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ـقـراطـيــة في الـدول الـتي تـعــتـمـدهـا كـنــهج سـيـاسي لـهـا الـد
قوانـينـهـا وضوابـطهـا وهي تعـتمـد كلـيـا على الـتبـادل السـلمي
لــلـســلــطـة مع فــصل الــســلـطــات الــغـرض من ذلـك هـو خــدمـة
ـتـصدين لـلـمشـهـد السـياسي اجملـتمع بـطريـقـة التـنـافس ب ا
فالـتبادل الـسلمي لـلسلطـة ياتي باألفـضل واألحسن عن طريق
انـتـخـابـات أكـــــــيـدة تـكـون نزيـهـة ونـظـيـفـة وفـصل الـسـلـطات
ـعـزل عن تــاثـيـر الـســلـطـة األخـرى يـجـعل كل ســلـطـة تـعــمل 
صلحة العامة والهدف هنا هو العمل اجلاد خلدمة اجملتمع وا

ن اليعرف السلطات أقول: و
هناك سـلطات ثالث هي السـلطة التـنفيذيـة وهي احلكومة التي
تقـود الـدولة نـحو األفـضل والـسلـطة الـتـشريـعـية وهي مـجلس
ــان ) الــذي يُــشـرع الــقــوانــ ويــراقب الــعـمل الــنــواب (الـبــر
احلـكومي والسـلطـة القضـائيـة وهي السلـطة الـتي حتكم باسم

الشعب ولصالح الشعب .
وهنـاك سلـطـة تمت إضـافـتهـا ألهـميـتهـا وهي االعالم وتـسمى
بــالـســلـطــة الــرابـعــة ألهــمـيــة االعالم بــاإلشـارة عــلى احلـاالت
ا يدفع السلطة التنفيذية للعمل اجلاد اخلاطئة والتذكير بها 

على مالحقة اخلطا وتصليحه وفي أي مجال كان.
 والـتـبـادل السـلـمي لـلـسـلطـة هـنـا تـاتي به االنـتخـابـات الـعـامة
وهـوعلى الـعكس تمـاما من الـتبادل الـعنـفي الذي يعـتمـد القوة
والسالح الزاحـة جهـة ما عـن السـلطـة وإبدالـهـا بغـيرهـا وهذا
مـايــحـدث عـادة بــاالنـقالبــات الـعــسـكـريــة وهي أيـضــا عـديـدة
ومتـنوعـة وقد حدثـت وحتدث على طـول خاصـة في دول العالم
الـثـالث ومن هـنـا فان قـانـون االنـتـخـابات هي الـعـمـود الـفـقري
لعـمـلـية تـبـادل السـلـطة فـضال عن ذلك فـان هـناك جـهـة أخرى
مـهــمـة تـعـمل عــلى نـزاهـة االنــتـخـابـات وتــشـرف عـلى عــمـلـهـا
الـغـرض منـه ان تكـون الـنـتـائج صـحيـحـة وبـعـيـدة عن الـتدخل
لــصـالـح أي جـهــة وخـاصــة اجلــهـة احلــكـومــيــة الـتي تــتــحـكم
قراطـية او شيء عن بـاألحداث في حـينـها هـذا مايـتعـلق بالـد
همـة ذات التاريخ عـافاة التـي تعتـمدها الـدول ا قراطـية ا الـد
ـقـراطـيـة كـمـنـهج سـيـاسـي امـا ما ـشـرق بـالـتـعـامل مع الـد ا
يتـعـلق بـاحملاصـصـة فال توجـد اال في الـعـراق ولبـنـان وبعض
ضمون قراطيـة شكال فقط خالي من ا الدول التي تعتـمد الد
ـقـراطـية هـنـاك من يـطـلق عـلـى احملاصـصـة حـ تـقـتـحـم الـد
ـقراطيـة التوافـقية والأعرف من أين يطـلق عليـها مصـطلح الد
ـقـراطي ويـقلل ـصطـلح الـذي يـشوه الـعـمل الد جاءوا بـهـذا ا
ــقـراطــيـة الــتـوافــقـيــة بـنــاءا عـلى مـن سـطــوته وأهـمــيـته فــالـد
ـقراطـية يـعول ـيدانـيـة لهـا هي ليـست د معـلومـاتي ونـظرتي ا
ـا تــوافـقــات مــحـســوبـة الغــراض ســيـاســيـة عــلــيـهــا أبــدا وا

وسلطوية.
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وعودا عـلى بـدا فالـتـبادل الـسلـمي لـلسـلـطة وفـصل الـسلـطات
واشـتـراك جـمـيع االحـزاب في الـسـلـطات الـثـالث علـى أساس
قراطية قيمتهـا كفعل سياسي متحضر احملاصصة يفقد الـد
قـالنا هذا البد وضوع  ومهذب وصـادق ولغرض ان نغـطي ا
ـقـراطـية في ان نـتـوقف عـنـد احملاصـصـة الـتي اقـتـحـمت الـد
ــشـهــد الـســيـاسي ارضـاءا الـعــراق وفـرضت نــفـسـهــا عـلى ا
لـلطبـقة السيـاسية احلـاكمة دون االخـذ بع االعـتبار مـصلحة
الدولة العليا وعملية احلاق الضرر بالواقع السياسي العراقي

