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الــشـــخـــصي لـــرئــيـس مــجـــلس

الوزراء?
ثالثـا- نصـت الفقـرة(ثانـيا ) من
األمـر الـديـواني عــلى مـجـمـوعـة
ـهـام الــتي يـتـولى اجملـلس من ا
كـافـحـة الـفـسـاد الـقـيام األعلـى 
ـهام من بهـا  وعـنـد قراءة تـلك ا
الـفــقـرة رقم (1)إلى الـفــقـرة (7)
جنـــــدهــــا جـــــمـــــيـــــعـــــا ضـــــمن
اخـتـصـاصــات  هـيـئـة  الـنـزاهـة
التي نص عـلـيهـا قانـون   هيـئة
الـنـزاهـة رقم (30) لـسـنـة 2011
ـادة (3) مـنه فـعــلى سـبـيل في ا
ثال االمر الديواني  في الفقرة ا
(ثــــــانــــــيــــــا/2)  نـص عــــــلى أن
(االشــــراف عــــلـى اســــتــــكــــمـــال
نظومة االطرالقانونـية وإعادة ا
 التـشريعـية وسد الـثغرات التي
يــنـفـذ مـنــهـا الـفــسـاد) وهـذا من
اخـتـصـاصــات  هـيـئـة  الـنـزاهـة
ـــادة (3/رابـــعــــا ) والـــتي فـي ا
ونـــــــــصـت عـــــــــلـى أن (إعـــــــــداد
مشـروعات قوانـ فيـما يـساهم
في مـــنع الــفــســاد ومـــكــافــحــته
ورفـــــعـــــهـــــا إلـى الـــــســـــلـــــطـــــة
الــتــشـــريــعــيـــة....) ومن ثم فــإن
القيام بهذه االختصاصات التي
نـص عــلـــيـــهــا قـــانـــون  هــيـــئــة
النزاهـة  من قبل اجمللس األعلى
ـكـافـحة الـفـسـاد يعـد اغـتـصاب
ـوجب حلق  هـيــئـة  الــنـزاهــة 
الــقــانــون وخــرق لــلــقــانــون من
خـالل  إصــــــدار قــــــرارا اداريــــــا
(االمــر الـــديـــوانـي ) ألن الـــقــوة
اإللـزاميـة للـقرار اإلداري أقل من
الــقــانـــون وهــذا يــخــالف مــبــدأ
الــتــدرج الــتــشــريــعي عــلــمــا ان
الــــقـــانـــون ال يــــعـــمل اويــــلـــغى
ــوجـب قـــانــون يـــصـــدر من اال
الـسلطـة التشـريعيـة وليس قرار
اداري يــــصـــدر مـن الـــســــلــــطـــة
ــوجب هـذا الــتـنــفـيــذيـة الـذي 
االمـــر يـــجـــعل اجملـــلس االعـــلى
لــلـفـســاد فـوق  هـيـئــة  الـنـزاهـة

بدون مسوغ قانوني.
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رابــعــا- نــصت الــفــقــرة (8) من
األمر الـديـواني عـلى أن( الـقـيام
بــأيــة مــهــام يـــعــهــدهــا  رئــيس
مـــجــــلس الـــوزراء لـــلــــمـــجـــلس
ـوجب اسـتـنــادا لـصالحـيــاته 
الـقوان الـنافـذة منهـا) السؤال
هنا ماهي القوان النافذة التي
مـنـحت لـرئـيس مـجلـس الوزراء
الــصـالحــيــات حــتـى يــخــولــهــا
ــكـــافــحــة لــلـــمــجـــلس  األعــلـى 
الــفــسـاد  بــخـصــوص الـفــسـاد?
فــهـذا قــانــون  هـيــئــة  الـنــزاهـة
فــهي  هـيــئــة  مـســتــقـلــة إداريـا
ومــالــيـا ولــيـس هــنـاك لــرئــيس
مـجـلس الـوزراء أيـة صالحـيـات
كـذلك احلــال بـالـنـســبـة لـقـانـون
ـالـية رقم (31) ديـوان الرقـابـة ا

متوافقة مـع الدستور  والقانون
والتــخــالـــفه ثم تــأتـي بــعــد ذلك
الـقـرارات اإلداريــة  . لـذلك  جـاء
الـقـرار اإلداري(االمـرالـديـواني )
الــــصــــادر من رئــــيس مــــجـــلس
الوزراء  مـخـالف لقـانـون  هيـئة
الـنـزاهـة رقم (30) لـسـنـة 2011
مـن حـــــيـث الـــــتـــــدخـل بـــــعـــــمل
واخـتـصاصـات  هـيـئة  الـنـزاهة
الــتـي نص الــدســتــور الــعــراقي
لعام 2005 على تـشكـيـلهـا على
ـــادة(102 )مـــنه وفق أحـــكـــام ا
وعــلــيـه ال يــجـــوز لــقــرار إداري
ـرحلـة  األخيرة الـذي يأتي في ا
مـن الـــتــــدرج الــــتــــشـــريــــعي أن
يــخــالـف الــدســتــور والــقــانــون

