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بغداد

وقـابـلــة لـلـتــأويل واإلجـتـهـادات
ولـم تــــــســــــاهـم في حـل اخلالف
ـــــا أحــــدثـت خالفـــــات بــــ وإ

مـــكـــونــات اجملـــتـــمع الـــعــراقي.
ويـجب ألال نـحـمل تـبـعـات األمر
عــلى جلـنــة كـتـابــة الـدســتـوريـة
الـــتـي تـــولت صـــيـــاغـــات مـــواد
ــا يـــتــحــمــلــهــا الــدســتــور وإ
ـطـبخ الـسيـاسي الـذي جتاوز ا
تـصورات الـلـجـان اخملـتـصة. إنَّ
الـلجـان اخملتـصة الـتي إشتركت
انية عام 2005 فيها الكـتل البر
كـانت قـد أعدت نـصـوصاً لـثالثة
خـــيــارات فـي مــجـــال الـــثــروات
الــطــبــيـعــيــة كــمـواد دســتــوريـة
حاكمة في ملكية وإدارة وتوزيع

عوائد الثروة وهي:
اخلـــــيـــــار األول: إنَّ الـــــثـــــروات
ـعدنـية مـلك للـشعب النـفطـية وا
الـعراقي تـدار من قبل احلـكومة
الـفـيـدرالـيــة والـتي سـتـخـصص
ـناطق نـسـبة من عـوائـدها الى ا

نتجة وفق قانون. ا
اخلـــيــار الـــثـــاني: إنَّ الـــثــروات
ـعدنـية مـلك للـشعب النـفطـية وا
العـراقي تـدار من قـبل احلـكـومة
االحتـــــاديــــة بـــــالـــــتــــعـــــاون مع
حــكـومــات األقــالــيم وتــخـصص
ـناطق نـسـبة من عـوائـدها الى ا

نتجة وفق قانون. ا
اخلـــيــار الـــثـــالث: إنَّ الـــثــروات
عادن الطبيعية النفط والغاز وا
مـــــلـك لـــــلــــــشـــــعب الــــــعـــــراقي
وإســــتــــغـاللــــهـــا يــــتـم من قــــبل
حـكـومـات األقـلـيم  حتت إشراف
احلـــكـــومـــة اإلحتـــاديـــة وتــوزع
عـائــداتــهـا بــنــسب مـعــيــنـة الى
ــئــة ــنــتــجــة 5 بــا احملـــافــظــة ا
ـئـة واحلـكـومـة االحتـاديـة30 بـا

ئة. وحكومة األقليم 65 با
لــقــد كـانت اخلــيــارات واضــحـة
ومـثــلت رؤى وتـصــورات الـكـتل
ــانـيــة اخملـتــلـفــة وحـاولت الــبـر
ـلــكـيـة رسـم خـارطــة لـتــحـديــد ا

الكثيرين بـعد نحو عقدٍ ونصف
عــــــقــــــدٍ مـن الــــــزمن مـن إقـــــرار
الـدسـتـور هل أنَّ هـذه الـوثـيـقة
األســمى ســاهــمت في حتــســ

البيئة السـياسية واإلقتصادية?
ام أنَّــهــا واجـــهت حتــديــات في
الــتــطــبــيق? الــواقع أنَّ الــعـراق
واجـه والزال حتـديـات وجـوديـة
ـاضـيـة كـبـرى طـوال الـســنـ ا
يـجب أخذهـا في احلسـبان عـند
اإلجـــابــة عــلى هــذا الــتــســاؤل
وبـشــكل عـام أتــصـور أنَّ هــنـاك
عدة إشكاليات عند مناقشة هذا
األمر اإلشـكـالـية األولى تـتـعلق
بــــضــــعف إلــــتــــزام الـــطــــبــــقـــة
تـصدية بـالدستور الـسياسـية ا
وفقـراته وهـذا بـطبـيـعيـة احلال
يؤدي الى تـعـثـر وتلـكـؤ األمور
واد وأخرى تتـعلق بأنَّ بعض ا
الــدسـتــوريــة كـانـت غـيــر قـادرة
عـلى تـوفـيـر األرضـيـة من حـيث
صــــيـــاغــــاتـــهـــا الــــقـــانــــونـــيـــة
ووضــوحـهـا في الـتــمـهـيـد حلل
النزاعات أو اخلالفات في ح
يفتـرض أنَّ القواعد الـدستورية
تـتـمـثل في تـسـوية اخلـالفات ال
فـي إحـداثـهـا وإشـكـالـيـة ثـالـثة
مــحـاوالت اإللـتـفــاف عـلى مـواد
الـدسـتـور وتـفـسـيرهـا بـالـشـكل
الــذي يـــحـــقق رضـــا الــطـــبـــقــة

السياسية.
 …bŠË oOI%

وحــدة الـــثــروات الــطـــبــيـــعــيــة
والـــدســتـــور هل جنح دســـتــور
  2005 فـي حتـــــقـــــيـق وحـــــدة
الثروات الطبيعة في العراق? ال
ـواد الــدسـتــوريـة أتـصــور أنَّ ا
التي تناولت الثروات الطبيعية
صطلح في الواقع لم يرد هـذا ا
الـدســتــور ومـا ورد هــو الــنـفط
ـعادن التي والغـاز و إهمال ا
يـزخر فـيهـا العراق قـناعـتنا أنَّ
ـــواد الــدســتــوريــة 111 هــذه ا
و 112جـاءت مربـكـة وضـبـابـية

