
ونـحن نـعيش هـذه األيـام اخلـوالد
حيث ـعـاصـر  من تـاريخ الـعـراق ا
أخـذ الـشــعب الـطـيب يــجـمع قـواه
قــائال: كال لــكل من يُــفـكــر بــنــفـسه
صـلـحة تـاركـا الوطن والـشـعب وا
وفي مـقـال سـابق الـعـامـة جـانــبـا 
تطرقنا لديـباجة الدستور العراقي
األخــيــر الـــذي صــدر عــام 2005 م
وكــانت وقــفــتــنــا فــيــهــا شيء من
حيث تـطـرقـنا الى مـحـتوى الـدقـة 
الــديــبــاجـــة وهي تــمــثل  اجلــانب
الـنظـري الـذي ظل  بعـيـدا جدا عن
واقع احلــال الـذي يــعــيـشـه الـبــلـد

والشعب في أن واحد . 
WLN  W Q

الــيـوم ســوف نــلـقي الــضــوء عـلى
مــســـألــة مــهـــمــة جــدا في الـــفــكــر
الـــــســــيـــــاسي الـــــذي يـــــعــــتـــــمــــد
وهي ـــقـــراطــيـــة نـــهــجـــا له  الــد
ســواء ـــنح الــثـــقــة  مــايــتـــعــلق 
لــرئــيس الـوزراء أم ألي وزيــر كـان
أو سـحـب الـثـقـة مـنه في حـالـة لم
يـؤدي واجـبه الـقومي لـلـدولـة باي
وهــنــا تــظــهــر شــكـل من االشــكــال
قـراطية التي تستهدف عظمة الد
الــشــعب والــدولــة في مــســيــرتــهـا

السياسية .
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خلــطـبــة إمـراة وخــطـبــهـا ثم بــعـد
شـهـرين أو أكثـر وجـد إنهـا لـيست
ـكـن هـنـا ـطــلـوب  ــسـتــوى ا بـا
وبـــكل بـــســـاطــــة أن يـــفـــسخ تـــلك
اخلطوبة للتخلص من التزام قوي
يـــاتي بـــنـــتــايـج ســلـــبـــيــة فـــيـــمــا
وبـــهــذا تـــكـــون اخلـــطـــوبــة بـــعـــد

ـــــــــثــابــة مــنح
الـثـقـة لـلـمراة من
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــل
وســــحب الـــــرجل
الــثــقـة هـي فـسخ
واألمـر اخلـطـوبـة
هنا مـرتبط أيضا
ـــــراة بـــــثـــــقـــــة ا
ولــيس بــالـــرجل 
راة ثقة الرجل با

فقط   
ومـــنــذ الـــتــغـــيــر
الــسـيــاسي الـذي
حــــــــــصـل عـــــــــام
2003م وعدد

ـــــــــرات الـــــــــتي ا
حــصـل بــهـــا تـــكــلـــيف اشـــخــاص
ومنح الـثقـة لهم بتـشكـيل وزارات 
اال إننا لم نشاهد بهذا اخلصوص
ولــو مــرة واحــدة عــمــلــيــة ســحب
في الوقت الذي مرّ فيه العراق ثقة
بــأزمـات شـديــدة ومـؤثـرة أدت الى
تراجـعه وتـخـلـفه وتـبعـيـته لـلـغـير
اال ان سـحـبا لـلثـقـة من شـخصـية
قــادت مــجــلـس الــوزراء لم حتــدث
حــتى فـي هــذه االزمــة الــتي ابــدا 
فـان رئيس ـر بـها الـعـراق اليـوم
مــــجـــــلس الـــــوزراء هــــو مـن قــــدم
إستقالته ولم يتم سحب الثقة منه
وبالـنظر لكون قبل االستقـالة أبدا 
الـدســتـور لم يـتــطـرق الى مــسـألـة
فـقـد  الـتـعامل تـقـد االسـتـقـالـة
ـوضــوع عـلى إنه سـحب ثـقـة مع ا
وبــذلك أصــبح ــان  من قــبل الـــبــر

هـذا األمــر وبــعــد تــراكـمه أبــنـائـه 
لسـنوات طـويلـة  ولعـدم إستـيعاب
الطبقة السياسية لدورها وأهميته
ولـعـدم فهـمـهـا لطـبـيعـة مـايجب ان
تـــقــوم بـه النــهـــا مـــســـؤولـــة أمــام
الـشعب أوال وأمـام الـله تعـالى يوم
جـعل اليـنــفع مـال والبــنـون ثــانـيــا

أبـنــاء الـشــعب يـخــرجـون صــغـارا
وكبارا رافض ما وصل اليه البلد
من تخلف وتراجع في الوقت الذي
تــدخل الى خــزيــنـة الــدولــة مــبـالغ
ا لـو  اسـتثـمارهـا  كـبيـرا جدا 
ألصبح يرضي الـله تعالى والـناس
الـــــعــــراق دولــــة مـــــتــــقــــدمــــة ذات

