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ؤتـمر بتاريخ 2018/2/2 عقـد ا
الـــتـــأســـيـــسي حلـــزب الـــوفـــاق
ؤتمر الوطني العراقي وابتدأ ا
بـهـتاف يـعـلن قـدوم الـزعـيم اياد
عالوي.. وأشـــــادة بــــبـــــطــــوالته
.واعلن عريف احلـفل عن افتتاح
ــؤتـــمــر بــالـــنــشــيـــد الــوطــني ا
الــعـراقي وبــعـدهــا قـراءة سـورة
الـــفـــاحتــــة عـــلى اروح شـــهـــداء
الــعـراق وشـهــداء حـزب الـوفـاق
الـــوطــني الـــعــراقي. وبـــعــد ذلك
عــرض فــلم وثــائـــقي عن تــاريخ
حـركة الـوفـاق الـوطـني الـعراقي
وعن نـــضـــاالت الـــزعـــيم عالوي
الـتي اخـتــزل فـيـهــا كل بـطـوالت
وتضحـيات العراقـي ونضالهم
ـقراطي بـشخص الـوطني والـد
ــسـاعـد الــزعـيم. ثم تـال االمـ ا
فـقرات مـوجـزة عن نظـام احلزب
وبرنامجه وطلب التصويت على
ـنـصب االمـ ـرشح الــوحـيـد  ا
الــعــام حلــزب الــوفــاق الـوطــني
الــعــراقي الــدكــتـور ايــاد عالوي
وجـــاء الـــتــصـــويت بـــاالجـــمــاع
ـسـتــقـلـة ــشـاهـدة الــهـيـئــة ا و
لالنـتخابـات التي كـانت حاضرة
ـسـاعد ـؤتـمـر وطـلب االمـ ا ا
مـن الــــــدكــــــتـــــــور ايــــــاد عالوي
بالـتفضل لـتوجيه كلـمته بعد ان
هــنـأه وأشــاد بــدوره الــنــضـالي
وبـــــطـــــوالتـه وســـــرد عالوي من
خالل كـلـمــته بـطـوالته وتـصـديه
ـرة ادعى لـلـدكـتـاتـوريـة وهذه ا
بـأنه تـصـدى لـلـدكـتـاتـوريـة مـنذ

عــام  1975ولم يـــذكــر انـه قــبل
هذا الـتـاريخ كان عـضـواً نشـطاً
في حزب البـعث واكمل دراسته
فـي لــنــدن عـــلى نـــفــقـــة الــدولــة
العراقية والـنظام البعثي القائم
انذاك وكـان ايضاً مـتابعـاً لفرع
االحتاد الـوطـني لـطـلبـة الـعراق
ـتــحـده وايــرلـنـدا ــمـلــكه ا في ا
وانه انــقــطـع عن حــزب الــبــعث
بــعـد أن اصــدر احلــزب تــعــمـيم
داخلي يـحـذر فيه مـنتـسـبيه من
التـردد على السـفارات االجنـبية
واقـامة عالقات مـعهـا وفي حالة
عــــدم االلـــتــــزام في ذلك تــــكـــون

العقوبات الصارمة (االعدام)
ولم يــــذكـــر الـــزعــــيم عالوي في
كــلـــمــته شــيــئـــا عن مــؤتــمــرات
ــــعـــارضـــة في لـــنـــدن وصالح ا
الـــدين والــتـي حــضـــرهــا وكــان
منـدوبًا بارزاً فيـها حيث رسمت
فيها خارطة خراب العراق وأعد
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وال اريـــــــد ان اطـــــــيل فـي هــــــذا
ــا الـذي دفــعــني ــوضــوع وا ا
ــقـال لــكي اوجـز لـكــتـابــة هـذا ا
ـــعـــاني احلـــقـــيـــقـــيه لـــكل من ا
ـعنى ـفـردات ذات ا فـاهـيم وا ا
الـسـيـاسي والـقــيـادي لـلـزعـامـة
وحـتى النـظـلم الـرجل او نـضيع
علـيه فـرحـته بل نـتـرك احلكم له

قالة  بعد أن يطلع على هذه ا
1- ماذا تـعني الـزعامة: ورد في
الـــقـــران الـــكـــر الـــكـــثـــيـــر من

ــعـنى ـفــردات الـلــغـويـة ذات ا ا
الـــســـيــاسـي والــقـــيـــادي ســواء
مايتعلق بالزعامة واحلاكم مثل
وال وأمـــام وخـــلــــيـــفـــة وحـــاكم
وزعــيم  وســيــد ومــلك وشــيخ
ـــفـــردات تـــتـــحـــدث عن وهـــذه ا
اشـكــال الـسـلــطـة والــزعـامـة في
اجملـتـمـعـ الـبـدوي واحلـضري
ومـايـهمـنـا الـيوم هـو أن مـفـهوم
الـــزعـــامــة ابـــتـــعــد عـن احلــدود
ــــبـــــاد الــــتي ارادهــــا الــــله وا
سبحانه وتعالى ان تكون قاعدة
اسـاسـيــة من قـواعـد احلـكم بـ
اخلــالق واخملــلــوق فــالــزعــامــة
ليـست ثوبـاً يـلبـسه النـاس متى
ارادوا والتــاجــاً يـضــعــونه عـلى
رأس من احــــبـــوه او اخـــتـــاروه
ــا تــأتي بـه االقـدار ــا هي  وا
وتــتــمـخـض عـنـه االجـيــال عــبـر
ـعانـات واخلـلق من الـنـضـال وا
جــهــة واعــتــقـاد الــشــعب بــفـرد
مـؤهل لـلـزعـامـة والـقـيـادة يـنـقل
الـشـعب من الــوضع الـسيء الى
الــوضع الــذي يــتــطــلع الــيه من
جـــهـــة اخــرى من هـــنـــا يـــلــتف
الـشـعب حـول شخـصـيـة قـيـادية
يـجد فـيـهـا العـون لـلـوصول الى
اهـدافه لـذلك فــالـزعـامــة لـيـست
من االمـور االعتبـارية كمـا نراها
اليوم فيقـال زيد (زعيم) القائمة
الــفـالنــيــة وهـــذا زعــيم احلــزب
(الـــفالني) وذاك زعـــيم الــكـــتــلــة
ا هي من خوارق (الفالنيـة) وا
الـــعـــاده والبـــد لـــظـــهــورهـــا من

