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 تمهيد:

مما ال شك فيه ان الحرية قد ولدت مع اإلنسان ، كما يذهب اك ثر من بحث في موضوعها وسبر اغوارها            
و  إلى ان الحرية قد الزمت اإلنسان االول وسعى إليها منذ االزل كحق طبيعي وفطري ، وال يمكن التنازل عنها ا 

و منفعة تقابلها.  التفريط بها إال اذا كانت هنالك مصلحة ا 

ن الحرية هي صفة طبيعية لإلنسان فالجميع يولدون احرارًا  ويحدثن    ا ) جان جاك روسو( في عقده االجتماعي با 
هذا اال ساس يكاد يكون هنالك شبه اجماع على ان  مقابل منفعة، وعلى  متساوين وهم ال يتركون حريتهم إال 

اصل الحقوق بل اساسها االول ، وانها تعرضت على مدار التار يخ لالستالب واالنتهاك وُحرم تلك الحرية هي 
المشقة والدماء   لمراحل متعددة وسلك دروب  نضااًل عسيرًا وطوياًل  البشري الذي خاض بدوره  منها المجتمع 
التفكير والتعب ضد منتهكيها ومغتصبيها ومصادريها السترداد حقوقه وحرياته … وبالتالي فطرته ، ومن هنا  

مة دون سواها وانما التمايز هو في حجم  نك تشف ان ميزة االضطهاد صفة عامة ال  خر وال با  تختص بشعب دون ا 
 االضطهاد الواقع عليها وبالتالي مقدار الك فاح والمعاناة والتضحيات فيما بينها .

ومن جهة اخرى ومن خالل نظرة سريعة لما مر به المجتمع اإلنساني بشكل عام سيتضح لنا ان عالم الغرب   
واالستبداد تمامًا مثل  كان قد ناضل بالفعل ومر   في بحور الظلم والجور  مظلمة كالتي شهدناها وغرق  بعصور 

سترد عافيته منهم بينما ظل  العالم الشرقي ولكن المفارقة في ذلك ان االول انتزع حقوقه عنوًة من حكامه وا 
قدم تمر  سًا بالثورة واالنتفاض  الثاني يكافح ويجهد من اجل نفس الغاية والهدف دون ان يدركها على الرغم من انه ا 

ن التاريخ والحاضر ال يسعفنا في تقديم   ،ولسنا بصدد بيان االسباب في عوامل النجاح والفشل انما يمكن الذكر ا 
نموذج وال يشفع لحكام الشرق إال في حدود ضيقة تمثلت بقوانيين صورية وهبات سرعان ما ُتصادر تحت مظلة  

ط الحاكم ، ومن هنا برزت الحاجة الفعلية في مجتمعاتنا اليجاد حاضنة  الحروب واالحكام العرفية ونزوات البال
ُصطلح عليه ب ) الدستور ( ، كما تبرز الحاجة إلى ان  ملزمة ومستودع للحقوق والواجبات ومرجع لتنظيمها ا 

هو ك ثرة يكون ذلك الدستور نابعًا من حاجات المجتمع  وانعكاسًا له ، إال ان ما يواجه الباحث في هذا المجال  
وخلوها من المضمون ثانيًا وضعفها ان لم   الدساتير والقوانيين تحت مسميات مختلفة في عالمنا  الشرقي اواًل 
حجية شعبية يتناقلها   و ربما ا  نقل فقدانها للمشروعية ثالثًا ، فمن ناحية تكاد تكون تلك الحاضنة ترفًا فكريًا ا 

و ربما هبٌة من    الشعب مثل االساطير والخرافات ان لم نقل انها س بالنسبة إلى المثقفين ا  مل اختلط مع اليا  ا 
 الحكام دون ان يدخل المحكومون في مدى شرعية الحكم .
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حدى صيغ التعاقد االجتماعي المتمدن الذي يحمل صفة االلزام     ومن ناحية اخرى ُينظر إلى الدستور باعتباره ا 
اجتماعية اإلنسان طراف المتعاقدة وهو دليل على  وفطرته ) الحرة ( مثلما يقول ) كروشيوس ( احد مفكري   لال 

ن واحدة من النتائج اال ساسية المترتبة على اجتماعية اإلنسان هي االلتزام التعاقدي وهو يشكل   عصر النهضة با 
اال ساس لقيام المجتمع اإلنساني المدني ، بعبارة اخرى ان مشروعية هذا التعاقد هو بمدى اعترافه بكل مكونات  

جتمع وبالتالي مقدار القبول الشعبي له ،  على ان ذلك ينبغي ان ال ينصرف معناه إلى ان االعتراف بخصائص الم
المجتمع هو اشاعة الفوضى واضعاف روح المجتمع ، ذلك ان االعتراف بالواقع االجتماعي والوان ذلك المجتمع  

الحقوق والحريات فنحن مدعوون فيها    سيخلق فرصة لالنسجام ويعطي مساحة اكبر للحوار ، ومع مصادرة هذه
للبحث عن البدائل التي قد يصعب الوصول إليها لخلق مجتمع مستقر وفاعل، ومن خالل ما تقدم فقد هيا   

في  ال   15/10/2005الدستور العراقي الدائم الذي صوت عليه الشعب باالغلبية  المجال الحيوي لبديل مثالي ا 
 وهو النظام االتحادي الفيدرالي.  

 لجنوب والوسط … لمحة تاريخيةا

االفكار تتالقح وتتصارع .. ولكنها بمجملها ضرورية وفاعلة ال ي بناء حضاري ،ولقد قالوا قديما ان الفكرة افضل    
لها ان تكون مجردة وواقعية قابلة للتطبيق تنبع من المجتمع وحاجاته ، راسخة في مخيلته لتجد ترجمتها على 

 يد ابنائه .

