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VIEWS&THOUGHTS
آراء وأفكار
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نــظــرة قــانــونــيــة

هــيئة رئاســة الربملــان

الرأي اآلخر..

بداية تعزز الثقة ومسرية

تستوجب جهود ًا هادفة وموجهة!

د .فــالح اســماعيل حــاجــم*
اثـ ـ ــارت جلـ ــس ـ ــة مـجلـ ــس الــن ـ ــواب (الــب ـ ــرمل ـ ــان)
العــراقـي االخيــرة واخملـصـصــة ملنــاقـشــة واقــرار
الـنظـام الـداخلـي .وخصـوصـا الفـصل اخلـاص
منه باختصاصات رئيس اجمللس .اثارت نقاشا
واسع ــا وصل.يف بعـض االحـيــان .الــى م ـشــادات
كـالميــة حــادة بـني رئيــس البــرملــان وزمالئـه من
ممـثلـي الكـتل ال ـسـيــاسـيــة اخملـتلفــة .واذا كــان
اجلدل احلاد .وحتـى العراك بااليدي يف بعض
االحيـان .يعـتبـر مـن جتليـات املـشهـد البـرملـاني
العاديـة يف بلدان الدميـقراطيات املتـأصلة .فان
مـا عكـسته جـلسـة البـرملـان املـذكـورة ال يعـدو ان
يكــون نتـاجــا طبـيعيــا لالسلـوب الــذي انبـثقت
علــى اس ــاسه الهـيـئ ــة القــائــدة لـبــرمل ــان العــراق
الـوليـد .اال وهو اسـلوب احملـاصصـة الطـائفـية.
علـى انه البــد من االشــارة هنـا الـى ان املعـضلـة
ال تكـمـن يف املعــاجل ــة القــانــونـيــة لـصالحـيــات
رئيـس البـرملـان ونـائـبيه فقـط  .بل يف التعـطيل
الكـ ــامل لعــمل اجله ــاز الـتــشـ ــريعـي وال ــرق ــابـي
(األرأس) يف بالدنــا ايـضــا .مــا يــؤثــرسـلبــا علــى
مـجمل العـمليـة الـسيـاسيـة اجلـاريـة يف العـراق
اآلن .هـ ــذا مــن جهـ ــة .ومــن جهـ ــة اخـ ــرى فـ ــان
مسـألة الـتأكيـد على ان اجنـاز النظـام الداخلي
جمللــس الـنــواب متـتـلك اهـمـيــة اسـتـثـنــائـيــة يف
الــوقت الـراهـن لكــونه الــوثيقــة االهم والـتي ال
ميـكن ان يـسـتقـيم بــدونهــا اي نـشــاط بــرمل ــاني
الحق .مــن هــن ـ ــا اج ـ ــد مــن ـ ــاســب ـ ــا اخل ـ ــوض يف
مـوضـوعــة املعـاجلــة القـانــونيـة ملـسـألــة مكـانـة
الهيئـة القائـدة يف منظـومة البـرملان الـداخلية.
ان واحـدة مـن املسـائل التـي استـأثـرت بـاهـتمـام
استـثنـائـي من قـبل البــاحثـني وفقهـاء القـانـون
الــدسـتــوري هـي تــركـيـب ــة الهـيـئ ــة القـيــاديــة يف
البـرملان وحتـديد حـجم اختصـاصاتهـا .ويتـأتى
هـ ــذا االهـتـمـ ــام مـن خــطـ ــورة الـ ــدور الـ ــذي مـن
املـمكـن ان يق ــوم به رئـيــس اجلهــاز الـت ـش ــريعـي
للـدولـة وهيـئته القـائـدة وخصـوصـا يف البلـدان
الـتـي اتخ ــذت مـن الـب ــرمل ــانـي ــة (املـلكـي ــة مـنه ــا
واجل ــمهـ ـ ــوريـ ـ ــة) شــكال لـلحـك ــم .او تلـك ال ـتــي
جعلـت من الفـصل بني الـسـلطــات مبـدأ فــاعال
واســاسيــا .وهنـا جتـدر االشـارة الــى ان التــوجه
الـ ــدميقـ ــراطــي العـ ــام اجلـ ــاري يف الـكـثـيـ ــر مـن
الـبلــدان يف الــوقت الــراهن ال يـتجلــى فقـط يف
بنـاء التـركـيبـة الــداخليـة بـالـشكل الـذي يـؤمن
مساهمـة فاعلة من قبل الكتل البـرملانية .وامنا
يف حتــدي ــد صالحـيــات هـيـئــة رئــاســة الـبــرملــان
وتفعـيل دور اللجــان البـرملــانيـة املــؤلفـة اسـاسـا
من ممـثلـي تلـك الكـتل ايـضــا .بــاالضــافــة الــى
ذلـك فأن مـا يعـزز مبـدأ الدميـقراطـية يف حـياة
البــرملــان الــداخـليــة هــو اسلــوب انـتخــاب هـيئــة
الـرئـاســة البـرملــانيــة من قـبل النــواب انفــسهم.
ورمب ـ ــا ك ـ ــان اخ ـتــي ـ ــار رئــيـ ــس مـجلـ ــس الــن ـ ــواب
الـعـ ـ ـ ــراق ــي ونـ ـ ـ ــائـ ـبـ ـيـه ع ــن طـ ـ ـ ــريـق ال ــتـ ـ ـ ــوافـق
(احملاصـصة) نـكوصـا عن هـذه القـاعدة وخـرقا
لنـص املادة  53من دستور العـراق الدائم والتى
اشتــرطـت ان " ينـتخـب مجلــس النــواب يف اول
جلـســة لـه رئيـس ــا .ثم ن ــائبــا اوالً ون ــائبــا ث ــانيــا
ب ـ ــاالغلـبـيـ ــة امل ـطـلق ـ ــة لعـ ــدد اعــض ـ ــاء اجملل ــس
باالنـتخاب الـسري املـباشـر" .وان اشد مـا ميكن
خـ ـشـيــته هـ ــو حتـ ــويـل اسلـ ــوب احملـ ــاصــصـ ــة يف
تـشكـيل اجهـزة دولـتنـا الـعليـا تـقليــدا دستـوريـا

