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االنـتخـابـات بدأت تـعـد تنـازلـياً
مـا بقي لـها من ايـام ومعـها بدأ
الـصــداع الـســمـعي والــبـصـري
وحـتـى الـفــكـري  ,وقــد انـفــجـر
االنــبـوب الــكــبـيــر ولـكــنه لـيس
انــــبــــوب مــــيــــاه او الــــصــــرف
الـــصــحـي حــاشـــاكم بل اســوأ,
انــبــوب الــوعــود والــتــعــهـدات
انـفـتح عن اخـره وانـفـجـر حتى
لـيخيل لك انه لم يبق عراقي له
طلب او عنده مشكلة اال وأوجد
ـرشـحـ الف حل  ,حـتى لهـا ا
ـشـاكل الـنـاخـب اوجـدوا حال 
الـــعــاطـــفــيــة والـــعــوز احلــسي

عاشي . واالجتماعي وا
انـتـخـابـات عـام 2018 اسـفـرت
ــرشــحــ عن نــوايـــا جــمــيـع ا
احلـقـيـقـيـة واظـهـرت وجـوهـهم
ا حـاولوا اخـفاءها بل الـتي طا
حــتـى مــيــولـــهم الــشــخـــصــيــة
والفـكـريـة والـسـيـاسـيـة ظـهرت
على حقيقتها حتى لم يبق شي
مـــــــغـــــــطـى ولم تـــــــبـق نـــــــيــــــة
غـيرمـكشوفـة وليس هـناك طبق
مــســـتــور  لم اقــرأ اي بــرنــامج

ســيـاسي او اهــداف مـحـددة او
خــطــة عــمل او اي فــكـرة ولــكل
الــــقــــوائـم واألئــــتالفــــات فــــقط
اعـالنــــات  عـن مــــجـــــمــــوعــــات
وشـخـوص كل هـمـهـا الـوصـول
ا لـلـسـلـطة مـرشح مـتـأسـلم طـا
صـدع رؤوس الــنـاس بــأهـمــيـة
السـالم دخل  مع مــــجــــمــــوعــــة
الديـنــيـة وال تــؤمن بــوجـود اله
اصالً فـهل اسـلـمـوا هم ام إحلد
هــو? اخـر مـتــطـرف لـعــنـصـريـة
وعصـبـيـة مـعـيـنـة يـتحـالف مع
عـدو االمس فشـكلوا مـعاً قـائمة
واحــدة فــهل اصــطــلـحــوا بــعـد
تــــنـــازل االول ام اقــــر الــــثـــاني

بذنبه ?
اخرى كانت تتعكز وتتركز على
عـتقد شاركت عصـا الطائـفة وا
عــدو طـــائــفــتـــهــا االول وبــاتت
تـــخـــرج مـــعه فـي كل مـــؤتـــمـــر
واالبــتـــســامـــة تــمــآل وجـــهــهــا

واختفت تكشيرة االمس?
مـــرشـح قـــبـــلـي حـــتى الــــعـــظم
يتـحالف مع مـدني يكـره وينـفر
دني من العـشائـريـة فهل عـاد ا

اريونيت  ,وصاحب السيرك ا
هـــــو من يـــــســــيـــــر اجلـــــمــــيع
ويـحركـهم كيف يـشاء وهو من
يـحـدد لـكل مـنهـم فقـرته ووقت
ـدة واالجر على قدر ظهوره وا

اجادة الدور.
امـا انـتم اجلـمـهـور يـا اخـوتي
ـتـفـرجـ ,وانــتم من يـحـدد وا
لـكل دوره وتـعـطـون صـفة لـكل
مـن يــعـــمل في الـــســـيــرك ومن
سـيحـدد اي فـقـرة تبـقى وايـها
تـلغـى وهل يبـقي الـسـيـرك كله
ام تــــقــــوض اركــــانه بــــعـــد ان
ال ومــكــررا وصـوته اصــبح 
مـزعج وازكـمت االنـوف رائـحة
من فيه .. االنـتـخابـات اظـهرت
ان االهم عنـد الـسيـاسـي هي
ـال وال يهم اي زي الـسلـطة وا
يــلــبس واي غــطــاء يـضع واي
خـطــاب يـتــبـنى ومـع اي جـهـة
يــقف في ســبـيـل تـلك الــغــايـة,
لك االهم ان يـكـون في مـوقع 
فيه السلطة وال يتركها ابدا
الوضع السياسي في العراق
ابعد ما يكون عن النفاق
ابعد مايكون عن الرذيلة

