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اقــتــرفــتــهــا طــغــمــة الــعــســكــر
والطريـقة التي  فيـها تصفية
ـالـكـة والـسـيـاسـيـ الـعـائـلـة ا
الوطـنيـ الذين أفـنوا حـياتهم
فـي ســبـــيل اســـتــقالل الـــعــراق
وتـأسيس الدولـة العـراقية وفق
ــيـة سـامـيـة أجـبـرت مـبـاد أ
الـــغـــرب االســـتـــعـــمـــاري عـــلى
االعــــــتـــــراف بــــــقـــــدرة الــــــبالد
وأهــمــيـــتــهــا أرضًـــا وشــعــبًــا
وحـضارة.   نـوري السـعيد من
أكـثـر الـشـخصـيـات الـعـسـكـرية
والـسيـاسيـة الذي أثـيرت حوله
ـقـبـولـية جـداالت واسـعـة بـ ا
والــكــراهــيــة وبــ الــوطــنــيــة
والــتـبــعــيــة وبـ اإليــجــابــيـة
والـسلـبية. لـكن الرجل يـستحق
اإلنــصـاف حـيث أثــبـتت األيـام
والـــســـنــــ حـــنــــكـــتـه وحـــسَّه
الــوطــنـي في قــيــادة الــبالد في
أحــلك الــظـروف بل كــان عـرّاب
الــــســــيــــاســــة فـي الــــبالد وفي
ّا اتصف به أيضًا نطقة. و ا
أنه كــان مــنــاورًا مــجــتـهــدًا في

إيّـــــــاه عــــــــلى حــــــــقـــــــوقــــــــهم
وطــــمـــوحــــاتـــهـم. أمّـــا الــــذين
يـزرعــون الـطــيـبــة ويـرســمـون
الـبـسـمـة ويـعـيـنـون الـضعـيف
ويـقفون مـع احملتاج ويـعرفون
الـعـمـل والسـلـوك وفـق مـخـافة
الــله والئـحـة حـقـوق اإلنـسـان
فــأولــئك هم األغــنـيــاء أحــبـابُ
الـــلـه وعـــبــــاده الـــســــاهـــرون.
وهـــؤالء ال يــحـــصـــدون ســوى
الــرضـــا مـن الــلـه وخـــلــيـــقـــته
ومـحـبـة الـبـشـر ودعـاء األبـرار
لـهم وألمـثـالـهم. تـعـاقـبت عـلى
الـعـراق مـنـذ نـشأتـه حـكـومات
ـخـتلف بـلـون الـدين الـواحـد 
مـــذاهـــبه وكــانـت الــوطـــنـــيــةُ
ــعــظـم هـذه الــســمــةَ الــبــارزة 
لة في بدايات شكـَّ احلكـومات ا
حــكـــمــهــا حــتـى قــدوم ســاعــة
الـــثـــورة الــــســـوداء من زمـــرة
اتسمـت بالنرجسـية والطغيان
ـلـكي الـعـسـكـري عـلى احلـكم ا
ــســالـم. والــكل يــشــهــد عــلى ا
اخلــطـــيـــئـــة الــكـــبـــيــرة الـــتي

"عـلى قدر الـعطـاء تأتي الـثمار"
و "مــــا يــــزرعه اإلنــــســــان إيـــاه

يحصد".
ـكن لـلـبـشر  حِـكَم إنـسـانـية ال 
الــعـادي والـعــاقل جتـاهــلُـهـا أو
نــــقــــضُـــــهــــا. وهــــذه إن هي إالّ
شـذرات من خبـرة احلياة. وهي
بالـتالي مـعيـار للـعمل واحلـركة
والـتــعـامل الــيـومي مـع الـنـفس
ومـع الـــغـــيـــر اآلخـــر لـــيس في
احلـيـاة العـادية فـحسب بل في
مخـتـلف قطـاعـاتهـا وأنـشطـتـها
وظـروفها وأزمـانها. والـسياسة
الـيـوم في دهـالـيـزهـا وخـبـثـهـا
وحــنــكــتــهــا ال تــخــرج عـن هـذه
ـفـاهـيم اخملتـبـريـة في احلـياة ا
الــيــومـيــة. فــاحلــاكم اجلــائـر ال
يحصد في الـنهاية سوى نتائج
لك الظالم ال أفعاله الشـائنة وا
ـــلـــوكــيـه ســوى يـــتـــلـــقى من 
الــلــعــنـــة في الــدنــيــا واآلخــرة
والــسـيـاسيّ الــفـاسـد ال يــتـلـقى
ّـن أوكلـوه الثـقة سـوى السب
واالحتـقار والندم عـلى توليتهم

