
www.azzaman.com

d¹—UIðË —U³š√5

f¹u « —b³

بغداد

قـضــاء مـســتـقل ومــحـايـد ومــهـني
أللـغى كافـة االنتـخابـات ألنهـا تمت
ــــــال الـــــســـــيـــــاسي وألن عـــــبـــــر ا
احملاصصة الطائفية القائمة اليوم
ـادة األولى تــتـعـارض تـمــامـاً مع ا
من الــدسـتــور الـتي تــنص عـلى إن
نـظـام احلكم فـي العـراق جـمـهوري
ــقـراطي الخ... عــلـمـاً إن نــيـابي د
الواجب األول للـقضاء في أي دولة
فـي الـعـالم هـو الـرقـابـة الـقـضـائـية
عـــلى الـــقــوانـــ الـــتي يــصـــدرهــا
ــان إذا كـانـت دســتــوريـة أي الــبــر
متفقـة مع الدستور فيـتم تنفيذها 
أو غيـر متـفقـة مع الدسـتور فـيجب
ألغاؤهـا كما أن واجب الـقضاء هو
مـراقـبــة الـقــرارات الـتي تــصـدرهـا
ــؤســســات اإلداريــة الــهــيـــئــات وا

الـتـابعـة للـسـلطـة التـنـفيـذية 
إذا كانت تنـتهك حقوق

وحـــــــــــريـــــــــــات
ــــواطـــنـــ ا

حـيث إن احملـاصصـة الـطائـفـية في
سلطة الدولة أي السـلطة التنفيذية
وفي الــســلـــطــة الــتــشـــريــعــيــة أي
ــان جـلــبت األســاءة لــبــلــدنـا الــبــر
وشـــــعــــبـــــنــــا حـــــيث كـــــانت هــــذه
احملـاصـصـة الـطـائـفـيـة الـسـبب في
ــالي والـفــسـاد أنـتــشــار الـفــسـاد ا
اإلداري في دوائــر الــدولـــة بــســبب
الـــتــمــيـــيــز عــلـى أســاس الــدين أو
ذهب  حيث  إقصاء اآلالف من ا
موظـفي الدولـة على أسـاس طائفي
ديــنـي أو مــذهـــبي كــمـــا  إدخــال
اآلالف في وظــــائـف الـــدولــــة عــــلى
أساس طـائـفي أيــــــــضـاً ديــــــــني
ـــوجــة أو مـــذهـــبي وقـــد وصـــلت ا
الـطـائـفــــــــــيـة قــمـتـهـا في األعـوام
2007   بـــــــــــــــــيـــــــــــــــــد أن  2006
احملاصصة الطائـفية ال زالت قائمة
ـنـاصب في تـشـكـيل احلـكـومـات وا
اخلـــاصـــة فـي الـــدولـــة  فــــرئـــيس
اجلـمـهـوريـة يـجب أن يـكـون كـرديـاً
ورئـيس الــوزراء شــيـعــيــاً ورئـيس
ـان ســنـيــاً وهـو أمـر مــخـجل الـبــر
ومــــــــعــــــــيب  حــــــــيـث إن وجـــــــود
احملـاصــصـة الــطـائـفــيـة يــعـبـر عن
تخلـف الشعب والـسلطـة احلاكمة 
ــقــراطــيـة في وفي الــضـد مـن الـد
حـكـم الـعــراق الـتي نــصت عــلـيــهـا
ادة األولى مـن الدسـتور الـعراقي ا
الــنــافــذ مــنــذ عــام 2005. كــمــا إن
احملـاصـصـة الـطـائــفـيـة في سـلـطـة
الــدولـة أدت إلى الـرشى والــتـزويـر
ان وفي في االنتخابات العامة للبر
أنتـخاب مـجالس احملـافظـات . فمن
يــدفع مـاالً أكــثــر لـرشــا الــنـاخــبـ
يـحـصل علـى عدد أكـثـر من الـنواب
أو أعضاء في مجالس احملافظات 
ولذلك فـإن كافة االنـتخابـات العامة
ان التي جرت في الـعراق منذ للبـر
عام 2003 وحتى الـيوم هي بـاطلة
وغـــيــر مــشـــروعــة ألنــهـــا تــمت في
الــرشــا لــلــنــاخــبــ والـتــزويــر في
صنـاديق األقـتراع  ولو كـان هـناك

صــة الـطــائـفــيـة ومــجــيئ حـكــومـة
مــســتــقـــلــ ذو كــفــاءات عـــلــمــيــة
وثــقـافـيـة لم يـشـارك أعـضـائـهـا في
ـالي واإلداري في الـدولة الـفسـاد ا
وهي مـطالب مـشـروعة وقـانونـية 
تظاهرين خصوصاً وإن الشـباب ا
فـي عــمـــوم الـــعـــراق في مـــعــظـــهم
عاطـل عن العـمل برغم الـشهادات
اجلامعـية العلـيا التي يحـملونها 

ــتــظـاهــرين كــمــا يــطــالب هــؤالء ا
ـسـؤول الـذين مـارسو مـحـاكمـة ا
ـــالي واإلداري وســرقــة الــفــســاد ا
ال العـام التي هي أمـوال الشعب ا
العراقي . غـير إن الكتل الـسياسية

