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ـشهد والكـتل الطـائفـية سـيدة ا
الي الـسـياسي واالقـتصـادي وا
واألمـــني في الـــبالد  وبـــيـــدهــا
الــســلــطــة والــنــفــوذ فال هــمـوم
ــواطــنـ واحــتــيـاجــاتـهم وال ا
مـصالح الـوطن وسيـادته وأمنه
لــهــا مــكــانــة في أجــنــدة هــؤالء
ـسؤولـ وقادة السـياسـي وا
األحـــزاب والــكــتل لــكن الــشــغل
الـــشــاغل لــهــؤالء هــو الــفــســاد
والــســرقــة  واالســتــحـواذ عــلى
كن من أمـوال العراق أكبـر ما 
ناصب في بعـد ان يتم تقـاسم ا
الــــــدولـــــة واحلــــــكـــــومــــــة وفق
احملاصصـة احلزبية والـطائفية
البـدعـة الـتي اتـفق عـلـيـهـا قادة
هـذه األحـزاب والـكــتل لـتـضـمن
سـطـوتـهم وسـيـطرتـهم عـلى كل
مــنــصب مــهم وكل شـئ في هـذا
الـبـلـد هـذه الـبـدعـة الـتي دمـرت
الــبالد والـــعــبــاد وأكــثــرت فــيه
الــفـسـاد والــسـرقـات  ,ثم ان كل
األجهزة الرقابية كهيئة النزاهة
ــانــيــة وجلـــنــة الــنــزاهــة الـــبــر
ــــالــــيــــة وديـــــوان الــــرقــــابـــــة ا
ــفـتــشـون الــعـمــومـيــون يـتم وا
تــــقــــاسـم مــــنــــاصــــبـــــهــــا وفق
احملـاصـصة أيـضـاً فـهـي تـابـعة
ـــتــنـــفـــذة وتــأتـــمــر لـألحــزاب ا
بــــأوامـــــرهــــا فـــــكــــيـف تــــراقب
وحتــــاسب وتــــدقق وهـي الـــتي
وصل إليها الفساد وصار جزءاً
من  عـمـلـهـا حتى بـاتت تـتـسـتر
عـــلـى الـــفــــســـاد والـــفــــاســـدين
وتخـفي ملـفات الـفسـاد الكـبيرة
الـتي أبـطـالهـا سـيـاسيـون كـبار
وصـغـار ومـسؤولـ حـكـومـي
والتي  يثيرها ب فترة وأخرى
 نـائب نزيه أو سـياسي مـستقل
بــعـد عــنـاء كــبـيــر ومـضــايـقـات
وحـتى تــهـديـدات لـكـي يـصـلـهـا
الـى هـــيـــئــــة الـــنــــزاهـــة أو الى
ان لـلتـحقـيق فـيهـا غير ان البـر
ـسـيـسـة تـسكت هـذه اجلـهـات ا
ـة الـسارق صوته وتـخـفي جر
ارس فـساده والفـاسد لـيبـقى 
وسـرقـاته بـأريـحـيـة تـامـة (فـمن
أمن الـعــقـاب أسـاء األدب)  كـمـا
ـــثل وحــتـى الــقـــضــاء يــقـــول ا
واالدعــاء الــعـــام  تــســيــيــسه
ـتنفذ واخـضع لسلـطة احلاكم ا

الــفـوضى الــبالد وعم الــفــسـاد
والــســـرقــات الـــكــبـــرى ألمــوال
الشـعب وثروات الـوطن بعد ان
ألــــغـــيت الـــرقـــابـــة عـــلى عـــمل
ـــــؤســـــســــات أو الـــــوزارات وا
ســــــــلــــــــمت هـي األخــــــــرى الى
ـتـنــفـذة فـمن يـراقب األحـزاب ا
مـن ومــن يـــــــــــــحــــــــــــــاسـب مـن
فــاســـتـــشــرى الـــفــســـاد في كل
مــفــاصل الــدولـــة وأجــهــزتــهــا
ووزاراتها ومؤسساتها ووصل
حـــتى الـى األجــهـــزة األمـــنـــيــة
والــعــسـكــريــة الـتي بــاتت  هي
األخـرى  حتت قــيـادات حـزبـيـة
ـية وال غيـر مهـنيـة وغيـر أكاد
خــبــرة لــهـــا في هــذه اجملــاالت
فضـاع اخلـيط والعـصـفور كـما
ثل الـعراقي وبـاإلضافة يـقول ا
الى الفـسـاد  والسـرقـات ونهب
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فــقـــد الــعــراقـــيــون حــتى األمن
واألمـــان وتـــصـــاعـــدت أعـــمــال
اإلرهاب  خصوصـاً التفجيرات
ـفخـخة والـعبوات بالـعجالت ا
الناسـفة واالغـتيـاالت  لتـحصد
يـومياً عـشرات األرواح البـريئة
من أبــنــاء الــشــعب الــذي خـدع
بــهــؤالء الـســيــاسـيــ  وضـاق
ذرعـاً بـأفعـالـهم فـسـاءت أحوال
الـبالد والـعـبـاد كـثـيـراً ,وهـكـذا
فــكل وزارة تــأتي وكل مــجــلس
نــواب يــأتي بــعــد انــتــخــابــات
صورية تشوبها عمليات تزوير
كــبـــيــرة لــكي  تـــبــقى األحــزاب

