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بغداد 

دموية واضرار اقتصادية كبيرة
تمثلت بأحداث احلادي عشر من
ســـبــــتـــمـــبـــر / ايـــلـــول /2001
واحلرب عـلى افغانـستان 2001
واالحـتالل االمـريكي لـلـعراق في
4/9/  2003 ومــا أعـقــبــهــا من
تـــداعــيـــات مــاســـمي بـــالـــربــيع
الـعـربي فـي تـونس مـطــلع سـنـة
 2011 ومن ثم مــصــر ولــيــبــيــا
واليـمن وسوريـا ومـا جنم عنـها
مـن تــــطـــــورات طــــالت الـــــنــــظم
الـسـيــاسـيـة فــيـهـا ونـتـج عـنـهـا
كـوارث بشـرية ومـادية الزالت لم

تلتئم جراحها . 
الـذي يــهـمــنـا هـو الــعـراق الـذي
تـــســبب االحـــتالل االمـــريــكي له
بــتــداعــيـــات كــارثــيــة طــالت كل
مــنـاحـي احلـيــاة في الــسـيــاسـة
واالقتصـاد واجملتمع والتي راح
ضـــحـــيــتـــهـــا االف من الـــبـــشــر
وتـدمـير كـبـير لـلـبنى الـتـحتـية 
وانـــتــشــار الــســلــوك الــطــائــفي
والــقــومي والــعــرقي بــ ابــنـاء
اجملتـمع  الـذي الزالت تـداعـياته
تــنـــعــكس ســلـــبــا عــلـى نــســيج
اجملتمع الـعراقي . لكل ذلك تبرز
اهـمـيـة احلـاجة الى نـشـر ثـقـافة
الــــتــــســــــــــــــامـح بــــ ابــــنــــاء

اجملتمع .
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الــتـــســـامح هـــو عـــدم خـــضــوع
االنــســان الى ســلــطــة الـشــر في
ــوضــوعي  وجــوده الــذاتـي وا
ــقـدرة  ويــعــني الــعــفــو عــنــد ا
وعـدم رد االسـاءة  والـتـرفع عن
الصـغائـر والـسمـو بالـنفس الى

مــــرتــــبــــة اخـالقــــيــــة عــــالــــيـــة .
والـــتــــســـامـح مـــفـــهــــوم اخالقي
اجــتــمـــاعي يــســهـم في حتــقــيق
تــضــامن وتــمـاسـك اجملـتــمــعـات
وحــــسم اخلالفــــات بـــ االفـــراد
كونه يـزيـد من قـوة تـرابط وحدة
النـسيج االجتمـاعي للمجـتمعات
ويـنـشـر احملـبـة والـتـعـاون فـيـمـا
بـيـنـهم  كـذلك يـسـهم  الـتـسـامح
فـي تـــعـــزيـــز حــــقـــوق االنـــســـان

واحلريات العامة .
 وقـــد جــاءت افـــكـــار جـــون لــوك
  1704 – 1632الــــــــــواردة في
ثــــنـــايــــا كــــتـــابـه :  رســـالــــة في
الـــتـــســـامح  –تـــرجـــمـــة د.عـــبــد
ـفاهـيم رئيـسة الرحـمن بدوي  
شـــكــلـت مــنـــطــلـــقــا لـــلــتـــعــريف
واالرتقاء بتعـزيز ثقافة التسامح

كن ايجازها باالتي :  
1.   البـد من التمـييز الـدقيق ب
ــدنـيــة وبـ مـهــمـة احلــكــومـة ا
مـهمـة الـسلـطة الـديـنيـة واعتـبار
احلدود بيـنهـما ثـابتـة التقبل اي

تغيير .
2. رعــايـة جنــاة روح كل انــسـان
هي امـــر مـــوكــول الـــيـه وحــده 
ــكن ان يــعــهــد بــهــا الى اي وال

سلطة مدنية او دينية .
3. لـكل انـســان الـسـلـطـة الـعـلـيـا
ـطــلــقــة في احلــكم لــنـفــسه في ا

امور الدين .

4. حـريـة الـضـمـيـر حق طـبـيـعي
لكل انسان .

ـــــذاهب 5. يــــــجب اال تــــــتـــــهـم ا
اخملـالــفـة لــلــمـذهب الــســائـد في
الـدولـة بأنـهـا بـؤر لتـفـريخ الـف
والـــوان الـــعــــصـــيـــان  ان هـــذه
التـهمة لن يكـون لها اي مبرر اذا
مـاقام التـسامح  فـأن السبب في
وجود دواع الفتنة عند اخملالف
هـو ما يـعانـونه من اضطـهاد من
ـذهب الــســائـد  ولــهـذا جــانب ا
فـــانه مـــتـى مـــازال االضـــطـــهـــاد
واسـتــقـر الـتــسـامح مــعـهم زالت
اســبـــاب الــنــوازع الـى الــفـــتــنــة
والـــعــصـــيـــان  فــوجـــود نــوازع
ا مرجعه الى ما الفتنة بـينهم ا
يـالقــــــــونـه مـن اضـــــــــطــــــــهــــــــاد

وعـــــــــــذاب .
ــا ورد اعـاله  فـان  وكــخالصــة 
ــتـســامح يـعــمل عـلى االنــسـان ا
تـقـويض سـلـطـة الـشـر في نـفسه
ويــعـمل عـلى تــكـريس اخلـيـر في
ذاته وفي حـيـاته الــيـومـيـة .كـمـا
يعمـل على تـقويض سـلطـة الشر
بــ اقــرانه في اجملــتــمع  وهـذا
الـفعـل االنسـاني الـراقي يـتـحقق

