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احلــكـــومــات بـــوصــفـــهــا عـــنــصــرا
اساسـاي من مقـومات قـيام الـدولة ,
حتـــتل اهـــمـــيـــة كـــبـــرى فـي حـــيــاة
شـعــوبـهـا  ال ســيـمــا اذا كـانت هـذه
احلـــكــومـــات راشــدة في قـــراراتــهــا
وحــكــيــمــة فـي ســيــاســاتــهــا جتــاه
شعـبها  ,وبالـتالي هي مـسؤولة عن
ختلف ادارة مرافق الدولة العـامة 
نـشاطـاتهـا وتخـصصـاتهـا من حيث
االدارة الــــكـــــفــــؤة والــــســـــيــــر وفق
الــقـوانــ والـتــعــلـيــمـات الــصـادرة
وجـبهـا في تعـامالتهـا سواء على
صــعـيــد نـشــاطـهــا من اجل حتــقـيق
االهداف الـتي تسعى  لـتحقـيقها ,ام
واطن  ومن اجل في تعاملها مع ا
تـــســـهــيـل حتــقق االهـــداف تـــبــحث
احلـكـومـات بل وتعـمل عـلى اخـتـيار
الـكـفـو ئـ  من ابـنـائـهـا وتعـامـلـهم
وفق اسس سليمة وصـحيحة ووفقا
لـلـقـوانـ والـتـعـلـيـمـات دون حتـيـز
لفـئة او طـائفـة او قومـية عن اخرى,
او معتقد عن اخر او حزب مع عن
 حــزب اخـر و هـذا مـا فـعـلـة اخـرون
في مـجـتـمـعـات اخـرى وجنـحـوا في
بـنـاء مـجـتـمعـات مـتـأخـية  ,في ح
لدينا من  تبنوا هذه السياسات وما
زالـت وهي ســـيـــاســات عـــنـــصـــريــة

ا كـانت مـوجودة بـشكل مقـيته ,ر
غـيـر مـحسـوس او مـلـموس لـكـنـها
الـــيــوم تـــمــارس بــطـــرق واضــحــة
وجلـية دون اهـتمـام لراي االخر بل
امـعان في الـنـهج يـوحي لألخر انه
تــعــامل ثــأري  وكـثــيــرا مـا يــتــأثـر
البـعض بسـلوكـيات هـذا النوع من
الـنفـر الذي يـنـهج نهج ثـأري جتاه
جماعة معينة حسب عليها شخص
ن حــسب مــا هــو لم يــســتـفــد ال 
ن جــاءوا بـــعــدهم عــلـــيــهـم  وال 
ويــتــعــامـل الــبــعض مـــعه حــالــيــا

بطريقة ثأرية .
ـــا وعـــلى وفـق نـــهج طـــائـــفي ور
قــومي او ديـنـي  وكـان الــبالد مـلك
هــذا الـطـرف ال ذلك ويــتم الـتـعـامل
بـطريـقة مـلـيئـة بالـكراهـية واالذالل
وهــذا يــحـصـل حـتى مـع انـاس من
ذهب او القـومية  او احلزب ذات ا
او الـكـتـلـة الــسـيـاسـيـة ...الخ  ,مع
ذهبية الن االسالف اني لست مع ا
لم يـصنـفوا عـلى هذا االسـاس وما
كان هي مدارس فقـهية ال ترقى الى
ــعـتـقـد  ,هـذا نـتـاج ــذهـبـيـة او ا ا
ــقــراطــيـــة االحــتالل االمــريــكي د
ـقـيت  ,وعـلـى مـدى الـفـتـرة الـتي ا
اعــقــبت عــام االحــتالل عــام 2003

يــتم الـــتــعـــامل مع الـــنــاس بـــهــذه
الطريقة وفي مختلف اجملاالت ومن
اجملـــاالت االكـــثـــر حـــســـاســيـــة في
نفوس النـاس هو مجال التـعيينات
 ,فالبلد فيـه اكثر من ثالث جامعة
ومـــعــهــد اضــافـــة الى اجلــامــعــات
والكـليـات االهلـية  الـتي زاد عددها
على  55بـ جامـعـة وكلـيـة واغلب
مؤسـسيـها من احـزاب باطـار ديني
 ,ازديــاد الــكــلــيــات االهــلــيـة لــيس
ـهم الـنـوع فـهل ظـاهـرة صـحـيـة  ,ا
يـعـتـقـد قـادة الـتـعلـيـم ان الـرصـانة
الـعـلـمـية مـتـوفـرة وهـل ان اخـتـيار
الـــقــيــادات اجلـــامــعــيـــة عــلى وفق
مـبـاد الـقيـادة الـسلـيـمـة من حيث
هذا الـكـفـاءة والـرصـانة الـعـلـمـية  ,
مــوضـوع اخـر له مــجـاله واالشـارة
الـــيه في مــقــاالت اخــرى  ,لــكن مــا
يــدعـو لالسـتـغـراب ان تـقـوم دوائـر
ومــؤســســات الــدولــة بــاإلعالن عن
درجـــات شــــاغـــرة وتــــنـــشــــر عـــلى
طلـوبة وطريقة مواقعهـا الشروط ا
الــتـــقـــد وبــنـــاء عـــلى ذلك يـــبــدأ
الــشــبــاب اخلــريــجــون من كــلــيـات
لء اسـتـمارات حـكـومـيـة واهلـيـة 
الـتـقـد عـلى الـنت عـلـى اساس ان
ذلك ضــمـان لــلــحـيــاديــة وال وجـود

ولـكن لــلـمــحــسـوبــيــة من اي نـوع  ,
رة انه ضـحك عـلى ذقون احلـقيـقـة ا
هــذا الـعــدد الـكــثـيــر من اخلـريــجـ
الـشـباب الـعـاطـل ,وحتـدد مـواعـيد
لــلـمــقــابالت مــنـهــا في بــغـداد ,كــمـا

