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بغداد 

بـطـرق مـلـتـويــة وأسـالـيب شـيـطـانـيـة
وحتى عبر التهـديد بأصناف األشكال
والوسـائل. هذا حـال اجمللس الـنيابي
ــان الــعـراق" احلــالي وكــذا كـانت "بـر
حــالُ ســـابــقـــيه من دون حـــســد. هــذا
الكالم لـيس من عـندي وال هـو تلـبيس
ّا نسمعُه ونقرأه أو افتراء بل جزء 
عن نـــواب ســـابــقـــ وحـــالــيّـــ ومن
مـســؤولــ في الـدولــة ومن أصــحـاب
الـــفــكـــر والـــرأي واإلعالم. أمـــام هــذه
ـــــدوَّرة في كلّ دورة االنــــتـــــكـــــاســــة ا
ــتــكــررة في طــبــيــعــة انــتــخــابــيــة وا
تشكـيلـة مجلس الـنواب الـعراقي على
الشـاكـلـة الضـعـيفـة الـتي عـرفنـاه بـها
والـتي شـابت عـمــلـيـات االقـتـراع ومـا
تبعها من حرق الصـناديق االنتخابية
والتالعب في األصوات وفي فرزها ال
بدّ مـن صحـوة حـقـيقـيـة في الـتـعريف
ـدى خــطــورة بـقــاء وكــيـنــونــة هـذه
ـؤسـسـة الـتي غـلّـفـهـا الـتـزويـر مـنـذ ا
إقـرار الــعـمـل بـهــا بـعــد الـســقـوط في
2003. ومن ثمّ يـتـرتـب عـلى الـعـقالء
وأصـحاب الـكـرامـة الـوطـنـيـة بـالرغم
من قــلّـــة أعــدادهم الــتـــوجه احلــكــيم
إليـجــاد مـخــرج من مـتـالزمـة الــفـسـاد
والـــتــــزويـــر واحملـــســــوبـــيـــة وبـــازار
ـان ــنــاصب الــتي يــعــيــشــهــا الــبــر ا
احلالي والـتي فـاحت ريحـتُـها ونـتنت
جيفـتُها وبـلغت حـدودًا ال تُطاق. ومن
أسـبـاب هـذه االنـتـكـاسـة عـدم نـضـوج
ـقـراطــيـة واحلـريـة الـلـتـ فـكـرة الـد
تتقاطـعان مع الواقع الفـكري والدينيّ
ـنطـقة. وذاتُ ذهـبي لدى شـعوب ا وا
ان مع احلكومة الشيء يتقاسمه الـبر
ـا بـســائـر مــؤسـســاتـهــا الـعــامـة ور
ستـقلّ لغاية الرئاسة والـقضاءُ غـير ا
الساعة نتيجة لبقاء الكثير من ملفات
ـالي عـلى الـرفوف الفـسـاد اإلداري وا
إنْ مجـامـلة أو حتـابـبًا أو مـشـاركة أو
ّــــا ال خــــوفًــــا ومـــــا إلى هــــذا وذاك 
نـسـتــطـيع قـوله أكــثـر. لـقــد اسـتـغـلّت
جــهــات عــديــدة مــتــنـفــذة فـي الــدولـة

حزبيـة وكتـلوية وطـائفـية وشخـصية
في آنٍ مـــعًـــا. تـــوقع الـــكـــثـــيـــرون مع
استالم دولة رئيس الوزراء عادل عبد
ــهـــدي رئــاســـة الــوزارة أن تـــشــهــد ا
الــبالد حــقـــبــة جــديــدة من االنــفــراج
الـــفـــكـــري والــــنـــضـــوج الـــســـيـــاسي
ـرحـلة والـصـحـوة الـوطـنـيـة لـلـبـدء 
جديـدة من الـبـنـاء والـتـعافـي من آثار
مـدمّــرة ألعـتـى تـنــظـيـم إرهـابي دوليّ
كـشّـر عن أنـيــابه ودمّـر الـبالد وجـدّبَ
األرض واقتـلع البـشر والـشجـر طوال
أربع سـنـوات عـجاف إنْ لـم نـقل أكـثر
بـســبب طــبـيــعــة الـنــظــام الـســيـاسي
ــصــلــحي بـ الـطــائــفي والــصـراع ا
العــــبـــــيه الــــكـــــبــــار. إالّ أنّ األحــــداث
والــوقــائع تــنــذرُ بــقـادم أســود مــا لم
يُــبــادر مــا تــبــقى من الــوطــنــيــ في
الدولـة رئاسـة وحكـومة وشـعبًـا على
قلّتهم لوضع حدود قاطعة أمام أيدي
العابـث من نواب الـشعب أوالً الذين
علـيـهم تقع مـسـؤوليـة حـمايـة الـدولة
ومـؤسـسـاتـهــا والـوقـوف مع الـشـعب
اخملـذول بــعـد تــربـعــهم عــلى كـراسي
ـان. فـمـا تـشـهـدُه أروقـة مـجـلس الـبـر
النـواب وأداء الـنواب ذاتـهم في قـاعة
اجمللس الـتي لم تـعـد تخـتـلف عن أيّة
صــالـــة لــلــمـــزاد تــعــيـــدُنــا إلى حــال
شـتركة الدورات الـسابقـة. والنـقطـة ا
ا ال ب السابـق والالحق تـشير 
يقبلُ الطعن والشك دأبَ األغلبية على
طالب الـشعب وترويض االستهـانة 
البسـطاء منه وتـخدير آخـرين بوعود
ـمـاطـلـة فـيـمـا الـطـبـقة الـتـسـويف وا
احلاكـمة من أصـحاب الـنفـوذ وزعماء
ـيـلــيـشـيـات األحـزاب ووعّـاظُــهم من ا
ـســتـرزقـ زادَهُـم فـخـرًا واألتـبــاع وا
وتـبجـحًـا تـواصلُ دوامِـهم بـاقـتـناص
غـا والبـحث عن منـافذ كـاسب وا ا
نهب جديدة مـستنـبطة ما اسـتطاعوا
من مــقــدرات شــبـه الــدولــة الــقــائــمــة
بوضع اليـد على العـقارات والوصول
شاريع وقبض الـكوميـسيونات إلى ا

بغداد في  5 كانون ثاني 2019
"لـو دامت لـغـيــركَ مـا آلت إلـيك". هـذه
هي حـــالُ أنـــظـــمـــة احلـــكم وســـيـــادة
ـنــاصب في شـؤون احلــيـاة ديــنـيـة ا
كـانت أم ســيـاســيـة أم اجــتـمــاعـيـة أم
وظيـفـية. ال أحـدَ دائم. فـالدنـيا دوّارة.
هنـاك مَن أخـذَ دورَه في احليـاة وحكمَ
وأمـــــرَ وســـــاسَ ثمّ أبـى الــــتـــــمـــــسّك
بالكـرسيّ بالـرغم من جناحـه في فترة
الواليـة التي اسـتلـمهـا تاركًـا الفـرصةَ
لغـيـره . وبـعـكـسه هـناكَ مَن فـشلَ في
حــكــمـه وفــســدَ في ســيـــاســته ونــهبَ
وسـرقَ وقــتلَ وغشَ ونـافقَ لــكـنّه ظلَّ
مصـرًّا عـلى عـنجـهـيّته وإدامـة فـساده
بكلّ الـوسائل. وشـتّان بـ ذاك وهذا.
ولـلـشـعب احلـكم فـهـو صـاحب الـشأن

