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  االنتخابات المقبلة والفوضى النائمة : ا.د.عامر حسن فياض

 المصدر: جريدة الصباح

وجدت االنتخابات لتحقيق التوازن في التمثيل والمساواة في الترشيح والحرية في التصويت .. وتلك هي المدخالت 

 !! كدولة او لجسد سياسي يريد ان يصبح دولة مثل العراقلجسد سياسي متعاف 

نعم ان العراق ، حتى االن ، عبارة عن كيان او مجموعة كيانات سياسية يحتاج كثيرا ويسعى قليال لالنتقال الى دولة 

فعاليات وان االنتقال الى عراق الدولة المنشودة هو البوصلة التي ينبغي ان تتوجه اليها وبها ومن اجلها جميع ال

واالفعال وجميع االقوال واالجتهادات وجميع كل االجراءات والبرامج السياسية بما في ذلك التشريعات وعلى رأسها 

قوانين تنظيم االنتخابات التي يفترض ان تسن ، على االقل ، من اجل خدمة توازن المكونات على مستوى العراق 

) المحافظات ( كما هو حال توزيع الدوائر االنتخابية المتعددة وان لم يكن ذلك فعلى مستوى التوازن بين المدن 

دائرة انتخابية بواقع دائرة انتخابية لكل محافظة من  81للعراق وفق القانون السابق اذ ان العراق كان موزعا بين 

عن المنطق الغريب   محافظاته . بيد ان الذي حصل و من دون تعداد سكاني وتحت يافطة )معيار الكوتا النسائية(

الى مجموعة دوائر   والمزيف للوعي تم توزيع الدوائر االنتخابية بطريقة هشمت كل محافظة تهشيما عشوائيا

اننتخابية . لننتظر وسنرى ان هذا المعيار غير المنطقي في جوهره لعدم صلته بالمعايير الدولية المعتمدة لتوزيع 

ومخرجاتها ستكون االبعد عن تحقيق التوازن واالقرب الى تحقيق الدوائر االنتخابية ، وان االنتخابات المقبلة 

الفوضى بأنواعها الصاحية )فوضى الجهوية المكوناتية القومية التعصبية والدينية الطائفية( والغافية )فوضى الجهوية 

لداعية لتوقع المناطقية( والنائمة )فوضى الجهوية القزمية على مستوى االقضية والنواحي واالزقة( ! واالسباب ا

 -: الفوضى كثيرة وابرزها

ان االنتخابات المقبلة ليست انتخابات محلية لتمثيل المحافظات واالقضية والنواحي بل انتخابات عامة وطنية  _

 لتخريج ممثل اتحادي منتخب لمجلس نيابي عراقي

نواحي او اقضية او      نواب مجالسان النواب في وظيفتهم التشريعية والرقابية هم نواب العراق االتحادي وليس  _

 محافظات

على     ان التمثيل المحلي على مستوى النواحي واالقضية والمحافظات غير ملغي لكي نخاف فقدانه و نعيد احياءه _

 مستوى اتحادي ويكون بديال للتمثيل النيابي واالتحادي المنتخب

 

 . 

واجه تهديدا وجوديا الوصاية االقليمية مفخرة و عنوانا لالستقواء على تيارات فكرية و سياسية و قبلها شعب بأكمله، ي

، فخالل مائة سنة ُكتب اكثر من دستور، و ُشرع اكثر من 8298قد يكون هو االخطر منذ قيام الحكم الدستوري سنة 

ا اكثر من مرة محدثة هزات عنيفة بمجتمع عليها رعايته، ال تصديره ليكون قانون داخلي، و تبدلت الدولة وهويته

 .الجئا او متطرفا او معدما

ان المزاجية السياسية ان لم تعرف حدودها وفق مبدأ انتهاء الحرية عند بدء حرية االخر، فعليها ان تتوقع كل ردود 

الرد اعنف بحيث تزال من الواقع لتذهب الى صفحات الفعل التي قد ال تنبهها لتعود الى محلها فحسب بل قد يكون 

 .”كانت هناك سلطة” التاريخ فيقال عنها

البديل المستقر للعراق هو القانون، الذي كان اجدادنا اول من نحتوه ليسبقوا االخرين بمعرفتهم ان للعدالة مكانتها 

