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لـقـد ولد عـبد الـناصـر في اخلامـس عشـر/من كانـون الثـاني/عام  1918و بذلك تـكون قـد مرت
مئـة عام عـلى ميالده .في نـفس اليوم من كـانون الـثاني/عام  . 2018 لقـد رحل عبد الـناصر و
ـان برئاسة د. ا أدى بـالبر لم يترك مـاالً أو عقاراً لـشخصه  ,وحتـى مسكـنه كان ملـكاً للـدولة 
لبـيب شقـير آنذاك بـإصدار قـانون لـتملـيك البـيت لعـائلته بـعد وفـاته . لقـد قاد عبـد النـاصر ثورة
 /23يوليـو/تموز/  1952ضد نـظام ملـكي فاسـد تابع لإلنكـليز ,حيث كانت مـصر آنذاك حتت
نتـشرة في منطقـة قناة السويس  ,وكانت الهـيمنة األستـعمارية لبـريطانيا وقـواعدها العسـكرية ا
البلدان العربـية كلها آنذاك من احمليط إلى اخلليج حتت الـهيمنة اإلستعماريـة لبريطانيا و فرنسا
ـتحـدة األمـريكـية مـكانـها ـي آنذاك وقـد أخذت الـواليات ا سـتوى الـعا كـقوى أسـتعـمـارية عـلى ا

كدولة أستعمارية بعد حرب السويس عام 1956 . 

واإلداري بــتــبــرئــته أو إيــقــافه عن
الـعمل ومن ثم إحـالته لـلمـحاكـمة 
حـيث أن تــدخل رئـيس الـوزراء في
ـبدأ واجـبات الـقضـاء هـو انتـهاك 
الـفـصل بـ السـلـطـات إضـافة إلى
التـغول على أخـتصاصـات القضاء
ــقـراطي احملـددة في الــنــظـام الــد
فرئـيس أي وزراء كرئـيس لـلسـلطة
ـاني الـتــنـفـيـذيــة في الـنـظــام الـبـر
يستطـيع أن يعاقب مـحافظ نينوى
بعقوبات تأديبية إدارية مثل النقل
أو إحـالـته عـلى الــتـقـاعـد أو غـيـره
إذا كـان هنـاك تـقصـيـر في واجبه 
ولكن ال يستطيع أن يوجه له تهمة
الي واإلداري ألن هذا من الفسـاد ا
أخــتـصــاص الــقــضـاء وحــده بــعـد
إحــالـته لــلـتـحــقـيق إلثــبـات تــهـمـة
الـفــسـاد ثم إحــالـته إلى احملــاكـمـة
إلدانــته أو إطالق ســراحه من قــبل
قــاضي الــتـــحــقــيق لـــعــدم أثــبــات
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فالـرقـابـة القـضـائـيـة تكـون بـألـغاء
الـقـوانـ الـتي تـصـدرهـا الـسـلـطة
ان) إذا كانت هذه التشريعية (البر
الـقـوانــ غـيـر شـرعـيــة ومـخـالـفـة
للدستـور وتكون الرقابـة القضائية
أيـــضـــاً بـــإلـــغــاء الـــقـــرارات الـــتي
تصدرها احلكومة كـسلطة تنفيذية
أو مــؤســسـات الــدولــة األخـرى إذا
كــانت هـذه الـقـرارات غـيـر شـرعـيـة
ــــواطـــنـــ وتــــنـــتــــهك حــــريـــات ا
وحقوقهم . فالرقـابة القضائية هي
أحـد عـنـاصـر الــدولـة الـقـانـونـيـة 
حـيث ال دولــة قــانـونــيـة بال رقــابـة
قضائيـة و الرقابة القـضائية تكون
من خالل الـنائب الـعـام أو ما يـقدم
له من جهات حكومية أو مواطنون
ـثل الــشـعب في فـالـنــائب الـعــام 
الكـشف عن االنـتهاكـات التـي تهدد
حقوق الـشعب وحريـاته األساسية
.  وهــو صــاحـب األخـتــصــاص في
ـــتــهـــمــ إلـى الــقـــضــاء إحــالـــة ا
ـوجهة للـتحقـيق معـهم عن التهم ا
ضدهم  حيث تتم إحالتهم من قبل
قاضي التحقيق للمحاكمة في حال
وجود تهمة أو يطلق سراحهم عند
عــدم وجــود تــهــمــة في حــ جنــد
هـنــاك اخملـبـر الــسـري الــذي يـقـدم
تـقاريـر سـرية عن األشـخـاص الذي
يـــرى هــذا اخملــبــر أنـــهم عــنــاصــر
ادة 4 إرهاب فـيتم إرهابـيـة وفق ا
أعـــتــقـــالـــهم والـــتــحـــقـــيق مـــعــهم
بالتعذيب في مـركز الشرطة وسلب
األعـتــراف الـبـاطل الـذي يـتم حـيث
تــأخــذ به احملــكـمــة عــلى إنه دلــيل
شــرعي فـيــكــون حــكــمه اإلعـدام أو
ــؤبــد من قـبـل احملـكــمـة الـســجن ا
ـركـزيــة اخملـتـصـة في اجلـنـائــيـة ا
نـظمة. ة ا جرائم اإلرهاب واجلـر
فــهـنــاك الــعــشـرات الــذين أعــدمـوا
بـناءاً عـلى أعتـرافات بـاطلـة أخذت
بــالـتــعــذيب واألعـتــراف الــذي يـتم
بـالـتعـذيب الـبـدني أو النـفـسي هو
بـاطـل في حـكم الـقـضـاء في الـنـظم
ــــقــــراطــــيـــة حــــتـى إذا كـــان الــــد
األعتـراف صحـيحاً  وهنـاك قاعدة
في الـقــانـون اجلـنــائي اإلنـكــلـيـزي
تقول (أفالت مئة مجرم من العقاب
خـيــر من إدانــة بــريء) وهــنــــــــاك
أيضاً قاعدة في الـقانون اإلنكليزي
ـتــهم في عــدم أتـهـام تـقــول (حق ا
الــــذات) أي األعـــتـــراف بـل هـــنـــاك
ـــعــتـــقــلـــ يـــطــلق الـــعــديـــد من ا
سـراحـهم كـأبـرياء بـعـد عـدة أشـهر
أو ســنــوات مـن األعــتــقــال دون أن
ـالي عن مدة يـشمـلهم الـتـعويض ا
األعــتــقــال الــتي قــضــاهــا وقــيــدت
حــريــته وهــو بــريء . إن األوضـاع
في الــــعـــــراق تــــتــــطـــــلب اإلصالح
اجلـــــذري الـــــشـــــامـل في جـــــمـــــيع
اجملــاالت وإن مــا ذكـرنــاه أعاله مـا
هــو إالّ جـــزء يـــســيـــر من اإلصالح
ـطلـوب في اجملاالت اخملـتلـفة من ا
ــقـــراطي أجـل تــطـــبـــيق نـــظـــام د
حقيقي في الـبالد وبعكس هذا فإن
الــفـسـاد سـوف يـسـتـشـري وسـوف
يـقود الـعـراق إلى طريـق مجـهول .
حيث لو كانت هنـاك رقابة قضائية
أللغيت الـعملية الـسياسيـة القائمة
اآلن كـــلـــهــــا ألنـــهـــا قـــائـــمـــة عـــلى
ادة احملاصصة الطائفية بخالف ا
األولى من الــدســتـــور الــتي تــنص
عـــــــــــلـى أن نـــــــــــظـــــــــــام احلــــــــــكـم

