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  ١هل تعيد الضحية جالدها اىل السلطة؟
  نـزار حيدر

  
  :يرتو اجلالد على السلطة، عادة، يف ظرف احدى احلاالت الثالث التالية   
عندما يكون الناس يف غفلة، ال يهتمون حبيام وال يفكرون مبستقبلهم، وال يعريون اي اهتمام ملصري بلدهم،  :اوال   

كالبهيمة املربوطة، مهها علفها، او املرسلة شغلها تقممها، تكترش من اعالفها، {ن فتراهم ياكلون وينامون ويتكاثرو
  .على حد وصف امري املؤمنني علي بن ايب طالب عليه السالم} وتلهو عما يراد ا

عندما يتحول اتمع باكمله اىل جالد، يظلم بعضه بعضا، وياكل بعضه حق بعض، ويتجاوز بعضه على  :ثانيا   
عضه االخر، عندها لن يكون هناك فرق بني احلاكم واحملكوم، ولذلك ترى الناس ال يبالون وية من يرتو حقوق ب

على السلطة، الن كل من يقدر عليها هو جالد انتجه اتمع، مل يرتل من السماء او ينبت يف االرض او خيرج من 
  .}كيفما تكونوا يوىل عليكم{) ص(ل اهللا اعماق البحر، ورمبا اىل هذا املعىن اشار احلديث الشريف عن رسو

فيما بينهم فيستغل اجلالد الظرف املؤايت ليرتو على السلطة من جديد، من دون ان ) الضحايا(عندما يتنازع  :ثالثا   
  .يواجهه احد من ضحاياه الم مجيعا يف شغل شاغل عنه، فالتنازع ضعف كما هو واضح ومعروف

واطيعوا اهللا ورسوله وال تنازعوا {اىل هذه احلقيقة بقوله عز وجل يف االية املباركة ولقد اشار القران الكرمي    
  .}فتفشلوا وتذهب رحيكم واصربوا ان اهللا مع الصابرين

اا تشري اىل ان الرتاع يفشل، بضم الياء وكسر الشني، املشروع ويهدر االرادة، وكنتيجة لذلك يعود اجلالد    
  .اه حتديداحاكما على الناس من ضحاي

ال اريد هنا ان احتدث عن احلالتني االوىل والثانية، فبعد ان استيقظ العراقيون وحضروا بقضهم وقضيضهم يف    
  .الساحة، يتفاعلون مع الشان العام بشكل يومي، تكون احلالة االوىل قد انتفت

ن الشعب العراقي اليوم كله، تقريبا، ضحية كما ان احلالة الثانية ميكن ان ندرجها يف خانة االنقراض، اذا تذكرنا با   
لسياسات النظام البائد، وجلرائم جمموعات العنف واالرهاب، اليت ظلت تعاكس العملية السياسية اجلديدة اجلارية يف 

  .العراق

                                   
  وردنا عرب بريد املوقع  ١
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العودة ما يبدو باالفق، هو ان خالفات الضحايا هي اليت قد متكن اجلالد وايتامه من العودة اىل السلطة، وان كانت    
هذه املرة ختتلف، بالسياقات واالدوات، عن املرات السابقة، ففي هذه املرة، سيستفيد اجلالد من ادوات الدميقراطية 
وصندوق االقتراع، وسذاجة بعض ضحايا النظام البائد، اىل جانب اخلالفات اليت تكاد متزق صفوف الضحايا، للعودة 

  .اىل السطة من جديد، ال قدر اهللا تعاىل
وان من مظاهر سذاجة الضحايا هو ام يصدقون كل ما يقوله ايتام اجلالد ويشيعونه ضد احلالة العراقية اجلديدة،    

لدرجة ان بعض الضحايا حتولوا اىل ادوات تسوق، بتشديد الواو وكسرها، اكاذيب اجلالد، اليت ينشرها ويوزعها 
من حيث ال نشعر من دون ان يسال احد عن مصدرها ومدى  بالربيد االلكتروين مثال، االمييالت، فبتنا نروج هلا

