إدارة احلله يف العراق
رؤى إسرتاتيجية حنو بياء ىظاو حله صاحل

تأليف
الدكتور
خالد عليوي العرداوي
ٍ 3311ـ 2132-و

2

اآلراء الواردة في هذا الكتاب
ال تعبر بالضرورة عن
رأي المركز وتوجهاته

حقوق الطبع محفوظة
2132
الطبعة األولى

3

بسم اهلل الرمحان الرحيم
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باهلل ))..
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اإلٍداء
إىل كل عائلة عراقية فقدت عزيزا عليَا بشبب فشاد ىظاو احلله يف
العراق ،وكل شاب عراقي سـرقُ اليظـاو فرحتـُ ومشـتقبلُ ،وكـل طفـل
ســرقُ براءتــُ وحقوقــُ ،إىل كــل العــراقين الــنيً يــروٌ بلــدٍه غــي
بثرواتُ للً الفقر يَدر كرامتَه ،وكل العراقين النيً لديَه حله بغد
عراقي أفضل

اٍدي ٍنا اجلَد املتواضع
املؤلف
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تقديم
منذ انببلج فجر الحضارة عمى ارض العراؽ وحمقات التاريخ تتشكؿ
فيو متقمبة بيف السكوف والصخب .ففي طور السكوف التاريخي ،كاف
العراؽ يعيش حالةً مف الترقب أو االنكفاء عمى الذات .وأما في طور
الصخب فيكوف مسار التاريخ فيو ممزوجا بموف الدـ سواء أكاف ىذا
العراؽ في موقع االقتدار والتمدد أو كاف في موقع التراجع واألفوؿ ليتمقى
تداعيات المتغيرات المحيطة أو يستقبؿ برباطة جاش وصبر طعنات
المراىنيف عمى ضعفو والطامعيف بخيراتو .وىكذا تكدس التاريخ في ىذا
البمد بألوانو القاىرة كميا جاعبل مف العراؽ بمدا قؿ نظيره في العالـ مف
حيث التقمبات التاريخية والسياسية ناىيؾ عف فسيفسائية البنية
االجتماعية فيو.
إف الفرضية المتقدمة قد تأكدت أكثر مع والدة الدولة العراقية بعد عاـ
 1921بطابعيا الغربي المفروض بإرادة بريطانية  ،منفصمة عف أي

صيرورة مجتمعية تتشكؿ في محرابيا مبلمح اليوية الوطنية لشعب الدولة
بعد أف تتفاعؿ مكوناتو وتتكامؿ ىرمونيا عمى قاعد قبوؿ اآلخر والتعايش

السممي معو بمنأى عف تجزيئية اليويات الفرعية والوالءات الضيقة،
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وبعيدا أيضا عف توظيؼ أدوات القير واإلقصاء والتيميش .بيد أف ما

حصؿ في الواقع التاريخي القريب لمعراؽ ،يقع عمى النقيض مف ذلؾ
حينما استدعت القوى االجتماعية مرجعياتيا وانتماءاتيا الثانوية والتقميدية

لتكرسيا في عبلقاتيا مع شركاء الوطف الواحد؛ فكانت المنظومة القيمية
(الدينية واالجتماعية) لمكونات الشعب العراقي

ميالة إلى االنغبلؽ

والمفاضمة والتفريؽ أكثر مف ميميا إلى االنفتاح والمساواة والتوحيد ،األمر

الذي أسيـ في تعطيؿ سياسة االندماج الثقافي المجتمعي .وىكذا افتقرت
الدولة العراقية الجديدة منذ لحظة نشأتيا إلى مقومات دمج المختمؼ
واحتواءه عمى قاعدة السعي لبمورة ىوية وطنية متماسكة قائمة عمى

مساند الحرية والعدالة والتعايش السممي بيف أبناء الوطف الواحد.

وقد أسيمت سياسات الصير ألقسري والتيميش أثناء العيود الجميورية

الدكتاتورية األربعة لؤلعواـ ( )2003 – 1958وما صاحبيا مف
ممارسات عنيفة لبلنقضاض عمى السمطة واالستئثار بيا ،في استحكاـ
عقدة بناء اليوية الوطنية لمشعب العراقي ،فضبل عف خمؽ عقدة جديدة

مصدرىا العجز عف تأىيؿ بنية مستقرة وديمقراطية مف المؤسسات

السياسية الوطنية.

حتى إذا ما انتيت الدولة العراقية بشكميا االستبدادي عاـ ،2003

انطمؽ العمبلؽ الطائفي مف رقاده ألقسري بمساعدة عوامؿ الشحف
والتحشيد السياسي الداخمي والخارجي مستغبل ىامش الحرية الذي وفرتو

أجواء الديمقراطية المفروضة بإرادة المحتؿ األمريكي ،ليمزؽ النسيج
االجتماعي الرخو ويجيز عمى آخر معاقؿ التوافؽ الوطني العراقي،
7

وكانت السمطة الجديدة المتأزمة بطائفيتيا أداتو الطيعة لتكريس الفرقة

وزرع البغضاء وانعداـ االستقرار في المجتمع؛ السيما واف المناخات
السياسية المشجعة عمى العنؼ تصاحبيا مناخات ثقافية مشجعة عمى
العنؼ ضد اآلخر،

فتطغى ثقافة الحسـ عمى ثقافة التسوية ويغيب

االستقرار بمستوياتو كافة.

وازاء حالة التشوه التي حمت باليوية الوطنية الع ارقية وبنيتيا المجتمعية

والسياسية ،كاف مف الضروري أف ينطمؽ الفكر العراقي األصيؿ  -الذي
ينتمي إليو مؤلؼ ىذا الكتاب  -ليصوغ رؤى إستراتيجية مداىا إصبلح
بنية الدولة العراقية بنسقيا الجديد وتوجيو دفة السمطة فييا بصيغ
تتجاوز إلى حد بعيد األطروحات التقميدية الغربية في اإلصبلح واعادة

البناء ،فتنبثؽ مف صميمية الحاجة الستدراؾ مستوى الخراب الذي حؿ
باليوية الوطنية العراقية ،لتدشف طريقيا الشائؾ صوب إزالة تمؾ

التشوىات وفؽ سياقات تبث روح الحرية وتعمؽ النزعة العقبلنية وتكرس
مبدأ االعتراؼ باآلخر والتعايش السممي البناء معو .ثـ تستقبؿ بعد ذلؾ

ضرورة التييئة إلنضاج بنية مؤسسية سياسية قادرة عمى احتواء وتوظيؼ
متغيرات ذلؾ الواقع وفسيفسائية النسيج االجتماعي ،عبر تطوير أنماط
غير مسبوقة مف اإلدارة الفعالة ليذا الخميط غير المستقر سبيبل لتحقيؽ

الغاية الحقيقية مف أي سمطة في تحقيؽ رضا الشعب وأمنو ورخائو ،الف
أي مجتمع يتحدد مف خبلؿ سمطة تعمؿ عمى تنظيمو واعادة ىيكمتو
بشكؿ مستمر سواء عف طريؽ الثوابت المجتمعية الثقافية أو عف طريؽ
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وسائؿ التغيير والتطور ،وفقا لطبيعة ذلؾ المجتمع وما يحوي مف تجانس
وتنوع واختبلؼ.

وىنا يستدعي المؤلؼ مف المكتبة السياسية المعاصرة مفيوـ (الحكـ

الصالح) ليستوعب بو متطمبات النيوض لمعراؽ الجديد ،الف مثؿ ىذا
الحكـ ىو الذي يقوـ عمى ركائز (العدالة ،والمساواة ،والمشاركة،
والمساءلة ،والشفافية ،والفاعمية) ليحقؽ األمف واالستقرار والطمأنينة

والرفاه ألفراد المجتمع .فيو إذف الحكـ القائـ عمى خدمة مصالح األمة،
والذي يعتبر السمطة والقيادة وظيفة في الخدمة العامة ،ويتخذ منيا

منصة إلثبات الكفاءة والقدرة عمى تحقيؽ متطمبات الشعوب وحاجاتيا،
وسياستيا بالعدؿ والمساواة ،واف يتصؼ بالقدرة عمى دمج المجتمع

المتعدد في السمطة والحكـ والمشاركة ،واف يتمتع باستمرار بشرعية
شعبية أساسيا االنتخاب الشعبي النزيو والعاـ.

والواقع أف مثؿ ىذا النوع مف الحكـ ال يعني تخفيؼ دور الدولة ،بؿ

يعني تغيير دورىا عمى نحو فعاؿ ورشيد عبر تحقيؽ نوع الشراكة بيف

الدولة والمجتمع المرتكنة إلى قاعدة حفظ التوازف النوعي في العبلقة التي
تربط بيف الطرفيف ،بما ال يمغي دور الدولة في تنظيـ المصالح وتجميعيا
والتعبير عنيا والرقابة عمييا في أغمب األحياف وىو ما يجب أف يكوف

عميو حاؿ أي نظاـ ليمكننا وصفو بأنو يتميز بنوع مف إدارة الحكـ
الصالح.
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فما أحوجنا اليوـ في العراؽ لمثؿ ىذا النمط مف الحكـ الصالح؛ الذي
جعمو مؤلؼ الكتاب بوصمة لبناء القدرة الذاتية عمى مواجية تحديات

إصبلح الدولة العراقية الجديدة وتجاوز التيديدات المحيقة بيا .وخبلفا
لما ىو سائد في األدبيات السياسية ،انسابت ىرمية البحث مف قاعدتيا
الشعبية ال مف قمتيا السمطوية؛ فقطع الباحث في طريؽ رحمتو إلى غايتو

سببل غير مسبوقة في التحري والتحميؿ لمعطيات الواقع العراقي بغية

إدراؾ طبيعة المناخات الظرفية والموضوعية التي تشكمت في ممكوتيا
تمؾ التحديات والتيديدات سبيبل إلدراؾ كنييا وتوصيؼ العبلج الناجع

ليا.

فمف يق ار ىذا الكتاب سيتمقى شحنة عالية التردد مف الروح الوطنية
التي دفعت الكاتب لنسج خيوط كتابو مف الوىف العراقي الراىف ،كما
سيجد التشخيص العميؽ العتبلالت الواقع الراىف والرؤية اإلستراتيجية

المفعمة بنمط مف العقبلنية والموضوعية التي يحتاجيا كؿ مف أراد السير
في طريؽ البحث واإلصبلح .متمنيا لمكاتب دواـ الموفقية والسداد،
ولمقارئ الفائدة والعضة ..واهلل ولي التوفيؽ .

أ .م.د .سامر مؤيد عبد اللطيف
أستاذ العلوم السياسية في كلية القانون
جامعة كربالء
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المقدمة
أييا القارئ الكريـ عندما تق أر ىذا الكتاب سوؼ تتساءؿ كما فعؿ زميمي
مف جامعة كرببلء الدكتور سامر مؤيد عبد المطيؼ :لماذا ىجر الكاتب
نوعا ما األسموب األكاديمي في بحثو ذلؾ األسموب القائـ عمى تقسيـ

المادة العممية إلى فصوؿ ومباحث  ..ووضع قوائـ باليوامش والمراجع؟

وسوؼ يكوف ردي أف ىذا الكتاب أعدت خطتو البحثية انطبلقا مف

مقتضيات الحاجة العراقية ،واقتبست معموماتو التي خضعت لمتحميؿ مف

رحـ المعاناة العراقية التي رصدتيا منذ بدأت في أدراؾ مشاكؿ شعب
العراؽ مع نظامو الحاكـ في منتصؼ عقد الثمانينات مف القرف الماضي
عندما كنت أرى قوافؿ الموت تخطؼ اقرب الناس لي أخوتي وأبناء

عمومتي ،فضبل عف أبناء الجيراف والوطف في حرب لـ أكف أعرؼ في

تمؾ السف المبكرة مف المسئوؿ عف اندالعيا ،وتسميط ويبلتيا عمى

الشعب حيث األعبلـ الرسمي لمنظاـ الحاكـ – آنذاؾ – يب أر ساحتو مف
المسؤولية ،ويمقي بتبعاتيا عمى الطرؼ اآلخر في الحرب ،في وقت
يسمب أرواح مواطنيو مف المعارضيف ،أو الياربيف مف القتؿ في ساحات

المعارؾ أماـ أنظار آبائيـ وأمياتيـ ويطالبيـ بثمف الرصاص الذي قتؿ
بو أبنائيـ ،ويحاربيـ اقتصاديا ،وييجرىـ مف أماكف سكناىـ ،ويضع

العبلمات الحمراء عمييـ حتى الدرجة الرابعة مف القرابة  ،دوف أف يظير
الحد األدنى مف الرحمة والتسامح والتقدير لظروؼ الناس ومعاناتيـ،

فضبل عف تصرفو بثرواتيـ وكأنيا أمبلؾ الحاكـ وأتباعو التي ورثوىا
ليتصدقوا  -حسب الحاجة  -منيا عمى الشعب  ..ثـ ما لبثت تمؾ
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الحرب الطويمة أف انقضت كما بدأت بدوف معرفة أسبابيا والنتائج التي
قادت إلى نيايتيا حتى ادخؿ النظاـ الحاكـ شعبو إلى حرب جديدة اشد
منيا ىوال ،وأكثر تأثي ار في حجـ خسائرىا المادية والبشرية ،وما تبعيا
مف حصار اقتصادي أذؿ الناس وأىاف كرامتيـ.

في تمؾ المرحمة – أيضا – فقدت بعض مف أفراد عائمتي سواء أثناء
الحرب أو بيد أزالـ النظاـ في المرحمة التي تمتيا ،وأيضا ال زاؿ النظاـ
يب أر نفسو أماـ الناس مف المسؤولية ويمقي بيا عمى المؤامرات الخارجية

والداخمية  ..لكني في تمؾ المرحمة ونتيجة القراءة لتاريخ الدولة العراقية

الحديثة منذ نشوئيا في عاـ  1921مرو ار بتقمباتيا وتحوالتيا اليزلية
أحيانا والدرامية في كثير مف األحياف ،بشعاراتيا المرفوعة عمى اختبلؼ

شخوصيا ومسمياتيا لـ تعد تنطمي عمي أكاذيب النظاـ  ،وزيؼ
مقوالتو ،وبطبلف ممارساتو التي ألحقت العار والدمار واأللـ في بمد نعده

ميد الحضارات  ،ومنبع األفكار والرساالت ،وكاف ىمي – آنذاؾ-

الوقوؼ عمى األسباب الحقيقية التي أباح النظاـ لنفسو مف خبلليا قتؿ
الناس ،وانتياؾ كرامتيـ ،وسمب حقوقيـ ،والتبلعب بمستقبميـ ومستقبؿ
أبنائيـ .وخبلؿ بحثي عف الحقيقة حصؿ السقوط المريع والمذؿ لمنظاـ

في  2003/4/9فاستبشرت الخير مع كثير مف العراقييف ،ألف قادة
العراؽ الذيف جاءوا بعد ىذا التاريخ حمموا شعارات براقة تعد
بالديمقراطية ،والحرية ،واعادة االعتبار لئلنساف العراقي ،والتوزيع العادؿ

لمدخؿ والثروة ،وتكافؤ الفرص ،وضماف المستقبؿ الزاىر .لكف ما كادت
تمر سنة عمى سقوط النظاـ حتى وجدنا مظاىر القتؿ ،والتنكيؿ
02

والتشريد ،والفساد ،والكذب السياسي الفج ،والتبلعب بمصير البمد
ومصير أبنائو ،واىماؿ حقوؽ المواطف ومتطمبات عيشو ،وعسكرة

الدولة ،والمحسوبية والمنسوبية ،واالستئثار بالسمطة ..تعود إلى الحياة
العراقية ،وكاف نصيبي منيا كبي ار  -أيضا  -في ىذه المرة ،حيث

خسرت احد أخوتي ،عندما كاف يدافع عف النظاـ الجديد ويصدؽ كذب
شعاراتو .وفي الوقت الذي كاف اإلرىاب الدولي يعطي لمف يأتي برأس
عراقي  500دوالر أمريكي أو ما يعادليا ،وجدت احد المسئوليف الكبار

في العراؽ الجديد يقدـ تعويضا لضحايا اإلرىاب ومنيـ أخي مقداره
عشرة آالؼ دينار عراقي أي ما يعادؿ سبعة دوالرات  ،فصدمني األمر

حيث ثمف العراقي عند اإلرىابي أغمى مف ثمنو عند قادتنا الجدد .

إف ىذا االستيتار بحياة العراقييف ،واالستمرار لمعاناتيـ  ،واإلحباط مف
أنظمتيـ الحاكمة عمى اختبلؼ مشاربيا دفعتني بعد تأمميا ومبلحظتيا،
وتحميؿ أسبابيا إلى كتابة مقاالت عدة في مناسبات مختمفة منذ عاـ
 2003إلى عاـ  2012تـ نشرىا في كثير مف الصحؼ ومراكز

األبحاث والمواقع االلكترونية داخؿ وخارج العراؽ ،وبعد مراجعة ىذه

المقاالت  ،واسقاط محتواىا عمى الواقع العراقي في عاـ  2012وجدت

أف الحاجة التي دفعت إلى كتابتيا الزالت تقتضي التأكيد عمييا مف
جديد ،لذا انتخبت بعض منيا ،فجمعتيا في ىذا الكتاب ليكوف اعـ

لمفائدة ،واقرب إلى متناوؿ اليد مف قبؿ الميتميف بالشأف العراقي.

لقد حاولت مف خبلؿ موضوعات الكتاب وضع اليد عمى الجرح العراقي
غير المندمؿ ،لتحديد السبب األوؿ ليذا الجرح ،وتحديد األسموب األمثؿ
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لعبلجو ،فوجدت أف مشكمة العراؽ األولى ىي نخبتو السياسية عمى
اختبلؼ شعاراتيا وتصنيفاتيا ،سواء كانت في السمطة أو خارجيا ،تمؾ

النخبة التي بعقدىا ،وأنانيتيا ،وضيؽ افقيا ،وبدائيتيا ،وسوء تنظيماتيا
الحزبية عجزت عف بناء نظاـ حكـ صالح لمعراؽ يحفظ حقوؽ العراقييف

 ،ويعيد االعتبار الحقيقي لبمدىـ  .نعـ ىناؾ بيف النخب السياسية
العراقية مف ال يشممو ىذا التقييـ لكنو غير قادر عمى التغيير في واقع
تسوده نخبة بالمواصفات أعبله ،كذلؾ عمينا اإلقرار بوجود خمؿ في بنية

الثقافة السياسية العراقية النخبوية والشعبية يعطي الترخيص لمسموؾ

السياسي غير الصحيح ،ويحوؿ دوف بناء النظاـ الصالح ،كما أف ىناؾ
تحديات إقميمية ودولية ذات بعد جيوسياسي – استراتيجي تفاقـ مشكمة
بناء نظاـ الحكـ في العراؽ إال أف ىذه التحديات وغيرىا التي سيطمع

عمييا القارئ في الكتاب سيجد أف تأثيرىا يأتي بمسافة بعيدة بعد مشكمة
النخبة السياسية العراقية.

انطبلقا مما تقدـ ،فاف خطاب الكتاب موجو لجميع العراقييف عمى

اختبلؼ مستوياتيـ ،لكف رسالتو األولى تستيدؼ النخبة السياسية

العراقية لتعيد النظر في حساباتيا ،وتدرؾ أخطائيا وعثراتيا القاتمة،
لمعرفة األسس والرؤى الصحيحة التي يجب أف تبني عمييا نظرياتيا
ومواقفيا إلعادة بناء الدولة مف منطمقات جديدة تساعد عمى إقامة نظاـ

الحكـ الصالح في بمد افتقد ىكذا نظاـ منذ قياـ دولتو الحديثة إلى الوقت
الحاضر .وىناؾ سبب وجيو يدعوني إلى مخاطبة النخبة السياسية
العراقية بيذا الشكؿ ىو :انو في ثمانينات القرف العشريف سمب مني
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السياسيوف بق ارراتيـ وممارساتيـ السيئة أخي وابف عمي ،وفي تسعينات
ذلؾ القرف سمبوا ابف عمي  ،وفي العقد األوؿ مف القرف الواحد والعشريف
سمبوا أخي ،لذا ال أرغب أف يسمبوني في المستقبؿ أوالدي وأحفادي،
ويسرقوا الفرحة واألمؿ والكرامة منيـ  ،وىذا ىو حاؿ جميع العراقييف.

أخي ار ال يسعني إال أف أتقدـ بوافر الشكر والتقدير لآلنسة ختاـ اليوسؼ

التي أشرفت عمى طباعة وتنضيد الكتاب ،ولمسيد سمطاف كريـ الذي
بذؿ جيدا كبي ار في تصميـ غبلفو ،والشكر الكبير لزميمي وصديقي

الدكتور سامر مؤيد عبد المطيؼ لقراءتو محتوى الكتاب فقد استفدت
كثي ار مف مبلحظاتو وكاف تقديمو لمكتاب رائعا أضاؼ لو الكثير مف

الناحية المعرفية ،كما اشكر زوجتي الرائعة عمى مبلحظاتيا وتفيميا
وصبرىا معي سواء في إعداد ىذا الكتاب أو الكتب والبحوث األخرى،
والشكر موصوؿ إلى اإلخوة العامميف في مطبعة الزوراء لمجيد المبذوؿ

منيـ في إخراج ىذا الكتاب إلى القراء ،متمنيا لمجميع التوفيؽ والسداد.

المؤلف
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نزعة العنف في الثقافة العراقية المعاصرة
كثي ار ما يقاؿ عف العراقي بأنو طيب ،وكريـ ،وشيـ ،وغيور...وىذه

الصفات الجميمة والحسنة ببل شؾ موجودة عند العراقييف ويشيد بذلؾ
الجميع ،لكف إلى جانب ىذه الخصاؿ ىناؾ ميؿ لدى بعض العراقييف
يتمثؿ في ضيؽ أفؽ الحوار لدييـ وانكفائيـ غالبا عمى الذات والتخندؽ
تجاه اآلخر ،وال يوجد في الغالب استعداد لبلعتراؼ بالخطأ في حالة

حصولو ،بؿ غالبا ما تتحرؾ األنا لدى البعض خالقة شتى األعذار
والمبررات لمذات وممحقة شتى الموبقات والخطايا باآلخر ،لذا غالبا ما

تجد بعض الحوارات العراقية تميؿ إلى الصراخ والتيديد والوعيد
واالنسحاب ورفض التسميـ بالحقيقة ،وأحيانا تأخذ اتجاىات بعيدة عف

آداب الحوار والسموؾ الحضاري.

وىذا األمر ال يقتصر عمى األفراد وانما شمؿ بعض األحزاب

والحركات والتجمعات السياسية واالجتماعية والثقافية ،داخمة ضمنيا
حتى تمؾ التي تنادي بالديمقراطية ،فيي تكتب وتفكر وتبشر بأسموب

ديمق ارطي ،لكنيا ما تكاد تتحرؾ وتتفاعؿ في وسطيا االجتماعي إال
وتترؾ كؿ شعاراتيا وراء ظيرىا وتستخدـ العنؼ والقوة سبيبل لبموغ

أىدافيا ،ولعؿ ىذا الواقع الذي تنطوي عميو الثقافة العراقية ىو الذي

دفع الدكتور عمي الوردي في كثير مف كتاباتو التي تناولت المجتمع
العراقي ،إلى أف يتيـ الشخصية العراقية باالزدواجية معمبل السبب في
تصارع قيـ الحضارة والبداوة عمى األرض العراقية ،وقد ال نتفؽ مع

الوردي في بعض أفكاره ،ولكف تحميؿ تاريخ الدولة العراقية الحديثة وما
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مرت بو مف انعطافات كثيرة ،كاف رائدىا العنؼ بيف العراقييف ،وما
نشيده في حياتنا اليومية مف سيادة مظاىر العنؼ ،ابتداء مف األسرة

مرو ار بالمدرسة ومواقع العمؿ ،والروابط االجتماعية والسياسية ،يدفعنا
إلى القوؿ بوجود مشكمة في الثقافة العراقية المعاصرة ،تتمثؿ بسيادة
نزعة العنؼ إلى درجة القسوة فييا ،فما ىي أسباب ىذه النزعة؟ وكيؼ
يمكف معالجتيا؟.

ترجع أسباب السموؾ العنيؼ الذي يمتاز بو كثير مف العراقييف إلى
جممة أسباب نذكر منيا:

 .1طول عيود االستبداد

سبؽ أف قرأت ألحد الباحثيف العرب قولو  :لقد تواترت عمينا عيود
الخوؼ حتى أصبحنا بشر خائفيف ،وقد أراد ىذا الباحث بقولو وصؼ
الشعوب العربية  ،لكف الحقيقة ىي أف ىذا القوؿ ينطبؽ بدرجة عالية
عمى العراقييف الذيف لـ ينعموا طواؿ تاريخيـ الطويؿ بحكومات عادلة،

حتى يمكف اعتبار ظيور ىكذا حكومات بمثابة فمتة أو استثناء عف

القاعدة ،إذ غالبا ما وجد العراقي نفسو خاضعا ببل إرادة منو لحكومات
مستبدة تمارس سياسة الحديد والنار والتيديد والوعيد بالثبور لشعبيا،

فأصبح اإلنساف العراقي دائـ التوجس والخوؼ مف السمطة ،تمؾ السمطة

التي لـ تترؾ أسموبا قذ ار مف أساليب اإلىانو والتنكيؿ إال واستخدمتو،
وتحت مثؿ ىذه الحكومات ترعرعت ثقافة العنؼ ،عنؼ السمطة تجاه

الناس ،وعنؼ الطوائؼ والفئات والوالءات المستغمة بوحييا -أي
السمطة -تجاه بعضيا البعض ،وصار المجتمع عبارة عف مجتمعات
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متناحرة متقاتمة منغمقة عمى ذاتيا لـ تتحاور فيما بينيا بأجواء يسودىا

التسامح والقبوؿ باآلخر ،إذ اآلخر غالبا لـ يتـ اإلحساس بو كشريؾ
في الوطف ،وانما تـ اإلحساس بو كعدو يخشى بأسو وظممو .إف
المستفيد الوحيد مف سيادة ىكذا أجواء مشحونة متأزمة كاف السمطات
المستبدة بمختمؼ أشكاليا وألوانيا ،تمؾ السمطات التي تمسكت بكراسي

الحكـ مف خبلؿ العنؼ واإلرىاب تجاه اإلنساف ،فتحققت في العراؽ
تمؾ الصورة التي تحدث عنيا (قاسـ أميف) منذ أكثر مف قرف مف

الزماف ،إذ صارت المرأة في رؽ الرجؿ والرجؿ في رؽ الحاكـ ،فيو
ظالـ في بيتو مظموـ إذا خرج ،وكيؼ ال يكوف الرجؿ ظالما في بيتو
وىو يعاني الكبت والظمـ والجور مف السمطة ويتغذى مف ثقافتيا

ويغذييا ألوالده وأحفاده .إف السمطة في الوقت الذي كانت بعيدة عف

اإلنساف وتتحكـ بو مف خبلؿ أساليبيا البلانسانية ،كاف الشعب يبتعد
عنيا ويتحيف فرص زواليا بأي طريقة كانت ،ولعؿ زواؿ حكـ صداـ

حسيف في 21يوما عندما تخمى الشعب عنو وتركو تحت رحمة
األمريكاف برجاء التخمص منو دليؿ عمى صدؽ ىذا القوؿ.أف الزماف

الطويؿ الذي رزح فيو العراؽ تحت حكـ االستبداد كاف سببا رئيسا في
بروز ظاىرة العنؼ في ثقافة شعبو.

 .2دور القوى الغازية

تميز العراؽ بأنو ارض تثير طمع الغزاة فييا عمى مر التاريخ ،ألسباب

لسنا بصدد الكبلـ عنيا ،وىذه القوى الغازية غالبا ما تأتي لبث
الفوضى والخراب والموت والقتؿ داخمو ،فيا لكثرتيا مف مشاىد عنؼ
08

وخراب تمؾ التي يحدثنا عنيا التاريخ منذ أياـ سومر حيث القوى

الغازية مف جية الشرؽ – ما يسمى اليوـ بإيراف  -والى اليوـ حيث
الغزو األمريكي _ الغربي الذي انتيى باحتبلؿ الببلد في  .2003إف
مشاىد الخراب والدمار التي أتت مع قوى الغزو رسخت في وجداف

العراقييف وأخذت طريقيا إلى ثقافتيـ الشعبية حيث تقص عنيا الروايات
والقصص التي ترسـ الخوؼ والرعب مف اآلخر -وىنا اآلخر ىو

األجنبي -بؿ تـ تجسيد ىذه الثقافة في المناىج الدراسية تمؾ المناىج
التي ترسـ تاريخ العراقييف وكأنو عبارة عف كر وفر واحتبلؿ وانتصار
وخراب وبناء ليأتي الخراب مرة أخرى ،كما إف دور األجنبي الغازي لـ
يقتصر عمى ما تقدـ ،فقد فرؽ العراقييف شيعا وأقواما تتناحر فيما بينيا

عمى فتات ما أبقاه ليا بدال مف اتحادىـ واجتماع كممتيـ عمى طرده

وبناء ببلدىـ ،وىذا العامؿ بتك ارره وكثرتو رسخ الخوؼ والعنؼ في
النفوس والعقوؿ ،وضيؽ مساحة الحوار والتفاىـ والتسامح.

 .3تدخل دول الجوار العراقي

يقع العراؽ في موقع جغرافي حيوي يحسد عميو ،كما إف لشعبو
امتدادات دينية ومذىبية وقومية مع اغمب الدوؿ المجاورة ،وغالبا ما
كانت ىذه الدوؿ المجاورة غير مقتنعة بوزنيا اإلقميمي والدولي إذ
تراودىا رغبات شتى في الزعامة والسيطرة عمى اإلقميـ ،وخير وسيمة

لذلؾ ىو إظيار مقدار تحكميا وسيطرتيا عمى األوضاع في دوؿ
جوارىا ،لذا نجد كؿ ىذه الدوؿ ببل استثناء كانت شريكة في عدـ

استقرار البمد ،وعامؿ محفز أساس لكتمو االجتماعية لمتناحر فيما بينيا،
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موظفة في ىذا السبيؿ كؿ طاقاتيا المالية واإلفتائية والمخابراتية
والسياسية ،فمـ يترؾ العراقييف لتداوؿ أمورىـ فيما بينيـ بعيدا عف

تدخبلت جوارىـ واألمثمة كثيرة في تاريخ الدولة العراقية الحديثة ،مف

فرض ممؾ غير عراقي بحجج واىية إلى إجراء حوار أمريكي  -إيراني
حوؿ مستقبمو ،وعبور اإلرىاب بمختمؼ صوره مف دوؿ الجوار ..لقد
ترؾ تدخؿ دوؿ الجوار أث اًر سيئا عمى الثقافة العراقية وعمؿ عمى تغذية

نزعة العنؼ التي سادتيا واستفحمت فييا.

