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ـريــحـة ـثــالـيــة ا الـقــول ان احلـالــة ا
كن للحكم لم تـتحقق. وعلـيه ايضا 
القـول انه ال يـوجـد في الـعـراق حزب
ـكن القـول ايـضا انه كبـيـر.  وعلـيه 
ال يـوجـد في الـعـراق حـزب قادر عـلى
حكـم البالد لـوحـده لـدورة انتـخـابـية
مـحـددة مـقـابل حـزب او عـدة احزاب
عارضة. وبالتالي جتلس في مقاعد ا
ـلك الـصــورة الـتـقــلـيـديـة فـنـحـن ال 
ـؤلــفــة من ــقــراطــيــة لــلـحــكـم ا الــد
: حكـومـة اغـلـبـيـة سـيـاسـية جـنـاحـ

انية.  ومعارضة بر
ـكن في ظل غـيــاب احلـزب الــكـبــيـر 
افـتــراض وجــود احـزاب مــتـوســطـة
واخــرى صــغــيـــرة وصــغــيــرة جــدا

ومجهرية وشخصية وموسمية. 
وهـــذا مـــا جتـــلى فـي االنـــتـــخـــابــات
االخــيـرة الــتي اســفــرت عن تــشــكـيل
ان مـكون من 34 حزبا بـالطـريقة بر

التالية:
28 حــزبــا لـــديــهــا اقل من 10نـواب
لك للحـزب الواحد مـنها 26 حزبا 
احلزب الـواحد منـها من  1-5 نواب

فقط.
3 احزاب لدى احلزب الواحد اقل من

20 نائبا.
3 احزاب بالعشرينات
حزبان باالربعينات
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وهكـذا يـتـضح ان االحزاب الـعـراقـية
تتراوح من حيث احلجم النيابي الى
: احـزاب صــغــيـرة احــزاب صـغــيـرة
جدا احزاب مجهرية احزاب فردية.
رابــــعـــا الــــعـــضــــويــــة في االحـــزاب

العراقية
العضوية في اغلب االحزاب العراقية
الراهنة حـصرية مـغلقـة ال تخترق او
تـتـجاوز او تـعـبـر اخلـطـوط الـعـرقـية
ذهـبية في (اللغـوية) او الديـنية او ا

اجملتمع العراقي. 
هناك احزاب عربيـة ليس فيها اكراد.
واحــزاب كــرديــة لـــيس فــيــهــا عــرب.
واحــــزاب اسالمــــيــــة لــــيس فــــيــــهـــا
مـسـيـحـيـون. واحـزاب شـيـعـيـة لـيس
فيها سـنة. واحزاب سـنية لـيس فيها

شيعة.
ــغـــلــقـــة عــلى واثـــرت الــعـــضــويـــة ا
مــســـاحــات انـــتــشـــار هــذه االحــزاب
بـحــسب مــنـاطـق انـتــشـار الــعـرق او
الـدين او الـطــائـفـة.  وهــكـذا اضـحت
ناطـق الكرديـة مقـفلـة على االحزاب ا

الكردية. 
واالمــر ذاتـه بــالــنــســـبــة لــلـــمــنــاطق
ـقـفــلـة عـلى الـشــيـعـيـة او الــسـنـيــة ا
االحـزاب الـشـيـعــيـة او الـسـنـيـة عـلى
التـوالي. وانعـكس هذا عـلى السـلوك
االنتخـابي للـمواطن الـعراقي الذي ال
ـــرشح من مـــخــالف يــعـــطي صـــوته 
النـــتـــمــــائه الـــعـــرقـي او الـــديـــني او

الطائفي. 
وهذا يـسـحب الصـفـة الوطـنـية لـهذه
االحـــزاب. فــــهـــذه االحـــزاب لــــيـــست
ـعـنى انـهـا غـيـر مـفـتـوحة وطـنـيـة 
ـواطـنـ بغـض الـنظـر عن امـام كل ا
الـــلـــغـــة او الـــقـــومـــيـــة او الـــدين او
الــطـــائــفــة. انـــهــا احــزاب مـــكــونــات
. لكـنـها في وليـست احـزاب مواطـنـ
ــكن ان تــزعم انــهـا نـفـس الـوقت ال 
كونها. النه مثل احلصري الوحيد  ا
يـوجــد في كل مــكــون عـدد كــبــيـر من
تناحرة في اغلب االحيان. االحزاب ا
وهــذا مـا اثــر عــلى حــجــوم االحـزاب
الــعــراقــيـة ومــنـع من ظــهــور احـزاب

كبيرة في العراق.
غلـقة االنـقسام كما تـعمق االحـزاب ا
اجملـتـمـعي وال تـسـاعد عـلـى حتقـيق
االندماج اجملـتمعي. بل لم اجـد حزبا
مـن هـــــذه االحـــــزاب يـــــورد عـــــبــــارة
االندماج اجملتمعي في ادبياته. وكأن
هـــذه االحــــزاب تـــرى ان االنــــقـــســـام
اجملــتــمــعي من احلــتــمــيــات الــتي ال

كن تغييرها والتغلب عليها.
تعـكس هـذه احلـالـة الضـعف الـكـبـير
في الـــروح الـــوطــنـــيـــة في اجملـــتــمع

واطن. العراقي وتراجع فكرة ا
وال تـسـاعــد هـذه احلـالـة عــلى اقـامـة

قراطي سليم. نظام د
بل هي احدى مـعـوقـات اقامـة الـدولة
واطـنة من احلضـارية احلـديثـة الن ا

مقومات هذه الدولة.
∫WEŠö

لم اذكـر احلـزب الـشـيـوعي بـاعـتـباره
عـابـرا لـلـخـطـوط الـعـرقـيـة والـديـنـيـة
: االول الن احلزب والطائفـية لسـبب
الـــــشــــيـــــوعي اصـــــبح مـن االحــــزاب
الـصـغـيـرة جــدا واحـيـانـا اجملـهـريـة
الــتي ال تــؤثــر كــثــيــرا في مــجــريـات
االحـداث; والــسـبب الــثـاني الن هـذا
احلـزب سـبق له ان خـضع لـلـخـطـوط
العرقـية ح انـشأ احلزب الـشيوعي

الكردستاني.
خامسا احزاب محلية

الحـــــظـــــنـــــا حـــــتـى االن  امـــــرين في
االحزاب العراقية احلالية:

االمر االول: ان هذه االحـزاب صغيرة
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حـــضـــاريـــة حـــديـــثـــة حــيـث تـــشـــيــر
الـدراسـات احلــديـثـة الـى ان "الـنـظـام
احلـزبي الـتـنـافــسي ضـروري لـلـحـكم
قراطي الفـعال" ذلك بناء على ان الد
ــتـنـافـسـة عـلى ذلك يـجـبـر االحـزاب ا
احـتـرام رغـبـات وحـاجـات وتـطـلـعات