  .صحة املعلومات اليت فيها
كما ان من مظاهر السذاجها هي ان بعض الضحايا نسوا اجلالد لينشغلوا يف بعضهم، وكأن اجلالد مل حيكم العراق    

ي فحسب بل حىت للحيوان اكثر من ثالثة عقود سوداء دمر فيها كل اسباب ومقومات احلياة، ليس لالنسان العراق
  .والنبات والبيئة وكل شئ

كما ان من مظاهر سذاجة بعض الضحايا هو ام راحوا يقدمون ايتام اجلالد على رفاق درم من الضحايا حتت    
مسميات املصاحلة الوطنية والشراكة الوطنية وغري ذلك من املسميات اليت يطرب هلا اجلالدون الا وسيلتهم اجلديدة 

  .عودة اىل السلطةلل
ان تاخر تشكيل احلكومة اجلديدة اثار الكثري من اخلالفات بني ضحايا النظام البائد، لدرجة ان اجلالد حتول اليوم    

اىل تلك البنت اجلميلة اليت يسعى اجلميع خلطب ودها، رمبا باي مثن، وهذا ما يعرض كل التجربة العراقية اجلديدة اىل 
  .وط والزوالخطر كبري يهددها بالسق

ومن اجل املسامهة يف وضع بعض النقاط على بعض احلروف، وددت ان اشري اىل املالحظات اهلامة التالية، واليت    
  :استوحيتها من واقع احلال بعيدا عن التنظري واالنشاء

، مصدرها ان معضلة تشكيل احلكومة اجلديدة هي معضلة داخلية بالدرجة االساس، وليست معضلة خارجية :اوال   
االول هو اخلالفات اليت تعصف اليوم يف صفوف ضحايا اجلالد، فلو اتفق هؤالء على احلد االدىن على االقل ملا 
وصلت بنا احلال اىل ما وصلت اليه اليوم، واقول بصراحة، فان حجم التدخالت اخلارجية السافرة يف هذا االمر 

ل هذا التدخل، فلو كانت االطراف اخلارجية بكل اشكاهلا يتوقف على حجم قبول او رفض االطراف العراقية ملث
الدولية واالقليمية مل تتلمس قبوال وترحيبا من قبل االطراف الداخلية ملثل هذا التدخل السافر، ملا كان بامكاا ان 

راف تفرض او تتحدث وقد جترب هذا الطرف او ذاك بالقبول ذا الراي او تلك الفكرة، وهكذا، فلو كانت االط
العراقية ترفض باملطلق اي تدخل خارجي ملا جترا احد على احلديث بتفاصيل االمور، لدرجة ان القمة العربية االخرية، 
وهي اليت تتشكل من زعماء ديكتاتوريني حيكمون شعوم باحلديد والنار، ال يشركون احدا يف سلطتهم، وال 
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يهينون كرامته، يدعون العراقيني اىل تشكيل حكومة يستشريون مواطنا يف خططهم، يسحقون حقوق االنسان، و
  .تصوروا املهزلة؟.....شراكة وطنية

ان دول اجلوار، واالنظمة العربية حتديدا ال تساعدنا يف بناء نظامنا الدميقراطي، الا ترى يف الدميقراطية ديدا    
قد الشئ ال يعطيه؟ وكيف ومىت اصبحت هذه مباشرا لسلطتها، فلماذا نستجدي منها ما تفقده هي؟ وقدميا قيل ان فا

االنظمة نقطة التقاء الفرقاء السياسيني الباحثني عن احللول لدميقراطيتهم؟ اوليس كانوا، وال يزالون، حمل التقاء 
الديكتاتوريات منذ تاسيس جامعتهم العتيدة وحلد االن؟ فكيف ننتظر منهم ان جيدوا لنا حال يؤسس حلكومة شراكة 

  .بناء نظام دميقراطي؟وطنية او 
ان من ظل يدعم النظام الديكتاتوري يف العراق على مدى نيف وثالثني عاما، بكل وسائل البقاء واالستمرار    

