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ضــرورة اعـتــمـاد الــيـات وتــقـالــيـد
مهـنية عـلمـية  في اختـيار احملافظ
خــارج دائــرة احملــاصــصــة الــيـات
تــعـتـمــد عـلى الــكـفــاءة والـوطــنـيـة
وليس االنتماء احلزبي وبعيدا عن
ـذهـبـيـة والعـنـصـرية الطـائـفـية وا
التي نشـرت الفسـاد وخربت البالد
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منصب احملافظ  تكليف ال تشريف
بل منصب يكون فيه احملافظ قائداً
قدوره العمل حتت كلَّ ومقاتالً  و
الــــظــــروف واكــــثــــرهــــا خــــطــــورة
وصــعـوبــة  يــكــون فـيــهــا احملـافظ
قادراً على حتريك اجهزة محافظته
بالـشكل الـذي يشـعر جـميع  اهالي
احملافظ انه معـهم  وفي مجـتمعهم
ومـحــيط عـمـلـهم وفي مـنـازلـهم في
كـل وقت مـن اجل احلـــــفــــاظ عـــــلى

راحتهم وامنهم واستقرارهم 
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ثال  ضرورة   ان يكون احملافظ  
ألهل مــحـافـظـته امـام الـدولـة  وفي
ـثال لــلـدولــة امـام الـوقت نــفــسه 
ـسـؤول االول  عن االهـالي وهــو ا
االداء االداري في احملافظة وحلقة
الـــوصل بـــ االثــنـــ اي الـــدولــة
واالهـالي مـتـمسـكـاً بـوالئه لـلوطن
والــدولــة ويــعـــمل بــجــد واخالص
عـــــلى اســـــعــــاد اهـل احملــــافـــــظــــة
وارضـائـهم من خالل تـقـد افضل
اخلــــدمــــات لـــــهم وعــــلـى جــــمــــيع
ــسـتـويـات  مـتـخـذا مـنـهم اي من ا
ــنــيع اهــالـي  احملــافــظــة ســـوره ا
والقوي الـذي يحمـيه  وان ال يعمل
عــلى ارضـاء مـجــلس احملـافـظـة او
احلكومة عـلى حساب اهل احملافظ

 من اجل احلفاظ على منصبه .
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ان اخـــتـــيــــار احملـــافظ مـن ابـــنـــاء
احملــــافــــظـــة فــــيه الــــســــلــــبــــيـــات
واإليـجابـيات معـاً فمـن إيجابـياته
مــعـرفـة تــفـاصــيل خـفــايـا وكــبـائـر
وصــــــــغــــــــائــــــــر احملــــــــافــــــــظـــــــة
وخصوصياتها  لكن ما يعاب على
اختيار احملافظ مـن ابناء احملافظة
هـو امكـانيات تـعرضـه لضـغوطات
ــــعــــارف واالصــــدقـــاء االقــــارب وا
ومــجـاراتــهم أو مــجــامـلــتــهم عـلى
ـكن ــصـلـحـةالــعـامـة و حـسـاب ا
تالفـي ذلك ومــــعــــاجلـــتـه من خالل
قـوة ونــزاهـة احلـكــومـات احملــلـيـة
واألجهزة الرقـابية من اجل الفصل
ـــنــصب والــوالء بــ الـــتــزامــات ا
لـلــعـصــبـيـات وخــطـر احملـســوبـيـة
ـــنـــســـوبــيـــة بـــقـــوة األجـــهــزة وا
الـــرقـــابـــيــة و تـــفـــعـــيل األنـــظـــمــة
والقـوان والـشفـافيـة في حتص
ال الـعام  وعنـدما يكون وحمـاية ا
االخـــتــيــار عـــلى اســاس الـــكــفــاءة

تـتـدخل في اخـتـيـار احملـافظ مـنـها
سـاحة حجـم احملافـظة من حـيث ا
ــوارد ــوقع وا وعــدد الــســكــان وا
وظـروفـهـا األمـنـية واالجـتـمـاعـية
ا في واالقتـصادية والـسياسـية 
ذلـكـاهـمـية شـخـصـيـة احملافظ  في
واطن واالستماع االندماج مع ا
لـــهم والــــقـــدرة عـــلى قــــيـــادتـــهم
واالســتـمــاع لـشــكـاواهم وتــلـبــيـة
احــتـيـاجـاتــهم النَّ جنـاح احملـافظ
فـي تـــصـــريف مـــهـــامه  واعـــمـــاله
يـسـاهم في رفع االعـبـاء وتـخـفـيف
ـركـزية ألنَّ ـشـاكل عن الـسـلـطـة ا ا
كل هــذه الـعــوامل ومــا يــتـمــتع به
احملــــافـظ من خــــصــــال وصــــفـــات
إيـجـابـيـة ومـهـارة مـهـنـيـة وكـفـاءة
عــالــيــة في االداء هي االســاس في
حل مــشــاكل احملــافـظــة اخلــدمــيـة
واالقتصادية واالجتماعية وازمة
الـبطـالة وهي مـهام تـمنع تـصدير
ــشـاكـل الى الــعـاصــمــة وإثــقـال ا
ـــركــزيـــة بــكل كــاهل احلـــكــومـــة ا

وزاراتها ومؤسساتها .
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شـاركة الـشـعبـية من اهم تـعتـبـر ا
الـعـنـاصـر و االسس والثـوابت في
اختـيار احملـافظـ يعـني استـفتاء
واســتــشــارة اهل احملــافــظـة عــمن
ــقــصــود   انــتــخــاب يــريـــدون  وا
احملــافظ من قـبل اهــالي احملـافـظـة
ضـمن آليـات وضـوابط  واجراءات
عـملـيـة دقـيـقـة ومـواصـفـات عـالـية
ـصالح بـعـيداً عـن احملاصـصـة  وا
اخلــاصــة لــلـكــتـل واالحـزاب الــتي
ادخـــلت الــبالد في مــآزق وكــوارث
اجـتمـاعيـة واقتـصاديـة وسيـاسية
وأمــنـيـة شـديـدة اخلـطـورة ظـهـرت
بـــشـــكل واضـح في الـــتـــظـــاهــرات
األخــيـرة الـتي ضـربـت مـحـافـظـات
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WOÞ«dI1b « WFO³D « 