 .4دور القوى السياسية العراقية

تتحمؿ جميع القوى السياسية التي عممت في الساحة العراقية منذ

تأسيس الدولة إلى ىذا اليوـ وزر بقاء العنؼ سمة مف سمات اإلنساف
العراقي ،حيث إف ىذه القوى سواء سميت أحزاب أو حركات أو تيارات

أو جمعيات أو غيرىا وسواء كانت أممية أو وطنية ،عممانية أو
إسبلمية عممت عمى قولبة الثقافة لمصمحتيا في الحكـ ،فيي لـ تعمؿ
عمى تطوير اإلنساف مف اجؿ جعمو عضوا أخبلقياً وحضاريا فاعبل في
بناء مجتمعو ،بؿ كانت حريصة عمى جعمو جنديا يحارب بضراوة

لحصوؿ حزبو وحركتو عمى كراسي السمطة ،لقد تخمت قوانا السياسية

في الماضي والزالت  -نأمؿ أف ال يستمر ذلؾ طويبل  -عف ميمة

ترسيخ المواطنة العراقية مف خبلؿ خمؽ ثقافة الحوار والتسامح لمتوصؿ

إلى حموؿ وسط ،وحتى بعض االئتبلفات السياسية كانت وقتية تتحيف

أطرافيا الفرصة لبلنقضاض عمى بعضيا ،كما أف ىذه القوى في
األغمب األعـ تجد فييا بونا شاسعا بيف النظرية المرفوعة والتطبيؽ
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الحاصؿ فيي ديمقراطية حضارية في نظريتيا لكنيا مغرقة في
االستبداد والنرجسية والرجعية في تطبيقيا ،فساىـ ىذا الواقع لمقوى

السياسية العراقية في ضيؽ مساحة التفاىـ بالعقؿ والمنطؽ والحجة
الحسنة وفسح المجاؿ واسعا لثقافة السيؼ والبندقية والمدفع ،فكاف

العنؼ رائدىا والقتؿ والتشريد والدمار نتائجيا.ىذه العوامؿ األربعة ىي

العوامؿ األساسية في سيادة نزعة العنؼ في ثقافة اإلنساف العراقي،
وقد يتصور البعض عوامؿ أخرى مرتبطة بالبنية االجتماعية
واالقتصادية السائدة ،وىذا صحيح ،لكف األولوية تبقى لمعوامؿ أعبله.

وأف معالجة ىذه األسباب والتخمص منيا يتـ مف خبلؿ التالي:

 -قياـ حكومة عادلة ديمقراطية ال فئوية وال طائفية وال قومية تجمع كؿ

العراقييف وتجعؿ العدؿ واإلحساف رائدىا ،وتشجع مف خبلؿ سموكيا

المتسامح والمتحضر اإلنساف العراقي عمى التخمي عف خوفو ،والتطمع
لمستقبؿ يعيش فيو ح ار ىو واألجياؿ التي تأتي بعده ،وال يكفي الشعار

فقط في ىذا المجاؿ بؿ يحتاج األمر إلى عمؿ وعمؿ دؤوب وطويؿ.

 عدـ انجرار المواطنيف وراء مخططات القوى األجنبية ومؤامراتيا،وىذا األمر يتطمب توضيح ىذه المخططات مف قبؿ النخب العراقية

كي ال ينخدع بيا بسطاء الناس ،وتصفية كؿ آثار االحتبلالت األجنبية
الماضية والحالية.

 -تغيير مناىج الدرس التي يتمقاىا اإلنساف العراقي بشكؿ يسمح ببناء

فضاء الحوار وتقبؿ اآلخر وعدـ الخوؼ منو ،وىذا يشمؿ كؿ المناىج
مف االبتدائية وحتى الجامعة.
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 -إف اعتماد سياسة حسف الجوار مع دوؿ الجوار مف قبؿ الحكومة

العراقية ىو أمر حسف عمى أف تعتمد تمؾ الدوؿ ذات السياسة ال أف
يكوف األمر مجرد إعبلف وذر لمرماد في العيوف ،إذ ميما تصور أي

طرؼ عراقي أف التعامؿ مع إحدى دوؿ الجوار عمى حساب احد
األطراؼ العراقية سوؼ يجر النار إلى قرصو ،فأنو واىـ حيث إف كؿ

دوؿ الجوار تتحرؾ بوحي مصمحتيا ال المصمحة العراقية ولف يضمف
مصمحة العراؽ إال تكاتؼ أىمو واصطفافيـ خمؼ حكومة حقيقية منيـ
والييـ.

 أف تكوف القوى السياسية العراقية بالمستوى المطموب في بث الوعيالسياسي بيف الناس ،فتكوف أدوات حضارية في غرس المواطنة ال
سبيؿ لتمزيقيا وتشويييا.

 -ممارسة النخب المثقفة لدورىا في نشر ثقافة البلعنؼ والتسامح بيف

الناس ،فيكوف المثقؼ مسئوال تجاه شعبو ال بوقا لمسمطة ودوائرىا ،وال
يعني ىذا عدـ االشتراؾ بالسمطة ،ولكف يعني التمسؾ برسالة المثقؼ
تجاه شعبو أينما وجد ،ويشمؿ ىذا كؿ المثقفيف اإلسبلمييف وغير

اإلسبلمييف.
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التكفير واإلرىاب وبناء مستقبل العراق
الشؾ في إف واقع المشيد العراقي الحاضر يحمؿ في طياتو كثي ار مف
الغموض والتعقيد ،بحيث ال يمكف ألي فئة أو حزب أو تيار سياسي أف
يزعـ وصايتو عمى شعب العراؽ ،بؿ إف إرادة ىذا الشعب ىي الكممة

الفصؿ في تحديد مف يمثمو ويتحدث باسمو مف خبلؿ التنافس النزيو في
ظؿ عممية ديمقراطية سميمة .ولكف ما يثير االستغراب واأللـ ىو طرح

البعض لعدد مف فتاوى التكفير بحؽ طوائؼ أو فئات عراقية يتـ
إقصاؤىا ،بحجة أف أصحابيا خارجوف عف الديف ويجب تصفيتيـ،
وجعؿ ىذا الخطاب ىدفا يرتقي إلى مستوى الجياد والمقاومة لمقوى

األجنبية ،وانتشار ىذا الخطاب ييدد بتمزيؽ الوحدة الوطنية ليس فقط

لمشعب العراقي بؿ ولشعوب دوؿ المنطقة كافة .والسؤاؿ المطروح :مف
المسئوؿ عف ايجاد ىذا الخطاب بيف أبناء الشعب الواحد والديف الواحد؟

قد يقاؿ إف الغرب وعمى رأسو أميركا والييود ىـ الذيف يقفوف وراء ىذا

الخطاب لتمزيؽ وحدة الشعب العراقي وزرع الخوؼ والريبة بيف فئاتو
وطوائفو ،وال أريد أف انفي دور القوى الخارجية في صب الزيت عمى

النار لخمؽ الفتف المختمفة داخؿ الجسد العراقي المثخف بالجروح ،ولكف

أريد أف أنبو إلى أننا عندما نحمؿ تاريخ الثقافة العراقية نجد أف ىذه
الثقافة شيدت خبلؿ حقب تاريخية مختمفة ،ظيور موجات فكرية
متعددة ،ترفع خطاب التكفير أسموبا ليا في التعامؿ مع اآلخر المسمـ،
ونتج عف ىذه الموجات سقوط آالؼ الضحايا مف األبرياء مف أطفاؿ
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ونساء وشباب وشيوخ ىذا البمد ،إضافة إلى تخريب اقتصاده وضعؼ
وىواف أبنائو ،ومف يرغب في العودة إلى التاريخ سيجد أمثمة كثيرة تؤكد

ىذا الكبلـ .فيؿ يراد برفع خطاب التكفير اليوـ تكرار أمر ثبت فشمو في

الماضي؟ وىؿ ىو مطمع عمى النوايا التي يضمرىا تيار اليميف
المتطرؼ في الغرب لئلسبلـ وأىمو؟ وىؿ يعمـ مقدار الضرر الذي
تمحقو مشاىد قتؿ األبرياء وارعابيـ بالديف الذي يرفع شعار إظياره
ونشره في أرجاء المعمورة؟ وىؿ يعرؼ انو يقدـ خدمات مجانية لمقوى

المتصيدة بالماء العكر عندما ال يرى المواطف العراقي مف شعاراتو غير
مشاىد قطع الرؤوس وفتاوى التكفير والتصفية؟

إف المنطؽ السميـ يقوؿ انو بدال مف التركيز عمى نشر خطاب يثير

الحقد والكراىية بيف أبناء الشعب الواحد ،يجب االلتفات إلى حقيقة أف

البشرية تتقدـ كؿ يوـ عمما وفك ار وسموكا ،فعمينا أال نكوف أسرى حمقات
مفرغة تدور فييا خطاباتنا ،فنصحو ونحف أكثر ضعفا وتفرقا.

واذا كاف اإلرىاب اليوـ ىو الغطاء الدولي الذي يبرر بو البعض

سحؽ الضعفاء وتحقيؽ المصالح ،واإلساءة إلى الثقافات والحضارات،
فإف التكفير ىو إرىاب يصؿ إلى حد اإلبادة الجماعية ،إذ يقتؿ بسببو

األبرياء وتنتيؾ الحرمات ويدمر االقتصاد الوطني لبمد ىو أحوج ما
يكوف إلى وحدة أبنائو ،مف أجؿ تضميد جراح العقود الماضية.

ولكي يد أر خطر "إرىاب التكفير" فإف المسئولية األولى في ىذا السبيؿ

تقع عؿ عاتؽ فقياء المسمميف مف كؿ الطوائؼ العراقية ،ألف فتاوى

التكفير يجب أف تجابو بفتاوى صريحة ،تعد اإلسبلـ دينا واحدا واف
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تعددت طرؽ الوصوؿ إلى غاياتو النبيمة ،وترفض في الوقت نفسو أية

محاولة إلثارة الكراىية والخوؼ بيف أبناء الشعب والديف الواحد .واصدار
ىكذا فتاوى مف قبؿ فقياء المسمميف خير وسيمة لتحقيؽ الوحدة ،واذا

كانت الظروؼ االعتيادية تسمح ببعض االختبلؼ غير العنيؼ ،فإف
ظروؼ العراؽ الصعبة تتطمب الوحدة التي تقدـ في سبيؿ تحقيقيا
التنازالت مف األطراؼ كافة.

إضافة إلى دور فقياء األمة في معالجة قضية التكفير ،فإف ىناؾ دو ار

آخر يتحممو صناع القرار في العراؽ ،حكومة ومؤسسات مجتمع مدني،
يتركز عمى عدـ جعؿ العممية السياسية التي يراد ليا أف تصنع مستقبؿ

الشعب العراقي ،عممية تعتمد عمى لعبة المحاصصة الطائفية والعرقية
والدينية والمناطقية ،فالعراؽ بمد الكؿ ويجب أف يمتمؾ فيو كؿ مواطف

األىمية الكاممة في المشاركة في بناء مستقبؿ ببلده السياسي ،واف
خيارات الشعب العراقي ينبغي أف تحترـ وال يجري تزييفيا بادعاء

الوصاية عميو أو إقصاء فئات منو بحجج واىية.

إف قياـ العمؿ السياسي عمى أسس صحيحة تعتمد المساواة السياسية

التي تقتضييا المواطنة في دولة حديثة ،إضافة إلى توفر بقية أركاف
البناء الديمقراطي ،وتعديؿ مناىج التربية والتعميـ بالشكؿ الذي ال يجعميا
مشحونة بأفكار تثير الحقد والكراىية مما يكوف لو أكبر أثر في إلغاء
خطاب التكفير وازالتو مف ثقافة البعض منا .فالبمد الذي عاش سنوات

طويمة مف الحروب والدمار ،وفقد الكثير مف أبنائو ،يجب وضعو عمى

المسار الصحيح الذي يكفؿ لو مستقببل أفضؿ ،وىذا المستقبؿ المنشود
25

ال يبنيو خطاب تكفيري أعمى ،كما ال تقوـ دعائمو في ظؿ أجواء

الخبلفات العنيفة ،والمحاصصات السياسية التي مف شأنيا تقسيـ
الشعب الواحد إلى والءات مختمفة ،تجعؿ أبناءه كالجزر المتباعدة ال
يجمع شمميا إال سيؼ السمطة.
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الطائفية والتعايش السممي في العراق
يعد الحديث في المسالة الطائفية حديثا ذا شجوف ،فكثي ار ما اكتوت

بنارىا المجتمعات عمى اختبلؼ أنواعيا ،فخسرت أبناءىا وأمواليا،
وشتت شمميا ،وشوىت عقائدىا ،وأغرت أعدائيا بيا ،حتى وصمت ىذه

الشعوب بعد طوؿ محنة وعظيـ خسارة إلى قناعة ميمة ىي :إف إذكاء
نار الفتنة الطائفية ال يخدـ مصمحة المجتمع ،وال يحقؽ أىدافو الشاممة،
واف المنطؽ العقبلئي يقتضي التعايش بيف أبناء األدياف والطوائؼ

المتعددة ،الف التنوع مف طبيعة األشياء ،وفيو مكامف اإلبداع والتطور
والرقي.

إف ىذه القناعة ىي التي استخمصتيا الشعوب األوربية ،بعد أف أرىقتيا

نزاعات الطوائؼ بما أثارتو مف حروب طاحنة امتد بعضيا إلى مائة
عاـ ،فمما تجاوزت ىذه النزاعات وعممت نخبيا السياسية والثقافية باتجاه

التعايش استطاعت النيوض مف واقعيا المتخمؼ وسارت في سبؿ
الحرية والديمقراطية والرقي التكنولوجي واالقتصادي...

وفيما يتعمؽ بالعراؽ ،نجد في ىذا الوقت حديثا متناميا في المسالة

الطائفية ،يحاوؿ البعض مف خبللو إثبات إف الشعب العراقي ال توجد
فيو أزمة طائفية ،واف ما يبدو مف مظاىرىا ما ىو إال نتيجة لمخططات
إقميمية ودولية مشبوىة ،ال تريد ليذا الشعب االستقرار واالزدىار .أما

البعض اآلخر فيصر عمى وجود أزمة طائفية عميقة ،تسعى مف خبلليا
كؿ طائفة إلى تحقيؽ أقصى المكاسب في مجاالت الحكـ واإلدارة
والثروة عمى حساب الطوائؼ األخرى ،وألجؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ يتـ
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تصفية الخصوـ ،وارىاب اآلخر وتقزيمو ،حتى يظف المتابع ليذا

الخطاب ،إف كؿ طائفة في العراؽ لدييا مخططات تآمرية شبيية
ببروتوكوالت حكماء صييوف تسير عمى ىداىا لتحقيؽ األىداؼ

المذكورة آنفا.

وألجؿ الحقيقة ،نقوؿ :إننا عندما نحمؿ المسالة الطائفية في العراؽ،

يجب أف نمتمؾ جرأة الصدؽ والصراحة ،التي مف خبلليا نكتشؼ أف
توىـ عدـ وجود نزعة طائفية داخؿ المجتمع العراقي والقاء عبأ ىذه

األزمة عمى الخارج ما ىو إال تظميؿ خطابي وفذلكة فكرية تتسـ
بالمثالية البعيدة عف تشخيص الواقع وسبر أغواره ،أما المبالغة في

التركيز عمى الطائفية ،فانو ينطوي عمى عدـ إيماف بالمصمحة الوطنية،
وعمى نزعة رجعية تحاوؿ أسر الذات العراقية في حمقات فكرية ماضوية

مغمقة لتمنعيا مف االنفتاح عمى العصر بكؿ ما فيو مف تحديات
وتجميات ،لتحقيؽ مصالح تمؾ النخب اليامشية الباحثة عف سند شعبي

ليا مف خبلؿ تزييؼ وعي الناس ،وتغذيتيـ بأفكار عدائية تزرع الحقد
والكراىية بيف أبناء الشعب الواحد والديف الواحد ،ولعؿ أصحاب فتاوى

التكفير والتفسيؽ واباحة دماء الناس وأمواليـ وأعراضيـ ىـ المثؿ

الصارخ عمى ىذا الخطاب.

وألجؿ أف ال ننساؽ وراء دعاة المثالية أو الرجعية ،فإننا سنتناوؿ المسألة

الطائفية في العراؽ مف خبلؿ اآلتي:

 °الفضاءات الثقافية المغمقة وعالقتيا بالمسالة الطائفية
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لقد عاش الشعب العراقي عبر تاريخو الطويؿ وىو عبارة عف فسيفساء

متنوع القوميات واألدياف والطوائؼ ،لكنو خبلؿ ىذا التاريخ كاف محكوما
بقبضة االستبداد وسطوة الطغاة ،الذيف حرصوا عمى إذكاء نار الطائفية

بيف أبناء المجتمع ،لينشغؿ بقضايا ثانوية ال قيمة ليا ،فيما يأمف الحاكـ
المستبد في برجو العاجي ،ويطرح نفسو حكما وجبلدا حسب ما تقتضيو

مصمحتو ،وىذا األمر جعؿ طوائؼ الشعب العراقي عمى الرغـ مف
تداخميا عف طريؽ المصاىرة ،والعمؿ ،والعيش المشترؾ تعيش في

فضاءات ثقافية مغمقة ،عمؿ الفقر والتجييؿ واالنفراد بالحكـ عمى
تضخيميا وتكريسيا وتعنيفيا ،إف وجود ىذه الفضاءات الثقافية المغمقة

ال يقتصر عمى عامة الشعب ،بؿ يشمؿ أيضا نخبو السياسية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،ولعؿ مف ابرز األدلة عمى وجودىا

ىو إف العراقي مف طائفة معينة عندما يمتقي بآخر مف طائفة أخرى
غالبا ما يقتصر الحديث بينيما عمى العمؿ والسؤاؿ عف الحاؿ والمكاف

وال يمتد ابعد مف ذلؾ فكؿ منيما لو رؤيتو التاريخية ومرجعيتو الثقافية
المختمفة عف اآلخر ،لذا تكوف الرموز التاريخية ومظاىر العبادة وقضية

الحكـ محؿ خبلؼ وخطوط حمراء يعرؼ كؿ منيما أف عميو أف ال
يصؿ إلى تخوميا ،لذلؾ بقيت طوائؼ العراؽ مستمبة تاريخيا،
ومحصورة بقناعات ثقافية لـ يسمح طوؿ عيد االستبداد بالخروج منيا

لموصوؿ إلى قناعات جديدة تخدـ قضية التعايش وتطيح بالطغاة
وتعطي الفرصة إلى بناء فضاء ثقافي عراقي واحد بارز المعالـ ،إذ كمما

سنحت فرصة لمتفاعؿ والحوار بيف الطوائؼ ظير سيؼ الحاكـ وقضى
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عمييا بحجة تيديدىا لنظاـ الحكـ أو ألنيا تنطوي عمى ممارسات سمبية

(مع اإلشارة إلى أف التفاعؿ األولي بيف الطوائؼ سيحتوي مثؿ ىكذا
ممارسات لكنو لو ترؾ لو المجاؿ فانو سوؼ يتحوؿ إلى شكمو االيجابي
المرغوب).

إذف ،فالمنطؽ يشير إلى أف ىذه الفضاءات الثقافية المغمقة ،عندما

تزوؿ سطوة االستبداد وتتوفر ليا أجواء االنفتاح والتبلقح والحرية  ،فإنيا

ستبدأ بالتحاور مع بعضيا بشكؿ حذر ،كما ىو الحاؿ بالنسبة لمغريب
الذي تمتقيو ألوؿ مرة  ،فأبناء ىذه الثقافات لـ يعتادوا عمى التفاعؿ مع
بعضيـ في مثؿ ىذه األجواء ولـ يبتعد تحاورىـ في ظؿ االستبداد عف

المستوى الذي يحاوؿ فيو كؿ طرؼ إثبات إف الحؽ إلى جانبو دوما
بينما الباطؿ إلى جانب الطرؼ اآلخر ،لذا فالشؾ والحذر والتييب ال

الرغبة في القتؿ والتدمير والفناء أمر متوقع ،إذاً فمف المسئوؿ عف إزالة
ىذا الحذر والشؾ والتييب؟.

 °مسؤولية النخب في خمق التعايش بين الطوائف

في الوقت التي يزوؿ فيو االستبداد مف المجتمع ويبدأ االنتقاؿ نحو
الديمقراطية ،سوؼ يحتاج إلى نخب سميمة النية وحسنة الثقافة تحرص
عمى تيدئة المخاوؼ المتوقعة وترفع الشوائب الطائفية العالقة في ثقافة

األفراد  ،لكي يتحولوا مف مرحمة الحذر مف اآلخر إلى مرحمة الثقة بو،
واإلقباؿ عميو والتعايش معو ،ويمكف أف نسمي ىذه بمرحمة انتقالية

ثقافية  ،إذ في ىذه المرحمة سوؼ تكوف ىناؾ فوضى ثقافية يختمط فييا

الماضي بالحاضر ما بيف رؤى تاريخية خادعة ومشاكؿ آنية ممحة
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وأماؿ مستقبمية يطمح األفراد إلييا ،وسوؼ تؤدي ىذه الفوضى إلى

إرباؾ تفكير األفراد وتيييج عواطفيـ.

في ىذه المحظة ستبرز أىمية النخب االجتماعية والسياسية والثقافية في
تيدئة الرأي العاـ وترتيب القضايا حسب األولويات ،وشرح فوائد االنفتاح
والتعايش ومخاطر االنغبلؽ والتصارع ،وطبيعة تحديات العصر

وحقائقو ،وذلؾ ألجؿ أف تمر ىذه المرحمة االنتقالية بسبلـ ويبرز فضاء

ثقافي واحد يجمع جميع أبناء الطوائؼ ،في ظؿ اليوية الوطنية
الموحدة  ،وسينظر عندىا إلى الصراع الطائفي عمى انو حدث يستحؽ
أف يرقد في متاحؼ التاريخ ،أما إذا لـ تبرز مثؿ ىكذا نخب في ىذه

الفترة الحرجة مف حياة الشعوب ،وكانت النخب مصمحيو تيييجية تمعب
عمى وتر العواطؼ الطائفية فستحوؿ مرحمة الحذر الطائفي إلى

مرحمة احتراب داخمي ييمؾ فيو الكؿ إذ كما قاؿ السيد حسف الشيرازي
رحمو اهلل:

يصمى بيا اليداـ والبناء

فالطائفية جذوة مسمومة

إف مشكمة العراؽ الحالية في مجاؿ الطائفية ،ىو وجود بعض النخب

غير المدركة لمتطمبات المرحمة ،لذا نجدىا تكتب بمنطؽ طائفي وتتكمـ

بمنطؽ طائفي وتتحاور بمنطؽ طائفي سواء مع الداخؿ العراقي ،أو مع
قوى إقميمية ذات سياسات محشوة بالمنطؽ الطائفي ،وىذه النخب ىي

التي ساعدت عمى بروز فتاوى التكفير والتفسيؽ واإلباحة لآلخر ،كما
ساعدت مف خبلؿ خداعيا وتضميميا ألبناء طائفتيا عمى خمؽ بيئة
تحتوي اإلرىابييف مف الطائفييف القادميف مف خارج الحدود ،لكف يجب
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أف تدرؾ ىذه النخب إنيا بسموكيا غير الصحيح ىذا إنما تغامر
بحاضر العراؽ ومستقبمو ،وتنمي مشاعر الحقد والكراىية والعداء بيف

أبناء الشعب ،في مرحمة مف حياة الشعوب تكوف فييا أحوج ما تكوف

إلى اليداة الذيف يبحروف بسفينتيا نحو شاطئ التطور والترقي وبناء
النموذج في ظؿ ثقافة التعايش السممي.

إذف نخمص مما تقدـ إلى حقيقة أف نخب العراؽ الحالية تقع عمييا
مسؤولية جسيمة في معالجة المسالة الطائفية وبناء العراؽ الديمقراطي

الحر بثقافتو ونظاـ حكمو ،فعمييا أف تتحمؿ ىذه المسؤولية بجدارة واال
فالمخاطر جسيمة والتاريخ ال يرحـ في أحكامو.
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العسكر وبناء الدولة العراقية
عند مراجعة كتب الفبلسفة  -الفارابي أنموذجا -نجد لدييـ تشبيو

جميؿ لمدولة بجسـ اإلنساف ،فيعدوف الرئيس بمثابة الرأس ،والطرؽ
والمواصبلت بمثابة الشراييف واألوردة ،والقوة العسكرية بمثابة األذرع

وىكذا بالنسبة لبقية مفاصؿ الدولة ،وجماؿ ىذا التشبيو يتضح عند
تصور إمكاف نمو احد أجزاء الجسـ البشري بشكؿ يفوؽ البقية إذ كيؼ

يمكف تخيؿ ىكذا إنساف؟ وعمى سبيؿ المثاؿ كيؼ يكوف إنساف رأسو
بحجـ بقية جسده؟ حتما مثؿ ىذا اإلنساف سيكوف مشوه الخمقة وبعيد

عف الكماؿ ،كذلؾ الحاؿ بالنسبة لمدولة – أية دولة – إذا ما تضخـ

دور إحدى مؤسساتيا عمى بقية المؤسسات ستكوف دولة مشوىة البناء
وتجر الخراب والوىف ألبنائيا.

مف ىذه المقدمة ننطمؽ في الحديث عف دور المؤسسة العسكرية

العراقية في بناء الدولة ،وما يمكف أف يؤشر مف مخاوؼ مستقبمية عمى
مسار العممية السياسية الجارية – اآلف -في البمد ،فكما يعرؼ الجميع
أف القوة العسكرية في أي دولة إنما تعد لحماية الحدود الخارجية لمدولة
مف أي اعتداء خارجي ،وكفاءة أفراد ىذه المؤسسة إنما تتضح عند
نجاحيـ في تحقيؽ ىذا اليدؼ ،تاركة ضبط شؤوف األمف الداخمي لمقوى

األمنية المرتبطة بو ازرة الداخمية بكافة تشكيبلتيا ،ومتخذة جانب الحياد
فيما يتعمؽ بالخبلفات السياسية بيف الفرقاء الداخمييف.

لكف ىذا الكبلـ ال يصح بمجممو بالنسبة لممؤسسة العسكرية العراقية،

فقد استخدمت ىذه المؤسسة منذ نشوئيا لتكوف وسيمة بيد السمطة
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لضرب مواطنييا أكثر مف حماية حدودىا الخارجية ،إذ يذكر التاريخ
كيؼ استخدـ العراؽ الممكي في بداية تأسيسو العسكر في إخضاع

العشائر في مناطؽ العراؽ المختمفة ،فكاف قصب السبؽ لمقوة عمى

الكممة في حؿ الخبلفات السياسية ،بؿ وصنعت القوة صورة نمطية
لمسمطة في أذىاف العراقييف مرتبطة بالخوؼ والقير واإلذالؿ ،بدال مف

أف تمارس الكممة دورىا في االرتقاء بالوعي السياسي لمشعب العراقي
بما يعزز المواطنة والحس الحضاري المشترؾ.

وتعاظـ مع األياـ شعور الناس بأف السمطة تبني المؤسسة العسكرية

لحمايتيا مف مواطنييا وليس لمدفاع عف تراب الوطف وأىمو ،وأدى ىذا
الدور المعكوس لمعسكر في العراؽ إلى أف يقود ىؤالء أوؿ انقبلب
عسكري في المنطقة بقيادة بكر صدقي عاـ  1936بتآمر مشترؾ مع

السمطة – آنذاؾ -التي كاف محورىا الوصي عبد اإللو ومف لؼ في
ركبو لمتخمص مف وضع سياسي غير مرغوب فيو ،فكاف العسكر أداة

لحسـ الخبلفات السياسية لطرؼ سياسي عمى حساب طرؼ آخر ،ثـ
تكرر ىذا المشيد العراقي بامتياز بعد ذلؾ بوقت قصير مف خبلؿ تآمر
جديد يشترؾ فيو العسكر مع رجاؿ السمطة وذلؾ بتحالؼ رشيد عالي

الكيبلني مع العقداء األربعة فكانت أحداث مايس عاـ  ،1941واستمر
الفشؿ السياسي يقود إلى تضخـ وانفبلت في إدراؾ المؤسسة العسكرية
لدورىا حتى وصؿ األمر إلى عدـ اكتفاء أفراد ىذه المؤسسة بالتحالؼ

مع احد األطراؼ السياسية ،بؿ طمعوا في طرح السياسييف جميعا

خارج المعبة واخذ المبادرة لئلمساؾ بكامؿ السمطة مف خبلؿ انقبلب عاـ
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 ،1958وبصرؼ النظر عف أسباب ودوافع ىذا االنقبلب ،فأف مجرد

حصولو ىو عبلمة سيئة في حياة األمـ والشعوب عندما يفشؿ
سياسيوىا في ضبط أمورىا.

وبعد ىذا التأريخ أخذت األحزاب السياسية العراقية كافة الوطنية

والقومية واألممية تضع في أجنداتيا استقطاب أفراد المؤسسة العسكرية

الستغبلليـ في الوصوؿ إلى السمطة فتمزقت المؤسسة العسكرية العراقية
بيف ىذه األحزاب ومعيا تمزؽ البمد  -أرضاً وشعبا -أشبلء في مسمسؿ

درامي دموي مف االنقبلبات العسكرية التي توجت بانقبلب 1968
البعثي وما جره مف كوارث عمى البمد سواء عمى الصعيد العسكري أو
عمى الصعيد السياسي ،فمـ تكف مغامراتو العسكرية مدروسة بمغة
عسكرية تضمف نجاحيا  ،ألف العسكري العراقي المحترؼ غيب وتـ
تجاىؿ دوره ورأيو مف قبؿ قيادات سياسية ال تعرؼ ألؼ باء العموـ

العسكرية ،ولـ تكف األبعاد السياسية الداخمية والخارجية مفيومة أو ذات
تأثير جيد عمى الداخؿ أو الخارج العراقي ،لعدـ جدارة السياسي لمقياـ
بدوره.

