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بعض خصائص الرئاسة واحلكومة
يف الدولة الفيدرالية

د .فالح اسماعيل حاجم*

ح ــول املـ ـس ــأل ــة الـتـي اث ــارت جـ ــدال واسع ــا يف االوس ــاط
الـسيــاسيـة العــراقيــة (وغيـر العــراقيــة) منـذ الـسقـوط
املريعللنظامالشموليالسابق.منهناضرورةالتحليل
والـبحثيفاملـوضـوعــاتاخملتلفــةللفيـدراليـة،تــأصيال
للــوعي الـسيـا -قـانــوني واسهـامــا يف النقـاش االيجــابي
حولهذهاملسألةاملهمةيفحياةبلدناالسياسية.
متـامـامـثلمـاهـواحلـاليفالـدولـةالـبسـيطـةيتـربعقمـة
الهـرميفالـدولـةالفيـدراليـةرئيـساجلمهـوريـةاوامللك.
وعـادةمـايـشغلهــذااملنـصبالـســامييفالـدولــةامللكاو
ال ـ ـ ــرئــي ـ ــس مبـف ـ ـ ــرده (يف اغـلــب ال ـ ـ ــدول الــب ـ ـس ـيـ ــط ـ ـ ــة
والفـي ــدرالـي ــة) ،او تـن ــاط هـ ــذه املهـم ــة بـجه ــاز لـلقـي ــادة
اجلمـاعيـة(مجلساالحتـاد،مجلسالـرئاسـة،مجلس
احلكــام...الخ).ويفحــاالتنــادرةعــرفت ــأريخالقــانــون
الدسـتوريبلـداناذاتسيـادةيعتبـررئيسهـامنالنـاحية
الشكلـيةملكـالدولـةاخرى(اسـتراليـاوكندا)،ورمبـاكان
ذلكامتـدادالتقـاليـداالنتــداباالستعمـارياملعـروفـة.
واذاكـاناسلـوبالـوراثـةهــواالكثــرشيـوعــالتـسلـمامللك
رئاسةالدولـة،معمايرافقذلكمـناجراءاتشكليةمثل
الـبيعــة واحلصـول علــى مبـاركـة املـؤسـسـة الـديـنيـة ،فـان
الطـابعالفيـدراليللـدولةكـانسبـبايفالـشذوذعـنهذه
القــاعــدة يف دولـتني ع ــرفتــا امللـكي ــة شكـال للحـكم .فـفي
االم ــاراتالع ــربـي ــةاملـتح ــدةواسـتـن ــاداإل ــىامل ــادة51مـن
دستـورعـام"1971ينـتخباجمللـساالعلـىلالحتـاد،من
بنياعـضــائـه،رئيـســالالحتــادونــائبــالــرئيـساالحتــاد.
ومي ــارس ن ــائـب رئـيــس االحت ــاد جـمـيع اخـت ـص ــاص ــات
الرئيسعندغيابهأليسببمناالسباب.".فيماحددت
املـادة52فتـرةواليةرئـيسالـدولةونـائبهبخـمسسـنوات
قـابلـةللـتمـديـد،مـا يـشكلخـروجـا علـى تقـاليـد الـشكل
املـلكيللحكمالذييفتـرضاضافةإلىالـتناوبالوراثي
للعـرشغيـابالتحـديدالـزمنيلـسلطـةامللك.وهـذاما
ميكنالعـثورعليهايضـايفماليـزيا،حيثيقـومتسعةمن
اع ـضـ ــاء مـجل ــس احلـكــم االعلـ ــى فــيهـ ــا (الـ ــسالطـني)
بـاختيـارملكـاللبالدمـنبنياعضـاءذلكاجمللـس،فيمـا
يح ــرم دسـت ــور الـبـالد (لعـ ــام  )1957اربع ــة مـن اع ـضـ ــائه
(محافظني)منحقالتصويت.
امـاانتخـابرئيساجلـمهوريـةفيعتبـراالكثـرانتـشارايف
البلدانالفيـدرالية.ومثلـماهوتـأثيرالـشكلالفيدرالي
للدولـةامللكيةعلىكـيفيةاختياررئيـسها،يترك(الشكل
املسـاحاتـي)للدولـةبصـماتهعلـىكيفيـةانتخـابرئيس
اجلـمهــوريــة ايـضــا .وقــد اخـتلفـت النــظم ال ــدستــوريــة
للجمهوريـاتالتييتولىفيهارئيـسالدولةمسؤولياته
منفـردا،اذلميربطالـكثيرمنهـابنيشكلالدولـةوكيفية
انتخابالرئيس(روسياالفيدرالية،املكسيك،البرازيل،
فنزويال،االرجنتني).امايفالوالياتاملتحدةاالمريكية
التـي ينـتخـب رئيـسهــا عن طـريـق االقتــراع غيــر املبـاشـر
فيمكـنناتلمسالـتأثيراملبـاشرلشكلالـدولةالفيدرالي
علـىكيفيةاختيـارهيئةالنـاخبنياملؤلفـةمن538عضوا
والـتي يعـادل عــدد اعضـائهـا عــدد اعضـاء بـرملـان الـدولـة
(الـكـ ــونغـ ــرس)مبـ ــايفذلـكاالع ـضـ ــاءالــثالثـ ــةالـ ــذيـن
يـنتخـبهماجلهـازالـتمثـيليملـدينـةواشـنطـنخصـيصـا
لتـمثيلدائـرةكولـومبـياالفـيدرالـيةيفانـتخابـاترئيس
الواليـاتاملتحدة.فيـمايتنـاسبعددممـثليكلواليةيف