ســيـاســته حـازمًــا حــكـيــمًـا في
قـراراته وإنـسـانًـا طـيـبًـا عـاديًا
في سـلــوكه الـيـومي بـالـرغم من
عـــصـــبـــيـــة مــزاجـه وغــمـــوضه
"الـلـغـز" وطـريـقـة إدارته لـلـحـكم
بـتـولّـيه رئـاسـة الـوزارة ألربـعـة
عــشـــر مــرة في تـــاريخ الــعــراق
ـلـكي حـتى الـقـد في الـعــهـد ا
اإلطــاحــة بـه ظـلــمًــا وجــورًا في
تــمـوز 1958 .حــتى في حــيـاته
الـعادية لم يـبتعد عـن مواطَنته
وحــــبه لـــكـلّ مـــا هـــو بـــغـــدادي
وعـراقي وعيشـه من دون تكلّف
وال مـحـاذيـر أمـنـيـة في تـنـقالته
اخلــــــــاصـــــــــة أو في زيـــــــــاراته
ألصـدقـائه أو بـتـسـوّقه بـالـقـرب
من موقع عمله ح كان يُشاهَد
وهو يـنتـقي فـاكهـتَه بنـفسه من
بائعٍ قـرب تمثـال الرصافي ح
خـروجه مـن مـكـتبـه في الـقـشـلة
من دون حمـايات وال مصـفحات
ـــظـــلالت الـــتي وال طـــوابـــيـــر ا
تـزعق الـشارع. كـمـا يُـحـكى عنه
شهيـتُه البـغداديـة بتنـاول ثريد
الــبــامـيــا بــيــده من دون تــكـلّف
ـقامات الـعراقية واسـتمتـاعه با
وحـرصه على االسـتفادة من أي
فــلـس زائــد لـــصـــالح الـــشــعب.
وح كـان يـتـجـاوز احلدود في
بـعض صرفـياته من دون قـصد
ـوظـفـ تـرصـده كـانت عـيـون ا
وتـعتـرض عليه لـيأتي بـاعتذار
مــؤدّب عــمّــا فــعــلـه. هــكــذا كـان
ـال الـسـيـاسيّ احلـريص عـلى ا
الـعــام وعـلى مـصـلــحـة الـشـعب
والـبالد. وظلّ الـباشـا نوري في
قـلـوب البـغـدادي قـريبًـا مـنهم
إالّ الـفـئـة الـضـالّـة الـتي لم يـرق
لــهــا اتــســامُه بــهــذه الــصــفـات
الــكـــارزمــيــة وهـــذه الــوطـــنــيــة
ــمـيــزة والـقــدرة الــكـبــيـرة في ا
ــنــاورة وفي الــســيــاســة وفي ا
اإلقــنــاع وصــوالً لـبــنــاء الـبالد
عـلى أسس حـضـاريـة. ولعلّ من
بـ أهمّ منـجزاته اإلعـمارية في
عـهــده بـنــاء صـروح وتــشـيــيـد
عـدة ســدود وجـسـور ومـشـاريع
خـدمـيــة مـا تــزال قـائــمـة. ربّـاط
احلديث عقد مقارنة ب ساسة
وحـكـام األمس مع نـظـرائـهم مـا
َـلَـكيـة والسـيّـمـا ما بـعد عـهـد ا
بـــعـــد الـــغـــزو في  .2003فـــقــد
شهـدت هذه الـفتـرة تراجـعًا في
احلــريـات وزيــادة في الــقــسـوة
والـــــــــبـــــــــطش وانـــــــــقـالبــــــــات
وانـتــفـاضــات ألسـبــاب حـزبــيـة
وقــومـيــة وعـرقــيـة وعــشـائــريـة
ومـنـاطـقـيـة. ولم يـهـدأ الـبـلد إالّ
لفتـرة قليـلة نسـبيًا خالل حـقبة
الـسـبـعـيـنـات حـيث شـهـد نـوعًا
من الـرفـاهــة والـبـنـاء والـتـطـور
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مـتــحــركــا" سـريع الــتــبــدل مـثل
ـكن مــعـرفـة رجل هـتــلـر كـيـف 
خصوصا" اذا كان رجل دولة قد
اعـتاد عـلى ارتداء بـزة فضـاضة
ارسة الـتنكر وتضخيم وعلى 
الــذات ان مــعــرفـة رجـل كـهــتــلـر
مــســالــة ســهـلــة النه حتــدث عن
نفسه بـكثـرة وكان حـديثه عـنها
احدى خصائص دعايته فكثيرا"
مـا تـتــنـاوله دعـايــاته وتـتـحـدث
عـنه لـتـطـرح حـيـاته عـلـنـا" امـام
االخـرين وتــمـزج هــذه الـدعــايـة
بـ حيـاته الـشخـصيـة وحـياته
ـسرح العـامـة انه يـعيش عـلى ا
ان هـتلر يـتمتع بـثقافـة محدودة
وبــائــسـه جــدا" وقــد طـــرأ عــلى
حـــــســــاســـــيـــــاته مـــــنــــذ االصل
انـحـرافـات غـريــبـة انه حـسـاس
ولـكن حـساس الى حـد كبـير انه
مـهـتز ومـتـذبـذب بصـورة دائـمة
وانه غـيـر مـثـقف ولـه شـخـصـية
عــــنــــيــــدة ومــــرنـــــة وانه لــــيس
حـسـاســا" بـالـطب انه يــتـقـمص
ويــعـــيش كـل عــمـل من اعـــمــاله
ويــتــفـــاعل مع اقــوالـه وافــعــاله
ومن دروسـه االولى لـــتـــحــقـــيق
غايـاته بعد فـشل انقالب ميونخ
هـــو ان الــعــنـف عــلى اهـــمــيــته
اســـلــوب غـــيـــر مــجـــد النـــتــزاع
السـلطـة الوطنـية وعـزم على ان
ــانــيـا يــصــبح حــاكــمــا" عــلـى ا
بــالــطـرق الــشــرعــيـة حتــاشــيـا"
الحــتــمــال وقـــوع مــواجــهــة مع
اجلـيش وتـراوحت قـوة الـنـازية
الـــســـيــاســـيـــة بـــ الـــصـــعــود
والهبوط وفي نهاية العشرينات
وبـــدايــة الـــثالثــيــنـــات شــهــدت
ـانــيـا ازدهــارا" وحتـســنـا" في ا
عالقاتهـا مع بريـطانـيا وفـرنسا
بــــــعــــــد الــــــتـــــــســــــاهل فـي دفع
الــتـعـويــضـات وكـات اول الـذين
اتـصل بـهم ( شاليـخـر ) الـنازي
ارنـست روهم الـذي كـان نـقـيـبا"
شـأة ثم انـتقل الى الـفـيلق في ا
احلـر وبــعـد ان اصـبح صـديـقـا"
مقـربا" من هتـلر جعل على راس

