العدد ( )266االحد()5كانون االول 2004
NO (266)Sun. (5) December

اراء وافكار

12

OPINIONS&IDEAS

االنتخابات مهمة و هناك أشياء أكثر أمهية
اهمية االنتخابات

واالضــافــة لـالست ــدراك ان هنــاك
اشياء اهم منها.
فمــا بعــد االنتخـابــات ليــس ثمـة
شـيء آخر سـوى الشـرعيـة يجنيه
العــراقـيــون .وهـي شــرعـي ــة تعـنـي
اتفـاق القـوى الـسيـاسيـة الفـاعلـة
عـل ـ ـ ــى اح ـت ـ ـ ــرام ارادة ال ـن ـ ـ ــاس يف
ال ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ــول لـلـح ـك ــم سـلـ ـمـ ـي ـ ـ ـ ــا
اومـعارضـته سلميـا .وأن معـارضة
احلـك ـ ــوم ـ ــة امل ـن ــتخ ـبـ ـ ــة ال تع ـنــي
مع ـ ــارض ـ ــة ال ـن ـظ ـ ــام الـ ـس ـي ـ ــاســي
لـل ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ،وه ـ ـ ــو ن ـ ـظ ـ ـ ــام يـ ـتـ ـيـح
لالطراف املعـارضة ذاتهـا ان تربح
اجلولة القادمة.

اجل ،ان اجــراء االنتخـابــات شيء
كـثيــر الـضــرورة يف عــراق مــا بعــد
االستبداد.
ف ــاالنــتخ ــاب ــات تــضفـي ش ــرعـي ــة
سـي ـ ــاسـي ـ ــة عل ـ ــى ن ـظ ـ ــام احلـكـم.
ش ــرعـي ــة م ـسـتـم ــدة ،حـص ــرا ،مـن
سـكـ ــان الــبالد بـ ــاعـتـبـ ــارهـم امـ ــة
عـ ــاقلـ ــة .امـ ــة تـنــتخـب بــنف ــسهـ ــا
حكـومتهـا وتقيـم دولتهـا .وبفعل
االنــتخ ـ ــاب ـ ــات تـ ـصــبح مـ ـ ــدخالت
الـنـظ ــام ال ـسـي ــاسـي ومخ ــرج ــاته
شـ ــرعـيـ ــة .أي ان مـن ـ ــاهج احلـكـم
ال ـ ـ ـسـ ـيـ ـ ـ ــاس ــي والـعـ ـمـل احلـ ـ ـ ــزب ــي
وال ــصح ـ ــاف ـ ــة احلـ ـ ــرة والق ـ ــرارات ولكن ثمة يف العراق
ال ـسـي ــاسـي ــة لـن تخـضـع كله ــا إال
جبل من املشاكل.
لـ ــسل ـطـ ــة اجلــمعـيـ ــة الـ ــوطـنـيـ ــة فــاالنـتخــاب ــات -بح ــد ذاتهــا -لـن
(البرملان) والدستور.
حتل مـشلكـة الفقيـر العـاطل عن
بال شـك س ـت ــتحـقق ال ـ ـش ـ ــرع ـي ـ ــة العمل .ومشكلة الـدخل الواطىء
الـ ــوطـنـي ـ ــة بف ــضل االنــتخـ ــابـ ــات لـلع ـ ــائلـ ــة .ومـ ـشـكلـ ــة اخلـ ــدمـ ــات
القـ ــادم ـ ــة يف العـ ــراق .حـتـ ــى وان االســاسيـة املـمتـدة ،مـشكلــة امليـاه
متت واالحـتالل االميـركي مـخيم والـكه ــرب ــاء والــصح ــة .ولـن حتل
علـى البالد .اذ املعلوم للجميع ان ميكـانيكيـا مشكلـة النـمو وضعف
االنــتخـ ــابـ ــات جـ ــزء مـن عــملـيـ ــة االن ـت ـ ـ ــاج .ومـ ـ ـشـكـل ـ ـ ــة الـه ـي ـ ـ ــاكـل
س ـيـ ـ ــاس ـي ـ ـ ــة تفـ ـضــي الـ ـ ــى ازالـ ـ ــة االقـتـصــادي ــة املفـكك ــة...الخ .قــد
االحتالل من بالدنا بالكامل.
تفـلح الـ ـسـيـ ــاسـ ــة االقـت ـصـ ــاديـ ــة
ـم
ه
امل
ولـكـن بـ ــرغـم هـ ــذا الـكـثـي ـ ــر
للحكـومة املـنتخبـة يف حل بعض
ل ـصـ ــالح أالنــتخ ــاب ــات ف ــان ثـم ــة ه ـ ـ ــذه املـ ـ ـشـ ـ ـ ــاكل االق ـتـ ـص ـ ـ ــادي ـ ـ ــة
أش ـيـ ـ ــاء اهــم .لــم اك ـتــب ،لـ ـ ــذلـك ،واالجـتـم ــاعـيـ ــة .ولكـنه ــا رمب ــا ال
كلمـة (لكن) يف عنـوان هذا املـقال تفلح ابـدا .فــاحتمـاالت االخفـاق
إذ ل ـ ـ ـ ــو فـعـل ــت ذلــك لـقـلـل ــت ،بـال واردة دوما.
مـبــرر ،مـن شــأن االنـتخــاب ــات ،بل سنـرى مــا بعــد االنتخـابـات ،اذن،
فـ ـ ـضـل ــت حـ ـ ـ ـ ــرف (واو) ألـعـ ـ ـطـف جـدية وحـنكة احلكـومة اجلـديدة

يف تـخـف ـ ـيـف امـ ـ ـ ـ ــراض الـعـ ـ ـ ـ ــراق
وق ــوته ــا يف تهــدمي جـبل امل ـش ــاكل
فــيه .ودفع الـبالد ص ــوب الـتق ــدم
واالزدهار.
ولكـن بغــض النـظ ــر عن جنــاح او
اخفاق احلكـومة يف حل القـضايا
االقتـصــاديــة واالجـتم ــاعيــة فــان
هـ ـن ـ ـ ـ ــاك اشـ ـي ـ ـ ـ ــاء اه ــم يـج ــب ان
تـتمـسك بهـا احلكـومـة واجملـتمع
امل ـ ــدنــي وكـل الق ـ ــوى ال ـ ــوط ـن ـي ـ ــة
العـ ــراقـيـ ــة متـ ـسـكهـ ــا بـ ــأولـ ــويـ ــات
حـ ــاسـمـ ــة .اولـ ــويـ ــات يجــب علـ ــى
اجلـ ـمـ ـيـع (بـغـ ــض الـ ـن ـ ـظـ ـ ـ ــر ع ــن
املـ ـشـ ــارب واملـيـ ــول) املـ ـشـ ــاركـ ــة يف
حتقـيقهــا النهــا الــدواء ال ــوحيــد
ض ــد شـم ــولـي ــة الـنـظ ــام ال ـس ــابق
الـطــائـفيــة .وألنهــا تــؤمن جــوهــر
نظــام احليــاة للعـراقـيني مـا بعـد
االسـتـبــداد ،أي اسـتـب ــداد .والنهــا
تتـصل بـشــدة بتـأمـني أمن وطـني
تام لكل ابناء هذه البالد.
تلك االولـويــة الكبــرى هي اقـامـة
دولـ ـ ــة قـ ـ ــان ـ ـ ــون يف العـ ـ ــراق .وهــي
ب ــال ــذات مهـم ــة اجلـمــيع .كل مـن
مستواه.

