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ــلــكــيـة)) وأنــا فـي الئـحــتي الــتي ا
كتـبتهـا للمـحكمة االحتـادية اضفت
الى ذلك الكثيـرسأخرج عن القاعدة
ــرة ولـــيــكن مـــقــالي طـــويال هــذه ا
لـلـتوضـيح اوال ولـكي يـهـدأ جوالي
قــلـيـال مع تــرحـيــبي وقــبالتـي لـكل
الطارقينـالقانون يشمل  3فئات هم
(( صـــدام حـــســـ اجملـــيــد رئـــيس
الـنـظـام الـبـعـثي الـسـابق وزوجـاته
واوالده واحــفــاده واقــربــائه حــتى
ن الــدرجــة الــثـــانــيــة ووكالئــهم 
ـشـار اجــروا نـقل مـلـكـيـة االمـوال ا
ـوجب الـيــهـا في هــذا الـقـانــون و
ــشــمــولــ وكــاالتــهم)) والــذوات ا
بهـذه الفـئة ال تـغيـير عـلى مصادرة
امالكهم ولـيس لهم حـق االعتراض
لـدى اللـجنـة وال في القـضاء)) وفي
ذلـك خـــــــــرق دســــــــتـــــــــوري  ((حق
التقاضي مكفول)) وخرق دستوري
وشـرعي حـيث قـال سـبـحـانه (( وال
تــزر وازرة وزر اخـرى))نــنــتـقل الى
ــذكـورة الــفــئـة الــثــانــيـة الــذوات ا
اسـمـائـهم الـ (52) وأقـاربـهم حـتى
الــــدرجــــة الــــثـــــانــــيــــة ولـــــهم حق
االعـتـراض وأثـبـات تمـلـكـهم لـلـمال
بـصورة مـشروعـة لدى الـلجـنة وأن
لم تنصفهم يلجؤون الى القضاء
الـفــئـة الـثــالـثــة الـذوات الـذين ورد
توصيفهم الوظيفي واحلزبي (على
اطالقه) في القانون وترجمت هيئة
ساءلة هذا الـتوصيف الى اسماء ا
ولم تـكن مخـولـة قانـونا بـاالجتـهاد
وقــامت الـدنــيــا عـلــيـهــا ولم تـقــعـد
وهــــؤالء الــــذوات لم يــــتم شــــمـــول
اقــاربـهم بــاإلجــراءات و تــثــبـيت
ذلك وتـوضـيـحه رسـمـيـا بـالـتـعاون
ال ساءلة واالخ حيدر ا ب هيئة ا
الـفـئـة الـثالـثـة لـهـا حـق االعـتراض
لك ايـضـا لـتـثـبت انـهـا لم تـتـملـك ا
وقع الوظيفي او احلزبي بسبب ا
اجلــــــديـــــد فـي رد اجملــــــلس عــــــلى

ساءلة هو اآلتي مقترحات ا
ــتــوفـــ قــبل  1. حـــذف اســمـــاء ا

صدور القانون72
 2. حـذف اسـمـاء من  اقـصـاؤهم
من مـــســـؤولــيـــاتــهـم الــوظـــيــفـــيــة
واحلـــزبــــيـــة والــــذين اعــــدمـــوا او

سجنوا قبل 2003
       3. حــذف اســمــاء من بــرأتـهم

احملكمة اجلنائية العليا
 4. حــذف اسم من  تـكــلـيـفه دون

(عدالة) فـقط??سبق وأن اجبت على
هـــذه الــتـــســاؤالت فـي خــطـــابــاتي
ساءلة فتوحة لألخوة في هيئة ا ا
حيث كررت ان لـدي ثقة فـي عراقية
الـعـراقي الـتـي هي الـطـيـبـة والـكرم
والــشـجــاعــة والــنـخــوة بــعـد زوال
احلقد والكراهية الطارئ سياسيا
وأنا واثق انـها سـتسـدد خطاهم ..
ــسـاءلـة وحــصل األمـر بــحـيث ان ا
نـفـسـهـا اقـتـرحت تـعـديل قـانـونـهـا
ـتـضـررين قـبل اكـثر من لـيـنـصف ا
سنة ولكنهـا لم جترأ على تصحيح
اخـطـاء ارتـكبـهـا الـبـعض مـنهم في

السابق.
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ــســـاءلــة بـــعــدهـــا قــامت هـــيــئـــة ا
وبـــالـــتــعـــاون مـع قـــانــونـي قـــديــر
وسياسي يريد بناء دولة يعلم انها
لـن تــــبــــنـى في جــــو االجـــــتــــثــــاث
واالقصـاء والـتجـر وقطع االرزاق
وحــــــجــــــز ومــــــصــــــادرة االمــــــوال
ستـدامة) وتمكنوا من ساءلة (ا وا
تـــقــد مـــقـــتـــرحــات الـى مــجـــلس
الـنـواب هـي بـالنـسـبـة لي كـمـجـتث
غـيـر متـضـرر (مـاديا)  كـانت رائـعة
في ضرفها وجاء رد اجمللس حامال
نـفس الـصـفـة ولـيـشـتـمنـي من شاء
ـن يـريـد ان يـلـغـي تـلك الـقـوانـ
بعـصا سحـرية ولن يـشتمـني منهم
الكـثير ألنـهم يعـلمون مـا قدمته من
اجلهم ومن اجل ايتـامهم وأراملهم
وشــيــوخــهـم وحــرائــرهم وبــهــدوء
واتـزان وبــاسـتــنــاد الى الـدســتـور

والنظام القانوني العراقي
اعـــتــرف مـــجــلس الـــنــواب في رده
ــسـاءلـة االخـيــر عـلى مــقـتــرحـات ا
وبوضوح ان الـقانون  )) 72جاءت
احــكـــامه اســتــثــنــاءا من الــقــاعــدة
الـدسـتـوريـة التي اسـست لـصـيـانة

