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كــثـيــر مـنــا يــذهب لـعــمــله كل يـوم
..يـقابل نـفس الـوجوه يـعيـد نفس
الـــكــلـــمــات نـــفس الــنـــمط  نــفس
االحـاديث وخصـوصـا تلك اجملـترة
من نــــفـــايـــات االعالم والـــتـــواصل
االجـتـمـاعي الـتي تـلـقى عـلـيـنـا كل

ساعة .. 
ـراجعـة بعض اليــــــــــوم لو عـدنا 
مــا تــتـداولــهـا الــنــاس لـنــســتـشف
ــــزاج الـــــــــــعــــام مــــنــــهــــا مــــاذا ا

نالحظ..??
لل والبؤس جند نسبة عـاليه من ا

والضـجر يـضاف لـها احلـزن وكأن
اجلـمـيع يدور في حـلـقة مـفـرغة او
ضـمن ســجن كــبـيــر ..تـتــعـزز هـذه
احلـالـة مع ذوبان شـخـصيـة الـفرد
لـــيــصــبـح نــســخــة وقـــلــة اطالعه 
مـكررة من االخـرين يـقلـد كالـببـغاء
مـايـقـولـون من تـفـاهـات وان حاول
االفالت قـمـعـوه فكـريـا وقـهـريا كي

يبقى ضمن فلكهم ومضمارهم ..
الحظ عـبارات الـسيـاسيـ نفـسها
يـتـداولهـا النـاس.. والـفنـانـ مثل
(الكـنـفـوشـوسـيـة و اصـتـغـفـر الله

جـنـان ومــلـيـان مـلــيـان ) او تـبـادل
النكات التعليقات االباحية بصورة
ســريه خــلف اســوار هــذا الـســجن

الوهمية ..
هذا االحـساس هو احـد ابتكـاراتنا
لـلهـرب من انفـسنـا واشغـال وقتـنا
كـــله دون راحــــة لـــلـــبــــال والـــذهن
والــنـــفس  او ان نــزحـم رؤؤســنــا
ـخـتـلف مـشـاكل احلـيـاة كـالـتـيار
الـــكـــهـــربــــائي والـــفـــســـاد االداري
والــظــواهــر االجــتــمــاعــيــة  كــذلك
تــنــاقـــضــات بــعض رجــال الــدولــة

ـقارنـة بـ حـياة ورجـال الـدين وا
االخرين وحياتنا ..

من خالل هـــذا الــســلـــوك الــيــومي
الـروتــيـني سـوف يــتـســلل الـيـأس
والـقـنـوط الى نفـوسـنـا ..وتـترسب
الــنــفــايــات الــســامــة فـي نــهــايـات
خاليـانا الـعصـبـية .. وكـذلك تزادد
نـسـبـة الـسـمـوم ومـخـلـفات االيض
في الكليـت وشبكة العـنكبوتية ..
وتتغير معادلة O2/CO2 بصورة
غــيــر طـــبــيــعـــيــة بــ كـل شــهــيق

وزفير..
بـالـنـهـايـة تـراجع فـي االداء الـعام
ـبكر واالكتئاب شيب ا خمول ثم ا

رض... وا
سـيـصـعب عـلـينـا بـعـد هـذه كله ان
كن ان نـخـلد جنـد حلظـة واحـدة 
فــيــهـا الى الــتــامل والــتـفــكــيـر في
نـفـوسنـا  ومحـاولـة التـعـرف على
هــذا الـــعــالـم الــغــريـب الــواقع في

اعماقنا 
قد جتيء هـذه اللحـظة الـتي نطلق
عــلــيــهـا meditation من وقت او
الخـــر او في مـــرحـــلـــة من مـــراحل
عمرنا لكننـا نحاول ان نهرب منها
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النــنــا ال نــريــد ان نـعــرف حــقــيــقـة
واجـهة انـفـسنـا نهـرب دائـما مـن ا
مع هـذا الـغول الـقـابع داخـلنـا كـما
يـــتــصــوره الــبـــعض او لــذكــريــات
وصـــور ســوف تـــظــهـــر حــبـــذا لــو

نسيناها ..
هـذا يعـني ان االنـسان يـعـيش مرة
ـوت دون واحـدة عــلى االرض ثم 
ان تـتـاح له فرصـة ان يـتـخلص من
هـذا الـقاتل اخلـامل الـذي يـقبع في
مـخــيـلـته وهــو الـروتــ او الـسـأم
ــوت االنـسـان دون ان ..يــعـيش و

يعرف نفسه بنفسه ..
ظلوم !! الروت القاتل ا

او اجلاني وهو اجملني عليه حقا?
نـعود الصل الـسـؤال كيف الـسـبيل
لــقـتل عــدو االنــسـان الــلــدود وهـو

لل ? الروت او ا
اجلـــواب بــــالـــبــــحث عن الــــنـــفس
ومـعـرفـتـهـا ومـعـرفـتـهـا حـاجـاتـهـا
وامـكـانـيـاتـهـا واين حتـد فـرصـتـها