ماهي دولة القانون؟

لعل مفهـومـات الـدولـة والقـانـون
مـن بني اهم املـوروثـات الفلـسفيـة
والـ ـ ـس ـي ـ ـ ــاس ـي ـ ـ ــة ال ـتــي اورث ـتـه ـ ـ ــا
حـضــارتـي اليــونــان ورومــا الوربــا.
ميـكــن االش ـ ــارة ه ـن ـ ــا ال ـ ــى فـك ـ ــرة
ارسطـو يف حق اجلـميع بــاملسـاواة
ام ـ ــام القـ ــانـ ــون .يف بـ ــري ـطـ ــانـيـ ــا

ارت ـبـ ـطــت فـك ـ ــرة دولـ ـ ــة الق ـ ــان ـ ــون
ب ـت ـط ـ ــور م ـ ــدي ـ ــد لفـك ـ ــرة س ـي ـ ــادة
البـرملـان والقـوانـني الصــادرة عنه.
واضحت الفكرة تعبيرا ،من جهة،
عـن مـب ــدأ احلق الع ــام ،مـن جه ــة
اخرى ،عن القانون الدستوري.
ويعـ ـ ــود مـ ـص ـ ـ ــدر فل ـ ــسفـ ـ ــة دولـ ـ ــة
القـ ــانـ ــون بـ ــوجهـه املعـ ــاصـ ــر الـ ــى
املانيـا القرن الـتاسع عـشر .فـمنذ
ذلك الوقت انبثق املفهوم ارتباطا
مبجـمل ت ـطـ ــور فل ــسف ــة ال ــدول ــة
وفـل ـ ـ ـ ـسـفـ ـ ـ ـ ــة احلـق .فـقـ ـ ـ ـ ــد وضـع
فالسفـة الـدولـة والقـانـون االملـان
ثـقـلـه ــم يف مـفـه ـ ـ ـ ــوم ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــة.
واعـتبــروا ان دولــة القــانــون منـط
متـميــز من امنـاط الـدولــة .منط
قـائم علـى تــوصيف محـدد لغـايـة
الـدولــة وخصــائصهـا الـتنـظيـميـة
االساسية.
وأشـ ــار الفـالسف ــة االمل ــان ال ــى ان
مـفـه ـ ـ ــوم احلـق ال ـ ـطـ ـبـ ـيـع ــي ،حـق
احلكـمــة العــاقلــة هــو علّ ــة افكــار
دول ــة الق ــان ــون وحق ــوق ال ــدول ــة.
واحلـكـم ـ ــة نفـ ــسهـ ــا نـتـ ــاج حلـ ــوار
النـاس املــستـفيـض واحلــر وليـس
مجـرد تأمالت صـادقة حلـفنة من
رجـال القـانـون او نخب الـسيـاسـة
والثقافة.
ان دولـ ــة القـ ــانـ ــون ،اذن ،دنـيـ ــويـ ــة
ومتحـررة من أيــة تصـورات ديـنيـة
مسبقـة .ومن هنـا ضرورة حتـديد
غـايـات الـدولـة لـتشـمل متـطلبـات
اسـاسية بحتـة .فعلى هـذه الدولة

ان تـ ــسهـ ــر ،قـبـل كل ش ـ ــىء ،علـ ــى
حـ ـم ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ــة االم ــن الـ ـ ـ ـشـخـ ـ ـص ــي
للـم ــواطـنـني وح ــري ــاتهـم .وميكـن
له ـ ـ ــا ان تقـ ـ ــوم ب ـت ــنف ـي ـ ـ ــذ بع ــض
ال ــواجبــات اخل ــدمي ــة والتـنمــويــة
والــرفــاهيــة ،ايـضــا .ولكـن رغم ان
هـدف دولــة القـانــون يخـتلـف عن
طـريقـة جتليهــا التي قــد تختلف
مـن بلــد آلخــر فــان علّـتهــا تـبقــى،
بـال شك ،حمـايـة حق االنـسـان يف
ان يع ـيـ ــش آم ـن ـ ــا مـ ـط ـم ـئ ـن ـ ــا .ان
ميـتلك االنـســان حــريــة ضـميــره،
حـريــة تكــوين عـقيــدته اخلـاصـة،
حــريته يف االتـصــال واالستفـسـار
والـتحــرك واالنـتقــال والـتنـظـيم.
حقه يف حماية ملكيته وموارده.
وتعـنـي دولـ ــة القـ ــانـ ــون اي ـضـ ــا ان
يكـون القضاء مـستقال .وان تكون
ادارة الـ ــدولـ ــة والـبـالد محـكـ ــومـ ــة
بالقـواعد وفق مبـادىء الشفـافية
واملسـؤوليـة واحملـاسبـة .وان تكـون
احلـكـ ــوم ـ ــة مقـيـ ــدة بـ ــالـ ــدسـتـ ــور
ومـنـتخـب ــة دسـت ــوريـ ــا .وان يك ــون
هنـاك متثـيل شعبي .وان القـانون
دولة القانون يف
فـ ـ ـ ـ ــوق اجل ـ ـم ـ ـيـع .دومـ ـ ـ ـ ــا
ويفمكـاتـل العراق :اولوية رقم
االحـوال .ومقـابل هـذه اخلـد
واحد
املل ــزم ــة الـتــي تقـ ــدمه ــا ال ــدول ــة
للنـاس فــانهـا حتـصل علـى اثـمن العــراق مــريـض يف كـي ــانه .أو هــو
مـا يقدمه الـناس للحـاكم :الوالء بنـاء اوقعته الـشمولـية الطـائفية
الوطني .هذا الوالء الذي يضمن وح ـ ــروبهـ ــا وك ـ ــوارثه ـ ــا يف مهـ ــاوي
حلـمـ ــة جل امل ــواطـنـني .وي ـضـمـن امل ــرض وسـي ــاق ــات الـتفـكك .ك ــان
انتماءهم لـذات االطار السياسي .م ـ ــريـ ـض ـ ــا بـ ـ ــالالع ـ ــدل وم ــنهـك ـ ــا
ويـضـمـن اسـتقـ ــرار احلكـم .وه ــذا ب ــاالحــتك ــار وه ــذا م ــا ق ــاد الـبالد
االستقــرار وذلك الـوالء الـوطـني
هــو اقصـى مـا تتـمنـاه احلكـومـات
املعـ ـ ــاصـ ـ ــرة .دول القـ ـ ــانـ ـ ــون ،اذن،
تــؤمـن اخلـي ــر للحــاكـم واحملكــوم
على قدر واحد.
وبعـد كل شىء فقد أكـتسبت دولة
القـانـون عبـر املــواثيق احلقـوقيـة
لالمم املتحدة بعدا ماديا وعامليا
متينا.
بـ ــاخـت ـصـ ــار ،دولـ ــة القـ ــانـ ــون هـي
عالقـ ــة ص ـ ــريحـ ــة بــني القـ ــانـ ــون
واالدارة والف ـ ــرد .عالقـ ــة مـبـنـيـ ــة
عل ـ ــى حق املـ ـش ـ ــرع يف اتخـ ــاذ مـ ــا
يـرتئـي من القــوانني .وحق الفـرد
ان يـكـ ــون محـمـيـ ــا ،كلـيـ ــا مـن أي
جتـاوزات علـى حــريتـه وأمنه .وان
أي حتديـد حلريـة االنسـان يجب
ان تـكـ ــون شـ ــرعـيـ ــة قـ ــانـ ــونـ ــا .وان
أخـ ـتـ ـيـ ـ ـ ــار مـجـلـ ـ ــس امل ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرع ــني
(اجملل ــس الـ ــوطـنـي او الـبـ ــرملـ ــان)
يجــب ان ي ـتـحقـق دميق ـ ــراط ـي ـ ــا،
بقـانـونيـة الـدميقـراطيـة ،وعـدالـة
القانون.
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د .ثائر كرمي
للجوع .كان العراق مطية لشرعة
الغاب وآفـة الطغيـان .كان مبـتليا
بهـيـمـن ـ ــة الالقـ ــانـ ــون الـ ــذي قـ ــاد
لـلح ـ ــرب وال ـ ــدم ـ ــار .فـ ـ ــالالع ـ ــدل
الـسيـاسـي واالحتكـار واالسـتبـداد
هي وجوه مختلفـة جلوهر واحد،
علـ ـ ــة واح ـ ـ ــدة أوقع ــت العـ ـ ــراق يف
س ـي ـ ــاق ـ ــات ال ــتفـكــك واله ـ ــاوي ـ ــة.
سيـاقـات هـددت وتهـدد صخـورهـا
املتـســاقطـة كل سكـان هــذه البالد
يف اس ـ ـتـقـ ـ ـ ـ ـ ــرارهـ ــم وام ـ ـنـهـ ــم ،يف
كرامتهم ويف مستقبلهم.
ويف ال ـطـ ــريق الـ ــى ان يك ــون ه ــذا
الع ــراق بن ــاء جمـيال البــد ،اصال،
مـن تشـييـد اسـاس بـنيـان مـا بعـد
الطغـيان .وليـس ثمة اسـاس آخر
للبـنيـان سـوى مـؤسـســات حتتـرم
فـيه ــا وعبــرهــا وبفــضلهــا حقــوق
االنـ ـ ـسـ ـ ــان وكـ ـ ــرام ــته .حـ ـ ــري ـ ـ ــاته
ومعــتقـ ــداته .مـ ــؤسـ ـسـ ــات تـ ــؤمـن
تطـبيق القـوانني بـالــزام اجلميع،
بال اسـتـثـنـ ــاء ،عل ــى احـتـ ــرامه ــا.
وتـفعــيل الـ ــدسـتـ ــور .مـ ــؤسـ ـسـ ــات
تضـمن مسـاواة النـاس السـياسـية
وف ــرصهـم ،اف ــرادا وفع ــالـي ــات ،يف
العـمل واحليـاة ،يف الـسيـاسـة ويف
أي مجال آخر.
لن يقـوم مثـل هذا االسـاس بدون
بـ ــذل اجله ــد ال ــوطـنـي لـلق ـض ــاء
على الفسـاد والرشوة واحملسوبية
واملنـســوبيـة .فهـذه االمــراض هي
العـث الكـبيــر املـتفــشي يف نـسـيج
الـدولــة .وهي كعـب اثيـل التغـييـر
وهي اصل أيـة انتـاكـسـة متـوقعـة،