في ثالث مجاالت:-
1.ازالــة ســلـطــة الــشـر عـن نـفس

االنسان .
2.تعمـيق سلطة اخلـير في نفسه

ووجدانه وعقله وضميره .
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ــنـصب األهم وهـو رئـاسـة في تـاريخ اإلعـتـزال الــسـيـاسي وفـقـدان ا
احلكومة حـالتان بـريطانـيتان قـريبتا الـشبه بالـذي حدث للـرئيس عبد
العـزيـز بوتـفـلـيقـة وقـبْل ذلك بـالذي حـدث في تـونس لـلرئـيس احلـبيب
بـورقــيـبه. وكــمـا أن بــطـليْ احلــالـتــيْن الـبــريـطــانـيـتــيْن من الــزعـامـات
الـتـاريـخـيـة اإلسـتـثــنـائـيـة فـإن احلـبـيب بـورقــيـبه وكـذلك عـبـد الـعـزيـز
بـوتـفـلـيــقـة من نـسـيج زعــامي ونـضـالي مـشـهــود له. لـست من الـذين
عـايـشـوا حــقـبـة ونـســتـون تـشـرشل الــذي عـنـدمـا بــدأت مـعـانـاته من
تـواصلة في الـيد التي األعراض احلادة لـلشيـخوخة ومـنها الرجـفة ا
مسك بـها إتفـاقيات ومعـاهدات تاريـخية فضالً عن ا وقَّع قلـمه ا طا
الـنـسـيـان وفـقـدان حــتى الـرغـبـة في تـدخـ ســيـجـاره الـشـهـيـر آثـر
اإلكـتـفـاء بـالـسـنـوات الـقـلـيلـة الـتـي شـغـلهـا كـرئـيـس حكـومـة وحـفـلت
لك عـبد بأحـداث تـاريخـية مـن بيـنهـا إجـتمـاعه الـشهـيـر في مصـر بـا
نـصب يوم  6 أبريل/ نـيـسان ـصـادفات أن فـقـدانه ا العـزيز. ومن ا
 1955 يـحدث فـي اليـوم نـفـسه الـذي أُفـقـد بـوتـفلـيـقـة الـرئـاسـة كـما
ــنـصب مـن قـبْل وكــذلك في الـيــوم الـذي أغــمـضت إفـقــاد بـورقــيـبه ا
عيـنيـها رمـز الزعـامة الـبريـطانـية الـتاريـخيـة الثـانيـة مارغـريت تاتـشر
ـرض ( 8 أبريل ـددة عـلى فـراش ا وهي في الـسـابـعـة والـثــمـانـ 
 2013 ) تمهـيداً لإلنتـقال إلى العـالم اآلخر وبـذلك تنتـهي معانـاتها
ـثل نيْله ر الذي نال مـنها  ـتقطـعة والزهـا مع السكـتات الدمـاغية ا
من زعامـات دولـيـة أحـد هؤالء صـديـقـها رونـالـد ريـغـان. وفي ح لم
ـنصـب بداعي يـسجـل التـاريخ لـتـشـرشل شـعـوراً بـاحلـزن لـفـقـدانه ا
أعراض الـشيـخـوخة فـإنه سجَّل تـلك الـلقـطة لـتـاتشـر تذرف دمـعة أو
أكثر وهـي تغادر  10 داوننغ سـتريت مـنـقلَـباً عـليـهـا من حزبـها إلى
ـرأة األُولى في تـاريخ بـريـطـانـيـا التي غـير رجـعـة وهي الـتي كـانت ا
تتـرأس احلـكومـة. وبـالعـودة إلى احلـاضـر من اإلنصـراف إضـطراراً
وليس إختـياراً من رئاسـة الدولة لـلدواعي الصـحية نضـيء هنا على
حالة سبقت وحالة نعيشها. احلالة السابقة التي تتمثل في أن العجز
الصـحي يكـون دافعـاً مـشروعـاً إلنهـاء حُكْم زعـيم تـاريخي عـشنـاها
ـا كـان الزمـن الورقي بـ السـتـيـنـات والـسبـعـيـنـات كـصـحافـيـ طـا
ـا كانت مـتابـعتـنا للـصحـافة عـلى درجة من اإلزدهـار واإلبـهار ولـطا
ليوميات اإلنهاء ذاك موضع شغف األلوف من أبناء األمة الذين كانت
اذا وكيف وإلى ـعرفة ماذا و رجعية لهم  الصحيفة واإلذاعـات هي ا
أين بــعــد هــذا الــذي جـرى وكــيـف أن حـاكــمــاً يــتــربع عــلى كــرسي
الـرئـاسـة عـقـوداً من الـزمن يـنـتـهي إذا جـاز الـقـول بـقـرار مـركـز قـوة
شهد الـرئاسي. كانت احلالة األُولى يستند إلى تـقرير طبي خـارج ا
وأخذت مكـانها في بـند اإلنقـالب األبيض هي تلك الـتي حدثت يوم 7
نوفمبر/ تشرين الثاني  1987 وتمثلت في أن زين العابدين بن علي
عـيَّـن يوم  2أ كـتـوبـر/ تـشـرين األول من الـعـام نـفـسه من الـرئـيس ا
احلبـيب بـورقـيـبه رئـيـساً لـلـحـكـومة تـوجّه إلى قـصـر الـرئـاسة إلبالغ
الرئـيس بـأن حـالته تـوجب اخلـلـود إلى ترْك مـنـصب الـرئاسـة طـوعاً.
وما زالت الـصورة الـتي تمـثل بن علي رئـيس احلكـومة الـوارث أربعة
بـورقــيـبـيي الــهـوى والــوالء (الـبـاهـي األدغم. الـهــادي نـويـره. مــحـمـد