خصائص وسمات راقية . 
حتـيـة لـلـشبـاب الـثـائـر الذي رفض
ويرفض سلوكيات سـياسية بعيدة
عـن مــصـــلـــحـــة الــوطـن والــشـــعب
وعـلى الطـبقـة الـسيـاسيـة ان تعي
ذلـك جـيـدا وان تــفـهم  إن واجــبـهـا
جتـاه الـنـاس كـبــيـر وان حـسـابـهـا
في حــالــة عــنــد الـــله شــديــد جــدا 
الـــتــقـــاعس عن تـــقــد اخلـــدمــات
ـكن لـلــنــاس كـواجب مــفــروض ال

جتاهل أهميته .   

مـــجــــلس الــــوزراء ألهـــمــــيـــة هـــذا
اجملـــلس بـــقـــيـــادة الـــدولـــة نـــحــو

االفضل . 
وهــنـا البـد من قــول األتي: إن مـنح
الـثــقــة ألي شـخـص البـد أن يــكـون
مشروطا بـتقد األفضل واألحسن
وإال واألكثر فـائدة للـوطن والشعب
فـان سحب الـثقـة منه هي الـنتـيجة
الـنـهـائـيـة لـعـدم اإلخالص بـالـعـمل
الـذي يــهـدف كـمــا أسـلـفــنـا الـوطن

والشعب في آن واحد .
VKÞ .bIð

في الـبـاب الـثـالث نـفـسه / الـفصل
ــادة 61/ ثـــامــنــا / ب/2 األول / ا
تـــطـــرق الـــدســـتــور الـــعـــراقي الى
مـايـلي:  جملـلس الـنـواب بـنـاء على
سـحب الـثـقة طـلب خـمس أعـضائه
من رئيس مجلس الوزراء واليجوز
أن يُـــقــــدم هـــذا الــــطـــلـب اال بـــعـــد
إســــتـــجــــواب مــــوجـه الى رئــــيس
وبـعـد سبـعـة أيام مـجـلس الوزراء 

على األقل من تقد الطلب .
هـــذا مـــايـــنص عـــلـــيـه الـــدســـتــور
لــكن بـــخــصـــوص ســحب الـــثــقـــة 
لالسف لم يـذكـرالـدستـور األسـباب
إال إنه أكـد تقـد طلب من وجـبة ا
ـــــا عــــدم ور خـــــمُس أعـــــضـــــائه 
اإلشــارة هــنــا تــاتي من بــاب كــون
وجبـة ستكون موضحة األسباب ا
في طــــلب األعــــضــــاء الــــذي حــــدد
عددهم ب 1/5. اذا هـنـاك مـنح ثـقة
ـنح مـبني وا يـقـابـلـها سـحب ثـقـة 
على عوامل عديدة كـما أسلفنا لعل
أهـــمـــا قـــدرته عـــلـى إدارة الـــدولــة
أمـا الـسحب ـيـز  بـشـكل نـاجح و
فايـضا مبـني على عـدة عوامل لعل
وهذا أهمها إخفـاقه بادارة الدولة 
األمـر مــوجـود لـيس في مـا يـتـعـلق
بــالـسـيــاسـة  وحـدهـا,فـهــنـاك عـلى
مستـوى احلياة اإلجـتماعـية أيضا
نأخـذ مثال رجل تـقدم حـاالت كهـذه

الفصل الثاني / في الباب الثـالث 
ـادة 76 تـطـرق الـدسـتـور ا ثـانـيـا 
الى مـــايــلي ( اوال: يـــكــلـف رئــيس
اجلمهوريـة مرشح الكتلـة النيابية
األكــثــر عــددا بـــتــشــيــكـل مــجــلس
الــوزراء خالل خـمـسـة عـشـر يـومـا
مـن تـــــاريـخ إنـــــتــــــخـــــاب رئــــــيس
اجلـمهـوريـة) الى هنـا إنـتهى نص
وهـذا هو مايُـعرف سيـاسيا ادة  ا
ـقصود ومـنح الثـقة ا ـنح الثـقة 
به سيـاسيـا إن رئيـس اجلمـهورية
وبـــنــاءً عـــلى مـــا أكــده الـــدســتــور
ـوجــبه أعــضــاء مــجـلس واتــفق 
ــنح ثــقــة الــطــبــقــة أن  الــنـــواب 
الـسـياسـيـة لـ ( فالن من االعـضاء)
كي يقـوم بتـشكـيل مجـلس الوزراء
ومجلس الوزراء هو مـايطلق عليه