يدان  وجتلياته على مستوى ا
قـيتـة أمدت الـطبقـة السـياسيـة بتـوجه سياسي فـاحملاصـصة ا
إهــتــمـت به واعــتــمـــدته كــونه يــلـــبي الــرغــبـــات والــطــمــوحــات
صلحة الـعليا للبلد فراحت التقسيمات الشخصية بعيدا عن ا
تاخذ مجـراها ومنذ عام 2003م والى اليوم  تقسيم الناس
في بـلد الـنـاس هذا حـسب أهواء ورغـبات حـكامـهم الى شيـعة
ذهـبي ثم االكراد وسـنـة وهذا يـسمى بـالتـقسـيم الـطائـفي او ا
وهنـا اخذ التقـسيم صورة اخرى هـي صورة التقـسيم القومي
ستـوى الديني كان هناك او العرقي تال ذلك التـركمان وعلى ا
نصيبا لـلمسيح وااليـزيدين وغير ذلك من التجـمعات الدينية
ـشهـد السـياسي الصـغيـرة هـذه التـقسـيـمات الـتي تصـدرت ا
ــنـاصب اخــذت فــيـمــا بــعــد أبــعـادا خــطــرة حــيث  تــوزيع ا
الـسيـاسـيـة بـدا من رئـيس اجلمـهـوريـة ونـوابه ورئـيس الوزراء
ان ونوابه وكذلك الوزراء فكل كتلة وحسب ونوابه ورئيس البر
ناصب الوزارية ووكالء الوزارات ثم عدد مقاعدها  تـوزيع ا
ـدراء العـام هـذا االمر ؤسـسات وا تـعدى ذلك الى رؤسـاء ا
فـروض ان تتحمل قراطـية قوتهـا واهميـتها اذ من ا افقـد الد
اجلهة الفائزة بـاالنتخابات او من يتحالف مـعها مسؤلية قيادة
الـسلطـة التـنفيـذية بكل تـفاصيـلهـا على ان تعـمل بقيـة اجلهات
(القـوائم الداخـلة لالنتـخابات ) بـالعمل الـرقابي على احلـكومة
قصرين وفي قاعة مجلس ومن ثم تاشير األخطاء ومحاسبة ا
ـثـلي الشـعب وفي الـنواب الـذي يـعـمل بـاسم الـشـعب ويـظم 
حالة مـنح الثقـة لرئيس الوزراء ومن ثم تـقصيره بـالواجب بعد
تـســلـمه مــهـامـه فـان مــجـلس الــنـواب لـه احلق وفق الـدســتـور
بـســحب الـثـقــة مـنه ومن هــنـا فــان احملـاصـصــة تـعـيـق الـعـمل
البرمـاني الصحيح في مجـلس النواب وتعـيق العمل احلكومي
الصـحـيح في مـجلـس الوزراء وتـعـيق عـمل الدولـة بـشـكل عام
ـؤسـســات بـعـد ان يـتم تـرشــيح نـاس غـيـر اكـفـاء فـي كـاـــفـة ا
لقـيـادة مرافـق الدولـة ومن نـاحيـة ثـانيـة فـان هنـاك هـيئـات قال
ـفـوضـيـة الـعـلـيا عـنـهـا الدسـتـور عـلى انـهـا مـسـتـقـلـة ومنـهـا ا
سـتقـلة لـالنتـخابـات هيـئة ـفوضـية الـعـليـا ا حلقـوق االنـسان ا
ـركـزي الــنـزاهــة وكـذلك هــيـئــة االعالم واالتـصــاالت والـبـنـك ا

وغيرها. 
كـل تـلك الــهــيــئـات وفـق الـدســتــور الــعـراقي 2005م هــيــئـات
مـسـتـــــــقـلـة لـكن فـاحلــقـيـقـة االسـتـقالل بـعـيـد عـنـهـا كـلـيـا إذ
داهـمــتـهـا احملــاصـصــة وأصـبــحت تـعــمل وفق ارادة الـطــبـقـة
السـيـاسيـة الـتي جعـلت من الـعراق بـلـد التـاريخ واحلـضارات
ــمــلـوء ثــوبــا عــلى مـقــاســهــا فـوزعت أركــانه عــلى جــســدهـا ا
بـالـشـوائب فال الـثـوب ظل جـذابـا وال اجلـسـد مـعـافـاة ويـخـدم

الناس . 
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بغداد

يــــتــــوقـف اجلــــهل والــــفــــســــاد
مـــحـــاولـــتـه اســـتـــثـــمـــار دمـــاء
الـشـهـداء مـقـابل ضـعف اجـهـزة