والصمود، من خالل دعم حروبه العبثية وتربير سياساته اهلمجية ضد العراقيني، وان من ظل يدعم االرهابيني بالفتوى 
وحلد االن، دف تدمري  ٢٠٠٣ال احلرام، منذ سقوط الصنم يف التاسع من نيسان عام الطائفية واالعالم املضلل وامل

العملية السياسية اجلديدة، كيف ننتظر منه موقفا وديا لصاحل الدميقراطية؟ وكيف ننتظر منه موقفا حمايدا يقف على 
  . مسافة واحدة من مجيع الفرقاء السياسيني؟

العراقيني هلذه العاصمة العربية او تلك، وما يطلبونه منها وما يتحدثون ) لزعماءا(ان ما امسعه، سرا، عن زيارات    
عنه مع قادا لشئ خمجل، امتىن ان ال اضطر يوما للكشف عن بعض هذه االحاديث اليت اجزم لو اطلع عليها الشعب 

  .العراقي لسحب ثقته من كل من منحه شيئا منها عرب صندوق االقتراع
ل ببعضهم اىل ان ينم على رفيقه عند الديكتاتور، فقط من اجل ان حيظى منه مبوقف يدعم اجنداته لقد وصلت احلا   

  .ختيلوا املهزلة مرة اخرى؟....السياسية، او ترشيحه لرئاسة الوزراء
حل فيما متادى آخرون بتقدمي التنازالت هلذا اجلار او ذاك، بتروال كان ام ارضا ام ماال، من اجل شراء صوته لصا   

ترشيحه لتويل رئاسة الوزارة القادمة، او على االقل السكاته وضمان عدم اعتراضه، بعد ان اكتشف متاخرا، وبقدرة 
  .قادر، ان لدول اجلوار حق على العراق ال ميكن التغاضي عنه

اخلالف، ان الدميقراطية، يف جوهرها، التزام بالدستور، بغض النظر عما فيه من نواقص او بعض نقاط : ثانيا   
  .فالتعديل الدستوري له جماله، اما الدميقراطية فال ميكن ان نتصورها خارج اطار الدستور

تاسيسا على هذا الفهم الذي ال خيتلف عليه اثنان، فان اي اتفاق بني الفرقاء يايت خارج النصوص الدستورية، او    
  :على االقل خارج روح الدستور، سيكون باطال مجلة وتفصيال، فمثال

ان مبدا تقاسم السلطة يعد امرا غري دستوريا باملرة، فمواده وزعت وحددت املسؤوليات بني السلطات  :الف   
دا الفصل بني الثالث اليت تتشكل منها الدولة العراقية اجلديدة بشكل واضح ال لبس فيه، فيما اقرت مواده كذلك مب
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هذه السلطات، ولذلك فان فكرة تاسيس سلطة ثالثة من خالل تشكيل جملس رابع، مسه ما شئت، يعد خمالفة 
  .دستورية صرحية وهو بالتايل يعد ضربة موجعة سيتلقاه اجلهد الوطين الرامي اىل التاسيس للدميقراطية يف العراق

رؤساء السلطات الثالث، حتت سقف واحد، ليداروا من قبل  ان مثل هذا الس، فيما لو تشكل، الذي سيجمع   
شخص رابع، سيؤدي اىل تداخل مهام السلطات الثالث، ويداخل بعضها بالبعض االخر، ما يعين انه سينفي ويلغي 

  .مبدا الفصل بني هذه السلطات، وهي بداية التاسيس للديكتاتورية
وحيملها كل حتالف نيايب، واحيانا كل كتلة نيابية داخل التحالف  ان ظاهرة االوراق اخلاصة اليت حيتفظ ا :باء   

  .الواحد، للتفاوض عليها مع املرشح لرئاسة الوزراء، ايا كان، يعد ايضا خرقا للدستور بشكل فاضح
ال، اا ابتزاز سياسي جلهود دستورية، جيب ان ال ميررها اي مرشح لرئاسة الوزراء، بل ان عليه ان يفضحها امام امل   

فال يقبلها وان يرفض االبتزاز، ولو قبل ا احد فانه سيساهم يف التاسيس حلكومة ضعيفة تولد ميتة، ان مل اقل اا 
  .ميتة حىت قبل ان تلد، وهي بعد يف رحم الظروف السياسية

