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كتابة على احليطان

النريد هؤالء النواب ..
عامر القي�سي

.د� .س ّيار َ
اجلميل

ر�ضا الظاهر
حالة اال�ستع�صاء هي التي ت�سم الأزمة ال�سيا�سية
املعقدة يف البالد .فلي�س هناك �أفق منظور لإخراج
البالد من هذه الأزم��ة ،وال�سيا�سيون املتنفذون
يف احل�ك��م ال ي�ب��دون ��ش�ع��ور ًا بامل�س�ؤولية �أزاء
م�صائر العملية ال�سيا�سية ،بل وي�ستمرون يف
ممار�سة لعبة ال�صراع على االمتيازات وامل�صالح
ال�ضيقة حتت ظالل منهجية املحا�ص�صات املقيتة
التي ت�شكل جذر الأزم��ة ال�سيا�سية واالجتماعية
العميقة ال �ت��ي تع�صف ب��ال �ب�لاد وت���ض��ع وجهة
تطورها يف مهب الريح .ويف غ�ضون ذلك تتباين
مواقف املتنفذين من الوجود الأمريكي� ،إذ يبدون
يف العلن حما�س ًا واتفاق ًا على �ضرورة �إنهاء هذا
الوجود و�سحب ق��وات االحتالل وفق ًا لالتفاقية
العراقية الأمريكية ويف املوعد املحدد.
ويعتقد حمللون ،عن ح��ق� ،أن ه�شا�شة ال�سلطة
وت�شبث �أركانها بامتيازاتهم وتعمق �صراعات
املتنفذين ع��وام��ل متداخلة ت�سهم يف االخفاق
املحتمل من جانب احلكومة يف �إجناز ما ت�ضمنته
االتفاقية العراقية الأمريكية.
ومن ناحية �أخ��رى تتعمق اخلالفات بني القوى
امل�شاركة يف احلكومة .وق��د ات�خ��ذت يف الفرتة
الأخرية ت�صعيد ًا يف تبادل االتهامات مما يعك�س
تزايد احتماالت التدهور ،وهو ما دفع "املحررين"
اىل مم��ار� �س��ة ��ض�غ��وط �إ� �ض��اف �ي��ة وال ��دع ��وة اىل
�سيناريوهات جديدة هدفها الرئي�سي ،بالن�سبة
ل �ه��م ،احل �ف��اظ ع �ل��ى م���ص��احل�ه��م وامتيازاتهم.

ويتحول بقاء �أو رحيل قوات االحتالل اىل لعبة
ج��دي��دة ي�ستثمرها احل�ك��ام ك��ل ح�سب م�صلحته
ال�ضيقة ،بينما ي�ستمر "املحررون" يف حماولة
الإم�ساك بخيوط اللعبة كما فعلوا كل حني.
ويف م�سعى ال�ستباق ف�شل خطة املئة يوم تتزايد
الت�صريحات ال�ت�بري��ري��ة ال�ت��ي راح��ت ت ��ؤك��د �أن
الفرتة غري كافية لتحقيق الوعود التي طرحت.
غري �أن��ه ما من �أح��د من احلكام املتنفذين يتجر�أ
على �إدراك حقيقة �أن �أ��س��ا���س الأزم ��ة يكمن يف
التم�سك مبنهجية املحا�ص�صات الطائفية واالثنية
التي تعيد �إنتاج الأزمة ،واالعرتاف بهذه احلقيقة،
وات �خ��اذ االج � ��راءات العملية الكفيلة بالتخلي
عن هذه املنهجية ك�سبيل حلل امل ��أزق ال�سيا�سي
االجتماعي.
�أم��ا جتليات الأزم��ة فتتوا�صل دون �أن يلوح يف
نهاية النفق ب�صي�ص ن��ور يوحي ب�أننا نقرتب
من حل لهذه الأزمة .فف�ض ًال عما �أ�شرنا اليه ،على
نحو وجيز ،من تعقد للمكونات ال�سيا�سية للأزمة
ميكننا �أن ن��رى� ،أي�ض ًا ،ا�ستمرار فعل املكونات
الأخرى للأزمة متجلية يف الف�شل يف �ضبط الأمن
و�إيقاف تدهوره ،واالخفاق يف ملفات اخلدمات
الأ�سا�سية والبطالة وح�ق��وق االن���س��ان و�سوى
ذلك من ملفات الأزمة املرتبطة ،بالطبع ،بارتباك
وتعقد الو�ضع ال�سيا�سي.
ولي�س من املبالغة يف �شيء القول �إن ملف الف�ساد،
الذي ك�شف م�ؤخر ًا عن ف�ضائح جديدة ،يعد من بني
�أخطر امللفات �إن مل يكن �أخطرها على االطالق.
ومن اجللي �أن احلكومات املتعاقبة ،التي �أخفقت
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يف معاقبة امل�س�ؤولني عن الأزمات امل�ستع�صية ،مل
تتخذ موقف ًا جدي ًا يف مكافحة الف�ساد .فقد كبلت
�أيادي هيئة النزاهة و�سواها من الهيئات املعنية
و�أعاقت اتخاذ االجراءات العادلة بحق ممار�سي
الف�ساد واملتورطني به ،والك�شف عما �أعلن غري
مرة عن وجود �أدلة ومعلومات موثقة عن �أ�سماء
نهّابي �أموال ال�شعب ،وخ�صو�صا النهّابني الكبار.
وظل الف�ساد ،يف �سياق �شيوع �أخالقية التواط�ؤ
وطم�س احلقائق وغياب امل�ساءلة ،ي�ست�شري على
نحو "م�ؤ�س�ساتي" على خمتلف امل�ستويات.
وال يتوقف ال�شلل عند ح��دود حكومة "ال�شراكة
الوطنية" العاجزة ع��ن ات�خ��اذ �إج���راءات عملية
ملمو�سة يف ملفات الأزم��ة ،و�إمن��ا يتجاوز هذه
احلدود ليف�ضح عجز الربملان عن ممار�سة دوره
يف الرقابة احلقيقية على احلكومة وم�ساءلتها
ع��ن خمتلف الق�ضايا ،وبينها ق�ضايا م�صريية
مثل وج��ود ق��وات االح �ت�لال وت��وا��ص��ل الأزم ��ات
امل�ستع�صية يف �سائر ميادين احلياة ال�سيا�سية
واالجتماعية واالقت�صادية والثقافية.
ومم��ا يثري ال�سخط �أن ال�سيا�سيني املتنفذين
يوا�صلون ا�ستهانتهم ب ��ارادة ال�شعب ووجهة
تطور البالد ،ويظلون �أ�سرى لنمط تفكري �ضيق
ج��وه��ره احل�ف��اظ على االم �ت �ي��ازات على ح�ساب
م�صائر العملية ال�سيا�سية التي يزعمون ،جميع ًا،
ب�أنهم حري�صون عليها !
وال ري��ب �أن م��ن ب�ين امل�صائب ال�ع��راق�ي��ة ،وهي
م�صائب تبدو بال نهاية� ،أن حكام املحا�ص�صات،
الذين يطلقون على �أنف�سهم �صفة حكام "�شراكة

وطنية" ،ي�ستمرون يف ال���ص��راع املحتدم على
تقا�سم املغامن ،ويعجزون ،ب�سبب هذه املنهجية
يف التفكري وال���س�ل��وك ،ع��ن �إي �ق��اف ال�سيناريو
القدمي امل�ستمر منذ ثماين �سنوات والذي �أو�صل
البالد اىل طريق م�سدود.
ومن نافل القول �إنه ما من �سبيل اليقاف التدهور
وو�ضع العملية ال�سيا�سية يف م�سار �صحيح �سوى
موا�صلة ا�ستثمار ال�سخط املتعاظم وحتويله
اىل حركة �شعبية ق��ادرة على �إرغ��ام احلكام على
التخلي عن �أمن��اط تفكريهم ال�ضيقة و�صراعهم
على االمتيازات وت�شبثهم مبنهجية املحا�ص�صات.
***
م�ت��ى يتمكن ح�ك��ام�ن��ا م��ن ر�ؤي� ��ة حقيقة الأزم ��ة
وج��وه��ره��ا ،وال �ك��ف ع��ن التخبط يف التحليل
واالي �غ��ال يف �إي �ه��ام النا�س واال�ستهانة ب��ارادة
امل �ع��ذب�ين ال���س��اخ�ط�ين وال ��وف ��اء ب��ال��وع��ود التي
قطعوها له�ؤالء املاليني ؟
م �ت��ى ��س�ي���ش�ب�ع��ون م��ن ال �غ �ن��ائ��م واالم� �ت� �ي ��ازات،
ويوقفون ال�ضحك على ذق��ون النا�س املكتوين
بنريان املعاناة والذين تطحنهم رحى امل�آ�سي ؟
�أ �إىل هذا احلد ميكن حلكام البالد �أن يخ�شوا من
عواقب تخليهم عن نهج املحا�ص�صات وخوفهم من
�أن ي�ؤدي هذا التخلي اىل �إزاحتهم عن الكرا�سي
ال �ت��ي مي �ن��ون �أن�ف���س�ه��م ب �ع��دم ال���س�م��اح لآخرين
باجللو�س عليها ب�أي ثمن ؟
�أ ت�سري هذه البالد اىل حتفها !؟
عن :احلوار املتمدن

ثمة �أ�سئلة �ساخنة توجّ ه �إىل �أولئك الذين ن�صبّوا
�أنف�سهم فقهاء جددا ،وقد ت�سلطوا على جمتمعاتنا
با�سم الغلو والتع�صب والتطرف ،و�أ�صبحوا مبثابة
�أو�صياء من خالل الإع�لام على حياتنا املعا�صرة،
وعلى مواريثنا امل�شروعة ..ن�شاهدهم على �شا�شات
الف�ضائيات واليوتيوب وم��واق��ع الإن�ترن��ت ،وقد
تيب�سوا داخل �شرانق ياب�سة �أو �أقفا�ص مغلقة يف
ع�صر منفتح على العامل وثقافاته بكل �إيجابياته
و�سلبياته� .إن �أجندتهم تطالب بت�أ�سي�س هوية جديدة
للقمع والتخلف والرتاجعية ،و�آلية �صاعقة للتنكيل
الطائفي املقيت ،وه��م ي�ستخدمون ك��ل الأكاذيب
واالل �ت��واءات واللغة الفجة وال�شتائم املقذعة!..
ت�ساعدهم يف ذلك حكومات وقوى ت�سلطية و�أحزاب
وجماعات و��ش��راذم طائفية ،لها تر�سانة �إعالمية
ك �ب�يرة ،ينفق عليها ب���س�خ��اء! ل�ق��د جت�ن��ى ه� ��ؤالء
جناية ال تو�صف على م�صائرنا ال�سيا�سية وحياتنا
الثقافية ،من خالل �أدواره��م الوعظية والرتديدية
والت�سويغية والتخويفية والتحري�ضية ،التي �أثرت
يف ال�صميم يف اجليل اجلديد ،ونحن نرى اليوم
نتائج ذلك.
نت�ساءل :هل يعقل �أن تتهافت جمتمعاتنا وت�شغل
بالها بال�صراعات الطائفية عند بدايات القرن احلادي
والع�شرين؟ وملاذا ينق�سم املجتمع على بع�ضه الآخر،
بعد �إيهامه ب�أ�شياء خميفة ال �أ�سا�س لها من ال�صحة
تنبعث عن �أنفا�س مري�ضة لغايات �شريرة؟ من �سمح
ملثل ه�ؤالء �أن يحتكروا قنوات تلفزيونية ف�ضائية
تدخل كل البيوت ..كي يخلقوا الرعب ،ويوزعوا
الأح �ك��ام ،وين�شروا التخلف  ،وي��زرع��وا الفتنة؟
من �أين �أتت كل هذه الكراهية والأحقاد لتزيد من
هول التناق�ضات ،وعقم الأو�ضاع ،وبالدة الواقع؟
كيف تبلورت ه��ذه اللغة القبيحة بكل مفرداتها
ال�سيئة ،و�سماجة �صورها القميئة  ،مع كيل ال�شتائم
وال�سباب وااللفاظ اجلارحة ؟ ملاذا ين ّكل بالتاريخ
وال�ت�راث املتنوع تنكيال مفجعا على �أي��دي �أنا�س
جهلة �أو كتبة متع�صبني� ،أو رجال طوائف يحملون

روح االنق�سام ،ويتع�صبون حتى �ضد �أنف�سهم؟
لقد ك�شفت ث��ورة الع�صر كل الأغطية عن �أمرا�ض
اجتماعية تن ّكل مبجتمعاتنا تنكيال قا�سيا! ولأول
مرة تتفاقم ال�صراعات اليوم بني الطوائف وامللل
والأع � � ��راق ،وت � ��زداد االح �ت �ق��ان��ات ب�ي�ن متخلفني
وم�ستنريين ..ب�ين غ�ب��اء ح�ك��وم��ات وب�ين انهيار
جمتمعات! �إن امل�شكلة لي�ست م�ستوردة ،بل تكمن
يف �أعماق جمتمعاتنا املت�شظية التي نا�ضلت من
�أجل احلرية .لقد عا�شت مكبلة نف�سها داخل �أقنية،
وحم �� �ش��ورة يف ت��واب �ي��ت! �إن �ن��ا نطمح �أن تكون
واقعية وواع�ي��ة بنف�سها ،ب��دل التخيل مبثاليتها
ومالئكيتها� ..أو جعلها تنهار بغلبة ك��ل الأدران
واملوبقات وال�سلوكيات الطفيلية واملزيفة واملنافقة،
مبختلف تناق�ضاتها املت�صادمة� .إن امل�ستنريين
اليوم عاجزون �أم��ام هجمة املتخلفني واملتع�صبني
 ،فكان �أن تراجع بع�ضهم ليكونوا وعاظ �سالطني،
او م�صفقني ل�شذاذ االف��اق � ،أو مهرجني يف �سريك
يزدحم بال�شياطني! واحلكومات ال تعرف ما الذي
تفعله و�سط هذا الهيجان!
ن�س�أل �أي�ضا :ملاذا هذا االرتكا�س الذي يواجه حياتنا
العربية ،وجمتمعاتنا تواجه مدا �صاعقا يت�سلط من
خالله امل�شعوذون واجلهلة والطفيليون واحلمقى
الذين ب��د�أوا بقتل كل القيم العلمية والأخالقية!
�إنهم ال ي�ؤمنون ب��أي علوم وال ب�أية فل�سفات ،وال
يعرفون �أي مناهج يف التقومي ،كي يقولوا ما لهم
وم��ا عليهم� ..إن�ه��م وج ��دوا ال�ساحة لهم وحدهم،
ليب�شروا باالنق�سامات وتوظيف خطايا التاريخ من
�أجل �أهداف فا�ضحة� ..إنهم مدعومون من حكومات
و�أجهزة ،وممولون ،كي يقتلوا كل روح علمية ،وكل
مفاهيم �إن�سانية� ..إنهم يريدون �إ�شعال النار حلروب
عرقية وطائفية ودينية ،با�سم �سيا�سات ومبادئ
وم��واري��ث ع�ف��ا عليها ال��زم��ن� ..إن �ه��م ال ي�ؤمنون
ب ��أن احلياة لها �إيجابياتها و�سلبياتها ،وللتاريخ
منجزاته و�أخطا�ؤه� ..إنهم ال ي�ؤمنون بالقطيعة مع
تاريخ م�ضى ،كي تت�شكل احلياة احلديثة على �ضوء
جتارب علمية و�صريحة ،بل يت�شبثون بكل اخلطايا
يف ال�ضد منها �أو للت�صفيق لها! �إن�ه��م مل يكتفوا

مب��ا يكتبونه م��ن الغثاثة وال�ت�ف��اه��ات ،ب��ل راحوا
يذيعون قناعاتهم وخطابهم ومواعظهم التافهة يف
الف�ضائيات �أو على �صفحات الإنرتنت واليوتيوب!
هل عدم الرتاث العربي والإ�سالمي كله على امتداد
تاريخنا احل�ضاري و�سال�سل �أجيالنا ،من مناذج
متعددة وت�سميات متنوعة تتوزعها ع�شرات ،بل
مئات م��ن �أم �ه��ات الكتب ،وه��ي تت�ضمن ترجمات
ورح�لات و�شروحات و�أف�ك��ارا وفل�سفات ومفاهيم
ونظريات ..حتى ن�شطب على تاريخنا ب�سهولة،
وك��أن�ن��ا جمتمعات عا�شت متناحرة ال ت�ع��رف �إال
�شريعة الغاب؟ هل عا�شت جمتمعاتنا ال تعرف �إال
الهمجية ،ومل ميثلها �إال ال��رع��اع؟ ك�أنها مل تنجب
الزهاد واملت�صوفة واملتبتلني ..وك ��أن مل يولد يف
�أعماقها امل�صلحون واملفكرون والفال�سفة واحلكماء
والنقاد وال�شعراء والفنانون وامل�ؤرخون  ..ك�أنها مل
تعرف التعاي�ش يوما ،وقد امتدت بثقلها عرب مئات
ال�سنني يف مدنها العريقة ،ومعابدها املتنوعة ،
و�أ�سواقها الرثية ،وعالقاتها امل�ساملة ،ك�أنها مل تعرف
املعاين الإن�سانية ،وال الع�شق والهيام واحلب ..وال
حتى التجليات الروحية!!
كم كنت �أمتنى لو كان بيننا اليوم من يحا�سب كل
من يثري النعرات ،ويزرع الفنت ،وين�شر اخلرافة ،
ّ
ويه�شم القيم ..ويوظف الدين والقيم الفا�ضلة يف
ال�ضد من �سياقاتها ..ولكن بالرغم من كل امل�أ�ساة،
ف�إن التاريخ �سيعيد توازنه من جديد عاجال �أم �آجال،
و�ستدرك جمتمعاتنا يف يوم من الأي��ام كم �ضيعت
من ال��زم��ن ،وك��م �صرفت من الأت �ع��اب ،وك��م �أتلفت
من اجل�ه��ود ..وك��م �ساهمت يف خلق تناق�ضات ال
ح�صر لها �ضد بناء م�ستقبلها .لقد �أخط�أ العديد من
احلكومات العربية ،عندما وقفت �ضد م�شروعات
التغيري نحو الأف�ضل ،ومل ت��درك طبيعة املخاطر
القادمة من الإقليم ..و�أ�ضاعت احلكمة يف املعاجلة،
وهي متنح كل اجلناة �شهادات ح�سن �سلوك! فهل
�سيدرك اجليل اجلديد مهماته من �أج��ل امل�ستقبل؟
هل ميكنه اال�ستجابة للتحديات القا�سية و�صنع
م�ستقبل م��دين يخلو من كل االنق�سامات؟ ه��ذا ما
�ستجيب عنه ال�سنوات املقبلة.

بعد ف�ضيحة اجلل�سة املفتوحة التي ا�ستمرت اربعة
�أ�شهر ق�ضاها نوابنا ال�ك��رام "ال�شغل وال عمل "
مقابل ماليني الدنانري من جلد الفقراء وم�ستقبل
اطفالهم � .صمت ال�سادة النواب بانتظار توافقات
ر�ؤ�ساء كتلهم  ،وبدوا يف ذلك املوقف ك" نواب "
الحول وال قوة لهم �سوى االن�سياق االعمى وراء
اجندات ر�ؤ�ساء كتلهم ميينا وي�سارا .
والآن يتقاتلون على عطلة الف�صل الت�شريعي الأول
�أو الثاين الفرق لدينا كجمهور ما دام امامنا نواب
ي�صوتون خلرق الد�ستور ورميه يف �سلة املهمالت
ّ
على ح�ساب امل�صالح والتوافقات !!
ي��داف �ع��ون ع��ن عطلتهم الت�شريعية م�ستعينني
ببنود الد�ستور  ،وب ��دون خجل ينطقون با�سم
الد�ستور وبنوده التي ذبحوها قبل ايام على مذبح
امل�صالح  ،والأكرث غرابة من ذلك يقول بع�ضهم ان
االحتجاجات اجلماهريية قد �أرهقتهم وهم بحاجة
للراحة وااللتقاء ب�أ�سرهم خ��ارج البالد  ،وك�أنهم
كانوا على ر�أ���س املحتجني �أو انهم و�صلوا الليل
بالنهار من اجل تنفيذ مطالب اجلماهري املحتجة
ال�ت��ي تكتوي ب��االزم��ات ال�ت��ي تتوالد مثل فئران
احلقول !
�إنهم بحاجة �إىل الراحة فع ًال بعد رحلة امللل يف
جمل�س للنواب ت��ؤخ��ذ ال �ق��رارات وت�صاغ خارج
قبته  ،وي���أت��ي ال �� �س��ادة ال��ن��واب "يوافجوا " .
وكيف اليفعلون ذل��ك وه��م الذين قادتهم �صفقات
املحا�ص�صة ونظام االنتخابات الظامل اىل مقاعد
الربملان دون ان ي�صدقوا ذلك  ،وهذه حقيقة يدركها
النواب وال�سيا�سيون الذين ر�شحوهم معا  ،فعدد
الذين ا�ستحقوا مقعدهم الربملاين وح�صلوا على
اال�ستحقاق االنتخابي هم  15نائبا فقط من جمموع
 325نائبا بالتمام والكمال .
ه��ذا ه��و املجل�س ال��ذي ي��دع��ي متثيلنا  ،ه��ذا هو
املجل�س الذي �سيف�شل حتما يف ان يقدم لنا قانونا
واحدا فقط ا�ستفاد منه املواطن ب�شكل مبا�شر طوال
فرتة نيابتهم امليمونة واملزدحمة بالعبث ال�سيا�سي
! ولكي نكون من�صفني ف��ان ال�سادة القدامى من
النواب اليختلفون كثريا عن ال�سادة اجلدد ان مل
تكن تنطبق عليهم تكنلوجيا " كوبي – ب�ست " !!
نائبة م��ن اجل��دد تطالب بكل روح وطنية عالية
مبعاقبة ك��ل م��ن يطالب �أو ي��دع��و اىل تخفي�ض
رواتب النواب �أوتقنني امتيازاتهم على �أقل تقدير
 ..النائبة امل�ح�ترم��ة ت��ري��د معاقبة ال�شعب على
الطريقة ال�صدامية  .وللعلم فقط ف�إن هذه النائبة
دخلت الربملان ب�سبب الكيتو الن�سائي !!
ال�سابقون واجلدد ي�شتغلون ا�سرع من الكومبيوتر
لتمرير قوانني تخ�صهم ،كما ح�صل مع تقاعدهم
وجوازات �سفرهم مع عوائلهم  ،وينامون نومة اهل
الكهف عندما تعر�ض عليهم م�شاريع قوانني مثل "
تخفي�ض رواتب الرئا�سات " هنا جتري عملية جلب
الد�ستور من ال��رف��وف املن�سية وتقليب الأوراق
لت�أخري �أو منع �صدور قوانني مت�س االمتيازات ،
والدليل القريب جد ًا �إنهم يقولون �أن عليهم التمتع
بعطلتهم الت�شريعية ت�ساوق ًا مع البنود الد�ستورية
وخ�ضوعا لها مادمنا ن�سعى لبناء دولة الد�ستور
والقانون واحلريات التي يخرقها جميعا ال�سادة
النواب دون ان يرف لهم جفن وال حتمر وجوههم
من اخلجل امام �شا�شات الف�ضائيات .
نوابنا ايها ال�سادة الميثلوننا النهم اتوا عن طريق
نظام انتخابي جائر وحما�ص�صة �سيا�سية �سينزف
البلد من جرائها �سنني طويلة ..
ولأنهم كذلك ف�إين وبا�سم ال�ساعني لعراق دميقراطي
متح�ضر فيدرايل وبرملاين يحفظ احلقوق وي�صون
الد�ستور  ،نعلن ان نوابنا يف الدورتني الميثلوننا
وال نريدهم وال نعرف كيف نعاقب اال�صابع التي
انتخبتهم !!
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التحوالت السيكولوجية في االنتخابات العراقية
من سيفوز في عام 2014؟
قا�سم ح�سني �صالح