ال سـ ـمـح اهلل  .ول ــن يـقـ ـ ـ ــوم هـ ـ ـ ــذا
االسـ ــاس ،اي ـضـ ــا ،بـ ــدون تـ ــرســيخ
سيـطرة الدولـة على ادوات العنف
وقنــواتـه عبــر مــؤسـس ــات اجليـش
والـ ـشـ ــرطـ ــة واالمـن .وب ـ ــدون حل
امليليشيات املسلحة القائمة.
ان مهمـة اقـامـة دولـة القـانـون يف
العـ ــراق هـي املـ ـسـ ــؤولـيـ ــة األولـ ــى
املـلـق ـ ـ ـ ــاة عـل ـ ـ ـ ــى ع ـ ـ ـ ــاتـق الـق ـ ـ ـ ــوى
الــسيــاسيـة مــا بعـد االنـتخـابـات.
وان مـهم ــة التــرويـج لفكــرة دولــة
الق ــان ــون ال ــوطـنـي ــة بـني اوس ــاط
الـن ــاس هـي اح ــدى امل ـس ــؤولـي ــات
الـكـ ـب ـ ـ ــرى املـلـق ـ ـ ــاة عـل ـ ـ ــى ع ـ ـ ــاتـق
املـثقفني العـراقيني .وان املـطالـبة
بتثـبيت قـواعـد دولـة القـانـون هي
اح ــدى امل ـس ــؤولـي ــات ال ــرئـي ـسـي ــة
للمجتمع املدني.
فـ ـ ـ ــاذا اجـ ـتـ ـمـع ــت هـ ـ ـ ــذه الـقـ ـ ـ ــوى
الكبرى ،احلكومة ونخب املثقفني
والنـشطـاء الـسيـاسيـون ومكـونـات
اجملـتــمع املـ ــدنــي علـ ــى رفع دولـ ــة
القـ ــانـ ــون الـ ــى اولـ ــى االولـ ــويـ ــات
ميكن لسكـان هذه البالد ،عـندئذ،
ان يتــوقعــوا حقــا نـشــوء مـجتـمع
عادل وآمن يف العراق.
قـ ـ ــد تفـ ـضــي االن ــتخ ـ ــاب ـ ــات ال ـ ــى
تــرسـيخ االسـتقــرار الــسي ــاسي يف
الع ــراق ولكـنه ــا لـن تقـضـي عل ــى
اس ـ ــس اجل ـ ـ ــور والـقـ ـمـع والـعـ ـنـف
واالس ـت ـب ـ ــداد .ال بـ ـ ــديل ،ل ـ ــذلـك،
سوى دولة القانون .ولن ينتج عن
غيــابهـا ســوى الفـوضــى والفـسـاد
والتخلف.
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د.حيدر أدهم الطائي

