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ســيـــاســـة الــصـــدام والــهـــيــمـــنــة
والــتــســلط وإهــمــال اآلخـر وظــلم
الشـعب وعزل الـعراق عن مـحيطه
الـعـربي واالقـلـيـمي والـدخـول في
حـــروب ومـــواجـــهـــات مـــحـــلـــيـــة
واقليمية كل ذلك كـان نهجاً متبعاً
ـا طـوال حـكـم الـنـظـام الــسـابق 
ـتـحـدة االمـريـكـية دفع الـواليات ا
والـقــوى الـتي تــمـحـورت حــولـهـا
إلى اتـخـاذ قـرار دولي بقـيـادتـها 
تـبنى إسـقاط الـنظـام الدكـتاتوري
ـعـارضة بـقـوة السالح . مـوقف "ا

الـعراقـيـة" كان مـؤيداً لـهذا الـقرار
عـــلى اعـــتـــبــار أنـــهـــا ســـتــشـــكل
"الكابـينة اجلديـدة" حلكام العراق
حتت مـــــظــــلـــــة االحــــتـالل الــــذي
اعـــتــبـــروه حتــريـــراً وانــتـــصــاراً
وعـــيــداً وطــنـــيــاً . بــعـــد إســقــاط
النظـام الدكتاتـوري انطلق صوت
احلـريـة مصـدعـا جـدران الـصـمت
والكبت ومحطما كل األغالل التي
كــانت تــكـبــله طــوال ثالثـة عــقـود
ونصف من الزمن الصعب يحدوه
األمل نـــحــو بـــنـــاء عــراق جـــديــد

مـتـصـالح مع نـفسـه ومع اآلخرين
بـيـنــمـا صـوت زنـاجـيـر الـدبـابـات
األمــريــكــيــة الــتي جــابـت شـوارع
الـعـاصـمـة بـغـداد عـام 2003 كان
ـدن الــعـراقــيـة يــسـمـع في كـافــة ا
وهي حتـمل فـوق ظــهـورهـا "قـادة
الــــنــــضـــــال" نــــحــــو اخلالص من
الـــدكــتـــاتـــوريــة والـــظــلـم . ولــكن
الـتــسـاؤالت الــتي بـاتت مــعـزوفـة
األلـسن واألسـماع لـدى الـعراقـي
بـعـد سـقـوط الـنـظـام هي  مـالـذي
ســـيــحــصل بـــعــد ذلك ?! ومــا هي

ـكـاسب لـلـشـعب والـوطن ? وهل ا
جــــلــــوس احلـــكــــام اجلــــدد عـــلى
الكراسي بعد االطاحة بالدكتاتور
هي احملــصــلــة الــنــهــائــيــة لــهــذا
الـتغـيـير مـكافـأة لهم . إن اإلجـابة
عــلـى هــذه الــتـــســاؤالت ولألسف
تـــــزيــــد مـن وجع الـــــعــــراقـــــيــــ
وتــقـــودهم لـــلــحـــديث عن بـــدايــةٍ
ـة ســتــجـد لــقـصــة حــزيـنــة ومــؤ
األجيـال الـقادمـة تفـاصـيلـهـا على
صـفـحـات الـتـاريخ وهي تـتـحـدث
عن أسـوء حقـبة سـياسـية مـرّ بها
الـــعــراق بـــعــد عــام 2003  لـــقــد
أصــيب الــعـراقــيـون بــخـيــبـة أمل
كـبيـرة جـراء مـاحـصل في بـلـدهم
مـن تــراجـع خــطـــيــر تـــراكم خالل
اكــثــر من  15عــامـــا مــضت مــنــذ
التغيـير الذي كانوا يـتطلعون من
خاللـه الى بـــنــــاء دولـــة جــــديـــدة
ومنهج جـديد لعـراق متصالح مع
نفـسه وجيـرانه ومع دول العالم 
وبــدالً من طــمــوح الــتــقــدم نــحــو
األمـام  عـلت أصواتـهم بـتمـنـيات
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الـعودة الى الـوراء ولـسان حـالهم
يردد البيت الشهير :

"رُبَّ يومٍ بكـيتُ منهُ فـلما  صرتُ
في غيره بكيتُ عليه" .

ـتناقضات وانعدام انها سياسة ا
الـــرؤيـــة بـــاجتـــاه بـــنـــاء الـــدولــة
ــاضي ــوروثـــات ا والــتـــشــبـث 
ـذهـبــيـة وغـيـرهـا من الـفــكـريـة وا
ـعـايـير الـسلـوكـيـات الـتي قلـبت ا
الـنوعيـة رأسا عـلى عقب فـأنتجت
لـنـا حالـة من االنقـسـام السـياسي
واجملــتــمــعي نــاهــيك عـن ارتــفـاع
مرعـب في نسـبـة الـفـقر والـبـطـالة
وتــــفـــــشي األوبــــئـــــة واالمــــراض
اجملــتـمـعـيــة والـصـحــيـة وتـراجع
نـظـومـة الـقيـمـيـة فـما كـبـير فـي ا
نـهض الـبـلــد من كـبـوة إال وسـقط
في أخـــــرى هي أشــــد وقـــــعــــا من
سـابـقتـها لـيـنتـقل احلال من سيء
ــــثل الى أســــوأ وكـــمــــا يــــقـــول ا
الــعــراقي الـــشــهــيــر ( آٍم حًــســيِن
جـِــــــنًــــــتـَـي بـُـــــوحًـــــــدًه صــــــرٍتـَي
بـُـآٍآٍثَـنًــيـٍن ) لقـد حسم الـعراقـيون

...اجلـزء الـثاني—االسـتـثـمارات
ـنتفخة في دول العالم العراقية ا
للعراقي وغير العراقي وشراء

العقارات واجلزر 
ـال العام ...اجلزء الثالث—هدرا
بـــقــــطــــاعــــات ولـــيـس اجـــمــــالي
وبـــاخلـــصـــوص اخلـــدمي ولـــكل