ماجد ال�شيخ

و�سيا�ساتها ال�سلطوية والإف�سادية� ،أما �أمن املجتمع والوطن ،فهو
جمال �آخر لي�س من اخت�صا�ص جهاز �أو �أجهزة الأمن ،حيث بلغت يف
العديد من البلدان جمموعة �أجهزة يتجاوز عددها يف بع�ضها� ،أكرث
من �أ�صابع اليد الواحدة ،ويف �أخ��رى �أكرث من �أ�صابع اليدين .ولنا
�أن نتخيل ما ت�صرفه الأنظمة ال�سلطوية على �أجهزتها الأمنية املوجلة
بحمايتها ،على ح�ساب تنمية املجتمع و�أمنه و�أمن �أفراده ،بل يف غياب
�أي تنمية �إجتماعية وغياب الأم��ن والأم ��ان ،يف جمتمعات الأنظمة
ال�سلطوية التي تتعر�ض النتهاكات ال ح�صر لها ،ومن قبل بع�ض عنا�صر
الأجهزة الأمنية ذاتها ،ف��أي عقد �سيا�سي �أو اجتماعي يربط �أنظمة
كهذه ،مبجتمعات ج ّرمت فيها ال�سيا�سة ،وجرى حرمانها من احلرية،
ودي�ست كرامات النا�س من قبل �أجهزة �أمنية فا�سدة ،ارتبطت بتوجهات
اقت�صاد �إف�سادي كان نتاجا لطغمة �سلطوية ،امتهنت ال�سلطة وزاوجت
بينها وبني املال ال�سيا�سي الإف�سادي ،و�أ�ضحى منطا معياريا حلياة
اكتملت يف ظل الهيمنة على النظام ال�سيا�سي واالقت�صادي والثقايف،
الذي حكم يف بع�ض بلدان بالدنا ردحا طويال من الزمن ،حتى باتت
جمهورياتنا التوارثية اال�ستمالكية واحدة من �أعتى و�أ�شر�س الأنظمة
ال�شمولية ا�ستبدادية وتوتاليتارية.
لهذا ك��ان لغياب الفعل التعاقدي الناظم لعالقة ال�سلطة باملجتمع،
فعال معاك�سا ،قامت الثورات ال�شعبية لت�صحيح اختالالته البنيوية،
يف حماولة لإع��ادة انتظام العالقة يف تعيينها احلقوق والواجبات،
ولر�سم احلدود التي ينظمها العقد �أو العقود االجتماعية وال�سيا�سية،
وما تت�ضمنه من مفاعيل ناظمة حلدود عالقة فاعليها ،من دون اال�ستناد
�إىل القوة القمعية لأجهزة الأمن وقوة اقت�صاد الف�ساد والإف�ساد الذي
رعاه النظام القدمي ،فيما يرجى للنظام اجلديد كما يف م�صر وتون�س،
اخل��روج م��ن حلقة االخ �ت�لاالت ال�سابقة التي �شابت عالقة ال�سلطة
باملجتمع ،وحوّ لت العالقة بينهما �إىل حُ طام عالقة �أمنية� ،أ�سا�سها
توفري املعاجلات الأمنية على ح�ساب املعاجلات ال�سيا�سية املفرت�ضة.

يف غياب ال�سيا�سة وغيبة الفاعلني ال�سيا�سيني ،وت�أميم ال�سيا�سة
وم�صادرتها من جانب ال�سلطة ،واحتكارها املجال ال�ع��ام؛ ال يبقى
للمجتمع والدولة من حرية يف �إقامة عالقات تعاقدية ،حيث تفر�ض
ال�سلطة لي�س مفاهيمها فح�سب ،بل ومن �سلوكها وممار�ساتها تطلق كل
فعل قمعي و�إق�صائي ،ما �أدى يف الواقع �إىل �إفقاد املواطن مواطنته،
وح�ق��ه يف مم��ار��س��ة دوره يف عملية ب�ن��اء جمتمعه ووط �ن��ه بحرية
ودميقراطية ،كما كان ذلك ال�سلوك ال�سلطوي كفيال ب�إفقاد املجتمع
والدولة كل جت�سيد �سلوكي لهما يف واقع العالقات التعاقدية ،الأمر
الذي �أف�ضى ويف�ضي ،كما هو احلال يف �أروقة العديد من �سلطويات
بالدنا� ،إىل نفي كل عالقة تعاقدية ،و�سط هذا احل�ضور املقيم ملجموعة
من عالقات القوة القمعية والعنفية ،ما غيّب املجتمعات وال��دول عن
فاعلياتها املفرت�ضة ،يف �إق�صاء تام عن املجال ال�سيا�سي العام ،الذي
حتتكره ال�سلطة بنخبها وطغمها ومافياتها ال�سيا�سوية واملالية.
لقد ا�ستبدلت ال�سلطة كامل عالقاتها التعاقدية املدنية مبجموعة من
�سلوكيات �أمنية ،وقفت وتقف عقبة ك�أداء يف مواجهة نذر التحوالت
ال�ساعية نحو �إقامة جمتمعات مدنية حديثة ،ت�صب يف ر�صيد بناء
ال��دول��ة ،حيث املهمة الأ��س��ا���س لها يكمن يف تنظيم �شبكة العالقات
القائمة بني املجتمع و�أف ��راده فيما بينهم ،وب�ين املجتمع والدولة،
وتكري�س ذلك يف قانون مدين ع�صري ،هو جوهر وجود الدولة املدنية
بطابعها ال�سيا�سي واالجتماعي والقانوين ،وكل ما يت�صل بالفاعلني
الإن�سانيني من فعاليات �إقت�صادية وثقافية متكاملة يف ف�ضاء عام،
تن�ضاف مبجموعها �إىل �سلوك ح�ضاري يُ�ضاد تلك امل�سلكيات الأمنية
التي حوّ لت ال�سلطة �إىل كيان وظيفي قمعي ،يُغاير يف وج��وده ،بل
ويُ�ضاد وجود املجتمع املدين والدولة املدنية احلديثة.
من هنا ن�شوء تلك العالقات الهيكلية� ،أو البنيوية امل�شوّ هة واملختلة؛
التي ر�سمت حدودا �سميكة بني املجال ال�سيا�سي املفرت�ض للدولة ،وبني
ال�سلطة واملجال الأمني وتغوّ له ،يف غياب فعاليات املجتمع وتغييب �إن الإب �ق��اء على يقظة املجتمع وتفعيله ،يتطلب الإب �ق��اء على روح
ال��دول��ة وتعاقداتها ،الأم��ر ال��ذي �سيّد الأج �ه��زة الأمنية على املجال االحت�شاد ال�شعبي ،كرمز ال�ستمرار وت��وا��ص��ل ال �ث��ورة بفعالياتها
العام ،ك�سيّدة ومرجعية لل�سلطة وحامية لها ومدافعة عن �سيا�ساتها ،املجتمعية وال�سيا�سية املدنية ال�سلمية ،وينبغي لها �أن تتطور لتطور
فقد حتوّ ل "�أمن الدولة" �إىل �أمن فعلي لل�سلطة ،دفاعا عن �شخو�صها معها جماال عاما نقي�ضا ،ت�شارك فيه �أغلبية جماهريية وازنة ،بهدف
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ر�سم معايري حريتها والدميقراطية املن�شودة ،بعد �أن ا�ستعادت كرامتها
من براثن نظام قمعي بولي�سي مل يراع �أب�سط احلقوق ،فيما كان ينال
بالق�سر والإك���راه ك��ل ال��واج�ب��ات ،ويفر�ض يف "م�ؤ�س�سات دولته"
ه��و ،كل ما يعينه على نفي �إمكانية قيام م�ؤ�س�سات مدنية �سيا�سية
وجمتمعية ونقابية وحزبية ،غابت مع غياب �أو تغييب ال�سيا�سة وكل
فعل تعاقدي� ،أدمنت �سلطة النظام �أو الأنظمة احلاكمة يف بالدنا على
نفيه وا�ستبعاده من فعاليات احلكم وال�سلطة ،وهو الأمر الذي جعل
من احلكم و�سيلة و�أداة ال�ستبداد مقيم ،يف ثنايا العالقات الأبوية
والبطريركية التي خلقتها نظرية �أو نظريات احلكم ،ذات املرجعيات
الدينية التي ا�ستخدمت �سلطات الأنظمة يف بالدنا على اختالفها
كو�سيلة ا�ستبدادية ،لتكري�س �شموليات ثيوقراطية وتوتاليتاريات
�أف�ضت �إىل جتميد جمتمعاتنا ،و�أغرقتها ط��وال عقود يف بحار من
ال�صمت واخل ��وف واجل �م��ود ،وال�ث�ب��ات خ�ضوعا ل�سلطات �أنظمة
طغيانية.
بني م�ؤ�س�سات "دولة النظام" التي يفرت�ض �أنها انهارت ب�سقوط ر�أ�س
النظام ،والبدء بتغيري �أ�س�س وم�ؤ�س�سات النظام القدمي ،وم�ؤ�س�سات
دولة املجتمع اجلديد ،ال�ساعي �إىل ت�أ�سي�س نظام �سيا�سي جديد ،ينبغي
توفري كل فر�ص امل�شاركة العامة ،وزج املجتمع يف جوهر وم�ضامني
ال�سيا�سة ،كفعل خالق ال يرتهن مل�صالح �شخ�صية �أو طغموية ونخبوية،
فال�سيا�سة اجلديدة هي ال�سيا�سة البديلة لكل نظريات احلكم التي قامت
�أو ا�ستخدمت من قبل �سلطات الأنظمة ،لنفي �أي دور للمجتمع يف خلق
�آليات حكم نف�سه بنف�سه ،من دون و�سائط املال وال�سلطة التي ت�آمرت
على النا�س ،وخدعتهم و�أفهمتهم �أن ال�سلطة �شئ مقد�س ومتعال ،وهي
�أبعد من �أن يبلغها العامة ب�أفهامهم القا�صرة ،وتلك فرية ا�ستبدادية ال
ت�ستطيع �أن ت�ستقيم طويال يف عهد اجلماهري التي ا�ستعادت دورها
ال�سيا�سي يف امل�شاركة وامل�ب��ادرة �إىل �إح��داث حت��والت ،كانت كفيلة
بتحويل ذاتها من جمرد رعايا قا�صرين ،حتركهم حاجاتهم الغريزية،
�إىل مواطنني �أح��رار ي�صنعون غدهم وم�ستقبلهم ،كونهم مواطنني
فاعلني ،ير�سمون دورا رئي�سا لذواتهم يف عقد �سيا�سي واجتماعي
جديد ،عماده املواطنة وامل�ساواة والعدالة والقانون ،يف دولة مدنية
حديثة ت�سعى �إىل ت�أ�سي�س نظام �سيا�سي جديد ،على �أنقا�ض كل �أبنية
النظام القدمي الذي يجب �أن يتهاوى ب�شكل كامل.

هل تتوقع ان الكتل الفائزة التي �ش ّكلت احلكومة
العراقية احلالية �ستفوز اي�ضا" يف االنتخابات
الت�شريعية املقبلة عام  ،2014ام ان قوى �سيا�سية
جديدة �ستفوز ويتغري احلال؟
ان الذي �سيح�سم املوقف هو احلالة ال�سيكولوجية
للناخب العراقي التي �سيكون عليها عام .2014
ومع ان ال�سيا�سيني ال يرون ما نراه ،اال ان �صحة
توقعاتنا لنتائج انتخابات  2010تقدم الدليل على
ان العامل ال�سيكولوجي يلعب دورا م�ؤثرا يف
حتديد �صوت الناخب العراقي خل�صو�صية طبيعة
ال�شخ�صية العراقية ولأن املوقف ال�سيكولوجي
هو م�ستخل�ص تفاعل القيم الأخالقية والدينية
واالقت�صادية (امل�صالح) .ففي انتخابات( )2005كان
انفعال (�سيكولوجيا ال�ضحية) هو الذي جاء ب�أكرثية
�شيعية واكرثية كردية للربملان العراقي ال�سابق.
ويف انتخابات ( )2010كان انفعال (�سيكولوجيا
االحتماء) هو الذي جاء بت�شكيلة الربملان احلايل..
وكلتاهما تتعلقان باحلالة النف�سية للناخب العراقي،
االوىل ناجمة عن �شعور (ال�ضحية) باحليف،
والثانية ناجمة عن بارانويا الطائفية ال�سيا�سية..
التي �أجربت الناخب على اعطاء �صوته لأبن طائفته
او ع�شريته �أو قوميته ليحميه من ا�ستهداف الآخر
له ،حتى لو كان هذا (الأبن) غري جدير ب�أن يكون
ع�ضو برملان ،ومل يعطه لآخر من طائفة �أو ع�شرية
�أو قومية �أخرى كان �أكف�أ و�أنزه و�أجدر منه.ولقد
جنم عن ت�شكيل حكومات ما بعد التغيري ان تراجعت
الثقافة الوطنية (ال�شعور باالنتماء للعراق) ل�صالح
ثقافات الوالءات الفرعية على اختالف عناوينها
وم�سمياتها�،أ�شاعتها ثقافتا(�سيكولوجيا املظلومية)
و(�سيكولوجيا االحتماء).
وما ح�صل يف العراق ي�شبه الالمعقول،وتنده�ش
�أن �سبب كل هذه "الالمعقوالت" هو �أن العراق
�صار يف ال�سنوات الثمان املا�ضية لي�س دولة
باملفهوم ال�سيا�سي،لأن النخب احلاكمة بكل طوائفها
وانتماءاتها وم�سمياتها،ال يوجد لديها "االميان
بدولة"..فالواقع يد ّلك على وجود "دويالت" متثلها
م�ؤ�س�سات حكومية..ولك �أن ترى االختالف كبريا
بني وزارة و�أخرى.
ولقد جنم عن غياب مفهوم الدولة �أمران
خطريان:تراجع مفهوم ال�شعور بالهوية الوطنية
الذي يوحّ د النا�س يف انتمائهم للوطن ل�صالح تقوية
مفهوم الهويات الطائفية والقومية والدينية التي
تف ّرق املجتمع بحكم طبيعتها التع�صبية،وان�شغال
النخب احلاكمة مب�صاحلها ال�شخ�صية واهمال
ق�ضايا النا�س واعتمادها ا�سلوب "الرت�ضية" يف
تقا�سم الرثوة التي ت�س ّد الأفواه ما دام الكل يتنعم..
وهذا هو الذي �أدى اىل الف�ساد وجعل العراق اف�سد
دولة عربية بعد ال�صومال ورابعها يف العامل..ومل
تتخذ اجراءات فاعلة اليقافه وحما�سبة الفا�سدين
واملف�سدين الكبار..الذي يع ّد �أحد �أهم �أ�سباب عدم
ر�ضا العراقيني عن حكوماتهم بعد التغيري .حتى
احلكومة احلالية ( )2011التي �أطلقت على نف�سها
حكومة ال�شراكة الوطنية �صارت يف الواقع حكومة
(�شراهة) ولي�س (�شراكة) ،واال ما تف�سريك عن
ا�ضطرار رئي�س الوزراء لأن تكون ب�أربعني وزيرا
فيما احلكومة امل�صرية بع�شرين وزيرا ونفو�سها
ثالثة �أ�ضعاف نفو�س العراق؟!.وما تف�سريك عن
�سكوته على الف�ساد ما مل تكن الدولة نف�سها قد
تورطت فيه فا�ضطرها تورطها اىل �أن تكون راعية
له!! ؟
والواقع �أن (ال حق ) للعراقيني يف عدم ر�ضاهم عن

حكومتهم احلالية و�سابقتها ،فالربملانان ال�سابق
واحلايل ،جاء بهما جماهري �شعبية �شك ّلت بحدود
 %60من ال�شعب العراقي ،حت ّكم ب�أ�صوات غالبيتها
املطلقة العامالن ال�سيكولوجيان اعاله..الناجمان
كالهما عن وعي متخلف.
ولهذا ي�صح القول :كيفما يكون الوعي لدى النا�س
تكون ال�سلطة .ولأن هذه اجلماهري كان وعيها
ّ
(خمدرا") مبنومات الطائفية والع�شائرية والقومية
(وكلها بال�ضد من مفاهيم الدميقراطية) ،ف�أنها مل
تكت�شف خط�أ (بل خطيئة!) ما قامت به اال بعد
ان ا�ستيقظ وعيها..فعظوا ا�صابعهم البنف�سجية
و�صاروا من النادمني!.
وواقع حال كهذا(ت�صريح النا�س علنا ب�أنهم ندموا
على ما فعلوا) يغري ب�أن يجعلك تتوقع انهم لن
يعيدوا انتخاب من انتخبوهم وخذلوهم ،وان قوى
جديدة �ست�أتي لربملان  ...2014فهل هذا هو الذي
�سيح�صل؟
ت�سونامي العرب
ان التظاهرات واالحتجاجات يف العراق ما كانت
لتح�صل لوال ت�سونامي العرب الذي هبت رياحه
الكا�سحة من تون�س اىل م�صر،وبدت طالئعه يف (4
�شباط  )2011مبدن ال�شعب واحل�سينية والكريعات
و�شارع املتنبي..والديوانية..ثم التي تعرفونها.
وما كانت هذه لتح�صل يف زمن واحد لوال وجود
قا�سم م�شرتك يوحّ د هذه ال�شعوب الثالثة هو:
انعدام العدالة االجتماعية..التي هي ب�أ�سو�أ حاالتها
يف العراق .فاعلى ن�سبة للبطالة يف تون�س بلغت
 %14فيما ترواحت يف العراق بني  %60اىل .%27
وهو يتقدم على تون�س وم�صر يف الف�ساد اذ هو
�صار يف زمن احلكومة ال�سابقة ثاين �أف�سد دولة
عربية .ومل تعمل احلكومة احلالية على معاجلته،
وما ا�ستجابت ملطلب املتظاهرين بت�شكيل حمكمة
من ق�ضاة م�ستقلني ملحاكمة الفا�سدين بدءا باحليتان
رب�أ نف�سها حني هتف النا�س علنا(:
الكبرية،ومل ت ّ
فلو�س النفط لل�شعب مو للحرامية).وما كان لل�سيد

رئي�س الوزارء ان يعلن يف (� )5شباط تنازله عن
ن�صف راتبه ،تبعه ال�سيد رئي�س اجلمهورية بالفعل
نف�سه�.أقول ،ما كان كل هذا ليح�صل لوال ت�سونامي
العرب،لأ�سباب يلعب فيها العامل ال�سيكولوجي
الدور الأكرب،املتمثل حتديدا ب�أن العراقي (�أدمن)
نف�سيا على التكيف للم�صائب وحتمّل ما ال يطيقه
الب�شر!.
فالعراقي عا�ش حروبا وح�صارا وفواجع متالحقة
على مدى � 31سنة مل يلتقط فيها انفا�سه �سوى �سنة
واحدة هي .1989ولهذا فان ال�شخ�صية العراقية
ّ
خط�أت علم النف�س والنظريات النف�سية التي تتفق
كلها على ان هنالك حدّا لقدرة العامة من النا�س
على التحمّل اذا ما جتاوزه فانه اما ينهار نف�سيا
او ي�صبح جمنونا او ينتحر .اذ ال يعقل ان يتحمّل
ب�شر حروبا كارثية وح�صارا ي�أكلون فيه اخلبز
اال�سود ثالثة ع�شر عاما فيما الذي كان ال�سبب ياكل
حلم الغزالن ّ
املطعم بالهيل..ثم يرى الأهل والأحبة
يذبح بع�ضهم بع�ضا لأ�سباب تافهة وال�ضحايا مبئات
االلآف من غري ان يجزع او تزهق روحه!!.غري �أن
العراقيني كانوا مع كل هذه امل�صائب والفواجع
واملحن..يحمدون الله وي�شكرونه..وتنده�ش
لر�ؤيتك لهم يذهبون يف ال�صباح اىل جمل�س فاحتة
ل�صديق �أو قريب تطاير ج�سده ا�شالء بعبوة نا�سفة
ليع ّزون ويحزنون ،ويذهبون يف م�ساء اليوم نف�سه
اىل حفلة عر�س ل�صديق �أو قريب �آخر ليغنون
ويرق�صون!.
ان التعود على امل�صائب كالتعود على التدخني او
�شرب الكحول..كالهما ي�ؤدي اىل الأدمان .غري
ان االدمان النف�سي على امل�صائب يكون �أقوى لأن
م�صدره قوة تقع خارج االن�سان وت�شعره بالعجز
�أمامها..ولي�س له اال �أن ي�ست�سلم لها ممنيا النف�س
ب�أن الفرج ي�أتي مع ال�صرب ،ومربرا ما يح�صل
ب�سيكولوجيا القدر..ويحمد الله " الذي ال يحمد
على مكروه �سواه "..مع �أن هذا املكروه م�صدره
�أخوه االن�سان ولي�س الله �سبحانه.
وح�صل �أن حكومات ما بعد التغيري واجهت قوة

ارهابية رهيبة دعت اىل ا�سقاطها وت�أ�سي�س (دولة
العراق اال�سالمية)،تعاونت الحقا مع (البعث
ال�صدّامي) ف�أ�شاع كالهما اخلوف لدى املواطن
العراقي من جميء حكم (طالباين) �أو عودة
الدكتاتورية .و�أزاء ذلك،فر�ض عليه الواجب
الوطني ان ي�صرب على تق�صري احلكومة بحقه لكي
تتفرغ اىل دفع اخلطر الأكرب عنه وعن الوطن.
ومع تراجع حجم ذلك اخلطر ،فان احلكومة ظلت
تعزو تق�صريها لهما (االرهاب والبعث)،م�ضاف
له �صراع امل�صالح بني مكوناتها،الأمر الذي �أو�صل
العراقي اىل ان يكون هو الأفقر يف املنطقة ومدنه
هي الأ�سو�أ يف العامل برغم �أن ميزانيته تعادل
ميزانية خم�س دول عربية جمتمعة بينها اثنتان
نفطيتان!.
و�سبب �سيكولوجي لعدم اهتمام احلكومة ب�أحوال
النا�س� ،شعورها بالأمن النف�سي كونها �شريكا يف
معاهدة �أمنية موقعة مع �أكرب قوة عاملية�..أمريكا..
ومتكئة عليها بقواعد داخل الوطن ولي�س عرب
املحيطات!.واعتقادها (احلكومة) �أن ال�شعب مهما
فعل لن ي�ستطيع ا�سقاطها و�أن امريكا،املعروفة
ب�أن ال �صديق دائم لها غري م�صاحلها ،لي�س لها
بديل �سيا�سي عراقي ت�ضع يدها بيده وت�سحبها
من �سيا�سيني لهم توجهات ا�سالمية ال ترتاح لهم يف
�س ّرها.
لهذه الأ�سباب الثالثة :االدمان النف�سي للعراقي
على التكيف للم�صائب وحتمّل ما ال يطيقه الب�شر
 ،و�شعوره بخطر القوى االرهابية التي توعدت
بت�أ�سي�س (دولة العراق اال�سالمية) والقوى الأخرى
ال�ساعية لعودة الدكتاتورية ،و�شعوره بالي�أ�س من
تغيري احلال و�أنه ال حول وال قوة له �أمام �أمريكا..
ف�أن العراقيني ما كان لهم �أن يخرجوا �شاهرين
�أ�صواتهم يف ال�شوارع لوال �أن �شهر التون�سيون
وامل�صريون �أ�صواتهم وجنحوا لي�س يف حتقيق
(�أرحل) بل وا�سقاط النظامني اي�ضا!.
عن :موقع �صوت العراق
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الـحـــريـات اوال

تجمع صاحبة الجاللة يطرح مسودة
قانون الصحافة في العراق
مل ن�ش�أ من خ�لال تقدمي ه��ذه امل�سودة مترير مكا�سب
مادية او تكري�س مرجعية معينة  ،ونثق متاما ان تلك
امل�سودة حتتاج اىل ن�ضج اكرب مما هي عليه االن من
الناحية العملية والتطبيقية وحتى الت�شريعية لكننا
اردنا ان نظهر ت�صورا عن طبيعة القانون الذي يفرت�ض
ان ي�شرع ل�ضمان حرية التعبري ومعاجلة اغلب نقاط
ال�ضعف التي يعاين منها الإع�لام يف العراق  ،ت�صور
ق��د ي�صلح ان ي�ك��ون م��ادة اول�ي��ة لقانون نا�ضج يلبي
طموح املتطلعني اىل دولة دميقراطية حقة ت�ؤمن بدولة
امل�ؤ�س�سات  ،كما حاولنا ان نظهر الفرق ال�شا�سع بني
ت�صور نقابة ال�صحفيني العراقيني ال��ذي ب��دا وا�ضحا
من خالل م�سودة قانون حماية ال�صحفيني و الت�صور
الذي نبتغيه  ،القانون ي�شتمل على اثنني و�أربعني مادة
وخم�س اب��واب ويحاول ان يلزم ال�سلطة الت�شريعية
بو�ضع ق��وان�ين تنظم عمل امل�ؤ�س�سات االعالمية كما
ينظم هذا القانون العقوبات التي من املمكن ان تفر�ض
على ال�صحفي يف حال خمالفته للقانون من خالل عمله
ويحولها من جنايات او جنح اىل خمالفات ت�ستدعي
التغرمي فقط ويعلن ه��ذا القانون عن ت�شكيل جمل�س
�أع �ل��ى لل�صحافة ال�ع��راق�ي��ة ي�ضطلع مب�ه��ام الإ� �ش��راف
وال��دف��اع ع��ن ح�ق��وق ال�صحفيني كما ي�ح��اول القانون
ان ينمح لل�صحفي بع�ض االمتيازات بحدود القانون
ت�صب باجتاه تنمية عمله ال�صحفي كما ينظم القانون
عالقة ال�صحفيني مع الت�شكيالت املهنية من جهة وعالقة
الت�شكيالت املهنية مع الدولة من جهة اخرى  ،الزمالء
االعزاء اليكم هذا القانون ونرجو منكم اغناءه بالنقا�ش
واحل��وار والدرا�سة ون�أمل ان تتقبلوا منا هذا اجلهد
املتوا�ضع .

