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عـــلـى الـــرغـم من مــــرور نـــحـــو
تــســعـــة أعــوام عــلى ثــورة 25
يناير إال أن تلك الذكرى ال تزال
تــلـقي بـظاللـهـا حـتى األن عـلى
الصعيدين الداخلي واخلارجي
في ظـل الـنــتــائج الــتي تــرتـبت
عــلـــيــهـــا والــتـي كــان أهـــمــهــا
وصــول اإلخـوان ألول مــرة إلى
احلكـم ثم إنهـيار تـلك الـتجـربة
بـــعـــد عـــام واحــــد فـــقط  وفي
محـاولة إللقاء الـضوء على تلك
ـراسل (الـزمان) الـتـجربـة كـان 
هـذا احلوار مـع  محـمـد حـبيب
الـنـائب األول السـابق لـلـمـرشد
سلم والذي العام لإلخـوان ا
قــدم اســتــقــالــته من اجلــمــاعـة
ـارســاتــهـا احــتــجـاجــا عــلى 
والـتي أدت بــاإلخـوان إلى هـذا
صيـر حيث كشف في حواره ا
عـن أخــــطـــر االســــرار عن تــــلك
الـــتــجـــربــة وفـــيــمـــا يــلي نص

احلوار :
{ في ضوء الـتـطورات الـتي حدثت
لـلــجـمــاعـة مــنـذ عـام  2011وحـتى
اآلن  هـل كــــنت تــــتــــوقع انــــهــــيـــار
اجلماعـة بالـشكل الـذي وصلت إليه

اآلن ?
- نـــــعم..نـــــعم..وقـــــد صــــرحت
أيـــامــهـــا بــذلك عـــدة مــرات من
خالل وسـائل اإلعالم اخملـتلـفة.
.فهم كـذبوا بـأنهم سـيمـارسون
انـتخابـات مجلس الـنواب على
ـطـيـة مــا كـنـا نـفـعل قـبل ذلك
ـشـاركة أى عـلى أسـاس مبـدأ ا
ــغـالـبـة. .ثم هم أعـلـنـوا فى ال ا
الـبـدايـة انـهم لن يـوافـقـوا على
تــرشح أحــد من الــتــنــظــيــمـات
اإلسالمـيـة عـلى مـنصـب رئيس
اجلمـهورية واذا بهم يـنكصون
عــــلـى اعـــــقـــــابــــهـم فى هـــــذين

األمرين.
{ وهل تـــقـــدمت بـــالــنـــصح لـــقــادة
اجلمـاعة لـتصـحيح األخـطاء? وماذا

كان ردهم ?
- نـعم تـقدمت بـنـصائح كـثـيرة
خــاصـة لـلـدكـتــور مـحـمـد بـديع
رشـد العـام جلـماعـة اإلخوان ا
سـلـم وأنه البـد من مـراعاة ا
ــصـريــة وأنـهم رفــاق الـثـورة ا
أصـحـاب نــصـيب فـضال عن أن
ي ـــســلـــمـــ عـــد اإلخـــوان ا
اخلبرة والتـجربة وليس لديهم
قدرات وال امكانـات للقيام بتلك
ـسـؤولـيـات. .وقـد وافق بـديع ا
عـــــــلى ذلـك. .لـــــــكــــــنـى لـألسف
الــشـــديــد فـــوجــئـت بــاإلخــوان
يسيرون فى اجتاهات مختلفة.
{ وهل تعـتـقد أن اإلخـوان ارتكـبوا
خـطـأ فــادحـا بـالـتــرشح النـتـخـابـات

الرئاسة ?
- نــعم..نــعم ..ارتــكب اإلخــوان
ـسلـمـون خـطأ أكـبـر من فادح ا
.وقـد قـلت لـهم آنـذاك أنتـم كمن