والكذب واالرتزاق
واحزابه كله عراقية واصيلة
ماتقبل تدخل من دول اجلوار
وماتگول لغير الله .. صار

ومـــايـــخــــوفـــهم امــــريـــكي وال
انكليزي

ومايخوفهم رصاص وال شرار
واالنتخابات العراقية جميلة
اليسار أحتالف وياه اليم

لحدين واليصلي اتفق ويه ا
دني حط ايده بيد القاتل ا
سلم واليسار امتلئ با

والــــســــافــــرات غــــزت احـــزاب
اليم

عمم گايد بأيده اليمن وا
اليشرب ويشتم الدين
وگايد بأيده اليسار
راقصة وتلعب قمار

تـعــيش الـســيـاســة الي تـوحـد
اجلميع

سلم شيوعي وملحد ويه ا
ان تكول بــبار كاعد موش ببر
عـــــــارضـــــــات ازيـــــــاء مـــــــوش

مرشحات
ومــــجـــــرمــــ تـــــكــــول مــــوش

مرشح
والــشــعـب يــاكل هــواء ويــبــلع

وعود
والسياسي يسكن بافخم عقار
ونرجع ننتخب نفس الوجوه

الوصلتنه السفل سافل
الك الله ياعرق

شعبك ضيعك ..
مو هسه
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قـــابل لـــلـــتــــعـــديل والـــتـــبـــديل
واأللغاء ال سيـما أن أكثر الكتل
الـــســـــــيـــاســـيـــة تـــنـــادي مــرة
بـــالـــتــــعـــديل جلـــمـــوده وعـــدم
مـســايـرته حلــركـة الــتـطـور من
جـهـة واحـتـوائه عـلى ( ألـغام )
و ( مــتـفـجــرات ) كـمـا جـاء ذلك
عـلى لسـان أكـثـر قـادة االحزاب
والـكتل السـياســـــــيـة من جهة

اخرى .       
ساس به لـقدسيته ومرة عـدم ا
وعــدم جتـــاوزه بــحــيث كــثــرت
ـؤتمرات والـتصريـحات بعدم ا
جتاوزه والـعمل وفـق نصوصه
. وفي كل هـــذه احلـــاالت قـــابل
لـــلــتــعـــديل عــنــد تـــعــارضه مع
ــصـالح الــسـيــاسـيــة االخـرى ا
ــشــهـد كــمــا يـحــصل اآلن في ا
الــســيــاسي الــعــراقي اجلــديــد
الـذي مـسـخ مـبـدأ اســتـمـراريـة
ــتـعـلـقـة الـدولــة والـقـــــوانـ ا

بها .
ـــاذا هــذا الــتــمــسك وال نــدري 
بـأبـقاء هـذا الـدسـتـور مرة  ,أو
ألـغــائه وتـعــديـلـه مـرة أخـرى ,
عـــلــــمـــا أن هـــذا الـــدســـتـــور ال
يـسـتـحق الـتـمـسك بـه خملـاطره
ـدنـيـة والديـنـيـة والسـيـاسـية ا
واألقتصاديـة واالجتماعية رغم
أنـه أقـــر في أســــتــــفـــتــــاء عـــام
باعـتبـاره دستـورا دائمـا لدولة
الــعــراق كــتب بـــطــريــقــة آلــيــة
ســريـعــة أنـعــكـست آثــارهـا في
وثــيــقــة دسـتــوريــة تــبـنت آراء

من سلطة مـختصة والتي تضم
الـقـواعـد األسـاسـيـة في تـنـظيم
الـدولـة الــسـيـاسي  ,كــمـا تـضم
بـعض الـقـواعـد الـتي ال تـتـصل
بــنــظــام احلـــكم بــطــبـــيــعــتــهــا
ـا تصـبح قواعد وجـوهرها وأ
دســـتـــوريــة مـن حــيـث الــشـــكل
لدمجـها بـالدسـتور لـكي تكسب
صــفــة الــثــبــات واألســتــقــرار ,
كقـواعد األنتخـابات . ( القانون
الدستوري في النظم السياسية
 –مـــحـــمـــد عـــلي آل يـــاســ –

