
وفي أواخر ناصب احلكـومية  ا
شــهـر آذار/2019 أعــلـنت وزارة
الــــداخــــلــــيــــة عن كــــشـف واحـــد
وخــمــســون مــوظــفــاً يــحــمــلــون
وشـــمل هـــذا شـــهــــادات مـــزورة 
الــتــزويــر لــلــشــهــادات في كــافــة
ـؤسـسات في وزارات ـرافق وا ا
كــمــا نــشــرت الــصــحف الــدولــة 
مراراً بأن هناك أكثر من عشرون

ألف عــقـار في بــغـداد وحـدهـا 
األســـتــــيالت عـــلــــيـــهـــا مـن قـــبل
عـــــصــــابــــات تــــمــــارس تــــزويــــر
الــــســـنـــدات الـــرســــمـــيـــة لـــهـــذه
ــمـلــوكـة ألشــخـاص الـعــقـارات ا
آخـــرين والزال الـــتـــزويـــر لـــهــذه
الــعـقــارات مـســتــمـراً . كــمـا أدت
الــســيـاســة الــطـائــفــيـة فـي حـكم
ـيـلـيـشـيات الـبـالد إلى أنـتـشـار ا
ـارس بــعض الـتـي  في الــبـالد 
عـــنـــاصـــرهـــا الــــقـــتل واخلـــطف
ال أو للحصول على الفدية أي ا
اخلــطف عـلى أســاس طـائـفي أو
األســتــيالء عــلى مــحالت الــذهب
كـــــمــــا إن هــــذه والــــصــــيـــــرفــــة 
ـيـلـيـشــيـات مـسـلـحـة بـأسـلـحـة ا
ثـقــيــلـة مـن قـبل احلــكــومـة وهي
ــسـلــحـة من أقـوى من الــقـوات ا

جيش وشرطة . 
 UDK « qB

وبـالـرغم مـن اإلدعـاء بـأرتـبـاطـها
ـسـلـحـة إالّ أن الواقع بـالـقـوات ا
ــفـــروض أن حتل عــكـس ذلك فـــا
ليشيـات وإنتماء من يريد هذه ا

سلحة . منهم إلى القــــــوات ا
 وحـــصــر الـــسالح بــيـــد الــدولــة
وحـــدهــــا وهــــو مـــا طــــالــــبت به
ـرجـعـيـة الديـنـيـة أكـثـر من مرة ا
ولكن دون جـدوى كمـا إن النـظام
السياسي الـقائم في بالدنا ليس
فيه فـصل للـسلطـات بعـضها عن
فــسـلــطــة الــدولــة واحـدة اآلخــر 
ولـكن كـمـا قـال جـان جـاك روسـو
تــــتـــــوزع هــــذه الــــســــلــــطــــة إلى
أخــــتــــصــــاصــــات تــــنــــفــــيــــذيـــة
وتشـــــــريـعية وقضـائية على أن
يـتم الـفـصـل بـ هـذه الـسـلـطات
الثالث في ح إن هذا الفصل ال
فـأعــضـاء وجــود له في الــعــراق 
الـــســـلـــطـــة الـــتـــشـــريـــعــــــــــــيــة
ارسـون واجبـات تنــــــــــفيـذية
وهـذا ال يـجوز وخـيـر مثـال سـفر
ـــام الـــعـــراقي إلى رئـــيس الـــبـــر
أمـريــكـا يـوم 3/27/ 2019 كـمـا
نـــشــرت الـــصــحـف لــيـــبــحث في
واشــنـطن تـطـويـر الـعالقـات بـ
وهــذا الـــبــلـــدين ودعم األعـــمــار 
الـــواجـب يــعـــود إلى الـــســـلـــطــة
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة وحتـــديــداً وزارة
ـان اخلـارجــيـة ولــيس إلى الـبــر
كـسلـطـة تـشـريـعـيـة وهـكـذا مـبدأ
الــفـصل بــ الـســلـطــات مـفــقـود
تــــمـــامــــاً فـي ظل احملــــاصــــصـــة
بدأ عـلوم إن هذا ا وا الطائـفية 
جاء به الـفقـيه اإلنـكلـيزي " جون
لـوك " بـيـد إنه تـطـور عـلى يد

الــفـقـيه الــفـرنـسي "
مــونـــتــســـكــيــو "
وبـــــــــــســـــــــــبـب
الـــســــيـــاســـة
الــطــائـفــيـة
وعـــــــــــــدم
األهتما

مرتـبط بالقـوى األستعـمارية فإن
هذه األحزاب حتقق نفس أهداف
الـقوى اإلسـتعـماريـة وهو الـعمل
على تخلف البلدان التي حتكمها
حـيث حتـارب كل نـهـضـة وإبـداع
ـقـراطـيـة وثـقـافـة ومـعـاديـة لـلـد
ومـــعـــاديـــة أيــضـــاً ألي مـــشــروع
وهــــذا مــــا وحــــدوي حــــضــــاري 
تــريـــده الــقـــوى األســتـــعــمـــاريــة