ووليُّ القرار. 
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أسوق وصـفي هذا وأقـول: لعلَّ خـبرة
احلــكم في الــعــراق طــوال الــســنـوات
نـصـرمـة من تاريخ الـغـزو األمـريكي ا
للـبالد ولغـاية الـساعة تـكشف لـنا عن
خـللٍ واضح في نـظـام احلـكم الـسـائـد
الـــذي ســــنّه احملــــتل وفق مــــصـــاحله
الـشــرّيــرة. فـالــكـثــيـر مـن الـفــعّـالــيـات
الـسيـاسـيـة واالجـتـمـاعيـة والـثـقـافـية
ـرجـعيـة" من جـميع وحتى الـديـنيـة "ا
األطيـاف واألديـان والـقـوميـات تـشـهد
على "الـفوضـى اخلالّقة" الـتي أحاطت
بـالـبالد وجـعـلت مـنـهـا ومن ثـرواتـهـا
الـوطـنـيـة لـقــمـة سـائـغـة أمـام ثـلّـة من
صادفة ومحدثي النعمة ومن ساسة ا
الــطـــارئــ عــلى الـــعــمل الـــســيــاسي
واألغراب من مـزدوجي اجلـنسـية. فال
أحـد يــشكّ في أنَّ األزمـة الــقـائــمـة في
إتمام التشكيلة الوزارية احلالية مثالً
هي سياسـية بحـتة ناجـمة عن ثغرات
مـؤســفــة وواســعـة في شــكل الــنــظـام
ـتبَّع منذ السقوط السياسي الفاشل ا
ــأســـاوي. وهي إن طــالت وتـــلــكــأت ا
أكــثـــر ووأدت فـــهــذا شيء طـــبـــيــعي
لـكــونـهـا نــاجـمــة عن تـقـاطـع مـصـالح

موضوعَ القضاء على داعش اإلرهابي
ودمــــاءَ الــــشـــهــــداء الــــتي روت أرض
الــوطن وبــســبــبــهــا أتــاحــوا احلــيـاة
لــــغـــيــــرهم من أهــــلـــهـم وأحـــبــــائـــهم
تاجرة بهذه ومواطنيهم كي توغلَ با
الدمـاء الـزكيـة وبـتضـحـيات الـشـهداء
األبرار من أجـل التـشـبث أكـثـر بأدران
الفساد والتأسـيس حلكومات صغيرة
مـتــنـفــذة مـتــغـلــغـلــة داخل احلــكـومـة
الــرســمــيــة عـبــر أنــشــطــة مــســتــقــلّـة
ومـيـزانـيـات خـاصــة تـتـيح لـلـقـائـمـ
عـليـهـا وعـلى أعـوانـهـا وأزالمـهـا غـير
نضـبطـة بالسـطو عـلى ما تـقع عليه ا
أيـديــهم من أمـوال وعــقـارات ومــنـافع
خاصة وعامة بحجة االنتماء إلى هذه
نـاضلة ضدّ اجلهة اجملاهـدة أو تلك ا
أزمنـة احلكم الـسـابقـة. وما تـزال هذه
تـعددة من اجلهـات عبـر مسـميـاتهـا ا
مــؤسـســات جــهــاديــة ومـيــلــيــشــيـات
ـثابة البقرة طائفية وألويـة نضالية 
احلـلـوب تــسـتـنــزف مـيـزانــيـة الـدولـة
برّر وال أحد وتفرض وجـودها غيـر ا
يطيق إيـقاف عملـها أو في األقلّ احلدّ
قبولة بعد أكثر من من منافعها غير ا
خــمــسـة عــشــر عــامًــا عـلـى تـمــتــعــهـا
بامـتيازات خـيالـية غـير مـعقـولة. فهل
يُعقل استمرار تمتّع فئة تعيش خارج
أســوار الــوطن مــنــذ ســنـ ولـم تــعـد
تـربـطُـهـا به أيــة صـلـة سـوى مـا أُنـعمَ
عليها ساسُة الفساد والطائفية بصفة
الــنـــضــال واجلـــهــاد ظـــلــمًـــا وجــهالً
وبـامـتـيــازات مـذهـبـيـة بــحـتـة بـحـيث
أصــبـحت هــذه األخــيــرة تــؤرّق كـاهل
يزانية وتستنزف فقراتها? أال يجدر ا
وقـر أن يعيد النظر جلس النواب ا
بــهـذه االمــتــيـازات وبــأمــثـالــهــا ومـا
أكــــــثـــــرهــــــا وأن يــــــســـــعـى بـــــنــــــقل
تـخصـيـصـاتـهـا بـاجتـاه إعـمـار البالد
ـتلكئـة منذ سنوات شاريع ا وإكمال ا
دن التي أصابها الدمار وإعادة بناء ا
ـاء والـكــهـربــاء واخلـدمـات وتـأمــ ا
ـطـلـوبـة لـعـمـوم الشـعب في األمـنيـة ا
الـبالد? فــمـا سـنّــته أحـزاب ديــنـيـة أو
فـرضــته مــيـلــيـشــيــات طـائــفـيــة تـقف
وراءَها جهـات خارجيـة متنفـذة تُحكم
سطوتَها على البالد من خلف الستار
ــراجـعـة والـعـدول وإعـادة يـسـتـحق ا

 . التقييم والتقو
…dO¦  WK¾Ý√ 

 أسئلـة كثـيرة مـثيرة لـلجـدل أصبحت
مـلـحـةّ وتـنــتـظـر ردودًا شـافـيـة. فـإزاء
ـان اليوم? هذه جمـيعًا أين يـقف البر
ومــا هي أو بــاألحــرى كــيف ســتــكـون
ــثــلي الــشــعب حــول مــا ردود فــعل 
يـــجـــري من فـــوضـى في إدارة الـــبالد
وفي تبعيـتها حلكم واليـة الفقيه الذي

قدّرات سك  كسب الرهان وأصبح 
الـرئـاسـات الـثالث الـتي صـيـغت وفق
مـقــاســاته ومــخـطــطــاته وأمــام مـرأى
احملـتـل األمـريــكي الــذي يـتــفــرّج عـلى
الــلـعــبــة من مــوقع أعــلى? ألــيس هـذا
دلــيالً عــلى الــصــورة الــهــزيــلـة الــتي
ان ـثـلـو الشـعب في الـبـر يعـكـسـها 
والـتي هـي بـالــتـالـي من نـتــاج هـيــبـة
شبه الدولـة القـائمة? ويـكفي تـصنيف
ان العـراقي من ضمن أسوأ جهة البر
تشريـعية غـارقة في الـفساد والـتزوير
ـــانـــات الــعـــالم ووضـــعه في بـــ بــر
صــورة ال يُـــحــســدُ عـــلــيه كـي تــرتــفع
أصـوات بــتــغـيــيـر الــدســتـور وإلــغـاء
ــان ومــعه حلّ ســائـر احلــلــقـات الـبــر
الفارغة الزائدة من مجالس محافظات
ومَن على شاكلتها والهيئات واللجان
رتـباتـها التي أهـدرت ثروات الـبالد 
الـضـخـمـة وامـتــيـازاتـهـا الـكـثـيـرة من
دون نتـائج أو خـدمات آدمـيـة مقـبـولة
صالح لصالح الشعب بسبب تقاطع ا
. ومع واالحـتـراب احلـزبـي والـطـائـفيّ
كلّ هذا الضجيج الناهض حول األداء
ــان والــشـخــوص الــتي ــربك لــلــبــر ا
شـــوّهت ســـمــــعـــة الـــبالد في الـــدورة
احلـالــيـة والـدورات الــسـابــقـة ألـيس
َن جاء بضمير مرتاح ليخدم األجدر 
الـشــعب أن يــقـول كــلـمــة احلق بـوجه
اخللل والفاسدين وأن يواجه األغراب
ـــتـــاجـــريـن بـــحـــقـــوق عن الـــوطـن وا
ــواطن حــفــاظًـا عــلـى األمـانــة وأمالً ا
ــرتــقب لــصـالـح الـشــعب بــاإلصالح ا
اجلـريح الـصـامت عـجـزًا أو خـوفًـا أو
ـثل يــقـول: "الـسـاكت عن تـرهـيـبًــا? فـا
احلق شـــيــــطـــان أخـــرس". وأنـــا أردّد
القول إنّ الساكت عن الظلم الذي طال
الـشـعب الـعـراقي بــرمّـته يـضع نـفـسَه
وضـميـرَه في خـانـة اإلجـرام والـفـساد
واخلـــطــــأ واجلـــريــــرة بـــحـق الـــوطن
والشعب على السـواء قبل نفسه. فمن
ال يـتـصـدّى لــلـظـلم والـقــهـر والـفـسـاد
يــكــون قــد أسـاء لــنــفــسه أوالً وألهــله
وشــعـبه ثــانــيًــا ولـوطــنه عــمــومًـا وال
ـواطـنــة.  تـلـكم هي يـسـتــحق صـفــة ا
احلالة العـامة التي تسـتدعي الوقوف
على أسـبـابهـا ونـتائـجهـا والـعمل من
جـانب الـشرفـاء واألسـويـاء لـلـتـصدّي
لها بكل أشكالـها ومحاسبة مـرتكبيها
من مستغلّي السلطة وأصحاب القرار
كي يـكــونـوا عـبــرة لـلـغــيـر. وهـذا هـو
ــطـلــوب مــنــذ سـنــوات. فــهل يــبـادر ا
ــوقــر بـوضع آلــيّـة مـجــلس الــنـواب ا
لإلصالح احلقيقي الـذي طالَ انتظارُه
ــكــافـــحــة الــفــســاد بـــالــتــعــاون مع و
احلــكـومــة في حــالــة صــدقــهــا والـتي
كافحة أعادت العمل باجمللس األعلى 
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 بـفخر واعتـزاز غامرين تعايـشت أليام متتـالية مع الواقع الـعلمي الرص
ـؤسسات ـتقدم الـذي تعيـشه اجلامعـة التكـنولوجـية والتي تـعد احدى ا وا
ـتـمـيـزة لــيس في الـعـراق بل الـوطن الـعـربي والـعـالم .... فـهـذا الـعـلـمـيـة ا
الـصرح الذي ولد عام  1960 حـقق اجنازات رفيعة وطفرات واسعة جعله
وجب ي للـجامعات الرصينة  ركز  3856 حـسب التصنيف العا يحتل ا
وقع الدولي   webometrics االسـباني بعد ان كانت بالتسلسل 8512 ا

