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الـقيم الـسائـدة في حلـظة تـاريخـية
او اخرى٠ 

W¹d(« ÂuNH
ـعـاصرة ولالهـمـيـة الـتـاريـخـيـة وا
لـلـمصـطلـح السـومري-الـبـابلي عن
مـــفـــهــــوم احلـــريـــة ومـــضـــامـــيـــنه
االنسانيـة العميقـة والشاملة ذهب
ـيـات ـؤسـسـات واالكـاد عـدد من ا
ـعنـية بـالدفاع عـاصرة ا يـة ا الـعا
عن احلـريــة ورفض االسـتـعـبـاد في
الـعالم الى اعـتـماد صـورة كتـابته
ــســمـاريــة االصــلـيــة الــسـومــريـة ا
نفسها شعارا لها لرمزيته الكونية
كـاول واقـدم ظـهور مـكـتـوب لكـلـمة"
احلـريــة في الــتـاريخ الــبــشـري من
ـعهـد الـسيـاسي لـلحـريات بـيـنهـا ا
في البيرو وكلية االقتصاد اجلديد
في جــامـعـة جــورجـيــا االمـريــكـيـة
ومؤسسة احلريـة في والية انديانا
االمريكية كما كانت كلية االقتصاد
في جـامـعـة لـندن قـد اتـخـذته اسـما
وشـعــارا جملـلــتـهــا في وقت سـابق

يـستـخـدمون بـشكل خـاص لـفظـت
مـخـتـلـفـتـ لـلـداللـة عـلى مـفـهـومي
الـــعــــدالـــة واحلق وهـــمــــا كـــيـــتـــو
وميشارو االولى تعني النزاهة في
احلـــكم وااللـــتـــزام بـــالـــقـــانــون او
الثـبـات عـليـه فيـمـا تـعني الـثـانـية
الـتــمـسك بــاالسـتــقـامــة والـصـواب
الـــنــــظـــام احلق وكـل شيء حـــسب
طـبــيـعــته وفي مـجــاله٠ وتـتــضـمن
فــكــرتــهـم في هــذا الــشــأن الــفــصل
بـوضـوح عـلى مـبـدأ احلق اخلـاص
ــــوازاة او مـــقـــابل لـــكـل مـــواطن 
احلق العام لكل اجملتمع العادل في
تأكيد على ان احلـياة عامة وليست
فــرديـــة في اجملــتـــمع اي في اطــار
الـــقـــانــــون الـــوضـــعـي٠ وفي هـــذا
ـــؤكـــد ان الـــفـــكــر الـــســيـــاق من ا
السياسي في العراق القد كان قد
جعل من واجب السلطـة السياسية
الـدولـة توفـير الـعـدالة االجـتـماعـية
ـــاديـــة لــكـل أفــراد الـــنـــفــســـيـــة وا
اجملــتــمع دون اســتــثــنـاء فـي اطـار

وغــيـــرهــا الــعـــديــد من الــهـــيــئــات
ـــؤســـســـات٠ ومن الـــكـــتـــابـــات وا
ــكـتــشـفـة الـســيـاسـيــة الـبــابـلــيـة ا
مــؤخـراً لــوح عــلى قــدر كــبــيـر من
االهـمـيـة والـقـدم في مـوضـوع نـظم
لك احلـكم عـثـر عـلـيه في مـكـتـبـة ا
آشـوربـانـيـبـال الشـهـيـر في نـيـنوى
القـرن السـابع ق٠م٠ ويرجع تأريخ
تدوينه الى العهد اآلشوري االخير
نص عـلى نصـائح صـارمـة موجـهة
الى احلاكم بلزوم تطبيق العدل في
ادارة الــــبـالد وضــــعت حلــــمــــايـــة
ـدن ـواطـنــ في بـعض ا حــقـوق ا
البابلية وبوجه خاص سيبار ونفر
وبـابل ازاء السـياسـات االعتـباطـية
ضدهم ومـنهـا فرض عـمل الـسخرة
االجـبـاري علـيـهم وسـلب امـوالهم٠
ـقـصـود بـذلك الـتـحـذيـر ـلك ا امـا ا
ـؤرخ الراحل طه باقر في فيرجح ا
"مقدمـة في تاريخ االدب في العراق
" ص ٠160�ان يــكــون مــلك الــقــد
بــــابل مـــردوخ  –بالدان مـــردوخ –
عاصر للملك سرجون ابال  –ادنا ا
االشـوري الـثاني 721- 705 فـيـما
ارتـأى بــاحــثـون آخــرون ان يــكـون
ــلـك االشــوري سـنــحــاريب 704- ا
ـقـصـود بـالـنصح٠  681ق٠م هـو ا
ومـــهــــمـــا يــــكن االمــــر فـــان االدلـــة
الـــــداخــــــلــــــيــــــة من شــــــكـل اخلط
واالســلـوب الـلـغـوي تـشـيـر الى ان
زمن النص يرقى الى ما ب 1000
و 700ق٠م٠ وابرز مـا جـاء فيه من

