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فـي مـســلــسل ( عــوالم خــفــيـة )
الـذي عرض خالل  هـر رمضان
فـي الــعــديــد من الـــفــضــائــيــات
الــعـربـيــة لـلـفــنـان عـادل امـام  
وفي حــلـــقــته  االخـــيــره  جــرى
حـوار بـ ( مسـؤول كبـير ) من
ـــكن في هـــذا الـــعـــصــر نـــوع 
تــسـمــيــتــهم  بــخــريج الـدورات
ــســـاعــدة الــدول االمــريـــكــيـــة  
اخلائبه    و ب الصحفي الم
اكس ( حـسب تـسلـسل االحداث

سلسل ) .  ا
سؤول ما معناه : (نحن يقول ا
ولكن ايـضـا نـحـارب الـفـسـاد   
الـفسـاد الـذي يـحـدث في مواقع
ـسـؤولة بـعـيـدة عن مصـادرنـا ا
عن الـقرار وتـنفـيذ الـقرار   اما
الـفـسـاد الـذي يــحـصل في عـقـر
دارنا    بصـراحة نغض الـنظر
عــنه   فـــقط نــكــون دقــيــقــ و
حـذرين جـدا بأن اليـخـرج خارج
دائـرة القرار ) ويـضيف مـوجها
كـالمـه الـى الـــــــصــــــــحــــــــفي : (
الــصــحـيــفــة الــتي تن ر فــيــهـا
غــســيل الــفــســاد الــوسخ نــحن
ـولـها   ولـكن الن ن اطكم لم
يـقـتــرب عن مـايــحـدث في غـرف
مـــصــدر الــقــرار   نــحن ن جع
مـعـاجلـتـهـا بانـزال عـقـوبـة على
الــــفـــاســـديـن  خـــارج بـــيــــتـــنـــا
نـــــــــــــــــــحـن احلـــــــــصـــــــــ  ,,,,

لـســنـاخــســرانـ في ذلك   بل
بــالـعـكس ن جع ذلـك الن كـلـمـا
ي دد حــربــكم ويــتم مــعــاقــبــة
ـسؤولـ عن ذلك بـتـوجيـهـنا ا
نــبــعـــد ال ك عن االقــتــراب من
ســــــور مـــــصـــــدر الـــــقـــــرار )  
ـسلـسل    و ( فقط طـبـعـافي ا
ـسـلــسل ولم ولن يـحـصل في ا
هـــــذا في  واقـع جـــــنــــة ال رق
االوسط كـــلــهـــا مــهـــمــا يـــكــون
ؤلف خـصـبا اخليـال واحلـلم ا
ومــؤثـــراَ ....! ) ان الـــصــحـــفي
سـؤول الديـناصور يـتحـدى ( ا
الــذي واضح انـه هــو مــسـوؤل
عن مــصـــدر واصــدار الــقــرار )
وي رح له بـالــدالئل ان فـسـاده
ومن مـــعه االقـــويــاء فـي مــوقع
ـــــــــســـــــــؤولـــــــــيـــــــــة مك وف ا

وستحاسبون .
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سلسل    وكما قلنا فقط في ا
 يدخل العدل وبالقوة ويسحب
الـديــنـاصــور الـفــاسـد صــاغـراَ
أمـام الـقـضـاء لـيـنـال جـزاءه ...
وسـبـحـان الـله عـلى هـذا احللم

اجلميل .
تــوقــفت عــلى هــذا الم هــد من
ـــســلـــسل اوال   النه احـــداث ا
ذكرني بانحطاط اخالق اجهزة
اخملابـرات  في الـكـثـير من دول
مــنـــطــقـــتــنــا   يــطـــبـــقــون كل

