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أعــتــراف األب كـذبــاً لــتـخــلــيص أبـنه
مــثالً من الـعـقـاب  فــهـنـاك قـاعـدة في
الــقـانـون اجلـنــائي اإلنـكـلــيـزي تـقـول
(إفالت مئة مجرم من العقاب خير من

إدانة بريء) .
كـما إن هؤالء الذين يـرضون ألنفسهم
أن يـقدموا تـقارير عن جرائم أرتـكبها
أشـــخـــاص آخـــرون هـــؤالء كــلـــهم أو
مـــعـــظـــمـــهـم كـــانـــوا عـــمالء لـــقـــوات
اإلحــتالل األمـريــكي في الـعــراق بـعـد
عــــام  2003ويــــؤكــــد هـــذا مــــا ذكـــره
جــولـيــان أسـاجن مــسـؤول الــتـواصل
wicky اإلجــــتــــمـــاعـي وكي لــــيـــكس
 leaksحـيث قـال في مـحـاضرة له في
لــنــدن إن لـدى ويــكي لــيـكس  60ألف
ـركـزية عـراقي وكـالء في اخملـابـرات ا
األمـريكية في فترة اإلحتالل األمريكي
لـلعراق وهو وضع دفع معظم هؤوالء
لـلعـمل في اخملابـرات األجنـبيـة سببه
ــال بــســبب حــالــة احلــصـــول عــلى ا
الــفـقــر واجلــوع الـتي يــعـيــشـونــهـا .
حــيث ال زال حــوالي  %50 خــمـسـ
ـئـة من أبــنـاء الـشــعب الـعـراقي فـي ا
حتـت خط الـفــقــر بـالــرغم من الــثـروة
الــنـفــطـيـة الــكـبــيـرة الــتي يـتــمـلــكـهـا
الـــعـــراق  وهـــذا يــــعـــود إلى حـــالـــة
ـسـتـشـري في الـعـراق دون الـفــسـاد ا
حــــــســـــاب ومـن أنــــــواع الـــــفــــــســـــاد
ــال الــعــام  هــو واإلســـتــيالء عــلـى ا
األســـتــيالء عـــلى مـــوارد الــســـيــاحــة
الـدينية التي تذهب إلى كتل سياسية
مــعـيـنـة  وهــذا ال يـجــوز مـطــلـقـاً ألن
ـا فـيه مـوارد الـسـيـاحة ـال الـعـام  ا
ســواء كــانت زيـارة مــراقــد ديـنــيـة أو
آثــار طـبــيـعــيــة أو غـيــرهـا فــهي مـلك
لـلشعب العراقي كله وليس ألشخاص
أو كــتـل ســيــاســيــة مــحــددة ألن هــذا
ــســاوات بــ يــتـــعــارض مع مــبــدأ ا
ــــــواطـــــنــــــ دون تـــــمــــــيـــــيــــــز في ا
ــقــراطــيــة  حــيـث تــقــدر مـوارد الــد
الـســيـاحـة الـديـنـيـة كـمـا نـشـرت أحـد
الــصـحف عــدة مـلــيـارات سـنــويـاً من
الـدوالرات األمريـكية  خـصوصاً وإن
ـر بـضـائـقـة مـالـية  ولـذلك الـعـراق 
وارد إلى البنك يجب أن تذهب هذه ا
الية  ـركز العراقي التـابع لوزارة ا ا
ولـيس ألشـخاص مـعـينـ . لـذلك فإن
الـعـراق وفق الـتـصنـيف الـذي نـشرته
مـنـظـمـات دولـيـة بأنـه يأتي مـن حيث
الــسـلم الـتـدرجي بــعـد الـصـومـال من
ـــالي حـــيـث الـــفـــوضى والــــفـــســـاد ا
ــلـيــشـيـات واإلداري كــمـا يــجب حل ا
ــنـتـشــرة في الـعــراق وحـصـر كــافـة ا

السالح بيد الدولة . 
وإحلــــــاق مـن يــــــرغب مـن أعــــــضـــــاء
سلحة بشكل ـليشيات في القـوات ا ا
فــردي . لـذلك فـإن احلـكــومـة الـقـادمـة
انية الـتي سوف تشكـلها الكـتلة البـر
الـــــــــفـــــــــائـــــــــزة  إذا أرادت اإلصـالح
والـقـضـاء علـى الفـسـاد أن تـعمل أوالً
وقـبل كل شيء إلى إلـغاء احملـاصصة
الــــطــــائـــفــــيـــة  وإلـى رفض الــــعـــمل
الـسـياسي لـألحزاب الـدينـيـة أو التي
ذات مــرجـــعــيــة ديــنــيــة  ألن الــعــمل
الـــــســــيــــاسـي ال عالقـــــة له بـــــالــــدين
شرق وبالعكس  كما نشرت جريدة ا
الـــيــومــيــة بــتــاريخ /7/7

 2018 بــــأن صـــحــــيـــفــــة "الــــعـــربي
اجلـديد" كـشفت في تـقريـر لهـا نشرته
يـوم اجلمـعة  6/7/2018 بـأن العراق
تـصـدّر مـؤشـر مدركـات الـفـسـاد الذي
تــصـدره سـنـويــاً مـنـظــمـة الـشــفـافـيـة
الــــدولــــيـــة  فـي حـ أشــارت إلى إن
الــعـراق يــعـد من بــ الـدول اخلـمس
األكـثـر فـسـاداً في الـعـالم  كـمـا يـجب
ـفـسدين الـذين سـرقوا أو مـحـاسـبة ا

ـــال الــــعـــام وهم أســــتـــولــــوا عـــلـى ا
مـعـروفـون  وإحـالـتـهم إلى الـقـضاء 
وكــذلك مـحـاسـبـة الــذين تـسـبـبـوا في
وصل إسـتيالء داعش على محافظة ا
ومـــــحــــافـــــظـــــات أخــــرى بـــــعــــد /10
حزيران/ 2014 وكذلك الذين تسببوا
في إرتـكاب جرائم القـتل في سبايكر 
وكــذلك الــعـمل عــلى إنــاطـة الــتـعــيـ
حــصـراً فـي كـافــة وظـائف الــدولـة من
قـبل مـجـلس يـظم مـوظـفـون كـبار وأن
يـتم الـتعـي  حـسب الدرجـة العـلمـية
ـــقــدم الـــطــلب  فـي كــافـــة الــوزارات
ومرافق الدولة ومؤسساتها  كما هو
احلـال في العهـود السابقة  بـحيث ال
يـحق بعدها لـلوزير أو رئيس الوزراء
أو رئـيس الدولة تعي أي موظف في
ا يتم التعي حصراً في الدولة  وإ

