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بغداد

فـي إدارة مـؤسـسـاتـهــا وتَـنـظـيم
ـــا يـــخـــدم الـــفـــرد شـــؤونـــهـــا 
وأهم تـلك ــواطن داخل بـلـده  وا
باد هي عدم التمييز ب هذا ا
الـفـرد او ذاك عــلى أسـاسٍ ديـني
وإبـــــــعـــــــاد الـــــــدين او عـــــــرقي 
وتـشـريــعـاته عن قـرارات الـدولـة
لــكـي نــضــمن ومــؤوســـســاتـــهــا
تـســاوي احلــقـوق بــ أجلــمـيع
عـلى أُسـسٍ عـلـمـيـة ومـنـطـقـية ال
ديــنــيــة او مـذهــبــيه وفي نــفس
الـــوقت هي حــمـــايه لألديــان من
خالل إبـــعـــادهـــا عن تَـــقـــلـــبـــات
السياسة وتناقُضاتِها وماتخلفهُ
من تــبــعـات وإنــقــســامـات داخل
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 هُنـالك ضـرورة ودواع لـتَـطـبيق
الـــــعـــــلـــــمـــــانـــــيـــــة فـي دولـــــنــــا
خـاصـةً في الـدول الـتي الـعـربـيه
تــكــون مُــجـتــمــعــاتـهــا مُــتــعـددة
االديـــان واألطـــيـــاف او تـــشـــهــد
النـنــا لــو سـمــحــنـا إنــقـســامــات
لـلـمـؤسسـات الـدينـيـة بـالتَـغـلغُل
داخل مـؤسـســات الـدولـة حــتـمـاً
ســــــــوف حتـــــــدث صــــــــراعـــــــات
وإنقـسامـات تلـقي بـظاللهـا على
ُجتمع الواحد الن كل مُكونات ا
طـــــائــــــفـــــةٍ او ديـن تَـــــتــــــمـــــسك
ُــعـــتــقـــداتــهـــا وتــســتـــنــدُ الى
تــــفـــاســـيـــرهــــا الـــديـــنـــيه وآراء
وروايـات علـمائـها وأُمـور الدين
فيها مَفاهيم مُختلفه ومتشعبه
فكيف لـنا ان نُفرق حيـنها بينهم
ن نلجئ وألي فريقٍ نـنحـاز !  و 
عـرفة من هـو صاحب و نَـحتـكم 

احلق فيهم !
هـــنـــا تَــــدخُل الـــديـن في األُمـــور
ُجـتمعيـة والسياسـية أنتج لنا ا
شَـرخــاً وإنـقـســامـاً داخــلـيـاً وان
العـلـمـانـيـة قـد حـلت هـذهِ الـعُـقد

في احلفـاظ على حقـوق االنسان
من دون الــنـــظــر الـى خــلــفـــيــته
ــا الــعــرقــيــة والــعــقــائــديــة وإ
عــامـــلـــتهُ كـــأنــســـان لهُ حـــقــوق
ويَــتـــمــتع بــحُــريــات كــفــلــهــا لهُ
ـسـلـم الـدسـتور  لـذلك نـرى ا
بــأورپــا يُــمـــارســون طُــقــوســهم
الـــديـــنــيـه بــكـل حُــريه ودون اي
مُـضايـقات الن دسـاتيرهـم قائمه
عـــلى إحـــتـــرام االنـــســان لِـــذاته
وتطـبيق مَفـهوم الديـن والعبادة
لــله والــوطـن لــلــجـــمــيــيع  اذن
العلمانية هي ليست رفضاً لدينٍ
مُعـ بل بـالعـكس هي تـتـماشى
مـع مــبــدأ الــعـــدل بــ اجلــمــيع
الـذي تدعـوا اليهِ غـالبـية االديان

.
لـو تَعـمقـنـا اليـوم في مُـجتـمعـنا
لــوجــدنـاهــا تَـحــمل الــكـثــيـر من
التَـناقـضات الفـكريـة  فالـغالـبية
تُـطـالب وتُـنادي بـحـقوق هي من
ضمن اولويات مفهوم العلمانية
وتُــعـــتــبـــر ركــنـــًا أســاســـيــاً من
ُـحصـلـة جزءاً مـبادئـهـا ولكن بـا
كــبـــيـــر  يَــهـــجـــر ويَـــرفض هــذا
ــفـهـوم اذا مـا رُفـع كـشـعـار من ا
قـــبل جـــهــــةٍ ســـيـــاســـيـــة او من

سياسي بحد ذاتهِ !! 
ُـنــطـلق يـجب ان لـذا ومـن هـذا ا
يــكـــون هُــنـــالك تَــثـــقــيف ألفــراد
ُـــجـــتـــمع في مـــا يـــخـص هــذا ا
اجلــانب يــجـب ان يَـعـي ويـعــلم
اجلـمــيع بـأن الـعــلـمـانــيـة تُـمـثل
طــــريق الــــنــــجـــــاة من الــــوضع
ـا ُــعـقــد  الـداخــلي الــشـائك وا
حتتويهِ من مَضمونٍ وتوجهات
فـهي لـيـست شـعـاراً بـقدر مـاهي
فِــكــر ومَــفــهــوم وأُسس تَــضــمن
الـوقوف عـلى مـسافـةٍ واحدة من