ـــــــــقراطي .          د

أبنها ليس مسؤوالً في الدولة و ال
مـكـلف بواجـب رسمي  فـأضـطرت
أن تــطـلب مـن الـرئـيـس اجلـزائـري
هـواري بـومـدين بـصفـة شـخـصـية
أن يرسل طـائرة أسـتطالع لـلكشف
عن أبـــنـــهــا وزمـالئه في صـــحــراء
اجلـــزائــر و هـــذا مـــا حتــقق  و
العـثـور على أبـنهـا وزمالئه . أذكر
قارنة مع كن ا ثل حيث ال  هذا ا
قراطي بريـطانيا ذات الـنظام الـد
الـعـريق  ولــكن ألؤكـد بــأن رئـيس
ـلك الــوزراء أو رئـيـس الـدولــة ال 
ال سـلطـات مـطلـقة  للـتـصرف بـا
ـا لـه سـلـطـات حـددهـا الـعـام  وإ
الـقـانـون . حـيث إن هـذا الـتـصرف
خرقـاً للقـانون وإهـدار للمـال العام
. ومـن الـتـصـرفـات اخلـاطـئـة الـتي
سبـبتـها احملاصـصة الـطائفـية هو
ــدنـــ إلى اجلــيش أدخـــال آالف ا
بصـفة ضبـاط وحسب العـمر حتى
ـنح رتـبـة عـمـيـد  50عــامـاً حـيث 
في اجلـــيـش ورتـــبــــة عـــمــــيـــد في
اجلـيوش الـغربـيـة فمـا فوق تـعني
رتـبة جـنـرال دون أن تكـون لهم أي
مـؤهالت عـلـمـيــة أو ثـقـافـيـة حـيث
ســاهـم هــذا الــســلـــوك في أفــســاد
ــــســــلـــــحــــة وضــــعف الـــــقــــوات ا
مؤهالتها و فقدان قـدرتها القتالية
ونظام الـضبط والطاعـة فيها وهو
إجــــراء  لـــــدوافع ســـــيــــاســــيــــة