تنفذة . احلاكمة وا
ـــتــــظـــاهــــرين تـــرفـض مــــطـــالـب ا
ــشـروعــة وقـد وجـدت مــظـاهـرات ا
هــؤالء الـشــبــاب إسـنــاد جــمـاهــيـر
واســعــة من الــشـــعب ومن أســنــاد
الـعـشـائـر الـعـربـيـة في الـعـديـد من
احملــــافــــظـــــات في وسط الــــعــــراق
ـــظــــاهـــرات وجــــنـــوبه  والزالـت ا
قـائـمـة وال زالت الـكـتـل الـسـيـاسـية
تظاهرين احلاكمة ترفض مطالب ا
الــــتي هـي مـــطـــالـب الـــفــــقـــراء من
الـشــعب حــيـــث اآلن تـصـل نـســبـة
الــفـــقــر في الـــعــراق إلى أكـــثــر من
ئة من الشعب %50 خمسون في ا
العراقي كـما إن نسبـة األمية تصل
ـئة إلى حد 15  خمـسة عـشر في ا
من مـجـــــمـوع الـشعـب . حيث أدى
نـظـام احملـاصــصـة الـطــائـفـيـة إلى
هجـرة عشرات اآلالف من الـكفاءات
الـعـلـمـيــة وأصـحـاب األخـتـصـاص
وحسب علمي في بريطانيا وحدها
يـوجــد الـيـوم حـوالي خـمـسـة آالف
طبيب عـراقي في نقابـة األطباء في
لندن عدا أصـحاب األختصاص في
الـــفــيـــزيـــاء والـــكـــيـــمـــيــاء واألدب
واألقــتــصــاد وغــيــره عــدا فــرنــسـا
ـانـيا والـسـويـد وأمريـكـا وكـندا وا
وغــيـرهــا من دول الـعــالم . كـمـا إن
احملاصصـة الطائـفية أدت إلى قتل
ـســيـحــيـ ـئــات من أخــوانـنــا ا ا
ألسـبـاب طائـفـيـة والذين مـعـظـمهم
يـحــمل مـؤهالت عـلـمـيـة ولم يـبـقى
من مجـموع  مـليون وثـلثـمائة ألف

مسيحي في العـراق حسب التقارير
سوى حوالي ثلثمائة ألف فقط . 

حــــيث هـــــاجــــر هـــــؤالء إلى أوربــــا
ـثـلــون خـسـارة كــبـيـرة لــلـعـراق و
شــأنـهم شـأن الــعـرب الـذين غـادروا
أخــيـراً الــعـراق لــنــفـس األســبـاب  
ـكن الــقـول إن إصالح الـوضع في
العراق يجب أن يتم من خالل إقامة
ــقـراطي حــقــيـقي وإلــغـاء نـظــام د

احملــاصــصــة الــطــائــفــيــة وتــعــديل
الــدسـتـور ووضع نــصـوص جـديـدة
حتـظـر تــدخل الـديـن في الـســيـاسـة
مع حظر األحزاب الدينية من العمل
في الـســيـاسـة  أوذات مـرجــــــعـيـة
ديـنــيـة . مع مــحـاســبـة كـافــة الـذين
الي واإلداري ساهموا في الـفساد ا
. والـنهـوض بالـتعـليم والـثقـافة من
أجل الــتـخـلص من األمـيـة وتـطـويـر
الـــدراســــات الـــعـــلـــيـــا وفق بـــرامج
ية  مع رصينة وفقـاً للمعايـير العا
ضـــمـــان صـــحي عالجـــاً وفـــحـــصــاً
وعـــمــلـــيـــات جــراحـــيــة ودواءً  مع
ضمان سكن لكل عـائلة عراقية ليس
لــــديـــهـــا ســـكـن ودون مـــقـــابل  مع
ضـمــان أجـتــمــاعي لـكـل مـواطن في
إيــجـاد عــمل في مـؤسـســات الـدولـة
ومرافـقهـا وفي حالـة وجود عـاطل
عـن الــعـــمل يـــجب تــقـــد مــعـــونــة
شـهــريـة لــلـعــاطـلــ عن الــعـمل كي
يعيش بـكرامة أسـوة باآلخرين  مع
ضمـان تعلـيم مجـاني لكل طالب في
ـــراحل الـــدراســـيـــة ألن في كـــافـــة ا
الـتـعـلـيم اجملـاني يـتم الـقـضـاء على
األمية نهائياً ويؤدي ذلك إلى شعب
مـتـعـلم ومـثـقف يـسـاهم فـي تـطـوير
البلـد ونهوضه  وهذه النـقاط التي
ذكــرتـــهــا مـــوجــودة ومـــطــبـــقــة في
بريطانيا وفي بعض الدول األوربية
ــــــثـل اإلصالح األخـــــرى  وهـــــذا 
احلــقــيــقي لــلـشــعـب الـعــراقي وألي
شـعب آخر يـعـاني التـخـلف العـلمي
والـــثــقــافي ومـن األمــيــة والـــفــقــر 
وبغير هذه اإلصالحات وغيرها فإن
ـــكن حـــلـــهــا مـــشـــاكل الـــعــراق ال 
وسـيــبـقى الــشـعب الــعـراقـي أسـيـر
الـتـخـلـف والـفـقـر واألمــيـة ولـو إلى

ح ..