ـصـادر الــغـربـيـة تــوجـيـهــات ا
عــمــومـــا و االدارة االمــريــكــيــة
ومصـدر قـرارها الـقـبيح في كل
تــصـــرفـــاتـــهــا     ي جـــعــون
الــفــســاد   وعـــنــدمــا تــقــتــرب
رائــحــته الــكـريــهــة خملــطــطـهم
الفاسد   هم وليس غـيرهم ي
جـــعـــون عـــقـــاب الــفـــاســـدين 
ودائـــمـــا ي جـــعـــون مـــصـــادر
ــــعــــلــــومــــاتــــيــــة ( االعالم – ا
الــصــحـــافــة ) لــفــضح هــؤالء 
عـندمـا يظـهر اي تـوجه في تلك
ـعلومـاتية  مـتصوراَ ـصادر ا ا
ان ( مـصـدر الـقـرار مـتـورط في
ــصـدر دعم الــفــسـاد )   فــأن ا
يظـهر من انيـابه احلاده ويهدد
االعالم اوال فـاضـحـا ان االعالم
ــول مــنــهم لــذا عـلــيــهم فــهم
حــدودهم فـي الــتـــصـــرف عــلى

علومات ...!  ساحة اعالن ا
و يء ب يء يـذكــر كـمـا يـقـول
ــثل   في بــدايـــة ســتـــيــنــات ا
ــــاضي ظــــهــــرت في الــــقــــرن ا
مــنــطــقــتــنــا حـركــة تــدعــو الى
الـــتــغـــيـــيــر و الـــتـــوجه نـــحــو
االهــتـمـام بـوعـي الـنـاس وفـتح
االبــواب امـامــهم لالطـالع عـلى
مـــتــغـــيـــرات احلـــيــاة و اطالق
حـريات الـعامة   فـكان الـكتاب
بـدعـ من االدبـاء والفـنـان ا
ــقــدمـة   وكــانت بــيـروت في ا
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السليمانية

عـاصــمــة لـبــنـان مــركــز انـطالق
الـــدعـــوات الــــتـــجـــديــــدة تـــلك 
فـــــكــــانــــوا يـــــصــــدرون اجملالت
والـــــــصــــــــحـف والــــــــدوريـــــــات
ـعارض والـندوات ويفـتـتحـون ا
ـسـرحـيات ....ألخ   وعـنـدما وا
تـوسعت احلـركة لت مـل الكـثير
ـنـطـقة   وتـوسعت من  بلـدان ا
الــدعـوة لـلــتـغـيـيــر الى مـجـاالت
اوسع مـن عـــالم االبـــداع لي مل
الــدعـــوة الى اعــادة الـــنــظــر في
الـقــوانـ و الـدسـاتــيـر وظـهـور
دعم اليسار للحركة   عند ذلك 
ـصدر الـقرار ( اخلارج ...!! عر ا
) بــــأن هــــذا الــــتــــوسع مــــضــــر

نطقة    بستراتيجيتهم في ا
تـــســـريب وب كـل واسع وعـــلى
ــســؤولــ ( عــلى لــسـان احــد ا
اســــــاس من الــــــزعـالنــــــ ) من
مـعلـومة مخـابـرات االمريـكـية   
ـطـبـوعـات الـداعـيـة تـقـول : ان ا
لـلــتــغـيــيـر فـي بـيــروت و وابـرز
الـداعـ في الوسط الـثـقافي في
تـــلـك الـــدعــــوة مــــدعـــومــــ من
اخملــابــرات االمـــريــكــيـــة مــاديــا
ــبـــالغ طـــائـــلــة ..!!   فـــكــان و
ـطبـوعات ( نتـيـجة اغالق تـلك ا
حتـت تـــــــاثــــــيـــــــر اخلـــــــجـل من
الـــفــضــيــحـــة) واذا التــخــونــني
الــذاكـرة انــتـحــر ابــرز كـاتب من
الـكـتـاب الـطـليـعـيـ في احلـركة
نـتيجـة الفضـيحة تـلك ... فكانت
رحلة احلساسة في تأريخ تلك ا
ـــــنــــطـــــقــــة    ان اعالن هــــذه ا
علومة   كان اول   بذرة لزرع ا
ال ك والريبة ب الناس عموما
وبــ رعـيل الـداعي لــلـتـغــيـيـر 
وبـالتالي ادى ذلـك الى  ظهور و
ت جـيع  دعـوات الـعــبـثـيـة بـدل
الـدعـوات لـلــتـغـيـيـر الـتي تـؤدي