منها جزء يهتم به
...اجلـــــزء الــــرابـع-- الــــعـــــقــــود
الداخـلية واالسـتيراديـة للتـجهيز

شتريات السريعة وا
.. .اجلـــزء اخلـــامس—الـــعـــقـــود

االستيرادية االستراتيجية
...اجلـــزء الـــســـادس—الـــعـــقـــود

الستراتيجية التنفيذية
...اجلـــزء الــــســـابع—الـــقـــروض
والضمانات الداخلية ب البنوك

والشركات واالشخاص
...اجلــزء الـــثــامن---الـــعــقــارات

واالراضي ومايشابهها
...اجلــزء الــتــاسع—مــوضــوعــة

العموالت والرشاوي
...اجلــــزء الـــعـــاشـــر—الـــعـــقـــود
احملــالــة واخملــصص لــهــا مــبـالغ
وغـيـر مـصـروفـة كـلـيـا او جـزئـيـا

صروفة وغير منفذه وا
...اجلـــــــــــــــــــــــــزء احلـــــــــــــــــــــــــادي
عـشـر—الـتــعـيـيـنــات والـتـنـقالت
ــــؤقت والــــتــــوظــــيـف الــــدائم وا
وموضـوعةالـتوظيف الـعائلي في

الدوائر
...اجلــزء الــثــاني عــشـر—عــقـود
ــنـهــكـة الــتـراخــيص الـنــفـطــيـة ا

للدولة
...اجلــزء الــثــالث عــشـر—عــقـود
ــمـنـوحـة واجـازات االســتـثـمـار ا

نفذة وغير ا
...اجلــزء الـرابع عـشـر—الــعـقـود
ـشـتـقـات الـداخـلـيـة ـتـعـلـقـة بــا ا

واخلارجية

ـيــة ولـيس مــشـكـلــة الـفــسـاد عــا
مــحـــصــورة عــلـى بــلــد او وزارة
تحدة وحتى مشمولة بها اال ا
ومـنظـماتـها وهذا مـا اقرته اال
تحدة كمنـظمة واصدرة العديد ا
ـــكـــافـــحـــة ــــيـــة  من قـــرارات ا
الـفسـاد الـذي اسـتـفـحل في كـافة
دول الــــعــــالـم ومــــنـــــهــــا الــــدول
الـــــــنـــــــامـــــــيـــــــة.. ...واذكـــــــر في
السـبعيـنات ان شركـة لوفتـهانزة
لــلـطـيـران نـشـرة قـائـمـة بـاسـمـاء
ــلـــوك في الــعــالم الــروؤســاء وا
الـــذين ســـاعـــدوهــا فـي حتــقـــيق
صـــفــقــات لـــبــيع الـــطــائــرات في
بـــــلــــدانـــــهـم مـــــقــــابـل  هـــــدايــــا
مــجــزيــة????شــنــســوي???? وكــان
ـئـة اويزيـد مـنهم العـدد يـقارب ا
مـــــلـــــوك وروؤســــــاء واحلـــــمـــــد
ـعروف اذا ـثل ا لـله?بـعـيـدا عن ا
كـان رب شــنـومــاادري عـلى ايش
مــا ادري نـاقــرا فــشــيـمــة مــو مـا
ادري شـنو بـالـتـالي حـنـطـة تاكل

شعيرة.
sšUÝ `OH

مـا يهـمنـا االن همـة احلكـومة في
هــذا اجملـال والــتي نــقــتــرح لــهـا

االتي:-
.. التجزئـة للمشكـلة والتفرد بكل
جـزء بـكل الــطـرق النـهـائـة وعـلى
نـــار بـــاردة ولـــيـس عـــلى ســـطح
صــفــيح ســاخن ,يــهــيئ لــســرعـة
هم الـقـرار وسـهولـة الـتـنـفـيـذ وا
ردة الـفـعل اقل قـوة من  الـعمـلـية
الكـبيـرة ومع احلـيتـان كـما يـقال
ة مع ان احليتـان حيوانـات مسا

على االغلب
ـهـربـة ...اجلزء االول –االمـوال ا
ــــــــــــودعــــــــــــة فـي اخلــــــــــــارج وا
بـاسـمـاءعـراقـيـةاوذويهـم او غـير

عراقية اومستثمرة

لم يـرد او يـعـلن تـعـريـفـا رسـمـيـا
قــانــونـيــا لـلــكــلـمــة او الــفـعل او
العمل الذي هوموضوع البحث ,
بـيــنـمـا مـعـرف ومـعـروف ديـنـايـا
وطـبيـعيـا منذ عـشرات االالف من
,ولــعــمــومــيـــة الــكــلــمــة الــسـنـ
وتــوســعـهــا وشـمــولــهـا نــعـتــقـد
انــهـااكـبـر من يـجــمـعـهـا تـعـريف
بــكل فـعــالــيـاتــهـا االانــنــا نـرجح
تـعـريـفـا شـامال واعم من الـكـلـمـة
نفسها ليحتوي كل فعاليات هذه
الـــكــلــمــة وهــو....انه كل قــول او
ـــصــلـــحـــة الــوطن فــعـل يــظـــر 

