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 ١ االصالح السياسي

   
 نـزار حيدر

  
بات من الواضح جدا لكل ذي عني بصرية او القى السمع وهو شهيد، ان العملية السياسية اجلارية يف العراق    

  :منذ سقوط الصنم وحلد االن، متر يف ازمة حقيقية، السباب عديدة لعل من ابرزها
السياسية، ولذلك تراهم يضعون يدا يف مؤسسات الدولة  عدم اميان بعض املشاركني فيها باصل العملية: اوال   

يف العلن، وميدون اخرى يف السر اىل اجلماعات اليت تريد تدمري العملية السياسية، سواء من جمموعات العنف 
  .واالرهاب او من ايتام النظام البائد، او بعض القوى اخلارجية

يتكئ عليه، ويتمىن لو تعود عقارب الساعة اىل الوراء، فتعود وال زال بعضهم متشبع بعقلية املاضي، حين اليه و   
االقلية حتكم العراق، حبقد طائفي وعنصري بغيض، كما كان ديدن نظام الطاغية الذليل صدام حسني على مدى 

  .نيف وثالثني عاما انصرمت
يف داخل الكتلة الواحدة، وان  انعدام الثقة بني مجيع الفرقاء، ليس بني الكتل السياسية فحسب وامنا حىت: ثانيا   

اكرب دليل على ذلك هو كل هذا الكم املتناقض من االقوال والتصرحيات واملواقف داخل الكتلة الواحدة فضال 
عما جيري بني الكتل، ازاء اية قضية من القضايا املطروحة، فغاب التعاون والتمكني فيما بينهم وحتكمت سياسات 

  .التربص والوقيعة
وهو املهم، االختالف على فهم الدستور وطريقة تفسري مواده، خاصة تلك املتعلقة بتشكيل مؤسسات : ثالثا   

  .الدولة، وعلى راسها احلكومة، لدرجة ان العملية السياسية حتولت اىل جمموعة مصطلحات فارغة املعىن واحملتوى
اطية كمنهج حكم يف العراق اجلديد، وقبل كل هذا وذاك، عدم اميان الكثري من السياسيني بالدميقر: رابعا   

ولذلك نراهم يدعمون، بتشديد العني، مواقعهم اليت حصلوا عليها بالتوافق واحملاصصة، باملال العام ورمبا 
بالسالح باالضافة اىل السلطة اليت دعموها، بتشديد العني، بالعديد من القوانني اليت فصلوها حسب مقاسام، 

                                   
  وردنا عرب بريد املوقع  ١
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ة باي شكل من االشكال، ناهيك عن استقوائهم بقوى خارجية، اقليمية او دولية، لضمان استمرارهم يف السلط
  .ال فرق

وال ننسى هنا دور الغباء السياسي الذي يتصف به بعضهم، والذي لعب دورا بارزا يف ارباك العملية : خامسا   
  .السياسية بدرجة كبرية

تحيل، ان يشهد العراق اي منو حضاري وتطور مدين وبصراحة اقول، فان من غري املمكن ابدا، ورمبا من املس   
يف ظل عملية سياسية تعاين من املرض املزمن، فالسياسة من عملية بناء الدولة، كما هو معلوم، كالقلب من 
االنسان، فاذا كان القلب مريضا فان كل بقية اعضاء جسد االنسان تظل تعاين الشلل والنحول واخلمول 

يح، فالقلب السليم مينح بقية اعضاء اجلسد حياة متجددة، وكذا السياسة، فاذا والضعف، والعكس هو الصح
كانت مريضة يف بلد ما وتعاين من االخفاقات والتراجع، فان كل شئ آخر يف البلد يظل يعاين املرض واخلمول 

  .والضمور والتراجع، وهو اليوم حال العراق يف ظل عملية سياسية تعاين املرض واالمل
، فاذا فشل السياسيون يف اجناز اصالح سياسي، فان اي اصالح آخر، وعلى كل االصعدة، سيظل ولذلك   

  .مستحيال ومن الوهم والسراب الذي حيسبه الضمآن ماءا، والذي ال ينتج واقعا ملموسا ابدا
عثرة بسبب انظروا اىل االمن واالستثمار وصناعة النفط، واىل فرص العمل، وغري ذلك، سنجدها متوقفة او مت   

  . ضياع القرار السياسي يف دهاليز مشاكل الفرقاء
ان التلكؤ يف العملية السياسية هو الذي سبب كل هذا الشلل يف عمل مؤسسات الدولة، خاصة الربملان    