في عام 2011.
وبـغـية مـواكـبـة التـطـورات الـعـلمـيـة احلـديثـة  اسـتـحداث قـسم هـنـدستي
الــطـب احلــيـــاتي واالتــصـــاالت فــضـال" عن اســتـــحــداث فـــروع ووحــدات
ومـختبرات في مخـتلف االقسام العلـمية والهنـدسية اضافة الى وجود 16
قـسما" هندسيا" وعلميا" تتألف من  53فـرعا" علميا" للدراسات االولية و8
مـراكز بـحثـية وعلـميـة وخدمـية ... امـا فيمـا يخص الـدراسات الـعلـيا ففي
ـاجـسـتـيـر والـدكـتـوراه اجلـامـعـة اكـثـر من  80تـخـصـصــا" في دراسـتي ا
اضـافـة الى قيـامـنا بـفتح دراسـات عـليـا في اخـتصـاصـات جديـدة واعادة
ـعلقـة سابقـا" ودعمهـا الهميـتها في خـدمة اجملتمع  وان فـتح الدراسات ا
ـشـاكل الـتي تواجه الـوزارات اخلـدمـية والـتـعـاقد مـعـها االطـاريح تـتـبنى ا
حلـلـها وبـالـتـنسـيق مع دائـرة الـبـحث والتـطـويـر في وزارة الـتعـلـيم الـعالي
والـبـحث الـعـلمـي  وجنحت اجلـامـعـة في اجنـاز اكـثر من  100مـشـروعا"
توفرة كائن احلديـثة ا ـاجستيروالـدكتوراه باسـتخدام االجهـزة وا لـطلبة ا
ـعـامل بـعـد ان كـانـوا يـسـتـخـدمـون مـثـيالتـهـا خارج في مـركـزالـتـدريب وا

اجلامعة.
ـتـقـدمـة بـالـعالم وحـرص اسـاتـذة اجلـامـعة عـلى مـواكـبـة حـافـات الـعلـوم ا
ـنــاهج الـدراســيـة لـلــطـلـبــة وقـامـوا بــتـألــيف اكـثـر من 62 بـهــدف اجنـاز ا

ساعدة طلبة الدراسات االولية والعليا  ونفذنا فكرة  كتابا"منهجيا" 
رتـدة لتـقـييم مـناهـجـها من خالل اقـامـة ندوة عن الـتواصل مع  الـتغـذيـة ا
عـرفة احتـياجاتـهم واالستفادة من كـافة الطـلبة اخلريـج منـذ تأسيـسها 
ـتـفردة بـ اجلـامـعات ـيدان وكـانت جـامـعـتنـا ا تـراكـمـة في ا خـبـراتـهم ا

العراقية في هذا اجملال.
وحــصـل اســاتــذتـــنــا عــلـى اكــثــر من  175بـــراءة اخــتــراع في مـــخــتــلف
الـتـخصـصات الـهـندسـيـة والعـلـميـة عـلى االصعـدة احملـليـة والـعربـيـة التي
شاكل التي تواجه مـجتمعنـا اضافة الى نشرهم وضـعت احللول لبعـض ا
اكـثر من  4595بـحثـا" ولشـتى التـخصصـات الهـندسـية كـأفضل الـبحوث

ية . العا
ـغتربة عـلى العودة الى بلدهم وبـهدف حتفيـز اخلبرات والعقـول العراقية ا
احلـقـيـقي  اسـتـضـافـة عـدد كـبـيـر مـنـهم اضـافة الـى االسـاتذة االجـانب
ـؤتـمـرات والـقـاء  محـاضـرات عـلى الـطـلـبة ـشـاركة فـي بحـوث ا لـغـرض ا
وعــقــد نــدوات داخل اجلــامــعـة وخــارجــهــا من اجل االطـالع عـلـى احـدث
ية اضافة الى تنظيم زيارات للجامعة من قبل عدد الـتوجهات البحثية العا

ية في عموم التخصصات الهندسة والعلمية. من الشركات العا
 وحتـديا للظروف الـصعبة الـتي تواجه العراق وبهـدف مواكبتنـا للتطورات
راكز الـبحثية ـتقدمة الـتي تعاون االقسام الـعلميـة والهندسـية وا ية ا الـعا
اسح الذي يـستفاد منه والـباحث قـمنا بشراء جـهاز اجملهر االلكـتروني ا
لـيس طلبـتنـا فقط بل عمـوم طلبـة العـراق للدراسـات االولية والـعليـا وجهاز
الـفـحص بـاالمـواج فــوق الـصـوتـيـة الـذي يـسـهم في الـكـشف عن الـعـيـوب

الداخلية في العينات.
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ـتطـورة واحلـديثـة فقـد طـبقـنا أمـا فيـمـا يخص مـواكبـتـنا حلـافات الـعـلوم ا
ـعـلـومات و اسـتـحـداث نـظـاما" لـلـمـكـتـبة جتـربـة تـعـد االولى في تـقنـيـة ا
االلـكتـرونيـة باسـتخـدام الهـاتف الـذكي وتطـبيق آلـية جـديدة في الـتسـجيل
االلـكتـروني لالقسـام الداخلـية واسـتحـدثنـا نظامـا"للـبحث االلـكتـروني عبر
شـبـكـة االنـتـرنـيت لـبـاحـثي وطـلـبـة اجلـامـعـة وبـطـرق مـبـسـطـة اضـافـة الى

.fiber optic  استخدامنا خدمة االنترنيت عن طريق الكيبل الضوئي
ركز تـقدمة في جـامعـتنا عـلى ا ـواد ا وحـصل مركـز النانـو تكـنولوجي وا
االول في يـوم الــعـلم الـذي تـقـيــمه دائـرة الـبـحث والـتــطـويـر الـتـابع لـوزارة
ـرات عديـدة ونظم مـركز البـحوث الـبيـئية الـتعـليم الـعالي والبـحث العـلمي 
سـتدامـة كمـمثل في اجلـامعـة الى الشـبكـة الـدوليـة شبـكة حـلول الـتنـميـة ا
ـتحدة .... كـما حـصل مركز الـلغة وطـني وهي شبـكة وطنـية تابـعة لال ا