ــوقـت بــعـد مــحــاولــة انــقالب ا
فــاشـله كــتب كـتــابـا" القــيـمه له
وهو كـتـاب (كفـاحي) وغـدا هذا
الكـتـاب فـيـما بـعـد اكـثـر الـكتب
رواجا" في الـقرن العـشرين هذا
 وهـــنـــاك مـــا هـــو اشـــد غـــرابه
ايضـا" هو وصوله الى الـسلطة
بـصـورة شـرعـية بـ  30 كـانون
الـثـاني  1933 دون اراقـة دمـاء
ودخـول قواته سلـميا" الى فـينا
وبـــــراق ولـــــثالث مـــــرات عــــلى
الــتــوالـي زاره (تــشــامــبــرلـ )
رئـيس وزراء اكـبر امـبراطـورية
لـيـسـاله عن شـروطه في الـسـلم
وشن في ايــلــول  1939حــربــا"
تــهــدد بـاالنــتــشـار لــلــعـالـم كـله
وهــــنــــاك شئ اخــــر يــــثـــيــــرني
ويـدهشني اكـثر ايضـا" هو قوة
االرادة البشريـة لقد كنت اسمع
غــالــبــا" بــان الــرجــال الــعــظــام
الوجـــود لــــهم وانه انــــعـــكـــاس
زمنهم ونتائج عصرهم حقا" ان
بــيــئــة هــتـلــر دفــعــتـه بــصـورة
عـجـيـبـة كمـا خـدمـتـه الـضروف
الى حد كـبـيـر رغم هـذا فان اقل
الـــــوقـــــائع اثـــــارة الـى اجلــــدل
والــنــزاع واكــثــرهــا امــتــهــانــا"
سـالة هي ان للـفكـرة في هـذه ا
هــــذا الـــرجل قــــد فـــرض ارادته
على عـدد كثيـر من الرجال وانه
كانت هناك حلظات يرتبط فيها
ـا مــصـيــر الـبـشــر وحـيــاتـهم 
يـقرره هـتلـر في لـيلـه ظلـماء او
في فـــجــر يــوم مـن االيــام كــيف
كن دراسته كيف نحلل رجال"

في عام  1919 كـان في مـيونخ
ــشـاة 41 مــركـز تــدريب فــوج ا
من القنـاصة الـبفـاري مـتطوع
ــــاني يــــســـمى في اجلــــيش اال
ادولف هـــتـــلـــر وقــد تـــلـــقى من
رئــيـس له بــرتــبــة نـقــيـب االمـر
بحظو اجـتماع حزب جديد كان
اجلـيش يــريـد مــراقـبــة انـشـطه
وهـو احلـزب الــوطـني لــلـعـمـال
ــان واتــاح لـه احلظ فــرصــة اال
للتـحدث في االجتمـاع بحماسة
وعــنف وبــعــد عــدة ايــام تـلــقى
بطاقة بريدية تعلن بانه قد قبل
في احلـــــزب فـــــذهب حلـــــظــــور
االجتماع ثانية ولم يكن احلزب
ـتـلك مـنـهجـا" او صـحـيـفة او
خـاتـمـا" ورغم هـذا تـلـقى هـتـلـر
بـطـاقـة الـعــضـويـة الـتي حتـمل
الــرقم  7 وقــد  هــذا قــبل 20
عاما" من بدء احلملة البولونية
فمن كان ادولف هـتلر هذا? لكي
نـقـرر احلقـيـقة نـقـول بان هـتـلر
كـان رجال" فـاشال" لم تـكن لـديه
عائلة وال يحمل القابا" جامعية
ـلك مــهـنـة او رتــبـة وكـان وال 
فـاشال" ايـنمـا حل واقـام وكانت
جنــاحـاته الـوحــيـدة تـرجع الى
احاديثه واقواله فلم يكن شيئا"
يــذكــر فــهــذا الــرجـل الــذي كـان
مــــشـــردا" من نــــوع خـــاص قـــد
اصــبح زعــيــمــا" لـلــحــزب الـذي
ـانـيـا فـيـما فـرض نـفـسه عـلى ا
ـانة بـعـد ونـقل لـهـذا احلـزب ا
وعقـيدته فاعلن احلـزب اعتناقه
لــهـذه الــعـقــيـده وخالل ســجـنه

