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كـلـمــا حـاولت ان اســتـخـدم حــاسـوب الـضــرب والـتــقـسـيم
حلـساب مـا تصرفـه الدولة الـبائـسة عـلى الرئـاسات الثالث
يــتـعــطل اجلـهــاز وتـتـــــــــشـابك األرقــام مع بـعــضـهـا الن
األرقام الفلـكية ال يتحـملها هذا اجلـهاز الذكي الذي أصبح
غـبـيـا امـام تـرلـيـونـات الـدنانـيـر والـدوالرات الـتي تـدخل في
كـرواتب ونـثـريـات ومـنح  جـيـوب سـيـاسـيـي الـصــــــــدفـة 
بحـيــــث تـستـهـلك ربع ميـــــــــــزانـية الـدولـة  مثـلـما هـناك
ـكــشـوف لــرواتب كـبــار الـســيـاسـيــ في هـذه هـدر عــلى ا
الرئـاسات تصل الى 53 مليـار دينار عـراقي وتضخم في
ـوظفـــــــــ يبـلغ عددهم 6000 موظف مع جـيوش عدد ا
من احلـــمــايــات الــشـــــــــــخــصــيــة والـــدروع والــســيــارات
ـكـاتب الـتي ـتـنـقـلـة والـقـصور وا ـصـفـحـة  والـطـائـرات ا ا
يـتـفـ من يـعيـش فيـهـا بـأخـراجـهـا عـلى (الـوحـدة ونصف)
لـكــنه مــنـتــوف الـريش ويـجــلـــــس فــيـهــا مـثـل الـطــاووس 

والكرامة .
مـا تـأخـذه الـرئـاسـات الـثالث بـالـضـربـة والـقـسـمـة يـساوي
مـيـزانيـة ثالث دول ورواتب رؤسـاء دول متـقـدمة مـجـتمـعة
فـالرئـيس الـصـيني يـحـصل على راتب  1700 دوالر فقط
ـــيـــر بـــوتـــ  10,600 دوالر والـــرئـــيس الـــروسـي فالد
ــانــيــة اجنـــيال مــيــركل  26 ألف دوالر ــســتــشـــارة األ وا
والــرئـــيـس الـفــرنـسي  16 ألف دوالر بـيــنـمــا (طـركــاعـة)
رواتب الـرئـاسات الـثالث تـفـوق األحالم وقصص الف لـيـلة
ــقــال بـاسم ولـيــلــة فــراتب عــادل مــهـدي رئــيس الــوزراء ا
الــشـعب يــبـلغ مــلـيــون دوالر شـهــريـا وهـو يــزيـد عن راتب
الـــرفــيـق تــرامب 25 مـــرة رئــيـس أكــبـــر دولــة في الـــعــالم
ويـنـسـحب أيـضـا عــلى رئـيس اجلـمـهـوريـة ورئـيس مـجـلس

النواب. 
ولـو حـســبـنـا مــا أهـدر من مــال من قـبل حــثـاالت الـســلـطـة
تـخلفة مـنذ االحتالل الى االن لـوجدنا الرقم مـا يزيد على ا
اكـــثــر من 15 الف مــلـــيــار دوالر وهـــو مــبـــلغ قـــادر عــلى
تـأسيس جـمـهـورية افالطـون اخلـيـاليـة ولـتفـوقـنـا على دول
مــثل سـويــســرا وبــاريس ودبي وأصــبـحــنــا الـيــوم اســعـد
الـشـعـوب عـيـشـا ورفـاهـيـة ومألنـا الـدنـيـا سـرورا وبـهـجـة
والـغـيـنـا عـار الـبـــــطـاقـة الـتـمـويـنـيـة في بـلـد يـغـرق بـالـنـفط
واالنهـار والنخـيل وجـعلـنا دول الـعالم تـسافـر اليـنا لـتأخذ
حـكـمـتـنـا وشـعـرنـا ولــوحـاتـنـا وعـطـرنـا الـثـقـافي وجلـعـلـنـا
مـطـارات العـالم حتتـفل بجـوازاتـنا وحتـتفي بـالعـراقي وهو
مـرفـوع الـرأس عــالـيـا ال ذلـيال مــنـكـسـرا مـصــاب بـفـوبـيـا

