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إســتــضــافت مــؤســســة فــلــســطــ
فـكر ـدارس العـصريـة ا الدولـية وا
والـبــاحث عــبــد احلــسـ شــعــبـان
ــحـــاضــرة بــعــنـــوان (الــشــيــعــة
والـشــيـعــة الـســيـاســيـة: مــقـاربـات
سـوســيــوثــقـافــيــة) وذلك في قــاعـة
احملــــــــــاضـــــــــرات فـي الـــــــــنـــــــــادي

األرثوذكسي.
ومـن عـــــنـــــوان احملـــــاضـــــرة ووزن
احملــاضــر إســـتــمع احلـــضــور إلى
معرفة سـياسية وثقافـية وفكرية لم
تـشــهـدهـا مــحـاضــرات عـمــان مـنـذ
زمن حــــيث حتــــدث شــــعـــبــــان في
مـــفــاصـل مــهـــمــة حـــول الــشـــيــعــة
والـشـيـعـة الـسيـاسـيـة بـرؤى مـفـكر
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يساري عميق.
وقــال شــعــبــان ان (بــعض مــؤرخي
الـشــيـعـة يـنـسب تـأسـيس مـذهـبـهم
إلى الرسـول محـمد (ص) بـاعتـباره
الـبـذرة األولى في اإلسالم ولـعـلـهم
ــذاهب فـي ذلك ال يــخــتــلــفــون عن ا
األخـــرى الــــتي هي كــــذلك تــــنـــسب
نــفــســهــا إلـى الــنــبي مــحــمــد مــثل
ــذهب احلـــنــفي أو الـــشــافــعي أو ا
احلــنــبــلي ويـــســتــدلــون عــلى ذلك
بآيـات قرآنـية أو أحـاديث نبـوية أو
وصايا. والشيعة هي فرقة إسالمية
نشأت على مراحل وإن اإلمامية أو
اإلثنـا عشريـة وهو مـا يطلق عـليهم
أحــيــانــاً أو مــا يــعـرف بـه شــيــعـة
الــعــراق الــيـــوم ظــهــرت في فــتــرة

متأخرة).
وأوضـح شــــــعـــــــبــــــان أن
(الـشــيـعــة كـمــفـهــوم عـام
جماعة إلتفّت حول اإلمام
عــــــــلـي بـن أبـي طــــــــالب
وحتولت الحـقـاً من فريق
يـــدعــو إلى أحــقـــيــته في
اخلالفــــة إلى تــــنــــظــــيم
سرّي وخـصـوصاً خالل
فــــتــــرة احلــــكم األمــــوي
يــســعى إلـى قـلـب نــظـام
احلــكم والــثــورة عــلــيه
واتخذ العـمل السياسي
الــشـــيـــعي خالل فـــتــرة
احلــكم األمــوي أشــكــاالً
مــخـــتــلــفـــة من احلــزب
الـسـري (تنـظـيم مـحـمد
ابن احلــــنـــــفــــيــــة) إلى
سـلحة (حركة الثورة ا
الــــتـــوابــــ بـــقــــيـــادة
ســلــيــمــان بـن الــصـرد
اخلزاعي واخملتار ابن
أبي عـبـد الـله الـثـقـفي
وزيــــــــد بن عــــــــلـي بن
احلـــــــــــــســــــــــــــ إلـى
ــعـارضـة الــصـامـتـة ا
الـتـي تـمـثل قــطـاعـات
واســـعــة. وقـــد اســتـــنــدت الـــدعــوة

الشيعية التي تقول أنها تنتمي آلل
الـــبــيت الـى فــكـــرة جــوهـــريــة ثــأر
احلــســ من أجــلــهــا ودفع حــيـاته
ثمنـاً لها وهي رفض الـظلم وإقامة

العدل.
وأشــار شـــعــبــان الـى أن (احلــركــة
الـشـيــعـيـة أثـارت مــنـذ تـأســيـسـهـا
األول إشــكـــاالت عــدة بـــخــصــوص
مـوقـفـهـا مـن الـسـلـطـة وفـيـمـا بـعد
بـسـبب مـا تـعـرّضت له من مـالحـقة
واضطهادات واضطرت إلى العمل
السري في فترتي احلكم األموي أو
ـــا دفع في احلــــكم الــــعــــبـــاسـي 
الـــبــعض لـالعــتــقـــاد أنــهـــا حــركــة
ـكـنـهم بـاطـنـيــة وأن الـشـيـعــة ال 
الــظـهـور عـلى الــسـطح خـصـوصـاً
وأن مبدأ التقية كما يقال يحكمهم.
والـتـقيـة حـسب الـتفـسـير الـشـيعي
هي جتنّب األذى في حالة التعرّض
إلى ضـغـوط شــديـدة ال يــحـتـمــلـهـا
كـنة أو اإلنسـان وتقـد تنـازالت 
إخــفــاء إظــهـار الــرأي بــحبّ اإلمـام
عـلي وآل البـيت أو االنـتمـاء الـيهم
وهــو مـــا كـــان يــحـــصل فـي الــزمن
الـغابـر عـندمـا كانـوا يـجبـرون على

