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العـامـة ان العـصور الـتي تـشبه
عــصـرنـا احلـاضـر كـانت دائـمـا"
تهمـل العنـاية بالـقيم الـتقلـيدية
الن مــوضــوع الـــبــحث واجلــدل
فــيـه هــو نــفـس االغــراض الــتي

تخدمها القيم النذكورة.
W¹bOIð bŽ«u

 وفي مـــثل الـــكـــفـــاح احلـــاضــر
لــلــســلـطــة الن تــكــون لـلــقــواعـد
الــتــقــلـــيــديــة قــيـــمه في الــوقت
احلــاضــر الــذي تــكــون احلــيــاة
نـفسـها فـي خطـر ولن تـستـطيع
هــــذه الــــقــــواعــــد الـــعــــودة الى
ــة اال بــعـد ان هــيــبــتــهـا الــقــد
يـتــضح لــلـجــمـيـع امـاكن تــوفـر
الئـمـة والـتـوفيق امـكـانـيـاتهـا ا
ـــتـــعـــارضــة ان بـــ االحــزاب ا
عـصــرنــا بـصــورة عــامـة اليــعـد
فـريــدا" من الـنـاحـيــة الـتـاريـخـة
فــاخلـصــائص الــتي يــضـهــرهـا
امـتــازت بــهـا جــمـيـع الـعــصـور
الـتاريخـية التي بـلغت انظـمتها
الـــــدرو االجــــتــــمـــــاعي والــــدور
الـــنـــهـــائـي لالنـــهـــيـــار ان هـــذه
اخلــصـائـص تـظــهـر فـي نـهــايـة
الـعصـور الـوسـطى وهي تـظـهر
ايـضــا" في االربـعـ سـنـة الـتي
سبـقت نشوب الـثورة الفـرنسية
كما انها ميزت القسم االكبر من
االدب الـروسي في نـصف الـقرن
الـــذي ســـبق ســـقـــوط الـــنـــظــام
الفيصـلي وليس هناك امر خفي
ـا في ذلك ـيــزات  حـول هــذه ا
الــعـــجــز عن ادراك اهـــمــيـــتــهــا
احلـقيقـية الن من عـادة اي نظام
اجــتـمـاعي في دور االنــهـيـار ان
يـــؤكــد امـــام نــفـــسه عـــلى االقل
ـاضـية ويـدل الـتاكـيد االمـجاد ا
ـستـقبـلية ان على امـكانـياتـها ا
ـثل هــذه الـعـصـور اهم مـظــهـر 
هـو فــقـدان الــطـمـانــيـنــة فـطـرق
ـــة قــد مــضت الـــســلـــوك الــقــد
والــعـادات الـتــقـلـيـديــة قـد عـفت

اجلـهه الـثـانـيـة مـشـكـلـة ايـجـاد
نــوع من الــتــوازن االجــتــمــاعي
يــضــمن عالج الــنــقــائص الــتي
يــوجـــدهــا الــوجه االول فــنــحن
نـــســتـــطــيـع ان نــتـــفق عــلى ان
الــــعــــالـم الــــذي تــــنــــقـض فــــيه
ـجـرد عقـدهـا عالم ـعاهـدات  ا
شـرير او انه يـظهـر اننـا نعيش
في جو مرعـب الى الدرجة التي
اليتـورع فيـها فـقيه مـعروف من
مـقارنه لـكـونهـا مـحقـقه جلـوهر
الـعـدالــة ولـكـنــنـا لن نـســتـطـيع
الـتـصـدي العـادة حـكم الـقـانـون
ـجـرد الــتـبـاكي عــلى سـيـئـات
نــقض الــقـانــون وحتــطــيـمه ان
وراء العـقول الـتي تـتصـور بان
مـصـدرها امـراضـنـا العـامـة هو
تـــصــدع حـــكم الــقــانـــون فــكــرة
افـــــتـــــراض بـــــعض احلـــــلـــــول
االسـاسـية الـقـانونـيـة كمـقـياس
لـــلـــتـــعـــيــ صـــحـــة واحـــقـــيــة
الـتـفاصـيل الـقـانـونيـة اخلـاصة
ــهم ان نــتـذكــر بـانه ولـكن من ا
ــــكـن اعــــتــــبــــار اي اصــــول ال
قـانـونـيــة اسـاسـيـة في الـعـصـر
الــذي يـكــافح فـيه الــعـالـم نـحـو
نــفس االغــراض الــتي يــجب ان
يتجه اليها اجملتمع ان الصورة
ـــا حتــتــرم الن الـــقــانـــونــيــة ا
الناس يشعرون بانهم متفوقون
فـي اغــراضـــهم االســاســـيــة في
ـمـيزة احلـيـاة ولـكن الـصـبـغـة ا
لــعـصــرنـا احلــاضـر هــو انـعـدم
هـذا التـفـاق بـالـذات لـقـد بـلـغـنا
ذلك الــدور الـــذي اصــاب الــشك
ــبـادى الــعــامـة في فــيه نــفس ا
احلــيــاة االجـتــمــاعــيـة فــتــكـون
الــقـدرة عـلى االحـتـفـاض بـحـكم
الــقــانــون في مــثل هــذه االدوار
كن اعـادتـها صعـبـة جـدا" وال 
في الواقع اال بعـد اتفاق الناس
عــلى تــعــيــ الــشـروط الـالزمـة
ــبــادى االجــتــمــاعــيــة لــبــنــاء ا