وأخــــتــــيـــــار هــــؤالء من أعــــضــــاء
وأنصار الكتل السـياسية احلاكمة
ولـيـس غـيـرهم من عـامـة الـشـعب 
ا أدى لهؤالء من عامة الشعب و
ـيـسـور مـنهم إلى دفع خـصـوصاً ا
الرشاوي بـهدف تعـيينه في إحدى
الـــــوزارات  حـــــيـث ســـــاهم هـــــذا
الـــســـلـــوك فـي الـــفـــســاد اإلداري 
إضـــافـــة إلـى قـــيـــام الــــعـــديـــد من
ـسـؤولـ في الـكـتل الـسـيـاسـيـة ا
ال العام دون احلاكمة إلى سرقة ا
الي حـسـاب لذلـك ساهم الـفـسـاد ا
واإلداري و الــــتـــزويـــر لــــلـــوثـــائق
الـرسـمــيـة والـشـهــادات إلى فـسـاد
إدارات الـدولــة  واجملـتـمع  وشـمل
ـدني والــعـســكـري ذلك اجملـالــ ا
وهــذا يــتـــعــارض مع بــنــاء نــظــام
ــســاواة بـ تــسـوده احلــقــوق وا
واطـن دون تمـييز كـما جاء في ا
ـادة األولـى من الـدسـتـور الـنـافـذ ا
والـصـادر عام  2005 الـتي تنص
ـقـراطي . عـلى أن نــظـام احلـكم د
واحلــقـيــقـة لــو كـان لــديـنــا قـضـاء
ـارس مــسـتـقل ومـحـايـد ومـهـني 
دوره في الرقابـة القضـائية ألصدر
أحـكـامه بـألـغـاء كل ماذكـرته أعاله
مـن ســـــلــــــوك خـــــاطـئ تـــــمــــــارسه
ـعــاديـة احملــاصـصـه الـطــائـفــيــة ا
ــا فـيــهـا قـرارات ـقــراطـيـة  لـلــد
احلـــــكـــــومـــــة كـــــمـــــجـــــلس وزراء
ثال في أورئيسها  وعلى سبيل ا
 28/12/2017أذاعـت احملــــــــطــــــــة
الـعــربـيــة الـتـلــفـزيـونــيـة (احلـدث)
خبراً إذا كان صحيحاً (بأن رئيس
الــوزراء الــعــبــادي أوقف مــحــافظ
ــدة شـهــرين نــيــنــوى عن الــعــمل 
بـتـهـمة الـفـسـاد) وهذا الـقـرار غـير
شـرعي ألن هذا واجب الـقـضاء في
الي تهم بـالفساد ا التحقـيق مع ا

وفي عـهـد الـبـعث األول عـام 1963
والـــثـــانـي عــام  1968كـــان نـــظــام
احلـكم دكـتـاتـوريا قـمـعـيا بـأمـتـياز
ـقراطـيـة حتى سـقوط مـعاديـاً لـلد
الـنــظـام بـاألحــتالل األمـريــكي عـام
 2003وقبل سقوط النظام السابق
 أقـامت اإلدارة األمـريـكيـة مـؤتـمراً
لــلــمــعــارضـة الــعــراقــيــة في لــنـدن
لـــلـــفـــتـــرة بــ /17 – 15كــــانـــون
أول/ 2002بـــإشــــراف خـــلـــيل زاد
األمــريــكي األفــغــاني األصل ونــتج
ــؤتــمــر تــشــكــيل هــيــئـة عـن هـذا ا

ســـيـــاســـيـــة من  65شـــخـــصـــاً 
أخـتيـارهم طـائـفـيـاً وأثـنـيـاً شـيـعة
وسـنـة وكـرد  وتركـمـان وآشـوري
وغيرهم  وقد طبقت هـذه الصيغة
الـطـائـفـيـة في مـجـلس احلـكم بـعـد
ســقــوط الــنـظــام بــرئــاســة احلـاكم
ـر" وقد ـدني األمـريـكي "بـول بـر ا
أنتقلت هـذه الصيغة الـطائفية إلى
حــــــكــــــومــــــة د. أيــــــاد عالوي و د.
ـالكي إبـراهيم اجلـعـفري ونـوري ا
والزالت في حــــكــــومــــة د. حــــيــــدر
العـبادي  حيث أدى هـذا التـقسيم
الــــطـــائـــفـي إلى الـــتـــمــــيـــيـــز بـــ
ــواطـنــ عــلى أســاس الــدين أو ا
ــذهب وأدى هــذا الــتــمــيــيــز بـ ا
واطـن إلى الـقتل الـطائـفي على ا
وأنـتـقل ـذهب   أسـاس الــدين أو ا
هذا الـتميـيز الطـائفي إلى التـعي
في وظــــائف الــــدولــــة. فــــالــــوزيـــر
الشيعي يوافق على تعي الشيعة
والوزيـر السني يـوافق على تـعي
السـنة  وتـرتب علـى هذا الـتـميـيز
الطـائفي أنـتشـار حاالت اخلطف و
الـقتل ألسـبـاب طائـفيـة مـذهبـية أو
ـا أدى هـذا الـوضع إلى ديـنـيـة  
ـواطـنـ هـجـرة مـئـات اآلالف من ا
إلى البلدان األوربية بينهم وال زال
اآلالف مـن أصــــحــــاب الــــكــــفـــاءات
العـلميـة واألختصـاص وخصوصاً
ــســيــحـــيــ الــذين كــان األخـــوة ا
عـــددهم حـــوالي مــلـــيـــون ونــصف
والذين يتـمتعون بـالكفاءة الـعلمية
والثقافية والـذين خدموا هذا البلد
ــســلــمــ مـع أخــوانــهم الــعـــرب ا
هاجر معظـمهم إلى الدول األوربية
بـسـبب الـتـمـيـيز الـديـنـي الطـائـفي
الـذي أدى إلى قتـل وخطف الـعـديد
منهم ولم يبـقى منهم سوى ((350
ألف أو أكـــثـــر بـــقــلـــيـل. كـــمــا أدى
الوضع الـسيـاسي في ظل الـتمـييز
ألســبــاب ديــنــيــة أو مــذهــبـيــة إلى
إهـمـال الـعـلم والــثـقـافـة في الـبالد
حــيث تــتـجــاوز نــسـبــة األمــيـة في
ــــئـــة مـن الـــشــــعب بالدنـــا 20 بـــا
ـئـة حـيث ال ونـســبـة الـفـقـر 50 بـا
نـــهــضـــة وال حـــضــارة بـال عــلم أو
ثـــقـــافـــة وقــد أدى
هـذا الوضع
إلـــــــــى

