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امساء املزورين من املسؤولني ؟ ( القائمة السوداء ) هل ستضم 
 

ابراهيم زيدان  
 

على ( القائمة السوداء ) قائمة ابمساء مزوري الشهادات الدراسية مستها  اعلنت ىيئة النزاىة يف العراق اهنا بصدد نشر
فرق اذن بينها وبُت ىذه القوائم  للعدالة ، ال غرار القائمة اليت يعلن فيها عن امساء شركات النصب واالحتيال او ادلطلوبُت

اليت حتمل ذات االسم وان اختلفت عناوين الذين ادرجت امساؤىم فيها ، فالنتيجة واحدة ىي االعالن عن ظاىرة من 
.  ظواىر الفساد 

اسي ادلسؤولية يف ولكن ىل ستتجرأ اذليئة وتعلن امساء بعض ادلسؤولُت الفاسدين الذين زوروا شهاداهتم وتربعوا على كر
العراق اجلديد وقبضوا الرواتب ادلليونية ، خاصة وان مصدرا يف اذليئة سبق لو ان صرح من دون ان يذكر امسو لوسيلة 

االعالم خشية على حياتو فكوامت الصوت معدة وجاىزة للقتل بدم ابرد مادمت رافضا لنهجها الشيطاين ، فقد اكد ىذا 
فذة يف دوائر الدولة وأن عالقاهتا دتتد اىل مسؤولُت كبار فيها شلا جيعل من الصعب زلاسبة ادلصدر أن شبكات التزوير منت

ادلتورطُت ، منوىا اىل الكشف عن حاالت عديدة من التزوير وادلخالفات القانونية اليت حتصل اثناء دتشية معامالت 
االت وكشف ادلتورطُت فيها منعت كوادر وجلان وضعنا اليد على تلك احل) واطنُت يف وزارات ودوائر الدولة ، موضحا امل

اذليئة الرقابية بطريقة او أبخرى من اختاذ اإلجراءات الالزمة حبقهم وإصدار العقوابت ضدىم ألسباب تتعلق بدرجة قرهبم 
لعاملة يف سلتلف من كوادرىا ا مشَتا اىل فقدان اذليئة للكثَت( من الوزير او ادلدير العام او رأس اذلرم يف ادلؤسسة احلكومية 

اضلاء البالد بسبب كشفهم للعديد من حاالت التزوير والغش وادلخالفات اليت تعرض مرتكبوىا للمساءلة القانونية، اذ 
دتت تصفية واغتيال واختطاف العديد من موظفي اذليئة نتيجة لعملهم الرقايب شلا اثر سلبا يف عملها ، وأضاف ادلصدر 

مرة ، أن عمليات التحقيق اليت قام هبا موظفو اذليئة للنظر يف حاالت التزوير كشفت عن الذي تعرض للتهديد اكثر من 
وجود عالقات مشبوىة تربط بعض افراد شبكات التزوير مبسؤولُت كبار يف دوائر ووزارات متعددة يف سبيل دتشية 

.  ادلخالفات يف حال عرقلتها من اشخاص يف اي دائرة كانت
العامة القاضي رحيم العكيلي ان اذليئة وضعت برانرلا للسيطرة على حاالت تزوير شهادات  واكد رئيس ىيئة النزاىة

التخرج ابلتنسيق مع اجلهات الرمسية ادلعنية ، واشار اىل ان ىذه الظاىرة ذلا تداعيات سلبية على الواقع العملي للبالد 
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ي ابن ايخذ اشخاص غَت كفوئُت حلقوق واخذت مدى واسعا خالل الفًتات االخَتة واربكت خطط التوظيف احلكوم
.  اخرين ، منوىا اىل التنسيق مع الوزارات ومكاتب ادلفتشُت العامُت فيها العداد كشوفات خاصة ابلشهادات 

ان تفشي ظاىرة شهادات التخرج ادلزورة يقلل من فرص صلاح احلكومة يف اعادة الكفاءات العراقية ادلهاجرة واضاف 
.   ى مسعة العراق دوليا يف ىذا اجلانباضافة اىل انعكاسو عل

واوضح ان االنتخاابت االخَتة جملالس احملافظات كانت نقطة حتول ضلو تبيان خطورة تزوير الواثئق وتداعياهتا على الواقع 
ين ، العام يف العراق ، مشَتا اىل ان جهود اذليئة والدوائر الرقابية االخرى ادت اىل كشف شهادات مزروة لعدد من ادلرشح

