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vKŽ ÿUH×K  WOMÞu «Ë ’d(« U¼RK  ÕËdÐ ·dB² « 5OÝUO « dOſË 5OÝUO « vKŽ r²×¹ «c¼

ÊUIðSÐ W uÝd*« UNLO  W uEM Ë WMOFK « …œdH*« Ác¼  wðUð , Êu dF¹  rN³ Š«Ë wÞ«dI1b « e−M*«

°Y U¦ « r UF « »uFý vKŽ UND ³Ð Êu³ UD¹Ë ÊËb¹d¹ sLŽ U ULð nK² ¹ À«dðË rO  UN  »uFý vKŽ

VŽö² «Ë d¹Ëe² « WOC  w  Ÿu u « s  s¹dšü« WÞdI œ w  Íd× « ¡«uK « WK UŠ UJ¹d √ bF³ð ô –≈

wJ   u  n « μ∞∞ ‡  X¹uBð Íd−¹Ë jI  5ÐeŠ 5Ð Íd& w² «  U UNðô«Ë  UÐU ²½ô« ZzU²MÐ

UNM Ë »«eŠ_«  «dAŽ Íu% Ê«bK³  rJ UÐ UL  Æ Êu²MK Ë ‘uÐ bNŽ w  WOJ¹d _« WÝUzd « d √ r ×¹

tKF  Vł«u « s  È—√ wM½« Æ  U d²A*« iF³Ð XI² « Ê√Ë WFÞUI² Ë WÐ—UC²  ` UB  qþ w  ‚«dF «

tłË vKŽ s¹ezUH «Ë 5OÝUO « ÂuLŽ vKŽ œö³ « UNÐ dLð w² « W³FB « ·ËdE « Ác¼ qþ w

s  öOÝ «uNłË b  WOÝUO « WOKLF « ·«dÞ√ lOLł Ê√Ë ULOÝ ezUHK  W dH « «uDF¹ ÊUÐ ’uB)«

»U¼c «Ë W³Iðd*« W uJ(« qOJAð WLN0 ÂuIO  tł—Uš v²ŠË ‚«dF « qš«œ s  t   UJ¹d³² «Ë w½UN² «

w½UÞd «Ë XOI*« √b³*« «c¼ ”dJð …b¹bł  U×KDB  —uNþ sŽ «bOFÐË WB U;« vKŽ ¡UCIK  U b

WK¹uÞ 5M  WKłR*«  U b)« .bIð qO³Ý w  tF  ÂU² « ÊËUF² « ¡«bÐ≈Ë «dOš bK³K  VK−¹ r  Íc «

sŽ «bOFÐ WO U(« WKŠd*« ¡U³ŽQÐ ÷uNM «Ë eOOLð ÊËœ VFA « «c¼ ¡UMÐ_ b¹b'« ‚«dF « dLŽ s

WÝ—U2 l  UM² —U³ Ë UMLŽœË UM¹b¹QÐ qLŽ« UFOLł t  ‰uI½Ë WDO ³ «  «uHN « WIŠö Ë bOB² «

¡UG ≈Ë ‚UH½ù« bOýdð ‰öš s  UNOKŽ ’d(«Ë VFA « ‰«u √ h ¹ ULO  Â—U  qJAÐ wÐU d « —Ëb «

v ≈ UNŽUł—«Ë d¹c‡‡‡‡‡³² «Ë ·dB «Ë Œc³ « vKŽ  œuFð WKŁ UNÐ rFMð w² « WAŠUH «Ë W*UE «  «“UO² ô«

w uJ(« qLF « w  WLO‡‡‡‡‡‡‡‡‡K «Ë W “ö « WO½u½UI «  «¡«dłù« v ≈ VFA « W½QLÞË W Ëb « WM¹eš