بـالـنــظـر لــلـطـبــيـعــة الـدمـقــراطـيـة
ـعــمـول به  في مـجـالس لـلـنـظـام ا
احملـافــظـات بـخــصـوص  اخــتـيـار
احملـافـظـ  أرى لـو يـقـدم  مـجلس
احملـافــظـة عــلى إخـتــيـار أكــثـر من
ــــعـــايـــر مـــرشح واحــــد وضـــمن ا
ـطـلـوبـة لـشــغل مـنـصب احملـافظ ا
وطــرحــهم عــلى أهــالي احملــافــظـة
لـــغـــرض انـــتـــخـــاب أحـــدهم وهي
ـقـراطـيـة تـعم بـخـيـرها عـمـلـيـة د
عــلى اهــالي احملــافـظــة ويــجــنـون
ـا يـصــاحـبـهــا من تـغـيـر ثـمــارهـا 
حــقــيــقـي في آلــيــة احلــكم احملــلي
ـصــحـوب بــرقـابــة دقـيـقــة ضـمن ا
الــضــوابط واألنــظـمــة والــقــوانـ
التي حتكم مجـلس احملافظة وهذه
التـجربة او الـعمـلية سـوف تعكس
االرادة الشـعبيـة ورغبـة الناس في
اخــتـيــار احملـافظ الــكـفــوء مـهــنـيـاً

وادارياً وقيادياً وسياسياً 

يُــــعَــــدُّ مــــنـــصـب احملـــافـظ من اهم
ـــنـــاصب ووظـــيــفـــة من اخـــطــر ا
ـثــابــة رئـيس الـوظــائف   وهــو 
جــمـــهـــوريــة او رئـــيس وزراء في
ـمـثل الـرسمي االول احملـافـظـة وا
للـسـلـطة الـتـنـفـيذيـة في احملـافـظة
ـشــرف عـلى تـنــفـيـذ الــسـيـاسـة وا
سؤول عن العامة  للدولة فيها وا
بنـاء وادامة وتـطويـر وتفـعيل دور
ــرافق اخلـــدمـــيــة واالنـــتــاجـــيــة ا
لـــتـــمـــتـــعـه وتــولـــيـه الـــســـلـــطــات
قررة واالختـصاصات الـتنـفيذيـة ا
لـلـوزراء ضمن األنـظـمة والـقـوان
والـــلـــوائـح وال يـــقل اهــــمـــيـــة عن
مـــنـــصب الـــوزيـــر ومـــواصـــفـــات
اخـتــيــار مـنــصب  احملــافظ ال تـقل
ــطـلـوبـة ـواصـفـات ا اهـمـيــةً عن ا
نصب الوزير ألنّ منصب احملافظ
والــوزيـر يــكـمل بــعـضــهـمــا االخـر
شـتـركه فـيـمـا بـيـنـهـما لـلـقواسـم ا
وألهــمــيـــتــهــمــا في بـــنــاء الــدولــة
واجملــتـمع ولـذلك يــعـامل احملـافظ
مــعــامــلــة الــوزيــر بــســبب تــولــيه
لـــــلــــكـــــثـــــيـــــر من الـــــســـــلـــــطــــات
قررة واالختـصاصات الـتنـفيذيـة ا
لـــلــــوزراء وهـــو الـــرئـــيس االعـــلى
ـرافق احملـلـية جلـمـيع االجـهـزة وا
وبـاإلمكـان عَدَّهُ احلـاكم لـلمـحافـظة
ضــمن األنــظـمــة والــقــوانــ الـتي
تـــنـــظـم عـــمل احملـــافظ وتـــوفـــر له
جمـيع السـلطـات  واالختـصاصات
اخملـولـة للـسـلـطـة الـتـنـفـيـذيـة لذى
ـرأة الــعـاكــسـة يــعـتــبـر احملــافظ ا
لـــلــنــظــام واحلــكـــومــة في مــحــيط
قيـاس الذي يقاس من محافـظة وا
خالله  قـــبـــول ورضــا الـــنــاس عن
ركـزية وسلطات الدولة احلكومة ا
احلاكمة  بسبب عمله الذي يتطلب
مـــنـه االحـــتـــكـــاك والـــتـــواصل مع
الـنـاس مـيـدانيـا بـسـبب متـطـلـبات
عــمـل احملــافظ كــمــا هــو مــطــلــوب
ومفـروض الن عـمل احملافظ يـلزمه
الـنزول الـى الشـارع بـشكل مـنـتظم
ــــتــــابــــعــــة الـــعــــمل ومـــتــــواصل 
واستـطالع  آراء الناس  والـتعرف
ـباشر عـلى مشـاكلـهم ميـدانيـا وبا
ـا يـجـلس مـن اجل حـلـهـا  اكــثـر 

خلف مكتبه في احملافظة.
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هناك شروط  ومواصفات أساسية
قـدمة لـها األولـويـة و توضع فـي ا
عند اختيار احملـافظ منها الكفاءة
واخلـبـرة والــتـجـربــة والـنـزاهـة
والـــشـــجــــاعـــة   شــــروط البـــد من
تــوفـرهــا في احملـافظ ألداء مــهـامه
وتـصـريف اعـمـاله بـتـمـيـز وجناح
ــكـــنه من مـــســـاعــدة الـــســلـــطــة
ــركـــزيــة في حتـــقـــيق أهــدافـــهــا ا
ومـــهــامــهـــا في تــقـــد اخلــدمــات
لـلمـواطن وحـلَّ مشـاكلهـم وهناك
عـوامل ومــؤثـرات كـبــيـرة ومــهـمـة

ونـوعيـة اخلـدمات الـتي حتـتاجـها
احملافظة دون نسيان او التغاضي
عن مـتـابـعة ومـسـاءلـة احملافظ من
ــســؤول االعــلـى لــضــمــانــة قـــبل ا
الـــنــجــاح وســيــر الـــعــمل  بــشــكل
ـسـاءلـة مــنـضـبط  عـلى ان تـقـوم ا
ـتـابعـة بـعـد توفـيـر االمكـانـيات وا
والــــســـــلــــطـــــات الــــقـــــانــــونـــــيــــة
والـــصـالحـــيــــات الـــتي تــــســـاعـــد
احملـافظ عـلى اداء دوره وتـصريف
اعـمــاله اي مــسـؤولــيـاته ومــهـامه
وفق تـشـريـعـات واضـحـة تـقـدمـهـا
ـــركـــزيــة احلـــكــومـــة احملـــلـــيــة وا
ومـجـلس الــنـواب لـتـســهـيل مـهـام
عــمل احملـــافظ وهــذا يـــســاعــد في
الـوقت نـفـسه عـلى رفع الـكـثـير من
االعــبـاء الــثـقــيـلــة عن احلـكــومـات
ـركـزيـة فـسـحـا اجملـال احملـلـيـة وا
هام مركزية اخرى امامها للقيام 
حتـــتـــاجـــهـــا الـــدولـــة واجملـــتـــمع
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هـــنــاك بـــعض االسس والـــقــواعــد
الـتي يـجب مراعـاتـها عـنـد اختـيار
احملـافـظـ وتـعـيــنـهم عـلى سـبـيل
ــــثــــال احملــــافظ الــــذي يــــتــــولى ا
مـسـؤولـيـة احملــافـظـات احلـدوديـة
يـــــخــــتــــلـف من حــــيـث الــــقــــدرات
واالمـكـانـيات وخـاصـةً االمـنـية عن
احملـافظ الــذي يــتـولى مــسـؤولــيـة
احملافظات التي ليس لديها تماس
حـــــدودي  مـع دول اجلـــــوار كــــون
احملـــــافــــظــــات احلــــدوديــــة لــــهــــا
خـصـوصـيه في الـكـثـيـر من االمور
وقع اجلـغرافي يـعني ويـحكـمهـا ا
ــعــايــر وكــفـاءة ادارتــهــا بــحـاجه 
وقــدرات خـــاصـه في مـــقـــدمـــتـــهــا
اخلـــبـــرات األمــــنـــيـــة والـــنـــزاهـــة