الزال يـوم 15  تــشـرين األول من
عام  2005 يشكل معـلماً مضيئاً
في تــــأريخ الـــشـــعـب الـــعـــراقي
ويسـتذكر الـكثير إنـدفاع الشعب
لــلـمــشـاركــة في اإلســتـفــتـاء رغم
حتــديـــات اإلرهــاب.  فــقــد أجنــز
الـعراقـيـون أول وثـيقـة أسـاسـية
بأياد عراقية على خلفية إصرار
ـرجــعـيـة الــديـنـيــة الـعــلـيـا في ا
الـنـجف إلبـراز اإلرادة الـشـعـبـيـة

ستقبل.  العراقية في رسم ا
وقــد أشــاد الــكــثــيــر من فــقــهــاء
الــدســتـــور في الــعــالـم الــعــربي
واإلسالمـي والـــــغـــــربي بـــــهـــــذا
اإلجناز التاريخي وال يعني ذلك
خــلــو الــدســتــور من الــثــغــرات
حيث يفـترض أنه اذا  االلتزام
بـقـواعده الـسـليـمـة فبـإمـكانه أنًّ
يعـبد الطـريق إلستقـرار سياسي
وإقــتــصــادي وإجــتــمــاعي. وفي
الـوقت ذاته فإنًّه يـعد مـادة حية
غـــيــــر جــــامــــدة تـــتــــمــــاشى مع
مـتــطــلـبــات اجملــتـمع وبــالــتـالي
قــابـلـة لـلـتـعـديل ضـمن إجـراءات

مقننة ينص عليها فيه. 
والـدســتـور هـو الـقـانـون األعـلى
الـذي يـحـدد الـقـواعـد األسـاسـية
لـشكل الـدولـة بسـيـطة أو مـركـبة
ونظـام احلكم ملـكي أم جمهوري
وشــــكل احلــــكـــومــــة رئـــاسي أو
اني وينظم السلطات العامة بر
فــــيـــهـــا مـن حـــيث الــــتـــشــــكـــيل
واإلخـــتـــصـــاص وواجـــبـــاتـــهـــا
وعالقـتـهـا بــالـسـلـطـات األخـرى
والـواجــبــات واحلــقــوق لألفـراد
واجلـــــمـــــاعـــــات ويــــضـع لـــــهــــا
ضمانـات. فهو وثيـقة ب الدولة
ــواطـــنــ لــتــنــظــيم احلــيــاة وا
الـــســـيـــاســـيـــة واإلقـــتـــصـــاديــة
ـجـملـها واإلجـتمـاعيـة وتـؤكد 
عـلى إسـتقالل الـدولة وسـيادتـها
ووحـدة أرضها وشـعبـها وتدفع
بإجتاه وحدة ثرواته الطبيعية.
الـسـؤال الــذي يـجـول في أذهـان

كانت في بدايتها متعلقة بنوعية
ـــبـــرمــة حـــيث أبــرم الــعـــقــود ا
األقــلـيم عـقـود مــشـاركـة وابـرمت
ـركـزية عـقـود خـدمة احلـكومـة ا
ثم تطورت األزمـة من العقود الى
اإلنـــــتــــــاج الـــــنــــــفـــــطي ومـن ثم
أسـتـفـحلـت أزمة تـصـديـر الـنفط.
وأصبحـت للعراق الـيوم نافذت
وســيــاســتــ لــتــصــديــر الــنــفط
اخلــــــام.  ورغم الـــــــعــــــديــــــد من
برمة ب اإلتفاقيات السياسية ا

األقــلــيم واحلـكــومــة مــنـذ 2011
وحـتى يومـنـا هذا فـأنـهـا لم تكن
قـادرة عـلى الـصـمود. نـاهـيك عن
ـــتـــصــــاعـــد ذروته في اخلـالف ا
أزمـة تــوزيع الـعــوائـد الـنــفـطـيـة
وغـيـر الـنـفـطـيـة ومـا رافـقـهـا من

وازنة.  قضايا في ا
اذاً أنَّ النـصوص الدسـتورية لم
ـنـاسب تـكن نـاضـجـة بــالـشـكل ا
حلـل األزمـــــة ولـم تـــــنــــــظـــــر الى
ـسـتقـبل ولم تأخـذ في األعتـبار ا
أنَّ ســــيـــــادة الــــعــــراق لـــــيــــست
مــقــتــصــرة عــلى وحــدة الـشــعب
واألرض بل يــفـــتــرض ان تــكــون
مـــتـــمـــثـــلــة فـي صـــيـــاغـــة مــواد
دستورية بإجتاه وحدة إستغالل

وإستثمار الثروات النفطية. 
WOMÞu « jHM « 

جـرت محـاوالت كثيـرة لتـصحيح
سـارات التشـريعيـة في القطاع ا
الـنــفــطي ومــنـهــا قــانـون شــركـة
الــنــفط الــوطـنــيـة الــذي شــرعـته
ـرر احلـكــومـة عـام  2009 ولم 
ـــانـــيــة األولى في الـــدورة الــبـــر
2006- 2010 بــسـبب اخلالفـات
ــانـيــة وأعــيـدت مــنـاقــشـة الــبـر
ــانـيـة الـقــانـون في الــدورة الـبـر
الـثانـية 2010- 2014 ولم تفلح
انية في تمريره وفي الكتل البر
ــانـــيــة الــثـــــالــثــة الــدورة الــبــر
2014- 2018 بُذل جهدُّ سياسيُّ
ـــان وتــــشــــريـــعـيُّ وجنح الــــبــــر
الـعـراقي ألول مـرة بـعد الـتـغـيـير
يــتم بـتــمـريـر قــانـون مــهم يـضع
األطـــــار الــــــقـــــانــــــوني واإلداري
لـلـعـمـلـيـات النـفـطـيـة في  5 آذار
 2018 وكـان هـنـاك شبـه إجـماع
ـاني وطـني عـلى إقـراره. غـير بر
أنَّ احلـكــومـة اإلحتــاديـة طــعـنت
فـيه فنـقضت احملـكمـة اإلحتادية
بـــعض بـــنـــوده في  23 كـــانــون