شـــــتـم آل الــــبـــــيـت واإلمــــام عـــــلي
حتــــديـــداً فــــهــــنـــاك مـن أجـــاز من
أوســاطـهم أن يـفـعــلـوا ذلك جتـنّـبـاً
عنى لألذى ودفعـاً للمـكاره. بهـذا ا
وُظّـف مــذهب الـــتــقـــيــة تـــوظــيـــفــاً
برغمـاتياً أو ذرائـعياً بـحيث يأخذ
بـنـظـر االعـتـبـار الـزوغـان من األذى
الــواقع عــلــيــهـم من الــغــيــر أو من
اآلخر بإتقاء شرّه. واخفاء الباطن

وعدم اظهاره.
واوضـح شـــعــــبــــان انه (عــــنــــدمـــا
عاصرة تأسست الدولة العـراقية ا
في 23 آب 1921 بــــعــــد االحـــتالل
الـبـريـطـاني لـلـعراق 1918- 1914
ســعت بــريــطــانــيــا حلــكم الــعــراق
مـــبــــاشــــرة ثم عــــبــــر االنــــتـــداب
واضـــطــرت الى قــيــام  حــكم أهــلي
وتـــأســــيس الــــدولـــة الــــعـــراقــــيـــة
خــــصــــوصـــاً بــــعـــد انــــدالع ثـــورة
الـــعـــشــرين 1920 وورثت الـــدولــة
االحــتــقــان الــطــائــفي والــنــزاعــات
ذهبية من فتـرة احلكم العثماني ا
خـصــوصـاً وقــد تـكــرّس بـســيـاسـة
عـروفة فرّق تـسد وبعد بريطـانيا ا
عــزوف رجـال الــديـن الــشـيــعــة من
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-  حقـيقه كل اجلـهات فـي محـافظة
ديـالى وجدتـهـا داعمـة دعـما كـبـيرًا
لــلـمــرأة مـن مـحــافظ ديــالـى مـثــنى
الــتـمـيـمي و قـائـد الـشـرطـة  الـلـواء
حـامــد الــشـمــري وجـمــيع الــدوائـر
األخـــرى  اضـــافـــة الـى زمالئي في
ا شجعـني على السير البلديـة   
في االشتراك مـعهم بأعمـال كثيرة .
{ كـونــكم تــمــثـلــون شــريــحه مـهــمه في
ـرأة نـصف اجملـتـمع ) هل اجملـتـمع  ( ا
سـتتـوقـعـون الـنـجاح  ام يـراودكم شيء

آخر لترمـون  اللوم على هذا وذاك ?  
- الـــنــجـــاح حــلـــيف كل مـــجــتـــهــد
ــــرأة لـــيـــست نـــصف ومـــثـــابـــر وا
اجملــتــمع بل هي اجملــتـمـع بـأكــمـله
الحتوائها الرجل ومساندته في كل

يادين .  ا
{ مـديـنـة بـعــقـوبـة واحـيـاءهــا الـسـكـنـيـة
حتفل بـالتجـاوزات  ماذا ستـفعلون  من

اجل رفعها ? 
- طـبـعًـا موضـوع الـتـجـاوزات مهم
ــنــصب جــدا   ومــنـــذ اســتالمـي ا
وضـــــــعت خـــــــطــــــة إلزالـــــــة هــــــذه
الـتـجـاوزات وسـيـكـون يـوم االثـن
أو اخلــمـــيس من كـل أســبـــوع هــو

حملة رفع التجاوزات  
ــدن تـــرى جــمــالــيـــتــهــا من { جــمـــيع ا
خاللـهـا مـداخــلـهـا ولـكن مـديــنـة بـعـقـوبـة
فـاين اصـبح مـوضـوع نقل تفـتـقـر لـذلك 
احملـالت الـــصـــنــــاعـــيـــة الى امــــاكـــنـــهـــا

السابقة?   
- الـعــمل مـسـتـمـر عـلى قـدم وسـاق
لتـحويل جـميع احملالت الـصنـاعية
إلى احلي الـــصـــنــاعي لـــتــحـــســ

مداخل مدينه بعقوبة . 
{ جـــمــيـع مــرائب الـــســيـــارات ال تــلــزم
بالـتسـعيـرة التي وضـعتـموهـا  حيث ان
ــواطن يــتــحــمل تــكـالــيف كــبــيــرة عــنـد ا
مــراجـعــته لــلــدوائــر ووضع سـيــارته في

رآب ?    ا
ـــــرائب هـي من - تـــــســـــعـــــيــــــرة ا
اخــتــصــاص قـائــمــقــامــيــة  قــضـاء

بعقوبة . 
{ هل سـيتم فـتح جمـيع الشوارع داخل
اســــواق بـــــعــــقـــــوبــــة ورفـع الــــصـــــبــــات
الكـونكريتـية عن احياءهـا السكنـية ومنها

