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ان الالمـركزيـة الـسيـاسيـة الـتي مارسـها
قادة اقـليم كردسـتان حتت غطـاء النظام
الـــفــدرالـي الــذي يـــعـــمل عـــلى تـــقـــســيم
وتــــفـــتــــيت الــــبالد وتــــكـــريس احلــــالـــة
الـــعـــنـــصـــريـــة والـــطـــائـــفـــيه وســـيـــادة
شتركة اخلصوصيات على العموميات ا
اذا يصر ب ابنـاء الشعب الواحـد واال 
ـــقـــراطـي الـــكـــردســـتـــاني احلـــزب الـــد
والـزعـيم مـسـعـود الـبـارزاني عـلى تـكرار
الــتــأكــيــد عــلى طــرح الــفــقــرات االربــعه
معـتبـراً اياها مـطالب الـكرد التي يـتحدد
علـيها مـشاركتهـم في احلكومـة مستغالً
الظـروف السياسـية واالقلـيميـة واحمللية
لــغــرض حتـــقــيق االبـــتــزاز الـــســيــاسي
) جديدة  لالكراد وانتزاع مكاسب (مغا
 كــمــا يــســمــيــهــا واذ تــأتي زيــارته الى
العاصمة بغداد في هذه الظروف لغرض
الــتــفــاوض فـي هــذا اجلــو من االرتــبــاك
الـسيـاسي حيث لـم تتـوصل التـفاهـمات
واحلوارات اجلاريه ب االحزاب والكتل
عــلى اســتــكــمــال الـتــشــكــيــله الــوزاريه
والـتـعــثـر والــفـوضى في عالقــات الـكـتل
ـنـاصب الـوزاريـة وكـذلك الــسـنـيه عـلى ا
الـكــتل الــشــيــعــيـة وتــصــاعــد الــصـراع
االميـركي االيراني من هـنا نفـهم توقيت
هـذه الـزيـارة واعـتـبــارهـا فـرصه ثـمـيـنـة
ة واجلـديدة لـيحـقق فيـها مـطالـبه القـد
ـشهد السـياسي بعد ويعيـد مكانته في ا
الـتـراجع الـذي حصـل بعـد فـشل مـشروع
استفتاء كردستان اليس هو القائل (لقد
تــخــلى عــنــا اجلــمـيـع اال اجلـبـل).. وانـا
ــكــرهم ونــوايــا اقــول لــو عــلـم اجلــبل 
مـشروعـهم االنـفصـالي لتـخـلى عنـهم هو
االخــر. هــذا اضـــافــة الى عــدم االرتــيــاح
ـتزايـد من الـدور الريـادي الذي والـقلق ا

ارسه رئيس اجلـمهوريـة برهم صالح
والذي وصل الى مـنصب الرئـاسة خارج
رغـبــة مـســعـود وحـزبـه فـالـرئــيس بـرهم
صــالح يـحــمي االفــكــار ور جــديـدة في
تطـوير نـظام االدارة الـذاتيـة والتـعددية
فــهــو فـي حـركــتـه وتـفــاعــلـه يـؤكــد بــأنه
رئيس جمهورية العراق ولكل العراقي

وصــمـام امــان لـلــوحــدة الـوطــنـيــة وقـد
حــضـي بــارتــيــاح اجملـــتــمع الــدولي. ان
ـطالب االرتـباك والـتعـارض ب فـقرات ا
التي يـطرحـها الـسيد مـسعـود البارزاني
واخطر مافيها الروح العنصرية الضيقة
ــصــالح الــشــخـصــيه الــتي طــبـعــتــهــا ا
واحلـزبـيه لذلك يـجب ان تـدرس وتـشبع
ـزيـد مـن الـنـقـاش من قــبل خـبـراء في بـا
الـقـانـون واالقـتـصــاد والـسـيـاسـة وعـلى
ـــواد واالحـــكـــام الـــدســـتـــوريــة ضـــوء ا
والتـتـرك لالعـتـبـارات الـسـيـاسـيه النـهـا
ـصالـح الـعامـه لـلشـعب تـتـعـلق بـحفـظ ا

ووحدة العراق شعباً وارضاً وثروات.
ـاده (140) مـن دسـتــور الــعــراق عـام فــا
شموله بها ناطـق ا 2005 التعني ضم ا
لـتـابعـيـة االقـليم فـحـدود االقلـيم حـددها
اســتــثــنـاء اقــامــة اقــلــيم كــردســتــان من
الــشــروط (عــلـى ان التــقــام اقــالــيم عــلى
اسس عــنـصــريه او طـائــفـيــة او اثـنــيـة)
وهـي حــدود االقــلــيم قــــــــبل 2003/4/9
ـنــاطق االخـرى من هـنــا فــأن كـركــوك وا
ـــادة 140 خــــارج حــــدود الــــواردة فـي ا

اقليم كردستان. 
امـا فـقـرة اعادة الـبـيشـمـركـة الى االماكن
الـتي كـانت مــتـواجـدة فـيــهـا قـبل اجـراء
اســتــفــتـاء االقــلــيـم فــهـو يــتــعــارض مع
الدستـور. فأن فرض القـانون الذي قامت
به احلــكـــومــة الـــســابـــقــة قـــد جــاء وفق