الناخب بعد فوزها باالنتخابات.
وكلـمـة "الـوطـني" الـواردة في تـعريف
احلزب لـيسـت مقـابلـة لكـلـمة "عـميل"
ـا هي مـقـابـلــة لـكـلـمـة "فـئـوي" اي ا
عرقي او طائفي او ديني او مناطقي.
احلـزب الـوطـني هـو مـا كـان مـتـصـفا

واصفات التالية: با
اوال يحمل مـشروعـا سياسـيا وطـنيا
و برنامـجا خدمـيا مـصممـا للبـلد كله
وليس لفـئة عـرقية او طـائفيـة محددة

او منطقة معينة.
ثـانـيـا ان يـكـون بـاب الـعـضـويـة فـيه
ــؤمــنـ ــواطـنــ ا مــفـتــوحــا لــكل ا
ـــشــــروع الـــوطــــني اي الــــدولـــة بــــا
الوطنـية احلـضاريـة احلديـثة وليس
مـقــصــورا عـلـى اتـبــاع دين مــعـ او

طائفة محددة او قومية واحدة.
ثالـثا ان يكـون منـتشـرا جغـرافيا في
كل او عــــــلى االقـل االعم االغـــــلـب من
مـحـافـظـات الــعـراق ولـيس مـقـتـصـرا

على محافظات من لون واحد غالب.
طــبــعـــا الى جــانب احلـــزب الــوطــني
كن ان تـتـاسس احـزاب خلدمـة فـئة
محددة مذهبيا او عرقيا او مناطقيا
لكـنهـا ستـكـون احزابـا محـليـة فئـوية
مـــغــــلـــقـــة ذات مــــوقع ودور مـــحـــدد

ومحدود في هندسة الدولة. 
وجودة بالنـظر الى قـائمة االحـزاب ا
فـي مــــجـــــلس الـــــنـــــواب الــــعـــــراقي
ــعــايــيـر عــلــيــهـا وبــتــطـبــيق هــذه ا
سنالحظ ان هذه االحـزاب جميـعها ال
عايير; فهي كلها تنطبق عليها هذه ا
او االعم االغلب مـنـها احـزاب مـغلـقة
امــا شــيـــعــيــة او ســنـــيــة او كــرديــة
بـعــضـويــة من لـون واحــد وانـتــشـار
جغـرافي مـحكـوم بـاخلطـوط الـقومـية
او الـطــائــفـيــة الـتـي تـرسم اخلــارطـة
الـسـيــاسـيـة في الـبــلـد االن. ولـهـذا ال
جنـد حـزبــا كـبـيـرا قــادرا عـلى تـأمـ

اغلبية حاكمة في مجلس النواب.
ال يـوجد وبكـلمـة مخـتصـرة صريـحة:
في الـــعـــراق االن حـــزب وطــنـي قــادر
عـــلى لـــعب دور قـــيــادي اســـاسي في
الدولة الـعراقـية. والـدور القـيادي هو
ان يكون للحـزب عدد من االعضاء في
مـجــلس الــنـواب قــادرين عـلى تــأمـ
االغـــلــبـــيـــة الالزمــة لـــلـــحــكـم حــسب
الدستور من جهة ويحظى باعتراف
ـكـونـات اجملـتمـعـيـة بـوصفه جـميع ا

ثال لها من جهة ثانية.
ليس لديـنا حزب لديه 165 نائبا من
مــــــخـــــتـــــلـف االديـــــان والــــــطـــــوائف
والــقــومــيــات واحملــافــظــات بــحــيث
يسـتطـيع تشـكيل حـكومة. وهـذا خلل

كبير في بناء الدولة العراقية. 
وهـذا هـو من اسـبـاب االنـسـداد الذي

تواجهه الدولة العراقية. 
عـضلـة البـد من التـفكـير وامام هـذه ا
العـمـلي اجلاد بـخـارطة طـريق تـخرج
الـعــراق من عــنق الـزجــاحـة. خــارطـة
طريق تـقـدم حال جذريـا للـمـشكـلة وال
تُـشـغل الـنـاس بـحـلـول تـرقـيـعـية وال
تكتفي بـتوجيه الـلوم والعـتب والنقد

الى هذا وذاك.
خـــارطــة طـــريق عـــنـــوانــهـــا: احلــزب
الوطـني احلـضاري احلـديث. البد من
تأسيس هـذا احلزب في العراق وطي
صفـحـة الـشـتات احلـزبي والـتـعـددية
ـــفـــرطـــة في الـــكـــثـــرة واالنـــقـــســام ا
كن ان اجملتمعي-السياسي الذي ال 

يؤدي الى وحدة وطنية حقيقية.
الـوطـنـيـة هي الــصـفـة االسـاسـيـة في
ـــعــنى انه عـــضــويــته هــذا احلــزب 
متاحة لكل العراقي فهو ليس حزبا
ا شيـعيـا وال سنـيا وال كرديـا الخ ا
هــــو حـــزب عــــراقي وطــــني يــــحـــمل
مـــشــروعـــا حـــضــاريـــا لـــكل الـــعــراق
وبـرنــامــجـا خــدمـيــا لـكل الــعـراقــيـ
االحرار الـشركـاء بعدل وانـصاف في
الـــــثـــــروة والــــــســـــلـــــطـــــة والـــــوطن
ويـســــــــــتـخــدم االسـالــيب احلـديــثـة
ــــقــــراطــــــــــــيــــة في الــــعــــمل والــــد
والتـنــــــــظـيم والتـحشـيد والتـرشيح
ـواقع لالنـتــخـابــات الـتــشـريــعـيــة وا
ـــواقع الـــتـــنــفـــيـــذيـــة في الـــدولــة وا

القيادية في احلزب.
كـن ان ينـشـأ اكـثـر من حـزب وطني
واحد حـزبان مـثال اذا كـان كل حزب
مــنــهـــمــا يــحــمل مـــشــروعــا لــلــدولــة
وبــرنـامــجــا لـلــخــدمـات يــخــتـلف عن
االخـر. مـثل هـذه الـتـعـدديـة احملـدودة
ــــبــــررة مـــــقــــبــــولــــة في الــــدولــــة وا

قراطية احلديثة. الد
øb¹b'« wMÞu « »e(« «c¼ fÝR¹ s
ــواطـــنـــون الــفـــعـــالــون واجلـــواب: ا
الـشــبـاب الــرافـضــون لـلــمـحــاصـصـة
والــطـائــفــيـة والــعــصـبــيــة الـعــرقــيـة
ـؤمــنـون بـقــدرتـهم عـلى والـفـســاد وا

التغيير.

