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اضـطـرت االدارة االمـريـكـيـة بـعد
احـتالل العـراق و اسقـاط النـظام
الـــســابـق الى االخـــذ بـــصـــيـــغــة
ـقـراطـيـة الــتـوافـقـيـة الدارة الــد
الــعـراق ســيـاســيـا ذلك لــتـشـبث
جــمـيع الــفـعـالــيـات الــسـيــاسـيـة
ــطـلـب االشـراك في الــعــراقــيــة 
ادارة الدولـة كل لصالح انـتماءة
الــســـيـــاسي و لـــيس النـــتـــمــاءه
الـــوطــــني. و قــــد عـــبــــر احلـــاكم
االمـريـكي لــلـمـرحـلـة االنــتـقـالـيـة
(Paul Bremer) عن اســتـيـاءه
من عدم وجود اي طـرف سياسي
عـراقي ذو انـتمـاء عـراقي وطني
بل كـان كل مـن الـتـقى بــهم يـقـدم
نـفـسه من خالل انـتمـاءه الـعرقي

او الطائفي.
 فـلـقـد صرح في لـقـاء له مع قـناة
ــــــيــــــاديـن في 2013/11/17 ا

بالقول: 
ـــؤسف ان تـــرى ـن ا (انـه فـــعال 
الــنــاس ال يـــنــظـــرون النــفـــســهم
ا كـشـيعـة او سـنة كعـراقـيـ إ
او كرد او مسـيحيـ او تركمان.
و كــنـت اقــول لـــلـــعـــراقـــ حــ
الــتـقـيـهم سـيــكـون يـوم سـعـد لي
عــنـدمــا يـقــدم شـخص نــفـسه لي

على انه عراقي).  
قراطية التوافقية  الد

هـي واحــــــدة من انــــــواع صــــــيغ
ــــقــــراطــــيــــة الــــتي االدارة الــــد
بــواســـطــتــهـــا يــشــارك في ادارة
السلطة التـنفيذية (احلكومة) كل
الــذين يـفــوزون في االنـتــخـابـات
حـتى ولــو بـعـدد مــقـاعـد قــلـيـلـة
ــنــاصب حــيـث تــوزع حــصص ا
حسب نسبة عدد مقاعد الفائزين
بــاالنــتــخـابــات فــتـنــتج ســلــطـة
تــنــفـيــذيـة غــيــر مـتــمـاســكـة و ال
متـناسقة و ضـعيفة بـسبب تعدد
اجتــاهــات أعــضـاء و انــتــمـاءات
اعــضـائـهــا و اخـتالفــهم بـاالراء.
قـراطيات بـينمـا تنتـهج اغلب د
قراطية العالم الـيوم صيغـة  (د
Majority De-)) (االغـــلـــبـــيــة
 mocracyو التي تفوض

الـفــائـز من االحـزاب بــاعـلى عـدد
ــقــاعـــد حــتى و لــو بــفــارق من ا
بـــســـيط بـــتـــشـــكـــيل الـــســـلـــطــة
التنفيذيـة لوحده بشرط حصول
هــذا احلـزب عـلى نــسـبـة مــقـاعـد
مقررة في الـدستور كـما تفوضه
بــحـريــة االئـتالف مع حــزب اخـر
لـــلـــوصــول الـى هــذه الـــنـــســـبــة
الدستورية في حال عدم حصوله
عـلى هذه الـنـسـبـة. و هـذا الـنوع
انيا قراطية مطبق في ا من الد
مــثال. فـــفي انـــتــخـــابــات الـــعــام

ـــانـــيـــا فـــاز احلــزب 2017 في ا
ــسـتــشـارة ـســيــحي بـزعــامـة ا ا
(مــيــركل) بـنــســبـة (9.32) فـقط
فـــأتــلـف مع احلـــزب االشــتـــراكي
احلـــاصل عـــلى نـــســـبـــة (5.20)
لكي يـصل هذا االئـتالف الى عدد
مـقاعـد ال تقل عن (355) من عدد
ـاني الــبـالغ ــان اال مـقــاعـد الــبـر

(709) مقعدا. 
WDKÝ X−²½« WOI «u² « WOÞ«dI1b «

WHOF{ WO «dŽ © U uJŠ® W¹cOHMð

رئـــيس الــوزراء في الـــعــراق هــو
رئـيس مــجـلس لـوزراء مــخـتـلـفي
االنـتمـاءات والـتـوجـهـات تـصدر
عـــنه قــــرارات وتـــقـــدم مـن خالله
مـقـترحـات مـشاريع قـوانـ يجب
ان حتـــصل عـــلى الـــتـــوافـق بــ
اعــــضــــاءه الـــــوزراء والــــذين في
ـثــلـون مـصـالح اغـلب االحــيـان 
احزابـهم وانـتمـاءاتـهم اخملتـلـفة.
وهـذا من االسـباب الـرئـيسـية في
تـلـكـوء احلـكـومـات الـتي تـشكـلت

