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أمـا حق التـعلـيم الـذي يؤكـد الدسـتور
ـرحـلة عـلى انه مـجـاني وإلـزامي في ا
االبـتـدائيـة فال هـو مـجـاني وال إلزامي
ومـوضـوع الـتعـلـيم يـحـتـاج الى بحث
خـاص به وبـاخـتـصـار فـقـد  تـدمـيـر
العـمـلـيـة التـعـلـيمـيـة في الـعـراق  بكل
مـسـتـويـاتـها بـعـد االحـتالل بـخـطوات
ــنــهــجــة حــتى خــرج الــتــعــلــيم في
ـعـايـيـر الـدولـيـة بـعد ان الـعـراق من ا
ـاضي وصـل في سـبـعـيـنـيـات الـقـرن ا
الى مـســتـويـات مـقــاربـة لـلـتــعـلـيم في
أوربــا وكـانت جـامـعــات أوربـا تـفـضل
الطلبـة العراقيـ على غيرهم من دول
الــعـالم لــلـدراســة في جـامــعـاتــهـا أمـا
دارس في حـالة الـيوم فـاجلامـعـات وا
ـــعـــلـــمـــ يـــرثى لـــهـــا ومـــســـتـــوى ا
ــنـاهج ال واألسـاتــذة مـتــدني جـداً  وا
تتـناسب ومسـتوى الـدارس ولم تكن
عـروفة وال ـعايـير الـتعـليـميـة ا وفق ا
ـدارس أبسط مـسـتـلـزمات تـتـوفـرفي ا
الـتـعلـيم من كـتب وقـرطـاسيه ومـقـاعد
وقــاعــات فــنــيــة وريــاضــيــة وال حــتى
دارس ومرافق صحيـة والتسرب من ا

واألمية في تصاعد.
أمـا حق الرعـايـة واخلدمـات الـصحـية
فـــــقـــــد انـــــحـــــدرت الى احلـــــضـــــيض
فـبـاإلضـافـة الى الـرسـوم الـتي فـرضت
عـلى الـعالج في مـسـتـشـفـيـات الـدولـة
فـــان اخلــدمــات الــصـــحــيــة في أســوأ
حـالتهـا والكـوادر الطبـية مـستويـاتها
متدنية والنظافة والرقابة معدومة في
الـقـطـاع الـصحي واألدويـة غـيـر جـيدة
ـا اضـطر ومن مـنـاشئ غـير رصـيـنة 
ـــواطـــنــون الـى الــســـفـــر الى خــارج ا
الــــعــــراق لــــتــــلــــقي الــــعـالج وإجـــراء
الــعـمــلـيــات اجلـراحــيـة أمــا  الـفــقـراء

الغـزاة و لالستـعمـار القـد واحلديث
كـما تـصدوا لـلغـزو البـربري األمـريكي
و تـــصــدوا لإلرهـــاب إحـــدى إفــرازات
الـغـزو كــمـا تـصـدوا لـداعـش صـنـيـعـة
األمـريــكــان فــتـضــحــيــات الـعــراقــيـ
بـأرواحهـم من أجل وطنـهم هي تـأكـيد
حــبـهم لــهـذا الــوطن والـتــضـحــيـة في
سـبيـله (واجلـود بالـنـفس أسمى غـاية
اجلـود ) وتـعـبـيراً عـن انتـمـائـهم لـهذا
ـــقــــابل مــــاذا قـــدم الـــوطـن لـــكـن في ا
هيـمن القـائمون عـلى هذا الـوطن وا
على السلطة والنـفوذ  فيه منذ خمسة
عـشـر عـاماً لـلـمواطـن وماذا حـقـقوا له
من حـقـوقه التي ثـبـتوهـا وأقـروها هم

في دستورهم ? 
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ولـنسـتعـرض بـعضـاً من هذه احلـقوق
ـقـدمة مـنـها حق الـتـصويت في وفي ا
االنتـخابـات وهذا احلق الـوحيـد الذي
ــا أكــد عــلـيـه ســيــاســيــو الــعـراق طــا
وقــــادته  لــــيـس ألنه حق مـن حــــقـــوق
ـواطن لــكـنه الــضـمــان لـبـقــائـهم في ا
الـســلـطـة بــعـد ان زوروا االنـتــخـابـات
واطن فهذا احلق وسرقوا أصوات ا
أصــبح كــلــمــة حق يــراد بــهــا بــاطل ,
واحلـق اآلخــر هـو حـق الـتــوظــيف في
وزارات ومــؤســســات ودوائــر الــدولـة
ــواطن عــلى هــذا احلق فــهل حــصل ا
طــبــعـاً كال فــالـوظــائف لــلـســيـاســيـ
وأبنـائهم وأقـاربهم وأعـضاء أحـزابهم

نسوبية ). (احملسوبية وا
أمــــا مـــنـــاصـب الـــســـلــــطـــات الـــثالث
فـاحملاصـصة احلـزبيـة والطـائفـية هي
ناصب على األساس في تقاسم هـذه ا
ـهنـية ـية وا حـساب الـكفـاءات األكاد

اخلبيرة واجملربة والوطنية .

