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االنتقال من حالـة او مرحلة او مكان
مـعــ الى مـرحـلـة جــديـدة او مـكـان
ـفـهـوم عـام اخـر تــعـني الـتـحــول 
سارات واحلديث عن التحوالت او ا
ــقــراطــيــة يــعــني االنــتــقـال او الــد
الـتـخـلص من نـظـام سـيـاسي سـابق
الى نظام سياسي الحق جديد مبني
عـــلى مــنـــطــلــقـــات وقــواعــد واسس
ــمـكـن حـدوث ــوقــراطــيــة ومن ا د
خـــــلل اثـــــنـــــاء هـــــذه الـــــتـــــحــــوالت
ـقـراطـيـة الـتي تـصنـع او تنـتج الـد
ا يكـون خليط او لنا نـظام جديـد ر
هج من النـظام السـياسي السابق

واجلديد.
االنتقاالت والـتحوالت من نـظام غير
دمقراطي الى نظام دمقراطي مستقر
يشوبـها ويـتخلـلها (بـعض االحيان)
انــــحـــدارات او تــــوجــــهــــات نــــحـــو
الفـوضى الن تلك الـتحـوالت بحـاجة
مــــاســـة الـى بـــنـــاء اسـس وقـــواعـــد
ومــنـطــلـقــات ونـظـم عـمل ســيـاســيـة
واجـتـمـاعــيـة واقـتـصـاديـة وثـقـافـيـة
جديدة وصوال لتحقيق نظام مستقر
وهـــكــذا حتـــوالت البــد من مـــرورهــا
ـراحل تـبـدء بـزوال ـجـمـوعـة من ا
االنـظــمـة الـدكـتــاتـوريـة الـســلـطـويـة
وصـوال الى نــظـام يـسـعـى لـتـرسـيخ
ـقــراطـيـة مــفـاهــيم اكـثــر حـريــة ود
بأساليب جديدة وهـذا يعني التغير
في خـارطــة قـوة الـنـظــام الـسـيـاسي
الــقــد ومـــا نــتـج عــنه الـــتــغـــيــيــر
لتحقيق توازن ب النظام السياسي
اجلــديـد( والــذي يـتــمـثل في الــدولـة
ـقراطـيـة اجلـديدة ـؤسسـات الـد وا

دني). كمنظمات اجملتمع ا
ـقـراطـيـة اسـاليب  ولـلـتـحوالت الـد
وطــرق عــديـــدة يــحــدث من خاللــهــا
الـتــغـيـيـر مــنـهـا تـعــرض الـقـيـادات
الدكتاتورية السلـطوية  للضغوطات
اجلـمــاهـيــريــة الـشــعــبـيــة تــدفـعــهـا
بـــالــضـــرورة الى اجـــراء عــمـــلــيــات
االصالح والتـغيـر الحتـواء مثل هذه
طـالب الـشـعبـيـة وصوال االزمـات وا
لــتــحـقــيق الــتــوازن بـ الــنــظـام او
ا طـالب الـشـعبـيـة ور الـسلـطـة وا
حتـــدث الــتـــغــيـــرات أو الــتـــحــوالت
ــقــراطــيــة بــتـغــيــيــر االنــظــمـة الـد
والـسـلطـات الـدكـتـاتـورية عـن طريق
االحـتالل وسـلـطـاته وهـذا مـا حـدث

لنا في العراق.
وهــــنــــاك عـــوامـل اخـــرى تــــدفع الى
قراطـية منهـا انهيار التحوالت الـد
االنـظــمـة الـدكـتــاتـوريـة الـســلـطـويـة
ـسـتبـدين او بـسـبب مـوت احلـكـام ا
ســــقـــوطــــهم او عــــزلـــهم عـن طـــريق
ـا يـحدث االنـقالبـات الـعسـكـريـة ر
الـتــغـيـيـر عـبـر االنــفـتـاح الـسـيـاسي
ـطالب اجلماهيـرية عندما لتحقيق ا
تـشعـر الـقيـادات واحلـكام بـاخملـاطر
الـكـبــيـرة عـلى بـقـائــهـا في الـسـلـطـة
والـتي يكـلـفهـا الـكـثيـر  او اكـثر من
عـدم الــرضـوخ لـرغــبـات اجلـمــاهـيـر
ـشروعـة عـندهـا ترضخ ومطـالـبهم ا
مـــــبــــــادرة الى حتــــــقــــــيق شـيء من
ـوقــراطـيـة الــتـحـوالت بــاجتـاه الــد
ويــحـدث مـثل هــذا الـتــغـيـيــر بـشـكل
خــاص عــنــدمــا حتــدث الــصــراعـات
واخلالفات واالنقـسامات بـ القادة
والــســيــاسـيــ الــذين يــتـقــاســمـون
الـسـلـطة .. وتـقـريـبـا مـثل هـذا حدث
في الـــــعـــــراق ايـــــضـــــا فـي الــــدورة
انية الرابعة اثناء انتخابات او البر
تسمـية قادة الـرئاسات الثالث وفي
ـكن الـقـول بـأن هـنـاك احلـقـيـقــة ال 
دمـــقــراطــيــات مــســتــقــرة وراســخــة
ـقـراطـيات طـلق..  حـتى في الـد بـا
ستـقرة وهنـا نتحدث عن الغربـية ا
نسب تتفاوت وتختلف في طبيعتها
ومـديـات تأثـيـرهـا بـ دولـة واخرى
وعـلى هـذا االسـاس تـكـون عـمـلـيـات
ــقــراطي مــســتــمـرة الــتــطــويــر الـد
وبـــدون تــــوقف لـــتـــكـــون اقـــرب الى
ـــيــادين الـــواقع الـــتـــطــبـــيــقـي في ا
الـعـملـيـة من اجل الـتـحـسن الـنوعي
ــقــراطي وحــمــايــة في الـــنــهج الــد
نـتاجـاته ومـثل هـذا يحـدث ويـشمل

ـقراطيـة االصيلة الدول الرائـدة للد
ـقــراطـيــة وحـمـايــتـهـا الن قــوة الـد
وتــعــزيــزهــا يــعــتــمــد عــلـى رصــانـة
ــؤسـســات الـتــشـريــعـيـة ومــهـنــيـة ا
والـتـنـفــيـذيـة والـقـضـائـيـة  وآلـيـات
عمـلهـا ومـديات جنـاحهـا في حمـاية
ــقــراطــيــة وجتــذيــر وتــرســيخ الــد
مـنـهجـهـا وعـملـهـا لـتؤدي وظـائـفـها
بكـفاءة.. والبـد هنـا من التـأكيـد على
حكم القانون و قوة الدولة وهيبتها
فــضـال عن اســـتــجـــابـــة احلـــكـــومــة
ــطـالـب الـنــاس وكـفــالـة ــنــتـخــبـة  ا
وحــمـــايـــة احلــقـــوق الـــســيـــاســـيــة
ـدنـيـة للـجـمـيع والـعمل واحلـريات ا
عــلى احــتــرام الــطــبــقــات الـوســطى
واحلد مـن الفـقر والـتـفاوت الـطـبقي