واألنظمة والتعليمات.  
ثانـيا - نص االمـر الديواني في
ثل عن الفـقرة (4) مـنه عـلى ( 
ــفـتـشــ الـعـمــومـيـ مـكـاتب ا
مـفـتش  وزارة الـداخــلـيـة يـكـون
مـنسقـا) والسـؤال للسـيد رئيس
ـعايـير مجـلس الوزراء  مـاهي ا
ــوجـــبــهـــا اخــتـــيــار الــتـي  
مفـتش وزارة الداخـلـية مـنسـقا?
علـما ان مـفتش وزارة الـداخلـية
عـ حـديـثـا قــبل شـهـر او اكـثـر
اذا لم يـتم اختيـار مفتش عام و

من هو أكـثر خـبرة منه? وهل 
اخـــتـــيــاره بـــنـــاء عـــلى قـــانــون
اوتــــرشــــيـح من قــــبـل مــــكــــاتب
ـفتـشـ العـمـوميـ  ام لـلرأي ا

أصــدر الــســيــد رئــيس مــجــلس
ـهـدي  امرا الوزراء عـادل عـبد ا
ديــــوانــــيــــا رقم (70) بــــتــــاريخ

وجبه  2018/3/31 والذي 
ـكافحة تشـكيل  اجمللس األعلى 
الـفسـاد والـذي يـكون  بـرئـاسته
وعضـويـة  عـضـوين من مـجلس
القـضـاء األعـلى  ورئـيس ديوان
ـالـيـة ورئـيس   هـيـئة الـرقـابـة ا
ــــثل عن مـــكـــاتب الـــنـــزاهـــة و
فتـش العمـومي (مفتش  عام ا
وزارة الداخلية/مـنسقا) ومكتب
رئــيس مـجــلس الــوزراء  مـقـررا
وجــاء هــذا األمــر الــذي أصــدره
رئـيس  مـجلس الـوزراء بـوصفه
قــرارا اداريــا مــخــالــفــا ألحــكـام
الـدســتـور الـعـراقي لـعـام 2005
والــــقــــانــــون وذلـك  لألســــبــــاب

التالية:- 
اوال- هـنـاك مــبـدأ يـســمى مـبـدأ
الـتدرج الـهرمي للـتشـريعات  او
مـــبـــدأ الـــتـــدرج  الـــتـــشـــريـــعي
ــقــصــود بــأن الــتــشــريــعــات وا
الدولية والوطـنية ليست بدرجة
واحدة او مـرتبـة واحدة او نوع
ــــا هي تــــتــــدرج من واحــــد وإ
حـيث قوتهـا والزاميـتها فـيوجد
في الـقـمــة الـتـشــريع  األسـاسي
الـدستور ثم يـأتي بعده الـقانون
والـــــذي يـــــجب أن ال يـــــخـــــالف
الــــــدســـــتــــــور ثـم األنــــــظــــــمـــــة
والـــتـــعـــلـــيـــمـــات والـــتي تـــأتي

ــعـدل امــا االمـر لـســنـة 2011 ا
رقم (57) لــسـنـة 2004 اخلـاص
فتش العمومي  فإن مكاتب ا
صالحيـةرئـيس مـجـلس الوزراء
ـفتـش الـعمـومي هو تـعي ا
ـــدة لـــهم اســتـــنــادا وجتـــديــد ا
للمادة (5/2) منه  وال يوجد  ما
يــــشـــــيـــــر إلـى تــــخـــــويـل هــــذه
الصالحيات إلى أية جهة اخرى
غـيــر رئــيس مــجــلس الـوزراء  .
االيـعد هـذا تعديـا على الـقوان
النـافـذة ومن ثم فـإن صالحـيات
رئــيس مــجـــلس الــوزراء نــصت
ادة (78) من الـدسـتور عـلـيهـا ا
باشر سؤول التنفيذي ا كونه ا
عن الـســيــاسـة الــعـامــة لـلــدولـة
والــتي  يـقـرهــا مـجـلس الـوزراء
ـادة  (80/ اوال) اسـتـنـادا إلى ا
من الــدســـتــور والــقــائــد الــعــام
سـلحـة وإدارة مجلس لـلقـوات ا
الـــوزراء وتــرأس اجـــتـــمـــاعــاته
وإقــالــة الـــوزراء بــعــد مــوافــقــة
مـجـلس الـنـواب.  فأيـن  تخـويل
صالحـــيــاتـه  الى هـــذا اجملــلس
(عـلــمـا ان تـخـويل الـصالحـيـات
لـيـكون صـحـيـحا البـد ان  يـكون
ـــوجب قـــانـــون حـــتـى يـــكــون
صـــحـــيــحـــا) كـــمــا أن الـــنـــظــام
الـــــداخــــلي جملـــــلس الــــوزراء ال
يــوجـد أيـة صالحــيـات  لـرئـيس
مجلس الوزراء تعطيه احلق في
مــــــنح صـالحـــــيــــــاته الـى هـــــذا
وجب ولـود حديثا  اجمللس  ا