ومكانها في هذا الكون ..
ـكن لـلـمـرء ان يـجـدد نـفسه كـيف 
وهــو حـبـيس هـذا الـسـجن الـلـعـ
مل الـذي ان تـمـكن منك  ا الـروتـ

نــتـيـجـة مـسـعــاهم أن الـبـنك الـدولي
أفــــاد في احـــد تـــقـــاريـــره أنّ جنـــاح
جـورجــيـا في مــكـافـحــة الـفــسـاد قـد
حـــطّم أســـطـــورة أن "الـــفـــســـاد هــو
ـكن أن ثـقـافـة" حـيث أثـبـتت أنـهـا 
تُـــحــقِّق جنــاحــاً في هــذا اجملــال في
فـــتــرة قـــصـــيـــرة من الـــزمـن بــإرادة
ســيـاسـيـة قـويــة وبـتـحـرك فـعـال من

احلكومة.
ان الــفـــســاد في الـــعــراق له جــذوره
العـمـيقـة والتي تـمتـد لـعقـود سابـقة
تــراكــمت وتـضــافـرت فــيــمـا بــيـنــهـا
لـتـشكل هـذا الهـرم الـذي يجـثوا االن
عــلى صــدر الــعــراقــيــ وقــد اســتل
منهم كل خيـراتهم وغرس انيابه في
رقـابـهم لـيـمـتص مـنـهم كل ثـرواتـهم
الـــطــبـــيـــعــيـــة وان كـــانت احلــروب
تـتـاليـة واحلـصار االقـتـصادي في ا
العهد السابق والفوضى السياسية
واالجتمـاعية والـتراجع األمني الذي
شهدته البالد منذ عام 2003 ولغاية
االن قــــد دفـــعـت نـــحــــو تـــراجع اداء
األجــهـزة الــرقــابــيــة داخل األجــهـزة
احلــكــومــيـة فــان ســيــطـرة مــافــيـات
الفـسـاد وتبـؤ الـعـديد من الـفـاسدين
ناصب حكومية عليا قد عملت على
تــقـــنــ الـــفــســـاد وخــلـق األرضــيــة
القـانونية بل وحـتى تشريعـية تعمل
على دعم الفساد وتعطيل أي مسعى
حـقـيـقي حملـاربـته وحتت ضـغط كل
ـعـطـيات الـسـابـقـة اذا كـانت هـناك ا
رؤيــا حـــقــيــقــيــة حملـــاربــة الــفــســاد
فـــــســــتــــكــــون رؤيــــا خـالف الــــواقع
ــنــطـق عــنــد الــعــديــد من االفــراد وا
الــواقـعـ حتـت وطـأة هـذا الــفـسـاد

كتوين بناره.  وا
ان اخلــــطـــــر الــــذي قـــــد يــــواجه أي
محـاولة حقـيقيـة حملاربة الـفساد في
الــعــراق تـــكــمن في حتــول الــفــســاد
ـالي وحــاالت الـرشــوة والـنـهب او ا

ـتــواطـئــ والـنـواب ــسـؤولــ ا ا
ورجـال األعــمـال ومـوظــفي اخلـدمـة
دنـية والذين يشـتركون جـميعاً في ا
وارد تكـوين تنـظيمٍ سـريٍّ لديه من ا
اإلداريـة ما يـجعـله يشـعر بـأنه يأمن
الـعقـاب وتعـد جتربـة جورجـيا احد
الــتــجـارب األكــثــر شــبــهــاً بــالــواقع
الــعــراقي فــقـد خــاضت هــذه احلـرب
ـقـدسـة بعـد ان كـانت من أكـثر دول ا
العـالم فسـادا قبل الثـورة البرتـقالية

فى تشرين الثاني 2003 .
ـافيـا اجلـورجيـة أخـطر من وكـانت ا
ـافـيا الـروسـية والـرشـوة جزءاً من ا
الثـقافة العـامة كما هـو حال العراق
الــيــوم ووصل بــهم احلــال ان رجـال
االمـن هم زعـــــمــــاء الـــــعـــــصـــــابــــات
االجـــرامـــيــة ويـــطـــالــبـــون الـــشــعب
بــأتـاوات حلـمــايـتـهـم ووصـلت بـهم
احلـال ان الى اإلعالن عــلـنــيـاً ان أي
ـكن ان تتم اال مـعـاملـة حكـومـية ال 
ـسؤول بـعـد دفع رشـوة لـلـمـوظف ا
ــنـــعــهم مـن الــقــيــام ولــكـن ذلك لم 
بـثـورة عـارمـة عـلى الـفـسـاد ورموزه
مهمـا كانت درجة تسلـطهم وتنفذهم
داخل الــسـلـطــة احلـاكـمــة والـشـروع
كـافـحة بـبـناء اسـتـراتيـجـيـة فعـالـة 
الــــفــــســـاد مـن خالل نــــشـــر الــــوعي
الـثـقـافي بأهـمـيـة اإلصالح وضرورة
الـقـضـاء عــلى الـفـســاد ولـنـشـر هـذه
الـــتــــوعـــيـــة اعـــتـــمـــدت احلـــكـــومـــة
اجلــورجــيــة عــلى مــجــمــوعــة قــرات
صـعـبـة تـتـركـز حـول اعـتـمـاد الـدماء
الـشـابة واجلـديدة فـي اغلب الـدوائر
احلكـومية واالعـتماد عـلى احلكومة
االلـكتـرونيـة من خالل االستـفادة من
الــتـــطــورات الــتـــكــنــلـــوجــيــة وشن
ـبـاشـر والـضـرب بـيـد من الـهـجـوم ا
حــديـد عــلى رؤوس الــفــسـاد مــهــمـا
كــــانت ســــلــــطــــتـــهـم ومــــكـــانــــتــــهم
االجـتـمــاعـيـة والــسـيـاســيـة وكـانت

