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حقوؽ النسخ واالقتباس حمفوظة دلركز أضواء 

 سانزو لمودزو لمواقز واسبلقساقسازو لمرليزو لقسا يزز
 

 1 خالد عليوي العرداوي
 
 
 أفضليف احلديث عن ادلستقبل والنجاح يف بلوغ حياة  األملبل شهور قليلة مل يكن يراود كثري من العراقيني ؽ 

 سبييز بني طفل صغري عندما كانت فوضى القتل سبد اذرعها اىل كل قرية ومدينة بل ولكل بيت يف بالد الرافدين بال
مشروعة تستحق  أىداؼبني مسلم وغري مسلم او بني شيعي وسين ، فالكل  بني امرأة ورجل او وكهل عاجز او

،  يرجج مساءً  نظرة مودع قد ال عندما خيرجوف صباحاً  بعضهماىل  أفرادهالقتل يف نظر القتلة ، وكاف كل بيت ينظر 
.   األصواتعداه من  يعلو صوتو على كل صوت وخيرس ما األعمىؿ فكاف ىم البقاء واخلشية من ماكنة القت

العراقية  األمنيةبعد اف امتلكت القوى  األمينيف الوضج  األخريةبعد التطورات  األايـولكن ىذا احلاؿ تغري ىذه 
من بقى منهم ، لة قتلى او معتقلني ، وسبت مطاردة تَق سنوات فسقق الكثري من القَق  أربجمرة منذ  وألوؿزماـ ادلبادرة 

من عافيتو ، وبدأت العوائل العراقية  زه ، وبدأ ليل ادلدف يستعيد شيياً ػفبدأ الناس ينزلوف للشارع للتبضج او النت
ما يف خطاب التهييج ادلذىيب والطائفي ،  نشهد خفوت نوعاً  آخذانمن احلرية ، كما  بشيءتزور بعضها البعض 

لصاحل الوعي الشعيب  أيضاً حلكومة العراقية احلالية ، كما ربسب وكل ىذه التطورات ربسب بال شك لصاحل ا
 . العراقي الذي مل زبدعو خطاابت وفتاوى وخزعبالت مروجي الفتنة والقتل والدمار 

على عاتق صناع القرار العراقي الكثري من ادلسؤوليات اجلساـ اليت جيب يلقي  األمينجرى على الصعيد  لكن ما
، واليت تعد من متطلبات ادلرحلة القادمة  والسالمة األمافلوصوؿ ابدلركب العراقي اىل ضفة عليو ربملها جبدارة ؿ

 ، فما ىي ىذه ادلسؤوليات ؟  لبناء عراؽ دديقراطي حر ومستقل وقوي
 

احلالية يف نفوس الناس  األملعلى الصعيد السياسي والدستوري جيب على السياسيني العراقيني استغالؿ ابرقة  :أوالً 
ترؾ ادلهاترات والصراعات السياسية الدائرة بينهم على فيتحملوا ادلسؤولية التارخيية ادللقاة على عاتقهم من خالؿ ، 

                                         
 . اإلسرتاتيجيةمعاون مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات   1
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 وأىلودلرة واحدة عن ادلصاحل الشتصية والفيوية الضيقة ويعملوا من اجل مصلحة العراؽ  وا ولوفيتتلّل  قدـ وساؽ
،  اآلخرينترؾ النرجسية ادلبالغ فيها يف مدح النفس وذـ و ترؾ التتندؽ الطائفي واحلزيب والفيوي، من خالؿ 

للنهوض  واحلوار معو لالتفاؽ على برانمج سياسي وطين اآلخراالنطالؽ حنو فضاء رحب من التسامح وتقبل و
مىت تتصادـ الربامج  فإىلصاحبة مصلحة يف تطبيقو وجناحو ،   يعاً  أهناعليو وتشعر  األطراؼابلعراؽ تتفق كل 