ــواطــنـــة هي الــصــفــة الــتي تُــمــنح  ا
ـوجبـها عدة للـمواطن والـتي  حتدد 
أمــور مـــنــهــا احلـــقــوق والـــواجــبــات
ولـلمـواطنـة خـصوصـية فـهي تتـضمن
واطن لـوطنه الـنابع من حبه انتـماء ا
له وخـدمـته في كـل الـظـروف واحـترام
واطن اآلخرين الذين يعيشون معه ا
واطـنـة كذلك هي األداء في الوطن ,وا
الـيومي لـلواجـبات الـتي تخـدم الوطن
واطـنة عالقة مـحددة ضمن, وتعـتبر ا
ـعـمـول به في الـدولـة حيث الـقـانـون ا
تــربط هــذه الـعـالقـة بــ الــدولــة بـكل
أركانها وب اإلنـسان الذي منح صفة
ــهـمــة الـتي ــواطـنــة أمــا الـعــوامل ا ا
واطنة فهي الوالدة على أرض حتدد ا
الــوطن أي االنـــتـــمــاء واجلـــنــســـيــة ,
ولـلــمـواطـنــة حـقـوق وواجــبـات وهـذا
ـوضوع فما هي الذي يهـمنا في هذا ا
ــواطـن في الـــعــراق والـــتي حـــقـــوق ا
كفلها الدستور في الباب الثاني منه ?
فللمواطن حقوق وعليه واجبات جتاه
ـوجب الـدسـتـور فـهل حـققت الـوطن 
أحــزاب الـســلـطــة الـتي هــيـمــنت عـلى
ــشـهـد الــسـيـاسـي وعـلى كل شئ في ا
عـادلة  للـمواطن البالد طـرفي هذه ا

(احلقوق والواجبات ) ?  
واطن الـعراقي أدى عـروف ان ا  من ا
واجـبـاته جتاه الـوطن خـيـر أداء حتى
وصـل به األمـــر الى الـــتـــضـــحــيـــة في
حـــيــــاته من أجـل الـــوطن وهـي أغـــلى
وأوفى الـواجـبـات ومـا شـهـداء الوطن
الــذين قـدمـوا أرواحــهم فـداءاً من أجل
احلـــفــــاظ عـــلى وحــــدة تـــرابـه وعـــلى
سـيـادتـه وعـزته و رفــعـته عــبـر تـاريخ
العراق الطويل إال الدليل على ذلك فقد
ـوجـات احملـتـل تـصـدى الـعـراقـيـون 

ـنـقـولـة ـصـادرة األمـوال ا والـعـدالـة 
واطـن بينـهم شهداء نقـولة  وغيـر ا
فـي مــــعــــارك الــــتــــحــــريـــــر من داعش
ومـعـارضـ أعـدمـهم الـنـظـام الـسـابق
وبـينـهم ضـبـاط في اجليش والـشـرطة
مـأمـورين بــحـكم عـمـلــهم فـهـذا الـقـرار
كــونه غـــيــر إنـــســاني فـــهــو مـــخــالف

للدستور .
وحق آخر أقره الدستور وهو أن تكفل
الــدولــة حــمــايــة األمـومــة والــطــفــولـة
والــشـيـخـوخـة والـنشء والـشـبـاب وال
شـئ من هــذا حتـــقق فـــاألمــومـــة غــيــر
ـطـلقـات بدون أي مـكفـولة واألرامل وا
حقوق وكذلك الـطفولة فـأطفال العراق
شـــحــاذيـن في الــشـــوارع  والــشـــبــاب
والنشء عاطل عـن العمل وال اهتمام
بــهم أمـــا كــبــار الــسن فال تــوجــد أيــة

رعاية لهم .
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وهـنــاك حـقـوق أخــرى عـديــدة أقـرهـا 
الــدســـتـــور لــلـــمــواطـن الــعـــراقي ولم
يتحـقق منهـا أي شئ  وال أريد اإلطالة
هـنـا وأكـتـفي بــهـذا الـقـدر وألعـود الى
ـــعـــادلـــة أداء الـــواجــــبـــات من قـــبل ا
ـــواطــنـــ مـــقـــابل احلـــصــول عـــلى ا
ــواطن في الــعــراق أدى احلــقــوق  فــا
واجـــبــاته وزيـــادة ولم يـــحــصـل عــلى
أبــسط حـقــوقه ونـســأل الـســيـاســيـ
ـشـهـد واألحــزاب الـتي هـيـمـنت عـلى ا
السـياسي في الـبلـد وعلى كل مـفاصل
ـتـعـاقـبـة هل الـدولـة في احلـكـومــات ا

يجوز هذا ? 
واطـن يقـدم دمه و روحه ويسـتشـهد ا
في سـبــيل وطــنه وهــو أغـلـى وأسـمى
واجـب وال يـحـصـل حـتى عــلى حـقـوق
الـــشـــهــيـــد ومن يـــســـمــون أنـــفـــســهم
بالسياسي يـتنعمون بأكثر من راتب
راتب الـــوظـــيــفـــة وراتب الـــســـجـــنــاء
الـــســيــاســـيــ وراتب رفـــحــاء وراتب
تــقـاعــدي وهـو وزيــر أو نــائب حـالــيـاً
باإلضافة الى اخلدمة اجلهادية عندما
ـــارك جـــاهـــدوا في الــــســـويـــد والـــد
واطن ال يـجد راتب واحد وهولـندا وا
يـسـد به رمق عـائـلته ويـكـفل له عـيـشاً
ـــعـــطــاء ـــاً في وطـــنه الـــغـــنـي ا كـــر
واطن ال يؤدي أي فالـسياسي عـكس ا
واجب لــــلــــوطن ويــــحــــصـل عــــلى كل