وبدوف الخوض في التفاصيؿ الكارثية المعروفة لمجميع ،فأف تفسيرىا

يعود إلى ذلؾ اليجيف المشوه الذي نجـ عف خمط األدوار والػتآمر
المقصود بيف السياسي والعسكري العراقي ،والذي انتيى في عاـ 2003
بإصدار قرار إعدامو مف خبلؿ حؿ المؤسسة العسكرية العراقية وحؿ

كافة المؤسسات الحزبية والسمطوية المشاركة في بقائو أو التي تشكؿ

جزءا منو.

35

وبصرؼ النظر عف اآلراء الرافضة أو المنددة بيذا القرار ،فاف القرار

كاف صحيحا الف الورـ الخبيث ال يعالج إال بالبتر وتركو والقبوؿ
بوجوده لف يؤدي إال إلى ىبلؾ الجميع ،كما ال يمكف توقع نجاح

المعالجة غير الجذرية ،وكاف األمؿ –وال يزاؿ– بعد ذلؾ القرار أف تبدأ
والدة جديدة لمؤسسة عسكرية عراقية محترفة ال تتجاوز دورىا المطموب

منيا ،إلى جانب والدة صحيحة لبناء مؤسساتي يمارس في ظمو

السياسيوف عمميـ السياسي بصورة فعالة تأخذ عبرة مف الماضي
القريب ،عمى الرغـ مف صعوبة الميمة ،ووعورة المسار ،وجسامة
التحديات التي تواجو الوالدتيف ،لكف األحداث التي جاءت بعد ذلؾ ،وما
يراه المراقب والمحمؿ ليا يثير الخوؼ مف مسارىا المستقبمي.

وفي ىذا الصدد يمكف أف نستحضر خوؼ الرئيس األمريكي أيزنياور

في نياية الخمسينات عندما حذر مواطنيو مف سيطرة المركب الصناعي
– العسكري – السياسي عمى مقاليد األمور في أمريكا بشكؿ يكوف عمى

حساب حرية ومستقبؿ المواطف األمريكي ،وبالفعؿ أثبتت األياـ صدؽ
مخاوفو وىو األمر الذي ال ينكره الميتموف والعارفوف بالشأف األمريكي.

وبالقياس عمى ذلؾ – فيما يتعمؽ بالشأف العراقي – نود إف نطمؽ

صرخة تحذير لمساسة والمسئوليف وأصحاب القرار في العراؽ في الوقت
الحاضر ندؽ بيا ناقوس الخطر مف احتماؿ إعادة إحياء جديدة لميجيف
الذي لعب بأرواح وسيادة العراقييف طيمة عمر الدولة العراقية الحديثة،
حيث أف بوادر ىذا اإلحياء أصبحت موجودة وقوية تعززىا تصرفات

الساسة والعسكرييف كؿ يوـ ،السيما إف المؤسسة العسكرية العراقية
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عادت تحصد مف أرواح العراقييف أكثر مما تحصده مف أرواح األجانب

الذيف يعبروف الحدود ،كما أف القوة العسكرية عادت لتكوف أداة حسـ
لصراعات سياسية فشؿ الساسة في وضع حسـ ليا ،وظيرت في األفؽ
بوادر تآمر جديد بيف الساسة والعسكر سوؼ يكبر خطره في المستقبؿ

إذا لـ يوضع لو حد وبسرعة .قد يقوؿ البعض مف أصحاب القرار إنيـ
أصحاب قضية صحيحة  ،وأف دور الجيش يحض بقبوؿ الشعب ،وأف

ظروؼ ما بعد  2003ال تقاس بظروؼ  ،1921وأف الكبلـ بيذا
الشكؿ ينطوي عمى التشاؤـ وتضخيـ األمور ،إال أنيـ في انسياقيـ ىذا
يسيئوف التقديرات وسوؼ يتكرر المشيد العراقي اآلنؼ الذكر مرة أخرى

بشخوص وظروؼ جديدة قد تكوف نتائجيا مأساوية أكثر.

إذا المطموب لتبلفي ىذا المصير ىو االرتفاع عف المصالح اآلنية
والضيقة والعمؿ مف اجؿ المصمحة العراقية العميا ،واكبر خدمة يقدميا

أي وطني عراقي نزيو ىي احتراـ حدود األدوار المرسومة لكؿ مؤسسة
مف مؤسسات الدولة ،والسيما دور المؤسسة العسكرية ،وفؾ االرتباط
التآمري بيف السياسي والعسكري العراقي ألف ىذا االرتباط مكاسبو آنية

لكف مآسيو كبيرة وطويمة عمى كبل الطرفيف ،كما يجب أف يكوف لمكممة

قصب السبؽ في فض النزاعات السياسية واعادة المحمة بيف أبناء
الشعب العراقي ،واالرتقاء بمستوى وعيو.
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ديمقراطية اإلدارة واعادة تأىيل المؤسسات العراقية
بعد انييار النظاـ العراقي السابؽ (نظاـ البعث) انكشفت كثير مف

العورات التي حاوؿ ذلؾ النظاـ إخفائيا عف الرأي العاـ -المحمي
والدولي -أو كابر في عدـ االعتراؼ بيا ،وىي عورات تكشؼ حجـ

الدمار والخراب الذي يمكف لنظاـ مستبد إلحاقيا بالشعب الذي يتسمط
عميو ،وال يسعنا في ىذا المقاؿ التطرؽ إلييا جميعا ،بؿ سنتحدث فقط

عف حاؿ المؤسسات العراقية وما وصمت إليو ىذه المؤسسات مف انييار

لسموكيات العمؿ.

فقد سادت الرشوة الظاىرة والخفية فييا ،وانتشرت الوساطة بأشكاليا
المقززة التي جعمت المواطف وىو يتوجو إلى أي مؤسسة يتندر مع نفسو
ويقوؿ مف أيف لي بفيتاميف (و) وما ىذا الفيتاميف إال الوساطة وما

تنطوي عميو مف إحباط ويأس لدى المواطف المسكيف المحروـ منيا ،والى
جانب الرشوة والوساطة ىناؾ معضمة التسييس في المؤسسات ،والتي
تعني التعامؿ مع المواطف انطبلقا مف انتماءه السياسي دوف اعتبار

لمواطنتو وحقو في البمد الذي ولد وترعرع وكبر وخدـ فيو.
بؿ قد يجر السؤاؿ عف االنتماء السياسي سؤاال أكثر سوءا وىو السؤاؿ
عف االنتماء الطائفي والقبمي والعشائري وحتى ألمناطقي ،فبل تسيؿ

معاممة المواطف إال إذا كاف مف طائفة معينة أو قبيمة معينة..
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ثـ يضاؼ إلى ما سبؽ مشكمة أخرى خطيرة وخطيرة جدا تمؾ ىي

النفس الدكتاتوري لمقيادات اإلدارية في كافة المؤسسات العراقية مف رأس
اليرـ وحتى القاعدة ،وكأف الدكتاتور الحاكـ قد أنجب أوالدا وأحفادا
وأقزاما في كؿ مكاف يحمموف مشعؿ الدكتاتورية ويفاخروف ويتنمروف بو

عمى مرؤوسييـ ،فساىـ ىذا وما ارتبط بو في قتؿ الحافز والشعور
بالمسؤولية لدى الموظفيف والعامميف في ىذه المؤسسات ،فكانت ىذه

المؤسسات عبارة عف ىياكؿ كارتونية عديمة الفاعمية والحيوية ،وتراكـ
ألجساد ىميا قتؿ الوقت لمرجوع إلى البيوت بعد انتياء يوـ العمؿ ،وقد

ضاعت نتيجة إلى ذلؾ الكفاءة والمينية ومعيا الوطنية.

ولكػ ػف بعػ ػد سقوط النظػ ػاـ الدكتاتوري ىؿ تغي ػر الح ػاؿ في ىذه

المؤسسات ؟.

ال ينخدع صانع القرار النزيو والمواطف الوطني والموظؼ الكؼء
باالعتقاد أف سقوط الدكتاتور يعني زواؿ الدكتاتورية ،إذ إف الدكتاتورية

ليست مرتبطة باألشخاص  -واف ساىـ األشخاص في تضخيميا  -بؿ
ىي ثقافة وقيـ وما تعكسو ىذه مف أنماط سموؾ ،فإذا تغمغمت الدكتاتورية

في أعماؽ ثقافة المجتمع وقيمو المحركة ،فإنيا تستمر في الحياة حتى
بعد زواؿ رموزىا البشرية وتبقى كشيطاف خفي يتحيف الفرص لفرض
وجوده وقيمو عمى البشر ،لذا فأف ما تعاني منو المؤسسات العراقية

الحالية ىو انو حقا زاؿ الرمز البشري لمدكتاتور ،لكف أبناءه وأحفاده
وأقزامو الزالوا موجوديف يتناسموف ويتوالدوف كؿ يوـ وأحياناً ببل وعي
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منيـ ،وذلؾ مف خبلؿ ما تركتو الدكتاتورية مف ثقافة شيطانية متجذرة في
نفوس وعقوؿ قياداتنا اإلدارية ،إذ إف سموؾ ىذه القيادات مفعـ بالنفس

الدكتاتوري ،فمـ تخترقو الديمقراطية ،التي وصمت ثقافتيا إلى أبواب

المؤسسات ولـ تج أر عمى طرقيا لما جابييا مف موانع وعقبات ،وال
يتصور المسئوؿ والقارئ أف مراد ىذا المقاؿ الدعوة إلى تغيير القيادات

اإلدارية فيذا ىدؼ ثانوي  ،أما اليدؼ األساس فيو تغيير الثقافة التي
تحرؾ ىذه القيادات وما ينضح عنيا مف سموؾ محبط ،وىذا األمر

مطمب أساس لتأىيؿ المؤسسات العراقية بكافة أشكاليا  -الرسمية
واألىمية  -إذ يجب أف يدرؾ كؿ مسئوؿ إداري ،وقبمو كؿ مسئوؿ

سياسي إف التشبو بالدكتاتور والتعالي عمى أفراد المؤسسة والمواطنيف مف
شانو أف ييوي بيذه المؤسسة إلى األسفؿ فتفشؿ في تحقيؽ أىدافيا،

حيث تكثر الخصومة والنفور بيف األفراد وبيف قيادتيـ اإلدارية  ،ويقؿ
الحافز لمعمؿ ،ويموت اإلبداع  ،وتقؿ الكفاءة  ،وتفقد اإلدارة بريقيا،
والمؤسسة احتراميا فتشيخ مبك ار وتقبر في اقرب فرصة ،وىذا ىو حاؿ

الكثير مف المؤسسات العراقية اليوـ.
إذا ما ىو الحؿ؟.

كما قمت آنفاً إف المطموب لكي تستعيد المؤسسات العراقية عافيتيا يكمف

في انتشار ثقافة الديمقراطية في ىذه المؤسسات عمى المستوى األفقي
والعمودي ،إذ ال جدوى مف وضع الحواجز التي تخنؽ اإلبداع وتقضي

عمى الحيوية المينية بيف الرئيس والمرؤوس ،نعـ قد يتطمب الحزـ

اإلداري بعض السموكيات  ،لكنيا ليست تمؾ التي يتصورىا الكثير مف
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القادة اإلدارييف لدينا ،فيـ الزالوا يتحركوف في أنماط سموكية عفا عمييا
الزمف وتجاوزتيا الحضارة الحديثة ،وتكفي مراجعة دقيقة لكتب اإلدارة

المعاصرة وأنماط السموؾ الديمقراطي في المؤسسات وما تنطوي عميو مف
قواعد سموؾ تساعد عمى تطوير الحوافز االيجابية بيف األفراد ليكتشؼ
كؿ مسئوؿ مقدار الخطأ الجسيـ الذي يرتكبو بحؽ مؤسستو  ،كما أف
تحرير السموؾ الميني مف الدوافع السياسية واالنتماءات الثانوية وجعمو

خدمة عامة تقدـ لممواطف العراقي بصرؼ النظر عف ىويتو يعد مف
القواعد األساسية التي يجب عمى كؿ مسئوؿ إداري ترسيخيا في
مؤسستو.

إف اإليماف باليدؼ الذي يدعو إليو ىذا المقاؿ ىو الخطوة األولى
والصحيحة لمقياـ بالثورة اإلدارية العراقية القادمة لمقضاء عمى الفساد

واالنحراؼ المالي واإلداري في المؤسسات العراقية كافة ،واذا لـ تتخذ
ىذه الخطوة يكوف صانع القرار والمدافع عف اإلصبلح ومحاربة الفساد

اإلداري كمف يروـ تطيير ذيؿ السمكة مف الفساد عمى الرغـ مف أف

الفساد الحقيقي ىو في رأس ىذه السمكة ،نعـ قد تكوف العقبات جسيمة
والحركة بطيئة لكف السير البطئ الصحيح الذي ينتيي إلى النجاح خير

مف اليرولة الخاطئة التي مصيرىا الفشؿ والخراب.
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اإلسالميون وتجربة الحكم في العراق 2012- 2003
تأسست الدولة العراقية الحديثة عاـ  1921وىي تحمؿ الطابع

العمماني في ىياكميا المؤسساتية ومنظومتيا القيمية عمى الرغـ مف

انتماء ممكيا إلى األسرة الياشمية الحجازية ،وانتماء رئيس وزرائيا األوؿ
إلى عائمة النقيب العراقية الياشمية أيضا ،وال عجب في ذلؾ ألف العراؽ
كاف منسمخا مف إمبراطورية متخمفة حممت الصفة اإلسبلمية ىي

اإلمبراطورية العثمانية التي نظرت إلى العراؽ طواؿ فترة حكميا لو عمى

انو بقرة حموب تدر المغانـ عمى السمطاف وأسرتو ووالتو وأفراد حاشيتو،
ومحتبل _أي العراؽ_ مف إمبراطورية غربية عممانية ىي اإلمبراطورية

البريطانية التي تنظر إلى الديف عمى انو سبب لكثير مف مشاكميا القديمة

فتبشر بعزلو عف السياسة في ظؿ تقديس لمعمـ بمختمؼ أبعاده كأساس
لمتقدـ والتطور ،وقد جاءت بكؿ ثقميا المادي والمعنوي لغرس ىذه
األفكار في عقوؿ بناة العراؽ -آنذاؾ – في وقت لـ تكف ليذا البمد أية
مقومات لمدولة إذ التخمؼ يضرب بأطنابو عمى شعب مقيور مسموب

اإلرادة تمعب بو القوى اإلقميمية والدولية كيفما شاءت ،أقوؿ فبل غرابة أف
يتـ تبني العممانية كمنيج فكري وعممي لمدولة العراقية عند لحظة
تأسيسيا في مطمع القرف العشريف ،ولكف منذ ىذه المحظة وصعودا إلى

عاـ  2003لـ تحصد ىذه الدولة إال مزيدا مف خيبات األمؿ لمعراقييف -

واقصد بالعراقييف أولئؾ الناس البسطاء مف الشباب والنساء واألطفاؿ
والشيوخ أبناء المحبلت واألزقة والقرى العراقية المنسية وال اقصد بيـ
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المترفيف مف السياسييف والمسئوليف عمى اختبلؼ مشاربيـ ومراجعيـ

الفكرية واالجتماعية – وكثي ار ما شعر ىؤالء العراقيوف بأف حكوماتيـ
وقياداتيـ المسئولة قد خذلتيـ ولـ تمبي حاجاتيـ األساسية  ،ناىيؾ عف

حاجاتيـ األخرى ،حتى وصؿ األمر إلى أف يشعروا بالحيرة مف التطور
والتقدـ الذي بمغتو بمداف مجاورة كانت في يوـ ما بمدانا صحراوية ال

يسكنيا إال الرعاة وال يتوقع ليا المرء التقدـ وكاف تساؤؿ كؿ عراقي ىو

لماذا يتقدـ اآلخروف ونتأخر نحف؟ ولماذا ىذا االستيتار غير المسئوؿ
بدمائيـ وأعراضيـ وأمواليـ مف حكومات وقيادات متعاقبة كاف واجبيا

خدمتيـ وترقيتيـ وحفظ كرامتيـ؟.

وفي ظؿ ىذه الحيرة الفكرية واأللـ الذي يعتصر الضمير العراقي برز
تيار فكري بيف العراقييف السيما الشباب منيـ روجت لو قوى وقيادات

متعددة فحواه أف عممانية الدولة وبعدىا عف منيج اإلسبلـ ،وعدـ ورع
وأيماف رجاالتيا والقائميف عمييا وانتمائيـ أيديولوجيا لمنظومات فكرية

شوفينية وأستالينية ىو سبب خراب ودمار العراؽ ومعاناة شعبو ،وما
شجع ىذا التيار وزاد مف زخمو الخيبة الكبيرة التي منيت بيا الدوؿ

العممانية في المنطقة ،وبروز ما سمي بالصحوة اإلسبلمية منذ مطمع
عقد السبعينيات مف القرف الماضي .لقد ساىمت ىذه األفكار المشحونة

بالعاطفة اإلسبلمية في إعطاء العراقييف األمؿ في الخروج مف اليوة
السحيقة التي سقطوا فييا عندما تكالب عمييـ الطغاة والمستبدوف
وأصحاب المصالح الشخصية الذيف امتصوا دمائيـ وأمواليـ وسحقوا
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كرامتيـ وكبريائيـ باسـ الوطنية والحرية والقومية وما شابو مف شعارات،
وصار ىذا األمؿ دافعا لعمؿ سقط كثير مف الناس ضحايا لمدفاع عنو
وىـ يحمموف بغد أفضؿ لمعراؽ وأىمو ،وكيؼ ال يفعموا ىذا وىـ يشعروف

أنيـ يمبوف نداء السماء واألرض ،فظيرت مف رحـ ىذا التيار أحزاب
وكتؿ سياسية مختمفة ومف المدرستيف اإلسبلميتيف الرئيستيف -الشيعية
والسنية – والشعار األسمى لكؿ ىذه القوى كاف اإلسبلـ ىو الحؿ والدولة

اإلسبلمية ىي المنقذ  ،وقد عوقب بسبب االنتماء ليذه القوى بشر كثير
بتيـ العمالة والخيانة ..متحمميف سطوة السمطة وظمميا وجبروتيا

ومعتبريف كؿ فعؿ ولو كاف بسيطا خطوة إلى األماـ لتحقيؽ أألمؿ
المنشود ،واستمر ىذا األمر إلى أف سقطت الدولة العممانية في العراؽ
عاـ  2003بأيد أجنبية ،نعـ ولكف بإرادة عراقية راغبة وحالمة بالتغيير،

واعتمت صيوة التغيير الجديد القوى اإلسبلمية بالدرجة األساس فاستبشر
الناس بذلؾ خي ار وتوقعوا أنيـ قد اقتربوا مف تحقيؽ أمميـ ،إذ جاء إلى
السمطة دعاة المشروع اإلسبلمي وأصحاب شعار إف أكرمكـ عند اهلل
أتقاكـ ،والمفضوؿ ال يتقدـ عمى الفاضؿ! ،ولكف كيؼ كانت تجربة
اإلسبلمييف العراقييف في السمطة منذ عاـ  2003إلى عاـ 2012؟ وما
ىي االنطباعات التي رسخت في أذىاف العراقييف عنيـ؟.

حقيقة أف اإلجابة عمى ىذه التساؤالت ال يكفييا مقاؿ قصير ،بؿ قد

تكوف محو ار لدراسة متكاممة في المستقبؿ ،لكف ما نود قولو ىنا إف تجربة

اإلسبلمييف العراقييف خبلؿ السنوات المنصرمة كانت سمبية ال عمى
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شخوصيـ فقط بؿ وعمى اإلسبلـ كديف ،ومنيج حياة ،ورسالة تنوير

لمبشر ،وتثوير لقدراتيـ ،ونظاـ حكـ ،وقديما قاؿ اإلماـ عمي عميو
السبلـ :مف نصب نفسو لمناس أماما فميبدأ بتأديب نفسو قبؿ تأديب غيره
وليكف تأديبو بسيرتو قبؿ أف يكوف تأديبو بمسانو ،فمؤدب نفسو ومعمميا

أحؽ باإلجبلؿ مف مؤدب الناس ومعمميـ .كما لو عميو السبلـ قوؿ آخر
ورد فيو :أف مف ولي مف أمور المسمميف شيئا وجب عميو أف يتصؼ
بثبلث خصاؿ :ورع يحجزه عف معاصي اهلل ،وحمـ يمنع بو غضبو،
وحسف الوالية عمى مف يمي حتى يكوف ليـ كالوالد الرفيؽ وفي رواية

كاألب الشفيؽ .فيؿ كاف إسبلميو العراؽ الذيف تولوا المسؤولية بعد
 2003قريبيف مف ىذه األقواؿ والحكـ أـ كانوا بعيديف عنيا ؟ ،وىؿ

كانوا رحيميف وخداـ رءوفيف بالشعب الذي تولوا حكمو؟.

بصراحة -ومع األسؼ  -إنيـ لـ يكونوا كذلؾ ،فقد أظيروا تكالبا منقطع

النظير عمى السمطة ومغانميا ،وحبا مفرطا بكراسي الحكـ ،واستغراقا في
ممذاتيـ ،حتى أف مف يراقبيـ ال يجد فرقا كثي ار بينيـ وبيف أولئؾ الذيف
كنا نصفيـ بالعممانييف الستالينييف ،كما ال فرؽ بينيـ وبيف القيادات
والمسئوليف في باقي دوؿ المنطقة في وقت كنا نأمؿ منيـ أف يكونوا بناة

لتجربة ديمقراطية إسبلمية في الحكـ تشع بنورىا عمى العالـ كمو ،وال

ارجـ بالغيب لو قمت أف بعضيـ لو ثنيت لو الوسادة لكاف فرعونا أو
ىامانا أو قارونا جديدا ،ولـ يقتصر األمر عمى ما تقدـ ،بؿ إف اغمب

القوى اإلسبلمية العراقية لـ تستطع خمؽ ثورة فكرية ونفسية وأخبلقية لدى
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كوادرىا والمنتميف إلييا والمحسوبيف عمييا مف المسئوليف الذيف غرقوا في
وحؿ الفساد المالي واإلداري بشكؿ لـ يسبؽ لو مثيؿ في تاريخ الدوؿ ،

كما برىنت ىذه القوى عمى أف قاعدة إف أكرمكـ عند اهلل اتقاكـ،
والمفضوؿ ال يتقدـ عمى الفاضؿ يمكف استبداليا بقاعدة أف أكرمكـ عند

القائد الفبلني أو الزعيـ الفبلني ..أطوعكـ وأخضعكـ وأكثركـ والء لو
وليس لمفكر والمنيج والسموؾ اإلسبلمي ،أما صراعات ىذه القوى فيما

بينيا وتحامميا عمى بعضيا البعض فقد وصؿ إلى حد يثير السخرية
واالزدراء عندما بمغ مستوى االستعداد والقبوؿ لدييا إلى درجة تعطيؿ

الدستور ،وتأخير الخدمات ،ومنع تشكيؿ حكومة تنقذ المواطف وترحـ
حالو ،وكثي ار ما أظيرت أنيا عاجزة عف بناء دولة عصرية ،فالمحمؿ

المدقؽ لشؤونيا ال يعرؼ الفمسفة التي تنطمؽ منيا لبناء الدولة سواء في
الجانب السياسي أو االجتماعي أو االقتصادي .إزاء كؿ ما تقدـ تحولت

فرحة العراقييف إلى إحباط وتبلشى أمميـ وصار فشؿ القوى اإلسبلمية
ينعكس عمى اإلسبلـ كديف ونظاـ حكـ ،ولو جرى إحصاء محايد ونزيو

ودقيؽ لنسبة الراغبيف بالحكـ اإلسبلمي مف العراقييف الكتشفنا حقيقة

مذىمة ىي تراجع ىذه النسبة عاـ  2012عف مستواىا عاـ ،2003
ويتحمؿ مسؤولية ذلؾ اإلسبلميوف العراقيوف الذيف تولوا المسؤولية بعد
 2003/4/9وفشموا في بناء تجربة ناجحة لدولة إسبلمية تحترـ حقوؽ
وحريات الناس،وتحفظ كرامتيـ ،وتتميز عف تجارب دوؿ اإلقميـ
بديمقراطيتيا وعنفوانيا واشعاعيا التنويري التحديثي ،لذا ليس غريبا أف

يسمع اإلسبلميوف العراقيوف تمؾ األصوات المنبعثة مف رحـ المعاناة
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العراقية والتي تتيميـ بعضا أو كبل بالعمالة أو الدكتاتورية أو الضعؼ

أو الفساد أو النفاؽ أو ما شابو مف نعوت لـ نكف نتمنى أف نسمعيا تقاؿ
يوما ما بحؽ أناس يحمموف اليوية اإلسبلمية ،كما ليس غريبا أف تجد
بيف العراقييف مف يطالب بالعودة لمدكتاتورية ويدعو إلى دكتاتور جديد

يحكـ العراؽ الف اإلنساف عندما يسقط مف القمة يستمر باالنحدار إلى

األسفؿ ،وقد كانت القمة –والزالت– لكثير مف العراقييف تعني مجئ حكاـ

شرفاء أمناء صادقيف يجمعوف طير السماء إلى كفاءة وعنفواف وحيوية
األرض وىو ما لـ يجدوه ال قبؿ  2003وال بعد ذلؾ ،واذا كاف اإلماـ
محمد الحسيني الشيرازي في كتاباتو قد حمؿ القوى اإلسبلمية مسؤولية
تنفير الناس عف اإلسبلـ والفشؿ في بناء الدولة لما تتصؼ بو مف عنؼ

في عبلقاتيا الداخمية والخارجية ،فأف اإلسبلمييف العراقييف الذيف تحمموا
المسؤولية خبلؿ ىذه الفترة قد فشموا ونفروا الناس مف اإلسبلـ ألسباب
كثيرة ليس العنؼ إال جزءا صغي ار منيا.
إف ىذه التجربة السمبية لمقوى اإلسبلمية في العراؽ تحتاج إلى وقفة
طويمة وتحميؿ دقيؽ لتحديد سبؿ تجاوزىا بشخوص جديدة وخطاب

إسبلمي جديد ال يقتصر عمى الت ارتيؿ واألناشيد والخطب والمواعظ
والمآتـ الكبلمية فحسب ،بؿ خطاب قادر عمى خمؽ ثورة فكر وسموؾ

لدى مف يعمؿ ويتحرؾ ضمف إطار ىذه القوى حتى يكوف قدوة حقيقية
لمناس في حفظ األمانة والرحمة بالرعية والنيوض بالمسؤولية وتحقيؽ
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العدؿ السياسي والعدالة االجتماعية وكما قاؿ الرسوؿ صمى اهلل عميو
وآلو  :كمكـ راع وكمكـ مسئوؿ عف رعيتو.

أخي ار ال بد مف القوؿ أف تركيزنا عمى اإلسبلمييف وتجربتيـ في الحكـ
منذ عاـ  2003إلى عاـ  2010ال يعني بأي حاؿ مف األحواؿ أف
غيرىـ مف المسئوليف أفضؿ منيـ ،لكننا اقتصرنا في ىذا المقاؿ عمى

تجربة اإلسبلمييف كونيـ القوة المتنفذة القادرة عمى إحداث تغيير حقيقي

لصالح الشعب لو امتمكت الخطاب الصحيح والقادة المناسبيف.