من الطبيعي ان كل انسان عاقل
ـؤرخ مــاكــاوين في يـتــفق مـع ا
هذه الـرغبة الـصادقة ولـكننا لم
اذا اصـاب التـصدع حكم نـفهم 
الـقانـون في الـشـوؤن الداخـلـية
والـــدولــــيــــة ولم نــــفــــهم كــــيف
نـستـطـيع ان نـضع التـحـديدات
الـقــانـونـيـة عـلـى سـلـطـة احلـكم
ولـم نــعط اي تــعــريف لــلــقــيـود
الـــتـي يــــجب ان التــــتــــعــــداهـــا
احلكومة بـاي شكل كان كما انه
لم نـزود بــقـائـمـة حتــتـوي عـلى
ـتـعـدديـة االعـمـال احلـكــومـيـة ا
الـتـي يـجـب ان تـعــتــبـر بــاطــلـة
اصال" وال بـــــــالــــــطــــــرق الــــــتي
ذكورة ان توصلنـا الى الغاية ا
اوالئـك الــذيـن يـــتـــكــلـــمـــون عن
اعادة حكم القـانون ينسون بان
شـرطــهـا االسـاسي هـو احـتـرام
الـــقـــانـــون وان هـــذا االحـــتــرام
بــدورة يــتــوقف عــلى وضــيــفــة
الــقــانـــون وغــرضــهه بــقــدر مــا
يـتـوقـف عـلى مـصـدره الـرسـمي
ــــا عـــــلى االقـل ان الـــــنـــــاس ا
يـخــرقـون الــقـانــون اللـكــراهـيـة
فـــوضــــويــــة فــــيــــهم ولــــكن الن
اغــراضــهــا رئــيــســيــة يــرونــهـا
التـتوفـر في ظل الـهيـكل احلالي
لالنــظــمــة االقــانــونــيـة فــعــلــيه
فـاعـادة حـكم الـقـانـون تـقـتـضي
خـلق الـشـروط الـنـفـسـيـة حلـمل
النـاس على احتـرام القانون وال
ــكن فــرض اي حتــديــات عـلى
ســلـطــة احلـكم في الــوقت الـذي
يكون القلق فيه مستوليال" على
اجملـتـمع بــالـشـكل الــذي يـجـعل
قسم كـبيـرا" من النـاس ينـكرون
عـــداله واحـــقــيـــة نــفس االسس
الـتي يـقـوم عـلـيـهـا اجملـتـمع ان
مــشــكـلــة اعــادة حــكم الــقــانـون
مــشـكــلـة ذات وجــهــ فـهي من
اجلـهه االولى مـشكـلـة اكـتـشاف
الــســـبب في تــصـــدعه وهي من

وعى النـاس يـخشـون مـا عسى
ان يـتـمـخض بـهـا الـغـد ان هـذا
ـظهر ليـس حدثا" فجـائيا" في ا
حـظـارتـنـا احلــالـيـة كـمـا انه لم
يـكـن نـتـيـجـة مــبـاشـرة لـلـحـرب
ذكورة العضمى اذ ان احلرب ا
نـفــســهــا كــانت نــتـيــجــة لــعـدم
ــذكـورة ولم يـكن الـطـمــانـيـنـة ا
نـشوبـهـا الى مظـهـرا" لتـوترات
اخـرى عـدى التـوتـرات الـدولـية
كان مجـموعـها قـد اقلق طـريقا"
من الـرجـال بـعــيـدي الـنـظـر في
الفـترة التي سـبقت سنة 1914
فـفـي انـكـلــتـرا مـثال" كــان عـجـز
ة عن االحزاب السياسية القد
مالئـمة نفـسها وحاجـات العمل
الــنــاشـئ احــدى عالئم اخلــطــر
الــواضـحـة كـمــا ان من الـعالئم
نـاقشة ـذكورة عـجز وسـائل ا ا
السياسية االعتيادية عن ايجاد
مــعـاجلــة حــقـيــقــيـة لــلــقـضــيـة
االرلندية كما اننا نستطيع االن
اذا مــارجــعــنـا الــنــظــر في هـذا
ناقشة الصدد وهكذا فتصبح ا
حتديا" واالفكـار اجلديدة تبدوا
خـطرا" فـيـتولـي علـيـهم اخلوف
هـذا الداء الـذي يكون بـطبـيعته
عـدوا" للـتفكـير الن الـناس الذي
يــســتــولي عــلــيــهم اخلــوف من
االدارك والـــفــهـم يــلـــجــاون الى
الــــــضـــــغـط والـــــعـــــنـف النـــــهم
اليـــصـــبـــرون عــلـى االخـــتـــبــار
والـتـمحـيص وهم اذ يـتـعـلـقون
بـطرقهم الـعتيـقة بشـكل عاطفي
عـنيف وال يـرون في حتديـها اال

