العراق بحاجة دستورية الى(مدير تنفيذي)ال الى(زعيم تأريخي)؟!
محمود حمد
مازالت..
 األقبية السرية تضطرم بالتذابحات!
 ووسائل اإلعالم تصطخب بالتسقيطات!
 والشوارع تتوجع من المفخخات!
 والحدود تشكو من التدخالت!
و(النشامى) ركاب الحافمة التي رافقت قوات الغزو يتصارعون الشغال ُجحر)الزعيم
التاريخي!( الشاغر الذي خمفو الدكتاتور بعد الغزو وىروبو الى ُج ِ
حر النجاة!!

وليس ىناك من مؤشر ُي ْنبِئ بظيور سياسي ميني عاقل ينتمي لثقافة " الديمقراطية

التنموية العادلة " يتطمع لخدمة الشعب والوطن في " وظيفة عامة " كوظيفة " المدير

التنفيذي لحكومة العراق" التي نص عمييا الدستور في المادة :78
( رئيس مجمس الوزراء ىو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة لمدولة ،
والقائد العام لمقوات المسمحة  ،يقوم بإدارة مجمس الوزراء  ،ويترأس اجتماعاتو  ،ولو
الحق بإقالة الوزراء بموافقة مجمس النواب).
فـ (المسؤول التنفيذي) الذي يتولى (إدارة) مجمس الوزراء ىو (مدير تنفيذي)
فحسب..وليس (زعيم تأريخي !)!!!
و(المدير التنفيذي) موظف عام:

 .1يمتزم بما نص عميو الدستور من كون وظيفتو العامة ليست بديال لمجمس
الوزراء ..
بل ىي ( ادارة مجمس الوزراء ) ..المجمس الذي يمارس الصالحيات التالية
وفق النص التالي لممادة  88من الدستور:
()1

تخطيط وتنفيذ السياسة العامة لمدولة  ،والخطط العامة  ،واالشراف

عمى الو ازرات  ،والجيات غير المرتبطة بو ازرة.
()2

اقتراح مشروعات القوانين.

()3

اصدار االنظمة والتعميمات والق اررات  ،بيدف تنفيذ القوانين.

()4

اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية.

()5

التوصية الى مجمس النواب  ،بالموافقة عمى تعيين وكالء الو ازرات

والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة  ،ورئيس اركان الجيش ومعاونيو ،
ومن ىم بمنصب قائد فرقة فما فوق  ،ورئيس جياز المخابرات الوطني
 ،ورؤساء االجيزة االمنية.
()6

التفاوض بشأن المعاىدات واالتفاقيات الدولية  ،والتوقيع عمييا ،

او من يخولو.
 خالفا لـ (الزعيم التاريخي!) الذي السمطان عميو  ،ويترسب في خاليا ـ عقيدتو ـ
وم َزِّمرين في حضرتو!
ان اعضاء مجمس الوزراء محض ّ
طبالين ُ

 .2يخضع المدير التنفيذي ( رئيس مجمس الوزراء ) لممساءلة ـ التضامنية ـ من
قبل المجمس الذي يقوده ( مجمس الوزراء )..ولممساءلة ـ الرقابية بل واإلقصائية
بذية ـ
ـ من قبل الييئة التي تراقب المجمس ( مجمس النواب )..ولممساءلة ـ ال َن َّ

من قبل الجمعية العامة التي اختارت المجمس واختارتو ( صناديق االقتراع
عندما يحين موعد االنتخابات )..
 خالف (الزعيم التاريخي!) ـ المعصوم عن الخطأ!ـ الذي يضع نفسو فوق
وي َح ِّرم عمى الناس االستفيام!!
المساءلةُ ..

( .3المدير التنفيذي)..يتولى ( إدارة المجمس ـ مجمس الوزراء ) المكمف بتنفيذ
الخطة التي اعتمدتيا الييئة التي تراقب المجمس الذي يقوده..
ونعني(مجمس النواب)..
 خالف (الزعيم التاريخي!) الذي يفرض عمى الجميع تنفيذ اىوائو دون
رقيب او حسيب!..
ويذىب الى الفناء االبدي ـ بمسانو وقدميو ـ من تَ َج َأر عمى الشك بعظمة
ُ
ومعصومية وقدسية ( الزعيم التاريخي!)..الذي لَم ولَ ْن تُ ِ
ب والّدةٌ غيره
نج ُ
ْ
عمى االرض وال في المريخ!!

( .4المدير التنفيذي)..يطبق التشريعات بكفاءة ووعي ومسؤولية وحرص..
ويمغييا
ويطبقيا ُ
 خالف (الزعيم التاريخي!) الذي يصدر التشريعات ُ
جوفُيا حسب أىوائو!
وي ِّ
ُ

األجل واألجر!
( .5المدير التنفيذي)..موظف محدود َ

 خالف (الزعيم التاريخي!)..طاغية مطمَق السمطة وممتَصق بيا حتى
التعفن!