حصل في هيئة ...... 
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قابلة من قبل ويترتب على حضور ا
ـتقـدم احلضـور الى بغداد الشـباب ا
ــكـــان اخملــصـص لــلـــمــقـــابــلــة في ا
تقدم  ,اما وبالتالي علـى الشخص ا
قابلة ان يسافـر قبل يوم من موعـد ا
ويـختـار فنـدقـا يسـكن فيه لـلحـضور
فـي الــوقت احملــدد او يـذهـب بـنــفس
ـقابلـة فيـترتب على ذلك يوم مـوعد ا
بـلغ ال يقل عن 150 تأجـير سـيارة 
الف دينار  اضافة الى ما يتطلب من
طـعــام  ونـفــقــات اخـرى اضــافـة الى
ــطـلــوبـة ـســتــمـســكـا ت ا تـهــيـئــة ا
ــهـا الى الــدائــرة احملــتــرمـة لــتــقــد
صـــاحــــبـــة الـــفـــضـل في االعالن عن
الــدرجــات الـــشــاغــرة  ,وال تـــكــتــفي
ـقــابـلـة واحــدة  حـيث تـقــوم بـفـرز
ــقــابــلــة االســـمــاء وتــطــلب اعـــادة ا
لبعضهم على اساس هم االكثر حظا
وبـنفس الـطريـقة خـسائـر ومخـاطرة
لــلـــحــضــور في الـــوقت احملــدد وفي

طـلوب  النـهـاية ال شيء  ,العـدد ا
ـــتــــقــــدمـــون تــــعـــيــــيــــنه وهــــؤالء ا
ــقـابـلـة احلـريـصــون عـلى حـضـور ا
ـــا خـــلف ـــرتـــ ال يـــعــــلـــمـــون  و
الكواليس ليفاجئهم  البعض ويقول
لــهم " عـمي لــيش اتـعــبـون ارواحـكم
ـطـلـوبـ جــاي يـداومـون " امـا مـا ا
يـجـري فـهـو نـوع من ايـهـام االخرين
بــان اجــراءات الـتــعــيــيـنــات جــاريـة
بـشـكل سـليم  ,وصـحـيح ما قـيل انه
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واالدارية والشرعـية ) التي تبث عن
طــــريق وســــائل االعـالم احملــــلــــيـــة
ــيـــة او مــواقع والــعــربـــيــة والـــعــا
الـــتـــواصل االجـــتـــمـــاعي جـــعل من
ــفــســدين والــســيــئــ وأصــحـاب ا
صالح اخلاصة يجولون براحتهم ا
دون رقــــيب أو حـــســــيب ولــــكن في
الـوقت نـفـسه أُشـر حـاالت إيـجـابـية
واطن العراقي ضد إرهاب لوقوف ا
الشائعات ونشيـر هنا وفقا لنشطاء
عـــراقــيــ عـــادة مــا يـــنــشــر داعش
الــشـــائـــعــات عـــلى االنـــتــرنـت قــبل
هــجــومه عــلى مــديــنــة أو بـلــدة في
الـــعــراق مـــدعــيـــا أنه قــد اســـتــولى
بــالــفــعل عــلــيــهــا إذ يــعــتــمــد عــلى
الـترهـيب واخلـوف إلضعـاف الروح
ــعــنـويــة الــعـراقــيــة  فـعـن طـريق ا
حـسابـات الفيـس بوك وتـويتـر نشر
ـئـات مـن الـصـور ومــقـاطع داعـش ا
ـوت والـدمار الـفـيـديـو الـتـي تـبـ ا
زاعـما أنـها وقـعت في بـلدة يـقررون
مـــداهـــمــــتـــهــــا وعـــنـــدمــــا وصـــلت
الــشــائــعــات الى بــغــداد في أواخــر
أيــلــول عـام 2014م بــأن مــتــشـددي
داعش حـاصـروا الـعـاصـمـة أطـلـقت
مـجـموعـة من الـناشـطـ العـراقـي
الـشـباب حـملـة وقـائيـة عـلى وسائل
االعالم االجـــتـــمــاعـــيـــة تـــطـــلب من
الـنـاس في بـغـداد نـشر صـورهم من
أحيـائهم باسـتخدام حـملة عـنوانها
بــالــلـغــة الــعــربـيــة "بــغـداد_بــخــيـر
Baghdad_Okay" واالجنــلــيــزيــة
كافحة انتشار اخلوف والتضليل 
لـقد قـوبـلت احلمـلـة بتـرحيب واسع
الـنــطـاق من الـســكـان احملــلـيـ في
بــغــداد ونـشــرت أشــرطــة الـفــيــديـو
والـصـــــــــــور عـلى االنتـرنت تظـهر
الـعـراقـيـ في الـعـاصـمـة في أثـنـاء

ذهابهم إلى أعمالهم اليومية.
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33- بعد فشل اإلعالم احلكومي في
ـــاضـــيـــة الــــعـــراق خالل األعـــوام ا
بالتـصدّي للـشائعـات جند هناك من
ــدن يــتـــحــدث في الـــعــراق عن ان ا
الــعــراقــيّـة ســقــطت في يــد تــنــظـيم
"داعـش" إعالمـــيـــا قـــبـل أن تـــســـقط

مكشوفـة لرفع معنـويات اإلرهابي
ليس إال (3). •اطالق شـائعـات بان
قوات احلشد الشعبي التي شاركت
في عــمـــلــيــات حتـــريــر الــفـــلــوجــة
واالنـبار وصالح الـدين وفـيـما بـعد
ــــوصل واحلــــويــــجــــة ارتــــكــــبت ا
انتهاكات حلقوق االنسان هناك من
قبيل قصف وتخريب البيوت ودور
ـدنــيـ االبـريـاء الـعـبــادة وقـتل ا
ـتـلكـاتهم (4) في ح ومـصادرة 
تـقلل وتـهون من اثـر جـرائم تنـظيم
داعش الـتي تمـثلت بـاحتـجاز االف
الناس كدروع بشرية وهدم البيوت
عـلى رؤوس ابـنائـهـا وسـلب ونهب

متلكات وسبي النساء . ا
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وبـعد هـذا االستـعـراض للـشائـعات
في الــعـراق بــعـد عـام 2003م والى
يــومــنــا هــذا جنــد من الــضــروري