صورة من صور الكفر.
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 ان حــجـــة الــعــقل تـــبــدوا لــهم
دعوه للتـسليم وهو اذ يدعوهم
لالختبار والتجربة اليجد منهم
ال اســـتــجــابـــة االطــفـــال الــذين
يــــرعــــبـــهم شــــبح الــــظالم وكل
دعـوى لـهم بـالــتـغـيـيـر اجلـزئي
تـتـحــول بـالـنــظـر الـيــهم ظـربـة
لكون من قاضـية على اعز مـا 
قــيم ومـقــايـسس وهـم يـؤكـدون
على عدم وجوب تسليم اي شئ
مخـافـة ان يـذهب منـهم كل شئ
ـــثـل هــــذا اجلـــو الــــغــــريب و
اليكـونـون صمـا" لـصوت الـعقل
فـقـط بل يــضـربــون بــالــزعــامـة
الـتي تــدعـوهـم بـصــوته عـرض
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احلـائط انـهم ال يصـغون اال اذا
نبـعثـة من اصواتهم االصـداء ا
امـا االصـوات االخــرى فـمـا هي
اال افــكــار مــرعــبــة خـطــرة وهم
يـؤكــدون النـفــسـهم بــان الـروح
الـشـعب البــد وان يـكــون سـلـيم
ـــثـــقـــفـــ وان ظـــلل من قــــبل ا
ـشــاغــبــ ولم يــســتــمع احـد ا
وضوع عام اال ويعجز هوالء 
االيــتــجــابــة لــيــشئ عــمــيق في
الوعي العام وقد امتازت جميع
احلـــظـــرات الـــتي جتـــتـــاز دور
االنـهـيـار بـالــشـكـوى من فـقـدان
ـان ــان ويـقـصــدون به اال اال
بـعـقائـدهـا الـتـقلـيـديـة فـيـصبح
زعـمــائـهــا وتـتــحـول الــعـصـور
ــقــيــاس واقع الى الــذهــبــيــة 
ـاضي والتـبذل اي جـهـد حتى ا
لـفـهم مـطـالبـهـا الـعـصـريـة كـما
انهـا تتـصور بـان النـاس كانوا
في شــبـــابــهم اكـــثــر تـــبــصــرا"
وعـــقال" ان هــوالء قـــد تــعــودوا
ــــارســـة ســـلــــطـــان فال عـــلى 
يعـلـمون شئ" وقـلـما يالحـظون
عــقـــلــيـــا" ومــشــاعـــر الــطـــبــقــة
احملـــــرومــــة مـن الــــســـــلــــطــــان
ويـعـجـزن خلـوفـهم الـشـديـد عن
ادراك وكن الـــــســـــر في بـــــقــــاء
احلــكم هـو قـدرته عــلى مالئـمـة
نـفــسه مع احلــاجـات اجلــديـدة
بــــاســـــتــــمـــــرار وان االجــــيــــال
اجلــديـدة ضــروريــة السـتــمـرار
الئـمة الن مـجرد حتـقـيق هذه ا
اجلـد في هـذه احلـاجـات تـبدوا
لـهم في وسط مخـاوفهم خـطرا"
يتهدد سلطانهم في الصميم ان
ـنع اخلـوف ابــو الـثــورة النه 
الئــمــة الـــذي يــعــتــبــر مـــزاج ا
جــوهــر الــســيـاســة الــنــاجــحـة
ويــــفـــعـل اخلـــوف ذلـك بـــطـــرق
مـتعـددة فال يـكتـفي بـاحلـيلـولة
دون ادراك الـتغـييـر االجتـماعي
الظروري من جهه واليكتفي من
ـنـاصـبـته الـعداء جـهه ثـانـيـة 
جــهـد االمــكـان بـل يـتــعـدى ذلك
الـى االشــــمــــازاز مـن الــــرجــــال
الـقادرين عـلة النـظر البـعيد من
مــفــكــري ورجـــال ســيــاســة انه
اليــــطــــمــــئن اال اذا الــــطــــبــــقـــة
الـــوضــعــيــة اذ انــهــا تــتــشــطل
بــالــصــورة الــروتـــيــنــيــة الــتي
يــتــعــلـق بــاذيــالــهــا ولــيس من

