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ال تـوجد سـيـاسـة خـارج الـنـشاط
اإلنساني واألساليب مختلفة في
الـتفـاعل ب الـناقـل لـها بغض
الــنــظــر عن عــمــلــيــات االتــصـال
فــاالتــصــال هــو تــوجـيـه احلــيـاة
االجـتــمـاعـيـة والـسـيـاسـيـة حـيث
ـــعـــلـــومـــات يـــتـــطــــلب بـــعض ا
واالفـكـار والعـواطف والـشـعور
والـــــتي تـــــنـــــتـــــقـل من شـــــخص
آلخــرومن جـيـل إلى آخـر أي هـو
شـكل مـحـدد من أشـكـال الـتـفـاعل

والــــتـــــواصل بــــ الـــــنــــاس في
شتركة. أنشطتهم ا

الـتـواصل السـيـاسي هـو عـمـلـية
ـعـلـومات تـولـيـد ونـقل وتـبـادل ا
الـسياسـية  التـي تشكل الـنشاط
الــســيــاسي ويـــعــطــيــهــا مــعــنى
جــــديـــــدا. لــــذا فــــان الــــتــــواصل
الــسـيــاسـي هــو نـوع مـن مــجـال
الــــســــيــــاســــة االجــــتــــمــــاعــــيـــة
واإلعالمــــيــــة. وإن قــــيــــمــــته في
احلـيـاة الـسـيـاسـيـة لـلـمـجـتـمع 

كن مقارنتها بالنظام وثقافته  
الــعــصــبي النــســان. ومن وجــهـة
نظرنـا ايضا التـواصل السياسي
يـشـيـر إلى عــمـلـيـة الــتـفـاعل بـ
وضـوعات السيـاسية من خالل ا
ـــعــلــومــات والــتــواصل تــبــادل ا
ـبـاشـر  بـاإلضـافـة إلى وسـائل ا

وأساليب هذا التفاعل الروحي.
ال يشـير الـتواصل الـسياسي إلى
االجتـــــــــاه األحــــــــادي اجلـــــــــانب
لـإلشـــــــارات مـن الــــــــنـــــــخـب إلى

اجلمـاهـير  بل يـشـمل مجـمـوعة
كـامـلة من عـملـيات االتـصال غـير
الـرسمـية في اجملـتمع والـتي لها
مجـمـوعـة واسـعة من الـتـأثـيرات
عـلى الـسـياسـة. حـيث إن احلـياة
الـــســـيـــاســـيــة فـي أي مـــجــتـــمع
مستحيلة دون وجود طرق ثابتة

للتواصل السياسي.
‰UBðô« ‚dÞ

هــــنـــاك ثـالث طـــرق رئــــيـــســــيـــة
لالتــصــال: من خالل االتــصــاالت
ـــنــظـــمــات غـــيـــر الــرســـمــيـــة  ا
االجـــتـــمــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيــة

ؤسسات) ووسائل اإلعالم.  (ا
ويـشـكل االتـصـال الـسـياسي إلى
حــد كــبــيــر مـــجــال اخــتــصــاص
ـــــــؤســـــــســــــات الـــــــوكـــــــاالت وا
تخصصة  مثل وسائل اإلعالم ا
أو وكـاالت األنـبـاء احلـكـومـية أو
األحـزاب الـسـيـاسـيـة. ومع ذلك 
فـــهـي مـــوجــــودة في أي بــــيـــئـــة
اجـتمـاعيـة  من محـادثات فـردية
ــــنـــاقــــشــــات فـي الــــغـــرف إلـى ا
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التشريعية الوطنية.
من خـالل الــــتــــواصل  يـــــتم بث
ثالثة أنواع أساسية من الرسائل
الـسـيــاسـيـة: احلـوافـز (الـنـظـام 
اإلقــنـــاع) ; مــعـــلــومـــات مــفـــيــدة
(مـعـلومـات حـقـيـقيـة أو خـيـالـية)
تـعـلـقة ـعـلـومـات ا ووالـوقائع (ا
بـإنـشـاء واحلـفـاظ عـلى االتـصـال

ب واضعي السياسات). 
ان الــتــواصل اجلـــمــاهــيــري (أو
الـتــوعــيـة) هــو نــشـاط مــوضـوع
اجـــــتــــمــــاعـي إلنــــتـــــاج ونــــشــــر
ـــعــــلــــومــــات االجـــتــــمــــاعــــيـــة ا
والــســيــاســيــة الــتي تــهــدف إلى
تـكوين (تثـبيت أو تغـيير) طـريقة
الــتـفــكـيــر واألفــعـال لــلـمــوضـوع
االجـتــمـاعـي . فـيــتم تـنــفـيــذ هـذا
الـــنــشـــاط من خـالل مــؤســـســات
اجـتـمـاعيـة وسـيـاسـيـة مـحددة -