ضحى فكرة من خ    الل معاناة اهله ، فقد باتت حقوقهم قريبة إلى التحقيق  وُكسرت  ومن هنا فالجنوب والوسط ا 
عينها التي  مر لتقسيم الوطن وهي  التا  و  بالعمالة ا  من التخوين واالتهام  حاجز الخوف  همها  وا  الحواجز  بعض 
واجهتنا من قبل بعد سقوط النظام السابق حينما شرعنا بالعمل والبحث عن اسس الفيدرالية على اساس انها 

و انها تمثل افضل الحلول مع استمرار القتل المنظم لكل من يمت للجنوب  تمث من حقوقهم ا  ل الحد االدنى 
والوسط بصلة ، حينها لم نجد في القضية ما يعيب وال في التاريخ ما يُخجل ، بل ليس في الواقع ما يتم التهرب  

الناس في غنًى عن رؤية وجه منه وان المشهد العراقي في السابق والحاضر مليء بالصور الدموية حت ى اضحى 
مل يضمدون به جراح الجنوب الذي كان واليزال مغيبًا ومسحوقًا ، وخزانًا   جديد .. وهم جديد، وبرزت الحاجة ال 

 للدم والوقود الرخيصين  .

مناطق سكناهم      السياسة العامة للحكومات في  مهم في رسم  دور  للشيعة من قبل  لم يكن  وبشكل عام 
الدماء التي قدموها بثورات وانتفاضات ضد الحكام المستبدين ، وسوى ذلك فهم محاصرون بفعل   باستثناء

(، والجدير بالذكر ان بعض الباحثين يعزو ذلك إلى فترة ما    1السياسات القمعية المنظمة واالقصاء المدروس )
با االشرف   النجف  في  الشيعة  الدين  مراجع  مستشهدًا بمواقف  العشرين  ثورة  عن  بعد  بتعادهم وإبعادهم 
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( ، اال ان الحقيقة تؤكد ان 2المشاركة في العملية السياسية االمر الذي ادى إلى نفي اغلبهم إلى خارج العراق ) 
هذا التهميش لشيعة العراق كان يجري وفق مخطط مدروس وهو اعمق في جذوره من عشرينيات القرن الماضي  

لمحتل البريطاني، و بغض النظر عن ويالت الشيعة بعد وفاة النبي وان الطائ فية اقدم في وجودها من اقدام ا
ئمتهم )ع( فإن ما يؤرخ للشيعة هو الظلم واالضطهاد الواقع عليهم.  محمد ) ص( وما جرى عليهم وعلى ا 

 وحتى في زمن الدولة العثمانية التي لم تشكل استثناء عن هذه القاعدة سوى في اساليب القمع .   

اال ساس الذي كانت تمثله واللقاء ال     مجتمع الجنوب والوسط البد لنا من التعرف على  مزيد من الضوء على 
تلك المجتمعات قبل االعالن عن الدولة العراقية الحديثة وهي وان لم تختلف بشكل كبير عما اصبحت عليه 

 لبعض االخر.بعد التشكيل  إال في موارد التفضيل  لمجموعة  على اخرى واستئثارها بالسلطة دون ا

ريخية التي اهتمت بالعراق ايام العهد  العثماني  وتشكيله فيما بعد ترى    وفي الحقيقة ان معظم الدراسات التا 
   -ان العراق كان مقسما  وبصورة رئيسية على  ثالث  مناطق  )دينية( على حد تعبير االستاذ )حنا بطاطو(  وهي : 

لوية  احدى هذه المناطق واك ثرها ازدحاماً  -    1  بالسكان ، كانت وتبقى موطن الشيعة التي كانت تغطي كل ا 
 جنوب العراق إلى البصرة.

2  -  .  وهي التي تضم وديان الفرات التي يسكنها العرب السنة شمال بغداد وغربها 

  (،3وهي التي تتطابق مع الهالل الجبلي الكردي ، والتي كانت مخترقة بقوة المذاهب الباطنية الصوفية )  -3
ثرهم بذلك   ويبدو ان االكراد اك ثر مياًل من عرب العراق إلى العادات والتقاليد واالفكار المميزة للصوفيين وان تا 

 (.4جاء ربما من تناغم تلك االفكار مع معتقداتهم قبل اعتناقهم لالسالم )

ولة للشيعة داخل  وهكذا فإن هذا التحديد لتلك المناطق لم يمنع من وجود بعض المناطق الصغيرة والمعز    
تجمعات اخرى كسامراء مثال والعكس صحيح مثل البصرة ، ويضيف ) حنا بطاطو ( إلى ان اسم العراق في تلك 
االيام من العهد العثماني لم يكن يشير إلى حدود عراق اليوم ، بل فقط إلى ذلك الجزء منه الذي يقع جنوبًا،  

( ، ومع اختفاء وظهور المدن وتحوالت 5يوم موطن الشيعة ) اي ان عراق تلك االيام كان يتطابق مع ما هو ال
التضاريس وترسيمات الحدود ، فإن هناك مظهرًا حافظ على وجوده اال وهو طغيان السمة الشيعية العربية على 

 (.6هذه المنطقة )

ا على التقسيم  لم يكن مقسما ) دينيًا ( فقط بل انسحب هذ –في تلك االثناء  –وعالوة على ذلك فإن العراق    
كانت   –مؤلفًا من ما يشابه ) دول    -ايضاً   –المناطقي، فالعراق كان    –غالبًا   -مدن ( المعزولة نسبيًا والتي 

(، وعلى هذا فلم يكن في العراق  7مستقلة ذاتيًا من الناحية العملية وذات روابط واهنة فيما بين بعضها البعض )
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و جماعة س سبيل المثال –( فالموصل  8ياسية واحدة )مطلع القرن الماضي شعب واحد ا  كانت مرتبطة    -على 
والجنوبية،   الغربية  والصحارى  الشيعية فمع ايران  ، اما بغداد والمدن  كبير بسوريا وتركيا  اقتصاديًا بشكل 
والمكاييل   والمقاييس  االوزان  حتى ان  وبالد الهند، وزيادة  الخليج  إلى  كانت تتطلع بشكل رئيسي  والبصرة 

تلك والعمال فإن االختالط بين  من الناحية االجتماعية  المناطق، اما  تلك  موحدة بين  تكن  النقدية لم  ت 
المناطق هو االستثناء المميز لقاعدة عدم التزاوج بين ) السنة والشيعة ( ، بل حتى في تداخالت المدن فانهم  

 كانوا يعيشون في احياء منفصلة نسبيًا حيث لكل منهم حياته.