احلقوق وزيادة.
ــعـادلــة في الــعـراق فــمــتى تـتــحــقق ا
ـواطن عـلى احلـقـوق مـقابل حـصـول ا
أدائه للواجبات أو حتى احلقوق التي
تـكــفـلـهـا الــدولـة لـلــمـواطن بـدون أداء
واجب مع ألنها مـن ضمن واجباتها
ومـسـؤوليـاتـهـا جتاه مـواطـنيـهـا  تلك
احلــقـــوق الــتـي أقــرهـــا الــدســـتــور ال
ـواطنـ بعد أن مـضت خـمسـة عشر ا
عـامــاً من نــظـام احلــكم اجلـديــد الـذي
تــــقــــولـــــون عــــنه احتـــــادي تــــعــــددي
ــقــراطي نــظــام احلــريــة وتــكــافـوء د
ـسـاواة وحـقوق الـفـرص والـعـدالـة وا
اإلنـــــســــان ودولــــة الــــقـــــانــــون الــــتي
تـتشـدقون بـها يـا حكـوماتـنا الـرشيدة
وأحــزابـــنــا اجملــيـــدة وســيــاســـيــونــا

الوطني اجلهادي الرفحاوي .

وت نـهايتـهم و من أبسط األمراض فا
لـعـدم توفـر الـرعـاية الـصـحيـة اجلـيدة
أما حـق الرعـايـة االجـتـمـاعـيـة فـتـكاد,
ـــشــمــولــ تــكـــون مــعــدومـــة لــقــلــة ا
بالرعاية االجتـماعية قياساً الى أعداد
ــعــوزين والــعــاطـلــ عن الــفــقــراء وا
ـرضى ومن لم الـعـمل وكـبـار الـسن وا
يجـد وضيفـة أو عمل ورواتب الـرعاية
االجـتمـاعيـة شـحيـحة ال تـسد احلـاجة
وتــــشـــمـل أعـــدادا قــــلـــيــــلــــة جـــداً من
ـــســـتــــحـــقـــ  ومـــراكــــز الـــرعـــايـــة ا

االجتماعية للمسن نادرة .
ومن احلــــقـــوق الـــتـي نص عـــلــــيـــهـــا
الدستور حق رعايـة ذوي االحتياجات
اخلــاصـة  ومـعــاقي احلـروب الـذين لم
تــوفــر الــدولــة أبــسط حــقــوقــهم وهي
الــعالجـات ومـراكـز الـتـأهـيل والـسـكن
ــواطـن عــلى اخلــاص. ومـن حــقـــوق ا
الـدولة تـأمـ سكن يـؤيه هـو وعائـلته
وهذا احلق ال يحـتاج الى توضيح فال
سكن مناسب ويـكفي أعداد احملتاج

حــــتى انـــتـــشـــرت الــــعـــشـــوائـــيـــات (
احلـواسم ) في كل مـحـافـظـات الـعراق
واطن هـو من وجـد احلل لسـكنه ال فـا
ـواطن األخـرى الـدولـة . ومن حـقـوق ا
حق احلــــيــــاة واألمن واحلــــريــــة وفي
عـــراق األحــــزاب اإلسـالمـــيــــة حــــيـــاة
ـــــواطن مـــــهــــددة واألمـن مــــفـــــقــــود ا
واحلـريـات غـيـر مـصـانـة   ,وحق أخر
للموطن كفله الدستور هو حق تكافوء
الـفـرص وهـذا احلق مـعـدوم في بـلـدنا
بـــســبب احملــاصــصـــة واحملــســوبــيــة
ـــنـــســـوبــيـــة وســـيـــطـــرة األحــزاب وا
تنفذة على مقاليد االمور في البالد. ا
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ومن أهـم احلـــقـــوق في الـــدســـتـــوران
ــســاكن مــصــونــة وال يــجـوز حــرمــة ا
دخـولهـا أو تفـتيـشهـا إال بقار قـضائي
ــــواطـــنـــ وفي الــــعـــراق مــــســـاكن ا
مـسـتـبـاحـة مـن قـبل األجـهـزة األمـنـيـة
ومـيـلـشـيـات األحـزاب وال حـرمـة لـهـا ,
وحق الـــدفــاع  مـــقــدس ومــكـــفــول في
جميع مراحل التحقيق يقول الدستور
الـعـراقي  فأي دفـاع لـلمـعـتقـلـ الذين
يــتـم اعــتــقــالــهـم  بــدون أوامــر قــبض
قـضـائـيـة وال أحـد يـعـلم حـتى مـكـانهم
فــاجلــيش يـعــتــقل والـشــرطــة تـعــتـقل
واخملـــــابــــــرات واالســــــتـــــخــــــبـــــارات
ـيـليـشـيات تـعـتقل بـاجلـملـة وبدون وا
أوامر قضائية  ومنهم من يبقى سن
ـعتـقالت ومنـهم من يـتوفى حتت في ا
التعذيب أو يعـدم جلرم لم يرتكبه فأي

