعييــن اعضاءهــا بيــد البرلمــان ممــا جعــل الكثيــر مــن 
قرارتهــا عرضــة للتفســير والتأويــل خصوصــا مــع تضــارب بعضهــا او تأخرهــا فــي 

اصــدار القــرارات ، ومنهــا علــى ســبيل المثــال :
    1. اصــدرت المحكمــة االتحاديــة العليــا قراريــن متناقضين في نفس الموضوع 
وهــو الكتلــة الفائــزة االكبــر فــي االنتخابــات ، حيــث اعتبرتهــا عــام 2010 بانهــا 
الكتلــة التــي تتشــكل داخــل البرلمــان فــي جلســته االولــى ، ثــم عــادت عــام 2018 
فاعتبرتهــا الكتلــة التــي حصلــت علــى اعلــى األصــوات فــي االنتخابــات… ممــا 
تســبب بالكثيــر مــن اإلربــاك علــى المســتوى السياســي خصوصــا مــع اعــان 

نتائــج انتخابــات عــام .
2- تتأخــر المحكمــة كثيــرا فــي اصــدار قرارتهــا حتــى انهــا تعيــد محافظــا مقــاال 
الــى منصبــه بعــد ســبعة اشــهر مــن إقالتــه او تؤيــد طعنــا بقانــون بعــد صــدوره 

واقــراره بعــام ، ممــا يســبب الكثيــر مــن اإلربــاك علــى المســتوى االداري.
االنتخابــات  نتائــج  فــي  العليــا دعــوى طعنــا  االتحاديــة  المحكمــة  تنظــر   -3
فتقبلــه شــكا وتؤجــل الدعــوى لغــرض الدراســة وتخاطــب مفوضيــة االنتخابات 
ــه  ــا جوهــر الدعــوة ثــم تعــود بعــد مضــي اســابيع لتــرد الدعــوى الن حــول قضاي

ليــس مــن اختصاصهــا .
ال يخفــى علــى مــن قــرأ النقاط الثــاث بان المحكمة االتحادية العليا كانت عام 
2010 تحــت تأثيــر سياســي فــي اصــدار قرارهــا الــذي ثبــت الســيد المالكــي لواليــة 
اخــرى وابعــد الســيد عــاوي الفائــز االول عــن تشــكيل الحكومــة ، وفــي النقطــة 
الثانيــة فــان فتــرة األشــهر التــي تكــررت فــي إقالــة المحافظيــن وتعديــل بعــض 
التشــريعات هــي فتــرة الضغــوط الشــخصية والحزبيــة وحتــى تحــت الضغــوط 
الشــعبية النهــا خالفــت الدســتور بــرد ابطــال تجميــد مجالــس المحافظــات تحــت 
ــاج مــن  ــا نحت ــا كن ــرأي العــام ، وفــي النقطــة الثالثــة وهــي األهــم فإنن ــر ال تأثي
ــا النهــا تمــس  ــا الحســم الســريع لمثــل هــذه القضاي ــة العلي المحكمــة االتحادي
جوهــر النظــام الديمقراطــي وصميــم عمــل المؤسســة القضائيــة وهــو البــت 
فــي الخافــات بيــن القــوى السياســية ، لــذا لــم يكــن مــن داع للمحكمــة التهرب 

مــن واجبهــا المؤسســي بدعــوى عــدم وجــود االختصــاص .
ان اي محكمــة عليــا هــي الســند الحقيقــي للنظــام الديمقراطــي وصمــام 
األمــان وقــت االزمــات ، لكنهــا ان لــم تتمتــع بالســرعة فــي اإلنجــاز اوال؛ والحســم 
دون محابــاة ثانيــا؛ واالنفصــال عــن كل التأثيــرات ثالثــا؛ فلنقــرأ علــى مســتقبل 

النظــام السياســي الســام .