يبدواندائرةالقبولبالفيدراليةشكالللدولةالعراقيةاجلديدةباتتتتسع،مايؤشر
حلالةايجابيةيفالعمليةالسياسيةاجلاريةيفبالدنايفالوقتالراهن.واذاكانت
الفيدراليةمرفوضةإلىوقتقريب،منقبلبعضاملكوّناتالسياسيةالرئيسية
وبذرائعمختلفة،فأنآراءاملساهمنييفالندوةالعامليةحولالفيدراليةيف
العراق،التيانهتاعمالهايففينيسياااليطاليةتعبرعنفهممختلفواكثر
ايجابية(للفرقاء)السياسيني
هيئـةانتخابالـرئيسمععـددممثليتلكالـواليةيفكل
منمجلسيالشـيوخوالنواب،مايعكـسالتأثيرالواضح
للتــرابط بـني شكل الـدولــة الفيـدرالـي وانتخــاب رئيـس
الدولـة.وهنـااوداالشارةإلـىانفائـزةيفانتـخابـاتهيـئة
النــاخبـني تعـتبــر القــائمـة الـتي حتـصل علــى االكثـريـة
النسبيـةمناصواتناخبيالواليـات،فيمايكونمجلس
ال ـشـيــوخ احملـطــة الـنهــائـيــة العــادة الـتــدقـيق يف نـت ــائج
االنــتخـ ــابـ ــات الـتـي كـ ــانـت قـ ــد عـ ــدت مـن قــبل الـلجـ ــان
االنـتخــابيــةيفالــواليــاتنفـسهــا،مــايــؤكــداثــرالـطــابع
الفيـدرالييفهـذهاملسـألـةايضـا.ويبـدوانتـأثيـرالـشكل
الفيـدراليللـدولـةعلـىكـيفيـةانتخـابالـرئيـساالكثـر
وضـوحـايفكلمـنجمهـوريـةاملـانيـاالفيـدراليـةوالهنـد،
حـيـث يـنــتخـب ال ــرئـي ـسـ ــان يف كلــيهـم ــا مـن قــبل هـيـئ ــة
انـتخــابيــةمـختـصــةميـثلجــزءامناعـضــائهــااطــراف
الفـيـ ــدرالـيـ ــة (االقـ ــالـيــم واملقـ ــاطعـ ــات) .ففـي املـ ــانـيـ ــا
الفيدرالـيةتتألفهذهالهيئةمناعضاءاجمللساالدنى
للبرملان(البوندستاغ)كمجلسمتثيليلعموممواطني
ال ــدول ــة وم ــا مي ــاثـلهـم بـ ــالع ــدد مـن ممــثلـي االط ــراف
الـفيــدراليـة (تــسمــى االراضي الـفيــدراليــة يف االدبيـات
االملــانـيــة) ،والــذيـن يـنـتخـبــون خـصـيـصــا لهــذه املهـمــة
شـريطـةانيتطـابقعـددهممععـددممثلياملـقاطـعةيف
الـبـنــدوسـتــاغ .مــا يــؤمـن امل ـســاهـم ــة العــادلــة ملــواطـنـي
االقاليم(االراضي)يفاختيـاررئيسالدولةالفيدرالية.
امـايفواحدةمناكبـرالدولالفيـدراليةمـساحةواكـثرها
كثــافــة سكــانيــة واعقــدهــا تنــوعــا يف التــركـيبــة االثـنيــة
وال ــديـنـي ــة والق ــومـي ــة وهـي الهـن ــد ،ف ــانـتخ ــاب رئـيــس
اجلمهـوريـةيـتممنقـبلاالعضـاءاملنـتخبنييفمـجلس
البرملان(يفالبرملـانالهندييوجداعضاءغيرمنتخبني
ايـضا)ومـايعـادلعددهـممناعضـاءمجـالسالـواليات
املنـتخبـنيايضــا،وليـسمـنالضـروريانيـتنــاسبعـدد
االخيــريـنمعع ــددممثـليالــواليــاتيف بــرملــان الــدولــة
الفـي ــدرالـي.وه ــذام ــاميـ ّي ــزاسل ــوبانـتخ ــابال ــرئـيــس
الـهن ــديعننــظيــريهاالمــريـكيواالملــانـي.ولمجنــديف
دستورالعـراقالدائممـايؤكدعـلىتأثـيرالشكـلاجلديد
لــدولتنـاعلـىاسلـوبانتخـابرئيـساجلمهـوريــة،حيث
نصتاملادة(-70اوال)علىان"ينتخبمجلسالنوابمن
بني املــرشحـني رئيـســا للـجمهـوريـة بــأغلـبيــة ثلـثي عـدد
اعـض ــائه ".فـيـمــا احــالـت املــادة ( )69م ـســألــة الـتــرشـيح
ملنصبالرئيسونائبه(اونوابه)للتشريعالفرعي.
اثـنــاءاحلــديـثعـنالـتــرابـطبـنيشـكلالــدول ــةوحجـم
الـصالحياتاملـوكلةدسـتوريالـرئيسهـاواساليـبمزاولة
تلكالـصالحيـاتالبـدمناالشـارةإلـىانهليـسهنـالك
ثمةفروقجوهريةبنيرئيـسالدولةالفيدراليةونظيره