مناطق غرب بعقوبة ? 
- بالـتعـاون مع قيـادة شرطـة ديالى
ـغلـقة سـيتم فـتح جمـيع الـشوارع ا
بالـصبات الـكونـكريتـية في بعـقوبة
وخصوصـا مناطقـها الغربـية فيما
ســـتـــكـــون لـــنـــا حــمـــلـه لــرفـع هــذه
قـبـلة الـصـبات في األيـام الـقـليـلـة ا

بإذن الله . 
{ مـــتى يــــنـــتـــهـي الـــعـــمـل في جـــســـــر
ـــر آخــر (سـايـد الــشـريف وهل هــنـاك 

ثاني)  ? 
-  تبـليط الـسائـد األول من جسر
الشـريف وسيـتم افتـتاحه في األيام
القـليلـة القادمـة  وهناك سـايد ثاني
لـــلــجـــســر ســـيــتـم الــعـــمل به حــال

االنتهاء من السايد األول . 
{ كيف تـستطيع التوفيق ما ب ادارة
شؤون الـعائلـة ومتـابعة اخلـدمات البـلدية

قدمة للمواطن  ?  ا
-  اعـمل جـاهده عـلى الـتـوفـيق ب
هام تلـبيـة رغبـات العـائلـة وإدارة ا
ـــكـــلـــفــــة بـــهـــا من خالل تـــرتـــيب ا
وتـقسـيم الوقت واحلـمـد لله مـوفقه
في هــذا الـشــأن حـيث أنــا أم لـثالث
ـرحلــــة االبـتدائـية بـنات وهن في ا

تميزات واألوائل .  ومن ا
{ اليـوم تمـر عـليـنا مـنـاسبـة عزيـزة وهو
ـناسـبة ـرأة)   كيف تـرون هذه ا (عيـد ا
نصب اخلدمي?.    وانتم تتبؤون هذا ا

نـاسـبة  - حتـيـة للـمـرأة في هـذه ا
وعــلـيــنـا أن نــضـاعِف جــهـودنـا من
ـرأة أجل حــمـايـة وتـعـزيـز حـقـوق ا
وكـرامـتهـا وتـوليـهـا زمام الـقـيادة 
ويجب أال نـهدرَ انـتصـارات حتقّقت
عـــلى مــدى عــقــود وأن نــضــغط من
أجل إحـداث تــغـيـيـر شـامل وسـريع
وجذري  ولنـدعم النساء والـفتياتِ
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يحتل قـطاع اخلدمـات اهميـة كبيرة
كن القول واطـن   و في حياة ا
ان قطـاع اخلـدمات هـو األساس في
تـحضرة في ـدن  ا أنشـطة مـراكز ا
جـــمــــيع دول الـــعــــالم  واذا كـــانت
لـلـمـدن وظـائف وفـعـالـيـات جتـاريـة
وصــنــاعــيــة وغــيــرهــا   فــان هــذه
الـفـعـالــيـات جـمـيـعـهــا تـرتـكـز عـلى
قـطـاع اخلـدمـات الـبـلـديـة ... مـديـنة
بـعــقــوبـة او مــا تــسـمـى بـ (مـديــنـة
الــبــرتـقــال) وهي مــركــز مــحــافــظـة
ديــالى وسـمـيت بـهــذا االسم لـكـثـرة

بسات البرتقال فيها .. 
كــان لـصـحـيـفــة الــ (الـزمـان)  وقـفه
ديـنة الـعريـقة وحتـديدا عـند هـذه ا
ـركز فـي مـديـريـة بـلـديـة بـعـقـوبـة  ا
الـتي تـبـوأت ادارتـهـا   وألول مره "
امــرأة "  كــتـب اســمــهـــا في الئــحــة
دراء  فـمن هي هذه الـشخـصية  ا
ــهـنــدس أقــدم مـنـى مـحــمـد انـهــا ا

صباح الشمري .      
{ من  هـي  (مــــنى مـــــحــــمــــد صــــبــــاح
الــشــمـــري) وكــيف  تـــكــلــيــفـــكم لــهــذا
ـنـصب  هل عن طـريق احملـاصـصة او ا

هنية? الكفاءة ا
- منى محمد صباح الشمري دبلوم
عـالي معـادل لـلمـاجـستـير في إدارة

الــبـلــديـات   اخلــدمـة  13 سـنه 
تكليفي من قبل محافظ ديالى مثنى
هـنية التـميمي عن طـريق الكـفاءة ا
وبعد حصولي على شهادة عليا في
إدارة البلديات من جامعه بغداد . 
ـركز من البلديات التي { بلـدية بعقوبة ا
تـقع عـلـيـهـا اعـبـاء خـدمـيـة ثـقـيـلـة نـتـيـجـة
الـتـراكـمات الـسـابقـة  وقـلـة التـخـصيص
الي فـكيف تستطيعون توفير اخلدمات ا