م�سودة قانون ال�صحافة يف العراق
ّ
الديباجة

يهدف قانون حرية ال�صحافة اىل تنظيم العمل ال�صحايف
يف العراق على وفق مقايي�س وطنية دميقراطية ذات
ابعاد ح�ضارية متمدنة ت�ضمن حرية التعبري عن الر�أي
ومبادئ حقوق االن�سان واحرتام القيم واملثل العليا يف
املجتمع ومن اجل اعالء دور ال�صحفي وتطوير �أداءه
املهني وتفعيل م�ساهمته يف حتقيق انتقالة ح�ضارية
حقيقية يف وطن دميقراطي معا�صر.

الباب الأول  :التعريفات
املادة( )1

ال�صحفي:هو كل مواطن اتخذ ال�صحافة مهنة له ويكون
متفرغا للعمل فيها وتعد �سببا ملعي�شته.
ال�صحيفة هي اجلريدة �أو املجلة اليومية �أو الأ�سبوعية
�أو ال�شهرية �أو الف�صلية �أو �أي مطبوع ي�صدر دوريا
حتت ا�سم موحد بزمن منتظم �أو غري منتظم حتى ولو
احتوى كتابات مرتجمة وينطبق املعنى على املواقع
وال�صحف الإلكرتونية.

الفعاليات ال�صحفية

�أ -رئي�س التحرير ، ،مدير التحرير ،رئي�س جمل�س
الإدارة��،س�ك��رت�ير التحرير ،املحرر امل�س�ؤول،املحرر،
امل���ص��ور ال�ف�ن��ي ،ر� �س��ام ال�ك��اري�ك��ات�ير ،امل�صمم الفني
،امل��را� �س��ل ال�صحفي وامل �ن��دوب ال�صحفي للم�ؤ�س�سة
ال�صحفية العراقية يف داخل البالد وخارجها ،امل�شرف
وامل�صحح اللغويني.
ب -املحرر �أو املندوب �أو املرا�سل العائد لوكاالت الأنباء

 -2تعاقب و�سيلة الإع�ل�ام التي تن�شر املخافة �أعاله
بغرامة مالية ق��دره��ا( ) 50000000خم�سون مليون
دينار عراقي �أو ما يعادلها وحتجب مدة �سنة كاملة.

املادة()10

يعاقب ال�صحفي الذي يحاول بق�صد �صرف �أجهزة النظام
الأمني او الطبي عن واجباتها االعتيادية بغرامة,مالية
قدرها( ) 500000خم�سمائة �ألف دينار عراقي.

املادة()11

يف ح��ال ن�شر معلومات او �أخبار بق�صد الإ��س��اءة اىل
رم��وز الأدي��ان والطوائف واحلركات الفكرية يتخذ ما
يلي:
 -1يعاقب ال�صحفي بغرامة مالية قدرها( )5000000
خم�سة ماليني دينار عراقي.
 -2تعاقب و�سيلة الإع�ل�ام التي تن�شر املخالفة �أعاله
بغرامة مالية قدرها ()10000000ع�شرة ماليني دينار
عراقي.

املادة()12

يعاقب ال�صحفي ال��ذي يثبت ت��ورط��ه بالدليل القاطع
يف جرائم الإرهاب بالإيقاف التام عن العمل ال�صحفي
�إ��ض��اف��ة اىل م��ا يرتتب على ذل��ك ق�ضائيا يف حما�سبة
مرتكبي جرائم الإرهاب.

املادة()13

يعاقب ال�صحفي ال��ذي تثبت �إدان�ت��ه يف العمل ل�صالح
دول��ة �أخ��رى على ح�ساب ال�ع��راق ب��الإي�ق��اف ال�ت��ام عن
العمل ال�صحفي �إ�ضافة اىل ما يرتتب على ذلك ق�ضائيا
يف حما�سبة مرتكبي ج��رائ��م اجلا�سو�سية واخليانة
الوطنية.

املادة ()14

يعاقب كل م�س�ؤول يف �سلطة عراقية او �أي �شخ�ص يف
حال حتر�شه او اهانته ل�صحفي �أثناء ت�أديته لواجباته او
تعر�ض اىل �أدوات عمله بغرامة مالية قدرها( 5000000
)خم�سة ماليني دينار عراقي.

املادة()15

واملطبوعات ال�صحفية غري العراقية املعتمدة ب�صورة
قانونية يف العراق.
ج�-أع�ضاء املكاتب الإعالمية يف الوزارات وامل�ؤ�س�سات
احلكومية والربملان والأح��زاب والأن��دي��ة وم�ؤ�س�سات
امل�ج�ت�م��ع امل ��دين وال �ن �ق��اب��ات واجل��ام �ع��ات والهيئات
الدبلوما�سية.
د� -أع�ضاء هيئة التدري�س ملادة ال�صحافة والإع�لام يف
كلية الإعالم و�أية جامعة عراقية.
ه �ـ -ال�ك��ات��ب ال�صحفي  :ه��و ك��ل �شخ�ص غ�ير متفرغ
للعمل يف ال�صحافة يقوم بن�شر مو�ضوعات يف �صحيفة
عراقية.او غري عراقية

الباب الثاين  :قواعد ال�سلوك.
املادة ()2

من اجل �صحافة وطنية دميقراطية فعالة ينبغي مراعاة
جملة القواعد ال�سلوكية التالية من قبل العاملني يف
ال�صحافة العراقية كافة .
 .1االلتزام بالدفاع عن قيم املواطنة وكرامة الإن�سان.
.2ت�ع��زي��ز ثقافة حقوق الإن���س��ان ومكافحة الطائفية
والعرقية وال�شوفينية وتدعيم قواعد ال�سالم والتفاهم
والتعاي�ش بني مكونات ال�شعب العراقي.
 .3جت�سيد الثقافة الدميقراطية والدفاع عن مكت�سباتها
 4احلر�ص على توفري املعلومة للمواطن والدفاع عن
حقه يف الو�صول اليها بان�سيابية طبيعية وعن طريق
تنوع امل�صادر.
 .5توخي الدقة و�صحة الوقائع يف املعلومة املقدمة
بالتزام �أدبي وحتا�شي �سوء الق�صد يف الن�شر.
 6 .ن�شر املعلومات املعربة عن تطلعات وثقافة ومتطلبات
حياة ال�شعب العراقي وامل�ساهمة يف الت�صدي للجهل
والتخلف و الأمية.
 .7العمل على �إ�شاعة تقاليد املحبة واالعرتاف بالآخر
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وثقافة الت�سامح وتطبيق قواعد االعتذار اىل اجلهات
املت�ضررة جراء الن�شر وتعميم ن�شر الت�صويب ب�صدد
ذلك.
 8.يعمل ال�صحفيون العراقيون على توقيع ميثاق
��ش��رف �صحفي يت�ضمن ف �ق��رات ذات طبيعة موائمة
للظروف الراهنة وتداخالتها وتداعياتها وتكون بنود
امليثاق ملزمة جلميع ال�صحفيني يف العراق

الباب الثالث  :العقوبات
املادة()3

 2.ت�غ��رم و�سيلة الإع�ل�ام ال�ت��ي تن�شر املخالفة �أع�لاه
بغرامة مالية قدرها( ) 1000000مليون دينار عراقي
او ما يعادلها .

املادة()6

يف حال ن�شر ما ي�ستهدف �إث��ارة او ت�شجيع �أي تهديد
لأمن او ا�ستقرار البالد او احد مكونات املجتمع العراقي
ويف حال ن�شر ما يدعو اىل ذلك يتخذ مايلي:
 -1يعاقب ال�صحفي ع��ن ذل��ك بغرامة مالية قدرها(
)10000000ع�شرة ماليني دينار عراقي.او ما يعادلها
 -2تعاقب و�سيلة الإع�لام التي تن�شر املخالفة �أعاله
بغرامة مالية ق��دره��ا( )25000000خ �م ����س وع�شرون
مليون دينار عراقي.او ما يعادلها

ال�صحفي ال يوقف وال يحب�س وال يعاقب وال يتعقب من
اجل عمل قام به ت�أدية لواجبات مهنته اال اذا �أقدم على
عمل ينطوي على جرمية جنائية.

املادة ()7

املادة()4

يف حال ن�شر �أنباء يثبت بالدليل القاطع انها كاذبة او
مزيفة او م�شوهة عن الأفراد وامل�ؤ�س�سات يتخذ مايلي:

ال يجوز لل�سلطات العراقية غلق ال�صحف او تعطيلها
او فر�ض الرقابة عليها او الغاء امتيازاتها واذا خالفت
ال�صحيفة �أح�ك��ام القانون خمالفة ت�ستدعي الغلق او
العقوبة فان اجلهة الوحيدة املخولة ب�إ�صدار الأحكام
والعقوبات هي ال�سلطة الق�ضائية ح�صرا وان �أي �إجراء
من ال�سلطة التنفيذية او الت�شريعية او املحاكم اخلا�صة
يعد غري د�ستوري.

 -1يعاقب ال�صحفي بغرامة مالية قدرها( )2000000
مليونا دينار عراقي او ما يعادلها ت�ضاعف يف حال
تكرار ذلك .
 -2تعاقب و�سيلة الإع�لام التي تن�شر املخالفة �أعاله
بغرامة مالية قدرها( ) 5000000خم�سة ماليني دينار
عراقي او ما يعادلها ت�ضاعف يف حال تكرار الن�شر.

املادة()5

املادة ()8

�إذا خالف ال�صحفي النظام العام للآداب يف عمله وقام
بن�شر معلومات بق�صد الإ� �س��اءة اىل الآخ��ري��ن تتخذ
الإجراءات التالية:
 -1يعاقب ال�صحفي بغرامة مالية ق��دره��ا 500000
خم�سمائة �أل��ف دينار عراقي او ما يعادلها وت�ضاعف
الغرامة يف حال تكرار ذلك .

يف حال ن�شر �أنباء او حتقيقات يثبت بالدليل القاطع
انها كاذبة او ملفقة وتهدد التعاي�ش ال�سلمي و العالقات
الطيبة بني مكونات ال�شعب العراقي يتخذ مايلي:
 -1يعاقب ال�صحفي بغرامة مالية قدرها( 25000000
)خم�س وع�شرون مليون دينار عراقي او ما يعادلها
ويوقف عن العمل مدة �سنتني.

يعاقب كل م�س�ؤول يف �سلطة عراقية او �أي �شخ�ص
يعيق بق�صد او مينع �صحفي ع��ن ح��ق الو�صول اىل
م�صدر املعلومات بغرامة مالية قدرها( ) 2000000
مليونا دينار عراقي او ما يعادلها

الباب الرابع  :القواعد املهنية
املادة()16

ال ت�صدر ال�صحف العراقية برتخي�ص او ب�إذن لإجازة
العمل.

املادة()17

ال رقابة م�سبقة على ال�صحافة العراقية.

املادة ()18

حرية ال�صحافة مكفولة د�ستوريا ال يجوز تعطيلها
وامل�سا�س بها  ،وان الظروف اال�ستثنائية الوحيدة التي
ت�سمح بفر�ض قيود حم��دودة على حرية ال�صحافة هي
تلك الظروف امل�شروطة ب�إعالن حاالت الطوارئ املراد
منها حماية النظام العام والأمن اجلماعي او يف حالة
احلرب .

املادة()19

 -1يعلن هذا القانون عن ت�أ�سي�س جمل�س اعلى لل�صحافة
العراقية يرتبط بالربملان العراقي  ،يتمتع باحلقوق
والواجبات الوظيفية املماثلة للهيئات التابعة للربملان.
 -2ي�ت�ك��ون املجل�س م� ��ن( )11ع���ض��وا ي��ر��ش�ح��ون من
الت�شكيالت املهنية التالية نقابة ال�صحفيني العراقيني()1
ع�ضو ،احت��اد ال�صحفيني العراقيني ( )1ع�ضو  ،نقابة
اقليم كرد�ستان( )1ع�ضو،مر�صد احلريات ال�صحفية
وينتخبون مبعية الأع�ضاء ال�سبعة الآخرين مب�ؤمتر
عام يحق لكل من تنطبق عليه املادة �أوال من هذا القانون
الت�صويت.
 -3يتم الت�صديق على ع�ضويتهم بالت�صويت يف م�ؤمتر

عام.
 -4يتوىل املجل�س تنظيم العمل ال�صحايف يف العراق
ومتثيله عامليا والتفاو�ض مع الدولة ب�صدد التطبيقات
مع اجلهات الر�سمية ومراقبة انتهاكات حقوق ال�صحافة
و حرية الر�أي يف العراق .
 -5ت�ؤلف جلنة حت�ضريية ابتدائية م�ستقلة لتنفيذ ذلك .

املادة()20

يتوىل املجل�س الأعلى لل�صحافة النظر يف الق�ضايا التي
يعجز فيها ال�صحفي �أو امل�ؤ�س�سة ال�صحفية عن ت�أدية
الغرامات املالية امل��ذك��ورة يف ب��اب العقوبات من هذا
القانون  ،على �أن يتخذ الإجراءات االن�ضباطية املالئمة
حلجم ال�ضرر املرتتب عن املخالفة.

املادة ()21

ي�ؤمن القانون بالتعددية املهنية يف ال�صحافة العراقية
وي�ترت��ب على ذل��ك مايلي .1 :يحق لأي جمموعة من
ال�صحفيني يف ت�أ�سي�س �أي ت�شكيل مهني (جمعية –
نقابة – احت��اد  .ال��خ) مب��ا ينا�سبهم ويطمئنون اليه
ويعرب عن طموحاتهم .
 .2ال يحق لأي ت�شكيل مهني ادع��اء متثيله لل�صحافة
العراقية دون غريه .

املادة ()22

اللوائح والأنظمة الداخلية جلميع الت�شكيالت املهنية
او ال�صحفية نافذة املفعول على الأع�ضاء املنتمني لها
ح�صريا وال تكون ملزمة للآخرين .

املادة ()23

تتمتع الت�شكيالت املهنية بحق ممار�سة العقوبات حيال
الأع���ض��اء املخالفني ب�ت��درج��ات العقوبات املن�صو�ص
عليها يف اللوائح التنظيمية (التنبيه ،الإن��ذار  ،املنع
من ممار�سة املهنة املحدود او الدائمي او �شطب ا�سم
ال�صحفي من لوائحها او �إلغاء ع�ضويته.

املادة ()24
يف حالة اتخاذ اية عقوبة مهنية من قبل �أي ت�شكيل مهني
يقوم ب�إخبار املجل�س الأعلى لل�صحافة وبقية الت�شكيالت
مب�ضمون قراره من اجل احرتام تنفيذه .

املادة ()25

للت�شكيالت املهنية حق ت�شكيل املجال�س الت�أديبية لتتوىل
حتريك الدعاوى الت�أديبية وتنفيذ العقوبات وا�ستالم
الطعون والردود توخيا لتحقيق العدالة .

املادة ()26

جت��ري الت�شكيالت املهنية انتخابات دوري ��ة بح�سب
الأنظمة الداخلية املقررة على �أن تكون انتخابات حرة
ونزيهة وخا�ضعة للرقابة الق�ضائية ويجرى فيها الإعالن
عن ت�سجيل املر�شحني يف و�سائل الإع�ل�ام وال�صحف
ال�صادرة وجترى فرتة دعاية للمر�شحني ال تقل عن �شهر
كامل بعد ا�ستكمال ت�سجيل �أ�سماء املر�شحني .

املادة ()27

تنظيم ممار�سة ال�صحفي غري العراقي لل�صحافة والعمل
الإعالمي يف العراق مبوجب موافقات و�شروط م�سبقة
على �أن يكون :
 -1حائز على ح��ق ممار�سة املهنة يف دول�ت��ه ويحمل
وثائق ثبوتية ت�ؤيد ذلك .
 -2يح�صل على �إذن ر�سمي بالإقامة والعمل يف العراق.
 -3يح�صل على موافقة املجل�س الأعلى لل�صحافة يف
العراق لغر�ض ممار�سة ال�صحافة يف العراق .
 -4املادة ()28
ينظم عمل وك��االت الأنباء وامل�ؤ�س�سات الإعالمية غري
العراقية لل�صحافة والإعالم يف العراق مبوجب قواعد
و�شروط م�سبقة على ان تكون -:
حا�صلة على �إجازة عمل يف الدولة الأم وحتمل وثائق
ثبوتية ت�ؤيد ذلك .
 -2حت�صل على �إذن ر�سمي مبمار�سة املهنة يف العراق
من اجلهات الر�سمية واملهنية  .وتعامل على مبد�أ املعاملة
باملثل يف حالة عمل امل�ؤ�س�سات العراقية يف بلدانها .
 -3ت�ستويف الدولة من هذه امل�ؤ�س�سات ر�سوما لإجازات
العمل ومبالغ �ضريبية عن العمل �سنويا .

الباب اخلام�س  :كفاالت الدولة
املادة ()29

تكفل الدولة حق و�سائل الإع�لام وال�صحف العراقية
يف التو�سع والتعاون مع و�سائل الإع�لام املتطورة
يف البلدان املتقدمة من اجل نقل اخلربة والإمكانات
وت�شجيع وتنمية املبادالت الثنائية واملتعددة الأطراف
للمعلومات بني العراق وخمتلف ال��دول على �أ�سا�س
امل�ساواة يف احلقوق واملنفعة املتبادلة .

املادة ()30

تكفل الدولة حماية ال�صحفيني والعاملني يف و�سائل
الإع �ل�ام ك��اف��ة وت�ع�م��ل ع�ل��ى ت��وف�ير �أف���ض��ل الظروف
ملمار�سة مهنتهم وبح�سب مايلي -:
 -1تكفل وزارة الثقافة طباعة ال�صحف العراقية
امل�ستقلة واحلرة ب�أ�سعار خمف�ضة .
 -2تكفل وزارة االت�صاالت ن�صب و�سائل االت�صال
اىل و��س��ائ��ل الإع �ل�ام ك��اف��ة مثل ال�ه��وات��ف الأر�ضية
ومنظومات االنرتنيت .
 -3تكفل وزارة الداخلية حماية مقرات و�سائل الإعالم
و�إ���ص��دار ال�تراخ�ي����ص اخل��ا��ص��ة ب�أ�سلحة احلرا�سة
اخلا�صة .
 -4تكفل اخلطوط اجلوية العراقية �سفر ال�صحفيني
�ضمن رحالتها ب�أ�سعار خمف�ضة بن�سبة . %50
 -6تقوم امل�صارف العراقية مبنح و�سائل الإع�لام
العراقية القرو�ض واملنح طويلة الأمد وفق ًا لل�شروط
املتبعة .
 -7تقوم وزارة الإ��س�ك��ان ب�ضمان �إن���ش��اء جممعات
�سكنية لل�صحفيني وب�شروط الئقة وتق�سط عليهم
باق�ساط �شهرية خمف�ضة .
 -8يقوم امل�صرف العراقي و�صندوق الإ�سكان مبنح(
�سلفة بناء) اىل ال�صحفيني الذين ميتلكون قطعة ار�ض
�سكنية  ،وفق ال�ضوابط املتبعة وب�ضمانة الدار امل�شيدة
حلني �إمتام ت�سديد مبلغ ال�سلفة.
 -9تخ�ص�ص هيئة عقارات الدولة و�أمانة بغداد ق�سم
 /العقارات ومديريات البلديات يف املحافظات ودوائر
الأوقاف بع�ض ًا من عقاراتها املعرو�ضة للإيجار ملقرات
وو�سائل الإع�ل�ام العراقية ب�ب��دالت �إي�ج��ار منا�سبة
وبح�سب ال�شروط املتبعة .
 -10ت�ق��وم وزارة املجتمع امل ��دين ب��دع��م امل�شاريع
امل�شرتكة مع و�سائل الإعالم العراقية والتي تهدف اىل
تدعيم ثقافة الدميقراطية ون�شر حرية الر�أي .

املادة ()31

ي��راق��ب املجل�س الأع �ل��ى لل�صحافة ال�ت��وزي��ع العادل
للإعالنات احلكومية على ال�صحف العراقية اليومية
والأ��س�ب��وع�ي��ة وال���ش�ه��ري��ة وو� �س��ائ��ل الإع �ل�ام املرئي
وامل�سموع ويخاطب الدوائر الر�سمية ب�صدد �أي خلل
بهذا االجتاه .

املادة ()32

اعتبار ال�صحفي موظفا عاما يف الدولة تنطبق عليه
��ش��روط الوظيفة يف احل�ق��وق التقاعدية  ،اىل حني
�إ��ص��دار قانون ينظم عمل امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف
العراق وتتبنى دائرة التقاعد العامة ت�سجيل ذلك يف
�سجالتها .

