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من الـنـظـم الـسـياسـيـة قـد اثـبت
جنـاحه الـبـاهـر في ادارة الـدول
فــحـسب بـل يـبــدوأن الـعـراق ال
يـوجـد امــامه من خـيـار من اجل
االســــــتــــــقـــــرار الــــــســــــيــــــاسي
واالجـــتـــمـــاعـي ســـوى اخلـــيــار
الــفــدرالـي. ولــعل جتــربــة ادارة
مــركــزيـة لــلــعــراق قــاربت قــرنـا
كـــامـال من الــــزمن ومــــنــــذ عـــام
 1921مـكـتــظـة بـالـفـشل في حل
مــشــكـــلــة ادارة الــدولــة لــعــراق
مـتنوع يـجعـله تنوعه من خالل
ـركـزي غـيــر مـسـتـقـر الـنــظـام ا
لعـلها كـافيـة على االقل للـتفـكير
ولدراسة التـجارب الفدرالية في
حـيــاة دول الـعــالم. صــحـيح ان
عدد الدول التي تطبق شكال من
اشـكـال الـفـدرالــيـة في الـعـالم ال
يزيد على  28دولة من ب 193
ـــنـــظـــمــة الى اال مـن الــدول ا
ـتـحـدة اال ان عـلى ارض هـذه ا
الـ  28دولـــة يـــعـــيش اكـــثــر من
 %40من سـكــان الـعـالم.  وكـمـا
ان الـــدول االكــــثـــر اســــتـــقـــرارا
سياسيا واجتـماعيا واقتصاديا
واالكــثـر تــقــدمــا في الـعــالم هي
دول ذات نـــظم فـــدرالـــيـــة مـــثل
ـتــحـدة االمــريـكــيـة الــواليــات ا
ـانيـا كـندا اسـترالـيـا الهـند ا
سـويـســرا اثـيـوبــيـا الـنــمـسـا
الــبـــرازيل االمــارات الـــعــربــيــة
ــــتـــحـــدة ... الـخ. ومن وجـــوه ا
مــعــانــاة الـــدعــوة الى تــطــبــيق
الــــفــــدرالــــيـــــة في الــــعــــراق أن
اخلــائـضــ في مــنــاقـشــتــهـا ال
ـعـلـومــات الـكـافـيـة ـتـلـكــون ا
والـرؤية الـواضـحـة لهـذا الـنوع
ن تـولى مـن الـنـظم. فـالـكـثـيـر 
دراســة الــدعـوة الى تــطـبــيـقــهـا
حـبيس تـصورات خاطـئة عـنها

طالبة بالفدرالية وعلى تطبيق ا
هذه الـركيـزة.  يـقول االمـام علي
(عـليه الـسالم): االنـسـان عـدوما
جهل. ومثلما أن مسودة دستور
عــام  2005لم تـــنــاقـش من قــبل
الــشــعـب ولم يــتــعـــرف عــلــيــهــا
اجلـمـهـور بـدقـة قـبل الـتـصـويت
عـلى هذا الـدستـور اي ان جهال
قــد وقـع في مــعــرفــة الــدســتـور
فــــلــــقــــد تــــســــبب عــــدم الــــوعي
الدستوري هذا في خوف الناس
من الـكـثـيـر من ركـائـزه ومـواده
ـعاداتـهـا. ويـأتي الـتوجه بل و
الدستوري لتطبيق نظام االدارة
الفـدرالي في مقدمة هـذه الركائز
الدستورية التي تعاني احلصار
والــعــداء بل وحــتى الــتــخــوين.
والـــذي زاد فـي هـــذا احلــــصـــار
والـــعــداء والـــتــخــوين لـــركــيــزة
الـنـظــام الـفـدرالـي هـواضـطـراب
الـعالقـة الـشــديـد بـ احلـكـومـة
ــركــزيـــة الــعــراقـــيــة واحلــالــة ا
الـفـدرالـيـة الـوحـيـدة والـنـمـوذج
ـطـبق في الـعـراق اال الـوحـيـد ا
وهي فــدرالــيــة كــردســتــان. هـذا
الـنمـوذج الـذي وجـد في احلـياة
الـســيــاسـيــة اجلــديـدة بــصـورة
ادة 117من إمالئيـة بـواسـطـة ا
الدسـتـور والتي اقـرت بـفدرالـية
كـردستـان على مـا هي عليه دون
مـنــاقـشـة هــذا الـنــمـوذج تــثـيـر
الـتخـوف بل والرعب من تـقسيم
العراق وذلك نتيجة الطموحات
االستقاللية لـقادة هذه الفدرالية
والــتي ظــهــرت جــلــيــا من خالل
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ان اخلـيـار الفـدرالي خيـار ناجع
للـشفاء من امـراض ادارة الدولة
في العـراق لـيس ألن هـذا الـنوع

