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اربيل

ـكن وصـفـهـا بـالـكـبرى اعـالمـيـة 
وانـتـقادات وصـلت الى ان الـسـيد
رئـيس الـوزراء انـتـقـده مع آلـيـاته
بشـدة وكان اكـثر الـنقـد يوجه الى
ـسـاءلـة وكـأنـها هـي التي هـيـئـة ا
اقترحت القـانون وهي التي سنته
وهي ال عالقــة لـهــا بـذلك حـيث ان
الـقوانـ تـعد في مـجـلس الوزراء
ويـسـنـهـا مجـلس الـنـواب  ولـعله
ـفــيــد الـقــول ان الـقــانـون لم من ا
نح الهيئة ايـة سلطة تقديرية ..
ـــطــــلق يــــأتي عـــلـى اطالقه .. فــــا
احملـــافـــظـــون.. اعــضـــاء الـــفــروع
وبــالـتــالي اضـطــرت الــهـيــئـة الى
حــجــز امــوال الـشــهــيــد مــرتـضى
ســعــيــد عــبــدالــبــاقي والــســجــ
الـسـابق بـسـجن واحـد مع الـسـيد
بــاسم الـــبــدري رئـــيس الـــهــيـــئــة
تقاعد طالب السعدون .. الفريق ا
عنـدما اقـول ان بعض الـشر اهون
ســـيـــزعل عـــلي اعـــضــاء الـــفــروع

لتخليصنا من بعض اوالدنا  
سـبق وأن صدر قـانون الـعقـوبات
الــذكـيـة عـلى الــعـراق عن مـجـلس
ـنـاقـشة االمن وفـي نـدوة عـلـمـيـة 
الـقانـون قام احلـضـور بالـرد على
القانون ونقده بتشنج بالطبع ألن
احلـــكـــومــة رفـــضـــته في وســـائل
االعالم فوجـهت سؤاال لـلحـضور:
من من الـــســادة احلــضـــور اطــلع
عـلى نـص الـقــانــون ?? فـلـم يـجب
احد .. فتحدثت انا عن إيجابياته
قـــيــاســا بـــالــقـــوانــ الــســـابــقــة
للحصار اجلائر . وهذا ما ينطبق
على القانون  72لسنة  2017الذي
هــــو يـــتــــنـــاقـض مع الـــدســــتـــور
ي حلقـوق االنسان واالعالن العـا
وشرائع السماء .. اال ان علينا ان
نــعــتــرف انه من حــيـث الــشــمـول
ارحم بـأكــثــر من عــشــر مـرات من

القرارات السابقة 
رغم ذلك اثار هـذا القـانون زوبـعة

اني يـريد الـقول لـقائـد عـسكـري ا
ان يــــوضـح من خـالله اهـــــمـــــيــــة
ـــعــلـــومــات  االســتـــخــبـــارات وا
واهـمــيـتـهــا لـلـذي يــريـد ان يـضع
خـطـة جملـابـهـة خـصم دون   وأنا
قــضــيت ربع عــمــري ألعـرف ارادة
شـرع (مجـلس احلكم االنـتقالي) أ
عــذرا األلـتـصـاقي وغــيـر الـشـرعي
في سـنه الـقرارين  76و 88الـلذان
ــوجب الـنــظـام ســقـطــا قـانــونـا 
القانوني العراقي النافذ في حينه
واكـــتـــمل الـــســـقـــوط دســـتـــوريـــا
بـصــدور الـدســتـور الــنـافــذ..  امـا
شرعـا فهـما مـتطـابقـان مع الشرع
االسالمـي (( امـــــوالـــــكـم وأوالدكم
عـــدو لــــكم فــــاحـــذروهم )) فــــقـــام
مــجـلس احلــكم بـتــخـلــيـصــنـا من
االمــوال بــقــراراته اعـاله وبـنــفس
الـوقت خــلـصـنـا من بـعض االوالد
ـر التي بـإرسـائه مـحاصـصـة بـر
جــــاءت  بـــالـــعـــصـــابـــات وداعش

انتظرنا الـتعليمـات فجاءت لتزيد
ــوضـــوع غــمـــوضـــا  وبــعـــدهــا ا
جاءتـنا تعـليـمات جلنـة اعفاء دار
السكن وكالعادة دون معرفة مكان
الـلـجـنة وآلـيـة االعـتـراض هل هو
الــكــتـروني ام مــاذا ?? ومــتى يـتم
االعــتـراض بــهـذا االجتـاه ?? وهل
ـــــوقع االلـــــكـــــتـــــروني االول ان ا
الـشـائع لالعـتـراض هـو لـلـشـمول
من عــدم الـشــمــول ام لالعــتـراض
على االموال احملـجوزة ام كالهما
?? كل ذلـك وسـيـف الـوقـت مـســلط
على الرقـاب وهناك مـقدسات لدى
الــقـــضـــاء االداري مـــنــهـــا شـــهــر
ـبارك وشهـر االعتراض رمضان ا
الـفــضــيل والــذي هالله يــهل يـوم
عترض ..وأخيرا ايقاع احليف با
وقع االلكتروني ال نعرف هل ان ا
االول اخملــصص لـالعــتــراض هـو
موقع رسـمي ام هو كـاميرا خـفية
فــهـو وصــلـنـا عن طــريق الـواتس
والـــفـــيس ..صـــحـــيح ان اجلـــهــة
ـؤسـسـة لـلمـوقع تـتـجـاوب معك ا
وتـعــطـيـك رقـمــا ولـكن من يــعـرف
انـهـا قد تـكـون مجـمـوعة (هـاكرز)
ـوقع على حـد علمي لم حيث ان ا
يــنــشـــر في جــريــدة رســمــيــة ولم