والــــفـــســـاد والــــنـــهب  ,ولــــكي
ــــهــــدوا الــــطــــريق أمــــامــــهم
لــعـمــلــيـات الــفـســاد والـســرقـة
قـــامـــوا  بـــإقـــصـــاء اخلـــبـــرات
والـــــكـــــفـــــاءات الـــــعـــــراقـــــيـــــة
ـــتــخــصـــصــة ذات اخلــبــرات ا
والـتجـارب الكبـيرة واإلمـكانات
ية ـهنـية  واألكـاد والـقدرات ا
الــعــالــيــة في جــمــيع اجملــاالت
الـية الـعلـميـة واالقتـصاديـة وا
والـــصــــنـــاعــــيـــة والــــزراعـــيـــة
والــتـعـلـيـمــيـة والـصـحـيـة وفي
الـتــخـطــيط والـبــنـاء واألعــمـار
وغــــيـــرهــــا من اجملــــاالت حتت
مـسـمى قـانون اجـتـثـاث الـبعث
الــــذي  تـــســـيـــيـــسه فـــحـــرق
األخــضــر والـيــابس وهــمــشـوا
وهـجـروا واغـتـالـوا الـعـديد من
الــكــفـــاءات الــغــيــر مـــشــمــولــة
باالجـتثـاث ليسـيطـروا على كل
نـاصب احلـكـوميـة ومـناصب ا
الـدولة األخـرى بـعـد انتـخـابات
هـزيلـة زورت نـتائـجهـا لـصالح
أحزاب وكـتل مـحددة  مـدعـومة
ــشـكــلـة ان من األمــريــكـان  ,وا
قـادة وأعـضاء هـذه األحزاب  ال
ـــــلــــــكـــــون والــــــوســـــائل وال
اإلمــــكــــانــــيــــات وال الــــقــــدرات
هـنية الشـخصـية والـعلـميـة وا
والــفـنـيــة  إلدارة شـؤون الـبالد
ووزاراتـــهـــا ومـــؤســــســـاتـــهـــا
فــــأصـــــبــــحت هــــذه الــــوزارات
ـؤسسات بـأيدي غيـر كفوءة وا
وغـير أمـيـنـة وسـلـمت قـيـادتـها
وظف فعمت الفعلية لصغار ا

يــصــنف الــعــراق وفق تــقــاريـر
ـنــظـمــات دولـيـة مــتـخــصـصـة
بـهذا اجلـانب على أنه من أكـثر
دول الــــعـــــالم فــــســــاداً  وهــــذا
التصـنيف نتـيجة طـبيعـية بعد
ســــيــــطـــرة األحــــزاب والــــكـــتل
(اإلسالمــيــة )الــطــائــفــيــة عــلى
ــشــهـد الــســيـاسي فـي الـبالد ا
يـعد االحتالل األمـريكي لـلعراق
عــــام  2003الـــــذي مــــــهـــــد بل
وخـطط لــوصـول هـذه األحـزاب
وأشـــبــاه الـــســيـــاســيـــ عــلى
ـــهــمــة في ـــنــاصب ا جـــمــيع ا
الــــدولـــة واحلــــكـــومــــة  وعـــلى
ـتـابع ان يـتـصـور مـاذا يـفـعل ا
الـلـصــوص عـنـدمـا يـسـيـطـرون
على مـقالـيد األمور في بالد من
ـــنــــطــــقـــة حــــيث أغـــنـى دول ا
األمـــوال الــطــائـــلــة والــثــروات
الــــكـــبــــيـــرة وحــــيث الـــنــــفـــوذ
والـــســلـــطــة بــأيـــديــهم وهم  ال
تمتلكون أية خبرات أو جتارب
في قـيــادة  وإدارة بــلـد بــحـجم
الــعــراق الــغــني والــعـائـم عـلى
بـحـيـرات من الـنـفط نـاهـيك عن
الــثـروات الــطــبــيـعــيــة األخـرى
وهؤالء الـسياسـيون وأحزابهم
لم  يقـودوا محـافـظة وال قـضاء
أو ناحـية أو حـتى قريـة سابـقاً
فوجـدوا أبـواب خـزائن الـعراق
مــــشـــرعــــة أمـــامـــهـم  وأمـــواله
وثـرواته الـكـبـيـرة بـ أيـاديهم
فـماذا يـفـعـلون وهم الـلـصوص
واجلـــــيـــــاع  واحملــــــتـــــاجـــــون
ـــفـــلـــســون غـــيـــر الـــســـرقــة وا
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انـدلــعت االحـتـجـاجـات األخـيـرة
فـي إيران في الـثـامن والـعـشرين
من شـهر ديـسمـبر/ كـانون األول
 2017وجـاءت االحتـجـاجات في
فاجئة البداية ردًا على الزيادة ا
ـــواد الـــغـــذائـــيـــة في أســـعـــار ا
ــالــيــة الــعــامــة والــســيــاســات ا
ـتــظـاهـرون لـلـمـرة لـلـبالد. بـدأ ا
األولى في التجمع في ثاني أكبر
مــديــنـــة وهي مــديــنــة مــشــهــد
ـعــروفـة بــهـويــتـهــا الـديــنـيـة وا
والــروحــانــيــة واســتــضــافــتــهــا
لــــضـــــريح اإلمــــام الــــرضــــا  ثم
انـتشرت بـعد ذلك في الـعديد من
ـدن في جــمــيع أنــحــاء الـبالد. ا
وانــتـهت أعــمــال الــشـغـب الـتي
حتولت بعد ذلك إلى أعمال عنفٍ
مـن خالل إضـــرام الــــنـــيـــران في
بـاني احلـكومـية في البـنـوك وا
يــوم الــرابـع من شــهــر يـــنــايــر/
كــانــون الــثــاني تــاركــةً وراءهــا
هم أن عـددًا من الضـحايـا.ومن ا
نالحظ أنــنـا ســنــقف دائــمًـا إلى
نـتخـبة إليران جـانب احلكـومة ا
ونــــعــــارض أيــــة مــــحــــاوالت أو
خـــطــوات تـــهــدف إلـى إضــعــاف
احلـكومـة أو التـسبب في تـفتيت
إيــــران. وغـــني عـن الـــبــــيـــان أن
قـراطـي ـواطنـ الـد جمـيع ا
في جـمـيع الـبـلدان يـحق لـهم أن
يـــــخـــــرجـــــوا فـي مـــــظـــــاهــــرات
ـقـراطـيـة -كـمـا عـلق الـرئـيس د
ــواطــنـ روحــاني- قــائـلًــا إن ا
اإليـرانــيـ يــجب أن يـكــون لـهم
احلق في الــتــعــبــيــر عن آرائــهم
وشواغلهم. من الصحيح أنه في
الـــبــلـــدان احلــرة يـــتم تـــعــريف
االحتـجـاجات اجلـمـاهيـريـة على
أنها حق قانونـي يكفله القانون.
بــــاإلضــــافــــة إلى ذلك ال بــــد من
ـــبــاد احلـــفـــاظ عــلـى بـــعض ا
األســــــاســــــيــــــة فـي مـــــثـل تــــــلك
االحـتـجـاجـات; يـنـبـغي أال يـكون
هــــنــــاك أي انــــتـــهــــاك حلــــقـــوق