واطن ماديا او معنويا... وا
ومنها ينطلق الى اخلصوصيات
في اصـدار احكـام قـضائـية عـامة
واحـكـام دقــيـقـة انـيـة مع حتـديـد
مـــســــتـــويـــات ودرجــــات احلـــكم
مــقـارنـة  بــالـفـعل حــتى ال نـحـكم
بـجـزء عـلـى مـبـدء الـكل والتـكـون
احـكام جـائـرةعـلى افـعـال واهـية
وهذا مـتـبع بالـقـضاء بـشـكل عام
,مـا حـدثـنــا عـنه احـد مـسـجـوني
سجن ابو غريب قضى محكومية
دهس شــخص عن غــيــر عــمـد او
قصد,انه,كان في السجن شخص
مــــحــــكـــــوم بــــعــــشـــــرين ســــنــــة
نـتـيـجـةاختـالسه طـابع بـعشـرين
فلس ,ان كانت الـرواية صحـيحة
هـذا في الــسـبـعـيــنـاتـمـن اهـمـيـة
معاجلة اي مشـكلة ...حتديد الية
ـشـكـلة ـعـاجلة  ,ولـكـبـرحـجم ا ا
وقدمهـا وتوسعـها حلول ,واالهم
ـــســـتـــطــاع , جتـــزئـــتـــهـــا قــدر ا
ومعاجلة اي جزء منها صغير ام
عاجلة مع كبير واعالن قرارات ا
ـــتــبــعــة, عـــدم ذكــر اخلــطــوات ا
بالتاكيد ان للفساد اذرع ستتابع
تــنــفــيــذ اي عــمــلــيــة وهــذا جـدا

طبيعي ان ترى ردود فعل .

نــحن نــود ان نــبــ في حــلــقـات
امــكــانــيــة مــعــاجلــة مــوضــوعــة
الـفـســاد ومن يـحـارب فـلـيـحـارب
ومن يـقـدم عـلى اي عـمل ايـجابي
فـي هــذا الــشـــان لــيــكـن مــتــبــرع

قابل اال من يكلف وليس 
اجلـزء االول الـذي نـريـد الـدخـول

به هو
ــودعــة في ــهــربــة وا  االمـــوال ا
اخلـارج بـاسـمـاءعـراقـيـة او غـيـر

عراقية
مــا يـدور في االروقــة والــشـوراع
وضـوع بـلغ ومـا يقـال عـن هـذا ا
اكثـر من كـتب نـاهـيك عـمـا صرح
ونـقش عـلى الالفـتـات دون بـيـان

االجراءات الواجب اتباعها.
WO³Kſ« —«d

مـقــدمـة واحلــلـقـة الــقـادمــة تـبـدأ
رقم 4158 ـتحـدة ا بـقرار اال ا

في 2005/1/31
ــــتــــحــــدة حــــيث وافــــقت اال ا
بقرارها اعاله باغلبية  140دولة
من مجموع 150دولة داخلة على
الـتـصويت وشـمـلت علـى موافـقة
جميع الـدول العربيـة واجملموعة
االوربـيـة واجملـمـوعـة االمـريـكـيـة
والـدول االسـيـويـة ودول امـريـكة

الالتينية ....
ذكـرنـا هــذه الـدول واالتـفـاق النه
يــتـيح حـركــة اكـبـر لــلـدولـة الـتي
ودعة ترغب باعادة االموال ا
وضوع  --الية العمل بهذا ا

..ان تعـقد اتفـاقيات دولـية بيـنية
بــ الــدول وبـاخلــصــوص الـتي
ــعــنــيــة ــبـــالغ ا تــكـــون فــيــهــا ا
ــتــوقــعــة صــغــيــرة كــانت ام اوا
كــبـيـرة ,وكـذلـك بـشـكل اوسع مع
الــدول كــتـحــوطــات امـان وابالغ
الهيئات الدولية بذلك وهذا ياتي
من بـــاب الــتـــاكـــيــد لالتـــفــاقـــيــة

ية ليس اال.. اال
..تـهيـئة محـاكم داخلـيةاو تـعي
عـاديــة غـيــر اسـتـثــنـائـيــة دائـمـة
االنعقاد مـتتالية اجلـلسات تهيئ
لــــهـــا كـــافـــة وســــائل الـــتـــعـــرف

واضيع  احلقيقي على ا
...تــهــيــئــة قـــوة امــنــيــة خلــدمــة

ختلف االوجه احملاكم 
...تــهـــيــئــة الـــيــة ســريـــعــة جــدا
لـــلــــحـــصــــوص والـــوصـــول الي

معلومة مستجدة .
...الــكل يــعــلم بــان هــنــاك دائــرة
قـــــانــــونـــــيــــة فـي الــــعـــــديــــد من
ــســتــويــات االداريــة فـي دوائـر ا
الـــدولـــة..تـــهـــيئ هـــذه الـــدوائـــر

...اجلـــــــــــــــــــــزء اخلــــــــــــــــــــــامــس
عــــشـــر—الــــرواتب وتــــعــــددهـــا

( وتضخمها(الفضائي
...اجلــــزء الــــســـادس عــــشـــر---

نافذ احلدودية  ا
...اجلـزء السـابع عـشر—اسـباب
ــــشــــاريع تــــاخــــيــــرتــــنـــفــــيــــذ ا

الستراتيجية
....اجلـزء الـثــامن عـشـر—فـسـاد
ية نظزمات احلكـومية مع العا ا
وترفها في الداخل واخلارج

...اجلزء الـتاسع عـشر—ما يـثار
حول وزارة اخلارجية واالسراف
ـقــايـيس فـيــهــا وعـدم اعــتـمــاد ا
ـــيـــة في االدارة الـــفـــنـــيــة الـــعـــا
الية فيها.. وهكذا..الخ وهكذا وا
نـــكـــون قــد هـــيـــئـــنـــا لـــكـل جــزء
مـتــمــيـزين من االخــتــصـاصــيـ
واصــحــاب الـقــرارات الــسـريــعـة
وليس لكـل حالة دراسة اولـياتها
من نفس اجملموعة والتي حتتاج
ـتـحـايل الى مـعـارف اوسع مـن ا
الـــــذي طــــــبق كـل احلـــــيـل لـــــكي
اليـكـشف تـعـامـله غـيـر الـقانـوني
...مع ان هـــــــذه الـــــــطــــــريـــــــقــــــة
طـريـقةحـسم سـريع ولـلـكـثـير من

لفات في ان واحد  ا
وضوعةاهم اال وهي هو وتهيئ 
احلــد من االســتـمــرار بــالــفــسـاد