في العراق ما بعد عام 2005.
وال يـتـوقف االمـر عـنـد هـذا احلد
ـا كــانت حـصــة الـوزارات بل طــا
ــهـــمــة مــثل وزارة الـــســيــاديـــة ا
ـاليـة حلـبة الدفـاع والداخـليـة وا
صــراع بـ الــفـرقــاء الـســيـاسـ
الــذين يــتــقــاتــلــون في (بــورصــة
ــنــاصب) لـلــحــصـول عــلى هـذه ا

الوزارات. 
وفـي حــال عــدم (إخـــضــاع) قــرار
مــجـــلس الــوزراء الى قــوة طــرف
سيـاسي مع في احلـصول على
احـــــدى هــــــذه الـــــوزارات الــــــتي
(يقاتل) من اجل احلصول عليها
فـان هـذا الـطـرف سـوف يرفض و
يــشـاغب ضــد اشـغــالـهــا من قـبل
مـرشح مــنـافس لـكـي تـبـقى هـذه
الــوزارة شــاغــرة و لــتــبـقـى تـدار
بـالــوكــالــة. بــيـنــمــا الــتــنـاسق و
التوافق و االنسيابية في قرارات
السلـطة التنفـيذية هي من سمات
ــــــقــــــراطــــــيـــــة عــــــمل و أداء (د
االغـلـبـيـة). و حتـى و ان تـشكـلت
الـســلـطـة الـتـنـفـيـذيـة من إئـتالف
حـزبــ او اكـثـر فــان تـوزيع قـوة
الـــقــرار و احلــقــائب الــوزاريــة و
خـطـة العـمل التي يـتوافق عـليـها
هـذا االئتالف في مـرحلـة تشـكيله
و قــبل تـألـيــفه قـادرة عــلى حـسم

اخلالفات في اغلب االحيان.
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ـــعـــروف ان مـــهـــام الـــســـلـــطـــة ا
ـان) في الـنظم التـشـريعـيـة (الـبر
قـراطية هي اثنـان: التشريع الد

و الرقابة. 

ـهمـتـان يـتـطـلـبان وعي وهـاتـان ا
واخـالص وعـــــــ فــــــــاحـــــــصـــــــة
ــواصـــفــات وصـــاحــيـــة وهـــذه ا
توجب وجود معارضة فاعلة تُقيّم

وتُقَوم. 
ـمــثــلـة في فــاذا كــانت االطــراف ا
ـان) الـسـلـطـة الـتــشـريـعـيـة (الـبـر
تـــشــــتــــرك في ادارة الــــســــلــــطـــة
الـتـنـفــيـذيـة (احلـكــومـة) فـان هـذا
سوف يعـطل مهامهـا الرقابية بل
وفي كـثـير من االحـيـان يؤدي الى
صــمــتــهــا حـــيــال الــفــســاد الــذي
تــمـــارسه مــؤســـســات الــســـلــطــة
الــتــنــفــيـذيــة وحــيــال اخلــروقـات
الـدستـوريـة وذلك لـلـتغـطـيـة على
اطـــرافـــهــا الـــفـــاســـدة او حلـــتى
يــقـايـض هـذا الــطـرف طــرفـا اخـر
مـشـتـرك في الـسـلـطـة الـتـنـفـيـذيـة
ومــشـتــرك كـذلك فـي هـذا الــفـسـاد
ــــتـــلك وفي هــــذه اخلـــروقـــات و

وثائق تدينه.
وعـــدم وجـــود مــــعـــارضـــة في أي
ـان سـوف يــؤدي الى تـعــطـيل بــر
ـان في الــرقـابـة مـهـمــة هـذا الـبــر
عـلـى اداء الـســلــطــة الــتـنــفــيــذيـة
ســوف يـــجــعـل حــتى االداء غـــيــر
الرص للسلطـة التنفيذية مقبوال
من قبل سلطة تشـريعية في حبكة
 تـــداخــــلت فـــيـــهــــا الـــســـلـــطـــات
التـشريعـية و التـنفيـذية و كسرت
ـقـراطــيـة اصـيـلـة بــذلك قـاعـدة د
واســاسـيــة اال وهي الـفــصل بـ

السلطات. 
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ـقــراطـيــة االغـلــبـيـة ال االخـذ بــد
يــســتــدعـي فــوز طــرف  ســيــاسي
ـا واحـد بــاغــلــبـيــة االصــوات ا
ــــلك االمــــر هــــو تــــفــــويـض من 
اصــــوات اكـــثـــر مـن بـــ بــــقـــيـــة
االطـــراف لـــتـــشـــكـــيل الـــســـلـــطــة
نـحه الدستور التـنفيذيـة حيث 
و نــظـــام االنــتــخـــابــات احلق في
تشكيل السلطـة التنفيذية لوحده
ـنــحه كــذلك احلق بــاألئـتالف و 
مـع طرف اخـر فـي حـال احتـيـاجه
الــدسـتــوري لـذلك بــعـد ان يــتـفق
الـطـرفـان عـلى بـرنـامج مـشـترك و