Æ wzUCI «Ë wÐU d «Ë

qš√ U2 »«uM « fK−  tM¹dI  tðUOŠö  b¹b% X UŠ√ b  U¼b$ dš« V½Uł s

œU%ô« fK−  Ê« ·ËdF  u¼ ULJ  ¨tðUOŠö Ë Í—u²Ýb « œU%ô« fK−  e d0

W×KB  5Ð U  Ê“«u² « oOI% tM  W¹UG « »«uM « fK: W¹“«u  WOF¹dAð WDKÝ

fK−  UNK¦1 w² « rO U ô« W×KB Ë »«uM « fK−  UNK¦1 w² « U uLŽ VFA «

W³ðd  v½œ« œU%ô« fK−  —u²Ýb « wF{«Ë qFł p – s  rſd « vKŽË ¨œU%ô«

¨tðUOŠö  b¹b%Ë tzUA½SÐ wMF*« u¼ dOšô« Ê« —U³²Ž« vKŽ »«uM « fK−  s

rE½ b  w «dF « —u²Ýb « b$ Íc « X u « wH   UOŠöB « Èu²  vKŽË

Í√ d – œU%ô« fK−  vKŽ q ³¹ Áb$ qBH  qJAÐ »«uM « fK−   UOŠö

»«uM « fK−  v « tðUOŠö  b¹b% ‰UŠ« U/«Ë ¨—u²Ýb « VK  w  WOŠö

 UOŠö  œU%ô« fK−  `M1 ÊQÐ Vſd¹ ô_ »«uM « fK−  Í√_ bO Q² UÐ Íc «Ë

Æ—u²Ýb « Vłu0 t  WŠuML*« tðUOŠö  »U Š vKŽ WFÝ«Ë

Í√d «  U¼U&≈ 8

tM œ XO*« Â«d ≈ ÊS  W²O  W¹—u²Ýœ ’uB½ b uÔð U bMŽ

dÐe « wKŽ ÊU½bŽ bL×

بغداد

الــفــيـدرالـي واعـتــمــاد ثــنــائــيـة
الـسـلطـة الـتـشـريعـيـة احـدهـما
ـــثل عــمـــوم الــشـــعب واالخــر

ثل االقاليم.
 Í—u²Ýb « rOEM² «

ـــا تـــقـــدم اال ان عـــلـى الـــرغم 
الـنــصــوص الــدسـتــوريــة الـتي
نـــصت عـــلى مـــجـــلـس االحتــاد
65   137 ) جـــــــــــــــاءت 48)
المح مـشـوهـة وغـير مـكـتـمـلة ا
مـــا تـــدل عـــلى غـــيـــاب الـــرؤيــة

احلــــكـم الــــذاتي لــــلــــمــــنــــاطق
الـــكــرديــة فــكــان نــتــاج االخــذ
بــالـنـظــام الـفـيــدرالي ان يـأخـذ
الــعــراق بــثــنــائــيــة الــســلــطــة
التـشـريعـية كـما هـو احلال في
ــتـحــدة االمـريــكـيـة الــواليـات ا
بــاعــتــبــارهــا دولــة فــيــدرالــيـة
وغـيـرهـا من الدول الـفـيـدرالـية
ظـــنــاً من واضـــعي الـــدســتــور
الـعـراقي لـعام  2005 ان هـناك
تالزما حتميا ب تبني النظام

كـما تعـلمون أعـزائي ان التوجه
بـعـد  2003انـصب حــول تـبـني
الـنـظـام الـفـيـدرالي بـإصـرار من
اجلـــــانب الـــــكــــردي فـــــضال عن
غيـرهم من الـسيـاسيـ فوُضع
دســتــور ســنــة  2005وســابــقه
الذي مهد له قانون ادارة الدولة
للمـرحلـة االنتقـاليـة سنة 2004
بتبـني النظام الفـيدرالي بعدما
كــانت الــدولــة الــعــراقــيــة دولــة
مـوحـدة قبل ذلك الـعهـد مع منح

ـكـتـمـلـة لـواضـعي الــقـانـونـيـة ا
دستور  2005وانهـم يتعـاملون
مع عـدد كـثـيـر من الـوقائـع التي
يـنـبـغـي لـلـدسـتـور ان يــنـظـمـهـا
بـطـريقـة اسـقـاط الفـرض والـقاء
احلبل عـلى الـغارب فـبالـرجوع
ادة  65 الـتي نـصت عـلى الى ا
انــشــاء مــجـــلس االحتــاد يــضم
ثل عن االقـاليم واحملافظات
ـــنـــتــظـــمـــة في اقـــلــيم! غـــيــر ا
وحتـــديــد صـالحــيـــاته مـن قــبل
قـريـنه مـجـلس الـنـواب بـقـانـون
يــسن بــأغــلـبــيــة ثـلــثي مــجـلس
النواب وهي صيـاغة غريبة من
ثل نـوعهـا اذ جـمـعت بـ من 
احملـافـظـات الـتي تُـدار بـطـريـقـة
الالمـــــركــــزيـــــة االداريــــة وبــــ
االقــالـــيم الــتي تــتـــكــون مــنــهــا
الـدولـة االحتــاديـة في عــضـويـة
مــــجـــلس االحتـــاد! من جـــانب
ومن جـــانـب اخـــر جنــــدهـــا قـــد
أحــــالـت حتــــديــــد صالحــــيــــاته
ا أخل لـقرينه مـجلس الـنواب 
ــــــركــــــز مــــــجــــــلس االحتــــــاد
الـدسـتـوري وصالحـيـاتـه فـكـما
هو مـعـروف ان مـجـلس االحتاد
سـلطة تشـريعيـة موازية جمللس
الــنــواب الــغــايـــة مــنه حتــقــيق
التوازن ما بـ مصلحة الشعب
ــثـلــهـا مــجـلس عــمـومــا الـتي 
النـواب ومصـلحـة االقالـيم التي
ـثـلـهـا مـجـلس االحتـاد وعلى
الـــرغـم من ذلك جـــعـل واضـــعــو
الـدسـتـور مجـلس االحتـاد ادنى
مـرتـبة من مـجـلس الـنـواب على
ــعـني اعــتــبـار ان االخــيــر هـو ا
بـإنـشــائه وحتـديــد صالحـيـاته
وعلى مستوى الصالحيات ففي
الـــوقت الـــذي جنـــد الـــدســـتــور
الـــعــراقي قـــد نــظم صـالحــيــات
مـجـلـس الـنـواب بـشــكل مـفـصل
جنـــده يــــبــــخل عــــلى مــــجـــلس
االحتـــاد ذكـــر أي صالحـــيــة في
ــا احــال صـــلب الــدســتــور وا
حتـديـد صالحـيـاته الى مـجـلس
الــنـواب والــذي بـالــتـأكــيـد _أي
مـجــلس الـنـواب _ال يــرغب بـأن

