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انـات حينما تنـجح وتتميـز البر
ــهــنــيـة يــتــمــتـع أعــضــاؤهــا بــا
السياسية الوطنية واالجتماعية
والــثـقــافـيــة عـنـدهــا يـكــون لـهـا
الــدور احلــقــيـــقي و الــفــاعل في
بــنــاء الـــدولــة واجملــتــمع كــذلك
ـانـات يــكـون ألعـضـاء هــذه الـبـر
عالقـات إنسـانية طـبيعـية متـينة
ــان ــواطــنــ جتــعل الــبــر مع ا
اقرب مـا يـكون لـنـاخبـيه مـايرفع
من مـسـتــوى أداء دوره الـوطـني
ـهني وتنـفيـذ واجباته في كل وا
االجتـــــاهـــــات بــــــنـــــجـــــاح. ومن
ــهــمــة الــفـصـل بـ واجــبــاته ا
ـختـلف مـسمـياتـها السـلـطات 
وضـمــانـة اســتـقـاللـهــا وخـاصـة
السـلطة القـضائية ونـزاهتها مع
احلــفـــاظ عـــلى قـــوة الـــســـلـــطــة
كنـها  من تنفيذ ا  التنفـيذية 
وتــطــبــيق األنــظـمــة والــقــوانـ
بـشكل صـارم عبـر  دوره الرقابي
ـــعـــني والـــتـــشـــريـــعـي اذ انه ا
بـاحلفـاظ على الـثروات الـوطنـية
ومــكـــافــحــة الــفـــســاد واحــتــرام
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ومـــا نـــعــانـي مـــنه في عـــراقـــنــا
اجلديد كدولـة ومجتمع بعد أن
اســـــتــــجــــدت حـــــاالت ومــــواقف
أصـــبــحـت بــأمـس احلــاجـــة إلى
تـــعــديل الـــكــثـــيــر من األنـــظــمــة
ـواد الـدســتـوريـة والــقـوانــ وا
بـ فتـرة وأخرى وجعـلهـا أكثر
مرونـة وشمـولـية عـندمـا يحـتاج
األمـــــر لــــــذلك وعـــــلـى جـــــمـــــيع
ـــســــتــــويــــات االقـــتــــصــــاديـــة ا
واالجــتــمــاعـــيــة والــســـيــاســيــة
والعالقات اخلارجية والداخلية
ــتـغــيـرات الـعــامـة في وحـسب ا
الــبالد    لــدعم سـلــطـات الــدولـة
وتقوية مؤسساتها لتمكينها من
ــهـامــهـا في عــمـلــيـات الــقــيـام 
اإلصالح ومـكافـحـة الـفـسـاد بكل
أنواعه وهي الشك مـهام وطـنية
وتـــاريـــخــيـــة  تـــقع عـــلى عـــاتق
سؤولية ان الذي  يتحمل ا البر
األولى مـن بـ بـقـيــة الـسـلـطـات
بعـيـدا عن اجلاذبـات الـسيـاسـية

ـصــالح والـصــراعـات فـضال وا
عن مـراعـاة العـمل بشـفافـية  من
اجل حـمـايـة الـثـروات الـوطـنـيـة

ومؤسسات الدولة. 
ــــهـــام إن تــــنــــفــــيــــذ كـل هــــذه ا
ــان والــواجــبــات من قــبل الــبــر
تتـطلب العـمل بوطنيـة وحماسة
متناهية وبدون حرج أو محاباة
أو مـــجــــامـــلـــة ألي طــــرف عـــلى
حــــســــاب اآلخــــر وعــــدم فــــسح
اجملـال ألي سـلطـة من الـسلـطات
التـفرد بـالقـرارات بـحيث تـطغى
على عمل بـقية السـلطات خاصة
في مـــوضــوع الـــفـــســاد اإلداري
ـــالي واالعــتــداء عــلى أمــوال وا
الـدولـة وثرواتـهـا.. ونحن الـيوم
إمــام هــذا الــتــحـدي الــذي خــيم
عـلى جـمـيع مـرافق ومـؤسـسـات
الدولة الـعراقية وبـدون استثناء
و شــمـلت( الــتــهم)  الـكــثــيـر من
ـــســؤولـــ في الــدولـــة وعــلى ا
مــســـتــوى وزراء ومـــا دون بــكل

عقدة. ملفاته الشائكة وا
 وبـــعـــد أن خـــرج الـــعـــراقـــيــون
كـــالـــســيـل الــعـــارم يـــطـــالـــبــون
بـاإلصالح والــتـغـيــر ومـكــافـحـة
الـــفـــســــاد وتـــغـــيــــر األنـــظـــمـــة
والقوان التي تصب في صالح
 ( الـفـاسدين( حـكام وسـياسـي
ان  بشدة بتغير ويطالبون البـر
الــدسـتــور ونـظــام االنــتـخــابـات
وآلـيـاتـهـا الـتي صـيـغت لـصـالح
ان نافع  البد على البر بعض ا
بكل كتله وأعضائه  أن يتحملوا
مـــســؤولـــيـــاتــهم الـــتـــاريــخـــيــة
والــوطـــنــيــة ويــحـــافــظــوا عــلى
قــســمـــهم  ويــصـــونــوا األمــانــة
ويـعـمـلـوا بــشـجـاعـة نـزوال عـنـد
رغــبــات اجلــمــاهــيــر في تــغــيــر
الـــعــديـــد من مـــواد الـــدســـتــور
وقانـون االنتخـابات باالسـتعانة
ـــدني ـــنــــظـــمـــات اجملـــتـــمع ا
ـهـنـيـة الـقـانـونـيـة اخملـتـصة و ا
كن ان الـكـفؤة  لـسـد كل ثغـرة 
تـولد البـطالة والـتفاوت الـطبقي
والفـقر وعـدم السمـاح ألي فاسد
بـاإلفالت من احلسـاب والعـقاب.
أن هـذا الـدور الـكـبـيـر الذي يـقع