دائــمـ ـ ــا .ويف الـ ـ ــوقــت الـ ـ ــذي كـ ـ ــان ف ـيـه اسلـ ـ ــوب
االنتخـاب لـهيئـة بـرملــان اجمللس الـواحـد االكثـر
شـيـ ــوعـ ــا .اخـتـلفـت ت ــشـ ــريعـ ــات الــبلـ ــدان الـتـي
اعتمـدت نظـام اجملـلسـني (نظـام الغـرفـتني كمـا
تطلق علـيه بعض املـصادر الـعربـية) يف اسـلوب
اخـتي ــار رئيــس مجلــس البــرملــان االعلــى .فقــد
ذهـب البعـض منهـا الـى اعـتبـار احـد املـسـؤولني
االوائل يف ال ــدول ــة رئـي ـس ــا للــمجل ــس االعل ــى.
حيـث اعتبـرت دسـاتيـر كل مـن الهنـد والـواليـات
املـتح ــدة االم ــريكـي ــة واالرجـنـتـني ن ــائـب رئـيــس
اجلــمهـ ــوريـ ــة رئـي ــسـ ــا جملل ــس الـ ـشـيـ ــوخ بحـكـم
منـصبه .فـيمـا ذهـبت اخـرى الـى اعـتمــاد مبـدأ
الـتعـيـني ملـنـصـب رئـيــس ذلـك اجمللــس (رئـيــس
مجلــس الل ــوردات البــريـطــانـي ورئيــس مجلـس
الشيوخ الكندي واعضائه ...الخ).
ان واحــدة مـن القـضــايــا املـهم ــة التـي تنــاولـتهــا
تـشـريعــات البلــدان اخملتلفـة هي حتـديــد حجم
الـصالحيـات املـوكلـة لـرئيـس البـرملـان .والهميـة
وحـس ــاسيــة هــذه املـســأل ــة ذهب مـشــرعــو بعـض
ال ــدوّل ال ــى تـضـمـني اخلـط ــوط الع ــام ــة لـتـلك
الـ ــصالحــي ـ ــات يف ق ـ ــان ـ ــون ال ـ ــدول ـ ــة االس ـ ــاســي
(الـ ــدسـت ـ ــور) .فقـ ــد مـنـح القـ ــانـ ــون االسـ ــاسـي
جلمهـورية املـانيـا الفـيدرالـية لـعام  1949رئـيس
مـجلـ ــس الــب ـ ــرمل ـ ــان االدن ـ ــى (ال ـبــن ـ ــدوســت ـ ــاغ) "
صالحيــات مقــررة داخل بنـايــة البـرملـان.مبـا يف
ذلك حت ــرمي الـتفـتـيــش او احلج ــز االحـت ــرازي
ألي كـان دون مـوافقـة رئيـس اجمللـس"( .الفقـرة
الثــانيــة من املـادة  .)40امـا الــدستــور االسبــاني
لـعام  1978فقـد اتاح لـرئيـسي مجلـسي البـرملان
القيـام بجـميع االخـتصـاصـات االداريـة وتـأمني
تـنفيـذ الـواجبـات االمـنيــة داخل بنـايـة البـرملـان
(الـفقـ ــرة الـثـ ــالـثـ ــة مـن املـ ــادة  .)72ولـيـ ــس اقل
اهـميـة ممـا ورد مـسـألـة ادارة اجللـسـات والـعمل
على تأمني االلتزام بقواعد النشاط البرملاني و
الـنـظــام ال ــداخلـي جلهــاز الــدولــة الـت ـش ــريعـي.
حيـث يقوم رئيس البـرملان .او من ينوبه يف ادارة
اجلـل ـ ــس ـ ـ ــة .ب ـتــن ـ ـظ ـيــم سـجـل امل ـتـح ـ ـ ــدثــني يف
الـب ــرمل ــان ــات الـتـي يـتــطلـب احل ــديـث فـيه ــا اذن
مـسبق (اجلـمعيـة الـوطـنيـة الفـرنـسيـة مثـاال).
ويف بـرملـانـات اخــرى يتـم التـوجه بـاحلـديـث من
قـبل الـنــواب لــرئـيــس الـبــرمل ــان فقــط (مجلــس
العـمــوم الـبــريـطــانـي) .ويـتــضح مـن اجلل ـســات
االول ـ ــى جملل ــس الـن ـ ــواب العـ ــراقـي واجلــمعـيـ ــة
الـوطنيـة التي سـبقته ان هـذا االسلـوب سيـكون
املعمول به يف مجلس النواب العراقي.
ان واحـدا من واجبـات رئيس الـبرملـان االساسـية
ه ـ ــو العـمـل علـ ــى اشـ ــاعـ ــة الـنــظ ـ ــام داخل قـبـ ــة
الـ ــبـ ـ ـ ـ ــرملـ ـ ـ ـ ــان .ومـ ــن اجـل تـ ـ ـ ـ ــأمـ ــني ذلــك مت ـ ـنـح
الـتــشـ ــريع ــات اخملـتـلفـ ــة حق ــوقـ ــا واسعـ ــة له ــذا
املـنصب .فـالنظـام الداخـلي للجمعـية الـوطنـية
الفـ ــرنـ ـسـيـ ــة جـعل مـن الـ ــدعـ ــوة الـ ــى االلـتـ ــزام
بــالنظـام مـن االختصـاصـات احلصـريـة لـرئـيس
الـبرملـان .مانـحا ايـاه (الرئـيس) امـكانـية تـوبيخ
النائـب الذي ال يلتزم بـالنظام اثنـاء اجللسات.
ويـحق ل ــرئـيــس مـجل ــس العـم ــوم الـب ــري ـط ــانـي
ال ــطلـب الـ ــى اي مـن الـن ـ ــواب مغ ـ ــادرة القـ ــاعـ ــة
ومـنعه من حضور اجللسة ملـدة يوم كامل .قابلة
للـتمديـد اذا ما استـمر النـائب املعني مبخـالفة
نـظام اجللسات .باالضافـة الى ذلك فأن الكثير