كـلـنـا يـعي ان الـذي سـقط هـو ليس
الـنظـام السـابق فـقط بل امتـد االمر
ليـشمل دولـة تراكم بـنائـها وترسخ
مــــنـــذ قـــرن من الــــزمن وجـــذورهـــا
تــضــرب فـي االرض مــنـذ  60قــرنـا
حــيـث سـاهـم في مــد اجلــذور دولـة
ســومــر وأكــد وقــوانـ حــمــورابي
لك االول وجـمهـورية وصوال الـى ا
قـاسم وعـارف والبـكـر وصدام.. وال
يهـمنـا في مقالـنا هـذا ان كانت تلك
ـقراطية بل الدول استـبدادية ام د
ان الــذي يــهــمــنــا هــو انــهــا كــانت
(دول) الـى ان جـاءت حــبـيــبــة الـكل
سابـقا وعـدوة الكل(حـسب االدعاء)
حـــالـــيـــا وأســـقـــطت ذلك الـــتـــراكم
الــــعــــظـــيـم بـــرمــــته وأغــــرقــــته في
(الـفـوضى اخلالقـة) وأعـادت بـناءه
عــــلى شــــكل لــــيس اقــــبح مــــنه في
الـتــأريخ اال اذا تـخــيـلــنـا ان اعـادة
ـجلـس حكـم فيه بـنـاء بـريـطـانـيـا 
نسبة لألرثوذوكس والبروتستانت
وااليـرلـنـديـ بعـد تـدمـيرهـا طـبـعا
لـتـكـون مـرتـعـا لـكل اشـكـال الـنـفوذ
ــقــدمــة الــدولي واالقــلــيـــمــيــهــذه ا
تـضررين الذين كتـبتهـا للجـياع وا
هم ال يـريدون سـمـاعهـا بل يـريدون
مـني الــدخـول في مــأسـاتــهم رأسـا
لـيــعـرفــوا هل سـتــعـود (حــقـوقـهم)
الـتـقاعـدية وهـل سيـأمنـون عـلى ما
تبـقى لهم وهل سـيعودون عـراقي
يشملهم بند احلقوق واحلريات في
دســــتـــــورنــــا الــــنـــــافــــذ ?? وهل ان
(االسالم الــــســـيــــاسي) ســـيــــكـــون
اسالمــا ?? ومــاذا سـتــقــدم االرمــلـة
إليتامها في رمضان القادم بعد 14
رمـــضـــان كـــر مـــرت وهي بـــهــذه
احلـال في ظل الـعـدالــة االنـتـقـالـيـة
وتــــتـــســــاءل مـــتى تــــلـــغـى صـــفـــة
(االنـتـقـالـيـة ) من الـعـدالـة وتـصبح
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ــنـاصب اداريــة خـارج طــلب مــنه 
سـلـك عـمـله ( وهـذا مـا يـحـتـاج الى
تـوضــيح من لــدن مـجــلس الــنـواب
واالفــضـل ان جتـــتـــهــد بـه هـــيـــئــة
ـــســاءلــة ضــمن الـــســيــاق الــعــام ا

باجتاه اخلير ان شاء الله
  5. عـدم شــمـول االمـوال اخلـاصـة
الــتي ال تــنـطــبق عــلــيـهــا الــشـروط
ـصـادرة الــقـانــونـيــة لـلــحـجــز او ا
وهـــذه تـــشــــمل عـــلى حــــد فـــهـــمي
كــقـــانـــوني مـــبــتـــد (دار الـــســكن
ـزرعـة لـلــعـائـلــة مـحل الـعــمل او ا
ـكن الــتي تــشـكـل مـصــدر رزق  و
اضافة الراتب الـتقاعدي او االجور

بشكل عام)
 7. حـذف اسمـاء من عمـلـوا بصـفة
مــحــافــظــ او اعــضــاء فــروع ولم
يسـتمـروا بالـعمـــــــــــل حـتى العام
2003
 7. حـــــذف اســـــمــــاء مـن عـــــمل في
االجــهــزة االمــنــيـة بــرمــتــهــا وكـان
بـــرتــبـــة اقل من عـــمــيـــد او اقل من

معاون مدير عام.
 8. .حذف اسـماء من كـانوا بـدرجة
مـديـر في االقـسام الـتـحـقيـقـية دون
ــنــصب مــديــر لــتـلك ان يــكــونـوا 
االقسـام ( وحتلـيلي الـشخـصي هو
ان هــنـاك شــعب واقـســام  واقـسـام
ـــديــر فــرعـــيــة واحلـــجــز يـــشــمل ا
دراء التابع ) الرئيسي وليس ا
 9.حذف اسماء مـدراء االقسام غير
الـتــحـقـيـقــيـة في االجـهــزة االمـنـيـة
كــمـــديــر قـــسم خــدمي او اداري او

فني وغير ذلك
 10.حـذف اسـمـاء شـهـداء االرهـاب
(ونذكر هنا ان هناك قانونا يعد كل
من قتـل خالل احلرب عـلى االرهاب
ومن جـرائهـا يعـد شـهيـدا اي حتى
لـــو انه اســــتـــشـــهــــد خالل قـــصف
ـسلـحـة عن طـريق اخلـطأ قـواتـنـا ا

ونرجو ان ال يهمل هذا االمر)
 11. حــــذف اســـمــــاء من تــــعـــرض
تـلكاته بسبب عودته الى لتدمير 
الـوظيـفـة السـابـقة او انـخراطه في
انه بها . العملية السياسية او ا
شــديــد االعــتــذار عن االطــالــة وعن
عدم ذكر مـقترحاتي الـتي سأذكرها
فـي مــــقــــال الحـق وأقــــول لألخــــوة
الــســيــاســيــ الى االمــام لــتــقــد
ـــزيــــد عـــلـى طـــريق بــــنـــاء دولـــة ا