فـيـجب ألـغـائـهـا  أو كـانت ضـامـنـة
ـواطـنـ فـيجب حلـقـوق وحـريات ا
تـنـفيـذهـا . بيـد أن الـقضـاء الـيوم ال
ــــارس الــــدور الـــــرقــــابي ال عــــلى
ــــــــان وال عــــــــلى اإلدارات الــــــــبــــــــر
ـــــؤســـــســـــات وال عـــــلـى ســـــيــــر وا
االنــتـــخــابـــات الـــعــامـــة الــتـي تــتم
ـان والتي تتم ألختـيار أعـضاء الـبر
بـالرشـا والتـزويـر وذلك بسـبب عدم
أســتـــقالل الــســـلــطــة الـــقــضـــائــيــة
وتـبعيـتهـا للـسلطـة التـنفيـذية عـلماً
إن الرقابة القضائية على مؤسسات
الـدولــة كــافـة هــو الــواجب األصـيل
لـلــســلــطــة الــقـضــائــيــة أي ســلــطـة
قضائـية في العالم  كما إن الـرقابة
الـقضائـية تـمثل الـعنـصر الـرئيسي
لــلـدولــة الـقـانــونـيـة  حـيث ال دولـة
قانونية بال رقابة قضائية تقوم بها
السلطة القضائية على كافة قرارات

مؤسسات الدولة ومرافقها . 
ـثـال هنـاك ما يـسمى فـعلى سـبيل ا
"باخملـبر الـسري" الذي يـقدم تـقارير
سـريـة علـى الـعـنـاصـر التـي يـعـتـقد
إنـهـا أرهابـيـة فـيقـدم هـذا الـشخص
لـلـقـضـاء ويـتم سـلب األعـتـراف مـنه
بـالتـعذيب الـبـربري عـلى إنه إرهاب
ولم يكن هنـاك دليل آخر فـيعدم هذا
الشخص وفقاً للمادة 4 أرهاب على
أساس أعترافه البـاطل قانوناً حتى
ولـــو كـــان صــحـــيـــحـــاً ألنه أخــذ
بــالـتــعـذيب وبـالــتـالي فـإن
احلــكم الــصــادر بــحـقه
حكماً باطالً مطلقاً 
حـــيـث ال يـــجــوز
أوالً اسـتـعـمال
الــتـــعــذيب مع
ــــــتــــــهم ألي ا
ســــبـب كـــان 
كـمـا ال يـجـوز
األعـــــتـــــمــــاد
عـــــلى دلـــــيل
واحـــد وهــو
األعـــــتـــــراف

حــتى لــو 
األعــــــتـــــراف
تهم بحرية ا
وإرادتــــــــــــه 
فــــاألعـــتـــراف
يــعـتــبــر دلـيل
كـسـائـر األدلـة
وال يـــؤخـــذ به
إذا لم يـــقــتــرن
بـــأدلــــة وقــــرائن
أخرى تـؤكد إثـبات
ـتهم ة عـلى ا اجلـر
ـعـلـوم قـبل أكـثر من وا
عــام نــشــر أحــد أعــضــاء
ـان الـعــراقي مـقـاالً الــبـر
ــشــرق في جــريــدة ا
الــعـراقــيـة  ذكـر

فيـه إن هنـاك العـديد من األشـخاص
أعــدمــوا بــتــهــمــة اإلرهــاب من قــبل
اخملــــبــــر الـــســــري حــــيث ســــلــــبت
أعـترافـاتـهم بالـتـعذيب وهم أبـراياء
وإن أعــــــتـــــــرافــــــهـم كــــــان مـن أجل

التخلص من التعذيب . 
وهــو أمـــر مــشـــ وغــيـــر مــقـــبــول
ـعـلـوم إن اخملـبر الـسـري يـنـتمي وا
إلى اجلـــهـــاز الـــتـــنــفـــيـــذي ولـــيس

الـقــضـائي  ولــو كـان هـنــاك قـضـاء
مــحـــايــد ومــســتـــقل لــرفض وجــود
مخبر سـري ألن سلطة الـتحقيق مع
ـتــهم وأعـتـقـاله بـنـاءاً عـلى وجـود ا
تــهـــمــة مــحــددة يـــعــود لــلـــســلــطــة
القـضائيـة وحدها ولـيس ألشخاص
آخرين ال عالقة لهم بالـقضاء كحالة
ــتــهم عـن طــريق اخملــبــر الــســري ا
الـذي يـجـري الـتـحــقـيق مـعه جـهـاز
الشرطة وليس القضاء كما إن نظام
احملـاصـصــة الـطـائــفـيـة فـي سـلـطـة
الدولة ومـؤسساتـها إدى إلى ظهور
لـيشـيات الطـائفـية حلمـاية احلكم ا
و تسـلـيـحـهـا بـاألسلـحـة الـثـقـيـلة
ـتـوسـطـة وأصـبـحت قـوة توازي وا
قــوة اجلــيش إن لم تــكن أقــوى مـنه
ليشيات حيث مارست بعض هـذه ا
عـمــلـيــة الـقــتل الــطـائــفي واخلـطف
ــالي  وســـرقــة بــهـــدف األبــتـــزاز ا
بـعض مــحالت الــذهب والــصـيــرفـة
حـيـث ال يـوجـد بـلـد في الـعـالم لـديه
سلحة مليشيات إلى جـانب قواته ا

