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العدد 2076 :

هذه تهمي  ..وشكرا لصمتكم
بأني حاربت الفس���اد ّ ،
ال ادعي ّ
مس ش���عر الغول الكبير  ،وها
لكني ادعي باني حاولت  ،وفي محاولتي الصغيرة لم اتمكن إلاّ من ّ
ً
بتهم ما انزل اهلل
أنا – ومعي كل من ورطته في محاربة الفس���اد  -ندفع الثمن غاليا  ،اذ االحق  -وإيّاهم  -منذ اكثر من س���نتين ٍ
بها من سلطان ،وبحمالت اجتثاث وتشويه ،لم يمر ببالي يوماً ،ان يكون ضمير اصحابها بهذا المستوى .
لقد فتح����ت ضدي  -بش����كوى من
ادارة هيئ����ة النزاهة  -لحد اآلن ( -
 ) 18قضي����ة  ،و رغم كل الخس����ة
والدناءة الت����ي عملوا فيها لترتيب
الملفات ضدنا – فأنهم لم يستطيعوا
اتهامن����ا بالرش����وة او االبتزاز او
درهم واحد في
االختالس ،او وضع ٍ
جيوبنا  ،ولم يج����دوا غير اعمالنا
الصحيحة ومنجزاتنا لتحويلها الى
تهم .لكنهم نجح����وا في جعلنا -مع
كل من عم����ل معنا  -عبرة لكل من
يفكر في التعرض لغول الفساد الذي
امس����ك بتالبيب الدول����ة العراقية،
واخضع كل مؤسس����اتها المستقلة
وغير المس����تقلة .التهم ( الثمانية
عش����ر ) اغلقت منه����ا ( ثمانية ) ،
والباقي ( عش����رة ) ( ،ستة ) يجب
ان نحاك����م عنها ف����ي نفس القفص
الذي يحاكم ب����ه االرهابيون  ،امام
المحكمة المختصة باالرهاب  ،فلو
كان الزرقاوي حياً ،لكنت زميل ُه في
نفس القفص .اما االربعة المتبقية،
فاثنين منهما قيد التحقيق ،واطلق
س����راحي عنهما بكفال����ة  ،احدهما
عن تصريحات اعالمية امام قناتي
الش����رقية والبغدادية ،والثانية عن
الغاء قسم في الهيئة،واثنان جديدة
ال اعرف عنهما س����وى تحريكهما

ضدي .أمّا عن القضايا التي اغلقت
فهي  -1 -:نش����ر ارق����ام عن اداء
هيئة النزاهة ( تهمة الش����فافية ).
 -2استالم اجهزة تحقيقية متطورة
من الجانب االمريكي كمعونات-3 .
تزويد السفارة االمريكية بارقام عن
اداء الهيئ����ة  -4 .االحتفاظ بملفات
عن الفساد -5 .نصب كاميرات في
بناية الشهود  -6 .تسليف العمليات
الخاصة مبالغ لتنفيذ قرارات القضاء
بضبط المتهمين متلبسين بالرشوة
على ان تعاد ح����ال انجاز العملية،
او تصف����ى كأي����ة س����لفة تصرفها
الدولة ،وفق القانون( تهمة االيقاع
بالمرتشين )  -7فقدان ملف اخبار
مس����جل عام  2005عن فساد في
ماء ابو غريب م����ن احد المحقيين
ع����ام  -8 . 2008تضلي����ل الرأي
العام حول استرداد مبلغ  .هذه كلها
اغلقت بقرارت قطعية مصدقة ،أمّا
التهم ( الستة ) التي يجب ان نحاكم
عنها امام محكمة االرهاب فهي -:
 -1تنفي����ذ اوام����ر القب����ض داخل
مؤسسات الدولة  -:وهذه لن اعلّق
عليه����ا ،فه����ي تكف����ي للداللة على
نفسها  ،فجريمتي هي تنفيذ أوامر
القبض ض����د الفاس����دين !!! لكني
اقول فقط بأن اتهام����اً باالبتزاز او

بالفس����اد المالي لم يوجه فيها  -ال
ضدي وال ض����د العاملين في تنفيذ
اوامر القبض  -ب����ل هناك ادعاء -
بال مشتكي  -بأن المنفذين جرحوا
مشاعر الفاسدين ،فلم يلقوا عليهم
الورود قبل تنفيذ أمر القبض عليهم
كما تفعل سوات اآلن !!!  -2.ايداع
موقوفين في مبنى حماية الش����هود
 -:وه����و مبن����ى اس����تعمل إليداع
الموقوفي����ن منذ تأس����يس الهيئة ،
وقبل ترأس����ي لها بثالث س����نوات
واس����تمر بعدي  ،وكان يس����تعمل
الي����داع الموقوفين في ثالث حاالت
فق����ط هي  -1 -:االي����داع المؤقت،
خصوص����اً للنس����اء الموقوف����ات
التي ترفض س����جون وزارة العدل
استقبالهم بعد انتهاء الدوام الرسمي
 ،لليلة واحدة لتسلمهم صباحاً الى
وزارة العدل  -2 .للموقوفين الذين
يأمر قض����اة التحقيق بوضعهم فيه
 -3 .لكب����ار الموظفي����ن كالوزراء
خوف����اً على حياتهم م����ن اختالطهم
باالهاربيين ف����ي المواقف العادية
 .وق����د كان ً
محال لزيارات المدعين
العامين  .ولم يعترض على االيداع
في����ه اح����د  ،حتى رئي����س االدعاء
الع����ام الذي كانت ترف����ع له تقارير
عنه ،لكنه تحول الى جريمة ضدنا

