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» تحسـين  بأنـه  السياسـية  المصطلحـات  السياسـي فـي  يعـرف االصـاح     
النظـام السياسـي مـن أجـل إزالـة الفسـاد واالسـتبداد » ويـوازي فكـرة التقـدم 
مرسـخا  أساسـيا  ركنـا  ويعتبـر   ، االفضـل  نحـو  التغييـر  فكـرة  علـى  وينطـوي 
للحكـم الرشـيد الصالـح ، وهـو تجديـد للحيـاة السياسـية وتصحيـح لمسـاراتها ، 
ولصيغهـا القانونيـة بمـا يضمـن الفصـل بيـن السـلطات وتحديـد العاقـة بينهـا ، 
ومـن مظاهـر االصـاح السياسـي المسـاواة بيـن المواطنيـن ، وسـيادة القانـون 
وكفـاءة  االنجـاز،  وفعاليـة  والعـدل  القـرارات  اتخـاذ  فـي  الشـعبية  والمشـاركة 

    . االسـتراتيجية  والرؤيـة  والمسـألة  والمحاسـبة  االدارة 
   فالتعريـف العـام لمفهـوم اإلصـاح هـو : »التغييـر والتعديـل نحـو األفضـل 
لوضع شـاذ أو سـيء ، وال سـيما في ممارسـات وسـلوكيات مؤسسـات فاسدة 
، أو متسـلطة ، أو مجتمعات متخلفة، أو إزالة ظلم، أو تصحيح خطا أو تصويب 

اعوجاج« . 
   فأحيانــًا تجــري مــن قبــل يعــض االنظمــة التغييــرات الرمزيــة أو الصوريــة أو 
التجميليــة كالتغيــرات الهامشــية البســيطة أو الشــكلية ، كإجــراء انتخابــات 
صوريــة أو حــوار مــع بعــض جماعــات المعارضــة أو رفــع شــعارات مثــل الشــفافية 
أو  جــدوى  بــا  إصاحــات  هــي   ، الــخ   ... السياســية  التنميــة  أو  والمســاءلة 
مضمــون ، وال تنــدرج تحــت مفهــوم اإلصــاح أو التغييــر، فالتغييــر الحقيقــي 
يعنــي االنتقــال مــن وضــع إلــى وضــع مغايــر كليــًا، فالتغييــرات المحــدودة أو 
الشــكلية ذات األثــر المحــدود ال يمكــن أن تدخــل ضمــن نطــاق مفهــوم اإلصــاح، 

ألنــه يتطلــب إحــداث تغييــرات جذريــة عميقــة شــاملة ومســتديمة .
والتغييــرات التــي تعتبــر  إصاحــًا البــد لهــا مــن توافــر الشــروط أو الظــروف 

التاليــة :
   أن يكــون هنــاك وضــع شــاذ يحتــاج إلــى إصــاح. كغيــاب العدالــة أو الحريــة 
أو انتشــار الفقــر أو المــرض وعــدم االســتقرار وعــدم التوزيــع العــادل للثــروة ، 
العــاج الشــافي  العلــة  فــي موطــن الخلــل يســاعد  فــي اختيــار  أن تحديــد 
ومتابعتــه ، وأن يكــون التغييــر نحــو األفضــل، فتســود الحريــة محــل االســتبداد 
، أو العدالــة محــل الظلــم، أو األمــن محــل الخــوف والتعليــم محــل األميــة ، أو 
ــه صفــة االســتمرارية وال يتــم التراجــع  االســتقرار محــل الفوضــى ، وأن يكــون ل
زوالــه  يمكــن  هــش  ديمقراطــي  نظــام  إلــى  ســلطوي  نظــام  فتحــول   ، عنــه 
بســرعة ال يعتبــر إصاحــًا، وان يكــون مــن الداخــل وليــس مفروضــا مــن الخــارج 
، ويركــز علــى المضمــون والجوهــر وليــس علــى الشــكل ، يلبــي االحتياجــات 
يــدار بنخــب سياســية  السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة للمجتمــع ، وان 

حاملــة لفكــرة االصــاح ومؤمنــة بهــا . 
فعلــى ســبيل المثــال تبــدأ بعــض األنظمــة السياســية بخطــوات ديمقراطيــة 
تتمثــل بالحريــات الصحفيــة والســماح بتأليــف منظمــات المجتمــع المدنــي مــن 
ــات ديمقراطيــة لمجالــس بلديــة و  ــات، ثــم يلــي ذلــك إجــراء انتخاب أحــزاب ونقاب
ــات، ثــم مــا تلبــث هــذه األنظمــة أن تكتشــف أن هــذه المؤسســات تزعــج  برلمان

الســلطات الحاكمــة وتحــد مــن اســتبدادها فتتراجــع عــن هــذه الخطــوات.
امــا الدولــة القويــة والناجحــة والحريصــة علــى امــن وتقــدم واســتقرار وســعادة 
مواطنيهــا ، هــي التــي تبــادر باإلصــاح والتصــدي لألخطــار والتحديــات الكبــرى 

الوطنيــة والقوميــة .
إن اإلصــاح عــادة مــا يتــم فــي ظــروف األزمــة فنقطــة االنطــاق هــي األزمــة 
التــي تمثــل خطــرًا للنظــام القائــم كمــا فــي العــراق ، والبــد مــن التصــدي لهــذه 
األزمــة باتخــاذ قــرارات حاســمة وإجــراء إصاحــات جذريــة، ســواء كانــت األزمــة 
خارجيــة ، أو كانــت ناتجــة عــن عوامــل داخليــة، ويكــون باالســتجابة العقانيــة 
المصاعــب  وتافــي  واالزدهــار  التقــدم  أجــل  مــن  ابطــاء  بــدون  لمواجهتهــا 

واألخطــار .
إصــاح الدولــة يجــب ان يقــود إلــى ان الدولة ليســت أهم مــن الفرد ، وأن األمة 
ليســت أهــم مــن مواطنيهــا ، وأن التأســيس الحقيقــي لإلصــاح السياســي 
يــؤدي الــى منــح األفــراد الحقــوق السياســية والحريــات المدنيــة كمــا وردت 
فــي الشــرعة الدوليــة لحقــوق االنســان  ، وإصــاح الحقــوق السياســية يقــوم 

علــى فكــرة العدالــة وليــس المســاواة فقــط .
ــا العــراق بكــون بنبــذ  ان الخطــوة االولــى لبــدء االصــاح السياســي فــي بلدن
المحاصصــة بــكل اشــكالها مــن خــال تشــريع قانــون انتخابــي عــادل يقضــي 
يمثلــون  بنــواب  يأتــي  والمناطقــي  والعرقــي  الطائفــي  التكريــس  علــى 
الشــعب العراقــي عمومــا وليــس طائفتهــم او اثنيتهــم او منطقتهــم ، مثــل 
النظــام االنتخابــي المطبــق فــي المانيــا وجمهوريــة مصــر – النظــام االنتخابــي 
المختلــط – ، الــذي يعــد مزيجــا مــن نظامــي » الفــردي« و » القائمــة «  فعضــو 
العــراق  يمثــل  وانمــا  فحســب  ومنتخبيــه  منطقتــه  يمثــل  ال  النــواب  مجلــس 
بمجملــه ، اضافــة لتشــريع قانــون لألحــزاب العراقيــة يــؤدي لتأســيس احــزاب 
ذات أفــكار ومناهــج سياســية وغيــر مســلحة ولديــه مليشــيات ، وليســت احــزاب 
نــواب يتقاســم اغلبهــم المــال العــام ويبــددون  مخرجاتهــا انتخابيــة لمجــيء 
ثــروات الوطــن لمصالحهــم الشــخصية علــى حســاب المصلحــة الوطنيــة العليــا .  
                                                  

األفتتاحية اإلصالح السياسي

 عبدالخالق زنكنة
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د.  زهير كاظم عبود

 
قافلة الشهداء القضاة

القاضي  الشهيد  يكون  لن 
الشهداء  اخر  فيصل  احمد 
ولن   ٬ القضاة  قافلة  في 
وال  للجناة  التوصل  يتم 
تكلفهم  التي  الرؤوس 
الوعود  ٬ ولن تقنعنا  باالغتيال 
تطلقها  التي  واالستنكارات 
وحين   ٬ السياسية  الجهات 
شهيد   )  ٨٠  ( العدد  يتجاوز 
من القضاة ندرك حينها حجم 
تحل  التي  والكارثة  الفجيعة 

 . علينا 

الشهداء  بعدد  دققوا 
في  القضاة  أوضاع  وطالعوا 
كل باد األرض يقينا لن تجدوا 

وهو  العراق  مثل  بلدا 
القافلة  هذه  يخسر 
 ٬ العدالة  رجال  من 
الحق  تطبيق  إليقاف 
صوت  واسكات 
وإيقاف  العدالة 
الدستور  دولة  بناء 

 . والقانون 

السلطة  يميز  ما 
هذه  في  القضائية 
مراحل  من  المرحلة 
العراقية  الدولة  بناء 

الديمقراطية هو االستقالية 
السلطة  بها  تتمسك  التي 
بشجاعة  ٬والسعي  القضائية 
الضمانة  القضاء  ليكون 
االكيدة والملجأ الذي يلوذ به 
المواطن العراقي وصوال الى 
حقه القانوني ٬ وعلى امتداد 
لم  الحديث  العراقي  التاريخ 
الجرائم  من  عدد  سوى  تقع 
اليد  أصابع  تتجاوز  ال  التي 
في   ٬ قضاة  على  الواحدة 
مشهودا  العراقي  كان  حين 
وتوقير  وتبجيل  باحترام  له 
 ٬ عملهم  أماكن  في  القضاة 
واثبت قضاة العراق ابتعادهم 
والناي  السياسي  الشأن  عن 
الكتل  مع  االصطفاف  عن 
التقدير  كل  فنالوا  واألحزاب 
أسماء  وبقيت   ٬ والتوقير 
في  عملوا  الذين  القضاة 

في  بالعراق  متعددة  أماكن 
. الناس وضميرهم  ذاكرة 

والقرارات  االحكام  تلك  ولعل 
وقفها  التي  والمواقف 
وسفرا  سجا  تشكل  القضاة 
يمكن التفاخر به ٬ كما ان أسماء 
وتبحرهم  وسيرتهم  القضاة 
القانون  بتطبيق  السليم 
حديثا  أصبحت   ٬ العراق  في 
وكتب  سجات  في  ومثا 
واالجنبي  العربي  القضاء 
ان  جيدا  ندرك  انا  وحيث   ٬
والوعي  العدالة  قيم  تنامي 
فاعل  بشكل  يساهم  القانوني 
العراق  نهضة  في  وملموس 

المنطلق  هذا  ومن   ٬ وتطوره 
على  العراقي  الدستور  اكد 
ال  وان  القضاة  استقالية 
قضائهم  في  عليهم  سلطان 
ألية  تجوز  ال  وان   ٬ القانون  لغير 
او  القضاء  في  التدخل  سلطة 

في شؤون العدالة . 

قافلة  ان  النفس  يحزن  ما 
كانوا  الشهداء  القضاة  من 
ان  يفترض  للعراق  قربانا 
التنفيذية  السلطة  تتحمل 
بالكشف  مسؤوليتها 
 ٬ الفاعلين  الى  والتوصل 
بانتظار  بيننا  موجودين  القتلة 
قضاة  من  للنيل  أخرى  أوامر 
التنفيذية  السلطة   ٬ آخرين 
مجالس  ألعضاء  حمايات  توفر 
في  والنواب  المحافظات 
حين  في  النواب  مجلس 
والقضاة   ٬ القضاة  تتناسى 

األقرب الى التماس مع قرارات 
وفق  العقاب  وتطبيق  الحكم 
ساح  انتشار  وسط   ٬ القانون 
امني  وانفات  شرعي  غير 

 . بأمن الشارع  يخل 

الحماية  توفير  في  الجدية 
بالوعود  تتوفر  ال  للقضاة 
والشجب  والتمنيات 
التفريط   ٬ واالستنكار 
هؤالء  مثل  بحياة 
البواسل  الجنود 
ان  يستحقون  للعدالة 
وعوائلهم  نحميهم 
األمان  لهم  ونوفر 
وان  الحق٬  كلمة  لقول 
برحيل  خسارتنا  ان  نثق 
خسارة  اخر  قاض 
لما  للعراق  فادحة 
معرفي  كم  من  يمثله 
قانونية  وثقافة 
في  نحتاجه  ووعي 
الدولة  مفاصل  ترميم  عملية 

 . الحقيقي  والبناء 

الناس  ثقة  تعزيز  يريد  من 
ان  عليه  العراقي  بالقضاء 
يدعم حماية القضاة والمحاكم 
العراقي  بالقضاء  ثقته  ويعزز   ٬
 ٬ مستقلة  سلطة  باعتباره 
األسماء  تلك  دوما  نتذكر  وان 
الذين  الشهداء  من  النوارس 
كلمة  مذبح  على  تساقطوا 
 ٬ دوما  العدالة  وتطبيق  الحق 
وان يشكل القضاء العراقي لنا 
صورة مشرقة نتفاخر بها ٬ وان 
الضمانة  الشجعان هم  القضاة 
الذي  والجدار  الحقيقية 
األحوال  كل  في  الحق  يحمي 
نقيا  ضميرا  يحملون  داموا  ما 
على  حريصين  داموا  وما   ٬
ميلهم  وعدم  استقاليتهم 

 . ألية جهة سياسية 
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كونـه  النافـذ  العراقـي  الدسـتور  إطـار 
الدسـتور  مـع  يتعـارض  وال  يخالـف  ال 
 11٠ المـادة  أحـكام  بداللـة  النافـذ  العراقـي 
التـي لـم تجعـل مـن النفـط والغـاز سـلطة 
العراقيـة  االتحاديـة  للحكومـة  حصريـة 
وبداللـة المـادة 115 مـن الدسـتور العراقـي 
لـم  مـا  كل  أن  علـى  نصـت  التـي  النافـذ 
الحصريـة  االختصاصـات  فـي  عليـه  ينـص 
للسـلطات االتحاديـة يكـون مـن صاحيـة 
االقليـم وفـي حالـة الخاف بيـن الحكومة 
االتحاديـة واالقاليـم بخصـوص الصاحيات 
المشـتركة تكون االولوية لقوانين سلطة 
االتحاديـة  السـلطة  لقوانيـن  ال  األقاليـم 

. العراقيـة 
فـي  والغـاز  النفـط  قانـون  ان  وبمـا   -
إقليـم كوردسـتان النافـذ قـد اوجـد حقوق 
فـي  والعامليـن  للموظفيـن  مكتسـبة 

. تطبيقـه  مـن  سـنوات  بعـد  اطـاره 
مـن  اسـتنبطناه  مـا  أن  وحيـث   -
أن  يثبـت  اعـاه  الدسـتوري  االسـتعراض 
تنـازع االختصـاص القانونـي فـي موضـوع 
تنـازع اداري  نفـط وغـاز إقليـم كوردسـتان 
تنفيذي في إطار السلطة التنفيذية بين 
وحكومـة  العراقيـة  االتحاديـة  الحكومـة 
إقليـم كوردسـتان وليـس تنـازع تشـريعي 
االتحاديـة  التشـريعية  السـلطة  بيـن 
إقليـم  فـي  التشـريعية  والسـلطة 
كوردسـتان وانـه اي هـذا النـزاع ال يرتقـي 

. الدسـتورية  المخالفـة  مسـتوى  إلـى 
القانونـي  رأينـا  بموجـب  نـرى  لذلـك   «
الفقهـي هـذا أن قـرار المحكمـة االتحاديـة 
العراقيـة الـذي ألغـى قانـون النفـط والغـاز 
فـي إقليـم كوردسـتان رقـم 22 لسـنة 2٠٠7 
كان قـرارًا قضائيـًا خاطئـًا وكان المفـروض 
ان يكـون قرارهـا القضائـي الـزام السـلطة 
التشـريعية في إقليم كوردسـتان بتعديل 
قانون النفط والغاز بما ينسـجم مع أحكام 
اإلدارة  بخصـوص   )112 و   111  ( المادتيـن 
المشـتركة لنفـط وغـاز إقليـم كوردسـتان 
بيـن الحكومـة االتحاديـة وحكومـة إقليـم 
كل  ملكيـة  مـع  ينسـجم  بمـا  كوردسـتان 

الشـعب لهـذه الثـروة ».
فـي ضوء القـراءة القانونية الدسـتورية 
قـرار  أن  إلـى  فيهـا  توصلنـا  التـي  اعـاه 
القضائـي  العراقيـة  االتحاديـة  المحكمـة 
بخصـوص الغـاء قانـون النفـط والغـاز فـي 
إقليـم كوردسـتان رقـم 22 لسـنة 2٠٠7 قـد 
يعـد قـرارًا قضائيًا خاطئًا نـرى ضرورة جنوح 
لتـدارك  العراقيـة  االتحاديـة  المحكمـة 
اإللغـاء بالتعديـل مـن خال تصحيـح قرارها 
قرارهـا  يخـرج  ال  كـي  اعـاه  القضائـي 
العموميـة  خاصيـة  عـن  البحـث  موضـوع 
والقـرارات  التصرفـات  فـي  والتجـرد 
القانونيـة الصحيحـة، وكـي ال تكـون آلثـاره 
سياسـية  وضغوطـات  تبعـات  القانونيـة 
العـراق  تاريـخ  مـن  حرجـة  مرحلـة  فـي 

والقانونـي. السياسـي 

العراقيـة  االتحاديـة  المحكمـة  قـرار 
والغـاز  النفـط  قانـون  ألغـى  الـذي  األخيـر 
فـي إقليـم كردسـتان رقـم 22 لسـنة 2٠٠7 
, 13٠ مـن   121 ,  115 ,  112 ,  111 , بداللـة المـواد 11٠ 
قـد  النافـذ   2٠٠5 لسـنة  العراقـي  الدسـتور 
والقانـون  العـام  القانـون  بمقاييـس  يعـد 
خاطئـًا  قضائيـًا  قـرارًا   ، خاصـة  الدسـتوري 
الحكـم  مقايسـس  فـي  يعـد  وقـد   ،
السياسـية  االفعـال  وردود  والسياسـية 
التصريحـات  ضـوء  فـي  منـه  الغاضبـة 
 ً قضائيـا  قـرارًا  أعلنـت  التـي  السياسـية 
والتجـرد  العموميـة  خصيصـة  عـن  خارجـًا 
القانونيـة  والتصرفـات  القـرارات  فـي 
للقضـاء  نتمنـاه  ال  مـا  وهـذا  الصحيحـة 

الحصيـن. العريـق  العراقـي 
هـذا  فـي  الدسـتوري  رأينـا  ابـداء  قبـل 
طبيعـة  نحـدد  أن  علينـا  القضائـي  القـرار 
العاقـة القانونيـة بيـن السـلطة االتحاديـة 
العراقية والسـلطة في إقليم كوردسـتان 
العراقـي  الدسـتور  وفـق  العاقـة  هـذه 
الامركزيـة  تحكمهـا  عاقـة  النافـذ 
تعنـي  والتـي  الفيدراليـة(   ( السياسـية 
تقاسـم السـلطة في العراق بين السـلطة 
المنشـئة  واالقاليـم  العراقيـة  االتحاديـة 
وحيـث ال يوجـد فـي العـراق سـوى إقليـم 
فـي  السـلطة  تقاسـم  فـإن  كوردسـتان 
العراق يكون فقط بين السلطة االتحادية 
العراقية والسـلطة في إقليم كوردسـتان 
بمكوناتهـا  السـلطة  عـن  نتحـدث  وهنـا 
الثـاث ) السـلطة التشـريعية ، والسـلطة 
وهـي  التنفيذيـة(  والسـلطة   ، القضائيـة 
تختلـف  السياسـية  الامركزيـة  اي  بذلـك 
تعنـي  والتـي  اإلداريـة  الامركزيـة  عـن 
إطـار  فـي  اإلداريـة  الوظيفـة  تقاسـم 
السـلطة التنفيذيـة وهـذا يعنـي أن إدارة 
مـن  تكـون  كوردسـتان  إقليـم  محافظـات 
وليـس  كوردسـتان  إقليـم  حكومـة  خـال 
. العراقيـة  االتحاديـة  الحكومـة  مـن خـال 
نـص  النافـذ  العراقـي  الدسـتور  ان  علمـًا 
جميـع  عليـه  تنـص  لـم  اسـتثناء  علـى 
ينـص  االسـتثناء  وهـذا  العالـم  فدراليـات 
فـي  التشـريعية  السـلطة  أحقيـة  علـى 
إقليـم كوردسـتان بإصـدار قوانيـن تخالـف 
العراقيـة  االتحاديـة  القوانيـن  تعـدل  أو 
باسـتثناء السـلطات الحصريـة المنصـوص 
الدسـتور  مـن   11٠ المـادة  فـي  عليهـا 
إلقليـم  يجـوز  ال  حيـث  النافـذ  العراقـي 
كوردسـتان تشـريع مـا يخالفهـا أو يعدلهـا:
رأينـا  نبـدي  اللـه  بركـة  وعلـى  لذلـك 
قـرار  بخصـوص  الدسـتوري  القانونـي 
القضائـي  العراقيـة  االتحاديـة  المحكمـة 
بخصـوص الغـاء قانـون النفـط والغـاز فـي 
إقليـم كوردسـتان رقـم 22 لسـنة 2٠٠7 فـي 
ظـل الوقائـع القانونيـة الدسـتورية اآلتيـة :
بهـذا  الدسـتورية  قراءاتنـا  خـال  مـن 
الخصـوص الحظنـا أن السـلطات الحصريـة 
مـن   11٠ المـادة  فـي  عليهـا  المنصـوص 
الـى  تشـر  لـم  النافـذ  العراقـي  الدسـتور 
ان النفـط والغـاز مـن ضمـن االختصاصـات 
. العراقيـة  االتحاديـة  للسـلطة  الحصريـة 
الدسـتور  مـن   115 المـادة  أن  وحيـث    -
مـا  كل  أن  علـى  نصـت  النافـذ  العراقـي 
لـم ينـص عليـه فـي السـلطات االتحاديـة 
األقاليـم  صاحيـات  مـن  يكـون  العراقيـة 
والمحافظـات غيـر المنتظمـة فـي إقليـم 
وبذلـك فقـد اجـازت هـذه المـادة للسـلطة 
ان  كوردسـتان  إقليـم  فـي  التشـريعية 
قوانيـن  تعـدل  أو  تخالـف  قوانيـن  تشـرع 
غيـر  فـي  العراقيـة  االتحاديـة  السـلطة 