48

اإلسالميون وتصحيح المسار في العراق
(شروط القيادة السياسية)
تكممنا في المقاؿ السابؽ عف تجربة حكـ اإلسبلمييف في العراؽ خبلؿ

المدة مف  2113ولغاية  2102وبينا أف خبلصة ىذه التجربة انعكست
سمبا عمى مصداقية نظاـ الحكـ اإلسبلمي والقوى اإلسبلمية العاممة في
الساحة السياسية العراقية ،حتى وصؿ األمر إلى مستوى يتطمب مف ىذه
القوى إعادة النظر في برامجيا وشعاراتيا السياسية وسموؾ العامميف فييا
مف اجؿ تصحيح مسارىا ،وعممية تصحيح المسار تتطمب كثي ار مف
األمور يأتي في مقدمتيا الشروط الواجب توفرىا في اإلسبلمييف لتولي

القيادة السياسية في العراؽ ،وتتمثؿ ىذه الشروط بما يمي:

أوال –خوف اهلل سبحانو وتعالى :إف مف يحمؿ راية اإلسبلـ ويتكمـ باسـ
الديف ينبغي لو أف يتميز بسمات خاصة ال يمكف أف نجدىا غالبا أو
نجدىا بحدود عند اآلخريف أبرزىا خوؼ اهلل سبحانو وتعالى ،فالخوؼ

منو تعالى سيكوف محف از ومشجعا لمعمؿ الصالح الذي يعود نفعو عمى

الجميع ،والجميع ىنا ىو الشعب العراقي ،كما سيمنع السياسي مف تقديـ
مصمحتو الخاصة عمى مصمحة المجتمع العامة طالما أف ىمو وفقا

لشعاره اإلسبلمي ىو خدمة الرسالة اإلليية وتحقيؽ مقاصدىا العامة
ومصداؽ ىذا ىو قولو تعالى( :قؿ إنما أنا بشر مثمكـ يوحى إلي أنما

إليكـ الو واحد فمف كاف يرجو لقاء ربو فميعمؿ عمبل صالحا وال يشرؾ
بعبادة ربو أحدا) – الكيؼ  – 001ورجاء لقاء اهلل ىو أساس الخوؼ
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منو تعالى ،وبالتالي ىو المحفز لمعمؿ بما يرضيو ويخدـ مصمحة عباده
ومنع الشرؾ بو انطبلقا مف الجري األعمى وراء كراسي الحكـ أو

االكتناز المحرـ عمى حساب الشعب.
إف أىمية ىذا الشرط تتضح أكثر في حثو السياسي الذي يتكمـ باسـ
اإلسبلـ عمى أف يكوف نموذجا وقدوة يحتذى مف اآلخريف في قولو وفعمو

 ،ولو كاف خوؼ اهلل راسخا في بعض القوى اإلسبلمية العراقية لما وجدنا
تنامي حاالت الفساد المالي واإلداري في مؤسسات ومنظمات تقودىا

وتشرؼ عمييا ىذه القوى ،فانعداـ أو تجاىؿ خوؼ اهلل مف قبؿ بعض
المحسوبيف عمييا جعؿ الشعب الع ارقي ال يميز بيف مف يسرقو باسـ

اإلسبلـ أو مف يسرقو بمسميات أخرى ،وال بأس ىنا أف نذكر قوال ميما

لؤلماـ عمي عميو السبلـ جاء فيو :من عرف انو يسكن التراب ويواجو

الحساب ويستغني عما ترك ويفتقر إلى ما قدم فحري بو قصر األمل
وطول العمل ،ورأيي أف قصر أمؿ القوى السياسية اإلسبلمية يجب أف
يتمحور في تركيا الصراعات والمطامع والشيوات اآلنية الضيقة التي لـ
تسمميا مف إفراط أو تفريط ،أما طوؿ عمميا فيجب أف يتمثؿ في حرصيا
عمى خدمة الشعب وتحقيؽ المنجزات التي يحمـ بيا وانياء معاناتو التي

طاؿ أمدىا ،وكؿ ذلؾ ال يكوف أال بخوفيا مف اهلل ومراقبتو في سكناتيا
وحركاتيا والحرص عمى تأكيد ذلؾ كشرط البد منو لممنتميف إلييا واال

كيؼ تضمف ىذه القوى أف ال يتحوؿ جبلد األمس باسـ القومية والوطنية

إلى جبلد اليوـ باسـ اإلسبلـ؟.
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ثانيا -فيم الدور السياسي لمعمل اإلسالمي :ليعمـ مف يرفع شعار
اإلسبلـ في الساحة السياسية انو يتكمـ باسـ رسالة سماوية تنطوي عمى

أحكاـ ومثؿ وقيـ غاية في الرقي واإلنسانية ،تتطمب تجسيدىا واقعا في
سيرتو وسموكو مف اجؿ خمؽ قبوؿ واقتناع بيا مف الناس (الشعب) ،

ليكوف ذلؾ عامؿ جذب ليـ وتأثير فييـ ،فترنو عقوليـ وقموبيـ إلى قياـ
نظاـ حكـ إسبلمي قادر عمى المنافسة والتقدـ في فضاء سياسي ممئ

بالنظريات واإليديولوجيات التي تطرح نفسيا عمى إنيا أفضؿ مف غيرىا

في حماية حقوؽ اإلنساف وحرياتو وحفظ إنسانيتو وكرامتو .وعميو فميس
اليدؼ مف العمؿ السياسي باسـ اإلسبلـ ىو الوصوؿ لمسمطة واالستحواذ
عمى كرسي الحكـ ،نعـ إف تنظيـ عمؿ اإلسبلمييف في إطار أحزاب

سياسية يعني في جانب منو التنافس مف اجؿ الوصوؿ إلى السمطة لكف

اليدؼ ليس السمطة بحد ذاتيا واال تحوؿ العمؿ اإلسبلمي إلى وضع ال
يختمؼ فيو اإلسبلميوف عف غيرىـ ،وىذا لؤلسؼ ما لـ تفيمو وتدركو

بعض القوى اإلسبلمية العراقية التي انساقت وراء الوسيمة (السمطة)
ونست اليدؼ (نشر الديف وخمؽ قبوؿ بحكمو بيف الناس).

ثالثا -إدراك طبيعة الشعب العراقي :مف أولويات العمؿ السياسي ىو أف
يدرؾ القائد السياسي قضية ميمة ىي إلى مف يوجو خطابو ،ىؿ يوجيو

إلى شعب أمي أـ شعب متعمـ ؟ شعب ىادئ أـ شعب متمرد؟ شعب
مبتدئ أـ شعب عريؽ؟ ،ألنو بدوف ذلؾ سيفشؿ حتما في خطابو ويخسر

القيادة لصالح مف كاف عمى دراية وفيـ بطبيعة الشعب الذي يخاطبو،
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واإلسبلميوف العراقيوف يتوجو خطابيـ السياسي إلى شعب العراؽ ،لذا

عمييـ أف يدركوا أف ىذا الشعب فضبل عف كونو شعب صعب المراس
ومتنوع المكونات فأنو – أيضا -ينطبؽ عميو قوؿ اإلماـ عمي عميو

السبلـ الذي ورد بشأف أىؿ مصر في عيده لمالؾ االشتر عندما واله
عمييا إذ قاؿ لو .. :أني قد وجيتك إلى بالد قد جرت عمييا دول قبمك،
من عدل وجور ،وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر
فيو من أمور الوالة قبمك ،ويقولون فيك ما كنت تقول فييم ،وانما

يستدل عمى الصالحين بما يجري اهلل ليم عمى ألسن عباده ..والقصد

مف ذكر كبلـ اإلماـ عميو السبلـ ىنا ىو أف عمى اإلسبلمييف العراقييف
أف يدركوا أنيـ يتعامموف مع شعب عريؽ مرت عميو دوؿ كثيرة أكثرىا
كانت مستبدة وجائرة وقد خبر جيدا السياسييف فبل يمكف خداعو بشعارات
براقة ال يمتزـ بيا أصحابيا ومف يرغب ببناء تجربة ناجحة لمحكـ في ىذا

البمد يجب أف يأتي بسيرة تخالؼ سيرة الطغاة والظممة الذيف حكموه مف

اجؿ مد جسور الثقة مع شعبو كي ال تكوف قطيعة بيف الحاكـ والمحكوـ،
وىذه الثقة مف المقدمات األساس لمعمؿ السياسي اإلسبلمي الناجح،
وقديما قاؿ الحكيـ الصيني كونفشيوس :إذا فقد الحاكم ثقة شعبو بو فال

دوام لحكمو ،لذا ال استم اررية ودواـ لمقوى اإلسبلمية التي تفشؿ قيادتيا
السياسية في كسب ثقة الشعب العراقي بيا.
رابعا:التأسي بالرسول وأىل بيتو عمييم السالم :فبمثؿ ىذا التأسي
سيصيب السياسي اإلسبلمي السنة فيقترب في عممو مف سموؾ
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الصالحيف ويبتعد عف سموؾ الطغاة والمتكبريف ،وىذا ما أشار إليو اإلماـ
عمي عميو السبلـ عندما قاؿ.. :فتأسى متأس بنبيو وأقتص أثره ،وولج
مولجو ،واال فال يأمن اليمكة ،فأن اهلل جعل محمدا صمى اهلل عميو وآلو

لمساعة ،ومبش ار بالجنة ،ومنذ ار بالعقوبة ،خرج من الدنيا خميصا (أي
خالي البطن) ،وورد اآلخرة سميما ،لم يضع حج ار عمى حجر حتى
مضى لسبيمو ،وأجاب داعي ربو ،فما أعظم منة اهلل عندنا حين أنعم

عمينا بو سمفا نتبعو ،وقائدا نطأ عقبو .إف التأسي بالرسوؿ وأىؿ بيتو
مف قبؿ مف يدعوف العمؿ اإلسبلمي سيجعميـ قريبيف مف السموؾ الحسف
 ،قريبيف مف الخير  ،قريبيف مف الناس ،وال شؾ في ذلؾ فيـ يقتدوف
بمف جعمو اهلل عز وجؿ أسوة لمناس في كتابو الكريـ ومف بعثو ليتمـ

مكارـ األخبلؽ ،فالسيرة النبوية واألخبلؽ النبوية ىي ما يحتاج إليو
الناس اليوـ كؿ الناس وليس العراقييف وحدىـ في زمف عـ فيو الفساد
البر والبحر ،وىي بالتالي مفتاح النجاح لمقادة اإلسبلمييف ،ألنيا
ستعمميـ التواضع والجد والرفؽ والرحمة واالعتداؿ والعدؿ واإليثار
والحكمة والعفو والتسامح  ..كي ال يكونوا سباعا ضارية تفترس بعضيا

بعضا كما تفترس الناس مف اجؿ الحكـ ومغانمو التي يطمبونيا باسـ
الديف ورموزه الطاىرة ،فيكونوا كذاؾ الذي حممو اهلل آياتو فانسمخ منيا
بجيمو وسوء تقديره.

خامسا :النزعة اإلصالحية :يعد ىذا الشرط مف الشروط الميمة التي
ينبغي أف تحض بتركيز القيادات اإلسبلمية العراقية ،إذ ال بد أف تسأؿ
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ىذه القيادات نفسيا لماذا اختارت العمؿ باسـ اإلسبلـ ؟ وىؿ اختيارىا

كاف مف اجؿ مطامع ضيقة وغايات آنية أـ مف اجؿ مصالح عامة
وغايات سامية؟ ،فإذا جاءت إجابتيا أنيا اختارت اإلسبلـ كشعار سياسي

مف اجؿ مطامع وغايات خاصة  ،فاألجدر بيا أف تختار شعا ار آخر ليا
ألنيا بفعميا ىذا تمحؽ اإلساءة باإلسبلـ وأىمو داخميػ ػػا (العراؽ والعالـ

اإلسبلمي) وخارجيا (عمى الصعيد الدولي) ،أما إذا جاءت اإلجابة أنيا
اختارت اإلسبلـ دوف غيره مف اجؿ خدمة مصالح عامة وتحقيؽ غايات
سامية ،فاف النجاح في ىذا العمؿ يتطمب العمؿ بنزعة إصبلحية تندفع

إلى تحديد المفاسد التي خمقتيا الشعارات السياسية األخرى وما انطوت
عميو مف صراعات واخفاقات وطرح البديؿ ليا مف القيادات اإلسبلمية،

فانو ال يوجد مف ينكر حقيقة أف ساحة العمؿ السياسي العراقي منذ نشوء

الدولة العراقية عاـ  0920والى الوقت الحاضر كانت حبمى بالشعارات
السياسية التي لـ يحصد العراقيوف مف ورائيا إال األلـ والمعاناة والخراب
والتراجع ،فما ىو المشروع اإلصبلحي الذي تبشر بو القوى اإلسبلمية

العراقية؟ ومف ىـ المصمحوف الذيف يتبنونو؟ وكيؼ يمكف تحقيقو؟ ،ىذه
األسئمة وغيرىا ىي أسئمة حقيقية ومصيرية يجب اإلجابة عمييا مف

القوى اإلسبلمية العراقية إلنتاج قيادات سياسية تتحمؿ المسؤولية مدفوعة
بنزعة إصبلحية واضحة المعالـ.
سادسا :العصرية :والمقصود بذلؾ ىو أف يكوف الخطاب اإلسبلمي إلى
الناس منسجما مع العصر وأدواتو مف ناحية نظاـ الحكـ  ،وبناء دولة
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المؤسسات ،والعمـ والتعمـ ،واستعماؿ وسائؿ اإلعبلـ وكسب الرأي العاـ،
وعرض األفكار ومناقشة القضايا التي تيـ الناس ،ومعالجة مشاكميـ
وترقية وعييـ بمختمؼ اإلبعاد ،والحوار مع اآلخر  ..فبقدر ما يكوف

الخطاب اإلسبلمي عراقيا وطنيا ال بد مف الحرص عمى جعمو نموذجا
مؤث ار عمى الصعيديف اإلقميمي والعالمي حتى ال تكوف تجربة اإلسبلمييف

في العراؽ مجرد صراعات حزبية ال تختمؼ عف تجارب حزبية كثيرة
طوتيا أيدي الزماف وصفحات النسياف ولـ يبؽ ليا عيف وال أثر ،وال
يمكف ليذه التجربة أف تكوف نموذجا جاذبا ما لـ تكف عصرية في

أطروحاتيا النظرية والعممية ،بؿ إف البعد عف لغة العصر قد تجعؿ منيا
نموذجا طاردا وغير مقنعا لمجميع.
سابعا :القدرة عمى التأثير في الواقع وتغييره :ال يكفي أف يكوف
السياسي نبيبل ومبدئيا ليصبح قائدا ،بؿ ال بد مف امتبلكو لمميارات
والمؤىبلت البلزمة لمتأثير في الواقع وتغييره بما ينسجـ مع األىداؼ

المرفوعة ،بمعنى أف يكوف محترفا في عممو السياسي خبي ار بما يجب
عميو ،وقد كانت غفمت أو عدـ اىتماـ بعض القوى اإلسبلمية العراقية

بيذا األمر سببا في ممئ ساحة العمؿ السياسي اإلسبلمي بكثير مف

األسماء التي كانت عامؿ تنفير لمناس عنيا وعدـ احتراـ ليا ،بؿ أحيانا
كانت سببا في توجو الرأي العاـ إلى تأييد قوى سياسية أخرى لمجرد أنيا
تأخذ الخندؽ المضاد ليا .وتصحيح ىذا الخمؿ ال يكوف إال مف خبلؿ

اختيار قادة كفوئيف قادريف عمى إحداث التغيير المطموب لمصمحة العمؿ
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اإلسبلمي تنعكس في سيرتيـ وعبلقتيـ بالناس صورة مشرقة لنظاـ الحكـ

الذي يخدموف مف خبللو شعبيـ عمى أف يكوف نظاما في متناوؿ اليد ال
مجرد شعارات تحمؽ في السماء ووعود ال يمكف الوفاء بيا.
إف الشروط أعبله نراىا ضرورية جدا في تصحيح مسار العمؿ

اإلسبلمي في العراؽ فيما يتعمؽ بالقيادة السياسية ،نتمنى أف تكوف محؿ
ترحيب مف القوى اإلسبلمية العراقية واف تتخذ خطوات عممية وفقا ليا

مف اجؿ أف ال يأتي يوـ نجدىا مجرد قوى سياسية ظيرت وزالت في

سماء ىذا البمد .أخي ار فاف خير ما اختـ بو ىذا المقاؿ ىو تذكير
اإلسبلمييف العراقييف بكبلـ أمير المؤمنيف عميو السبلـ الذي يقوؿ فيو :

..إياك واإلعجاب بنفسك ،والثقة بما يعجبك منيا  ،وحب اإلطراء  ،فأن
ذلك من أوثق فرص الشيطان في نفسو ليمحق ما يكون من إحسان

المحسنين ،واياك والمن عمى رعيتك بإحسانك ،أو التزيد فيما كان من
فعمك أو أن تعدىم فتتبع موعدك بخمفك  ،فان المن يبطل اإلحسان،
والتزيد يذىب بنور الحق ،والخمف يوجب المقت عند اهلل والناس..

واياك واالستئثار بما الناس فيو أسوة ،والتغابي عما يعنى بو مما قد

وضح لمعيون ،فانو مأخوذ منك لغيرك ،وعما قميل تنكشف عنك أغطية
األمور ،وينتصف منك لممظموم. ..
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تأرجح العممية السياسية بين التعددية السياسية
وتعددية القيادات
يعد وضع المقدمات الصحيحة لبناء أي نظاـ سياسي سميـ مف
الشروط األساس لنجاحو واستم ارره ،فمف معرفة وتحميؿ ىذه المقدمات
يمكف الحكـ عمى إف النظاـ يسير في االتجاه الصحيح أو االتجاه

الخاطئ ،وعندما يعمو الحديث عف العممية السياسية الجارية في العراؽ
–حاليا -وانيا تيدؼ إلى إقامة نظاـ سياسي ديمقراطي ،يرد التساؤؿ

اآلتي:

ىل وضع صناع القرار والمسئولون والميتمون المقدمات الصحيحة

لبناء ىكذا نظام أم ال؟.

الشؾ إف البعض سوؼ يرد باإليجاب عمى ىذا التساؤؿ انطبلقا مما

يسمع أو يق أر أو يتصوره عف العممية السياسية ،ولكف لندع العجمة في
إطبلؽ األحكاـ جانبا قميبل ولنبدأ بتحميؿ واحدة مف المقدمات الضرورية
إلقامة أي نظاـ سياسي ديمقراطي ،لنكتشؼ مدى مبلئمة الشعار لمواقع

إال وىي التعددية السياسية أو التعددية الحزبية ،حيث يشكؿ االعتراؼ
بالتعددية الحزبية والسماح بيا وبث ثقافتيا ضمانة حقيقية لمبناء

الديمقراطي  ،فمف دعى إلى ديمقراطية ببل تعددية حزبية فانو يخدع
نفسو ويخدع اآلخريف ،فيؿ توجد تعددية حزبية حقيقية في العراؽ اليوـ؟
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إف التعددية الحزبية تعني وجود أحزاب متعددة ليا برامج سياسية

محددة ،وافراد يؤمنوف بيذه البرامج ويتولوف التبشير بيا ونشرىا بيف أفراد
المجتمع ويتعيدوف بتطبيقيا في حاؿ الوصوؿ إلى السمطة ،ويبقى
النجاح في ىذا اليدؼ (الوصوؿ إلى السمطة) رىف بجاذبية البرنامج

السياسي لمحزب ،ومدى اإلقباؿ عميو مف الجماىير ،وكفاءة العناصر
الذيف يمثموف الحزب ،أما اإلطار السياسي والثقافي لعمؿ األحزاب،

فيجب أف يرتكز إلى روح التنافس البناء ،والسماح لمجميع بامتبلؾ فرص
متساوية لمعمؿ السياسي ،ونبذ العنؼ والقوة في لغة الخطاب ،وتقبؿ

اآلخريف والتسامح معيـ وعدـ إقصاءىـ ،واالعتراؼ باليزيمة في حاؿ
حصوليا وعدـ التشبث األعمى بالسمطة ،الف ىدؼ أي حزب سياسي
يكوف خدمة الشعب مف خبلؿ برنامجو المطروح ال خدمة أعضاءه
بامتبلؾ السمطة ،فالسمطة وسيمة ألىدؼ بالنسبة لمحزب السياسي

الحقيقي.
والدستور والقانوف مقدس ومحترـ في ظؿ التعددية السياسية ،كما ال

تعني التعددية الفوضى واإلرباؾ ،بؿ ىي تمثؿ اعتراؼ واقرار بالتنوع
بأشكالو الفكرية والمادية المختمفة  ،وتوجيو ليذا التنوع باتجاه ايجابي

فاعؿ -وفقا لمقانوف -يبرز كفاءة األفراد وال يسمبيـ حقوقيـ وحرياتيـ،
واف التعددية السياسية بالصورة أعبله تعد ضرورة قصوى وحقا حيويا ال
يمكف التنازؿ عنو أو االستيانة بو في اي مجتمع ديمقراطي ،ويشكؿ
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ضمانة حقيقية تحمي الدستور والقانوف ،في الوقت الذي يعطييا األخير

مشروعيتيا.

كما تمنع السمطة مف االستبداد واالنزالؽ نحو الدكتاتورية ،لذا قيؿ إف

الحكاـ في الغرب الديمقراطي قد يرغبوف باالستبداد بالسمطة ،لكنيـ ال
يستطيعوف بسبب التعددية السياسية التي اقرىا القانوف وسار عمييا العمؿ

السياسي ،فيؿ توجد مثؿ ىذه التعددية السياسية في العراؽ اليوـ؟.
الواقع يقوؿ إف األحزاب في عراؽ ما بعد  2003/ 4/9كثيرة وأحياناً

بشكؿ يفوؽ التصور ،لكنيا لـ تخمؽ اإلطار الصحيح لمتعددية السياسية،
بؿ العكس أحياناً ىو الصحيح ،إذ يشكؿ كثير مف ىذه األحزاب عامؿ

قبر وتشويو لمعممية السياسية عموما ،ولمتعددية الحزبية بشكؿ خاص
ولؤلسباب اآلتية:

 .1إف كثير مف ىذه األحزاب ببل برنامج سياسي واضح تمتؼ حولو
الجماىير وتشعر انو يحقؽ مصالحيا.

 .2إف ىدؼ ىذه األحزاب ىو امتبلؾ السمطة ال خدمة الشعب فيي
تجري خمؼ الكراسي بدال مف أف تأتييا الكراسي كاستحقاؽ وبصرؼ

النظر عف مف يمنح الكرسي أو كيؼ يتـ الحصوؿ عميو.

 .3إنيا أحزاب طوائؼ وقوميات ومناطؽ وفئات أكثر منيا أحزاب
وطنية واسعة االمتداد تجمع العراقييف مف الجبؿ إلى البحر.
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 .4سيادة ثقافة اإلقصاء والنبذ والتيميش في الخطاب المتبادؿ بيف ىذه
األحزاب بدال مف ثقافة الحوار وتقبؿ الرأي واالجتماع عمى قواسـ
وطنية مشتركة ،مع إف الدستور يقر وجود التعددية.

 .5سيادة نزعة الزعامة والقيادة الفردية في ىذه األحزاب بحيث نجد أف
األحزاب السياسية العراقية تستمد وجودىا مف االنتماء لشخصيات

محددة أكثر مما تستمده مف برنامجيا السياسي فيي قائمة عمى

الوالء ليذه الشخصيات بدال مف الوالء لموطف.

 .6إف بعضيا ىي أحزاب نخبة وليست أحزاب جماىير فتحاوؿ تبلفي

ىذا العيب بوسائؿ مختمفة ال تمت لمعمؿ الحزبي بصمة.

إف ىذه المؤشرات عمى األحزاب العراقية الحالية تجعؿ المراقب
يحكـ بالقوؿ  :إف ما يوجد في العراؽ ىو تعددية قيادات سياسية
وليست تعددية سياسية ،واف الصراع بيف ىذه القيادات أباح استخداـ

كؿ األسمحة مف الخطاب الطائفي التيييجي المشحوف بالعاطفة إلى

السب والقذؼ أماـ وسائؿ اإلعبلـ ،ومف حياكة المؤامرات وعقد
المؤتمرات الداخمية والخارجية إلى تعطيؿ الدستور والقانوف وتأخير
برامج الحكومة ،ومف التحالؼ مع أمريكا إلى التحالؼ مع أي كاف

حتى لو كاف الشيطاف ،وفي خضـ ىذا الصراع كاف الضحية
المواطف العراقي قتبل وتعذيبا ونيبا وتشريدا ،كما كانت الضحية
العممية السياسية التي أضحت مشمولة الخطى مع انعداـ البرامج

السياسية واالقتصادية واإلدارية والثقافية ...الواضحة والكفيمة بخمؽ
نيضة

في

حقيقية
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العراؽ.

وال يمكف ليذه البرامج أف ترى النور كما ال يمكف لمعممية السياسية

أف تنجح أو تتكمؿ ببناء نظاـ سياسي ديمقراطي يحترـ حقوؽ
اإلنساف العراقي وحرياتو ما لـ تتجسد في العراؽ تعددية سياسية
حقيقية.

إف ترؾ تعددية القيادات السياسية يعد شرطا ضروريا لبناء العراؽ
الديمقراطي ،فإذا لـ يحصؿ ذلؾ فأف نظامنا السياسي يفتقر ألىـ
ضمانات نجاحو وديمومتو  ،بؿ إف وأد الديمقراطية الوليدة سيكوف

متوقعا بصرؼ النظر عف الحجج واألقاويؿ والشعارات المرفوعة.
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الصورة النمطية لألحزاب في العقل السياسي العراقي
الحزب السياسي ىذه المفردة التي طالما تكررت في الكتابات السياسية
والبحوث األكاديمية حتى عدىا كثيروف أساس الديمقراطية وضمانة

الحرية وجعموا وجودىا مف عدمو فيصؿ الحكـ عمى نظاـ ما كونو
ديمقراطيا أـ استبداديا ،بؿ وقالوا :كمما زاد عدد األحزاب زادت مساحة

الحرية الممنوحة لمناس .ولكف ما ىي الصورة النمطية المرسومة لؤلحزاب

في العقؿ السياسي لئلنساف العراقي؟ ولماذا؟.

بصرؼ النظر عف المجامبلت السياسية واالعتبارات العاطفية التي
نحترـ أصحابيا ونحترـ تصوراتيـ حوؿ الموضوع ،نستطيع القوؿ أف

العقؿ السياسي العراقي الفردي والجمعي يحمؿ صورة سيئة وسمبية جدا
عف الحزب السياسي ،وعندما تسأؿ العراقي البسيط ،عف سبب الخراب
وعدـ االستقرار وضياع الحقوؽ في البمد ،ستجد لديو إجابة جاىزة وال
يتردد طويبل في ذكرىا أنيا األحزاب السياسية ،أو حسب تعبير كثير مف

العراقييف لوما الحزبية جاف احنو بخير .إف ىذه اإلجابة السريعة والقاطعة
تصعؽ كثير مف المراقبيف والمنصفيف الذيف يريدوف التطور واالرتقاء

لمعراؽ ال ألنيا صحيحة ،بؿ ألنيا توجو االتياـ في مشاكؿ البمد إلى
مؤسسة ىي مف أىـ مؤسسات المجتمع المتمدف المعاصر ،المؤسسة

التي بدونيا ينعدـ النضج السياسي ،والحراؾ السياسي ،والرقابة
المجتمعية ،والتداوؿ السممي لمسمطة ،فمماذا أصبحت ىذه المؤسسة
متيمة مف قبؿ مادتيا البشرية التي تشكؿ عماد وجودىا في العراؽ؟.
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إف اإلجابة عف ىذا التساؤؿ ليست سيمة ،وال يستوعبيا مقاؿ واحد،

ألنيا تحتاج ممف يتصدى إلييا أف يحفر عميقا في الذاكرة السياسية
لمعراقييف ،لمعرفة األدوار التي لعبتيا األحزاب في تعامميا معيـ ،سواء
عندما كانت في صفوؼ المعارضة أو بعد استحواذىا عمى السمطة،
وعند مرورنا السريع عمى ما ذكرناه آنفا تتضح لنا جممة مف األسباب

التي جعمت العراقي سمبيا في رؤيتو لؤلحزاب منيا:
أوالً :الوالدة الخاطئة لألحزاب في تاريخ العراق

ال شؾ أف ظيور األحزاب في البمداف الديمقراطية كاف مقترنا

بضرورات سياسية واجتماعية واقتصادية ،فقد ولدت األحزاب األوربية مف
رحـ االنتخابات واتساع المطالبة بالحريات والرغبة في الحد مف شدة

قبضة السمطة ،وكاف الحزب السياسي بيذه الوالدة قوة تغيير اجتماعية
مرغوبة وأداة حشد شعبي ناجحة ،وضمانة ميمة لمتداوؿ السممي
لمسمطة .لكف لـ يكف ظيور الحزب السياسي بمثؿ ىذه الصورة في
العراؽ ،فأوؿ احتكاؾ لئلنساف العراقي مع األحزاب السياسية كاف مع

حركة االتحاد والترقي العثمانية ،تمؾ الحركة التي مارس قادتيا سياسة

التتريؾ المعروفة التي استفزت العراقي ابف القبيمة وابف المحمة وابف
الصحراء ذلؾ اإلنساف الفطري الذي ال يعرؼ ما ىو المبرر الذي يحمؿ

النخبة الحاكمة عمى طمس ثقافتو ولغتو وقيمو ومعتقداتو ىذا مف جانب،
ومف جانب أخر فأف ىذه النخبة ليست بنت البمد بؿ ىي امتداد لقوة

أجنبية تستنزؼ خيرات وعرؽ ودموع العراقييف ،فمف الطبيعي أف يكوف
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كؿ ما تنتجو ىذه النخبة متيما وغير موثوؽ بو ،واذا كاف الحزب

السياسي احد نتاجاتيا فأف االتياـ سيمحؽ بو وترسـ لو صورة سيئة،
فضبل عما تقدـ فأف ىذه الحاؿ لـ تتغير بعد ظيور الدولة العراقية مطمع
القرف العشريف ،بؿ وجد العراقيوف أف كثي ار مف أحزابيـ السياسية تشكؿ
إما امتداد لئلرادة البريطانية المحتمة آنذاؾ أو امتداد إليديولوجيات
مستوردة غريبة يحاوؿ أصحابيا فرضيا عمييـ متناسييف خصوصيات

الزماف والمكاف والحضارة ،فبقي ذكر الحزب السياسي عند العراقييف
رديؼ لكؿ ما ىو أجنبي طامع ،أو مستورد ىجيف.
ثانيا :عجز األحزاب عن قيادة التغيير االجتماعي
تمر المجتمعات عمى اختبلفيا بتحوالت ثقافية وحضارية متعددة،

وكؿ تحوؿ ال بد لو مف قيادة اجتماعية تعززىا تنظيمات مؤسسية
فاعمة ،والمجتمع العراقي ىو واحد مف ىذه المجتمعات التي مرت
بتحوالت ميمة منذ نشوء الدولة العراقية والى الوقت الحاضر ،إال أف ما

نبلحظو في ىذه التحوالت ىو أف األحزاب لـ تكف صاحبة المبادرة في
التغيير ،بؿ تتأثر بالتغيير شأنيا شأف األفراد مف حيث الحرماف أو

المكاسب وحسب طبيعة التغيير ،فمـ يكف ليا مثبل دور يذكر في اختيار
النظاـ الممكي وفرضو عمى الشعب العراقي ،ولـ يكف ليا دور في اختيار
الشخص والعائمة التي يعطى ليا الممؾ ،ولـ يكف ليا دور في تغيير

النظاـ الممكي بؿ كانت أحيانا عقبة حالت دوف ىذا التغيير وأعطت
بسموكياتيا المبادرة إلى العسكر لقيادة تغيير ممئ بالعنؼ والدماء،
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واستمر ىذا الحاؿ منذ قياـ العيد الجميوري وحتى الوقت الراىف ،وىكذا

أمر جعؿ العراقي يشعر بق اررة نفسو أف األحزاب عاجزة  ،ودورىا محدودا
في معالجة كثير مف ىمومو التي يرزح تحت نيرىا  ،وبالتالي ال نفع
فييا.