الصورة التي  اوجدتها طبيعة الحياة عانى الشيعة من بين باقي المكونات بسبب السياسات الحكومية  ومع تلك    
التي كانت تسير في طريق غلق المنافذ امامهم  على الرغم من عراقيتهم وعروبتهم واغلبيتهم في العراق ، ويذكر 

ن العراق كان مملكة تحكمها حكومة عربية سنية    االستاذ عبد الرزاق الحسني عن فيصل االول بهذا الصدد: ) با 
( ولم يقتصر االمر على الجانب   9... تحكم قسمًا كرديًا واك ثرية شيعية ... اال ان االضطهادات كانت تلحقهم( ) 

ثيرات هذا االقصاء المتعمد لهم امتدت حتى على مستوى االرض والزراعة كوسيلة من   السياسي فقط بل ان تا 
الرغم من ان الشيعة ال يوجدون إال حيث يوجد  وسائل المحاربة والتضيي ق على عمودهم االقتصادي ، وعلى 

خارجه ، ففي الخليج لم ينتشر الشيعة إال في البحرين ، وفي  ليس في العراق فحسب بل في  الماء والزرع  
مناطق الشيعة كالقطيف واالحساء والطائ ف كانت المناطق ذات الوفرة الزراعية هي  العربية  ، وفي   الجزيرة 

( اال انهم كانوا ال يمتلكون  10اليمن استقر الشيعة في الشمال بينما يخلو الجنوب المقفر من القبائل الشيعية )
السيطرة الفعلية عليها بل ان جل مالكها جعلوا من السنة بفعل السياسة الطائ فية العثمانية ، فمثاًل  في عام 

ل السعدون من مجرد جامعي  1871 تاوات ( إلى مالك فعليين وحائزين ونظاميين بنظام    حول مدحت باشا ا  ) ا 
 (11) الطابو ( على اراضي ) المنتفق( )

بعد سقوط الدولة    والحكومة  مستوى الجيش  إلى  االثار  وامتدت هذه  التجارة ،  وكذلك الحال بالنسبة إلى 
السن فقد كان ضباط العسكر من   ، الماضي  اربعينات وخمسينات القرن  حتى  الذين  العثمانية  ة اما االفراد 

تفسح المجال   الخصوص بان:)الدولة العثمانية كانت ال  كامل الجادرجي بهذا  فمن الشيعة، ويذكر  بمعيتهم 
ي ناحية من نواحي الحياة حيث كانت ال تقبل للشيعة ان يكون لهم تالميذ في المدرسة   للشيعة في التقدم في ا 

لم يكن شيعي واحد قد وصل إلى منصب رائسة    1947بل عام  (، وكانت هناك مؤشرات اخرى ، فق12الحربية( )  
وصل اربعة فقط من الشيعة لهذا المنصب ، ومع ذلك فلم يكن للشيعة ابدًا اي  1958و   1947الوزراء، وبين 

 وزن تقديري على المستوى الحكومي .

صب حكومية وان كانت  ومما الشك فيه ان صعود بعض ابناء الشيعة بعد منتصف القرن الماضي إلى منا       
ضئيلة لم يكن لتغير المنهج السياسي الحكومي العام بل يعود إلى ارتفاع موقع الشيعة من الناحية االقتصادية  
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ليات السوق والتجارة وهو ما يفسر إلى حد كبير التغيير الذي حصل للشيعة في منزلتهم   والتجارية بفعل تحول ا 
لة تلك الحصة والتي االجتماعية وهو ما دفع في الوقت نفسه  باتجاه زيادة حصصهم  في سلطة الدولة رغم ضا 

( والجدول االتي  يبين حجم االقصاء الذي تعرض له الشيعة  منذ بداية   13ال تتناسب ابدًا مع وزنهم الفعلي .)  
سيس الدولة العراقية سنة   السنة التي سيطر فيها حزب البعث على كل مقالي   1968وحتى عام     1921تا  د  وهي 
تي )   (    14السلطة في البلد وكما يا 

 المذهب  عدد مرات الرائسة رئيس الوزراء ت

 سني 3 عبد الرحمن النقيب 1

 سني 4 عبد المحسن السعدون 2

 سني 4 جعفر العسكري 3

 سني 2 ياسين الهاشمي 4

 سني 3 توفيق السويدي 5

 سني 1 ناجي السويدي 6

 سني 14 نوري السعيد 7

 سني 1 شوكتناجي  8

 سني 4 رشيد عالي الكيالني 9

 سني 7 جميل المدفعي 10

 سني 3 علي جودت االيوبي 11

 سني 1 حكمت سليمان 12

 سني 1 طه الهاشمي 13

 سني 2 حمدي الباجه جي 14

 سني 2 ارشد العمري 15
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 شيعي 1 صالح جبر 16