بالسـلطات  المتعلـق  األخيـرة  اختصـاص 
االتحاديـة الحصريـة المنصـوص عليها في 
النافـذ. العراقـي  الدسـتور  مـن   11٠ المـادة 
الدسـتور  مـن   112 المـادة  أن  وحيـث   -
اإلدارة  علـى  نصـت  النافـذ  العراقـي 
المشـتركة للنفـط والغـاز المسـتخرج بيـن 
. االقليـم  وحكومـة  االتحاديـة  الحكومـة 
- وحيـث أن المـادة 115 نصـت علـى أنـه 
فـي حالـة الخاف بيـن الحكومة االتحادية 
واالقاليـم أو المحافظـات غيـر المنتظمـة 
الصاحيـات  بخصـوص  إقليـم  فـي 
المشـتركة بينهما تكون االولوية لقوانين 
األقاليـم والمحافظات غير المنتظمة في 

إقليـم.
مـن  اواًل   /  121 المـادة  أن  وحيـث   -
علـى  نصـت  النافـذ  العراقـي  الدسـتور 
فـي  الحـق  األقاليـم،  لسـلطات   –  : )أواًل 
ممارسـة السطات التشـريعية والتنفيذية 
والقضائيـة، وفقـًا ألحـكام هـذا الدسـتور، 
اختصاصـات  مـن  فيـه  ورد  مـا  باسـتثناء 
وبمـا  االتحاديـة(  للسـلطات  حصريـة 
قانـون  بخصـوص  تعـارض  يوجـد  ال  انـه 
النفـط والغـاز فـي إقليـم كوردسـتان مـع 
عليهـا  المنصـوص  الحصريـة  السـلطات 
اي  كونهـا  الدسـتور  مـن   11٠ المـادة  فـي 
السـلطات الحصرية لم تحـدد النفط والغاز 
مـن ضمـن سـلطاتها الحصريـة االتحاديـة.
- وحيث أن المادة 121 / ثانيًا من الدستور 
العراقـي النافـذ نصـت علـى )ثانيـًا : – يحـق 
لسـلطة اإلقليـم، تعديـل تطبيـق القانـون 
االتحـادي فـي اإلقليـم، فـي حالـة وجـود 
تناقـض أو تعـارض بيـن القانـون االتحـادي 
وقانون اإلقليم، بخصوص مسألة ال تدخل 
للسـلطات  الحصريـة  االختصاصـات  فـي 

االتحاديـة( .
- وحيث أن المادة 112 / اواًل من الدستور 
العراقـي النافـذ نصـت علـى )اواًل : – تقـوم 
والغـاز  النفـظ  بـإدارة  االتحاديـة  الحكومـة 
مـع  الحاليـة  الحقـول  مـن  المسـتخرج 
حكومـات األقاليـم والمحافظـات المنتجة 
منصـف  بشـكل  وارداتهـا  تـوزع  أن  علـى   ،
يتناسـب مع التوزيع السـكاني في جميع 
أنحاء الباد، مع تحديد حصة لمدة محددة 
منهـا  حرمـت  والتـي  المتضـررة،  لألقاليـم 
بصـورة مجحفـة مـن قبـل النظـام السـابق، 
والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية 
المتوازنـة للمناطـق المختلفـة مـن البـاد، 

وينظـم ذلـك بقانـون( .
الدسـتور  مـن   111 المـادة  أن  وحيـث   -
)النفـط  ان  علـى  نصـت  النافـذ  العراقـي 
والغـاز هـو ملـك كل الشـعب العراقي في 

والمحافظـات(. األقاليـم  كل 
الدسـتور  مـن   112 المـادة  أن  وحيـث   -
اإلدارة  علـى  نصـت  النافـذ  العراقـي 
الحكومـة  بيـن  والغـاز  للنفـط  المشـتركة 
االقليـم  وحكومـة  العراقيـة  االتحاديـة 
وهنـا الحديـث عن اختصاصات السـلطتين 
االتحاديـة  الحكومـة  فـي  التنفيذيتيـن 
كوردسـتان  إقليـم  وحكومـة  العراقيـة 
وليـس عـن السـلطة التشـريعية الفدرالية 
فـي  التشـريعية  السـلطة  أو  العراقيـة 

كوردسـتان. إقليـم 
- وبمـا أن المـادة 112 اعـاه الزمـت توزيـع 
أنحـاء  جميـع  علـى  والغـاز  النفـط  واردات 

. العـراق 
- وبمـا أن قانـون النفط والغاز في إقليم 
يشـكل  ال   2٠٠7 لسـنة   22 رقـم  كوردسـتان 
للشـرعية  خـرق  وال  تشـريعية  مشـكلة 
فـي  القانونيـة  للمشـروعية  أو  القانونيـة 
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العدالــة  بمفهــوم  يقصــد      
الحقــوق  رعايــة   : االجتماعيــة  
واألفــراد،  للمجتمــع  العامــة 
أفــراد  مــن  فــرد  كل  وإعطــاء 
المجتمع ما يســتحقه من حقوق 
ــع العــادل  واســتحقاقات، والتوزي
للثــروات بيــن النــاس، والمســاواة 
الحاجــات  وتوفيــر  الفــرص،  فــي 
الرئيســة بشــكل عــادل، واحتــرام 
المعنويــة  اإلنســان  حقــوق 
والماديــة ، فهــو مفهــوم شــامل 
وعــام يتنــاول كل جوانــب وأبعــاد 
النظــام السياســي واالقتصــادي 
واالجتماعــي  والثقافــي 
والحقوقــي واإلنســاني، وعندمــا 
يعنــي  فهــذا  منهــا   أي  يختــل 
تعانــي  االجتماعيــة  العدالــة  أن 
مــن خلــل ، وأن المجتمــع ال ينعــم 
الشــاملة. االجتماعيــة  بالعدالــة 

العدالــة  مقومــات  أمــا 
 : فهــي  االجتماعيــة 

بهــا  ونعنــي   : المســاواة    -1  
الشــرع  أمــام  النــاس  مســاواة 
الحقــوق  وفــي  والقانــون، 
تقلــد  فــي  و  والواجبــات، 
المناصــب العامة، وفــي الحصول 
واالمتيــازات  المكاســب  علــى 
والمســاواة  والمنافــع. 
الحيويــة  تؤكــد  الحقيقيــة  
والتنافــس  والتفاعــل  والنشــاط 
أفــراد  مختلــف  بيــن  الشــريف 
غيــاب  أمــا  وشــرائحه.  المجتمــع 
ــى انتشــار  المســاواة، فيــؤدي إل
غيــر  وتفضيــل  المحســوبيات 
الكفــؤ علــى الكفــؤ فــي الحيــاة 
باإلحبــاط  والشــعور  العامــة، 
والتذمــر، وانعــدام تكافــؤ الفرص، 
وهجــرة العقــول، وانتشــار الظلــم 

العــدل. وغيــاب 

 : االجتماعــي  التــوازن   -  2  
للثــروات،  العــادل  التوزيــع  وهــو 
المجتمــع  أفــراد  بيــن  والتــوازن 
فــي مســتوى المعيشــة وليــس 
يســعى   الدخــل،  فــي مســتوى 
علــى  قــادر  مجتمــع  خلــق  إلــى 
التقــارب فــي الحيــاة المعيشــية، 
بمــا يــؤدي إلــى تــوازن المجتمــع، 
الطبقيــة  علــى  والقضــاء 
مســتوى  ورفــع  المعيشــية، 
العــام  المســتوى  الــى  الفقــراء 
للمجتمــع ، والعدالــة االقتصاديــة 

العدالــة  مــن  جــزء  هــي  التــي 
تتحقــق  أن  يمكــن  ال  االجتماعيــة 
مــن دون توزيــع عــادل للثــروات مــع 
تســاوي الحقــوق واالســتحقاقات، 
العيــش  مســتلزمات  وتوفيــر 

وعــزة. بكرامــة 

اإلنســان:  حقــوق  احتــرام   -  3
مــن  والمهــم  الثالــث  المقــوم 
االجتماعيــة  العدالــة  مقومــات 
احتــرام حقــوق اإلنســان المعنويــة 
والماديــة، فصيانــة حقوق اإلنســان 
واحترامهــا والدفــاع عنهــا، مؤشــر 
ــة االجتماعيــة،  علــى وجــود العدال
وغيابهــا دليــل واضــح علــى غيــاب 
العدالــة االجتماعيــة أو نقصانهــا.

االجتماعيــة  العدالــة  تبــرز  و 
عــادل،  سياســي  نظــام  بوجــود 
وفــي البعــد االقتصــادي  بوجــود 
علــى  يرتكــز  اقتصــادي  نظــام 
والحقــوق،  العمــل  فــي  العــدل 
المعيشــية  المســتلزمات  وتوافــر 
للجميــع مــن دون تمييــز أو تفريــق 
بغيــر حــق ، وفــي الجانــب القانوني 
العدالــة  تتجلــى  والحقوقــي 
قوانيــن  وجــود  فــي  االجتماعيــة 
تنظــم الحقــوق والواجبــات لألفــراد 
واحتــرام  ووجــود  والمجتمــع، 
اإلنســان  إلنســانية  حقيقــي 
بممارســة  وتمتعــه   ، وكـــــــــرامته 
دون  المــــــشروعة  حقوقــه  كافــة 
خــــــــــوف أو وجــل تتحقــق العدالــة 
فــي أي مجتمــع إذا طبــق العــدل 
والجوانــب،  األبعــاد  كل  فــي 
جانــب  علــى  يقتصــر  ال  فالعــدل 
دون آخــر، إذ يجــب أن يعــم العــدل 
كل شــيء، فالعــدل مطلــوب فــي 
واالجتمــاع  واالقتصــاد  السياســة 
والتعليــم  والتربيــة  والثقافــة 
والحقــوق واألســرة، فالعــدل محــور 
ومرتكــز بنــاء العدالــة وعليــه يرتكــز 
التشــريع، وحكمــة التكويــن، وبنــاء 
بصــورة  البــاد  وإدارة  المجتمــع، 
ســليمة ، وإذا أردنــا تطبيــق العدالة 
االجتماعيــة فــإن مــا نحتاجــه هــو 
ســن قوانيــن قائمــة علــى العــدل 
العــام،  النظــام  مناحــي  كل  فــي 
والسياســة،  القضــاء،  ومنــه 
األبعــاد  هــذه  إن  بــل  واالقتصــاد، 
صــرح  تشــييد  فــي  مهمــة  أركان 
مــن  وليــس  االجتماعيــة.  العدالــة 
المتصــور أو المنطقــي بنــاء عدالــة 
ســلطة  ظــل  فــي  اجتماعيــة 

كوران خالد
مفهوم العدالة االجتماعية 

فالقضــاء  عادلــة،  غيــر  قضائيــة 
يفتــرض فيــه أن يكــون مســتقا 
أي  عــن  مســتقلون  والقضــاة 
تأثيــر ليكــون ميــزان العــدل، فــكل 
الشــرائع الســماوية ، و المواثيــق 
واالتفاقيــات  والمعاهــدات 
الوطنيــة  والقوانيــن   ، الدوليــة 
ــون  لمختلــف الــدول ، ورجــال القان
 ، ويأمــرون  يجمعــون  والحقــوق 
أن مــن يتصــدى للحكــم عليــه أن 

 . بالعــدل  يحكــم 

ان افتقــار أي مجتمــع إلــى الحــد 
األدنــى مــن القوانيــن االجتماعيــة 
للنظــام  الضابطــة  السياســية  أو 
العــام يــؤدي إلــى غيــاب العدالــة، 
عدالــة  قيــام  تصــور  يمكــن  فــا 
غيــاب  ظــل  فــي  اجتماعيــة 
لاجتمــاع  المنظمــة  القوانيــن 
واالجتماعــي،  السياســي 
األولــى  الخطــوة  فــإن  لذلــك 
للعدالــة  حقيقــي  بنــاء  أي  نحــو 
االجتماعيــة يتطلــب ســن قوانيــن 
تنظــم الحريــات العامــة، وتحمــي 
حقــوق اإلنســان، وتوضــح واجبــات 
أو  لبــس  بــدون  مواطــن  كل 
نحــو  المجــال  وتفتــح  التبــاس، 
التــي  والمراقبــة  المحاســبة 
وتتيــح  العامــة،  األمــوال  تحمــي 
 ، الجميــع   أمــام  الفــرص  تكافــؤ 
بأمــن  فبالعدالــة يعيــش الجميــع 
وســام، كمــا أن التقــدم والتطــور 
العدالــة،  وجــود  مــع  متــازم 
ازداد  العدالــة  تحققــت  وكلمــا 
ــاس وقناعتهــم بالعمــل  إيمــان الن
ســبيل  فــي  والجــاد  المخلــص 
تطويــر المجتمــع، كمــا أن العدالــة 
التنافــس  خلــق  فــي  تســاهم 
اإليجابــي، وتخلــق الحافــز القــوي 
نحــو تفجيــر المواهــب والطاقــات، 
ممــا يــؤدي إلــى اإلبــداع واالبتــكار. 
ثــم أن المجتمــع يشــعر بالســعادة 

والراحــة. والرفاهيــة 

التــي  المعوقــات  أبــرز  أمــا 
العدالــة  تحقيــق  دون  تحــول 
المجتمــع   فــي  االجتماعيــة 
الديموقراطيــة  غيــاب  فهــي 
الفســاد  وانتشــار  الحقيقيــة، 
وســيطرة  والسياســي،  المالــي 
واالســتبداد،  الدكتاتوريــة 
الحريــة  قيــم  عــن  والتخلــي 
. اإلنســان  واحتــرام  والمســاواة 
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والشــك  والعراقيــون  العــراق    
القيــادة  إجــراء  يســتحقون 
مراجعــة  الجديــدة  السياســية 
لملــف  شــاما  دقيقــا  وتقييمــا 
يشــكل  باعتبــاره  الفســاد  مكافحــة 
أولويــة الي جهــد وطنــي مســتحق 
مابيــن  المصداقيــة  لتعزيــز  يبــذل 
التاريــخ  الن  والشــعب  الحكومــة 
ــن يرحــم مــن يتخلــف عــن  اليرحــم ول
آليــات مكافحــة  تفعيــل  فــي  دوره 
الفســاد الــذي إلــى جانــب المكافحة 
الشــديدة للمحاصصــة المقيتــة بــكل 

، لها اشــكا

مســتوياتها وانتمائتهــا يعــد مــن 
الوطنيــة  العــراق  أجنــدة  اولويــات 
يعــرف  رشــيد  حكــم  ظــل  فــي 
باالغلبيــة الوطنيــة تلبيــة للمصلحــة 
يفتــرض  التــي  العراقيــة  الوطنيــة 
ومتطلبــات  شــروط  تحقــق  أن 
أينمــا  لشــعبنا   - افضــل  مســتقبل 
وجــد - يســتجيب الهــداف التنميــة 

المســتدامة. االنســانية 

وفقــا لكتــاب القــادة ,,,,,, ,,,,,, ,,, ,,,,,,,,,, :,,,,,,,اشــار وارنــر 
بننــز وبــرت نانــس )مؤلفــي الكتــاب( 
الحكــم  مفاتيــح  تســنم  أن  مــن 
الديمقراطيــة  يعتمــد  بلــد  إلي 
نهجــا سياســيا البــد أن يرتكــز علــى 
التــي  والثقــة  المصداقيــة  أســس 
تمتــع بهــا قيادتــه السياســية لــدى 
الشــعب وهــي مســألة لــم تســلط 
ســاطعة  بصــورة  عليهــا  االضــواء 
تلــم بــكل تفاصيــل ملفــات الفســاد 
اليــوم  يحــدث  كمــا  عامــا   5٠ قبــل 
فــي عالــم العولمــة ســريع االيقــاع 
ضمــن فضــاء متســع تنضــوي تحــت 
أجنحتــه المتعــددة مجســات مرهفــة 
التقنية«ترصــد  »عاليــة  االحســاس 
اقــوال وافعــال أوســلوكيات القــادة 
الدولــة.  مؤسســات  مختلــف  فــي 
الســتراتيجي  التصــور  هــذا  ضمــن 
طبيعــة  إلــى  نتطــرق  أن  يمكننــا 
الحيويــة  الكبــرى  المســؤوليات 
للقطــاع الحكومــي حيــث يفتــرض 
تلبيــة  علــى  التركيــز  يتــم  أن 
االساســية  المواطنيــن  إحتياجــات 
مــن خدمــات عامــة، صحــة، تعليــم، 
خضــراء  آمنــة  بيئــة  ميــاه،  طاقــة، 
منظــور  ومــن  أنــه  علمــا  نظيفــة. 
يتصاعــد  أن  ايضــا  يفتــرض  مكمــل 
نقابــات  إتحــادات،  دور  بالمقابــل 
المجتمــع  او منظمــات  وتنظيمــات 
الحكوميــة  غيــر  خاصــة  المدنــي 
ــع متغيــرات الشــأن العــام  التــي تتاب
تأســيس  بضــرورة  مطالبهــا  مكــررة 
منظومــة إجرائيــة – قانونيــة فاعلــة 
حقيقيــة  حمايــة  توفيــر  هدفهــا 

لمصالــح الشــعب العراقــي بــكل فئاتــه 
 – االقتصاديــة  وطبقاتــه  المتعــددة 
االجتماعيــة. إن مــا يحــدث حاليــا فــي 
مــا  لمرحلــة  جديــد  بنــاء  مــن  العــراق 
يعــرف باالغلبيــة السياســية الوطنيــة 
تقاليــد  كســر  تحديــات  تكتنفهــا 
مرحلــة ســابقة مــن التوافقــات ســلبية 
لاحــزاب  السياســية  التكتــات  بيــن 
المشــهد  تصــدرت  التــي  والقــوى 
فــي   2٠٠3 منــذ  العراقــي  السياســي 
المحاصصــة  بنظــام  عــرف  مــا  إطــار 
القبليــة  العرقيــة-   – الطائفيــة 
والجهويــة مــا يعنــي بالضــرورة إعطــاء 
مســؤولية وطنيــة كبــرى وصاحيــات 
يتصــدى  مــن  وواســعةلكل  قويــة 
لازمــات القائمــة والمســتجدة علــى 
المجابهــة  تفعيــل  رأســهاضرورة 
 – االداري  الفســاد  لملفــات  الناجعــة 
السياســي – االقتصــادي واالخاقــي 
فــي الصميم؟. منظــور يحتاج وبظرف 
ــرؤى وجهــود إبداعيــة  زمنــي محــدد ل
إســتثنائية  بحلــول  الخــروج  هدفهــا 
تحجــم منظومــة معقــدة مــن الفســاد 
المستشــري فــي مفاصــل وقطاعــات 
إن  ممكــن.  مســتوى  اقصــى  إلــى 
هــو:  تعريفاتــه  ابســط  فــي  الفســاد 
»إســاءة أســتخدام الســلطة الرســمية 
خاصــة.  منفعــة  علــى  للحصــول 
يمتلــك  عندمــا  الفســاد  ويحــدث 
إلن  الســلطة  الحكومــي  الموظــف 
بمــا  قيمــة  ذا  شــيئا  يمنــح  أو  يمنــع 
االجــراءات  او  القانــون  مــع  يتعــارض 
العامــة، أي أنــه يســتبدل ذلــك الشــئ 
إن  مكافــاة.  أو  بهديــة  القيمــة  ذا 
النزعــة  أشــكال  مــن  شــكل  الفســاد 
الفســاد  أشــكال  أمــا   .« الريعيــة 
فهــي متنوعــة وخطيــرة منهــا علــى 
ســبيل المثــال وليــس الحصــر الرشــوة 
التــي تحظــى بإهتمــام واســع إلــى 
الســرقة  أو  االقــارب،  جانب«محابــاة 
الرســمية، أو التزويــر، أو المحســوبية، 
مــن  الكثيــر  وغيرهــا  االبتــزاز«  أو 
االســاليب »الميكافيليــة«. مــن هنــا، 
فــإن مــن يتصــدى للفســاد عليــه أن 
يتحمــل عواقــب إتخــاذه لمثــل هــذه 
دون  الكبــرى  الوطنيــة  المســؤولية 
الــذي يؤكــد أن  تــردد أو وجــل. االمــر 
اخاقيــة  مســألة  للفســاد  التصــدي 
مــن  االول  المقــام  فــي  ومهنيــة 
اللبنانــي  إليــه  اشــار  مــا  نماذجهــا 
)معــاون  الحــاج  اللــه  عبــد  االســتاذ 
رئيــس الديــوان الملكــي فــي العــراق( 
عــن طبيعــة ســلوك االســتاذ رســتم 
حيــدر وزيــر الماليــة عــام 193٠ »رحمــه 
االخيــر-   – يتــورع  لــم   « حيــث  اللــه« 
بوضــع  الخاصــة  الخزينــة  إنــذار  عــن 
الحجــز علــى مزرعــة الحارثيــة الملكيــة 
المتأخــرة  الرســوم  تســديد  بغيــة 