وتعمل من أجل حتقيقه .
 فـاألحزاب الـديـنيـة العـربـية عـند
أسـتالمــهـا الـســلـطــة في أي بـلـد
عـربي تـخدم مـصـالح األستـعـمار
والكـيـان الصـهيـوني حتى إذا لم
فـالــنـتــيـجـة تــكن مـرتــبـطــة بـهــا 
واحـــدة لــــذلك تــــســــعى الــــقـــوى
األســـتــعــمـــاريــة إلى أن تـــســتــلم
األحــزاب الـديــنــيــة الـســلــطـة في
الــبــلـدان الــعــربـيــة ألنــهــا حتـقق
أهـــدافـــهــــا وتـــخـــلّف بـــلـــدانـــهـــا
وتمـارس التـميـيز والـطائـفية مع
ـــواطــنـــ عـــلى أســـاس الــدين ا
ــشــروع الـوحــيـد ــذهب . إن ا وا
الذي يخلص البـلدان العربية من
الـهـيـمـنـة والـتـبـعـيـة لألسـتـعـمار
ويـــضــمـن لــهم الـــســيـــادة وعــدم
الـــتــقـــســيم ويـــحــقـق احلــضــارة
هـو حتـقيق الـعـربـيـة والتـحـريـر 
ـشـروع الـوحـدوي بـ الـبـلـدان ا
كـمـا بـدأه عبـد الـنـاصر الـعـربـية 
في وحـــدة مــصــر وســـوريــا عــام
 كـــنـــواة لـــوحـــدة عـــربـــيــة1958
ــشـــروع يــحــقق هـــذا ا شـــامــلــة 
احلضـارة العـربيـة ويقـضي على
صالح األستعمارية في البلدان ا
العربية ويحرر األراضي العربية
غتصبة في فلسط واألراضي ا
الـعـربـيـة احملـتـلـة األخـرى ويـقيم
ـــا لـــدى بـــعض دولـــة عـــظـــمى 
الـــدول الــعـــربــيـــة من إمـــكــانــات
نـفـطـية وأقـتـصاديـة ويـتم تـكامل
أقـــتــــصـــادي وعــــلـــمي وثــــقـــافي
وتكنـولوجي وبشـري وإجتماعي
وعـــســـكـــري وغـــيـــره بـــ كـــافــة
الـبلـدان الـعربـيـة وفي دولة تـقيم
ــــقــــراطي نــــظـــــام ســــيــــاسـي د
فــيــدرالي تــمــتــد من احملــيط إلى
اخلـلـيج . وأذكـر إن أحـد الـنـواب
اإلنـــكــلـــيـــز دعي حلــضـــور نــدوة
ثـقـافـيـة في بـيروت أقـامـهـا مـركز
دراسـات الــوحـدة الــعــربـيــة قـبل
ثالث ســــــنـــــوات وهـــــو "جـــــورج
ـؤيـد للـقـضـايا الـعـربـية كـلـوي" ا
وخصوصاً القـضية الفلـسطينية
حـــيـث خـــاطب احلــــاضـــرين في
الــنــدوة الـذين جــاؤوا من بــلـدان
عــربــيـــة مــخــتـــلــفــة قـــائالً (أنــتم
تـمـثـلـون أمـة عـربـيـة واحـدة لـهـا
ثــقـافــة واحـدة وتــتــكـلــمـون لــغـة
ولكم قيم وتـقاليد واحدة واحدة 
ولــكم طـــمــوحــات وآمــال واحــدة
وإن وحــــدة بـــلـــدانــــكم في دولـــة
سـيــخــلق مــنـكم عــربـيــة واحــدة 
دولة عظمى تلعب دوراً بارزاً في
الـشــؤون الـدولـيـة) .وفي الـعـراق
ــارس اإلسالم الـــســيـــاسي في
حــكم الــبالد نــظــام احملــاصــصـة
الــطـائــفـيـة مــنـذ ســقـوط الــنـظـام
الـــــــســــــابق عــــــام 2003 وهــــــذه
الـسـيـاسـة أدت إلى تـخـلف الـبـلد
في مـخــتـلف اجملــاالت الـثـقــافـيـة
والـــعــــلـــمـــيــــة واإلجـــتـــمــــاعـــيـــة
ـعـلـوم إن نـظام وا والـسـيـاسـيـة 
احملـاصصـة الـطائـفـية الـقائم في
الـبالد وضعـته اإلدارة األمـريكـية
في مــــــــــــؤتـمـر لـنـدن الــــــــــذي
أقـامــتـه لـلــمــعــارضــة الــعــراقــيـة
لـلــفـتـرة بـ 17-15/كـانـون أول
/ 2002وطــــــــــبــــــــــقــــــــــته األدارة
األمـريـكيـة كـأسلـوب حلـكم البالد
بـعــد األحـتالل لــلـعـراق فـي كـافـة
الــوزارات وحــتى الــيــوم . حــيث
أدت ســـــيـــــاســــة احملـــــاصـــــصــــة
الــطــائـــفــيــة إلى الــتـــمــيــيــز بــ
ــذهب ــواطـنــ عــلى أســاس ا ا
ســـنـي شـــيـــعـي أو عـــلى أســـاس
فأدى هذا الدين مـسلم مـسيـحي 
الــتــمــيــيـز اإلقــصــاء من وظــائف
فـشـغـلت وظـائف الـدولـة الــدولـة 
عـنــاصـر غـيــر مـؤهـلــة أو كـفـوءة
وأدت هـذه الـسـيـاسـة أيـضاً إلى
هــــجـــــرة اآلالف من الـــــكــــفــــاءات
الـعلـمـية وأصـحـاب األختـصاص
إلى الـبـلدان األوربـيـة وغـرها من
الــدول وشـــاعت ظــاهـــرة تــزويــر
الشهادات والزالت من أجل تسلم
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بغداد