اآلخـــرين وأمـــنـــهم ويـــنـــبـــغي
احلـفاظ عـلى النـظام والـقانون.
وعـنــدمــا ال يـتم االلــتـزام بــهـذه
األحكام وتتـحول االحتجاجات
إلى نوع من احـتالل ذلك اجلزء
ــديـنــة فـمن احملــتـمل إذن من ا
ـــكن أن تـــنـــشـــأ عـــنـــاصـــر ال 
الــســيـطــرة عــلــيــهــا كـجــزء من
االحـــتـــجــاجـــات. عـــلى ســـبــيل
ــثـال في الــسـنــوات األخـيـرة ا
بــســـبب هـــذه االحــتـــجــاجــات
أُطـــيح بــــأنـــظــــمـــة فـي تـــونس
والــــيـــمـن ومـــصــــر ولــــيـــبــــيـــا
وأوكــــرانـــيــــا وبــــدأت احلـــرب

األهـليـة في سوريـا في ح 
تـغــيــيـر احلــكــومـات في األردن
ــــغـــرب والـــكـــويت وعـــمـــان وا

ولبنان. 
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ومــــرة أخــــرى عُــــرقل الــــسالم
والنظام االجتـماعي بشدة في
الــعـراق والـبـحــرين والـسـودان
واجلـــزائــــر. ويـــحــــاول بـــعض
عــمالء اخملـــابــرات األجــنـــبــيــة
واجلـــمـــاعــــات الـــهـــامــــشـــيـــة
احملــمـلـ بــأجـنــدات مـخـتــلـفـة
ـتظـاهرين تمـامًـا عن مطـالب ا
اســتــغالل ضــعف اجملــتــمع في
تــشـكـيـك اجلـمـاهــيـر والــتـسـلل
بـــــيــــنــــهم. وأحـــــد األســــالــــيب
ـؤسـسـة هو الـرئـيـسـيـة لـهـذه ا
إثارة الشـعوب ضد حكـوماتها
ـطاف والتـي تؤول في نـهـايـة ا
إلى تـفـتــيت الـبـلـدان عن طـريق
العـنف االنفصـالي أو محاوالت
االنـــقـالب. واســتُـــخـــدمـت هــذه
ـــرة األســــالـــيب وفـــشـــلت في ا
األولــى فـي عــــــــــــام  2009 في
إيـــران عـــنـــدمـــا قـــادت مـــزاعم
ــــرشـــحـــ اإلصالحـــيـــ عن ا
وجــود عــمــلــيــات احــتــيــال في
االنتـخابات الـرئاسيـة في العام
نــــفــــسه إلـى خــــروج حــــشــــود
ضــخـمــة في الــشــوارع تــطـالب

بالتغيير. وتعتبر هذه »احلركة
اخلــضـراء «أكــبـر اضــطــرابـات
مــدنـيــة فى إيــران مــنـذ الــثـورة
اإلسـالمـــــيــــــة فـي عـــــام 1979.
واتـهـم الـقـائـد األعــلى آيـة الـله
ـلـيـارديـر األمـريـكي خـامـنـئي ا
جــــورج ســـوروس الــــذي نــــفـــذ
لونة أو الفكرة باسم الثورات ا
حـاولـة الـتدخل في اخملمـلـيـة 
أعـمـال الـشغب الـتي وقـعت عام

.2009
ـعـروفـة أن  1 .ومن احلـقـائـق ا
ــــنـــظــــمـــات ـــول ا ســــوروس 
الـــشـــبــابـــيــة اخملـــتــلـــفـــة الــتي
سـاهـمت في اإلطـاحـة باإلدارات
في بولـنـدا وصربـيـا وجورجـيا

وأوكرانيا.
2.ومن اجلـدير بـالذكـر أيضًا أن
معهـد بروكينغـز أعد تقريرًا عن
إيـــران في يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران
 2009بعنوان »ما هـو الطريق
إلى بـالد فـــــــارس? خـــــــيــــــارات
السـتراتـيـجـية أمـريـكيـة جـديدة
جتـاه إيـران. وفي هـذا التـقـرير
ذكر أن الـطريقة األكـثر وضوحًا
وســـهـــولـــة إلســـقـــاط الـــنـــظـــام
ـساعدة على اإليراني سـتكون ا
تـعزيـز ثـورة شـعبـيـة عـلى غرار
»الـــثــورات اخملـــمــلـــيــة «الــتي
أطـاحت بــكـثـيـر من احلـكـومـات
الشـيوعـيـة في أوروبا الـشرقـية