مفاهيم ما يلي:
ـلـك بـاقـامــة الـعـدل "اذا لم يـعــبـأ ا
ســتــعم الــفــوضى شــعــبه وتــخـرب
بالده وواذا لم يــعــمـل عــلى نــشــر
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الـكــبـرى الـتي شــهـدت عــلى ابـتـداع
ـــا من قـــانـــون لـــيس له وجـــود وإ
اختـراع سياسـيينـا وال توجد نـسبة
ثل هـذه الصـورة في العـالم اجمع
واألغـرب هــو مـوافــقــة اغـلب الــكـتل
الـسيـاسـية عـليه وحـتى الـتي تدعي
االصالح انه امـتطـاء جديـد للـقانون
ـتـنفـذة من اجل تـكـريـسـها لـلـقـوى ا

شهد السياسي  والبقاء في ا
ـعـاضد ×انـقالب تـيـار احلكـمـة من ا
عارض لـها وابتداع للـحكومة الـى ا
اسلوب الـتظاهر بعـد ان نال حصته
من الـدرجـات اخلـاصـة ويــظـهـر لـنـا
وقف كم هي القوى السياسية هذا ا
ــغـا ــغـريــات وا ضــعــيـفــة امــام ا
وتــيــار احلــكــمــة يـريــد اســتــقــطـاب
الـــشــــارع من خـالل الـــتــــظــــاهـــرات
تشـبيـها لـقوى اخـرى خرجت مـبكرا
الى الـشـارع وال نعـلم هل هـو تـبادل
ادوار ام مــــاذا ? ونــــسـى ان بــــعض

سياسييه متهم بقضايا فساد 
× العراق يوافق على الربط السككي
نـطقة مخـترقا العراق إليران بدول ا
.ســيـاســيــون عـراقــيــون ومن نـواب
ر الـقطـار عبر البـصرة طـالبـوا ان 
موانئ الـبصـرة لكي تـفرض ضـريبة

ـــا احلـــســـنـــة الــــدولي مـــعـــهم  ,ر
الــوحــيـدة الــتي فــعــلــتــهــا امــريــكـا
واسـتــشـعــرهـا الـعــراقـيـون بــعـقـاب
الــفـاســدين فـي وقت عــجـزت بــعض
مــؤســســـاتــنــا عـن ادانــتــهـم بــفــعل
احملـاصـصـة الـبغـيـضـة ولـيـس حـبا
ـا تـقـلـيم بـالـعـراق والـعـراقــيـ وإ
اظــافـــر ايـــران ومن يـــديــنـــون لـــهــا
بـــالــوالء والــطــاعــة انـــســجــامــا مع
الـصـراع الـبـارد احملـتـدم حـالـيـا ب

ايران وأمريكا 
ـان يصـادق عـلى اقرار قـانون ×الـبر
االنــتـخــابــات ونـظــام سـانـت لـيــغـو
عدل بنسبة 9/1 وتلك هي الطامة ا

قراطي يعاني االرتباك مشهدنا الد
والــفـوضى الالخـالقـة نـتــيـجـة واقع
ـــكن اصالح وكــان  تــأسـس خــطـــأ
اخلـــطـــأ لــتـــداركه في حـــيــنـه ولــكن
تـــراكــمت االخـــطــاء عـــلــيه وازدادت
الـتــعـقـيــدات في كل مــنـحى واجتـاه
ولهـذا نحن في كل يـوم لنا حـكاية و
فــاجــعـة او فــضــيــحــة او عـدوان او
شاهـد بسؤاتها اختالس وتستـمر ا
ــواطن الـــعــراقي لــيـــتــحــمل عـــلى ا
تبعاتها مرضا وقهرا وظلما وعوزا.
× امـريـكـا تـصـدر احـكـاما عـلى اربع
ســيـــاســيــ عـــراقــيــ بــتـــجــمــيــد
صـرفية وعـدم التعامل حسابـاتهم ا

الف مـتـفـرج ومـديـنـة ريـاضـة تـنشئ
مــعه و زار وفـد مـن الـسـعــوديـة الى
ــكـان ـوقع اخملــتــار واتـفق عــلى ا ا
وأحـيل الى شـركات اجـنـبيـة تـشرف
عـلـيـهـا الـسـعـوديـة وال نـعـرف حـتى
ـلــعب بــعـد ان اتــخـذ االن مــصـيــر ا
الـعراق مـوقفـا حـياديـا من ايران في
مــؤتــمــر الـــقــمــة الــعـــربي كــمــا هي
سـيـاسـته في االبــتـعـاد عن سـيـاسـة
االستقـطاب واحملاور ويـبدو ان هذا
االمـــر قــد خـــلق نـــوعــاً من اجلـــفــاء
الـسعـودي جتـاه العـراق ولـكن خلط
الوراق السياسية بالرياضية مسألة
سـلــبـيــة جـدا تـؤثــر عـلى الـشــعـبـ

. الشقيق
 × اخملـدرات تــسـتــفـحل وهــنـاك من
يـحـاول هـد اجملـتـمع الـعـراقـي بـهذه
االفــة اخلـطــيــرة وهـنــاك مــتـنــفـذون
ريع سياسيون وراء هـذا االنتشار ا
حـسـبـمـا اكـد قـائـد شـرطـة الـبـصـرة
رشـيــد فـلــيح.. اال يـكــفـيــنـا االرهـاب
ـنظـمة لـيظـهر ـة ا والـفسـاد واجلر
لنا نفق مـرعب ومدمر يبتـلع شبابنا
ليتفشى بينهم وترتكب جرائم القتل
واالغـــتــصـــاب والـــســرقـــة وتــذويب
اجملـتــمع ومـصــادرته تـلــقـائــيـا رغم
ـرجــعــيـة ـرتــفــعــة من ا االصــوات ا
دني التحذيرية ومنظمات اجملتمع ا
من هـذا الــفـتــاك الـلــعـ يــاتـرى من
ـصـلـحـة ـسـتـفـيـد من هـذا الـداء و ا