بق����درة ق����ادر  ،وال ادري لماذا يعد
االيداع في مبنى الش����هود جريمة
في حين تعد الس����جون الس����رية،
وسجن الشرف وس����جون الجهات
غير الدس����تورية ،وسجون الجيش
والداخلي����ة والمخاب����رات واألمن
الوطن����ي  ،وغيرها من الس����جون
غي����ر القانوني����ة  ،ش����رعية رغم
ان ال����كل يعرف ماذا يج����ري فيها
 -3.تعيين اش����خاص ونقل أخرين
مع العلم بوجود س����وابق لديهم -:
هؤالء ه����م (  ) 12ش����خص  ،لم
اعين منهم س����وى شخص واحداً ،
وليس لديه قيد او س����ابقه جنائية ،
وكان عضو مجلس محافظة سابق
ونال الماجستير في االعالم بدرجة
جيد ج����داً  ،امّا الباقون فليس فيهم
من لديه قيد جنائي س����وى شخص
واحد ،هو من اقدم محققي الهيئة،
عيّنه القاض����ي راضي عام 2005
وتولى رئاسة عدة شعبة تحقيقية،
وكان����ت اهم قضاي����ا الهيئة عنده،
قبل ترأس����ي للهيئة بضمنها قضايا
الوزير ايهم السامرائي ،قبل هروب
األخير من السجن  ،والقيد الجنائي
المته����م به هو حينم����ا كان حدثاًَ ،
والقيد الجنائي للح����دث ال يع ُد قيداً
جنائيا ض����ده  ،وهو – رغم ذلك -

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

عزازي علي عزازي
..االبداع في النضال
بين اليوم الذي التقيت به عزازي
علي عزازي ف����ي القاهرة ،واحداً
من مجموعة من الشباب الناصري
«الصاعد» في اواسط الثمانينات،
وبين الي����وم الذي اس����تقبلته في
منزل����ي ف����ي بيروت بع����د ثالثين
عاماً ،لم تتغير في الرجل إال بعض
مالمح����ه الخارجي����ة ،أمّا الجوهر
فبقي كما هو ،ش����خصية شجاعة
متمس����كة بوطنيته����ا وعروبتها ،
وبحس الدفاع عن العدالة والكرامة
واالستقالل ،دون مساومة او تفريط
.المتغيرات خ��ل�ال العقود الثالثة،
كثي����رة دون ش����ك ،والمتغيرون
أكثر ،لك����ن عزازي بق����ي ممتلئاً
عزة واستقامة وبهاء ،حصل على
شهادة الدكتوراه  ،فالتصق بهموم
الناس أكثر ،وشارك في تظاهرات
ومسيرات ،كما يفعل أصغر طالب،
وأبس����ط عامل او فالح ،اختارت ُه،
ثورة يناير محافظاً للشرقية ،ففتح
باب مكتبه للبسطاء والفقراء الذين
طالما أغلقت في وجوههم مكاتب
المسؤولين ،لكن المنصب الرفيع
لم يكن غاي����ة له او هدفاً بل أعلن
اس����تقالته فور وص����ول الدكتور
محمد مرس����ي للرئاس����ة النه ظن
ان برنامج����ه مختلف عن برنامج
الحك����م الجدي����د ،وان رؤيته غير
الرؤى الحاكمة  ،فأعاد للسياس����ة
معناها الحقيقي كجدل بين الرؤى
والبرام����ج ال كأداة للوص����ول
الى الس����لطة ثم التش����بث بها.في
جلس����تي االخيرة معه ،قبل أشهر،
اض����اف المناضل ال����ى صالبته،
رونق االنفتاح على الرأي األخر،