دفاع مقدس  ومكفول هذا .
وهـناك حق مـهم آخـر وهو حق الـعمل
ا يـضـمن لـهم حـياة لـكل الـعـراقـيـ 
ــــة وهـــذا احلق ال يـــحـــتـــاج الى كـــر
تـعـلـيق ونـســبـة الـعـاطـلـ عن الـعـمل
ـعامل خـيـر جواب لـهـذا احلق ثم ان ا
ـصانـع  إيقـافـها عن الـعـمل فأين وا

يعمل العراقيون.
ــواطـن ال يــجـــوز نــزع ومن حـــقـــوق ا
ــنـفـعــة الـعـامـة ـلــكـيـة إال ألغـراض ا ا
مقـابل تعويض عـادل وخيـر دليل على
ــسـائــلـة هــذا احلق هـو قــرار هـيــئـة ا
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ـتـخـرج الـعـراقي من اجلـامـعـات الـعـراقـيـة من أتـعس حلـظـات االنـسـان بـصـورة عـامــة وا
بصورة خاصة  —طالب أو طالبة ... ذكر أو أنثى  —هي تلك اللحظات الـتي يحصل فيها
على إجازة الـتعـليم أو مانـطلق عـليهـا شهـادة التخـرج ويفـرح بها فـرحاً اليـوصف بَيْدَ أنه
ـزقــاً بـ أحالم الـيـقـظـة يـجـد نـفـسـه عـلى حـ غـرّه مـتـســوال في الـشـوارع واحلـارات 
وسراب اآلهات يدور هنا وهناك يبحث عن وظيفة أو أي عمل يستطيع من خالله أن يشق
ـروّع  —أي احلـيـاة فـي الـعـراق - . يــشـعــر أنه بال هـدف بال طـريـقـهُ في هـذا اجلــحـيم ا
مسـتـقبل بال تـاريخ عـلى الرغم من تـاريـخه الطـويل في سـنوات الـكفـاح الـتعـلـيمي وسـهر
الليـالي. اللـحظـة التي شـاهدتُ فـيهـا ذلك الشاب  —البـطل ...واكرر كـلمـة البطـل عشرات
رات  —حيـنـمـا قـفـز أمام رئـيس الـوزراء ورفع في وجـهه شـهـادة كـفـاحه الـطويل وآالمه ا
الـتي قـضـاها فـي فتـرة الـدراسـة . أنـا ال أسـتـطـيع أن أفـعل تـلك احلـركـة اجلـريـئة ولـذلك
أطلقتُ على الشاب عبارة  —البطل- وهو يستحـقها بجدارة. كانت تلك الـقفزة بنظري لها
مدالـيل وشـروحات وتـفـسيـرات يـعجـز عن وصـفهـا أعـظم كاتب في تـاريخ الـبـشريـة. هذه
احلركة سيخلدهـا التاريخ حل قيام السـاعة. القضية ليسـت قفزة شاب في عمر الزهور
أمام رئيس دولة في زمن االنتـخابات العقـيمة لكنـها ترمز لكل حلـظة من حلظات الصراع
التي يـعيـشهـا الـطالب الـعراقي من أقـصى البـالد الى أقصـاه...ال بل هي وصمـة عار في
كل حلظـة من حلـظـات سنـوات الـتـغيـيـر وحتـطيم  —دكتـاتـوريـة القـائـد الـضرورة - . ذلك
الشـاب اجلـسـور أفـقد كـل حلظـة من حلـظـات الـنشـوة الـتي كـان يـعيـشـهـا رئـيس الوزراء
والقريبـون منه وهم يرفـعون أيديهم عالمـة االحتاد أما اجلـماهير. هـشم كل قوان البالد
بـذكاء عـظـيم وقـال لـهم ضـمـناً " ..إنـظـروا هـذه شـهـادتي التـي سكـبت فـيـهـا كل مـعـاناتي
وعذابـاتي أثـنـاء الـدراسة الـطـويـلـة منـذ الـيـوم الذي دخـلت فـيه اجلـامـعة. كـانت لي أحالم
وطموحات لـيس لها قـرار . أنتم حطـمتم دورة احليـاة ومسحـتم كل وعودي حلبـيبتي التي
عشت معهـا كل سنوات الدراسـة في اجلامعة. أكـدت لها بأنـنا سنتـزوج في الشهر االول
لتعيـننا سـوية معلـم أو مدرسـ أو أي وظيفةٍ أخـرى نحصل عـليها عـند التـخرج. اليوم
أطلقتْ علي  —حبيبتي - بالكذاب ألنني ال أستـطيع أن أكوّن معها أسرة . أنتم وقفتم في
طريق مجيء أبناء لي ولها  —أي أنكم تقتلـون جيالً كامالً قبل أن ينـبثق الى هذه احلياة.
عشرات ال بل االف مـن زمالئي ينظـرون الي االن ويذرفـون دموعـهم ألنهم يـعيـشون نفس
ـا ستقتـلونني أو تـضعونـني في غياهب السـجون بعـد حلظات من إنـتهاء هذا حالتي . ر
ـهــرجـان..اليــهم لــقـد ودعـت أمي قـبل أن أرفـع هـذه الــشـهــادة في وجه رئــيس الـوزراء. ا

