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١تطور وتطلع..االعالم العراقي
  

  
  

  زار حيدرن
  

ال ميكن ملنصف ان ال يرى الفارق الكبري يف حركة االعالم العراقي بني زمنني، فلقد كان االعالم يف زمن    
النظام الشمويل البائد احادي بكل معىن الكلمة، احادي يف اخلرب واحادي يف التحليل واحادي يف الصورة 

، فان االعالم العراقي حقق قفزات نوعية بعد ٢٠٠٣ا اليوم، ومنذ التاسع من نيسان عام واحادي يف كل شئ، ام
ان انعتق من ربقة رقابة السلطة البوليسية، وهيمنة الزعيم، وشبح صورة القائد الضرورة، ومقص الرقيب او 

  .احلزب احلاكم
تاثري على اجتاهات الراي العام، من جانب، ولذلك، فانا اعتقد بان االعالم العراقي جنح، وبدرجة كبرية، يف ال   

ويف التاثري على مسارات خمتلف امللفات يف مؤسسات الدولة العراقية، ومشاريع احلكومة حتديدا، ان على الصعيد 
  .السياسي او االقتصادي او غري ذلك، من جانب آخر

  :اىل االمور املهمة التاليةومن اجل ان حيقق االعالم العراقي ضة جديدة، فانا اعتقد انه حباجة    
هو ان ال يكتفي مبا يسمى بعمليات الكشف من خالل الرقابة، وامنا عليه ان يتبىن نظرية ما يسمى هنا : االول   

من خالل املتابعة ) احلمالت االعالمية(يف الواليات املتحدة االمريكية ويف عموم بلدان العامل الدميقراطي، بـ 
الكشف اثرا يف احلياة العامة، فمثال، لو كشف االعالم تورط مسؤول ما بعملية اختالس،  واملثابرة لتترك عمليات

فان على االعالم ان يتبىن تنفيذ محلة اعالمية ضده اىل ان يطرد من موقع املسؤولية، اما االكتفاء بالكشف عن 
لفضيحة، خاصة يف بلد كالعراق الفضيحة فان ذلك ال يكفي لترك التاثري املطلوب والنتيجة املتوقعة ملثل هذه ا

  .الذي حتكمه احملاصصة اليت حتمي اللصوص واالرهابيني يف اغلب االحيان
ان االعالم اليومي ال يترك اثرا كبريا على جمريات االمور، اما احلمالت االعالمية فهي اليت تترك االثر    

  .املطلوب
حويل، فعندما ينفذ االرهابيون عملية اجرامية ضد  املالحقة، من خالل متابعة تطورات اخلرب بشكل: ثانيا   

كنيسة سيدة النجاة مثال يف العاصمة بغداد، وخيرج علينا بعدها رئيس الوزراء او الناطق باسم خطة فرض 

                                   
  . وردنا عرب بريد املوقع  ١
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القانون، او عمليات بغداد، او اي مسؤول آخر، ليعلن عن تشكيل جلنة خاصة للكشف عن احلقائق، فينبغي 
بعد شهر من موعد التصريح مث بعد شهرين مث بعد ثالثة اشهر وهكذا اىل ان ) اخلرب(هذا على االعالم ان يالحق 

حيصل على النتيجة املطلوبة فيتعرف الراي العام على احلقائق والتفاصيل، وهذه هي مسؤولية االعالم، اما ان 
نصل عنه باية ذريعة او حجة يكتفي االعالم بنقل خرب تشكيل اللجنة مث ال يالحق هذا اخلرب، فان املسؤول قد يت

ممكنة، او بسبب ضغوط متارس ضد احلكومة او ما اشبه، اما اذا الحق االعالم تطورات اخلرب بشكل مستمر فهذا 
  .حبد ذاته سيشكل ضغطا على احلكومة يقطع الطريق امام اية حماوالت للتنصل والي سبب كان

ركاته وسكناته، ما حيول بينه وبني اهلرب او الفرار من جيب ان يشعر املسؤول ان هناك عينا ساهرة تتابع ح   
  .املسؤولية ومن كل حرف ينطق به

كذلك، فعندما يعلن املسؤول الفالين عن نية وزارته يف تنفيذ املشروع الفالين يف املكان الفالين، فان على    
اي العام ما اذا كان املسؤول االعالم ان يظل يالحق تصرحيات ووعود املسؤول بني الفترة واالخرى ليعرف الر