جواد العطار

فلنقرأ على النظام 
السياسي السالم 
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 قالت الديمقراطية .. الغلبة 
لالغلبية في الحكم

 الديمقراطية من منظور آخر

المجتمعــات  اعتمــدت  ان  منــذ   
الديمقراطيــة  اآلليــة  الحضاريــة 
بصولجــان  للمســك  كوســيلة 
الغلبــة   { مفهــوم  تبنــت  الحكــم، 
لاغلبيــة { كونــه الــذي يشــّرع لمــن 
ســواء   . االمــور  زمــام  سيتســلم 
اكان ذلــك الدارة الدولــة او تغليــب 
السياســية  القــرارات  فــي  االرجــح 
وغيرهــا. وكذلــك اقتفــاء اثــر تطبيــق 

القوانيــن المرعيــة فــي التشــريع والتنفيــذ .. اما االقلية 
فتجلــس فــي موقــع الظــل المنافــس. هــذا هــو الــذي 
ينبغــي ان ينضــج زبــدة االنتخابــات التــي تشــكل الجــزء 
االهــم مــن الديمقراطيــة حيــث تطبيــق قولهــا } الغلبــة 

.  } لاغلبيــة 
ومــاذا يجــري فــي بادنــا العــراق علــى اثــر اســقاط 
اخــذت  حينمــا  ..؟.  البائــد  الدكتاتــوري  النظــام 
للســلطة.  الســلمي  للتبــادل  الديمقراطيــة كوســيلة 
هــو  والترّصــد،  االصــرار  ســبق  مــع  حصــل  قــد  الــذي 
ليــس ســلخ الديمقراطيــة فحســب ، وانمــا افراغهــا مــن 
مضامينهــا العادلــة. االمــر الــذي تجلــى باخــس واتعــس 
صــور » التزيــف » والتفســير الجــزاف ، حتــى وصــل االمــر 
الــى تطبيــق تســلكات تســلطية قمعيــة داميــة تحــت 
عناويــن مصبوغــة بلــون ديمقراطــي ، كان مــن ابرزهــا 
قوانيــن االنتخابــات وقبلهــا تأســيس دســتور ينطــوي 
كعقــد  لعنوانــه  صلــة  بايــة  اليمــت  مضمــون  علــى 
اجتماعــي ، حيــث تجلــت المســخرة باشــنع اشــكالها .
ســدة  علــى  ُنصبــت  التــي  القــوى  اســتثمرت  لقــد 
الســلطة تحــت يافطــة مــا ســمي بالمكونــات الطائفيــة 
االرادة  تمزيــق  خاصتــه  كانــت   ، والقوميــة  االثنيــة 
ــاب الوعــي  ــى ارادات مشــتة مســتغلة غي ــة ال الوطني
انفجــار  ســبقت  التــي  عشــر  الثمانيــة  االعــوام  فــي 
انتفاضــة  الــذي تجلــى فــي  بــركان الوعــي الغاضــب 
تشــرين 2019 المجيــدة. هــذه الثــورة غيــر المكتملــة بعــد، 
قــد جــاءت بتغييــر فــي نتائــج االنتخابــات، اذ اســقطت 
 « يقــال  وكمــا  والفشــل.  الفســاد  رمــوز  مــن  العديــد 
ذاب الثلــج وظهــر المــرج » وبايضــاح اخــر قــد انقلبــت 
فــي  اصواتهــا  المغيبــة  االقليــة  وبــرزت  المعادلــة 
الســابق. وبمقابــل تحولــت االغلبيــة الســارقة الصــوات 
االخريــن فــي الجــوالت االنتخابيــة الســابقة الــى اقليــة 
متوســلة الهثــة لاشــتراك فــي التشــكيلة الحكوميــة 

القادمــة تجنبــًا مــن ماحقــة القضــاء لهــا .
اخطــاء   ،  » بقشــة   « الخاســرة  االوســاط  تشــبثت 
رصيدهــا  بيــن  الشاســع  بالفــرق  وكذلــك  المفوضيــة 
االنتخابــي الســابق ومــا جنتــه مؤخــرًا مــن ارقــام متدنيــة 
واقعيــة  ادلــة  لــو قدمــوا  .. وحقيقــة  لانتبــاه  الفتــة 
ان  اال  حقهــم  عــن  مدافعيــن  الــى  نتحــول  قــد  لربمــا 
المثــال  يكــون ضدهــم. وعلــى ســبيل  يــكاد  ماعــرض 
وليــس الحصــر، قــد تعكــزوا علــى االخطــاء الفنيــة فــي 
االجهــزة المخصصــة للعــد والفــرز الصــوات الناخبيــن، 
علمــًا ان هــذه االجهــزة كانــت تشــتغل علــى عمــوم 
الناخبيــن فلمــاذا تتكــرس خطاؤهــا ضــد الخاســرين ولــم 

