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الراي العام

نـــش ال تستنـــــــدي ويــاذيهـــه
عـدد  147يف  4متوز مـن جريـدتنـا العزيـزة (املدى)
الغـراء شـدنـي عمــود األستــــاذ عمـران الـسعـدي
(اجلراد يـاولدي) املنـشور يف صفحتهـا األخرية وهنا
أريـد أن أضـيف أذا تسـمح هيئـة الـصحيفـة من مـا
مسعناه ورويناه عرب التاريخ من قيم ..وعرب
حـيث أستـذكـرنـي العمـود املـذكـور بقصـة الـبيت
الشعري الـشعيب ( نش ال بستندي وياذيهه )إذ يقال
إن (خـريـبط) ذاك املـنبـوذ نـزل يف أحـدى القـرى
اجلنوبية غريباً عليها هو وعائلته حيث كان ميتهن
االعمـال الفاحـشة مع هـذا اخذ له مـوقعا ومـركزا
مهما عـند شيخ الـعشرية وابنـائه وحاشـيته حيث
التقـديم والـوجـاهـة يف املـضيف والقـريـة مقـابل

مايقدمه لشيخ العشرية وحاشيته من تسلية يومية
منبوذة داخل بيته :حتى سبب احلساسية والفرقة
بني جلسـاء املضيف من جـهة واهل القريـة النجباء
من خالل تصـدره املضيف وحـتى احـيانـا يفرض
كالمه على اهـل القرية رغم وجـوده التخرييب ويف
يـوم من االيـام الصـيفيه وبـدايـة املـوسم الـزراعي
الصـيفي واملضـيف مزدحـم بالنـاس كان خـريبط
جالساً واحلديث يدور عن املوسم الزراعي وعن املاء
والكــراب والفــدان والـثريان  ..وكــان لــولب هــذا
احلـديث( سـركـال الـزرع) حيـث تطـرق عن األفـة
الــزراعيه (اجلـراد) مـن خالل وصف هلـذا اجلـراد
ومـضاره علـى احلاصل الـزراعي اخل  ...ومن تـناول

مقرتحات إىل السيد وزير الثقافة
لتشديد وقف النهب آلثار العراق القديم
س .م
قـرأت لكم تـصرحيـاً صحفيـاً عن استمـرار عملـية
نهب اآلثـار العــراقيـة بعـد عـمليــة نهب املـتحف
العراقي املـأسوية والكارثيـة ونهب مركز الفنون يف
بغداد وأخـرياً حرق ونهب متحف الناصـرية إضافة
إىل نهب خـزائن العتبات املقـدسة ذات اإلرث الديين
الـشرقي  -اإلسالمي ،وكل ما نهب ال ميكن تعويضه.
وعلـمت من الـصحف أيضـاً أن هنـاك نهبـاً منظـماً
وغري مـنظـم يف منـطقـة أم العقــارب وغريهــا من
قـرابة سـبعة آالف مـوقع آثاري ومـنها تـل حرمل
حيـث عثــر علــى رقـيم طـيين فـيه نـظــريــة
فيثاغورس قبل فيثاغورس بآالف السنني.
وأقــدم فيمـا يلي بعـض املقرتحـات لعـرضهـا علـى
املؤمتـر الذي تـنوون عـقده عـن اآلثار يف اخلـريف
القادم:
 التـحقيق مع رؤسـاء الـشبكـات املنـظمـة يف جمـالتهــريب اآلثــار منـذ الـثمــانيـنيـات والـطلـب من
االنرتبول تقديم املساعدة يف هذا الشأن.
 توعية وطنيـة بأهمية اآلثار عن طريق الصحافةوالتلفـزيـون واالستعـانـة يف هـذا اجملـال بــاملتحف
الـربيطـانـي ومتحف اللـوفـر وغريهـا من متـاحف
العـامل يف أملـانيـا وإيطـاليـا .ودعـوة هـذه املتـاحف
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اطراف احلـديث كـبار الـسن فيهـم (الشيـاب) حيث
كـان يسـمونه (املـكّن) وبينـما كـان جلسـاء املضيف
مـشدودين هلـذا احلديـث وقف ( محد ) ذلك الـشاب
النـشمي املتحـسس ملشـاعر اخـوانه من اهل القـرية
الـذيـن متتلـىء قلــوبهم بـاحلقـد علـى خـريـبط
متوسطاً اجلميع ورافعاً عباءته باشارة غري مباشرة
على خريبط وهو ينـشد ( نش اليستندي وياذيهه
) وهنـا بدات محية( احلسـجه اجلنوبية)  0000اياك
اعين وامسـعي يـاجـارة  ...صــاح به الـشـيخ مـاذا
تقصـد ،اجـابه (علـى اجلـراد يـاشـيخنـا) وقبل ان
يتكـلم الشـيخ مره ثـانيه اكـمل بيت الـشعر حلـمد
احـد اجللساء املـدعو ( حمـيسن ) حيث قـال ( فكس