. واطن واالجتماعي ب ا
و على الرغم من الـتفاوت التـطبيقي
قراطية ب الدول وكما العملي للد
اسلفنـا لو نالحظ عدد الدول احلرة
(من ب  194دولة) نـلـمس وحسب
الـدراســات واالحـصــائـيــات ان تـلك
الـــدول جـــزئــيـــا تـــشــمل  60دولــة 
وغيراحلرة 47دولة يعني باجملموع
ان  %55من دول الـعـالـم تـقع ضـمن
فــــئـــة الـــدول غـــيـــر احلـــرة واحلـــرة
جــــزئـــيــــا اضـف لــــذلك أن الــــنــــظم
السيـاسية الـهجيـنة التي تـقوم على
التـكيف وبـشـكل مسـتمـر مع بيـئتـها
السـياسيـة واالجتـماعيـة واحلقـيقة
قـراطـيـات هـجـيـنة ان مـثل هـكـذا د
ـكن غــيـر نـاضــجـة وغـيــر اصـيــلـة 
ـشوهة قـراطيات ا تسـميتـها بالـد
كما ان االنظمة االقصائية اخلاضعة
لــلــســـيــطــرة والـــتــســلـط بــاإلمــكــان
ــقـراطـيــات شـبـة تــسـمـيــتـهــا بـالـد
الـتسـلطـيـة بأحـجامـهـا ومسـاحاتـها
ومختلف نـظمهـا ويظهر من ذلك ان
قـراطية عمـلية اسـتمـرار النظم الـد
وتــرســيـخ حـكــمــهــا بــالــشــكـل الـذي
يـضـمن استـمـراريـتـها واسـتـقـرارها
وتـــــرســـــيــــــخـــــاهـــــا( واقـــــصـــــد ان
ـــقــراطـــيـــة هـي عــمـل مـــعـــقــد الـــد
يـــســــتـــغـــرق الــــكـــثـــيــــر من الـــوقت
والـــتـــضـــحــيـــات والـــعـــمل الــدؤوب
الـــنـــاجح) الن مـــجــرد الـــتـــحــول اي
ـقراطي ال االنـتقـال من حـكم غـيـر د
يعني االنتقال بالضرورة الى النظام
ــســتــقـر ــقــراطي احلــقــيــقـي ا الــد
والناجح كما اسـلفنا الن جناح ذلك
يــعـتــمـد عــلى الــكـثــيـر من الــعـوامل
ستلـزمات والشـروط والعديد من وا
تطـلبات الـتي يجب توفـرها بشكل ا
نـاضج وصـحــيح عـلـمـا ان اسـلـوب
ـقراطـية عمـليـات االنـتقـال الى الد
والــتي مــر ذكـرهــا لـهــا تـأثــيـراتــهـا
ـنتج الـكبـيـرة عـلى نوعـيـة الـنظـام ا
ـــقــراطي اجلــديــد اي الـــنــظــام الــد
وقـــدرته عـــلـى االســـتــمـــرار وضـــبط
االيقـاعـات االجتـماعـيـة والسـياسـية
وحتـقـيق الــسـلم االهـلي .. والـعـراق
النموذج بعد خمسة عشر سنة التي
مر بها وما رافقها من كوارث وافات
واقـتـتـال مــذهـبي طـائـفي عـنـصـري
اصـبح عــلى حـافـة احلــرب االهـلـيـة

واليوم تبتلعه آفة الفساد.
 وعـــلى الــرغم مـن ذلك لــيـــست هــذه
شـكلة فقط اخلمسة عـشر عام هي ا
شكلـة وجود العراق في بؤرة ا ا ا
االزمـــات الـــشـــرق اوســـطـــيـــة الـــتي
حتـاول اسـقـاط هـيـبـته او بـاألحرى
اسـقطـته من هـيـبـته كـوطن تـاريخي
ـدمرة  جر الى سـاحـة الصـراعات ا
وهي احـداث عــبـثت واثــرت وفـعـلت
فـعـلهـا في الـعـراق ودمـرت مـساراته
ـــقـــراطـــيـــة ودفـــعت بـــهـــا الى الــد
الـــتـــراجع واالنـــحـــســـار واالنـــدثــار
واالبـقــاء عـلى شـكـلـيــة االنـتـخـابـات
الـــتي يــشــوبــهــا الــبــهــتــان وبــروز
الـدكـتـاتوريـة والـتـسـلط والـسـلـطات
التي تنـشر لنـا الفسـاد بكل انواعه..
وكل هـــذه االحـــداث اســـاس ضـــعف
ـقــراطــيـة وتــراجع الــعــمـلــيــة الــد
يـــضــــاف لـــهـــا عــــدم الـــقــــدرة عـــلى
استـعـادة القـرار الـسيـاسي الـوطني
ان وحكومة ومؤسسات وصناعة بر

ــسـؤولـيـاتـهـا الى االحـداث تـرتـقي 
راحل الـصعـبـة ومـعاجلـتـهـا ضـمن ا
ـقـراطـيـة احلـقـيـقـيـة الن الـدولـة الـد
فقدت هيبتها من خالل خرق االنظمة
والقـوان والـتجـاوز علـيهـا واصبح
قراطية قدورهـا حماية الـد ليس 
فـي نــفـس الـــوقت بـــعـــد ان تــنـــوعت
الــصـراعــات واجلـداالت الــسـيــاسـيـة
بــأقـنــعـة طـائــفـيــة مـذهـبــيـة عــرقـيـة
والــــواقع ان اجلــــدل احلـــقـــيــــقي في
الــعــراق وانـــعــكــاســاته واهــتــزازاته
دمـرة هو جـدل سياسي ومردوداته ا
عميق مفـروض اقليميـا ودوليا لكنه
يــظـهـر لــلـعـيــان جـدل بــ الـطـوائف
ـذاهب واالعـراق فــضال عن كـونه وا
ـصـالح جـدال ســيـاسي يــنـطـلق مـن ا
الــشـديــدة اخلـصــوصـيــة في الـداخل
الــــوطـــــني ومــــصــــالح دول اجلــــوار
ــؤثـرة االقــلــيــمي والــدول الـكــبــرى ا
ي والفاعلة في القرار السياسي العا
وهـــذه عــــوامل واســــبــــاب تـــدمــــيـــر
ــقــراطــيــة وتــرجــعــهــا وحتــرق الــد
مــراحـلـهــا يـقـابــله جـدل الـعــراقـيـ
ـدنـيـة الـذين يـبـحــثـون عن دولـتـهم ا
ـقــراطــيـة اجلــديـدة.. احلــديـثــة الــد
الــــدولـــة الـــتي لم تـــظـــهـــر و مـــا زال
مشروعهـا الوطني غائـبا على الرغم
مـا يــدور من جـدل ســيـاسي حــقـيـقي
بـامـتـيـاز وبـعـبـاءة واقـنـعـة طـائـفـية
مــذهـبـيــة عـنــصـريـة وهــذا الـتـعــبـيـر
لـلـعـراقـيـ بـجـدلـهم الـسـيـاسي هـذا
بــســبب قــيــاداتــهم الــغــيــر كــفـؤة او
بسبب مرجـعيات هذه الـقيادات التي
يعبر القادة والسياسي عن وجهات
نـظـرهـا ومـنـطـلـقـاتـهـا الـعـقـائـدية او
ذهبية او القومية التي ينتمون لها ا
ويـــؤمــــنـــون بــــهـــا بــــاإلضــــافـــة الى
اخلـلـفـيـات الـسـيـاسـيـة لـلـمـواطـنـ

والــــيـــــوم اصــــبـح هــــنـــــاك شيء من
االحاديث الـتي يـراد بهـا الـعودة الى
ـقـراطــيـة بــعـد ظــهـور شيء من الــد
مالمـــحـــهــا بـــســـبب الـــضـــغـــوطــات
واالحـتــجـاجـات الـشـعــبـيـة ومـطـالب
الــنـــاس ورغــبـــاتــهم ورص االحــداث
وظـــهـــور الـــعـــنف والـــقــوة فـي هــذه
الــــتــــظــــاهــــرات واالحــــتــــجــــاجــــات
طـالـبات الـشعـبـية ومـا حصل في وا
محافظـة البصرة اكـبر دليل على ذلك
بـعـد ظـهـور فرص كـبـيـرة لـلـعـراقـي
ليـتحـاوروا ويتـصاحلـوا بشـكل اكثر
ـقــراطــيــة وانــفــتــاح مــســتــغــلـ د
ـشــتـركــة الـتي جتــمـعـهم الــقـواسم ا
واالنطالق لـتأسـيس مشـروع دولتهم
قـراطية الـتي ضحى العـراقيون الد
وما زالوا من اجل حتقيقها من خالل
االســـالـــيب االصـــيـــلـــة والـــصـــادقـــة