الكـردسـتـاني حـيث ادى مـرض زعيم
احلــزب بــالـــتــأســيـس ووفــاته جالل
الـطـالـبـاني الى صـراع عـلى الـقـيـادة
وتـصـدع بـ زوجـة جالل الـطـامـحـة
بــوراثــة الــقــيــادة وبــ غــيــرهــا من
قيادات احلـزب. كمـا ال يوجـد تنافس
واقـــــــعـي عــــــلـى قـــــــيـــــــادة احلــــــزب

قراطي الكردستاني.  الد
ــثـلـي احلـزب في ثــالـثــا اخــتـيــار 

ناصب القيادية في الدولة ا
تشترك احزاب السلطة كما ذكرنا في
كـل مــــواقـع الــــدولـــــة عـــــلى نـــــظــــام
احملاصصة. فـتشارك في االنـتخابات
ـانيـة بقـوائم انـتخـابـية تـضمن البـر

الكثير من االسماء 
كـمـا تـشـارك في انـتـخـابـات مـجـالس
احملافظات. واالمر ينطبق على اقليم
كـردسـتـان. كـمـا تـقـدم اسـمـاء لـشـغل
ناصب االخرى احلقائب الوزارية وا
في الـدولـة فــيـمـا يـســمى بـالـدرجـات
اخلــاصـــة (وكــيـل وزيــر مـــديــر عــام
الخ).  في كل هذه الترشيحات ال يتم
اخــذ رأي اعـضــاء احلــزب بــطــريــقـة
عــلــنــيــة شــفــافــة. فــأعــضــاء احـزاب
الـسـلــطـة ال يـشـاركــون في الـقـرارات
تعلقة باحلزب التي تتخذها همة ا ا
الـقــيــادة. وهــذا مـؤشــر اخــر عـلى ال
ــقــراطـــيــة احــزاب الــســـلــطــة في د

حياتها الداخلية.
رابــعـا مــوقف احلــزب من الــقــواعـد

قراطية للدولة الد
ينص الدسـتور على ان الـعراق دولة
ـادة االولى و ـقـراطـية كـمـا في ا د
ـادة الــسـادسـة. ـادة اخلــامـســة وا ا
ـارســات احـزاب الـســلـطـة في لـكن 
كـثـيـر من االحـيـان  لـلـسـلـطـة لـيـست
قـراطيـة فعال. فـفضال عن انـتهاك د
الـدسـتـور وتـعــطـيل مـجـلس الـنـواب
وإصابـته بـنـوع من الـعـوق والـشلل
فان احزاب الـسلطـة تمارس الـسلطة
بــتــجــاهـل كــبــيــر الجتــاهــات الــراي

الشعبية. 
كل هــذه الــنـــقــاط جتــعل من احــزاب
ــقـراطـيـة. الـسـلــطـة أحـزابــا غـيـر د
وبــســبـب الــعالقــة الـــعــضــويــة بــ
االحزاب والـدولة فـان الـنتـيجـة التي
تـرتــبت عــلى ذلك ان الــدولـة لم تــعـد
ـقــراطــيـة خــاصــة اذا تـذكــرنـا ان د
ـــــقــــراطــــيــــة ال تــــعــــنـي فــــقط الــــد
االنـتــخـابـات الــشـكــلـيـة. ولــهـذا كـان
احلــــكم الــــنـــهــــائـي عـــلـى الـــنــــظـــام
الــســيــاسي احلــالي في الــعــراق انه
نظـام هـج نـظـام يقع في مـكـان ما
ب اخلط الـفـاصل بـ الـدكتـاتـورية

قراطية. والد
فاقـد الـشئ ال يـعـطـيه وال نـتوقع من
ـقـراطـيــة بـنـاء دولـة احـزاب غـيــر د

قراطية.  د
ثالثا حجوم االحزاب العراقية

ال تـوجـد مـعــايـيـر مـحــددة ونـهـائـيـة
لقيـاس حجوم االحزاب. لـكني سوف
اتــــخـــذ من الــــيـــة تــــكـــلـــيـف رئـــيس
الـوزراءوتــشـكـيـل احلـكـومــة مـؤشـرا
عاما لالستفادة منه في القاء الضوء

على حجوم االحزاب.
يــنص الــدســتـــور الــعــراقي عــلى ان
يــكــلف رئــيس اجلــمــهــوريــة مــرشح
الكتـلة النيـابية االكـثر عددا بـتشكيل
مــجــلس الـــوزراء. لــكن الــدســتــور ال
يحدد احلد االدنى حلجم هـذه الكتلة

صاحبة احلظ السعيد.
الكـتلـة النـيابـية هي حـزب لوحده او
عـدة احــزاب مــؤتـلــفـة او عــدة نـواب
مــسـتــقــلــ يــأتـلــفــون حتت عــنـوان

جديد.
ادة (76): ا

اوالً :ـ يــكــلـف رئــيس اجلـــمــهــوريــة
مرشح الـكتـلة الـنيـابيـة االكثـر عدداً
بـــتــشـــكـــيل مـــجــلـس الــوزراء خالل
خمسة عشرَ يـوماً من تاريخ انتخاب

رئيس اجلمهورية.
لـكن الـدسـتــور يـحـدد شـرط حـصـول
وافقة االغلبية احلكومة على الثقة 
طلقة جمللس النواب كما في الفقرة ا

ادة اعاله: رابعا من ا
رابـــعـــاً :ـ يـــعـــرض رئـــيس مـــجـــلس
ـــكـــلف اســـمـــاء اعـــضــاء الـــوزراء ا
ـــنــــهـــاج الـــوزاري عـــلى وزارته وا
مجـلس النـواب ويعـد حائـزاً ثقـتها
وافـقـة على الـوزراء منـفردين عنـد ا
طلقة. نهاج الوزاري باالغلبية ا وا
طـلقـة تعـني نصف الـعدد االغلـبيـة ا

الكلي العضاء مجلس النواب+1.
ــثـــالــيــة وهــذا يـــعــنـي ان احلــالـــة ا
ـريحـة جـدا لـلـحـكم تـتمـثل في ان وا
يحـصل حـزب واحـد عـلى هـذا الـعدد
من مقاعـد مجـلس النواب لـيسـتطيع
تشكيل احلكومة لوحده كما يحصل

قراطية التقليدية. في االنظمة الد
وسيكون بامكاننا ان نطلق على هذا

احلزب اسم احلزب الكبير.
لـكن في كل االنــتـخـابــات الـتي جـرت
في الـــعــراق بـــعــد ســـقــوط الـــنــظــام
الـدكـتـاتوري لـم يتـمـكن اي حـزب من
كن حتقـيق هـذه الـنـتيـجـة. وعـلـيه 

وكـمــا تـقـدم فــان االحـزاب الـعــراقـيـة
واجهـت احلالـة الـثـانـية بـعـد سـقوط

النظام السابق في عام 2003. 
لكـنهـا بدل ان تـكرس جـهودهـا لبـناء
الـــدولــــة بـــعـــد حتـــديــــد هـــويـــتـــهـــا
ومـواصفـاتـهـا فـانهـا انـصـرفت مـنذ
الــيــوم االول الى احلــكم والــســلــطــة
وكـيـفـيـة االسـتـحـواذ عـليـهـا او عـلى
جــزء مــنــهـــا. وكــان هــذا هــو بــدايــة
عيوب الـتاسيس التـي رافـــــقت بناء
الـــــــدولة الـعراقـية اجلـــــــديـدة منذ