صالحـيـات ســلـطـة احلــكـام االحتـاديـون
التي نصت عليها الصالحيات احلصرية
لـلـسـلـطـة االحتــاديه في دسـتـور الـعـراق
عام 2005 والـتي تـمـتـد الى كل االقـالـيم
واحملـافظـات الغـيـر مرتـبطه بـاقلـيم. وقد
ــان صـــدر في حـــيــنـــهـــا قــرار من الـــبـــر
الـــعـــراقي يـــلــــزم احلـــكـــومـــة بـــاتـــخـــاذ
ـناطق االجـراءات لفـرض القـانـون على ا
الــتي كـــانت قــد جتــاوز عـــلــيــهـــا اقــلــيم
كـردسـتان فال عـودة للـحـياة الـسـياسـية
الـتـي كـانت قــائـمــة عــلى اخلـطــأ وكـانت

تمارس من قبل االستفتاء.
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أمـا رواتب الـبـيـشـمـركـة فال يـوجـد سـند
ـاده (9) الـفـقرة (ب) قـانـوني لـهـا. وان ا
من الــدسـتــور حـرمـة قــيـام مــيـلـيــشـيـات
ا ان سـلحة وداخلها و خارج القوات ا
الــبـيــشــمـركــة هي مــيــلـيــشــيـات تــابــعـة
ــقـراطـي الـكــردســتـاني لــلــحــزبـ الــد
واالحتـاد الوطـني الـكردسـتانـي فبـقائـها

يعد مخالفة دستورية.
ئة من اما طـلب تخـصيص نـسبة 17 با
يـزانية لالقـليم فال يـوجد سنـد قانوني ا
اده (111) من الدستور لها وقد نصت ا
(الــنـــفط والـــغــاز هـــو مـــلك كل الـــشــعب
الـعــراقي فـي كل االقـالــيم واحملــافــظـات)
ادة (112) الفقرة (اوالً) على وجاء في ا
ان تـــوزع وارداتــــهـــا بــــشـــكل مــــنـــصف
يتناسب مع التـوزيع السكاني في جميع
ــــفـــاوض في انــــحـــاء الـــبـالد. فـــعــــلى ا
احلكومـة او الكتل واالحزاب مـهما كانت
صـفــته ان اليـخـرج عن الـدسـتـور ويـهب
مــــــا لـــــــيـس له حـق فـــــــيه ولـــــــيـس من
صالحـيـاته حتى اعـطـاء الوعـود لـتمـرير
الــوزارة حــسب صــفــقــات ومــســاومـات
ــرر الــوزارة هــو الـشــعب. وكم فــالـذي 
نـتمـنى ان تـعالج هـذه االمـور عبـر حوار
يـــنـــبـــذ الـــصـــراع الـــطـــبـــقي والـــقـــومي
ـعــايـيـر الـعـرقـيـة والـعــنـصـري ويـبـعـد ا
والدينية والطائفيه والعشائريه ويعتبر
ـمـارسة الـسـلـطه ـقـراطـيه اسـاسـاً  الـد
االداريــة والـســيـاســيـة الــتي تـقــوم عـلى
اساس التوزيع وليس التقسيم واحلفاظ
على وحدة العراق بعيداً عن احملاصصة
القومـية والطائـفية التي التـخدم الوحده
الوطنيه واختم مقالتي بهذا الهتاف هتا

هتا ..هتايا كرد وعرب برايا
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ـرجع مـحــكـمــة الــتـمــيــيـزيــة فــهي ا
عـنية باجلانب القانونـي للقضاة وا
ـــوضــوعـي لـــتـــطـــبــيـق الـــقـــضــاة ا
لـلــقـانــون فـمــحـكـمــة الـتــمـيــيـز هي
ـعــنـيــة بـالـنــظـر بــاألحـكـام اجلــهـة ا
القـضائيـة وتصديـقها او نـقضها ان
خـالـفت الـقـانـون فـضال عن تـوحـيد
ـــبـــاد الـــقـــانــونـــيـــة وتـــفـــســـيــر ا
ــنـاســبـة الـنــصــوص الـقــانــونـيــة 
ـنــظـورة من قــبـله اذا مـا الــواقـعــة ا
اراد تــعــمــيم مــبــدأ قــانــوني مــا أو
تفسيـر قانوني وعلى الرغم من ذلك
فـان الـتفـسـيـر الذي تـتـبـناه مـحـكـمة
الـتـمـييـز ال يـعـد مـلزمـا من الـنـاحـية
الــقـانـونـيـة عــلى اعـتـبـار ان الـعـراق
لــــــيـس من الــــــدول الــــــتـي تــــــأخـــــذ

