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حـيـنـمـا تـسـتـقـيم احلـياة عـلى
مـنـهج الــله  ويـتـنـسم الـعـبـاد
عــــبــــيــــر الــــطــــهــــر والــــعــــفـــة
واالسـتقـامـة  وتنـتـشر احملـبة
واأللفة والتعاون والتكافل ب
الـناس  ولـها دور كـبيـر أيضا
حــيـنــمـا تــنــحـرف احلــيـاة عن
مـــــنـــــهج الـــــله  وتـــــتـــــخـــــبط
اجملــتـمــعـات الــبـشــريـة الهــثـة
وراء الـــقـــوانـــ الـــوضـــعـــيــة
واألحـــــــكــــــام الـــــــبــــــشـــــــريــــــة
والـــتـــشــــريـــعـــات األرضـــيـــة 
ويــــتــــجــــرع الــــعــــبــــاد مـــرارة

لــــلـــرجــــال الــــذين يــــتــــركـــون
نـــــســــاءهـم عــــلـى أمــــيـــــتــــهن
وجــهــلــهـن  فــيــنــشــأ لــديــهن
الــفــراغ اخملــيف بــســبـب عـدم
ا قد مطالـعة الكتب الـنافعة 
يـؤدي إلى وساوس شـيطـانية
 أو يــؤدي إلى عــدم مــعــاونـة
أوالدهـا على الـدراسة ولله در
من قــــــــال األم مــــــــدرســــــــة ان
اعـددتهـا  اعددت شـعبـا طيب
االعـراق لـلـمـرأة شأنـا عـظـيـما
في ســيـر أي مـجـتـمع واجتـاه
أي أمـــة  فـــلـــهـــا دور كـــبـــيــر

لـتـعـليـم االجـيـال..  يقـول الـله
عــز وجل (هل يــسـتــوي الـذين
يعلمون والذين ال يعلمون )  
ويقول كـذلك سبحانه ( اقرأ و
ربك األكــرم الـذي عــلم بـالــقـلم
عــلم اإلنــســـان مــا لم يــعــلم) 
وفي حـديث صـحـيح (الـنـسـاء
شــقــائق الــرجــال)  يُــعــلم من
هـــذا احلـــديث أن كل مـــا أمـــر
ـــســـلم ومن الـــله به الــــرجل ا
جملته طـلب العلم  فهو بحق
ــرأة إال مــا خــصص . وهـذه ا
االيــات قـاطـعــة وتـعـلــيم بـلـيغ

إن بــنـاء األجــيــال هـو الــذخـر
ــــوت  ــــا بــــعــــد ا الــــبــــاقي 
ويــــســـــتــــحـق الــــتــــشـــــجــــيع
واالهـــتـــمــام أكـــثـــر من بـــنــاء
ـــــنــــــازل من الـــــقــــــصــــــور وا
احلـجـارة والـطـ  وحيث إن
الـتــربــيـة لــيــست مـســؤولــيـة
البـيت وحـده إذ هـنـاك عوامل
أخـــرى تـــســــاهم في تـــربـــيـــة
األجـــيــال  فــســـوف نــتــنــاول
الــدور الــتــربــوي لــلــمــرأة في
تـــنـــشـــئـــة اجلــيـل الــصـــالح 
ــرأة هـــو بـــوابــة فــتـــعـــلــيـم ا
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االنــــحـالل في شـــــتى صــــوره
ومـجــاالته  فـيــنـتــشـر احلــقـد
واحلــســد  وتــســود الــعـداوة
والـــبــغـــضــاء  ويـــعم الـــظــلم
واألنـــانــيـــة أفــراد اجملـــتــمع 
فـــالـــنــســـاء نــصـف األمــة  ثم
إنـهـن يـلــدن الـنـصـف لـآلخـر 