للمواطن ? 
- بـلــديـة بــعـقــوبـة هي من الــدرجـة
ـــمـــتـــازة وتـــقـع عـــلى عـــاتـــقـــهـــا ا
مــســؤولــيــة خــدمــيــة كــبـيــرة وقــله
الــتـخـصـيـصـات مـشـكـله كـبـيـرة في

تـوفـيـر اخلـدمـات   لـذلك نـلـجأ إلى
االعتماد على جهود اآلليات البلدية
شاريع اخلدمية ونلجأ إلى تنفـيذ ا
عن طريق تـمويل مـحافـظة ديالى  "
ـنــافـذ تــنـمــيــة األقـالــيم وتــمـويـل ا
احلــدوديــة  " وكـــذلك عــلـى تــمــويل
ــنـــاطق صـــنــدوق إعـــمـــار اعـــادة ا

تضررة.  ا
{ امـامــكم مـهـمه صـعـبـة  السـيـمـا وانه
سـبـقـكـم مدراء لـم تـتـجاوز فـتـرة ادارتـهم
ـقـررة و اسـتـبــدالـهم  فـمـا هي ــدة ا ا
تـوقـعــاتـكم هل سـتـكـونـون قـدوه  ومـثـال

ثالية في اجملتمع ?   للمرأة ا
- التوفيق من الله سبحانه وتعالى
أولًـا وان شـاء الله ألـهـمه عـالـيا في
ـواطن الـبـعـقـوبي والـهـدف خـدمه ا
واضح وصـريح هـو تـقـد اخلـدمة
بـاجلودة الـعـاليـة لـذلك أتـوقع باني
سـأكـون مـثـال يـحـتـذى به في إدارة

البلدية . 
{ هل هــنـالك مـشــاريع جـديـدة لــتـطـويـر
مـديـنـة بعـقـوبـة  السيـمـا وانـها تـفـتـقد ال

تنزهات ?  ابسط االماكن الترفيهية وا
- هـنــاك مــشـاريـع تـرفــيـهـه كـبــيـرة
ومنها  " مديـنه بعقوبة الـترفيهية "
الــتي بــدأنـا بــالــسـيــر في إجـراءات
اسـتـمالك األرض و إكـمـال أعـمال
الـتـصــمـيم والـكــشف الـتـخــمـيـني 
حيـث ستـكون مـتنـزة  واسع وكبـير

ومتنفس للمواطن البعقوبي. 
{ مــــا هي  أبـــرز مـــشــــاريع اخلـــدمـــات

دينة بعقوبة لعام 2020 ?  البلدية 
ــديـنه ــشــاريع اخلــدمـيــة   -ابـرز ا
بـعقـوبه هي تـأهيل شـارع الـبحـيرة
من تقـاطع نقابـة العمـال إلى تقاطع
الفـروسـية وتـأهيل واكـمال مـشروع
احلــــد الـــفـــاصـل في الــــكـــاطـــون  
اضــــــــــافـــــة الى تــــــأهـــــيل شـــــارع

احلسينية في  حي  التحرير . 
{ كـــيف وجــــد تـــعــــاون زمالئــــكم في
البـلدية فـي العمل مـعكم  وما هـو تعاون

مدراء الدوائر  االخرى ايضا ? 

الالئي يــحــطـمـن احلـواجــز بــغــيـة
إيجاد عالم أفضل للجميع .

{ هـل انــتم راضـــ عن مــا  اجنــازه
ــنـصب من قــبل الــلـذيـن سـبــقــوكم في ا
واطن وهل سـتكـون لـكم اعـمـال جتـبـر ا
عـلى اخلــروج بــ (تـظـاهـرات) لـلـمـطـالـبـة
ـنـصب  كـونـكم حـقـقـتم مـا بـبـقـائـكم بــا

كان يصبوا له ويتمناه ?
- إنـي غــــيــــر راضــــيــــة عن مــــا 
دراء الـلذين إجنازه  من سـلـسلـة ا
ســــبــــقــــونـي  وان شــــاء الــــله ربي
ــواطن بـجــمـيع يــوفــقـني خلــدمه ا
ـيـاديـن من أعـمـال تـأهـيل الـطـرق ا
وإنـــشـــاء اجملــــســـرات وتـــأهـــيــــل
احلــدائـق والــنـــافــورات  وأعـــمــال
الـتـنـظيـفـات   وان شـاء الـله أكون
عد حـسن ظن مـحافـظ ديالى مـثنى
الـتـمــيـمي  واثـبت لــلـمـجــتـمع بـان
ـنـاصب ــرأة الـعـراقـيـة جــديـرة  ا

خدمية كبيرة -. 
{ شرائح مـتـعـددة في بـعـقوبـة يـشـكون
من عـدم تخصيص قـطع اراضي سكنية

لهم  فما هي االسباب  ?  
-  عـدم وجـود قـطع اراضي مـفـرزة
هي السبب ولكني أعمل على إفراز
مـسـاحـات كبـيـرة حـالـيا وسـيـنـجز
ـقـبلـ ويتم الـعمل في الـشـهرين ا
شمولة التخصيص لكل الشرائح ا