واضاف ال����ى ثوريته ألق الحكمة
التي م����ا اجتمعت مع روح التمرد
م����رة ،وإال كان االنتص����ار حليف
الش����عوب ،وس����ألت ُه ،بعد لحظات
اللق����اء االولى :اين اصبحت اليوم
يا عزازي بع����د دورك في الحركة
الناصري����ة ،وح����زب الكرام����ة
وجريدته ،وحرك����ة كفاية ،وقبلها
في أندية الفكر الناصري ،وبعدها
متحدثاً رسمياً ،بأسم جبهة االنقاذ،
أجاب عزازي »:أن����ا اآلن عضو
في مجلس امناء التيار الشعبي «
فضحكت وقلت له »:يا عزازي انت
تيار ج����ارف لوحدك وانك تختصر
ً
ش����عباً
كامال بحركتك وهمتك ،ثم
خضن����ا في حديث طويل عن مصر
ومستقبلها ولم تكن  30يونيو قد
حصلت بعد...كان المرض العضال
يفتك به لكنه لم يفتك ابداً بارادته،
وال بتجرده واستقامته ،ولم يزيّن
ل����ه مقايض����ة هدف س����ام بهدف
أخر ،وم����ن يقرأ تغريدات عزازي
يكتشف أصالته ،فرغم خالف حاد
مع جماعة االخوان ،بعد وصولهم
للس����لطة ،لم يواف����ق على اعتقال
الفتيات التعسفي في االسكندرية،
ودافع ع����ن المستش����ار الدكتور
محم����ود الخضيري ال����ذي ما زال
معتق� ً
�ل�ا ،والذي يتولى الدفاع عنه
المحام����ي الناصري عب����د العظيم
المغرب����ي ،س����يّما وان الخضيري
قد اعتزل العمل السياسي.س����يرة
ع����زازي عل����ي ع����زازي ،واحدة
من حكايات االب����داع النضالي في
مصر ،فاالبداع في ارض الكنانة،
ال يقتصر على االدب والفكر والفن
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ينك����ره ويصر بأنه لش����خص أخر،
وكان األم����ر معروفاً ،قبل ترأس����ي
للهيئة ،وش ّكل ضده مجلس تحقيقي
انتهى بتوجيه عقوبة إداريه له فقط
 ،والغريب في تل����ك التهمة هو ان
احد االش����خاص المتهم أنا بتعيينه،
وهو ضابط استخبارات  ،لم اعيّنُه
أن����ا  ،بل هو معين ف����ي الهيئة قبل
ترأسي لها بثالث س����نوات  ،و تم
تعيينه مؤخ����راً كمدير عام !! فهل
من يصدق ذلك ؟؟ -4طبع مشروع
قانون مكافحة الفساد  -:وتلك تهمة
قيمته����ا ( ) 700دوالر امريك����ي
فق����ط  ،ولم يدعوا بأن����ي وضعتها
ف����ي جيب����ي او صرفته����ا لدعايتي
االنتخابية  ،لكني طبعت مش����روع
قانون مكافحة الفس����اد في مطبعة
حكومية  ،لتوزيعه على الحاضرين
ف����ي ورش عدة ،عقدت لمناقش����ة
مش����روع القانون ،فهل هناك أجمل
من هذه التهمة ؟!! -5إيفاد عشرة
موظفين لتعلم اللغة االنكليزية  -:لم
يتهموني  -هنا  -بأن احد الموفدين
من اقارب����ي وال من اصدقائي ،كما
اني ال ادري ما هو الخطأ في تعليم
موظفين من القانونيين واالعالميين
والمختصي����ن بالحاس����بات ،اللغة
االنكليزي����ة ،ليك����ون بعضهم نواة

دائرة االسترداد التي يجب ان تعمل
في الخارج ،الس����ترداد الفادسدين
من الدول األخرى  ،و يكون البعض
األخ����ر ممثلي����ن عن الع����راق في
المحاف����ل الدولية والمؤتمرات التي
تتعلق بالفس����اد ،خصوصاً مؤتمر
ال����دول  ،وقد مارس����ت صالحيتي
ف����ي االيف����اد وم����ن التخصيصات
المرصودة  ،لكنه����ا عقول األمّيين
التي تحكم البالد ،والتفهم ما معنى
االس����تثمار في بناء الكادر البشري
.ان البرنام����ج الذي كان����ت بدايته
ايفاد الموظفين العشرة ،حصل على
تمويل امريكي بمقدار ( مليون وربع
) دوالر ،لتعليم موظفي الهيئة اللغة
االنكليزي����ة  ،وقد اوفد مؤخراً اكثر
موظف ،المريكا ،لثالثة
من ( ) 30
ٍ
اش����هر لذلك الغ����رض  ،عادوا قبل
ايام -6.حف����ظ االخبارات  -:ويعني
اصدار ق����رار إداري بحفظ االخبار
عن الفس����اد لكذبه ،او عدم صحته
 ،وكان ذل����ك يمارس ف����ي الهيئة
منذ تأسيسها اس����تناداً لنصين في
قانونها  ،وما زال يمارس لحد اآلن
بنص صري����ح في القانون الجديد ،
ولم يتهمنا اح����د بحفظ اخبار واحد
مه����م او بحفظ اخب����ار حقيقي عن
الفساد  ،وكان الحفظ يمارس تحت