قــد اعــد خـطــة سـريــة لالطــاحـة
بـهــتـلــر وكـان هـلــدرلـ وبـعض
مرؤسيه في االركان العامة على
قــنــاعــة تــامــة بــان بــريــطــانــيــا
وفـرنـسـا ستـشـنـان احلـرب على
ـانـيـا ان من االمـور الـتي عـلى ا
الـــبـــاحث ان يـــبـــحث بـــهــا وان
ـانــيــا خالل قــرن واحــد شـنت ا
ـيـة االولى حـربــ احلـرب الـعـا
ـيـة الـثـانـيـة ومـا واحلـرب الـعـا
ــانــيــا في مــطــلع ســبب قــدرة ا
الـقـرن الـعـشـرين الـتـي لـهـا هذه
الـقـوة اال النـهـا لـهـا قـادة عـظـام
مثل ( هندنبرغ ) و(لودندورف )
و ( هـــوتـــيـــيــر ) و(هـــوفـــمــان )
و(شـيـفـر ) و( روميـل ) وغيـرهم
مـن الــقــادة ويــبــدو ان الــتــفـوق
ـاني يـتــمـيـز دومـا" الـقـتــالي اال
ـبـادرة اخرى خـيـلـة اعظم و
ــسـتـويـات مـن الـقـمـة عـلى كل ا
ـكن ان نـدرج حــتى الـقـاعــدة و
ـــزايـــا لــدى قـــســـمـــا من هـــذه ا
اني وهي على سبيل الشعب اال

الفرض.
ـعزز ـاني ا  اوال" تـفـوق الدم اال

لفكرة هتلر العرق السيد .
ان يـتكـيفـون بالـفطرة ثانـيا" اال
مع احليـاة العـسـكريـة وصنـاعة
احلـرب لدرجـة اعـلى من تكـييف

ابناء القوميات االخرى. 
ان بـبـاس اشد ثالـثـا" حـارب اال
ــا حــارب واســـتــمــاتــة اكـــبــر 
احللـفـاء النهم كـانـوا يواجـهون
ـة وخــطـر غـزوا وطــنـهم الـهــز

. ابان احلرب
 رابــعـــا" تـــاريـــخـــيـــا" او جــدت
ـانــيـة مـجـتـمـاعـا" احلـضـارة اال
نهجية والتقليد يشع الفعالية ا
الـعــسـكــري ويـسـتــقـطـب خـيـرة

عقولهم وامنياتهم.
ــــــان  خــــــامـــــــســــــا" اوجــــــد اال
مـوســسـات عـسـكــريـة تـفـوق مـا
اوجــدته الــبــلــدان االخــرى كــمـا
ونــــوعـــــا" وفـي عــــام  1934مع
ـــاني ازداد تـــوسـع اجلـــيـش اال
مــهـام االركـان الـعـامـة اسـتـدعى

سيـغر الذي كان بـرتبة رائد الى
بـرلـ وضم الى االركان الـعـامة
وبـــــعــــد ذلـك اصـــــبح مـن قــــادة
ـاني الــعـمـلـيــات في اجلـيش اال
وحظى بـاحـتـرام اركـان اجليش
ولـقد قـاتل في عام  1940كقـائد
ـيكـانـيـكي وقام لـلـفـوج خيـالـة ا
بـالـتـسـابق مع اجلـنـرال ( ارف
رومل ) قـــائـــد فـــرقـــة الـــبـــانـــزر
الـــســـابــعـــة وبـــعـــد عــامـــ من
اخلــدمــة كــضــابط ارتــبط ورقي
ســنـــكــر الى رتــبــة لــواء وارسل
اواخـر عـام  1942 الى سـتـال
كــــــراد وبــــــعـــــــد ذلك ارسـل الى
االحتــاد الـســوفـيــتي حملــاصـرة
ســتــالــ كــراد ان االمــور الــتي
شجعت هتـلر وروحه العدوانية
هي مــــعـــاهــــدة فـــرســــاي الـــتي
انية سمحت بدخـول القوات اال
الى الــراين واعــتـبــر ذلك عــمال"
عـــدوانـــيـــا" من قـــبـل احلـــلـــفــاء
خاصة" بريطانيا وفرنسا وقيام
ايـطـالـيــا بـاحـتالل اثـيــــــــوبـيـا
عـام  1936واعــتـبـر هــتـلـر هـذه
الــعـمـلـيـة فـرصــة سـانـحـة فـامـر
اجليش بـالـسـيطـرة عـلى الراين
رغم اعــتــراض قـسـم من الــقـادة
ــا دخـــلت الـــقــوات عـــلى ذلـك و
ــــــــانـــــــيــــــــة في 1936/3/7 اال
احــتــجت بــريــطـانــيــا وفــرنــسـا
وقامت بـحشد ثالث عـشرة فرقة
ووضـعـت في مـواجــهـة احلـدود
ــــانــــيـــا ــــانـــيــــة حــــيث ان ا اال
اســتـطــاعت ان حتــظى بـقــاعـدة
عــسـكـريــة دون اطالق رصـاصـة
واحــــدة وهي الــــقــــاعـــدة الــــتي
هــوجــمت مــنـهــا فــرنــســا وكـان
هـتلـر يـرى ان ايطـاليـا الـفاشـية
احللـيف احملـتـمل ضـمن خـططه
الــهــادفــة الـى الــســيــطــرة عــلى
ـوسـليـني اطـماع اوربا وكـانت 
في منطقة الدانوب تتعارض مه
خطـة هـتلـر فـضال" عن رايه بان
ــانــيــا اي احتــاد يــجــمـع بــ ا
والنمسا يشكل تهديدا على امن
انيا بتوسيع ايطاليا وبـادرت ا