أسباب غير اعتيادية. فقد تكون
صــفــاتـــهــا الالزمــة كـــامــنــة في
بعـض ابنـاء االمـة فال تـظـهر اال
عتاد وفي خالل حوادث تفوق ا
ظروف الـدهر ونوازل االيـام كما
احلوادث التي ظهرت في زعامة
أتـــاتـــورك في االمـــة الـــتـــركـــيــة
انـية وزعـامـة هتـلر في االمـة اال
وغــانـــدي في االمـــة الــهـــنــديــة
وســتــالــ في االمــة الــروســيــة
وجــمـال عـبـد الــنـاصـر في االمـة
الـعـربيـة. في الوقت الـذي يشـير
فــــيه الــــتـــاريخ بــــأنه لــــيس من
ــمــكن عــادة ان تـتــسع امه من ا
اال مـهــمـا كــبـرت لــغـيــر زعـيم
ــا واحــد في جـــيل واحـــد واال 
كـان لـلـزعـامه قـدر اعـلى من قـدر
اي مـنـصب مـن مـنـاصب الـدوله
التـي نالـهـا النـاس بـسـهوله في
مـثل هـذه االيـام. وعلى مـسـتوى
ا الـعــالم ثـمــة صـفـات مــهـمـة
تـستـوجب وجـودهـا في مـفـهوم
الزعـامـة كي يـلتف الـنـاس حول
شـخـصــيـة زعـيم يـجــدون فـيـهـا
صــــورة الـــــبــــطـل او الــــقـــــائــــد
الــســيـاسي الــذي يــسـتــمــد مـنه
الـقــوة ويــؤمـنــون به النه مــلـزم
أخالقــيــاً وانــســانــيــاً وعــمــلــيـاً
ببـلوغ مايـتطلع الـيه ابناء االمة
من اجل االنـتـصـار. هـذا الزعـيم
الــــســـــيـــــاسي او الـــــوطــــني او
الــقــومي او الـديــني يــهـدف الى
صـنع مـستـقـبل االمـة واالنـتـقال
بــــهــــا من الــــوضع الــــسيء الى
وضـع افــــضل تـــــتـــــطــــلـع الــــيه
اجلـمــاهـيــر.  لـذلك ارى ان بـطل
(االنـقـاذ) الــوطـني هـو االنـسـان
الـذي يـنــتـقل بـنـفــسه كـفـرد الى
الــــوطـن وبــــالــــوطـن الى االمــــة
وبــحــزبه كــحــزب الى مــجــمـوع
االمـــة كــشـــعب وبـــتـــطـــلــعـــاته
كانسان الى بناء فاعل لتطلعات
االمه وهــذا اليــكــون اال عــنــدمــا
يـــكــون الــقــائـــد رمــزاً لــصــفــات
الـصـدق والــنـزاهـة والــشـجـاعـة
والـــكـــمــال اخلـــلــقـي والــعـــقــلي
والــنـفــسي وان يــكــون الــزعـيم
تلك أرادة تتحول طاع الذي  ا
فـيهـا الـكـلمـة الى فـعل واخلـيال
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الى واقع وســـلــوك عـــمــلي. وان
رشد الى طريق يكون الناصح ا
ـتــلك رصـيـداً من االرشـاد وأن 
االمـكـانيـات الـقـيـاديه وابـداعات
الـــزعـــامـــة واتـــخـــاذ الـــقـــرارات
الـهادئـة الهـادفة مـرناً يـجيد فن
(الـتـكـتـيك) وحـازمـاً اشـد احلـزم

ناسبة. في االوقات ا
انـنا في العـراق نتـطلع الى بطل
(االنــقــاذ) فـهــنــاك انــســان كـامل
وهـــنـــاك أرقى مـــنـــقـــذ يـــقـــدسه
اجلــمـيع فــمـتـى يـظــهـر لــلـعـراق
(زعـــيم) جملــمـــوع االمـــة? ومــتى
يـــدرك زعـــمـــاء الـــســـيـــاســـة في
الـعـراق فــرسـان (مـؤتــمـر لـنـدن
وصالح الدين) الـذين قدموا الى
الـــعـــراق مع دبـــابــات االحـــتالل