( .6المدير التنفيذي)َ ..يقوى بنجاح خطط التنمية..

 خالف (الزعيم التاريخي!) الذي يقوى بنجاح خطط القمع!!

( .7المدير التنفيذي)..يرتقي لممنصب عمى كفاءتو ونزاىتو المينية ومن خالل
االختيار الجمعي الواعي الحر لو..
 خالف ( الزعيم التاريخي!)..يقفز لممنصب من عمى ظير دبابة او يتسمل
وسبات التأريخ!!
اليو في ظممة التخمف المجتمعي ُ

( .8المدير التنفيذي)..منتج ُمبدعٌ يولَ ُد من رحم ثقافة عصره..

 خالف (الزعيم التاريخي!)..قَ ّبار ُيولَ ُد عندما تُ َقب ُر ثقافة عصره!!

( .9المدير التنفيذي)..يمتزم بالدستور ويحترمو ألن وجودهُ مضمون بالدستور..

حتقرهُ ألن وجودهُ نقيض
ض
 خالف (الزعيم التاريخي!)َ..ي َ
الدستور َ
بغ ُ
وي ُ
َ
لشرائع الدستور!!

.18

(المدير التنفيذي)..يحتاج لفرق البناة المبدعين وتنفيذ خطط التنمية

المستدامة إلقناع الناس بمبررات بقائو في منصبو  ،في الجولة التالية..
 خالف (الزعيم التاريخي!)..يحتاج الى كتائب الموت المتخمفة  ،وىجير
التخويف الشامل المستديم  ،والدجل المعبأ بالوعيد..لفرض إلتِ ِ
صاق ِو
َُ
الم ِ
تأبد بعرش السمطة!!
ُ
وفي ىذه المرحمة الحرجة من تاريخنا التي تتميز بصالبة القشرة السياسية ـ
التحاصصية ـ القامعة لكل نشوء تنموي متمدن يحاول اختراقيا لمنفاذ الى فضاء
التواصل مع المجتمع الحر المختنق بدخان التخمف..حيث يتشابك:
 التطرف العقائدي بالتعصب الطائفي والعرقي!
 ىزال المسؤولية الوطنية بتفشي التدخل الوبائي الخارجي!
المطامع!
 عشو البصيرة بمييب
ّ

 ىزال االرادة بتعاظم وتفاقم األزمات!
 أنين الحاجة لـ (رجال دولة ديمقراطيون) باصطخاب الغوغاء حول
االصنام!
بغفمة الناطوراو تَغافمو!
الح ُرمات والثروات َ
صد ِع اسوار ُ
 تَ َ

 صرير البؤس في النفوس والشوارع بإنفالت المصوص في البيوت!
مما يتطمب من جميع القوى المحبة لمحرية والديمقراطية والساعية لتخميص الوطن من
االحتالل وتطيير المجتمع من التخمف..ان تجمع صفوفيا من اجل:
 .1بناء الدولة العاقمة..
 .2الحكومة الكفوءة والنزيية..
 .3المعارضة الرقابية القوية..
الم ِ
درك لمصالحة..
 .4الشعب الحر ُ
المنتِج..
 .5االقتصاد ُ
 .6الثقافة ال ُمثمرة..

ان القوى الساعية لمتغيير التنموي تواجو طغيان تخمف الوعي المجتمعي السائد ..
الباحث عن صنم َيعبده..حتى وان إنتزعو من أسالب الماضي او من أكوام الخردة في

الحاضر؟!

ذلك التخمف الموروث المتسرطن الذي يشكل البيئة الموبوءة لصناعة (الزعيم
التاريخي!!) الوارث لالنساب العرقية والطائفية البدائية..
حتى وان كان (طرطو اًر اجوفاً)..

المعشعش في العقول والسموك والمواقف والرؤى..الذي ُيمفق لـ(الزعيم
التخمفُ ..
ويحيك لو مختمف االوىام  ،وَيبتني لو االساطير  ،وُيَب ِّجل لو
التاريخي!) الذرائع ُ ،

ويمنحو االلقاب المقدسة وغير المقدسة!!
االكاذيب َ ،

لقطع الطريق امام تبمور ثقافة (المدير التنفيذي لمحكومة) القادم من بيئة الكفاءات
الشعبية الوطنية النزيية!
ان الوعي الحر المتنامي التأثير إلنتاج (موظف عام ) كفوء نزيو يسائمو الناس إن
ويثنوا عميو إن أصاب..يعد المناخ المعرفي الضروري والحتمي لمخروج من ركود
أخفق َ
وزجيم في مستنقع
الظممة الذي تَمَ َب َد عمى وعي قطاعات غير قميمة من السكان َ ،
وع َّ
طل عقوليم ولَ َّوث نفوسيم..واستدرجيم الى إقصاء العقالء منيم
التطرف والعنف َ ،

عن مواقع إرشادىم الى تنمية انفسيم ووطنيم!