احلــكم مــرة أخـرى .وقــد ظــهـر
واضـحا انـهم كانـوا يخـططون
الســـتــــخــــدام الـــقــــوة النــــفـــاذ
ذلك..وأعــــتــــقــــد ان أمــــريــــكــــا
وأوروبـا والصـهيونـية بـالطبع
كانـوا يدفعـون فى هذا االجتاه
.وقــد أحـد شــبـاب اإلخـوان انه
كانت في رابـعة أسـلحـة كثـيرة
.لــكــنه  تــهــريــبــهــا .خــاصـة
وأنــهم فــشـلــوا في اسـتــخـراج
محـمد مرسى. .وأذكـر جيدا ان
الكـاتب الـشهـيـر روبرت فـيسك
ذكر فـي إحدى تـصـريـحاته انه
أثـــنــاء زيـــارته لـــرابــعـــة وجــد
الـشـبـاب الــذين يـسـيـرون مـعه
يــحــمــلــون أســلــحــة رشــاشــة.
.أعـطــيت لـقـيــادات اجلـمـاعـات
فى رابـعة الـفرصة تـلو األخرى
ــكـــان وســـوف تـــقــوم لـــتـــرك ا
دنـية بتوصيل أجهـزة الدولة ا
ــوجـودين إلى بــلـدانـهم آالف ا
وبــيـوتـهم وعـدم الـتـعـرض ألى
شــــخص مـــنــــهم الذى..لألسف
ـكـان. .لكن الـقـلـيل منـهم تـرك ا
االغلبية إستمرت فى مواقعها.
.ونــتــذكــر جــيــدا مــا حــدث من
عــنف وتــصـادم بــالــسالح بـ
اجلـمـاعـات وقـوات من اجليش
عـنـد منـصـة الـنصب الـتـذكاري
وبــدايـة كــوبـرى  6أكـتــوبـر ثم
ـيدان رمسيس مسـجد الفتح 
.أما مـساءلـة اقتـحام الـسجون
والتـخابر مع حـماس فاحلديث
حـولها كثـير. .وأنا شـخصيا ال

أعلم عنها شيئا .
{ ومــــا  وجــــهـــــة نــــظــــرك في أهم
األخــطـاء الــتي ارتــكــبـتــهــا جـمــاعـة
ـــــســـــلــــمـــــ وأدت إلى اإلخـــــوان ا

التعجيل بنهاية حكمهم ?

ـكن ايـجـازها - أهم األخـطاء 
فى الـــنـــقـــاط الـــتـــالـــيــة : أوال.
الــقــصــور الــشــديــد فى الــعــلم
والـــــــفـــــــقه والـــــــوعـي واحلس
واإلدراك .فـــــضال عـن غـــــيـــــاب
الـرؤيـة واالسـتـراتيـجـيـة بـشأن
األهـداف العلـيا التى حتـتاجها
مـصـر فى تــلك الـفـتـرة الـفـارقـة

من تاريخها.
ثـــانــيـــا. الــتـــنــظـــيم الـــداخــلي
لـإلخـوان كـان مـهـلـهال .إضـافـة
إلى عــدم الـتــواصل الـصــحـيح
واحلـــقـــيـــقـي بـــ الـــقـــيـــادات
والقواعد بل والعزلة بينهما .
ـــــصــــالح ثـــــالــــثـــــا. تــــغـــــلب ا
الــشــخــصـيــة لألفــراد وعـدم أو

ضعف الصدق واإلخالص .
رابــــعــــا. الــــقــــيــــادات لم تــــكن
واحـدة..فـالسـيـطـرة والـهـيـمـنة
كــــانت فـي يـــد كـل من خــــيـــرت
الشـاطـر و محـمـود عزت..األول
يـــعـــمل فـي الـــظـــاهــر بـــعـــقـــله
وماله..والـثاني يـعمل من خلف
سـتـار. خـامـسـا. لم تـكن لـديـهم
ايـــة رغـــبــــة في الـــتـــشـــاور مع
ـــــة.ذات اخلــــــبـــــرات الــــــقــــــد
والــــتـــجــــارب فـــضـال عن عـــدم
الـتـواصل مع قـيـادات األحـزاب
ـعـروفـة كـمـا كـنـا الـسـيـاسـيـة ا

نفعل .
{ عـــقب ســقـــوط اإلخـــوان طــرحت
صاحلة ب عدة مبادرات لتحقيق ا
اإلخـوان والـدولة . فـمـا هـو تـقـيـيمك

بادرات ? لتلك ا
- الـظـاهـر من األمـور غـالـبـا ما
يــكـون غـيـر حـقــيـقى .لـذا يـقـال
دائـمــا ..ومــا خـفي كــان أعـظم.
.إذ لم تــــكن هــــنـــاك مــــبـــادرات
ترضي كال الـطـرف .وبـالـتالي