نظر الكل وبآليات معقدة ومش����ددة
 ،تب����دأ بالمحقق المختص ،ثم لجنة
من ثالث����ة محققين ،ثم نائب رئيس
الهيئة او رئيسها ،اذا كان ذو خلفية
قضائية ،وفقاً تعليمات تنظم ذلك ،
وال ادري أين هي الجريمة في هذا
؟؟؟هذه تهمي التي ّ
جند عش����رات
الموظفين بل مؤسسات كاملة للعمل
عليها على نار هادئ����ة  -منذ اكثر
من سنتين  -لضمان اسكات صوتي
 ،وتشويه صورتي وخلط االوراق
على الناس  ،وظه����رت لها اهمية
جديدة حالياً ،هي منعي من الدخول
في االنتخاب����ات المقبلة  ،ألنهم لم
يضغطوا الخراجي من القضاء من
أجل ان اعود لهم في مجلس النواب
 ،ويا لها من غاية سامية تهم أمن
وسالمة البالد ومصالحه العليا !!!
الطريقة الوحي����دة لتحقيق ذلك هي
اص����دار حك����م ضدنا ف����ي احد هذه
القضايا الس����تة ،وما اس����هل ذلك
 ،أنما االمر يحتاج للس����رعة ،قبل
تصديق مفوضي����ة االنتخابات على
المرشحين  ،وهم مستعجلون جداً،
فادعوا الخوتكم بالتوفيق  ،فلعل اهلل
يخلّصه����م منا الى اآلبد او يخلصنا
منهم الى اآلب����د  ..هذه مظلمتنا ..
وشكراً مجدداً لصمتكم ..

صديقي المتمرد واللحظة الهاربة
راقب أفكارك قبل أن تتحول إلى أحاس���يس،راقب أحاسيس���ك قبل أن تتحول إلى أفعال،راقب
أفعالك قبل أن تتحول إلى نتائج س���لبية ،تلتهم حياتك،عش اللحظة يا صديقي بكل ما أوتيت
من قلب إنساني ،وما هي اللحظة؟
أوس حسن
والعل����م فق����ط ،ب����ل ان المبدعين
المصريين في النضال هم مدارس
يتعل����م منه����ا الجميع.لق����د أختار
عزازي موع����داً لرحيله في االيام
ذاتها التي استش����هد فيها الفريق
عب����د المنعم ري����اض قائد الجيش
المص����ري الباس����ل ،وه����و يزور
الخطوط االمامية لجبهة السويس،
بعد حرب حزي����ران  ،1967كما
اختار موع����داً لرحيله مع الذكرى
االول لرحي����ل القائ����د البوليفاري
الفنزويلي هوغو تشافيز الناصري
في امريكا الالتينية ،ومع الذكرى
السادسة والثالثين الستشهاد القائد
الناصري اللبناني معروف س����عد،
وم����ع الذكرى الثالث����ة واالربعين
الستش����هاد غيف����ارا غ����زة ،وهو
يقاوم االحتالل ف����ي القطاع الذي
رحل عزازي وعقله مش����دود الى
آالم ش����عبه ،وهمه مسكون برفع
الحصار عنه ،وعقله مأزوم وهو
يرى حمالت على ش����عب فلسطين
بأسره بذريعة االنتقام من تنظيم او
قيادة او افراد.عزازي عزازي كان
في قلب ميادين مصر دائماً منتصراً
لفلس����طين ،رافضاً للحصار على
غزة ،ملتزماً بالمقاومة في لبنان
رافضاً للعدوان الصهيوني عليه،
كما كان رافض����اً لالحتالل،وآثاره
المستمرة في العراق ،ملتحماً بكل
نضال قومي وانساني ،مسترشداً
بهدي المعلم الخال����د الذكر جمال
عبد الناصر ونهجه ،رحمه اهلل.