د. أحمد عبد الرزاق شكارة

مصداقية القيادة العراقية الجديدة 
أولوية تفعيل مكافحة الفساد 

ديــون  تحصيــل  لقانــون  تنفيــذا 
الحكومــة المتأخــرة علــى االشــخاص 
فــي  المقنــع  تبريــره  إن  المدينيــن«. 
إتخــاذ هــذه الخطــوة الجريئــة أعتــرض 
ــة الخاصــة حينئــذ  عليهــا ناظــر الخزين
وجــاءت فــي عبارةواضحــة قويــة مــن 
أنمــا  إننــي   « حيــدر:  رســتم  االســتاذ 
انفــذ أرادة جالــة الملــك فهــو الــذي 
وقــع علــى القانــون بيــده. وأنــا أعمــل 
علــى تشــريف توقيــع جالتــه بالحجــز 
علــى الحارثيــة.. فــإن ســمح بذلك فإنه 
االساســي  الحجــر  وضــع  قــد  يكــون 
إلحتــرام القانــون فــي الدولــة.« ترتيبــا 
علــى مــا تقــدم، » لــم يكــن مــن الملــك 
فيصــل االول إال أن أمــر بــإداء ديــون 
الحكومــة عليــه فــورا تخلصــا مــن حجــز 
أموالــه«. نمــوذج ملكــي نفــذ بشــكل 
ومســار قانونــي ســليم وصحيــح مــا 
أخرييــن  مدينييــن  التــزام  إلــى  ادى 
وزراء،  مــن  الدولــة  رجــال  كبــار  )مــن 
موظفين، ماك، تجار وســائر أصحاب 
النفوذ(بدفــع مــا عليهــم مــن رســوم 
أخــرى لموازنــة  إســتهاك وضرائــب 
الدولــة. مســألة تذكرنــا بضــرورة إتخــاذ 
إلســتعادة  حازمــة  إداريــة  إجــراءات 
أمــاك الدولــة التــي وضعــت عــددا 
يدهــا  والتكتــات  االحــزاب  مــن 
فــي  قبلهــا  ومــا   2٠٠3 منــذ  عليهــا 
حســين  صــدام  حكــم  نظــام  ظــل 
مــن  هــذا  االســتبدادي   - القمعــي 
مكمــل  منظــور  ومــن  ولكــن  جهــة 
البــد مــن تعزيــز جهــود إســترداد اموال 
وممتلــكات العــراق المنهوبــة التــي 
أتخــذت اشــكاال وصــورا مختلفــة منــذ 
2٠٠3 بلغــت حجمــا كبيــرا وصــل إلــى 
مايقــارب 5٠٠ مليــار دوالر وفقــا لبعــض 

التقديــرات.
االقــدم  للوكيــل  وفقــا  االن  حتــى 
الحكومــة  تحركــت  العــدل  لــوزارة 
مكثــف  »بشــكل  مؤخــرا  العراقيــة 
 – الدعــاوى  مــن  المئــات  رفــع  عبــر 
ابرمــت  كمــا  الخارجيــة،  القضائيــة- 
مذكــرات تفاهــم بهــذا الشــأن كاشــفا 
عــن إبــداء بعــض الــدول اســتعدادها 
للتعــاون مــن خــال إعــادة عقاراتهــا 
مقابــل  البــاد،  فــي  الموجــودة 
مســاع  لديهــا«.  العــراق  عقــارات 
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مــا  ألن  جــدا  متواضعــة  الزالــت  ولكنهــا  طيبــة  وجهــود 
اســترد منهــا لــم يصــل إلــى قيمة ماليــة كبيــرة أي التتجاوز 
أولويــة  هنــا  مــن  المليــارات.  وليــس  الــدوالرات  ماييــن 
الحاجــة للمزيــد مــن الوقــت وإلدارة فنيــة تفاوضيــة ناجحــة 
دبلوماســيا وقانونيــا كــي تبلــور صيغــا قانونيــة أكثــر الزامــا 
فــي ظــل إبــرام إتفاقيــات ومعاهــدات دوليــة ملزمــة. علمــا 
بــإن الصــورة المعمقــة لمكافحــة الفســاد فــي العــراق حاليــا 
الزالــت معقــدة بــل وضبابيــة تنتظــر إرادة سياســية فاعلــة 
معززةبجهــود سياســية –إداريــة وقانونيــة كفــوءة كــي 
تترجــم مــن إطارهــا النظــري إلــى حقائــق ملموســة علــى 
االرض تكتســب الدرجــة القانونيــة القطعيــة وفــي نهايــة 
المطــاف المصداقيــة المســتحقة وطنيــا مــا يعــزز الثقــة 

والشــعب.  الرســمية  الســلطات  بيــن  المتبادلــة 
 – والمعلوماتيــة  االعاميــة  االضــواء  تســليط  إن 
مضامينهــا  بــكل  الفســاد  ملفــات  علــى  االســتخبارية 
ستكشــف الفاســدين وتضعهــم أمــام المســآلة القانونيــة 
– القضائيــة طــال أو قصــر الزمــن »طالمــا التمــوت العقوبــة 
البرلمانــي  الجهــاز  علــى  أن  كمــا  بالتقــادم«.  الجرميــة 
العراقــي مــن خــال لجانــه الرقابيــة – القانونيــة أن يلعــب 
دورا فاعــا وحيويــا فــي كشــف ملفــات الفســاد وإيصالهــا 
للســلطتين التنفيذيــة والقضائيــة بإســرع وقــت ممكــن 
المنهوبــة  والعراقييــن  العــراق  أمــوال  تســتعاد  كــي 
ــرا – بحــرا وجــوا  ــر طــرق ومنافــذ متعــددة ب ــت عب التــي هرب
بصــورة مكنــت هــؤالء الفاســدين مــن وضــع اموالهــم فــي 
مــاذات آمنــة,,,,, ,,,,,, ,,,,بعيــدا عــن آليــات إســتردادها بطــرق قانونيــة 
ودبلوماســية ميســورة. إن أســتمرار نهــج الفســاد بمختلــف 
صــوره وأشــكاله دون وجــود آليــات فاعلــة فــي مجابهتــه 
قانونيــا – إداريــا – سياســيا وإســتراتيجيا ســيعمق الفجــوة 
المجتمعيــة بيــن مــن يملــك الثــروات الماليــة – االقتصاديــة 
واالخريــن الذيــن وصلــوا لحــدود الفقر المدقع ما يســتوجب 
ــر  ــة االجتماعيــة وفقــا ليــس فقــط للمعايي تطبيــق العدال
ترنــو  التــي  االنســانية  للــروح  إســتجابة  وإنمــا  القانونيــة 
لعــراق يتمتــع شــعبه بواقــع تنمــوي انســاني أفضــل بعيــدا 
عــن تســيس أو أدلجــة لاوضــاع المجتمعيــة – االقتصاديــة 

والثقافيــة فــي بــاد الرافديــن.
ــات الحديــث  ــا أن نتوســع وتعمــق فــي مجري أخيــرا يمكنن
مســتقبا عــن خمــس مجــاالت رئيســة حددتهــا منظمــة 
الشــفافية الدوليــة فــي مكافحــة الفســاد وهــي القيــادة، 
والوعــي  الحكومــي  التنظيــم  إعــادة  العامــة،  البرامــج 
العــام وإنشــاء مؤسســات لمكافحــة الفســاد. ترتيبــا علــى 
ذلــك، نقــول كلمــا حقــق العــراق مؤشــرات إيجابيــة فــي 
العمليــة  تعــززت  كلمــا  الفســاد  مكافحــة  آليــات  تفعيــل 
 ,,,, الرشــيد  الحكــم  إطــار  ضمــن  الحقيقيــة  الديموقراطيــة 
,,,,,,,,,, المعتمــد علــى قيــادة واعيــة وطنيــة – حكيمــة وشــعب 

ناضــج متعلــم.
معاييــر  إلــى  تســتند  جديــدة  سياســية  قيــادة  نعــم   
الشــفافية والمحاســبة القضائيــة »العدليــة« المتوقعــة 
لــكل مــن يحــاول خــرق منظومــة القيــم االنســانية وحقــوق 
االنســان بشــقيها السياســي – المدنــي واالجتماعــي – 
االقتصــادي االمــر الــذي يعــول عليهــا شــعبنا كثيــرا إلنجــاز 
االيجابــي  التغييــر  واهــداف  متطلبــات  شــروط،  كافــة 
المنشود بإتجاه دولة »المواطنة – المدنية« التي تعطي 
فرصــا متكافئــة تنافســية للجميــع دون أي تمييــز او تمايــز 
أومحابــاة ماديــة أومعنويــة وبصــورة ينجــح فيها العــراق من 
خــال دور فاعــل مؤثــر لقيادتــه السياســية الجديــدة مــن أن 
يلعــب دورا إصاحيــا –مؤسســيا –شــعبيا وحقيقيــا فــي 
مكافحــة الفســاد »صنــو االرهــاب« بــكل الطرق واالســاليب 
التعــاون  خــال  ومــن  الممكنــة  القانونيــة   – الســلمية 
وتنســيق الجهــود وطنيــا – أقليميــا ودوليامســتفيدا مــن 
تجــارب الــدول التــي نجحــت نســبيا فــي تحجيــم الفســاد 
إلــى درجــة قصــوى مكنتهــا مــن إنجــاز مشــروعات نهضوية 

للتنميــة االنســانية المســتدامة.

مـن  يجـري  ومـا  القضيـة   جوهـر  ان   
االهلـي  السـلم  وتهديـد   فوضـى 

؛ هـو  للخطـر  المسـتمر  
الصراع على السلطة..

و  المغانـم  علـى  الحفـاظ  اي 
المزيفـة  والحصانـات  االمتيـازات   
مـن جهـة وعـدم التعـرض للمسـاءلة 
بسـبب  والعقـاب   القانونيـة   
المعاديـة  الفاشـلة  السياسـات 

للوطـن ومصالـح الشـعب العراقي.وتحديـدا لمـا اقترفت من  
اعمـال قتـل وخطـف وتغييـب وتهجيـر وسـرقة  وفسـاد من 
ثـوار  تشـرين االماجـد   جهـة  اخـرى،  و ان دمـاء شـهداء   

.  ، ذلـك  علـى  تشـهد 
والمقصـود  هنـا  بالخصـوص ، الفاسـد والمفسـد واذنابهـم 
السـبل   كل  يطرقـون  الذيـن   ، المنفلتـة  ومليشـياتهم 
واشـاعة  المقيتـه  الطائفيـة  النعـرات  فيهـا  بمـا  المخادعـة 
الخـوف  مـن فقـدان االغلبيـة  فـي البرلمـان - بـدون حكومـة 
حكومـة  فـي  البرلمانيـة  االغلبيـة   يمثـل  اصبـح  التوافـق-  
الشـيعي  الصـف  شـق  هـو   والهـدف   ، الوطنيـة  االغلبيـة 
واضعـاف   ) البيـت ( المكـون الشـيعي   ممـا يشـكل خطورة 

وجودهـم… وعلـى  عليهـم  حقيقيـة 
فاين الوطن/ العراق من هكذا تفكير طائفي مقيت…

فمجمـل حديثهـم  وتصرفاتهـم ال يمـت بصلـة الـى العـراق 
الوطـن  هـذا  مـع  حسـية  رابطـة  اي  لديهـم  ليـس  النـه   ،

المسـروق..
العابـرة  المؤسسـات  دولـة  لبنـاء  محاولـة  ايـة   فـان  لذلـك 
للطانفيـة/ االثنيـة/ المناطقيـة تبقـى حلـم مالـم  يتـم انهـاء  
وجود كافة المليشـيات وحصر السـاح بيد الدولة، وكذلك 
الفسـاد  مكافحـة  فـي   وصادقـة  جديـة   باجـراءات  القيـام 
اسـتثناء   بـدون  العراقـي   الطيـف  جميـع  مـن  والفاسـدين 
الدولـة  ميزانيـة   الـى   المسـروقة   الشـعب  امـوال  وارجـاع 

والدوليـة… االقليميـة  التبعيـات  مـن  العـراق  وتحريـر 
انـا اعتقـد بـان مـا يسـمى بالعرف الشـبه دسـتوري بخصوص 
التجربـة   ( العقديـن  حوالـي  منـذ  المتبـع  الثـاث   الرئاسـات 
ومناقـض  ومضـر  خاطـئ  عـرف  هـو   ، البائسـة(،   اللبنانيـة 
للنهج الديمقراطي  ويرتبط اساسـا بمحاصصات الطائفية/ 
السياسـية، حاضنـات آفـات الفسـاد واالرهـاب وكل مآسـي 
المواطنـة  دولـة  لبنـاء  والمضـادة  العراقـي   ألشـعب 
السـاعة  مهمـات  مـن  تبقـى  الديمقراطيـة  والمؤسسـات 

منهـا… للتخلـص 
يـزال لهـم - تاثيـر علـى  بانـه مـا  كمـا ان اعتقادهـم الواهـم 

…2٠1٠ عـام  القضـاء-  كمـا حـدث 
 فقـد حاولـوا ، ومـا يزالـون بالرغـم مـن  خسـارتهم دعوتيـن 
مهمتيـن  لهـم امـام القضـاء  الـذي - تعافـى  مؤخـرا - ممـا 
عمـق مـن  رعبهـم وخوفهـم مـن حكومـة االغلبيـة الوطنيـة  
االخـرى  الكتـل  مـع  الصـدري   التيـار  رئيـس  مـن  المقترحـة 
الفائـزة فـي االنتخابـات البرلمانيـة االخيـرة  ومـا يطرحـه مـن  
واسـتقال  الفسـاد  محاربـة  مقدمتـه  فـي  وطنـي  برنامـج 

العـراق وعـدم التبعيـة أليـة دولـة كانـت …الـخ..
االغلبيـة  حكومـة  لتكويـن  الصحيحـة  االسـس  ووضـع 

… طنيـة لو ا
عواصـف  مهبـات  فـي  عسـيرة   والدة  سـتكون  بحـق  انهـا 
لتطلعـات  المعاديـة  الـدول  اعاصيـر   ومطبـات  المليشـيات 
التشـرينية  ثورتـه  بمطالـب  المتمثلـة  العراقـي   ألشـعب 
االمنـة  المسـتقلة  الحـرة  الوطنيـة  دولتـه   لبنـاء  الهادفـة  

. والحضاريـة 
 ولمـا فيـه  ايضـا مـن  خطـورة و تهديد  جدي لامن والسـلم 

الدوليين….

د. غالب العاني

 خاطرة .. الوالدة العسيرة  في مهبات 
العواصف ومطبات االعاصير المعادية .. !
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مـن حيـث  االخـرى  المحاكـم  وظائـف 
العاقـة بيـن اطـراف الدعـوى. فعلـى 
سـبيل المثـال ان أثارالعاقـة القانونية 
محكمـة  لـدى  الوالئـي  االمـر  فـي 
الذيـن  االشـخاص  يتجـاوز  ال  البـداءة 
لهـم عاقـة بموضـوع الدعـوى ان لـم 
الدعـوى  طرفـي  علـى  االمـر  يقتصـر 
القانونـي  االثـر  ان  حيـن  فـي  فقـط، 
علـى  يقتصـر  ال  الدسـتورية  للدعـوى 
معينـة  فئـات  يطـول  فقـد  اطرافهـا 
المواطنيـن  يطـول  او  المجتمـع  مـن 
كافـة، ومـن هنـا تظهـر خطـورة تلـك 
النصـوص فـي حالـة تطبيقهـا حرفيـا 

الدسـتوري. القضـاء  فـي 
ال منـاص امـام القاضـي الدسـتوري 
المذكـورة  النصـوص  مـن تطبيـق  اذن 
وبـذات اآلليـة المطبقـة لـدى قاضـي 
ولكـن  عليـه،  مفروضـة  النهـا  البـداءة 
المشـكلة فـي االثارالمترتبـة عـن ذلـك 
التطبيـق، فنعدمـا صـدر االمـر الوالئـي 
في موضوع الجلسة االولى لمجلس 
النواب واالمر الوالئي الخاص بانتخاب 
رئيـس الجمهوريـة اذ ان ذينـك االمرين 
عليهـا  المنصـوص  المـدد  عطـا 
والتوقيتـات  وكذلـك  الدسـتور  فـي 
المترتبـة عنهـا وسـاهما فـي االنغـاق 
السياسـي المعقـد اصـا. ولـم يقتصـر 
بـل  فقـط  المتداعييـن  علـى  اثرهمـا 
امتد ليشـمل المواطنين الممتعضين 
اصـا والمحروميـن من نيـل حقوقهم، 
وهـذا يعنـي ان نصـوص واحـكام االمر 
تنسـحم  ال  حاليـا  المطبقـة  الوالئـي 
الدسـتوري  القضـاء  عمـل  وطبيعـة 
وسـمو احكامـه الن تطبيقهـا بعقليـة 
قاضي البداءة تنتج اثارا سلبية تمس 
وحـرّي  المواطنيـن  وحريـات  حقـوق 
جديـدة  نصوصـا  يشـرع  ان  بالمشـرع 
واحـكام  تنسـحم  الموضـوع  لهـذا 
الدعـوى الدسـتورية وطبيعـة العمـل 
الداخلـي  النظـام  وان  خاصـة  فيهـا 
الخصوصيـة  هـذه  يـدرك  للمحكمـة 
فقـد اشـار اليهـا فـي الجملـة االخيـرة 
االسـتمرار  وان  منـه،   19 المـادة  مـن 
الوالئـي  االمـر  نصـوص  تطبيـق  فـي 
اداء  دون  يحـول  الحاليـة  بصيغتهـا 
وظيفتهـا  الدسـتورية  المحكمـة 

المطلـوب. بالشـكل 
االتحاديـة  المحكمـة  ان   – ماحظـة 
العليـا بهيئتهـا السـابقة وطيلـة مدة 
االمـر  احـكام  الـى  تلجـأ  لـم  واليتهـا 
كانـت  الـذي  للحـرج  مطلقـا  الوالئـي 

تطبيقـه. حالـة  فـي  تستشـعره 

ملزمـة  العليـا  االتحاديـة  المحكمـة   
بتطبيـق  الداخلـي  نظامهـا  بموجـب 
 )٨3( رقـم  المدنيـة  المرافعـات  قانـون 
عليـه  نصـت  مـا  وهـذا   ،1969 لسـنة 
ال  المذكـور.  النظـام  مـن   19 المـادة 
لبقيـة  نظيـرة  فهـي  ذلـك  فـي  ضيـر 
النصـوص  مـن  العديـد  فـي  المحاكـم 

القانـون، هـذا  فـي  الـواردة 
خاصـة مـا تعلـق منهـا فـي طريقـة 
التبليغـات  وإجـراء  الدعـوى  رفـع 
القضائيـة وطريقـة تشـكيل المحكمة 
وتقديـم الدفـوع واالسـتماع للشـهود 
المرافعـة  التحقيقـات وختـام  واجـراء 
واصداراالحـكام القضائيـة وغيـر ذلـك 
اال  االخـرى.  المشـتركة  االحـكام  مـن 
ان هـذه المشـتركات ال تلغـي الوضـع 
الخاص لهذه المحكمة سواء ما تعلق 
اوالنصـوص  اوالوظيفـة  باالختصـاص 
التـي تتعامـل بهـا، ونقصـد بالنصـوص 
ان  حيـث  الدسـتورية(  )الوثيقـة  تلـك 
الدسـتور يعـد مـن اهـم القوانين التي 
تـدرج تحت عنـوان القانون العام خافا 
لبقيـة المحاكـم االخـرى التـي تعامـل 

مـع القانـون الخـاص.
ان فقهاء وشـراح قانـون المرافعات 
المدنيـة بينـوا ان هـذا القانـون: )يحـدد 
نطـاق  فـي  القضائيـة  االجـراءات 
القانـون المدنـي والتجـاري واالحـوال 
فـي  الفصـل  وكيفيـة  الشـخصية.. 
الخصومـات واصـدار االحـكام والطعن 
رأي  مجـرد  يكـن  لـم  وهـذا  فيهـا( 
دونتـه  لمـا  اعـادة  انـه  بـل  فقهـي 
االسـباب الموجبـة لقانـون المرافعـات 
المعنـي  القانـون  انـه  اي  المدنيـة 
بتطبيقـات القانـون المدنـي والقانـون 
التجـاري وقانـون االحـوال الشـخصية. 
المشـرع  عقليـة  ان  يعنـي  هـذا 
االمـر  نصـوص  وضـع  عنـد  ومقصـده 
الوالئـي انصرفـت الـى تلـك القوانيـن 
التـي تتعامـل بها المحاكـم والمدرجة 
ان  اي  الخـاص،  القانـون  عنـوان  تحـت 
تعاملـت  الغالـب  فـي  المشـرع  ارادة 
القانـون  بعقليـة  القانـون  هـذا  مـع 
الخـاص ودونـت مـواده واحكامه تحت 
الثابـت فيهـا طغيـان  المفهـوم  هـذا 
اطـراف  لـدى  الشـخصية(  )النزعـة 
واسـع  الفـرق  ان  ومعلـوم  الدعـوى. 
بيـن القانونيـن، فالقانـون العام يتعلق 
او  االفـراد  مـع  وعاقاتهـا  بالدولـة 
بالـدول االخـرى، فـي حيـن ان القانـون 
الفـرد  بيـن  العاقـة  يرسـم  الخـاص 

االفـراد. مـن  بغيـره  وعاقتـه 
الوالئـي  االمـر  الـى  وبالرجـوع 
 –  151 )المـواد  فـي  عليـه  المنصـوص 
المدنيـة  المرافعـات  قانـون  مـن   )153
علـى  )االوامـر  الفرعـي  وعنوانـه 
الـى  فيـه  احتكمنـا  فقـد  العرائـض( 
القانـون  فقهـاء  ودونـه  قالـه  مـا  كل 
الوالئـي  االمـر  تعريـف  فـي  وشـراحه 
كتابنـا  فـي  جامـع  بتعريـف  ولخصنـاه 

)شـرح احكام القضـاء الوالئي( الصادر 
)قـرارات  التالـي:  الوجـه  وعلـى   2٠12
علـى  القاضـي  يصدرهـا  مؤقتـة 
طلبـات ذوو الشـأن واردة فـي عرائـض 
اثـار  تنتـج   – الخصـم  غيـاب  فـي   –
بالنفـاذ المعجـل(.  قانونيـة ومشـمولة 
 – المصلحـة   –  1 هـي:  وشـروطه 
ويقصـد بهـا المنفعـة او الباعـث لرفـع 
الدعـوى بغيـة حمايـة الحـق المطالـب 
بـه الموصـوم بــ )النزعـة الشـخصية(. 2 
نـص  الـى  الطلـب يسـتند  ان يكـون   –
قانوني. 3 – ان ال يتصدى الصل الحق. 
4 – ان تتوفـر فيـه حالـة االسـتعجال 5 
– تسـبيب القرار الن التسـبيب من حق 
مـن صـدر القـرار ضـده لكـي يسـتعمل 