الن السياسيني ) الفشل واالرهاب والفساد(واحلكومة، فهو السبب يف التستر على الثالوث املشؤوم واخلطري 
شاكلهم اليت هلا اول وليس هلا آخر، من جانب، والم ال يتراضون اال على هذا الثالوث بسبب مشغولون مب

تورطهم فيه بال استثناء، وعندما نسمعهم يتحدثون عن مبادرات فاهلدف منها حل هذه املشاكل فحسب، ومل 
او البطالة او الفقر او ما اىل  نسمع منهم ابدا مبادرات حلل مشاكل التعليم مثال او البيئة او الصحة او الزراعة

ذلك، مبعىن آخر، فام صبوا كل جهدهم حلل مشاكلهم العالقة منذ مثان سنوات وحلد االن، ولالسف الشديد، 
من دون نتيجة ملموسة، والدليل على ذلك ان احلكومة ال زالت ناقصة مل تكتمل وزاراا االمنية بعد، فيما 

وجدت باالساس للتراضي، ما يعين ام ناجحون بترضية بعضهم البعض االخر اكتملت كل وزارات الدولة الا 
  .على حساب معاناة املواطن وامن الوطن ومستقبله

وال اريد هنا ان انفي املشاكل اليت تصحب كل عملية انقالب جذري يشهده اي بلد يف هذا العامل، خاصة    
قودا طويلة من الزمن، فاملشاكل امر طبيعي تصاحب كل كالعراق الذي حكمته انظمة مشولية عنصرية وطائفية ع

عمليات التحول التارخيي، اال ان الذي ليس طبيعيا هو ان تشهد العملية السياسية كل هذا التراجع مع مرور 
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الزمن، فعلى الرغم من مرور مثان سنوات على التغيري الذي شهده العراق، اال ان املواطن مل يلمس حىت االن اي 
ذكر يف عالقة الفرقاء، بل انه يلمس تراجعا ملحوظا على هذا الصعيد، ولقد متىن العراقيون ان يتعلم تغيري ي

الفرقاء من التجربة فيغريون ويبدلون وحيسنون ويصلحون يف كل عام، على االقل، امرا واحدا من االمور املتعلقة 
  .بالعملية السياسية، ولكن، لالسف، من دون جدوى

مر طبيعي، ولكن ما هو ليس بطبيعي ان تظل العملية السياسية تراوح مكاا من دون تطور او ان املشاكل ا   
 .حتسن

ومن اجل ان نبدا مسرية االصالح السياسي اليت تبدا خبطوة، اعتقد ان على جملس النواب العراقي، واخص    
روحه، ان يتفقوا على اجراء بالذكر قادة وزعماء الكتل السياسية، الذين ميسكون بتالبيبه ويقبضون على 

التغيريات الدستورية والقانونية الالزمة مبا يضمن انطالق االصالح السياسي الذي سيعيد عربة البلد اىل السكة، 
  ومبا يضمن حتقيق؛

  .املشروع الوطين الذي ال يعتمد القوى اخلارجية للوصول اىل السلطة من قبل اي كان من الفرقاء: الف   
مقعده حتت قبة الربملان باصوات الناخبني ال حيتاج اىل ان يستقوي على زمالئه ذه اجلهة  ان من حيجز   

اخلارجية او تلك، بل ان عليه ان ياوي اىل ركن الشارع القوي الذي محله اىل موقع املسؤولية، من خالل حتقيق 
  .   يتغريالنجاحات اليت تزيد من ارتباطه بقواعده، وذلك هو االستقواء الثابت الذي ال

فقط لالنتماء اىل صفوفها بعيدا عن ) املواطنة(انطالق عملية تشكيل االحزاب الوطنية اليت تعتمد معيار : باء   
فالعراق كما هو معروف بلد متعدد االديان واملذاهب والقوميات، ولذلك ال ) القومية(و ) املذهب(و ) الدين(

شك، يف خدمة البلد يف اطار الشراكة احلقيقية اال بالتعددية ميكن توظيف هذه التعددية، وهي نقطة قوة بال 
  .احلزبية اليت تعتمد املواطنة دون اي معيار آخر