تثبيت األمور االتية : 
ـاكـنـة الـشـائـعات ـتـتـبـع  11- ان ا
الـــتي اغـــرقـت االنـــتـــرنت ومـــواقع
الـتــواصل االجـتـمــاعي بـإنـتــاجـهـا
ــا ال يـقــبل الـشك ان هــنـاك يـدرك 
فرقاً متـخصصة ومتـعاونة و تكمن
مــصــاحلــهـا وأهــدافــهــا في مــجـال
صـــنـــاعـــة الـــشــــائـــعـــات وبـــثـــهـــا
واسـتـخدام اكـثـر وسـائل الـتواصل
االجتماعي انتـشارا وتأثيرا وكذلك
نـــوعــيــة تــلك الـــشــائــعــات ودرجــة
هـمة التي اشتـدادها مع االحـداث ا
تقع في العراق وفي اجملاالت كافة.
22- ان عـدم الــتــصــدي احلــكـومي
لــلــشــائــعــات ( ألن احلــكــومــة لــهــا
الـصالحـيـات والـقـدرات الـقـانـونـية

مــســـتـــخــدمـــاً وســـائل الـــتــواصل
االجـــتــمــاعـي وهــواتف الـــضــبــاط
واجلنـود التي استـولى عليـها بعد
هــروب اعــداد مــنــهم وتــفــيــد هــذه
الــشــائــعـة بــذبـح كل من يــعــتـرض
ــسـلـحـة تـقـدم قــواته من الـقـوات ا
ـوصل وغـيـرهـا من الـعـراقـيـة في ا
مـنــاطق الــعـراق وأن من ســيــخـلع
مالبسه العسـكرية ويرتدي مالبس
مدنـية سـينـجو من الـذبح وهو ما
جـــعل مـــنــتــســـبي اجلــيـش هــنــاك
سلح ينهارون قبل ساعة الصدام ا
فـيــخـلـعـون مالبــسـهم الـعــسـكـريـة
ويـهـربـون بـســرعـة من مـدن كـبـرى
وصل وتكريت نزوالً إلى محيط كا

بغداد (2).
 •كـانت األنــبـار هـدفــا لـلـكــثـيـر من
الـشــائـعــات الـتي جــعـلت الــبـعض
يا يصطف مع داخليا وعربيـا وعا
مــحـاوالت "داعـش" لـلــتــأثــيــر عـلى
االنـتصـارات التي حتـققـها الـقوات
األمـنـيـة إلضـعـاف معـنـويـاتـها أوال
ولـلـتأثـيـر عـلى أبنـاء األنـبار ثـانـيا
وخلــلط األوراق ثــالــثــا لــدرجــة ان
ــتـــابـع وجــد ـــواطن الـــعـــراقـي ا ا
نفـسه ب أكداس كـبيـرة ومتبـاينة
من األخـبـار كـلـهـا كـانت تـندرج في
حـقـل (الـشـائـعات) الـتـي تـسـتـخدم
فـي احلــروب بـــشـــكل كـــبــيـــر جــدا
وعندما تكون هزائم "داعش" كثيرة
جعـلـتـهـا تـلـجـأ لـهـذا األسـلوب في
الـتــقــلـيـل من انـتــصــارات اجلـيش
الـعــراقي ومـحـاولــة إيـهــام الـنـاس
بانـتصـاراتهـا الوهـميـة في مناطق
وصفت بأنها (هـشة) وهي محاولة

ثـال نذكـر هنـا بعض عـلى سبـيل ا
األمـثــلـة في أوقـات مــخـتـلــفـة عـلى
اسـتـخـدام تـنـظـيم داعش االرهـابي
الـشائـعـات في حربه اإلرهـابـية في

العراق :
  •شـــــائــــعـــــات امــــداد الـــــقــــوات
ـؤن ــقـاتـلـي داعش بـا االمـريــكـيـة 
اخملـتـلـفـة فـقـد قـال اجلـنـرال كـورت
ــســؤول عن الــعــمــلــيــات كــريــزر ا
األمـيـركـيـة اخلـاصـة في الـعراق ان
ـعـلـومات حـمـلـة واشـنـطن جلـمع ا
في الـــشــرق األوسط غـــيــر كـــافــيــة
لــدرجـــة ان الــكـــثــيـــر من اجلـــنــود
الـعــراقـيــ يـعــتـقــدون ان الـقـوات
األمـيركـيـة توفـر اإلمـدادات لداعش
ـا يـثيـر احـتمـال تـعرّض الـقوات
األميركية الى هجمات انتقامية من
حـلـفائـهـا االسـميـ وان الـواليات
ــتــحـدة تــســتـغــرق وقــتــا طـويال ا
ـــعــاديــة ــواجـــهــة الــشـــائــعــات ا
لـألمـــريـــكـــان فـي الـــشـــرق األوسط
وبـهـذا تـتـخـلـى عن سـاحـة مـعـركـة
ـعــلـومـات ألعـدائـهـا (1) وأضاف ا
اجلـــنــرال كـــريــزر أن "خــصـــومــنــا
يسبقـوننا دائما بـخطوة في مجال
ــــعــــلــــومــــات". ويـــــعــــني ذلك ان ا
مــســلــحي داعش يــتــفــوقــون عــلى
ـــتــــحـــدة فـي مـــجـــال الـــواليــــات ا

علومات. ا
 •الـشـائـعـة الـكـبـرى الـتي اطـلـقـهـا
الــتـنــظــيم كـانـت قـبل الــعــاشـر من
حــــزيـــران 2014م ( قـــبل ســــقـــوط
ــوصـل ) فـــقــد أطـــلـق شــائـــعـــته ا
إلحـــداث انــهـــيــارات نـــفــســـيــة في
صــــــفـــــوف اجلــــــيـش الــــــعــــــراقي