صادقا فيما قال، ام ان تصرحياته كانت للتهرب من موقف آين حمرج امام االعالم، او انه كان دعاية انتخابية 
  .ليس اكثر

ان املالحقة تساعد الراي العام على التمييز بني الصادق والكاذب من املسؤولني، ولقد قيل قدميا بان الكالم    
  .يه ضريبة، اما صدق احلديث وتنفيذه وااللتزام به فيتحمل اكرب الضريبةواحلديث ليس عل

  :وان من بني من يلزم على االعالم مالحقتهم من املسؤولني، مخسة   
  .االمحق، الذي ال مييز بني النافع من االمور من الضار، فمثله يريد ان ينفع الناس فيضرهم   
زارة كانت ام غري ذلك، اىل اخلزينة العامة، رافضا صرفها يف املشاريع البخيل، الذي يعيد ميزانية دائرته، و   

  .حبجة او باخرى
الفاجر، الذي يبيع مصاحل الشعب باالدىن من املطامع، فهو ال يرعى املصلحة العامة وال حيرص على اسرار    

  .الدولة
قرب عليك البعيد، ويبعد عليك كالسراب، ي{الكذاب، الذي يعد وال يفي ويلتزم فينقض التزاماته، فانه    

  .على حد قول امري املؤمنني عليه السالم} القريب
  .اللص، الذي يعبث باملال العام ويبذر بالزمن الذي مير على الناس من دون اجناز او جناح   
الناجحني ليكشف عن جناحام فيلقي الضوء ) يالحق(هذا من جانب، ومن جانب آخر فان على االعالم ان    
لى اجنازام، وبذلك يكون االعالم قد ساعد الراي العام على التمييز بني من هو ناجح وبني من هو فاشل من ع
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املسؤولني من اجل ان ال خيتلط احلابل بالنابل، فال يضيع حق ومكانة وقيمة الناجح بني جيش الفاشلني، وبذلك 
  .}ة وزر اخرىوال تزروا وازر{سيتحقق يف اتمع والدولة قول اهللا تعاىل 

كذلك، فان على االعالم ان يالحق مصاحل الناس وحقوقهم، خاصة الطبقة الفقرية واملسحوقة، فيكشف عن    
القوانني املعرقلة اليت حتول دون حصوهلم على حقوقهم، فان عزة الناس وكرامته بنيل حقوقهم، واىل هذا املعىن 

  . }، واال، ركبنا اعجاز االبل، وان طال السرىلنا حق، فان اعطيناه{بقوله ) ع(اشار االمام علي 
االمر اهلام الذي جيب ان ينتبه اليه االعالم العراقي، هو، ان عليه ان يتحول اىل موقع اهلجوم يف الدفاع : ثالثا   

  .عن العراق وجتربة العراقيني اجلديدة يف بناء النظام الدميقراطي
ادية واملعنوية، اليت يبذهلا اعداء العراق على االعالم للنيل من جتربة فكلنا نعرف مدى حجم اجلهود اجلبارة، امل   

نظامه الدميقراطي، وحماولة تضخيم املشاكل والنفخ يف نار الفنت وبكل اشكاهلا، فيما يسعى، بكل ما اويت من 
االعالم  حول ومن قوة، للتستر على النجاحات الكبرية اليت حققتها التجربة حلد االن، ومع كل هذا ال زال

العراقي يتخذ موقف املدافع الذي ينتظر هجمة اعالمية معادية ليصدها بشكل من االشكال، وهو ذا املوقف 
يشبه اىل حد بعيد موقف فريق كرة القدم الذي ينتظر هجمات الفريق املنافس يف ارضه، فهو، ذه احلالة من 

طاقته يف صد هجمات اخلصم من دون ان يرد يف  املستحيل عليه ان يسجل هدفا على اخلصم، النه يسترتف كل
  .ذهنه التخطيط للهجوم وتسجيل اهلدف

ان اعداء العراق غارقني يف الفضائح اليومية وعلى خمتلف االصعدة، خاصة يف هذه االيام اليت تشهد بلدان    
م العراقي يف البدء حبملة العامل العريب ثورة تغيريية عارمة ضد النظام السياسي الفاسد، فلماذا ال يفكر االعال