الــقــوة شـبـه الـعــســكــريــة قـوات
الــعـاصــفــة الـتي كــان هــتـلــر قـد
شـكــلـهـا عـام  1921واتـيـحت له
فــرصـــة تـــطــويـــر هــذه الـــقــوات
وحتـويــلـهـا الى قـوة مــنـضـبـطـة
فـــعــالـــة تـــخــدم اهـــداف احلــزب
الـســيـاســيـة وكـان روهـم يـتـوقع
صعـود هتـلر عـند الـسلـطة وكان
هـــدفه دمـج قـــوات الـــعــــاصـــفـــة
بـاجلــيش بــحــيث يـصــبح روهم
قـائدا" عامـا" للـجيش وكان هـتلر
فـي هـــذا الــــوقت يــــعــــد نـــفــــسه
لـــــلــــوصـــــول الى ســـــدة احلــــكم
ــــشـــروعــــة وفي بــــالــــوســــائل ا
انـتـخـابات 3/13/ 1932حصـل
هــنـــدن بــرك عـــلى اغـــلــبـــيــة من
االصـــــــوات لــــــكـــــــنـه فــــــشـل في
وجب احلـصول عـلى االغلـبيـة 
الـدسـتـور وفي اجلــولـة الـثـانـيـة
من االنتخابات حصل  19مليون
صــوت وحــصل هــتــلـر عــلى 13
مـــلــــيـــون صـــوت ونــــال مـــرشح
احلـزب الشـيـوعي على  3مالي
صـوت وكــان شاليـخـر قـد تـمـكن
من اقنـاع هـندن بـرك بـالغـاء امر
حل قــوات الــعـاصــفــة وفــصـائل
ا قوى مـكانة هتلر وقد الدفاع 
ســـــاعــــــد ذلـك بـــــاحــــــتـــــــــــالل
الـنــازيـ  230 مــقـــــــــــعــدا من
اصل  608 مــقـــاعــد وامــام هــذا
الصراع الـسياسي واخلروج من
أزق قام شاليخـر باقناع هندن ا
ـسـتــشـاريـة عـلى بـرك بـعــرض ا
ـكن يـقبـلـها هـتـلر مع شـروط ال
الزعيم النازي وبعد مرور يوم
عــرضـت عـلـى هــتــلـر ان يــتــولى
ــــــســـــــتـــــــــــــــــــشــــــاريـــــــة في ا
تــــــــــــــــــــــــــــــاريـخ 1933/2/27
وتـسـلم احلـكم بــصـورة سـلـمـيـة
وبــعـد ان تــسـلم مــقـالـيــد احلـكم
واصـــــبح اقـــــائــــد بــــيـك رئــــيس
الـعـمـلـيات الـعـام وهـالـدر رئيس
االركـان العـامة الـذي كان يـخطط
الحتالل بولونيا وكان متفقا" مع
بـيك عــلى خــطـورة نــشـوء حـرب
انيـا والدول الغربية وكان ب ا

حـلفـها مع الـيابـان وغدا احللف
ـــحـــور رومـــا بـــرلــ يــعـــرف 
طوكيو وفي عام  1937حدث ما
ــثـمــر بـ عــجل في الـتــعـاون ا
احلــلــفــاء وكـان فـي هـذا الــوقت
هــتـلـر اليـزال مـتـمــسـكـا بـكـتـابه
(كـفـاحي) امـا مـوضـوعـنـا فـيـما
ـرحــوم يـونـس بـحـري يــخص ا
فـقــد الـتــقـيـتـه في بـدايـــــــــــــــة
عام  1970 بـعـد صـدور قـانـون
نــقـابــة الـصـحــفـيــ حـيث اخـذ
يــراجع لـلــحـصــول عـلى تــقـاعـد
وجـرى حـوار مع الـسـيد يـونس
بـــحـــري مـــنـــهــــا انه شـــارك في
انــتــفــاضـة  1941 وهـرب بــعـد
انـيا الـتي احـتضـنته ذلك الى ا
مع مـــحـــمـــد امـــ احلــســـيـــني
ورشـيــد الـكــيالني وغــيـرهم من
الــــقــــادة ويــــعــــرف عــــنـه انه له
ارتــــــبـــــاطـــــات بــــــاخملـــــابـــــرات
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة وانه ذهب الى
الـسـعوديـة وكـلف مـنهـا لـغرض
عــــمـل دعــــايـــــة في الـــــبـــــلــــدان
االسالمــيــة لـتــشــجــيــعـهـم عـلى
احلج واخــذ يـتـجــول في الـبالد
االسـالمـيـة لـهـذا الـغـرض وعـنـد
الــســوال مــنه عن احــرج مـوقف