ـــان يــتـــطــلب عـــلى عــاتق الـــبــر
حمـاية اجملـتمع من  االنشـقاقات
والنـزاعـات احلـزبيـة والـتـكتالت
صـالح اخلـاصة التي تـخـلقـهـا ا
ــــان والـــتي داخـل قـــبــــة الـــبــــر
تــنـعــكس بــشــكل مـبــاشــرة عـلى
واقـع عــامــة الــنـــاس وحــيــاتــهم
الـيـومـيـة واالبــتـعـاد عـنـهـا  الن
خــلق هــكــذا مــنــاخــات وظــروف
سلـبيـة غيـر ايجـابيـة من شأنـها
ان تـــعـــطـل دوره في الـــتـــشـــريع
والـــرقـــابـــة وجتـــعل من بـــعض
ــان أداة إلشــاعــة أعــضــاء الــبــر
الــــفـــســــاد ومـــظــــلـــة حلــــمـــايـــة
ان)  وجد الفاسدين كـونه( البر
ـواطـن بل حلمـايـة  الدولـة وا
البـد له ان يـكـون الـقـدوة في ذلك
بـدال من تـبادل اتـهـامات الـبعض
للبعض األخر بالفساد داخل قبة
الــــتـــشــــريع خلــــدمـــة اإلغـــراض
ـــــصــــالـح االنـــــتـــــخـــــابـــــيــــة وا
والـــســيـــاســيـــة والــشـــخــصـــيــة
لألحـــزاب والـــتـــكـــتالت من اجل
تـقسـيط األخر لالسـتحـواذ  على
ــتــقــدمــة في ســلــطـات ــواقع ا ا
الــدولـة وحتــقــيق مـكــاسب غــيـر
مشروعـة وقيامهم بـالضغط على
مــســـؤولي مــؤســـســات الـــدولــة
والــــوزراء لالســــتــــحــــواذ عــــلى
ــقـاوالت وإعــطـائــهـا الـعــقـود وا
لشركائهم في الـباطن والسيطرة
عـــلى عـــقـــارات الـــدولــة فـــيـــمــا
الــعــراق الـيــوم  بـأمس احلــاجـة
لـلــتـعـجــيل  بـعـمــلـيـات اإلصالح
ــلـــفــات الــســاخــنــة و وإنــهــاء ا
العالقـة واالنفتاح على االخر من
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لـــقـــد حـــان الـــوقت الن يـــنـــهض
ـسـؤولـياته ان الـعـراقي   الـبـر
ويـــطــــلع بـــدوره بــــعـــد كل هـــذه
االحــتـــجــاجـــات والــتـــظــاهــرات
وسـقـوط الشـهـداء واجلرحى في
قـراطـية واحلـرية ساحـات الـد
ـد ـبـادرة الـعــمـلـيـة  ويـسـرع بــا
جـــســـور الـــعـالقـــات الـــصـــادقــة
ـواطنـ لـكسب والشـفافـة  مع ا
ثقتهم واحترامهم  والتعاون من

اجل اإلصالح والــتــغــيــر بــغــيــة
االيفـاء بـحقـوق الـناس  خـاصة
ونحن  في ظل ازمـة ثقـة وفجوة
واطن كبيرة تزعزعت فيها ثقة ا
بـــســلـــطـــاته ألســـبـــاب وعــوامل
كـثـيـرة  وفي مـقـدمـتـهـا الـفـساد
الذي طال جميع سلطات  الدولة
ومـؤسـسـاتـهـا  وشـخـصـيـاتـهـا
وكل ظروفنا وأوضاعنا الوطنية
ــان وتـفـرض  تـتـطــلب من الــبـر
ـهنية علـيه  أن يجتـهد ويعمل 
وحيادية وشفافية ونزاهة عالية
ــتـظــاهـرين لــتـحــقـيق مــطـالب ا
واحملـــتــــجـــ بـــصــــدق وأمـــانه
وشــفـــافــيــة وبــالــتـــالي الــعــمل
(بـصدق) عـلى تأسـيس منـظومة
مـؤهلـة تـتـمكن من إخـراج الـبـلد
ــسـاو وإعـادة الـثـقـة من تـلك ا
ـــان  وكـــشف الـــفـــســاد بــالـــبـــر
ومــــحــــاربــــتـه ثم مــــحــــاصــــرته
واجتثـاثه والقضاء عـليه.. وهنا
تــبــرز احلـاجــة لـبــنــاء األنـظــمـة
ـتخـصصـة واالرتقاء   بـعمـلها ا
ؤسسات األمنية وفي مقدمتها ا
ـــهــــنـــيــــة الـــقــــادرة عـــلى أداء ا
واجـبـاتـهـا الن حتقـيق األمن من
أهم الـعـوامل الـتي تـسـاعد عـلى
محاربة الفساد وتفكيكه والكف
عن التـوسع في حـلقـات مـتابـعة
فسدين بالـطرق التقليدية  الن ا
في هـذا الـتوسع إضـافـة حلـقات
تــفــتح أبــواب جــديـدة لــلــفــسـاد
ــفـــســدين تـــعــزز من وجــوده وا
وتــــغــــلــــغــــله وتــــقــــويــــتـه بـــدل
محاصرته  واجتثاثه فضال عن
اإلسـراع   في حـمايـة مشـاريعـنا