الشهادة موتاً في سبيل شهادتي الورقية هذه أفضل حاال من العيش بال فائدة..." 
رات سافر ذهني بعيـداً حينما كنتً في عمره وأنا أنظر الى حركة ذلك الشاب عـشرات ا
..عنـدمـا تـخـرجتُ من اجلـامـعـة عام  1981وقبـل أن ينـتـهي االسـبـوع االول من الـتـخرج
وجـدت إسـمي مـتــرجـمـا في هـيــئـة الـكـمـارك الــعـامـة مع عـدد آخــر من الـزمالء من لـغـات
مختلفـة. لم تعجبـني الوظيفة  —مع العلم أن عدد كبـير جدا يحلم بـها- من كان يعمل في
هذه الوظيفة في ذلك الزمن يـتحول الى مليونـير في أشهر قليلـة مع هذا لم تعجبني ألنني
دير العام في كنت أريد أن أكون مرافق لـلصحفي االجـانب من كل العالم. إستـدعاني ا
الـيـة واسـتفـسـر عن سـبب رفـضي لتـلك الـوظـيـفة وأخـبـرته بـكل شيء . حاول أن وزارة ا
يجعل الـقضيـة معقـدة وطلب مـني أن أجلب موافـقة وزارة التـخطيط ووزارة االعالم لـبيان
ـوافقـة عـلى طـلـبي. وبـقيت ثالثـة أشـهـر أتـنقل من وزارة الرأي فـيـمـا اذا كـان باألمـكـان ا
التخـطيط الى وزارة االعالم واوكـد للـجميع أن مـيولي تـختـلف عن اآلخرين. وافقت وزارة
االعالم على اقـتراح وزارة الـتخـطيط وقـدمت لي الوزارة االخـيرة عـدد كبـير من الـوظائف
ركزية ,الشؤون الثقافية. االعالم اخلارجي, كتبة ا ألختار واحدة " االذاعة والتلفزيون ,ا
أمون لـلتـرجمة والـنشر ,كل دوائر اآلثـار في العراق ,وأخترتُ االعالمي الداخلي  ,دار ا
ــاضي تــخــتــلف عن شــهــادة االعالم اخلــارجي " . اخلالصــة أن شــهــادة اخلــريـج في ا
اضي كان  —دكتاتوريا - لكنه اليدع خريج متخرج البؤساء في الزمن احلاضر. الزمن ا
ـثـل من وزارة من جـامعـة عـراقـية بال عـمل ...مـسـتـحيل جـدا. من اجلـديـر بـالذكـر أن 
اخلارجيـة والدفـاع واخملابـرات العامـة كانـوا يزورننـا في الكـليـة ونحن في الـصف الثالث
ويـعـرضــون عـلـيــنـا مـغــريـات كـبــيـرة لـلــعـمل مـعــهم بـعــد الـتـخـرج . شـيء عـجـيب زمن —
الدكتاتورية - . اليوم يصرخ شاب في عمر الزهور أمام أكبر شخص في الدولة العراقية
ويضع شـهادته الـعقـيمـة قرب وجهـه ويصرخ  —هذه شـهادة الـتخرج مـاذا أفعـل بها ? -

حقا أن هذا يدعوا للتأمل والنحيب على بلد ضاع إسمه العراق.
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مـن مـــحـــاسن الـــصــــدف أنـــني في
بـيـروت أعـيش في مـبنـى واحد مع
الــرئــيس الــدكــتــور ســلــيم احلص
الذي نـكتسب مـن مجلـسه أمثوالت
خالل الساعـة التي نكون فـيها مرة
أو أكــثــر في األســبــوع نـحن زواره
ـــتــــواضع والـــذي في مـــكــــتـــبـه ا
ــقــارنــة مع ــرء عــنــد ا يــكــتــشف ا
بـــعض مـن أهل اجلـــاه فـي احلـــكم
مـدى حـرص سـليم احلـص على أن
يكـون في حيـاته واحدًا من أكـثرية

الناس في عيشيه البسيط.
في ساعة الصفاء يجلس على كنبة
يـسـتـغـرب بـعض زواره كـيـف أنـها
ـكتب بـسـيـطة وعـاديـة كـما غـرفـة ا
الـتي عـلى جـدرانهـا بـعض الـصور
الـــعـــائــــلـــيـــة وبـــعض الـــلـــوحـــات
احلـــروفـــيــة ويـــســـتــمـع إلى أحــد
أشـرطـة مـطـربه األقـرب إلى مـزاجه
ــوسـيــقـار مــحــمـد عــبـد الــوهـاب ا
يغـني. وكان يصـعب عليَّ كـما على
مــرافـقه وصــديـقـه الـعــمـيــد فـارس
ـاذا يــفـضل أغــنـيـة فـارس ســؤاله 
"كل عــمــري عــايش لــوحــدي" عــلى
ـــوســـيـــقــار غـــيــرهـــا من أغـــاني ا

الراحل.
هل هي رغبة في العـزلة بعد رحيل
رفـيــقـة الــعـمــر لـيـلـى مع أن اإلبـنـة
الــوحـيـدة وداد تـمأل وإبـنـهـا الـذي
يــحــمل إسم جــده وعــلى أهــبــة أن
يـكـون طــبـيـبـاً واعــداً بـيت الـوالـد
ــتـزج فـيـهــا حـنـان اإلبـنـة رعـايـة 
م الـــظـــروف الـــوحــــيـــدة مـع تـــفـــهـُّ