االمر الديواني  رقم (70) .
WO ¬ œ«bŽ«

خامسا- نـصت الفقرة (سادسا)
 من األمـــر الــــديـــوانـي عـــلى أن
(تـتـولى  هـيـئـة  الـنـزاهـة إعـداد
اآللــيــة الـالزمــة لــكــيــفــيــة إدارة
اجـــــــتــــــــمــــــــاعــــــــات اجملــــــــلس
ـــوضــــوعـــات الـــتـي تـــطـــرح وا
قرارات ) وتنـفيذ التـوصيات وا
وبــالــعــودة إلى قــانــون  هــيــئـة
النـزاهـة لم جند هـنـاك أية مـهام
وصـالحــــــيـــــات تــــــخـص  هـــــذا
وضـوع  ضـمن القـانـون وهذا ا
خـــارج  اخـــتـــصـــاص   هـــيـــئــة
النـزاهـة  وقـانونـهـا. ومن كل ما
تـقدم فـإن وجود اجملـلس األعلى
ــكـافـحـة الــفـسـاد جــاء مـخـالف
ألحــكــام الــدســتــور والــقــوانــ
الـنـافذة في مـكـافـحة الـفـساد أن
هذا اجملـلس جعل نـفـسه سلـطة
عــلـــيــا فــوق  هــيـــئــة  الــنــزاهــة
ـوضوع صـاحبـة االختـصاص 
مـكــافـحـة الـفــسـاد كـمـا أن األمـر
الــديـواني لم يـأت بــشيء جـديـد
ـا هـو حـلقـة زائـدة  ال داعي وإ
لـوجودهـا  ناهـيك عن أن صدور
االمر الديواني (القرار  االداري)
جـــاء لــيـــعـــدل  قــوانـــ نـــافــذة

وتعدى على اختصاصاتها. 
{ مستشار قانوني 
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بغداد

والـصادق في  حتقـيق مشاريـعها
وتــبــنـي قــراراتــهــا وتـــنــفــيــذهــا
وتــطــبــيــقــهــا بــنــجــاح   خــاصـة
كافحة الفساد عنية  القرارات ا
 لــلـــحـــد مـــنـــهــا وحتـــجـــيـــمـــهــا
واضعافـها وصوال للقـضاء عليها
  و مـع كل االسف مــــا نـــشـــهـــده
ونـــلــمـــسـه عـــلى ارض واقـــعـــنــا
الــوطـــني   هـــو ضــعف دولـــتــنــا
وسلـطاتهـا   بعد ان ألـقى الفساد
بــظالله عــلى جـمــيع  مـفــاصـلــهـا
وهـــيـــئـــاتـــهـــا ومـــؤســـســـاتـــهـــا
وســـلـــطـــاتـــهــا عـــمـــومـــا وبــدون
اســـتــثـــنـــاء بــعـــد ان زاد وجتــذر
ـشـبـوهـة بــسـبب احملـاصـصـات ا
بـــكل انــواعــهــا وفـي مــقــدمــتــهــا
احملـاصــصـة الـطــائـفـيــة الـتي مـا
زالـت تــــأكـل  بـــــجــــرف الـــــدولــــة
احلـــيـــوي وانـــعـــكـــست كـل هــذه
الـظـروف والـعوامل   عـلى ادائـها
اي اداء الدولـة  وعـلى انـسيـابـية
الـعــمـلـيــة الـســيـاســيـة واالجـواء
ــنـــاخــات الــشــعــبــيــة  وهــذه وا
الــظــروف والــعــوامل الــســلــبــيــة
والـــــشــــاذة هـي الـــــتي شـــــكـــــلت
وصـــنـــعت مـــظالت الـــفــســـاد من
الــرؤوس الـكــبـيــرة احلـاكــمـة في
الــــبالد حلــــمــــايــــة الـــفــــاســــدين

ــرور الـوقـت بـســبب تــعــقــيــدا  
الـتـدخالت اخلارجـيـة التي سـاعد
عـلـيـهـا الــفـسـاد  واصـبـحت هـذه
ـبـاشـر الـتـدخالت لـهــا الـتـأثـيـر ا
ـباشـر في رسم  مـسارات وغـيـر ا
الدولـة الـسيـاسيـة  واالقـتصـادية
واالجـــتـــمـــاعــيـــة   مـــنـــســـحـــبــة
بــالـضــرورة عـلى  الــواقع االمـني
شـكلة  ان الـقيادة في الـعراق  وا
ـــتــعـــددة الــرؤوس الــعـــراقــيـــة ا
اصـبحـت  كالـنعامـة تضـع راسها
فـي الــــــرمـــــــال دون ان حتـــــــسب
حـسـاب اخملاطـر  والكـوارث التي
حتـــيط بـــهـــا  بـــســـبب الـــفـــســاد
والـفاسـدين  الذين سيـطر الـعديد
مـــنـــهـم عــلـى ســـلـــطـــات الـــدولــة
والكثير من اجهزتها   والسيطرة
عـلـى اجـهــزة احلـكـم يـعــني دمـار
ـا الــدولـة والـبـلـد عـلى الـعـكس 
قراطية تؤديه اجهزة احلـكم الد
الــرصـــيــنـــة من  دور كــبـــيــرا في
إحــكــام  صــمــام االمــان حلــمــايـة
الـدولـة   واجملـتـمع  والـتي يـكون
ـــقـــدورهــا تـــفـــكـــيك   ظـــواهــر
الـفسـاد والـسيـطـرة على شـبـكات
فسدين وانهـائها وهكذا اجهزة ا
حكم دمـقراطيـة جيدة تلـقى حتما
ـواطـنـ وتـعـاونـهم اجلـاد دعم ا

