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ة النشأة وينتشر في معظم دول العالم11 ية قد الفساد ظاهرة عا
ولكن بنـسب تتفـاوت وتختـلف حسب قـوة الدولة وثـقافة شـعبهـا واليوجد
ـا يتم ذلك بـصورة معـيار حـقيـقي يقـيس حجم الـفسـاد بشـكل دقيق وا

تقريبية.
معظم أعمال الـفساد تتم بـشكل سري خوفـاً من القانون ومن الـفضيحة
االجتماعية ,وللفساد أنواع كثيرة وعديدة ولعل من أخطرها وأشدها هو
(فسـاد القـمة) أي فـساد األوسـاط الرسـميـة العـليـا ألنه يسـتغل الـسلـطة
مارسـة أعمـالهم ـتلـكها أصـحابـه  والنـفوذ واحلـصانـة احلكـوميـة التي 
ال احلرام ,ويتنامى هذا النوع اخلطير من الفساد شبوهة في كسب ا ا
كـلـمـا قـلت وضـعـفت سـلـطـة الـدولـة وهـيـبـتـهـا وكـلـمـا وهن قـضـاؤهـا و
تسيـيسه من قـبل اجلهـات السيـاسيـة فيفـقد اسـتقالليـته ويصـبح عاجزاً
عن مـحــاسـبـة فــاسـدي الــقـمـة حــتى لـو تــوفـرت له كل األدلــة الـقـانــونـيـة
واجلنـائـيـة لـتورطـهم وهـنـا يـصل حال الـبـلـد أن يـكون الـفـسـاد أقوى من

القانون والقضاء.
هناك مـثل انكلـيزي رائع يـقول ((ان عمـلية مـكافـحة الفـساد مثل تـنظيف
السلم تبدأ من األعلى نزوالً لألسفل)) وهنا تكمن خطورة هذا النوع من
الـفـسـاد ألن أبـطالـه هم يـقـفـون في أعـلى الـسـلّم فـكـيف يـتـسـنى تـنـظيـفه
والـنـزول لألسـفل اال بـإزاحـتـهم بـقـوة وبـطش لـكي تـتم عـمـلـيـة الـتـنـظـيف

بشكل سليم.
ـهّـد في انـتـشار كل فـساد الـقـمـة له نـتـائج خـطـيرة جـداً ألنه يـسـاعـد و
ـعلوم أن أنواع الفـساد األخرى في احلـلقات الـوسطى والـدنيا ألنه من ا
الفـساد بـشكل عـامل تكـون طبـيعـة العـمل فيه عـلى شكل شـبكـات كبـيرة
متشابكة ومـافيات متصـلة الواحدة باألخرى ,فالفاسد الكـبير الذي يقف
في هـرم الـشبـكـة يـحـتـاج الـكثـيـر من الـفـاسـدين في احلـلـقـات الـتي تـليه
ومـة هـذا الفـساد وانـعدام لتـنفـيذ مـخـططـاته الواسـعة ,وبالـتالي فـان د
ـكـافـحـتـه سـيـؤدي الى انـتـشـار الـفـسـاد في جـمـيع الـوسـائل الـكـفـيـلـة 
اجملتمع ويصبح ثقافة عامة للجميع ويصبح االنسان النزيه والنظيف هو
احلـالــة الــشـاذة في اجملــتــمع وهـذا هــو اخلــطـر األكــبـر وبــدايــة انـهــيـار