 شيعي 1 محمد الصدر 17

 سني 1 مزاحم الباجه جي 18

 سني 1 مصطفى العمري 19

 سني 1 نور الدين محمود   20

 شيعي 2 فاضل الجمالي 21

 شيعي 1 عبد الوهاب مرجان 22

 سني 1 احمد مختار بابان 23

 شيعي 1 عبد الكريم قاسم   24

 سني 2 احمد حسن البكر 25

 سني 3 طاهر يحي  ى   26

 سني 2 عبد الرحمن البزاز 27

 شيعي 1 ناجي طالب 28

 سني 1 عارف الكبيسي 29

 سني 1 صدام حسين 30

  

عامًا تسلم رائسة الوزراء فيها خمسة رجال شيعة لمدة   68ويظهر لنا من خالل الجدول اعاله ان من مجموع   
ي بنسبة  وزارة ملكية نال الوزارة ثالثة رجال شيعة بمجموع   59%  ، ومن بين 4.48اقل من ثالث سنوات  ا 

ي بنسبة    % .8.48خمس مرات  ا 

فإن هناك رجاًل شيعيًا واحدًا تسلم رائسة الوزراء ولمدة عشرة   1988-1959اما في العهد الجمهوري وللفترة من    
ي بنسبة    سنة . 30% خالل    2.7شهور فقط ا 
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بين حجم الشيعة وحجم حصتهم من     تكشف الفرق الواضح  المقاعد الوزارية  فإن نسبة  ومن ناحية اخرى 
ي بنسبة    1932-1921فيصل االول  خالل سنوات حكم   113مقعدًا من بين   20الحكومة  فقد شغل الشيعة  ا 

17.7.  % 

ككل من     مقعد وزاري شغل الشيعة منها    575فقد احتوت هذه الفترة على    1958-1921اما في العهد الملكي 
س هذه الحكومات    416مقعد فقط مقابل   159 مرة من السنة ، بينما لم يتول الشيعة اال اربع   54للسنة ، وترا 

سنة في العهد الملكي ، ولم تتجاوز فترة حكم الشيعة   36لحكومات السنية اك ثر من  مرات ، وكانت مدة بقاء ا
سها سني ، وفي عهد الحكم   العامين !!! ، اما بالنسبة للعهد الجمهوري فقد تشكلت ثالث وزارات جميعها يرا 

واحدة في   سنة وكالهما من قرية  24سنة وصدام    11البعثي اصبحت الحكومات شكلية فكان نصيب البكر منها  
( ، ولعل فيصاًل االول بقدر مساهمته في تردي اوضاع الجنوب فإنه شعر بمرارة الواقع حينما ك تب    15تكريت )

الشيعة ، والمناصب للسنة، ما الذي هو للشيعي ؟ حتى ايامه   على الشيعة ، والموت على  قائاًل ) الضرائب 
خين خروجا عن مساره المرسوم ليشرك الشيعة في الدولة  (، وهو ما وجده بعض المؤر 16الدينية ال اعتبار لها ( )

 الجديدة وليسهل دخولهم إلى دوائرها .

فكيف يمكن للمرء ان يعلل هذه االستمرارية للشيعة ، خصوصًا في مواجهة قرون طويلة من الظلم والسيطرة    
 السنية الظاهرة ؟

ولذلك وفي مجتمع كمجتمعنا الذي يعاني قدرًا كبيرًا من االضطراب في الهوية وتزايد العنف والخوف وفقدان     
الثقة ال يمكن لإلنسان ان يصوغ خياراته المستقبلية إال بنظام حقيقي متكامل يزيل هذا الخوف بحيث يقوم  

، على االقل فإن الفيدرالية اذا ما طبقت  على اساس رغبات الشعب ويحقق طموحاتهم في العيش بحرية وكرامة  
من  تطبقها اك ثر    24فانها تحقق القدر المتيقن من هذه الطموحات بعدما اصبحت حقيقة واقعة بل وعالمية 

حوالي   العالم تضم  في  سكان العالم )  40دولة  من  لالدارة الناجحة  %17  السبل  افضل  توفر  ( والفدرالية 
المفرطة والتمسك بفكرة محاها الزمن بسيادة االرض على اإلنسان ومع دخول  والصحيحة ، فادعاء ) الوطنية (  

العالم إلى مجاالت اوسع ومع التطورات السياسية واالقتصادية التي ادت بمجملها إلى عدم التعصب لالحتفاظ  
 بخيالية التفرد والمركزية والسطوة السياسية .

 العراق الحديث ومشاكل التكوين

مر بها  ال بد من التذكي   سيس التي تشبه إلى حد بعيد تلك المرحلة التي  التا  بمرحلة  ر بان العراق الجديد يمر 
سابقًا مطلع القرن الماضي ، فكما ان تلك المرحلة بَنت الدولة العراقية الحديثة ) بغض النظر عن سلبياتها (  
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بمثابة الفرصة التي فإن هذه المرحلة تعيد صياغة العراق الجديد ، وان الظروف التي مر بها الع راق اليوم هي 
 تساعد على تصحيح تراكمات الماضي الذي القى بظالله على الحاضر .

له وجود بالمعنى السياسي لمصطلح   –بحدوده الحالية  -ومن بديهيات القول ان العراق )كدولة( لم يكن     
هيار دولتهم وعلى اثرها تقاسمت الدول  الدولة قبل الحرب العالمية االولى التي انتهت بهزيمة العثمانيين ثم ان

و ما يعرف باتفاقية ) سايكس بيكو ( غنائم الحرب )   االستعمارية انذاك فرنسا وبريطانيا في ) تسوية السالم ( ا 
، وتبعًا لتلك )  18 االعتبار مصالحها بالدرجة االولى  خذة بنظر  الحالية ا  ت العراق بحدوده  نشا  ا  ( ، وكان ان 

العراق   1920تقاسم حلفاء الحرب عام    الصفقة السياسية ( ب ) سان ريمو ( اذ حصلت بريطانيا بموجبه على 
سيس   الموصل بصورة منفصلة باالنتداب ، وبعد فشل )معاهدة سيفر ( التي كانت تحتوي على بنود تا  ووالية 

