
www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. UK

Issue 6064 Thursday 14/6/2018
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6064  اخلميس 29 من رمضان 1439 هـ 14 من حزيران (يونيو) 2018م

Í√d «  U¼U&≈ 8

WOK  w  w²Ý«—œ ¡UMŁ« UN²LKFð w² « ”Ë—b « w

q  vKŽ Ê« ÆÆ WÞdA « WOK  w  p c Ë ÆÆÆ ‚uI(«

dOŁUð X%Ë WO³BŽ W U×Ð u¼Ë «—«d  c ²¹ ô« ‰ËR

ÎUÝU  —«dI « ÊU  «–« W U ÐË ¨ Wz—UÞ WO H½  ôUFH½«

 ÆÆ W UŽ W×KB0 ÎöB²  Ë« ÆÆÆ ÊU ½« ‚uIŠ s  o×Ð

dONA²K  tłË Êu¹eHK² «  UýUý vKŽ 5LN²*« —u  —UNþ≈

w U×² « ‚«“d « b³Ž »U¼u « b³Ž

بغداد

مـسـتـوى ثقـافـة عيـنـة عشـوائـية
ـرور وشـرطة من افـراد شـرطـة ا
النجـدة عن واجباتهم الـقانونية
وصالحـــيـــاتـــهم في مـــكـــافـــحــة

االجرام ... 
وضـوع الـثـاني //  اسـتطالع ا
ـوقـوفـ رأي عـيـنـة اخـرى من ا
في مـواقف الـشـرطـة عن اسـباب
ومــــدة تــــوقـــيــــفــــهـم  واحـــوال
مـــــواجـــــهـــــتــــــــــــهم لـــــذويـــــهم
ومـحـامــيـهم ولـلــوضع الـصـحي

للموقف . 
والني وزميـلي مالزم اول اسامة
كـنـا في مـقـدمـة الـذين اقـتـرحـوا
فــتـح صــفــوف حملــو االمــيــة في
جـــمــيـع مــديـــريـــات الــشـــرطــة 
لـقنـاعـتـنا بـوجـود نـسبـة كـبـيرة
من االمـيــ بـ افـراد الــشـرطـة
الــذيـن يــجــهــلــون واجــبــاتــهم .

صالحياتهم ...
ولــقــنــاعـتــنــا كــذلك بــان احـوال
ـــواقـف في مـــراكـــز الـــشـــرطــة ا
وقـوفـ فـيهـا  غـير واوضـاع ا
مرضية  وان حتـقيقات الشرطة

باكملها محل نظر ... 
فقد اعلمت ( مدير الدراسات في
دار الـثـورة ) بـأنـنـا نـرى تأجـيل
اجـراء الــتـحـقـيـقـات الـصـحـفـيـة
ـقـتــرحـة عن اوضــاع الـشـرطـة ا
في حيـنه وحـتى اشـعـار اخر ...
وفـــهــمت مـن احلــوار مـــعه ومع
ـنـتج عن اي زمالئه ان االعـالم ا
مـــوضـــوع هـــو الــــذي يـــتـــصف
بـــاحلــيـــاد الــذي يــتـــعــارض مع
سبق  والذي يعتني االنحياز ا
ا فيها من باحلقائق الواقـعية 
ايــجــابــيــات جـديــرة بــالــثــنـاء 

حتــريـر جــريـدة الــثــورة يـرغب
بـلـقـائـنـا لـيـسـتـمع بـنـفـسه الى
انــتـقـاداتــنـا ويـعـاجلــهـا ضـمن
اخــتـــصــاصه ...... فــلم نــتــردد
ـراجــعـة (مــديـر الــتـحــريـر) .
وبــــــــعــــــــد ان كـــــــررت امــــــــامه
انـتــقـاداتي لـلـجــريـدة  ابـتـسم

واكتفى بالقول :-
مـقــتـرحــاتـكم وجــيـهـة  •
وانــا اؤيـدهــا  ولـكن عــلـيــكـمـا
اقــنـاع مــديــر قــسـم الــدراسـات
ومــســاعــديـه النــهم اخملــولــون
ـقــتـرحـات بـدراســة مـثل تــلك ا
وبيان الرأي بشأنها .. فغادرنا
غرفة (مدير التحرير) وتوجهنا
الـى غــرفــة (مــديــر الــدراســات)
الـذي اسـتـقـبلـنـا مـع مسـاعـديه
االثــــنــــ  واســـتــــمــــعـــوا الى
مـقــتـرحـاتـنــا  وبـعـد مــنـاقـشـة
استـغرقت بحـدود نصف ساعة

معهم قال مدير الدراسات :- 
نـحن نـتـفق مـعـكم حـول •
اهـمـية دور الـشـرطـة في خـدمة
الـشعب وحمـاية االمن والـنظام
.... لـكـنـنا نـرى لـتـعـريف الرأي
العـام بحـقيـقة الـتطـورات التي
شــهــدتــهـــا الــشــرطــة ان نــبــدأ
بــأجـراء حتــقــيـقــات صــحـفــيـة
مــــوســــعــــة  نـــــحن نــــخــــتــــار
مـــوضــــوعــــاتــــهــــا وعــــلــــيــــكم
مـسـاعـدتنـا في ذلـك  فهـل انتم

مستعدون للتعاون ? 
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ـوضـوعـات فـاسـتـفــسـرت عن ا
التي يرغبـون باجراء حتقيقات

