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بغداد  /املدى
تع ــرضت مـســودة مـشــروع قــانــون
هـيـئ ــة الـن ــزاه ــة الع ــام ــة م ــؤخ ــراً
حل ــمل ـ ـ ــة نقـ ـ ــد قـ ـ ــادهـ ـ ــا"خ ـبـ ـ ــراء
ق ــان ــونـي ــون" يف ع ــدد مـن وسـ ــائل
االعالم.
واع ـت ـبـ ـ ــرت ه ـي ـئـ ـ ــة ال ـنـ ـ ــزاهـ ـ ــة ان
احلــمل ـ ــة امل ـ ــذك ـ ــورة خ ـط ــط له ـ ــا
ونفـ ــذت مـن قـبـل شخــص واحـ ــد
ك ـ ـتـ ــب مـ ـ ـ ـ ــادة واحـ ـ ـ ـ ــدة ووقـعـهـ ـ ـ ـ ــا
بـ ــاسـم"خـبـ ــراء قـ ــانـ ــونـيـ ــون" ،ثـم
وزعه ـ ـ ــا علـ ـ ــى عـ ـ ــدد مــن وس ـ ـ ــائل
االعالم.
ويقـول نائـب رئيس هيـئة النـزاهة
فارس حـامد عبد الكرمي ان كاتب
املقـال ،وهـو شخص معـروف لـدى
هـيئ ــة النــزاهــة ،قــد اورد مقــالـته
ب ـ ــاســم م ـ ـســتع ـ ــار ون ـ ـشـ ـ ــره يف كل
الــصحف املـت ــداول ــة عل ــى نـط ــاق
واسـع كـ ـم ـ ـ ـ ــا خـ ـ ـصـ ـ ـص ــت بـع ـ ــض
الفـض ــائـي ــات املع ــروف ــة م ـس ــاح ــة
واسعــة مـن ن ـش ــراتهــا االخـبــاريــة
لـتالوته"،ممـا اثــار شكــوكنـا حـول
اجلهـ ـ ــة ال ـتــي مـ ـ ــولــت ع ــمل ـيـ ـ ــات
نـ ـشـ ــرهـ ــا واذاعــتهـ ــا علـ ــى ن ـطـ ــاق
واسع".
وعلق عبد الكـرمي على زعم كاتب
املقـال ان اضـافــة كلمــة (العـامـة)
ال ــى عنــوان الهـيئــة هــو مخــالفــة
دستوريـة وتعديل للدسـتور بقوله
انه"ورد يف املـادة ( )102من دسـتور
جمهـوريـة العـراق تـسـميـة (هـيئـة
النــزاه ــة) من دون اضــاف ــة عبــارة
العـامـة ،واثيــر تسـاؤل حـول مـدى
امكـانيـة اضـافـة هـذه العبـارة الـى
اسم الـهيئة ومخـاطباتهـا.واحلال
واسـتـنــادا الــى قــواعــد الـتف ـسـيــر
(داللة االقـتضاء) ان اضافة هذه
الـعبــارة امــر جــائــز النه مـسـتمــد
مـن طـبـيع ــة الهـيـئ ــة القــانــونـيــة،
حـيث تقــسم االشخــاص املعنـويـة
الى اشـخاص معـنويـة عامـة وهي
الــدولــة ومــؤس ـس ــاتهــا الــرسـمـيــة
عـموما واشخـاص معنويـة خاصة
و هـ ــي ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــات االهـل ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة
واجلمـعي ــات ومنــظم ــات اجملتـمع
املـ ـ ــدنــي واملـ ـ ــؤس ـ ـسـ ـ ــات االهل ـيـ ـ ــة،
ولغـ ــرض بـيـ ــان طـبــيعـ ــة الهـيـئـ ــة
ومتييـزها عـن املنظـمات اخلـاصة
ف ـ ــأن اض ـ ــاف ـ ــة ع ـب ـ ــارة (الع ـ ــام ـ ــة)
مسـالة جـوهريـة يف هذا الـتميـيز
ل ـت ـت ـمـك ــن االجهـ ـ ــزة الـ ـ ــرس ـم ـيـ ـ ــة
احمللـي ــة وال ــدولـي ـ ــة مـن ال ــوق ــوف
عل ــى طبـيعـتهــا القــان ــوني ــة عنــد
اج ـ ـ ـ ــراء الـ ـتـع ـ ـ ـ ــامـل مـعـه ـ ـ ـ ــا ومـع
منتسبـيها الن االحكام القـانونية
ونظــام حمـايـة الــوظيفـة العـامـة
وحتـديـد اجلــرائم املـرتـكبــة اثنـاء
الوظيفة العامة او بسببها تتأثر