جتـعـله يـخـوض في مـنـاقـشـتـها
دون أسس علمية. ومن ب هذه

التصورات اخلاطئة: 
1. أن فدرالية العراق (يجب) أن
ــوذج تـــشـــابه اوتـــقـــوم عــلـى 
مـــطــبـق في الـــعـــالم ألعـــتـــقــاد
خاطيء بأن النظام الفدرالي في
جتــارب الــعــالم هــونــظــام قــائم
عــلى أسس تـطــبـيــقـيــة واحـدة.
ــطــلــوب هــوالــعــكس بــيــنــمــا ا
تـماما وهـوان تبنى كل فـدرالية
على اسس خاصة بظروف البلد
الـذي يـطــبـقـهــا ومـفـصــلـة عـلى
مـقـايـيـسه ال أن (يـجب) عـلـيـهـا
مـــشـــابـــهـــة احـــدى الـــتـــجــارب
ــيـــة. وأي نــظـــام فــدرالي الـــعــا
يــــســـتـــأنس بــــتـــجـــارب الـــدول
الـفدرالـية االخرى ولـكن ال يجب
عليه استنسـاخها. فاالستنساخ
سـوف يــوقــعه في مــشــاكل عـدم
اسـتجـابـة الواقـع الى النـظـرية
ذلك ألن كل دولة لـها مـعطـياتـها
اخلـاصـة بـهـا ولــيـست نـسـخـة
انيا عن أي بلد آخر. فـفدرالية ا
هـي لـيـست نـسـخـة عن فـدرالـيـة
ـتحـدة. وال الفـدرالية الـواليات ا
السـويسـرية هي ذات الـفدرالـية
الكندية اوالنـمساوية اوالهندية
... وهـكذا بقـية الـنظم الفـدرالية
في الــــعـــالـم والـــتـي ال يـــشــــابه
واحـدا مــنــهـا االخــر. فــالـنــظـام
الــفــدرالي هــوآلــيــة ولــكــنــهــا ال

نتوج.  تصنع ذات ا
  2. والـكــثـيــر إن لم يــكن أغـلب
من خاض في نـقاشها يـعتقد أن
النظام الفدرالي (يجب) أن يقوم
عـــلى أســـاس إثـــني أوطـــائــفي
وبـانتـفـاء هذه الـتعـدديـة تنـتفي
احلــاجـة الى الـنــظـام الـفـدرالي
وال يعلم أوال يـلتفت الى جتارب
الـدول الـفـدرالـيـة الـتي ال تـوجـد
في بلـدانهـا ال تعـددية أثـنية وال
طـائـفيـة ولـكـنهـا تـطبق الـنـظام

الفدرالي. 
ولـــذلك فــغــالـــبــيــة الـــعــراقــيــ
يعتقدون ان فدرالية العراق البد
ان تــقــوم عـــلى ثالث مـــكــونــات
ادارية: كردية في الشمال سنية
في الـغــرب وشـيــعــيـة في وسط
الحظ وجــنــوب الـعــراق. ومن ا
ان الــــــــدعـــــــــوة الى انــــــــشــــــــاء
الـــــفـــــدرالــــيـــــات الــــثـالث هــــذه
والـتـنـظـيـر لـهـا لم يـتـوقف عـلى
اجلمـهور العـراقي بل تبناه في
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بغداد

ـــا اســـمع. فـــمن فـــاقـــضي لـه 
قضيت له بحق اخيه فأنا اقطع

له قطعة من نار) .
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-وانا اتـساءل اليـوم اين انظمة
احلكم ونظـام احلكم في العراق
من مبـاد هذا القـائد االنساني
الــــذي قــــاد االمـــــة بــــاســــلــــوب
ـقـراطي قـبل مــئـات الـسـنـ د
في حـ كـانت اوربـا غارقـة في
اجلــهل والـــظالم ونــحن الــيــوم
غــارقــون في الـــفــســاد والــظــلم
واالســتـبـداد والـدكـتـاتـوريـة الم
تــكن عـبــرة لـقــادة هـذا الــعـصـر
بـسـلـوك مـحـمـد قـائـد كل عـصـر

ومثال كل نظام .
ان الـــــنـــــبي لم يـــــشـــــكـل دولــــة
بعنوانه نبياً مرسالً من الله بل
بـصــفـته مـصـلــحـاً يـريـد اخلـيـر
المـــتـه وانـــقــــاذهم مـن الـــوضع
أساوي الذي كانت عليه االمة ا
الـعربـيـة في ذلك الـوقت تـمـاماً
كما ثار احلس (ع) ضد الكفر
فــحـمـل احلـســ (ع) روح جـده
محـمد (ص) وهـو كبـير يـحارب
ا حـمله جده في كـربالء اكثـر 
وهـو صـغــيـر يـلــعب في يـثـرب.
لقـد اراد مـحـمد حتـويل الـدعوة
اجلـــــــــــــديــــــــــــدة الـى واقـع حـي
يــسـتـوعب طـمـوحـات االنـسـان
الن لــكـل دين او رســالـــة نــظــرة
خـــاصــــة عن االنــــســـان تــــمـــثل
عـنصراً اسـاسياً من عـناصرها.
لـــــذلـك عـــــمل الـــــرســـــول عـــــلى
مــشــروعه في تــشــكــيل الــدولــة
الخـــراج االنـــســان مـن االجــواء
القـبـلـيـة والثـقـافـة الـبـدوية الى
ـسـؤولــيـة الـسـيـاسـيـة اجـواء ا
واالجــتـمــاعـيـة الــتي تـفــرضـهـا
ـعــطـيـات حـضــارت الـعــصـر وا
الــعـامـة الــتي يـفـرزهــا الـتـطـور