 فإساءة احلاكم في تصرفاته يجب
أن ال حتسب عـلى الفكـر القومي أو
أي فـكـر آخـر  فـالــفـكـر هـو مـبـاد
وأهــداف ومــشــاريـع ال عالقــة لــهــا
بتـصرفـات احلاكم سـواءاً حسـناته
أو أسـاءاته . فأعـداء الفـكر الـقومي
فـي مـــــخـــــتــــــلف مـــــشــــــاريـــــعـــــهم
وأجتـاهاتـهم ربـطوا وعـن عمـد ب
ما أرتكب من جـرائم في ظل النظام
الــســابق ونـــســبــوهــا إلـى الــفــكــر
الــقـومي  وهــو أمـر غــيــر مــقــبـول
علمـياً  ومنـطقياً  وإالّ جلاز لنا أن
نربط ب ما يجري من جرائم لقتل
األبريـاء وأغتصـاب النسـاء وسرقة
أمـوال النـاس وخطـفـهم التي يـقوم
بــهــا عــصــابــات داعش اإلرهــابــيـة
ونربـطها بـاألسالم ألن داعش يقوم
بــكل هــذه اجلـرائـم بـأسم اإلسالم 
وهـــذا غـــيـــر مــــقـــبـــول أطالقـــاً ألن
اإلسالم كــعــقـيــدة سـمــحــاء تـنــشـد
ا العدل  والـسالم ب الناس  وإ
هـــــذا اإلجــــــرام مـــــصـــــدره هـــــؤالء
اجملـــــرمــــ الـــــذيـن يــــنـــــســـــبــــون
تـــصــرفـــاتـــهم إلى اإلسـالم . وهــذا
يـنـطـبق عـلى الــفـكـر الـقـومي الـذي
كـان يـتـبنـاه نـظـام الـبـعث الـسـابق
الــذي أرتـــكب كـــثــيـــراً من اجلــرائم
بــأسم الـفـكــر الـقـومي  في ح إن
الفكـر القومي ال عالقـة له باجلرائم
الــتي يـــرتــكــبــهــا احلــكــام من أجل
محـاربة اخلصـوم بهدف الـبقاء في
السلطة . لقـد لعبت الناصرية دورًا
فـاعالً في تــعـزيــز الـفـكــر الـقـومي 
حـــــــــــــــــيــث كـــــــــــــــــانــت ثـــــــــــــــــورة
يـولـيـو/تـمـوز/ 1952بـعـد قـيـامـهـا
تــعــد رائـــدة لــهــذا الــفــكــر من أجل
حتـريـر الـبـلـدان الـعـربـيـة  والـعـمل
لـتــحـقـيق الــوحـدة الـعـربــيـة . كـمـا
واصــلت ثـورة يــولـيـو إنــطالقـاً من
نهـجها الـقومي التـقدمي في ضرب
مــصـالح الــدول األســتـعــمــاريـة في
الـبلدان الـعربـية ومـقاومة الـهيـمنة
والتـبـعـيـة للـقـوى األجـنـبيـة بـكـافة
أشـــكـــالــهـــا كـــمــا قـــاومت األحالف
ـنطقة العربية وفي العسكرية في ا
مقـدمتـها حـلف بغـداد األستـعماري
الــــذي ســــقط بــــقــــيــــام ثــــورة /14
تــمـوز/ 1958في الــعــراق . وبـذلك
تــكـون ثــورة يــولـيــو قــد رفـعت من
شـأن الـفكـر الـقـومي وعـززت وجود
الـقومـيـة الـعـربـيـة كحـقـيـقـة واقـعة
لقـيادة النـضال الـعربي ورفعت من
شــأنـــهــا في عــقـــد اخلــمــســـيــنــات
ــاضي والـــســتــيــنــات فـي الــقــرن ا
ـد الـقـومي والـتي سـمـيت بــفـتـرة ا
وبــذلك حتــولـت مــصــر في الــعــهــد
الـــنــاصــري إلى قــاعـــدة لــلــنــضــال
ي في الـــقـــومـي الـــعــــربي والـــعــــا
مــقـــاومــة الـــهــيـــمـــنــة األجـــنــبـــيــة
والصـهيـونية واألسـتعـمار وأقامت
ثـورة يـولـيـو وبـعـدهـا اجلـمـهـورية
ـتـحــدة أوثق الـعالقـات الـعـربــيـة ا
الـوطــيـدة مـع االحتـاد الــسـوفــيـتي
آنـذاك وأذكـر جيـداً عـنـدمـا كنت في
القـاهرة في بدايـة سبـعينـات القرن
ـرحـوم عـبد ـاضي تـعـرفت عـلى ا ا
ـــاوي الــذي كـــان وزيــراً الـــله الــر
خلـارجـيـة األردن والـذي قـاد حـركـة
فــاشــلــة مع قــائــد اجلــيش األردني
ـلك عـلي أبـو نـوار إلسـقـاط نـظـام ا
حــــســـــ وإنــــضـــــمــــام األردن إلى
ـتـحـدة وقد اجلـمـهـورية الـعـربـية ا
ذكـر لي إنـه كـان يـزورعـبـد الـنـاصر
فـي بـــــيـــــتـه شـــــأنـه شـــــأن بـــــعض
الـسـيـاسـيــ الـعـرب الالجـئـ في
الــقــاهــرة وإنـه كــان يــســتـــقــبــلــهم
كـــصـــديق في بـــيـــته  وفي إحـــدى
الزيـارات قال له عبـد النـاصر (ماذا
أفـعل لـكم أنـتـم أخـوانـنـا الـعرب