عبد الرزاق حسني النداوي

حسن السيد مندل

مـاينفع نـش بيـهه ) واملقصـود مثل مـاهـو واضح
الينفع النش مع اجلراد النه يضع بيوضه يف الكراب
وبقـدرة قادر اليفقس بيض اجلراد اال عندما ياتيه
نده او رطـوبه ( نش ال بـستندي ويـاذيهه )( فكس
مـاينـفع نش بـيهه ) واليـوم املقصــود من العنـوان
والعربة من هذه القصة ان بيوض اجلراد قد وضعت
مـع االسف يف ارض العــــراق بعــــد ان مسح احملـتل
بدخـول هذا اجلـراد ومنهم مـن يعاون هـذا اجلراد
من خالل السقي والتفقيـس والتكاثر وهلذا يتطلب
من الطبقة السياسية واالدارة العراقية دور كفاحي
هلـذا الوبـاء من خالل كشف احملـاوالت اخلطرية اليت
تريـد تغيري املـسار الطـبيعي للبلـد وتعطيل واضح

للكفاءات الوطنيـة املخلصة وابراز طـابور املنافقني
واملتـسـرتين واخلـونــة من سـييء الـصيـت امثـال
(خريبط ) ودعوة للحكومة بان تتذكر دائما ماقاله
شاعرنـا العظيم (اجلـواهري) رمحه اهلل بقـصيدته
املشهوره اليت ميكـن ان تكون موعظتنا االوىل يف هذا
الظرف العصيب ضد املتـامرين على مسرية شعبنا
يف احلـرية وإعادة الـبناء حيث قـال ( :فضيق احلبل
واشـدد مـن خنــاقهم لـرمبـا كـان يف ارخـائه ضـرر
تـصور االمـر معكـوسا وخـذ مثال مـاذا حيل بنـا لو
انهم نصـروا تاهلل ألقـتيد زيـد باسم زائـدةً وألبتلى
عـامــر واملبتغـى عمـر) ،كفـانـا اهلل وكفـاكم شـرور
البعيدين والقريبني.

حصـــــان بغـــــداد
بهـا مثلمـا عصـف بالـصنم ،كـما إنـها
تدرك ان العراق اجلديد سيكون رمزا
هلذا التجدد ،والتغري وبؤرة اشعاع له.
ولـذلك فـان هـذا (احلصـان) املـوسـوم
بالغبـاء الدائن ،حيـاول االن جاهدا ان
ينثـر غبار الظالم ليـتمكن من املرور
جبلده االسود ليحكم العراق من جديد
ولو بلباس اخـر ،الجل ارضاء واشباع
شهـواته املتعطـشة للحكـم واالستبداد
والتسلط.
لـذلك نـراه يـتنـاســى و يتجـاهل ان
ذاكـرة الشـعوب وفـطنتهـا ال ميكن ان
تـنـطفـئ او ختـرتق او حـتــى تـثقـب
لـينــزلق مـنهــا مـــا شكل املــرحلــة
املـاساوية الـيت عاشها العـراقيون فرتة
حكم البعث البائد وان هذه الذاكرة ال
ميكن ان متسح بشعار زائف هنا واخر
هناك فهي صورة املاضي اخلالد يف سفر
التاريخ.
التـاريخ الـذي اعلـن حكـمه احلتـمي
ودفع هـؤالء  -احلكـام البعـثيني  -كـما
سيـدفع الحقـا حبصـانهم االسـود اىل
مـــواقع الالعـــودة ،ليـبقــى العــراق
نظيفا ،معافى لكل الشرفاء واالحرار.