واجــهه قــال انه حــضــر حــفــلــة
ـدعوين رئيس وزراء وكان من ا
بـــريــطـــانـــيـــا تـــشـــرشل وعـــنــد
ـــصــافـــحــة مـع تــشـــرشل بــ ا
ـصـافح ــتـرجم لـتــشـرشل ان ا ا
يــونس بــحـري فــاخــذ يـهــز يـده
ـاذا اجـابني بـقـوة فلـمـا سالـته 
بــــانـــــني كــــنـت اذيع من اذاعــــة
برل بان تـشرشل منحرف ومع
ذلك لـم يــتــخـــذ اي اجــراء  ضــد
يــونس بـحـري وفي مــقـابـلـة مع
يونس بحري في مـجلة النهضة
الـكـويـتـيـة انه تـزوج  42 امراة
ولـــديــة االســتـــعــداد ان يـــجــعل
احملـــررة رقم  43 فـــســـالـــته عن
ايـفا بـراون فـقال كـنـا نشـاهـدها
في مسـبح الـدار وكـانت جمـيـلة
جدا" وكان الالجئـون العراقيون
يـتنـافـسون عـلى ان يـكـونوا في
قـدمة عـند االلـتقـاء بهـتلـر ب ا
مـحـمـد امـ احلـسـيـني ورشـيد
عــالي الـكــيالني واليــزال شـركـة
ـانــيــة تــنـتج ســيــارات تــشـبه ا
مقـدمـتـهـا (شـوارب هـتـلـر ) فـما
هـي هـــذه الــــســــيـــارة عــــزيـــزي

 . القار
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لـتلحـقها صفـحة سوداء بـقتامة
ـتـفــحم حـ دخـوله الـســخـام ا
فـي رحـى حــــــرب مــــــدمّــــــرة مع
اجلـارة العـنيـدة إيران ثم حـقبة
احــتالل الــبــلـد الــعــربي اجلـار
الـكـويـت لـيـكــون آخـر مــسـمـار
يُــدقّ في نــعش الـنــظـام الــبـائـد
الـذي لـم يـعـرف قـائـدُه "األوحـد"
اسـتخـداَم ولـو نفـحـة من جعـبة
احلـكمـة واحلنـكة واإلدارة التي
كــــانت فـي عــــقــــله وفــــكــــره في

بدايات ظهوره السياسيّ.
W¹d(« d¼UE

ــقــراطــيــة ومــظــاهـر  أمّــا الــد
احلـريـة الـتي افـتـقـدهـا الـشـعب
خالل تلك احلقـبة السوداء فقد
جـاءت نـقـمـة عـلى عـمـوم الـبالد
بـعـد الـغـزو في  2003 لـكـونـهـا
مـسـتـوردة ومـدفـوعـة الثـمن من
جلد العراقـي البسطاء السذّج
الـذين مـنـحوا ثـقـتـهم لـلـقـادم
ــراهـــقــ ســواء عــلى ظــهــور ا
دبـابات ومـدرعات الـعم سام أم
من مــزدوجي اجلـنــسـيــة الـذين
اســتــقـــدمــهم راعـي الــعــمـــلــيــة
السـيـاسيـة لـنهب ثـروات البالد
وشـقّ وحـدة شـعـبـهـا وتـكـريس
الـــطــائـــفــيـــة في شـــكل كــتـــابــة
ـيــزانـيـات الــدسـتـور وتــوزيع ا
الــضــخـمــة بــ الــشــركـاء وفق
مبدأ احملـاصصة :"هذا لكَ وهذا
لي هــذه الــوزارة لك وهــذه لي
هــذا الــعــقـد لـك وهـذا لـي". ومـا
تزال العـملية السـياسية عرجاء
كــــأداء صــــحــــراء حلــــ قـــدوم
الـفارس الـوطـني الـذي ينـتـظره
ـغلـوب على أمره. أين الـشعب ا
أنتَ يا فـارس الشعب وكـاريزما
الـشهامـة والبطـولة واإلنسـانية
واحلــكـــمـــة والــبـــنـــاء والـــعــقل
تنـور معًـا? فنحـن منذ خـمسة ا
عشـر عامًا نـعيش في دوامة من
إخـفـاقـات وتراجـعـات مـتالحـقة
فـي كلّ شيء فـي الــــســـيــــاســـة
والــعـــلم والـــبــنـــاء واخلــدمــات
والــــتـــــربــــيــــة واألخـالق حــــتى
وصـلـنـا في نـهايـات الـتـصـنيف
ي فـي كلّ هــذه وغــيــرهـا. الــعــا
في ضـــوء مــــا نـــرى ونــــشـــهـــد
ونختبـر أليس من حقنا القول:
شـــتـــانَ مــا بـــ حـــكـــام األمس
ـال وزعـامــات مــافــيــات نــهب ا
الـعام الـيـوم? يُـحـكى عن نوري
بـــــاشـــــا أيــــضًـــــا أنه كـــــان من
الــنـزاهـة بـحـيث كـان في إحـدى
ـــرات مــوضعَ مـــحــاســـبــة من ا
الية اجلهـات الرقابيـة بوزارة ا
عـلـى عـهــده لــتـجــاوزه بــصـرف
"مــئــة فــلـس" خــارج الــضــوابط
والتـعلـيمـات في إحدى سـفراته
الـرسـمـيـة. وكـذا لـقي اعـتـراضَ