أكـــثــر من أنــني حــولت
ثالث مـليـوناً

فــــــــــــــي

مـصر كـانوا ينـادون بأنـهم فـراعنة
ـثقـف  فقـلت لهم ومعـهم بعض ا
ال نـــــحن عـــــرب وجـــــزء مـن األمــــة
العـربيـة وثبت ذلك في الـدستور) .
لـقـد كان عـصـر عبـد الـناصـر عـصر
األســتــقالل والــســيــادة والــكــرامـة
العربية ومقاومة التبعية والهيمنة
األجـــنـــبـــيـــة وغــطـــرســـة الـــكـــيــان
الــصـهــيـوني  فــهــو الـقــائل (أرفع
رأسك يا أخي لقد ولـى األستعمار)
حـيث لم تـكن لـعـبـد الـنـاصـر عالقة
دبــــلـــومــــاســـيـــة عــــنـــد وفــــاته مع
بـريـطانـيـا وفرنـسـا وأمريـكا  ومع
ذلك  أختـياره من قـبل النـاشرين
الــدولــيــ كــأحــد عـمــالــقــة الــقـرن
ـائـة األوائل في الـعالم الـعـشـرين ا
في نــــهــــايــــة الــــقــــرن عــــام 2000
نشرتهم الـصحافة األجنـبية ومنها
جريدة الـديلي تلـغراف البريـطانية
الـــواســعــة األنــتـــشــار وكــان عــبــد
الناصر الوحيد من العرب في مائة
عام  وذلك وفق شرط كـما ذكرت
الـصـحـيـفة  األول تـأثـيـره مـحـلـياً
ــيــاً فـي حــيــاته والــثــاني في وعــا
أسـتمـرار هذا الـتـأثيـر بعـد وفاته .
علوم إن النـاشرين الدولي هم وا
مـــعــظـــمـــهم من الـــدول الــغـــربـــيــة
األسـتـعـمـاريـة أعـداء عـبـد الـنـاصر
ومع ذلك كــانــوا مــوضــوعـيــ في
ـقـراطيـة كـأسـلوب حـكـمـهم . فالـد
لــنـظـام احلـكم تـعـتـبـر هي األفـضل
بـ أنـظـمـة احلـكـم الـتي أبـتـدعـهـا
الـعـقل الـبـشـري حلـكم الـبالد حـتى
قراطية تضمن التطور األن  فالد
والـــرخــاء لـــلـــبالد  وتـــضـــمن في
ــواطــنـ الــوقت نــفــسـه حــقــوق ا
ـسـاواة بـيـنـهم دون وحـريـاتـهم وا
تــمـيــيــز كـمــا حتـافـظ عـلى ســيـادة
البالد  وأستقاللـها وتضمن وجود
قـضــاء عـادل ومـحــايـد ونــزيه كـمـا
ـقـراطـيـة كـافـة أشـكال تـرفض الـد
الهيـمنة والـتبعيـة للقوى األجـنبية
 وفي بــلــدنــا الـعــراق مــنــذ إقــامـة
ـلكي فـيه عام 1921 نظـام احلكم ا
ـقراطـية احلـقيـقية  لم يـعرف الد
لكي الذي حتى اآلن . ففي احلكم ا
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كـــان الــــعـــراق ودون اخلـــوض في
الـــتــــفـــاصـــيـل حتت الــــهـــيــــمـــنـــة
األسـتـعـمـاريــة لـبـريـطـانـيـا ومـقـيّـد
عاهـدات كمعاهـدة بورت سموث
ومعاهدة حلف بـغداد األستعماري
 وكـانت هــنـاك مــعـاهــدة ال يـجـوز
لـــلـــعـــراق أســـتالم الـــسالح إال من
بـريـطـانـيـا  وكـان احلـاكم الـفـعـلي
ــلــكـي هـو لــلــبالد طــوال الــعــهــد ا
لــلــمــرحــوم نـوري الــســعــيــد الـذي