  ة والفيوية ادلتتلفة على حساب ادلصلحة العراقية العليا وعلى حساب مصلحة الشعب العراقي ؟احلزيب
التحلي بعقلية صانج القرار ادلسؤوؿ ورجل اف خروج السياسيني العراقيني من عقلية ادلعارضة وطالب السلطة و

كما  . األطراؼادلتفق عليو من كل  ىو الكفيل بظهور الربانمج الوطين األخرىشعبو والشعوب  أماـالدولة احملًـت 
 دلعرفة ما 2003/ 4/ 9اليت وضعت بعد  مراجعة جدية وحقيقية لكل القواعد الدستورية إجراء األمريتطلب ىذا 

كاف نتيجة للظرؼ الطارئ فيعدؿ الف القواعد الدستورية  كاف منها خيدـ مصلحة العراؽ واستقراره فيثبت ، وما
اخلربة والتجربة من القواعد  أثبتتفكل ما   خللق الفوضى واالضطراب فيها ،امنا وجدت خلدمة الشعوب ال

 اإلنسافسياسية عراقية فاعلة ويتناىف مج حقوؽ  إدارةيسمح خبلق  الدستورية والنصوص القانونية كونو ملغم وال
العراقي سوؼ يثبت اف النجاح على ىذا الصعيد من قبل صناع القرار . جيب اف يبدؿ او يعدؿ  األساسيةوحرايتو 

هناية ذلا من الفشل  سامح هللا سوؼ جير اىل سلسلة ال فأف فشلهم ال وإال قادروف على النجاح يف بقية الصعد أهنم
 .تقود اىل فوضى وأتخر يف العراؽ 

 
ؿ العراقية ادلتتلفة قد اكتسبت خربة واسعة من خال األمنيةالشك اف القوى  والعسكري األمينعلى الصعيد  : نياً 

وىذه الذين يدعموف العنف والفوضى والتتريب يف البلد ،  واألفرادالتجربة يف مقارعة القوى والتنظيمات واخلالاي 
بد  يتطلب جهد وعمل كثري للقياـ بو ال األمر، وىذا  اخلربة ربتاج اف تشذب وتصقل لتصل اىل درجة االحًتاؼ

- :من 
لوالءات احلزبية والفيوية والطائفية الضيقة جبعل والءىا كافة عن ا وأفرادىا األمنيةعزؿ قيادات القوى  .1

للوطن فقق ، وكل من يثبت عليو خالؼ ذلك يقصى الف ىذه القوى ىي ضمانة للعراؽ وشعبو وليست 
 . جهة سياسية أليةضمانة 
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 إجيادوادلعدات اليت زبدـ عملها مج  األسلحةالتقنية من  إليوتوصلت  أبحدث ما األمنيةتزويد القوى  .2
كوادر مهيأة الستتدامها من خالؿ احلرص على استتداـ ذوي الشهادات اذ اف الدوؿ ادلتقدمة سبيل اىل 

 . كفاءة أكثروكلما ارتقت الدرجات العلمية لقواهتا كانت  متفوقة علماً  األمنيةجعل قواىا 

د القوات العراقية على اىل اعتما وصوالً  العراقية ونظريهتا يف متعددة اجلنسية األمنفك االرتباط بني قوات  .3
 .من العراؽ األجنبيةالظروؼ ادلناسبة خلروج القوات  وإعدادنفسها بشكل كامل وانتفاء احلاجة لغريىا 

بدقة ادلعلومات ال  اً النجاح يف كثري من احلروب يكوف رىنجبهاز استتبارات متقدـ الف  األمنيةتزويد قواتنا  .4
 . بضتامة حجم القوات ادلسلحة

متبادلة مج دوؿ اجلوار  أمنيةتوقيج اتفاقات ومن يدعمو  اإلرىابجناح العراؽ يف صراعو مج كذلك يتطلب  .5
، وىذا يتطلب وجود دبلوماسية عراقية   يعاً  ألطرافهادبا فيها اتفاقات تسليم اجملرمني تكوف ملزمة  وغريىا