تقوم لها قائمة .
{ ومـا هي حـقــيـقـة عالقـة اإلخـوان
بكالً من إيران وإسرائيل ?لكل فترة
زمنية من التاريخ ظروفـها وطبيعتها

وأحوالها .
- مـثال..هنـاك نوع من الـصراع
ب أمـريكـا وإيـران فى الظـاهر
.لـكن فى البـاطن األمر مـختلف
تـــمــامـــا ..فـى الــســـبـــعـــيـــنــات
والثـمـانـينـات والـتـسعـيـنات. .
ـسلـم عالقات كـان لإلخوان ا
مع إيــــران ..فــــهـل ظــــلت هــــذه
قــــــــائـــــــمــــــــة االن? ال أدرى .فى
األربـعـيـنـات كـانت الـعالقـة ب
اإلخــــوان وإســــرائــــيـل حــــربـــا
ضروسا. .لكنـها اختلفت تماما
بعـد ثـورة ينـاير. .وتـألقت بـعد

وصول اإلخوان إلى احلكم!!
{ وما  إمكـانية عـودة اإلخوان مرة

شهد السياسي ? أخرى إلى ا
- ال أظن أن الــظـروف احلــالـيـة

تسمح بذلك.
{  في الـنـهـايـة بـعـد إنـشـقـاقك عن
اجلــمـــاعــة  هل تــفــكـــر في تــألــيف
حــزب ســيـاسـي ? ومـا هي طــبــيــعـة
عـالقـــتـك بــــالـــدولــــة اآلن وخــــاصـــة

األجهزة األمنية ?
- لقد كبـرنا فى السن ولم تعد
لـدينـا قـدرة وال طاقـة عـلى عمل
اآلن ونـــســــال الـــله تـــعـــالى أن
يـــتــــقــــبــــلـــنــــا ضــــمن عــــبـــاده

. الصاحل
أمــا فــيــمـــا يــتــعــلـق بــعالقــتى
بـالدولـة اآلن وخـاصـة األجـهزة
األمـنيـة فأحب أن أقـول أنا اآلن
مــواطن عــادى وأصـبح عــمـلى
من أوله ألخـره مرتـبط بالـبحث
الـعـلـمي كأسـتـاذ داخل جـامـعة

أسيوط .

سلم  رشد اإلخوان ا محمد حبيب النائب األول السابق 

لم حتــقق أيـة مــبـادرة هــدفـهـا.
.لـقــد كـان لــكل طـرف أولــويـاته
وأهـدافه .ومن ثـم لم يـحدث اي

إلتقاء.
{ وهل تـرى أن اإلخوان مـسـئـول
عن األعـمـال اإلرهـابـيـة الـتي جتـري
حالـيـا في أماكـن متـفرقـة فى مـصر

وخاصة سيناء?
- فـى تــــــصـــــــوري األعــــــمــــــال
اإلرهــابـيـة الــتى جـرت وجتـرى
حـالــيـا في أمــاكن مــتـفــرقـة من
مـصـر خـاصـة سيـنـاء قـد يـكون
مــسـؤال عــنــهـا بــعض األخـوان
ولــــيـس كل اإلخـــــوان. .لــــكن ال
يــنــبـــغي ان نــتــجـــاهل اعــمــال
ــسـاعــدة الـتى تــقـوم الــدعم وا
بــهـــا اخملـــابـــرات األمــريـــكـــيــة

والتركية أيضا .
 { وهل ترى أن هناك دول إقـليمية
ودولــــيـــة تـــســــعى إلى إســــتـــخـــدام
اإلخوان كـورقة ضـغط على األنـظمة
العربية لتحقيق أجندتها اخلاصة ?
- بـالـتــأكـيـد. .وأعـتـقـد أن قـطـر
ـسألة . لـها دور بـارز في هذه ا
وهى عــمـومــا عـبـارة عـن دمـيـة
حتـركـهـا اخملـابـرات األمـريـكـية
والــصـــهــيـــونــيـــة .إن اخملــطط
األمـريكي. .الصـهيـوني. يسعى
كــــمــــا نــــعــــرف إلى  5أهــــداف

رئيسية وهى:
نطقة العربية. أوال. . تفكيك ا
ثـانيا.. الـسيطـرة على مواردها

وثرواتها .
ثـالـثــا..إيـقـاد الـفـ الــطـائـفـيـة
ذهبية ب دولها وأبنائها . وا
ــــشــــكالت رابــــعــــا. إشــــعـــال ا