من?.
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االدبــاء والـفــنـانــون والـصــحـفــيـون
بـانتـظـار عام 2020 لـكي تـمنـح لهم
ـنــحـة الـســنـويـة الــتي دأبـوا عـلى ا
اسـتـالمـها سـابـقـا ثم اخـتـفت بـفـعل
وهم الــــتــــقــــشـف االقــــتــــصـــادي او
االنشغال بحرب الدواعش على وجه
الــتــحــديــد عــلى امل زيــادتــهـا لــكي
ــثــقــفــون االســتــفــادة يــســتــطــيـع ا
الـــقــــصــــوى مـــنــــهـــا فـي طـــبــــاعـــة
اصـداراتهم وكـتـبهم بـعـد ان وعدهم

سؤولون خيرا. ا
 ×وفي بالدي مـئـات احلكـايـات التي

تــقع مـفــاصـلــهـا فـي واقـعــنـا مــنـهـا
ة .  ؤ ا

×وفاة طـفلة نـتيجـة اختنـاقها بـحبة
جـوز وتـهاون االطـبـاء في انـقـاذها 

فرحة . ومنها ا
×تـضــيـيف الــعـراق لــبـطــولـة غـربي
اســيـا ألول مـرة بـعـد انـتـظـار طـويل
لتزدهـر مالعبنا بـالبطوالت الـعربية
والـدوليـة لـكن ظهـرت لـنا زوبـعة في
حـــــفل افــــــتـــــتـــــاحـــــهــــــا بـــــســـــبب
(قـدسـيـة)حـوالء ينـظـر الـيـهـا بـعض
تفيقهون رغم ما اشاعه عزف فتاة ا
رشـيقـة تـخطـو كاحلـمـامة في مـلعب
كـربالء من اجواء الـفـرح واحلمـاسة

واالنفعال الوطني.
×زوبــعـة اثـيـرت حــول دفن جـثـامـ
مـجـهــولـة مـضى عــلى وجـودهـا في
الــطب الــعــدلي في بــابل مــا يــقـارب
االربع سـنوات دون ان يـسأل عـليـها
ا دفع احدى اجلمعيات اصحابها 
ا لـدفـنهـا مع حـفظ كل تـفاصـيـلهـا 
فـيـهـا الـبصـمـة الـوراثـيـة ونـحن اذا
غــادرنــا مـنــطــقـة الــلــهب والــصـراع
بـوحـدة وتـمـاسك اجتـمـاعي كـبـير ال
نـريــد الـرجــوع لأليــام الـســود الـتي

جتمعنا . عصفت 
× مــحـاورة بــثت تــلـفــزيـونــا يـظــهـر
ـعـمـمـ عـلى اجلـيش جتـاوز احـد ا
الـعـراقي ويـريـد اسـتـبـداله بـاحلـشد
الشـعبي وقطـعا وراء هذا الـتصريح
امــال كـبــيــرة وجـيــران مــتـربــصـون
يـحـاولـون قـلب االوضـاع لـصـاحلهم
ـــا يــــكـــون ذلـك ســـوى بــــالـــون ور
اختـبار جلس الـنبض ومـعرفة ردود
االفـعال والـتي كانـت كبـيرة ومـؤثرة
في رفض هـذه الـطروحـات الـتآمـرية

على العراق وجيشه وشعبه. 
× ونـــأمـل ان تــتـــقـــلص مـــســـاحــات
ـــعــانـــاة وتــتـــبــدد احلـــزن واأللم وا
وينتشر الـفرح واحملبة واجلمال في
كل االروقة فـاحلياة رغم تـناقضـاتها
سرات حتيــــــا من اجل السعادة وا
واســتـيـــــعـاب تـنــاقـضــاتـهــا بـوعي

كبير.

عـــلى الـــبـــضـــائع الـــواردة من والى
ايـران إلنــعـاش االقــتـصـاد الــعـراقي
والـــــغـــــريـب ان الـــــقـــــرار لـم يـــــحظ
بــاألغـلـبــيـة فـقط  100 نـائب صـوت
لـصـالح الـقـرار وافـشل بـذلـك طـموح

البصري .
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خـيـبة الـشـيـوعيـ في حتـالـفهم مع
بعد ان وافق التيار التيار الصدري 
عـلى قــانـون سـانـت لـيـغــو وهـذا مـا
حـذر مـنه انـصـار احلـزب الـشـيـوعي
من ان حتـالف الـتـيـار مع الـشـيوعي
حتالف تكـتيكي ولـيس استراتـيجياً
ـــا ســــتـــكـــون الـــتـــبـــعـــات هـــو ور
انـفـضـاض هذا الـتـحـالف والى غـير
رجــعـــة انــســـجــامـــا مع تــوجـــهــات
الــقـــاعــدة اجلــمـــاهــيــريـــة لــلــحــزب