ؤسسات. واطنة دولة ا ا
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وأسـمــتـهـا اخلط األزرق عـام 1991
ولـم تـكن كـذلـك حـتى بــعـد االحـتالل
األمريكي للعراق عام   2003فلماذا
هــــــذا اإلصــــــرار عــــــلـى الــــــوجـــــود
الـــعــســـكــري واألمـــني الـــكــردي في
كـركــوك والـقــوات الحتـاديــة كـافــيـة
وقــادرة عـلـى حـفـظ األمن والــنــظـام
وحفظ مـصالح كل أبـناء كـركوك من
مــــخـــتـــلـف الـــقـــومــــيـــات واألديـــان
ــذاهب  ,فـــعــلى األخـــوة الـــكــرد وا
التفرغ حلل مشاكل اإلقليم الداخلية
الـعـاصـفـة وإنــهـاء مـعـانـاة شـعـبـنـا
الــكـــردي في مـــحـــافــظـــات اإلقـــلــيم
خــــصــــوصــــا مــــوضــــوع الــــرواتب
واحلــريــات ووضع حــد لـعــمــلــيـات
الـفـسـاد وسـرقـة أمـوال نـفط اإلقـليم
بـــدال مـن االنـــشـــغـــال في مـــشـــاريع
توسـعية انـفصـالية ال تـخدم األكراد
وال العراقـي جميـعا وتقف وراءها
أجـنـدات خـارجـيـة وأطـراف عـمـيـلـة
وتـــؤدي الـى احـــتــــقــــان ومـــشــــاكل
للحكومة االحتادية وحكومة اإلقليم

وأهالي كركوك في غنى عنها .
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ولــتــعــلم بــعض األطــراف الــكــرديـة
التوسعـية االنفصـالية التي وصفت
كركوك بـاحملتلة وأنـها قدس األكراد
ان كركوك مدينة عراقية وهي مدينة
الـــتـــعــــايش األخـــوي بــــ جـــمـــيع
كونات منذ مئات السن ولم تكن ا
يـومــا لـقــومــيـة مــعـيــنــة أو طـائــفـة
مـحـددة ثم إذا كـان إقـلـيم كـردسـتان
هـو جـزء ال يـتـجـزأ من الـعـراق كـمـا
نص عــلــيه الــدســتــور وكــمـا أقــرته
احملــكــمــة االحتـــاديــة ووافق عــلــيه
ـاذا هـذه األكـراد فـمـا بـال كـركـوك و
ــزايــدات والــدعــوات الــتي تــعــقـد ا
األمــور في كــركــوك بــدال من حــلــهــا
ــشـاكل وتـزيـد وتـثـيــر االحـتـقـان وا

ـهـمـة لألكـراد وفي جتاوز ـدنـية ا ا
على الدستور والقانون قام محافظ
كركوك الـهارب بعـد ان سرق حصة
احملافظة من الـبترودوالر برفع علم
كردستان الى جـانب العلم العراقي
وفي حتـــد كــــبـــيـــر وجتــــاوز عـــلى
الـدستـور والـقانـون أشـرك مسـعود
الـــبــرزانـي كـــركـــوك ومـــا أســـمــوه
ـــنــاطق اخملـــتــلف عـــلــيـــهــا في بــا
اســتـــفـــتــاء االنـــفـــصـــال ومــارست
الـبــيـشـمـركــة واالسـايش عــمـلـيـات
تــرهــيب واعــتــداءات كــبــيــرة عــلى
كـون العـربي والتركـماني حتى ا
جــــاءت ســــاعــــة اخلالص مـن هـــذا
اإلرهــاب واألعـــمــال الــتـــعــســـفــيــة
ديـنة  وأهلها عندما الكردية على ا
دخــلــتــهــا الــقــوات االحتــاديــة  في
عملـية فرض القـانون لتنـهي معناة
أهـل كـــركـــوك وتـــنـــهي كل أعـــمـــال
الترهيب والقتل والـتهجير وتهد
ـــنــازل فـــكـــيف تـــســمح الــقـــرى وا
احلـــكـــومــــة الـــعــــراقـــيــــة بـــعـــودة
البيشمركة مرة أخرى الى كركوك ?
ثم ألم يـــعــلم األكـــراد ان تــوصــيف
الدستور العراقي للـبيشمركة بأنها
حـــرس اإلقــــلـــيم وال تــــعـــمل إال في
حـــفــــــــظ األمـن في اإلقـــلــــيم فـــقط
ولــيس خـــارج اإلقــلـــيم الن ذلك من

مهام القوات االحتادية حصراً ? 
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وألم يعلم األكـراد أن كركوك لم تكن
ـــنــاطق يـــومــاً كــرديـــة وال ضــمن ا
الـكــرديــة في كل االتــفـاقــيــات الـتي
جـــرت بـــ األكـــراد واحلـــكـــومــات
الــسـابــقــة واحلـالــيــة فـهـي لم تـكن
جزءا من مناطق احلكم الذاتي بعد
ال االتـــــــفــــــاق الـــــــذي وقع بـــــــ ا
مـصطـفى البـرزاني وحكـومة الـبكر
ـناطق عام  1970ولم تـكن ضـمن ا
تحدة الكردية التي حددتها األ ا