ابتداءً من عام 1989.
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 3.نــالت تــركـيــا نــصـيــبــهـا من
ـلــونـة خالل أحـداث الـثــورات ا
احـتـجـاجـات مــنـتـزه غـيـزي في
عــــــــام  2013حــــــــيـث طـــــــــالب
ـــتــــظــــاهــــرون في الــــبــــدايـــة ا
بــاحلـفــاظ عـلـى حـديــقـة غــيـزي
كـمنـطـقة تـرفـيهـيـة; ثم انتـشرت
االحـتجـاجـات بـسـرعـة إلى مدن
أخرى في البالد بطريقة منظمة
بــــشــــكل غــــريـب وحتــــولت إلى
انـــتــفــاضــة مــســلــحــة ودامــيــة

تُـــطـــالـب بـــســـقـــوط احلـــكـــومـــة.
بـاإلضـافــة إلى مـحـاولـة االنـقالب
الفاشلـة التي حدثت في اخلامس
عـشر من شـهر يـوليـو/ تمـوز عام
 2016وكانت مـؤامرة أخرى ضد
تركـيـا والتي بـاءت بـالفـشل بـعد
واطـنون األتراك أن تـصدى لهـا ا
الوطـنيون الذيـن يحمون بالدهم
واتـخــذت إيــران وروسـيــا دائــمًـا
اجلـانب الــتـركي مـنـذ بـدايـة هـذه
الكارثة.   وقد تـكون هذه النتائج
ــثـيـرة قــد حتـقــقت بـاســتـخـدام ا
وســـائل الــتـــواصل االجــتـــمــاعي
الــتي كـانت حتـظى بــشـعـبـيـة في
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أصــــبــــحت وســــائـل الــــتــــواصل
االجـتماعي أداة لـتنـظيم وحتريك
وحتـــريـض اجلـــمــــاهــــيـــر الــــتي
ظاهرات يفترض أن تـنضم إلى ا
تـمـامًــا كـمـا حـدث أثــنـاء احلـركـة
اخلــــضـــــراء في إيـــــران في عــــام
 2009وحــديــقــة غــيــزي في عــام
 2013ومـؤخـرًا فـي احـتـجـاجـات
إيــران. وحـقـيـقــة أن أولـئك الـذين
يــــغــــردون حــــول أحــــداث إيـــران
األكثـر انـتشـارًا في مـوقع تويـتر
هم من دول أجنبية تثبت مجددًا
أن هـــذه األحــــداث تــــنــــظــــمــــهـــا
جـمـاعـات أجـنــبـيـة.ومن األهـمـيـة
ـكــان أال يـظل الــعـالم اإلسالمي
غــيـر مــســتـجــيب لألحــداث الـتي
وقــعـت في إيــران وأن يــتــصـرف
مـنـذ الـبدايـة قـبل أن تـتـطـور هذه
ـسيـرات إلـى أعمـال عـنف. ومن ا
نــــاحــــيــــة أخــــرى يــــنــــبــــغي أن
ـــــطــــالب تـــــســــتــــجـــــيب إيــــران 
ـتـعـلـقة ـتظـاهـرين الـسـلـميـ ا ا
بــاالقـــتــصـــاد والــعـــمــالـــة خلــلق
واطنـيها. مـستوى حـياة فضـلى 
وكان البيان األخير الذي أصدرته
إيـران بـشـأن تـخـفـيف الـعـقـوبـات
النــتــهــاك قــانــون الــزي الـرســمي
لـلمـرأة في الـبالد مـوضع تـقـدير
رأة جزءًا مهمًا من كبير. تشـكل ا
اجملـتــمع ويـنـبـغي أن يـكـون لـهـا
زيـد من احلـقوق لـلـمشـاركة في ا
ا في ذلك العـديد من الواجـبات 
احلــــكــــومــــة. وعـالوة عــــلى ذلك
تمك الشبـاب يُعد تقدمًا جيدًا -
ألنهـم يشـكـلون نـحـو ثالثـة أرباع
الـسـكان- لـيـتمـكنـوا من الـتـعبـير
ـهم االقـتصـادية وتـمك عن مـظا
سؤول من تلـبية احتياجاتهم ا

عن طريق احلوار.
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وحــــــزبه وائــــــتـالفـه وعــــــلــــــيه
فـالـفاسـدون والسـراق في مأمن
من الـــقــــضـــاء ومـن احلـــســـاب
وهكـذا أصبح الـفـساد سـمة كل
ــتــعــاقـبــة يــسـلم احلــكــومـات ا
دوريــاً من حــكــومــة الى أخــرى
من نــفس احلــزب كــأنـه وديــعـة
مــهـمــة  يـجب احلــفـاظ عــلـيــهـا
ــــــنــــــاصب ويـــــتـم تــــــقــــــاسم ا
احلـكــومــيـة ومــنــاصب الــدولـة
األخرى والـهيـئـات التي تـسمى
مستقلة ومناصب جلان مجلس
الــنــواب بــ األحــزاب والـكــتل
مـحـاصـصـة حـتى غـرقت الـبالد
في الـفسـاد والـسـرقات الـكـبرى
ـــــوازنــــات الـــــدولـــــة وأمــــوال
مـــشــــاريع الـــبــــنـــاء واألعـــمـــار
وألموال عائدات النفط بل سرق
حـتى الـنـفط والـثـروات األخرى
واســتـــمــرت األمــور عـــلى هــذه
احلـالة مـنـذ االحـتالل األمـريكي
لـلــعـراق الى يــومـنــا هـذا حـتى
نـــــهـــــبت كـل أمـــــوال الـــــعــــراق
وســــــرقت عـــــقـــــارات الـــــدولـــــة
وأراضـــيـــهــا وعـــقـــارات أركــان
الـــنــــظـــام الـــســـابـق وأمالكـــهم
وأمــــوال أعـــمــــار الــــكـــهــــربـــاء
ومـــشــاريع  األعـــمــار والـــبــنــاء
األخــرى  واألمــوال اخملـصــصـة
الســتـيــراد احـتــيـاجــات الـدولـة
وإكـمـال الـبـنى الـتحـتـيـة لـلـبـلد
سـتشـفيـات والتـعليم وأموال ا
واخلـدمـات البـلـديـة واخلـدمات
األخـرى واألمـوال الكـبيـرة التي
تــخــصص ســنــويــاً الســتــيــراد
مفردات البطاقة التموينية سلة
غـــذاء الــشـــعـب احملــروم حـــتى
أنــــــهـــــكـه الـــــفــــــقـــــر واجلـــــوع
واألمــراض والــبـطــالــة والــظـلم
نــتــيـــجــة فــســـاد وســرقــات من