الشيوعي العراقي.
 × طـــيــار عـــراقـي يـــحـــاول ابـــتــزاز
الـركــاب عـلى مــ طـائــرة اخلـطـوط
اجلـويـة الـعـراقـيـة بـدفع مـبلـغ ثالثة
آالف دوالر لتعبئة الـطائرة بالبنزين
حتى يـنقلـهم الى بغداد  لألسف ان
يـتــحـول الــطـائــر االخـضــر الى هـذا
احلـــال بــــعـــد ان كــــان عـــمـالقـــا في
زيد ية وان حتدث ا الفضاءات العا
من االنتـكاسـات وكل يوم لـنا حـكاية
مع هـذه اخلـطـوط فـتـارة صـراع ب
ـسـاعـد ومرة اعـتـداء على الـقـائد وا
مــواطـن هــنـــدي وهــكـــذا تـــســتـــمــر

االخفاقات
 × االمــر الـديــواني لـرئــيس الـوزراء
ــــهـــدي الــــدكــــتــــور عــــادل عــــبــــد ا
بـخـصوص هـيـكلـة احلـشد الـشـعبي
تـربصة بـرئيس احلـكومة والقـوى ا
حتــاول االسـتــفـادة من اي تــلـكـؤ او
تـأخـيـر او احـتــدام حـتى تـكـشـر عن
انــــيـــابـــهــــا في تـــوظــــيف احلـــشـــد
واالسـتفـادة منه سـياسـيا وال غـرابة
في ذلك فـــالـــتــســـقـــيط الـــســـيــاسي
يكافيلية هي احدى سمات بعض وا

السياسي العراقي .
ـلـيـكـها بعـد ان اهـدت الـسـعـوديـة 
ـئة سـلمـان ال سعـود مـلعـبا يـتسع 
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لندن

لكـته فان االله الـعظيم العـدل في 
صائر واالقدار "ايا" سيبدل سيد ا
مــصـيـره ولن يـكـف عن مالحـقـته٠
واذا لم يــســتــمع الى نــصح امــراء
الـبالد فــسـتـكــون حـيـاته قــصـيـرة
واذا لم يـأخـذ بــنـصح مـســتـشـاريه
فــســتــثـور عــلــيه بـالده واذا اطـاع
االشرار سيغير مصائر بالده"٠
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 لم يقـتصر الـعدل عـلى األفراد فقط
بـل أصــبـح يـــنــظـــر إلـى الــعـالقــات
ـعروف حـالـياً الـدولـية من الـنـوع ا
بالـقانون الـدولي على أنهـا أسلوب
للتـعامل أمرت به اآللـهة٠ وهو فهم
ــثل اجلــزء األعــظم في لــلــعـدالــة 
اخلـطـاب الـسـياسـي الذي اتـسم به
الــعــصــر الــبــابـلـي الــقـد 2004-
ـلك 1595ق٠م وخـصــوصـاً فـتـرة ا
حـــــــمــــــــورابي 1792-  1750ق٠م
الحتـواء اخلطـاب شمـوليـة في فهم
الـعـدالــة وتـطـبـيـقــهـا عـلى الـكـون٠
والتـي تمـثلت بـالعالقـات مع الدول

االخرى٠ 
ـعضلـة الكـبرى الـيوم هي بـيد ان ا
ان العراقي نـسوا كما يبدو كي ال
بـدأ الذي نـقول تـخلـوا نـفس ذلك ا
وضــعـوه قـبل غـيـرهم بـلـزوم إعـمـام
ـستـوى الـدولي فضالً الـعدل عـلى ا
عن االهــتـمــام به داخــلــيــاً اي لـزوم
اعـالء حق كـل مــــواطن بــــاحلــــريــــة
ــســاواة والــعــدالــة امــام قــانـون وا
يحمي اجلميع في مجتمع متضامن
وســـيـــد نــــفـــسه وكــــر مع كل مـــا
يـقــتـضــيه حتـقــيق هـذا الــهـدف من
لـــزوم ردع الـــتـــدخالت اخلـــارجـــيــة
ــشــرذمــة سـواء ودحــر الــنــزعــات ا
الــطـائـفـيــة والـقـومــيـة والـقـبــائـلـيـة
واحلزبـية مـنهـا او الفـساد واجلهل
تـفشي اكـثر فـاكثـر كالـسرطان في ا
شرايـ واوردة وخاليا الـطفـيلـيات
ـتـسـلـطـة في كل مـكـان من الـعراق ا

ودون استثناء حتى اآلن٠
وشك { من كتاب "الفلسفة البابلية" ا
على الصدور

تـثـبت نـصـوص سـومريـة وبـابـلـية
اكـتـشـفـهـا عـلـمـاء اآلثـار مـؤخرا ان
الـعراقـي الـقـدماء سـبقـوا سواهم
من الــبـــشــر فـي ابــتـــكــار وبـــلــورة
مفـاهيم دقيـقة في الـفكر الـسياسي
اهــمــهــا مــفـهــوم أمــا-ار-جي او 
-ar�ama - gi ويــــــــــــــــــكــــــــــــــــــتـب
ــعـنى ايــضـا ويــعـني احلــريــة بـا
الـــــســـــيـــــاسـي احلـــــديث وكـــــذلك
اســتــعــادة احلــريــة او االنــعــتــاق
بـــالـــنـــســـبــة ألســـرى الـــعـــبـــوديــة
واحلــــــروب كــــــمــــــا تــــــعـــــنـي رفع
ــاديــة الــعــقـــوبــات اجلــســـديــة وا
ــعـنــويــة واســتـعــادة احلــقـوق وا
متلكات بالنسبة لسجناء الرأي وا
وغـــــــيـــــــرهم٠ ويـــــــبــــــدو ان  أول
اسـتــخـدام مــعـروف لـهــذه الـكــلـمـة
كــــمــــصـــطــــلـح قـــانــــوني كــــان في
ــلك أوروكــاجـيــنـا من إصـالحـات ا
ساللـة مـلوك أور الـثـالـثة٠ ويـشـير
عـــــلـــــمــــاء اآلثـــــار ايــــضـــــا الى ان
الــــعـــراقــــيــــ الــــقـــدمــــاء كــــانـــوا