ـــصــــادفـــة مــــثال" وال يــــعـــقل ا
شاكل في خوفهم من مواجهة ا
ـعقده في مـواجهـتها ـيادين ا ا
في الــشـؤون الــداخــلــيـة فــلــقـد
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يـدان اشـيـاء" جـديدة في هـذا ا
عـجــزوا عن مـعــاجلـتـهــا بـحـزم
وشــجــاعــة فـــلم يــكن من شــانه
خــــاصـــة فـي دولـــة اال اظــــهـــار
انــطــبـاعــات الـضــعف والــتـردد
واعـظم االخـطار الـتي ارتـكـبـها
الـسـاسـة لـعـوبـهم هـو الـضعف
والــتــردد ولــكن الــرجــال الــذين
يتملكون اخلوف ال يستطيعون
الــــقــــيـــام بــــاصالح شــــامل الن
ـزاج الـذي تـتـطـلـبـه الـتـجارب ا
الـواسـعـة ال يـتالئم مع جـبـنـهم
انهم يـتوهمون بـان التنازل عن
اي شـئ يــفــقــدهم كل شئ انــهم
ينـصـتـون الى اخـفت االصوات
بــ صـــفــوفـــهم اذا احلت بــان
الـــتــنــازل هـــنــا من شـــانه فــتح
ابــواب الــطــوفـــان هــنــاك انــهم
يـكرسـون كل جهـدهم للـميل عن
اجتــــــاه احلــــــوادث الـــــــواضح
ويـصـرون عــلى االعـتــمـاد عـلى
اضي في الوقت الذي جتارب ا
اوقـعتهم تـلك التـجارب في ع
ــشــاكـل الـتـي ايــاهــا يــجـدون ا
انهم يـخـشـون االفكـار اجلـديدة
ــــزاج اجلــــديـــد ويــــقـــلــــقــــهم ا
ويـستـغـربـون من وضع طـريـقة
احلـياة التقـليديـة موضع الشك
ولـعـل دهـشــة لــويس الــسـادس
عــشـر فـي حـديــثه الــشـهــيـر مع
ـثل مــوقـفـهم الـدوق خـيــر مـا 
من االنقالب انـهم كـمـا يـؤكدون
طـــبــعـــا" عـــلى ا االســتـــعــداد
لــقـبــول الـتـغــيـرات الــضـروريـة
ولــــكن يــــجــــمع الــــتــــغــــيــــرات
طلوبـة تتراءى لهم االساسـية ا
غـيـر ضـروريـة انهـم مـقـتـنـعون
كمـا كان اسالفهم بـان اخلطوط
االسـاسـيـة لـلـنـظـام االجـتـماعي
قـد وضعـت بشـكل دائم وهو ان
كانوا مستعـدين لقبول التغيير
في تــفــاصـيـل الـنــظــام اال انـهم
ـتصل يـنـظـرون الى الـتـغـيـيـر ا
باسس الكيان االجتماعي بع
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اذا كـانت ثـمـة عـوامل تـاريـخـية
سـاهـمت في انـتـاج الـتـنـوع في
الـعـراق فـأن مـسـألـة الـتحـكم به
وادارته لـــضـــمــان االســـتـــقــرار
والــسالم يـــحــتــاج الـى تــدبــيــر
قـــيـــادي فـي فـــلـــســـفـــة الـــدولــة
وادارتــهـا السـيـمــا حتـقـيق قـدر
ـسـاواة واحلريـة والعـدالة من ا
شاركـة وهي اركان اساسيه وا
واجـهة للـمـواطنـه خصـوصـاً 
سـياسـات االسـتـعالء والـتمـيـيز
ومــحـاوالت االســتــتـبــاع. فـلــقـد
وجــدت في هــذه احلـالــة االمـور
ــنـاســبـة لـطــرح وجـهــة نـضـر ا
تمـثل رأي البد من التـعامل معه
من واقع االخــتالف واالجـتــهـاد
ــســؤولــيــة ايــضــاً والــنــقــد وا
فـموضوع ادارة الـتنوع وتـدبير
اسس الـوحـدة مع احلـفـاظ على
اخلــصــوصــيــات يــعــتــبــر احــد
ــــعــــضالت ومن الــــقــــضــــايـــا ا
لـتبسة الـتي خلقها الشـائكة وا
االحـــــــتالل واعــــــوانـه والــــــتي
تــتـــطـــلب نـــضـــاالً وتـــعـــايـــشــاً
وتــشـاركـاً وسالمــاً. فـلـقـد عـاش
العراق معانـاة طويلة في تدبير
الـتــعــدد واالخـتـالف والـتــنـوع
وشــهــدت فــكــرة احلــكم الــذاتي
االداره احملـلي[ في عـام 1970 
انتـقـاالَ من حـيز الـتـوضيح الى
حـيــز الـتـخـطـيط والــتـنـفـيـذ اذ
طـــرح حـــزب الــــبـــعث الـــعـــربي
االشــــتـــراكـي مـــشــــروع احلـــكم
ـــنـــطــقـــة كــوردســـتــان الــذاتي 
الــعـراق وفــيـهــا كـذلك وضــمـان
ــخــتـلف احلــقـوق الــثــقــافـيــة 
الـقــومـيـات واالقـلـيـات االخـرى
حيث صـدر دستور  1970الذي
ـادة  8بــتــقـســيم اعــتـرف فـي ا
الـــــعـــــراق الـى وحـــــدات اداريه
تنظم على اساس الالمركزية ثم
عدل هـذا الـدسـتور بـالـقرار رقم
 247 فـي اذار  1974الــــــــــــذي
اده اضاف الـفقـرة ج الى هذه ا

ـنطـقة حـيث نـصت على تـمتع ا
الـتي غــالـبـيـة ســكـانـهـا االكـراد
بـاحلـكم الـذاتي ثم صـدر قـانون
نطقة كردستان احلكم الذاتي 
الـعـراق الرقم  33 لـسـنة 1974
ـــوجــــبه االكـــراد الـــذي مــــنح 
ـنـطـقـة ـعـنـويــة  الـشـخـصــيـة ا
كــردســـتــان واعـــتــبـــار الــلـــغــة
الــكـرديـه لـغــة رســمــيــة وقــيـام
مــجــلس تــشــريــعي لــلـمــنــطــقـة
وتــطـويــر الـثــقـافــة والـتــقـالــيـد
ـوافـقـة عـلى خـطط الـقـومـيـة وا
الــــــشــــــؤون االقــــــتــــــصــــــاديـــــة
واالجــــتـــمـــاعـــيه والـــتـــربـــويـــة