الرعب واخلوف!    
مأسـاتنا اننـا ابتليـنا بجـياع سبع جنوم ورعـاع مهووسون
ـال وحـرامـيـة لم تـلدهم الـشـعـوب مـنـذ قرون بـالـسـلطـة وا
وعقـول مـتحـجرة بـالغـيـبيـات والطـقوس فـأعـطوا لـشعـوبهم
ـوت والدمـار وتفنـنوا في صـناعـة اللصـوصيـة والسحت ا
ـصـابة ـؤخـرتـهم ا احلـرام بـاسم الـدين فـابـتـلى الـشـعب 
بـالـبواسـيـر وجتمـيل وجـوهـهم القـبـيـحة بـالـفـلر والـبـوتكس
وجتميل مـهبل نسـائهم بينـما الشعب يـبحث عن اخلبز في
ـرات ــوت الـنــاس في  ــزابل ويـنــام اجلــيـاع حــزنـا و ا
ــسـتـشـفــيـات بال اوكـســجـ وتـقـتل أحـالم الـشـبـاب في ا
قـاهي واحلـارات والبـسـطات الـشـعبـيـة  وجتتث جـيـوشا ا
ويـنـام ربع الـبـشـر في خـيم الـذل من الـبـشـر بـاسم احلـقـد 
فال يسـلم منهم أبناء عمر دن والبشر  وتخـتطف ا هانة  وا
فـالـكل بـالـتـسـاوي حتت مـطـرقـة الـظلم وال أبـنـاء احلـس 

وت القسري .   واالبادة وا
اليوم نرى العـجب رغم دماء شهداء انتفـاضة الشباب هو
استمـرار االقتتال الـيومي ب السـياسي واألحـزاب للظفر
بهذه الـغنيمة الـكبيرة حـتى ولو باعوا كرامـتهم وأصبحوا
ذيوال تـابعـة لألجـنبي وعـبـيدا في سـوق العـهـر السـياسي
توحش وجتارا في أسـواق القتـل والنحـر. ألن هذا الثـراء ا
لن يجـعل رحيلـهم مبكـرا ولن يتركـوا منجم الـذهب اال بعد
زيد من دمـاء الشباب الـزكية ويجـعلوا انهار ان يسفـكوا ا
ـرصـعة الـعـراق دمـاء ولن يـتركـوا قـصـورهم ومـكـاتـبـهم ا
بـالـذهب ورواتـبــهم اخلـيـالـيــة اال بـعـد ان يـسـتــيـقـظـوا من
احالمـهم ويــجـدوا شـبــاب االنـتـفــاضـة تــضـربـهم بــأحـذيـة

الشعب.
الـيــوم نـحن بــحـاجـة الى الــزاهـد قــيس سـعــيـد الــتـونـسي
األســتـاذ اجلـامــعي في الــقـانـون الــدسـتــوري الـذي أصـبح
رئــيـســا جلـمــهـوريــة تـونس بــدعم من الـشــبـاب ورفض ان
يـعـــــــــــيش في قــصـر قــرطــــــــاج مــحـافــظــا عـلى ســكـنه
نيهلة) الشعبية احدى ضواحي العاصمة تونس نطقة (ا
ويــرغــــــــم زوجــتـه عــلى مــنــحـــهــا إجـــــــــازة بــدون راتب
لــضــمــان االســتــقــــــــــاللــيــة كــمــا رفض ان حتــمل لــقب
السـيـدة األولى ألنه يـرى ان كل نـسـاء تونس يـحـمـلـون هذا

اللقب.
ـتـنـاقض وصـراع الـقوى  حـقـا انـنا فـي مشـهـد الـعـراق ا
السـيـاسيـة عـلى الغـنـائم نحـتـاج الى قـيس سعـيـد عراقـيا
ـتواضـع في احلكم ـال والـسـلـطة والـنـفـوذ ا الزاهـد في ا
ــســتــقل الــذي يــرى الــوطن الــقــوي في االرادة الــوطــني ا
بـحــجم الـكـرة األرضــيـة. فـلـقــد سـئـمــنـا الـوجــوه الـكـاحلـة
ال الفـقيرة بالـعقل والكبـيرة في مظاهـر السلطـة وسرقة ا

العام.
نريد رجاال يـبتكرون احلياة اجلـميلة لشعـوبهم وسياسيون
جـذورهم عـراقـيـة وافـعـالهـم تتـطـرز مـدن الـعـراق بـالـعـدالة
واحملبـة نريد رجال دولـة وليسـوا لصوصا بـالوراثة وقادة
لـلــنـوادي الـلـيــلـيـة وقــطـاع طـرق وقــتـلـة بـشــر. نـريـد وطن
لـلمـواطـنة ومـواطـنة جـديـرة بالـوطن. نـريد زاهـدا بـالوطـنـية

يفتح لنا أبواب الرحمة والكرامة.. 
 من يأتينا بقيس سعيد عراقيا?
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الـيوم ,وكـان هـذا احـد الـعوامل
التـي دفعت اجلماهـير الشـعبية
ـــدن الــعــراقــيــة فـي مــخــتــلف ا
بــاالنـــتـــفــاض ضـــد احلــكـــومــة
وعــــجــــزهــــا وســــوء ادارتــــهــــا