يفالـدولـةالـبسـيطـة،ذلـكانحجمتلكاالخـتصـاصـات
وشـروطمـزاولتهـااكثـرارتبـاطـابشـكلاحلكم(بـرملـاني،
رئــاسـي،ملكـي...الخ)مـنهبــشكلالــدول ــة(في ــدراليــةاو
بـسـيطــة).ومعذلكميكـننــاالعثـوريفحـاالتنـادرةعلـى
عــن ـ ــاص ـ ــر ذلـك الــت ـ ــراب ــط يف اخ ـت ــص ـ ــاص ـ ــات رئ ـيـ ــس
اجلمهـوريـة،ورئيـسالـدولـةاملـلكيـة املنـتخب (االمـارات
الع ــربـي ــة املـتح ــدة) .ففـي اجلـمه ــوري ــات الفـي ــدرالـي ــة
النـصفرئ ــاسي ــة (روسي ــا مثــاال)عــادةمــايـحتـل رئيـس
ال ــدول ــة مـ ــوقع ــا يـ ــؤهلـه ألن يكـ ــون حكـم ــا بـني اط ــراف
الفـي ــدرالـي ــة اخملـتـلف ــة (اجلــمه ــوريـ ــات واملقـ ــاطع ــات
واالق ــالـيـموال ــدوائ ــرالفـي ــدرالـي ــة...وغـي ــره ــا).حـيـث
ميـنحهالــدستــورالنــافــذاسـتخــدامصـالحيــاته،ســواء
مببـادرةشخصيـةمنهاواستجـابةلـنداءتلـكاالطراف،
للتـوسطحلـسمخـالفاتاملـكونـاتالفـيدرالـيةاواحـالة
النــزاعإلــىاجهــزةالقـض ــاءاخملتـصــة(املــادة.)85امــايف
االمــاراتالعــربيــةاملتحــدةفقــدمنحالــدستــوراجمللـس
االعلـىلالحتــادورئيـسهامكــانيـة"الـرقـابــةالعليـاعلـى
شؤوناالحتادبشكلعام"(الفقرةالسابعةمناملادة.)47
انواح ـ ــدامـناكـث ـ ــرمج ـ ــاالتاظه ـ ــارسـم ـ ــاتال ـ ــدول ـ ــة
الفيـدراليـةيفاجهـزةالـدولـةوضـوحـاهـوكيفيـةتـشكيل
اجهـ ــزة الـ ــسل ـطـ ــة وخ ـصـ ــوصـ ــا الـتــنفـيـ ــذيـ ــة مــنهـ ــا.
فــاحملــافـظــونيف كـلمن الــواليــات املـتحــدة االمــريـكيــة
والبـرازيل ،ورؤسـاء الـسلطـات التـنفيـذيــة للمقـاطعـات
واالقــاليـميفروسيــاالفيــدراليــةيتـمانتخــابهممـنقبل
سكـانتلكالـواليـاتواالقـالـيمواملقـاطعـات ،فـيمـا اوكل
إلىالـتشـريعالهنـديمهـمةتـشكيلحكـوماتالـواليات
لبـرملانـاتتلكالواليـات،مععدمامـكانيـةالغاءقـراراتها
منقبلاجـهزةالـدولةاملـركزيـة،مايـشكلضـمانـةمهـمة
لتــأمنياسـتقالليــةتلكاالجهـزةيفمعـاجلـةالـقضـايـا
احملليـة.امـايفروسيـا الفيـدراليـةفقـد اعطـى الـتشـريع
الفـيــدرالـيالـص ــادريفالع ــام1999واملعــدليفعــام2000
لرئيساجلمهـوريةايقافالعملبالقراراتالصادرةعن
رؤسـاءاملقـاطعــات،وحتـىاقـالـة أولـئكالـرؤســاء ،حلني
صدورقـرارقضـائيبـشأنـهااذامـاتعـارضتقـواعدهـامع
دسـتــور الــدولــة اوالـت ـش ــريع ــات الفـيــدرالـيــة االخــرى.
ويعتـمدالقـضاءحللاخلـالفاتبنيالـسلطـاتاملركـزية
ومثيالتهااحملليـةيفكلمنالوالياتاملتحـدةاالمريكية
واسـتراليـا.ويعرفالتـأريخالسيـاسيللواليـاتاملتحدة
االم ــريكـيــة جلــوء رئـيــس الــدولــة إلــى اسـتخــدام مـبــدأ
التـدخلالفيدراليواالستعـانةباجهـزةاالمناخملتصة
الجـب ــار بعـض احمل ــافـظـني العـنـص ــريـني عل ــى تـنفـي ــذ
القـراراتالقـضائـيةحـنيرفضاالخيـرينقـبولاطـفال
املـواطـننيالـسـوديفمـدارسالـواليـاتاجلنـوبيـة.امـايف

ال ــدول الـتــي يعـتـم ــد فــيهـ ــا اسلـ ــوب تعـيــني مح ــاف ـظـي
االقــاليم(احملـافظـاتيفاغـلباالحيـان)فعـادةمـاتقـدم
القــرارات الـص ــادرة عن أولـئك احملــافــظني لـلمـصــادقــة
عليهامنقبلرئيسالدولة(يفالهندوالباكستانمثال).
ويفهــذهاحلــال ــةيك ــونمناملـتعــذرعلــىبــرملــاناالقلـيم
اتخاذالفيتوضدمثلهكذاقرار.
ان واحــدة مـن صفــات الــدول ــة الفـيــدرالـيــة هـي ثـنــائـيــة
مـنظـومـةاجهـزتهـاالـتشـريعيـةوالتـنفيـذيـة،ويفبعض
االحيـانالقضـائيـةايضـا.ففياجلمهـورياتالـرئاسـية
يعـتبــر جمـيع الـوزراء مــستـشــارين لــرئيـس الـدولـة ،وال
وجـودجمللسالـوزراء،ذلكانالسلـطةالـتنفيـذيةتـابعة
ب ــالك ــامل لــرئـيــس اجلـمهــوري ــة (املك ـسـيك ،الـب ــرازيل،
فـنزويـال،االرجنتني،الـوالياتاملـتحدةاالمـريكيـة).اما
يفالــدولالفيــدراليـةالـتياتخـذتمـنالبـرملــانيــةشكال
للـحكـم ،وكـ ــذلك اجلـمه ــوري ــات الفـي ــدرالـي ــة الـنــصف
رئــاسيـة،فعـادةمـايـتماخـذالـتكــوينــةالفيــدراليــةبعني
االعـتب ــارعنــدت ــوزيعاحلق ــائبالــوزاريــة،مـعاندستــور
الـدولةيـخلومـنقواعـدملزمـةبهذااخلـصوص.ويـبدو
مـبدأمتثيلاالقـاليموالواليـاتاالكثروضـوحايفكلمن
الـهنــد وبــاكــست ــان ،حيـث يتـم متثـيل الــوجهــاء والقــادة
السيـاسينييفاحلكـوماتالـفيدراليـة.ولمتشـذعنهذا
الـتقلـيــدواحــدةمـناكـبــرال ــدولالفـيــدرالـي ــةيفالقــارة
ال ـس ــوداء ،حـيـث ج ــرى الــتقلـي ــد عل ــى متـثــيل القـب ــائل
الكـبيـرة واملـؤثــرة يف احلكـومــات املتعــاقبــة يف جمهـوريـة
الـنــيج ـ ــر الفـي ـ ــدرالـي ـ ــة .ومع ان ال ـ ــدول االوروبـي ـ ــة ذات
الــدميق ــراطي ــة املتــأصلــة حتــاول االبـتعــاد عـن اسلــوب
(احملاصصـة)فاسحةاجملالللتكنـوقراطوتنفيذاملبدأ
الـرجلاملنـاسبيفاملكـاناملنـاسب،بـاتعـرفـادستـوريـايف
كـن ــدا الفـي ــدرالـي ــة متـثـيل الـن ــاطقـني ب ــالف ــرن ـسـي ــة يف
احلكـومــة الفيــدراليـة .بـاالضـافـة إلـى ذلك فـان عـنصـر
الفـيـ ــدرالـيـ ــة يـتـجلـ ــى يف وجـ ــود ممــثلـيـ ــات لالقـ ــالـيـم
وال ـ ــوالي ـ ــات ....الـخ يف اجله ـ ــاز ال ـت ــنفــي ـ ــذي لل ـ ــدول ـ ــة
(احلكومة)،حيـثتنحصرمهمةتلكاملمثلياتبتقدمي
املعلـومــات واالستـشـارات املـتعلقـة بـالـشـؤون الــداخليـة
الق ــالـيـمهـم (روسـي ــا مـث ــاال) .فـيـم ــا يق ــوم رئـيــس وزراء
احلكــومــة الـفي ــدراليــة بــاجــراء اجـتمــاعــات مـنتــظمــة
(سنـويـة)معنظـرائهيفحكـومـاتاالقـاليـم(الهنـدعلـى
سـبــيل املـث ــال) .وكـثـي ــرا م ــا جلـ ــأت حك ــوم ــات الــبل ــدان
الفـيـ ــدرالـيـ ــة إلـ ــى اســتحـ ــداث وزارة خـ ــاصـ ــة بـ ـشـ ــؤون
الفـي ــدرالـي ــة (روسـي ــا مـن ــذ ع ــام  .)2000ام ــا يف ال ــدول ــة
البـسيـطة االكـثر مـركزيـة ،وخصـوصا الـشمـوليـة منـها،
عــادةمــا يـتماحــالــةالـشــؤون احملـليــة لــوحــدات الــدولــة
االداريــة(احملــافـظــاتعلــىاالغـلب)لــوزارةالــداخـليــة،
ذلكانالـهاجساالمـنياالكثرحـضورايفسيـاساتتلك
الدولوبرامجها.اننيارىانالعودةإلىالتراثالدستوري
للـدولالفيدرالـيةاالكثـراصالـةودراسةارثهـاااليجابي
يف مجــال بنـاء اجهـزة الـدولـة اخملـتلفـة ،سـيكـون له بـالغ
االثرليسفقطيفالـتأسيسلبناءدولةاملؤسسات،وامنا
يفاختصارالزمنالجنازذلكالبناءايضا.