ـشـاعـر اصـحـاب احلـاجـة تالعـب 
ـؤهلـ ال شـغال الـوظـائف والتي ا
يــجـري اســتـبــعـادهم ,امــا الـهــيـئـة
ـنوال اعـلنت الـثانـية وعـلى نفس ا
وبـنـفس الـطـريقـة لـكن الـفـرق كانت
مــقـابــلـتــهـا في بــعض احملـافــظـات
وكــان لــدى الـــشــبــاب حــرص عــلى
التقد واحلـضور للمـقابلة وجرت
قـابلـة الصـورية فبـل شهرين  من ا
االن ,وعـنـد االسـتـفـسار مـن احدهم
وبـطـريـقـة ذا يـعـرف ذا ولـذا خـاطر
عــنــد ذا اتــصل احــدهـم بــالــهــيــئـة
ولـلـمـعــرفـة الـتي بــيـنـهم اجـاب من
سـئل " احلـقـيـقة كل الـلي قـابـلـناهم
ما قـبلنا احـد منهم الن الـناس اللي
نـــريــدهم مــعــيـــنــيــهم و هــذا كــدام
الـــــنـــــاس " هـــــكـــــذا هي الـــــدولـــــة
ــقـراطــيــة الـتي ارادهــا بـوش الـد
االبن اال حـقــر في الــبـشــريـة كــلـهـا
وابـــوه الــــذي يـــواجـــه مـــصــــيـــره
ـوت وعـذاب احملـتـوم عـلى فـراش ا
ــرض انـهــا  غـيـض من فـيض من ا
عـذابــات الـعـراقـيــ الـتي ســبـبـهـا
االحـــتالل االمــريـــكي الــبـــريــطــاني
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وســـيــبـــقى الــشـــبــاب الـــعــاطـــلــ
يبـحثون عن الـعمل ويسـتمرون في
الـتـقـد عـلى هــذه الـشـواغـر الـتي
تــعـلن رغم مـا لــديـهم من تـصـورات
عـمـا يـجري في عـمـلـية الـتـعيـيـنات
وكـيف تــدار وبــالــتـالي هــو تالعب
ـشـاعـر الـشبـاب الـعـاطـلـ النـهم
بـحـاجـة الى الـتـعـيـ والن صاحب
احلاجة ال يرى اال حـاجته اال يجدر
بــاحلــكـــومــة الــعــمل عــلى تــشــريع
قانـون  مجلس اخلـدمة العـامة بدل

عـسـكـريا  ونـتـيـجة خملـاوف عـديدة
ـعـركـة مـنـهــا احـتـمـال أن يـخــسـر ا
اإلعالمــيـة سـعت الـدولـة في خـطـوة
تازة ومـهنـية جدا يراهـا البـاحث 
عن طــــريق تــــشـــكـــيـل مـــا يــــســـمّى
بـــتـــحــالـف اإلعالم الـــوطــنـي وهــذا
الـــتـــحـــالف يـــضمّ مـــجـــمـــوعـــة من
ــؤســسّــات اإلعالمــيّــة الــعــراقــيّــة ا
وتــرأسه قــنــاة "الــعــراقــيّـة" وقــامت
احلكـومـة الـعـراقـيّة بـتـشـكـيل جلـنة
خـاصّـة حتت إشـراف خـلـيّـة اإلعالم
احلــربـيّ وعـــدد من الـــصـــحـــفـــيّــ
ـستـقلّـ ومن دون احلصـول على ا
ـكن جلـهة مـوافـقـة تـلك الـلّجـنـة ال 

عارك ميدانيا . إعالميّة تغطية ا
bŠ l{Ë

44- في خــطــوة يــرى فــيــهــا كــاتب
ــقـال إنــهــا كــانت يــجب ان تــكـون ا
ـاضـيـة في وضع خالل الـســنـوات ا
حــد لـكـل وسـائل االتــصـال واالعالم
التي تسـيئ للعراق شـعبا وحضارة
ودولــة الحـــظــنـــا وفي اجــراء خالل
مـعـركة قـادمون يـا نـينـوى وبـتاريخ
2016/11/2م طــــــــردت قــــــــيــــــــادة
شتركـة مراسل صحيفة العملـيات ا
الــشـرق األوسط الـســعـوديـة وقـالت
ـشتـركة في بـيان قـيادة الـعمـلـيّات ا
ذكور: "بناء على ما صحفيّ بشأن ا
نـــشــــرته جـــريـــدة الـــشـــرق األوسط
الــسـعــوديّـة من افــتـراءات وأكـاذيب
وإســاءة إلـى قـيـم وأعــراف الـشــعب
العراقيّ  تقرّر طرد كلّ مراسل تابع
ـريضـة ومنعه إلى هذه الـصحـيفة ا
من الـتـحــرك في قـواطع الـعــمـلـيّـات
كــافّــة وفي 2016/10/28م طـردت
الـسلـطات األمـنيّـة العـراقيّـة مراسل
قـــنــاة "الـــعـــربـــيّــة احلـــدث" أحـــمــد
احلمـداني الذي كـان يغـطّي مـعركة
ـــوصـل "وأضـــرّ بــــهـــا" حتـــريــــر ا
ـشـتـركة بـحـسب قـيـادة العـمـلـيّات ا
في الــعـراق وذكــرت خــلــيّـة اإلعالم
احلربيّ في بـيان صـحفـيّ أنّ "قيادة
ــشـتـركــة أمـرت بـطـرد الـعــمـلـيّـات ا
مــراسل قـنــاة الــعـربــيّــة احلـدث من
ـعركـة فـوراً بسـبب تـغطـيته أرض ا
الـتي أضرّت بـالعـمـليّـات العـسكـريّة
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ان من يـفـوض حـقـوقـه في دائـرة الـتـشـريع الى مـجـالس الـشـورى او
ـان لسن الـدسـاتيـر والـقوانـ يشـتـرط فيه ان يـكون مـنـتخـباً من الـبر
ـصـلحـة الـعـامة في قـبل الـشعب مـن جهـة وان يـاخـذ في احلسـبـان ا