على توزيع احلقائب الوزارية.
نتائج انتخابات (مجلس النواب)
العـراقي في كل الدورات كـانت قد
افــرزت اطــرافــا ســيــاســيــة فــازت
بـاعــلى االصــوات و تـقــدمت عـلى
باقي االطراف. و كـان باالمكان أن
ــنـح هــذا الــطــرف الـــفــائــز حق
تشكيل الـسلطة التـنفيذية من ب

صفوفه. 
وهذه الـطريقـة في تأليف الـسلطة

التـنـفيـذيـة سـوف تقـطع الـطريق
عــلى كل تــبــريــر لالخــطـاء الــتي
تــمــارســهــا احلــكــومــة من خالل
الـقـاء اللـوم من كل طـرف مـشارك
في احلــــكــــومـــة عــــلـى االطـــراف
ـشـاركـة مـعـه واالدعاء االخـرى ا
بـان االطــراف االخـرى امــا كـانت
فـاســدة او مـتـلــكـئـة في االداء او
كـانت حتـول دون اصـدار قرارات

صحيحة. 
ولـقد ذهب البـعض من سـياسيي
(االحـزاب الــديــنـيــة) عــلى الــقـاء
الــــلـــــوم عــــلى االطــــراف (غــــيــــر
شـاركـة في احلكـومة الـديـنيـة) ا
او ما اصطلحت االحزاب الدينية
على تـسـمـيتـهـا خطـأً (بـاالطراف
الـعـلـمـانـيـة) وبـانـها هـي السـبب
فـي تــــلـــكــــوء وعــــدم فــــعــــالــــيـــة

احلكومات. 
ويــبــقى هــذا الــتــبــريــر تــبــريــرا
ـــثـــلي واهـــيـــا ذلـك الن حـــتى 
(االحــزاب الالديــنـيــة) كــانـوا من
ـوافــقــة االحـزاب اخــتــيــارات و
ــثــلي الــديــنــيـــة واداء هــؤالء 
(االحـزاب الالديـنـيـة) و قـراراتهم
جتــــيــــر فـي حــــســــاب االحــــزاب
(الــديــنــيــة احلــاكــمــة). االحــزاب
ـــقـــراطـــيــــة تـــشـــكل عـــادةً الــــد

(حكومات ظل). 
ـعــارض يَـعُــد من بـ فــاحلـزب ا
صـــفــوفه كـــفــاءات في مـــخــتــلف
ـــعـــارضــة الـــشـــؤون تـــمـــارس ا
اعــتــمــادا عــلـى تــخــصــصــاتــهــا
اخملـتلـفة هـذه وتمـارس السـلطة
الـتنـفيذيـة في حال تـشكيـلهـا لها

بعد فوزها. 
فــفي الــوقـــــــت الـذي يُــســتـدعى
فـيـه وزيـر الـصـنــاعـة او الـزراعـة
ــاني مـــثال لالســتـــفــســار الـــبــر
فــســـوف يـــنـــاقــشـه من اعـــضــاء
ــانــيــة من هــو ـــعــارضــة الــبــر ا
صـــاحب نــفس الـــتــخــصص اي
الــــــتـــــخــــــصـص في الــــــشـــــؤون

الصناعية او الزراعية.
اال ان ما هـو حاصل في (مـجلس
ـانية ـسائالت الـبر الـنواب) ان ا
تـقـودهـا في الـكـثـيـر من االحـيـان
احــتـرابــات شـخــصـيــة او نـوايـا
طرف ما غيـر تابع الى طرف هذا
الوزيـر ولهدف اقالـته او تشويه
صــورته الـســيـاســيـة و االداريـة
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وعـــــادة مــــا تـــــوجه االســـــئـــــلــــة
ــــانـــيـــة من قـــبل اعـــضـــاء الـــبـــر
اني ليسوا ذوي تخصص.  بر
وقلما كانت هـذه النوايا اساسها

الصالح العام.
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قراطية ومن ايجابيات صيغة د
االغلـبية انـها تستـطيع مع الزمن
ان حتــجم االطــراف الــسـيــاســيـة
ــتــدنــيـة بل و ذات الــشــعـبــيــة ا
تــســتـــطــيع حـــتى الــغـــاؤهــا من

اخلارطة السياسية. 
ـــا حـــفـــلت احلـــكـــومـــات ولـــطــــا
الــعــراقـــيــة مــا بــعــد عــام 2003
بـاطراف سيـاسيـة حكـمت هنا او
هـــــنــــاك رغـم عــــدم امـــــتالكـــــهــــا
لـلـسـاحـات الـشــعـبـيـة الـواسـعـة
ورغم عــدم قـدرتـهــا عـلى الــبـقـاء
ولكـنـها  فـقط النـها حـصـلت على
ـان عــدد بـسـيط مـن مـقـاعــد الـبـر
فقد منحت حصـة تنفيذية و كان
(استثمارها) للمناصب التنفيذية
هــو الــذي اســتــطــاعت من خالله
االبـقـاء علـى وجودهـا في احلـياة