ومع تدىور االوضاع االمنية  ،وانحدار الخدمات العامة  ،وتفشي الفساد االداري

والمالي في مفاصل الدولة والمجتمع  ،وتفاقم الخواء السياسي لدى القوى المتنفذة في
دولة المحاصصة..تتزايد التدخالت الخارجية من قبل دولة االحتالل  ،ومن الدول

االقميمية والعربية التي تضع فيتو عمى ىذا الميل التاريخي التطوري نحو االختيار الحر

لـ ـ المدير التنفيذي لحكومة العراق ـ!

الن موقف تمك الدول نابع في االساس من النيج الارفض لمفيوم وثقافة وممارسات

المتبدل بتبدل المراحل
المتغير بتغير البرامج التطويرية..و ُ
وجذور( المدير التنفيذي ) ُ
المختمف باختالف االجيال
المتطور بإرتقاء المتطمبات الحضارية..و ُ
اإلنجازية  ..و ُ
المتجدد بتنامي االحتياجات االنسانية!!
العصرية..و ُ

ىذا ( النموذج لرجل الدولة الديمقراطي) الذي تخشاه تمك االنظمة..المتناقض مع (
نموذج دولة الرجل) التي تفرز (الزعيم التاريخي المستبد!) الذي تتشبث بو انظمتيا:

الرمز المقدس..
الوارث والموروث..
المتأبد..
المالك لكل شيء..
والعميم بكل أمر..
والدواء لكل داء!!!
 ويرصد اي متابع لبيب ـ او حتى عابر غافل عن المعمومات ـ مدى فَضاضة

وصمف التدخل في الشؤون الداخمية العراقية من قبل البعيد والقريب من الدول
َ
والجماعات االرىابية!..

 ولم يكن ىذا االستخفاف بكرامة وارادة العراقيين وسيادة وطنيم ناجما عن قوة ُمثُ ِل
المتَ َد ِّخمة..
ُ
وحجج ونمط حكم تمك االطراف ُ
 بقدر ماىو انعكاس لفساد ـ الطبقة ـ السياسية العراقية واسترخاص بعض

شخوصيا النفسيم امام من يتوىمون بانيم منقذييم في حومة التذابح عمى

االمتيازات البائسة المتشظية من تخبط السمطة الفاشمة في العراق.

ِ
المعاد إنتاجيم ـ امام (
المستَجدين ـ او ـ ُ
 وينبع الموقف اليزيل ليؤالء السياسيين ـ ُ
ضغوط التدخل الخارجي ) من شعورىم بالذعر من المجيول الذي

ينتظرىم..الناجم عن غدرىم بالمصالح الوطنية العميا ولُياثيم الشخصي إلشغال (
المالزمة لو التي َخمَّفتيا (حوشيتو)!!
جحر الزعيم التاريخي!) الشاغر و(الجحور) ُ
 وليس بعيدا عن ىذه الفوضى بالمفاىيم والممارسات والخطابات والنوايا..تمك
المحاوالت الرامية الى تقزيم منصب ( رئيس مجمس الوزراء ) بعد ان استمات ـ

المتحاصصون ـ لتعظيمو عندما تساوموا عمى تقاسم مواد الدستور

ص َم ـ ليم عميو ماليين الناخبين الباحثين عن الخالص
فيما بينيم وـ َب َ
الم َخمِّص؟!
وُ
فمماذا يريدون ـ اليوم ـ تحجيم ىذا المنصب ؟!
ىل :
خشية من إفراز ( الزعيم التاريخي!!) الذي سيسحقيم جميعا ،بعجمة االستئثار بالسمطة؟!
ام سعيا لتقاسم غنيمة التَ َسمط التي يسعى ليا جميع المتحاصصين ،ويعجز اي منيم عن

إستالبيا بمفرده؟!
واخي ار نتساءل :

ىل في مكونات القشرة السياسية العراقية البائنة لمعيان عمى سطح االحداث وَزَبد

طير من َو ْىم ( الزعيم التاريخي!) ومؤىل لموظيفة العامة ـ المدير
االخبار من ىو متَ َ
التنفيذي لمحكومة ـ ؟!

س ََة او في قرارة الدىاليز
ام ان العراقيون ـ العقالء ـ في حقول السياسة المشم َ

المظممة قادرون عمى الدفع بوجوه غير مستَيمَكة ـ او معاد إنتاجيا ـ لتولي ىذه
الوظيفة الخدمية المحدودة األجل واألجر؟؟!!