الثاني 2019. 
 ورغم أنَّ حــكــومـة الــســيـد عــبـد
ـهدي تـعهـدت بضـرورة تعـديله ا
وتفـعلـيه كمـا جاء في بـرنامـجها

احلــكـومي في  24تـشـرين األول
 2018لكن ذلك لم يتم رغم مرور

عام واحد.
W³¹dG « W —UH*«

ـفــارقــة الـتي يــجب الــوقـوف وا
تـعلـقة عنـدها في الـتشـريعـات ا
بــالـثــروات الـنـفــطـيـة والــغـازيـة
ـتـابـعـ في تـبـدو جـلـيــة لـدى ا
ـرر قانون هـذا الشـأن فعنـدما 
النفط والغاز من مجلس الوزراء
فـي شــبــاط  2007 تــقـف الــكــتل
انيـة إلعاقته وعندما تتفق البر
ـانــيـة عــلى تــمـريـر الـكــتل الـبــر
قانـون شركة الـنفط الوطـنية في
آذار  2019 تـــــقف احلـــــكــــومــــة
اإلحتـاديـة بـالـضـد مـنه. الـيـست
هذه مفارقة? واخلالف ال يقتصر
بـ الــســلــطـتــ الــتــشـريــعــيـة
والــتــنــفــيـذيــة بـل يـتــعــدى الى
داخـل أروقــة احلـــكــومـــة فــتــرى
هـناك وجـهـتي نـظـر مـخـتـلـفـت
حــول إدارة الـثـروات الـنــفـطـيـة
وأنَّ مــراجـعــة مـســارات تـشـريع
قــانـون شــركـة الـنــفط الـوطــنـيـة
يــشـيـر بــوضـوح أنًّ رؤيـة وزارة
النفط مختلفة وأحياناً متقاطعة
عن مع مــجـلس الــوزراء األمـانـة
الـعــامـة جملـلس الـوزراء وهـيـئـة
ــســـتــشـــارين ومــكـــتب رئــيس ا

الوزراء.  
هــــذه الــــدوامــــة الـــــتي أدت الى
إخــفـاق الــدولـة فـي حتـديث أهم
مــرفق إقـتــصـادي لــلـبــلـد جـاءت
نـتيـجـة عوامل مـتـشابـكـة كثـيرة
لــعل من أهــمــهــا غـيــاب الــرؤيـة
الـواضـحـة في الـفـقـرات الواردة
لـكـية ـتـعلـقـة  في الـدسـتور وا
وإدارة وتــوزيـع عــوائــد الــثـروة

النفطية. 
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تـأتي احلـاجـة الـيـوم الى إجـراء
تــعـديالت دســتـوريــة والـطـريق
صعب ومعقد لتحقيق ذلك ولكن
ال زال األمل قـائـمـاً إلجـراء حوار
وطـــــنـي واسع والســــــيـــــمـــــا انَّ
الـــشــارع الــعــراقي يـــســتــشــعــر
بــضــرورة هــذا األمــر فــاحلــوار
يـجـب أنَّ يـسـلك  نـظـريـة الـنـسغ
الــصـاعـد أي فـتـح قـنـوات حـوار
مـكـثف مع الـشـرائح اجملـتـمـعـية
ـعـرفـة الـتـصـورات لـلـتـعـديالت
ـطـلـوبـة ثم يـصار الـدسـتـورية ا
الى جلنة متخصصة للصياغات

القانونية.

اني سابق { وزير وبر

واإلدارة والــــعـــوائــــد. غــــيـــر أنَّ
طـبخ الـسـياسي لم يـأخـذ بأي ا
ـواد هــذه اخلــيــارات وجــاءت ا
 111و 112من الـدسـتـور بـشكل
غـــيـــر واضح ومـــبـــهم وكـــانـــتــا
مـــادتـــ قـــابـــلـــتـــ لـــلـــتـــأويل
واإلجـتـهـاد.  والزال العـراق بـعد
أربـعـة عــشـر عـامــا يـعـاني أزمـة
خــــانــــقـــــة في أهـم مــــصــــدر من
مصادره الطبـيعية وهذه األزمة
جنــحت في خــلـق أزمــات أخـرى
ســـــيــــاســـــيــــة وإقــــتـــــصــــاديــــة
ومـــجـــتــمـــعـــيــة.  وقـــد شـــهــدت
الــســنــوات مــنــذ  2006 وحــتى
يـومـنـا عـجـز الـعـراقـيـ عن حل
اخلـالفــــات بـــــشــــأن الـــــثــــروات
الـــنــفــطـــيــة والـــغــازيــة بـــســبب