احملـاسب بـوزارة الـدفـاع الـتي
كـان يــرأسُـهــا نـوري الــسـعــيـد
آنــذاك بـــطـــلب األخـــيـــر شــراء
قـــامــــوس انـــكـــلــــيـــزي-عـــربي
بـخـمـسة دنـانـيـر لـكـونه طـلـبًا
شــــــخــــــصــــــيــــــا وال يــــــوجــــــد
تـخصـيـصـات فمـا كـان منه إالّ
أن ينصاع لـلمحاسب ويشتري
الــقـامـوس من جــيـبه اخلـاص.
وغيـرها من احلكايـات الطريفة
مـن هـذا الــقــبــيل الــتي تــخص
هـذه الـشــخـصـيـة الـوطـنـيـة أو
غـيـرهـا من الـشـخـصـيـات التي
حـــكـــمت الـــعـــراق في الـــعـــهــد
اجلــــمـــهــــوري. ومـــثـــلُـه عـــبـــد
الــرحـــمن عـــارف الـــذي تــولى
الـرئاسة وهـو غير راغب فـيها.
فـقــد كـان عــارف نــظـيفَ الــيـد
ًــا بـسـيـطًـا ولم نــزيـهًـا مـسـا
ال الـناس وال تـتـلوث ايـاديه 
بدماء األبرياء. يذكرُ مَن عاصر
ـرحــوم "عـلي رئــيس الــوزراء ا
جـــودة األيــــوبي" خالل إحـــدى
مـهــمــاته الــرســمــيــة حلــضـور
اجـتماعات اجلـمعية الـعمومية
ــــتـــحـــدة فـي دورتـــهـــا لأل ا
عتادة في نيويورك السنوية ا
أنّ خـطـة الـسـفـر كـانت تـقـضي
ــغــادرة بــغــداد الى بــيـروت
ومـنـها الـى نيـويـورك والـعودة
بـخط السـير ذاتـه. لكنـه اضطرّ
في خط الـــــعـــــودة لـــــلـــــمــــرور
بـدمـشق مـا ألـزمه بـاسـتـئـجار
ســــيـــــارة أجــــرة فـي بــــيــــروت
لـــلـــذهـــاب الى دمـــشـق. وحــ
عــــــــودته وتــــــــقـــــــد قــــــــوائم
مــخـــصــصـــات الــســـفــر الحظ
اشارة بـاسـتقـطاع مـبلغ عـشرة
دنـانـيـر من مــصـاريف الـسـفـر
ولــــــدى اســـــتــــــيـــــضـــــاحـه من
احملــــاسـب عن مـــــاهـــــيـــــة ذلك
االســــتـــقــــطــــاع عـــلـمَ أن هـــذا
اإلجــراء جــاء وفــقًــا لــبــيــانـات
االيفاد التي ال تتطرق إلى هذه
ـرحوم الـسـفـرة. فـمـا كـان من ا
األيــوبي إالّ تــقــبــلــهــا وصــرف
تــكــالــيف الـــســفــرة من جــيــبه
اخلــاص. هـكـذا كــانت الــغـيـرة
ـسؤولية الـوطنية والـشعور با
ال واحلرص الشـخصيّ على ا
العام وثـروة البالد في صفوف
موظفي الدولة كبارًا وصغارًا.
وهكذا عرفت البالدُ جلَّ قادتها
وحـكامهـا وساستـها السـابق
الــذين عُـرف عــنـهـم تـقـديــسُـهم
لـلـمـال الــعـام وعـدم تـرك أمالك
ومـــــيــــراث وعـــــقــــارات بـــــعــــد
مـغـادرتـهـم مـنـاصـبـهم أو بـعـد
مــوتــهم. فــتـــلــكم كــانت أخالق
أولـئـك الـســابــقــ بـالــرغم من
الحـظات العـديدة عن طبـيعة ا

وسـلــوك أيّ مــنـهـم ورؤيـاه في
بـنـاء الدولـة وتـسيـيـر قطـارها.
مع قـــرب تــشـــكـــيل احلــكـــومــة
العـراقيـة القـادمة الـتي لن ترى
الـنور قـريبًا بـحسب الكـثير من
الـتـوقـعـات من حق الـعـراقـي
الذين انـتفـضت نـخوتُـهم بحب
الـبالد طـلبًـا باحلق في اآلدمـية
في بـلــد يـسـبح عــلى بـحـار من
ثـروة نفطـية نصفُـها ضائع في
ـهــربـ والـلـصـوص جـيـوب ا
مــنــذ بــدء األزمــة في الــبــصـرة
ومـدن اجلنـوب عمـومًا وصوالً
إلى بـــغـــداد وكــــردســـتـــان من
حــقـهم أن يــسـتــلـهــمـوا الــعـبـر
والــــــــــــــدروس مــن مــــــــــــــاضـي
ـلـكيـة وسـاسـتـها احلكـومـات ا
احملــنّـكــ كي يــعـيــدوا عـجــلـة
الـدولـة إلى طـريـقـهـا الـصـحيح
ويـــرفــــضـــوا كلّ جتــــاوز عـــلى
ــواطن واالســتــهــتـار حـقــوق ا
ــال الــعـــام والــتــغــوّل عــلى بــا
ــكـــاسب بــحــجــة ـــنــاصب وا ا
قـوان يتمّ سـنُّها ظـلمًا وجورًا
مـن مــؤســـســة تـــشــريـــعــيــة أو
ثابة قـوان تصدر عن جهاز
تنفيـذي أو رئاسيّ في غفلة من
الـشــعب الــبــائس الــذي اعــتـاد
السـيـر كالـقطـيع اخلـانع. لستُ
هـــنـــا بـــصـــدد الـــتــحـــريض أو
الـتشـهـيـر أو الـتـقـليـل من شأن
الــسـاسـة والــزعـمــاء واحلـكـام
بــــقـــدر مــــا أنـــوي الــــتـــذكــــيـــر
بـحــكـومـات أيـام زمـان وأخالق
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فــذلك الــزمـن اجلــمــيل ســيــظلّ
جـرسُه يـرنّ في آذان كلّ عـراقيّ
حرّ ووطنيّ ال يخشى في احلق
لـــومـــة الئمٍ. ومَـن امــتـــلـك ولــو
جـزءًا يسـيـرًا من الشـجـاعة في
قــول احلـق ســيـــكـــون مــوضع
إكبـار واحترام من الـغريب قبل
الــــــقـــــريـب. وحـــــ ال تــــــنـــــفع
احملــــــاوالت والـــــــكــــــتــــــابــــــات
واخلـطابـات بـنصـيـحة احلـكام
والساسة حينئذٍ ال بدّ للغضب
الشعبيّ من أن يجد طريقه إلى
دوائر هؤالء ليـقضّ مضاجعهم
ويـتصدّى لـلدوائر واحلـكومات
الــتي أتـت بــهم حـــكــامًـــا غــيــر
جـــــديــــريـن بـــــالــــثـــــقـــــة وذلك
بــاســتـــخــدام الــشــارع الــثــائــر
ـــــســــتـــــور ونــــشــــر وكـــــشف ا
الــفــضــائح كـي يــتـبــيّـن الــلـون
األســود مـن األبــيـض. فال لــونَ
رمــاديًّــا أصــبـح مــقــبــوالً بــعــد
انتفاضة الشعب األخيرة في 8
نـصرم والتي ال ينبغي تموز ا
أن تــــتـــــوقف أو تــــتـــــعــــطل أو
تـــتـــراجع حتت أيـــة ظــروف أو