واالحساس الوطني العالي  
 ‰Ëô« ‰ËR *« k U;«

سؤول االول عن  يعتبـر احملافظ ا
االخـالق والـــــقـــــيم الـــــعـــــامـــــة في
عني بحـماية حقوق محافظـته  وا
الــــنــــاس وأمــــنــــهم وسالمــــتــــهم
ـسؤولـ االداري بـالتـعاون مع ا
أصــــــحــــــاب االخــــــتـــــصــــــاص في
احملافـظة مع احلـرص على الـعمل
ـــركــزيــة فـي اطــار الــســـيــاســات ا
االقـــتــــصــــاديـــة والــــســــيـــاســــيـــة
واالجـتـمـاعـيـة واألمـنـيـة ومن هـنـا
تتاتى ضرورة القيم بالتنسيق مع
جـــمـــيع الـــوزارات ومـــنـــهــا وزارة
ـعـنـية بـحـمـايـة امالك الـداخـلـيـة ا
ــــــال الــــــعــــــام ورفع الــــــدولــــــة وا
الــتــجــاوزات واحلــيـثــيــات عــنــهـا
بالـطرق اإلداريـة والقانـونيـة وهنا
البُدَّ من احلـديث بـعض الشيء عن
هـذه الـتقـالـيـد التي اصـبـحت تدار
ـــقـــلــوب بـــتــورط الـــعـــديــد من بــا
احملـــافــظـــ في الــفـــســاد االداري
ــالـي والــتــجــاوز عـــلى حــقــوق وا
الناس والدولة في وقت واحد بدل
ارس دوره في احملافـظة على أنْ 
الـسـلـطة الـتـنفـيـذيـة في محـافـظته
بـــالــتـــركــيـــز الــدقـــيق عــلـى ســيــر
الــســـيــاســة الـــعــامــة لـــلــدولــة في
احملــافـظـة من خالل الــتـركـيـز عـلى
مــــرافـق احملــــافــــظــــة اخلــــدمــــيــــة
واإلنــتــاجــيــة والــقــيــام بــاحــتــرام
وتــطــبـــيق األنــظـــمــة والـــقــوانــ
احلكـوميـة ولألسف اصبح الـعديد
من احملــــافــــظــــ الــــشــــريك االول
لــلـــفـــاســديـن في خـــرق األنــظـــمــة
ارسـة الـفـسـاد بكل والـقـوانـ و

انــــواعه بـــالــــشــــكل الـــذي يــــدمـــر
الـسـيــاسـة الـعـامــة وبـنـاء الـدولـة
واجملــتـمع خــاصـةً عــنــدمـا يــقـوم
احملـــافظ بـــتــهـــمـــيش دور رؤســاء
الــوحــدات اإلداريــة في مــحــافــظـة
وجتـمـيـدهـم او الـقيـام بـتـوريـطـهم
بـالـفسـاد بدل دعـمـهم ومسـانـدتهم
ومــتـــابــعـــتــهم فـي أداء مــهـــامــهم
وواجــبــاتــهم بــنــزاهــة وحــمــاســة
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 إنَّ دقـة اخـتـيـار احملـافظ تـأتي من
اهمية الدور والصالحيات الكبيرة
والـكـثـيـرة التي يـتـمـتع بهـا مـنـها
مــراقـبــة وتــنـســيق اعــمـال جــمـيع
ــرافق الــعــامـة وفــروع الـوزارات ا
الـعـامـلـة في مــحـافـظـته والـتي لم
تـنــقل اخـتــصـاصــاتـهـا لــلـوحـدات
احمللـية وهـذا ينسـحب على االمن
سلحـة العاملة والدفاع والقـوات ا
ضمن احلـدود اإلدارية للـمحـافظة
ـــهــــام الـــتــــنـــســــيـــقــــيـــة وهــــذه ا
ومسـؤولياتـها كبـيرة ومهـمة جداً
واحملـــافظ يـــتـــمــتع بـــصالحـــيــات
واسـعـة ضـمن األنظـمـة والـقـوان
ويـــتــمــتع بــســـلــطــات الــوزراء في