  UÐU ²½ùUÐ ezUH « W d

 ÍË«dF *« —– uÐ«

بغداد

داخل الـــعـــراق وحــتـى خــارجه
ـهمـة تشـكيل احلـكومة ليـقوم 
ـرتقبـة والذهاب قـدما للـقضاء ا
عــلى احملــاصـصــة وبــعــيـدا عن
ظــهــور مــصـــطــلــحــات جــديــدة
ــــقـــيت ــــبـــدأ ا تـــكــــرس هـــذا ا
والــســرطـــاني الــذي لـم يــجــلب
لـلــبــلـد خــيـرا وإبــداء الـتــعـاون
الـــتــام مــعـه في ســبـــيل تــقــد
ؤجلـة لسن طويلة اخلدمات ا
من عـمـر الـعـراق اجلـديـد ألبـناء
هــــذا الــــشـــعـب دون تـــمــــيــــيـــز
ــرحــلــة والــنــهــوض بــأعــبــاء ا

ـــهــاتــرات اجلــمـــيع في نـــفق ا
وتنـاسي دسـتوريـة التـوقيـتات

في تسليم السلطة .
WOÝUOÝ WOKLŽ

األمـــــر الـــــذي ســـــوف يـــــضـــــر
بـاجلمـيع دون استـثنـاء ويضع
العمـلية السياسـية على مفترق
ـتـربـص طـرق سـيـما وجـود ا
سوءا وشرا مسـتطيرا بالعراق
من دول االقـــلــيم أو اجلــوار أو

الكبار على حد سواء .
وهـذا يـحـتـم علـى الـسـيـاسـي
وغــيـر الـســيـاسـيــ الـتـصـرف
بــــــروح مــــــلــــــؤهــــــا احلـــــرص
ـنجز والوطنـية لـلحفـاظ على ا
ــــقــــراطـي واحــــســــبــــهم الــــد
ـفردة يـعـرفـون  تـاتي  هـذه ا
الــلـعــيــنـة ومــنــظـومــة قــيـمــهـا
ـرسومـة بـإتـقان عـلى شـعوب ا
لـهـا قيم وتـراث يـخـتلف تـمـاما
عـــمن يــــريـــدون ويـــطــــالـــبـــون
بـبـسـطـهـا عـلى شـعـوب الـعـالم
الــثــالث!! إذ ال تــبــعــد أمــريــكــا
حــامــلــة الــلــواء الـســحــري في
دمـقــرطـة اآلخــرين من الــوقـوع
فـي قـضـيـة الــتـزويـر والـتالعب
بنتائج االنـتخابات واالتهامات
الــتي جتـري بــ حــزبــ فـقط
ويــجــري تــصــويت ل ٥٠٠ الف
صوت لكي يحـسم أمر الرئاسة
األمـــريــــكـــيـــة في عـــهـــد بـــوش
وكـلـنــتـون . فـمـا بـالـكم لـبـلـدان
حتوي عـشرات األحزاب ومـنها
الــــــعــــــراق في ظـل مــــــصــــــالح
مــتــضــاربـــة ومــتــقــاطــعــة وأن

شتركات . التقت ببعض ا
انني أرى من الـواجب فعله في
ظل هذه الظروف الصعبة التي
تــمــر بـــهــا الــبالد عــلى عــمــوم
الــسـيــاسـيــ والـفـائــزين عـلى
وجه اخلـصــوص بــان يـعــطـوا
الــفــرصــة لــلـفــائــز ســيــمـا وأن
جـــمــــيع أطــــراف الـــعــــمـــلــــيـــة
السـياسية قـد وجهوا سيال من
الـتــهــاني والـتــبــريـكــات له من

