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التحالفات االنتخابية يف العراق ..تفا�ؤل بطعم الي�أ�س
ل�س ��ت �أعجب م ��ن حتالفات �أحزاب متث ��ل �أق�صى
اليم�ي�ن مع �أح ��زاب �أق�صى الي�س ��ار ،ذلك لأن هذه
الأحزاب ومنذ عام  ٢٠٠٣ال تتحالف على برامج
�سيا�سي ��ة ،بل عل ��ى �إمكانية احل�ص ��ول على �أكرث
ع ��دد ممك ��ن من الأ�ص ��وات فق ��ط .يُح�ش ��ر املعمّم
و�شيخ الع�شرية ووجه ��اء اجتماعيون يف قوائم
�سيا�سي ��ة لي� ��س بال�ضرورة �إميان� � ًا ب�أفكارهم ،بل
حلظوته ��م االجتماعي ��ة التي من املمك ��ن �أن ترفد
القائم ��ة ب�أ�ص ��وات كثرية حتتاجه ��ا الأحزاب يف
العملي ��ة االنتخابي ��ة .هك ��ذا �أمر ال �أجد ل ��ه مثي ًال
يف انتخابات ال ��دول ذات الدميقراطية العريقة،
�إذ غالب� � ًا م ��ا يحتف ��ظ احل ��زب بخط ��ه الفك ��ري
ويتحالف مع َم ��ن ي�ؤمن بذات اخلط ،حتى �أن مل
يف ��ز ب�أ�صوات كثرية ،فهو ي�سع ��ى للتغيري ال �إىل
جمع الأ�صوات فقط .جمع الأ�صوات قد ي�ؤثر يف
م�صداقيت ��ه وحت ��وّ ل براغماتيت ��ه ال�سيا�سية اىل
نفاق غري حم�سوب العواقب.
ما �أعجب منه يف احلقيق ��ة ،هو خيبة الأمل التي
يظهرها الكث�ي�ر من العراقيني ،وه ��م يقولون �إن
قوائ ��م اليوم ال تقدّم تغي�ي�ر ًا بل ُتعيد تدوير ذات

الوجوه نف�سها! هل كان يتوقع ه�ؤالء �أن التغيري
�سي�أتي من هذه الأحزاب؟
�أب ��د ًا ..التغيري ي�أت ��ي من النا� ��س �أنف�سهم ولي�س
م ��ن الأحزاب .كل الأح ��زاب تتمن ��ى �أن تبقى يف
ال�سلطة للأبد (احتدث عن �أحزاب ال�شرق الأو�سط
حتديد ًا) .وم ��ع �أن التحالفات االنتخابية ال تقدّم
�شيئ ًا جدي ��د ًا على ما يظه ��ر � ،اّإل �أنه وح�سب ر�أي
الكث�ي�ر ،انتخاب قائم ��ة "�صغ�ي�رة" ب�شخ�صيات
مغم ��ورة لكنها جي ��دة مقارن ًة مع م ��ا هو موجود
يف ال�سلطة الآن اف�ض ��ل من مقاطعة االنتخابات،
لأن الأول ،ح�سب ر�أيهم ،ممكن �أن ي�صنع تغيري ًا،
�أم ��ا الثاين فيقتل التغي�ي�ر ويفيد �أحزاب ال�سلطة
ذاتها .هناك ر�أي �آخر يطرحه عدد من العراقيني،
وهو �أن امل�شارك ��ة يف االنتخابات يعطي �شرعية
ملجموع ��ة م ��ن ال�سيا�سي�ي�ن الفا�سدي ��ن الذي ��ن ال
ي�ستحقون �ش ��رف القيادة يف بل ��د يتطلع �أبنا�ؤه
اىل حي ��اة �أف�ضل .وبني ال ��ر�أي الأول الذي ميثل
تف ��ا�ؤ ًال من نوع ما ،وال ��ر�أي الثاين الذي ي�سوده
الي�أ� ��س ،تختف ��ي م ��ادة حتلي ��ل مث�ي�رة للت�أمل مل
ربا.
ي�سلط عليها ال�ضوء حتى هذه اللحظة مّ

� سليم �سوزه
بعيد ًا عن وجهة النظ ��ر اخلا�صة بتحالف اليمني
م ��ع الي�س ��ار (رغ ��م �إ�شكالي ��ة هذي ��ن امل�صطلحني
و�صعوب ��ة القط ��ع بتو�صيفهما على ه ��ذا احلزب
�أو ذاك)� ،أن حتال ��ف "�سائ ��رون" ب�ي�ن احل ��زب
ال�شيوع ��ي وح ��زب اال�ستقامة املدع ��وم �صدري ًا،
يعي ��د اىل ذهن ��ي مناق�ش ��ات كث�ي�رة م ��ع �صدي � ٍ�ق
�ص ��دري ق ��دمي يف عام  ٢٠٠٣بعي ��د �سقوط نظام
�صدام.

كان هذا ال�صديق غالب ًا ما يعرت�ض وينقد وي�شتم
العلماني�ي�ن و�سائر �أحزاب ال�سلطة .جاءين يوم ًا
والغ�ضب ميلأ عينيه ،يقول يل "كيف لل�سي�ستاين
�أن ي�ستقب ��ل يف بيت ��ه علماني ًا كالطالب ��اين" .مَن
كان يتوق ��ع �أن تي ��ار ًا ديني ًا بهكذا عقلي ��ة كالتيار
ال�ص ��دري ،يتحال ��ف م ��ع احل ��زب ال�شيوعي عام
 !٢٠١٧ح ��راك انتخاب ��ي مثري وي�ستح ��ق املزيد
من التف ّكر.