االستثمارية واالقتصادية . 
ـان وأداءه إن تــعــزيـز دور الــبــر
يـعـتـمـد أيـضـا  عـلـى إيـجـاد ثـقة
مـتـبـادلة  بـ الـكـتل والـقـيادات
الـــســيـــاســيـــة لــتـــعــزيــز أدواره
التـشـريعـيـة وخلق بـيـئة ومـناخ
سياسي يساعد على بناء الدولة
واجملـــتــمع وحــمــايــة الــســيــادة
الــوطــنــيــة ومــكــافــحــة اإلرهـاب
بـــشــــكل مــــهـــنـي عـــلــــمي  جـــاد

وحقيقي.
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أحـدثت الــتـظـاهــرات الـشـعــبـيـة
الـتي شهـدتـهـا اغلب مـحـافـظات
الــبالد مـن بــدايـة تــشــرين األول
اضي صدمة مـرعبة لم يتوقع ا
جميع القادة والسياسي الذين
أصـبـحـوا فـي حـيـرة من أمـرهم
ـطـالــبـات الـشـعــبـيـة من اجل فـا
اإلصـالح والـــتــــغـــيــــر واتـــخـــاذ
ـيـادين إجـراءات مـلـمـوسـة في ا
الـعــمـلــيـة  ســواء كـانت تــتـعـلق
بـتــعــديل الــدســتـور ومــكــافــحـة
الــــفـــســــاد مــــطــــلب الــــكل دون
اسـتـثـنـاء وذلك بـعـد أن تـخـموا
الــــنــــاس من الــــتــــصــــريــــحـــات
والــبــيــانــات واخلــطب الــرنــانـة
وجعـجـعـات إصالح وتـغـير  بال
!!  واليوم بات الـعراقي طحـ
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في السـاحات العـامة و الشوارع
ـاذا كل يـتــحـدث  ويـتــسـاءلــون 
هـذا الـفــسـاد ولم نـر مـفـسـدا من
الـرؤوس الكـبـيـرة او من حـيـتان
ـرة واحـدة يـظـهر الـفـساد  ولـو 
وبشكل رسمي  في قفص االتهام
وأمام الـكاميرات  لـيحاسب امام
الـشـعب?? والـعـراقـيـون  يـريدون
معـرفـة هل كل مـا يسـمـعـونه هو
اتـهـامــات ام حـقـائق??   وهـنـاك
من يــصـرح بـالــقـول: ان كل هـذه
اجلعـجـعـات والتـصـريـحات  عن
ـفــسـدين هي حـروب الـفــسـاد وا
وصـــراعــــات واتــــهــــامــــات بـــ
الـسيـاسـ من اجل  االستـحواذ
ــــنــــاصب و يــــراد بــــهـــا عــــلى ا
االبتـزاز والتـسـقيط الـسـياسي!!
وبـعض الـتـصـريــحـات يـطـلـقـهـا
اصـــحــابـــهـــا لــلـــحـــصـــول عــلى
جنــــومــــيــــة مــــجـــلـس الــــنـــواب
وضــمــانــة اصـــوات الــنــاخــبــ
ــــقـــــبــــلـــــة من لــــلـــــمـــــرحــــلـــــة ا

االنتخابات!!! 
اذا لم يتـمكن اصحاب هذه واال 
الـــتـــصـــريـــحـــات واخلـــطـــابــات
ان تخصصة في البر واللجان ا
من جــــلب واحــــد من مــــافــــيـــات
الــفـسـاد الـذين يـتـحـدثـون عـنـهم
ويضعونه حتت طائلة القانون!!
ولم نسمع سـوى الوزير الفالني
ســـرق قــوة الـــشــعـب وجــوّعه??
واخــر اســتــحــوذ عــلى عــقــارات
الدولـة وامالكهـا!! واحاديث عن
ـــلـــيــارات من  فــقـــدان مـــئــات  ا
ـــــــــــــشــــــــــــاريـع الـــــــــــــدوالرات 
وهـمـيـة!!والـعــراقـيـ يـطـالـبـون
ان واحلكومة  ويرفعون من البر
احتجاجاتـهم للشروع باجراءات