السياسية العراقية.  
ولكن  بـتـكـرار االنتـخـابـات وفوز
االطـراف ذات الشـعـبيـة الواسـعة
قراطية االغلبية حسب صيغة د
فستنزوي االطـراف ذات الشعبية
الـضـعيـفـة وتـفـضل هي بـالـتالي
وفي نــهـــايــة االمـــر عــدم خــوض
االنـتـخابـات القـادمة لـتأكـدها من
ضـــئــالــة حــظــوظــهــا في الــفــوز
وبالتالي من عدم اسـتطاعتها في
ـشاركـة في السـلطـة التـنفـيذية ا
شاركة التي غالبا ما تكون هذه ا
الــهـدف الــذي تــســعى الــيـه هـذه

االطراف ضئيلة الشعبية. 
ــقـــراطـــيــة ومن ايـــجــابـــيـــات د
االغـلــبـيــة االخـرى انــهـا تــعـرض
عـلى جـمهـور النـاخبـ مكـنون و
تـــوجـــهــات وقـــدرة أداء الـــطــرف
احلـــاكم الـــذي شـــكل الـــســـلـــطــة
الــتــنـفــيــذيــة بــشــكـل (عــريـان) و

واضح ال لبس فيه.
 وحلرص اجلماهـير على اختيار
وانتخاب الطرف االقدر على اداء
واجبـات السـلـطة الـتنـفـيذيـة فان
جـمـهــور الـنـاخــبـ ســوف يـقـيم
علـى التـجـربـة موقـفه االنـتـخابي

ال تــتـحــرك هـذه اجلــيـوش اال من
اجـل أهــداف اقـــتــصـــاديــة أو من
أجل الهيمنة األمريكة على العالم
 وخــــيــــر دلـــيـل عـــلـى ذلك زيـــارة
تــرامب لــلـــســعــوديــة وخالل 45
دقـيــقــة حـصل تــرامب عـلى 450
مـــلــــيـــار دوالر مع االســــتـــهـــانـــة

باجلانب السعودي.!! 
امـا الـتـصـعـيد األمـريـكي احلـالي
ضـد إيران بـاحلصـار االقتـصادي
والـتهديـدات العسـكرية وحتـشيد
اجلــيــوش وحــامـالت الــطــائـرات

افــعــال عــســكــريــة قــاســيـة عــلى
الـكـيــان الـصـهـيـوني وعـلـيه فـإن
هذا االحتمال ايضا ضعيف جدا
أمــا تــوجــيه ضـــربــة عــســكــريــة
اسـتبـاقـيـة إلى احلـوثـيـ الجند
فــيـهــا تــأثــيــر كــبــيــر ألن الـيــمن
تـعـرضت والزال تتـعـرض ألقسى
عـــنف  ضــد الــبــشـــريــة والــبــنى
التحتية على مدى أربعة سنوات
خــــلـت من قــــبـل الــــســـــعــــوديــــة
ــا تــكـون ردود وَحــلــفــاءهـا  ور
افــعــال احلـــوثــيـــ قــويـــة عــلى
الـسعـودية واإلمـارات وعلـيه فإن
هــذا االحــتــمــال أيــضـا ضــعــيف
جـــدا.  أمــا احــتــمــالــيــة تــوجــيه
ضـربـة عـسـكـريـة اسـتـبـاقـيـة إلى
ــســلــحــة أو بــعض الــفــصــائل ا
ـهـمـة احملـسـوبة الـشـخـصـيـات ا
عـلى إيــران في الـعــراق سـتـكـون
ردود أفــــعـــال هــــذه الــــفـــصــــائل
مــــحـــدودة بــــضـــرب الــــســـفـــارة
ـــواقع األمــــريـــكـــيـــة أو بـــعض ا
الــتـابـعــة لـهــا دون أي تـوقع لـرد
فـعل عسـكـري ايراني وعـليه رغم
عــدم قـوة هــذا االحـتــمـال ولــكـنه
ـكن التـنفـيذ النه يـعتـبر وراد و
االقـل ضــــــــررا عـــــــلـى اجلــــــــانب
األمريكي من االحـتماالت األخرى
 كـون  السفـارة محـصنـة وبنفس
ـكـن سـحب مــوظـفــيـهـا الــوقت 

قبيل الضربة األمريكية  
االحتمال الـثالث: ال توجد ضربة
عـسـكريـة رغم قـرع طبـول احلرب
والـضـغط األمـريـكي االقـتـصـادي
عــلى إيـران سـيــسـاهم بـتــحـقـيق
مــكــاسب أمــريــكــيــة كــبـيــرة  من
خالل ابتزاز دول اخلليج العربي
ا فيها العراق عبر قلق احلرب
زعـومة وبنفس الـوقت الضغط ا
ـا يجـعلـها تـتنازل عـلى إيران ر