، باإلضافة إلى ان  دولة كردية في كردستان الدولة العثمانية قام البريطانيون بضم قسمها الجنوبي إلى العراق
نها ان الحقت كركوك الغنية بالنفط بالعراق للقضاء االكيد على  تلك الحدود خضعت للصفقات والتي كان من شا 
جزاء من االقاليم العثمانية والداخلة في العراق كانت ممتدة إلى سوريا كما هو   طموح االتراك، مضافَا إلى ان ا 

( ، ومن الجدير بالذكر ان   19كانت تحتضن اجزاء من الخليج العربي )الحال في والية الموصل ، اما البصرة ف
  20. ) 1918) االموصل ( تم تحديدها إلى النطاق الفرنسي اي ) سوريا ( في بادىء االمر ثم اذعنت لبريطانيا عام  

) 

بها    تسليم مقاليد  وبهذه العملية تمت والدة العراق الحديث بطريقة ابعد ما تكون عن الوالدة الطبيعية وتم 
االمور إلى االقلية فيه ، والتي تعتبر من بين اكبر المستفيدين من بقاء العراق بهذا الشكل من بين كل الشركاء  
قليتهم ، ويبدو ان  لوقوعها في مناطق مجدبة وال يمكن ان يقوم لها كيان يمتلك مقومات الدولة ، فضال عن ا 

مذهب االقلية التي ستبقى دائمًا بحاجة إلى سند خارجي يحميها البريطانيين كانوا على صواب  في انحيازهم ل
( واما   21من سيطرة االغلبية ، وهو الوضع المثالي لسياسة ترمي إلى ابقاء العراق تحت الهيمنة االستعمارية )

الشيعية في وسط هذه المتاهات  السياسية فقد تم خداعهم بشعارات القومية والوحدة العربية الت ي االغلبية 
ضطهاد الشيعة والتنكيل بهم ، فإن دولة على شكل وحش تمت خياطة اجزائها من   يبدو انها ال تقوم إال على ا 
بقايا االجزاء المريضة العائدة للدولة العثمانية التي اصبحت الحقا ُتعرف بالعراق ، وهو امر يثبت بصورة منطقية  

ا رسموا حدود تلك الدولة في بداية القرن العشرين ،  مقدار الخطا  الذي ارتكبه البريطانيون والفرنسيون عندم
دولة عراقية قبل سنة  فليس هنالك شيء محدد بهذا الخصوص ، وهكذا    1920لذلك ال يمكننا تحديد صورة 

حقيقة   ظهر إلى الوجود بلد عجيب يتكون من خليط غريب من عدة قوميات واديان ومذاهب وطوائ ف وتلك 
رها مثلما ال يستطيع احد ان ينكر ان رسم حدود العراق تم في عهد االستعمار  تاريخية ال يمكن الحد ان ينك

ول ملوك العراق الحديث ) فيصل االول  وبطريقة تعسفية وغير قائمة على االسس المنطقية ولعل هذا ما دفع ا 
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ن اسى انه في اعتقادي ال يوجد في العراق   شعب عراقي موحد  ( إلى وصف الحالة العراقية قائاًل: )اقول وقلبي مال 
 (.22بعد ، بل توجد ك تالت بشرية خالية من فكرة وطنية … ال تجمع بينها جامعة( )

والمجتمع     الدولة  في  والمزمنة  المستعصية  االمراض  ظهور  التاسيس  هذا  مع  فقد بدا   المتوقع   هو  وكما 
سياسة مستقبلية بالبعض إلى رسم  نفس الدافع الذي حدا  يشوبها الخوف   والتناقضات الخانقة وهو  للعراق 

بهذا الشكل   نهم يؤكدون على عدم قدرته على االستمرار  والتشكيك من بقاء العراق كدولة واحدة ، وبالتالي فا 
زمة قد تفاقمت بسسب االساليب الوحشية   وان وجوده مهددا إلى حد بعيد وان مشكالت العراق التاريخية المتا 

نظمة الحاكمة طيلة عقود من الزمن  وبسبب الحروب والعنف الذي  المنظمة والقسوة البالغة التي مارستها اال
( ، مع االخذ بنظر االعتبار انه 23تعرضت له االغلبية الشيعية وجرائم االبادة الجماعية المرتكبة بحق االكراد )  

بعد الحدود  لم يكن للشيعة مثلما للكورد حلم باالنفصال عن العراق على الرغم من نقمة الشيعة واستيائهم إلى ا
الرغم من انهم يشكلون اغلبية في العراق حيث تتراوح نسبتهم من   فهم مبعدون بفعل اقصائهم المنظم وعلى 

و   65إلى   60 % من مجموع سكان العراق وفي الحقيقة ان معظم االرقام تشير إلى هذه الحقيقة وبنسب تزيد ا 
ان نسبة الشيعة تبلغ  تنقص بقليل ، فمركز دراسات ابن خلدون في القاهرة اشار إل ،  1999% في عام    52ى 
(، على ان هذه النسبة  24)  1986% حتى عام  55وذكرت لجنة الشرق االوسط في نيويورك ان تلك النسبة تقدر  

ن نسبتهم في العراق تتجاوز  %  وهم اغلبية في العراق واذا 60وكما يؤكد كل السياسيين العراقيين الشيعة با 
صعوبة في الحصول على  االحصاءات السكانية وفقًا للتوزيع فإن الجغرافية في العراق  كان الباحثون يواجهون  

كيد على اغلبية الشيعة .)  (25ال تخضع لهذا النوع من الصعوبات وتك في تجربة االنتخابات االخيرة للتا 

وعلى الرغم  واالك ثر من ذلك إن الشيعة وبرغم عراقيتهم فإن هناك من يصر على معاملتهم على اساس مذهبي 
 من عروبتهم فإن هناك من يصر على معاملتهم على اساس طائ في .