من منـا مل يقرأ او يـسمع بـ (حـصان
طـروادة) ذلـك احلصـان الــذي اصبح
رمزا عامليا وتارخييا للخديعة.
ولكن من املؤكـد ان الكثري مل يسمع او
يقرأ عن (حصان بغداد) وال يعرف ما
هـــو ،ومـــا هـي صلـته بـ(حــصـــان
طـروادة) سـوى مـن له عقليـة تتـسم
بـاملقاربات الـتارخيية ،فلقـد استوحى
(صــدام) بعقـليـته العـــدائيـــة ،تلك
االسطـورة وهيـأ هلـا من مـستلـزمـات
التجدد واحلضور ميدانيا كل امكانات
العـراق كـدولـة امنيـة ،اىل جـانب مـا
قــدمه اجلهـــد “البـطـــولي” العــراب
اهلــزميــة والـتخــاذل واهلــروب عـن
مــواجهــة العــدو يف اراضي بلــدانهم
فـتنـادوا ملــواجهته يف اراض عـراقنـا
احلبيب.
فلقـد مهـد (صــدام) لكل ذلك ،قـبيل
اهلزمية الـيت حلقت به باشهـر ،وجند
ازالمه من القتلة املهزومني من ساحة
وسـاعـة املـواجهـة احلقـيقيــة حني
دخـلت عساكر احملـتلني بغداد لتطيح
بصنم الـطاغيـة يف ساحـة الفردوس،
ولـريكل ويـصفع حبــذاء العــراقـيني