ونفى العكيلي وجود اية ضغوطات دتارس على ىيئة النزاىة من أجل تدقيق شهادات ادلرشحُت يف االنتخاابت كما أشيع 
مرشحاً بتهمة تزوير  317يف بعض وسائل االعالم ، وقد اصدرت ىيئة النزاىة العامة يف العراق أوامر ابلقاء القبض على 

.  احملافظات الشهادات الدراسية خالل انتخاابت رلالس 
وأظهرت احصائية دلنظمة التعليم العادلي، وىي منظمة دولية ذلا مقر يف بغداد داخل ادلنطقة اخلضراء، نسب تزوير 

، واحتلت فيها زلافظة البصرة الواقعة يف أقصى اجلنوب 2008  -2007الشهادات يف زلافظات العراق خالل عامي 
وكانت اقل احملافظات نسبة ىي زلافظة . العاصمة بغداد بفارق نصف درجة تلتها% 19ادلركز االول بواقع تزوير نسبتو 

يف حُت مل يشمل التقرير احملافظات الثالث يف إقليم كردستان % . 2ادلثٌت الواقعة جنوب غريب العراق اليت بلغت نسبتها 
.  العراق، وىي اربيل ودىوك والسليمانية الواقعة يف مشايل البالد

الًتبية والتعليم العايل والبحث العلمي هبذه الظاىرة، حىت ان وزير التعليم العايل والبحث العلمي  وقد اعًتفت وزارات
شهادة مزورة للعام الدراسي  (1393)الدكتور عبد ذايب العجيلي قد اكد يف الثاين والعشرين من شباط ادلاضي رصد 

، منوىا إىل أن ? 2009-2008للعام  (75) و 2008 -2007للعام الدراسي  (1374) و 2006-2007
العمل يتواصل لتدقيق شهادات الطلبة وكشف أية حالة تزوير أو تالعب فيها ، وحبسب الوزير فإن أن احلصة األكرب من 

شهادة ، وكانت وزارة التعليم  (228)الشهادات ادلزورة ادلكتشفة كانت من نصيب اجلامعة ادلستنصرية ببغداد وبواقع 
قد كشفت ان ىناك اكثر من ثالثة االف من الشهادات ادلزورة يف سلتلف التخصصات والدرجات  العايل والبحث العلمي

.  ، شلا مت حصرىا وكشفها بعد تزويرىا يف دوائر الوزارةالدكتوراهالعلمية، من الدبلوم اىل 
 اختصاصات على شهادات دراسية يف وثيقة دراسية مزورة وحصول عراقيُت 3165وحسب تقارير فقد مت الكشف عن 

لوزارة التعليم العايل العراقية ان  وذكر تقرير دلكتب ادلفتش العام.  األوروبيةحساسة ومهمة مقابل ذتن من عدد من الدول 
ادلؤسسات  يف عموم 2009وثيقة دراسية مزورة مت كشفها خالل العامُت ادلاضيُت حىت شهر دتوز للعام اجلاري  2769

للثانية، فيما  196طالبا مزورا لألوىل و 558بـ جامعيت ادلستنصرية وبغداد تصدرات القائمةالتعليمية التابعة للوزارة وأن 
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جاءت جامعتا ادلثٌت وذي قار أبقل عدد ، وذكر تقرير دلكتب ادلفتش العام  يف الوزارة ادلذكورة أن عددا من األساتذة 
عة ادلفتوحة يف ىولندا اليت دتنح الشهادة مقابل مبلغ العراقيُت ادلقيمُت يف ىولندا وأدلانيا حصلوا على شهادات من اجلام

".  مايل من دون بذل أي جهد علمي وابختصاصات حسـاسة ومهمة كالفـيزايء النووية
حىت هناية العام ادلاضي يف عموم ادلؤسسات  2006وثيقة دراسية مزورة مت كشفها منذ عام  2769وذكر التقرير ان 

للثانية فيما  196طالبا مزورا لألوىل و 558جامعيت ادلستنصرية وبغداد تصدرات القائمة بـ التعليمية التابعة للوزارة وأن
جاءت جامعتا ادلثٌت وذي قار أبقل عدد إذ كشف عن أربعة طالب مزورين يف األوىل وطالب واحد يف الثانية كما مت 