كوسائل اإلعالم . 
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ـعلومات بأكمله ا كان تدفق ا طا
رسـمــيًـا وغـيــر أحـادي االجتـاه -
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لـقـد اخـتـلفت الـرؤى حـول الـعـراق والعـراقـيـ كـثيـراً فـمـا جنده
الـيـوم في اجملـتـمع الـعـراقي هو نـتـاج قـسـمـ من الـتاريـخ كانت
السـياسة فـي قسمه االول تـمثل مـنتهى الـبشاعـات وعلى نـقيضه
ثل اروع احلضارات . ترك اجلانب االجتماعي قسم اجتماعي 
فـي تــاريخ الــعــراق مـــنــتــهى الـــطــيــبــة والـــوداعــة وتــرك اجلــانب
الـســيـاسي فــيه  مــنـتــهى الـتــوحش والـقــسـاوة أروع الــتـعــابـيـر
واجلـمـالـيـات وأخصـب العـواطف يـقـابـلـها أقـبح الـكـلـمـات وأسوأ
الـتـعابـيـر والـشتـائم  وكـان لإلعالم والـقـائمـ عـليـه عبـر الـتاريخ

دور كبير في صناعة هذين الضدين . 
وبقدر ما صـنع االعالم في العهـود السابقـة صورة غليـظة للدولة
وساعدها في استخـدام أساليب قاسية كـانت تفزع كل الكائنات
ــنـتـهى الـقـسـاوة والــبـشـاعـة يـعـاني من .. بـقـدر مـا غـدا الـيـوم 
همجـية ووحشـية مرعـبة .. بكل انـشقاقـاته وانقسـاماته وحتزباته

.. بكل ما حل فيه من األحقاد والكراهية والبغضاء .  
ان اإلعالم تـعـبـيـر مـوضــوعي لـعـقـلـيـة اجلــمـاهـيـر ولـروحـهـا �
وميولها واجتاهـاتها في الوقت نفسه وهو لـيس تعبيرا ذاتياً عن
ــا يـقـوم عـلى احلــقـائق ويـهـدف إلى شــخـصـيـة رجل اإلعالم وإ
الـتـأثيـر عـلى مـوقف الكـائن اإلنـسـاني ودفعه إلـى التـصـرف على
نــحـو مـعـ  .واإلعالم يـســعى إلى إيـقـاظ الـوعـي بـاسـتـمـرار من
علـومات وما يدور من خالل تزويد الـناس باألخـبار واحلقـائق وا
أحـداث ووقائع وهـو حـ يهـتم بـنشـر احلـقائق واألفـكار واآلراء

يهدف إلى التفاهم واإلقناع وكسب التأييد .
واذا كانت السياسـة هي فن احلكم فان اإلعالم هو فن اقناع
ــنــطــلق فــان اإلعالم اجلــمــاهــيــر بــطــريــقــة احلــكـم . ومن هــذا ا
بعناصـره الثالثة وهي الصـدق والصراحة والـوضوح في الهدف
بـادرة كمـا حتتاج إلى هو مـهنـة حتتاج إلى الـذكاء والـتخـطيط وا
مارسة . واإلعالم اآلن هو الوسيلة األولى في تقريب الدراسة وا
ـسـافـات الـتـاريـخـية واجلـغـرافـيـة بـ اإلنـسـان واإلنـسان وفي ا
بسط العالم كله أمـام الناس كل الناس بكل مـا يحمله هذا العالم

في ثناياه ووضع البشر جميعاً وجها لوجه . 
ـهمة الـصعبـة التي تـبدأ بنـقل اخلبر عاصـر با  ينـهض اإلعالم ا
ـحاولـة نـقل العـالم ونـقل الـنشـاط اإلنسـاني أو الـتراث وتـنتـهي 
اإلنسـاني بكل تنـوعاته ووجـوهه وروافده.. وغـدا الوسيـلة األقوى
واألفعل في اقـتالع احلواجـز ب اإلفـراد والشـعوب والدول وفي
ـعـتـقـدات واأليـدلوجـيـات اخملـتـلـفة. خـلق الـتـفـاعل بـ األفـكار وا
ــكــنـه ان ال يــقــوم دائــمــاً بــهــذا الــدور ــقــابـل فــان االعالم  وبــا
ـكـن أن يـقـوم أيـضاً ـسـؤولـيـة. بل  االيـجـابي أو يـنـهض بـهـذه ا
ـفـاهـيم ويـحـرض عـلى بـدور مـغـايـر فـيـطـمس احلـقـائق ويـشـوه ا
الـبغـضـاء والكـراهيـة واألحقـاد والـعنـصريـة ويـهبط بـذوق األفراد
كن أن ويبث األكـاذيب ويستـلب وعي الشـعوب.  واإلعالم قـناة 
توصل الطيب واخلبيث في آن واحد. تكـون أحياناً وسيلة تشويه
ـعتـقد وإكـراه وتخـويف ووسيـلة سـيطـرة عـلى الفـكر واإلرادة وا
والسلوك وأداة اقتالع من اجلذور ومن اخلصوصية التاريخية.
ــكـن لإلعالم أن يــكــون أداة تــشــريــد وفــصل عن الــذات وعن  
الـهـويـة الـثـقـافـيـة واخلـصـوصيـة احلـضـاريـة الـتـي تـكـون ظـاهرة