بالسوابق القضائية
WOKLŽ WOŠU½

ولكن على الرغم من ذلك من الناحية
ـكــانــة مـحــكــمـة الــعـمــلــيـة ونــظــرا 
الـتمـيـيز في نـفـوس الـقضـاة فـان ما
تـطلـقه من مـبـاد وتـفسـيـر قـانوني
يـكـون مـتـبـعـا من قـبل الـقـضاة عـلى
ــنــظــورة من ــشــابـــهــة ا الــوقــائع ا
قبـلهم. ولذلك وفي هـذا االطار علـينا
ان نـــتــــســـائل هـل يـــجــــوز جملـــلس
الـقـضـاء االعـلى كـجـهـة اداريـة عـلـيا
لـلقـضاة ان تـصدر البـيانـات لتـعميم
وصف قـانـوني عـلى واقعـة مـعيـنة?
اجلــــواب ومـن خالل الـــــرجــــوع الى
قـانـون مـجــلس الـقـضـاء االعـلى رقم
ـــادة  3مــــنه 45 لــــســــنـــة 2017 وا
هام فـإننا ال جند عـنية بـتحديـد ا ا
ــــذكـــور هـــذه ــــنح اجملــــلس ا مـــا 
ـا هي من صالحـية الـصالحـيـة وا
مـحـكـمة الـتـمـييـز كـمـا ذكرنـا عـنـدما
تُــعــرض عــلــيــهــا وقـائـع مــشــابــهـة
فإصـدار البـيانـات يـتنـافى مع مهـمة
مـجــلس الـقــضـاء االعــلى كـمــا يـخل
باستقالل القـضاء في تقدير الوقائع
وحتـديــد وصـفـهـا الــقـانـوني والـذي
تكفل الدستور بصيانته والذي نص
ادة (1/19 ): الـقـضاء مـسـتقل في ا
ال سـلـطـان عـلـيه لـغـيـر الـقـانـون. لذا
فــان هـــذا الــبــيــان ســيـــفــقــد حــريــة
الـــــقـــــاضـي في حتـــــديـــــد الـــــوصف

االعـلى اصـدار مــثل هـكـذا بـيـانـات?
ومـاهي الـطـبـيــعـة الـقـانـونـيـة لـهـذه
البيـانات? وهل حتكم هذه الـبيانات
الــوقــائع والــقــضــايــا الــتي ســبــقت
اصدارها والتي لم يحسمها القضاء
بعد أي رجعيـة البيات الصادرة عن
مــــجـــلـس الــــقـــضــــاء االعــــلى عــــلى
ـــاضـي? وهل جـــاء هـــذا الـــبـــيــان ا
مـطــابــقــا ألحـكــام قــانــون مـكــافــحـة
االرهـــاب الـــعـــراقي رقم 13 لـــســـنــة
 2005 هل من مهـام مجلس الـقضاء
االعلى اصـدار البيانـات التفـسيرية?
ان حتقيق العدالـة عموما تتطلب ان
يـتـمــتع الـقـاضـي بـاالسـتــقاللـيـة في
عـــمـــله وال حتـــكــمـه اال الــنـــصــوص
الـقـانونـية وعـلى الـرغم من ذلك فان
الـــقـــاضـي يـــخـــضع اداريـــا جملـــلس
الــقـــضــاء االعـــلى والـــذي حل مــحل
وزارة الـــعــدل وبـــذلك فـــان مـــجــلس
ـهام ـارس إال ا الـقـضاء االعـلـى ال 
االداريـة فـضال عن تـشـكـيل احملـاكم
وال يُــعــنى بـــاجلــانب الــفــني لــعــمل
الـقضاة ومـا تصـدر عنـهم من أحكام
قـضــائــيــة أمــا فـنــيــا فــان االحــكـام
الــصــادرة عن الـقــضــاة فــمـرجــعــهـا

صــدر في اآلونـــة االخــيـــر بــيــان عن
مجلس القضـاء االعلى اعتبر فيه ان
الـدكـة الـعـشـائــريـة كـواقـعـة تـنـطـبق
عليها أحكام قانون مكافحة االرهاب
ـادة 2 ـادة 4 داللـة ا وبـالــتـحــديـد ا
مــنـه وهي خــطــوة لـــقــيت تــرحــابــا
ـا لـهذه الـظاهـرة من اثر اجتـماعـيا 
انــعــكس عــلى ســـلم وامن اجملــتــمع
الـعـراقي السـيـمـا الـعـاصـمـة بـغـداد
وقـد جـاء مـوقف اجملــلس بـطـلب من
قبـل قيـادة عـمـليـات بـغـداد ولم يكن
هذا البيان االول من نوعه فقد سبقه
بـيــانـات اخــرى من ابـرزهــا اعـتــبـار
ناسبات رمي العيارات النـارية في ا
االجـتــمـاعـيـة الــتي تـؤدي الى مـقـتل
ـة قـتل عــمـد بـعـدمـا اشــخـاص جـر
ة كـان التعـامل معهـا على انهـا جر
قـــتل خـــطـــأ. وعـــلى الـــرغم مـن هــذا
ـــــواجــــهــــة الــــظــــواهــــر الــــتــــوجه 
االجـتمـاعـية الـعـراقـية اخلـطـيرة إال
انــنـــا من وجـــهـــة نــظـــر قـــانــونـــيــة
ومـــوضـــوعــيـــة عـــلـــيــنـــا ان نـــثـــيــر

التساؤالت التالية:
 مــا هـــو االســاس الــقـــانــوني الــذي
ــنح مـــجــلس الـــقــضــاء ــوجــبـه 