فهن أمة بأكملها . 
 ö¼U'« sCŠ

األم روض إذا تـعــهــده احلــيـا
ـا إيـراق  األم بـالـري أورق أ
أستـاذ األسـاتـذة األُلى شـغلت
مــآثـرهن مـدى اآلفــاق  فـكـيف
نظن بـاألبناء خيـرا إذا نشئوا
بحضن اجلاهالت وهل يرجى
لألطـفـال كـمـال  إذا ارتـضـعوا
ثــــدي الــــنـــــاقــــصــــات ألخالق
الـــصـــبي بك انـــعــكـــاس كـــمــا
ــرآة انــعــكس اخلــيــال عــلى ا
ـرأة ما فـمن الـواجب تعـليم ا
يسـاعدهـا على تـأدية مـهمـتها
كـزوجة  وأم ومـربيـة أجيال 
ـلـكـة الـبـيت. يـجب ومـديـرة 
أن ال يُهـمل تعـليم الـبنـات فقد
قــيـل تــعــلــيـم رجل واحــد هــو
تعـليم لـشخص واحـد  بيـنما
تــعــلـــيم امــرأة واحــدة يــعــني
تعليم أسرة بكاملها. وبتعليم
بــنـاتـنــا وتـنـشــئـتـهـن الـنـشـأة
الـصاحلة نـردم الهوة الـكبيرة
التـي تفـصل أمتـنـا عن التـقدم
في كـثــيـر من بالدنـا الــعـربـيه
واإلسالمـــيـــة  بـل إن ديـــنـــنــا
اإلسالمي بــلغ فـيه حـب الـعـلم
والــتــرغــيب في طــلــبه أن دعـا
إلى تــعــلــيم اإلمــاء من نــســاء
األمـــــة  كـي تـــــزول غـــــشــــاوة
ـــعـــرفـــة اجلــــهل  وتـــســــود ا
الواعية  وقبل ذلك ليُعبد الله
عـــلى بـــصـــيـــرة وتـــســـتـــقـــيم
األجـيال على أمـر الله  وفـيما
رواه اإلمــام الــبــخــاري رحــمه
الـــله قــول الـــنــبي صـــلى الــله
ـا رجل كـانت عـلـيه وسـلم »أ
عـنـده ولـيدة فـعـلـمهـا فـأحسن
تـعــلـيــمـهــا  وأدبـهـا فــأحـسن
تأديبـها ثم أعـتقـها فتـزوجها
فـله أجران .«وكل ذلك بحـاجة
إلى دراسـة واســعـة لـلــعـقـيـدة
وللمباد اإلسالمية  وتاريخ
اإلسـالم  وألصــول الــتـــربــيــة
اإلسالمــــــــيـــــــة  واحلـــــــيـــــــاة
اإلسالميـة  والبيت اإلسالمي
 إلى جـــانب بــعـض الــعـــلــوم
والفـنون احلـديثـة النافـعة في
ـنزل أو حـاجـة قائـمة تـدبيـر ا
فـي اجملــــتــــمـع كــــالـــــتــــدريس
وتــطـبـيـب الـنـســاء وقـد أسـاء
ـعـاصر  اجملـتمـع اإلسالمي ا
(في بــــعض الــــدول) تـــعــــلـــيم