أصــبح رئــيــســاً لــلــحــكــومــة
أربـــعـــة عـــشـــر مـــرة وفي
الـعــهـد اجلـمـهـوري لم
ـرحـوم عـبـد يـكـن ا
الــــكـــر قـــاسم
سـياسـيـاً لذلك
لـم تـــــــــكـن في
فـــتــرة حــكــمه
أية أنتخابات
ــانــيــة أو بــر
أحــــــــــــــــــزاب
سـيـاسـيـة و
كـذلك احلال
في عــــــهـــــد
عبد السالم
عـــــــــــــــارف
وشـــقـــيــقه
عــــــــــبــــــــــد
الـــــرحــــمن
عـــــــــــارف .
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عبد الكر قاسم عبدالسالم عارف الليدي تاتشر 

لـإلشــراف عـــلى تــعـــيــ خـــريــجي
اجلـــــامــــعــــات  وغـــــيــــرهـم حــــسب
مـؤهالتـهم الـعلـمـية وأن يـكـون هذا
اجملـلـس له أسـتــقاللــيـة كــامــلـة عن
السلـطت التنـفيذية والتـشريعية 
وإن يلـغى أسلـوب التـعيـ من قبل
نتمي إلى الوزارات  حيث اوزير ا
كتلة يباشر أوالً بـتعي النتم أو
ـؤيـدين إلى كـتـلـته الـسـيـاسـية أو ا
يـــبـــاشـــر بـــتـــعـــيــ أقـــربـــائه دون
اآلخـرين  وهــذا مــا يـؤيــده الـواقع
ـلـكي ـعـلـوم مـنـذ الـعـهـد ا اآلن . وا
حـتى  2003كــان الـتـعــيـ يـتم من
قـبل مـجـلس خـدمـة و لـيس الوزراء
ــئــات من األبــنــيـة كــمــا إن هــنـاك ا
ـملـوكـة للـدولة تـستـخدم والـشقق ا
كـمـقـرات ألحزاب الـكـتل الـسيـاسـية
احلـاكــمـة دون إيــجـار أو بــعـضــهـا
بإيجار زهيد فـيجب دفع إيجاراتها
ـال الــعـام بـأثــر رجـعـي ألنـهــا من ا
خــصـوصـاً وإن الـدولــة في ضـائـقـة
مـالــيـة  ويــنـطــبق ذلك أيـضــاً عـلى
ــــــســـــؤولـــــ من وزراء بـــــيـــــوت ا
ووكالئــهم ومــسـتــشــارين  أعــضـاء
ـان  حــيث أن هــذه الــبــيـوت الــبــر
تعـود للمـال العام ألنـها ملك لـلدولة
و يـــــجـب وأن يـــــدفـع إيـــــجـــــارهـــــا
خصـوصاً وإن شاغـليـها يتـقاضون
الي  وعــنـد خــروجـهم رواتب بـا
من الوظيفة يبقون في بيوتهم دون

تـــســلــيــمــهــا لــلــدولــة  في ح أن
ـــوظـف الـــبـــســــيط وذوي الـــدخل ا
زايا وهذا احملدود ال يتمتع بـهذه ا
ـــــســـــاواة بــــ يـــــتـــــعـــــارض مع ا
ــــواطـــــنـــــ دون تــــمـــــيــــيـــــز في ا
ـقــراطـيــة الـتي شــارت إلـيــهـا الــد
ـادة األولى من الــدسـتــور الـنــافـذ ا
فـي الــعـراق . وفـي ظل احلــكــومـات
السابقة قام بعض رؤساء احلكومة
 تــوزيع قـــطع من األراضي كـــســكن
ـسـؤولــ من مـدنـيـ إلـى بـعض ا
وعـسـكـريـ وهـذا ال يـجـوز قـانـوناً
حـيث ال يـحق لـرئـيـس احلـكـومة أو
ـنـح مــتــراً واحـداً ألي الــدولــة أن 
ـال الـعـام مـســؤول أو مـواطن ألن ا
مـلك لـلــشـعب كـله دون تــمـيـيـز وأن
ـال الـعام ـنح ا الـسـلـطـة اخملـولـة 
ـان مـن أراضي أو بـيــوت هــو الـبــر
ــــثل الـــــشــــعب وأن يـــــكــــون ذلك
ان بهذا الشأن بقانون يصدره البر
ـسـؤولـ في ـشـكـلـة إن بـعض ا وا
الدولـة جهلـة ال يعرفـون صالحياته
احملــــــــدودة فـي الـــــــقـــــــانـــــــون وإن
مـســتـشـاريـهم يــتم تـعـيــيـنـهم عـلى
أسـاس احملــاصـصــة ولـيس لــديـهم
الـكــفـاءة أو اخلــبـرة في الــقـانـون 
وأذكـــر فـي لـــنــــدن أخـــبــــرني أحـــد
األصـدقـاء  وهو أسـتـاذ صـيـدلة في
جـامـعـة (كـوين جــري) بـأن رئـيـسـة
وزراء بــريـطــانـيــا الــلـيــدي تـاتــشـر
طـــلـــبـت من مـــجـــلس وزرائـــهـــا
ـوافقـة عـلى أرسال طـائرة ا
أســتـــطالع لــلـــكــشف عن
أبـــنــهـــا الـــذي فـــقــد في
صـــــحـــــراء اجلـــــزائــــر
كــــســـائـح مع بــــعض
زمــالئــه فـــــــــــــــرفـض
ـــوافـــقـــة اجملـــلس ا
عــــــــلـى أســـــــاس إن