فهي تعتمد الدين واملذهب ) املواطنة(ان ما يؤسف له حقا هو ان احلياة احلزبية يف العراق تعتمد اي شئ اال    
ما يعقد املشهد السياسي الن هذا النوع من االحزاب تكرس  وهذا) التقليد املرجعي(واملناطقية واالثنية واحيانا 

عادة االنقسام يف اتمع ويف العملية السياسية مهما حاولت ان تفعل بالضد من ذلك، الن تركيبتها تنتج 
  .االنقسام يف اتمع، شاءت ذلك ام ابت

معيار الوالء لالشخاص وااليديولوجيات واالنتماءات الضيقة اليت ال الغاء احملاصصة واحلزبية الضيقة و: جيم   
تتسع لفضاء املواطنة، لنفسح اال امام جيش العلماء والكفاءات واخلربات العراقية املنتشرة يف االجتاهات االربع 

ديثة والعصرية، ويف من العامل فضال عن داخل العراق، لتاخذ مواقعها الطبيعية يف عملية بناء الدولة املدنية احل
  .عملية بناء االنسان
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ان الدول ال تبنيها معايري اجلاهلية، وعلى راسها احملاصصة، بل على العكس من ذلك فان معيار مثل احملاصصة    
واليت تعتمد الوالء احلزيب او الوالء لالشخاص وكذلك االجتاهات االيديولوجية والسياسية وغريها، ان كل ذلك 

  .وال يساعد يف بنائها ابدايدمر الدولة 
ان معايري مثل اخلربة والكفاءة واالميان والرتاهة والتجربة واالختصاص والعلمية وغري ذلك هي اليت تنتشل    

  .البلدان املتخلفة من احلضيض لترتفع ا اىل مصاف الدول املتقدمة
دين احلقيقي اعتمدت مثل هذه املعايري، ان كل دول العامل اليت نشدت التقدم والتطور والبناء احلضاري وامل   

وعلى راسها وتقف يف االولوية منها التعليم والبحث العلمي من خالل تغيري مناهج التربية والتعليم، وختصيص 
امليزانيات الضخمة للبحث العلمي الذي ينقل البلد من حالة االستهالك واالعتماد على االخرين يف كل شئ، اىل 

  .ينتج على غريه فيساهم يف املدنية العاملية ويكون شريكا حقيقيا يف اتمع الدويلبلد منتج يفيض مبا 
  من خالل؛) صوت واحد ملواطن واحد(تغيري قانون االنتخابات مبا يضمن حتقيق مبدا : دال   
القليات، تقسيم العراق اىل عدد من الدوائر االنتخابية يساوي عدد مقاعد جملس النواب، زائدا مقاعد ا: اوال   

  .اىل حني
ان يكون التنافس بني املرشحني على عدد االصوات الفعلية اليت حيصلون عليها يف صندوق االقتراع : ثانيا   

وليس على اساس القاسم االنتخايب الذي مينح من ال يستحق من املرشحني اصوات من يستحق منهم يف اطار ما 
  .الظاملة) نقل االصوات(بات يعرف بقاعدة 

ان ال يكون الترشيح على اساس القوائم حصرا، ليتم افساح اال امام كل من يرغب يف الترشيح بصفة : الثاث   
  .  حصرا) اجلغرافية(مستقلة يف دائرته االنتخابية 

ومن االصالحات املهمة اليت جيب ان تسعى الكتل السياسية لتحقيقها هو اجراء التغيريات الدستورية الالزمة    
فاىل مىت يظل الفرقاء ) النيابية(طريقة تشكيل احلكومة اليت تنبثق يف كل مرة عن االنتخابات التشريعية  مبا يوضح

اليت حيق هلا دستوريا ان تشكل احلكومة؟ واىل مىت يظل ) الكتلة الكبرية(يضيعون الوقت واجلهد يف تفسري معىن 
  .لتجربة وبالفعل اا فاشلة وبال نتيجة؟الفرقاء متشبثون بفكرة حكومة الشراكة الوطنية واليت ثبت با

ان ذلك جيب ان يتضح بنص دستوري صريح ال لبس فيه، من اجل ان يتمكن الناخب من ختمني هوية    
احلكومة املرتقبة بعد كل انتخابات عامة، اسوة بكل دول العامل املتحضر، واال فان سيناريو التاخري واملماطلة 