طبخ السياسي. اجتهادات ا
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ويستذكـر اجلميع أنَّ أول قانون
حـــاولت احلـــكــومـــة الــعـــراقــيــة
تشـريعه بـعد إقرار الـدستور هو
قـــانـــون الــــنـــفط والــــغـــاز ومع
واد الـدستـورية بذل ضـبابـية ا
جهـد طيب من أجل اإلتـفاق على
صـــيــغـــة مــعــيـــنــة و تـــمــريــر
الـقـانـون في مـجـلس الوزراء في
شــبــاط 2007.  هــذه الــصــيــغـة
حـاولـت تـنــظــيم إدارة الــثـروات
الــنــفــطــيــة والــغــازيــة من خالل
تـأسـيس مجـلس إحتـادي للـنفط
والـغـاز يـعـنى بــتـنـظـيم الـعالقـة
ركز واألقـاليم واحملافظات ب ا
نتـجة وكذلك ينـظم اإلستثمار ا
األجــنــبي في الــقـطــاع الــنــفـطي
وأيـضـا وهـذا جـانب مـهم يـنـظم
اإلســتــثــمــار الــوطــني من خالل
تـشـكـيل شـركـة الـنـفط الـوطـنـيـة
كـــذراع تــنــفـــيــذي لــلــعـــمــلــيــات

النفطية. 
انية غير أنَّ خـالفات الكتل الـبر
حـالت دون تـمريـر هـذا القـانون
وخسـر الـعراق فـرصـة تأريـخـية
لــــــوضع األطــــــار الـــــقـــــانــــــوني
واإلداري إلدارة الثروة الـنفطية
وكـان يفـترض كـذلك عقب تـمرير
الــقـانــون أنَّ يـصــار الى قـانـون
أخـر لــتــنــظـيم تــوزيع الــعــوائـد
ادة 106 النفطية إستناداً الى ا
مـن الدسـتـور ولم يتـحـقق األمر