يـحظر فـيهـا احملاصـصة الـطائـفية
في تـشكـيل احلـكومـة  ومؤسـسات
الــدولـة ومــرافــقـهــا والـتـي قـائــمـة
حتى اآلن  ومن اإلجـراءات أيـضـاً
حــظــر األحـــزاب الــديــنــيــة أو ذات
ــرجــعــيـــة الــديــنــيـــة في الــعــمل ا
السياسي ألن هـذه األحزاب هدفها
الـوصول لـلسـلـطة لـتحـقيق مـنافع
شــخـصــيــة وهــو الـثــراء من خالل
إساءة أستعمال السلطة  وهذا ما
صـري النافذ اآلن قرره الدسـتور ا
ـليشيات . وإلغاء كافـة تشكيالت ا
وتـسلـيم أسلـحـتهـا للـدولة بـعد أن
 القـضاء عـلى داعش في العراق
  وأنتساب من يريـد من أعضائها
ـسـلـحـة . ألن وجـود إلى الـقـوات ا
لـيشـيـات بشـكل خطـراً على هـذه ا
األمن و األســــتــــقـــرار فـي الـــبالد .
حـيث ال يـوجـد بلـد في الـعـالم لدى
أحـــزابـه أو كـــتـــله الــــســـيـــاســـيـــة
ملـيشـيات مـسلـحة سـوى العراق 
ــطــلــوب حــصـــر الــسالح بــيــد فـــا
الــدولــة فـقـط . كــمـا يــجب حتــويل
األمــوال الــتـي تــدرهــا الــســيــاحــة
الــديــنــيـة إلى خــزيــنــة الــدولـة أي
ــالــيــة  ــركــزي ووزارة ا الــبــنك ا
شـأنـهـا شـأن األمـوال الـنـاجتـة عن
الـــــضــــرائـب  أو زيــــارة اآلثــــار أو
وارد الية التي حتققها ا وارد ا ا
الــنــفــطــيـة في الــبــصــرة وكــركـوك

ـا ـوارد كـلـهـا  وغـيـرهـا . فـهـذه ا
فــيـهــا مـوارد الــسـيــاحـة الــديـنــيـة
لـــزيـــارة مـــراقـــد األئــمـــة هي مـــلك
للـشعب الـعراقي ويـجب أن توضع
ــركـزيـة حتت تـصـرف احلــكـومـة ا
ــركـزي  ومن واجب وفي الــبــنك ا
ـركـزيـة الــصـرف عـلى احلـكـومــة ا
راقد الدينية عند احلاجة صيانة ا
 حـيث نـشـرت بـعض الـصـحف أن
مـوارد الـسيـاحة الـديـنيـة تـبلغ 12
مـلـيـار دوالر سـنـوياً  وهـذا يـعني
أن هناك أكثر من  160مليار دوالر
منذ عام  2003وحتى اليوم ذهبت
إلى جـهـات وأحـزاب معـيـنـة خالفاً
لـلـقـانـون . خـصـوصـاً وأن الـعـراق
ــر في ضــائــقــة مــالـيــة نــتــيــجـة
ألنخفاض أسعار البترول واحلرب
الي ضد داعش ونـتيجـة للفـساد ا
واإلداري الــســانـد فـي مــؤســسـات
الــــــدولـــــــة حــــــتـى اآلن بــــــســـــــبب
احملـاصـصـة الـطائـفـيـة في سـلـطة
الــدولـة ومــؤســســاتـهــا . كــمـا
يــــجب أن يـــكـــون تـــعـــيـــ
وظـف في مـؤسسات ا
الــــــدولــــــة مـن قــــــبل
مـجـلس أو هـيـئة
مـــــــركـــــــزيــــــة