*كاتب وأكادميي عراقي يف موسكو

ضوء عىل أزمة السكن يف العراق
نوار جليل هاشم
يعــانـي العــراق أزمــات عــديــدة و أزمــة
الــسكـن تعـتبــر إحــدى هــذه األزمــات،
ل ـ ــذلــك يجــب االه ـت ـم ـ ــام مب ـ ــوض ـ ــوع
الـسـكن ألنه يــأتي بـالـدرجــة الثــالثـة
بعـ ــد الغـ ــذاء والـكـ ـسـ ــاء ،ومـع األسف
ميـك ــن الق ـ ـ ــول إنهـ ـ ــا أزمـ ـ ــة ول ـي ـ ـســت
مــشكلــة فــاملــشكلــة حلــولهــا بــسيـطــة
ولكن األزمـة حلـولهـا صعبـة ،ومع كل
هذا ميكن الـسيطرة علـى هذه األزمة
يف امل ـ ـس ــتق ـبـل الق ـ ــريــب إذا ت ـ ــوف ـ ــرت
احللـول املنـاسبـة لها،كـذلك فـان هذه
األزمة تتفاوت من منطقة إلى أخرى
فـنـ ــراهـ ــا شـ ــديـ ــدة يف املـ ــدن الـكـبـيـ ــرة
كـبغــداد واملــوصـل و البـص ــرة وغيــرهــا
ونــراهــا شــديــدة الــوطــأة يف املـن ــاطق
األخ ـ ــرى ولـكــنه ـ ــا بج ـمــيع األح ـ ــوال
موجودة.
بــالطـبع هنـاك العـديــد من العـوامل
واألسبـاب الـتي أدت إلــى تفــاقم هـذه
األزمة ولعل أهمها-:
 -1ارتفاع معدل الـزيادة السكـانية يف
العراق ،حيث وصل إلى أكثر من .%3
 -2سيـاسـة الـدولـة يف عـدم االهـتمـام
بـبنــاء اجملمعـات الـسكـنيــة العمـوديـة
حـيــث بلغـت ن ـسـب ــة ال ــذيـن ي ــشغل ــون
شـقق سكـني ــة  %9من مـجم ــوع سكــان
العراق وهذه النسبة ضئيلة جدا.
 -3االرتـفـ ـ ـ ــاع املـ ـتـ ـ ـ ــزايـ ـ ـ ــد يف أسـعـ ـ ـ ــار
األراضي بـاإلضـافـة إلـى التـضخم يف
أسع ــار م ـسـتل ــزم ــات الـبـن ــاء وارتف ــاع
أسعار األيدي العاملة.
 -4انـخـف ـ ـ ـ ــاض ال ـ ـ ـ ــدخـل احلـقـ ـيـق ــي
لالســرة الــذي أصـبح ال يـتنــاسـب مع
الـزيادات الـسابقـة الذكـر على الـرغم
مــن الـ ـ ــزيـ ـ ــادة احل ـ ـ ــاصلـ ـ ــة يف رواتــب
املـ ـ ـ ــوظـف ــني بـ ـ ـ ــاألخـ ــص ول ـكـ ـنـهـ ـ ـ ــا ال
تتنـاسب يف ظل الـزيـادات الـكبيـرة يف
األسعار.
بــالـطـبع هـنــاك أسـبــاب أخ ــرى ولكـن
األسبـاب املـذكـورة آنفـاً تعـتبـر أسبـابـا
جـ ــوهـ ــريـ ــة يف تفـ ــاقـم أزمـ ــة الـ ـسـكـن،
لـذلك فـان احلـديـث عن وضع حلـول
ومعـاجلـات لهـذه األزمــة يجب علـينـا
أوال ان جند احللـول يف املدن الـكبيرة
فعلــى الــرغـم من وجــود بعـض املــدن
الـتي تتمـيز ببـعض الشـذوذ يف توزيع
ال ــسكـ ــان داخل ح ــدوده ــا ف ــان امل ــدن
ع ـم ـ ــوم ـ ــا مت ــيل إل ـ ــى ال ـتـ ـط ـ ــابـق مع
الـنـمـ ــاذج العـ ــامـ ــة لـتـ ــوزيع الـ ـسـكـ ــان
الداخلي ويف دراسـة عن هذا املـوضوع
فــان هنــاك افتـراضـني معتـرف ـاً بهمـا
ع ــاملـي ــا ،األول:ت ــوج ــد أحـي ــاء كـثـيف ــة
ال ــسك ــان يف املـن ــاطق ال ــداخلـي ــة مـن
املدينة ذات نسبة كثافة تقل تدريجيا
كلما اجتهنا نحو الضواحي وذلك يف
املـ ــدن الـكـبـ ــرى بـ ــاسـتـثـنـ ــاء املـ ــراكـ ــز