صلحة اخلاصة من جهة اخرى سن القوان ال ا
ـا جـاءت فـي اجـواء اجملـتـمع ــكن الـقـول بــأن الـشـريــعـة ا من هـنـا 
دني. االهـلي الذي يقع كـحلقـة رابطـة ب اجملتـمع البدوي واجملـتمع ا
فـرغم ان االحكام الـشرعيـة تبـنى على التـكليف وااللـزام وان االنسان
يـجب عليه الرضوخ والـتسليم لهـا النها صادرة عن سلـطة الله تعالى
ـدنية احلديثة الن تلك السلطة باد ا عـلى الناس اال انها تتضمن ا
نـحى االنسـاني والقـيمي الـذي أرادته الشـريعة قـائمـة على اسـاس ا
ولـيس على اساس االنتـهازية الـسياسيـة والتبريـر النفـعي والتعصب
اجلــاهـل الـذي كــرســته قــرون االســتــبــداد والــشــمــولــيــة واالقــصـاء.
لـتزم بـالدين يـتحـرك في اطـار التـزامه الديـني في تعـامله فـاالنسـان ا
االجـتماعي على اساس تفـويض امر بيان االحكـام والقوان بروابطه
االجـتماعية والسـياسية الى سـلطة الله تعـالى. فعندما يـترك اجلاهلية
ـشروعيـة القوة والـعنف والـروابط القـبليـة والثـقافة الـبدوية ـتمثـلة  ا
فـأن دخـوله االسالم يـعـني قــبـوله احـكـام الـشـريـعـة االسالمـيـة الـتي
تــبــنى عــلى مــبــدأ مــدني حــضـاري. بــخالف مــاكــان عــلــيه االنــسـان
اجلـاهلي قبل االسالم حـيث كان يعـيش تقالـيد موروثه مـفروضه عليه

من اخلارج ليس لديه حرية االختيار.
اال ان االشـكالـية هـنا ان تـلك الشـريعـة التي نـزلت في ظروف خـاصة
من اجل مـعـاجلــة مـشـاكل خـاصـة لم تــعـد تـتـمـاشى مـع مـقـتـضـيـات
الـعدالة ورضى الـناس في العصـر احلديث فالـهدف هو اقـامة العدل
ال أقـامـة الـشـريـعـة مـن خالل رجم الـزاني وقـطع يـد الـسـارق وفـرض

احلجاب ومنع اخلمور.
ا العدالة تنصب على رفع اشكال الظلم واجلور والبيعة لالجنبي. ا
ــكن ان نــطــلق عــلــيه (صــنــاعـة وهـذه هـي اهــداف الـثــورات. وهــذا 
الـتاريخ) وذلك في حـالة أنتـقال االنـسان من حالـة التـوحش الى حالة
الـتـحـضـر كـمـا حـدث مع الـعـرب الـذين حتـولـوا بـقـوة االسالم الـذي
اعـطاهم الية فهم حـركة التاريخ من مجـموعة قبائل مـتناحرة الى امة

قائدة.
وكـما حدث الوربا عندما امن االنسان بقدراته واكتشف جوانب هامة
من قـوانـ حـركـة الـتـاريخ ونـهـوض اال فـتـحـول من حـالـة تـخـلف

شامل الى حالة من التقدم الكبير علمياً وادبياً وتكنلوجياً.
مـفهوم العدل ان العدل وان كان واحـداً ومطلوباً من جميع الناس في
فاهيم تختلف من زمان الى اخر ومن مجتمع جميع العصور اال ان ا
ـثل الــعـدالـة فـي الـقـضــاء االسالمي بــشـهـادة الى اخـر. فــمـا كــان 
كنه ان يكـون منسجماً شـاهدين القرار حكم االعدام بالـقتل مثالً ال 
مع مـتطلبات العدالة في العصر احلديث اال باجراء فحص دقيق اللية
الـقـتـل مع اجـراءات قـانــونـيــة تـضـمن اجــراء الـعــدالـة الى حـد كــبـيـر
فـاالسالم يـريد من احلـاكم والـقاضي اقـامـة العـدل (واذا حـكمـتم ب
الـناس ان حتـكـموا بـالعـدل)(النـساء: (58والجل حتـقـيق العـدالـة فأن
من الـضروري ان اليستثنى شيء من احلـوار على اساس قوله تعالى

)(سبأ  (24 (وأنا او اياكم لعلى هدى او قل يجمع مب
الن مـا نعتبره مسلمات وخصوصاً في النصوص القانونية احياناً قد
يـثــبت في احــيـان اخــرى مـجــرد اوهــام ويـكــون ضـحــيــتـهــا عـدد من
االبـريـاء وذلك بـسبـب الختالفـات في الـرأي غـيـر ان االمـام علي (ع)
يـرى االخـتالف ال يـنـطـلق دائـمـاً من اهـواء ورغـبـات يـريـد اصـحـابـها
حتـقـيـقـهـا بـكـل الـوسـائل سـواء شـاهـدين او اجـراءات اخـرى بل قـد

ينطلق في احيان كثيرة من خطأ حقيقي في فهم الواقعة وتقييمها. 
فـاالمام (ع) كان يرى ان لكل انسـان حقائقه التي يؤمن بـها وقليلون
يز هم الـذي يستـطيـعون قراءة هـذه احلقـائق. لذلك كان االمـام (ع) 
بــ مــعـاويــة واخلــوارج فـمــعــاويـة كــان يــعـرف حــقــيـقــة االمـام (ع)
واحـقـيـته لـكن مـصـاحله الـذاتـيـة دفـعـته الى اسـتـخـدام كل الـوسـائل
ـنـحــطـة ضـد االمــام (ع) بـيـنـمــا كـانت مــشـكـلـة اخلــوارج خـطـأ في ا
شهورة تـشخيص الـواقع والجل ذلك اطلق االمام عـلي (ع) عبارتـه ا
(التـقتلوا اخلوارج من بعـدي فليس من اراد احلق فاخطأه كمن اراد

الباطل فاصابه) 
ـنظر لـقد كـان االمام (ع) يـتحدث مـن موقع الـفاعل وليـس من موقع ا