رسمية وحقيقية وشفافة. 
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ان اذن البـد من واقع عمـلي للـبر
ـعـاجلة جـمـيع قـضايـا الـفـساد
فـالكثـير يرى انه فـقد مصـداقيته
ونــــــزاهــــــتـه في هــــــذا اجملــــــال
واصــبـحت اجلــمـاهـيــر خـصـمه
ــسـؤولـيـة وهـو الـذي يــتـحـمل ا
االولـى بـــســــبب دوره الــــرقـــابي
والــتــــــــشــريـــعي وفي اجلــانب
االخــر يــتـوجب عــلى  احلـكــومـة
الـتـعـاون بـشـفـافـيـة ومـصـداقـيـة
ومــوضــوعــيـــة ونــزاهــة كــامــلــة
ــان وعــلى الــوضـوح  مـع الــبـر
ان ان يؤسس جلانا خاصة البر
ــــعـــلــــومـــات لــــتــــــــــزويــــده بـــا
واخلــــبـــرات الـــتـي تـــمـــكــــنه من
مــكـافـحــة الـفـســاد ومـتـابــعـة مـا
يـجري في الـدولـة بـشـكل شـفاف
ــا يـخص ودســتــوري مــنــظم و

صالحياته .  
نـحن نـعـلم ونـدرك من  ان بعض
هنيـة ضعيفة او قدرات نوابـنا ا
مـعـدومة وهـذه مـشـكلـة بـحـاجة
حلل من خالل تــطــويـر قــدراتـهم
هـنيـة حتى ذهب وإمـكانـياتـهم ا
البـعض الى تـقـد مقـتـرح  فتح
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عـلـوم واجملهـول خط رفيع أو  زمن وكـالهمـا في معـادلة بـ ا
متغيّرات وثوابت وهذه لغة الرياضيّات والقوافي.

فـمـثالً لم يخفِ نـزار قـبّاني دربـه اجملهـول علـى مدى عـشرين
عاما ح قال:

(عشرون عاماً فوق درب الهوى
واليزال الدرب مجهوال!
فمرّة كنت أنا قاتالً
رّات مقتوال وأكثر ا

عشرون عاماً ياكتاب الهوى
ولم أزل في الصفحة االولى)

وفي رثـائـيّـته لـلـشـاعر مـحـمـود درويش يـقـول الـشـاعـر سـميح
القاسم في قصيدته:

(يامن فتحتَ على الوضوح بصيرة
علوم   واجملهول )  شرفاتها ا
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وعلى صعيد العلوم
سـتشفـيات إجناز  من فـضل العلم ـستخـدمة في ا فاألشـعّة ا
أسـمـها الـعـلـمي (أشـعّة x) أو (األشـعـة السـيـنـيّة ) نـسـبة الى
استـخدام احلرف (س) أو (x) لـلتـعبـيـر عن كمـيّة مـجهـولة أو
ـعـروف أنّ شيء مـجـهـول وبـالـعـربـيّـة يـقـابـله احلـرف (س). وا
األورپـي إسـتـخدمـوا احلرف x للـتـعبـيـر عن الـكلـمـة العـربـيّة
(شيء) في الـقرنـ احلادي عـشر  أو الثـاني عشـر عن طريق

اللغة األسپانيّة. 
وتسمية أشعّة  xجاءت ألن رونتگن أكتشـفها صدفة في نهاية
الـقـرن الـتـاسع عـشر وأطـلق هـذا اإلسم عـلـيـهـا لـكـونـهـا كانت
مــجـهــولـةولم تُــفـسّــر  من قـبـل مـكــتـشــفـهــا في حـيــنه. وكـانت
الـقـيـاسـات الـعـمـلـيّـة اخملــتـبـريّـة لألبـعـاد الـذريّـة مـجـهـولـة قـبل

إختراع ميكروسكوب القوة الذريّة في العام  1982. 
ــواقف إذن هــنــاك مـــايــشـــبه هــذه احلـــالــة  في كـــثــيـــر من ا
ـســارات ولــيس فـقـط في اإلكـتــشــاف الـعــلـمـي لـظــاهـرة أو وا

جهاز.
 •وفي أدب الرواية:

وإذا مــاإنــتــقــلــنــا من الــعــلــوم الى أدب الــروايــة واألبــرز هي
ـقرون. كـنون وا مسـرحيّـات وليـم شكـسپـير ومـعطـيـاتهـا في ا
(مــاكـبث) وصــديــقه احلـمــيم (بــانـكــو)  وأثـنــاء عــودتـهــمـا من
ـعــركـة تـلـتـقي بــهـمـا سـاحـرات ثالث الـنـرويج مـنــتـصـرين بـا
وتـخبـرنهـما بـنبـوءتهنّ. ويـنتقـل ماكبـث بتحـريض  من زوجته
من شخصيّة اخلير  الى الشر حـ قتل ضيفه ملك إسكتلندا
(دنكان) ثم صديقه بانكـو. وفي الرواية أيضاً  إنتحار  زوجة
مــاكـبث  ومــصـرعه في الــنـهـايــة. وفي روايـات أخـرى يــقـتـرب
أبـطالـهـا من ضـفـاف (اخليـانـة) أو  ربّـما مـن أعمـاقـهـا في مدّ
وجـــزر في وسط تـــتــوزّع فـــيه مـــجــاهـــيل تــعـــبّــر عـن الــدوافع

والنوازع والتوابع.
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هـناك مـقـولة  تـشـيـر الى أنّ التـرجـمـة هي خيـانـة لـلنص! وفي
ــكن أن يــكـون الـكــذب خـيــانـة? أو الــظـهـور هــذا اإلطـار هل 
بـغـيـر احلـقيـقـة أو تـغـييـبـهـا هـو خـيانـة? أو  إدراج   الـتـنـبؤات
والـقرارات  والـتصرّفـات (الالمهـنيّـة)  بعد أداء الـيمـ بعكس

