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لكة. أوعدم تلقيه دعوة من ا
فحـسب البـاز فإنه "في حـالة دعوة
ا كان حرجه ـلكة ر مبارك للقاء ا
أكـبـر كـثـيـرا" في إشـارة إلى أنه لم
ــمــكـن بــروتــوكــولــيـا أن يــكن من ا

يحضر مبارك اللقاء دون زوجته.
لكة بريطانيا إال ولم يلتق مبارك 
خالل زيارته الثالثة للندن في شهر
مارس/آذار  ?1985أي بعد حوالي
 3سنوات و 4شهور من توليه

الرئاسة.
وهـذا الـلـقـاء جـاء بـنـاء عـلى رغـبـة
اجلـــانـب الـــبـــريـــطــــاني. فـــتـــقـــول
اخلـارجـيـة الـبـريـطـانيـة فـي بـرقـية
ــجــلس إلى إدارة الــبــروتـــوكــول 
ــــصــــريـــون الـــوزراء "لـم يــــســـأل ا
ـكن أنـفـســهم عن اتــصـال مـلــكي 
خالل زيـارة  ?1985غــيـر أن ســيـر
مـــايــكـل ويــر بـــعث لـــنــا بـــبــرقـــيــة
شـــخـــصـــيـــة يـــقـــول إن مـــثل هـــذا
االتـــصـــال ســـوف يـــكـــون إضـــافــة

ملحوظة إلى جناح الزيارة".
وحـسب الـبـرقـيـة فـإن سـيـر مـايكل
ـصريـ لدعـوة بشأن توقع قـبول ا
مــثـل هــذا االتــصـــال ألن "الــرئــيس
مــبـــارك اآلن أصــبح واثـــقــا من أنه
أثــبت نــفــسـه كــرئــيس له أســلــوبه
اخلــاص ولم تــعـد لــديه حـاجه ألن
يــقـــلـق من مـــقــارنـــات مـع ســابـــقه

(الرئيس السادات)".
وســبق حـوار الــبــرقـيــات هــذا بـ
الــــســــفــــيــــر ووزيــــر اخلــــارجــــيـــة
الــبـريـطـانــيـة مـراسالت أخـرى في

هذا الشأن.
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وتــشــيــر بـرقــيــة من ســيــر مــايـكل
مؤرخة في  8ديسمبر/كانون األول
عــــــام  1982إلى احلـــــــرص عــــــلى
توطـيد العالقـة ب مبارك وعـائلته
وب بـريطانـيا كمـا كان احلال مع
السـادات عن طريق ترتـيب لقاءات
بـ مبـارك وعـائلـته وأفـراد األسرة

لكية. ا
فمثل هـذه اللقاءات "فـرصة حملاولة
إقـــامــــة اتـــصــــال شـــخـــصـي عـــلى
مـــســتـــوى رأس الــدولـــة في ضــوء
الــعالقـة الــتي تــمـتــعت بـهــا أسـرة

لكية". السادات مع األسرة ا
ـلكة قد وكان آخر لـقاء للـسادات با
جــرى خـالل زيــارتـه لــلـــنــدن أوائل
شـهـر أغـسـطس/آب  1981أي قبل

اغتياله بحوالي شهرين.

سياسيا أيضا" هو أن مبارك يتبع
"أســـلـــوبـــا جـــديـــدا في الـــزيـــارات

الرئاسية".
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وتشدد البرقية على عدم الرضا عن
إقـامـة عالقـة بـ مـبـارك والـعـائـلـة
لـكيـة. وقالت الـبرقـية إن "الرفض ا
ــصـــري لـــتــطـــويـــر عالقـــات بــ ا
ـلـكــيـة يـدعـو الـرئــيس والـعـائــلـة ا
لألسـف غــــيـــر أنـه لــــيس عــــقــــبـــة
حقيقية أمام عالقات مرضية بشكل

عام".
لم تــتـــوقف مــســـاعي بــريــطـــانــيــا
الـرامـيـة لـلـوقــوف بـالـتـحـديـد عـلى
ســبب مــوقف مــبــارك من الــعــائــلـة
لكية. وحصـلت على ما تريد كما ا
يــشـيــر سـيــر مـايــكل من الـدكــتـور
أســامــة الــبــاز مــســتــشــار مــبــارك

للشؤون السياسية.
8 فـــــــفـي بـــــــرقـــــــيـــــــة بـــــــتـــــــاريخ 
فبرايـر/شباط أي بعـد خمسة أيام
من انتـهاء زيـارة مبـارك للـندن قال
الـسـفـيـر إن الـدكتـور أسـامـة الـباز
ـبارك أكد له سـتشـار السـياسي  ا
ــوقف الـرئـيس إن هـنـاك ســبـبـ 
أوالهـمـا يـتـعـلق بـصـاحـب الـدعوة
بارك شخصيا. والثاني يتصل 
ونـقـل الـســفــيـر عن الــبــاز قـوله إن
مـبـارك "اعتـبـر أن دعـوته من جانب
ولي الـعــهـد لــلـقــاء ولـيس تــرتـيب

لكة إهانة". اجتماع مع ا
ووفق برقيـة سير مايـكل فإن الباز
ـرحـلة ال أسـر إلـيه بـأنه "فـي هـذه ا
يرغب مبارك في أن يُـنظر إليه على
لكية أنه مختلط وديا مع األسرة ا
خاصة وأن زوجته (سوزان مبارك)

كانت معه".
صري لهذا هو ـسؤول ا وتفسير ا
أن هـذا "االخـتالط" بـوجـود سـوزان
"سـوف يـسـتـدعي مـقـارنـة مـحـرجـة
ط مع أفــــراد أســـرة الــــســـادات و
حيـاتهم" حسب الـبرقيـة التى قال
نـــقل فـــيــهـــا الـــســـفــيـــر عن الـــبــاز
تـوضـيـحه أن "مـبـارك يـحـاول بـنـاء
صورة (لنفسه) باعتباره رجل دولة
جـــادا... فـــضال عن أنه يـــفـــضل أن
يـبــقي زوجـته بـقــدر كـبـيـر لــلـغـايـة