تــــــزداد دعــــــوة بــــــعـض األطـــــراف
الــســيــاســيـة الــكــرديــة هــذه األيـام
لــعــودة الــبــيـشــمــركــة الى كــركـوك
وتتزامن هـذه الدعوات مع تـصعيد
في العـملـيات اإلرهابـية الـتي تقوم
بــــهــــا فــــلــــول داعـش في كــــركــــوك
وطـوزخـورمـاتـو وغـيـرهـمـا وفـيـهـا
بـصـمـة ألطـراف كـرديـة انـفـصـالـيـة
كــمــا أشـار الـى ذلك الــســيـد حــاكم
الـــزامـــلـي لإليـــحــــاء لـــآلخـــرين ان
كـركوك ال تـستـقـر أمنـياً إال بـوجود
الـــبــــيـــشــــمـــركـــة  ,فـــلــــمـــاذا هـــذا
االصرارعـلى عودة الـبيـشمـركة الى
كــركـــوك الــتي دخـــلــتـــهــا الـــقــوات
االحتاديـة لفـرض القـانون والـنظام
فـــيـــهـــا بـــعـــد ان اســـتـــبـــاحـــتـــهـــا
البيشمركة واالسايش عند دخولها
إلــيـــهـــا بــعـــد انــســـحـــاب اجلــيش
الــعــراقـي مــنــهــا عــام  2014عــقب
احــــتالل داعش لــــلـــمـــوصـل حـــيث
أكملت عمليات التكريد التي بدأتها
األحــزاب الـكــرديـة بــعـد عـام 2003
وبـوتــيــرة أعــلى وإجــراءات أقـسى
حيث هدمت البـيشمركة واالسايش
أكــثـــر من أربـــعــ قـــريـــة عــربـــيــة
وتركمـانية وهـجرت سكـانها خارج
كـركوك ومـنعـتـهم من العـودة إليـها
بــعــد عــمــلـيــات لــتــحــريــر وجـرفت
األراضي الـــــزراعـــــيـــــة لـــــلـــــعـــــرب
والــتـركـمـان واسـتـولت عـلى أخـرى
كـمـا قامت بـعـملـيـات ترهـيب كـبرى
تـمثـلت في اغـتيـال سيـاسيـ عرب
وتـركـمان مـن بـيـنهـم مـحـمد خـلـيل
ورؤســاء عــشــائــر عــرب وتــركــمـان
ــــئــــات من الــــعـــرب واعــــتــــقــــلت ا
ـنــاهـضـ لـلــتـكـريـد والـتــركـمـان ا
وأرســــــلـــــتـــــهـم الى ســــــجـــــون في
كــردســتــان ولم يــعــرف مــصــيــرهم
حــتى اآلن وانــيــطت كل الــوظــائف
ــنـاصب األمـنــيـة فـي احملـافــظـة وا
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ـركـز واإلقـلـيم بدال اخلالفـات بـ ا
من حـــلـــحـــلـــتــهـــا والـــتـــوصل الى
تفاهمات نهائيـة للمعاضل العالقة.
فــعــلـى احلــكــومــة االحتــاديــة عــدم
االلـــــتـــــفـــــات الى دعـــــوات بـــــعض
األطـــراف الـــكـــرديــــة والـــضـــغـــوط
األمـريــكـيـة في عــودة الـبـيــشـمـركـة
واالســايش الى كــركــوك الن األمـور
سـتخـرج عن نـطاق سـيـطرة الـدولة
رة وسـتزداد األوضاع سوءاً هذه ا
ومأسـاوية وعلـيهـا التصـدي  بقوة
دعـوم من حملاوالت اإلرهـابيـ ا
إطــراف كــرديــة مــعــروفــة لــزعــزعـة
نـاطق احمليطة األمن في كركوك وا
بـــهـــا وإذا بــــقـــيـت هـــذه األطـــراف
تـمـارس أعـمـالـهـا االسـتـفـزازيـة في
كـركـوك فــقـد تـفـسـح اجملـال لـعـودة
احلــشـد الــشـعــبي إلـيــهـا وهــذا مـا
أعلنه الشيخ قـيس اخلزعلي عندما
قال إذا بقيت األعـمال اإلرهابية في
كـــركــوك وطــوز خــورمــاتــو فــإنــنــا
سنـعود  لـلمـيدان  ,فلـيفـهم األخوة
الــكــرد ان كــركــوك يــجب ان تــبــقى
مـديـنـة الـتـعـايش األخـوي وجلـميع
الـعـراقـي مـن مـخـتـلف الـقـومـيات
واألديــان والـــطـــوائف في الـــعــراق
الــفــيـدرالي وهــذا هــو احلل األمـثل
ـشـكلـة كركـوك ألنـها لـن تكـون ألية
قــومــيـــة أو طــرف فال احلــكــومــات
الـعــراقـيـة تــسـمح بــذلك  وال أبـنـاء
كــركـــوك وال الــشــعـب الــعــراقي وال
حـتى دول اإلقـلـيم اجملـاورة تـسمح
ـا يهـدد أمنهـا ومصـالح رعـاياها
فـاتــعــظـوا مـن مـشــكــلــة اسـتــفــتـاء
االنـــفـــصـــال يـــا أولـي األلـــبــاب وال
اء العكر وال تزيدوا تتصيدوا في ا
األمـور تــعـقـيــداً وال تـتـســبـبـوا في
مـــشــــاكل الـــعــــراق وشـــعـــبـه بـــكل

قومياته في عنى عنها .
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   ونـــــحـن نـــــقـــــتـــــرب مـن مـــــوسم
انـتخـابي جـديد  ,قد يـكون من اهم
واسم االنتـخابيـة التي مرت على ا
الـعـراق طـوال اخلـمسـة عـشـر سـنة
ا ألنه قـد يـضع البالد اضـية ,ر ا
صيري الـذي سيكون سـار ا على ا
علـيه حال الـبلد الى قـيام الـساعة 
لذا صار واجـبا علينـا ان نفكر الف
مرة قـبل ان نلون اصـابعنـا باحلبر
البـنفـسجي  ونـخط بقـلمـنا اشارة
قد نـرفع بـها الـوطن الى القـمم وقد
نـهـوي بـه الى واد سـحـيق ال يـصل

اليه نور الشمس مطلقا.
ـاذا انــتـخب ــاذا ارشح ? و     اذا 
?...  أســئـلـة تــدور في اذهـان أغـلب
مـــجــــتــــمـــعــــات الــــعـــالـم الـــثــــالث
وخـصـوصا مـجـتـمـعـاتـنـا الـعـربـية
وهــذا اوال واالسالمـــيـــة ثـــانـــيـــا  ,
الـتــرتـيب بــوضع الـعــربـيـة اوال ثم
االسالميـة ثانيـا لم يأت من مـنطلق
قــومي كـوني عـربــيـا رغم اعـتـزازي
وفــخـــري بــعــروبـــتي  اال انه جــاء
لــكــون اجملـــتــمــعــات الـــعــربــيــة لم
ـســألـة مـنـذ انـتـهـاء تـمـارس هـذه ا