 سر االحفاد افضل ارثهم؟االساس في اقامة و استقرار االنسان خليفة في االرض، افهل يجوز ان يك

بين بغداد و اربيل مسافة ال تزيد عن بضع مئات كيلومترات، كانت تشهد قبال حروبا و هدنات، راح فيها االلوف 

فقط ألن اكثر من حاكم اراد قولبة شعب بحسب مزاجه، فتارة النه عسكري توهم ان الكل جنود يقودهم حيث يشاء، 

ب ان يكون منتميا له يغذيهم بعقائده ليكون هو رمزا في مشروع لم يتالش بل و اخرى سياسي، وان شعبا بكامله يج

تالشت الزعامة النها ليس حقيقة، ومرة يعود سيف العقوبات االقتصادية و مصادرة منابر الحديث لتكرار نفس 

قُْل َهْل ” أ قول هللا تعالىاالبجدية السياسية للنظام السابق و لكن بتلفظ من شفاه تدعي انها ابنة دين هللا كأنها لم تقر

و اكثرها الما في  ؟؟ْحِسنُوَن ُصْنعاانَُنبِِّئُُكْم بِاأْلَْخَسِريَن أَْعَماالا الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُُهْم فِي اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا َوُهْم َيْحَسبُوَن أَنَُّهْم يُ 

 .النفس، ان يجري الحفاظ على العداء للتربح االنتخابي

ان من يريد ان تقديم البديل المفيد للشعب، بمقدوره ذلك، وان كان صعبا لكنه ليس مستحيال، ذلك  عن دراية اكتب،

ان ازالة اثار اخطاء قرابة السبعة عشر عاما لوحدها ليست هينة، فاالخذ بالقانون و االفادة من العقل السياسي المنتج 

 .تأزيمالمدرك للتوازن كفيالن بتجربة تقدم االفضل من خيار دوام ال

 

 

 



 

ال وظيفة مجلس    فمن يدعي انه حريص على تبليط شوارع ناحيته او قريته او زقاقه فتلك وظيفة مجالس اخرى 

 . النواب االتحادي

نعم التصويت فردي في جميع انواع النظم االنتخابية لكن الترشيح موزع ما بين فردي او ضمن قائمة .. ونعم ان _

على مستوى الوطن في نظام  دائرة واحدة    الدوائر االنتخابية متعددة في النظام الفردي وقد تكون متعددة ايضا او

فقط ان تكون الدوائر االنتخابية المتعددة دوائر صغيرة بل المهم     القائمة ولكن هذا ال يعني ان النظام الفردي يشترط

ان تكون متعددة ، وان الدوائر االنتخابية في االنتخابات السابقة ، وان لم تكن فردية الترشيح ، فانها كانت دوائر 

ظل نظام ترشيح     دائرة انتخابية اي انها كانت متعددة في 81ها على مستوى المحافظات وقد بلغت متعددة ولكن

القائمة لكنه تعدد معقول ومنطقي طالما ان التعداد السكاني لم ينجز بعد ، وان عدم انجاز التعداد السكاني يعني ان 

قسيم الوالء من والء للمحافظة الى والءات قزمية اعتماد اي معيار لتوزيع الدوائر سيكون فاشال وسيعزز تهميش وت

 . جهوية مناطقية ضيقة تبشر بالفوضى في العمل البرلماني القادم

ان من يتحجج بأن النظام االنتخابي الجديد استطاع الغاء نقل اصوات رئيس القائمة الى المرشحين ضمن القائمة  _

م يعتمد النظام الفردي في الترشيح فاالمر يتصل بالية احتساب وبالعكس نقول ان هذا االلغاء كان ممكنا حتى لو ل
االصوات وتوزيع المقاعد بين المرشحين وباالمكان الغاء آلية االنتقال والترحيل تلك حتى لو كان النظام االنتخابي 

 . يقوم على القائمة وليس فرديا
الن النتائج ستكون خاطئة طالما المقدمات خاطئة  ان الجدل في سن القانون قد ينتهي بيد ان المشكالت لم تبدأ بعد _

وحيث ال وجود للتعداد السكاني وال اكتمال لنصاب المحكمة االتحادية فان المطالب المحلية الصغيرة سوف تتفجر 
 .ةلتحويل االنظار عن القضايا الوطنية الكبير

 

 

 