سياسيا بالسلطة التنفيذية .
وعـمـلـيـة مـنح الـثـقـة كـانت مـبـنـية
عـلى نقـطتـ أسـاسيـت  أوالهـما
إن كتـلـته كانت االكـثرعـددا من ب
بــقــيــة الـــكــتل أي هي الــتي فــازت
ـقـاعـد قـيـاسـا بـزمـيالتـهـا بـاكـثـر ا
مـنـفـردات . والـنـقـطـة الـثـانـيـة هي
ــسـتــوى الـشــخـصي أي ان عـلى ا
كتلته رشحـته واتفق عليه اجلميع
كــونه شــخــصـــيــة الئــقــة بــقــيــادة

هـــنــــاك خـــلـــــــــط لألوراق واضح
بـ ســـــــــحب الـثـــــــــقـة ـعــالم  ا
ـــان من رئـــيـــــــس من قـــبل الـــبـــر
مــــجــــلس الــــوزراء وبــــ قــــبــــول

إستقالته . 
الـــذي أريــد ان أصل الـــيه في هــذا
ـقــال هـو اجلــواب عـلى الــسـؤال ا

اذا لم يـقم مجلس النواب التالي 
بــسـحب الـثــقـة من رئـيس الـوزراء
كي يـعـطي لـنـفــسه قـيـمـة وأهـمـيـة
كـونه ســلـطـة تــشـريـعــيـة من أولى
مـــهـــامـــهـــا هي مـــراقـــبـــة الـــعـــمل
احلـــكـــومي ثـم مالحـــظـــة أخـــطــاء
عـديـدة تؤدي الى سـحب الـثـقة من

رئيس مجلس الوزراء?  
فــان ذلك أفـضل بــكـثــيـر من سـحب
ه لالسـتقـالة الـثـقة مـنه بـعد تـقـد
واجلـواب هــنـا واضح بـأن الـكـتل
الــســيــاسـيــة الــتـي تــشـكـل مــنــهـا
مـجـلس النـواب متـفـاهمـة ومـتفـقة
عــلى مــصــالـح حــزبــيــة وجــهــويـة
أما تـلك التي وفـئويـة وشـخصـيـة 
لم يـتـم  الـتـفــاهم عـلــيـهــا ولم يـتم
صلحة اإلهتمام اجلدي بها فهي ا
العامة ومـصلحة الـوطن ومصلحة
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نتـسب بعد تخرجه التي تعد الـطالب ا
لـيـكون فـنانـا كـامل التـنشـئـة ومصـقول
هام الـعمل في اجملال وهـبة للـقيـام  ا
الـفـني او الــعـمل في اجملـال الــوظـيـفي
ـادة التـربيـة الفـنيـة واعطـاءها كـمعـلم 

االولوية في االهتمام .
ـقـدسـة وأذ كـانت مــديـنـة الــكـاظـمـيــة ا
مـدينـة العـلم والـعلـماء والـفن واالدباء
فـقــد اجنـبت كــمـا هــو مـعـروف عــنـهــا 
فكرين خيرة العلماء وكبار الشعراء وا
 امـثـال الـشـاعـر الكـبـيـر (عـبـد احملسن
ـوسـوعي الـعالم ـفـكر ا الـكـاظمي)  وا
(الـــســـيـــد مـــحـــمـــد حـــسن آل يـــاســـ

ؤرخ الكبير (حـس علي محفوظ) وا (
ديـنة من مجـالس العلم وشهـدت هذه ا
والــفــنـــون والــثــقـــافــة الــتـي تــقــام في
ـعـروفة  لـذلك كـان البد ان بـيـوتـاتهـا ا
يــشــيــد بـهــا مــثل هــذا الـصــرح الــفـني
الـثـقـافـي لـتـشـرق به بــغـداد من اجلـهـة
ــديــنـة الــشــمــالـيــة الــتي تــقع فــيــهــا ا
فــحــ تـوجه نــظــرك صـوب ــقـدســة  ا
ـعـهـد اخلارجـي لـتـجد نـفـسك مـحـيط ا
وسط جداريات فـنية غايـة الروعة تسر
الــنــاظــرين وحتــاكي دواخـل الــنــفـوس
شـاعر ـوسـيقـاهـا االبداعـيـة ا وتـثـير 
واالحــاسـيس خــطـتــهـا أنــامل مــبـدعي
ـعـهــد من االسـاتـذة والــطـلـبـة  فـهـذا ا
ـنـظـره ـعـهـد يـأسـرك  خـارج مـحـيط ا
ــكــان فــمــا بـــال حــ تـــخــطــو داخـل ا