هذا اجمللس . 
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كـما يجب النهوض بالـثقافة والتعليم
في عـمـوم الـبالد وأسـتخـدام الـتـعـليم
اإللـــزام فـي الـــدراســـة اإلبـــتـــدائـــيــة 
والــتـعــلــيم اجملـاني فـي كـافــة مـراحل
الــتــعــلــيـم حــتى الــدكــتــوراه من أجل
الـنهوض بـالبالد علـمياً وتـكنولـوجياً
وثــقــافــيــاً  وحــصــر احلــصــول عــلى
الـشهادات العليا مـاجستير ودكتوراه
فـي جــامــعـــة واحــــــــدة مــركـــزيــة في

بغداد . 
ــوصل ولــهــذه اجلــامــعــة فــروع في ا
والبصرة  والـهدف هو منح شهادات
عـلــمـيـة رصـيـنـة وفق بـرامج دراسـيـة

موحدة لكافة اإلختصاصات . 
أمـــا مــســـتــوى الـــتـــعــلـــيم في إقـــلــيم
كـردسـتـان فـحـسب عـلـمي جـيـد ووفق
ــطــلــوب . بـســبب خــبـرة ــســتـوى ا ا
سؤول عن التعليم  فمثالً وكـفاءة ا
وزيـر الـتـعـليم الـعـالي في اإلقـلـيم هو
أســتـاذ فـي اجلـامــعـات الــبـريــطـانــيـة
فــأقـنــعـته رئــاسـة اإلقـلــيم لـلــعـمل في
أربيل دون تدخل أحد في واجباته . 
ـــطـــلــوبـــة إلـــغــاء ومـن اإلصالحــات ا
الــــوقـــفـــ الــــســـني والــــشـــيـــعي ألن
وجــودهــا يـكــرس الـطــائــفـيــة وإعـادة
وزارة األوقـــاف كـــمـــا هـــو احلـــال في
الـعهود السابقة كما يجب العمل على
إقــامــة صــنــاعــة مــدنــيــة وعــســكــريـة
مـتقدمة وتـطوير الزراعـة بشكل علمي
 مـن أجل مــضــاعـــفــة مــوارد الــدولــة
ـالية دون األعـتماد عـلى مورد واحد ا
هو النفط  الذي سوف ينفذ مستقبالً
ـتـقدمـة صـناعـياً في  كـمـا إن الدول ا
الـغـرب سـوف تـستـغـني عن أسـتـيراد
الـــنــفـط مــســـتــقـــبالً وتـــعــتـــمـــد عــلى
أسـتخـراج الطـاقة الـبديـلة من الـرياح
ـعـلوم ـيـاه أو ضـوء الـشـمـس وا أو ا
انـية مـيركل أعـلنت ـسـتشـارة األ إن ا
ــانـيـا تــنـتج 20% قــبل عـامــ بـأن أ
مـن الـطـاقــة عن طـريق الـريــاح وإنـهـا
انيا وفق جـدول زمني سوف تعتمد أ
ستقبل كـلياً على الطاقة الـبديلة في ا
.كـما يجب على الدولة حتقيق العدالة
ــواطــنــ وأن ـــســـــــــــاواة بــ ا وا
تــضـمـن احلـكــومـة عــبــــــــــر بــرنـامج
زمــني مـسـكن لـكـل مـواطن وعـائـلـته 
وأن تضمن أيضاً العالج اجملاني لكل
مـــــــــــــواطن فـي الــــفـــحـص الـــطــــبي
والـــعــــمـــلـــيـــات اجلـــراحـــيـــة
والــدواء وإن تــضــمن الــدولـة
راتـب شـــهـــرين لــــكل مـــواطن
عـــــــــاطـل عـن الـــــــــعــــــــــمـل مع
عائلــــــــته لكي يعيش بكرامة
 والـــــتــــخــــلـص من ظــــاهــــرة
نـتشرة في عموم اإلسـتجداء ا
الـعراق . حيث إن ما ذكـــــــرته
مـن ضمانات أعاله  مـطبق في
ــــــتــــــحــــــــــــــــضــــــرة الــــــدول ا
وخــــــــــصوصـاً في الغـرب مثل
ــانـيــا وبـريـطــانـيـا الــسـويـد وأ
وفــرنـســا وغـيــرهـا . كـمــا يـجب
األهـتمام بـدور األيتام ورعـايتهم
ــطـلـوب . وفي عــلى الـــــــــوجه ا
تـقـديري إن الـعامـل الرئـيسي في
اإلصـالح  كـــــمـــــا ذكـــــرت بـــــعـــــد
الـطـائفـية ومـحاربـة الفـساد  هـو
الـــنــهـــوض بــالـــعــلم والـــتــعـــلــيم
والــثــقـــافــة من أجل خــلق أجــيــال
مـتعلمـة متحضـرة تساهم في بناء
مـجـتـمع علـمي تـكـنولـوجي مـتـقدم
حــيث لـو كـان شــعـبـنــا في الـعـراق
ومـعه الـبـلـدان العـربـيـة عـلى درجة
ـا كان كـافـيـة من الـتـعـلـيـم والـثـقـافـة 
هـــنــاك وجــود لــداعـش أو الــقــاعــدة 
ـتـخـلـفة ـنـظـمـات اإلرهـابـيـة ا فـهـذه ا
ـتــخـلـفـة عــلـمـيـاً تــفـرزهـا الـشــعـوب ا
وثــقــافــيـاً  وهـي مـنــظــمـات مــعــاديـة
لـلتقـدم واحلضارة  ولـذلك فإنه بـغير
اإلصـالح احلقيـقي فـإن الفـساد سوف
يـسـتـشـري في بالدنـا ويسـيـر الـعراق