االنكليزية باجلامعة على التصنيف االول في تنفيذ اختبارات التوفل.
ـعـضالت الـتي تـواجه مـجـتـمـعـنـا اقـمـنـا ورشة شـاكـل وا ومن اجل حـل ا
ـعـوقـات لـعـمـلـيات لـلـنـهـوض بـالواقـع الصـنـاعي بـالـعـراق وآلـيـة مـعـاجلة ا
الـصرف الـصحي وتـصريف مـياه االمـطار لـتفـادي تكـرار غرق عـاصمـتنا
ـياه في الـعراق ومـشكالت احلـبيـبة  وتـنظـيم نـدوة علـميـة حول مـصادر ا
ـائي  واجنـاز ـائـيــة واالمن ا ـوارد ا ـسـتـقــبـلـيــة وكـيـفـيــة ادارة ا ـيــاه ا ا
دراسـات وبحوثا" تهدف الى اعادة انعاش االهوار وكيفية احلفاظ عليها 
واقـامـة ندوة اخـرى عن واقع الطـاقـة الكـهـربائـية في الـعـراق .... كمـا اعد
ـتفـجرات مـركز الـنـانوتـكنـلوجي دراسـات وابـحاثـا" تتـعلق بـالـكشف عن ا
ـتحـسسـات الـكيـميـاوية ـواد الكـيـميـاوية والـتلـوث وا والـغازات الـسـامة وا
واالغـشـيـة الـنـانـويـة مـن خالل مـركـز الـنـانـو تـكـنـولـوجي وابـحـاثـا" تـتـعـلق

باالمراض اجللدية والسرطان.
ونـظـمت وحـدة التـحـسس الـنائي وال  GISدورات لـصـالح عـدد من دوائر
الـدولـة في مـجـال انـشـاء وقـواعـد الـبـيـانـات ومـعـاجلـة الـصـور ... ووقـعـنا
مـذكـرات تـفاهـم واتفـاقـيـات تـوأمـة مع جامـعـة مـيـزوري االمـريكـيـة لـلـعـلوم
والـتـكـنـولـوجـيـا ومذكـرة تـفـاهم عـلـمـيـة مع جـامـعـة سـاسـكس الـبـريـطـانـية
وجـامــعـة جــنـوب اورال الــروسـيــة وجـامــعـتي الــنـيــلـ والـزعــيم االزهـري
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ية من تميـزين الى اجلامعات الـعا و ايـفاد عدد من تدريـسينا وطـلبتنـا ا
ــيــة في شــتـى اجملـاالت اجل زيــادة اخلــبــرة ومــســايــرة الــتــطــورات الـعــا
الـهندسية والعلمية  وابرمنا مذكرات تفاهم مع وزارات الكهرباء  والنفط
ــعـادن  ووقــعـنــا عـقــودا" مع هـيــئـة الــبـحث والــتـطــويـر   والـصــنـاعــة وا
ـعـادن بـغـيـة تـبـني الـبحـوث الـتـطـبـيـقـية الـصـنـاعي في وزارة الـصـنـاعة وا
ـشــاكل الـتي تــواجه هـذه الـوزارة السـاتــذة اجلـامـعــة بـهـدف حـل بـعض ا

بالذات.
وعـقـدنا اكـثر من 60 مـؤتـمرا" عـلى الـصعـيديـن احمللي واالقـليـمي تـناولت
سـيرة الـتـعلـيمـية مـختـلف الـتخـصصـات الـعلـميـة الـتي تصب في خـدمـة ا
وبـالتعـاون مع الوزارات ذات العالقـة بهدف ايـجاد احللـول للمـشاكل التي

تواجه الصناعةالعراقية ومجتمعنا  بالذات .
وحتت شـعـار الـتـقـدم واالبـتـكـارات في الـسـوائل االيـونـيـة وبـالـتـعـاون  مع
ـي للـمـرة االولى في ـؤتـمـر الـعـلـمي الـعا ـالـيـزية نـظـمـنـا ا جـامـعـة ماليـا ا
ـؤتمـر الوطـني للـطاقات جـزيرة النـكاوي في مـاليـزيا  اضـافة الى اقـامة ا
ؤتمـر الثاني للتقـنيات احلديثة في تـصفية النفط ـتجددة وتطبيـقاتها  وا ا

ستدامة. والبيئة والتنمية ا
ـية  واعـطـينـا اولويـة جلانـب االداء واجلودة وصـوال" الى االعتـمـادية الـعا
واقــمـنــا في ضـوء ذلـك ورشـا" وحــلـقــات دراسـيــة تـخص آلــيـات االرتــقـاء
ـسـتـوى االداء واجلـودة وفق مـعـايـيـر اجلـامـعـات الـرصـيـنـة وعن جتـويد

التعليم العالي في العراق .
تـردي للبـنى التحـتية  تـأهيل وانشـاء بناية ومن اجل الـنهوض بـالواقع ا
ـعـادن وبـنـايـة قـسم هـنـدسـة احلـاسوب  مـلـحق قـسم هـنـدسـة االنـتـاج وا
كائن وتـشييد موقع للسيارات العمودي واعادة تأهيل بناية قسم هندسة ا

راكز البحثية في قسم الهندسة الكيمياوية. عدات واخملتبرات وا وا
ونحن ندخل العام اجلديد:

سيرة التعليمية نـقول بارك الله بهذا اجلهد اخلير الذي يسهم في اعادة ا
في العراق الى عهدها الزاهي السابق . 
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حــيث إنّ أغـلب الــقـواعـد فـي الـقـوانـ
الـــدولــيـــة نــشـــأت عن طــريـق الــعــرف.
ـعـاهـدات واالتفـاقـيـات الدولـيـة التي ا
تــوقع عـلـيـهـا الــدول. الـقـواعـد الـعـامـة
لــلــقــانــون وهي عــبــارة عن الــقــوانـ
ــعـتـرف بـهـا في األنـظــمـة الـقـانـونـيـة ا

الرئيسية في العالم.
أسـس وقـواعـد الـقـانــون الـدولي الـعـام
يـعتبر هذا القانون ملزم جلميع األفراد
خـــارج حـــدود دولــتـــهم. تـــشــرف األ
ـتـحـدة عـلى تـطبـيق الـقـانـون الدولي ا
الــعـام حـيث يـحق لـهـا مـعـاقـبـة الـدول
الـــــتي تـــــخــــالــــفـه ســــواءً عـن طــــريق
الــعــقــوبـات االقــتــصـاديــة أو الــتـدخل
الــعـسـكـري. يـجـب عـلى الـدول االلـتـزام
بـــجـــمــيع الـــقــواعـــد والــتـــشــريـــعــات
ـوجـودة في هـذا القـانـون. النـظـريات ا
اخلـاصة بالقـانون الدولي الـعام نظرية
ـنـفـردة: وتـنص هذه الـنـظـرية اإلرادة ا
عــلى أنّ الـدول لــهـا سـيــادة وال يـوجـد
ســلــطـة أعــلى مــنــهـا وتــلــتـزم الــدولـة
ـــحض بــــالـــقـــانـــون الـــدولي الـــعـــام 
إرادتـها دون إكـراه وعنـد تعارضه مع
مـصالح الـدولة فـإنّهـا تقـدم مصـلحـتها
على االلتزام به وهذا يعني بأنّ الدولة
تـــســـتـــطــيـع أن تــتـــحـــلل من االلـــتــزام
بـالـقـانـون مـتّى تشـاء وبـالـتـالي يؤدي
ذلـك إلى اخـتـفـاء صـفـة اإللـزامـيـة وفـقاً
لـــهــذه الـــنــظــريـــة ويــطــلـق عــلى هــذه
الـــنــظــريــة اسم الــتــحــديــد الــذاتي أو
الـتـقيـيد الـذاتي لإلرادة. نظـرية اإلرادة
تحدة ب الدول: وتنص ـشتركة أو ا ا
هـذه الـنظـريـة على أنّ الـقانـون يـستـمد
صــــفــــته اإللــــزامــــيــــة من خالل اإلرادة
ــشـتـركـة لــلـدول والـتي تـفـوق اإلرادة ا
اخلـاصة للدولة ولكن من سلبيات هذه
الـنظـرية أنّهـا تؤدي إلى حصـر مصادر
عاهدات التي يتم القانون الدولي في ا
إبـرامـهـا ب الـدول بـاإلضـافة إلى ذلك
فــــإنّ الــــدول الـــتـي شـــاركـت في إبـــرام
ـعـاهـدة تسـتـطيع أن جتـتـمع للـتـحلل ا