االميركي عام 2003 ذلك?
واالمر متروك لالمة والشعب?
2- مناقشة هل توافرت الشروط
ــــــوضـــــــوعي[ والــــــضـــــــوابط ا
الــتـنــظـيــمـيــة في حـزب الــوفـاق
الـوطـني الـعـراقي? ولـكي يـعرف
القـار الكر اهـمية ان تـتحول
الـتلـقـائـية احلـزبـية الى واقـعـية
حــزبــيــة يــجب ان يــتــوفـر دلــيل
نظـري (وجـود ايدلـوجيـة) تـمثل
الــــتــــصــــور الــــشــــامل الهــــدافه
ومـبـادئه اوال. وحتــديـد الـبــنـيـة
الـتـنـظـيـمـيـة والـسـيـاق الـنـظري
. والــتــطــبـيــقـي لــلــحــزب ثــانــيـاً
والـــوجــود اجلــمـــاهــيــري الــذي
يـعـتـبـر شـرطـاً رئـيـسـيـاً لـوجود
ذلك الــدلــيل الــذي يــحــدد الـدور
االسـاسي في اسـتـيعـاب مـيادين
تلك الـنظـريـة واهدافـها. غـير ان
هذا الوجود اجلماهيري يتحول
الى فــوضى واطـيـاف ســيـاسـيـة
مـتــنـاقـضــة تـتـفـجــر من خاللـهـا
صـالح الـشخـصـية والـتـنافس ا
السـلـبي اذا لم توجـد امـكانـيات
وقـيــادات ذات وعي تـتــفـاعل مع
ـواثـيق. ـشـاريع والــبـرامج وا ا
ثـالـثاً: الـشـكـل الـتنـظـيـمـي الذي
يــــنــــقـل االطــــار الــــنــــظــــري الى
ـضـمون الـتـطـبيـقي بـعـيداً عن ا
ـصلـحة الـشـخصـية االخطـار وا
واالسـتـفـزاز الـسيـاسي احلـزبي
الـــذي يــؤدي الـى رد فــعـل قــوي

يـــــقـــــود الـى الـــــعــــــدوان عـــــلى
االخـــــريـن وهـــــذا اليـــــتم اال من
خالل الــتــفـــاعل اجلــدلي اجلــاد
ــطــلق بــبــرامج تــلك ــان ا واال
ـنـظمـات واحلـركات االحـزاب وا
الـتـي تـطــالب بـحــقـوق الــشـعب
قراطية. والتي اهمها حق الد
مـن خالل مـالحـــــظــــــات بـــــعض
االخــــــوة فـي حــــــزب الــــــوفـــــاق
الــوطـني الــعـراقي والــتي اكـدت
عــلى اكـــتــســاب هـــذه الــشــروط
ـــــــوضــــــوعــــــيـــــــة والــــــروابط ا
الـتـنـظـيــمـيـة الـتي ذكـرنـاهـا في
مـاتقـدم تأكـد بأنـها مـتوافرة من
الــــنــــاحــــيــــة الــــصــــوريـــة وان
مـاشــاهـدتـه ان هـنــاك تـنــاقـضـا
وخــلــطــا بــ أعــتــمــاد الــصــيغ
الـثـوريـة (الـرديـكـالـيـة) والصـيغ
الــلـبــريـالــيـة. فــاحلـزب يــخـضع
الجـتــهـادات فـرديــة تـتــطـلع الى
الـتـسـلط والـفـرديـة واالسـتـبـداد
في قـيــادة احلـزب واجلــمـاهــيـر
وهــذا حــصل فــعالً فـي عــمــلــيـة
انـتــخــاب امـ الــعـام واالمــانـة
الــعــامــة فــاالنــتــخــابــات جـاءت
مــثــيـــلــة النــتــخــابــات االحــزاب
ـركـزية الشـيـوعـيـة لـقيـاداتـهـا ا
حــيث حتــدد االســمــاء مــســبــقـاً
ــؤتــمــر ويــجــري وتــطـــرح في ا
الـتصـويت عـليـهـا دون منـاقـشة

او كـــتـــشـــكــــيل مـــجـــالس ادارة
الـشركـات التـجاريـة. وقد اعـتمد
احلــزب عــلى حــوارات رســمــهـا
االمــــــ الـــــــعــــــام مع غــــــيــــــاب
ــــقـــراطـــيـــة ــــمـــارســـات الـــد ا
واعـتـماد الـشـكـليـة احلـزبـية مع
ـقـراطـية ـمـارسـات الد غـياب ا
الــتي ادت الـى فــشل الـــعالقــات
االجــتـمـاعـيـة وسـيـطـرة اخلـوف
والـرعب عــلى االخــرين بــغــيـاب
قراطيـة الفاعلة التي تعمل الد
عـــلـى عـــدم مــــصـــادرة حــــقـــوق
االخرين ومشاركـاتهم االيجابية
في الــعــمل الــســيــاسي الــبــنــاء
االجتـمـاعي واالسـتـقـرار االمني
بــعــيــداً عن الــعــنف والــتــســلط
واالضطـهـاد وتـهـمـيش االخرين
وهـــــــــــذا ادى الـى ظـــــــــــهـــــــــــور
(دكـــتـــاتـــوريــــة جـــديـــدة) الـــتي
التـخـتلف عن الـدكتـاتوريـة التي
حـاربـهـا حـزب الـوفـاق الـوطـني
الــعـــراقي. وقــد اســتــغــلت هــذه
الـدكــتـاتــوريـة اجلــديـدة ظـروف
الــنـــاس واحــتــمــاءهـم بــحــركــة
الوفـاق من شدة وقسـوة قوان
االجـتــثـاث والـتــمـهــيش ولـذلك
كان تـعاملـها مع القاعـده قسريا
وتــســـلــطـــيــا وفـــوقــيــا بـــحــيث
اليسـتطيع اي منـتسب ان يقابل
االمـــ الــعـــام ولــو حـــصل ذلك