واقــعــة الــدكـة الــعــشــائـريــة ألحــكـام
قانون مكافـحة االرهاب فان القانون
االخـير قد صُـيغت نـصوصه بطـريقة
ـقـدوره ـرونـة لـدرجـة ان  واسـعـة ا
ان يحكم عدد كبير من الوقائع حتى
نستـطيع القول انه اختـزل عدد كبير
من الـنـصـوص الـقـانونـيـة الـعـقـابـية
ـــواده الــست مـــا جــعل الـــقــضــاء
يـتــعــامل بــأريــحـيــة تــامــة مع كــافـة
الــوقـائع الــتي تـهــدد اجملـتـمع ودون
كن احلاجة لتدخل تشريعي! لذلك 
ـذكـور ان ينـطـبق على اي للـقـانون ا
واقــعــة يُـراد مــكـافــحــتـهــا ومــا عـلى
ـعــني بـتــطـبـيــقه اال بـالــتـوسع في ا
التفـسير وهو مـا يحصل فعال وذلك
لـــو اردنـــا مــعـــاجلـــته مــوضـــوعـــيــا
وبــنـظــرة قـانــونـيــة فـان الــنـصـوص
ـرنـة لــقـانــون مـكـافــحـة االرهـاب ال ا
ـــكن ان تـــتــفـق تــمـــامـــا مع مـــبــدأ
مـشروعيـة اجلرائم والـعقـوبات التي
تتطلب الصياغة الواضحة واحملددة
لـلــنـصـوص حـتى ال يُـسـاء تـطـبـيـقه
وعــلى الــعــمــوم واســتــنــادا ألحــكـام
ــذكــور فــان ــادة  2مـن الــقــانــون ا ا
الفقرة  1منه قد نـصت على: (العنف
او الــتـهــديـد الــذي يـهـدف الـى الـقـاء
الرعب ب الناس او تعرض حياتهم
وحريـاتهم وامنـهم للخـطر وتعريض
تلكاتهم للتلف أيا كانت اموالهم و
بـــواعـــثه واغـــراضـه يـــقع تـــنـــفـــيــذا
ـــشـــروع ارهـــابي مـــنـــظـم فــردي او
جــــمــــاعي .) وهــــذا الـــنـص كـــفــــيل
لينطبق على واقـعة الدكة العشائرية
ـة ارهابـية وبالـتـالي اعتـبـارها جـر

ذكور. تخضع ألحكام القانون ا
أخـــــيــــراً: ان الــــتـــــأســــيـس لــــدولــــة
ــــؤســــســــات تــــتــــطــــلب مــــراعــــاة ا
االخـتـصـاص والتـعـامل مـع الوقـائع
والـظــواهــر االجــتـمــاعــيــة بـطــريــقـة
بـاد التـفسـيريـة للـقانون ترسـيخ ا
واالســـتـــقـــرار عـــلـــيـــهـــا نـــوعـــا مــا
والـتــعـامل بــطـريــقـة االفـعــال ولـيس
بــــردود االفــــعـــــال حــــتى ال نــــعــــطي
انــطــبــاعـا قــد يــســاء فــهـمـه عـلى ان
مـــؤســـســــات الـــدولـــة تـــتـــعـــامل مع
الــظــروف والـوقــائع بــطــريـقــة انــيـة
ومسـتعجـلة لتالفـيها دون الـتخطيط
ــســبق لــهـا والــدســتــور الــعـراقي ا
حــرص جـاهــدا وكــذلك مـنــظــومـتــنـا
الـقانـونيـة والقـضائـية عـلى احلرص
كل احلـرص عـلى اســتـقالل الـقـضـاء
وفـصل اجلانب االداري عن الـوظيـفة
القضائية للقاضي ليتمتع بقدر كبير
من احلــــريـــة في تـــقــــديـــر الـــوقـــائع
قتضـاها واصدار بيانات واحلكم 
مـن قــبـل مــجـــلس الـــقــضـــاء االعــلى
ســتــشــعــر الــقـــاضي بــانه مــحــكــوم
بـوصف قـانـوني واحـد ومـصـدر هذا
الـتحـديـد جـهتـه االدارية الـعـلـيا في
حـ ان مــحـكــمــة الـتــمـيــيـز عن ذلك

ليست ببعيدة.

الئم لـلواقـعة وتـقديـرها الـقـانوني ا
حتـقيقـا للعـدالة كمـا ان اصدار مثل
هكـذا بيانات يـعطي مؤشـر قد يساء
فـــهـــمه ان الـــقـــضـــاة عـــاجـــزون عن
التعامل مع الوقائـع اال بعد تكليفهم
بـبـيانـات صـادرة عن اجلهـة االدارية
الــعـلـيــا لـهم وان الـقــضـاء الـعـراقي
يـتـعـامل مـع الـظـواهـر االجــتـمـاعـيـة
بـــردود االفــــعــــال وال يــــســــتـــجــــيب
خلطـورتـها إال بـعـد توجـيـهه اداريا!
الــطــبــيـعــة الــقــانـونــيــة لــلـبــيــانـات
الصادرة عن مجلس القضاء االعلى?
ـعـني بـطـبـيـعة أمـا الـسـؤال االخـر ا
الــبـــيــانـــات الــصـــادرة عن مـــجــلس
الــــقـــضــــاء االعــــلى فــــهـي لـــيــــست
تـشـريـعــيـة عـلى اعـتــبـار ان مـجـلس
ـوجب الـدسـتـور الـنـواب الـعـراقي 
عـني بالتـشريع وليس جمللس هو ا
الــقـضــاء هــذه الـصـالحـيــة كــمـا ان
ــكن الــبــيـــانــات الــصــادرة عــنه ال 
اعـتــبـارهــا تــفـســيـريــة الن لـيس من
صالحـيــة مــجـلـس الـقــضــاء االعـلى
تفسـير الـقوانـ فتـفسـير الـقوان
ــجــلس الــدولــة (مـجــلس مــوكــول 
شــورى الــدولــة ســابــقــا) واحملــاكم
الـعـراقـيـة مـتـمـثلـة بـقُـضـاتـهـا وعلى
رأسـها محـكمة التـمييـز عندمـا تنظر
في دعـوى قضـائـيـة مـعيـنـة لـذا فان
طـبيـعة هـذا البـيان: مـا هو إال توجه
اداري صـــادر عـن اجلـــهــــة االداريـــة
الـعـليـا لـلـقـضاة يـتـدخل في عـمـلهم
ويـفـرض عـلـيـهم تـوجه مـوحـد نـحـو
واقــعــة مــا وذلك يــخل كــمــا ذكــرنــا
ـوضـوعي. هل بـاسـتـقالل الـقضـاء ا
يــســـري الــبـــيــان بـــأثــر جـــعي عــلى
الوقائع التي سبقـته? بعد ان تعرفنا
ــوقف الــقـانــوني إلصــدار مـثل عن ا
هـكـذا بــيـانـات نــتـسـائـل هل يـحـكم
البـيـان الصـادر عن مـجلس الـقـضاء
االعــلـى الــوقــائع والـــقــضــايــا الــتي