بهــذه الطـبيعـة .خـاصـة ان بـعض
املنـظمــات ومجـالـس احملـافـظـات
وبـعـ ــض امل ـن ـ ـظ ـم ـ ـ ــات ال ـ ـ ــدول ـي ـ ـ ــة
وفـ ـ ــروعه ـ ــا قـ ـ ــد اتخ ـ ــذت اس ـم ـ ــاء
مشابهة السم الهيئة".
وبـشــأن شمـول اعـضـاء الـسلـطـة
القضـائيـة بقـانـون هيئـة النـزاهـة
قالت االخيرة"واحلال ان السلطة
الـتنـفيــذيــة مـسـتقلــة ،والـسلـطــة
التـشـريـعيـة مـسـتقلــة اذا من هـو
الـ ـ ــذي يخـ ـضـع لق ـ ــان ـ ــون ه ـي ـئ ـ ــة
النزاهة؟ مادام قـانون الهيئة يعد
سببـا لهـدر االسـتقالليـة ،ان احـد
األغ ـ ـ ــراض مــن انـ ـ ـش ـ ـ ــاء ه ـي ـئ ـ ـ ــة
م ـسـتقلــة مــوازيـ ــة هــو الـتخلـص
مـن الـنقــابـيــة (الـتحـيــز االداري)
الـتي تتـمتع بهـا بعض الـسلطـات
الع ــام ــة جت ــاه مـنـت ـسـبــيه ــا وه ــو
تـطبـيق ملبــدأ سـيــادة القـانـون .ان
س ـيـ ـ ــادة الق ـ ــانـ ـ ــون تع ـنــي أن ي ـتــم
تـطـبـيـق حكـم الق ــان ــون ،بع ــدال ــة
وم ـس ــاواة ،عل ــى كل امل ــواطـنـني يف
اجملـ ـتـ ـمـع بـغـ ــض الـ ـن ـ ـظـ ـ ـ ــر ع ــن
انتمـاءاتهم السـياسيـة او الديـنية
او الع ـ ــرق ـي ـ ــة اوغ ـي ـ ــره ـ ــا ،وبغــض
النـظ ــر ايـضــا عن الــدور واملــراتب
االجتمـاعيـة التـى يحتلـونهـا فـى
احلياة االجتماعية العامة ،أو اية
مع ــايـي ــر اخ ــرى ممـ ــاثل ـ ـ ــة.وه ــذا
يعنـى ان القـانـون مـثلمــا ينـطبق
علـ ــى عـ ــامـ ــة املـ ــواطـنـني يـن ـطــبق
اي ـضـ ــا علـ ــى اصحـ ــاب ال ــسل ـطـ ــة
والقـ ــوة والـنفـ ــوذ .ويــتحقـق ذلك
مـن خالل وضع قــواعــد قــان ــونيــة
ع ــام ــة ومج ــردة تـطـبق مب ـس ــاواة
على كل من تـوافرت فيه شروطها
القـانـونيـة .واليـستـحيل افتـراض
ارتك ــاب القـض ــاة ج ــرائـم ف ـس ــاد.
واملعـروف يف فقه القـانون االداري
ان التع ـ ــارض بــني االس ـتـقالل ـي ـ ــة
والــرقــاب ــة ويبــرر فقهــاء القــانــون
ذلك بـ ــالق ــول ان االسـتـقالل ه ــو
اسـتـقالل اداري ولـيــس اسـتـقالالً
سياسياً".
وبشـأن شمـول منـظمـات اجملـتمع
املـدني بـالـرقـابـة قـال نـائب رئـيس
الهـيـئـ ــة فـ ــارس عـبـ ــد الـكـ ــرمي"ان
شمــول منـظمـات اجملـتمع املــدني
بـالـرقـابـة جــاء حلمـايــة اجملتـمع
م ــن املـ ـن ـ ـظـ ـم ـ ـ ــات الـ ـت ــي مت ـ ـ ــارس
الـنـصـب و االحـتـيــال واملـنـظـمــات
املـرتبطـة باجهـزة دوليـة مشبـوهة
واملنــظمــات الــوهـمي ــة ،كم ــا تبــدو
الرقابـة اكثر ضرورة عنـدما يشرع
قـانون متويل االحـزاب املعمول به
يف العـديـد من الـدول .واحلـال ان
الــرقــابــة الـتـي ج ــاء بهــا م ـشــروع
القـانون علـى هذه املـنظمـات هي