صحفية عنها ? فقال :- 
ــــوضـــــوع االول // قـــــيــــاس ا

(1)
في ســـنــة  1974كــنـت بــرتـــبــة
(نـقـيب شـرطـة حـقـوقي) واعـمل
في شـعبـة العالقـات في مـديرية
الـشـرطـة الـعـامة بـصـفـة (عـضو
هـيئـة حترير مـجلة الـشرطة) ...
ذكورة كانت ونظراً الن اجمللة ا
تطبع في (دار الثـورة للصحافة
والـنـشر)  كـنت انا وزمـيلي في
هـيــئـة حتــريـر مـجــلـة الــشـرطـة
مالزم اول شـرطــة اسـامـة ثـابت
نـــراجـع (دار الـــثــــورة) مـــرة او
تابعة طبع مرت في االسبـوع 
اجملـلـة ونـلـتــقي عـادة مع مـديـر
ــطــبــعـــة .... وفي احــدى تــلك ا
ـراجـعـات  وبــفـعل انـحـيـازي ا
ـهـنـي لـلشـرطـة  وجـهـت نـقداً ا
لـهـيـئـة حتـريـر جـريـدة الـثورة 
بــانــهــا لم تــعــ بــاهــمــيـة دور
الـشــرطـة في مــكـافــحـة االجـرام
وتـوطيـد االمن العـام  ولم تقدر
اخملاطر اجلسـام التي تواجهها
الــشـــرطــة يــومــيــاً في مــطــاردة
مــهـربـي االسـلــحـة واخملـدرات 
ـتـاجـرين بــالـبـغـاء واالدويـة وا
الــفـــاســدة ومـــروجي الــعـــمــلــة
ــزيــفــة  واحملــتــكــرين لــقــوت ا
الــــشــــعب ... الـخ وان جــــريـــدة
الــثــورة لم تــتــذكــر في يــوم مــا
عاقـ منهم شـهداء الشـرطة وا
بسبب الواجب ومن جرائه .....
وكــــــان جـــــــواب االخ (مــــــديــــــر
ـطبـعـة) انه لـيس مـسؤوال عن ا

سياسة اجلريدة . 
وفـي مـــراجــــعــــة الحـــقــــة  انـــا
وزميلـي مالزم اول اسامة ثابت
ـطبعـة ان مدير  اعـلمنـا مدير ا

مــــكــــافــــحـــــة االجــــرام  هم من
الـناحـيـة الـقـانـونيـة  مـتـهـمون
تـهم كما ولـيسـوا مجرمـ  وا
يــنـص الــدســـتــور الـــعــراقي ...
بــــريـئ حــــتـى تــــثـــــبت ادانـــــته
حاكـمة قـانونـية .. وكـثير من
ـتـهـم الـذيـن تقـبـض علـيـهم ا
مـــكــــافـــحــــة االجـــرام ومــــراكـــز
الــــشـــــرطــــة  تـــــقــــرر احملـــــاكم
اخملـتصـة بـعد اكـمـال التـحـقيق
معهم او محاكمتهم انهم ابرياء
.... فال يصح الـتشهيـر بهم عند
الـتــحــقـيق مــعـهـم وقـبل ثــبـوت
صــحـة االتـهــام ... وهـذا الـنـهج
ليس فقط توجبه مباد العدالة
ــا تـوجــبه كــذلك شـرائع ... وا

السماء ... 
فــرد عــلي الــسـيــد الــلــواء عــبـد

اخلالق قائالً :- 
عـبـد الـوهـاب ... مـوقـفك •
صــــحـــــيح .. وانـــــا أؤيــــد رأيك

واشكرك .. مع السالمة .. 
ومــازلت اؤكــد في مـحــاضـراتي
عن (الـتـحــقـيق في اجلـرائم) ان
العدالة مثلما توجب ان ال يفلت
مــجـــرم من الــعــقــاب ... فــانــهــا
تـوجب كـذلك ان ال يـدان بر ...
وان (الـتـحـقـيـقـات في اجلـرائم)
ســـواء تـــلك الـــتي تـــقـــوم بـــهــا
الشـرطة اخملـولة سـلطة حتـقيق
او اجملـــــالس او الـــــلـــــجــــان او
الـهيـئات او احملـقـق الـعدلـي

بـــاشــراف قــضــاة الـــتــحــقــيق 
وجـدت كــمــرحـلــة سـابــقــة عـلى
احملاكمة التي تقوم بها احملاكم
اجلــزائـيــة ... لــكي ال تــرفع الى
تــــلك احملــــاكم اال االتــــهــــامـــات
عـززة بادلة قـانونية مـعتبرة  ا
مــتـــحــصـل عــلـــيــهـــا بـــوســائل
مشـروعة  ولـكي تـصان حـقوق
الناس وحرياتهم من االخبارات
الـكـاذبــة واالتـهــامـات الـبــاطـلـة
والشكاوى الـكيدية ولكي ال يقع
احملــقـقــون في تـضــلـيل شــهـود
الزور وال يـنسـاقـون مع النـوايا
ــصــالح الــشــريــرة الصــحــاب ا

الشخصية . 
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ـوقف ينسـجم مع جميع وهذا ا
ــــيــــة حلــــقـــوق ـــواثــــيق اال ا

االنــسـان ومع احــكــام دسـاتــيـر
الــدول الـــتــقــدمــيــة ... كــمــا انه
يراعي احكام شرائع السماء ...
وفـي مـــقـــدمـــتـــهـــا الـــشـــريـــعــة
االسالمـيـة الـتي تـؤكـد عـلى (ان
االسـالم في ســـــــعـــــــيه مـن اجل
ايـجـاد مــجـتـمـع فـاضل قـد حث