عام 2003 حتى اليوم.
وفي ســعـيــهـا الى تــقـاسم الــسـلــطـة
ابـتـدعت االحـزاب الـعـراقـيـة اسـلـوبا
غــــريــــبــــا غــــيــــر مــــتــــبع فـي الـــدول
ــقــراطــيــة وهــو " احملــاصــصـة الــد
احلـزبيـة والـطـائـفيـة والـعـرقـيـة على

اساس االستحقاق االنتخابي".
يــقـــوم هــذا األســـلــوب عـــلى االسس

التالية:
∫‰Ëô« ”UÝô«

تقـسيم مـواقع الدولـة على الـطوائف
والـقــومـيــات بــحـيث تــكـون رئــاسـة
اجلمهوريـة لألكراد ورئاسة الوزراء
ـان لـلـسـنة لـلـشـيـعـة ورئـاسـة الـبـر
وكــذلك االمــر بـــالــنــســبــة لــلــوزارات
فتـكـون وزارة الـرفاع لـلـسـنة ووزارة
ــالـيـة الـداخــلـيـة لــلـشــيـعـة ووزارة ا
لألكــراد ووزارة الــتـــربــيــة لــلــســنــة
ووزارة الـتــعـلــيم الـعــالي لــلـشــيـعـة.
وهكـذا فان تـغيـير تـابعيـة اي موقع
من حيث الـفـئـة االثنـيـة يتـرتب عـليه

قابل له. وقع ا تغيير تابعية ا
∫w½U¦ « ”UÝô«

ان من حق كل حـزب فـاز بـعـدد مـع
انية االستحواذ على قاعد البر من ا
حصـة مـعـينـة من اجلـهـاز الـتنـفـيذي
في الــدولـة الــذي يــشـمل الــرئــاسـات
الثالث وما يتعلق بهـا ويتفرع منها
و الــــــــــــوزراء ووكـالء الـــــــــــوزارات
دراء ستقلة وا ورؤوساء الهيئات ا
العام والسـفراء وغير ذلك. وبهذا
تــشــتــرك كل االحــزاب في احلــكم وال

توجد معارضة للحكومة.
∫Y U¦ « ”UÝô«

تقوم احزاب كل مـكون باالتفـاق فيما
ـناصب حـسب عدد بيـنهـا بـتقـاسم ا

انية. مقاعدها البر
∫lÐ«d « ”UÝô«

وضـعـوا لـكل مـنـصب تـنـفـيـذي عـددا
من الـــنـــواب الــذيـن يــجـب تــوفـــرهم
ــعـ لـكي يـكــون بـامـكـانه لـلـحـزب ا
ـنــصب. وهـذه احلـصــول عـلـى ذلك ا
ـا تتداولها احلسابات غيـر معلنة ا
احـزاب الـسـلــطـة فـيـمـا بــيـنـهـا. وقـد
علمـنا مثال ان مـنصب الوزيـر يعادل
15نـائـبــا ومـنـصب الـســفـيـر يـعـادل

10نواب وهكذا.
∫f U)« ”UÝô«

الــتــوازن الـــوطــني وهـــو يــعــني ان
ـناصب وخـاصـة فيـما تقـسيـم هذه ا
يتعـلق بالدرجـات اخلاصة والـتعي
في األجــهـزة األمــنــيـة والــعــسـكــريـة
وغــــيــــر ذلـك يــــجـب ان يــــكــــون وفق
حتـــاصص مـــســـبق بـــ مـــكـــونــات
اجملــتــمع الــرئـــيــســيــة الــثالث وهي
الشيـعة والـسنة واألكـراد بالـتساوي
ـشـكـلـة ان الي الـثـلث لـكل مـكـون. وا
هــــــــذا االســـــــاس وضـع لـه اســـــــاس
ــــــادة 9/اوال من دســـــــتـــــــوري فـي ا
الدستـور التي تـقول:"تـتكـون القوات
سـلحة الـعراقـية واالجـهزة األمـنية ا
ـا من مــكـونــات الــشـعب الــعــراقي 
يراعي توازنها وتـماثلهـا دون تمييز
او إقصاء." وغني عن الـبيان ان هذه
ا ادة ال تـتـحـدث عن مواطـنـ وا ا
ــا سـيــعـطي لــلـدولـة عن مـكــونـات 
العراقـية صـفتهـا احلالـية وهي دولة
. كما مكونات ولـيست دولة مواطـن
ـــادة تـــتــــحـــدث عن تـــوازن (اي ان ا
ـكــونـات في تـســاوي) في حــصص ا
كـونات اجهـزة الدولـة رغم ان هـذه ا
لــيـــست مـــتــســـاويــة من حـــيث عــدد

أفرادها.
وقد قـ مجـلس النـواب احملاصـصة
احلـزبـيـة في تـوزيع مـنـاصب الـدولة
لسنة في القـرار التشـريعي رقم  44 
نشـور في جريـدة الوقائع 2008 وا
العراقية العدد 4102 في 24 كانون
االول  من نـفس الــعـام حــيث نـصت
الفقـرة السـادسة من هذا الـقرار على
مــا يـلي:"تــنــفــيـذ مــا اتــفق عـلــيه من
ـتل الـسـيـاسـية مـطالـيب الـقـوائم وا
وفق استحقاقاتـها في اجهزة الدولة
ـــنـــاصب وكالء الـــوزارات ورؤســـاء
ــؤسـســات  والـدرجـات الـهــيـئـات وا

اخلاصة". 
ولنا ان نـتصـور ان هذه الـقرار صدر
في ذروة الـقـتـال الـداخلـي او احلرب
االهــــلـــيــــة الــــتي اشــــتـــدت فـي تـــلك
الـسـنـوات. وان صـدر ضـمن تـسـويـة

سياسية النهاء ذلك القتال.
لكن ذلك ادى الى تكريس احملاصصة
احلـزبـيـة والـطـائــفـيـة والـعـرقـيـة في
الدولـة  وفشل الـسلـطات احلـكومـية

اخملــتــلــفــة في اداء وظــائــفــهــا  عــلى
الـنــحــو االمــثل. وبــعـد 11 سـنــة من
تــطـــبــيق الـــقــرار اصــدرت احملـــكــمــة
االحتادية  فـي شهر تـشرين االول من
عام 2019 حكما بعدم دستورية هذه

الفقرة والغاء العمل بها. 
وقــد فـــتــحـت هــذه االسس فـي تــولي
ـواقـع في الـدولـة الـبـاب ـنـاصب وا ا
امـام قـاعـدة االنــتـمـاء والـوالء كـشـرط
ـواطــنــة والـكــفـاءة لــلـواليــة ولـيـس ا