وبشكل عام فإن الحدود المرسومة لم تكن عادلة قط في يوم من االيام ،ولكن درجة انعدام تلك العدالة تعد     
و االنفصال االمر الذي يخلق اختالف ات كبيرة تشابه إلى  مصدر ابتالء لهؤالء الذين يجبرون بالقوة  على االندماج ا 

و الحرب ونقيضها السالم. و التسامح وارتكاب الفضائع ا   حد بعيد حدًة وشدًة االختالفات بين الحرية والقمع ا 

 مفهوم الفيدرالية

وال جل التعرف على الفدرالية كحل لمشاكل العراق المتعددة البد لنا من وقفة مع مفهومها والمراد بها ، وبشكل    
عاريف متعددة فقد ذهب البعض إلى ان الفيدرالية فلسفة سياسية ترتكز على الديمقراطية وتوزيع عام فللفدرالية ت

صالحيات الدولة افقيًا بين اقاليمها  وذلك حسب دستور فدرالي متفق عليه يحدد الصالحيات الفيدرالية لكل  
نها النقيض للحكم المركزي الذي من ش خرون  با  نه االستئثار بالسلطة المركزية من المركز واال طراف ، وعرفها ا  ا 
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نها رؤية عامة ونظام سياسي الدارة البلدان   بمعنى ان الحكم الفدرالي هو االقرب للشعب ، وعرفها البعض االخر با 
ن الفيدرالية  مصطلح اجنبي يقابله   وله تطبيقات ونماذج ك ثيرة ، بنفس القدر الذي يؤكده اخصائيو الترجمة با 

 تحاد ( .في العربية كلمة ) اال

ومن خالل ما تقدم نرى ان هنالك شبه اجماع على اعتبار الفيدرالية اداة ووسيلة ضد الحكم المركزي بحيث       
 تقوم على المشاركة في ادارة البلد من خالل توزيع السلطات .

ريخيًا فإن  النظام الفدرالي  قديم جدًا  في تاريخ النظم السياسية التي عرفتها اإلن        سانية منذ ظهور الدولة  وتا 
وحتى اليوم بحيث عرفتها دول المدن قبل الميالد وطبقته الدولة البابلية بعنايات وصياغات مختلفة كما عرفته 
غيرها في النظرية والتطبيق عندما   االمبراطوريات ك تطبيق عام ، كما ان الدولة اإلسالمية كانت السباقة على 

بسل تتمتع  الواليات واالمصار  الفدرالية الحديثة  جعلت  االنظمة  ما تمارسه  كبير  حد  مشابهة إلى  طات كبيرة 
% من سكان العالم تطبق  40دولة في العالم اليوم  ويبلغ سكانها ما يقارب    24باإلضافة إلى ان  هنالك اك ثر من  

النظام الفدرالي عليها في دساتيرها  ، وهكذا فقد تركزت الدراسات الحديثة على  باعتباره من   الفدرالية وتنص 
التجارب اإلنسانية وتطبيقًا عمليًا لالنظمة الحديثة وهو االمر الذي اضاف ثروة فكرية وسياسية وقانونية يمكن  

 االستفادة منها في حل مشكلة السلطة والحكم والثروات في العراق .

اق من اك ثر المواضيع  فقد اصبح موضوع الفدرالية  بشكل عام وفدرالية الوسط والجنوب بشكل خاص في العر     
 التي تتناولها القيادات والنخب السياسية بل وتعداها إلى عموم الشارع العراقي .

وقد زادت حدة الطرح بالنسبة إلى الجنوب والوسط بعد ان تبنى برلمان كوردستان مشروع الفدرالية لعراق ما     
طرافها  وترددت الفدرالية كمطلب في الخطاب ا  1992بعد الدك تاتورية سنة  لسياسي لحركة المعارضة العراقية با 

) من اجل بناء عراق جديد لما بعد    25/12/2002-14في اجتماعاتها ومنها اجتماع لندن    -سابقًا    –المتعددة  
بعد سقوط النظام   الفترة  وشهدت    ، والفدرالية وحقوق اإلنسان  اساس التعددية والديمقراطية  صدام( على 

، كما التزم بها قانون ادارة الدولة للمرحلة   1546درالية منها قرار  مجلس االمن رقم  اضافات اخرى باتجاه الف
عليه باالغلبية  في   هذا الجهد بالدستور العراقي الدائم المصوت  حيث جرى   15/10/2005االنتقالية ، وتوج 

كيد على الفيدرالية بصياغات متعددة اك ثر من    (.26مرة )    50التا 

ة الطروحات الفدرالية في العراق قد يرد سؤال مفاده ) اذا كانت الفدرالية بهذا الوضوح فلماذا  وكمتابعين لبداي   
خر الطرح الفدرالي إلى بداية تسعينات القرن الماضي ؟( ولالجابة عن هذا   خر االخذ بها ، بعبارة اخرى لماذا تا  تا 

كيد على ان المد القومي الذي سيطر على العالم الع ربي ومنه العراق كان يقف بالضد من الفكر  السؤال يجب التا 
ثرة وإلى حد بعيد بالدساتير العربية    9/4/2003الفدرالي، كما ان )الدساتير(  العراقية والقوانين  قبل   جاءت متا 
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يسمح بتوزيع السلطات بل باحتكارها دومًا ، باالضافة إلى ان  التي تؤمن بالفكر القومي والشمولي والذي ال 
وال يزال هناك    -قيين رغم عروبتهم ووطنيتهم واسالميتهم كانوا محط اتهام مستمر من قبل البعض  الشيعة  العرا