صــــرح عـــلـــمـي فـــنـي يـــشـع بـــاإلبـــداع
ـواهب الـفـتيـة يـضيء سـماء مـديـنة وا
قـدسة من اجلهـة الشمـالية الكـاظميـة ا
– جهة بوابة بغداد الشمالية  – يقف
مـعــهــد الــفــنـون لــؤلــؤة فــنــيــة يـواكب
نـتسب لـلمـعهـد نحو مـسيـرة الطـالب ا
ـعــرفي والــفــني ويــؤسس له الــتـألـق ا
مـرجعيـة علـمية وثـقافـية متـينـة تصقل
وهبة االبداعيـة لديه . تبدأ قصة هذا ا
ح قرر محبوا الصرح الفني اجلميل 
ية الفن واالبداع أنـشاء مؤسسـة أكاد
ا علمية للفن والفنون اجلميلة موازية 
مـوجود من مـعاهـد الـفنـون االخرى في
فـجـاء (معـهـد الـفـنون اجلـمـيـلة بغـداد 
ــقـدســة) لـيـشق لــلـبــنـ (الــكـاظـمــيـة ا
تخـصصة عاهـد ا طريـقه في مسيـرة ا
في تنشئة  كوادر فنية للعمل في مجال
ـخــتـلف مــجـاالت الــفـنــون اجلـمــيـلــة 
ـسرحية والتـشكيلة  وغيرها الفنون ا
مـن االقـــســـام الـــتي تـــدخل فـي نـــطــاق
دراسات الفـنون اجلمـيلة  وهذا يدخل
عـهـد الـتي يـسعى في صـمـيم اهـداف ا
ـدى القريب الى حتقـيقـها سـواء على ا
ـشـاركة كـزج طـلـبـته وتـشجـيـعـهم في ا
ــهــرجــانـات ــنــتــديــات الــفــنــيــة وا بــا
ـسرح الـثـقـافـيـة الـفـنيـة الـتـي تخـص ا
عارض الـفنية والرسم والـتصمـيم او ا
ايضـا باشـراف اساتذتـهم ومسـاعدتهم
ـعهد الـبعيدة  وكذلك حتـقيق اهداف ا
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الـساحـر هـذا لتـجد نـفـسك حتلق وسط
عالم من الفن اجلميل .

ـديريـة تربـية ـعهـد هو تـابع أداريا  وا
الكـرخ الـثالـثة  وتـشرف عـلـيه مديـرية

االعداد والتدريب في وزارة التربية . 
ا ان الفن يـعد رسالة لـها أثر عميق و
في الـنفس ولـها مـغـزى في احليـاة فبه
يكمن االبداع وتتميز االصالة والتفرد 
ــشـاعـر واالحـاسـيس  وبـه يـعـبـر عن ا
ن يعـشق الفن ويـسعى لـتطـوير والبـد 
مــوهــبــته ان يـبــحث عــمــا يـفــجــر هـذه
ـوهبـة ويصـقلهـا وفق تخـطيط عـلمي ا
ن يـدخل ــنـهج اذ يـحـضى  ي  أكـاد
ـيـة وثقـافـية ـعـهد بـرعـاية أكـاد هـذا ا
وهـبة وفـنيـة تعـضد االبـداع وتصـقل ا
مكللة بشهادة عـلمية تعطى للطالب في
تخصص الفنون اجلميلة تفتح له آفاق
مسـتقـبليـة رحبة وتـضعه عـلى الطريق
الصحـيح كخطـوة اولى في هذا اجملال
 يـــتم قـــبـــول الـــطـــالب الـــذي جنح من
تـوسط  بعـد اخضاعه الصف الـثالث ا
ـعـهد  وهـبـة ويسـجل في ا الخـتـبـار ا

ـــعــهـــد الــطالب من ذوي كـــمــا يـــقــبل ا
وهبة الفنـية اخلاصة من دون قيد او ا
ـعـهـد خمس شرط  مـدة الـدراسة في ا
ــنح فـيــهـا الــطـالب شــهـادة ســنـوات 
الـــدبـــلـــوم الـــتـي تـــؤهـــله لـــلـــعـــمل في
تـــخــصـــصه الـــفـــني الــذي يـــخـــتــاره 
ـعهـد صبـاحية يـخضع والـدراسة في ا
الطـالب خاللها لـفصول ومـواد دراسية
تــخـص الــفــنــون اجلـمــيــلــة بــاخــتالف
اقــســامــهـا وتــشــكــيـالتـهــا مـن مــسـرح
واخــراج مــسـرحـي  وتــصـمــيم ونــحت
ـواد ورسم وخط وزخــرفــة ....الخ من ا
عهـد يضاف لها ـقررة في ا الدراسية ا
مــواد تـكــمــيـلــيــة يـحــتــاجـهــا الــطـالب
ــنـتــسب من مــثل الــعـلــوم الـنــفـســيـة ا
والـلغـة الـعربـية واحلـاسـوب وغيـرها .
ـواد ويدرسها كوكبة يشرف على تلك ا
من اســــاتــــذة الــــفــــنــــون اجلــــمــــيــــلـــة
ن لهم تخـصص في هـذا اجملال و ا
باع طويل في التدريس واالشراف على
ــارســة الـــعــمل الــفــني ولــهم خــبــرة
ـية وجتـارب واعمـال فنـية تـشهد أكاد