يسمون أنفسهم بالساسة . 
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وتـــمــــكـــنت األحــــزاب والـــكـــتل
ـتنـفذة بـعـد سرقـاتهـا الكـبرى ا
ألمـــوال الـــعـــراق من تـــأســـيس
هــيــئــات اقــتــصــاديــة ومــالــيــة
خـــاصــة بـــهـــا لـــتــديـــر أعـــمــال
شـــركـــاتـــهــــا ومـــؤســـســـاتـــهـــا
االقـتصـادية وثـرواتـها الـكبـيرة
الـتي كونتـها من سـرقات أموال
الـــشــعـب وأمــوال الـــدولــة ومن

عـمـلـيـات والـفـسـاد والـصـفـقات
ـــشـــبــوهـــة وحــصـــصـــهــا من ا
عـــمــــوالتــــهــــا في كل صــــفــــقـــة
ومـشـروع حـتى أصـبـحت تـمـلك
من األموال والـشركات مـا يفوق
أمـــوال الـــدولـــة  ,تــــلك هي أهم
أســبـاب الــفــســاد وتــفـاقــمه في
أجـهـزة الـدولـة ومـؤسـسـاتـهـا ,
وبــــعــــد أن تـــشــــعب الــــفــــســـاد
واستشـرى   في كل مفصل وكل
وزارة وكـل مؤسـسـة وكـل دائرة
من دوائـــر الـــدولـــة وأصــبـــحت
للـفساد مافـيات كبيـرة وخطيرة
ـافـيات ورؤوس وبـفـضل هـذه ا
الفـسـاد الـكـبـيـرة وحـيتـانه  من
ـــســـؤولـــ الـــســـيـــاســـيـــ وا
ت أنـواع ـتــنـفـذين ظـهـرت و ا
عـدة مـن الـفــســاد أذكـر أهــمــهـا
وأخطرها على مجتمعنا وبلدنا

وهي: 
ـــالي وهـــو مـــا  1. الـــفـــســــاد ا
يـــــســـــرق مـن أمـــــوال الـــــدولــــة
ومـــوازنــاتـــهــا  ومـــشــاريـــعــهــا
الـوهـمـيـة والـعـمـوالت الـكـبـيـرة
الــتي يــأخــذهــا الــســيــاســيــون
ـــســـؤولـــون من الـــشـــركـــات وا
ــــقـــاولــــ وان كــــانت عــــلى وا
ــواد حـــســـاب نـــوع الـــعــمـل وا
وجودتـهـمـا وعـمـلـيـات الـرشوة
ـنـتـشــرة في كل دوائـر الـدولـة ا

ومؤسساتها ووزاراتها .
2. الــــفـــــســــاد اإلداري وأبـــــشع
صــوره احملــاصــصــة احلــزبــيـة
ـناصب والطـائفـية في تـقاسم ا
في الـــدولـــة وأجـــهــزتـــهـــا وفي
الـــســــلـــطـــات الــــتـــشـــريــــعـــيـــة
ـنـاصب والـقضـائـيـة وتـقـاسم ا
ـؤسـسـات وفي فـي الوزارات وا
احلـكومات احملـلية لـلمحـافظات
ـتـنـفـذة وحـصـر بـ األحـزاب ا
الـتعـيـيـنـات في وظـائـف الـدولة
ـتسلـطة وأعضـائها بـاألحزاب ا
ـــــــــســـــــــؤولــــــــ وعـــــــــوائـل  ا
والــســـيـــاســيـــ  ومــقـــربـــيــهم
ـنـاصب وحــواشـيـهم  أو بــيع ا
ــــهــــمـــــة  في الــــدولـــــة حــــتى ا
بالغ العسكرية واألمنية منها 
ـسؤول كبار كبـيرة جداً تدفع 
ومـعـاونــيـهم ولـكـي يـسـتـرد من
ــنـصب أمــواله الـتي يـشــتـري ا
ــنــصـب فــهـو دفــعــهـا لــشــراء ا

ــارس أبـشع وأكـبــر عـمــلـيـات
الــفـسـاد والــسـرقـة وهــكـذا يـعم
الــفـسـاد كل مــؤسـســات الـدولـة

