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الآراء ال������واردة يف ال�����ص��ف��ح��ة ت��ع�بر ع���ن وج���ه���ات ن��ظ��ر ك��ت��اب��ه��ا  ،وق���د الت��ت��ف��ق ب��ال�����ض��رورة م���ع وج��ه��ة ن��ظ��ر اجل��ري��دة

أزم��ات نووية الغابة النووية الآ�سيوية

هـــل هـــي نهايــة ال�شـــرق القديـــم �أم بدايـــة ال�شـــرق امل�س ّلــح؟!

ثمة من يقول اننا قريبون من نهاية العامل! ورمبا نهاية
ال�شرق القدمي ال�سحري� ،صاحب الليايل واملحر�ض على �صناعة
اال�ست�شراق  ،اذ ا�ضحى هذا ال�شرق كنزا مك�شوفا ل�صناعة
وتداول الب�ضائع النووية التي ت�صنع �سرا او علنا وعلى وفق
قيا�سات �سيا�سية خال�صة بعد كان �شرقا �سحريا للمثيولوجيات
واال�ساطري واجلن�س وثقافات التابو ،حتى قال البع�ض الآخر
�ساخرا ان قابل االيام �سيجعل التكنولوجيا النووية �صناعة
�شعبية بامتياز.
علي ح�سن الفواز

تنامي الطموح النووي لكوريا ال�شمالية و�إ�صرارها
ع�ل��ى ت��وا� �ص��ل ب��رن��اجم�ه��ا ال �ن��ووي اجل��اه��ز للحرب
واملقاي�ضات با�ستمرار ،ومنذ زمن خا�صة بعد تعقد
وجت��اذب ما ي�سمى باملفاو�ضات ال�سدا�سية وت�ضخم
مفهوم ال�صناعة ال�ن��ووي��ة و�أ��س��واق�ه��ا واقت�صادها
وثقافتها خ��ارج احلا�ضنة التقليدية ،يع ّد اول حت ّد
حقيقي للهيمنة االم��ري�ك�ي��ة امل�ف�تر��ض��ة ع�ل��ى العامل
اجل��دي��د ،وافرتا�ضها باملقابل �شروطا جديدة وغري
م�سبوقة ومفرو�ضة على وقائع ا�صطنعت ما ميكن
ت�سميته بال�سيطرة على �سباق الت�سلح ،وجتاوز فكرة
احلجر على مفاهيم �إ�شاعة امللكية اخلا�صة لال�سلحة
ال �ن��ووي��ة .الطبيعة ال�سيا�سية واالم �ن �ي��ة املكت�سبة
ل�ه��ذا احل ��دث ال�ع���س�ك��رت��اري وال�ت�ك�ن��ول��وج��ي تعك�س
يف جوهرها ارها�صا لتحوّ ل قد يزعزع الكثري من
املعطيات والثوابت يف اجلغرافيا ال�سيا�سية الآ�سيوية
وامن��اط ال�صراعات االقليمية املعقدة فيها ،اذ ميكن
لهذا التحول النووي ان مينح تلك ال�صراعات طابعا
ع�سكريا و�سيا�سيا و�أزموي ًا من ال�صعب ال�سيطرة عليه
 ،وينقلها من مديات حمدودة وطموحات مقبولة اىل
مديات غام�ضة وذات اف��ق ير�سم م�ستقبال ا�شكالويا
للمنطقة املزدحمة ا�صال بال�صراعات املعقدة وبكم
هائل من الرت�سانة النووية ..
ان ا�صرار كوريا ال�شمالية على دخول لعبة التجريب
النووي و�ضرورة التعامل معها كقوة اقليمية فاعلة لها
م�صاحلها و�سيا�ساتها ،ير�سم �أفق ًا ملعطيات اكرث انفالتا
للكثري من القوى االقليمية وغريها ممن متلك طموحا
ا�ستثنائيا يف اال�ستقالل ال�سيا�سي واالقت�صادي وحتى
النووي ،وكوريا ال�شمالية رغم ظروفها االقت�صادية
ال�صعبة وات�ساع �آثار املجاعة فيها منذ اكرث من �سبع
�سنوات ،حيث م��ات بحدود  %10من �سكانها ب�سبب
حجم الكوارث الطبيعية وت�أثريات املجاعة والفقر منذ
ت�س ّلم الرئي�س الكوري ال�شمايل كيم جونغ ايل الرئا�سة
خلفا لوالده الزعيم التاريخي كيم ايل �سنغ ،ف�إنها ت�صر
على تو�سيع قاعدتها الع�سكرية التقليدية والنووية
،وك�أنها ت�صطنع لها توازنات افرتا�ضية ازاء �شقيقتها

م���ؤه�ل�ات
يعقوب يو�سف جرب الرفاعي

�إن الناخب واملر�شح موردان �أ�سا�سيان
لتنفيذ االنتخابات و�صناعتها وتنفيذ
�آلياتها ،لكن �شرط حيازتهما للخ�صائ�ص
التي ت�ؤهلهما خلو�ضها� ،إذ �أن الناخب
يديل ب�صوته النتقاء املمثل الت�شريعي
له ومن ينوب عنه للقيام بوظيفة
ت�شريع قوانني البالد ،وتلبية طموحاته
والدفاع عن حقوقه امل�شروعة ،و�إيجاد
ال�سبل الكفيلة بحل م�شكالته التي
عجز الغري عن حلها ،ومعنى ذلك �أن
املر�شح �سيكون �أمام امتحان حقيقي قد
ينجح فيه حينما يكون همه الدفاع عن
�سيادة املواطن واحرتام د�ستور البالد
وتغليب امل�صلحة العامة على م�صاحله
ال�شخ�صية �أو م�صالح الكتلة التي ينتمي
�إليها ،لكن املر�شح قد يف�شل ويخ�سر
مكانته ال�سيا�سية عندما يخفق يف �أداء
م�س�ؤوليته الت�شريعية والرقابية،
وحينئذ لن يجد الفر�صة املتاحة له
ثانية للرت�شيح مرة �أخرى ،فالأ�شخا�ص
الذين �أثبتوا ف�شلهم ت�شريعيا لن
يتمكنوا مرة �أخرى من �إحراز ثقة
الناخبني.