بعيدا عن األضواء".
ـح الــبــاز كـــمــا تــوحـي بــرقــيــة وأ
الـــســــفــــيـــر إلـى أنه بــــســـبب دور
ا شعر مبارك باالرتياح سوزان ر
سواء لعدم تلبية دعوة ولي العهد

ألســبــاب أمــنــيــة في هــذا الــشـأن
يقول إن مـبارك "ال يشعـر باالرتياح

لكية البريطانية". جتاه العائلة ا
وقـعة وتـصـدق برقـيـة اخلارجـيـة ا
بــــاسـم وزيــــر اخلــــارجــــيــــة لــــورد
فـرانسـيس با عـلى هذا الـتفـسير

صري السابق. وقف الرئيس ا
ـصـري لـتــطـويـر عالقـات الــرفض ا
لكـية يدعو ب الرئـيس والعائـلة ا
لألسـف غــــيـــر أنـه لــــيس عــــقــــبـــة
حقيقية أمام عالقات مرضية بشكل

عام
وحتدثت الـبرقيـة نفـسها عن رفض
مـبارك لـدعوة لـقـاء تشـارلز وديـانا.
وقــالت إن أحـد مـســتـشـاري مـبـارك
عـبـر ألحـد دبلـومـاسيـيـهـا عن "أمله
أال يفهم هـذا الرفض فهمـا خاطئا".
سـتـشار قـوله "هذه هي ونُـقل عن ا
الـــطــريــقـــة الــتي يـــحب مــبــارك أن

يتعامل بها مع مثل هذه األمور".
وتـــكــشف الــبــرقـــيــة أيــضــا عن أن
اخلـارجيـة سعت حـثيـثا لـفهم أكـثر
ـوقف مـبـارك عن طـريـق "الـلـقاءات
ـصـري في ـطـولـة" مع الـســفـيـر ا ا

لندن آنذاك حسن أبو سعدة.
وفـهـمت اخلـارجـيـة أن "لألمـر بـعدا

هنا ( في مصر) لتحيتهما".
وتوقع سـير مايـكل أيضـا أن يكون
هدف مبارك من رفض لـقاء تشارلز
وديــانـا هــو أن يــنــأى بــنـفــسه عن

أسلوب السادات.
ويــشــرح الــســفــيــر تــصـوره قــائال
ـــا شـــعــر مـــبـــارك بـــأنه لــو أن "ر
لـكية اتصـاله الوحيـد مع األسرة ا
خالل زيـارتـه هـو عـشـاء خـاص مع
أميـر وأميـرة ويلـز فإن هـذا سوف
يثير انطباعا بأنه يشارك السادات
في تــطــلــعه إلى اجملــتــمع الــراقي
ويــهــز صـورة رجـل الــدولــة اجلـاد

التي يسعى خللقها عن نفسه".
وردت اخلــارجـيـة الـبـريـطـانـيـة في
الـــيــوم الــتــالي 28يـــنــايــر (1983
مـبـاشــرة عـلى سـفـيـرهــا بـبـرقـيـة
عـاجـلـة عـبرت فـيـهـا عـن حـرصـها
عـــلى تـــرتـــيـب لـــقـــاء بـــ مـــبــارك
ـلكيـة. ووصفت البـرقية والعـائلة ا
رفض مـبارك عـلى تـرتيب مـثل هذا
لكية الصعبة". شكلة ا اللقاء بـ " ا
وحــسب الــبــرقـــيــة فــإن تــفــســيــر
وقف مبارك هو "يتعلق اخلارجية 

بأسلوبه كشخص".
وأشارت إلى تـقرير حـذف مصدره

ـراقـبـ كـرايـســكي. وبـرر بـعـض ا
ـخـاوف أمنـية بـعد إلـغاء الـزيارة 
اعـتقـال فـلسـطيـنيـيْن مـسلـحيْن في
مـطـار فـيـيـنـا قـبل الـزيـارة بـحوالي

شهر.
مبارك يـحاول بناء صـورة (لنفسه)
بـاعـتبـاره رجل دولـة جـادا... فضال
عن أنه يـــفـــضل أن يـــبــقـي زوجــته
بــقــدر كــبــيــر لــلــغــايــة بــعــيــدا عن

األضواء
وقد أبرقت السفـارة البريطانية في
الـنــمـســا إلى اخلـارجــيـة فـي لـنـدن
قـــــائـــــلــــة إن "وزارة اخلـــــارجـــــيــــة
النمـساوية تؤكد أن الـزيارة اُلغيت
دون توضيح... وأبلغونا برضائهم
الــتـــام عن تــرتـــيــبـــاتــهم األمـــنــيــة

باخلاصة بالزيارة".
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ويــقــول الــسـفــيــر الــبــريـطــاني في
ـا كـان عـلى الـقـاهـرة إن مـبـارك "ر
ا أمكن ثـال  دراية عـلى سبـيل ا
لـنا جـميـعـا أن نتـوقعه بـأن وصول
لـكيـ إلى مصـر وليس الزوجـ ا
اخلوف من تهديد إرهابي في فيينا
هـــو الـــذي أدى إلى أن يـــخـــتـــصــر
الـسادات جـولـته األوروبيـة ويـكون

أم وحكـيم ومتزن". وقال الـسفير
"ال يــــــســــــاورنـي شك فـي أنـه كـــــان

يتحدث بصدق".
وقد حاول سـير مايـكل في برقيته

تفسير موقف مبارك.
وقـال في بــرقـيـته "من الـواضح أنه
شــعـــر بــأن الــســادات قـــد بــالغ في
االهـتــمـام بــالـزوجــ الـلـذيـن كـانـا