وأجهزتها .     
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3. الــفـــســـاد الــســـيـــاسي وهــو
نتيجة مبـاشرة لهيمنة األحزاب
ـتنـفـذة على الـسلـطـة والنـفوذ ا
وعـــــــــلـى كـل أمــــــــــور الــــــــــبالد
الـــــســــيـــــاســـــيــــة واألمـــــنـــــيــــة
ــــالـــــيــــة واالقـــــتــــصـــــاديـــــة وا
ـارسـتـهـا الـفـسـاد والـسـرقة و
واحملــاصـــصــة واحملـــســوبـــيــة
ـنـاصب ـنـسوبـيـة وإسـنـاد ا وا
ألعــــضـــــاء األحــــزاب والـــــكــــتل
ــتــســلــطـــة و(لــذوي الــقــربى) ا
بـــغض الــــنـــظـــر عـن الـــكـــفـــاءة
واالخــتـــصــاص والـــتــحـــصــيل
الــعــلـــمي إضــافــةً الـى خــيــانــة
ــنــصب األمــانـــة  واســتــغـالل ا
ألغــراض شـخــصــيــة وعـائــلــيـة
وحـزبية وعمـليات تـزوير نتائج
االنـتخـابـات وعمـلـيات الـتـزوير
ـفضوحة لـلشهـادات الدراسية ا
ـــســـؤولــ لـــلــســـيـــاســـيــ وا

وأبنائهم . 
  4. الـــفـــســـاد بـــغـــطـــاء الـــدين
ـــذهـب وهـــو أخـــطـــر أنـــواع وا
الفـسـاد عـندمـا يـتـستـر الـفـاسد
بــالــدين ويــجــعل مــنـه وســيــلـة
ـشروع لـلـسـرقة واإلثـراء غـيـر ا
فالبـعض يسـتغل مكـانة عـائلته
الـديــنــيـة ومــركــزه االجـتــمـاعي
خلداع الـناس واضـهـار تمـسكه
ــــذهب بــــالــــدين ودفــــاعـه عن ا
والـــعــــمل عـــلى خــــدمـــته وهـــو
ارس الفساد في أبشع صوره
 وأعـــلى درجـــاته  ,وبــعـــضـــهم
يلـبـسـون لـبـاس الـدين وعـمـامة
الــــديـن  في الــــعــــراق إلخــــفــــاء
ســـرقــاتـــهم وفــســـادهم وخــداع
اآلخـــرين وعـــنــدمـــا يـــذهب الى
الــبــلــد األجــنـــبي الــذي يــحــمل
جــنــســيــته أو عــنــدمــا يــســافـر
لـــلـــنـــزهـــة والـــتـــرويح يـــلـــبس
(اجلينز والتيشيرت) ومنهم من
يــعـمـل عـلى تــشــويه الــشـعــائـر
الــديـنــيـة خــصـوصــاً الـشــعـائـر
ـآرب شــخــصــيـة احلـســيــنــيــة 
وطــائـــفـــيـــة حـــتى وصـل األمــر
بــبــعــضــهم  الى حتــريـف ثـورة

اإلمـام احلـسـ الـعـظـيـمـة ضـد
الظلم والـفسـاد فادخلـوا علـيها
اخلـرافـات واخلـزعـبالت الـغـيـر
مقـبولـة لثـورة ونهـضة عـظيـمة
كثـورة احلـس (ع) واخـتـرعوا
ـمــارسـات الـبـعـيـدة وادخـلـوا ا
ـــنــطق ـــذهب  وا عن الـــدين وا
والـــعـــقل وعـن ســلـــوك وأخالق
أهل الـبـيت (ع)  خلـداع الـسذج
والــبـســطــاء مـن الـنــاس الــذين
يقدسون هذه الـشعائر ويجلون
أهل الـبـيت و يـحتـرمـون لـباس
الدين وهيـئة رجل الدين لكسب
ود هـــؤالء الــــبـــســـطــــاء وعـــلى
حساب الدين وأهل بيت النبوة
 فـــهـل يـــخـــطـــر بـــبـــال أحــد ان
البـعض من هـؤالء الـسيـاسـي
ـــذهب يـــســـتـــغــلـــون الـــدين وا
لـــلــفــســـاد واإلفــســاد واخلــداع
فماذا أبقى أمثال هؤالء إلبليس
ارسات شيطانية . من حيل و
       5. الـفـسـاد األخالقي وهو
نــتـيــجـة طــبـيـعــيـة  لــكل أنـواع
الـفــسـاد أعـاله وهـو من اخــطـر
أنــواع الـفــســاد عــلى اجملــتــمع
والـــدولــــة فـــعـــنــــدمـــا يــــســـقط
ـسح آخـر قـطـرة الـســيـاسي و
حـيــاء في جـبـيـنه فال يـبـقى أي
ــــنــــعه عن حــــاجـــز أو مــــانع 
ارسة أبشع األعمال وأحطها
وال شـئ أحط مـن  الــــــفــــــســـــاد
األخـالقي  الــــذي يــــتــــمــــثل في
اخلــيــانـــة والــكــذب والـــســرقــة
والــــنــــفـــاق والــــغــــدر والـــقــــتل
واالغـــتــــيـــال والــــتـــصــــفـــيـــات
اجلــسـديـة لــلـمـعــارضـ واخـذ
ـــارســــة الـــرذائل الــــرشـــوة و
بـأنــواعـهــا وتـعــاطي اخملـدرات
والـتـشـجـيع عـلى تـرويـجـها في
اجملتـمع وسـرقة أمـوال الـشعب
والــــدولــــة وتـــلـك مـــواصــــفـــات
ــســبب الــســيــاسي الـــفــاســد ا
الـرئــيــسي في تــفـشي الــفــسـاد
األخـالقـي بـــــــــكـل صــــــــــوره في
مـجـتــمـعــنـا احملـافظ  وبــفـسـاد
السـياسيـ األخالقي  تدمير
ـتـماسـكة البـنيـة االجـتمـاعـية ا
وقيم ومـباد اجملتـمع األصيلة
وقـضــوا عـلى تـقــالـيـد وأعـراف
وسلـوكيات مجـتمعنـا وضيعوا