احلقيقية.
 بعد خمسـة عشر عام من الـتغيير لم
يـتـمـكن الـعـراقـيـون من بـنـاء دولتـهم
ـقــراطــيـة بل لم يــتــمـكــنـوا من الــد
ترمـيم االنهـيارات والـتصـدعات التي
اصـابت دولـتـهـم ومـزقت مـجـتـمـعـهم
ودمـــرت االقــتـــصـــاد بــعـــد ان عــمت
الـــفــوضى وقــضـت لــهم عـــلى احلــلم
ـقــراطي الـذي كــانـوا يــنـشـدون الــد
احلـصول عـلـيـها لـكـنـهم لم يـتمـكـنوا
حتى من حـمايـتهـا واليـوم اصبـحنا
ـبـاشـرة بـاإلصالحات امـام ضرورة ا
الـــســيـــاســـيــة والـــقـــانـــونــيـــة عـــبــر
ـقـراطيـة اي من خالل احلـريات الد
دنية نظـمة وصوال لبـناء الدولـة ا ا
ـكان في وهـذا يجـعل من االهـتـمـام 
ــنـــاخــات الـــســـيــاســـيــة صــنـــاعـــة ا
ـقـصـود بـهـا الـظـروف والـبـيـئـيـة وا
ـشاريع الـتي تسـمح لـنـا من تـنفـيـذ ا
ـقـراطـيـة بـعـد تـعـبـئة الـوطـنـيـة الـد
واطـن ثـقافيـا ونفـسيـا وانسـانيا ا
ووطـنيـا كي يـشـعـروا بشـكل حـقـيقي
بانهم ابنـاء وطن واحد وامة واحدة
هي االمـة العـراقـيـة  وكل هـذا يـعني
ضــرورة ظـــهــور وتـــبــلـــور الــهـــويــة
الـــوطـــنــــيـــة الـــواحـــدة بــــعـــيـــدا عن
ــذهــبـيــة والــطـائــفــيـة الــصــراعـات ا
الـعـنصـريـة لـتبـقى الـهـوية الـوطـنـية
اجلـامع احلــقـيـقـي الـصـادق واالمـ
ـشتـرك للعـراقيـ جمـيعا واجلامع ا

وهــذا لن يــتم اال من خالل جتــســيـد
ــقــراطــيــة الــتي حتــقق الــعـدل الــد
واالنصـاف وتكـافئ الفـرص للـجميع
ولـن يــــــــتـــــــحــــــــقـق ذلـك الــــــــشئ اال
ـــقــراطــيــة الـــتي يــحـــمــيــهــا بــالــد
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 اصبحنا في هذه اللحظات
ـر بـهــا الـعـراق الــتـاريـخــيـة الـتـي 
بـحـاجة الى بـنـاء دسـتـور جـديد او
ادخـــال االصالحــــات احلـــقـــيــــقـــيـــة
اجلـــوهــريــة عــلــيـه كــون الــدســتــور
ـــة اســــاس احلـــيـــاة احلـــرة الـــكـــر
ـقـراطــيـة الـرصـيـنـة االصـيـلـة والـد
ــسـاوات في الــتي حتـقـق الـعــدل وا
اجملــتـــمع وعــلـــيــنـــا الــيـــوم اخــراج
ـــذهــبـــيــة دســتـــورنـــا من الـــعــقـــد ا
والطائفية والعنصرية لتمكن بعدها
من اعادة بـنـاء الدولـة واجملـتمع الن
تعـديل الدسـتـور والتـمسك به يـعني
احــتــرام االنـظــمــة والـقــوانــ الـتي
قراطية وحتترمها تخدم نتائج الد
وتـــتــمــسك بــهـــا الن عــدم الــتــمــسك
ـقـراطـيـة بـالــدسـتـور واحـتـرام الــد
اساس خلق ونشر وتعميم الفوضى
والـــفـــســـاد والــتـــوتـــر الـــســـيـــاسي
واالجــــتــــمـــــاعي وخــــلـق الــــتــــوتــــر
الــســيــاسي مــنــطـلـق واسـاس خــلق
جـمـيع انــواع الـفـوضى والـتـوتـرات
ـرفـوضة الن ـشـاكل واخلالفـات ا وا
ـقــراطـيـة احلــيـاة الــسـيـاســيـة الــد
اســاس ومــنـطــلق وقــاعـدة رصــيــنـة
لبـنـاء االقتـصـاد واجملتـمع والـثقـافة
والفـنون واآلداب وحتقـيق الرفـاهية
والسالم واالمن اجملـتمعي وفي ضل
هـذه االوضــاع والـظــروف الـصــعـبـة
كـــتب الــدســتـــور حــامال فـي طــيــاته
العديد من االلغام اخـذت تتفجر بعد
صادقة عليه بعد فترة من كتابته وا
ان جاء ملغم بـبنود وفقـرات تتقاطع
مع بـــعـــضــهـــا وتـــقـــطع الـــســـلـــطــة
الــســيـاســيــة الى اقــالــيم ومــجـالس
مـــحــافــظــات وصـالحــيــات وثــروات
ؤسسات التشريعية بحيث تعددت ا
والتنـفيذيـة التي تتـوزع ب االقاليم
ـــركـــز ومــــجـــالس احملـــافـــظـــات وا
وحتــــول الـــعــــراق من خاللــــهـــا الى
مــقــاطــعـات وواليــات وبــهــذا حتـول
الـعــراق الى دولـة مــركـبـة ومــعـقـدة
فـيـمــا هـو في حـقـيــقـته وواقع حـاله
كـان دولـة مـؤســسـات مـبـسـطـة غـيـر
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قراطية  مهما كان احلديث عن الد
ودورهــا واهــمــيــتــهــا ومــشــروعــهــا
وضــرورة كل ذلـك في بــنــاء احلــيــاة
ـة ال يتحـقق اذا لم تكن احلرة الـكر
هنـاك دولة مـؤسـسات حـقيـقيـة على
ـعـقـول ارض الـوطن النه لــيس من ا
ان تـــكــون هــنــاك حــريــات مــنــظــمــة
قـراطـيـة ما لم ـقصـود بـهـا الـد وا
تـكن هــنـاك دولـة مـؤسـســات مـبـنـيـة
ـدنـيـة عـلى اسـس وقـواعـد الـدولــة ا
كـننا احلديث عن احلديثـة وكيف 
ـــــقـــــراطـــــيـــــة ومالمـح دولــــة الـــــد
ـــدنــيـــة وعـــلى مــدى ـــؤســـســات ا ا
خمـسـة عشـر عـام غيـر واضـحة وكل
عـدم الــوضـوح هـذا بـســبب الـفـسـاد
ـلف االمـني وعــدم احـتـرام هـيـبـة وا
الـدولـة وخـرق االنــظـمـة والـقـوانـ