وشعبه نحو اجملهول . 
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اجلهات الـتي تنـزع الفرحـة من عيـون الرعيـة كمـا تنزع األم ثـديها من
فم الرضيع 

ـسمى .. ولكن اختالل في موازيـن األخالق .. واإلنسان قـيمـة جملرد ا
ـسـمى هــو ذلك اإلنـسـان .. فـاإلنــسـانـيـة أخالق لـيس كل من يـحــمل ا
وضـمــيــر ورجـولــة وشـهــامـة .. والــعــبـرة بــاألحـداث والــواقع ولــيـست
بـاإلدعـاءات .. ومـا فـائـدة أثر الـسـجـود فـي اجلبـاه إذا كـان ذلـك األثر

جملرد النفاق ?? 
والـدين احلـنـيف هـو أخالق ومـعــامالت وحـسن مـعـشـر قـبل أن يـكـون
أل .. مجرد إطالة للحى .. والدين ليس مجرد إشهار أمام اخلالئق وا
ثم يا حـسرة على أقـوام يتـفاخـرون بأنهـم ورثة األنبـياء فـإذا بأعـمالهم
وأقوالهم وأفعالهم تطابق صفات الطواغيت والشياط .. وتلك لعمري
هي من عالمات النـفاق .. وقد انـتشرت مـظاهر الظـلم في ربوع البالد
.. حيث تـلك الزمـرة التي تـخـتبئ خـلف رايات الـتقـوى والصالح .. ثم
تمـارس ألوان الـقهـر والظـلم والكـبت واجلبـروت .. وتعـرض عضالتـها
على شـعب ضعـيف مغـلـوب على أمـره .. وقد تـعودت أن تـزرع اجلوع

والشقاء والغالء والبالء في حياة الناس ..
 كما تـعودت أن تزرع اخلـوف والهلع في نـفوس األبريـاء من الناس ..
وهي ال تبالي إطالقا في حلظة من اللحظات على أحوال العاجزين من
ــرضى والــفــقــراء والــبــؤســاء .. بل جنــدهـــــــــا األطــفــال واألرامل وا
ـة تــرقص طـربــا وتــيــهـاَ عــنــدمــا تـنـــــــــتــشي بــالــقـرارات الــظــــــــــــا

اجملـــــــحفة .. 
وكعـادتـهـا هي حتـصن ذاتـها خـلف جـــــــــدران الـبـــــــطش والـقوة ..
قـدرات والقوة والبطش فنقول لهـؤالء الظا األشقـياء : (إذا دعتكم ا
على ظلم النـاس وتعذيبـهم فتذكروا مـقدرات وقوة الله وبطـشه عليكم )
قدرة لم تـكن يوما تـلك احلصانـة التي تقي من عـقاب الله .. فالقـوة وا
.. وقـد تــكـون الــدائــرة عـلــيـكم فـي الـدنــيـا قــبل أن تــكـون عــلـيــكم يـوم
احلـسـاب .. كـيف تــنـامـون لـيالَ وأنـتم تــزرعـون الـدمـوع واألحـزان في

ساك والعاجزين ?? ..  نفـــــــوس ا
ويا من تتـلذذون بـنعـيم احلـــــــياة ورفـاهيـتهـا وغيركم يـشقى ويـتعذب
ويعـاني اتـقوا الـله في تـلك الـرعيـة .. وال جتـــــــتـهدوا لـيالَ ونـهارا في
ساكـ من الرعية تعزيز مـواقــــف الكبت والـقهر لـتذليل الـضعفـاء وا
.. كـيـف تـكــون لـكـم اخلـيــرات واخلــدمـات والــنــعـيم خــالــصـة من دون

اآلخرين ??.. 
ـنـطـوق الـشـريـعـة يـتـسـاوون في احلـقـوق والـواجـبات .. وكل الـنـاس 
شط وذلك اجلدل يفرض عليكم أن تـعاملوا الناس سـواسية كأسنان ا
اذا .. حكمـوا ضمـائركم ولـو لــــــلـحظة واحـدة ثم أسألـوا أنفـسكم ( 
تعيشون في متاهات الرفاهية والرخاء والهناء وغيركم يعيش في أتون

اجلحيم ?? ) .. 
اذا تـكـون لـكم مـدخـرات الـبالد من اخلـدمـات والسـيـارات والـكـهـرباء
سـاك ?? .. وجـوهر يـاه مجـاناَ ثم تـكون مـحرمـة على الـفقـراء  وا وا

األشياء يقول : ذاك إنسان وذاك إنسان فما الفرق ?? .. 
فلماذا األفـضليـة واألولوية لفـئة من النـاس دون سواهم ?? .. يتـمتعون
باهـج الدنيـا واآلخرة في الـوقت الذي فـيه أن هنـالك آخرون يـكتوون
بـنــيــران الـغالء والــشــقـاء .. ويــهـدرن الــســاعـات تــلــو الـســاعـات وهم

يكابدون الويالت حتت وهج الشمس احلارقة ?? .. 
ــريـرة حــيث أن تـلك الــفـوارق وعـنــدهـا تــتـجــلى احلــقـيــقـة الــقـاســيـة ا
ـة مـردهـا ذلك الـنـظـام الـظـالم الـذي تـعـود أن يـكـيل االجـتـمـاعـيـة الـظـا
ـكــيــالـ .. رغـم أنه ذلك الــنـظــام الــذي يـنــادي بــتـعــالــيم الـشــريــعـة
الِإسالمـيـة السـمـحة .. فـهـؤالء هم الـسدنـة اخملـتارة الـذين يـستـحـقون
الرعـاية واالهـتـمام ..  بـينـما أن الـفـئات األخـرى تمـثل هـوامش البـشر
ـعــيـار . وإذا كـان الـنــظـام مـرتـعــاَ لـلـعـدل ـلــكـون الـوزن وا الـذين ال 

والـقـسط ألدرك أن الــدمـوع هي الـدمــوع .. سـواء كـانت
ـساكـ أو كانت في أحداق في أحداق الفـقراء وا
ـفضـلة .. ورب فـقير ومـسكـ هو أشد النخب ا
عتدي الـسالب السارق شرفاَ وكرامـة من ذلك ا

الناهب.