ـطـلق الــثـابت (لـسـت عـلـيـهم ا
. سيـطر. وال وكيالً وال جباراً
بل نــذيـــراً وبــشــيـــراً) من هــذا
نطلق عانى محمد واصحابه ا
ـشـركـ وادرك من اضـطـهـاد ا
انـه ان االون لــــيـــــنـــــاضل هــــو
واصحابه دون تردد ضد الكفر
ــــــــــــان وضـــــــــــد مـن اجـل اال
االسـتـبــداد من اجل الـتــحـضـر
معتمـداً في ذلك على ما اشتهر
به من نزاهة ورجاحة عقل الى
جانب كـونه قائدا عربـيا ينطق
الــعـربـيـة وهـو فـوق ذلك قـائـد
محـايد مقبوالً عـند العرب حلل
ـــنـــازعـــات وفض اخلـالفــات. ا
ورغم كـل هــــــذه الــــــصــــــفــــــات
االيجـابية اال انه لم يـنقطع عن
مشـاورة الناس واالخـذ برأيهم
مؤكداً التـمييز ب ماهو وحي
وبــــ مـــاهــــو رأي شــــخـــصي
واجتهاد منه قـابل للنقاش لقد
عود الرسول اصحابه واتباعه
رغـم هــــــــــاجـس اخلـــــــــوف ان
يسـألوا ويـرشدهم وان دل هذا
ــــا يـــدل عـــلى عـــلـى شيء فـــا
ـــقـــراطـــيــة الـــتي الــروح الـــد
يتمتع بها محمد قبل ان يشيع
ـصــطــلح نـفــسه عـنــدمـا هــذا ا
كانـت اوربـا غارقـة في الـظالم.
الـيس هـذا عبـرة لـكل حاكم في
هـذا الــعـصــر ان يـقـبـل مـبـاد
ورسالة محمد اذا كان الرسول
يــطـرح رأيه لـلــنـقـاش بل يـحث
عـــلــــيه (انــــتم اعـــلـم بـــشـــؤون
دنيـاكم) ولم يستـغل كونه قائد
رسالـة النـاس من اجل طمع او
مـصلحـة شخـصية كـما انه اقر
بامـكـانـيـة اخلـطأ فـيـمـا يـصدر
ـا انــا بــشـر مــنه كــانــســان (ا
وانـكم تـخـتـصـمـون الي. ولـعل
بـعضـكم يكـون أحلن من بعض

لم يــعــرف الـعــرب قــبل االسالم
الزمــة لـلــتـمـدن شـكل الــدولـة ا
واحلـضــارة النــهم كــانــوا عـلى
شـكل قبـائل متـناحـرة يحكم كل
قـبــيــلـة رئــيـســهــا وقـوانــيـنــهـا
وتـقـالـيـدهـا والهـتـهـا اخلـاصة.
وكـان حملـمـد الـدور الــكـبـيـر في
بـلـورة فـكـرة بـنـاء الـدولة حـيث
واجه صـــــعــــوبـــــة فـي ذلك النه
واجه عــــــــشـــــــرات الــــــــدويالت
ستقلة في الصغيرة (القبيلة) ا
قــيـاداتـهــا وتـقـالـيــدهـا بـدالً من
مــواجـــهـــة دولــة واحـــدة. فــفي
الـثالثــة عـشــر عــامـا االولى من
الدعوة والتي قضاها داعياً في
مــكه لم يــتـطـرق الــقـران اال الى
العـقائـد واالخالق والدعوة الى
تـوحيد الـله واقامة الـدليل على
وجـوده. ولم يظـهر لـلرسول اي
تـوجه سـيـاسي خـاص وانه في
مكة لم يواجه نظام سياسي بل
نـظــام قـبـلي لـذلك عـرض عـلـيه
ـكـيـون تـتـويـجه مـلـكـاً عـليـهم ا
عـــلـى ان يــــتـــرك الــــدعــــوة الى
مبادئه وافكاره فرفض ذلك النه
داعـــيـــة الى رســـالــة ونـــظـــريــة
انسانـية شاملة.  كـما ان محمد
لم يـواجه فـي مـكــة نـظــام حـكم
وال ادارة وال دولــة فــمــكــة ذات
نظـام قبلي لم يـعرف الدولة وال
ا واجه السلطـة السياسية وا
ثـقافة وعقـلية تقـليدية مـحافظة
ومـعــتــقـدات ديــنــيـة مــتــخـلــفـة
وجــاهـلـيـة. كـان هـدف الـرسـول
في رســالــته انــقــاذ الــنــاس من
اجلـهل واخلـرافـات ولـيس حكم
الناس الن احلكم مسألة زمنية
جزئية نسبية والرسالة مسألة
كـلـيـة شـامـلـة ولـيس لـصـاحب
الــرســـالــة ان يــهــتـم بــاجلــزئي
ــتـغــيــر ويــدع الـكل الـنــســبي ا

يـسـيـطـرون عـلى رعـايـاهم عـلى
اســــــاس (احلق االلــــــهي) وقـــــد
اعــتــقــد الــيـهــود بــأن نــظــامـهم
يستند الى اصل ديني سماوي
سـيحـيون ذلك ايـضاً ويعـتقـد ا
حـــيث ضـــلت الـــكـــنـــيـــســـة هي
سـيـحيـة. كـما احلـاكمـة بـأسم ا
لوك ذهبوا الى ان الـله اعطى ا
سـلـطــة مـبـاشــرة وان مـقـاومـته
سواء ان عدل ام جـار في حكمه
هي مـعـصـيـة المــر الـله تـعـالى.
امـا الـشـريـعـة االسالمـيـة فـأنـها
تـرى الـدولة شـأنـا من شـؤونـها
حـيث بنـيت منـاهج احلكم فـيها
عـلى اسـس شـرعـيــة وعـقـالنـيـة
سـلــيـمـة لــيس فـيــهـا اضــطـهـاد
لـفئـة ولـيس حكـما مـطـلقـا لدى
الشخص مـع دون اخر وليس
حكما مطلقا لشخص مع دون
اخــر فــالــنــاس ســواســيــة امـام
ـــســـاواة بال احلق والـــعـــدل وا
تـميـيز او فـرق بـينـهم لـذلك كان
االسـالم رؤيــــــة واضــــــحــــــة في
الـدولة فقـد نظرت الشـريعة الى
الدولة بعمق وشمول ووضعت
احلـــلـــول احلـــاســـمـــة جلـــمـــيع
مــــكـــونــــاتـــهــــا االقـــتــــصـــاديـــة
واالجــتـمـاعـيـة بـقـصـد االصالح
والــتـطـور لــلـنـظـام االجــتـمـاعي
تـطـوراً كــلـيـاً وشــامالً كـمـا ورد
فـي الـرســالــة احملــمـديــة بــشـأن
ــــديــــنه) الــــتي بـــنــــاء (دولــــة ا
وضــعت اســـســهـــا (صــحـــيــفــة
ــديــنه) الــتي لم تــعــد الــدولــة ا
فــيـهـا كــونـهـا حـارســة لـلـشـعب
والمــجــال لــهــا في الــتــدخل في
صالح الـشؤون الـعامة حـمايـة 
الــشـــعب ورعـــايـــة لـــشــؤونـــهم
الـعـامـة واخلـاصـة اضـافـة عـلى
الـــتـــأكـــيـــد اهـــمـــيـــــــــة الـــفـــرد
وصيانة حقوقه واحملافظة على