كما هو شأن مثقفينا والسياسي اليوم.
انـنا نرى من الضروري ان يـقوم اجملتمع االسالمي بـكل قوانينه على
مـصــداقـيــة االمـام عــلي (ع) في تــعـامــله مع االخــرين لــكي تـكــتـسب
ـشروعـة في رضى الناس وقـبولهم وكـما نرى ـسؤول ا تـصرفات ا
ايـضـاً من الواجـب ان تكـون الـعـقود االجـتـمـاعـية قـائـمـة عـلى اخراج
الـنـاس من االجـواء اخلرافـيـة وسـيـطرة االنـحـراف والـشـر الى اجواء
كن ذلك اال اذا اقـامت االحكام على ـدنية والقـوان االنسـانية وال ا
ـدنيـة الـعقـديـة لتـكـون القـوانـ انعـكـاساً حـقـيقـياً اسـاس الصـياغـة ا
كارم االخالق لـواقع اجملتمـع وان كان البد من ذلك فـليكـن التعـصب 
ومـحاسن االمور وان تكـون القاعـدة الثابتـة التي تقـوم عليهـا القوان

صلحة العامة)  هي قاعدة (ا
فـأن الـقـانـون الـوضـعي بـجـمـيع درجـاته الـثالث (الـدسـتـور والـقـانون
الـعادي واللـوائح القـانونيـة) اليجـوز ان يكـون مخالـفاً لـلمبـاد العـليا
ـعنى االوسع وال ان يـتـعارض مـعهـا او يغـير لـلشـريعـة او القـانـون با

فيها 
الـوحدة ب القوان وهـنا تكون اهمـية الوحده ب القـوان الوضعية
ـباد الـعلـيـا للـشريـعـة من جهـة اخرى وتـعـتبـر هذه من جـهة وبـ ا
الـوحــدة هي الـضــمـان الــكـبــرى الــتي حتـول دون الــعـبث بــالـقــوانـ
الـوضعـيـة واالسـتـبداد بـهـا او حتـويلـهـا الى اداة طـغيـان وظـلم وهـنا
ـصـلحـة العـامـة وفق التـدرج الذي تـظهـر اهـميـة الوحـدة في حتـقيق ا
تـقدم على اعـتبار ان الـقوانـ والشريـعة يسـموان فوق اهـواء احلكام
وسـلـطـان الـدولـة واسـتـبـداد الـطـغـاة والـعـبـوديـة لـلـبـشـر الـتي حـررنـا
االسالم مـنــهـا مـنـذ اشــرق نـور الـشــريـعـة حـتـى قـال الـرسـول (ص)
شـهـورة (ان اللـه اخرجـنـا من العـبـوديـة للـبـشر الى لـكسـرى قـولـته ا

العبودية لله وحده) 
رفع الـظـلم والـبـيـعـة لالجـنـبي لـيـكن االسالم احملـمـدي الـيـوم مـرتـكزاً
اسـاسياً لكثـير من القيم االجـتماعية والـسياسيـة التي فقدت في عالم
صـلـحـة االقـتـصـاديـة واالنـتـهـازيـة الـسـيـاسـية الـيـوم الـذي حتـكمـه ا
ـقـهورين واحملـرومـ وتـتحـول فـيه قيم ظـلـوم وا وتـزداد فيـه االم ا
احلــريــة والــعــدالــة والــتــســامح الى مــجــرد عــنــاوين تــخــفـي ورائــهـا
ـارسات الـدكتـاتوريـة والظـلم والتـعصب الـتي اشاعـتهـا ورسخـتها
االنـبريالـية اجلـديدة في سيـاسيـة غزو االوطان وفـرض سيـادة القطب
ة والتي الـواحد في اخضاع الشـعوب حتت عبوديـتها وهيـمنتهـا الظا
كان العراق اول ضحيتها. وهذا يتطلب ان تنصب القوان والشريعة
عـلى رفع اشـكـال الـظلـم واجلور والـبـيـعـة لالجـنـبي وهـذه هي اهداف

الثورات .
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بغداد

االســتــمــرار في تــقــاسم الــدرجــات
تـسـلـطة الـوظـيـفيـة بـ االحـزاب ا
لـــعل فـي تـــشــريـــعـه وطــهـــوره الى
ـتـزايدة الـوجـود متـنـفس لألعداد ا
ـعاناة من العـاطل ,كمـا ستـبقى ا
نع اسـتيراد في بلـد اخر قـراراته 
الـــلــهــانه و الــشـــلــغم  والــشــونــذر
والــقـرنــابـيط  واخلس ,بــالــتـأكــيـد
بدل اعـتـبـر منـجـز لـوزارة الـزراعة ,
ان يــدعم الـقـطــاع الـزراعي ال نـتـاج
احملاصيل االستراتـيجية كاحلبوب
( احلنطة والشـعير والرز والذرة  )
 اضـافـة الى الـبـقـولـيـات ومـعـروف
عن الــعـراق انه بــلـد زراعي قـبل ان
يـكــون نــفـطي  اصــبح ســوق لـدول
اجلوار  وفق اجندات معـدة مسبقا
,كــمـــا ان الــعـــراق شــهـــد نــهـــضــة
صـنـاعـيـة سابـقـة  بـحـاجة االن الى
اعـادة  تــأهـيل الـقــطـاع الــصـنـاعي
ـوارد االقتـصـادية وتـشـغيل كـافـة ا
ــوازنـة الــعــامـة واقــتــصـاد لــدعم ا
ـورد الــبـلـد بـدل ان يـبـقى احـادي ا
ـنع اسـتـيـراد مـا ــزارعـ  ودعم ا
ــــكن انـــــتــــاجه ودعم الــــقــــطــــاع
الـــــصـــــنـــــاعي الـــــعـــــام واخلــــاص
والصنـاعات اخلفـيفة  ,فهي تشغل
اعداد كـبيرة من الـعاطلـ وتساهم

في االنتاج القومي . 
ـكن تـوفــيـر فـرص عـمل عــنـد ذاك 
لـلـعاطـل بـدل بـقائـهم حتت رحـمة
مـن ال رحــمـــة لـــديه بـل يـــســتـــخف
ــشــاعـــر الــشــبــاب الـــعــاطــلــ .
ــواطن لـيس لـديه امـكـانـيـة لـفـعل ا
شـيء ســوى االدالء بــصـوتـه وهــنـا
سـتوى يـحتـاج ان  يكـون النـاس 
الـــوعي فـي اخـــتـــيـــار االنـــسب في