رأة ال تصلح أن تتقلد منصباً عالياً) في مفاهيم مجتمعاتنا العربيـة ا
رأة ضـعيـفة وخلـقت لتـكون ربة وزارياً أو رئاسـياً ( فـبنـظر اجملتـمع ا
كن أن تكون موظفة بسيطة  خاصة وإن مجتمعنا عشائري و منزل
ـراة مـخـتـلف وقـائم عـلى الـتـقـالـيـد االعـراف  أمـا في دول الـغـرب فـا
ـكـنهـا أن تـكـون حـاكمـة وتـقـود دولـة بأكـمـلـهـا وهي على أ شأنـهـا 
االسـتـعـداد لـذلك دون خـلل أو إحـداث شـرخ في بـلـدهـا يـودي بـحـياة
ـرأة الـتي تـتـسلـم احلكم قـال بـأن ا لـذا أشـرت في عـنـوان ا شعـبـهـا 
ـكن أن يــحـكم وهـو سـارق الـذي وتـكـون عـادلـة خــيـر من ألف رجل 
يـحــكم بــلــده بـالــســرقـة واالحــتــيـال والــنــصب  وفــوق كل هـذا وذاك

بسياسة االجبار شئتم أم أبيتم !! هكذا هم حكام العرب  من
خالل ماأشـرت إليه ومن وجـهة نـظري الـشخـصيـة ال احبـذ أو أشجع
ـراة تـتـقلـد حـكمـا أو مـنـصبـا وزاريـا في مجـتـمـعنـا الـعربي على ان ا
وباالخص في الـعراق ألـنهـا ستـحارب بكـل ماأوتيـت من قوة  عـموما
ـرأة العـادلة والـتي سأشـير واصـفـات هذه ا نحن بـحاجـة الى رجل 
رأة في الغرب هذا ا بدأت بوصف حال ا قال  طـا إليها في سياق ا
يــتــيح لي اجملـــال أن أشــيــر إلى الــســيــدة الــتـي أبــهــرني وأدهــشــني
حضـورها ومـوقفـها من أبـناء شـعبـها  وهي الـسيـدة كولـينـدا غرابار
كيتـاروفيتش رئـيسـة كرواتيـة هذه السـيدة الـتي كسرت قـوان الفـيفا
باراة بروحها التنافسية عندما جـلست تشجع مع جمهور بلدها في ا
الـربع نهـائـيـة بـكل فـخـر وإعـتـزاز  وفرضت رغـبـتـهـا بـإرتـداء قـميص
قصورة الرسمية رغم القوان التي تمنع ذلك  الالفت بلدها داخل ا
نافسة بعد رأة إنها إنتقلت إلى روسـيا منذ بداية ا لالنتباه في هذه ا
مــغـادرتــهــا الـعــاصــمـة الــكــرواتــيـة زغــرب عــلى مــقـعــد من الــدرجـة
االقتـصادية لـلخـطوط اجلـوية الـكرواتيـة بتـذكرة عـادية دخـلت كولـيندا
ـدرجـات الى جـانب عـشـاق ـلـعب وسط اجلـمـهـور جـلـست في ا الى ا
الكرة ولم تقبل باالنـتقال الى منصة الـشرف اال بعد إحلاح من رئيس
وقالت في تـصـريحـات لـها إنـها الوزراء الـروسي دمـيتـري مدفـيـديف 
تفـضل أن تـكون مـشجـعـة عاديـة  ألـيست مـثاال يـحـتذى به لـلـبسـاطة

واالخالق الرفيعة ? 
ـمـكن أن ترتـدي أفضـل ماعـندهـا  وتـستـقل طـائرة خـاصة كان من ا
وعلى نـفـقة الـدولة بـأعـتبـارهـا رئيـسة كـبـاقي الرؤسـاء لـكنـها أبت أن
ـبـدأ الـتواضع والـبـساطـة الـتي هي عـنوان حتذو حـذوهم وتـمـسكت 

وسر للحياة السعيدة .
هـنـا إسـتـوقــــــــفـتـني عـبــارة الرسـطـو " إنـزل بـرغـبـاتك إلى مـسـتـوى
دخـلك احلـالي  وإرتـفع بـهـا فـــــــــقط عـنـدمـا يـسـمح لك بـذلك دخـلك

رتفع . ا
وت من ال الـشعب  هـناك شـعب  لم يقل إسـرق الشـعب أو تمـتع 
اجلـوع والــــــــعوز وفــــــــوق كـل ذلك الـــــــظـلم  هـنـاك شـعب يـقـهر
ويذل فوق. قـهره  يـعيش حـيـــــــاة ملـيئـة بالــــــــذل وهو حتت سقف

وطنه !!
كل ذلك سـببه الـطـمع واجلـشع واالسـتـهتـار بـحـال الشـعب ومـعـامـلته
عـلى إنه لـيس كـســائـر الـبـشـر إن أخـذ حـقــوقه يـجب أن يـتـنـازل عن
مبـادئه وكـرامـته  فعـمـومـا نحن شـعـوب مـضطـهـدة ال تـملك الـسـيادة
لذا قراطية. حتكمنـا أجندات خارجية أمرنا ليس بيدنا  والتمتع بالد
يجب أن نطلب العـون من الباري عزوجل كي نـحصل على رئيس لديه

مواصفات السيدة كوليندا..
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وال زال الوضع قائماً حتى اليوم وإن
كـان بدرجه أخف كـثيراً  فـترتب على
هـــذا الـــوضع إلى هـــجــرةالـــكـــفــاءات
ــثــقــفـة  إلـى الــبــلـدان الــعــلــمــيــة وا
األجـنـبيـة بشـكل أسـاسي وإلى بعض
الدول العربية  كما هاجر من األخوة
ــسـيـحــيـ مــئـات اآلالف إلى أوربـا ا
بــسـبب الـقــتل واألخـتـطـاف  والـذين
يـتمتع معظمهم بـأختصاصات علمية
عـالية  والـذين لهم دور بارز في بناء
هـذا الـبـلـد ولم يـبـقى مـنـهـم إالّ الـعدد