رق ـ ــابـ ـ ــة مح ـ ــدودة ت ـت ـ ــركـ ـ ــز عل ـ ــى
مـ ـش ـ ــروع ـي ـ ــة م ـص ـ ــادر ال ـت ـم ـ ــويل
وقـانـونيـة اجـراءاتهــا وتصـرفـاتهـا
وفقـا لنظامـها الداخـلي ،علما ان
مـن ـظـمـ ــات اجملـتــمع املـ ــدنـي ذات
النفع العـام تخضع لرقـابة ديوان
الـرقابة املالية بـنص الفقرة ثانيا
مـ ــن امل ـ ـ ـ ـ ــادة ( )30مـ ــن ق ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ــون
اجلمعيات رقم  13لسنة ."2000
وعـن عـ ــزل رئـي ـ ــس الهـي ـئ ـ ــة ق ــال
ع ـ ـبـ ـ ـ ـ ــد ال ـكـ ـ ـ ـ ــرمي"جـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـن ـ ــص
الـدستوري خاليـا من االشارة الى
ح ـ ــاالت ع ـ ــزل رؤسـ ـ ــاء اله ـي ـئ ـ ــات
امل ـســتقل ــة فـهل يج ــوز اض ــافـته ــا
للقــانــون؟ اجلــواب نعـم بال ادنــى
تــردد .ان ذلك يـسـتنــد الــى فكــرة
ال ـسـبـب يف الق ــان ــون فال ب ــد لـكل
عـمل قــانــونـي من سـبب يـسـتنــد
اليه ويقـوم عليه (فـللقانون سبب
لتـش ــريعه ،والـسـبب مـن عنــاصــر
الق ــرار االداري ،وت ـسـبـيـب الق ــرار
الـقضـائـي ركن مهـم منه وهــو من
اركـان العقــد ايضـا) والـسبـب هنـا
يــشيـر الـى مـشــروعيــة التـصـرف
وتـخلـفه يـب ـطـل العــمل ويـجعـله
هباءا ،ومن ذلك ان الدستور كفل
حق الـتـعلـيـم اجملـ ــانـي لـلجـمــيع
فـاذا وضعت وزارة الـتعليم العـالي
ش ـ ـ ــروط ـ ـ ــا لـلـق ـب ـ ـ ــول لــم ت ـ ـ ــرد يف
ال ـ ـ ــدس ـت ـ ـ ــور فـهـل يـق ـ ـ ــال ان ذلـك
مخالف للـدستور ويجب ان يقبل
جميع الطلبة بال شروط يف كلية
الـ ـطــب ،مــثال .وهـل يج ـ ــوز ع ـ ــزل
احــد مـن مـنـصـبه مـن دون سـبـب،
ان القـول بخالف ذلك يجعل من
امل ـ ـن ـ ـ ـصـ ــب عـ ـ ـ ـ ــرضـ ـ ـ ـ ــة لـالهـ ـ ـ ـ ــواء
الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة االنـيـ ــة يف كل مـ ــرة
جتــري فـيهــا الهـيئــة حتقـيقــا مع
احمل ـســوبـني علــى ه ــذه الكـتلــة او
تلك .وخيـر مثـال يضـرب يف هـذا
اجملــال هــو م ــايحــصل حــالـيــا يف
مـج ـ ـ ــال ـ ــس احمل ـ ـ ــاف ـ ـظ ـ ـ ــات ح ـيــث
الحـ ـ ـظ ــت هـ ـيـ ـئـ ـتـ ـن ـ ـ ـ ــا ان بـع ـ ــض
اجملالس تلجأ باستمرار الى عزل
احمل ـ ــاف ـظــني وم ـ ــدراء الـ ـش ـ ــرط ـ ــة
خالل فتـرات قـصيــرة ،ونعتقـد ان
ذلـك يـح ـ ـصـل بـ ـ ـس ـبــب ت ـ ـض ـ ـ ــارب
امل ـصـ ــالـح العـ ــام ـ ــة مع امل ـص ـ ــالح
اخلـاصـة وعـدم امكـانيـة احملـافظ
التوفيق بينها خاصة انه التوجد
ض ـ ــوابــط او ق ـيـ ـ ــود عل ـ ــى اق ـ ــال ـ ــة
احمل ــافـظ ،واحل ــال ان ع ــزل كـب ــار
املـ ـ ـس ـ ـ ــؤول ــني به ـ ـ ــذه الـ ـطـ ـ ـ ــريق ـ ـ ــة
يتعارض مع املبـادىء املستقرة يف
القانـون االداري بل هو يـشبه الى
حــد مــا مــا كــان يجــري يف بعـض
النـظم الـرومـانيـة القـدميـة (قبل
امليالد)".
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واض ـ ـ ــاف"ان االسـ ـتـق ـ ـ ــرار االداري
وعـدم خــشيـة املــوظف مـن العـزل
يف ايـ ــة حل ـظـ ــة مـن اهـم ع ـ ــوامل
ال ـ ـ ـنــج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح يف ال ـع ـ ـ ـمــل االداري
وبخالف ذلك يكـون ضحيـة مزاج
واهواء ومصالـح من بيدهم عزله
وابـ ـ ــداله ،ول ـ ــذا ن ـ ــرى ان ال ـنـ ـظــم
القـ ــانـ ــونـيـ ــة عـ ــاجلـت مــثل هـ ــذه
امل ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــائـل وجـعـلـ ــت ال ـ ـتـع ـ ـيـ ــني
بـاالنتخـاب او بغيـره امرا ميـسورا
ولكنهـا تشـددت يف مسـائل العـزل
وجعـلت لــذلـك اسبــابــا حـصــريــة،
وم ـ ــن ذل ــك ان رؤس ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدول
واعـض ــاء البــرملــان يـنتـخب ــون من
ق ــبل الـ ـ ــشعــب م ـبـ ـ ــاشـ ـ ــرة ولـك ــنه
اليستطيع عزلهم مباشرة".
وبـ ـشـ ــأن مـ ــا ورد يف مـ ــادة"خـبـ ــراء
قـ ــانـ ــونـيـ ــون" حـ ــول املـب ـ ــالغـ ــة يف
صالح ـيـ ـ ــات اله ـي ـئ ـ ــة ق ـ ــال ع ـب ـ ــد
الـكـ ــرمي"النـ ــرى ايـ ــة مـب ـ ــالغـ ــة يف
مـ ــوضـ ــوع ال ــصالحـيـ ــات ،ذلـك ان
سعـة الـصالحيــات تنـشـأ يف ضـوء
طـبـيع ــة عــمل الهـيـئ ــة ال ــرسـمـي ــة
واالدوار القـانـونيـة واالجـتمـاعيـة
املـنـ ــوطـ ــة بهـ ــا ،وقـ ــد ورد يف املـ ــادة
( )102مــن ال ـ ــدس ـت ـ ــور ان ه ـي ـئ ـ ــة
الـنـ ــزاهـ ــة مـن ضـمــن مجـمـ ــوعـ ــة
الهيئات املستقلة.
يقـ ــوم االسـتـقالل مـن الـنـ ــاحـيـ ــة
القــان ــونيــة علــى ثالثــة مـظــاهــر،
االسـ ـتـقـالل االداري واملـ ـ ـ ــال ــي ويف
سـل ـ ـط ـ ـ ــة ال ـبــت واتـخ ـ ـ ــاذ الـق ـ ـ ــرار
الــنهـ ــائـي مـن دون الـتـعقـيـب مـن
جهـ ـ ــة اداريـ ـ ــة اعلـ ـ ــى ،وهـ ـ ــذا هـ ـ ــو
االس ـ ـ ـت ـقــالل الـ ــكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامــل ،امـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
االسـتـقالل اجل ـ ــزئـي فـيـت ـضـمـن
االس ـتـقالل امل ـ ــالــي و االس ـتـقالل
االداري مع قيـود علـى االستقالل
االداري او سـلطـة اتخـاذ القـرار،
ويف كـل ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــا احلـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـتـ ــني فـ ـ ـ ـ ـ ــأن
االســتقالل ن ـسـبـي المــطلق مم ــا
يـتيح امكـانيـة الـرقـابـة علـى هـذه
الهـيئــات مـن سلـطــة اخــرى ،وهي
الــسلـط ــة الـت ـش ــريعـي ــة يف ح ــال ــة
االستقالل الكامل.
ويف ضوء ذلـك تنشـأ الصالحـيات
مــن ح ـيــث ال ـن ـ ـ ــوع وال ـ ـط ـب ـيـع ـ ـ ــة
والسعـة ،وحيث ان استقالل هيئة
النـزاهة هـو استقالل كـامل بنص
الـ ــدسـت ـ ــور والقـ ــانـ ــون (االمـ ــر55
لسنـة  )2004حيث لم يقيـد بقيد
حــسب مـاجــاء بنـص املـادة ()102
من الدستور (واملطلق يؤخذ على
اطالقه مالم يقيـد بنص صراحة
او ضمنـا) فأن صالحـياتهـا تتسع
ل ـ ـتـغـ ـ ـطـ ــي ج ـ ـم ـ ـيـع مـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ـ ــر
االس ـتـقالل :وق ـ ــد م ـيـ ـ ــز امل ـ ـش ـ ــرع
ال ــدستــوري العــراق ــي بني ن ــوعني