هنة)? ذلك (أخالقيّات ا
أو  مـالــذي نـسـمّـي حـريــة الـتــصـويت عــلى  مـبــرّرات إحـتالل
العـراق في الـعام 2003 كـمـا عـرضهـا الـفـلم السـيـنـمـــــــائي
ــنـتج عـام 2018 ومـوضـوعه هـو  (دك ڤـايس Vice(نـائب) ا

چيني) نائب الرئيس بوش بعدما ظهر العكس?  
وكـمـا ورد في فـلم (عـمـر  وسـلـمى) فـاخلـيـانـة أنـواع  وهـناك
الئم ربّـمـا (خـيــانـة)مع وقف الـتـنـفـيـذ حلـ حـلـول زمـكـانـهـا ا
وهذا مـجهول إضـافي يُدرج في معـادلة أو جدول! وهـنا يكمن
خط رفيع ب خانـة احلريّة وما يقـابلها  إذ إنّ الشيء احملزن
كن القول جدّاً هو أنّ (اخليانة) التأتي من عـدو  كما يقال. و
ـديح والـهـجاء  بـأن تكـون اخلـيـانة بـالـنـظـرات واألحاسـيس وا
غـيـر احلـقـيـقـيّـ في الـشــعـر وهـكـذا تـسـري  الـتـسـمـيـات ألنّ
األنثروپولـوجيا واسعة في معـمورة شاسعة وحتيـطها إنتروبيا

وخلفيّات مجتمعيّة متباينة وفاعلة.
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إستـنـطق الشـاعـر بدر شـاكـر السـيّاب إشـتـياقه  فـي قصـيدته
(غريب على اخلليج) :

(.. شوق اجلن إذا  إشرأبّ من الظالم  الى الوالدة
كن أن يخون  اخلائنون إني ألعجب كيف 

أيخون إنسان بالده ?
وهناك أغنية إلسمهان مطلعها:

(.. ياديرتي مالِك علينه لوم التعتبي لومِك على من خان
حنّا  روينا سيوفنا من القوم

مثل العدو  مانرخّصك بأثمان ..)
وثورة شك األمير عبدالله الفيصل فيها مايقوله:

(..يقول الناس إنّك خنتَ عهدي
ولم حتفظ هوايَ ولم تصنّي..)

ذجـة (اخليـانة كن أن يـشهـد   وأخـيراً  نـنتـظر الـيوم الـذي 
العـصريّـة) في فـضائـها الـزمكـاني والتـنـبّؤ  بـها  قـبل وقوعـها
إلسـعـاد اجملتـمع بـجـمـيع أفراده مـثـلـمـا كانـت اإلبنـةالـصـغرى
للمـلك (لير) في مسـرحيّة شكسـپير هي الصـادقة الوحيدة مع

أبيها في إعترافها بحبّها له أو  ماكبث وزوجته.
ويتسلّـل بيت شعر إلبن زريق البـغدادي من قصيدته (الـيتيمة)

لينقش مايذكّر  به: 
( والدهرُ يُعطي الفتى من حيث يَمنَعُه

نعهُ من حيثِ يُطمِعُهُ) إرثاً و
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سؤال ربّما  يألفه اجلميع..
فـسدون  الفساد  لكي تُـصفّى ملفّاته  ويُخفّف متى يخاصم ا
سكينة التي تعبت وحتدّبت من حملها? العبء عن الرفوف  ا

ان دورات تـقـويـة ألعـضـاء الـبـر
ــعــيـب لـيــتــمــكن وهــذا لــيس 
ـــان من الـــقـــيـــام عـــضـــو الـــبـــر
بـواجبـاته بـشـكل عـلـمي ومـهني
ونـــظـــامي لـــيــكـــون مـــســـتـــعــدا
اسـتـعـدادا صـحـيـحـا وحـقـيـقـيـا
لتصـريف مهامه بنـجاح  ولنعد
الى مـــكــافــحـــة الــفـــســاد.. هــذه
ـية الـتي تـعاني اإلشـكالـيـة العـا
مـنـهــا  جـمـيع دول الـعـالم حـتى
أصــــبح لــــهــــذه الــــدول خــــبـــرة
وجتـربـة ومــعـاهـد اســتـراجتـيـة
ـكافـحـته وهـناك كـبـيرة تـعـنى 
ـنـظمـات الـدولـية اجلـمـعيـات وا
و مـنها لـصد الـفسـاد ومكافـحته
نظمة الـدولية لألمن والتعاون ا
وصندوق النقـد الدولي ومنظمة