التظلـم. فـي  حقـه 
المؤسسـة  النصـوص  مـن  يتضـح 
المشـرع  ارادة  ان  الوالئـي  لامـر 
احـكام  ضمـن  احكامـه  فصـل  قـد 
القانـون الخـاص وعلـى وجـه التحديـد 
بشـقيها  المدنيـة  المسـؤولية 
وموضوعـه  والتقصيـري  العقـدي 
االشـياء سـواء كانـت منقولـة او غيـر 
للملكيـة  محـا  تعـد  والتـي  منقولـة 
فـي  الـواردة  تفصياتهـا  وحسـب 
القضـاء  اثـرى  وقـد  المدنـي.  القانـون 
هـذا العنـوان بالكثيـر مـن التطبيقـات 
المواضيـع  وان  العديـدة.  بقراراتـه 
تلـك  التطبيقـات  تناولتهـا  التـي 
فـي  يومـي  بشـكل  المتداولـة 
سـبيل  علـى  منهـا  نذكـر  المحاكـم 
ايقـاف  االحتياطـي،  الحجـز  المثـال: 
مديريـات  لـدى  تنفيذيـة  اجـراءات 
مزايـدة،  اجـراءات  ايقـاف  التنفيـذ، 
مـزال  لمـال  تنفيذيـة  اجـراءات  وقـف 
شـيوعه، ايقـاف اجـراءات انـذار، وضـع 
اشـارة عـدم تصـرف علـى عقـار، ايقـاف 
العمـل بعقـد،، اصدار قسـام شـرعي او 
حجـة  واصـدار  قيمومـة،  حجـة  اصـدار 
وقـف وغيـر ذلـك مـن االوامـر االخـرى. 
ومعلـوم لمن صـدر االمر الوالئي ضده 
الحـق فـي التظلـم منـه امـام الجهـة 
التـي اصدرتـه وخال المـدة القانونية.
صمـم  بينـا-  كمـا   – المشـرع 
العقليـة  ضمـن  االمرالوالئـي  نصـوص 
التشـريعية الخاضعـة الحـكام القانـون 
عقليـة  لتنفيذهـا  وأعـد  الخـاص 
موروثـه  لـه  فـكان  البـداءة  قاضـي 
ان  الجانـب.  هـذا  فـي  والغنـي  الثـر 
اآلليـة  وبـذات  ذاتهـا  النصـوص  فـرض 
البـداءة  قاضـي  لـدى  المعتمـدة 
دون  مـن  الدسـتوري  القاضـي  علـى 
تمحيـص او توصيـف ومـن دون االخـذ 
باالعتبـار طبيعـة الدعـوى الدسـتورية 
المنضويـة تحـت احـكام القانـون العام 
التـي يلزمهـا نصوصـا خاصـة تنسـجم 
مـع سـمو نصـوص الدسـتور المتعلقـة 
بالحريـات والحقـوق وعلويـة المحكمة 
الختـاف  وذلـك  العليـا  االتحاديـة 
عـن  الدسـتورية  المحكمـة  وظيفـة 

المحكمة االتحادية العليا وحرج األمر الوالئي 
هادي عزيز علي 
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 حكمـت القـوى المتنفـذة عـراق 
بالعـرف  الدكتاتوريـة،  بعـد  مـا 
نظـام  أنتـج  الـذي  السياسـي 
واالثنيـة  الطائفيـة  المحاصصـة 
ووضـع الكثيـر مـن مـواد الدسـتور 
علـى الرف مسـتعيضا عنهـا بمبدأ 
والتهديـد  وشـيلك,،  ,شـيلني 
وتوظيـف  المتبادلـة،  بالملفـات 
للحـرب  المحاصصـة  ثالـوث 
الوطنيـة ضـد اإلرهاب، كل حسـب 
مبتغـاه. وصنـع المتنفـذون قواعد 
نظـام  علـى  للحفـاظ  لعبتهـم 
خيمتهـم  باعتبارهـا  المحاصصـة 
المشـتركة، مـع اسـتمرار صراعهـم 
وتحقيـق  الحصـص  علـى  داخلهـا 
بالمتغيـرات  ارتباطـا  الممكـن، 
اسـتحالة  التاريـخ  يعلمنـا  التـي 
داخليـة،  كانـت  سـواء  ايقافهـا، 

دوليـة. او  إقليميـة، 
 2٠19 تشـرين  انتفاضـة  وشـكلت 
هـزت  اذ  داخليـا،  أبرزهـا  المجيـدة 
الفاشـلة،  الدولـة  نظـام  اركان 
الحقائـق  مـن  بسلسـلة  وجـاءت 
علـى  وفرضـت  المعروفـة. 
االجـراءات،  مـن  عـددا  المتنفذيـن 
المهـدي،  عبـد  حكومـة  اسـتقالة 
وقانون جديـد لانتخابات المبكرة، 
تـوق  المتنفـذون،  عبرهـا  وظـف 
واخطائهـم  للتغييـر  المنتفضيـن 
اقطـاب  علـى  سـهلت  التـي 
هيمنتهـم  توظيـف  النظـام 
بقانـون  والخـروج  البرلمـان  علـى 
مقاسـاتهم  وفـق  انتخابـات، 
األكثريـة  مصلحـة  مـن  وبالضـد 

االنتفاضـة. وشـبيبة 
لقـد نجـح بعضهـم فـي توظيـف 
اآلخـر،  وأخفـق  الجديـد  القانـون 
طبيعـة  أبرزهـا  كثيـرة  ألسـباب 
وافتقـار  الجماهيريـة،  قواعدهـم 
للعمـل  منهـم  عديـدة  قـوى 
عـن  فضـا  المؤسسـاتي، 
سـلطوية،  ذهنيـة  امتاكهـم 
 – سياسـة  مشـاريع  الـى  تفتقـر 

. عيـة جتما ا
لقـد قاطعـت أكثريـة مجتمعيـة، 
متنوعـة  سياسـية  وقـوى 
نسـبة  كانـت  المبكـرة،  االنتخابـات 
ال  فيهـا  الحقيقيـة  المشـاركة 
ولكـن  المائـة،  فـي   2٠ الـى  تصـل 
القانونيـة.  يلـغ شـرعيتها  لـم  هـذا 
االنتخابيـة،  النتائـج  اعـان  وقبـل 
الطعـن  مارثـون  ثانيـة  عشـنا 
واالحتجـاج  االنتخابـات  بشـرعية 
مـن  وسلسـلة  نتائجهـا،  علـى 

المحكمـة  الـى  الذهـاب  جـوالت 
فـي  تغيـر  لـم  والتـي  االتحاديـة، 
افرزتـه  الـذي  الواقـع  مـن  النهايـة 
نتـج  والـذي  االنتخابـات،  نتائـج 
كان  وان  سياسـي  حـراك  عنـه 
مـن  مجموعـة  بوصـول  محـدودا، 
النـواب المسـتقلين مـن المدنييـن 
وصـول  جانـب  الـى  واليسـارين، 
مجاميع أخرى سـواء المحسـوبين 
كتـل  او  االنتفاضـة،  علـى  منهـم 
ليبراليـة  سياسـية  قـوى  تمثـل 
جديـدة، كمـا هـو الحـال مـع كتلـة 

الكردسـتانية. الجديـد  الجيـل 
بمتغيـرات  هـذا  كل  تزامـن  لقـد 
الرئيـس  دخـول  وإقليميـة،  دوليـة 
البيـت  بايـدن  الديمقراطـي 
إلـى  العـودة  وإمكانيـة  األبيـض، 
النـووي  الملـف  علـى  االتفـاق 
جديـد،  بثـوب  ولكـن  اإليرانـي، 
جديـدة. أمريكيـة  واشـتراطات 
حـراكا  شـهدنا  وذاك  هـذا  وقبـل 
بيـن  وتفاهمـات  التفاقـات  اوليـا 
سـبق  المحاصصـة،  مثلـث  قـوى 
يكـن  ولـم  االنتخابيـة،  الحمـات 
خـوف  أشـر  ولكنـه  منهـا،  جـزءا 
القـوى المتنفذة وحذرها الشـديد 
األيـام،  قـادم  فـي  سـيحدث  ممـا 
أشـرنا  التـي  بالمتغيـرات  ارتباطـا 

. ليهـا ا
النهائـي  اإلعـان  قبـل  حتـى 
حضـورا  أن  واضحـا  كان  للنتائـج، 
أقـوى الصطفافـات جديـدة داخـل 
قـد  المحاصصـة  قـوى  خيمـة 
تبلـور ومـن الصعـب تجـاوزه. وبعـد 
النتائـج كان علـى العراقـي  إعـان 
المحاصصـة  بنـار  المكتـوي 
الخارجيـة،  والتدخـات  والفسـاد، 
بمـا فـي ذلك العسـكرية المباشـرة 
لحقيقـة  تأكيـد  وبالتالـي  منـه، 
بلـد  إننـا نعيـش فـي  سـيئة تقـول 
عليـه  كان  السـيادة،  منقـوص 
الحـوارات  مـن  سلسـلة  يتابـع  أن 
القـول  يمكـن  التـي  التلفزيونيـة، 
وان  سـاذجا،  كان  بعضهـا  إن 
بتكتيـكات  اهتـم  معظمهـا 
وحروبهـم  المتنافسـين، 
االلكترونيـة، ومارثون اجتماعاتهم 
وتغريـد  وتصريحاتـه  ولقاءاتهـم 
اتهـم، التـي لـم تخـرج عـن خطـاب 
والـروح  بالحـرص  مغلـف  سياسـي 
هدفـه  يبقـى  ولكـن  الوطنيـة، 
أو ذاك،  الطـرف  منـع اقصـاء هـذا 
اسـتمرار  علـى  الجـاد  والسـعي 
لعبـة التوافـق التـي تمثـل حمايـة 

مـن  المسـؤولين  مـن  للكثيـر 
وأخـرى  سياسـية  ملفـات  فتـح 
متعلقـة بالفسـاد قـد تطيـح بعـدد 
مشـروع  وبالمقابـل  منهـم.  كبيـر 
مـع  الجزئـي،  او  الشـكلي  التغييـر 
النظـام  طبيعـة  علـى  الحفـاظ 
وآلياتـه، الـذي يسـعى له معسـكر 

. األقويـاء, ,
البـاد  تعيشـه  الـذي  الخـراب  إن 
المراهنـة  إلـى  الكثيريـن،  يدفـع 
علـى  يحسـب  أن  يمكـن  مـا  علـى 
الجمـود  كسـر  فـي  أمـا  التغييـر 
يدفـع  النـاس،  اعنـاق  يلـف  الـذي 
مـا  علـى  المراهنـة  إلـى  الكثيريـن 
يحـدث عمـا بمبدأ أضعـف اإليمان. 
ومـن الضـروري ان ال ننسـى وجـود 
المنتفعيـن، بعضهـم  مـن  جمهـرة 
قـوى  علـى  زورا  نفسـه  يحسـب 
معسـكر التغييـر، يـرى فيما يحدث 
الصـراع،  مـن خـوض  تعفيـه  فرصـة 
وكذلـك الحصـول علـى شـيء من 

الفتـات.
قـوى  تحذيـر  الضـروري  مـن  أجـد 
االنجـرار  مـن  الحقيقيـة  التغييـر 
وراء هـذا الفـخ الذي يحاول ابطال 
المحاصصـة جـر قـوى التغيير اليه.
الكثيـر  تعيـش  البـاد  ان  شـك  ال 
التـي علـى قـوى  المتغيـرات  مـن 
ودراسـتها  متابعتهـا  التغييـر 
والخـروج باالسـتنتاجات الضروريـة، 
البدائـل  لطـرح  وتوظيفهـا 
التغييـر  قـوى  تعبئـة  تعـزز  التـي 
ومشـاريع،  تعبويـه  أشـكال  عبـر 
دون  جديـدا،  بعضهـا  سـيكون 
مـا  تقييـم  فـي  مبالغـة  أيـة 
عـن  االنكفـاء  وبالتالـي  يحـدث، 
إلـى  والعـودة  التغييـر،  مشـروع 
مربعـات أكـدت الحيـاة علـى عـدم 
صاحيتهـا، فمـا نعيشـه ببسـاطة 
صـراع مشـاريع، ولحـد اآلن لـم تفـرز 
الصـراع مسـاحة مشـتركة  حقائـق 
المحاصصـة  منظومـة  صقـور  بيـن 
والفسـاد وقـوى التغيير السـاعية 

أفضـل. لغـد 

 رشيد غويلب 

 قوى التغيير وصراعات المتنفذين
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 المركز االعالم العراقي في 
واشنطن يلتقي الجمعية العراقية 

لحقوق االنسان في أمريكا

برقية تهنئة الى المؤتمر االول للمركز 
العراقي الكندي لحقوق االنسان

ــر المركــز االعــام العراقــي   التقــى مدي
حيــدر  نــزار  االســتاذ  واشــنطن  فــي 
االنســان  لحقــوق  العراقيــة  بالجمعيــة 
فــي الواليــات المتحــدة االمريكيــة فــي 

ديترويــت. مدينــة 

ملــف  بحــث  تــم  اللقــاء  وخــال 
تســمية  فــي  الدســتورية  التوقيتــات 
الحكومــة  وتشــكيل  الثــاث  الرئاســات 
الجديــدة التــي ينبغــي ان تواجــه هــذه 
تقويميــة  برلمانيــة  معارضــة  المــرة 
تشــكيل  خــال  مــن  وتحاســب  تراقــب 
حكومــة االغلبيــة البرلمانيــة مــن القــوى 
البقيــة  وذهــاب  الفائــزة،  ة  السياســيَّ
البرلمــان  قبــة  تحــت  المعارضــة  الــى 
لتتولــى الرقابــة علــى أجهــزة الحكومــة 

 . تها سســا مؤ و

ان  ضــرورة  عــن  الحديــث  جــرى  كمــا 
تكــون الحكومــة القادمــة خدميــة اكثــر 
لتبــادر  حزبيــة  او  سياســية  كونهــا  مــن 
فــور تشــكيلها الــى حــل مشــاكل البــاد 
وخاصــة  المســتويات  مختلــف  علــى 
ملــف الخدمــات وعلــى راســها الكهربــاء، 
والبطالــة  االمــن  ملــف  وكذلــك 
الملفــات  مــن  وغيرهــا  واالســتثمار 
معالجتهــا  تســتوجب  التــي  االخــرى 

المقبلــة. المرحلــة  فــي 

الجمعيــة العراقيــة لحقوق االنســان
فــي الواليات المتحــدة االمريكية

1٨/شباط/2٠22

المؤتمــر  اعضــاء  االعــزاء  والزمــاء  الزميــات   
االنســان  لحقــوق  الكنــدي  العراقــي  للمركــز  االول 

.. المحترميــن 
تحيــة وتقدير ..

العراقــي  المنتــدى  تنســيق  لجنــة  بأســم  يســعدنا 
لمنظمــات حقــوق اإلنســان فــي الداخــل والخــارج ان 
نبعــث لكــم بتهانينــا الحــارة بمناســبة عقــد مؤتمركــم 
لكــم  متمنيــن   ،  2٠22  / آذار   /  5 يــوم  فــي  األول 
النجــاح والموفقيــة لخدمــة مســيرة حقــوق اإلنســان 

. واإلنســانية 
إن انعقــاد مؤتمركــم الموقــر فــي هــذه الظــروف 
العــراق  بلدنــا  بهــا  يمــر  التــي  والخطيــرة  الصعبــة 
اإلرهابيــة  اإلعمــال  وتيــرة  تصاعــد  جــراء  والمنطقــة 
بحــق  واإلنتهــاكات  العنــف  وإســتمرار  للدواعــش 
المواطنيــن المســالمين مــن المليشــيات المســلحة 
الــى  باإلضافــة   ، المنظمــة  الجريمــة  وعصابــات 
التدخــات اإلقليميــة والدوليــة فــي شــؤون الســاحة 
معالجــة  فــي  اإلســراع  يســتدعي  ممــا   ، العراقيــة 
االزمــات المتراكمــة فــي البــاد وتأثيراتهــا الخطيــرة 
علــى الحالــة االجتماعيــة واالقتصاديــة والمعاشــية 
قيمــة  وانخفــاض  الضروريــة  المــواد  اســعار  وإرتفــاع 
الدينــار العراقــي وعلــى الحريــات العامــة والخاصــة ، 
وان بقــاء هــذا الواقــع والفوضــى  ويهــدد إشــاعة 

. البــاد   الفوضــى والســلم االهلــي فــي 
نأمــل مــن مؤتمركــم إنتخــاب هيئــة إداريــة فعالــة، 
وإصــدار توصيــات وقــرارات مــن أجــل تطويــر العمــل 
للمركــز الكنــدي العراقــي والمنتدى العراقي ، ودعم 
والديمقراطيــة  الحريــة  تحقيــق  فــي  شــعبنا  نضــال 
واديــان  مكونــات  لجميــع  والمســاواة  والعدالــة 
تمييــز وتهميــش  العراقــي دون  وشــرائح مجتمعنــا 
والقمــع  اإلرهابيــة  لألعمــال  حــد  ووضــع   ، وتجاهــل 
ــر المغيبييــن  والقتــل والخطــف والكشــف عــن مصي

وحصــر الســاح بيــد الدولــة.
فــي  للمشــاركين  وإحترامنــا  تحياتنــا  خالــص  مــع 

.. المؤتمــر 

عبدالخالــق زنكنة
المنســق العــام للمنتــدى العراقي 

لمنظمــات حقوق اإلنســان
2٠22 / 2 / 22
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 كثيـر مـن المشـاكل التـي تحـدث 
وبيـن  االدارة  جـراء  المـدارس  فـي 
تنشـأ  التعليميـة  واالسـرة  الطلبـة 
عـن اجتهـادات خاطئة غير مسـتندة 
والتوجيهـات  التعليمـات  علـى 
, وهـي بقصـد او مـن دونـه  التربويـة 
عـن  الصـادرة  التعميمـات  ان  رغـم   ,
مـن  وتحـذر  وتمنعهـا  واضحـة  وزارة 
االدارات  بعـض  ان  اال   ممارسـتها 
لغايـات  االرتكابـات  هـذه  تقتـرف 

مـا   ومنهـا   , بائنـة   ومشاكسـة  تربويـة  ليسـت  واهـداف 
بـؤدي الـى ضـرر فـادح مثلمـا حـدث فـي نينـوى قبـل ايـام 
التلميـذات  احـدى  علـى  الحجـاب  فـرض  محاولـة  جـراء 
واخـرى اللجـوء الـى العقـاب البدنـي  الـذي  تسـبب فـي 
احـداث عاهـة مسـتديمة . وغيـر ذلـك الكثيـر الـذي ال يصـل 
الـى االعـام ويتـم التسـتر عليـه ممـا يجعـل مـن تكـراره امرا 

. سـها 
كا االمرين تمنعهما وزارة التربية وتشـدد على االدارات 
, ولكـن تتهـاون فـي  بشـان  تطبيـق تعليماتهـا واوامرهـا 
انتهـاك  المـدارس مـن   يجـري فـي  المعلومـات عمـا  نشـر 
صـارخ لحـق التاميـذ والطلبـة والنظـم التربويـة والقانـون 
الذي يضيع جراء ممارسة الضغوط غير التربوية والتي  ال 
تسـاعد علـى عـدم اقتـراف االفعـال الشـائنة بذريعـة الصلح 
او الفصـل العشـائري وهـذا يبطـل الجهـات المسـؤولة من 

ماحقـة الحـق العـام .
, لـم توجـه  صحيـح ان وزارة التربيـة , علـى سـبيل المثـال 
المدرسـية  اإلدارات  إلـى  رسـمي  كتـاب  أو  تعميـم  أي 
هـذا  وان   , الحجـاب  ارتـداء  علـى  الطالبـات  بإجبـار  يتعلـق 
األمـر ينـدرج ضمـن الحريـة الشـخصية للطالبـات وأهاليهـن 
تغـض  الـوزارة  ولكـن   . الـوزارة  باسـم  المتحـدث  حسـب   ,
النظـر عـن فعاليـات الدارات المـدارس تـؤدي ذات الغـرض 
. ورغـم  تأكيـد المتحـدث أن ,فـرض ارتـداء الحجـاب ليـس من 
الطالبـات  بإجبـار  الحـق  التربيـة، وال تملـك  اختصـاص وزارة 
علـى ارتدائـه أو خلعـه، وفـي حال وجهـت إحدى المدارس 
بذلـك فـا يعـدو كونـه توجيها, وغيـران العديد مـن االدارات 
مجانـا   حجابـات  وتـوزع  فيهـا  وتبالـغ  محـددة  ازيـاء  تفـرض 

. الحيـاة المدرسـية  الترويـج ال سـلمة  بهـدف 
ان االعتـدال الـذي تدعـو اليـه التربيـة علـى الـورق يفتقد 
فـي الواقـع الـى الجانـب العملـي ويلجـا احيانا الـى االكراه 
المباشـر وغيـر المباشـر , وفـي جانـب مـن ال تتفهمه االسـرة  
واالهـل  التلميـذة  حـق   , الحقيـن  بيـن  وتخلـط  التعليميـة 
المعلمـة  وحـق   , ابنائهـم  يناسـب  الـذي  الـزي  يختـاروا  ان 
او المعلـم فـي معتقدهمـا  دون اكـراه فـي فرضـه خـارج 
الوزاريـة  التربويـة  والتوجيهـات  الدراسـي  المنهـج  سـياق 
التـي تشـدد علـى عـدم االكـراه فـي فـرض الحجـاب , وبـل 

خضـوع مـن يمـارس هـذا القسـر للمسـائلة القانونيـة .
لبـس  مسـألة  فـي  ,االنفتـاح,  إلـى  تدعـو  عائـات  هنـاك 
الحجـاب  مـن عدمـه، فيمـا أن هنـاك عائـات تخيـر بناتهـا مـا 
بيـن الحجـاب أو عدمـه، كذلـك هنـاك مـن يجبـر بناتـه علـى 
المدرسـية  الـوزارة واالدارات  علـى  لذلـك   . الحجـاب  ارتـداء 
والمعلمـات  المعلميـن  بعـض  علـى  الرقابـة  تشـديد 
المنتميـن لألحـزاب والمؤّسسـات الدينيـة  الذيـن يحاولـون 
والطبيعـة  تتناسـب  ال  متشـّددة,،   , دينّيـة  ثقافـة  فـرض 

. للمجتمـع  المدنّيـة 
الغـرض  يـؤدي  ال  والعقـاب   والترهيـب  التخويـف  ان 
غيـر  الفعـل  وردة  النفـور  نحـو  تدفـع  انهـا  بـل  والهـدف, 
الحريـة  علـى  صريـح  اعتـداء  ايضـا   وهـي   , المحسـوبة  
شـخصية  ينمـي  وال  للقانـون  مخالـف  وهـذا  الشـخصية 

. القانـون  باحـكام  للتقيـد  التلميـذات  
لمبـادىء  المخالفـة  الممارسـات  هـذه  عـن  االعـان  ان 
, وتشـديد  التربيـة والقانـون وفضحهـا علـى نطـاق واسـع 
العقوبـات سـيحد منهـا ويجعـل  مـن مرتكيبيهـا عبـرة لمـن 

يعتبـر .