الى التقدم والبناء  
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عنـد االعالن عن تأسيس ( هـيئة
الــنــزاهـة ) فـي الـعــراق اجلــديـد
متابـهيـا حكـام احملاصـصة على
اساس انهم يحـاربون الفساد  
 عــرفـت  أن لــلـــهــيـــئـــة مــوقـــعــا
الـكترونـيا ين ر فـيه ن اطاتهم
ــوقع وتــوقــفت عــلى فـفــتــحت ا
عـــنـــوان ( صــــدور احلـــكم عـــلى
مـجـموعـة من مـزوري ال هادات
الــدراسـيـة )   وقـبل ذلك   ن ر
خــبــر في صــحف بــغــداد وعــلى
ان ( لسـان  بـعض اعـضاء الـبـر
عــلى اســاس هم  نــزيـهــ ويك
فــون الـفــاسـديـن ) يـتــحـدث  عن
وجــــود  مــــئـــات مـن اال خـــاص
سؤولية الواصل الى مـواقع ا
ـــديــر الــعــام الى ــوقع ا بــدءا 
وكـيل وزارة الى الـوزيـر وعـضو
ان  هاداتهم مزورة   وانا البر
اقــــرأ  الـــعـــنــــوان واحتـــول الى
تــفـــاصــيـل اخلــبـــر حـــســبت ان
الــهــيــئــة تـســيــر عــلى الــطــريق
الــصـــحــيح وتك ف الــفــاســدين
ونعـرفهم باسمائـهم وعنوانهم 
 فـكانت الـنـتيـجـة االحبـاط حيث
ان تـفـاصـيل اخلــبـر لم يـتـجـاوز
ســــوى ســـــطــــريـن : ( حــــكـــــمت

لها ألني أنا السبب في ذلك .
و مـــرة وأنـــا عـــائـــد الى مـــقــر
عــمــلي من أحــدى احملــافــظـات
أوقـفـني أحــد أفـراد الـسـيـطـرة
وأشار علي بالوقوف في مكان
الـتـفتـيش عـلى جـانب الـطريق
مــتــســائال بــتــلك األســطــوانــة
الــتـقــلــيــديــة الــتي أكل الــدهـر
عـلـيـهـا وشـرب( مـنـ جاي ...
وين رايح ) ( شـكو بالـصندوك
.. مـــاكــــوشيء ) ( روح .. الـــله
وياك ) وأثناء هذا األستجواب
األمـــــني األســـــتــــــخـــــبـــــاراتي
األحتـــادي الـــفـــيــــدرالي تـــمـــر
الــــســـيــــرات وعــــلى اخــــتالف
أنـواعها وألـوانها ومـوديالتها
دون تـفــتـيش .. وقـبل أن أتـرك
ذلـك الــعــســكــري ويــكــون الــله
تــعـــالى مـــعي ( حتـــرشت ) به

لـه الـكل ) و ( الـكـلـمــة الـطـيـبـة
صـدقة ) و ( تـطـبيـقك لـلقـانون
يــــدل عــــلـى وعــــيك ) و (الــــكل

يخضع للتفتيش ) ...الخ.
ـــا كـــنت من الـــنـــاس الـــذين و
يـــســافـــرون كـــثـــيــرا  وجــدت
الـغـريب الـعـجـيب الـذي يـشـير
الـى عـــــــدم احــــــــتـــــــرام هـــــــذه
الـشــعـارات والـعــبـارات سـواء
ــــــــــســـــــــؤولــــــــــ أو من مـن ا
ـواطـنـ الـعـاديـ  وعـرفت ا
ذلك من خالل ( حتـرشي ) غـير
ـــــقــــصــــود بـــــبــــعض أفــــراد ا
الــسـيـطـرات حـ األشـارة الى
تـفــتـيش الـســيـارة أو الـسـؤال
ـهــنـة  حـتى عن الــهـويــة أو ا
أدى هـذا ( الـتـحـرش ) أحـيـانا
الى تــوجــيه بـعـض الـعــبـارات
القـاسية الي  أال أنني ال أهتم