�آراء و�أفكار

ك��وري��ا اجلنوبية ذات ال�ن�ظ��ام ال�ل�ي�برايل ال�سيا�سي
واالقت�صاد احلر ومظاهر اال�ستقرار والغنى الوا�ضح،
او انها تواجه جوعها الغذائي ب�إ�شباعها الع�سكرتاري.
ول�ع��ل ال�ن�ج��اح ال �ك��وري يف ك�سر ع�ق��دة اخل ��وف من
القوة العاملية الأمريكية و�أمناط عالقاتها و�سيا�ساتها
املعروفة وال���ص��ارم��ة يف جنوب �شرق �آ�سيا ،ميثل
تهديدا لأن�ساق ال�سيا�سات اله�شة التي باتت تتحكم
بالكثري من املعايري ال�سيا�سية والع�سكرية الأمنية يف
املنطقة ،خا�صة مع ات�ساع قاعدة الأزم��ات ال�سيا�سية
واحل��روب االقليمية وال�صراعات االثنية ب��دء ًا من
االرخبيل االندون�سي م��رورا ب��االزم��ة التقليدية بني
الثنائي النووي الهندي /الباك�ستاين واملثلث الدامي
يف افغان�ستان وانتهاء ب�أزمة الرعب النووي القادم
من اي��ران ،ف�ضال عن الت�صاعد الغرائبي لالزمة يف
باك�ستان مع حرب وزير�ستان ،و�صعود جنم طالبان
باك�ستان مبلفات اك�ثر عنفا ،وال��ذي يهدد يف اخطر
حلقاته امللف النووي الباك�ستاين.
وال�شك يف ان جناح هذه التجربة رغم التهديد العاملي
لها وبع�ض معطيات ماحتقق يف مفاو�ضات القوى
ال�سدا�سية ،مينح الكثري من القوى ذات الطموحات
غري االمريكية هام�شا �سريا لإن�شاء حتالف نووي ،من
اخلطورة مبكان مواجهته بحلول ع�سكرية تقليدية
او ق��رارات �سيا�سية وعقوبات اقت�صادية ال �أث��ر لها
يف ال��واق��ع وذات نتائج حم ��دودة ،مبواجهة القوى
ذات الطموح االمريكي والتي متثل ا�سرائيل وجهها
املرعب.. .
لقد د�أب ��ت ام��ري�ك��ا وم�ن��ذ زم��ن التعاطي م��ع الق�ضية
الكورية يف اط��ار املعاجلات الدبلوما�سية البطيئة
وحث االطراف يف املباحثات الدبلوما�سية ال�سدا�سية
لل�ضغط على كوريا وتهديدها ت��ارة اخ��رى لإيقاف
م�شروعها النووي ،رغم انها مل تقدم لها باملقابل حلو ًال
جدية تنطلق ا�سا�سا من االعرتاف باحلقوق االقليمية
وال��وط�ن�ي��ة ل �ل��دول ،وال �ت �ع��اط��ي م��ع ج��وه��ر االزم ��ات
ال�سيا�سية على ا�سا�س حرية هذه الدول و�شعوبها يف
اال�ستقالل واخل �ي��ارات ،ف�ضال عن �إ�شاعة التخويف

الدائم من اي طموح �سيا�سي او ع�سكري يتعار�ض مع
ال�سرتاتيجية االمريكية يف املنطقة ..
وازاء ه��ذا جن��د ان تفكيك مفهوم الهيمنة العاملية
واللجوء اىل جمل�س االم��ن كتربير لت�أكيد م�سميات
املجتمع الدويل /والعامل احلر /والتوازنات ال�سيا�سية
،ت�صدير االرهاب النووي ،يعك�س اي�ضا اجتاها جديدا
يف ال�سعي اىل �إنتاج منظومات �سيا�سية غري تقليدية
وغري �آمنة بالن�سبة لل�سرتاتيجيات االمريكية ،ورمبا
ال�سعي اىل �إنتاج �أقطاب �سيا�سية م�ضادة تعيدنا اىل
اجواء وثقافات ومواجهات احلروب الباردة.
�إن الإ�صرار الأمريكي على خيارات العقوبات والتهديد
بالعمل الع�سكري مع وجود رغبة (اطل�سية) ويابانية
تناغم هذا العزف االمريكي ،وامتعا�ض �صيني وكوري
جنوبي ب�سبب اخلوف من حدوث ازمة اقليمية ،ي�شكل
افقا غائما لواقع جديد قد ي�سمح لنمو النزعة الع�سكرية
ال�صراعية عند بع�ض دول املنطقة ،خا�صة دول اخلليج