جمال�س الدول النيابية ..وجمل�سنا
يزداد احلراك ال�سيا�سي �إثار ًة ون�شاط ًا
يف الع ��راق هذه الأي ��ام ب�سبب اقرتاب
موع ��د االنتخاب ��ات املقبل ��ة ملجل� ��س
الن ��واب العراق ��ي ،قبل هذا فق ��د تزايد
ع ��دد االحزاب التي �سجلته ��ا املفو�ضية
العُلي ��ا لالنتخاب ��ات يف الع ��راق عل ��ى
نح ��و غري م�سبوق� ،إذ بل ��غ عددها �أكرث
م ��ن  143حزب� � ًا ،وه ��و �أك�ب�ر ع ��دد من
الأحزاب يف ع ��امل اليوم ،يف دولة مثل
العراق عدد نفو�سها ال يتجاوز الثالثني
�إال بقليل،
وم ��ن الطبيع ��ي �أن تتحال ��ف ه ��ذه
الأح ��زاب يف جتمع ��ات انتخابية وكتل
ت�سعى للفوز يف االنتخابات املقبلة يف
ماي�س /ايار املنتظر ،للح�صول عى ثقة
الناخب العراقي.
وقب ��ل احلدي ��ث ع ��ن طريق ��ة االنتخاب
والت�صوي ��ت للمجل�س النياب ��ي املقبل،
جن ��د �أن من ال�ض ��روري االط�ل�اع على
بع� ��ض الأنظمة الت�شريعي ��ة يف العامل،
ع ��دد �أع�ض ��اء جمل� ��س كل دول ��ة ،ومدة
الدورة االنتخابية وطرائق االنتخاب،
وتنظيم ��ات املجال� ��س الت�شريعي ��ة
الأخ ��رى امل�صاحب ��ة ملجل� ��س الن ��واب،
�س ��واء م ��ن تتكامل مع ��ه يف االداء� ،أو
تراقب عمل ��ه مع �صالحيات خا�صة بها،
لنجد �أنف�سنا ب�ي�ن املجال�س الت�شريعية
يف عامل اليوم .
يف بريطانيا
يقول ��ون عنه ��ا �إنه ��ا م ��ن �أق ��دم
الدميقراطي ��ات من ��ذ �أع�ل�ان (العه ��د
الأعظ ��م) �أو املاكن ��ا كارت ��ا ع ��ام 1215
ال ��ذي عق ��ده ممثل ��و ال�شعب م ��ع امللك،
وذل ��ك ب�إجبار امللك ج ��ون على التوقيع
على وثيقة العهد.
البني ��ة الت�شريعي ��ة يف بريطانيا تت�ألف
م ��ن جمل�س ��ي العم ��وم (وه ��و ال�سلطة
الت�شريعي ��ة الرئي�س ��ة) وجمل� ��س
الل ��وردات ،ويتك ��ون جمل� ��س العم ��وم
ً
ع�ضوا
(وهو جمل�س النواب) من 650
ي�ض ��م الن ��واب املنتخب�ي�ن م ��ن احزاب
املحافظ�ي�ن والعم ��ال والدميقراطي�ي�ن
اال�شرتاكي�ي�ن و�سواهم ،وم ��دة الدورة
االنتخابي ��ة خم�س ��ة ن ��واب ،وي�أت ��ي
انتخ ��اب النائب من دائرت ��ه االنتخابية
يف املدين ��ة التي ر�شح فيها ال من عموم
املدين ��ة �أو املقاطع ��ة ،لكن ��ه عن ��د فوزه
مي ّثل كل بريطانيا .
املجل� ��س الآخر ه ��و جمل� ��س اللوردات
وع ��دد �أع�ضائ ��ه  760ويت�أل ��ف م ��ن
جمموعت�ي�ن ،هما الأ�ساقف ��ة وم�س�ؤولو

ال�سيا�سة و�أ�سطورة "املبادئ الرفيعة"!