ـال العام الى ثقـافة عامة الهدر في ا
ومنـهج طـبيـعي في نـظر الـعـديد من
الـنـاس يـدعــمه ويـغـذيه الـعـديـد من
األصـوات االجتـمـاعـيـة والسـيـاسـية
ـــؤثـــرة وتـــرعـــاه بــــعض عـــمـــائم ا
الــظـاللــة من الـــذين اتــخـــذوا الــدين
مـــغــنـــمــاً وغــالـــبــاً مــا تـــكــون هــذه
األصـــــوات مـــــؤثــــرة فـي اجملــــتـــــمع
ويــصـــعب مـــواجــهـــتــهـــا واحلــالــة
الـعـراقـيـة هـنـا مــشـابه بـشـكل كـبـيـر
حلـــالــة الـــفـــســاد في جـــورجـــيــا او
سنـغافورة والـتي جتذر فيـها لدرجة
انه اصــــبح عـــرفـــاً وثــــقـــافـــة ولـــكن
جتربـتهم في محـاربة الفـساد اثبتت
امــكـــانــيــة تــغـــيــيــر هــذه الـــثــقــافــة

وارجاعها الى مسارها الصحيح.
ان االخـفـاقــات الـعـديـدة واحملـاوالت
تـتـالـيـة خالل الـسـنوات الـشـكـلـيـة ا
السابـقة في محاربـة الفساد وحتول
االمــر الـى شــعـــار اجــوف يـــرفع في
حــاالت االزمـة لــيـكــمم افــواه الـنـاس
ــزيــد من ويــصــبــرهم عــلى جتــرع ا
مــرارة الــســيــاسـيــ الــذين لــعــبـوا
ـــســتـــقــبـل الــنـــاس ومــقـــدراتــهم
ـلك العـديد فـبالـرغم من ان الـعراق 
ـكافـحة الـفساد وكل ـؤسسات  من ا
حـسب اخـتـصـاصه لـغـرض الـتـأم
ــال الــعــام من الــهــدر او الــرقــابـــة ا
الـــســـرقـــة او أي حــــالـــة من حـــاالت
ــفــتــشــ الــفــســـاد مــثل مــكــاتـب ا
ـالـيـة الــعـمـومـيـ وديــوان الـرق ا
وهيئـة النزاهة بـاإلضافة الى الدور
ـثله مـجلس الـنواب الـرقابي الـذي 
ولــــكن الـــعـــراق اليـــزال في ذيل دول
الـعـالم في مـحاربـة الفـسـاد اذ احتل
ــرتــبــة 168 في مــدركــات الــعــراق ا
الــــفــــســــاد لــــعـــام 2018 وهــــو رقم
وتـسلـسل يـعـكس حـجم الـهـوة التي

يقع فيها.
بـــالـــرغـم من انـــقـــســــام الـــتـــيـــارات
الـسـيـاسيـة مـا بـ مـؤيـد ومـعارض
والــشــعــور بــعــدم اجلــدوى من قــبل
الـــعـــديــد مـن الــنـــاس اجتـــاه اعــادة
ـــكــافـــحــة احــيـــاء اجملــلـس األعــلى 
الـفــسـاد والـذي ولـد مـيـتـاً كـمـا يـراه
الـــبــــعض اال ان الــــتـــفــــاؤل وتـــوقع
األفـضل هـو مـا يـجب ان يـتـسـلح به
كل من يـرغـب بـالـتــغـيــيـر احلــقـيـقي
وخصوصاً بعـد فشل كل التشكيالت
احلــكــومـيــة الـســابــقـة فـي مـحــاربـة
الـفـسـاد او احلــد مـنه فالمـعـنى من
ـسبـق بل بـالعـكس يـجب الرفـــض ا
ان يــأخـذ هــذا اجملـلس فــرصـته وان
يـبـدأ عــمـله وبـعـد ذلك تـأتي مـرحـلـة
التـقـييم وخـصـوصاً اذا كـان الـبديل
هـــو الـــرضــــوخ لـــلـــفــــســـاد وتـــوقع