يتضمن اية تعليمات .
الــنـــصـــيــحـــة االخـــيــرة لـــلــذوات
ــــشـــــمــــولـــــ انه فـي ظل هــــذا ا
ــوقع الــغــمــوض هـي ان نــدخل ا
اعاله ونــدخـل فــيه الـــشــمــول من
عــدم الـشــمــول ومــعه االعــتـراض
على حـجز االمالك بـالتفـصيل اما
الذين يخشون على بعض االمالك
ويشكون انها قد تصادر فيمكنهم
االنــتــظـــار الى نــهــايــة شــهــر آب

) وبـكل كـونـهم (بـكل عـزا ال طـمـ
قــــانـــون مــــوجــــودين والــــســــبب
ـتواضـع ان احلمالت بـتـقـديـري ا
ـــشـــرعـــ االعالمـــيــــة جـــعـــلـت ا
يـتـصـورون ان كل عـضـو فـرع هو
مـليـاردير واحلـقيـقة الـساطـعة ان
راتـبـهم الـرسـمي كـان (14) دوالرا
ـنـاسـبات (66) دوالرا واكـرامـية ا
ـعــدل واحـدة بـالــشـهـر تــقـريـبـا
وبـالـتالـي يكـون واردهم الـشـهري
الــكـــلي (ورقـــة) واحـــدة بــيـــنـــمــا
االعالم لم يـــســـلط الـــضـــوء عــلى
(300) ورقــة تــعـــادل وارد عــضــو
فـرع خالل خدمـته كـلهـا ..احرقـها
سـؤولـ احلالـي في ابن احـد ا

نادي ليلي.
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أألشــد وطـــأة من كل مـــا جــاء في
اعـاله هـــــو الـــــغــــــمـــــوض الـــــذي
يتـصوره الـبعض متـعمـدا فيزداد
ـنـفـذ ـشــرع وا قـلـقــهم من ارادة ا
وال الـومـهم كون امـوالـهم حـجزت
ا يدلل 14 سنة وعادت لتحجز 
عــلى ان جــهــازنـا االداري لـم يـكن
سـتوى الـذي يؤهـله ألن يتـخذ بـا
ـناسـبة خالل كل تلك االجراءات ا

الفترة
فـضال عن حـالة ((تـمـلـكهـا بـسبب
ـــوقع احلـــزبي او الـــوظــيـــفي)) ا
وكأن هذه احلالة لم تعد موجودة

بعد 2003. 
ال زالت غـــامـــضـــة فــمـــثال كـــرمت
الــرئـاسـة في حـيـنـهـا كل مـوظـفي
الـطاقـة الذريـة بـقطـعة ارض ومن
بـيـنهم مـوظف بـدرجة عـضـو فرع

فهل ستصادر ?? أم ال ??
الـيـوم ال احـد يـعـرف مـا الـعـمل ..
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ـديـريـات ـنـصب إحـدى ا قـرأتُ الفـتـةً كـتب عـلــيـهـا (فـتح بـاب الـتـرشــيح 
إلحدى احملافظات على 

ـرشح من ذوي الــكـفـاءة واخلـبـرة  ,وعـلـيه تـقــد الـطـلب مع  أن يـكـون ا
سيرته الشخصية إلى مكتب السيد احملافظ) .

ـقـراطي جـداً إخـتـرتُ عـنـوان هـذه ـضـمـون هـذا اإلعالن الـد واسـتـنـاداً 
عروفة قراطيات ا قلوبة) ليضاف إلى قائمة الد قراطية ا اخلاطرة (الد
ركزية قراطية ا قراطية الشعبية  ,والد قراطية التشريعية  ,والد كالد

... الخ 
إنَّ من يقرأ هذا اإلعالن يـتوقع أن وراء التـرشيح مرحـلة االستفـتاء العام
رشـح لـهذا أو االنتـخابـات احمللـية ألهل تـلك احملـافظـة النتـخاب أحـد ا
نـصب أسـوةً بانـتـخابـات مـجلس الـنـواب ومجـالس احملـافظـات و إالّ ما ا
مـعـنى هـذا الـتـرشيـح الـذي يـقدم إلـى الـسيـد احملـافظ ? و إذا كـانـت هذه
النيّة أليس من الضروري أن تقدم هذه الطلبات إلى السيد وزير الداخلية
ـنـصب لـيـرسـلـهـا بـدوره إلى مـجـلس احملـافـظـة ألخـتـيـار األجـدر إلدارة ا
بدأ ) باعـتباره من صالحيات مـجلس احملافظة اسـتناداً  بطريقة (الـتعي

قراطي اجلديد . (االستبدال) الد
ـناصب نـصب دون غـيـره من ا ـاذا هذه الـشـكـليـة في اخـتـيـار هـذا ا ثم 
ا األخرى الـتي أغـتيـلت بـطريـقـة (انقالبـيـة) بيـضـاء دون اإلعالن عـنهـا 
يسبب القـفز اإلداري بشكل فـوضوي  وبأسلوب غـير موضوعي من أجل