تعد االنتخابات وسيلة من وسائل القبض على السلطة وممارستها ،وهي من أكثر االساليب اهمية كونها
متكن الشعب من التدخل يف الشؤون العامة ولكن بطريقة غير مباشرة من خالل اختيار احلكام اختياراً حراً،
ففي االنظمة الدميقراطية النيابية تعتبر االنتخابات الوسيلة املثلى ملشاركة املواطنني يف الشأن
السياسي ،بواسطة النواب واحلكام الذين يتم انتخابهم للقيام بالنيابة عن عامة الشعب ،بتقرير السياسة
العامة للدولة وادارة الشأن العام يف البالد ،فاالنتخابات على حد تعبير أحد أساتذة القانون الدستوري متثل
(الصلة او الرابطة الدستورية بني احلكومة والشعب).
ويعـتـب ــر االعـتـ ــراف للـم ــواطـنـني
بحق االنتخاب والـتوسع فيه اهم
منجزات التحول الدميقراطي يف
انـ ـظ ـمـ ـ ــة احلـكــم الـ ـ ـس ـيـ ـ ــاس ـيـ ـ ــة
الـتقـليـديـة ،بـاجتـاه امـالء سيـادة
الـشعــوب وحقهــا يف الـتعـبي ــر عن
ارادتهـ ـ ــا وامل ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة يف تقـ ـ ــريـ ـ ــر
مـصـيــرهــا ،واخلــروج مـن معــانــاة
خ ـض ـ ــوعهـ ــا لــتعـ ــسف االن ـظـمـ ــة
االستـبداديـة الفرديـة فمن املـزايا
الكـبــرى الـتـي تـنجـم عـن تـطـبـيق
مبـدأ االنتخـابـات العـام انه يعهـد
ب ــادارة ش ــؤون الـبالد ال ــى مـن هـم
جديرون بثقة الشعب.
ان م ــاذكـ ــر آنف ـ ـاً يعـب ــر عـن م ــدى
اهـميـة املـشـاركـة االنـتخــابيــة من
جـانب املـواطـنني بـاعـتبـار ان هـذه
املـشاركـة تقود الـى اختيـار احلكام
واشع ــارهم يف الــوقـت نفــسه انـهم
م ــراقـب ــون مـن قـبل ال ــشعــب لكـي
اليتحـول مـن بيـده الـسـلطـة الـى
مستبد.
ويف العراق بعد تـاريخ التاسع من
نيسـان عام  2003صدر أمر سلطة
االئ ـ ـتـالف امل ـ ـ ـ ـ ــؤق ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــة رقـ ــم()96
املـت ـضـمـن لق ــان ــون االنـتخ ــاب ــات
وامل ـنـ ـظــم لل ـم ـب ـ ــادئ االس ـ ــاس ـي ـ ــة
للعـمليــة االنتخـابيـة التـي ستـتم
يف العـراق وبـالـشكل الــذي يحقق
مـاينـص عليه قـانون ادارة الـدولة
الع ــراقيــة لـلمــرحلــة االنـتق ــاليــة
عـنــدمــا اكــد اجــراء االنـتخــابــات
الع ــام ــة واملـب ــاش ــرة يف  31ك ــان ــون
االول عــام  2004وكحـد أقـصـى يف
 31ك ـ ـ ــان ـ ـ ــون ال ـث ـ ـ ــانــي ع ـ ـ ــام 2005
الن ــتخـ ـ ــاب أعـ ـضـ ـ ــاء اجل ــمع ـيـ ـ ــة
الوطنية االنتقالية التي ستتولى
تـ ـشـكــيل احلـكـ ــومـ ــة االنــتقـ ــالـيـ ــة
وصيـاغــة دستــور دائم يـتم اقـراره
بع ــد اسـتفـت ــاء الــشعـب الع ــراقـي
عل ـيـه به ـ ــدف ال ـتــمه ـيـ ـ ــد لق ـي ـ ــام
حكـومــة منـتخبــة طبقـاً لألصـول
الدستورية بحلول سنة 2005.
وعل ــى أس ــاس م ــاتق ــدم سـتج ــري
االنــتخ ـ ــاب ـ ــات طــبقـ ـ ـاً لـلق ـ ــان ـ ــون
الـصــادر مب ــوجب االم ــر رقم ()96
ون ـ ـ ـسـ ـت ـ ـطـ ـيـع حتـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــد املـالمـح
االس ــاسـي ــة له ــذا الق ــان ــون ال ــذي
يـن ـظـم االنــتخـ ــاب ـ ــات العـ ــراقـيـ ــة
بالنقاط االتية:
-1يع ـ ــد هـ ـ ــذا الق ـ ــانـ ـ ــون الع ـ ــراق
مـنطقة انتخابيـة واحدة فاعتماد
العراق كدائـرة انتخابية واحدة او
منـطقــة انتخــابيـة واحــدة يحقق
عـدة مـزايـا بــرغم وجــود سلـبيـات
أيضاً ،أما املزايا فهي:
أ-سه ــول ــة ت ـطـبـيق ه ــذا الـن ـظ ــام
بالنسبـة للجهات املكلفـة بتنظيم
وادارة العـملـيــة االنـتخــابـي ــة النه
يـتيـح سيـط ــرة اكبــر علــى مجـمل
هذه املمارسة الدميقراطية.
ب-انه يحل مشكلة املهجرين.
ج-انـه ي ـ ـضـ ـم ــن ع ـ ـ ــدم سـ ـي ـ ـط ـ ـ ــرة
االحـزاب الكـبيــرة بصـورة مـطلقـة
علــى السـاحـة الـسيـاسيـة ولـو من
النــاحيــة القـانــونيــة او النـظـريـة
الــبحـت ـ ــة ،وه ـ ــو يـتـيـح الف ـ ــرص ـ ــة
لالح ــزاب الــصغـي ــرة للـم ـش ــارك ــة

بـص ــورة اكـث ــر فع ــالـي ــة يف ال ـش ــأن
ال ـ ـس ـيـ ـ ــاســي وح ـمـ ـ ــاي ـ ـ ــة حقـ ـ ــوق
االقليات.
د-ان اع ـت ـم ـ ـ ــاد العـ ـ ــراق كـ ـ ــدائـ ـ ــرة
انـتخ ــابـي ــة واح ــدة مـبـنـي كـ ــذلك
علـ ــى مالح ـظ ــة الـ ــوضع االمـنـي
وبهدف اجراء االنتخابات وصوالً
الـى بـرملـان وحكـومـة تتـمتع بقـدر
مقبول من الشرعية.
هـ-ان اعـ ـتـ ـب ـ ـ ـ ــار الـع ـ ـ ـ ــراق دائ ـ ـ ـ ــرة
انتخـابيـة واحـدة من وجهـة نظـر
املؤيدين ميثل رداً يف هذه املرحلة
علــى خـطــر تــشتـيت او تـفتـيت او
ت ـ ـ ـش ـ ـظ ــي الـع ـ ـ ــراق ال ـ ـ ــى اج ـ ـ ــزاء
وبـ ــالـتـ ــالــي فهـ ــو ميـثـل رداًُ علـ ــى
خـ ـط ـ ــر ال ــتق ـ ـس ـيــم فــكل مـ ـ ــرشح
سيفوز يف االنتـخابات اليستطيع
ان يقـول انه ميثل منطقـة معينة
(السليـمانيـة او دهوك او الـبصرة
او االنـب ــار) ومـن ثـم فه ــو الميـثل
مـصالح هـذه املنطقـة لكنه ميثله
العـراق كـله ويجب علـيه ان يعمل
يف اجملـلـ ـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوط ـ ـنـ ــي عـل ـ ـ ـ ـ ــى
احملــافـظــة علــى مـص ــالح العــراق
كـكل ولـيــس مـص ــالح مـنــطق ــة او
محافظة واحدة.
واذا كـانت هـذه هي مـزايا الـدائرة
الـواحدة فان من ابرز مساوئها ان
النــاخـبني س ــوف لن يــستـطـيعــوا
ممــارســة نــوع مـن الـضغـط علــى
أعـضاء الـبرملـان نظـراً الن العراق
كله انتخبهم ممـا قد يضعف الى
حــد م ــا من مــوقـف النــاخـبني يف
محاسبة النواب بصورة دورية.
 -2يعـتـم ــد ه ــذا الق ــان ــون نـظ ــام
الـتمـثيـل النــسبـي اذ تنـص املــادة
( )3من القـسـم الثــالث مـنه علـى
(سيـتم تــوزيـع جمـيع املقــاعــد يف
اجمللـس الــوطنـي علــى الـكيــانــات
ال ـ ـس ـيـ ـ ــاس ـيـ ـ ــة م ــن خالل نـ ـظـ ـ ــام
للـتمـثيـل النـسـبي) وهــذا أسلـوب
ابـتـك ـ ــر مـن ـ ــذ ق ـ ــرن مـن ال ـ ــزم ـ ــان
تقريـباً ،وهو يحقق مجـموعة من
امليـزات أبـرزهــا انه يضـمن متـثيل
االقلـي ـ ــات واالح ـ ــزاب ال ــصغـي ـ ــرة
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــارك يف املـعـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــة
االنـتخــابيــة اذ انهــا تــستـطـيع ان
متـثل يف البـرملـان بـشكل يـتنـاسب
مع مــاحـصلـت علـيه مـن اصــوات
تعكـس قيمتهـا احلقيقـية واملـركز
السياسي لها على مستوى البلد.
من جـانب آخـر هنــاك نظـام آخـر
ه ــو ن ـظ ــام الـتـمـثـيل بـ ــاالغلـبـي ــة
املطلقـة او النـسبيـة ولكي نـوضح
االخــتالف بـني ن ـظـ ــام الـتـمـثــيل
النـسـبي الـذي اعـتمــد يف العـراق
ونـظــام االغلـبيــة نـفت ــرض املثــال
االتي:
(دائـ ــرة انــتخـ ــابـيـ ــة لهـ ــا احلق يف
ان ــتخـ ـ ــاب س ـتـ ـ ــة نـ ـ ــواب ،وف ــيهـ ـ ــا
120000صوت ،مع وجـود قائمتني
ت ـت ـن ـ ــاف ـ ـسـ ـ ــان :الق ـ ــائ ـم ـ ــة أ ال ـتــي
حـ ـ ـصـلـ ــت عـلـ ـ ـ ـ ــى 80000صـ ـ ـ ـ ــوت،
والقـائمـة ب حـصلت علـى 40000
صـ ـ ــوت فع ـن ـ ــدم ـ ــا نـ ـطــبق نـ ـظ ـ ــام
ال ـت ـم ـث ـيـل ال ـنـ ـ ـس ـبــي ،يف ض ـ ـ ــوء
الـنـت ــائج اعـاله ،يك ــون للـنــاخـبـني
املـؤيـدين للقـائمــة أ حق املشـاركـة