صفحة ( 17 – 16
والدسـاتـير في الـدول اخملـتلـفة
لـيست وحـيـا مقـدسـا ال يأتـيـها
ـشـرع الـبـاطل من بـ يـدي ا
ا هـي مثل كل ومن خلـفـهـا وإ
شيء لـــهــــا نـــهـــايــــة وتـــعـــديل
وتبـديل واخـتفـاء عـند األلـغاء .
فــالــدســاتــيـــر مــهــمــا وجــدت ,
ومهـمـا قـدست ال بد أن تـخـتفي
من الــوجـود وتــلـفظ أنــفـاســهـا
وتــزول قــدســيــتــهــا وتــخــتــفي
آثـارهـا كـمـا اختـفـت الـدسـاتـير
مــنـذ شــريـعــة حـمــورابي حـتى
ـــســـتـــوى اآلن  ,ســـواء عـــلـى ا
احملـلي أو األقـلـيـمي أو الـدولي
بــطـــريـــقـــة األلـــغـــاء الـــرســـمي
الــســلـبـي أو بـطــريــقــة األلــغـاء
الـثـوري ( الــثـورة ) مـهــمـا كـان
شــــكل الـــدســـتــــور عـــرفـــيـــا أو

مـدونا.
والدسـتور العـراقي لعام 2005
ال يختلف عن الدساتير األخرى

الـدسـتــور هـو الـقــانـون األعـلى
السائد في الدولة والذي يحسم
الـتــنـاقــضـات والـتــجـاوزات في
حــالـــة تــعــارضــهــا مع أي نص
دستـوري أو قانـوني وارد فيه .
وقـد أعـطى الـدسـتـور لـلـهـيـئات
الـــســيــاســـيــة حــريـــة اخــتــيــار
تـصوراتهـا في اصدار الـقوان
واألنـظمة والـتعلـيمات واألوامر
واجبـة التنفيـذ . وهذا يعني أن
الـدسـاتيـر لـيـست حـالة مـقـدسة
يــتــعـذر جتــاوزهــا بــالــتــغــيــيـر
والـــتــعــديـل والــتــبـــديل وحــتى
األلـغاء عنـدما تتـيح الضرورات
احملـظـورات كمـا هـو حاصل في

العراق اآلن .
wŽu{u  vMF

ولــلــدسـتــور مــعـنــيــان : مــعـنى
مــوضـوعـي أو مـادي  ,ومــعــنى
شـــكـــلي أو رســـمي . ويـــقـــصــد
ـوضـوعي ( الـقـواعـد ـعـنى ا بـا
الـــتي تـــعـــتــبـــر في جـــوهـــرهــا
وطـــبــيـــعـــتــهـــا ومـــوضــوعـــهــا
دسـتـورية كـالـقواعـد الـتي تـب
شـكل الدولة ونـظام احلكم فـيها
وســــلــــطــــاتـــهــــا الى آخــــره من
الــقــواعـــد الــدســتــوريــة والــتي
ــــجـــمــــوعـــهــــا مـــادة تــــكـــون 
دســتــوريـة ... الـخ ) وال يـهم أن
تـكـون هذه الـقـواعـد مـحررة في
وثـيـقـة رسـمـيـة أم غـيـر مـحـررة

في وثيقة ما .
ــعـــنى الـــشــكـــلي . فـــهــو أمـــا ا
الـوثـيـقـة الـدسـتـوريـة الـصادرة

وأدارة االقــتــصـاد والــثـروات ,
ومـعـامـلـة النـسـاء كـمـا جاء في
ــــادة ( 39) مـــــنه اخلـــــاصــــة ا
بــاألحــوال الــشــخــصــيــة الــتي
فقـدت وحدة التماسـك العراقية
أمـــــام احملــــاكـم والـــــقـــــوانــــ
(العـراقـيون أحـرار في األلـتزام
بـأحـوالـهم الــشـخـصـيـة حـسب
ديـــانــــاتـــهـم أو مـــذاهــــبـــهم أو
مـعـتــقـداتـهم  ,أو اخـتـيـاراتـهم
ويـــنــظم ذلك بـــقــانــون ) ( ضــد
الــطــائـفــيـة  –رشــيـد خــيـون –
صـفـحـة 100). وهـذا يـعـني أن
الـدسـتـور احلـالي ألـغى قـانون
األحـوال الـشــخـصـيـة رقم 188
لــعــام 1959 وتــعــديالته الــذي
ذاهب كـان قائـمـا عـلى وحـدة ا
الـفــقـهـيـة االسالمــيـة اخلـمـسـة
الــتي تــنــســجم وتــســايــر روح