ـــشـــ حـــيـث هـــذا الــــســـلــــوك ا
يـظـهــرهـا كـدولـة أســتـعـمـاريـة ال
حتترم حقوق الشعوب وال تلتزم
أو حتترم القوانـ الدولية التي
لـذلك فإن ساهـمت في إصـدارها 
هذه التصرفات زادت من كراهية
علماً تحدة  الشعوب للواليـات ا
ــتـــحــدة عــام ســـبق لــلـــواليــات ا
أن عــــــــــــــــارضـت فــي ظـم 1983
وفي ظل اجلـوالن إلى إســرائـيل 
حـــــــــــــكـم كـــــــافــــــة الـــــــرؤســــــاء
ـتـحــدة مـنـذ عـام لـلـواليـــــــــات ا
 لم يعـترف أي مـنهم ال في1967
الــقـدس عــاصــمــة إلســرائـيل وال
الــســـيــادة اإلســـرائــيـــلــيـــة عــلى
اجلـوالن وهـذا يؤكـد عـلى الـنهج
الـــصـــهـــيــونـي لــتـــرامب الـــداعم
لـلكـيان الـصهـيوني في فـلسـط
بـدلــيل الـقـرارات الـتي أصـدرهـا
باألعتراف . كمـا أن تنظيم أيباك
AIPAKالـــــذي يـــــظـم شـــــرائح 
واســعـــة من الــشــعـب األمــريــكي
ــــؤيـــد إلســـرائــــيل هـــو الـــذي وا
ســــــــاهم فـي فــــــــوز تـــــــرامـب في
االنتخابات الـرئاسية التي جرت
عـــام 2016 كـــمــــرشح لـــلـــحـــزب
مـــقـــابل هـــيالري اجلـــمــــهـــوري 
كـــلــــنـــتـــون وزيــــرة اخلـــارجـــيـــة
الــســـــابــقـة كــمــرشـحــة لـلــحـزب

قراطي األمريكي .  الد
فهنـاك نسبـة قد تصل إلى 70%
ــئـــة مـن أعـــضــاء ســـبـــعـــون بـــا
مـجــلس الـشـيــوخ تـؤيـد الــكـيـان
الــصـهــيـوني في احلـق والـبـاطل
وكـذلك نـسـبـة كـبـيـرة من أعـضاء
مــجــلس الــنــواب تــؤيــد الــكــيـان
الـصـهـيونـي في كل الـظروف في
حـ هـنـاك أكـثـر من ثـالثـة عـشر
مـليـون عربي ومـسـلم في أمريـكا
ليس لديهم أي دور في السياسة
األمـريكـيـة أو تأثـيـر في أنتـخاب
ـــفــروض من الــدول الــرئــيس وا
الـعـربيـة الـغـنيـة كـالسـعـودية أن
تــبـادر إلـى تـكــوين لــوبي عــربي
ـــــصـــــالح إسـالمي يــــــدافع عـن ا
العربية واإلسالمية والتأثير في
إنــتـخــاب الــرئــيس والــدفـاع عن
من خالل الـقضـية الـفلـسطـينـية 
إقامة تنظيم عربي واسع وكسب
شــــرائح واســــعــــة من الــــشــــعب
األمـريكي لألنـضـمام إلى الـلوبي
كــمـــا يــفــعل الــعــربـي اإلسالمي 
ؤيد لـلصهـيونية تنـظيم إيبـاك ا
ال وإسـرائـيل من خالل صـرف ا
وإقـــامــة شـــبـــكـــات واســـعـــة في
ـتــحــدة من صـحــافـة الـواليــات ا

وتلفزة لهذا الغرض . 
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بـيـد أن الـسـعــوديـة وغـيـرهـا من
الــدول الـعــربـيــة الـغــنـيــة كـقــطـر
واإلمــــارات مـــرتـــبـــطـــة بـــاإلدارة
األمــريـكـيــة وتـنــفـذ تـعــلـيـمــاتـهـا
وحتت هيمنتـها إضافة إلى إنها
معـادية إلى أي نهـضة عـربية أو
تقـدم عـلمي – تكـنـولوجي أو أي
مـــشــروع وحـــدوي يـــحــقـق حــلم
األجـــيــال فـي إقــامـــة احلـــضــارة
ويــســاهم في حتــريـر الــعـربــيــة 
فــلــســـطــ واألراضي الــعــربــيــة
ــعـــلــوم إن الـــنــظم وا احملـــتــلـــة 
الــعـربــيــة كــلـهــا من احملــيط إلى
اخلـــلــيج كـــلــهــا بـــشــكل أو آخــر
مــعـــاديــة ألي مـــشــروع وحــدوي
وكـلـها حتت الـهـيـمـنة حـضـاري 
األسـتـعمـاريـة وفاقـدة لـسيـادتـها
في أتـخـاذ الـقـرارات التـي حتقق
ــصــالح الــعــربــيــة الــعــلــيــا أو ا
الـــعـــمل لـــتـــحـــريـــر فـــلـــســـطـــ
فإسرائيل في نظر ترامب تعتبر
الـــواليـــة الـــواحـــد واخلـــمـــســ
وهـــو يــزايـــد في دعم ألمـــريــكـــا 
إسـرائــيل عـلى أعـضـاء احلـزبـ
ــقــراطي في اجلــمــهــوري والــد
الـكونـكـرس األمريـكي بل ويـزايد
حـتى عـلى الــلـوبي الـصــهـيـوني
ــؤيـد لـلــكـيـان أيـبـاك AIPAK ا
الــــصــــهـــيــــوني . إن تــــرامب في
قراراته عـبّر بوضـوح عن قيادته
لــدولـــة عــظــمى تــنــتــهك حــقــوق
الــشـــعـــوب وتــنـــتــهـك الــقـــانــون
ـــواثــــيق الــــدولــــيـــة الـــدولـي وا
فـهو وإعالنـات حـقـوق اإلنـسـان 
رجل جـاهل ال يـفـهم الـقـانون وال
ويـــصـــدر قـــراراته الـــســيـــاســـة 
كـما اخملـالـفـة حلـقوق الـشـعـوب 
يفعل في أستثمار ملياراته التي
حصل عليها بالتضليل واخلداع
شأنه شأن أي مليادير آخر جمع
ثـروته بهـذا األسـلوب . إن الـقوة
أصــبـحت في الـعـالقـات الـدولـيـة
هـي األســــاس فـي فــــرض اإلرادة
فــالــقــوة بال حق عــلـى اآلخــرين 
هي الـتي حتـول البـاطل إلى حق
واحلق إلـى بـــاطـل والـــقــــوة هي