تـتـفق مـدراس الـسـيـاسـات الـعـامـة الـدولـيـة عـلى الـتـفـريـق ب
االدجلـة بوصـفهـا نظامـا فكـريا يـهدف احلـزب القائـم عليه الى
تسويق أفـكاره اما من خالل العـمل السري او العـلني  بهدف
( ادارة احلــكـم) ضــمن عـــقــد الـــوصـــول الى الــســـلـــطــة وبـــ
تصدية  لالنتخابات اجتماعي  دستوري تتفق عليه األحزاب ا
الـعامـة وان اختـلفت في الـوسائل ومـسارات الـعمل الـسياسي
لكـنها تـتفق حتـما على النـهايات الـدستوريـة ألي فعل تقوم به
عـكس أحزاب األيـديـولـوجـيات الـفـكـرية الـتي حتـاول كل مـنـها
ـشروعيـة الثورية استـخدام مبررات  دسـتورية او مـا يعرف با
ـا تـقفـز عـلى الـثوابت ـقاومـة الـشـعبـيـة كمـدخالت ر او خط ا
ــارس كال الــطـرفــ مــهــنـة الــدســتـوريــة .  الــســؤال: كــيف 

قراطية ?? الد
ـطان من الـسـلـوك الذي في مـفهـوم الـعـمل الـسيـاسي هـنـاك 
تصـدين للعمل الـعام األول من يوصف علمه ينتـهج من قبل ا
بـكونه ((رسـالة)) قد تـكون فـكرية كـما هي الـشيوعـية او ديـنية
هنية مثل الكثير من األحزاب اإلسالمية وهناك من يتصف با
البراغماتيـة التي ليس فيها قواعد فـكرية ثابتة او ما يعرف بـ
كن جتاوزه اما جمهور احلزب ( التابو) السياسي الذي ال 
لـذلك تـظـهـر اخلالفـات بـ حتالـفـات االحـزاب عـلى حـقـيـقـتـها
ـانـيـة التي خالل مـرحـلة تـكـوين احلـكـومات في  األنـظـمـة الـبر

قراطية التوافقية  كما هو حال العراق اليوم. تعتمد الد
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لـذلك يــنـطـبق واقع احلــال عـلى هـذه اخلالفـات فـي شـخـصـنـة
الـــصـــراع الــســـيـــاسي او خالل إدارة أي ازمـــة داخـــلـــيــة او
تـهن التـصدي لـلشـأن العـام البحث فـترض من  خـارجيـة ا
عن احلـلـول النـاجـعـة الـتي ال تـخـالف اعلـويـة الـدسـتـور الذي
ؤدلـج حتت شتى العـناوين الـبراقة ـا يتجـاوزه السـياسي ا ر
وان كانت الـنتائج النـهائيـة ليست في صالـح الدولة لكـنه ينظر
ا تـملـيه أفكاره صـاحله احلزبيـة وفقـا  فـقط من زاوية واحـدة 
هـنة) وتتمـسك فقط بأهداب وميوله الـتي تغادر حتـى مفهوم (ا

(الرسالة الفكرية) التي يحملها.
ــارسـة الـســيـاسـات  هـكـذا تــنـتـهـي الـدولـة الى الــفـشل في 
وذج مـفاسد ـقراطيـة التـوافقيـة الى  الـعامـة لها وتـنتـهي الد
احملـاصـصـة وجــمـهـورهــا من حـواسم االنــتـخـابــات ويـتـوالـد
الفشل بعناوين مـختلفة تظهـر عادة في ارقام مدركات الفساد
الـدولية فـيمـا  ما زالت االحصـائيات الـعراقـية غيـر قادرة على
ـعايـير الدولـية والـسبب ان أجهـزة الدولـة اليوم مـحاكاة ذات ا
تـدار  بعـقلـيـة هجـيـنة مـا بـ مهـنة احـتـرافيـة في  الـسيـاسات
الــعـامــة لـهــنـدســة الــدولـة   وإدارة مــؤدجلـة  تــغـتــفـر اخــطـاء
مــريـديـهـا  وتـعـاقـب من يـقف ضـدهـا بـالــتـهـمـيش واالقـصـاء 
وبـهذا التـوالد الـقيصـري الشـاذ ال يبق للـبرنـامج احلكومي او
خطط استراتيجية للدولة  أي فرضيات  في إدارة احلكم وفقا
ـعـتـمد عـلى شـفـافـيـة اإلدارة ونـفاذ ـعـايـيـر احلكم الـرشـيـد  ا
القـانون عـلى اجلـميع  فـتنـتـهي الدولـة الى حـالة من اإلخـفاق
فاهيمه العام يتـحملها اجلمـيع من حاول بادجلة الدولة وفـقا 
ـقـراطـيـة  في احلـزبـيـة وأيـضـا من حــاول تـطـبـيق مـهـنــة الـد