كذلك. 
مـاذا حـدث نتـيجـة هذا اخلالف?
مــا جــرى بــعــد عــام  2007 هـو
مـــزيـــد من الـــتـــشـــظي في إدارة
الــثـروة الــنــفــطـيــة بــ األقــلـيم
ـركـز وتـعـقـدت األزمـة حـيث وا
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ما اكتبه اليوم ليس حتليال وعـرضا لكتاب (كابوس ليلة صيف)
ا هـو اشبه بجولة تفـقدية حلمير الزمن للزميل د. طه جزاع ا
ـظـلـوم الـذي يـحـاول االخـتـباء ـثـقـف وا ودردشـة مع حـمـار طه ا
ا يجري في هذا وراء الفلسفة لـيخفي احزانه وطموحـاته وقلقه 
ا يفعله من كوراث الزمن وسخريته من عـالم البشر وتهكـمه 
ـؤلف عـنـدمـا يـقـول لـنا (أن ـا كـان مـحـقـا حـمـار ا وتـدمـيـر. ور
جـمــهـوريــة احلـمــيـر هي أرقى بــكـثــيـر من جــمـهــوريـات الــبـشـر
وثــوراتـهم الـتي لـم جتـلب لألرض الـتي نــشـاركـهم الــعـيش عـلى
آسي والـنـكـبـات واللـعـنـة واخلراب). ـهـا وخـيراتـهـا غـيـر ا أد
وهــذه الــفــكـرة تــفــجــر لــنــا درامـا االحــداث ومــســارات وعــقـدة
احلدوتة ومراميها الفلسفـية اخملتفية وراء عقول الفالسفة التي
ال تهـدأ في اثارة الـشك في كل شيء حتى ولـو كان حـمارا من
فــصـيل الــبــشــر او بـشــرا من فــصـيـل احلـمــيــر. ومن الــغـريب
والعجـيب أن جند احلمـار يشغل حيـزًا مهمـاً في كتب القصص
والــطـــرائف واألســمــار بـــدايــة من كـــتــاب ألف لــيـــلــة واألغــاني
لألصـفهـاني وأشـهرهـا كلـيـلة ودمـنة في قـصـة األسد واحلـمار
والثعـلب ثم تأتي كتابـات اجلاحظ عن طرائف احلـمار وخصاله
وطبـاعه وأصله وذلك في  65مرة من صـفحـات كتـاب احليوان.
أما الـتراث الشـعبي فـلم ينـصف احلمار في أمـثاله أو حـكاياته
فـكلـها تـصـفه بالـبالدة والغـبـاء واستـباحت إهـانـته وشتـمته في
العمل أو في النداء. وعلى النقيض جند توفيق احلكيم قد خص
ؤلفات خمسة أدبية عن لطفه وحسنه وبالغ في رسم احلمار 
صـورته فجـاءت في هـيئـة عظـيـمة وسـيرة عـطرة وبـهـية وعـقلـية
راجـحــة لألفـكــار الـذكـيــة وآراء نـاقــدة لألوضـاع االجــتـمــاعـيـة
والثقافية والسياسية وذكر أنه رفيق صباه وصديق شبابه فلم
يكذب عليه مـرة ولم يتمرد على رفقـته ونداه ومحاوره الناصح
ية جند كـتبات العا ازح. وفي ا الذي ال يجامل وال في احلق 
ـصنفات العـلمية والكـتابات الروائية في عن احلمار عشرات ا
الشـعر والـبالغة والصـور النـقديـة.  والقصـة تطـول عن احلمار
ــيــة مـولــيــيــر لـلــحــمــيـر وجــمــعـيــاته األهــلــيــة وأحـزابه واكــاد
السياسـية ومنتـدياته اللطـيفة العربـية والدوليـة التي اتخذت منه
شـعاراً لـلـعدالـة واحلـرية وأصـبح اسم احلـمـار مرادفـاً لـلحـرية
ة األمريكـية. حيث أصبح احلمير قـراطية والعو احلزبية والد
هم أصحاب احلكم والقرار وأصول العدالة واحلرية بينما في
اوطاننا يـقولون على الـفرد الفاشل والغـبي ياحمار! عـندما تقرأ
كـتـاب طه جـزاع الـرصـ بـفـكـره وبـدالالته  تـشـغـلك الـفـلـسـفـة
ورمــوزهــا الــســريــة أكـثــر من قــصــة مــوظف وتــلــمــيــذ وحــمـار
يـتحاورون بـلغـة الفـلسفـة ويفـلسفـون احليـاة بطـريقة تـهكـمية ال
تـخـلو مـن احلذر الـشـديـد واخلوف مـن التـأويل في مـكـان بـطله
انـســان صـارت هـويــته ومـتــعـته الـقــتل لـذلك يــقـول لــنـا الـرجل
بـفلـسفـة وكالم صـريح نـفهم دالالتـها ”أعلن هـنـا بكل صـراحة
قـصود في هذا الـكتـاب ومحتـوياته هو وشفـافية ووضـوح أن ا
ذلك احلـيـوان اخلــدوم الـصـابــر األلـيف كـبــيـر الـرأس قــصـيـر
الـذيل طويل األذنـ شـارد العـيـن الـذي يـسمى حـماراً. وإن
أي تشـابه بـينه وبـ أي فرد من أبـناء الـبشـر أمر غـير مـقصود
وهـو مـحض مـصـادفـة إال إذا كـان الـشبـيه مـؤهالً لـذلك". لـذلك
ؤلف يكتب بـحذر شديد وكأنه يـسير على ارض مزروعة جتد ا
باأللغام لهذا الـسبب لم يقل ما كان يتمـنى قوله ليجعل حماره
ـوت واالدانة!    ال ـسـك يـحـكي نـقدا لـيـضـعه في مـواجهـة ا ا
شك ان محنـة الكاتب هي مـحنتـنا ومحـنة حمـاره هي محنة من
ـصائب يـعيش عـلى هـذا الـوطن الذي ال يـجـد فـيه سوى مـحن ا
ــا كـان يـريــد ان يـبــعث رسـالــة فـلـســفـيــة بـطـابع واخلـراب ور
ـعنى والـسرد االدبـي اننا قصـصي وبأسـلوب بـليغ الـصور وا
ـفـتـرسة  نـعـيش في عـالم غيـر انـسـاني يـشبه غـابـة الـوحوش ا
ويبقى احلـمار هـو الرمز حيث تـفتـقد إنـسانيـة االنسـان وادميتـه
الـذي يطـالب  لإلنـسان "أبـسط وسـائل الـعيش الـكـر والرعـاية
االجـتـماعـية والـصـحيـة والـتعـليـمـية وأجـواء األمـان واالستـقرار
قـراطيـة والتداول الـسلمي لـلسـلطة وغـيرها من واحلريـة والد
ـا تـورط بــتـلـويث يـديـه بـالـدم والـرصـاص احلـقـوق اإلنـســانـيـة 
ــذابح واحلــرائق واخلــراب واالقــتــتــال مع ابــنــاء والــفــوضى وا
جلدتـه وتدمير بالده" هـكذا ينـتهي حمـار جزاع بحـكمة إنـسانية
ـؤلف الـبـشـر ظلم حـمـاره ومـرة أنـصفه يـعـلـمـها لـلـبـشـر لكن ا
بـازدواجيـة وهـكذا هـو احلال فـي األمكـنة واالزمـان. وكـان على
) عـندمـا قـال اسـتعـ بـاحلـمار حق الـبـاحث (جـ دي الفونـتـ
كن أن تربي لتعليم البشر وهذا صحـيح فاحلكايات الرمزية 
الشعوب واحلكام بشرط أن يرغبوا هم في ذلك الن هناك منهم
من يـعـتـبـر أن ال حـاجـة له: ال لـلـحـكـايـات الـرمـزيـة وال لـلـتـربـيـة.
عندمـا سخر احلـكيم من حماره ذات مـرة رد احلمار بـبصيرة
نافـذة: ال تهزأ بي وال بـجنـسي بل اهزأ أوالً بنـفسك وبـجنسك
فنـحن فـصـيـلـة قـد اشـتـهـرت بالـكـد واجلـد لـقـد عـرفت ظـهـورنا
أشق األعــمـــال ولم تــأنـف من حــمـل أخس األحــمـــال ومــا من
واحـد بـينـنـا تذمـر من كـثـرة العـمل وطـول سـاعاته أو من رداءة
الـعــلف وقـلــة دسـمـه مـا نــحن إال اجلـلــد والـصــبـر قــد صـورت
ترف ولكنكم مخلوقا حياً; لنكون قدوة ألمثالكم من الكسالى ا
ال تبصرون وال تـريدون أن تفتحـوا أعينكم عـلى خيبتكم الـثقيلة.
مـا من واحـد فـيكم يـريـد أن يـعرق لـيـستـحق لـقـمتـه. عنـدهـا قال
احلــكــيم مــتــســائالً: حــقــاً تــلك مــشــكــلـة ال أدرى لــهــا حالً رد
احلمار: حلـها بسيط أن تعـتنفوا مـبدأ فصيلـتي: (ال راحة بغير
عـمـل وال لـقـمـة بـغـيـر عـرق وال ثـروة بـغـيـر إنـتـاج). والـقـصة ال
تـنـتـهي مـا بـ فـضـائل من يـحـكـمـنـا الـيـوم وفـضـائل احلـمـار
ـال الـعـام هو فـاألخـيـر ال يـقـتل بـدم بـارد وال يـسـتـحـوذ عـلى ا
يـفـتخـر بهـويـته وجـمهـوريتـه وال يتـنازل عـن جنـسيـته وال يـأخذ
زوجـته لـلـعالج فـي اخلـارج لـتـنـظـيـف مـهـبـلـهـا او يــعـمل نـفـخـا
لـلـخـدود والـشــفـاه كـمـا تـفـعـل نـائـبـات الـبـلــد كـمـا انه ال يـعـمل
ـؤخـرته من مـعـاش الفـقـراء.  نـعم سـمـعـنـا عن رهوط بـواسـيـرا 
السياسـي الذين اجتـمعت بهم غدر االفـاعي وجناسة الكالب
وخيانـة الغربان وقـذارة اخلنازير وتـلون احلرباوات  لـكننا لم
نـسمع أبـدا عن حمـار يبـيع اهلـه ووطنه كـبعض سـياسـيي البـلد
فاحلمـار يبقى حمـارا حتى لو عاش بـ اخليول ال يغـير جلده