على امرين هما :- 
احلـــيـــاء .... اذ احلـــيــاء •
ـرء عـلى اال يـظـهـر منه يـحـمل ا

ما ينفر منه الذوق السليم 
ان يكـون اجملتمع نـظيفاً •
في مــظــهـره فـال تـظــهــر مـنه اال
الفـضائل فتسـتتر اجلرائم  فال
تــكــشف اســـتــار اجلــرائم امــام
الــنــاس ... الن اعالنــهـا يــفــسـد
اجلو اخلـلقي للمجـتمع ويجعل
الــشـر ظـاهـراً  وظـهـوره يـغـري
بـاتـبــاعه ويـشـيـع الـفـسـاد   اذ
الـرذيـلــة اذا اعـلـنـت اتـبـعت ....
لـذلك اعـتـبر االسـالم من يـرتكب
ــة ويــعــلــنــهــا قــد ارتــكب جــر
ــة االرتـــكــاب ـــتــ جـــر جـــر
ــــة االعالن . ومـن اعـــلن وجـــر
ة غـيره فقد شاركه في اثم جر

قدار ما اعلن .   ما ارتكب 
(االســتــاذ الــشــيخ مــحــمــد ابـو
زهرة  –التـكافل االجـتماعي في
االسالم  –الــــدار الـــــقــــومـــــيــــة
للـطـبـاعة والـنـشر  –الـقـاهرة –
– 1964صـفـحـة / 11 الـبـنـد/ .

(4 
( 3 )

فـي عــام  990 1كــــنت بـــرتـــبـــة
عميد مرور حقوقي وانيطت بي
مــســؤولــيــة نــائب مــديــر مـرور
بـغـداد لـشــؤون الـسـيـر  وكـنت
اســتـخــدم سـيــارة مـدنـيــة بـرقم
مــدنـي  يــقــودهــا عــريف مــرور
سـائق .... وفي الـسـيـارة يـوجد
(صــــافــــرة انـــذار) و (مــــكــــبـــرة
صــــوت) و (جـــــهـــــاز اتـــــصــــال
ـرور) ... السـلـكي مع سـيـطـرة ا
وفـي اغــلب االحـــيــان كـــنت انــا
الـــذي اقــود الـــســيـــارة  اثــنــاء
التجـوال  ويجلس السائق الى
جـــــانـــــبـي . وكـــــان مـن ضـــــمن
واجـــبــــاتي مـــتـــابـــعـــة نـــداءات
رور في بغداد دوريات شرطـة ا
والـــــــــتــــــــدخـل فـي اي حــــــــادث

ســـاحـــة الـــنــــســـور .... وتـــرجل
بسـرعة من سـيارته ثم توجه لي
قبل ان انزل من سيارتي وقال:-
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استاذ انا اعتذر ... واعترف •
بـــاني مـــخــالـف وهــذه اجـــازتي
وســنــويــة ســيـــارتي ومن حــقك
مــعـــاقــبـــتي وفـق الــقـــانــون ....
ولـكـني كـنت مـضـطـراً لـلـسـيـاقة
ـة بـســرعـة ... الني تـلـقــيت مـكـا
هـاتفية مـن زوجتي تعـلمني بان
ابني تعرض حلادث يوجب نقله
لـلـمـسـتـشـفى . فـهـدأت اعـصابي

وزال انفعالي ... وقلت له :- 
ــاً اخـي حــتى تــصل ســا •
لــدارك عــلـيك ان تــخــفف ســرعـة
سـيــارتك وان تــســوق بـانــتــبـاه
وحـذر .. وهذه اجـازتك وسنـوية
سـيارتك فـلـست بـحاجـة لـها ....
الني اقــتـنــعت بــصــدق قـولك ...
فـــــانت مــــــضـــــطـــــر ... وعـــــنـــــد
الـضرورات تـباح احملـظورات ...
مع الـــسـالمـــة واتــــمـــنـى البـــنك

الشفاء العاجل .... 
وفي الــدروس الــتي تـعــلــمــتــهـا
اثـناء دراستي في كـليـة احلقوق
... وكذلك في كلـية الشرطة .. ان
عـلى كل مـسؤول اال يـتخـذ قرارا
وهــو بـــحــالــة عــصــبــيــة وحتت
تاثـيـر انفـعاالت نـفسـية طـارئة 
وبـخـاصـة اذا كـان الـقـرار مـاسـاً
بــحق من حــقــوق انــســان ... او

صلحة عامة ..  متصالً 
{ لواء شرطة متقاعد
ماجستير قانون وعلوم شرطة

وسـلـبـيـات جـديرة بـالـتـشـخيص
والعالج .. 