,,وهذا له حلقة خاصة ,,
تـبع االن سياسة تسقيط بينما ا
اشخاص اكـثر من محـاربة فساد
ومــلـفــات فــســاد يــغــلب عــلــيــهـا
الـطــابع الـشـخـصـي والـسـيـاسي

اكثر من الطابع القانوني
ـوضوع لم يشـر اليه احد وهذا ا
ان مــــحــــاربـــة الــــفــــســــاد لــــيس
شـــخــصــيـــة بل احملــافـــظــة عــلى
القوان والتشـريعات وحمايتها

من الفاسدين
وهـنـا تبـرز مـوضـوع مـهـمـة جدا
..الــــتـــــجــــاوز عــــلـى الــــقــــانــــون
والتجاوز على القرارات وايصال
مــعــلــومــات خــاطــئـة والــتــواطئ
والتاثير على التنفيذ و ووووو?
علـى ان يكـون الـقـضاة مـحـمـي
هم وعـوائـلـهم والـعـامـلـ معـهم

اوليس حرب على الفساد
ــتــعــلق بــاالمـور ــهم اجلــزء ا وا

االدارية 
وخـلق جهـاز رقابي يـسمى جلان

تقييم االداء وله مقال مستقل 
هـذا ابـدا اليـعــني ان كل الـعـقـود
عـــلــيـــهــا اشـــكـــال ويــعـــلن فــورا

وبوسائل االعالم عن ذلك
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قضـيـة الـتمـيـيز مـابـ النـظـام
الـــســابق واحلـــالي وفق مـــعــيــار
ـقــارنـة بــ ( سيء وأسـوأ ). ال ا
نــحـتـاج الى طـول بـحث عن دلـيل
لـلتـخـبط والتـنـاقض احلاصل في
سياسة الـبلد اخلارجيـة فالنتائج
واضـحـة من سـلـوكـيـات ومـواقف
دارت ومـازالت تدور ضـمن نـطاق
ـــصــالح احلـــزبــيــة والـــفــئــويــة ا
ـذهبـيـة فمن رضي بـاألميـركان وا
مــحــررين واســتـقــبـلــهم بــالـورود
يــرفــضـــهم الــيــوم ومـن رفــضــهم
مـــحـــتــلـــ وقـــاومـــهم بـــالــسالح
يــطـلـبــهم لـلــبـقـاء ومـن عـاب عـلى
الــنــظـام الــســابق خــصـومــته مع
أشـقائـة الـعـرب وجـيـرانه يـنـتهج
نـــفس ســــيـــاســـة الــــعـــداء لـــهم .
اجملـــتـــمـع الـــدولي وجـــد نـــفـــسه
ـنظـومات مـضـطرا لـلـتعـامل مع ا
اجملتـمـعيـة والتـقـارير الـصـحفـية
واالســــتـــــخــــبــــاراتــــيـــــة من أجل
احلصول على معـلومة قد تسعفه
في حل الـغـاز وطالسم الـسـيـاسة

اخلـارجــيـة لــلـبــلــد الـتي تــعـددت
وتـنوعت وتـنـاقضت في مـواقفـها
اسـتـنادا الى االنـتمـاءات الـفكـرية
ـــذهـــبــيـــة او احلـــزبــيـــة "كل او ا
شهد حسب مـصلحته" لـيتحـول ا
الـعـراقي عـلى إثـر ذلك الى حـلـبـة
لـلـصـراعـات اإلقـلـيـمـيـة والـدولـية
تـــــــضــــــاف الـى الــــــصـــــــراعــــــات
واالنـقسـامات الـداخلـية . الـشعب
الـعراقي الـيـوم يتـطلع الى اجـابة
واضــــحـــة يــــقــــدمــــهـــا لـه هـــؤالء
ــــنــــاضــــلــــون اجلــــدد" و"قـــادة "ا
التغييـر" الذين اوصلوا البلد الى
حالة من التشرذم وانحطاط القيم
تـســيـد فـيـهـا الــفـاسـدون تـبـ له
مـفهوم الـتغـيير الـذي أحدث نـقلة
عــــكـــســــيـــة بــــاجتـــاه الــــفـــوضى
والالدولة  ويوضحوا له احلكمة
من اطالقـهم الـعـنـان لـيـد الـفـساد
كـي تسـلب الـلـقـمـة من فم اجلـياع
وتـورث العـوز لشـعب تطـأ أقدامه
أرضا وضع الله حتتها كل أسرار
الغـنى والتـرف . إن وضع العراق

الـــيـــوم هـــو نــتـــيـــجـــة حــتـــمـــيــة
لــســيــاســات لم تــكن تــمــثل إرادة
وطـنـية جـامعـة تـأخذ من مـصالح
البلـد منطلـقا لها نـحو التعامالت
الــداخـلــيـة واخلـارجــيـة بــقـدر مـا
كــــانت تــــمــــثـل صــــراعـــا إلرادات
خــاصـة من أجل حتـقـيق مـصـالح
حـزبـيـة وفـئويـة  ثم ضـاقت أكـثر
صلـحة الشـخصية هي فصـارت ا
البـوصلة بـالنسبـة ألغلبـية عارمة
من الطبقة الـسياسية . نحن أمام
واقع يحتاج الى صحوة للضمير
ـسـتتـر ليـفعل دوره من الـوطني ا
أجل انــتـــشــال الــبــلـــد من واقــعه
ـــــؤلم ويـــــضــــعـه عــــلـى ســــكــــة ا
اخلـالص من خالل اســـتـــئـــصـــال
ــسـتـشـري في سـرطــان الـفـسـاد ا
مـعـظـم مـفـاصل الــدولـة  وهـذا ال
يـحـتاج إلى إجـراءات استـثـنائـية
فــحـسب  بل يــحــتـاج أيــضـا إلى
رجـال اســتـثــنـائــيـون يــعـتــمـدون
قواعد استثنائية لتخليص البالد