مزالي. رشيد صـفر) يُبلغ بـورقيبه رئيس اجلـمهورية (اإلثـنان وقوفاً)
ـارســة واجـبه أن احلـالــة الـصــحـيــة جتـعــله عــاجـزاً عن مــواصـلــة 
الرئاسي. كان بورقيـبه عامذاك في الرابعة والـثمان أي ضعف عمر
بن عـلي. ولم تـكن هــنـالك ضـرورة إلنـقالب رمــادي كـتـلك اإلنـقالبـات
صريـة والسـورية والعـراقيـة واليـمنيـة واللـيبيـة والسـودانية ذلك أن ا
احلـالـة الــصـحـيــة لـلـرئــيس فـضالً عن طــول الـبـقــاء وتـمـديــد الـواليـة
الرئاسـية وضـجر الرعـية من ذلك ومن مـراكز الـقوة  العـائلـية وكذلك
جنوح احلـاشي احملـلق في الـدواوين احلكومـية وطمـوحهم لإلثراء
ـواقف السيـاسية ـشروع وأحيـاناً هوس الـتوريث فضالً عن ا غير ا
الـتي تـتـجـاوز الـنـأي بـالـنـفس إلى اإلنـخـراط في حتـالـفـات مـنـقـوصـة
ـنقلَب عـليهم التوازن تـشكل في حد ذاتـها أسبـاباً موجـبة لرضوخ ا
فيمتثلون حلالة مباغتة تـنقلهم من القمة إلى ما دون السفح على نحو
ما أصاب "اجملاهـد األكبر" بورقـيبه الذي لم يـحمل غيره هـذه الصفة
قـام قـابـعاً في مـنـزله حتت إقـامة جـبـرية الشـرَفـية والـذي إنـتـهى به ا
ـصر اجلـمهوريـة محـمد جنيب ثم شأنه في ذلك شأن الـرئيس األول 
شأن الـرئـيس اجلـزائـري أحمـد بن بـيـلال. ثم يـبدأ بن عـلي اآلتي إلى
ـنـصب األول من خـلفـيـة عسـكـريـة أمنـيـة بدءاً بـتـقـليـده مـنصب هذا ا
ـنــصب األكـثـر وزيـر الـداخــلـيـة ثم رئــاسـة احلـكــومـة بـعــد إشـغـال ا
دير الـعام لألمن الوطـني سنوات طويـلة من الترؤس حساسيـة وهو ا
إنتـهت عـلى نـحـو مـا هـو حـاصل في اجلـزائـر اجلـارة وفي الـسودان
البعيـد تطبيـقاً جلوهر قـول الشاعر الـتونسي أبو الـقاسم الشابي مع
بعض التـعديل "إذا الشـعب أراد التغـيير فال بـد أن يتحقـق مطلبه..."
ـا في اجلـزائـر. يـعـصف الـغـضب بـعد  32سـنـة تـتـكـرر احلـالـة.. إ
الشـعبي عـصفـته الرائـدة كونـها نـقيض تـلك التي حـدثت في فرنـسا
ثل بعـد اليوم عندما حتدُث اإلنتفاضات وهكذا فإن ما سيُضرب به ا
الشعـبيـة سيـكون السـلوك الـراقي من جانب الـرأي العـام اجلزائري
ـثل بـاإلنـتـفـاضـة الــشـعـبـيـة في الـسـودان. احملـتج. كـمـا سـيُـضــرب ا
إنـتـفـاضـتـان ال حـرائق وال تـكـسـيـر وال عـمـلـيـات نـهْب وهـذا مـنـتـهى
الــرقي في اإلحــتــجــاج قــيـاســاً بــالــذي عــايــشْــنــاه "أحــدات" جـوالت
قابل إنتعاش الصفراوي وما فعلوه بالعاصمة النوَّارة باريس. في ا
ـسيل (بشد الـياء وكسرهـا) للدموع. ملحوظ لـصناعة وإنـتاج الغاز ا
عمـومـاً لم تـتحـقق الـسالمـة وال هدوء الـبـال وال إستـقـرار احلُـكْم لكل
. فإمـا عِلَّات في البـدن وإما هزائم متـتالية وإما نقـلب القالبـ على ا
عمل إنقالبي كالذي فعلـوه. حدَث ذلك لعبد النـاصر الذي ظلم محمد
جنيب. وحَدَث لـبومديْن الـذي إقتبس أسـلوب عبـد الناصر فـي تغييب
مـحـمد جنـيب عـن احلالـة الـرئـاسـيـة واحلـالـة الـعـامـة فظـلم بـن بيـلال.
وحدَثَ ألديب الشيشكـلي في سوريا بعد الـذي حدَثَ حلسني الزعيم
عـمَّر ثم للـمتـعاقـبـ إنقالبـياً عـلى سلـطة الـرئـاسة. وحـدَثَ في ليـبيـا 
ــلك ادريس الـســنـوسي ذلك الــذي تـغـمـر الـقـذّافي الــذي جـار عـلى ا
الوطنيـة نفسه وكان أحـد رموز قمـة اخلرطوم والءاتهـا الثالث إضافة
لك فيـصل بن عبد الـعزيز والـشيخ صبـاح السالم في إلى مشاركـة ا
جندة مـصـر النـاصـريـة واألردن إلى ح إزالـة آثـار العـدوان. رحـمة
الـله عــلى اجلـمـيع. وحــدَثَ في الـســودان بـدءاً بـعــهـد إبـراهــيم عـبـود
يري. وحدَثَ في وصوالً إلى عهـد عمر البـشير مـروراً بعهـد جعفـر 
الـعــراق لـعـبــد الـكـر قــاسم ثم لــصـدَّام حـســ ولـلـذيـن يـتـعــاقـبـون