العربي التي بد�أت تتحدث عن م�شاريع نووية �سلمية،
ف�ضال عن نزوع بع�ض البلدان ذات االقت�صاد ال�صناعي
غري الع�سكري العتماد وجهات نظر حول مفهوم االمن
الع�سكري ال�سرتاتيجي ،مبا فيه االمن النووي ،اذ بد�أت
اليابان ت�سعى اىل تعديالت د�ستورية تتخل�ص مبوجبها
من تاريخ هزائم اال�ست�سالم عام  1945ومتنح لقواتها
الع�سكرية ان تلعب دورا يف الع�سكرتاريا ال�سيا�سية
وايجاد قاعدة غري تقليدية لل�صناعة الع�سكرية ،وكذلك
�سعي ك��وري��ا اجلنوبية اجل��ار االر��س�ت�ق��راط��ي لأهل
ال�شمال الكوري اىل تعديل نظامها الت�سليحي يف جمال
ال�صورايخ واملنظومات الدفاعية والهجومية مبا فيها
ن�شر قواعد �صورايخ م�ضادة لل�صورايج البال�ستية
احلاملة للر�ؤو�س النووية.
ان ��ص�ن��اع��ة ه ��ذه االزم� ��ة ،مي�ث��ل �إرب ��اك� � ًا للتوازنات
ال�سيا�سية والع�سكرية واالمنية يف املنطقة ،وتهديدا
غري تقليدي للمفهوم االمريكي املتداول و القائم على

ثنائية القوي وال�ضعيف ،و رمب��ا يطرح الكثري من
اال�سئلة حول جدية النظام املخابراتي القوي الذي مل
ي�ستطع ان يك�شف �شيئا وا�ضحا عن الطبيعة ال�سرية
للربنامج ال �ن��ووي ال �ك��وري منذ ان ب ��د�أت امل�شكلة
الكورية النووية عام  2003بعد ت�شغيل مفاعل يونغ
بيون وطرد فريق خرباء املفت�شيني من كوريا ،مثلما
يك�شف اي�ضا عن ال�سيا�سيات االخالقية التي تدّعي
ام��ري�ك��ا التب�شري بها وف �ق � ًا لنزعتها (امل�سيحانية)
النبوئية التي امتزجت فيها الرغبة لإن�شاء نظام دويل
يقوم على دينامية احل�ضارة ال�سربانية يف التقنيات
واالق �ت �� �ص��ادي��ات ،م��ع الإف � ��راط يف ا��س�ت�خ��دام القوة
وال�سيطرة .واعتقد ان ن�شوء هذا النظام قد و�ضع
االدارة االمريكية امام حتديات والتزامات اقت�صادية
معقدة مثلما و�ضعها ام��ام معادالت �سيا�سية ترتبط
بجوهر الثقافة اجل��دي��دة لل�سيا�سة الأمريكية التي
ت�سعى اىل (جت��ري��دات) �صراعية تقوم على مركزة
القوة و�إعادة �إنتاج العالقات الدولية بعيدا عن حيازة
�أي��ة ح�صانات تاريخية وايديولوجية وعقائدية مبا
فيها الدين ،توكيد ًا للحلم الأمريكي القدمي يف ان�شاء
املجتمع العظيم ال��ذي تدين له االمم و�شعوب العامل
بالوالء والطاعة ولو ق�سرا !! كما يقول �شوقي جالل
يف كتابه( العقل االمريكي يفكر) القاهرة �سنة 1999
/مكتبة مدبويل.
وبح�سابات متقابلة جن��د ان اح �ت��دام احل��دي��ث عن
االزمة النووية الكورية يقابله ا�صرار على موا�صلة
التمادي يف التم�سك باحلق املفرت�ض ،ف�ضال عن ان
هذا االحتدام قد امتد اىل داخل احلا�ضنة االمريكية
ذاتها بني داع ملوا�صلة ال�ضغط وحتى الردع ان تطلب
االمر على كوريا وال��ذي ج�سدته الكثري من امل�شاريع
الأمريكية املقدّمة اىل جمل�س االمن بدعم من �أوروبا
الأطل�سي واليابان وا�سرتاليا وال��ذي يت�ضمن تدابري
اقت�صادية وع�سكرية وال��ذي يجيز ا�ستخدام القوة
الع�سكرية مبوجب الف�صل ال�سابع من ميثاق االمم
املتحدة للرد على هذه التجربة الكورية ،حتى ال يكون
جناحها حافزا لدول اخرى مثل ايران لركوب املوجة
النووية و�صناعة حميط من الع�سكرية اخلارقة التي
ميكن ان تهدد بها الآخرين او �إمكانية ت�سريبها اىل
ق��وى االره��اب ال��دويل وبالتايل ف�إنها �ستكون مثار
قلق للمجتمع ال���دويل  ،وب�ين م�ن��دد بف�شل االدارة
الدبلوما�سية االمريكية يف ال�سيطرة على الطموحات
الكورية النووية وخلق ب��ؤر وا�سواق واقت�صادات
وا�ستثمارات نووية تهدد نظام الع�سكرة واالقت�صاد
وب��رن��ام��ج ال��دمي �ق��راط �ي��ات االم�ي�رك �ي��ة يف ال�شرق
واجلنوب الآ�سيوي ،ورمب��ا التمهيد لن�شوب حروب
اقليمية او ثانوية لكن بامتياز نووي.
ان االزمة الكورية النووية هي ازمة �شرقية خال�صة،
ولي�ست ازمة عاملية كما ي�صورها البع�ض ،اذ بات هذا
ال�شرق ال�سحري يف �ضوء هذا التو�صيف وك�أنه قاب
قو�سني او ادن��ى من الكارثة ،فهو ي�سعى ويف �ضوء
تفاقم االزمات اىل ان يتحول اىل غابة نووية وقبائل
م��ن امل�ح��ارب�ين ال�سوبر ،مثلما �سيكون ال�شرق فخا
�صراعيا كبريا ميكن ان ي�ضع القارة الوا�سعة والغنية
مب�صادرها الطاقوية واالقت�صادية ام��ام ازم��ة كونية
تهدد العامل بالربد والفقر.
هذه االزمات املرتاكبة �ست�سهم حتما يف فر�ض معادالت
قهرية يف املنطقة م��ن خ�لال دع��م حم ��اور �سيا�سات
ت�سليحية واقت�صادية تقوم على تناق�ض املحاور،
املحور التايواين على ح�ساب ال�صني ،املحور الكوري