التي حتول العدل إلى
 باطل والـبـاطل إلى عدل والـقوة
هي التي حتول النضال من أجل
احلــقـوق  –كـمــا يــفــعل الــشـعب
الـــفـــلـــســـطـــيـــني -  إلى إرهـــاب

وحتــول األرهــاب إلـى نــضـال  .
وهـكـذا فـإن الـتـاريخ ال يـكـتبه إالّ
نـتـصرون . فـالـعرب األقـويـاء وا
ـــــرون اآلن فـي أســـــوأ حــــاالت
الـضــعف واألنـحــطـاط والــتـردي
بـــســـبب مـــا يـــجــري فـي مــعـــظم
بـــلـــدانـــهـم من فـــوضـى وتـــفـــكك
وأنـهـيار . فـكـافة الـنـظم العـربـية
ــقـراطــيـة حتــكـمــهـا أمـا غــيـر د
عـوائل منـذ عشـرات السـن كـما
هـــــو احلـــــال في دول اخلـــــلـــــيج
ــــغـــرب واألردن فـي ظل نــــظم وا
مـلـكـيـة حتت الــهـيـمـنـة الـغـربـيـة
واألمـــريـــكـــيـــة حتـــديــداً دون أي
تـطويـر أو نـهوض لـهـذه البـلدان
أو أتــخـــاذ ســـيـــاســات هـــدفـــهــا
الـــدخـــول في مـــشـــروع وحــدوي
حضـاري بهـدف حترير األراضي
ـغـتـصـبـة أو احملـتـلـة الـعـربـيـة ا
وحـــتى الـــنــــظم اجلـــمـــهـــوريـــة
الـــعــربــيـــة فــهي ال تــخـــتــلف عن
ــلـكــيــة في هــذا الــشـأن الــنــظم ا
فالـرئيس يبـقى عشرات الـسن
خلــدمـة مــصـاحله في الـســلــطـة 
وفـي ظل الــهــيــمــنــة والــتــبــعــيـة
لألسـتــعـمــار كـمـا هــو احلـال في
حكم عائلة األسد في سوريا منذ
والـــقـــذافي عـــام 1963 والزالـت 
في لـيـبـيـا أكثـر من أربـعـ عـاماً
والــبـــشــيـــر في الـــســودان مـــنــذ
ومـبـارك في مـصر ثالثـون عـامـاً 
وعلي عبد أكثر من ثالثون عاماً 
الـله صــالح في الــيــمن أكــثـر من
والــبــكــر وصـدام ثالثــون عــامــاً 
وعــبـد خــمــســة وثالثــون عــامــاً 
الـعـزيـز بـو تفـلـيـقـة فـي اجلـزائر
وهـو مـقـعد عـشـرين عـامـاً وأعلن
إنه يــــريـــد الــــتــــرشـــيح لــــواليـــة
خــامـســة غــيـر أن قــائــد اجلـيش
اجلــزائـري (أحــمـد قــايـد صـالح)
أصدر بـيانـاً طلب مـنه األستـقالة
وهــذه الــنـظم فــوراً وهــذا مـا  
لـكية اجلمـهوريـة كشـأن النـظم ا
بــقــيت بــلـدان مــتــخــلـفــة بــسـبب
ســيــاســات حـــكــامــهـــا وبــســبب
تـبـعـيـتـهـا لـلـقـوى األسـتـعـمـاريـة
وهي فاقـدة لسـيادتـها وإرادتـها
والزالت . وفي السنوات األخيرة
حـدثت أنـتـفـاضــات شـعـبـيـة قـام
بــهـا الــشـبــاب يـطــالب بـاحلــريـة
ـقـراطـيـة كـمـا هو والـعـمل والـد
احلـال في تــونس ومـصـر والـتي
سـمـيت بـثـورات الـربـيع الـعـربي
ـا واحلــقـيــقــة لم تــكن كــذلك وإ
حتـولت إلى ربـيع أمـريـكي حـيث
ـال  دعم هـذه االنـتـفـاضـات بـا
الـقـطــري بـطـلب أمــريـكي وبـدعم
ســـيــاسي أمــريـــكي من أجل دعم
الــقــوى الــديـــنــيــة في مـــخــتــلف
وهذا الـبـلـدان ألستالم الـسـلـطـة 
حيـث أستـلـمت  حـركة قـد حـدث 
النهضة برئاسة راشد الغنوشي
وهـي حــــــــــزب ديــــــــــنـي إسـالمي
كـمـا أسـتلم الـسـلـطـة في تـونس 
ـسـلـمـ الـسـلـطـة في األخــوان ا
مــصــر بــرئــاســة مــحــمـد مــرسي
وكــان الـــســبب في دعـم الــغــرب
لألحـــزاب الــــديـــنـــيــــة هـــو ألجل
أســتالم الـــســلـــطــة ومن أجل أن
تـــتـــخـــلف هـــذه الـــبــلـــدان  حتت
ألنهـا معادية ألي احلكم الديـني 
تـقدم عـلـمي وثقـافي أو فـكري أو
إبــداع. فــمــارست هــذه األحــزاب
الـديـنيـة الـتمـيـيز والـطائـفـية في
هــذين الــبــلــدين لــذلك أســتــطـاع
شعبي البلدين من إسقاط احلكم
الديـني في كل من تونـس ومصر
حـيث خرج أكـثـر من سـتة عـشرة
مــلــيــون مــتــظــاهــر في الــقــاهـرة
ومــــدن مـــصـــر األخـــرى تـــطـــالب
وبـدعم بــإســقـاط حــكم األخــوان 
اجلــيش  الــتــخـــلص من حــكم
عـادي للـفكـر واألبداع األخـوان ا
ــعـلـوم إن تـأسـيس والـثـقـافـة وا
ـسـلـمـ  من حـركـة األخـوان ا
قـبل "حـسن الـبنـا" في مـصـر عام
حـــيـث كـــانت الـــســـفـــارة 1928
البريطانيـة تقدم إلى حسن البنا
شهـرياً (500)  بـاون أستـرلـيني
كـمــا كـانت لـدعم هــذا الـتــنـظــيم 
ـلك عــبـد الــسـعــوديـة في عــهــد ا
ــالي إلى الــعـزيــز تــقـدم الــدعم ا
حـسن الـبـنـا وكــانت الـسـعـوديـة
تــدعــوه لــزيــارتــهـا وخــاصــة في
بــعـض مــواسـم احلج وأســتـــمــر
الــدعـم الــســعـــودي الــذي تــوقف
مؤخراً بسبب سعي األخوان في
إقامة تنظيم سري في السعودية
حـــــيـث صـــــنـــــفـــــته واإلمـــــارات 
الــســعــوديــة واإلمــارات تــنــظــيم
وبـعــدهــا حتــول الـدعم إرهـابـي 
الي لألخـوان من قطـر بتـوجيه ا