مسميات بـحجة رفض التشهير
بـاحلـكـام الـفـاسـدين وكـون مثل
ـــزري هـــذا الــــرفض لـــلــــواقع ا
يعمل على زرع الفتنة والعداوة
بــ الــشـعـب والـســاســة. حـتى
ــرجــعــيــات الــديــنــيــة بــكــافـة ا
أطيافـها وموازينهـا لم يعد لها
وزن وال شــخــصــيــة مــســتــقــلـة
بـسـبب مـغـازلــتـهـا لـلـحـكـومـات
تعاقـبة زورًا وبهتانًا الفاشـلة ا
بحجة الطاعة لوليّ األمر. فمثل
ــفـهــوم اخلــانع لــلــحـاكم هــذا ا
الـظـالم لـم يـعـد صاحلًـا فـي بـلدٍ
عانى من جتاوزات ال حصر لها
عــلـى حــســاب حــقــوق الــشــعب
ـــواطن بـــلـــدٍ فـــقـــد بـــركــات وا
رافــدين أزلــيــ كــانــا يــزخــران
بـــأطــــيب مــــيــــاه الـــكــــون. أمّـــا
ـنـتــهـيـة مـحــاوالت احلـكـومــة ا
واليـتُهـا الترقـيعيـة األخيرة من
دون توفيقها بإجراء إصالحات
جـذرية فـي العـملـيـة السـياسـية
وفـي إدارة الـــبالد وبـــالــضـــغط
ــؤســســة الــتــشــريــعــيـة عــلى ا
بـإعادة كتـابة الدسـتور فهي لم
تـعـد الـيـوم نـافـعـة هـي األخرى
ـــســـاعي ومـــا هـي مـــثل هـــذه ا
اخلــائــبــة ســوى ذرّ الــرمــاد في
الـعــيـون ومـحـاولــة السـتـرضـاء
ـنـتـفض وامـتـصـاص الـشـعب ا
غضبه بـعد أن ملّ الوعود وكره
الــردود اخلـــائــبـــة. فــقـــد كــانت
ــنـــصــرمــة الــســنـــوات األربع ا
فرصة إلثبات اجلدارة والنخوة
الــوطـنـيــة واحلـرص بـالــقـضـاء
عـــلـى الـــفــــســـاد ومـــحــــاســـبـــة
الــفـــاســدين وفـــضح أعــمـــالــهم
الشائـنة. لـكنهـا ظلّت سـاكتة أو
خــجــولــة أو مـتــرقــبــة لــســلـوك
ــؤســسـة الــتــشــريــعــيـة الــتي ا
حــرصت كل احلــرص لــتــعــزيــز
مــكـاســبــهــا ومـصــاحلــهــا عـلى
حـسـاب الـشعب الـفـقـيـر اجلائع
سـتـنـجـد بقـطـرة مـاء صـاحلة ا
لـلشـرب وبخـدمات آدمـية حتفظ
كــرامـــته. فــالـــثــورة والـــغــضب
الشـعبي مـاضيـان حتى إسـقاط
الـعــمـلـيـة الـسـيــاسـيـة احلـالـيـة
الفـاشـلـة ومـحاسـبـة الـفـاسدين
ن تـاجـروا بـقوت ـفسـدين  وا
الـشـعب وتـرفـهـوا عـلى حـسـاب
جـوعه وفـقره وتخـلّفـه وتاجروا
بـــــجـــــراحــــاتـه وتـــــهـــــجـــــيــــره
ونزوحه.األيـام الـقادمـة ستـقول
لنا الكثـير. أمّا ما زرعته أمريكا
ومَن تــعـــاون وتــشـــاركَ ونــسّقَ
مــــــعــــــهــــــا في زرع األحــــــقــــــاد
واســتــشــراء ســرطــان الــفــســاد
وعـــســكـــرة الــشـــعب والـــدولــة
فـــســتــحــصــدُه هـي وأمــثــالُــهــا

عاجالً أو آجالً.
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