محافظه.
 ·UB½ô«Ë ‰bF «Ë  WŽU−A « 

ــهـام   كل مــا تـقــدم بــخـصــوص ا
ــسـؤولــيـات الــتي يـتــمـتع بــهـا وا
احملـافظ يرتـبط جناحـها بـشجـاعة
وعدالة احملـافظ في اداء وتصريف
مسؤولياته  فهو بحاجة للشجاعة
في تـصــديه لــلـفـســاد والـفــاسـدين
واالعــتــراض عـلى الــقــرارات الـتي
فــيـهــا حـيــثــيـات تــقع عــلى اهـالي
مـــحـــافـــظـــتـه او الـــتـــجـــاوز عـــلى
صالحــيــاته  لــذلك ال تــقـل أهــمــيـة
اختيـار احملافظ عن اهميـة اختيار
ـبـاشر عن ـسؤول ا الـوزير وهـو ا
التـنسـيق مع جمـيع الوزراء الذين
لـــهم دور عــمـــلي في مـــحــافـــظــته
وعـــــلــــــيـه أنْ يـــــقــــــدم الـــــبــــــرامج
ــــقـــتــــرحــــات وخـــطـط الـــعــــمل وا
ـشــاريع لـلـوزراء من ـيـدانــيـة وا ا
اجــل رفـع االداء واالرتــــــــــــــقـــــــــــــاء
بــاحملــافــظــة وهــذا يــعــتــمـد عــلى
قــدرات وكـفــاءة وثــقــافــة احملـافظ
ـامِهِ الـكــامل بـجـمـيـع تـفـاصـيل وا
احملـافظـة وخـلـفـيـاتهـا ومـشـاكـلـها
ومـواردها واحـتيـاجاتـها وطـبيـعة
سكـانها لـيتـمكن من وضع اخلطط
والــبــرامج والــتــنــســيق مع بــقــيـة
الــوزارات من اجل الــتــعــاون لـرفع
مسـتوى احملافظـة وتنشـيط العمل
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يــعــتــمــد اداء احملــافظ وتــصــريف
مـــــهــــــامـه عـــــلـى ســــــعـــــة اطـالعه
ونــشــاطــاته  الــشــخــصــيــة ومـدى
مــعـــرفــته بــشــؤون واحــتــيــاجــات
احملــافـظــة من خالل مـا يــتـمـتع به
من قدرات رقابية و عمليه ميدانيه
في مـــحــــافـــظـــته  وعـــلـى جـــمـــيع
مـسـاحتـهـا اإلداريـة و من خالل ما
يــقــوم به مـن عــمــلــيـــات تــفــتــيش
ومــتــابــعــة  ومــراقــبــة مــســتــمــرة
ومـنـاقـشـة نـتـائـجـهـا مع اصـحـاب
االخـــتــصـــاص في احملـــافـــظــة من
اداريــ وفـنــ والـقــيــام بـاتــخـاذ
االجراءات احلقيقـية واعتماد مبدأ
العـقاب والـثواب من خالل تـطبيق
ــســـاءلــة ــارســـة عـــمــلـــيـــات ا و
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ـكــان أنْ يـتــمـتع  من الـضــروري 
احملـــافظ بـــقــدرات عـــديــده مـــنــهــا
اختـيار العـناصـر النزيه والـكفوءة
من اصـحاب االخـتـصاص لـيـعتـمد
عـــلــيـــهم فـي بــنـــاء وادارة شــؤون
احملــافــظــة وتـــصــريف اعـــمــالــهــا
ـعــاونـ والـقــدرة عـلى اخــتـيــار ا
ــلــمـ بــطــبــيــعــة عــمل األكــفــاء ا
ـعــونـته واحـتــيـاجــات احملـافــظـة 
واســنـاده في ادارة شــؤونـهـا وفي
الـوقت نــفـسه أن يــقـوم احملــافـظـة
بـ فـترة واخـرى وعـنـدما تـتـطلب
االوضـاع  بـعـملـيـات تغـيـر و تـقيم
ومساءلة رؤساء الوحدات االداريه
ــنع الــفــســاد والــتــرهل والــكــسل
وتـنشـيط الـعمل  ومـنع اخلـروقات
من خـالل بـــــنـــــاء عالقـــــات غـــــيــــر
مــشــروعــة بــ رؤســاء الــوحـدات
ــجـتـمـع احملـافـظـة االداريه تـظـر 
والــــدوله فـي ان واحـــد  ومــــنــــهـــا
الـوقـوف والـتـصـدي لـلـمـتـجـاوزين
عـــــلى اراضـي الــــدولـــــة خـــــاصــــةً
الــزراعــيــة مــنــهــا  وهي مــشــكــلــة
تــتـفــاقم وتــكـبــر بـســبب الـتــهـاون
وعـدم اتـخـاذ االجـراءات الـصـارمة
ــتــجـاوزيـن بـســبب بــحق هــؤالء ا
ــررون الــفــســـاد  والــرشــا الــتي 
خــطــطــهم مـن خاللــهــا  واحملــافظ
ــهـتـم بـشـؤون الـنــشط والـكــفـوء ا
ــقـدوره فـرز ومـعـرفـة مـحـافـظـته 
ـــســؤولــ الـــذين ال يــتـالئــمــون ا
ـصـلحه الـعامه ويـتقـاطـعون  مع ا
وعليه ان يقوم بـابدالهم    ونقلهم
حسب صالحياته القانونيه   ومن
ـساءلـة لـيتـمـكن بعـدها من خالل ا
تـقـد الــدعم والـتـكــر الصـحـاب
االداء السـليم  والـنزاهه  الن مـبدء
ـسؤول ـكن ا ـسـاءلة هـو الـذي  ا
االعــــــلـى  من هــــــدف احلــــــســــــاب
كـافءات والـترقـيات والـعقـاب  وا
بــشـرط ان يــكــون احملــافظ الــنـزيه
االول في احملــــافـــظه  وجـــهـــازهـــا
االداري  يــعـــني مــحــافـظ يــتــصف
بـالـعـدل  واحلـزم قـادر عـلى اتـخاذ
الـقـرارات اجلـريـئه واحلـكـيمه  وال
يـــســتــثــني وال يـــهــاب غــيــر احلق
والـــعــــدل واالنـــصـــاف ويــــتـــمـــتع
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ـبـاشر ـسـؤول ا يـعـتـبـر احملـافظ ا
عن وضع الـــدراســـات والــبـــحــوث
الـــتـي تـــخـص خـــطط الــــتـــنــــمـــيه
واالستـثمـار ولهـذا السـبب تعاني
احملـــافــظـــات من اخلــلـل الــكـــبــيــر
بــسـبـب عـدم اهــتــمـام احملــافــظـ
بــخــطط الــتــنــمــيــة واالســتــثــمــار
تـكاملة التي احلقيـقية والنـزيهة ا
تقدم من قبل اصحاب االختصاص
ـعـن بـهـذا الـشأن في احملـافـظة ا
وبــــاشــــراف احملـــافـظ مــــبــــاشـــرةً
ودراســتـــهــا من قـــبـــله بــاســـهــاب
ومنـاقـشـتـهـا في جـلـسـات رسـمـية
موثقة ولعدم االلتزام بهذه اخلطط
التنمويه فشلت عمليات االستثمار
ستدام الذي يعتمـد عليها الـنمو ا
لــــلــــمـــحــــافـــظــــات وعــــلى دورهـــا
االسـاسي في تـوفـيـر فـرص الـعمل
الالئـقه لــلـمـواطـنـ الــتي تـعـتـمـد
عــلى اخلـطط الــتـنــمـويــة احملـلــيـة
ناهيك عـما شهدته مـحاكم النزاهة
ومــلــفــاتـــهــا من الــضـــغــوط الــتي
ــــســــتــــثـــمــــرين تـــمــــارس عــــلى ا
ومـــــحــــاوالت ابــــتـــــزازهم ووضع