ولــــــهــــــذه االســـــبــــــاب اصــــــبــــــحت
ـقـراطــيـة غـيـر مـحـمـيـة بـسـبب الـد
ــطـــبـــات والــعـــثــرات الــثـــغـــرات وا
الدستـورية التي ركـنت على الرفوف
العـاليـة منـذ اكثـر من عقـد من الزمن
بـــدون تـــعـــديالت لـــهـــذه االســـبــاب
ـقــراطــيــة كـســيــحـة اصــبــحت الــد
مشلـولة نـاقصة مـتجاوز عـليهـا غير
محـميـة حتتضـر سريـريا والـدستور
يـقــول ان الـعـراق وطن حــر مـسـتـقل
واطن متساون يعيش فيه جميع ا

في احلقوق والواجبات. 
 العـراق عضـو مؤسس في اجلـامعة
تحدة  نعم العراق العربية واال ا
عضو مـؤسس في اجلامـعة العـربية
ي ـــتـــحـــدة واالعالن الـــعـــا واال ا
حلــــــقـــــوق االنــــــســــــان ومـع االسف
نـتـسـاءل.. ايـن كل هـذه احلـقـوق من
حيـاة العـراقيـ وواقعـهم ونظـامهم
الــسـيـاسـي ودولـتـهـم احملـتـلــة الـتي
اســقـــطت بـــعــد حل مـــؤســـســاتـــهــا
الوطـنية واالمـنيـة والتجـاوز علـيها
مـن قـــبـل احملــــتل وخــــرقه حلــــقـــوق
الـــعـــراقـــيـــ وســـيـــادتـــهم بـــطـــرق
واساليب متعددة فيما الكل يتحدث
ن فــيــهم دولـة ــقـراطــيــة  عن الــد
االحــــتـالل الــــتي مــــا زالت تــــمــــسك
بـــشـــرايـــ الـــعـــراق وتــــتـــدخل في
شــــؤونه الـــوطــــنــــيـــة الــــداخـــلــــيـــة
والــــســـيـــاديـــة دون ان جنـــد مـــكـــان

©±®    ‚«dF « w  WOÞ«dI1b «  ôÒu×² «Ë  «—U *«

ÍdLA « rÝU  V UÞ

بغداد

ـفـهـوم الــدولـة الـتي يـدور حـقـيــقي 
احلــديث عـنــهـا في الــدسـتــور الـذي
يـــــشـــــيـــــر الـى ان الـــــعـــــراق دولـــــة
ــانــيــة تــقــوم عـلى ــقــراطــيــة بـر د
احتـرام احلريات الـعامـة فيـما جتد
ان كل هــذا غـيــر مــوجـود بــدلـيل ان
الطائفيـة السياسيـة تعبث في البلد
مـحاولـة تـمزيق الـبـلـد وبالـفـعل فأن
مـشـاريع الـتـقـسـيم قـائـمـة عـلى قـدم
وســـــاق عـــــلى طـــــاولـــــة الـــــكـــــبــــار

تآمرين. وا
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االنتقاالت والتـحوالت من نظام غير
دمــــقـــراطـي الى نــــظـــام دمــــقـــراطي
مسـتـقر يـشوبـها ويـتـخلـلهـا (بعض
االحــيــان) انــحــدارات او تــوجــهـات
نـحــو الـفــوضى الن تـلك الــتـحـوالت
بــــحـــاجـــة مـــاســـة الى بـــنـــاء اسس
وقــواعـــد ومــنــطــلــقــات ونــظم عــمل
سـيـاسـيـة واجتـمـاعـيـة واقـتـصـادية
وثـقــافـيـة جــديـدة وصـوال لـتــحـقـيق

نظام مستقر
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اعتقد ان مـشكلـة العراقيـ وحماية
ــقــراطـــيــة تــكــمـن في عــثــرات الـــد
وثـــغــرات الــدســـتــور وهــو اســاس
ـــقــراطي واحلـــيــاة ـــنـــطــلق الـــد ا
قـراطيـة فمنـذ اجتيـاح العراق الد
من قــبل األمـيــركـان ولــدت مـسـارات
وصـيغ عمل سـيـاسـية جـديـدة تـقوم
على تـقـسيم االدوار عـلى الـعراقـي
ـــــــذاهب من خـالل الـــــــطــــــوائـف وا
واالعـــراق في حــكـم الــدولــة بـــخــلق
سـلــطـة مـركـزيـة وحـكــومـة ضـعـيـفـة
بـجانب سـلـطـات غيـر رسـميـة وغـير
قراطية وغير منظمة ودستورية د
ــذاهـب والــطــوائف هي ســـلــطــات ا
ومـن هــنـــا يــجب اصالح واالعــراق 
قراطية وتفعل الدستور لتعمل الد
فـعــلـهـا في بـنـاء مــؤسـسـات الـدولـة
عـلى اسس وثـوابت تـخـلق وحتـمي
الهـوية الوطـنية بـاعتـبار العـراقي
كـــلـــهم  عـــلى اخــــتالف مـــذاهـــبـــهم
وطوائـفهم واعـراقـهم متـساوون في
احلـقـوق والـواجــبـات وبـدون تـمـيـز
بــعــيــدا عن الــهــيــمــنــة الــطــائــفــيــة
ــذهــبــيـــة والــعــنــصـــريــة والــكل وا
ــقـراطـيـة ونــتـائـجـهـا يـخــضع لـلـد
والـكل يـعـمـل ويـتـمـسك بـالـدسـتـور
ثل الـعـقـد االجـتـماعي االهم الـذي 
الذي ينظم حـياة العراقـي ويحمي
نظـامهم وغـايات وطـموحات وارادة
االكثريـة من الشعب والـتمسك برأي
هـذه االكــثـريـة او االغــلـبـيـة يــقـابـله

احترام رأي االقلية. 
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 احلقيقة في العراق اليوم سلطة
بـــثـالث رؤوس مـــوزعـــة كـــالـــتـــالي
ان سني رئيس الوزراء رئيس البر
شـيـعي رئــيس اجلـمـهـوريـة كـردي
وهـــذه الــرؤوس فـــيـــهــا شيء غـــيــر
دســــتـــــوري واخــــر يـــــتــــقـــــاطع مع
وقراطية   وهناك من يقول ان الد
هذه الـسلطـة ام (ثالثة رؤوس ) هي
من اجل حل مــشـاكـلــنـا الـداخــلـيـة 
فيـمـا العـكس هو الـصـحيح والـعمل
ـقراطـية واالكل بهـذا هو خـرق لـلد
بــجـرفــهـا والــعـمـل عـلى اضــعـافــهـا
وادخــال اخلــارج عـــلى خط الــداخل
الوطني لـلتـدخل بقراراتـنا الوطـنية
الـــســـيــــاديـــة والـــعـــبـث بـــاحلـــيـــاة
االجــتـمــاعــيـة لــلـعــراقـيــ وتـدمــيـر
سلمهم االهلي  وهذا معروف بدون
الدخول في شرح احلروب الـطائفية
ذهبية األهلية ابان االعوام 2005 ا
الـى نــــــهــــــايـــــة  ?2008وكل هــــــذه
الــتــقــسـيــمــات واالجــراءات وهــكـذا
تــمـثـيـل لـلـســلـطـات فــيـهــا يـزيـد من