يقضيان شهر العسل".
ولــفت إلى عالقــة إلــغــاء الــســادات
قـرر سـلـفا إلى ـفـاجىء لـزيارتـه ا ا
الـنـمـسـا ووصــول تـشـارلـز وديـانـا

إلى مصر.
وفـي الــــســــيــــاق نـــــفــــسه تــــقــــول
اخلـارجـيـة الـبـريـطـانيـة فـي بـرقـية
ــمـلــكـة ســريـة بــعــنـوان "عالقــات ا
ـتـحدة ومـصـر(شهـر الـعسل)" إن ا
ــا يـأمالن في تـشــارلــز وديـانــا "ر
رؤيـــة نـــائـب الـــرئـــيـس عـــلى مـــ
الــيــخت أو الـــرئــيس إذا عــاد (من
ر اليـخت بالـقناة أوروبا) عـندمـا 

يومي 12و 13أغسطس".
وكـــان الـــســادات ألـــغى زيـــارة إلى
الـــنــمـــســـا بـــ يــومي  10إلى 15
أغـــــــســــــــطس/آب  1981إلجـــــــراء
سـتشار الـنمساوي مباحـثات مع ا

قـــريـب مـــعـه إنه "لـــيـس ســـعــــيـــدا
بــالـــتـــرتـــيــبـــات الـــتي يـــجـــريـــهــا
البـريطـانيـون خاصة الـدعوة لـلقاء

أمير وأميرة ويلز".
وأضاف شكري "لم يكن هذا مالئما
لـزيـارة رئيـس دولة وشـعـر مـبارك
بــأن عـلـيه رفض" الــدعـوة وفق مـا

جاء في البرقية.
ونـقل الـسـفـيـر عن شـكـري قـوله إن
مبـارك "انتقـد الطـريقة الـتي تعامل
ــصــري الــراحل) بــهــا الــرئــيس (ا
الـســادات مع زيـارة أمــيـر وأمــيـرة
ـصـر في نـهايـة جـولـة شـهر ويـلـز 

العسل بعد زواجهما.
ÊbM Ë W œdG «

وكـان تــشـارلـز وديــانـا قـد قــضـيـا
الــــفــــتــــرة بـــ  12حـــــتى  15من
أغـسـطس/آب عام  1981على م
ـلــكي "بـريـتــانـيـا" قــبـالـة الـيــخت ا
ــنــتـجع ســواحل مـصــر ثم نــزال 
الغـردقة الـذي طارا مـنه إلى لندن.
وكـان ذلك بـدعـوة من مـبـارك نائب

الرئيس السادات في ذلك الوقت.
غـيـر أنه وفقـا لـلروايـة الـتي نقـلـها
ـــعـــارضــة الـــســـفـــيـــر عن زعـــيـم ا
ـصريـة فإن مـبارك "كـان يرى أنه ا
ـــران نـــظـــرا ألن الـــزوجـــ كـــان 
الئم ـصـر فـإن من الـطـبيـعي وا
تـمـامـا أن يـحيـيـهـمـا الـسـادات في
بـورسعـيد (حـيث مـر اليـخت بقـناة
الــسـويس). لــكـنه لم يــكن يـجب أن
يطير إضافة إلى ذلك هو وعائلته

كلها لوداعهما".
وقد تنبأ السفير باحتمال أن يكون
مـبـارك قد تـوقع تـرتـيب لـقاء له مع
لـكة شخصـيا وليس ولـي العهد ا

وزوجته خالل زيارته للندن.
ويقول السفـير إنه سأل شكري عن
مــدى صــواب هــذا الــتــنـبــوء لــكن
ــصــري "عـبــر عن كل الــسـيــاسي ا
مـالـديه بطـريـقـة غامـضـة ولم يجب
بـالـتفـصـيل عن أسـئلـة مـحددة" في

هذا الشأن.
لكن برقـية السـفير تـقول إن شكري
"شـــدد عــــلى اعـــتــــقـــاده بـــأن هـــذا
(مـــســألـــة رفـض مـــبـــارك الـــدعــوة
البـريطانـية) مجـرد سحابـة عابرة
وأنه ســوف تــتــاح فــرصــة قــريــبــا
إلعــــادة األمـــــور إلى نـــــصــــابــــهــــا

الصحيح".
وحــرص الـسـفـيـر في بـرقـيـته عـلى
الـتأكـيد عـلى أن شكـري "رجل دولة

ÊUD‡‡K‡Ý d‡ U‡Ž ≠ ÊbM

كـشفت وثـائق سـرية بـريـطانـية عن
ــــصـــري اخملــــلـــوع أن الـــرئــــيس ا
حـسـني مـبارك رفض بـإصـرار لـقاء
ــلـــكـــيــة أي من أفـــراد الـــعــائـــلـــة ا
الـبريـطـانيـة خالل سـنوات رئـاسته
األولى بـســبب "مـوقــفه من طــريـقـة
ـصــري الـسـابق تـعـامل الــرئـيس ا

أنور السادات معها".
وتُــقـول الـوثــائق إن مـبـارك حـرص
على أن يـعطي صـورة لنظـام حكمه
ـا في ذلك مـخــتـلــفـة عن ســابــقه 

دور زوجته في اجملال العام.
وخالل الـتــرتـيب لــزيـارته الـثــانـيـة
لــلــنــدن في شــهــر فــبــرايــر/شــبـاط
 ?1983رفض مبارك دعوة
بريـطانية لـلقاء تـشارلز أمـير ويلز
ولي عهد بريطـانيا وزوجته ديانا