العصر .
dE½ …œUŽ«

ولـوجـود مادة دسـتوريـة نصت
على مـراجعة وأعـادة النظر في
مـــــواده . ولــــشـــــدة اخلالفــــات
ــــشــــهـــد الـــســــيــــاســـيــــة في ا
السـيـاسي العـراقي اآلن الـقائم
عـــــلـى تـــــصـــــريـــــحـــــات ( وفق
الـدسـتـور .. عـلى أن ال يـخـالف
الـدستـور... اسـتنـادا لـلدسـتور
... ال خروقـات للـدستور .. الخ)

أرى ما يلي :-
1- تـعديل الـدسـتـور أو ألـغائه
واألعـــتــــمــــاد عــــلـى اخلــــبـــراء
الــقـانــونـيـ ال الــسـيــاسـيـ ,
واألبـــــتــــــعـــــاد عن الــــــثـــــوابت
األيديولوجيـة لتعديل الدستور
جـذريــا أو ألـغــائه وتــكـلــيــفـهم
بــوضع دســتـور جــديــد لــلـبالد
بــدال من جتــمــيــده كــمــا جـاءت

الدعوات األخيرة .
ا كـان الـدسـتور يـتـضمن 2- و
مــادة دســـتــوريـــة نــصـت عــلى
مــراجــعــته واعــادة الــنــظــر في
مــواده فـأن الــضــرورة في هـذه
رحلة تقـتضي تعديله لوجود ا
نص يـــتــضـــمن ذلـك من جـــهــة

الـقوى السـياسيـة التي شاركت
فـي وضـعه وكــتــابـتـه لـتــثــبـيت
ـصالح الـسـياسـية كـاسب وا ا
والكـتلـوية الـقومـية والـطائـفية
ـذهبـيـة بحـيث غـاب الـشعب وا
ومـصـاحله عن أذهـان األطـراف
من ذوي غير االخـتصاص التي
أشـرفت عـلـيه وكـتـبـته  ,بـحـيث
عـــمق مــبــدأ أنـــقــســام الــعــراق
وجتـزئــته الى طــوائف قـومــيـة
وطـائــفـيـة من جـهــة وتـقـسـيـمه
الـى مــنـــاطـق نـــفــوذ مـن جـــهــة

أخرى .
لــقــد شــرع الـدســتــور الــعـراقي
لعام 2005 على أساس األقوام
ذاهـب ال على أسـاس حقوق وا
األفراد والشـعب وهذا يعني أن
الـــدســـتـــور قــــام عـــلى أســـاس
اخلالفـات الـطـائـفيـة والـقـومـية
كــمــا حــصل ويــحــصل اآلن في
لـبـنـان وبـعض الـدول الـعـربـيـة

األخرى . 
وبـــدال مـن مـــعـــاجلـــة الـــفـــرقـــة
القومية واألنقسام الطائفي قام
عـــــــلى تـــــــغــــــيــــــيـب اآلخــــــرين
شهد واعتـبارهم خصومـا في ا
الـسيـاسي الـعراقي  ,وقـد عمق
هــذه اخلـصــومــة دخــول الـدين
قراطية مع األشارة بقوة والد
بــأن ال يــشــرع قــانــون يــخــالف
الــشـــريــعـــة أو يــشـــرع قــانــون
ــقـراطـيــة وبـذلك مــخـالف لــلـد
ـشـرعون بـعـلم أو بدون وضع ا
عــــلم  ,مــــعـــادلــــة بــــ الــــدين
قـراطية من شأنـها تقليل والد
أهـمية الـدين من جهـة وحتجيم
ـقراطـيـة من جـهـة أخرى . الـد
(ضـد الطـائفـية  –رشـيد خـيون