إلعادة املمتلكات الثقافية العراقية مع الدعوة عرب
سـفارتـنا بـنشـر إعالنـات ايقـاف التعـامل بـاآلثار
الذين عانـوا من جربوت وبطش ذلك الظالم والتخلف املستعار من كراريس
العراقية املسروقة.
اروقة الـكهوف السرية ملنظمات العامل
الصنم.
احلدود
علـى
الـرقابـة
تشـديد
 وأدعو كـذلك إىلومثـلمــا مل يـكن حـصــان طــروادة ،الــسفـلي مـتعــددة االلــوان ،ال جنــده
اآلثار.
مبهربي
العقوبات
أقصى
العراقية ،وإنزال
طـرواديا انتمـاء فان (حصـان بغداد) يفـصح عن نـوعه واصـالته عـراقيـا،
إن
ً
ا
مـادي
مبكـافأتهم
اآلثار
سـراق
إىل
 دعـوة توجهوان كـان بعـض من هـويته عـراقيـا ،ليبقي علـى هويته النكرة اليت تسمح
أن
الصحف
بعض
نشـرت
وقد
أثريـة
أعادوا قطـعة
فهو ليس عراقيا باالنتماء كلية ،فهذا له رفع العديد من الـشعارات الوطنية
القـطعـة األثـريــة تبــاع بـ 13دوالرا وأن كثـريا من
احلـصـان بــراسه احملفـور بـصفعـات والقــومـيـــة واالسالمـيــة وان شــاء
الفخاريات تكسر ألن حضارة جنوب العراق طينية
اهلزمية املخزية اليت حلقت به وجلده االنسانيـة ايضا .يف حني يـبقى النص
وهي هشة قابلة للدمار وهذا شيء مؤمل.
االســـود املمــزوج حقــدا وكـــراهيــة املسكوت عنه للحصان هذ ،ما يدور يف
وخمـاطبة
 زيـادة رواتب حراس املـناطق األثـريةللـشعـب العـراقـي وللــدميقــراطيـة امللفـات السريـة الجهزة بعـض انظمة
حملـاوالت
بـالـتصـدي
القــوات املتعـددة اجلنـسيـة
وبـاطـرافه امللـوثـة بقـاذورات فكـر احمليـط االقليـمي اليت رمبـا سـيعصف
الـتهــريـب .وذكـــرت بعـض الــصحف أن سـيــارة
عسكريـة إيطالـية ضبطت عـند احلدود الكـويتية
وهي حمملة بـاآلثار .وأوصي بإخالء مناطق آثارية
مثل زقورة أور وآثار بابل من القطعات العسكرية.
د.
 الطلب من اآلثـاريني العراقيـني ويف مقدمتهمبغداد  -محيد طارش الساعدي
بهـنام أبو الصوف ود .مؤيـد سعيد ود .نائل حنون
ود .فـوزي رشيـد ود .حـكمــــت أســـــود ود .مليـاء لكل حـزب عقيـدة ينـطلق منهـا باجتـاه حتقيق وكـردا وغـريهم ،ورد االعـتبــار لضحـايـا صـدام الـضـيقــة ،وفــشل هــذه العـقيـــدة سيــؤدي اىل
الكيالني إضـافة اىل اآلثـاريني املوجـودين يف ليـبيا اهــدافه ،وتـتنـوع االحــزاب اليـوم يف عــراقنـا واملضـي يف حماكـمة اتـباعه واشـاعة روح احملـبة االحباط يف متين العراقيني ان يطول عمرهم ،ال
بوضع جدول عمل مع اليـونسكو والتحضري ملؤمتر اجلـديد فالـدينية والعلمـانية من اقصـى اليسار والتعاون والعمل اجلاد ومكـافحة الفساد االداري لـشيء ،سوى لرؤية عراق ما بعد صدام ،ويف هذه
وندوات حتت عنوان (أنقذوا آثار العراق).
 اطلب كـذلك الـعمل علـى إعـادة الـنظـر يف كـتب اىل قصـى اليـمني ،لكـن الظـروف الـيت يعيـشهـا البـغيـض ومقــاتلــة العـصــابــات واجملـــرمني احلـالـة تبقـى االحـزاب وحـدهـا يف السـاحـة بالالتأريخ للـدراسة االبتدائيـة واملتوسطة والـثانوية العــراق ،وهي ظــروف صعبـة جــدا ،حتتـاج اىل وهزميـتهم ،وجيب الـكفاح بـاقصـى جهد لـنجاح نـاصر وال معـني من العراقـيني وتصبح عـاجزة
لـكتـابـة تــاريخ العـراق القــديم بـشـكل مبــسط االئتالف بني مجيع القـوى الدينية والـسياسية ،هذه العقيـدة وان نبتعد عن ضيق االفق احلزبي عـن فعل اي شيء حتـى لنفـسها ،ان كـانت تعمل
وخباصة ملحمة جلجامش والطوفان وقصة عشتار بل مجـيع العـراقـيني ،حــول عقيـدة افـرزتهـا والعقائـدي وحنن نقـاتل من اجـل هذه العقـيدة مـن اجل نفـسهـا ،وفـشل هــذه العـقيـدة يـعين
ومتـوزي وأدعـو يف هــذا الصـدد إىل تـشـكيل جلـان الظروف الصعبة ،وهي عقيدة بال شك ال خيتلف وان نعلم يقينـا بان فشل هذه العـقيدة هو فشل انـتـصـــار الــظلـم والــظالم واالرهـــاب والقـتل
متخصصـة بالتعـاون مع وزارتي الرتبيـة والتعليم عليها املخلـصون ،وهي عقيـدة مكافـحة االرهاب مجـيع العقـائـد وفـشـل مجيع االحــزاب ،ويعين والفوضـى ومجيع هذه املعاني ال تـليق بالعراقي
العــالي .كــذلك أدعـو إىل إعـداد بــرامج سفـرات والبنــاء وتشـغيل العـاطلني عـن العمل وتـوفري انتـصــارا لــرؤيـــا اتبــاع صـــدام من ان هــؤالء صاحـب الصرب ومقارعـة الظلم والتـواق للحرية
مدرسـية إىل مناطق اآلثـار للتعريف بعظـمتها وما اخلدمات البناء العراق ونبذ العنف والفرقة الي السياسيـني (اجلدد) ال يهمهم العراق وهم جاءوا والبنـاء ،فيـدا بيـد من اجل عقيـدة العقـائد ..
قدمته للحضارة اإلنسانية.
سبب من االسباب اليت اسسها صدام ،شيعة وسنة اىل الــسلـطـــة او العــراق مـن اجل مـصـــاحلهـم عقيدة العراق.