أميرة ويلز.
WK¼c  …QłUH

وتـكــشف الــوثــائق الــتي حــصـلت
عليها بي بي سي العربية حصريا
أن هـــذا الـــرفض أزعج احلـــكـــومــة
البريـطانيـة التي كانت تأمل في أن
يـــؤدي مــثـل هــذا الـــلــقـــاء إلى دعم
الـعالقة بـ أسـرة مبـارك والـعائـلة

لكية. ا
ـــا شـــعـــر مــــبـــارك بـــأنه لـــو أن ر
لـكية اتصـاله الوحـيد مع األسـرة ا
خالل زيــارته هـو عــشـاء خـاص مع
أمـير وأمـيرة ويـلـز فإن هـذا سوف
يثير انطبـاعا بأنه يشارك السادات
في تــطــلــعـه إلى اجملــتــمع الــراقي
ويــهــز صــورة رجل الــدولــة اجلــاد

التي يسعى خللقها عن نفسه
وفي بـــرقــيــة "ســريــة عــاجــلــة" إلى
27 وزارة اخلــــــــــارجـــــــــــيــــــــــة فـي 
يـنــايـر/كـانـون الـثـاني  ?1983قال
سـيـر مايـكل ويـر سـفيـر بـريطـانـيا
في الـقـاهــرة إنه تـلـقى مــعـلـومـات
تــــشــــكل "مـــــفــــاجــــأة مــــذهــــلــــة له
ÊQ?A??Ð "ولـلــخـارجــيـة الـبــريـطــانـيـة
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وتــلــخص الــبـــرقــيــة مــا وصــفــهــا
الـســفـيـر بـ "مــحـادثـة مــزعـجـة" مع
الــدكــتــور إبــراهــيم شــكــري زعــيم
عارض نـوقش فيها حزب العـمل ا
ـقتـرح ب مـبارك وتـشارلز اللـقاء ا

وديانا.
وحـسب الـبـرقـيـة فـإن شـكـري أبـلغ
الـسـفيـر بـأن مـبارك قـال خالل لـقاء
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جــهــةٍ مــركــزيـــةٍ تــعــتــمــد أســلــوب
الــتــعــاقــدات األلــكـــتــرونــيــة  يــتم
اختيار أعضائـها على وفق معايير
الــتــخـــصص واخلــبــرة والــنــزاهــة
واإلســـتــقـاللــيـــة وعـــدم اإلنـــتـــمــاء
احلــــزبي  وإنــــهــــاء عـــمـل جلــــنـــة
ــؤلـفـة في الـشــؤون اإلقـتـصــاديـة ا
مجلس الوزراء  ونقل صالحياتها

ركزية. إلى اجلهة ا
8- إنــشــاء مــحـكــمــةٍ مــتـخــصــصـةٍ
ـــســؤولـــ الــرفـــيــعي حملــاكـــمــة ا
ـستـوى وذوي الـدرجات اخلـاصة ا
 يـتم إخـتـيـار أعـضـائـها عـلى وفق
مـــعــــايــــيـــر اخلــــبــــرة والـــنــــزاهـــة
والـشجـاعة  مع تـوفيـر الضـمانات
الالزمـة حلــمـايـة الــقـضــاة أعـضـاء
احملــكــمــة  وبــاإلمـكــان اإلفــادة من
ـاديــة والــبـشــريـة في اإلمــكـانــات ا
احملكمة اجلنائية العراقية العليا.
9- الـــــســــعـي إلكــــمـــــال مــــشــــروع
احلـوكــمـة األلــكـتـرونــيـة والــنـافـذة

األلكترونية لتقليل منافذ الفساد.
10- اإلهـتـمـام بـإخـتـيـار الـقـيـادات
الكـــات اإلداريـــة الـــعـــامــلـــة في وا
ــنـــافـــذ احلـــدوديــة والـــكـــمــارك  ا

ستمرة ألدائها. راقبة ا وا
11- تـفـعـيـل الـرقابـة الـداخـلـيـة في
ــؤســســات وإيالؤهــا الــوزارات وا
األهـمـيـة  والـتـركـيـز علـى مـعـايـير

إختيار أعضائها.
ـوظفـ النـزيه 12- اإلهـتمـام با
ــهم ; لـيــكـونـوا ـتــمـيــزين وتـكـر ا
قدوةً لـآلخرين  مع تخـصيص يومٍ
مـعـ تـقـوم فيـه احلـكـومـة بـتـكر
كـأن يـكون هـؤالء حتت أي مـسـمىً 

وظف النزيه) . (يوم ا

{ رئيس هيئة النزاهة / وكالة 

ـرشح  الدسـتورية في إخـتيار ا
وأن يـراعي في اإلخــتـيــار مـعــايـيـر
اخلبرة والكفاية والنزاهة والسيرة
ــرشح ذا احلــســنـــة  وأن يــكــون ا
رؤيــةٍ اســتــراتــيــجــيــةٍ وقـدرةٍ عــلى
الــنــهــوض بــواقع الــوزارة . ونــبـذ
ــعــايـيــر الـســابــقـة فـي اإلخـتــيـار ا
بنـية على - احملاصـصة احلزبية ا

البحتة - .
ــتـقـدمـة في ــعـايـيـر ا 2- مـراعـاة ا
تـقدمة اخـتيـار القـيادات اإلداريـة ا
قبلة. واقع في احلكومة ا لشغل ا
3- نـــبـــذ مـــعــايـــيـــر احملـــاصـــصــة
احلزبية في تولـي الوظائف العامة
 وإعــتــمــاد مــعــايــيــر الــتـخــصص
واخلـبــرة والـكـفــايـة والــنـزاهـة في