والصحية والعمل.
WOzUM¦²Ý« W UŠ

 ويـعـتـبـر قـانـون احلـكم الـذاتي
لـكردسـتان حـالة استـثنـائية في
ـنــطـقه فــاالول مـره الـعــراق وا
في الــتـاريـخ يـقـدم حــزب قـومي
عــلى مــنح احلــقــوق الــقــومــيــة
لـلـقـومـيـات واالقـلـيـات االخـرى.
وهـــذا يــدل عـــلى ان الـــعـــروبــة
تــمــثل رســالــة انــسـانــيــة وهي
بـعـيـدة كل الـبــعـد عن الـنـزعـات
الـعنـصـريـة والـشـوفـيـنـيـة. وقد
اثارت هذه التـجربة الفريدة من
نـــوعــهـــا اخملــاوف لـــدى الــدول
االقـلـيـمـيـة واعـتـبـرتـهـا تـهـديداً
المـنـها الـقـومي كمـا اعـتبـرتـها
الــقــوى الـدولــيــة ذات االطــمـاع
ـصـالح االسـتـعـمـاريـة بـدايـة وا
لــنــهـايــة تــدخالتـهــا في الــشـأن
الـعـراقي الن اسـتــراتـيـجـيـتـهـا
قــائــمــة عـــلى اثــارت الــنــزعــات
واخلالفات الـطـائفـيـة واالثنـية.
وقــد جـــاءت االحــداث احملــلــيــة
والـعربـيـة والـدوليـة لـتـؤكد ذلك
فمـا تكالب قـوى الدول الواليات
ـــتـــحـــده واســـرائـــيل وايـــران ا
ودول عـربــيـة اخـرى خـيـر دلـيل
على ذلك فقد صعدت هذه الدول
وتـيــرت تـامـرهـا الجـهـاض هـذه
التجربة وذهب البعض السقاط

نـــظــــام احلـــكم فـي الـــعـــراق عن
باشر في عام . طريق االحتالل ا
2003 فبعد احداث الكويت
وبالتحديد في عام  1991وبدعم
من قوات التحالف الدولية اتخذ
ـان الـكـردسـتاني مـايـسـمى الـبـر
بــتـاريخ  1992/4/10قــرار قـرار
يقـضي بـتمـني الـنظـام الـفدرالي
لـلـعـراق خـصـوصـاً وقـد اصـرت
بـــعض االحـــزاب الـــســـيـــاســـيــة
ـشاركة في الـعملـيه السيـاسية ا
فـي الـــــعـــــراق بــــعـــــد االحـــــتالل
ـطـالـبـة االمـريـكي عـام  2003بـا
بهـذا النـوع من النـظام مـستـندة
للمادة 58من قانون ادارة الدولة
ــر الـــتي االنـــتـــقــالـي صك بـــرا
اعــتــرف بـــحــكــومـــة كــردســتــان
واجمللس التشريعي كما اعترفت
ـــحــــاكم اقـــلـــيم ـــاده  3مـــنه  ا
كـــردســـتـــان.  وانـــا اتـــســـأل هل
يـــجـــوز فـــرض ســـيـــاســـة االمــر
الــواقع الــتي خــلــقــتــهــا ظــروف
دولـيــة مـشـبــوهـة عـلـى مـجـمـوع
الـشـعب وبـاسـره? وبـعد احـتالل
بـــغـــداد صـــدر االمــر االمـــريـــكي
ــرقم  71لــســنـة  2004والـذي ا
اعــتـبــره االخـرون صك الــغـفـران
ـــر سيء في جـــمـــهـــوريـــة بـــرا
الـــــصـــــيـت. وورد في دســـــتـــــور
ـادة 1 الــعـراق عـام  2005 في ا
جـمهـورية الـعراق دولـة احتادية
واحدة ذات سـيادة كامـلة نظام
احلــكم فــيـهــا جـمــهـوري نــيـابي
ــــقـــــراطي وهــــذا ــــانـي د بـــــر
الـدستور ضـامن لوحـدة العراق.
ـاده  47 تــتــكـون كــمــا ورد في ا
الــــســــلــــطـــــات االحتــــاديــــة من
السلطات التشـريعية والتنفيذية
والــــــقـــــضــــــائـــــيــــــة تـــــمـــــارس
اخـتـصـاصاتـهـا ومـهمـاتـهـا على
اساس الفصل بـ السلطات اما
عـن كيفـية تـقسيم الـسلـطات ب
احلكـومة االحتاديـة واحلكومات
االقليمية واحملافظات والبلديات
واالدارة فقد جرى تقاسمها على
طـريـقـة اخلـصــخـصـة والـتـوافق
واحملـــاصــصه.. فـي حــ ركــزت
ــاده  4 الـــفــقـــره أ من قـــانــون ا
ادارة الـــدولــــة يـــكــــون تــــقـــاسم
السـلـطـات على اسـاس احلـقائق
اجلغـرافية والـتاريخـية والفصل
بـ السـلطـات ليس عـلى اساس
الـعـرق او االثنـية او الـقومـية او
ــذهـبــيـةے ان اعـتــمـاد طــريـقـة ا
اخلــــصــــخــــصـــيــــة والــــتــــوافق
واحملـاصـصـة قد ادى الـى تـزايد

ـطــالـبــ بـاحلـصـص وتـزايـد ا
ــــســــؤولـــ ســــطـــوة اقــــارب ا
واحملـــســوبـــ عـــلـــيــهـم لــنـــيل
مــبــتــغــاهـم من دوائــر الــدولــة
واطلقت يد االقارب واالتباع من
زايا االستئثار حلصة االسد وا
ـــكـــاسب وكـــان الــوســـيـــلــة وا
الئـمـة السـتـشـراء الـفسـاد في ا
كل مـرافق الـدولـة حـيث رشحت
االحزاب عناصرها ومحاسيبها
ـــراكـــز الــوظـــيــفـــيــة الحــتالل ا
وانـــــتج ذلـك دولــــة فـــــدرالــــيــــة
مـشـلـوله سـيـاسـيـاً واقـتـصـادياً