تـسيح وتتـبخـر ثروات العـراقي
الــوطـنـيـة بال انـقـطــاع يـبـتـلـعـهـا
الــــفـــســــاد والـــفـــاســــدون الـــذين
ـــقـــدرات الـــنـــاس يـــتالعـــبـــون 
صـائرهم  بـالشكل ويـتحـكمـون 
الـذي جعـلـهم في اتعس احـوالهم
وفـي كــافــة مــجــاالت حــيــاتــهم  
واحـد اهـم  اسـبــاب تــضــخم افـة
الـفــسـاد ضـعف وتـفـكك  الـدولـة 
واعــتــقــد ان مــكــافــحــة الــفــســاد
بـحاجه الى احـكام  بـنائـها  الذي
يــرتـبـط جـدلــيــا  بــاحلــفــاظ عـلى
اصـول الـلعـبـة الـسيـاسـيـة  وقوة
ورصـانـة قواعـدهـا  ومنـطـلقـاتـها
الـوطنـية  بـعـد ان فقـدت   الـكثـير
من اصـولهـا وقـواعـدهـا   وضبط
ايـقاعـها  بـسبـب صراعـات القادة
والـــســــيـــاســـيـــ عــــلى كـــراسي
الـســلـطـة  بــحـثـا عن مــصـاحلـهم
الـشــخـصـيــة  واحلـزبـيــة بـعـد ان
صـالح الوطـنية فـضلـوها  عـلى ا
والشعبية  العليا  ومن هنا كبرت
وتــرعــرعت افــة الـــفــســاد وبــذلك
وضـــعت  الــنـــاس والــدولــة امــام
الـعـديـد من الـتـحـديـات الـصـعـبـة
وتـعطـيل احلـكومـة وجعـلـها غـير
قـادرة عــلى  اتــخـاذ  الــعــديـد من
ــصــريــة الـتـي تـزداد الــقــرارات ا

فـي تــطــبـــيق احملــاســـبــة  و  هي
الصـورة احلقيـقية الـتي تعبر عن
جودة احلـكم وقـوته في تـنـفـيذ و
تــطـــبــيـق االنــظـــمــة والـــقــوانــ
واحـــتـــرامـــهـــا وعـــدم الـــســـمــاح
بـخـرقـهـا او الـتـجـاوز عـلـيـهـا الن
ــقـــراطي الــشـــفــاف احلـــكم الـــد
ــقــدوره مـنع  الــسـلــطـة اجلــيـد 
الـتــنـفـيـذيـة الـتــسـلط او الـتـحـكم
بـــالــســـلـــطـــتــ الـــتـــشــريـــعـــيــة
والـــقـــضـــائـــيـــة بـــاإلضـــافـــة الى
ــطــلــقــة لــلــســلــطـة الــســيــطــرة ا
الـتنفـيذية على الـسلطـات احمللية
واطن ارسة االقصـاء ضد ا و
ومنـظماتـهم اجملتـمعـية  ومـنعهم
ـارســة حـقــوقـهـم في صـنع مـن 
الـقـرارات الـتي تـخص حـاضـرهم
ومــسـتـقـبــلـهم وحـيـاتــهم الـعـامـة
واخلـاصـة وهـذه الـسـلـبـيات تـقع
وتـظـهـر وحتـدث   عــنـدمـا تـغـيب
الـــشــفـــافـــيـــة وتـــضـــعف االسس
ـــــقـــــراطـــــيـــــة الن ضـــــعف الـــــد
ـقـراطيـة  وغـيـاب الشـفـافـية الـد
علـومات احلقـيقية يـعني غيـاب ا
عـن الــشـــعب وحتـــكم الـــســلـــطــة
ـعلومـات والتصرف الـتنفـيذية با
بــهـا كـمـا  تــشـاء وتـراه مــنـاسـبـا
لسـيـاستـها وعـلى هـواها إلحـكام
سـيطـرتهـا على مـؤسسـات الدولة
واجملتمع في ان واحد  وهذا هو
مـــبــعث الـــقــلـق احلــاد والـــعــامل
ـســاعــد  النــتـشــار الــفــسـاد في ا
ــارســات الــدولـــة واجملــتــمع  و
كهـذه من قبل الـسلـطة الـتنـفيـذية
سـوف تؤدي بـالضـرورة احلتـمية
الـى تـــعــــطــــيـل دور الــــســــلــــطـــة
التـشريعـية في ادائهـا لدورها في
ـــراقــبــة وتــشــريع احملــاســبــة وا
الـقوانـ  يعني تـعطـيل مهمـاتها
ومـسـؤوليـاتـها وتـصـبح مهـمـشة
ويــطــالــهـا الــفــســاد هـي االخـرى
وتـــــصــــبح  عـــــاجــــزة حـــــتى عن
ــعـرفـة الــتـواصـل مع نـاخــبـيــهـا 