يف البــرملــان بــأربعــة ن ــواب ويكــون
ملنـافسيهم الذين صـوتوا للقائمة
ب حق امل ـش ــارك ــة بـن ــائـبـني وه ــذه
م ـشــاركــة تـعكــس ط ــابع العــدالــة
بــاالسـتـنــاد الــى عــدد أص ــوات كل
منهما.
اما اذا طبقـنا االغلبية فلن يكون
لـلق ـ ــائ ـمـ ـ ــة ب حق امل ـ ـش ـ ــارك ـ ــة يف
الـب ــرمل ــان ب ــأي ن ــائـب اي انه ــا لـن
حتـصل على اي مقعد يف البرملان
اذ سـتف ــوز الق ــائـم ــة أ ب ــاملق ــاع ــد
الـستــة يف البـرملـان ،وهـي مجمـوع
املقـاعـد اخملـصصـة لهـذه الـدائـرة
مبعـن ــى ان احلـ ــزب (او الق ــائـم ــة
الـتـي ت ـضـم ع ــدة أحـ ــزاب رشحـت
مـرشحهـا يف قـائمـة واحـدة) التي
حـ ــصل ــت علـ ـ ــى ن ـ ـس ـبـ ـ ــة  %51مــن
مجمـوع اصــوات النـاخـبني سـوف
حتـ ـ ـصـل عـل ـ ـ ـ ــى  %100م ــن ع ـ ـ ـ ــدد
املق ـ ــاع ـ ــد ال ـن ـي ـ ــاب ـي ـ ــة يف حــني ان
الـتـي ــارات واالح ــزاب ال ـسـي ــاسـي ــة
االخـرى التي يصل مـؤيدوهـا الى
 %49يف هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة سـ ــوف لـن
حت ـ ـ ـصـل عـلـ ـ ـ ـ ـ ــى اي مـقـعـ ـ ـ ـ ـ ــد يف
الـب ــرمل ــان ،وهـ ــذا يعـنـي ان هـن ــاك
 %49مــن مـج ـم ـ ـ ــوع الـ ـ ـسـك ـ ـ ــان او
الــذيـن لهـم احلق يف املـشــاركــة يف
االنتخـابـات قـد فقـدوا حـقهم يف
ادارة الشؤون العامة لبالدهم.
-3تـ ــوزع املقـ ــاعـ ــد علـ ــى القـ ــوائـم
الف ــائ ــزة طــبق ـ ـاً للـم ــادة ( )4مـن
القـسم الثـالث بـالطـريقـة االتيـة
(تعـتـم ــد الـصـيغ ــة امل ـسـتخ ــدم ــة
ل ـت ـ ـ ــوزيـع املـق ـ ـ ــاع ـ ـ ــد يف اجملـل ـ ــس
ال ـ ــوط ـنــي عل ـ ــى أعـ ـض ـ ــائـه عل ـ ــى
حسـاب أولي يـستخـدم احلـصص
الـبـ ـسـي ـطـ ــة-هـيـ ــركـ ــوت ـ ــا -وعلـ ــى
حـسـابـات اخـرى تــاليـة تــستخـدم
اك ـب ـ ـ ــر امل ـت ـبـقــي ،ويـك ـ ـ ــون احل ـ ـ ــد
الـ ـط ـب ــيع ــي ،ويح ـ ـس ــب بق ـ ـس ـم ـ ــة
اجمـالي عـدد االصـوات الـسلـيمـة
وال ـ ـصـ ـ ـ ــاحلـ ـ ـ ــة عـلـ ـ ـ ــى  275ويـ ـت ــم
تــوضـيح طــريقــة اسـتخــدام هــذه
ال ـصــيغـ ــة يف ل ـ ــوائح تـن ـظـيـمـيـ ــة
تصدر عمالً بالقسم .)6
اي ان القـ ــائـمـ ــة أ الـتـي ح ــصلـت
عل ـ ــى اك ـب ـ ــر ع ـ ــدد مــن االص ـ ــوات
بـاملقارنـة مع بقية القـوائم تعطي
او متـ ـنـح ع ـ ـ ـ ــدداً م ــن املـق ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ــد
يـتنــاسب مع عـدد االصـوات الـتي
حـصلـت علـيهــا بـش ــرط ان يكــون
كـل مقعــد لهــا مـســاويـ ـاً للق ــاسم
االنـتخــابـي واملقـصــود ب ــالقــاسـم
االنـتخ ــابـي ع ــدد االص ــوات الـتـي
يجـب احل ـص ـ ــول علــيه ـ ــا لـلف ـ ــوز
مبقعــد واحــد وكــذلك احلــال مع
الق ــائـم ــة الـتـي حلـت يف امل ــرتـب ــة
الـث ــانـي ــة وهـي الق ــائـم ــة ب حـيـث
ستحـصل علـى عــدد من املقـاعـد
يـتنــاسب مع عـدد االصـوات الـتي
يجـب احل ـص ـ ــول علــيه ـ ــا لـلف ـ ــوز
مبقعــد واحــد وكــذلك احلــال مع
الق ــائـم ــة الـتـي حلـت يف امل ــرتـب ــة
الـث ــانـي ــة وهـي الق ــائـم ــة ب حـيـث
ستحـصل علـى عــدد من املقـاعـد
يـتنــاسب مع عـدد االصـوات الـتي
حـصلـت علـيهــا بـش ــرط ان يكــون
كل مـقعـ ــد ميـنـح لهـ ــا مـ ـسـ ــاوي ـ ـاً