حرياته. 
ان الـدولة الـتي تقرهـا الشـريعة
وحـــمل رئــاســتــهــا ومــبــادئــهــا
لـلـرســول هي تـلك الــدولـة الـتي
ثل العليا تتوفـر فيها عناصـر ا
الــتي جــاء بــهــا االسالم ونـادت
بـهـا الـرســالـة احملـمـديـة. يـقـول
االمـــام عــلـي (ع) رائــد الـــعــداله
االجـتــمــاعـيــة في حــديث له مع
ابن عــبــاس وكـان (ع) يــخـصف
نعله بيده.يـا أبن عباس ماقيمة

هذا النعل?

قـــال لـه:ال قـــيـــمـــة له يـــا امـــيـــر
ؤمن  ا

قـال االمــام عـلي (ع) والــله لـهي
أحب الي من أمــرتــكم ان لم أقم

حقاً وادفع باطل.
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وهــذا مـاسـار عـلــيه االمـام عـلي
(ع) عـــنــــدمــــا وسع صـالحــــيـــة
الـدولة فـأمر بـالتـدخل االيجابي
في شـؤون الـنـاس لالطالع على
مــهـامــهم وعـلـيــهم ان يـســلـكـوا
. فقد معهم مسـلك اللطف والل
نضـر الى اعـمق من ذلك بـكـثـير
سـلم مسؤوالً فجعل خـليفة ا
عـن شـغب اي انــســان حــتى لـو
كــان في اقـصـى اقـالـيـم الـدولـة.
حـيث يـقــول (أقـتـنـع من نـفـسي
ــؤمــنـ وال بــأن يــقــال امــيــر ا
اشـــاركـــهم فـي مـــكـــاره الـــدهـــر
واكــون أسـوة لـهم في جــشـوبـة

العيش) .
 ان وظـيفـة الدولـة عنـد الرسول
(ص) واالمــــــــــام عــــــــــلـي (ع) لم
تقتصـر على جهة خاصة وشأن
ـا مـعـ من شـؤون الـنـاس وا
شامـلة جلـمـيع منـاحي حيـاتهم
وعليها ان تراقب بحزم اقتصاد
الـبـالد فـتــمــنع الــربــا وتــقـضي
عـــلـى االحــتـــكـــار واالســـتـــغالل
وتـراقب االسـراف وتمـنع الغش
والــغــ وســائــر مــاحــرمه الــله
(لــتــكن مــنــكم امــة يــدعــون الى
ـــعــروف اخلـــيـــر ويـــأمــرون بـــا
ـنكـر) كـمـا تـعمل ويـنـهـون عن ا
الــدولــة عــلى ايــجــاد الــوســائل
لـرفع مـسـتـوى مـعـيـشـة الـنـاس
الــعـــامـــة واعـــانــة الـــضـــعـــفــاء
واحملــــرومـــ واالنــــفــــاق عـــلى
الــــعـــجـــزة وااليـــتـــام (ال يـــؤمن
احــــــدكم حـــــتـى يـــــحـب الخـــــيه
مــايــحب لــنــفـسـه) هــكـذا كــانت
حـكـومـة محـمـد (ص) مـثـاالً لكل
عـاصرة ـة وا احلكـومات الـقد
فـي ارســـــاء قـــــواعـــــد الـــــعـــــدل
ـــســـاواة وتـــقـــويض اركـــان وا
الـظـلم والـعـبـوديـة واالسـتـغالل
ومــقـــاومـــة االســـتـــبـــداد وهــدم
عروش الـطغيان وسـيادة القيم
الـدينـيـة واقـصاء نـوازع الـبغي
والــفـــســـاد والــشـــر وتــوطـــيــد
الـتـعـايش الـسـلـمي بـ الـبـشـر
ونـشر تـقالـيد حـسن اجلوار مع

دول مجاورة لها .