لـهـم بـهـا الـسـاحــة الـفـنـيــة الـعـراقـيـة 
اضـافـة الى اسـاتـذة من ذوي الـكـفاءات
ـواد غير والشـهادات الـعلـيا لـتدريس ا
االختصاص . اما لو حتدثنا عن أقسام

عهد الفنية الرئيسة فهي كاالتي :  ا
1- قسم الفنون التشكيلة والتطبيقية 

سرحية 2- قسم الفنون ا
والسينمائية واالخراج 

3- قسم التصميم بفرعيه الطباعي
والداخلي 

4- قسم اخلط والزخرفة 
يتكـون بعض االقسـام من فروع لغرض
حتـــديـــد الـــتـــخــــصص ويـــخـــــــــــتص
الــطـــالــب في الـــقــسـم الــذي يـــخـــتــاره

ويتخرج فيه .
ـعهـد ادارة شابـة كفـوءة حتمل  يـدير ا
شهادة عليا بتخصص الفنون اجلميلة
يــؤازرهــا كــادر تــدريــسي مــهــني عــلى
ــهــنــيــة مــســتـــو عــال من الــكــفـــاءة وا
واكثـرهم مـن حمـلـة الـشـهـادات الـعـلـيا
وفــنـانـ مـبـدعـ من ذوي اخلـبـرة في
مجال الفن   تطمح هذه االدارة في ان
ـعـهد الى مـسـتـويات مـتـقـدمة تـصل بـا
سواء في نتـائج الطلـبة العـلمية او في
نـــتــاجـــاتــهم ومـــشــاركــاتـــهم الــفـــنــيــة
ـراكـز ـعـهـد ا واالبـداعـيـة  فــيـحـصـد ا
ــراتب االولى بــ مــعــاهـد الــعــلـيــا وا
الـفـنــون اجلـمـيـلـة فـي بـغـداد والـعـراق
ويـــكــــون االفــــضل واالبــــرز بــــ هـــذه
ـعاهـد من حيث تـخريج مالكـات فنـية ا
مؤهلـة على مسـتوى الدبـلوم الفني في
شار اليها سابقا التخصصات الفنية ا
 ومن حـيث تــخـريج فــنـانـ مــوهـبـ
ومبدع ينشرون ثقافة الفن ويحملون
رسـالـة الـفـنـون اجلـمـيـلـة الى اجملـتـمع
ــثل هـذه الــعـراقي الــذي هـو بــحــاجـة 
الـرســالــة الــســامـيــة اجملــســدة لــلــقـيم
اجلــمــالـيــة واالنــسـانــيــة وامـتــاع عـ

تلقي اليها . الناظر وا

 ÍbOÐe « wKŽ sÝË

بغداد

محمد حسن آل ياس

وادارتها وهي كما يلي:
أ- نـظـام مـدرسـة الـشرطـة الـعـالـية

رقم 21 لسنة 1944م
ب- نـــظـــام تـــعـــيـــ رواتـب افــراد
الــشـرطــة وضـبــاط الـصف رقم 40

لسنة 1941م وتعديالته
ج- نــظــام تــرفــيع ضــبــاط الــصف
وافـــراد الــشـــرطــة رقم 39 لـــســنــة

1941م
د- نـظـام تـفـتـيش الـشـرطة رقم 30

لسنة 1952م

ه- نـــظــام نـــوط الــشـــرطــة رقم 43
لسنة 1952م

ـــتـــوســـطــة ـــدرســـة ا و- نـــظــام ا
واالبتـدائيـة لتـخرج ضـباط الصف
وافـــراد الــشـــرطــة رقم 24 لـــســنــة

1953م
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تأسست كلية الشرطة سنة 1944م
وجب النظام رقم 2

ضــمت الــكــلـيــة مــدرسـة الــشــرطـة
العـاليـة لتـخريج الـضبـاط .مدرسة

fOÝQ² «

تـأسـست الـشـرطـة الـعـراقـيـة في 9
كانون الثاني سنة 1922 وتشكلت

مديرية الشرطة العامة
وكان اول مدير عام لـها هو العقيد

نوري باشا السعيد .
 U¹«b³ «

تـألـفت قـوة الـشـرطـة الـعـراقـية في
ــــوجـب بــــيــــان بـــــاد امــــرهـــــا 
الــبـولــيس رقم  72 لـســنـة 1920م
ـــشـــاة واخلـــيـــالــة من صـــفـــوف ا
والهجانه وضابـط عراقي و92
مـفـوضــاً من الـهـنـود والــعـراقـيـ
وغـيـرهم و 71 مــوظـفـاً بـريـطـانـيـاً