تشــمل الذيــن فــازوا ؟.
امــا االســتهداف السياســي الــذي يطرحونــه كواحــد 
النتائــج  تنكــره  ايضــًا  ، فهــذا  اســباب خســارتهم  مــن 
المضاعفــة عــن النتائــج الســابقة التــي حصــل عليهــا 
االشــكال  هــذا  كل  ومــع   .. اطرافهــم  مــن  البعــض 
ولكنهــم لــم يغادروا الســعي المحموم للمشــاركة في 
تشــكيل الحكومــة تجنبــًا لازاحــة عــن الســاحة وفقــدان 
الحصانــة  فقــدان  هــو  ذلــك  مــن  واالهــم  االمتيــازات، 
التــي توفــر الحمايــة مــن القــاء القبــض المباشــر علــى 
بعــض رموزهــم الكبيــرة المتهمــة بالفشــل والفســاد ..

 علــى الرغــم مــن أن دســتور العــراق الجديــد الصادر 
فــي 2005  نــص فــي مادتــه األولــى إن )نظام الحكم  
فــي العــراق هــو نظــام برلمانــي ديمقراطــي قائــم 
علــى التــداول الســلمي للســلطة عبــر آليــة االقتراع 
الحــر( إال أن البعــض يــرى أننــا مــا زالنــا بعيديــن عــن 

مبــادئ العمــل الديمقراطــي الحقيقــي .
ــن مــن الزمــن   بالرغــم مــن مــرور مــا يقــارب العقدي
العــراق، وذلــك  الديمقراطيــة فــي  التجربــة  علــى 
النظــام  علــى  دخيلــة  مفاهيــم  ابتــداع   بســبب 
وتقاســم  والتوافــق  كالمحاصصــة  الديمقراطــي، 
وعّدهــا  السياســية  المكونــات  بيــن  الســلطة 
جــزءا ال يتجــزأ مــن النظــام الديمقراطــي الجديــد، 
تعطيــل  فــي  ســببا  المفاهيــم  هــذه  فكانــت 
التحــول  مســيرة  وانحــراف  الرقابــي  البرلمــان  دور 
الديمقراطــي فــي العــراق عــن مســارها الصحيــح، 
ألن الديمقراطيــة بمفهومهــا البســيط تعنــي كل 
عمــل جماعــي يهــدف الــى تفعيــل رأي األغلبيــة 
عبــر آليــة االقتــراع الحــر والوصــول الــى رؤيــة وطنيــة 
ناضجــة تســهم فــي بنــاء المجتمــع ، عبــر تطويــر 
واالجتماعيــة  واالقتصاديــة  السياســية  مســاراته 
الثقافــي  التراكــم  مــن  طويلــة  مســيرة  وهــي 
القائــم علــى احتــرام خيــارات األغلبيــة، وفــق مــا 
تفــرزه صناديــق االقتــراع فــي العمليــة االنتخابيــة،
وليــس الهــدف مــن الديمقراطيــة خلــق طبقــة 
سياســية مترفــة تحظــى بحمايــة برلمانيــة تجعلهــا 

فــي منــأى عــن المســاءلة القانونيــة .  
الشــعوب  منظــور  حســب  فالديمقراطيــة   
يســير  اجتماعــي  عقــد  بمثابــة  هــي  المتقدمــة 
عليــه المجتمــع ضمــن أجــواء بيئيــة مهيــأة ثقافيــًا 
هــذه  نــرى  لذلــك   ، الديمقراطــي  الفكــر  لقبــول 
الشــعوب اليــوم تمــارس حقهــا فــي اختيــار مــن 
سياســية  أجــواء  وفــي  مطلقــة  بحريــة  يمثلهــا 
ــًا منهــا بأهميــة العمــل الديمقراطــي  ــة، ايمان هادئ
الشــعوب  متطلبــات  وتلبيــة  األوطــان  بنــاء  فــي 

   . واالزدهــار  التقــدم  فــي 
العــراق  فــي  الديمقراطــي  التحــول  تجربــة  إن    
ــة غيــر ناضجــة بســبب افتقارهــا الــى  مــا زالــت تجرب
وبســب  الحقيقــي  الديمقراطــي  العمــل  ثقافــة 
الدينــي(  )الحكــم  بالثيوقراطيــة  البعــض  تمســك 
زاد  مــا  الديمقراطــي،  بالنهــج  دمجهــا  ومحاولــة 
فــي المشــهد السياســي العراقــي إربــاكًا وتعقيــدا 
التحــول  مســيرة  علــى  ســلبا  ذلــك  فانعكــس 
ــة  الديمقراطــي فــي العــراق بعــد زوال الديكتاتوري