سـيـمـر بـعـدة مـكاتـب واجراءات
امنـيه ال أول لهـا وال أخر وكذلك
ــؤتــمـرات في االجــتــمــاعــات وا
الكــــلـــمـــة والرأي والنـــقـــاش وال
حـــــوار ومن يـــــخــــرج عـن هــــذه
الطاعة يكون مصيره االجتثاث.
فـشـتـان ب الـزعـامـة احلقـيـقـية

والزعيم.
قـــال رســول الــله مـــحــمــد (ص)
(رحم الله امرأ عرف قدر نفسه)
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ـــقـــال يـــعـــد ان كـل مـــاورد في ا
تـــعـــبـــيـــرا عن وجـــهـــة نـــظـــري
لـيسـتفـاد مـنهـا اصـحاب الـشأن
واالخــرين من الـنـاس وهـذه هي
ـقـراطيـة. وارجـو ان يتـذكر الد
الـدكتـور عالوي بـأنه ليس اكـثر
وطـــنـــيـــة مـن احلـــاضـــرين وكل
الـعــراقـيـ وطـنـيــ حـقـيـقـيـ
وعــلــيه ان يــعـود الى حــقــيــقـته
ويـبـتـعـد عن الــتـعـالي والـغـرور
ويـنـفـتـح عـلى الـنـاس في حـزبه
ــكـاتب واجلــمـاهــيــر. ويـغــادر ا
ــغـلــقــة واحملــصــنــة ويــشـارك ا
الـــنــاس في الـــشـــارع ويــنـــتــقل
بنفسه كفرد الى الوطن وبحزبه
كحزب الى مجموع االمة كشعب
لكي يـكون رمزاً لصـفات الصدق
والـنـزاهـة والـشـجـاعـة والـكـمـال

اخللقي والعقلي والنفسي    

احملـامـ في الـعـالم كـافـة يجب
أن يـحـافــظـوا عـلى اســتـقاللـيـة
مــهــنـة احملــامـاة وأن يــطـالــبـوا
بــحــقـوق االنــســان ضــمن إطـار
دولة القانون وبـضمان محاكمة

عادلة لكل منهم . 
وقــد أكــدت الــلــجـــنــة الــدولــيــة
للـحقوقـي في مؤتـمر (أوسلو)
في شـهر أيـلول عام 1980 على
اســتـــقاللــيـــة مــهــنـــة احملــامــاة
وحـمايـتها من االنـتهـاكات التي
كـــمــا حتـــصل ضــد احملــامــ  ,
يـــحـــصل الـــيــوم مـن هــجـــمــات
مـــركـــزة ضـــد احملـــامــ  ,وقـــد
جنحت فـعال نقابـة احملام في
الـــعـــراق لـــلـــوقـــوف ضـــد هــذه
ــنـظــمـات االنــتــهـاكــات ودعت ا
للقيام بحملة موحدة للدفاع عن
ارسة احملامـ . وأكدت عـلى 
احملــامـ حلــريـاتــهم اسـتــنـادا
لقرارات مؤتمر (مالطا) احلادي
عــشـــر لــلـــجـــمــعـــيـــة الــدولـــيــة
قراطـي الذي لـلحقـوقي الـد
عــقــد في تــشـــرين الــثــاني عــام
نظمات الدولية 1980 وأكدته ا
فـي وثــائــقـــهــا احلــقـــوقــيــة عن
ــتـيــنـة بــ الـقــضـاء الـعالقــة ا
واحملـامــاة وحــقـوق االنــسـان ,
وهــذا الــتـأكــيـد جــاء أيــضـا في
ـؤتمـر الـذي عـقـد في (جـنيف) ا
في آذار عام 1981 ألذي تضمن
ــــــبـــــاد مـــــجــــــمــــــوعــــــة من ا
والــــنـــصـــوص الـــتـي تـــتـــعـــلق
بـاسـتــقالل الـقــضـاء واحملـامـاة
(مجلة احلق  –عدد (1) صفحة
ـبـاد 207) ومن يالحظ هـذه ا
والـنــصــوص يــجــد أن نــظــريـة
جــدلـــيــة الـــربط بـــ الــقـــضــاء

ـة بل ظلت مـحـافظـة على القـد
قـدسيـتـها وجـوهرهـا اإلنـساني
بـاعتـبار أن مـهنـة احملاماة ,هي
مهنة (األسـرار) حتى هذا اليوم
 ,وارتـبـطـت تـاريـخـيــا بـالـدفـاع
واطـن فقط لـيس عن قضايـا ا
ـــا عن قــضـــايــا الـــشــعــوب وإ
الوطنية والقومية والسياسية.
وهــــــذا دفع االحتــــــاد الــــــعــــــام
لـلمـحـامـ الـعـرب أن ينص في
ـوحد مـشروع قـانون احملـاماة ا
عـلى تــعـريف احملــامـاة (بــأنـهـا
ذات غـايـات قـومــيـة وإنـسـانـيـة
تــسـتـهـدف الـدفـاع عن احلـقـوق
وضوعـية لألفراد الـطبيـعيـة وا
والــوطن واألمـة واإلنــســانــيـة ,
ومــــنـــهـــا الـــدفــــاع عن حـــقـــوق
اإلنسان وحمايتها واعتبار هذا
الـدفـاع رسـالــة مـهـنـيـة مـقـدسـة

بالنسبة للمحامي)
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كـــمــا لـــذلك فـــإن أي تـــعـــرض  ,
هنة احملامي  ,من يحدث اآلن  ,
أي جــــهــــة كــــانت  ,يــــؤدي الى
تــعــطــيـل رســالــة احملــامــ في
ــواطــنـ الــدفــاع عن حــقــوق ا
إزاء أي تــــأثـــــيــــر أو تــــصــــرف
ســـلــطــوي مـــخــالف ألســـتــقالل
الــقـــضــاء وقـــدســيـــة احملــامــاة
واحـتــرام حـقـوق اإلنـسـان . ألن
أهـمـيـة جـدلــيـة الـربط بـ هـذه
األركــــان ال تـــقـــتـــصـــر فـــقط في
ا الـدفـاع عن هـذه احلـقـوق وإ
ــوكـــلــ تـــمــتـــد الى حـــقـــوق ا
والوطن واألمة واالنسانية .