من االلتزام به.
تـعريف القـانون الدولي يُعـرف القانون
الــــدولي  International lawأيــــضــــاً
بـــالــقــانــون الــدولي الــعــام أو قــانــون
الــدول وعـو عــبـارة عن مــجـمــوعـة من
عـايير الـقانـونيـة التي يتم الـقواعـد وا
تــطــبـيــقـهــا بـ الــدول ذات الـســيـادة
ُـعترف وغـيرهـا من الكـيانـات األخرى ا
بـهـا قـانـونـيـاً عـلـى أنـهـا جـهـات دولـية
ـــصــطـــلح فـــاعـــلـــة وقــد صـــاغ هـــذا ا
ي بـينثام الـفيلـسوف اإلجنليـزي جير
1748-1832. [1] أنـــــوع الـــــقـــــانــــون
ـكن الــدولي الــقـانــون الـدولـي الـعــام 
تــطــبــيق الــقــانــون الــدولي الــعــام بـ
نـظـمـات الـدولـية مـخـتـلف الـبـلـدان وا
وهـــو غـــالـــبـــاً مــا يـــتـــنـــاول احلـــقــوق
ــســؤولــيــات الــتي تــقع عــلى عــاتق وا
الــدول جتــاه بــعــضـهــا الــبــعض كــمـا
ويـنـطـبـيق الـقانـون الـدولي الـعـام على
ـتـحدة ـنـظـمـات الـدولـيـة مـثـل األ ا ا
WTO ية  UNومـنظـمة التـجارة العـا
وهـو يحدد القـواعد اخلاصة بـالقضايا
الــتي تــهم الـبــشــريـة كــلـهــا كـالــبـيــئـة
واحملــــيــــطــــات وحــــقــــوق اإلنــــســــان
واألعـمـال الـتـجـارية الـدولـيـة وغـيـرها
وتـقوم هـيئـات دوليـة مختـلفـة بتـطبيق
هــذه الــقـواعــد فـمــثالً تـقــوم احملـكــمـة
اجلـنائية الدولية بـالتحقيق في قضايا
ُــتــهــمــ بــارتــكــاب جــرائـم حـرب أو ا
جـرائم ضـد اإلنـسانـيـة وتوجـد قـواعد
ــــعــــاهـــدات الــــقــــانــــون الــــدولي فـي ا
واالتــفـاقـيـات واإلعالنــات والـتـصـاريح
واجلــمــارك وغــيــرهــا فــمــثـالً يــعــتــبـر

فـروع الـقانـون الـعام الـذي يـختص في
يـزانية الـعامـة للدولـة ويب تـنظـيم ا
مـوارده ومـصـروفـاتـهـا ويـنـظم عـمـلـية
الـضـرائب وكـيـفـيـة حتصـيـلـهـا ويـنظم
الــقـروض. الـفــرق بـ الـقــانـون الـعـام
والـقانون اخلـاص القانون الـعام تكون
الــدولـة طـرف في الـعالقــة الـقـانـونـيـة
وأمــا الـقـانـون اخلـاص تـكـون الـعالقـة
بـ األفراد فيما بينهم وذلك من حيث
أطـراف العالقـة القانـونيـة . الهدف من
الـقـانـون الـعـام هـو مـصـلـحـة اجملـتـمع
كــــكـل أي أنّه يــــعـــمـل عـــلـى حتـــقــــيق
مـصـلـحـة عـامـة أمـا الـقـانـون اخلـاص
فـالهدف منه هو حتقيق مصلحة فردية
. قـد تكـون لشـركة مـعيـنة أو فـرد مع
الـــقـــانــون الـــعـــام يــكـــون اطـــرافه إمــا
شـخـصـاً طبـيـعـياً أو شـخـصـاً معـنـوياً
يـتـمـثل فـي الـدولـة وهذا ال يـتـوفـر في
الــــقـــانـــون اخلـــاص من حـــيث صـــفـــة

األشخاص العالقة القانونية .
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الـقـانـون الـدولي الـعـام مـنـذ أن ظـهرت
اجملـتـمـعـات اإلنـسـانـيـة ظـهـرت مـعـها
احلـاجـة إلى وجود قـانون يـنظم حـياة
الـــنــاس فــبـــدأت تــظــهــر الـــعــديــد من
الــتــجـمــعـات اإلراديــة لـعــدد من الـدول
الــتي تــعـبــر من خاللــهــا عن الـتــعـاون
االخــتـيـاري فـيــمـا بـيـنــهـا في مـجـاالت
كـــثـــيــرة ســـواءً كـــانت ســـيــاســـيــة أم
اقـتصادية أم أمنية أم عـسكرية فظهر
ما يسمى بالقانون الدولي الذي يُعرف
ـبـاد والـقـواعد بـأنّه مـجـمـوعـة من ا
لزمة التي حتكم اجملتمع الدولي من ا
خـالل تنظيـم السلوك اخلـارجي للدول
ولـكـن مع بـقـاء الـسـيادة اخلـاصـة لـكلّ
دولــــة من الـــدول. تـــعـــريف الـــقـــانـــون
الــدولي الــعـام هــو فـرع من فــروع عـلم
الــقـانـون وهـو مـجـمـوعـة من الـبـنـود
ــــبـــاد والـــقـــواعـــد الـــتي حتـــدد وا
ـسـتـقــلـة فـيـمـا الــعالقـات بـ الــدول ا
بـيـنـهـا كـما أنّـهـا حتـدد الـعالقـات ب
الـدولـة وأفراد اجلـمـاعات الـتي تـعيش
فــيـهـا بــاإلضـافـة إلى ذلك فــهـو يـحـدد
ــنــظــمــات الــدولــيــة عـالقــة الــدول بــا
وبـالتالي فهـي مجموعة الـقوان التي
حتــكم سـلـوك األفـراد في الـعـالم وفـقـاً
تبادلة ب لـطبيعة العالقات الـدولية ا

الدول.
أقـسـام القـانـون الدولي الـعـام القـانون
الـدولي العام الداخلي: وهي عبارة عن
مـجموعة الـقواعد التي تـنظم العالقات
بـــــ األفــــراد والــــدولــــة الــــتي تــــضع
الـــقـــانـــون. الــقـــانـــون الـــدولي الـــعــام
اخلــارجي: يــنــظم عالقــة الــدول فــيــمـا
بــيــنــهـا كــمــا أنّه يــنــظم عالقــة الـدول
ـنظـمـات الدولـيـة اخملتـلـفة. مـصادر بـا
الــــقـــانــــون الـــدولي الــــعـــام األعـــراف
مارسات والـتقاليد حيث تـستمد من ا
ـتـعـارف عـلـيـهـا بـ الـدول وهـو من ا
أهـم مـصــادر الـقــانــون الـدولي الــعـام

الــقــانــون الـعــام يــطـلـق عـلــيه أيــضـاً
درسة ـشترك ويقـصد به ا بـالقانون ا
الــقـانـونـيـة الــتي تـعـود جـذورهـا إلى
تـــراث الــقــانــون اإلنــكــلــيــزي والــتي
تــمــيــزت بــاالعــتــمــاد عـلـى الـســوابق
الـقـضـائـيـة كـمـصـدر مـلـزم لـلـتـشـريع
كتوب وعـرف بالقانون العرفي غير ا
ويـراعي مصالح جميع األفراد ويطلق
عــلى عــكـسـه من الـقــانــوني الـقــانـون
اخلـاص . تعود تسميـة القانون العام
إلـى فتـرة الـفـتح الـنورمـاني إلنـكـلـترا
1066م حــيث كـانت مـطــبـقـة قـوانـ
خـاصـة مـبنـيـة على الـعـرف حتكم كل
مـقـاطعـة من مقـاطعـات إنـكلـترا فـعمل
مـلـوك الـنـورمـان على إنـشـاء الـقـانون
الـعام وأصبح ملزماً إلنكـلترا تطبيقه