احلدودية ب دولها .
ــســـتـــويــات خــامـــســـا..هـــدم ا
الـثـقـافـيـة واحلـضـاريـة حتى ال
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dſôUſ fLOł ≠ ÊbM
يقـول علـماء إن اكـتشـافا حـديثا
ـناعة في جسم اإلنسان بنظام ا
قد يـستخدم لـعالج جميع أنواع
الــســرطــان.وقــد اكـتــشف فــريق
بـجـامـعــة كـارديف الـبـريـطـانـيـة
طـريـقـة لـلـقـضـاء علـى أنواع من
الـــســرطـــان بـــيــنـــهــا ســـرطــان
الـبـروسـتات والـثـدي والـرئـت

وذلك في جتـارب بــاخملـتـبـر.ولم
يـتم اخـتـبـار هذه الـطـريـقـة على
ـرضى. لكن الـباحـث يـقولون ا
إن االكـــتـــشـــاف الـــذي نُـــشـــرت
تفاصـيله في دورية نيـتشر لعلم
نـاعة يـنطـوي على إمـكانـيات ا

هائلة.
ناعـة البشري خط ويعـد نظام ا
الـدفـاع الـطبـيـعي ضـد الـعدوى
لـــكـــنـه يـــهـــاجم كــــذلك اخلاليـــا
الــســـرطــانــيــة.وكـــان الــعــلــمــاء
يبحثون عن طـرق "غير تقليدية"
وغـير مكـتشفـة يهاجم بـها نظام
ـناعـة األورام السـرطانـية على ا
نـحو تـلـقائـي.ووجدوا ضـالـتهم
في إحـــدى اخلاليــــا الـــتـــائـــيـــة
ــوجــودة بــدم اإلنــســان وهي ا
ـنـاعـة بإمـكـانـها خـليـة بـنـظام ا
عـرفة مـا إذا كان مـسح اجلـسم 
هـــنــاك خـــطـــر يــجـب الــقـــضــاء
عــلـــيه.واالخــتـالف هــو أن هــذه
اخلليـة تستطيع مـهاجمة أنواع
كثـيرة من السـرطان.وفي حديث
لـــــبي بـي سي قـــــال األســـــتــــاذ
اجلـامـعي أنـدرو سـيـويل "هـناك
رضى. في فرصة لعالج جميع ا

الـسـابق لم يـعـتـقـد أحد أن ذلك
ــكن".وأضــاف أن االكــتــشــاف
يـــثــيــر احــتــمـــال الــتــوصل إلى
أســلـوب عالجي واحـد يالئم كل
أنواع الـسرطان وذلك من خالل
"نوع واحـد من اخلاليـا التـائـية
قـــد يــكـــون قــادرا عــلى تـــدمــيــر
ــاط الــســرطــان الــعــديــد مـن أ

للجميع".
واكــتـشف فـريق جــامـة كـارديف
خـلــيـة تـســتـطــيع الـعــثـور عـلى
أنــــواع كـــــثــــيـــــرة من اخلـاليــــا
الــسـرطــانـيــة وقـتــلـهــا ومـنــهـا
خاليــا ســرطــان الــرئــة واجلــلـد
والـدم والــعـظــام والـبـروســتـاتـا
ــــبـــــايض والـــــكــــلـى وعــــنق وا
ـهم في األمــر أنـهـا لم الـرحـم.وا
تـــــــــــــمـس األنـــــــــــــســـــــــــــجــــــــــــة
الـسليـمة.ومازالت الـكيفـية التي
يحـدث بها هـذا مبهمـة.ويتفاعل
مُـســتـقـبـل اخلـلـيــة الـتــائـيـة مع
جـــزيء يُــــســـمى  ?MR1وهـــو
موجود عـلى سطح كل خلية في
اجلـسم البـشري.ويـسود اعـتقاد
بــأن جـزيء  MR1يُـنــبئ نــظـام
ـــنـــاعــــة بـــوجـــود تـــشـــوه في ا
الـتمـثـيل الغـذائي داخل اخلاليا
الـسـرطـانـيــة.وقـال أحـد بـاحـثي
الفـريق ويُـدعى غـاري دولـتون
لبي بي سي "نحن أول من شرح
قـيام خـليـة تائـيـة بالـعثـور على
جـــــــــــزيء  MR1فـي خـاليـــــــــــا
ســرطــانــيــة. لم يــحـدث هــذا من
ـــــرة األولى من قـــــبل. إنـــــهـــــا ا

نوعها".