اجلميع ومن دون اي تَمييز 
فهي رؤية شاملة تتبناها الدولة

ان مَـفــهــوم الـعــلـمــانــيـة يــشـمل
مِنـهاجـا سيـاسيـا مُتـكامال وهي
تُـــعـــد واحــدة مـن اهم أســـالــيب
احلُــكم بــالــعــالم الــتـي تــعــتــمـد
بـشــكلٍ مُــبـاشـر عــلى مــبـدأ عـزل
الـدين وتوجـهـاته عن مؤسـسات
الــدولــة وســيــاســاتــهــا هُــنــالك
مـفـاهيم ونـظرة خـاطئه مـأخوذة
من قبل البعض على نُظم احلكم
الـعـلـمـانـيه وعـلى الـعـلـمـانـيـي
فـي الـــواقع ان بــــشـــكـلٍ خـــاص 
االفـــراد الـــذين يــتـــبـــنـــون نــهج
الـــعــــلـــمــــانــــيـــة هم أشــــخـــاص
يرفضون إستخدام الدين عموماً
ـــعـــنى انـــهم فـي الـــســيـــاســـة 
يـــــرفــــضـــــون خـــــلط الـــــدين مع
الــســـيــاســة ألن ألــديـن مــســألــة
مُـقــدسـة و الـســيـاسـة يَــسـودهـا
الـــكـــثــيـــر من الـــزَيف والــنِـــفــاق
عـمـومـاً فلـمـاذا نَـدمج بيـنـهـما و
ـــاذا نُــحــجم الــديـن ونُــســيــسه
ونَـحـرف مـسارهُ  فـنـحنُ نرفُض
إســتـخــدام الـدين لــلـوصـول الى
الـسـلـطـة  نُـريـد ان يـكون الـدين
والـــعـــبـــادات عــــمـــومـــاً نـــقـــيـــةً
وخـالـصةً لـله وحـده وبعـيده عن
الصراعات السيـاسية وتقلباتها
لِــغـرض أحملــافـظــة عـلى االديـان
وضــــــمــــــان عــــــدم زجِــــــهــــــا في
ُــــنـــــاكــــفــــات الـــــصِــــراعـــــات وا

السياسية.
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ان  " العلمـانية " هي ليست ضد
دينٍ مُـعـ او فـئـةٍ او طـائفـة فال
يـــجـب خـــلط االمــــور مع بـــعض
ـثـال الُـمـسـلـمون فـعـلى سـبـيل ا
في الــــــغـــــرب يُـــــدافــــــعـــــون عن
العـلمانيـة النها تضـمن حقوقهم
كــأقـــلـــيه قــيـــاســـاً بــاالغـــلــبـــيــة
ـسـيـحـيــة الن دسـاتـيـر الـغـرب ا
الـتي تَـبنت الـعلـمانـية ادت دورا

ـــشـــاكـل من خالل الــــنـــظـــره وا
الــشــمـــولــيه الــواحـــده جلــمــيع
االفــــراد عــــلى أُسس ومــــبــــاد
ساواة فيما يتصدرها العدل وا
ــفـــاهــيـم عــلـــمــيــة بـــيــنـــهم و
ومـنـطـقيه تَـتـمـاشى مع الـعـصر

والزمان .
ان تَــلـويث مَــفـهـوم الــعـلـمــانـيـة
وتَـســويـقه لــلـمُـجــتـمع واالعالم
عــلـى كــونه يُـــمــثـل خــطـــر عــلى
ُــجــتــمع هــو مَــفــهــوم الــدين وا
خاطئ تمامـاً ومقصودٍ في نفس

الوقت
"خــــاطئ " الن مَـــــضــــمـــــونــــهــــا
اليتعـارض مع قِيم دينٍ مُع بل
بــالــعـــكس هــو يــحـــفظ حــقــوق
ـا فـيـهم االقـليـات من اجلـمـيع 
نــاحـــيــة مُـــمــارســـة طــقـــوســهم
الـديــنـيـة وعــبـاداتـهم الــربـانـيـة
وحتـــفظ حـــقـــوقـــهم بـــالـــكـــامل
"ومـــــقــــــصـــــود " الن فـي عـــــالم
السـياسة اصـبح كل شيءً مُباح
ـا فـيـها الـتَـسـقـيط والتـشـهـير
ُتبن للحكم باآلخر  فأمسـوا ا
ُـــتـــصــدين الـــديـــني الــيـــوم  وا
للسياسة منهم يحاولون تَشويه
مَـــفــهــوم الـــعــلــمـــانــيـــة بــشــتى
االسـالـيب والـطُـرق ويـسـوقـوها
لـلـمُجـتـمع واالعالم عـلى كـونـها
كُــفـــرٍ وإحلــاد وهـــذا بَــعـــيــد كل
الــبُــعــد عن مُــتــبــنــيــات وأُسس
الــعــلـمــانــيــة.ولـو كــان الــنــظـام
الــعـلــمــاني هــو كـمــا يــصــفـونهُ
ويُـــســوقــون لـهُ داخــلــيـــاً بــهــذا
الــشـكــلـلــمـاذا جلِــئـوا إلـيـهِ عـنـد

الـدول الـغربـيـة بالـوقت الذي 
إضطهادهم فيهِ داخل بلدانهم ?
اذن مـــســـئــلـــة تَـــشــويـه صــورة
الــعـلــمـانــيـة الى حــد إلـصــاقـهـا
بـاالحلاد في بـعض االحـيان هي
عملية تَـسقيط مقصودة الهدف
مـن ورائهـا هو تَـحـقيق مَـكاسب
شَـخـصـيـة وفـئـويـة الن طـبـيـعة
الصراع بالوقت احلالي أنحسر
بــ هـــذين الــتَـــصــورين   وان
بعض الدول القائمة على احلكم
الـديـني واالنـظمـة الـتي تَـتـسـتر
بــالـدين تُـحـاول جــاهـداً تـشـويه
صــورة الـــعــلـــمــانـــيــة من خالل
إلــصـاق الــتــهم بـهــا والــتـرويج
ألفـــكــار مُـــغـــالــطـه عــنـــهـــا فــهم
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يَـعــمـلــون عـلى حتــجـيم دور كل
ــدنـــيه ويُــطــالب مـن يُــنــادي بــا
بـالعـلمـانية النـهم يُدركـون خَطر
ُـجتـمـعي من النـاحـية الـتَحـرر ا
الــفــكـــريه الن هــذا األمــر ســوف
يُــلـقي بــظاللهِ عـلى حُــكـمـهم من
مـــــايـــــؤدي بــــــهم الـى فـــــقـــــدان
"الــسُـلـطــة" وهـذا مــا اليـتــمـنـوهُ
بــالـــتـــأكــيـــد   النـــهم بـــالــواقع
تَــسـتــروا بــالـدين مـن أجـلــهـا و
وصــــلــــوا الى احلُــــكم بــــســــبب
ُـغـرر تــواجـد بـعض اجلــهـلـة وا
بـهم الذيـن التـفـوا حـولـهم لذات