ماجد زيدان الربيعي

 الحجاب المفروض
 في المدارس

 كشـفت صحيفـة القضـاء االعلـى، عـن تصاعـد الدعـاوى 
المعروضـة علـى مكاتـب البحـث االجتماعـي فـي محاكـم 
كافـة  المحاكـم  لرئاسـات   2٠21 لعـام  الشـخصية  األحـوال 
الضـم  ودعـاوى  واإلبطـال  الصلـح  دعـاوى  والمتضمنـة 

الثانـي. بالـزواج  اإلذن  حجـج  و  السـلوك  ومراقبـة 
الدعـاوى  فـإن »عـدد   ، الصحيفـة  تقريـر نشـرته  وبحسـب 
المعروضـة علـى مكاتـب البحـث االجتماعـي فـي عـام 2٠21 
قـد زاد عـن عـام 2٠2٠ حيـث بلغـت )14٨236( دعـوى عـام 2٠21 

فيمـا كانـت فـي عـام 2٠2٠ ) 115٠63(«.
منهـا  اسـباب  »عـدة  الـى  الزيـادة  هـذه  التقريـر  وأرجـع 
اجتماعيـة تتمثـل بــعدم توفـر السـكن والخافـات العائليـة 
والسـكن  المبكـر  الـزواج  وكذلـك  اقتصاديـة  واسـباب 
المشـترك مـع اهـل الـزوج مـا يـؤدي الـى تدخـل االهـل فـي 
حيـاة الزوجيـن بشـكل سـلبي وكذلـك اعتمـاد الـزوج ماديـًا 
والسـكر  االنترنـت،  بسـبب  الزوجيـة  والخيانـة  أهلـه  علـى 
المخـدرة وغيرهـا مـن األسـباب«. الحبـوب  الشـديد وتنـاول 

لمحاكـم  المعروضـة  الدعـاوى  »مجمـوع  ان  وأضـاف 
االحـوال الشـخصية فـي رئاسـات محاكم االسـتئناف بلغت 
)119663( دعـوى  2٠21 دعـوى حسـم منهـا  لعـام   )14٨236 (
حيـث جـاءت رئاسـات اسـتئناف )النجف وكركـوك وذي قار 
 %1٠٠ حسـم  بنسـبة  االتحاديـة(  وكربـاء  والمثنـى  وواسـط 
فيما تلتها رئاسـة اسـتئناف القادسـية بنسـبة حسم )%96( 
البصـرة  اسـتئناف  لرئاسـة  كانـت  فقـد  الثالثـة  المرتبـة  امـا 

االتحاديـة بنسـبة حسـم ) %94(«.
محاكـم  رئاسـات  فـي  الصلـح  بدعـاوى  يتعلـق  وفيمـا 
»مجمـوع  أن  التقريـر،  بيـن   2٠21 لعـام  كافـة  االسـتئناف 
بلغـت  فيمـا  دعـوى   )69٠3( بلـغ   2٠21 لعـام  الصلـح  دعـاوى 
 %5٠ مـن  »أكثـر  ان  الـى  منوهـة   )2٠917  ( االبطـال  دعـاوى 
مـن دعـاوى االبطـال هـي دعـاوى صلـح وذلـك عنـد إقامـة 
االجتماعـي  البحـث  مكتـب  فـي  التبليـغ  واجـراء  الدعـوى 
يقـوم الباحـث االجتماعـي بمعرفـة المشـاكل التـي أقيمت 
إلجـراء  المحـدد  اليـوم  وفـي  تذليلهـا  ويحـاول  اجلهـا  مـن 

المتداعيـان«. يحضـر  ال  االجتماعـي  البحـث 
واشـار الـى ان »رئاسـة محكمـة اسـتئناف بغـداد الرصافـة 
دعـاوى  عـدد  كان  اذ  االولـى  المرتبـة  احتلـت  االتحاديـة 
الصلـح ) 1269( دعـوى فيمـا جـاءت رئاسـة اسـتئناف الكـرخ 
 )1٠41  ( الصلـح  دعـاوى  بعـدد  الثانيـة  بالمرتبـة  االتحاديـة 
دعـوى وجـاءت رئاسـة محكمة اسـتئناف البصـرة االتحادية 

.»)٨17( بعـدد  الثالثـة  بالمرتبـة 
أمـا حجـج االذن بالـزواج الثانـي فقـد بيـن التقريـر ان »عـدد 
حجـة االذن بالـزواج الثانـي في رئاسـات محاكم االسـتئناف 
بلغـت  فيمـا  حجـة   )571٠(  2٠2٠ عـام  فـي  بلغـت  االتحاديـة 
فـي عـام 2٠21 )7٠22( حجـة«، مشـيرا الـى ان »السـبب وراء 
ارتفـاع هـذه المعامـات يرجـع إلـى جملة أسـباب منها عدم 
اإلنجـاب والرغبـة فـي زيـادة النسـل وخاصـة فـي المناطـق 
الحالـة  تحسـن  وأيضـا  األولـى  الزوجـة  ومـرض  الريفيـة 

األفـراد«. بعـض  لـدى  المعيشـية 
وبحسب مختصين فقد ارتفعت ظاهرة العنوسة بشكل 
متزايـد بالسـنوات األخيـرة فـي العـراق، لعـدة أسـباب، منهـا 
تـردي الوضـع االقتصـادي للشـباب وارتفـاع نسـبة البطالـة 
وعـدم اسـتقرار البلـد أمنيًا وسياسـيًا، ورفض الشـباب فكرة 
مـن  العديـد  وفكـرة  األحـوال،  متقلـب  بلـد  فـي  االسـتقرار 

الشـباب بالهجـرة الـى الغـرب..
كمـا أن ارتفـاع تكاليـف ومتطلبـات الـزواج وعـدم مراعـاة 
المظاهـر  عـن  ,والبحـث  الشـباب  ظـروف  الفتيـات  أهالـي 
الباذخـة، مـع تجاهـل كيفية تأمين الشـباب هـذه المطالب، 

يشـكل سـببًا آخـر الرتفـاع نسـب العنوسـة.

 القضاء يكشف إحصائية "صادمة" 
لحاالت الزواج بزوجة ثانية
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الدسـتوري  التشـريع  ضمـن   
بـوالدة  مرتبطـة   2٠22 موازنـة  فـان 
الزالـت  التـي  الجديـدة  الحكومـة 
متعسـرة ممـا يعطـي االحتمـال ان 
الماليـة  وثيقتـه  يفقـد  قـد  العـراق 
ايضـا  العـام  هـذا  االقتصاديـة 
التنفيذيـة  االدارة  تعمـل  وسـوف 
عليـه وهـو  المتعـارف  المبـدأ  وفـق 
صـرف1÷12 مـن موازنـة 2٠21 والسـبب 
تعـد  ان  الموازنة،دسـتوريا،يجب  ان 
الصاحيـات. كاملـة  حكومـة  مـن 

لنتفائل بان الموازنة العامة سـوف 
تعـد وتشـرع لعـام 2٠22 لـذا فـان مـن 
عنـد  الجديـدة  الحكومـة  اولويـات 

اعدادهـا ان تهتـم باالمـور التاليـة:
هـي  الموازنـة  دسـتوريا  اوال: 
اسـقاط  وبالتالـي  التنفيـذ  سـنوية 
المكانيـة  الداعيـن  امـام  الحجـة 
مـن  الكثـر  موازنـة  وتشـريع  اعـداد 

. سـنة
الجديـدة  الحكومـة  تعلـن  ثانيـا:ان 
تشـكيل صنـدوق الثـروة السـيادي 
يضمـن  والـذي  عنـه  المعلـن 
ثـروة  فـي  القادمـة  االجيـال  حـق 
نصـا  الموازنـة  تتضمـن  بادهـم،وان 
عـام  مـن  بـدءا  الصنـدوق  لتمويـل 
مـن  نسـبة  باسـتقطاع  وذلـك   2٠22
النفـط لتمويلـه وهـو حـق  عائـدات 
فـي  لاجيـال  ودسـتوري  شـرعي 
 5 نسـبة  بادهم،واسـتقطاع  ثـروة 
بالمئـة مـن ايـرادات النفـط لتمويـل 
مقبولـة  ثابتـه  كنسـبة  الصنـدوق 

جـدا.
موازنـة  العـراق  موازنـة  الن  ثالثـا: 
علـى  الكلـي  اعتمادهـا  ريعيـة،اي 
تحديـد  يسـتلزم  االمـر  فـان  النفـط 
سـعر التعـادل المالـي للنفـط  الذي 
يعتمـد كاسـاس فـي خلـق التـوازن 
فـي  والنفقـات  االيـرادات  بيـن 
المالـي  التعـادل  الموازنة.وسـعر 
النقـد  اعتمـده صنـدوق  هـو مؤشـر 
لتحقيـق  ضـروري  الدولي،كسـعر 
التـوازن فـي موازنـة الـدول وتحديـد 

فيهـا. المتوقـع  العجـز  مقـدار 
التعادل المالي

ذات  مسـالة  السـعر  وتغيـرات 
المالـي  فسـعر)التعادل  اهميـة 
النفـط  سـعر  مـن  األعلـى  للنفـط 
الحالـي يعنـي أن موازنـة الحكومـة 
إلـى  سـتؤدي  لهـا  المخطـط 
الحالة،علـى  هـذه  عجز،وفـي 
سياسـات  اعتمـاد    الحكومـة 
خالهـا  مـن  يتـم  الكلـي  لاقتصـاد 

عـن  إمـا  الماليـة  األوضـاع  ضبـط 
زيـادة  أو  اإلنفـاق  خفـض  طريـق 

كليهمـا(. أو  الضرائـب 
الدولـي  التمويـل  معهـد  وكان 
نقطـة  تراجـع  تقريـر  فـي  توقـع  قـد 
التعـادل المالـي ألسـعار النفـط فـي 
الـدول المنتجـة للنفـط خـال العـام 
الحالي،لتحقيـق التعـادل أو التوازن 
المالـي عنـد اعداد موازناتهـا، مرجعا 
وإنتـاج  اسـعار  ارتفـاع  إلـى  ذلـك 

الـدول. هـذه  لـدى  النفـط 
عـدة  تحكمـه  التعـادل  وسـعر 
أهمهـا  بهـا  التنبـؤ  عوامل)يصعـب 
اإلنتـاج  وحجـم  اإلنتـاج  تكلفـة 
النسـبية  واألهميـة  اليومـي 
إليـردات النفط فـي الموازنة والناتج 
االلتـزام  اإلجمالـي ومـدى  المحلـي 

تحديدهـا( تـم  التـي  بالنفقـات 
النفـط  اسـعار  ان  الواضـع  ومـن 
مسـتويات  الـى  االن  وصلـت  قـد 
بالسـنوات  قياسـا  مسـبوقة  غيـر 
95دوالر  عتبـة  تجـاوزت  اذ  السـابقة 
مـع التوقـع فـي زيادتهـا فـي االمـد 
القريب.لـذا فـان تحديـد سـعر برميـل 
بمقـدار  موازنـة2٠22  فـي  تعادلـي 
65دوالر مناسـب مـن ناحيـة التحوط 
وتسـديد  الدولـة  انفـاق  وضمـان 

العجـز. فجـوة  مـن  والحـد  الديـون 
التـي  االمـور  اكثـر  مـن  رابعـا: 
الجديـدة  الحكومـة  مـن  ينتظـر 
الدينـار( صـرف  هو)سـعر  معالجتهـا 
وهـو المشـكل االكثـر أهميـة وفقـا 
مـن  سـببه  الشـارع،لما  نظـر  لوجهـة 
وإجتماعي،ورغبـة  اقتصـادي  أثـر 
يقـدس  ان  فـي  سـلوكيا  الجميـع 

الـدوالر. أمـام  دينـاره 
,,,( هـو قـرار  , , , , , , , وتخفيـض قيمـة الدينـار ),
خاضعا)لـإلدارة  حكومـي  اداري 
هـذا  تحـدد  للدولة،التـي  الماليـة 
تـوازن  عـدم  نتيجـة  السـعر(وليس 

الـدوالر. وطلـب  عـرض 
عـن  االقتصادييـن  بعـض  ويعـرض 
صـرف  سـعر  تغييـر  عـدم  احتمـال 
فـي  فجـأة  ظهـر  الـذي  الدينـار 
موازنـة 2٠21 مـن خال توصية الورقة 
البيضـاء منطلقيـن مـن ان تخفيـض 
اعتمدكعـاج  قـد  الصـرف  سـعر 
انخفـاض  بسـبب  االيـرادات  لنقـص 
النفقـات  وتضخـم  النفـط  اسـعار 
تجـازوه  بعـد  الموازنـة  عجـز  وزيـادة 
المحلـي  الناتـج  3%مـن  نسـبة 
االدارة  لجـأت  االجمالي.لذلـك 
بسـعر  الـدوالر  ببيـع  للدولـة  الماليـة 

مـن  المزيـد  لجنـي  أعلـى  صـرف 
الطـرق  اسـهل  االيرادات،وهـو 
للدولـة،وكان  الماليـة  االدارة  امـام 
مـن  النقـص  ذلـك  معالجـة  يمكـن 
ينعـم  التـي  االيـرادات  تنميـة  خـال 
وإصـاح  العراقـي  االقتصـاد  بهـا 
االقتصاديـة  السياسـة  هيكليـة 
الماليـة  والسياسـة  عـام  بشـكل 
اجـل  مـن  واالسـتثمارية  والنقديـة 
زيـادة إيـرادات الدولـة والتحكـم في 
المنتجـة  غيـر  والنفقـات  النفقـات 
اللجـوء  قبـل  مقدارهـا  تسـكين  او 
الدينـار  قيمـة  تخفيـض  خيـار  إلـى 
الدوالر.فالشـعب  امـام  العراقـي 
الماليـة  االدارة  سـوء  اليتحمـل 
اسـتمرارية  فـي  وقصورهـا  للدولـة 
ريعيـة الموازنـة وعاجهـا بتخفيـض 

الدينـار. صـرف  سـعر 
االقتصـادي  المنطـق  ان  ورغـم 
العملـة  قيمـة  ان)خفـض  يؤكـد 
أقـل  مـا  بلـد  صـادرات  مـن  يجعـل 
هـم  لمـن  نسـبي  بشـكل  تكلفـة 
قيمـة  خفـض  فـإن  خارجها،لـذا 
أكثـر  الدولـة  واردات  يجعـل  العملـة 
المحلـي،  المسـتهلك  تكلفـة علـى 
عمليـات  خفـض  إلـى  يـؤدي  مـا 
االسـتيراد(ولكن مـع ضعـف االنتـاج 
السـلع  فـي  االقـل  علـى  الوطنـي 
االسـتهاكية ذات الطلـب الشـديد 
فان ارتفاع االسـعار هو الذي سـوف 
فعا،ممـا  ماحصـل  وهـذا  يسـود 
يعنـي ان التخفيـض قـد عالـج حالـة 
اخـرى  حـاالت  فـي  تسـبب  ولكـن 
اقتصاديـا  للشـعب  ومؤذيـة  مربكـة 

واجتماعيـا. ونفسـيا 
اسـتمرخفض  أن  المحتمـل  ومـن 
ينتـج  فانـه  الدينـار  قيمـة 
مـا  إلـى  تقـود  عواقب)مقصـودة 
يوصـف بـ,هزيمـة الـذات,( اضافـة الـى 
تأثيـرات اقتصاديـة قد)تضعـف ثقـة 
البلد،وتؤثـر  باقتصـاد  المسـتثمرين 
اسـتقطاب  عمليـة  علـى  سـلبا 
تعـد  األجنبية(التـي  االسـتثمارات 

االقتصـاد. عمـاد 
لنسـتوعب هـذه االمـور في موازنة 
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 الطبقة الوسطى في  المخدرات وتحذير األمم المتحدة
مجتمٍع متحول

 شــاهدنا عشــرات األفــام المصريــة عــن المخــدرات والتي كانت 
موجهــة للمصرييــن الذيــن كانــوا يحاولــون مواجهــة مصاعــب 
الحيــاة، الماديــة خاصــة، بالحشــيش.. وبشــكل وآخــر، كانــت تلــك 
االفــام، الجيــدة منهــا خاصــة، إحــدى أدوات الجهــات المختصــة 
فــي محاربــة المخــدرات مــن خــال اثــارة الــرأي العــام. كانــت نســبة 
التعاطــي عاليــة جــدا، لكــن جهــود الجهــات المختصــة وبضمنهــا 
االعــام ومراكــز عــاج االدمــان، تمكنــت مــن تخفيــض النســبة 
الــى  2.4 % فقــط فــي 2٠21.. وال تــزال القنــوات المصريــة الرســمية 
والخاصــة تبــث ســپوتات ســريعة وصادمــة عــن اضــرار المخــدرات 
الصحــة  وزارة  تــزال  وال   ، ويومــه  المتعاطــي  مســتقبل  علــى 

المصريــة تفتــح مراكــز لعــاج االدمــان فــي كل أنحــاء مصــر.
ــن نحــن مــن مواجهــة المخــدرات؟ ال أدعــي أننــي مشــاهدة  أي
فــي  أتابعهــا  لكننــي  العراقيــة،  التلفزيونيــة  للقنــوات  جيــدة 
األقــل فــي نشــرات األخبــار بعــض البرامــج، ولــم ألحــظ اي ســپوت 
او حتــى فواصــل مكتوبــة عــن آفــة المخــدرات واضرارهــا المميتــة 
ســواء ماديــا او معنويــا وتســببها فــي التفــكك العائلــي وارتفــاع 
المجتمعــي  التفــكك  فــي  تســببها  وبالتالــي  الجرائــم،  نســبة 

وارتفــاع حــوادث االنتحــار ونســبة الجريمــة. 
بــل لــم أشــاهد تقاريــر، المفــروض اســبوعية إن لــم تكــن يوميــة، 
المخصصــة  البرامــج  ان  اخــرى  مــرة  وبــل  القنــوات،  هــذه  علــى 
للجرائــم، وغالبــا جرائــم القتــل، ال تتنــاول جرائــم المخــدرات اال نادرا.. 
إن محاربــة المخــدرات ليســت مهــام الشــرطة واالجهــزة االمنيــة 
ــات ومطــاردة التجــار والموزعيــن  والتــي تقــوم بتفكيــك العصاب
والمتعاطيــن ودائمــا نســمع ايضــا أن هنــاك شــهداء مــن عناصــر 
الشــرطة فــي المواجهــات وبإصــرار تبــدو هــذه األجهــزة وكأنهــا 
عــن  تختلــف  ال  التــي  المريــرة  المواجهــة  هــذه  فــي  وحيــدة 
مواجهــة االرهــاب.. ويحــق لنــا أن نتســاءل إن كانــت ايــة جهــة 
مختصــة قــد انتبهــت الــى التقريــر الخــاص بالعــراق لمكتــب االمــم 
المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة بعــد زيــارة ميدانيــة فــي 
2٠٠5، والــذي عبــرت فيــه األمــم المتحــدة عــن مخاوفهــا أن يتحــول 
العــراق مــن ممــر للمخــدرات الــى التجــارة بهــا، وبالتالــي الــى دفــع 
يتــم  أن  نفســه  التقريــر  فــي  االدمــان وطالبــت  الــى  الكثيريــن 
تعديــل القوانيــن العراقيــة النافــذة والخاصــة بتجــارة المخــدرات 
أن  بعــد   2٠17 فــي  اال  يتحقــق  لــم  الطلــب  وهــذا  وتعاطيهــا، 
فعلــت المخــدرات مــا فعلتــه وصــدر القانــون رقــم 5٠ لســنة 2٠17 
والمؤثــرات  المخــدرات  لمكافحــة  الوطنيــة  الهيئــة  وتأسســت 
العقليــة التــي تنظــم النــدوات عــن مخاطــر انتشــار المخــدرات في 
المجتمــع فــي الجامعــات والمــدارس وأكيــد لــن تظهــر النتائــج 
بيــن ليلــة وضحاهــا، ألن كل هــذه النشــاطات المطلوبــة بــدأت 
بعــد ان اصبحــت المخــدرات آفــة. وال بــأس مــن اإلشــارة الــى بيــان 
مجلــس القضــاء االعلــى الــذي نقــل عــن قاضــي محكمــة تحقيــق 
المســيب فــي بابــل نبيــل الطائــي قولــه إن »نســبة اإلدمــان قــد 
تصــل الــى 5٠ % بيــن الشــباب، لكــن هــذه االمــر غيــر مكتشــف 

بشــكل رســمي«! 
واشــار الطائــي ان الذيــن يعملــون بتجــارة المخــدرات ويروجــون 

لهــا موجــودون فــي كل مــكان » لكــن نســتطيع القــول ان 
حوالــي 7٠ % منهــم فــي االحيــاء الفقيــرة والمناطــق التــي 
تكثــر فيهــا البطالــة وغيرهــا مــن المشــكات االجتماعيــة«.. إذ 
إن مواجهــة ارهــاب المخــدرات تتطلــب حلــوال جذريــة لمكافحــة 
الفقــر خاصــة مــع خطــط االمــم المتحــدة التــي تؤكــد أن القضــاء 
علــى الفقــر بجميــع اشــكاله هــو مــن اولويــات االهــداف الســبعة 

عشــر لخطــة التنميــة المســتدامة لســنة 2٠3٠.. 
ويحــق لنــا أن نســأل ايــن هــي الخطــوات المعلنــة لمكافحــة 
الفقــر وتحســين االوضــاع االجتماعيــة والســكنية للذيــن تحــت 
أهــم  تشــكل  والتــي  الفقــر  خــط  وعنــد مســتوى  الفقــر  خــط 
خطــوة فــي مواجهــة المخــدرات.. وطبعــا هنــاك خطــوة مهمــة 
أخــرى وهــي مراكــز معالجــة االدمــان وفــي تقريــر صحفــي عــن 
المخــدرات فــي العــراق نشــرته االندبندنــت عربيــة فــي 6 كانــون 
منــذ  مــرة  ألول  تفكــر  العراقيــة  الدولــة  أن   « نقــرأ   2٠22 الثانــي 
تأسيســها فــي فتــح مراكــز ووحــدات خاصــة لمعالجــة االدمــان«.. 
تنتشــر  المخــدرات  بينمــا  التفكيــر  ســيطول  كــم  ُتــرى  )تفكــر(، 
بشــكل مــروع؟ لذلــك أقــول لــو كانــت الجهــات المختصــة انتبهــت 

الــى تقريــر االمــم المتحــدة فــي 2٠٠5 .