زري . من وضعها ا
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ــكن ان تـالحق االمــوال بـاي 6-
شـكل كـان وبـاي اسم رئـيـسي او
ـــثل عـــنه وعــلـى الــدول كـــافــة
ترتيب ذلك وباخلصوص اذا كان
ـــــــتــــــحــــــرك وارداســـــــمــــــة في ا
الــتــحــــــــــقــيــقــات او مــعــلن عن

اسمه
ــتــضــررة  -7ان تــقــوم الــدولــة ا
بــــاعالن االســــمـــاء لالشــــخـــاص
عنـي ويتم مراقبـة حساباتهم ا
وحـــتـى مـــتـــابــــعـــة حــــســـابـــات
االشخاص قـبل وبعد االعالن عن
ـهــا الى الـدولـة االســمـاء وتـقــد
ـــتــضـــررة وعـــلى كــافـــة الــدول ا
وقـعـة عـلى االتـفاقـيـة ان تـاخذ ا
كـافــة الــتـدابــيـر الـالزمـة لــكـشف
ـــــعـــــلـن واخملـــــفـي من االمـــــور ا
وبــاخلــصــوص الــتــحــويالت من
والى ومتـابـعتـهـا وعرضـهـا على

تضررة الدولة ا
-8تـــــشــــمـل هــــذه االتـــــفــــاقـــــيــــة
الـسيـاسـات الواجب اتـباعـها في
ـالي للـوصول الى تـنفـيذالـعمل ا

ادق االنتائج 
ــكن لــلــدولــة ومـن جــانب اخــر 
ـودع بـهـا ان تـتـخـذ قـرار فردي ا
ـبـالغ بــالـتـجــمـيـد واالعـالن عن ا
لالشـخـاص دون ان يـكـون هـنـاك
طــــلـب رســــمـي من قـــــبل الــــدول
ـــتــضـــررة وهـــذا مـــا حــدث مع ا
صـريـ والـتوانـسـة والـرئيس ا

التونسي من قبل سويسرا
واد ذات الـفاعلية وهنا تـتحدد ا
ــشــتـركــة في الـتــعــامل مع هـذا ا

القرار ..
ادة 54منـالفـقرة  2يجوز او --ا
جـواز حـجــز اوجتـمـيـد االرصـدة
بلغ عنها من قبل طرف رسمي ا
ادة 52من الفقرة 2من خالل --ا
االتــفــاق يــتــوجب عــلى اي دولـة
مــتــفـقــة ان تــكـلف دوائــرهـا ذات
الـــعالقـــة بـــالــتـــخـــاذ االجــراءات

للمتابعة والتنفيذ االدق
ادة 34من االتفاق مهمة جدا --ا
تـضـررة والتي يـحق لـلدولـتـ ا
فـيـهـا احلدث ان تـلـغي اي اتـفاق
بـــــيع او شـــــراء او تــــعـــــاقــــد او
بلغ مشاركة الي من االشخاص ا

عنهم 
واي تـعامالت مـاليـة واقتـصادية

باثر رجعي ,,,,
ادة57 تلتزم بهما ادة 44 وا --ا
ـوقــعــة عـلـى االتـفــاقــيـة الــدول ا
بـاعـادة االشـخـاص واالموال الى
ـــتــــضـــررة ومـــصـــادرة الـــدول ا

ـــتــــابـــعـــة تـــنـــفـــيـــذ الـــقـــرارات
والقـوانـ الـتي حتـدمن الـفـساد
وتـقــوم بــالــتــحـقــيــقــات االولــيـة
ـوضـوع على اجلـهات لـتـعرض ا

صاحبة القرار 
ا يالحظ ان القرار اعاله اشار
الى العـديـد من الـنقـاط االهـتـمام
ـعـاجلة الـفـسـاد وبكل بـاشـر  ا
ـا يـجــهـلـهـا مـعـتـمـدة اشـكـالـة 
ومسنـد لكل من يحـاول التخلص

عني  من هذه االفة من ا
ومـلخص اهم الـنقـاط التي جاءة

بها نوردها للنفع العالم:-
-1خـصـصت بـتعـامـلـها مع اوجه
الــفــســاد مــثل اســائــة اسـتــغالل
ـكـان االداري والـكـسب الـنـفوذوا
غيـر الشـرعي والرشـوى في كافة
ـتـبـادلة الـقـطـاعـات والـرشـوى ا
ــرتــشـي االســتــيالء الـــراشي وا
عـــــلى امــــوال الــــدولـــــة بــــشــــكل
شخصي او مؤسساتي اي باسم
ــتـلــكـهـا شــخص مـا مـؤســسـة 
وعــائـديـتــهـا الــفـعــلـيـة لــشـخص
ـتـعـلق مـعــ وعـسـيل االمــوال ا

بكافة انشطة الفساد
-2ومن مــــهـــــام هــــذه الـــــفــــقــــرة
ــهــربــة بـاي اســتــرداد االمــوال ا
شـكل كان واحلق لـلدولـة اخلارج
ـبالغ بـاسـترداد ـبلـغـاو ا مـنهـا ا
ـبـالغ بـاصدار اي قـرار قـضائي ا
حـجـز اوال واسـتــرداد كـامل بـعـد
االصــدار...وهــذا يــتــيح لــلــدولــة

االسترداد السريع
-3مـن اهم مـــــــا جـــــــاء فـي هــــــذا
ـوضـوع انه مـلـزم لـكـافـة الدول ا
ـوقـعة عـلـيـة داخـليـا وخـارجـيا ا
وعــــــلـى الـــــــدول ان تــــــقـــــــدم كل
الـتـسـهــيالت لـذلك واال تـتـعـرض
المــور قـانــونـيــة من قـبـل الـدولـة
ــوقـعـيــنـعـلى ــتـحـدة وا واال ا

القرار من الدول ال140
-4يـتم تـنـفـيـذ هـذه االتـفـاقيـة من
قــبل كــافــة الــدول والــتي تــصـدر
احــــكــــامـــهــــا من قــــبل اي جــــهه
حـــكـــومـــيـــة ومـن قـــبل اي دولـــة
تصدر احـكامها لـهذا الغرض اي
قـراراتـهـا مـلـزمـة بـعـد ان تصـبح

بحكم دولي
وقعة على -5يحق لكافـة الدول ا
علومات االتفاقية ان تقدم كافة ا
عن مـا مـوجـود لـديـهـا من امـوال
الي دولة ذات العالقة حتى لو لم
ــتـــضــررة ذلك تـــطــلـب الــدولـــة ا
ـــتــضــررة ان ويـــحق  لــلـــدولــة ا

تطلب اي معلومات عن ذلك.