. واجتماعياً وامنياً وادارياً
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 وشـكــلت هـذه احلــالـة مــعـانـاة
كبـيرة في ادارة الـدولة ففي كل
االنـواع من الـفدرالـيـات البد من
ثـــــوابت لـــــهـــــا هي ان يـــــكــــون
التمثيل السياسي موحد للبالد
ـركـزية ووفق خـطـة احلـكـومـة ا
االحتـــاديــة وان يــكـــون الــدفــاع
ـوحـد لــكل وسـائـلــة واشـكـاله ا
مهمه مركـزية من مهمات الدولة
الــعـلـيـا وان يـكـون هـنـاك دفـاع
امــني داخـلي مـنــظم بـعـيـداً عن
ـسـلـحة ـلـيـشـيات. والـقـوات ا ا
ـركـزيـة التـتـعـدى مـهـمـة حـفظ ا
االمن الـداخـلي. وهـذه الـثـوابت
لم تــكن مــتـــوافــرة في الــنــظــام
الـفدرالي في الـعراق مـنذ تاريخ
ـناطق في االقـليم الـعـمل فيه فـا
ــرتــبــطــة واحملــافـــظــات غــيــر ا
بـأقلـيم لم تـمارس سـلطاتـها في
حــدود الــقــواعــد الــتـي حــددهـا
دســـتــور الـــعــراق لـــعــام 2005
وكــذلك احلـكــومـة االحتــاديـة لم
تبسط سلطتها على االقاليم من
ــارســـة صالحـــيــاتـــهــا خالل 
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بغداد

احلــــــصــــــريه الــــــتي حــــــددهـــــا
ــا جـرى ــتــتــبع  الــدسـتــور فــا
خالل  14 عام يجـد ان احلكومة
االحتـــــاديــــة غــــيــــر قــــادر عــــلى
ـــارســـة دورهـــا الـــرقـــابي في
مـناطق االقلـيم واحملافظـات غير
مـرتــبـطـة بـاقـلـيـم وقـد اسـتـغـلت
حــكـومـة اقــلـيـم كـردسـتــان فـشل
وضـــعف ونـــقص اخلــبـــرة لــدى
الـعنـاصـر احلـكومـيـة االحتـادية
واندفعت لـبناء سلـطة بعيدة كل
البعد عن الثوابت التي ذكرناها
في الــنـــظــام الــفــدرالي وخــرقت
الــدســتـــور في اكــثــر من مــوقع
وانـدفــعت بــقـوه لــبـنــاء سـلــطـة
ـــغـــول شـــبــــيـــهـه بـــســــلـــطــــة ا
والسـالجقة واالسـكندر وجـنكيز
خـان وفــرضت سـيـطـرتـهـا عـلى
ـادة 140 ـشـمـولـة بـا ـنـاطق ا ا
وبـــاالخص مـــحــافـــظــة كـــركــوك
مـسـتــغالً االوضـاع الـنـاجتـة من
احــــتـالل داعش الراضي بــــعض
صالح الدين احملافظـات نينوى
االنـبـار وتــمـادوا اكـثــر بـرفـعـهم
عـلم االقـليم في مـحافـظة كـركوك
واستـغالل الثروة الـنفطـيه فيها
لـــصــــالح الــــعـــائــــله احلــــاكـــمه
واشـاعـوا الـثـقافـات الـعـنـصـرية
االنــفـصـالـيـة تـمــهـيـداً لـتـحـقـيق
انـفــصـالـهـم حتت غـطـاء تــقـريـر
صير واجراء استفتاء اكتوبر. ا
وقـد اكـد مـسـعـود الـبـارزاني في
اكـثـر من مـره بأن االمـور لم تـعد
الى ماكانت عـليه.. اي انه يعني
ــتــنـــازع عــلــيــهــا ـــنــاطق ا ان ا
اصـبـحـت حتت سـيـطـرة االقـلـيم
وبـــــعـــــد حتـــــريـــــر االراضي من
داعش وفـشل االسـتفـتاء وتـزايد
مطـالـبات واحـتـجاجـات الـشعب

وظف الكردي لصرف رواتب ا
الـتي عجزت حـكومـة االقليم عن
دفــــعـــهــــا وقــــامت احلــــكــــومـــة
االحتادية بفرض القانون عادة
اجلــمـــاعــات االنــفــصـــالــيــة في
الـقـيــادة الـكـرديـة الـى حـجـمـهـا
احلـــــقــــيـــــقي واقـــــر اجلــــمـــــيع
بــاخـطـائـهم وسـيـاسـاتـهم الـتي
تــســبـــبت بــالــكــوارث لــلــشــعب
الكردي لكن العقـلية العشائرية
االنــفـصــالـيــة الزالت رواسـبــهـا
عـــالـــقـــة بـــاذهـــان الـــعـــنـــاصــر
االنفـصاليـة ويعبرون عـنها ب
احلـ واالخـر بـقـولـهم لـو انـنـا
عـــجــــزنـــا عن قـــيــــام الـــشـــراكه
فـاالفــضل ان نـكــون جـارين. من
خـالل اســــــتــــــعــــــراض بــــــعض
االحداث التي استهدفت اللحمة
الوطنية والتعايش والتنوع في
الـــعـــراق اثــبـــتـت احلــقـــائق ان
التـعايش حـالـة مصـيريـة يزداد
الــتــمــسك بــهــا عــنــد مــواجــهـة
التـحديـات فالـشعب يـكون اكـثر
تمـاسكـاً ووحدة وان مـايتـطلـبة
هــو تـدبــيـر قـيــادي في فـلــسـفـة
الـــدولــــة وان امـــام احلـــكـــومـــة
اجلديـدة مـهـمة حتـقـيق االركان
االسـاسـيـة لـلـمـواطـنـــــة والـتي
سـاواة واحلرية والـعدالة هي ا
ـشـاركه بـعـيـداً عن الـتـمـيـيـز وا
ومــــــــحـــــــاوالت االســــــــتــــــــعالء
واالســتـتــبـاع ويــجب رفـد هـذه
احلــالـــة االســتـــثـــــــنــائـــيــة من
الــــوحــــدة الـــــتي حتــــقـــــقت في
مــــحـــاربـــة داعـش والـــتـــصـــدي
لــلــجــمــاعــــــــات االنــفــصــالــيــة
بـــاطالق تــنــمـــــيـــة مــســتــدامــة
لـــغـــرض حتـــقـــيق االســـتـــقــرار