ـعــوقـات أمــامـهم مـا الـعــراقـيل وا
يـدفـعهـم الى الهـروب وهـذا يـعني
ستـثمرين طرد االسـتثمار وطـرد ا
من احملــافـــظــات والــذي يــنــعــكس
بــالـــضــرورة عــلى خـــطط وبــرامج
االستثمـار العام وبالـتالي ينعكس
عــــلـى اجلــــوانب االقــــتــــصــــاديــــة
والسـياسـيه  واالجتـماعـية الـعامة
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ـؤتــمـرات عــدم االهـتــمــام بـعــقــد ا
الــوطــنـيــة لـلــمـحــافـظــ بـالــشـكل
ـقصود عـقد مـؤتمرات طـلوب وا ا
مـهنـيـة عـلـميـة مـنـهـجيـة مـبـرمـجة
ومــــــعــــــدة مـن قــــــبـل أصــــــحــــــاب
االخـتصـاص واحملافـظـ انفـسهم
ب فترة واخـرى او ضمن مواعيد
فصليـة محددة مؤتمـرات يتم فيها
تــبـادل اخلــبــرات بـ احملــافــظـ
ودراســــة احلــــاالت الــــســــلــــبــــيــــة
وااليجابيـة التي تواجههم ووضع
عـاجلتها من قتـرحات واحللول  ا
خالل وضـع خـطط وبــرامج مــتـفق
عــلــيــهــا بــ احملــافــظــ من اجل
التـعاون لتـطويـر العمل لـكن فساد
بــعض احملـافـظـ وقـلـة خـبـراتـهم
وضــــــــعـف ادائــــــــهم وعــــــــيــــــــوب
احملــاصــصــة ولــدت خــلالً كــبــيــراً
والـتــخـلف في اخلــدمـات والــبـنـاء
واالسـتـثــمـار ومـعـاجلــة الـبـطـالـة
والــفــقــر وهي الــســبب في خــروج
الـــنـــاس في مـــحــافـــظـــات الــوسط
واجلنوب مطالبـ بحقوقهم  كون
الـــفـــســـاد واخلـــراب الـــذي ضــرب
مـحـافـظـات الـعـراق لـيس بـالـسـهل
وله اسباب مباشـرة وغير مباشرة
بــــاداء احملــــافـــظــــ وحتــــمـــلــــهم
ـســؤولـيــاتـهم واحلــقـيــقـة إن كل
مــعــانـات الــنــاس وخــراب الــدولـة
ـشــتـركــة بـ نــتـيــجـة الــقــواسم ا
فـــســاد احملـــافـــظـــ واحلـــكـــومــة
ــــركـــزيــــة وضــــعف وتـــردي اداء ا
الطرفـ خاصةً تعـرض احملافظ
لـضـغـوطـات أحـزابـهم وكـتـلـهم في
احملــــــافــــــظــــــات بــــــاالضـــــافـه إلى
ضــغـوطــات مــجـالس احملــافــظـات
عليـهم أدى الى ضعفـهم وفسادهم
ولـــهـــذا من الـــضـــروري أنْ يـــعــ
احملافظ بـاالنتـخاب من قـبل اهالي
احملــافــظـات أنــفــســهم بــعــيـداً عن
احملاصصة حتى اذا اقتضى األمر
الــتـغــيــر في الـدســتــور واالنـظــمـة
والـقـوان  الخـراج احملـافـظ من
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ـــســؤولـــيــات ـــهــام وا تــتـــطــلب ا
الـكـبيـرة التـي يتـمتـع بهـا احملافظ
الى قــدرات وامــكــانــيــات صــحــيـة
وجــسـمـيــة سـلـيــمـة عـالــيـة وعـمـر
ــــــكــــــنـه من حتـــــــمل االعــــــبــــــاء
ـتـاعب ـسـؤولـيـات ومـواجـهـة ا وا
ــصـاعب وال يـكـون كـبـيـر الـسن وا
وال يــتـجــاوز عــمــره الـســتــ عـام
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ـشـاكـل والـعـقــبـات الـتي مـن اهم ا
تواجه الدولـة هي عدم وجود قادة
ـقـدورهم إدارة مـؤسـسات اكـفـاء 
الـــدولــة ومـــنــهـــا ادارة الــوزارات
واحملافظات وهذا يعني أنَّ اخلللَ
في بــنــيــة الــدولــة يــكــمنُ فـي عـدم
وجـــود وزراء او مــحـــافـــظــ او
قـــادة اكــــفـــاء لـــلــــكـــتل واالحـــزاب
احلـاكمـة اكرر لالحـزاب احلاكـمة

ـلكُ الــعـراق من الـكـفـاءاتِ عـلـمـاً 
الـــعـــلـــمـــيــــةِ واالداريـــةِ وعـــلى كل
ــســـتــويـــات مــا لـم تــمـــلــكه دول ا
اجلوار بل حتى العالم لكن عندما
احتـــدث عن عــدم وجـــود كـــفــاءات
وقــاده الدارة الـدولـة واحملــافـظـات
اقـــصـــد من الـــتـــابـــعــ لـالحــزاب
والـكـتل الـتي حتـكم الـعـراق الـيوم
وعــلى هــذا االســاس نــحن بــامس
ـيـة او مـركـز احلـاجـة لـبـنـاء اكـاد
وطـني العـداد الـقـادة وعـلى جـميع
ــسـتـويـات ســواء كـانت قـيـادات ا
تــنـــفــذيــة او ســـيــاســيـــة  ومــنــهم
احملــافـــظــ  وان يــتم الــتــفــكــيــر
والـــنـــقــــاش الـــواسـع واالبـــحـــاث
ـيـة الـعــلـمـيـة والـدراسـات االكــاد
حـول كيـفيـة بنـاء مؤسـسات اعداد
الـــقــيـــادات في الـــعــراق اجلـــديــد
يـــدخـُل فـــيـــهــــا من لـــديـه الـــقـــدرة
ـــؤهـالت واخلـــبـــر والـــكـــفــــاءة وا
والــتـــجــربــة والـــســيــرة الـــذاتــيــة
احلـسـنـة لغـرض الـتـدريب عـلى يد
اســاتـذة وعــلــمــاء وخـبــراء اكــفـاء
العــداد وخـلق الــكــوادر الـبــشــريـة
التي تتمـتع بخبرات عـالية لغرض
ادارة مؤسسـات الدولة  والـهيئات
اخلـــاصــة واحملـــافــظـــات واقــصــد
بـــاحملــافــظــات إعـــداد احملــافــظــ
وعــلى رئـيس الــوزراء أنْ تـكـونَ له
ــوضـوع رؤى واضــحــة فـي هــذا ا
خـاصـةً في كـيـفـيـة بـنـاء واخـتـيـار
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كلَّ هــذه الـفــوضى الــعــارمــة الـتي
تـضــرب الـعــراق سـبـبــهـا الــفـسـاد
ـــظالت الــفـــاســده الــتـي تــقــوم وا
بـحـمـايـة الـفـاسـدين وعـلى جـمـيع
ـــســتـــويـــات وهي مـــوجــوده في ا
أعــلى ســلـم من ســلــطــات الــدولــة
وعــــلى الـــدولــــة أنْ ال تـــدع هـــؤالء
يـــفــلـــتـــون من احلــســـاب وفي كل
ــتـــقـــدم الــيـــوم حـــقــوق الـــعــالـم ا
ـــــواطـن ال تــــمـــــسح وال تـــــذهب ا
والتـسـقط بـالـتـقـادم وعـلى الـدولة
ــــحــــاســــبــــة الـــوزراء الـــقــــيــــام 
واحملافظ الفاسدين اشد حساب
ووفق الـقـانـون كـونـهم السـبب في
ما نحن علـيه من انحسار وتراجع
في الصـناعة والـزراعة واالقـتصاد
واالداب والــــفـــنــــون والــــتـــربــــيـــة
والــتــعـلــيم الــذي هــو عـمــاد تــقـدم
الـبـلـد وكل ما يـعـاني مـنه الـعراق
من فــقـر وبــطـالــة وتــفـاوت طــبـقي
وخـراب الـبـنى الـتـحتـيـة وانـتـشار
وتـفــشي الـفــسـاد والــرشـا بــسـبب
الـقـيـادات الـفـاسـدة الـتي تـتـطـلب
ـبــاشــر حملـاســبـة تــدخل الـدولــة ا
احملافظ الفـاسد ومن يتسـتر عليه
والــذي اتى بــهم وســمح بــوجـوده
ألنَّ مَنْ يـرشُح ورشــحه لـلــمـنــصب
ـنــاصب الــفــاســدينَ ويــصــعـدهـم 
الـدولـة الـكـبـيـرة او الـصـغـيـرة هو
فــاســد أيــضــاً والــدولـة الــيــوم لم
تــقـــدم عــلى اجـــراءات حــقـــيــقـــيــة
حملــاربــة الــفــســاد وعــنــدمــا تــريـدُ
حتاسبُ ايَّ فاسدٍ وحـسبَ مزاجِهَا
 خاصةً عندما تتعرض لضغوطات
من أجــهــزةِ االعالمِ واجلــمــاهــيــرِ
تبـدأ باحلـسابِ من الـفاسـدِ االخيرِ
في ســلـــســلــةِ الــفــســاد االداري او
ــالي الـطــويـلــة دون مــعـاقــبـة او ا
ـرشــحـ مالحـقــة أو مـحــاسـبــة ا
لــهــؤالء الــفــاســدين ومن أتى بــهم