ــــرأة  فــــكــــان مـــا نــــراه من ا
ا فـوضى خلـقيـة وتربـوية  
يــهــدد كــيــان األمــة والــوطن 
ـــرأة ال هي رجل وال فـــغـــدت ا
هي امرأة تـصلـح للـتربـية  ال
يــخــفـى عــلى أحــد أن أمـــتــنــا
مـسـتهـدفـة  وديـننـا يـحارب 
واألعـــداء يـــتـــربـــصـــون بـــنـــا
الــدوائــر ويــكــيــدون لــنـا بــكل
سـبيل  فهـذا ديننـا دين يدعو
إلى الــعـــلم  فـــلــمــاذا نـــحــمّل
اإلسالم قـــصـــور تـــفـــكـــيـــرنـــا
وتخلفنا عن التعلم  ليقال إن
رأة  اإلسـالم ال يريـد تعـلـيم ا
وإن اإلسالم يـــــكــــــرس جـــــهل
ــــــرأة  ال إن تــــــاريـــــخــــــنـــــا ا
ات من اإلسالمي يـزخر بـالعـا
مـفسـرات ومحدثـات وفقـيهات
وشـاعرات وأديبـات وطبـيبات
ومــهـنــدســات  كل ذلك حـسب
هـدي اإلسالم وال تبـجح باسم
الــعــلم والــتــحـصــيـل فـالــعــلم
حـــــــصــــــانـــــــة عـن الــــــتــــــردي
واالنـحــراف وراء تــيــارات قـد
تـبـهـر أضـواؤهـا من ال تـعـرف
الـسـبيل احلق  فـتنـجرف إلى
الـــهـــاويـــة بـــاسم الـــتـــجـــديــد
والـتحـضـر الـزائف والتـعـليم
الالزم للمرأة تفقهاً وأساليب
عــلــمــيه مـــبــثــوث في الــقــران
ـا حتــتـاج إلـيه والـســنـة  و
ـرأة في أمـور حـيـاتـهـا ليس ا
ــدارس مــجـــاله الــتــعـــلم في ا
ـا واجلــامـعــات فــحــسب وإ
ــكن حتـصــيــله بـكل الــطـرق
ـسـاجـد وفي ـشــروعـة في ا ا
ـكـتبـات وحتى عن البـيوت وا
طريق اجليران وفي الزيارات
اخملــتــلــفــة  وقــد قــال الــنــبي
صلى الله عليه وسلم »ما بال
أقـوام ال يفقّـهون جـيرانهم وال
يـعـلّـمونـهـم وال يـعظـونـهم وال
يـفـهـمـونـهم?! مـا بـال أقـوام ال
يـتــعــلـمــون من جــيــرانـهم وال
يتـفـقهـون وال يتـعظـون? والله
لَــــيُـــعــــلّـــمن قــــوم جـــيــــرانـــهم
ويــفـــقــهـــونــهم ويـــعــظـــونــهم
ويـــأمــــرونـــهم ويـــنــــهـــونـــهم
وَلَـيتَـعلّـمنّ أقوام من جـيرانهم
ويـــتــعــظـــون أو ألعــاجــلـــنــهم

بالعقوبة .« 
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فــهـــيــا نــســـاعــد كل الـــنــســاء
لـــيـــنـــهـــلـن من كل عــــلم نـــافع
حسـب ما نـستـطـيع ولنـجعل
لنـا في مـكـتبـة الـبـيت نصـيـباً
ولـنا بـذلك األجر إن شـاء الله.
ــــــرأة  وال بــــــد مـن إعـــــــداد ا
إعــداداً مـنــاســبــاً لـرســالــتــهـا
بـاعـتـبـارهـا أنـثى إضـافـة إلى