عدا العراق . 
ـفروض يـجب حـلـهـا واحلاق من فـا
يـرغب من أعــضـائــهـا اإلنـتــمـاء إلى
سـلحـة إن تراكم األوضاع القـوات ا
الفاسـدة في العراق مـنذ عام 2003
حـتى اليـوم من محـاصـصة طـائفـية
وفـــــــســــــاد مــــــالـي وإداري أدى إلى
إنـــطالق جــــمـــاهــــيـــر الـــشــــعب في
مظاهرات واسعة في العديد من
ـا احملــافـظـات الـعــراقـيـة 
فـيـهـا بـغـداد  تـطـالب
ــظــاهـرات هــذه ا
بـإقامـة نـظام
ـــقــراطي د
وإلـــــــغـــــــاء
احملــــــــاص جمال عبد الناصرجمال عبد الناصر
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قبل أيـام قالئل صحا العالم على نبأ رحيل واحد من اكثر قادة العالم حباً ووفاءً
لشعـبه  وهو من اكـثر قادة الـعالم سلـميـةً وسكونـاً وحباً لإلنـسانيـة  رئيس قاد
بالده عـلى مـدى نـصف قـرن من الـزمـان دون أن يـسـمـع الـعالـم بـازمـة سـيـاسـية
ظاهرة منددة به  او معارضة مطالبة بتغيير نظام احلكم  او بزج داخلـية  أو 
مـنـاوىء في غـيـاهب الـســجـون . وعـلى مـدى نـصف قـرن من الـزمـان حـكم فـيـهـا
الحظ  أن قائد الراحل قـابوس البلد األم  وعُـمان في بناء وتقـدم ونهضة  وا
البـلد األم حرص على جتنيب بيته نـيران احلريق التي راحت تلهب اإلقليم على
مدى عـدة عقـود متصـلة من الـزمن  بل راح يجـنبه ريح الـعواصف الـتي أقحمت
دول في حـروب ودمرت بـلدان وأغـرقت األخـرى بديـون  بل أخضـعت دول السر

أخرى . 
ويقـيناً أن الدخـول الوحيد لـلراحل في النـزاع كان بقـصد إطفاء نـيران  وتقريب
متـخاصمـ   وحمل رسائل سالم  وجتـنيب شعـوب خطر االقـتتال  حتى حق
لعـمان أن تـوسم بـالبـلد األمـ  ويحـمل الراحـل لقب رجل الـسالم . لقـد عاشت
عـمـان ومـنـذ حـكم ال سـعـيـد عـلى األقل  وهي نـسـيج اجـتـماعـي متـمـاسك  من
يـتحـدث بالـعـرق يعـاقب  ومن يثـير الـنعـرة الـطائـفيـة يجـرم  اإلنسـانيـة والسالم
ـانـاً  ال شـعـاراً وادعاءً ـارسـةً وإ والـوحـدة شـعـار حـمـلـته عُـمـان قـوالً وفـعالً و
واستهالكـاً وأعالماً   ويقـيناً أن الـنماذج والـتجارب الـعكسـية للـتجربـة العمـانية