الدولة وتفشي الفساد.
ــشـتـركـات دعـونـا نــتـفق عـلى ا
ونتـجـاوز الـتـنـاقضـات وعـلـيـنا
االتــفــاق عـــلى االهــداف ولــيس
عـــلـى االشـــخـــاص الن مــــطـــلب
اجلــمـاهــيـر هـو فــرض الـتــغـيـر
لـــصــالح احلـــقــوق االســـاســيــة
ـفـقـودة لـلجـمـاهـيـر فـليس من ا
احلكمـة فرض الشروط واليجب
ان نــسـمح لـالخـرين بــان يـكـون
بـلدنـا سـاحة مـعـركة لـهم بـدماء
ئات ابناءنا ومقدراتنا. يوجد ا
من الشـخصـيات الـوطنيـة التي
عــمـلت بــكـفــاءة ونــزاهـة مع كل
االنظـمـة والـعـهـود ولـو مـنـحـنا
ـــتــــظــــاهـــرين الــــيـــوم اي مـن ا
ـطـالـبـ بـالـتـغـيـر الـوطـنـ وا
مـوقع مـديـر عـام أو سـفـيـر فـهل
سيرفضه واجلواب بانه سيقبل
مــادام انه مــؤمن بـانه ســيـؤدي
عــمــلـه بــشــكل صـــحــيح بــغض

وجود.  النظر عن النظام ا
البــد ان نــركـز اآلن عــلى مــهــمـة
رئـــيس الــــوزراء و لـــيـس عـــلى
مـــواصـــفــاتـه وان النــضـــيع في
سـميـات وشـروط القـبول وان ا
تـكون مـهـمـة هذه احلـكـومة هي
فـــــــــــــــــرض االمــن واجـــــــــــــــــراء
االصالحات االقتـصاديةو إعداد
دستـور أو اصالحات دسـتورية
وقانـون انتـخابـات منـصف يتم
وضــعه بـطــريــقــة صـحــيــحـة و
بــتـصـويـت الـشـعـب عـلـيـه لـيـتم

انه ســتـــقــوم جــهــات مــتــعــددة
والـتـي بـيــدهـا أدوات االعالم و
الـــقـــادرة عـــلى تـــوجــيـه الــرأي
الـعـام أو الـتي لــديـهـا أجـنـدات
خـاصـة فـي الـعـراق بـالــتـلـمـيح
لــتـرشــيح شــخــصـيــات بــهـدف
حـرقـهــا ثم الـعـمل عــلى تـعـيـ
ـوقع رئـيس شــخـصـيـة اخــرى 
الــــوزراء بـــحـــجـــة ان الـــشـــعب

اختارها. أذن ما هو احلل?
ــــكن ان يـــوكل ـــؤكـــد ال  مـن ا
االمـر لـلـمـتـظـاهـرين فـقط ألنـهم
لــيــســـوا جــهــة مــحــددة و ذات
تـوجه واحــد و ال تـوجـد لـديـهم
قــيــادة جــمــاهــيــريــة خــالــصــة
لــتــحـــديــد االهــداف و االلــيــات
الــعــمـــلــيـــة لــتــنـــفــيــذهـــا فــمن

سيرشحون?
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ان قابل تـركها للبر كن با وال
احلــالي وقــيــادات االحـزاب الن
اغـــلــبــهـم الزال يــفــكـــر ويــعــمل
بعقلية توزيع الغنائم وهذا  ما
شاريع رصدته اجلـماهيـر في ا
قـترحـة لالنـتخـابات وقـوان ا
مــــحــــاســــبــــة الــــفــــاســــدين أو

سروقة. استرجاع االموال ا
نــعم هـنـاك مــنـدسـوون من عـدة
اطــراف بــعــضـهــا يــريــد ركـوب
وجة واالستفادة من نتائجها ا
وجــهـــات يـــحـــاولـــون تــشـــويه
احلـــراك الــشـــعــبـي وحــرفه عن
مــســـاره كـــمـــا ان احلـــديث عن
مــؤامـــرة لــيـس بــاخلـــيــالي مع
هــذه الـقــدرة عــلى اخــراج هـذه
االعـــداد مـن اجلـــمـــاهــــيـــر ولن

ال بد يوما" ان تتوقف النزاعات
وتختفي الـتظاهرات ويتصافح
نافـقون ويبقى تـصارعون وا ا
أطـفـال كـانـوا يـنـتـظـرون أبـاهم

الشهيد
وتــبـــقى عــجــوز الزالت تــدعــوا
عجزة لرؤية ولدها الفقيد

وفـتى يــحــلم بـعــودة حــبـيــبـته
الـــتي اخـــتـــفت قـــبل ان تـــكــون

عروس
وعـندمـا نـرى االف من اجلرحى
ـــــعــــــوقـــــ وامـــــتـــــيـــــازات وا
تسلط علينا في كل حكومة ا

أو نظام
نـعـرف من يــدفع دائـمــا" الـثـمن
ولكـنـنا النـرى والنـطلب شـهادة
مـن كـــان الــــســـبب فـي ضـــيـــاع

مستقبل االهل والوطن.
تـتـصـاعـد هـذه االيـام اجلـداالت
حـول من يــكـون رئـيس الـوزراء

اجلديد? و ما هي مواصفاته?
من  هى اجلــهـة الــتي ســتــعـ
ـرحلة االنتـقالية رئيس وزراء ا
ـتــظــاهـرون أو ?هل ســيــكــون ا