الذريعـــة واالسباب .
هـذه االنـظمـة تعـمل ليالً ونـهاراً
عـلى بث هـذه االفـكـار والـترويج
لــهـــا الن نـــظــامـــهـــا قــائـم عــلى
تـسقـيط اآلخر وتـوهيم اجملـتمع
وإســـــتــــغـــــفــــالـه وقَــــمـع كل من
يُــخــالـــفــهــا من خـالل ســيــاســة
تـكـمـيم االفـواه وتـكـبيـل األيادي
ُـثقـفـ الذين يَـقـفون وتَـغيـيب ا
بـوجـه مُـخـطـطـاتـهم ويَـتـصـدون

لها. 
‚dÞ ‚d²H

ان هُـنــالك مُــفـتــرق طـرق فــكـري
وآديـولــوجي عـمـيـق بـ مَـنـهج
وفــــلــــســــفــــة احلــــكـم االسالمي
والـعــلــمــاني الن طــبــيــعـة حــكم
االول قائـم على إقـصاء االطراف
ُشـاركـة وإبعـادهم بـكل الـسُبل ا
بـالـتـزامن مع إسـتـغـفـال االفـراد
وتَـسيس الـدين وإستـخدامه في
ـشـاعـر داخل الـنـفوس تـأجيج ا
الستـقطاب اكبـر عدد من االتباع
ـــوالـــ حتت غــــطـــاء ديـــني وا
تَـوســعي مــبـنــيــاً عـلى تَــغــيـيب
الــعــقــول وإســتــبــدالــهــا بــلــغـة
الــشـعــائـر والــطـقــوس الـديــنـيه
ُستقبل في الصراعات لزجها با
الـــســـيـــاســـيـــة وإدخــال الـــدين
عادلة الصراع وأن من كطرف 
يُـحدد مَـوازين الـقِوى بـ هذين
الـتـصورين هـو تَـطـلع الـشـعوب
وثقافـاتها فهنـالك تَجارب قريبة
وشُـعوب شـقيقـة أستـطاعات ان
تَـــتـــحـــرر مـن سَـــطـــوة احلُـــكــام
" الـرافـعـ لـشـعـار ـتـأسـلـمـ "ا
الدين في حُكـمهم وأنتفضت في
وجـوههم وكـشـفت زَيفـهم وتمت
إزاحــــتـــهم  من غــــيـــر رجـــعـــة 

وســاروا اشــواطـــاً في تــطــبــيق
مَـفــاهــيم الـعــلـمــانـيــة وتَـثــبـيت
جـذورها بالـتزامن مع الـتَخلص
غلـوطة التي فاهـيم ا من آثـار ا
رسـخـتـهـا احلكـومـات الـرجـعـية
ُـتخلفـة  الن مفهـوم العلـمانية ا
يــجـب ان يُــطــبق في ظل وجــود
أجـواء مُالئـمة وأرضـيـة مُـهـيـئة
الســتـقــبـال مــبـادئه  فــهـو فــكـر
كـــــامل ورؤى شـــــامــــلـــــة لـــــهــــا
إنـعكـاسـات عـلى جـمـيع جوانب
احليـاة ويـجب ان يُـطـبق بـشكلٍ

كامل اليقبل التجزئة . 
وباخلتام : ان من يَـتبنى مفهوم
االصالح يــجـب ان تــكـــون لــديهِ
ـثابـة خـطة فـكرة كـامـله تكـون 
شـامــله لألصالح تَــسـبق أدوات
فــكـيف الــتـطــبــيق والـتــنــفـيــذ  
يُـصـلح وهـو قادم بـرؤى وأفـكار
مُجـربة اثـبـتت فشـلهـا بالـسابق
وهي عـــــاجــــزة عـن مُــــعـــــاجلــــة
ُعاصر  كيف مُشكالت الـواقع ا
يَــــبــــنـي في ضـل وجــــود نــــفس
ـلــوثـة ونــفس اآللـيـة االرضــيه ا

ُجربة ! واالدوات ا
ولـذلك من يـدعي األصالح يـجب
ان يَحمل فكراً مُنيراً يكمُن بعقل
نـاضج ومُـنفـتح ويـتـبـنى طـرحاً
موضوعـياً برؤيا جديـدة تَستندُ
عـلى الـتــجـديـد ولـيـس الـتـرقـيع
الن سـيـاسة الـتـرقـيع وتـصـدير
االزمـات التـنـفع ولـذلك يـجب ان
ُــجــتـمـع الى الــتـوجه يَــلــتــفت ا
لــلــعــلـمــانــيــة ويُـفــعل خــيــارهـا
كمضـمون فكري له أبعـاد عملية
عـلـى أرض الـواقع وكــشـخـوص
ـنـهج السـياسي مؤمـن بـهذا ا
قــادرين عــلى تــطــبـيــقه بــشــقـيهِ
الـعــلـمـي والـعـمــلي  لـكـي تـأخـذ
فـــرصـــتـــهـــا ومـــداهــا فـي آفــاق
العملية الـسياسية فهي مشروع
إصالحي تبدأ بتفضيل االنسان
ؤسـسات عـلى الدين وتَـنتـهي 
دولة مدنيـة مَبنـــــية على أسس
علميه ومهـنيه تقفُ على مسافةِ
واحـدة من اجلـمـيع وتَـنـظر لـهم
ـــســـاواة وتــكـــفل لـــهم ِ ا بـــعـــ
حقـوقـهم عـلى أساس الـتـعايش
ُــوحــده الـــســلـــمي والـــنــظـــرة ا
جلـــــمــــــيع االفــــــراد من دون اي

تَفضيلٍ او تَمييز .