اجملتمع.
نـصـيـحـتي حلـكـومـتـنــا اجلـديـدة والى الـسـيـد رئـيس الـوزراء عـادل عـبـد
هـدي أن تكـون عـملـية الـقضـاء عـلى الفـساد من أهـم أولويـات حكـومته ا
ثـل االنكـلـيـزي كـقـاعـدة شـروع ودسـتـورعمـل له اذا ما وأن يـضع هـذا ا
كافحة أراد حلكومته النجاح وأن يـرسم خارطة طريق صحيحـة ودقيقة 
الـفـسـاد في الـبـلـد والـذي انـتـشـر بـشـكل مـخـيف وأن تـكـون الـبـدايـة من
ارسـون عـمـلهم في فاسـدي الـقـمة وهم مـعـروفـون للـجـميـع وأصبـحـوا 
قدرات البلد ناصب ويزورون االنتخابات ويتحكمون  العلن ويشترون ا
دون خوف والوجل وأدلة تـورطهم مـتوفـرة وموجـودة لدى القـضاء وهـيئة
ـان وكل مايحـتاجه هو الـنيّة احلـقيقـية والبـدء باخلطوة النزاهـة وفي البر
األولى ألنهـا األصـعب وبـعـدها سـتـكـون اخلطـوات أسـهل وأسـرع وعـليه
تقـويـة الـقضـاء وحـمـايته من كـل التـأثـيرات والـتـدخالت الـسيـاسـيـة التي
أفـقـدته حـيـاديـته وكـذلك تـفـعـيل مـؤسـسـات الـنـزاهـة والرقـابـة في جـمـيع
دني جلعلها تأخذ دورها ؤسسات وحماية االعالم ومنظمات اجملتمع ا ا
احلقـيـقي في كـشف عـملـيـات الـفسـاد أمـام الـرأي العـام والـقـضاء ,وكل
هذه األدوات ستمكن احلـكومة ورئيـسها بالـضرب من حديد على رؤوس
الفاسـدين وخاصة الـكبار مـنهم ألن كل رأس كبـير يهـوي ستسـقط بعده
تـشـابكـة مـعه وسيـكـون للـحـكومـة هـيبـتـها مئـات من الـرؤوس الفـاسـدة ا
وسلطتهـا التي تفرض عـلى اجلميع وبعدهـا يكون التـفرغ لعملـيات البناء
واعـادة االعـمــار في مـخــتـلف الــقـطــاعـات وسـيــحـصـد
عاناة ثمرة هذا ثخن باجلراح وا واطن العراقي ا ا
الـعــمل من حتــسن في اخلــدمـات األســاســيـة ومن
ــعـاشـيـة (اال هل بــلـغت ألـلـهمّ حتـسن في ظـروفه ا