االنتخابات القادمة .
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ـسـيطـر وله أمـ صـندوق في كل ا
منفذ حدودي وميناء الستالم مبالغ
الـــكــمـــرك والــرســوم مـن أصــحــاب
الـــعـــجـالت واحلـــمـــوالت وإعـــطــاء
إيـصـال بـذلك الى صـاحـب الـعـجـلة
ويـعـتـبر هـذا اإليـصـال وحـده ورقة
ـنــفـذ اإلذن بـخــروج الـعــجـلــة من ا
ـيـنـاء وورقـة مـرور لـكـافـة نـقـاط _ا

السيطرة أيضاً .  
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6.يتحمل موظفي الكمارك والرقابة
الصـحيـة مسؤولـية كل عـجلة فـيما
ـنـوعـة أو إذا كــانت حتـمل مــواد 
مـنـتـهـية الـصالحـيـة ويـتـعرض من
يــفــعل أو يــســاعـد فـي إدخـال مــثل
ــواد الى عــقـوبــة تــصل حـد هـذه ا

اإلعدام .   
7. تـتـولى أجـهـزة أمـنـيـة من خارج
ــنـفـذ احملــافـظــة الـتي يــقع فـيــهـا ا
تــأمــ احلــمــايــة واألمن لــلــمــنــفـذ
ــفــضل أن والــعــامــلـــ فــيه ومن ا
نفذ وظف والعامل في ا يكون ا
من غـيـر سكـان احملـافظـة الـتي يقع

فيها.     
8.ال يـــســـمح لـألجـــهـــزة األمـــنـــيـــة
ـنـفذ وقـادتـهـا الـتـدخل في أعـمـال ا
وتنحصر واجباتها في بسط األمن

واحلماية فقط .

بغداد وهذه العملية تغني عن آالف
ـوظـف والـشـركـات األهلـيـة التي ا
تـتـولى عــمـلـيـات إدخــال الـبـضـائع
ـنـافـذ احلـدوديـة والـعـجالت عـبـر ا

وتسهل السيطرة عليها  .  
 3. يـتم فحص وتـدقـيق حمـولة كل
عـجـلــة  من قـبـل مـوظـفي الــكـمـارك
والـرقابـة الصـحـية  حـصراً مـا عدا
العجالت التي يـشك في أنها حتمل
مـواد مـحـظـورة أمـنـيـاً أو مـخدرات
فـتــتـولى اجلـهــات اخملـتــصـة بـذلك

تفتيشها.  
4. تـنـظم اسـتـمـارة الكـتـرونـيـة لكل
عجلة داخلة تذكـر فيها رقم العجلة
 ونوعهـا واسم سائقـها وحمـولتها
ويتم تصـوير العجـلة وبعد وصول
ـعــلـومـات وصـورة الــعـجـلـة هـذه ا
وحمولتـها وخالل ثواني الى مركز
ـــركـــزي وهـــو اخملــول الـــقـــيـــادة ا
الـوحـيد الـذي يـعـطي اإلذن بـدخول
العـجـلـة بـعـد حتديـد مـبـلغ الـكـمرك
والـرســوم مــركــزيـاً ووفـق ضـوابط
مـعدة سـلـفـاً لكل نـوع من الـعجالت
ـواد الــداخــلــة ولــكل وزن ( مـواد ا
بــــنـــاء  _مـــواد غــــذايـــة  _مالبس

_فواكه _أدوية وغيرها ) .
5.يــنــشــأ مــصــرف مــركــزي خــاص
ـــقـــر ــــنـــافـــذ احلـــدوديــــة في ا بـــا

عـنـية بـهذا الـشأن . ـؤسسـات ا وا
ومــا دام الـسـيـد الـعـبـادي قـد أعـلن
بــدأ حـمــلـته  حملــاربــة الـفــسـاد في
مــؤســســـات الــدولــة فـــان خــطــطــاً
وإجراءات بـسيطـة وفي متـناول يد
احلكومـة والدولة تمكـنها من بسط
ـنـافذ احلـدودية هـيـمنـها عـلى كل ا
ـــوانـئ بـــشــــكل كــــامل وتــــمـــنع وا
عــمــلــيــات الـفــســاد الــكــبــرى الـتي
ــنـــافــذ كل يــوم حتــصل فـي هــذه ا
وعـــلـى مـــرأى ومـــســـمع األجـــهـــزة
األمنـية والرقـابية الـتي تشارك هي
األخرى في عمليـات الفساد الكبرى
ــــنـــافـــذ ومـن بـــيــــنـــهـــا فـي هـــذه ا

اإلجراءات التالية :   
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1.   إلـغـاء الـعـقـود والـتـصـريـحـات
الـــتي تــــخـــول بـــعـض الـــشـــركـــات
واألشــخــاص من تــولي  عــمــلــيـات
ـنــافـذ إدخـال الــبـضــائع من هــذه ا
وعـمــلــيـات وزن الــعــجالت وفـرض
ـهمة اجلبـاية عـليـها وإناطـة هذه ا
وظفي الكمارك العراقية حصراً .
ــــنــــافــــذ احلــــدوديـــة  2. ربـط كل ا
ـوانئ بـشـبـكة اتـصـاالت حـديـثة وا
وأجـهـزة مـراقبـة وتـصـوير وشـبـكة
انــتــرنــيـت خــاصــة بــهـــا وتــرتــبط
ـركـز قـيـادة مـركزي في جـمـيـعـها 