ية..  التجارة العا
ـان الـتعـاون مع هذه وعـلى الـبر
ــواجــهــة الــفــســاد ــنــظــمــات  ا
ومـكافـحته واجـتثـاثه واحلد من
مـخــاطـره الـتـي تـعــرض الـدولـة
الــعـراقــيـة لــلـتــخـلف والــضـعف
ـستـشري فـيها بسـبب الفـساد ا
ستثمرين والذي  أصبح يطرد ا
مـن الـــعـــراق رغم األحـــاديث عن
ــوقـعـة االسـتــثـمــار والـعــقـود ا
ان وهذا يـتـطـلب أن يعـمل الـبـر
بــحـمـاسـة ومــوضـوعـيـة وبـدون
تـوقف (بـعـد ان يـصـفي األجـواء
حتت قــبــته ويـــعــمل عــلى خــلق
ـشــاركـة مــنــاخـات تــمــكـنه مـن ا
الـفـاعــلـة في مـؤســسـات الـدولـة
ــا يـــتـــيح لـه الـــدســتـــور من و
نـشـاطــات يـقـوم بـهـا)  من خالل
ـــتــعــلــقــة صـــنــاعــة الــقــرارات ا
بــــالــــنـــــواحي الــــســـــيــــاســــيــــة
واالجــتـــمـــاعـــيـــة والـــثـــقـــافـــيــة
واالقــتــصــاديـة عــنــدهــا يــصـبح
ـان صمـام األمان احلـقـيقي البـر
ـــــنـع كل اخلـــــروق الـــــشـــــرعـي 
وحـمــايــة الـدولــة واجملــتـمع من
ــفــســـدين  لــكي ال الـــفــســـاد وا
نــواجه مــا نـــواجــهه الــيــوم من
ـــــواطـــــنــــ كـــــوارث أرعـــــبت ا
وجـعـلـتـهـم يـخـرجـون مـحـتـج
متـظـاهرين يـطـالبـون بـحقـوقهم
واحلفـاظ على ثرواتهم الـوطنية
وحـمــايـتــهــا من الـســراق الـذين
يــسـتـظــلـون بـكــراسي الـســلـطـة
ويـحـتـمـون بـهـا  بـعـد ان عـمدوا
وبتخـطيط مسبق لتـعطيل  بناء
الــدولـة ومــؤسـســاتــهـا وتــقـد
اخلـدمـات لـلـمــواطـنـ وتـهـيـئـة
فـرص عــمل لـهم والــقـضـاء عـلى
الفقر والتفاوت الطبقي وحماية

حرمات الناس.
ـنـطلق احلـقيـقي لكل لـذا  فأن  ا
هــذه الــفـعــالـيــات والــنـشــاطـات
وعــمــلــيــات اإلصـالح والــتــغــيـر
يـرتـبط بــعـمـلـيــة  إصالح فـسـاد
العمليـة السياسية قبل كل شيء
الن فـسـاد الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة
أنـتج لـنــا كل أنـواع الـفـسـاد في

العراق..    
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الـــشـــبـــاب الـــبــــاحـــثـــ عن حق
واألنـدسـاس بـهـا بنـسـبـة مـعـيـنة
واعـــتـــرف بـــذلك الــــشـــيخ قـــيس

اخلزعلي وعلى ذمته  قائال :
انــهـا مــؤامــرة ومـخــطط خــطــيـر
اشـتــرك بــهـمــا  أحــد الـرئــاسـات
الـثالث  ومشـتـرك فيـهمـا  رئيس
جــــهـــاز امـــنـي كـــبـــيــــر  وبـــدعم
ـــوســاد امـــاراتي  وتـــخــطـــيط ا
األســرائــيــلي من الــســلــيــمــانــيـة
..ومـعـلومـات اخـرى /شاهـد لـقاء
الـشـيخ اخلزعـلي بـقـنـاتي الـعـهد

والعراقية !!
هـــــنـــــا اذن يـــــســـــتـــــوجب عـــــلى
طالب تظاهـرين السلمـي وا ا
بـحـقوقـهم أعادة الـنـظر من خالل
وضع استـراتـيـجيـة اخـرى تـمنع
االنـدسـاس وتوضح نـهج ونـوايا
ـتـظــاهـرين والـتــأكـيـد واهــداف ا
ــنــدســ عـــلى عــدم تـــأثــرهم بـــا
وبــتــلك اخملــطــطــات واألجــنـدات

التي أشار لها اخلزعلي !. 
ـهدي الـذهاب وعـنـدما قـرر عبـد ا
ــان بــشــرط اجلــلــســة الى  الــبــر
الـعلـنيـة وطلب نـصب الشـاشات
ـــيــاديـن كــان في الـــســـاحـــات وا
بــنــيــته كــشف الــتـقــريــر الــسـري
واالســــمــــاء والـــدول واجلــــهـــات

وحتـــمـــيـــلـــهـــا كل شيء وحـــتى
حتـميـلهـا أخطاء الـ 16 عامًا من
الــــفـــــشل والـــــنـــــهب والـــــســــلب
هدي وحتمـيل عبـد ا والـتهمـيش
لــوحـده مــســؤولـيــة تــلك الــدمـاء
ـا أثـار عالمـات والـتـضـحـيـات 
ـراقـبـ اسـتــفـهـام كـبـيـرة لـدى ا
ـــتـــابــــعـــ وكـــتـــبت عّن ذلك وا
صحـيـفة الـغـارديان الـبـريطـانـية

وصحف اخرى   ) !!!.
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بات  واضـحاً هي عـقوبة قـررتها
دول كـبــرى وسـفــارات وأدواتـهـا
في الــعـراق ضــد احلـكــومـة  ألن
ـــهــدي أجته رئــيـــســهـــا  عـــبــد ا
باحلكومة  صوب الص ثم فتح
ـــعـــبـــر الـــســـوري والـــذي كــان ا
ـثـابة الـقشـة التي كـسرت ظـهر
ــهــدي ونــسـفت حــكــومـة عــبــد ا