ـنـقـولة ـنـقولـة وغـيـر ا االمـوال ا
التي يثار حولها الشكوك
W uJ(«  UO½UJ «

من هــــنــــا نــــرى االمــــكــــانــــيـــات
لـلحـكومـة من االعتـماد عـلى كافة
ــتـــاحــة لــلــحــد اوال الــقــوانــ ا
وجلــلب االمـوال ثــانـيــا حـيث ان
ي مـــحـــددات امـــا لــــلـــقـــرار اال
تـعلـقة االستـمرار فـي العـملـيـة ا
بـتــهــريب االمــوال واسـتــغاللــهـا
خارج الـبلـد ومحـددة لالشخاص
الــقــائــمــ بـالــفــعل مـن تـنــقالت
وتـعـامالة مـسـتـقـبـلـيـة والـقـضاء
عــلـى شــبـــكـــة كــامـــلـــة من خالل
شـــخص ضـــعـــيف كـــان ام قــوي
ـســتــحـسن ان نــبــدء بـاي ومـن ا
والـعاقل , شـخص العـلى الـتـعـي
يـــفــــتـــهم ,حـــيث ســـيــــتم كـــشف
االخـــربــــ ال مـن قـــبـل اجــــهـــزة
ـــتــضـــررة بل مـن قــبل الـــدولــة ا
ـبالغ ودع بـها ا اجـهزة الـدولـة ا
وهـذا بـحـد ذاته مـشـجع ومـحـفز
على اتخـاذ القرارات الـتي التثير
الـــــصـــــدامـــــات فـي الـــــداخل الن

الفساد دولة داخل دولة
وهــنــا تــبــان لـــنــا امــور كــثــيــرة

وســـيـــدهـــا الــــقـــنـــوات الـــتى 
التـعامل بـها وقبـول هذه االموال
بـاالدخار واالسـتثـمار بغـير وجه
ـال دون حق حــيث تــراكم راس ا
الــــنــــضـــــر الى الــــفـــــعــــالــــيــــات
االقــتــصـاديــة الــتي ادت الى ذلك
وهـــذا مـــحــســـوب عـــلى الـــدولــة
ــضـيـفــة لـلـمــبـالغ واالشـخـاص ا
غـــيــر ان الــتــغـــاضي عن ذلك من
ـتـضـررة سـيـسـهل قـبل الـدولــة ا
لها اعادة اموالها واالشخاص
ـكن ان تكون اخلطوة ومن هنا 
االولـى سـرية الـى حـد مـعـ كان
يــتم الــطــلب من الــدول احلــاويـة
ـــــبـــــلغ بـــــشـــــكـل ســــري عـــــلـى ا
وباسـتفـسار عن حـجم االيداعات
والــــعــــقــــارات والــــفــــعــــالــــيــــات
االقـتـصاديـة االخـرى لالشـخاص

تضررة  معروف لدى الدولة ا
ـعاجلـات السـرية مـعمـول بها وا
في هذا اجلـانب بشكل كـبير جدا
ــــا يـــؤدي الى ولـــيـس جـــديـــد 
الــــوصــــول الـى احلــــلــــقــــات من
صغـيـرهاالـى كبـيـرها وبـالـعكس
واتــخـــاذ الــقــرار يـــدرس بــشــكل

يفاجئ الكثيرين 
وللموضوع صلة 

{ مستشار  ومحكم دولي

عروفِ أنَّ العاداتِ والتقاليدَ من ا
هي صورة عاكـسة لتـأريخِ وثقافةِ
وحـضــارةِ ومـعــارفَ مـجــتـمعٍ مـا
وتـتـكـونُ نــتـيـجـةَ جتـاربِ افـرادِه
ـرورِ الـزمنِ تـكـتـسبُ نـوعـاً من و
الـثـبـاتِ والقـدسـيـةِ جتـعلُ عـمـلـيةَ
تـغــيــيـرِهــا أو عــدمِ االلـتــزامِ بــهـا
صـعـبةً جـداً وأوضحُ جتّـلي لـتلكَ
الـعـاداتِ والـتـقـالـيـدَ هي (االمـثـالُ
الــشـعــبـيـةُ) الــتي بـدورِهــا ولـيـدةُ
جتــربـةٍ حــيـاتــيـةٍ مــرَّ بـهــا فـرد أو
أفـــراد في مـــكـــانٍ مـــا وزمـــانٍ مــا
لتـكوّنَ بالـنهايـةِ الذاكرةَ اجلـمعيةَ
لـلشـعبِ وتـؤثـرُ بـشـكلٍ كـبـيـرٍ على
سلـوكِ افرادهِ أيـجاباً أو سـلباً ثم

يـؤدي اجملتـمعُ نـفسـهُ دوراً كبـيراً
في انتـشارِهـا وتأصيـلُها لـتصبحَ
طاً أسـاسياً للـتفكيـرِ والسلوكِ.
ان خـطــورةَ هـذه االمــثـالِ يــتـمـثلُ
بــتـرســخِــهــا في الــعــقلِ الــبـاطنِ
وانـتـقـالِــهـا بـالالشـعـورِ اجلـمـعي
الى األجيالِ الالحقـةِ لتتحولَ الى
سلـوكٍ ونسقٍ اجتـماعيٍ مسـيطرٍ
َ شفـاهيـةٍ تنـظمُ العالقاتِ وقـوان
َ االفرادِ وتـكتسبُ االجتـماعيـةَ ب
ــقــدسَ ســطــوةً كـــبــيــرةً تــفــوقُ ا
نـفــسَه بل وتـكــونُ حـاسـمــةً عـنـدَ
اخــتالفِ وجــهــاتِ الــنــظـرِ حــيثُ
ثلُ بـاعتـبـارهِ شاهـداً على يُـذكَـرُ ا
تـأيـيدِ فـكرةٍ أو تـفنـيدِهـا والقـيامُ