سؤول وتهميش اآلخر .        إرضاء هذا ا
اذا تقدم الـطلبات إلى الـسيد احملـافظ وهو باألساس مـنتخب من قبل ثم 
ـقراطية من مجلس احملافـظة ? أليس هذا يـؤدي إلى حتويل األصول الد
ــا يــؤدي إلى ضــيــاع قــيــادة الــفــريق إلى قـــيــادة  الــشــخص الــواحــد 
الضـوابط اإلداريـة وخضـوعهـا إلى ضـابط ومقـيـاس الشـخصـيـة الفـردية
ركز الوظيفي واالستبداد دون حصانة أو تدخل اآلخرين  ,واإلستقواء با

بالرأي ?.
إذا كان األختيار بهـذه الطريقة الـشكلية ألـيس من األفضل اتباع أسلوب
باشر باالتفاق مع اآلخرين من أهل احلل والعقد بدالً من هذا ) ا (التعي
اإلعالم الذي يحاول تضليل الناس واالستحواذ على مشاعرهم وحتريف
ـقـراطـيـة وبــطـريـقـة مـقـلــوبـة الخـتـيـار بـعض ــارسـة الـد رؤاهم بـحـجـة 
ن لـيــست لـديـهـم الـقـدرة عـلى الــتـمـيــيـز واحلـسم والــتـحـلـيل اإلداريـ 
وحـصـانــة الـتـفـكــيـر واخلـبـرة فـي اإلدارة الـذكـيـة الــتي تـتـطــلب الـتـحـري

والتحليل وصناعة القرار .
) في الــتــأريخ ــبــدأ (الــتــعــيــ ألم يــكن الــرســول (ص) هــو الـــذي بــدأ 
السياسي اإلسالمي للمناصـب اإلدارية والسياسية والقـضائية وباختيار
كـان والظروف االجـتمـاعية شخصي ومـباشـر مراعيـاً في ذلك الزمـان وا
والـســيـاســيـة فـي ذلك الـوقت ولم يــتــرك األمـر لالنــتـخــابـات بــ احلـاكم
واحملكوم رغم أن مـبدأ االنتـخابات كـان سائداً مـنذ زمن طويل ومـنذ أيام
ـقـراطـية حـيث تـمت االنـتـخـابات في اإلغريـق  كعـنـصـر من عـنـاصر الـد
أثيـنـا قبل سـتـة قرون من ظـهـور اإلسالم  فتم انـتـخاب (بـيـر كلـيس) عدة
مرات أثـناء حكـمه ألثـينا  ,ومع هذا مارس الـرسول (ص) طريـقة التـعي
سلم  في اليمن  ,وع (خالد فعيّنَ (باذان ساسان) أول األمراء مـن ا
بن العـاص) والـيـاً عـلى صـنـعاء   ,وع (أبن أبي أمـيّـة اخملـزومي) والـياً
على كندة  ,وعيّن (زيـاد بن أميّـة األنصـاري) واليـاً على حـضرموت و إن
ـا يـدلُ عــلى عـبــقـريـة الـرســول (ص) في مـواءمـة دلَّ هـذا عـلى شـيء فـإ

قراراته بطابع الواقع لتستجيب لتحوالت وتغييرات اجملتمع .
أسـلـوب ـسـؤول اإلداري   ,وهي من مــسـؤولــيـاته  , ــارس ا فـلــمـاذا لم 
ـسـؤولــ اآلخـرين ضـمـانـاً ألبـعـاد ) الـعــادل بـعـد االتـفـاق مع ا (الـتـعـيـ
صـالح الشـخصـيـة واالنتـهازيـة ألولئك مـن أتبـاع عمـرو مرّةً ومن أتـباع ا
ـسـؤول زيـد مـرةً أخــرى هـذا من جــهـة و بـأســلـوب الـتــعـيـ يــسـتـطــيع ا
عـرفـة األشـخـاص الذي ـعـرفي  اإلداري معـرفـة الـشـخص وفق األصل ا
حددهُ اإلمامُ عـلي (ع) بقـوله (يُعرَفُ احلق بـالرجال  ,أعرف احلقَ تعرفُ

أهله) من جهة أخرى.
ـبـدأ وفق هـذا القـول بـاختـيـار األشخـاص بـطـريقـة الـتعـيـ هو مـعـرفة فا
هنية ...الخ قبل معرفة  الذين احلق والنزاهة والكفاءة والعدل واخلبرة وا
ـثـلـون هـذه الـصـفات  ,أي مـعـرفة قـدرات الـشـخص قـبـل اختـيـاره  في
ثل هذه الظروف قدرته على صناعة القرار الفاضل بخالف االنتخابات 
التي تفـرز بعض الشـخصيـات العـشائريـة والطائـفية اخلـالية من عـناصر

احلق التي ذكرت .
قـراطيـة يقوم عـلى أساس وجود أغـلبـية في اجملتـمع تؤيد إنّ مفهـوم الد
رشح الذي يـحقق طمـوحاتها  ,إلى جانب األقليـة التي ال تؤيد هذا هذا ا
رشح أو ذاك ـثل هذا ا الذي تنـتخبه األكـثرية لـوجهات الـنظر اخملتـلفة  
كما حـصل في االنتخـابات السـابقة في الـعراق والتي ثـبتت خطـأ اختيار
األكثـريـة وصـواب مـوقف األقلـيـة ألن األغـلبـيـة كـانت بـاألساس عـشـائـرية