وفشلها .
ومـنـذ اكـثـر مـن شـهـرين تـشـهـد
الـــــعـــــديـــــد من احملـــــافـــــظـــــات
احـتـجــاجـات شـعــبـيـة ســلـمـيـة
واجـهــتـهــا احلـكـومــة بـالــعـنف
ـا ادى الى اسـتـشـهاد ـفـرط  ا
اكـثر من 400 شـهـيـد واكـثر من
15 ألف جـــــــــريـح وكــــــــانـت كل
ــكـافـحـة مــطـالـبـهـم تـتـلـخص 
ـــســــتـــشــــري بـــ الــــفـــســــاد ا
ـسـؤولـ ووضع حـد  نـهـائي ا
لـــلــفـــقــر والـــبــطـــالــة وتـــوفــيــر
وحتـسـ اخلـدمـات الـضـرورية
وخـاصـة الــكـهـربــاء الـتي انـفق
عـليـها اكـثر من 40 ملـيار دوالر
ولم تــتـحــسن بــســبب الــفــسـاد

وسوء االدارة . 
ــاء اضـــافـــة الـى عـــدم تـــوفـــر ا
الـنقـي والسـكن وغيـرها في ظل
تـعاقـبة مـنذ عجـز احلـكومـات ا

2003 وفسادها . 
وفـي الــــــعـــــراق فــــــإن قـــــرارات
الـتوظيف مـرتبطـة باحملسـوبية
ـنسوبـية والرشـوة  واحيانا وا
يــتم تـعـيــ مـوظـفــ وهـمـيـ

.( (فضائـي مدنيـ وعسكري
ـنـظـمـة ويـشـيـر تــقـريـر رسـمي 

كن تـعـريف الفـسـاد بأنه ذلك
الـسـلـوك الـغـيـر سـوي الـصـادر
سؤولية من قبل الشخص ذو ا
الـــعــامـــة في وظـــيــفـــته والــذي
يتـلقى الرشوة او يـستلم هدايا
في غـير مـوضعـها الـصحيح او
الــتالعب بــســيــر االنــتــخــابـات
وحتـويل األموال وغـسـيـلـها او
ــســتــثـمــرين االحــتــيــال عــلى ا
وغــيــرهــا من األشــكــال الــغــيــر
مـــرصــــودة من قـــبـل اجلـــهـــات

الرقابية . 
ـؤســسـات والــفـســاد يـقــوض ا
ـقــراطـيـة ويــؤثـر ويـعـرقل الـد
عـمـلـيــة الـتـنـمـيــة االقـتـصـاديـة
االجـــتــمــاعــيــة ويــســاعــد عــلى
تفشي الرشى خاصة في اجناز
ـعـامالت احلكـومـية  ,كـما انه ا
يـكـون عــامال سـلـبــيـا يـؤثـر في
ــبـاشـر االســتـثــمـار األجــنـبي ا

وعدم جذبه. 
ويـتــسـبب الــفـســاد في حـرمـان
ــــدارس اجملـــــتــــمـــــعـــــات مـن ا
ــســتــشــفــيــات وغـيــرهــا من وا
اخلدمـات احليوية .كـما يقوض
الـــفــــســـاد ســـيــــادة الـــقـــانـــون
ويــحـرض عـلى ارتــكـاب جـرائم
ـــشــروع مـــثـل االجتـــار غـــيـــر ا
بـــــاألشــــخـــــاص وبــــاخملــــدرات
واألســــلــــحــــة والـــــتــــهــــرب من
الضـرائب وغسل األمـوال وغير
ـمــارسـات الـتي تـؤثـر ذلك من ا
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بغداد

ـواطـنـ الـسـود الـواحـدة من ا
وثالثة أرباع ناخبي الدائرة من
البيض وتمكن بذلك من تمزيق
الـقـوة االنـتـخـابـيـة لـلـمـواطـن
الــســود وكـانت الــنـتــيـجــة عـدم
حصولهم على أي مقعد في تلك
الــــــــواليــــــــة مـع الــــــــعـــــــــلم ان
ـنـدر ال تـزال تُـسـتـخـدم اجلـيـر
فـي الـــعــــديــــد من دول الــــعـــالم
إلضـعــاف الـقــوة الـتــصـويــتـيـة
لطوائف أو قوميات أو مكونات
بعـيـنهـا عنـد استـخدام الـدوائر

االنتخابية الفردية.
ــشـكــلـة أعــقـد من في الــعـراق ا
قـضـيـة مـواطـنـ بيـض وسود
فـــهــنــاك تــعــدد في الــقــومــيــات
ـــهن واألديـــان والــــطـــوائـف وا
وحـتى الــعـشــائـر وان تــقـسـيم
البلد إلى دوائر انتخابية فردية
خـصـوصــا في احملـافـظـات ذات
ـتـنـوع مثل الـطـابع اخملـتـلط وا
كـــــــــركــــــــوك وصـالح الـــــــــدين
ونـــيــنــوى وبـــغــداد ســـيــواجه