لـلق ـ ــاســم االن ــتخ ـ ــابــي وي ـ ـس ـ ــري
ال ــتق ـ ـس ـي ــم نف ـ ـسـه عل ـ ـ ــى بق ـيـ ـ ــة
القـ ــوائـم الـتــي حلـت يف املـ ــرتـبـ ــة
الثــالثـة والــرابعــة وهكـذا ،أمـا مـا
تبقـى من عـدد االصوات لـلقائـمة
أ والقــائمـة ب والقــائمــة ج وبقيـة
القوائم االخـرى التي التصل الى
القـاسـم االنتخــابي املـوحـد فهـذه
ت ــوزع ب ــاالسـتـن ــاد ال ــى ح ـس ــاب ــات
اخـ ــرى تـ ــالـيـ ــة تـ ـســتخـ ــدم اكـبـ ــر
املتبقي.
-5مـن مـ ـسـ ــاوئ ن ـظـ ــام الـتـمـثــيل
ال ـنـ ـ ـس ـبــي انـه يقـ ـ ــود بـ ـصـ ـ ــورة او
بـ ـ ـ ــاخـ ـ ـ ــرى الـ ـ ـ ــى نـ ـ ـ ــوع م ــن عـ ـ ـ ــدم
االسـتقــرار الــسيــاسـي النه يــؤدي
الى دخول عدد كبير من االحزاب
السـياسيـة الى البـرملان وقـد تكون
ه ــذه الـتـي ــارات او االح ــزاب غـي ــر
مـتفقــة يف تــوجهــاتهــا واهــدافهــا
ومـنـ ــاهـجهـ ــا ممـ ــا يـ ــزيـ ــد االمـ ــر
صعــوبــة ويــؤدي هــذا الــواقع الــى
عـدم قدرة احلـكومـات التـي تشكل
مـن برملانـات تضم عدداً كـبيراً من
االحزاب من البقاء يف السلطة او
االستمـرار ملـدة واليـة كـاملـة ،ومع
ذلك فــان هــذه الـنتـيجــة الـسـيئــة
ميكـن الــتقلـيل مـن آث ــاره ــا غـي ــر
املــرغــوبــة اذ مــا كــان الــسيــاسيــون
ي ـت ـم ــتع ـ ــون ب ـ ــوعــي وط ـنــي ع ـ ــال
وشعــور مميـز بـاملـســؤوليـة وكـانـوا
مـبتعـديـن عن االنــانيــة واملصـالح
الفئوية الضيقة.
-6يعـتـمـ ــد قـ ــانـ ــون االنــتخـ ــابـ ــات
ال ـصـ ــادر مبـ ــوجـب االمـ ــر رقـم 96
علـ ــى ن ـظ ـ ــام القـ ــائـم ـ ــة املغـلقـ ــة،
فه ـن ـ ــاك ق ـ ــائ ـم ـ ــة مغـلق ـ ــة الي ـتــم
التغيـير يف أسماء املـرشحني فيها
وال ـنـ ـ ــاخ ـب ـ ـ ــون ملـ ـ ــزمـ ـ ــون بـ:امـ ـ ــا
التـصــويـت لهــا او مـنح اصــواتـهم
لق ــائـم ــة اخ ــرى ،وهـن ــاك ق ــائـم ــة
مفـت ــوح ــة ي ـسـتـطـيع الـن ــاخـب ــون
تشكيلهـا بانفسهم من عدة قوائم
اي انـهم يـختــارون النــواب الــذين
ي ـ ـ ــريـ ـ ـ ــدونهــم مــن ب ــني الق ـ ـ ــوائــم
املتنافـسة بحيث يـشكل كل ناخب
قائمة خاصة به.
-7يجـ ــوز الي كـيـ ــان سـيـ ــاسـي ان
يق ـ ــدم ال ـ ــى املف ـ ــوضـي ـ ــة ق ـ ــائـم ـ ــة
ب ــاسـم ــاء امل ــرشحـني النـتخ ــاب ــات
اجمللـ ــس الـ ـ ــوط ـنــي طـ ـ ــاملـ ـ ــا كـ ـ ــان
املــرشحــون املــذكــورة اسمــاؤهم يف
الق ــائـم ــة م ـسـت ــوفـني للـمع ــايـي ــر
القانونية ذات الصلة.
-8تتـم عمـليــة ت ــوزيع املقــاعــد يف
اجمللـس الـوطـني علـى املــرشحني
يف القـ ـ ــائ ـمـ ـ ــة ط ــبق ـ ـ ـاً ل ـتـ ـ ــرت ـيــب
االسمــاء الــوارد يف هــذه الق ــائمــة
واليجـوز تغـييـر هــذا التـرتـيب اي
ان اجلهـ ــة الـتـي قـ ــدمـت قـ ــائـمـ ــة
تـضم عــدة اسمــاء وحـصلـت علــى
ع ـ ـ ــدد االص ـ ـ ــوات اليـكـفــي لـف ـ ـ ــوز
جـمــيع مـ ــرشحــي القـ ــائـمـ ــة فـ ــان
املرشحني الذين سيحصلون على
مق ــاع ــد يف الـب ــرمل ــان هـم ال ــذيـن
وردت أسـماؤهـم يف بدايـة القائـمة
وهكذا.
-9الميـكــن ان يـقل ع ـ ــدد اس ـم ـ ــاء
امل ــرشحـني يف اي ــة ق ــائـم ــة عـن 12
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لـالف ـ ـ ـ ــراد ال ـ ـ ـ ــذي اعـ ـتـ ـم ـ ـ ـ ــدتـه ــم
املف ــوضـي ــة واعـتـبـ ــرتهـم كـي ــان ــات
سـيــاسـيــة تــرشـيح انفــسهـم علــى
قــائـمه علـيهــا اسم مــرشح واحــد،
والي ـنـ ـط ــبق الـ ـ ـشـ ـ ــرط الـ ـ ــوارد يف
الـفـق ـ ـ ــرة  3مــن الـقـ ـ ـســم  4عـل ـ ـ ــى
قـ ــائـمـ ــة علــيهـ ــا اسـم فـ ــرد واحـ ــد
معـتـم ــد مـن املف ــوضـي ــة بــصفـته
كياناً سياسياً.
-10يـجــب ان يـك ـ ـ ــون اســم ام ـ ـ ــرأة
واحـدة يف االقـل ضمـن اول ثالثـة
مــرشحني يف القــائمــة ،كمــا يجب
ان يكــون ضـمـن اسـمــاء اول سـتــة
مــرشحـني علــى القــائـمــة اسـمــاء
امـرأتـني يف االقل ،وهكــذا دواليك
حتى نهاية القائمة.
واليـن ـطــبق ه ـ ــذا الـ ـش ـ ــرط عل ـ ــى
القــائـمــة الـتـي حتـتــوي م ــرشح ـاً
واحــداً بــاعـتب ــاره كيــانـ ـاً سي ــاسي ـاً
وي ــاتـي ه ــذا الـتـن ـظـيـم ال ــوارد يف
قـ ــانـ ــون االنــتخـ ــابـ ــات عــمالً مبـ ــا
ق ـض ـ ــى به ق ـ ــان ـ ــون ادارة ال ـ ــدول ـ ــة
الع ــراقيــة لـلمــرحلــة االنـتق ــاليــة
الـذي أوجب اال يقل عـدد الـنسـاء
يف البـرملان عـن ربع عدد االعـضاء
فيه.
امـ ــا بخ ـصـ ــوص حق الـت ـصـ ــويـت
فق ــد نــص الق ـسـم اخل ــامــس مـن
ق ـ ــان ـ ــون االنــتخ ـ ــابـ ـ ــات عل ـ ــى (-1
اليكـون الـشخـص مــؤهالً لالدالء
ب ـص ـ ــوته يف انــتخـ ــاب ـ ــات اجملل ــس
الـ ــوطـنـي مـ ــالــم يف بـ ــالـ ـشـ ــروط
اآلتية:
أ-ان يعـتبـر مـواطنـاً عـراقيـاً او له
حق املطـالبـة بــاستعـادة جنـسـيته
العراقية او يكون مؤهالً الكتساب
اجلنسـية العراقيـة ،وذلك متاشياً
مـع املـ ـ ـ ــادة  11م ــن قـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــون ادارة
ال ـ ــدول ـ ــة الع ـ ــراق ـي ـ ــة لل ـم ـ ــرحل ـ ــة
االنتقالية.
ب-ان يكـون تـاريـخ ميالده يـوم 31
ك ـ ــان ـ ــون االول  1986او قــبل ه ـ ــذا
التاريخ.
ج-ان يـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ــون مـ ـ ـ ـ ـسـجـالً لـالدالء
بصـوته وفـقاً لـالجراءات الـصادرة
عن املفوضية).
ويـبـ ــدو مم ـ ــا تقـ ــدم ان ابـ ــرز نــص
منـظم حلـق التـصــويت جــاءت به
الـفق ـ ــرة أ مــن امل ـ ــادة االول ـ ــى مــن
الق ـسـم اخل ــامــس الـتـي اك ــدت ان
الـشخـص اليكـون مــؤهالً لالدالء
ب ـص ـ ــوته يف انــتخـ ــاب ـ ــات اجملل ــس
الوطنـي مالم يف بشـروط معينة
منها (ان يعتبر مـواطناً عراقياً او
لـه حق املـ ـطـ ـ ــال ـبـ ـ ــة بـ ـ ــاس ــتعـ ـ ــادة
جنـسيته العراقيـة او يكون مؤهالً
الكـت ـس ــاب اجلـن ـسـي ــة الع ــراقـي ــة،
وذلـك متـ ــاشـي ـ ـاً مع املـ ــادة  11مـن
قـ ــانـ ــون ادارة الـ ــدول ـ ــة العـ ــراقـيـ ــة
للمرحلة االنتقالية)
وهذا الـنص يعنـي عدم االعـتراف
بحاالت االسقاط للجـنسية التي
متــت بـحق م ـ ــواط ـنــني ع ـ ــراق ـيــني
وطـبق ـاً ملــا مــاقــررته امل ــادة  11من
قـ ــانـ ــون ادارة الـ ــدول ـ ــة العـ ــراقـيـ ــة
للمرحلة االنتقالية.