معن بشور
2014-3-6

اللحظة ،هي أن تمس���ك بأحالمك الهاربة ،وتمسح غبار النسيان
عن أشيائك الجميلة.
ال أخفيك���م س���راً أن صديق���ي المتم���رد الذي أنجبت ُه ش���وارع
ً
بغداد ،وأزق���ة الصعلكة،كان في فترة من الفت���رات تلميذا نجيبا ً
للشيوعية والفكر الماركس���ي ،وكان متأدلجا ً بامتياز،لكنه تمرد
على الشيوعية ،وتبنى أفكارا ً ومدارساً أخرى كالعبثية والعدمية
والوجودية ...الخ ،ومن ثم تمرد عليها أيضا ً ،وتمرد على نفسه
وعل���ى جمي���ع المثقفين،حتى لم يعد يرى م���ن الثقافة إال الجمال
فقط،ول���م تعد له هواي���ات محببة ،غي���ر التعرف على النس���اء
الجميالت،وخ���وض المغامرات غير محس���وبة الجوانب معهن.
حدثني هذا الصديق ذات يوم  :،ونحن نمش���ي في ش���ارع طويل
يعج بالمارة وضجي���ج العابرين :الم ت َر يا صديقي أن الزواج في
زمانن���ا هذا أصبح تج���ارة ودعارة؟أنت تدفع مه���راً معيناً من
الذهب والمال ،لتشتري المرأة وتستعبدها في بيتك كجارية /تقوم
ٌ
انتقال نسبي
على خدمتك،وتمارس معها الجنس أنى تش���اءّ ،إنُه
م���ن عبودية إلى عبودية أخرى ..من عبودية القبيلة والعش���يرة
إل���ى عبودية الزوج الواح���د األحد ،مقابل حفن���ة من الذهب،فال
ص���وت يعلو على صوتك ،وال قرار يعلو على قرارك.أنت الس���يد
والخالق والمش���رّع،بيدك حياتها وموتها وإنسانيتها المستباحة
في كل لحظة،كل هذا يقع تحت مس���ميات عدة..الدين  ،األعراف
 ..اهلل .هم ال يس���رقون منك انس���انيتك ووجودك وإلهك فحسب،
ب���ل يس���رقون منك حتى موت���ك وفنائك،فتلك المرأة المس���كينة
المس���تعبدة ،ال تس���تطيع أن تموت في حياته���ا ،وال أن تحيا في
موتها كما تش���اء،آآآه يا صديقي لم يكن الوجود لنا يوما ً،ونحن
نحي���ا كالغرباء المجانين في هذه الحي���اة القذرة.وهناك نوع آخ ٌر
من النس���اء اللواتي يطلقن على أنفسهن المتحررات،تلك النساء
تبحث عن الرجل «الجنتلمان» صاحب المنصب والمال والشهرة،
وال يرضي���ن بأق���ل من هذا الطموح ،وفي ه���ذه الحالة ال يهمهن
العمر ،أو الشكل أو األخالق ،فالرجل بالنسبة لهن كتلة مادية ،أو
كيان مادي خالي من الروح واألحاس���يس .أنهن عاهرات القلوب
والضمير ي���ا صديقي،عاه���رات بالفط���رة الغريزية،ألنهن نتاج
عملي���ة وجودية معقدة،كان من المفترض أن يُلقى بهن في مزابل
الكون،لكن أنسانية الرب لم تكن تقبل بذلك،أنسانية الرب أقوى من
الوجود كلّه،بل أق���وى من الحقيقة المطلقة كلها،فالرب أوجد هذا
الكون بالحب .بدأ الشارع يخلو من الضجيج والمارة،هناك شيء
غامض داعب روحي،كموس���يقى قادمة من مكان بعيد،أصابتني
رعش���ة تشبه رعشة الحنين،اشتقت لمعانقة ذكرى قادمة لم تولد
بعد،هناك صلواتٌ في قلبي ُترتل سحرها الخفي،الكون كله يجتمع