صعوبات جمة.
ثـال في محـافظة فـعلى سـبيل ا
كـــركــــوك كـــيـف ســـنــــضـــمن ان
الـدائــرة االنـتــخــابـيــة الـفــرديـة
ســتـــضم  100ألف مـــواطن من
قوميـة واحدة فقط (األكراد فقط
أو مـن الـــــــعــــــرب فـــــــقـط أو من
الــتــركـــمــان فــقط) ولـــنــتــخــيل
احلالة لو كانت نتيجة التقسيم
االنتخابي لـسكان احملافظة إلى
دوائـــر فــرديــة ان كـــانت إحــدى
الـدوائــر االنـتــخـابــيـة الــفـرديـة
تضم 90 ألف مـواطن كردي مع
10 آالف مواطن تـركماني مثال
حــيث ســيـكــون من الـواضح ان
أصــوات الــنـاخــبـ الــتـركــمـان
ســـتــضــيـع في زخم األغــلـــبــيــة
الـــكــرديـــة فــهل ســيـــكــون هــذا
الـتـقسـيم مـقبـوال? ولـنتـخـيل ما
ـشـاكل التي هي الـتـعقـيـدات وا
ســتـظــهـر جــراء هـكــذا نـوع من

ضــمـان حـصـة الـكـوتـا لـكن ذلك
يــــتم بـــعــــد الـــقـــيــــام بـــإجـــراء
تـــغـــيــيـــرات في أصـل الــنـــظــام
لـتـتـشـكـل نـسـخـة أخـرى مـنه ال
تـمت لــلــنـســخـة األصــلـيــة مـنه

بصلة وفي ذلك تفصيل.
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ال تتـوفر حلـد اآلن الـبيـانات أو
ـوارد الـكـافـية اإلمـكـانـيات أو ا
لتـوزيع الـبـلد واحملـافـظات إلى
دوائـر انتـخابيـة تضم كل مـنها
 100ألف مـــواطن أو حـــتى مــا
يقارب هذا العدد وذلك ألسباب
عديدة منـها عدم إجراء التعداد
الــعــام لــلــســكــان وعــدم وجــود
قاعدة بيانات تستطيع اجلهات
اخملتصة من خاللها إجراء هذا
الـتــقــســيم مع اإلشــارة إلى ان
األصل في تــقـسـيـم الـدوائـر في
مـعـظم دول العـالم هو ان يـكون
ذلـك من صالحــيـــات الــســلــطــة
التـشـريـعـيـة في الـبـلـد مـجلس
النواب العـراقي وبالتأكيد فان
ذلك يـتم بالـتـعـاون مع اجلـهات

الفنية اخملتصة.
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ــــــصـــــطـــــلح يُـــــنــــــسب هـــــذا ا
-Gerry ـــــــنـــــــدر (اجلـــــــيـــــــر
 (manderإلى إلـبـريـدج جـيري
حــاكم واليـة مــاســاتـشــوسـتس
األمــريـكــيـة والــتي كــانت تـضم
ـواطـنـ الـبـيض أغـلـبـيـة من ا
مع وجــــود كـــتـــلـــة أقـــلـــيـــة من
ــواطـنــ الــسـود وكــان عـدد ا
ناخبي األقلية السوداء تمكنهم
من احلـصـول عـلى عـدة مـقـاعـد
ـان الـوالية وقـام جـيري في بر
بــتـــقــســيم الـــواليــة إلى دوائــر
انـتــخــابــيــة فـرديـه عـامـال عـلى
تــمــزيق الــكـتــلــة االنــتــخــابــيـة
الـــســوداء عن طـــريق تـــقـــســيم
الــدوائــر االنــتــخــابــيــة بــحــيث
يـكون ربع عـدد نـاخـبي الـدائرة

أن لالنــتـخــاب الــفـردي مــيـزات
ــا جــعل كـــثــيـــرة ومــتــعـــددة 
حـوالي  70دولـة أي مـا يـقـارب
الـثلث من دول الـعالـم تسـتخدم
يزات هـذا النـظام بـسبب تـلك ا
والــتي من أهـمـهــا هي بـسـاطـة
هـذا الـنـظـام وسهـولـة مـعـرفته
وتــطـــبـــيــقـه من قـــبل الـــنــاخب
ــرشـح بــاإلضــافــة إلى قــلــة وا
نـفــقـات الـدعــايـة االنــتـخــابـيـة
ن ومـعـرفــة الـنـاخب الــوثـيـقـة 
رشـح بـسبب يـختـارهم من ا
صــــغـــــر مــــســــاحـــــة الــــدائــــرة
االنــتــخــابــيــة كــمــا ان من أهم
مـــخـــرجـــات هــذا الـــنـــظــام هي
تشكيل حكـومة أغلبية قوية مع
وجـود مــعـارضــة قـويــة أيـضـا
فـــضال عـن قــلـــة عـــدد األحــزاب
الــتي حتــصل عــلى مــقــاعـد في