أسـالــيب الـعالج الــقـائــمـة عـلى
اخلاليا الـتـائيـة لـيست جـديدة.
وكان تطويـر العالج القائم على
نـاعة أحـد االكـتشـافات األكـثر ا
إثـــارة في هـــذا اجملـــال.وأكـــثـــر
CAR-T? األمـثــلــة شـهــرة هـو
وهـو أسلـوب عالجي يتم خالله
الـتالعب بـاخلاليـا التـائـيـة لدى
ــــــــريـض كـي تــــــــبـــــــــحـث عن ا

ــكن أن الــســـرطــان وتــدمــره.و
يــحـــقق هــذا األســلـــوب نــتــائج
ريض من جذريـة حـيث تـنقـل ا
حـــــــالـــــــة االحــــــــتـــــــضـــــــار إلى
الـــتــعـــافي.لـــكن هــذا األســـلــوب
يُسـتخـدم عـلى نطـاق ضيق وال
يـصلح إال في أنـواع مـعـيـنة من
الــســرطـان حــيث يــوجــد هـدف
مــــحــــدد يــــتم تــــدريب اخلـاليـــا

التائية على رصده.
وتقوم الفكرة على أخذ عينة من
ـريض بــالـســرطــان.ثم يـتم دم ا
اسـتـخـراج اخلاليـا الـتـائـيـة من
العيـنة وتعديلـها وراثيا وإعادة
بـرمــجـتـهـا من أجل أن تـكـتـسب
ُـسـتقـبل الـقـادر على اكـتـشاف ا
الــــســـرطــــان.ثم تــــزرع اخلاليـــا
ـــعــــدلــــة بــــأعــــداد وافــــرة في ا

اخملـتـبر قـبل إعـادة حـقـنـها في
ـريـض. وهــو نـفـس األســلـوب ا
ــــســـــتــــخــــدم فـي طــــرق عالج ا
.CAR-Tو اختبار الطريقة
اجلــــديـــدة عــــلى احلـــيــــوانـــات
وخـاليــــا فـي اخملــــتــــبـــــر فــــقط
وبـالـتــالي هـنــاك حـاجـة إلجـراء
فــحـوص مـتــعـلـقـة بــاألمـان قـبل

البدء بالتجارب على البشر.

خـرج من مـكـان مـظـلم أو مـعتم
إلـى مـــيــــدان عــــام ذى أضـــواء
مبهرة. .وبالتالي لم تكن لديهم

في احلقيقة رؤية ألى شئ .
ــاذا اخـتــاروا مــحــمــد مـرسي { و

كمرشح لهم في تلك اإلنتخابات ?
- كـان االخـتـيـار أوال كـمـا نـعلم
للـمهنـدس خيـرت الشـاطر .لكن
كـانت هـنـاك مـشـكالت قـانـونـية
وهذه أدت إلى تـنـحيـة الشـاطر
وتــقــد االحــتـــيــاطي مــحــمــد
ــسـألـة لم مــرسى. وعـمـومــا فـا
ـعـلـوم أن تـكن مــخـتـلـفـة فـمن ا
األخيـر كان يأتـمر بأوامر األول
.وكـالهــمــا غــيــر مـــنــفــصل عن
د.مـحــمــود عـزت الــذى كـان وال

يزال يعمل من خلف ستار .
{ تــرددت أنـبــاء أن احــمــد شــفـيق
كان هـو الـفائـز في تـلك اإلنـتخـابات
ؤسـسـة الـعـسكـريـة خـشيت ولـكن ا
من أعـمـال عـنف وفـوضى في حـالـة

إعالن فوزه . فما صحة ذلك ?
- اعـتـقـد أن هــذا غـيـر صـحـيح
ـــا كـــان ضــــمن أشـــاعـــات ور
كـــثــيــرة تـــرددت عــلى ألـــســنــة