هجوم اعالمي منظمة ضدهم، على االقل الشغاهلم بانفسهم، وتنبيه الراي العام يف بلدام ملشاكل انظمتهم 
  .وفسادهم املستشري يف كل مرافق الدولة؟

ظل انظمة ملاذا ال يبدا االعالم العراقي خطة منظمة الجراء املقارنة بني ما جيري يف بلدان اعداء العراق يف    
بوليسية تكمم االفواه وتصادر حرية الناس وتسحق حقوقهم، وبني ما جيري يف العراق اجلديد، يف ظل نظام 
سياسي دميقراطي تعددي يسعى لبناء البلد على اسس جديدة، صحيحة وسليمة، على الرغم من كل املعوقات 

  .واملشاكل والتحديات؟
القادر اىل منع اخلطا او التقصري او الفشل يف خمتلف مؤسسات الدولة، ان االعالم الناجح هو االعالم : رابعا   

  .من خالل املبادرة للحديث عنه بكل الطرق والوسائل، بطريقة استباقية
ان ذلك حيتاج من االعالم ان يكون حاضرا يف موقع ما قبل احلدث وليس يف موقع احلدث، فعندما يعلن    

او يف مديريته او ما اشبه، فان على االعالم ان يناقشها مع اخلرباء الذين  مسؤول ما عن خطته يف الوزارة مثال
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سيكشفون عن مواطن اخللل فيها وبالتايل سيتوقعون الفشل بسبب مثل هذه املواطن، ما يساهم يف التنبيه اليه قبل 
ه يف قفص االام وقوعه، فاذا اصر الوزير او املسؤول على تبين وجهة نظره وفشل فان من حق االعالم ان يضع

  .على اعتبار انه كان قد نبهه اىل مثل ذلك ولكن املسؤول مل يعر امهية للموضوع
يف مثل هذه احلاالت فان املسؤول سوف لن ميتلك الكثري من فرص املناورة او التربير كأن يدعي بان ما قدمه    

عالم سريد عليه وبالوثائق واالدلة من خطة كان افضل ما توصل له العقل العراقي او ما اىل ذلك، الن اال
كان قد نقل صورا اخرى عن املوضوع هي اقرب للنجاح ) االعالم(الدامغة، ويكذب دعواه على اعتبار انه 
  .والواقع من تلك اليت تشبث ا املسؤول

للحيلولة  جيب ان ميارس االعالم دور الرقابة على مؤسسات الدولة يف مواقع ما قبل اخلطا او الفشل، والعمل   
دون فعل العكس، فال مينح مؤسسات الدولة فرصة الرقابة على االعالم، وبذلك سيسري االعالم امام الدولة 

  .وليس خلفها او حىت جبانبها، ما ميكن االعالم من لعب دور ماقبل وقوع اخلطاء او الفشل
ة مؤسسات الدولة، االحتادية ويستحسن، لتحقيق ذلك، ان يوظف االعالم خمربين سريني ينشغلون يف اروق   

  .واحمللية، بالبحث عن امثلة على الفساد السياسي واالداري واملايل وسوء التصرف يف موقع املسؤولية
الذي يتحول ذه الطريقة اىل سيف مسلط على رقاب ) االعالم التحقيقي(ان ذلك يقوي من ظاهرة    

من الفشل ) الوقاية(وبذلك يتحول االعالم اىل ممارسة دور  املسؤولني حيذرهم الفضيحة اذا اخطاوا قبل وقوعها،
اكثر ) الطب الوقائي(من الفشل، خاصة يف بلد كالعراق الذي حيتاج اىل ) العالج(وهو بالتاكيد افضل من دور 

ة وعندها سيشعر االعالم وكل العاملني يف هذا اال اىل ام يؤدون خدمة عامة تعترب ضروري) الطب املعاجل(من 
لسالمة الدميقراطية ومحاية البالد والعباد، ولقد قال الرئيس االمريكي توماس جيفرسون، وهو احد االباء 

ان حريتنا تعتمد على حرية الصحافة، وهذه ال ميكن ان تقيد بدون ان (املؤسسني للواليات املتحدة االمريكية 
  ).تفقد
وحواراته بني من هو من داخل املؤسسة الرمسية ومن هو  ان االعالم الناجح هو الذي يوازن يف ضيوفه: خامسا   