الــعـــلــوم الــشــرعـــيــة الــواجب
عـلـيـهـا تـعـلـمـهـا  فـإذا أتـقـنت
ن أوتي مـوهـبـة ذلك وكـانت 
غـنـيـة  وعقـالً خصـبـاً  وفـكراً
نـيــراً وتــعــلـمـت غـيــر ذلك من
العلوم والفنون فإن هذا حسن
ألن اإلسالم ال يعترض سبيلها
مــــا دامت ال تــــتـــعــــدى حـــدود
الـشرع احلـنيف  إن كـثيراً من
الـــفـــتـــيـــات  مـــا إن تـــنـــتـــهي
إحداهن من الدراسـة النظامية
حــــتـى تـــهــــجــــر الــــكــــتب  بل
ـطـالــعـة عـمـومـاً وتـنـتـكس وا
ـعدوم إلى األمـيـة الرتـباطـهـا ا
بالكتاب  وتصبح اهتماماتها
احملــدودة ال تـتــعـدى لــبـاســهـا
وزيـنــتــهــا والـتــفــ في ألـوان
الطعـام والشراب  وهي هموم
دنيوية قريبة التناول  ال غير.
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ـــســـلـــمـــة عـــضـــو في ـــرأة ا ا
مجـتـمع اإلسالم  فـهي مـؤثرة
ومـــتـــأثـــرة بـه ال شك في ذلك;
فــهي لـيـسـت هـامـشــيـة فـيه أو
مــهــمــلــة وال يــصح بــحــال أن
تـكون سـلبيـة أو اتكـالية  وإن
كـان األمـر كـذلك فـهـو اجلـحـود
عـــيــنه والــنــكـــران لــلــجــمــيل
واالبــــــتــــــعـــــــاد عن اإليــــــثــــــار
والتـضحـية  أمـتنا اإلسـالمية
تـنتـظر من يـعيـد لهـا أمجـادها
من أبـنــائـهـا الــبـررة وبـنــاتـهـا
ـرأه التي الـوفيـات  وبـتعـلم ا
هم أم في نــهـايــة االمـر فــأنـهـا
سـتـسعى جـاهـدة مـخـلصه ألن
تـعـلم ابــنـاءهـا الـتــعـلـيم الـذي
يـسـهم في بـنـاء شـخـصـيـاتـهم
كـــرجـــال مـــســـتـــقـــبل امـــا االم
اجلـاهـله فـسـيـبـقى ذلـك مـجرد
حلم لها ألنـها تظن أن األمومة
تــتـمـثل في اإلجنـاب  فـتـجـعل
دورهــــا ال يــــتــــعــــدى دور آلــــة
الــتـفـريخ! أو ســيـبــقى رغـبـات
وأماني ألم جتعل همها إشباع
معـدة ابنهـا فكـأنهـا قد رضيت
همة أن جتعل مهمتها أشبه 
مـن يـقـوم بــتـسـمــ الـعـجـول!
وتـلك األم الـتي حتـيط أبنـاءها
بـــاحلب واحلـــنــان والـــتـــدلــيل
وتــلـــبــيـــة كل مــا يـــريــدون من
مطالب سواء الـصالح منها أو
الطـالح  فـهي أول من يـكـتوي
بنـار األهواء التي قد تـلتهم ما
في جعـبـتهـا من مـال  وما في
قــــلــــبــــهــــا من قــــيم  ومــــا في
ضـــمـــيــرهـــا مـن أواصـــر فــإذا
بابـنهـا يبعـثر ثـروتهـا  ويهزأ
ثل العلـيا واألخالق النبيلة با
 ويـــقــطـع مــا أمـــر الـــله به أن