 (2)
فـي مـنـتـصف ثــمـانـيــنـات الـقـرن
ـاضي  كنت برتـبة عقـيد مرور ا
حــقـــوقي واحتـــمل مـــســؤولـــيــة
ـناسـبة ـرور)  و (مـدير مـعـهد ا
ؤتمر امني عربي في التحضير 
بـــــــغــــــــداد  انـــــــاطـت بي وزارة
الـــداخــلــيــة مــســـؤولــيــة (مــديــر
االعـالم والـــــعالقـــــات) في وزارة
الداخلية وكـالة اضافة لوظيفتي
االصـلية .... واصـبح من واجبي
االشراف عـلى اجملالت والبرامج
الــتـلــفــزيـونــيـة واالذاعــيــة الـتي
ــديـريـات تـصــدرهـا وتــقـدمــهـا ا
الــعــامــة لـــقــوى االمن الــداخــلي
ومـنـهــا الـبـرنــامج الـتـلــفـزيـوني
(الــشــرطــة فـي خــدمــة الــشــعب)
الــــذي كــــانت تــــعــــده وتــــقــــدمه
(مـــديـــريـــة مــكـــافـــحـــة االجــرام)
ــديــريــة الــشــرطــة ــرتــبـــطــة  ا

العامة. 
وفي مــــســـاء احـــد تـــلك االيـــام 
واثناء دوامي في الوزارة تلقيت
ـة هـاتـفيـة من مـأمـور بـدالة مـكـا
الـــوزارة يــــعـــلــــمـــنـي ان مـــديـــر
الشـرطة العـام السيد الـلواء عبد
اخلــالق عـبــد الـعــزيـز يــطـلب ان
اتـصـل به فـوراً .... فـاتــصـلت به
هـاتفيـاً وبعد ان بـادرته بالسالم
ـا مـعـنـاه  كـما عـلـيه قـال لي  

اذكر االن ... 
عــقــيــد عــبــد الــوهـاب ... •
اخــوانك في مـــكــافــحــة االجــرام
طـلـبـوا مـقابـلـتـي  وهم يـشـكون
مـــنك امــامي  ويـــطــلـــبــون نــقل
شـــكــواهـم لــلـــســـيــد الـــوزيــر ...
وخالصـة شـكواهم  انك مـنذ ان
اصـبحت ( مـدير اعالم الوزارة )
مــــنــــعـــتــــهم مـن اظـــهــــار افـــراد
الـــعـــصــــابـــات االجـــرامــــيـــة في
الـبرنـامج الـتلـفـزيونـي (الشـرطة
في خــدمــة الــشــعب)  وبــذلك لم
ـــســـؤولــ وال يـــعــد الـــســـادة ا
ـواطـن مـطـلـعون عـلى جـهود ا
شـرطـة مـكـافـحـة االجـرام . وكـان

جوابي 
ســــيـــدي الــــعـــزيـــز ... ان •
الــذين تـــقــبض عـــلــيـــهم مــفــارز

ــشــاجــرات او اســـتــثــنــائـي كــا
االصـطـدامـات لــتـسـويـتـهـا قـبل
تــطـــورهــا ... وكــذلـك مــعــاجلــة
االزدحـــامـــات الـــشـــديــدة الـــتي
حتــــصل عـــنــــد بـــدء الـــدوام او
ــركـزيـة ــنـاطق ا انـتــهـاءه في ا
ومنها ساحة التحرير  وتقاطع
مــعــســكـــر الــرشــيــد  وســاحــة
الـنـهـضـة في الـرصـافـة وسـاحة
دمــشق وســاحــة عــدن وســاحــة
الــنـســــــور في الــكـرخ .. وغــيـر

ذلك . 
وفي ظــهــر احــد تــلك االيــام ....
وبعد ترجلي في ساحة الفارس
الـعـربي نحـو ربع ساعـة غادرت
بـاجتــاه تـقــاطع الـدورة ســالـكـاً
ـــؤدي الـى ســـاحـــة الــــطـــريـق ا
ـستشفـى اليرموك ثم الـنسور 
تـــقـــاطع الـــدورة ... وكـــنـت انــا
الـذي اقــود الـسـيـارة ... وفـجـأة
وقــــــبـل ان اصل الـى ســــــاحــــــة
الــنـســور  اسـتــدار فــجـأة ومن
ــدخل جــانـبي فــتـحــة مــقـابــلـة 
ــعــرض بــغـداد الــدولي ســائق
يقـود سيارة خصـوصي بسرعة
شــديـدة وكــاد ان يـصــدمـني من
جـــهـــة الـــيـــســـار لـــوال تـــداركي
ـوقف باالبـتعـاد عنه الـى جهة ا
الــيــمـ  ثم تــوجه وبــســرعـته
الـعــالـيـة الى سـاحــة الـنـسـور 
ـا دفـعني فـاستـفـزني تـصرفه 

الســتــعـمــال صــافــرة االنـذار 
ـنـاداة عـلـيه بـواسـطـة مـكـبـرة ا
الــصــوت ومالحـقــته وبــســرعـة
عـالــيـة حــتى تـوقف في مــحـيط
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النجف