وطائفية وليست أغلبية سياسية .
لـذلك نـخـشـى أن تـكـون االنـتـخـابــات ذات نـتـائج بـائــسـة كـمـا حـصل في
االنتخابات الـسابقة . ومن هـنا يتبـ أن األغلبية الـدائمة واألقلـية الدائمة
ــقـراطــيــة األصــيـلــة بل مــتــوافق مع الــنــظـام أمــر مـنــاف لــلــمـبــاد الــد
االستـبـدادي الـذي يـفرض طـمـوحـاته بـالقـوة عـلى اآلخـرين  وبـذلك تـكون

قراطية ناقصة ومقلوبة وغير مجدية .       اللعبة الد
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عــلـيك دائـمـاً أن تـعـمل كـرجل فـكـر
وأن تـفـكّر كـرجل عـمل" ذلك مـا قاله
ـفـكر الـفرنـسي هـنـري برجـسون ا
وال أجــد تـــرابــطــاً عـــمــلــيـــاً لــهــذه
الـــعــبـــارة بــ مـــا هــو كـــائن ومــا
يــنـبــغي أن يـكــون في عالقـات دول
ه ب بعضها البعض اإلقليم وأ
خــصـوصــاً حـ تــصل األمـور إلى
مــفـــتـــرق طــرق فـــإمّـــا اســتـــمــرار
التـناحر وتـبديد الـطاقات الـبشرية

ـاديـة وتـعـطـيل الـتـنـمـيـة وإمـا وا
التفـاهم والتعاون وصـوالً للتكامل
ـــشــتـــرك اإلنــســـاني. وإذا كــان وا
حــــصــــاد احلــــروب والــــنــــزاعـــات
والـــصـــراعـــات في اإلقـــلـــيـم الــذي
نــعـيـش فـيـه والــذي يـضـمّ األتـراك
والــفـــرس والــكــرد والـــعــرب عــدّة
مالي من الـضحـايا ومـا يزيد عن
 12تريليون دوالر في التقديرات
ـبالغـة خالل الـعشريـن عاماً غـير ا

اضية فهذا يعني تعو التنمية ا
أو تعطيلها على أقل تقدير وعرقلة
ــــــكن خــــــطـط اإلصـالح الـــــتـي ال 
احلـديث عــنــهــا إلّـا فـي ظل أجـواء

االستقرار والسالم. 
W¹dJ  V ½

فـاحلروب تـولـد في العـقـول" ولذلك
يــنـبـغي "بـنــاء حـصـون الـسالم في
" حــسب دســتــور الــعــقـــول أيــضــاً
الـيـونــسـكـو وألن وظـيــفـة الـنـخب

الــفــكـريــة والـثــقـافــيــة بـشــكل عـام
الـتــوجّه إلى اإلنــسـان ومــخـاطــبـة
عــقـله فـال بـدّ لــهــا إذاً أن تـتــحـرّك
لـتقـد رؤيـة نقـيضـة لـلحـرب على
الـرغم من اخلراب والـدمـار وثقـافة

العنف . 
خــطـر ذلك بــبـالي وأنــا أسـاهم في
جـلسـة إلعالن منـبـر جديـد للـحوار
باسم " مـنتـدى التـكامل اإلقـليمي"

أطلق من اجلامعة اللبنانية.  
والــفـكـرة وإنْ انـطـوت عـلى تـقـديـر
ستـقبل عالقة أ اإلقليم إيجابي 
ـــشــرقي الـــذي  اعــتــبـــره مــجــاالً ا
حـيـويـاً الهـتـمامـه فهي فـي الوقت
نـفــسه تــمـثّل جــامــعـاً يــسـعى إلى
تـعـظـيـمه وأمّـا مـا هـو مـفـرّق فـقد
نــظـر إلــيه بــكــونه طـارئــاً وعــابـراً
وظـــرفــيـــاً يـــنـــبــغـي الــعـــمل عـــلى
تــقـــلـــيــصه. ولـــعلّ هـــذه الــنـــظــرة
ــسـتـقـبــلـيـة شــغـلت مـثــقـفـ من ا
بلدان عـدّة تلمّسوا بـتجاربهم وكل
من مـوقــعه أهـمــيـة احلــوار خـارج
دائـرة االشـتـبـاكات اآليـديـولـوجـية
واالســـتـــقـــطـــابــــات الـــطـــائـــفـــيـــة
ــصـالح واالحـتــرابـات اإلثــنــيـة وا
األنـانــيــة الــضــيــقــة ألنــهــا تــقـوم
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بيروت

باختـصار على أن األ والـشعوب
ــنــطــقـة والــتي الــتي تــعــيش في ا
تـــعــانـي من تـــوتّــرات وصـــراعــات
داخــلــيــة وإقــلــيــمــيــة وخــارجــيـة
حتـتـاج إلى إعــادة بـنـاء عـالقـاتـهـا
مع بـعضـها لـتنـميـتهـا بروح الـقيم
ـشـتـركات اإلنـسـانـيـة الـتي تـمـثّل ا
بــ الـبـشـر وكــان ذلك مـدار بـحث
وحــوار في تـونس ومـا يــنـتـظـر أن
ينـطلق بـصورة واسـعة في مـنتدى