ا كان ابرزها التجربة العراقية .   وقيادتها عديدة ر
عـاصرة سنة 1921 والـعراق يعيش زمن األزمة فمـنذ تأسيـس الدولة العـراقية ا
واإلقصـاء والتخوين والتـخويف والتميـيز  فكاذب من قال أن نـظام احلكم الوافد
ـيـز بـ ابـنـاء الـشـعب عـلى أسـاس الـقـومـيـة والـطـائـفـة  من خـارج احلـدود لم 
ومتالعب بـالـتـاريخ من قـال أن احلاكـم الوافـد سـاوى بـ الرعـيـة  ومـخادع من
قـال أن احملـتل الـراحل تـواً لم يـنصـح الوافـد بـاتـبـاع سـياسـة فـرق ومـيـز تـسد 
وليس من الـعراق مـن قال بـوحدة الـشعب وسـواسيـته ووحدة درجـته  فقـد قسم
ـنصـرف الـشعب الـى اطيـاف ومـلل ونحل  كـردي مـقصي لـكي ا نظـام احلـكم ا
منـفي  وشيـعي صفـوي شعـوبي شروگي  وسـني موالي حـاكم وسنـي معارض
وحد  والزمن الـسعيد  ووقـت الرخاء والرفاه مقـصي  ويحدثونك أن احلـاكم ا
 واحلـصـيـلــة تـأسـيس ثـقــافـة االنـتـقـام واالنــقالب وفي احـسن األحـوال احلـراك
الشـعبي الساعي السـقاط احلكـومة أو حل اجمللس النـيابي  ورأس احلكم سالم
الك ـتد . ويـقـينـاً أن االنقالب الـدموي الـذي جنح بـاإلطاحـة باحلـاكم ا متـحكم 
ـأسـاة الـتي بُـشـر بـهـا الـشـعب  إذا راح مـشـهد الـقـتل والـسـحل كـان شـارعـة ا
والنـبش واحلرق في صورته األولى مرعب مقزز  لـكن احلكيم الذي وجد فيه أنه
ـبشـر بعـدم االستـقرار الـسيـاسي والنـظم الواحـدية مـتد ا شـارعة مـشـهد الـدم ا
واحلكم الـفردي وتكميم األفـواه وتقييد احلريـات  بل أن هذا االنقالب كان بداية
ـلك سقط بـيد تقـبل العـقل الـباطن الـعراقي لـلـتدخل اخلـارجي  واذا كان حـكم ا
نقلب سقط بتدخل خارجي وكذا االنقالبات الالحقة التي لم عراقية  فإن حكم ا
ول وداعم وفي احيان يكن فـيها العامل اخلارجي بعيـد  بل محرك ومحرض و
كثـيرة مخـطط له . وبالـقطع أن حكم يـأتي بتـدخل خارجي لن يكـون في منأى عن
تـاثـيـره الالحق  فـاألجـنـبي لم يـتـدخل حـبـاً وكـرامـةً ورغـبـة بـاإلنـقـاذ  لـكنـه جاء
ـا كي يتـخـذ من اآلخر شـريط آمن او ساحـة لتـصفـية ليـسرق ويـذل ويتـحكم ور
ؤثر اخلـارجي الصـديق الداعم . وعـلى مدى نصف حسـاباته  ويـحدثونـك عن ا
قـصي الصـعداء بـاعتالءه سدة قرن من الـتميـيز والـتهـميش واإلقـصاء  تنـفس ا
اضي ويـستـذكر ـؤمل مـنه أن يتـعض من التـجـربة ويـعتـبر مـن ا الـسـلطـة وكان ا
مـعـانـاته في أنـصـاف من اقـصـاه  لـكن احملـتل عـمل عـلى تـعـمـيق األزمـة فأرعب
ــقـصي اجلـديـد سـيـعـمل عـلى اإلطـاحـة به في اول الـقـادم اجلـديـد وأوهـمه بـأن ا
محـطة تمكنه من ذلك  وال سبيـل لتجنب خطره اال باإلقـصاء واألبعاد واالجتثاث
 أما الـشراكة السياسية فهو اصطالح سياسي في قاموس منسي  وأما وحدة
ـاضي  بـل ادبـيـة حـمـلـهـا شـعـاراً الـشـعب وجتـانـسه فــهـو شـعـار اضـحى من ا
ـنحل  وخُيّل للـمقصي تواً أن احلـاكم اجلديد ما جـاء للحكم اال لـينتقم احلزب ا
ويقـصي ويبطـش  ويقيـناً أن احلديث في الـشراكة مـعه عبث ال طائل من وراءه 
فـأسس احملـتل بـتـفـكيـره الـتـفـريـقي هـذا لـتـقـسم الـشـعب الـواحد الـى ظالـم تولى
السـلطة تواً قطـباه شعي مذبوح وكوردي مـقصي  من جانب  وسني قاصي من
جـانب آخــر  حـكم وأقــصى وتـســيـد وفـرق ومــيـز عــلى مـدى قــرن من الـزمـان 
ه والبد من تعويض وللـعيش في امن وامان البد من االقـتصاص للـمظلوم من ظـا
ـاضي بـحق وغـيـره  وابـتـلع الـقـابض اجلـديـد الـطـعم  وكـان ذلـك نـذير ظالمـة ا
شؤم لتـشرذم الشـعب ال ساسةً  وتـمزيقه عـلى أساس القومـية والطـائفة تـمهيداً
لـتفـكـيـكه  بـأعتـبـار احلـزب والتـقـلـيد واالعـتـقـاد السـيـاسي  وهـذا مـا جنحت به
األجنـدة اخلارجية  اذ راح االنقسام اليوم شيعي شيعي  وسني بيني  وعربي
كـوردي  وســني شـيـعـي  وهل اكـثـر مـن ذلك تـمـزيق وتــفـريق  ويــحـدثـونك عن
وحـدة الـنـسـيج االجـتـمـاعي وامتـزاج الـدم  واإلرهـاب الـذي وحّـد . كـفى سـاسة
ـشـاعر الـعـراق رقصـاً عـلى جـثامـ الـقـراب  وعـومـاً بـدماء األبـريـاء وتالعـباً 
البـسطـاء  سـيذكـر تاريخ الـعـراق كل من فرّق ومـزّق وظـلم وقتل وادخل الـغريب

بيـته واستـعـان على ابن الـدار باجلـار والبـعـيد  مـثلـما ارشّف
التـاريخ في انـصع صـفـحـاته مـآثر الـراحل اخلـالـد قـابوس
عزى الذي تـقبل كل شعـبه العزاء برحـيله  فكان شـعبه ا
به ال أسرتـه وسلـفه حـسب  فـهـنيـئـاً لـكل من بـنى وشـيد
واعـز وجنب ووحد وجـمع  وبؤساً لـكل هدّم وأذل واقحم
وفرق  والـسعـيد من اكـتفى بغـيره واتـعض من التاريخ 

والعاقبة للمتق .
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ـقـاالت الـسـيـاسـيـة الظـهـار نـوايــا كـاتـبـهـا داعـيـا الـله بـشيء واقـصـد التــصـلح ا
ـرجع علي الـسيـستاني االخبـار التي حتـدثت عن العـارض الصحي الـذي الم با
والذي تـقول مصادر مكتبه انه بخير وقد تـلقى برقيات االطمئنان حتى من الذين
ال يسمعون كالمه الذين يعشقون االعالم و التعليق على االحداث وال يدرون ان

اكثر اوجاع السيستاني والعراقي هم سببها االساس!.
ـكـان يـسـمـحـان بـتـقـيـيم جتـربـة ـصـادر و ال ا لـست مـؤهال االن و ال الـوقت وال ا
ـرجع في الشأن السياسي بخاصة بعد 2003 فـالرجل الكبير الذي يتقرب له ا
حـزبـيـون عراقـيـون لـيـصـفـوه بـصمـام االمـان عـانى مـنـذ سـنـوات من اقـدام اغلب
واصفيه بـالصـمام حـ نهبـوا الدولـة و جروها حلـرب سنـية شـيعيـة كانت اهـلية
حزبيـة بأمتياز ويصـفه سياسيون غربـيون مؤثرون بأنه اكثـر ثقة و مصداقية من
الذين يحـاولون انتحال مـباركته ليحـكموا البالد وقد حـكموها وقد جـعلوه يتوجه
بنـصحهم وحتـذيرهم واخيـرا قاطع استـقبالهـم ومع ذلك فهم يتـمسحـون بأعتاب