مـ ـ ــن االن ـ ـ ـ ــظـ ـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الداخلـية للـبرملـانات
منحت رئيس اجلهاز
الـت ـش ــريعـي لل ــدول ــة
قـ ـ ـطـع اجلـلـ ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ــة .
وحتى الغـائها .فـيما
ذه ــب الـ ـبـع ـ ــض م ــن
تلـك االن ـظـمـ ــة الـ ــى
منـح رئيــس البــرملــان
امـكـ ـ ــانــيـ ـ ــة احـ ـ ــالـ ـ ــة
م ــش ـ ــاريـع الق ـ ــوانــني
لـلـجـ ـ ـ ــان ال ــبـ ـ ـ ــرملـ ـ ـ ــان
اخملـتــصـ ــة مـبـ ــاشـ ــرة
(رئـ ــي ـ ـ ـ ــس مـجـل ـ ـ ـ ــس
الـعم ــوم البــريـط ــاني
مـثاال) .وليس غـريبا
ان يـق ـ ـ ـ ـ ـ ــوم رئ ـ ــيـ ـ ـ ـ ــس
الـب ــرمل ــان (او اح ــد مـجلـ ـســيه) بــتعـيـني رؤس ــاء
الـلجـ ـ ــان الــبـ ـ ــرملـ ـ ــانــيـ ـ ــة (الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ــتحـ ـ ــدة
وبــريـطــانيــا) .بــاالضــافــة الــى ذلك فــان مـهمــة
الـتـنـ ـســيق بــني اجلهـ ــاز الـت ــش ـ ــريعــي للـ ــدولـ ــة
واجهــزتهــا االخــرى عــادة مــا تــوكل الــى رئـيـس
ان حجـم
الـبـ ــرمل ـ ــان.
االخـتـص ــاص ــات امل ــوكل ــة ال ــى رئـيــس الـب ــرمل ــان
وخطـورة الـدور الـذي يتــوجب علـيه القيـام بهـا
يتـطلـب ان يك ــون املتـصــدي لهــذه املـهمــة علــى
قـدر كـبيـر مـن الكفـاءة الــسيــاسيــة والقـانــونيـة
والقـ ــدرة االداريـ ــة وان يـتـمــتع بـ ــدبلـ ــومـ ــاسـيـ ــة
عـالية .وهنـا ارى مهما التـذكير بـأن على رئيس
اجلهــاز التـشــريعـي -التـمثـيلـي للــدولــة التــزام
مب ــدأ احليــاديــة وخـصــوصــا ازاء املـســائل الـتي
ي ـثــي ـ ــر الــنق ـ ــاش حـ ـ ــوله ـ ــا اخــتالف املـك ـ ــون ـ ــات
الــرئيــسيــة يف البـرملـان .مـن هنــا يكـون حـرمـان
رئيـس مجلس النـواب العراقي ونـائبيه من حق
الـتـصــويـت احلل االمـثـل للخــروج مـن الــدائــرة
املف ــرغ ــة الـتـي ب ــاتــت ته ــدد م ـســتقــبل احلـي ــاة
النيابية يف بلدنـا .وليس اقل اهمية مما ورد ان
يك ــون رئيــس البــرملــان مـتمـتعــا بـسـمع ــة جيــدة
ذلك انـه يعـتـب ــر دسـت ــوري ــا اح ــد اب ــرز رج ــاالت
الـصف األول يف الــدولــة ولــذا يتــوجـب علـيه يف
بعض االحيان القيـام بدور رئيس الدولة ذاتها.
فقــد نـص ال ــدستــور االم ــريكـي علــى ان يــشغل
رئيــس مجلــس الن ــواب منـصـب رئيـس الــدولــة
مباشـرة بعد نائب الـرئيس يف حال غـيابهما او
وفـاتهما .والـى ذلك ذهب املشـرع العراقـي ايضا
حـيث نـصـت الفقــرة (رابعــا من املــادة  )72علــى
انه " يف حـالـة خلـو مـنصـب رئيـس اجلمهـوريـة
يـحل رئــي ـ ــس مـجل ـ ــس الــنـ ـ ــواب مـحل رئــي ـ ــس
اجلمهـورية يف حال عدم وجـود نائب له على ان
يتم انتخاب رئيـس جديد خالل مدة ال تتجاوز
ثالثني يوما من تأريخ اخللو " .اما يف ايطاليا
فقـد اعـتبـر الـدستــور االيطـالـي رئيـس مجلـس
الشيـوخ رئيسـا للدولـة يف جميع احلـاالت التي
يكـون فيها رئـيس اجلمهوريـة االيطاليـة عاجزا
عـن اداء مه ــامه .فـيـم ــا اوكلـت دســاتـي ــر كل مـن
ايـط ــاليــا وفــرنـســا ل ــرئيـسـي مجلـسـي البــرملــان
تقـدمي االستشارات لرئيـس اجلمهورية يف حال
اقدم االخير على حل البرملان.
امـا بخصـوص هيئـة الـرئـاسـة البـرملـانيـة فالبـد

كاظم حبيب*

مـن االشـ ــارة الـ ــى ان الغـ ــالـبـيـ ــة الع ـظـمـ ــى مـن
البـرملـانــات املعـاصـرة ذهـبت الـى تــشكـيل جهـاز
له ــرم الـب ــرملـ ــان وذلك لـت ــأمـني مـبـ ــدأ القـي ــادة
اجلـمــاعـيــة ومتـثـيـل الكـيــانــات الـسـيــاسـيــة (يف
احلـالة العـراقية الـطائفيـة والقوميـة) يف قيادة
البرملان .بـاالضافة الى القيـام باعباء العمل يف
جهـاز الـدولــة االهم .فــوفقــا للنـظـام الــداخلي
للبـونــدستـاغ االملــاني (مجلـس النــواب) تتـألف
هيئة اجمللـس من الرئيس ونائبيه .فيما يتكوّن
مكـتـب الـب ــرمل ــان االسـب ــانـي مـن رئـيــس و اربع ــة
نـواب بـاالضـافـة الـى اربعـة مقـررين .ورمبـا كـان
مـكتـب اجلمـعيــة الــوطـنيــة الفــرنــسي ــة االكثــر
ع ــددا .حيـث يتــألف مـن رئيــس اجمللــس وستــة
نواب باالضافة الى ثالثة مراقبني وثالثة عشر
مقررا.
ونحن بصـدد احلديث عـن هيئة رئـاسة البـرملان
وحجم صالحـيات رئـيسه اجـد منـاسبـا االشارة
ال ــى ان اجله ــاز الـت ـش ــريعـي لل ــدول ــة ميـتـلك .
اضـافـة الـى اعـضــائه املـنتخـبني  .جهـازا كـبيـرا
ومــت ـ ــشعــب االخ ـت ــصـ ـ ــاصـ ـ ــات م ـثـل املقـ ـ ــرريــن
واملــستـشــارين والـفنـيني واحلــراس ...الـخ .فكل
جلـنــة مـن جل ــان الك ــونغــرس االم ــريكـي .علــى
سـبيـل املثــال .تـسـتعـني للـقيــام بــواجبــاتهــا مبــا
يقـ ـ ــارب مــن الـ ـ ـس ــبعــني م ـ ـ ــوظفـ ـ ـ ـاً ومبخ ـتـلف
االخ ـت ــص ـ ـ ــاص ـ ـ ــات .يف حــني ال ي ــتع ـ ـ ــدى ع ـ ـ ــدد
امل ـ ـ ــوظف ــني امللـحقــني بــكل جلــنـ ـ ــة يف مـجلـ ــس
الـعم ــوم البــريـطــانـي اخلمـســة اشخــاص .وقــد
اوكلـت اغلـب الـتــشـ ــريع ــات الـب ــرمل ــانـيـ ــة مهـم ــة
االشــراف علــى عـمل اجه ــزة البــرملــان اخملـتلفــة
لــرئيـس البـرملـان ذاته .فـيمـا يقــوم البـرملــانيـون
ذاتهم بـانتخـاب مـوظفي بعـض الهيئـات املهمـة
مثل املقررين واملـستشارين (الـواليات املتحدة).
اوان ي ـت ــم تع ـي ـي ــنهــم م ـ ــدى احلــي ـ ــاة (امل ــملـك ـ ــة
املتحدة).
انـنــي ارى ان مهـمـ ــة الـتـغلــب عل ـ ــى صعـ ــوبـ ــات
امل ـ ـ ــرحلـ ـ ــة الـ ـ ــراهــنـ ـ ــة واالنـ ــطالق ب ـ ـ ــالع ــملــيـ ـ ــة
الــسيــاسيــة .بــاالضــافــة الــى التــأسيـس لــدولــة
احلق واملـؤسـســات تتـطلـب .قبـل كل شئ .وجـود
جهــاز تـشــريـعي  -رق ــابي فــاعـل وممثـل جلمـيع
الـعـ ـ ـ ــراقـ ـي ــني.
* -استاذ جامعي متخصص بالقانون
الدستوري مقيم يف موسكو