مـطالـبهـم وما يدور عـلى الـساحة
الــــوطــــنـــــيــــة و بــــســـــبب هــــذه
ـــمــارســـات و االوضـــاع  تــزداد ا
العوامل التي تساعد على انتشار
ــفـســدين وعـنــدهـا ال الــفـســاد وا
ـكـن مـواجــهــتـهــا  اال من خالل
استـقالليـة السـلطـات التـشريـعية
والـتـنـفـيـذيـة والـقـضـائـيـة كل عن
االخرى وعدم التداخل فيما بينها
بـشــكل عـمـلـي وبـدقه مـتــنـاهـيـة 
ــــنع وقــــوع هــــذه اخلــــروقـــات و
والــتــجــاوزات  يـتــطــلب   نــزاهـة
الـسـلطـة الـتـنفـيـذيـة وشـفافـيـتـها
ونحسـ ادائها  وظهـور قدراتها
وامـكـانـيــاتـهـا اجلـيـدة  وحـمـايـة
نـفسـها واسـتـقالليـتـها و حتـقيق
هـذا النـهج  يـكون عامـال ايجـابيا
يساعد السلـطة القضائية  ويعزز
دورهـا عـلى فـرض  هـيـبـة الـدولـة
واحــتــرام االنـــظــمــة والــقــوانــ
وبـالـتـالـي احـكام الـسـيـطـرة عـلى
ـــفـــســدين و يـــكــون الــفـــســاد وا
ــقــدورهـــا  تــطــبــيـق االنــظــمــة
والـقـوانـ بـحقـهم ومـحـاسـبـتهم
ومــعــاقــبــتــهم بــالــقــانــون  وهـذا
يــتـــحــقق حـــتــمــا عــنـــدمــا تــدعم
الـسلـطة التـنفـذية بنـزاهة وصدق
ورغــبـــة حـــقـــيـــقــيـــة الـــســـلـــطــة

القضائية.
وااللـتزام والـتعهـد  بعـدم التدخل
من قـبل الـســلـطـة الـتـنـفـيـذيـة في
شــؤون واخـتـصــاصـات وقـرارات
السـلطـة القـضائـية واالبتـعاد عن
مضـايقـتهـا و محـاوالت ابتالعـها
وايـــقـــاعـــهــا حتـت ســـيــطـــرتـــهــا
وجتـعلهـا تفقـد هيبـتها وقـدراتها
ـهـامـهـا الـقـانـونـيـة عـلى ادائـهــا 
والــقــضــائــيــة ويــصــبـح عــنــدهـا
الــقـضــاء عـرضــة لـلــنـهب وتــلـقي
الرشا وينتشـر فيه  الفساد حتما
ـواطن به وبـهـيـبته وتـهـتـز ثـقـة ا
وتــــفــــتح ابــــواب  الالشــــرعــــيـــة
وتنتـعش مناخات الفـساد وتظهر

ـفـسـدين والـدفاع عـنـهم  ومن وا
هنا اصـيبت الدولة بالـعجز العام
 ومـرضت وضـعـفت قدراتـهـا على
قراطية النظيفة خلق البيئة الـد
ـزيـد  من ال فــسـاح اجملـال امــام ا
ــشـاركــات الـشــعــبـيــة في صـنع ا
قــراراتـــهـــا وتــبـــنـــيــهـــا خـــاصــة
االقتصـادية والسياسـية واألمنية
الن تـــــعـــــزيـــــز عالقـــــة الـــــدولـــــة
وسـلـطاتـهـا باجملـتـمع ومنـظـماته
يــــكـــون له دور مـــهـم وفـــاعل  في
السـيطرة عـلى الفساد ومـكافحته
واقـــــــتالعـه مـن جــــــذوره دون ان
ــان كــسـلــطه نــنــسى   دور الــبــر
تــشــرعــيه  وهــو االهم  و االكــثــر
تمـيزا في مـكافـحة الـفسـاد  كونه
ــقــراطــيــة الــتي ــؤســســة الــد ا
قـدورهـا حتـقيق الـتـواصل ب
الـدولـة واجملــتـمع من خالل دوره
الـتشـريعي والـرقابي الـذي يسهم
بـشـكل اكـثــر عـمـقـا وفـعـالـيـة  في
قراطي ترسيخ اركـان احلكم الد
ـــــارســــــته اجلــــــيــــــد من خـالل 
قراطي ـسؤوليـاته و لدوره الـد
الـشــرعي في حتــقــيق احملـاســبـة
والــشــفـــافــيــة وهـــذه احملــاســبــة
والـشفافـية هي االخرى ال تـتحقق
اال من خـالل الــتـــوازن الـــصـــحي
والــسـلــيـم بـ ســلــطــات الــدولـة
ومؤسساتها  وان أي خلل يحدث
في هــذا الــتـــوازن بــ ســلــطــات
الـدولــة والــقـيــادات الــسـيــاســيـة
سـوف يـعـطل عـمل الـسـلـطات في
مـواجـهـة الـتـحـديـات الـشـاخـصـة
عـلى ساحـتنا الـوطنـية والتي في
الي. مقدمتها  الفساد االداري وا
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و  عدم التـوازن هذا سوف يفسح
اجملـال لــيـدب الـضــعف في جـسم
الــــدولـــة  ويـــؤدي الى تــــعـــطـــيل
الـــشــفـــافــيـــة الــتي تـــعــد من اهم
الـشـروط واحد االركـان االساسـية