عقيــــدة العقائـــــد

يا اهل الكهرباء  ...انتبهــــوا الــــى لغـــــة االرقــــــــام

اثبتت مجيـع الدراسات العلـمية ان عدد
ساعات النوم يؤثـر يف امكانية الفرد من
اداء واجبـاته اليـوميـة والقيـام بـعمله
علـى الـوجـه الصحـيح  ..وان اي خلل يف
عدد هـذه الساعات يؤثـر سلبا يف نشاطه
يف اليوم الـتالي ،اي انه يقـلل من فعليته
يف اداء عمله (خاصة يف فصل الصيف).
واعـتقــد ان الغــالـبيــة العــظمـــى من
العـراقيني تعـاني مـن قلة الـنوم بـسبب

بغداد  -صبيح احلافظ

انقطـاع الكهرباء  ..ولـو افرتضنا ان ذلك
سيقلل من نسبـة نشاطهم يف اداء عملهم
بنـسبة ساعة واحدة ال اكثر  -بسبب قلة
النـوم والتعب الـذي يصيبهـم او حتى يف
تـاخرهـم يف الوصـول اىل عملهم بـسبب
تثــاقلهـم يف االداء  -ولنفـرتض ايضـا ان
عـدد النـاس من العـاملني يف العـراق هو
ثلث الـسكان ،اي سـبعة ماليـني عامل ..
انها ببساطة سبعة ماليني ساعة ضائعة

يـوميـا اي  291666يـومـا وهـذا يعين 799
سنة  ..نعم  799سنـة هو مقدار تـأخرنا
كل يـــوم  ..ولنـفرتض ايـضــا ان نـصف
السبعة ماليني قد تكيفوا للنوم يف اقسى
الظروف ،اذن سـيبقى نصف هـذا الرقـم
اي  400سنة ضائعة.
لكم ان تتصورا حجم هـذه املاساة اننا يف
كل يـوم نضـيع  400سنـة مـن العمل ،وال
اريد ان اضـرب هذا الـرقم يف  365يـوما
لنـرى كم اضعـنا خالل سـنة ،الن الـرقم
خميف واترك ذلك للسادة املسؤولني.
نعم  ..انهـا سنة تقـريبا منـذ بدء العمل
يف الــوزارات ودوائــر الــدولــة والـبــدء
بـاالعمار ،والـكل يعرف اهمـية الكهـرباء
ومعــانــاة العــراقـيني بــالــذات يف هــذا
اجلـانب ،فلو ان السادة املـسؤولني انتبهوا
الهمية الكهرباء يف حياة الناس واعماهلم
ملا تـوانوا يف مـسالـة اعادة إعـمارهـا كل
هـذه املـدة .وارجـو ان ال يتحـجج السـادة
املسـؤولون مبسالـة الوضع االمين وضرب
حمـطـــات وخـطــــوط نقل الـطـــاقـــة
الـكهـــربـــائـيـــة مـن قــبل املخـــربـني
االرهـابـيني .النـهم لـو ادركـوا اهـميـة
الكهـرباء لسـارعوا اىل انشـاء فيلق  ..نعم
(فيـلق) من املتطـوعني حلمـاية املنـشآت
الكهـربائـية والـنفطيـة  ..يتم الـصرف
عليه من ختـصيصات هذه الـدوائر حتى