ويعاقبون. وحدَثَ في اليمن لعلي صالح ولكثيرين من قبل. 
ـزيـد من احلـاالت الــعـربـيـة.. وهـا هي الـســاحـة جـاهـزة إلســتـقـبــال ا
ومعها اإليـرانية التي تـؤكد حقيقـة أساسية وهي أنه كـما ما مِن ظالم
إالَّ سيُـبلى بـأظـلم فإن مـا من منـقـلب إالَّ سيُـبلى بـقـالِب. والعـبرة في
مَن يعتبـر في ضوء العـبر وهي كثـيرة على نـحو ما نـحفظه من أقوال
اإلمــام عــلـي بن أبي طــالب رضـي الــله عــنـه "مــا أكــثــر الـــعِــبَــر وأقل

اإلعتبار".
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بيروت

3.تداول فعل اخلـير في التعامل
ب الناس وفي اجملتمع .

ولـتــحــقــيق فــعل الــتـســامح في
احليـاة كسلوك انـساني ايجابي
يــتـــطــلب ان تـــؤدي مــؤســســات
ـــدني في الـــدولـــة واجملـــتـــمـع ا
الـعراق  يـتـقدمـهـا التـعـليم دورا
كــبـــيــرا في تـــنــشــئـــة وتــهــذيب
االنـسـان من سـلـطـة وفـعل الـشر
في داخـــله  وتــلك هـي وظــيــفــة
االنـسـان / الـفـرد اجلـوهريـة في
حــيـــاته  وهي ايــضـــا وظــيــفــة
اجملتمع  كما انها وظيفه علماء
الــديـن عــلـى اخــتـالف اديــانـــهم
ومــذاهـبـهم وكـذلك وظـيـفـة قـادة
التعلـيم والفن والثقافة واالعالم
ــؤســسـات تـســاعــدهم في ذلك ا
ـــدرســة االخـــرى : كـــاالســـرة وا
ـــســرح والــتــلــفــاز بــقــنــواته وا
الفضائيـة واحمللية  والصحافة
الـورقـيـة والـضـوئـيـة وغـيـر ذلك
من قنـوات التواصل االجـتماعي
من اجل نـشر وتـعـزيـز وتـكريس
ثـقـافـة التـسـامح في بـلـدنـا التي
اصـبـحت حـاجـة مـلـحـة من اجل
حتــقـيق االسـتــقـرار و الـتــنـمـيـة
ستـدامة والعيش بأمن وسالم ا

دائم .

{ أستاذ العلوم السياسية /جامعة
بغداد
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البصرة

الـدستـوريّـة لـصالحـيـات األقـاليم
ضـد التـعديل الـدستـوري  إذ جاء
بـــالــــنـصّ  ال يــــجــــوز إجـــراء أيّ
تــعــديل عــلى مـواد الــدســتـور من
شـأنه أن يـنـتـقص مـن صالحـيّات
األقـــالــيـم الــتي ال تـــكــون داخـــلــة
ضـمن االخـتـصـاصـات احلـصـريّة
لـلـسـلـطـات االحتـاديّـة إال بـوافـقـة
الـسـلـطـة الـتـشـريـعـيّة فـي اإلقلـيم
ـعـني ومـوافـقـة أغـلـبـيّـة سـكّـانه ا
باستفتاء عام   وهذا االجتاه من
ألوفة في النظم االجتاهات غير ا
الـفـيدرالـيّة في الـعالم  وتـكريـسًا
لقـواعد النـظام االحتادي  وبـغية
وضع قـــانــون يـــنـــظّم اإلجــراءات
اخلــاصــة لــتـشــكــيل األقــالــيم في
احملافظات  شُرّع قانون رقم  13
لسـنة   2008ونـشر في  الـوقائع

العراقيّة  العدد 4060. 
إنّ فـكرة اقامـة إقلـيم أو مجـموعة
ًا أقـاليم فـي العـراق ال تخـلو قـد
وحـديــثًـا من وجــود مـتــحـمــسـ
ا لهـذه الفكرة من للـترويج لهـا  
تـأثـيرات سـحريّـة ومـغريـة توحي
عنـد سماعهـا ألول مرّة بالـرفاهية
االقـتـصـاديّـة  وحتـسـ األحوال
ــــــاديــــــة لألفــــــراد  واالزدهـــــار ا
التـجـاري  ومـواجـهـة االسـتغالل
ــتـــمــثّل بـــاســتــغالل اخلـــارجي ا
ـركز الـواردات من قـبل حـكـومـة ا
في بـغـداد  واالسـتـفـادة من هـذه
الواردات لبناء مدن عصريّة تنعم
بــاألمن واألمــان وبــأعـلـى درجـات
الـــرقي والــتــقــدّم والـالطــبــقــيّــة 
ــــظــــاهـــر وبــــأفـــضـل تــــوظــــيف 
الـتكـنـلـوجيـة احلـديـثة كـمـا حدث
في بـــعض الــدول االجـــنــبـــيّــة أو
الـــعـــربــــيّـــة  مـــعـــتـــقــــدين أنّـــهم
سـيأكـلون من فـوق رؤوسهم ومن
حتت أرجـلهم  وإلى هـذا احلد ال
ـــوضــــوع  بل إنّه إشـــكــــال في ا

مطلب مشروع .   
   ولـكن بـ غــمـوض الـتـفـاصـيل
ـتــعـلّـقــة بـفـكــرة إقـامـة حــكـومـة ا
اإلقلـيم في البـصرة أو في غـيرها
بـسبب ضبـابيّـة أكثر مـواد قانون
األقـــالــيـم وصــمت الـــدســـتــورعن
الـتــوسع بــتـفــاصـيـلـه الـكــثـيـرة 