االسوأ. 
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ــهـــمّــشــ والـــنــســـاء واألطــفــال والـــشــيــوخ وذوي الــفـــقــراء وا
االحـتـيـاجـات اخلـاصـة فـهـؤالء يـحـتـاجـون إلى مـسـارات عـدالـة
سهلة وسريعة ومـعقولة حلماية حـقوقهم ومصاحلهم . وإذا كان
اإلنسـان (الفـرد) هو مـحور الـعدالـة فال بدّ من أخـذ ذلك ضمن
قاعدة شموليـة كلية عامـة تطبق على اجلميـع فكلّ ظلم يتم منعه
أو حلّه بإنـصاف يُـسهم في تـمكـ الناس قـانونـياً وخـصوصاً
إذا  ربـطه بـالتـنـمـيـة. ومن الـتـحـدّيـات الـتي تـواجه احـتـيـاجات
ؤسـسات الرسـمية نخـفضـة من جانب النـاس با العدالـة الثقـة ا
ّا نظمات غير احلكومية  ا فيها أحياناً با أو شبه الرسمية 
قد يـكـون له تـأثـير قـوي عـلى الـوصـول إلى العـدالـة األمـر الذي
يـحـتــاج إلى تـعــزيـز  الـتــمـكــ الـقـانــوني لألفـراد واجلــمـاعـات.
ويعاني قطاع الشباب بشكل خاص من مشكالت قانونية سواءً
في احلياة أو العمل علماً بأن قدرته عـلى التحمّل كبيرة قياساً
لألكــبـــر مــنه ســـنــاً وكــذلك الســـتــخــدامـه شــبــكـــات الــتــواصل
ـا فــيـهـا االجـتــمـاعي ومـنــجـزات الــثـورة الـعــلـمــيـة - الـتــقـنــيـة 
ـعـلــومـات واالتـصـاالت واالســتـفـادة من تـكـنــولـوجـيــا اإلعالم وا

شورة القانونية.   علومات وا مصادر ا
وقد أشـارت إحـصـائـيـة صـدرت في لـبـنان (2017) عن "مـعـهد
ركز الهاي لالبتكار الـقانوني" (هولندا) HiiL وبالتعاون مع "ا
ـئة العـربي لتـطويـر حكم الـقانـون والنـزاهة" (بـيروت) إن 73 با
ـصـادر في حـ أن نـسبـة غـير من الشـبـاب يـعتـمـد عـلى هذه ا
ـئـة وتـظـهـر الدراسـة أن مـعـدل انـتـشار الشـبـاب تقل عن 50 با
نظـمة وقضـايا العنف شاكل بـ الشباب والسـيّما اجلـرائم ا ا
ي بــحـكم ــسـتـوى الــعـا واإلرهـاب هي األكــثـر شــيـوعــاً عـلى ا
ـتـلكـها نـاهيك ـغـامرة والـتحـدّي التي  اندفـاع الشـباب وروح ا
ـا يـقـدم عـلـيه أحـيـانـاً. أمـا عن عـدم تـقـديـر الـعـواقب الـقـانـونـيـة 
احـتـيـاجــات الـعـدالـة بـالــنـسـبـة لـلــمـرأة فـهي في الـغــالب تـتـعـلّق
سـاواة  إضـافة إلى الـقـوان بالـتـميـيـز وعدم اعـتـماد مـبـاد ا
اجملحفـة  وبعض التقـاليد والـعادات البـالية بـالضد من "اتـفاقية
رأة" سيـداو" الدولـيـة بشـأن "مـنع جمـيع أشـكال الـتمـيـيز ضـد ا

.(1979)
وتتدنّى ثقـة النسـاء بالسلـطات الرسمـية جلهـة تأم مسـتلزمات
نحاز احتياجـات العدالة بـسبب النظـام االجتماعي الـذكوري وا

غرضة للنصوص الدينية.  والتفسيرات اخلاطئة والتأويالت ا
لم يسـأل ونسـتون تـشرشل الـزعـيم البـريطـاني عن الدمـار الذي
انـيـة بـل كان أول ـدن الـبـريـطـانيـة بـسـبب الـقـنـابـل األ أصـاب ا
ـن حولـه: هل القـضـاء بـخـيـر? وحـ كـان اجلواب سؤال وجـهه 
مطمـئنـاً قال إن بريـطانـيا بخـير وهو اجلـواب الذي اطـمأن إليه
شـارل ديـغـول ح دخـل فـرنـسا مـحـرّراً وسـط دمار عـام لـكـنه
ح عرف أن القـضاء فعّـال وأن اجلامعات كـانت تشتـغل بطاقة

الجئ قال:  إذاً فرنسا ستنهض. وحيوية حتى في ا

ســوف لـن جتــد فــرصــة لــتــجــديــد
النفس وتغييرها?

الـواقع ان الــروتــ يـقــتل الــنـفس
ويــخـــنق الــقـــدرة عـــلى االبــتـــكــار
واالبـــداع والــتــجــديــد ! لــكــنــنــا ال
نـسـتـطـيع ان نـلـوم الـروتـ وحده
في هـذا الـدمـار الـذي يـصـنـعـه بـنا
..لــسـبب واحـد هــو ان هـذا الـنـمط
من احلــيــاة نــحن اخــتــرنــاه لــذلك
ــلك الــقـول نــحن وحــدنــا الــذين 
االول واالخير في تـقبل احلياة في
ظل تــــلك الــــعـــادات او رفــــضــــهـــا
ـكـنه بـالـتــالي بـذل كـل مـحـاولــة 
لــلــتـخــلص من الــروتــ وتـغــيــيـر
اســلـــوب حــيــاتـــنــا كــلـــمــا حــانت