 200سالمية االيرانية والتثبت من وثيقة دراسية وست واثئق جامعية مزورة صادرة من اجلمهورية اال 99الكشف عن 
".  وثيقة مزورة تتعلق بصحة صدور الشهادات ادلعادلة للطلبة العراقيُت يف خارج البالد

طالبا يف عدد من اجلامعات وىيئة التعليم التقٍت ورتيع الشهادات الصادرة من  675بصحة قبول "وشكك التقرير 
".  ادلصدر األصلي نظرا الكتشاف عدد كبَت من الشهادات ادلزورةجهات أجنبية ما مل يتم أتييد صحة صدورىا من 

مكاتب أىلية دتارس دور الوسيط يف احلصول على مقاعد دراسية للطلبة العراقيُت يف اذلند "وكشف التقرير عن وجود 
ذلا قبل أن حتصل على جامعة وكلية أىلية دتارس أعما 12وماليزاي وأوكرانيا وأهنا غَت مؤىلة وتعمل بصفة غَت قانونية وأن 

االردنية ان وزارة التعليم العايل ( العرب اليوم )صحايف نشرتو صحيفة  ، وذكر تقرير" موافقة وزارة التعليم ورللس الوزراء
والبحث العلمي االردنية اكدت ضبط مئات الشهادات اجلامعية ادلزورة الصادرة يف العراق مشَتة اىل رفض اجلامعات 

سلاطبات وزارة التعليم العايل االردنية،  ونقلت عن مصادر يف الوزارة قوذلا ان ملف الشهادات ادلزورة يعد  العراقية الرد على
من أخطر وأعقد ادللفات اليت تعاين منها وزارة التعليم العايل مع بداية كل عام بيد ان ىذا العام شهد اختالفا غَت مسبوق 

.  نوعةكبَتة والتخصصات مت فاألعداديف ىذه القضية 
واستشهدت الصحيفة بشكوى األمُت العام لوزارة التعليم العايل الدكتور تركي عبيدات من رفض اجلامعات العراقية الرد 

.  على سلاطبات الوزارة
بُت فًتة وأخرى نقوم بضبط عدد "من جانبو مل خيف السفَت العراقي لدى عمان سعد احلياين حجم ادلشكلة مؤكدا انو 

" ت العراقية ادلزورة سواء كانت لطلبة اردنيُت أو عراقيُت لكننا نباشر على الفور ابتالف ىذه الشهاداتكبَت من الشهادا
".  ىناك طلبة ادعوا اهنم خترجوا من العراق وحصلوا على شهادات مزورة مت اكتشافها بسرعة"، واضاف السفَت ان 

الدكتورة سهام الشجَتي ان دائرة ادلفتش العام يف الوزارة  واكدت مديرة اعالم وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
الدائرة “اعتمدت نظاما الكًتونيا للكشف عن شهادات الطلبة ادلزورة يف اجلامعات وادلعاىد ، واوضحت الشجَتي أن 

اليب القددية االبتعاد عن األس” مبينة ان” اعتمدت نظاما الكًتوين يف اجلامعات وادلعاىد للكشف عن الشهادات ادلزورة 
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يف ادلراسلة بُت اجلامعات والوزارة من جهة ووزارة الًتبية من جهة أخرى سيعمل على اختصار اجلهد والوقت يف تدقيق 
الوزارة وجهت مديري اقسام التسجيل ابلتعامل حبزم مع ادلزورين وحتمليهم ادلسؤولية القانونية “الواثئق ، واشارت اىل ان 

الوزارة وسعت صالحيات مديري اقسام التسجيل لكي يتسٌت ذلم العمل بصورة دقيقة ، “ان يف حال هتاوهنم ، وذكرت 
ستتخذ الوزارة إجراءات صارمة حبق كل من ثبتت عليو هتمة التزوير، وأن الطالب ادلزور سيفصل ويرقن “وقالت الشجَتي

.  ” ىيئة النزاىةقيده ومن مث حيال إىل القضاء، أما ابلنسبة للموظفُت ادلزورين، فسنحيلهم إىل
قرارا بتشكيل جلنة لتدقيق الشهادات  30/3/2009وللحد من ىذه الظاىرة أصدرت األمانة العامة جمللس الوزراء يف 