سبقت اصداره?
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اجلـواب نعم فـعـلى الرغم من غـياب
ثل هكـذا بيانات االساس القـانوني 
ولكـنه تـوجه اجلـهـة االدارية الـعـلـيا
ـكن لـلـقـضـاة جتـاهـله لـلـقـضـاة ال 
ـكن ولــكن بـقـنــاعـة الـبــاحث انه ال 
لـلــقـضـاة عـنــدمـا يـقـومـوا بــتـكـيـيف
ة واقعة الدكة العشائرية بانها جر
ارهـابـية ان يـسـتـنـدوا في احـكـامهم
الـقضائـية الى بيـان مجلس الـقضاء
االعـــلـى نـــظــــرا لــــغــــيـــاب اســــاسه
ـذكور كما ـلزم فالـبيان ا القـانوني ا
اشرنا ليس نصا قانونيا ملزما كما
عني انه ليس تفسيـرا للقانون الن ا
بالتفسير هم القُضاة في احملاكم في
ــعـروضــة عـلــيـهم اطــار الـقـضــايـا ا
ولــيـس من قـــبل مـــرجــعـــهم االداري
االعــــلى. مــــدى مــــطــــابـــقــــة الــــدكـــة
الـعـشـائـريـة ألحكـام قـانـون مـكـافـحة
دى مـطابـقة االرهـاب? اما بـالنـسبـة 
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إنــنـا شـعب ســئم ومَلّ الـظـلم واجلــور واالضـطـهـاد ,ومــا عـاد في الـقـوس مــنـزع.. صـبـرنـا
وصـبرنا وصـبرنا.. ولكن يـبدو أنَّ صبرنـا لم يُجد نـفعاً في ظل ظلـمكم وجشـعكم وفسادكم