الفرصة لهذا التغيير ..
ان الطـاقات والقـدرات التي يـتمتع
بــهـا الــفــرد يـا كــان لـيــست دائــمـا
مـــعـــدة لالنـــطالق لـــتــصـــنع به او
يصنع بها مايشاء ومايريد لنفسه
هـــــذا الـــــقـــــدرات لـــــو قـــــدر لـــــنــــا
استكشافـها لتمكنـا من نحيا حياة
نــحـقق بــهــا ذاتـنــا و نــصـقل بــهـا

مواهبنا ..
عـلمـاء الـباراسـايكـولـوجيـا اثبـتوا

مـــرارا وتـــكـــرارا اي قـــوة جـــبــارة
كــامــنــة في الــنــفـس الــبــشــريـة ان
احــسن اســتـغـاللـهــا وتــطـويــعــهـا

وترويضها ..
وعـلم الـســايـكـولـوجــيـا اثـبت قـوة
الــعــقل الــبـاطـن وامـكــانــيــته وهـو
مـــــــايــــــقــــــصـــــــد به الـــــــنــــــفس او
الــــداخل..يـــضــــاف لــــهم عـــلــــمـــاء
الـفــسـيــولـوجـيــا في الـتــنـاغم بـ
االدرنـــــالـــــ والــــنـــــورادرنـــــالــــ
واالبـــنــفــرين والــنـــور ابــيــنــفــرين
والــســـيــطـــرة الــهـــرمــونــيـــة عــلى
الـــســيـــطـــرة الــعـــصــبـــيـــة وبــاقي
الوظـائف .. وكيف للـنفس الـتحكم
ـضاعـفة في زيـادة افراز اي مـنهـا 
ـجـهـود اقل الـتـحـصـيل والـنـاجت 

ولياقة ذهنية اعلى ..
تــلك الــتي يــطـلق عــلــيـهــا الــنـفس
االمارة بالسوء الحظ كيف  تاخذك
الـى ايـن ان ســـــــــيــــــــــطــــــــــرت هي
كن ان تصنع بها ان عليك..واين 
سيـطرت انت عـليـها وقـمت باعادة

جتديدها واكتشافها ..
لـذلك قـدراتـنا تـبـقى مـكـبوته داخل
انــفــسـنــا خـامــدة ســاكـنــة بــسـبب
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ـسـألـة األولـى الـتي واجـهت الـعــراق مـنـذ االحـتالل الـعـام لـعلّ ا
2003 هي " احتياجات العدالة" والسبيل للوصول إلى رضا

الـنــاس أفـراداً وهـيــئـات حــيث يـفــتـرض أن  تــكـون اإلجـراءات
شفّـافة وتصـل إلى أفراد اجملـتمع الـذين بإمـكانهـم التعـرّف على
ـشــورة الـقــانـونــيـة حللّ ـعــلـومــات أو بـا مـســاراتـهــا سـواء بــا

نازعات اجلارية والوصول إلى نتائج عادلة ومنصفة.  ا
ـة وجـديــدة من الـنـزاعـات وقـد واجه الـعــراق طـائـفـة حــادة قـد
سواء ارتفاع منسوب النزاعات العائلية وتأثير ذلك على مشاكل
ـعـاشي واالقتـصـادي وعلى األطـفال السـكن والـدخل والوضع ا
لكية وما صاحبها من وتعليمهم وتربيتهم إضافة إلى نزاعات ا
عمليات تزوير واحتيال وكذلك مشاكل العمل واخلدمة والفصل
ــعـتــقـلــ وغـيــر ذلك وقـد راجت في الـســيـاسي والــسـجــنـاء وا
سنـوات مـا بعـد االحـتالل منـازعـات لم يعـرفـها الـعـراق من قبل
خـصـوصـاً تـلك الـتـي تـتـعـلّق بـالـتـطـهــيـر الـديـني أو الـطـائـفي أو
ـنـاطق اخملـتـلـطـة سـواء في الـعـاصـمـة اإلثـني في الـعـديـد من ا
وصل أم كركوك أم احللة أم غيرها. وإذا بغداد أم البصرة أم ا
كـان احملــور األســاسي ألي نــظــام لـلــعــدالــة هـو اإلنــســان فـإن
القضاء هو األكـثر تأهيالً حلل الـنزاعات ويفـضّل الناس بشكل
عـام الـلـجـوء إليـه لـلفـصـل في نـزاعـاتـهم لـكن بـروز  مـرجـعـيات
جـديدة تـقـدّمت عـلى مـرجـعـيـة الـدولـة أضـعف من دور الـقـضاء
وخـصـوصـاً في ظل اسـتـشـراء ظـواهـر الـعـنف واإلرهـاب حـتى
بــدت الـدولــة مــعــوّمـة أو عــاجــزة أو حــتى مــتـواطــئــة مع الــقـوى