تطــور  أن  شــكَّ  ال   
مجتمــع مــا، يقــوم علــى 
المعرفــة،  ازدهــار  أســاس 
تطبيقاتهــا  وإبداعــات 
ــة،  والتقنيَّ ــة  الفنيَّ
والمجتمــع العراقــي مــن 
الضاربــة  المجتمعــات 
عمــق  فــي  جــذوره 

ومنتــج  واســع  حضــري  إرث  ولــه  التاريــخ، 
المعروفــة  حضاراتــه  فكانــت  للحضــارات، 
اإلنســانية  بالمعرفــة  وترتقــي  األرض،  تعّمــر 
إلــى العــا، وال شــكَّ أن عمــاد هــذا التطــور 
الطبقــة  فعاليــة  إلــى  يرجــع  واالرتقــاء 
ــًة وّهاجــة فــي  الوســطى، وهــي تمثــل نخب
المجتمــع يبــدع فيهــا، المفكــرون وأصحــاب 
واالنجــازات  والفنيــة  الجماليــة  اإلبداعــات 
حســب  علــى  كل  والتقنيــة  االقتصاديــة 
ذلــك  يعيشــها  التــي  الحضاريــة  المرحلــة 
العراقيــة  الوســطى  والطبقــة  المجتمــع، 
فــي  تراجعــا  تشــهد  الحاليــة  المرحلــة  فــي 
اإلبداعيــة،  وطموحاتهــا  الفكريــة  بنيتهــا 
النهضــة  عصــر  خــال  يتصاعــد  كان  الــذي 
مــن  فيهــا  العــراق  كان  والتــي  العربيــة، 
الســّباقين فــي عمليــة التحديــث فــي زمــن 
الملــك فيصــل األول، خــال النصــف األول مــن 
القــرن العشــرين ليدخــل فــي عقــده الثانــي، 
ليقــع تحــت توجيــه مركــزي جمهــوري، متأثــرا 
فــي  ســائدا  كان  الــذي  الثــوري  بالســياق 
العالــم آنــذاك، فانــزوت الطبقــة الوســطى، 
الفكــر  ورواد  الصغيــرة،  البرجوازيــة  ســيما  ال 
مــا  الثوريــة  األيديولوجيــة  تمــادت  بعدمــا 
ــر مــن أصحــاب الطبقــة الوســطى  حــدا بكثي
إلــى مغــادرة العــراق بأموالهــا تجــاه أوروبــا، 
فــي  كبيــرة  ثقافيــة  تحــوالت  حصلــت  لــذا 
بنيتهــا التنظيميــة وغابــت نواديهــا الفكريــة 
الفكريــة  حريتهــا  مصــادرة  بعــد  والثقافيــة 
مســاحة  إال  لهــا  تبــَق  ولــم  واالقتصاديــة، 
صغيــرة مــن تلــك الحريــة فــي )العصــر الثــوري( 
الــذي هــو اآلخــر انشــغل بصراعاتــه الداخليــة، 
والمجتمــع اليــوم يدفــع ثمــن تلــك التغيــرات 
فــي بنيتهــا التنظيميــة وقيمهــا الحضاريــة، 
الريفيــة والشــعبية علــى  الثقافــة  فطغــت 
عــام195٨  بعــد  المرحلــة  وأفــرزت  المديــن 
تتمكــن  لــم  سياســية  وقــوى  شــخصيات، 
طموحــات  تحقيــق  مــن  حاســم  بشــكل 
األساســية  حاجاتــه  إشــباع  مــن  المجتمــع 
الثــروات  البــاد  امتــاك  مــن  الرغــم  علــى 
قــاد  السياســة  عــدم عقلنــة  أن  إال  الهائلــة، 
تعــد  لــم  أنــه  كمــا  كــوارث،  إلــى  المجتمــع 
لدينــا طبقــة وســطى ولــودة، ترســي قواعــد 
نهضــة حقيقيــة، فغــاب عــن الســاحة المفكــر 
والمبــدع والمؤهــل إداريــا الــذي يدفــع عجلــة 
المجتمــع إلــى األمــام، ولعــل هــذه مــن أعقــد 
إشــكاليات بنــاء طبقــة وســطى فــي مجتمع 

متحــول.

  نرمين المفتي 
د. عبد الواحد مشعل 
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 ال شك أن جهاز الدولة العراقية 
في وضعه الحالي لم يكن مصمما 
وشروط  الوظيفة  أساس  على 
الواجبات  هي  ما  اي  الكفاءة، 
الرئيسة للدولة والمهام المطلوبة 
والكيفية  الواجبات،  تلك  ألداء 
التنظيم  لُيرَسم  ألدائها،  المثلى 
باإلجابة الصادقة على تلك األسئلة. 
من  التشكيات  تلك  تكونت  بل 
تراكم اجتهادات وترضيات عبر زمن 
الحكومات  فيه  اختلفت  طويل 
األيديولوجية،  وتوجهاتها 
الحاكمة،  المجموعات  ومطامح 
النظام  على  الحفاظ  وشروط 
االقتصاد  عمل  وآليات  السياسي 
الوطني ودور قطاع األعمال العام. 
وصف  المبالغة  من  وليس 
للدولة  التنظيمية  الخارطة 
والا  بالعبث  إليه  انتهت  كما 
مسؤولية.  وال نتوقع أن عاقا يريد 
الماحظات  هذه  بمثل  يبادر  ممن 
في  البديلة  الدولة  صورة  تقديم 
عن  نيابة  للتشريع،  جاهزة  وثيقة 
أحزاب السياسة، بأجمعها، وخبراء 
من  والعديد  ومستشاريها  الدولة 
القانون  في  المتخصصة  دوائرها 
نتصور  ال  واإلدارة وجامعاتها. كما 
ويعرف  حي،  بوجدان  إنسانا  أن 
قيمة الصدق، يتجرأ على القول أن 
العراق  في  الدولة  أجهزة  تنظيم 
ليس بحاجة إلى معالجة عاجلة، او 
ال عاقة له بفرض القانون والنزاهة 

واإلصاح عموما. 

القسم األول
لغالبية  السياسي  الوعي 
اآلن،  إلى  يتجاوز،  ال  العراقيين 
وقائع التاريخ الطويل من التعددية 
تعايش  بين  الدينية   – األثنية 
سلمي اعتيادي، أو يشوبه قدر من 
أحيانا  تصل  مريرة  ونزاعات  التنافر، 
الدماء.  سفك  أو  الكراهية  حد 
بعد  يتحرر  لم  العراقي  المجتمع 
ومنها  االستعباد  عهود  قيم  من 
التفاوت بين البشر في استحقاق 
العمودية  والتراتبية  الكرامة، 
حيث  المكانة  في  واألفراد  لألسر 
ذروة  عند  والرئاسة  الزعامة  تتربع 
الهرم. وال شك ان هذه الحقيقية 
األهمية  كبير،  حد  إلى  ُتّفسر، 
في  السلطة  لقيمة  الطاغية 
التنافس  وشراسة  للتاريخ،  فهمنا 
والقيادة  الدولة  مواقع  على 
نتائج  األيام. ومن  السياسية هذه 
السيكو-ثقافي  التكوين  هذا 

ومقتضيات  العصر  لروح  المنافي 
االرتقاء الحضاري واألخاقي ظاهرة 
الزعماء،  السياسي وكثرة  التشرذم 
الممارسة  بين  الحاد  واالنفصام 
السياسية ووظائف الدولة ومصالح 
الحكومات،  عمل  وبرامج  المجتمع 
بذاتها  عليا  قيمة  السلطة  ألن 
والرئاسة استحقاق وليست وظيفة 
ُمعّرفة بمهام وصاحيات ومساءلة 

وعقوبة. 
العراقية  الدولة  بنية  أن  شك  ال 
معقدة محورها السلطة التشريعية 
التي  المنتخبة  بالهيئة  المتمثلة 
األخرى  السلطات  عنها  تنبثق 
التي  النيابية  الديمقراطية  في 
الحكم  نظام  مبادئها  إلى  يستند 
قذفت  الديمقراطية  العراق.  في 
السياسة والدولة في خضم الثقافة 
مسرحا  فصارت  آنفا،  االجتماعية، 
لمفاعيل التعددية األثنية – الدينية، 
على  المحموم  التدافع  ومرض 

القيادية.  والمواقع  العليا  المكانة 
والمجلس النيابي بعبر بدقة عن هذه 
أجهزة  في  يرسمها  ثم  الخصائص، 
الثاث  الرئاسات  من  كافة  الدولة 
ومجلس  ومنتسبيها  ودوائرها 
الوزراء والوزارات، إلى عشرات أخرى 
المرتبطة  غير  والدوائر  الهيئات  من 
بوزارة وشركات عامة مستقلة إداريا 
االستحداث  من  والمزيد  وماليا... 
في  الجنونية  والمكاثرة  والتشرذم 
الصاحيات،  ونثر  القرار،  اتخاذ  مراكز 
صار  حتى  الوزارات،  سلطة  خارج 
مجلس الوزراء دائرة بين العديد من 
بين  موظفا  الوزراء  ورئيس  الدوائر 
المسؤولية  فضاعت  الموظفين 
سوف  أيام  بعد  الدولة.  وفشلت 
إلى  الجديد  الوزراء  رئيس  يحضر 
من  قليل  عدد  مع  النواب  مجلس 
الوزراء لنيل الثقة بعد جدل وحوارات 
وفي  األحزاب.  بين  واتفاقات 
الدولة الكثير من شاغلي المناصب 
خارج  الوزراء  عن  تقل  ال  بصاحيات 

هذه العملية.    
الدولة في وضعها الحالي تعمل 

 إعادة تنظيم أجهزة الدولة في العراق

ليست  وهي  مسؤول،  مركز  با 
اإلقطاعيات  من  فوضى  بل  نظاما 
هي  التنظيم  وإعادة  المتمردة، 
الخطوة األولى على طريق اإلصاح. 
على  اإلجابة  التنظيم؟  يعاد  كيف 
هذا السؤال في العمل التفصيلي 
الخارطة  وثيقة  أعداد  من  انطاقا 
استحضار  ثم  للدولة.  التنظيمية 
مختلف  تؤديها  التي  الوظائف 
مهام  بداللة  وتعريفها  األجهزة 
المهم  للماحظة.  قابلة  معلومة 
إدماج الهيئات والدوائر المستقلة 
إلى  اإلصغاء  وعدم  الوزارات  في 
والتقاليد  المختلقة  المبررات 
مستقا  يبقى  القضاء  الموروثة. 
لماذا  لكن  ...مثا؛  المركزي  والبنك 
مستقلة  الوطنية  النفط  شركة 
من  النفط  على  الخوف  هو  هل 
وأمانة  الوزراء!!،  رئيس  أو  الوزير 
ونزاعات  الخدمة،  ومجلس  بغداد، 
االتصاالت،  وشبكة  الملكية، 
العراق  وسوق  االستثمار،  وهيئة 
 ... واألوقاف   ... المالية  لألوراق 
وسواها؛ لماذا هذه وغيرها ال ترتبط 
بوزارات تحت مسؤولية مباشرة من 
وال  الوزراء.  ورئيس  الوزراء  مجلس 
يكتفي العقل المسكون بالسلطة 
عليها  التدافع  نزاعات  وتسوية 
الوزرات،  خارج  مستقلة  بهيئات 
بل ال توجد وزارة إال وأضفيت على 
دوائر فيها صفة االستقال وتحذير 
أية  بسيادتها.  المساس  من  الوزير 
تخريبية  بائسة  سياسية  فلسفة 
حماية  المطلوب  هل  ؟!،  هذه 
أن  أم   !!! الحكومة  الدولة من  دوائر 
سيطرة  تأكيد  يقتضي  الواجب 
الهيئة  عن  المنبثقة  الحكومة 
المنتخبة على كافة أجهزة الدولة... 
استقال  تعني  الديمقراطية  هل 
سلطة  عن  البيروقراطي  الجهاز 
الشعب أم إن الديمقراطية ال معنى 
للجهاز  الشعب  حكم  دون  لها 
تقليص  يمكن  اال  البيروقراطي. 
أعداد الشركات العامة بالدمج، هل 
تأسيس  األعمال  إدارة  مبادئ  من 
إن  أم  وحيد،  نشاط  على  الشركة 
الشركات معروفة بتنوع أنشطتها 
إلى  نحتاج  ال  ولذلك  ومنتجاتها، 
الشركات.  من  الحالي  العدد  نصف 
سبع  إلى  مثا،  العراق،  حاجة  ما 
مبدا  ثمة  هل   ... حكومية  مصارف 
المصرفية  اإلدارة  أو  االقتصاد  في 
يمنع دمج المصارف الحكومية في 

مصرفين.
في  النفقات  جدول  لناحظ 
اإلنفاق  وحدات  العامة،  الموازنة 

د. حيدر حسين آل طعمة *
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الرئيسة أكثر من ثاثة امثال عدد 
الوزارات، ما هي ضرورة هذا التبعثر. 
أال يمكن استحداث وزارة لنسمها 
مثا وزارة التنسيق اإلداري تتولى 
األمانات  ونفقات  بماك  االهتمام 
ودوائرها  الثاث  للرئاسات  العامة 
األعلى  القضاء  ومجلس  األخرى 
التنظيم من  وما يبقى بعد إعادة 
وبالنتيجة  المستقلة،  الهيئات 
تكون وحدات اإلنفاق في الموازنة 
في  حاضرة  فقط  وزارات  العامة 
على  للسيطرة  الوزراء  مجلس 
وااللتزام  والتوظيف،  اإلنفاق 
دون  الدولة  لكل  موحدة  بقواعد 
المعيب  والتنافر  التفاوت  هذا 

الذي ال ضرورة له أبدا. 

القسم الثاني
وخفض  التخصص،  وضوح 
المركز  وسيطرة  التكاليف، 
الدولة  أنشطة  على  الحكومي 
القرار  اتخاذ  وحدات  عدد  بتقليل 
والرقابة،  اإلشراف  وتسهيل 
التنموية،  الدولة  إلى  واالنتقال 
وحماية  األداء،  بنوعية  واالرتقاء 
الشاملة  والسيادة  الحقوق، 
شامل  بمعنى  والنزاهة  للقانون، 
التنظيم،  إعادة  أهداف  من  كلها 
الموارد  تشغيل  على  إضافة 
بإنتاجية  العام  للقطاع  البشرية 
لتسريع  وتوظيفهم  أعلى 
التحتية  البنى  وتطوير  استكمال 
بد  وال  العامة.  الخدمات  وتحسين 
في  األهداف  هذه  مراعات  من 
على  تجري  قد  التي  العملية 
مراحل في مدة ال تتجاوز السنتين. 
هذا  ثنايا  في  الحوار  ولتسهيل 
إلى  نشير  الشائك  الموضوع 

مبادئ ُتقترح منها:
الدفاع  دوائر  كافة  تجميع   -
فيها  بما  واألمن  والداخلية 
وجهاز  ومستشارية  المخابرات 
اإلرهاب  ومكافحة  الوطني  األمن 
وتضم  وزارات؛  ثاث  في  وسواها 
مقتدرة  دائرة  الثالثة  الوزارة 
أفضل  تعتمد  االقتصادي،  لألمن 
لاستعام  العالم  في  األساليب 
إليها  وينقل  األخبار،  ومقاطعة 
وينص  األموال،  غسل  مكتب 
القضاء  القانون على جواز اعتماد 

لتقاريرها السرية. 
المستقلة،  الهيئات  تدمج   -
بوزارة،  المرتبطة  غير  والدوائر 
أو  االختصاص  صاحبة  بالوزارات 
ديوان  عدا  لها.  اختصاص  أقرب 
المركزي  والبنك  المالية  الرقابة 
بكافة  والقضاء  النزاهة  وهيئة 
العامة  واألمانات  تشكياته 

للرئاسات الثاث.

لشؤون  تستحدث  وزارة  تتولى   -
المالية  والتخصيصات  الماك 
خارج  تبقى  التي  للتشكيات 
جميع  تكون  بحيث  الوزارات. 
وحدات اإلنفاق في الموازنة وزارات. 
شؤون  المستحدثة  الوزارة  وتتولى 
التعيينات الجديدة وتمويل النفقات 
وكذلك  ودوائرها،  الثاث  للرئاسات 
تبقى  التي  األخرى  التشكيات 
الماك  ويخضع  الوزارات.  خارج 
والتخصيصات في الرئاسات الثاث 
خارج  تبقى  التي  والتشكيات 
الوزارات لنفس الضوابط العامة دون 

الخروج عليها. 
لكافة  االستقال  إنهاء   -
الوزارات  داخل  اإلدارية  التشكيات 
الهيئات  داخل  حاليا  والموجودة 
إلى  ستنتقل  التي  المستقلة 
العامة  الشركات  حتى  الوزارات. 
ويتحملون  الوزراء  إلشراف  تخضع 
التجربة  واثبتت  عنها،  المسؤولية 
استقال  من  ينتفع  لم  العراق  أن 
القطاعات  في  العامة  الشركات 
ليست  لكنها  شركات  تبقى  كافة. 

مستقلة.
- شمول الشركات العامة بالموازنة 
الامركزية  من  بدرجة  الموحدة 
المالية للتشغيل والمبيعات؛ وتقدر 
وتدخل  اإلجمالية  المضافة  القيمة 
إيرادا للموازنة العامة؛ وفي المقابل 
للشركات  العامة  الموازنة  تخصص 
والنفقات  المشتغلين  تعويضات 

الضرورية للتجديد واالستثمار. 
للوزارة  الشركات  عدد  يقلص   -
الواحدة دون مراعاة تجانس النشاط 
والخصائص  المنتجات  تنوع  ألن 
التكنولوجية ال يمنع انضوائها في 

منظمة إدارية واحدة. 
عن  الكهرباء  وتوزيع  نقل  فصل   -
وزارة  إلى  التوليد  ونقل  التوليد. 
أنشطة  جميع  ونقل  الصناعة. 
النفطية:  التحويلية  الصناعة 
بتروكيمياويات وتصفية ... إلى وزارة 

الصناعة.
التحتية  للبنى  وزارة  استحداث   -
أمانة  بها  ترتبط  المكانية  والتنمية 
البلديات،  على  وتشرف  بغداد، 
وتنقل إليها مسؤوليات نقل وتوزيع 
مشاريع  على  واإلشراف  الكهرباء 
واستيعاب  كافة.  التحتية  البنى 
في  واإلسكان  اإلعمار  وزارة  دوائر 

هذه الوزارة.
- دمج وزارتي موارد المياه والزراعة. 
وتشكيل شركة متخصصة متكاملة 
شبكات  وتنفيذ  لتصميم  القدرات 
التربة  واستصاح  والبزل  الري 
بوسائل تقنية وموارد بشرية كافية. 
العام  القطاع  قدرات  تجميع    -
في البناء واإلنشاء، عدا الري والبزل 

شركات  أربع  أو  ثاث  في  والنفط، 
التحتية  البنى  وزارة  إلى  تتبع 

والتنمية المكانية.
تتولى وزارة البنى التحتية تجميع 
الخاص  القطاع  إمكانات  وتنسيق 
شركات  بضعة  في  العاقة  ذات 
التقني  والدعم  باإلقناع  كبرى 

والتنظيمي.
والدوائر  العامة  الشركات  منع   -
بالمطلق. وحصر  التعاقد  كافة من 
للتجهيزات  التعاقد  مهمات 
المشاريع  ومقاوالت  الحكومية 
في دوائر بعينها لخدمة الحكومة 

وجميع مرافق القطاع العام.
تجميع  يجري  الغرض  ولهذا 
التجهيز  إدارة  في  الدولة  قدرات 
في  المشاريع  على  واإلشراف 
المشار  الدوائر  من  القليل  العدد 
الحكومة  استيرادات  آنفا.  إليها 
هي التي تقوم بها حصرا وال يجوز 
أو  التعاقد مع جهة عراقية خاصة 

اجنبية لهذه المهمة.
- يكون رئيس مجلس الوزراء من 
المجلس  في  المنتخبين  األعضاء 
النيابي وهو في نفس الوقت رئيس 
المجلس.  في  عددا  األكثر  الحزب 
القاعدة دون  وتلتزم األحزاب بهذه 
حاجة لتعديل الدستور. أي ال يجوز 
وال  الوزراء،  لرئاسة  مستقل  تعيين 
يجوز لرئيس مجلس الوزراء االنتماء 

لحزب يرأسه غيره.
- بعد إعادة التنظيم تشكل اللجان 
أسس  على  النواب  مجلس  في 
أولية  ، وبصفة  أخرى لضبط األداء 
واالقتصادي  المالي  المجال  ، في 
الحكومي  االستثمار  لجنة  تكون 
لجنة  ثم  أهمية؛  األكثر  هي 
النفطية؛  غير  الحكومية  اإليرادات 
الصادرات  ولجنة  التصنيع،  ولجنة 

غير النفطية ... وهكذا. 
دوائر  وتطوير  تنظيم  إعادة   -
القضائية  والتحقيقات  الشرطة 
الدوائر  خدمات  وتوسيع  تدريجيا. 
التسجيل  مثل  الصرفة  الحكومية 
واألحوال  والضرائب  العقاري 
بحيث  وسواها   ... والمرور  المدنية 

ينتفي االنتظار مطلقا. 
الوزراء  مجلس  رئيس  يتحمل   -
مسؤولية عن فرض القانون والنزاهة 
لمعاقبة  كافية  صاحيات  ويمنح 
صاحية  وله  اإلداء،  في  الفشل 
االستغناء عن خدمات أي منتسب 

في الدولة حسب اجتهاده.  
هذه مقترحات أولية، وال يستبعد 
الخاف حولها، والعملية تفصيلية 
إعادة  مباشرة  والمهم  بطبيعتها 
الفشل  تجاوز  بهدف  التنظيم 
وتعيين  اإلنجاز،  وضآلة  اإلداري 

المسؤولية.
الفرات  مركز   - أكاديمي   *
للتنمية والدراسات اإلستراتيجية
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مــرت علــى  أشــهر  أربعــة  مــن  أكثــر   
ومازالــت  المبكــرة،  االنتخابــات  اجــراء 
النتائــج معلقــة بيــن أروقــة المحكمــة 
فيــه  تســتمر  وقــت  فــي  االتحاديــة، 
الخافــات الحــادة بيــن أغلــب االطــراف 
العمليــة  تشــهدها  لــم  السياســية 
السياســية مــن قبــل، والســبب يعــود 
فــي  القصــور  الــى  منــه  جــزء  فــي 
التعاطــي مــع العمليــة الديمقراطيــة، 

والتزّمــت بالمواقــف المتشــددة، وعــدم تقبــل اآلخــر، اضافــة 
الــى انعــدام الثقــة بيــن المكونــات السياســية وحتــى بيــن 

الواحــد. المكــون 

لــن يجهــد كثيــرا  المتابــع لمجريــات االحــداث السياســية، 
بيــن  اتفاقــًا مســبقًا  بــأن هنــاك  يقيــن  الــى  يتوصــل  لكــي 
الكتــل السياســية التــي مــررت هيئــة رئاســة مجلــس النــواب 

فــي أول جلســة، وبأريحيــة تامــة..

