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  العراق خمترباً مطلوباً: من صراعات الغالب واملغلوب إىل الفيديرالية

  بقلم هريم شودش

من سينكيانغ اىل كيبيك، من جوهانسبورغ اىل القدس، ومن كشمري اىل كركوك، تواجه 

لة عادية وعامة وطبيعية أن تكون الشعوب إا حا. حضارتنا العاملية مفترقات طرق تارخيية

على متاس يف ما بينها حيث تتعدد اللغات والثقافات واألديان، وحيث الصراعات حول 

اهلويات . املوارد واهلوية ؛ وغالباً ما يكتب تارخيها بأسلوب عنفي عرب ظلم تسببه لآلخر

غالب واملغلوب حيث يربح تكسبنا الوحي واالنتماء واهلدف، غري أا حتمل أيضاً منطق ال

  . األقوى، وحيث ينظر اىل التعاطف مع اآلخرين على أنه خيانة للجماعة

  .أمام هذا الواقع خياراتنا أربعة ال غري

  الغزو بالعنف

وقد ابتكر . معلوم تارخيياً أن النزاعات ختلق أعذاراً لكي تلغي الشعوب بعضها البعض

ب العاملية الثانية تعبرياً للظاهرة القصوى هلذه اثر احلر Raphael Lemkinرفاييل ليمكني 

ورغم االتفاق عاملياً على أن اإلبادة اجلماعية جرمية ضد انسانيتنا . اإلبادة اجلماعية: النزعة

الواحدة، غري أن االلتزامات القانونية تبقى ضعيفة يف وجه النزاعات املستفحلة اليت ال 

ري املغاير فيها من خالل نظام سياسي مشترك، يف حني خمرج سياسياً هلا وال منوذج بناء لتعب

ال ميكن اجللوس على احلياد أمام اإلبادة اجلماعية أو االعتماد على التدخل العسكري 

  . لوضع حد هلا

  

  



  احملافظة على الستاتيكو

وال بد . كما يف الفيزياء، قانون اجلمود غالب يف جمال النزاعات اليت تبدو غري قابلة للحل

من االعتراف بقوة هذا القانون الذي حيد من مفعول التدخالت الضعيفة ومن لنا 

ومع ذلك، فإن منطق . االلتزامات الكالمية املنمقة بالعدالة وحقوق اإلنسان والسالم

التصارع لدى اموعات اليت ترى يف قتل اآلخر خياراً أوحد هلا، ممزوجاً بتوافر التقنيات 

ويف وقت باتت وسائل الدمار أكثر بطشاً، . ئماً اىل الكارثةالعسكرية الساحقة، يؤدي دا

وذا املعىن يكون . تصبح احتماالت التدمري الذايت يف حماولة احلفاظ على الستاتيكو أضخم

ففي منطق القوة لدى اإلسرائيليني، هل من . بقاء األقوى معادال للتدمري الذايت املتبادل

بقى مع مرور األيام سالح التدمري األكثر تطوراً األمان اعتبار أن صواريخ القسام ست

الختراق احلدود اجلنوبية؟ وكذلك من وجهة نظر اإليرانيني، هل يشكل مصدر ثقة 

التكهن بأن إسرائيل ستقف مكتوفة اليدين وتكتفي بأن تراقب تطورات تكنولوجية 

  تعتربها مصدر ديد وجودي؟

  االنفصال من خالل التقسيم

اىل ساحة املعركة، تبقى اهلدنة املؤقتة وفصل األعداء من اخليارات  من باحة املدرسة

لكن اهلدنة بطبيعتها هشة، غالباً ما حتيل اىل تقسيم . اجلذابة مقابل وحشية الصراعات

لالنفصال والتقسيم ماضٍ مرير من العنف اهلائل، . الشعوب املتداخلة يف وحدات إقليمية

وات اليهودية، ومنذ بلقنة يوغوسالفيا حىت جتزئة اهلند منذ تاريخ والدة أمريكا حىت الغيت

إن فصل اإلسرائيليني والفلسطينيني يف دولتني مقفلتني أو تقسيم العراق اىل . وباكستان

ثالث دول قد يبدو طريقاً مغرياً للسالم ألن هذه املقاربة حتمل وعداً مبدئياً بفصل 

دم شيئاً حللّ دائرة العنف، ويف أحسن غري أن التقسيم ال يق. املتحاربني يف حرب ضروس

األحوال يعلّقها بانتظار قيام فرصة جديدة لتقدمي اعتراض تارخيي الحق تظلماً من االنقسام 

تقسيم . إن التقسيم يتجاهل تداخل ظروف اهلوية واألرض وتشابكها املزمن. اجلربي

ياه، أو حقوق العراق اىل ثالث دول لن حيل مشاكل كركوك، أوالنفط والغاز، أو امل

وكذلك األمر . األقليات، أو من سيحكم بغداد، ومجيعها مواضيع حمورية ألهل البلد

فلسطني، رغم طغيانه اليوم، ألنه ال يرعى احلقوق املدنية -بالنسبة حللّ الدولتني يف اسرائيل