نتخب. اجمللس ا
ان هـذا النظـام يتـحقق بتـقسيم
البلد إلى دوائر انـتخابية بعدد
ـنـتـخب وفي مـقـاعـد اجملـلس ا
حـالـة مـجـلس الـنـواب الـعراقي
فــأن الـبـلـد يــجب ان يـقـسم إلى
329 دائــرة انــتـخــابــيـة فــرديـة
تضم كل منها 100 ألف مواطن
ــادة  49من طـــبــقـــا ألحـــكـــام ا

الدستور العراقي.
ــــزايـــا وعــــلى الــــرغـم من كـل ا
الــســـابق ذكـــرهــا إال ان هـــنــاك
حتـديات فـنـية وسـياسـيـة ليس
مـن الـســهـولــة جتـاهــلـهــا وقـد
تــشـــكل وبـــالـــذات في بـــلـــدنــا
صـعـوبـة كـبــيـرة في اسـتـخـدام
ــكن تـلــخـيص هــذا الـنــظـام و

هذه التحديات باألتي:
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ال توجد ضمانات لتحقيق كوتا
ـنـصوص كـونـات ا الـنـسـاء وا
عـليـهـا في الدسـتـور والقـوان
االنـتـخـابيـة في حـال اسـتـخدام
الــنـــســخــة األصـــلــيـــة من هــذا
ـــكن الـــنــــظـــام صـــحـــيح انه 

الـعشـائري الـواضح في العـديد
من احملـافــظـات مــثل مـحــافـظـة
ـثـنى أو النـجف األشـرف على ا
ـثال فكـيف إذ نتج عن سـبيل ا
تــــقــــســــيم الــــدوائــــر في هــــذه
ــئــة من احملــافــظــات ان 60 بــا
نــــــاخـــــبـي إحــــــدى الــــــدوائـــــر
االنــتــخــابـــيــة الــفــرديــة هم من
ــئــة من الـــعــشــيــرة أ و40 بـــا
نــاخـــبـي هــذه الـــدائـــرة هم من
الـعـشـيرة ب وكـان لـكل عـشـيرة
مرشح في هذه الدائرة ولنا ان
ـــــشـــــاكل نـــــتــــصـــــور حـــــجم ا
والتحديات التي ستحدث أثناء
الـــتــقـــســيـم وبــعـــده ال بل إني
اجـزم ان مـجــلس الـنـواب وهـو
ــســؤولـة عن تــقــسـيم اجلــهـة ا
الدوائـر لن يـسـتطـيع الـتوصل
إلـى حـــــلــــول لـــــلـــــتــــحـــــديــــات
واالعــتـراضــات الـتي ســتـظــهـر
أثـنـاء تقـسيم الـدوائر إلى 329
دائـرة مـنـفـردة في االنـتـخـابـات
الـنيـابية و  440 دائرة مـنفردة

في االنتخابات احمللية.
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من مـخـرجات هـذا الـنـظـام هدر
نـــســـبــــة كـــبـــيـــرة من أصـــوات
ـثال الـنـاخبـ فـعـلـى سبـيـل ا
إذا حـــصل مــــرشح احلـــزب (أ)
ئة من األصوات في على 30 با
الــدائـرة االنـتــخـابـيــة الـفـرديـة
وحـــــصل مـــــرشح احلــــزب (ب)
ـــئـــة من أصـــوات عـــلى 25 بـــا
نـــاخـــبـي الـــدائـــرة الــــفـــرديـــة
ومــــرشـح احلــــزب ج عـــــلى 20
ــئـة مـن األصـوات ومــرشح بــا
ــئــة من احلــزب د عــلى 15 بـــا
األصــوات ومـــرشح احلــزب هـ
ــئـة من األصـوات عـلى 10 بـا
سـتــكــون الـنــتـيــجــة ان مـرشح
احلـزب أ يـحصـل على كل شيء
قعد النيابي) على الرغم من (ا
ئة فقط من حصوله على 30 با
أصوات الـنـاخـبـ في ح ان
ـــئـــة من الــنـــاخــبــ لم 70 بـــا

الدوائر االنتـخابية كما ان ذلك
ــــنــــاطق ــــكن تــــكــــراره في ا
اخملـــتــلــطــة األخـــرى (ســنــيــة-
شـــيــــعـــيـــة عـــربـــيـــة-كـــرديـــة