القليل . 
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كـما تـرتب على احملـاصصة الـطائـفية
ـواطـن  إلـى شغل والـتـمـيـيز بـ ا
وظـائف الـدولـة من قـبل عـنـاصـر غـير
كـفوءة أو مؤهلة وبال شهادات علمية
 وإن وجــدت فـإن بـعــضـهـا مـزورة  
كـــمــا عـــمت الـــبالد عـــمــلـــيــة تـــزويــر
الــشـــهــادات والــوثــائـق الــرســمــيــة 
فــهــنــاك عــشـرات اآلالف كــمــا نــشـرت
الــصـحــافـة مـن الـعــقـارات في بــغـداد
واحملـافـظات  اإلسـتـيالء علـيـها من
خـالل تزوير الوثائـق الرسمية  لذلك
عـــمـت الـــبالد كـــافـــة وفـي مـــخـــتـــلف
احملـافظـات العـربية  عـملـية الـتزوير
والـرشا في دوائر الـدولة في الـتعي
فـي وظــائف الـــدولـــة أو عــنـــد إجنــاز
ــــعــــامالت  أو تــــزويــــر الــــوثــــائق ا
ــالي الــرســمــيــة  لــذلك عم الــفــسـاد ا
واإلداري كــــافــــة مـــــرافق لــــدولــــة في
الـعراق من مدنية وعسكرية  وحتول
الــــــعـــــراق إلـى دولـــــة غــــــنـــــائم  فـي
ــكن من احلـــصــول عــلـى أكــبــر مـــا 
الكسب الغير مشروع عبر الرشوة أو
الـسرقـة أو التزويـر إن كل ذلك يحدث
فـي الـبالد ودون تــوقف مــنــذ ســقـوط
الــنـظـام الــسـابق وحــتى الـيـوم  ولم
يـكـن لـلـقـضـاء دور رقـابي لـوقف هـذه
اجلرائم  كـما لم جتد أي دور لـلنائب
سؤول الـعام إلحالة الفاسدين من ا
ال الـعام إلى الـقضاء الـذين سرقـوا ا
أو الـذين تسـببـوا في أستيالء داعش
عــــلى ثالث مــــحــــافـــظــــات عـــراقــــيـــة
وإحــالــتــهم إلـى الــقــضــاء فــالــرقــابـة
الـــقــضــائــيـــة أحــد عــنـــاصــر الــدولــة
الـقانونية  حـيث ال دولة قانـونية بال
رقـابـة قضـائـية  فـالـقـضاء يـسـتـطيع
ان إلـغـاء القـانـون الذي يـصـدره البـر
إذا كــــــــان غــــــــيــــــــر

دسـتوري  كـما يسـتطيع
الـقـضـاء إلغـاء الـقرارات
اإلداريــة الـتي تـصـدرهـا
مـــؤســســـات الــدولــة أو
مــــرافــــقــــهــــا إذا كــــانت
تـــتــعــارض أو تـــنــتــهك
ــــواطــــنــــ حــــقــــوق ا
وحـــريـــاتــهم  في ح
لــم جتـــــــــــــــــــــد أي دور
لـلـقـضـاء في كـل هذا .
وفـي هذا السـياق فإن
األنــتــخـابــات الـعــامـة
ـــان ألعــــضـــاء الــــبـــر
والـــتي تــتم من خالل
الــرشــا والــتــزويــر لم

ــارس الـقـضــاء دوره في مـحــاسـبـة
ــزورين أو إلـغـاء هــكـذا أنـتــخـابـات ا
تـمت بواسـطة الـرشا والـتزوير  كـما
ـان لــعـام حــدث في أنـتــخـابــات الـبــر
ـفـروض في الـقـضـاء ومن  2018 فـا
خـالل عرض الـقضـيـة من قبل الـنائب
الـعام للـمحاكم ألجـل إلغاء إنـتخابات
ـــان لــعــام  2018 إلنـــهــا تــمت الـــبــر
ـسؤولـ عن بـالـتـزويـر ومـحـاسـبـة ا
هـذا الـتـزويـر من خالل حتـقـيـق عادل
ونــزيه  حـــــــــــــيـث سـبـق لــلــقــضـاء

ـصـري الرصـ أن ألـغى إنتـخـابات ا
ـان في عـهـد مـبــــــــارك فـي أحد الـبـر
االنـتخابـات بسبب التـزوير الذي كان

محدوداً . 
ـانـيـة في عـلــمـاً أن االنـتـخـابـات الـبـر
الــعــراق لــعــام  2018 كــان الــتــزويــر
فــيــهـا شــامالً . غــيـر أن الــقــضـاء في
الــعــراق لـيس مــســتـقـالً وال مـحــايـداً
لــيــقـوم بــهــذا الـدور  فــهــنـاك مــئـات
الــشــكـاوي الــتي قـدمـت إلى الـقــضـاء
حـــول عــــمـــلـــيـــات الــــتـــزويـــر لـــهـــذه
االنــتــخــابــات األخــيــرة  ولـم يــصـدر
الـقضاء سوى قرار إعادة العد والفرز
الـــيــدوي فـي مــراكـــز اإلقــتـــراع الــتي
تــقـدمـت فـيــهـا الــشـكــاوي في شـبــهـة

التزوير . 
ـــعــلــوم إن أســتـــخــدام الــرشــاوي وا
والــهــدايـا الــعــيــنـيــة لــلــنـاخــبــ قـد
أســـتـــعـــمل في كـــافـــة االنـــتـــخـــابــات
ـانية الـتي حدثت بعـد ســــــقوط الـبر

النظام حتى اليوم . 
وكـان األحرى بالـقضاء أن يـلغي كافة
هـذه االنـتخـابات  بـل يلـغي الـعمـلـية
الـسـياسـية الـقـائمـة في الـعراق ألنـها
قـائـمـة عـلى أسـاس احملـاصـصـة مـنـذ
ســـقــــوط الـــنـــظـــام عـــام 2003وهـــذا
ــــــادة األولـى من يــــــتــــــعــــــارض مع ا
الـدستور التي تنص عـلى إقامة نظام