املادة () 33

ال يحق للدولة ح�صر اهتمامها بت�شكيل مهني واحد
واعتماد معطياته دون غريه .

املادة ()34

ت��أ��س�ي����س ��ص�ن��ادي��ق ل��دع��م ال���ص�ح��اف��ة ال �ع��راق �ي��ة يف
م�ؤ�س�سات ال�ضريبة وامل��اء والكهرباء والربيد على
ان يتم التن�سيق يف ما بينها وبني �صندوق املجل�س
الأع �ل��ى لل�صحافة وجميع ه��ذه ال�صناديق يخ�ضع
للرقابة املالية .

املادة () 35

يخ�ص�ص مكان يف جمل�س النواب العراقي لل�صحفيني
العراقيني من اجل ح�ضور وتغطية جل�سات الربملان
وال يجوز منعهم عن احل�ضور لأي عذر او حجة �إال
وفق �أحكام النظام الداخلي ملجل�س النواب .

الـحـــريـات اوال
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املادة ()36

املكتب االعالمي يف الربملان العراقي مطالب بعر�ض
تفا�صيل جل�سات ال�برمل��ان ب ��أم��ان��ة ودق ��ة وتف�صيل
وتزويد جميع و�سائل الإعالم العراقي بذلك .

املادة ()37

تطلق �صفة ال�شهادة على ال�صحفي ال��ذي يقتل يف
واج �ب��ه ال�صحفي او ال��ذي يتعر�ض الغ�ت�ي��ال جراء
مهنته او يكون �ضحية للعنف والإرهاب  ،تقوم الدولة
العراقية ب�صرف جميع م�ستحقات ال�شهادة اىل ذويه
وي�شمل ذلك �ضحايا ال�صحافة كافة من بداية العنف
ف�صاعدا .

املادة ()38

ينظم ت��وزي��ع امل�ب��ال��غ امل��ال�ي��ة امل�ستح�صلة مبوجب
الغرامات املالية يف باب العقوبات من هذا القانون
بني خزانة الدولة و�صندوق دعم ال�صحافة العائد اىل
املجل�س الأعلى لل�صحافة وبن�سبة  %50لكل منهما .

املادة ()39

ال يحق لل�صحفيني ممن يخ�ضعون ل�ضوابط قانون
اخلدمة املدنية مناف�سة ال�صحفيني املتفرغني للعمل
ال�صحفي يف احلقوق املادية الواردة يف هذا القانون.

املادة ()40

تنظم الدولة عمل ال�صحفيني العراقيني يف وكاالت
الأنباء وامل�ؤ�س�سات الإعالمية يف ما يخ�ص التوظيف
والأج� ��ور والإق��ال��ة و�إن �ه��اء اخل��دم��ات وال�ضمانات
االجتماعية .

املادة ()41

تخ�ضع مالية جميع الت�شكيالت املهنية وال�صحف
العراقية اىل الرقابة املالية

املادة () 42

ت�سري �أحكام هذا القانون يف اجلمهورية العراقية
اعتبارا من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية .

الأ�سباب املوجبة للقانون

ي �ه��دف ق��ان��ون ح��ري��ة ال���ص�ح��اف��ة �إىل �إع�ل��ام عراقي
دميقراطي ح�ضاري متمدن يج�سد قيم املواطنة ومبادئ
ح�ق��وق الإن �� �س��ان و�صيانة ك��رام��ة وح �ق��وق املواطنني
يف احلياة احل��رة الكرمية من دون متييز على �أ�سا�س
من جن�س او لون �أو عرق �أو دين �أو مذهب ومراعاة
القيم الد�ستورية املقرة يف الد�ستور العراقي واحرتام
امل�ع��اي�ير الأ��س��ا��س�ي��ة وم �ب��ادئ ال�ل�ي��اق��ة وع ��دم التمييز
والإن�صاف والدقة وال�ت��وازن وامل�ساهمة يف ت�شجيع
ودع��م و�إ�شاعة الأه��داف الرتبوية واملدنية والثقافية
والعلمية والدميقراطية والدفاع عن حقوق وم�صالح
ال�شرائح االجتماعية وبناء �أ�س�س �إعالمية متينة قوامها
احل��ري��ة وامل��واط�ن��ة وامل�صلحة ال�ع��ام��ة و�إ��ش��اع��ة روح
وثقافة الت�سامح االثني والديني ونبذ خطاب التفرقة
وال�ت�ح��ري����ض ع�ل��ى ال�ع�ن��ف وال�ك��راه�ي��ة والالم�ساواة
واحرتام التنوع االثني والثقايف والديني  ،كما يهدف
القانون �إىل �إق ��رار واح�ت�رام و�صيانة حرية التعبري
ع��ن ال ��ر�أي كما تن�ص عليها م��واد اللوائح واملواثيق
الدولية امل��ادة 19من الإع�لان العاملي حلقوق الإن�سان
واملادة 19من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية
واعالن اليون�سكو اخلا�ص ب�إ�سهام و�سائل الإعالم يف
دعم ال�سالم والتفاهم ال��دويل وتعزيز حقوق الإن�سان
ومكافحة العن�صرية والف�صل العن�صري والتحري�ض
على احل ��رب يف ال� ��دورة الع�شرين يف  /28ت�شرين
الثاين1978/وقرار اليون�سكو �أي�ضا ال�صادر عن م�ؤمتر
الدورة التا�سعة والع�شرين 1997املرقم( )34املت�ضمن
بان ال�صحافة احلرة واملتعددة وامل�ستقلة عن�صر �أ�سا�س
يف كل جمتمع دميقراطي،وكل م�ضامني الربوتوكوالت
واالتفاقات الدولية املربمة ب�صدد ذلك،وما ن�ص عليه
املادة ( )38من الد�ستور العراقي ، 2005وبكل الو�سائل
املتوفرة والدفع باجتاه حماية هذه الن�صو�ص واحرتام
روحها يف الواقع اليومي لل�صحافة العراقية ور�صد
االنتهاكات كافة ب�صدد ذلك والت�صدي لها ومعاجلته
جتمع �صاحبة اجلاللة  ..جميع احلقوق
حمفوظة ملركز الآن للدرا�سات الدميقراطية
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لم يعد الصمت ممكنًا
ين�شر ملحق احتجاج مقاالت رئي�س
التحرير فخري كرمي خالل االيام املا�ضية
والتي ن�شرت كافتتاحية ل�صحيفة املدى
وهي ت�ؤ�شر ملالمح مهمة من امل�شهد العراقي
اليوم  ..وحتاول ان تثري الكثري من عالمات
اال�ستفهام

()1

قواعد العدالة ومعافاة المجتمع في دولة
القانون والديمقراطية..
ُ�ض ّيعَت على �شعبنا فر�صة تاريخي ٌة با�ستعادة
عافيته ال�سيا�سية واالجتماعية ،يف �أعقاب انهيار
نظام الطغيان البعثي ال�صدامي يف ني�سان ،٢٠٠٣
ب�صدور �سل�سلة قوانني وقرارات بول برمير
االرجتالية ،غري املُد َركة نتائجها وعواقبها ،وانفالت
الغرائز الال �إن�سانية الكامنةَ ،ك َر ِد فعل للكبائر
التي ارتكبها النظام الفا�شي يف البالد .فالقوانني
والقرارات والتدابري املتناق�ضة التي ا�ستهدفت
معاجلة الآثار الإجرامية للنظام ،واجتثاث �أ�س�سها
واحليلولة دون ا�ستمرار ت�أثريها،
�أدت يف الواقع العملي �إىل �إعادة �إنتاجها ،وحتولها
من ممار�سة "�سلطوية " معزولة � ،إىل الإدراك
العام ك�أداة لالنتقام من جانب والدفاع عن النف�س
من اجلانب الآخر .ومع نقل امل�س�ؤولية ال�سيا�سية
عن اجلرائم والفظائع الكربى من "الطغمة"
احلاكمة و�أدواتها التنفيذية يف الأجهزة الأمنية
واملخابراتية واخلا�صة املحرتفة �إىل "الطائفة"
املتهمة ادعا ًء وبهتان ًا بتمثيل �سلطتها ،مت �إر�ساء
مفهوم وقواعد االنتقام بدي ًال عن املقا�ضاة �أمام
غياب كلي ل�سلطة
القانون .و�ساعد يف هذا التحول ٌ
ٌ
الدولة،
ورف�ض �ضمني ل�سلطة االحتالل التي توَ َلتْ
الت�شريع والتنفيذ والوالية املطلقة على �إدارة البالد.
والبد من الت�أكيد يف كل مرة على الدور امل�شبوه
لقانون "اجتثاث البعث" و "قرار حل اجلي�ش"
وتدابري �أخرى متناق�ضة عديدة يف �إ�شاعة مفهوم
"االنتقام" و�سيادته بال�ضد مما ينبغي اعتماده
من احتكام ل�سلطة القانون والق�ضاء والعدالة يف
�إطار الدولة احلا�ضنة .فالقانون والقرار والتدابري
املرتبطة بهما ،ات�سمت بالطابع ال�شمويل يف
فحواها وحكمت على اجلميع "�ضمني ًا" بال�شبهة
واالتهام بامل�شاركة يف جرائم النظام وامل�س�ؤولية
عنها ،وهذا كان يعني �شمول كل املنت�سبني للبعث
عن طواعية و�إميان ،وه�ؤالء قلة ميكن ح�صرهم
يف القيادات والكوادر التي ارتبطت م�صاحلها
وربطت م�صريها بالنظام ،لقناعة �أو لتورط يف
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تنفيذ جرائمه� ،أو النتماءٍ على كراهةٍ وم�صلحةٍ
و�سوء تدبري .لكن ال�سلوك العملي ل�سلطة االحتالل
والقوى الناه�ضة اجلديدة ،املتميزة بطابعها
الطائفي االنعزايل ،حدد امل�ستهدفني ،بغباء �أو
ب�سوء نية وتعمد م�سبق بدوافع �سيا�سية مل
تتك�شف وثائق �إدانتها بعد ،بالعدد املحدود الذي
روجت له "كوت�شينة  -د�ستة ورق اللعب" اجلي�ش
الأمريكي ع�شية دخوله العراق وفر�ض االحتالل
على �شعبه بقرار �أممي.
�إن ال�سلوكية امللتب�سة الغام�ضة من حيث الدوافع
والنوايا ل�سلطة االحتالل وتعامالتها املتناق�ضة،
واالنهيار الكامل لبنيان الدولة و�أجهزتها
وم�ؤ�س�ساتها ،وانت�شار ع�صابات اجلرمية املنظمة
"احلوا�سم" واملجرمني املطلق �سراحهم من
ال�سجون بقرار �صدام ح�سني ،واالنفالت الأمني
الذي جنم عن ذلك كله ،خلق البيئة النموذجية
العتماد "االنتقام" ال�شخ�صي والفئوي بد ًال من
االحتكام للق�ضاء والعدالة املرهونة به .ويف مثل
هذه البيئة الال �إن�سانية املن�سلخة بال وعي عن القيم
املتح�ضرة ،اندفعت قطعان اجلرمية املنظمة لت�شيع
مظاهر جديدة يف احلياة االجتماعية وال�سيا�سية
يف كل �أنحاء البالد ،وتبتكر و�سائل جتارة
اخلطف وال�سلب والنهب لتتحول يف �أ�سو�أ حلظة
انتقال ث�أريةٍ كارثية �إىل ت�صفية �آالف املواطنني
وقتلهم على الهوية وال�شبهة الدينية والطائفية.
واتخذت امل�أ�ساة ال�شعبية طابعها الأب�شع بانحدار
ملوك و�أمراء الطوائف �إىل م�ستنقع الت�صفيات
اجل�سدية ،والتحول من ال�سيا�سة �إىل اجلرمية
املنظمة لتعزيز مواقعها وفر�ض ح�ضورها يف
بت�صميم ذاتي متعمدٍ ومق�صود،
احلياة ال�سيا�سية،
ٍ
أفعال غري من�ضبطة
�أو بان�سياق وراء ردود � ٍ
تفتقر �إىل اب�سط املحرمات الدينية والأخالقية
والقيم الإن�سانية املتح�ضرة .ويف تقييم هذه
الظاهرة املتوح�شة يف تاريخ العراق احلديث ،ال
�أهمية للبادئ �أو امل�س�ؤول الأول الذي بادر لإثارة

الفتنة ،الن �أية حماكمة �أخالقية لهذا الفعل امل�شني
تف�صح عن �أنه يعيد �إنتاج بيئته ال�سلبية وي�ستثري
احل�سا�سيات الث�أرية لدى ال�ضحايا ،وتتحول ثانية
�إىل �أدوات "طائفية" حتت ت�صرف جتار ال�سيا�سة
الذين متر�سوا على توظيف م�صائب �شعبنا خلدمة
نواياهم ومطامعهم امل�شبوهة.
أن�سنها" وتطورها
لقد انتقلت الب�شرية يف جمرى "ت� ُ
يف تنظيم عالقاتها البينية ،ويف مراحل متقدمة من
العالقات داخل املجتمعات املتكونة يف تخوم املدن
واحلوا�ضر وبني وحداتها ،من التقاليد الوح�شية
�إىل التدرج يف تبني املبادئ والقيم احل�ضارية
الإن�سانية .وم ّثلت الدولة منذ تكوينها اجلنيني
كـ"عالقات" بو�صفها حاملة لهذه املبادئ والقيم
تطورت داخلها ويف رحم جمتمعاتها ،واتخذت
العالقة بني "الدولة والقانون ونظام العدالة"
طابع تو�أمة تلتقي وترتقي طور ًا ،وتتعار�ض
طور �آخر ،وفق ًا مل�ستوى التطور
وتتناق�ض يف ٍ
والنمو االجتماعي واالقت�صادي والنهو�ض الثقايف
املرافق لهما ونظام احلكم وامل�صالح املعربة عنها.
�إن انهيار الدولة وتفككها ي�ؤدي ال حمالة �إىل انهيار
منظومة العدالة والقوانني املتحكمة مب�ساراتها،
وقد انهارت دولة اال�ستبداد بكل �أركانها يف ٩
ني�سان عام  ٢٠٠٣وتداعت �أحجار بنيانها وتفككت
وحداتها �إىل خرائب ،لكن قيم ومفاهيم "ق�ضائها"
و"عدالتها" اال�ستبدادية تناثرت لتخرتق جدران
�أقبية التعذيب وقطع الأل�سن والآذان وجدع الأنوف
على �أيدي عنا�صر �أجهزتها التي متثلت كل الأ�ساليب
الوح�شية البدائية وا�ستعادتها من تر�سانة الأنظمة
امل�ستبدة  ،لتنتقل �إىل ال�شوارع والأزقة واملحالت
املظلمة على �أيدي �أزالم الأجهزة الذين �أ�صبحوا
قيادات "حوا�سم" وع�صابات منظمة ،و�ضعت
نف�سها حتت ت�صرف منظمات القاعدة وفلول البعث
كل ح�سب "م َلتهِ "
وامليلي�شيات الطائفية امل�سلحةٍ ،
و "طائفته" و "انتمائه" املختلط .وك�أن �صدام
ح�سني تنب�أ مب�صري �سلطته يف الوقت ال�ضائع من
غفلته ال�سيا�سية ،ف�أ�س�س ِل َنقل "�إرهاب الدولة"
بكل ما يف تر�سانتها من و�سائل اجلرمية والإبادة
�إىل ال�شارع ال�سيا�سي .ومل تكن احلرائق التي
ا�شتعلت يف من�ش�آت الدولة وممتلكاتها ،وتدمري
بناها التحتية و�سرقة الأمالك العامة �سوى م�شهد
عر�ضي لتكري�س هذا الإرهاب والإعالن عن وجود
النظام �شاخ�ص ًا بجرميته واعد ًا بعودته.

و�إذا ما ت�ساءلنا عن النتائج التي ترتبت على �أكرث
من ثماين �سنوات من عملية �إعادة بناء الدولة
امللغومة بعنا�صر ومكونات النظام ال�سابق،
ومدى االن�سجام والت�ساوق الذي جمع العملية
بتو�أمها املتمثل بـ"القانون" �أو "�سلطة الق�ضاء
والعدالة" ،وانعكا�سها على �سري العدالة وطم�أنة
ال�ضحايا وذوي ال�شهداء ،فهل �سنتلم�س انح�سار ًا
لظاهرة الإح�سا�س ال�شعبي بالقهر من الغدر
الذي حلق بهم ج ّرا َء تعويلهم على �سلطة الق�ضاء
ب�إن�صافهم واحلجر بذلك على بواعث اجلرمية
وت�صفية �أدواتها ومظاهرها.؟ وهل ا�ستطاع
الق�ضاء "العادل" ردع الدوافع الكامنة "لالنتقام"
ك�أداة لإنزال العقاب باملجرمني من �أتباع و�أدوات
النظام الفا�شي الذين احتفظت الذاكرة ال�شعبية
بالوثائق والثبوتات الدامغة على �إدانتهم� .أو
لي�س االنتقام تعبري ًا يف الالوعي عن مراحل غياب
الدولة و�سلطتها ،فكيف �إذا كانت �آثار اجلرمية
�شاخ�صة �أمام املجتمع وقد حتولت �إىل مظهر
جديد يف الدولة ،تتحرك يف دوائرها باعتبارها
رموز ًا حلقبة جديدة تلب�س "لبو�سها الدميقراطية"
متحول
منط
با�سم امل�صاحلة الوطنية لتعيد �إنتاج ٍ
ٍ
من اال�ستبداد والقتل املعنوي ،وتعمق �إح�سا�س
املواطن باالغرتاب.
ثم �أال ت�ؤ�شر ظاهرات التم�سك بقيم وعادات
و�سلوكيات النظام املباد �إىل �صيغ معدلة
من التبعيث يف املجتمع والدولة .وهل لهذه
الظاهرات عالقة مبا يراد تعميمه و�إ�شاعته فيهما،
حتت ُم�سمى "امل�صاحلة الوطنية"؟
�إن �إعادة العدالة �إىل جمراها الطبيعي ،ومقا�ضاة
�أي متهم باجلرمية بحق رعايا الدولة العراقية
ال�سائرة بتعرث وتناق�ضات والتبا�س على طريق
التكوين� ،سواء �أكانت اجلرمية قد ارتكبت يف ظل
النظام املباد �أم يف بيئة انهيار الدولة واالنفالت
الأمني من عقالها وحتى �أيامنا الراهنة ،قاعدة فقهية
ملزمة للدولة و�سلطتها الق�ضائية ترتاجع �أمامها
كل الأ�سباب واملربرات ال�سيا�سية والأخالقية غري
امل�ؤن�سنة .وهي �أ�سا�س متني لأي م�صاحلة وطنية
دائمة مبنية على معافاة العالقات بني املكونات
املجتمعية ،ولي�س مع من يدعي حمل متثيلها
والتعبري عن تطلعاتها وخياراتها .ويقت�ضي
ذلك �إعادة االعتبار على النطاق االجتماعي
وال�سيا�سي ملكون �أ�سا�سي جرى التعامل معه

"�ضمني ًا" باعتباره الوجه الآخر لنظام البعث
واملعرب عن بقاياه ،وروج لهذا االتهام الباطل
املق�صود به خلط الأوراق� ،أدعياء متثيله �سيا�سي ًا،
العتبارات م�صلحية �ضيقة ،ويف مرحلة الفراغ
ال�سيا�سي الذي حال دون تنظيم "العرب ال�سنة"
لأنف�سهم من خالل تكوين مالكاتهم وجتريبهم من
بني الذين مل يكونوا يف �إطار املنت�سبني عن �إميان
ويقني �إىل البعث ونظامه� ،أو ممن مل ينخرطوا
يف العمل ال�سيا�سي� ،أو من اجلمهرة الوا�سعة
من القواعد العربية ال�سنية الذين يحملون الهم
الوطني وين�أون ب�أنف�سهم عن النزوع امل�شبوه
للقيادات ال�سيا�سية امل�صنعة حديثا ممن يخلطون
بني قلق وهواج�س وتطلعات الطائفة الوطنية
وخلفياتهم البعثية ال�صدامية� .إن ابرز الكفاءات
واخلربات يف حميط املكون الوطني املذكور
ُتهم�ش و ُت�ستبعد عن ال�ش�أن العام ب�سبب الت�ضييق
عليهم ممن �صادروا متثيلهم وتعمدوا ت�شويه هذا
التمثيل والإثقال عليه ال�شرتاطات ت�ستهدف ب�شكل
مبا�شر �إعادة تزكية البعث ال�صدامي ومتكينه
ب�صيغ جديدة من العودة �إىل احلياة ال�سيا�سية
واعتبار هذه التزكية والعودة هو ال�ضمان
الوحيد لـ"امل�صاحلة الوطنية" وال يتورعون عن
التهديد بني فرتة و�أخرى بعودة الإرهاب وزعزعة
اال�ستقرار الأمني يف حالة عدم اال�ستجابة ملا
يطرحونه من مفهوم للم�صاحلة وتوطيد للأمن.
وهم �إذ يعربون عن نهجهم هذا �إمنا يلمحون
مطمح يج�سد قلق ًا عربي ًا �سني ًا ،ينبغي �أن
�إىل �أنه
ٌ
يعالج ،وك�أنهم بذلك يريدون تكري�س �صورتهم
يف �أذهان �أبناء ال�شعب العراقي املكتوين بجحيم
�صدام ح�سني بو�صفهم ممثلي نظامه وحزبه،
واملدافعني عن نهجه اال�ستبدادي وجرائمه �ضد
الإن�سانية.
�إن الف�صل ال�سيا�سي بني املكون العربي ال�سني
والبعث ونظامه ،بات �ضرورة وطنية ملحة،
وحتقيقه كفيل بعزل العنا�صر والقوى التي تتخذ
من القاعدة ال�شعبية ال�سنية و�إدعاء متثيلها خيمة
لها لتمرير قيم البعث ال�صدامي و�إيديولوجيته
و�أ�ساليب عمله �إىل احلياة ال�سيا�سية الدميقراطية
اله ََّ�شة وتفخيخ الدولة امل�ستباحة من �أزالمه الذين
يرت�صدون م�سرية بنائه ويعملون من داخل
العملية ومن تخومها لإجها�ضها.
ومن بني الو�سائل الكفيلة مبواجهة الت�شوهات

التي يراد لها �أن تت�سلل �إىل العملية ال�سيا�سية
وبنية الدولة الف�صل بني اجلرمية واخلط�أ الذي
تعر�ضت له ال�صريورة الدميقراطية يف جمرى
تطورها منذ نهاية احلقبة املا�ضية ،والتي مل تعالج
�آثارها مبا ي�ضمن العدالة ويفرج عن الأبرياء
الذين �ضاعوا بني �أرجل املجرمني والقتلة الذين ال
زال كثري منهم مبنجى عن �أيدي العدالة.
�إن حتقيق العدالة و�إطالق الأبرياء ال ينبغي
�أن يتحقق من خالل اال�ستجابة ملطالب "ذوي
االحتياجات اخلا�صة" من املدافعني عن املجرمني
الذين ثبتت �إدانتهم وتلب�ستهم اجلرمية دون �أدنى
�شك .والبد من الت�أكيد بو�ضوح قاطع ب�أن العدالة
يجب �أن ت�أخذ جمراها خارج دعوات امل�صاحلة
وا�شرتاطاتها ،فهي حق مكفو ٌل للمواطن وفوق
اعتبارات تخرتق عباءة القانون والد�ستور.
�أية
ٍ
�إن �أحد ًا من دعاة "امل�صاحلة املخلة" ،مل يلتفت
حتى الآن �إىل الكيفية التي �أُديرت وعوجلت بها
ق�ضايا �ضحايا النظام ال�سابق ،وما هي ال�سياقات
التي اتخذتها العدالة ب�ش�أن جالديهم ،وما هي
عالقة امل�صاحلة "الوطنية" باجلرائم واملجرمني،
وكيف تنطبق العدالة والعفو على من ُتث َبت التهمة
عليه جهار ًا ،بعيد ًا عن �أي �إكراه �أو تعذيب �أو �أي
�شكل من الق�صدية والق�سر..؟
وال�س�ؤال الذي يفرت�ضه هذا ال�سياق هو ملاذا تظل
ملفات ع�شرات القتلة واملجرمني الذين ح�سمت
املحاكم ق�ضاياهم وحكمت عليهم بالإعدام،
مركونة يف مكاتب حمكمة التمييز العليا ومن
الذي �أمر بتجميدها رغم مرور �سنوات على
�صدور الأحكام ،و�أين جمل�س الق�ضاء الأعلى من
هذا الذي يجري يف �أروقة املحكمة املذكورة،
و�أين اللجنة القانونية يف الربملان من هذا ال�سلوك
املنايف للعدالة وا�ستقاللية الق�ضاء؟
�إن الدعوات �إىل الربملان ب�إ�صدار عفو عام ينبغي
�أن ت�أخذ بنظر االعتبار وتنحاز �إىل �إ�صالح اخللل
الق�ضائي ،ولكن دون �أن يرتكب خط�أً اكرب بتربئة
من يتطلع �ضحاياهم �إىل العدالة لإن�صافهم من
القهر.
العفو العام ال ميكن �أن يكون جمديا �إال �إذا كان
و�سيلة ملعافاة املجتمع ،ولي�س �أداة لإعادة �إنتاج
قيم اجلرمية وال�شعور بالغنب و�إثارة نوازع
الث�أر بني النا�س من املكتوين بنريان الإرهاب
واجلرمية
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ّ
( )2الفساد والدة اإلرهــاب والطائفية حـاضنتـه!