ثالثا :الطابع الشخصي لألحزاب
ما يميز الكثير مف األحزاب في العراؽ أنيا تفتقد الطابع الجماىيري
ليا ،فأغمبيا أحزاب تدور في فمؾ شخصيات معينة ،وتتحوؿ ىذه

الشخصيات بمرور الزمف إلى عنصر فعاؿ في بقاء وانييار الحزب ،بؿ
وفي تحديد برامجو وأولوياتو ونمط ائتبلفاتو أو تحالفاتو ،وىذه الحقيقة

يعرفيا كؿ مف يدرس تاريخ األحزاب العراقية سواء في عيدىا الممكي أـ

الجميوري ،فعمى سبيؿ المثاؿ حزب االتحاد الدستوري الذي نشأ عاـ
 0951وحؿ في عاـ  0954فقد نشأ آنذاؾ بقرار مف نوري السعيد وحؿ
بقرار منو أيضا ،وعمى ىذه الشاكمة سارت كثير مف أحزابنا فيبدو الحزب

لمراقبيو وكأنو امتداد لمفناء الخمفي لمشخصية المتحكمة فيو ،ال شأف
لمناس في رسـ برنامجو وتحديد أىدافو واتخاذ ق ارراتو ،ويظير أعضاءه
أماـ مجتمعيـ وكأنيـ أزالـ وأتباع لمشخصية الحزبية الرئيسة ليس إال
وىذا ما انتبو إليو تشارلز تريب في كتابو القيـ صفحات مف تاريخ

العراؽ.
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رابعا :التصارع عمى السمطة بيدف االستحواذ عمييا
عمى الرغـ مف أف الوصوؿ إلى السمطة ىو واحد مف األىداؼ التي
يسعى إلييا كؿ حزب سياسي ،فأف ما ميز اغمب األحزاب العراقية أنيا

جعمت ىذا اليدؼ ىو ىدفيا الوحيد المقدس ومحور نشاطاتيا ،فنتج عف
ذلؾ نسيانيا لدورىا في تمثيؿ الناس وخدمة مصالحيـ ،وكانت شعارات
األحزاب كؿ األحزاب ىي سعييا في الحرص عمى مصالح العامة في

حيف أنيا تعمؿ مف اجؿ االستحواذ عمى السمطة لخدمة مصالح النخبة
الخاصة ،ولكوف االستحواذ عمى السمطة ،وعدـ التنازؿ عنيا ىو اليدؼ
برزت العقمية التآمرية والتسقيطية واالقصائية في سموؾ األحزاب وفي

عبلقتيا بعضيا بالبعض اآلخر والشواىد عمى ذلؾ كثيرة نحف في غنى
عف ذكرىا .وىذا األمر طرح إلى ساحة البحث والنقاش مسألة الكيفية

التي تنظر بيا األحزاب إلى السمطة ،فيي تنظر إلييا ال عمى أنيا أداة
لخدمة الشعب بؿ عمى إنيا أداة قمع لو تستخدـ لمنعو مف رفع صوتو
والمطالبة بحقوقو وحرياتو ،وفي ذلؾ خسارة لمبمد مف جانبيف :األوؿ في
تصور الناس لدور السمطة حيث أنيـ جعموىا مرادؼ لكؿ شر ،والثاني

في عزوفيـ وكرىيـ لمعمؿ الحزبي كونو مرتبط بالسمطة.
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خامسا :ضعف االمتداد الوطني لألحزاب
يجد مف يراقب بدقة أف كثي ار مف األحزاب العراقية لـ تستوعب كامؿ
المجتمع العراقي في برامجيا ،إذ بقيت عمى الرغـ مف ادعاءاتيا الوطنية
أحزابا يغمب فييا الوالء الضيؽ عمى الوالء الوطني فيي إما تمثؿ طيفا
مذىبيا معينا أو طيفا قوميا معينا أو طيفا دينيا معينا بؿ وأحيانا طيفا
عشائريا معينا ،لذا ما إف يستحوذ الحزب عمى السمطة حتى يمارس

المحسوبية والمنسوبية في توزيع المناصب واقصاء بقية المكونات
وحرمانيا مف الحصوؿ عمى حقوقيا ،وىذا الواقع جعؿ األحزاب أداة

انقساـ وفرقة بدال مف أف تكوف مؤسسة تكامؿ وشد لمحمة لممجتمع.

وىذه األسباب الخمسة شكمت األساس الذي جعؿ مفردة الحزب

السياسي تحمؿ صورة سمبية لدى اإلنساف العراقي ،ال تكاد تذكر حتى
تسمع الذـ والمعف والتحسر لدى الكثير ،ومثؿ ىذا األمر ال يمكف

السكوت عنو والقبوؿ باستم ارره إذا أردنا بناء دولة عراقية حديثة ،تنفض
عنيا ويبلت وكوارث الدكتاتورية التي صادرت واستيانت بحريات وحقوؽ

العراقييف وامتينت كرامتيـ طويبل ،ولكف عند النظر إلى األحزاب العراقية

كثير مف
ا
التي ظيرت بعد عاـ  ، 2113نجد انو عمى الرغـ مف أف
قياداتيا قد عرفت ولمست مقدار األلـ الذي ينجـ عف الدكتاتورية ،فاف
بعضيا لـ يمتفت كثي ار إلى إزالة بذور الطغياف ومسبباتو ،وابرز ىذه

البذور ىو عدـ تقديميا نفسيا بشكؿ مقنع لمشعب فوقعت في األخطاء

القاتمة التي عانت منيا أحزاب العراؽ السابقة ،متناسية حقيقة أف العجز
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المؤسسي يصاحبو رفض شعبي ،والرفض الشعبي معناه غياب الرضا،
وعدـ الرضا المستمر سينزع عف النظاـ السياسي شرعيتو وال استمرار

لحكـ ال شرعية لو.
وعميو فاألحزاب العراقية اليوـ مطالبة باف تكوف أحزابا تمثؿ شعبيا تمثيبل

حقيقيا وبما ينسجـ مع ظروؼ المكاف والزماف والواقع العراقي ،واف تكوف

أحزابا شعبية ال أحزابا نخبوية أو شخصية ،ىدفيا خدمة الناس ومعالجة
مشاكميـ ،ومستعدة لمقياـ بدورىا ىذا سواء كانت في السمطة أـ خارجيا،
وليا القدرة عمى استيعاب مختمؼ أطياؼ الشعب وشد لحمتو مف خبلؿ

برامج وطنية تخدمو بصرؼ النظر عف االختبلفات القومية أو المذىبية

أو الدينية أو الفئوية ..ال أف يكوف ذلؾ عمبل مرحميا يزوؿ بزواؿ مبرراتو
الف الخطر في حاؿ الفشؿ كبير واقصر السبؿ لتبلفيو ىو استعادة ثقة

اإلنساف العراقي بأىمية دور وعمؿ األحزاب السياسية.
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آفاق تطوير التجربة الحزبية في العراق
عندما يراقب الميتـ بالشؤوف العراقية سير اإلحداث في ىذا البمد في

الوقت الحاضر يتبيف لو – وبما ال يدع مجاال لمشؾ – إف ما يمر بو
العراؽ ىو مرحمة انتقالية لـ تصؿ إلى نيايتيا بعد ،فبل زالت القوى

السياسية تتصارع وتتحاور لمخروج مف ىذه المرحمة وأحياناً ال تعرؼ
كيؼ تحقؽ ذلؾ ،عندما تبدو ليا الحركة السياسية واالقتصادية
واالجتماعية مغرقة بالفوضى وعدـ التخطيط ،وذلؾ عند تحميمو العقبلني

يعد أم اًر طبيعيا في أي بمد يواجو ما واجيو العراؽ ،ولكف عمى مستوى

الحركة الشاممة باتجاه المستقبؿ ،نرى إنيا تبعث عمى التفاؤؿ ،وتخبئ
الخير الكثير لشعب تحمؿ الكثير ،وكؿ بناء يحمؿ في طياتو عناصر

النجاح والتفوؽ أو الفشؿ واالنييار ،وبناء دولة عصرية ديمقراطية
و(فدرالية) ال يشذ عف ىذه القاعدة.
وقد تطرقنا سابقا  -وبمغة النقد البناء – إلى كثير مف األسافيف التي

يمكف أف تحشر في عجبلت العممية السياسية العراقية وتيدد قطارىا
باالنحراؼ عف السكة الصحيحة ،وطالبنا النخب السياسية بتدارؾ األمر

قبؿ استفحالو ،وكانت األحزاب السياسية العراقية بوالءاتيا وتشكيميا
وقياداتيا وممارساتيا تعد مف اخطر عوامؿ االنحراؼ ،وال نريد في ىذه

األسطر تكرار النقد ،بؿ نحاوؿ رسـ سبؿ االرتقاء بالتجربة الحزبية
ليتجاوز كؿ حزب سمبياتو وأخطاءه ليكوف عامؿ بناء ونيوض ال عامؿ
تراجع وىدـ.
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نعـ يسعى كؿ حزب سياسي منذ لحظة تأسيسو إلى الوصوؿ إلى

السمطة ،وضماف البقاء فييا ال طوؿ فترة ممكنة ،وال عيب أف تطمب
أحزابنا بمختمؼ اتجاىاتيا السمطة وتجاىر بيدفيا ىذا ،لكف يجب أف
يدرؾ قادة كؿ حزب تاريخ بمدىـ وما مر بو شعبيـ مف محف وويبلت،

ومآسي وآىات ،وما يواجيو وطنيـ مف تحديات وأخطار قد تيدده
باالنقساـ والتشرذـ واالستباحة ،فيكونوا قادة ساعتيـ مف خبلؿ تفكيرىـ

وسموكيـ ليترافؽ سعييـ إلى السمطة مع وضعيـ البرامج واإليديولوجيات
المناسبة لتقديـ ببلدىـ إلى اإلماـ ،وأي تمحور حوؿ السمطة فقط ىو
خطأ ال بما يجره مف إخطار تصيب البمد ،بؿ ىو خطر – أيضاً – عمى

الحزب الذي يعمؿ في الساحة السياسية،عندما تحمؿ بقية القوى السياسية

ذات العقمية.

ففي ىكذا أجواء ال يوجد رابح بؿ الكؿ يخسر ،واكبر الخاسريف سيكوف

الشعب العراقي ،ولعؿ نظرة سريعة عمى الواقع العراقي تدفع إلى تحديد
حاجاتو بالشكؿ اآلتي:
 -إعادة االعتبار لميوية العراقية مف خبلؿ تأكيد روح المواطنة وتغميبيا

عمى الوالءات الضيقة.

 حفظ سيادة واستقبلؿ العراؽ. تأىيؿ الدولة الع ارقية لتأخذ موقعيا الطبيعي إقميميا ودوليا.71

 -النيوض بالواقع االقتصادي العراقي مف خبلؿ تطوير قطاعات

الزراعة والصناعة والتجارة ووضع نظاـ مالي صحيح يحقؽ توزيع عادؿ
لمثروة والتخمص مف آفة البطالة الموجودة في قطاع العمؿ.
 االرتقاء بالوعي السياسي لمفرد العراقي بشكؿ يقود إلى نبذ العنؼواإلرىاب وتغميب الحوار والتسامح والقبوؿ بالحموؿ الوسط.

 معالجة الفساد المالي واإلداري الذي احتؿ فيو العراؽ المرتبة الثالثةعالميا بعد ماينمار والصوماؿ.
 -حماية حقوؽ اإلنساف العراقي وحرياتو التي طالما كانت ىدفا النتياؾ

السمطة الحاكمة ليا بمختمؼ مسمياتيا.

وبتحديد ىذه االحتياجات تتحدد اآلليات المطموبة مف األحزاب السياسية
لمعالجتيا إذا كانت صادقة في خدمتيا لموطف والمواطف ،ومف ىذه
اآلليات:

 اتفاؽ القوى السياسية كافة عمى مشروع وطني إلنقاذ الببلد مفمحنتيا ،فعمى الرغـ مف مرور فترة ثماف سنوات عمى التغيير لـ تطمع
عمينا القوى العراقية بمشروع سياسي ،اقتصادي ،ثقافي –اجتماعي واضح

المعالـ تمتؼ حولو الجماىير ،واستمرت وبشكؿ متفاقـ حالة اإلرباؾ
والفوضى لتخترؽ كامؿ اليرـ الحكومي مف قمتو إلى قاعدتو ،مما اوجد

فجوة تتسع يوما بعد آخر بيف الحكومة وشعبيا مف جانب ،وبيف القوى
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السياسية ذاتيا مف جانب آخر ،فحصد السياسيوف ما زرعوا مف خبلؿ
انتكاسة الوضع األمني الحاضر في كثير مف مناطؽ الببلد ،وارتفاع
حدة الصراع بينيـ ،والحؿ ليس مستحيبل وانما قد يكوف صعبا مف

خبلؿ االلتفاؼ حوؿ مشروع وطني صحيح لبناء الدولة العراقية ،وعدـ
االنجرار وراء مشاريع وأجندات داخمية وخارجية متصارعة.
ومف خبلؿ ىذا المشروع يمكف تبني أىداؼ وقيـ وسموكيات تعزز

المواطنة والوالء لموطف ،وترسـ سبؿ تعزيز االستقبلؿ والسيادة الوطنية
بحدود –الف السيادة واالستقبلؿ المطمؽ بمغة الدولة القومية في القرف

التاسع عشر أصبحت مستحيمة وعبثية– مف خبلؿ معالجة مشكمة

الوجود األجنبي في العراؽ حبل عقبلنيا صحيحا.

 إف عسكرة النظاـ والدولة ليس أم ار جديدا عمى العراقييف ،فقد حرصتحكومات العراؽ المتعاقبة وبعض أحزابو عمى ذلؾ ،لكنيا ما خرجت إال
بمزيد الخيبة والضعؼ ،وكذلؾ بمزيد مف نفور الشعب وتمرده عمييا،

فيجب عمى قادة العراؽ في الوقت الحاضر أف ال يكرروا أخطاء

الماضي القريب ،وأوؿ خطوات التصحيح واإلصبلح تكوف مف خبلؿ
ميثاؽ وطني تبرمو كؿ القوى السياسية يتـ بموجبو إلغاء األجنحة

العسكرية واألمنية في تنظيماتيا وتحويميا إلى أجنحة سياسية تسير بيدي
برامج وأجندات سممية غير عنيفة وال يكفي أف يبادر بيذه الخطوة تيار

أو حزب واحد مع بقاء قوى وأحزاب تمارس العنؼ وكأنيا دولة داخؿ
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الدولة ،إذ ما الداعي لوجود األجنحة العسكرية مع توفر األجواء السياسية

التي تسمح بحرية العمؿ السياسي؟

والجواب ىو إف ذلؾ يدؿ عمى انعداـ الثقة بشكؿ دراماتيكي بيف مف
يجب أف يتحاوروا لقيادة وبناء العراؽ ،فكيؼ إذا يخمقوف الثقة بيف أفراد

الشعب؟ .إف وجود األجنحة العسكرية لـ يعد لو مبرر في العراؽ فبقائيا
يشكؿ خطر عمى الجميع ،وال يتوقع مف يستخدـ القوة تجاه اآلخريف انو

سيكوف بعيدا عف استيدافو بالقوة أيضاً.

 في بعض المراحؿ مف العمؿ السياسي قد تحتاج األحزاب إلى الكـالعددي مف المناصريف إلثبات أحقيتيا في الوصوؿ إلى السمطة وفرض
نفوذىا عمى اآلخريف ،ولكف في التجربة الحزبية العراقية اليوـ األمر

مختمؼ تماما ،إذ يجب أف يتـ التركيز عمى النوعية في انتخاب األفراد
الفاعميف والمناصريف ألي حزب الف ميمة األحزاب ليس فقط الوصوؿ

إلى السمطة ،بؿ إعادة تأىيؿ شعب ودولة ونظاـ حكـ بعد عيود طغياف
واستبداد وفرعونية مقيتة ،وىذه الميمة تحتاج إلى نمط خاص مف

الكوادر الحزبية الجيدة التي تستطيع إقناع شعبيا باختبلفيا عف السابقيف
مف الحكاـ واألحزاب ،بما تطرحو مف برامج وتتبناه مف إيديولوجيات
وتعكسو مف سموؾ يؤثر في الرأي العاـ العراقي المتييب والخائؼ مف

السمطة ،فاالستمرار في تبني كوادر غير مؤىمة لف يساعد أحزابنا في
النجاح بميمتيا ،بؿ ستكرر أخطاء الماضي بحذافيرىا.
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 -الموقؼ مف حقوؽ اإلنساف العراقي وحرياتو العامة ال يقتصر عمى

الشعارات التي تكذبيا الوقائع ،فمنظومة الحقوؽ والحريات متكاممة ومف
غير الصحيح االجتزاء منيا فتسمح بحرية الرأي وتحارب حرية السفر،

أو تسمح بحؽ التممؾ وتصادر حؽ الحياة وحؽ المساواة وحؽ المشاركة
السياسية ..لذا البد أف تدرؾ األحزاب – قيادتيا وقاعدتيا  -إف المطموب
منيا كفالة توفير ىذه المنظومة بكامميا وبعد ذلؾ يمكف ليا أف تقوؿ إنيا

أحزاب ديمقراطية أو شوروية حقيقية ،وال يمكف التياوف في ىذا األمر إذ
ىو استحقاؽ شعبي يجب تبنيو والمناداة بو ،أما أف تقوؿ انؾ حزب

ديمقراطي أو شوروي في الوقت الذي تقصي اآلخريف وتستبيح كؿ
كرامتيـ وتنتيؾ إنسانيتيـ فيذا شي يجب عدـ السماح بو لكي ال يحصؿ

افتراؽ وتناقض بيف النظرية والتطبيؽ.

 -ممارسة األحزاب لدورىا الرقابي في معالجة آفة الفساد المالي واإلداري

المستشري في البمد والذي قاد إلى انتفاخ بطوف وجوع بطوف أخرى ،مف
خبلؿ معرفة أسباب األزمة ومظاىرىا وطرؽ عبلجيا ومف ثـ الضغط
عمى السمطة لمقياـ بثورة إدارية لمعالجتيا ،أما أف تكوف بعض األحزاب

شريكة في ىذا الفساد فتمؾ الطامة الكبرى التي زلزلت وستزلزؿ شرعيتيا

في العمؿ السياسي.

 -قضية الجمود والتحجر مف اخطر األمراض التي تبتمي بيا األحزاب

السياسية عندما تتوقؼ عجمة التطور فييا باالنطواء عمى أفكار معينة
وكأنيا قرآف منزؿ ،وعمى قيادات بعينيا وكأنيا قيادة رسوليو معصومة،
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واألجدر باألحزاب الحية أف تواكب التطورات بطرح وتعديؿ بعض

أفكارىا ،وتبني أفكار جديدة ،وتغيير قياداتيا بما يتناسب والمرحمة التي
تمر بيا ،الف األحزاب أطوؿ عم ار مف قياداتيا ،فبل يجب أف يعكس

األمر وكأف بقاء األحزاب مرىوف بعمر القيادات ،لذا يجب التفات
األحزاب العراقية إلى ىذه القضية لما نممسو مف بوادر لمجمود والتحجر

في بعضيا قد تكفؿ تدىورىا وتراجعيا.

 -تعزيز سمطة القانوف ال يعني تعزيز نفوذ األحزاب في مفاصؿ السمطة

إذ البوف شاسع بيف االثنيف ،وىو أمر يحتاج إلى مزيد مف التحميؿ
والتدقيؽ في التجربة الحزبية الجارية في العراؽ.
 -وطنية أي حزب تكوف مف خبلؿ انتماءه وتبنيو لمصمحة شعبو ،واذ ال

نشكؾ بوطنية أي حزب عراقي ،نطالب بحذر األحزاب مف الوقوع في
أحابيؿ الصراع اإلقميمي والدولي فتظير نفسيا أماـ شعبيا وكأنيا

امتدادات ألجندات ومصالح خارجية ،الف ىذا األمر يؤذف بفقدانيا لمتأييد
الشعبي ،وسرياف عقمية التآمر والتسقيط في العمؿ السياسي.
وىذه اآلليات المذكورة آنفا لمنيوض بدور وعمؿ األحزاب العراقية

مطموبة بقوة بعد ما جرى مف تطور امني خطير في البمد قد يدخمو في
مسالؾ ال يعمـ نتيجتيا ،ألف األمور لـ تصؿ إلى ىذا المستوى إال بسبب
بعد بعض األحزاب عف اعتماد ىذه اآلليات وتبني ما يخالفيا ،لكف
تصحيح سير العممية السياسية لـ يفت أوانو وبناء مستقبؿ مشرؽ لمعراؽ
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الزاؿ في متناوؿ اليد فبل يجب إىدار فرصتو بأفكار وسموكيات ال تخدـ

مرحمتيا.
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األخطاء اإلستراتيجية في الخطاب السياسي العراقي
جاء في الفصؿ الرابع والثبلثيف مف إنجيؿ برنابا عف السيد المسيح عميو
وعمى نبينا الكريـ أفضؿ الصبلة والسبلـ قولو (( :الحؽ أقوؿ لكـ إف
إحراؽ مدينة ألفضؿ مف أف يترؾ فييا عادة رديئة  . )..ويشير ىذا
القوؿ إلى حقيقة ميمة مفادىا أف صبلح اإلنساف أكثر فائدة مف صبلح
العمراف في حياة الشعوب ،الف الخراب في العمراف يمكف إصبلحو بينما
الخراب في اإلنساف مف العسير إصبلحو أو يحتاج إلى أجياؿ مف العمؿ
اإلصبلحي المتواصؿ ،كما تؤكد ىذه الحكمة عمى دور النخبة الحاكمة
في حماية بنية المجتمع العقمية والنفسية واألخبلقية ،فضبل عف بنيتو
السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،ألف وظيفتيا تحتـ عمييا ذلؾ ،أما
إذا عجز الحكاـ عف القياـ بواجبيـ عند ذاؾ ستحؿ عمييـ وعمى
مجتمعيـ نقمة اهلل وغضبو ألنيـ أصبحوا فاسديف مفسديف غير مؤىميف
لئلصبلح ولمحياة بشكؿ عاـ.
انطبلقا مما تقدـ ،نجد أف كثي ار مف ساسة العراؽ بعد 2003 /4/9
ارتكبوا وال زالوا كثي ار مف األخطاء القاتمة في خطابيـ السياسي ،بعضيا
يشكؿ امتدادا لعقمية الحكـ التي رافقت ميبلد الدولة العراقية الحديثة،
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فأوجدت تقاليد غير حكيمة في إدارة البمد ،تركت تأثيرات خطيرة جدا
عمى مصالح العراؽ الداخمية والخارجية .ومف ابرز ىذه األخطاء ما يمي:
أوال :االستقواء بالخارج عمى الداخل
يوجد في العبلقات الدولية مبدأ ميـ جدا تؤسس عميو العبلقات السميمة
والجيدة بيف الدوؿ أال وىو مبدأ عدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ،
وكمما كاف ىناؾ احتراـ ليذا المبدأ مف أطراؼ العبلقة كمما تقدمت
العبلقات بينيـ وتنامت مدياتيا كما وكيفا  ،والعكس صحيح  -طبعا
بشرط أف يكوف النظاـ الحاكـ في الدولة نظاما مدنيا ديمقراطيا ال ينتيؾ
حقوؽ وحريات شعبو وال ييدد السمـ واألمف الدولييف – وميمة النخب
الحاكمة في كؿ الدوؿ ىو ترسيخ ىذا المبدأ حفظا لسيادة واستقبلؿ
دوليـ ،لكف لؤلسؼ فاف بعض النخب السياسية في العراؽ قدمت وتقدـ
العراؽ عمى طبؽ مف ذىب لمتدخؿ في شؤونو الداخمية مف قبؿ دوؿ
الجوار (إيراف ،السعودية ،تركيا )..أو الدوؿ الكبرى (الواليات المتحدة ،
االتحاد السوفيتي السابؽ ،بريطانيا  )..والمنظمات اإلقميمية (الجامعة
العربية) أو الدولية (األمـ المتحدة) مف خبلؿ استقواءىا بالخارج عمى
خصوميا السياسييف في الداخؿ ،وتبرز حالة االستقواء ىذه بشكؿ سافر
في وقت األزمات الداخمية وحاالت شد العضبلت بيف الفرقاء السياسييف،
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ولما كاف ىذا الخارج يمثؿ محاور عدة متصارعة ومتنافسة عمى مناطؽ
النفوذ ومصادر القوة في المنطقة ،فأنيا تجد مف مصمحتيا تصفية
حساباتيا عمى األرض العراقية الرخوة وغير المستقرة – في الوقت
الحاضر -بدال مف تصفيتيا في مناطؽ أخرى غير مأمونة العواقب،
فتجد تدخؿ الخارج لحساب ىذا الطرؼ أو ذاؾ غالبا ما يكوف عمى
حساب مصمحة العراؽ أوال وأخي ار .إف عجز السياسييف العراقييف اليوـ
عف حؿ مشاكميـ في الداخؿ يدفعيـ باتجاه الخارج ،وتوجييـ ىذا مف
شأنو تصعيد التوتر والخبلؼ بينيـ بدال مف حمو ،واذا كانوا كما يعمنوف
جميعا ىميـ حماية امف وسيادة واستقبلؿ بمدىـ ،فيـ بسموكيـ ىذا
ينتيكوف كؿ ىذه المعايير ،وال يرتقوف إلى مستوى التحدي
الجيواستراتيجي الذي يفرضو عمييـ الموقع الجغرافي والدور اإلقميمي
والعالمي لدولتيـ ،وسيكوف وباؿ ذلؾ خطي ار جدا عمييـ وعمى شعبيـ،
ولف يتعامؿ معيـ الخارج كرجاؿ دولة ليا ىيبتيا ومكانتيا بيف دوؿ
العالـ ،بؿ كعمبلء ووكبلء بالنيابة لتمثيؿ مصالحو في الداخؿ العراقي.
ثانيا :االستقواء بالشارع الشعبي عمى الخصوم
نقصد بالشارع الشعبي ىنا عامة الشعب ،وىذه العامة معروؼ عنيا
سرعة تييجيا وانفعاليا ،وعاطفية توجييا ،وسطحية تفكيرىا ،وقصر
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نظرىا وعدـ إدراكيا الحقيقي لممصمحة العامة ،واف العامة ال تمجأ إلييا
النخبة إال في المواقؼ التي يتعرض فييا األمف الوطني إلى الخطر مما
يستمزـ التعبئة والحشد الجماىيري كمواقؼ العدواف الخارجي المباشر أو
الكوارث الجسيمة التي تعجز عف مواجيتيا المؤسسات الرسمية لمدولة،
أما أف تمجأ النخب الحاكمة إلى الشارع الشعبي لبلستعانة بو عمى
خصوـ داخمييف كما حصؿ ويحصؿ في العراؽ منذ غزو الواليات
المتحدة لو وبعد خروجيا منو ،فيذه مشكمة خطيرة وخطأ سياسي فادح
ألسباب عدة منيا:
 إف المجوء المستمر لمشارع الشعبي مف قبؿ النخبة الحاكمةلكسب دعمو المعنوي والمادي عمى خصوـ داخمييف سيفقد ىذا
الشارع قيمتو وتأثيره الكبير عند مواجية البمد لتحديات خطيرة
تتطمب وقوفو إلى جانب نظامو الحاكـ ،ألنو سيكوف غير مباؿ
بعد أف افرغ السياسيوف روحو وسمبوه دوره .
 والعامة – أيضا – كالبحر الذي ال يمكف التنبوء بحركة أمواجو ،فمتى ما تـ تيييجيا لف يكوف مف السيولة السيطرة عمييا أو
لجـ انفعاالتيا واندفاعاتيا  ،السيما عندما تتخذ ىذه االنفعاالت
بعدا فئويا أو طائفيا  ..كالذي اتخذتو قضية نائب رئيس
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الجميورية طارؽ الياشمي عمى سبيؿ المثاؿ  ،في مجتمع يعاني
مف توتر العبلقة بيف مكوناتو االجتماعية كالشعب العراقي.
 وسيرتد ذلؾ سمبا عمى ىيبة ومصداقية مؤسسات الدولة في عيفالمواطف ،تمؾ المؤسسات التي سيجدىا مشمولة وعاجزة عف
تبلفي وحؿ مشاكؿ نخبو الحاكمة .
 ثـ أف الشارع الشعبي العراقي تـ التبلعب بو كثي ار في العيودالسابقة ،وىو يحتاج إلى تأىيؿ دوره الحيوي ليكوف المصدر
الحقيقي لقوة الدولة ال أف تمارس النخب السياسية مزيدا مف
التبلعب بو لحسابات ومصالح ضيقة تزيد مف ضعفو.
لكؿ ىذه األسباب وغيرىا ،فأف مف مصمحة العراؽ أف ال يستمر
السياسيوف العراقيوف بزج الشعب في صراعاتيـ وخبلفاتيـ ،واف يتوصموا
إلى اآلليات المناسبة لحؿ مشاكميـ بعيدا عف استثارة الشارع الشعبي،
ألف النخبة ىي المسئولة عف تقريب المسافات وتجسير العبلقات بيف
العامة ال العكس ،وىي التي تقود العامة ال أف تتسارع اإلحداث فتقودىا
العامة المستثارة بعيدا عف متطمبات الحكمة والسياسة الرشيدة.
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ثالثا  :االستقواء بالسمطة لمبقاء في الحكم
إف أدوات السمطة مف الجيش ،والشرطة  ،واإلعبلـ  ،والماؿ العاـ،
والقضاء ،والتعميـ وغيرىا إنما وجدت لخدمة الشعب كمو بكؿ أطيافو
ومكوناتو ،ولـ توجد لخدمة حزب ما أو طائفة ما أو قومية ما  ..لكف
ىذه الحقيقة جرى طمسيا في تجربة الحكـ في العراؽ  ،فغالبا ما كانت
أدوات السمطة تبدو لمشعب وكأنيا أمبلؾ خاصة لحزب الحاكـ أو
طائفتو أو قوميتو ،أو األدىى مف ذلؾ أسرتو كما حدث في زمف صداـ
حسيف ،ولـ يشعر الشعب يوما أنيا وجدت لخدمتو ولتمبية حاجاتو ،وقد
تغيرت الحاؿ – نوعا ما – بعد  2003 /4/9لكف ليس بشكؿ كامؿ،
فالخطاب السياسي لبعض السياسييف وطريقة تعامميـ مع أدوات السمطة
المذكورة آنفا ،تبيف أنيـ لـ يستوعبوا الدرس السابؽ تماما ،حيث ال زالوا
يتصارعوف عمى أدوات السمطة وكأف الحصوؿ عمييا غنيمة لبلستقواء
عمى خصوميـ ولتحقيؽ المزيد مف المكاسب ليـ ،وىذا إف دؿ عمى شئ
إنما يدؿ عمى استمرار المنيج الدكتاتوري في الحكـ عمى الرغـ مف تغير
شكؿ الحكـ وشخوصو وشعاراتو ،كما يدؿ عمى وجود أزمة الثقة والشؾ
وعقمية التآمر في مفاصؿ العممية السياسية الجارية اليوـ ،والسؤاؿ
المطروح ىنا متى تتحوؿ أدوات السمطة في العراؽ عف صورتيا المعتادة
والمتعارؼ عمييا كأدوات خدمة لمحاكـ لتكوف أدوات خدمة لشعب
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العراؽ؟ إف اإلجابة عف ىذا السؤاؿ مرىونة بتغيير عقمية النخب السياسية
في ىذا البمد  ،فطالما كانت األزمة فييـ والحؿ لدييـ أيضا ،واستمرار
منيجيـ الخاطئ ىذا يعني استمرار تخمؼ نظاـ الحكـ ،وفرديتو،
ورجعيتو ،وبعده عف الشعب ،وعدـ ثقة األخير بو.
رابعا :االستقواء بالفرقة لموصول إلى السمطة
كثي ار ما يقاؿ في المدارس أف االستعمار يمارس سياسة فرؽ تسد مف
اجؿ تفتيت وحدة الشعوب التي تيب لمقاومتو ورفض وجوده ،حيث انو
يؤلب طائفة عمى أخرى وقومية عمى أخرى وأىؿ ديانة عمى أىؿ ديانة
أخرى ..فتتصادـ ىذه المسميات فيما بينيا وتتناسى وجود االستعمار
وىيمنتو عمييا ،فتضعؼ شوكة الجميع مقابؿ تعاظـ شوكة وقوة
المستعمر .لكف ىذه السياسة لـ تكف حك ار عمى المستعمر فقد وجدت
مظاىرىا ومصاديقيا في التجارب التاريخية لمحكومات التي حكمت في
عالمنا اإلسبلمي منذ القروف الوسطى مرو ار بالعيود االستعمارية،
ووصوال إلى أنظمة الحكـ االستبدادية التي استفحؿ أمرىا بعد االستقبلؿ،
والغريب في األمر ىو استمرار العمؿ وفقا لقواعدىا مف قبؿ بعض
السياسييف العراقييف في الوقت الحاضر ،ففي الوقت الذي كاف يجب
عمييـ أف يحرصوا عمى رأب الصدع بيف العراقييف الذي أوجدتو العيود
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االستبدادية السابقة ،لتعزيز الوحدة الوطنية المرتكزة عمى المواطنة
الحضارية ،فاف بعضيـ حاوؿ االستفادة مف خبلؿ المعب عمى أوتار
الفرقة الطائفية والدينية والمناطقية والقومية مف اجؿ تعزيز مكاسب
سياسية شخصية وآنية ،ومثؿ ىكذا سموؾ يعد خطيئة كبيرة يرتكبيا
السياسي بحؽ دوره ووظيفتو في إصبلح بمده لمتقدـ بو إلى األماـ ،وعمى
الرغـ مف أف جميع السياسييف ال يكشفوف بشكؿ صريح عف اسقوائيـ
بسياسة التفرقة لتحقيؽ مكاسب سياسية معينة ،فأف القراءة المتأنية
والتحميؿ الموضوعي يكشؼ قياـ بعضيـ بذلؾ وارباكيـ المكونات
االجتماعية التي يمثمونيا بنتائج أفعاليـ غير الحكيمة ،وىذا األمر
يتطمب منيـ إعادة النظر في حساباتيـ الف الخير كؿ الخير لمعراقييف
في وحدتيـ وال خير في الفرقة ميما كانت تقديرات مكاسبيا لمف يعمؿ
وفقا لمنيجيا.
إف األخطاء األربع المذكورة أعبله ،تحتاج إلى إدراؾ مقدار خطرىا مف
قبؿ النخب السياسية العراقية الموجودة عمى الساحة اليوـ  ،فتبلفييا ال
يعود بالنفع عمى جيمنا الحاضر بؿ عمى األجياؿ القادمة التي ستحكـ
عمى نجاحيـ أو فشميـ ،والخشية كؿ الخشية مف استمرار ارتكابيا
كعادات رديئة في إدارة الحكـ ،تحوؿ دوف تحقيؽ أمؿ العراقييف في بناء
دولة مدنية تستوعبيـ وتمبي قناعاتيـ وطموحاتيـ وحاجاتيـ .
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الفدرالية لم تعد خيا ار نخبويا في العراق
في عاـ  2005أكمؿ المشرعوف في العراؽ صياغة مسودة الدستور