مـن الهـيـئ ــات امل ـســتقل ــة اح ــداه ــا
جعل مـن استـقاللهــا تــام ــا وعبــر
عــن ذلــك بق ـ ــولـه انهـ ـ ــا (تخـ ــضع
لرقـابة مـجلس النـواب) واالخرى
جعـل من استقاللها جـزئيا وعبـر
عـن ذلـك بقـ ــولـه انه ـ ــا (تـ ــرتـبــط
مبـجـل ـ ـ ــس الـ ـن ـ ـ ـ ــواب) ويف ض ـ ـ ـ ــوء
مـاتقـدم فـان استقـالل الهيئـة تـام
ومب ـظـ ــاهـ ــر االسـتـقالل الــثالثـ ــة
املعـروفــة يف فقه القـانـون االداري
وال ــدسـت ــوري (االسـتـقالل امل ــالـي
واالداري ويف سلطـة الـبت واتخـاذ
القرار النهائي)
امــا الهـيئــات امل ــرتبـط ــة مبجلـس
الـن ــواب وغـي ــره ــا ف ــأســتقـالله ــا
جــزئي محـدد بـاالسـتقالل املــالي
واالداري امـا سلطـة اتخـاذ القـرار
ف ــتخـ ــضع ل ـتـعق ـيــب مـ ـ ــرجـعهـ ـ ــا
االداري ال ـ ــذي ت ـ ــرت ـبـ ــط به وه ـ ــو
مجلــس النــواب ،ودليـل التقـييـد
هـنـ ــا هـ ــو الـنــص ال ـصـ ــريـح وفقـ ــا
للقـاعدة اعـاله .واالستـقالل بكال
نوعيـه هو اسـتقالل نسبي.
ون ـصـت امل ــادة ( )36مـن اتف ــاقـي ــة
االمم املـتح ــدة ملك ــافح ــة الف ـســاد
علــى انه (تـتخــذ كل دولــة طــرف،
وفق ـ ـ ـ ـاً لل ـم ـب ـ ـ ــاديء االس ـ ـ ــاس ـي ـ ـ ــة
لـنظـامهـا القـانــوني ،مـا قـد يلـزم
من تـدابير لضمـان وجود هيئة او
هـيـئــات مـتخـصـص ــة او اشخــاص
مـتخصـصني يف مكـافحـة الـفسـاد
مـن خالل انفــاذ القـانـون .ومتـنح
تلك الهـيئـة او الهـيئـات او هـؤالء
االشـخ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص م ـ ـ ـ ـ ـ ــا يـل ـ ـ ـ ـ ـ ــزم م ـ ــن
االسـتـقاللـيـ ــة ،وفق ـ ـاً للـمـبـ ــاديء
االسـ ــاسـيـ ــة للـن ـظـ ــام القـ ــانـ ــونـي
للـدولـة الطـرف ،لكي يـستـطيعـوا
اداء وظــائفهـم بفع ــاليــة ودون اي
تأثـير ال مسوغ له .ويـنبغي تزويد
ه ـ ـ ــؤالء االشخـ ـ ــاص او م ـ ـ ــوظفــي
تلك الهـيئـة او الهـيئـات مبـا يلـزم
من التـدريب واملـوارد املـاليـة الداء
مهامهم).
وحـ ـ ـ ــول مـ ـ ـ ــا ورد ع ــن ان هـ ـيـ ـئـ ـ ـ ــة
ال ـنـ ـ ــزاه ـ ـ ــة العـ ـ ــامـ ـ ــة ودائ ـ ـ ــرتهـ ـ ــا
الـتـحقــيقـي ــة ب ــال ــذات م ــاهـي اال
مـ ــركـ ــز شـ ــرطـ ــة مــتخ ـصــص ردت
االخ ـيـ ـ ــرة"لق ـ ــد خ ـ ــان ال ـت ـ ــوف ــيق
(اخلـبراء القـانونـيني) كثيـرا هذه
امل ــرة ،ويـب ــدو ان ه ــذا ال ــرأي بـنـي
علـى مـاهـو شــائع للعـامــة من ان
مـ ــراكـ ــز الـ ـشـ ــرطـ ــة هـي املـ ـسـ ــؤول
االصلي عن التحقيق .واحلقيقة
هي خـالف ذلك اطالق ـاً فــاالصل
ان الـتحـقيـق االبتــدائي هــو عـمل
ق ـض ــائــي بحـت وه ــو مـ ــايقـ ــوم به
احملقق العـدلـي وقضـاة الـتحقيق
املـ ـ ــواد ( )51 ،49اصـ ـ ــول ـيـ ـ ــة اال ان