واضـيع العامة كيـفية متـابعة ا
وايـــجــاد احلــلـــول .....واالكــثــر
اهـمــيـة..الـتي التـتـعـلق بـاالمـور

الية والتخصيصات ا
تـــعــد عـــمــلـــيــة اخـــذ الــرأي من
ــســلـــمــات لـــدى الــكــثـــيــر من ا
االقــتــصــاديــ والــســيــاســيـ
والـقـانـونـيـ والـتي تـعـد نـوعا
مـن الــتــحــرك الـعــلــمـي لــغـرض
الــــوصــــول الى ادق احلــــقـــائق
والــتـفــاصـيل لــلـقــضـيــة شـرحـا
وصـــــــــيــــــــاغـــــــــة رغـم وجــــــــود
ـــســتـــشـــارين ومن مـــخـــتــلف ا
ـواضيع ـستـويات وخملـتلف ا ا
اال ان اخـــــــذ الـــــــرأي  والــــــرأي
االخـر يــعــني مـشــاركـة واســعـة
جــمـاهـيــريـة وتــخـصــصـيـة الي
مــــوضــــوع  ومن مــــجــــمــــوعــــة
مالحـظات واالراء وعـلى االغلب
يـكـمل بـعـضــهـا لـلـبـعض االخـر
تــنــشـــأ فــكــرة اكــثـــر نــضــوجــا
وقــانـــون يــقـــرب الى الــتـــكــامل
وهــذا اعم من الــشــورى بـيــنـهم
الن الــشـــورى هي مــحــدودة في
عـــددهـــا وعـــدتـــهـــا ولـــتـــعـــاظم
ــــشـــاكـل وتـــعــــدد انـــواعــــهـــا ا
اصــــبــــحت التــــكــــفي مــــشـــورة
مــــجــــمــــوعــــة من االشــــخــــاص
ـقــارنـة فــيـمـا ويـعــتـمــد مـبــدأ ا
حدث مهم جدا وتـؤخذ سلبيات
ـتشابهة وايجابـيات القرارات ا
واتـبــاع مـبــدأ الـقـيــاس هـو من
بادء االساسية في صياغة اي ا
قـــانــون او قــرار وهـــنــا او كــان
يــصــدر حــكم قــانــوني ومــوقف
قــانــوني  عـــراقي دون أخــذ مــا
يـــكــفي من الـــوقت الســتــيــعــاب
إطار حتليل هذا القانون وما له
ــــام بـــكل ومـــا عــــلـــيه ودون اال
جوانبه,يعني استمرار االضافة
والـتـصـحـيح ويـعـوق الـتـطـبيق
بــشــكل عــام وجــزئي فــمـا حــكم
الــقـــضــيــة الــتي طــبق عــلــيــهــا
الــقــانـون واتــخــذ قــرار ومن ثم
اجـــري تـــصــحـــيـح واصــبـــحت
الـقـضيـة مـشمـولـة بـالتـصـحيح
اجلـديــد وهـولـصـاحلـهـا ولـيس
ـا يــتــحـتم ضـدهــااوضــدهـا ,

عـلـيــنـا مـشــاركـة االراء االخـرى
ـكن الـلـقاء بـهـا كـلـها والـتي ال
تـــتــحـــول الــقـــرارات الى اكـــثــر
نضوجا وتـكامال ومن هنا نب
ان نـقـول ان يــكـون لـكل قــضـيـة
راي عـام مـوقع الـكـتـروني نـريد
ان نــوضح طــريــقــة جـديــدة في
ـعـاجلة الـكـثـير من هذا اجملـال 
ؤقتة وعالج شاكل الدائمة وا ا
االزمــــات وهـــو االهـم ومـــنــــهـــا
...مــثال..سـيـل الـقــرارات...الـتي
اتــخــذت ضـــد الــعــراق من عــام
 1990ولـغـايـة عـام2003والتي
حــــددة الــــعـــراق بــــكــــثـــيــــر من
اجملاالت  نـحن النريـد ان نشرح
اسـبـابـها ومـسـبـباتـهـا نـريد ان
نـوضح الـية رفـعـها ولـتـشعـبـها

كما ونوعا نرتئي االتي.
ÊU' qOJAð

--- تـــشــكـــيل جلــان كـل جلــنــة
ـتـابـعـة او مــتـخـصـصـة بـقـرار
لـغرض رفـعه والغـائه ومعـاجلة
سلـبياته دوليـا وداخليا (((ومن
ـــــــوقف ثــــــمـــــــة تــــــوحـــــــيــــــد ا
الـقـانــوني)))لـكل الـقـرارت وهي
جـمـيـعـا مـجـحـفـة بـحق الـشعب
والـعراق عـلمـا ان رفعـها الياتي
اال بـشـكل مـنـفرد ومـن كل جلـنة
تنبـثق مجموعة تـتابع ما ينشر
من مــــــشـــــاركــــــات من عــــــامـــــة
ـــواطــنــ ومن لـــهم اهــتــمــام ا
اواختصـاص في هذا اجملال او
اخـتــصـاص بـالــقـانــون  بـشـكل
مــــحــــدد ولــــهـــا مــــوقـع خـــاص
رات الـكـتروني يـعـلن عشـرات ا
لـــلـــمــشـــاركـــة ومـــتـــابـــعـــةهــذه
الحــظـات يـومــيـا وعـلى مـدار ا
اربــعــة وعـشــرين ســاعـة ,اكــيـد
ستكون هـناك اراء غير اخالقية
ــا فــيــهـا وغــيــر مـنــطــقــيـة ور
غـيـرتـابـعـة لـلـمـوضـوع اسـاسا,
لـكن هنـاك مـا هـو سـديـد وحتى
خـافي عن الـلـجـنـة والـيـة الـفـرز
لـهــذه االراء غـيــر صـعــبـة  ومن
هــنــا يــنــشــأ مــوقع خــاص لــكل
مــوضــوع ومــســتــقل عن االخــر
ــا يـنــشــر ويــكـون ومــتـابــعــ 
دراســــــة هــــــذه االراء مـن قــــــبل

الـــلــجـــنـــة االم والـــتي ســـتـــقــدم
توصيات وتـعلن التوصيات  مع
تخذه من قبل متابعة القرارات ا
دول وومنظمات والتي كانت من

وضوع نفس ا
ــا ســاءنــا ونــبــهــنــا لــهـذه  --
,,الــفــرحــة الــتي اعــتــلت الــبــنك
ـــركــــزي الـــعـــراقـي من خـــروج ا
ـركزي رسـميـا من قـائمة الـبنك ا