في قلبي اآلن ،ال ش���يء يبدو جميال ً إال مايرا ُه القلب جميال ً،قد
يكون القلب أحياناً حكمة التائهين،ربيع المنس���يين خلف الفصول
المظلمة،وق���د نموت مراراً وال نعرف أن الحقيقة تكمن في القلب
قبل كل شيء.أخرجت سيكارة من العلبة أشعلتها بهدوء وانطفأت
ُ مرة أخرى في ثورة صديقي  ،وهو يس���تطرد في جنونه قائال ً:
هناك النس���اء اللواتي يطلق عليهن المجتمع ،لفظة العاهرات أو
بائعات الهوى ..هذا ما يطلقه الس���واد األعظم على تلك النس���اء
المعذبات في األرض ،أنا سأخالف كل ما اتفقت عليه البشرية في
تاريخها،سأحطم كل الموروثات ،وأمشي عكس الدهماء،القول لك
أن العاهرات هن أش���رف من في الوجود يا صديقي! نعم أشرف
م���ن في الوجود .هل تدري أن العاهرة تملك من أس���رار التاريخ
والحروب والسياس���ة،مالم يملكه أي مؤرخ محتال ،أو سياس���ي
كاذب،هل ت���دري أن العاهرة أكثر قربا ً إلى اهلل من أي رجل دين
زائف يس���رق من اهلل رحمته،ه���ل تدري أن العاه���رة تملك من
الس���حر والغموض والولوج إلى ما وراء األشياء،مالم يملكه أي
شاعرأو فيلسوف ،شاب رأسه وهو يبحث عن الحقيقة،هل تدري
أن للعاهرة إنس���انية يبكي له���ا الرب،هل تدري أن العاهرة تحمل
نبي على وجه األرض،هل لمست
من الدموع واآلالم مالم يحمله ٌ
إنسانية العاهرة يوما ً يا صديقي!؟
ال يلمس إنس���انية العاه���رة إال األنبياء..آآآه أيته���ا المجدلية لم
يك���ن الزم���ان زمانك،ولن يكون لك ٌ
زمان أبداً  ،بئس���اً لألوغاد،
فإنهم يقتل���ون اهلل في كل مرة ،ويجهزون على ما تبقى من قلبي
الجريح.
خيم الصمت لبرهة س���اد فيها التأمل العميق والولوج المعتم نحو
النفس،عنده���ا رمقني صديق���ي بنظرة ثاقبة مليئة بالتس���اؤالت
والشكوك فقال لي :لم أنت صامت؟
قلت له :إني أفكر في اللحظة،قوة اللحظة،جمال اللحظة.
فابتس���م بصمته الجمي���ل المعهود وقال لي :وم���ا هي اللحظة يا
صديقي؟
طير ه ّم بالرحيل،وكأن
سرح نظري في األفق البعيد ،وأنا أراقب آخر ٍ
تلك الغيمة المهاجرة شرَّعت نوافذ أحالمها لتعانقنا ،وتعلن عن
أخر إس���طورة منس���ية ،قلت له :أنا أنا وأن���ت أنت،لم نكن يوماً
مرايا لألخرين،نحن المنفيون من الريح إلى الريح،ال زمان لنا وال
مكان ،ال أرض لنا وال سماء،نحن المنسيون حتماً ..الغرباء يوما
ً..واألحرار دوماً ،ثم أطلقت ضحكة عميقة من قلبي،واستغرقنا في
الضحك طويالً ،ونحن نمشي في زقاق مجهول،حتى تالشت ظاللنا
رويدا ً..رويدا ً،كشمس ذلك النهار العجيب ،وهي تنكسر تدريجيا
ً خلف الغيوم الحمراء.