مستقبله السياسي.. 
وهـي اخلـطــوة الــتي أسـتــنــفـرت
اسـرائـيل لـلـغـايـة أضـافـة ألتـهـام
ــهـدي الــعـلـنـي إلسـرائـيل عــبـد ا
بـانهـا هي وراء جمـيع الضـربات
داخل االراضي العراقـية سارعت
في الغضب االسرائيلي فسارعت
 الستغالل  تظاهرات األبرياء من

بــــعــــد  زيــــادة الـــتــــضــــحــــيـــات
اجلـسيـمـة"شهـداء وجرحى "  من
ــتـــظـــاهـــرين احملـــرومــ قــبـل ا
ـــهـــمــشـــ والـــبـــاحــثـــ عن وا
حــقـوقـهـم وتـعـزيــز مـســتـقــبـلـهم
ـا جـعـلهم ومـسـتقـبل أبـنـائـهم 
يــــصـــرون عــــلى تــــظـــاهــــراتـــهم
فـتعـاطف مـعهم الـشعب الـعراقي
بــسـبب الـتـضـحــيـات اجلـسـيـمـة
الـــتي يُـــعـــلن عـــنــهـــا أول  بــأول
مـقــابل غــيـاب اعالمـي مـريب من
قبل احلـكومة وغـياب لألجراءات
احلـقيـقـية الـتي سـمـعهـا الـشعب

تظاهرين والرأي العام.. وا
مقابل تـلك التضحيـات اجلسيمة
ـتــظـاهـرين    تـسـويف من قـبل ا
مريب جـدا وعدم اكـتراث من قبل
ـــان الـــعـــراقي ورئـــاســـته الـــبـــر
وأعــــــــضـــــــــائه مـن خـالل عــــــــدم
الـــــنـــــهـــــوض وشـــــد األحـــــزمــــة
ـان ليل نـهار واجلـلـوس في البـر
من اجل تشريع القوان الداعمة
تظاهرين.. لإلصالح ولطلبات ا
وبـغـايـة بـاتت واضـحـة  لـلـعـيـان
ويـــــعــــرفـــــهــــا حـــــتى األطـــــفــــال
ـتـظـاهـرين وهي(جـعل مـعـركـة  ا
والشعب محصورة  مع احلكومة
الـــــتـي عــــــمـــــرهـــــا 10 أشـــــهـــــر

الداخلية واخلارجية ... !!.
ولـكن هنـاك قوى خـارجيـة وقوى
داخـلية مـنعـته من ذلك. وأشاعت
ـهـدي مــخـطـوف (تـارة ان عـبــد ا
مـــــخــــطــــوف من قـــــبل احلــــشــــد
الشعبي وتارة مخطوف من قبل
ــــالـــكـي وتـــارة اراد الــــهـــروب ا
ــــطــــار وحــــالــــيــــا ومــــسـك في ا
طار ..الخ ) مسجـون في سجن ا
وأشـاعـات كـثـيـرة من هـذا الـنوع
والـــــســـــبب مـــــنـــــعـه من كـــــشف

احلقائق اخلطيرة للشعب!
«c¼ «uJKÝ√® ÊËd¼UE²LK  UM²×OB½

©o¹dD «

بعـد مـاتـقدم وبـعـد مـا توضح أن
هـنـاك عـمـلـية تـصـفـيـة حـسـابات
داخل الــهــرم الـســيــاسي  وعـدم
اكتراث للدماء الزكية التي تسفك
يـومــيــاً وعــدم أكـتــراث لــصـراخ
ـــتــظـــاهـــرين وعــدم وطـــلــبـــات ا
تــشــريـع الــقـــوانــ لــصـــاحلــهم
والـتـفرج الالمـسـؤول على احلل
الــعـسـكــري لألزمـة... يــجب عـلى
ـتـظاهـرين الـذهاب نـحـو طريق ا
آخــر وهــو الـقــضــاء الــعـراقي....
بـــدال من تــقـــد الـــتــضـــحـــيــات
والــدمـاء الــتي  لـن تـكــتــرث لــهـا
الطـبقة السـياسية احلـاكمة التي
وعلى مايـبدو أدمنت عـلى مشهد
قــتـل الــشـــبــاب بـــعــمـــر الــزهــور
ومــشـهــد احلــنـاجــر الــتي تــعـلن
كـــراهـــيـــتـــهـــا لـــهـــذه الـــطـــبـــقــة

السياسية!!.
تـظـاهـرون  لـلـقـضاء  فـلـيـذهب ا
الــعــراقي الــذي هــو خــيــر جــهــة
وخـــيــر طـــريق .. وانـــهـــا ســوف
تـكـون  رســالـة حـضـاريـة لـلـعـالم
أجــــمع  ولــــكي يــــثـــبـت يـــثــــبت
ــتـظــاهــرون بــذلك  أنــهم أكــثـر ا
مـسـؤولـيـة وحـرص  من الـطـبـقـة
الــســيــاسـيــة  ولــيـثــبــتــوا أنـهم
لـيــسـوا سُـذجــاً لـكي تــسـتــغـلـهم
جــهـــات ســيـــاســيـــة مــغـــرضــة 
وجـهات سيـاسيـة تُسقّط بـجهات

ودوّل سـياسـية اخـرى وبالـعكس
وســـفــارات لــديــهــا مــخــطــطــات
ولــيـــســوا سُـــذج لــكـي تــمـــتــطي
حــراكـــهم وتــظــاهـــراتــهم بــعض
اجلـــهــات الــســيـــاســيــة وبــعض