ال يـتحججـوا بعـدم مسـاح وزارة املـاليـة
بــدفـع رواتب الــدرجــات الـــوظيـفيــة
اجلديـدة ،والكل يـعلم ان التـخصيـصات
املــرصــودة العـــادة اعمـــار الكهــربــاء
واملنـشــات النفـطيـة كبـرية واعتقـد ان
تـشكـيل قــوة حلمـايـة هــذه املنـشـات
وبــرواتب جمـزيـة ومغـريـة الفـرادهـا
سـيكلـف اقل بكـثري مـن تفجـري انبــوب
رئيــس لتـصـديـر الـنفـط حيـرق االف
الرباميل النفـطية عـند اشتـعاله وحلني
السيطرة عليه واطفائه بعد عدة ايام.
ولكـن علــى حــد قــول املـثل العـــراقي
الشعيب (الـيثرد يدري والـياكل ميدري)
فـانا مـتاكـد ومقتنع جـدا بان مـن توىل
مسؤولية اعـادة اعمار قطاع الكهرباء مل
يعــانـي يف حيــاته مـن انقـطــاع دام 10
سـاعـات او اكثـر او انه خـرج من بـيته
والكهـربــاء مقـطـوعــة وذهب اىل حمل
عمله ليجـد الكهرباء غري مـوجودة ايضا
وظل بـانتظـارها النـهار بطـوله ثم عاد
اىل بيته ليجد الكهرباء مازالت مقطوعة
 ..الن هـذا املـسـؤول ببـسـاطـة شـديـدة
ميتلك مـولـدة كـبرية تكفـي حيه الـذي
يـسكن فيه بـالكامل وال حيـس بانقـطاع
الكهـربـاء اال حلظــة انقطـاعهـا ولثـوان
معـدودة حلني اشتغـال املولـدة بواسـطة

خالد خضري

 over changeاي انه غري مضطر
للنهـوض من نومـه الساعـة الثالثـة بعد
منتـصف الليـل ليمـارس ريـاضـة (جـر
حبل) املولدة لتشغـيلها  ..واكيد ان مقر
عـمله كـــذلك ،ال يعــرف مـن انقـطــاع
الكهـربـاء سـوى ثــوان قليلـة وسيـارته
مربدة وكل االمـاكـن اليت يـذهـب اليهـا
مربدة  ..اذن كـيف سيشعـر هذا املـسؤول
مبعاناة املـواطنني احلقيقـية اذا مل يعان
مثلهم .ال اقول ا ن سنـة كاملة مرت كان
ميكن ان حيـدث فيهـا الكـثري ،ولكن عـلى
االقل كنـا نـتمنـى ان نـرى تغيـريا .فمن
غري املعقـول ان نفـرح اذا اصبح جـدول
القطع املربمج  3ساعـات قطع و 3ساعات
حياة ،عفوا كهرباء ،اي ان نصف اعمارنا
ضـائعـة .إني اراهـنكم  ..لـو ان ايـا من
املسؤولني قد جرد من ممتلكاته واعطي
بيتـا عـاديـا  -يف اي مـنطقـة خيتـارهـا -
ومبولـدة عاديـة مثل تلك املـوجودة يف
اغلب بيـوت العراقيني حـاليا ،يقـوم هو
مبلـئهــا بــالـبنــزين وتـشغـيلهــا يف كل
االوقات ،فـانا واثق انه لـن يستمـر اكثر
من شهر على هذه احلالة ليحزم حقائبه
ويعـود اىل الـدولـة اليت كـان ينعـم فيهـا
بالراحة واالستقرار والرتف والكهرباء ..
وليــذهـب العــراق واهـله اىل اجلحـيم.

مأســــــاة ومعانــــاة ذوي املفقوديــــن يف احلـــرب العراقيــــة  -اإليـرانيــــة

إن مأساة عوائل وذوي املفقودين تتمثل يف أنهم كانوا
يـنتظرون طـوال أكثر مـن عشرين سـنة على أمل أن
ابنـاءهم سوف يعودون يف يوم من األيام ،وعند إنهيار
وسقوط النظام الظامل الذي زج أبناءهم يف حرب هي
خـاسـرة من بـدايتهـا زاد شعـورهم بـاألمل إذ زالت
مربرات احتجـازهم وبقـائهم ألي سبب كـان يف إيران
سيما وإن العـالقات االجتماعية والـرمحية قد عادت
بـني الشـعبني املـسلـمني إىل طبـيعتهــا .ولكن بـرغم
مرور أكثر من سنة مل تـر عوائلهم أي بصيص ضياء
ملا كانوا حيلمون ومعنى ذلك أن أبناءهم توفوا رفاتهم
ليجعلوا منها قربا يزوروه كلما أصابهم احلنني إليهم.
مل تـقتصـر مأسـاتهم عـند هـذه احلالـة فقـط وإمنا