وفق الضوابط والقوان . 
{ متى سيتم اكمال جسر "بهرز - حي
" من اجل الـتـخـفيـف من الزخم ـعلـمـ ا

روري ?  ا
-  العمل مستـمر في مشروع جسر
قـرر اجنـازه في مـنـتصف بـهـرز وا

الشهر احلالي . 
ـســؤول عن رمي الـنــفـايـات في { من ا
نهـر خريـسـان الذي تـتـغذى عـلـية جـميع
محـطات األسالة في بعـقوبة  وهل هناك
خطـة لالهـتمـام باحلـدائق التي تـقع على

جانبية  ?
- طـــبــــعًــــا وجــــود شــــريـــحــــة من

واطن غـير متعـاونة حيث تقوم ا
بـرمي الـنـفـايـات في نـهـر خـريـسان
ومــســؤولـــيه تــنــظــيـف الــنــهــر من
ـــائــيــة وتــقــوم ــوارد ا واجــبــات ا
مـديـرتـنـا بـتـقــد تـعـاونـهـا  الـتـام
لـتــنـظـيـف الـنـهــر من خالل تــوفـيـر

اآلليات . 
{ هل لـديكم صالحـية بـإجبـار اصحاب
طلـة على الشوارع العـمارات التجـارية ا
الـرئــيـســة من اعـادة تــرمـيـمــهـا من اجل
ـظهـر الالئق واجلميل ? ديـنة با اظهـار ا
- ال تـوجــد لــنـا صـالحـيه بــإجــبـار
الـــعــمــارات الــتــجــاريـــة بــتــغــيــيــر

واجهاتها . 
{ هــنـــاك فــرص اســـتــثـــمــاريـــة إلقــامــة
مـتــنــزهـات في بــعــقـوبــة  أين تــقع ومـتى

ستثمرين ?  سيتم التعاقد مع ا
-  سـيـتم إنـشـاء مـتـنـزه  " بـعـقـوبة
الكبير "  بالقرب من سياج احملكمة
اجلــديـد لــيــكـون مــلــجـا ومــتــنـفس

للعوائل في ديالى. 
{ سـيــدتـنـا الـفـاضــلـة  .. هل هـنـاك من
امـور اخـرى تـتـعـلق بـعـمـلـكـم تـريدون ان
واطـنـيـكم عـبـر صـحـيـفـتكم تـطـرحـونـهـا 

(الزمان) الدولية ? 
ـــواطـن  الــبـــعـــقـــوبي - نـــطـــالب ا
بالتـعاون مـــــــــع فرق مـديرتنــــــــا
من خالل عدم رمـــــــي الـنفـايات اال
فـي األمــاكن اخملــصـــــــــــصــة  لــهـا
ــتــلــكـات وعــدم الــتــجــاوز عــلى  
الــــدولـــة واالهــــتـــمـــام بــــاحلـــدائق
ــــتـــنـــزهـــات واحملـــافـــظـــة عـــلى وا

نظافتها . 
ــوفـقــيـة في خـتــامــا نـتــمـنى لــكم ا
عـمـلـكم خـدمـة ألهـلـكم في  بـعـقـوبة
(مـديـنة الـبـرتقـال والـعز والـكـرامة)
التي قـدمت الـكثيـر من الـتضـحيات
وعـصــــــفت فـيـهـا ظـروف قـاسـيـة ,
ولكن بـهمة اهـــــلها الـطيبـ بقيت
صــامـــدة لـــيـــكـــتب لـــهـــا الـــتـــاريخ

صفحات من نور  .
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ــــــشــــــاركــــــة فـي ادارة الــــــدولــــــة ا
واســــتـــمـــرار مــــوقـــفـــهـم الـــرافض
لــــلــــتــــشــــكـــيـالت الــــتي اقــــامــــهـــا
الـبـريـطـانـيـون وكـان الـعـراق وفـقاً
التـفـاقـية سـايـكس بـيـكو 1916 من
حـصـة بـريـطـانـيـا وحتـى قبـل هذه
االتـــفـــــــــــاقـــيـــة كــانـــــــــت هـــنــاك
ناطق وإخضاع محاوالت لتقاسم ا
الـــــعـــــراق إلى اإلمـــــبـــــراطـــــوريـــــة

البريطانية).
وحتدث شعــبان عن جامعة النجف
أو مـــا يــــطـــلق عــــلــــــــــيه احلـــوزة
الـعلـمـيـة وهي أقدم جـامـعــــــــة في
العالم مضى على وجودها أكثر من
ألف عــام وأســـست قـــبل جــامـــعــة
بــولـونـيــا في ايـطـالـيــا وحـتى قـبل
جــامـعــة األزهــر بــنـحــو مــائــة عـام