األجرام واحدة من نتائجها السلبية. 
واطن الـعراقي الذي ر بهـا العـراق كان ا وفي ظل األزمة الـتي 
تابعة كابد أخطارها اليومية وحتمل تبعاتها السلبية أكثر تلهفاً 
ومـعـرفـة مــا يـحث عـلى األرض من وقـائع وأحـداث واسـتـشـفـاف
تداعياتها احملتملة على حيـاته ومستقبله فكان أكثر بحثاً عن ما
ـكن ان يوصـله إلى احلـقيـقـة ويشـعره بـاألمل والـطمـأنـينـة التي
ينشدهـا جاهالً أو متناسـياً ان الكثيـر من الوسائل اإلعالمية لم
تـكن ســوى سالح من أسـلـحــة الـصـراع وأداة من أدوات إذكـاء
ـوجــهـة ـتــصـارعــة ا األزمــة وسالحـهــا الـفــاعل بــيـد اقــطـابــهــا ا
واطن والتـأثير على مواقفه وقـناعاته وما تقدمه من الستهداف ا
مـعلـومـات تكـون في مضـامـينـها وأهـدافـها واجتـاهاتـهـا خاضـعة

صالح هذه أو تلك من مراكز القوى والصراع.  
نحن  مـطالـبون الـيوم أكـثر من أي وقت مـضى الى ان جنعل من
قـراطي وحوار وطنـي إنساني االعالم  وسيـلة صـراع سلـمي د
عاجلة جراحات وأزمات الوطن واخلروج منها حضاري مسخر 
بـأقل اخلــسـائــر واالنـطالق نــحـو مــرحـلــة جـديــدة لـبـنــاء الـوطن
وحتديثه وتنميته واحلفـاظ على أمنه ووحدته وسلمه االجتماعي .

وكان الله في عون كل من يعمل على ذلك .
  

فــقــد قـامت الــصــحـافــة واإلذاعـة
والـــتـــلـــفـــزيـــون بــإعـالم الـــقــراء
ــــشـــاهـــدين حـــول الـــقـــرارات وا
واألحـداث الـتي حـدثت فـي مـكان
ما وبالـتالي أثرت عـلى اجلمهور
 وكــان مـصـطـلح وسـائل اإلعالم
والدعايـة دقيقًا تـمامًا. في اآلونة
ـزيـد األخـيـرة  بــدأوا في إيالء ا
من االهتمام آللية ردود الفعل من
خـالل وســـــــــائـل الـــــــــتــــــــــواصل
االجـتـمـاعي - رد فـعل اجلـمـهـور
عـلـى ما رأوه وسـمـعـوه. ولـذلك 
فإن موضوع اإلعـالم اجلماهيري
ســــيُـــســـمى بـــشــــكل أكـــثـــر دقـــة
موضـوع االتـصـال اجلـمـاهـيري.
كـــمـــا أنه أكـــثـــر مـــنـــطـــقـــيــة ألن
ــعـلـومـات اجلـمــاهـيـريـة الـيـوم ا
تـرتبط بـشكل أسـاسي بالـوسائل
التي توزعها - الطباعة واإلذاعة
والتـلـفزيـون وشـبكـات الـتواصل
االجـتــمــاعي  عـلـى الـرغم من أن
اجلــمـاهــيــر أنـتــجت مــعـلــومـات
اجـــتـــمـــاعـــيــة طـــوال تـــطـــورهــا
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بغداد

. ـواطـن الـتـزام قـانـوني جتـاه ا

وتبرز إشكـالية االعتراف الدولي.
وبـنـاء عـلى مـا سـبق فـإن لـلـفراغ
الدسـتوري آثار مـحتمـلة ومؤكدة
ســــلـــبــــيــــة جـــدا عــــلى احلــــيـــاة