أسلوب براغماتي  .
نشودة ?  يكرر السؤال: ما احللول ا

تبدا هذه احللول في اتفاق وطني عام على الثوابت الدستورية
وتـــصــحــيح أخــطــاء الـــتــأســيس لــلــدولــة الـــعــراقــيــة مــا بــعــد
?2003ومــــثـل  هــــذا اإلصـالح  ال يــــأت مـن فـــــراغ  بل  من
قـرارات ســيـاديــة  يـضــغط بـهــا الـشــارع الـسـيــاسي  بـفــئـاته
ـركب احلـضـاري في ابـسط الـشـعـبـيـة الـتـي  تـعـاني سـقـوط ا
حــقـوقــهـا اإلنــسـانــيـة مـثـل حق الـتــعـلــيم والـصــحـة والــرعـايـة
ـثل ما ورد االجتـماعـيـة  مقـابل  وجـود  اسانـيد  دسـتـورية 
في الـدستـور العراقي اجلـديد لـكن خالفات احملـاصصـة غير
ـقـراطـيـة نـقـلت  جـمـهـور الـنـاخـبـ  مـن اهـداف يـسـتـلزم الـد
إقـنــاعـهم  بـالـبـرامـج احلـزبـيـة  وقت الـتــرويج  االنـتـخـابي الى
ـــغــادر لـــقــيم احملـــاســــبــة ــوذج  مـن الــتــزويـق الــلـــفــظي  ا

اجملتمعية.
W “ô« …—«œ«

  وثـانـي هـذه احلــلـول ان تــكــون هـذه الــسـقــوف الــدسـتــوريـة
نـهايـات أي إدارة لالزمـة داخـلـيـة كانـت ام خارجـيـة مـطـلوب
التعامل والتعاطي مع مدخالتها ومخرجاتها من خالل وسائل
فـتـرض ان يكـون هـناك تـفـسيـرا قـانونـيـا ملـزما االعالم من ا
لالدعاء العـام من قبل مجلس الـنواب بإقامـة الدعوى على أي
طـرف حزبي يـتجاوز الـسقف الـدستـوري ما لم يـحصل حتى

االن.
ـنظـمـات غـير احلـكـوميـة وجـميع ثالـث هذه احلـلـول ان تعـمل ا
الـفـعـالـيـات االجـتـمـاعـيـة عـلى مـبـادرة دعم الـدولـة في هـنـدسة
سـياسـيـة تقـتـرب من مـعايـيـر دوليـة عن احلـكم الـرشيـد تـمنع
الـفـسـاد وتـقـضي عـلــيه تـعـمل عـلى إدارة احلــكم بـتـطـبـيـقـات
ــسـتـقـبل االقـتــصـادي والـسـيـاسي مــتـجـددة حتـاكي أزمـات ا

للعراق.
ورابع هــذه احلــلــول ان يـــفــهم جــمـــيع من يــتــصـــدى لــلــعــمل
الـسيـاسي عالم الـغد قـائم على خـورازميـة متـوالدة كـل حلظة
عـلـومات عـبـر اجلـيل اخلامس من في بنـاء  مـتراكـم النتـقـال ا
علومات  فـيما عراق الـيوم مازال لم يدخل اجليل معاجلـات ا
الرابع حـتى الـلـحظـة وسـرعـان ما سـيـكون الـفـعل ورد الـفعل
قـائـمــا عـلى زاويـة امـتالك الـقــدرات في إدارة هـذه الـسـرعـات
ـعـلـومــات الـدولـيـة  فــحـ يـعـتـرض الـفـائــقـة في مـعـاجلــات ا
البعض على سياسات دولية عـليه ان يتذكر بانه  يستخدم في
ــعـاجلــات وفي حـاســوبه وعـنــد مـشــاهـدته  اتـصــاالته هـذه ا
الــتـلـفـاز لــكن ذلك ال يـعـنـي اخلـنـوع بل الـبــحث عن الـقـدرات
سـتـقبل اجـيـالنـا ..والله في كن ان تـنـهض  العـراقيـة الـتي 

خلقه شؤون !.
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الـعـديــد من الـشـركــات اخملـتـصـة في
نتـجات عن بعد من بيع جمـيع تلك ا
إلكترونيات أحذية ومالبس رياضية
وعـادية عـطورات مـجوهـرات وكتب
ـــواقع أصــبــحت وغــيـــرهــا. فــتــلك ا
مـؤخـرا تـشـهـد إقبـاال مـكـثـفـا من قبل
سـتهـلكـ من مخـتلف دول ماليـ ا
العـالم بحـيث أصبـحت تعـود بأرباح
ـليارات الدوالرات يـوميا علي تقدر 
خـزينة تـلك الـشركات وبـالتـالي علي
الـدول مبـاشرة عـبر الـعمـلة الـصعـبة
ــركـزي الــوافـدة عــلي اإلحــتــيــاطي ا
والــغـــيــر مـــبــاشـــرة عن طــريـق تــلك
ـقابل الـضـرائب اجلـبائـيـة. أمـا في ا
فـقــد أصـبح لــلـتـجــار اإللـكـتــرونـيـ
إمــكـانـيـة لــفـتح مـتــاجـر إلـكــتـرونـيـة
خاصـة بهم أوإعـتمـاد عمـليـات البيع
بالـعـمـولة عـبـر مـا يـعرف بـاألفـلـييت
دونات Affiliate وكذلك إنشاء ا
الـتـرويـجـيـة وإسـتـخـدام طـرق الـبيع
بـاشر عبر مواقع بالتجـزئة والبيع ا