منــه .   
بينمــا يــرى البعــض اآلخــر ضــرورة أن تكــون هنالــك 
فــي  السياســية  للعمليــة  حقيقيــة  مراجعــة 
ــة  العــراق، والقيــام باســتفتاء شــعبي يكــون بمثاب
تقييــم للمرحلــة الســابقة ، مــن اجــل الوقــوف علــى 
أهــم ســلبيتها والقيــام بمحــاوالت جــادة، لتصحيــح 
تشــخيص  خــال  مــن  الديمقراطــي  مســارها 
الشــوائب  مــن  وتنقيتهــا  فيهــا  الخلــل  مواطــن 
هــذه  نمطيــة  علــى  البقــاء  ألن  عليهــا،  الدخيلــة 
التجربــة التــي لــم تحقــق أهدافهــا فــي التحــول 
اســتمرار  هــو   ، والبنــاء  الســليم  الديمقراطــي 
لضيــاع الوقــت وتبديــد فــي ثــروات الشــعب ونهــب 
مقدراتــه ، وكذلــك ســبب فــي تأخــر البــاد عــن ركــب 

 . العالمــي  التقــدم 

علي عرمش شوكت اياد مهدي عباس
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المعاييـر  أمـام  التهـاون  فجـرى 
عـن  فضـًا  القبـول،  فـي  العلميـة 
للنجـاح،  المطلوبـة  المواصفـات 
»التبعيـث«  حْملـة  ذلـك  وقبـل 
التـي شـهدتها الجامعـات بإخـراج 
ونقـل عشـرات، بـل مئات األسـاتذة 
حزبـي  بتّيـار  وحصرهـا  المؤهليـن 

. لـه  وبالمواليـن  واحـد 

واالحتـال  السـقوط  بعـد  أمـا 
عـام 2003 للعـراق ، فقـد تـم تسـريح 
الجامعييـن  األسـاتذة  مئـات 
وإحالتهـم علـى التقاعد، وتحّولت 
صـروح الجامعـات أحيانـًا إلـى منابـر 
فـي المناسـبات الدينيـة ، ولـم ُتراَع 
الشـروط األكاديمية في تأسـيس 
األهليـة،  الجامعـات  عشـرات 
ولذلـك انخفـض مسـتوى التعليـم 
يشـمل  واألمـر  كبيـرة،  حـدود  إلـى 
واإلدارات  والطلبـة  األسـاتذة 
والفضـاء الجامعـي، خصوصـًا وقد 
اسـتثنائية  فتـرة  العـراق  عـاش 
والحـروب  المغامـرات  بسـبب 
وانتشـرت   ، واالحتـال  والحصـار 
والسـحر  الشـعوذة  مظاهـر 
والخرافـة باسـم الديـن ، وزاد األمـر 
سـوءًا الشـحن الطائفـي واإلثنـي 
الـذي تكـّرس منـذ مجلـس الحكـم 
سـائدًا  عرفـًا  وأصبـح  االنتقالـي 
تحـت  دسـتوري  بنـص  مدعومـًا 

. »المكّونـات«  عنـوان 

إن أخطر ما يواجه أي مجتمع هو 
التعليـم  همـا   ، بشـيئين  التاعـب 
المعاييـر  تتأّثـر  فلـم   ، والقضـاء 
العلميـة لجامعـة السـوربون وهـي 
تحـت  طلبـة  أطروحـات  تناقـش 
األرض، فـي فتـرة االحتـال النازي، 
شـهيرًا  قـواًل  نسـتعيد  ولعّلنـا 
األلمانـي  القصـف  بعـد  لتشرشـل 
القضـاء  إذا كان  رّدد  النـازي، حيـن 
بخيـر فبريطانيـا بخيـر. وقضيـة مثل 
قضيـة تزويـر الشـهادات هـذه ال بّد 
للقضـاء العراقـي أن يقـول كلمتـه 
مفوضيـة  إلـى  إضافـة   ، فيهـا 