الفكر العربي بعمّان. 
W³ d  »Ëdš

وإذا تـــــوقّــــفــــنــــا عــــنــــد احلــــروب
والـصــراعـات الـتي تــعـيــشـهـا دول
اإلقـلــيم فـســنـراهــا حـروبـاً مــركّـبـة
سياسية واقتصادية وآيديولوجية
حــتى وإنْ حــمــلت في حــقــيــقــتــهـا
مـصــالـح قـومــيّــة جــيــوســيــاســيـة
ونـزعـات لـلـهـيـمـنـة وفرض اإلرادة
ســواء حـدثت بـصــورة مـبـاشـرة أم
بـالـواسـطـة  وبالـتـداخل والـتـنـاظر
مع مـصــالح دولـيــة أحـيــانـاً لـيس
بـعـيــداً عـنـهـا الــدور "اإلسـرائـيـلي"

ستمر.  العدواني ا
فهل ثمة فرصـة أل اإلقليم لتعزيز
الـروابط فـيــمـا بـيـنــهـا والـنـهـوض

ـــســـتـــلـــزمـــات الـــتـــحـــدّي الــذي
يـواجــهـهـا خــصـوصــاً وأن هـنـاك
اسـتهـدافاً شـامالً لـها جـميـعاً دون
ـــكـــنـــهــا اســـتـــثــنـــاء ? ثم كـــيف 
اسـتــثــمـار الــلــحـظــة الــتـاريــخــيـة
والــــتـــــقـــــاط مــــا هـــــو جـــــوهــــري
ومـسـتـقـبـلي لبـنـاء الـعالقـات وفـقاً
لــقــيم ومـــبــاد كــونــيـــة جــامــعــة
قـــــوامـــــهـــــا: احلـــــريـــــة والـــــسالم
ــسـاواة والــعــدالـة والــتـســامح وا
ــشــاركــة واحــتــرام والــشــراكــة وا
اخلصوصيات والـهوّيات الفرعية
وتلك جوامع إنسانية لبني البشر
نطقة. فما بالك بالنسبة لشعوب ا
وبقدر ما تكـون اخلصوصية رافداً
ـيــة فــلـيس مــضــافـاً لــلــقـيم الــعــا
مــقـــبــوالً بـــاسم الــكـــونــيـــة فــرض
الــهــيـــمــنـــة واالســتــتـــبــاع وإمالء
اإلرادة وإذا كــــــان رفض الــــــقـــــيم
الـــــكــــونـــــيــــة بـــــاسم الـــــتــــشـــــبث
بـاخلـصـوصـيـة فـإن ذلك يـقـود إلى

االنغالق والتقوقع. 
وهــكــذا ال يـــجــوز الــتــجــاوز عــلى
اخلــصــوصــيــة مــثــلــمــا ال يــجــوز

التنصّل من القيم الكونية. 
ويـبقـى ذلك فضـاءً مـفتـوحـاً لألخذ

والـعـطاء وهـو بـحـاجـة إلى حوار
ـــاضي مـــســــتـــمــــر لـــيس حــــول ا
فـحـسب بل فـيمـا يـخصّ احلـاضر
ـاضـي مـضى وال ــسـتــقــبل فــا وا
ا فيه من إيجابيات كن إعادته 
وســلـبـيــات. وإذا كـانت أوروبـا قـد
ســبــقــتــنــا بــوضع حــدٍّ حلــروبــهـا
الــــطــــائــــفــــيــــة والســــيّــــمــــا بـــ
الـــبـــروتــســـتـــانت والـــكـــاثــولـــيك
وخـصــوصـاً "حـرب الـثالثـ عـام"

بـإبـرام مـعـاهـدة وسـتـفـالـيـا 1648
ـشرقي فـسيـكون جـديـراً باإلقـليم ا
إعــادة بــنــاء عالقــاتـه وفــقــاً لــهـذه
األسـس اجليـوسـيـاسـيـة الـثـقـافـية
وعـــلى قـــواعـــد الــقـــانـــون الــدولي
ــتـحـدة ـعــاصـر ومـيــثـاق األ ا ا
نافع شـتركة وا ووفقاً للـمصالح ا
كن أن تضع حداً تبادلـة التي  ا
حلــروب عـــبـــثــيـــة بــاسـم الــســـنّــة
والــشــيــعــة وبــاسم "اإلسالم" ضــد
األديــان األخـرى وهـذا مــا كـان قـد
طـــغى عـــلـى خـــطــاب داعـش بـــعــد
هـيمـنته عـلى  ثـلث مسـاحة كل من
الســـــيّـــــمــــا الـــــعــــراق وســـــوريـــــا
سيحي واإليزيدي باستهداف ا
وأتــبــاع األديـان األخــرى وجــمـيع

ـــســـلـــمـــ وفـــقـــاً الجـــتـــهـــاداته ا
اجلهنمية بتكفير اجلميع. 