التجـاريـة املـركـزيــة التـي يقيـم فيهـا
قلــة من الــسكــان .الثــانـي:يف معـظم
امل ــدن ويف األحـي ــاء الــشعـبـي ــة ولـيــس
كلهــا مع مـرور الــزمن متـيل الـكثـافـة
إلـ ــى االنـخفـ ــاض يف حـني تـ ــرتـفع يف
األحـي ــاء املـتـط ــرف ــة ومتـت ــد امل ــديـن ــة
وتـتــسع إلــى اخلــارج ع ــادة.ان مفهــوم
كـثــافــة الــسكــان ي ـشـيــر إلــى ط ــريقــة
الـت ـ ــوزيـع اجلغ ـ ــرايف للـ ـسـك ـ ــان عل ـ ــى
املـن ـ ــاطق اخملـتـلف ـ ــة وفقـ ــا ل ـطـبــيعـ ــة
العالقة الكمية بني الـسكان ومساحة
األرض وبغــض الـن ـظـ ــر عـن اخــتالف
األرض يف خـ ـص ـ ــائ ــصه ـ ــا ال ـن ـ ــوع ـي ـ ــة
واالسـتعـمــاالت اخملـتلف ــة لهــا ،حـيـث
ت ـشـي ــر هـ ــذه الكـث ــاف ــة إل ــى الـتـب ــايـن
الشديـد لتوزيع السكـان جغرافيا من
نــاحيـة وإلـى درجــة التـركـز الـسكــاني
مـن نـ ــاحـيـ ــة ثـ ــانـيـ ــة وإلـ ــى الـتـ ـشـتـت
الـكبيـر من نـاحيـة ثـالثـة،لـذلك جنـد
ان مع ـ ــدالت من ـ ــو امل ـ ــدن الـك ـب ـ ــرى يف
الـدول النـاميـة تفـوق كـثيـرا معـدالت
الــزيــادة الـطـبـيعـيــة ،وي ــرجع معـظـم
النمو إلى تيارات الهجرة الوافدة من
املـن ـ ــاطق ال ـ ــريفـيـ ــة املــتخـلفـ ــة الـتـي
جت ـ ـ ــذبهـ ـ ــا ف ـ ـ ــرص الع ــمل يف املـ ـ ــدن،
فــالعــاصمــة بغـداد تـوجــد فيهـا أزمـة
كـبي ــرة وذلك بــسبـب ارتفــاع معــدالت
ال ـ ــزي ـ ــادة الـ ـط ـب ــيع ـي ـ ــة وزي ـ ــادة ع ـ ــدد
املهـاجرين الـوافدين لإلقـامة والعمل
يف املـدينـة ،كـذلك فـان مـدينـة بغـداد
منـت ب ـس ــرع ــة كـبـي ــرة نـتـيج ــة تـط ــور
الرقعة اجلـغرافية املساحـية للمدينة
وال ننـسى ان الـنمو الـسكانـي سيؤدي
إلـ ــى تـ ــزايـ ــد الــضغــط علـ ــى الـبـنـيـ ــة
التـحتيـة وبـالتـالي يـؤدي إلـى تـدهـور
اخلـدمـات الـبيـئيـة واالجـتمــاعيـة يف
امل ــديـن ــة وه ــذا الـكالم يـن ـطـبـق عل ــى
املـدن الـرئيـسيـة يف العـراق كـالـبصـرة
واملــوصل واربـيل ،اذا فــان أهـم جــانـب
يف حتــديــد أزمــة الـسـكن هــو معــرفــة
عـدد الـسكــان حيـث ان التعـداد العـام
والـشــامل هــو مـصــدر معــرفــة عــامــة
لـلـ ـ ـسـك ـ ـ ــان وه ـ ـ ــو مــن أهــم م ـ ـص ـ ـ ــادر
اإلح ـ ـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءات ألنـ ــك مـ ـ ــن خــاللــه
ت ـسـتـطــيع ان تع ــرف مـ ــدى الكـث ــاف ــة
ال ــسك ــانـي ــة يف الـ ــرقعـ ــة اجلغ ــرافـي ــة
املعيـنة وبالـتالي سيكـون أسهل حصر
املــشكل ــة يف املنـطقــة املعـينــة ،ك ــذلك
فان عالج هـذه املشكلة يجب ان يكون
يف إط ـ ـ ــار تخـ ـط ـي ــط وط ـنــي ش ـ ـ ــامل
يهـ ــدف إلـ ــى إعـ ــادة ت ـ ــوزيع الـ ـسـكـ ــان
بــأسلــوب علـمي بـاإلضـافـة إلــى خلق
مناطق جـذب لتقليل تيـارات الهجرة
نحو املـدن الكبـرى وخلق فـرص عمل
يف املنــاطق االخــرى لـتقلـيل الهجــرة
إلـى تلـك املدن ويـواكب ذلك بـطبيـعة