يوصل.
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لـلـمـرأة رسـالة تـربـويـة هـادفة
ـجتمـعها. وتـبدأ هذه لـلرقي 
الـرسالة بـإيفاء حق جـيرانها
فــتـعـلّم اجلــاهـلـة مــا حتـتـاجه
لــديــنــهــا ودنــيــاهــا وفي ذلك
خــــدمـــة تــــؤديـــهـــا لـألجـــيـــال
النـاهضة فـتصـبح اجتـماعات
اجلارات لـيست للـقيل والقال
سـلـمة بل لالرتـفـاع بأسـرنـا ا
من االهـتــمـامــات الـســطـحــيـة
الــسـاذجــة إلى آفــاق سـامــيـة;
ــكن أن حتــوّله فــكل حــديـث 
سـلمـة الـصاحلـة إلى حديث ا
هـادف  حـتى احلـديث الـتـافه
ـسـلمـة الـلمّـاحة أن لن تـعدم ا
حتـــوله لـــلــعـــبـــرة والـــتــأمل 
واجلـــــــارات الــــــصـــــــاحلــــــات
يتدارسن أفضل السبل لتربية
أوالدهن وحـل مــــشــــاكــــلــــهن.
وكــــذلـك لــــهـــــا الــــدور االبــــرز
ــدارس بـــتــعــلـــيم االوالد في ا
ـا واجلـامـعـات فـهي تـعـطي 
نـهـلت للـمـجتـمع الـذي تنـتمي
ـــهـــام األســـاســـيــة له  ومـن ا
تعـلمه أن تساهم في للـمرأة ا
حتــصــ األجـيــال بــالـثــقــافـة
األصــــيـــلـــة والــــعـــلم الــــنـــافع
والـعــقـيــدة الـصــحـيــحـة  وال
تـــتــرك قـــيــادة األجـــيــال بـــيــد
الــعــابــثــات الالتي يــركــ كل
مـوجـة مـن أجل الـوصـول إلى
أهـدافـهن في تـخـريب الـنـشأ 
فـــمن خالل مـــشـــاركـــتــهـــا في
ـراكــز الـثــقـافــيـة وعــدم تـرك ا
هـذا اجملـال الهـام لـغـيـرها من
ـذاهب الـهـدامـة  صـاحـبـات ا
ن جــعــلن هـمــهن أن تــكـون
ـــراكــز بـــؤرة لإلفــســاد هــذه ا
ووســيـــلــة لـــلــتـــخــريب  ومن
ــشــرفــة مــســاهــمـة الــصــور ا
ـتــعـلـمـة في ـسـلــمـة ا ـرأة ا ا
اجلـمعيات الـنسائيـة اخليرية
لـــتـــحــــافظ عـــلـى وجـــهـــتـــهـــا
السـليـمة من خالل مـشاركـتها
ـا تقـدر علـيه  بـاحملاضرات
والــــنــــدوات والــــنــــشــــاطــــات
تنوعة االجـتماعيـة الطيبـة وا
 فتصبح تلك فرصة طيبة لها
لـلــتــعـلم والــتــعـلــيم وتــوجـيه
األجـيال  فتسـتفيـد وتفيد في
آن واحــد  ورب كـلــمــة طـيــبـة
ونـصيـحة مـخلـصة تـأخذ بـيد
ـربيات عـلمات وا األمـهات وا
نـحــو اخلـيــر  وتـبــعـدهن عن
األخــطـار الــتــربـويــة  وتـصل
بــــالــــنــــشـــــــئ إلى الــــتــــقــــدم

والفالح.
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بغداد

ان قدرة االحـزاب والـتحـالـفات
الـســـــــيــاسـيـة الـعـراقـيـة عـلى
بـــــنـــــاء بـــــرنـــــامج ســـــيـــــاسي
اقــتــصــادي اجـتــمــاعي واضح
سـيقلل مـن نزعة اجلـمهور الى
الــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــويــت
االحـتــجـاجي/الـعـقــابي لـلـكـتل
والــقـــوى الـــســيـــاســـيـــة الــتي
ســتـــشــارك في االنــتــخــابــات 
ومن ثم ســيـــقــلل من الــفــجــوة

فيما بينها من جهة .

ومن جـهـة اخـرى بـيـنـهـا وب
اجلمـهور ( النـاخب ) من جهة
اخرى الـذي يتـطلع الى برامج
اخلــدمـــات واالدارة الــكـــفــوءة
لـلـسـياسـات الـعـامة بـاالضـافة
الى وصول مـشـرع مـنتـج
الـى تـــشـــريـــعـــات ذات جـــودة
لــلــمــجــتــمـع وبــيــئــة االعــمـال
واحليـاة العـامة  وقادرين من
ـان خـالل الـعـمل في قـبـة الـبـر
قـبل على الرقابـة واحملاسبة ا
لـلـمـوظف في اخلـدمـة الـعـامـة
لـلسلـطة التنـفيذيـة  باالضافة
الى ان الـــنـــظـــام الـــعـــام بــات
يـــحــتــاج الـى عــمــلـــيــة فــرض
الــقــانــون من اجل االســتــقـرار
الــعـــام واســتــثـــمــار الـــنــصــر
الــعــســكـري عــلى االرهــاب من
ـنـدحر الى قـبل كـيـان داعش ا
نـــصــر أمــني وتـــعــزيــز اركــان
الـــــدولــــــة واالمـن الــــــوطــــــني
العـراقي وهذا لن ياتي اال من
خـالل بــرنـامـج واضح ونــظـام
انـتـخـابـي كـفـوء وارادة عـالـية