الدراسية برائسة رئيس ديوان الرقابة ادلالية وعضوية شلثلُت عن ىيئة النزاىة العامة وادلفتش العام لوزاريت اخلارجية و وزارة 
البحث العلمي، تتوىل اختاذ اإلجراءات الالزمة لقيام اجلامعات وادلعاىد العراقية بنشر أمساء خرجييها على التعليم العايل و

فصاعدا مبوجب ضوابط زلكمة تعدىا وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  1990مواقعها االلكًتونية ابتداء من سنة 
.  دور الشهادات الدراسية عنهاابلتعاون مع دائرة ادلفتش العام فيها للتثبت من صحة ص

وأشار القرار اىل تويل مكتب القائد العام للقوات ادلسلحة التنسيق مع اللجنة لتدقيق شهادات منتسيب وزارة الدفاع 
والداخلية مع التأكيد على قيام رللس القضاء األعلى ابلتعاون مع ىيئة النزاىة العامة الختاذ اإلجراءات القانونية حبق كل 

يتم إسًتداد الفُت اىل ىيئة النزاىة العامة ور شهادتو الدراسية ألغراض التعيُت بعد ان ترفع اجلهات الرمسية أمساء ادلخمن زو
.  كافة ادلبالغ واالمتيازات اليت كانوا قد حصلوا عليها

سيتو وأتثَته على حلسا“وأوضح رئيس جلنة الًتبية والتعليم يف رللس النواب عالء مكي أن جلنتو مهتمة هبذا ادلوضوع 
ضلن جادون فعال يف معاجلة ىذه الظاىرة اخلطَتة، لكننا نواجو صعوابت كبَتة يف “، وقال ”االدائُت العلمي والوظيفي

.    ىذا اجملال ، واهتم مكي شبكات تشرف على ىذا النوع من التزوير، ذلا امتدادات خارج العراق 
شهادة مزورة، مبينا االستعداد الختاذ اجراءات قانونية حبق  1088كتشاف و أعلن ديوان الرقابة ادلالية العراقي عن ا 

ادلتورطُت، كشفت ىيئة النزاىة العراقية من جانبها اهنا لن تتهاون مع االشخاص الذين يقدمون على تضمُت شهادة مزورة 
ئة النزاىة ان نتائج واوضح مصدر مسؤول من ىي. يف ملف او معاملة هبدف التعيُت او العمل يف سلتلف اجملاالت

الشهادات ادلزورة خطر كبَت على واقع العمل يف العراق، مؤكدا تشكيل جلان دلتابعة الشهادات ادلزورة دلوظفي الدوائر 
احلكومية ادلرتبطة بوزارة او غَت ادلرتبطة مشددا على وضع عقوابت صارمة حبق الذين يثبت تورطهم بتضمُت شهادة مزورة 

 . يف ملف او معاملة
ويرى البعض يف زلافظات جنوب العراق أن تزوير الشهادات والواثئق الدراسية ىو جزء من الصراع السياسي لألحزاب 

اهنم اضطروا »وزلاولة كل تيار ان يسند إلعضائو الوظائف وادلناصب ادلهمة، وتؤىلهم للًتشيح لالنتخاابت على اعتبار 
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أحد كبار ادلسؤولُت، فيما يؤكد آخرون ان دولة رلاورة وراء منح  ، على حد تعبَت«اىل التزوير من أجل خدمة وطنهم
أعداد كبَتة من ادلوالُت ذلا واثئق مزورة بغية مواجهة األصوات الداعية اىل اعتماد التكنوقراط يف ادلناصب الكبَتة، فضال 

  .ةعن مشوذلم جبداول ادلرتبات اجلديد للموظفُت اليت جعلت للتحصيل الدراسي سلصصات مهم
فهو يقول ىناك أكثر  .. يف ذاكرتو إحصائية لبعض مظاىر التزوير( غازي اخلطيب)وحيمل رئيس جامعة ادلثٌت الدكتور  

!  من مئة ومخسُت طبيبا يعملون يف اجملال الطيب بشهادات مزورة 
 وزارة التعليم العايل للحاسوب وملفات عدة من دائرة البعثات يف تزال طي النسيان ادلتعمد قضية سرقة ثالثة اجهزة وال 

والبحث العلمي ذلا عالقة بشهادات مزورة دلسؤولُت كبار يف الدولة جلبت من خارج العراق ومت اكتشافها الحقا ، فقد 
اهتم مسؤول يف الوزارة ادلذكورة جهات سياسية بتدبَت حادث السرقة ىذه على خلفية هتم لعدد من ادلسؤولُت جبلب 