خطوات يف املصاحلة الوطنية
زهير كاظم عبود *
اليخ ـتـلف عـ ـ ــراق ــي مع اخ ـ ـ ــر علـ ـ ــى
معـارضته لنـظام صـدام الدكتـاتوري
الـ ــذي يـ ــوجـب املـن ــطق مـ ـسـحه مـن
الذاكرة العراقية ملا سببه من ترد يف
النظام االجـتماعي وبؤس يف احلياة
الع ـ ـ ــراق ـي ـ ـ ــة وت ـ ـ ــدم ـي ـ ـ ــر يف ال ـب ـن ـ ـ ــاء
الـ ـسـيـ ــاسـي إضـ ــافـ ــة الـ ــى الــتخـلف
االق ـتـ ـص ـ ـ ــادي امل ـ ـ ــري ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي حلق
ب ـ ـ ـ ـ ــالـع ـ ـ ـ ـ ــراق ودم ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ـس ـ ـتـق ـ ـبـلـه
االقـتـص ــادي لفـت ــرة غـي ــر قـصـي ــرة ،
حيث لم يسبق لشعب أن تعرض يف
التـأريخ احلـديـث ملثل مـا تعـرض له
العـ ـ ــراق  ،اذ حتـقق فـ ـ ــرض أع ـتـ ـ ــى
حصـاريـن يف التـاريخ  ،حـيث تــزامن
ح ـ ـص ـ ـ ــار األمم امل ـتـح ـ ـ ــدة وح ـ ـص ـ ـ ــار
الــسلـطــة الـصــدامـيــة علــى الــشعـب
العراقي .
وبعـد ان رحل النظـام الصـدامي عن
الـع ـ ـ ــراق ت ـ ـ ــرك خـلـفـه جـ ـمـل ـ ـ ــة م ــن
اخملـلف ــات الـتـي ك ــان يـت ــوجـب عل ــى
الق ــائمـني بتــرتـيب الـبيـت الع ــراقي
معــاجلـتهــا وتـنـظـيف العــراق مـنهــا
دون خسـارة عـراقيـة  ،ودون ان نـدفع
ب ـ ـ ــال ـن ـ ـ ــاس لـل ـتـخ ـن ـ ـ ــدق يف امل ـ ـ ــواقـع
املتـقابـلة مـع عمليـة البنـاء العـراقي
الدميقراطي والفـيدرالي  ،ويبدو إن
الـرياح جـرت مبا التـشتهي الـسفن ،
وص ـ ـ ــدرت الـق ـ ـ ــرارات الـ ـت ــي تـك ـ ـ ــرس
ت ـشـتـيـت وح ــدة العــراقـيـني  ،وت ــدفع
الـن ــاس للـتخـن ــدق املعــارض ب ـشـتــى
األســاليـب والطــرق  ،وتبلـور الـوضع
ال ـ ـس ـيـ ـ ــاســي مبـ ـ ــا الي ـ ـسـ ـ ــر ال ــنفـ ــس
واليلـبي الـطمــوح العــراقي  ،وعــادت
نغمـة (شـتم الـزعـيم وشـتم القـائـد)
ال ـ ــى ال ـتـ ـ ــداول يف الع ـ ــراق ب ــنغ ـم ـ ــة
جديدة أسمـوها ( أجتثاث البعث ) ،
وهي طـريقة فـريدة يف االجتـثاث لم
ت ـسـتفــد مـن جتــربــة صــدام يف عــدم
قـ ــدرته عل ــى اجـتـث ــاث حق ــوق شعـب
كـ ــوردسـتـ ــان واملـ ـسـيـ ــرة الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة
لـلح ـ ــزب ال ـ ـش ـي ـ ــوع ــي الع ـ ــراقــي وال
حلــزب الــدعــوة العــراقـي واللـبقـيــة
األحـزاب العراقية الـتي ناضلت ضد
سلـطــة الــدكتــاتــور  ،وقــامـت الهـيئــة
بعـملهــا علــى أكـمل الــوجــوه بتــوزيع
االتـهـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــات وال ـ ـ ـسـع ــي الق ـ ـصـ ـ ـ ــاء
الع ــراقـيـني وفق مــنهج دوائ ــر األمـن
الـصدامـية وفـقاً للـتقاريـر التـي يتم
رفعهــا دون تــدقـيق ودون ت ــأكي ــد من
جهـات حتـقيقيـة أو قضـائيـة  ،وصـار
االجـتـث ــاث (امل ــوس) احل ــاد امل ــسلـط
علــى رق ــاب االف العــراقـيـني ودافع ـاً
مـتعـم ــداً لهـم للــوقــوف يف اخلـنــدق
املعــادي للعــراق اجلــديــد  ،واقـصــاءاً
ملهمـة القضـاء العراقـي يف التحقيق

مع م ـ ــرتـك ـبــي اجل ـ ــرائــم يف الـعه ـ ــد
الصــدامي ويف محــاكمـتهم وأصـدار
الق ـ ــرارات العـ ــادل ـ ــة بحـقهـم  ،كـ ــون
الـق ـ ـضـ ـ ـ ــاء املـ ـ ـ ــرجـع احملـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــد يف
الـ ـتـحـقـ ـيـق واحمل ـ ـ ـ ــاكـ ـم ـ ـ ـ ــات وفـق ـ ـ ـ ــا
للــدستــور ،ويف تـطــور عــراقـي الفت
للـنـظ ــر أن العــديــد مـن العــراقـيـني
لقـ ــوا حـتـفهـم ب ـ ــذريعـ ــة األنـتـمـ ــاء
حلزب البعث البائـد دون التأكد من
ارتكـابهم جـرائم تـوجب محـاكمتهم
.
ومـن الالفـت للـنـظ ــر أيـض ـ ـاً أنه لـم
ي ـت ــم الق ـبـ ــض علـ ـ ــى (مـ ـ ــديـ ـ ــر أمــن
واح ــد) يف كل محــافـظ ــات العــراق ،
والعلـى مسـؤول مخـابـرات واحـد يف
كل مح ــافـظـ ــات العـ ــراق  ،واليغـيـب
عـن البـال أن اجهـزة صـدام األمـنيـة
كـانـت تتــشكل مـن عنـاصـر الحتـمل
درج ــات مـتق ــدم ــة يف ح ــزب الـبعـث
البـائـد  ،حـيث يتـم االعتمــاد عليهـا
أم ـن ـيـ ـ ـاً ل ـتـك ـ ــون ح ـتـ ـ ــى الع ـن ـ ــاص ـ ــر
احلزبـية حتـت مسـؤوليتـها ويـدها ،
وبــذلك فقـد جعـلت الهـيئـة لهـؤالء
غـ ـطـ ـ ــاءاً يف اإلفالت مــن احل ـ ـس ـ ــاب
والتحـقيق واملالحقة  ،ومـن الغريب
أيـ ـضـ ـ ـ ـاً انه لــم ي ـتــم ال ـتـحق ـيـق مع
قـ ـضـ ـ ــاة حتق ــيق األم ــن يف الع ـ ــراق
والمـع احملـقـق ــني الـ ـ ـ ــذي ــن كـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــوا
يــرتكبـون ابـشع اجلـرائم اإلنـسـانيـة
،وال حـت ـ ــى مع الـ ــشخـ ــوص الـ ــذيـن
احتلـوا رئاسـات احملاكم اخلـاصة يف
زمــن صـ ـ ــدام  ،يف حــني مت احـ ـ ــالـ ـ ــة
مـختــار محلــة الــى أخـطــر محـكمــة
عــراقـي ــة أتهـم ب ــأنه دلـيل لــسلـطــة
األمن بـالداللـة على بيـوت عراقيني
 ،دون الـنـظــر ال ــى مهـمـته كـمخـتــار
ودون إن نـتعــرف علــى احملقق الـذي
ق ـ ــام بقــتل  42مـ ــواطـن ـ ـاً مـن أبـنـ ــاء
ال ــدجـيل أثـن ــاء الــتحقـيق  ،بـط ــرق
وأسـاليب الـتعذيـب االجرامـي الذي
جتـ ــريه أجه ــزة اخمل ــاب ــرات واألمـن ،
والتـطـرق الـتحقـيق األبتــدائي الـى
أسمه مطلقاً .
وأزاء عــملـيـ ــات االعــتقـ ــال الـيـ ــومـي
العـ ـشـ ــوائــي  ،ومع امـتـ ــداد الـ ــزمـن
ال ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ــويـل الـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـتـ ــم ف ـ ـيـه زج
العراقـيني بتهمـة االرهاب والـتعاون
مع اجملمـوعـات االجــراميــة وحيـازة
األسلحــة الـنــاريــة  ،ودون أن ن ـســأل
عـن السبـب يف حل اجليش الـعراقي
وجعـل مخ ـ ــازن اجل ـي ـ ــش الع ـ ــراقــي
مـشاعـاً للناس تـأخذ منهـا ما تـشاء
مـن األسلحــة  ،ولــو قــدر للـمــواطـن
العـراقي أن يـسحل الـدبـابـة واملـدفع
لقــام بهـا ولـكنـه اكتفـى بــاألسلحـة