تنفّذة.  ا
وقد شهـد  القـضاء الـعراقي تـصدّعات وحتـديات عـديدة مـا بعد
االحتالل فـثمـة عيـوب ومثالـب عانى مـنهـا بسبـب حالة الـفوضى
السـائدة وعدم اسـتقـرار األوضاع والـظروف االسـتثـنائـية وطول
اإلجـراءات وتـعــقـيــدات الـبـيــروقـراطـيــة والـتــدخّالت الـسـيــاسـيـة
واحلـزبيـة والـعـشـائـريـة مع الـتـأكيـد عـلى وجـود قـضـاة نـزيـه
وقفه وجـرأته  علماً وشجعان بل إن بـعضهم دفع حـياته ثمنـاً 
ر شـملت نحو 250 بأن مجزرة الـقضاء الـتي قام بها بـول بر
قاضيـاً تركت صـدمة كـبيـرة على اجلـسم القـضائي والـقانوني
خصـوصـاً ح احـتوت قـائـمة الـذين  عـزلهم قـضـاة معـروف

بكفاءتهم ونزاهتهم وقد تمت إعادة بعضهم إلى اخلدمة الحقاً. 
وقد واجهت احـتيـاجات الـعدالـة مشكالت مـتعـدّدة ومتـنوّعة في
ـاضــيـة شـمـلت مـعـاجلــة مـشـاكل الـنـازحـ الـسـنـوات األربع ا
والالجئ بسبب احتالل داعش للـموصل وتمدّده في محافظات
صالح الــدين واألنـبــار وجــزء من ديــالى وكـركــوك األمــر الـذي
جعل أكـثـر من ملـيـوني إنسـان بـحاجـة إلى إجـراءات استـثـنائـية
تــقــتــضي إعــطــاء األولــويــة لــعــودة الــنــازحــ وإعــادة اإلعــمــار
ـنكـوبة واإلصالح والتـنمـية وإيالء اهـتمـام خاص بـاحملافـظات ا
وصل والـبصـرة و للـناس األشـد ضعـفاً السـيّما وخصـوصاً ا

ظروف عـملنـا وحيـاتنا لم يـتطلب
خروجها من مكامنها ..

فالبد ان نـتعـلم كيـف نزرع االزهار
بدل شم العطور جاهزة 

وكـيـف تـبـنى االفـكـار قـبل ان نـقـرا
عصارة الفكر من االخرين ?

وان نبحـث في كل فرصة عن شيء
جديد داخلنا ..

الـكـتـاب نـختـاره نـحن ال يـخـتاروه
ط احلـيـاة ان وافق ( احلق لـنــا..
واخلـيـر واجلـمـال) فال سـبيل ال ي
ارادة ان تـقــمـعـك داخل بـوتــقـتــهـا

وضمن روتينها القاتل ..
كان تـوماس اديـسن تلمـيذا خـائبا
في طـفـولـته ! وهــذا مـايـؤكـده لـنـا
مـعـلمـوه ولم يـتـخرج من اجلـامـعة
لـكــنه في حلـظــة تـأمل وخــلـوة مع
الـذات وجــد نـفــسه مـولــعـا بــكـتب
الـــهـــنـــدســـة والـــعـــلـــوم ومـــحـــبــا

لالستكشاف ..
واخيرا اكتشف الـطاقة الهائلة في
نفـسه واستطـاع ان يقـدم للبـشرية
اخملـتـرعـات العـظـيمـة الـتي خـلدت
اسمه ... ومنها اديسن الذي اضاء

العالم..
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لم تـعـد هـناك قـيـود وال حـدود على
الــعـــقل الـــبــشـــري أو آفــاق تـــقــدم
الــبــشــريـــة أصــبح الــعـــالم قــريــة
صــغـيـرة سـوقـاً واحـدة. اإلنـتـرنت
لـيس مـحـكـومـاً من أحـد إال بـحدود
ضــــيـــقــــة وكــــذا اإلعالم األســـواق
كن الـية اإللكتـرونية تـوحدت و ا

ألي فرد أن يبيع ويشتري ما يشاء
من موجـودات ماليـة وسلعـاً مادية
وقـــتـــمــا يـــشـــاء ومن حـــيث شــاء
شــركـات الـتـسـويق عـبـر اإلنـتـرنت
جتــاوزت مــبــيـعــات بــعــضــهـا 20
مـلــيــار دوالر في الــيــوم. ووسـائل
التـواصل واالتصـال لم تبقِ مـعنى

وال وجــود لــلــمــســافــات واحلـدود
والــزمـن. والـكــواكب أصــبــحت في
مـتـناول الـبشـر تـتهـاوى الـعوائق
الــتي تـقــيــد الـبــشـر وهــو يـســيـر
سريعاً بـاجتاه مثالـيته فهل يبقى
هـذا الــعـالـم أسـيــر عـمالت ورقــيـة
مـطـبــوعـة دون غـطـاء يــتـحـكم في