من خارجها، من جانب، كما انه ياخذ بنظر االعتبار التنوع وعدم تكرار نسخ الضيوف يف براجمه وحواراته، 
  .خاصة اولئك الذين ثبت فشلهم وفراغ عقوهلم وسذاجة تفكريهم وضعف رؤيتهم لالمور

بها االعالم يف العراق هو انه يكرر الضيوف ويقتصر على من هم من داخل ان من االخطاء الفاحشة اليت يرتك   
مؤسسة الدولة، ما يضعف براجمه احلوارية ويساهم يف عملية تسطيح الوعي اجلمعي، الذي قد يضطر احيانا ملتابعة 

م الذي سيفقد مثل هذه الربامج احلوارية مدة، اال انه بالتاكيد سوف لن يتواصل مدة طويلة مع مثل هذا االعال
  .مصداقيته مبرور الوقت
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ان فلسفة االعالم تقوم على اساس كسب ثقة املتلقي، ومن املؤكد فان طريقة التغافل عن اخلرب : سادسا   
واحلدث، خاصة اذا كان كبريا ومهما، ال يساهم يف حتقيق هذه الفلسفة، كما ان تقطيع اخلرب بالطريقة اليت تشوه 

والراي مع اخلرب او يل عنق احلقيقة، ان كل ذلك ال يساهم يف حتقيق هذه الغاية لالعالم حقيقته او دمج التفسري 
  .الذي يريد ان يكسب ثقة املتلقي او حيترم نفسه، ابدا

على االعالم ان يتذكر ضرورة الفصل بني اخلرب والراي يف اخلرب، فاخلرب كائن حي يلزم ان يصل اىل املتلقي    
  .سه احلقيقية، اما الراي ووجهة النظر السياسية فيعودان اىل صفحات االراءبصفاته الذاتية واحاسي

ان على االعالم ان يالحق اخلرب مهما كانت ماهيته، فهذه هي مهمته، اما الفارق بني االعالم املعادي واالخر    
اسية، يسعى الثاين اىل الوطين، فبينما يسعى االول لتفسري اخلرب بطريقة تصب يف غري مصلحة البلد والعملية السي

  .ان يفسر اخلرب بالطريقة االجيابية اليت ختدم البالد
اما اذا كان اخلرب من السلبية مبا ال تسمح بتفسريه بالطريقة االجيابية فان على االعالم الذي حيترم نفسه ان ال    

  .ريتورط يف تكرار واجترار تفسريات السلطة كالببغاء، الن ذلك يعرض مصداقيته للخط
ان اهم واعظم راس مال لالعالم الناجح هو املصداقية، وهي ال ميكن بناؤها اال بالصدق الذي حيترم عقول    

الناس وال يغشهم او يستخف م، فاملتلقي اليوم ميتلك اكثر من خيار عندما يريد ان خيتار الوسيلة االعالمية اليت 
ابع الوسيلة االعالمية الوحيدة، كما ان تعدد وتنوع االعالم يتابعها، فهو غري جمرب، كما يف السابق، على ان يت

منحه فرصة اخليار من جانب وساعده على النهوض بوعيه السياسي والثقايف واملعريف من جانب آخر، ولذلك 
تراه ال يصدق اي خرب وال يقبل اي حتليل او تفسري، ولقد راينا كم من وسائل االعالم سقطت يف احلضيض الا 

  .يف اقناع املتلقي بصدق اخبارها وجبدية حتليلها للخرب او احلدثفشلت 
وعلى االعالم ان يتذكر حقيقة يف غاية االمهية وهي انه حباجة اىل جهد عظيم ومستمر من اجل ان يبين    

اجل  مصداقيته عند املتلقي، اال ان خطا بسيطا او خربا صغريا كاذبا قد يايت على كل اجلهد العظيم الذي بذله من
  .بناء تلك املصداقية، فاالعتبار نتيجة جهد عظيم اما ضد االعتبار فنتيجة لكذبة صغرية او غش بسيط

ان بامكان االعالم ان يفرض على مؤسسات الدولة، خاصة جملس النواب، طريقة حتديد اولويات : سابعا   
يه، فعندما يتصور االعالم ان مشاريع القوانني، من خالل تسليط الضوء على ما جيب وما ال جيب البحث ف