صالح العامة أبرزها: وا
تخذة 1- عدم شرعيـة القرارات ا
من طرف الـسـلـطة الـتـنفـيـذية في

جميع اجملاالت.
2- عـدم إمــكـانـيــة إصـدار قـانـون
ـالية للسـنة القادمة من وازنة ا ا
طــرف احلـــكــومــة احلـــالــيــة ومــا
ســــيــــتـــولــــد عــــنه من حتــــديـــات

ومشاكل.
ـــصـــالـح الـــعـــامـــة 3- تـــعــــطل ا
لـلمواطـن من رواتب وتـعيـينات
ــؤســســات ــومــة عــمـل كل ا ود

ودوائر الدولة .
4- الــتـبـعـات االقـتــصـاديـة فـيـمـا
يـتــعـلـق بـالـتــعـامـالت الـتــجـاريـة
ــؤسـســات األجـنــبـيـة ومـصــيـر ا

ومشاريعها داخل البالد.
5- الــهــاجس األمــني وإمـكــانــيـة

انفالت األمور ال سمح الله .
6- إضـافــة إلى غـيــاب االعـتـراف
الدولي بشرعية احلكومة احلالية

ثليها . و
عـقول أن نفسر وعليه فـمن غير ا
الــفـــراغ الــدســتــوري بــأهــوائــنــا
ونـزواتنـا اخلاصـة أو نحـكّمه في
بعض الوقائع دون أخرى الفراغ
الــدسـتــور في ظل االصــطـفــافـات
احلـــالــيـــة والـــتـــيـــارات والــكـــتل
ــتـصــارعـة في ظل الـســيـاســيـة ا
التـظـاهـرات العـارمـة الـتي تغص
ـــدن بــــهـــا شـــوارع وســــاحـــات ا

الـفـراغ الـدسـتـوري يـعـني غـيـاب
الـنـظم والـتـشـريـعـات الـقـانـونـية
بسـبب إسـقـاط الدسـتـور في بـلدٍ
مــــا  أمــــا فــــراغ الـــســــلــــطـــة أو
شــغــورهــا يــعــني غــيــاب رئــيس
الــــدولـــــة أو رئــــيس الــــوزراء أو
ـــان لـــســـبب مـــا  رئـــيس الـــبــــر
كالوفاة أو العزل  أو اإلستقالة 
رض  أو اإلصـابة بـاجلنون أو ا
 أو األختفاء كاخلطف وغير ذلك
. الــذي يــحـصـل في الــعـراق اآلن
يــكـــاد يــكــون أقـــرب لــلــغـــيــابــ
الــدسـتــوري والــســلــطـوي حــيث
هـنـاك تـظـاهـرات شـعـبـيـة عـارمـة
وإعـتـصــامـات مـتـواصـلـة تـهـدف
لـتغـييـر فقرات الـدستـور وتغـيير
الـوجوه احلاكـمة . يـعتبـر الفراغ
ــراحل الـــدســتــوري من أخــطــر ا
الـتي قـد تمـر بـها الـدول عقب أي
مسار ثوري ويخـتلف الكثير في
حتـديد مـاهيـة الفـراغ الدسـتوري
ـسـتـوى الـوظـيـفي وآثـاره عـلى ا
والـــبـــنـــيــوي لـــلـــدولــة داخـــلـــيًــا
وخـارجـيـاً  فـالـفـراغ الـدسـتوري
يـعـبـر عن (حـالـة تـفـككٍ لألنـسـاق
ـؤســســاتــيـة لــلــدولـة والــبــنى ا
بــســـبب تـــعـــطل مـــرجـــعــيـــتـــهــا
الدستورية)  وتختلف إسقاطات
ـفــهـوم بـاخــتالف طـبــيـعـة هـذا ا
أنـــظـــمـــة احلــكـم في الـــدول بــ
ـانية أو الـنظم الرئـاسيـة أو البر
شبه الـرئاسية غـير أن نتيـجتها
احلتمية هي (تـعطل كافة اآلليات
الـدســتـوريــة إلدارة عـمــلـيــة نـقل
الـسـلـطـة بـسـبب غـيـاب أي نص
قانوني أو مخرج دستوري سليم
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األهلية تمارسُ نشاطاً واسعاً في
نــقلِ األمــوال إلى خــارج الــعـراق
وبأرقام خيالية .. مايحدثُ بشكلٍ
ــبـــالغ مـــبــسـطٍ هــو إن كـــمـــيـــةَ ا
ـبـالغ اخلـارجـة أكـبــر من كـمـيـة ا
الـداخــلـة لــلـبـلــد وهـذه اخملــالـفـة
الـــصــريــحـــة تــؤكـــدُ عــلى وجــودِ
ـنهـجة لـلنـقد عمـليـة استـنزاف 
في األرصدة الصعبة للعراق وإن
هـذه اخملـالـفـة جتـبر إدارة الـبـنك
ـركـزي العـراقي عـلى االقـتراض ا
من اخلـــارج لــكي تــســـدَ الــعــجــزَ
ا ـتهالك  الكـبير في رصـيدها ا
ـــديــــونــــيـــة يــــؤدي إلى زيــــادة ا