الـصحـية لـلـوالد ومـا تتـطلـبه هذه
الـــظـــروف من رعــــايـــة. وعـــنـــدمـــا
تـتـطـلب الـرعـايـة تـمـضـيـة بـضـعـة
ـــســـتــــشـــفى فـــإن وداد أيــــام في ا
ديرة العريقة في "اإلنترناشونال ا
كــولـيج" إحــدى أرقى الـكــلـيـات في
لــــبـــــنــــان تـــــتــــحـــــول إلى إحــــدى
ـــــمــــرضـــــات واألطــــبـــــاء الــــذين ا
يــسـهـرون عـلى حـالـة الـوالـد الـذي
ــا أتــعـــبه "زنــار الـــنــار" الــذي طـــا
يــعـــاني من آالمه بــ وقت وآخــر
ويـــــذكـــــر بــــاخلـــــيـــــر أمــــام زواره
وأحــــدثــــهـم الــــقــــائم بــــاألعــــمــــال
الـسعـودي وليـد الـبخـاري كيف أن
لك عـبدالـله بن عبدالـعزيـز رحمة ا
الله عليه أرسل إلـيه طائرة خاصة
نقلتْه في مرحـلة دقيقة من التوعك

الصحي إلى الرياض للعالج. 
وهل إلـى جانـب الـشـعـور بـالـعـزلة
وترجـمـتهـا غـنـائيـاً بـالـنسـبـة إليه
"كل عــمــري عــايش لــوحــدي" هــو
ن ال يـعود في عـدم وفاء الـبيـارتة 
الــســلــطـة حــيث يــنــصــرفــون عـنه
ارسون والءهم الـعابر بطـبيعة و
ــنــصـرف َن يــحل مــحل ا احلــال 
وفي حال إستـعاد من جديـد مكانه
الــسـلــطــوي فـإنــهم يــعــودون إلـيه
وإغــراقـه في حــبـــهم له. وعـــنــدمــا
أقـــــول ذلـك فألنــــــني عــــــلى مـــــدى
ســـنــــوات من مـــجـــاورة الـــرئـــيس
ـــــــسْـتُ عن كــــــــثب هـــــــذا احلـص 
ْـسـتُه في الـسـلـوك الـبـيـارتي كـمـا 
الـفـتـرة الـتي سـبقت إخـتـيـار تـمام

صــائب سالم لــرئــاســة احلــكــومــة
وكـيف أن قــنـاديل الـدار اإلسالمـيـة
ا كانت في تلك الفتـرة خافتة وكأ
اللمبة عبارة عن شمعة وجملرد أن
 اإلعالن عن أن ســـيـــد الـــســـراي
بــات تـمـام سالم حـدثـت إنـتـفـاضـة
حب من الـبيـارتة ونـشطت الـذاكرة
الـــتـي كـــانت في إجـــازة طـــوعـــيـــة
وشــــعـــشــــعت األضــــواء في الـــدار

اإلسالمية.
»uFA « lzU³Þ

وقــــد جنـــد مَن يـــقــــول إن طـــبـــائع
ـبالـغة في الـشعـوب عامة تـفرض ا
اإللــتـفــاف حــول مَن يــتــزعم  كــمـا
بالغة بشكل عكسي عندما حتدُث ا
ـتـرئس بـالـتـدرج ـتـزعـم وا يـفـقـد ا
ذلـك اإللـتــفـاف. ولــكن الــذي حـصل
لـلــرئــيس ســلــيم احلص كــان بـالغ
ـا ألن الــرجل عـنـدمـا الــقـسـاوة ر
تــرأس احلـكــومــة خـمس دورات لم
يـتـجــاوب مع طـالـبي اإلنــتـفـاع من
ســـلـــطـــتـه الـــرســـمـــيـــة وتـــلك من
سـلـبيـات الـرئـيس احلص في نـظر
الـنـاس لـكنه يـرى الـعـكس ويعـتـبر
تـلك من اإليـجـابـيـات التي عـلى مَن
يتسلم موقـعاً رسمياً في الدولة أن
يـتــحـلى بـهــا. ونـراه تـبــريـراً لـذلك
يـعـتـز بــتـوصـيف الــبـعض له بـأنه
صــاحب ضــمــيــر في لــبــنــان الـذي
تـتكـاثر فـيه قلـة أصحـاب الضـمير.
كـمـا يـعـتـز بـأنه نـأى وهـو فـي قـمة
غا عن إرتضاء إستغالل سلطة ا
ـنـصب وضْع حـواجـز بـيـنه وب ا

كـل الــذين يــزورونه لــلـمــرة األولى
وبــــالــــذات الـــســــفــــراء أو بــــعض
الـشـخـصيـات الـسيـاسـيـة العـربـية
الـعـابـرة يسـتـغربـون كم أن مـكـتبه
ـتنـاهـيـة قـيـاساً بـهذه الـبـسـاطـة ا
ــكــاتــبــهم ومــنــازلــهم. ولــكــنــهم
يـــخـــرجــــون من إجـــتـــمــــاعـــهم به
مـقــدرين كـثــيـر الـتــقـديــر شـخـصه
وهـدوء كالمه مـعـهم وكـيف أنه لم
يـسـجل عـلى نـفـسه ألـفـاظـاً تـتـسم