تـزداد قهـراً وإحبـاطـاً وذلك لعــدم حصـوهلم علـى
حقـوقهم املادية مقـارنة بزمالئهم الـذين استشهدوا
وسلـمت جـثثـهم إىل ذويـهم حـيث مـنحــوا كــافــة
حقـوقهم كاملـة .أما ذوي املفقوديـن فلم تصرف هلم
أيـة حقـوق سـوى الـراتـب الشهـري االعتيـادي فقط
لذوي املفقود املتزوج ،أما املفقود األعزب فيودع لدى
دائرة القاصرين.
وقد أصدر جملس احلكم السـابق مشكوراً قراراً ينص
على اعتبـار مجيع املفقودين اليت انقطعت أخبارهم
متـوفني ألجل تـصفيـة وتسـويـة حقـوقهم ،وألجل
إنصـاف ذويهـم أسوة بـذوي الشهـداء .وطلـب اجمللس
من وزارة العـدل تـنفيـذ قـراره مبــوجب القـانـون

والشـرع (أي أن تتخـذ اإلجراءات القـانونيـة إلصدار
شهـادة وفـاة ومـن ثم إصـدار قـسـام شـرعي لـورثـة
املفقود).
هنـا بدأت مـرحلة املعـاناة القـاسية لـذوي املفقودين
الــذيـن تقــدمــوا بـطـلبــاتـهم إىل حمـكمــة األحــوال
الشخصيـة ولغرض إصدار قـرار من القاضي وهذا مل
يـتم إال بعـد عـدد من اإلجـراءات الـروتـينيـة منهـا
تقـديم تـأييـد من اجمللـس البلـدي ،كـذلك تقـديــم
صـورة قيـد املفقـود من دائـرة األحـوال الـشخـصيـة
ونشر إعالن يف صحيفتني يوميتني مع احضار شهود
عدد ( )2يف يوم املرافعة.
إن قرار القاضي ال ميكن تنفيذه إلصدار شهادة الوفاة

إال بعد اكتـسابه الـدرجة القـطعية ،لـذلك جيب على
حماكم األحوال الـشخصية إرسال قـراراتها إىل حمكمة
متييـز العـراق يف وزارة العـدل .وهنــا تصل املعـانـاة
ذروتهـا والـسبب هـو أن عـدد املفقـوديـن كبري جـداً
ويعد مبئات اآلالف وأن عـدد املوظفني ال يتناسب مع
عـدد املفقودين ،ومـن األسباب األخـرى هي مركـزية
العـمل يف حمكمـة التـمييـز ،أي إنهـا تقـوم بتـدقيق
القرارات جلميع حمافظـات القطر .لذا اعتقد أن هذه
النـظرية التـقليدية (املـركزية) جيب أن يعـاد النظر
فيهـا لـدراستهـا وتعـديلهـا بـشكل خيفف مـن العبء
الـثقيل الذي تضطلع به حمكمـة التمييز وذلك مبنح
صالحيــات التــدقيق يف حمــاكم احملــافظــات وذلك

لـتسـريع إجنـاز معـامالت ذوي املفقـوديـن وختفيف
معـاناتهم سيما وإن قضـاياهم ذات شكل ومنط واحد
وجتدر اإلشارة هنا اىل انه قد مضى على تلك القضايا
أكثـر من ستـة اشهر ومل تـنجز حتـى اآلن ،هذا فـيما
خيص إصـدار شهـادة الوفـاة ،وال أعلـم كم من الـوقت
يكفي إلصدار القسام الشرعي؟
إن اهلــدف األمســى الــذي تـسعــى إلـيه وزارة العــدل
واحملـاكم هـو إحقـاق احلق وإزالـة الـظلم عـمن وقع
عليه،
وكـل هذا التأكيـد على تطبيق العـدالة وإنصاف ذوي
املفقودين سـيما وإنهم فقـدوا أبناءهم يف قـضية غري
عادلة.