ـــفـــســديـن الـــتي تـــهــدد رؤوس ا
اجملـتمع بـرمته ويـحل فيـه الدمار
واخلـــراب والــتــخــلـف وتــضــعف
عـــنــدهـــا الـــدولــة بـال حــدود  وال
ــكن  بــعــدهــا الــســيــطـرة عــلى
فسدين  وهذه اخملاطر الفساد وا
وسعـة انـتشـارها تـتـحقق بـسبب
ضـعـف سـلـطـات  الـدولـة بـرمـتـها
خـاصـة عـندمـا تـسـيـطـر الـسـلـطة
الــتــنــفــيــذيــة عــلى ســريــان عــمل
الــدولــة وفـــعــالــيـــة ســلــطـــاتــهــا
ومــهـامــهــا   عـنــدهــا يـســتــشـري
ـفـسـدون بـقوه الـفـسـاد ويـظـهـر ا

وفي العلن .
q «uŽË »U³Ý«

و هـنـا البد ان نـتـذكر  و ال نـنسى
بعض االسـباب والـعوامل التي ال
تــقل خــطـورة عــمـا تــقــدم  والـتي
تـــســاعـــد   بـــقــوة  عـــلى ظـــهــور
الـــفــســاد واالنـــحــرافــات في اداء
مـــــؤســــســـــات الــــدولـــــة اال وهي
تــــــدخالت االحـــــــزاب والــــــكــــــتل
السياسية ونهـجها غير الطبيعي
وغـيـر الـدسـتــوري اكـثـر االحـيـان
لـــلـــحـــصـــول عـــلى االمـــتـــيــازات
ــــغـــــا بـــــدال من ـــــنـــــافـع وا وا
الـتـنـافس الـشـريف والـشـفاف في
الـتـمـسـك بـاألنـظـمـة والـقـوان و
ـنــاهج والــبــرامج الــسـيــاســيـة ا
واالجـــتــمـــاعــيـــة ومــشـــاريــعـــهــا
ـا يـكـفله االقـتـصـاديـة والـعـمل  
لـهـا الــدسـتـور واالعــراف والـقـيم
ـقـراطـيـة السـلـيـمـة  لـكن ما الـد
نــلـمــسه هـو عـكـس ذلك شـعـارات
تــظـهـر في االنــتـخـابـات تــرفـعـهـا
ــرشـــحــون الــكـــتل واالحـــزاب وا
لكنها سـرعان ما  تختفي وتسيح
وتتبخر  بعد االنتخابات هي وما
يــــــرفـع من شــــــعــــــارات  نــــــبــــــذ
ـذهبـية احملـاصصـة الطـائـفيـة وا
والـعــنـصـريــة والـتي ســرعـان مـا
تـــطــفح الـى الــســـطح  و تــظـــهــر
بـجالء بـعد االنـتـخـابات وتـعـتـمد

احملــاصـصـة بـدل الــدسـتـور   في
تـقــاسم الـســلـطـة  وامــتـيــازاتـهـا
ومـنـافـعـهـا  وفي جـمـيـع سـلـطات
الدولة  ويشمل ذلك حتى السلطة
القضائيـة  التي نتحدث ويتحدث
اجلـميع قـادة سيـاسيـون وغيرهم
مـن اصحـاب الـقـرار عـلى ضرورة
اسـتـقالليـتـها   واعـتـماد الـكـفاءة
والــنــزاهــة واخلــبــرة في تــعــيـ
ـعـنـيـ فـيـهـا من الـقـضاة  وكل ا
هـذه احملـاصـصات والـتـملص من
ـواثــيق والـعــهـود والــشـعـارات ا
رفـوعة فـبل واثـناء االنـتخـابات ا
تـــذوب وال يـــبـــقـى مـــنـــهـــا غـــيــر
احملـاصـصة فـي  تقـاسم الـسـلـطة
ــواقع والــصــراعـات ـنــافع وا وا
الــتي حتـــقق  الــفـــســاد  وتــكــون
مـظالت حامـية  لـلمـفسدين   ومن
هنا نهيب برئيس مجلس الوزراء
بـــضــــرورة اعــــادة احلـــســــابـــات
بــاحـتــرام الـكــفـاءات  واخلــبـرات
الوطـنية االقتـصادية والسـياسية
 وتــقــد كل الــتــســهــيالت  لــهــا
ــهــاجــرة والســيــمــا الــكــفــاءات ا
والعمل على اعـادتها للوطن  وما
ــارسه رئــيس مــجــلس الـوزراء
ـــهـــدي من زيــارات عــادل عـــبــد ا
مـيــدانـيــة لـلــتــعـرف عــلى الـواقع
واطـن وازالة احلـقيقي حلـياة ا
االسـوار واحلـواجـز الـكـونـكـرتـية
ـكافـحة و انـشـاء اجمللس االعـلى 
الـفـسـاد  وادخـاله حـيـز الـتـنـفـيـذ
وغـــيــــرهـــا من االجــــراءات الـــتي
ستكون عـامل دفع مساعد  لعودة
الـــكـــفـــاءات  خـــاصـــة اذا مـــارس
ـكـافـحـة اعـضـاء اجملـلس االعـلى 
الــــفــــســــاد  دورهـم احلــــقــــيــــقي
بــشـجـاــــعـة ومــهـنـيــة وشـفــافـيـة
يـــشــكل   بــصــيـص امل  يــشــجع
الـعــراقـيـ عــلى االلـتــفـاف حـول
حـكـومـتهـم يقـدمــــــون لـهـا الدعم
بـسـخــاء وقـوة يـشــكـلـون وسـورا