اخلـفيفـة والـشخـصيــة احملمـولـة أو
الـتـي ميكـن بـيعهــا واالسـتفــادة مـن
أثمــانهــا  ،نقــول النـســال عن هــذا ،
ولـكننا نـسأل عن مـصير االالف من
املتـهمني الـذين مـضت مـدد طـويلـة
عل ــيهــم يف ال ـت ـ ــوق ـيـف دون حتق ــيق
ودون محــاكـم ــات  ،والق ـسـم الكـبـيــر
م ـ ـنـهـ ــم حتـ ــت سـل ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــة الـق ـ ـ ـ ـ ــوات
األم ــريكـي ــة خ ــارج نـط ــاق الق ــان ــون
الع ـ ــراقــي  ،وح ـت ـ ــى ال ـ ــذيــن ت ـث ـبــت
ب ــراءتهـم يف الــتحقـيق ويـتـم أخالء
س ـب ـيـلهــم وإعـ ـ ــادتهــم ال ـ ــى مـ ـ ــدنهــم
وبـي ــوتهـم يكــونــون قــد خ ـســروا مـن
حيـاتهم وأهـاليهم الـزمن الطـويل ،
وال يحق لهـم املطــالبـة بــالتعــويض
من أية جهة كانت عن تلك االضرار
الـتي حلـقت بـهم مــاديــا ومـعنــويــا ،
ن ــاهيـك عن الـبي ــوت التـي تهــدمهــا
قــوات االحتالل حتـت شتـى الـذرائع
واألسباب .
اخلـ ـط ـ ـ ــوة األول ـ ـ ــى يف املـ ـص ـ ـ ــاحل ـ ـ ــة
الـ ــوطـنـيـ ــة أن نــتفـق علـ ــى إن زمـن ـ ـاً
ل ـيـ ــس بـ ـ ــالقـ ـص ـيـ ـ ــر نخ ـ ــر اجل ـ ـس ـ ــد
الع ــراقــي واربك اجملـتـمـع الع ــراقـي
يـتــطلـب مــن املعـنـيـني بـ ــاملـ ـســتقــبل
الـعراقي ان يحـللوا واقعه ويعـاجلوا
وضـعه بـعقـل وعلـمـي ـ ــة بعـي ـ ــداً عـن
العــواطف والـشعـارات الـتي الميـكن
لهــا إن تعــالج احلــال وتبـني الــوئــام
الوطني  .أن احلرص على مستقبل
العراق اليأتي بـالتعصب القومي أو
الـ ـط ـ ـ ــائفــي أو املـ ـ ــذه ـبــي والح ـتـ ـ ــى
بـالعقـائدي  ،ومـادام اجلميـع يدرك
إن نهـايـة حقبـة الـزمن الـدكتـاتـوري
تلـ ـ ــزم أن يق ـ ــر اجل ـم ـيـع أن الع ـ ــراق
لـيــس ال ـســاحــة املـنــاسـبــة لـتحقـيق
أيـ ــديـ ــولـ ــوجـيـ ــة واحـ ــدة  ،والميـكـن
حل ــزب أن يـحقق أه ــدافه بـتح ــويل
العـراق كما يـريد  ،وان يقـر اجلميع
أن الـع ـ ـ ــراق م ـتـع ـ ـ ــدد الـق ـ ـ ــوم ـي ـ ـ ــات
ومتعـدد األديــان ومتعـدد املــذاهب ،
ووفق هــذه الـتعــدديــة يـتم الـتعــامل
يف رسم السياسة املستقبلية دون أن
جنـعل ال ـ ــوطـن الـكعـك ـ ــة اجل ـ ــاه ـ ــزة
لـلـ ـتـق ـ ـ ـسـ ـي ــم وفـق احملـ ـ ـ ــاص ـ ـصـ ـ ـ ــات
الطـائفيـة أواملنـاورات الـسيـاسيـة يف
مفــاهـيـم الــربح واخل ـســارة  .يـبــدو
مـن خـالل تلـك املعـ ــادلـ ــة أن غـيـ ــاب
عناصر فاعلة يف الساحة السياسية
العـراقيـة مـؤشـر واضح علـى اخللل
يف عــمل ـي ـ ــة االن ـ ــدم ـ ــاج ال ـ ــوط ـنــي ،
ومهـم ــا ك ــانـت األسـب ــاب والـظ ــروف
لغيـاب تلك القـوى  ،فأن هـذا األمر
يـجـعـل اخلـلـل مـقـ ـيـ ـ ـ ــداً لـعـ ـمـلـ ـيـ ـ ـ ــة
املـشـاركـة الـوطـنيــة  ،ولنـا ان نعـتبـر