كـافحـة الفـساد والـذهاب الى
الــتـنـمــيـة واالعـمــار وحتـسـ
ـــــواطن الـــــعـــــراقي حــــيـــــاة ا
ومؤشـرات الـتـنـميـة الـبـشـرية
ستدامـة في العراق  واخير ا
الــبــرنــامج الــواضح والــقــابل
ـرشـحـ لــلـقـيــاس والـعـمـل 
اكــــــفـــــاء من قــــــبل الــــــقـــــوائم
ـرشـحـة لالنـتـخـابـات والـتي ا
تـــمــثـل الــقـــوى الــســـيــاســـيــة
ــــتـــنـــافــــســـة فـي الـــلــــعـــبـــة ا
االنتـخـابيـة ستـحـد بالـنـتيـجة
من مــيل الـنـاخب التـخـاذ قـرار
الــــــســــــلــــــوك االنــــــتــــــخــــــابي
االحـتـجـاجي/الـعـقـابي  وهـو
مـــــا ســــيـــــكــــون ارتـــــفــــاع في
مـؤشرات الـتـنمـية الـسـياسـية

في البالد .

{ رئيس مركز أكد للشؤون
االستراتيجية والدراسات
ستقبلية. ا
{ كبير الباحث في الصندوق
قراطية. الوطني للد

   في ظل الـتذمـر الـشـعبي من
السـياسات العـامة والتي تدار
من قبل القوى السياسية التي
تمتلك اللـعبة السياسية داخل
ـان  جنـد آن االوان قـبــة الـبـر
لـلـتفـكـير بـالسـلـوك االنتـخابي
اجلــــديـــــد في الـــــرأي الــــعــــام
الـدولي ومـنـهـا الـعـراق والذي
يـتزامن مع احلـركة الـشعـبوية
( Populism Movement )اال
وهــــو ســــلــــوك الـــــتــــصــــويت
االحـــتـــجــــاجي او الـــعــــقـــابي
Populist Protest Vote or)
 Revenge Vote  ) مـن قـــــــــبل
الـنـاخـب  هذا الـسـلـوك يـنـتج
نـتيـجة الـبـيــــــــئـة السـياسـية
ـشجـعة وتـصاعـد حجم غيـر ا
االحـــــــــــــــبــــــاط والـــــتــــــذمـــــر
وانـخـفـاض مـسـتـويـات الـثـقـة
بـالـقــوى الـســيـاســيـة الحـداث
الـتــغـــــــــــيــر مـابــعـد الــنـصـر
الــكـــبـــيـــر عـــلى كـــيـــان داعش

االرهابي .
الـــتـــصــــويت االحـــتـــجـــاجي/
الـــــعــــقـــــابي (يـــــعــــرف كـــــذلك
بـالـصوت األبـيض أو الـصوت
ــصــدر بــوابـة الــفــارغ) وفـقــاً 
الــســيــاســـة االلــكــتــروني هــو
ــــــــمــــــــارســــــــة صــــــــوت فـي ا
صوِت االنتـخابـية يـظهـر أن ا
غــــــيــــــر راض بـــــاخلــــــيـــــارات
ـــطـــروحــــة أمـــامه أو رافض ا
الـنظام الـسيـاسي  وإذا اتخذ
الــصــوت االحــتــجــاجي شــكل
كن أن الصـوت الـفـارغ فـإنه 
يـــحـــصى ضـــمن الـــنـــتـــيـــجــة
النـهـائيـة أو ال حـسب النـظام
ــعـمـول به. لـذا فـإن الـصـوت ا
األبـيض يُـعـدَّ صـوتا بـاطال إال
إن كان نظام التصويت يسمح
بـاحـتـسـاب األصـوات الـفـارغة
ـــيّـــز بـــيـــنـــهـــا واألصــوات و