مـا ان حـطت رحـال الـصـنـاديق
وغـمس آخر اصبـع في احملبرة
البـنفسجـية وفي الوقت احملدد
لـنهـايـة عمـلـية االقـتـراع ; حتى
تــــعـــــالت األصــــوات بــــوجــــود
انتهاكات خـطيرة وتزوير كبير
رافــقـتــهــا  هــيــجــان الــنــفـوس
واضـــــطــــراب الـــــســــلــــوك إزاء
الـعـرس االنـتـخـابي كـمـا يـحـلو
للـبعض تـسـميـته .. ماذا نـفعل
ــا مـا مـقــابل الـذي جــرى وكـأ
حــدث هــو أول مــرة تـــصــطــبغ

العملية االنتخابية به? .
ان الـطـبـقــة الـسـيـاسـيـة امـا لم
تـــلــــتـــفـت عـــلـى مـــا جــــرى من
خـسارة شـنـيـعة ألغـلب أعـضاء
مجلس النواب السابق أو هم
يــعــلــمـون جــيــدا وهــو مــؤشـر
إيـــجــابي يـــصــنف في قـــائــمــة
ـنـشودين التـغـيـير واإلصالح ا
ــا إذ أن بــخـــســارتــهـم هــذه ا
قاعد لم عالم  داللة واضحة ا
يستـحقونها عـبر الصندوق بل
تــتم في ظـروف تـعــد من نـعـمـة
الكبار عليهم بقوان انتخابية
مــفـصـلــة عـلى قـيــاسـات الـكـتل

وما أدراك ما الكتل?
—Ëe  ”dŽ

ــزور حـــيث أن هـــذا الــعـــرس ا
أفـــــرز عــــــلـى عالتـه فـــــائــــــزين
ـسـتـويــات مـتـقـاربـة في عـدد
الــــــكـــــراسي جتــــــعل األبـــــواب
مــفـتــوحـة بــسـهــولـة لــتـشــكـيل
الكتلة الـكبرى اذا ما استعملت
فـيـهـا اخلـطـوط احلـمـر والزرق
الـــــتي تـــــنــــبـع من اخلـــــطــــوط

اخلضر ..
وال أسـمح ألحــد بـان يـتــهـمـني
في الـتشـجـيع على الـتـزوير إال
انـــــني اقـــــول ومن مـــــنــــطـــــلق
احلرص عـلى البلد واحلـيثيات
ــا جــرى لـدى عــمـوم ــرافــقـة  ا
الـــشــــعب فـــضـال عن األحـــزاب
ـا ــشــاركــة ا والــتــحــالـفــات ا
يدعـونا إلى اخلشـية من دخول

االعالم لـيـتـضح ألبـنـاء الـشعب
الـــذين عــــزفـــوا عن أداء دورهم
األخالقي والــوطــني بــركـونــهم
ــــــــشـــــــاركــــــــة في إلى عــــــــدم ا
االنــتـخــابــات مع ان نــســبــتـهم
لــيـــست بـــالــقـــلــــــــيـــلـــة حــيث
الـغـالـبـيـة كان فـعـلـهـم تـلـقـائـيا
ولـيس مــسـيــسـا أو قــد أصـابه
ــــغــــرض لالعالم الــــتـــأثــــيــــر ا
األصـــفـــر بــاســـتــثـــنـــاء الــقـــلــة
ـنـحـرفـة عن تـوجـهـات الـعـهـد ا

اجلديد .
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ــقـراطــيـات الــعــالم احلـر ان د
جتـدهــا ال تـلــتـزم بــنـمط مــعـ
ومحدد في تولـيفات احلكومات
في بــلــدانــهـــا ;; لــذلك اجــد من
الــــــــعـــــــــدل أن أقــــــــول حــــــــري
بـــالـــســـيـــاســـيـــ فـي الـــعـــهــد
ــقـراطي اجلـديـد ان تـكـون الـد
لـهم بصـمـة في حتـديد بـوصـلة
ـقــراطـيـة لـبـلـدنـا احلـبـيب الـد
تـتالئم مـع الـقــيم الـســائـدة في
اجملـتـمع وتـكـون مـثـاال يـحـتذى

به فـي دول العـالم الـثـالث شكال
ومـوضـوعـا وتـطـبـيـقـا ال تـتـأثـر
ـــقـــراطـــيـــة الـــغـــربـــيـــة بـــالـــد
ــســتـــوردة اخلــادشــة حلــيــاء ا
ـعادية ـليـئة باألفـكار ا الناس ا
للحضارة والتراث العريق لنا .
ان وطــنــكم الـعــراق وخــيـمــتـكم
تسـتفيئـون بظلها حتـتاج حتما
إلى تـضــحـيـاتـكـم الـصـادقـة في
الـسـيــر إلى بـر األمــان وتـوفـيـر
ــؤجـلــة األسـاســيـة اخلــدمـات ا
وارجـاع مــكـانــته اإلقـلــيـمــيـة و