  :ان حال هذه االوراق واحد من اثنني   
صوص الدستور او روحه، ففي هذه احلالة ال ينبغي فاما ان تكون اوراق دستورية ومطاليب حقيقية تنسجم ون   

الحد التفاوض عليها، الن املرشح لرئاسة احلكومة سيكون لزاما عليه ان يدرجها يف برناجمه احلكومي قبل نيل ثقة 
  .جملس النواب

وا حتت قبة ويف هذه احلالة ليس هناك من داع ملناقشتها يف الغرف املظلمة، وامنا ينبغي على الفرقاء ان يناقش   
  .الربملان، وامام مرآى ومسمع العراقيني مجيعهم

واما ان تكون هذه االوراق غري دستورية وغري منطقية، ولذلك تناقشها الكتل يف الغرف املظلمة وحتت الطاولة،    
مي، بكل بعيدا عن علم الشارع، فكيف يقبل ا املرشح لرئاسة احلكومة، واليت سوف لن يدرجها يف برناجمه احلكو

  .تاكيد، ملخالفتها الدستور وروحه؟
واقول بصراحة، فان الشعب العراقي، ومن خالل نوابه حتت قبة الربملان، مسؤول على حتقيق وتنفيذ الربنامج    

احلكومي فقط الذي ستنال احلكومة اجلديدة مبوجبه ثقة الربملان، اما االوراق الصفراء اليت تسعى البتزاز املرشحني، 
  .عراقيني ليسوا مسؤولني عنها باي حال من االحوال، حىت اذا وقع عليها املرشح الذي سرياس الوزارة اجلديدةفان ال

ان مثل هذه االوراق ستكرس الديكتاتورية، وتصنع ديكتاتورا جديدا، خاصة وحنن نعلم جيدا بان املرشح الذي    
ربملان، سينقلب عليها ان عاجال ام آجال، اذا كانت غري يقبل التنازل ملثل هذه االوراق من اجل ان ميرر حتت قبة ال

دستورية، وستكون حجته يف ذلك قوية امام الشعب العراقي، وعندها سيكون هو من ضحك على ذقن الكتل 
السياسية وليست هي اليت ضحكت على ذقنه، وهذا ما يكرس ظاهر انعدام الثقة بني الفرقاء السياسيني، الظاهرة اليت 
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وم من اكثر االسباب اليت حتول دون عقد االتفاقات والصفقات السياسية املعقولة فيما بينهم لتمرير صفقة تعترب الي
  .تشكيل احلكومة اجلديدة

ان مساعي البعض ميش هذه اجلهة السياسية او تلك الكتلة الربملانية، هي االخرى غري دستورية باملرة، الن  :جيم   
 احلقوق والواجبات، ما يعين ان من حق كل العراقي، مجاعة كان ام فردا، كتلة الدستور ساوى بني العراقيني يف

برملانية ام حزبا خارج قبة الربملان، ان ميارس العمل السياسي يف اطار مؤسسات الدولة العراقية بعيدا عن حماوالت 
  .االقصاء والتهميش وااللغاء والتصفية والتسقيط والتهديد

ت هي اليت ختيف بعض الفرقاء السياسيني فتراهم يتشبثون بالسلطة خوف االنتقام او التصفية ان مثل هذه احملاوال   
  .وااللغاء والتهميش اذا ما قرروا البقاء خارج السلطة التنفيذية

  :ان على اجلميع ان يبذلوا قصارى جهدهم من اجل العمل على حتقيق   
ضح للجميع مدى اتساع االفرق بني املفهومني، فاملفهوم االول بناء مفهوم الدولة وليس النظام، ومن الوا :اوال   

  .يستوعب كل الشعب العراقي اما املفهوم الثاين فال يستوعب اال بعض من هم يف السلطة
ان مفهوم الدولة يضم حتت جناحيه احلكومة والربملان ومؤسسات اتمع املدين والشخصيات والقوى السياسية    