عـهـد اخلــلـفـاء الــراشـدين في صـدر
االسـالم حـيث كـانت تـؤخـذ الـبـيـعـة
ألولـئك اخللـفاء رضـوان الـله علـيهم
اجـــمـــعـــ رغم ان خـــلـــفـــاء الـــدول
االسالمــيــة الـــتي تــلت ذلك الــعــهــد
كـانـوا يدعـون اخـذ البـيـعة  اال انـها
ـعـنـاهـا احلـقـيـقي  ألنـهـا لم تـكن 
كـــانت عـــبــارة عن عـــوائل حـــاكــمــة
يتوارث ابناؤها الوالية الواحد تلو
االخـــــر  ,ووضع اجملــــــتـــــمــــــعـــــات
االسالميـة ثانـيا الن بـعضـها مارس
قراطية ) بشكل مارسة ( الد تلك ا
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ـيـا ان الـتـرشيح ـعـروف عـا       وا
واالنــتــخــاب صــار حــقـا الزمــا لــكل
ثليهم في شعوب االرض الختيار 
احلكم   بل واختيار حكامهم  وقد
اعـتــادت شـعــوب الــغـرب عــلى هـذه
ـــمـــارســـة ووصـــلت الى مـــرحـــلــة ا
مـتـقـدمـة جـدا فـي عـمـلـيـة االخـتـيـار
وكـذلك عـمـلـيـة الـتـرشـيح  فـال جند
مرشحا ليس لديه امـكانية سياسية
واقـتـصاديـة وقـانـونيـة حتـصنه من

الــوقـوع في اخلـطـأ عـنـد اتـخـاذ اي
قـــــرار ســـــواء فـي احلـــــكـــــومـــــة او
ان  التصويت علـى قانون في البر
او يـضع مصـلحـته الشـخصـية اوال
بدال مـن مصـلحـة الشـعب والوطن 
كـمـا لم نـر نـاخــبـا يـخـتـار مـرشـحه
عـــلى اسس عــرقـــيــة او ديـــنــيــة او
قــبـلـيـة  او عـلى اسـاس الـقـربى او
ــا الـصــداقــة ومـدى االســتــفـادة ر
رشح في حالة الشخصية من ذلك ا
فـوزه ,اال انــنـا وفي مــجـتــمــعـاتــنـا
الـعـربـيـة واالسالمــيـة عـنـدمـا نـقـرر
الترشح ألي مجـلس ال نضع امامنا
مصـلحـة البلـد العـليا  وجنـعل لها
االوليـة في الغـاية من الـترشح  بل
ــصـلــحــة الـذاتــيــة ( اجلـاه نــضع ا
ـال والـتـقـاعد ومـا قـد يـتـيح هذا وا
اجلـاه من امتـيـازات اخرى ) ولـهذا
نــرى تــهــافــتــا غــيــر مــحــدود عــلى
التـرشيح أليـة انتـخابـات مهـما كان
ـنـصب الذي مـسـتـوى اجملـلس او ا
نـرشح المـتـطـاء كـرسي عـضـويـته 
ـــــــؤلـــــــفـــــــة من فـــــــنـالحـظ االالف ا
رشح يتنافسون على عدد قليل ا
من الكراسي وما احالهـا من عملية
ـرشحـون جـميـعا تـرشـيح لو كـان ا
مـن ذوي االمــكــانـــيــة الــعـــالــيــة في
مـــجـــال الـــســـيـــاســـة واالقـــتـــصــاد
والــقــانــون وكل مــا تــتــطـلــبه ادارة
الــــــــدولـــــــة  بـل جنـــــــد ان هـــــــؤالء
ــــرشـــحـــ الـــذين ال يـــعـــدون وال ا
يـحـصـون عـبـارة عن خـلـيط مـتـنوع
من حــيث الــتــحــصــيل الــعـلــمي او
ـــســتـــوى االجــتـــمــاعـي من اعــلى ا
الــشـهـادات الى االمــيـ ومن شـيخ
الـعـشيـرة الى الـراعي او الـقـهوجي
ومن الــرئــيس والـــوزيــر الى عــامل
اخلــــــدمـــــــة ومـن رجل الـــــــديـن الى
الهي ( مع مـــرتـــادي احلـــانـــات وا
ـن لــديـــهم اســتـــثـــنـــاء الــبـــعض 
الـتـجـربـة واالمـكـانـيـة والـتـحـصـيل
الـعـلـمي والـرغــبـة في خـدمـة الـبـلـد
وشــــعــــبه ) اال ان االغــــلــــبــــيــــة من
رشحـ في كل تلك اجملـتمعات ال ا
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اذن نـحن امــام انــاس لــيس لــديـهم
ـصــلـحـة امــكـانـيــة الـتــمـيـيــز بـ ا
صـلحـة اخلاصـة  وهذا الـعامـة وا
يـتـطـلب نـشـر نـوع من الـثـقـافـة ب
الـراغـبـ فـي التـرشـيـح لفـهـم غـاية
الـتـرشح اوال قـبل ان يـقـرر تـرشـيح
نــفـــسه  وايـــضــا عـــلـــيه ان يـــعــلم
امـكانـيـة حصـوله علـى الكم الـكافي
من االصـوات فــقــد ال يــحـصـل عـلى
الــعـدد الـكـافـي فـتـذهب اصـوات من
انـــتـــخـــبــــوه الى اشـــخـــاص قـــد ال
يرغـبون في اعطـاء اصواتـهم اليهم
بـحـسب بـعض قـوان االنـتـخـابات
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بغداد