والسالم .
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نـون أنـفسـهم بـعد تـغـييـر النـظـام من قبل كان الـعراقـيـون 
األمـريــكـان عـام  2003 بـدولــة مـدنـيـة  ,دولـة قــانـون ونـظـام
وعـدل ومـسـاواة وحقـوق إنـسـان وأمن وأمان وأعـمـار وبـناء
ـعـيـشـة ورفـاه اجـتـمــاعي واقـتـصـادي وحتـسـ مــسـتـوى ا
للشعب وتقد أفضل اخلدمات له باالستفادة من العائدات
اليـة الكبيرة من تـصدير النـفط  وتطوير التـعليم واالرتقاء  ا
بـاخلدمـات الصـحيـة الى مسـتويـات عالـية واالهـتمـام بالـعلم
والـعـلـمـاء وتـطــويـر الـصـنـاعـة والـزراعـة واالهـتـمـام بـاآلداب
والفنون والثقافـة وتطوير األنشطة الشـبابية والرياضية لكن
ولألسـف الــشــديــد فـــان احملــتل األمــريـــكي كــان قــد وضع
لـلــعـراق سـيـنــاريـو خـبـيـث ال يـحـقق أيــا من أحالم الـشـعب
وأمــنـيــاته وال يــقـود الــعـراق الى الــتـقــدم والــتـطــور بل عـلى
الـعــكس من ذلك فــقـد عــمل احملــتل عـلى إشــاعـة الــفـوضى
تـآخية وعمل على والصراع الطـائفي ب مكـونات الشعب ا
اسـتــشـراء الـفـســاد في كل مـفــاصل الـدولـة ومـؤســسـاتـهـا
وشـجع عـلى  السـرقـات الكـبـرى ألموال الـبلـد ونـهب ثروات
تآخي وتـدمير القيم الوطن وعمل على تـدمير بنيـة اجملتمع ا
باد االجتماعية السامية وادخل القاعدة لترتكب أفضع وا
اجلرائم بـحق هذا الـشعب من خالل الـتفجـيرات بـالعجالت
زدحمة للمدن ومن ناطق ا فخخة والعبوات الناسفة في ا ا
ثم أدخل داعش لــتــدمــر مــدنه وكل بــنــاهــا الــتــحــتــيــة بــعـد
احتاللها وهروب القوات احلكومـية التي بناها احملتل هزيلة
وغير مهنية نواتها ميـليشيات األحزاب الطائفية بعد ان حل
اجلــيش الــعــراقـي وقــواته األمــنــيــة الــوطـــنــيــة ثم أطــلق يــد
مـيـليـشيـات األحـزاب العـميـلـة لتـرتكـب أفضع اجلـرائم بحق
أبناء شعـبنا كاالغتيـاالت والتصفيات اجلـسدية واالعتقاالت
التـعسفيـة دون أوامر قبض والـتهجيـر واإلقصاء والـتهميش
والـترويع  ثم سـلم األمريـكان العـراق ألحزاب طـائفـية هـمها
احلـصـول عــلى الـسـلـطــة والـنـفـوذ و ســرقـة أمـوال الـشـعب
والــدولـــة ونــهب ثــروات الــوطن وإثــارة الــصــراع الــطــائــفي
وإهـمـال اخلـدمـات وعـدم االهتـمـام بـاألمـن واألمـان وحـمـاية
أبنـاء الشـعب من اإلرهاب والعـصابـات  وفُتح البـاب واسعاً
ـيـليـشـيات هـذه األحزاب لـتـستـمـر في مسـلـسل االغتـياالت
والتـصفيات اجلـسدية وإثـارة األحقاد والضـغائن والتـهجير
واالعـتـقـاالت والـتـعــذيب واغـتـيـال كـفـاءات الـعـراق الـعـلـمـيـة
ـا اضــطـر من بــقي مـنـهـم عـلى قـيــد احلـيـاة ــيـة  واألكـاد
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ـيـلـيـشـيـات عـلى إضـعـاف مـؤسـسـات الـدولة وعـمـلت هـذه ا
خصوصا العسكرية واألمنية ليخلو لها اجلو للسيطرة على
األوضاع في البلد حتى أصبح العـراق دولة ميليشيات لكل
حزب مـليشيـا مسلـحة ترتبط  به وتـمول وتأتـمر بأوامر دول
اجلوار وتنـفذ مخططـاتها وال تلتـزم بأوامر الدولة وقـوانينها
فـعمت الـفـوضى البالد ,كـمـا زاد نفـوذ الـعشـائـر وسطـوتـها
نـتـيجـة ضـعف الـدولـة وأجـهـزتـها األمـنـيـة وسـبق لـهـذه هذه
الـعــشـائـر أن سـيــطـرت عـلى أســلـحـة اجلــيش خالل الـغـزو
األمـريـكي وزادتــهـا أسـلـحـة أخـرى مـتـوســطـة وحـتى ثـقـيـلـة