الـنـظ ــام ال ـس ــابق اوكل اسـتـثـن ــاءا
هــذه املهمـة الـى مـراكـز الـشـرطـة
البع ــاد مـن ي ــرغـب يف ابع ــاده عـن
سلطــة القضــاء بضــوابط معـينـة
اوردتهـا املـادة ( )50اصــوليـة الـتي
جـاء يف مقــدمتهــا (استـثنــاءا من
الفقـرة االولـى من املـادة  49يقـوم
امل ـ ـس ـ ــؤول يف م ـ ــرك ـ ــز ال ـ ـش ـ ــرط ـ ــة
بـالتحقيق )...منها خشية تاخير
االجـراءات ممـا يـؤدي الـى ضيـاع
مع ــالـم اجل ــرمي ــة ،ومـن ثـم يع ــد
اعتبـار عملنـا كعمل مـركز شـرطة
متخصص يف قضايا الفساد كما
افتـى اخلبـراء اعاله قيـاسـا علـى
املــادة ( )50خــروجــا واضحــا علــى
ق ـ ــواعـ ـ ــد الق ـي ـ ــاس وامل ـن ــطق ،الن
القـ ـ ــاعـ ـ ــدة يف هـ ـ ــذا الـ ـصـ ـ ــدد (ان
م ـ ـ ـ ــاج ـ ـ ـ ــاء عـل ـ ـ ـ ــى خـالف االص ــل
فـاليق ـ ـ ــاس عل ـيــه) ف ـ ــال ـتـحقــيق
عمل قضـائي بحت وهيئتنـا هيئة
قـضائية مبعنـى الكلمة وجزء من
ال ـنـ ـظـ ـ ــام القـ ـض ـ ــائ ــي الع ـ ــراقــي.
واعـتـب ــار هـيـئ ــة الـن ــزاه ــة (م ــرك ــز
شـ ــرطـ ــة) اليقـبـل االعلـ ــى سـبــيل
املــزاح الفــج.
وف ـي ـم ـ ــا يــتعـلق ب ـ ــان صالح ـي ـ ــات
الهيئـة تتعارض مع مـبدأ الفصل
ب ــني الـ ـ ـ ـسـلـ ـ ـط ـ ـ ـ ــات ق ـ ـ ـ ــال عـ ـب ـ ـ ـ ــد
ال ـكـ ـ ـ ــرمي"ان هـ ـ ـ ــذا الـقـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــون ال
يــتعـ ــارض مع مـبـ ــدأ الفــصل بـني
ال ـ ــسلـ ـطـ ـ ــات ال ـب ـتـ ـ ــة ،الن م ـبـ ـ ــدأ
الفـصل بني الـسلطـات اليـعني يف
صـ ــورتـه القـ ــانـ ــونـيـ ــة احلـ ــديـثـ ــة،
الفصل املطلـق بني السلطات كما
فهــم يف تـ ـط ـب ــيق ـ ـ ــاته االولـ ـ ــى ،اذ
حتـكمه حالـيا فكـرة النسـبية ،فال
يـوجـد فـصل مـطلق وال اسـتقالل
مــطلق اليــة سلـطــة مـن سلـطــات
الــدولــة عـن الــسلـطــات االخــرى،
واستقالل الـقضــاء محكـوم بهـذه
الفـكـ ـ ــرة ايـ ـضـ ـ ــا فـ ـ ــاألصـل انه ال
يجــوزالتــدخل يف شــؤون القـضـاء
او الـت ــأثـيـ ــر علـ ــى احكـ ــامه ب ــأي ــة
صورة من الـصور ،اال ان استقالل
القـضاء لـيس مقصـودا لذاته ،بل
هو شرط لضـمان حتقق العدالة،
ولـ ـ ـ ــذا تـ ـتـ ـيـح ف ـكـ ـ ـ ــرة االسـ ـتـقـالل
النسبي امـكانية الـرقابة املـتبادلة
والــتعـ ــاون بـني هـ ــذه ال ــسل ـطـ ــات،
لضمـان حتقق العدالـة واملصلحة
العامة و منعا لـتعسف اية سلطة
من هــذه الـسلـطــات يف استـعمــال
الـ ـ ـصـالح ـ ـيـ ـ ـ ـ ــات املـقـ ـ ـ ـ ــررة لـهـ ـ ـ ـ ــا،
فـ ـ ــاالس ـتـقالل املـ ـطـلق يـ ـ ــؤدي يف
الـنه ــاي ــة ال ــى ارب ــاك م ــؤس ـس ــات
ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــة وعـج ـ ـ ـ ــزه ـ ـ ـ ــا ع ــن اداء
واجـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتـه ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ـش ـكـل
طبيعي.