ألال متناهي يا سياسيو الصدفة.
فـطوال سنيّ تاريخ هـذا البلد.. ومـنذ األزل.. لم يرَ شعـبه العدل واإلنصـاف والرحمة.. فمن
.. وتمرّ القرون يـد ظالم مستبد ومتعنّت ,إلى يـد ظالم أشرس منه وأشد غلظة وقسوة وظلماً
والـسنون والـشهور واأليام ,وهـذا الشعب يـعاني وما زال يعـاني األمرّين من سطوة الـظلَمة
الـطغاة.. وكل ظالم وطاغيـة له طريقته وأسلوبه ولـونه في الظلم.. من سفاح قاتل إلى سارق
.. ويبـدو أنَّه ال يـوجد أي بـصيص من أمل نـاهب لـقوت أبـناء شـعـبه من الفـقـراء واحملرومـ
ـعـجــزة من الـله تـعـالى.. ــسـتـقـر.. الـلــهم إلّـا  في أن يــنـعم هـذا الـشــعب بـالـعـيش اآلمن ا
سـميات حزبية وفـئوية وطائفية ,على عطيات تشـير إلى تسلط مجمـوعة من العصابات  فـا
ال العـام.. مدعومـة من دول خارجيـة بأجندات مـقدرات البـلد.. وهي حتتـرف القتل ونـهب ا
سـياسـية مـختـلفـة.. وهي تسـحق كل من يقف في طـريقـها أو يـعارضـها بـالقول والـفعل من
عـامـة الـشـعب.. تـراهـا ظـاهـريـاً من عـلى شـاشات الـتـلـفـاز مـتـخـاصـمـة في أغـلب األحـيان,
تـتبـادل االتهـامات والتـسقـيط والتـنكـيل.. وهي في احلقـيقة وفي مـا بيـنهـا متآلـفة ومـتحـالفة
ومـتـفـقـة عـلى تـقـاسـم خـيـرات الـبـلد ,والـتـسـلط عـلى رقـاب أبـنـائـه.. مـتعـاهـدة عـلـى االحتاد
والـتـعـاون مـعـاً يـداً بــيـد من أجل أن ال تـفـلت الـسـلـطـة من أيـديـهـا في أي انـتـخـابـات جـرت
.. ألن مـستـقبـلهـا مرهـون الواحـدة باألخـرى.. فصـعود أي قوة وجتـري وستـجري مـستـقبالً
وطـنية متحررة ,مـعناه في نظرها وفكرها بـداية النهاية لسقوطـها واضمحاللها الواحدة تلو
راكز األخـرى.. لذلك تـراها في كل انتـخابـات تشبه الـبيـادق في رقعة الـشطـرجن.. تتبـادل ا
ـنـاصب في ما بـينـهـا.. مع تغـييـر ضـروري في األسمـاء والـعنـاوين احلزبـيـة والكـتلـوية.. وا
ـطبق, إليـهـام السـذج من أبـناء الـشـعب الـعراقي.. الـذي أبـتُلي الـكـثيـر من أبـنـائه باجلـهل ا
وتـغـليب الـعـاطفـة عـلى الـعقل.. فـتـرى هذه الـعـصابـات في كل انـتخـابـات تعـزف عـلى أوتار
الـطائـفـية والـعنـصريـة والقـوميـة والـفئـوية.. لـتتالعب بـعواطف الـسـذج ولتـضمن بـقائـها في
. فإلى مـتى هذا الدمـار??.. إلى متى هذا ـصير ماليـ العراقـي دائـرة السلـطة والتـحكم 
اخلـراب??.. إلى متى القـتل والظلم واجلـوع والفقر??.. هـل كُتب على العـراقي أن يـعيشوا
مـعـذب مـقتـولـ مشـردين ألجيـال وأجـيال??.. وهل كُـتب عـلى العـراقيـ أن يـصبح بـلدهم
ـيـلـيـشـيـات اجملـرمـة الـقـاتـلـة وأصـحـاب األجـنـدات اخلـارجـية, ـنـظم وا مـسـرحـاً لإلرهـاب ا
يـصـولـون ويـجـولـون فـيه.. يـقـتـلـون أبنـاءه ويـسـتـحـيـون نـسـاءه ويـسـلـبـون خيـراته وأمـواله..
فـباألمس القريب عندمـا خرج األحرار من أبناء البـصرة من الذين سئمـوا الصبر واالنتظار
سلوبة في وضح النهار.. خرجت على اجلوع والعطش وقلة اخلدمات ,لـيطالبوا بحقوقهم ا
ختلف أدواتها لتمـارس معهم القمع والقتل والـتعذيب.. مُطلقة على عـليهم تلك العصابـات 
هـؤالء الـفـقـراء الـثـوار ,شـتى الــنـعـوت واألوصـاف من أجل تـسـقـيـطـهم وتـسـقـيط قـضـيـتـهم
نـدس ,إلى ـقدسـة التـي خرجـوا من أجلـها.. فـتارةً يـصفـوهم باخملـرب وتـارة أخرى بـا ا
غـيـرها من الـنـعوت واألوصـاف من أجل تـبريـر الـقمع والـقـتل الذي مـورس ضـدهم.. وحتى
ارس يومـياً ضد كل ناشط من هؤالء الثائرين من قالة ال زال مـسلسل القتل  كـتابة هذه ا
الـذين خرجوا للمطالبة بحـقوقهم.. وبطبيعة احلال تخـرج البيانات الرسمية في كل مرّة بأنَّ
هم ـعـرفـة الـقـتـلـة وتـقـد الـقـاتـل مـجـهول ,مع اإلعـالن عن تشـكـيل جلـان حتـقـيـقـيـة وهـمـية 
لـلقضاء الـعادل.. امتـصاصاً لنـقمة الشـارع.. وإيهاماً لـلرأي العام بـأنَّ العصابـات احلزبية
ـتسلطة على العراق ,هي بـريئة من هذه االغتيـاالت براءة الذئب من دم يوسف. ولكن على ا
ـطاف هـذه الـعصـابات احلـزبيـة أن تـعي جيـداً أنَّ هذا الـشـعب سوف لن يـبقـى إلى نهـاية ا
نـشودة التي توعده بـها كل حكومـة جديدة.. فغـضبة احلليم صـبوراً منتـظراً لإلصالحات ا
ـكن الـتـصـدي لـهـا أو منـعـهـا.. فـهي صـولـة مـحروم غـاضب صـبـر طـوال هـذه الـسـن ال 

الـعجاف على ظلمكم ونهبكم وسلبكم ألبـسط مقومات حياته من ماء وكهرباء وفرصة عمل..

.. وأنْ ال تـتمادى في غـيّها وظلـمها وجـبروتها.. وعـلى هذه األحزاب أن تـراجع نفسـها قليالً
صالح وأن تـتخـلى عن عمـالتـها وتنـفيـذها لـلمـخطـطات واألجنـدات اخلارجـية.. وأن تـلتـفت 
شـعبـها الـذي خاطـر بنـفسه منـذ أول انتـخابـات من أجل أن ينـتخـبهـا ليـوصلهـا إلى ما هي
عـلــيه اآلن من سـلـطـة وجـاه ومــال وسـطـوة.. وتـردّ له جـزءاً يــسـيـراً من هـذا اجلـمـيل.. وأن
ظـلوم.. وأن تـخـجلـوا من هـذا الشـعب وما يـسـتجـيبـوا لـنداءات واسـتغـاثـات هذا الـشـعب ا
فـعلتـم وتفعـلون به.. هذا إنْ بـقي في جباهـكم قطـرة من عرق.. وقبل ذلك أن تـستحـوا قليالً
ـستـضعـف والـفقراء.. ظـلومـ واحملروم وا من الـله تعـالى.. الذي ال إله إال هـو ناصـر ا