احلــال اسـتخ ــدام سيــاس ــات سك ــانيــة
ته ــدف إل ــى تـنـظـيـم مع ــدالت الـنـم ــو
لتحـسني مـستـوى املعـيشـة .وبـالـطبع
ذلـك ال يـ ـت ــم اال مبـ ـ ـش ـ ـ ــارك ـ ـ ــة امل ـ ـ ــرأة
وإعـ ـطـ ـ ــائهـ ـ ــا دوراً فع ـ ــاالً يف اجمل ـتــمع
وتثقـيفهــا لتـسـاعـد يف الـتنـميـة ممـا
يسـاعد يف جنـاح السـياسـة السـكانـية
ال ـتــي تع ـنــي مج ـم ـ ــوع ـ ــة اإلج ـ ــراءات
الـ ـ ــرام ـيـ ـ ــة إلـ ـ ــى احلـ ـ ــد مــن مـفعـ ـ ــول
الع ــوامل الـتـي حتــدد اجتــاه الـتـطــور
الـسكـاني .كـذلك تتـضمن اإلجـراءات
الـراميـة إلـى احلـد من حـريـة األفـراد
واجل ـمـ ـ ــاع ـ ـ ــات يف مجـ ـ ــال ال ـ ــسلـ ـ ــوك
الــسكــانـي غـيــر ان هــذه احلــريــة هـي
لـي ـسـت مــطلقـ ــة بل مقـي ــدة تق ــرره ــا
مـجـ ـمـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــة م ــن الـعـ ـ ـ ــوامـل حتـ ـ ـ ــدد
طبيعتها وتقرر آثـارها وبذلك يصبح
الـ ـ ـ ـسـلـ ـ ـ ـ ــوك الـ ـ ـ ـس ـكـ ـ ـ ـ ــانـ ــي لـألفـ ـ ـ ـ ــراد
واجلمـاعـات خـاضعـا يف نهـايـة األمـر
إل ــى م ـسـت ــوى الـت ـط ــور االقـت ـص ــادي
واالجـتـمـ ــاعــي بحـيـث ميـكــن القـ ــول
ب ــوج ــود عالقـ ــة عك ـسـي ــة ث ــابـت ــة بـني
التطور النوعي والكمي.
مع األسـف إن أزمة الـسكن يف الـعراق
هـي مـن أهـم املـ ـش ـ ــاكل الـتــي يعـ ــانـي
مـنهــا الـبلــد يف الــوقـت احلــاضــر ويف
املستقبـل وإذا لم توجد حلول سريعة
ملعاجلة هذه األزمة ستتفاقم لتصبح
من املـستحـيل السـيطـرة عليهـا ،لـذل
يجب عـلينـا االنتقـال من الكالم إلـى
الـفعـل فق ـ ــد عق ـ ــدت ن ـ ــدوات ك ـث ـي ـ ــرة

ومكثفة ملعاجلة هذه األزمة ولكن لم
نـ ــر أي ـ ـاً مــنهـ ــا قـ ــد طـبـق علـ ــى ارض
الواقع،فـاحللول اعتقـد إنها معـروفة
للـمخـتـصـني واملهـتـمـني ومـن أهـمهــا
ال ــتخـ ـط ـي ــط احلـ ـضـ ـ ــري ال ـ ـ ــذي مع
األسـف نفـتق ــر إل ــى ه ــذا الـن ــوع مـن
الــتخ ـطـيــط حـيـث ان هـن ـ ــاك بـن ـ ــاء
فـوضـويـاً وهــذا البنـاء يتـزايـد بـشكل
حـاد وسـريع ،كـذلـك يجب االهـتمـام
ببنـاء اجملمعـات العمـوديـة الـتي كمـا
هو معروف مساحة صغيرة تستوعب
سكاناً اكبر فلآلن لم جند اي مشروع
سكني لبناء اجملـمعات العمودية ،مع
العلـم ان بـن ــاء مـثل ه ــذه اجملـمع ــات
يحـت ــاج إل ــى خـبـ ــراء ومخـت ـصـني يف
الـ ــوزارة املعـنـي ــة والـتـي هـي بح ــاج ــة
أيـ ـ ـض ـ ـ ـ ــا إل ـ ـ ـ ــى قـ ـ ـ ـس ــم لـل ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ــات
امل ـسـتقـبلـي ــة ،ه ــذه ال ــدراس ــات الـتـي
اصبـحت ضرورة ال غنى عنها يف دول
العالم املتقـدم فال يوجد يف اي وزارة
عـ ــراقـيـ ــة قـ ـســم يهـتـم بـ ــالـ ــدراسـ ــات
املـ ـســتقــبلـيـ ــة والــتخ ـطـيــط الــبعـيـ ــد
املــدى .هــذا القــسم ويف اي وزارة كــان
يجب ان يـضم جـميع اخملـتصـني من
مهنـدسني واجـتمـاعـيني وجغـرافـيني
واق ـتـ ـصـ ـ ــاديــني وغ ـيـ ـ ــرهــم لـلخـ ـ ــروج
بـدراسة وافـية وشـاملـة للـحالـة املراد
تطـبيقهـا ويجب التـنسـيق أيضـا بني
بــاقي الــوزارات وليـس كل وزارة تـعمل
علـ ــى حـ ــدة ،كـ ــذلـك يجـب تـ ــشجــيع
الشركات العقارية احمللية واألجنبية

لـتتـولــى استـثمــار األراضي الـسكـنيـة
عـن طـ ــريق بـن ــاء م ـس ــاكـن مخـتـلف ــة
األحج ــام والتـصــامـيم لـيك ــون هنــاك
تفــاوت يف األسعــار ليــستــطيع جـميع
الف ـئ ـ ــات مــن ش ـ ــراء ه ـ ــذه امل ـ ـس ـ ــاكــن،
ويجـب االســتف ــادة اآلن مـن األراضـي
ذات احل ـيـ ـ ــز الـ ـ ـش ـ ـ ــاسع م ــثل أراضــي
املعـ ـسـكـ ــرات حـيـث بـ ــاإلمـكـ ــان بـنـ ــاء
مجـمعــات كـبيــرة يف هــذه املعــسكــرات
واالستفـادة منهـا ،كـذلك عنـد تـوفيـر
املسكن ألية عائلـة يجب األخذ بنظر
االعـتبــار حجم األســرة ودخلهـا ونـوع
املـسـكن وظ ــروف املنـطقــة الــسكـنيــة،
بـاإلضـافـة إلـى إنـشـاء معــامل إلنتـاج
مواد الـبناء مـحليا لـلحد من ظـاهرة
ارتفــاع أسعــار مــواد الـبنــاء وم ــراقبــة
األسع ــار وتـ ــوزيع امل ــواد ب ـشـكل ع ــادل
علـ ـ ــى امل ـ ـس ـتـهلـكــني ودع ــم القـ ـطـ ـ ــاع
اخلـاص كــذلك ضـرورة إجـراء دراسـة
عـن امل ـسـتــوطـن ــات الع ـشــوائـيــة الـتـي
اسـتفحلت يف املـدة األخيـرة للـوصول
إلـى استـنتـاجـات مبـنيـة علـى األرقـام
واحلـقـ ـ ـ ـ ــائـق بـح ـ ـيـ ــث مي ـكـ ــن ب ـ ـنـ ـ ـ ـ ــاء
مجمعـات سكنـية عـموديـة الستيـعاب
هــذه العــوائل بــاإلضــافــة إلــى عــوائل
أخرى بعد اسـتيفاء مبالـغ تقديرية،
بالطبع هذه احلـلول مرتبطة بحلول
أخ ــرى أهم اال وهـي بنــاء دولــة قــويــة
يسـودها القـانون ويـتوفـر فيهـا األمن
واألمان ومـستـلزمـات احليـاة األخرى
من كهرباء وماء ووقود وغيرها.