احلـضـاري. وعـلى هـذا االساس
فــأن حــكــومــة مــحـمــد (ص) في
ـديـنــة لم تـكن ديـنــيـة فـقط بل ا
مــــدنـــيـه ايــــضــــاً وان االوامـــر
السـمـاوية الـصـادرة للـناس في
ا هي اوامـر ارشادية االرض ا
(يـا ايـهـا الـذين امـنـوا اطـيـعـوا
الله ورسوله واولي االمر منكم)
(الـنـسـاء- 59) لـقـد بــذل الـنـبي
جـهداً كـبـيـراً من اجل احملـافظه
ـشـروع احلـضـاري الـذي عـلى ا
اســـــسه النه يـــــرى ان الــــدولــــة
ـتـكـامـلــة كـاجلـسـد احلي البـد ا
لــــهــــا من حــــدود امــــنــــة وقـــوة
دفــاعـيــة لــردع الــعـدوان عــنــهـا
وســد الـثـغــور. اكـد عـلى وجـود
الــقـــوة الـــدفــاعـــيـــة كــاســـلــوب
ــســيــرة اي حــضـارة ضــروري 
ودولـة تـريـد الـنـهـوض والـدوام
كما هو احلال في دفاع االنسان
عن نـفـسه ومـا جـاء به الـرسول
(ص) مـن مـشــروع ومـشــروعـيـة
في بــنــاء الــدولـة كــان له اعــظم
االثر في كسر شـوكة اجلاهلي
وارغـام انـوف اخـرين في دعـوة
الــنـاس الـى االسالم بـعــيـداً عن
ســـفك الـــدمـــاء وكـــان الـــرســول
يـــــحــــاسـب من يــــخـــــالف هــــذه
الــقــاعــدة. فــمن خالل الــســيــرة
الــنـبـويــة الـشـريـفــة ومالحـضـة
الـــتــطــورات واالجـــراءات الــتي
ولــــدت مـن خاللـــــهــــا الـــــدولــــة
ـديــنــة) الـتي اجلــديـدة (دولــة ا
تــمــثــلت فـي الــصـحــيــفــة الــتي
وضــعـهـا الــرسـول (ص) والـتي
ــفـــهــوم الـــرســالي تــتـــضــمـن ا
احملـمدي لـلدولـة حيث اشارات
نصوصهـا الى مقومات ودعائم
ــواردهـــا اخملــتـــلــفه الـــدولــة 
وتـــــــعـــــــد من اهـم الـــــــوثـــــــائق
السيـاسية والقانونـية بوصفها
الـدسـتور الـذي يـعـطي الـرسول
ــركــزي في بــنــاء االمــة الــدور ا
اجلــــديـــدة الــــتي تــــتــــكـــون من
ــهــاجــرين ويــهـود االنــصــار وا
ــديـــنــة. وهـــنــاك مـن يــرى من ا
الــــبــــاحــــثـــــ ان اصل الــــدوله
ومـــنــشــأهـــا يــرجع الى اســاس
ديني مـباشر وان احلكـومة منذ
عــهـد طـويل هي حــكـومه ديـنـيه
(كـانـو بنـو اسـرائـيل تـسـوسهم
انــبـيـاؤهم) اي تــتـولى امـورهم
وشـــــؤونــــهـم وكـــــان احلـــــكــــام
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انيا ا

االســاس سـيـاسـيـون وبـاحـثـون
اجـانب فوقـعـوا في نـفس خـطأ

تشخيص احلالة العراقية.
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 وقـد شـجع هـؤالء الـسـيـاسـيـ
والـباحثـ ما آلت الـيه العمـلية
السـياسـية اجلـديدة في الـعراق
والـتي تــبـنت تـوزيع الـرئـاسـات
الـــثـالث: رئـــاســـة جـــمـــهـــوريـــة
(كرديـة) رئاسة وزراء (شـيعية)
ورئـاسـة مـجـلس نـواب (سـنـية)
عـــلـى هـــذا الـــتـــقـــســـيم االثـــني
الــطــائــفي وســـنت بــذلك ســنــة
سياسـية سيئة قد تـتحول فيما
سـتقبل الى اذا لم تـختـرق في ا
قاعدة سياسـية ثابتة وبذلك قد
تـتـحول هـذه الـسنـة الـسيـاسـية
ـــســـتـــقـــبـل من ســـنـــة الى في ا

فرض. 
3. االعتقاد بان النظام الفدرالي
مـن شــأنـه ان يــظـــلم الـــوحــدات
االدارية قـليلـة الثروة اقـتصاديا
ويــركـز الـرخــاء االقـتـصـادي في
ـنـاطق ذات الـثـروات الـعـالـية. ا
فـهـذا الـتصـور اخلـاطيء يـرتـكز
عـــلى ان الـــعـــراق الـــذي مــازال
اقـتصـاده ريـعيـا ومـعتـمـدا على
الـثـروة الـنـفـطـيـة بـاالساس اذا
مــــا طـــبق الـــنــــظـــام الـــفـــدرالي
االداري فسـوف يـظـلم الـوحدات
االداريـة التـي ليس فـيـهـا انـتاج
للنفط وسـوف يركز هذا النظام
الــرخــاء في الــوحــدات االداريــة
ـنـتـجـة للـنـفط. وهـذا الـتـصور ا
اخلاطيء دليل على ان اصحابه
ال يفـقـهون الـنـظام الـفدرالي وال
تـطبيـقاته في دول الـعالم. ولعل
الـكثـيـرون يقـفـون ضد (فـدرالـية
الـبـصـرة) بـسـبب هـذا الـتـصـور
اخلـاطيء ذلك الن اغــلب انـتـاج
وتـصديـر الـنفـط يتـركـز في هذه
احملافظة. وعلى العكس من هذا
الـتـصـور اخلـاطيء فـان الـنـظـام
الـفدرالي الـذي يقـوم على اسس
التـوازن السيـاسي واالقتصادي
واالجــــتــــمــــاعـي بــــ وحــــداته
االدارية ليس من شأن تطبيقاته
ان يـظـلم الوحـدات االدارية غـير
ـنــتـجــة لــلـثــروة بل الــعـكس ا
فـهـذا النـظـام يتـوجب عـلـيه سد
حـاجة هـذه احملـافظـات الـفقـيرة
من خالل نـظـام تـوزيع الـثروات
الفدرالي. صحيح ان الفارق ب
ــركـزي ان الـنــظـام الــفـدرالي وا