 .ادلًتتبة على بقاء العنف يف العراؽ وادلنطقة األخطاروتوضيح  اإلقناعنشطة قادرة على 

 ىو هنج صحيح اذ ال القضاء على  يج ادلليشيات ادلسلحة جبميج صورىااف سعي احلكومة العراقية يف  .6
ىذا النهج حيتاج اىل الرباعة يعقل يف دولة حديثة اف تكوف ىناؾ دوؿ داخل الدولة ، لكن االستمرار يف 

صانج  أرادتصفيات للحساب بني القوى السياسية فتتلق الفوضى من حيث يستغل ؿ واف ال واالستيعاب
 . القرار النظاـ

 
من العوز واحلاجة وكثرة  أبناءهالعراؽ حباجة اىل تقدـ اقتصادي شامل ينتشل على الصعيد االقتصادي اف  : لثاً 

يتم فقق من خالؿ رفج  ال راألـوىذا ويقود اىل ربسني مستوايت ادلعيشة لكل فيات وطبقات الشعب ،  البطالة
صادية واضحة ، بل انو حباجة اىل خلق فلسفة اقت األمواؿبصرؼ  واإلسراؼادلشاريج  إنشاءرواتب ادلوظفني وكثرة 
اـ  رأمساا، فهل حنن يف ظل اقتصاد  ذ اف الوضج االقتصادي احلاا للبلد مربك وحمري فعالً لالقتصاد العراقي ،ا
؟ وىل حنن خليق من اقتصادات متنوعة مربمج العمل هبا اـ  إسالمياـ غري  إسالميد اقتصا إزاءموجو ؟ وىل حنن 

 فوضى اقتصادية تسري ابلتجربة ؟ 
يعقل اف يكوف  اذ العنها يف ادلرحلة القادمة ،  اإلجابةوغريىا جيب على صانعي القرار العراقي  األسيلةحقيقة ىذه 

وجدت ىذه الفلسفة جيب اف يكوف معيارىا العدالة  ، ومىت ما قتصادهفلسفة حمددة ال ىناؾ بلد يف العامل يعمل بال
واحلرص على خلق قطاع خاص عراقي متقدـ يف توزيج الدخل والثروة ودبا يتناسب مج متطلبات الواقج العراقي ، 
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قتصادية ادلشاريج اال وإنشاء،  واألجور، واف يكوف رفج الرواتب  ودولياً  وإقليمياً وقادر على ادلنافسة وطنيا 
واخلدمية ادلتتلفة ، وعقد االتفاقيات وادلعاىدات االقتصادية كلو مستوحى من الفلسفة االقتصادية ادلؤمل ربديدىا 
حبيث ديكن بعد مخس او عشر سنوات اف جند اف كل ذلك مًتابق ببعضو ويسري ابالقتصاد العراقي خبطى واثقة حنو 

 . غري مفهـوو وعشوائياً  يكوف سريه متتبطاً  ادلستقبل وال
 

الذي بلغو العراؽ  واإلداريمسؤوؿ او مراقب مستوى الفساد ادلاا  أيىل خيفى على  اإلداريعلى الصعيد  :رابعاً 
على مستوى  إداريةخلق ثورة احلل ؟ اف احلل يكمن يف  ما إذفىي كال ،  اإلجابة ؟ قطعاً  على ادلستوى العادلي

 ، فمىت ما  ادلكاف ادلناسب بصرؼ النظر عن ادلسميات واالنتماءاتكوف رائدىا وضج الرجل ادلناسب يف، ي البلد
سسة يف الدولة ، كما جيب حماسبة ومعاقبة كل مقصر ؤـ أيةربقق ذلك مل يعد ىناؾ خشية وخوؼ من الفساد يف 