قراطي في العراق .  د
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وأيـضـاً لـو كـان هنـاك قـضـاء مـسـتقل
ومـحايد أللغى مؤسسة هيئة النزاهة
ألنـها تتغول على أخـتصاص القانون
اجلـنــائي . فـالـنـزاهـة تـعـني مـحـاربـة
الــرشــوة والــتــزويــر والــســرقــة وهي
جـــرائم مــخـــلــة بـــالــشـــرف ومــحــددة
عــقـوبــاتــهـا في الــقــانـون اجلــنـائي 
واحملـاسبة عـلى أرتكابـها تكـون وفقاً
وفــقـاً لـلـقــانـون اجلـنــائي في مـحـاكم
فــوجـود هــيـئــة الـنــزاهـة اجلــنـايــات 
وهي هـــيــئـــة تــنـــفــيـــذيــة يـــتــعــارض
وجــودهـا مع مــبـدأ فــصل الـســلـطـات
حـتى إذا كـان لـديـهـا مـحـكـمـة تـعـاقب
عــــلـى هــــذه اجلــــرائم . ثـم إن وجـــود
اخملــبــر الـســري أمـر غــريب وعــجـيب
ـثل هـذا في أي دولـة حــيث ال وجـود 
فـي الـــعـــالم  فـــكــــشف اجلـــرائم هـــو
واجب أصيل للقضاء من خالل قضاة
الـتـحقـيق وليس من خالل جـواسيس
تـسـتـخـدمـهم الـدولـة لـلـتـجسـس على
مــواطـنـ آخـرين فـهـذا
الــسـلـوك غــيـر مـشـروع
وال يـجـوز في ظل نـظام
ـــــقــــراطي وقــــضــــاء د
مـحايد ومستقل  ولذلك
فـإن احملـكـمـة اجلـنـائـيـة
ـركزية أصدرت أحكاماً ا
عـــديـــدة بـــاإلعـــدام عـــلى
ادة ((4 أشـخـاص وفق ا
إرهـاب بـناءاً عـلى تقـارير
مـقـدمة من اخملـبر الـسري
فــــقط  دون أي قــــرائن أو
أدلـــة مـن مـــصـــادر أخــرى
وهــذا يـتــعـارض مـع مـبـدأ
الـعدالة في إصدار األحكام

 وحــــــــــتـى فـي
ـتهم بنـاء على تـقرير حـالة أعـتراف ا
اخملـبـر الـسري  فـاألعـتـراف وحده ال
يـكفي في إصـدار األحكـام مالم يـقترن
ـتـهم  بــأدلـة أو قـرائن أخـرى تـدين ا
ـتهم قد يعـترف على نفسه زوراً ألن ا
لـلتـخلص مـن اجلناة  أو يـعترف من
أجـل الــشــهـــرة والــنــشـــر في وســائل
ـــة اإلعـالم أو يـــعــــتــــرف عــــلى جــــر
أرتـكـبهـا شـخص آخـر عزيـز عـليه من
أجل تــخـلـيـصـه من الـعـقـوبــة كـحـالـة

ـالـيـة ـال الـذي يـكـون بـيـد وزارة ا وا
ــركـزيـة  ومـا الــتـابــعـة لـلــحـكــومـة ا
عــداهـا من أخــتـصـاصــات تـنــاط بـيـد
ــنــظّــمــة لــدولـة حــكــومــة الــدويالت ا
ثل ـان  الـوحـدة الـتي يـكون لـهـا بـر
ـنظمة لـدولة الوحدة  شـعب الدولة ا
مع حــكـومـة مـحــلـيـة تـنــبـثق عن هـذا

ان .  البر
كـــمــا إن دولــة الــوحـــدة هي الــقــادرة
وحـــدهـــا عــلـى أســـتــعـــادة احلـــقــوق
ــغـتــصــبــة في فـلــســطـ الــعــربـيــة ا
واجلــوالن احملــتـلــة في ســوريــا وأيـة
أرض عـربـيـة أخـرى مـحـتـلة  كـمـا إن
ـا لديـهـا من إمكـانات دولـة الـوحدة 
إقـتصادية هائلة وقوة عسكرية كبرى
ال تـستـطيع أي دولـة كبـرى في العالم
أن تهيمن عليها  لذلك فدولة الوحدة
طـلقة على إقليمها تـتمتع بالسيادة ا
الـــبــري و الـــبــحـــري واجلــوي  وفي
عالقـاتـهـا اخلـارجـيـة مع الـدول . كـما
إن قــيـام دولـة الـوحـدة  حتــافظ عـلى
نظمة إليها الوحدة اإلقليمية للدول ا
مـن التـجـزئـة والـتـقـسـيم  كـمـا حـدث
لـلسودان . لـذلك فإن احلروب األهـلية
اجلـاريــة في سـوريـا والـيـمن ولـيـبـيـا
والـصـومـال كـلـهـا من أجل الـسـلـطة 
فـوراء هذا الـصراع قـوى أستـعمـارية
وصــهـــيــونــيــة تــســـعى إلطــالــة هــذه
الـنزاعات من أجل تدمـير هذه البلدان
وهــذا هــو احلــاصل الـيــوم ومن أجل
أمن الـكيان الصهـيوني في فلسط 
وهـيمنة الدول اإلستعمارية على هذه
الــبــلـدان  وهــذا هــو الـقــائم الــيـوم .
لــذلك فــإن الـوحــدة اإلقـلــيـمــيـة لــهـذه
الــدول أصـبـحت في خــطـر وأكـثـر من
مــرة صـرح الــرئـيس الــروسي بـوتـ
بـأن الـسـيـاسة األمـريـكـيـة في سـوريا
تـهـدف إلـى تـقـسـيـمـها  وهـذا مـطـلب
ا في إسرائيلي ليس سوريا فقط وإ
أي دولـــة عـــربــيـــة أخـــرى تــســـودهــا
نــــزاعــــات داخــــلــــيــــة  لـــــذلك كــــانت
الــسـيــاســة األمـريــكـيــة داعـمــة حلـكم
ـسلـمـ في مصـر في عـهد األخـوان ا
مـحمـد مرسي الـذي جاء إلـى السـلطة
عــــام  2012 بــــدعـم أمـــريــــكـي ومـــال
قــطـري  حــيث مــارس حــكم اإلخـوان
في مـــصــر ســيــاســة الـــتــمــيــيــز بــ
ــــواطـــنـــ وفي مــــعـــاداة األقـــبـــاط ا
ـظــاهـرات ــسـيــحـيــ ولـذلك فــإن ا ا
ـليـونيـة التي قامـت في الثالث من ا
حــزيـران  2013 قــد أدت إلى إســقـاط
ـسلمـ بدعم اجليش حـكم اإلخوان ا
بـــقـــيــادة الـــســـيــسي قـــائـــد احلــرس
اجلـمـهـوري آنذاك  حـيث لـو أسـتـمر
حــــكم اإلخـــوان ألدى ال مــــحـــالـــة إلى
اليـ إلى الـبـلـدان األوربـية هـجـرة ا
والــعـربـيـة  وإلـى تـقـسـيم مـصـر إلى
دولـة إسالمـيـة ودولـة قـبـطـيـة وبـدعم