 –صفحة 99).
إن التـنـاقـضـات التي وردت في
وثيقة الـدستور كان السبب في
وجـودها وتثـبيتـها السـير على
بدأ ( التـوفيقي ) الذي سارت ا
عـليه الـدولـة بـالتـنـظيم االداري
وعالقة الدولة بالدين . وحتديد
األنــتــســاب الـقــومي لــلــعـراق ,
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واختالف األوضاع االجـتماعية
والسـياسية احملـلية واالقلـيمية
والــدولـيـة من جــهـة أخـرى وإال
سيـصـبح الدسـتـور خطـرا على
األوضـــاع الـــعـــامـــة واألحـــداث
اجلديـدة على الساحـة العراقية
ـــادة ( 28) من ال ســــيـــمـــا أن ا
اعالن حــقــوق االنــسـان لــســنـة
 1793تـــــــــنــــــص عـــــــــلى ( أن
لـــلــــــــــشــــعب احلق فـي اعـــادة
الـــــنـــــظـــــر  –وهـــــذا جــــــاء في
الدستـور العراقي نفسه  –وفي
تـعـديل وتغـيـيـر دسـتوره  ,وإن
أي جـيل ال يـســتـطـيـع أن يـقـيـد
بقوانينه األجيال القادمة ) وأن
يــعـــرض هـــذا الـــتــعـــديل عـــلى

الشعب .
3- وقـبل الـتـعـديل أو أأللـغـاء ,
أرى أن يسند وضع التعديل أو
االلغـاء عـلى جمـعيـة تأسـيسـية
وطـنــيـة مــنـتــخــبـة من الــشـعب
تعـرض أسـمـاؤها عـلى الـشعب
لغرض األستفتـاء عليها ألهمية

هـذه اجلـمـعـيـة عـلى أن يـكـونوا
من ذوي اخلـــبــرة في الـــقــانــون
والــفــقـه وهـذا مــا ســارت عــلــيه
ـتـقـدمـة كـانـكـلـترا أكـثـر الدول ا
ـتـحدة سـنة  1776والـواليـات ا
الـفيـدراليـة سنة 1787 والثورة
الـفرنسـية لـــــسنة 1793 وسنة
 – 1875 , 1848 كـــمـــا أخـــذت
بـلــجـيـكــا في دسـتــورهـا لــسـنـة
اني) 1831 ودستـور (فـيـمـر األ
لــــســــنـــة 1919 بــــعــــد احلـــرب
ودســتــوري ـــيــة األولى  , الــعــا
النمسا وتشـيكو سلوفاكيا سنة
 1920وبــولــونــيــا ســنـة 1931

وأستونيا ولتوانيا وتركيا .
4- بـــعــد أخـــتــيـــار اجلــمـــعــيــة
نـتخـبة الـتأسـيسـيـة الوطـنيـة ا
لــوضع مـــواد الــدســتـــور تــأتي
مـــرحــلــة عـــرضه عــلـى الــشــعب
اســـتــنــادا لــقـــاعــدة ( ال تــصــدر
الـــدســاتـــيـــر إال بــعـــد مــوافـــقــة
الشـعب علـيـها ) وهـذا ال يتم إال
عـن طــــريـق إســـــتـــــفـــــتـــــائه في

نـــــصــــوص الـــــدســــتـــــور الــــتي
وضعـتهـا اجلمـعيـة التـأسيـسية
ــنـتـخــبـة . وبـخالفه الــوطـنـيـة ا
يـبقى الدسـتور مشروعـا فقط ما
لم تــصــوت عـلــيـه األمـة  ,أي أن
الـقـيـمــة الـشـرعـيـة والــقـانـونـيـة
لـــلــدســـتـــور ال حتــصل إال بـــعــد
عــرضه عـلى الـشــعب ومـوافـقـته

عليه .                             
لـيقـرر الـشعب بـنـفسـه الدسـتور
الـــذي يــريـــده وهــذه الــطـــريــقــة
مـتـبـعــة في سـويـسـرا وايـرلـنـدا
وفــرنــســا وايــطــالــيــا ومــصــر .
وبـهـذه الـطريـقـة تـلفظ أنـفـاسـها
صـــيــحــات وفـق الــدســتــور .. ال
نـريد إال الـدستور .. نـوافق على
كل شـيء عــــــلـى أن يــــــأتـي وفق