النافذ في ىذا البمد ،وعمى الرغـ مف الصعوبات والتحديات التي ترافقت
مع ىذه العممية إال أف المسودة أبصرت النور بعد أف صوت إلى جانبيا
أغمبية الشعب العراقي وىو ما عد في حينو انتصا ار حقيقيا لشعب خرج

لتوه مف عباءة االستبداد وواقع تحت وطأة االحتبلؿ األمريكي ،ويواجو

إرىابا دمويا غذتو أطراؼ داخمية واقميمية .وىذا الدستور ىو أوؿ دستور
شعبي حقيقي في تاريخ العراؽ ،حرص مشرعوه عمى جعمو مختمفا تماما
عف الدساتير التي سبقتو منذ عاـ  1925ولغاية عاـ  2003مف حيث

طبيعة الدولة وشكؿ الحكـ فييا ومساحة الحقوؽ والحريات الممنوحة
لمعراقييف ،فقد تحوؿ العراؽ وفقا لمدستور الجديد مف دولة بسيطة إلى

دولة مركبة تتبنى صيغة االتحاد الفدرالي ،وىذا ما أكدت عميو المادة

األولى مف الدستور التي ورد فييا (جميورية العراق دول ٌة اتحادي ٌة واحدةٌ
نيابي (برلماني)
ي
مستقم ٌة ذات سيادة كاممة ،نظام الحكم فييا جميور ٌ
ٌ

ضامن لوحدة العراق) ،ثـ جاءت بقية مواد
اطي ،وىذا الدستور
ٌ
ديمقر ٌ
الدستور لترسخ المنيج الفدرالي في الحكـ مف حيث المغات الرسمية
المعموؿ بيا في الببلد ( ـ  ،) 4وكوف الدستور الجديد نافذا في كؿ
أنحاء العراؽ وال يجوز سف دستور إقميمي يتناقض معو (ـ  ،)13وتحديد

مؤسسات الحكـ االتحادي :التشريعية ،والتنفيذية ،والقضائية (ـ ، 47
ـ ، 48ـ  ، 65ـ ،) 89والييئات والمجالس االتحادية (ـ  ، 105ـ
 ، 106ـ ،)107وكيفية توزيع االختصاصات بيف الحكومية االتحادية
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وحكومات األقاليـ (ـ  ، 110ـ  ، 111ـ  ، 113ـ ، 114ـ،)115
واآلليات الدستورية لتكويف األقاليـ الجديد في الدولة االتحادية الناشئة (ـ

 ،118ـ ،119ـ ، 120ـ ،)121ولكي ال يدع المشرع الدستوري الباب

مشرعا لمجدؿ حوؿ قضية احتماؿ أف يكوف النظاـ الفدرالي نافذة لتقسيـ
العراؽ  ،فقد حسـ ىذا الجدؿ في المادة  109التي نصت عمى( :تحافظ

السمطات االتحادية عمى وحدة العراق وسالمتو واستقاللو وسيادتو
ونظامو الديمقراطي االتحادي)  ،لتكوف كؿ رغبة أو دعوة داخمية

لبلنفصاؿ عف العراؽ أو تأسيس حكـ ال ديمقراطي غير دستورية
وخاضعة إلى طائمة العقاب والمنع مف قبؿ السمطات االتحادية وبكؿ

الوسائؿ المتاحة  .إال أف التصويت الشعبي لصالح دستور  2005في
الوقت الذي فتح الباب لنفاذه القانوني ،فأنو لـ يغمؽ باب الجدؿ الساخف
جدا حوؿ منيجو الفدرالي ،إذ عممت جيات عدة عمى تصوير الفدرالية
عمى أنيا مشروع (أمريكي – صييوني) جديد يتناغـ مع مشاريع قديمة

ىدفيا تقسيـ العراؽ والمنطقة تحت عبارة تجزئة المجزئ أو تقسيـ المقسـ

في إشارة إلى اتفاقية سايكس – بيكو المشيورة ،أو أنيا مشروع (عراقيو
الخارج ) عمى حساب مصمحة (عراقيو الداخؿ ) ،أو أنيا المشروع
الكردي المفروض عمى العراؽ بحكـ االحتبلؿ والتوازنات السياسية

الجديدة التي تميؿ لمصمحة الكرد ،أو أنيا مشروع شيعي طائفي عمى
حساب سنة العراؽ ..لقد وصمت حدت العداء لمفدرالية حدا خطي ار ومؤلما

إلى درجة أف مجرد التمفظ بيا يكفي إلى اتياـ الشخص بأفظع االتيامات
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غير الوطنية ويعرضو إلى أبشع العقوبات بما فييا التصفية الجسدية مف

جيات تنتمي إلى مختمؼ المكونات االجتماعية العراقية.

المجمس األعمى اإلسالمي العراقي ومشروع فدرالية الجنوب
إف خطورة الحديث عف الفدرالية عمى المستوى الشعبي جعمت الخوض

فييا أم ار نخبويا تمارسو الكتؿ السياسية القادرة عمى مواجية أعدائيا
والحاؽ األذى بيـ إذا أرادوا مياجمتيا ،لذا كانت أولى الدعوات لتأسيس

إقميـ جديد في ظؿ دستور عاـ  2005ىي تمؾ التي أطمقيا المجمس

اإلسبلمي العراقي األعمى الذي يقوده اليوـ السيد عمار الحكيـ ،عندما
صرح عف رغبتو بتأسيس إقميـ الجنوب ليضـ المحافظات العراقية

الشيعية التسع جنوب بغداد ،وعمى الرغـ مف الحجج والمبررات التي
قدميا قادة ودعاة المجمس األعمى دعما لمشروعيـ إال أف المشروع لـ
يكتب لو النجاح بسبب اتيامو بالبعد الطائفي ،والعمالة ألجندات

خارجية ،وتقسيمو لمعراؽ ،ومحاولة احتكار مصادر القوة والنفوذ
االقتصادي والسياسي .مما دفع دعاة المشروع إلى الشعور باإلحباط
والتراجع عف حماستيـ التي قدموا بيا مشروعيـ  ،وشيئا فشيئا اختفى

الحديث عف ىذا المشروع ولـ تعد القوى السياسية ووسائؿ اإلعبلـ
الرسمية وغير الرسمية تركز عميو.

القاضي وائل عبد المطيف يكسر جدار الصمت بمشروع إقميم البصرة
يعد القاضي وائؿ عبد المطيؼ واحدا مف القيادات السياسية الشيعية
المرموقة في العراؽ ،وقد عمؿ بعد االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ تحت

مظمة االئتبلؼ العراقي الموحد (ائتبلؼ شيعي) ،قبؿ أف يخرج عميو
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ويعتمد النيج السياسي المستقؿ ،وقد طرح مشروع إقميـ فدرالي جديد في

العراؽ اسماه (مشروع إقميـ البصرة) وبشر بمشروعو ىذا خبلؿ عامي
 2008و 2009مستفيدا مف النصوص الدستورية التي اقرىا دستور
 2005فيما يتعمؽ باستحداث األقاليـ الجديدة  ،ونجح فعبل في الحصوؿ
عمى موافقة عشر الناخبيف في البصرة مما أىمو إلى عرض المشروع
عمى مجمس الوزراء العراقي إلجراء استفتاء لمناخبيف في البصرة عميو،
ولو صوتت أغمبية الناخبيف البسيطة في البصرة عمى ىذا المشروع

(استنادا لممادة  131مف الدستور) لكاف المسرح السياسي الشعبي
والرسمي اليوـ مضط ار إلى التعامؿ مع البصرة كثاني إقميـ في العراؽ

بعد إقميـ كردستاف ،لكف اليجوـ الكبير الذي شنو خصوـ عبد المطيؼ
عمى المشروع كونو يشكؿ إجياضا لمشروع إقميـ الجنوب ،أو لوجود

األجندة الخارجية اإلقميمية وراءه  ،أو محاولتو سمب المبادرة السياسية
مف قوى سياسية معروفة ،أو خنقو لمعراؽ مف خبلؿ التحكـ بسمة غذائو

النفطي ،أو عدـ قناعة بعض المكونات السياسية السيما ذات المنطمؽ
السني والصدريوف بالفدرالية ورغبتيـ المعمنة بالتحوؿ عنيا مف خبلؿ
تعديؿ الدستور ،كؿ ىذه األمور مجتمعة أجيضت المشروع ولـ تسمح لو

أف يبصر النور.

محافظات تيدد بالفدرالية كخيار لمعالجة إخفاق الحكومة االتحادية

لـ يمبث مجمس محافظة البصرة كثي ار بعد مشروع القاضي عبد المطيؼ
حتى بادر بعض أعضائو إلى الخروج مف تخندقيـ األوؿ ضد مشروع

إقميـ البصرة ،فبدءوا يعمنوف رسميا مف خبلؿ وسائؿ اإلعبلـ أف الواقع
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المزري طويؿ العيد لمدينتيـ أصبح خارج قدرة الحكومة االتحادية عمى
معالجتو ،واف الضغط الشعبي اليائؿ الذي يتعرضوف لو مف ناخبييـ
يطالبيـ بتحسيف الخدمات الحكومية واصبلح البنية التحتية الميدمة ،
وىو أمر ال يكوف إال مف خبلؿ استقبلؿ البصرة إداريا واقتصاديا عف

الحكومة االتحادية لتكوف إقميما مستقبل تحت الخيمة االتحادية العراقية،
وقد توالى تزايد أصوات أعضاء المجمس حتى وصؿ إلى العدد المطموب

دستوريا ،واليوـ يوجد طمب رسمي لـ يبت بو مف مجمس محافظة البصرة
أماـ مجمس الوزراء االتحادي لمسماح بإنشاء إقميـ البصرة .فضبل عف

مشروع إقميـ البصرة تعالت األصوات مف بعض قيادات مجمس محافظة
الكوت تطالب بإنشاء إقميـ جديد في المحافظة  ،كما أف مثؿ ىذه
األصوات يتردد صداىا في الساحة السياسية لمحافظات بابؿ و ديالى و

االنبار والموصؿ وغيرىا.

أعداء الفدرالية باألمس يتحولون إلى مدافعين أشداء عنيا (مشروع
إقميم صالح الدين)

شكمت المحافظات ذات األغمبية السنية الحاضنة األولى والطبيعية
لمدعوات المعادية لمفدرالية ال يضاىييا في حدتيا إال الصدريوف الشيعة،
ألسباب معروفة تتعمؽ بحمـ العودة إلى الدولة العراقية البسيطة المتعارؼ
عمييا منذ االستقبلؿ ،واعادة عقارب الساعة إلى الوراء فيما يتعمؽ

بمسألة السمطة ،والخداع السياسي المضمؿ الذي مارستو عمييـ القوى
اإلقميمية العربية الرافضة لمتغيير السياسي القائـ في العراؽ بعد عاـ
 ،2003واألمؿ المعقود عمى الحكومة االتحادية في بغداد في أف ترتؽ
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بمستوى أدائيا إلى الحد الذي يعالج كثي ار مف مشكبلتيا السياسية
واالقتصادية واالجتماعية واألمنية ،وانعكاسات الصراع بيف مكوناتيا

االجتماعية المختمفة السيما مع المكوف الكردي ،كؿ ىذه العوامؿ منفردة
ومجتمعة وبمستويات مختمفة جعمت ىذه المحافظات كاإلسفيف في دوالب

الحركة لمقاطرة العراقية التي أرادت السير عمى منيج الفدرالية لبناء عراؽ

الغد القادر عمى تجاوز ويبلت الحروب الماضية واإلرىاب والصدمات
االجتماعية التي سببيا االستبداد والتعصب وانغبلؽ األفؽ الفكري .لكف

مع توالي السنيف ،وتراكـ الخبرة ،وانفتاح األفؽ ،واالعتراؼ باألمر الواقع،
بدأت بعض القيادات السياسية في ىذه المحافظات تتناغـ مع النصوص

الدستورية التي رسخيا دستور عاـ  2005بما فييا توجيو الفدرالي،
وبروز قيادات وطنية فييا تحارب اإلرىاب والقاعدة وتحرص عمى أف

يكوف ليا دو ار سياسيا معترفا بو وفقا لقواعد المعبة السياسية المعموؿ بيا
بعد عاـ  ،2003بؿ وصؿ األمر إلى أف يقوـ مجمس محافظة صبلح

الديف بأغمبية  25مف  28مف أعضائو بإعبلف محافظتيـ إقميما إداريا
واقتصاديا مستقبل ضمف العراؽ الفدرالي ومطالبتيـ حكومتيـ االتحادية

بتفعيؿ اآلليات الدستورية المطموبة الستكماؿ مشروعيـ ،وىذا األمر

تطور الفتا لمنظر يحسب لصالح العممية السياسية في العراؽ.
ا
يشكؿ

أخطاء سياسية قاتمة في التعامل مع مشروع إقميم صالح الدين

في الوقت الذي كاف يجب أف ينظر إلى إعبلف مشروع إقميـ صبلح
الديف مف القوى السياسية الحكومية وغير الحكومية نظرة ايجابية ،إال أف
ضيؽ األفؽ السياسي وانعداـ الرؤية اإلستراتيجية دفعت الكثير مف
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المتنفذيف في الحكومة االتحادية وعمى أعمى المستويات إلى التعامؿ مع

الموضوع بشكؿ ارتجالي غير مدروس ،فمرة يتيموف دعاة المشروع
باالنسياؽ و ارء رد الفعؿ العاطفي عمى قضية االقصاءات والعزؿ بحؽ

األكاديمييف في و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي العامميف في صبلح
الديف ،ومرة ثانية يقولوف انو إقميـ طائفي لمسنة ،ومرة ثالثة يتكمموف عف
احتماؿ جعؿ اإلقميـ مبلذا آمنا لمبعثييف والجماعات اإلرىابية المحمية
والدولية ،ىذا في الوقت الذي حاوؿ بعض صناع القرار في البمد رشوة

مجمس محافظة صبلح الديف بالوعود والعيود بعبلقة أفضؿ بيف

الحكومة االتحادية والحكومة المحمية ..إف ردود الفعؿ المستعجمة ىذه
ترتكب أخطاء قاتمة بحؽ المسيرة الديمقراطية الوليدة في البمد  ،إذ عند

مناقشة بعضيا نكتشؼ ما يمي :فيما يتعمؽ بقضية كوف مشروع إقميـ

صبلح الديف ىو ردة فعؿ عاطفية عمى فعؿ مسبؽ مف الحكومة
االتحادية ،أليس الحقائؽ التاريخية تثبت أف التجارب الفدرالية الناجحة
غالبا ما كاف إنشاء األقاليـ والواليات فييا ناتجا عف ردود الفعؿ عمى

الحكومات االتحادية التي تعيؽ رغبات الحكومات المحمية بالمزيد مف
الصبلحيات لتنيض بدور اكبر في خدمة الناخبيف والمواطنيف ضمف
نطاقيا؟ ،أما اتياـ المشروع بكونو ذا بعد طائفي فما الذي يمنع الطوائؼ

مف التعبير عف رغبتيا في أف تكوف ليا أقاليـ خاصة بيا ضمف الحدود
اإلدارية لمحافظاتيا إذا ما احترمت دستور الببلد وعممت عمى ضوء
نصوصو كافة؟ ثـ أف محافظة صبلح الديف اليوـ شأنيا شأف كافة

محافظات العراؽ األخرى ليست ذات لوف طائفي وقومي واحد ،بؿ ىي
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متعددة األلواف ،وقد سبؽ أف تـ التعامؿ مع مشروع إقميـ البصرة وفقا

لآلليات الدستورية عمى الرغـ مف أنيا محافظة ذات أغمبية طائفية
معينة ،لذا كاف ينبغي لصناع القرار أف ال تكوف لدييـ ازدواجية وكيؿ
بمكياليف مختمفيف عند تعامميـ مع رغبات ومبادرات الحكومات المحمية،
وفيما يتعمؽ باتياـ المشروع بكونو سيكوف مبلذا آمنا لئلرىابييف والبعثييف

فيو مف اكبر األخطاء القاتمة ألنو يعكس عدـ ثقة المسئوؿ السياسي
بشعبو ،ومعاناتو المستمرة مف عقدة البعث وصداـ والماضي ،إذ كاف

المفروض بممثمي الحكومة االتحادية والقيادات السياسية الرسمية وغير
الرسمية أف تتصؼ بمستوى عاؿ مف انفتاح األفؽ السياسي لبناء حكـ
كفوء ومستقر متحرر مف عقد الماضي وجاذب لمختمؼ مكونات الشعب

لمتفاعؿ االيجابي مع البناء الديمقراطي الذي يشاد صرحو في العراؽ بألـ
ومعاناة وتحديات ىائمة.

نتائج مثل ىذه األخطاء عمى مستقبل العراق
ربما يحمـ السياسي في الحكومة االتحادية بتراجع مجمس محافظة صبلح
الديف عف مشروعو مف خبلؿ االتيامات الموجية إليو وتعزيز دور

الحكومة االتحادية عمى حساب الحكومات المحمية مع إعطاء بعض
الصبلحيات الموسعة ليذه الحكومات ،لكف مثؿ ىذا الحمـ لف يطوؿ
عمى أصحابو قبؿ أف يستيقظوا ليكتشفوا أنيـ لـ يكونوا عمى صواب في

االستغراؽ فيو ،بعد أف تمر األياـ دوف ارتقاء الحكومة االتحادية بمستوى

أدائيا في ظؿ أزمة فساد مالي وأداري جعمت العراؽ في المراتب األولى
بيف دوؿ العالـ فسادا ،وعدـ قدرة المركز عمى تفعيؿ دور الحكومات
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المحمية وىو ما اعترؼ بو رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في لقاء

لو مع مجالس المحافظات عندما قاؿ :إننا نرغب في توسيع صبلحيات
المجالس لكننا ال نعرؼ كيؼ ذلؾ؟ ،واندفاع محافظات االنبار وصبلح
الديف والموصؿ بتأثير فشؿ مشروع إقميـ صبلح الديف واتيامو بالبعد

الطائفي ،وسياسة الكيؿ بمكياليف إلى تنامي الشعور الطائفي فعبل لدييا
وربما التنسيؽ فيما بينيا لتعمف نفسيا إقميما موحدا متخندقا طائفيا اتجاه

الحكومة االتحادية ،فيكوف ما تخشى منو الحكومة االتحادية وتسعى
لدفعو ىو ما تقع فيو وتندـ عميو مستقببل ،في حيف أف التعاطي االيجابي
مع مشروع إقميـ صبلح الديف والمشاريع المماثمة سوؼ يفعؿ عمؿ

النصوص الدستورية ،ويقنع مف رفضوا الدستور ابتداء بكونو مبلذىـ
القانوني األنجع لمعمؿ في الساحة السياسية العراقية ،ثـ أف وجود إقميـ

صبلح الديف قد يحفز الموصؿ و االنبار وغيرىا مف المحافظات إلى
تشكيؿ أقاليـ جديدة لكنيا ستكوف أقاليـ إدارية وليست طائفية محضة،

تعمؿ عمى تجاوز إخفاقات المركز في خدمة الناس ،وتقمؿ في الوقت
ذاتو مف ثقؿ األعباء والمسؤوليات الممقاة عميو ليتفرغ إلى االىتماـ
بالقضايا ذات الشأف السيادي لمعراؽ.

أخيرا ،أف ما تشيده الساحة السياسية لمعراؽ اليوـ يمثؿ تطورات

ايجابية تحتاج إلى قيادات كفوءة وعمى مستوى المسؤولية لتممح بذكاء
ىذه التطورات وتحوليا إلى برامج عمؿ تصب في مصمحة البمد ،فؤلوؿ

مرة منذ سقوط نظاـ صداـ حسيف تتنافس مكونات العراؽ االجتماعية
المختمفة وفقا لمنصوص الدستورية ،وتتحوؿ ىذه النصوص مف نصوص
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نخبوية ينحصر الكبلـ والعمؿ فييا عمى نخب سياسية معينة في قمة

اليرـ السياسي إلى نصوص تنزؿ إلى المستوى الشعبي الراغب بتجاوز
الماضي ،وتحسيف الخدمات ،وبناء البنية التحتية ،ومعالجة الفساد،
والبطالة ،وسوء التوزيع ،وغياب العدؿ .ومثؿ ىذه البيئة قد تتعكر بفعؿ

الحماقات السياسية ،وىي تحتاج إلى مف يستغميا لبناء نظاـ حكـ كفوء
ومستقر في العراؽ.
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البعد االستراتيجي إلقامة األقاليم في العراق
في عاـ  2003انيارت الجميورية العراقية األولى التي تأسست عاـ

 ،1958والتي عمى الرغـ مف تعدد رواياتيا السياسية واختبلؼ رموزىا
ومسمياتيا إال أنيا تميزت بكونيا جميورية االنقبلبات والثورات الدموية

المستمرة ،والتآمر السياسي الفج ،واالستبداد والتفرد في الحكـ ،واإلقصاء
القومي والطائفي المتعمد ،وسحؽ األطراؼ بواسطة المركزية الشديدة

لحكومة بغداد ،ومطاطية النصوص الدستورية وعدـ احتراميا ،فضبل عف
كثرة الحروب واألزمات الداخمية والخارجية ،ولـ ينجح قادة ىذه

الجميورية في أف يكونوا آباء مؤسسيف لنظاـ سياسي مستقر وآمف
ومستمر في ىذا البمد قادر عمى حماية حقوؽ وحريات أبنائو ،ويشيد

لبناء حضاري وثقافي يمكف الفخر بو.

أف انييار ىذه الجميورية في التاريخ أعبله تحت مطرقة الغزو

واالحتبلؿ الخارجي ،والنفور واإلحباط الشعبي فسح المجاؿ أماـ القادة
السياسييف الجدد لمحديث عف خياريف :األوؿ إعادة النظاـ الممكي الذي
انيار عاـ  ،1958واآلخر التأسيس لجميورية جديدة تتبلفى أخطاء
ومشاكؿ الجميورية األولى ،ونظ ار لقمة أنصار الممكية فاف أنصار

الجميورية انتصروا ،فتأسست الجميورية الثانية في تاريخ العراؽ

الحاضر رسخيا دستور عاـ  2005الذي أيده غالبية الشعب العراقي
باستفتاء عاـ .لقد تميزت الجميورية الجديدة بكونيا جميورية ذات نظاـ

اتحادي فدرالي يتكوف مف إقميـ واحد ىو إقميـ كردستاف العراؽ ،وخمسة
عشر محافظة غير منتظمة بإقميـ ،وسمح المشرع الدستوري في نص
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المادة  119مف الدستور لممحافظات غير المنتظمة بإقميـ بالتحوؿ إلى
إقميـ ضمف الحدود اإلدارية لممحافظة الواحدة أو باالشتراؾ واالتفاؽ مع

محافظات أخرى عمى أف تحض ىذه الرغبة بموافقة أغمبية شعب

المحافظة مف خبلؿ استفتاء عاـ يجري ليذا الغرض ،وحاوؿ المشرعوف
مف خبلؿ ىذه المادة وغيرىا مف المواد سواء المتعمقة بالمبادئ األساسية

أو الحقوؽ والحريات أو السمطات االتحادية أو الختامية تحقيؽ الغايات
اآلتية:

 -منع التفرد واالستبداد بالسمطة.

 ضماف الحقوؽ والحريات لؤلفراد والطوائؼ والقوميات والمكوناتاالجتماعية العراقية المختمفة.

 -التوزيع العادؿ لثروات البمد.

 تعزيز وحدة العراؽ مف خبلؿ ترسيخ روح المواطنة واالنتماءالحضاري بيف الشعب.

 تطوير كفاءة وديمقراطية اإلدارة الحكومية . جعؿ الوثيقة الدستورية األساس المتيف لبناء نظاـ سياسي متزفودائـ وكفوء.

إف واقع األحداث التي جرت منذ إقرار الدستور والى الوقت الحاضر ال
تعطي المراقب االنطباع بأف ىذه الغايات قد تحققت بفعؿ ما يحدث مف

أزمات سياسية مستمرة ،وصراع قاس عمى السمطة ،وتدىور متواصؿ
لجسور الثقة بيف الشعب وحكومتو ،واستمرار اإلرىاب المنظـ مف خبلؿ
عمميات التفجير واالغتياالت وتيديـ البنية التحتية الضعيفة أصبل ،وعدـ
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معالجة آفة الفساد المالي واإلداري واستفحاليا ،فضبل عف تدخؿ

األجندات الخارجية :اإلقميمية والدولية بقوة في الشؤوف الداخمية لمبمد.