ون. . والسالم.. َّ بغافل عما يفعل الظا وال حتس
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يــشـيــر الـعــديــد من مـتــخـذي الــقـرار
الـسيـاسي واالقتـصاديـ الى اهمـية
الـتــخـطـيـط االسـتـراتــيـجي فـي بـنـاء
اجملــتــمـع عــلى االسس الـــتــنـــمــويــة
احلـديـثة وبـالرغم مـن اهمـيته إال أن
الـتطـبـيق على أرض الـواقع يصـطدم
ــشــاكل بــالــعــديــد مـن الــعــقــبــات وا
والــتــحــديــات الـــتي تــعــيق عــمــلــيــة
الـــتــخـــطــيط وتـــشــيـــر الــعـــديــد من
الدراسات اخملتصة الى وجود عالقة
طرديـة ب الـتـخطـيط االسـتراتـيجي
ـستـدامـة فكـلـما ومـفـهوم الـتـنمـيـة ا
كان التخطـيط االستراتيجي مدروس
وواعـي كلـمـا انـعـكس ذلك عـلى حجم
ستدامة والعكس بالعكس التنمية ا
ــــكن في كـل حـــال من االحـــوال وال 
صطلح عن بعضهما فصل هذين ا

البعض. 
ولفهم اهمية التخطيط االستراتيجي
ـستـدامة يـنبغي وعالقـته بالـتنـمية ا
ـفــهـوم اإلشــارة الى تــعـريــفــهـمــا بــا
ــبــسط حــيث عــرف الــدكــتـور عــلي ا
مــحـــمــد عــبــد الــوهـــاب الــتــخــطــيط
ـسـار الرئـيسي االسـتـراتيـجي بأنه ا
الـــذي تــــخـــتـــاره اإلدارة لـــتـــحـــقـــيق
أهـــدافــــهــــا من خالل الــــتـــعــــامل مع
ـتــغــيـرات احملــيـطــة لـلــوصـول إلى ا
حتــقــــــــــيق األهـــداف احملــددة كـــمــا
نـظمة لـلوصول عـرفت بأنهـا طريق ا
إلـى األفــــــضـل من بـــــــ الــــــبـــــــدائل
تـاحة لتحقيق أهداف واالختيارات ا

نظمة " .  ا
ومن خـالل الـتـعــريـفـ أعاله يــتـبـ
ــصـطــلح يــعــتـني لــلــقـار ان هــذا ا

بـدراسـة الـعـمـلـيـة اإلداريـة وتـشكـيل
االستـراتيجـيات وخطـوات تنفـيذها
والـرقــابـة عــلى تــطـبـيــقـهــا في حـ
عرف عـدد من اخلـبـراء االقـتـصـادي
هـا ـســتـدامـة عــلى أنـَّ الـتــنـمـــــــــيــة ا
الـقـيـام بـالـعـمـلـيـة الـتـنـمـويـة خلـدمـة
األجــيـال احلـالــيـة بـشــكل ال يـضـر أو
ـصـالح األجـيـال الـقـادمة ـــــــس 
ـسـتـدامـة مع مـالحـظـة ان الـتـنـمـيـة ا
اخــذت في إطــارهــا الــعــام مــفــهــومًـا
بــيـــــــــــئــيًـــا ثم حتـــول إلى مــفـــهــوم
تـنـمــوي يـشـتــمل عـلى ثالثــة مـحـاور
رئـــيـــســة وهـي احملــور االجـــتـــمــاعي
(اإلنــــســــان) واحملــــور القــــتــــصـــادي

واحملور البيئي.
‰UOłô«  U³KD²

 حـــــــــــــيث يـبـ الـتعـريـف السـابق
ــســتــدامــة هي إن الــتــنــمــيــــــــــــــة ا
الــتــنــمــيــة الــتي تــلــبي احــتــيــاجـات
ــتــطـلــبـات ــسـاس  احلـاضــر دون ا

األجيال القادمة.
 ومن خالل استـقراء الـتعاريف أعاله
ـتـاحـة يـتـب ـفـاهـيم ا والـربط بـ ا
الرابط بـ الـتخـطـيط االستـراتـيجي
من حــيث كــونـه خـطــة عــمـل طــويــلـة
ـتـد اثـرهـا لألجــيـال الـقـادمـة األمــد 
ستدامـة والتي تعني وب الـتنميـة ا
بــــــالـــــدرجـــــة األولى عـــــدم االضـــــرار
صـلحة هذه األجـيال وهنـا تتجلى
ضـرورة الـسـؤال الـتـالي أين الـعـراق
مـن الـتـخــطـيط االســتـراتــيـجي? وهل
تطـبق مؤسـساتـنـا العـامة واخلـاصة

التخطيط االستراتيجي ? 
وقــبل اإلجـابـة عــلى تـلك الــتـسـاؤالت

البــــد مـن اإلشـــــارة الى ان الـــــعــــراق
يعتمد على النفط في القيام بالعملية
الـتــنـمــويـة مــنـذ خــمـســيـنــات الـقـرن
اضي حيث بدأت الواردات النفطية ا
تــتـضـاعف نـتـيـجـة تـوقـيع احلـكـومـة
الــعــراقــيــة ان ذاك عــقــود مــنــاصــفـة
األربـــاح مع الـــشـــركـــات األجـــنـــبـــيــة
ستخرجة لـلنفط وان كان النية في ا
ذلك الـوقـت تـتــجه نــحـو تــخــصـيص
هذه الواردات بشكل مطلق في البناء