ــــــركــــــزي الــــــعــــــراقي واإلدارة ا
االقتـصادية لـلسلطـاتِ التنـفيذية
ـهم واخلـطـيـر في هـذا الـقـطـاع ا
جـــدا. ومن أهم تــلـك اخملــالــفــات
الـــتي نـــرصـــدهـــا والــتـي ســوف
تـتسبب بـالقـضاء على االقـتصاد
ــســتــقـبل الــعــراقي تــمـامــاً في ا

القريب منها :
أوال : حـــركــة الـــنــقـــد لــلـــعــمـــلــة
الــصـعـبــة داخل وخــارج الـعـراق
فـهي غيـر مـسيـطـر علـيـها تـمـاماً
وال توجد بيانات حقيقية للمبالغِ
اخلارجة والداخلة للبلد ! كما أن
ـــصــارف هـــنـــاك الــكـــثـــيـــر من ا

عـندمـا نـتابعُ الـواقعَ اإلقتـصادي
الـعـراقي ونـتـرقبُ األحـداثَ الـتي
ـنـظـومةُ االقـتـصـاديةُ تـشـهدُهـا ا
لــلــبــلــد الــتـي تــواجه عــمــلــيــات
اسـتـنـزاف مـتـعـمـدة وسوء إدارة
مخيفة جدا وكأن اإلدارةَ احلالية
تـصـرُّ عـلـى هـدرِ األمـوالِ الـعـامـة
وتـتقـصدُ ذبحَ االقـتصـاد الوطني
ـــارســاتـــهـــا الــغـــيــر مـن خاللِ 
مـنـطقـية خـاصة في مـجال حـركة
الـنقـد لـلعـمـلة الـصـعبـة والـعمـلة
الــوطــنــيــة داخل وخــارج الــبــلـد
فـهـنـاك عـدد كـبـيـر من اخملـالـفات
الـــتي تـــرتـــكـــبُـــهـــا إدارةُ الــبـــنكِ

تداول داخل البلد ضعيف جدا ا
وال يــســـمح لـــبـــاقي الـــطــبـــقــاتِ
تهالكة اإلنتفاع من حركة النقد ا

الشهرية داخل البلد .
ـهمـة لـهدر ثالـثـا : من العـوامل ا
العمـلة الصعـبة هو تردي الواقع
واطن الـصحي لـلبـلد ومـا يطـر ا
العراقي الفقير قبل الغني للسفر
خـــارج الــــبـــلـــد مـن أجل الـــعالج
ــبــالغ خــالـــيــة تــقــدر ســنــويــا
بـــحــوالي (5-9) مــلـــيــار دوالر !

تهدر خارج أسوار الوطن .
رابعا : عمليـات استنزاف العملة
الصـعبة مـستمـرة خاصة في ظل
همة غياب القطاعات اإلنتاجية ا
كــالـزراعـة والــصـنـاعــة واإلنـفـاق
الـضــخم عـلى الــسـلـع الـغــذائـيـة
ــنـتـجـات الـكــمـالـيـة واسـتـراد وا
أغــلب قـطـع الـغــيـار والــسـيـارات
ـواد األولـيـة بـالـكـامل لـبـعض وا

نتجات احمللية .  ا
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ولـــو تـــكــلـــمـــنـــا بـــلـــغـــة األرقــام
القيـاسية سوف جنـدُ العراق بلد
شــــره في االســــتــــهالك فــــقط من
دة زروعـات القادمـة من ايران  ا
3 أشــهــر يــقــدر اســتـهـالكه بـا 6