في بـلـدانـنـا الـعـربـيـة واالسالمـية 
فــمـــعــرفـــة الــغــايـــة من الــتـــرشــيح
والـتـأثـيـر االجـتـمـاعي والـسـيـاسي
عــلى شــريـحــة واســعــة من الــنـاس
كن ان تـنتـخبه هـما اضـافة الـتي 
ـؤهالت العـلمـية والـسيـاسية الى ا
واالقــتـصـاديـة والـقـانـونـيـة من أهم
رشح في مـهمته . مقومـات جناح ا
ـرشـحـ اما      هـذا مـا يـتـعلق بـا
في مـا يـتـعـلق بالـشـطـر االخـر وهو
االهم في عـــمــلــيــة االنــتــخــاب  اي
واطن فيما يتـعلق بالناخب  ذلك ا
الذي هو في حيرة من امره عند كل
عمـلية انـتخاب جتـري في بلده  اذ
يـــجــد نــفــسه مـــحــاصــرا بــ عــدة
مـــســارات تـــوجــهـه الخــتـــيــار هــذا
ــرشح او ذاك  فـــأمــا ان يــخــتــار ا
عــلى اســاس حــزبي فــيــضـطــر الى
تــــرشــــيح مــــرشـح حــــزبه او عــــلى
رشح اساس قومي فينحاز الى ا
من قــومـــيــتـه او ديــني  فـــيــخـــتــار
ن يـنتمون الى ذلك الدين ثليه 
الـذي يــعــتــنــقه وهــكـذا بــالــنــســبـة
ـا حـتى لـلــطـائــفـة والـعــشـيــرة ور
العالقة الشخصية  ونادرا ما جند
من يـخـتــار عـلى اسـاس االمــكـانـيـة
الــقــيــاديــة والــوطــنــيــة اخلــالــصـة
فيختـار من يراه مناسـبا لشغل ذلك
ــقـــعـــد ومـــلـــئه  الـى احلـــد الــذي ا
يـجعـله يـفكـر الف مـرة قبل ان يـقرر
القـرار الذي يعـرض علـيه او يعطي
صـوته لقـانون مـطلـوب من مجـلسه
اقــراره حـتـى يـرى مــصــلـحــة بــلـده
وشـعبه  في هـذا القـرار او القـانون
ال مصلحـة عشيرته وطـائفته ودينه
وقــومـيـته وحـزبـه فـقط   لـذا يـجب
ان تنتشر مثل هكذا ثقافة انتخابية
ــواطــنــ لــيـــعــلــمــوا ان من بـــ ا
همة قد يكون وباال يختاروه لهذه ا
عـلـيهم فـي اتخـاذ قـرارات مهـمـة قد
تـؤذيه او يــصــوت عـلـى قـانــون قـد
ا دون قصد  ألنه يحطم احالمه ر
ـــلـك اخلــلـــفـــيـــة الـــقـــانـــونـــيــة ال 
والــسـيــاسـيــة واالقـتــصـاديــة الـتي
جتعله يـفهم عواقب مـثل هكذا قرار
ـــا لـــضـــعف في او قـــانـــون  او ر
شخـصيته فـينساق وراء مـن يقنعه
فـي الـتـصـويت لـصـالح قـرار يـخـدم
مصـلحة غـيره او لضـعف في نفسه
ـال لتـغيـير ـا يتـلقى من ا فـيتـأثر 
وجـهة نـظـره ونظـر ناخـبـيه فيـكون
ـبـلغ الذي قـراره مـحـكـوما بـحـجم ا
ن يـــدفع يـــدفع لـه  اي انه يـــقــــرر 
اكـثـر  وهــذه هي الـطـامــة الـكـبـرى
الــتـي تــؤدي الى تــدمــيــر الــبــلــدان
وحتـطيم الـشعـوب وتـشظـيتـها الى
ـلل خدمـة ألصحاب مئـات الفرق وا
ــصــالح االجــنـــدات اخلــارجــيـــة وا

الشخصية .

إن الـتـطــور الـسـريع لـتـكــنـولـوجـيـا
ــعـلــومــات واالتـصــاالت اجلــديـدة ا
وانـتـشارهـا نتـيـجة لـلتـقـدم العـلمي
والـتكـنولـوجي يـكتـسبـان اآلن ثورة
ـسبـوقـة التي لـها ـعـلومـات غيـر ا ا
تــأثـــيــر مــتــزايـــد عــلى الـــســيــاســة
واالقـتــصـاد والــعـلــوم وغـيــرهـا من
مــــجــــاالت اجملــــتــــمع ســــواء داخل
احلـــدود الــوطـــنــيـــة أو في الـــعــالم
ـعـلـومـات بـشـكل عـام. وأصـبــحت ا
وارد االستـراتيجية عرفـة أحد ا وا
لـلدولـة وأصـبح حجم اسـتـخدامـها
وارد قابال لـلمقـارنة مع استـخدام ا
الـتـقـلـيـديـة كـمـا وأصـبح الـوصـول
إلـيــهــا أحــد الــعــوامل الــرئــيــســيـة
لـلتـنمـية االجـتمـاعيـة واالقتـصادية.
ـتـزايـد بــاسـتـمـرار لـهـذا إن الـدور ا
الــعـامل كــوسـيــلـة لــتـسـريـع وتـيـرة
ي فـي االقتصاد وأداة التكـامل العا
الــتـــأثــيـــر عــلى الـــوعي اجلـــمــاعي
والـثـقـافة والـعالقـات الـدوليـة يـتيح
لـــنــا أن نــتـــكــلم عـن ظــهــور شــروط
موضـوعيـة للـتحرك نـحو مـا يسمى

ي". علومات العا "مجتمع ا
تـنامية تـتغير عـلومات ا إن ثورة ا
بـسرعـة في العـالم وتوفـر للـبشـرية
حـلــوال وفـرصــا جــديـدة جــذريـا في
الــــعــــديـــد مـن اجملـــاالت. ولــــكن مع
الـفـوائــد الـواضـحـة الـتـي أعـطـتـهـا
بالـفعل للـبشريـة جمعـاء  بل وأكثر
ـسـتـقـبل الـقـريب فـإن من ذلـك في ا
هـذه الــثـورة جتــلب مـعــهـا مــشـاكل
وتـنــاقـضــات جــديـدة أســاسـا. ومن
سـاواة الرقـميـة ب بـينـها - عـدم ا
ناطق ومـشكلة الـتنظيم البلـدان وا
الــقـــانــوني لـإلنــتـــرنت والــتـــجــارة
اإللـكـتـرونـية والـضـرائب  وقـضـايا