أخالقه وسننه الرصينة.
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عمان 

مة مفارقة تـميز بها العراق عن
ـنظومات الـدولية  فهو باقي ا
ـــفــتــوح عـــلى انــتــاج الــبــلــد ا
مـنـظمـات واحـزاب اكثـر بـكثـير
ـعـامل من الـرغــبـة في انـتــاج ا
ــــصـــانع ومــــشــــاريع الـــري وا
والـزراعـة  شراهـة الـتـوجـهات
بـتــأسـيس احـزاب  وانــشـطـار
احزاب عن مكوناتها االساسية
 كـل ذلك يـــوحـي بـــنــــاءاً عـــلى
التـجربة بـان هذه الـتأسـيسات
جتــاريـة اكــثــر مــنـهــا مــنــتـوج
ـــــواطن الـــــعــــراقي خلـــــدمــــة ا
قـراطية وتطـوير الـعملـية الـد

في البالد .
فـالتـجـربـة تـؤكـد بـان هـذا الكم
نـتوجات احلـزبية الـكثـير من ا
 فـالبـــــد لـه من ان تــــــكـــــون له
شراهـة االنـفتـاح عـلى االطراف
اخلـارجيـة لتـسـويق بضـاعتـها
لـلــداخل الــعـراقي  الن لــيـست
هــنـاك ضــوابط حتــمي الـداخل

من التدخل اخلارجي .
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فــــلـــو كــــان هــــذا االنـــتــــاج من
االحـزاب  يـشـكل نـقـلـة نـوعـيـة
ـمـارسة والـبرامج في الفـكر وا
واالتـصـال اجلـمـاهـيـري  لـكان
بــاالمـكـان تـبـريـر ذلك  هـذا من
نـاحـيــة  ولـقـلـنـا مـن الـنـاحـيـة
الــثــانــيــة  إن بــعـض االحـزاب
وقـــــيــــاداتـــــهــــا قـــــد شــــاخت 
والتطورات النوعية في العراق
فـي مـــخـــتــلـف الـــقـــضـــايـــا قــد
جتــــاوزتـــهــــا فـالبــــد من فــــعل
سياسي جديد يتماشى مع تلك
الـــتــطـــورات  ولــكن الهـــذا قــد
حــــدث  والتــــلـك االحــــزاب قـــد
جـاءت بــجـديــد يــلـفت االنــظـار

لها.
العراق اصبح ساحة مفتوحة 
فـلــيــست هــنـاك قــوانــ حتـكم
الـــســيــطـــرة عــلى حـــركــة هــذه

االحــــــزاب وحتــــــركــــــاتــــــهــــــا
واتـصـاالتـها فـي اخلارج  وال
هـنــاك ضـوابط واشـراف عـلى
مـــصــروفـــاتـــهــا ومـــواردهــا 
وكـــــذلك لــــــيس هـــــنـــــاك رادع
النـــفالتـــاتـــهــا الـــســـيـــاســـيــة
ومــشـاريع دورهـا فـي تـعـمـيق
اخلالفـــــات والـــــفـــــرقـــــة بــــ
مــكــونــات اجملـتــمع  كــذلك لم
يالحـظ اتـــــــخـــــــاذ اجــــــراءات
انـضــبـاطــيـة وقــانـونـيــة عـلى
ــمــارســات الــتـي كــثــيــراً مـا ا
تـــــــؤدي الـى االخالل بـــــــاالمن
الـــعـــام الــــوطـــني وتـــخـــويف
ـنـتـقدين ـواطـنـ وارعـاب ا ا
لــــــــهـــــــا فـي وســـــــائـل االعالم
سـموعـة  فلـكون كـتوبـة وا ا
هذه االجراءات غـائبة  فيحق
لـلجـربة والنـطيحـة أن تمارس

ماتريد في هذا البلد .
فـي الــــــعــــــالـم الــــــقــــــريـب من
تكـوينـات العـراق االقتـصادية
والــشـعـبـيـة والـثـقـافـيـة  مـثل
امـريــكـا الالتـيــنـيـة  واسـيـا 
وبـــعض الــدول االفـــريــقـــيــة 
وبعض هـذه البـلدان نـفوسـها
اكــثــر مـن الــعــراق ومــواردهـا
مـنـظمـة ومـستـخدمـة اكـثر من
الـــعـــراق  وهـي قـــد شـــهـــدت
ظـروفـا سـيـاسيـة واقـتـصـادية
ـا شـهـدهـا الـعـراق  ـاثـلــة 
لـــكـــنـــنـــا لم نالحـظ انـــفـــتــاح
شـــهـــيـــتـــهـــا عــــلى تـــاســـيس
نـظمـات االخرى  االحـزاب وا
فـــقــــد قـــام الـــعـــديــــد من تـــلك
االحــزاب خــاصــة في امــريــكـا
الالتـيـنــيـة بـتـجــديـد افـكـارهـا
ـا وبـرامـجـهـا وسـيـاسـاتـهـا 
يــنـسـجم ومــصـالح شــعـوبـهـا
ويـــتـــمـــاشى مـع الـــتـــطــورات
العلمية والـثقافية واالنسانية
الــتي يـشــهـدهــا الـعــالم  لـكن
نحن في الـعـراق عدد الـسـكان