وإخــضــاع االقــتـــصــاد الــعــراقي
لقوان البنك الدولي الصارمة .
ثانيا : آلية توط الرواتب التي
ـصــارف الـعــراقـيـة لم نـفـذتــهـا ا
جتـدِ نفـعاَ بالـسيـطرة عـلى حركة
الــعــمـلــة الــصــعـبــة خــاصـة وأن
أغـــــلــــبــــيـــــة أصــــحـــــاب الــــدخل
اإلنــفـــجــاري يـــعـــيــشـــون خــارج
أســـوار الـــوطن وأن أغــــلب تـــلك
الــرواتب الــشـــهــريــة تــخــرج من
الـعراق إلى دول اجلـوار والـعالم
بالـعمـلـة الصـعـبة دون أي رقـابة
أو حــتى فـرض ضـريــبـة مـعــيـنـة
ـبـالغ الـضــخـمـة الـتي إلى تـلـك ا
تــخـرج شـهــريـا إلى شـخــصـيـات
ـــــتــــلكُ ســــيـــــاســــيــــة وكـل من 
إمتيازاتٍ ضخمـة منهم السجناء
الــســيــاســيـــ وقــانــون رفــحــاء
وغـيرهم وإن الـرقم اخملـيف الذي
يــقــدر بــا  5مــلـــيــون مــوظف من
مـجـمـوع  8مـلـيـون يـحـول راتـبه
وتــقــاعــده الـــشــهــري إلى خــارج
ــا يــعــني أن الــعـراق الــعــراق. 
يــنـفق ثــلث مــوازنــته الـســنــويـة
خـارج الـبالد ! وهـذا مـا يـتـرجمه
الــواقع لـلــمـســتـوى االقــتـصـادي
لـلــشـارع الــعـراقي فـتــجـد الــنـقـد

ملـيـار دوالر وضعـفـها من تـركـيا
وأيـضـا سوق الـصـ الذي يـقدم
لــلـعـراق خــدمـات مـتــعـددة تـصل
ســـنــويـــا من (19-33 ) مـــلـــيــار
دوالر. نـــاهـــيك عـن عـــقــود وزارة
الصـحة السـتيـراد األدوية وكذلك
عـقود وزارة الـتـجارة والـصنـاعة
والكهربـاء والنفط والنقل واألهم
عـقـود وزارتي الدفـاع والـداخلـية
الــتي تـشــهــد صـفــقـات خــيـالــيـة
يـتـحـمــلـهـا الـعــراق بـسـبب أزمـة
الـــصـــراع الــدائم ضـــد اإلرهــاب.
وهـذه األرقــام الـقـيـاســيـة لـيـست
ثـابتة وقـابلـة للزيـادة والنـقصان
حـــسـب مـــتـــطــــلـــبــــات الـــســـوق
والــوضع الـــعــراقي لـــكــنـــنــا لــو
تـــكــلــمــنــا عن واقع الــواردات لن
جندَ أكثر من قيمة واردات النفط
الـعـراقي احملسـور بـ سمـاسرة
الــســيـــاســة وعــقـــود الــشــركــات
الربحـية التي تتـغذى على النفط
الـــعــراقي وهـــو مــصـــدر الــقــوت
الـــوحــيـــد لــهـــذا الــبـــلــد الـــغــني
بـاخليـرات والفقـير بـاالمكـانيات.
ويـــبـــقـى الـــتـــســـاؤل األهم مـــتى
سوف تتم السيطرة على عمليات
استنزاف أموال العراق وكيف ?!

العـراقية يعـني اإلقرار بالـتعطيل
الـكلـي للـعمل بـالدسـتور ويـترتب
عـلى ذلك عدم شـرعيـة أي قرارات
تـصـدر من احلـكـومـة أو الـقـضاء
ؤسسات الدستورية القائمة أو ا
ؤسـسـة الـعسـكـرية  ـا فيـهـا ا
ويـــتـــرتـــيب عـــلـى ذلك تـــعـــطـــيل
ــصــالـح الــعــامــة لــلــمــواطــنـ ا
وخـلق حالة الـفوضى احلـقيـقية
ويــــتــــرتب عــــلى ذلـك تــــصــــاعـــد
الـهـاجس األمـني واالحـتـراب ب
اجملـــــتــــمـع في ظـل الــــتـــــيــــارات
تـناقضـة  ويترتب عـنه شرعنة ا
الـــــتــــدخـل اخلـــــارجي وبـــــدايــــة
الضغوط الدولية وتدويل األزمة.
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إن إقــرارنـا بــعــدم وجـود الــفـراغ
ـرحلـة االنتقـالية الـدستوري أو ا
لــيـس الــهــدف مــنـه إطــالــة عــمــر
الـــنــــظـــام الـــفـــاســـد أو إيـــجـــاد
بررات لرموزه حتى تستمر في ا
سار االنتقالي بل الهدف إدارة ا
مــنه هـو احلـفــاظ عـلى اســتـقـرار
ـــــــؤســــــــســـــــات وأمـن الـــــــبالد ا
ومـواصــلـة مـسـيــرة الـنـضـال في
أوضــاع آمــنــة ومــســتــقــرة عــلى
الصعيد الداخلي واخلارجي ألن
احلـراك الشـعبي عـندمـا خرج في
مـبـدئه سـعى إلى إصالح الـنـظام
وإبــعـــاد رمــوزه ولــيـس إســقــاط