الدستور ...
نـلتـقي ونـتـحاور وفق الـدسـتور
ـوت ... وأخـيــرا أقـول نـحـيـا و
وفق الــــدســــتــــور ... يــــا رجـــال
الـــســيـــاســة الـــذين جـــئــتم وفق

الدستور .      
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حتما االغلبية العراقية الساحقة
" الـــشـــعب " ســـيـــقـــولـــون انـــهم
مــهــمـشــون من قــبل احلــكــومـات
واالحـزاب احلـاكــمـة وظل وجـود
جــــذور الـــــفــــســــاد وهــــذا مــــا ال
نــســـتــطــيع ان نــنــكــره  ,اال ح
نــأتي بــجــانب االقــلــيــات االكــثـر
ضــــررا من جــــمــــيـع الــــنــــواحي
وخــصــوصـا االقــلــيـة االيــزيــديـة
ـقـصـود " بـحـسب والـتــهـمـيش ا
مـــتـــابــعـــتــنـــا لـــشــأن االيـــزيــدي
السـياسي واخلـدمي .. " وخروج
بـ احلــ واالخــر امـرا يــكــسـر
امـال االيـزيـديـ في الـبـقاء عـلى
ارضـــــهم  ,بل يـــــحـــــفـــــزهـم الى
الـهــجـرة  كـون االمــور الـســابـقـة
ــمـنـهج ســيـاسـيـا والـتــهـمـيش ا
عـــامال اســاســيـــا خلــلق ثــغــرات
ــــواطن عــــديــــدة فـي نــــفـــــوس ا
االيـزيـدي ويــحـول حـالــة افـكـاره
ــرض هــشــاشـة الى مــا يــشـبه 
الـعـظـام ,اي ال يـتـأمل كـثـيـرا في
الـبقـاء وتضـربه ضربـات مترددة
- اخلـروج ام الــبـقــاء وفي كـلــتـا
ـتـضـرر الـكـبـير. احلـالـتـ هـو ا
وبـــالــذات بـــعـــد مـــا اصـــبـــحــوا
الضـحيـة الـكبـرى بيـد ما يـسمى
بــتـنـظم الـدولــة االسالمـيـة حـيث
االبـــادة اجلـــمـــاعـــيـــة والـــســـبي
ــــقـــابـــر والـــنــــزوح وعـــشـــرات ا
اجلـمـاعـيـة وذلك لـسـبب سـيـاسة
االحــزاب الــعــراقــيــة من دون اي
استثـناء فانهم االقرب لـيتحملوا
مسـؤولية االبادة ومـحو الوجود
االيـزيـدي.  لالسف الـشـديـد وفي
ظل هــــول االبــــادة وتـــــهــــمــــيش
ـــواطـن االيـــزيـــدي ســـيـــاســـيــا ا
وخدمـيا  ,فهـنـالك مـا يعـتـقد انه
يـجـب عـلى الـســيـاسي االيـزيـدي
الـــــــبـــــــروز فـي وسط االحـــــــزاب

الـعـراقـيـة والـكـردسـتـانـية حـتى
يـكــونـوا  جـسـرا مـتـواصال بـ
شـــعــــبـــهـم واحلـــكــــومـــات  ,اال
ولالسف الشديد ان االغلبية من
الــشـــخـــصــيـــات الـــســيـــاســـيــة
االيـزيــديــة اصـبــحـوا في حــالـة
الـــهـــســــتـــريـــا ,فــــتـــارة تـــراهم
ـارسون امـتيـازاتهم ونـفوذهم
وتـــــارة تـــــراهـم  يـــــنـــــاشـــــدون
احلـكــومـات كــأنـهم من الــشـعب
ولــــيس لـــــهم ال حــــول وال قــــوة
ـواطن نـاسـيـا يـتـبـاكـون امــام ا
انـــهم تـــواجـــدوا في الـــســـاحــة
لــغـرض ايـصـال صــوت الـشـعب
مـبـاشرة الى اجلـهـات ذات شأن
في الـقرار  ,وتـارة تـراهم امامك
رصـاد  لـو تـكـلمـت عن حزبه بـا
او شـخـصه  ,فــأغـلب من هـؤالء
الــشـخــصـيــات مـحــسـوبــة عـلى
االحــــــــزاب والبـــــــد ادخــــــــار كل
جـهدهم جلـهل الـشعب وبـقاءهم
فـي الـســاحــة وخــلق هــســتــريـة
سيـاسـية  وهـذا مـا يتـفق مـعهم
اغـلب ســيـاســة االحـزاب لــبـقـاء
االطـول .  ولـو وجــدنـا شـخـصـا
او مــــــجـــــمــــــوعــــــات ذوي حس
ســيـاسي مــسـتــقل وذوي كـفـاءة
عـــالــيــة لـــدخــول الى الـــســاحــة
الــســـيــاســـيــة  لـــرأيــنـــا اصــبح
مـطاردا او مـتـهمـا مـتعـديـا على
ــا تـؤدي هـذه االمن الــقـومي  
احلـاالت الى نـشوء جـيل متـعدد
االفــــــكــــــار اغـــــلــــــبـه يـــــصــــــيب
بـالـشيـزوفـينـيا  ,وهـذا ما يـؤثر
عــــلى الــــوجــــود االيـــزيــــدي في
العراق ليصـبح هشا غير قوي ,
كـلـمـا سـنـحت لـه الـفـرصـة لـترك
ـــــكن . ارضه بـــــأســـــرع وقـت 
فــوجــوده ال يــعــني االخــرين بل
وجــوده اصــبـح خــطــرا عــلــيه ,