بكي ضحك ا على اية حال . وا
ان هـــؤالء بــنـــظـــر اخملــمـــلـــيــ
الـطيبـي " رجـال الدين "  ماهم
اال اقـــــوام شـــــر ورذيـــــلـــــة وهم
رجس مـن عــمل الــشـــيــطــان في
حــال اقـتــرافـهم  جــريـرة نــكـراء
كشـرب اخلـمـر مـثال ? .  رجاالت
التـدين الظاهـري والذي وسموا
بـه امـا نــتــيـجــة لــدراسـتــهم في
احلــوزات الـديــنــيـة ام من خالل
مــــا يــــعــــرف بــــاألرث الــــديــــني
العـائلي قد ركبـوا موج السيادة
ــوس والــســلـــطــة بــقــارب الــد
ـقراطي في النـظام اجلديد. الد
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من هـــنـــا أبــاح هـــؤالء كل شيء
النفـسـهم بعـد ان سـيطـروا على
عـــقـــول الـــعــوام وســـطـــحـــوهــا
ت بتـغيـيب واستـجهـال كل ما
بـصـلــة لـلـفــكـر  فـعــرض سـلـوك
هـؤالء على عـقـولـهم ولو لـبـرهة
مــــا هــــو اال خــــروج عن مــــبــــدأ
الـــطــاعــة واالنــقـــيــاد لــهم وهــو
ـــة تـــؤول بــــصـــاحـــبـــهـــا جـــر
ــــلــــة  .  ال اخلــــروج عـن تــــلك ا
يـخــتـلف اثــنـان في مــا مـر عـلى
الــعــراقـيــ من جتـربــة قـاســيـة
ــا يــعــرف ــر  حــتى اصــبح  
اليـوم ب " مرحـلة الـلصـوصية "
ـر بهـا العراق وهي مـرحلة لم 
بـتـأريخـه الـطـويل ومـنـذ الـعـهد
ــــالـــــكي مــــرورا بـــــتــــأســــيس ا
اجلــمــهـوريــة الـعــراقـيــة وحـتى
مـجيء نـظـام مـابـعـد 2003. وال
يـجـانـبــنـا الـصـواب ان قـلـنـا ان
الــنــظـام احلــالي هــو من افــسـد
االنظمة على وجه الـبسيطة فما
مـن دولـــــة يــــــقـــــوم قــــــادتـــــهـــــا
الـســيـاســيــون بـنــهب ثـرواتــهـا
وبــعــنــجــهـيــة وفــجــاجــة وامـام
انـــظـــار الــــشـــعب ال بـل بـــاتـــوا
يـتغـنـون بسـرقـاتهم عـلـنا وعـبر

الفضائيات . 
انه شيء يـبــعث عــلى الـصــدمـة
وال من نــظـــريــة تــســـتــطــيع من
ـــا تـــفـــســـيـــر عـــمل هـــؤالء . ر
االجـابـة الــتـقـلــيـديـة وفــيـمـا لـو
رددنـا تـصـرفـات سـاسـة الـنـظام
احلـالي بسـؤال عن علـيتـها  فال
غـــرو من الــــقـــول انـــهم جـــاؤوا
خلـراب الـعــراق وسـرقـة ثـرواته
وتشظيه وتفتيته الى كانتونات
على اساس الـعرق . نعم هذا ما

مـتـعجـرف طـافـوا بالـرذيـلـة حد
الـقيء ونــهـمــوا الـســرقـات حـد
التـخمـة واوغلـوا في القـتل حد

اصطباغ دجلة بدم االبرياء . 
وهـنــا الحت لي مـقــولـة الــعـالم
االمـريـكـي الـفـيـزيـائي احلـاصل
على جـائـزة نـوبل بـعام 1979"
ســتــيـــفن وايــنــبــرغ "  بــعــد ان
تبحرت في ثـنايا ما سطره هذا
ـلـحـد ))من مـفـردات الـعـالم (( ا
جاءت لتنتشلني من ما وقع بي
من حـــيــــرة  في فـــهم اســـلـــوب
ونـــــهج وتـــــصـــــرفـــــات هــــؤالء
تدينـ وما سأطلقه ؤمنـ ا ا
عــلـــيـــهم مـن تـــســـمــيـــة تـــوائم

والصفات التي حتلوا بها . 
يـقول الـعـالم  ستـيفن : ( مع أو
مـن دون دين ســيـــكــون هـــنــاك
انـاس طيـبـون يقـومـون بأفـعال
جـيـدة وأنـاس أشــرار يـفـعـلـون
الـشـر لـكن حــتى يـقـوم الـنـاس
الـطــيــبـون بــارتــكـاب الــشـرور
فـهـذا يحـتاج لـلدين. ) .  اي انه
أراد القـول أن من أسهـل الطرق
حـــتى تــقــنع الــنــاس بــفــعــلــتك
الــشـنـيـعـة ( اي فـعل الـشـر )  ال
بـــد وان تـــتـــقــمـص ال بل تــزرع
بـــداخــلك الــفــضــيــلــة وتــتــأدب
بصفات الوداعة والقناعة وتلك
الصـفات لن يكون لـها اي تأثير
مـالـم تـعـنــون بـشـخــصـيـة رجل
ـؤمن الــدين اخملـمـلي الــطـيب ا
بـالــســمــاء وال هــنــاك من ســبـة
والـتحـافك ألي مذهب او عـقيدة
هم هو قدرتك على خداع من فا
حـولك فللـصفات فـعلهـا الظاهر
تـــشــــدو مع اخلــــيـــر وتــــرتـــقي
بصـاحبـها نـحو اجملـد والعال .
وامــــا االشــــرار  بــــأفــــعــــالــــهم
الـــظـــاهــــرة اليـــحــــتـــاجـــون ان
يــخــادعـــوا الــعــامــة بـــتــقــمص
الـشــخـصـيـة اعاله  فـهم اشـرار