ـنـطــلق نـادى إعالن ومن هــذا ا
أثـينـا بـتـاريخ  18/ 6 /1955 
في الفـقرة الرابـعة منه على (أن

مـنـذ إعالن مـيـثـاق أثـيـنـا الـذي
إنـبـثق عـن مـؤتـمـرهــا بـــتـاريخ
 18/ 6 /1955  بــــرز نــــشـــاط
مـــهــنــة احملـــامــاة ضـــمن أطــار
الــــدول والــــقــــضــــاء وحــــقـــوق
اإلنــسـان وبـدأت جــدلـيـة الـربط
بيـنها حتـتل األهمية األولى في
حــمـايــة حـقــوق اإلنـســان الـتي
ارس تثـار أمام القـضاء الذي 
احملــــــامــــــون مـن خاللـه دورهم
الـشـريف حلـمـايـة تـلك احلـقوق
قي ضــــوء نـــظــــريـــة الــــتـــرابط
اجلـدلي الـتـي تـنـطــوي حتـتـهـا
حــقــوق اإلنــســان فـي الــقــضـاء
الوطني وتـقاليد مـهنة احملاماة
ذات الـتـعـدديـة في الـرأي ولـغـة

احلوار واستقالليتها .
من هــنــا  تــتــبــ لــنــا أهــمــيــة
احملــامـــاة في حــمـــايــة حــقــوق
اإلنسـان حـيث جاء في  الـفـقرة
الــثــالــثـــة من ديــبــاجــة اإلعالن
ي حلـقـوق اإلنـسان (بـأنه الـعـا
مـن الـــــضــــــروري أن يـــــتــــــولى
الـقانون حـماية حـقوق اإلنسان
ـرء الى التـمرد لـكي ال يضـطر ا

على اإلستبداد والظلم) .
ــارس هـذه احلــمـايـة  ,كــمـا و
قـلت  ,احملـامــون أمـام الـقـضـاء
ألنــصــاف اإلنــســان من أعــمــال
اإلعــــــتـــــداء عــــــلـى احلــــــقـــــوق
ـــنـــحـــهــا األســاســـيـــة الـــتـي 
القـانـون لـكل شـخص من خالل
مــــبـــــدأ ســـــيـــــادة الـــــقـــــانــــون
واستـقاللـيـة احملامـاة واحـترام

حقوق اإلنسان .
ولن تـتـغـيــر جـدلـيـة الـربط بـ
كونـات الثالث عما كانت هذه ا
ـراحـل الـتــأريـخــيـة عــلـيـه في ا

هني  ,التي نحن اآلن للسلوك ا
يـكـون بــأمس احلـاجـة الــيـهـا  ,
لـــهـــا وحـــدهـــا حق أتـــخــاذ أي
أجــراء تـأديــبي عــمال بــالـفــقـرة

ذكور . (41) من االعالن ا
ــبـاد (األعالن وقــد أكـد هـذه ا
ي الســتـقاللــيـة الــعـدالـة) الــعـا
ي ؤتـمر العا الذي انـبثق عن ا
السـتقالليـة العدالـة في حزيران
عــــام 1983 ألـــــذي عــــــقـــــد في

(مونتريال) في كندا .
إن أهــمــيــة جـدلــيــة الــربط بـ
الــقــضـــاء واحملــامــاة وحــقــوق
االنسان  ,تـكـمن في استـقاللـية
كل مـنـهـمـا من خـالل الـعـنـاصر

نطلقات التالية . وا
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حـمايتـها من التـدخل احلكومي
في شــؤون احملـامـاة والــقـضـاء
واحـتـرام حقـوق االنـسان أوال ,
وتمتع احملامي بـحرية تامة في
ارسـة  مـهـنته وعـدم الـتدخل
فـي شـــــؤونه ثـــــانـــــيـــــا ومـــــنع
ارسـة الوظائف احملامـ من 
احلـكــومـيــة ثـالــثـا  ,واخــضـاع
تــــأديب احملــــامــــ لــــقــــواعــــد
سـلـوكيـة خـاصة مـن قبل نـقـابة
احملامـ حـصرا رابـعـا تعـزيزا
لـدور احملـامـاة االنـسـاني الـهام
ـرجع أمـام الــقـضــاء بـوصــفه ا
احلـــاسم في حـــمـــايـــة حـــقــوق

االنسان وحتقيق العدالة .
هـنة في ضوء وعنـد أداء هذه ا
تــلك اجلـدلـيـة تـصـبح احملـامـاة
قـــريــــبـــة من مــــهـــنـــة (كــــهـــنـــة
ـــســــيـــحـــيـــة األعــــتـــراف) في ا
ويـتــحـول احملــامي الى (كـاهن)
يـتـلـقى االعـتـراف من الـكـهـنـة ,
ـــهـــنـــتــ من حـــيث ارتـــبــاط ا
وســـبب طــبـــيــعـــة كل مــنـــهــمــا
بــاحملــافــظـــة عــلى قــدســيــتــهــا
وشــرفــهــا فـي أداء واجــبــاتــهـا