باحلدة واخلشونة.
وحتى في كتاباته كان هكذا. ولوال
قسوة احلالة الصحية على مزاجه
ـا لـكــان واصل الـكــتـابــة الـتـي طـا
أغـنـى أدبـيــات الــعـمل الــســيـاسي
رء بالـكـثـير مـنـهـا. ويـستـحـضـر ا
مـثل حـالي بـصـفـة اجلـار والـكاتب
الــذي قـــرأ الــكـــثــيـــر من كــتـــابــات
الــــرئـــيس احلص فـي صـــحـــيـــفـــة
"السفـير" التي إحتـجبت واخلليج"
اإلمـاراتــيـة والــعـرب الـيــوم" وقـبل
ذلك في صــحــيــفــة "الــنــهـار" الــتي
تـواصل مـواجـهـة الـعـسـر بـأمل أن
يحل الـيسـر بعـد ح بعض رؤاه
وإسـتـنــتـاجــاته في كـتــابـاته الـتي
صـــدرت في مـــؤلـــفــات مـــثل قـــوله
ـؤمـنـ أن اإلصالح ال "إنـني مـن ا
يــــــتــــــحــــــقـق إالّ فـي ظل قــــــيــــــادة
إستثنائية أو برأي عام ضاغط وال
مــرد لــلــتــغــيــيــر في حــال تــقــاطُع
الظاهـرتيْن" وتعـلَّمنـا من التجارب
أن احلــقـــيــقــة تــعــمــر أمــا نــصف
احلـقـيـقة فـيـدمر" ونـحن في لـبـنان
مــا تـصــرَّفــنـا يــومــاً وال نـتــصـرف
الــيــوم كـشــعـب بل كــقـبــائل" و"إن
خــيــرتُ بــ أن أكــون قــاتالً أو أن
أكون مقتوالً فإنني أختار أن أكون
الــقـتـيل وإن خــيـرتُ بـ أن أكـون
معـذَّباً أو مـعذبـاً فإنـني أؤثر أكون

معذَّباً.
إن أعـظم الـعـقوبـات هـو الـندم أي
وخــز الــضــمــيــر" و "كــان يــقـال إن
لـبـنـان يتـمـيـز عن محـيـطه الـعربي
ــــــا يـــــتــــــمــــــتع بـه من حــــــريـــــة
ـقـراطـية وكـنتُ شـخـصـياً من ود
الذين يـرددون هذا الـقول. إالّ أنني
ــعـتــرك الـســيـاسي بـعــد دخـولي ا
سـرعـان مـا تـنبَّـهتُ إلى الـواقع في
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ا قليل لبنان كثيـراً من احلرية وإ
ــقــراطـيــة" و"يــخـطىء مَن من الـد
يــتـحــدث عن تـعــارُض بـ اإلسالم
ــقــراطــيــة فــنــحن نــرى في والــد
ـقـراطـيـة الـترجـمـة الـعـصـرية الد
ــة لـــلــشـــورى في اإلسالم" والـــعــو
لـعـبــة مـتـوحـشـة ال تــرحم يـتـبـارى
فــيــهــا الــكــبــار وال حــســاب فــيــهـا
لـــلــــصـــغــــار" و"أول الـــثــــوابت في
الـسـياسـة الـلبـنـانيـة بـأن ال ثوابت
مــتـنـا الـتـجـارب أن فـيـهــا ولـقـد عـلـَّ
وقف هو الشطارة في التقلب في ا
الـسـيـاسة بل هـو مـيـزة السـيـاسة"
و"ال حقَّ لــلـــقــوة أمـــام قــوة احلق"
و"ســـمــــة الـــعـــصـــر هـي طـــغـــيـــان
اإلستخبارات عـلى سياسات الدول
كُبراها وصُغراها" ونحن في لبنان
نـــعــيـش حــالـــة إفالس ســـيــاسي 
حـيث جنـوم الــسـاحـة الـســيـاسـيـة
بلغـوا حالة عجْز مـطْبق عن الوفاء
ـــواطن بـــأقل واجـــبـــاتــهـم جتــاه ا
واجملـــــتـــــمـع والـــــوطـن" ويـــــبـــــقى
ـسـؤول قـويـاً إلى أن يـطـلب أمـراً ا
لـنـفــسه وأدهى مـا حل بــلـبـنـان أن
إســتـشــرى الــفـســاد في مــجـتــمـعه
وتـغـلغل في ثـقـافته فـبتـنـا نتـحدث
عن ثـقافـة الـفسـاد حـيث اإلختالس
واإلحــتــيــال والــنــفــاق وتــســخــيــر

الضمير كلها في حُكْم الشطارة".
مــا زال وهـو عـلى مـسـافـة أسـابـيع
من تـسـعـينـيـته(مـوالد 1929) على
قــنــاعــاته: الــقــنــاعــة الــســيــاســيـة
والـقــنـاعـة الـشــخـصـيـة والــقـنـاعـة