لكية الفكرية ومشكلة األمن ا
عـلـومـات ومراعـاة حـرية وسـريـة ا
الــتــعــبــيــر وقــضــايــا الــرقــابــة في
ية وما إلى شبكات احلاسوب العا
ذلك.وهـنـاك مشـكـلـة كبـيـرة في إطار
ي وهــو ــعــلــومــات الــعــا فــضـــاء ا
ـتنـاسب لـلـفرص االسـتـخـدام غيـر ا
عـــلى اإلنـــتـــرنـت وتـــكـــنـــولـــوجـــيــا

علومات واالتصاالت بشكل عام. ا
وجتـدر اإلشارة إلى أن مـشـكلـة عدم
ــــــــســـــــاواة في الــــــــوصـــــــول إلى ا
التكنولوجيـات اجلديدة للمعلومات

ــســتــوى حــادة لـــيس فــقط عـــلى ا
سـتوى الدولـي ولكن أيـضا عـلى ا
اجلــزئي داخل كل دولـة عــلى حـدة.
بـبــسـاطــة هـنــاك نـوع من تــقـسـيم
اجملـتــمع إلـى أولـئـك الـذيـن لـديــهم
جــهـاز كـمـبــيـوتـر ومــعـرفـة كــيـفـيـة
اســتـخـدامـهــا وأولـئك الـذين لـيس
ـــهــارات لـــديـــهم أي تـــقـــنـــيـــة أو ا
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ـكونات السـلبية األخرى ال ننسى ا
لتطوير اإلنـترنت وخاصة في مثل
ـية هـذه األعـمـال في الـشـبـكـة الـعـا
كــمــا نــشــر مـواد فــاحــشــة تــشـكل
خــــطــــرا عـــلـى األسس األخالقــــيـــة
واد اإلباحية للمجتمع وال سيما ا
ـــاديـــة في اســـتـــخـــدام اجلـــنـــاح ا
اجلــديـد لإلنــتـرنـت لـلــعب الـقــمـار
الـــرهــــان من مـــخــــتـــلـف نـــوع من
ال من اليانـصيب من أجل سحب ا
كن السكان. وبـاإلضافة إلى ذلك 
ـثـابـة وسـيـلة لـلـشـبـكـة أن تـكـون 
لــنـشــر مـواد دعــائـيــة لـلــمـنــظـمـات
ــتــفــجــرات اإلجــرامــيـــة ووصف ا
ـــــواد الــــســــامــــة واألســــلــــحــــة وا
ــؤثــرات الــعــقــلــيـة واخملــدرات وا
وطـرق فـتح الـشـفـرات اإللـكـتـرونـية
وغـيــرهـا.وفي هـذا الــصـدد تــنـشـأ
ــشــكـلــة في الــتـنــظـيـم الـقــانـوني ا
لإلنــتــرنت الــذي ســيــتــطــلب حــله
تــدخل احلـكـومـة فـي شـكل اعـتـمـاد
الـقـوانــ ذات الـصـلـة الــتي تـنـظم
ـتصـلـة به. وعالوة على األنـشطـة ا
ي للشبكة ذلك ونظرا للطابع العا
ـشكـلة إال ـكن التـصـدي لهـذه ا ال 
في إطار التـعاون الدولي.ومن أجل
حتــديـد اجتــاهــات هــذا الـتــنــظـيم
أجريت دراسات خاصة في عدد من
البلـدان وأنشئت رابطـات حكومية
ـعلـومات" وعـامة ومـدونات "عـلم ا
على شبكة اإلنترنت ويجري وضع

. مشاريع قوان
وثـمة مـشـكلـة هامـة تـتمـثل في عدم
وجـــود إطـــار قـــانــونـي وحــيـــد في
ــتـنــامـيـة الــتـجـارة اإللــكـتــرونـيـة ا
بسرعة. ومن ب القـضايا الناشئة
ـلـكـيـة الـفـكـريـة - حـمـايـة حـقـوق ا
شـكلة من والعالمـات التجـارية وا
الـضـرائب والـرسـوم الـكـمـركـيـة في

هــــذا اجملـــــال والــــقــــضــــايــــا ذات
ــعــلــومـات اخلــصــوصــيــة وأمن ا
وخـــاصـــة فـي االئـــتـــمـــان واجملــال
ــالـي. وفي هــذا الــصـــدد يــنــشــأ ا
الــسـؤال عن مـدى مـالءمـة وأشـكـال
تــدخل الــدولـة في هــذه الــعـمــلــيـة.
موقف الـدولة عـلى تطـوير الـتجارة
ية هو على النحو اإللكترونية العا
ـهم الـتـالي: من جـانب الـدولـة من ا
لتوفير السوق نهج غير التنظيمي
لــتـنـمــيـتــهـا. ويـنــبـغي أن تــتـجـنب
ـفـروضة الـقـيـود غـيـر الضـروريـة ا
عــلى الــتـجــارة االلــكـتــرونــيـة وأن
تـمــتـنع عن فـرض لـوائح جـديـدة ال
لـزوم لهـا وإجراءات بـيـروقراطـية
وضرائب وتـعريـفات عـلى األنـشطة
الـتــجـاريــة عـلى شــبـكــة اإلنـتـرنت.
ويتمـثل الدور الرئيـسي في تشكيل
ــيـة في بــنـيــة حتـتــيــة جتـاريــة عـا

قام األول للقطاع اخلاص. ا
ومن الـعـقـبـات الـهـامـة الـتـي حتول
ـعــلـومـات دون تـشــكـيل مــجـتــمع ا
ـشاكل الـنـاشـئة في ي وحل ا الـعـا
سـيـاق تـطـوره حــاجـز الـلـغـة. فـمن
علومات السهل أن نرى أن معظم ا
عــلـى اإلنــتـــرنت تـــعــطى بـــالــلـــغــة
اإلنــكـلـيـزيــة في حـ أن في لـغـات
أخـــرى من الـــعـــالم حتـــتــوي عـــلى
شـبـكــة اإلنـتـرنت مـعــلـومـات هـامـة
جـدا ومثـيرة لالهـتـمام إلى حـد ما.
ولـــذلك فـــإن تـــطـــويـــر إمـــكـــانـــيــة
الــتــواصل بــ الــلــغــات أصـبــحت
قيمة للغاية. ولكي تصبح اإلنترنت
قـنـاة اتــصـال دولـيـة حـقــيـقـيـة من
الـضـروري إنـشاء مـجـمـوعة أدوات
تساعد مستخدميها أوال على فهم
ـقدمـة وثـانيـا تـقد ـعـلومـات ا ا
ـــكن من احملـــتــوى بـــأكــبـــر عــدد 
الـلغـات. والـيوم يـجـري االضطالع
بــأعـــمــال بـــحث مــكـــثــفـــة في هــذا