السلطة احلالية.
لـقد قـال الشعب كـلمـته ولم يعد
الـعراق بـعد تـشرين  2019كما
كــان قـــبــله وطـــالب بــالــتـــغــيــر
وســـقــطت احلـــكــومــة وهـــيــبــة

تسلطة. عروش االحزاب ا
الـكـل يـبـحث عن احلـل ولـكـنـهم
يـبــحـثـون عـن ألـيـات الــتـنــفـيـذ
ـنـاسـبـة وكل حــسب قـنـاعـاته ا
الــــتـي تــــرضي اجلـــــمــــاهــــيــــر

نتفظة. ا
أن واقع تسلـسل االحداث يقول
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البصرة 

صـارمًـا  وال شـخــصـيّـة ديـنـيّـة
انــضـوت حتـت مـســمّى دين من
األديــان الــكــبــرى أو مــذهب من
ـــــذاهب  كـــــمـــــا أنّـه لم يـــــكن ا
ــعــنى اخلــاص فـــيــلــســوفًــا بــا
لبسه لـلفلـسفة  لكـنه اشتهـر 
الـــذي كــان عـــلى شـــكل قــطـــعــة
قـــــمــــاش تـــــغـــــطّي حـــــقـــــويه 
وبـالـتـكـتـيك الـذي اتّـبـعه لـلـفوز
بـاسـتـقالل وطـنه الـهـنـد وتـقـدّم
أبـنــائه  وذلك مـن خالل مـروره
أولًا باالستقالل الذاتي البسيط
الــذي يـــتــجــسّـــد في االكـــتــفــاء
االقـــتـــصـــادي الـــذاتي  ورفض
الـــــتــــــعــــــاون مـع احملـــــتـل  ثمّ
ــدنـي الــذي غــدا الـــعــصــيـــان ا
الـرمز القـومي الستقالل الـهند 
ضـــمن إطـــار تــصـــوّر فــلـــســفي
مــحبّ لإلنــســان واإلنـســانــيّـة 
ودون مقاومة مسلّحة . لقد آمن
غـانـدي من خـالل عـقـيـدته الـتي
أطلـقوا علـيهـا (الـسـاتيـاغراها)
عـانـدة من أجل احلقـيـقة  أي ا
بأنّ احلقيقة فعّالة  وقادرة على
ـــجــرّد قــوة تــغـــيــيــر الـــعــالم 
عــنــادهــا  وأنّ هـــنــاك حــقــائق
أخالقـيّة قـمينـة بأن تقـود الفعل
اإلنــــســـــاني  والـــــصـــــراعــــات
السـياسـيّـة  ألنّهـا تمـتلك ـــ في
رأيه ـــ فــعّـالــيّــة  ونـفــوذًا عـلى
الـواقع  وسـلـطـة عـلى الـتـأريخ
عــلى الـرغم من صـعــوبـة الـفـعل
والـــتــــنـــفــــيـــذ  وفي ذلـك كـــتب
غــانــدي في مـــقــالــة له شــارحًــا
مــــعــــنـى الالعــــنف الــــذي دعــــا

الفاسـدين من احلكّام  تبيّن أنّ
أول من كتب عن فكرة العصيان
سلّحة قاومـة غير ا دني  وا ا
سـلوبة  في اسـتعـادة احلريّـة ا
نـتهكـة  ومارسها  والكـرامة ا
هــو الـــكـــاتـب والـــفـــيـــلـــســوف
األمــريــكي هــنــري ديــفــد ثــورو
(17 - 1862) وقــد اتّــضح ذلك
مـن خالل مــقــالــته (الــعــصــيـان
ـدني) إذ نادى في مـقالـته تلك ا
ــا يُــعـــرف اآلن بــالــعــصــيــان
ـدني الـذي طـبّـقه سـنة 1845 ا
حـــــ رفض دفـع الــــضــــرائب 
وابتـعد عن اجملـتمع  وفي هذه
قالة كان البعد الذاتي الفردي ا
دون الــبــعـــد اجلــمــاعي واضح
كــثـيـرًا عـنـد ثـورو  وقـد تـوقّف
النقّاد عند هذه النقطة وعدّوها
نـقـطة ضـعف فـي أطروحـته عن
ـدني  فبـمقدور كلّ الـعصـيان ا
شـــــخـص أن يـــــقــــــوم بـــــفــــــعل
ـقدوره العـصيـان  لـكن ليس 
تغيـير احلكومات  ألن الـتغيير
يــحـتــاج إلى جــمـاعــة مــنـظّــمـة
وفــاعـــلـــة  وهـــذا مــا تـــنـــبّه له
الــزعـيم الــهـنــدي غـانــدي الـذي
ـــفــكّــر يُــعـــد ثــمــرة مـن ثــمــار ا
األمـــريـــكي ثـــورو  ولـــذا يُـــعــدّ
غانـدي أول مثـال نـاجح ينـتهج
فـــلـــســفـــة ( الالعـــنف ) بـــشــكل
جمـاعي وأصبح بـعد ذلك رائدًا