داره خشية وطمعا.
لـلـسيـسـتـاني ولدان اكـبـرهـما هـو ايـة الـله رضا او مـحـمـد رضا وهـو كـا سر
ابـيه والـرجل الـقـوي الـذي جـرى اعـداده علـمـيـا وپـروتـوكـولـيـا وبـجـهـود ذاتـية
ا يتذكر السيد محمد رضا رجع على االخص بعد حرب 2003 ولر ليساعد ا
ـاضي حيـث زرت دار ابيه - وهي داره لـقـائي مـعه في بـدايـة تـسـعيـنـات الـقـرن ا
ايضـا- ليال لنقل رسـالة سياسـية مثلـما زرته بعد2003 الجـراء مقابلـة منشورة
ــرجع في االجـابـة عـلى في صـحـيـفـة الــتـأخي صـيف الـعـام2003 لـيـنـوب عن ا
سارات االحداث مقيما اسئلـتي الكثيرة وقد رأيته يومها واضحا مطلعا عارفا 
ا ستؤول الـيه االمور التي تسـارعت بعد سقـوط نظام صدام حـس لكنه بذكـاء 
لم يشـر ولم يحاول االشارة ال بالكالم و ال بااليحاء او االداء الي طموح مرجعي
بل جـعل احلـديـث يـدور بـواقـعـيــة من جـنس احلـدث الــداخـلي و طـبـيــعـة اجملـتـمع

الديني بنكهته العراقية.
لسـنا صغار جتربـة ولسنا من الذين يـفوتهم ان االنسان مـذ جرى مجرى حياته
االولى يــدرك ان االعـمـار حـقل بـ هاللــ وان االنـسـان مـوقف ورسـالـة سـواء
كان شـخصيـة عامـة ام ال وبالـتالي فـأن وضعا مـثل وضع مرجـعيـة العراق وهي
اخـر مـكـان امن الى حـد كـبـيـر ال يـصح لـهـا ان تـصـاب بـالـتـأخـر عن احلـدث او
الـتـلكـؤ في شـغلـه فهي ومع كل الـنـقد الـذي يـطـلقه بـعض مـدعي احملبـة لـها االن
وقبال تـقف حلماية بـعض حقوق الشـعب الذي تسارعت عـمليات قتـله ونهبه على
شاريع االسالميـة احلزبية بل ال اكشف سرا ان حكمة يد قـسم كبير من دعاة ا
السيـستاني فوتت على مـتنفذين متديـني سعيهم حلـرق البلد و تهديده- وان لم
يـعـلن عن ذلك- بعـد الـسقـوط وسـبب ذلك التـخـلف والهـمـجيـة التي كـانت بـشكل
ـتاحة وبعض اسبابها ليس ردة فعل سـميت باحلواسم اتت على اموال العراق ا
ذهبي لتاريخ عالقة السلـطة بالرعاية و ما تعج به الفقـر واحلرمان بل التفسيـر ا
الصفـحات تلـك من حتريض للـعامة حتـولت الحقا الى قـنبلـة تفجـرت ليلـة سقوط
بــغـداد ولم تــنـتــهي لـلــيـوم بل تــبـدلـت حـ حتــول الـنــهب الى مـنــاصب تــرعـاهـا

قراطية الهجينة في البالد. الد
محـمد رضـا وهـو رجل دين ويحـمل صفـة االجـتهـاد سيـكـون اصغـر مرجع في

ا سيـكون من مصـلحة مـؤسسات نـصب ور حال شـغور ا
رحلة رجـعية ان تدخل لقيادتها مرجعا يكون في هذه ا ا
وجـودة حالـيا وايـضا سـيكون اقل سنـا من االسمـاء ا

ولود والناشيء في العراق. من ابرز اسماء اجليل ا
ختـاما لم اكـتب مـقالي تـكهـنا بـاحلـدث وال متـخلـيا عن
مـشـاعـر تـرجـو الـسالمـة لـلـرجل الـكـبـيـر بل الن وضع
الــعــراق احلــالي اكـــثــر خــطــرا من يـــوم الــتــاســـــع من

نيسان 2003.

دن العراقية d¼UEð…∫ جانب من تظاهرات ا

مونتسكيو
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إمكانيات العراق االقتصادية طول
لم ثمـاني سنوات (1988–1980) 
يـجن مـنـهـا الـعـراق سـوى اخلراب
بعد أن خلفت وراءها بلدا والدمار
خــربــا اقــتــصــاديــا واجــتــمــاعــيــا
وأكــثـــر من مــلــيــوني وعـــســكــريــا
ضــحــيــة بــ قــتـــــــــــيل ومــعــوق
ومـفـقـود .. اسـتـمـرت ويالتـهـا إلى
يومــــــــنا هذا الذي نرى فيه بلدنا
محـتال من نفس القـوى التي أمدت
صدام بـالعـون من اجل إشبــــــــاع
ونــــــــفس الدول تـطرفـة نزعـاته ا
الــعــربــيــة الــتي مــولــــــــت صــدام
ـــال والـــعــتـــاد الـــيـــوم تـــمــول بـــا
ــنـظـــــمـات اإلرهــابــيـة بــالـسالح ا
ـال لـقـتل الـشـعب الـعـراقـي مرة وا

أخرى.