قاطعات. لكافة ا
سـمـات الـقـانـون الـعـام إلـزام الـقـضاة
بـالـسـوابق الـقـضـائـيـة حتت ضـوابط
مـحـددة. يـعـتـمـد الـقـانـون الـعـام عـلى
مـصدر مهم من مصـادر التشريع وهو
الــسـوابق الـقـضـائـيـة. اسـتـخـدم هـذا
الــقـانــون هـيـئــة مـحـلــفـ في إصـدار
األحـكـام الـقضـائـية . لـم يقم بـالـفصل
دني الـقانون التجاري. بـ القانون ا
أوجـد مكانة اجـتماعيـة أعلى للقاضي
ـطـبق بـها الـقـانـون الـعام فـي البـلـد ا

طبقة للقوان األخرى. عن الدول ا
أهـم الـدول الــتي تـســتـخــدم الـقــانـون
الــعــام وتــعــتـمــد عــلــيه بـريــطــانــيـا .
ـتـحـدة. كــنـدا. أسـتـرالـيـا. الــواليـات ا
نــيــوزيــلــنــدا. فــروع الــقــانــون الــعـام
ــدني هـــو ذلك الــفــرع من الـــقــانــون ا
الــقـانـون الـعــام اخملـتص بـاحلـكم في
عـالقــات األشـــخـــاص الــطـــبـــيــعـــيــ
واالعــتــبــارين ويــشــمـل عـلـى قــوانـ
ـلـكــيـة وقـوانـ الــعـقـود وقــوانـ ا
األضــرار وقــوانــ الــزواج والـطالق
ـدني هو واألسـرة ويعـتبـر القـانون ا
قــانـون األم ويــتـرتب عــلـيه عــقـوبـات
ادية مـدنية تتمثل في: الـتعويضات ا
. إجـــبـــار شـــخص عـــلى اجنـــاز عــمل
مـع كتنفيذ بند من بنود العقد. منع
شـخص من الـقيـام بعمـل مع كـمنع
شــركـة مـن االسـتـمــرار في اســتـخـدام
مــاركــة جتــاريــة مــعــيــنــة . الــقــانــون
اجلـنائي هو أحد فـروع القانون العام
اخملـــتـص في احلـــكم في اجلـــنـــايــات
الـتي يقرهـا القانـون ويجب أن تكون
الــــدولــــة أحــــد أطــــراف الــــقــــضــــيــــة
اجلـنحـوية واجلـنائيـة أما اخملـالفات
فـتـكـون مـتـروكـة لـألشـخاص واإلدارة
ويـترتب عـليه عقـوبات جنائـية حسب
خــطــورتـهــا وتـتــمـثـل في: الـغــرامـات
ـــالــيــة . الــســجن . اإلعــدام. الــعــمل ا
االجـتمـاعي. القانـون اإلداري هو أحد
فـروع القانون العام ويـختص بتنظيم
ـؤسسات احلكومية عـمل الهيئات وا
وكــيــفــيــة الـطــعن بــقــرارات اجلــهـات
ـالي هـو أحـد الــتـنـفـيـذيـة. الـقـانـون ا

ــبــادىء األخالقــيــة والــتـشــريــعــيـة". ا
الـفـرق ب الـقانـون الـدوليّ والقـوان
األخـرى الـقـانـون الدوليّ الـعـام يـرتبط
ـجمـوعة من األنظـمة والقـواعد التي
تــطــبـق عــلى طــبــيــعـة الــعـالقــات بـ
عــــنـــاصـــر اجملـــتـــمع الـــدوليّ من دول
ومــايـتـصل بـهـا من أشـخـاص دولـيّـ
ومــنـظـمـات دولـيّـة مـقـارنـة بـالـقـانـون
الـــــدولـيّ اخلـــــاص الـــــذي يـــــتـــــعـــــلق
ـبيـنة ـجـموعـة القـواعد الـقـانونـية ا
لــلــقــانـون الــداخــلي في حــالــة حـدوث
عـالقـة قـانــونـيــة دولـيّــة تـشـتــمل عـلى
ـعـنى أنـه يـخـتص عــنـصــر أجـنـبـي 
بــأفـراد الـدول اخملـتـلـفـة فـيـمـا يـتـعـلق
دنية والـسياسية في حالة بـحقوقهم ا
كــونـهم أجـانب خــارج حـدود دولـتـهم
وبـالـرغم من أنـهمـا يـتصـفـان بالـصـفة
الـدوليّـة إلّا أنّـهمـا يخـتلفـان من حيث
ـوضـع ومـجـال الـتـطبـيـق فـالـقـانون ا
الـدولـيّ اخلاص العـالقة لـه بالـدول بل
بـــخـــتـص بـــعالقـــات األفـــراد بـــالــدول
األجــــنـــبـــيّـــة ولـــيـس عالقـــات الـــدول
بــبـعـضـهـا الـبـعض. إلى جـانب الـفـرق
بــ الـقـانـون الــدوليّ الـعـام واألخالق
ـفهـوم ضـمـير الـدولـيّـة الـتي تتـعـلق 
اجملـتمع الدوليّ والذي ينص على عدة
مـباد وقـيم دوليّة مـثل مبدأ مـساعدة
ــنـــكــوبــة ســـواء من أســبــاب الـــدول ا
طـبيـعيـة أو بشـرية كـما يـتصـف بعدم
اإللـزاميـة بحيث ال يـتم محاكـمة الدول
باد األخالق في حال عدم التزامها 
الـقانونـية على عكس الـقانون الدوليّ
الـذي يـعـد إلـزامـيـاً في تـنـظيـم عالقات
الــدول مع بـعـضـهــا الـبـعض في حـالـة
الـــســلم أو احلــرب. مـــصــادر ومــجــال
الـقانـون الدوليّ العـام القـانون الدوليّ
الـعام له ثالثة مصادر أساسية تتمثل
ـعـاهـدات واالتـفـاقـيـات الـدولـيّـة فـي ا
واألعـراف والتقـاليد والـقواعد الـعامة
لـــــلــــقــــانــــون إلى جــــانب الــــقــــرارات

القضائيّة من محكمة العدل الدوليّة.
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ـعـاهـدات الدولـيّـة هي مجـمـوعة من  ا
الــواجــبـات وااللــتــزامـات الــتي تــتـفق
عـــلــيــهـــا الــدول بــرغــبـــتــهــا من خالل
الـتـوقـيع على وثـائق رسـمـية تـتـضمن
هـذه الواجبات. أمّا األعـراف والتقاليد
ـسـتـمـرة ـمـارسـات ا فــهي تـعـبـر عن ا
ــــتـــعــــارف عـــلــــيـــهــــا بـــ الـــدول وا
ـستمـرة تتـحول في أغلب مـارسة ا فـا
األحــــيـــان إلى إلـــزام قــــانـــوني كـــذلك
احلـــال بــالــنـــســبــة لـــقــرارات احملــاكم
الـدولـيّـة والـدراسـات الـقـانـونـيـة الـتي
أّخـذت دورها أيـضاً باعـتبارهـا مصدر
ــقــنــعــة لألعــراف ــصــادر ا مـــهم من ا
والـقـوانـ الدولـيّـة فالـقـواعد الـعـامة
لـلقانون الدوليّ معترف بها بشكل عام
ــنـــظــمــات الــقـــانــونــيــة مـن الــدول وا
مكن الـرئيسية في الـعالم والتي من ا
أن تـصل إلى مـرحلـة اإللزامـية بـحيث
تـــنــطــبق عــلـى جــمــيع الــدول دون أي
اسـتـثـنـائات. تـلـخـيص أهم خـصائص
الـقـانـون الـدوليّ يـضم قـوانـ احلرب
والـسـلم: الـقـوان الـدولـيّـة اجلنـائـيّة
والـقـانـون الدوليّ اإلنـسـاني وقـوان
الــعـالقـات الــدبــلــومــاســيــة وقــوانـ
حـماية حقوق اإلنسـان. سريع التغيير
ويـــتـــأثـــر بـــالـــظـــروف الـــســـيـــاســـيــة
واالقـــتــصــاديــة وطــبـــيــعــة الــعالقــات