. تتجيرهـا  بعـد  النزاهـة 

الشـهادات  فضيحـة  أثـارت   
عليهـا  حصـل  التـي  المـزّورة 
بعـض  مـن  عراقيـون  طـّاب 
عاصفـة   ، اللبنانيـة  الجامعـات 
واالتهـام  النقـد  مـن  شـديدة 
األكاديميـة  األوسـاط  فـي 
والعراقيـة.  اللبنانيـة  والثقافيـة 
بظالـه  الملـف  هـذا  وُيلقـي 
أوضـاع  علـى  والكئيبـة  القاتمـة 
واالقتصاديـة  السياسـية  البلديـن 
تفـّكك  والسـّيما  والمعيشـية، 
الوحـدة المجتمعيـة بسـبب نظـام 
القائـم  والطائفيـة  المحاصصـة 

. والمغانـم  الزبائنيـة  علـى 

وحسـب مـا رشـح مـن معلومـات، 
لبنانيـة  جامعـات  ثـاث  فهنـاك 
المسـألة  هـذه  فـي  متوّرطـة 
غفيـرة  ألعـداد  شـهادات  منحـت 
يذهـب  لـم  العراقييـن  مـن 
بعضهـم إلـى لبنـان أصـًا، أو زارهـا 
بعـض  اسـتغّل  حيـث  للسـياحة، 
العراقييـن  والمسـؤولين  النـواب 
للحصـول  وإمكاناتهـم  مواقعهـم 
الماجسـتير  شـهادات  علـى 
رغبـات  فثمـة   ، والدكتـوراه 
محمومـة للحصول على شـهادات 
أكاديميـة بـأي ثمـن ، وقـد عّلقـت 
العراقيـة  العالـي  التعليـم  وزارة 
عـن  الصـادرة  الطلبـة  شـهادات 
لعـدم  الثـاث  اللبنانيـة  الجامعـات 
التزامهـا بالرصانـة العلميـة. ويصـل 
ألـف   27 إلـى  المتـداول  الرقـم 

. مباعـة  أو  مـزّورة،  شـهادة 

مسـألة  التزويـر  قّصـة  أصبحـت 
العـراق  فـي  واعتياديـة  شـائعة 
عـام  واالحتـال  السـقوط  بعـد 
2003، وشـملت وزراء ووكاء وزراء 
المستشـارين،  مـن  وعـددًا  ونوابـًا، 
وبعضهـم ال يحمـل شـهادة أصـًا، 
شـهادات  التزويـر  شـمل  كمـا 
علـى  االسـتياء  وتـّم  الملكيـة، 
لغائبيـن،  بعضهـا   ، وأراض  منـازل 
مـن  كبيـرة  أعـدادًا  وشـملت 
بحّجـة  وبعضهـا   ، المسـيحيين 
كـون سـاكنيها مـن أعمـدة النظام 
السـابق، وتـّم اسـتئجار بعضهـا من 
باسـتغال  بخسـة  بأسـعار  الدولـة 
أمـام  أن  وأعتقـد   ، النفـوذ  مراكـز 
اآلالف  عشـرات  النزاهـة  مفوضيـة 
بالتزويـر  الخاصـة  الدعـاوى  مـن 
الملكيـة  وقضايـا  للشـهادات 
والسـرقات،  والرِّشـى  والنزاهـة 

. وغيرهـا 
إن السـمعة الطيبـة التـي كانـت 

العراقيـة  الجامعـات  بهـا  تتمّتـع 
فـي  عـدة  بفعـل عوامـل  تصّدعـت 
أهمهـا  مـن  والحاضـر،  الماضـي 
فضـًا   ، القائـم  المحاصصـة  نظـام 
الجامعـات  مـن  العديـد  أن  عـن 
األهليـة لـم ترتـِق إلـى معاييـر الحّد 
علميـًا،  عليهـا  المتعـارف  األدنـى 
بعـض  علـى  ننكـر  أن  دون  مـن 
قّدمتـه  مـا  العراقيـة  الجامعـات 
ومـا سـاهمت بـه من رفـد المجتمع 
علميـة  وطاقـات  بكفـاءات 

. سـابقة  فتـرات  فـي  محترمـة 

تأسسـت جامعـة بغـداد في عام 
1957 بعـد أن جمعـت كليـات عـدة 
التـي  الحقـوق  كليـة  أهمهـا  مـن 
الطـب  وكلّيـة   1908 عـام  ُأنشـئت 
نهضـة  العـراق  1927، وشـهد  عـام 