الـتـالي : كردسـتـان / شمـال غرب
الـعـراق / إقلـيم بـغداد الـكـبرى /
إقــلـيـم الـوسـط ويــشـمـل الـنــجف
وكـــربالء والـــديــوانـــيــة واحلـــلــة
والـــكــــوت / وإقـــلــــيم اجلــــنـــوب
البـصـرة والنـاصـرية والـعـمارة 
وأشار إلى أن مـنـاقـشـة تـفـاصيل
ــشــروع تــركت لــلــدســتـور هــذا ا
العراقي الذي سيشـكّل مستقبلًا .
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  ثـمّ تـــوالت الـــتـــشـــريـــعــات  إذ
تـعـرّض الـدسـتـور الـعـراقي لـعـام
 2005لـألقــــــالـــــيـم في عــــــدد من
ــادتـ  116 - 117 مـواده  كــا
الـتي اعـتـرفـتـا بـاألقـالـيم كـمـكـوّن
ــادة جــغـــرافي مـــعــتـــرف به  وا
ــتـعـلّـقـة بــقـيـام كلّ إقـلـيم   120ا
بوضع دستـوره اخلاص به  كما
أشــار قـانــون األقـالــيم في مـواده
اخملـــتــــلــــفـــة إلـى الـــتــــحــــقّق من
اليّة االستخدام األمثل لـلموارد ا
واقـتــسـامـهـا وعـدالـة تـوزيـعـهـا 
وإلى تـــنـــظــيـم إدارة الــكـــمــارك 
ورسم الـسـياسـة االسـتـراتـيـجـيّة
لــتـطــويــر ثـروة الــنــفط والــغـاز 
وارد ورسم سياسات الـتنمية وا
ـائـيـة  والـتـعـلـيم  والـصـحـة  ا
والـسيـاسة البـيئـيّة  وتـنظيم كل

ذلك بقوان واضحة .
أمّـــا أهـم وأخــــطـــر مــــا جــــاء في
ـشار إليه  فهو ما ورد القانون ا
ـادة رقم121/ رابــعًـا  وهـو في ا
السماح بتأسيس مكاتب لألقاليم
في السفارات األجنـبيّة بعيدًا عن
ـركزيّة  وما ورد رقابة الـسلطة ا
في الـــــفـــــقـــــرة   126/ رابـــــعًـــــا
ـــنح احلـــصـــانـــة ـــتـــعـــلّـــقــــة  ا

ــــســـاومـــات   بـــعـــيــــدًا عن كل ا
ــزايـدات  وبـعــيـدًا عن لــعـبـة وا
شدّ احلـبل وأخالقيّـة التـسقيط 
أقول : لم تكن فكرة إقامة إقليم 
أو إنـــشــاء كــيـــان مــســـتــقل  أو
حكومـة مستقلّـة عن مركز الدولة
في الــبـصــرة أو جـنــوب الـعـراق
ولـيـدة الـلــحـظـة احلـاضـرة وهي
ســنــة   2019 بل لــهــا اهــتــمـام
زماني يقدّر بثمان وتسع سنة
 يــــــرجـع إلى يــــــوم   20/ 6 /
  1921حينـما سافر وفـد يتكوّن
من سـتـة أو سـبعـة أشـخاص من
الـبـصـرة إلى بـغـداد  وطـلب من
س بيل أن السكرتيرة الشرقيّة ا
تــتـوسط لـهـم لـلـمــثـول بـ يـدي
الـسـيـر بـرسي كـوكس لـتـسـليـمه
عـــــريــــضــــة تــــتــــكـــــوّن من ثالث
وعــشـرين نــقــطــة تـنــطــوي عـلى
تقد احلجج الداعمة لالنفصال
ـركــز  لــكن مــســاعـيــهم لم عـن ا

تنجح ورجعوا بخفيّ حن .
وبعـد الفشل الـذريع الذي أصاب
حـــــركــــة  1921خلـــــلق كـــــيــــان
سياسي في البصرة منفصل عن
ركـزيّة في بغداد حتت السلـطة ا
مـظـلّـة بـريـطـانـيّـة  لم تـظـهـر أيّ
دعـوة أخـرى حتـى ظـهـور عـضو
مجـلس احلكم في العـراق السيد
مــوفـق الــربـــيـــعي في مـــقــابـــلــة
تلفازيّة في آب سنة  2003ـــ أي
بــعــد احــتالل بــغــداد بــخــمــســة
أشــهــر تــقــريـبًــا ـــ صــرّح فــيــهـا
بـــتـــصــريـح خــطـــيـــر مـــفــاده أنّ
مــجــلـس احلــكم نــاقش عــمــلــيــة
تـــقــــســـيم الــــعـــراق إلـى خـــمس
فــيــدرالـــيــات هـي عــلى الـــنــحــو

والـــتــنــفـــيــذيّــة والــقـــضــائــيّــة  .
وتفريعًـا على ذلك فإنّ الالمركزيّة
اإلداريّـة ال تــمـنح ألقـالــيم الـدولـة
ستقلّة ألنها اإلرادة التشريعيّـة ا
تــــــــــعــــــــــيـش فـي إطـــــــــار اإلرادة
ـــركــزيّـــة  أّمــا الـــتـــشــريـــعــيّـــة ا
الــفـيــدرالــيّــة وهي أعــلى مــراتب
الالمركـزيّة  فتـعني تمـتّع اإلقليم
بإرادة تـشريعـيّة كافـية ومسـتقلّة
داخل إطـار الـدسـتـور االحتـادي 
ــكن عــدّ فـيــدرالــيّــة الــواليـات و
وذج تـحدة األمـريكيّـة أصدق  ا