 با�سم عبد احلميد حمودي
الأدي ��رة ،ث ��م م ��ن يحم ��ل لق ��ب ب ��ارون ال�سلطة الت�شريعية بيد جمل�س النواب
�أو ل ��ورد ،وه� ��ؤالء ين�صب ��ون بق ��رار (اجلمعي ��ة الوطني ��ة) ودور جمل� ��س
ملكي للخدم ��ات التي قدموه ��ا للمملكة ال�شيوخ يظل ا�ست�شاري ًا بوجه عام .
املتح ��دة،يف ع ��ام � 1800سمى الربملان
بريطاني ��ا (اململك ��ة املتح ��دة لربيطانيا
يف �إيطاليا
العظم ��ى و�أيرلن ��دا) ويف ع ��ام  1922تعم ��ل ال�سلطة الت�شريعي ��ة وفق قانون
ا�ستقل ��ت �أيرلن ��دا اجلنوبي ��ة وبقي ��ت كالدي ��رويل وه ��و القان ��ون رق ��م270
�أيرلن ��دا ال�شمالي ��ة ا�ضاف ��ة اىل ويل ��ز ل�سن ��ة  2005وتق�س ��م ايطاليا اىل 280
و�أ�سكتلن ��دا ،واملع ��روف �أن م�صطل ��ح دائرة ملجل� ��س النواب تنتخ ��ب ()945
بريطاني ��ا العظم ��ى يُطلق عل ��ى الدولة نائب� � ًا و 21دائ ��رة انتخابي ��ة ملجل� ��س
ً
ع�ضوا
للتفريق بينه ��ا وبني مقاطعة (بريتني) ال�شيوخ ،تقوم بانتخاب()315
الفرن�سية.
له ��م حق ��وق ت�شريعي ��ة مت�ساوي ��ة م ��ع
املهم يف كل ذلك� ،أن الت�شريع بيد جمل�س حق ��وق �أع�ض ��اء جمل� ��س الن ��واب ومن
العم ��وم الت ��ي تعت�ب�ر قرارات ��ه ملزم ��ة حقهم �إلغاء م�شاريع القوانني املقرتحة
التطبي ��ق رغم مروره ��ا ومناق�شتها يف �أو املوافقة عليها .
جمل�س اللوردات ،ال ��ذي تبقى قراراته
ا�ست�شارية.
يف االحتاد الرو�سي
تت�أل ��ف الهيئ ��ة الت�شريعي ��ة يف رو�سيا
يف فرن�سا
م ��ن جمل�س الدوما (الن ��واب) وجمل�س
يتكون النظام الت�شريعي يف فرن�سا من االحتاد .
ً
ع�ضوا ،ومدة
جمل�سي (اجلمعية الوطنية) واع�ضا�ؤه عدد اع�ض ��اء الدوما 450
هم النواب ،و(جمل�س ال�شيوخ) ،وعدد ال ��دورة االنتخابي ��ة خم� ��س �سن ��وات،
�أع�ض ��اء اجلمعي ��ة الوطني ��ة هو( )577ويت ��م االنتخ ��اب مبا�ش ��رة يف الدائ ��رة
ع�ض � ً
�وا ويت ��م انتخابه ��م مبا�ش ��رة يف االنتخابي ��ة ،و�أم ��ا جمل� ��س االحت ��اد،
ً
دوائره ��م االنتخابي ��ة وم ��دة ال ��دورة فيتك ��ون من ( )175ع�ض ��وا ،ينتخبون
االنتخابي ��ة خم� ��س �سن ��وات ،حي ��ث ملدة �سنتني ب�صالحيات م�شابهة ملجل�س
يت ��م تناف� ��س املر�شح�ي�ن يف الدائ ��رة الدوما ،وي�ض ��م املجل�س ممثلني اثنني
الواح ��دة والفائز من يح�صل على اعلى ع ��ن كل مقاطعة �أو كيان �إداري �أحدهما
الأ�ص ��وات ،على �أ ّال يق ��ل عدد املقرتعني منتخ ��ب مبا�ش ��رة والث ��اين ُيع ��د ً
ممثال
ع ��ن الرب ��ع ،ف� ��إذا مل يتحقق ذل ��كُ ،تعاد ملجل�س املحافظة �أو الكيان� ،إ�ضافة اىل
انتخابات الدائرة لتحديد الفائز ب�أعلى بع�ض حمافظي الواليات �أو الأقاليم.
الأ�صوات .
تق ��وم الدول ��ة بتموي ��ل الأح ��زاب
يف اليابان
ال�سيا�سي ��ة من ��ذ ع ��ام  ،2007حي ��ث ت�أ�س�س الربمل ��ان االمرباطوي الياباين
يح�ص ��ل احلزب عل ��ى  4400يورو عن ع ��ام  1889نتيج ��ة لنه�ض ��ة ا�صالحية،
كل نائب منتخب ،على �أن يكون احلزب ثم حت ��ول اىل �شكله احلايل عام 1947
بعد احل ��رب العاملية الثاني ��ة مت� ً
قد قدّم خم�سة مر�شحني فائزين .
ألفا من
م ��دة دورة جمل� ��س ال�شي ��وخ �س ��ت جمل�سي الن ��واب وجمل�س امل�ست�شارين
�سن ��وات ،ويج ��دد ثلثه ��م كل � 3سنوات (ال�شي ��وخ) ،واملجل�س ��ان باالنتخ ��اب
باالنتخ ��اب وف ��ق نظ ��ام خا� ��ص ،لك ��ن املبا�ش ��ر ،ولك ��ن ب�إدخال نظ ��ام التمثيل

ق ��د يبدو للبع�ض �أن التيار ال�صدري غري من�سجم
م ��ع تد ّين ��ه ،لكن ��ه بال�ش ��ك من�سج ٌم م ��ع �سيا�سته،
فم ��ن ف�ت�رة طويل ��ة يدع ��و التي ��ار اىل حكوم ��ة
تكنوق ��راط مدنية ،وهو رمبا احلزب الوحيد يف
الآونة الأخ�ي�رة الذي بقي �صامد ًا على فكرته يف
البحث عن حكومة تكنوق ��راط وطنية بعيدة عن
اال�صطفاف ��ات الطائفية .هذا م�ؤ�ش ��ر بال�شك على
ق ��درة التي ��ار يف احت ��واء نف�س ��ه وعل ��ى مرونته