علميـة كبيـرة في العهد الملكي، 
نطـاق  توسـع  مـن  الرغـم  وعلـى 
الجمهـوري،  العهـد  فـي  التعليـم 
وارتفـاع نسـبة تعليـم اإلنـاث ثاثـة 
أضعـاف وشـموله الريـف بعـد ثورة 
14 يوليـو/ تمـوز 1958، إاّل أن ضعفـًا 
ابتـداء   ، التعليـم  أصـاب مسـتوى 
أصدرتـه  الـذي  الزحـف«  »قـرار  مـن 
جميـع  باعتبـار  الثـورة  قيـادة 
رسـبوا  إن  حتـى  ناجحيـن  الطلبـة 
التدخـات  ثـّم   ، صفوفهـم  فـي 
باسـم  الجامعـات  شـهدتها  التـي 
خصوصـًا   ، الطلبـة  اتحـاد  ممثلـّي 
فـي فترة احتـدام الصراع القومي 

. الشـيوعي   –

التقـدم  مـن  الرغـم  وعلـى 
حصـل  الـذي  والملحـوظ  المطـرد 
بالعـراق  التعليـم  مسـتوى  فـي 
ومسـاعي   ، السـبعينات  فـي 
وارتفـاع   ، األميـة  علـى  القضـاء 
وازديـاد   ، العلمـي  البحـث  رصيـد 
أن  إاّل   ، الخـارج  إلـى  البعثـات 
أصبحـت  السياسـية  االشـتراطات 
الجامعيـة،  الحيـاة  جـزءًا مـن واقـع 
الحـرب  فتـرة  فـي  خصوصـًا 
بعدهـا،  ومـا  اإليرانيـة   – العراقيـة 
الجائـر،  االقتصـادي  والحصـار 
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أينشــتاين وسفرته الى اليابان العقيدة المقدســة ..

نيودلهــي  الهنديــة  العاصمــة  فــي   
مــع  بســيارته  يمــر  بريطانيــا  ســفير  كان 
هنديــا  شــابا  رأى  وفجــأة  مملكتــة  قنصــل 
جامعيــا يــركل بقــرة .. فأمــر الســفير ســائقه 
الســيارة  مــن  وترّجــل  بســرعة  التوقــف  بـــ 
ُمســرعا نحــو البقــرة »المقدســة« يدفــع عنهــا 
الشــاب صارخــا فــي وجهــه ويمّســح علــى 
وســط  والمغفــرة  للصفــح  طلبــا  جســدها 
دهشــة المــارة الذيــن إجتمعــوا بعــد ســماع 
صراخــه ووســط ذهــول الحاضريــن .. اغتســل 
ــه  الســفير البريطانــي ببــول البقــرة ومســح ب
وجهــه فمــا كان مــن المــارة إال أن ســجدوا 
تقديــرا لرّبهــم البقــرة ذلــك الــربُّ الــذي ســجد 
لــه الغريــب وقــد اتــوا بعدهــا بالشــاب الــذي 
انتقامــا  البقــرة  امــام  ليســحقوه  ركلهــا 
مــن  وألن  جالهــا  ورفعــة  مقامهــا  لقــدس 
بــوزن  مرموقــة  شــخصية  هــو  بالفعــل  قــام 
النــاس  تناقــل  العظمــى  بريطانيــا  ســفير 
والصحافــة الواقعــة كـــ النــار فــي الهشــيم 

.. بيــت كل هنــدي  إلــى  حتــى وصلــت 
وبربطتــه وقميصــه الُمبلــل بالبــول وشــعره 
المنثــور عــاد الســفير ليركــب ســيارة الســفارة 
الســؤال  بــادره  الــذي  القنصــل  جانــب  الــى 
ــع حقــا  ــه وهــل هــو مقتن عــن ســبب مــا فعل

بعقيــدة عبــادة البقــر ؟؟
اجابــه الســفير : ركلــة الشــاب للبقــرة هــي 
صحــوة و ركلــة للعقيــدة التــي نريدهــا ولــو 
لتقدمــت  العقائــد  بــركل  للهنــود  ســمحنا 
الهنــد خمســين عامــا الــى االمــام وحينهــا 
الحيويــة  ومصالحنــا  وجودنــا  سنخســر 
فواجبنــا الوظيفــي هنــا ان ال نســمح بذلــك 
والخرافــة  الجهــل  بــأن  ُنــدرك  ألننــا  أبــدا 
فــي  جيوشــنا  هــي  العقيــدة  وســفاهة 

!!  .. المجتمعــات  تســخير 
هــذا مايحصــل فــي وقعنا اليوم 

هــذا هــو احتال العقول ...