حسين محمد الفيحان
فتوى دينية ألحد المراجع أو العلماء ،ولم أصل
ليس���ت
ً
لدرجة االجتهاد الفقهي ،كي أطلق مثل هذه العبارة  ,بل
هي حقيقة و واقع يجب أن يدركها ويعرفها جميع الذين
َ
سياسيين اليوم ،متخذين
يُصلّون فرائضهم الواجبة خلف
منهم ً
أئمة لجماعتهم  ,معجبين ومندهشين ومخدوعين
بتدينهم المتمثل بوجوههم العبوس���ة ،ولحاياهم الكثيفة،
ورقعة جبهاتهم السوداء ،ومسابحهم التي ال تفارق أيديهم
وخواتمهم من (العقيق والجزع و الخراس���ان) الباهظة
األثم���ان التي تمأل أصابعهم  ,وكالمهم الذي ال يخلو من
روايات وأحاديث الرس���ول وأهل البيت (عليهم الس�ل�ام
) ف���ي الزهد والورع والتقوى.حيث اعتاد السياس���يون
م���ن البرلمانيين المتديني���ن !! وغيرهم ،وبالخصوص
في وقت االنتخابات ،وهم يلتقون بالش���رائح الفقيرة من
الناس التي يمثلونها ،والتي انتخبتهم في السابق ليلقوا
عليهم بعض المحاضرات الدينية و اإلرش���ادية التي ال
تخل���و من الترويج ألنفس���هم ،وذم الغير ،وإلقاء أالئمة
علي���ه في عدم تحقيق ما قطعوه م���ن وعود للناس ،أن
يقودوا أولئك المس���اكين بعد نهاي���ة حديث المحاضرة
أو اللق���اء في صالة جماعة موحدة (معتبرين أنفس���هم
ٌ
قادة ألولئك المس���تضعفين وخادعيه���م ) ،بعدها وجبة
غداء يتوس���طهم فيها السياسي محاطاً بالكاميرات التي
تصوره من كل االتجاهات ،تحت ش���عار (صورني وأني
م���ا ادري ) ليقال عنه ّ
،أنُه يأكل م���ع الفقراء ،ويجلس
بي���ن الناس مقتدياً بأمام الفق���راء الحقيقي ،بال منازع،
وال ش���ريك علي ابن أبي طالب (عليه السالم ).لكن هل
تذكر ذلك السياسي الذي يدعي التدين بمظهره وشكله،
ّأنُه فاق ٌد ألهم ش���رط من ش���رط ص�ل�اة الجماعة ،وهل
عرف البس���طاء والمعوزي���ن والمحرومين من الفقراء
الذين يُص ّدق���ون بكل من يقول لهم أني س���أغير حالكم
نحو األفضل ،واألحسن لسوء معاناتهم وضحالة عيشهم
المرير ..أن صالتهم خلف ذلك (اإلمام السياسي) باطلة
 .والسبب هو( العدالة ) التي يجب توفرها في إمام صالة
الجماع���ة ،والتي عند فقدانها فيه ،تبطل الصالة جميعها
لألمام والمأموم .فإح���راز عدالة إمام الجماعة ،كما أ ّكد
عليه���ا جميع مراجع الدين والعلماء ،يجب أن تكون من
خالل االستقامة الشرعية في أقوال اإلمام وأفعاله ،بحيث
ال يفعل الحرام وال يس���رق المال العام .فالسياسي الذي
اهتم خالل األربع سنوات الماضية بمصالحه الشخصية
ُكترث لمطال���ب الفقراء،
وامتيازات���ه الفردية ،غي���ر م ٍ
وللوعود التي قطعها إليهم ،والذي لوالهم ،لم يصل إلى
البرلم���ان ،حتى تطاول به ذلك التع���دي والتمادي على
نقض أقواله وأفعاله ،وس���رقة أمواله���م وحقوقهم من
خالل التوقيع بـ (نع���م) على قانون االمتيازات والتقاعد
الجديد (الثاني) ،بعد إلغاء القانون القديم (األول) من قبل
الشعب بمظاهراته الحاشدة التي أقامها ،متناسياً وجود
طبق���ات مليونية م���ن الناس ،تحت خ���ط الفقر والجوع
والحرمان ً ..
فعال انه فاقد للعدالة.السياس���ي ( المُعمم )
الذي ضبط بمطارات إحدى الدول األوروبية ،وهو يحمل
حقيبة مملؤة بماليين الدوالراتً ،
قائال  :إنها مساعدات
لفق���راء الخارج !! تاركاً خلف���ه ماليين المحرومين في
بلده ,حقاً انه غير عادل .السياس���ي الذي يجري عملية
( بواس���ير ) في خارج العراق بالماليين ،يمكن إجرائها
في العراق لبس���اطتها وتفاهته���ا مخلفاً ورائه اآلف من
أبناء الش���عب الذين يموت���ون يومياً ،بس���بب أمراض
مس���تعصية تتطلب العالج خارج البل���د فهو فاق ٌد لعدالته
أيضاً.السياس���ي الذي سرق قوت الش���عب من البطاقة
التمويني���ة ،حتى اضمحلت وأصبحت ب�ل�ا فائدة وقيمة
للمواط���ن ،فهو بعي ٌد كل البعد عن العدالة ،والسياس���ي
الذي يعقد الصفقات الفاسدة والمشبوهة ،والتي أ ّدت إلى
خ���راب البالد وهالك العباد ،فهو س���ارق وليس عادل،
والسياس���ي الذي يدعم الجماعات اإلرهابية والمتطرفة
فهو قاتل وغير عادل أيضاً ،والسياس���ي ..والسياس���ي
..والسياس���ي  ،اغلبهم غير عادلين ..فال تصح الصالة
خلفهم ألنها باطلة  .لذا س���أبدأ بنفسي ً
أوال ،ألعيد جميع
صلواتي الواجبة التي أجبرت أن أصليها خلف سياسيين
اليومّ ،
ألني على يقين ،إنها فاقدة لشروط صالة الجماعة
الحقيقية ،وبذلك فهي باطلة ،ولم تقبل عند اهلل س���بحانه
وتعالى (العادل ف���ي حكمه وقضائه)..أملن���ا في القادم
م���ن األيام و االنتخابات المقبلة أن تأتي لنا بسياس���يين
ً
ً
متدينين حقاً
وشكال ،وذلك لن يتحقق إال
وفعال ،ال صورة
بإرادة الشعب واختياره للمخلص الشريف ..

األزمة ليست بالموازنة !!
بش���كل يؤكد وجود قطيعة كبيرة بين الس���لطة التنفيذية والسلطة التشريعية  ،فأعالن مجلس الوزراء ،تصويته
ما زالت أزمة الموازنة ،تتفاعل
ٍ
طعن الى المحكمة االتحادية تجاه تأخر إقرار الموازنة ،وخرق
باإلجماع على صرف أموال الموازنة ،حتى وان لم يق ّرها البرلمان ،وقيامه بتقديم ٍ
البرلمان للدس���تور في تعطيل إقرار القوانين  ،وإجابة األخير بأن المش���اكل بين المركز واإلقليم ،وخالفات الكتل السياس���ية هي وراء عدم إقرار
الموازنة االتحادية .
ّ
كل ذل���ك يؤكد ان العالق���ة القائمة بين
ً
ً
الس���لطات تعاني خلال كبيرا في التوازن
ضمن آلية النظام البرلماني  ،وما خروج
رئيس مجلس ال���وزراء ،نوري المالكي
في كلمته األس���بوعية االخيرة ،وإعالنه
المضي قدماً في صرف أموال الموازنة،
واتهام���ه الصري���ح لرئي���س البرلمان،
ٌ
اسامة النجيفي ،بعرقلة إقرارها إلاّ
دليل
واضح على ذلك .
ان تب���ادل االتهامات بين رئيس���ي اكبر
س���لطتين ف���ي الب�ل�اد ،وعبر وس���ائل
االع�ل�ام في الوق���ت الذي يقت���رب فيه
موعد االنتخابات التشريعية  ،يشير الى
ان كل س���لطة تعمل بمعزل عن األخرى
في إدارة أزمات الب�ل�اد ،وان كان الحل
في االنتخابات ال���ذي رآه رئيس مجلس
النواب في المؤتمر الذي عقد ُه خصيصاً،