وغطى على فسادهم .

ـــعـــاصــر  اصـــبح من ـــنــا ا فـي عــا
قـراطية التـقدمية سمات الدولـة الد
 احــتــرامــهـا الــقــانــون الـوطــني في
عالقاتهـا الداخلـية والقـانون الدولي
في عالقــاتـهـا اخلـارجــيـة ... ومـهـمـا
قـيـل عن ارجـحـيــة (الـسـيــاسـة) عـلى
(الــقـانــون) فــان شـرعــيـة الــسـيــاسـة
الوطـنيـة تـقوم عـلى االلتـزام بقـواعد
الـقوانـ الـنـافـذة وضوابط االخالق
االنـــســانــيــة واالحــكـــام الــعــامــة في

الشرائع السماوية ... 
ية الـثانية  صدر وبعد احلرب الـعا
ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق
ـتــحـدة ســنـة  ? 1945وهـمـا اال ا
يـؤكــدان عـلى وجـوب تـظــافـر جـهـود
اال والــشــعـــوب في احلــفــاظ عــلى
االمـن والــســـلم بـــ الـــدول  ونـــبــذ
احلروب  واعـتمـاد الطـرق السـلمـية
والــوسـائـل الـقــانـونــيــة في تـســويـة

نازعات الدولية.  ا
لــــذلك لم يــــكن غـــريــــبـــاً ان حتـــرص
مــخـتــلف الــدول ومـنــهـا جــمـهــوريـة
الـعراق  عـلى الـنص في دسـاتـيـرها
بـان (الــسـيـادة لــلـقـانــون  والـشـعب
مصدر الـسلطـات وشرعيـتها  –مادة
 (5و (يــرعى الــعـراق مــبــاد حـسن
اجلـوار  ويــلـتـزم بـعــدم الـتـدخل في
الـشـؤون الـداخـلـيـة لـلـدول االخـرى 
ويـســعى حلل الـنــزاعـات بــالـوسـائل
الـــســلــمـــيــة  ويـــقــيم عالقـــاته عــلى

ـشتـركة والـتعامل ـصالح ا اساس ا
ثل  ويحترم التزاماته الدولية – با

مادة 8).
ومـنـذ ان تـأسـست الـدولـة الـعـراقـية
ســـــنــــة  1921اعـــــتـــــنت بـ (االعالم
الــقــانــوني) واصــدرت وزارة الــعـدل
(جــريــدة الــوقـائع الــعــراقــيــة) الـتي
صدر عددها االول اواخر عام 1922
ومازال اصدارها مـستمراً حتى االن
 وهـي مــكـــرســـة اصالً لـــلـــتــعـــريف
بــاحــدث الــتــشــريـعــات الــعــراقــيـة 
وغالباً مـا يكون تاريخ نـشر القانون
او النظام او التعليمات او البيانات
فيها هو بداية نفاذ ذلك التشريع . 
وفي عـام  1934اصـدر وزيــر الـعـدل
العـراقي حينـذاك امراً بـتألـيف جلنة
الصـدار مــجـلــة تـبـحـث في الـشـؤون
القـانونيـة والقـضائيـة واالقتـصادية
.... وكـانت ادارتـها فـي بنـايـة (كـلـية
رحـوم االستاذ عبد احلقوق) وكان ا
ـنــتـدب من الـرزاق الــسـنــهـوري  –ا
مـصـر  –حـيــنـذاك   –لـلــتـدريس في
كلـيـة احلقـوق الـعراقـية  –من اوائل
مدراء تـلك اجمللة  وقـد حتمـلت بعد
ذلك نـــقـــابــة احملـــامـــ الـــعـــراقـــيــة
مـــســـؤولــيـــة اصــدار تـــلك اجملـــلــة 
ومـــازالت الــنــقــابـــة حــريــصــة عــلى

انتظام اصدارها دورياً.....
دقق االن  يجد الى جانب هات وا
الوسيلـت االعالميـت القانـونيت

تـــــــصــــــدر فـي الـــــــعــــــراق مـــــــجالت
مـــتــخـــصــصــة بـــاالعالم الــقـــانــوني

اهمها: 
{ مـجــلـة (الـعــدالـة) الـتـي تـصـدرهـا

وزارة العدل . 
{ مـجــلـة (دراســات قـانـونــيـة) الـتي

يصدرها (بيت احلكمة) . 
{ مجلة (احلقوقي) تصدرها جمعية

احلقوقي العراقي . 
ــقـارن) الــتي { مــجــلــة (الــقــانــون ا
ـقارن تـصـدر عن جـمـعـيـة الـقـانـون ا

العراقية . 
{ مـجـلـة (الـعـلـوم الـقـانـونـيـة) الـتي
تـصـدرهـا كـلـيـة الـقـانـون في جـامـعة

بغداد . 
{ مــجـــلــة (حــقــوق االنــســان) الــتي
تصدرهـا جمعـية حقـوق االنسان في

العراق . 
{ مـجـلة (الـتـشـريع والـقـضـاء) التي
يتولى رئاسة حتريرها السيد فتحي

اجلواري  –قاضي سابق . 
{ مـجلـة (الـداخـلـية) الـتي تـصـدرها
مديـريـة الـعالقات واالعالم في وزارة

الداخلية . 
ـفتش العـام) التي تصدر { مجلة (ا
عن مــركـز الـبــحـوث والــدراسـات في
ــــفــــتـش الــــعــــام لــــوزارة مــــكــــتـب ا
الــداخـلـــيــة.  وتـوقــفت عن الــصـدور
مـجالت قـانـونيـة تـخـصـصـيـة اخرى

اذكر منها: 