وبــتــقــديــري إن الـنــخب الــفــكــريـة
والثقافية واحلقوقية ومن موقعها
ــكن أن تــكــون "قـوة الــتــنــويــري 
اقتراح" وخصوصاً ح تستطيع
بـنــاء جـســور الـثــقـة مع أصــحـاب
الــقــرار بــحــيث تــصــبح  شــريــكـاً
فـاعالً ومــشــاركــاً ال غـنى عــنه  في
نشودة سواء في عملية التنمية ا

صنع القرار أم في تنفيذه.
كننا تصوّر كم كان وجه اإلقليم  
سيكون مخـتلفاً ومكـانته كبيرة لو
" عـاماً اعـتـمد "تـعـاهداً" أو "مـيـثاقـاً
لــلـسالم  أســاسه احــتــرام مــبـاد
السيادة وعدم التدخل في الشؤون
ــصــيـر الــداخــلــيــة وحق تـقــريــر ا
ـاء الــتـعـاون والـشـراكـة ? وكم وإ
سـيـكـون انـعـكـاسه فـاعالً  عـلى كل
بـلــد وعــلى مــسـتــوى اإلقــلـيم  بل
ستوى الـكوني باالستثمار على ا
لصالح اإلنـسان وحقـوقه وحرّياته
وتــــعـــلـــيـــمه وصـــحـــتـه وبـــيـــئـــته
وتنميته? وبالطبع بالتكامل وليس

بالتناحر!!
{  باحث ومفكر عربي
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ـقــبل ..مع الــعـرض ان الــلـجــنـة ا
الية ان لم ستطلب من الزراعة وا
تـكن طـلـبت.. كل االمالك اخلـاصـة
بــالــذوات الـذين وردت اســمــائـهم
وعــلـيه  انــصح كل من ورد اسـمه
لك بأن يعتـرض حتى لو كان ال 

امواال.
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ان الــــقـــلـق الـــذي اراه اكــــبـــر من
الالزم وهذا سوف لن يـخدم احدا
وقــد يـقـودنـا ألن نــتـخـذ اجـراءات
ا يقلل القلق هو ضارة  ولعله 
ان الـــقـــانـــون يــتـــعـــامل فـــقط مع
ـوقع الوظيفي او لكـية بسبب ا ا
احلــزبي وحـسـب مـا مــؤشـر امـام
ــشـــمــولـــ بــالـــقــوائم الـــذوات ا
محـافظ او عضو فـرع او غير ذلك
ــــــصــــــادرة ســــــوف لن .. أي ان ا
تتعـامل مع موقع الـشخص فقط 
ـلـكيـة وال تـنـسوا بل مع مـصـدر ا
ـصـادرة ليس ان قـرار الـلـجـنـة بـا
ـكنـنـا اللـجـوء للـقـضاء بـاتـا بل 
الذي يـخضع قـراره ايضـا للـطعن
لــدى مــحـكــمــة الـتــمــيـيــز وهــكـذا
سيكـون احلكم اداريا وقـانونيا ..
وأن لم يـكن ذلك في صـالح الـذات
حتى الـنهايـة فهـناك  جلنـة اعفاء
 400مترا من دار سكن واحد واذا
ارد ان تـســتـمــروا بـهـذا الــقـلق
ـبالغ فـيه قيـاسـا بعـنوان مـقالي ا
ــوت الـــســـابق ( الـــلي يـــشـــوف ا
يــرضى بــالـســخــونــة) ولم تــعـدو
الـعـدة لـربح اخلـصـومـة من خالل
االدخـال الــصـحـيح لــلـمـعــلـومـات
واخلـطـوات الــقـانـونـيــة الالحـقـة
الــصـحــيــحـة بــأوقــاتـهــا احملـددة

فسنخسر صحتنا وامالكنا

W½U _« w Ë ”UM « w  tK « ¡UIð≈

ÊU{Ëd « s ×  b Uš

بغداد

لــلــمــره الــثــانــيه/مــجــرد احــتـرام
نــــــظـــــري/خــــــالي مـن االلـــــتـــــزام
الــتـــنـــفــيـــذي وان اقـــتـــرن بــعض
االحــيـان بــحـاالت خــاصه لــكـنــهـا
عـائـده الى احلـاكـمـ انـفـسهم او
الى احــزابـــهم) اال انه مـع شــديــد
واد الـقانـونيه االسف لم تـقتـرن ا
لــتـلك الــدسـاتــيــر بـالــثـقــافه الـتي
تؤهل القائمـ على تنفيذها وفق
ا رعـية وا القوانـ واالعراف ا
الـــذي جـــرى هـــو الــــعـــكس فـــقـــد
اقــــتـــرنـت بـــالــــنـــزعـه الـــبــــشـــريه
التسلطيه الـتي تغتنم الفرص بال
مـــراعــاة حلـــدود الــله تـــعــالى وال
ــــفــــاهـــيم حــــتى الســــتـــيــــعـــاب ا
االنـسـانـيه الـتي من اجـلـهـا وضع

االكــيـد خلـضـوع سـلـطـات الـدولـة
كافه لسيادة القانون ويتوج هذا
اخلـضـوع بـقضـاء مـسـتـقل ونزيه
وواع وحـيادي يـسـهر عـلى صون
احـكــام الـقـانــون وعـدالــتـهـا وفي
مقدمـتها القـانون النافـذ (القانون