و22 ضابطاً بريطانياً
محطات وقواني

1924م / صـدور الئـحـة تـعـلـيـمات
الشرطة

1931م / اســـتــحـــدث نــظـــام فــتح
ـــؤقـــتــة الـــدورات الـــتـــدريـــبـــيـــة ا

للضباط.
1932م / ارســال بــعــثــات ضــبـاط
للتدريب في كلية الشرطة في لندن
1941م / قـانــون خــدمـة الــشــرطـة

رقم 7
1943م / قـانــون خــدمـة الــشــرطـة

رقم 40
1969م / قـانــون خــدمـة الــشــرطـة

رقم 148
فـي الـفـتــرة احملـصــورة بـ عـامي
1953- 1944م صــدرت مــجـمــوعـة
من االنظمة تـخص شؤون الشرطة

اعــــداديــــة الـــشــــرطـــة لــــتــــخـــريج
ـــفـــوضــ مـــوقـــعــهـــا مـــنــطـــقــة ا

البتاوي
1966م/ صدور نظام كلية الشرطة
ــــدة 4 رقم 25 جـــــعـل الــــدراســـــة 

سنوات .
1969م/ صدور نظام كلية الشرطة
الــــذي اعـــــاد الـــــدـــــــراســـــة الى 3

سنوات .
1970م/ انـــتـــقـــلـت الـــكـــلـــيـــة الى
مــوقــعــهـــا احلــالي ( مـــقــر الــقــوة
الــسـيــارة ســابـقــاً ) مـقــابل مــبـنى

وزارة الداخلية .
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نوري الـسعيد واسـماعيـل الصفار
واحلــاج مـحــمــد سـلــيم وصــبـحي
جنــيب وهـاشـم الـعـلــوي وحـســ
فــــــهــــــمي و عــــــبــــــد احلــــــمــــــيــــــد
الـــشــــــــــــــاجلـي وحـــســـام الـــدين
جـمعـة واحـمد الـراوي و عـبــــــــــد
اجلــــبــــار الــــراوي وعــــلــــــــــــــوان
حــسـ وعــلـي احلـجــازي ووجــيه
يــونس و عـبــاس عـلي غــالب وهـو
اخـر مـدير عـام للـشـرطة فـي العـهد

لكي ا
الرمـز التـعريفي لـلشـرطة العـراقية

(IP)

W¦¹b(« WÞdA «

بعد سنة 2003 تمت اعادة تشكيل
جـهاز الـشرطة الـعراقـية مـن جديد
.الشـرطة االحتاديـة :  تأسيـسها
في 15 أب 2004م وكـــــانت بـــــأسم

(الشرطة اخلاصة) .
قــدمت الـشـرطـة االف الـتـضـحـيـات
دفـاعـاً عن ارض الـوطن بـ عـامي
2006 - 2004م استـشـهد اكـثر من
4250 منتسبـاً من عناصر وضباط

الشرطة .
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سامراء

عبد احملسن الكاظمي

نوري السعيد

افراد من الشرطة العراقية عام 1922

(هـاي شلون فرطنة) عبارة شعبية يتداولها عامة الشعب ح يعتدي شخص
أو عــلى شـخـص آخـر دون وجه حق .أو يــفــرض عـلــيه شيء دون أي مــبـرر 
أو يـعتدي الـقوي على الـضعيف ويـستغل الـغني الفـقير ويذله. سـبب قانوني 
ورجل والـقاضـي بحـكمه  أو يـسـتبـد احلاكـم برأيه  ويـحتـكـر البـائع السـلـعة 

االمن بسلطته.
تـعابـير شـعـبيـة يتـداولـها عـامـة النـاس عن الفـوضى والالمـباالة عـنـدما تـفلت
األمـور من أيـدي أصحـابـها .ومـعـناهـا لـغة  –كـمـا يقـول الـشعـبـيون (هـوسة)
ومـعنى هذه (هـرج مرج) واصطالحـا (الواحـد ما يدري بـالثاني) ومـعنى هذه
(تـايـهـة  – كل واحـد يـجـر بـصـفحـة) ومـعـنـاهـا سـيـاسـيـا (فـلتت  –كـل واحد

يريدها له) في ضوء األنفالت األمني والسياسي واألداري واألعالمي.
قـراطـياً وال اسـتحـقـاق د ال قـانون فـي ظل الفـوضى   أي (فـرطنـة) شـفافـة 
لذلك اصبحت قراطـية التوافـقية األحتاديـة األئتالفيـة  مـشروعاً في دولة الـد
احلـياة الـسـيـاسيـة واألجـتـماعـيـة واألقتـصـاديـة في الـعراق (فـرطـنـة بفـرطـنة)