من شأن . سرائيل أو للمستوطنني اليهود يف الضفة الغربيةواإلنسانية لعرب إسرائيل يف إ

  .التقسيم أن يزيد الصراعات التارخيية سوءاً بدالً من أن يأيت حبلّ هلا

  حكم املشاركة السياسية 

  الفيدرالية : يف تقاسم السلطات

من الضروري وجود إلتزامات معيارية يف حقوق اإلنسان واحلقوق املدنية والسالم 

، غري أن ذلك يبقى غري كاف، وكان جان مونيه، مؤسس االحتاد األورويب، واالزدهار

. أجاد التعبري يف أن كل فكرة جديدة هي فكرة سيئة قبل تنفيذها عرب مؤسسة مدروسة

هذا شأن النظام االحتادي أو الفيديرايل، وقد ولد مفهوم الفيديرالية يف الواليات املتحدة 

كما أن فكرة التكامل يف . ن ومن التفريق بني املقاطعة واألمةمن التمييز بني املنطقة والوط

االقتصاد ويف الوحدة السياسية يف أوروبا ومنظومات احتادية أخرى تعكس حماوالت 

التقاط تلك االستراتيجيات السياسية العمودية مبا يسمح للمواطن اإليطايل أن يكون 

  .عراقياً أوروبياً، وآخر من كيبيك أن يكون كندياً، والكردي

  

ملن يشكك بتلك املقاربة يف جو الصراعات الكربى، مثال العراق قاضٍ، حىت ولو كان 

: ميثل العراق أهم املختربات املعاصرة المتحان اخليارات امللحة. الوضع ما زال فيه هشاً

الغزو من خالل العنف واالحتالل، احملافظة على الستاتيكو، االنفصال من خالل التقسيم، 

ها ال تفيد يف العنف الطائفي والقومي احملدق بني األكراد والسنة والشيعة، وال بد من مجيع

مؤسسات عمودية حتت عنوان الفيديرالية أو االحتادية لتأطري احللول يف مسار دستوري 

هذا ليس مفهوماً خيالياً يف عراق اليوم، ومن الالفت أن تعترب الدولة العراقية نفسها . ناجز

، هنالك ٢٠٠٥ففي املقدمة كما يف املادة األول من دستور . الدستور العراقي إحتاداً يف

إشارة واضحة هلذه امليزة األساسية؛ كما أن النصوص الدستورية تشري بكثافة يف ثالثة 

  .فصول من أصل ستة اىل االحتادية نظاماً للحكم

  

ية من الفرع التشريعي، وهو مل تطور بعد الغرفة الثان: ال تزال اآللية بعيدة عن االكتمال

جملس االحتاد، وال ميكن أن حتقق الدولة مفهومها كنظام فيديرايل دون جملس احتادي وفق 

تتكون السلطة التشريعية االحتادية من جملس النواب ومن : "٤٨ما أوكل اليه مبوجب املادة 



دستورية القائمة يف هذا األمر هو يف صميم املناقشة ضمن عملية املراجعة ال". جملس االحتاد

وقد (من خالل تقدمي توازن يف السلطة إقليمياً . بغداد، كما يف الفضاء العراقي األوسع

، تؤمن الفيدرالية أكثر األدوات الدستورية تطوراً من )يكون بعضه عفواً مذهبياً وقومياً

تناول و توفّر الفيديرالية أفضل الوسائل املؤسسية ل. أجل اإلبقاء على متاسك الدولة

. املشاكل املستعصية مثل كركوك والنفط، إضافة اىل مشاكل املياه واألحوال الشخصية

والفيديرالية وحدها يف النظم الدستورية، اليت يؤمنها جزئياً جملس االحتاد، ميكن أن تقدم 

حلوالً آنية ومستقبلية ملسائل دستورية بغاية األمهية بطريقة نظامية ومنهجية، بدالً من 

 –إذا ما مت التوصل اليها  –يات السياسية العابرة اليت جتعل من معظم احللول املرجتلة التسو

مستقبل الفيديرالية يف العراق مهم ألهل بلد . مشوبة على الدوام بالغموض والظرفية

ال بل إا اختبار حيوي . منكوب، كافحوا لعقود مديدة من أجل حقوق اإلنسان والسالم

أمريكا الشمالية اىل أوروبا، ومن آسيا اىل الشرق األوسط، يظهر ما  ملصلحتنا مجيعاً، من

إذا كان بإمكان جمتمع عاىن من العنف الطائفي والقومي بقدر العراق احلديث أن ينبذ 

خيارات ممجوجة كالغزو واإلبادة والتقسيم، وأن يتبىن استراتيجية سياسية ونظامية عمودية 

  . هداف املشتركةمتزج بني حتقيق الذات القيم واأل
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