عباس البغدادي
اســتكـم ــاالً لـط ــروح ــات الـب ــاحـث عالء ج ــواد
كـاظم املـنشـورة يف املـدى ،العـدد ( )250يـدرك
املاركـسيـون ان ما اكـتشفـه ماركـس يف جدلـية
العالقة بني اإلنسان والعالم وصياغة قوانني
للـتطـور االجـتمـاعـي ،أن مفهــوم التـاريخ قـد
خ ـضـع للــنقـ ــد املـنـهجـي وتـبـنـت املـ ــاركـ ـسـيـ ــة
مفهـوم التكـويـن االجتمـاعي علـى أسـاس انه
مج ـم ـ ــوعـ ـ ــة مع ـي ـن ـ ــة م ــن عالق ـ ــات االن ـت ـ ــاج
اخلـ ــاضعـ ــة للـت ـط ــور ال ــذي ه ــو ب ــدوره ميـثل
عمـليــة تــاريـخيــة ،ان مجـمل هــذه الق ــوانني،
ق ــوانـني امل ــارك ـسـي ــة ثــم اللـيـنـيـنـي ــة ،ق ــدمـت
لـلبشرية نصـوصاً نظرية كـانت أبعد ما تكون
يف هدفها الـنهائي من ان تتحـول إلى خطاب
مـيـث ــول ــوجـي اسـط ــوري مق ــدس ،ام ــا جت ــارب
التحـنيـط والتـأطيـر والتجـريـد فهي عـمليـة
قتـل لفكـر مـشـبع بــاحليـويــة ومحـاولـة جـره
لل ـتـ ـ ــأقلــم وال ـتـك ـيـف الق ـ ـسـ ـ ــري مع الـ ـ ــواقع،
ف ــامل ــاوي ــة يف الـصــني وأفك ــار أن ــور خ ــوج ــة يف
الـبانـيا ونـظريـات التـوبامـاروس يف االرغواي،
كلهـا انـطلقـت من املـاركـسيـة يف زمـن انطالق
فكــرة التعـايـش الـسلـمي الـتي اطـلقتهـا اكبـر
م ـ ــرجعـيـ ــة شـيـ ــوعـيـ ــة يف الـت ـ ــاريخ (االحتـ ــاد
ال ـســوفـيـتـي) ،وهـنــاك ال ــوجهــان املــارك ـسـيــان
املغلقـان (كـوريـا ،وكـوبـا) ،إذ حتـرر الـنص إلـى
االجـتهــاد بيـنمــا ظـلت املــرجـعيــة يف مــوسكــو
واالحــزاب العمــاليـة العــامليـة تــدور يف فلكهـا،
وتـن ــسج هـ ــذه املـ ــرجعـيـ ــة خـيـ ــوط الــتحـ ــرك،
فصادرت االحـزاب الشيوعـية حريتـها لصالح
املرجعية لينتهي األمر إلى ما انتهى إليه.

اليسار يف العراق وخطابه
املقدس:

شــاهــد الـيـســاريــون يف العــراق متـثــال لـيـنـني
البــرونــزي تــرفعه رافعــات الــرأسمــال العــاملي
وشــاهــدوا سقــوط جــدار ب ــرلني فــأحـس هــذا
الـ ـتـ ـيـ ـ ـ ــار انـه حت ــت ضـغ ـ ـط ــني األول :سـ ـ ـ ــوط
الدكتـاتورية التوتاليتارية .والثاني :االرتباك
مـن خالل فقــدانه مــرجـعيـته املقــدس ــة فبــدأ
مـتعـثــراً ولـم يكـن بـني ي ــديه ســوى نـص ــوصه
الـتي لـم يعــد بــاإلمكــان تــطبـيقهــا مــرجـعي ـاً
وتقــديــسهــا مــرجـعي ـاً بقــدر مــا اصـبح األمــر
يتطـلب التعـامل معـها بـحريـة اكبـر لم يعـتد
عـليهـا مــسبق ـاً ،فتجــاوز املفهـوم املـيثـولــوجي
لـلنص وبـدأ يـتعلم تـنفس احلـريـة يف تعـامله
مع الـن ــص ،ورحلـ ــة تـ ــدهـ ــوره كـ ــان البـ ــد مـن
إيقافهـا بإعـادة قراءة مـفهومه الفكـري ،وذكر
الـب ــاحـث عالء ج ــواد ك ــاظـم مف ــردة (عـطـب)
أدوات الـتحلـيل قــاصــداً الـعقل امل ـســؤول عـن
التحـليل ،وكـأن العـطب الـذي أشــار إليه كـان
محلـيـ ـاً ع ــراقـي ـ ـاً ،ولكـن هـن ــا ي ـس ــأل الـي ـس ــار
العـ ــراقــي نفـ ــسه (م ـ ــا العــمل) وســط غـي ـ ــابه
الـ ــذي طـ ــال وبـ ــروز تـكـ ــويـنـ ــات اجـتـمـ ــاعـيـ ــة
ومـنـظ ــومـ ــات فك ــري ــة مـت ــراجعـ ــة ،العلـم ه ــو
اطالق الـعقل املـفكــر الــذي ســاعــدت ظــروف
مـحلـيـ ــة ودولـي ـ ــة علـ ــى حتـنـي ــطه واحـ ــاطــته
ب ــاحل ــري ــة لـيـتــمكـن مـن الـتـ ــأمل اخلالق مـن
جديـد ،لقد قدمـت املاركسيـة للماركـسي أكثر
ممـ ــا ي ــطلـبـه بعـيـ ــداً عـن عـبـ ــوديـ ــة الـن ـصـن،
واملـاركـسي ال ينـاضـل من اجل ان يكــون شيئـاً
بل هـو مـشــروع واع للــسيـطــرة علــى األشيـاء،
احل ــري ــة عـن ــد امل ــارك ـسـي هـي ف ـض ــاؤه ال ــذي
يـتنفـس فيـه ويصــوغ فيه فــرضيــاته،والعكـس
لـو اعطـي فرضـيات جـاهزة لـظل ال يسـتطيع
بــرهـنــة ه ــذه الفــرضـيــات فـيـتجــاوزه الــزمـن
لـيبـدو مـتخلف ـاً عنه .احلـريـة اإلنـســانيــة لم
يـخلقهــا املــاركــسي وال ميـكنـه رسم حــدودهــا،
الـي ـس ــار يف الع ــراق مـط ــالـب بـتـبـنـي م ـش ــروع
احلـريــة يف نشـاطه الفكـري ويجعلهـا منـاخـاً
للــتحلـيل وق ــراءة ال ــواقع والـفعل .والـنـت ــائج
هـي االخـتـب ــار لــصح ــة م ـشـ ــروعه ،وان ــسج ــة
الـفعل احلــر مــصنــوعــة مـن خيــوط احلــريــة
ومهمـة املاركـسي اقنـاع اإلنسـان انه حر أصالً
ويجب تعمـيق هذا املـفهوم لـدى النـاس سواء
أكــانــوا مـضــطهــديـن أم ال ،احلــري ــة ال ميكـن
تـ ــأجــيل مـ ـشـ ــروعهـ ــا إلـ ــى حـني قـيـ ــام احلـكـم
املنـشود يف حلـم اليسـاري ،واحلريـة ،مفهـوماً
وممــارس ــة وشع ــوراً ،ال ميكـن مـص ــادرتهــا مـن