خاصة علي شبكة اإلنترنت.
eStore w½Ëd²J ≈ d−²

إن أغلب خـبراء التـجارة اإللكـترونية
في الــعـالم أصــبــحـوا يــبـحــثـون عن
ــسـتــمـر في الــتـجــديـد والــتـطــويـر ا
ــعــامـالت الــيــومــيـــة لــبــيع ــاط ا أ
ـية عن بعد بدقة عالية نتجات العا ا
وجــودة نـاجــعـة. بـاإلضــافـة إلي ذلك
أصـبح التـاجر اإللـكـتروني قـادر علي
إنـشــاء مـتــجـر إلــكـتــروني خـاص به

الــتــقــلـيــديــة. إن اإلنـتــشــار الــرهـيب
والــــغــــريب لــــظــــاهــــرة الــــتــــجــــارة
تـقدمة اإللـكتـرونيـة خاصـة بالـدول ا
مــــــنــــــهـــــــا دول اإلحتــــــاد األوروبي
ـتـحــدة األمـريـكـيـة كـنـدا الـواليـات ا
والــدول اخلــلــيــجــيــة حــولت قــاعـدة
التـسوق التـجاري بـرمتهـا من العالم
الــواقـعي إلـي اإلفـتـراضـي. فـفي هـذا
سـتـهـلك قـادر علي الـسـيـاق أصبـح ا
الـولـوج إلي أي مـوقع إلـكـتـروني من
أجل إخـتيـار منـتـوج معـ يرغب في
شرائه وكل ذلك بسرعة فائقة وكفاءة
عـــالـــيـــة وفـي ثـــوان مـــعـــدودة. أمـــا
ـنصـات الـرئـيـسـيـة لـلـبـيع عن بـعد ا
مــازالت تـــقــتـــصـــر بــاألســـاس عــلي
ـية الـعمالقـة للـتجارة الـشركات الـعا
اإللكـترونيـة علي غرار شـركة أمازون
Amazon أي باي  eBay علي
بابا  Alibaba الفنك   Fnacوأيضا

مــنــذ مـطــلع الـعــشــريـة الــثـانــيـة من
األلفـية احلاليـة وبالتـحديد مـنذ سنة
واقع علي 2010 برزت العديد من ا
شبكة اإلنترنت اخملتصة في التجارة
ــيــة. لــكن هــذا اإللــكــتــرونــيــة الـــعــا
ـواقع لم اإلنـتــشــار الـســريع لــتـلـك ا
يـشـكل تـغـيــيـرا جـوهـريـا عـلي أرض
ــيــدان ألن الـتــجــارة اإللــكـتــرونــيـة ا
بــرزت مع نـشـأت اإلنـتـرنت كـوسـيـلـة
للـتواصل بـ األشخـاص والشـركات
مــنــذ ســنـة  2000ومــازالت إلي حــد
اآلن مقتصرة إستخداماتها فقط علي
األشـخـاص مــيـسـورة احلــال مـاديـا.
ـة الـرقــمـيـة احلـالــيـة شـكـلت فـالــعـو
مالمح ثورة بـروز التـجارة العـصرية
اجلــــديــــدة الــــتـي تــــعــــتــــمــــد عــــلي
عـلـومات تـكـنولـوجـيات اإلتـصـال وا
كـوسـيلـة مـهنـيـة جديـدة وذلك بـشكل
متـزايد ومتصـاعد بديال عـن التجارة

يـة للـتجارة مـنتجـات الشـركات الـعا
اإللـكـترونـيـة في شـكل صور وروابط
وذلك بـدون دفـع أي مـعــالــيم لــشـراء
ــتـجـره ـنــتـجــات إلحلـاقــهـا  تــلك ا
اإللــكـتـروني اخلـاص ألن الـعـمـلـيـات
الـتــجـاريـة تـقـع بـبـسـاطــة بـواسـطـة
ــنــتج مــعـ عــمــولــة عــلي كل بــيع 
بــحــيـث تــكــون الــســوق الــتــجــاريـة