ـنـطـقـة فـقـد اربـكـت الـوضع في ا
لـدرجـة اإلنذار  لـلـحالـة الـطوار
الــقـــصــوى وعـــلــيـه في ظل هــذه
الـــــظـــــروف جنــــــد وجـــــود ثالث
احـــتـــمـــاالت حلـــدوث الـــضـــربــة
العـسـكـريـة األمريـكـيـة إليران من

عدمها  وكما يلي :
االحـتـمـال األول.:  تـنـفـيـذ ضـربة
عــســكـــريــة مــبــاشــرة إلى إيــران
يـعـني إعالن حـالـة احلـرب فـهـو.
احـــتـــمـــال ضـــعــــيف جـــدا وذلك

: لسبب
1- اخملـاوف األمــريـكــيـة من ردة
فـعـل إيـران الـعـســكـريـة  بـضـرب
ــصـــالح األمــريـــكــيــة ـــواقع وا ا
والــصـــهــيــونــيــة أيـــنــمــا تــكــون
وبـكثـافـة صـاروخـية كـبـيـرة جدا

تكاد تعادل ضربة نووية. 
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2-  إيـــران الــبــلـــد الــوحـــيــد في
الـعـالم اذا مــا تـعـرض إلى حـرب
عركة لعدة لديه قدرة نقل ارض ا
دول بعـضـهـا أصـبحت مـكـشـوفة
مــثل لــبــنــان وســوريــا والــعـراق
والــيــمن وفــلــسـطــ وبــعــضــهـا
ســـتـــشــكل مـــفــاجـــئـــة لــلـــجــانب
األمريـكي وعـلـيه نتـوقع احـتـمال
حتــقــيق الــضــربــة الــعــســكــريــة
ـباشرة إليـران بشكل األمريـكية ا

مباشر احتمال ضعيف جدا . 
االحـــتـــمـــال الــثـــاني : ان تـــوجه
أمريكا ضـربة عسكريـة استباقية
غـيـر مـبـاشـرة  لـتـجـنب ردة فـعل
ــعـاكــسـة  وهــنـا نــتـوقع إيـران ا
تـوجـيه الـضـربـة إلـى اذرع إيران
في عـدة دول مــثل حــزب الـله في
لـبـنان وسـوريـا أو احلوثـي في
الـــيــــمن أو بـــعـض  الـــفــــصـــائل
سـلحـة في العـراق ولكن ضرب ا
حــــزب الـــلـه ســـيــــؤدي إلى ردود
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الــــقـــــادم ذلك بـــــعــــد ان خــــاض
الــــتــــجـــربــــة مـع هــــذا الــــطـــرف
الـسياسي فـيعـدل هذا اجلـمهور
بوصلته االنتخابية باجتاه اخر
اذا كـانت هـذه التـجـربة قـد اكدت
له عـــــدم قــــــدرة هـــــذا الـــــطـــــرف
الـسيـاسي عـلى االداء الصـحيح.
ــنــفــعــة وهــذا يــعــود ايــضـــاً بــا
الـســيــاسـيــة حـتـى عـلى الــطـرف
احلاكم فيجعـله يغير من قناعاته
الـسـياسـيـة واالدارية او يـصحح
اداءه لــــكي يــــكــــسب جــــمــــهـــور

 . الناخب
وقـد تكـون احلالـة السـياسـية في
الـــعـــراق (مـــبـــتــلـــيـــة) بـــاطــراف
سياسية ال تصلح الدارة السلطة
ـشاركة التـنفيـذية وال حتى الى ا
في احلــيــاة الــســيــاســيــة اال ان
ـــقـــراطـــيــة صـــيـــغـــة حــكـم الــد
الـتــوافـقـيـة هي الــتي ابـقت عـلى
هـذه االطـراف و اشـركـتـهم عـنوة

فيها.  
كن لـلعراق االخـذ بصـيغة نـعم 

قراطية االغلبية  حكم د
من أجـل حتــــقــــيق اســــتــــقــــراره
السياسي ومن اجل اداء حكومي

متناسق وفاعل.
ولــــــيـــــكن احلـــــزب او الـــــطـــــرف
ـفـرده مـهـمـا الـسـيـاسي يـحـكم 
كــانت تــوجــهــاته او قــدرته عــلى
ــقـراطــيـة االداء فــان صـيــغـة د
االغــلــبـيــة ســوف امـا تــطـوره او
حتــجـمه او تــلـغــيه من الــسـاحـة
الـــســيــاســـيــة ذلك ألن الـــنــاخب
حــسب هــذه الـصــيـغــة هـو الـذي
ـصـيـر ومـسـتـقبـل هذا يـتـحـكم 

الطرف او ذاك.  
وقـــد يـــعـــتـــرض الـــبـــعض  بـــان
ـقـراطـيـة الـدعـوة الى االخــذ بـد
االغــلـبــيـة ســوف يـحــول احلـيـاة
الـــســـيـــاســـيـــة في الـــعـــراق الى