الباطلة.
ــكن لــلــصـوت االحــتــجـاجي

كــــــذلك أن يــــــكـــــون صــــــوتـــــا
صـحــيــحــا وفي هــذه احلــالـة
فـــإنه عـــوضــــا عن أن يـــكـــون
صوتـا للمرشـح األساسي
ـرشح فــإنه يـكـون تــصـويــتـا 
هــــامـــشي غـــيــــر مـــدعـــوم من
التيارات السياسية الرئيسية
وفـرصــته في الـفـوز ال تـذكـر 
مــثل االمـتـنـاع عن الـتـصـويت
فـإن الـتـصــويت االحـتـجـاجي
يـدل بـجالء عـلى االفـتـقار إلى
الـشـرعــيـة الـشـعـبـيـة وضـعف
قـراطيـة التمـثيلـية حيث الد
قهورين أن خروج الناخب ا
يــــهـــدد مــــصـــداقــــيـــة نــــظـــام

التصويت كله.
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ولــذلك الــســلــوك االنــتــخــابي
لـلمـصـوت الـعراقي يـسـير في
ـــصــــوتـــ مـــســــاريـــ مـن ا

ويتمثل باالتي :-
صوت االيديولوجي اوالً : ا
ــصـوت الــذي يـصـوت وهـو ا
الى نــــهج ســــيـــاسـي مـــحـــدد
ــثل ومــوجه بــأجتــاه حـزب 
مـكـونــا اجـتـمـاعـيـا واحـدا او
عـقــيــدة ســيــاســيــة او هــويـة
فــرعـيــة او اجتـاهــا ديـنــيـا او
قـــومـــاي او عـــرقـــيـــا وهــؤالء
ـــــــــثـــــلــــون ــــصـــــوتـــــون  ا
ئة من نســــــــبة  20- 30   با
ــصـوتـ الــعـراقــيـ الـذين ا
لـهم حق االدالء بــصـوتـهم في
ـتـلـكون الـيـوم االنـتـخـابي و
االهــــلــــــــيــــة الــــقــــانــــونــــيــــة

للتصويت .
صوت احلر ثانياً : ا

صوت الذي يحاول ان وهو ا
يــصـوت الى قــضـيـة رأي عـام
(صـحـة  الـتـعـلـيم  اخلـدمات
... الخ ) أو بـرنــامج سـيـاسي
ـــتــنـــافــســة او لـــلــكـــيــانــات ا
ــرشــحـــة لالنــتـــخــابــات في ا
رشحة  وهؤالء في القوائم ا

الــغــالب غــيــر مـؤدجلــ وهم
ــثــلـون الــطــبــقى الــوسـطى
ولــهم خـلـفــيـة ثــقـافـيــة جـيـدة
ومــســـتــوى تــعـــلــيــمـي جــيــد
ـنـطق يـسـاعـدهم فـي تـقـد ا
عــلى الـعــاطـفــة االجـتــمـاعــيـة
الـقائـمـة على الـدين او الـعرق
او الــقـــومــيــة او الـــطــائــفــة 
وبــالــتــالي هم يــتــجـردون من
الـهـويـات الـفـرعـيـة ويـقـدمون
الـهـويـة الـوطـنـيـة  ويـؤلـفون
ـئـة  من االصوات  65- 70 بـا
االنــتـــخــابـــيــة الـــتي تــمـــتــلك
االهلـية الـقانـونيـة للـتصويت
فـي يــــوم االقـــــتـــــراع  وهــــذا
صوت النوع من النـاخب ا
يــؤثـــرون دومـــاً في مـــعـــادلــة
التصويت كونهم ناخب غير