مـــجــــلــــة (احملــــقـق) اصــــدار دائـــرة
الــتــحـقــيــقـات اجلــنـائــيــة  ومـجــلـة
ــعــهــد (دراســـات امــنــيــة) اصـــدار ا
الـعـالي لـلـتـطـوير االمـني واالداري 
ومـــجـــلـــة (نـــداء الـــسالمـــة) اصــدار
اجلــمــعــيــة الــعــراقــيــة لــلــســيــارات
والــســيــاحــة والــوقــايـة مـن حـوادث
ــرور) اصــادر الـــطــرق  ومــجـــلــة (ا
ــرور الــعــامــة  ومــجــلــة مــديــريــة ا
ــدنـي) اصــدار مـــديـــريــة (الـــدفـــاع ا
ـــــدنـي ....  ومـــــجـــــلـــــة الـــــدفـــــاع ا
(الساهرون) اصدار مـديرية الشرطة

العامة .
W UŽ WLÝ

لــكن الـســمـة الــعـامــة عن اغــلب تـلك
ـية اجملالت انـهـا تـخصـصـيـة اكـاد
ـتـخصـص بـالـعمل مـحل متـابـعة ا
القانوني او الـقضائي او االمني ....
ـسـتـقـبل ـهم في احلـاضــر وا والن ا
هو ان يتـجه االعالم القـانوني لـنشر
ــعـرفـة الــقـانــونـيـة بــالـتـشــريـعـات ا
واطن النافـذة في اوساط عمـوم  ا
مـن غــيـــر اخملــتـــصــ بـــالــدراســات
القـانونيـة ...... الن الوعي الـقانوني
الـــشـــعـــبي عـــامل مـــهـم في اشـــاعــة
مـفـاهـيم الـعـدالـة  وتـوطـيـد الـنـظام
العـام ومكـافحـة االجرام  وضروري
جـداً لـتـشـجـيع االقـبـال اجلـمـاهـيري
ـنـازعـات بـ الـناس عـلى تـسـويـة ا

عن طريق احملاكم .... 
ــــا يـــدعــــو لالرتـــيــــاح ان اغـــلب و
صـحـفـنـا الـعـراقـيـة  ومـنـذ سـنـوات
سابـقة اعـتـنت باالخـبار والـدراسات
الـقـانـونـيـة وخـصـصت صـفـحات او
اعـمدة اسـبـوعيـة او يـومـية مـكـرسة
لـلـتـوعـيـة الـقـانـونـيـة  وتـمـيـزت في
الـوقت احلـاضـر صـحف (الـزمـان) و
ـدى) بـاهـتـمـامـاتـها (الـصـبـاح) و (ا

باالعالم القانوني . 
ونرى ان (الصـفحـات القانـونية) في
الصـحف اليـوميـة ينـبغي ان تـعتني

باالمور االتية :- 
اوالً // تـعــزيـز قــنـاعـة الــشـعب بـان
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بغداد

القانون هو جتسيد لالرادة الشعبية
فـي احلـــفـــاظ عـــلـى وحـــدة الـــوطن 
وضـمان احلـريـات الـعامـة واحلـقوق
االنــســانـيــة  وان االلــتـزام بــاحــكـام
القـوان مـظـهر رقي حـضاري واداة

للسلم االجتماعي . 
ثانياً // التعريف العام بالتشريعات
اجلـديــدة بـعــد نـشـرهــا في اجلـريـدة
الـرسـمـيـة وليـس قبـل ذلك وتـشجـيع
الــبــاحــثـــــ الــقــانــونــيــ بــاعــداد
ــوجــبـة دراســات لــبـيــان االســبـاب ا
الصــــدار تـــلك الـــتـــشـــريـــعـــات واهم

احكامها . 
ثـــالـــثـــاً // الـــتـــعـــريف بـــاحلـــقـــوق
االنـسـانـية كـمـا نص عـلـيـهـا دسـتور
ـتفق الدولـة . مع الـتثـقيـف بان من ا
ــواثــيق الــدولــيــة  بــان عــلــيـه في ا
ـــارســـة حق االنـــســـان فـي حـــريــة
التـعبيـر  والتمـاس مخـتلف ضروب
عـلومـات واالفكار وتـلقـيهـا ونقـلها ا
الى االخـــرين  تــســتـــتــبع واجــبــات
ومـــســـؤولـــيــات خـــاصـــة  ويـــجــوز
اخــضــاعـهــا لــبـعـض الـقــيــود بـنص
الـــقــانــون مـن اجل احــتـــرام حــقــوق
االخــرين او ســمــعــتــهـم  وحلــمــايـة
االمن الــقــومي او الــنـظــام الــعـام او
الــصـحــة الــعـامــة او االداب الـعــامـة
ـوجب الـقانـون  اية دعـاية نع  و
لـلحـرب او دعـوة للـكـراهيـة الـقومـية
او العنصـرية او الدينـية التي تشكل
حتريضاً على التمييز او العداوة او
ادتان 19 و 20 من العـهد العـنف (ا
ـدنــيـة الــدولي اخلـاص بــاحلـقــوق ا
والــسـيــاســيـة الــذي صـادق الــعـراق
عــلـــيه بــالـــقــانــون رقم 193 لــســنــة

.(1970
رابــعـــاً // الــتــأكــيــد بــان احلــريــات
العامة ضـرورة الزمة حلمايـة النظام
العام وتوطيـد االمن العام في الدولة
ـــقـــراطـــيـــة  وشـــرط ضــروري الـــد
الزدهـار التـنـميـة  وتـطور الـعـمران 
وان احلريـة لـيست امـتيـازاً مـطلـقاً 
ـــارســة احلــريـــة حق مـــقــيــد لـــكن 

بتقوى الله ومحـبة الشعب واحترام
القانون.

خامـساً // االعالم الـقانـوني جزء ال
يـــــنـــــفـــــصل عـن االعالم الـــــعـــــام ...

وبالتالي فان رسالته هي :- 
- رسالة سالم ووسيلة تفاهم وليس

اداة للحرب والعنف . 
- رسـالـة تـوحـيـد وتـضامـن وليـست

اداة للتمييز والصراعات . 
- رســالـة مــحـبــة ورحــمـة وتــسـامح

وليست اداة للحقد والكراهية .
- رســالــة بــنـــاء واعــمــار وتـــنــمــيــة

وليست اداة للفوضى والتخريب. 
- رســالـــة احــتـــرام لــقـــيم الــســـمــاء
واالخالق االنــســانــيــة ولـيــست اداة

للتكفير والفساد . 
ســـادســـاً // االعالم الـــقــانـــوني في
الـــصـــحـف البـــد ان يـــتــــمـــسك بـــان
الصحافة هي ضمـير الشعب ولسان
االمــــــــــــــة وصـــــــــــــــوت احلـق  ومـن
مـــســـؤولـــيـــاته :- نـــشـــر حـــقـــيـــقـــة
(الــتــكــامــلــيـة) بــ الــدين واالخالق
والـــقــانـــون  و (الــتـــعــاونـــيــة) بــ
الـسـلطـات الـتـشريـعـيـة والـتنـفـيـذية
والـقـضـائــيـة  و (الـوحـدة) بـ امن
الدولـة اخلارجي وامـنهـا الداخلي و
(الـــرابــطـــة اجلــدلـــيــة) بـــ حــقــوق