عنـدما تمـر بالـطرق اخلـارجية
الـــــســــــريـــــعـــــة الـــــتـي تـــــربط
احملـافــظـات بـعــضـهــا بـبـعض
جتــد هــنــاك عـــددا كــبــيــرا من
تـحركة السـيطرات الـثابـته وا
كــتب عـلى جــدرانـهـا  خــاصـة
ــركـزيـة الـثـابـته الـسـيـطـرات ا
وعـبارات شـسـعـارات بـلـيـغة  
عـقالنـيـة مـوضوعـيـة تـدل على
الــتـقـدم احلــضـاري واألخالقي
ـــضـــمــــون تـــلك والــــعـــقالنـي 
الـــشـــعـــارات والـــعـــبـــارات أذا
واطنون سؤولون وا طبقهـا ا
ومن يــــقــــودون الــــعـــــاديــــون 
الـسـيـارات احلديـثـة حـتى ولو
كان ذلك ألول مرة في حياتهم.
ومثل هـذه الشعـارات (القانون
فـــوق اجلـــمــــيع ) و ( أحـــتـــرم
حتـتـرم ) و ( الـقـانـون يـخـضع

وهـم الــــذين رفــــعــــوا شــــعــــار
(الــــقـــانــــون فـــوق اجلــــمـــيع )

و(الكل يخضع للتفتيش ) 
قـــلـت له : واذا كــــان ذلك .. ألم
يــخـضـع اجلـمــيع لــلــتــفــتـيش
وأنت تـرى اآلن تمـر السـيارات
دون تـــفـــتــيـش .أجــاب : نـــحن
نــطـبق الــقــانـون عــلــيك وعـلى
امثـالك ألنكم تـفهـمون الـقانون
. وحتــــــتــــــرمـــــون غــــــيــــــركم .
وتـتــحـمــلــون سـؤالــنـا بــصـدر
وتـــفـــهـــمــون رحب وكـــبـــيـــر  

مسؤولياتنا .
قــلت لـه : أشـكــرك . بــارك الــله

فيك . وكثر من أمثالك .
قال : روح توكل على الله . 

رحت وتوكلت على الله وأنا ال
ادري مــاذا أفـســر هـذا احلـوار
ـا عـلى ـر ر الـبـسـيـط الـذي 
عـدد كبيـر من النـاس أمثالي ..
لــقــد اسـتــنــتــجت وأنــا أســيـر
بـــســــيـــارتي بــــهـــدوء أن هـــذا
الـعسكـري يفهم الـناس جيدا 
وأنه مــهـنـي ويـحــتـرم مــهــنـته
ــا كـان وواجـبه ونــفـسه  ور
ـــــراحل خـــــريـــــجــــا ألحـــــدى ا
الـدراســيـة . أن لم أقـل ( يـقـرأ
ويـكـتب ) بخـالف أولئـك الذين
ال يعرفون القراءة والكتابة وال
يــفــرقــون بــ هــويــة األحـوال
الــشـخـصــيـة وبــطـاقــة الـسـكن
الـتي يظن أكـثرهم أنهـا هويته
الـشـخـصـية . أقـول سـاعـد الله
رجـال الـسـيـطـرات  من أمـثـال

هــــذا الـــرجل الــــذي حـــاورته 
ولـعن الـله أولـئك من أصـحـاب
الـســيـارات الـذيـن لم يـفــهـمـوا
معنى ( الكلـمة الطيبة صدقة )
مــــهــــمـــــا كــــان ذلك األنــــســــان
مـــــســــــؤوال أو رجال عـــــاديـــــا
ـــا خــــاصـــة أولــــئك الــــذين ر
يركـبـون السـيـارات ألول مرة 
أو أولــئك الــذين قــادوهـا بــعـد

األحتالل األمريكي للعراق .
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ـــــســـــؤولــــ  أتـــــمـــــنى مـن ا
ـــســـؤولــــ عـــلى وخـــاصــــة ا
الـســيـطـرات أخــتـيــار الـذين ال
يـهابون الـغير من أجل تـطبيق
شعار ( القانون فوق اجلميع )
وأن يــقع أخــتــيــارهم عــلى من

وجــرى بـيــنـي وبـيــنـه احلـوار
التالي : 

ــاذا أوقــفــتــني دون قـــلت له : 
اآلخرين ?

أجاب : هذا واجبي .
ـــاذا ال يــطـــبق هــذا قـــلت له : 
الواجب عـلى اجلميـع استنادا
الـى شـــعــــار ( الـــكل يــــخـــضع

للتفتيش ) ?
أجاب : هاي مصيبة .