أمريكي. 
ومـن اجلـــديــــر ذكــــره إن احلــــكم
الـديني مـعـاد أيضـاً ألي مـشروع
نــاهـيك عن نـهــضـوي حــضـاري 
أرتـــبــاط األحـــزاب الــديــنـــيــة مع
وحتى إذا الغـرب بشـكل أو آخر 
كان بـعض األحزاب الديـنيـة غير
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لم يـستطع احد وعلى مر التاريخ  ان يحل مشكلة احلكم  وإشكالية ادارة
الـدولــة  الن احلـاكم  مـجـبــول عـلى الـتـمــسك بـالـسـلــطـة  واالذعـان لـهـا 
والـتف فـي قيادتـها  فال مجـال لكره نـعمـة الكراسي  حـتى وان انحدرت
ـطاع   و ان ـآسي  .. في وقـت يجـد احلـاكم نـفـسه الـسـيـد ا الـبالد الى ا
كل من حــوله من مـنـافـقـ  و وعـاظ سالطـ  يــزيـنـون له فـعـله الـقـبـيح 
ا مـكرمـا  مسـتمـرا بطغـيانه  ال ا مـنعـما  غـا فـيرتـاح  ويسـتريح  سـا
يـصغي الى احـد  وال  الى كالم من نـاصح ام  يـحذره  من هـذا الفعل

ش . ا
ـدينـته الفـاضلـة هو االخـر لم يسـتطع تـأطيـر  فلـسفة أفالطـون .. احلالم  
ــضي بــعــيـــدا في الــتــعــلق احلــكم رغـم انه أكــد نــزاهــة احلــاكـم  وعــدم ا

طلقة . واالنغماس بالسلطة ا
مـا يحدث اليوم  في جزائر بوتـفليقه .. وسودان البشيـر .. وفي ليبيا حفتر
.. وقـبلـها مـصر وتـونس  يـب لـنا  ان اشـكالـية احلـكم في الوطن الـعربي
سـتظل قائـمة  وكانـها ومنـذ الهرج الـذي حدث في ( سقـيفة بـني ساعدة )
ا هاجرين واألنصار .. لم ولن جند له حال .. طا في صدر االبرار   ب ا
نـقذ  والقـائد الضـرورة  ورجل الدولة  ورجل بـقينـا  نبحث عن الـزعيم ا
ـؤسسات  الـدستورية ـرحلة  وصـاحب الزمان .. وتـناسينـا /  ان بناء ا ا
كـفـيلـة بانـقـاذ البالد مـن آفة الـتـسلط  والـطـغيـان  وليـس بحـكام تـخـتارهم

بعناية مخابرات دول اجنبية ال تمنح الحد صكوك الغفران .
الـثابت ..ان القـائد البـطل ومهمـا اوتي من قوة و حـنكة .. وكـاريزما .. البد
اضي ـال ..فال تنفع مـعه  صوالت ا ـطاف بطال  وان يـصبح  في نـهاية ا
 وال خـطابـات احلاضر   فـالشعـوب التي تـصنع ابـطالهـا  كفيـلة بـرميهم
في مـزبـلـة التـاريخ  وسـرعـان ما تـأزف سـاعـة التـغـيـير  وإعالن الـنـفـير 

ويكون قرار اخللع سريعا  فال اجر  وال مستجير .
كـثــيـرون هم الـقـادة الـعــرب .. من الـذين صـدعـوا رؤوســنـا بـالـدِّين تـارة ..
وبـالـقـوميـة تـارة اخـرى  ومنـذ فـجـر بـناء الـدولـة الـعـربيـة يـنـتـهون الى رفع
شــعـار ( انـا الــدولـة .. والــدولـة انــا )  وكـأن الــوطن اصـبح  ضــيـعــة  لـهم
نحون زاج . يصـنعون له بطوالت وهـمية  ثم  يـشترونه ويبيـعونه حسب ا