لفلسفة الالعنف .
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ـهـاتـمـا غـانـدي مـبـدع لم يـكن ا
مـفــاهـيم  وال مــنـظّـرًا خــالـصًـا

ــدني بـأنّه : عُـرّف الـعــصـيـان ا
نـشـاط شعـبي مـتحـضّـر يعـتـمد
أســاسًــا عـلـى مـبــدأ الالعــنف 
ـبــاشــر هـو أن يــحـافظ هــدفه ا
عـلى أو يغيّـر ظاهرة معـيّنة في
اجملـتــمع  تـقـوم أنـشـطـته عـلى
الـــتــحــدّي فال تـــقــيّــده قــوانــ

النظام أو قراراته . 
ــدني اســلــحــة ولـــلــعــصــيــان ا
ووسائل في عـصـيانـهم إلجـبار
األنـظمة واحلـكومـات واجلهات
احملدّدة لتنفيذ مطاليبهم  ومن
أشهر هذه الوسائل التظاهرات
شـاعل والشموع  رفع وحمل ا
األعالم والـصـور  بث الـرسائل
ـرئـيّـة ـسـمـوعـة وا ـقـروءة وا ا
مـن خالل االنــــــتـــــرنـت  لـــــبس
البـس الــرمــزيّــة  األقـــنــعــة وا
ــــــــســــــــيــــــــرات  ــــــــواكـب وا ا
واإلضـراب عـن الــعـمـل وإقــفـال
الــــوحـــــدات االقــــتـــــصــــاديّــــة 
واإلضراب الـثـوري الـعـام الذي
يـهدف إلى اإلطاحـة في النـهاية

بنظام احلكم .  
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ومـن خالل قــــــراءة ســـــريـــــعـــــة
لــلـسـجل الــتـاريـخي لــلـحـركـات
نـا احلديث االستـقالليّـة في عـا
ــــعــــاصــــر  ولإلضــــرابــــات وا
اجلــمـاهــيـريّــة واالحـتــجـاجـات
الـــشــعــبـــيّــة الــتـي اتــخــذت من
الالعـنف وسيلـة لهـا في انتزاع
ـــــشــــروعــــة من حــــقــــوقــــهــــا ا
االســــتــــعــــمــــار أو األنــــظــــمــــة
الشموليّـة الديكتاتوريّة وفضح

اجـتمـاعـيّـة وسيـاسـيّة  وخالل
خمس سنوات أصبح ـــ وبدون
مــــنــــازع ـــ الــــقــــائــــد حلــــركــــة
االســـتــقالل  وفي ســنــة 1930
قاد حـراكًا سـلمـيًّا مـهيبًـا سُمّي
لح  جاء احـتجاجًا بــمسيـرة ا
عـلى القـوان البـريطانـيّة التي
لح في الهند حتتكر االنتفاع با
وتــفــرض الـضــرائب الــبـاهــظـة
علـى الـفالحـ  وقد شـارك في
سـيرة الـشـعبـيّة عـشرات تلـك ا
اآلالف من الهـنود الذين قـطعوا
مـــســـافــة 400 كم ســـيـــرًا عــلى
يـومًـا األقـدام واســتـغـرقت  24 
لح  وانتاجه دون الستخراج ا
دفع الـضريـبة  واعـتقل غـاندي
ــــلـح إلّـــا أنّ خالل مــــســــيـــرة ا
اعــتــقــاله لم يــنــجح في إيــقـاف
ــسـيــرة الـتي كــان لـهــا الـدور ا
األكبر في لفت أنظار العالم إلى

قضيّة استقالل الهند . 
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ومـن األمــثـــلـــة عــلـى انــتـــصــار
االحــتـجــاجـات الـســلـمــيّـة أمـام
الرصـاص احليّ والدبّـابات هو
جنـاح الـثـورة الـفـلـبـيـنـيّـة عـلى
الـدكـتـاتـور فـرديـنـانـد مـاركوس
الذي صار رئيسًا للفيلب سنة
1965 ورغم أنّ الـــــــدســـــــتــــــور
الفـيلـبيـني حصـر مدّة الـرئاسة
في دورت مـدّة كلّ منـهما أربع
سـنوات  إال أنّ مـاركـوس حـكم
ـــدّة عـــشـــرين ســـنـــة من خالل
تـعــلــيق الــدســتــور بــعـد إعالن
األحــكــام الــعــرفـــيّــة  وكــتــابــة
دســــتـــور آخــــر أكـــثــــر مالءمـــة
لـطـمـوحـاته  كـمـا عـزّز سـلـطته
من خالل التالعب بـالرأي العام
 وتـــــزويــــر االنـــــتــــخـــــابــــات 
واسـتخـدام العـنف والقـمع ضد
عارضة السياسيّة  وفي يوم ا
1983/8/21 عـــــــــــــاد زعـــــــــــــيـم
ـعـارضـة الـفـيـلـبـيـنـيّـة بـنـيـنو ا
أكــيـــنــو إلى الــفــلـــبــ لــيــقــود
ــعــارضـة ضــد مــاركــوس فـتمّ ا
اغــتــيــاله في مــطــار رومــا لـدى
نـــزوله مـن الـــطـــائــــرة  فـــكـــان
اغـتيـاله الـشـرارة الـتي أشـعلت
االحتـجاجات  إذ جـمع اغتياله
األطيـاف اخملـتـلـفـة لـلـمـعـارضة