تقريبا).
ـعــنى كــان هـنـاك واضــاف (بـهــذا ا
جدل وكـان هنـاك حوار مـستـمر في
هـــذه اجلــــامــــعـــة الــــتي تــــتــــمـــتع
بــديـنــامــكــيـة خــاصــة ولــعل االمـر
ثـير اآلخر أن الـكثـيرين من الذين ا
درســوا في جـامـعـة الــنـجف عـلـوم
الـدين اجتهـوا اجتـاهـات معـاكـسة
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البـولـيـمـيا شـهـوة مـتواصـلـة وغـير سـويـة لـتنـاول الـطـعام بـكـثـرة  يتـبـعـها
مـحـاولــة لـلـتـخــلص مـنه بـالــتـقـيـؤ ومــا شـابه يـصــاحـبـهـا شــعـور بـالـذنب
ما نود إيضاحه هذا ما يـتعلق بتوضيح مـصطلح ( البوليـميا)  واإلكتئاب
هو ظهور حالـة غريبة في اجملـتمع  العراقي  تتـمثل ببروز "قـوى سياسية
ـال العـام تارة طهـرية  شـرهه" بعـد إجتـياح الـعـراق لم تنـفك عن إلتـهام ا
أو بـطـرق مـشـرعـنـة وتـارة بـالـتــحـايل والـتالعب دون أن يـسـاورهـا الـشك
ينـتابهـا الشـعور بـالذنب لـسرقـتها قـوت الرعـية ( الـتي نعـني بهـا الشعب
مـثل احلقـيقي والـشرعي تلك الـطفـيلـيات الـسيـاسيـة التي تـدعي أنهـا ا (
ـا يـنـبـغي أن ـسـؤولـيـة جتـاه شـعـبهـا   في مـراكـز الـقـرار غـيـر عـابـئـة 
ـفرط يتـصف به القـادة من إيثـار ونكـران للـذات كيف بـعد هـذا اإللتـهام ا
ؤلم أن ـكـننـا تـسـمـيتـهم قـادة ووالة أمـر ??? ا ـوارد  الشـره لـلـثروات وا
ـرة واحدة مـراجعـة سجـلها لـتكـتشف مـا فعـلته هذه الـقوى لم تـفكـر ولو 
ـاضـيـة وتـعـترف بـعـجـزهـا عن حتـقـيق تـطـلـعات من مـآس طـوال الفـتـرة ا
الـشــعب وآمـاله فـي عـيش كــر آمن  بل عـلـى الـنــقـيض من ذلـك نـراهـا
ركب وفقرها الفكري وضيق أفقها وظلت الهثة وراء مصرة على جهلها ا
البـحث عن مـواقع جـديـدة حتـقق لهـا الـهـيـمنـة عـقب كل جتـربـة إنتـخـابـية
مستخدمة ذات النمط التـقليدي في إستدراج الناس وإسـتقطابهم مذهبياً
وقومياً وجرهم إلى أتون الطائفية ومواطن العنف وما يحصل كل يوم من
أعـمـال عـنف يـخـلف وراءه عـشـرات الـضـحـايـا جـاء نـتـيـجـة إنـتـهـاج هـذه
ولـكن ال نريد من خالل هذا اإليضاح لتوية  النمطيات الـبائسة والطـرق ا
الـبـسـيط أن يـصــاب شـعـبـنـا بـالــفـراغ الـداخـلي ويـفـقــد الـهـدف ويـعـتـريه
عـتاد بل عـلى العـكس أن الـتشـخـيص هو الـوهـلة األولى لـقـلب ا اإلحبـاط
ـطـيتـنا فـي التـعاطي مع واإلتيـان بواقع جـديـد لن يتـحـقق اال أذا غيـرنا 
أما من األحداث والطريق واضح للراغب للسير فيه بوعي ودراية عالي
صفحات) فال أمل يرجتى ببعثهم نحسبهم إيقاظاً وهم رقود (سياسيو ا
ـثقوب أل الـدلو ا وتغيـير قـناعتـهم وأعتـقد أنـها مهـمة مـستحـيلـة كالذي 
وارد .. "لصوص السياسة" سرقوا كل شيء ا اء ويترقب اإلمتالء !!! با
هل سـنـظل مـتـسـمـرين إلى مـا ال ـشـتـرك األحالم .. الـوحـدة .. الـعـيش ا
نهاية أم سنحمل "فؤوس الوعي" لنهشم األصنام وكهنتهم بضربة واحدة
عـتقالت تـمهـيـداً لإلقتـصاص الـعادل مـنهم ونحـطم أقنـعتـهم ونـودعهم بـا

ستبدين الذين كما كان مصير نظرائهم من العتاة ا
حكموا البالد بـاحلديد والنار و الـيوم يحكم هؤالء
البالد بالتخدير الديني والتغييب الوعوي ومحاولة
طـالـبـة بحـقـوقه بأسـالـيب بات عزل الـشـارع عن ا
مــعــراة ولـم تــعــد خـــافــيـــة عــلى أحـــد .. وأكــتــمل