والعياذ بالله .
والـيـوم حتولـت الى حوارات تـوافـقـية فـاوضـات اعـتـراضيـة  بـاألمس كـانت ا
ـؤتمـرات والـتصـريحـات من حـدة سهم سـعـد بن أبي وقاص  الى وتـغيـرت ا
ـســيح (ع) وبــاألمس كـانت الــذي جـاء به الــسـيــد ا مـرونــة غـصن الــزيـتــون 
األلـتـفـاتات األقـلـيـمـيـة لـدول اجلـوار الـصـديـقـة والـشـقـيـقـة اخـويـة (لزيـد) من
وال ندري هل لهذه القائمة أو تلك واليوم حتولت الى (ديرة وجه  الـسياسي 
قـراطي شفاف أو اخـوة دول اجلوار وديـرة وجه الدول الـشقيـقة (تـكتـيك) د

(ستراتيج) توافقي احتادي شفاف.
بـاألمس كان األمن مسـتتـبا يفـخر به الـسياسـيون علـى طول البالد وعـرضها
والـيوم حتـول استـتـباب األمن الى فـوضى انتـحاريـة وانـفجـارات داميـة على
وفي ظل هذه التناقـضات حتولت السياسة في العراق طـول البالد وعرضها 
كـمـا يــقـول عـامـة الـنــاس (هـوسـة) و (هـرج ومــرج) وكل واحــــــــد مـا يـدري
كسوق احلدادي ال تسمع فيه سوى الطرق على حديد بارد والعياذ بالثاني 

بالله .
ويحـدث عكس مـا يتوقع يـكون من حقه عـندما يـرى الشعب عـكس ما يـسمع 
وصف الـوضع في الـعـراق (بالـفـرطـنـة) أو بالـوصف الـذي يـخـفف من غـضة
عـلى أقل األحـتمـاالت . أن مـا يحـدث في الـعراق الـيـوم لم يحـدث في أي بـلد
وأن ما يتطلع يدان السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي  آخـر سواء في ا
قـليل من األمن كـثير من اسـوف) على مـستقـبله  الـيه اآلن أبناء هـذا البـلد (ا
ــان بــاالمه وهـمــومــهـا كــثـيــر من اال قــلـيـل من الـكــفــــــر بـخــيــراته  االمــان 

وحسراتها .  
قـليل من حدة السيف كثـير من مرونة األخوة والتـآلف  ....وأن آخر ما يتطلع
أن ؤتـمرات  نـاقـشات واحلـوارات وا الـيه الشـعب من (مـخاض) الـلقـاءات وا
ال شاركة الشاملة  وحتافظ على ا يـولد للعراق (حكومة) وطنية مبنـية على ا
وحتـافـظ عــلى الــوحـدة وحتــرس احلــدود اخلــارجــيــة   و األمن في الــداخل 
ـزاجـية واالسـتـعالئـية ـذهـبيـة والـعـرقيـة وا بـعيـدا عن الـطـائفـيـة وا الـداخلـيـة 
لــكي يـطـيـر الــعـراق بـأكـثــر من جـنـاحـ في مــحـيـطه احملـلي واالسـتـبـداديـة 

واألقـلـيـمـي والـدولي .. والـسـؤال مـتى يـحـدث هـذا ...?
واجلـواب عـندمـا يـشـعر اآلخـرون (قـادة وقـواعد) أن
ــثل أعـلى وأن األنــتـمــاء الــيه  الـعــراق بــلـد عــربي 
وأن الــوالء لــآلخـرين ـواطــنــة والـوطــنــيـة  درجــات ا
خـيـانـة عـظــمى يـعـرض اآلخـرين الى احلـسـاب طـال

الوقت أم قصر .
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بغداد

مـنـذ إنـطالقـها في اخلـامس والـعـشـرين من تـشرين ومـازالت ثـورة الـشـباب
تـغـلي في الـعـاصمـة بـغـداد ومـركزهـا سـاحـة الـتحـريـر لـتـلتـحق بـهـا مـناطق
واحـياء ببغداد ومحـافظات عراقيـة اعلنت جميعـا مساندتها لـلتظاهرات التي
خـرجت عفوية ومن دون تخطيط  او قيادة حزبـية وسياسية او دينية واعلنت
ـتـظـاهـرون الـسـلـمـيـون الـذين طـالـبـوا ومـازالوا مـدنـيـتـهـا اخلـالـصـة  نـعم ا
ـفــسـدين والـذين نــهـبـوا قــوت الـعـراق بـحــقـوقـهم  الــطـبـيــعـيـة ومــحـاسـبــة ا
تظاهرين بتاييد جماهيري وحظيت شعارات ا هم للعدالة  والـعراقي وتقد
كـبيـر لـتعم شـوارع  بغـداد ومـناطـقهـا وسـرعان مـاتمـتـد لغـالبـيـة احملافـظات
ـة بعـيـدا عمن كـان يـردد جمـلة مـؤكـدين ان العـراقـي اصـحاب ارادة وعـز
اذا النكون مثل شعب مصر الذي اسقط حكوماته ومثل شعب لبنان الذي )
ابـلى بالء حسنـًا ليـجبر احلـكومة عـلى االستقـالة?) واليـوم الشبـاب العراقي
صـار مضـرباً لالمـثال ومـنـار اعجـاب األمة الـعربـية وسـيسـجل لهم الـتاريخ
بـاحرف من نـور وذهب  بالرغـم من سقوط عـدد من الشـهداء واجلرحى من
ـدنـيـ والـعـســكـريـ نـتـيـجـة الـتالحم الـغـيـر مـقـصـود احـيـانـا الـعـراقـيـ ا
واخملـطط له احـيـانـاً اخـرى من جـهـات التـريـد لـلـعـراق خـيـرا بـهـدف افـسـاد