مــؤسـسـات الــدولـة وتـعــريـضـهـا
لــلـــمــســـاومــات الـــدولـــيــة ورهن
ســيــادتــهــا الــتــرابــيــة وقــرارهــا
الـسيـاسي وهذا مـسلك غـاية في
اخلـطــورة وجب الــتـنــبــيه عــلـيه
والــتــأكــيــد عــلى ضــرورة الـوعي
ــآالت أي تــوجه أو فــكـرة عــلى
اجملــتـمع والـبـالد ومـؤسـســاتـهـا
وأمنـها. خالصـة القول إن الـبقاء
ضــمن األطــر الــدسـتــوريــة وعـدم
الــــدخــــول في فــــراغ دســــتــــوري
ومرحـلـة انتـقـاليـة مـفتـوحـة على
كل االحــتـــمــاالت واخملـــاطــر هــو
الطريق األحكم واألسلم للوصول
ـقراطي اآلمن إلى االنـتـقـال الـد
فــاألولــويــة الــوطــنــيــة تــقـتــضي
إجـــراء تـــرتـــيـــبـــات ســـيـــاســـيـــة
ودسـتوريـة ضمن أطـار الدسـتور
ال خــارجـه رغم اإلقــرار بــقــصــور
هـذا الــدسـتــور ووضــعه من قـبل
أيـادي غيـر حريـصة علـى العراق
ــنع من اســتــغالل إال أن ذلك ال 
بـعـض آلـيــاته ومــواده لــتــنــظـيم
ـؤقت ريـثـمـا ـسـار االنـتــقـالي ا ا
يتم انـتخاب الهـيئات التـشريعية

والتنفيذية والقضائية .
W¹œułË  U¹b%

وإزاء كـل هـــــذه الــــــتـــــحـــــديـــــات
ـؤسـسـة الـوجـوديــة; أعـتـقـد أن ا
العسكـرية اآلن أمام وضع صعب

وامـتحـان تاريـخي يفـرض علـيها
االستجابة خليار الشعب والعمل
ـتـظاهـرين بـقـوة أكـثـر حلـمـايـة ا
من جهة ومساعدة القوى األمنية
األخـــرى في عــمـــلــيــة إســـتــقــدام
ــســتــويــات الــفــاســدين مـن كل ا
ـــهم ودون إســــتـــثـــنــــاء وتـــقــــد
لــلـقــضــاء الــعــادل. وأمـام كـل مـا
ـــعـــضالت تــــقـــدم وأمـــام هــــذه ا
فــاحلل األقــرب لـــلــقــبــول هــو أن
يـقـوم رئيس اجلـمهـورية بـتعـي
رئـيــسـاً مـؤقــتـاً لــلـوزراء يـتــمـيـز
بـــاحلــكــمــة والـــقــوة يــنــال رضــا
ـتظـاهر ال رضـا الطـبقة الـشعب ا
احلــاكـــمـــة ألنـــهـــا مــســـتـــهـــدفــة
بـالـتـغـيـيـر يـقـوم رئيـس الوزراء
تـحـدة بتـعـي سـاعـدة األ ا
مفـوضـية مـسـتقـلـة لإلنـتخـابات
ثم يـقـومـان بحل مـجـلس الـنواب
وإجراء إنـتـخـابـات مبـكـرة وبـعد
ذلك يــســتـقــيل الــرئــيس ورئـيس
الـوزراء  ويأخـذ مـجلس الـنواب
اجلديد دوره احملدد له بالدستور
ويـقـوم بـإنتـخـاب رئـيـسـاً جـديداً
لـــلـــبالد وإنـــتـــخـــاب احلـــكـــومــة
ورئـيـســهـا  ويـتــبع ذلك تـغــيـيـر
بــعض أو كل فــقــرات الــدســتـور
وتسير األمور باإلجتاه الصحيح
ــقــبــول شـعــبــيــاً  والــله ولي وا