الق ـ ـ ــوى القـ ـ ــوم ـيـ ـ ــة يف الـ ـ ـسـ ـ ــاحـ ـ ــة
العــراقـيــة مـثــاالً لـيــس علــى سـبـيل
احلصر .
باالضـافة الـى سيطـرة خطر جـديد
يهـيـمـن علــى ال ـســاحــة ال ـسـيــاسـيــة
العراقيـة وهو سيطرة األحزاب على
احلياة العراقية  ،اذ اليجد املستقل
وغـيـ ــر املـنـتـمــي مجـ ــاال أو فـ ــرصـ ــة
ضـمـن ه ــذا الــتح ـشـي ــد واالنـتـم ــاء
حلــزب معـني  ،فال ميـكن لـلمـسـتقل
أو غـي ـ ــر املـنـتـمـي ان يـك ـ ــون له أث ـ ــر
ضمـن تلك املعـادلـة الـتي تـتنــاقض
مع مـاجاء به الـدستور العـراقي من
تـك ـ ــافـ ـ ــؤ الف ـ ــرص ب ــني الع ـ ــراق ـيــني
ومساواتهم امام القانون .
كمــا ان االسـتحــواذ علــى الــوظــائف
الع ـ ــام ـ ــة وت ـ ــوزيـعه ـ ــا بــني اعـ ـض ـ ــاء
االحــزاب املــسيـطــرة علــى الـســاحــة
السيـاسية وفقا لـلمحاصصة يخلق
فجـوة كبيـرة يف توسـيع الشـروخ بني
العراقيني .
ول ـي ـ ــس فق ــط حـ ـض ـ ــور م ـ ــؤمت ـ ــرات
املصـاحلـة الـوطـنيـة لـردم الفجـوات
والشروخ احلاصلة بني ابناء العراق
 ،وامنـ ـ ـ ــا الـ ـتـخـلـ ــص م ــن الـ ـنـ ـيـ ـ ـ ــات
الـسلـبيــة ووجه ــات النـظــر املـسـبقــة
اليجـ ــاد وسـ ــائل عـ ــراقـيـ ــة التـ ــدخل
فيها أصـابع أجنبيـة حتت أي ذريعة
 ،هـي الـتـي ميـكـن إن جتـ ــد ال ـطـ ــرق
والـ ـ ــوس ـ ـ ــائل ال ـتــي تـ ـ ــرســم ط ـ ـ ــريق
ال ـت ـ ــوح ـ ــد ال ـ ــوط ـنــي  ،وهــي مه ـم ـ ــة
وط ـن ـي ـ ــة وتـ ـ ــاريخ ـي ـ ــة س ـي ـ ــسجـله ـ ــا
ال ـت ـ ــاريـخ سل ـب ـ ـ ـاً أو أيج ـ ــاب ـ ـ ـاً عل ـ ــى
القـيادات السيـاسية يف هـذه املرحلة
اخلطـرة من تـأريخ الـعراق احلـديث
 .إن ط ـ ــريقـ ــة اإلق ـص ـ ــاء معـيـ ـشـيـ ــا
ووظيفيـا الميكن إن جتـدي نفـعا أو
حتقـق الغـ ــايـ ــة املـ ــرج ـ ــوة والتخـ ــدم
عمليـة التوحد الـوطني  ،مثلما أن
االص ـ ــرار عل ـ ــى بقـ ــاء املــيلـيـ ـشـيـ ــات
املسلحـة يف املدن العـراقيـة كظـاهرة
غـيــر مـنــسجـم ــة مع دول ــة القــانــون
ويعـ ـ ــرض أمــن املـ ـ ــواطــن وع ــمل ـيـ ـ ــة
املصـاحلـة الـوطنيـة الـى الـكثيـر من
الـتنــاقـض  ،علــى أن يـتم الـتفــريق
بـني امليـليــشيـات الـتي نـاضـلت ضـد
ال ــدكتــاتــوري ــة  ،وأصبـحت يف عــداد
القـوات املـسلحــة واألمن والـشـرطـة
وح ــرس احل ــدود وبـني الـت ــشكــيالت
املــسلحــة الـتـي قــامـت بع ــد سقــوط
نظام صدام .
أن طرح مـشروع املـصاحلـة الوطـنية
من قـوى سيـاسيـة معـينـة  ،يتـطلب
االسـتجــابــة مـن القــوى األخــرى ، ،
وجن ــد ل ــزام ــا عل ــى جـمــيع الق ــوى

الـتع ــاون مــن اجل ايج ــاد الق ــواسـم
املــشتــركــة يف انهــاء مـحنــة العــراق ،
وع ـ ـ ــدم الـقـ ـب ـ ـ ــول بـ ـبـق ـ ـ ــاء الـق ـ ـ ــوات
األجنـبيــة حتت أي ذريعـة وسـبب يف
أقـص ــر فتــرة زمـنيــة ممـكنــة  ،و أن
نعيد دراسة ما نريده من املصاحلة
ال ـ ــوط ـن ـي ـ ــة وم ـ ــا ميـكــن أن نـحقـقه
اسـت ــراتـيجـي ــا وسـي ــاسـي ــا ل ـصـ ــالــح
املستقبل العراقي .
وكـان الــسيــد رئيـس الـوزراء املـالـكي
قـ ــد أك ـ ــد انه ال ميـكـن ان ت ـض ـطـلع
احلـكـ ـ ــوم ـ ـ ــة او االجهـ ـ ــزة االم ـن ـيـ ـ ــة
لـوحـدهـا بـاملهمـة االمنيـة وال بـد ان
يكون هنـاك دور كبير البـناء الشعب
العراقي".
ووعـ ــد بـ ــاعـ ــادة الـن ـظـ ــر يف قـ ــانـ ــون
اجـتثــاث البعـث عبــر جلنـة يـشكلهـا
مجلـس النـواب وقـال ان الـكثيـر من
البعـثيني يـريـدون ان يـتخلصـوا من
هـذا املاضـي الثقيل الـذي حلق بهم
ج ــراء انـتـم ــائهـم ال ــى ه ــذا احل ــزب
املشوه".
واوضح ان "ه ــؤالء يحـت ــاج ــون ال ــى
الـيـ ــات" مـ ـشـيـ ــرا الـ ــى ان "مـجل ــس
الـن ــواب مب ــوجـب ال ــدسـتـ ــور مكـلف
بــايجـاد مـثل هكـذا فـرصــة ملعـاجلـة
هـ ــذا املـلف وحـ ـسـمـه وانهـ ــائـه علـ ــى
غــرار مــاحـصل يف كـثـيــر مـن الــدول
مثـل جنـوب افـريـقيــا حيـنمـا جـرت
ه ـن ـ ـ ــاك ع ـمـل ـي ـ ـ ــة تـ ـ ـشـك ـيـل جل ـ ـ ــان
م ـصـ ــاحل ـ ــة وحتقـيـق يحـ ــال فــيهـ ــا
املـتهم واجملرم الى القضاء والبريء
يــؤخ ــذ منـه تعهــد ويعــود عـضــوا يف
اجملـتـمع ش ــريـطـ ــة ان ال يع ــود ال ــى
حــزب ممـنــوع مـن ممــارســة احلـيــاة
السياسية".
وميـك ــن ان نـق ـ ـ ــول أن امل ـ ـص ـ ـ ــاحل ـ ـ ــة
الـوطـنيـة تـتحقق يف اعـادة تـرتـيب
قـ ـ ــوى اجمل ـت ـمـع العـ ـ ــراقــي واعـ ـ ــادة
اص ــطفـ ــاف األكـثـ ــريـ ــة مــنهـ ــا الـ ــى
جانـب النظام االجتماعي اجلديد ،
عـل ـ ـ ــى أن ي ـتــم ع ـ ـ ــزل الـع ـن ـ ـ ــاص ـ ـ ــر
واجلهـ ـ ــات ال ـتــي ي ـث ـبــت أرتـكـ ـ ــابهـ ـ ــا
اجلــرائـم ومح ــاسبـتهــا وفـق االليــة
القــانــونـيــة ومبــا يـتـنــاسـب مع مــا
تف ـ ــرضه امل ـ ــرحل ـ ــة اجل ـ ــدي ـ ــدة مــن
احـت ــرام ملـب ــادىء حق ــوق االن ـس ــان ،
وحـتـ ــى تـكـ ــون امل ـصـ ــاحلـ ــة طـ ــريق ـ ـاً
العــادة التـوازن الـوطـني يف تـطبـيق
ال ـنـ ـظ ـ ــرة اإلن ـ ـس ـ ــان ـيـ ـ ــة لل ـم ـ ــواطــن
العــراقـي والت ــأكيــد عل ــى التـســاوي
الذي نص عليه الدستور .