عيشية.  ا
ونراه حامـداً شاكراً يتـمنى لو كان
في إســـتــطــاعــتـه الــســيــر من دون
مــســاعـــدين في حــديـــقــة دارته في
ضاحية قريبة من العاصمة سُميت
بـإسمه عـفـوياً "دوحـة احلص" كـما
الـتسـمية الـعفـوية الـثانـية لـلشارع
الـــبــيـــروتي الـــذي في أوله مـــبــنى
سكـنه إذ الـتـسـمـية شـعـبـيـاً "نـزلة
احلص" فــيــمــا هي بــلــديــاً "شــارع
اإلستقالل". كذلك يتمنى لو تسعفه
احلــال الـــصــحــيـــة لــلــتـــنــزه عــلى
ــقــابل كـــورنــيش بـــحــر بــيـــروت ا
لـلـجامـعـة األمـيركـيـة التي له عـنـها
ذكريـات من الزمن الـعربي اجلـميل
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كـما له في نـفوس كـثيـرين تلْـمذَهم
ـــراحـل كــأســـتـــاذ في في بـــعض ا
اجلــامــعــة ومــنـهـم الــرئـيـس فـؤاد

السنيورة أطيب الذكريات.
ÊUM³  ‰«uŠ«

عندمـا يستعـصي عليَّ تفسـير لغز
من ألغاز أحوالنا اللبنانية البالغة
التشـابك وبالذات هـذه األيام حيث
نـازالت على أشدهـا في موضوع ا
احملـاصـصـة بنـكـهة مـذهـبـية فـيـما
البلد على مشارف الوقوع في جب
اإلفـالس وال مَن يـــنـــتــــشـــله أجـــد
نـفـسي أسـأل األثـبت حـضـوراً إلى
جــانــبه واألدرى بــأحــواله ومــرتب
لــقـاءاتـه الـزمــيـل رفـعـت بـدوي إذا
كـان دولة الـرئيس فـي مجـلسه. ثم
ــثـمــر مــعه بـعض يــكـون الــلــقـاء ا
ـــا هــو الـــتـــفـــســـيـــر من جـــانـــبـه 
واقف أقـطاب مـستـعص تفـسيـره 
الـسـيـاسة وبـعض الـذكـريـات التي
جتـعـلـنا نـعـيش في الـزمن الـعربي
ــا هي الــســيــاسـي األقل عــتــمــة 

عليه احلال هذه األيام.
مـن بــــ الــــثـالثــــة والــــعـــــشــــرين
شخـصية سـياسـية سُنـية تعـاقبوا

مـنـذ احلكـومـة اإلستـقاللـية األولى
في شـخص ريـاض الـصلـح وحتى
احلـكــومـة احلـــــــالـيـة في شـخص
ســعـد الـدين رفــيق احلـريـري كـان
ســلــيم احلص مــنــذ تــرؤسه األول
عام 1976 وحـتى التـرؤس األخـير
عام 2000 رئـيـسـاً عـلى جـانب من
ارسته الـكتابة الفرادة إن جلـهة 
الـســيـاســيـة واإلقـــــــــــــــتـصــاديـة
الـتي يـبـدو فـيـها حـامالً قـلم الـنـقد
ــعــارضــة الــهـادفــة إلى الــذاتي وا
الـتـصـحـيح وإن من حـيـث احلـالة

الشخصية. 
ـثـابة رفْض وهـذه بـالـذات تـبـدو 
ــذهـــبي لـــلــعـــراك الـــطـــوائــفـي وا
تـواصل في لبـنان. ونـدعه يروي ا
واقــــعــــة زواجه الــــتـي تـــعــــكس ال
طائـفيته وسـبق أن أشار إلـيها في
مـــــقـــــالـــــة له قـــــبل 12 ســـــنـــــة في
صــحـيــفــتيْ "الـســفــيـر" واخلــلـيج"
وبـالـسـطـور اآلتـيـة: "أنـا مسـلم من
لبنان. تزوجتُ من سـيدة مسيحية
من بـلـدة ديـر الـقمـر(لـيـلى فـرعون)
أحبـبتُهـا حبـاً جماً وإحـتفظَت هي
بعـقـيدتـهـا الـدينـيـة طـوال حيـاتـنا

الزوجية السعيدة التي دامت أكثر
من الـزمن ولم يـكن في األمر أدنى
إشـكـال أو مــشـكـلــة. ومـا كـان هـذا
خـروجـاً عـلى اإلسالم من قـريب أو
بــعــيــد فــقــد كـانـت إحــدى زوجـات

الرسول قبطية. 
وقبْل أشهر من وفاتها رحمها الله
ـرض العضال وكانت على فراش ا
ـــعــانـــاة الــشـــديــدة فـي حــال من ا
تـوجَّـهَت إليَّ بـكـلمـة مـقتـضـبـة تنم
عـن تـصـمـيم قـاطع قـائـلـة: أريـد أن

أعتنق اإلسالم. 
فسـألتُهـا للتـو:لِم تقررين ذلك اآلن?
? ــا تــقــولــ هـل أنتِ مــقــتــنـــعــة 
وعـــنـــدمـــا أكـــدتْ عـــزْمـــهـــا كـــررتُ
ــــا الــــســــؤال: هل أنـتِ واثــــقــــة 
? فـــأفـــحـــمـــتْـــني ال بل تـــطـــلـــبــــ
ســـحــقــتْــني بـــبــســاطــة اجلــواب:
صممتُ على أن أُدفن في قبر واحد
مـعك. وأنــا الــيـوم عــلى مــوعـد مع

الغائبة...".
أطــال الــله عــمــر الــدكــتــور ســلــيم
احلـص الـذي مـنـاسـبـة كـتـابـة هـذا
ـقـال يتـلـخص في عـنوانه: رونق ا

مجاورة الرئيس التسعيني.
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