الغضب .
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ليـس اكثـر من الـشـعب الـعـراقي شـعب قـادر على امـتـصـاص الـصـدمات
وجتاوز األزمـات واالنتـصار بـعد االنـكـسارات  شـعب صنع احلـضارات
وعـاش الظـلـمـات واالحـتالالت وخـرج مـنـتـصـراً هـازمـاً الـفـاحت  شـعب
احــتـوت ارضه رفــات األنــبــيــاء واألئـمــة والــطــاهـريـن  في أرضه نــشـأت
ذاهب  وكبريات مدارس الـلغة والنحـو والصرف  ومن ارضه نبغ كبار ا

وت .  رض لكنه ال  الشعراء واألدباء والفقهاء  شعب 
شـعب حتـرر مـبـكـراً حـيث كـان الـغالـب من الـشـعـوب الـعربـيـة يـقـبع حتت
االحـتالالت وراح يــرعى ويــدعم الـشــعـوب الــعــربـيــة والـصــديـقــة بـقــصـد
لـكية الدستـورية واحلياة النـيابية يوم حتريرها  شعب عـرف الدستور وا
كانت غالـبية الـشعوب الـعربيـة ال تعرف مفـهوم الدولـة وال ترى في احملتل
اال راعٍ  وولي نـعـمـة البـد من تــقـبـيل يـده والـسـيـر خــلـفه وتـأيـيـد حـركـاته
وسـكـنـاته  أرشـفت أعــمـال اجملـلس الـتـأسـيـسـي في عـشـريـنـيـات الـقـرن
ا تزل مـحط احترام الفـقه الدستوري إذ اضي لنقـاشات وطنيـة كانت و ا
جتسدت فيه الروح الوطنية وعمق االرث وبعد النظر ومتانة األس الثقافي
ــفـروضـة ـؤسس رافــضـاً لـلــمـشـاريـع الـوافـدة ا والـفـكــري  فـقــد وقف ا
فأسقط العـديد منها مـبدءا وجوهراً وتـفريعات  ودار الـسجال طويالً ب
أعـضـاء الـلـجـنــة حـتى ظن الـبـعض أن الـدســتـور لن يـرى الـنـور  فـخـرج
ا يزل الفقه الـدستوري العراقي يفـخر بها  فقد الدستور في حلة كـان و
ـاني آلية قيـدة  وتبنى الـنظـام البر أسس الدستـور للـملكـية الدسـتوريـة ا
بـدأ الفصل بـ السلـطات القائـم على التـعاون والتوازن للحـكم  وأخذ 
مـارسة الـدستـورية رحيل (59) والرقـابة الفـعلـية ال الـنظـرية  فـأنتـجت ا
وزارة وحل (28) مجـلس نيـابي نعم بـإرادة مـلكـية ال حـكومـية لـكن تأثـير
ـقراطية احلكومة لم يـكن غائباً . وبـعد تأسيس دسـتوري وحياة نـيابية د
قـراطية يذهب العـراق أسير الـنظم الـعسكـرية التي أطـاحت بكل قـيم الد
التي ال تعرف من فن اإلدارة سوى مبدأ نـفذ وال تناقش فأضحى الشعب
تابعاً غير فاعل يسيـر على هدي حاكمه األوحد وإن قاده الى الهالك وقد
صيـر فجل احلقـبة اجلمهـورية األولى اضطرابـات داخلية قاده الى ذلك ا

وحروب خارجية واحتالالت بينية وحصار اقتصادي هو األقسى . 
ـرجعـية وبدأ الـعهـد اجلمـهوري الـثاني شـارعته بـدستـور مؤقت رفـضته ا
ـتـطلع الى الديـنـية الـعـلـيا وشـايـعه في ذلك الـشعب الـبـاحث عن احلـرية ا
حـاضـر أفـضل ومـسـتـقـبل مـزدهـر  وبـالـقـطع لم يـكن الـرفض لـلـدسـتـور
ستحدث كونه موقتاً لكن الرفض كله كونه صنيعة االحتالل الذي صاغ ا
كلياته ومبـادئه وتفريعـاته ولم يترك للمـحكوم سوى الـتنفيذ  وبـيد عراقية
ـوقت األول في الـعـهـد اجلـمـهـوري في صـيـغـة نـصـوص الـدسـتـور غـيـر ا
ظـروف ال تــوصف اال انـهــا اسـتــثـنــائـيــة بـكل مــعـانــيـهــا ومـضــامـيــنـهـا 
فاالنـقسـام اجملـتمـعي في قـمته وغـياب الـثـقة في أوجـها والـتـهديـد األمني
راح يـلـوح به لـلــمـوسِس والـشـعب  فــطـال عـدد من أعـضــاء جلـنـة كـتـابـة
ـوت يهـدد كل من سـيذهب لـلبـيعـة والتـصويت  الدسـتور وأصـبح شبح ا
واحلــاكم الــزمــني الــذي أسـس له دســتــور االحــتالل ضــاغط وإال عــادت
الـعـمـلـيـة الـسـيـاسيـة الـى مـربـعهـا األول حـيـث الـفوضـى وذهـاب الـقـانون
ؤسسي  ووسط هـذه العقـبات ولد وتداخل الصالحـيات وغيـاب العـمل ا
الدستور  بجـراحة قيصـرية وحتمل الوليـد الكامل كل إخفـاقات  الساسة
الـذيـن لم يـجــدو اضــعف من الــدسـتــور خــاصـرة يــرمى عــلــيـهــا الــفـشل
والتـراجع ونقص اخلـدمات  والـدستـور برآء من كل مـا وجه له من تهم 
ـؤسسـي  نعم فـالعـيب فـيـمن قـاد وتـصـدى وعـمل وأسس ال في الـبـنـاء ا
ليس الحد أن يدعي كمال الدستور ومثالية نصوصه ودقة تأسيساته لكن
العـيب كله في تـيـامن اإلرادات على مـخالـفة مـبـادئه ومضـاميـنه ومقـاصد
غـا لم ينص عليه الدسـتور  وحماية ؤسس  فالـتواطئ في توزيع ا ا
ـزور لم يـرد بـ ـال الـعـام لم يـقـل به  ودعم الـفـاشل ا الـفـاسـد وهـادر ا