الكثيرين .والله تعالى أعلم.
ــــؤســــســـة { وهل تــــعــــتــــقــــد أن ا
العسـكرية قـد نصبت فـخاً لإلخوان
لـــكـــشــفـــهم أمـــام الـــرأي الـــعــام ثم

األنقالب عليهم ?
ــؤســـســة - ال اعـــتــقـــد ذلك .وا
ـثل هـذه الـعـسـكــريـة ال تـلــجـأ 
األسـاليب الـرخيـصة. .وعـموما
هــنـاك دائــمــا ظـواهــر وبـواطن
لألمــــــور ..ولم يـــــكـن لـــــدي من
ــعـلـومـات مـا يــجـعـلـني أمـيل ا

إلى هذا الرأى.
{ وهل كـانت اجلـمـاعـة تسـعى إلى
أخونـة مؤسسـات الدولـة كمـا يتردد

ذلك?
- اى جماعة عـادة ما يكون لها
هــذا الـــتــصــور .والــنــاظــر إلى
الـتـاريخ يـجـد عـجـبـا .وكان من
ـــتــــوقع ان تـــقــــوم جـــمـــاعـــة ا
سلـم بالسعي إلى اإلخوان ا
أخـــونــة مــؤســســـات اجملــتــمع
والــــدولــــة .بـــدءاً بــــإخــــتــــيـــار
شـخصيـات إخوانيـة وتعيـينها
ــؤســســات كــقـــيــادات لــهـــذه ا
وأنـــتـــهـــاء بــــأنـــتـــشـــار أفـــراد

ؤسسات. اجلماعة في كل ا
{ وما  مسؤوليـة قادة اجلماعة في
ـوجـهــة إلـيــهم في أحـداث الـلــتـهـم ا
رابعـة واقـتحـام الـسجـون والـتخـابر

مع حماس وقطر ?
- أحــداث رابـعـة شـاركت فـيـهـا
جـــمـــاعـــات كـــثـــيـــرة .اإلخــوان
والـــســــلــــفــــيـــ واجلــــمــــاعـــة
اإلسـالمـــــيــــــة وآخـــــريـن عـــــلى
مــــخـــتــــلف تــــوجـــهــــاتــــهم من
أصـــحـــاب الــــعـــنف واإلرهـــاب
والـدم…كـان ذلك بهـدف الـضغط
ؤسسة العسكرية بشكل على ا
عــــام لإلفــــراج عن د. مــــحــــمـــد
مــــــرسـى وإعـــــادتـه إلـى ســـــدة

كان كل شيء جميال حتى قبائحنا نغطيها بجمال أخالقنا فنتستر
عليها وال نفـضح بعضنا البعض قـبل أن يتغير كل شيء  وصرنا
وبـايل أن نحـول اجلمـال إلى قبح نـستـطيع بـضغـطة عـلى شاشـة ا
والقبح إلى جمال والـعاهرة إلى سيدة مجتـمع محترمة تلوي رقاب
كـبار الـقوم وصـغارهم  وبإمـكانـها تـغيـير كل شيء بـرنة هاتف أو
حـركـة فـخـذ أو لـيـلـة عـابـرة ويـنـتـهي كل شيء  فـلم تـعـد مـقـايـيس
الشرف تعمل ألنها تعطلت بسبب تسرب سوائل نتنة إليها جعلتها

ألوف . قلوب وغير ا تتعطل وأحيانا تعمل با
كــان الــعـيــد بـألـف عـيــد والـصــغــار يـلــهـون فـي الـدروب الــضـيــقـة
ويـتقـافزون بال تـفكيـر والضجـر وال نوايـا سوء وكـأنهم يـرونه عيدا
أبـديـا  بـينـمـا الـكبـار يـحـتفـلـون بـوقار وشـعـور مـتبـادل بـاإلحـترام
والتبجيل وتقدير العادات والتقاليد واألدبيات  ولم تغادرنا البراءة
ولم يفـارقـنا الـصدق ولـم تفـترق احملـنـة عن قلـب كل واحد مـنا ألن