الدولية ..
ـانـيـة هي ولـتـكـن دورتـكم الـبــر
دورة إلغـاء االمتـيازات الـباطـلة
ودورة تــقـد اخلــدمـات وبــنـاء
البنى الـتحتـية لـلبلـد واإلنسان
ــشــتــركــات وتــأجــيل بــايــثــار ا
االختالفات والتكاتف والتعاون

اجلادين ...
ـــا  فـــمـــا لـم يـــفـــلح الـــفـــائـــز 
مكنتموه فإن السبل الدستورية
والـقـانـونـيـة هي احلـكم الـفصل

واصلة التغيير... 

احلــالـيــة بــعـيــدا عن الــتـصــيـد
ومالحــقـة الـهـفـوات الــبـسـيـطـة
ونـقول له جـميعـا اعمل بأيـدينا
ارسة ودعـمنـا ومباركـتنـا مع 
الــدور الـــرقــابي بـــشــكل صــارم
فـــيــمــا يـــخص أمــوال الـــشــعب
واحلــــرص عـــلــــيـــهــــا من خالل
تــــرشــــيـــــد اإلنــــفــــاق وإلــــغــــاء
ـة والـفـاحـشة االمـتـيـازات الـظـا
الـتي تنعم بـها ثلـة تعودت على
الــبـذخ والــصـرف والــتـبـــــــذيـر
وارجـاعـهــا إلى خـزيــنـة الـدولـة
وطـمأنـة الشـعب إلى اإلجراءات
الـــــــقـــــــانـــــــونــــــــيـــــــة الالزمـــــــة
والـــســـلــــــــــــيـــمـــة في الـــعـــمل
احلــــــــــكـــــــــومي والـــــــــرقـــــــــابي

والقضائي.
ان إعـطـاء الـفـرصـة لـلـفـائز دون
عروفة لهي تقييده بـالعناوين ا
من صــلـب اإلصالح الــسـيــاسي
واالقـــتـــصـــادي واالجـــتـــمـــاعي
والــــثـــقـــافـي الـــذي يـــطــــالب به
اجلميع مـن خالل ظهورهم على
الــقـنــوات الـفــضـائـيــة ووسـائل

ــــــــنـح مـــــــجــــــــلـس االحتـــــــاد
صالحـيـات واسعـة على حـساب
وجب ـمنوحة له  صالحياته ا

الدستور.
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وهــنــا يُـــثــار الــتــســاؤل: هل ان
ثنـائية الـسلطـة التـشريعـية امر
ـكن االسـتـغنـاء عـنه في ظل ال 
االنــظــمـة الــفـيــدرالـيــة كـمــا هـو
احلـال في العـراق? اجلواب هو
بـالنفي! والـدليل ان هـنالك عدد
مـن الـــدول تـــعـــتـــمـــد الـــنـــظـــام
الـــفــيـــدرالي ولـــديـــهــا ســـلـــطــة
تـشريعـية واحدة كـما هو احلال
بـالـنـسـبـة لـيـوغـسـالفـيـا سـابـقا
وجب دستـورها سنة ?1963
فــالــغـايــة من انـشــاء الـثــنـائــيـة
التشريعـية في الدول الفيدرالية
هـو عـنـدمـا يـكـون هـنـاك تـفاوت
كـبـيـر بـ عـدد سـكـان اقلـيم عن
االخـر وهذا الـتفـاوت سيـنعكس
ـمـثــلـ في الــسـلـطـة في عــدد ا
الــتــشــريــعــيــة ومــا يــرافــقه من
تفضيل مصـلحة اقليم على اخر
وضــيــاع حـقــوق االقــالـيـم الـتي
عــدد سـكــانـهـا قــلـيل بــالـنــسـبـة
لــغـيــرهـا من االقــالـيم الــكـبــيـرة
وكــــانت فــــكــــرت الــــثــــنــــائــــيـــة
التـشـريعـية قـد ظهـرت ألول مرة
تـحدة االمـريكـية في الواليـات ا
ولـــهــذا الــظــهــور مــا يــبــرره ان
هـنـاك تفـاوت سـكـاني كبـيـر ب
والية واخرى وهـو امر مختلف
تـمـامـا في الـعـراق الـذي يـتـوزع
عـدد سـكـانه بـشـكل مـتـقـارب في
ا مختلف احملافظات العراقية 
فـيهـا مـحافـظات االقـلـيم? وبذلك
نــصل الى نــتــيــجــة ان مـجــلس
االحتاد وكما اثبت الواقع لنا ال
حـاجـة له في الـعـراق حـتى وان
بـقي الـعـراق دولـة احتاديـة في
الـوقت الــذي جنـد فـيه ان اقـلـيم
كردستان هو االقليم الوحيد في
الـعراق حـتى يـومـنا هـذا ولـعله
سيـبقى الوحيـد أما احملافظات
ــنـتـظــمـة في اقــلـيم فـهي غـيـر ا
لـيـست بـأقـالـيـم لـيـتم تـمـثـيـلـهـا