إصـــدارهـــا وفي كـــمـــيـــاتــهـــا وفي
أسـعـار صـرفـهـا بضـعـة مـحـافـظ
ركزية الكبرى التي تخدم للبنوك ا
مـصـالح دولٍ مـحـددة أو مـجـمـوعة
دول بـعـيـنهـا أو نـظـاماً اقـتـصـادياً
مريـضاً موبـوءً باألزمـات? وحتكمه
عالقات اقتصادية غير محايدة وال
ـسـكـ عــادلـة?  هل يـظل أولــئك 
بـــــسالح الــــعــــمـالت الــــصــــعــــبــــة
لــــيـــســــتـــعــــبـــدوا الــــعـــالم بــــهـــا?
ولـيــتـحـكـمــوا في تـفـاصــيل حـيـاة
الــــبــــشـــر ولــــيــــشـــتــــروا أي شيء
يـشتـهون بعـمالت ال تـساوي قـيمة

الورق الذي طبعت عليه? 
البد من وسيلة دفع تناسب مرحلة
الـتطور الـتي أصـبح علـيها الـعالم
وتواكب حالة التـقدم التي أدركتها

وأصبحت عليها البشرية.
وهكذا كـان.... فقد ظـهرت العمالت
االفـتـراضـيـة اإللـكـتـرونـيـة عمالت
األنـتـرنت الـبـيـتـكـوين وأخـواتـهـا
الـاليت كـــــــويـن والـــــــدوج كـــــــوين
والــنـــوفـــاكــوين والـــنـــيــمـــوكــوين
وغـيرهـا كثـير. هـذه العـمالت التي

ليس لـها وجود مـادي والتي تُـنشأ
إلــكــتــرونـيــا وال تــتـحــكم بــهــا أيـة
حـكـومـة وال أي بـنك مـركـزي ال من
حــــيـث إصـــــدارهـــــا وال من حـــــيث
الـــتـــحــكـم بــأســـعـــار صـــرفـــهــا أو
كـمـيـاتـهـا. والـيـوم أصـبـح لـها دور
ــالـــيــة وفي واضح في األســـواق ا
الــتـجــارة اإللـكـتــرونـيــة فـارتــفـعت
أسـعـارها إلى مـسـتويـات قـياسـية.
فـبـعـد أن كـان سـعـر وجـبـة سـريـعة
يــــــــســــــــاوي  10000وحـــــــــدة من
الــبــيـــتــكـــوين صــار ســـعــر وحــدة
الــبــيــتـــكــوين الــواحـــدة أكــثــر من
27000 دوالر في منتصف الصيف
ـــاضـي (انـــخـــفـض اآلن عن هـــذا ا
ستوى). إن هذه الـقفزات الهائلة ا
في أسـعـار هذه الـعـمالت قـد أوجد
ــصــيــر الـعــمالت تــهــديــداً جــديــاً 
(احلـكـوميـة) الـتقـلـيديـة وأصـبحت
هـنـاك عالمـات اسـتـفـهـام حـقـيـقـيـة
أمــام مـسـتــقـبــلـهــا. كـمـا أصــبـحت
ركزية واحلكومات سلطة البنوك ا
الــــــتي تــــــقـف وراءهــــــا مــــــهـــــددة
بـالـصـمـيم. ال سـيـمـا وإنه ال تـوجد

جـهة مـعـروفة مـسؤولـة عن عـملـية
اإلصـدار وإن عـمـلـيـة تـسـعـيـر هذه
الـــعـــمـالت لـــيـــست واضـــحـــة ولم
تـشـخص تمـامـاً آليـات تـسعـيـرها.
وهــكـــذا فــمع انـــتـــشــار الـــعــمالت
االفـتـراضـية فـإنـنا لـن نحـتـاج تلك
ـتـجـبرة ـالـيـة ا اإلمـبـراطـوريـات ا
وســيـــنــتـــهي عــصـــر الــقـــراصــنــة
واألبـــاطــــرة والـــسالطـــ وأمـــراء
احلـروب الـذين يـتـحكـمـون بـالـعام
بأموالهم الطائـلة. سيكون النجاح
والـسـيـادة لألكـفـأ وسـيـديـر الـعالم
نـفسه بـنفـسه سيـديره الـناجـحون
ولــيس جتـــار احلــروب والــطــغــاة
والـــلـــصـــوص. إن هـــذا أســتـــدعى
اهـتـمـامـاً كبـيـراً من لـدن حـكـومات
ـركـزية الـدول الـكـبـرى وبـنـوكـهـا ا
الــتي حـاولت أوالً مـنـع انـتـشـارهـا
أو الــــتــــداول بـــهــــا أو عــــلى األقل
حتـجـيم ذلك فـقـامت بـعـض الدول
ــنع الـتــداول بـهــا وأخـرى سـنت
قوان لتـنظيم عملـية التداول بها
وهـــنــــاك دول الزالت تــــدرس هـــذه
لــظـاهــرة لـلـتــعـرف عــلى أبــعـادهـا

واســتــيــعـاب آثــارهــا أو لــلـتــنــبـؤ
بنتائجها. 