التنموي للعراق.
wJK  ÂUE½

تـسـارعة  لكن االحـداث الـسـياسـيـة ا
وتــبــدل شــكل احلــكم فـي الـعــراق من
لـكي الى النظـام اجلمهوري النـظام ا
ومــا تــبـــعه من ســـلــســلـــة انــقالبــات
وحروب داخلية وخارجية عمدت الى
ازديــــاد االعـــتــــمــــاد عـــلـى الـــواردات
الـنفـطيـة بشـكل شبه مـطلق وان هذا
االندفـاع لم يـشـكل سـوى حـاجـز امام
بـقـيـة الـقـطــاعـات اإلنـتـاجـيـة لـلـدولـة
ومــــســـبـب رئــــيــــسي إلهــــمــــال هـــذه
القطـاعات باإلضـافة الى عامل اخر ال
يـــقل خـــطـــورة عــمـــا تـــقـــدم وهــو ان
ـطـلق عـلـى الـنـفط يـشـكل االعــتـمـاد ا
اسـتـنـزاف سـريع لـلـثـروة الـطـبـيـعـية
التي تملك فيهـا األجيال القادمة بقدر

لكه هذا اجليل وما سبقه. ما 
 وبـعـد هذا االسـتـعراض والـتـوضيح
كن احلـكم عـلى بـعض مـؤسسـاتـنا
تمثل في من خالل الواقع العـملي وا
تنفيذ اخلطط والبرامج حيث جند أن
الـعـديـد من شـركـات الـقـطـاع اخلاص
تــــــواجه مــــــشـــــــــاكـل في اإلنــــــتـــــاج
ـنـافسـة الـشـديدة والتـســــــــــويق وا
من اخلارج كما أنهـــــــــا ظلت تعتمد
عــلى الــدعم احلــكــومي وبــالـتــالي لم
تـــســـــــــــــتــطع االســتــمــرار وتــعــثــر
واغـــــــلق أغـــلــبــهــا وأعــيــد هــيــكــلــة
الــبــعض اآلخــر وهــذا نــاجت عـن عـدم
وجــود تـخـطـيط اسـتــراتـيـجي يـحـدد
ـسـتـقـبـلـيـة بـدقـة الـرؤيـة واألهـداف ا

وكفاءة. 
أما بالنـسبة للقـطاع العام فإن احلال
ال يـخـتـلف كـثـيـرا فـهـنـاك الـعـديـد من

ـشاريع والـبرامج الـتي  تنـفيـذها ا
وكلفت خزينة الـدولة مالي الدنانير
ــرجـوة إال أنــهـا لم حتــقق األهـداف ا
ـسـتـقـبـلـية ولـو نـظـرنـا إلـى الـرؤيـة ا
(اخلــــطــــة اخلــــمــــســـة  2022 الــــتي
اطـلـقتـها احلـكومـة بدايـة عام 2018)
والــتـي أعــدت قــبل احلـــكــومــة وكــان
هدفـها األساسي التـنمية االقـتصادية
ـسـتـدامــة من خالل تـنـويع مـصـادر ا
الــــدخل الـــقــــومي ورفع مــــســـاهـــمـــة
الـقـطـاعـات غـير الـنـفـطـيـة في الـناجت
احمللي فعلى الـرغم من أنه حاليا يتم
تـنـفـيـذ اخلـطـة اخلـمـسيـة والـتي هي
الرؤيـة االقتصـادية للـدولة إال انها لم
تـسـتـطع التـقـدم خـطـوة واحـدة نـحو
ـوضـوعـة لـهـا األهـداف الـطـمـوحـة ا
فال زال اعـــتـــمـــادنــا األســـاسي عـــلى
النـفط وهذا ما ظـهر جلـيا في موازنة
 2019 وهـــــذا مــــا يــــؤكــــد لــــنــــا أن
الــتـــخـــطــيـط الــذي تـــقــوم بـه بــعض
ا هو مؤسساتنا العامة واخلاصة إ
تـخــطـيـط تـقــلـيــدي ال يـراعي الــرؤيـة
ستـقبلية وحق األجـيال القادمة وال ا
يــرقى إلى حتــقــيق األهــداف بـكــفـاءة

عالية. 
وأخــــيــــرا نـــــقــــول انه البـــــد من ربط
الـتـخـطـيط االسـتـراتـيـجي بـالـتـنـمـية
ـســتــدامـة من خـالل الـفــهم الــكـامل ا
ـوضوعي ألهـمـيـة الـربط بيـنـهـما وا
إذا ما أردنا حتـقيق األهداف اخملطط
لــهــا ويــنــبــغي وضـع أهــداف قــابــلـة
لـــلــــتـــنـــفـــيــــذ والـــتـــقـــيــــيم وتـــراعي
ـسـتـقـبـلـية االحـتـيـاجـات احلـالـيـة وا
كن وضـرورة التـوازن بـيـنـهـما فـال 
بـــكـل حــال مـن األحـــوال اســـتـــنــزاف
ـوارد الــطــبـيــعـيــة حلـســاب اجلـيل ا
احلــــالي حتت أي ذريــــعـــة واهــــمـــال
مــســـتـــقــبـل الــبالد وااللـــتـــفــات الى
ـدى في ضـرورة الــتـخــطـيط بــعـيــد ا
ـوارد كــبح جـمــاح اسـتـنــزاف هـذه ا
وقـبل هذا وذاك البـد من وجود عـقول
تــعــرف كــيـف تــخــطط وكـــيف تــنــفــذ

وتتابع .

{ خبير اقتصادي
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