لهذا النوع . 
   فـلـو كـان اجلـواب هـو :  تـمـتّع
اإلقـلــيم بـإرادة تـشـريـعـيّـة كـافـيـة
ومـسـتـقلّـة  فـهـذا يـعـني أنّ هـناك
من أعــــضــــاء مــــجـــلـس اإلقـــلــــيم
ـــرتــقب من ســـيــضع الـــقــواعــد ا
القـانـونيّـة لـهـذا اإلقلـيم فـما هي
الــضـوابط الــفـقـهــيـة والــعـلــمـيـة
ن يـتـصـدى لـهـذه والـتـشـريـعـيّـة 
ــــهـــمّـــة ?  ومن هـــو الـــضـــامن ا
لـصالح هــؤالء الـذين سـيــقـنـنـون
قوان اإلقليم  وكفاءتهم  وعدم
فـــســــادهم ?  ولـــو ارتــــكب أحـــد
أعـضـاء مـجـلس اإلقـلـيم مـخـالـفـة
وضوع  أو مستقبلـيّة للقانون ا
أخفق جـميع أعـضاء اجمللس أليّ
سبب كان في إدارة اإلقـليم  فمن
الــــــرقــــــيب ومـن احملـــــاسـب ومن
كن تـهم ومن القـاضي ? وهل  ا
لــلـقــانــون الــذي وضــعه أعــضـاء
اإلقـليم أن يـعلـو عليـهم مسـتقـبلًا
لو حـدث خرقًا مـا من قبل أحدهم
 ومــا هي االجـراءات الــتي يـجب
أن تـتّـبع عنـد الـتعـديل أو اإللـغاء
لـبـعض الـتـشـريـعات ?  ومن هي
اللـجـنة أو اجلـهـة التي سـتـتولى
تـنـفـيـذ هـذه اإلجـراءات واألحـكام
بـــــحقّ مـن ســــيـــــجــــمـع في يــــده
ال  بعيدًا عن عن كلّ السلطة وا

رقابة خارجيّة ? .
ـنـاصب ثـمّ وماذا بـشـأن تـوزيع ا
الــــســـيــــاديّــــة والـــصالحــــيّـــات 
وتـقـاسم الـسـلـطـات الـتـشـريـعـيّـة
والتـنـفيـذيّـة والقـضـائيّـة  وكيف
ســـيــــتم الــــتــــوزيع والــــتـــقــــاسم
بالتعـي أم باالنتخابـات العلنيّة
مـن قــــبل أهل اإلقــــلــــيم  وهل أنّ
ـوجودة حـاليًـا كافـية الـكـفاءات ا
ــنــاصب وســدّ لـــتــغــطــيــة هــذه ا
الـشـواغر فـيهـا  وفق تـرشيـحات
ومنافسـات مفتوحة تـتشكّل وفقًا
لقـواعـد نـزيهـة ومـنـظورة  أم أن
احملـــــــاصــــــصـــــــة احلــــــزبـــــــيّــــــة
ــــصــــالح والــــكــــومــــشـــــنــــات وا
الشـخـصـيّة  سـتـلـعب دورها في
ن هبّ ودبّ  عــلى مــنـح الــثــقــة 
ـــصـــلـــحــــة الـــعـــامـــة حـــســــاب ا
ومصلـحة اإلقلـيم وأهله  بعد أن
ـطالبة راقـب بأنّ ا علم جـميع ا
بإقامة إقليم البصرة حتوّلت اآلن
من مطلب شعبي وجماهيري إلى
ـتـنـفـذين مـطـلب حـزبي من قـبل ا
فـي الــســـلـــطـــة اآلن في مـــجـــلس

احملـــافــظــة  بل من أعــلى الــهــرم
فيه.

ولـو فرضـنـا قـيـام إقلـيم الـبـصرة
ككـيـان سـياسي مـنـفـصل من آخر
نقطة في الـفاو إلى آخر نقطة في
ركز القـرنة  فهل ستـبدأ سلـطة ا
بـالـذبـول ومن ثمّ بـاالخـتـفاء عـلى
مـسـتوى الـواقع  وعـلى مسـتوى
الـتـمـثـيل الـدولي  لـتـحلّ مـحـلـها
ســلـطـة اإلقـلـيم الــسـيـاسي إقـلـيم
اخلـاصيـة الـواحـدة ـــ كـمـا يـطلق
عــــلــــيـه في عــــلـم اجلــــغــــرافــــيــــا
الـسـيـاسـيّة ـــ وهـو إقـلـيم واضح
ــعـالم وااليـديــولـوجـيــا ومـحـدّد ا
بشخصيّة معنويّة وبنظام داخلي
وبـحـدود مــعـيّــنـة ومـحــسـوسـة 
وهل ســيـكـون هــذا الـبــديل طـرفًـا
مـــتــكـــافـــئًــا مـع دول اجلــوار من
حـــيث احملـــافـــظـــة عــلـى احلــدود
صير  اجلغرافية  وحق تقرير ا
وتـسـوية الـنـزاعات  وبـصالحـية
البت بـاتـخـاذ القـرارات احملـلـيّة 
وكـيف يتـم تسـميـة رئيس اإلقـليم
والهـيأة الـتنـفيـذيّة الـتي ستـعمل