مؤدجل .
وفـي احلــــالـــــة الـــــعــــراقـــــيــــة
اليــوجـود حــتى االن مــايــقـلق
االحـــــزاب والــــتـــــحــــالـــــفــــات
الــســيــاســيــة لــنــشــوء حـزب
لــيــبــرالي مــتــكــامل من حــيث
ــواصــفــات الــقــيــاســيــة في ا
قــاعــدة الـــتــســجــيل بــيــانــات
ـسجـلة االحزاب الـسـياسـية ا
ـــــرخــــصـــــة وفق قـــــانــــون وا
االحزاب النافذ باالضافة الى
ان اغلب االحـزاب الـسيـاسـية
التـــمــتــلك اكــثـــر من الــعــتــبــة

الـقـيـاسـيـة كقـاعـدة انـتـخـابـية
لـتـسـجــيل الـكـيــان الـسـيـاسي
وقد تـضاف لهـا ماب – 1000
 5000االف عــــضــــو مــــســــجل
كـقاعدة اجـتماعـية وقد تـتزايد
الى الـضعف لتـصل في أفضل
االحــــــــوال الى  15 – 10 الف
عضو مسـجل  وهو ما يجعل
ــصــوت احلــر قـد يــلــجـأ الى ا
ــتـمــثل الــرمــز االنــتــخــابي وا
بـرئـيس الـقـائـمـة  كـمـا حصل
مع الــــســـيـــد رئــــيس الـــوزراء
االســـــــــبـق ايــــــــــاد عـالوي في
وقد انـتـخـابات 2005-  2006  
فــاز بــأعــلى االصــوات انــذاك
وفـي االنتخـابات الـتي تلـتها 
فــاز الـــســـيـــد رئــيـس الــوزراء
ـالـكي بـاعـلى االسـبـق نـوري ا
االصـوات في انتـخابات 2010
كـمـا انه كررهـا في انـتـخـابات

.2014 
ومن ثـم ان الـــــــتــــــخـــــــوف في
الـــتـــصــــويت االحـــتـــجـــاجي/
الـعـقـابي قــد يـصل الى غـايـته
من خالل الـتـصويت الى كـيان
سـيـاسي في انـتـخـابـات 2018
واحــد او اثــنـــ او ثالثــة من
رشحة االحزاب والتحـالفات ا
الى االنتـخـابات  وتـقـوم هذه
االحـزاب بـعـد ان تـسـتـفـيد من
الــتــصــويت لــلــمــصــوت احلـر

بـــتــــصـــويـــته االحــــتـــجـــاجي
/الـعقابي بـاالدعاء انهـا تمثل
اجملــتـمع الــعــراقي وبـالــتـالي
تسـتـأثـر بـنتـائج االنـتـخـابات
ولن تـقوم بـوظـيـفـة الـتـطـبيق
لـــبـــرنـــامـــجـــهــا الـــســـيـــاسي
واالقـتــصـادي واالجـتــمـاعي 
وهـو ما سـينـعكس عـلى حالة
من االحـباط والـتـذمـر من قبل
ـواطن الـعـراقي ) الـنـاخب ( ا
الــــذي انــــتــــخــــبــــهـم من اجل
الـتـغـير وبـنـاء دولـة وبـرنامج
عمل للحـكومة  وهذا بالتالي
قد يـؤثر على االستـقرار العام

للبالد .
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وبـــــالــــتـــــالي عـــــلى الـــــقــــوى
الـسـيـاســيـة ان تـنـتج خـطـاب
عــقالني مـؤثــر بـاجتـاه اعـادة
اولــويـات بـرامج بـنـاء الـدولـة
في االجـندة االنـتخـابية  وان
تكون قابلة للقياس والتمويل
في ضـوء معـطـيات االقـتـصاد
ــا يــتـوازى مع الـعــراقي  و
الدخل االقتصادي للدولة بعد
تـأثير انـخفاض اسـعار النفط
في االسواق الدولية وتكاليف
احلــــرب عــــلـى كــــيــــان داعش
االرهـــــــــابـي وعــــــــــدم قـــــــــدرة
االقتصاد العراقي على تنويع

الية االحتادية . العائدات ا
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واشنطن