كـان أشـد مـا يـعــيـيـني مـعـرفـته
في أن  أجـد تـفــسـيـرا عــقالنـيـا
لألفعـال الشنيـعة الني يرتـكبها
البـعض من رجـال  الدين سواء
الــذي جتـلــبب بـجــلــبـابه ام من
ارتــدى بـــدلـــته مـن دون ربـــطــة
ـــســـمـــيـــات االحــزاب عـــنـق و
االسـالمـــيــــة جــــمــــيــــعـــهــــا من
ـــهــوســ في الـــقــيــادة وحب ا
الــــســـلــــطـــة والــــتـــســـلـط عـــلى
الــبــســطــاء وسـطــحــيي الــفــكـر
وبــــــواســــــطــــــة مــــــايــــــســــــمى
بـ((دوغمـائية الـطاعة ))     أي
انـك لن تــنـــجــو ولن تـــكــون في
أمــان من فـعل اخلــطــيـئــة الـتي
تــــوردك الـــنـــار وانت مـــغـــلـــول
بـــالـــسالسل حـــتـى تــتـــبـــعـــني
بــتـســلـيم وانــقـيـاد ولــيس هـذا
فـحسب فجـميع اوامـري واجبة
الـــطــاعـــة دون تـــمـــحــيص وان
كانت مـخالـفة لـلبـداهة الـعقـلية

واحلسية .
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 وكنت عـنـد خلـوتي في الـتفـكر
بــتـلـك اجلـزئــيـة  اســأل نــفـسي
مــرارا وتــكـــرارا ان كــيف واتت
الـــقـــدرة هـــؤالء عـــلى اقـــتــراف
الـقـبح والــفـعـلـة الـدنـيـئـة الـتي
تـرتـقي فـي احـايـ كــثـيـرة الى
أبعـد من سرقـة مـال الغـير  الى
ارتـكـاب مـا حـرمـته الـسـماء في
جـمـيع كـتب الـتـنـزيـل " اقـتراف
جـرائم الـقتل الـعـمـد وبـهدوء ".
حــتى ظـــهــر عـــلــيـــنــا الـــنــظــام
ـــزيــته الـــســـيــاسـي اجلــديـــد 
ــــعـــروفــــة والــــذي قـــام عــــلى ا
انــــــقـــــاض مــــــاكـــــان يــــــعـــــرف
بديكتاتـورية البعث الصدامي .
 ظهـرت علـينـا احزاب وكـيانات
وشـخـصـيــات لـزعـامـات ديـنـيـة
وقومية وايضا ما كان منها من
له امــــتـــداد عـــشـــائـــري قـــبـــلي

ســيــجــيب عـــلــيه اجلــمــيع دون
تـكـلفـة . لـكن كـيف اصـبح الـفرد
العـراقي يتـقبل قـياداته ويـهتف
لـهم ويسـتـقبـلـهم بالـتـرحاب في
ـنــاســبــات اجلــنــائـزيــة ام في ا
مــــنــــاســــبــــات الــــفــــرح وعــــنـــد
ـجـرد ان الـكـافـيـهـات او حـتى 
تلـتـقـيه بـشـارع ( وهـنـا قـصـدنا
ـسـؤول الــثـانـوي ان شـريـحــة ا
كـان عضـوا جمللس مـحافـظة  ام
ـانـيـا  او كـان وزيـرا  نـائـبـا بـر
وامـا معالـي السمـاحة والغـبطة
مـن رؤســــاء أحـــــزاب كــــبـــــيــــرة
سـلـطـوية فـأولـئك اليـظـهرون اال
من خـلف ستـار او عبـر شاشات
التلـفزة ) .  وهم من كان السبب
في قتـله ببطء وافقاره وتـمييعه
ا ب االزمات والنكبات  ? .. ر
أجــاب  الــكــومـــيــدي االمــريــكي
و فيليبس ,عن هذا التساؤل ا
فهم حتـما كـانوا قـد تعـلموا من
حـكـمـته الـكـثـيـر خـصوصـا تـلك
احلـكمـة الـتي احدثت ضـجة في

الفكر العقائدي . 
ـو : "عـنـدمـا كـنت طفال يـقول ا
ـا دعــوت الـله ان صــغـيــراً لـطــا
يـرسل لي دراجـة هوائـيـة. ولكن
ايــــقـــنـت بـــعــــد فــــتـــرة ان الــــله
اليـــتـــعــامـل مع الـــبــشـــر بـــهــذه
الـطـريـقـة. حـيـنـهـا قـمت بـسـرقة
دراجـــة هــوائــيـــة وطــلـــبت مــنه

غفرة" .  ا
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واذن فـهـؤالء تــعـامـلــوا مع الـله
ا كان هذا و معه . و كتعامل ا
ـلــحــدين الــشــخص مـن عــتــاة ا
واذن فـــــــمـن ســـــــار عـــــــلى درب
وسلـوكيـة هذا الفـنان وطـبق ما
اراده من نــــشــــر لــــلـــمــــغــــلـــوط
الــســمــاوي بـوازع الــوحــدانــيـة
ـو بـاعـتـقـاده والـتـدين فـهم كــأ
واعـــــتـــــنـــــاقه االحلـــــاد . انـــــكم
مــلــحـدون يــاسـادة وان نــطــقـتم
بــــــالـــــشــــــهـــــادة . انـه االحلـــــاد
الـــعــقـــائـــدي قــبـل ان تــلـــحــدوا
سياسيا وجترموا بحق اجيالنا
الــقـادمــة ومــسـتــقــبل الــعـراق .
ـلـحدين وامـا من تـصـفـونـهم بـا
ن اشـكــلــوا عـلــيـكـم افـعــالـكم
شينة وتظاهروا عليكم فهؤالء ا
ــؤمـنــون حـقــا حــيث انـهم هم ا
ثــاروا ضـــد الــســرقــات أي ضــد