*كاتب وقاض عراقي مقيم يف
السويد

إن مقتل (أبـو مصعـب الزرقـاوي) .ومعه
قـادة آخـرون يف تـنظـيم القـاعـدة يف بالد
الـ ــرافـ ــديـن .وهـ ــو أكـبـ ــر رمـ ــوز اإلرهـ ــاب
الـدمــوي والشـراســة السـاديـة والـسلفيـة
اإلرهابـية اجلـامحة والـقاتلـة يف العراق
ويف العــاملني العــربي واإلسـالمي .يعـتبـر
مكسبـاً كبيراً للشعـب العراقي من جهة.
وللنـضال ضـد اإلرهاب الـسلفي الـدولي
مـن جهــة ث ــانيــة .وت ــأكيــداً علــى أهـميــة
الـ ـتـعـ ـ ـ ــاون ب ــني اجملـ ـتـ ـمـع واحل ـكـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــة
والق ــوات ال ــدولـي ــة امل ـس ــان ــدة مـن جه ــة
ثـ ــالـثـ ــة .وتعـ ــزيـ ــزاً للــثقـ ــة بـ ــاحلـكـ ــومـ ــة
اجل ـ ــدي ـ ــدة ال ـتــي ت ـ ـشــكلــت لــتع ـب ـ ــر عــن
حتـ ــالف الق ــوى ال ـسـي ــاسـي ــة الع ــراقـي ــة
املـمـثلــة يف الـبــرملــان وخ ــارجه مـن جهــة
رابعـة .وهي دون أدنى ريـب ضربة قـاسية
وم ـ ـ ــوجع ـ ـ ــة ج ـ ـ ــداً لـكـل تلـك األص ـ ـ ــوات
واألقالم الع ــراقيــة والع ــربيــة وال ــدوليــة
الـتي شككـت بوجـود شخصـية الـزرقاوي
واعـتبـرته شخـصيـةً وهـميـةً تتـشـبث بهـا
القــوات األجـنـبـيــة املــوجــودة مــؤقـت ـاً يف
الـعراق واملـسانـدة للحـكومـة يف صراعـها
ض ـ ــد اإلره ـ ــاب إل ـ ــى حــني ال ــتف ـ ــرغ مــن
العــملـيـ ــات اإلرهـ ــابـيـ ــة .لـكـي تــبقـ ــى يف
العــراق .إنهــا ج ــزء من ذهـنيــة املــؤامــرة
املهـيـمـن ــة عل ــى الـفك ــر والعـقل الع ــربـي
بشكل عام.
وال ب ـ ـ ــد .ونحــن يف هـ ـ ــذا الـ ـصـ ـ ــدد .مــن
اإلشــارة إلــى أن هــذه الـضــربــة املــوجعــة
جــاءت مخيبـة ألمـال الـكثيـر من القـوى
الـسياسيـة اإلسالمية وبعـض اجلماعات
الع ـ ــرب ـيـ ـ ــة الق ـ ــوم ـي ـ ــة امل ــتحـ ـ ــالفـ ـ ــة مع
ال ــزرق ــاوي وتـنـظـيـم الق ــاع ــدة .وكـ ــذلك
الق ــوى الـبعـثـي ــة الـص ــدامـي ــة املـن ــسق ــة
معهـم ــا .وتـلك اجلـم ــاع ــات اإلسالمـي ــة
ال ـسـيــاسـيــة الـتـي اسـتخــدمـته (بعـبع ـاً)
إلشــاعــة الفــوضــى واإلرهــاب يف العــراق
ومحــاولــة فــرض شــروطهــا للــدخــول يف
العمليـة السيـاسية .وأهم تـلك الشروط
خـ ـ ــروج الق ـ ــوات امل ـ ـسـلح ـ ــة األج ـن ـب ـي ـ ــة
مـب ــاش ــرة مــن الع ــراق لـيـت ـسـن ــى لـتـلك
القوى اإلرهـابية بـكل فصائـلها الهيـمنة
عل ـ ــى ال ـ ـش ـ ــارع واجمل ـت ــمع وال ـ ــدول ـ ــة يف
العــراق لتـعيــد املــاضـي حي ـاً من جــديــد
إلــى ال ــواقع العــراقـي وتـنـشــر اسـتـبــداداً
مقيتاً ال يختلف عن استبداد (طالبان)
وبــن الدن يف أفغـ ــانـ ـسـتـ ــان أو اسـتـبـ ــداد
الدكتاتور الدموي صدام حسني.
مـن تـ ــابع الفـض ــائـي ــات الع ــربـي ــة خالل
الفـت ــرة املـن ـص ــرم ــة حـتـ ــى بع ــد أن نـفق
الـزرقــاوي ومعـه مفتـيه التـكفيــري عبـد
الــرحـمن املـصــري .يكــون قــد وضع يــده
علــى طـبـيع ــة ومه ــة تلـك االفـضــائـيــات
واجلـمــاعــات الـتـي ت ــوجهـت لهــا ضــربــة
م ــوجع ــة مبقـتل الــزرقــاوي .وتـلك الـتـي
تعرض مـراسلوها إلـى االعتقال وصدور
أحكــام بحـقهم أو مـا زالــوا يف التحـقيق
بـتهـم وجهـت لهـم يف ك ــونهـم أعـضــاء يف
تـنظيم القـاعدة أو من املـؤيديـن له .كما
أنها الـتزمـت قضيـة الدفـاع غيـر املبـاشر
عن القـاعـدة نـشـراً ودعـايــة بصــورة غيـر
مبـاشرة ولكـنها مكـشوفـة لهذا التـنظيم
اإلرهابـي والعدواني والتكـفيري يف إطار
قـ ــوى اإلسالم ال ـسـي ــاسـي املـت ـط ــرف ــة يف
العاملني العربي واإلسالمي.
ليـس قـتل إنـس ــان عمـلي ــة سهلــة .ولـكن
قـتل رجل إرهــابـي مـتــوحــش قـتل عــدداً
كـبـي ــرا مـن الـنـ ــاس الع ــراقـيــني والع ــرب
واألج ـ ــانــب ب ـيـ ـ ــديه وب ـ ــال ـ ـس ــيف وأم ـ ــام
شـ ــاشـ ــات الـتـلفـ ــزة مــن جهـ ــة .وقـيـ ــادته
لتنـظيم ساهم بتنظيـم وتنفيذ عمليات
قـتل الالف العــراقيـات والعـراقـيني علـى
امتـداد الـسنــوات الثالث املـنصـرمـة .هـو
مكسـب كبير للشعب العـراقي واحلكومة