قــلت لـه : يــا ســاتـــر .. مــا هي
ـصـيبـة ? والـسـيارات ال هـذه ا
تـــزال تــمـــر دون تــفـــتــيش .   
أجـــاب : أســتــاذ حتــمــلــنــا من
هــــؤالء مـــا لـم يـــتــــحــــمـــله أي

أنسان.
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قلت له كيف ?
أجـاب : عـنـدمــا أسـأل صـاحب
الــسـيــارة وأطـلـب مـنه هــويـته
يــغـــضب عــلي قــائال : أنت مــا
تـعرفـني .. ثم يبـرز لـنا هـويته
سؤول وأذا به سائق ألحـد ا
أو في أحـــــــدى حـــــــمـــــــايــــــات
ـــســؤولـــ أو عــســـكــري مع ا
ـســمـيـات  احـتــرامـنـا لــهـذه ا
ضــابط أو شـرطي أو جــنـدي 
ثم يتركنا منزعجا دون تطبيق

( الكلمة الطيبة صدقة ) 
ـــــاذا لم تـــــخــــبــــروا قــــلـت له 

سؤول بذلك ?  ا
أجــــاب : ألـم يـــــكن هـــــؤالء من
ــــســـــؤولــــ وأعـــــضــــاء في ا
األحـزاب والــكـتل الــسـيــاسـيـة

احملـكمة عـلى التالـية اسماؤهم
ـدة ثالثة الى اربـعة بـالـسجن  
اعــوام بـتــهــمــة تــزويــر  هـادة
االبتدائـية ليتم تعـينهم حراسا
او مــــعـــــيــــنــــا  - فــــرا ا -....)
واالسمـاء لم تتجـاوز اربعة من

اوالد اخلـائبة ..!!
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ارى ان ظـهور اعـمـال الـدرامـية
كـمـسلـسـلـة ( عوالم خـفـية ) رد
ـقـهـورين ...!   الن فـعل حــلم ا
نطقة مخطط الفساد في هـذه ا
له ب كل مـــنـــظم اذا دخل اي 
ـــــهــــا  خص او جـــــهـــــة عــــوا
امـامـها ثالث اخـتـيارات    اما
ــجــدهــا واالمـرهـم لـله ..!! او
يـعرضهـا ب كل يؤدي الى دفع
الـــــنــــاس الـى الــــتــــيـه يــــفــــرح
الفاسدين ليموت الناس قهراَ 
 وامــا يـحـلم ( كـمـا حـلم مـعـدي
مـسلـسل االنف الذكـر ) يخلق (
صــحــفـــيــا بــطال  جــاعــا ..!! )
يــاخـذ دور االحــزاب الــوطـنــيـة
والديانات السماوية داعيا الى
الـــنــزاهــة   يــكـــتب ويك ف و
يـجــبـر ( الـقــضـاة ) و اجلـهـات
االمـنـيــة يـحـاكــمـوا الــفـاسـدين
وبـســرعـة قـيـاســيـة يـنــتـقـمـون