ازمة السكن تتفاقم يف بغداد واحملافظات

أثرياتالطائفيةالسياسية

مقارباتأولية يفالعنف
والعنف الطائفي
يوسف محسن

ثمةعيوبيفأغلبالدراساتاملشبعةباآليديولوجياتالتبريريةالتي
تشتـغلحولمـسألـةالعنفالـطائفـييفاجملتمعالعـراقي.حيـث تروج
وبشكلاعتـباطيانالعنفالطـائفيشاذعنالنظـامالثقايفيفالعراق
وهــو جتــاهـل واضح لعـنــاصــر ه ــذا العـنف ومــدي ــاته الــدوريــة حـيـث أن
الدولـةالعراقيةمتتلكأقـدمنظامطائفيسيـاسييفالتاريخاحلديث
وأن هـذا الـنظـام مـرتـبط بـشـروط تــاريخيـة محـددة وهي شـروط تكـون
وتبـلورالدولـةالوطنيـةالعراقـيةيفطورأزمـةمنطاإلنتاجالـرأسمالي
العاملي.
إنهذهالقـراءةوالدراساتتـقعيفوهمالتاريخيـةالكليانيـةللمجتمع
العـراقي حيث تـستخـدم منظـومة شـوفينيـة معرفـية للـدمج القـسري
لـكلهذهالفـضاءاتاالجتـماعيـة.االقتصـادية.الـطوائف.االثـنيات.
الـشفراتالسياسية.التنـوعاتالثقافيةالتيلـمتتشكلكهويةوطنية
صلبـة علـى حـد تعـبيـر امللـك فيـصل وأنهـا بقـيت تـركـيبــات مغلقـة يـتم
اسـتنفـار مكـونـاتهـا نـتيجـة لألزمـات الـدوريـة يف طـبيعـةتكـوين الـدولـة
العراقيـةحيثإنالطـائفيةالـسياسيـةوالقائمـةيفالنسيجالـسياسي
للـمجتـمع العـراقـي هي احملـك األولي لـلعنـف الطـائفـي ومتثل اجلـزء
األهميفتبلوراملكوناتالعراقيةكفسيفسياتمضادةداخلالتركيبات
الدميـوغرافيةيرافقهـاباستمراراحتكـارتوزيعاتالسلطـةالسياسية
والثروة.
يف هـذا املقـال أسعـى إلـى إيضـاح املسـألـة العـراقيـة الطـائفيـة بال مكـر أو
جتاهلبدءاًمنحتـديدعناصـرهاالتاريخيـةاألساسيةإلـىحتوالتها
الغـامضـة كهـويـات مغلقـة يف العصـر األصـولي أدت إلـى اشتـداد العنف
الطـائفي واإلبـادات اجلمـاعيـة املتـبادلـة والقتل علـى الهويـة وتفخيخ
األمــاكـن املقــدســة .مــشهــد ي ــومي ص ــاخب حـيث أن هــذا العـمل يـعيــد
تـشكيـل بعض املقـوالت النقـديـة يف مجـاالت التـداول الثقـايف العـراقي
للـوصـول إلـى جـدل الطـائفيـة  /الـسيـاسيـة واكـتشـاف حقل العالقـات
الـش ــائك ــة بني الـظــاهــرة الـطــائـفيــة وأزم ــة تك ــوين الــدولــة الع ــراقيــة
وتـركيبـات الهويـة نتيجـة انحراف الـتراكـمات الـرأسمـاليـة يف اجملتمع
العراقيوضعفاجملالالسياسيالبنيوييفالدولةالعراقيةالريعية.
وهوإسهاميفنقدالعقلالطائفـيالسياسيوالبحثعنحالةتنويرية
إصالحـيـ ــة يف احلقل الـثق ــايف الع ــراقـي حـيـث أن الـنـظ ــام ال ـسـي ــاسـي
العـراقيلميخـضعإلىمتـغيراتراديكـاليةكـبيرةمتـسالنواةالـصلبة
واملـتمــاسكــة للـبنـى الــسيــاسيـة فـمنــذ التـشكـيل األول جمللـس احلـكم
االنـتقـالـي حتــى احلكـومـة االنـتقــاليــة الثــانيـة لـم يخـرج عـن النـسق
القـبلـي الع ـش ــائ ــري والـنخـب الــتقلـي ــدي ــة واجلـم ــاع ــات الـط ــائفـي ــة
والقوميةلتوزيعاتالسلطة/الثروة.
حيـثإنقراءةظاهرةالعنفالطائفياملتبادلبنياجلماعاتالعراقية
تتـطلب قـراءة أوليـة ملفهـوم الطـائفيـة السـياسـية وتـشكلـها وارتـباطـها
بتعـثر خـطاب الـدميقـراطيـة واحلداثـة وضعف املـدنيـة والوقـوع يف فخ
احملاصصات.