لكف انشغاؿ القادة السياسييف العراقييف بترتيب أولوياتيـ ضمف ىذه البيئة
غير المستقرة يجب أف ال ينسييـ لحظة واحدة الغايات األساس أعبله،

كوف نجاحيـ الفعمي كآباء مؤسسيف ليذه الجميورية يتوقؼ عمى مدى
تمكنيـ مف الوصوؿ إلييا ،وواحدة مف األمور التي تضمف ىذا النجاح

ىو عدـ سد الطريؽ أو وضع العقبات أماـ تشكيؿ األقاليـ الجديدة في
العراؽ ،وذلؾ لؤلسباب اآلتية:

 -1دستورية المطمب :حيث أف مف يطالب بتشكيؿ أقاليـ جديدة ضمف
محافظة واحدة أو أكثر لـ يبتدع أم ار جديدا مخالفا لمنص الدستوري،
بؿ ىو يطالب بحؽ كفمو القانوف ،وميما كانت النوايا والغايات التي

تقؼ وراء مطالبتو يجب احتراميا والتعامؿ معيا بايجابية مف اجؿ
ترسيخ النص الدستوري في نفوس الجميع ،وجعمو مبلذا يحتكموف

إليو بدال مف االحتكاـ لوسائؿ أخرى ال تجمب لمبمد إال العواقب

الوخيمة ،ولكي ال يقتصر أصحاب القرار والنفوذ عمى النظر إلى ما
تحت أقداميـ عمييـ أف يتذكروا أف مطالب تشكيؿ األقاليـ أو

الواليات ..في الدوؿ االتحادية لـ يكف أبدا محددا بغايات ورغبات
معينة تقررىا حكومة المركز ،بؿ غالبا ما كاف لغايات ورغبات
متعددة تحددىا القيادات والقوى المطالبة بتشكيميا ،وغالبا ما كاف

المركز يظير االمتناع والمعارضة لكف في النياية يرضخ لتمؾ

المطالب.
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 -2األقاليم ضمانة لقوة الحكومة االتحادية ولموحدة الوطنية :تتميز
الدوؿ الفدرالية بأنيا كمما زاد فييا عدد األقاليـ كمما كاف ذلؾ اضمف
لبلستقرار فييا ،والعكس صحيح فعندما تقؿ األقاليـ تكوف احتمالية

زعزعة االستقرار كبيرة ،السيما عندما تقتصر الدولة االتحادية عمى
إقميميف أو كيانيف إدارييف ىما المركز واإلقميـ كالحالة العراقية اليوـ،

فمثؿ ىذا األمر خطير جدا بسبب ما يمي:

 تأزـ مستمر لمعبلقة بيف حكومة المركز وحكومة اإلقميـ كوف األخيرةتشعر غالبا بكونيا تتحاور مع حكومة المركز كحكومة مستقمة عنيا
نوعا ما لعدـ وجود حكومات إقميمية أخرى تساعد حكومة المركز

في مطالبيا أحيانا وتضغط عمييا أحيانا أخرى مف جية ،ومف جية
أخرى تخفؼ مف اندفاع حكومة اإلقميـ لكونيا حكومة مناضرة ليا،
وىذا األمر نجده كثي ار ما يتكرر ويبرز في العبلقة بيف حكومة بغداد

االتحادية وحكومة إقميـ كردستاف المحميػة.

 كمما كانت الدولة الفدرالية تتكوف مف إقميميف كمما ساعد ذلؾ عمىحدوث استقطاب حاد في المواقؼ واآلراء السياسية بيف طرفيف ،قد
يدفع العناد بأحدىما في مرحمة ما إلى إعبلف استقبللو السياسي،

وىذا األمر نجد تطبيقو الفعمي قد حصؿ في جميورية جيكوسموفاكيا

االتحادية السابقة ،فعمى الرغـ مف ظيورىا كدولة اتحادية بعد
الحرب العالمية األولى إال أف اقتصارىا عمى إقميميف ىما ألجيؾ
والسموفاؾ دفع األمور فييما إلى استقطابات حادة أوصمت قياداتيـ

السياسية إلى إعبلف االستقبلؿ عف بعضيما عاـ  1992وتأسيس
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جميوريتيف جديدتيف ىما ألجيؾ والسموفاؾ ،كما نجد مثؿ ىذا األمر

قد حدث عندما تأسست دولة باكستاف عاـ  1947إذ دفعت
االستقطابات السياسية الحادة بيف كتمتييا الرئيسيتيف المتمحورتيف

حوؿ المغة األردية في الغرب والمغة البنغالية في الشرؽ إلى إعبلف
انفصاؿ الكتمة الشرقية عف الكتمة الغربية عاـ  1971وتأسيس
حكومة بنغبلدش المستقمة ،وقطعا ال يرغب القادة السياسيوف في
تكرار المشيد الجيكوسموفاكي والباكستاني في العراؽ مستقببل.

 الفوارؽ الكبيرة في مستوى التنمية والعمراف بيف المناطؽ التيتديرىا الحكومة االتحادية وتمؾ التي تديرىا الحكومة اإلقميمية،
ألف األخيرة غير مشغولة بالقضايا المتعمقة باألمور السيادية

كاألمف والدفاع والعبلقات الخارجية ..فضبل عف صغر مساحة

اإلقميـ وتماس المسئوليف فيو بالقضايا الحيوية التي تيـ المواطف
وسرعة استجابتيـ في التعامؿ معيا .إف اختبلفات مستويات

اإلدارة والجغرافية والديموغرافيا واالىتماـ بيف الحكومة االتحادية
والحكومة اإلقميمية سيظير األخيرة بمستوى أعمى مف الكفاءة

والقدرة عمى إدارة ممفات التنمية والتطور والعمراف ،في حيف

تكوف حكومة المركز مترىمة وعاجزة وضعيفة األداء مما يقود
إلى تزعزع ثقة المواطف فييا ،وتمممؿ إداراتيا المحمية ورغبتيا

في التخمص مف سطوتيا ،ومقارنة أوضاعيا بأوضاع اإلقميـ،
مما يخمؽ حالة مف البلأستقرار والفوضى تجر الحتماالت كثيرة
غير محمودة العواقب ،بينما عندما تكوف ىناؾ أقاليـ متعددة،
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فاف العبء سيخؼ عف اإلدارة االتحادية وستتفرغ إلى القياـ
بمياميا الموكولة ليا بكفاءة وقدرة تعزز باستمرار الثقة فييا وفي

القائميف عمييا مع فسح المجاؿ إلدارات األقاليـ بتحمؿ
مسؤولياتيا أماـ مواطنييا.

 -3األقاليم حل لمشكمة اليويات الفرعية :يتميز التحديث المعاصر
بأنماطو الحداثوية وما بعد الحداثوية بكونو يفسح المجاؿ بقوة أماـ

انبثاؽ اليويات الفرعية لمتعبير عف ذاتيا واالعتزاز بيا ،فمـ يعد

المجاؿ العالمي والوطني يسمح بممارسة القمع أو الكبح ليذه
اليويات ،وما نشاىده اليوـ في العالـ العربي مف ثورات ما يسمى
بالربيع العربي خير دليؿ عمى ىذا ،يترافؽ ذلؾ مع وجود تيار

عالمي متنامي يحترـ الثقافات الفرعية ويحرص عمى إبرازىا إلى

الوجود .إف مثؿ ىذه البيئة العالمية واإلقميمية تجعؿ الفدرالية أم ار
ممحا مف وجوه عدة السيما في الدوؿ متعددة اليويات كالعراؽ ،ألف
إنشاء أقاليـ جديدة يضمف لميويات الفرعية العراقية شعو ار محمودا
بذاتيا وتناغما جيدا مع نظاميا السياسي الذي لف تجد فيو فضاء

ضيقا عمييا ،فتساعد الفدرالية عمى شد أواصر النسيج االجتماعي

الوطني ضمف ىوية المواطنة الشاممة لمدولة ،مما يمنع حصوؿ
التكينات بسيناريوىات التقسيـ بإبعادىا الخارجية والداخمية .لقد

أصبحت السيطرة والتحكـ بإرادة اليويات الفرعية مف قبؿ حكومات

المركز سببا في انفراط عقد الوحدة الوطنية لكثير مف دوؿ المنطقة

التي ربما لو اختارت الحؿ الفدرالي النفتحت أماميا أبواب اإلبقاء
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عمى كياناتيا السياسية موحدة ومستقرة وآمنة مف القبلقؿ ،لكف

التكبر واإلنكار والرفض ليذا الخيار قد يجعمنا نرى في المستقبؿ
القريب فوضى سياسية وانقسامات وانييارات

كثيرة في المنطقة

تجعؿ مف سيناريو التقسيـ حقيقة واقعة ال مفر منيا لف تكوف

السوداف أخرىا ،بؿ ىي المفتاح لنماذج كثيرة مماثمة في سوريا،
ومصر ،وليبيا ،والمغرب ،والسعودية ،واليمف ..لف يسمـ منيا العراؽ

إال بترسيخ وتعزيز منيجو الفدرالي الدستوري.

 -4األقاليم ضمانة لعدم عودة االستبداد في الحكم :شيدت تجربة
الجميورية األولى في العراؽ فضاعات كثيرة عانت منيا جميع
المكونات االجتماعية مف مظاىرىا :اإلقصاء ،والتيميش ،والمقابر

الجماعية ،والحروب واألزمات السياسية

بسبب تفرعف وتفرد

الحكومة المركزية ،وال يمكف بأي حاؿ مف األحواؿ ضماف عدـ
عودة ىذا النمط مف الحكـ مرة أخرى إال بخمؽ نمط جديد كميا مف

اإلدارة يجعؿ الباب مقفبل أماـ كؿ مغامر سياسي يطمع باالستيبلء
عمى السمطة واعبلف البياف رقـ واحد ،ألنو حتى إذا فعؿ ىذا لف

تكوف ىناؾ استجابة لو وسيكوف مصيره الفشؿ ،ومثؿ ىذا النمط مف

اإلدارة الضامنة لف توفره البلمركزية اإلدارية ميما حرص عمى
تشذيبيا وتطويرىا القائموف بيا ،فما تمنحو حكومة المركز اليوـ مف

صبلحيات ميمة لممحافظات وفقا لمنطؽ البلمركزية ال يوجد ما
يمنع مف سحبو منيا بواسطة حكومة أخرى ذات أىداؼ سياسية

مغايرة ،أما عندما يتحوؿ النمط اإلداري إلى النمط الفدرالي
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المنصوص عميو دستوريا ،فيذا األمر سيفرض نفسو عمى الواقع

السياسي العراقي الذي لف تجد فيو الحكومة االتحادية إال مجاال
محددا مف المياـ التي عمييا القياـ بيا متى ما تجاوزتو واجيت
نطاقا واسعا مف المقاومة والرفض والكبح الفعاؿ الذي تمارسو

حكومات األقاليـ .

إف الحقائؽ المذكورة أعبله ،تجعؿ تشكيؿ األقاليـ في العراؽ وترسيخ

المنيج الفدرالي في الحكـ ليس ترفا سياسيا أو فكريا تتصارع
وتتجادؿ عميو – رفضا أو قبوال – القوى السياسية في البمد ،بؿ ىو

خيار استراتيجي ال مفر مف العمؿ وفقا لقواعده وحقائقو ومقتضياتو
لتبلفي العواقب الكارثية التي سيحدثيا عدـ تبنيو أو جعمو عرضة
لؤلىواء والنزاعات السياسية ضيقة األفؽ ،فالوضع الدولي واإلقميمي
يمر بمفترؽ طرؽ خطير يجب إدراكو مف الجميع ،وىكذا وضع عمى

حد وصؼ احد السياسييف في المنطقة (ال يحتمل المغفمين وال يغفر

لمجيمة) ،أخي ار ال بد مف

تذكير المعنييف بقوؿ القائد البروسي

بسمارؾ :إن الحمقى من يتعممون من تجاربيم ،أما أنا فأحب أن

أتعمم من تجارب اآلخرين
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الوعي االستراتيجي إلدارة الحكم في العراق
في كتابو القيـ (كيؼ تفكر استراتيجيا) يقوؿ عبد الرحمف توفيؽ..:

الف التفكير االستراتيجي الحقيقي يحدد االتجاه لجميع الطاقات البشرية،
فالعقؿ يقوـ بقيادة الميداف الرئيسي وفي ىذه الحالة يمكف بمقارنة
الظروؼ السائدة في العالـ الخارجي أف تكتسب أفعالؾ في عالمؾ

الداخمي السرعة والجدوى االقتصادية والتعرض ألقؿ قدر ممكف مف
المخاطر ألنو في ظؿ تمؾ الظروؼ يصبح الكيؼ أكثر أىمية مف الكـ
ألنو ىو الذي سيحدد لؾ ما ال يجب عميؾ أف تفعمو انو يجعمؾ ترفض

الكثير جدا مف االحتماالت كما سيكوف اختيارؾ أكثر دقة مما ىو عميو
اآلف ..ويبرر الكاتب أىمية كبلمو ىذا بقولو .. :فاف المسئوليف عف
وضع اإلستراتيجية ألي نشاط عمييـ التوصؿ إلى التوجيو الصحيح واال

فاف جميع مجيوداتيـ في ىذا المضمار لف تكوف سوى سرعة متزايدة في
االندفاع إلى االتجاه الخاطئ الف معيار النجاح ىنا يتوقؼ عمى نوعية

التفكير الذي سيحدد بالتالي النجاح أو اإلخفاؽ ..

إف ما تقدـ مف كبلـ يشكؿ مقدمة ميمة يجب وضعيا في الحسباف مف
قبؿ المسئوليف عف صناعة القرار في العراؽ إلدارة الحكـ في ىذا البمد،
قبؿ فوات األواف واكتشاؼ أف أفعاليـ لـ تكف أكثر مف مجرد اندفاع
متزايد في االتجاه الخاطئ  ،فمثؿ ىكذا خطأ ال يمكف احتمالو في وقت

تشيد المنطقة والعالـ مرحمة تحوؿ تاريخي استراتيجي بالغ الدقة
والحساسية يحتاج لوقفات تأممية يشترؾ فييا صناع القرار ،والمسئولوف

عف وضع االستراتيجيات ،واألكاديميوف ،والخبراء ،والمستشاروف عمى
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مختمؼ المستويات مف خبلؿ ندوات ومؤتمرات وورش عمؿ وبحوث
وتقارير ودراسات ..تقاـ لتحميؿ البيئة الخارجية والبيئة الداخمية لمعراؽ

مف اجؿ وضع رؤية إستراتيجية مناسبة تبنى عمى ضوئيا السياسات

الداخمية والخارجية .ولكف قبؿ تحديد مسار ىذه الرؤية ال بد مف تحرير
عقوؿ الساسة العراقييف مف بعض األخطاء غير المناسبة وتحديد

المنطمقات الصحيحة التي يجب عمييـ تبنييا ليكونوا مؤىميف لحكـ بمدىـ

في ىذه المرحمة قبؿ االندفاع وراء مسارات خاطئة غير محسوبة
العواقب.

منطمقات إدارة الحكم في العراق
نقصد بالمنطمقات تمؾ المقدمات الضرورية البلزمة لضماف توجيو ساسة

البمد بوصمة الحكـ باتجاه صحيح يكفؿ عدـ انحراؼ العممية السياسية
عف مسارىا السميـ مف جية ،ومف جية أخرى يمنع إصابتيا بالتخبط
والشمؿ وعدـ الوضوح ،وتختمؼ ىذه المنطمقات بالنسبة لمساسة حسب

المكوف االجتماعي الذي ينتموف إليو وكما مبيف فيما يمي:
بالنسبة لمساسة الشيعة:

إف المنطمقات األساس التي يجب التركيز عمييا مف قبؿ الساسة الشيعة
تتمحور حوؿ ما يمي:

أوالً :التحرر من

معاناة عقدة المظمومية السياسية -:ال شؾ أف

الشيعة كطائفة عانوا عبر تاريخيـ الطويؿ مف ظمـ كبير ترتب عميو
تيميشيـ واقصائيـ وحرمانيـ مف ابسط حقوقيـ السياسية وغالبا ما كانت

أنظمة الحكـ الظالمة لحقيـ إما تحكـ بفكر طائفي مغاير (الحكـ
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األموي ،الحكـ العباسي ،الحكـ العثماني نموذجا) ،واما بفكر استبدادي

منطمؽ مف مرجعية فكرية تاريخية معادية أو مرجعية فكرية دكتاتورية
مستوردة (حكـ صداـ حسيف نموذجا) ،واما باالثنيف معا .وكاف الخطاب

السياسي ليذه األنظمة خطابا اقصائيا صريحا ينكر بشكؿ سافر حؽ
الشيعة في الحكـ ،بؿ وأحيانا حقيـ في حمؿ جنسية العراؽ وطمس
أصوليـ القومية ،ولـ يكف ىكذا خطاب ييدؼ لبناء الدولة المدنية

المتسعة لجميع مواطنييا والتي تتكفؿ بحماية حقوقيـ وحرياتيـ وتمنع
االعتداء عمييا ،وازاء ىكذا واقع مف حؽ أبناء الطائفة الشيعية المناداة
بشعار رفع المظمومية عنيـ واسترداد حقوقيـ المسموبة والمنتيكة .لكف
بعد التغيير السياسي الذي حصؿ في  2003/4/9وما أسفر عنو مف

رفع لكثير مف مظاىر الحيؼ التي عانى منيا الشيعة ودخوليـ كشركاء
أساسييف في العممية السياسية التي تتمحور خطاباتيا السياسية عمى
ترسيخ المنيج الديمقراطي في الحكـ وبناء دولة القانوف والمؤسسات
واتساع الحكـ لكؿ مكونات الشعب وفئاتو ،أصبح مف غير الممكف

االستمرار برفع شعار المظمومية مف قبؿ النخب الشيعية الحاكمة لعدة

أسباب منيا:

 أف االستمرار بطرح ىذا الشعار مف شأنو رفع درجة االحتقافالعاطفي بيف أبناء الطائفة الشيعية وغيرىـ مف الطوائؼ ،مما قد
يدفع إلى تنامي الفكر واإليديولوجيات المتطرفة في التعامؿ السياسي
بيف مكونات الشعب الواحد في وقت يتطمب وضع البمد تعاوف
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الجميع مف اجؿ تخفيؼ درجة االحتقاف السياسي وترسيخ منظومة

الفكر المتسامح والمعتدؿ.

 إف النخب الشيعية المشاركة في الحكـ ال تمثؿ طائفتيا لوحدىا فيممارسة عمميا السياسي بؿ تمثؿ الشعب العراقي بكؿ مكوناتو ،وىذا
األمر يتطمب ابتعاد خطابيا السياسي عف ،معاناة تشنجات الماضي
واالنفتاح بدرجة مناسبة تجعميـ رجاؿ دولة أكفاء في تمثيؿ الشعب.

 إف العيش في أألجواء الفكرية لممظمومية السياسية سيجعؿ الساسةالشيعة يتصرفوف كرجاؿ معارضة أكثر منيـ رجاؿ دولة ،ولف
يشاركوا بشكؿ فاعؿ في العممية السياسية.

ثانيا :عدم االرتماء بأحضان السياسة اإليرانية -:تشكؿ إيراف بامتدادىا
الجغرافي الطويؿ وموروثيا الثقافي والتاريخي المتميز العبا استراتيجيا
مؤث ار في الداخؿ العراقي ،لكف الشيعة في العالـ العربي عموما وشيعة

العراؽ عمى وجو خاص غالبا ما كانوا متيميف بكونيـ ذراع لمسياسة
اإليرانية في منطقة الشرؽ األوسط ووجود ىكذا تصور يتطمب مف

الساسة الشيعة في العراؽ بذؿ جيد كبير مف اجؿ تكذيبو ومنع وقوعيـ
في أحضاف السياسة اإليرانية في المنطقة ألسباب عدة منيا:

 تأكيد استقبلليتيـ عف السياسة اإليرانية وتمثيميـ لمصالح شعبيـوبمدىـ وجعميا فوؽ كؿ اعتبار آخر.

 أف إيراف تشكؿ العبا استراتيجيا مؤث ار في منطقة الشرؽ األوسطوبحكـ دورىا ىذا وطموحاتيا السياسية لدييا صراعاتيا اإلقميمية
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والدولية الخاصة بيا وليس مف مصمحة العراؽ أف يكوف جزءا مف

ىذه الصراعات.

كثير مف
 يمثؿ العراؽ بعد  2003/4/9دولة ديمقراطية ناشئة تعاني امظاىر الضعؼ والوىف وأي اندفاع سياسي لو في ىذه المرحمة إلى
جانب أي مف األطراؼ اإلقميمية سيكوف عمى حساب مصمحتو

اإلستراتيجية الف ىذه األطراؼ لف تنظر لو إال بعيف الجار

الضعيؼ الذي يمكف أف يكوف امتدادا طبيعيا لمجاليا الحيوي ولف
تشذ عف ىذه القاعدة إيراف.

 إف النظاـ السياسي في إيراف يختمؼ كميا عف النظاـ السياسي فيالعراؽ مما يعني أف الخطاب السياسي لكبل البمديف سيكوف مختمؼ
تماما في طبيعة التحديات وادارة الصراعات وبناء التحالفات وىذا

األمر يجب أخذه بالحسباف مف شيعة السمطة في العراؽ.

ثالثاً :الفيم الصحيح لمعنى األغمبية في الحكم الديمقراطي  -:تقوـ

الديمقراطية الحقيقية عمى أساس األغمبية الناتجة عف تنافس سياسي نزيو
مف خبلؿ انتخابات حرة وعادلة ،ونحف في العراؽ ال زلنا في بداية

الطريؽ نحو ىكذا ديمقراطية وىو طريؽ يتحدد مداه الزمني ببراعة
القائميف عمى الحكـ ومقدار رغبتيـ في بناء دولة مدنية صحيحة ،وعدـ
وجود مثؿ ىذه الديمقراطية ،بؿ وعدـ وجود الوعي الشعبي والنخبوي

الدافع باتجاىيا ىو ما جعؿ العممية السياسية تتمحور منذ عاـ 2003
ولحد اآلف عمى ما يسمى بالديمقراطية التوافقية والتي غالبا ما فشمت

النخب السياسية في المعب وفقا لقواعدىا وأحكاميا .إف اإلخفاؽ والسير
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المتعرج باتجاه بناء الديمقراطية الحقيقية ينبغي أف ال يؤثر عمى تصور
الساسة الشيعة لممفيوـ الحقيقي والصحيح لؤلغمبية في الحكـ
الديمقراطي ،فيذه األغمبية ال تعني أغمبية الشيعة _ وىي أغمبية
اجتماعية ال غبار عمييا – الف ىكذا فيـ سوؼ يدفع إلى مزيد مف

النفور والرفض لمديمقراطية مف بقية مكونات الشعب العراقي وسيشجع
المتصديف لمحكـ مف الشيعة عمى تكرار نفس األخطاء التي ارتكبيا حكاـ
العراؽ السابقوف عند إقصائيـ وتيميشيـ لممكوف الشيعي ،وسيفتح الباب

مشرعا مستقببل أماـ دكتاتورية في الحكـ منطقيا استبدادية األكثرية
الشيعية .إف ىذه الحقائؽ تستدعي الحذر عند طرح شعار األغمبية التي
يجب فيميا بكونيا األغمبية السياسية ال األغمبية الطائفية وىي األغمبية

التي تبنى عمييا الديمقراطيات الراسخة الراغبة في االستمرار.
بالنسبة لمساسة السنة العرب:

ليكوف الساسة السنة العرب مؤىميف لمحكـ والعمؿ مع غيرىـ مف ساسة
العراؽ في رسـ المسار االستراتيجي الصحيح لمحكـ عمييـ األخذ
بالمنطمقات اآلتية:

أوالً :ترك االعتقاد بعودة عقارب الساعة إلى الوراء -:ونقصد بيذا
االعتقاد عدـ استيعاب الساسة السنة العرب لمتغيير السياسي الذي تـ
بعد  ،2003/4/9فالجميع يعمـ أف المعادلة السياسية قبؿ ىذا التاريخ

كانت تميؿ لصالحيـ بشكؿ مجحؼ عمى حساب العرب الشيعة والكرد
وغيرىـ مف مكونات الشعب العراقي  ،مع اتصاؼ أنظمة الحكـ التي

مثمتيـ بطابع استبدادي مسرؼ جمب الخراب والدمار إلى البنى السياسية
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واالجتماعية واالقتصادية لمبمد ،ولـ يسمـ مف ىذا الضرر حتى أبناء

المكوف السني العرب أنفسيـ .لقد سقطت ىذه المعادلة السياسية بسقوط
نظاـ صداـ حسيف ولف تعود مرة أخرى ،وعمى قادة المكوف السني العرب

إدراؾ ىذا الواقع واإليماف بالتغيير والعمؿ وفقا لمحقائؽ الجديدة ألسباب
عدة منيا:

 أف توقع عودة األمور إلى ما كانت عميو سابقا أمر يخالؼ المنطؽ،فجميع مكونات الشعب العراقي األخرى متمسكة بعناد بخيار
المشاركة في السمطة وترفض تيميشيا وانكار وجودىا مرة أخرى مف

أي طرؼ.

 مف شأف االعتقاد بعودة عقارب الساعة إلى الوراء أف يؤدي إلىإضعاؼ الفاعمية القيادية لمساسة السنة العرب مف جانب ،ومف
جانب آخر سوؼ يوسع الفجوة الموجودة فعبل بينيـ وبيف شركائيـ

مف المكونات األخرى ،وىذا األمر ليس في مصمحة البمد.

 إف اعتماد ىكذا أسموب تفكير سوؼ يدفع معتنقو إلى إنكار الواقعالسياسي الجديد القائـ في العراؽ ،وعرقمة مسيرة العممية السياسية،
وترويج العقمية التآمرية في السموؾ السياسي لمنخب الحاكمة.

 كما سيقود ىكذا خطا سياسي إلى تأزـ العبلقة بيف مكونات الشعبالواحد ،وتحطيـ جسور الثقة بينيا ،ومنع تعزيز التعايش السممي
والحوار المتبادؿ.

ثانيا -:عدم االرتماء بأحضان السياسة العربية -:يشكؿ العراؽ امتدادا
طبيعيا وثقافيا وحضاريا وبشريا لمحيطو العربي ،وىو مف الدوؿ المؤسسة
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لمجامعة العربية ،ومف أكثر الدوؿ العربية المؤثرة في الشرؽ األوسط .إف
ىذه الحقائؽ ال يمكف إنكارىا وتجاوزىا أبدا ،لكف يجب أف ال تجعؿ

الساسة السنة العرب ينساقوف كثي ار وراء السياسة العربية عمى حساب
المصمحة الوطنية العراقية أو تحت ذريعة استجبلب الدور السياسي
العربي لدعـ ىذا الطرؼ أو ذاؾ ،وذلؾ بسبب ما يمي:

 إف السياسة العربية غير مأمونة الجانب فيي ال تتمتع باستقبلليةالمبادرة والقرار وغالبا ما تكوف عرضة لمؤثرات دولية تجعميا تتبدؿ
بتبدؿ ىذه المؤثرات ولو عمى حساب األشقاء أو الحمفاء.

 ال توجد سياسة عربية واحدة واف كانت تضـ العرب جامعة واحدة،بؿ توجد سياسات عربية مختمفة ومتصارعة تقسـ العالـ العربي إلى

محاور واستقطابات عدة لكؿ منيا أىدافيا وتحالفاتيا اإلقميمية
والدولية الخاصة وليس مف مصمحة العراؽ أف يكوف جزءا مف ىذه

المحاور واالستقطابات.

 إف تجربة العراؽ التاريخية مع السياسة العربية لـ تكف جيدة وجرتعميو الكثير مف المشاكؿ ،بؿ وورطتو في أخطاء إستراتيجية ال
تغتفر.

 ستنظر السياسة العربية بمحاورىا واستقطاباتيا المتنافرة إلى العراؽعمى انو ساحة صراع لتصفية خصوماتيا عمى أرضو وتحقيؽ

مكاسب عمى حساب شعبو وأمنو واستق ارره.

 جميع الدوؿ العربية المحيطة بالعراؽ تعرؼ انو رقـ صعب والعبفاعؿ ال يمكف إغفالو وانكاره ،وتجد في ظروؼ وىنو وضعفو بعد
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إخراجو مف الكويت عاـ  1991ومف ثـ احتبللو مف قبؿ الواليات
المتحدة عاـ  2003وما تبل ىذا التاريخ مف أحداث مؤسفة فرصة
مناسبة ال بعاده عف دوره الريادي مف خبلؿ إغراقو في مشاكؿ
وأزمات داخمية وخارجية ال تنتيي ،لذا لف يكوف تدخميا لمصمحة

طرؼ عراقي ما إال مف اجؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ غير المعمف.

 أخي ار تمر الدوؿ العربية في الوقت الحاضر بتحوالت سياسية خطيرةبيف اندفاعات شعبية غاضبة ،وأنظمة سياسية مغضوب عمييا،

وقوى اجتماعية صاعدة نواياىا ال زالت غير معروفة ،ومثؿ ىذه

التحوالت السياسية والمجتمعية تقتضي مف صانع القرار العراقي
عموما وصانع القرار السني العربي بشكؿ خاص أف يتصؼ بدرجة
عالية مف الحكمة والتأني في رسـ صورة المستقبؿ القريب والبعيد

لتبني المواقؼ الصحيحة المناسبة لو.

بالنسبة لمساسة الكرد:

الساسة الكرد شانيـ شاف الساسة الشيعة والسنة العرب لدييـ منطمقات
إستراتيجية ال بد مف احتراميا إذا أرادوا النجاح في بناء دولة عراقية
يعمموف كشركاء فاعميف فييا ىي- :

أوال :ترك االندفاع السياسي وراء حمم كردستان الكبرى -:كثي ار ما جرى
الحديث في األدبيات الكردية السياسية ومنذ نشوء الدولة العراقية الحديثة
وحتى الوقت الحاضر عف حمـ إقامة دولة كردستاف الكبرى التي تمتد

قوميا لتضـ كؿ األكراد في العراؽ والدوؿ المجاورة ،والحديث عف ىذا
الحمـ ىو حؽ قومي ليـ ال يمكف لوميـ عميو ،كما كاف وال زاؿ لمعرب
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حمميـ القومي في قياـ دولة عربية واحدة تشمؿ كؿ العرب في آسيا
وشماؿ أفريقيا ،لكف يجب أف ال يتجاوز األمر حد الحمـ واألمنيات إلى

االدلجة السياسية في إطار مشروع سياسي ،وذلؾ لؤلسباب أدناه:

 إف عصر االندفاعات القومية قد ولى زمنو ودخؿ العالـ منذ وقتطويؿ إلى عصر احتراـ واقع الدوؿ كما ىو عميو اآلف ،وليس مف

مصمحة الكرد في العراؽ العمؿ خارج إطار المتغيرات القائمة في

الوضع الدولي واإلقميمي القائػػـ.