اجلديدة .واملطلب الشعبي يؤكد ضرورة
بــذل املــزيــد مـن اجلهــد والعـمل املــوجه
واحلـيــوي ــة مع فـئــات الــشعـب اخملـتلفــة
للـوصـول إلـى وضع حـدٍ نهـائي لإلرهـاب
الدموي يف العراق.
ولكـن علينـا أن نشيـر إلى ثالث حـقائق
جوهرية يف العراق .وهي:
 . 1أن اإلرهـاب يف العـراق ال ميــارس من
ج ـ ــانــب ت ـنـ ـظ ـيــم الق ـ ــاعـ ـ ــدة يف الع ـ ــراق
فحــسب .بل تـشــارك فيه قــوى سيــاسيـة
إرهابـية أخـرى .ومنـها الـبعث الصـدامي
وبع ــض الق ـ ــوى الق ـ ــومـي ـ ــة الـيـمـيـنـي ـ ــة
الـشوفينية املتطرفـة وعصابات اجلرمية
املنـظمـة .رغم أن القـوى الـتكفيـريـة هي
األكثر عنفاً وقسوة.
 . 2وإن اإلرهــاب ضــد الـنــاس يف العــراق
ال مي ـ ـ ــارس مــن ه ـ ـ ــؤالء فـقـ ــط .بـل مــن
بع ــض امللـيـ ـشـيـ ــات وأن الفـ ـسـ ــاد املـ ــالـي
الـسـائـد كـنظـام قــائم فـعالً يتــداخل مع
الطـائفيـة السـياسـية لـيسـرق املزيـد من
ثـ ـ ــروات الع ـ ــراق وأمـ ـ ــواله ويـ ـطــيل أم ـ ــد
اإلرهاب والقتل يف آن واحد.
 . 3ك ـمـ ـ ــا أن اإلرهـ ـ ــاب ال ي ـتــم ب ـ ـ ــالق ــتل
فقـط .بل بــالتهـديـد بــأشكــال مخـتلفـة
مـن قبـل جمــاعــات إسـالمي ــة سي ــاسيــة.
وهـي جمـاعـات معـرروفـة للـســادة رئيـس
الـوزراء والـوزراء ورئـاسـة الـدولـة وأجهـزة
الدولة كلها .إذ أنها تقوم ب:
أ -تهـديد الـناس بـالتخلي عـن دينهم أو
هـج ـ ـ ــرتـه ــم أو حـ ـت ـ ـ ــى قـ ـتـلـه ــم .وأكـ ـث ـ ـ ــر
اجلمــاعــات الـتي تــواجه هــذا الـتهــديــد
الـيـ ــوم هـم أتـبـ ــاع الـ ــديـ ــانـ ــة املـنـ ــدائـيـ ــة
واملسيحية واأليزيدية.
ب -تهديـد النسـاء بالقتل إن لـم يلبسن
قناع الـرأس والعباءة .وهـم يذهبـون إلى
بـيوت النـاس للتهـديد املبـاشر ويف وضح
الـنه ــار وهـم يحـمل ــون الــسالح أو حـت ــى
بــدونه .ول ــدين ــا معلــومــات كـثيــرة بهــذا
الـ ـصـ ـ ــدد .ومــن ميـ ـ ــارس ذلـك .ميـ ـ ــارس
اإلرهــاب ويـتجــاوز علــى حــريــة اإلنـســان
والع ــائلــة والـن ـســاء أيـض ـاً .يـضــاف إلــى
ذلـك قيـام عـصـابـات إرهــابيـة بـتحـطـيم
وإشـع ـ ـ ــال ال ـن ـي ـ ـ ــران مبـح ـ ـ ــال احلـالق ـ ـ ــة
النسـوية ومحـال بيع اخلـمور أو تعـاطي
اخل ـم ـ ــور بـحج ـ ــة تـ ـط ـب ــيق ال ـ ـشـ ـ ــريع ـ ــة
اإلسالمـيــة .والــديـن اإلسالمـي ال ـسـمح
بـريء منهم براءة الذئب من دم يعقوب.
وإذا كــانت احلكـومـة العـراقيـة اجلـديـدة
تعـت ــرف بالئح ــة حقــوق اإلن ـس ــان وتقــر
الـع ـمـل مب ـ ـ ــوج ـبـه ـ ـ ــا وفـق م ـ ـ ــا ج ـ ـ ــاء يف
ال ــدسـتـ ــور الع ــراقـي اجل ــديـ ــد وتعـت ــرف
وحت ـت ـ ـ ــرم ح ـ ـ ــري ـ ـ ــة اإلنـ ـ ـس ـ ـ ــان وحـقه يف
التصرف كمـا يراه مناسباً دون أن يلحق
ضــرراً بــآخــريـن .ف ــان علـيهــا أن متــارس
مـنع هذه املليشيات واجلمـاعات الدينية
املـت ـط ــرف ــة مــن القـيـ ــام به ــذه األعـم ــال
الـ ـ ـشـ ـ ــريـ ـ ــرة .س ـ ـ ــواء تلــك املل ـيـ ـ ـش ـيـ ـ ــات
واجلمـاعــات العلـنيـة مـنهـا والـسـريـة أو
تلـك الـتـي يف طـ ــريـقهـ ــا إلـ ــى الـتـ ـشـكل.
ال ـتــي جتـ ـ ــوب ال ـ ـش ـ ـ ــوارع وتقـ ــص شعـ ـ ــر
الطالبـات الفارعات يف اجلـامعات والتي
تـذكرنا مبـا كان يفعله اإلرهـابي املعروف
واملـقـ ـبـ ـ ـ ــور خـ ـيـ ـ ـ ــر اهلل طـلـفـ ـ ـ ــاح .خـ ـ ـ ــال
الدكتاتور صـدام حسني .يف السبعينيات
من القرن املاضي.
إن أمل ال ـنـ ـ ـ ــاس الع ـ ـ ــراق ـيــني أن تـ ـ ـ ــوفق
احل ـك ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ــة يف وضـع حـ ـ ـ ـ ـدٍ لـإلره ـ ـ ـ ــاب
وللسيـاسات الـطائفيـة وتلك السيـاسات
املـنــاهـض ــة لألديــان األخــرى وأتـب ــاعهــا.
وتلـك الـتـي تـت ـ ــدخل يف شـ ــؤون الـنـ ــاس
لتحولهم إلى أدوات طيعة.
*كاتب وسياسي عراقي
مقيم يف املانيا