بعدم الوالء والتبعية وقد شن هؤالء الحمالت تلو الحمالت بهذا االتجاه حيث ك ثيرًا    -من يتمسك بهذا الطرح  
كان يهدف  )  ما نعت الشيعة بالطائ فية والشعوبية  و...الخ، وبهذا الصدد يرى حسن الع لوي ان هذا االتهام 

(   وهناك شواهد  27للطعن في عروبتهم ، وجعلهم متهمين دائمًا وكي يظلوا قابعين راضين بالمواطنة الثانية ( )
ك ثيرة جدا  على هذا االتجاه  ، فرغم الجهود التي بذلها الشيعة في سبيل قيام الدولة العراقية الحديثة على اثر 

قادها  مجتهدو النجف االشرف   ورغم تنعم من وصل إلى السلطة بهذه  الثورة يصف مزاحم  ثورة العشرين التي 
الباحه جي  الشيعة باالجانب في حفلة توديع ولسن بالقول:)يؤسفني جدًا ان تؤدي حماقات االفراد العرب إلى 

ليست عربية خالصة انما هي   –يقصد الثورة  –ازعاج االمة البريطانية في مهمتها المشرفة،  وان الحركة الحالية  
 (  28حركة يختلط بها عنصر اجنبي ( )

سنة     الثانية  الخليج  حرب  بعد  العراق  مع شيعة  التعامل االنتقائي  القوات     1991وبالمقابل فإن  قبل  من 
في الجنوب    32في الشمال طواًل ً و  36االمريكية في تحريرها  للكويت  ومن ثم فرضها لخطوط حظر الطيران 

) توسع إلى  عرضاً  عام   33  اقليم كوردستان ،   1996في  بدوره  الذي انتج  القوات االول  بحيث فعلت تلك    )
المزدوج ُعزز بقمع سلطوي حكومي بعثي  الثاني، وبالنتيجة  فقد برز وضع شاذ في التعامل  الغربي  واهملت 

مواطن يه والسعي إلى استنزافهم  للسكان في الجنوب والوسط وسياسة منهجية حكومية لنهب ثرواته وتجهيل 
ن الفدرالية   كيد با  بشتى الوسائل ، كان ذلك كله قد شجع الك ثير من القيادات والنخب الشيعية المثقفة على التا 
هي افضل بديل بعدم رجوع الحكومات المستبدة  ونيل الحرية والعدالة ، مع مفارقة مهمة  البد من ذكرها في 

دائما ما تكون مطلبًا لالقليات في كل دول العالم  لحماية نفسها من طغيان  هذا الصدد  مفادها ان  الفدرالية  
من   ( والتي تشكل اك ثر  الشيعة والكورد  العكس فاالغلبية )  العراق ظهر  ولكن في  % من عدد  80االك ثرية 

من   النموذج  12السكان وتقطن اك ثر  تطبيق  الداعية إلى  العاصمة بغداد هي  في  شيعية  محافظة مع اغلبية 
 لفدرالي .ا

ومن جهة اخرى فإن الممارسات التعسفية للحكومات المتعاقبة على حكم العراق ذات البعد الطائ في والتي      
منعت من تطور الشيعة فقتلت علماءهم وتجارهم ومثقفيهم ، كما امعنت في تطبيق الطائ فية الجغرافية بحق 

م  وضمها إلى محافظات اخرى بل وتوسعت تلك الشيعة ومناطقهم من خالل اقتطاع اجزاء كبيرة من اراضيه
( ، وقرنت هذه الممارسات بحرب اقتصادية    29المحافظات بشكل يثير القلق على حساب المحافظات الشيعية )

ميم عام  تحت شعار االستعداد لالتحاد مع   1964على جميع المستويات  ومنها ما سمي بقانون االشتراكية والتا 
حدة وهو في الحقيقة احد اساليب تلك الحكومات لالنقضاض على الشيعة بعدما حققوا  الجمهورية العربية المت
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ا القرار  تقدمًا في المجال االقتصادي ، وهو ما تنبهت إليه المرجعية الدينية في النجف االشرف باستنكارها لهذ
اهل البيت (    30مطالبة بالغائه ) كان قد دفع المطالبة   كل تلك االسباب مع مشاهد الذبح المستمرة التباع 

ن الصراع هو صراع قوى ومصالح كما كان ابدًا ويكون   بالفدرالية إلى االمام حيث تولد احساس  لدى الشيعة  با 
نهم يساقون إلى المذبح وان من يمنعهم من العيش بسالم يحمل ثقافة   وقد فهموا طبيعة المعادلة الظالمة با 

 لثقافة لن تغيرها دعوات الوحدة الوطنية .استئصالية تمتد إلى عمق التاريخ وهذه ا

 الفدرالية في العراق بين القبول والرفض 

و التجزئة ( للعراق وتحويله إلى دويالت صغيرة     ) التقسيم  االنطباع السائد لدى البعض ان الفدرالية تعني 
اضافة إلى االعالم الموجه    منفصلة، وهذا االنطباع انما تولد من انعدام الثقافة السياسية السليمة لدى البعض،

عبر  الخاطىء والمتراكم  الموروث  كان يمارسها النظام السابق ، اضافة إلى  والتنشئة السياسية السلبية التي 
واالنقياد   خذ بعض الجهات المستفيدة من ثقافة االنصياع  دارة انفسهم ، مع ا  حقية الشيعة با  العصور بعدم ا 

جة ان اتباع نماذج جديدة في اسلوب الحكم وادارة البالد  يشكل خطرًا  السباب ايدولوجية ومادية وسياسية بح
ويهدد وجودها لذا فهي ترفض الفدرالية وتنعتها بشتى النعوت لتشويه صورتها امام الشارع العراقي الذي ينقسم  

 -إزاء موقفه من الفدرالية إلى اربع فائت:

: هي التي تتمسك بالفدرالية بطبيعتها القوم   ولى   ية كما هو الحال بالنسبة للكرد .اال 

قاليم .    الثانية: هي التي تتمسك بفدرالية اال 

 الثالثة: هي التي تتمسك بفدرالية المحافظات ؟  

 الرابعة : هي التي ال زالت متمسكة برفض الفدرالية بالنسبة للجنوب والوسط ومتقبلة لفدرالية كردستان .  