ـدن وكـثـرت الـنـزاعـات الـعـشـائـريـة الـتي كـانت تـهـدد امن ا
وتـقــطع الـطـرق الـرئـيــسـيـة بـ احملـافــظـات دون ان تـتـمـكن
الدولـة من مـجابـهـتهـا وأصـبح قانـون الـعشـائـر هو الـسـائد
بـدل قوان الـدولة فـأصبح العـراق دولة مـيلشـيات وعـشائر
ودولة عوائل مـتنفـذة سيطرت عـلى مقالـيد األمور في البالد
وعـلى ثـروات العـراق فـتقـاسمـتـها بـينـهـا ثم سرقت عـقارات
الـدولة وعـقارات أركـان النـظام الـسابق وحـولتـها بـأسمـائها
وأسـست لـها إمـبـراطـوريـات اقـتـصـاديـة رأس مـالـهـا أموال
شاريع الـوهمية التي لم تنفذ وأموال تهريب النفط وأموال ا
مـوازنات الـدولـة التي تـقاسـمتـها طـيلـة اخلمـسة عـشر عـاما
ـاضـيـة وأغـلـب هـذه الـعـوائل تـرتـبـط بـعالقـات عـمـالـة ووالء
إلحـــدى دول اجلـــوار( وال ســـيــمـــا الـــكـــويـت وإيـــران) وقــد
ساعدت  هـذه العوائل دول اجلـوار في حتقيق أطـماعها في
ثـروات الـعـراق واالسـتيالء عـلى أراضـيـة ومـياهـه اإلقلـيـمـية
وحــقـول نــفــطه احلـدوديــة وبــضـغـط من هـذه الــعــوائل الـتي
أصبـحت متـنفذة سـياسيـاً واقتصـادياً ودينـياً تنـازل ساسة
الــعـراق عن خــور عـبــد الـله وعن قــريـة أم قــصـر والــقـاعـدة
ــنـاطق احلــدوديـة الــبـحــريـة فــيــهـا وعن أراض أخــرى من ا
بعمق عشرات الكيلومترات وامتداد ألكثر من  60 كيلو متر
وآبـار نـفط عـمالقـة لـلـكـويت وبـضـغط وعـمـالة عـوائـل أخرى
ســيـطـرت إيــران عـلى الــعـديــد من حـقــول الـنــفط احلـدوديـة
ونقلت الدعامات احلدودية داخل األراضي العراقية لتقضم
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وهــكـذا وبـفـضـل هـذه الـعـوائـل ونـفـوذهـا وعــمـالـتــهـا خـسـر
ـزيــد من أراضــيه الــوطــنــيــة ومـيــاهه اإلقــلــيــمــيـة الــعــراق ا
والعديد من آبار نفطه العمالقة  ,فأي دولة هذه التي تتحكم
ـيليشيـات ? ومتى ينتهي دور هذه بها العـوائل والعشائر وا
العوائل ويتم القضاء على نفـوذ العشائر ليعود العراق دولة
ـهنـي والكـفاءات والـتكـنوقراط قـوية  بـحكومـة وطنـية  من ا
الـغـيـر حـزبـي وبـجـيش وقـوات أمـنـيـة وطـنـيـة يـقـودهـا قادة
وطـنـيـ ومـهـنـيـ و أكــفـاء ? وهل تـسـتـطـيع رئـيس الـوزراء
يـلـيشـيات ـكـلف القـضـاء على دولـة الـعوائل والـعـشائـر وا ا
ويفـرض القانون والـنظام عـلى اجلميع ويـعيد للـدولة هيـبتها
يـليـشيـات وأحزابـها وبعـيدا عن بـعيـداً عن نفـوذ العـوائل وا
سـطـوة الـعـشـائـر وسالحـهـا وقوانـيـنـهـا لـكي يـتـفـرغ لـلـبـناء
واألعـمــار وتـقــد اخلـدمــات لـلـشــعب احملـروم وإنــقـاذه من
الظـلم و الفقـر واجلوع واألمراض والـبطالة واجلـهل واألمية
 ,فــإذا لم يـســتـطـع  ذلك فـلم يــبق أمــام الـشــعب إال الـقــيـام
بـانـتـفـاضـة كـبـرى بل ثـورة شـعـبـيـة حـقـيـقـيـة تطـيـح برؤوس
الـعمـالة والـفسـاد وتنـقذ الـعراق من الـهاويـة السـحيقـة التي
ـزورون أوصـله إلــيـهـا  الـعـمـالء الـفـاشـلــون والـفـاسـدون وا
اسي والكوارث وأحزابهم وميليشيـاتهم وتنقذ الشعب من ا
ـأجـورين وتـسـلم الـتي حـلت به عــلى أيـدي هـؤالء الـعـمـالء ا
البلد الى أيدي عراقية أمينة ووطنية ومخلصة كفوءة ونزيهة
تعـيد بـنـاء العـراق وطـناً وشـعـبا وتـعـيد الـعراق الـى محـيطه
العربي والـدولي وحتافظ على سـيادته وأمنه وتـصون كرامة
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