 ســافر العالــم )أينشــتاين( إلــى اليابــان عــام 1922 فــي الوقــت 
ــاء( . ــل للفيزي ــزة نوب ــه اإلعــان عــن فــوزه بـــ )جائ ــم في ــذي ت ال

وفــي الفنــدق لــم يجــد معــه مــااًل ليعطيــه للخــادم الــذي جلــب 
الشــاي فأمســك ورقــة وكتــب فيهــا جملــة ثم وقعها ثــم أعطاها 

للخــادم ونصحــه باالحتفــاظ بهــا .
بعــد مــرور 95 عامــًا فــي يــوم 24 /10 /2017 اتصــل أحــد أبنــاء أخــوة 

عامــل الفنــدق ذاك بــدار المزايــدات لطــرح الورقــة فــي المــزاد .
ابتــدأ المــزاد بالشــاري األول )2000 دوالر( وبعــد 25 دقيقــة وقــف 

المــزاد علــى مبلــغ )1C3 مليــون دوالر( .
اآلن،،، لنرى ماذا كتب )أينشتاين( في تلك الورقة :

ــر مــن  ــة ومتواضعــة تجلــب قــدرًا مــن الســعادة أكب ــاة هادئ *حي
الســعي للنجــاح المصحــوب بالتعــب المســتمر .

هذا عندهم ، ماذا عن عالمنا العربي !!!
البروفيســور  بغــداد  جامعــة  رئيــس  كان   1958 العــام  فــي 
يــد  علــى  تتلمــذوا  طــاب  أربعــة  أحــد  هــو  )عبدالجبار_عبداللــه( 
العالــم )أينشــتاين( فــي معهــد )ماساشوســتس( فــي الواليــات 

. المتحــدة 
عندمــا حــدث انقــاب علــى ســلطة )عبــد الكريــم قاســم( )1963( 
فيمــن  )أينشــتاين(  تلميــذ  العراقــي  الفيزيائــي  العالــم  اعُتقــل 

اعتقلــوا مــن كــوادر وسياســيين وأســاتذة وعســكريين .
وعندمــا ُأفــرج عنــه هاجــر إلــى الواليــات المتحــدة وأقــام أســتاذًا 
فــي نفــس المعهــد ومنحــه الرئيــس )هــاري ترومــان( أعلــى وســام 

فــي أمريــكا ] وســام العالــم [
أحــد زمــاء الزنزانــة عرفه جيدًا، يقول إنه كان يشــاهده مســتغرقًا 

فــي تأماتــه وكانت دموعــه تنهمر أحيانًا .
و ذات يوم تجرأ وسأله عن سبب بكائه فأجاب العالم الكبير :

أحدهــم  صفعنــي  العتقالــي  القومــي  الحــرس  جــاء  عندمــا 
لــدي  مــا  وســرق  جيوبــي  فتــش  ثــم  األرض  علــى  فأســقطني 
وأخــذ فيمــا أخــذ قلــم الحبــر الــذي أهــداه إلــي )ألبــرت أينشــتاين( 

يــوم نيلــي شــهادة الدكتــوراه التــي وقعهــا بــه .
ــم أكــن اســتعمل هــذا  ــًا مــن الياقــوت األحمــر ول كان قلمــًا جمي
القلــم إال لتوقيــع شــهادات الدكتــوراه لطابــي في جامعة بغــداد .

صمت هذا العالم قليا ً. ثم قال :
لــم تؤلمنــي الصفعــة وال االعتقــال المهيــن مــا آلمنــي أن الــذي 

صفعنــي كان أحــد طابــي !!!
هذا ما قاله البروفيسور )عبد الجبار عبدالله( ،،،،

الخــادم اليابانــي أكــرم )انشــتاين( واحتفــظ بالقصاصــة ألحفــاده 
أهانــوا  عربيــة  تدعــى  التــي  أمتنــا  فــي  الســلطة  رجــال  بينمــا 

!!! أنشــتاين العــراق والعــرب وكســروا قلــم أنشــتاين 
ليــس فقــط فــي العــراق بــل الوطــن العربــي قاطبــَةَ دمــروا العلم 
بالغنــاء  مهــووس  جيــل  بإنشــاء  واهتمــوا  والتعليــم  والعلمــاء 
والكــرة والماهــي التــي ال تســمن والتغنــي وال تفيــد إال فــي 

ــار األمــة . انهي
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