 املرات القادمة، يف ظل الغموض الذي يكتنف النصوص الدستورية املعنية بامر واملبادرات العقيمة سيتكرر يف
  .تشكيل احلكومة
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جيب ان تتشكل احلكومة بطريقة تضمن وجود معارضة برملانية قوية اىل جانبها، ليؤدي جملس النواب دوره    
ن اية سلطة تنفيذية ال تشعر الرقايب الدستوري الفاعل، واال فان حكومة بال معارضة ال تنجح يف شئ ابدا، ال

ينطبق هذا ) من امن العقوبة اساء االدب(بسيف الرقيب مسلط على رقبتها، لن حتاول حتسني اداءها، وقدميا قيل 
  .على الفرد وعلى اجلماعة

ولو كان يف جملس ) الفشل واالرهاب والفساد(ان غياب املعارضة هو الذي حيمي اليوم الثالوث املشؤوم    
معارضة قوية تراقب وحتاسب وتتابع ملا انتشر الفساد يف مؤسسات الدولة انتشار النار يف اهلشيم، وملا النواب 

افلت االرهابيون من قبضة يد العدالة، وملا سكت احد عن الفشل الذي يصيب خمتلف مؤسسات الدولة، 
  .املركزية منها واحمللية

زمة لعملية اعادة البناء واالعمار وكذلك االستثمار يف ان ذلك هو الذي عطل او اخر صدور التشريعات الال   
البلد، وهو الذي اعاد اىل الرفوف العديد من التشريعات اليت وعدت الكتل باالسراع يف اصدارها، ولكن، من 

  . دون نتيجة، ظنا منهم بان الشارع قد نسي اثر هذا اهلدوء الذي يسبق العاصفة
فرصة ذهبية الجناز االصالح السياسي، فان انشغال العامل العريب، املشاغب،  ان امام الفرقاء السياسني اليوم   

بنفسه جراء الثورات الشعبية اليت راحت ز النظام السياسي العريب الفاسد، والذي طاملا ظل يضع العصي يف 
العراق، ان انشغال عجلة العملية السياسية الفشاهلا وتدمريها وبالتايل تدمري التجربة الدميقراطية اجلديدة يف 

املشاغبني بانفسهم وهم يذوقون من كاس السم اليت جرعوها العراقيني طوال السنوات الثمان املنصرمة، يساعد 
الفرقاء يف التفكري دوء وبصوت مرتفع، للوصول اىل حلول ناجعة تساعد على االصالح السياسي الذي سينتج 

  .بكل تاكيد اصالحا على املستويات االخرى كافة
على الفرقاء ان ال يضيعوا الفرصة، وان عليهم ان يبدوا جدية اكرب يف عملية االصالح السياسي قبل ان تنتقل    

عدوى العواصم العربية اىل بغداد، واليت هي، برايي، اوىل من غريها يف عملية التغيري اذا فشل السياسيون يف 
اهم احلقوق اليت كفلها الدستور يف ظل النظم  حتقيق االصالح املطلوب، الن التظاهر السلمي، وهو احد

السياسية الدميقراطية، انسب اداة للتغيري الدميقراطي، فبه تصنع الشعوب رايا عاما متنورا وثوريا قادرا على حتقيق 
شرطي (التغيري املرجو واالصالح املطلوب، طبعا بعيدا عن البلطجة وبعيدا عن االقالم اليت نصبت من نفسها 

ترد على كل من يدعو اىل االصالح اما باالام او الطعن بالوالء واالنتماء، او بظاهرة االستحمار اليت ) حكومة
كقول بعضهم يعلق على ) شرطة احلكومة(وباقالم ) الزعماء والقادة والسياسيني(تنتشر هذه االيام على السنة 

ل العراق يف مثل هذه املهلة القصرية فماذا لو ان احلكومة حلت مشاك(تقييم الشارع العراقي ملهلة املئة يوم 
وكأن شغل احلكومات الشاغل ينحصر يف حل مشاكل البالد فقط، او كأن ) سيبقى هلا يف املدة املتبقية من عمرها
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املشاكل ال تتجدد مبرور الزمن وتتطور بتطور احلياة، او كأن العراقيني طالبوا باملستحيل وليس بقليل من 
او كأنه، بقوله ) قادته(لصاحل للشرب، وبعدد حمدد من التشريعات اليت تعيد ثقة الشارع بـ الكهرباء واملاء ا

هذا، يطالب، او على االقل، يشجع على استمرار املشاكل لتستمر احلكومة يف البلد، متناسيا بان شغل 
  .احلكومات تطوير البلد وليس حل املشاكل فقط

  
     
 