أعـتقـد أن الشـخـصيـات والقـيادات
الـــتي حــكـــمت الــعـــراق مــنــذ عــام
ال تـــــؤمن 1980 حـــــتـى الـــــيــــــوم 
بــنــظــريــات احلــكم احلــديــثــة ,وال
وحرـة بالـتداول السـلمي للـسلطـة 
وحـــرــــة وتـــقــبـل الــرأي األحـــزاب 
وال بـــــفــــلــــســــفــــات أإلدارة األخــــر
وال حتــــمـل أفــــكــــار ـــــعــــاصـــــرة ا
(مــونـتـيـسـكـو وجـان جـاك روسـو)
ـفاهـيم (ابن خلدون) وال تعـترف 
ـباد (نيلسون) اإلنسانية ـــ وال 
الـــســـيــاســـيـــة وال بــأسـس احلــكم
الرشـيد وقـواعد الـعدل وال الـفصل
وال تـؤمن بـحـريات بـ الـسـلـطـات
ـواطـنـ وال حـرمـة حـقـوقـهم وال ا
ــمــتــلـــكــاتــهم كل شيء حـــصــانــة 
وهـذا مـا نـراه من وجود مـسـتبـاح
تــظـهـر أجــنـحــة مـســلـحــة لـديــهـا 
أوقــات االحــتـجــاجــات الــشـعــبــيـة
واالنــتـــفــاضــات اجلـــمـــــاهـــيــريــة

الكبرى .
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احدى اكبـر ويالت القرن الـعشرين
الـتي مـرت بـها مـنـطـقتـنـا العـربـية
واإلسالمية هي احلرب الـعراقية -
التي شـنها نظـام البعث اإليرانـية 
عـلى إيـران حتت مـسـمى (قـادسـية
صــدام) تــلــبــيـــة لــرغــبــات دولــيــة
وخـلـيــجـيـة بـعـد انــتـصـار الـثـورة
اإلسالمـــيـــة في إيـــران واإلطـــاحــة
بـنــظـام شــاه إيـران (مــحـمــد رضـا
شـــــــبـــــــاط بـــــــهـــــــلــــــــوي) في 12 
كـانت حــربــا بـالــنـيــابـة عـام1979
شنها صدام وحزبه الفاشي وجند
اليـــ من أبـــنــاء الـــعــراق لـــهـــا ا
ـــقــهــورين كــمـــا ســخــر لــهــا كل  ا
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في حــــيــــنـــــــــــهـــا وحتــــديــــداً في
1980/10/16 الـتحـقت في خـدمة
شاة االحتياط بالفوج األول لواء ا
اآللي  27الــتــابـع لــلــفــرقــة اإللــيــة
األولى - الفـيلق الرابع الـذي مقره
مـحـافـظـة مـيـسـان / جـنـوب شـرق
دة ثمان العراق ..حملت بندقيتي 
سنوات مـتتاليـة على خط النار بل
وأحــــيــــانــــاً بــــاألرض احلــــرام في
مناطق الشوش  – دزفول ومندلي
نـــعـم لم يـــكن وشـــرق الـــبــــصـــرة 
ـشــاركـة بــهـذا االقــتـتـال خـيــاري ا
وإنا موظف في وزارة النفط آنذاك
ولـكــني كـنت أشـارك مـئـات اآلالف
مـن اجلــنــود االحـــتــيــاط مـــوالــيــد
اخلــمـــســـيــنـــات شـــبــاب الـــعــراق
ــنــتــشـريـن في جــبـهــات الــقــتـال ا
ــمـتـدة عـلـى احلـدود اإليـرانـيـة - ا
العـراقـية ألكـثر من 1200 كم طول
جــمــيـعــنـا لـم يـكن يــريــد لـلــحـرب
بـــاالســتـــمـــرار ولـــكـن اإلعـــدامــات
اجلـمـاعــيـة لـلـهــاربـ من اخلـدمـة
العـسكريـة واعتقـال ذويهم وزجهم
احـد بـالــسـجـون وقــطع رواتـبــهم 
أهم أسـبـاب اسـتـمـرارنـا بـاخلـدمـة
الـعــسـكــريـة إضــافـة إلى غــطـرسـة
الـــقــائـــد الـــضـــرورة وعـــقــوبـــاته 

اجلـمـاعـيـة أدت إلى إن نـدفع بـأعز
أيام شبابنا ب القصف والقصف
تـبادل ونـحن نرى قـوافل القـتلى ا
مــلــفـوفــة بـالــعــلم الـعــراقي تــتـجه
ـدن وال نعـرف مـتى يـكون صـوب ا
دورنــا نــحن لــكي نــلــتف بــقــمـاش
الـعـلـم الـعـراقي لــنـدفن في مــقـبـرة
وادي الــسالم في مــديــنــة الـنــجف
االشـرف. وال أنسى أبـدا يـوم أعلن
وقـف إطــالق الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــار فـي
1988/8/8كـيف خـرج العـراقـيون
إلى الشوارع يـحتفلـون ويرقصون
ويتبادلون التهاني النتهاء احلرب