كاألفعى انه يفتخر بجنسه بأنه حمار ابن حمار! 
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ساهمت بشكل طفيف باحلد من
الــفـســاد. عـلى نــقـيض ذلك في
األنـــظـــمـــة الـــتي تـــفـــتـــقـــر إلى
ـــقـــراطـــيــة ـــؤســـســـات الــد ا
الــســـلــوك األخالقي الـــديــني لم
يــجــعل االفـــراد يــبــتــعــدون عن
طـــريق الـــفـــســـاد. وفـــقـــا لـــذلك
بــاإلمـكــان اإلقــرار بــأن الـدين ال
يــرتــبـط بــتــقــلــيـل الــفــســاد في
ـقــراطــيـة. األنــظــمـة غــيــر الــد
ــمــكـن ان يــكــون بــيـــنــمــا مـن ا
لــلـريــادة الـديــنــيـة تــأثـيــر عـلى
ـؤيـد من قـبل الــسـلـوك اجلـيـد ا
اجملتمع في بعض االحيان فإن
لـلـدين جـانـبًـا يـعـد قـاتـمـا جـدا.
لـــقــد وثـــقت أدبـــيـــات الــعـــلــوم
الـــســـيـــاســيـــة ارتـــبـــاط الـــدين
بالـتحامل والتعـصب السياسي
منذ فترة طـويلة حيث غالبا ما
عتقدات اهتمت بتوثيق تأثير ا
الــديــنـــيــة الــفــرديــة  –غــيــر ان
الـعديـد من الـتحـلـيالت الدولـية
إشـارة الى تـأثيـرات عـلى عالقة
الـــدولـــة بــالـــتـــســـامح الـــديــني
واحلـريـة الـديـنيـة واإلنـسـانـية.
ثال تنظيم الدولة على سبيل ا
لـلـنـشاط الـديـني وكـذلك تـشريع
الـدين في الـقانـون ودعم الـدولة
لـدين أو أكــثـر من الـديـانـات اذ
 تــوثـــيق الــعــديــد من حــاالت
الـتـمـيـيـز ضد ديـانـات األقـلـيات
ـــســـتـــوى وزيـــادة االنـــحـــدار 
احلـقـوق اإلنسـانـيـة في الـدولة.
الـعــديـد من اإلشـارات قـد بـيـنت
إلى أن الدين قـد ينشط الـسلوك
ـــعــــادي لـــلـــمـــجــــتـــمع جتـــاه ا

ـنطقة شهدت والتنـمية.  لكون ا
ازدهــــار الـــــعــــديــــد من األديــــان
التقليدية في جميع أنحائها فقد
نظام معـقد لألخالق ومستويات
ـعـظم فـئات انـضـباط مـخـتـلـفـة 
اجملـــتـــمع. لـــذا أصـــبح هـــنـــالك
اهتمام متزايد بفهم كيفية تأثير

الدين على الفساد.
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 حـــيـث تــــشــــيـــر الــــعــــديــــد من
الــدراسـات إلى أن الــبـلـدان ذات
الـديانـات الـهرمـيـة القـويـة (مثل
اإلسالم والـــــكــــاثـــــولـــــيــــكـــــيــــة
ـسيـحيـة األرثـوذكسـية) أكـثر وا
عـرضـة لــلـمـعــانـاة من الــفـسـاد.
ومع ذلك فإن هذه النتائج تبقى
مثيرة للجدل ويرجع ذلك بشكل
كبـير إلى عدم االخذ بـالعديد من
ـؤثـرات األخـرى عـلى اجملـتـمع ا
ـثال: لـتفـسيـر ذلك عـلى سـبيل ا
الطاعة للسلطة معززات الثقافة
الـــــســــلـــــبـــــيــــة فـي اجملــــتـــــمع
واخـالقـيــات االسـرة ومــسـتـوى
الــثــقــة. الــعــديـد مـن الــدراسـات
ـــــيـــــة في مـــــخـــــتـــــلف االكـــــاد
ـتـعـلـقـة ـؤسـسـات الـعـلــمـيـة ا ا
بــالــتــديـن وعالقــته بـــالــســلــوك
األخـالقي أشـارت الـى أن الـدين
ـستـويات يرتـبط بشـكل وثيق 
مـخـتـلـفـة لـلـفـسـاد وأن طـبـيـعـة
هـذه العالقـة تتـوقف على وجود
ـقـراطـيـة. فـفي ـؤسـسـات الـد ا

ـقراطـيـة حيث  األنـظمـة الـد
ؤسـسـات الـسيـاسـية تـصـمـيم ا
ــنع قـنـوات الــفـسـاد لـوحظ ان
األخالقيـات الـتي يوفـرهـا الدين