القانون الف اهم واكثر ضرورة من القانون باء، فيما يرى جملس النواب، مثال، مشغول بالبحث يف القانون جيم، 
فان على االعالم ان يفعل كل ما بوسعه من اجل فرض القانون الف على طاولة البحث حتت قبة الربملان، وبذلك 

ح يف املساعدة على حتديد االولويات، وهذه مسؤولية شاقة ومهمة يف آن، على االعالم ان يتصدى يكون قد جن
  .هلا، ليكون صدى الشارع وليس صدى السلطة
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للراي العام، فكما هو معلوم فان ) التثقيف الدستوري(ويف هذا االطار، فان على االعالم ان ميارس دور    
مادة دستورية تصب يف مصلحة املسؤولني خاصة، اما ما يتعلق من مواده مؤسسات الدولة عادة ما تتشبث بكل 

مبصاحل الناس، فاا ال تعري اهتماما كافيا ا، وهنا تشخص مسؤولية االعالم الذي عليه ان يتبىن كل ما من شانه 
  .ان حيفظ كرامة املواطن وحقوقه من مواد الدستور

امتيازات املواطن عندما تتحدث مؤسسات الدولة عن امتيازات عن ) دستوريا(ان على االعالم ان يتحدث    
  .املسؤولني

كما ان على االعالم ان يكشف اخلروقات الدستورية اليت يرتكبها اي مسؤول يف اية مؤسسة من مؤسسات    
الدولة، كما هو احلال مثال بشان موضوع نواب الرئيس الذين هم ليسوا نوابا من الناحية الدستورية، او 

وضوع رواتب الرئاسات، اذ ان عليه تقع مسؤولية كشف كل احلقائق واملالبسات املتعلقة ذا الشان، فمثال، م
عندما يعلن السيد رئيس الوزراء بانه قرر اعادة نصف راتبه الشهري اىل خزينة الدولة، فان على االعالم ان 

لنصف، فاذا عرف املواطن العراقي ان راتبه يساله اوال عن راتبه الشهري، ليعرف الراي العام كم هو مقدار ا
مليون دينار شهريا، فعندها سوف لن حيسب قراره باعادة نصفه اىل خزينة الدولة شجاعة او ) ٥٠(االمسي 

مبادرة حتسب له، وهكذا بالنسبة اىل كل ما يقوله املسؤول، اذ جيب ان يسلط االعالم الضوء على مثل هذه 
رية او الواقعية ليكتشف الراي العام احلقائق بنفسه فال ينبهر بقرار او يعد آخر القرارات من الناحية الدستو
  .مكرمة او شجاعة من املسؤول

جيب ان ال يغيب الدستور عن االعالم حلظة واحدة، من اجل صناعة ثقافة دستورية مجاهريية، ليعرف املواطن    
املسؤول على الدستور واين التزم به، ففي  ما له وما عليه من حقوق وواجبات، وكذلك ليعرف اين جتاوز

الواليات املتحدة االمريكية، ويف كل البلدان املتحضرة، يدرس الطالب الدستور يف جل املراحل الدراسية، كما 
ان االعالم وخمتلف مؤسسات اتمع املدين ال يغيب عنهم الدستور، النه العقد االجتماعي االمسى الذي يرسم 

  .ميع، فكيف ال يعرف املواطن فحواه؟ او ال يعرف املسؤول نصوصه؟العالقة بني اجل
    
 
 طارق علي الصاحل. د

  بريطانيا-رئيس مجعية احلقوقيني العراقيني
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على هيكلية قانونية منسجمة مع التطور احلضاري يف  االعتمادبناء نظام سياسي مؤسسايت يف الدولة، يتطلب  
  .منظماته ومؤسساته الشرعية العامل ومتطلبات اتمع الدويل عرب

لقد عاىن العراق قبل نشوئه كدولة ومازال يعاين من القهر واألستبداد وهيمنة االنظمة الدكتاتورية اليت تعكس 
يظهر، لألسف الشديد، ان املعنيني بالشأن العراقي ومستقبل العراق من . انعدام دولة القانون مبفهومها احلديث

فتقد للربنامج السياسي وفق االسس القانونية، الذي يعطي أمال جديدا للعراقيني، يف القوى السياسية والفكرية ت
بناء نظاما دميقراطيا مؤسساتيا، مينح الفرصة املتكافئة جلميع القوى السياسية وشرائح اتمع مبمارسة نشاطاا 