الدستوري).
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فـــكل الــدســاتــيـــر الــعــربــيــة ومن
ضمنها دسـتور العراق عام 2005
جتــــمع عــــلـى احــــتــــرام حــــقـــوق
االنــــســــان (نــــظـــريــــاً) الــــعــــامـــة
واخلــاصه وايـــضــاً جتـــمع عــلى
احـتـرام خــصـوصـيــاته وحـريـاته
بـشــكل مــتــسـاوي ومــتـوازن دون
تــمــيــيــز او انــتــقــاص (واكــررهــا

كـــمـــا هـــو مـــعـــلـــوم من تـــعـــريف
الـدستـور بأنه الـركيـزة االساسـية
لبنـاء اجملتمع وحتـضره اجملتمع
الــذي يــقــوم عــلى دولــة الــقــانـون
حـقـيـقـة ومـضـمـونـاً وليـس شكالً
ومـزاجــاً اجملـتــمع الـذي يــخـضع
فــــيه احلــــاكم واحملــــكــــوم حلــــكم
القانون العـادل والنزيه ال الحكام
مزيفة تاخـذ من القانون نصوصه
وتـــزيــفـــهــا الغـــراض احلــاكـــمــ

. تسلط وا
والتتاتى سيادة وحكم القانون اال
بــــاالحـــــتــــكـــــام الى الـــــشــــرعـــــيه
الدسـتوريـة النـزيهـة العـادلة التي
تـرضي الــله ســبـحــانه واجملــتـمع
والـضـميـر والـتي تـكون الـضـمان

مـن فــــــــــراغ او مـن خـالل عــــــــــمل
انـــقالبي او ســيـــاسي او احــتالل
عسـكري نـراها حـكومـات مهزوزة
تريـد حتقيق ذاتـها وجـدارتها من
خـالل اقــــــــــــصــــــــــــاء االخـــــــــــريـن
واالسـتـحواذ عـلى الـسـلـطه بدون
مـــنـــافـــســـة. البل تـــعـــتـــبــر االراء
واالفــكـار الــتي تــطــالب بــاحــقـاق
ــنـــتـــهـــكــة واالصالح احلـــقـــوق ا
ــثـابــة افـكـار االجـتــمـاعي انــهـا 
هــدامـة ضــد الــقـانــون واجملــتـمع
والوطن والبـد من اجتـثاثـها كـلها
بوسائل عدوانـيه انتقاميـة مهينة
ومــتــجــاوزة ومــنـتــهــكــة حلــقـوق
االنـسـان وقـوانـيـنـهـا الـدسـتـوريه
واالنـسـانـيه.  وكم كـنـا نـتـمنى ان
جـيـالً من الـنــفــر احلـاكم يــنــتـهي
لـيــثــقف اجلــيل الـثــاني والــثـالث
بــثــقـــافــة الــســلــطـه الــقــانــونــيــة
احلـقـيــقـيـة اخلـاضـعــة لـلـدسـتـور
ـتـصـرفـة ضـمن حـدود تـكـلـيف وا
الــشــعب لــهــا. من اجل ان تــكــون
ارسـتـها الـتـنـفيـذيـة مـنضـبـطة
يـطـغي علـيـها طـابع عـادل نسـبـياً
فـي تــــطــــبــــيــــقــــهــــا الــــقــــوانــــ

االجتماعية. 
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ـبـتـلى (بــالـعـقـيـدة لـكن الـعــراق ا
االنــتـــقــامـــيه احلــكـــومــيـه) ظــلت
تالزمه الـنزعه الـثاريه االنـتقـامية
ـتـخـلـفة الـتي تـوارثـتـهـا احزاب ا
الـسـلـطه بـعـد االحـتالل االمـيـركي
عام 2003 لـتعـمل بهـا احلكـومات
بـالتـعاقب واتـخذتـها دسـتوراً في
ـارسـاتــهـا الـسـلــطـويه بـعـد ان
ضمنت الدستور قـانوناً باجتثاث
انــتــقـامـي الحـزاب او مــجــمــوعـة
ـناوأه كـبـيرة من االفـراد بـحجـة ا
الــفــكــريه لــلـنــظــام الــقـائـم خالفـاً
لــدســاتــيـر الــعــالم الــتي وضــعت
اصالً حلـــمـــايــــة حـــقـــوق الـــفـــرد
وخــصـــوصــيــاته واعـــرافه وكــفل
الــــقــــانــــون االجــــرائي اخــــذ حق
الـــضـــحـــيه بـــشـــكـل فـــردي غـــيــر
جـمـاعي وكـأنه يـبدو مـادة مـلـفـقة
من اجل االنتقام واالقصاء التام.