دأب سيـاسيـون كبـار ،من الـسلطـتني التـنفيـذيـة
والتـشريعـية ،علـى التـفاعل الـسريـع مع احلدث
االمنـي ،وصيـاغـة ادانــات متــشنجـة
بـأسمـاء كتـلهم ،او اطالق تـعليقـات
بـ ــألـ ـسـنـ ــة ح ـ ــالهـم تـن ـط ـ ــوي علـ ــى
اتهامات غير مدعمة باالدلة  ،ويتم
ذلـك عل ـ ــى الغـ ــالـب يف مـنـ ــاظـ ــرات
مـتلفــزة ،ويف تفــاعل عـاطـفي ،يجـر
امل ـتــكلــم ال ـ ــى اخل ـ ــوض يف قـ ـض ـ ــاي ـ ــا ال ت ـت ـ ـســم
باملوضوعية ،وتخرج عن العرف السياسي.
ال ــبع ــض مــن ال ـ ـس ـيـ ـ ــاس ـيــني يـفهــم ال ــتجـ ـ ــاوب
العـاطفي علـى انه وسيلـة للتقـرب الـى املـواطن
وان علـيـه ان يعـب ــر عـن االنـفع ــاالت ال ــشعـبـي ــة
كـونه ميـثل الشعـب يف السلـطتني الـدستـوريتني
وهو اعتقاد ال يتفق مع العمل السياسي امللتزم
وبالتـحديد مع املـرحلة احلسـاسة التـي مير بها
العـراق فـالـعمل الـسيــاسي وان تفـرع يف اهـداف
مخــتلف ــة ف ــأنه الب ــد مـن ان يـصـب يف الـنه ــاي ــة
مبجرى اجلهد اجلماعي واذا ما اخذنا التحول
الكبيـر يف النهج بعني االعتبار فأن عملية اعادة
خلق دولة جديدة البـد من ان جتعل من عملية
تعــاطـي ال ـسـيــاســة عـملـيــة ذات قــواعــد واســس
وانضباط وعلى قدر كبير من املهنية .
ان التحـدي االساس يكمن يف تـوافق الوعي بني
السـياسي واملواطـن العادي فالعـملية السـياسية
هـي االرفع كــونهــا تتـصل مبـصيـر امـة بـأكـملهـا
بينما املواطن العادي ميكن له اعتزال االهتمام
بـالـسيـاسـة اذا مـا وجـدهــا منحـرفـة وهــو ميلك
االرادة لهــذا وال ــدستــور يكـفل له اتخــاذ املــوقف
الـذي يـريـد وعلـى الـسيــاسي العـمل علـى اعـادة
املـ ــواطـن الـ ــى جـ ــادة الــتفـ ــاعـل مع املـن ـظـ ــومـ ــة
الدميقراطية من خالل العمل .
ان تـ ــرســيخ الــنهـج الع ـ ــاطفـي يف الــتعـ ــامـل مع
احلــدث يـضــر بــالـعمـليــة الــسي ــاسيــة ويجـعلهــا
مـنقــسم ــة وفئــويــة وه ــذا ال يتـفق مع القــواعــد
ال ــدميق ــراطـي ــة كـم ــا انه ال يـصـب يف املــصلح ــة
العامة االمر الذي يحوله الى معول هدام يضر
باحلياة ويؤخر عجلة االندفاع الى االمام .
لقـد جــرى التــأكيــد اكثــر من مــرة علـى ضـرورة
االلـتزام بخطـاب سياسي مـوحد وعـدم االجنرار
الـ ــى صـ ــراع ـ ــات داخلـي ـ ــة واطالق ت ـص ـ ــريحـ ــات
تتـضــارب فـيه ــا االنفعــاالت االمــر الــذي يــرسخ
فكـرة االنقـسـام ويـدفع الـى نـوع مـن املكـاشفـات
غيــر املــوض ــوعي ــة التـي يعــطي االنــطبــاع بعــدم
جـديـة العـمليـة الـسيــاسيـة وهـو امـر يـدفع الـى
التـأزم ويعـطل اجلهــد اجلمــاعي ويـشل اطـراف
الدولة .
علــى الــسيــاسـي النـظــر الــى افق مـفتــوح وهــذا
يتطلب االلتـزام بالقواعـد السياسـية وان يدرك
اهـمـيــة الـتف ــاعل مع االخــر واهـمـيــة امل ـشــاركــة
ال ـسـي ــاسـيـ ــة وان يلـت ــزم ب ــاالســس الـتـي تـن ـظـم
عـالقته مـع محيـطه سـواء يف احلكـومـة او علـى
صعيـد العمل السيـاسي وان يزن كلمـاته مبيزان
املهنيـة واالنضـباط وان ال يـتعصـب او ينفعل او
ينحاز.

دعت إلى إنشـاء إدارة جديدة وتغييـر القيادة املدنيـة يف البنتاغون

رســــــالة مـــــــــن الديمقراطيني اىل بوش :السياسة االمريكــية (ال تعمل) يف العراق

كتب محرر الشؤون السياسية:

يف رسـالـة مـوجهـة إلـى
الــرئـيــس األمـــريكـي
جــــورج بــــوش ،قــــال
الــزعـمــاء األعـضــاء
الـــدميقـــراطـيـــون يف
الكونغـرس ،ومسؤولون
رفـيعـــو املــسـتـــوى يف
مـخــتـلـف الـلـجـــــــان
األمـنيـة يف الـواليـات
املـتحـــدة ،إنّ سيــاســة
بالدهـم احلـــالـيـــة يف
العــــــراق "ال تعـــمل"،
داعـني إلـــــى الـبـــــدء
بسحب مرحلي للقوات
األمــريكيــة من هنـاك
قـبـل نهـــايــــة العـــام.
وجــاء يف الــرســالــة أنّ
"الـسيـاسـة احلــاليـة،
فـيمـا يـتعلق بقــواتنـا
وبــالــشعـب العــراقـي
وبـأمننـا ،ال تعمـل ،كما
أنّهــا ال جتعلنـا نـشعـر
بــأنـنــا أكـثــر أمـنــا".
وتعـ ـرّضـت ال ــرس ــال ــة إل ــى مـ ــا رأت أنّه
مزيـد من التردي يف األوضـاع األمنية
يف الع ــراق خالل األســابـيع اخلـم ـســة
املاضية.
ودعــت ال ـ ــرس ـ ــال ـ ــة إل ـ ــى إن ـ ـش ـ ــاء إدارة
ج ـ ــديـ ـ ــدة يف الع ـ ــراق ،م ـ ـشـ ـ ــددة عل ـ ــى
ضرورة أن يـدرس بوش تغييـر سياسته