(مختبر جتارب). 
نــعم ولـكــنـهـا جتــارب ضـروريـة.
فــمـــخــتــبـــرات الــتــجـــارب تــفــرز

االصلح وتميزه عن غيره.
 وبـالـتـالي فـان حتـقـيق وجتـذيـر
ــقــراطي عـمـل فـيه الـنــظــام الـد
معاناة كبـيرة و طويلة. و لنا في
جتـارب اال التي طـبقت الـنظام
ــقـراطي واسـتــقـرارهـا بـعـد الـد

معاناة اسوة حسنة. 
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ـنعـقد بـتاريخ  2017/12/20 في إجـتمـاعهـا  الرابع والـسبـع ا
تـحدة وبـحضـور جـميع األعـضـاء أعلـنت اجلـمعـيّـة العـامـة لأل ا

باإلجماع:   
أنّ هذا العام 2019 هو عام اجلدول الدَوري للعناصر  الكيمياويّة
ـرور 150 سـنــة عـلى إخــتـراعـه وصـيــاغـته مـن قـبل الــعـالم وذلك 
ـتري إيـڤـانوڤچ مـنـدليڤ (1907-1833) الـكيـمـياوي الـروسي د

في عام 1869.
ـعـرفـة لـهـا هو فاجلـدول الـدَوري لـلـعـنـاصر الـكـيـمـيـاويّـة وذرّاتهـا ا
فــهــرس ودلــيل مــركّــز مــتــكـامـل نــتج عن جــهــد أبــداه الــعـديــد من
اإلختـصاصـي في دراسـة اخلصائص الـكيـميـاويّة للـعنـاصر على
ــعـرفـة الـعـلـمـيّـة مـدى قـرنـ من الـزمن. إنّــهـيـمـثّل ثـورة في عـالم ا
توقّع كـتشَفـة وا كـوّنات الكـون الواسع في عنـاصره الكـيميـاويّة ا
تـركيبـها. فـي البدايـة وضع مـندليـڤ اجلدول لـست عـنصـراً كانت
مـعـروفة آنـذاك ورتّـب صـيـاغـتـها حـسـب عـددهـا الـكتـلـي أو الـكـتـلة
الذريّـة ( الكـتلـة الذريّـة هي مجـموع عدد الـبروتـونات والـنيـوترونات
في نواة الذرة). كـانت الصيغـة هي وضع العنـاصر  بشكل دورات
مـجــدولـة أفـقــيّـاّ وبــشـكل مــجـامـيع عــمـوديّــاً ولـذلك ســمّي بـاجلـول
الدَوري.وكانت كـل دورة تتضـمّن سبعـة عناصر فـي حينه تـأسيساً
عـلى نـشـاطـها الـتـفـاعـلي حـيث لم تكـن الغـازات اخلـامـلـة مكـتـشـفة
بـعد.والـدورة الثـانيـة إحتـوت عدداً أكـبر من الـعنـاصر وهـكذا تـمثّل
ـوجب تــركـيـبـهـا الـذري والـصـيغ الــكـيـمـيـاويّـة لـتـوزيع الـعـنـاصـر 
ـدار ـدارات وعــدد األلـكــتـرونــات في ا إلـكــتـرونــات ذراتـهــا عـلـى ا
اخلارجي. ويعطيك اجلول مثالً موقع العناصر القارية مجتمعة في
دورةواحــدة  والـعـنـاصـر(مـعـادن) فـي دورة أخـرى والـهـالـوجـيـنـات
وغـيـرهـا بـاإلضـافـة الى تـسـهـيل مـهـمّـة الـتـنـبـؤ إلكـتـشـاف عـنـاصر
جديدة. يتضمّن اجلدول الدَوري في وقتنا احلاضر   118عنصراً
منها 92 عنصراً وُجدت  في الطبـيعة  والباقي من صنع اإلنسان.
أوّل الـعــنـاصــر وأخـفّــهـا مــتـمــوقع في أعـلـى يـســار  اجلـدول وهـو
الــهـــيــدروجــ بــالــعــدد الــذرّي واحـــد(عــدد الــبــروتــونــات أو عــدد
األلـكتـرونـات) وآخـرهـا  الـيـونـكـتـونـيـوم (حتـضـيـر مـخـتـبري ولـيس
ـوجـودة طـبــيـعي) بـالــعـدد الـذري 118 مــروراً بـأثـقل الــعـنـاصــر ا
بشكل طبـيعي وهو اليورانـيوم ذي العدد الذري  92والعدد الكتلي
238 وبالتسلسل 92 والپلوتونيوم بالعدد الذري 94 وكالهما قد
أسـتــخـدمـا في صـنع الــقـنـبـلـتــ الـلـتـان ألــقـيـتـا عـلى هــيـروشـيـمـا
ونـاگازاكي (مـقـال في صحـيفـة الـزمان مـنـشور بـتاريخ /2016/7
11 بعنوان  -مشروع منهاتن األمريكي وأول تفجير نووي) وفي
وقت الحق آخـر  فـقـد حـاول الـفـيزيـاوي اإلنـگـلـيـزي هـنـري موزلي
ية األولى بإعـادة صياغـة اجلدول الدوري أثـناء أعـوام احلرب العـا
بعد إن حقّق إجنازه العلمي  في دراسة خصائص ذرات العناصر
 حتت تـأثـيـر األشعـة الـسـيـنيـة ووضع مـعـادالت الزمـة لذلك االّ إنّ
موته في احلرب وهو في سنّ السابعة والعشرين حال دون حتقيق
ـزيد من اإلجنـازات العـلمـيّة الـكبـيرة ومـنهـا ترشـيحه لـنيل جـائزة ا