اجلنوبي على ح�ساب كوريا ال�شمالية ،حم��ور دول
النمور الآ�سيوية على ح�ساب دول فقرية مثل فيتنام
والو���س وكمبوديا ،املحور الإ�سرائيلي على ح�ساب
ايران وعموم الدول اال�سالمية والعربية وغريها ممن
تفرزه الثنائيات امل�ضطربة التي �أ�شاعت الأزمات داخل
القارة الآ�سيوية ...
�إن دخ��ول االزم ��ة ال�ك��وري��ة اىل خ��ان��ة جمل�س االمن
واملباحثات طويلة النف�س ،واختالف وجهات النظر
ح��ول طبيعة العقوبات رغ��م اال��ص��رار االمريكي على
فر�ض العقوبات والتهديد ب�إجراء ع�سكري وت�سخني
ك��ل خ�ط��وط امل��واج �ه��ة ال �ق��ادم��ة ،م��ن ��ش��أن��ه ان ي�ضع
ال�سيا�سة االمريكية يف اخلانق ال�ضيق ،فال�صني وهي
قوة دولية فاعلة مازالت تعار�ض العقوبات الع�سكرية
خا�صة مع تهديد كوريا ال�شمالية ب��إج��راء املزيد من
ال �ت �ج��ارب و�إم �ك��ان �ي��ة حتميل ��ص��واري�خ�ه��ا بر�ؤو�س
ن��ووي��ة ،الن ال�صني ت��رى ان العقوبات وال�صراعات
ميكن ان تهدد االمن االقليمي لدول املنطقة ،كما ان هذه
االزم��ة �ستح ّر�ض اي��ران اىل تنمية طموحها النووي
اىل الدرجة التي تزيد من �سرعة تخ�صيب اليورانيوم
و�سط ان�شغال ال�ع��امل ب��اجل��دل ح��ول االزم��ة الكورية
وع��دم االتفاق على طبيعة العقوبات وم��دى ت�أثريها
على الواقع ال�سيا�سي ..
و��س��ط ه��ذا اللغط و� �س��وء �إدارة املنظمات الدولية
املرتبطة باالمم املتحدة لالزمة ،خا�صة منظمة الطاقة
الذرية ب�سبب طبيعة عملها و�صالحياتها وقدرتها على
مواجهة ازمات اخرى ويف اماكن اخرى ،ثمة من يطرح
�س�ؤا ًال عن الكيفية التي �ستكون بها القيا�سات العاملية
للت�سلح ،والكيفية التي �سيكون بها العامل اي�ضا بعد
هذا اجلنون الع�سكري والفلتان النووي ،وهل ثمة من
يبحث عن عامل اكرث �أمنا واكرث �ضمانا حلقوق الآخرين
م��ن خ�ل�ال اع���ادة ان �ت��اج ت���داول اخل �ط��اب ال�سيا�سي
واالقت�صادي على ا�سا�س مرجعياته االن�سانية واعطاء
كل ذي حق حقه؟
ولعل االرت�ب��اك املتوا�صل للمباحثات الدبلوما�سية
ال�سدا�سية م��ع ك��وري��ا وم�ن��ذ اوق ��ات ط��وي�ل��ة ،يعك�س
جوهر هذا (اجلنون) ونزعات االحتجاج والتمرد التي
قد تعتور �سلوك بع�ض البلدان ،ليقينهم ان االزمات
احلقيقية وحلولها التي ينبغي ان تكون ذات ا�س�س
متنح اجلميع اح�سا�سا بان ح�ضارتنا االن�سانية هي
ح�ضارة ثقافية وان ال�ع��امل يتبادل امل�صالح االمينة
اكرث من م�صالح احلروب وجتارات اال�سلحة والرعب
ال �ن��ووي  ...ان عاملنا ق��د يتجه نحو حمنة كونية،
�سيكون ال�شرق ال�سحري اول �ضحاياها ،مثلما هي
حمنة احلروب امل�سي�سة بالكامل وامل�ؤدجلة واملهيجة
حت��ت ن ��وازع طائفية ،وال�ت��ي ب��دت �أك�ث�ر �إ��ش�ه��ارا من
ق��وى اقليمية لالندفاع بهو�س نحو تغيري اخلارطة
الدميوغرافية للب�شرية ،ورمبا ال�ضغط على ت�شكالت
بع�ض التجارب ال�سيا�سية ،تلك التي خرجت عن طوق
املهيمنات االبوية ،وتابوات الو�صايا القدمية..
فهل ثمة من وع��ي وقائي يوقف ه��ذا اجل��ري��ان؟ وهل
ثمة من عقل �سيا�سي يتخل�ص من اغواءاته التب�شريية
بعامل عدمي ليكون بعيدا عن حروب الفراولة املغمو�سة
ب� ��ذرات ال �ي��وران �ي��وم وال ت��ي ان ت��ي ،وال �ت��ي باتت
عيون االره��اب ال�سيا�سي اجلديد تبحث عن حلقاتها
و�أ�سرارها يف ه��ذا املكان او ذاك؟ وه��ل تتعظ بع�ض
الدول من ان العامل قد تغري ،ومل تعد هناك �أمكنة �آمنة
بالكامل ،او طوائف متلك فر�ص النجاة بالكامل من
تهديدات وحروب �صغرية لكنها تبقى مهددة دائما؟