منهم و و ...ألخ 
وذج العراق الرائع  •و

أيـــنـــمـــا تـــبـــحـث عن الـــعـــراق
اجلــديـد   الــذي جـددتـه  فـعال
االدارة االمـــريــــكـــيـــة ال ريـــرة
وبــــتـــــخــــطـــــيط مـن احلــــركــــة
ـية لكي اليعود الصهـونية العا
الـى اي  يء يـذكــره بــالــتـاريخ
في صـفـحـاته االيـجـابـيـة يـفرح
االجــيــال الـــقــادمــة من بــعــد 9
نـيـسـان  2003  تــاتي ظـاهـرة
ـالي التي ظهـور  آفة الـفـساد ا
تنخر في جسم الدولة العراقية
اجلديدة   سواء من داخل هذا
اجلــــــــسـم   أو مـن خــــــــارجه 
الـظـاهــرة االبـرز  الــذي يـجـري
حــديث عـنـه كـواقع خــطط لــهـا
ليد الى ماالنــــــهاية. تعالو ا
  واطــلـــعــوا عـــلى الــتـــقــاريــر
الـصادرة عن "منـظمة ال فـافية
الدولية" الـتي تقول أن الفساد
ـــالـي في الـــعــــراق أصـــبح ال ا
مــثـيل لـه في الـتــاريخ. كــمـا أن
الـعـراق يـحـتلُّ  أدنى درجـة في
قائـمـة ال فافـيـة الدولـية   وا
ار اكـثــرمن تــقـريــر أنه  حـذَّرت
"مـنظمـة ال فافية الـدولية" من
أن عمليات إعادة إعمار العراق
ــكن أن تـتــحــول إلى أكــبـر   
فـضــيـحــة فـسـاد فـي الـتـاريخ 
ـا أضـاع عــلى الـعــراق أكـثـر
من  1815مـــلـــيــار دوالر .حتت
عـنوان محـاربة الفـساد منت ر
  تــــمـــــثل مـــــصــــادر الـــــقــــرار
االمـريكي   اسخف تـمـثيـلـية 
حــيـث يــعــمــلــون حــالــهم حــال
الـفاسـدين متـنفـذين في العراق
مـدعـ مـحـاربـة هـذه الـظـاهـرة
رهــيـبـة ...!! وهم مــخـطـطـ له
من ضمن القرار تدمير العراق 
هـــــنــــاك بــــرامـج و نــــدوات في

االذاعـات والـقـنـوات الـفـضـائـيـة
االمــريـكــيــة مــوجــهــة مــنـذ قــبل
احــتالل ين ر ويـبــحث بـاالرقـام
الــــفـــــســــاد ويــــســـــتــــطــــلع اراء
ــواطـنــ ويــحــرك عــواطـفــهم ا
حتت عنـاوين براقة ( رأيك ) ..!!
( أرفع صـــوتك ) وكل مـن يـــديــر
هــذه الـــتــوجــهـــات هم جــزء من
الــــفــــســـاد بــــداءت صــــفـــحــــاته
التـنـفيـذية مـنذ تـاسيس مـجلس
ر    عـنـدما احلكم بـرعـايـة بـر
انــــــعم ( حــــــسـب الــــــقــــــانــــــون
والــدســـتــور.....!! ) كل من  ارك
في الــعـــمــلــيـــة الــســيـــاســيــة و
مؤسـستهـا انعم عـليـهم برواتب
وصالحيـات و تقاعد ضـخامتها
اليعني  يئـا اال ت جيع الفساد
  الـى حــــد ان اصــــحــــاب هــــذه
ــكـــاسب اصــبــحــوا حـــيــتــانــا ا
يـــهـــددون مـــســتـــقـــبل االجـــيــال
الــعــراقـيــة الـقــادمــة وهم ايـادي
طويلـة النت ار االرهاب وعندما
ــعــاجلــة هــذه يـــرفع اي صــوت 
الظـاهرة   هم وراء ا تعـال نار
االرهــــاب ودون خـــــوف وحــــتى
غطاء ي جعون مصادر االرهاب
ويـعـرف كل ذي بـصــيـرة كـيـفـيـة
ونـوعـيــة الـعالقــة  بـ االرهـاب
ــالي الـذي والــفــسـاد االداري وا
زرعه  مــصــدر الــقــراراالمــريــكى
بـالـوعي الـكـامل وهدف اوضح 
ــالي في الــعـراق لم فــالـفــسـاد ا
يـكن عراقيـاً صرفاً ولـكن أمريكا
ــسـتـثـمـرين ورجـال مـتـمـثـلـة بـا
األعــمـال وبــعض الـســيـاســيـ

كـانت عـنـصـر فـسـاد مـالي كـبـير
فـي الــــعــــراق اجلــــديــــد وب كل
منظم   وهناك وثائق تؤكد دور
عـــــدد من مـــــنـــــتـــــســـــبي اجلي
األمــيـركي لـهم الـيـد في تـسـهـيل
امــور الــفـاســدين ومــسـاعــدتـهم
حـيث هـنـاك وثـيـقـة مـرسـلـة إلى
الــكـــونــغــرس األمــيـــركي تــضم
أسـمـاء  35ضـابـطــاً ومـتــعـاقـداً
ومـقــاولـ ومــؤسـســات دولـيـة
وردت فـيــهـا أســمـاء الم تــركـ