اشهد).
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من االمـور الـبديـهـية ان تـواجه احلـكـومات الـفـاشـلة بـغـضب شـعبي
ـا يـتحـول عـنـدما يـبـلغ احلـمـاسه مسـتـوى االنـفجـار الى عـصـيان ر
مـسـلح ثم ثـورة جمـاهـيـريـة واسعـة وهـذه حـقيـقـة تـاريـخيه عـرفـتـها
شـعوب الـعـالم ف ضـد من يـعمل عـلى اخـمـاد شعـلـة الـروح الوطـنـية
ومــصـــادرة حــقـــوق االنــســـان من اجل احلـــفــاظ عـــلى االعــتـــبــارات
ـركز الـوظـيـفيـة بـشـتى الوسـائل الـقـمعـيـة واالسـاليب االجـتـماعـيـة وا
الذرائعيه كـما حدث ذلك وسوف يـحدث من احداث شعـبية في اغلب
لـفات اخلـدمية محـافظـات العـراق احتـجاجـاً على تـردي الكـهربـاء وا
االخـرى الــتي طـال الـزمن عـلى عــدم مـعـاجلـتـهــا خـصـوصـاً بـعـد ان
ارتـفـعت نـسـبـة الـبـطـاله والـفـقـر وتـردي االوضـاع االقـتـصـاديـة الـتي
سـحوقة والـفئات احملـرومة من ثروات زادت من معانـات اجلماهـير ا
الـبالد (الـنفط) الـتي حتـولت الى نـقـمة لـلـفـقراء ونـهب لـلـفـاسدين من
الـســيـاسـيـ الـذين جــاء بـهم احملـتل. ومع هـذا كــله اليـعـتـرف هـؤالء
ركزية) بفشلهم في سؤولون في (احلكومات احمللية) و(احلـكومة ا ا
ادارة ملف اخلدمات العامة واخلاصة فضلت هذه احلكومات اسيرة
احلقيقة متهمة جهات سياسية وحزبية وشخصية وراء هذه االحداث
العـفويـة التي جـرت في محـافظـة البـصرة وبـقيـة احملافـظات وان دل
سؤولـة من االستياء ا يدل عـلى خوف اجلهـات ا هذا على شيء فـا
الـشـعـبي الـذي يكـاد ان يـتـحـول الى ثـورة عـارمة كـمـا اسـمـاهـا احد
تـظاهرين بأنهـا بداية (ثورة اجليـاع) او بداية الثوره ضد واطن ا ا
الــوضع الــسـيــاسي كـمــا اسـمــاهـا احــد الـنــاطـقــ الحـد احلــركـات
الــسـيــاسـيــة في الــعـراق وكــمـا يــراهـا الــكـاتب واحملــلل الـســيـاسي
االســتـاذ غــالب الـشــابـنـدر عــلى طـريـق حتـريـر االنــسـان من الــظـلم
والـتعـسف اللـذان يـواجهـما في حـيـاته اليـوميـة والسـيمـا في اجلانب
اخلــدمي.  لـــكن لالسـف الــشـــديــد لـم جنــد هـــنــاك مـن يــعـــالج هــذه
الفوضى اخلدمية فبـدل من مواجهة مطالب جمـاهير الغاضبة بروح
ـقـراطيـة شـفافـة يـجابـهـون بـاطالق النـار عـليـهم والـتـهديـد والـقتل د
ـقــرطـيــة الـتي هي حق ومــنع الـغــضب الـشــعـبي من االســالـيب الــد
قــانــوني ومـشــروع يــعـبــر من خاللـه الـشــعب عن ارادته وطــمــوحـاته
اذا ـلـفات الـسـياسـيـة? و ـلـفات اخلـدمـية وا فـلمـاذا هـذا الربـط ب ا
التــواجه الــدولـة (الــســلـطــة) الـشــعب صــراحـة لــتــقـول (انــنـا طالب)
مناصب الدعاة (مناقب)  على الدولة متمثلة بالسلطة ان التخاف من
الــشــعـب الن اخلــوف في هــذه االيــام اليــفــســر الــهــروب من غــضب
كـاسب التـي حصـلوا عـليـها ـا يفـسر اخلـوف عـلى ا اجلـماهـير وا
وانا ارى ان مواجهة الشعب بالـغضب والقسوة والنار هي فشل في
ادارة الدوله والـتمسك بـها بـالقوة وتـدميـر حقوق الـناس. ونـتمنى ان
تـكون احلـكـومه اجلـديده مـخـتـلفه عن سـابـقـاتهـا وان تـدرك احلقـيـقة
ــاء والـتــربــيه والـتــعــلـيم ــلف اخلــدمي (الـكــهــربـاء وا وتـتــابع بــجـد ا
والصـحه وحتقـيق فـرص عمل لـتقـليص الـبطـالة) والـتي هي مقـدمات
لفات االخرى وفك اسـر السلطة من الظالل للطريق الصحـيح حلل ا
والوعـود البـراقة وتبـيان حـقيقـة مايـحدث عـلى الساحـة العـراقية من
فشل مسـتمر في مـعاجلة الـتجاوزات والـسلبـيات التي تـرافق احلياة
االجتمـاعية واالقتـصادية والـسياسيـة واخلدميـة كما نتـمنى ان تكون
ـنـجـزات على حـكـومـة ابـوية بـحق وحـقـيـقـة وحتـرق الـوعود بـتـقـد ا
ـرحلة ارض الواقع والتـكتـفي بالوعـود الواردة في بـرنامـجها بـلعن ا
الـسـابــقـة والتـكـون ( كـلـمـا دخـلــتـهـا امه لـعـنت الـتي
سبـقتهـا). ولكن لالسف الـشديـد اعتـاد االنسان
الـــعــراقـي عـــلى الـــتـــصـــريـــحــات والـــوعـــود من
الـــســيـــاســـيـــ الـــدجـــالــ الـــفـــاســــدين طالب
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ـستحق نظـرا لعـدم قيـامكم بتـسديـد مبـلغ الدين ا
منوح بذمـتكم بالتكافل والتضامن عن (القرض) ا
لـلــمـدين اعاله والــبـالـغ (٦٣٧٥٠٠٠) ديـنــار (سـتـة
ماليـ وثلـثـمـائة وخـمـسـة وسبـعـون الف ديـنار)
ادة ـلزم بدفعه الى مصـرفنا واستنادا الى ا وا
الــثـالـثـة من قــانـون حتـصـيل الـديــون احلـكـومـيـة
رقم٥٦ لــســنــة ١٩٧٧ فــاني وحــسـب الــصالحــيــة
ـادة الـثـانيـة من الـقـانون ـوجب ا ـمـنـوحة لي  ا
ـشار اعاله انـذركم بـوجوب تـسـديـد مبـلغ الـدين ا
ـترتـبة عـليه خالل عـشرة الـيه اعاله مع الفـوائد ا
ايام اعـتـبـارا من الـيـوم الـتالـي لتـبـلـغـكم بـاالنذار
وبـعـكــسه فـســوف تـتــخـذ االجـراءات الــقـانــونـيـة
ادة اخلـامـسـة الـفـقرة (١) الالزمـة وفـقـا الحـكـام ا
ـذكـور وذلك بـوضع اشـارة احلـجـز من الــقـانـون ا
ـنقـولة نـقولـة والغـير ا الـتنـفيـذي عـلى اموالـكم ا

وذلك لتحصيل مبلغ الدين ولقد اعذر من انذر..
مع التقدير..