مشاكلها.
 W¹dJH «  UŠU *« œ«b ½«

ــشــكـلــة في الــعــراق الـيــوم وكــمـا ا
تـقـدم هي الـصـراع والـتـنـافس غـير
قـراطي على السـلطة وتـداولها الد
بشكل اريحي مـا يؤدي الى انحسار
ـقـراطيـة كـون النـظام وتراجـع الد
الـــــســـــيـــــاسي فـي الـــــعـــــراق وضع
االولوية للمنافع واحلقوق الطائفية
وهي اوضـــاع تــنـــعــكـس عــلى واقع
العـراقـي وحـيـاتهم الـيـوميـة وبكل
تفاصيلـها االجتماعـية واالقتصادية
قصـود هنا ان تنعكس واالمنية وا
ـطلق يـعني على حـياتـهم الـعامـة با
ومن واطن  على حقوق االفراد وا
هـنـا يـظـهـر حـرمـان االفـراد الـذين ال
ـذهــبــيـة يــؤمــنــون بـالــطــائـفــيــة وا
والـعنـصـرية وجـمـيع هـذه االمراض
التـي تتـقـاطع مع الـثوابت واالسس
قراطيـة ومنطلقـات بناء الدولة الد
ــدنـيــة ولـذلك تــنـحــسـر وحتــاصـر ا
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وحتـــــدد نـــــشــــاطـــــات مـــــثـل هــــؤالء
ــواطـنـ ويــحـرمــون من حـقــوقـهم ا
وحتد نـشـاطاتـهم وطبـيـعة تـفكـيرهم
ومـثل هـذه الـتــقـسـيـمـات تـعـمل عـلى
افق ضـــيـق وحتــجـم من مـــســـاحــات
ـقـراطيـة وفاعـلـيتـها ودورهـا ما الد
ساحات يجعل هناك انسدادات في ا
الفـكريـة التـي تتـقاطع مع الـكثـير من
الرغبـات واالرادات للـطبقـة الوسطى
من العراقي هذه الـطبقة االساسية
ــهـــمـــة الـــتي اخـــذت بـــالــتـــراجع وا
والـذوبــان والـتي اخــتـفت واضــيـفت
لــلـطـبــقـات الـفــقـيـرة بــعـد ان سـاحت
وتــبـخـرت وبــضـمــورهـا وتـراجــعـهـا
انحـسرت مـنـطلـقات اآلداب والـثقـافة
ــنــتــديــات والــفـــنــون وتــراجع دور ا
ـهنيـة بالتـطور واالبداع اجملتمـعية ا
قراطية وكل هذه بسبب تراجع الد
عـوامل واسـباب تـتـطـلب الـعـمل على
تغـيير الـدستـور او اجراء اصالحات
ـــا لـه من دور في حتـــقـــيق كـــبـــيـــرة 
ــقـراطـيـة انــسـيـابـيــة الـعـمــلـيـة الـد
ـقصود وحمـايتهـا وتعـزيز دورها وا
بــذلك حــمـايــة احلــريـات الــعــامـة من
اسقاطات اخلنادق الشيعية والسنية
ـــســيـــحـــيــة وجـــمــيع والــكـــرديــة وا
االقــلـيــات االخــرى الـتي تــؤثــر عـلى
بــنـاء وبـلــورة الـهـويــة الـوطــنـيـة من
خالل الدستور كـون الدستور حامي
قـراطيـة التي اجلمـيع من خالل الـد

. تعمل على تطوير حياة العراقي
عقد اجتماعي جديد 

تـعالت االصـوات لـلـمطـالـبـة بإصالح
الــدسـتــور الـذي مــا زلت الـعــديـد من
بنـوده مـبهـمـة وبحـاجة الـى تفـصيل
وتــفــســيـر وتــعــديالت مـنــطــلـقــاتــهـا
القواعـد واالسس والثوابت الـوطنية
ــقــراطــيــة في الــتـي تــعــزز دور الــد
حمـاية الـقيم االنـسانـية اجلـامعة في
ـدني اجملــتـمع الــعــراقي الـتــعــددي ا
وبــالـشــكل الـذي يــعـيــد بـنــاء الـدولـة
دنيـة التي حتمي احلـريات وحتقق ا
ــسـاواة وكــرامـة االنــسـان الــعـدل وا
الــــــــعـــــــــراقي ومـن خـالل دراســــــــات
وحــوارات مــهـنــيــة مـفــتــوحــة وعـلى
مـســتـويـات مـتــقـدمـة لـتـحــقـيق بـنـاء
الـهـويـة الـوطنـيـة اجلـامـعـة لـلـحـفاظ
ــقـراطــيــة الــتي اصــبـحت عــلى الــد
ضحيـة انظمـة وقوان ودسـتور فيه
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ـقـراطـيـة بـإرادة تـبـنى وتـتـعـزز الـد
الـناخـبـ الـذين لـهم الـكلـمـة الـفصل
قراطي من خالل سياقات العمل الد
الــني اقــرهــا واعــتــمــدهــا الــدســتـور
الــعــراقي مــعـتــبــرا الــشـعـب صـاحب
الـسـيـادة ومــصـدر الـسـلـطـات وهـذا
يـــــــؤكــــــــد ويـــــــعـــــــنـي ان ال وجـــــــود
ـقراطيـة التوافـقية الـتي تخترق للد
الــدســتــور وتــربك وتــصــدع الـعــيش
ـشـتـرك والـسـلم االهـلي لـلـعـراقـي ا
الذين باتوا يرفضون اخلنوع والقهر
واالجبار فالعراقـي لم يعرفوا على
مدى تاريـخهم عـنصريـ متقـوقع

بل هم اصحـاب ثقـافة وفـنون وابداع
وانـــفــتــاح عــلى الـــعــالم والــشــعــوب
واجملتمعـات كافة وهم اصـحاب فكر
ولـيـسوا اصـحـاب نـظـرة قـاصرة بل
يــعـرفـون مــا يـريــدون لـكن ظــروفـهم
رون بهـا اليوم يريد القاسيـة التي 
الـبعض( وبـتـخـطـيط وضـمن برامج)
ان تـصــبح هـذه الـظــروف غـول اكـبـر
مـنـهم لـيـبـتـلـعـهم .. غـول من الـفـساد
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يراد لـلعراقـي ان يوضـعوا بـالكامل
ـــــصــــــالح في دوائــــــر اصــــــحــــــاب ا
واألهداف اخلاصة البـعيدة كل البعد
ــشـاريع الـوطــنـيـة الــتي تـرسخ عن ا
دنـية وتبـني قواعـد واسس الدولـة ا
ـقـراطـيـة واحلـقـيـقـة ان مـشـكـلة الـد
الــــعــــراقــــيــــ الــــيــــوم لــــيــــست في
ــقـــراطـــيــة الــتـــجـــاوزات عـــلى الـــد
شـكلة وخرقـها وعـدم حمايـتهـا بل ا
فـيضـعف اجملـتمـع وتفـكـكه والتـأثـير
ــبـــني عـــلى فـي الـــعــمـل اجلــمـــعـي ا
التناغم والتـفاعل ب افراده اي ب
افراد اجملـتـمع العـراقي الـواحد كـما
ـــنـــحــرفـــ عن خـــطط لـه االعــداء وا
اخلط الـوطني الـذين نـشـروا وزرعوا
فـــيه اخلـــصـــومـــات والـــتـــنـــاحـــرات
ــذهـبــيــة والـعــنـصــريـة الــطــائـفــيـة ا
لـتــمـريـر مـصــاحلـهم ومـخــطـطـاتـهم
اخلــارجــيــة والــدولــيـة واالقــلــيــمــيـة
ـشــبـوهـة حــتى ارادوا به الـدخـول ا
في اتون حرب اهلية طائـفية مذهبية
عــنـصــريـة كـبــيـرة لــتـخــريب الـداخل
الـوطــني كــمـا ذكــرنـا االن واخلـروج
ـشـتـرك الـذي عن الـعـمل اجلـمـعي وا
يــؤدي بـــالــنـــتـــيــجـــة الى الـــفــوضى