عيّته . 
ـفـيـد  إنّ أخـيـرًا  وبـاخملـتـصـر ا
ـــكن اإلقـــلـــيم  لـــيـــسـت كــلـــمـــة 
صـــيـــاغـــتـــهــا لـــتـــعـــني أيّ شيء
تـخـتـاره وسـائل اإلعالم  ويـريده
الــســيـاســيّــون  الــذين يــســعـون
الجتـذاب البسطـاء من الناس إلى
جـــــانــــبـــــهم عـن طــــريـق تــــمـــــلّق
طـموحـاتهم وعـواطفهـم  واللعب
شكلة احلقيقية شاعرهم  إنّ ا
واألسـاس فـي جنـاح جتـربـة قـيام
إقـليم الـبصـرة من عدم جنـاحها 
لـيس في انتاجـية مـدينة الـبصرة
ـوارد الطبـيعيّة  أو العـالية من ا
ــا يـدخــلـهـا من واردات غــنـاهـا 
نقدية عن طريق الـنفط ومشتقاته
نافذ احلدوديّة فقط وانئ أو ا وا
 أو بــالـوعـود بــتـحـســ احلـالـة
عيشيّة للمواطن االقتصادية وا
كـــــمـــــا يـــــحب أن يـــــروّج بـــــعض
ــروّجــ  بل في مــدى إخالص ا
ونـــزاهـــة الــنـــخب الـــســيـــاســـيــة
واالجتماعـية والعلمـيّة ومنظمات
ــدني الــتي تـقف وراء اجملـتــمع ا
ـشروع وتـخـطط إلجناحه  هـذا ا
فسلطة احلـكّام تكون أقوى وأكثر
احـــتـــرامًـــا إذا آمن احملـــكـــومــون
بـــنـــزاهــة ســـلـــطــتـــهم  وتـــقــد
ـصلـحة الـعامـة على مـصاحلهم ا
الــشــخـصــيّــة في اتـخــاذ أيّ قـرار
بحـيث تتولد الـقناعـة بأن احلكّام
صلحة الكل  ويعملون يحكمون 
ــــــصــــــالح من أجـل حتــــــقــــــيـق ا
شـتركـة  مع ضرورة واألهـداف ا
امــتالكــهم لــلــمــهــنــيــة واخلــبــرة
اإلداريـة الــعــمـلــيـة  وكــثــيـرًا من
احلـكمـة بـعـيـدًا عن الـتـسرّع  ألن
تـسـرّع أليّ فكـرة وعلى الـتـأييـد ا
رأسهـا فـكـرة اإلقـليم لن يـوصـلـنا
إال إلـى الـــــــفـــــــوضـى واخلـــــــراب

والندم.

وب الـتـشكـيك في مـدى شفـافـيّة
الـــقـــائـــمـــ عــلـى هـــذا الــتـــوجّه
ونــزاهــتــهم  وفــقــدان ثــقــة أكــثــر
ـستـقـلّـ بـالـقـيادات ـواطـنـ ا ا
ــــتــــنـــفــــذة في الـــســــيــــاســــيّـــة ا
مـــــحـــــافـــــظـــــاتـــــهم  مـع وجــــود
التناقضـات واالختالفات الوالئيّة
رجع أو لـلعشـيرة أو احلـزب أو ا
ـذهب وجتــذّرهـا في الــطـائـفــة وا
نـــفــوس أغــلب الــنــاس  ووجــود
بــعض الـتـوجـهـات والــتـحـفـظـات
الـتي تنـبعث من أصـول جغـرافيّة
ومــنــاطــقــيّــة مــشـتــركــة  ال زالت
اخملـاوف والـشـكـوك تـسـاور عددًا
ال يــســتــهــان بـه من الــواعــ من
أهل البصرة فيما يتعلّق بتحويل
مـحـافـظــتـهم إلى إقـلـيم  وهل أنّ
إقامة اإلقليم اآلن هو خطوة نحو
ـسـاواة الـعـدالــة االجـتـمـاعـيـة وا
بــــاحلـــقـــوق  أم أنّـــهـــا صـــفـــقـــة
سـيــاسـيّـة  وعـمـلـيـة احـتـيـال من
ـسـتـفـيـدين لـتـسلـيم قـبل بـعض ا
ـــــا حـــــمـل إلى أفـــــراد اجلـــــمـل 
وجـهـات مـعـيّـنــة لـتـعـزيـز قـوتـهم
ّا ونفـوذهم ضمن هذا الـنظام  
ـراقب ألن دفع بعض األهـالي وا
يـكـونـوا أقلّ انـشـدادًا أليّ تـغـيـير
بـاجتـاه تـشــكـيل اإلقـلـيـم لـقـتـامـة

قسماته وضبابيتها.
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ا أنّ االعتقـاد السائد في عالم و
اليـوم هـو أنّ اخـتـيـار احلـكّام من
قــبل احملــكـومــ يــعــدّ الـطــريــقـة
ــمــارســة الــشــرعــيّــة الـــوحــيــدة 
ــنـتـخـبـون الـسـلـطــة  فـاحلـكّـام ا
حلــكم إقــلــيم الــبــصــرة ســتــكـون
ارسـتهم للسـلطة شـرعيّة ألنّهم
اختيروا من قبل أبناء احملافظة 
ـا أنّ الـســلـطــة احلـاكـمــة لـهـا و
الـقـدرة عـلى إصـدار األوامـر الـتي
يخضع لـها كافة احملـكوم  كما
أنّ لـها احلقّ والـقدرة علـى اجبار
ـــــواطـن عـــــلى احـــــتـــــرام هــــذه ا
الـقـوانـ وطـاعـتـهـا ولـو بـالـقـوّة
ــا أنّ هــذه عــنـــد الــضـــرورة  و
الـــقـــوانـــ تــمـــتـــلك احلـــصـــانــة
الـدسـتـوريّـة ضـد أيّ اعـتراض أو
تـعـديل كـما بـيـنّـا قـبل قـلـيل  فأنّ
هـنــالك نـقــاط يـجب تــوضـيــحـهـا
وبـالتـفصيـل من قبل دعـاة اإلقليم
لــكي يــضــمــنــوا تــقــبّل األكــثــريـة