وإسناد أمريكي صهيوني . 
وفـي هــذا الــســيــاق لــو كــانت هــنــاك
وحــدة عــربــيــة لـم يــحــدث هــذا الـذي
يـــجــري من قــتل وتــدمـــيــر في كل من
سـوريـا والـيمن ولـيـبـيا والـصـومال 
ومـــا حـــدث في الـــعـــراق من أحـــتالل
داعـش لـثالث مـحــافـظـات عـام 2014
حــتى حتــريــرهـا الحــقــاً كــمـا لـم يـكن
هـنـاك أي دور للـجـامعـة الـعربــــــــــية
في حـل النزاعات الـعربية فـهي غائبة
عـن الوجـود  وحتــــــــــت هـيمـنة

النــــــــظم العربية الرجعية . 
ـــعــلــوم إن عــصــابــات داعش وا
اإلرهــــابـــيــــة هـــيــــأتـــهـــا اإلدارة
األمــريـــكــيــة وهــو مــا صــرح به
الـرئـيس األمريـكي ترامب خالل
حـمـلـته اإلنـتـخـابـيـة حـيـث ذكر
بــــأن إدارة أوبــــامـــا هـي الـــتي
كـــــــونـت داعش  وســـــــبـق إلى
هــــيـالري كــــلــــنــــتــــون وزيــــرة
خـارجـيـة أمـريـكـا الـسـابـقة أن
ذكــرت بـأن اإلدارة األمـريــكـيـة
هـي الـــــتـي أوجـــــدت داعش .
ــعـلـوم إن كـلـنــتـون بـحـكم وا
كـونها وزيرة خارجـية سابقة
فـهي عـلى إطالع عـلى أسرار
الــــــدولـــــــة األمــــــريــــــكــــــيــــــة
وتـصـرفـاتـهـا  لـذلـك فـإن ما
ذكـــرته عن دور أمــريــكــا في
خــــــلـق داعش هــــــو دقــــــيق
وصـحيح تـمامـاً . لذلك فإن
تـــصـــريـــحـــهـــا أثـــار جـــدالً
واســـــعـــــاً لـــــدى الــــشـــــعب
ـــعـــلــوم إن األمـــريـــكي . وا

دولـة الوحدة التي تـمثل حلم األجيال
الـعربـية  فـإن قيـامهـا يجـب أن يكون
ــقـــراطــيــة  وأن وفـــقــاً لألسـس الــد
تـضـمن احلـقـوق واحلـريـات الـكـامـلـة
لــكــافــة مــواطــني دولــة الــوحـدة دون
تـمــيـيـز .  بـيـد أن  لـوحـدة لـهـا أعـداء
كـــثـــيــريـن فــبـــاإلضـــافـــة إلى الـــقــوى
اإلســتــعــمــاريـة الــتي تــهــدد الــوحـدة
مـصاحلـها وكـذلك الكيـان الصـهيوني
الـذي تـهـدد الـوحـدة وجوده  إضـافـة
إلـى حـــزب الـــبـــعث الـــذي ســـاهم في
إنـفـصـال سوريـا عن مـصر  حـيث أن
فـاقد الـشيء ال يعـطيه ومـعه األحزاب
الـلبرالية  إضـافة إلى النظـم العربية
ــرتـبــطــة بــاألســتــعــمـار الــرجــعــيــة ا
ـقــراطـيـة كــفـلـســفـة قـانــونـيـة .فــالـد
ســيـاســيـة هي أفــضل أسـلــوب حلـكم
الـدولة أبـتدعـها الـعقل الـبشـري حتى
اآلن  ويــعـــود تــاريخ إنــشــائــهــا إلى
عـــصــر فالســـفــة األغــريـق ســقــراط و
إفـالطـون  وأرســـطــو قــبل  350عــام
يالد  وكـان يطلق عـليها آنذاك قبل ا
ـوكـراسي) أي بـالـلـغـة الالتـيـنـيـة (د
حـــكـم الـــشـــعب . غـــيـــر إنـــهـــا كـــانت
ـقـراطـيـة بـدائـية  فـالـشـعب آنذاك د
كــان يـقــسم إلى ثالثــة أقـســام طـبــقـة
اإلشــــراف والــــنــــبالء الــــتي حتــــكم 
وطـبـقـة الـعـمـال الـتي تـعـمل وتـنتج 
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كـمـا إن الـدولة آنـذاك كـانت عـبارة عن
مـديـنة " فـمـدينـة أثـينـا" األغـريقـية أي
الـــيــونــانــيـــة كــانت دولــة  ومـــديــنــة
"أســـبــارتـه" األغــريـــقــيـــة كـــانت دولــة
دن األخرى في أوربا آنذاك . وهـكذا ا
قراطـية طورت تـماماً في بـيد أن الـد
الــقـرن الـتـاسـع عـشـر عـلى يــد فـقـهـاء
وفـالســـفــــة أفـــذاذ  حــــيث وضــــعـــوا
ــقــراطــيــة في الــدولــة عــنــاصـــر الــد
احلديثة التي نعيشها اليوم  فالفقيه
الــفـرنــسي من أصل ســويـســري جـان
جـاك روسو وضع احلـقوق واحلريات
 والـــفــقــيه الــفـــرنــسي "جــان بــودان"
وضع مــبــدأ الــسـيــادة ومــفـهــومــهـا 
والـفـقيه اإلنـكـليـزي "جـون لوك" وضع
قراطية مـبدأ فصل السلطـات في الد
الـــذي طــورهـــا فــيــمـــا بــعـــد الــفـــقــيه
الـفـرنـسي مـونـتـسـكـو ونـسـبت إلـيه 
والـفقيه اإلنكليـزي هوبز وضع نظرية
ساواة الـدولة   كـما  وضـع مبـدأ ا
من قــبل فالسـفــة عـصـر الـنــهـضـة في
أوربـــا  وهـــكـــذا أكــتـــمــلـت عــنـــاصــر
ــقــراطــيـة في الــدولــة احلــديــثـة الــد
ـعـاصـرة  وهـي فـلـسـفـة كـمـا ذكـرت ا
ســيــاســيــة قــانــونــيـة  ذات طــبــيــعـة
عـلـمانـيـة ترفض بـطـبيـعـتهـا أي شكل
من أشـكـال الـطـائـفـيـة أو تدخـل الدين
فـي الـســيـاسـة  حــيث ال طـائــفـيـة في
ـقراطـية في ظل قـراطية  وال د الـد
الــســـلــطــة الــطــائــفــيــة  إلـى تــســبب
ـواطـنـ عـلى أسـاس الـتـمـيـيـز بـ ا
ديـني أو مذهبي  وتـسبب الفساد في