الـنـظـام الــفـدرالي تـسـتـفـيـد مـنه
الـــوحـــدات االداريــــة الـــغــــنـــيـــة
بـالـثــروة بـشـكل مــلـحـوظ ولـكن
الــنــظـام الــفـدرالـي والـذي يــقـوم
عــلى الــتــوازن االقـتــصــادي بـ
وحــداته ســـوف يــســـد حــاجــات
الوحـدات االدارية التي ال تـمتلك
وال تــنـتج الـثــروة. وخـيـر انـواع
النـظم الفـدراليـة ــ وهي متـعددة
ــســئــلـة ــ والــتي تــعــالج هــذه ا
cooperative federalismهــــو
اي (الــفـــدرالـــيـــة الــتـــشـــاركـــيــة
اوالتـضامنية) والـتي تقوم على
ركز اسـاس عقـد تضـامني بـ ا
والــوحــدات االداريـة الــفــدرالــيـة
شاركة في يلزم هذه الوحدات با
اشـبـاع وسـد حـاجـات الـوحـدات
ركز الـفقيـرة. فمصـادر واردات ا
ـالية في الـنظام الفـدرالي تقوم ا
عـادة عــلى اسـتــيـفــاء الـضـرائب
ومستحقات الدولة من الوحدات
االداريـة حـسب انـتـاج كل وحـدة
من الــثــروة. وكــلــمــا زاد انــتــاج
الــثــروة في وحــدة مـا كــلــمـا زاد
مـقـدار دفـعـهـا لـلـضرائـب وبـقـية
ـسـتـحـقات. والـنـظـام الـفدرالي ا
ــركـز ســد حــاجـة يــوجب عــلى ا
الـوحــدات االداريـة الــفـقــيـرة من
خالل ما تـدفعه الوحدات الـغنية

من الضرائب. 
ـفــتـاح فـدرالــيــة الـبــصـرة هـي ا

لفدرلة العراق  
اذا حتـــقق لـــلــبـــصــرة ان تـــقــيم
فـدرالـيــتـهـا فـانـهـا سـوف تـنـجـز
مـهـمـتـ اال وهـمـا اوال: تـوطـ
مــبــدأ و(مــصــطــلح) الــفــدرالــيــة
الـــــدســـــتــــوري الـــــذي يــــعـــــاني
الـتــغـريب وتـقـويــة ركـيـزة بـنـاء
دســتــوريــة مــفـــقــودة وتــهــدئــة
نـفـوس اخلـائفـ من الـفـدرالـية
ــزاج الــسـيــاسي من وتــغــيــيـر ا
ـعـاداة لـلــفـدرالـيـة الى الـقـبـول ا
بـها وهذا مـا سوف يـشجع على
فتح الـباب امام بقـية احملافظات
مـنـفـردة اومـؤتـلـفـة فـيـمـا بـيـنـها
النـــشــاء الـــفــدرالـــيــات االخــرى.
ـوذج وطني غـير وثـانيـا: طرح 
الــنــمــوذج الــطــامح لالســتــقالل
ـا يــجــعل اوالــتــقــسـيـم وهــذا 
فــــدرالـــيـــة كــــردســـتــــان تـــغـــادر
طمـوحاتهـا االستـقالليـة ويوطن
فدرالـيتـهـا ضمن اجـواء فدرالـية
وطـنـيــة تـسـهم بــشـكل فـعـال في

جتذير الوحدة الوطنية. 