إسالمية- مسيحية).
ومــثــال آخـر عــلى الـتــعـقــيـدات
الـتي ستـظهـر نتـيـجة الـتقـسيم
إلى دوائر انتخابية فردية فإذا
افتـرضنـا ان استـحقـاق منـطقة
بـلـد والـدجـيل الـشـيـعـيـة وعذرا
لذكـر التقسـيمات الطـائفية هو
 3نــواب فـي مــحــافـــظــة صالح
الـــدين اســتـــنــادا إلى الـــكــتــلــة
ـنـطـقة العـدديـة لـسـكـان هـذه ا
فـان بـاإلمـكـان تــقـسـيم الـدوائـر
في احملـافـظـة بحـيث ال حتـصل
نـطقة أو الكتلـة الشيعية هذه ا
عـلى أي مـقـعـد وذلك عن طـريق
تـمزيق الـكتـلة وإحلـاق كل جزء
مــــنــــهــــا مع أجــــزاء اكـــبــــر من
ـــنــاطـق اجملــاورة الـــســنـــيــة ا
وبذلك لن حتصل على أي مقعد
فـتـرضة من مـقاعـدهـا الـثالث ا
اســتـــنــادا إلـى اســتـــحــقـــاقــهم
ــكن ان يـحـدث الـعـددي كــمـا 
ــضـاعــفـة عـدد الـعــكس وذلك 
ـقاعد االنـتخابـية لسـكان هذه ا
ـنــطــقـة ويــتم ذلك عـن طـريق ا
تــقــســيم احملــافــظــة إلـى دوائـر
بـحيث تـتكـون كل دائرة من 60
ــئـة من أفــراد هـذه الــكــتــلـة بـا
ـــئــة من الـــشـــيــعـــيــة و 40 بـــا
ــــنـــاطـق اجملـــاورة نــــاخــــبي ا
ـــكن ان يـــرتـــفـع عــدد وبـــذلك 
ـنطـقة ـقـاعد الـنـيابـيـة لهـذه ا ا
إلى 5- 6 مقاعد وهذا أكثر من
اسـتــحـقـاقـهم طـبـقـا لـنـسـبـتـهم
كن العـددية  ان هـذا التالعب 
تنـفيذه أيضـا في مناطق أخرى
مــثل األعـــظــمــيــة الـــســنــيــة أو

الكاظمية الشيعية.
ـــكن الـــعـــبـث حـــتى في ال بـل 
الــدوائــر ذات الـــلــون الـــقــومي
والــديــني والــطــائــفي الــواحــد
لكنـها متمايزة اجـتماعيا مثال
ــوغــرافي ذلك الــتــقــســيم الــد

يـصـوتـوا له وهذا يـعـتـبـر هدر
في أصــوات وإرادة الـنــاخـبـ

على عـكس ما موجـود في نظام
ـطـبق اآلن الـتـمـثـيل الـنـسـبي ا
والــــذي من مـــخــــرجـــاته ان من
ـــئــة من يـــحـــصل عـــلى 30 بـــا
أصـوات النـاخبـ يحـصل على
ــقـــاعــد فــقط ــئــة من ا 30 بـــا
ولـذلك يـوصف نـظــام الـتـمـثـيل
النسبي بأنه نظام عادل وتكون
دوائره كبيرة وتضم العديد من

قاعد. ا
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مـن الــتــحــديـــات األخــرى الــتي
تـؤشر عـلى هـذا الـنـظام هي ان
صـغر حجم الـدوائر االنتـخابية
يـسـاعـد في الـتـأثـيـر عـلى إرادة
الــنـاخــبــ عن طـريـق الـهــدايـا
والــــــرشــــــاوى والــــــتــــــرغــــــيب

والترهيب.
ـرشح الـفـائـز سـيـدين كـمـا ان ا
بـــالـــفـــضـل لـــنـــاخــــبي دائـــرته
االنـتــخـابـيـة الـصــغـيـرة والـتي
تـمـــثل في الـغـالب طيـفـا دينـيا
أو قــــومــــيــــا أو طــــائــــفــــيـــا أو
عــشــائــريــا وســيــنـصـب جــهـد
ــرشـح الــفــائــز عــلـى تــمــثــيل ا
دائـرته الـصــغـيــرة ولن يـسـعى
لـتـمـثـيل كل احملـافـظـة أو الـبـلد
ــا قــد يـؤثــر عــلى بــأجــمــعه 
ـــــنــــتـــــخب تــــوجـه الــــنـــــائب ا
وتـــصــــرفــــاتـه أثــــنــــاء الـــدورة
الـــنــيــابـــيــة والــتي يـــطــمح من
خاللـها ان يُـعيـد ناخـبي دائرته
االنـتـخـابــيـة الـفـرديـة انـتـخـابه

مرة ثانية.
الحـــظــات هل بـــعـــد كل هـــذه ا
سيبقى نظام التصويت الفردي
هـــو الــنــظـــام األمــثل فـي نــظــر
ـفـكرين الـكـثيـر من احملـلـل وا
الـــذين يــبــحــثـــون عن الــنــظــام
االنـتـخـابي الــذي يـحـقق حـيـاة
ـقــراطـيـة ســلـيــمـة وتــمـثـيل د
ـــيــز نـــيــابـي صــحـــيح وأداء 

نتخبة? للمجالس ا

الـــشــفـــافـــيــة الـــدولـــيــة الى ان
الـــعــــراق قـــد احــــتل  مــــرتـــبـــة
مـتـأخـرة في مـؤشـرات مـدركات
الــفــسـاد لــعـام 2018 وفي عـام
ـــركــز 2017 حل الـــعــراق في ا
 169ب  180دولة على مؤشر
الفساد حسب منـظمة الشفافية