االتفــاق يشــمل ايضــا -وبــا أدنــى شــك- مرشــحي رئاســة 
الســيادية  المناصــب  وتوزيــع  الــوزراء،  ورئاســة  الجمهوريــة 
االخــرى، بمــا تعــرف بحكومــة االغلبيــة الوطنيــة التــي مازالــت 

تتمســك بهــا الكتلــة الصدريــة )73 مقعــدا(.

فائــزة  أخــرى  قــوى  اقصــاء  يتــم  اآلخــر،  الجانــب  فــي 
قبــة  داخــل  معارضــة  تشــكيل  نحــو  لدفعهــا  باالنتخابــات، 
منهــا،  جــزء  أو  التنســيقي،  االطــار  قــوى  ابرزهــا  البرلمــان، 
اضافــة الــى االتحــاد الوطنــي الكردســتاني، الــذي احتكــر 

.2٠٠5 انتخابــات  منــذ  الجمهوريــة  رئاســة  منصــب 

الخــاف داخــل  االنتخابــات هــو  المتغيــر األول فــي هــذه 
البيــت السياســي الشــيعي، الــذي وصــل حــد تبــادل رســائل 

التهديــد والوعيــد.

الكــردي  الكــردي  الخــاف  فهــو  الثانــي  المتغيــر  امــا 
حــول منصــب رئاســة الجمهوريــة، والــذي اســتدعى تدخــل 
المحكمــة االتحاديــة لتحديــد نصــاب جلســة انتخــاب الرئيــس، 

وهــو مــا يصعــب تحقيقــه اليــوم.

لكــي يتــم اجتيــاز هــذه العقبــة، يجب جمــع 22٠ نائبًا ليتحقق 
أكثــر مــن  اال بضــم  أواًل، وذلــك ال يمكــن تحقيقــه  النصــاب 
ســتين نائبــا آخــر، الــى التحالــف الثاثــي )الكتلــة الصدريــة، 

الســيادة، الديمقراطــي الكردســتاني(.

محطــة  فــي  اليــوم  تعطــل  السياســية  العمليــة  قطــار 
انتخــاب الرئيــس، والــذي ال يمكــن تمريره اال بتقديــم التنازالت 
لجمــع العــدد المطلــوب لتحقيــق النصــاب، وهــذا ال يتــم اال 
عبــر طريقيــن، االول: هــو حــل الخــاف بيــن الحزبيــن الكردييــن 
الرئيســين، والتوصــل بينهمــا الــى اتفــاق يقضــي بدخولهمــا 

جلســة البرلمــان..

التنســيقي  مــن االطــار  اقنــاع جــزء   : الثانــي  الطريــق  امــا 
العقبــة واالســتعداد  ليتــم تجــاوز هــذه  ايضــًا  اتفــاق  وفــق 
للعقبــة الجديــدة المتمثلــة بتشــكيل الــوزارة. المشــهد يبــدو 
معقــدا للغايــة، وال بــوادر انفــراج تلــوح فــي االفــق القريــب، 
ليــس فقــط بســبب قصــور التجربــة الديمقراطيــة، أو تقاطــع 
ــح أو التقائهــا، وانمــا الســبب الرئيــس فــي الدســتور  المصال
العراقــي الــذي بنــي علــى أســاس توافقــي، والــذي كّرســته 
بــدءًا توقيتــات اختيــار الرئاســات وآليــات انتخابهــا، وتشــكيل 

الحكومــة.

علي موسى الكناني

رة
ّ

رة .. نتائج متأخ
ّ

إنتخابات مبك

كان  أن  بعـد   
منتصـف  فـي  العـراق 
قـاب  السـبعينات 
مـن  أدنـى  أو  قوسـين 
مـن  تمامـا  التخلـص 
التقاريـر  تأتـي  ـة،  األّميَّ
والدوليـة  المحليـة 
كبيـرا  ارتفاعـا  لتسـجَل 
ـة  فـي مسـتويات األّميَّ
ففـي  مجتمعنـا،  فـي 

احصائيـة لألمـم المتحـدة صدرت مطلع العام الحالي 
تشـير إلـى وجـود 12 مليـون أمي فـي العراق، )أي بما 
المركـزي  الجهـاز  يشـير  حيـن  فـي   )%27 إلـى  يصـل 
هـم  لمـن  العـراق  فـي  ـة  األّميَّ نسـبة  بـأن  لألحصـاء 
فـوق العاشـرة مـن العمـر تبلـغ 13%،أي أكثـر قليـا من 

أمـي. ماييـن  خمسـة 

الخطيـرة والصادمـة تسـتدعي  هـذه االحصائيـات 
والمبـادرات  الخطـط  ووضـع  الخطـر،  ناقـوس  دق 
والحلول العملية لوقف هذه االنتكاسة المجتمعية، 
فـي بلـد اختـرع الكتابـة والتدويـن قبـل آالف السـنين 
الحديثـة  فالمجتمعـات   ، المسـمارية  الحـروف  عبـر 
ـة فـي عدم معرفـة القراءة  والمتطـورة تجـاوزت األّميَّ
ـة  األّميَّ معالجـة  نحـو  لتتجـه  عقـود  منـذ  والكتابـة 
المعرفيـة، التـي تعنـي عـدم االسـتمرار فـي تحديـث 
المعلومـات والمعـارف والتدريـب بشـكل فـردي دون 
التـي  ـة المعلوماتيـة،  االعتمـاد علـى المعلـم واألّميَّ
تعنـي عـدم إجـادة اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات 
هـذا  فـي  التقنيـة  التطـورات  ومواكبـة  واالتصـاالت 

المجـال نظريـا وعمليـا.

المجتمـع األّمـي الجاهـل ال يصنـع حضـارة وال يصنع 
تقدمـا، والغريـب فـي مجتمعنـا هنـاك تغييـر طـردي 
الحاصليـن  نسـبة  وارتفـاع  ـة  األّميَّ نسـبة  ارتفـاع  بيـن 
والدكتـوراه(،  )الماجسـتير  العليـا  الشـهادات  علـى 
فمـا فائـدة هذه الشـريحة األكاديمية اذا لم تسـتطع 
ـة  ـة واألّميَّ خدمـة مجتمعهـا فـي التخلـص مـن األّميَّ

المعلوماتيـة. ـة  واألّميَّ المعرفيـة 

بعيـدا عـن التنظيـر واالسـتطراد فـي وصـف الحالـة 
البلـد  بـه  المعروفـة للجميـع بسـبب مـا مـر  واسـبابها 
مـن حـروب وحصـار وارهـاب؛ هنـاك خطـوات عمليـة 
أهمهـا  ـة  األّميَّ علـى  للقضـاء  اليهـا  اللجـوء  يمكـن 
االبتدائيـة ومتابعـة  المرحلـة  االلزامـي فـي  التعليـم 
مقاعـد  إلـى  للعـودة  ودفعهـم  دراسـيا،  المتسـربين 
توفيـر  عبـر  والترهيـب،  الترغيـب  باسـلوب  الدراسـة 
التغذيـة المدرسـية ومنـح بـدل نقـدي بسـيط لألسـر 
المتعففـة او قطـع راتـب الحمايـة االجتماعيـة لألسـر، 
التـي ال ترسـل أبناءهـا للدراسـة، وتشـجيع االنضمـام 
ـة التـي يبلـغ عددهـا أكثر من  إلـى مـدارس محـو األّميَّ
العـراق،  بيـن جميـع محافظـات  ألـف مدرسـة موزعـة 
نسـب  تقليـل  فـي  تسـهم  أمـوُر  ذكـره  تـمَّ  مـا  كل 
ـة، وصـوال إلـى انعدامهـا ومـن ثـم يتـمُّ الحديـث  األّميَّ
فـي  والمعلوماتيـة  المعرفيـة  ـة  األّميَّ معالجـة  عـن 

وقـت الحـق.

نجاح العلي

ة تغزو مجتمعنا  األّميَّ
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متلــِق واضــح، والدفــع لمــورٍد مقابــل 
وبــدون  محــدد  نطــاق  بــدون  العمــل 
وثائــق، واســتخدام المورديــن لتســديد 
المدفوعــات النقديــة، وتمويــل الســفر 

المائمــة.  غيــر  والنفقــات 
وقــال الرئيــس التنفيــذي للشــركة 
بــإن  لرويتــرز  إيكولــم  بورجــي 
العديــد  خــروج  عنــه  نتــج  التحقيــق 
مــن الموظفيــن مــن الشــركة واتخــاذ 
وإنهــاء  أخــرى  تصحيحيــة  إجــراءات 

عــدد مــن العاقــات مــع أطــراف ثالثــة. 
بــأن فريــق التحقيــق الداخلــي  وبّيــن 
اســتطاع تحديــد مدفوعــات لوســطاء 
واســتخدام طــرق نقــل بديلــة للتهــرب 
العراقيــة،  الجمــارك  هيئــة  مــن 
المنظمــات  فيــه  كانــت  وقــت  فــي 
الدولــة  تنظيــم  ومنهــا  المتشــددة، 
بعــض  علــى  تســيطر  اإلســامية، 

النقــل. مســارات 
نجاح ولكن!

مــن جانــب أخــر تــم اإلعــان عــن نجــاح 
العــراق فــي اختــراق قانونــي للســرية 
المصرفيــة الدوليــة، عبــر جهــود هيئــة 
أمــوال  اســترداد  وصنــدوق  النزاهــة 
العــراق. وقــد أشــار المستشــار المالــي 
لرئيــس الــوزراء، مظهــر محمــد صالــح 
الــى ذلــك فــي تصريــح اطلعــت عليــه 
, ان التحــركات  ,طريــق الشــعب, فقــال 
الســترداد األمــوال العراقيــة الموظفــة 
فــي اســتثمارات مخفيــة أو مــاذات 
آمنــة كمــا تســمى خــارج البــاد والتــي 
ســبق االســتياء عليهــا، بــدأت تســجل 
نجاحــا، وأن المتورطيــن فــي هــذا األمر 
يصنفــون ضمــن خانــة الجرائــم الماليــة 
علــى  االعتــداء  تهمــة  ويواجهــون 
ــح، أن هــذه  المــال العــام,. وأضــاف صال
النزاهــة  نجــاح هيئــة  تؤكــد  ,الجهــود 
الســترداد  الخارجــي  المجــال  فــي 
إليهــا مهــام  أن عهــد  األمــوال، منــذ 
العــراق  أمــوال  اســترداد  صنــدوق 
بموجــب القانــون رقــم )9( لســنة 2٠12 
مــن  أكثــر  قبــل  تعديلــه  جــرى  الــذي 

عاميــن,. 
ومراقبيــن،  خبــراء  ان  ورغــم 
أرائهــم  الشــعب,  ,طريــق  اســتطلعت 
الطيبــة  الجهــود  بهــذه  رحبــوا  قــد 

 ربمــا يتفــق الجميــع اليــوم، علــى 
وفــي  بادنــا،  فــي  الفســاد  آفــة  أن 
ظــل نظــام المحاصصــة، باتــت ســببًا 
البــاد،  مشــاكل  ألغلــب  رئيســيًا 
الطبقــي  اإلســتقطاب  كتعمــق 
مدقــع،  وفقــر  فاحــش  غنــى  بيــن 
للخدمــات  تــام  شــبه  وغيــاب 
االساســية، وعجــز مؤسســات الدولــة 
وتواصــل  بواجباتهــا،  القيــام  عــن 
االنســداد السياســي وضعــف الثقــة 
وبالممارســات  السياســية  بالعمليــة 
التــي رافقتهــا، فيمــا  ,الديمقراطيــة, 
شــّكل تفاقــم الفســاد أحــد مظاهــر 
الحكــم  لنظــام  الشــاملة  األزمــة 
القائــم، حيــث ترســخت بســببه مكانــة 
)النخبــة  الفاســدة  الحاكمــة  األقليــة 
األوليغارشــية(، وضمــن لهــا احتكارها 

البــاد. فــي  الفعليــة  للســلطة 
ولدى النزاهة الخبر اليقين

ومــن ابــرز شــواهد مــا ذكرنــاه، اعــان 
هيئــة النزاهــة العامــة، فــي تقريرهــا 
عــن  الماضــي،  الثاثــاء  الســنوي، 
تــورط 11 ألفــًا و6٠5 مســؤواًل بالفســاد 
وتوجيــه  فقــط،   2٠21 العــام  خــال 
 54 هنــاك  وأن  لهــم!  تهمــة   1529٠
وزيــرًا )ومــن بدرجتــه( مــن بيــن هــؤالء، 
وجّهــت إليهــم 1٠1 تهمــة، الــى جانــب 
الدرجــات  ذوي  مــن  همــًا  ُمتَّ  422
ومــن  يــن  العامِّ والُمديريــن  ــة  الخاصَّ
بدرجتهــم، ممــن وّجهــت إليهــم 712 
 632, أن  التقريــر  أوضــح  كمــا  تهمــة. 
بينهــا  مــن  كان  صــدر،  إدانــة  حكــم 
وزيــر، و42 حكمــًا  بحــق  واحــد  حكــم 
بحــق 23 مــن ذوي الدرجــات الخاصــة 
هــم  ومــن  العاميــن  والمديريــن 

 . بدرجتهــم,
هــذا وأشــارت الهيئــة الــى تمكنهــا 
مــن منــع هــدر أكثــر مــن 15 تريليــون 
مليــارات   1٠ )حوالــي  عراقــي  دينــار 
دوالر(، خــال العــام الماضــي، والــى 
ــغ كبيــرة  نجاحهــا فــي اســترجاع مبال
القيمــة  مــن  الدولــة  خزينــة  لصالــح 
التــي جــرى الكشــف عنهــا أو صــدرت 

أحــكام قضائيــة بردهــا.
وللسويديين نصيب!

شــركة  اعترفــت  الســويد،  وفــي 
وتكنولوجيــا  لألتصــاالت  إريكســون 
داخلــي  تحقيــق  بعــد  المعلومــات، 
تحقيقــات  جــراء  عليــه  ُأجبــرت 
التلفزيــون  بهــا  قــام  صحفيــة 
شــبكة  مــع  بالتعــاون   ،,,, الســويدي 
الصحفييــن ,,,, وشــركائها فــي جميــع 
انتهــاكات  بحــدوث  العالــم،  أنحــاء 
خطيــرة لقواعــد عمــل الشــركة فــي 
المرتبــط  الســلوك  كســوء  العــراق، 
بالفســاد واالســتخدام غيــر الســليم 
واالستشــاريين،  المبيعــات  لــوكاء 
مــن خــال التبــرع النقــدي دون وجــود 

انهــم  اال  وباركوهــا،  وبالنجاحــات 
مازالــوا يعتقــدون بــأن اســترداد مايين 
منهوبــة،  مليــارات  مــن  محــدودة 
يّعــد نجاحــًا متواضعــًا، فيمــا تتطلــب 
ــذل  المشــكلة وضــع خطــط افضــل وب
جهــود أكبــر. ويذكــر المراقــب محمــد 
ــأن ,ماتمــت  ــق الشــعب, ب قاســم لـــ ,طري
اســتعادته اليتجــاوز عــدة ماييــن فــي 
حيــن ان رئيــس الجمهوريــة كان قــد 
مــن  أيــار  فــي  التلفزيــون  فــي  اعلــن 
العــام الماضــي عــن تهريــب 15٠ مليــار 
إلــى  الفســاد  صفقــات  فــي  دوالر 
يمكــن  فهــل   .2٠٠3 عــام  منــذ  الخــارج 
ماييــن  اســتعادة  نجاحــًا  يكــون  أن 
منهــا فقــط فــي عشــرين عامــًا,. وحــذر 
قاســم مــن األحــكام المخففــة التــي 
تصــدر بحــق المدانيــن بالفســاد، والتــي 
الســرقات،  حجــم  مــع  تتناســب  ال 
عــدد  ان  يؤكــد  النزاهــة  تقريــر  وقــال, 
المحكوميــن اليتجــاوز 2-5 فــي المائــة 

المتهميــن!,.  مــن 
ويشــير الخبير االقتصادي د. جاســم 
البــاد  ,حاجــة  الــى  حافــظ  محمــد 
الــى نظــام مدنــي ديمقراطــي قائــم 
علــى أســاس المواطنــة، ألنــه الوحيــد 
القــادر علــى ضمــان ســامة االجــراءات 
ــه،  ــرام القضــاء وقرارات القضائيــة واحت
التنظيــم  واعــادة  والشــفافية 
المؤسســاتي للدولــة,. ويضيــف فــي 
حديــث لمراســلنا , بــدون وجــود قيــادة 
نابعــة مــن انتخابــات ديمقراطيــة عادلة 
اليمكــن وضــع برامــج علميــة لمكافحــة 
الفســاد، وبــدون هــذه البرامــج ال يمكن 
ــة مــن جهــة  تفعيــل مؤسســات الدول
وتحفيــز الرقابــة الشــعبية مــن جهــة 

مكملــة,. 
أبرز أهداف انتفاضة تشرين

مــن جانبــه يشــير الناشــط المدنــي 
أحمــد علــي الــى ان , مكافحــة الفســاد 
وفضــح ومحاســبة رؤوســه، كانــت ابــرز 
وســببًا  تشــرين  لمنتفضــي  مطلــب 
رئيســيًا للحــراك الجماهيــري,. واضــاف 
األصــاح  تحقيــق  فــي  أمــل  ,ال  بــأن 
المالــي  الفســاد  علــى  القضــاء  دون 
وتفعيــل  القانــون  وفــرض  واإلداري 
دولــة  وإقامــة  القضائيــة  األحــكام 
وحدهــا  واحتكارهــا  المؤسســات 
للســاح,. ويعتقــد الناشــط بــأن تحقيق 
ذلــك يرتبــط بإنهــاء نظــام المحاصصــة، 
الــذي هيــأ األرضيــة المناســبة، ليــس 
فحســب،  الفســاد  منظومــة  لخلــق 
الدولــة  أجهــزة  مــع  ولربطهــا  بــل 
موظفيهــا  وكبــار  ومؤسســاتها 
بــل  والمصرفييــن  التجــار  وبعــض 
وحتــى مــع بعــض األنتجلســيا ورجــال 
شــعبية  جبهــة  الــى  ودعــا  األعــام. 
فاعلــة مــن كل الخيريــن ودعــاة التغيير 
ومنظومتهــم  الفاســدين  لمواجهــة 

الخطيــرة.

 هل هناك مكافحة حقيقية للفساد في بالدنا ؟
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وقوع  حال  أنه  إال  الصين.  مواجهة 
أوكرانيا،  في  فادحة  بشرية  خسائر 
داخل  الغضب  مشاعر  ستشتعل 
العسكرية  العاقات  إزاء  واشنطن 

الهندية مع روسيا.
العواقب  ثانية  ستأتي  ثانيًا: 
أوكرانيا،  في  حرب  الندالع  الكبرى 
على  الروسية  الفعل  ردود  من 
إذا  موسكو  ضد  الغربية  العقوبة 
االحتماالت  وتشير  أوكرانيا.  غزت 
ستكون  الغربية  العقوبات  أن  إلى 

غير مسبوقة في نطاقها.