نوبل  للعام 1915 فلم يحصل عليها بسبب الوفاة. 
لقـد قـتل مـوزلي في عام  1915في تـركيـا اثـناء احلـرب حـيث كان

ضابطاً في اجليش البريطاني. 
ـكن إدراك أهـمـيـة إجنـاز اجلـدول الـدَوري الـذي يـعـرض من هـنـا 

داريّة. العناصر الكيمياويّة بذرّاتها ومكوّناتها وتشكيالتها ا
wLKŽ hOB ð

ـكن أن نـذكـر واآلن وبـعـيـداً عـن تـفـاصـيـل الـتـخـصـص الـعـلـمـي 
بـعض الـعنـاصـر  من اجلدول الـدَوري ومـكان وجـودهـا في حيـاتـنا
وأجـسـامـنـا ومـناطـق في الكـون الـشـاسع مـتـرامي األبـعـاد.  فـمثالً
مــعـدن الــذهب مـوجـود فـي احلـلي كـالــقالئـد واحملــابس وكـذلك في
ـتاز الـدوائـر األلـكـتـونيّـة لـلـهـواتف اخلـلـويّة لـكـونه مـعـدن مـوصّل 

للكهربائيّة.  
إذن غالبيّتنا بصورة أو بأخرى يحمل معه الذهب الذي ترتيبه 79

 في اجلدول الدوري.  
ولو تركنـا الذهب وعدنا الى جسم اإلنـسان نفسه لوجـدنا أن نسبة
ـــائــة مـن كــتـــلـــة اجلــسـم هي مـــاء الــذي يـــتـــألّف من ذرّتي 65 بـــا
.  وبـسـبب كـون ذرّة واحدة أوكـسـج هـيدروجـ وذرّة أوكـسـج
أثـقل بـكـثـيـر مـن ذرّتي هـيـدروجـ فـيـمـكـن الـقـول أنّ مـعـظم كـتـلـة
اجلـسم الــبـشـري مــتـكـوّنــة من األوكـســجـ الـذي تــرتـيـبه 16 في

اجلدول الدَوري.  
ولو فكّـرنا باجلـدران الكونكـريتيـة ألي بناية فـإنّ معظم الـكونكريت
هو رمل وإن الـرمل هو ثنـائي أوكسيـد السلـيكون أي  يحـتوي على
ذرّتي أوكسج وذرّة واحدة سليكون.  مـن هنا يظهر لنا أنّ معظم
جـدران الـكـونــكـريت مـكـوّنــة من األوكـسـجـ أيــضـاً ألنّ كـتـلـة ذرّة

السليكون هي 28 وكتلة ذرّتي أوكسج هي 32.
وعــلـيه فــإنّ الـعــنـصــر الـســائـد فـي اجلـسم هــو األوكـســجـ يــلـيه
ـئـة ويـأتي بـعـده الـكـاربـون ثم الـهـيـدروجـ بـنـسـبـة أقل من 10 بـا
ئة ئة  والعـناصر  األخرى مجـتمعة بحوالي  2 با النتروج 3 با
من كـتلـة اجلسم كـالكـالسـيوم والـپوتـاسيـوم والكـبريت والـفوسـفور
وغـيـرهـا. ولو تـمـعـنّـا في النـجـوم والـشـمس فإنّـهـا تـشـكّلت من 74
ئة هليـوم وعناصـر أخرى كلّـها بنـسبة 1 ئة هيدروج و25 با با

ئة. با
وهــنـا نــرى قـلّــة األوكـســجـ فـي طـبــقـات اجلــو الـعــلـيــا والـنــجـوم

والشمس.
وهـنـاك العـديـد مـن الـتـقـانات الـتـي نـتـعـرّف بواسـطـتـهـا عـلى ذرّات
ــرئـيـة وحتت ـوجــبـة ا ـديــات األطـوال ا ـواد وتــشـمل الـطــيـفــيّـة  ا
احلـمـراء وفـوق الـبـنـفـسـجـيـة والـتـقـانـات الـراديـويـة بـتـلـسـكـوبـاتـهـا