امره غيـر مبال  ,يحسب كدرجة
ـواطـنـة و يـحـرم الـعـاشـرة من ا
ــــقــــاعـــد من الــــتــــمــــثــــيل فـي ا
انية ويضطهد دينيا عرقيا البر
 ,يـسـبي ويــخـطف  صـوته غـيـر
مــســمـوع اليــحـق له اخلــدمـات,
يضـربه الـقانون  ,ينـتظـر رحمة

السياسة العراقية.
WOM¹œ WOK «

فـفي ظل حـالـة االقـلـيـة الـديـنـيـة
ـهـمـشـة االيـزيـديـة في الـعـراق ا
من جـميـع النـواحي وخصـوصا
الــتــضــيق الــســيــاسي حــولــهـا
وايـضــا الـتـقــلـبـات االمــنـيـة في
ـنـطـقـة والـكـثـيـر من اجلـوانب ا
االخرى وخـصوصـا االهمال عن
قـضـيـة اخملـتطـفـيـ االيـزيـدي
الــذيـن ال يــزالــوا بـــيــد تـــنــظــيم
داعش وعــددهم اكـثـر من 3000
مــخـتـطـف ومـخـتــطـفــة  وايـضـا
قـــضـــيــــة الـــنـــازحــــيـــ الـــذين
ســـيــدخــلــون الـــعــام الــرابع من
نــــــزوحـــــــهـم وهم فـي اصـــــــعب
عيشية حتت اخليم , الظروف ا
لـهـذه االسـباب خـرجـت اصوات
ايـــزيــديــة مـــعــارضــة كـــلــيــا مع
ـــرشـــحـــيـــ االيـــزيــديـــ من ا
مـخـتـلف االنـتـمـاء احلـزبـيـة  بل
جنــــــد فـي بــــــعـض االحــــــيــــــان
باشر من دون التزام التسقيط ا
بـقـوانــ الـنـشــر ومـا شـابه من
هــكـذا الــشـروط  وايــضـا وجـود
الـبـعض بــاسـتـخــدامـهم صـورة
عبثية واالستهزاء الى ان وصل
االمــر بــالــتــعــدي عــلى  الــرمـوز
الـــديــنـــيـــة االيــزيـــديــة . اذن ان
رة الـشـارع االيـزيدي فـي هـذه ا
غيـر مستقـر تماما وكـما وصفنا
حــالــة الــســيــاســيــة االيــزيــديــة
بـ(الـــهــــســـتـــريــــا ) كـــون حـــتى