لل���رد على االتهام���ات الموجهة اليه او
ال���ى البرلمان  ،فأن ه���ذا الحل ال يأتي
ابداً ،والخالف على اش���ده بين السلطات
،ألن االنتخابات تحت���اج الى اجواء من
التفاهم والحوار واالس���تقرار ،ومن ثم
البناء للتنافس الش���ريف عبر صناديق
االقتراع.
وف���ي خضم هذه األزم���ة العاصفة تدور
االسئلة التالية:لماذا تشتد االزمات كلما
اقتربنا م���ن أيّة انتخاب���ات؟ وهل غاب
التفاهم ووسائل الحوار وقنوات االتصال
بين رؤوساء الس���لطات ،حتى يظهروا
بخالفاته���م الى الش���عب وعبر وس���ائل
االعالم؟ وهل يمثل كال منهم نفس���ه ،أم
مؤسسته ،أم كتلته السياسية التي ينتمي
اليها او يترأسها؟.
وان كان السؤال االخير ،واضح المعالم

بالنس���بة لرئيس مجلس الن���وابّ ،
ألنُه
اآلمر الناهي في كتلة متحدون بمواقفها
وتوجهاته���ا  ،فهو ليس كذلك بالنس���بة
لرئيس الوزراء ،وكتلة التحالف الوطني
الت���ي ينتم���ي اليها ،والتي ص��� ّرح احد
طرفاها  ،الس���يد عم���ار الحكيم ،رئيس
ً
ممثال
كتلة المواط���ن ،وبهاء االعرجي،
عن التيار الصدري بتحفظهما ورفضهما
قرار صرف اموال الموازنة دون الرجوع
الى البرلمان.
فالموازن���ة كأزمة؛ لها ظه���ور دائم في
االنظمة البرلمانية والرئاس���ية على حد
س���واء  ،فاوكراني���ا ذات النظام النصف
رئاسي ً
مثال؛ قبيل أزمتها االخيرة؛ شهدت
شجارات عنيفة بااليدي بين نوابها داخل
قبة البرلمان ،بس���بب مناقشة الموازنة
واالنف���اق الع���ام  .الوالي���ات المتح���دة

ذات النظ���ام الرئاس���ي تعطل���ت الدولة
والمؤسس���ات فيها ألكثر من اسبوعين،
بسبب تعنت الكونغرس ،ورفضه اطالق
تخصيصات الموازنة  ..اذن الموازنة لم
تكن يوماً سبباً في تعطيل آليات االنظمة
السياس���ية رئاس���ية كانت أم برلمانية ،
ان تحل���ى طرفي االزم���ة بضبط النفس
والهدوء وركنوا الى الحوار الديمقراطي
المستند الى الدستور والقانون.
ولك���ن على ما يبدو ان الحكومة اليوم ال
تعمل بمعزل ع���ن البرلمان الذي منحها
الثقة فقط؛ بل حتى عن الكتل السياس���ية
التي ش ّكلتها  ،فهل حان وقت الركون الى
الحوار والعمل بين الش���ركاء على إزالة
اسباب انقطاعه ،ودوام تواصله ليس فقط
في أزمة الموازن���ة بل في كل األزمات؟
وهل نح���ن على اس���تعداد للتجاوب مع

التحدي���ات الت���ي تحي���ط بن���ا داخلية ام
اقليمي���ة وخارجي���ة؟ وه���ل نملك روح
المبادرة للتقرب ال االبتعاد عن الشركاء
األخرين؟ ام ان روح التنافس والصراع
اس���قطت ف���روض التوافق والش���راكة
التي بنيت عليها العملية السياس���ية؟ كل
هذه االس���ئلة وغيرها الكثي���ر ،والكثير
مما يؤش���ر على الممارس���ة السياسية
في عه���د الديمقراطية  ،فهل س���نكون
ديمقراطيين ،ونتحلى بالروح الرياضية
في ممارسة السلطة وفي التخلي عنها ،
أم ان الحكومة ستكمل عقوقها للبرلمان
لتتحول من حكومة تصريف اعمال؛ وهو
م���ا يفترض بها ان تكون قبل االنتخابات
الى حكومة كاملة الصالحيات ،بعيدة كل
البعد عن أيّة رقابة ،وبميزانية تعد األكبر
في تأريخ العراق.
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