توليها.
4- عـدم ترشـيح أي شـخص لتـبوؤ
ن شُـمل بقـانون مـنصب الـوزارة 
ن هـــو في الــــعـــفـــو الـــعــــام  أو 
مــوضـع الــتــهــمـــة بــشــكلٍ واضح 
حتى مع عدم وجود حكمٍ باإلدانة.
5- الـقـيـام بـطـلب سـحب الـثـقـة عن
عـايير أي وزير تـختلُّ فـيه إحـدى ا
ـتقـدمة والسـيمـا معـيار الـنزاهة  ا
وعــدم الــتــربـص إلى مــدة إنــتــهــاء
واليــة احلـكـومـة الـدسـتـوريـة  وأن
يـتم اإلسـتئـنـاس واإلكتـفـاء لتـقو
ـطـلـوب سـحب الـثـقة أداء الـوزيـر ا
عنية عنه برأي األجهـزة الرقابيـة ا
ـتـمـثـلــة بـهـيـئـة الـنـزاهـة وديـوان ا

فتش العام. الية وا الرقابة ا
نصب 6- عدم ترشيح أي شخصٍ 
ن يؤمنون بفكرة الوزارة إن كان 
ــال الــعـــام لــكــونه - جــواز أخـــذ ا

الك - . مجهول ا
7- غـلّ يـد الـوزارة عـن الـتــعـاقـدات
ـهـمـة والـكـبـيـرة  وأن تُـعـهَـد إلى ا

أقـاربــهم إلى الــدرجـة الــرابــعـة في
ؤسسات التي يعملون فيها. ا

12- إضـــــافــــــة نـصٍ في قــــــانـــــون
ــزمع ســنّه يــقـضي اإلنــتـخــابــات ا
بــكـون جـرائم الــفـسـاد من اجلـرائم

اخمللّة بالشرف.
13- عــدم مـنح الـثــقـة ألي مـسـؤولٍ
الية إمتنع من اإلفصـاح عن ذمته ا
ـتـكررة ـطـالبـات ا عـلى الـرغم من ا

من هيئة النزاهة.
14- تــبــني اجملـلـس قـراراً يــقـضي
بـعــدم الـســمـاح ألعــضـائه بــإكـمـال
دراسـتـهم األولــيـة أو الـعــلـيـا ; كي
يـتـفـرغوا لـلـخدمـة الـعـامة  ومـنـعاً
نـصب  وما قـد يترتب إلستـغالل ا
عــلى ذلك مـن آثــارٍ بــاتت واضــحــةً

للجميع.
ـانية 15- وإذ تـكون الـتجـربة الـبر
ما بـعد عام  2003ليـست كمـا أُريدَ
لـــــهــــا في الـــــدســــتــــور أن تــــكــــون
ـقـراطـيـةً تـمـثـيـلـيةً  بـل أضحت د
ـقـراطـيـةً حتت مـسـمـيـاتٍ أخرى د
معروفـة للجميـع  وإذ يكون تعديل
الـدســتـور أمـراً صــعـبـاً وقــد يـفـتح
الـبـاب عـلى مصـراعـيه  لـذا نـدعوا
أهل احلل والـعـقـد لـلـتـفـكـيـر جـديـاً
بـإمـكـانـيـة إجـراء تـعـديـلٍ دسـتوري
يـــكـــون مـــنـــحــصـــراً ومـــحـــدداً في
تخـفيض عدد الـنواب ليـكون العدد
محدداً بواقع إثن عن كل محافظة
- مع مراعاة خـصوصيـة بغداد - 
وأن يكون طلب اإلستـجواب موقعاً
ــان - وهي من ثــلث أعــضــاء الــبـر

مجرد دعوة للتفكير.
قبلة: (ب) مسؤوليات احلكومة ا
1- توخي الدقة في إختيار الوزراء
 وإتـــاحــة الـــفـــرصــة أمـــام رئــيس
مارسـة صالحياته كـلّف  الوزراء ا

وإحـالة الـشكـوى بـعد الـتأكـد منـها
إلى اجلهات التحقيقية والقضائية
عنية  مصـحوبةً برفع احلصانة ا
ـشـكو مـنه. ويُـقال ـانيـة عن ا الـبـر
األمــر ذاته عن اجملــالس احملـلــيـة 
عـلى أن تـكـون تـلك الـلـجـنـة مـؤلـفةً

من اجملالس ذاتها.
ا ان  7- تنظيم آليـات رقابة البر
يــنـــســجم مـع الــدســـتــور ; بـــغــيــة
ا مـعـاجلـة بـعض اآللـيـات الـتي ر
يــلــجــأ إلـــيــهــا الـــبــعض ألغــراضٍ
شــخــصــيـــةٍ ومــاشــابه  من قــبــيل
إيــقــاف الـتــعــاطي فــيـمــا قــد يُـزعم
بـكـونهـا مـلفـات فـساد عـبـر وسائل
ــــرور بــــالــــقــــنـــوات اإلعـالم دون ا
القانونية والقضائية  وكذا إيقاف
ــا ــبــاشــرة الــتي ر اإلتــصــاالت ا
يـقـوم بــهـا بـعض الــنـواب بـبـعض
الـــقـــيــــادات اإلداريـــة والــــوســـطى
ــؤســـســات والـــدنــيـــا في بـــعض ا
التنفـيذية  التي حتـمل في طياتها
ـؤسـسة تـدخالً مـبـاشـراً في عـمل ا
ألغراضٍ ال عالقة لها بالرقابة التي
حــــددهـــــا الــــدســــتــــور واألعــــراف

ستقرة. الدستورية ا
ــــعــــايـــيــــر واألسس 8- إعـــمــــال ا
الــدســتــوريــة الـتـي يُـبــنى عــلــيــهـا
اإلسـتـجـواب  وأن ال يـكـون مـبـنـياً
عــــــلـى أسسٍ بـــــــعــــــيــــــدةٍ عن روح