االنسانية . 
ومن خالل هذه اجلدلية يتحول
احملامـون الى ضحايا انـتهكات
حـقوق األنـسـان في الـعـالم بدل
أن يكـونـوا طلـيعـة لتـعزيـز هذه
احلقوق ... رفقا برجال القضاء
الــواقف الــذين حتــمــلـوا مــا لم
يتـحمـله اجلالـسون والـواقفون
في كـل مــــيـــــدان مـن مــــيـــــادين
احلـــيـــاة  ولـــنــــذهب الى األبـــد
مــقـولــة (كـلــهــا تـنــادي بـعــقـاب
اجلــاني من لـــلــمــتــهم الــبــريء

ظلوم) .    ا

واحملــامـــاة وحــقـــوق األنــســان
واضحـة من خالل مـوادها التي
تــنص عــلى اســتـقالل الــقــضـاء
لـــيــحـــقق الــعــدالـــة واحلــريــة ,
وحــمــايــة حــقــوق االنــســان في
اجملــــــاالت االقـــــــتـــــــصـــــــاديــــــة
واالجـــتــمـــاعـــيــة والـــثـــقــافـــيــة
والــســـيــاســـيـــة وتــعـــمــيق دور
نــقــابـات احملــامــ في الــسـعي
الى حـــــمـــــايــــة أعـــــضـــــائـــــهــــا
ومسـاندتهم والـذود عنهم  ,كما
تـــفـــعل اآلن نـــقـــابـــة احملـــامــ
ـناضـلة في صـيانة العراقـي ا
حــقــوق وواجــبــات احملــامــ ,
وضـرورة تمـتعهم بـكافـة حقوق
نظـمات احملـلية األنـظمـام الى ا
واألقليمية والدولية  ,واألسهام
الـــــفــــــاعل فـي الـــــنـــــشـــــاطـــــات
الــســـيــاســـيــة واالجـــتــمـــاعــيــة
والـثقـافـية واحـتـرام استـقاللـية
مـهــنـته عـنــدمـا يــعـمل بــصـفـته
ـهــنـيـة وال تـسـعـى الـسـلـطـات ا
احلكـومية الى فـرض قيود على
هـذه االستقاللـية واحلـفاظ على
ــهـنــة وكـرامـتــهـا ودعم شـرف ا
حقوق االنسان محـليا واقليميا

ودوليا .
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كـمـا أكـد مـؤتـمـر (جـنيـف) الذي
عـــقـــد عــام 1981. أضــافـــة الى
ــــبـــاد الـــتي ذكـــرتـــهـــا  ,في ا
الـــفـــقــرات (38) و (39) و (40)
على من فـقـرات اعالن جـنـيف  ,
اجلهات احلكومية اخطار نقابة
احملـــــــامـــــــ (ف 38) فــــــــــــــورا
بـاألسباب واألسـانيـد القانـونية
في حـالـة ألقـاء القـبض على أي
مــحــام أو تــوقـيــفه أو تــفــتـيش
مــــكـــــتـــــبه  ,وفي كـل األحــــوال
تـستطيـع النقابـة أن حتتج لدى
ــســؤولــة عن هــذه الــســلـــطــة ا

األنتهاكات . 
كـــــــمـــــــا أن (ف 39) مـن األعالن
ـذكــور أوجـبت عــلى ســلـطـات ا
األتـهـام أو أية سـلـطـة حكـومـية
أن تـــخـــطـــر نــقـــابـــة احملـــامــ
س باتخـاذ أي قرار أو أجراء 
سالمة احملـامي ويـحق لـلنـقـابة
ــثل عــنــهــا هــذه أن يــحــضــر 
األجراءات كي حتمي استقاللية

هنة .  ا
وفـي اجلــانـب الــنـــقـــابي اآلخــر
نـصت (الـفـقـرة 40) عـلى بعض
األجـــراءات الـــتـــأديـــبـــيـــة ضـــد
احملامـ من خالل وضع قواعد
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ــقــراطــيــة ــكن اخــتـــزال الــد ال
باالنتخابات فقط . النها قد تؤدي
الى وصول عناصر غير كفوءة او
غـيـر نـزيـهـة الى سـدة احلـكم . ان
ــوقــراطــيـةوجــدت الخــتــيـار الـد
ـــواطـــنــ الدارة الـــنــخـــبـــة من ا