ن������ظ������ام االن������ت������خ������اب������ات ال�����ق�����ان�����وين
�شرائط الناخب املثايل
ال �ن��اخ��ب م ��ورد �أ� �س��ا� �س��ي لإج� ��راء العملية
االنتخابية ،لكن ثمة ا��ش�تراط��ات يتوجب
ت��وف��ره��ا يف ال�ن��اخ��ب لكي ي�ستحق الإدالء
ب�صوته وهي:
 -1العمر القانوين للناخب ال��ذي ت�ضمنته
الئحة مقرتح قانون االنتخابات هو ثمانية
ع�شرعاما ،للقيام بوظيفة االنتخاب ل�ضمان
�أهليته التي متكنه من خو�ض االنتخابات
ب�ف��اع�ل�ي��ة وج � ��دارة ،ف��ال �ف��رد ال ��ذي اليتمتع
بال�سن القانونية �سيخفق يف �أداء هذا الدور
ال�سيا�سي التاريخي الفاعل والكبري ،ولن
يكون ب�إمكانه �أداء هذه امل�س�ؤولية اخلطرية
ال�ت��ي ي�شارك م��ن خاللها بتحديد م�ستقبل
البالد.
 -2امل�ستوى العلمي للناخب وينبغي �أن
يكون حائزا على ال�شهادة االبتدائية على
�أق� ��ل ت �ق��دي��ر ليتمكن م��ن ال �ف �ه��م الإج �م��ايل
للربامج ال�سيا�سية للكتل والتمييز الدقيق
بني املر�شحني وحتديد الأكف�أ ،فالناخب الذي
اليحمل �شهادة �أقلها االبتدائية �سينخف�ض
م���س�ت��وى مم��ار� �س �ت��ه �آل� �ي ��ات ه ��ذه الثقافة
ال�سيا�سية ،و�سيكون متخبطا وغ�ير موفق
يف اختيار الأمثل.
 -3ال�صحة العقلية والنف�سية املتكاملة
للناخب لإح ��راز ر��ش��ده وق��درت��ه على تويل
م�س�ؤولية ا�ستكمال العملية االنتخابية،
و�إجناح وظائفها وحتقيق �أهدافها ال�سيا�سية
ب��ال���ش�ك��ل ال� ��ذي ُي �ظ �ه��ره��ا ب��امل�ظ�ه��ر الالئق
واملمتاز ،فنجاح م�شروع تداول ال�سلطة عرب
االقرتاع ال�سري اليتم عرب �إ�شراك املتخلفني
عقليا ونف�سيا.
 -4ام�ت�لاك الناخب بطاقة ه��وي��ة الأح ��وال
املدنية الر�سمية التي تثبت انتماءه الوطني
واجل �غ��رايف ،لتفويت الفر�صة على الذين
الميتلكون هذه الهوية �أو ميتلكون اجلن�سية
امل��زدوج��ة ،ف�ه��ؤالء اليحق لهم امل�شاركة يف
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االن�ت�خ��اب��ات �إال بعد التخلي ع��ن اجلن�سية
الأج�ن�ب�ي��ة الإ� �ض��اف �ي��ة ،ف�ق��د ��ش�ه��دت جوالت
االن �ت �خ��اب��ات امل��ا��ض�ي��ة ا���ش�ت�راك �أ�شخا�ص
م ��زدوج ��ي اجل �ن �� �س �ي��ة ح �ت��ى و� �ص��ل الأم ��ر
ببع�ض الناخبني ممن يحملون اجلن�سيتني
�إىل اال���ش�ت�راك يف االن �ت �خ��اب��ات العراقية
واالن �ت �خ��اب��ات الإي ��ران� �ي ��ة مم ��ن ميتلكون
اجلن�سية الإي��ران�ي��ة ،وه��ذا بحد ذات��ه خرق
لإحدى مواد الد�ستور.
 -5والء ال �ن��اخ��ب ل��وط �ن��ه ون��زاه��ت��ه من
االرتباطات امل�شبوهة بقوى �سيا�سية �أجنبية،
فاجلوا�سي�س وم��ن ثبُتت عالقتهم مبوجب
الأدلة اجلنائية بالأجندات اخلارجية املعادية
اليحق لهم امل�شاركة يف االنتخابات.
هذه جملة من امليزات الواجب توفرها يف
�شخ�صية الناخب لتعزيز مكانته ال�سيا�سية،
ب�غ�ي��ة ت�ن�ظ�ي��م االن �ت �خ��اب��ات وح�م��اي�ت�ه��ا من
الفو�ضى والعبثية ،انطالقا من �ضرورتها
الثقافية والقانونية وال�سيا�سية املتطابقة
مع فل�سفة حرية التعبري عن الر�أي وال�ضمري
احل�� ��ر ،ف��االن��ت��خ��اب��ات من ��ط م ��ن احل��ري��ة
الفردية التي التتناق�ض مع امل�صالح العليا
للبلد والت�شكل ��ض��ررا على م�سار العملية
ال�سيا�سية ،كما �أنها التخل ب�أمن املواطنني
والمت����س حقوقهم ال�ع��ام��ة واخل��ا��ص��ة ،لكن
يجب �أن مي��ار���س ال�ف��رد حريته االنتخابية
هذه مبوجب ال�شرائط القانونية التي �أ�شرنا
�إليها �آنفا� ،إ�ضافة �إىل تقيده بنظم الت�صويت
يف امل��راك��ز االنتخابية ،ومنها حمله بطاقة
الأحوال املدنية ومنوذج البطاقة التموينية
احلقيقية الر�سمية ولي�ست امل ��زورة وعدم
قيامه بانتحال �صفة ناخب �آخ��ر �أو الإدالء
ب���ص��وت��ه ع��دة م ��رات ف �ه��ذا خم��ال��ف لقانون
االنتخابات.
م�ؤهالت املر�شح الكفوء
ثمة م ��ؤه�لات يجب ت��وف��ره��ا يف �شخ�صية
امل��ر� �ش��ح وال� �ت ��ي مت��ي��زه ع ��ن الأ� �ش �خ��ا���ص
ال �ف��اق��دي��ن ل �ه��ا ،وه� ��ذه امل� �ي ��زات جت�ع�ل��ه يف
ال �� �ص��دارة وم��و��ض��ع ث�ق��ة ال�ن��اخ�ب�ين ومثاال
طيبا للنزاهة والوطنية ،كما �أنها م�ؤ�شرات
على قوة �شخ�صيته وا�ستقالليتها وكفاءتها،
فبوا�سطة تلكم اخل�صائ�ص �سيتمكن املر�شح
من قيا�س �سلوكه ال�سيا�سي و�سلوك قرنائه
الربملانيني وتقييم م�سار وجتربة العملية
ال�سيا�سية ،واتخاذ القرارات احلازمة جتاه
ال�ع��دي��د م��ن الق�ضايا ال�ت��ي تتمخ�ض عنها
الأح��داث ال�سيا�سية القادمة ،وامل�ساهمة يف
اق�تراح القوانني التي متثل احللول املثالية
لكل امل�شكالت القابلة للحل� ،إن هذه امليزات
وامل�ؤهالت وال�سمات التي ينبغي توفرها يف
�شخ�صية املر�شح هي كالتايل:

 -1ال �ع �م��ر ال �ق��ان��وين ل�ل�م��ر��ش��ح ك �ح��د �أق��ل
واح ��د وع �� �ش��رون ع��ام��ا وه��و �سمة معمول
بها يف ال�ب�ل��دان املتقدمة يف جم��ال جتربة
االنتخابات ،ولي�س خم�سة وثالثني عاما كما
ورد يف الالئحة املقرتحة من قبل ال�سلطة
التنفيذية احلالية ،فبموجب هذه ال�سن فما
فوق ن�ضمن �إ�شراك طيف �أو�سع من �شرائح
املجتمع وخا�صة اجليل ال�شاب يف الرت�شيح
لع�ضوية ال�سلطة الت�شريعية.
� -2شهادته العلمية و�أقلها الثانوية �إ�ضافة
�إىل ت�ق�ي�ي��م خ�ب�رت��ه امل �ع��رف �ي��ة ال�سيا�سية
والقانونية من قبل جل��ان خمت�صة للتثبت
من �أهليته يف هذ املجال ،فلو فر�ضنا امتالكه
ال���ش�ه��ادة ال�ث��ان��وي��ة ك�ح��د �أق���ل لكنه يفتقر
�إىل الفاعلية املعرفية واخل�ب�رة يف جمال
ال�سيا�سة والقانون ،فلن ي�صلح لت�سنم قمة
ه��ذه امل�س�ؤولية التي ت�صبح مبوجب هذا
التقييم �أكرب من حجمه والتن�سجم مع قدراته
الذاتية املعرفية.
 -3عدم ارتباطه ب�أجندات �سيا�سية �أجنبية
�إمنا يكون وطني االجتاه ليتمكن من امل�شاركة
يف �إدارة ال�سلطة مبوجب مبد�أ اال�ستقاللية
التام البعيد عن ال�ضغوط اخلارجية.
 -4امتالكه بطاقة اجلن�سية العراقية فقط
ولي�س جن�سيتني عراقية و�أخرى �أجنبية كما
هو احلال مع بع�ض النواب احلاليني الذين
مايزالون يتمتعون بجن�سيتني ،لأنه �سيكون
ذا �شخ�صيتني ر�سميتني ميكن ل��ه الإف�ل�ات
من العقوبات التي قد ترتتب عليه ق�ضائيا،
ع�ن��دم��ا ي��رت�ك��ب ج�ن�ح��ة �أو خم��ال�ف��ة م�ضرة
بالنظام العام.
 -5ثقته بنف�سه وقدراته بحيث يحرز اليقني
بتمكنه م��ن ال�ع�م��ل الت�شريعي والرقابي
مبنتهى الإخ�ل�ا���ص وال���ش�ج��اع��ة والكفاءة
والإجن��از ،لأن املر�شح الذي اليتمتع بالثقة
الكافية لن ي�ستطيع مواجهة امل�شكالت التي
�ستظهر �أث �ن��اء �أدائ� ��ه اخل��دم��ة الت�شريعية
والرقابية.
 -6ن �ق��اء ��س�يرت��ه ال��ذات �ي��ة وح���س��ن �سلوكه
الأخ�ل�اق��ي واالج�ت�م��اع��ي وال�سيا�سي و�أن
يكون مثاال لل�ضمري احلر ووجها مقبوال لدى
الناخبني ومو�ضع ثقتهم واطمئنانهم.
ه��ذه �إذن جملة ال�صفات ال��واج��ب توفرها
ل��دى املر�شح وه��ي معامل يهتدي من خاللها
الناخبون �إىل طريق التمييز ب�ين املر�شح
احلقيقي واملر�شح املزيف ،لي�صوغوا قدرهم
االنتخابي بنجاح م��لء �إرادت �ه��م امل�ستقلة
واحلرة.
�ضوابط الدعاية االنتخابية
من �أ�سا�سيات العملية االنتخابية ال�سابقة
ملوعد انطالقها قيام الكتل املر�شحة ب�إجراء