الكبرية ،ال على التغيري فح�سب ،بل على �صناعته
�أي�ض ًا .قدرة احرجت العبادي كثري ًا بعد التخبط
الكبري الذي وقع في ��ه وهو يحاول التقاط جزرة
�إي ��ران بع�ص ��ا �أمريكي ��ة ،ف�أ�ض ��اع الإثن�ي�ن مع� � ًا،
ليخ�س ��ر كذل ��ك فر�ص ��ة ال�ص ��در الذهبي ��ة بدعم ��ه
لوالية ثانية .التي ��ار الآن حمط �أنظار الكثري من
الأحزاب وهي حتاول التحالف معه بعد �أن �أظهر
�صدقية كبرية يف تعاطيه مع نف�سه و�شعاراته ومل
يقبل امل�ساومة على فكرته يف البحث عن حكومة
تكنوق ��راط وطني ��ة الت ��ي بد�أها جنب� � ًا اىل جنب
مدنيي �ساح ��ة التحرير وتظاه ��رات عام .٢٠١٥
�أما جن ��اح هذا التحالف ال�صدري -ال�شيوعي يف
حتقي ��ق غاياته ،فه ��و �أمر ال ميكن الب ��تّ به الآن.
�أمر يعتمد على قدرة الإثنني على ك�سر جمودهما
وتقدمي القناعات العامة على القناعات اخلا�صة.
ال يغرين ��ي هك ��ذا حتال ��ف ول�س ��ت متحم�س� � ًا له.
�أقولها بكل �صراح ��ة ،لكني معجب باجلر�أة التي
ميتلكه ��ا التي ��اران ،ال�ص ��دري وال�شيوع ��ي ،يف
ّ
تخطي ح ��دود االيديولوجيا وحتويلها من فكرة
اىل فعل �سيا�سي حقيقي على الأر�ض.

الن�سب ��ي للأحزاب.يبل ��غ ع ��دد �أع�ض ��اء
جمل� ��س الن ��واب  480ع�ض � ً
�وا يت ��م
انتخ ��اب  300منه ��م مبا�ش ��رة و180
وفق نظام التمثيل الن�سبي ،ويبلغ عدد
ً
ع�ضوا
�أع�ض ��اء جمل�س ال�شي ��وخ 242
يخت ��ار 99منه ��م وف ��ق نظ ��ام التمثي ��ل
الن�سب ��ي للأح ��زاب ،لك ��ن �صالحي ��ات
جمل�س النواب هي النافذة و�صالحيات
ال�شيوخ ا�ست�شارية .
يف �إيران
ُيع ��د جمل� ��س ال�شع ��ب يف �إي ��ران ه ��و
جمل� ��س ال�ش ��ورى الإي ��راين ،ويت ��م
انتخ ��اب اع�ضائ ��ه ال� �ـ 290مل ��دة خم�س
�سنوات باالقرتاع ال�سري املبا�شر .
وقد ّ
ن�ص د�ستور اجلمهورية الإيرانية
ً
ع�ضوا
الإ�سالمي ��ة عل ��ى انتخ ��اب ()14
يف املجل� ��س م ��ن غ�ي�ر امل�سلم�ي�ن وه ��م
م ��ن اليه ��ود والأرم ��ن والزراد�شتيني،
وللمجل� ��س تر�شي ��ح القوان�ي�ن الت ��ي
تعر�ض على (جمل�س �صيانة الد�ستور)
ً
ع�ضوا ،ف� ��إذا �أختلف
الذي ي�ض ��م ()12
املجل�س ��ان يف �أم ��ر ،عر�ض ��ت الق�ضي ��ة
على (جممع ت�شخي�ص م�صلحة النظام)
وهو احلكم الف�صل بني املجل�سني وعدد
اع�ضائ ��ه ( )31ع�ض � ً
�وا ،يت ��م تعيينه ��م
م ��ن قب ��ل املر�ش ��د الأعل ��ى للجمهوري ��ة
الإ�سالمي ��ة م ��دة خم�س �سن ��وات ،قابلة
لال�ستبدال �أو التمديد .
يف تركيا
�أول برملان ترك ��ي �أ�س�س يف  19مار�س
 1873بق ��رار ا�صالح ��ي عثم ��اين،
وي�سم ��ى الربمل ��ان الرتك ��ي من ��ذ عه ��د
كم ��ال �أتات ��ورك (جمل�س الأم ��ة الرتكي
ً
ع�ضوا،
الكبري) وعدد اع�ضائ ��ه ()550
ينتخبون مبا�ش ��رة يف دوائرهم ،ومدة
ال ��دورة خم� ��س �سن ��وات متث ��ل ()85
دائرة ،وال�سطنب ��ول فيها ثالثة ممثلني
بينم ��ا يوجد ممث�ل�ان �إ�ضافيان لكل من
�أنقرة و�أزمري.