5IO « r UŽ

dłUM(« ÆÆ»uKI « ⁄uKÐ s “ w

إعـتــدتُ جملـرد أن تـبــدأ األيـام الـشــعـبــانـيـة حتــضـيـر الــوجـبـات
ـعْـرِفـية لـلـشـهـر الفـضـيل رمـضـان وبـحيث ـانيـة ا الفـكـريـة اإل
تكون هذه الوجبات من كُتب وقصـاصات مؤجلة قراءتها جاهزة
ساجـد وتصدح ـصابيح تـزين ا عنـدما يهل هـذا الشهـر وتبدأ ا
ـآذن ويـغـمـر الفـرح مـحـيـا الصـغـار الـذين يـحمـلـون الـفـوانيس ا
ويـنـتـشر عـبْق الـبـخور والـعـطـور وتـبدأ روائح إعـداد احلـلـويات
شـروبـات عـلى أنـواعـها من اجلالب الـرمـضـانيـة والـعـصـائـر وا
إلى العـرقسـوس إلى التـمر الـهنـدي. وهذا تـقلـيد راسخ اجلذور
في مـصر عـايشْـته عـلى مدى رمـضانـات عـقديْن من زمن عـملي
ـا كـنت مـثل الـصـحـافي بـ بـيـروت والـقـاهـرة وهـو مـبـهج لـطـا
ـشتـاق أيـامه التي تـتـميـز عن سائـر أيام ماليـ أنتـظـر بصـبر ا
أشهر السنة والسـيما الليالي الـرمضانية في حي احلس وفي
ــبـارك شـهـر حـافل ظالل األزهـر الــشـريف وذلك ألن رمـضـان ا
ـعـادلة وهي بـكل الـدروس أوجزَهـا الـرسول بـعـبـارة لهـا صـفة ا
ـان والـصـوم نـصف الـصـبـر" ومـعـهـا قـوله "الـصــبـر نـصف اإل
"لـلـصائم فـرحـتان يـفـرحهـمـا: إذا أفـطر فـرِح وإذا لـقي ربه فرِح
بصومه".. إلى جانب حفوله بكل أنواع األطايب. كما أنه الشهر
رء الذي يـحلـو فيه التـأمل ومسـاءلة النـفس عمـا فعلـت فيعـتذر ا
من حاله على فـعْلٍ مبغوض أو غـير مستـحب صدر منه أو حتى
عن إساءة أحلقهـا بغيره ولـو عن غير قصْـد وكذلك اإلعتذار عن
فـلـتة لـسـان أو لـتكـاسل في تـأديـة واجب إنسـاني وعـمل اخلـير.
ومِن هنا قـول اإلمام جعـفر الصـادق:"إذا صُمْت فلـيصم سمعكَ
ـألـوف طوال الـثالثـ نهـاراً صـوماً وبـصرك ولـسـانك". وكـما ا
أعود إلى السلف الصالح فعالً وقوالً ونُصحاً مع وقفات تعبدية
صوفية أمام مسـيرة خا األنبياء وصـحبه ونُصحه وتعامُله مع
اآلخر وأمـام صفـوة القـوم الذين عـاهدوا وثـابروا وصـبروا إلى
أن إكـتــمـلت إشــراقــة شـمس الــدعـوة الــتي صــمـدت ويــتـواصل
ــا تـقــتـرفه من صــمـودهــا أمـام جــاهـلــيـات مــسـتــجـدة حتــاول 
إسـاءات أقـرب إلى الــذنـوب تـصــويـر الـديـن احلـنـيف عــلى غـيـر
جـوهـره الـكـثيـر الـنـقـاء. من أجْل رمـضـان الـعام  1440لـلـهـجرة
الذي هلَّ علينا يوم الثالثاء  6مايو/ أيار  2009م يسرت الكاتبة
تألقة سناء البيسي جلـمهور احملروسة مصر كما ألبناء األمة ا
ومـنـهم الكـثـيـرون الذين يـقـرأون بـشغف إطالالتـهـا الـسبـتـية في
"األهـرام" أدْسم وجـبـة فـكريـة ديـنـيـة وجـدانيـة تـتـمـثل في كـتاب
". دار نـهضة مـصر للـنشر). ولقـد بدت في كـتابها ("عالم الـيق
ا تريد من فصوله اإلثني عشر احلاضنة  653صفحة هذا وكأ
ـا لم يسعف الـعمر إضافـة اجلديد وبـكل التيـسيـر في السرد 
الــشـيخ مــحـمــد مـتــولي الـشــعـراوي وكــذلك الـشــيـوخ الــسـبــعـة
ــيــسَّــر لإلسـالم مــحــمــود شــلــتـوت ــشــهــد ا احلــاضــرين في ا
ــراغي ومـحــمــد الـغــزالي وعــبـد احلــلـيـم مـحــمـود ومــصـطــفى ا
ومـصطـفى عبـد الرازق وأحـمد حـسن الـباقـوري وكذلك الـشيخ
الـدكــتـور أحــمـد الــطـيب.. إلى جــانب قـامــات فـكــريـة أمــثـال طه
حس والدكتـورة بنت الشاطىء ساهـموا خالل سنوات سبقت
الــرحـيل في إغـنـاء اإلضـاءة عـلى الـســيـرة الـنـبـويـة وعـلى الـذين
خـاضــوا الـغــمـار مـع الـرســول ثم بـعــد إنــتـقــاله إلى رحـاب رب
ـؤلـفـات. بــعـد بـنت الـشـاطىء الـتـي كـانت مـؤلـفـاتـهـا ـ  الـعـا
وكـتـابـاتـهـا في "األهــرام" من جـمـلـة زادنـا الــثـقـافي نـحن الـذين
ا أنارت معالم الطريق كتبة العربية بكتابات طا واكبْنا رفْدها ا
" في وقت تـعـيش بعض يـأتي كـتاب سـنـاء الـبيـسي "عـالم الـيقـ
ديار األمتـيْن العربيـة واإلسالمية ظـاهرة تتلـخص في أن القلوب
ثقـلة بكل أنواع الـهموم بلـغت احلناجر لـدى بعض أُولي القوم ا
والسـيــمـا فـي لـبــنـان والــسـودان واجلــزائـر والــيـمن وفــلـســطـ
سلـسل ال يبـدو على مـوعد مع الـتوقف كون والعـراق وليـبيـا وا
أكــثـريـة الـنـاس في هــذه الـدول الـتي هي بــ أغـنى بالد الـعـالم
ا الـعربـي تُكـابـد شظف الـعـيش ومن أجْل ذلك بـلـغت القـلـوب 
فـيـهـا من مـر الـشـكـوى احلـنـاجـر الـتي عـنـدمـا ثـابـرت وصـمدت
وتـرفـعت عن اإليـذاء فـإن احلـناجـر أطـلـقت صـرخـات كـالـقذائف
وأحـيـانـاً كـالـرعـود بـعد الـبـروق وبـالـكـثـيـر من الـتـأدب والوجع.