يحتل العراق بجدارة املركز الأول يف عامل الف�ساد
املتف�شي يف البلدان الأكرث تخلف ًا ،لكن العراق يتميز
عن جميعها باخلربات املرتاكمة فيه يف ظل ظرف
ٌ
نقي�ض له.
�سيا�سي يفرت�ض انه
ف��ال�ن�ظ��ام ال��دمي �ق��راط��ي ،ح�ي��ث تنطلق يف رحابه
احلريات وتنتع�ش �سلطة الإع�لام بدورها النقدي
والرقابي وحتى الف�ضائحي ويتكر�س دور منظمات
الرقابة ال�شعبية ،كما تتمتع يف ظل الدميقراطية
ال�سلطات الثالث :الت�شريعية والق�ضائية والتنفيذية
باال�ستقاللية والنفوذ امل��ادي وامل�ع�ن��وي ،وبقوة
الردع واملمانعة ..وبهذا ي�صعب �أن تت�شكل يف مثل
هذه املجتمعات الدميقراطية التي تت�س ّي ُد فيها هذه
ال�سلطات مبثل هذه القوة الرادعة والنفوذ املادي
واملعنوي بيئة حا�ضنة للف�ساد �إال �إذا كانت الدولة
نف�سها قد انزلقت �إىل متاهات الف�ساد و�أ�صبحت
حا�ضنة له وراعية لن�شاطاته ومتورطة ب�شكل مبا�شر
يف �أوج��ه من فعالياته� ،أو �أن ال�سلطة الق�ضائية
والأجهزة التنفيذية املرتبطة باحلكومة نالها الت�آكل
وتعر�ضت للإف�ساد وفقدت ا�ستقالليتها� .إذ يكفي �أن
يتهر�أ ج�سد ال�سلطة الق�ضائية وينال منها ال�صد�أ
والوهن الأخالقي ،وتفقد ا�ستقالليتها ،حتى ت�صبح
مظاهر الف�ساد وانحطاط القيم جمرد وجهة نظر،
تتهاوى �أمام قوة اندفاعتها جدران املمانعة �شيئ ًا
ال�سوي املنزه عن التجاوز على املال
ف�شيئ ًا ،لي�صبح ّ
العام" ،م�شروع ًا اجتماعي ًا" حمكوم ًا عليه بالف�شل
والإمالق!.
البيئة الفا�سدة تنتج كل املظاهر التي ت ��ؤدي مع
اال�ستمرارية �إىل انهيار املجتمع وتف�سخه وانحطاط
منظومته ال ِق َيميّة والأخالقية ،وتت�ضاءل �إمكانية
منوه وتطوره احل�ضاري والإن�ساين .ومثل هذه
البيئة حيث ي�سود الف�ساد ويتحكم فيها الفا�سدون
خ�صب لكل املظاهر املر�ضية ،وم�ؤ�ش ٌر لت�صدّع
مرت ٌع
ٌ
النظام العام وتداعي بنيانه ،وا�ستحالة نهو�ضه
دميقراطيا ،ومن��وه ثقافي ًا ،وازده��اره اقت�صادي ًا.
فاملوارد االقت�صادية والب�شرية ي�ستهلكها الف�ساد
وت��دم��ر �أ�صولها العمليات املتناق�ضة م��ع قواعد
الدميقراطية و التنمية احل�ضارية واالقت�صادية
امل�ستدامة.
�إن التالزم البنيوي بني الإرهاب والف�ساد ،يعك�سه
االعتماد املتبادل بينهما والرعاية املطلوبة لكل
منهما م��ن الآخ ��ر خل�ل��ق م�ن��اخ الأم� ��ان واحلماية
التي تتطلبها ممار�سة كل منهما طقو�سه وت�أمني
متطلبات جناحه وهيمنته .فالف�ساد هو املنبع الذي
ي�سقي ب��ذور الإره ��اب وه��و يف ط��وره اجلنيني،
كمجرد "�إمكانية" ،فيتواله بالرعاية حتى ُي َعبرِ َ
عن ذاته ،ابتدا ًء كظاهرة �شقاوة وبلطجة ترتعرع
اطر
وي�شتد عودها يف املجتمع ،وتتحول فيه من ٍ
ميلي�شيات ومنظمات
ترويع �إىل
�ضاغط ٍة و�أدوات
ٍ
ٍ
�إرهابية نافذة يف احلياة العامة �سرعان ما تدفع
ال�ق��وة وال�ن�ف��وذ وال�سطوة ال�ت��ي تبلغها �إىل عقد
�شراكة وتزاوج بينها وبني م�صادر الف�ساد والنهب
العام لريتقيا مع ًا ويتحوال �إىل مافيات مت�سك بزمام
احللقات ال�ن��اف��ذة يف املجتمع ،ومبفاتيح �سلطة
القرار يف الدولة وال�سلطة ال�سيا�سية.
لقد تغلغل ال�ف���س��اد ،كما غ��د ًا وا��ض�ح� ًا ال �ي��وم يف
كل م�سامات ال��دول��ة يف ال�ع��راق ،وتفوق بجر�أته
وا��س�ت�ه�ت��اره ،على من��اذج عاملية �سبقتنا بعقود،
و�أ�صبح "الف�ساد العراقي" بف�ضل الروح االقتحامية
لفا�سدينا املتميزين باالبتكار وامل�غ��ام��رة ،م َع ّد ًا
للت�صدير بامتياز ،وح�سب الطلب واملوا�صفات.
ويتمتع الف�ساد املنتج يف العراق "باملناعة" �ضد
كل املخاطر والتهديدات ،بعد �أن اكت�سب "املقاومة"
�ضد "املُ ُثل الأخالقية" والقلق من الرقابة وامل�ساءلة،
�ضاغط
معنوي
رادع
ٍ
ٍ
وفقد االهتمام واملباالة ب�أي ٍ
قد يخفف من مظاهر الغلو واملبالغة يف تالعباته
وعملياته االحتيالية.
لقد جاء االنهيار الفجائي للدولة ،وما رافقته من
مظاهر االنفالت الأمني وغياب البدائل ال�سيا�سية
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احل��اك �م��ة وال �� �س �ل��وك ال�ع�ب�ث��ي ال �ق �� �ص��دي ل�سلطة
االحتالل املدنية والع�سكرية وتدابريها وقوانينها
املتناق�ضة ،كعوامل م�شجعة لنمو مت�سارع لظاهرة
ال�ف���س��اد وت��و��س�ي��ع مل�ي��ادي�ن��ه و�أدوات ممار�سته
وتكري�س قيمه يف املجتمع املمزق بفعل اال�ستبداد،
وبحكم االحتالل الذي خلفه ..وزاد من تداعياته ،
"جتريد" الدولة املبادة من طابعها "امل�ؤ�س�ساتي"
الذي من دونه ال ميكن للدولة احلديثة الدميقراطية
�أن ت�ستقيم وت�ؤدي الوظائف املدنية املوكولة لها،
وم��ن بني �أه��م ه��ذه الوظائف و�أك�ثره��ا ت��أث�يرا يف
حماية مقوماتها �إر�ساء الأ�س�س الكفيلة بالت�صدي
للظواهر املر�ضية التي ت�ستهدف املجتمع والدولة،
ويف مقدمتها ظاهرة الف�ساد والتجاوز على احلق
العام واحلريات.
�إن "الدولة البديلة" التي خلفها النظام ال�سابق
والتي اعتمدت �سلطة االح�ت�لال يف �إع��ادة بنائها
على �أحجار وف�ضالت الدولة اال�ستبدادية ،ورثت
عنه "كيان ًا ه�ش ًا" جم��رد ًا من املقومات الأ�سا�سية
للدولة املعا�صرة ،ال��دول��ة امل�ؤ�س�ساتية ،فخلقت
بذلك نواتات ت�صدع بنيانها وتعرث تكوينها .ومثل
ه��ذا التكوين بيئة مثالية للف�ساد وك��ل الأمرا�ض
االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية ال�سارية يف
البلدان املتخلفة يف العامل الثالث ،وما ي�شابهها من
البلدان التي �أعيد بنا�ؤها على ركام بلدان "العامل
اال�شرتاكي".
ومن الوا�ضح �أن "ف�سادنا الوطني" �أ�صبح "ماركة
عاملية" ي�ت���س��اب��ق ال �ع��امل "الدوين" ع�ل��ى ك�سب
ر�ضا رعاته و�أ�صحاب النفوذ والف�ضل يف توزيع
�أ�سهمه بكل تنويعاته ،بعد �أن جتاوز كل احلواجز
والروادع واملمانعات.
�إن ظ��اه��رة ال�ف���س��اد ال �ع��راق��ي تتميز "بال�شموخ
الوطني" �إذ يتعاىل الفا�سدون عندنا وي�ستنكفون
من التعامل بالأ�صفار الأربعة ،وين�أون ب�أنف�سهم عن
قبول "الكوم�شنات" والر�شاوى ،الأرق��ام التافهة
من ذوات ع�شرات �آالف ال��دوالرات ،ال لأنها جمرد
"بخ�شي�ش" يف عامل املال و "البزن�س" ال تغري
�سوى الهواة ،بل لأن املتعاطني بها ي�شكلون هدف ًا
�سهال ل�ـ "هيئة النزاهة" و "املفت�شني العامني"
يف ال� ��وزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية "الفقرية
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امل ��وارد و�ضئيلة امليزانيات" ،وه��م ي�ج��دون يف
ه ��ؤالء �ضالتهم املن�شودة ،وم�برر ا�ستمرارهم يف
وظائفهم بعد �أن �أ�ضناهم العثور على "احليتان
الكا�سرة" "والقطط ال�سمان" و�أرب��اب ال�سوابق
م��ن حاملي "كوبونات النفط" و "جتار النفط
مقابل الغذاء والدواء" ممن ا�ستعادوا هيبتهم يف
دولتنا "امل�ضنيّة" العاثرة احل��ظ .وهيئة النزاهة
جمني عليها ،فهي م �ه��دد ٌة �أينما
يف واق��ع احل��ال
ٌّ
وجهت "عيناتها" و�أدلتها الثبوتية ،فاملحا�ص�صة
الطائفية تتقا�سم �أي�ضا م�آثر الف�ساد بـ"النقاط "
ح�سب اال�ستحقاق االنتخابي ،فلي�س لأح��د ف�ض ٌل
على �آخر ما دامت احلقوق ال�شرعية م�صانة بالنقاط
والرتاتبية احلزبية والفئوية واملناطقية .ووفق ًا
ل�ه��ذا التقا�سم ي�ستحيل على ال�ن��زاه��ة �أن حترك
ملف ًا دون �أن تالحق بتهمة االنحياز الطائفي �أو
اال�ستخدام ال�سيا�سي �أي ًا كان الهدف املق�صود ،و�إذا
مل تكن التهمة باالنحياز ممكنة  ،فتهمة "االجتثاث"
كفيلة بالردع وت�سويد ال�صفحة ،و�إرغ��ام النزاهة
على التفكري مئة م��رة قبل �أن ت�سوّ ل لرئي�سها �أو
العاملني فيها �أنف�سهم على حتريك ملف �أو حتى
الإيحاء بوجوده يف مكاتبها .وهي يف مثل هذه
احلالة ال خيار �أمامها �سوى اال�ستدارة والبحث عن
الأه��داف ال�سهلة واملتي�سرة يف املراتب الدنيا من
�سلم الدولة الوظيفية وا�صطياد "ا�سماك التونة"
و"ال�سلطان �إبراهيم" واالب �ت �ع��اد ع��ن جممعات
مثل
احليتان وا�سماك القر�ش .ولن �أورد �أكرث من ٍ
واحدٍ على ذلك ،وهو ما يتعلق بجهاز الك�شف عن
املتفجرات التي تباع مبئات ال� ��دوالرات ،فقيّدت
على الدولة بخم�سة وخم�سني �أل��ف دوالر للجهاز
الواحد!
ومما يثري العجب يف احلياة ال�سيا�سية العراقية،
�أن م�صطلح الف�ساد يكاد يكون الرتنيمة املحببة
لدى جميع قادة البلد ،وهي الق�ضية الوحيدة التي
حتتل مكانتها الأث�ي�رة "فوق الطوائف" والكتل
والتحزبات ال�ضيّقة .والكل يتهم الكل بالف�ساد،
وي�ل��وّ حُ بالك�شف عن الوثائق الدامغة ،لكن �أحد ًا
من امللوحني ،ال يظهر حق ًا وال بهتان ًا ويلتزم جانب
ال�سالمة ويمُ َ ْتمِ تْ  ،كلما جاء ذكر تلويحاته واتهاماته
بك�شف امل�ستور من الأ��س��رار والوثائق الدامغة.

وال ينتهي الأم��ر عند هذا احلد ،فالوثائق الدامغة
والرباهني املتوهجة يف �ضوء النهار اذا ما ظهرت
متحي حروفها ،كما لو �أنها كتبت ف��وق ك��رة ثلج
ّ
�أو متثال �شمع وتت�ساقط كما يت�ساقط البهتان �أو
�شاطئ للتع ّري ،وتنهال امل�صائب
�أوراق التوت يف
ٍ
على من مييط اللثام عنها ،ولن ي�سلم من املالحقة،
�إن مل يتعر�ض �إىل االغتيال بالكوامت� ،أو بالعبوات
النا�سفة� ،أو بغريها مما وفرته املزاوجة بني الف�ساد
والإرهاب والعنف املنفلت يف �أرجاء البالد.
و يف حتوله �إىل ظاهرةٍ اجتماعية تنخر يف ج�سد
الدولة ،يبدو الف�ساد مدينا �إىل �صيغة املحا�ص�صة
الطائفية التي �أنتجت الرتكيبة الربملانية احلالية
وج��ردت ال�سلطة الت�شريعية العليا يف البالد من
حولها وق��وت�ه��ا ،و�أف�ق��دت�ه��ا ال �ق��درة على ممار�سة
دوره��ا الرقابي على ال�سلطة التنفيذية ومرافق
الدولة .والف�ساد بهذا املعنى حم�صنٌ من الرقابة
واملالحقة والك�شف عن بواطن �أ�سراره والت�ضييق
عليه ،لأنه �أ�صبح هو الآخر عن�صر ًا فعا ًال يف العملية
برمز
ال�سيا�سية و "امل�صاحلة الوطنية" و�أي ٍ
م�س ٍ
من رموز الف�ساد هو مبثابةِ تخريب لها وتعدٍ على
مكون من مكوناتها ،فلكل فا�سدٍ حزب ومن ثم طائف ٌة
ٍ
رب
تتداركه وتت�سرت عليه وحتميه مثلما لكل ٍ
بيت ٌ
يحميه.
و�إذا ما �ألقينا نظرة متمعنة يف املظاهر التي حتيط
بنا من كل �صوب وحدب ،ملا خانتنا النظرة يف �إدراك
الأ�سباب والعوامل التي تقف وراء الأزمة املتفاقمة
التي تعي�ش يف ظلها بالدنا املت�شظية ،وملاذا ندور
يف حلقة مفرغة ال نهاية لدورانها ،ومن �أين يتغذى
م�سل�سل العنف والع�سف والتعديات على املواطنني،
وم��ن �أي��ن ميكن �أن ت�ب��د�أ عملية ا�ستعادة العافية
التي افتقدناها منذ �أن �أ�صبحت الطائفية بويالتها
وا�ستحكاماتها الأداة ال�ت��ي تتحكم يف مقدرات
دولتنا وجمتمعنا املنهك بالفو�ضى والإفقار للحدود
الدنيا من متطلبات العي�ش "الآدمي" وا�ستطاعت
بفعل �سطوتها ون�ف��وذه��ا �أن ت�ستدرجنا �إىل ما
للرتاحم
وغياب
نحن فيه من �ضيم وجور و�إفقار
ٍ
ِ
والعدل االجتماعي ،ب�سبب �أ�سرنا وتبديد ثرواتنا
ومدخرات �أجيالنا القادمة والتحكم يف م�صائرنا
و�سد �أب��واب الرحمة والفرج يف وج��وه �شبيبتنا
املتطلعني �إىل كوةٍ من الأمل واخلال�ص.
�إن ف�ضيحة الف�ساد �ستظل تالحقنا ،وتلطخ جبني
�أجيالنا القادمة ،وم�سل�سالت الإرهاب والعنف والال
ا�ستقرار �ستبقى �شاخ�صة فوق ر�ؤو�سنا ،ما دامت
الطائفية وحما�ص�صتها و�أ�شكال تواط�ؤاتها ،تتحكم
يف م�سارات الدولة والعملية ال�سيا�سية وتتفنن يف
امل�ساومة بني مكوناتها على ح�ساب حقوق �شعبنا
وكرامة بناته و�أبنائه ،وتمُ عن يف �سرقة الرثوات
واملال العام وتغت�صب متثيلنا واالدعاء مب�شروعية
حتويلنا �إىل �أدوات لتحقيق م�صاحلها ال�شخ�صية
والفئوية ال�ض ّي َقة ،دون �أن تجُ ا َب َه بالإنكار وال�سخط
وال��رف����ض والنهو�ض ال��واع��ي لو�ضع ح��دٍ نهائي
لتجاوزاتها ونفي ادعاءاتها التي باتت مف�ضوح ًة
وبال �أي �سند �أخالقي.
�إن ت�صفية الف�ساد وو�ضع حد للعنف والإرهاب مير
وحا�سم للطائفية واملحا�ص�صة
رف�ض ح��ازم
عرب ٍ
ٍ
ك�صيغة لإدارة الدولة امل�ستباحة وتق�سيم املجتمع
امل�ض َّيع ب��ادع��اءات متثيله م��ن قبل ملوك و�أم��راء
الطوائف.
وه��ذا لن يتحقق �إذا مل ن��درك انه يتطلب جتاوزنا
ن�ح��ن ك�م��واط�ن�ين ع��راق�ي�ين ل�ل��وث��ة ال�ط��ائ�ف�ي��ة بكل
مظاهرها وجتلياتها الرثة.
وهذا ينتظر منا �أن ننتف�ض على ذواتنا التي باتت
�أ�سرية الأوهام التي �أقحمنا فيها الإ�سالم ال�سيا�سي
بكل مفرداته املعزولة عن رحابة الإ�سالم والقيم
الإن�سانية.
وجتاوز الذات يف حلظة االلتبا�س وغياب الوعي..
تنري دروبها ،ه َّبة جماهريية ونهو�ض ال يلوي على
�شيء!..
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ال يتميز ال�ع��راق بالف�ساد وتنويعاته و �شموخه
الوطني وم�آثره يف هذا امليدان الكارثي ،دون غريه
من االبتكارات يف ت�شويه بنية الدولة وقيم وتقاليد
املجتمع .فالتمايز يف ميادين هذه االبتكارات �إمنا
هو ج��زء حيويٌ من ن�سيج ظاهرة الف�ساد تندمج
وتتوحد معه ع�ضوي ًا.
ويتعذر ت�ع��داد م��ا مت اجن��ازه على ه��ذا ال�صعيد،
وي�صعب تو�صيف النتائج ال�سلبية ال�ت��ي ميكن
�أن ترتتب ب�سببها ،على �أجيالنا امل�ستقبلية� ،إذا
يجر تداركها وو�ضع حد لتداعياتها وعواقبها
مل ِ
الوخيمة يف الأم ��د امل �ح��دود .فتفوق ال �ع��راق يف
الف�ساد من حيث االنت�شار والتحول �إىل ظاهرة
ق��اه��رة ،ويف تنوع �أ�شكاله ومظاهره وجتلياته،
و�ضعه يف املرتبة الأوىل يف العامل ..ولعل هيمنة
الف�ساد على مفا�صل ال��دول��ة ومرافقها وم�صادر
ثروتها ويف احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية اك�سبه
االح�ترام ل�سبب م�ضاف على كل ذلك وه��و �إقرار
حكامه بهذه احلقيقة ،وهو �إقرا ٌر نادر احلدوث قدر
تعلقه بالق�ضايا املعيبة التي تواجه �شعبنا يومي ًا،
وما �أكرثها يف حياتنا امل�أزومة بكل �أنواع الف�ساد
واملباذل والتعديات.
و�إذا جت��اوزن��ا ظ��اه��رة الف�ساد امل��ايل املتمثلة يف
نهب املال العام ،عرب املقاوالت امللوثة وال�سم�سرة
وال�شراكة "بالباطن" و�إع��ادة بيع �أرا�ضي العقود
اال��س�ت�ث�م��اري��ة ،وت� ��داول امل���ش��اري��ع ال�ت��ي "تر�سى
بالباطن" �أي�ض ًا على �أق��ارب و�أ�صحاب ،يف �سوق
امل��ق��اوالت لأك�ث�ر م��ن م ��رة ،وال� �ت ��زاوج امل ��ايل مع
�أيتام عدي و�أرباب ال�سوابق يف كوبونات النفط،
والغذاء والدواء مقابل النفط ،وت�أ�سي�س ال�شركات
عابرة القارات ب�أ�سماء وهمية �أو �صديقة ،و�شركات
"االوف�شور"� ،إذا جتاوزنا كل هذا الكم من تنويعات
الف�ساد املايل ،وهو جز ٌء ي�سري من في�ض ال حدود
ملقارباته يف عامل املال والأعمال ،ف�سوف ن�صطدم
ومعيب يف ما
متكد�س مبا هو �شائن
مبكيال عمالق
ٍ
ٌ
ٍ
تقوم به دولتنا الفتية وما تدور يف �أروقة �سلطاتها
الثالث وتفرعاتها.
ولي�س من ال�سهل تناول عنا�صر الف�ساد الإداري
واالرت�ك��اب��ات التي يتم �إق��راره��ا ،خالف ًا لكل ما له
�صلة بالطائفية ومثالبها وانعكا�ساتها على املجتمع.
ويكاد املواطن ميوت كمد ًا وي�أ�س ًا من هول الكبائر
والتجاوزات التي ترتكب بحق الد�ستور والقوانني
وحقوق املواطنني والأع��راف العامة "الإيجابية"
التي ا�ستقرت يف وعي املواطنني جي ًال بعد جيل،
حتى �أ�صبحت جوانب منها اق��رب �إىل املقد�سات
التي ال يجوز املَ ُّ�س بثوابتها .وبع�ض هذه الكبائر
ال�ت��ي ترتكب جليّة للعيان بحيث ال حت�ت��اج �إىل
قرائن �أو �شهادات ثبوتية وحماججة فقهية ،ومع
ذل��ك ف��ان رج��االت ال��دول��ة و�سلطاتها الثالث ميكن
�أن يقرتفوها ،دون �أن يرف لأحدٍ جفن �أو وازعٌ من
�ضمري� ،أو تخد�ش م�شاعرهم "لفرط ح�سا�سيتها"
ونفورهم من العيب! لكرثة ممار�ستهم ملثيالتها �أو
تربيرهم خلطاياها وعواقبها.
ويكفي للتدليل على ورطتنا وحمنة �شعبنا ،املرور
من باب رفع العتب واملالمة من �أ�صحاب النوايا
الطيبة ،على ق�ضية تزوير ال�شهادات والوثائق
و"�إي�صاالت امل�شرتيات احلكومية" البالغة ع�شرات
ومئات املاليني ورمبا �أكرث من مليار واثنني وثالثة،
خ�صو�ص ًا �إذا ك��ان امل�ج��ال املق�صود بامل�شرتيات
واملبيعات �سالح ًا �أو نفط ًا �أو بنية حتتية �أو مواد
بطاقة متوينية �أو الطاقة الكهربائية ،وغريها
من اخل�يرات التي و�ضعت يف متناول الفا�سدين
واملرت�شني من رج��االت ال��دول��ة ،ومنهم وزراء �أو
�سعاة وو�سطاء.
لكن كل ذلك يهون �أمام "انتحال" �صفة موقع �سيادي
�رام
يف ال��دول��ة دون �أي م�سوغ ق��ان��وين وال اح�ت ٍ
للد�ستور ،وال اهتمام مب�شاعر و�صالحيات ()٣٢٥
مقر وحلمايته
نائب ًا انتخبوا ا�ستناد ًا �إىل د�ستور ٍ
من اخل��رق والتجاوز والتالعب .والأنكى يف كل