وجية.   ومديات أطوالها ا
ـكن مـعـرفة فمـثالً بـإسـتـخـدام الـتـلسـكـوبـات الـراديـويّـة الكـبـيـرة 
ـنـتــشـرة في  اجملـرّات والــتي سـتـكـون ـواد اخملـتـلــفـة ا جـزيـئــات ا
بــالــتــأكــيــد مــدرجــة في مــواد اجلــدول الــدَوري مــثل مــواد الــكـون

األخرى.
سطور اخلتام

ـتحـدة كان لـها إعالنـاً آخراً في عام يجب الـتذكـير هـنا بأنّ األ ا
2008 وهو  تسمـية العام 2011 بالعـام الدولي للكـيميـاء إعترافاً
مــنـهــا ومن مـنــظّـمــة الـيــونـسـكــو واإلحتـدات الــكـيــمـيــاويّـة الــدولـيـة

باإلجنازات التي قدّمتها الكيمياء في خدمة البشريّة.
أمّا هذا العام 2019 فهو الـعام الدولي للـجدول الدَوري للـعناصر

الكيمياويّة.

ـطـالب األمـريـكـيـة أو لـتـحــقـيق ا
جزء مـنـها لـغـرض تمـريـر صفـقة
الــــــقـــــرن لـــــصــــــالح الــــــكـــــيـــــان
الــصـهــيــوني.. وهــذا االحــتــمـال

وارد جدا. 
وعـلــيه  نــقـتــرح عــلى احلـكــومـة
الــعــراقــيــة بـأن تــأخــد احلــيــطـة
واحلذر بدرجة قصوى  والتفاهم
ـســلــحـة مع جــمـيـع الـفــصــائل ا
والــــشـــخـــصــــيـــات الـــعــــراقـــيـــة
ـســتــهــدفـة امــريــكـيــا لــتــجـنب ا
حتــــــويـل الـــــــــعــــــراق إلى أرض
معركة الناقة له فيها وال جمل....

ال سمح الله.
W¹œUB² «  «—UL¦²Ý«

ومن جـانب أخــر عـلى احلــكـومـة
مــنح اســتــثــمــارات اقــتــصــاديــة
كــبـيـرة لـلـجــانب األمـريـكي وفـقـا
لـبــرنـامج الــتـكــامل االقـتــصـادي
الـــعـــراقي األمـــريـــكي  وهـــذا مــا
يــنـــعــكس ايــجـــابــا حلــفظ األمن
واالســتـقـرار  والــبـنــاء واإلعـمـار
فـي الـعــراق إضــافــة إلى تــعــزيـز
وقف السياسي العراقي دوليا ا
ونقتـرح تعديل التـشريع لتحويل
احلـشـد الـشـعـبي الـعـسكـري إلى
حــشـــد مــدني لــلـــمــســـاهــمــة في
االعـمـار والــبـنـاء بـالـتـنـسـيق مع
وزارت ذات العالقة و إنهاء حالة
عـسكـرة اجملتـمع وبذلك النـحتاج
إلـى ضـــمـه إلى وزارتي الــــدفـــاع
والداخلية لـتجنب الترهل الكمي

سلحة.  ألعداد القوات ا
وال ســامح الــله إذا مـا يــتــعـرض
الــعــراق إلى أي خــطـر عــســكـري
يـعـاد تــشـكـيـل احلـشـد الــشـعـبي
كـــحـــالــة طـــوار واجـــبـــة عـــلى
اجلـمـيع كـفـائـيـا من أجل الـدفـاع

عن الوطن وسيادته..
{  باحث سياسي 

كــان الــقـانــون األمـريــكي يــسـمح
الوبـامـا بـواليــة ثـالـثـة لــتـحـقـيق
الـــصــلـح بــ الـــطــرفـــ قــوال و
فـــعال.. ولـــكـن ســـيــاســـة تـــرامب
تــمـيــزت بــشـعــارات اقــتـصــاديـة
وبـشـكل مـبـاشر دون لف ودوران
كـما كـان يـحصل في زمن إسالفه
حيث كانت ترفع شعارات وهمية
قراطية في الظاهر من أجل الـد
وحقـوق اإلنسـان تتحـرك جيوش
تـحـدة األمريـكـية إلى الـواليـات ا
أي بقعة في الـعالم وفي احلقيقة

لـعل الـبـعض يـعـتـقـد بـأن الـعداء
األمـــريــــكي اإليـــرانـي هـــو عـــداء
عـقــائـدي وأزلي وفـقــا لـشـعـارات
الــثــورة اإليــرانــيـة  1979مـثل(
ـــوت ألمـــريــــكـــا.) او(أمـــريـــكـــا ا
الـشيـطـان األكـبـر) ولـكن في عـهد
أوبــامـا وعــبــر الــتــفــاوض حـول
ــــــلف الــــــنـــــووي ذابـت اغـــــلب ا
اخلالفـات بــ الـطــرفـ وصـرح
ــســؤولـ اإليــرانــيـ عــدد من ا
بــأن إيــران ســتــنــفــتح أبــوابــهــا
بـوجه الـشـركـات األمـريـكـيـة ولـو
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