وبالتـالي اخلروج عن مفـهوم الدولة
وإلغاء الـتنـوع في اجملتـمع العراقي
الذي يـشكـل مصـدر لقـوته واخلروج
عـلـى هـذا الـتــنـوع يــؤدي الى إلـغـاء
احلــــريــــات وهــــذا يـــــعــــني الــــغــــاء
ــواقف ــقــراطــيــة في اتــخــاذ ا الــد
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ـقـراطـية هي عـلى الـرغم من ان الـد
تقـبل الـرأي والراي االخـر والبد من
شـيء من االخــــتـالف بــــشــــرط ان ال
يــؤدي الـى االخــتالف والــتــصــعــيــد
ـــواقف الـــصــعـــبـــة واخلــطـــيــرة وا
ــقــصــود بـاالخــتالفــات لــيس في وا
االهـداف الــسـتـراتـيـجــيـة والـثـوابت
ــقــصــود بــالــطــرق الـــوطــنــيــة بل ا
والـوسائـل التي تـؤدي في الـنـتـيـجة
الى نـــــفس االهـــــداف الــــوطـــــنــــيــــة
ـعـنى آخـر يـعـني ـقـراطــيـة  والـد
االختالف في الطرق والوسائل التي
تــؤدي الى ذات االهــداف الــوطــنــيــة
واالجــتـــمـــاعـــيــة الـــتي حتـــقق تـــلك
قاصد وبنـاء الدولة وتعزيز اسس ا
ــقـراطــيـة وقــواعــد مـنــطـلــقــات الـد
وحـمــايـتـهـا وكـل هـذه اخلالفـات في
ـــصـــالح الـــنـــتـــيـــجـــة  تـــصـب في ا
الــوطـنــيــة الـعــلـيــا وعـلـى الـرغم من
اخلالفـــات لــكــنــهــا بــعض االحــيــان
تؤدي الى االبداع واالبتكار اجلمعي
ـــتــجــانس بـــالــشــكل الـــذي يــبــني ا
ـــشـــاكل والـــتـــصـــدعــات ويــعـــالج ا
ــلـــفــات الن واصـالح الــكـــثــيـــر من ا
الــــتــــنــــوع فـي وجــــهــــات الــــنــــظــــر
واالســـالــيب والــوســـائل لــتـــحــقــيق
االهــداف الـوطــنـيــة تـعــتـبــر مـفــتـاح
مركزي لالنفتـاح وخلق وجهات نظر
جــديـــدة وايــجـــاد حــلـــول نــاجـــحــة
ـعــاجلـة الـتـخـبــطـات احلـاصـلـة في
ـقراطية من العملـية السيـاسية الد
خالل القـادة والـسيـاسـي اصـحاب
تفتحة واالرادة العقول الناضجة وا
الــوطـنـيــة الـصــادقـة وامــثـال هـؤالء
القـادة والـسيـاسيـ يـكونـون حتـما
مـن اصــحــاب اخلـــبــرة والــتـــجــربــة
ـهـنيـة وتـراكـماتـهـا التي والـكفـاءة ا
ــقــراطــيـــة وتــعــززهــا تــصــنع الـــد
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قراطية وانحسار  تراجع الد
دورها في الـعملـية الـسياسـية وعدم
حـمايـتـهـا يعـود الى خالفـات الـقادة
ــقـــصــود بــهــذه والــســيــاســـيــ وا
اخلـالفــــات هي الــــصــــراعـــات عــــلى
سـلــطـات الـدولـة ومـنــهـا نـشـاهـد ان
ـقـراطــيـة في الــعـراق مـثــقـوبـة الــد
بسـببهـا واحلقيـقة هـناك فرق كـبير
ب اخلـالف واالختالف الن اخلالف
يــعـــني الــنــزاع والــصــراع والــعــداء
واخلصومة وهـذا يتضح بجالء في
صــراع الـسـيــاسـيـ عــلى الـســلـطـة
ــثل اخلالف مـشــكـلــة كـبــيـرة في و
ــقـــراطـــيــة مــصـــادرة نـــتـــائج الـــد
والـــتـــجــــاوز عـــلى رغــــبـــات وامـــال
وتطلعـات ورغبات النـاس واحلقيقة
ان ثـقافـة اخلالف هـذه مـشكـلـة تـبدا
من الــعـائـلــة وتـنــتـشـر فـي اجملـتـمع
اعـــتــبــارا مـن دكــتــاتـــوريــة االب في
العـائـلة الى دكـتاتـوريـة احلاكم بـعد
ان طــالت ثــقــافــة اخلالف احلــركـات
الــســـيـــاســيـــة ورجـــال الــســـيـــاســة
والـقــيـادات واالنــظـمـة حــتى اصـبح
كالم الزعمـاء السياسـي دستورا ال
يــــســــمـح او ال يــــجــــرء احـــــد عــــلى
منـاقـشته و ابـداء الـراي فيه ولـهذه
االسـبـاب اصـبـح الـكـثـيـر من الـقـادة
والـسيـاسـي واحلـكـام عـوامل فرقه
وخــصـــومــات وتــخــنــدقــات بــدل أن
يــكـونــوا عـوامـل لـلــتـوحــد وتـعــزيـز
ـقــراطـيــة في احـتـرام الــثـقـافــة الـد
الراي والراي االخر بل قـاموا بنشر
ثـــقــافــة اخلالف الـــتي تــتـــقــاطع مع
اسـس وثـــوابت وقـــواعـــد الـــلـــعـــبــة
ـنــظـمـة ـقـراطــيـة واحلــريـات ا الــد
عـكس االخــتالف الـذي يـشــكل حـالـة
طبـيعـية في اجملـتمع وهي مـوجودة
بـــ الــــنــــاس وبــــشــــكل يــــومي الن
الـــتــعــبــيــر عـن الــراي حق مــشــروع
قراطـية تصونهـا وتكفلها وحالة د
الــدســاتــيــر والــقــوانــ والـشــرائع
واالخــتالف في الــســيـاســة والــفــكـر
هـا حــالـة صـحــيـة اكــثـر االحـيــان ألنـَّ
تـشـكل الـراي والـرأي االخـر لـكن مـا
ــســتــويـات نــشــهـده مـن تـردي في ا
السياسية هو بسبب اخلالفات التي
ال تــتــقـبل أو حتــتــرم الــرأي والـرأي
االخر ألنَّ اخملتلفات تنتج حاالت من
الـتـجـديــد والـتـقـدم واالبـداع في ظل
ـقـراطيـة احلـقـيـقـيـة الن جتاوز الـد
الـتــسـلط والــدكـتـاتــوريـة حتـدث من
خـالل تـــــعـــــدديـــــة اآلراء والبـــــدَّ من

ـــان بــثـــقـــافــة االخـــتالف وهي اال
حـاالت مـشـرقة ومـهـارات مـكـتـسـبة
ـتحضرة في اجملتمعـات والبلدان ا
الــتي تــؤمن بــالـرأي ويــنــتج تالقح
األفــكــار اإلبــداع واإلثــراء الــوطــني
واالنـــســـاني وبــنـــاء اجملـــتــمـــعــات
واالســـهــام في تــقــدمـــهــا وتــعــزيــز
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واجــــهـت عــــمــــلــــيــــات الــــتــــحــــول
ـقـراطـيـة في الـعـراق حتـديـات الـد
كــبــيــرة اسـهــمت فـي حـرق مــراحل
ـــقـــراطـــيــة وهي الـــتـــحـــوالت الــد
حلـقات ومـسارات مـهمة تـسبب في
الـنــزاعـات والـصــراعـات واحلـروب