الدستور.
9- سنّ قــــانــــون يُــــلــــزم األحــــزاب
والــتــكــتالت الــســيـاســيــة بــإلــغـاء
الـلـجـان اإلقتـصـاديـة الـتي تـهـيـمن
عــلى عـــقــود الـــوزارة - وإن كــانت
هـذه الــلـجـان حتت عـنـاوين أخـرى
ـفـهــوم ذاته -  مع تـقـد حتــمل ا
تـعـهداتٍ من األحـزاب تُـفـيد بـإلـغاء
هذه اللجان  وأن يـتضمن القانون
ــتـثل ـنـع من ال ــقـتــرح نــصّــاً  ا
لإللــــــغــــــاء مـن الــــــتــــــرشــــــيـح في
اإلنـتـخابـات  فـضالً عن العـقـوبة 
تـــأســـيـــســـاً عـــلى أن احلـــزب هـــو
شـــخـــصـــيـــة مـــعـــنـــويــة يـــخـــضع

للمسؤولية اجلزائية.
10- تفعـيل مجلس اخلدمـة العامة
اإلحتــادي ; بــغــيــة الــقــضــاء عــلى
ظــاهـــرة الــتــعـــيــيــنـــات احلــزبــيــة
والــعــشــوائــيــة  شــريــطــة أن يــتم
إختـيار أعـضاء اجملـلس من جهاتٍ
مــــهـــنــــيـــةٍ بــــعـــيــــدة عن األطـــراف
الـسـيـاسـيـة  وأن يـكـون اإلخـتـيـار
مـبـنـيـاً عـلى وفق مـعـايـيـر اخلـبـرة
والـكـفـايـة والـنـزاهـة واإلسـتـقاللـية
وعـدم اإلنـتـمـاء احلزبي  وبـخالفه
ســيــغــدو اجملــلس مــشــكـلــةً ال حالً
وســــــيُـــــــفــــــضـي إلـى أن تــــــكــــــون

. احملاصصة مشرعنةً
دنـية 11- تعـديل قانـون اخلدمـة ا
ـــنع الــوزراء لــيـــتـــضــمـن نــصـــاً 
ـــســـؤولـــ كـــافــة مـن تـــعـــيــ وا

الـهـيــئـة تـخص وزراء ومــحـافـظـ
وأمثالهم.

9- الــتـنـسـيق مع مـجـلس الـقـضـاء
األعــلـى ; بــغـــيــة تـــطـــبــيق إعـــمــام
تـعلق بالـتحقيق اإلداري اجمللس ا
في قـضـايا الـنـزاهة بـحـسب ماورد
في اإلعـمــام  بـحــيث يـتم الــلـجـوء
إلى هذا التحـقيق في بعض األمور
الفـنـيـة الـتي تـسـتـلـزم ذلك حـتـماً 
ولـــيس في كـل األمــور - كـــمـــا هــو
تــفــســـيــر بــعض الــقــضــاة -  وأن
ـدة الـزمـنـيـة إلكـمـال هـذا التـكـون ا
التـحقـيق مفـتوحـةً بل محـددةً بأمدٍ
زمــــني  وبـــخالفـه يـــتم اإلكـــتـــفـــاء
بتـحـقـيقـات الـهـيـئة . ولـقـد اليـكون
مـعــلــومــاً لــلــبــعض أن الــتــحـقــيق
اإلداري كان سبباً رئيساً في تأخير
حسم قـضايا الـنزاهة ألمدٍ يـتخطى

السنة والسنت .
 ثـانــيـاً / خــارطـة طــريق مـكــافـحـة
ان دى الـبعيـد - البر الفـساد في ا

قبالن - : واحلكومة ا
رحلة ـان في ا (أ) مسؤولـيات البر

قبلة: ا
1- عـدم مــنح الـثــقـة في احلــكـومـة
قبلة ألي شخصٍ متورطٍ بالفساد ا
 أو ســبق أن حـقــقت مــعه وأدانـتهُ
حتـقيقـياً هـيئـة النـزاهة في قـضايا

مهمة.
2- عــدم مـنح الــثـقــة لـلــمـشــمـولـ

بالعفو العام.
ـذكـورة آنـفاً 3- سنّ الـتـشـريعـات ا
في ( أوالً - أ ) وتــعـديـلـهـا في هـذه
رحـلة  إن تـعذّر سـنّها وتـعديـلها ا
ـدى الـقريب ـرحلـة األولى - ا في ا

. -
ـتـخـصـص 4- تـألـيف جلـنـة من ا
ـــثـــلـــ عن الـــســـلـــطـــة تـــشـــمـل 
القضـائية وهـيئة النـزاهة ومجلس
الـدولة  إلعـادة النـظر في مـنظـومة
مـكافـحة الـفـساد الـقانـونيـة ; بغـية
تـقـد مـقـتـرحـاتٍ لـسنّ تـشـريـعـاتٍ
جديدة وتعديل التشريعات احلالية
 مع مراعاة عدم التدخل السياسي
في عــــمل الــــلـــجــــنـــة ومــــنـــحــــهـــا

الصالحيات الكافية.
ان بأخذ رأي 5- ضرورة قيام البر
ـعـنــيـة عــنـد إرادته سنّ اجلـهــات ا
كـافحـة الفـساد أو قـانون يـتعـلق 

عند إرادة تعديله.
ـسـتـوى 6- تـألـيف جلــنـة عـالـيــة ا
ـعـروف ـانـي ا تـضم بـعض الـبر
بنزاهتـهم وسيرتهم احلـسنة تكون
بـرئـاسـة أحد أعـضـاء هـيئـة رئـاسة
ـان وتخـضع إلشراف األخـيرة الـبر
 تــنــحـــصــر مــهــمــتــهـــا في تــلــقي
الشكاوى حول ما قد يُزعم من قيام
ـان بـعـمـلـيـات بـعض أعـضـاء الـبـر
إبــتـــزازٍ ومــا شـــابه ; بـــغــيـــة أخــذ
اإلجـراءات الـقــانـونـيــة الـصـارمـة 
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ومـسـودة الـتـعـديل مـعـدّة وجـاهـزة
لدى الهيئة -.