والنزاهة. 
وغــــني عن الــــقــــول ايـــضــــا ان هـــذه
الـطـريـقـة فـتـحت الـبـاب امـام الـفـساد
ــالي. الــســيــاسـي واالداري ومن ثم ا
وأننا بالنتيجة كانت من اسباب فشل
الـــدولــــة وعـــدم كـــفـــاءة اجــــهـــزتـــهـــا
الـتـنـفـيـذيـة. وفـوق ذلك كـله كـانت من
اسـباب صـعـوبـة تـشـكـيل احلـكـومات

انية. بعد كل انتخابات بر
وكل هــذا جـــعل االحــزاب الـــعــراقــيــة
ـناصب احزاب سـلطـة تتـكـالب على ا
ولـيـست احــزاب دولـة تـتــنـافس عـلى
تــقــد الــســيــاســات األفـضـل لــبــنـاء
الــدولــة وتــطــويــر ادائــهــا وحتــسـ

خدماتها.
 } } } }

ثــــــانـــــيـــــا االحـــــزاب الـــــعـــــراقـــــيـــــة
قراطية والد

ليس هـنـا محل بـيان مـعـنى مصـطلح
كن لـلقـار الراغب ـقراطـيـة و الد
ـهمـة في ـصـادر ا ان يـراجع بـعض ا
ـقـراطـية هذا اجملـال مـثل كـتـاب "الد
Democracy and its "ونــقـــادهــا
(Critics 1989). مــا يــهــمـنـي هــنـا
هـــو مــتـــابـــعــة مـــدى تـــبـــني احلــزب
ـارسـة في ـقـراطـيـة نـظـريـة و لـلـد

اجملاالت األربعة التالية على االقل: 
ـقـراطـيـة في وثـائق احلزب اوال الد

وادبياته االساسية:
لـــو راجـــعــنـــا الـــوثــائـق الــداخـــلـــيــة
ــشــاركــة لألحــزاب الــعـــراقــيــة ذات ا
االســاســيــة فـي احلــكم ســواء مــنــهــا
العلمـانية او االسالميـة او الكردية ال
ـقــراطــيـة جنــد حـضــورا قــويـا لــلــد
كـفـكرة ونـظـريـة سـواء في انـظـمـتـها
الداخلـية او في نشـراتها احلـزبية او
في الـــنــشــر الـــعــام. ولــهـــذا اســبــاب
واضحة بالنسبة لهذه االحزاب. فإلى
وقت قـريب كـان حزب الـدعـوة يـعـتـبر
ـقـراطـيــة فـكـرة غـربـيـة ال يـجـوز الـد
األخذ بـهـا مـصطـلـحـا مضـمـونـا. وقد
تب ذلك من بـ امور اخرى كـثيرة
حــــــــــ كــــــــــتــــــــــبـت الول مــــــــــرة عن
ــــقــراطــيــة في شـــــــهــر شــبـاط الــد
عـــــــام 1990. فـقـد حــدثت ردة فـعل
ا كتبت واعتبر بعض كبيرة مضادة 
ثل انحراف عن الدعاة ان ما كتبته 
االسالم وتأثرا بالفكـر الغربي الكافر
هــذا اذا لـم اكن عـــمــيال مـــنـــدســا من
االساس! لكن لالمـانة الـتاريخـية فقط
حاورت االخ ابـراهيم اجلـعـفري قـبيل
انــدالع حــرب عـام 2003 عن مــوقـفه
قـراطية فأخـبرني انه اصبح من الد
مؤمـنـا بهـا. سـألته عن مـوقف الـدعاة
االخرين? انه سوف يطـلعهم على هذا
الـتـطــور.امـا احلـزب الـشــيـوعي فـهـو
يؤمن تـبعـا للمـاركسـية الـليـنيـنية ان

قراطية بضاعة رأسمالية.  الد
ــقــراطـــيــة في احلــيــاة ثــانــيـــا الــد

الداخلية للحزب:
االعم االغــــلب في قــــيـــادات االحـــزاب
العـراقيـة انهـا غـير خـاضعـة للـتداول
تـوفرة السـلمـي للـقيـادة. والـنمـاذج ا
حـتى االن هي: (١) الـنـخـبـة الـقـيـادية
زمـنـة كـمـا في حـزب الـدعوة و (2) ا
الــقــيـادة بــحــكم الــتــاســيس كــمـا في
االحتاد الـوطني الـكردسـتاني و تـيار
احلكمة وتيار االصالح و (3) القيادة
الــوراثــيــة كــمــا بــالــنــســبــة لــلــحـزب
ـقـراطي الـكـردسـتـاني واجملـلس الـد
االعـــلى قــبـل خــروج الـــســـيــد عـــمــار

احلكيم منه. 
ال يوجد في االحزاب العراقية تنافس
حقيـقي وشفـاف على قيـادة او زعامة
احلـزب كـما جنـده مـثال فـي االحزاب
البريطـانية. واذا حدث تـنافس بشكل
تنـافس ما فانه يـنتهـي بفوز احـد ا
تنـافس الثاني كما حصل وانشقاق ا
بـالـنــسـبـة البــراهـيم اجلــعـفـري الـذي
خرج من احلزب بعد خسارته منصب
ـالـكي االمـ الـعــام لـصـالح نــوري ا
وكمـا حـصل في انـقـسـام احلـزب مرة
اخـــــرى بــــســـــبـب الــــتـــــنــــافـس بــــ
الــشــخــصــ الــقـيــاديــ فـي احلـزب
ــالــكي وهــمــا االمــ الـــعــام نــوري ا
ـــكــتب الــســـيــاسي رئــيس ورئــيس ا
الوزراء الـسـابق حيـدر الـعبـادي على
رئـاسـة الـقـائـمـة االنـتـخـابـيـة لـلـحزب
والـــتـي انـــتـــهت بــــنـــزول الـــرجـــلـــ
بقـائـمـت مـنـفـصلـتـ وخـروج حزب
ـباراة االنتخابية الدعوة رسميا من ا

لعام 2018.
كن ان يـقال االمـر نفـسه بالـنسـبة و
لبقيـة احزاب السلطـة. فال يوجد مثل
هــذا الــتـنــافس فـي االحتــاد الـوطــني

او صغيـرة جدا او مجـهرية في االعم
االغلب ومـتوسـطة احلـجم في بعض
احلــاالت وذلك قــيـاســا الى (1) عـدد
االعضاء (2) عدد الناخب (3) عدد

سجل في كل حزب. النواب ا
االمر الثـاني: ان هذه االحـزاب مغـلقة
عـــمــلـــيـــا من الــنـــاحـــيــة الـــواقــعـــيــة
(الـعضـويـة) ولـيـست عـابـرة خلـطوط
كون القومي او الـديني او الطائفي ا

الذي تنتمي اليه.
وكـــانت نـــتــيـــجـــة هــذيـن االمــرين ان
االحـزاب الـعـراقـيـة هــــــي في الـواقع
احـــزاب فـــئــــــــــويـــة ومـــحـــلـــيــة وال
ـــــــكن اعتبـارها احـــــــزابـا وطنية

.nationwide
والنتيجة: ال توجد احزاب وطنية في
الــعــراق قــادرة عـلـى ادارة الــبـلــد من