مطالبات ثوار شباب العراق.
ـطـالب ــتـهم بـعـضـا من ا نـعم مـازال الــشـبـاب يـفـرضـون بـاصـرارهم وعـز
واحلـقوق التي ينشدونها  واالهم ان مجامـيع شباب التحرير  ومعهم جموع
ـثقف واالعالمي والفـنان والرياضي اعـلنوا ان اهم ماحتقق اليوم من ا
هـو مــوت الـطـائــفـيــة الـتي  اعــدامـهـا بــسـاحـة الــتـحــريـر بـعــد ان شـهـدت
سـيحي سـلم وا الـتظـاهرات شـعارات والفـتات مـوحدة انـشد بـها ورفـعهـا ا
وااليـزيدي والـشبك واالرمن والـطوائف االخـرى التـي خرجت مـتمـاسكـة بيد

واحـدة كال يـسعف االخــــــــــر في حـاالت االصـابة ويـقدم
ـسـاعدة االنـسانـية الـتي جـعلت من الـشعب الـعون وا
الــــعـــراقي والول مــــرة يــــتـــمــــاسك ويــــشــــــــــــــكل
وحــــــــــــدة قــويــة ســتــتـــحــقق عــاجال ام اجال كل
ــشـروعـة واالهـــــــــم اعـدام الــطـائـفـيـة مـطــالـبـاته ا
ـذاهب لــيـعـلـن ان جـمــــــــيـع الـطـوائـف واالديـان وا
والـقومـيات هم حتت علم الـعراق الـذي وحدهم وحتته

سيعيشون بامان واستقرار وكرامة.

كــلــمــا وقــعـت عــيــنــاي عــلى طــريق أو شــارع فـي بــغــداد أزيــلت مــنه الــكــتل
الـكونكريتية اشعر بفرح نسبي داخلي يجتاح كياني ويعيدني إلى ذكريات ما
قبل التغيير الذي حدث لبلدنا العزيز وكيف كانت احلياة في ذلك الزمن وكأن
ستوى الشخصي استطيع أن اذكر عقارب الساعة عادت إلى الوراء . على ا
ـبادرة من قـبل احلكـومـة العـراقيـة وعلى هـرمهـا الوظـيفي وبـصدق بـان هذه ا
واطن العراقي هدي  – قـد حققت سعـادة ضمنيـة إلى ا الـدكتور عادل عـبد ا
ـعـانـاة الـكـثـيـرة الـتي مـر بـهـا وشـعـور جـمـيل بـغـيـاب مـظـاهـر احلـرب وأالم ا
واطن الـبسيط يشعر الـشعب من خالل الصراعات الـطائفية الـقذرة وجعلت ا
ولـو بشكل قلـيل أن درجات وحاالت الطـمأنينـة قد حلت على مـساحات الوطن
من أقـصـاه إلى أقـصـاه . شـعـور جـمـيل حـقـا وتُـحـسب مـبـادرة نـاجـحـة جدا
ــهـدي . أتــمـنى أن تــزال كل الــعـوائق األخــرى الـتي تــسـبب حلـكــومـة عــبـد ا
مـضايـقـات نفـسـيـة للـمـواطن الـبسـيط وجتـعـله يعـيش حـالـة راقيـة من احلـرية
الـنفسـية . ال بل أتـمنى أن تُـزال كل السـيطرات الـعسـكريـة واألمنيـة الداخـلية
دن الكبرى كـما كانت في األزمنة الـسابقة كي نعيش وتـقتصر على مـداخل ا

في حـالـة من الــراحـة الـنـفــسـيـة حـقــا وبـكل مـاتــعـنـيه هـذه
الــعــبــارة من مــعــنى. شــكــرا لــكل من ســاهم في رفع
احلـواجــز األســمـنــتـيــة من اصــغـر عــامل إلى اكــبـر
مـوظـف في الـدولــة الـعــراقـيــة . سالمــا أيـهــا الـوطن
اجلـميل رغم اجلراح األلـيمة الـتي يسبـبها لـنا اؤلئك
الـسـراق لــثـروات الـعـراق وتـدمــيـر كل مـا يـصب في

مصلحة الوطن الكبير.