الطائفية وحتديات كبيرة.
قـراطية لقـد واجهة الـتحـوالت الد
ـشـاكل الـداخـلـيـة عـقـد مـركـبـة من ا
واخلـارجـيـة بـاإلضـافـة الى خـروج
الـــعـــراقـــيـــ من نـــظـــام شـــمـــولي
دكـــتــاتـــوري صـــارم كــانـــوا بــأمس
احلـــاجــــة الى قـــدرة اســــتـــيــــعـــاب
ــنـــاخـــات واالجـــواء والـــثـــقـــافــة ا
ــقـدورهم ـقــراطــيـة لــيــكـون  الــد
االنــسـجــام واالنــدمـاج مــعــهـا ومع
مفاهيمها اجلديـدة عليهم بعد اكثر
مـن ثـالث عـــــــــقـــــــــود مـن احلــــــــــكم
الـدكـتـاتــوري عـاش فـيه الـعـراقـيـ
حـــيـــاة رعب وعـــدم ثـــقـــة الــبـــعض
بالـبعض االخـر وكل هذه الـظروف
والعوامل جعلت الـعراقي يجدون
من الــــصــــعــــوبـــة فـي الــــتـــعــــايش
قـراطـية ولـهذه والتـعـامل مع الـد
ــراحل االســبــاب  الـــقــفــز عــلى ا
التي كان من الضـروري ان تمر بها
قراطـية وتمـر عبرها  من اجل الد
الوصول الى اهداف مـتقدمة وهذا
الــهــروب الى االمــام احـرق مــراحل
قراطية ما جعلنا بعيدين على الد
ـرور اخلـبـرة والــتـجـربـة الن عـدم ا
ــراحل يــجـعــلـنــا نـصــطـدم بــهـذه ا
بــاألعــراف والــتـــقــالــيــد الـــديــنــيــة
والـعـشـائـريـة وهي مـفـاهـيم كـبـيـرة
ـقــراطـيــة سـواء وقــفت بـوجه الــد
كــانـت بــشـــكل مـــقـــصـــود او غـــيــر
عـنى من ذلك لم تخرج مقصـود وا
ـــقـــراطـــيـــة من رحـم وبـــيـــئــة الــد
ــفـروض ان وكــان من ا طــبــيـعــيــة 
تقدم التجربـة اجلديدة على العراق
ضــــمن مــــنـــاهـج وبـــرامـج وضـــمن
ســـلــســـلــة من احلـــلــقـــات ومــراحل
ولـهـذه االسـباب وجـرعات مـنـظـمة 
ـقـراطـيـة في الـعـراق لم تـبـنى الــد
بـــشــكـل ســلـــيم وصــحـــيح بـــســبب
ـــنـــاخـــات والـــبـــيـــئــة اضـــطــراب ا
ـشــوهـة الـتـي ولـدت فـيــهـا ولـذلك ا
ـــراحل عــامـل وســبب جـــاء حــرق ا
ــقــراطــيــة آخــر في انــحــســار الــد
والتجاوز عليهـا وعدم حمايتها في
الـــعـــراق بل اتــخـــذت الـــكــثـــيــر من
ــقـراطــيـة غــطـاء اجلــهـات من الــد
لعـملـيـات الفـوضى العـارمة  وهـنا
البد من التـعريج على دور االحتالل
االمــريـكي الــذي اراد الـتــعـبــيـر عن
احــتالله بــانه جــاء من اجـل حــريـة
الــعــراقــيــ واراد ان يــغــطي عــلى
تـدمـيـره لـلـبنـى التـحـتـيـة الـوطـنـية
واسقاط الدولة وتدمير مؤسساتها
ـقراطي الـذي سرعان بالـغطـاء الد
ما تمـزق ووضع العراقـي في بؤر
الفـوضى االمريكـية اخلالقـة وبهذه
ــــــمـــــارســــــات اخــــــرقت مــــــراحل ا
ـقـراطـيـة في الـعراق وشـوهت الـد

فهوم.  صورة وحقيقة هذا ا
كــذلـك فــإن االحــزاب الــتـي حــكــمت
الـعراق بـعـد سـقـوط النـظـام قـفزت
عـلى الـدسـتـور بل وتـقـاطـعت مـعه
بــســبب مـنــطـلــقــاتـهــا الـســيـاســيـة
ـذهـبــيـة والـطــائـفـيـة والــفـكـريــة وا
والـــعــنــصـــريــة وكل هـــذه االفــكــار
ـــــمـــــارســـــات هي مـــــخـــــالـــــفــــة وا
قـراطية وتتـقاطع مع قواعدها للد
ومــنـطـلــقـاتـهــا وثـوابـتــهـا الن عـدم
احـــتـــرام الـــراي والـــراي االخـــر او
الــغـاء االخـر مــشـكـلــة كـبـيــرة بـحـد
ـقراطية الن ذاتها تـنسف روح الد
ـفـاهـيم والـعـمل بـهـا حـمـايـة تـلـك ا
بحـاجـة الى دستـور وقـوان تـنظم
قـراطية ومـن العوامل العـمل بالـد
ـقراطـية وجود هـمة حلـمايـة الد ا
االحزاب الـسـياسـيـة الرصـيـنة ذات
الــتـــاريخ واخلــبـــرة الــســـيــاســـيــة
ــشـكــلـة ان االحـزاب والــقـيــاديـة وا
التي حكمت العراق هي من شاركت
في تـــــأجـــــيـج الـــــشـــــارع وادخــــال
العراقـي في صـراعات وتخـندقات
خـــــطـــــيـــــرة بـــــعـــــد ان انـــــحـــــرفت
ـــقـــراطــيـــة عـن مـــســـاراتـــهــا الـــد
احلـقـيـقــيـة بـسـبب حـرق مـراحـلـهـا

وانحراف مساراتها .
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الـرفــوف. ومــا يــقــلق حــقــاً أنَّ هـذه
التحديات آخذة بـاالزدياد يوماً بعد
آخـــر تـــاركـــة احلـــلـــول الـــنـــظـــريــة

واالفتراضية فوق الرفوف. 
وليس بجديد إذا ما قـلنا ما يدفعنا
إلعادة التأكـيد على االهتمـام باللغة
العربـية هو أنَّهـا لغة الـقرآن الكر

مــدرك لـــهــا لـــكن لم جتـــد احلــلــول
اجلذرية موطئـة قدم لها على أرض
الـواقع. فـاللـغـة الـعربـيـة تواجـهـها
حتديات كثـيرة وعلى الرغم من أنَّ
هـــذه الـــتــحـــديـــات كـــانت مـــحــوراً
لــبـحـوث ومــؤتـمــرات ونـدوات لـكن
بـقت مـجـرد دراسـات مـركـونـة عـلى

يـحـتـفل الـعـالم الـعـربي واإلسالمي
سـنــويـاً بــيـوم الــضـاد الــذي أقـرّته
تـحدة في اجلمـعـية الـعامـة لأل ا
الـ  18من كــــانـــون األول.. وتــــقـــام
االحتفاالت واألنشطة حتت عناوين
مـا أنزل الـله بـهـا من سلـطـان.. لكن
تبـقى التحـديات هي هي; فـاجلميع

ـكن تقـسيم هـذه الـتحـديات إلى و
ا : داخـلـيـة وخـارجـيـة. فـأمـَّ قــسـمـ
الـــداخــلــيــة فــتــتـــمــثل بــاالغــتــراب
الـثــقـافـي والـتــشـظي الــفـكــري بـ
الـلغـة وأبنـائهـا فـاللـغة تـمرّ بـأزمة
حـقـيـقـيـة البـتــعـاد ونـفـور أبـنـائـهـا
عـــنــهــا وشـــعــورهـم بــالــغـــربــة من
نـحـوها وقـواعـدهـا وإمالئـهـا حتى
ـراجع انـزوت في بــطـون الـكـتب وا
قـصورة عـلى الـباحـث الـتراثـيـة ا