وصــفـات مـن يـعــتــنـقـه :(( عـلى
الذي يتبنّى الالعنف أن يستعدّ
لــبــذل الــتـــضــحــيــات الــكــبــرى
لــلــتــحـرّر من كـلّ خـشــيــة  فـلن
يـتــسـاءل عـمّـا إذا كــان سـيـفـقـد
بـيتـه أو ثروته أو حـياته  وإذا
لم يتـجـاوز كلّ الـتخـوّفـات فإنّه
ـارسـة الالعنف لن يـستـطـيع 
في مـنـتهى الـكـمـال  فـالالعنف
ـحبّـة الذين ال يعـني االكـتفـاء 
يـحبّونـنا  بل يـبدأ في اللـحظة
الـتي نـحـبّ فـيـهــا أولـئك الـذين
يــكـرهــونـنــا . ال أجــهل أبـدًا كلّ
الزمــة لـوصــيّـة الــصـعــوبـات ا
احملــبّـــة الــكــبـــرى هــذه  ولــكن
ألـــــيس هـــــذا هــــو دأب األمــــور
العظيمة والصاحلة ))  ثمّ ميّز
بـيـنه وب اجلُـ بـقوله : (( إنّ
عــقـيـدتي الــسـلـمـيّــة ال تـعـتـرف
بـاجلُ وال تنـادي بالـتخلّي عن
األعـزّاء من غـيـر درع واق  ولو
خُـــيّـــرت بـــ الـــعــنـف واجلُــ

الخترت العنف عليه )).
UÎŠUH  tH uÐ nMŽö «

كــــان أول احـــتـــكــــاك مـــبـــاشـــر
ـدنـيّـة الـغـربـيّـة في لـغـانـدي بـا
حـــوالي الــعـــشـــرين من عـــمــره
دّة ثالث عـندمـا سكن في لـندن 
ســنــوات لــيـــســتــكــمل دراســته
الـقـانـونـيّــة  وبـعـد عـودته إلى
الـهــنــد ارحتل فـي ســنـة 1893
إلى جــنــوب أفــريــقــيــا لــيــعــمل
ــشـروع كــمــسـتــشــار قــانــوني 
هندي  واثناء إقامته هناك قام
بحـمالت ناجـحة ضـد القـوان
العنصريّة التي رآها بأمّ عينيه
 وتـــركّـــز نـــضـــاله عـــلـى إزالــة
الفوارق الطائـفيّة والدينيّة ب
أبــنــاء جــنـسـه الــهـنــود  الــتي
كـانت سبـبًـا رئيـسًا فـي تقـسيم
شعـبه وإضعافـهم  كما أنّه قرأ
أدب تـولـسـتـوي وفــهم بـفـضـله
قــوّة الــرســالــة اإلجنــيــلــيّــة في
إشـاعة مـفـهـوم احلبّ  وتـعرّف
فكّـر األميركي هنري على فـكر ا
دافـيـد ثـورو بـعـد أن قـرأ كـتـابه

دني) .  (العصيان ا
  وفي سـنـة 1915 عـاد غـانـدي
إلى الــــــهـــــنـــــد  وأسّس ديـــــره
اخلـاص  وخــاض عـدّة مـعـارك

في قـضـيّـة مـشـتـركـة السـتـعادة
حرّيتـهم السياسـيّة وكرامتهم 
وخالل سنتـ ونصف انضمّت
ا في جـميع شـرائح الـسـكّـان 
توسّطة ذلك الطبقات العليا وا
ــــــدني  إلى الــــــعـــــصــــــيـــــان ا
واالحـــتـــجـــاجـــات الـــتي عـــمّت
جميع البالد للتخلّص من نظام
مــاركــوس  فـــخــيّـــمت عــائالت
بـــــأكــــمـــــلــــهـــــا في الـــــشــــوارع
مـسـتـخـدمـة أجسـادهـا حلـمـاية
أبــنــاء الــشــعب من هــجــومــات
الـقـوات احلـكــومـيّـة  وتـعـدّدت
حـــركــات االحـــتــجــاج بـــقــيــادة
الـــســــيّـــدة كــــورازون أكـــيــــنـــو
وأعــضــاء مــنــظّــمــة الالعــنف (