يف العراق
ج ��رت �آخ ��ر انتخاب ��ات ملجل� ��س الن ��واب
العراق ��ي يف  2014مب�شاركة ً 277
حزبا
وكيان � ً�ا �سيا�سي � ً�ا للح�ص ��ول عل ��ى مقاعد
املجل� ��س البالغة  328مقع � ً�دا ،و�ستجري
االنتخاب ��ات اجلدي ��دة يف �أي ��ار املقب ��ل،
باالنتخ ��اب املبا�ش ��ر الذي يحكم ��ه نظام
�سانت ليغ ��و الغريب ،الذي يخوّل رئي�س
قائمة الكيان ال�سيا�سي حتديد املر�شحني
امل�ضاف�ي�ن وفق � ً�ا للأ�ص ��وات الت ��ي ح�صل
عليها هو �أو الكيان الذي ميثله ،وهو �أمر
الوج ��ود ل ��ه يف الأنظم ��ة الت�شريعية يف
الع ��امل � ّإال يف ا�ضيق احلدود ،كما �أن �أمر
الرت�شح يف املحافظة الواحدة على عموم
املحافظ ��ة مل يكن موج � ً
�ودا ً
�سابقا �سواء
يف النظام امللكي �أو اجلمهوري ،فقد كان
تر�شي ��ح املر�شح �ضمن دائرته االنتخابية
التي ت�شمل حملته �أو منطقته .
�إ�ضافة لذل ��ك ،ف�إن وج ��ود (كوتا) خا�صة
بالن�س ��اء �أم ��ر ال وج ��ود ل ��ه يف �أنظم ��ة
الت�شريع الأخرى يف عامل اليوم .
�إن القوان�ي�ن الت ��ي تنظ ��م عم ��ل جمل� ��س
الن ��واب العراق ��ي (مب ��ا يف ذل ��ك قان ��ون
اال�ستب ��دال) هي القانون رق ��م ( )6ل�سنة
 ،2006والقان ��ون رق ��م( )6ل�سنة 2006
والقان ��ون رق ��م ( )46ل�سن ��ة  ،2014وال
جن ��د م ��ن ال�ض ��روري �إ�ضاف ��ة قوان�ي�ن
�أخ ��رى ،لإعط ��اء املزي ��د م ��ن التعقي ��دات
والفجوات يف العملية االنتخابية.
ل ��ذا ندع ��و اىل اتب ��اع نظ ��ام الدائ ��رة
الواح ��دة يف املدينة الكب�ي�رة مثل بغداد
واملو�ص ��ل والنج ��ف والب�ص ��رة ،حي ��ث
تك ��ون املحل ��ة ه ��ي الدائ ��رة االنتخابية
للمر�ش ��ح يف املدين ��ة الكب�ي�رة على وفق
ع ��دد اال�صوات,فق ��د كانت بغ ��داد �سابقا
تنق�سم اىل مناط ��ق انتخابية ،وللمر�شح
ح ��ق الرت�ش ��ح يف منطق ��ة واح ��دة �أو
منطقت�ي�ن ،ويتم االنتخ ��اب مبا�شرة دون
تدخل م ��ن رئي� ��س الكتلة ،وم ��ن يح�صل
عل ��ى �أعل ��ى اال�ص ��وات يك ��ون فائ � ً
�زا ..
كم ��ا هو الأم ��ر فيما عر�ضن ��اه من �أنظمة
انتخابية يف بلدان العامل.
وتتح ��دد املناط ��ق االنتخابي ��ة يف �سائر
امل ��دن والأرياف التابعة لها بعدد ال�سكان
املفرت� ��ض للمقع ��د الواحد ،وه ��ذا �إجراء
معم ��ول ب ��ه يف كل الأنظم ��ة الت�شريعي ��ة
يف العامل عند اج ��راء االنتخابات العامة
يف �أية دول ��ة ..وال يوجد (نائب) يت�سلق
ب� ��إرادة رئي� ��س القائم ��ة� ،أو يخ ��رج م ��ن
املجل� ��س (دون �سب ��ب وا�ض ��ح) لي�صع ��د
بع ��ده البدي ��ل� ،إال يف ح ��االت يق ّره ��ا
القانون االنتخابي.