الدعاية االنتخابية التي تت�ضمن الإعالن عن
ا�سم الكتلة وهي دعاية تعتمد جمموعة من
ال�سلوكيات امل�شروعة وهي:
 -1ت�سجيل الكتلة و�أ�سماء �أع�ضائها لدى
املفو�ضية العليا لتكت�سب �صفة ر�سمية.
 -2الإعالن خالل احتفالية ر�سمية عن �أ�سماء
املر�شحني الذين تت�ألف منهم الكتلة ،ليكونوا
وا�ضحي املعامل لدى الناخبني والر�أي العام.
 -3ا�ستعرا�ض امل���ش��روع ال�سيا�سي الذي
ت�سعى الكتلة �إىل تطبيقه يف امل�ستقبل،
والذي يجب �أن يحتوي على �ضرورة التقيد
بالثوابت الوطنية ومنها احلر�ص على حماية
��س�ي��ادة ال �ب�لاد وم��وارده��ا والتعهد بو�ضع
ال�سيا�سات الناجحة الكفيلة ببناء دولة مدنية
حت�ت�رم ح �ق��وق امل��واط �ن�ين دون مت�ي�ي��ز يف
العرق والدين والقومية ،مع التعهد ب�إيجاد
احللول للم�شكالت املهمة التي يعانيها بع�ض
املواطنني والتي ماتزال قائمة.
 -4عدم ا�ستغالل مال الدولة العام �أو و�سائل
�إعالمها �أو دوائرها �أو امل�ؤمترات والندوات
املقامة بتمويل من قبل الدولة لتجهيز �أدوات
الدعاية ،بل االعتماد على املنحة املالية املقدمة
من الدولة لإجراء الدعاية فقط ،لكي تت�ساوى
الكتل جميعا يف حق الإعالن والتثقيف.
 -5ع��دم ا��س�ت�خ��دام دور ال�ع�ب��ادة والرموز
الدينية والوطنية التاريخية واجهات دعائية
ف��إن ذلك يتنافى مع نزاهة وطبيعة الدعاية
وحمدداتها القانونية.
 -6يتوىل امل�شرفون على �إدارة الكتلة انتقاء
الأ�شخا�ص امل�ؤهلني لعملية الرت�شيح مبراعاة
ال�شروط القانونية.
 -7اليجوز الت�شهري من قبل مر�شح �أو كتلة
ببقية الكتل �أو الأ��ش�خ��ا���ص املر�شحني �أو
�إطالق حملة التهريج والت�شويه �ضدهم لأن
ذلك �سيعر�ض القائم بالت�شهري والتهريج �إىل
امل�ساءلة القانونية التي ترتتب على �إثرها
ع�ق��وب��ات ج��زائ�ي��ة ب�ح��ق امل�خ��ال�ف�ين لقواعد
االن�ضباط.
 -8االم �ت �ن��اع ع��ن تعمد ال �ك��ذب والت�ضليل
خلداع الر�أي العام من خالل ت�ضمني ديباجة
م�شروع الكتلة ال�سيا�سي وع��ودا ي�ستحيل
تطبيقها ،فت�صبح هذه التعهدات �ضرب ًا من
الدعاية ال�سوداء.
 -9ا� �س �ت �ع��را���ض ال �� �س�ير ال��ذات �ي��ة املوثقة
للمر�شحني من قبل الكتل لتعريف الناخبني
بهم� .إن هذه ال�ضوابط القانونية هي التي
حتدد وتنظم امل�سار العام للدعاية االنتخابية
الهادفة �إىل متكني الناخبني من فهم طبيعة
�أهداف الكتل ال�سيا�سية الرت�شيحية املتناف�سة
فيما بينها ،وت�صور واقع االنتخابات بدقة
كي تتهي�أ لهم الفر�صة املنا�سبة للتعبري عن
�آرائهم جتاه املر�شحني بكل مو�ضوعية عرب