أكابكا ) .
…—u¦ « ZOłQð

كما لعبت الكنـيسة الكاثوليكيّة
دورًا أســــاســــيًّــــا فـي تــــأجــــيج
الـــــثـــــورة  فــــبـــــعــــد أن أعـــــلن
مـاركوس عن إجـراء انـتـخـابات
مــــــفــــــاجـــــــئــــــة في 1986/2/7
ـعارضة الـسيّدة واخـتار قادة ا
كـــورازون أكـــيــــنـــو مــــرشّـــحـــة
لـلرئـاسة  قـام أنصـار ماركوس
بـتـزويـر االنــتـخـابـات وأعـلـنـوا
فـوزه  ومن هنـا بدأت الـثورة 
إذ دعا األسـاقـفـة إلى شنّ كـفاح
سلمي من أجل الـعدالة  فتدفّق
اآلالف إلى مـيــدان ( ابـيــفـانــيـو
دي لــوس سـانــتــوس ) واتــخـذ
الـتــجـمع مـظـهــرًا احـتـفـالـيًّـا إذ
رفــــرفت األعالم وراح احلــــشـــد
يـغـنّي نـشـيــد وطـني  وأعـلـنت
عـديـد من الـوحدات الـعـسـكـريّة
تــمـرّدهــا وامــتـنــاعــهـا عن رمي
ــــتـــظــــاهــــرين  ثمّ ســــيــــطـــر ا
ـــتـــظـــاهـــرون عـــلى مـــحـــطّـــة ا

التلفزيون.
وفـي يــــــــوم 1986/2/25نــــــــزل
مـاليـــــــــ األشـــــــــخـــــــــاص إلى
ّ الـشــوارع كـأنّــهم الــسـيل  و
تـــنــصـــيب الـــســيّـــدة كــورازون
أكـيـنو رئـيـسـة للـفـلبـ  وبـناء
ـتحدة عـلى نصـيحة الـواليات ا
األمـيــركـيّـة هـرب مـاركـوس  مع
ـتّـحـدة عـائـلـته إلى الــواليـات ا
األميركيّة  حيث توفّي في جزر

هاواي سنة 1989.

اقراره و يتـضمن كـيفـية تـعي
مـفـوضيـة انـتـخابـات شـريـفة و

مستقلة.
انـــــــــا عــــــــلـى قـــــــــنــــــــاعــــــــة ان
غالـبيةالعـراقي يحـبون بلدهم
ويـطـالبـون باإلصالح وحتـس
ـعــيــشــيـة لــكــنـهم اوضــاعــهم ا
يـخـتــلـفـون في ألـيـات الـتـنـفـيـذ
وبالنـسبة لـلقيـادات السيـاسية
فــان اخلط الـفـاصل لــديـهم بـ
الـتـعـصب وخــيـانـة الـوطن هـو
طـريق قصـير لـذا جند كل طرف
ســيــاسي يــضع مــنــافـســيه في
جــبـــهــة االعــداء عـــلى حــســاب

مصلحة الوطن.
W u d  WOB ý

لـــذلـك فـــمــــا هي احلـــكــــمـــة في
استثـناء شخصيـة مرموقة مثل
الدكتور سنـان الشبيبي بعد ان
شــــــغـــــــل مــــــنـــــصـب رســـــمي
ـركــزي بـ كــمـحــافظ لــلـبــنك ا
2003- 2012 وقـاد الـسـيـاسـة
ـــالــيــة بــافـــضل أوجــهــهــا أو ا
شــخـصــيـة مـثـل الـدكـتــور عـلي
يـــوسف الــــشـــكـــري النه شـــغل
مـوقع وزيــر لـلـتـخـطـيط ووضع
افـضل الـبرامج وخـطط االعـمار
لــلـــعــراق وحـل مــشـــاكل ســوق

العمل. 
لــــــيـس من االنـــــــصــــــاف رفض
شـخــصـيــات وطــنـيــة مـرمــوقـة
مـدنـيـة او عـســكـريـة عـمـلت في
سـبـيل بــنـاء الــعـراق بـاخالص
وكـــفـــاءة أو الـــدفــــاع عن امـــنه

واحلفاظ على هيبة الدولة.
لـقـد تسـرب في االعالم الـعراقي
واخلـارجي الـعديـد من االسـماء
لــتـولي مـنــصب رئـيس الـوزراء
ـــهـــمـــة االن اصـــعب من لـــكن ا
احلاالت الـطبـيعيـة وتسـتوجب
شخصيات تمتلك اخلبرةوقدرة
الـقـيـادة مع اإلمـكـانـيـة الـذاتـيـة
إلدارة ازمـة البالد لـفرض االمن
ومـعــاجلـة الـوضع االقـتـصـادي
بافضل صورة والذي سالت من

اجله دماء الشهداء .
ان خـــلـق ارضـــيـــة لـــلـــتـــعـــاون
وكــسب ثـقـة الـشـارع والـشـبـاب
الـعـراقي حــتى يـدعم حــكـومـته