الدوليّة.
الـقـاعـدة القـانـونـية هي الـقـاعـدة التي
يـجب االلتـزام بتـطبيـقهـا وتُساهم في
جـعل الـنصّ الـقـانـوني حـيّز الـتـنـفـيذ
وتُــعـرف أيــضـاً بــأنّـهــا الـتــزام األفـراد

بـنظامٍ سلوكيّ ثابت يعتمد على قاعدة
قـانونية وتشريعـيّة وفي حال مخالفة
عـنصر من عنـاصرها أو عدم تطـبيقها
بـشـكل صـحـيح يلـتـزم الـقانـون بـإيـقاع
عـقـوبـةٍ قـانونـيّـة عـلى كل فرد ال يـتـقـيّد
بـالنص القانوني الثابت مثل: القواعد
ـركـبات. الـقـانـونـيـة اخلـاصّة بـقـيـادة ا
خـصائص الـقاعـدة القانـونيـة هي كافّة
الــعــوامل الــتي تـتــمــيّـز بــهــا الـقــاعـدة
الـقانـونيـة وتؤثـر علـى طبـيعـة أدائها
وعـمـلهـا بـاالعتـماد عـلى اجملـاالت التي
يــتمّ تــطــبــيــقـهــا فــيــهــا أو اإلجـراءات
ـتــابـعــتـهـا الــقـانــونـيــة الـتـي تـهـتـمّ 
وتــعــتــمــد الــقــاعــدة الــقــانــونـيــة عــلى

اخلصائص التالية:
اخلــاصـيـة الـسـلـوكـيـة تـهـدف الـقـاعـدة
الـقانونية إلى تـنظيم سلوك كلّ فردٍ من
أفــراد اجملــتـمع بــطــريـقــةٍ حتــافظ عـلى
الـــنــظــام االجــتــمـــاعي داخل اجملــتــمع
الـواحد أما كافة سلوكيات الفرد داخل
ـكـان الـتي يـتـواجـد فـيه ال مــنـزلهِ أو ا
ا أنّه تـخضع لـلقـاعدة الـقانــــونيـة طا
لـم يـتـجـاوز أيّ نصٍ قــانــــونيّ يُـجـرّمه
فـي حــــال وجــــود شــــكـــــــــوى صـــادرة

بحقه.
تابعة النوايا  تـهتمّ خاصيّة السلوك 
عـــنــد األفــراد مـــثل: مــرتــكـــبــو جــرائم
الـسـرقـة أو الـقـتـل ومقـارنـة سـلـوكـهم
عــنــد الــقــبض عـلــيــهم وبــعــد اإلفـراج
عـنهم أمّا الـفرد الذي تـتكوّن عـنده نيّة
ة ما دون وقوعـها بالفعل لـلقيام بـجر
ال يـخـضع لـلـقاعـدة الـقـانونـيـة; بـسبب
عـــدم وجـــود أيّ دلـــيل يـــثـــبت إدانـــته
وأيـضـاً يَـنطـبق ذلك عـلى كلّ فـرد يـقوم
ة قـتل للدفاع عن الـنفس فترتّب بـجر
عـليه القاعدة الـقانونية عقـوبةً مخفّفة.
اخلـاصية االجتـماعية تـدلّ على ارتباط
الــــقـــاعـــدة الـــقـــانـــونـــيـــة مع احلـــيـــاة
االجـتماعية بشكل مباشر وذلك بسبب
هم الـذي يقوم فـيه اجملتمع في الـدور ا
تـنظـيم العـالقات بـ األفراد وبالـتالي
ال تُـطبّق الـقاعدة الـقانونـيّة دون وجود
نــظــام اجـتــمـاعي يُــسـاهـم في تـطــبـيق
الــنــصــوص الــقـانــونــيــة داخـلـه لـذلك
تُـصـنّف الـقـاعـدة الـقـانـونـيـة عـلى أنّـها
واحـدة من القواعـد االجتمـاعية والتي
تـختلف بـناءً على اختالف اجملـتمعات
أي إنّ الـقاعـدة القانـونية قـابلـة للتـغير
مـع وجود أسبـاب وعوامل تؤثـر فيها
وتــضـيف تـعـديالت عـلـيـهـا. اخلـاصـيـة
الـــعـــامــة تـــوضّح هـــذه اخلــاصـــيّــة أن
الــقـاعـدة الـقـانـونـيــة تـتـعـامل مع كـافـة
األفـــــراد وال تــــرتـــــبط مـع أشــــخــــاص
بـعـيـنهم أو ذواتـهم بل تـشـمل كلّ فرد
ـتاز باحلقـوق والواجبات الـقانونية
ولـكن قـد تـوجـد قواعـد قـانونـيّـة تُـطبّق
عـلى حـاالت فـرديّـة خاصـة وبـنـاءً على
عـــوامل مـــعــيـــنــة ومن األمـــثــلـــة عــلى
احلــاالت الـقـانــونـيـة اخلــاصـة: األفـراد
الــدبـلـومـاسـيـ والـسـفـراء والـذين ال
يـخـضعـون لـلقـواعد الـقـانونـيـة العـامّة
فـي الدولـة التي يـوجدون علـى أرضها
بـل تـتم مــحــاكـمــتــهم بــاالعـتــمــاد عـلى

القانون الدولي.
ـلـزمـة كـل قـاعـدة قـانـونـية اخلـاصـيـة ا
مــــلـــزمـــة الـــتـــنـــفـــيــــذ وعـــلى كل فـــرد
احــتـرامـهـا والـتـقــيـد بـهـا وتـعـدّ هـذه
ــكــونـات الــرئــيــســيـة اخلــاصــيّــة من ا
لـلـقـاعـدة القـانـونـية وأي فـرد يـتـجاوز
الــقـانـون أو الـتـشـريـعـات أو األحـكـام
اخلـاصّة بالقاعدة القانونية عن قصد
أو عـــمـــد يُــعـــرّض نــفـــسه لــلـــعــقـــوبــة
الـقانـونيـة والتي يطـلق علـيهـا مسمى

اجلزاء.

بـروتـوكـول كـيوتـو اتـفـاق دولي بـشأن
ـناخ حـيث وافـقت الـعـديد من تـغـيـر ا
الـبـلـدان على خـفض انـبعـاثـات غازات
الـدفـيـئة من أجل حـمـاية الـبـيئـة بـناءاً
عليه كما وقعت العديد من الدول على