منظور وطني.
ولم يــــلـــحـظ الـــدســــتـــور او قــــانـــون
االحزاب هذه احلقـيقة ولم يتـوقعها

عاجلة السليمة. ولم يضع لها ا
عــــبــــارة "احلــــزب الــــوطــــنـي" كــــمـــا
اسـتـخـدمـهـا هـنـا مـعـيـاريـة ولـيـست

قيمية. 
ـعنى انـهـا ال تـنـطـوي عـلى مدح او
ا ذم وال على اشـادة او انـتقـاص ا
هي تـوصــيف مـجــرد من كل شيء مـا

عطيات الواقعية.  عدا االرقام وا
احلزب الوطني من نـاحية الـعضوية
واالنــتــشـار حــزب عــابــر لــلــخــطـوط
ذهبية العرقية واللغويـة والدينية وا

واالدارية (احملافظات). 
كـمــا ان احلـزب الـوطــني يـنــطـلق من
رؤيـة عـابـرة لــهـذه اخلـطـوط ويـطـرح
برنامجا عابرا لهذه اخلطوط ايضا. 
كننا القول انه ال عيارين  وبهذين ا
يـوجـد حــزب وطـني كـبــيـر قـادر عـلى
تمثيل البالد بكل مـحافظاتها او على
االقل اغــلب مــحـافــطــاتـهــا وتــمــثـيل
الـشــعب بـكل مــكـونــاته او عـلى االقل
االغلبيـة الغالبـة منها وبـالتالي قادر
على حكم البالد وادارتهـا على طريقة
احلـــزب احلـــاكم فـي مـــقـــابل احلـــزب

عارض.  ا
فـمن نـاحـيـة الـعـضـويـة اوضـحـنـا ان

االحزاب العراقية مغلقة.
امــا من نــاحــيــة الــرؤيــة والـبــرنــامج
فهناك تـناقض ب ما تـكتبه االحزاب
ـعركـة االنتـخابـية من ادبيـات اثنـاء ا
وبـ مـا تــقـوم به بـعـد االنــتـخـابـات.
فسرعان من تـتخلى هذه االحزاب عن
ادبها السياسي (الوطني) وتدخل في
مـفـاوضـات لــتـشـكـيل احلــكـومـة عـلى
اساس عـرقي وطـائـفي او مـا يـسمى

باحملاصصة. 
كل هـذا يجـعل من االحـزاب الـعـراقـية
الــقـائــمــة بــعــد عـام 2003 كــيــانـات
مـحــلــيـة تــتـحــرك في نــطـاق مــحـدود
جــغــرافـــيــا او عــرقــيـــا او ديــنــيــا او
مـذهـبــيـا; او يـجــعل مـنـهــا جـمـاعـات
ضـغط  lobby تــتــحــرك لـــتــحــقــيق
اهــداف او مـــصــالح بـــاحلــدود الــتي

ذكرتها. 
واذاً فيمكـننا ان نـتصور امـكانية ان

يوجد نوعان من االحزاب:
local النوع االول: االحزاب احمللية
والنـوع الـثاني: االحــــــزاب الـوطنـية

nationwide 
وال ينطوي هذا التمييز على انتقاص

من احد او ثناء مسبق الحد.
ــا يــنــفع هــذا الــتــصــور في بــنــاء ا
احليـاة الـسيـاسـيـة في ضوء هـنـدسة
سياسية سليمة وعلمية وموضوعية.
ويـــنــتج مـن هــذا الـــتـــصــور حتـــديــد
ـساحـة اشـتغـال االحزاب موضـوعي 

في ادارة وحكم البالد.
فــاالحـزاب الــوطــنــيــة تــتـولى االدارة

ستوى االحتادي.  واحلكم على ا
واالحــزاب احملـــلـــيــة تـــتــولـى احلــكم
واالدارة عـلى مــسـتـوى احملــافــــظـات
(من ضـــمـــنــهـــا مـــحــافـــظـــات اقـــلــيم

كردستان). 
ويـفـتـرض ان يــلـحظ قـانـون االحـزاب
هـذا الــتـمــيـيـز فـال يـخـلـط هـذا بـذاك
ويضع شـروطا لكـل نوع تتـناسب مع
ـتـوقع له في الـدولـة واحلـياة الدور ا

السياسية. 
 } } } }

هــذا هــو حــال احــزاب الــســلــطــة في
الــعــراق. وهي احــزاب غــيــر وطــنــيـة
قـراطـية. والـنتـيجـة ان هذه وغيـر د
االحـزاب غـيــر قـادرة عـلـى بـنـاء دولـة
ـــواطـــنـــة حـــديـــثـــة تــــســـتـــنـــد الى ا
ـؤسسات قـراطية والـقانون وا والد
والعلم احلديـث. وهذه هي خصائص
الدولة احلضارية احلديثة وأسسها.

لح هو: ما العمل? والسؤال ا
واجلـــواب: تـــاســـيـس حـــزب وطـــني
طلقة كن اعتباره حـزب االغلبيـة ا

قادر على بناء دولة حديثة.
احلزب الوطني احلضاري احلديث
في هـندسـة بـنـاء الدولـة تـرد مـفردات
كــثــيـــرة مــنــهــا: االحـــزاب. فــاحلــيــاة
ـقـراطيـة احلـديـثة ال السـيـاسـية الـد
ـكن ان تــكـون دون احــزاب وطـنــيـة
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مكن ان نـاقشـات العامـة وليس من خالل اسـتطالع علـمي للـراي من ا من خالل ا
راقب مفاده ان النفسية العامة للمجتمع العراقي اضحت يتكـون انطباع اولي لدى ا

ال ترغب بوجود االحزاب السياسية.
واطنـون بعد سـقـــــــوط النـظام الدكـتاتوري في ويشـمل هذا االحزاب الـتي عرفهـا ا
عـام 2003. وهي احـزاب كـثــيـــــــرة الـعــدد مـفـرطـة بــالـكـــــــثـرة تــتـنـافــــــس كل
ـانيا وال يـفوز منـها اال عدد قـليل. قبل ذلك اربـــــع سـنوات على 328 مقـعـــــدا بر