يسـتلزم رئـيس وزراء قادر على
مــواجــهــة الــفــاســدين بــكــفـاءة
وشـجـاعـة وان اليــكـون بـعـيـدا"
عـن طــمــوحـات أبــنــاء الــشــعب
لـــــذلك أطـــــلب من الـــــقــــيــــادات
الــوطـنـيـة في احلـراك الـشـعـبي
احلـكــمـة في رفـع الـصــوت قـبل
فوات االوان والـطلب من رئيس
ـان بتـرشيح اجلمـهوريـة والبر
الــدكـــتــور ســـنـــان الــشـــبـــيــبي
والـــدكــــتــــور عـــلـي الـــشــــكـــري
لـعـضـويـة مـجـلس الـوزراء وان
ؤقت يكـون احـدهـما الـرئـيس ا
لـــلــــوزراء مع طــــلب الــــدعم من
ثلة اال رجعية الرشيدة و ا
قبولية على تحدة لتشـجيع ا ا
كل األطـــــراف الـــــتي لـــــديـــــهــــا
أجندات متـناقضة تتعارض مع
مــصـلــحــة الـوطن لــتـبــقى رايـة
الــــــعـــــراق هـي االعــــــلـى فـــــوق
اجلـــمــيع . وفي هـــذا الــســيــاق
اجـد من الــضـروري الــتـنــسـيق
بــــ رئــــاســــة اجلــــمــــهــــوريـــة
ــتـحـدة ـان ودعم اال ا والــبـر
في الطـلب من كافة الـدول بعدم
التدخـل في شوؤن العراق ومن
الـقـيــادات الـسـيـاسـيـة الـتـعـهـد
واالعالن بأن يكـون السالح بيد
الــدولـــة حــصــرا" واليــوجــد اي
تـواجـد مسـلح حتت اي مـسمى
وبغير هذا لن يستتب األمن في
ـرحلة أقترح البـلد. وخلطورة ا
ـنـاقـشـتـها مع األليـات الـتـالـية 
ــثــلـــ عن الــتـــنــســيـــقــيــات
الشـبابية أذا  أالتـفاق وقبول

همة الصعبة: تكليفهم لهذه ا
1- أعـالن رئـاســة اجلـمــهـوريـة
عـن تـــكــــلــــيف رئــــيس الـــوزراء
لــلــفــتــرة االنــتــقــالــيــة وارسـال
ـان لـلتـصويت الطـلب الى الـبر

وافقة. وا
2- تشـكيل مجـلس وزراء لفترة
انتقالـية (سنة واحدة) من ذوي
االخــتـــصـــاص والــكـــفــاءة دون
تــدخـل أو تــأثــيـــر من األحــزاب

السياسية احلالية.
ــــــــــان عن 3- اعـالن الـــــــــبــــــــــر
انتخابـات مبكرة بإشراف اال
. راقب الدولي تحدة وا ا

كلف 4- يعمل رئـيس الوزراء ا
على تـشـكـيل جلنـة من اخلـبراء
واالخــتــصـــاصــ الــعــراقــيــ
احملايـدين وطلب اشـراك خبراء
ــتــحــدة بــهــدف اقــتـراح اال ا
وتـشريع الـتعـديالت الضـرورية
عــــلـى الـــــدســــتـــــور وقـــــانــــون
االنـتـخـابـات وقانـون مـفـوضـية
ان ه لـلـبـر االنـتـخـابـات وتـقـد
احلـالي لـلـمــصـادقـة بـعـيـداً عن
هــيـمـنــةالـقــيـادات الــسـيــاسـيـة

احلالية .
كلف 5- يقوم مجلس الوزراء ا
بـــــإدارة الــــدولـــــة وتــــنـــــفــــيــــذ
دى طلوبة على ا االصالحات ا
الــقـــصـــيـــر حلــ اســـتـــكـــمــال
ــان انـــتـــخـــاب اعـــضـــاء الـــبـــر
ورئــيس اجلـمـهــوريـة ومـجـلس
نتخب حسب الوزراء اجلديـد ا

الدستور بعد التعديالت. 
6- قيام مجـلس القضاء االعلى
باالعالن واالحالةلـلمحاكم فوراً
عن كل اجلــــهــــات الـــتـي كـــانت
طـــرفـــاً في االحـــداث واالســـاءة

للمتظاهرين.
7- قيام مجلس الوزراء اجلديد
ـراجـعة كـافة وهيـئـة النـزاهة 
الـعــقـود احلـكــومـيــة الـســابـقـة
واالحــــالـــة الى الـــقـــضـــاء لـــكل
قضايـا الفـساد ومـطالـبة الدول
االجـنـبـيـة بـاسـتـرجـاع األمـوال

نهوبة.  العراقيةا
8- تــشـــكــيل جلـــان قــانـــونــيــة
وإدارية في الوزارات والهيئات
لــــــغــــــرض اعــــــادة الــــــنــــــظـــــر
بالتشريـعات التي تتعارض مع
ـسـاواة ـصــالح الـوطــنـيــة وا ا
اجملـتــمـعــيـة ولــتـســهـيـل حـيـاة
الـناس فـي التـعامل الـيومي مع

دوائر الدولة.
9- ان يـــــكـــــون حق الـــــتــــرشح
واالنـتـخــاب والـعـمـل هـو حـقـا"
مشـروعا" لـكل عراقي بـضمـنهم
مــــــزدوجي اجلــــــنــــــســــــيـــــةالن
الــعــراقـــيــ في اخلــارج وصل
الـى مــــا يــــقــــارب  5مــــلــــيــــون
والغلبـهم حب واخالص خلدمة
بــلـدهم الن الـوالء لــلـوطن لـيس

حكرا" على أحد.
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