األحــزاب والـكــتل الــســيــاســيـة من
الـهـيـمـنـة عـلـيـها ? مـع العـلم ان كل
ــنـافـذ أعاله ال مــنـفــذ حـدودي من ا
تقل إيراداته اليومية اوكد اليومية
عـن مـلـيـار ديـنــار فـكم هي إيـراداته
الــشــهــريـة ? وكـم تــصـبـح إيـرادات
ـوانئ في الشـهر? ـنافـذ وا جـميع ا
ألـيست إيـراداتـها مـقـاربه إليرادات
تــصــديــر الــنــفط  ,ولـــو ســيــطــرت
ـنـافـذ ألم تـسهم الـدولـة عـلى هذه ا
إيـراداتــهـا الـهــائـلــة في حل األزمـة
الية التي يعانيها العراق وتغني ا
الــعــراق عن الــقــروض اخلــارجــيـة
الــتـي تــنــهك االقـــتــصــاد الــعــراقي
وتـــغــــني عن اســــتـــقــــطـــاع رواتب
ــتــقـاعــدين ? أســئــلـة ــوظــفـ وا ا
نـــتــوجه بـــهــا الى الــســـيــد رئــيس
الــــــــــــــــــوزراء والــى الـــــــــــــــــوزارات

مــتــنــفــذة ,وكـل مــنــفــذ في الــوسط
واجلـنـوب يـخـضع لـسـيـطـرة حـزب
ـــنــــافـــذ أو كــــتــــلـــة وأبــــرز هــــذه ا
احلدوديـة ذات اإليرادات الـضخـمة
الـتي تـذهب لـسـيـاسـيـ مـتنـفـذين
سلحة هي وأحزابهم وعناصرهم ا
منفذ الشالمجة  في البصرة ومنفذ
الشـيب في ميـسان ومنـفذ زربـاطية
في الــكـوت ومــنـفــذ قــصـر شــيـرين
ومــنــدلي في ديـالـى بـاإلضــافـة الى
مــنـافـذ أخـرى أقل شـأنـاً ال تـخـضع
أليـة رقـابة حـكـومـية ومـعـها مـنـافذ

اثلة في إقليم كردستان .
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ورب سائل يسأل هل عجزت الدولة
ـــســلــحــة بــوزاراتــهـــا وقــواتــهــا ا
وقــواتـهـا األمـنــيـة عن وضع خـطط
نـافـذ ومـنع لـلـسـيطـرة عـلـى هـذه ا

ــــنـــافـــذ ــــعـــيب أن تــــكـــون ا  من ا
احلـدوديـة لـلـعـراق مع دول اجلوار
خــارج سـيــطـرة الــدولــة وتـتــقـاسم
الـهـيـمـنــة عـلـيـهـا والـنـفـوذ أحـزاب
وكــتل سـيــاســيـة مــتــنـفــذة  وحـتى
ـوانئ الـعراقـيـة تخـضع لـسيـطرة ا
ــنــافــذ هــذه األحــزاب  ,ولــيــسـت ا
احلــدوديـة في شــمــال الــوطن كــمـا
تـقــول مـصــادر حـكـومــيـة تــتـقـاسم
هيمنة إيراداتها األحزاب الكردية ا
على السلطة في إقليم كردستان بل
ـنــافــذ احلـدوديــة في الــعـراق كل ا
تـتقـاسم إيراداتـهـا أحزاب الـسلـطة
ـتـنـفـذة ومـا يصـل الى الـدولة من ا
ــنــافـــذ ال يــتــعــدى إيـــرادات هــذه ا
الـربع  وثالثـة أربـاع اإليـرادات هي
ـتـنـفـذة ومـيـلـيـشـيـاتـهـا لألحـزاب ا
ـســلـحـة وشـخــصـيـات ســيـاسـيـة ا
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عمان

بعد نشره أكاذيب وأخبار ملفّقة عن
وصل" . الرطبة وا

عارك االلكـترونية في 55- في ظل ا
االنـــــتـــــرنـت ومـــــواقع الـــــتـــــواصل
االجـــتــمــاعـي بــشــكـل خــاص تــبــرز
احلاجة الى جيش الكتروني يساند
اجلـــيـش والـــقـــوات األمـــنـــيـــة ومن
ورائـهم الــشـعب الــعـراقـي الـكـر 
ــهـمــة دحض الــشـائــعـات ويــقـوم 
وإبـراز االنتـصارات وكـذلك الهـجوم
عادية االلكتروني على الـصفحات ا
في مــواقع الـــتــواصل االجــتــمــاعي
واقع وإيجاد بدائل للـصفحات أو ا
الـتي يـتم غـلـقــهـا بـسـبب الـبالغـات
الـتي يـقــوم بـهـا األعــداء  فـكـمـا ان
احلـرب احلـالــيـة والـقـادمــة تـعـتـمـد
ــعـــلــومـــات اال ان الـــغــلـــبــة عــلـى ا
ـن يـــتـــســــيـــد اجلـــانب ســــتـــكـــون 
االلـــكـــتــروني ويـــكـــون له ثــقـــله في
مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعـي ألنـها
األقــــــــرب الـــــــــيــــــــوم الـى االفــــــــراد
ـؤسـسـات وتـتــابع بـاهـتـمـام من وا
الدول واجلهات األمـنية واخملابرات
ويستقى منها معلومات كثيرة فيما
يــخص االحــداث والــقــضــايــا الــتي
حتـــــــدث في اجملـــتــمـــعـــات وكــذلك
مــعـرفـة االجتــــاهــات والـراي الـعـام

بشأنها.
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( 1) تقـريـر نشـرته مـجلـة فـورن بولـيسي
االمريـكيـة وترجم ونشـر من قبل صحـيفة
ـرقم 33688 ـدى الـعـراقـيـة بـعـددهـا ا ا

في 5/25/�2015
 (2)فـــــــارس اخلــــــطــــــاب إدارة حــــــرب
الشائعات ب داعش وبغداد مقال واراء
مــــــنـــــشــــــور فـي الـــــعــــــربي اجلــــــديـــــد 

12/28/  2014للمزيد انظر 
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opinion
 (3)عـروبـة الــنـجــار شـائــعـات داعش 
ــــســــتــــقــــبل الــــعــــراقي  صــــحــــيــــفــــة ا

العدد  1221التاريخ 2015/5/3
ــوقع الـــرســمي لــقـــنــاة اجلــزيــرة  (4)ا
انسـحـاب جـزئي للـحـشـد العـشـائري في
الفلوجة تاريخ النشر  2016/5/27.