تدينون  . احلادكم ايها ا
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وأكـلَ من تــــــــراب أرضـه الـــــــذي
يــــعـــــدهــــا أُمـه فــــكـــــان وفــــيــــاً
ثال من مصر لها.إستشهدت 
ومالـيزيـا واأللم يـعتـصر قـلبي 
لِــمـا آلَ الــيه مـصـيــر هـذا الــبـلـد
ــعــطــاء  بــلــد الــرافـديـن بــلـد ا
بـلـد سـومــر وأكـد وبـابل وآشـور
إمام العدالة اإلمام اإلنسان علي
بـن أبي طــــالـب (ع) الــــذي قــــال
ــــشـــهــــورة في وصف قــــولـــته ا
احلـــاكـم وهي أعـــظـم مـــوعـــظـــة
حلـكام الـعراق الـذين يـتبـجحون
بـــاإلنــــتـــمــــاء الــــيه وهم أبــــعـــد
مـــايــــكـــونـــون من ذلـك قـــالـــهـــا
ــســلـمــ يــحـكم وهــوخـلــيــفـة ا
إمـبـراطـوريـة مـتـرامـيـة األطراف
عـاصـمـتـهـا الـكـوفـة(أيُـقـال أمـيـر
ؤمن وفي اليمامة  واحلجاز ا
مَنْ العـهـدَ له بالـشـبع والطمعَ له

بقرص الشعير).
أن قــلـبي يــعـتــصـر ويــنـزف دمـاً
وأنا أرى بلدي على كف عفريت
ي عــنـدمــا أرى وطـني ويــزداد أ
الــعـــراق مــثلَ كـــرة يــتــقـــاذفــهــا
صبيـان السياسية غـير مكترث

صيره. 
بــلــد مــثل الــعــراق فــهل يُــعـــقل 
ادية  ثلث بإمـكانته الـبشريـة وا
شــعــبه يــعـــيش فــقــيــراً أوحتت
مــســتـــوى خط الــفــقــر? وهل من
ــعــقــول? النـخــرج مـن أزمـة إال ا
ونقع في أخرى  ومن فساد الى
آخـر فـسـاد األسـلـحـة الـروسـيـة
واجلـيكـيـة والـكهـربـاء والـزراعة
والتربية والرز الفاسدوووو كل
هذا ورئـيس السـلطـة التـنفـيذية
اليـــحـــرك ســـاكـــنـــاً وكـــأن األمــر
اليــعـــنــيه بل يُــكـــافَىء الــفــاســد
ـــــنــــاصب ويــــتـــــســــنـم أعــــلى ا

والشواهد كثيرة.
لــكن الــكـــارثــة األدهى واألقــسى
هـي عمـلـيـات الـتـزويـر الـكـارثـية
والتي تبعـها حرق اخملازن التي

أيـضــاً وحـفـاظـاًعـلى الــعـمـلـيـة
الـسـياسـيـة من اإلنـهـيـار وعلى

قراطية من اإلندحار. الد
أن هـذه الصـورة الـكـاريكـتـورية
الــتي قــدمـتــهــا هي من مــهـازل
ر به الـعراق هـذا الزمن الـذي 
فـي الــوقت احلـــاضــر وهــو من
ـبــكي فـهـل يـصـدق ـضــحك ا ا
أحد ! أن مثل هذا التزوير الذي
حــصل إلنـتــخـاب أعــلى سـلــطـة
تـمــثل إرادة الـشــعب  تـتــعـامل
مــعه احلــكـومــة احلـالــيـة بــهـذا
الـبـرود مـفـوضـيـة اإلنـتـخـابات
تــتـمـرد وأعـضـاؤهـا يـسـرحـون
ـرحـون ويـصـرحون من دون و
ألـــيـس من األَولى أن حـــســــاب 
يـتم حسـابهم مبـاشرةً ويـكونوا
اآلن خـلف الـقضـبان لـيصـبحوا
عـــبـــرةً لــكـل مَنْ يـــخـــون شــرف

كلف بها.  أمانة الوظيفة ا
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اذا ال نأخذ من السيسي درسا
ًعندما وضعَ مرسي وهو رئيس
اجلـــمـــهــوريـــة مع جـــوقـــته من
اإلخـــــوان خــــلف الــــقــــضــــبــــان

احلديدية.
ـاذا النـأخـذ درسـاً من مـالـيـزيـا
ورئـيس وزرائهـا مهاتـير مـحمد
عـــنـــدمــا أدخـل رئــيـس الــوزراء
السابق( جنيب عبد الرزاق) مع
مــــجـــــمــــوعـــــة من الـــــضــــبــــاط
ـسؤول الـفاسـدين أدخلهم وا
الـــســجـن وأعــاد الى اخلـــزيــنــة

سروقة. مليارات الدوالرات ا
السبب أيهـا السادة أن مهاتير
محمد وطني  شريف غيور على
بـلــده ذو إرادة حـديــديـة وإدارة
حازمـة  التأخـذه في احلق لومةُ
الئم واليــــتــــســـتــــر بـــالــــدين أو
ـــــذهب أو احلــــــزب فـــــديـــــنه ا
ومــذهــبه وحــزبه هــو مـالــيــزيـا
بـلـده الــذي تـربى في أحـضـانه
وشرب ماءه وأستنشقَ هواءه 