المواقف المؤيدة للفدرالية بالنسبة لالقسام الثالثة االولى فهي بمجملها تؤيد      فمن حيث المبدا  فال غبار على 
النظام الفدرالي ، اما القسم الرابع الذي تمثله االقلية العربية السنية فيرجع  في الحقيقة إلى الخوف من تحكم 

اقف  ن العراق بعيدة عن تلك الثروات وان تبطنت تلك الموكل طرف بثرواته مما يعني بقاء المنطقة الغربية م
( والوحدة، وقد ال نعدم الصحة والصواب في االقلية المذهبية في العراق الرافضة الرافضة بالشعارات ) الوطنية

ة  للفدرالية بلحاظ )الوحدة( و)التوحد( ولكن ما ال يمكن فهمه وادراكه هو قبولها لفدرالية الكورد ورفضها للشيع 
ي استبداد مفترض لالغلبية ، اما بالنسبة إلى البعض   مع ان الشكل الثاني يصب في مصلحتهم بحمايتهم من ا 
من الذين يرفضون الفدرالية بشكل عام ويرفضون التفكير فيما ال يمكن التفكير فيه، معلنين ان الحدود يجب  

مفادها ان ا ريخية راسخة  حقيقة تا  تذكر  تمس  ، فيجب عليهم  لقد  ان ال  ولن تتوقف عن التغيير  لحدود لم 
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اصبحت الفدرالية بالنسبة لالكراد والشيعة تمثل طموحاتهم وهي طموحات مشروعة ك فلتها الشرائع السماوية  
والقوانين الوضعية لكل مجاميع البشر التي لها خصوصيات وان النظام الفدرالي الذي اقره الشعب في  دستوره  

 ح شعبي مشروع .الدائم هو التزام مبدئي لطمو 

فضل الحلول  الفدرالية ا 

بعيدا عن معسكر الرفض الذي بني على النظرة االحادية والتمسك بوهم السلطة والحكم فإن الفدرالية توفر     
والتقدم لكل مكونات الشعب ، كما انها  تصحح   افضل نموذج لبناء عراق جديد وتوفر فرصًا افضل للتنمية 

المعادلة الظالمة  المسار الخاطىء الذي سارت   ثمانية عقود من الزمن ، وتغير  السياسية طيلة  عليه العملية 
الك ثر من اربعة عشر قرنًا من االستبداد واضطهاد الشيعة، ولهذا فالفدرالية توفر مميزات قلما توجد في انظمة 

ثيراتها  حكم اخرى، كما ان تلك المميزات ال تنحصر في مجال واحد من الحياة بل انها تتعدى ذلك ل تشمل تا 
   -على مجمل نواحي الحياة بشكل عام  وكاالتي :

تحقق الفدرالية اإلصالح واالستقرار السياسي بما تحتويه من الية ناجحة في توزيع السلطات افقيًا وعموديًا   -1
يكون مذهب السلطة المركزية  و  السلطة ا  هناك تفرد في  يكون   تمثيله  دون ان  بحيث سيعكس كل اقليم 

طرًا على االغلبية مثلما كان الحال بالنسبة لحكومات العراق المختلفة بحيث ُاخرج الشيعة من التمثيل في  مسي
 السلطة نتيجة لتمذهب الحكومة ، وفي التهجير ُاخرج  الشيعة من حق  المواطنة .  

ف المتبادل  بين  الفدرالية تحقق  االنسجام بين مكونات الشعب عن طريق انها توفر ارضية جيدة لالعترا  -2 
يوفر احساسًا اكبر باالمان للمجموعات   بالتعددية والتنوع   فإن االعتراف  اخرى   المكونات ، ومن جهة  تلك 

 المختلفة.

ابعادها    -3 بكل  منذ عقود   المفقودة   التنمية  الذي يحقق  والسياسي   الفدرالية تك فل ايجاد النظام االداري 
للمشاركة  السياسية واالقتصادية   لية  ا  افضل  يعتبر  النظام الفدرالي  ان  نذكر  ان  المهم  ومن   ، واالجتماعية  

ن العام .  الشعبية في الشا 

تساعد     -4 التنمية ، كما انها  إلى جانب تشجيعها على  في توزيع الثروات وادارتها  تحقق الفدرالية عدالة اكبر 
التجر المشاريع فقد اثبتت  اقامة وتنفيذ  كبير على  تبنت  وبشكل  التي  الفدرالية الناجحة هي  االنظمة  ان  بة 

اسرع ، وهذا ما يفسر ) الرغبة  في وحدات   االصغر وبالتال امكانية انجاز المشاريع بصورة  الوحدات االدارية 
 (    31سياسية اصغر حجمًا  ( )  
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طنيه  دون الحاجة إلى تحقق الفدرالية قدرا عاليا من االستقرار االمني عن طريق ادارة كل اقليم من قبل موا -5
 االستعانة باالقاليم االخرى  .

العالقات الحكومية في النظام الفدرالي مبنية على  التعاون المتبادل  والتقسيم العادل للسلطات مما يوفر   -6
 مرونة كبيرة في االنظمة الفدرالية  .

اته هو الرقابة الشعبية  والمتابعة لحركة  الفدرالية رؤية عامة ونظام سياسي الدارة البلدان وان من اهم مميز   -7
المال العام ومكافحةالفساد االداري والمالي والجريمة المنظمة ستكون كل تلك االمور اك ثر فاعلية في الوحدات  

 الفدرالية.
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