ظهرت يف غمرة اال�ستعداد لالنتخابات
العراقي ��ة (� ،)2018/5/15شبك ��ة
م ��ن الأحالف خارج عقائ ��د الأحزاب،
كحل ��ف الي�س ��ار العلماين م ��ع اليمني
الدين ��ي ،على افرتا� ��ض �أن املبادئ ال
ت�ؤثر فيها ط ��وارئ الليل والنهار ،مع
�أن الأح ��زاب تعم ��ل يف واق ��ع �سريع
التغ�ي�ر ،ت�سقط فيه الثواب ��ت ،والكل
يبح ��ث ع ��ن الت�أث�ي�ر يف اجلمه ��ور،
بينم ��ا احل� ��س الدين ��ي والع�شائ ��ري
مهيمن ��ان يف النفو� ��س ،حتت �سطوة
حتال ��ف الأحزاب الديني ��ة مب�سلحيها
م ��ع الع�شائر ،ويف ظل ه ��ذه الأجواء
ي�ستحيل الرجاء ب�أمل منظور.
�إنه ��ا الفو�ض ��ى امل�شرع ��ة واملعم ��دة
باحلرب الأزرق ،والتي عبرّ عنها كاتب
عراقي ناب ٌه مب�صطل ��ح «الدميقراطية
ال�سجين ��ة» (�ساط ��ع راج ��ي� ،صحيفة
«امل ��دى») ،دميقراطي ��ة عقيم ��ة ال تلد
الق ��ادم الأف�ضل ،ومع ه ��ذا الإحباط،
ق ��د يك ��ون احل � ُ�ق م ��ع َم ��ن يطال ��ب
ب�إلغ ��اء االنتخاب ��ات ومقاطعتها ،كي
تبق ��ى الق ��وى امل�س�ؤولة ع ��ن كوارث
اخلم�سة ع�شر عام� � ًا ()2018-2003
وجه� � ًا لوجه م ��ع ال َّنا�س ب�ل�ا �شرعية،
وال يتحق ��ق تدوير الوج ��وه القدمية
بعناوي ��ن خماتل ��ة ،فب ��ث العراقيون
عل ��ى و�سائ ��ل التوا�ص ��ل االجتماعي
الئحة �ساخر ًة ب�أع�ضاء �أبرز التكتالت
االنتخابي ��ة :ف�ل�ان اجل ��راح الكب�ي�ر،
واملهند�س املعم ��اري الدويل ،وخبري
البن ��وك ..وه ��ي ر�سال ��ة حتذي ��ر من
�أن خربات وكف ��اءات ه�ؤالء ،ال �شيء
�سوى امل�صاهرة والقرابة!
ح ��اول �أبرز الأح ��زاب الإ�سالمية بعد
تعر�ض ��ه له ��زات يف ال�صمي ��م ،خالل
رئا�سته لل�سلطة التنفيذية �أفقدته الألق
الذي �شاع عنه خالل �سني املعار�ضة،
اله ��روب ِم ��ن واقع احلال ،ك ��ي يبقي
عل ��ى «�أ�سط ��ورة املب ��ادئ الرفيع ��ة»،
ف�أعلن عدم م�شاركته يف االنتخابات،
و�سيدع ��م املخل�صني م ��ن �أع�ضائه يف
القوائ ��م التي يختارونها ،وهم كارثة
على الب�ل�اد وفق ًا لـ«�أ�سط ��ورة املبادئ
الرفيعة» ،ومن املجربني يف الدورات
ال�سابق ��ة .ت�سرت ح ��زب �إ�سالمي �آخر
وراء �أ�سماء وعناوين مموّ هة ب�ألفاظ
الإ�صالح واملدنية والوطنية.
غري �أن احلزب الذي يدّعي �أنه يتم�سك
باملب ��ادئ الرفيع ��ة ،كان م ��ن �أك�ث�ر
الأحزاب ان�شقاق ًا ع�ب�ر تاريخه ،وكل
جماع ��ة تن�ش ��ق عنه ُت�سق ��ط ا ُلأخرى،

 ر�شيد الخ ّيون
والبداي ��ة ب�ي�ن العمائ ��م والأفندي ��ة،
وع ��اد �إىل العمائم ،بع ��د �أن �أ�صبحوا
�آيات الل ��ه ،لإ�صدار فتاوى تكفري لكل
م ��ن ينتخب غ�ي�ر الإ�سالم ��ي .ا�ضطر
احل ��زب �أن يعلن موقف ��ه ال�صريح من
�أخ ��ذ �أحد ك ��وادره يف ق�ضي ��ة ف�ساد،
وم ��ا فعله ه ��ذا الرجل لبغ ��داد ،عندما
ت ��وىل �أمره ��ا� ،أن يظه ��ر يف حف�ل�ات
«تكلي ��ف» الفتي ��ات ذوات ال�سب ��ع
�سن ��وات ،ك ��ي يت ��م تكوينه ��ن �ضم ��ن
م�س ��ار تدي ��ن حزب ��ه ،و�آخ ��ر يج ��ري
العمل على ت�سليمه عرب الإنرتوبول،
كل ه ��ذا واحل ��زب يرف ��ع ق ��و ًال يف
موقعه ،م�ؤكد ًا على �إخال�صه للمبادئ
الرفيع ��ة« :ك ُّل وع ��ي �سيا�سي ال ميتد
�إىل الإ�س�ل�ام فه ��و �سطح ��ي ،يدر� ��س
الع ��امل من زاوية امل ��ادة البحتة ،التي
متون الب�شرية بال�صراع وال�شقاء يف
خمتل ��ف �أ�شكاله و�ألوان ��ه»! �أما الذين
�أُعلن ��ت �أ�سما�ؤه ��م ويدعمه ��م احلزب
فه ��م بح�سب ��ه املخل�ص ��ون والأكف ��اء،
املعروف ��ون بالتدين وال ُتق ��ى! معلوم
�أن التناق�ض بني ال�سيا�سة والعقيدة،
جعل ف ��روع اجلماعات الدينية ،متيز
ب�ي�ن اجلماع ��ة الدعوي ��ة واحل ��زب،
كي يعلق ��وا م�س ��اوئ ال�سيا�سة عليه،
ليحتفظوا ب�أ�سطورة املبادئ الرفيعة،