له الباج تلو الباج . 
احلـاكـم الـعـربي  .. كـثــيـرا مـا تـســول له نـفـسه   مـن ان كل مـا في الـبالد
رهـيـنـة بيـديه .. وان الـشـعب يحـبه ويـريـده والى االبـد .. ظنـا مـنه ان غـيابه

سيكون نهاية البالد التي حكمها باحلديد والنار وتخويفا للعباد.
كم هـو  سطـحي هذا االعـتقـاد الزائف  .. الـذي ال يراعـي تقـلبـات الزمان 

كان  وتبدالت االنسان  وانتفاضة  االوطان . وضيق ا
انـظروا .. مـاذا حل بالـرئيس بـوتفـليـقه  في اجلزائـر  .. وبالـرئيـس البـشير
في الـسودان .. وقـبلـهمـا زين الدين بن عـلي في تونس .. ومـعمـر  القذافي

في لـيبـيا  .. وصـدام في العـراق .. وهل نـسيـنا اغـتيال
الــسـادات في مـصــر .. والـلــعـنـة الــتي حـلت بــبـشـار
ال االسـد في  سـوريـا . الـبـطل..البـد وان يـكـون 
..مـهـما عـال شانه  و تـرسـخت سـلطـته  وامـتدت
واليـاته  وكثرت حـاشيته  وازدادت اجـــــــراءات
ا أمـنه / فال ناجــي في يـو م عاصف  وال ســـــا

في قدر واقف ..&
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ـوت او طـريق الـرعب واألنـتـحـار  اسم يـرمـز إلى الـطـريق الـسـريع طـريق ا
نـفـذ الـعبـدلي احلـدودي عـلى احلدود رقم 80 الـذي يـربط مـدينـة الـكـويت 
الـكويـتـية الـعراقـية ومن هـناك في صـفـوان الطـريق الرابط من صـفوان إلى
الـبـصرة.أطـلق عـلى الطـريق هـذا االسم بـعد أن دمـرت فـيه قوات الـتـحالف
الـغاشـمة  أكـثر من 1400 آلـية عـسكـريـة تابـعة لـلجـيش العـراقي كانت في
طـريقـها إلى الـبصـرة منـسحبـة من الكـويت حيث حتـول الطـريق من طريق
تـناثرة سـريع يؤدي إلى الـبصـرة إلى طريـق للـموت والشـهادة  واألشـالء ا
البـنـاء جيـشنـا الـباسل  حـيث كـانت  القـوات األمـريكـيـة قد رصـدت حترك
الـقوات العراقية في هذا الطريق بعد ان اتخذ العراق قرار االنســحاب من
الــــــــكـويـت والـقـبـول بـوقف اطالق الـنـار  عــلى لـسـان وزيـر خـارجـــــــيـته
أنـذاك  في لـيلة 26 شـباط  1991 شـنت  القـوات االمريـكيـة هجـوما جـويا
ـركبـات العـراقية عتـوه بوش عـلى القـطعـات واآلليات وا صـاعقـاً بأمـر من ا
ـنسـحبـة نتج عـن الهـجوم مـقتل اكـثر من عـشرة االف مـقاتل من اجلـنود ا
والـضـباط حـيث تـخلى الـكـثـير مـنـهم عن مركـبـاتـهم جتنـبـاً لتـدمـيرهـا أثـناء
الـقصف لكنهم لم يسلموا من بشاعة القصف االمريكي الذي حولَّ السماء
طـرة من قـذائف الشـر واحلـقد والـضـغيـنة عـلى ابـناء الى قـطـعة مـلـتهـبـة 
جـيـشنـا الـبـاسل   تسـمـية الـطـريق بـاسم طريـق جابـر األحـمد الـصـباح
نـسـبـة إلى أمـيـر دولـة الـكـويت في وقـتـهـا. هـذا الـطـريق الـذي حـنـتهُ الـدماء
الـزكية البناء بررة الذنب لهم اال انـهم نفذوا اوامر قيادتهـم  مقابر جماعية
عـلى مستـوى االشخاص والـدبابات  لم يـبحث عنـهم احد ولم يؤبـنهم احد
ـة الــنـكـراء ولم يــخـصص يــوم ألسـتــذكـار تــلك اجملـزرة الــكـارثــيـة واجلــر
ووصــمـة الــعـار والــذل في جـبــ االنـســانـيــة عـنــدمـا اقــدمت قـوات الــشـر
االمـريكية  ومن حتـالف معها بـقتل جنودنـا بعد اعالن االنسـحاب الرسمي
من الـكويت  ولـكي تـنسى االجـيال مـافعـله االوباش بـحق بلـدنا وجـيشـنا 
بـالتـأكيـد انا ال اؤيـد دخـول العـراق للـكويت  واحـتالله واراها اكـبر خـطيـئة
ارتـكبها النـظام السابق بحق بـلد شقيق وجار  لـكن اخلطيئة الـتي التغتفر
عـركـة بأعالن رسـمي مـوثق  وهذا ان يـقـتل جنـود مـنسـحـبون مـن ارض ا

مخالف لكل االعراف والقوان الدولية والشرائع السماوية  
Joyce Chediac (جـويـس شـدياق) كـتب الـصـحـفي األمـريـكي-الـلـبـنـاني
بخصوص ذلك: ”تـعرضت الشاحنات لقصف شديد لدرجة جعلها تلتصق
سـتـحيل أن تـعـرف بالـنـظر إلـيـها مـا إذا كـانت حتمل بـاألرض وكـان من ا
سـائــقـ أم ال كـمــا ذاب الـزجـاج األمــامي لـهـذه الــشـاحـنــات تـمـامـا و