التطور لالنظمة السياسية يف  وطقوسها سلميا، وفق ما تقتضيه املصلحة العليا للبالد وبالشكل الذي ينسجم مع
وقد تكون الطائفية السياسية اليت شجعها وجذرها االحتالل من اهم االسباب يف تراجع بناء النظام . العامل

  ).دولة القانون(السياسي الدميقراطي املؤسسايت 
لضوء على لقد وجدت من املفيد مناقشة العالقة بني الدولة والقانون، وبشكل خمتصر، وصوال اىل تسليط ا

  .العالقة بني السلطة والقانون وبالتايل ماهي طبيعة النظام السياسي احلايل وفق هذه املعطيات
  

    :مفهوم الدولة - ١
وحتليالت الفقهاء  الجتهاداتالدولة مفهوم معقد خضع لتغريات خمتلفة اثناء دورة تطور اتمعات وتبعا 

بالشعب : به اتفاق على عناصر الدولة الرئيسية املتمثلةوالفالسفة والتجربة عرب التأريخ، اال ان هناك ش
  .والسلطة واإلقليم

  
ورغم ان هذه العناصر أساسية لنشوء الدولة من الناحية الفعلية، اال ان حتققها ال يعين بالضرورة وجود الدولة 

هيئة األمم املتحدة وجملس من الناحية القانونية، اال يف حالة األعتراف ا من قبل املنظمات الدولية وعلى رأسها 
  .األمن

والدولة هي شكل من اشكال التضامن األجتماعي الذي يتميز عن التجمعات العادية األخرى، بوجود هيئات 
  . منظمة هلا نفوذ او سلطة حبدود اقليم الدولة املعترف ا

تلفة على مجيع األصعدة تلبية متثل السلطة، النظام السياسي للبلد، اليت من خالهلا جتري ممارسة النشاطات املخ
وعلى الصعيدين، الداخلى  اإلقليمللحاجات املختلفة يف الدولة سواء كان ذلك على نطاق الشعب او 

تتحدد طبيعة النظام السياسي يف ) السلطة(لذا فان السلطة من اهم عناصر الدولة، وتبعا هلذا العنصر. واخلارجي
  . الدولة، دكتاتوريا كان او دميقراطيا
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وبسبب ضعف العالقات الدولية للفترة ماقبل القرن التاسع عشر، مل يكترث القانون الدويل بشكل األنظمة 
وادارة الشؤون  اإلقليم، بقدر اهتمامه مبدى سيطرا الكاملة على وحدة )دكتاتورية او دميقراطية(السياسية

شكل تدرجيي خاصة بعد احلربني العامليتني اال ان االمر اختلف جذريا وب. الداخلية من خالل هيئاا املختلفة
جية اليت تؤمن بسيطرة احلزب الواحد وقيادته للنظام السياسي لواألوىل والثانية واضمحالل دور األحزاب األيديو

  .يف الدولة
  
  :مفهوم القانون - ٢
مليتافيزيقية واعتماد منذ اواخر القرون الوسطى، استقر اتمع الدويل على جتاوز مرحلة القوانني الالهوتية وا 

  .القوانني الوضعية
، فلم واالستقراءمن خالل التجربة  االجتماعيةوالقانون الوضعي هو خالصة الفلسفة الوضعية يف تفسري الظواهر 

يعد القانون جمرد تصورات وتأمالت غيبية تفرضه مفاهيم دينية او عقائدية معينة، وامنا هو علم  يقوم على 
  .الظواهر امللموسة او احملسوسة عن طريق معايشتها ومن مث تكريسها خلدمة الدولةاملالحظة يف تشخيص 

كان القانون يف بدايات نشوئه ينظم شؤون احلاجات امللحة يف الدولة، كحفظ األمن والنظام وحماربة اجلرائم 
شؤون  إلدارةلطة ومبرور الزمن توسعت حدوده لتشمل مجيع القواعد اليت ترتكز عليها الس. ومحاية املمتلكات

البالد العليا، وكل ما يتعلق بالشؤون احلياتية لألفراد منذ تكوين الفرد يف رحم امه كجنني، واىل ما بعد وفاته 
فيما يتعلق بدفنه وتصفية تركته، مث جتاوز القانون حدود تنظيم شؤون املؤسسات واألفراد داخل الدولة ليحكم 