زاج الشعبي مختلفا. كان ا
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بـادرت ومـنـذ ان شـرعت بكـتـابـة عـمـودي كمـا دأبت وارسـاله الى جـريـدة الـزمان
ـتـابـعة عـدد غـيـر قلـيل من وكـاالت االنـبـاء ومن خالل مـحرك (كـوكل) بـحـثا عن
ـنـحـنا كـمـواطنـ بـارقـة امل باخـتـيـار رئيس خـبر يـشـفي الـصدور كـمـا يـقال و
ـسـك .. غـير وزراء في حـكـومة مـؤقـتة يـحظى بـشيء من الـقبـول عـند الـشعب ا
ـثل الـعــربي الـشـهـيــر .. بل ان من يـتـابع اني رجـعت بـخــفي حـنـ كـمــا يـقـول ا
االخبـار يصاب بـخيبـة امل مؤذية مـن احزاب ما زالت تـصر على مـواجهة الـتيار
ــتــظــاهـرون الــشـعــبي الــواسع والــعــريض في كـل الـعــراق والــتي عــبــر عــنـهــا ا
عـتصمـون الثـوار في ساحات الـكرامـة في بغداد ومـحافـظات اجلنـوب والفرات ا
ــوقف رئـيـس اجلـمــهــوريــة بــرهم صــالح الــذي قـوبل االوسط .. ومع احــتــرامي 
ـتظـاهرين يـقابـله هجـوم عنيف مـن تيارات سـياسـية اتـهمته بترحـيب ساطع من ا
ـتواضع غـير سـليم باحلـنث بالـيمـ ومخـالفـته الدسـتور  اال انه بـحسب رأيي ا
حيث كـان عـليه مـواجـهة الـضـغوط  واعـالن موقـفه الـصريح ..االن عـدل الـرئيس
عن االسـتـقـالة وعـاد مـا يـجـعـلنـا نـتـسـاءل مـا الذي تـغـيـريـا رئـيس ? .. فـما زالت
ـا يـعانـيه الـشـعب وخـاصة الـكتل واالحـزاب مـتـمـسكـة بـالـسـلطـة وغـيـر مـبالـيـة 
ـطــالـبــة بــاقـالــة رئـيس ـتــظـاهــرون  بل انــهـا صــعــدت من مـوقــفـهــا الى حــد ا ا
اجلــمـهــوريـة ومـحــاسـبــته خملـالــفـته الــدسـتــور !! نـاهــيك عن عـشــرات االحـاديث
واالقـاويل عن اسـبـاب عـودة الـرئـيس ! الـذي اخـطـأ مـرة اخـرى بـعـدم مـصـارحـة
الشـعب بخطـاب يوجـز فيه اسبـاب عدوله عن االسـتقـالة لكي يـقطع دابـر االخبار
واطن واال فاين الشفافية التي غير الـصحيحة .. ونعتقد ان هذا ابسط حقوق ا

تدعون ?!
ما هـو مؤكد ان هـنالك مبـاحثات ومـشاورات جتري خـلف الكوالـيس وفي الغرف
ـرجح االن اعداد طـبـخات فـاسدة ـظـلمـة ب الـكـتل السـيـاسيـة والرئـيس ومن ا ا
لاللتفـاف على تـطلعـات مشروعـة وبسـيطة لـلشبـاب الثـائر التي خلـصهـا بكلـمت
(نـريـد وطن ) فهل هـذا كـثيـر ?! غـير ان احلـقـيـقة الـتي تـرفض الكـتل الـسيـاسـية
فـهــمـهـا هـو ان العـودة لـلـمـحـاصـصـة وان مـرحـلـة جـديـدة بـاتت مالمـحـهـا تـكـبـر
سـاواة ومـحاسـبة الـفـاسدين .. ولـكن يـبدو انـكم ما عـنـوانهـا العـدل والـقانـون وا
ارساتكم القمعية غير ابه وال مدرك انكم يوما بعد اخر زلتم تراهنون على 
تزيدون الـهوة بينـكم وب الشعب الـذي حتمل عبثكم وفـشلكم واستـهانتكم طوال
ستة عـشر عـاما .. لن نـستـغرب تصـريحـات عدد غـير قلـيل من السـياسـي وهو
يدعي بال حـياء تـمـثيـله للـشعـب وهو يـعرف انه احـتل مـوقعه الـنيـابي او الوزاري
بتزويـر وصفقـات  متـناسيـا مقاطـعة الـشعب لالنتـخابات.. وال نـستـغرب نحـيبهم
عـلى من اسمـوه الـطرف عـلى خـرق الـدستـور وكـأنهم احـتـرموه وهم يـتـفرجـون  
ـتظـاهرين الـسلـميـ بالـقتل واخلـطف والتـرهيب فـمتى الـثالث  وهـو يـستـهدف ا
احـتـرمـتم الـدستـور وانـتم تـسـرقـون ثروات الـشـعب لـيل نـهـار ? وعن اي دسـتور

ملغوم تدافعون ?! 
ال نتـوقع خيرا من سـياسي فـاسدين غيـر ان ما نحن على
يـقــ مــنه بـان ارادة شــعــبـنــا لن تــلــ ويـكــفي شــبـاب
تشـرين انهم اعادوا اللحمة الوطـنية ب العراقي وهو
انتـصار رائع  البد له ان يحـقق التغيـير .. ونتمنى ان
نـكـون مــخـطـئـ ويـثــبت الـرئـيس انه حــقـاً مع الـشـعب
ـعـتـصـمـ الـثوار وهم خلتـيـار رئـيس وزراء بـشـروط ا

على حق يا سيادة الرئيس فهل تفعلها ?!
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اضي  ويقيناً ليس اكثر من العراقي تتغـنى الشعوب التي تملك إرثاً تاريخيـاً با
ـاضي سجـل الشعـوب ودليل اضـيه  وليس في ذلـك عيب أو مـأخذ  فا تغـني 
أسـهـا ومقـدمـة حـاضـرهـاوخـارطـة طـريق مـسـتـقـبـلـها  لـكـن العـيب كـله أن يـقف
ـاضي ويـتغـنى بـإرثه  وهـو في تراجع الشـعب عـند األطـالل حسب ويـسـتذكـر ا
ـاضي  وغـيــره يـصـنع احلـاضــر ويـقـدم لـلــمـسـتـقـبل  وغـيــره يـتـقـدم  يـجــتـر ا
ويسـتشرف مـا غاب عن الذهن والـقائم . الالفت في العـراق أن ماضيه أغنى من
حاضـره ويبدو أن يـومه خيـر من غده  ويقـينـاً أن ليس في ذلك تشـاؤم أو مدعاة
لـلـيأس لـكنه الـواقع  حيـنـما تـستـوقف العـراقي الـيوم لـتسـأله عن حاضـره وغده
اضي وارث اآللف السـتة التي أكل عليهـا الدهر  ثم يستطرد يذهب مـستذكراً ا
ذاكراً الـغزوات واالحتالالت التي خضع لها لعراق ثم مـعارك التحرير والفاحت
ـلـكيـة وخـيـرها وحـريـاتـها وبـسـاطـتهـا ووئـامـها  ويـنـقل من هو حي يـرزق أيـام ا
االجتـماعي وقـوة رابطـهـا االجتـماعي  ومن لم يـعايش الـفـترة يـنقل عن الـسالف