الـــســيـــاســـيـــ االيـــزيـــديــ ال
يــعـلــمـون مــسـتــجـدات الــشـارع
وصعـب جدا ان يتـكهنـوا نتائج
فوزهم باالنتخابات القادمة اوال
الســبــاب الـــتي ذكــرنــاهــا اعاله
والســـبــاب تــتـــعــلق بـــســيــاســة
االحــزاب اذ كــانت ال تــزال تــرى
الـصـوت االيـزيـدي لالنـتـخـابات
فـــقط دون الـــنـــظـــر الى ايـــجــاد
حــلـول لـهـذه االقـلـيـة . ويـا تـرى
هل ان  االحــزاب ســتــخــشى من
ضـيـاع صـورتهـا امـام جـمـاهـير
والـشـارع االيـزيـدي وخـصـوصا
من مـــؤيـــديـــهم الـــذيـن وجـــدنــا
الـكـثـيـر مــنـهم اصـبـحـوا خـارج
اطـــار انـــتـــمـــائـــهم احلـــزبي بل
يــعـارضـون احـزابــهم والـبـعض
ـــيـل جلـــهـــات االخـــر اصــــبح 
اخــرى وهـــذا مــا يــرى الــشــارع
االيــزيـدي االخــر  بــوجـود شيء
مـا من احلـالــة االنـتـهــازيـة لـدى
الـــفـــرد االيـــزيـــدي الـــســـيـــاسي
وايـضـا وجـود رؤيـة تـنـاقـضـيـة
لــدى االغـلــبـيــة الـتي ســمـيــتـهـا

بــ(االيزديولوجية ) . 
امــا من اجلــانب االخــر فــوجـود
االحــزاب االيــزيــديــة  وحــركـات
ـعـارضة وحـركات شـبابـية في ا
هــــذه الــــدورة االنــــتــــخــــابــــيــــة
ـانيـة الـعراقـية  ,قد تـخلق البـر
شــــيــــئــــا مـــــا من االســــتــــقــــرار
الـسـياسي االيـزيـدي او قد تـزيد
الط بـلة على هذه الـهسترية ,
وبــــالـــتــــالي ســــيـــكــــون وجـــود
االيـــزيــدي في الـــعـــراق شــيـــئــا
صــعـبــا اي وجــود هش تــمــامـا
غــيـــر قــابل لــلـــتــفــاوض الحــقــا
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ـوجودة خـتـامـا عـلى االحـزاب ا
ــنــطــقــة وايــضــا االحــزاب في ا
االيـــزيـــديـــة خـــلق طـــرق اكـــثـــر
ايــجـابــيـة لــتـخــفـيف حــدة هـذه
الـهــسـتـريــة الـسـيـاســيـة وخـلق
واطن واعادة الثقة في نفوس ا
واطني لكي يستطيعوا امال ا
ان يتمسكوا بأرضهم واحالمهم
فـي مــنــاطـــقــهم  ,ونــتـــمــنى من
الـسـيــاسـيـ بـغـض الـنـظـر عن
االنــــتـــمــــاء ان يـــكــــونــــوا عـــلى
وعـودهم الجل اعـادة االمور الى
مـــســـارهـــا ولـــكي يـــصـــبـــحـــوا
اصـــواتــا حـــقــيـــقــيـــة الجل رفع
ـواطن من مــخــتـلف مـســتــوى ا

اجلوانب في الدولة .

لـــلــعــشـــيــرة ام تــمــدن الـــقــبــلي
واستساغ البداوة ?

مــرشح اخــر مــبــدئي قــد جـداً
لكنه لم يبق مجموعة او عصابة
اال وشاركـها وأتـلف مـعهـا حتى
اصبح كفتيات الليل التي عرفت

كل انواع الرجال
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ــــرشــــحــــات فــــحـــدث وال امــــا ا
تــتـحــرج فـلم يــبق شي مــسـتـور
"عـشـان كـل شـيك انـكـشـفن وبـان
كــمــا قــال عــبـــعــال" عــدد مــنــهم
تـــشـــوبـــهم شـــوائب والـــبـــعض
سمعتهم لـيست جيدة وانتشرت
للبعض االخر افالم مخلة ,اغلب
ــرشــحــات اصــبــحــوا فــتــيـات ا
اعـالنـــات لـــلـــقــــوائم جـــالـــبـــات
الصوات الـشباب قـاصري العقل
معوزي احلب ناقصي واالدراك.
الــســيــرك فــيه الــقــرد واحلــمــار
والــكـلـب والـقـط والـفــار والــفـيل
واالســـــد وفـــــيه الـــــبـــــهـــــلـــــوان
واجملـازف والـلـعـوب والـراقـصـة
والــدجـــال والــســاحــر ومــروض
حــــيـــوانـــات ومــــدرب وعـــرائس
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