لها. 
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حــــدوديــــة مع دول اجلــــوار في
شـــمــال الـــوطن وجـــنــوبه كـــمــا
ازدادت هـــذه األيـــام عــمـــلـــيــات
ــوصل من تـهــريب الــنــفط من ا
حـقـول الـكيـارة و من  مـحـافـظة
صـالح الـدين وكـركـوك  ,أو يـتم
تهريب النـفط عبر سفن صغيرة
مـن خالل شط الــــعــــرب تــــفــــرع
حـــمـــوالتــــهـــا في ســــفن اكـــبـــر
تـنتـظرها في أمـاكن معـلومة في

اخلليج العربي .
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وليس غريباً ان نسمع بعمليات
الـتهريب هـذه  كل يوم وسمـعنا
بـــهــا كـــثـــيـــراً طــوال الـــســـنــ
ــاضـيــة ويــعــرفــهـا الــعــجــاف ا
الـعـراقـيـون جـيدا وتـعـرفـهـا كل
احلــكـومـات الـتي تـعـاقـبت عـلى
احلـكم والـتـي لم تـسـتـطع لـيس
إيـقافهـا بل حتى احلد مـنها الن
من يــنـفــذ عــمــلــيــات الــتـهــريب
الـــكــبــرى هـــذه من الــعــراق الى
اخلارج وال سـيما اآلثـار والنفط
والعـملـة الصـعبـة(الدوالر)  هي
مــافــيـات تــابـعــة ألحــزاب وكـتل
مــتـنــفــذة  ولــســيـاســيــ كــبـار
ومـعــمـمـ يـتـسـتـرون بـعـمـامـة
ـــذهب  وعــــمـــلـــيـــات الـــديـن وا
ــوذج من الــتــهــريب هــذه هي 
ـسـتــشـري في الــبـلـد الــفـســاد ا

من عـمليات تـهريبهـا للعراق أو
تـعـاطـيـها  ,وهـنـاك مـواد ال تقل
خـــــطـــــورة عن اخملـــــدرات وهي
واد الغذائية قاتلة أيضـاً إنها ا
الـفـاسـدة ومـنـتـهـيـة الصـالحـية
وخـصـوصــا الـلـحــوم والـدجـاج
والـبـيض واأللـبـان وغـيـرهـا من
ـواد الــغـذائــيـة الــتي حتـتـوي ا
عــلـى ســمــوم قــاتــلــة  ,والــنــوع
اخلــطـر اآلخــر الـذي يــهـرب الى
الــعــراق هي األدويــة الــفــاســدة
وغيـر اجليـدة ومن مـناشئ غـير
ـنـتـهـيـة الـصالحـية مـعروفـة وا
التي تـتسبب في قتل الـعراقي

كل يوم  .
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وهـنـاك عـمـلـيـات تـهـريـب أخرى
مـثل تهـريب العـجالت دون سنة
سموح بـها من الدولة الصـنع ا
وتــــكــــثــــر في مــــوانئ الــــعـــراق
بـاإلضـافـة الى عـمـلـيـات تـهريب
ــــعـــامـل الـــدولــــة و أجـــزاء من
مـكــائن مـصـانـعـهـا  ,وال نـنـسى
ستمرة عملـيات تهريب النـفط ا
مـنـذ األيام األولـى لالحتالل الى
يـومـنـا هذا وتـقـوم بـها مـافـيات
وعـــصـــابـــات تـــابـــعـــة ألحـــزاب
مــتــنـــفــذة ويــهــرب الـــنــفط أمــا
بـصـهـاريج كــبـيـرة أو بـعـجالت
حــوضــيـة أصــغـر عــبـر مــنـاطق