لكنه ��ا كان ��ت لعب ��ة مف�ضوح ��ة ،ف�ل�ا
عناوين العدالة والتنمية وال احلرية
واملواطنة �س�ت�رت واقع احلال ،حتى
غ ��دوا عُرا ًة �أمام امللأ ب�أكرث من مكان،
وتالحقت االن�شقاقات الكربى التي ال
تبقي وال تذر.
اقتب�س � ُ�ت العن ��وان م ��ن الباح ��ث يف
عل ��م االجتم ��اع عل ��ي ال ��وردي (ت
�« ،)1995أ�سط ��ورة الأدب الرفي ��ع»،
و�ضع ��ه هازئ ًا مم ��ن اعتق ��د �أن القوة
يف الألفاظ ال بالأفكار واملواقف ،و�أن
�ضمري الأمة ب�شعر املديح واحلما�سة
والهج ��اء ،عليهم بلغة العبارة ال عمق
الفك ��رة و�سل ��وك ال�شاع ��ر ،وبه ��ذا مل
ي ��ر الوردي يف م ��ن رد علي ��ه واتهمه
باجله ��ل �س ��وى �أنه واه ��م ب�أ�سطورة
الأدب الرفي ��ع ،و�ص ��ور حالة حال طه
ح�سني (ت  ،)1973عندما هوجم على
كتابه «يف ال�شعر اجلاهلي» (.)1926
مت�سك ُنق ��اد الوردي بغ�ل�اف اللغة ال
بل ��ب الفك ��رة .ال تنح�ص ��ر �أ�سط ��ورة
«ال ِّرفع ��ة» يف الأدب واللغ ��ة� ،إمن ��ا
جنده ��ا ناطق� � ًة يف �أح ��وال الأحزاب
الديني ��ة� ،أينما كان ��ت ،والتي جُ ربت
يف ال�سلطة ،وه ��ي مل ُتثبت �أ�سطورة
مبادئها على �أر�ض الواقع ،مثلما هي
ظاهر ًة يف �ألفاظ �شعاراتها.
�سيق ��ول البع� ��ض ،وهل غ�ي�ر الدينية
طبق ��ت �صريح عقائده ��ا يف امل�ساواة
واحلرية؟! نقول :ارتكبت خط�أً عندما
جعل ��ت العقي ��دة� ،أممي ��ة �أو قومي ��ة،
حزب ًا و�سيا�سة ،فا�ستهلكت العقيدتني
يف العم ��ل احلزبي وال�سيا�سي ،لكننا
�أم ��ام ح ��زب يعتق ��د بالدي ��ن نظري ��ة
�سيا�سي ��ة ،ف�إذا قيل له ��م« :الدين لله»،
قال ��وا :نح ��ن «حاكمي ��ة الل ��ه» .هن ��ا
يكمن الفرق بني عرثة احلزب الديني
والالدين ��ي ،الأوىل تدم ��ر �ضمائ ��ر
النا�س ،ورجاءهم بالله ،ذلك �إذا علمنا
�أن الدي ��ن �ضمري ،والثانية ُتثبت عدم
�صحة عقيدة ب�شريةُ ،تخطئ و ُت�صيب
بحدود معتنقيها.
يق ��ول �صف ��ي الدي ��ن احلل ��ي (ت
752هـ)« :لمَ ا ر� ُ
مان ،وما
أيت َبن ��ي ال َّز ِ
به ��مِ /خ� � ٌل و ٌّ
يف ،لل�شدائ� � َد �أ�صطفي/
�أَيقن � ُ�ت �أَن امل�ستحي� � َل ثالث ٌة/ال ُغ ��و ُل
واخل� � ُّل الويف» (الديوان).
والعَنقا ُء ِ
ه ��ذا ،و�أجده ��ا منا�سب� � ًة �إذا �أكملن ��ا
م�ستحيالت َّ
ال�شاع ��ر ال َّثالثة برابعة:
«مب ��ادئ �سيا�سي ��ة رفيع ��ة» ،كالت ��ي
ُتقدمها الأحزاب الدينية!
 عن" /االحتاد" الإماراتية

ب����احل���������س ال���وط���ن���ي
م����رح����ب���� ًا
ِّ
-1-3ح � ُّ�ب الوط ��ن غري ��زة فطري ��ة ،عميق� � ُة ولي� ��س من ال�صحي ��ح على الإط�ل�اق �أنْ
اجل ��ذور يف النف� ��س ،وله ��ا دو ُره ��ا جنعل مِ ��نْ بع�ض الرنج�سي�ي�ن الذائبني
الفاع ��ل يف توظيف القوى والإمكانات ،بح ��ب ذواتهم وم�صاحلهم ،ح� � ّد امل�سخ،
�رهِ دلي�ل� ًا على �ضمور النزع ��ة الوطنية عند
والفر� ��ص املتاح ��ة ،م ��ن �أج ��ل َخ�ْي رْ ِ
وتقدمه
وا�ستقرارهِ  ،ورفعته العراقيني ...
وازدهارهِ
ِ
ِ
بني البلدان .
�إنّ ه� ��ؤالء كباعة الأكفان يتمنون ازدياد
-2ح ��االت امل ��وت والوف ��اة ،لت�صري ��ف
�أال ترى ال�شارع العراقي كيف متوج فيه ب�ضائعهم ،ولي�س النا�س كلهم كذلك .
الفرح ��ة والن�شوة ح�ي�ن ينت�صر الفريق م ��ن هن ��ا كان بي ��ع الأكف ��ان مكروه ًا يف  ح�سين ال�صدر
الريا�ضي العراقي على مناف�سه ..؟
الفق ��ه الإ�سالم ��ي ،ناهي ��ك عم ��ن ط ّل ��ق
هل ّحقق هذا الفوز ربح ًا مادي ًا للمواطن الأوط ��ان و�أ�صب ��ح م ��ن جن ��د ال�شيطان
العراقي ؟
يحرك ��ه حيثم ��ا �ش ��اء دومن ��ا رعاي ��ة �أو يف انتخاب ��ات ع ��ام  ، 2018معلل�ي�ن
وهل عاد عليه مبردود ذي بال ؟
اعتبار مل�صالح الوطن واملواطنني ...
ذل ��ك بثقته ��م به ��ذه العنا�ص ��ر وقدرته ��ا
ال ...
-4عل ��ى اخ ��راج البل ��د اىل ب ��ر الأم ��ان،
�إن ��ه احل� � ّ�س الوطني ال�ص ��ادق ،واحلب لق ��د انع�شتن ��ي ظاه ��رة ات�ص ��ال بع� ��ض بع ��د �أنْ تالع ��ب الفا�س ��دون املف�س ��دون
العمي ��ق للع ��راق ..وطنن ��ا احلبي ��ب ،املواطن�ي�ن العراقيني النجب ��اء – ن�سا ًء بخرياته وم ��وارده ،واعت�ب�روه البقرة
مه ��د احل�ض ��ارات ،ومث ��وى الأنبي ��اء ورج ��ا ًال -ب�شخ�صي ��ات عراقي ��ة وطنية احللوب التي تد ّر عليه ��م �أعظم الأرباح
والأو�صي ��اء ،وموئ ��ل العل ��م ،ومنج ��م كف ��وءة ،يطلبون منه ��ا �أن تتقدم �صوب واملنافع!!..
الإبداع.
الرت�شي ��ح لع�ضوي ��ة جمل� ��س الن ��واب واجلمي ��ل �أن يكت ��ب بع� ��ض ه� ��ؤالء ملن