شؤونهم 
ــقــال نــود ان    وانــنـــا في هــذا ا
ــعـنــاهـا نـتــطــرق الى الـنــخـبــة 
احلـــرفي اي االشــخــاص من ذوي
الـقـدرات الشـخـصيـة اخملـتارة من
اجملــتــمع والـتـي تـتــمـيــز بــحـسن
وهبة  القادرة اكثر من االدارة وا
نتقاة غيرها على ادارة الدولة وا
من شــرائح اجملــتــمع اخملـتــلــفـة .
وقـد تــطـور مــفـهــوم الــنـخــبـة في
ادارة الـــــدولــــــة واحلـــــكـم مـــــنـــــذ
االمــبــراطــوريـــة الــرومــانــيــة الى
ـفــهـوم يــومـنــا احلــاضـر . وفـي ا
االسالمـي لـلــنـخــبـة هــنـاك ايــضـا
نـظـريــة اخلالفـة او االمــامـة وهي
تعـتمد اسـاسا على الـتميـز القائم
ـعـرفـة واالدارة . عـلى الـكـفـاءة وا
وقـد اعـتمـدت الـدول الغـربـية بـعد
تـطـور مـجـتـمـعـاتـهـا الى اخـتـيـار
الــنــخب الــســـيــاســيــة عن طــريق
االقــــتــــراع الــــســــري كــــجــــزء من
ـــوقــراطـي الــذي االســلـــوب الـــد
يـــعــتــمــد اســـاســا عــلـى تــقــديس
احلـرية الـشـخصـية واحـترام رأي
ـــواطن والـــتـــنـــافـس عـــلى وفق ا
الكـفاءة وبرامج الـعمل لالحزاب .
وفي اجملتمعات الشيوعية تتحدد
الـنــخب من خالل احلـزب الـواحـد
والتقدم بالعمل احلزبي ويفترض
ان االكفأ هو الذي يـتصدى للعمل
ــتــقــدم وصــوال الى الــســيــاسي ا
الـــــســـــلـــــطـــــة . امــــــا في الـــــدول
الـكـولـونـيـالـيـة فـاسـاس الـسـلـطـة
الـسـيــاسـيــة يـقـوم عــلى الـنــخـبـة
الـعـســكـريـة ومـن ثم االنـقالبـات 
حيث يـعتـقد القـائد العـسكري انه
االفـــضل في ادارة الـــدولـــة . وقــد
ـتـخـلـفة او جـرى ذلك فـي الـدول ا
الـنـاميـة وتـشمل الـدول الـعربـية .
لكية او ماشابهها عدا الدول ا

وفـي الـــعـــراق شـــكـل االنـــكـــلـــيـــز
ـواليـة لهم احلـكومـة من الـنخب ا
والـتي اسـتـجـابت لـنـظـام  احلـكم
ـلك فـيصل لـكي بـعـد تنـصـيب ا ا
االول مــلــكــا عــلى الــعــراق  . وقـد
ــلـــكي بــتـــقــريب تـــمــيــز احلـــكم ا
الــــكـــــفـــــاءات من ذوي الـــــصــــول
االقـــطـــاعـــيــة او الـــبـــرجـــوازيــة .
وتـــشــكـــلت احـــزاب بـــتــوجـــهــات

ليبرالـية مختـلفة وفق برامج عمل
متواضعة 

لـقـد كـانت الـنـخب الـسـيـاسيـة في
ـلـكي عـلـى االغـلب تـمـثل الـعـهــد ا
الـــطــبـــقـــة الــوســـطى مـن شــرائح
دن اجملتمع العـراقي في بغداد وا
ـشـايخ ورؤساء الـكبـرى . . ومن ا
الـعشـائر في احملـافظـات االخرى .
وقـد كـانت النـخـبة الـسـياسـية في
ـلــكي تــسـعى لـالنـتــقـال الـعــهــد ا
بــــالـــعـــراق من مــــجـــتـــمع رعـــوي
وقراطي عشـائري الى مـجتـمع د
حديث . وقد تعذر االستمرار بهذا
الــنـهج بــعـد االنــقالب الـعــسـكـري
ـلـكي الـذي اطـاح بـنـظــام احلـكم ا
وتأسـيس اجلمهـورية عام. 1958
و استـبـدال الـنخـب السـيـاسـية
دنـية  بـعناصـر عسكـرية . . وقد ا
كـانـوا يــعـتـقــدون انـهم افـضل من
ـــدنـــيــة فـي حــكم هـــذه الــنـــخب ا
وادارة البالد . وقد ثبت فـيما بعد
خـطـأ اعــتـقـادهم هــذا . ومـنـذ ذلك
احلـ سـاد احلـكم الـعـسـكـري في
الــعــراق فـــدخــلــنـــا في صــراعــات
داخـلـية وخـارجـية المـتـناهـية الى

يومنا احلاضر
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لـقـد اســتـمــر حـكم الــعـسـكــر مـنـذ
لـكـية سـنة 1958 االنـقالب عـلى ا
لـغـاية االحـتالل االمـريكي لـلـعراق
عـام 2003 والــذي تــمــخض عــنه
تــشــكـــيل حــكـــومــات تــضم وزراء
ومــوظــفـ بــعــيـدين عـن الـكــفـاءة
ـرافق الـدولـة واالدارة الـسـلـيــمـة 
واالدهى من ذلك ان هـذه التـجـربة
قد اشاعت مفاهيم الفساد االداري
والـسـيـاسي في مـفـاصل الـدولـة 
حـتى حتـولت الى مافـيـات حزبـية
وكـتـلــويـة في كل مــنـاطق الـعـراق
بال اســتـثــنــاء . وقــد كــنــا نـطــمح
بـتقـو مسـيرة الـدولة الـعسـكرية
الى دولـة مـدنـيـة متـحـضـرة  فاذا
نــــحـن امــــام حــــكـم اوتــــوقــــراطي
مـتخـلف . وساد اجلـهل والتـخلف
بـعـد ان تـخـلى احلـكـام اجلـدد عن
ــرمــوقـة  الـكــفــاءات الـعــراقــيـة ا
واسـتـبدلـوهـا بعـنـاصر فـاسدة . .
وحـاربـوا كل انـسـان عـراقي كـفوء
وغـــيـــور عــــلى بـــلــــده وشـــعـــبه 
بـدعـوات عديـدة . وبـذلك  ابـعاد
الــنـــخب الــنـــزيــهــة من مـــخــتــلف
الــطـــوائف والــقــومــيــات .  زوروا
االنتخابات وصادروا احلريات ثم
حـاربـوا الـثـقـافـة والـفن واغـتـالوا
الـشــعـراء .  وبــدال من ان نـتــطـور