جـلس تشريـعي مستقل وان
الزج بـها _اي احملافـظات _في
عـدد من النـصوص الـدستـورية
الى جــــانـب االقــــالــــيـم جــــائت
نـتيجـة العُجـالة وغيـاب الرؤية
كتـملـة لعراق مـا بعـد دستور ا
 2005ومـا يـؤكـد عـدم احلـاجـة
الى مـجــلس االحتـاد مـا يـسـود
لــدى الــشـعـب الــعـراقـي الــيـوم
ـثلهم قنـاعة تـقليـص عدد من 
في السـلطـة التـشريـعيـة وليس
فـــتح بــاب اخـــر من الــنـــفــقــات
واالمـتـيـازات الــتي سـئم مـنـهـا
الــشــعب وغــدت تــشــكـل عــبــئـا
ثــــقـــــيال مـن اعــــبـــــاء الــــدولــــة

العراقية.
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لـيس من مصلـحة الدسـاتير ان
تـبـقى نـصوصـهـا مـعطـلـة فذلك
يضعـف ثقة الـشعب بـأحكـامها
ويـدفع الـسـلـطـة احلاكـمـة عـلى
الـتـجاسـر في انـتـهاك مـا تـبقى
من نـصوصهـا بالتـجاهل وعدم
الــتـطــبــيق كـلــمـا ســنــحت لـهم
الــــفــــرصــــة واقـــــتــــضت لــــذلك
ـصلحـة وذلك ما يـحدث فعال ا
ـــعـــنــ في الـــعـــراق فـــصــار ا
بــتــطــبــيــقه يــؤمــنـون بــبــعض
نـصــوص الـدسـتــور ويـكـفـرون
بـبعض! ولـذلك فان الـنصوص
التـي تُولد ميـتة لعدم تـماشيها
مع الـواقع االجـتـمـاعي يـنـبـغي
تـعــديــلــهــا او الــغـائــهــا كــلــمـا
ســنــحت الــفــرصـــة لــلــســلــطــة
اخملـــــتــــــصــــــة وارتــــــبــــــاطـــــا
ـوضوعـنـا اليـوم لـتكـون هذه
الـنـصـوص الــدسـتـوريـة ( 48
65 137 ) عـلى بــاب الـتـعـديل
الـــدســـتــــوري اذا مـــا تـــوفـــرت
االرادة اجلـــــــادة ألصـــــــحـــــــاب
الــقــرار! كــإســتــجــابــة فــعــلــيـة
للتظـاهرات التي الزال يشهدها
الـشـارع الـعـراقـي بـسـبب فـشل
الـعــمـلـيـة الــسـيـاســيـة وغـيـاب
ة ادنى مقـومات احلـيـاة الكـر
لـلـمواطـن الـعـراقي نـحـو بـناء