بايدن  الرئيس  يواجه  جهته،  من 
للتعامل  ملحة  سياسية  حاجة 
على  أقدمت  إذا  روسيا  مع  بصرامة 
االنسحاب  بعد  خصوصًا  جارتها،  غزو 
والقلق  أفغانستان  من  الفوضوي 
الرد  أن  من  واشنطن  دوائر  داخل 
الضعيف في ملف أوكرانيا سيشجع 

العدوان الصيني في آسيا.
أن  تخيل  الصعب  من  الواقع،  في 
روسيا ستظل ساكنة بعد أن تفرض 
األوروبيون  وحلفاؤها  واشنطن 
من  ضدها.  عقوبات  واآلسيويون 
سيخفض  الجيوسياسية،  الناحية 
مع  تعاونهم  مستوى  الروس 
وقد  سوريا،  شرق  في  األميركيين 
يبحثون عن طرق لتقديم المعلومات 
مادية  مساعدات  أو  االستخباراتية 
الذي  الوقت  في  لطهران،  بهدوء 
الميليشيات  من  حلفاؤها  يهاجم 
في  الصغيرة  األميركية  القواعد 
شرق سوريا ، وبالمثل، ستجد روسيا 
سبًا لجعل الحياة أكثر صعوبة أمام 
تركيا داخل سوريا وليبيا، إذا تسببت 
المشكات  من  المزيد  في  تركيا 

لروسيا داخل أوكرانيا.
األكبر  بالمسألة  يتعلق  فيما  أما 
اإليراني،  النووي  باالتفاق  المتعلقة 
القنبلة  أن  بالتأكيد  بوتين  يدرك 
النووية اإليرانية تمثل مشكلة ملحة 
وحلفائهم  األميركيين  أمام  أكبر 
مما هي عليه أمام روسيا. وستزداد 
تسبب  ما  إذا  المقولة  هذه  صحة 
من  الحد  في  األميركي  الضغط 
العاقات  نطاق  توسيع  جهود 
العربي.  الخليج  بمنطقة  الروسية 
تحت  إسرائيل،  أقدمت  إذا  وبالمثل، 

روبرت فورد 

 استعدوا لتداعيات الحرب األوكرانية

 ال أعرف على وجه اليقين ما إذا 
في  أوكرانيا  ستغزو  روسيا  كانت 
النهاية أم ال، لكنني أعلم جيدًا أنه 
إذا حدث ذلك، ستبدأ فصول حرب 
سيخلف  الذي  األمر  جديدة،  باردة 
االقتصاد  على  كبرى  تداعيات 
العالمي. وفيما يلي ثاث عواقب 

كبرى تلوح في األفق .
أواًل: سيطلق غزو أوكرانيا رسميًا 
واشنطن  بين  جديدة  باردة  حربًا 
جانب،  من  الرئيسيين  وحلفائها 
الجانب  على  الصين  وربما  وروسيا 
اآلخر. وتبدو لغة الخطاب ومستوى 
االنفعال داخل واشنطن متأججين 
بالفعل. والمؤكد أنه إذا رأينا الدماء 
عبر  الروسي  الغزو  جراء  والدمار 
المشاعر  ستزداد  اإلعام،  وسائل 

قوة.
في خضم هذا الجو الغاضب، لن 
تسعى  أن  بفكرة  واشنطن  تقبل 
دول لموازنة عاقاتها بين الواليات 
لقد  الصين(.  )أو  وروسيا  المتحدة 
للحد  تدفع  واشنطن  بالفعل  رأينا 
بعض  في  الصيني  النفوذ  من 
المعتقد  ومن  المنطقة.  دول 
ستتزايد  الضغوط  هذه  رقعة  أن 
من  األكبر  القدر  وستكتسب 
العاقات  يخص  فيما  الحساسية 

العسكرية مع روسيا والصين.
أنه  نتذكر  أن  هنا  المهم  ومن 
سياسية  ضغوط  هناك  كانت 
أميركية  عقوبات  لفرض  شديدة 
جوي  دفاع  نظام  أنقرة  شراء  بعد 
فرض  وبالفعل،  متقدمًا.  روسيًا 
صديقًا  كان  الذي  ترمب،  دونالد 
تركيا  ضد  عقوبات  إلردوغان، 
األميركيون  وهدد   ،2٠2٠ عام  في 
مصر  ضد  ذاتها  العقوبات  بفرض 
طائرات  المصريين  شراء  بسبب 
هذه  أن  والمؤكد  روسية.  مقاتلة 
الضغوط لفرض العقوبات ستتزايد 
اشترى  وإذا  المقبلة،  الفترة  في 
العراقيون نظام دفاع جوي روسيًا 
بالتأكيد  واشنطن  فإن  متقدمًا، 
عقوبات  بفرض  بقوة  ستهددهم 

ضدهم.
أمام  قرار  أصعب  أن  والواضح 
عقوبات  فرض  يكون  لن  واشنطن 
اضطرار  وإنما  العراق،  أو  مصر  ضد 
فرض  في  للتفكير  واشنطن 
لشرائها  الهند  ضد  عقوبات 
الروسية  الجوي  الدفاع  منظومة 
اشترتها  التي   )4٠٠  - )إس  ذاتها 
أنقرة من قبل. في ديسمبر )كانون 
األول(، ظهرت تقارير إعامية حول 
شراء  ستتجاهل  واشنطن  أن 
الهند لمنظومة »إس - 4٠٠«، وذلك 
في  الهندي  للدعم  لحاجتها 

وطأة ضغوط أميركية، على تقييد 
فستنظر  روسيا،  مع  عاقاتها 
مع  تعاملها  كيفية  في  موسكو 
ضد  اإلسرائيلية  الضربات  قضية 
في  سوريا.  في  اإليراني  الوجود 
األفعال  ردود  تبشر  األحوال،  كل 
بظهور  أوكرانيا  غزو  تجاه  الغربية 

فرص جديدة أمام إيران.
االقتصادي  التأثير  سيكون  ثالثًا: 
العقوبات  على  الروسي  للرد 
أوكرانيا  أن  ذلك  اآلخر،  هو  مؤلمًا 
للقمح، خصوصًا من  رئيسي  ُمصدر 
ألن  المرشحة  الشرقية  مناطقها 
يدور بها قتال عنيف واضطراب في 
راكمت  ذلك،  على  عاوة  اإلنتاج. 
من  دوالر  مليار   6٠٠ من  أكثر  روسيا 
وربما  األجنبي،  النقد  احتياطيات 
الحبوب  من  صادراتها  وقف  تقرر 
هي األخرى. ولن يؤثر ارتفاع أسعار 
اقتصادات  على  الغذائية  المواد 
وإنما  فحسب،  األوسط  الشرق 
داخل  التضخم  كذلك  سيفاقم 
واألسوأ  وأوروبا.  المتحدة  الواليات 
االقتصادات  يخص  فيما  ذلك  من 
اضطراب  حدوث  إمكانية  الغربية، 
إذا  العالمية  الطاقة  بأسواق 
الروسي  النفط  صادرات  انخفضت 
بشكل كبير. وسيأتي ارتفاع أسعار 
توقيت  في  العالمية  الطاقة 
سيئ للغاية للرئيس بايدن والحزب 
يواجهان  اللذين  الديمقراطي 
في  صعبة  تشريعية  انتخابات 

نوفمبر )تشرين الثاني(.
الطاقة  أسعار  ارتفاع  سيؤدي 
تقريبًا  شيء  كل  أسعار  زيادة  إلى 
على مستوى االقتصاد األميركي، 
األميركي  المركزي  البنك  وسيرغم 
على رفع أسعار الفائدة بسرعة أكبر. 
االقتصاديين  المحللين  أرى  وبدأت 
نيويورك  في  ستريت  وول  في 

يحذرون من ركود اقتصادي.
أسعار  ستدفع  الوقت،  بمرور 
باتجاه  المرتفعة  العالمية  الطاقة 
لكن  األميركي،  النفط  إنتاج  زيادة 
ليس قبل انتخابات نوفمبر. حتى لو 
كانت إدارة بايدن ال تريد أي التزامات 
الشرق  في  جديدة  كبيرة  عسكرية 
األوسط، فإنها ستحتاج إلى عاقات 

أفضل مع مصدري الطاقة العرب.
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ــة  مــن شــريك فــي الوطــن إلــى رعّي
.. مــن ناحيــة آخــرى 

الســلطة  ماســكي  فأغلــب 
يســعون للتغــّول مــن خــال تطويــع 
يعتــري  مــا  رغــم  الدســتورالعراقي 
بعــض مــوادة مــن قصــور أو تأويلــه 
يواجهــوا  لــم  مــا  أهواهــم  علــى 
بالحقــوق  متمســكا  واعيــا  شــعبا 
وتــرك   ، رادعــا  مدنيــا  ومجتمعــا 
المصطلــح الشــائع ) انــي شــعليه ( . 
قدر الشــعب العراقي والمخلصين 
مــن النخــب أن يبتكــروا طريقــة فــي 
الزعامــات  عــن  تســتغني  التغييــر 
عــن  وتســتعصي  الســلطوية 

واالنحــراف  واالحتــواء  اإلجهــاض 
ولكــن  يبــدأ  تغييــرا  واالختطــاف، 
تغييــرا  الحريــة،  بانتــزاع  ينتهــي  ال 
شــعبيا ســلميا وطنيــا نحــو االفضــل 
االســتبداد  محــل  الحريــة  فتســود 
مــكان  والمســاواة  والعــدل 
 ، الجهــل  محــل  والعلــم  الظلــم، 
وتكافــؤ الفــرص محــل المحســوبية 
مــن  خلفتــه  ومــا  والمنســوبية 
كظاهــرة  وأداري  مالــي  فســاد 
مفاصــل  كافــة  فــي  منتشــرة 
لــه  شــامل  أصــاح  حتــى   ، الدولــة 
صفــة االســتمرارية وال يتــم التراجــع 
عنــه  غايتــه نهصــة شــعب ووطــن 
ــه المواطــن مــن خــال العمــل  يحدث
المســتمر ، ومســألة المقصــر وعــدم 

 : العقــاب  مــن  االفــات 
فتغييــر  بالنفــس،  االرتقــاء   -
النفــوس  بتغييــر  يبــدأ  األوضــاع 
واإلحســان  الكمــال  نحــو  والعقــول 
العــام،  الصالــح  وخدمــة  واإلتقــان 

 . الوطنــي  الحــس  وترســيخ 
 - »تمســك المواطنيــن بحقوقهــم 
الطبيعيــة والقانونيــة واحترامهــم 
لواجباتهــم  وأداؤهــم  للقانــون 
والــذل  للظلــم  ومقاومتهــم 
بنســف  كفيــٌل  الجائــرة  والقوانيــن 
. والتخلــف«  االســتبداد  مرتكــزات 
العقانيــة  قيــم  تبنــي   -

علي قاسم
 دور المواطن في التغيير واألصالح     

الزمـن  مـن  عقـد  مـن  أكثـر  مـّر   
والعراقييـن  الصنـم  سـقوط  ومنـذ 
بالتغييـر  ويوَعـدون  يحلمـون 
األطروحـات  تنّوعـت   ، واإلصـاح 
المحـاوالت،  وتكـّررت  والزعامـات 
اآلمـال  تخيـب  مـرة  كل  وفـي 
ولنفـس  األحـام  وتتحّطـم 

: األسـباب 
وخطــط  خاطئــة  حســابات 
لنخــب  هزيــل  وأداء   ، ارتجاليــة 
نرجســية  تســتبيح كل شــيء فــي 
صــراع وجــودي الحتــكار الســلطة 
ســرعان  محّرمــات  وال  ضوابــط  بــا 
مــا يتمّخــض عــن هيمنــة وإقصــاء 
ترّبــص  تحتــه  خضــوع  يقابلهمــا 
الفشــل،  علــى  وتعويــق ومراهنــة 
 ، الجــاد  بطبــاع  الضحيــة  وَتَطّبــع 
للخــارج،  والبــاد  الفرقــاء  وارتهــان 
ويســتدعي  الثغــرات  يفتــح  ممــا 
األطمــاع والمؤامــرات ، وُتــدار البــاد 
وتتدحــرج  والمســكّنات  بالترقيــع 
نحــو االســتبداد والتبعيــة والفســاد 

 .
الساســة  بيــن  فالخــاف 
عامــة  الحيــاة  وفــي   – العراقييــن 
– عــداوة ويحســم بمنطــق »أنــا أو 
الطوفــان« و«علــي وعلــى مالــك »، 
ــة الخادعــة  ورغــم المظاهــر العصري
العراقيــة  السياســة  ظلــت  فقــد 
فــي جوهرهــا قبائــل تتنــازع غنائــم .
عديــدة  فــرص  ضاعــت  وهكــذا 
وظلــت البــاد تراوح مكانها بســبب 
والتقييــم  التوثيــق  ثقافــة  غيــاب 
أحــد  فــا  والمحاســبة،  واالعتبــار 
يتحمــل مســؤولية أخطائــه فضــا 
يتفّنــن  الــكل  يعتــزل،  أو  يعتــذر  أن 
المســؤولية  مــن  التنّصــل  فــي 
وإيجــاد المبــّررات والشــّماعات، ولــم 
يهتــد واحــد إلــى طريــق النهــوض 
، بــل إن كثيــرا منهــم فــي تراجــع ، 
: غيــاب مشــروع  والســبب بســيط 
ــئ  نهضــوي وزعامــات وطنيــة تعّب
الشــعب وتوّحــده، وضعــف الهوية 
الوطنــي  والحــس  الوطنيــة 
والنزعــات  الــوالءات  لحســاب 
. والخارجيــة  الفئويــة  واألجنــدات 
انحرفــت  األحــزاب  مــن  وكثيــر 
الحزبيــة  المصلحــة  تقديــم  بســبب 
والشــخصية علــى المصلحــة العليــا 
للبلــد مــن ناحيــة ، وضعــف الوعــي 
لــدى المواطــن وعزوفــه عــن قضايــا 
فــي  وتفريطــه  العــام  الشــأن 
الحقــوق وقبولــه بالظلــم وتحّولــه 

االنســان  وحقــوق  والديمقراطيــة 
االنســاني  القانــون  يكفلهــا  التــي 
 ، كاملــة  والدســتور  الدولــي 
واحتــرام القوانيــن المعقولــة وأداء 
كاملــة.  وااللتزامــات  الواجبــات 
مــن  بــد  فــا  الجائــرة  القوانيــن  أمــا 
مقاومتهــا ســلميا ومدنيــا إلــى أن 
تحمــل  خــال  مــن  تعــّدل  أو  تلغــى 
تجــاه  المســوؤلية  المواطنييــن 

 . والوطــن  المجتمــع 
واألســرة.  الفــرد  دور  تفعيــل   -
مؤسســة  أهــم  هــي  فاألســرة 
واقتصاديــة  وتربويــة  تعليميــة 
وتنتــج  األولــى،  المدرســة  فهــي 
. األهــم  وهــي  البشــرية  المــوارد 
العــام،  الشــأن  فــي  االنخــراط   -
المواطنــة والشــراكة فــي الوطــن 
وانخــراط  إيجابيــة  إلــى  تترجــم 
مــع  العــام  الشــأن  فــي  مكثــف 
الوطنيــة.  للمصلحــة  تغليــب 
بالنفــع  يعــود  جهــد  كل  ويشــمل 

 . والمواطنيــن  الوطــن  علــى 
الفعــال  المدنــي  المجتمــع  إن   -
الحكومــة  عــن  والمســتقل 
واألحــزاب هــو أكبــر شــرط وضمــان 
االنســان  وحقــوق  للديمقراطيــة 
والنهــوض والتقــدم ، وضــد انحــراف 
السياســة وتغــول الســلطة، ويجعل 
وأقــل  تماســكا  أكثــر  المجتمــع 
وأقــل  الحكومــة  علــى  اعتمــادا 
تأثــرا بتقلبــات السياســة ، فيحتــاج 
بالسياســة  المتعاظــم  االهتمــام 
يوجــه  مؤثــر  وفعــل  ترشــيد  إلــى 
لخدمــة  والسياســات  السياســيين 
الشــعب والوطــن ، حتــى ال يكــون 

 . نفعــه  مــن  أكبــر  ضــرره 
األحــزاب  وتشــبيب  تحديــث   -
المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات 
ودفعهــا باتجــاه االنفتــاح ومقاومــة 
االنغــاق والتعصــب ، ويشــمل ذلــك 
التصويــت الواعــي فــي االنتخابــات 
علــى أســاس البرامــج والمؤهــات 

. واإلنجــازات  واألداء 
الحيــاة  تحصيــن  علــى  العمــل   -
التعصــب  مــن  السياســية 
األيديولوجــي والحزبــي والطائفــي 
االنتهازيــة  عــن  فضــا  والجهــوي 
والتمّلــق  والنفــاق  والوصوليــة 
عــودة  مــن  والحــذر   ، والترّبــح 
االســتبداد علــى يــد نخــب وأحــزاب 
الدكتاتوريــة  مــن  مبــرأة  غيــر 
إدارة  فــي  حتــى  واإلقصــاء 

                                                          . شــؤونها 
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عندمــا يكون العذر أقبح من الفعل 
لطيف دلو

ولهــا حكواتييــن  والتثقيــف  التوعيــة  اهــم وســائل  مــن  والروايــات  القصــص  كانــت   
وقصــاص يقومــون بســردها فــي المجالــس الخــذ العبرمــن احداثهــا ومنهــا قصــة والــي 
دمشــق اســعد باشــا فــي جزصــوف الكبــاش خيــر مــن صلــخ جلــود الحمــان وخال الســنوات 
االخيــرة تناولتهــا شــبكة التواصــل االجتماعــي اكثــر مــن مــرة فــي محاربــة الفســـــــــاد وكثيــر 
مــن التعليقــات ســيطرت احــدات القصــة عليهــا تظليا وتعاطفت مــع الوالي في معالجة 
القضيــة فــي حيــن انــه لــم يقطــع دابــر الفســاد واليكــم القصــة . إن والــي دمشــق اســعد 
ــة الواليــة فاقترحــت عليــه  باشــا كان بحاجــة الــى المــال للنقــص الحــاد الحاصــل فــي خزين
ــك النقــص ، فســألهم  ــاع النســيج فــي دمشــق لســد ذل ــة علــى صن حاشــيته فــرض ضريب

الباشــا ، كــم تتوقعــون ان تجلــب لنــا هــذه الضريبــة ، فاجابــوه مــن خمســين الــى ســتين كيســا مــن الذهــب، 
ــوهرات  ــوا يبيعــون مجـــــ ــغ ، فقال ــن يســدون هــذا المبل ــاس محــدودوا الدخــل فمــن اي فقــال لهــم انهــم انـــــــ
ــوب بطريقــة  ــغ المطل ــو حصلــت علــى المبل ــون ل ــا، فــرد عليهــم الباشــا مــاذا تقول ــا موالن وحلــى نســائهم ي

افضــل مــن هــذه ؟ فســكت الجميــع .
قــام الباشــا بارســال رســالة الــى المفتــي لمقابلتــه بشــكل ســري وفــي الليــل وصــل اليــه المفتــي وقــال 
لــه الباشــا انــك منــذ فتــرة مــن الزمــن تســلك فــي بيتــك ســلوكا غيــر قويمــا تشــرب الخمــرة وتخالــف الشــريعة 
ــي ،  ــرك حتــى التكــون لديــك حجــة عل ــت ان اخب ــك ولكــن فضل ــاغ العاصمــة بافعال ــي فــي ســبيلي الب وان
فجــع المفتــي عــن مــا ســمعه مــن الباشــا واخــذ يتوســل اليــه وعــرض عليــه الــف قطعــة نقديــة مقابــل ســكوته 
فرفضهــا الباشــا الوالــي ، فقــام المفتــي بمضاعفــة المبلــغ ورفــض الوالــي مجــددا الــى ان اتفقــا علــى ســتة 

االف قطعــة نقديــة ,
ــه يرتشــي  ــره بنفــس الطريقــة واالســلوب وان وفــي اليــوم التالــي قــام الوالــي باســتدعاء القاضــي واخب
ويســتغل منصبــه لمصالحــه الشــخصية الخاصــة وانــه يخــون الثقــة الممنوحــة لــه وعــرض القاضي على الباشــا 

المبالــغ كمــا فعلــه المفتــي وبعــده جــاء دور المحتســب والنقيــب وشــيخ التجــار وكذلــك اغنيــاء التجــار .
بعدهــا قــام الوالــي بجمــع حاشــيته الذيــن اشــاروا اليــه بفــرض الضريبــة علــى صنــاع النســيج لجمــع 5٠ كيســا 
مــن الذهــب ، فقــال لهــم ، هــل ســمعتم بأنــي فرضــت ضريبــة جديــدة فاجابــوا كا لــم نســمع ، ومــع ذلــك 

جمعــت 2٠٠ كيــس ذهــب بطريقتــي بــدال مــن 5٠ كيســا بطريقتكــم ، فســالوه كيــف يــا موالنــا ؟
فاجابهــم بمقولتــه المشــهورة ، جــز صــوف الكبــاش خيــر مــن ســلخ جلــود الحمــان ، ولكــن المقولــة ليســت 
فــي محلهــا الن الباشــا كان راعيــا والفســاد ينخــر جســد رعيتــه وعلــى علمــه وفرضــه دفــع تلــك المبالــغ علــى 
الــى القضــاء لردعهــم وفصلهــم مــن الوظائــف ســيعاودون  الفاســدين فــي الســلطة وعــدم احالتهــم 
االفســاد اضعافــا تعويضــا عمــا فقدوهــا بتلــك الطريقــة والنتيجــة هــي ان الباشــا ســلخ جلــود الحمــان 

لتســمين الكبــاش .
و مــا حصــل لدينــا فــي معالجــة نقــص الميزانيــة كان وفــق طريقــة ذلــك الباشــا بــدال ان تقــوم الســلطة 
بإحالــة الفاســدين الــى القضــاء العــادة مليــارات الــدوالرات المســروقة الــى خزينــة الدولــة ووضــع حــد لمهزلــة 
ســرقة ونهــب المــال العــام مــع تخفيــض رواتــب ومخصصــات وامتيــازات كبــار المســؤلين والموظفيــن ممــن 
يتقاضــون الماييــن مــن كافــة المســتويات بمــا يتناســب الوضــع االقتصــادي للبــاد النتعــاش الفقــراء ، قامــت 
بتنزيــل ســعر العملــة المحليــة امــام الــدوالر ممــا ادى الــى ارتفــاع اســعار كافــة المــواد االساســية للعيــش 
االعتيــادي تفــوق امكانيــات الســواد االعظــم مــن المواطنيــن وصعوبــة الحصــول علــى لقمــة عيــش تحفــظ 
لهــم الكرامــة والشــموخ فــي اغنــى دولــة فــي المنطقــة بســبب انعــدام العدالــة ، ومــا روتهــا االســاطير عــن 
الحــكام فــي العهــود المغبــرة علــى مســامعنا ، شــهدناهم فــي عصــر العلــم والمعرفــة فــي بــاد الحضــارات 
باعيننــا ، فمتــى تصحــى ضمائــر المســؤلون وهــم جالســون علــى فرش فــراء وياكلون ما الذ وطــاب وعيونهم 
علــى شاشــة التلفــار ويــرون مــن رعيتهــم يبحثــون فــي المزابــل عــن قــوت يومهــم ، يــا لهــا مــن مأســات لمــن ال 

يؤمــن بــان العــدل اســاس الملــك    .
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