اجملتمع في مختلف أشكاله . 
فـالــنـظـام الـسـيـاسي في الـعـراق مـنـذ
سـقوط النظام السابق الذي كان نظام
دكـتــاتـوري فـردي مـطـلق دمـر الـعـراق
فـي حـروب خــارجــيــة وداخــلــيــة ضـد
الـشـعـب الـكردي  وهـو الـنـظـام الـذي
جـــاءت به اإلدارة األمـــريـــكـــيــة حلـــكم
الـــعـــراق مـــرتـــ عــام  1963 وعـــام
1968الــذي أســـتــمــر في احلــكم هــذه
رة  35 خـمـسة وثالثـون عامـاً حتى ا
إســقـاطه الحــقـاً بـاإلحــتالل األمـريـكي
عـام  2003 لــكي يـعــقـبه نــظـام حـكم
ـثل مـحـاصـصـة طـائـفـيـة وضـعـتـها
اإلدارة األمــريــكـيــة في مــؤتـمــر لــنـدن
لـلمـعارضـة العـراقيـة للـفتـرة ب -15
/17كـانـون أول/ 2002 حـيـث أشرف
ـؤتـمـر األمـريـكي من أصل عـلى هـذا ا
أفـغـاني خـلـيـل زاد الذي أصـبـح فـيـما
بـعد سفيراً ألمريكا في العراق  حيث
ـؤتـمـر في فـنـدق هـلـتون  عـقـد هـذا ا
فـي شـــارع " أجــور رود" وسـط لـــنــدن
ــؤتـــمــر حــوالي 600 وحـــضــر هــذا ا
شـخص من العراقيـ جلبتهم اإلدارة
األمـــريــكـــيــة بـــالـــطــائـــرات من أوربــا
وأمـريكا وبلدان عربـية ومن بريطانيا
وأغــلـبـهم ال عالقــة لـهم بـالــسـيـاسـة 
ـا من أجل وجـود حـشـد كـبـير من وإ
الــــعـــراقــــيــــ مـــعــــارض لــــلـــنــــظـــام
الـدكتـاتوري في بغـداد . حيث أسـتمر
ـؤتــمــر ثالث أيـام  وتــمـخض عــقــد ا
عـنـه تـشـكـيل هـيـئـة سـيـاسـيـة من 65
شــخــصــاً ثم تــقــسـيــمــهم عــلى أسس
طـائــفـيـة وأثـنـيـة شــيـعـة وسـنـة عـرب
وكـرد وتركمان وآشوري  وغـيرهم 

وقـــــد طــــبــــقت هــــذه
الـصيغة الـطائفيـة بعد سقـوط النظام
فـي  9/4/2003 فـي تــــــــــشــــــــــكــــــــــيـل
ـتـعـاقـبـة في الـعراق من احلـكـومـات ا
وزارة أيــاد عالوي إلـى اجلــعـفــري ثم
الكي وبـعده العبادي  وكـلها نـوري ا
كــانت حــكــومــات قــامت عــلـى أسـاس
احملـاصـصـة الـطـائفـيـة الـتي وضـعـها
مــــؤتـــمـــر لــــنـــدن أواخـــر عـــام 2002
بـتـوجـيه وإشـراف أمـريـكي . لـقد أدت
احملــاصـصـة الــطـائـفــيـة مـنــذ سـقـوط
الـــنــظــام الـــســابق عــام  2003 حــتى
الـيوم إلى تدمـير البلـد والشعب فأدت
ـواطــنـ  عــلى إلى الــتــمـيــيـز بــ ا
أسس طـائفـية ومذهـبيـة سنة وشـيعة
أو ديـنـية إسالم  ومـسيـحي  فـأدى
ذلك إلـى الــتــمـيــيــز فـي الـتــعــيــ في
وظــائف الـدولـة أبـتــداء من احلـكـومـة
ـركزية نـزوالً إلى التعـي في أصغر ا
وظـــائـف الـــدولـــة وتـــرتـب عـــلى هـــذا
ـــواطــنــ الـــوضع إلى الـــقــتـل بــ ا
ألســبـاب مـذهــبـيـة أو ديـنــيـة وأصـبح
الـقـتل على األسـماء في الـهويـة وساد
اإلرهـــاب في الـــبالد وخــصـــوصــاً في
عـــــامي  2006 2007  وعـــــزز هــــذا
الــقـتل واإلرهــاب تـشـكــيل مـلـيــشـيـات
طـــائــفــيــة تـــمــارس الــقـــتل واخلــطف
وســرقـة مـحالت الـذهـب والـصـيـرفـة 
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