ذلك �أال يتحرك الربملان حتى بعد �أن مت ف�ضح هذا
االنتحال ،ليثري الق�ضية داخل �أروقته ويتخذ القرار
الذي يفر�ضه الد�ستور وموجباته ،بل وا�صل النقا�ش
حول انتخاب النواب الثالثة يف "�سل ٍة واحدةٍ " كما
تطالب (دولة القانون) بذلك �أو الت�صويت على كل
مر�شح على انفراد مثلما يريد �آخرون.
وامل�شهد املخل املتعار�ض م��ع احل��دود الدنيا من
امل�س�ؤولية يتكامل مع املوقف ال�لا �أب��ايل لالدعاء
العام ال��ذي مل يتحرك هو الآخ��ر �إال بعد �أن ُر ِفعَت
ال�شكوى �إىل الق�ضاء الأع �ل��ى ،وك ��أن هناك مهمة
�أ�سمى و� َأج ��ل م��ن حماية الد�ستور وال�سهر على
تطبيقه ورد التالعبات مب��واده ومنطقه وفل�سفته
املبنية على �إحقاق حدود العدل والإن�صاف.
لقد فر�ض الد�ستور يف �أحكامه� ،أن يقود الدولة
يف دورة واحدة ،جمل�س للرئا�سة مكون من ثالثة
�أع�ضاء هم رئي�س للجمهورية ونائبان له ،يتمتعون
جميعا بحقوق وروات��ب و�صالحيات وامتيازات
مت�ساوية� ،سوى متثيلهم يف الرتميز للدولة وما
ي��دخ��ل يف �أب��واب �ه��ا .و�أل �غ��ى ال��د��س�ت��ور يف مواد
وا�ضحة فيه ه��ذه احلالة االنتقالية ،وثبت للبالد
رئي�س ًا "واحد ًا" بال�صالحيات الكاملة التي مُنحت
له يف الد�ستور ،ال يتقا�سمها معه اح ٌد �آخر ،و�أجاز
نائب �أو �أكرث ،على �أن ي�ش ٌرعَ ذلك بقانون
له اختيار ٍ
وتتحدد �صالحياته من قبل الرئي�س وفق ًا للحالة
امللمو�سة ،ولي�س وفق ًا ملا كان عليه الأمر يف املرحلة
االنتقالية ،حيث متتع الأع�ضاء الثالث بال�صالحيات
ذاتها ،حتى �أن احد الأع�ضاء طالب وزارة اخلارجية
و�سفريا عراقيا يف دولة جم��اورة با�ستقباله وفق ًا
ملرا�سيم ا�ستقبال الرئي�س.
وه��ذا ال�سياق يعني بو�ضوح �أن ك��ل الرتتيبات
املتعلقة بنائب الرئي�س �أو نوابه ،ال قدر الله� ،سواء
ارتبط الأمر بالرواتب �أو املخ�ص�صات �أو املوازنة
الت�شغيلية �أو ال�صالحيات �أو االمتيازات ،خا�ضعة
القرتاحات يرفعها رئي�س اجلمهورية �إىل الربملان

ملناق�شتها و�إقرارها بعد التعديالت �إن وجد ما يراه
�ضروري ًا للتعديل.
ل�ك��ن م��ا ج ��رى ه��و جت ��اوز ل�ك��ل ه ��ذه ال�ضوابط،
وافرت�ض �سلف ًا �أن النائبني ال�سابقني ظال حمتفظني
مبواقعهما ،بغ�ض النظر عن موقف الربملان وقراره
اعتبار ملا �سيقرتحُ لهما من رواتب
ب�ش�أنهما ،ودون
ٍ
وخم�ص�صات و�أُ
عطيات ،وما تتحدد لكل منهما من
ٍ
مهام وم�س�ؤوليات وه��ي حم��دودة على �أي��ة حال،
تعي�ش على �صالحيات الرئي�س وحاجته لتعاونهما
يف �أوق ��ات وم�ه��ام ملمو�سة ال تتحمل التو�صيف
امل�سبق ..وا�ستمر ك��ل منهما بتعريف نف�سه يف
الداخل واخلارج كنائب للرئي�س ،وا�ستلم ك ٌّل منهما
راتبه ال�سابق ،وهو نف�س راتب الرئي�س باعتبارهما
مت�ساويني معه ،وا�ستطاعا �سحب موازنة ت�شغيلية
(لي�س لهما احلق بها يف الدورة اجلديدة) من وزارة
املالية ،برغم �أنها حق ح�صري للرئي�س للرئي�س،
وي�ف�تر���ض �أن يبحث م��ا يخ�ص�ص لهما م��ن قبل
الربملان ،وهو لن يكون مطلق ًا م�ساوي ًا �أو قريب ًا من
التخ�صي�ص ال�سابق ،و�سافر ال�سيد طارق الها�شمي
�إىل ع��دة دول بـ"مهام ر�سمية" ومبخ�ص�صات
رئا�سية "ما دام نائب ًا " والتقى ق��ادة ال��دول بهذه
ال�صفة ورمبا تفاو�ض معهم حول االتفاقية الأمنية
�أو الطائفية املقيتة التي يعرتف بها و�أنحى بالالئمة
على كل القيادات دون ا�ستثناء قادة قائمته لتدهور
الأو�ضاع كما كان يفعل دائم ًا.
ولكن كل ذلك يتعار�ض ب�شكل �صارخ مع الد�ستور،
ال��ذي ي�ؤكد �أن تر�شيح رئي�س اجلمهورية لنوابه
ال يتخذ حكمه القطعي �إال بت�صويت الربملان على
املر�شحني وم��ن يفوز ب�أغلبية الأ� �ص��وات ي�صبح
نائب ًا للرئي�س ،وع��دا ذل��ك ب��اط� ٌل وحم �ك��و ٌم عليه
بتهمة "االنتحال" ،فان النيابة تكون قد ا�ستقرت
ملن انتحل �صفتها ،دون �أدن��ى �إث��ارة �أو احتجاج
رف�ض من ال�سلطة الت�شريعية �أو التنفيذية �أو
�أو ٍ
الق�ضائية.

لقد ن�شرت جريدة ال�سيد ط��ارق الها�شمي قرار ًا
من�سوب ًا لرئي�س اجلمهورية يكلف مبوجبه نائبيه
ال�سابقني بوا�صلة مهامها حلني انتخابهما من قبل
الربملان ،كما لو �أن هذا القرار يجيز لهما انتحال
�صفة ن��ائ��ب الرئي�س ال��ذي ينتظر االن�ت�خ��اب من
الربملان ،وقد ال ينتخب ،كما �أكدت اجلولة الأوىل
من طرح املر�شحني الثالثة عليه ،وكذلك املناق�شات
اجل��اري��ة لإع� ��ادة ال�ن�ظ��ر ب�ق��ان��ون ن ��واب الرئي�س
نائب واحد ال
لتقلي�ص العدد من ثالثة نواب �إىل ٍ
غري .وفات على ال�سيد الها�شمي وعلى م�ست�شاريه
الكرث� ،إن ق��رار الرئي�س من منطق ا�ستناده �إىل
�أحكام الد�ستور ،يخول النائبني ال�سابقني متابعة
ن�شاطهما املكتبي الداخلي� ،أي ا�ستخدام مكتبيهما
وامل��وظ �ف�ين ال�ت��اب�ع�ين ل�ه�م��ا وم ��ا ب�ح��وزت�ه�م��ا من
�سيارات وحرا�سة وحماية �شخ�صية ،حلني مناق�شة
ق�ضية الأخذ برت�شيحهما �أم ال .ومل يق�صد �إطالقا،
وهو رجل قانون خبري بالد�ستور �أن يت�صرفا يف
�أي جمال خارج حدود مكانيهما ومكاتبهما ب�صفة
نائب للرئي�س! وق��رارات الرئي�س حتى �إذا جرى
ٍ
�سه ٌو غري مق�صو ٍد ب�إيراده ينتهي بعبارة معروفة
ملزمة لكل امل�س�ؤولني وم�ؤ�س�سات الدولة "ي�سري
ه��ذا ال �ق��رار �إذا مل يكن متعار�ض ًا م��ع الد�ستور
والقوانني النافذة".
وخالف ًا لذلك يجري الت�أكيد على "�إلغاء �أي قانون
قرار يتعار�ض مع ما جاء يف القرار املق�صود"،
�أو ٍ
وال مي�ك��ن االع �ت �ق��اد ب� ��أي ��ش�ك� ٍ�ل م��ن الأ� �ش �ك��ال �أن
الرئي�س بقراره املن�شور يف جريدة الها�شمي كان
ينوي �أو يريد �أو يرغب ب�إلغاء الد�ستور �أو قانون
نواب الرئي�س الذي �صوت عليه الربملان.
�إن قرار الرئي�س ف�سر مبا يالئم �أغرا�ض من انتحل
�صفة ر�سمية وجتاوز على الد�ستور و�صرف لنف�سه
رواتب ال ي�ستحقها "باملنا�سبة لنفرت�ض �أن الربملان
�ضرب عر�ض احلائط الد�ستور وجت��اوز جرمية
انتحال ال�صفة الر�سم
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( )4صـــــباح الخــــــــير

ال�ساعة الآن يف مدينة رو�ش�سرت ال�ساد�سة والن�صف
�صباح ًا ..ا�ستيقظت على ر�سائل م��ن بغداد تفيد
ب�أن برملاننا املوقر جنح يف و�ضع كل خالفاته وراء
الظهور ،فانتخب نواب رئي�س اجلمهورية الثالثة
بعدما و�ضعهم جميعا يف �سلة واحدة طاهرة مطهرة
من كل االختالفات واالعرتا�ضات والتهم املوجهة
�إىل بع�ضهم..وهكذا هو التوافق/التحا�ص�ص نا�س
ت�شيل نا�س ،وحتى مت�ضي امل�سرية ظافرة مظفرة ال
بد لها من �أن تغلق
�آذانها حتى ال ت�سمع �صياح اجلماهري واعرتا�ضها
على ه��ذا �أو ذاك ،وحتى ال ت�سمع ن��داء املرجعيات
التي قالت بو�ضوح �إن حفظ م��وارد ال��دول��ة وعدم
تبذيرها على منا�صب وهمية ال يوجبان البحث عن
نواب ثالثة لرئي�س جمهورية قادر على القيام مبا
يجب �أن يقوم به ،وكان ال بد للم�سرية �أن تفر�ض
على كثري من النواب املنتخبني �أن يتنا�سوا احلجج
التي �أطلقوها �ضد بع�ض املر�شحني..املهم �أن ت�ستمر
امل�سرية ،ولكن �إىل �أين؟
حتى جنيب على هذا ال�س�ؤال ،ال بد �أوال �أن نعزي
العراقيني ونحن منهم بالنهاية الدراماتيكية حلقبة
الد�ستور التي مل ن�صرب عليها طويال.
ال بد من رثاء هذا التجاوز ال�صارخ على حرمة ال�شعب
العراقي وم�صادرة �إرادته بهذا اخلرق الفا�ضح.
ومبقابل العزاء والرثاء..ال بد من مراعاة الأ�صول
و�إزج � ��اء التهنئة اخل��ال���ص��ة ل�ل���س��ادة ق ��ادة الكتل
ال�سيا�سية على انت�صارهم املجيد على �إرادة ناخبيهم
" ب�سلة واحدة ".

املواطنون� ،أمثايل،املنكوبون بخ�سارة د�ستورهم
و��ض�ي��اع �إرادت �ه��م االنتخابية �سيقيمون جمال�س
العزاء يف بيوتهم ،وداخل �أنف�سهم..ذلك �أنهم يتعذر
عليهم �أقامتها يف الهواء الطلق..مع هذا ال عزاء لهم
يف نكبتهم اجلديدة التي لن تعاجلها مهلة املئة يوم
التي وعدهم بها رئي�س الوزراء ،رئي�س قائمة " دولة
القانون " .
فجيعتنا ال مثيل لها يف العامل  ،ففقيدنا ال��ذي ولد
بعملية قي�صرية ،ظل يف حالة موت �سريري  ،ومل
ي�ج��د خم��رج � ًا ملحنته ��س��وى ان�ت�ظ��ار ق ��رار جمل�س
الق�ضاء الأعلى للموافقة على قبول طلبه " باملوت
الرحيم " وقد ا�ستجاب الق�ضاء العادل يف العراق
الدميقراطي لطلب الفقيد " الد�ستور " .
وقد �أ�صر الفقيد يف طلبه الأخري قبل تنفيذ احلكم عليه
 ،ب�إ�شهار براءته من كل ما ين�سب �إليه من قوانني ،او
م�س�ؤوليته عن االدعاءات بتمثيله� ،إذ يعلن وهو يف
كامل وعيه الذي مل ت�ستطع العملية ال�سيا�سية بكل
ما ي�شوبها من ف�ساد ونهب لرثوات البالد وتعديات
ع�ل��ى ح �ق��وق امل��واط �ن�ين �أن تف�سد ع�ل�ي��ه �شعوره
بامل�س�ؤولية الأخالقية �إزاء ت�ضحيات النا�س ال�شرفاء
الذين واجهوا الر�صا�ص واملفخخات والتواط�ؤات
املخجلة ،للإبقاء عليه حي ًا ط��وال ه��ذه ال�سنوات،
منطلقني من الأم��ل يف �صحوة �أخالقية تعيد �إليه
عافيته ،لينه�ض معافى ،لعله ي�ستطيع ا�ستدراج
العراق اجلديد ،الذي �ساهمت يف �إ�شاعة الوهم ب�أنه
ق��ادر على معاجلة الوعكات التي �أمل��ت به وحتولت
اىل ظاهرة الوهن التي �أفقدته طاقة مقاومة االنهيار
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العام الذي تعر�ضت له كل نواحي احلياة امل�صابة
بالوباء ،وحالت دون حتمل �أعباء م�س�ؤولياته يف
الدفاع عن املبادئ والقيم الدميقراطية والرغبة يف
موا�صلة ما �سميناه " عملية �إع��ادة بناء الدولة ما
بعد النظام اال�ستبدادي " .وكرر الفقيد يف ر�سالته
الوداعية للعراقيني الذين و�ضعوا فيه ثقتهم �أ�سفه
على اخليبة التي �سببها لهم رغما عن �إرادته ،وثقته
ب�أنهم �سيتفهمون ان��ه ك��ان �ضحية غ��در الطامعني
بالعراق واملتلب�سني بهتان ًا لبو�س احلر�ص عليه.
�إن املدى التي بذلت امل�ستحيل حلماية الد�ستور تعلن
ف�شلها م�ؤقت ًا بعد حدوث هذه النهاية الكارثية ،وبعد
اجلهود التي بذلتها اعتماد ًا على اجل�سم الق�ضائي
برف�ض قرار الربملان العراقي املوافقة على طلب "
الد�ستور" وهو يف حالة �إحباط كامل ،باحلكم عليه
" باملوت الرحيم " والت�ضحية به ل�صالح تواط�ؤات
ق��ادة الكتل الربملانية على " �إب��داع ال�سلة النيابية
الواحدة " النتخاب نواب الرئي�س.
و�إذ تطالب امل��دى املواطنني يف جميع املحافظات
ب�إقامة مرا�سيم ال�ع��زاء ،يف بيوتهم ويف جمعة "
النكبة " �إن وجدوا اىل ذلك �سبيال ،ف�إنها �ستوا�صل
بذل امل�ساعي للح�صول على ق��رار متييزي ،ب�إعادة
ت�شريح الد�ستور وفح�صه وب�ي��ان �أ��س�ب��اب وفاته
واملت�سببني مب��ا �أ��ص��اب��ه م��ن ي��أ���س دع��اه اىل طلب
املوت الرحيم ،و�سرتفع دعوى ق�ضائية �أمام املحكمة
االحت��ادي��ة للك�شف ع��ن امل�ستور يف م��ا ج��رى من
خرق فا�ضح للد�ستور يف الربملان ،كما �ستبحث مع
املخت�صني عن �إمكانية تدخل ممثلي الأمم املتحدة

والهيئات الق�ضائية يف هذه الف�ضيحة الد�ستورية
اجلديدة التي من �شانها �إجها�ض �آم��ال العراقيني
بدولة مدنية دميقراطية� ،أ�سا�سها احلكم بالعدل بني
املواطنني واال�ستناد اىل امل�ؤ�س�سات.
�إن الأم��ل طاقة �إن�سانية تولد املعجزات ،وقد فا�ض
الأمل وحتول �إىل قوة تغيريية �أطاحت ب�أعتى نظام
ا�ستبدادي ،ومل ت�ستطع الكوارث التي ح ّلت بنا �أن
جت��رد �شعبنا منه ،وعلى ه��ذا الأم��ل ميكن الركون
والتعويل وا�ستعادة بريق احلياة لدولتنا امل�ستباحة
واملتطورة .
اليوم ننعى لأبناء �شعبنا العراقي موت الد�ستور
حت��ت قبة ال�برمل��ان ،بعد �أن �صوت " ب�سلة فا�سدة
" على انتخاب ثالثة نواب لرئي�س اجلمهورية ،
اثنان منهم ظال نواب ًا للرئي�س ط��وال �شهور خالف ًا
للد�ستور ،وتقا�ضيا رواتب " �أع�ضاء جمل�س رئا�سة
وم�سوغ
" وخم�ص�صات �أخرى خالف ًا لأي اعتبار
ٍ
د�ستوري .ويتحمل قادة الكتل ال�سيا�سية تبعات هذا
اخلرق والتجاوز .
للفقيد املعلول الأم��ل يف الظهور خالف ًا للم�ألوف،
وملجل�س الق�ضاء الأعلى ورئي�سه التعازي احلارة
على امل�ستور مما مل ينك�شف من املناورات للتغطية
على جرمية احلكم ب��امل��وت الرحيم على الد�ستور
للجمهور بعد.
ك�م��ا ن�ع��زي ال �ن��واب الأع� ��زاء ال��ذي��ن ق��دم��وا م�أثرة
تاريخية ل�شعبنا بالت�صويت على انتخاب نواب
رئي�س اجلمهورية خالف ًا ملا قرروه يف اجتماع �سابق
خال�ص التعازي .