دولة قوية امنة ومستقرة.
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الـتحـرش كـمصـطلح لـغـوي هو كـلمـة مـشتـقة مـن الفـعل الثالثي
حـرش وهـو اغـراء اإلنسـان أو لـيـقع بـقرنه  وكـتـعـريف عـام هو
ـاءات تخـرج عن نـطاق الـلـياقـة وتـصدر من أقـوال أو أفعـال وا
أشــخـاص يـقـصـدون من ورائـهـا اسـتـمـالـة اآلخـرين لـيـمـارسـوا
معهم سلوكا جنسيا وقد يتم اما بالتهديد أو االبتزاز وللتحرش
عـدة صور كـان يـكون كـالما جـنسـيـا أو عاديـا يـحمـل مضـام
تشيـر إلى الرغبـة في اغواء الضـحية ومنـها التـحرش اجلسدي
ـبـاشـرة أما عـدم االلـتـزام بـالدين المـسـة الـبـدنيـة ا عن طـريق ا
والشـرع فهـو في كل حاالته مـتهم مع سـبق اإلصرار والـترصد
وهذه الـظاهرة تـختـلف من مجـتمع إلى آخر  قـد تكـون السواد
األعظـم في دولة مـصر  حـيث تتـعرض لـها عـلى نحـو مايـقارب
ـصريات  وفـقاً لـلبـحث الذي أجرته ئة من النـساء ا 99.3  با
ـتحـدة للـمرأة وهو مـايدفـعنـا للـسؤال كـيف جملتمع هيـئة األ ا
يعرف بتديـنه بطبيعته تـتعرض نساؤه إلى هذه الـظاهرة البشعة
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فعول به فقط ?! أم ة التحرش تقتصر على الفاعل وا وهل جر
ة التي إن هنالك شـركاء للـفاعل ? سأرصد هـنا شركـاء اجلر
برر  هو أحد أكثر صري  الشريك األول /ا تخص اجملتمع ا
انـتـشاراً سـواء عـلى الـسـوشيـال مـيـديا والـواقع أيـضـا  ما أن
تـتـجـرأ فـتاة عـلى احلـديث بـأنـهـا تـعرضت لـلـتـحـرش حـتى جتد
ـة مـحـتـجـ ـبـررة لــلـجـر سـيال من االتـهـامـات والــتـعـلـيـقـات ا
بلبـسها أو طـريقة مـشيتـها أو ضحـكتهـا ....الخ  وكان الرجال
هم كـائنـات من زجاج يـكـسر تـماسـكهـم من طرفـة ع أو هـدير
ـتـحـرش عـلى االسـتـمـرار  صـوت  هـؤالء هـم من يـشـجـعـون ا
ـتــحـرش مع ألنــهم ســيـجـدون دومــا من يــدافع عـنــهم  بل إن ا
الوقت جتده اقتنع بتلك التبـريرات وبأن الفتاة هي من احاطتهم
بأذرع الـغوايـة  أما الشـريك الثـاني /رجال الـدين هم أكثر من
ـكـن ادانـتـهم في انـتـشـار جـرائم الـتـحـرش ولـكـنـهم مـسـكـوت
ـكن ــصـالح اخلــاصـة كـخط أحــمـر ال عـنـهم بــفـعل ســلـطـات ا
جتـاوزه ومع انـتـشار الـفـتـاوى احملقـرة لـلـمرأة وشـانـهـا خرجت
أجـيـال التـرى فـيـهـا سـوى قـطـعـة حلم أو إنـاء لـتـفـريغ شـهوتـهم
مـحـتـج بـنـقصـهـا الـعقـلي والـديـني  فكـيف نـنـتظـر أن حتـترم
اإلنــاث في الـشـوارع واألمـاكن الــعـامـة  وكـيف جملــتـمع يـحـفظ
كرامة النساء بوصفها عـورة حتى وإن ارتدت النقاب  بالنسبة
ـصـريـ لم يـرى بـعـهـدهم مـثل مـاحـدث من حتـرش إلخـوانـنــا ا
علـني جماهـيري على شـكل مجمـوعات متـنمرة تـهاجم الفـريسة
بـكل وحـشـيـة وكــأنـهم وحـوش هـجـرت الـغــابـات لـتـروي رمـقـهـا
اجلاف بقطع حلم بشـرية  ماهو اال فعل مـردود لنقابة اإلخوان
تأسلم والـتي لم تقف عند حل استهداف الـطبيعة األخالقية ا
ـصــريــة من خالل تــكـوين لــلـمــجــتـمع بـل اسـتــهــدفت الـهــويــة ا
ـتحـرش ألهـداف تخـدم مصـاحلهم  الـتحرش عصـابات من ا
ـة كـبـرى وهي تــعـدي عـلى اآلخـر ـة مـثــلـهـا مـثل أي جــر جـر
نفذة لها  90 سؤول عنها هو غياب القانون وغياب السلط ا وا
ـئة من الـبشـر بالـعـالم كله لـو أمـنوا الـعقـاب ألساءوا األدب  با
ـضــحك أن يــقـولــوا شـيــوخ الـســراويل أن في الــغـرب كل من ا
خمس دقائق تغـتصب فتاة بـسبب العري ! لـوكانت هذا الكالم
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تـأسـلمـ فـفي كل ثانـيـة تغـتصـب فتـاة ببالدهم  أمـا في بالد ا