7- إصـدار قــرارٍ يـتــضـمن الــدعـوة
ــتـعــلـقـة لــنـشــر وبثّ احملـاكــمـات ا
بـقـضـايـا الـفــسـاد  الـتي أحـالـتـهـا
وتُـحـيلـهـا هـيئـة الـنزاهـة  بـصورةٍ
عـلـنـيـةٍ أمــام اجلـمـهـور  وهـو أمـر
يــنـســجم مع الــدسـتــور والـقــانـون
الـلّـذين يـقـضــيـان بـكـون الـتـحـقـيق

سرياً واحملاكمة علنيةً.
(ب): ما يجب عـلى احلكومـة القيام

به:
ـضـي في مـشــروع احلــوكــمـة 1- ا
األلــكــتــرونــيــة ; بــغــيـة إكــمــاله في

قبلة. رحلة ا ا
ـشروع تـبـسيط 2- إكـمـال العـمل 
ا له مـن أثرٍ كـبـير في اإلجـراءات  

تقليل منافذ الفساد.
3- دعم جــهـود الهيئة فـي جتـريـم
اإلمـتـــنـاع من اإلفــصـاح عن الـذمّــة
ـــــالـــيـــــة عــــلى وفــق مــــاورد فـي ا

الفـقـرة ( أ -  ( 2أعاله.
4- دعم جـهـود األجــهـزة الـرقــابـيـة
وتــــوفــــيــــر مـــا حتــــتــــاج إلــــيه من
إمـكـانيـاتٍ بـشريـةٍ ولـوجسـتـيةٍ  إذ
زيد من حتتـاج هذه األجهـزة إلى ا
ـتـاحـة حـالـيـاً  اإلمـكـانـيـات غـيـر ا
ومنـها زيـادة عدد مـحقـقي الهـيئة 
الية  وزيادة مالك ديوان الرقابة ا
ذلك أن الـقـضــاء يـلـجــأ في الـغـالب
حلسم قضايا الـهيئة إلى طلب رأي
الديـوان من الـنـاحـيـة الـتـدقـيـقـية 
وعـادةً مـا يـتـأخـر ردّه ; بـسـبب قـلّة
مالكه وحلــجم الــقـضــايـا الــكـبــيـر.
وإلى أن يـــتــيــســر ذلـك لــلــديــوان 
ـــكن الـــركــون إلى الـــرأي الـــفــني
لقسم التدقـيق اخلارجي في الهيئة
ـــؤلف مـن مـــدقـــقــــ مـــعـــروفـــ ا
بـخـبـرتـهم الطـويـلـة في هـذا اإلطار

وهو صُلب اختصاصهم.
5- إعـادة تـقو الـقـيـادات اإلدارية
ـتقـدمـة إلبعـاد الضـعـيف منـها أو ا

من حتوم حوله الشبهات.
6- إقالة بعض الوزراء - على وفق
اآللـيـات الـدسـتـوريـة - الذيـن سبق
أن حـققت الـهيـئة معـهم في قـضايا

مهمة.
7- إقـرار اإلسـتـراتـيـجيـة الـوطـنـية
ــكـافــحـة الــفــسـاد  الــتي أعـدتــهـا
الــهــيــئــة وأحــالــتــهــا إلى مــجــلس
الـوزراء مـنـذ مـا يـقـرب من عـامـ ;
لـتـضـمنـهـا إجراءاتٍ عـمـلـيةً كـثـيرةً
كافحة الـفساد  وهي تمثل إحدى
ــلـقــاة عـلى اإللــتـزامــات الـدولــيـة ا

عاتق جمهورية العراق.
8- تــوفــيــر الــضــمـانــات الــكــافــيـة
لقـضاة الـنزاهـة  وباألخص تـوفير
سكنٍ خاٍص لـهم في منطقـةٍ محميةٍ
; لــيـشـعـروا بـاألمـان وهم يـنـظـرون
في قضايا مهمـةٍ وكبيرةٍ مُحالة من

يُـــجـرمُ االمــتـنـاع مـن اإلفـصـاح عن
اليَّة ويُحددُ عقوبةً صارمةً الذمَّـة ا

له.
3- تـــعــديل بـــعض الــتـــشــريــعــات
الــقـــائـــمـــة الــتـي ال تــتـــنـــاسب مع
مـنــظـومــة مـكـافــحـة الـفــسـاد مـثل
قـانـون الـعـقـوبـات وقـانـون أصول
احملـــاكــمـــات اجلــزائـــيَّــة; لـــغــرض
ـتـرتــبـة عـلى تـشـديـد الـعـقــوبـات ا
جـرائم الــفــسـاد والســيـمــا جـرائم
ال العام إذ ينبغي االعتداء على ا
أن يـتضـمَّن تعـديل القـانون تـغيـير
الـتكـيـيف القـانـوني لهـذه اجلرائم
ـهـا جــنـايـةً  –ال بـحــيث تـصــبح كـلـُّ
جُـنــحـةً   –وأن تـكــون عـقــوبـاتــهـا
ـــؤقَّت   –ال ــد أو ا ـــؤبـَّ الـــســـجن ا
احلــــــبس  . –مـع الــــــتـــــنــــــويه أنَّ
مُـسـوَّدات تعـديل هـذه الـتشـريـعات
ـهــا مُـعــدَّة من قــبل الــهــيــئـة وال كــلـَّ

حتتاج سوى اإلقرار.
4- إعـادة الـنـظـر بـقـانـون األحـزاب
الـسـيـاسـيـة ; بــغـيـة تـعـديل بـعض
نـــصـــوصـه الـــتـي التـــنـــســــجم مع
تـوجهـات مكافـحة الـفسـاد  ونحن
جاهزون لتقد مسودة التعديل. 