اختزال دبابات ضخمة إلى مجرد خردة حديدية.“
نسحب بـالتأكـيد ان هذه اجملـزرة  التي ارتكبـت في حق اجليش العـراقي ا
تـخـرق الـقـانون رقم  3 من مـعـاهـدات جنـيف لـسـنة 1949 بـشـكل صارخ
هذا القانون الذي يجرّم قتل اجلنود الذين هم خارج احلرب والقتال ": ”لم
يـتم إخـراج القـوات الـعراقـيـة من الـكويت من طـرف الـقوات األمـريـكيـة كـما
تـزعم إدارة الـرئيس بـوش كـما أنـهم لم يـكـونوا يـنـسحـبـون من أجل إعادة
هـيـكـلـة وحـداتـهم لـلـقـتـال مـجـددا في الـواقع لـقـد كـانـوا يـنـسـحبـون ألنـهم

أصبحوا خارج احلرب لقد كانوا عائدين إلى منازلهم ببساطة
ة حرب شنعاء أن تهاجم وتبيد جنودا عائدين إلى منازلهم بهذه إنـها جلر

شينة.“ الطريقة ا
وقــال فـي هــذا الـــشــأن الــرائـــد (بــوب نـــوغــنت); وهـــو ضــابـط ســامي في
مـخـابـرات اجلـيش: ”لم نـر أمـرا كـهـذا يـحـدث حـتى في فـيـتـنـام إنـه مـثـير

للشفقة.“
ـقـابر الـغـريب بـعـد سـقـوط الـنـظـام في عام 2003 الـكل كـانت تـبـحث عن ا
اجلـماعـيـة جلرائم الـنـظام الـسابق بـحق الـشعب  لـكن لم يـبحث احـد على
مـقابر جـنودنا وضـباطنا من  تـصفيـتهم وقتـلهم بدم بـارد  اين شهداؤنا

وت  عندما  انسحبوا  من الكويت ?  على طريق ا
ــحـاسـبـة الـفـاعل  ال احــد يـتـجـرأ عـلى رفع ال احـد طـالـب بـحـقـوقـهم او 
دعــوى لـدى مـحــكـمــة الـعــدل الـدولـيــة  ضـد جــرائم اجلـيش االمــريـكي في
الـعـراق  مـنذ حـرب الـكـويت وصـوالً الحتالل الـعـراق ومـاتالهـا من جرائم
يـنـدى لـهـا اجلبـ  يـامن تـدعـون االنـسـانـية وتـتـبـاكـون من بـشـاعـة جرائم
الـنــظـام الـســابق مـتى تــبـكـيــكم جـرائم امــريـكـا ام الــدم الـعـراقي مــخـتـلف
كـيـالـ  والـقـيم قد اخـتـلـفت ايـضـاً ام طـعم كراسي والـشـرف يُـكـال لهُ 
الـسـلطـة كـان رائـــــــعـاً لـدرجة انـهـا انـستـكم  ديـنكم وتـمـسـكنم بـدنـياكم 

الـبـلـدان بـاقـيـة والـشـعــــــــوب  يـسـتـمـر عـطـاؤهـا  ومن
ـــســــخـــهـم الـــتــــأريخ هم مـن ال مـــوقف لــــهم   كم
تــمـــــــــنــيت  ان يـــقف مــســـــــــؤول عـــراقي عــلى
مـقــــــــبرة من مـقـابر اجلـيش العـراقي الـذي غُيب
عـلى طــول الـطـريق ونـبـكي جـمــيـعـاً عـلـيـهم  النـهم
ضــحـايـا تــهـور الــنـظـام وبــشـــــاعــة احملـتل وغـدر

العرب .