االجتاه.
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وإلـى جـانب ذلـك هـنــاك تـهــديـدات
حقيقـية جديدة في جوهـرها تتمثل
في اسـتخـدام اإلجنازات في مـيدان
ـــعــــلـــومـــات تـــكــــنـــولــــوجـــيــــات ا
واالتـــصــــاالت اجلـــديـــدة ألغـــراض
ــبـــاد األســاســيــة تـــتــنــافـى مع ا
تمثلة فـي احلفاظ على االستقرار ا
ـساواة في يـ مثل ا واألمن العـا
الـسيـادة بـ الدول وعـدم الـتدخل
في الـشـؤون الـداخـليـة والـتـسـوية
السـلـمـيـة لـلـنـزاعـات والـصـراعات.
ـغري وعلى وجه اخلـصوص من ا
تـقدمة الـنمو أن تسـتفيـد البـلدان ا
مـن مــزايــاهــا في تــكــنــولــوجــيــات
احلاسوب ووسائل اإلعالم والنفوذ
النفسي علـى الوعي الفردي والعام
ــــعــــلــــومــــات مـن أجل تــــوســــيـع ا
والتوسع السياسي واالقتــــصادي

والثقافي.

وهـــذا الــوضـع يــضـع مــشـــاكل أمن
سـتوي الـوطني ـعلـومات علـى ا ا
واإلقــــلــــيـــمـي والـــدولـي في جـــدول

أعمال العالقات الدولية احلديثة.
ــتـعــلــقـة ــشــاكل ا بــاإلضــافـة إلى ا
مـبـاشـرة بتـطـويـر اإلنتـرنت عـلـماء
االجـتـمـاع والـفـالسـفـة قـلـقـون حول
مشاكل وسـائل اإلعالم احلديثة. في
وســائل اإلعالم احلـديــثـة والـصـور
والـرسوم الـتـوضيـحيـة تـأخذ مـكان
مـتزايـد وتدريـجيـا تصـبح الشـاشة
ـصـدر الـرئــيـسي لـتـلـبـيـة الـزرقـاء ا
ــعــلـــومــات والــقــيم احلـــاجــة إلى ا
اجلـمالـية. يـتم تقـليل ثـقافـة تفـسير
ــكـتـوبــة. هـنـاك وفـهم الــنـصـوص ا
مشكلة التعلم: الكتاب يعلم التفكير

وشاشة للتالعب.
وســائل اإلعالم احلــديــثــة ال حتــفــز
ــشـــاكل عـــلى اإلطـالق مـــنــاقـــشـــة ا
الــنــظـريــة. وبـطــبــيـعــة احلــال يـتم
تـنـظـيم مـنـاقـشـات لـلـجـمـهـور احلـر
على شاشة التلفزيون ولكــن كلهم 
لـديــهم طـابع "عــرض" وال يـهــتـمـون
بــتـحـلـيل جـدي لـلـمـشـاكل وأقل من
ـــســـبـــقــة ذلك حتـــديـــد الـــشـــروط ا
ـهام حلـدوثـها. والـواقع أن إحـدى ا
الهامة لوسـائط اإلعالم هي مناقشة
ـشـاكل الـسـيـاسـيـة واالقـتـصـاديـة ا
والثقـافية من موقف اجلـمهور الذي
تــتـــحــده الــتــقــالـــيــد والــتــحــديــات
شـتركة لـلبـقاء. ومع ذلك في عالم ا
الـيـوم حـيث الـسـيـاسـة  وأصـبحت
احلـــيـــاة واالقـــتــــصـــاد واجملـــتـــمع
مــســتــقــلــة وغــالــبــا مــا تــكــون في
مــــصــــلــــحـــــة "إدارات" مــــعــــيــــنــــة
ومــجــمــوعــات مـالــيــة واحــتــكـارات
صـــنــاعـــيــة. وهــذا يـــؤدي إلى عــدم
اســـتـــخــدام مـــوارد وســـائل اإلعالم
ـصـلــحـة ازدهـار اجملـتــمع بـأسـره.
وفي الوقت نفـسه من وجهـة النظر
ـشـكـلة "الـفلـسـفـيـة" ال يـتم تقـلـيل ا
إلـى "الـفـسـاد". مـجـرد اخلـصـخـصـة
وحــــتـى تــــســــويـق وســــائل اإلعالم
يـعــطي درجـة أكــبـر من احلــريـة من

احتكار الدولة.
وهـــكــذا بـــاإلضــافـــة إلى الـــفــوائــد
ــعـلــومـات الــواضـحــة فـإن ثــورة ا
تــقــدم أيـضــا مــشـاكـل وتـنــاقــضـات
ـشـار إلـيـها أعاله. جـديـدة تـمـامـا ا
ي جملــتــمع ونــظــرا لـــلــطــابع الــعــا
ـعــلـومــات الـنــاشئ فـإن حــلـهـا ال ا
ـكن حتـقـيـقه إال من خـالل تـطـوير
اآللـــيــــات الـــدولـــيــــة ذات الـــصـــلـــة
ـكن وتـنـفـيـذهـا بـعـد ذلك حـيث ال 
ـشـاكل ألي بــلـد أن يـتـصـدى لـهـذه ا
وحــــدهــــا. وحــــتى إذا كــــانـت هـــذه
اآللـيات الـدولـية ال تـزال قـائمـة فإن
فــعـالــيــة اسـتــخــدامـهــا ســتـعــتــمـد
مبـاشرة عـلى تنـفيذ جـميع الـقواعد
ـعـلـومات ـعـمـول بـهـا في تـبـادل ا ا
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