ٍ أو عدمِ القيامِ بهِ. وقد بعملٍ مع
أنـتجَ اجملـتـمعُ الـعراقيُ مـجـمـوعةً
مـن األعرافِ والـتـقالـيـدِ ووليـدتِـها
الـشـرعـيةِ األمـثـالِ الـشـعـبـيـةِ كانَ
لـهـا دور تـربـوي مـدمـر وسـاهمتْ
بتسـويقِ ثقافةِ اإلحـباطِ االنانيةِ
االنـتهـازيةِ الـنفـاقِ والفـسادِ كـما
اعــادتْ انـتــاجَ الــقـيمِ اجلــاهـلــيـةِ
وقـــدمــتْـــهــا عــلـى شــكلِ نـــصــائحَ
مضلّلةٍ ومشـبوهةٍ يتوارثُها جيل
عن جـيلٍ بسـذاجةٍ مـفرطـةٍ وكأنَـها
قواعد علمية وبديهيات غيرُ قابلةٍ
ـبِعُ مَـا لــلـنــقــاشِ عـلى طــريــقـةِ نَــتـَّ
وَجَـدْنَا عَـلَـيْهِ آبَاءَنَـا. سأذكـرُ تالـياً
مـجـمـوعـاتٍ من هـذهِ االمـثـالِ وفي

قـبـالـةِ بـعـضِـهـا مـا يـنـاقـضُهـا من
ِ أو األحاديثِ آيـاتِ الـقـرآنِ الـكـر
الــنـــبــويـــةِ الــشـــريــفـــةِ أو بــعضِ

: التعليقاتِ التوضيحيةِ
: االمــثـالُ الــتي جتــعلُ الــفـردَ أوالً
يـعـيشُ يـومَهُ فـقط وال يفـكـرُ بـغدهِ
أو مستـقبلهِ فضالً عن الـتخطيطِ
للحيـاةِ بأكملِهـا وهذا ما انعكسَ
على التخطيطِ في البلدِ ايضاً فال
ِ توجـدُ لديـنـا مثالً خـطة لـلـسنـت
! بـــيـــنـــمــا فـي جــزرِ ِ الـــقـــادمــتـــ
البهاماس التي ال يَعرفُ موقعَها
َ َ الــعـراقــيـ أغـلبُ الــسـيــاســيـ
هــنـاكَ خــطـة لــغـايــةِ عـام (2040)
وفي روانــدا خـطــة لــعـامِ (2050)
ــئـــويــةُ وفي االمــاراتِ اخلـــطـــةُ ا

لغايةِ (2071).
: اذج من هذهِ االمثالِ ادناه 

شـبـعـني الــيـوم وجـوعـني بـاچـر
بـيـضـة الـيـوم أحـسن من دجـاجـة
بـــاچــــر أصـــرفْ مـــا فـي اجلـــيبِ
يــأتــيكَ مــا في الــغــيبِ مــنــو أبـو
بـــاچـــر (وَال تَـــنـسَ نَـــصِـــيـــبَكَ مِنَ
الـدُّنْـيَـا) ا(لــگـدّر مـا گـدر ال حتـيـر
) (ال تفكّر لها مدبّر) ذكرَ لها مدير
ــرُونَ)) الــــقـــرآنُ كـــلــــمـــة (يَـــتَــــفَـــكـَّ
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بغداد

ومشتقاتها " "19مرة) لو تركض
ركـض الـــوحـــوش غــيـــر رزقـك مــا
حتوش (اعملْ لِدُنْياكَ كأنَّكَ تَعيشُ
أبَــداً) الــبــاب الــتــجــيك مــنه ريح
سـده وأسـتـريـح إمـشي شـهـر وال
ـــاذا ال نـــتــعـــلمُ تـــطـــفــر نـــهـــر (و

 .(? ? أو نبنيَ جسراً السباحةَ
ثــانــيــاً: االمــثـالُ الــتي حتـثُ عـلى
ـداهـنـةِ وخـداعِ الـنـاسِ ِ وا اجلُـ
وغشِهم وتساهمُ بتهيئةِ األرضيةِ
ــنــاســـبــةِ لــتــفــشيَ الــفــســادُ بل ا
تـشــجــعهُ وتــبـررهُ لــلــتـخــلصِ من
ـاذج تــأنــيبِ الــضــمــيــرِ وهــذهِ 

منها: 
أكل أوصوص شيمه واخذ عباته

(َ (إِنَّ اللَّهَ ال يُحِبُّ الْخَائِنِ
الشجـرة تفيي على أهـلهه السبع
يـعـبـي بـالـسـكــله رگي (أَد األَمَـانَـةَ
إِلَى مَنْ ائْــــتَــــمَــــنَكَ وَال تَــــخُنْ مَنْ
خَـانَكَ)  كل من يـاخـذ أمي يـصـير
عمي إذا حـاجتك عـد چلب سـميه
َ بِأَنَّ حجي چـليب (ِبَشـرِ الْمُنَـافِقِ
لَــهُمْ عَـذَابًــا أَلِـيــمًـا) أأليـد ألــلي مـا
ُؤمِن الْقَوِيُّ تگدر تلويهه حبهه (ا
ُــؤْمِنِ خــيــر وَأَحبُّ إِلـى الــلَّهِ مِنَ ا
الـضَّـعِـيفِ) خـطـأ شـائع خـيـر من