عقوبات االحتاد االوربي..
ـــاذا ...قــفــزت هــذه لــست ادري 
الـــفـــكـــرة الـى ذهـــني...اين كـــان
ـركــزي طـوال جــهـابــذة الــبـنـك ا
ـدة وما هي فـوائـد خروج هـذه ا
البـنك من قـائمـة الـعقـوبات وهل
ــجــمــوعـة حــقــا انــهــا قــائــمــة 
اسمـاء ام قائمـة لنا وحـدنا نحن
االول واالخرين لـم يعلق ناطق
ـــوضــوع وهل له رســـمي عــلى ا
اثـر عـلى الـتـصــنـيف االئـتـمـاني
لــلــعــراق وعــلى الــقــروض الــتي
ــسـؤولـ اصــبـحت مــرض كل ا
ـــا مـــشــكالت حلل مـــشـــكالت ر
الـــقـــروض اكـــبـــر...انـــهـــا ســـوء
االدارة بــعـــيــنـــهــا وعـــدم حتــمل
اذا هذا التاخير في سئولية و ا
الـــــرفع او اخلــــــروج واين كـــــان
عـنـيون من مـتـابعـة الـرفع قبل ا
هــذا الـــوقت ,ومـــا هي اهـــمـــيــة
ـــالــيــة مــعه وهــو الــتــعــامالت ا
مـاشي الى الـسـالب..نـحـتاج الى

دراسة تفصيلية لذلك
ـــهم ـــوضـــوع الــتـــالي وا --- ا
ـتــرتــبـة عــلى الــعـراق الــديــون ا

كريهة كانت ام غير ذلك
لــهـا نــفس االلــيــة اعاله لــغـرض
الـغـائـهـا بـاي شـكل كـان وحـتـمـا
سـتؤثـر على التـصنـيف العراقي
وحـتـمـا سـتـؤثـر عـلى مـوضـوعة
ـــــوازنـــــة وعـــــلـى الـــــتـــــهـــــالك ا
الحظات و لالستثمار ان جمع ا
ـقـترحـات واحلـلـول القـانـونـية ا
اذا سـيـساعـد اصحـاب القـرار و
نسيـناها ,,احلقيـقة بذلت جهود
كــبـيــرة الطـفــاء قــسم مـنــهـا و
ـتـبـقـي يـحـتـاج الى ذلك,,ولـكـن ا
جـهـود اسـتـثـنـائـيـة فـعال ولـيس
االلـغــاء الـرقـمي فــقط بل االلـغـاء
ـتـرتب عـلى الـديـون الـقـانــوني ا
ايـن نحـن من ديـون الـعراق عـلى
مــجـمــوعــة من الــدول الــتي كـان
يــتــعـامل مــعــهـا وايـن فـوائــدهـا
وهل قـــامت امــريـــكــا بــتـــســديــد
اخلــمــســ مــلــيــون دوالر الــذي
عنيون وما بذمتها ام تناساها ا
ترتـبة عليها هو حجم الـفوائد ا
ومـع روســــيـــــا  ومع فـــــرنـــــســــا
وضـوعـة الـنفط مـقـابل الـغذاء
والدواء اي مذكرة الـتفاهم  انها
مــــواضــــيـع خــــارج عن الــــعــــمل

احلــزبي او االنــتــمــاء الي جـهه
مـن اجلهـات  ويـنـسب ذلك عـلى
اي مـوضوعـة داخلـية اي االلـية
وضوع ,اليس لنا احلق لهـذا ا
ان نـــطــالب ,وبــشـــكل قـــانــوني
ودولي واخالقي,بـاالمـوال التي
تـــعـــتـــبــــر مـــســـروقــــة من قـــبل
اشـــخـــاص كـــانـــو يـــشـــغـــلـــون
مــنــاصب في الــدولــة اسـتــغــلـو

مناصبهم,,,
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انـهـا تدخل فـي طائـلـة االنـتـماء
احلزبي والـفـئوي لـكـنهـا اموال
شـعب غـلب عـلى امره,,وبـلـجان
كل جلـنــة لــدولـة ومن مــخــتـلف
االختصاصات ,,حتى لو اضطر
ــعـــنــيــ عــلـى اقــامــة دعــوى ا
دولــــيـــة(وهــــذا امـــر مــــنــــطـــقي
ومـــقـــبـــول دولـــيــا) لـــيس عـــلى
ــــصـــارف الــــســـراق بل عــــلى ا
ــــالــــيــــة الــــتي والــــشــــركــــات ا
اسـتقـبـلت هذه االمـوال وما هي
االطـر الـقــانـونـيـة الــتي سـهـلت
ــلـيــارات في حـســابـات ايـداع ا
واهــيـــة ولـــيس في حـــســـابــات
فعـالة او حسابـات شركات على
الي ـوقف ا ان يـتم التـأكد من ا
والــــقــــانـــونـي من ذلك,,مــــئـــات
اليـــ وصـــلت من مـــخـــتــلف ا
مــنــاطق الـــعــالم الى مـــخــتــلف
مـنـاطق الـعـالـم وعـبـر الـقـنـوات
البنـكية,,سوف تدخل فـيها عدة
جــهــات ســهـلـت الــعــمـلــيــة  من
تـسـهـيالت مـدفـوعة الـثـمن ومن
ــصــرفــيــة تــزويــر لــلــجـــهــات ا
والـشــركـات الـتي حــصـلت عـلى
ـاليـة التي العـقود والـشـركات ا
دخــلت فـي عــمــلــيـــة الــتــحــويل
ـــــــــرور  في اخلـــــــــارجـي دون ا
قــنـــوات رصــيــنــة حتــافظ عــلى
الـية ,اليس من حق سـمعـتهـا ا
الـعـراق وجـهـاته الـقـانـونـيـة ان
يـــكـــشـف حـــجم االمــــوال الـــتي
حصل عـليهـا اي من االشخاص
ـــهم اكــثــر ولــوتــقـــريــبــا  ,ثم ا
الـشـركـات الـتي تــعـاقـدو مـعـهـا
ـهـام الـرسـمـية ابـان تـسـلـمـهم ا
وهل تـكـون العـمـلـيـة سـرية الى
حــد الـتــغـطــيـة عــلى الـســرقـات
وااللــــتــــفـــاف عــــلى الــــقــــانـــون
ـتـعـارف علـيه فـي الدول الـتي ا
ـصـرف فـرع كـان يـوجـد فـيـهـا ا