عليه فان القانون من األمهية مبكان حبيث اصبحت له مظاهر عديدة تتدخل . العالقات بني اعضاء اتمع الدويل
  . لتنظيم مجيع املفاصل يف الدولة

  . القانون الدويل ينظم شؤون العالقات الدولية
  .القانون الدستوري ينظم شؤون السلطات والشؤون السياسية العليا يف الدولة

  قانون العقوبات ينظم شؤون اجلرمية والعقوبة
  قانون املدين ينظم األلتزامات وحقوق البيع والشراء واألجيار وغريهاال

  .وهناك املئات من القوانني اليت تنظم مجيع الشؤون األخرى يف اتمع
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مبا ان القانون ال وجود له اال من خالل السلطة، وان السلطة الميكن ان متارس واجباا اال من خالل القانون، 
هو األداة لتشخيص طبيعة السلطة يف ) القانون(ساسي الستمرار السلطة وبالتايل فأنه لذا فان القانون شرط ا

  . بعبارة اخرى ان كيفية تشريع القوانني، كفيله بتشخيص طبيعة النظام السياسي السائد يف الدولة. الدولة
  
  :السلطة والقانون - ٣

القانون، وان طبيعة العالقة بينهما حتدد مدى مما تقدم يتضح لنا ان من أهم مقومات الدولة، السلطة و        
االقتراب من املفاهيم احلديثة للدولة وبالتايل يتضح مدى امهية صناعة القوانني مبا ينسجم مع متطلبات وحاجات 

  .اتمع
كان الفالسفة واملفكرون وفقهاء .هذا الترابط العضوي  بني السلطة والقانون مر مبراحل خمتلفة عرب التأريخ

 ميكيافلي اإليطايلاحلاكم املطلقة يف تشريع القوانني ومنهم املفكر  إلرادةلقانون يف القرون الوسطى يروجون ا
اللذان أكدا على ضرورة دمج السلطة ) ١٥٩٦-١٥٣٠( واملفكر الفرنسي جان بودان)  ١٥٢٧- ١٤٦٩(

مبطاليب  اكتراثلتوطيد سلطانه دون بالدولة اليت ميثلها ارادة احلاكم املطلقة يف تشريع ما يشاء من القوانني 
 وفقهاء امثال جون اسنت)  ١٦٧٩-١٥٨٨( وظهر فيما بعد فالسفة بريطانيون امثال توماس هوبز. الشعب

  .الذين كانا بنفس األجتاه يف متجيد ارادة امللوك واحلكام) ١٨٥٩- ١٧٩٠(
 لتاسع عشر من خالل الفلسفة اهليغليةلقد وجدت هذه األفكار ارضية هلا يف الفكر القومي األملاين يف القرن ا

اليت جاءت لتمجد سلطة الدولة واليت كان هلا تأثري يف ظهور حركة التوحيد اليت قادها ) ١٨٣٨- ١٧٧٠(
الذي طور ) ١٨٩٢-١٨١٨( كما ظهر فالسفة املان كالفيلسوف أهرنك. بسمارك يف اية القرن التاسع عشر

وأصبحت هذه النظرية     HERRSCHOFT THEORYوعمق هذه النظرية واطلق عليها       
  .اإلنساناألساس ألفكار النازية لتنفيذ مآرا دون األكتراث بأبسط حقوق 

، حيث شخصت طبيعة الدولة بأا ١٨٤٨ومن جانب اخر بلورت املاركسية افكارها عرب البيان الشيوعي لعام 
ال ان املاركسية جاءت ببديل يف تكريس دمج السلطة جتسيد لسلطة احلاكم املستبد، واا اداة للقهر والظلم، ا

اليت اصبحت السلطة املطلقة يف " دكتاتورية الربوليتاريا"بالدولة من خالل سيطرة احلزب الواحد حتت قيادة 
  .على حد تعبري املاركسية الشعب إلرادةتشريع القوانني باعتبارها املمثله احلقيقية 
عرب القرن العشرين من خالل األحزاب النازية القومية واألحزاب الطبقية  واستمرت دوامة متجيد سلطة الدولة