WFLł vO×¹ ‰UC½

W½u¼d*«  «—UIF « lOÐË cOHM² « W³Fý …d¹b

WO½Ëd²J ô« WLE½ö  W UF « W dA «

  U uKFLK  W UF « W dA «

 U uKF*« rEM  W UF « W dA «

تـعلن (الشركـة العامة لالنـظمة االلكـترونية) احـدى تشكيالت وزارة
ـــرقـــمــة ـــنــاقـــصـــة ا ـــعـــادن عن تـــمـــديـــد اعالن ا الـــصـــنــاعـــة وا
ـتـخصـصـة العـراقـية 2018/تـشغـيـلـية/2 وتـدعـو كافـة الـشركـات ا
والـعربية واالجـنبية الى تـقد عطاءات مـغلقة من مـقدمي عطاءات
ناشئ ذوي اهـليـة ومؤهـل لتـنفـيذ مـشروع جتهـيز قـابلـوات من ا
(امريكـا- اليابان- لـوربا الغربـية- كندا- كـوريا اجلنوبـية- تركيا-

ناشئ من تركيا تحدة- حصرا مع مالحظة ان ا االمارات العربية ا
قـصود منهـا هي مصانع غربيـة او امريكيـة او يابانية واالمارات ا
مــصـانــعـهـا فـي تـركـيــا او االمـارات) في مــوعـد اقـصــاء يـوم االحـد
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{ احلــــديــــدة - ا ف ب: انــــدلــــعت
حــرب شــوارع لــلـمــرة األولى امس
األحـــد فـي حي ســـكــــني في شـــرق
احلـديـدة الـيـمـنيـة تـمـكـنت الـقوات
ــوالــيــة لـــلــحــكــومـــة من دخــوله ا
وتــــعــــمـل عــــلى "تــــطــــهــــيــــره" من
ـديـنـة الـتي تـضم ـتــمـردين في ا ا
الي مـينـاء يـعتـبر شـريـان حيـاة 
الـسـكـان حـســبـمـا أفـادت مـصـادر

عسكرية.
وقــال مــسـؤولــون عــســكــريـون في
ـعترف واليـة للحـكومة ا القـوات ا
بــــهــــا دولــــيــــا إن هــــذه الــــقـــوات
ـــدعـــومــة مـن حتــالـف عــســـكــري ا
بــقــيــادة الـســعــوديــة تــعـمـل عـلى
ـنــاطق الـسـكـنـيـة الـتي "تـطـهـيـر" ا
ـدينة من دخلـتها االحـد في شرق ا

. تمردين احلوثي ا
ويــــقع احلي الــــســــكــــني جــــنـــوب
مـســتـشـفى " 22مـايــو" األكـبـر في
ــديــنـــة والــذي ســـيــطــرت عـــلــيه ا
والـية لـلحـكومـة السبت القـوات ا
وشمـال طريق سريع رئـيسي يربط
دينة الـساحلية بـالعاصمة وسط ا

صنعاء.
U¹U×{ ◊uIÝ

وأعـربت مـنـظـمات انـسـانـيـة مرارا
عن خـشـيـتـهـا من سـقـوط ضـحـايـا

مدني في هجوم احلديدة.
ـديـنــة مـيــنـاء تـمــر عـبـره وتـضـم ا
واد الغذائية ساعدات وا غالبية ا
التي يـعتمـد عليـها مالي الـسكان
لـلــبـقــاء عـلى قـيــد احلـيــاة في بـلـد
يــواجه نــحــو نــصـفـه سـكــانه (27

مليون نسمة) خطر اجملاعة ووفقا
تحدة. لال ا

ـدينة ال يزال ورغم الهجـوم على ا
يناء اخلاضع لسيطرة احلوثي ا
يــعـمل "بــشــكل طــبـيــعي" بــحـسب

نائب مديره يحيى شرف الدين.
سؤول لـوكالة فرانس برس وقال ا
يـنـاء مفـتوح في اتـصال هـاتـفي "ا
حـــتى اآلن اجلـــمــيع هـــنـــا ونــحن
كـننا أن نـعمل بـشكل طـبيـعي. ال 
ـــكن أن يــحــدث في ــا  نـــتــنــبّــأ 
ستقبل لكن في الوقت احلالي ال ا

يوجد أي إشكال".
s¹œdL²*« …dDOÝ

ومــــنـــذ  2014تــــخـــضـع مـــديــــنـــة
ـــتــمــرّدين احلــديــدة لــســـيــطــرة ا
وحتـاول الـقـوات احلـكـومـيـة بـدعم
مـن حتــــالف عــــســـــكــــري تــــقــــوده
الـــســعــوديـــة اســتـــعــادتــهـــا مــنــذ
ـاضـي بــهـدف حــزيــران/يــونــيــو ا
الـسيـطرة خـصـوصاً عـلى ميـنائـها