رجية ، واضاف ان السرقة كانت مربرلة ومعدا ذلا لكوهنا ستكشف خفااي كثَتة عن شهادات مزورة من جهات خا
مسؤولُت مبواقع مهمة يف الدولة لكوهنم ال ديلكون شهادات خترج حقيقية السيما وان ىيئة النزاىة طالبتهم جبلب واثئق 

البكالوريوس من اكادديية التخرج اليت اشًتطت لكل مسؤول بدرجة مدير عام صعودا ان يكون حاصال على شهادة 
.  معًتف هبا

ويشار اىل ان اجمللس احمللي دلدينة اببل اعًتض على احملافظ ابراىيم ادلسلماوي لكونو ال ديلك شهادة وقد زور شهادة من 
شهادات مزورة ويقوم يومًيا  5يف وقت سابق عن فضيحة خطرة تتعلق بطبيب عراقي حيمل  وكشف النقاب ايران ،

 4500)ماليُت دينار عراقي  5يو حواىل ت العمليات اجلراحية بعيادة طبية ديلكها يف العاصمة وتدر علإبجراء عشرا
 . يومًيا، األمر الذي استدعى اعتقالو والتحقيق معو لكنو اطلق موقًتا إبنتظار زلاكمتو( دوالر

اجهها احلكومة العراقية منذ سقوط وتعد قضية تزوير الشهادات والواثئق الرمسية واحدة من ادلعضالت الصعبة اليت تو
، اذ تعرقل ىذه القضية الكثَت من اعمال ادلؤسسات احلكومية اليت هتدر  2003النظام السابق وسرقة ادارات الدولة عام 

وقًتا ومااًل للتحقق من الواثئق والشهادات ادلقدمة ذلا، وقال مكتب ادلفتش العام بوزارة الصحة ان نتيجة التحقيق تؤكد أن 
ليس طبيباً وكان يعمل كطبيب جراح يف عيادتو اخلاصة وجيري عمليات متنوعة فيها كما ( مصطفى أمُت الياس)الطبيب 

وانو يعمل .. 1988وتبُت ان الطبيب خريج كلية الطب جامعة ادلوصل للعام الدراسي . انو يعمل يف مستشفى أىلي
كما تبُت انو يعمل يف مستشفى .. يف مستشفى ادلثٌت العسكريبعقد مع وزارة الدفاع مديرية اخلدمات الطبية العسكري و

اليو يقوم ابجراء العمليات اجلراحية مثل رفع ادلرارة ورفع  أاخلضراء االىلي منطقة الكرادة خارج قرب ساحة احلرية وان ادلوم
حتت اشراف الدكتور ادلتخصص حصاة الكلية او ادلثانة ورفع االكياس ادلائية والبواسَت وانو يقوم ابجراء بعض العمليات 

.  وان مستشفى اخلضراء االىلي مل يطالب الطبيب الياس بشهادات ختصصية يف اجلراحة)... ( 
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اىل احملكمة ادلختصة لثبوت تقدديو وثيقة مزورة ( مصطفى امُت الياس)وازاء ذلك قررت اللجنة التحقيقية إحالة الدكتور 
الدراسات العليا حيث ثبت / جامعة البصرة كلية الطب/ ايل يف اجلراحة العامةتؤيد اكمالو متطلبات دراسة الدبلوم الع

خالف ذلك استنادا اىل كتاب اجلامعة نفسها ابنو مل حيصل على شهادة الدبلوم العايل يف اجلراحة العامة ومت ترقُت قيده 
وكذلك .. 30/2/1999يف ( 369266)من الدراسة لرسوبو يف احملاوالت الثالث مبوجب االمر اجلامعي ادلرقم 

االعمام اىل رتيع ادلستشفيات االىلية والنقاابت ادلهنية مبنعو من العمل يف القطاع اخلاص حلُت اصدار احلكم من احملاكم 
.  ادلختصة

 تزال يف تلك احلواسيب الثالث اليت سرقت وسيبقى ادلزورون من كبار الدولة مبنأى عن احملاسبة مادامت االدلة الثبوتية ال
من يفتح ادللفات اثنية فقد يصبح يف ذمة التأريخ الذي يكتبو اللصوص  (ويل اي)من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي و

.  وادلزورون عادة 
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