اإلفتراضية شاسعة ومربحة.
Affiliate XOOK _«

تؤكـد اجلهات اخملـتصة في الـتجارة
ـتواصلـة مباشرة مع اإللكتـرونية وا
ـيـة لـلـبـيع علي أكبـر الـشـركـات الـعا
Affili- شبكـة اإلنترنت أن األفـلييت
  ateتعتبر طريق جتارة الثراء
الـسريع والـسهل لـكل شـخص خبـير
ومحـترف يـتقن ذلك اإلخـتصاص. إذ
ـــلـــتـــويــة بـــعـــيــدا عـن األســالـــيب ا
FraudوScam   ـغالـطـات منـها وا
فإذا كان الـتاجر اإللكـتروني مختص
علميـا ومؤهل مهنـيا في ذلك القطاع
فـهـوبـالـتـأكـيـد قـادر عـلي اإلسـتـثـراء
الـــشــرعي والـــتــعــامل مـــبــاشــرة مع
شـركــاء دائـمــ ومـزودين رســمـيـ
لـلـمـنــتـجـات من قـبـل تـلك الـشـركـات
ـيـة. فـاإللــتـزام بـقــواعـد الـبـيع الـعــا
والـشـراء اإللـكـتـروني عـن بـعـد يـوفر
لــلــطــرفــ مــســـاحــة من الــثــقــة في
التـعـامل عن بعـد وذلك حتت إشراف
ومراقبة وكاالت احلماية السيبرانية
ـتـحـدة ومـقـرهـا احلـالي الــواليـات ا

يا باشـر عا والقـادرة علي التـدخل ا
فـي حـالـة إيــجـاد أي جتــاوز من قـبل
الطـرف إمـا التـهرب من دفع عـمولة
للـتجار اإللكـتروني أوإعتـماد وسائل
غــيــر شــرعـيــة لــلــتــرويج عــلي غـرار
ـــســـتـــهـــلـــكــ بـــإعـالنــات إزعـــاج ا
تــســويــقــيــة إلــكــتــرونــيــة مــزعــجـة.
فالتجارة اإللكـترونية أصبحت اليوم
مــوازيـــة في أهــدافــهــا ومــحــتــواهــا
لـلـتجـارة الـتقـلـيديـة بحـيث أصـبحت
ـتـقـدمـة تــشـجع عـلي إنـشـاء الـدول ا
شـاريع الرقـميـة الصـغري ذات تـلك ا
Affili- ردوديـة العـليـا. فاألفـلييت ا
 ateأوبـــاألحــــري بـــيـع مـــنــــتـــجـــات
ــيـة الــشــركـات اإللــكــتــرونــيــة الــعــا
بواسـطة عـمولـة يقع حتديـدها سـلفا
ــنـتج بــنـســبـة مــئـويــة عـلي قــيـمـة ا
أضحت حتظي بإهتمام كبير من قبل
ـستـهـلـك التـجـار اإللـكتـرونـيـ وا
ي. فــالـفــضـاء عــلي الــصـعــيــد الـعــا
الـرقمي أصـبح للـتجـار اإللكـترونـي
مجال عـمل واعد وصاعـد وأبرز دليل
علي ذلك هوتشجيع دولة فرنسا علي
اإلقبال علي تلك النوعية من التجارة
ـادية وتـسـخـير جـمـيع اإلمـكانـيـات ا
ـــــعــــنــــويـــــة الالزمـــــة إلجنــــاحه. وا
بـالـنـتـيـجـة تـتـحـقق تـلك الـنـجـاحات
ـذكـورة واألربـاح الـطـائـلة الـبـاهـرة ا
ــوعــودة  لــلـتــجــار اإللــكـتــرونــيـ ا
احملـتـرف عن طـريق الـعـمل عن بـعد

علي شبكة اإلنترنت.

يـحـمل طـابع قـانـوني أوحـتـي إنـشاء
تـاجر اإللكتـرونية التي سلسـلة من ا
يــجب عــلــيـهــا أن حتــمل مــوصــفـات
ـيـة مــنـهـا   SSLو .Trustفـعـلي عــا
ـثـال يوجـد بفـرنـسا شـركات سـبيل ا
ـــتـــاجـــر مــــخـــتـــصــــة في إنـــشــــاء ا
اإللـكـترونـيـة بصـفـة إحتـرافـية كـبري
بحيث تـكون قادرة علي جـلب العديد
سـتـهلـكـ الـفرنـسـي لـلـشراء مـن ا
عن بعد وذلك بإعتماد معايير خاصة
مـنـها الـتـصمـيم واجلـاذبيـة وحتـديد
احملــتـوي مع إنـشــاء مـاركـة أوعالمـة
ــتــجــر اإللــكــتــروني خــاصــة بــذلك ا
ية اخلاص. فقد أثبتت الـتقارير العا
في الـتـجـارة اإللكـتـرونـية أن الـتـجار
ــتــقــدمــة اإللــكــتــرونــيـــ بــالــدول ا
أصبـحـوا قادرين عـلي حتقـيق أرباح
مالية طائلـة في وقت وجيز جدا. كما
أن تـلك الـنوعـيـة من التـجـارة تعـتـبر
غـيـر مـكلـفـة مـن حـيث اإلنـشـاء ألنـها
تتـطـلب فقط إنـشاء مـوقع مرخص له
من قبل وكـاالت التـجارة اإللـكتـرونية
ويـــحـــمل  Domainخـــاص خـــالص
علوم وقالب متجر جذاب مع توفير ا
جـميـع طرق الـدفع عن بـعد وسـهـولة
ـية ـنتـجـات العـا تـصفح  Catalogا
إلــكـتــرونـيــا. أيــضـا الــتـاجــر أصـبح
مـستـغني عن كـراء مـحل وغيـرها من
تـعلـقة بالـتجارة عـقدة ا الـتكالـيف ا
الـتـقـلـيديـة بـحـيث أصـبح قـادرا علي
الــتــزود إلــكــتــرونـــيــا بــالــعــديــد من
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