ل ان يؤدي دورا او ينجز واجبا وطنيا يف اطار الدستور والقانون، ولذلك جيب ان يكون هذا النافذة وكل من حياو
املفهوم هو احلاكم يف ثقافتنا ووعينا السياسي لنتخلص من عقدة التهميش اليت تؤرقنا ليل ار، واليت ورثناها من 

سيا حديديا كان فيه الطاغية الذليل هو املاضي االسود بسبب سياسات النظام الشمويل البائد الذي صنع نظاما بولي
  .العراق، على حد وصف ادبياته آنئذ

يف هذا االطار، ما يعين ان كل العراقيني هم شركاء يف هذا الوطن ويف رسم ) الشراكة الوطنية(بناء مفهوم  :ثانيا   
 احلكومة ام خارجها؟ يف سياساته االستراتيجية، كل من موقعه، ال فرق يف ذلك اكانوا يف السلطة ام خارجها؟ يف

  .الربملان ام خارجه؟ يف جوقة االحزاب احلاكمة ام حزب خارج السلطة
ان اصرار الفرقاء السياسيني على ان ال تتشكل احلكومة املرتقبة اال مبشاركة كل من هو حتت قبة الربملان، هلو : دال   

دبلوماسية الرامية اىل االسراع يف تشكيل احلكومة خمالفة دستورية صرحية، ادت اىل عرقلة كل اجلهود السياسية وال
  .اجلديدة

لنيل احلكومة، اية حكومة، الثقة حتت قبة الربملان، وليس عبثا او ) ١+٥٠(لقد حتدث الدستور العراقي عن نسبة    
امر يف غاية اعتباطا حدد املشرع مثل هذه النسبة املئوية، النه يعرف جيدا ان االتفاق على اية حكومة، وباالمجاع، 

الصعوبة ان مل يكن مستحيال، واذا اقتنع العراقيون مبفهوم الشراكة الوطنية اليت تعين اشراك كل من هو حتت قبة 
الربملان يف احلكومات السابقة، فبسبب الظرف السياسي اخلاص الذي مر به العراق، اما اليوم وبعد ان حدد الناخب 
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ملشاركة الوطنية العامة يف االنتخابات التشريعية االخرية، فلماذا االصرار العراقي خياراته بشكل سليم، من خالل ا
  .على مثل هذا املفهوم اخلاطئ الذي يتناقض حىت مع الدستور وبنوده وروحه؟

ان هناك من يسعى الستغالل هذا املفهوم، ويف اطار طائفي ضيق ومقيت، من اجل املتاجرة ذه الشرحية    
ا حتول اىل سبب مباشر يف عرقلة جهود تشكيل احلكومة املرتقبة، ولو بقي اجلميع يصرون على االجتماعية او تلك، م

حتقيق مثل هذا املفهوم االعوج فليتيقن اجلميع بان العراق سوف لن يشهد والدة حكومته اجلديدة قبل مرور اشهر 
  .بقااخرى، وعندما سترى احلكومة اجلديدة النور ستحمل يف طياا عوامل فشلها مس

ان تشكيل اية حكومة ذه الطريقة سوف لن يساعد على انبثاق حكومة ناجحة ابدا، وسوف لن تنجح يف اداء    
مهامها، بل ان هذه الطريقة تعرقل سري الدولة العراقية برمتها، الا تعتمد احملاصصة عوضا عن الكفاءة واخلربة 

لناجحة هي تلك اليت تعتمد نتائج االنتخابات بشكل معقول والرتاهة يف تسنم املسؤوليات، ولذلك فان احلكومة ا
ومرضي، لتنبثق بذلك معارضة برملانية قوية تسند السلطة التنفيذية يف عملها من خالل الرقابة واملساءلة وتشريع 
القوانني بشكل منتظم، وتسعى ملتابعة عمل احلكومة بشكل جاد، بعيدا عن املهاترات وروح االنتقام والتربص 

  . من عمر احلكومة احلالية املنتهية واليتها الدستورية سقاطها، كما كان احلال طوال السنة االخريةال
   

     
  
 
  