 سوؼ يستجمب العمؿ السياسي في إطار ىذا الموضوع نقمة وعداوةالدوؿ اإلقميمية التي فييا أقميات مف القومية الكردية مما قد يزعزع
األمف واالستقرار في العراؽ بشكؿ عاـ وفي إقميـ كردستاف عمى
وجو الخصوص ،وخسارة جميع المكاسب السياسية واالقتصادية
واالجتماعية التي حققيا أكراد العراؽ بعد وقت طويؿ مف النضاؿ

والتضحيات.

 سينمي االندفاع السياسي وراء ىذا المشروع األفكار العنيفةوالمتطرفة في الشارع السياسي الكردي مف قبؿ قومييف كرد

متطرفيف يعمييـ الجري وراء المشروع القومي عف حقائؽ الواقع

الوطني واإلقميمي وسيمحقوف األذى بأنفسيـ وشركائيـ في الوطف
كما أعمت ىذه االندفاعات القومية مف قبؿ إخوانيـ مف القومييف

العرب.

 ال شؾ أف اإليماف السياسي بالوطف القومي الكردي سيقطع الصمةبيف الكرد وغيرىـ مف مكونات الشعب العراقي ،ألنيـ لف يشعروا
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باالنتماء إلى ىذا البمد ،بؿ سوؼ يشعروف أف وجودىـ في إطاره

وجودا مؤقتا وغير دائـ مما سينعكس عمى فاعمية دورىـ في بناءه،
وترسيخ عدـ ثقة بقية المكونات بيـ ،وىكذا وضع سيترؾ نتائج ال

تحمد عقباىا عمى الجميع.

ثانيا :ترك التفكير بإمكانية االنفصال السياسي عن العراق -:ربما يعتقد
بعض الساسة الكرد أنيـ ليسوا في إطار التفكير في إقامة وطف قومي

ليـ يحقؽ حمـ كردستاف الكبرى ،ولكنيـ قد يفكروف جديا باالنفصاؿ

السياسي عف العراؽ واقامة دولة مستقمة في حدود إقميـ كردستاف
اإلدارية ،مستفيديف مف العبلقات الجيدة مع عدد مف الدوؿ الكبرى ،ومف
إغراءات ووعود دوؿ إقميمية معينة ،وراغبيف بالنأي بأنفسيـ عف المشاكؿ
واألزمات السياسية التي عانى وال زاؿ منيا النظاـ السياسي في العراؽ.

لكف ىذا التفكير سيكوف خاطئا تماما وغير محسوب النتائج بدقة مف
معتنقيو عمى الرغـ مف السيناريو االيجابي الذي سيقدمونو بو لمرأي العاـ

الكردي وذلؾ لمحقائؽ اآلتية:

 إف النص الدستوري الذي اشتركوا في إعداده عاـ  ،2005وواقعاألمور في الدوؿ الفدرالية التي أصبح العراؽ واحدا منيا ال يسمح

ليـ بمجرد التفكير باالنفصاؿ عف العراؽ ،وخرؽ ىذه الحقائؽ لف
يجر إال الدمار والخراب واأللـ عمى الجميع ،ولعؿ الحرب األىمية

األمريكية  1865-1863خير مثاؿ عمى ذلؾ.

 سيواجو الكرد في حاؿ إعبلنيـ االنفصاؿ تدخبل ساف ار ونقمة عارمةمف كؿ مف إيراف وتركيا وسوريا وىي دوؿ لدييا أقميات كردية وال
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تريد أف يكوف أكراد العراؽ نموذجا ليـ في المطالبة باالنفصاؿ ،وال
يتوقع الكرد أف تتغير قناعات ىذه الدوؿ عمى الرغـ مف العبلقات

الجيدة معيا ،الف القضية قضية امف قومي عمى أعمى درجات

الخطورة.

 إذا عمؿ الكرد مع شركائيـ اآلخريف في الحكـ وىـ يحمموف التفكيربعقمية االنفصاؿ مف شأف ذلؾ أف ييز ثقة شركائيـ بيـ مما سيقود

إلى حالة مف التوتر والتأزـ في العبلقة بيف الجانبيف.

 سيؤثر ىكذا نمط مف التفكير عمى مستوى الوالء واالنتماء الذييحممو معتنقو لمعراؽ ،إذ سيفقد حبو وانتماؤه ورغبتو في العمؿ

كشريؾ فاعػ ػ ػػؿ في بناء البمػػد.

 ال يستبعد أف يندفع بعض المعتنقيف ليذا التفكير إلى أسموبمتطرؼ وعنيؼ مف السموؾ السياسي يضر بو نفسو أوال وأبناء
وطنو اآلخريف ثانيا.

 يجب أف ال يطمئف الساسة الكرد إلى وعود بعض اإلطراؼ الدوليةواإلقميمية لبلندفاع وراء ىكذا توجو ،فيذه اإلطراؼ لدييا صراعاتيا

وتحدياتيا وتحالفاتيا في المنطقة وال تستطيع عند نقطة معينة أف

تضحي بمصالحيا الخاصة لحساب مصمحة الكرد في العراؽ.

ثالثاً :التحرر من معاناة عقدة المظمومية السياسية -:ال شؾ أف الكرد

في العراؽ تعرضوا إلى كثير مف الظمـ واإلقصاء والتيميش مف قبؿ
أنظمة الحكـ التي قامت في بغداد قبؿ عاـ  ، 2003شأنيـ شأف
مواطنييـ الشيعة العرب ،وىذا األمر شكؿ صدمات اجتماعية وسياسية
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تركت تأثيرىا عمى العقؿ الجمعي والفردي والوضع النفسي ليـ .لكف

الوضع تغير بعد  2003/4/9واستعادوا كثي ار مف حقوقيـ ،وأصبحوا
شركاء رئيسييف في حكـ البمد ،وعمييـ اآلف التحرر مف عقدة المظمومية

السياسية ووضع البرامج المناسبة لمعالجة اآلثار االجتماعية والسياسية
التي تركتيا عمييـ معاناتيـ في العيود السابقة ،واالندفاع باتجاه تكييؼ
وجودىـ في إطار مجتمع عراقي معافى مف العقد واألزمات السابقة ،أما

إذا لـ يتحرروا مف الشعور بعقدة المظمومية السياسية ،فستكوف لذلؾ
انعكاسات سمبية عمييـ تماثؿ تمؾ االنعكاسات التي ذكرناىا آنفا عند

دعوتنا الساسة الشيعة إلى التحرر مف عقدة المظمومية السياسية ،لذا
نكتفي بما قمناه ىناؾ وال حاجة إلى تكرار ذكره ىنا مرة أخرى.

اليدف من الحكم في العراق

بعد أف تحددت في الفقرات السابقة المنطمقات الميمة التي ال بد أف
يؤمف بيا الساسة في العراؽ إلدارة الحكـ في بمدىـ بصورة صحيحة

ومأمونة واختيار المسار الذي يتقدموف عميو بخطوات ثابتة ،ال بد اآلف

مف توضيح اليدؼ االستراتيجي النيائي الذي يجب أف يقودىـ إليو
المسار الذي اختاروه  ،فبدوف تحديد ىذا اليدؼ لف تكوف إدارتيـ لمحكـ

إال عبثا عديـ الجدوى وسموكا سياسيا يثير االشمئزاز والحنؽ .وحتى ال
يقعوا في ىذا الخطأ القاتؿ أو يتورطوا باختيار ىدؼ غير صحيح يمحؽ

األذى والدمار بشعبيـ ،عمييم التركيز عمى ىدف واضح ،وغير مثالي،
ويمكن الركون إليو ،أال وىو بناء دولة مدنية عراقية تتسع لكل أطياف
ومكونات الشعب العراقي أساسيا رابطة المواطنة واألخوة في الوطن،
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تكفل لمجميع الرفاه االقتصادي والعيش الكريم والحقوق والحريات في

الداخل ،واالحترام والكرامة في الخارج ،ويكون نظام الحكم فييا
مستجيبا لرغبات وتوقعات وتطمعات المحكومين.

آليات الوصول إلى ىذا اليدف

عند تحديد ساسة العراؽ لمنطمقات عمميـ السياسي الصحيحة واليدؼ

االستراتيجي الذي ستؤوؿ إليو إدارتيـ لمحكـ ،بقي عمييـ أف يختاروا
اآلليات المناسبة التي تمكنيـ مف تحقيؽ ىذا اليدؼ ،وىذه اآلليات يمكف
ترتيبيا حسب األىمية بالشكؿ اآلتي:

أوالً :اعتماد البعد األخالقي لمسياسة

ينظر الميتموف بالسياسة إلييا مف منظاريف مختمفيف :األوؿ يعدىا فف

الحيمة والخداع والمكر لمييمنة واالستيبلء عمى السمطة مف قبؿ فرد أو
جماعة ما وفقا لممبادئ الميكافيمية التي محورىا الغاية تبرر الوسيمة،

فتصبح األخبلؽ والقيـ وحياة الناس ومصالحيـ وحقوقيـ ومستقبميـ
أدوات يتبلعب بيا السياسي لموصوؿ إلى غايتو وال تكوف المقياس عمى
نجاحو وأىميتو .أما المنظار اآلخر فيفيـ السياسة عمى أنيا عمـ وفف

إدارة الدولة ىدفيا النيائي خدمة الناس وتحقيؽ مصالحيـ وضماف
حقوقيـ وحرياتيـ ،وىكذا فيـ لمسياسة ينسجـ مع تعريفيا اإلسبلمي الذي
يقوؿ :السياسة ىي تدبير شؤوف األمة ورعاية مصالحيا بما يصمحيا،

فاإلصبلح بيف الناس مف خبلؿ الحكـ يمثؿ بوصمة عمؿ السياسي
ومقياس نجاحو في دوره المناط بو ،ولخطورة تأثير السياسة في حياة

المجتمعات عدىا األقدموف تاج العموـ .وقد عانى العراقيوف عمى مر
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تاريخيـ مف سياسييف يفيموف ويمارسوف السياسة بمنظارىا األوؿ ،ونتائج

أعماليـ معروفة لمجميع ،فإذا أراد ساسة العراؽ بعد عاـ  2003عمى
اختبلؼ مشاربيـ تحقيؽ ىدؼ بناء الدولة المدنية الحقيقية ،فأف عمييـ
األخذ بالمنظار الثاني لمسياسة ،ألنو يشكؿ المعيار األخبلقي الضابط

لعمميـ والمحفز عمى البناء والتقدـ.

ثانياً :العدل السياسي والعدالة االجتماعية

ال يمكف قياـ نظاـ حكـ صالح بدوف التركيز عمى مبدأي العدؿ السياسي
والعدالة االجتماعية ،فاألوؿ يخمؽ الشعور بالمساواة الحقيقية بيف الناس

بصرؼ النظر عف قوتيـ أو ضعفيـ ،غناىـ أو فقرىـ ،عمميـ أو

جيميـ ..مما يولد االطمئناف بينيـ مف خبلؿ قناعتيـ بعدـ وقوع الظمـ
عمييـ كوف القانوف كفيؿ بمنع ذلؾ مف خبلؿ نظرتو المتساوية العادلة

لمجميع ،وألىمية العدؿ في الحكـ نجد أف ذلؾ الممؾ الذي سأؿ فبلسفة
عصره عف أييما اسبؽ العدؿ أـ الشجاعة ،أجابوه بالقوؿ :أييا الممك إذا

استعمل العدل استغني عن الشجاعة ،أما رسوؿ اإلنسانية صمى اهلل
عميو وآلو فقد جعؿ غياب العدؿ قاعدة ليبلؾ األمـ عندما قاؿ :إنما

اىمك من كان قبمكم أنيم إذا سرق فييم الشريف تركوه واذا سرق فييم
الضعيف أقاموا عميو الحد .نعـ إذا ساد العدؿ بيف العراقييف سيجد

الساسة أف كثي ار مف نفقات الدولة عمى القوى األمنية والعسكرية لـ يعد
ىناؾ حاجة إلييا ،واف كثي ار مف الجرائـ ستنخفض ولف تعود ىناؾ حاجة

أيضا إلى كـ كبير مف القوانيف المسطرة في قانوف العقوبات العراقي

النافذ .أما مبدأ العدالة االجتماعية فبل تقؿ أىميتو عف العدؿ في النتائج
007

االيجابية التي سيتركيا بيف الناس الف العدالة في حالة شيوعيا سوؼ
تنتج ثقة وقناعة عالية مف المجتمع بنظامو السياسي ككؿ ،ونظاـ حكمو

بشكؿ خاص ،وستضيؽ الفجوة اليائمة بيف الحكاـ والمحكوميف في بمد

كاف وال زاؿ يشكو أفراده مف اتساع ىذه الفجوة ،وسيندفع الناس نحو
البناء والعمؿ بثقة وجدية وفاعمية بدال مف مشاعر اإلحباط والبلمباالة
والكسؿ والحنؽ التي تسودىـ إلحساسيـ بعدـ العدالة والظمـ الذي

يتعرضوف لو مف أنظمة حكـ لـ تفعؿ شيئا يذكر لمعالجة ىذا اإلحساس
ورفع أسبابو ،وبدوف اعتماد ىذيف المبدأيف فانو ال جدوى مف عمؿ

السياسييف وشعاراتيـ المتعمقة ببناء الدولة المدنية ،ألنيـ سينحرفوف عف
ىذا اليدؼ حتما ولف يصموا إليو قطعا.

ثالثاً :رجال دولة ال رجال سمطة

يختمؼ رجؿ السمطة عف رجؿ الدولة بكافة المقاييس ،فغالبا ما تتقدـ لدى

رجؿ السمطة المصمحة الخاصة :الشخصية ،الفئوية ،الحزبية ،الطائفية..

عمى المصمحة العامة لعموـ الشعب ،ويكوف في بعض األحياف متعثر

في أداء عممو ويفتقر إلى الميارة المطموبة ،وتستحوذ عميو عقمية التآمر
والتسقيط والصراع ،ويغرؽ المجتمع في دوامة مف الفوضى واإلرباؾ
والبليقيف ،ويوظؼ مؤسسات الدولة العامة :الجيش ،الشرطة ،اإلعبلـ،

الماؿ العاـ  ..لمصمحتو بدال مف وظيفتيا الطبيعية لمصمحة الناس ..أما
رجؿ الدولة فيو يمثؿ مستوى أرقى في العمؿ السياسي يتجاوز كؿ
سيئات رجؿ السمطة ويوظؼ أحكاـ وقواعد ومبادئ السياسة بميارة
وفاعمية لتحقيؽ غرض الخدمة العامة التي يقوـ بيا .إف رجؿ الدولة
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موظؼ مف طراز خاص عالي الكفاءة ،والفرؽ بينو وبيف رجؿ السمطة

كالفرؽ بيف موظؼ مبتدأ كثير األخطاء والمشاكؿ وموظؼ لديو خدمة
طويمة عرؼ خبلليا كؿ خفايا وأغراض ومتطمبات وظيفتو ،واىـ ما يميز

رجؿ الدولة شعوره بأنو يؤدي وظيفة عامة يخدـ مف خبلليا شعبو لفترة
معينة يعود بعدىا ليكوف فردا اعتياديا بيف مواطنيو .ونحف في العراؽ
نحتاج مف اجؿ كفاءة إدارة الحكـ وتحقيؽ أىدافو إلى مثؿ ىكذا رجاؿ

وال نحتاج إلى ىواة جيمة بمتطمبات عمميـ ،يمحقوف األذى بشعبيـ
لضماف مصمحتيـ الخاصة.

رابعاً :اعتماد مبدأ الكفاءة في اإلدارة

عندما سئؿ الحكيـ الساساني (بزر جمير) عف سبب سقوط اإلمبراطورية

الساسانية أجاب بالقوؿ :ألنيم استخدموا صغار الرجال في عظام
األمور ،وىذه اإلجابة ىي إشارة مباشرة إلى تمؾ النصيحة التي نسمعيا

دوما وىي (ال تضع الرجؿ غير المناسب في المكاف غير المناسب)،
والدوؿ المعاصرة بما تنطوي عميو مف تشابؾ وتعقيد في وظائفيا اإلدارية

ىي أحوج ما تكوف إلى قيادات إدارية قادرة عمى فيـ دورىا ،والنيوض
بأعباء مسؤولياتيا ،وتفعيؿ إداراتيا لتكوف إدارات منتجة ذات قدرة
تنافسية عالية .ولكي ينجح صناع القرار في العراؽ ويضمنوف وصوؿ

العممية السياسية إلى تحقيؽ أىدافيا عمييـ اإليماف بيذه الحقيقة ،فبل
يغمبوف الوالء والمحسوبية والمنسوبية عمى الكفاءة بأي حاؿ مف األحواؿ،
ألنيـ في حاؿ قياميـ بذلؾ إنما يحكموف عمى أنفسيـ وأحزابيـ وقواىـ

السياسية بالفشؿ ،بسبب وجود أشخاص محسوبيف عمييـ عمى رأس
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إدارات ال يعرفوف كيؼ يوفروف النجاح ليا ،لذا يجب جعؿ الكفاءة معيا ار
لتولي المناصب اإلدارية ،فمف خبلؿ ىذا المعيار يمكف ضماف وصوؿ

امف إلى أىداؼ النظاـ ،وجعؿ إدارة الحكـ في البمد رشيقة وفاعمة .واذا
كانت كؿ مستويات اإلدارة بحاجة إلى ىذا األمر ،فاف تمؾ المستويات

ذات الطبيعة المينية كالتعميـ والقضاء والمالية والدفاع والداخمية
والخارجية ىي أحوج ما تكوف إلى ذلؾ ،الف الفشؿ فييا ال يغتفر وال

يمكف إصبلحو بسيولة ،ولو تأثيرات آنية ومستقبمية خطيرة جدا.

خامساً :بناء اإلنسان قبل بناء العمران

مثمت العيود االستبدادية السابقة ،واألعماؿ اإلرىابية الفظيعة ،والعنؼ

الطائفي المفزع

في العراؽ صدمات اجتماعية عنيفة تركت تأثيرىا

الخطير عمى سيكولوجية اإلنساف العراقي ،فيو إنساف معقد ،مأزوـ،
وخائؼ ،وغير مطمئف لممستقبؿ ،وغير واثؽ مف اآلخر ،وىو بكؿ

المقاييس إنساف محطـ الذات ،وال يمكف لومو عمى حالو ىذه فما تعرض
لو عبر تاريخو البعيد والقريب ال يمكف احتمالو أبدا .أف ىذا الواقع
االجتماعي العراقي يجب إدراكو بحكمة وتفيـ مف قبؿ الساسة في البمد
وىـ يتوجيوف لبناء الدولة عمى أسس جديدة ،إذ يحتاج مجتمعيـ فعبل

إلى إعادة تأىيؿ ليتجاوز مشاكمو النفسية العميقة ،مف خبلؿ برامج
اجتماعية مناسبة يتـ فييا االستعانة بكؿ الخبرات الوطنية والدولية في
ىذا المجاؿ ،وخطاب سياسي جديد مغاير لما كاف يسمعو الشارع مف

خطابات في العيود السابقة ،وجعؿ كؿ إمكانات الدولة المادية تصب في
تحقيؽ ىذا اليدؼ الذي يجب إعطاؤه األولوية عمى البناء العمراني،
021

فميما ارتفع العمراف وزادت مظاىره لف تكوف لو قيمة إذا كاف ساكنو غير
مؤىؿ نفسيا لو ،ولنأخذ عبرة مف حقائؽ الحضارة المعاصرة التي بات

فييا االستثمار في تنمية الموارد البشرية أكثر فائدة وانتاجية مف
االستثمار في الموارد المادية ،إذ كما يقاؿ وفقا لمبادئ ىذه الحضارة أن

إنسان جيد وكفوء واحد قادر عمى انجاز ما ال يستطيعو ألف إنسان.
إف تأىيؿ اإلنساف العراقي واعادتو إلى إطاره السيكولوجي اإلنساني
الصحيح ىو الضمانة الوحيدة لعمو العمراف وتحسيف مظاىره ودواـ
الحفاظ عميو وما عدا ذلؾ مف أفكار ورؤى غير صالحة ألبتو وال يرتجى
منيا شئ.

سادساً :اإليمان بمرجعية النص الدستوري

عندما يتولى القادة السياسيوف إدارة الدولة ،فأنيـ يستميموف مبادئيـ،

وينظموف العبلقات المتبادلة فيما بيف بعضيـ البعض وبينيـ

وبيف

شعوبيـ ،ويحددوف شكؿ الحكـ القائـ ،ومف ثـ الحكـ عمى مقدار نجاحيـ
وفشميـ مف خبلؿ واحدة مف مرجعيتيف :األولى ىي المرجعية الثورية إذا

تأسس نظاـ الحكـ الجديد بواسطة ثورة عمى النظاـ السابؽ حيث تصبح
المبادئ الثورية التي حمميا الثوار قبؿ وبعد تولييـ السمطة ىي المرجعية
األساس والمرشد الوحيد لقناعاتيـ ورؤاىـ وممارساتيـ .والمرجعية األخرى
ىي المرجعية الدستورية إذا لـ يكف العمؿ الثوري أساس قياـ نظاـ

الحكـ ،إذ تصبح عندىا نصوص الدستور النافذ نصوصا مقدسة يحتكـ
إلييا الساسة واألفراد ،ويجعمونيا المرتكز في مطالبتيـ بحقوقيـ أو

دفاعيـ عنيا ،والمرشد لتخطيط حاضر الدولة ومستقبميا ،وتحديد نمط
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المؤسسات السائدة والعبلقة المتبادلة بينيا .وطالما أف العممية السياسية

الجارية في العراؽ منذ عاـ  2003ال يمكف أف تستمد وجودىا مف
المرجعية الثورية ،عميو لـ يبؽ أماـ ساسة البمد إال جعؿ المرجعية

الدستورية المبنية عمى دستور عاـ  2005األساس الوحيد لبناء الدولة
وتنظيـ القوانيف والتعميمات السائدة فييا ،بؿ والفيصؿ النيائي لمحكـ عمى

مشروعية خبلفاتيـ ومطالباتيـ ،وتحديد إدارتيـ لمؤسسات الدولة وتنظيـ

العبلقة بينيا ،فما قالو الدستور فعموه والعكس صحيح ،كما يجب تطبيؽ
نصوص الدستور بالكامؿ وتجنب االنتقائية في األخذ بيا أو تعمد

خرقيا ،الف الدستور بني بإرادة شعبية سواء مف خبلؿ جمعيتو التأسيسية
المنتخبة أو مف خبلؿ القبوؿ الشعبي العاـ بو في االستفتاء الذي جرى
ليذا الغرض .أما إذا حاوؿ الساسة نسؼ المرجعية الدستورية فإنيـ
حقيقة ينسفوف العممية السياسية برمتيا ،وينسفوف مشروعية وشرعية
وجودىـ السياسي ،ويعرضوف الببلد والمواطنيف إلى دوامة مف الفوضى

واالرتباؾ ال يمكف التنبؤ بعواقبيا ،ولف يتمكنوا مف تحقيؽ تطمعات
وطموحات الشعب في قياـ دولة مدنية صالحة ،واذا كاف لدى البعض

مف الساسة أو األفراد والجماعات اعتراض أو رفض لبعض النصوص

الدستورية ،فاف عميو أف يؤسس اعتراضو ىذا عمى أساس النص
الدستوري مستخدما آلياتو لموصوؿ إلى مبتغاه.

سابعاً :ترسيخ مبدأ التعايش السممي بين مكونات الشعب العراقي

إف األنظمة السابقة التي حكمت العراؽ لـ تترؾ تأثيرىا السمبي فقط مف
خبلؿ الخراب والدمار لمبنية التحتية ،والتعذيب والقتؿ ألبناء الشعب،
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والدخوؿ في مغامرات عسكرية خاسرة ..بؿ إف مف أكثر التأثيرات خطورة

ليذه العيود ىو ما تركتو مف شرخ كبير في النسيج االجتماعي العراقي،
وطبيعة العبلقة المتبادلة بيف المكونات االجتماعية المختمفة ،حتى باتت

ىذه العبلقة يشوبيا الكثير مف التأزـ والتنافر والشؾ وعدـ الثقة مما
انعكس عمى طبيعة االندفاعات السياسية لدييا .ولمخروج مف ىذا الواقع
االجتماعي غير الصحي ،وجعؿ التنوع بيف مكونات الشعب العراقي

عامؿ إثراء وقوة لمفعؿ السياسي البد مف العمؿ المخمص والدؤوب مف
قبؿ النخب السياسية الممثمة ليذه المكونات لترسيخ وتعزيز مبدأ التعايش

السممي وخمؽ منظومة قيـ معتدلة تكوف بديبل لممنظومة الحالية المتأزمة
في كثير مف مفاصميا ،وقد أثبتت السوابؽ التاريخية في البمداف التي
عاشت نفس تجربة الشعب العراقي انو بدوف ترسيخ مبدأ التعايش السممي

لف يكوف ىناؾ استقرار سياسي أو امني ،ولف يكوف ىناؾ نيوض
اقتصادي ومجتمعي ،كما ال يمكف لطرؼ ما عد نفسو رابحا وغيره خاسر
بؿ إف جميع األطراؼ ستكوف خاسرة في لعبة شد القوى بيف الطوائؼ
والقوميات المتنازعة.

ثامناً :معالجة الفساد اإلداري والمالي بحزم وقوة

يعد الفساد اإلداري والمالي آفة العصر والسوسة التي تنخر جسد

المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في الدوؿ كافة ،وقد عانى العراؽ منو
كثي ار قبؿ عاـ  ، 2003وال غرابة في ذلؾ ،فأنظمة الحكـ كانت
استبدادية والحكاـ اغمبيـ جيمة بمتطمبات اإلدارة السديدة وتستشري بينيـ

الوالءات الضيقة عمى حساب الوالء لموطف والمواطف ،فضبل عف
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اعتبارات المحسوبية والمنسوبية واالستيانة بالماؿ العاـ ..التي أنتجت

إدارات ىزيمة غير نزيية تزخر بالفاسديف والمفسديف ومحط سخرية وتذمر
الرأي العاـ العراقي .لكف استمرار وجود الفساد وتنامي معدالتو بعد

التاريخ أعبله يعد مشكمة حقيقية ال بد مف تبلفييا ،الف بناء دولة مدنية
صالحة في العراؽ يتطمب ابتداء معالجة مشكمة الفساد اإلداري والمالي،

إذ ميما كانت القيادات السياسية جيدة وحسنة النية وراغبة في اإلصبلح،
فإنيا لف تنجح في ميمتيا بدوف وجود إدارة تنعدـ فييا مظاىر الفساد أو
تقؿ إلى حدودىا الدنيا ،فالفساد يشوه اإلدارة ،ويتمؼ الماؿ العاـ ،ويعطؿ

مشاريع التنمية ،ويضيع حقوؽ الناس ،وينتقص مف سمعة الدولة –داخميا
وخارجيا– ويفرخ المتممقيف واالنتيازييف والخونة ..لذا ال بد مف وقفة

حازمة بوجيو مف قبؿ صناع القرار مف خبلؿ تفعيؿ آليات المراقبة،
والمحاسبة ،والتنظيـ القانوني الرادع ،واالختيار الصحيح لمكفاءات النزيية
والقوية ووضعيا في موضع المسؤولية.

ثامناً :الحياد والتوازن في عالقات العراق الدولية واإلقميمية

مما تقدـ ذكره في البحث ،فأف المنطقة والعالـ تقؼ عمى مفترؽ طرؽ
تاريخي خطير وميـ جدا ال يمكف توقع ما سيؤوؿ إليو مف نتائج سواء

عمى مستوى التحالفات والصراعات أو عمى مستوى توجيات القوى

االجتماعية والسياسية الصاعدة ،واذا كاف مبدأ الحياد والتوازف حسف
لمدولة في عبلقتيا مع اآلخريف في الظروؼ الطبيعية ،فما بالؾ عندما
تكوف ىذه الظروؼ استثنائية وشديدة التعقيد .إذف يجب عمى صناع

القرار في العراؽ أف يكونوا عمى مستوى األحداث وال يتورطوا في
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تداعيات التقمبات الدولية واإلقميمية ،وال يكونوا طرفا في سياسة المحاور
واالستقطابات السائدة في الوقت الحاضر ،الف العراؽ في مرحمة بناء

تحتاج توفير معظـ جيودىـ ليا أوال ،وقدراتو ضعيفة وغير متكاممة

وغير متناسقة مما يجعمو مف بيف األطراؼ األضعؼ في التوازنات
القائمة ثانيا ،وال يريد أف يكوف ساحة تصفية لمصراعات الدولية واإلقميمية
ثالثا ،كما لـ تكف تجاربو السابقة مع ىكذا توازنات وتحالفات متصارعة

ذات مردود ايجابي عميو رابعا .إف اعتماد مبدأ التوازف والحياد يتطمب
اعتماد خطاب سياسي عراقي خارجي واحد ،وخطاب سياسي داخمي
متناغـ ،الف العراؽ في بيئة شد وجذب شديدة التعقيد وبدوف ىكذا

خطاب سيكوف أمنو الداخمي مخترقا مما سينعكس سمبا عمى استق ارره

السياسي ،وتعطيؿ توجيو نحو بناء دولة المواطنة.
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الخاتمة
يتضح مف خبلؿ ما تقدـ ،أف إدارة الحكـ في العراؽ ليست أم ار سيبل

بحيث يمكف تركو لمصدفة والمغامرات السياسية الطائشة وغير الواعية،
بؿ ىو عممية معقدة وصعبة وكثيرة التحديات والمخاطر ،تحتاج أف
يتصؼ الساسة فييا بمستوى عاؿ مف الوعي االستراتيجي الذي يؤىميـ

إلى أف يكونوا رجاؿ المرحمة بالنسبة لشعبيـ لقيادتو إلى شاطئ السمـ
واألماف والرفاىية مف خبلؿ بناء الدولة المدنية التي تحتوي كؿ أطياؼ

الشعب ،وتضمف تحقيؽ كؿ طموحات وأحبلـ أبناءه .أخي ار يمكف القوؿ:

أن أفضل الرجال ليسوا أولئك الذين يكتنزون األموال أو يستحوذون
عمى السمطان ،أو يقودون الجيوش واألعوان ،بل إن أفضميم ىم أولئك

الذين يديرون الحكم في بمدانيم بحكمة ومعرفة وميارة تسمح ببناء
نظام سياسي صالح

طويال بعدىم.

يحقق السعادة لمشعب  ،ويستمر في الوجود
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