اورأي سي.
ـوازنـة ــثـال ا -- عــلى سـبـيل ا
الـتي يـبــحث في تـرتــيـبـهـا االن
لــــــــــــــــغــــــــــــــــرض االصــــــــــــــــدار
ـتـكررةسـنـويا,مـاهـو الـعائق وا
ان تتبع هذه الطريقة بعد اقرار
وازنة من قبل مجلس الوزراء ا
ـــــوقع قــــبل وتــــعــــرض عــــلى ا
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ترحيلـها الى مجلس النواب. ان
الحـــظـــات الـــتي قـــدمت االراء ا
سـابـقا كـانـت فـعال تـصـحـيـحـية
لهـا وتعديـلية وحـتى التتاخرفي

عني  عملية االقرارلدى ا
ـــوضــوع االخـــر مـــوضــوع -- ا
يـاه وشـحتـهـا وعالقتـنـا بدول ا
ــــصب اجلــــوار ونــــحن بـــــلــــد ا
والــدخــول الـى مــنــظــمــات اال
ــتـحــدة القــرارهـا وتــثــبـيــتــهـا ا
رسـمـيـا من اي حصـة بـزيادة او
انـــخـــفـــاض نـــتـــيـــجـــةاي طــارء
مناخي او فني على ان التقل عن
نــســـبـــة مـــعـــيـــنـــة من الـــتـــدفق
سـتـمرالـدائم ومن االحـتـياطي ا
مع الــتــاكــيــد عــلى مــكــانــة دول
ـصب الـقـانـوني وفي الـقـانـون ا
الـدولي والــدفـاع عن ذلـك بـشـكل
مـتـمــيـز لـكـسب احلق واحلـقـوق
وعلى ان اليـتالعب بحصـتنا اي
من االمور الساسية والشخصية
وتبقى ثوابت التـقبل النقاش اال
فـي حـــالـــة الـــطـــوارء واالزمـــات
الشـديـدة كالـقحط والـفـيضـانات
تـوقعة  ومـا نسمع به من غيـر ا

زالزل ...الخ
-- مثال –اجلـمـيع يـتـحـدث  عن
ـؤقت والــرغــبـة في الـدســتــور ا
تـغــيـيـره اوتــغـيـيــر الـبـعض من
فــــــقــــــراتـه هـل من االفـــــــضل ان
يـشارك 20 مـخـتصـا قـانونـيا ام
مـئـة مـنـهم ومـواطـنـون من كـافة
االخــــتــــصــــاصــــات وهل غــــيــــر
شورة القانونـي لهم الرأي  وا
نحن هنا بصدد موضوع داخلي
سـتـراتـيجـي طويـل االمد ولـيس

مثله موضوع.
-- ومـــنــهـــا اصـــدار الــقـــوانــ
اجلــــديـــدة والـــتـــعــــديالت عـــلى
ـة والـتي سـرت الـقـوانـ الـقـد
العـادة بتـكرار التـعديالت والتي
وصلت الى حد التغيير اجلذري
ــا جـاء بــبـعــضـهــا في الـبــدايـة
ـــــا حـــــصل اشـــــكـــــاالت في ور
الـــتـــطـــبـــيق فـــيـــمـــا ســـبق . ان
الـتـعـديالت واالظـافـات واحلذف
ا تدل على ان دلت على شـيئ ا
االسـراع في اتـخاذ الـقـرار وعدم
ـعـنـيـ وعدم اجلـديـة وقـناعـة ا
امـــكــانـــيـــتـــهم وعـــدم االحـــاطــة

وضوع القانون .
-- مـــــــثال –اجلـــــــمـــــــعـــــــيــــــات
ـــــنــــــظــــــمـــــات واالحتــــــادات وا
والـنقـابات...الخ الـتي لـها تـاثير
عــــلى قــــطــــاعــــات واســــعــــة من
ــــــواطــــــنــــــ واغــــــلــــــبــــــهــــــا ا
اقـتـصـادية,هـل تؤدي مـا عـلـيـها
ومــــا لـــهـــا ,لــــغـــرض الـــرفع من
ــســتـــوى االداري والــقــانــوني ا
ــوقـف االســاسي النـــشــائــهــا وا

,,حتتـاج الى ان تنزل في قـائمة
التـعديالت لكل فـترة او مدة من
الـزمن تـمــاشـيـا مع الــتـطـورات

احلاصلة في اجملتمع 
-- الالمـركـزيـة في االدارة تـقدم
لها دراسات وجـدوى بقائها من
عـدمه النهـا اثـبـتت فـشال ذريـعا
في االدارة والـــتـــنـــفـــيـــذ وبـــكل
االشكـال وكانت طريـقة للـتخلف

اهي للبناء اكثر 
وضوع -- افراد فقرة خاصة 
ــنـــطــقــة االقـــلــيم واخلـــاص بــا
الشمالـية مع دراسة عدم شمول
بــــــــقــــــــيــــــــة احملــــــــافــــــــظــــــــات
الــعـــراقــيـــةاالخــرى بـــاالقــلـــمــة

قيته.  ا
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--دراســة مــوضــوع الــضــرائب
وحــجـم فــعـالــيــتــهــا في الــدخل

القومي واالستخدام
--اصالح كـــــــافــــــة الـــــــدوائــــــر
ـخـتـلف الـقــانـونـيـة واالداريـة 
ـسـتـويات وتـبـدأ من الـسـلـطة ا
الـتشريعـية والسلـطة التنـفيذية
ومن اعـلى مــايـسـمى في الـهـرم

ونحن نذهب الى انه منخور 
-- الــتـشــعب والـتــوسع وكـثـرة
الــتـعــدديـة من تـكــوين  وحـسب
ــرجـعــيـة الــتـقــســيم االداري وا
جلـــنـــة االداريـــة (مـــحــــافـــظـــة ,
الــتــربــيــة—مــحــافــظــة ,جلــنــة
وضوعة النظر الصحة)اللجان 
فـي مـلـفــات الـفـســاد والـتي هي
ـــــا حـــــصل اســــــاس اخلـــــراب 
والنظر اليهـا من ناحية التنفيذ
وهــوبــشــكل اوسع من االحــالــة
والـعـمــوالت واالتـفـاقـات ولـيس
كــمــا مــوجــود االن حــيث وصل
ـلفـات الى ما اليـتابع تـسـلسل ا
وتـكون , االبـعـد عـشرات الـسـن
كـذلك مـحــاكم مـتـخــصـصـة لـكل
جلـــنــة ومـــحــافـــظــة حـــتى يــتم
االنـتــهــاء من حـسـم مـوضــوعـة
الــنــزاهه واال بــقــيــنــا عــشــرات
الــسـنــ نــتـابع ذلك وبــالــتـالي
ـوضوعة ـطالـبة  يـسقط حق ا

الفساد
--الكفاءات...
-- الرياضة..