املتغيرالديني

(الدينهوأحداملتغيراتاألساسيةيفاجملتمعالبشريويفاجملتمعات
املتعددةاألديانيبرزهذااملـتغيركأحدمعاييـرالتباينبنياجلماعات.
حـيثأنالتـنوعالـدينييفنفـساجملتـمعاليكتـسبأهمـيةسـياسـيةإال
إذا ت ــرتب عـليـه تنــافــس أو تنــازع أو صــراع يف مجــاالت الـقيـم أو الثــروة أو
الـسلـطــة ومـن هنــا يبــرز الفــرق بـني مفهــومني (الـطــوائف) ()Sects
والطائفية( )Sectarianismاملفهوماألوليشيـرفقطإلىالتنوع
يف املعـتقــدات واملـمــارســات الــديـنـيــة بـني األفــراد أم ــا املفهــوم الـثــانـي
(الـطــائفيــة) فهـو يــشيـر إلــى استخـدام هـذا الـتنـوع الــدينـي لتحـقيق
أهـداف سيـاسيـة أو اقـتصـاديـة أو ثقـافيـة مثل احملــافظـة علــى مصـالح
ومــزايــا مـكتــسب ــة أو النـضــال مـن أجل حتـقيـق تلك املـصــالح أو املــزايــا
لـزعمـاءأوأبنـاءطـائفـة معينـةيفمـواجهـةطـوائفأخـرىحيثتـصبح
الـطــائـفيــة بهــذا املـعنــى اسـتخــدام ال ــدين كــوسـيلــة لـتحقـيق أهــداف
دنيـويـة) فــالطــائفيـة الـسيــاسيـة كـمفهـوم حـديـث إنتـاج األصــوليـات
اإلسالميــة ولكـن ميكـن اكتـشــاف مقتـربـاته داخـل الثقـافـة العــربيـة -
اإلسالميـة الكالسيكـية وهـي ليسـت عمليـة إسقاط مفـاهيم معـاصرة
وإمنـاهنامتـاثلأومتشـابهاتدالليـةبرغمأناملفهـوماحلديـثيحتوي
علـى تصنـيفات سـياسـية ومـؤسسـاتيـة ونظـام قيم ومجـال سيـاسي ويف
هـذااملقالنأخذالعنفالطائفيكأحـداجلوانباملعياريةيفالطائفية
السياسيةالعراقية.
إذ أصبح الـعنف الـطــائفي يـشـكل احليــز األكبــر يف الفـضـاء الــسيــاسي
للـمجـتــمع الع ــراقـي ب ــرغـم الـت ـشـ ــابك احل ــاصل بـني ه ــذه الـظ ــاه ــرة
واملقــدس الــديـنـي فهــو يف أح ــد تع ــريف ــاته هـيجــان جـمــاعـي انفعــالـي
محكـوم بـآيـديـولـوجيـة ديـنيــة كليـانـة يـؤسـس نظـامه الـسـيمـولـوجي
داخل تــركـيـبــات ومــؤس ـســات الــدولــة .واألفــراد ،اجلـمــاعــات ،احلـيــاة
اليوميةوالنسقالثقايف.ممـاتعطيهالقوةالدائميةعلىإنتاجاملعنى.
إذ أن العـنف الـط ــائفـي كـمفهــوم وممــارســة ت ــاريخـيــة ي ـشـكل عـنـصــراً
تشـريعيـاً لقراءة الـتكويـنات األسـاسيـة للنـظام اجملـتمعي العـراقي وال
ميكـن فهم أبعـاده السـوسيـولـوجيـة دون اإلطالع علـى تــركيبـة اجملـتمع
الــدالليــة واللغـويـة احلـافـة به :أي شـبكــة العالقــات العالمــاتيـة داخل
ن ـظـ ــام الـ ــديـن الـتــي تعــمل يف احلـقل الــثقـ ــايف .أصـ ــوله .مـ ــرجعـيـ ــاته
التـاريخيـة .التقـاليـد .القيـم الفلكلـوريـة .املـنظـومـة اآليـديـولـوجيـة
التـخيـليــة .الـطق ــوس آليــات الـتكـفي ــر والتـصـنيـف والتـسـميــة داخل
األنظمةالفكريةالطائفية.
إذأنظهـورالطـائفيـةالـسيـاسيـةيفاجملـتمعالعـراقييـؤشـرإلـىنهـايـة
التـاريخ ملقـولـة الـدولـة وتـأسيـس منط جـديــد من العالقـات املـوغلـة يف
تـركيبـات بنـيويـة معقـدة سيـاسيـاً واقتـصاديـاً ودينـياً وصـراع مسـتدمي
جنداساسهيفحقلاأليقوناتاملاديةالثالثة(الهيمنةالسياسيةعلى
السـلطة-احـتكارالـثرواتاألرضيـة-توسـيعالرأسمـالالرمـزي)التي
متثلالنسقاألولللعنفبنياجلمـاعاتالشيعيةواجلمـاعاتالسنية
األصـولـيتني .فـاألصـوليـة الـسنيـة تكـرس ذاتهـا علـى التمـزق الـرمـزي
واخلــروج الـتــام مـن الـتــاريـخ وجتعل خـطــوط الـتـم ــاس مع الـط ــائفــة
الـشيعيـة للصـراععلى احـتكارالـرأسمـال الرمـزيهو الـوقوعيف الـوهم
الـسيـاسيالـذييـتمإنتـاجهداخلاخمليلـةاآليـديـولـوجيـةيفاألصـالـة
والتفــرد والهيـمنـة املـستـدميــة واالستحـواذ علــى املمـتلكــات األرضيـة
فيتماستنفارهويةطائفيةمضادةحلركةالتاريخ.
إن دراس ــة م ــول ــدات العـنف الـط ــائفـي يف اجملـتــمع الع ــراقـي م ــره ــون ــة
باإلجابةداخلاحلقلالسياسيعلىمجموعةمنالتساؤالت.
التـساؤلاألول:تـاريخيـةاإلقصـاءالطـائفي(حقلالـسلطـةوالثروات
امل ــاديـ ــة) واألشك ــال الـتـي تــظهـ ــر به ــا وه ــذا الـت ـس ــاؤل ي ـط ــول تـ ــاريخ
األيديـولوجـية اإلسالميـةواخلط االرثوذوكـسي للديـن احلق وكذلك
تاريخالثقافةواحليزاملعريف.
التسـاؤل الثـاني :اختـفاء وظهـور العنف الـطائـفي كممـارسة سـياسـية
داخل تـكويـنات الـدولة العـراقيـة .بنيـة اجملتمع العـراقي القـائمـة على
الصـراع بـني الطـائفيـة الشـيعيـة والطـائفيـة الـسنيـة .تشـوش وتفكك
الطبقاتاالجتماعيةلصالحنزعاتطائفية.
الـت ـس ــاؤل الـث ــالـث :ق ــراءة واقعـي ــة الـص ــراع (العـنف الـط ــائفـي داخل
احلـركاتاإلسالميـةالدينيـة"اإلسالماألصولي")تلكاحلـركاتالتي
متتـد إلــى استـثمــار رأسمـال الـطبقـات الـسفلـى يف تـركـيبــة الطــائفيـة
السياسية.