. القانوف  إالحيد عملو  من خالؿ جهاز حماسبة ومراقبة مطلق الصالحيات وال أدانىاادلستوايت اىل  أعلىمن 
عن  بعيداً  صحيحة للتعيني والقيادة يف ادلؤسسات العراقية آلياتوضج يتطلب  إداريةالشك اف القياـ هبكذا ثورة 

الصحيحة للتعيني اىل جانب احملاسبة والرقابة  اآللياتاحملسوبية وادلنسوبية واالنتماءات الضيقة والرشوة، فوضج 
ادلستشري يف البلد ،  واإلداريعلى آفة الفساد ادلاا  ادلستمرة لعمل ادلسؤوؿ سوؼ يكوف خري عالج للقضاء

، لذا جيب على صناع القرار  وعادلياً  إقليمياً اف ربقيق ىذا اذلدؼ سوؼ يزيد من مصداقية العراؽ وقوتو  علماً 
 . يف ادلرحلة القادمة أولوايهتم أوىلالعراقي اف جيعلوا ذلك من 

 
ينطبق على  األمرمن الفعل ، وىذا  أسهلاف الكالـ والكتابة  ماً يقاؿ دائ اإلنساف ،على صعيد حقوؽ  :خامساً 

 فأي،  األشياءعلى بقية  أولويتهافيو على الرغم من  أتكلم يءش آخراليت ارأتيت جعلها  اإلنسافقضية حقوؽ 
وانعداـ فمصريه الزواؿ والفناء  اإلنسافمج حقوؽ  سلوؾ ينتهجو صناع القرار العراقي اذا مل يكن متوافقاً  عمل او

لوائح حبقوقو يف الوقت الذي يتم فيو  وإعالف اإلنسافيكفي الكالـ عن سقوط الشرير وربرير  الفائدة ، اذ ال
يالء قضية إجيب على صناع القرار العراقي يف ادلرحلة القادمة ىو  اف ما. تقمص شتصية الشرير يف ادلمارسة 

وليعلموا اف شعبهم عن الشعار والكالـ ،  ىتماـ والرعاية بعيداً من اال العراقي كتطبيق ووارسة مزيداً  اإلنسافحقوؽ 
 أيةوالطواغيت وعلم صدقهم من كذهبم ولن زبدعو  األشرارقد عايش انتهاؾ حقوقو لقروف طويلة فألف سلوؾ 

ؤوؿ يعكس السلوؾ احلضاري للمس وفعالً  قوالً  اإلنساف، واالىتماـ حبقوؽ يوجد تطبيق ذلا  براقة ال وأقواؿشعارات 
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وتطوير الوعي  .ب ومؤازرهتم لو للنجاح يف مسعاه يف ربمل ادلسؤولية ادلكلف هبا ، كما يزيد من حب الشج وأمانتو
الصحيحة يف عقل وروح احلاكم واحملكـو ، تلك الثقافة اليت ذبمج  اإلنسانيةحيتاج اىل غرس الثقافة  اإلنسافحبقوؽ 

من اخليانة وبيج  بدالً  واألمانة األمنعنف والكراىية واليأس ، وسبنح من اؿ بدالً  واألملتفرؽ ، وتزرع احملبة  وال
 .الضمري

اليت ربتاج اىل سعي حثيث من صناع القرار العراقي للنجاح يف  األولوايتأتيت يف قمة  اف الصعد ادلذكورة آنفاً  
قبل السعيد ادلزدىر تفئ ادلسالبد منها يف ادلرحلة القادمة لكي يصل ادلركب العراقي اىل مرا كاستحقاقاتاجنازىا 

ف بقيادة العراؽ يف ظرفو اخلطري الراىن وادلستقبل سوؼ يكوف يمل يكونوا جدير أهنمفيها اثبتوا  ينجحوامل  وإذا
.  ذلم او عليهم  حاكماً 
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