-- الـــــرسم والـــــنـــــحـت واخلظ
....وما يتعلق بالطفولة

الــقــائـمــة تــطــول وتــدخل امـور
كثيرةاال ان لكل موضوع موقعا
الـكـتـرونـيـا تـعـرض فـيـها االراء
شاركة هي من قبل من يرغب با
تعلقات حل للكثير الكثير من ا
نحن النـرغب االطالـة لكن نرغب

شاركة وللجميع با
تقبلوا حتياتي

{ مستشار ومحكم دولي
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ــاذا هــذا االصـرار نــحــو تـأكــيــد عـلى لـرب ســائل يــســئل عن حق 
ضرورة التأسيس لدولـة مدنية ال يحـكمها غير الـقانون والقار قد
ـاذا هذا الـتكـرار والتـأكيد يكـون على حق في تـساؤله اذا مـا سئل 
من قبل صاحب هـذه السـطور للـمطـالبة في الـتأسـيس لدولة مـدنية.
كـثـيـر مـنـا دَرس أو يُـدرس أو اليـزال يـدرُس الـقـانـون أو هـو مـطـلع
علـيه على أقل تـقديـر فمن خالل دراسـة ادبيـات القـانون وجـدنا أن
هناك بونـا شاسعـا جدا ما ب مـا تسطـره الكتب والبـحوث العـلمية
القـانونـيـة من جانب وبـ مـا يفـرضه الواقـع من جانب اخـر وهذا
واطن قبل رجل البون وَلَدَ لدينا نوعـا من االزدواجية وأضعف ثقة ا
بـاد وأحكـام القانـون حتى صـار سائـدا أن ليس كل ما القانـون 
يُدرس هو الواقع وليس كل ما يأمر به الـقانون ينبغي طاعته ولعل
ذلك في مجـتمـعنـا فحـسب أو بـعض الدول الـتي الزالت القـبيـلة هي
من حتـكـمه فـسـنـوات الـدراســة اجلـامـعـيـة الـغـايـة مـنـهـا هـو اعـداد
ا تـوفرت لديه من الطالب لـيواجه احلـياة الـعملـية ويـكون مـستعـدا 
ارسـة اخـتـصـاصه وكـثـيـرا ما خـبرة عـلـمـيـة في تـسـخـيـرها فـي 
نُـحـرج امـام طـلـبـتـنـا االعزاء عـنـدمـا يـتـسـاءلـون هل مـا نـدرسه االن
مارسة في مـجتمع حتكمه العـشيرة بدل الدولة سنلقاه غدا عـند ا
ؤسسـة وهذا مـا يدفعـنا الى إعادة الـنظر في وتغلـبه العالقة بـدل ا
ـا ينـسجم مع طرق مـعاجلـتـنا لـظـواهرنـا االجتـمـاعيـة ومعـاجلـتهـا 
الواقع وذلك ال يتحقق إال بتدخل تـشريعي وبنظرية علـمية متماسكة
تتـماشى مع واقع اجملـتمع الـعـراقي لكي تـدفع بعـجلـة التـغيـير نـحو
دولـة ال يحـكـمـهـا إال قـانـون الـدولـة وذلك ال يـأتي بـكـثـرة الـشـعارات
ـنهـجيـة تـمزج في طـياتـها الـطـموح والـواقع االجتـماعي مع ا  وإ
االخـذ بـعـ االعــتـبـار جتـارب اال االخــرى الـتي لـهــا من واقـعـهـا
دنيـة. وفيما االجتماعي مـا لدينا وسـعت فنجحت نـحو بناء الـدولة ا
يتـعلق بـعالقة الـعشـيرة كـقوى فـاعلـة في اجملتـمع مع الدولـة ونحن
نقـر بـأنـنا مـجـتـمع عـشائـري ونـؤكـد على ضـرورة تـفـعيل الـتـحـكيم
العـشـائـري وبـتـنـظيم قـانـوني وإشـراف قـضـائي ألسـبـاب سبق وان
ـوســوم: الــتـحــكــيم الــعـشــائـري سـقــنــاهـا فـي مـقــالــنـا الــســابق وا
ـنـشـور في جـريـدة الـزمـان في احـدى والـتـأسـيس لـدولـة مـدنـيـة وا

اعدادها.
الحظات ينـبغي التأكيد علـيها لتتضح الصورة  ولكن هناك بعض ا

 : لدى القار الكر
ـكـن الـتــأسـيـس لـدولــة الـقــانــون إال بـعــد اســتـئــثـار تــنــظـيم 1- ال 
نازعات ا فيها فض ا العالقات االجتماعية بيد السلطة الوضعية 
مـا بـ افـراد اجملـتـمع واذا مـا مُــنـحت صالحـيـات جلـهـات أخـرى
كالعشيرة فينبغي أن يكون بنص قانوني يجيز ذلك وينظمه في ذات
ـرافـعـات الـعـراقي والـذي أجاز الوقـت كمـا نص عـلى ذلك قـانـون ا
قارنة التحكيم والوساطة اجلزائية التي نظمته بعض التشريعات ا
ولكن كـما نالحظ ان هـذه الـتشـريعـات لم تـترك احلـبل على الـغارب
ا قيدته بقـيود بعضهـا موضوعية واخرى اجـرائية وفي العراق وا
ينبغي أن يـكون التحـكيم بإشراف قـضائي والوساطـة اجلزائية في
ـقـارنـة يـنـبـغي أن يـتم بـإشـراف قضـائي وفـي جرائم الـتشـريـعـات ا
محددة عادة ما تكون البـسيطة منها وهنـا يُثار التساؤل التالي هل
تُراعي العـشيرة او غيـرها عنـد فض النزاع االجـتماعي هـذه القيود
القـانـونيـة وهل شـاهدنـا بـحيـاتـنا ان شـيخ عـشيـرة وهـو جالس في
راعـاة النصـوص القانـونية التي وردت ضيف" يـفتتح اجللـسة  "ا
ــارســـة هــذا ـــرافــعـــات الـــعــراقي والـــتي جتـــيــز لـه  في قـــانــون ا
االختصـاص!! بالتأكـيد لو فـعل الشيخ ذلـك ألصبح مهـزلة عصره
نــظـرا ألن الــشــعــور اال ارادي لــدى اجملـتــمع الــعــراقي يــســتــهـجن
االستعـانة بـالقـانون عنـدما يـحتـكم الى العـشيرة والـعشـيرة عـندما
ا ا تـفرضه السـانيـة أو السـنيـنة ولـيس لهـا عالقة  حتكم حتـكم 