اتفاقية حقوق الطفل.
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القانون الدولي اخلاص يحدد القانون
الــــــدولي اخلـــــاص الــــــعالقـــــات بـــــ
ـواطـن من مـخـتلف الـبـلدان فـمثالً ا
فـي حــال تـزوج رجـل أمــريـكـي وامـرأة
فــرنــســيـة في فــرنــســا ويـعــيــشـان في
كـيبيك ففي حال رغبا في الطالق فإن
قــــواعـــد الـــقـــانــــون الـــدولي اخلـــاص
سـتحدد مـا إذا كان علـيهم الذهاب إلى
مـحكمة أمريكية أو فـرنسية أو محكمة
كيبيك للحصول على الطالق وينطبق
الـقـانون الـدولي اخلـاص على األعـمال
ــة الـــتــجــاريـــة فــمــثـالً تــعــنـي الــعــو
ـزيـد واإلنــتـرنت أن الـشـركـات تـقـوم 
مـن األعــمــال في الــبــلــدان األخـرى.[٢]
مـصادر الـقانـون الدولي يـعتـبر كل من
ـألوف والـقـانـون التـقـلـيدي الـقـانـون ا
ـصدران الرئيـسيان للـقانون الدولي ا
ـألـوف عـند ويـنـتـج الـقـانون الـدولـي ا
ـارسـات معـيـنـة بـشكل اتـبـاع الـدول 
عــام ومــتـسق انــطالقــاً من شـعــورهـا
بــــااللـــتـــزام الــــقـــانـــونـي و تـــدوين
ألوف في اآلونة األخيرة في الـقانون ا
ـعاهـدات أما اتـفـاقيـة فيـينـا لقـانون ا
الـقانون الـدولي التقلـيدي فيُـستمد من
االتـفاقـات الدولـية وقـد يتـخذ أي شكل
كن تعاقدان و يـتفق عليه الطرفان ا
عـقد اتفاقات تتـعلق بأي مسألة إال إذا
تــعـارض االتـفــاق مع قـواعــد الـقـانـون
ـعايـير األسـاسية الـدولي الـذي يضم ا
لـلسلوك الـدولي أو أي التزامات دولة
ـتـحدة ـوجب مـيـثـاق األ ا عـضـو 
فـيـحدد االتـفاق الـدولي قـانونـاً يتـعلق
ـبـاد بــأطـراف االتـفـاقـيـة وتــعـتـبـر ا
شـتـركة بـ أنـظـمة الـقـانون الـعـامـة ا
الـــوطــني مـــصــدر ثـــانــوي لــلـــقــانــون
الــدولي حــيث يــوجـد بــعض احلـاالت
ـكن فـيـهـا تــطـبـيق الـقـانـون الــتي ال 
ألوف وفي هذه الـدولي التقليدي أو ا
كن تـنـفيـذ مبـدأ عـام كقـاعدة احلـالـة 
مـن قواعـد الـقـانـون الـدولي ألنه مـبدأ
عــام مــشــتــرك في الــنـظـم الـقــانــونــيـة
الـــرئــيــســيــة في الــعـــالم وغــيــر مالئم

للمطالبات الدولية.[3]
ّا ال خصائص القانون الدوليّ العام 
ريـب فــيه أن اجملـــتــمـع أي مــجـــتــمع
يـحتـاج إلى منظـومة من القـواعد التي
تـسهل عـملـية تـنظـيم العالقـات ما ب
مــواطــنـيه ويــكـون بــذلك حــداً فـاصالً
تـــقف عــنــد خالفــاتــهم وجتــد حــلــوالً
ــشـاكـلـهـم احلـيـاتـيـة فــتـكـون قـواعـد
الـــقــانــون هي الـــتي تــبــ حـــقــوقــهم
وواجــبـاتــهم وتـطـبــيق هـذا الــقـانـون
يـصـدر عادة عن سـلطـة علـيا أيـاً كانت
طـبيعتها. ولقـد أدركت الشعوب أهمية
الـقانـون وحاولت اخلـضوع لـقواعده
فـي سبـيل تـنـظـيم احلـيـاة اإلنـسـانـية.
الـقـانـون الدوليّ الـعـام اختـلـفت الدول
فـي االتفاق عـلى تسـميـة هذا الـقانون
سمـيات مخـتلفة فـقد تمت تـسميـته 
مـــثل قـــانـــون األ وقـــانــون الـــبـــشــر
وقـــانــون الــشــعـــوب وقــانــون احلــرب
والـسـلم وقـانـون العالقـات الـدولـيّة...
حــيث إنّ مــصــطــلح الــقــانــون الـدوليّ
ظـــهـــر ألول مـــرة من قـــبل الـــقــانـــوني
Jeremy الــبـريـطــاني جـيـرمـي بـنـثـام
 Benthamبـعـد نـشـر كـتـابه في الـعام
 1780حتـت عـــــــنـــــــوان "مـــــــدخـل إلى

الفـسـاد? أمْ سـيـستـمـرُّ غـطـاءُ اجمللس
ـظلـةً الوارفة للـفاسـدين ليـكون ذات ا
ــتالعــبـ لـســارقي قــوت الــشـعب وا
تلـكاته وراحته صيـره وثرواته و
وحـقـوقه? هـنـا الـكــلـمـة الـفـصل. فـفي
ـوقر في حالـة فـشل مجـلس الـنواب ا
ــراجــعـة الــدســتـور إصالح الــدولـة 
ليـكـون دسـتورًا مـدنـيًـا وطنـيًـا شامالً
وغير طـائفيّ أو التـعثّر بـسنّ قوان
وطــنـيــة واقــعـيــة صــحــيـحــة خلــدمـة
ـمـاطـلـة في وضع الـصـالح الـعــام وا
الــيــد عــلى مــكــامن اخلــلل والــفــسـاد
الي في مـؤسـسات الـدولة اإلداري وا
كـافـة وإزالـة وإلـغـاء االمـتـيـازات غـير
ــنـصــفــة لـصــالح فــئــاتٍ سـيــاســيـة ا
مــذهــبــيــة سُــنّت بــقــوانــ طــائــفــيـة
توافـقيـة وبصـفقـات سيـاسية لـصالح
مسمّيات نـضالية وجـهادية من أمثال
مـــتــــقـــاعـــدي رفـــحــــاء والـــســـجـــنـــاء
السـيـاسـي ومَن عـلى شـاكـلـتهم فال
الكيّ حينئذٍ يفيد وال النصيحة تشفع
وال الندامة تنفع. إنّـما يقع على عاتق
األحـرار من الـشـعب اجلـريح الـتـوجه
حـيـنـذاك وبـأصـوات عـالـيـة مـتـتـالـيـة
لــلــمــطـالــبــة بــعــودة الــبالد لــلــنــظـام

الرئاسي كي يأخذ فرصتَه ودوره.
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 وهـــذا يــتـــطــلّـبُ من جـــمــلـــة شــروط
صالحِـه وفـــاعـــلـــيـــتـه وقـــدرته بـــروزُ
شـخـصـيــة عـراقـيـة وطــنـيـة قـويـة في
قـرارها حـكـيـمـة في رؤيـتـهـا شـامـلة
في وطـنـيــتـهـا وجـديـرة بــسـيـاسـتـهـا
ستنير الشامل بحيث يكون وفكرها ا
من أولـى أولــــويــــاتــــهــــا وفي صــــلب
اسـتـراتـيـجـيــة سـيـاسـتـهـا احـتـضـانُ
واطنـ من دون امتياز ألحد جميع ا
أو االنــتـــصــار لـــدين أو لــطـــائــفــة أو
لـقــومـيـة أو لــعـشـيــرة. حـيـنــهـا فـقط
ـواطنـة وليس وعنـدما يـسـود نظـام ا
احملــاصــصــة ســـيــعــود الــعــراق إلى
سـكـته الـصــحـيـحـة مـدنــيًـا نـظـيـفًـا
وطـــنــيًـــا وزاهـــيًــا لـــيـــعــيـــد نـــضــارة
ـتـعـاقـبـة وأخـذ حـضـاراته الـعـريـقـة ا
ـنـطـقـة بـعيـدًا عن دوره في الـعـالم وا
مــتــنــاقــضــات الــســيـاســة ومــصــالح
الـــــســــاســـــة وحتـــــالــــفـــــات احملــــاور
ورهاناتها الشريرة احملبطة. من هنا
فــكـلّ الــدالئل تـــشــيـــر إلى احـــتــضــار
الـنظـام الـسـيـاسيّ الـقـائم الـذي أثبت
فـــشــلـه عــلى كـــافـــة األصـــعــدة إالّ في
الفـسـاد ونهـب ثروات الـبالد وتـخلّف
العباد نتيجة لوالء زعامات سياسية
في دفــة احلـــكم لــغــيـــر الــوطن وعــدم
إخالصهم له وتـفضيل مـصالح الـغير
ومصاحلـهم الشـخصـية عـلى مصالح

الشعب. وان غداً لناظره قريب!