صـحــيح نـادر (ألـيسَ من األفـضلِ
الـعملُ بـالصـحيحِ الـنادرِ لـيصبحَ
شـائــعــاً ونـتــركَ اخلـطــأُ فــيـنــدثـرَ
ويـــخـــتـــفي?) شــــعـــره من جـــلـــد
خــنــزيــر الــسـمــچــة خــايــسه من
ـثالنِ االخـيـرانِ راســهه (وهـذانِ ا
هـمــا اشــهـرُ تــبـريــرٍ لــلـفــسـادِ في

.( البلدِ
: االمـــثـــالُ الـــتي تـــشـــجعُ ثـــالــثـــاً
االنسانَ على الفـردانيةِ واالنانيةِ
وحتـــــــثُه عـــــــلـى االنــــــعـــــــزالِ عن
اجملـــتــمـعِ واالهــتـــمــامِ بـــنـــفــسهِ
ومـصـاحلهِ عـلى حـسـابِ مـصـالحِ

اذج منها: اجلماعةِ وهذهِ 
مــا يــحك جــلــدك إال ظـفــرك (إِنَّــمَـا
الْـمُؤْمِـنُونَ إِخْوَة) كـل لشه تـتعلگ
من كـراعهـا (ال يُؤْمِنُ أَحَـدُكُمْ حَتَّى
يُــحِبَّ لِــأَخِـيهِ مَــا يُـحِـبُّ لِـنَــفْـسِه)
مـرگــتـنــا عـلـى زيـاجــنـا (الْــمُـؤْمِنُ
لِــلْـمُـؤْمِنِ كَــالْـبُـنْـيَـانِ يَــشُـدُّ بَـعْـضُهُ
بَـعْـضـاً) الـگـوي يـأكل الـرچيچ ال
أرحمك وال أخـلي رحمة الـله تنزل
عــــلـــيك (ارْحَــــمُـــوا مَنْ فِي األَرْضِ
يَـرْحَـمْـكُمْ مَنْ فِـي الـسَّـمَـاء) كـلـمن
يـحوش الـنـار لگـرصته (كُـلُّكُمْ رَاعٍ

وَكُلُّكُمْ مَسؤول عَنْ رَعِيَّتِه).

رابـــعـــاً: االمــــثـــالُ الـــتـي تـــقـــاومُ
الـتـغـييـرَ وتـدفعُ الفـردَ واجملـتمعَ
إلى قتلِ اإلرادةِ وتـعتبـرُ الطموحَ
ـة وتــطـويـرَ الــذاتَ وكـأنـهــا جـر
كبرى ولـهذا يجبُ عـلى االنسانِ
وفـقَ هــــذهِ االمــــثــــالِ أن يــــكــــونَ
راضــيـاً بــواقـعهِ ويــتـعــايشَ مـعهُ
حـتى ولو كـان مأسـاوياً ال يُـطاقُ

اذجُ منَها:  وهذهِ 
الطـبع يغلـب التطـبع ذيل الچلب
أبــد مــا يــنــعــدل عــگب مــا شــاب
ودّوه لـلـكُـتّـاب (اطلـبـوا الـعِـلمَ من
) مـد رجلـك على حـدِ َـهـد إلى الـلـَّ ا
گـــد غـــطـــاك الــعـــ مـــا تــعـــله ع
احلـاجب لــو بــيه خـيــر چـان ظل
ــذِي جَـــعَلَ لَـــكُمُ بـــواليـــتـه (هُـــوَ الـَّ
األَرْضَ ذَلُـــــــوال فَــــــامْـــــــشُـــــــوا فِي

مَنَاكِبِهَا).
الرسـول (ص) (هاجـرَ من "واليته"
) مـا طــار طـيـر ــديـنــةِ مــكـة الى ا
وارتـفع اال كـمــا طـار وقع الـشـ
ــا الــتـــعــرفه أحـــسن من الـــزين ا
تـعــرفه (وهــذا اعـتــراف إنّه "زين"
" ـثلُ إن "الــشـ ومع ذلك يـقــولُ ا
أحسن منه) حشر مع الناسِ عيد
(وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَق كَارِهُونَ) مَن شب

عـــلى شيء شـــاب عــلــيـه الــطــبع
البلـبدن ما يغيـره غير الچفن. في
قـبــالـةِ ذلكَ نــرى انَّ الـقــرآنَ يـحثُ
على التغييرِ لألفضلِ ويجعلُهُ من
مسؤوليـةِ االنسانِ اوالً (إِنَّ اللّهَ الَ
يُـغَـيـرُ مَــا بِـقَـوْمٍ حَـتَّى يُـغَـيـرُواْ مَـا
) كـمــا يـجــعلُ عــمـلــيـةَ بِــأَنْـفُــسِـهِـمْ
اتخاذِ القرارِ تـبدأ من الفردِ نفسُه
(فَإِذَا عَزَمْتَ فَـتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ). وال
ننسى قولَ صاحبِ الناقةِ لرسولِ
اللهِ (ص): (يَـا رَسُولَ الـلَّهِ أَعْقِـلُهَا
? قَالَ: وَأَتَـوَكَّلُ أَوْ أُطْـلِقُـهَـا وَأَتَـوَكَّلُ

اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ).
ـاذج من االمـثـالِ الشـعـبـيةِ هـذه 
الــتي ســاهـمـتْ بـتــعـزيــزِ الــطـابعِ
الــســـلــبيِ في شــخـــصــيــةِ الــفــردِ
الــعــراقي واعـتــقــدُ أنَّ الــوقتَ قـد
حــــانَ لالنــــتـــبــــاهِ خلـــطــــورتِـــهـــا
والـتخـلصِ مـنهـا ألنَّ التـطورَ من
اضي طـبيـعةِ األشـياءِ وجتـاربِ ا
كنُ أنْ تَصلُحَ لـلحاضرِ فضالً ال 

. ستقبلِ عن ا
كنُ عيشُ اليومِ وغدٍ بالتأكيدِ ال 

. بنفسِ طريقةِ االمسِ
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