اجملمـوعـات اخلارجـيـة ويتـبنى
الـدعم لــلـهــجـمــات االنـتــحـاريـة
ضــدهـا اذن لـكي يــرتـبط الـدين
بـاحلـد من الـفـسـاد يـجب عـلـيه
زيادة التـسامي الذاتي (بدالً من
ــفــضل داخل نــشــر الــســلــوك ا
اجملــــمـــــوعــــة والـــــسيء جتــــاه

اجملموعات األخرى).
ــســألـة ال  بــالــنــســبــة لــهــذه ا
ينبـغي ان يقتصر توفـير البيئة
الـسـياسـيـة حلريـة الـتعـبـير عن
وجـــهـــات الـــنـــظـــر الـــديـــنـــيـــة
شـاركة في األنشطـة الدينية وا
وعـرض الـرمـوز الـديـنـية ولـكن
أيــضـــا الــســـمــاح لـــلــتـــعــدديــة
الـدينـية. عـنـدما تـمارس الـدولة
التـميـيز ضـد مجـموعـات دينـية
معينـة ال نتوقع أن يحفز الدين
الـــســلــوك األخالقـي اجلــيــد في
ــتـوقع أن اجملــتـمع. لــذلك من ا
يـرتـبط الـتمـيـيز الـديـني بـزيادة
مـسـتـويـات الـفـسـاد في بـلـد ما.
ـيـا واحلد مـكافـحـة الـفـسـاد عـا
من اثــــاره أصــــبــــحـت ضـــرورة
حــتــمــيــة تــلك االثــار الــتي من
ــؤســســات أبــرزهــا تــقــويض ا
الــعـــامــة وإضـــعــاف شـــرعــيــة
احلـــكـــومـــة وثـــقــة الـــنـــاس في
حـــكـــومــاتـــهم وتـــدمـــيـــر نــهج
ـساواة الـتنـمـيـة وزيادة عـدم ا
ة والـفقر الـبطالة وكـذلك اجلر
والـنــزاعـات الــعـنــيـفــة من بـ
ـكن اختبار الدين أمور أخرى 
أو أي جـــانب آخـــر من جـــوانب
ــكن أن تــكــون احلــيــاة الــتـي 
مــفـيــدة في مــكــافــحــة الــفــسـاد

للتأكد من صحتها وفعاليتها.
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 على الرغـم من االدعاء الرسمي
لــلـعــديــد من الـدول اإلقــلــيـمــيـة
ـتوفرة بـالعلـمانيـة فإن األدلة ا
تــوضح أنـه من األفــضل وصف
تــلك الـــبــلــدان كـــدول مــتــعــددة
األديــان. الـشـواهــد عـديـدة عـلى
كـونها دينـية اذ ال يقـتصر األمر
ـوظفـ العـمومـي على قـيام ا
بــــأداء الــــيــــمـــ قــــبـل تـــســــلم
ـنــاصب الــعـامــة بــاسـتــخـدام ا

wFOÐd « qłUŽ bLŠ√

بغداد

ــقـدســة بل إن مــعـظم الــكـتب ا
الــتــعــهــدات احلـكــومــيــة تــأطـر

بديباجات دينية.
 بـــاإلضـــافـــة إلى ذلـك تـــشــارك
احلــــكــــومــــة عــــلـى مــــخــــتــــلف
ـسـتـويـات في تـمـويل ورعـاية ا
االحــداث الـديـنــيـة تـمــامًـا كـمـا
تستخدم األمـوال العامة أحيانًا
لـــــدعم بـــــنــــاء دور الـــــعـــــبــــادة
واحلصول على بعض العناصر
األخـرى التي قـد حتتـاجهـا هذه
ـكن الـقول الـهـيـئات الـديـنيـة. 
إن الفـساد السـياسي يزدهر في
ــصــالح الــدول الـنــاشــئــة ألن ا
الـــــوطــــنـــــيــــة أو الـــــعــــامــــة أو
ــشــتــركــات غــالــبــاً مــا تــكـون ا
مـــــدمــــــرة بـــــســـــبـب الـــــوالءات
وااللتـزامـات األخـرى. أذ يعـتـبر
لــــــعــــــامـــــلـي االســــــتـــــعــــــمـــــار
والـدكـتـاتـوريـة األثـر األكبـر في

فصل الدولة عن اجملتمع. 
في الـشـرق األوسط نـرى تـأثـيـر
الـــدول الـــثـــيـــوقـــراطـــيـــة عـــلى
مجاوراتـها كـبيـرا جدا ال سـيما
ن مـفــهــوم الـدولــة هــو مـفــهـوم
مـــعـــاصــر وله شـــروط أهــمـــهــا
احلدود واالقـليم بـاإلضافة إلى
الــشــعب والـــســلــطــة حــيث إن
االسالم ال يقرّ بحدود دولته وال
يـقـبل أن يبـقى في إقـلـيم مـحدد
ي من االقــــالـــــيم ألنه ديـن عــــا
وبــالـتــالي هــذا يُــفــقــد مــفــهـوم
الـدولـة أهم عـنـاصـر تـكـويـنـهـا
ذلك سبـب معـاناة كـبـيرة لـلدول
تـأثـرة سـبب االفتـقـار الى حد ا
مـــا لـــلـــتـــعـــلق األيـــديـــولـــوجي
ـؤسـسـات الـدولة. والـعـاطفي 
اجملـتـمـع والـدولـة يــهـدفـان إلى
تـنــظــيـم شـؤون الــنــاس ولــكن
تــخـــتــلف اآللـــيــات بـــيــنـــهــمــا.
اإلصالح يــتـــطــلب الـــنــظــر الى
إمــكــانــيــة الــفــصل بــ مــا هـو
ســـيــاسـي وبــ مـــا هـــو ديــني
واجتماعي وبـالتالي نرى كيف
يـــتـــحـــمّـل الـــدين مـــســـؤولـــيـــة
االخـــفـــاقــات الـــســـيــاســـيــة أو
االنـحـراف الـسـيـاسي والـفـسـاد
الـسـيـاسي نـراه يُـلـقى بـتـبـعاته