ـــتــحــضــر اســوة بــدول الـــعــالم ا
انتكـسنا انـتكاسة كـبيرة  وغابت
النـخب الـسـيـاسيـة واالقـتـصـادية
الـكـفـوءة وحــلت مـحـلـهـا عـنـاصـر
وشـــخــــصـــيـــات مـــهـــزوزة تـــدعي
ـعـرفة وتـتـمـسح بالـدين الضـفاء ا
الـــشــرعــيــة عـــلــيــهـــا   حــتى حل
اخلــــراب في كـل ارجـــاء الــــعـــراق
ــشــهــد مــؤلم النــظــيــر له وكــأن
الــعـــراق قـــد خال من الـــعــنـــاصــر
الـــكـــفـــوءة والـــقـــادرة عـــلى ادارة
الــدولــة  وانـــطــبق عــلـــيــهم قــول
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اليــصــلح الــنــاس فـوضـى السـراة
لـهم . . وال سـراة لـهم اذا جـهـالهم

سادوا (السراة هم النخبة).
قـراطية لقـد ادخل االمريـكان الـد
الغـربيـة الى العـراق . ولم يحصل
الـــــعـــــراق مـن جـــــراء ذلك ســـــوى
ــزورة . امـا وجـوه االنـتــخـابـات ا
ـقــراطـيــة االخـرى من حــريـة الــد
التـعـبيـر وصـيانـة كـرامة االنـسان
وتقبل الـرأي اآلخر والشـفافية في
اتخاذ القرار  وتنشيط مؤسسات
ــدنـي فــقـــد غــابت عن اجملــتـــمع ا

االنظار 
انـنا االن احـوج مـانكـون الى حكم
الـنـخـبــة والـعـنـاصـر الـكـفـوءة من
ذوي االخـــتـــصــاص فـي اجملــاالت
كـافـة .  وان وصــول الـنــخـبـة الى
ســــدة احلـــكـم في اجــــواء اجلـــهل
والتـخـلف واحملـسـوبيـة والـفـساد
يـكاد يـكـون مسـتحـيال . وان االمر
بـحاجـة الى فتـرة انتـقالـية يـتدرج
فيـهـا االنـسـان الـعـراقي لـلـوصول
ــتــمــدن ـــفــهــوم الــعــلـــمي ا الى ا
ـوقـراطـيـة . واول خـطوة في لـلـد
هــذا الــطــريق هـي ضــمــان حــريـة
الكلمة واحترام الرأي اآلخر . . ثم
الــوصــول الى الـنــخب الــثــقـافــيـة
والفـنيـة واالقتصـادية وصوال الى
الـنـخب الـســيـاسـيـة . ويـأتي هـذا
كـله من خـالل مـؤسسـات اجملـتـمع
ـدني قــبل الــقــفـز الـى الـســلــطـة ا
وقراطيـة الزائفة حتت غطاء الـد
ــا ــؤســســات  . حــيث ان هــذه ا
تـتـضـمـنه من نـقـابـات وجـمـعـيات
مهنية ومنظـمات شعبية وحركات
شبـابـية ونـسـوية وثـقـافيـة وقادة
الـــرأي  قــادرة عــلـى رفــد الــدولــة
ــهـنــيـة بــالـنــخب الــسـيــاسـيــة وا
الالزمــة الدامــتــهــا وتــطــويــرهـا .
حـيث ان الـدولـة بـال نخـب وطـنـية
نـزيهـة تـعـتـبر من الـدول الـفـاشـلة
وتــنــقــطع الــعالقــة بــيــنــهــا وبـ
الشعب الذي هو مـصدر السلطات
. وهـــذا هـــو حـــال الـــعـــراق االن .
ويبقى على عاتق الشعب العراقي
مـهـمــة اخلالص من هـذه الــطـبـقـة
احلــاكـمــة بـاي طـريــقـة مـتــمـدنـة 
لـــيـــشــرع فـي بـــنــاء الـــوطن عـــلى
اكـــتــاف نـــخب كـــفـــوءة ونــزيـــهــة

الدارته وحكمه 

 W³ M «Ë WOÞ«dI1b « 

rO¼«dÐ« r¼œ«

بغداد

 sJL*« s  fO  t½√ v « a¹—U² « tO  dOA¹ Íc « X u « w

w  bŠ«Ë rOŽ“ dOG   d³  ULN  3ô« s  W « l ²ð Ê« …œUŽ

VBM  Í« —b  s  vKŽ« —b  W UŽeK  ÊU  U* ô«Ë ¨bŠ«Ë qOł

Ác¼ q¦  w  W uN Ð ”UM « UN U½ w² « W Ëb « V UM  s

Vłu² ð WLN   UH  WLŁ r UF « 3« Èu²  vKŽË ÆÂU¹ô«

WOB ý ‰uŠ ”UM « n²K¹ w  W UŽe « ÂuNH  w  U¼œułË

bL² ¹ Íc « wÝUO « bzUI « Ë« qD³ « …—u  UNO  ÊËb−¹ rOŽ“

⁄uK³Ð ÎUOKLŽË ÎUO½U ½«Ë ÎUO öš√ ÂeK  t½ô tÐ ÊuM R¹Ë …uI « tM

—UB²½ô« qł« s  W ô« ¡UMÐ« tO « lKD²¹U