بهــذا الـشــأن ،وك ــذلك تغـييــر الـقيــادة
املدنية يف البنتاغون.
وأوضحــت ال ـ ــرس ـ ــال ـ ــة أنّ الـهج ـم ـ ــات
الـيـ ــومـيـ ــة ض ـ ـدّ القـ ــوات األمـ ــريـكـيـ ــة
والعراقيـة قد شـارفت على بلـوغ أعلى
مـستـويـاتهـا منـذ بـدء احلـرب ،كمـا أنّ
العنف الطـائفي يـتنامـى مما "جعـلنا
مقـتنعني بـأنّ قواتـنا انـتهى بهـا األمر
إلــى أن جتــد نفــسهــا يف خــضمّ حــرب
أهـليـة ،رغـم أنهـا يف درجــاتهـا األولـى،
إال أنّها بدأت تسوء أكثر فأكثر".
وكـرّرت الـرسـالـة دعـوات إلـى تغـييـرات
يف ال ـسـيــاســة األم ــريكـي ــة يف العــراق،
تضمـنتها رسـالة ممـاثلة متّ تـوجيهها
إلى بـوش يف  30متوز ،غـير أنّه لـم يردّ
عليها.
واقتـرحـت الشخـصيـات الـسيـاسيـة يف
الــرســالــة أن يـتـمّ نـقل مهـمــة القــوات
األم ــريكـي ــة يف الع ــراق احل ــالـي ــة إل ــى
ال ـتــكفّـل مبه ـ ـ ــامّ تع ـنـ ـ ــى مبـك ـ ـ ــافحـ ـ ــة
اإلرهاب ،والتدريب واملهام اللوجستية
واحلماية.
كمــا اقتـرحـت البـدء بــسحب مــرحلي
للقــوات من العــراق قبل نهـايـة العـام،
والعـمل مع الــزعمـاء العـراقـيني علـى
ن ــزع أسلح ــة امللـي ـشـيــات ،والـتــشجـيع
عل ــى حلّ ت ــوافقـي سـيــاسـي يـتـضـمـن
تعــديالت يف الــدستـور تـكفل تقــاسمـا
عادال للسلطة واملوارد.
وكان البنتاغون قـد اعلن أرسال مزيد
من القــوات ،ليـصل عـددهـا إلــى نحـو
 130الف جـن ــدي ،وهـ ــو األعل ــى مـن ــذ
بدء احلرب عام 2003.
وقد بلـغ عدد قتلى القـوات األمريكية
يف العــراق ،منـذ بـدايـة احلـرب يف آذار
م ــن ع ـ ـ ـ ــام  2647 ،2003قـ ـتـ ـيـالً2014 ،
منهم يف أعمال عدائية.
واقترحت الشخصيات أيضا اإلشراف
علـى مـؤمتــر دولي ،وإنـشــاء مجمـوعـة
ات ـصـ ــال لـ ــدعــم احللّ الـ ـسـيـ ــاسـي يف
العـ ــراق ،مبـ ــا يـحفــظ وحـ ــدة الــبالد،
ويحيي عملية إعادة البناء.
كمـا اقتـرح الزعـماء عـلى بـوش دراسة
تغـيـيـ ــر "يف القـي ــادة امل ــدنـي ــة" ل ــوزارة
الـدفـاع" مـعتبـرين أنّ الـنظـام احلـالي
ال يـت ـ ــوافـق مع ف ـ ــرض ومـت ـ ــابع ـ ــة أي
تغيير يف السياسة.
غيــر أنّ بــوش ،ويف سلــسلــة خـطــابــات
مـؤخـرا ،شـدّد علـى أنّ قـواته لن تغـادر
العراق قـبل استكمـال مهمـتها هـناك،

وتولي اجليش العراقي زمام األمور.
ومـن جهـتهـم ،ردّ ال ــدميق ــراطـي ــون يف
رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـتـ ـهـ ـ ـ ــم "ل ــألس ــف فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإنّ
استراتيجيتك(بوش) ال تعمل".
وعـدّدت الـرسـالـة مـا تـعتبـرهـا سـلسلـة
مـن األخـط ــاء والفــشل مـن قـبل إدارة
بــوش يف العـراق مـن ضمـنهـا الـنقـص
ال ــواضح يف ع ــدد القــوات الـتـي بــدأت
احل ـ ــرب ،وع ـ ــدم ت ـ ــوفّ ـ ــر ال ـتـجه ـي ـ ــزات
بــالـط ــريق ــة املالئـمــة ،وفـضـيحــة أبــو
غـريب ،وحلّ اجليش العـراقي وانعدام
مخطّط لالحتالل.
وكـان تقـريـر لـوزارة الـدفـاع األمـريكيـة
"البـنتـاغـون" قـد حـذر مـؤخــرا من أن
ال ـ ــوضـع يف الع ـ ــراق ق ـ ــد ي ـ ــؤدي إل ـ ــى
انـ ــدالع ح ـ ــرب أهلـي ـ ــة ،بعـ ــد أن رصـ ــد
زي ــادة ملحــوظ ــة يف أعمــال العـنف يف
مختلف املناطق العراقية.
وذكـ ــر الــتقـ ــريـ ــر ربع الـ ـسـنـ ــوي الـ ــذي
ت ـص ـ ــدره ال ـب ـن ـت ـ ــاغ ـ ــون عــن ت ـط ـ ــورات
الــوضع يف العــراق ،اجلمعـة املــاضيـة،
أن معـ ــدل الـهجـمـ ــات خالل ال ــشهـ ــور
الثالثــة األخيـرة ،ارتـفع بنـسبـة تـصل
إلـى  15يف املـائــة ،بيـنمــا ارتفع معـدل
الـضحــايــا ال ــذين يــسقـط ــون يف تلك
الهجمات بنحو  51يف املائة.
ويـرصــد التقـريـر ،الــذي من املقـرر أن
تـرفعه وزارة الـدفـاع األمــريكيـة قـريبـاً
إلــى الكــونغـرس ،أحـداث الـعنف الـتي
شهدتهـا جميع املـدن العراقـية ،خالل
شهور حزيران ،ومتوز ،و آب 2006.
وقـال التقـريـر" :الـزيـادة امللحـوظـة يف
الـهـج ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــات ،وع ـ ـمـل ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــات الـق ـ ـتـل
واالختـطاف الـتي تسـتهدف املـدنيني،
من شـأنهـا أن تـؤدي إلـى انـدالع حـرب
أهليـة يف العراق" ،ولكن التقـرير شدد
على أن "مـا يجري حـالياً بـالعراق ،ال
ي ـ ــدخل يف ن ـطـ ــاق احل ـ ــرب األهلـيـ ــة"،
مـ ـشـيـ ــراً إلـ ــى أنه مـ ــا زال مـن املـمـكـن
اندالع هذه احلرب.
وبحـسـب التقـريـر ،فقــد ارتفع معـدل
القــتل ــى بــنح ــو  1000قـتـيـل شه ــريـ ـاً،
مقارنة بالثالثة شهور السابقة.
وسـجل الــتق ـ ــريـ ـ ــر نح ـ ــو  1600ق ـتــيل
سقـطــوا خالل شهــر حــزيــران ،وأكثــر
مـن  1800قـتــيل خالل مت ــوز ،ب ــزي ــادة
نسبتها  90يف املائة.
وك ــان ممـثل امل ــرجع ال ــديـنـي آي ــة اهلل
علـي ال ـسـي ـسـتــانـي يف بغــداد ،ال ـشـيخ
محمـد احليـدري ،قـد حـذر قـبل قليل