  إن أســــــبـــــاب ذلـك االهـــــتــــــمـــــام
والتوجس أو بعضها هي:

  - 1إنـهـا سـتـحـد من نـفـوذ الـدول
الـكـبـرى الـتي تــسـتـخـدم عـمالتـهـا
ــهــيـمــنــة عـلـى الـنــظــام الـنــقـدي ا
الــدولي كــأهم وسـيــلــة من وسـائل
الـــتـــحـــكم بـــالــعـــالم اقـــتـــصـــاديــاً

وسياسياً وعسكرياً. 
  - 2ستحد من سيطرة البنوك

ـركـزيــة الـكـبـرى عــلى االقـتـصـاد ا
ي والــتـــحــكـم بــاجتـــاهــاته الــعـــا

والتحكم بأسعار الصرف.
 – 3إعادة صياغة النظام النقدي
الـــــــدولي عـــــــلى اسـس جــــــديــــــدة
ومختلـفة تماماً عن الـنظام النقدي
الــدولي الــراهن الــذي يــقــوم عــلى

ساق واحدة هي الدوالر.
 – 4تنشيط التجارة الدولية

ونـقلـها إلـى آفاق جـديدة من خالل
تـــســـهـــيل عـــمـــلـــيــات الـــدفـع بــ
ستهـلك وإنهاء دور نتجـ وا ا
ا يـؤدي إلى تخـفيض الـوسطـاء 

األسعـار وتقـليل حـاالت االستغالل
ـضــاربــة وتـطــويـر واالحــتـكــار وا
طـــــرق اإلنـــــتـــــاج والــــــتـــــســـــويق

والتوزيع.
 -5رغم إيجابيات العمالت

االفــتــراضــيــة فــإن فــيــهـا جــوانب
سـلـبــيـة مـنـهـا إنـهــا قـد تـسـتـخـدم
كـوسـيـلـة لـتـهـريب األمـوال من بـلد
إلى بـلـد وتـسهـيل عـمـليـات غـسيل
األمــوال وتــمــويل األنــشــطــة غــيـر
الـقــانـونـيـة والــتـهـرب الــضـريـبي
وفضالً عن الـتذبـذبات الكـبيرة في
أسـعــارهــا فـإن عــدم وجـود جــهـة
مسـؤولة عـنهـا يجـعل التـداول بها
ـا قــد يـؤدي إلى غـيــر مـضــمـون 
خسـائر غير مـحسوبـة للمتـعامل

بها. 
 ومـع كـل ذلك فــــــــإن الـــــــعــــــــمالت
االفـتـراضـية ظـاهـرة مـاليـة جـديرة
بـــــاالهــــتــــمــــام والــــبــــحـث وعــــلى
صـرفي أن الـي وا اخملتـص ا
يتعاملوا معها بجدية ألنها تهمهم

أوالً وأخيراً.

ان مكافحة الفـساد تكاد تمثل نصف
عــمل الـدولـة. بــهـذه الـعــبـارة افـتـتح
ــهــدي رئــيس الــوزراء عــادل عــبــد ا
كـافـحة اجـتمـاعـاً لـلمـجـلس االعـلى 
الـفـسـاد هـذا الـتـشـكـيل الـذي أسّس
مـن قـــبل رئــــيس الـــوزراء الــــســـابق
حــــيـــــدر الــــعـــــبــــادي فـي تــــشـــــرين
ولكن األوّل/أكـتـوبـر من عـام 2015  
لم يـتم تـفـعـيـله بـالشـكل الـذي اُسس
من اجـله وبقى مـهمالً عـلى الرفوف
حـتى إعـادة تـشكـيـله من قـبل رئـيس
الوزراء احلالي بـاألمر الديواني رقم
(70) بــــهــــدف اتـــــخــــاذ اإلجــــراءات
الـرادعــة وتــوحـيــد جــهـود اجلــهـات
الـرقـابيـة في سيـاق عـمل جديـد قادر
على التـصدي ألي جهة أو شـخصية
فاسدة مهـما كان موقعـها واستناداً
إلـى هـــــذا األمـــــر الــــديـــــوانـي فــــإن
اجملـــلـس يـــتـــألف مـن عـــضـــوين من
مــجـلس الــقـضــاء األعـلى ورئــيـسي
ـــالــيــة االحتــادي ديـــوان الــرقــابــة ا
ـثل وهـيــئـة الـنـزاهــة إضـافـة إلى 
ـفـتــشـ الـعــمـومـيـ عن مـكــاتب ا

ومكتب رئيس الوزراء. 
ويــشــيــر األمــر إلى أن لــلــمـجــلس 8
مـهــام رئـيـسـيـة تـهـدف الى مـحـاربـة
ـالي واإلداري واسـتـرجاع الـفـسـاد ا

نهوبة. األموال ا
ـال تــعــد مـحــاربــة الــفـســاد وهــدر ا
الـعـام طـريـقاً طـويالً سـلـكـته الـعـديد
من شــــعـــوب الـــعـــالـم وحـــكـــومـــاته
ــيـة اخملــتــلــفــة وهـنــاك جتــارب عــا
عـــديــدة فـي هــذا اجملـــال القى قـــسم
مـنهـا الـفشل والـقـليل مـنـها الـنـجاح
مثل جتارب (سنـغافورة  جورجيا 
ماليـزيا  بلغـاريا ) ولعل العراق في
مـسـيـرته هـذه يـحـذو حـذو غيـره من
الـدول الـتي جنـحت في كـسـر شـوكة
الفـساد ومـحاسـبـة الطـبقـة الفـاسدة
الـــتي شـــمـــلت فـي بـــعض االحـــيــان
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