الدولية. 
w uJŠ œU

كـما بـلغ الـعـراق اعـلى درجة له
في الـفـسـاد عـام 2007 لـيـحـتل
ـــرتــبــة 178 بـ دول الــعـالم ا
األكــثـــر فـــســادا . وقـــد اشــارت
رتبطة هيئة النزاهة العراقية ا
ــان الى ان الـعــراق فـقـد بـالــبـر
بسـبب الـفسـاد احلـكومي نـحو
320 مـلـيار دوالر في الـسـنوات
ـــــاضــــيـــــة. وتـــــتـــــهم الـ  15 ا
مــنـظـمـات حـقـوقــيـة من بـيـنـهـا
(هــــــيـــــومـن  رايـــــتـس  ووتش)
ـمـارسة السـلـطـات الـعـراقـيـة 
ضــغــوط كــبـــيــرة عــلى وســائل
االعـالم الـــــتي تــــــتـــــحـــــدث عن
الـفـساد وتـكـشف احلـقـيقـة كـما
يـحصل الـيـوم من تهـديـد هيـئة
االعـالم واالتـصــاالت الـعــراقـيـة
ـنـتــهـيـة ـتــهـمـة بــالـفـســاد وا ا
واليـتـهـا  الــقـنـوات الـفـضـائـيـة
الــعـراقــيـة والــعــربـيــة بـالــغـلق
لـــكــشـــفـــهــا حـــقــائـق الــفـــســاد
ـارسـات احلـكومـة الـفـاشـلة و
ـتـظــــــــاهـرين والقت وقـتـلهـا ا
الـــلــوم عـــلى طــــــــــــــرف ثــالث
حــيـث قـــامت يــــــــوم الــثـالثــاء
ــــــــــــــــــــوافـق  2019/11/16 ا
بــاالعـــتــداء عــلـى قــنـــاة دجــلــة
الــفــضــائــيـة وتــدمــيــر وســرقـة
مـــعـــداتــهـــا فـي بــغـــداد خـالفــا
ـادة  38 لـلــدسـتــور الـعــراقي ا

منه.
ـــطــاف  وعـــادة مـــا يـــنــتـــهـي ا
تورطـ بالفساد في العراق با
امـا الى الــهــرب خـارج الــعـراق
ــــســـاعـــدة الــــســـلـــطـــات او و
يـكـونوا احـرارا خـارج الـقـضاء
ــوجب قــانــون الــعـفــو الــعـام

سيء الــصــيت ,وهــذا مــا اثــار
ـتـظـاهـرين الـسـلـمـي غـضب ا
الـــذين طـــالـــبــوا بـــاســـتـــقـــالــة
احلـكـومة الـفـاشـلة والـفـاسدة .
ـــــســــــؤولـــــ في ويـالحظ ان ا
الـعـراق مـنذ  2003والى الـيوم
ـنددة يطـلـقـون الـتـصـريـحـات ا
الحــقـة بـالــفـســاد مــطـالــبـ 
ــتــورطــ ولــكــنـهــا في ارض ا
ـا الــواقـع ال تــفـعـل شــيــئــا وا
مـــجــرد وعــود كـــاذبــة حــيث لم
يـــقـــدم كـــبــــار الـــفـــاســـدين الى
احملـاكمـة ولم تسـترجع األموال
ـــنـــهـــوبـــة. وجنـــد الـــيــوم ان ا
الــرئـاســات الـثالث فـي الـعـراق
ـالي تــتــفق عــلى ان الــفــســاد ا
واالداري يـــعــد ابـــرز األســبــاب
الـــتي ادت الى ضــيــاع األمــوال
الــــعــــراقــــيــــة من دون تــــقــــد

تعاقبة منذ 2003 احلكومات ا
ـكن ان أي خـدمـات حـقـيــقـيـة 
يـلــمــســهــا الــشـعـب عـلى ارض

الواقع . 
وعـلى الـرغم من ان الـعـراق هو
ثــاني اكــبــر مــنــتج لــلــنــفط في
مـنـظـمـة اوبك ويـتـلـقـى عـشرات
ـلـيارات من الـدوالرات سنـويا ا
من بـيع اخلـام لـكن احلـكـومـات
الــعــراقــيــة ال تــزال عـاجــزة عن
تــوفــيــر اخلــدمــات األســاســيــة
لـلـسكـان بـسبـب الفـسـاد وسوء
االدارة ونـــــهـج احملــــاصـــــصــــة