يعرف كل عراقية وعراقي ،وكل املعنيني بال�ش�أن
العراقي ،ما الذي فعله �سماحتكم ل�صياغة الد�ستور
العراقي ب�أيدٍ عراقية و�إ�صراركم على �ألاّ يقر �إال عرب
ا�ستفتاءٍ �شعبي ،وان تكون امل�شاركة يف اال�ستفتاء
�شاملة لكل �أبناء ال�شعب العراقي.
ويعرف اجلميع �أن موقفكم امل�شرف يف الدعوة �إىل
امل�شاركة يف اال�ستفتاء ،جعلت منه مهرجان ًا �شعبي ًا
مهيب ًا �أعاد االعتبار �إىل ال�شعب العراقي الذي عملت
الأنظمة اال�ستبدادية املتعاقبة على االنتقا�ص
من تاريخه ون�ضاالته وبطوالته �ضد اال�ستبداد
والظلم ويف �سبيل احلرية وامل�ساواة والعدالة
االجتماعية.
لقد عرف العامل ب�أ�سره �أن موقفكم امل�شرف هذا
لعب دور ًا حموري ًا يف جناح اال�ستفتاء ،وم�شاركة
�أكرث من اثني ع�شر مليون مواطنة ومواطن
عراقي يف حتدي الإرهاب واملفخخات وال�سري
على الأقدام للت�صويت بنعم على الد�ستور،
متجاوزين مالحظاتهم واعرتا�ضاتهم على الكثري
من ال�صياغات والبنود التي وردت فيه ،معتربين
�أن جمرد �إقراره يف الظرف احلرج الذي طرح فيه،
�إمنا هو انت�صار لإرادة العراقيني على الإرهاب وكل
القوى املناه�ضة لتطلعه ب�إقامة نظام دميقراطي
برملاين تعددي احتادي ي�ؤ�س�س ملرحلة تاريخية
جديدة تت�ضافر فيها جهود كل املكونات العراقية
دون متييز لإعادة بناء دولتهم على �أ�سا�س املواطنة
احلرة ،دولة امل�ؤ�س�سات واحلريات واحلقوق ،دولة
القانون والعدالة.
�إن الكرثة الغالبة التي �شاركت يف اال�ستفتاء
على الد�ستور ،ويف االنتخابات املتتالية ،ت�أثرت
بدرجات متفاوتة مبوقف �سماحتكم ،بل لي�سمح يل
�سماحتكم �أن �أكون �صريح ًا ،وا�ستخدم امل�صطلحات
التي �أجربنا على تداولها يف املخاطبات ال�سيا�سية
لأقول� ،إن اجلمهور ال�شيعي املوايل واملقلد
ملرجعيتكم منح الثقة للأحزاب والكتل ال�سيا�سية
"الدينية املذهبية" و�إن املاليني مل تت�صرف �إال
اعتماد ًا على تقديرها وهي ت�صوت لتلك الكتل ب�أنهم
بذلك الت�صويت �إمنا ي�ستجيبون لتوجيه مقامكم
وفكركم املتنور ،خ�صو�ص ًا وان الأطراف املذكورة
�أوهمت املواطنني ب�أنهم ي�ستمدون الإر�شاد والن�صح
من �سماحتكم وميثلون �إرادتكم يف كل ما يقومون
به وينفذونه من �سيا�سات ونهج وتوجهات .وقد
احتار النا�س خالل �سنوات يف مدى �صدق دعاواهم
وم�صداقية �أفعالهم ،بعد �أن ا�ست�شرى الف�ساد والنهب
والتعديات على املواطنني ،وازدادت الويالت
وامل�صائب عليهم ،فال الأمن واال�ستقرار حتققا ،وال
الآمال الكبرية والوعود الرباقة ر�أت النور ،بل ما
حتقق يف الواقع املعا�ش ،هو املزيد من الإحباطات
واخليبات والتق�صري املتزايد باخلدمات� ،إذ ظل
العراق يعي�ش يف الظالم ب�سبب تفاقم انقطاع
الكهرباء وتدين م�ستوياته ،وت�صاعدت معدالت
البطالة وغالء املعي�شة ونق�ص اخلدمات يف كل
املرافق احليوية حلياة �إن�سانية متوا�ضعة .ويف
املقابل ات�سعت الفجوة بني امل�ستوى املعي�شي
للأغلبية املطلقة من املواطنني ،واحلكام اجلدد
وقادة الأحزاب املهيمنة على مقدرات البالد،
وت�ضخمت ثروات �أغلبيتهم من نهب املال العام
مبختلف الأ�ساليب حتى �أ�صبح العامل ي�ضرب املثل
با�ست�شراء الف�ساد يف العراق اجلديد الذي احتل
املرتبة الأوىل يف العامل بامتياز.
�سماحة ال�سيد..
لن �أقدم لكم جديد ًا �إذا قلت بان �أحدا من القادة
وامل�س�ؤولني الذين يت�صدرون امل�شهد با�سم الدين
احلنيف ،لي�س بريئا متام ًا مما يجري يف البالد ،فقد
حولوا "التوافق وال�شراكة الوطنية" �إىل تواط�ؤٍ
وم�شاركة يف املغامن واملكا�سب ال�شخ�صية ،وتكاد
اال�ستثناءات� ،سماحة ال�سيد تكاد تكون نادرة،
فندرة من يلتزم منهم بدواعي دينه وما يفر�ضه
عليه من ال�صدق وااللتزام بحقوق النا�س ونظافة
اليد وطهارة ال�ضمري والأخالق الإن�سانية ال�سوية.
وقد ال ي�صدق م�ؤمنٌ مرتفع على الدنيويات مثل

�سماحتكم� ،أن الكثري من ه�ؤالء القادة وامل�س�ؤولني
إمالق �أ�صحاب ماليني من الدوالرات
�أم�سوا بعد � ٍ
بحيث ال يتحرج من (يتوفق) يف "ك�سب رزقه"!
ب�سرعة ال�صاروخ عابر القارات من امتالك العقارات
وامل�صالح يف الداخل واخلارج ،وال يتوانى البع�ض
منهم من ا�ستغالل نفوذه يف الدولة علن ًا لتحقيق
ثروته و�أعماله التجارية.
لقد �أ�صبحت الدولة ومرافقها �ضياع ًا يتقا�سمونها
بـ"املحا�ص�صة" دون خوف وخ�شية من رقيب او
ح�سيب ،وكيف لهم �أن يخ�شوا بعد �أن �أ�صبحوا
�سادة البالد وحكامها وهم يختزلون الأمة والدين
والطائفة يف �شخو�صهم و�أ�سرهم الكرمية ويف
�أبنائهم و�أقربائهم ومريديهم� ،أما ق�صورهم
و�سياراتهم امل�صفحة وما ي�ستولون عليه من الدولة
واملواطنني فهو حديث القا�صي والداين� ،إذ مل
يعد �سر ًا وال �شائعات و�أقاويل مد�سو�سة مغر�ضة،
و�أنا على يقني بان �سماحتكم قريب من نب�ض جياع
ال�شعب وال تخفى مثل هذه التفا�صيل عليكم.
�سماحة ال�سيد..
�إن فجيعتنا تكمن يف �أن ه�ؤالء �صادروا �إرادة الأمة،
و�شوهوا قيمها وت�سببوا يف ت�شكيك النا�س بدينهم
ومعتقداتهم وهم يرون من يدعي الإميان والتقوى
يرتكب الكبائر على مر�أى وم�سمع من اجلميع دون
�أن يرف له جفن .و�أكاد اجزم ب�أن غلوهم بلغ حد ًا مل
يعد ينفع معه الن�صح والتنبيه.
وفجيعتنا اليوم تكمن يف ما فعله من انتخبهم
النا�س لتمثيل �إرادتهم و�صيانة د�ستورهم
واالرتقاء �إىل م�ستوى امل�س�ؤوليات الوطنية التي
�ألقيت على عواتقهم ،فقد حنثوا بالق�سم الذي �أدوه
لتطبيق د�ستور البالد الذي حر�صتم على ت�صويت
الأمة عليه ،وخرقوا الد�ستور بال �أدنى تردد او
خ�شية من تبعات ذلك على �صدق �إميانهم ودعاواهم

الدينية واملذهبية ،ناهيك عن جتاوزهم على ما
�أعلنوه من برامج و�شعارات خدعت النا�س و�ضللت
�إرادتهم وارتكبوا جتاوزات وا�ضحة على الد�ستور
للرت�ضية املعيبة واملخلة .واليكم �سماحة ال�سيد ما
فعلوه:
لقد ن�ص الد�ستور على �إنهاء الفرتة االنتقالية التي
متثلت يف جانبها ال�سيادي بت�شكيل جمل�س رئا�سة
متكون من الرئي�س ونائبني له يتمتعان ب�صالحيات،
ورواتب وامتيازات مت�ساوية للثالثة .على �أن
يكون للبالد وفق ًا لن�ص الد�ستور رئي�س للجمهورية
ويحق له بعد انتخابه �أن يكون له نائب واحد �أو
�أكرث� ،شريطة �أن ي�شرع ذلك بقانون لنواب الرئي�س
يت�ضمن �شروط االختيار واملوا�صفات وغري ذلك ممّا
يقت�ضيه املركز ال�سيادي وان يقر الربملان م�شروع
القانون وي�صادق عليه .وحتى يتم ذلك ال وجود
افرتا�ضي ًا ملوقع نائب رئي�س اجلمهورية .وهذا
يعني بو�ضوح ال لب�س فيه� ،أن النائبني ال�سابقني
تنتهي واليتهما حكم ًا حال انتخاب الرئي�س اجلديد
للبالد .ويتعني على �سيادته بعد تقدمي م�شروع
قانون لنائب الرئي�س �إىل جمل�س النواب ملناق�شته
ٍ
وت�شريعه و�إقراره بت�صويت �أغلبية �أع�ضائه.
وبعد �أن ي�شرع القانون من جمل�س النواب يتقدم
رئي�س اجلمهورية مبر�شحيه املتوافق عليهم من
قبل الكتل الربملانية �إىل جمل�س النواب للت�صويت
عليهم .وهذا يعني ثانية �أن ال وجود لنائب او
�أكرث للرئي�س حتى بعد �إقرار القانون يف جمل�س
النواب .والد�ستور منح رئي�س الربملان �أن يحل يف
موقع الرئي�س م�ؤقت ًا يف حالة غيابه او حدوث فراغ
�سيا�سي.
ولكن ال�سيدين النائبني ظال يت�صرفان يف كل املحافل
الداخلية واخلارجية كما لو �أنهما "منتخبان نائبني
للرئي�س بنف�س امتيازاتهم ورواتبهم ال�سابقة"،

كـ"�أع�ضاء يف جمل�س الرئا�سة" وبقيا يتقا�ضيان
 ٧٤مليون دينار �شهري ًا بالإ�ضافة �إىل م�صاريف
ال�سفر وغريها دون �أي وجه حق ،مرتكبني بذلك
جرم انتحال �صفة ر�سمية يعاقب عليه القانون
ويجرد �صاحب اجلرم من حقوقه املدنية.
ال �أريد �أن �أحتدث هنا عن احلاجة الفعلية لبلدنا �إىل
ثالثة نواب ..وال �أريد احلديث عن مدى �صالحية
البع�ض لهذا املن�صب الذي يت�سلم مبالغ باهظة من
دون �أي عمل حقيقي للبلد..فهذا مو�ضوع تتحدث
عنه عامة النا�س وقد �سبق لوكالئكم املحرتمني
اخلو�ض يف جوانب منه.
ولكن �أردت �أن �أو�ضح �أين قد رفعت �سماحة ال�سيد
دعوى بهذا ال�ش�أن �إىل الق�ضاء ليتخذ الإجراء الذي
ين�ص عليه القانون على من ينتحل �صفة ر�سمية
ووجهت ر�سالة مفتوحة �إىل جمل�س النواب واىل
رئي�سه بهذا ال�ش�أن وفتح التحقيق ،وال ي�شك اح ٌد
ب�صحة االتهام والعقوبة التي ي�ستحقها املنتحل.
لكن املتهم املنتحل طارق الها�شمي ا�ستند �إىل قرار
من رئي�س اجلمهورية "يكلفه مبتابعة عمله"،
متنا�سي ًا �أن �أي قرار من �أية جهة لي�س له قوة
تعطيل مفعول الد�ستور او تعديل �أية مادة فيه،
وهذا ي�شمل حتى الربملان نف�سه الذي ال ميكن �أن
يعطل ما مل يطرح الأمر على اال�ستفتاء .ومتغاف ًال
وفق ًا لذلك �أي�ض ًا �أن قرار الرئي�س ينطوي على رغبة
�شخ�صية بعدم ت�صفية خملفات عملهما ال�سابق
واحلفاظ على مكاتبهما "داخلي ًا" حلني �إقرار
القانون والبت فيه وتر�شيح النائب �أو النواب
اجلدد ،الن الرئي�س يعلم علم اليقني ب�أنه ال ميتلك
�صالحية منحهما �صفة نائب رئي�س ما مل ي�صوت
الربملان عليه او عليهم .وهو يدرك �أن خالف ذلك
باطل ،ورغم كل هذه احليثيات� ،أ�صر النائبان
املحرتمان على انتحال �صفة "نائب الرئي�س"
و�إجراء املباحثات واللقاءات وزيارة الدول
الأخرى بهذه ال�صفة املنتحلة ،وت�س ّلما رواتبهما
كما لو �أن الربملان انتخبهما!
والت�سا�ؤل امللفت الذي يفر�ض نف�سه يف هذا املورد،
كيف ملن توىل م�س�ؤولية �إقرار القوانني امل�شرعة من
الربملان وامل�صادقة عليها او رف�ضها ،ال يعرف �أن ما
يقوم به خرق فا�ضح للد�ستور يعاقب عليه القانون
باحلب�س .ف�إذا مل يكن يعرف فتلك م�صيبة ،و�إذا كان
يعرف فامل�صيبة �أعظم .وهل ي�ستحق منتحل على
هذا امل�ستوى �أن ي�شغل �أي مركز يف الدولة ويتحكم
يف �أي �ش�أن من �ش�ؤون املواطنني.؟
ثم هل يعقل �أن يوا�صل قادة الكتل هيمنتهم على
مقدرات الدولة املت�شظية التي ال يراد لها �أن تكتمل
لت�ستمر ا�ستباحتها وهم يخرقون الد�ستور عن
تعمد و�سبق �إ�صرار لتحقيق نواياهم و�أغرا�ضهم
البعيدة كل البعد عن م�صالح ال�شعب والبالد.
�إنني �إذ �أ�ضع هذا الأمر اجللل �أمام مقام �سماحتكم،
�أتطلع �إىل موقفكم يف الدعوة �إىل بطالن ما اتخذه
الربملان وت�أييد الدعوة حلله و�إجراء انتخابات
جديدة ،لأنه فقد �شرعيته الكاملة وهو ين ّق�ض على
م�صدر القوانني وم�صدر �إرادة ال�شعب.
وا�سمح يل �سماحة ال�سيد �إنني كمواطن �سوف
اعمل بكل الو�سائل الدميقراطية التي يتيحها
يل الد�ستور يف مالحقة املت�سببني بارتكاب هذه
اجلرمية ال�شنيعة التي ال تعلو عليها جرمية
�سوى اخليانة .و�س�أجل�أ كخطوة �أوىل �إىل املحكمة
االحتادية للنظر يف هذا اخلرق الد�ستوري الذي
ارتكبه الربملان ،ثم انظر يف التدابري الأخرى
الالزمة ،انطالق ًا من امل�س�ؤولية التي �أحتملها
كمواطن ك ّر�س حياته كلها من اجل �أن ي�سرتجع
حريته وكرامته التي امتهنتها الدكتاتورية طوال
عقود.
وال�سالم عليكم
ود ْم �سماحة ال�سيد يف عز وعافية وعمر طويل
املواطن
فخري كرمي
2011/٥/14
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الـحـــريـات اوال

ضحايا النزاع الدائمون
كاظم الوا�سطي
توقفت كثريا عند م�شاهد فيلم "بريوت الغربية" للمخرج اللبناين
زياد دويري التي ح ّفزت نوعا من التداعيات املريرة عن طبيعة واقع
احلياة ال�سيا�سية يف منطقتنا العربية ،وانعكا�ساتها الأكرث مرارة
على الواقع االجتماعي والنف�سي ،والت�صدع ال��ذي حتدثه القوى
الطارئة يف املنظومة الق ّيمية التي توازن حياة الأفراد واجلماعات
يف املجتمع .فبالرغم من �أحداث الفيلم التي ت�أخذ جانبا من احلرب
الأهلية اللبنانية يف �أوا�سط �سبعينيات القرن املا�ضي� ،إ ّال �أن طعمها
امل��ر ظ��ل طاغي ًا على مالمح ال�سيا�سة يف املنطقة ،كحال �صورها
ّ
امل�شوهة لقيم التعامل بني النا�س ،التي ظلت ُتعيد �إن�ت��اج نف�سها
ب�أ�شكال متعددة ،يجمع بينها طابع العداء والكراهية لكل ما َحك َم عليه
طرف من الأطراف باملغايرة واالختالف .فعندما تنهار ال�سلطة التي
ت�ؤ�س�س لق ّيم فئوية خارج �أطر املواطنة والوطن ،لن يكون للدولة
بنا ًء وطني ًا يحكم �سلوكيات الأفراد بقوانني ناظمة وفاعلة متار�س
حقها يف العمل على �أ�س�س عادلة ونافعة .بل ُيطلق العنان لقوى ما
قبل الدولة �أو التي تقف �ضد الدولة العاجزة التي ي�ساهم �ضعفها
يف �إنتاج هذه القوى ،وي�سمح بتقوية نفوذها على ح�ساب غالبية
املجتمع ،بل ت�صبح متح ّكمة ب ��إرادة هذه الغالبية .فعائلة ال�شاب «
بدوي
طارق» املتعلمة واملتعلقة بحياتها يف بريوت الغربية ُتفاج�أ ّ
املتفجرات ،وبعجالت امللي�شيات التي ُتطلق النار يف كل االجتاهات،
وهي حتتفل بكرنفال موت قادم ال يهم من يكون �ضحاياه ما دامت
�أ�شرطة الر�صا�ص ملقاة على الأكتاف ،وفوق ال�صدور ،و�صيحات
العنف مثل نبتات �سامة تن�شر روائحها الكريهة يف ف�ضاء املدينة،
ويف نفو�س قاطنيها .ويف م�شهد م ��ؤث��ر ،ال يهتم رج��ل امللي�شيا
املدجج بال�سالح لطوابري ال�شراء املزدحمة �أمام �أحد املخابز من �أجل
احل�صول على ب�ضعة �أرغفة �أو جم ًرد رغيف واحد ،حيث يتقدم نحو
اخل ّباز ،متجاوزا طابور "ال�ش ّرايني" ب�صلف غري املعني مبن حوله،
معتمد ًا تفوي�ض نوازعه الأنانية ،و�سلطة من خو ّله ا�ستخدام القوة،
لي�أمره بلغةٍ زاج��رة بتجهيزه مبائة رغيف ،وح�ين يرف�ض اخل ّباز
الطيب املهتم بتوفري كل ما �أمكنه مل�ساعدة طوابري اجلائعني ،ين ّق�ض
عليه امللي�شياوي وينهال على ج�سده امل�ضني من التعب بال�ضرب
ربح ،ويرميه �أر�ضا ،ثم يقوم بتمزيق �أكيا�س الدقيق بطريقة فظة
امل ّ
وم�ستهجنة .لكن اخل ّباز الذي نذر وقته لتوفري ما ينتجه ملن يحتاجه
فعال من �ضحايا النزاع الدائمني ،مل ُيهزم �أمام تع�سف امللي�شياوي ،بل
نوع من االبتزاز والل�صو�صية
راح يجري وراءه غا�ضبا ومهددا .ف�أي ٍ
يج�سده مثل هذا ال�سلوك ،و�أيّ م�ستوى من العدوانية ينحدر �إليه
ّ
بحق لها توّ جبه
البع�ض يف ظل دولةٍ مفككة ،وجماعات توهم نف�سها ٍ
على الآخرين بدون وجه حق ؟ تبقى امل�شكلة �أن هذا البع�ض يحجز
�إرادة فئة �أو طائفة من املجتمع بذريعة الدفاع عن م�صاحلها ،وحفظ
باندفاع �أعمى.
ي�صدق ذلك
�أمنها ،ويبقى الأخطر �أن هنالك من ّ
ٍ
ويف اجلانب الآخر من الفيلم ،كان هناك �شابان يافعان و�صب َية غ�ضة
العود يعانون من �صدمة الواقع اجلديد الذي مت ّثل بو�ضع احلاجز
بني ب�يروت الغربية وال�شرقية على �أ�سا�س التفريق الديني ،وهم
يحاولون بكل الطرق للو�صول �إىل منطقة و�سطى بينهما ،حيث
وبح�سهم ال�شبابي
يوجد ماخور كان يرتاده النا�س من كل الطرفني،
َ
العادل يطلبون من �صاحبة املاخور �أن تنظم جميء الأ�شخا�ص من
ي�سهل هذا يف توحيدهما خارج �أطر ال�سيا�سة التي
كال اجلانبني ،فقد ّ
�صارت ال تكرتث مب�شاعر النا�س .ووج��ود الفتاة امل�سيحية بينهم
وهم يحاولون ك�سر احلواجز يف �أجواءٍ م�شحونة بالعنف والقتل،
له دالالت عميقة عن طبيعة تفكري ال�شباب ،ورف�ضهم للمحاوالت
التي يراد بها ت�شظية الق ّيم التي جتمع �أبناء الوطن ،وحتوله �إىل
كانتونات مت�صارعة� .إن �إ�صرار والد طارق – �أحد ال�شابني  -املهتم
بالكتاب والثقافة على عدم الهجرة خارج املدينة – الوطن حتت �ضغط
العنف ،وجنون بع�ض املت�سلطني� ،أقنع زوجته برتك هاج�س الهجرة
التي �ستعر�ضهم لالزدراء هناك ،فما كان منها �إال �أن جلبت له �آلة العود
املفجرات ،وزخات الر�صا�ص.
ليعزف حلن ًا للحياة يف مواجهة ّ
دوي ّ
ويف زاوي��ة الغرفة وقف ط��ارق حزينا وهو ي��ذرف الدموع على ما
�آلت �إليه الأم��ور ،حيث �أغلقت املدر�سة �أبوابها ،وتبعرث الأ�صدقاء
بني �أمكنةٍ خمتلفة ..لقد حتو ّلت دموع طارق ،مثل غريها من دموع
غ�ضب يف عيون
�أبناء هذه املنطقة املنكوبة بالعنف واال�ستبداد� ،إىل
ٍ
�أبنائه اليوم وهم يحتجون على زمن امل�أ�ساة الذي طال ،وعليهم �أن
حق كان� ،سوى
ال ي�سمحوا بظهور ً
قوى ت�ستلب �إرادتهم با�سم �أيّ ٍ
حقهم يف احلرية ،وحتقيق دولتهم املدنية الدميقراطية ،الطاردة
بحق لآخر ،وال حرية لغري تع�صبها
لعنف اجلماعات التي ال ت�ؤمن ٍ
الأعمى .وبغري ذلك �ستبقى هنالك الكثري من الدموع ،والأك�ثر من
دوامات العنف والكراهية.
ّ