االستراتيجي.
ـواجـهـات في احلـديـدة واشـتـدّت ا
فــي األول مــن تـــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــريـن
الـثـاني/نوفـمـبر وجنـحت الـقوات
اضي والية للحكومة اخلميس ا ا
ـــتــمــردين في اخـــتــراق دفــاعــات ا
ـدينة والتـوغل في شرق وجـنوب ا

طلة على البحر االحمر. ا
ـــعـــارك  443من وقـــتل فـي هـــذه ا
ـتـمردين الـطـرف غـالـبـيتـهم من ا
بينهم  43حوثيا وتسعة جنود في
ـوالـيـة لــلـحـكــومـة لـقـوا الـقــوات ا
مـــصـــرعـــهم فـي الـــســـاعــات ال24

األخــيـرة بــحـسب مــصــادر طـبــيـة
وعسكرية.

وبـدأت حـرب الـيـمن في  2014ب
ـــتــمــرّدين احلـــوثــيــ والــقــوات ا
والية للحـكومة ثم تصاعدت مع ا
تــــدخّل الــــســــعــــوديــــة عــــلى رأس
التحالف العسكري في آذار/مارس
ـعترف بها  2015دعماً للـحكومة ا
ـتمـردين على دولـياً بـعد سـيـطرة ا

مناطق واسعة بينها صنعاء.
وقـتل في احلرب مـنـذ بدء عـملـيات
التحالف نحو عشرة آالف شخص
بــــيــــنـــهـم أكـــثــــر من  2200طـــفل

تحدة. بحسب األ ا
أعـلـنت مــصـادر عـسـكــريـة وطـبـيـة
امـس األحـــــد أن  61مـــــقـــــاتـال من
ـــوالـــيـــة احلـــوثـــيـــ والـــقـــوات ا
ـعـتـرف بـهـا لـلـحـكـومـة الـيـمـنـيـة ا
دولـيا قـتـلوا خالل الـسـاعات الـ24
ـــعــارك في مـــديــنــة األخـــيــرة في ا
احلديدة (غـرب) بينمـا نقل عشرات
اجلــرحى إلى مـسـتــشـفـيـات خـارج
ــديـنـة. وقـالت مـصـادر طـبـيـة في ا
ـــتــــمـــردين احلـــديـــدة إن  43من ا
احلــوثـــيـــ وتــســـعـــة جـــنــود في
ـوالـية لـلـحـكومـة قـتـلوا. الـقـوات ا
وحتـــدث مـــصــــدر طـــبي في اخملـــا
جـنـوب احلـديـدة عن وصـول جـثث
تـسعـة مـقاتـلـ آخرين من الـقوات
احلـــكــــومـــيـــة. وذكــــر مـــصـــدر في
ـستـشفى الـعسـكري في احلـديدة ا
أن عــشـــرات اجلــرحى احلـــوثــيــ
نقـلوا الى مسـتشـفيات في صـنعاء
وإب. ويــســتـــهــدف هــجــوم تــشــنه

ــدعـومـة من الـقــوات احلـكـومــيـة ا
الــســعـــوديــة واإلمــارات احلــديــدة
ـتــمـردين النــتـزاعــهـا من قــبـضــة ا
ــدعــومــ من إيـران. احلــوثـيــ ا
ــوالــيــة لـيل وســيــطــرت الـقــوات ا
اجلــــمـــعــــة الــــســـبت عــــلى أكــــبـــر
ـديـنـة "مـستـشـفى مـسـتشـفـى في ا

ـتمردين  22مايـو" بعدمـا طردت ا
احلوثي منه.

 وقـتـل أكـثـر من  400مـقـاتل خالل
ـــواجــهـــات في عـــشـــرة أيـــام من ا
ـديـنة الـسـاحـلـيـة الـتي احلـديـدة ا
تـضم أهـم مـرفــأ في الــيـمن. ومــنـذ
طلّة على تخضع مـدينة احلديـدة ا

ـتمرّدين البـحر االحـمر لـسيـطرة ا
وحتـاول الـقـوات احلـكـومـيـة بـدعم
مـن حتــــالف عــــســـــكــــري تــــقــــوده
الـــســعــوديـــة اســتـــعــادتــهـــا مــنــذ
ـاضـي بــهـدف حــزيــران/يــونــيــو ا
الـسيـطرة خـصـوصاً عـلى ميـنائـها

االستراتيجي.

نتشرة في شرق احلديدة »½UA²—∫  القوات احلكومية اليمينة ا