تـزوير أكيـد ثمـنه مبالغ بـاهظة
ـــــزورون كي جـــــداً دفــــعـــــهــــا ا
يـحصـلـوا على مـقـعد أو مـقـاعد
ـان الـعـتـيـد  لـيـخـدموا فـي البـر
ــواطـن الــعــراقي من خاللـــهــا ا
الــذي يـحــتــاج خلـدمــاتــهم فـهم
حريـصون على إسعـاده وتوفير
اخلـدمـات له ولـقد رأيـنـاهم في
الـــــدورات الــــســـــابـــــقــــة كـــــيف
ـال يـتــســابــقـون عــلى ســرقــة ا
الــعــام  ثم يـــوزعــونه ســراً في
ـــــــعـــــــوزات الـــــــلـــــــيـل عـــــــلى ا
واحملتـاجات من بنـات الليل في
الـدول اخلــارجـيـة  ويـبـنـون به
الــعــمــارات الــشــاهــقــة والــفــلل
الــفـارهــة والـفــنـادق الــضـخــمـة
خلدمة فقـراء العراق ( قربةً الى
الـله تـعالى)  وهم بـعـملـهم هذا
ثلون ( روبن هود)  يسرقون
ويـخـدمــون بـسـرقـتــهم الـفـقـراء
(سـراً في الـلـيل) حـتى اليـضـيع
أجـرهم  لـذلـك لم يـبقَ مـتـسـول
في الشـوراع والتقاطـعات بنوا
ـسـتشـفـيات عـبدوا دارس وا ا
الـــطـــرق وفــروا مـــســـاكن لـــكل
مـحتـاج قطعـوا الكـهرباء ألنه (
ينتل ويكهرب) كي يقللوا نسبة
وت اجملـاني أشـادوا السدود ا
واخلــزانــات حــتى يــحــتــفــظـوا
بــآخـــر قــطــرة من مـــيــاه دجــلــة
والفرات وخاصة دجلة اخلير 
هددة باجلفاف ولكن اجلفاف ا
البـــــــد مــــــنـه ألنـه من عـالمــــــات
الـظــهـور كـمـا صـرح بـذلك أحـد
ـسـؤولـ الكـبـار فـمـاذا تـريد ا
يـــاشـــعـب بـــعـــد كل هـــذا الـــذي

عملوه من أجلك?.
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لـــذلك زوروا وأحـــرقـــوا خـــدمــةً
لــــلـــــصــــالح الــــعــــام  وصــــمت
اجلـهــات الــتــنـفــيــذيــة عن هـذه
اجلــرائم الــســابــقــة واحلــالــيــة
والالحقة  خدمةً للصالح العام

حتـــتــوي عـــلى أوراق األقـــتــراع
ـزورة والـتي جُـمعـت في مـكان ا
ة واحد لكي يضيع دليل اجلر
وهـــذا حـــصل بـــعــد الـــصـــحــوة
ـــتــــأخــــرة لـــرئــــيس الــــدائـــرة ا
ـــفــوضـــيــة األنـــتــخـــابــيـــة في ا
وأعـالنـه عـن وجـــــــود  800ألف
ورقة مزورة وهي ليست صحوة

حقيقة بل لعبة مكشوفة. 
أنـني أسـأل احلكـومـة ومن حقي

كمواطن?
مــــاهـــــو ســــبب وجـــــود رئــــيس
قال حسب الدائرة اإلنـتخابيـة ا
قــرار مـجــلس الـنــواب في مـكـان

ة. احلادث وقت وقوع اجلر
sÞu « …ULŠ

وأســـألــهــا ثـــانــيــة ?مَـنْ يــحــمي
ـواطـنـ من شـرور الـفـاسـدين ا

زورين ويطبق القانون? وا
ــاذا يــاســيــادة رئــيس الــوزراء 
التـضــرب بــيـد مـن حـديــد أوكـار
الـفـسـاد والـفــاسـدين وجتـعـلـهم
ن إعـتـبـر لـكي يـرتـدع كلُ عـبـرة 
مـن تـــســـول له نـــفــــسه الـــعـــبث
ــقــدرات هــذا الــبــلــد اجلــريح.
تَــذَكّـر قــول اجلـواهــري (فـضـيق
احلــبل وأشــدد مـن خــنــاقــهم....

.( ا كان في إرخائه ضررُ فر
فــهل أنت فــاعــلـهــا? ألن الــعـراق
ـر بأخـطر مـرحلـة حتدد الـيوم 
مـصيـره وهـو في مـفـتـرق طريق

وعر.
يـاســيــادة رئـيـس الـوزراء! مــنـذ
أربع سـنـوات ونحن نـسـمع منك
( ســـــنـــــحــــاسـب ســـــنــــعـــــاقب
ســـنـالحق.. فـــمــــتى?) والـــيـــوم
ســـمــعـتُ مــنـك أو قــرأت لك ( أن
حريق مـخازن صنـاديق األقتراع
ـقـراطـية هـو تـهـديـد لـنـهج الـد
) والنتيجة تورطـ وسنالحق ا
تـوقــيف ثالثــة شــرطــة ومـوظف
فـوضـية فـهل هذه صغـيـر في ا

الحقة?. هي ا
أيـن احلـــيـــتــــان الـــكـــبــــيـــرة من

القصاص العادل?.
يـــاشــــرفـــاء الـــعــــراق وأبـــطـــاله
ومثقفيه الوطني الغيارى قفوا
مع احلـق  وســــانــــدوا الــــقــــوى
الــوطـنــيــة احلـقــيــقـيــة حملــاربـة
ــــزورين والت الــــفــــاســــديـن وا
سـاعة مـندم يا سـياسي الـصدفة
ــصـيـر الــبـلـد ألن ــتـحــكـمـ  ا

عراقنا في خطر.
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