بقضايا الفساد .
 •واخلتام

وكـمـا قـلـنا   عـنـدمـا كـنـا نتـابع
حلـقات ( عوالم خفـية ) و سرعة
فــضح الـفـاسـدين وسـرعـة الـقـاء
القبض عليـهم و عقابهم بسرعة
ـــــثـــــالـــــيــــ وب كل يـــــفـــــرح ا
واحلا بعـالم خال من الفساد
  وبــعـــد كل حــلــقـــة نــراجع مــا
يحصل عندنا من بناء الفاسدين
ونصور ( جائعا الذي كان يعتا
ــــدة ثالثــــة ايــــام عــــلـى قـــدر  و
صــغــيـر مـن الـبــامــيــة في لــنـدن
ــادي لـــبـــؤسـه ورثــاثـــة حـــالـه ا
ويسمى مناضل ضد الديكتاتور
ـلك اكــثـر من ( ) واالن اصـبـح 
ا فـيال ) فـي نفـس لـندن   تـكـر
حملـاربـتـة ( فـسـاد الـديـكـتـاتور )
اتــــذكـــر مـــقـــولـــة (بـــرنـــارد و )
الـعظـيم قـائل : احلـقيـقـة بذاتـها
افــــضـــل نـــكــــتـــة ولـــكن ال ادري
ـــــــــاذا النـترك احلـلم لـيـتـحول

الى فضيلة ...?

WOMÞu « W(UB*«
WO½U ½≈ W UÝ—

ــقـومــات إنـســانـيــة وقـيم عــلـيـا إن الـشــعب الـعــراقي يـتــمـتع 
ـتـد الى سـبـعة وحـضـارة ذات عـمق تـأريـخي وإرث إنـسـاني 
االف سنة بالـتاريخ احلضاري لالنسانـية مع احتفاظه باحلس
الـوطني لـلتـفاعل مع الـقوى الـسـياسـية والـدينـية عـلى السـاحة

العراقية على اختالفها.
ـــصـــاحلــــة الـــوطـــنـــيـــة الـــتي اطــــلـــقـــهـــا رئـــيس الـــوزراء إن ا
ــالـكي) هي بــحق مـشــروع لـلـسـالم الـوطـني الـســابق(نـوري ا
الـغـرض منـهـا حتقـيق الـعـدالة واالسـتـقرار ونـزع فـتيل الـتـوتر
وحتــكـيـم سـيــادة الـقــانـون فـي اجملـتــمع وبـنــاء قـاعــدة احلـوار
ـقراطي بـ اجملـتمع كـأساس لـتـقدمه وهي من السـلمـي والد
األركـان األساسـيـة في عـملـيـة التـحـول بنـقل الـشـعب من حال
الـفـوضـى أو الـضـبــابـيـة الى حــال االسـتـقــرار والـوضـوح في
ـسـتقـبلـية بـالـتعـايش السـلمي بـ األطـياف الـعراقـية. الـرؤية ا
فـهي رسالة انـسانيـة ذات اهداف نبـيلة تـنبثق من روح الـعدالة
الــسـمــاويــة والـقــوانــ الـدولــيــة والـوطــنــيـة والــقــيم واالعـراف
االنـسانيـة وحتترم االنـسان النه خلـقه الله جتـلى عاله بأحسن
تقو وجـعله خـليـفته عـلى االرض لذا فـهي رسالـة تنـطلق من
اخالق الـفـرسـان وسالم الـشـجـعـان. فـالـشـعب الـعراقـي قادر
ـوذج حــضـاري لـلــتـعــامل مع االوضـاع واحملن عـلى ايـجــاد 
ـتنازعة نازعـات ب االطراف ا التي تـواجهه من خالل انهـاء ا
سواء كانوا أفراداً أم جـماعات وفق شروط يتفق علـيها لتوفير