يجدون فيهم الكفاءة والأهلية للنهو�ض
بامل�س�ؤولية قائلني :
النري ��د منكم �شيئ ًا عل ��ى الإطالق ،و�إمنا
نريدكم خلدمة الوطن ..
فه ��ي �إذن دعوة وطنية خال�صة خمل�صة،
مل ت�شبه ��ا �شوائب النفع ال�شخ�صي  ،كما
�أنها لي�ست �صفقات م�سبقة بني الطرفني،
عل ��ى غ ��رار ال�صفق ��ات امل�شبوه ��ة الت ��ي

يعقده ��ا الالهث ��ون وراء العناوي ��ن مع
البائ�سني وامل�ست�ضعفني ...
-5�إنن ��ا �إذ نحي ��ي �أ�صح ��اب ه ��ذا احل� � ّ�س
الوطن ��ي مث ّمن�ي�ن مواقفه ��م ،نتطلع اىل
�أنْ يكون عام ��ة العراقيني بهذا امل�ستوى
م ��ن الوعي والن�ضوج من خالل تغليبهم
م�صالح الوطن ،و�إف�شالهم لكل املحاوالت

الطائ�ش ��ة الت ��ي ال يكف عنه ��ا الطامعون
باملنا�ص ��ب م ��ن دون �أن يكونوا م�ؤهلني
لها ..
-6لق ��د وقف ��ت عل ��ى �أبي ��ات نظمه ��ا �شي ��خ
اخلطب ��اء الراح ��ل ال�شي ��خ حمم ��د عل ��ي
اليعقوب ��ي ،يطالب فيها ب�إع ��ادة الراحل
ال�سي ��د (�سع ��د �صال ��ح) – ال ��ذي ت ��وىل
وزارة الداخلية عام  1946ف�أطلق حرية
ال�صحاف ��ة ،وفت ��ح الب ��اب �أم ��ام ت�شكيل
الأحزاب واجلمعي ��ات ال�سيا�سية – اىل
ال ��وزارة ،ور�أيتُ من املفي ��د اال�ست�شهاد
به ��ا يف خت ��ام هذه املقالة مل ��ا تعك�سه مِ نْ
وح � ٍّ�ب ملراع ��اة م�صاحلِ هِ ،
ح � ٍّ�ب للوطنُ ،
وح ٍّب لرجاله امل�ؤهلني للخدمة ..
ُ
قال اليعقوبي :
�أعيدوا لها �سعد ًا لينتظم ال�شم ُل
فما فيك ُم لو تن�صفون له مِ ْث ُل
اعيدوا لها َمنْ مل تدن�سه ريب ٌة
ُ
التعفف والف�ض ُل
ومل ُء ردائيْهِ

فتى كان �أه ًال للوزارة قد رقى
ذرى َد�سْ تِها للحكم وهي له �أهلُ
فتى حبب ْته للقلوب خماي ٌل
ً
ِح�سانٌ ولكنْ كان �أح�س َنها ال َع ْد ُل
تنحى وال عن ريبةٍ وخيانةٍ
ّ
ولكنه حق ُد ال�ضمائر والغِ ُّل
ففيم ي�صول الربملان منا�ض ًال
ُ
اذا مل يكن يف ك ّفه ذلك الن�صل *
فاملطلوب �إذن :
َمنْ مل تدن�سه الريبة،
و َمنْ يرتدي ثياب التعفف والف�ضيلة،
وم ��ن هو م�ؤه ��ل ب�شكل كام ��ل للنهو�ض
بامل�س�ؤوليات الكربى،
وم ��ن ميل ��ك ال�صف ��ات احلمي ��دة وعل ��ى
ر�أ�سها العدل،
و�أي ��ن �سيا�سي ��و ال�صدف ��ة املت�صارعون
اليوم عل ��ى املكا�س ��ب واالمتي ��ازات من
هذا كله ؟!
* (راج ��ع � :شعراء من الع ��راق ،للراحل
عبد الرزاق الهاليل �ص)138