التي ـسـلـحـة   ـلـيـشــيـات ا بـروز ا
ساهم بعض عنـاصرها في اخلطف
والـقـتل الـطـائـفي  وسـرقـة محالت
الـصــيــرفــة والـذهـب كل ذلك ســبـبه
تــــدخـل الــــدين فـي الــــســــيــــاســــة 
وبـالعـكس حيث ال عالقـة للـسيـاسة
بالـدين. فالـدين عقـيدة سـماويـة لها
طلوبة من أجل شعائرهـا الدينيـة ا
الـدخـول الـدخـول في اجلـنـة  وهي
ــارســة شــخـصــيــة ال عالقــة لــهـا
ـصالح الـنـاس أو البالد  كما إن
الدين ثابت  وراسخ ال يجوز تبديل
قـواعـده أو إلـغـاؤهــا مـنـذ أكـثـر من
 1439عام في ح السياسة نشاط
ــــثل أفـــكــــار وأهـــداف إنـــســــاني 
ومبـاد قابلـة للتـغييـر واإللغاء في
ـصـلـحـة الـعـامة أي وقت وحـسـب ا
الـبالد وحتـكــمـهـا قــواعـد وقـوانـ
وضــعـــيـــة لـــيـــست دائـــمـــة . ثم إن
ــعـارض في الــدين يــعـتــبـر مــرتـد ا
وعــقـوبــته الـقـتـل في حـ اخملـالف
ــــبـــدأ الـــســــيـــاسي في الـــرأي أو ا
يــــســـمـى مــــعــــارض وهــــو حق من
حـقـوقه الـسـيــاسـيـة . ثم إن الـعـمل
ــقـــراطي يــســمح الــســـيــاسي الــد
بـاالنـتخـاب احلـر ألي مواطن مـهـما
كــان ديــنه مــســلــمــاً أو مــســيــحــيـاً
كن أن يـصبح رئـيسًا وغيـرهما  
لـلـدولــة وحـتى الـنــسـاء في حـ ال
يـجوز ذلك في الـدولـة الديـنيـة التي
يــجب أن يــكــون الـرئــيس مــســلــمـاً
حــقــيـقــيـاً  كــمــا ال تـســمح الــدولـة
الــديـــنــيـــة لألحــزاب الـــســيـــاســيــة
لـــلــتـــنـــافس عـــلى رئــاســـة الـــدولــة
وتـقـتـصــر فـقط لـلـمــسـلم احلـقـيـقي
إضــافــة إلى فــروق أخـرى ال مــجـال
لشرحـها . لقـد كانت أوربا حتـكمها
الـــكــنـــيــســـة والــبـــابــا بـــ الــقــرن
ـــيالدي  وحــتـى الــقــرن اخلــامس ا
اخلـامس عـشـر  حـيث ســاد الـقـمع
واالســتـبـداد الـديـني الـذي تـمـارسه
ـدة الـكـنــيـسـة عـلى شــعـوب أوربـا 
تصل إلى ألف عام  ترتب على ذلك
ظـهـور بـحـركــات الـتـنـويـر يـقـودهـا
ــثــقـــفــون وأســاتـــذة اجلــامــعــات ا
ا أدى بـحركـات التـنوير وغيـرهم 
بعـد صراع طـويل إلى القـضاء على
ســلـــطــة الــكــنــيــســة  و تــشــريع
قـــوانــ وضــعــيـــة حــددت ســلــطــة
الـكنـيسـة للـدين فقط وعـدم تدخـلها
في السيـاسة وحددت سلـطة الدولة
في العـمل السـياسي وعـدم تدخـلها
في الـدين  وهــكــذا سـادت احلــريـة
واحلــقــوق  شـــعــوب أوربــا   وفي
نهـاية الـقرن اخلـامس عشـر وبداية
يالدي ظـهر القـرن السـادس عشـر ا
عـصــر الـنــهـضــة األوربـيـة عــلى يـد
مفكـرين وفالسفة أفـذاذ أمثال جون
جـــان روســـو الـــذي شـــرّع حـــقـــوق
ـواطــنـ وجــان بـودان وحـريــات ا
الـذي شرّع لـنظـرية الـسيـادة والتي
أنـتــقـلت هــذه الـنــظـريــة إلى بـلـدان
أوربـا وأمـريـكـا وبــقـيـة دول الـعـالم
بهذا األسم أي السـيادة وجون لوك
الـــذي شــــرع أيــــضــــاً لــــلــــحــــقـــوق
واحلـــريــات  وهــوبـــز الـــذي شــرع
لنظـرية الدولة  ومونـتسيـكو الذي
شرع لنـظرية الـفصل ب الـسلطات

 وغيرهم من الفالسفة.

WOÝUÝ« d UMŽ

 وهــكــذا وضع هــؤالء الــعــنــاصــر
ـقـراطـية األسـاسـيـة لـلـدولـة الـد
ــا فــيـــهــا أســتــقالل احلـــديــثــة 
الـقـضـاء والـتـعـدديـة الـسـيـاسـية
وسيـادة القـانون . إن إقـامة نـظام
قراطي حقيقي في بلدنا يتطلب د
القيام بإجراءات حقيقية تؤدي إلى
ا فيها الغاء الطائـفية السياسـية 
ـذهـب الـقـيـام في تــدخل الـدين أو ا
الــــعــــمل الــــســـيــــاسي  ومن هــــذه
اإلجراءات تشريع قوان
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