الوجوه الفاسدة واحملترقة.
فالذهاب للقضاء كفيل بكشف كل
األسـرار وبـاحلـفــاظ عـلى حـقـوق
الـــشــهـــداء واجلـــرحى وضـــمــان
تظاهرين والتي حتقيق طلبات ا
هي طــلــبـات مــشــروعــة بـنــســبـة

ئة. 100 با
تظـاهرين ومن نـعم ..فلـيسـارع ا
أجل كـــشف احلـــقـــائق وايـــقــاف

نزيف الدم بينهم .... الى:
1-  تـــوكـــيل  نـــقــابـــة احملـــامــ
برئاستها ورمزيتها لرفع دعاوى
قـضائـيـة ضـد الـرئـاسـات الثالث
واتـــهــامــهــا بــالــتــســويف وعــدم
الـوفـاء بالـتـزامـاتـها الـدسـتـورية
والـــــقــــانـــــونــــيـــــة واألخالقـــــيــــة
والــوطـنــيــة واتـهــامــهــا احلـنث
بــالــيــمـــ وهي مــادة ان خُــرقت
يـجـب عـلى خــارقـهــا االســتـقــالـة

فورا  !.     
2- تـوكــيل فـريق مـحــامـ يـرفع
دعـاوى الـشـهـداء واجلـرحى لدى
الـقـضـاء ضــد الـرئـاسـات الـثالث
واجلهـات األمنيـة التي يعـتقدون
أنهـا بـالغت في اسـتـعمـال الـقوة
تظاهرين عمدا !!.  واستهداف ا
3- تـقـد شــكـوى أمـام الـقـضـاء
ـان الـعــراقي   ضـد رئـاســة الـبـر
ـــانـــيــــ والـــكـــتل وضـــد الـــبــــر
ـباالة الـسـيـاسـية بـتـهـمـة عـدم ا
وعـدم الــقـيـام بـواجــبـاتـهم جتـاه
الـقـتل والتـرويع وتـخريب الـسلم
األهــلي والــتـفــرج عــلى انـتــهـاك

حقوق االنسان والقمع  !. 
4- تقـد شـكـوى  امـام الـقـضاء
الــعــراقي ضــد رئـيس احلــكــومـة
ـهدي بتـهمـة أخفاء الـسيد عـبد ا
احلـــقــائق عن الــشــعب الــعــراقي
تـظاهرين ..واتـهامه بعدم وعن ا

ـتـظاهـرين مـصـارحـة الـشـعب وا
ـا لـديه من مـعـلـومـات خـطـيـرة
كــشف جـزء مــنـهــا الـشــيخ قـيس
ـــــا لـــــديـه من اخلــــــزعـــــلـي .. و
مـعوقـات ومـعـرفـة اجلـهـات التي
ــهـدي من مـنــعت وتــمـنـع عـبــد ا
قـول احلقيـقة ومن العـمل لتنـفيذ

تظاهرين!.   مايطلبه ا
5- تــقــد دعــوى لـدى الــقــضـاء
ـعـلـومات الـعـراقي لـلـتـحـقـيق بـا
اخلطـيـرة الـتي أعلن عـنـهـا زعيم
حركة عـصائب اهل احلق الشيخ
قيس اخلزعـلي من خالل قناتي "
الـعــهـد  والـعـراقــيـة " بـتـاريخ 3
طالبـة بكشفها نوفمبر 2019.وا
تفصيليا أمام الشعب ..ومسائلة
ـهدي عّن سبب عدم السيـد عبد ا
كشـفها لـلشعب والـذي هو أقسم
اليم على صيانة واجباته أمام
وان عـدم كـشفه  الـوطن والـشعب
لـلـحـقـائق وأخـفـائـهـا يـعـني هـذا
) ويـتـرتب عـلى (احلـنث بـالـيـمـ
ذلـك أمــور كــثــيــرة تــغــنــيــنــا عن
اخلــــــطـــــوات الــــــدســــــتــــــوريـــــة

والقانونية!!.    
W ö)«

ـــــتــــظــــاهـــــرين عـــــلى حق  ان ا
ــارســون حــقــهم الــدســتـوري و
ـشـروعة لـلـمـطـالـبـة بـحـقـوقـهـم ا
ا أنهم سلمـيون فنحن معهم .و
ونـــدعـــمـــهم.. ونـــشـــجـب حــاالت
االنـــدســـاس والـــعـــنـف والـــقـــتل
متـلكات واحلرائق واسـتهـداف ا
الــعـامـة واخلــاصـة والــتي يـقـوم
بـهـا نـفـر مـنـدس وضـال لـتشـويه
ـتـظـاهرين ـظـاهـرات وا صورة ا
.ولـتـصـفـيـة حـسـابـات سـيـاسـيـة
عـــلى حـــســـاب دمـــاء الـــشـــهــداء
واجلــــــرحـى وتـــــــضــــــحـــــــيــــــات

تظاهرين !!.    ا
حـمى الـله الــعـراق وأهـله من كل

مكروه !. 
حـــمى الـــلـه الـــعـــراق وأهـــله من
الفتنة التي تريد أحراق الوطن!.

بغداد

Issue 6498 Tuesday 5/11/2019
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6498 الثالثاء 7 من ربيع االول 1441 هـ 5 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2019م