القلوب كانت جتتمع على احلب والسالم والتمني باخلير .
ـلـكـان مـرت األيـام وبـدأ الـعـمـر يـفـقـد هـيـبـته والـضـعف والـهـوان 
اجلـسـدان ويـخـتـرقـان الـعـقل ويـهـجـمـان عـلى الـروح ويـحـيالن كل
شيء إلى رمـــاد تــذره ريــاح الــيــأس واخلــوف وتـــرقب الــنــهــايــات
احلزيـنة والـبائسـة  ماتت الزوجـة واحلبيـبة ومات االصـدقاء ماتت
امي ومـات ابي ومـاتـوا أخـوتي ومـات من أهـاتـفـهم حـ أضـجـر 
وبــقــيت أشــعــر بــالــوحــدة والـالجــدوى من كل شيء والــرغــبــة في
ـغـن مـغـادرة هـذا الـعـالم احلـقـيـر  حـتـى الـفـنـانـ والـشـعـراء وا

ولع بالـنكات والضحك واالمل ماتوا . والرياضي واألصـدقاء ا
لم تـعد االغـاني تـفتح شـرايـ القـلب كـمـا كانت في الـسـبعـيـنات 
ال صــدئــا بــاردا ال يــغــري بــاحلــيـاة وأصــبح كل شيء مــقــرفــا 
والــسـعـادة  وبـدأت األصـوات الــشـاذة تـخـتـرق أســمـاعـنـا وتـدمـر
ـزعج والـنـشاز وكـأنه أغـشـيـتـهـا ولم نـعـد نـسـمع سـوى الـصـوت ا
نـقـيق ضـفـادع غـيـر أن نـقـيق الـضـفـادع عـنـدمـا يـصـدر من الـنـهر

يكون له وقع مختلف .
هل أنتحر ? 

ـنعـني ويـتوسل إلي قـرب  فكـرت في ذلك كـثيـرا وكان صـديـقي ا
ـوت ســيـأتـي الحـقـا ـزيــد من الـصــبـر فــا بـالــتـحــلي 
والداع للـعـجـلـة بـالـذهـاب إلـيه فـكل مـاهو آت آت 
ولكـني أقترب رويـدا من تنفـيذ هذا الـقرار  وأكاد
أشـــعـــر إنــني أقـــرب إلـــيه من أي وقـت مــضى .  

ادة كـّما نعـلم بأنّ السـلطة الـقضائـيّة العراقـية استـنادًا إلى نص ا
(89) من دستور 2005 تتكون من مجلس القضاء األعلى احملكمة
االِحتـاديـة الــعـلـيّـا مـحـكـمــة الـتـمـيـيـز .. وهـلـم جـرا ولـكل مـنـهـمـا

نوحة دستوريًا.  صالحيّة 
إنّ مـجـلس الــقـضــاء األعـلى مـســتـقل عن احملــكـمــة االحتـاديـة من
ــالـيّــة وإنّ احملـكــمـة االحتــاديـة الــعـلــيـا لــهـا الــنــاحـيــة اإلداريـة وا
صالحـيّـات كـبـيـرة مـنـهـا الـرقـابـة عـلى دسـتـوريـة الـقـوانـ وكـذلك
نازعات التـي حتدث ب احلكومة تفسيـر الدستور والفـصل في ا
ـصادقة على النتـائج النهائيّة ركزية وحـكومات االقاليم وكذلك ا ا
لالنـتخـابات الـعامـة وهنـاك صالحيات أُخـرى للـمحـكمـة االحتادية

ونحن ذكرنا اهمها. 
وقبل أيّـام عـديـدة صدر من مـجـلس الـقضـاء األعـلى كـتاب بـالـعدد
نعـقدة بتاريخ 2020/1/23 والذي نصّ على 2020/82 باجللـسة ا
عــدم الـتــعـامل مـع قـرارات احملــكـمــة االحتـاديــة الـعــلـيــا واعـتــبـار
قـراراتـهـا مـعـدومة الـشـرعـيّـة لـعدم اكـتـمـال نـصابـهـا من الـنـاحـية
الـقانـونـيـة وذلك بـسبب إحـالـة عـضو من اعـضـاءهـا علـى التـقـاعد
ولــعـدم وجــود نص في الــدسـتــور أو الـقــانــون يـحــدد آلـيــة تـعــيـ

البديــل.
حيث جتدر اإلشـارة إلى أن الدستور ألـزم مجلس النـواب بتشريع
ـادة قــانـون يُــنـظـم عـمل احملــكــمـة االحتــاديــة اسـتــنــادًا إلى نص ا
ــة ومــنــذ تــشــريع ــؤ (92/أوال) من دســتــور 2005 واحلــقــيــقــة ا
الـدسـتور الـعراقي وإلى وقـتنـا احلالـي لم يشـرَّع قانـون ينـظم عمل
ا هنـاك مشروع قانـون في مجلس النواب احملكمـة االحتادية وإ
واألخير ال يستطيع التصويت على القانون في وقتنا بسبب فقدانه