5- تـعــديل قـانــون الـعــفـو الــعـام ;
بـغـيـة عـدم شــمـول جـرائم الـفـسـاد
بـــأحــكــامه  –ومــســودة الــتــعــديل
جاهزة لدى    الـهيئة  . –فلقد وأدَ
الـقــانـون هـذا كل جــهـود مـكــافـحـة
الـفــسـاد  وأفـضى إلى غـلقِ مـئـات
بل آالف الــقــضــايــا الــتي حتــمّــلت
ـسؤولـيـة وحـدها  الـهـيـئـة فيـهـا ا
وتـــصـــدّت وحـــقّـــقت في قـــضـــايـــا
تُصـنّف بكونـها من قـضايا الـفساد
الـكـبـيـر شـمِـلت وزراء ومـحـافـظـ
وأمـثالـهم . وال مـنـاص من اإلشارة
إلـى أنه ال تــوجــد دولـة فـي الـعــالم
ــكـافــحـة يــنــادي فـيــهـا اجلــمــيع 
الفساد ثم تـقوم بسنّ قانـون للعفو
الــعـام لـتـشـمل جـرائم الـفـسـاد به 
وهــو مـــؤشــر ســلـــبي واضح لــدى
كافحة عنـية  نظمات الـدولية ا ا
الفساد  وسـيؤثر سلـبياً أيضاً في
تـصـنـيف الـعـراق بـحـسب مـعـايـير

منظمة الشفافية الدولية.
6- تـعــديل قـانـون هــيـئـة الــنـزاهـة
لـغرض تـوسـيع صالحيـات الـهيـئة
وبـــسط واليــــتـــهـــا الــــقـــانــــونـــيـــة
والــتــحــقـــيــقــيـــة بــصــورةٍ أوسع-

ال ريبَ في أنَّ مـكافـحة الـفسـاد تُعدّ
ـةً تـضــامـنــيَّــةً تــقع عـلى مــسـؤولــيـَّ
عاتق اجلـميع  وهي ال تـتحـقَّق إلَّا
بــــتـــوافــــر اإلرادة الـــتي تــــركنُ إلى
اجلــديَّـة وتــسـتــلــزم وجـود آلــيـاتٍ
قانونيَّةٍ وإجـراءاتٍ عمليَّةٍ . وإكماالً
لــلــرؤيــة الــتي طــرحـنــاهــا ســابــقـاً
ـنــشـورة في ـكــافـحــة الـفــسـاد - ا
ــــوقع الــــرســـمي لــــلـــهــــيـــئـــة -  ا
وانـســجـامــاً مع دعـوات احلــكـومـة
ـان الــرامــيـة إلـى مـكــافــحـة والــبــر
الـفـسـاد في الـوقت الـراهن فـإنَّــنا
ــسـؤولــيَّـة ومن واقع الــشـعــور بـا
ســنُــحـددُ بــشــكلٍ عـمــليٍّ بــعــيـدٍ عن
ــكـافـحـة الـتــنـظـيـر خــارطـةَ طـريقٍ 
ِ القريب والبعيد ديَ الفساد في ا
ـهــا تــكــون لــبــنــةً في بــنـاء قــيم عـلـَّ
الــنـــزاهــة وهـــدم أركـــان الــفـــســاد
واضــــــــعــــــــ اجلــــــــمــــــــيـع أمـــــــام
مـسؤوليَّـاتهم الـقانـونيَّـة والوطـنيَّة

واألخالقيَّة. 
: خارطة طريق مكـافحة الفساد أوالً

دى القريب: في ا
ثمة مسؤوليَّات وواجبات تقعُ على
ـــدى الــقـــريب عـــاتق الـــدولـــة في ا
متدَّ من دى ا نظور ونعـني به ا ا
اآلن إلـى نــــهــــايـــــة مُــــدَّة الــــواليــــة
ــان واحلـكـومـة الـدســتـوريَّــة لــلـبـر

ِ وكاآلتي: احلاليَ
ان القيام به: (أ). مايجبُ على البر
1- اإلســــــــــــراع فـي سـن بـــــــــــعـض
الــتـشــريـعــات; لـتــطـويــر مـنــظـومـة
ة مـثل مـكـافـحـة الـفـسـاد الـقـانـونـيـَّ
شروع - وهو قانون الكسب غـير ا
مُـعَدُّ من الـهيـئـة سابـقاً -  وقـانون

مكافحة الفساد.
2- حــسم قــضــيــة امــتــنــاع بــعض
ـسـؤولـ من اإلفـصـاح عن الـذمَّة ا
ـالـيَّـة الـتي كـرَّرتـهـا الـهـيـئـة مـنذ ا
ســنـــواتٍ بال طـــائلٍ إذ نـــدعــو إلى
ــعــاجلــة الـــتــشــريــعــيَّــة ضــرورة ا
الــســريــعـــة فــيــهــا; ســدّاً لــلــثــغــرة
التشـريعيَّة الـتي أسفرت عن وجود
اخــتالفٍ في الــرؤى بـ الـهــيـئـة -
ـــة يــعــاقب الـــتي تــرى أنـــهــا جــر
عـلـيـهـا الـقـانـون والـقـضـاء - الذي
يـراهـا مـخـالـفـةً إداريـةً ال يُـغـطـيـهـا
الــنصُّ الـقـانــونيُّ الـصـريح -  لـذا
ــعــاجلــة نُـــكــرر الــقــول بـــوجــوب ا
التـشريعـيَّة عـبر وضع نصٍ صريحٍ
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