شروعهم .
   فمـمّا يـجب على الداعـ إلقامة
اإلقلـيم أن يـبيّـنـوه للـنـاس  هو :
مـاذا يـقـصـدون بـالـضـبط بـإقـامـة
أقــلـيـم الـبــصــرة  هل يــقــصـدون
الـالمـــركــــزيّــــة  اإلداريّـــة فــــقط أم
الفيدراليّـة   فالالمركزيّة اإلداريّة
 أســلـوب إداري يـتّــصل بـطــريـقـة
تنظيم السلطة اإلداريّة في الدولة
سّ وحـدتهـا القـانونـيّة أو  وال 
السياسيّة  بيـنما تُعدّ الفيدراليّة
نـــوعًـــا من أســـالـــيب الـــتـــنــظـــيم
الـدستـوري لـلـدولـة  ويـقـوم على
حـساب وحـدة الدولـة التـشريـعيّة

جـاءت عـلى نـحـو آخر . امـا في
الــثـقــافـة الـعــربـيــة واالسالمـيـة
ـفردة احلديـثـة  فـقد تـدوولت ا
وفـقـا لـلرؤيـة الـغـربيـة احلـديـثة
الــتـي ولـــد فـــيـــهــا الـــتـــســـامح
كــمـــصـــطـــلح دال عـــلى مـــعــنى
ـرحـلة مـفـهومـي معـ ارتـبط 
عـاشــتـهــا اوربــا الـغــربـيــة قـبل
عـصر الـنهـضة وبـعده  وجتلى
ذلك بـالــصـراع الـديـني الـشـرس
ــســيــحي بــ اقــطــاب الــدين ا
ـصلحـ في الغـرب  ما دعا وا
سـيحـيـ انفـسهم الى بـلورة ا
مفـهوم  الـتـسامح الـديني  ومن
ثم اخـذت احلــاجـة تـتـسع اكـثـر
لــتــكــريس مــفــهــوم  الــتــســامح
الثقافي  و  التسامح اجملتمعي
 و  الــــتـــــســـــامح احلـــــضــــاري
والـــــتــــــســـــامح الــــــســـــيـــــاسي
والـتسـامح الـعـرقي  وغـير ذلك
ايتـداول ه في العصر الراهن
 . اعقب ذلك تـطـورات سيـاسـية
واقتـصـادية واجـتمـاعـية دولـية
شــجــعت اجملــتــمــعــات والــدول
سـتقـلة الى بـلورة تـحضـرة ا ا
مـــفـــهـــوم الـــتـــســـامح من خالل
ـعاهـدات الدولـية فـيما توقيع ا
ي بــيــنــهــا مـــثل  االعالن الــعــا
حلـــــــــقـــــــــوق االنـــــــــســـــــــان في
12/10/  1948ومـا اعــقـبه من
تــطــورات ايــجـابــيــة في مــجـال
ـدنـيـة والــسـيـاسـيـة احلـقــوق ا
واالجـتماعـية والـثقافـية وصوال
الى صـــيــــاغـــة اعالن مـــبـــادىء
الـــتـــســـامح عـــام   1995الـــتي
واجـهت بـعـد ذلك وقـوع حـروب

تــعـيش الـدول ضــمن مـجـتـمع /
ـصـالح مـجـتـمـعـات مـتـشـابـكة ا
والـــــعـالقــــات الـــــســـــيــــاســـــيــــة
واالقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة
واالمنية  ومتـباينة في اساليب
حــيـــاتــهــا  وتـــخــتـــلف اراؤهــا
بـــشــأنــهــا  ولــضــمــان حتــقــيق
االســتــقــرار واالمن والــتــعــايش
السـلمي في اجملـتـمعـات والدول
اصبح الـتـسـامح من الـثوابت ال
بل احــــد ركـــــائــــز بــــنــــاء دولــــة
ــواطــنــة والــعــدل واحلــضــارة ا
ـــقــراطـــيــة  . و مـــعــيــارا والــد
اساسـيا لـقـياس حـضارة وتـقدم
ـا له  من اجملـتـمـعـات والـدول  
اسـبقيـة على االجنـازات التقـنية
واالقــتـصـاديــة في الـدول كـافـة 
فكل هـذه االجنازات ال قـيـمة لـها
ان لم تــسـتـعــمل خلـدمـة الــبـشـر
وضـمـان مـصـاحلـهم ومـسـتـقـبل
ــنــطـلق اجــيـالــهم .  ومـن هـذا ا
ـوضـوع  ثـقـافـة جـاء اخـتـيـاري 
الـــتــســـامح .. حــاجــة عـــراقـــيــة

ملحة.
 WO ¹—Uð WÐ—UI

لم تــذكــر مــفــردة الــتــســامح في
ة  وال ثـقـافتـنـا الـعـربـيـة الـقـد
في الشعر اجلاهلي ومن  بعده 
وكــذلك لم       تـــرد الــلـــفــظــة /
ــــفـــردة  فـي الـــنص الــــقـــراني ا
ا جاءت مفردات عدة الكر  ا
بدال عنـها لـتعـبر عن الـتسامح 
ـــفــردات :  الـــصــفح ومـن تــلك ا
اجلميل   و العفو   و  الغفران
  كـــــذلـك لـم تـــــرد فـي مــــــتـــــون
ـا احلـديث الــنـبـوي الـشـريف ا
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