التوفيق .
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الـــــتــــاريــــخـي. بــــعـــــد كل شيء 
الــصــحــافــة أو وســائل اإلعالم -
وهــذا هــو مـجــرد جــزء صـغــيـر 
وإن كــــان جــــزءا أســــاســــيــــا من
ـعـلـومـات اجلـمـاعـيـة. عـمـلـيـات ا
فـهو الـعنـصر االساسـي في نظام
االتــصــال اجلــمـاهــيــري  والـذي
يــشــمل جـــمــيع أنــواع االتــصــال
اجلماهيري - التقني والشفهي.
إذا قـام اجلمـهـور بتـطويـر موقف
ـعـلـومات سـلبي مـسـتـمـر جتاه ا
ـثـال  الــرسـمـيــة  عـلى سـبــيل ا
بـــســبب صــمت بــعض احلــقــائق
ــــشـــــكـالت من قـــــبل وســـــائل وا
ــكن تـوقع اإلعالم  فــعـنــدئـذ ال 
فعالية وكفاءة وسائل اإلعالم في
هــذه احلــالــة. وبــعــبــارة أخـرى 
يـعـمل الـتـواصل بـ األشـخـاص
ـعـلـومـات كــمـرشح السـتـيـعــاب ا
الـرسمـية  ويعـطيه تـقيـيمه وهو
أمر حـاسم في التوجه الـسياسي

للفرد.
الـتـواصـل يـعـتـمـد إلى حـد كـبـيـر

عـــلى الـــظـــروف االجـــتـــمـــاعـــيــة
والـسيـاسية والـتقنـية لتـنميـتها.
يـتــمـيــز االتـصـال الــطـبــيـعي عن
ـــبــاشـــر بــ طـــريق االتـــصــال ا
جـــهـــات االتــصـــال ووجــود نص
ــــكن أن "مــــبـــــاشــــر"  والـــــذي 
يــخــضع لـــلــتــغــيــيــر بــنــاءً عــلى
االسـتــجــابـة الــفـوريــة جلـمــهـور
صغير نسبيًا . إن مستوى تطور
نـــظــام االتـــصـــاالت اإلعالمـــيــة 
وخـصـائـص اسـتـخـدامـهـا تـمـيـز
بـشــكل كـاف في تـطــويـرالـقـاعـدة
االجـتـمـاعـيـة-اإلعالمـيـة لـلـثـقـافة
الــســـيــاســـيــة  وأهـــدافــهــا ذات
األولـــويــة.  بــدورهــا  الـــثــقــافــة
هيمـنة  كما كانت  السياسـية ا
"حتدد"  الـعـمـليـات الـسيـاسـية-
الــتـواصــلــيــة ونـظــام اجتــاهـات

اط األداء. القيم والقواعد وأ
بـــــشـــــكـل عـــــام  هـــــنـــــاك روابط
وعـالقات تـواصل شـامـلـة تـرتبط
ارتـــبـــاطًـــا وثـــيــقًـــا بـــالـــثـــقـــافــة

السياسية والعامة للمجتمع.
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حلل مسألة الشغور التنفيذي أي
رئيس الوزراء) .

وفي هـذا السـيـاق يـخلط الـكـثـير
ب الفراغ الدستوري والفراغ أو
ــتــمــثل الــشــغــور الــســلــطــوي ا
بــإسـتــقـالــة رئـيس الــوزراء. هـذا
الـشـغــور يـعـبـر عن حـالـة شـغـور
منـصب رئيس الـوزراء ألي سبب
ـوت أو كـان مـثل االسـتـقـالـة أو ا
الــعــجــز وفي هــذه احلــالــة يــتم
تــطـبـيـق اإلجـراءات الـدســتـوريـة
لتـبديل رئـيس وزراء مؤقت حل

إنتخاب رئيس وزراء جديد.
w UI²½« —U

ــســار االنـتــقــالي وطــيــلــة هــذا ا
يـعــتــبــر الــوضع دســتــوريًـا وكل
ــؤســســات تـــكــتــسـب الــصــفــة ا
الــشــرعــيــة في قــراراتــهــا وهـذا
اإلجراء مـعمـول به في أغلب دول
الــعــالم. أمـا الــفــراغ الـدســتـوري
فـــيــكـــون عـــنـــد تــعـــطل اآللـــيــات
الــدســتــوريــة لــعــمل مــؤســسـات
ـؤسـسات الـدولـة وعـلى رأسهـا ا
السـيـاديـة (الـرئاسـة احلـكـومة 
ـان) الـســلـطـة الــقـضــائـيـة الــبـر
بـــســـبب غـــيـــاب نص دســـتــوري
يـحدد طريـقة تسـيير الـدولة حال
فراغ السـلطة ويـقتضي ذلك عدم
دسـتـوريـة أي قـرار مـتـخذ من أي
جــهـة قـانــونـيــة بـحــكم فـقــدانـهـا
لـلـشـرعـيـة الدسـتـوريـة. ومن أهم
تبعات الفـراغ الدستوري الغياب
الـتـام ألي أثـر قـانـوني لـلـقـرارات
الصـادرة عن السـلطـة الـتنـفيـذية

أو التشريعية أو القضائية.
والـتحـلل الكـلي للـحكـومة من أي