الت�صويت ال�سري والنزيه.
ُنظم �إدارة مراكز االقرتاع
ثمة نظم تطبيقية لتنفيذ �آليات الت�صويت يف
�صناديق االقرتاع ال�سري العام ،كما �أن هذه
النظم القانونية ت�ساهم يف حماية حقوق
الناخبني يف الو�صول �إىل ال�صناديق بي�سر
و�سهولة ومتنحهم الفر�صة الكافية للإدالء
ب�أ�صواتهم وهذه النظم هي:
 -1يلتزم الناخب بالتعليمات التي ت�ضمن له
عملية الو�صول �إىل ال�صناديق.
 -2جتنب االعتداء على املوظفني �أو تهديد
امل�شرفني على �إدارة املراكز االنتخابية ،لكي
ت�سري االنتخابات ب�صورة هادئة وقانونية
حفظا للحقوق وامل�س�ؤوليات و�ضمان عدم
التداخل بينهما.
 -3جتنب اللجوء �إىل ال�ضغط على الناخبني
من قبل املوظفني امل�شرفني على �إدارة املراكز
االنتخابية و�إكراههم على الت�صويت ل�صالح
مر�شح دون �آخ��ر ،لأن ذل��ك خمالف لقانون
مم��ار� �س��ة ال �ن��اخ��ب ح��ري �ت��ه امل �� �ش��روع��ة يف
الت�صويت بكل ي�سر و�سهولة.
 -4ع��دم ا�ستخدام القوة والإك ��راه من قبل
ال�ق��وات الأمنية التي تقوم بواجب حماية
م��راك��ز ال�ت���ص��وي��ت لإج �ب��ار ال�ن��اخ�ب�ين على
الت�صويت حل�ساب مر�شحني حمددين.
 -5اليجوز قانون ًا تويل م�س�ؤولية الت�صويت
نيابة عن بع�ض الناخبني من قبل موظفي
مراكز االقرتاع.
 -6الي��ج��وز ال �ع �ب��ث ب���ص�ن��ادي��ق االق �ت�راع
وال �ت�ل�اع��ب وال �ع �ب��ث ب � � ��أوراق الت�صويت
وتغيري �آراء الناخبني بال�شطب �أو امل�سح �أو
الت�شويه �أو التغيري �أو �سرقة هذه الأوراق �أو
متزيقها.
 -7لي�س من حق املراقبني املنتدبني من قبل
الكيانات ال�سيا�سية التدخل يف عمل موظفي
مراكز االق�ت�راع ،وينح�صر عملهم يف �إطار
مراقبة املخالفات التي قد ت�صدر من املوظفني
�أو الناخبني.
� -8إ�سناد م�س�ؤولية الإ��ش��راف على املراكز
االنتخابية ملحامني وق�ضاة من رجال احلقوق
والقانون املحايدين �سيا�سيا؛ ل�ضمان تنظيم
عملية الت�صويت ب�صورة قانونية ناجحة
ل�ل�ح��ؤول دون ظ�ه��ور امل�خ��ال�ف��ات �أو �أعمال
التزوير يف �صناديق االقرتاع بهدف املحافظة
على �سريتها ونزاهتها.
 -9الي�ح��ق للمر�شحني وال�ن��اخ�ب�ين القيام
ب��ال��دع��اي��ة داخ� ��ل م��راك��ز االق��ت��راع حل�شد
الأ� �ص��وات ل�صالح كتل معينة ب��ل يقت�صر
دورهم على الت�صويت فقط.
 -10اليحق للناخبني واملر�شحني وموظفي
مراكز االقرتاع القيام بحملة حتري�ض دعائية

لت�شويه �صورة بع�ض املر�شحني والكتل.
 -11ي �ح��اف��ظ م��وظ �ف��و م ��راك ��ز االق �ت��راع
وب�إ�شراف من املحامني والق�ضاة ومراقبة
م��ن قبل ممثلي ال�ك�ي��ان��ات ال�سيا�سية على
�أوراق الت�صويت ال��زائ��دة التي فا�ضت عن
احلاجة ،وعدم ا�ستغاللها للت�صويت فيها من
قبلهم ،ويتم فرزها بعناية و�إدراج عددها
�ضمن قوائم الفرز الأويل التي �ست�سلم �إىل
املفو�ضية العليا لالنتخابات.
 -12جتنب تقدمي الر�شاوى من قبل بع�ض
املر�شحني وال�ن��اخ�ب�ين �إىل موظفي مراكز
االقرتاع للتالعب والعبث ب�صناديق االقرتاع،
�أو قيام بع�ض املر�شحني بتقدمي الر�شاوى �إىل
بع�ض الناخبني بهدف الت�صويت ل�صاحلهم.
 -14ال �ت��زام م��وظ�ف��ي ف ��رز الأ�� �ص ��وات يف
املفو�ضية العليا بنظام الفرز بدقة متناهية
وع ��دم ال�ت�ج��اوز على النتائج النهائية �أو
تغيريها �أو حتريفها �أو ت�ضييع البع�ض
منها بهدف �إي�صال بع�ض الكتل �إىل العتبة
االنتخابية وح��رم��ان الكتل امل�ستحقة لهذه
العتبة من ا�ستحقاقات احل�صول على املقاعد
الربملانية.
طبيعة �آليات الت�صويت
يت�ضمن النظام االنتخابي الوا�سع وال�شامل
�آليات ل�ضبط عملية الت�صويت وتنظيم توزيع
الأ�صوات ح�سب اال�ستحقاق القانوين العادل
وهي كالتايل:
 -1اعتماد نظام القائمة املفتوحة لتمكني
الناخبني من التعرف على هويات املر�شحني
و�سماتهم ،و�إح��راز النجاح يف التعبري عن
حق الت�صويت بجودة عالية امل�ستوى ،وهو
نظام معمول به يف معظم دول غرب �أوروبا
(بولندا ،فنلندا ،لوك�سمبورغ� ،سوي�سرا).
 -2اعتماد نظام ال��دوائ��ر املتعددة لكي يتم
توزيع الأ�صوات الفائ�ضة على الكتل القريبة
من عتبة ا�ستحقاق املقاعد ،وهو نظام ين�سجم
مع �أ�سلوب القائمة املفتوحة وي�ضمن توزيعا
�شبه ع��ادل ل�ع��دد �أ� �ص��وات الناخبني فلي�س
هنالك ت�صويت يت�سم بالعدالة املطلقة �إال يف
حالة توفر كل ال�شروط الالزمة ،وهذا
�أم��ر �شبه م�ستحيل حتى يف ال��دول الأكرث
دميقراطية وتقدم ًا يف جمال تطبيق �آليات
االنتخابات.
 -3تثبيت ن�ظ��ام الكوتا ال��ذي مينح امل��ر�أة
العراقية كمكون �سيا�سي ن�سبة من املقاعد
ت�صل �إىل  %25ل�ضمان حقها يف الو�صول
�إىل ال�سلطة الت�شريعية باعتبار �أن عدد
الن�ساء اللواتي تتوفر فيهن �شروط الرت�شيح
واالنتخاب يحتل م�ساحة دميوغرافية كبرية
مقابل عدد الذكور الذين ي�ستحقون الرت�شيح
واالنتخاب.