مـن صـ ــدور تق ــري ــر الـبـنـت ــاغ ــون ،مـن
االجن ـ ــرار إل ـ ــى حـ ـ ــرب أهل ـي ـ ــة ،غ ـ ــداة
التفجيـرات التي استهـدفت عددا من
منـاطق بغـداد وأسفـرت عـن مقتل 67
شخصاً.
كما حذر احليدري  ،العراقيني من أن
يـنجــروا إلــى هــذه احلــرب ،وط ــالبـهم
بـأن يكـونـوا يـداً واحـدة ضـد اإلرهـاب،
لـتفــويـت الفــرصــة علــى مـن وصفـهم
باجملـرمني ،ألنهم يريدون خلق صراع
بني الشيعة والسنة ،حسب تعبيره.
ورفـض م ــرارا رئـيــس ال ــوزراء  ،ن ــوري
املــالكـي ،فكـرة انـدالع حــرب أهليـة يف
العراق .
وقـال املــالكـي يف مقــابلــة مع بـرنــامج
" Late Editionيف العـ ــراق ..لـن
ندخل أبداً يف حرب أهلية".

ولـم ينـاقـض رئيـس احلكـومـة األرقـام
الـتي نشـرتها مجـلة "اإليكـونومـيست"
بــارتفــاع معــدالت الـبـطــالــة يف الـبالد
إلـ ـ ــى  40يف املـ ـ ــائ ـ ـ ــة بجـ ـ ــانــب تـ ـ ــزايـ ـ ــد
مع ــدالت الـتــضخـم يف ال ــوقـت ال ــذي
يـقع ف ــيه  20يف املـ ـ ــائـ ـ ــة مــن ال ـ ــشعــب
العراقي حتت خط الفقر.
إال أنه أضـاف بالقـول "لكن هـذا عراق
ج ـ ــدي ـ ــد ورث مــن ال ـنـ ـظ ـ ــام ال ـ ـسـ ـ ــابق
البطالة والدمار".
وعنـد سؤاله بشأن موعد مغادرة قوات
الــتح ــالـف الع ــراق ،أت ـسـم رد املـ ــالكـي
بـالتـردد قـائالً "رمبـا خالل عـام أو أقل
أو يف غـ ـض ـ ـ ــون أشه ـ ـ ــر قل ــيلـ ـ ــة ..هـ ـ ــذا
مــرتبـط ..مــرتبـط مبـدى جنــاحنـا يف
العـمليـة الــدميقــراطيـة والــسيــاسيـة،
ووج ــود أجه ــزة أمـنـي ــة حلـم ــاي ــة ه ــذه

العملية".
وعلـ ــى صعـيـ ــد مـ ــواز ،ح ـ ـذّر ال ــسفـيـ ــر
األم ــريكـي ل ــدى العــراق ،زمل ــاي خلـيل
زاد ،مــن ت ـنـ ـ ــام ــي الع ــنف الـ ـط ـ ـ ــائفــي
بـبغـداد ،مـشــدداً علـى ضـرورة تـصـدي
العراقيـني لإلرهاب والقوى اخلـارجية
التي تؤجج العنف يف البالد.
وجـ ــاء حتـ ــذي ـ ــر خلـيـل زاد يف مقـ ــالـ ــة
ل ــصحــيفـ ــة "وول سـتـ ــريـت جـ ــورنـ ــال"
حتـت عنــوان "معـركــة بغـداد" مـشـددا
علـ ــى أهـمـيــته ـ ــا (املعـ ــركـ ــة) يف إطـ ــار
احلرب من أجل تأمني العراق.
ويف ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـس ـي ـ ـ ــاق ق ـ ـ ــال املـ ـ ـس ـ ـ ــؤول
األمـ ــريـكــي "معـ ــركـ ــة بغـ ــداد ســتحـ ــدد
مــستقـبل العــراق ،بل ستــذهب ،وعلـى
املدى الطـويل ،لتحديد مستقبل أكثر
م ـن ـ ــاطـق الع ـ ــالــم أه ـم ـي ـ ــة ..ورغــم أن

ه ـن ـ ــاك الـك ـث ـي ـ ــر مــن العــمل ال ـ ـش ـ ــاق
لإلجنـ ــاز ،إال أنه مـن ال ـضـ ــروري مــنح
الع ـ ــراق ـيــني ال ـ ــوقــت وال ـ ــدعــم امل ـ ــادي
الالزمــني إلجن ـ ــاز اخلـ ـطـ ـ ــة ،وحتقــيق
النصر يف معركة بغداد".
وأشـار إلـى وقـوع  558حـادثـة عـنف يف
بغـداد خالل شهر متـوز الفائت ،مـبينا
أنه ــا شـكلـت زي ــادة ق ــدره ــا ع ـش ــرة يف
املـائــة عن املعـدل الـشهـري املــرتفع يف
األصل ،وتـ ـسـبـبـت تـلك الـهجـم ــات يف
 2100حالة وفاة.
وأوضح خلـيل زاد أن العنـف الطــائفي
يـقف وراء  77يف املـ ــائـ ــة مـن إجـمـ ــالـي
الـضحــايــا يف العــراق "ممــا يــزي ــد من
اخملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوف م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ان ـ ـ ــدالع
ح ـ ـ ـ ــرب أهـلـ ـي ـ ـ ـ ــة وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـك ـ ـ ـ ــة
بالعراق".

مبنى الكونغرس االمريكي