االنسان وواجباته . 
سابـعـاً // االعالم الـقانـوني مـطالب
بــتــعــزيــز مــبــدأ اســتــقالل الــقــضـاء
بوصفه ساحة للعدل وإلحقاق احلق
 وهــو ضــمــان الــتــطــبـيـق الــسـلــيم
الحـكـام الـقـانـون وصـوالً الى احلـكم
العادل في القـضايا التي ينـظر فيها
تطور وان يلتزم القضاة بالتفسير ا
لــلـــقــانـــون ومـــراعــاة احلـــكـــمــة من
التـشريع عـند تـطبـيقه (راجع قـانون

االثبات رقم 107 لسنة 1979).
ثامـناً // تـصعـيد دور االدعـاء العام
في حــمــايــة نــظـام الــدولــة وامــنــهـا
ومـــؤســــســــاتـــهــــا واحلـــرص عــــلى
ــصــالح الــعــلــيـا ــقــراطــيــة وا الــد
للـشعب واحلفـاظ على امـوال الدولة

وحتـقيق بـاقي اهـدافه الـتي رسـمـها
شـرع في قـانون االدعـاء الـعام رقم ا

 159لسنة 1979.
تــاســعــاً // الــتــوعـيــة الــعــامــة بـان
(احملـامــاة) في جــمـيع دول الــعـالم 
ركن مـن اركــان الـــعـــدالـــة  واصــبح
مـعـروفـاً بـان احملـامـاة هي (الـقـضاء
الواقف) ... وكـان من قرارات مـؤتمر
ة ـنع اجلـر تـحـدة الـسابع  اال ا
ــنـــعــقـــد في مــيـالنــو بـــايــطـــالــيــا ا
عــــــــــــام) 1985ان دور احملــــــامــــــ
والسلطـة القضائـية يكمل كل مـنهما
االخـــر ويــدعــمه بــوصـــفــهــا جــزأين
مـتـكـامــلـ لـنـظـام قـضـائي واحـد) 
والبـــد ان تــتــوفـــر لــلــجـــمــيع فــرص
احلــصــول عــلى خــدمــات قــانــونــيـة
عونة يقدمها محامون على سبيل (ا
ن ال يـسـتــطـيع تـدارك الـقــانـونـيــة) 
اتعاب احملامـاة . عاشراً // االسهام
ــشــكالت الــقــانــونــيــة  فـي تــذلــيل ا
ـشـكالت الـقــائـمـة حـالـيـاً  ومــنـهـا ا

القانونية التالية :
 تــضخ الـتــشـريــعـات الــنـافــذة الـتي
صــدرت من ســلــطـة االحــتالل او في
ظـــروف حـــرب او اخـــتالل امـــني او
ـا يـقـتـضي تـرشيق احـوال طـارئة 
الـتشـريـعات الـنـافـذة ومالئمـتـها مع
مـــســـتــجـــدات احلـــاضــر وحـــاجــات

ستقبل.  ا
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- تــعـدد الــتـشــريـعــات الـنــافـذة ذات
ـوضــوع الـواحــد  فـالى الــصـلــة بـا
جانب قانون العـقوبات الذي تضمن
ـاسة احكـاماً مـتـنوعـة عن اجلرائم ا
بامن الـدولـة  توجـد قـوان خـاصة
تـــتــــنـــاول ذات اجلـــرائم كـــاالرهـــاب
ـــــنــــظـــــمـــــة واالجتــــار واجلــــرائـم ا

باالشخاص ..... الخ . 
- صــدور عــشـــرات الــقــوانــ الــتي
ـوجـبـهـا الـعـراق او صـادق انـضم 
عــلى اتـفــاقـيـات ومــعـاهــدات دولـيـة
تــــوجب ان تـــصـــدر عــــلى ضـــوءهـــا

قوان جديدة او تعديالت نافذة . 

- عـشــرات الـقـوانـ اجلــديـدة الـتي
ة  ابـقت االنظـمة الغت قـوان قـد
والـتعـلـيمـات والـبـيانـات الـتي كانت
قد صـدرت على وفق احـكام الـقانون
القد نافذة في ظل القانون اجلديد
 ولـم تـــعــــدل او تــــلـــغـي رغم مـــرور
سنـوات طويـلة عـلى صدور الـقانون
ا يربك الوضع القانوني اجلديد  

ا الوضع االمني كذلك .  ور
- حـــيـــازة االســلـــحـــة احلــربـــيــة او
الـنـاريـة خـالف الـقـانـون  والـلـجـوء
ــنـازعــات الـقـانــونـيـة الى تــسـويـة ا
بــغـــيــر وســـائل الــقـــانــون  وقـــيــام
كيانات سياسية بدون اجازة رسمية
 اخـطـار تـهـدد امن الـدولـة وتـعـرقل
اسـتـقـرارهـا وتـقـدمـهـا ... ويـجب ان
يؤدي االعالم القانوني دوراً متزايداً
ــــمـــارســـات فـي مـــنع وقــــمع هـــذه ا

الالقانونية . 
- البــد ان يـســهم االعالم الــقــانـوني
بـتـبـصـيـر الـرأي الـعـام  بـان الـنـظام
الـــقــانـــوني في الـــدولــة مــجـــمــوعــة
متكـاملة تـبدأ من الدسـتور الذي هو
) وتـمــتـد الى جــمـيع (ابــو الـقـوانــ
الـقـوانـ الـسـيـاسـيـة واالقـتـصـادية
واالجتـمـاعيـة والـثقـافيـة والـتربـوية
والـــصـــحــــيـــة وجـــمـــيـع االنـــظـــمـــة
كـملة لها  والتعلـيمات والبـيانات ا
وبـالــتـالي فـان (سـيــادة الـقـانـون) و
ـكن ان تـتحـقق (دولـة الـقـانـون) ال 
فــقط من خالل (الــقـانــون اجلــنـائي)
وتطبيقاته من قبل الشرطة واحملاكم
ــا يـتـوطـد الـنـظـام والـسـجـون  وا
الـقـانوني فـي الدولـة بـتـكـامل الـيات
تـــنــفـــيـــذ الــقـــوانـــ الـــســيـــاســـيــة
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
والـتــربـويـة والــصـحـيـة  وبــتـظـافـر
ـؤسسات جهـود جمـيع الوزارات وا
ـنــظـمـات الــشـعــبـيـة احلــكـومـيــة وا
بـــاطــار حــمــايــة احلــريــات الــعــامــة

وتأم احلقوق االنسانية . 

{ لواء شرطة متقاعد 