ــشــهـد ســتـتــواصل الـصــرخـة تــلـو وعـلـى مـا هــو حـاصل في ا
الـصرخـات إلى أن يتـحـقق لهـا القـليل من الـكـثيـر الذي تـتمـناه.
أضـافت سـنـاء الــبـيـسي إلى مــا كـنـا إخـتــزنَّـاه من أمـثـوالت في
عبقـريات محـمود عبـاس العقـاد عن رموز السـلف الصالح ذلك
أنهـا قرأت وسألت وأفـاضت في اإلستفـسار وبالـكثيـر من الرقة
في تعـامل القـلم مع احلدث وبـالكـثيـر أيضـاً من تقـريب اجملهول
ــعــلـوم ودائــمــاً في مــا فــعـلـت كـانـت حتت ســقف الــثـابت من ا
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كما أنها رطَّبت من ما هو معروف عن الكتب التراثية من جفاف
الـسرد وذلك بـالـسالسـة التي يـتـسم بهـا أسـلوبـها فـي معـاجلة
قـضـايـا ورمـوز ديـنيـة يُـسـتـوجَب الـتـهيب وتـفـادي احملـاذيـر عـند
تناول تـاريخها ودورهـا وتفسيـر مقاصدهـا وبذلك جعلـتْنا أمام
إستحداث تاريخ جليل مضى بإضاءة عليه محسوبة بالكثير من
ـرمـوقـة أسست في ـاني. وفي تـقـديـري أن كاتـبـتـنا ا الـتـنبه اإل
" لــنــهج جــديــد في تــنــاول الــتـراث كــتــابــهــا هــذا "عــالم الــيــقــ
اإلسالمي الـتلـيـد بدءاً من الـدعـوة قبل  1440 عامـا وصوالً إلى
تـد من الـزمن اآلتي. فال تعـقيـد في التـناول وال أحـكام ما هـو 
دنيـوية مـطلقـة على وقـائع دينيـة وال تفـسيراً شـخصـاني الهوى
كـمـا ال بــدعـة فــتـاوى تــأخـذ من وهـج دعـوة وتـراث رمــوزهـا من
النبي (ص) إلى الذيـن واكبوه وأكمـلوا الرسالة مِـن بعده. ولهذا
التحديث من جانب سـناء البيسي في الكـتابة عن بداية اإلضاءة
مع النـبي الكر مـا يفيـد اجليل احلـائر من أبنـاء األمة العـربية
الذين يفـتقدون إلى مَن يكـتب عن الدين احلنيف دعـوة وصحابة
ــا يـجـعـلـهم وخـلـفـاء وأئـمــة ورواد فـكـر إسالمي مـســتـنـيـرين 
يستوعبون ويطْمئنون ويـنأون عن ظواهر مسيئة مثل "الداعشية"
بـعــضـهــا مـســتـتـر وبــعـضــهـا بــالـصـوت والــصـورة الــتي أمـعن
الواقعون في شراك توجهاتها وأفكارها و "فتاواها" تشويهاً في
عقـول بعض الـعبـاد ودماراً في كـثيـر من البـالد. وكانت كـاتبـتُنا
ـسائل الديـنية لـكنـها أجادت في اإلخـتيار شُجـاعة في إقتـحام ا
كـمـا في التـنـاول ودائـماً حتت سـقف الـيـق من مـبـتـدى كتـابـها
إلى مـنتـهاه الـذي إسـتلـهمت لـفكـرته ومـحتـواه قول الـرسول "إن
". مع الله بقسطه وعدله جعل الـروح والفرح في الرضى واليق
التـمني بـشهـر صوم في األمـة تكـون احلال عـلى غيـر ما نـعيشه
من إنـحـبـاس لـلـفـرح واإلسـتقـرار وتـغـيـيب لـلـيـقـ وبسـبب ذلك
يــتـراكم الـكـمـد في الـقـلــوب وصـوالً إلى إنـطالق احلـنـاجـر الـتي
تـتعـثـر مفـاعـيلـهـا أحيـاناً... وتـثـمر إنـقالبـات تؤسس مع األسف
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مازالت بـنايـة النـظام السـياسي
في الـــــعـــــراق غــــيـــــر ثـــــابـــــتــــة
ومخلخلة والسبب يكمن في ان
هـذه الـبنـايـة  قـائمـة عـلى ركـائز
ضــعــيـفــة خلــلل في الــتــطــبـيق
اوعلى ركـائـز مفـقـودة تمـاما من
أي تطـبيق.   العديـد من الركائز
فترض ان السـياسية الـتي من ا
الـنـظـام الـسـيـاسي في عـراق مـا
بعد  2003يقوم عليها دستوريا
مــازالت إمـا غــيــر مــعـمــول بــهـا
أوانــــهــــا تــــعـــانـي من حــــصـــار
ورفض بل وتــكـابــد بـعض هـذه
االسس عــــداءً عـــلــــنـــيــــا حـــيث
ـتشنـجة الدراج هذه احملاوالت ا
االسـس فـي قــــــــــامــــــــــوس وعـي
ـواطن الــبـســيط حتت عــنـوان ا
ـصـلـحـة ـعـاديـة  (الـطـروحـات ا
واطن والـوطن). وهنا  يـفيدنا ا
ـصــطــلـحــات لــكي يــقـرب عـلـم ا
صــورة هــذه الــركــائــز. فــركــائـز
مــثل: فـصل الــسـلــطـات مــدنـيـة
النظام السياسي الفدرالية إما
شبه مفقودة أومفقودة تماما بل
ومــســتــعــداة من قــبل الـالعــبـ
.  ولــعل اكـثـر هـذه الـسـيــاسـيـ
االسس الـدستـوريـة مـعـاناة هي
الــفــدرالـيــة. ورغم ان الــدســتـور
الــعـراقي قـد اسس بــنـايـته عـلى
ركيـزة الفـدراليـة كأول حـجر في
أسـاس قــيــام الــنــظــام اجلــديـد
حــيث وصـف الـدســتــور في أول
مواده ـ جمهورية العراق ـ  وفي
صـدارة الـتـوصـيـفـات عـلى انـهـا
ــزاج (دولــة احتـــاديـــة) إال أن ا
الــســيــاسي  والــوعي الــشــعـبي
مازاال بعيدين عن االخذ بالنظام
االحتـــــــــــادي (الــــــــــفـــــــــــدرالـي)
ـطالبـة بتطبـيقه بل وهناك اوبا
مـنـاخ ضــاغط في احلـصـار ضـد