والطائفية.
وهــــنـــاك  تـــشـــابك مـــريب بـــ
ـتـنـفـذين مـنــظـومـة الـفـســاد وا
الــفــاسـدين فـي اجـهــزة الــدولـة
ومـؤسـسـاتـهـا من جـهـة وفـئات
الـــبـــرجـــوازيــــة الـــطـــفـــيـــلـــيـــة
والــبـيــروقـراطــيــة واوسـاط من
الـتـجــار الـكـومــبـرادور وبـعض
ـتـاجرين ـصارف وا اصحـاب ا
بـالـعـمـلـة ومـالـكي الـفـضـائـيات
ومـهــربي الـنــفط. وتــوسع هـذه
الــظـــاهــرة لــتـــكــتـــسب ابــعــادا

مجتمعية. 
وقـد انـعـكس ذلك وامـثـاله عـلى

حــــيــــاة الــــنــــاس ومــــســــتـــوى
معيشـتهم وجتلى في انخفاض
قـــدرتــهم الــشـــرائــيــة وارتــفــاع
مــعـــدالت الــبــطـــالــة وفي ســوء
اخلـــــــــدمـــــــــات واألزمـــــــــات في
ـاء الـنـقي والـنـقل الـكـهـربـاء وا
والــسـكن والــتـعــلـيم والــصـحـة
وتـصــاعــد نــسـبــة من هم حتت
خـط الـــفــــقــــر .. وان اعـــتــــمـــاد
احملــاصـصـة عــرقل اقـامـة دولـة
ؤسـسـات والقـانـون ووفر في ا
قابل غطاء للفاسدين وحماية ا
ــســاءلـة واحملــاســبـة لــهم من ا
القـانونيتـ .  وان احملاصصة
الطـائفـية االثـنيـة هي أس أزمة
الـنظـام السيـاسي وفشـله الب
في مخـتـلف اجملـاالت . لـذا البد
ان يـكـون هـدف اخلالص مـنـهـا
ــواطــنــة اســاســا اعالء شـــأن ا
ـــــدنـــــيــــة إلقــــامـــــة الـــــدولـــــة ا
ـقراطـيـة وعـنصـرا رئـيـسا الـد
في ايـة رؤيـة جديـة الى عـمـلـية

االصالح والتغيير .
فــلـنــرفع شـعــار مـتـحــدون عـلى
مـكافحـة الفـساد... ونريـد وطنا

خاليا من الفساد .
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ـــكـــافـــحــة 1- الــيـــوم الـــدولي 
الفساد 9 كانون األول .

2- رســــــالـــــة األمــــــ الـــــعـــــام
كافحة ناسـبة اليوم الـدولي 

الفساد.
3- مـــتــحــدون عــلـى مــكــافــحــة

الفساد .
4- مـــحـــمـــد فــرحـــان / الـــعــ
االخبـارية / الفـساد في العراق
حـــــقــــــائق وارقــــــام صــــــادمـــــة

.2019/10/7...
5- الــــفـــســــاد فـي الــــعـــراق ...

حقائق وارقام .
6- الـقـدس الــعـربي / الــفـسـاد

في العراق /  2019/7/31.
7- اسالم غـنـيـمـات / مـوضوع
ــكـــافــحــة ـي  // الــيـــوم الــعــا

الفساد .. 2019/4/23.
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ـستدامة على حتـقيق التـنمية ا
ــنــتــدى .ووفــقــا لـــتــقــديـــرات ا
ي تـبـلغ كـلـفة االقـتـصـادي العـا
الـــفـــســـاد مــا ال يـــقل عن (2,6)
ئة) من تريليون دوالر او (5 با
ي الناجت احمللي االجمالي العا
.ووفــقــا لـــلــبــنـك الــدولي تــدفع
الشركـات واألفراد رشاوى تزيد
قـيمـتها عـلى تريـليون دوالر كل
عــام .  كــمــا ان الــفــســاد يــولـد
زيـد من الفـساد ويـعزز ثـقافة ا
االفـالت من الــعــقـــاب الــهــدامــة
ـسـروقة ـبالغ ا .وتـصل قيـمـة ا
بطـريق الفسـاد الى ما يزيد من

تريليون ونصف دوالر . 
WOŁUſ« …bŽU

وفي البـلـدان النـامـية وبـحسب
ـتحدة مـا يشـير بـرنامج األ ا
ــائي تــقــدر قــيــمــة الــفــاقـد اال
بسبب  الفساد بعشرة اضعاف
ـــســـاعـــدة اجـــمـــالـي مـــبـــالـغ ا
ـقــدمـة  ,ويــعـتــبـر ـائــيــة ا اال
الفـساد احد اكبـر العوائق امام
حتـــقــــيق اهـــداف الـــتــــنـــمـــيـــة

ستدامة.  ا
وفي الــعــراق تــعــاني مــخــتـلف
ـدنـيـة ــؤسـسـات الــعـراقـيــة ا ا
والـعسـكريـة من تـفشـي الفـساد
بـهـا منـذ سـنـوات دون ان تـقوم
ـان بـدورهـمـا احلـكـومـة والــبـر
كـافحة الـفساد وانهـاءه طيلة
ـمـتدة من  2003والى الـفـترة ا