رحّـلة لـم تكن صـنيـعته  دد والـقـفز عـلى التـأسـيسـات ا ثنـاياه وجتـاوز ا
لـكن اخلـراب كــله ال جـله من صــنع الـســاسـة ال الـدسـتــور  نـعم أجنـزت
العـمـليـة الـسيـاسـيـة منـذ انـتهـاء عـهد اجلـمـهوريـة األولى والـشروع بـعـهد
ـا كان ابـرزها الـتـداول السـلمي اجلمـهوريـة الـثانـية عـدة اسـتحـقاقـات ر
لك بدأ عاش ا للسلطـة فقد راح تداول السـلطة مقبوالً مـستساغاً عـمالً 
نصب لك  ولم يـعد هنـاك من يفكـر او يجول بـخاطره أن يـخلد بـا مات ا
ـمـارسـة الـنـيـابـية أو يـتـشـبث به واالسـتـحـقـاق يـقـول بـغـيـره  بل راحت ا
ـسـتـلزم اجلـديدة تـقـول بـرحـيل الـرئـيس قـبل انـتهـاء واليـته إذا اقـتـضى ا
ضِ عـلى الـدسـتــوري ذلك فـأســتـقـال بــارادته خـامس رئــيس وزراء ولم 
واليته سـوى سـنة واحـدة  وكُـلف خـليـفـته ولم يفـلح في تـشـكيل حـكـومته
فـأعالن اعـتـذاره عن الـتـكـلـيف  نـعم لـقـد خـلّـفت هـذه االسـتقـاالت بـعض
االحتـقـانـات السـيـاسـية لـكـنهـا الـصـحوة بـذاتـهـا بعـد غـيـاب وتغـيب لـهذه
ـفـاهـيم قـرابــة نـصف قـرن من الـزمـان  وقــد يـكـون في اشـتـداد األزمـة ا

انـفــراجــهـا بــعـد أن وصــلت االحــتـقــانــات الـســيـاســيـة
طالبة بالتصــــحيح ذروتها واالحتجاجات الشعبية ا
 وبــالـــقـــطع أن الـــعــراق قـــادر عـــلى الـــعـــــودة الى
ــة ــنـــتــصـــرين وان طـــــــال زمن الــهـــز صــفـــوف ا
ـرض وال ـوت لـكـنه  وتـكـالـبت اخلـطـوب  فـغـيـره 

وت .

فــيـمــا بــعـد مــثل الــعالمــة الـكــبــيـر
حس مروة حيث درس في النجف
من عام 1924 إلى عام 1938 وكان
والـــده قـــد أرســـله من لـــبـــنـــان إلى
النـجف وعـمره لم يـكن يتـجاوز 14
عــــامـــا. درس مـــرّوة 14 عـــامـــاً في
مـديـنـة الـنـجف ثم كـتب عـام 1938
مــقـاال بــعـنــوان (أنـا وعـمــامـتي في
مـــجــلــة الـــهــاتـف الــتي يـــصــدرهــا
القاص جعفر اخلليلي قال فيه لقد
رميـت العـمامـة وبدأ يـتحـدث كيف
تـعرف عـلى مـاركس في الـنجف أي
من خالل بـــحث وجــده تــوصل إلى
الرأي اآلخر واقتنع بالرأي اآلخر).
وكان الدكتور أسعد عبدالرحمن قد
عرفته قدم احملاضر بطريـقة دافئة 
سيرة حياتـه وتزاملهما الطويلـة 
ســويـــا في ســنـــوات الــنـــضــال في

بيروت.
وجـرى حــوار مـوسع مـع احلـضـور
ـســتــوى الـعــالي وحـاول اتــسم بــا
احلــضـور ان يــســتـمــعـوا إلى وجه
نظـر شعـبان إلى اين يـتجـه العراق
األن بعد اشهر من الثـورة الشعبية

ستمرة. ا صورة تذكارية مع شعبان
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