وال أحـد يعـلم ذلك إال الـله  فمن تـشـتكي تـكون عـرضـة أللسـنة
ـريض يضع مـايشتـهيه من الالشئ  اجملتـمع الرقـيع  الفـكر ا
دن الكبرى ـاضي كانت الفتاة في ا في السبعينات من القرن ا
تـخـرج بـفـسـتــان قـصـيـر وال أحـد يـنـظـر إلــيـهـا ولم نـكن نـعـرف
ؤسسات الدينية أو مصطلح التحرش إال بعد صعود شياط ا
ـؤسسـات ووصلوا إلى التي تـدعي الدين وسـيطرتـهم على كل ا
كل بـيت  وروجـوا ثـقافـة اجلـسـد وأوهـموا الـذكـر انه اليـساوي
من رجولـته إال غـرائزه ويـحق له أن يعـبـر عن ذلك بكل الـطرق 
رأة أنها ال تـساوي إال جهازا تناسلـيا مقيدا لرغبات واوهموا ا
الـرجل ومـاجـسـدهـا إال إغـراء قـبـيح يـثـار به نـيـران جـهـنم  في
رأة احملجبة هي األكثر عـرضة للتحرش في اجملتمعات نظري ا
الشرقية فاحملجوب عن النظـر يدفع أصحاب الكبت إليه بطريقة
شـكلـة ليست بـكونك رجل هسـتيـرية سـواء بالـفعل أو الـفكـر  ا
ـشكـله تكـمن في انعـدام الثـقافـة اجلنـسية ا ا وكوني امـرأة وإ
ـكبـوتات  مـنـوعات وا في الـعالم الـعربي ووضـعـها في قـوائم ا
ـتحررة  والكل وأيضاً عـدم التفريق بـ التي تعـرض البغاء وا
طـلق أخالق وفكر يرى النـاس بع طـبعه واللـباس ال يعـكس با
صاحبه وهـنا مانـلمسه عـلى أرض الواقع  الكـبت اجلنسي من
وبقات التي عدم االختالط الصحي مـنذ الصغر هـو سبب كل ا
اء لـوء با نعـيشـها  التـحلـيل النـفسي لفـرويد هـو أشبه بأنـاء 
مـحــكم الـغـلـق ومـوضـوع عــلى الـنــار فـالـغــلـيـان اذا لـم يـجـد له
مـخرجـا يـؤدي إلى االنفـجـار الشـديـد  بأسـلوب سـهل ومـبسط
يـقـلـنــا فـرويـد في رحــلـة بـعـلم الــنـفس ويـحـدثــنـا عن االنـحـراف
والـشـذوذ  عـوامـله وطـرق عالجه وهـو يـقـول دائمـاً إن وراء كل
شـذوذ جـنـسي قـصـة حـصـلت لـلـطـفـل وهو صـغـيـر وهـذا شـيئ
ـسـألـة اعـمق من الـكـبت اجلـنـسي ألنه نـتـيـجـة وارد قـد تـكــون ا
نـوع بقوة مـرغوب بـقوة  بيـنما طبـيعـية لثـقافـة متغـلغلـة  كل 
في الـغـرب اجلـنس مـسـمـوح وبـالـتــالي الـرجل مـطـمـئن نـفـسـيـا
رأة  اليـحـمل اي عقـدة عـلى هـذا يكـون تـصـرفه إنسـانـيـا مع ا
إنها لـعنة اجلسـد التي روجهـا شيوخ العـهر وثقافـة العيب التي
ـرأة حتى أصـبـحت عالقـتهـما انـتبـتت الف جـدار ب الـرجل وا
تـنـحـصــر في إطـار اجلـنس فـقط  والـرذيـلـة في اخلـواطـر الـتي
سـألة جتـول في العـقـول اخلربـة  لو تـأمـلنـا قلـيال لـوجدنـا أن ا
أكـبـر من االلتـزام في الـدين أو أمـراض نـفسـيـة أو مـؤامرات إذ
هي مباد تنغرس في ضمـير اإلنسان  في بروكسل ستالحظ
إن الفتاة تخرج من احلانة مخمورة وهي الترتدي إال القليل من
ـقاهي البس وتـمـر في أزقة ضـيـقة وطـويـلة ومـعـتمـةومـليـئة بـا ا
كتظة بالرجال ومع ذلك تكمل طريقها بسالم دون أن يتحرش ا
بـهـا أحـد  وفي أمـاكن أخـرى من الـعـالـم حيـث يـسـود الـتـشدد
والغلو والتـطرف جتد الفتـاة احملتشمة التسـتطيع ركوب الباص
شي لوحدها في أماكن عامة فـكيفما إذا تمشت في أماكن أو ا
خاويـة ورغـم أنهـا تـعـيش وسط مـجـتـمـعـات تـتـغـنى بـالـفـضـيـلة
تــخــيل أنك تــمـشـي في الــشـارع تــرتــدي ســاعـة غــالــيــة الــثـمن
وتعـرضت للـسرقـة ! قبـضوا عـلى اللـص وتمت احملـاكمـة ببراءة
ــســكـ ــســؤولــيــة ألنك أثــرت طــمع الــلـص ا الــلص وحــمــلك ا
بـأرتـدائك تـلك الـسـاعـة وحـكم عـلـيك بـعـدم ارتـداء أشـيـاء ثـمـيـنة
ومــغـريـة هـل سـتـفــعل ذلك ?! مـنــطق اعـوج ألـيـس كـذلك ? فـأين
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