يفرضه القانون?.
Êu½U  …UŽ«d

ـعـنـيـة بفض 2- ولو افـتـرضـنـا ان الـعشـيـرة وغـيـرهـا من اجلهـات ا
ـنــازعـات ال حـاجــة بـأن تُــراعي الـقــانـون مـادام انــهـا حتــقق غـايـة ا
ـنـازعـات االجـتـمـاعـيـة وكـمـا تـعـلـمون ان سـامـيـة تـتـمـثل في فض ا
القـانون عـمـوما يـتـكون من قـواعد قـانـونيـة مـكمـلة أو مـفـسرة يـجوز
االتفـاق عـلى خالفـهـا وقـواعد قـانـونـيـة آمرة ال يـجـوز االتـفـاق على
ـصلـحة خالفهـا واي اتـفاق يـحـصل فهـو بـاطل العتـبـارات تتـعـلق 
اجملتمع والفـرد فهل تُراعي العـشيرة هذه الـقواعد وال تخـالفها أم
ان للعـشيرة قـانونهـا اخلاص وال تعـتد اصال بقـواعد القـانون اآلمر

كمل?!. منها او ا
ـة وال عـقوبـة اال بنص درسـنـاه حتى أتـخمت 3- هنـاك مبـدأ ال جر
ثـال كعقوبـة تفرضهـا العشيرة أسماعنـا منه واجللوة عـلى سبيل ا
وجـبه نـتـسـاءل هل ورد في تـنـظـيـمـها نص عـلى اجلانـي وأهلـه و
قانوني واذا كان (ال) وهو بالتأكيـد (ال) اذن علينا أن نتساءل كما
يـجـوز لـنـا أن نـفـرض عـقـوبـات لم يـنـظـمـهـا القـانـون وأيـن اذن مـبدأ
ادة 19 ـة والعقـوبة إالبـنص قانـوني!! اذن علـينـا ان نعـدل ا الجر
ادة  1من قانـون العـقوبـات لـتكـون بالـشكل الـتالي: من الدسـتور وا
ــة وال عــقـوبــة إال بــنـص قـانــونـي أو مــا تـفــرضـه االعـراف (ال جــر
العشـائرية من أحـكام) ليـكون مـنسجـما مع الواقع الـذي نحن فيه
وإال علينا كرجـال قانون أن نضع مبـاد قانونية غـير التي ندرسها
االن لـتــتـفق مع الــواقع ولـكي ال يــكـون هـنــاك تـفــاوت كـبـيــر مـا بـ

مانحن فيه ومانحن ندرسه من أحكام ومباد قانونية.
4- هـنـاك مــبـدأ أخـر وهــو "مـبـدأ شــخـصـيــة الـعـقــوبـة" وهـنــا يُـثـار
بدأ أم ان كل التساؤل التالي هل تراعي االعراف العشائرية هذا ا
من ينـتمي لـلـجاني من قـرابة هـو مُعـرض لـلقـصاص واالنـتقـام ليس
ـا يُـقـتل هـو ويـتـرك لـذنب سـوى انه يـرتـبط بـنـسـب مع اجلـاني ولـر
رح وفـي اطـار احلديـث عن اجلـلـوة الـتي أشـرنا اجلـاني يـجـول و
ـنـطـقـة الـتي هـو فـيـها الـيـهـا اذا كنـا نـتـفق مـع اجالء اجلـاني من ا
كعقوبة اجتمـاعية لم ينص القانـون عليها علـينا أن نتسائل ما ذنب
أهـلـه أو من يــرتـبط مــعه بــنــسب كــأخـوتـه أو ابـنــاء عــمـومــته من أن
يغـادروا الـدار الذيـن انفـقـوا الغـالي والـنـفيس لـلـحـصول عـلـيه ليس

لذنب سوى انهم ينتمون بالنسب مع اجلاني.
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5- الشك بـأن الـعـشـيـرة تـؤدي دورا مـهـمـا جـدا في حتـقـيق الـسـلم
ـكن ان نـنـكـرهـا بـلـيـلة او واالمن االجـتـمـاعي في مـجـتمـعـاتـنـا وال 
ضحاهـا في الوقت ونـحن مجتـمع عشائـري ينـتمي لوسط عـشائري
ـنازعـات االجتـماعـية لـتحـقيق ونسـاهم بطـريقـة او اخرى في فض ا
ذلك الـسـلم واالمن االجـتـمـاعي ولـكن مـا يـنـبـغي الـتـأكـيـد عـلـيه هـو
سـتقـبل البـعيـد وليس الـقريب مـارسة _وفي ا ينـبغي تـهذيب هـذه ا
ـكن في ظل ضـعف الـدولة _واضفـاء الـوصف الـقـانوني ألنه غيـر 
عليهـا وتنظـيمها وبـإشراف قضـائي حتى ال يتم الـتعسف في فرض
ـكن االحـكـام والــتي تـخـالف مــبـاد وقـيــمـا قـانــونـيـة جـوهــريـة ال 
للمجتمع ان يستقيم بدونها وحتى ال تتحول الى شريعة الغاب كما
يحصل االن في الـعديد من مـناطق اجلنـوب وهذا هو جل مـا ندعو
له ال غيـر فـنحـن ال ننـكـر دور العـشـيرة ولـكن نـدعـو الى تنـظـيم هذه
مارسة اذا مـا أردنا ان نؤسس فـعال وليس مجرد شـعارات لدولة ا
مدنيـة أو لدولـة القانـون وكل ذلك يتـطلب احلـكمة والـفطـنة والنـباهة
ُـشرع لبـناء خطـوات جادة وفاعـلة نحو التي ينـبغي أن يتسـلح بها ا

بناء تلك الدولة.
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بغداد