التي ال يريدون لها االستمرار.
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وما تـنتـهي حرب حـتى تـبدأ حرب
جـــديــدة ولــكــنـــهــا حــرب من نــوع
رة خاص لـيست ضد إيـران هذه ا
ــــــا حـــــرب احــــــتـالل - دولـــــة وإ
الــكـويت  –وضــمــهــا إلـى الــعـراق
كــمــحــافــظــة عــراقــيــة (احملــافــظـة
الـتــاسـعــة عـشــرة).. عـنـدمــا أطًـلق
ــهـــزوم عــلـى مــعـــركــته الــقـــائـــد ا
ـعارك) التي اجلديـدة تسمـية (أم ا
جـاءت نــتـيـجـة اخـتالف صـدام مع
دولـة الـكـويت بشـأن تـسـديـد ديون
تــــــــمـــــــويل احلــــــــرب مع إيـــــــران 

واســــتــــمــــرت مــــنــــذ عــــام 1990
وانـتـهت بــدخـول قـوات الــتـحـالف
الـدولي بقـيادة أمـريكـا وبريـطانـيا
الـــعـــراق عـــام 2003 .. كـــالـــعـــادة
حـمـلـنـا الـسـالح ضـمن تـنـظـيـمـات
ـفــروض عــلـيــنـا احلــزب الـقــائــد ا
ونـحن نــقـاتل أيــدلـوجــيـا بــالـقــوة
العـروبة دفـاعاً عن اإلسالم بـعد أن
قاتلنا اإلسالم ثـمان سنوات دفاعاً

عن العروبة.
بعد احتالل العراق في نيسان عام
2003 من قـــبل قـــوات الـــتــحـــالف
عـاش العـراق والعـراقيون الدولي 
حتـت جــــرعـــــات أفــــيـــــون اإلسالم
الـسـيـاسي اخملـدر لــعـقـول الـنـاس
رجـعيـة الديـنيـة احملذرة وخـطب ا
لــهــؤالء الــصــبـــيــة الــســيــاســيــ
الـقادمـ من إيـران وسـوريا ودول
وكل عـام يــعـدون الـعـراق أوربــيـة 
باخلير الوفير والزرع الكثير ولكن
دون جـــدوى بـــعـــد أن فـــاح دخـــان
فـــســـادهـم في كل مـــكـــان وأخـــذوا
اليــــ من يــــســــرقــــون مــــئـــــات ا
ــــشـــاريـع وهــــمــــيـــة الــــدوالرات 
وعموالت وصفقـات جتارية باهظة
حــيث بـلــغت إيـرادات بــيع الـنـفط
لشـهر كـانون األول من عام  2019

6) مـلـيارات و 700 مـلـيون دوالر)
ـا جــعل الـشـعـب يـتـسـاءل فـقط .
أين تــذهـب تـلـك األمـوال? ومــا هي
أبـــواب صــــرفـــهـــا حتـت ظل حـــكم

طائفي محاصصاتي .
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التي انـطلقت توسـعت التظـاهرات
في الــــعـــراق في تــــشـــرين األول /
2019 إلى مــدن عــدة في اجلــنـوب
الـعـراقي لـتـشمل 9 مـحـافـظات مع
الــتي شـهــدت انـتــشـار الــعـاصــمـة
االحـــتــجـــاجــات إلى 5 أحــيــاء في
مــنـــهــا حي بــغـــداد نــفـــــــــــســهـــا
الـــــزعـــــفـــــــــــــــرانـــــيـــــة جـــــنــــوب
ـتـظـاهرون حيث أقـدم ا الـعـاصـمـة
عـــلى حـــرق اإلطـــارات والـــتـــحــرك
ـجـاميع مـنـظـمة في مـنـاطق عدة
حملــــاولـــة الـــوصــــول إلى ســـاحـــة
إال أن الـتــحــريــر وسط بــــــــــغـداد
القوات األمـــــــــنية حاولت منعهم
من الــوصـول بــتـفــريـقــهم بـالــقـوة

فرطة. ا
سبوقة هي هذه التظاهرات غـير ا
األولى في الـعـراق الـتي تـخرج من
دون الـدعـوة لـهـا من قـبل األحـزاب
كـما في دعوات والكـتل السـياسـية
الـتــيـار الـصــدري في الـتــظـاهـرات

ليونية.  ا
وقـد جـمــعت الـشـبـاب الــغـاضـبـ
احملــتـجــ عــلى غـيــاب اخلــدمـات
الـعـامـة والـبـطـالـة وزيـادة الـنـفـوذ
والــصــراع اإليــراني فـي الــعـــراق 
األمــــريــــكـي اإليــــراني عــــلى أرض
الــعــراق بــعــد مــقــتل قــائــد فــيــلق
الـقــدس اإليـراني قـاسم سـلـيـمـاني
ـهـنـدس نـائب قـائـد وأبــو مـهـدي ا
احلـشـد الـشـعـبي فـي الـعـراق قرب
مطار بغـداد الدولي وما أعقب ذلك
مـن قـصف الـقـواعـد األمــــــــريـكـيـة
في العراق ورد أمريكا عليها.... ما
هذا الــــــــــــقدر الـسيئ الـذي دفعه
كــأنـــــــنــا الــيــوم اإلبـــاء واألبــنــاء 
نـــــعـــــيش أجـــــواء األعــــوام 1980

و1991 و 2003.
وهـل الــتـــاريخ يـــعــيـــد نــفـــسه في

العراق فقط?.
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ميسان

أبن خلدونجان جاك روسو
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