للشرعيّة القانونية. 
والـسـؤال الذي يـقـتـحم األذهـان فـيمـا يـخص الـكـتـاب الـصادر عن
مـجــلس الـقــضـاء األعــلى والـذي نص عــلى عــدم شـرعــيـة قـرارات
احملـكــمـة اإلحتــاديـة الـعــلـيــا فـهل مـا صــدر صـحــيح من الـنــاحـيـة

القانونية أم غير صحيح ?? 
ــا ال شك فـيه فــإن الـدسـتــور خـيـر دلــيل لإلجـابـة عــلى الـسـؤال
ادة (90) من الدستـور نفسه التي سالف الذكر فلـو رجعنا إلى ا
نــصّت عــلى أنـه " يــتــولى مــجــلس الــقــضــاء األعــلى إدارة شــؤون
الهيئات القضـائيّة وينظم القانون طريـقة تكوينه... " وعليه استنادًا
إلى هـذا الـنص مار الـذكر سـيكـون كـتاب مـجلس الـقضـاء األعلى
صحـيحا من النـاحية الدسـتورية إال أن هنـالك لغطا يـلفت األنظار
ـادة ( 92/أوال ) من الــدســتــور الــتي نــصّت عــلى أنّ " أال وهي ا
احملـكمـة االحتـادية الـعـليـا هـيئـة قـضائـيّـة مسـتـقلـة مـاليًـا وإداريًا "
وبهـذا النـص نسـتطـيع أن نـقول فـي حال إذا كـان جمللـس القـضاء
األعلى صالحيـة إدارة شؤون احملكمـة االحتادية فأين االسـتقاللية

اإلدارية من ذلك ??. 
نـحنُ اآلن فـي أزمـة دســتــوريـة ولــغط لم يــكن بــاحلـســبــان وإن مـا
ـعنى إن ـا هي قانـونـيّـة  ا هـو أزمـة سـيـاسيّـة أكـثـر  يـحـدث إ
كتاب مجلس الـقضاء األعلى سياسي ولـيس قانوني ونستطيع أن
نقـول - من وجهة نظـر الكاتب - بـأنّ احملكمة االحتـادية العلـيا لها
صالحــيّــات حــســاســة تــخص األمن الــقــانــوني والــدســتــوري في
ــكن لـلـخالفـات الـعـراق فالبـد أن تــتـمـتع بـاسـتــقاللـيّـة تـامـة وال 
السـياسـيـة التـأثيـر عـلى هكـذا مؤسـسـة لهـا دور فعـال في إرساخ
دعامـات الدسـتور والقـانون وبالـتالي على مـجلس القـضاء األعلى
العدول عـلى ما صدر وما  تعـميمه على جـميع احملاكم ألننا في
أزمة كـبيرة ولـلتذكيـر فإن احلكـومة العراقـية هي حكـومة تصريف
أعـمـال وإن مجـلس النـواب تعـطلت شـرعـيته فـوق كل ذلك تعـطيل

عمل احملكمة االحتادية!! اعتقد إن األمر دبر بليل. 
قـصارى الـقـول إذن الـعـراق وألول مـرة في تـاريـخه يـدخل بـهـكذا
ازمة سياسية وقانونية وعلى الصعيدين الداخلي واخلارجي  وما
نشـهده من تدخالت خارجـيّة وإننـا اآلن بحاجة إلى مـسك العصا
من الوسط واالبتعاد عن احملاصصة وعن الصراعات كذلك نحنُ
اآلن بـحــاجـة إلى كــسب ود جـمـيع مــكـونـات اجملــتـمع الـدولي ألن
الـرعونـة السـيـاسيـة والـقانـونـية سـوف تـؤدي بالـعراق إلـى الهـاويّة
والـدخـول في فوضى عـارمـة ليس لـهـا أول وال آخر كـذلك ال نـريد
إعـادة سـينـاريـو الـسيـاسـة الـرَّعنـاء الـتي كـان يـستـخـدمـها الـنـطام

السابق.
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