االمن واالستقرار للبلد واالبتعاد عن الثأر واالنتقام.
ـصـاحلــة الـوطـنـيـة تــضـيق اخلـنـاق وتـقــطع الـطـريق عـلى ان ا
ر أصـحاب الـنـفـوس الضـعـيفـة من اسـتـغالل الظـروف الـتي 
بها البلد والذين يريدون زعزعة االمن ويقومون بارتكاب افعال
ـثل واالعـراف لــعـرقـلـة بــنـاء اجملـتـمع فـرديـة مـنــافـيـة لـلـقــيم وا
ـصـاحلـة تعـني انـهـاء اخلـصـومـة وانـهاء الـعـراقي اجلـديـد. فـا
حـالة االقـتتـال واحالل السالم وتـثبـته وهي تعـني االتفـاق على

الشيء.
صاحلة الوطنية فهي: أما أهم مستلزمات ا

تــفـــعــيل دور الــقـــانــون وتــأكــيــد األلـــتــزام به وايــجــاد •
التشريعات التي حترم العنف وتعمل على اقامة العدل.

تــشــكــيـل جلــان وطــنــيـــة مــخــتـــصــة بــالــتـــعــويــضــات •
للمتضررين والضحايا من اعمال العنف.

دني لـلعمل نظـمات اجملتـمع ا رونـة واحلريـة  اعـطاء ا •
بفاعلية.

عــلى الـدولـة ان تـكـفل حــقـوق االنـسـان بـصـورة عـامـة •
واالقليات بصورة خاصة.

تـأسـيس بـرنـامج وطـني لـلـتـوعـيـة واالرشـاد في مـجال •
حقوق االنسان.

ــدني مـسـؤولـيـة حتـقـيق وتـقع عـلى عـاتـق مـنـظـمـات اجملـتـمع ا
مـسـتـلـزمـاتـها مـن خالل ادائـهـا دوراً حـيـويـاً بـتقـريـب وجـهات
ـسؤولـ احلـكومـي الـنظـر مع الـقوى الـسـياسـيـة اخملتـلفـة وا

لتشجيع احلوار ب االطراف اخملتلفة.
كن حتقـيق السالم بـ هويات الـشعب الـعراقي كون وبـذلك 
الـعراق بـلدا متـعدد االديـان والقـوميات وان تـاريخ العـراق منذ
ــكـونـات الـعـرقـيـة الــقـدم هـو شـراكـة وطـنـيــة بـ جـمـيع هـذه ا

وأمتزجت دماء ابنائها وعرقهم بتربة العراق.
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مــاذا نــفـــســر الــتـــجــاوز عــلى
الـــقـــانـــون مـــرة وعـــلـى رجــال

السيطرات مرة أخرى ? 
نــأمل مـــرة ثــانــيــة  أن يــهــتم
سـؤولـون العـاملـون في هذه ا
الـــســيـــطـــرات من خالل بـــنــاء
األنــــســـان الــــواعي أكــــثـــر من
أهـتـمـامـهـم بـبـنـاء الـسـيـطرات
وتزيـينهـا باأللـوان اخملتـلفة ..
فـــالــشـــكل ال قــيـــمــة له دون أن
يكـون له مضـمون سـتراتـيجي
يسـعى لـبـنـاء األنـسـان روحـيا
ونـفــســيــا ومــعــنــويــا لــيـؤدي
واجــبه بــكل جــد واخالص من
أجل تطبيق القانون وأحترامه
لــكي ال تـكــون هـنــاك خـروقـات

أمنية كما يحصل اآلن.

ـبـدأ (الـكـلـمـة الـطـيـبة يـؤمـن 
صــــدقــــة ) وخـــاصــــة أذا كـــان
األخــتـيــار من اخلـريــجـ . أو
ن يــــجــــيـــدون عــــلى أألقل  
عـرفة قراءة القـراءة والكـتابـة 
األســـــمــــاء ومــــعـــــرفــــة أرقــــام
الــســيـارات  وتـدريب األمـيـ
وأدخـالهم الـدورات الـتدريـبـية
في مــــدارس مـــــحــــو األمـــــيــــة
وتـعـليـمـهم أسـاليب الـتـخاطب
والـتعـامل مع النـاس الذين هم
من مـختلف األجـناس واأللوان
 من داخل الــقــطــر وخــارجه 
لــيـكــون رجل الــســيــطـرة رجل
أمن نـــاجـح واســـتـــخـــبـــاراتي
واعـي مـن أجـل مــــــــعـــــــــرفــــــــة
ــشـبــوهـ وهـويــاتـهم  وأال ا
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