مــنـــذ ان وطـــئت أقــدام الـــغــزاة
ارض وطـنـنـا احلـبـيب ومـنذ ان
أصـــــبـــــحت الـــــفـــــوضى الـــــتي
شهد أسمـوها  اخلالقة سيـدة ا
السيـاسي واألمني واالجتماعي
واالقـــــتـــــصـــــادي فـي الـــــبـــــلــــد
وبـالتـأكيـد فـإنهـا لم تـكن خالقة
بل كـانت مــدمـرة  لـكل شـيئ في
عـراقـنـا اجلـريح وبـلـدنـا يـشـهد
عملـيات تهريب كبـرى وعمليات
التهريب هـذه على نوع النوع
األول مـا يـهـرب من الـعـراق الى
اخلـــارج وهـــو كل شـــيئ ثـــمــ
ـقــدمـة مــنه تـهــريب آثـار وفي ا
الــعـراق ومـخــطـوطـاته الــقـيـمـة
وتـاريخه الـعـريق وتـشـرف على
هـذه الـعـمـلـيات مـافـيـات تـرتبط
بـــســيـــاســـيــ كـــبـــار وأحــزاب
مـتـنفـذة كـما يـتم تـهـريب أموال
العـراق من العـمـلة الـصعـبة من
قــبـل الــســيــاســيــ وأحــزابــهم
ومــيــلــيــشــيـــاتــهم وتــذهب أمــا
حلساباتهـم وحسابات عوائلهم
في بـنــوك الـعــالم اخملـتــلـفـة عن
طــريق بــنــوك أهــلــيـة ومــكــاتب
صـــيــرفــة تـــعــود لــســـيــاســيــ
ومعـممـ أو من خالل عـملـيات
ـــســـتـــنــدات تـــزويـــر واســـعـــة 
اســتــيــراد بـضــائع تــكــون عـلى
الورق فقط أو من خالل عمليات
غسيل أموال أو عمليات تهريب
الـــدوالر الـى دول اجلــوار الـــتي
تـتعـرض للعـقوبـات وتعاني من
نـقص العـمـلة الـصـعبـة واخـطر
عـمـلــيـات الـتـهــريب من الـعـراق
هـي عــمــلـيــات تــهــريـب الــبــشـر
واالجتار بـأعـضائـهم  وتـنفـذها
مـافــيــات وعـصــابـات مــحـتــرفـة
والنـوع الثاني من الـتهريب هو
مــا يــهــرب الى الــعـراق من دول
اجلوار وهـو كل شئ غث وسيئ
وفــاســد ويـــســبب األمــراض بل
قدمة ويقتل أبناء شعبنا وفي ا
ـــواد الــــتي تــــهـــرب من هــــذه ا
لــلـعـراق اخملــدرات الـتي أصـبح
راً الـعـراق سـوقـاً لـهـا وليـس 
لــــلـــدول األخـــرى كــــمـــا كـــانـــوا
يقـولون  وآفـة اخملـدرات انتـشر
تــعـاطــيـهــا بــشـكل مــخــيف بـ
شـبـاب البـلـد وخـصـوصاً طالب
دارس والـعاطل اجلامـعات وا
عن الـعــمل حـتى وصـلت نـسـبـة
تعـاطـيهـا في بـعض احملافـظات
ـئـة  ودون أيــة إجـراءات 25 بــا
فاعـلة من قـبل احلكـومات لـلحد

والــتـي وقـــفت كل احلـــكـــومــات
السابقـة واحلالية عاجزة أمامه
,لـــكـن الـــغـــريب في عـــمـــلـــيـــات
الـتــهـريب  اجلـديـدة الـتي سـمع
بـهـا الـعـراقـيـون مـؤخـراً هي ان
يــــــتم تــــــهــــــريب ســــــعــــــات من
االنـتـرنـيت فـهـذا مـا لم نـسـمـعه
مـن قـــبل ,فـــقــــد أعــــلـــنت وزارة
االتصاالت عن إحـباطها لـعملية
تــهـريب ســعـات مـن االنـتــرنـيت
لتمرير(72) شعيرة عـبر الكيبل
الــضــوئي في مــحـافــظــة ديـالى
ـنـذريـة احلدودي وقـرب مـنـفـذ ا
مع إيـران وعـمـلـيـة تـهـريب مـثل
هذه تكـلف الدولة خسـائر مالية
بـاهــضـة تـقـدر بـ ( 11) مــلـيـون
دوالر شــهــريــاً  كــمـا ذكــرت ذلك
وزارة االتصـاالت وهذه العـملية
األولى أو الــثـانـيــة   كـشــفـهـا
فكم عملية قبلها لم يتم كشفها?
كـمـا ذكـرت الـوزارة ان عـمـلـيات
اثـلة جـرت في كركوك تـهريب 
لـفت للـنظر ان وديالى سـابقـاً ا
الــوزارة لم حتــدد من الــذي قـام
بعملية التهريب هل هي الشركة
نفذة أم عصـابات وميليشيات ا
تـــابـــعـــة ألحـــزاب أم لـــصـــوص
مــحــتـرفــون? كــمـا لـم حتـدد الى
أين يـتم تــهـريب هـذه الــسـعـات
من االنــــــتــــــرنــــــيـت  ثم مـن هي
ــســؤولــة عن حــمــايـة اجلــهـة ا
الكيـبل الضوئي ليس في ديالى
حسب بل في جـمـيع محـافـظات
ومـنــاطق الــعــراق فــهي مــهــمـة
أمنيـة  كبـيرة ووطـنيـة وحتتاج
الى مـتخـصـصـ والى متـابـعة
وتــدقــيق مــســتــمــرين ? فــحــتى
االنـتـرنـيت لم يـسـلم مـنـكم أيـها
الــــــــلـــــــصـــــــوص والـــــــســـــــراق

والفاسدون.
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