ويتمنى بالز
اضي ليعيش زمن اخلـير واحلرية والتـصالح االجتماعي . ومن من العـودة إلى ا
ـا آل الـيه احلـال في الـعـهـود عـاش وعـايش شـارعـة الـعـهـد اجلـمـهـوري يـقـارن 
اضي ال الالحقـة  وعجـلة الـتراجع تـسيـر صوب اخلـلف متـقهقـرة  والتـغني بـا
لـكـية وشـارعـة اجلمـهوريـة والالحق لـهـما  حـتى غدا يـغـادر اجلمـيع من عـاش ا
ـسـتـقـبل  ـاضـي خـيـر من احلـاضـر  واحلـاضـر خـيـر من ا ُـثـبت أن ا الـواقع ا
والـشـعـوب والبالد تـتـقـدم والـعراق إلى تـراجع  ويـحـدثونـك عن النـهـضـة وخطط
ستـقبل وقـيادة اآلخـر  ليس أكثـر من العـراقي تنـظيراً  التـطوير واسـتشـراف ا
ـسايـرة  وهـذه مكـنة ال تـمـلكـها كل ولـيس أكـثر مـنه أمالً وقـدرة على الـتـكيف وا
الشـعوب  لكن منة من الله  إذ أنعم عـلى العراقي بنعمـة الصبر واألمل والتعلق
ـتـتـبع لـتـاريخ ـسـتـقـبل عـسى أن يـكـون خـيـر مـن الـقـائم والـسـالف . ا بـأسـتـار ا
العـراق جـله مـآسي وويالت وحروب واضـطـرابـات واحتالالت وهـدم وحـرق وقتل
لـلـنـفس التي حـرم الـله اال بـاحلق  والـعـراق وشعـبه يـتـعـلق باألمـل ويعـيـد الـكرة
ويشـرع من جديد بعد أن يخيم اليأس ويسـيطر القهر ويغيب عن الذاكرة األمل 
تد لـلمستقبل ا هـنا تبرز أهميـة التاريخ  لكن تاريخ ال يـصل احلاضر وال  ور
ال فـائـدة ترجتى مـنه وال يـخـرج عن خانـة تـمـنيـة الـنـفس وتبـريـر اإلخـفاق وتـأكـيد

العجز . 
توالي دون اسـتثناء ما ورد في األثر رافق هذا الـواقع استذكار حكام الـعراق ا
 حــيـنـمـا أشـار الـبـهـلـول عـلى الـرشــيـد بـحـكـمـة شـريـره  ووالة الـرشـيـد راحـوا
يغـردون خارج السـرب  فقد جـمع البهـلول كم من الفـأر ووضعه في كيس وراح
يـدوره لـدقـائـق ثم اطـلق الـفـيـران عـلى األرض فــإذا هي تـنـهض وتـسـقط والـدوار
يـحـيط بـهـا  فـأدرك الـرشيـد أن ال تـغـيـيب لـلـشـعب اخلالق اال بـافـتـعـال األزمات
توالـية  ويبـدو أن حكام الـعراق توارثـوا هذه احلكـمة وتنـاقلوهـا وصفة مـجربة ا
لـتـغـيـيب الـشـعب  وتـاريخ الـعـراق وحـاضـره شاهـد حي عـلى ذلـك  في الـعراق
كلف اجلديد بتشكيل احلكومة اليـوم ال أحد يتحدث في صبحه ومسائه اال عن ا
ـرشح ويــذهب نـاقالً اخلــبـر عــلى وسـائل الــتـواصل االجــتـمـاعي  وهـو يــدعي ا
مـوشـحاً أيـاه بـعـبـارة كـشـفت تـسـريـبات ومـا أن يـنـتـشـر مـا ادعـاه ويـشيـع حتى
ـعانـاة شعب يـتـصل متـسائـالً عن صحـة ما أفـتـرى  ويقـينـاً أن في ذلك تـسفـيه 
جاع وافتقر وجهل ومرض وتقهقر   وتفتيت الزمة خانقة اخرجت الشعب الثائر
لتـغيـير الواقـع  وإطفاء جلـذوة حراك افـترش الـشارع والـتحف الـسماء من اجل
التـغيـير  وبـالقـطع أن أزمة تـشكـيل احلكـومة مـا أن تنـجلي اال ومـسلـسل األزمة
الـقـادمـة قـائم جـاهـز يـقف مـنـتـظـرا في مـنـصـة األزمـات . ويحـدثـونك عـن الـقادم
ـسـتقـبل الزاهـر وثـمرة الـدماء الـتي سـالت واألرواح التي قـدمت على األفضل وا

طريق احلرية .
 لقـد اثبتت التجـربة أن احلقوق تنـتزع وال تمنح  وإال فاحلـاكم بشر وغريزته في
الـهـيمـنـة والتـحكـم وبسط الـنـفوذ هي ذاتـها لـدى اجلـميع إن لم تـكن أكـثر  وهي
ـوقراطـية الغـرب لم تكن أكثـر بالـقطع  فـاإلنسـان حريص عـلى ما في يـده  فد
ـشانق  مـنـحـة احلـاكم لـلشـعب  لـكـنـهـا ثـمـرة ارواح ازهـقت وأجـسـاد اعـتـلت ا
ودماء سـالت وروت طريق احلرية والـتاريخ شاهد عـلى ذلك  وبالتـأكيد أن حكام
الشرق ومـنهم حكام الـعراق ال يختـلفون في غريـزة الهيمـنة والتحـكم واالستبداد
عن غيـرهم  فهم حـريصون عـلى ما مـلكـوا وحازوا واحكـموا وسـيطروا  بل هم
تدة ـا حازوا وما ورثـوا وما احـكموا  فـتاريخ الـعراق سلـسلـة  اكثـر تمسـكاً 
ـسـتـبــدين  فـمـا أن يـرحل مـسـتـبــد اال ويـحل آخـر أكـثـر اسـتـبـداداً  من حـكم ا
ـبـدأ ال يـرحل قـاهـر اال عــلى يـد قـاهـر اكـبـر  والـشـعـب في قـهـرهم يـحـتـسب فـا
ويصـبر عسـى أن  يبزغ عـصر احلـرية ويـعتاش مـا بقى من أيـامه القـصار  وهو
ينـعم بوطن سالم سعيد  البـشر فيه أغلى ما في الدولة  الـكرامة فيه محفوظة 
ـا جـادت فـيه مـوجـودات الـدولـة  ال مـخـبـر سـري  ال تـكمـيم الـرزق فـيه مـؤمن 
قدمـات  حقوق ال هـبات وال ترف وليس لألفواه  ال تـكبيل لـلحريات  وكل تـلك ا
فيـها منة . فمن نالها من الشعـوب ليس اثرى إرثاً من العراق وليس اكثر خيراً 

فـفـي الـعـراق الـعــمق واألثـر والـثـروة  وفي شـــــــعـبه الـكـرم
والــدين واجلـود والـغــيـرة والـشـــــــرف  وعــصـر احلـريـة
قـادم ال محـال وإن كـره البـاغـضـون  فالـعـراق حي قادم
ـــــن اعـتــلى واغـتـنى واعــتـاش عـــــلى أزمـته  وغــيـره 
زائـل ال مــحـــال  والــســــــعـــيــد مـن قــرأ تــاريـخ الــعــراق

واتعض به.

الكي  ابراهيم اجلعفريحيدر العبادينوري ا