 . ي واألكاد
ولم نــعــدّ نـرى بــحــوثــاً لــغــويـة أو
مــجــالس أو نــدوات تــتــنــاول سـبل
تيـسيـر قواعد الـلغـة أو مباحث في
الـلـغة كـالـتي كـانت رائجـة وسـائدة
ـة في اخلـــمـــســيـــنــيـــات وحتت قـــبـَّ
اجملمع العلـمي العراقي أو اجملامع
اللـغوية في الـعالم الـعربي وبأقالم
امة أسـاطـ الـلـغـة كـالـدكـتـور الـعـلـَّ
مــصــطـفـى جـواد. وفــيــمــا يــتـعــلق
بالتـحديات اخلارجـية فهي متـمثلة
أوَّالً: بالـتطـور التكـنولـوجي الهائل
سـتعملة والسريع لـلغاية; فالـلغة ا
ـعـلـومـات (الـنت) عـلى في شـبــكـة ا

ولسان نبيه محمد (صلى الله عليه
ـة وآلـه وســلم) ولـــســان أهـل اجلــنـَّ
وبــهــا خــطّـت األحــاديث الــنــبــويــة
وأحــــاديث األئـــمـــة والـــصالة دون
قــراءة (سـور قـرآنـيـة) بــالـعـربـيـة ال
جتــوز; فــالــنــهــوض بــهــا نــهــوض
ـفـارقـات بـالــدين وإعـزاز له ومـن ا
الـلطـيفـة أنَّهـا اللـغة الـوحيـدة التي
ـــيـــزة أي مـــيـــزة تــــتّـــسم بـــهـــذه ا
االرتبـاط بالدين. كـما ال يـخفى على
أحدٍ أنَّ اللغة العربية تمثل الهوية
وأحــد أبــرز مــقـــومــات شــخــصــيــة
الـــعـــربي وال نـــنـــسـى أنَّ الـــتــراث
الـــعــربي من: شــعــر وآداب وعــلــوم
وفــنــون وحــكم وأمــثــال كــلّه مـدون
بــالــلــغـة الــعــربــيــة بــاإلضـافــة إلى
وظــيــفــتــهــا االجــتــمــاعــيــة; فــبــهــا
نـتــواصل من احملـيـط إلى اخلـلـيج
واحلـفاظ عـليـها هـو الـسبـيل لبـقاء
الــتالحم بــ الــنـاطــقــ بــهــا; لـذا
البـحث في التـحديـات التي  تواجه
اللـغة الـعربـية أمـر ال يعـني العراق
وحده بل كافة الـدول العربية إنْ لم

نقل الدول اإلسالمية. 

كلّ مـا يـجـول بـاخلـاطـر دون عـنـاية
باللغة وبالعـبارات جعل اللغة على
قـاب قـوســ أو أدنى من الـسـقـوط
الـــكــامل فـي مــســتـــنــقع الــعـــامــيــة

والركاكة.
 أما الـتـطور الـعلـمي في عدَّة عـلوم
فقد وجه ضربة كبيرة للغة العربية
عــلـى الــعـــكس تـــمـــامــاً من اآلداب.
فاألجـناس األدبـية من شـعر وقـصة
وروايـة لم حتـتـفظ فـقط بـعـربـيـتـها
الـــزاهــيـــة بل عـــمــلـت عــلـى حتــمل
مسـؤوليـة االرتقاء بـاللـغة ونـشرها
وحتـــــــبــــــيــــــبــــــهــــــا عــــــلـى خالف
التـخصـصات الـعلـميـة التي تـآلفت
ــــصـــطـــلــــحـــات األجـــنــــبـــيـــة مع ا
واسـتــسـاغـتــهـا وبـقــيت مـحــافـظـة
عليهـا ولم جتهد نفـسها بتـعريبها
ــتـــخــصــصــة في الــطب والــكــتب ا
والهندسة واحلاسوب ومحاضرات
أسـاتذة اجلـامـعـات أكبـر دلـيل على
ذلك ولم تبادر اجملامع اللغوية في
الـعـراق والـدول الـعـربـيـة حللّ هـذه
ــعـضــلـة بل ســجـلت تــلك احملـافل ا
الـــلــغـــويــة تــراجـــعــاً واضـــحــاً في

ـــثـــال هي اإلنـــكـــلـــيـــزيــة ســـبـــيل ا
والـفـرنـسـيـة وال مكـان لـلـعـربـية في
بــرامـجـه وتـطــبــيــقــاته إال مــا نـدر
ويـسـتـعـمل الـعـرب في مـحـادثـاتهم
: اإلنكلـيزية أو الفرنسية أو اللغت
الــلــهــجــات الــعــامــيــة فــقط ولــيس
الـفـصـحى أو لغـة الـصـحافـة. فـيـما
ـتـمـثل أطـلـق اإلعالم االلـكـتـرونـي ا
ـواقع االلـكـتـرونـيـة وتـطـبـيـقـات بــا
الــتــواصـل االجــتــمـــاعي رصــاصــة
الرحمة على اللغة العربية وأشرت
إلى ذلك في مقالة سابقة وبينت أنَّ
واقع باتت تتعاطى األخبار أغلب ا
ـقـاالت دون تـمـحـيص وتـفـحّص وا
ـة أو ــهـــنــيـَّ ســواء مـن الــنــاحـــيــة ا
ـة! ولـتــكـالــيـفــهـا الــزهـيـدة الــلـغـويـَّ
انتشرت بـفوضى كبيـرة وغدت بيد
كلّ من هـبّ ودبّ بال رادع أو رقــيب
عـلى الــعــكس تـمــامــاً من صـحــافـة
ــؤســســات الــورقــيــة الــرصــيــنــة ا
(السـابـقة واحلـديثـة) التي اتّـسمت
بوجـود أقسام لـلتـصحيح الـلغوي
كـمــا أنَّ انـتـشـار ظـاهـرة مـا يـسـمَّى
ـواطن وتـدوين وعرض بـصحـافة ا

مــهـامــهــا مـقــارنــاً بـاخلــمــسـيــنـات
والـسـتيـنـات عـلى الـرغم من ازدياد

صطلحات.  الوافد إلينا من ا
ومن الـتحـديـات الـتي تواجه الـلـغة
أنَّ بعض دول اخلـلـيج تفـرض على
الـــوافــديـن إلــيـــهـــا من أجل كـــسب
الـرزق أن يـجـيد الـلـغـة اإلنكـلـيـزية;
ـية مشهورة بحجّة أنَّ شـركاتها عا
ولـــــهــــــا فـــــروع فـي دول الـــــغـــــرب
وبـرامـجـهــا وتـطـبـيـقـاتــهـا بـالـلـغـة
اإلنـكـليـزيـة ناهـيك عن دول عـربـية
عديدة تُلزم مؤسساتها وجامعاتها
بـاحلـديـث بالـلـغـة اإلنـكـلـيـزيـة فـقط
ا وحتــاسب طـلـبــتـهـا اخملــالـفـ أمـَّ
ـــغــرب الـــعـــربي فـــحــدث وال دول ا

حرج.
 فسطـوة اللغة الـفرنسـية ال حتتاج
إلى تــوضــيح; فــقــد أزاحت الــلــغــة
الـعــربــيـة وتــربــعت عـلـى عـرشــهـا!
وخــتــامــاً يـــبــقى االحــتــفــال بــيــوم
الضاد يزيدنا هماً وقلقاً على لغتنا
وفي الـوقت نـفـسه يـزيـدنـا اصـراراً
لــلــتــذكـــيــر بــأهــمــيـــة هــذه الــلــغــة

ومعاناتها مع أبنائها!