م بـــالـــتــــعـــلـــيـم األولي اإللـــزامي
أصبحت نسبة األمية في العراق
تــــــــصـل إلى %30 ثـالثــــــــون في
ائة من الشعب العراقي ونسبة ا
الــفـقـر تــصل إلى أكـثـر من 50%
ــائــة مـن الــشــعب خـــمــســون بـــا
الــعـــراقي لــذلك هـــاجــر عــشــرات
ـواطنـ إلى البـلدان اآلالف من ا
األوربــيـة في الــعـامــ األخـيـرين
والزالت هذه ألسبـاب أقتصـادية 
الـــهــجـــرة مـــســـتــمـــرة . كـــمــا إن
احملـاصصـة الطـائـفيـة ب الـكتل
الـسيـاسـية شـيعـيـة سنـية كـردية
تـــــركــــــمــــــانــــــيــــــة ألخ.. مـن أجل
ناصب الوزارية احلصول على ا
أدت إلى عـدم إكــمـال الـتــشـكــيـلـة
الـوزاريــة بــالــرغم من مــرور عـام
عـلى تـشـكـيل احلـكـومـة فـهـناك ال
تـــــزال أربـع وزرات أســـــاســـــيـــــة
شـاغـرة وهي الـدفـاع والـداخـلـيـة
والعدل والـتربية بـسبب الصراع
بـ الــكـتل لــلـحــصـول عــلى هـذا
وهـذا ــنــصب الــوزاري أو ذاك  ا
الــسـلـوك سـبــبه تـدخل الـدين في
فــالــدين ال عالقــة له الــســيــاســة 
عـلـماً إن بـالـسـيـاسة وبـالـعـكـس 
ادة األولى من الـدستـور النـافذ ا
الــصــادر عـام 2005 تــنص عــلى
ــقـــراطي في حــكم الــنـــظــام الــد
ـقـراطـية كـفـلـسـفة الـبالد . فـالـد
قـانـونيـة سـيـاسيـة تـرفض تدخل
الـــدين في الــســيـــاســيــة كــونــهــا
فـلـسـفة عـلـمـانيـة . كـمـا إن تدخل
الـــديـن في الـــســـيـــاســـة أدى إلى
الـــتـــدخـل في شـــؤون الــــقـــضـــاء
فـــالــقـــاعــدة األســـاســيـــة هــو إن
الــقـضــاة مـســتـقــلـون ال ســلـطـان
عليهم في قضاتـهم لغير القانون
وهــــذا الــــتــــدخل يــــتـم من قــــبل
الـســلــطــة الــتــنــفــيــذيـة أو حــتى
الـتـشـريـعـيـة فـي شـؤون الـقـضاء
كـمـا إن الــسـلـطـة الـقــضـائـيـة لم
تـمـارس الـرقـابة الـقـضـائـيـة على
الـقوانـ التي تـصدرهـا السـلطة
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة إذا كــانـت غـــيــر
دستوريـة فيجب الغـائها أو على
الــقـرارات الـتي تــصـدرهـا مـرافق
ومؤسسات السلطة التنفيذية أي
احلكـومة إذا كانت تـنتـهك حقوق
ـــواطــــنـــ فــــيـــجب وحـــريــــات ا
وهـذا يـعـود إلى ضعف إلـغـاؤها 
الـــســـلــطـــة الـــقـــضــائـــيـــة  وعــدم
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ألن الرقـابـة القـضائـية مـهنـيـتهـا 
هي إحـــــدى عــــنــــاصــــر الــــدولــــة
حيث ال دولـة قانـونية القـانونـية 
فالنائب العام بال رقابة قضائـية 
وهــو وكــيـل الــشــعـب من واجــبه
ـارسـون الــفـسـاد تـقـد الــذين 
بيد الي واإلداري إلى الـقضـاء  ا
أن ذلك لم يــــحـــدث . كـــمـــا إن من
واجـب الـقــضـاء وهــو عـدم األخـذ
بـالـتـقـاريـر الـتي يـقـدمـهـا اخملـبـر
ألن الـسري عن عـنـاصر إرهـابـية 
وجود مـخبـر سري هـو تدخل في
ــسـؤول ا أخــتـصــاص الــقـضــاء 
األول واألخيـر عن كـشف اجلرائم
مـن خالل حتـقــيق نــزيه وشــفـاف
يقـوم به قضـاة التـحقـيق في هذا
لـــذلـك أعـــدم الــــقـــضـــاء الـــشــــأن 
الـعـشـرات من األبـريـاء الذيـن يتم
سـلب األعـتـراف منـهم بـالـتـعذيب
وهـو أعتـراف بـاطل قانـونـاً حتى
لـو كـان صـحـيــحـاً. كـمـا ال يـجـوز
األخـذ بــاألعـتــراف كــدلـيل وحــيـد
يـصدر احلـكم عـلى أساسه إذا لم
يقـترن بـأدلة وقـرائن أخرى . كـما
إن وجود مخبر سري ال وجود له
كــمــا ال في أي دولــة فـي الــعــالـم 
يــوجـــد نــظــام ســيــاسي يــحــتــرم
مــواطــنــيه يــســتــخــدم بــعــضــهم
للتجـسس على البعض اآلخر ألن
ـفـروض هــذا إفـسـاد لـلـجـمـيع وا
من الـقـضــاء لـو كـان مــسـتـقالً أن
ــشــ . يــرفض هــذا األســلــوب ا
ولــو كـان هــنــاك قــضـاء مــســتـقل
ومـحـايـد ألصـدر أحـكـامـاً بـإلـغـاء
انـية التي كافـة االنتـخابـات البـر
تـمت بعـد سقـوط النـظام الـسابق
ألن هــــــــذه وحــــــــتـى الـــــــــيــــــــوم 
االنـــتـــخــــابـــات تـــمـت  بـــالـــرشى
والـــــتـــــزويـــــر من قـــــبـل الـــــكـــــتل
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لذلك فـالنظـام السياسـي الطائفي
القائم في بالدنـا أدى بالبالد إلى
الـتـخـلف العـلـمي والـثـقافي وإلى
ـالي واإلداري شـيــوع الــفــســاد ا
في مــــؤســــســـــات الــــدولــــة وإلى
أنـــتــشــار الـــتــزويـــر والــرشى في
مـــؤســســات الــدولـــة ومــرافــقــهــا
وإن احلل يـــكـــمن في وغـــيـــرهـــا 
ـقـراطـي حـقـيـقي إقـامـة نــظـام د
يــرفض كل أشــكــال احملــاصــصــة
الـــطـــائــفـــيــة و تـــدخل الـــدين في
الـســيـاسـة وبــقـوانـ دســتـوريـة
تـــؤكـــد ذلك وكـــذلـك إدخـــال مــادة
ــوجــبــهــا دســتــوريــة يــحــضــر 
األحــــــزاب الــــــديــــــنــــــيـــــة أو ذات
ـرجـعـية الـديـنـيـة من الـعمل في ا
الـسـيــاسـة كـمــا هـو احلـال في
ـــصـــري احلــالي الـــدســتـــور ا
وكــــذلـك مــــحــــاســــبــــة كــــافــــة
الفاسدين أمام الـقضاء مهما
كـانت مــراكـزهم الــسـيــاسـيـة
عندها سيتم القضاء على كل
أنــواع الـفـســاد الـذي أشـرنـا
وبــــعـــــكس ذلـك فــــإن إلـــــيـه 
العراق سائر إلى طريق
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