الـــدســــتـــور الــــذي هــــو احلـــامي
احلــقــيـــقي بــعـــد الــله ســـبــحــانه

وتعالى حلقوق الشعب. 
وطـبيـعي ان النـزعة الـبشريـة تلك
حتـــمل فـي داخـــلـــهــــا اجتـــاهـــ
متضـادين (االول) يسيـر باالجتاه
االيـــجـــابي اخلـــيـــر و (الـــثـــاني)

باالجتاه السلبي الشرير.
واالنــســان ولــيــد واقــعــة واســيـر
طــبــعــة الــذي غــالـــبــاً مــاحتــكــمه
ــزاجــيــة والـــتــقــلب اخلــالي من ا
ـبــدئـيه واتــقـاء الـلـه في الـنـاس ا
وفـي االمـانـة الــتي يـكــلف بـهـا او
يــحــمــلــهــا وكــمــا قــال ســبــحــانه
وتعـالى (انا عـرضنـا االمانـة على
الــــســــمـــوات واالرض واجلــــبـــال
واب ان يـحملـنهـا وأشفقن مـنها
وحـملـهـا االنسـان انه كـان ظلـوماً

جهوال) صدق الله العظيم
اذن فـأن االنــســان اليـدرك تــمــامـاً
مــعــنى خـــلــقه والمــعــنى وجــوده
ـلـزم والمــعـنى الـتـكـلـيف االلـهي ا
قرون باحلساب الشديد عندما وا
يـــؤدي االمــانــة كــمـــا يــنــبــغي او
عـنـدمـا يـخـونـهـا او يـخـالـفـهـا او
يــتـقــاعس عن ردهــا او أدائـهـا او
تنـفيـذ تفاصـيلـها. فكـيف واحلالة
ان الـــتــصـــور الـــذي يـــراه بــعض
ـــســـؤولــ حـــالـــيــاً فـي الــدوله ا
العـراقيه بـالتـكليـف احلكومي انه
عــمل طــبــيــعي حــتـى وان اقــتـرن
بــالـــعــقــاب الالخـالقي والــعــقــاب
الظـالم او القاسي مـعطيـاً لنفسه
الــفـــتـــوى بـــسالمـــة مـــوقـــفه النه
ـصــلـحـة تـكـتل تـكـلـيـف يـقـوم به 
حـــزبي او جــــهـــد عــــشـــائـــري او
اجتماعي ولـيس هو تكليـفاً الهياً
والحـتى انـسـانـيـاً مـقـرونـاً بـعـهد
ـراقــبـته. وقـد الـله وبــرعـايــته و
ذهـب الــبــعض الى ابــعــد من ذلك
بجـهل تـام حيث تـصور انه بـظلم
االخــــرين يـــحــــقق الـــعــــداله وانه
ـكـان فـذلك مـادام وضع فـي هـذا ا
تـــكـــلـــيف الـــهي البـــد مـن تـــأديــة

. التزاماته سلباً وايجاباً
لــذلك فـأن احلـكــومـات الـتي تـأتي

ولـــو اســـتـــعـــرضـــنـــا االجــراءات
والقـرارات الـتي جرت في الـعراق
بعد االحـتالل االميركي عام 2003
لدلـنا اخلط الـبيـاني لهـا بوضوح
عــلى هــذه الــعــقــيــدة الــســلــبــيــة
والالحـــضــــاريـــة الـــتـي تـــفـــوض
السـلـطـات فـيـهـا الى نـفـسـهـا بأن
حتل مــحل الــقــانــون والــدســتـور
البـل حـــــتى تـــــلـــــغـي الـــــشـــــرائع
الـســمـاويــة من اجل االنـتــقـام من
االخــريـن في صــيغ مــازالت تــكـرر
نـفــسـهـا فــالـقــرار الـذي اصـدرته
صادرة ـسألة والـعدالـة  هيـئة ا
ـتلـكات اربـع الف من اموال و
اقــــارب صـــدام واركـــان نــــضـــامه
اليــــوجـــــد له مــــثـــــيل فـي تــــاريخ
االنـسـانـيه سوى مـافـعـلـته قريش
ـهـاجـرين مـن اتـباع ـسـلـمـ ا بـا
الــرسـول مــحـمــد (ص) ويـعـد ذلك
من حكم اجلاهلـية. ولكن الرسول
مــحــمــد (ص) شــرع لــنــا قــوانــ
الـتـسـامح عـنــدمـا فـتح مـكـة حـ
قـال لـهم ماتـظـنـون اني فـاعل بكم
.. فــقــالــوا اخ كـر وابـن عم كـر

فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء.
قــال تــعـالى (أَفَــحُــكْمَ الْــجَـاهِــلِــيَّـةِ
يَـــبْــــغُـــونَ ـ وَمَنْ أَحْـــسَـنُ مِنَ الـــلَّهِ
حُـكْـمًـا لِّـقَـوْمٍ يُـوقِـنُـون) فـهل يـبقى
الـعــراق يـنــزف وتـبــقى الـعــقـيـدة
االنـتـقــامـيه احلـكـومــيـة والـنـزعـة
الـثاريه االنـتقـاميه تـهدد وجـودنا
انـي اقـــــــول الى اولـي االمـــــــر الم
تـقـروا قـوله تـعـالى (سـارعـوا الى
مـغــفـره من ربــكم وجـنه عــرضـهـا
السموات واالرض أعدات للمتق
(133) الـذين يـنـفـقـون في الـسراء
والــضــراء والــكــاظــمـ الــغــيض
والـعـافـ عن الـنـاس والـله يـحب
)  أننـا بحاجـة الى بناء احملسـن
عـالقــات ســيــاســيـه قــائــمــة عــلى
ـصـاحلــة والـنـبل احلــقـيـقي في ا
التـصالح والتـسامح مع االخرين
الـلذان يـبعـدان االنـسان عن الـثار
صـاحلـة الـتي تـكظم واالنـتـقـام ا
الــغــيض وتـتــسـامـح مع االخـرين

تدخل االنسان اجلنة