وماذا بعدئذ...؟
الدكتور �صادق �إطيم�ش
وماذا بعدئذ...؟
م��ع اق �ت�راب ن�ه��اي��ة الأم� ��ل امل��زع��وم باملئة
ي��وم ال�ت��ي م� ّن��ى ال�سيد امل��ال�ك��ي نف�سه بها
ب ��أن تهبه الع�صا ال�سحرية التي ي�ستطيع
ب�ضربة واح��دة منها �أن يحول الفا�سدين
يف الدولة �إىل زاهدين والل�صو�ص الأ�شرار
يف حكومته �إىل �أُم �ن��اء �أخ�ي��ار ويقلب بها
م�شاريع ال��ورق املقرتنة باملليارات التي
ما زالت مفقودة يجري التفتي�ش عنها على
طريقة " يا �سامعني ال�صوت �صلوا عالنبي
� "....إىل م�شاريع على الواقع امل��ؤمل لهذا
ال�شعب يف ه��ذا ال��وط��ن ال��ذي مل يجد فيه
املالكي وح��زب��ه بكل م��ا ميلكه م��ن مذهبية
وطائفية وع�شائرية نفر ًا ول��و قلي ًال ممن
�أ�شركهم يف احلكم َمن ميلك مثقال ذرة من
احلر�ص على ه��ذا ال�شعب وه��ذا الوطن .
وذلك ل�سبب ب�سيط جد ًا �أال وهو �أن �أحزاب
�شركائه من �أح��زاب املحا�ص�صة ال تقل عن
حزبه طائفية �أو مذهبية �أو ع�شائرية لذلك
ف�إن احلاكمني جميع ًا يف " الهوى �سوى "
حتى و�إن ت�ع��ددت �أ��س�ب��اب ه��ذا ال�ه��وى �إال
�أن نتائجه تظل واح��دة تتمركز ح��ول كل
ما من �ش�أنه تعميق الل�صو�صية يف �أجهزة
الدولة وت�شديد نهب خريات البلد والإثراء
الفاح�ش على ح�ساب اجلماهري اجلائعة ،
وكل منهم يقول " وليكن بعدي الطوفان "
مع اقرتاب هذه النهاية التي تظل م�أ�ساوية
،ك�م��ا ب� ��د�أت ،تتعاىل الأ���ص��وات م��ن نف�س
جمموعة الل�صو�ص احل��اك�م��ة �أح�ي��ان� ًا �أو
من جمموعات الل�صو�ص التي تقف خارج
هذه اجلوقة نظري ًا �إال انها يف قلبها عملي ًا
من حيث هيمنتها على ال�سلطة وانتفاعها
منها� ،سوا ًء يف املركز �أو بعيدة عن املركز،
ب�ضرورة �إبعاد املالكي عن ال�سلطة و�إ�سقاط
حكومة �شريك الأم�س والتفتي�ش عن �شريك
ج��دي��د ،معللة ذل��ك مبجموعة م��ن اجلرائم
التي ترتكبها ال��ر�ؤو���س الكبرية ب��دءا من
مكتب ال�سيد املالكي نف�سه وانتها ًء مبن يقف
خلف املالكي من الأقارب واحلبايب .
لقد بلغ الأم ��ر ح��د ًا م��ن اال�ستهانة ب�أمور
الوطن والتالعب ب�أرواح �أهله واال�ستحواذ
على خرياته  ،مما جعل حلفاء الأم�س الذين
ي�شاركون بع�ضهم البع�ض يف الل�صو�صية
ون�ه��ب ام ��وال ال�شعب ان ينه�ش بع�ضهم
حلم الآخ��ر ولين�شروا غ�سيلهم القذر على
ا�شالء �ضحاياهم من �أيتام و�أرام��ل املقابر
اجلماعية املغموطة حقوقهم حلد الآن � .أو
على املزابل التي يحج �إليها الأطفال يومي ًا
لتهبهم ما ي�شبعوا به بطونهم اخلاوية .او
بني ال�شباب العاطلني من حملة ال�شهادات
اجل��ام �ع �ي��ة احل�ق�ي�ق�ي��ة ال��ذي��ن ُت �� �ص��ب على
ر�ؤو� �س �ه��م اع �ت��ى ال�ت�ه��م وال���ش�ت��ائ��م حينما
يطالبون ب ��أج��ور عمل ال ت�صل �إىل ع�شر
ما ي�ستلمه نائب يف ال�برمل��ان العراقي من
خ��ري�ج��ي ج��ام�ع��ات ��س��وق �إم��ري��دي  ،وهم
كثريون  ،واحلمد لله  ،يف جمال�سنا النيابية
وجمال�س املحافظات واملجال�س املتنفذة
الأخرى .
لنطالع بع�ض هذه االتهامات املتبادلة بني
الفرقاء الطائفيني وال�شركاء يف نهب الوطن
والتنكر ملطالب ال�شعب ال ��ذي ع�بر عنها
يف حتركاته االحتجاجية الأخ�يرة والتي
�سي�ستمر التعبري عنها مبثل هذه الو�سائل
ال�شريفة التي ال يقرها البع�ض لأنها بعيدة
عن م�ستواه الفكري .
�أكدت النائبة مها الدوري للبغدادية ان تقرير
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جل�ن��ة تق�صي احل�ق��ائ��ق اخل��ا��ص��ة بهروب
�سجناء وال��ذي ك�شف ت� َ
�ورط �أق��ارب رئي�س
الوزراء نوري املالكي بهروبهم هو من �أهم
الأ�سباب التي جعلت املالكي يدعو اىل حل
الربملان و�أك��دت ال��دوري ان الربملان طالب
بك�شف �أ��س�م��اء جميع امل�ت��ورط�ين بهروب
�سجناء الب�صرة م�شرية اىل ان ال�سجناء
ال��ذي��ن ارت �ك �ب��وا ج��رمي��ة ��س�ج��ن مكافحة
الإرهاب يف بغداد مل يقتلوا بل مت تهريبهم.
" وقال املالكي �أنه ال ي�ستبعد حل احلكومة
و�إجراء انتخابات مبكرة وتقدمي ا�ستقالته
يف ظل ا�ستمرار حماربة حكومته من قبل
جم�ل����س ال��ن��واب "الذي ع�ل�ي��ه ال�ع�م��ل من
�أجل �إجن��اح عمل ال��وزارات ال حماربتها".
وك��ان زعيم ائتالف العراقية �إي��اد عالوي
بعث بر�سالة �إىل رئي�س ال� ��وزراء نوري
املالكي ردا على ر�سالته التي بعثها �إليه
ج��اء فيها �أن "الر�سالة التي وجهتها �إيل
حت �ت��وي ع �ل��ى ف� �ق ��رات "تفتقر للحقيقة
وجت��ايف ال��واق��ع اخل��ارج ع��ن امل ��أل��وف وال
تنم عن �إميان بال�شراكة الوطنية" ،م�ضيفا
"عليك �أن ال تن�سى �أنني �أول من دق �أ�سا�س ًا
للدميقراطية يف العراق".كما ذكر املالكي
�أن وزارة الدفاع "لي�ست من حق القائمة
العراقية و�إمن��ا للمكون ال�سني والداخلية
للمكون ال�شيعي" ،فيما بني انه القائد العام
للقوات امل�سلحة ومن حقه �أن يختار الفريق
ال ��ذي يعمل م�ع��ه ،و�أ� �ش��ار �إىل �أن مفهوم
التوافق بني الكتل انتهى بعد الإع�لان عن
ت�شكيل احلكومة .بح�سب ما ن�شرته وكالة
"ال�سومرية النيوز".
ه ��ذه ب�ع����ض الأم �ث �ل��ة ع�ل��ى ن�ه����ش اللحوم
ب�ين ال���ض��واري اجلاثمة ال�ي��وم على ج�سد
العراق.
ف���إذا ك��ان ال���ص��راع على ه��ذا امل�ستوى من
التدين يف العمل ال�سيا�سي  ،فما الفرق �إذن
بني الفرق املت�صارعة هذه �إن كان همها الأول
والأخري ين�صب دوم ًا على التفتي�ش عن ماذا
�سيكون من ح�صة َمن ؟ تقا�سم الغنائم هو
الهدف ولي�س تقا�سم هموم ال�شعب والوطن
 .فاملجل�س النيابي الذي ي�سارع للت�صديق
ع�ل��ى ق��ان��ون ه ��در ام� ��وال ال��دول��ة بتعيني
ث�لاث��ة ن ��واب للعمل على م�ساعدة رئي�س
اجلمهورية ،يف الوقت الذي يتلك�أ فيه �إىل
ح��د الن�سيان لقانون الأح���زاب �أو قانون
االنتخابات مث ًال ،ه��ذه القوانني و�أمثالها
ال �ت��ي ي�ت��وق��ف ع�ل��ى ت�شريعها وتطبيقها
م�ستقبل العملية ال�سيا�سية برمتها ال حتظى
ب���ذاك االه �ت �م��ام ال���ذي حت�ظ��ى ب��ه قوانني
املنافع ال��ذات�ي��ة ال�ت��ي يتعجل الربملانيون
الأف��ذاذ بالت�صديق عليها � ،إن جمل�س ًا كهذا
ال ُي��رج��ى منه �أي خ�ير للوطن مهما تنوع
اخل �ط��اب ال �� �ص��ادر ع��ن منت�سبيه  .ف�إنهم
جميع ًا ما كان ب�إمكانهم ان يحتلوا مقعد ًا
يف ه��ذا املجل�س �إن مل يكونوا م��ن حملة
الهوية الطائفية� ،أ�صحاب املحا�ص�صات
الع�شائرية �أو القومية او املناطقية .وما
ينطبق على عمل ال�برمل��ان ين�سحب على
عمل الوزارات وامل�ؤ�س�سات التابعة لها التي
ترتهل يوم ًا بعد يوم ب�أ�شكال املعوقات بد ًء
من ا�ستمرارية العمل بقوانني دكتاتورية
البعث وانتها ًء بكل ما من �ش�أنه ان ي�سيل
ل�ع��اب الإره���اب والإره��اب �ي�ين واملرت�شيني
واملزورين ول�صو�ص املال العام بان يزيدوا
من �إرهابهم ول�صو�صيتهم وانتهاكهم لكل ما
يوحي بالعمل ال�شريف اخلال�ص من �أجل
ال�شعب والوطن .
�إن وجود املالكي �أو غريه على قمة ال�سلطة

احلكومية يف ال�ع��راق ل��ن يغري م��ن الأمر
��ش�ي�ئ� ًا حت��ت ه ��ذه ال� �ظ ��روف ال �ت��ي توجه
العملية ال�سيا�سية اليوم يف وطننا  .كما �أن
الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة �سوف لن
ت�أتي ب�شيء ُيذكر ما مل :
**ي �ج��ري ال�ع�م��ل ب�ج��د ب��الإع�ل�ان اخلطي
املوثق والتطبيق العملي املُرا َقب مِ ن ِقبَلِ
َّ
كل َمن يريد العمل على ال�ساحة ال�سيا�سية
ال�ع��راق�ي��ة ع�ل��ى ن�ب��ذ اي ت��وج��ه ط��ائ�ف��ي او
االل �ت��زام ب��اي نهج على �أ��س��ا���س االنتماء
ال��دي �ن��ي او ال �ق��وم��ي او ال �ع �� �ش��ائ��ري او
املناطقي وامل�ساهمة الفعالة يف حماربة
اي توجه م��ن ه��ذا ال�ن��وع مهما ك��ان �شكله
وم�صدره وعلى كافة الأ�صعدة الر�سمية
منه وغري الر�سمية.
** ال�ع�م��ل ع�ل��ى تفعيل ال�ه��وي��ة العراقية
وااللتزام بها دون �أية هوية �أخرى وجعلها
املعيار الأ�سا�سي الوحيد يف التعامل مع
املواطن وحترمي غري ذلك قانوني ًا� .إن ذلك
يجب ان يقود �إىل جعل كفاءة حامل الهوية
العراقية هي الفي�صل يف �إ�شغاله حمل عمله
ولي�س �أي ��ش��يء �آخ��ر ت��دخ��ل فيه معايري
املحا�ص�صات وامل���ش��ارك��ات يف املنا�صب
احلكومية والوظائف العامة .
**�إع�� ��ادة ال�ن�ظ��ر يف ال��د��س�ت��ور العراقي
وح ��ذف �أي ��ة ف�ق��رة ف�ي��ه ت�ت�ع��ار���ض والنهج
ال��دمي�ق��راط��ي امل �ت �ع��ارف عليه يف تطبيق
الدميقراطية مبفهومها العلمي الوا�ضح
ومب��ا متليه م�صالح ال�شعب وال��وط��ن يف
جمتمع دميقراطي متحرر .
** الإ�سراع يف ت�شريع قانوين االنتخابات
والأح� � � ��زاب مب ��ا ي���ض�م��ن ت�ط�ب�ي��ق النهج
الدميقراطي امل�شار �إليه اعاله  ،وتن�شيط
الرقابة على الأح ��زاب م��ن حيث التزامها
بالد�ستور يف خمتلف ن�شاطاتها  ،وتفعيل
مبد�أ العدالة االجتماعية ويف التعامل مع
القوى ال�سيا�سية العاملة فع ًال على ال�ساحة
ال�سيا�سية العراقية بغ�ض النظر عن حجم
ه��ذه ال�ق��وى  ،و��ض�م��ان م�ب��د�أ االنتخابات
النزيهة احلرة.
** ال ميكن حتقيق ه��ذه الأه ��داف ب�شكل
ج��دي وواع��د �إذا مل يجر العمل ال��د�ؤوب
على ا�ستئ�صال كل و�سائل الف�ساد الإداري
واملايل يف كافة م�ؤ�س�سات الدولة التي تعج
باملف�سدين والتخل�ص منهم وم��ن ك��ل َمن
يعملون على عرقلة العمل الطبيعي يف هذه
امل�ؤ�س�سات �سوا ًء كان ذلك من خالل التالعب
باملال العام �أو عرقلة تنفيذ اخل��دم��ات او
حت�سني الو�ضع االقت�صادي جلموع الفقراء
�أو ب��اي ام��ر م��ن ام��ور املواطنني اليومية
والآن��ي��ة او م��ن خ�ل�ال االل��ت��زام بقوانني
دكتاتورية البعث املقبور  .والبد من تفعيل
الق�ضاء النزيه الال منتمي لكبح جماح مثل
هذه اجلرائم بحق ال�شعب والوطن و�إنزال
العقاب على َم��ن يثبت ارتكابه لها بغ�ض
النظر عن �أي اعتبار غري اعتبار العدالة
االجتماعية .
قد تطول قائمة الطلبات التي ينبغي تنفيذها
قبل التفكري بالإ�صالح ال�سيا�سي ال��ذي ال
ميكن حتقيقه بتبديل الوجوه وبقاء الفكر
ال��ذي ت�سري عليه ه��ذه ال��وج��وه حتى و�إن
لب�ست لبو�س الدين وتقنعت بقناع الوطنية
 .فبعد م��رور ثماين �سنوات من التجارب
املريرة مع احزاب الإ�سالم ال�سيا�سي والتي
مر بها ال�شعب العراقي يف وطنه اجلريح
�أ�صبح التمييز بني اخليط الأبي�ض واخليط
الأ��س��ود وا�ضح ًا و�سه ًال حتى يف دياجري
الظالم .
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مهند الرباك
رغ��م �سقوط الدكتاتورية بحرب خارجية ،و
انواع التحفظات و التعقيدات ،و رغم الأرهاب
و ��ص��راع��ات امليلي�شيات الطائفية و �سقوط
اع��داد كبرية من ال�ضحايا رج��ا ًال و ن�سا ًء . .
اثبت �شعبنا ب�ألوان طيفه و طالئعه ال�سيا�سية
الداعية اىل وحدة قوى ال�شعب الفاعلة و بدعم
من مرجعية �آي��ة الله علي ال�سي�ستاين ،اثبت
على قدرة الي�ستهان بها يف الت�أثري على العملية
ال�سيا�سية.
و رغم انواع ال�ضغوطات الإقليمية و العربية،
حتدى الإرهاب و الر�صا�ص و الإنفجارات
ف�إنه
ّ
 . .م�شارك ًا بكل اطيافه القومية و الدينية و
املذهبية و الفكرية يف الإنتخابات الت�شريعية و
يف الت�صويت على الد�ستور ،يف اثبات اليقبل
ال�شك على روحه احلية و على قدرته على بناء
الأمل جمدد ًا و الن�شاط ب�ضوئه ،رغم الثغرات و
ال�سلوكيات التي انك�شفت من الدوائر و الكتل
املتنفذة .
ا ّال ان اخل���روج ع��ن ال��د��س�ت��ور و روح ��ه بدل
ال�سعي لإ�صالحه و تطويره  . .اخل��روج عنه

يف ق�ضايا ج��وه��ري��ة م�ت�ع��ددة  . .م��ن طبيعة
الدولة و م�ؤ�س�ساتها و �آلياتها� ،سواء يف هيمنة
املحا�ص�صة الطائفية عليها م��ن اع�ل��ى درجة
حكومية اىل ادناها دون مراعاة الكفاءة و دون
اعتماد الهوية الوطنية ك�أ�سا�س للإنتماء الوطني
بغ�ض النظر عن الدين و املذهب و القومية ،اىل
املوقف من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين و حرية
التفكري و التعبري ،قانون الإنتخابات و و�ضع
قانون للأحزاب ،املوقف الأ�صم من ق�ضية املر�أة
و حقوقها� ،صيانة ا�ستقالل الهيئات امل�ستقلة
كهيئة ال�ن��زاه��ة و الإن�ت�خ��اب��ات و غ�يره��ا ،اىل
امل��وق��ف م��ن مفهوم الفدرالية و عالقة املركز
باحلكومة الكرد�ستانية . .
ادى اىل الف�ساد والإنغما�س فيه
الأم��ر ال��ذي ّ
و الو�صولية و الإنتهاز امل�صلحي الأن��اين و
خلق البطانات ،و وفق ت�صريحات م�س�ؤولني
و وج��وه هامة من خمتلف الكتل الربملانية و
من النا�شطني يف امل�سرية ال�سيا�سية  . .ب�سبب
الت�سويف و عدم الإلتزام بال�ضوابط الد�ستورية
و ب��ال �ت��ايل ب��ال �ق��وان�ين امل��و� �ض��وع��ة وف �ق �ه��ا ،و
ب�سبب ع��دم ايفاء الكتل النافذة بالإلتزامات
التي قطعتها لناخبيها ،الذين �صاروا ّ
يع�ضون

ا�صابع الندم لإنتخابهم ا ّياها.
ادى بالتايل و مب�سرية ال�سنوات الثماين
و ّ
اىل بروز فئات و �صعود اخرى يف عامل املال
و ال�سم�سرة �صعود ًا �صاروخي ًا ،م�ستفيدة من
وجود و تفعيل املجاميع الل�صو�صية املوروثة
من زم��ان الدكتاتورية املنهارة ،التي �صارت
تتدثر بدثار املحا�ص�صة الطائفية ،حيث وجدت
فيها حماية و و�سيلة مل حتلم بها  . .من جهة .
و ح� ّ�ول �صمت او� �س��ع الأو� �س��اط ال�شعبية و
ال�شبابية ال �ت��ي ت �ع��اين �شظف ال�ع�ي����ش ،اىل
م�ن��ا��ش��دات و اع�ترا� �ض��ات ،ث��م اىل تظاهرات
�سلمية تطالب باحلقوق الد�ستورية املهظومة،
جابت و جتوب �ساحات البالد من اق�صاها اىل
اق�صاها ،و تتوا�صل  . .رغم انها جوبهت يف
بدايتها بالتهديدات ،ثم بالعنف و الر�صا�ص و
ب�سقوط ال�شهداء ،من جهة اخرى.
و ف�ي�م��ا و� �ص �م��ت او�� �س ��اط ح �ك��م ن ��اف ��ذة ،تلك
التظاهرات بكونها خمطط ًا لها من اخلارج ،و
بكون حمرك ّيها ينفذون خمطط ًا �سيا�سي ًا ما .
 .مل يجهدوا انف�سهم رغم كل الإمكانيات التي
بحوزتهم ،ملعرفة معاناة ال�شارع اليومية و
معاناة او�سع او�ساط ال�شباب ،فلم يف ّرقوا بني

حجم املعاناة احلقيقية املتزايد و بني م�شاريع
�سيا�سية حت��اول توظيف ذل��ك لأه��داف انانية
�ضيقة م��ن ن��وع مقابل  . .و ب��ال�ت��ايل مل جتر
حت�سها و تعي�شها الأو�ساط
اج��راءات عملية
ّ
ال�شبابية و الكادحة .
غري مدركني ان مايجري قد ميزّق امليلي�شيات
املحتمني بها ذاتها على �صخرة امل�ستفيدين و
امله ّم�شني فيها ،ال��ذي يجري ب�سبب الف�ساد و
التعفن ،و ال ّ
ادل على ذلك من الف�ضيحة الأمنية
اخل �ط�يرة الأخ �ي�رة ب �ه��روب �سجناء القاعدة
الأرهابية من �سجني بغداد و الب�صرة . .
و فيما ين ّبه خرباء اىل ان طريق اعتماد الهبات
املالية بني فرتة و اخرى غري جمدي  . .ف�إنهم
ي��ح�� ّذرون م��ن ان ا��س�ت�م��رار جت��اه��ل املطالب
ال�شعبية و ال�شبابية ،يحمل خماطر قد ت�ؤدي
اىل �سقوط طريق التعددية و التبادل ال�سلمي
لل�سلطة ال�ضروريان للحفاظ على العراق غري
منحاز و على طريق البناء  . .يف ّ
جلة ال�صراعات
العا�صفة يف املنطقة ،التي يظهر اب��رزه��ا يف
املنطقة يف املرحلة الراهنة  :ال�صراع الإيراين
ـ العربي ـ الإ�سرائيلي ،و ال�صراع العربي ـ
الإيراين املغطى بال�صراع الطائفي
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ب�سام فرج

كاريكاتري

عن قانون حماية ال�صحفيني

ح�������ب م�������ن ط���������رف ث����ال����ث
ح�سام احلاج
ال يرمي قانون حماية ال�صحفيني الذي قر�أ يف جمل�س النواب قراءة
اوىل بكل ابعاده القانونية �سوى لهدف وحيد هو تكري�س مرجعية
النقابة واخ�ضاع ال�صحفيني بالقوة الرادتها �شاء من �شاء وابى من ابى
 ،ومن هنا ي�ؤمن النقابيون اميانا مطلقا ب�ضرورة متريره  ،حتى وان
كان مليئا بااللغام التي �ستودي بال�صحافة احلرة و�ست�ضر ا�ضرارا
مبا�شرا بالدميقراطية النا�شئة يف العراق ،فاملهم ان تكون النقابة
هي الآمر والناهي واملت�سلط وويل نعمة ال�صحفيني يف العراق هي
التي متنحهم االرا�ضي واملنح املالية ومن يدري رمبا �ستنمحهم "كيلو
حلم وطبقة بي�ض " �شهريا بعد اقرار القانون الن النقابة حري�صة كل
احلر�ص على كرو�ش ال�صحفيني قبل ان تكون حري�صة على عقولهم
 ،اري��د ان اختزل مثالب القانون مب��ادة واح��دة وهي امل��ادة اخلام�سة
ع�شرة من القانون والتي �سجلت �سابقة فريدة من نوعها حيث تقول"
تلتزم جميع امل�ؤ�س�سات االعالمية املحلية واالجنبية بابرام عقود مع
ال�صحفيني العراقيني وفق منوذج تعده النقابة وتودع ن�سخة منه لديها

" جميع العقود التي �أبرمت عرب التاريخ "عقود الزواج ،االيجار ،البيع
،العمل" يحدد بنودها الطرفان املتعاقدان وي�صادق عليها الق�ضاء الن
العقد كما يقول الفقهاء واملناطقة �شريعة املتعاقدين �،إال عقد عمل
ال�صحفيني يف العراق يجب ان تكتبه النقابة لأنها متتلك من اخلربة
والوعي والدراية والعلم ما الميكله افالطون ذاته  ،معنى هذه املادة
ان النقابة �ستف�صل مات�شاء وما على ال�صحفي امل�سكني �سوى اخل�ضوع
ومعناها اي�ضا ان تقوم جميع امل�ؤ�س�سات االعالمية االجنبية العاملة يف
العراق بت�سريح ال�صحفيني العراقيني والتعاقد مع �صحفيني اجانب كي
ت�ضمن عدم تطبيق بنود القانون "الفلته "على العاملني لديها ومعناها
ان نقابة ال�صحفيني وطاملا �صارت ويل نعمة ال�صحفيني وفق القانون
�ستكون عر�ضة للمحا�ص�صة الطائفية حالها بذلك ح��ال هيئة احلج
والعمرة وهيئة امللكية وجامعة بغداد ووزارة البيئة وبقية الوزارات
وامل�ؤ�س�سات املبتلية بظاهرة املحا�ص�صة احلزبية وحني ذاك �ستحول
النقابة اىل حزب �سيا�سي يتاجر ويحارب وميرر اجندته اخلا�صة من
خالل ال�صحفيني املبتلني ،املادة اخلام�سة ع�شر من القانون هي اخطر
م��ادة احتواها قانون حماية ال�صحفيني �سيئ ال�صيت  ،ومن خاللها

�ستبيع النقابة ال�صحافة يف العراق باملجان لل�سلطة التي تبدو �شغوفة
لالنق�ضا�ض على االزعاج الدائم الذي ت�سببه لها ال�صحافة احلرة فطاملا
ابدى كبار امل�س�ؤولني انزعاجهم من و�سائل االعالم التي تعر�ض نق�ص
اخلدمات وتلك�ؤ الأجهزة التنفيذية يف ادائها ور�صد الف�ساد االداري
وامل��ايل ونقل اح��داث �ساحة التحرير يف التظاهرات  ،كما �ستطلق
ر�صا�صة الرحمة على ال�صحافة اال�ستق�صائية  ،يف اليومني املا�ضيني
دخلت ازمة القانون اىل منعطف خطري للغاية حيث بدى وا�ضحا بعد
الندوة التي نظمتها جلنة الثقافة واالعالم يف جمل�س النواب وجود نية
حقيقية الدخال القانون يف لعبة ال�صفقات ال�سيا�سية  ،فالنواب الذين
ح�ضروا تباهوا بت�أييد القانون و�سط ت�صفيق وحتية جي�ش النقابة
ال�شر�س الذي حر�ص على احل�ضور لدعم مترير القانون ومبا ان جميع
امل�ؤ�شرات احلالية تدلل على مترير القانون احلايل والذي �سيقو�ض
عمل ال�صحافة يف العراق  ،احذر كل من يعنيه االمر من ال�سهو وعدم
االكرتاث وترك االمور بهذه الطريقة وكي النندم علينا �أن نقف وقفة
جدية بوجه هذا القانون امل�شبوه "فوا�ضيعتاه اذا االوان يفوت"