في بـلـدنـا كـمـا يـقـال بـحدود (
 (33مــــلــــيــــون نــــســــمــــة فــــان
نظمات واالحزاب والكيانات ا
واجلمـعيـات هي تـفوق حـاجة
السـكان  فـلمـاذا هذا الـتزاحم
في انــتــاج االحــزاب  خــاصـة
ــنـتج اجلـديـد اليـخـتـلف وان ا
ابـــداً عـــمـــا ســـبــقـه الــلـــهم إال

باالسم .
wÝUOÝ ÊUO

الـتـقـاريـر الـعـربـيـة تـشـيـر بان
هـنــاك رغـبـة لــبـعض االطـراف
االقـلـيمـيـة والدولـية لـتـاسيس
مثل تلك الكيـانات السياسية 
ألن الـــــضـــــعف واالنـــــهـــــيـــــار
ــنـظــمـات  الــرهـان عــلـيــهـا
ســـابـــقــا وفـــشـــلت مـــيــدانـــيــا
وسـيـاسـيـا  يـقـتضـي تـشكـيل
بــديالً لــهـــا  نــحن النــريــد ان
نـتهم احـدا ولـكن نـقـول مثال 
هــــنــــاك كـــــيــــانــــات واحــــزاب
ومنظمات عروبية في الساحة
الـعــراقـيـة بــعـضـهــا اليـتـعـدى
اصــــابع الــــيــــد وهي تــــرفض
االتـــــــفــــــــاق والـــــــوحــــــــدة مع
شـقـيـقـاتـهــا  بـحـكم الـرئـاسـة
والــزعـامـة  فــلـمــا إذن ان يـتم
االعالن عن تـــشــكــيل تـــنــظــيم
عـروبي جديد بـاسم ( التـنظيم
الـشعـبي الـعـروبي ) هل هـناك
رغــبـة في الــتـزعـم والـتــغـيــيـر
ـنــافــســة  أم هــنــاك تـوجه وا
لــزيــادة االزمــة الـعــراقــيـة  أم
الوضع العـام الرسمي العربي
يقتضي مثل هذه التشكيالت.
إن اخلـوف على الـبلـد والناس
لـــيس بــــكـــثـــرة وتـــعـــدد هـــذه
الـكــيـانــات وانـفالت بــعـضــهـا
ـــا اخلــوف كل فـــحـــسب  وإ
اخلــوف من ان تـنــفـذ اجـنـدات
ومــشــاريع خــارجــيــة عــربــيــة
واقـلـيـمـيـة تـزيـد من االحـتـقان
الـشعـبي والفـرقة ب مـكونات

ـــؤسف صــار في اجملــتـــمع  وا
الـــوقت الـــراهـن ركـــوب مـــوجــة
الـطـائـفـيـة والعـرقـيـة والـقـومـية
ـتشددة هـو عنوان الـصراعات ا
 ودخول داعش وقبـلها القاعدة
واخواتـها كان باسم الـطائفية 
ثم صـارذلك العـنوان يـاكل ابناء
تــلك الـطــائـفــة مـثــلـمــا يـاكل كل
ــارة من مــكــونــات اجملــتــمع وا

سا . واطن ا ا
ان الــكــثــيــر من االنــفالتــات في
الـــشـــارع الـــعـــراقـي من خـــطف
واعـتـداء وسـرقـة والـقـتـل بـكا
الصـوت  هو نـتاج هـذا التـعدد
الالمــنــضـبـط لـلــعــديــد من هـذه
الــتـشــكـيـالت  والـبــعض االخـر
يـتـحـرك فـي ضـلـهـا  واالجـهـزة
الـتـنـفـيـذيـة من داخـلـيـة وامـنـية
مهـما بـذلت من جهـد استـثنائي
تـبقى عـاجزة في القـضاء علـيها
إذا لم تـــــشـــــارك كـل اجلـــــهــــات
الــقـــانــونـــيـــة والــتـــشـــريــعـــيــة
واطـنـ معـهـا  ثم ليس من وا
قـبول ان تتـحول تلك االحزاب ا
والكـيانات من معارضـة لتطوير
الـعــمــلـيــة الـســيــاسـيــة وكـشف
اخلـلل في الـســلـطـة الى جـهـات

ناطقة باسم الدولة .
ان تـــعــــطـــيل تـــشــــريع قـــانـــون
االحـزاب وجعـله نافـذ العمل من
قـبل مـجـلس الـنـواب  نـاجت عن
رغبـة بعض االحزاب والـكيانات
في احلصـول على االفضـلية من
هـذا الـقـانـون او أن يـشـرع وفق
مــقــاســاتــهــا  ولـيـس كــقــانـون
شـامل عـلى اجلـمـيع  هـو الـذي
عــطل هــذا الــقــانــون وهــو ذاته
الـــذي ســــاهـم بــــتــــفــــريخ تــــلك
كن القول إن نـظمات  لـذلك  ا
الـعـديـد من الدول تـبـقى طـامـعة
في الــتــدخل بــالــشــأن الـعــراقي
ن هب كـون سـاحــته مـفــتـوحـة 
ودب  واخلشـية كل اخلشـية ما
أن يـنــتـهـي الـعــراق من صـراعه
ضـــد االرهــاب حـــتى يـــدخل في
صـــراع جتــاذبـــات الــدول داخل
بنـيته اجملـتمعـية والـسيـاسية 
فــــهل يـــعـي مـــجــــلس الــــنـــواب
خــطـورة ذلـك  ويـبــدأ بـتــشـريع
قـــــــانـــــــون االحـــــــزاب ويـــــــضع
الضوابط الكفيلة في الدفاع عن
الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة والــســلم
اجملـتمـعي  لـيكـون عـصيـاً على

قدراته?. الالعب 
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