، اال ان خملفاا مازالت موجودة يف بعض الدول اليت تارخيياوبالرغم من انتهاء دور تلك األحزاب ). الشيوعية(
اليت تقوم فهو يرى بان الدولة هي السلطة السياسية . تشكل  االحزاب الشمولية، كحزب البعث منوذجا هلا
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او الفصل بني هذه السلطات،  لالستقالل، وال حمل "التشريعية والتنفيذية والقضائية"جبميع الوظائف يف الدولة 
  ).١٩٧٧انظر قانون اصالح النظام القانوين لعام (وبالتايل فان القوانني ما هي اال ترمجة ألرادة السلطة السياسية 

حزاب النازية والطبقية يف القرن التاسع عشر، تعمقت األفكار وباملقابل، اىل جانب ظهور األفكار واأل
الدميقراطية، وظهر فالسفة يدعون اىل الفصل بني السلطة والدولة وتقييد سلطات احلاكم، امثال الفيلسوف 

الذين طورا ) ١٧٧٨-١٧١٢(والفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو ) ١٧٠٤- ١٦٣٢(الربيطاين جون لوك 
وأكدا على ان الشعب هو مصدر مجيع السلطات يف الدولة، وان القوانني جيب ان تكون  عياالجتمانظرية العقد 

انعكاسا ألرادة الشعب وليس الرادة احلكام، وان العالقة بني الشعب واحلكام عالقة تعاقدية تفرض على الطرفني 
هذه العالقة التعاقدية وائ حقوقا وواجبات مما ال جيوز ألي منهما جتاوزها وبالتايل فان للشعب احلق يف فسخ 

يف ) الربملان(حبكام جدد دون املساس بكيان الدولة وكذلك القوانني اليت شرعت من قبل السلطة التشريعية 
لقد تبلورت فكرة الشرعية من خالل انتشار هذه األفكار على النطاق العملي، ومن خالل التحول اىل . الدولة

للوصول اىل السلطة وتداول  االقتراعبدأ الفصل بني السلطات وصناديق األنظمة الدميقراطية اليت تعتمد م
  .السلطة سلميا

  
  :اخلالصة

تؤكد لنا التجربة يف العامل، ان األنظمة السياسية املبنية على اساس اندماج شخص احلاكم او احلزب كسلطة يف 
، اصبحت متخلفة عن ركب اإلنسانق الدولة، واختاذ القوانني كقواعد فوقية لتكريس اهليمنة والقهر وهدر حقو

التطور احلضاري يف العامل، وان بقايا هذه األنظمة المكان هلا بني اعضاء اتمع الدويل، وعلى األنظمة املعنية ان 
تفكر وتصحو من سباا وتتجه حنو التغيري قبل فوات األوان وقبل ان تستلم الشعوب زمام املبادرة يف التغيري مبا 

  .لعاا حنو احلرية والدميقراطيةينسجم مع تط
جزافا كما يفعل احلزب الطائفي احلاكم يف العراق، اليستطيع ان ميوه ) دولة القانون(ان اطالق التسميات 

احلقيقة القائمة على دمج احلزب احلاكم بل الشخص احلاكم كسلطة يف الدولة وذلك من خالل السيطرة على 
احليوية كاجليش وقوى االمن الداخلي واخلارجي وتسخريها لتقوية مآربه مجيع السلطات يف الدولة ومؤسساا 

دكتاتورية الطائفية (وستكون مثل هذه الدكتاتورية . الدكتاتورية بشكل تدرجيي واضح للقاصي والداين
ومها من اشرس انواع الدكتاتوريات على االطالق يف العامل، ملا سترتكبه من جمازر وابادات مجاعية خلص) السياسية

  . من الطوائف االخرى، وان املؤشرات واضحة على مدى الثمان سنوات املاضية
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  اءحقوق النسخ واالقتباس حمفوظة ملركز أضو

ويف نفس الوقت ندعو قوى التغيري ان تكون مبستوى املسؤولية يف تعميق مفاهيم دولة القانون والسعي اىل تبين 
ؤسسات يف الدولة، وليكن برنامج سياسي للتغيري يكون للقانون مبفهومه الليربايل دوره الفاعل يف ارساء مجيع امل

العراق النموذج املتميز يف املنطقة بعد التخلص من النظام الدكتاتوري الطائفي احلايل وااء دورة العنف الدموي 
  .            وحترمي مجيع الوان االحزاب الطائفية والعنصرية من ممارسة اي نشاط سياسي يف العراق
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