عـلى الـفـكـر الـدين أي إن كـثـيرا
من الـــفــســـاد الــســـيـــاسي نــرى
ـسـؤولـيـة فـيه الـبـعض يـحـمّل ا
لـلـفـكـر الـديـني ألن هـنـاك تـقاطع
مصـالح بـ السـلطـت الـدينـية
والــســيــاسـيــة وهــذا الــتــقـاطع
يجعل السلـطة الدينية في دائرة
االتــهــام وقــد تـكــون هي كــذلك.
ـكن تبرئة الـسياسي ولكن ال 
بــالــكـامل من هــذا يــعـني ايــضـا
فـرض الــتالزم فـي االصالح بـ
االثــنــ بـــالــتــالي ســـلخ صــفــة
ـــقـــدس الـــديـــنـي عن أي عـــمل ا
ســــيـــــاسي وإفــــســـــاح اجملــــال
لــــتـــوجــــيه الــــنـــقــــد لألخــــطـــاء
السياسية التي تؤدي إلى فساد
عـلى االصعدة كـافة وهـذا يعني
أيضـا وبكل صراحة أنـنا نعاني
من الــغــطــاء الـــديــني لــلــفــســاد
السـياسي لذلك ال يـرتعبّن أحد
أو ال يـــســتــغــربّـن أحــد عــنــدمــا
تــتـــوجه الــنـــاس بــالــلـــوم عــلى
الـسـلــطـة الـديـنـيـة الـقـادرة عـلى
ـواجه لـلفـساد الوقـوف موقف ا

السياسي. 
وأخــيـرا بـاإلمــكـان االجتـاه الى
اخلالصـــة الى ان الـــديـن يــؤدي
دور أكـبـر على نـحـو مـتـزايد في
الــســيـــاســة في جــمـــيع أنــحــاء
الــعــالم; اذ تــكــتــسب احلــركــات
الـــديـــنـــيــة فـي الــشـــرق األوسط
ــزيــد مـن الــســلــطــة واحــداث ا
العـنف الـسـيـاسي في أوروبا له
دالالت ديــنـــيـــة كــمـــا ان بــعض
سـتـمرة الـنـزاعات الـرئـيسـيـة ا
سواء بـ األ وداخلهـا ترتبط
بـالـدين. ومع ذلك كمـا اوضحـنا
ــــقـــال فـــان بـــعض اآلثـــار في ا
ترتـبة على الدين داخل اجملال ا
الـســيـاسي قـد تـكـون في الـواقع
إيـجابـيـة فيـما يـتـعلق بـالفـساد.
لـكن هـذه   الـتأثـيـرات مـشـروطة
ؤسسي القائم. فالدين باإلطار ا
ـــلك الــقــدرة عــلـى تــطــهــيــر ال 
النـظام الـسـياسي لـلفـساد. ومع
ذلك مع وجود مـنصة مـؤسسية
جيـدة قد يكون لـلدين دور فعال

في القضاء على الفساد.

سنـوات طويلة أهـملت او لنقل
جتـــاهــلـت عن عــمـــد نــظـــريــات
ـكن بـ الـتـنــمـيـة أي تــرابط 
الدين والثقافة وحتقيق اهداف
الـتـنـميـة. كـمـا ان الفـسـاد الذي
ا شـمل العـديد من احلـكام لطـا
والــفـئـات األخــرى من أصـحـاب
ـنـاصب الـعـامة شـكل مـشـكـلة ا
دائــمـة في أي مــجــتـمع بــشـري
مــنـــظم ســوآءا اكـــان مــنـــظــمــا
ــقــراطــيــا ام ال. ســواء أكـان د
غـنـيًـا أم فـقيـرًا مـتـقـدمًا أو أقل
ًــا أو حـديـثًـا فـإن تـطـورًا قـد
الـــفــســـاد تـــواجــد فـي كل هــذه
اجملـتمعـات وبكيـفيات مـتعددة.
تـــتــــجـــلـى ظـــاهــــرة الـــفــــســـاد
السياسي في بعض اجملتمعات
أكـــثــــر من غــــيـــرهــــا ألســـبـــاب
مخـتـلـفـة. كـما أن لـهـا تـأثـيرات
ضــارة في بــعض اجملــتــمــعـات
أكـثر من غـيرها. مـنطقـة الشرق
األوسط وأجــزاء أخــرى كـثــيـرة
من الـــدول الــنـــامــيـــة مــا بـــعــد
التحرر وقعت ضحية كبرى بال
شك لـظـواهـر الـفـسـاد. بـالـنـظـر
ــوارد الـــبـــشـــريــة إلـى حــجـم ا
والـطــبـيـعـيــة الـوفـيـرة في هـذه
الــبالد الــنـامــيــة فــقــد كـان من
ــتــوقع لـــهــا الــلـــحــاق بــركب ا
التطور واحلضارة ولو بصورة
نــســبــيــة اال ان احلــالــة كــانت
عـــكس ذلك. من بــ عــدة أمــور
أخـرى كـان الـفـسـاد الـسيـاسي
اهو لتحدي األكبر الذي ابتليت
بـه تــــــلك الـــــــبالد وشــــــكـل أهم
العـقبات أمام االنـدماج الوطني

شهق الناس