ح ــال ــة اإلن ـس ــان (ال ــذاتـي ــة) إل ــى حـني قـي ــام
احلـالـة (املـوضــوعيــة) التـي ستـمنح احلـريـة
للجـميع ،وحلـم اليـسـار الـواسع قـدميـاً ليـس
كـحلـم الـيـ ـسـ ــار الـيـ ــوم ،ان ت ـ ــراجع سـيـ ــاسـ ــة
الق ـطـب ال ــواحـ ــد يع ــود أح ــد اسـبـ ــابه ــا إل ــى
تـأجيل مشروع احلـرية ،وكيف نطـالب اليسار
يف العـراق ان يتجـاوز (عـطب التـحليل) علـى
حــد ق ــول الب ــاحث مـن دون التــرويج إلنـســان
جــديــد بــذاتٍ حــرة يـتقــدم أله ــدافه م ـشـبع ـاً
بح ــري ــة الق ــرار واالخـتـي ــار لـيـتحـمل نـت ــائج
افـكـ ــاره ويـتـعلـم فـن الــتجـ ــاوز والـت ـطـ ــور ،ان
اإلنسـان العراقي ومـشروعـه احلر البعـيد عن
فـكـ ــرة االسـتـبـ ــداد والـ ـشـمـ ــولـيـ ــة هـ ــو الـ ــذي
سيصـوغ مشـروعه اجلديـد ،ان قوانني الـعالم
املوضـوعيـة التي صـاغتـها املـاركسـية مـا زالت
حـي ــة وال تع ــارض بـيـنه ــا وبـني ارادة وطـم ــوح
اإلن ـس ــان يف الق ــرن احل ــادي والع ـش ــريـن ،بل
يكـمن الـتعــارض يف حتـنيـط النـص والبــاسه
ثـوبـاً ميثـولـوجيـاً وإقحـامه يف واقع هـو لـيس
لـه ،لق ــد ب ــذل الـيـ ـسـ ــار يف الع ــراق دمـ ـاً وأملـ ـاً
وعـ ــاش داخل الـ ــواقـع ووالدته كـ ــانـت ضـ ــرورة
وليست اختياراً ،كان وعياً داخل الكون وليس
فـوقـه .نظـر يـوم ـاً للبـرولـيتـاريــا ودكتـاتـوريـة
الـطـبقــة العــاملــة ولـكنـه اليــوم يـتجــاوز ذلك
إلـ ــى الـتـ ــوازن ال ـطــبقـي بـ ــدالً مـن ال ـصـ ــراع،
ويتبنـى الدميقراطية والتـعددية بدل احلزب
الـ ــواحـ ــد ،وراح يــبحـث عـن ب ـ ــرامج جـ ــديـ ــدة
سـيـ ــاسـيـ ــة م ـ ــرحلـيـ ــة لـيـنـ ــسجــم مع نـ ـســيج
اجملتـمع العــراقي ،والـســؤال هنــا هل يخـشـى
ال ـي ـ ـسـ ـ ــار يف الع ـ ــراق مــن ان ي ـت ـب ـن ـ ــى افـك ـ ــاراً
جـ ــدي ـ ــدة؟ علـيـه ان ال يخـ ـشـ ــى مـن ذلـك وال
طعن يف مـاركـسـيته ان فـهمهـا علـى أنهـا أداة
حتلــيل وكـ ـشـف لقـ ــراءة الـ ــواقـع ،يجـب ان ال
يفهـم نـصــوص مــاركــس علــى أنهــا نـصــوص ـاً
ميثـولوجية مقدسـة ،يحفظها وال يقدر على
اسـتخــدامهــا ،أنهــا وسـيلــة وليــست غــايــة .ان
الصــراع اليـوم هـو صـراع ذو طـابع اجـتمــاعي
وسياسي وان الفرد الذي يتبنى فكرة ماركس
ي ـ ــرغــب يف ان ي ـ ــراه ـ ــا عــمل ـيـ ـ ـاً ت ـن ـ ــسجــم مع
اجملـتـمع ،املــارك ـسـي الـي ــوم مغـمــور ب ــالعــوملــة
وثــورة االتـصــاالت وعلـيه ان يـكتــشف ق ــوانني
التعـايش معهـا والصـراع ضدهـا يف آن واحد،
ان الـيسـار بـدا اقل متـاسكـاً وأضعف اداءً بعـد
انهـيار املعـسكر االشـتراكـي ،وتوزع املـاركسـيون
يف تبــريــر مــا حــدث إلــى ع ــدة تبــري ــرات غيــر
مقـنع ــة احيــان ـاً ،ومـهمــا يـكن األمــر ف ــان من
ن ـتـ ـ ــائج ذلــك االنه ـيـ ـ ــار ظه ـ ــور االجت ـ ــاه ـ ــات
اللبــراليــة التـي ألغت االديـولــوجيـات وقـللت
من أهمـيتها ،وعـند اليـساريني ظهـرت دعوات
تــدعــو إلــى تـنــوع مـص ــادر املعــرفــة لـصـيــاغــة
الـرؤيـة الـسيــاسيـة ،ظهـرت اجتـاهــات لتحـدد
الهويـة السـياسـية لـليسـار من خالل مطـالب
بــرامـجي ــة سي ــاسيــة فقــط ،وهنــاك مـن فكــر
بـاالجتـاه نحـو اشتـراكيـة دميقـراطيـة ،وذهب
آخــرون إلــى عــد املــاركــسيــة مـنهج ـاً فلـسـفي ـاً
مع ــرفي ـاً حتـليـلي ـاً تخـتلـف استـنتــاجــاتـه من
زمـنٍ إلــى زمـن ومـن مكــان إلــى آخــر وتـتـنــوع
خـي ــاراته واألصل واح ــد ،ويف الع ــراق يـنغـم ــر
اليسار يف أزمة البلد السياسية واالجتماعية
والبــالغــة الـتعـقيــد والعـنف ويـتحــرك يـثقله
الـتـ ــاريخـي ب ــاحـثـ ـاً عـن مـن ـظـم ــات ج ــدي ــدة
ملقـاومة مستجـدات احلياة اخملتلفـة غارقاً يف
الهم الـسيــاسي والـدميقــراطي مـسـتنـداً إلـى
حتالفـات متتد أفقيـا مسافـات بعيدة ،ويتجه
الـيـ ـس ـ ــار إل ـ ــى حت ـ ــديـث خ ـط ـ ــابه إل ـ ــى اوسع
االبع ـ ــاد ،وان تعـ ــدد ألـ ــوان الـيـ ـسـ ــار أحـ ــزابـ ــا
وجمعيـات وافراداً ال ضيـر فيه .ولكن دوره يف
حتـديث الـواقع هـو األول الن الفكـراملـاركـسي
ليــس ملكـاً الحــد ،واالكثـر جنـاح ـاً من أتـقن
استخـدام هــذا الفكـر لـتطـويـر اجملـتمع ،وان
حـزباً أو مجـموعـة أو فردا مـاركسيـاً ال يعرف
وال يجـي ــد ق ــراءة امل ــاركـ ـسـيـ ــة ويعـي ــد ق ــراءة
الــواقع بهـذه االداة الـتحلـيليـة سـيكـون عـبئـاً
علــى املــاركــسيــة نفــسه ــا واخيــراً ف ــان النـص
املاركسي اداة خالقة لـلتغيير تطاوع من أجاد
فهــمه ــا وهـي لـي ـســت معـب ــودة ج ــامـ ــدة أنه ــا
واسطة نقل معريف وليست النقل نفسه.

