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دراســـــــــــة حتـــلـيـليـــــــة

غذ تدعـم النزاهة االقتـصاد الوطني
والبيـئة الـسيـاسيـة واألخالق العـامة،
وج ـ ـ ــاء يف اتفـ ـ ــاقــيـ ـ ــة األمم امل ــتحـ ـ ــدة
ملكافـحة الفساد لعام ( 2004إن الدول
األط ـ ـ ــراف يف ه ـ ـ ــذه االتـف ـ ـ ــاق ــي ـ ـ ــة ،إذ
تـقلقهــا خـطــورة مــا يـطــرحه الفـســاد
من مـشــاكل ومخـاطــر علـى اسـتقـرار
اجملــت ــمع ـ ــات وأم ــنه ـ ــا ،ممـ ـ ــا يق ـ ــوض
م ــؤســس ــات الـ ــدميق ــراطـي ــة وقـيـمه ــا
والقـيم األخالقيـة والعدالـة ،ويعرض
الـتنـميـة املـستـدامــة وسيـادة القـانـون
للخطر.)..
وقـ ــد فـ ــشلـت يف كـثـيـ ــر مـن األحـيـ ــان
جه ــود مكــافحــة الفـســاد يف مخـتلف
دول العـالـم ،ذلك أن الفـسـاد جـرميـة
سريـة (ضبـابيـة) يصعـب يف كثيـر من
األحيــان إثبــاتهــا من خالل الـوســائل
ال ـتـقلــي ـ ــديـ ـ ــة لإلثــب ـ ــات وال ـتـحق ــيق،
بــالنـظـر الحـتيــاط الفـاسـديـن بعـدم
تـركهم دليالً مـادياً وراءهـم يشيـر إلى
تـورطهم يف هـذه اجلـرائم ،إذ هـي تتم
يف أغلـب األحـي ـ ــان بعـي ـ ــداً عـن أعـني
النــاظــريـن وخلف األبــواب املــوصــدة،
ويــرتكـبهــا يف الغــالـب أشخــاص علــى
ق ــدر من الــدرايــة واملعــرفــة بــأســالـيب
االلتفـاف علـى القـانـون ويف تــسخيـر
املع ــرف ــة الـتـي ميـتـلكـ ــونه ــا ألغ ــراض
دنـيـئــة ،ول ــذا يعج ــز ضحـي ــة الف ـســاد
غـالبـاً عـن إثبـات دعـواه أمــام القضـاء
فـيــرجع خــائـب ـاً ومـضـط ــراً ألن يكــون
ضحـيـ ــة لـلف ــسـ ــاد يف امل ـ ــرات املقــبلـ ــة
أيـضاً.وإزاء هذا التحدي الكبير سعى
فقه ــاء الق ــان ــون إل ــى إيج ــاد أنـظـم ــة
قــان ــونيــة جــدي ــدة تتــسم ب ــالفع ــاليــة
واملـرونـة يف التـطبـيق تكفل احلـد من
هـذه الظاهرة اخلطـرة إلى أبعد مدى
ممكـن ودراس ــة أسـب ــاب الفــشل ال ــذي
اعـتـ ــرى وس ـ ــائل مـك ـ ــافح ـ ــة الف ــسـ ــاد،
فـالتـشخيـص الدقـيق للمـشكلـة جزء
مـن حله ــا وميكـن اسـتعــراض وس ــائل
مكــافحــة الفـســاد وأسبـاب فــشلهـا يف
بـعض الدول وجنـاحها يف أخـرى على
النحو اآلتي:
 -1إنـشـاء هـيئـات مـسـتقلــة للـرقـابـة:
تعــد الــسلـطــة الـتـنفـيــذيــة مـن أوسع
مـ ـ ــواط ــن الف ـ ــسـ ـ ــاد مــن ح ـيــث الـكــم
والنـوع ،بـالـنظـر للـمهمـات الـضخمـة
امللقـاة علـى عـاتقهــا املتـمثلـة يف إدارة
امل ــرافق العــامــة للــدول ــة وإدارة عمــوم
النشـاطات االجتمـاعية واالقتـصادية
يف البلـد ،وقـد فـشلت وسـائل الـرقـابـة
ال ـ ــداخلــي ـ ــة ،أي رق ـ ــاب ـ ــة اإلدارة عل ـ ــى
نف ــسه ــا ،مـثل الـتفـتـيــش اإلداري ،يف
أداء األغـراض املـرجـوة منهـا ،فـاإلدارة
هـنـ ــا هـي اخل ـصــم والقـ ــاضـي يف ذات
الـوقـت ،إذ ينـشـأ يف الغـالـب بني أفـراد
اإلدارات الع ــام ــة ن ــوع مـن الـتـض ــامـن
امل ـشـبــوه يــؤدي يف أحـيــان كـثـيــرة إلــى
الـتـ ـسـت ـ ــر أو الـت ــس ـ ــاهل إزاء ج ـ ــرائـم
الفـســاد ،كمــا أن القيـادات الـسيــاسيـة
تــسع ــى دائم ـاً لـلتــستــر علــى فـضــائح
الفـســاد ألنهــا ذات ت ــأثيــر ق ــاتل علــى

اراء و افكار

النظـــــــام القــــــــــــــــــــــانــــــوين للنــــزاهـــــــــة

نتــائج االنـتخـابـات وتــوجهـات الـرأي
الع ــام ،وق ــد ت ـسـتخ ــدمه ــا يف أحـي ــان
أخ ــرى ألسـب ــاب سـي ــاسـي ــة ك ــوسـيل ــة
للـقضـاء علــى اخلصـوم الــسيـاسـيني
وتـشــويه سـمعتـهم ،وعلـى أســاس من
ه ــذه املعـطـيــات ن ـشــأت الــدعــوة إلــى
إنـشــاء هـيئــات رق ــابيــة مـسـتقل ــة عن
الـسلطـة التـنفيـذيـة وعن أيــة سلطـة
أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ت ـ ــت ـ ــمـ ـ ـتـع بـ ـ ـ ـ ـ ــاالسـ ـ ـتـقـالل
امل ــؤســس ــاتـي الك ــامل ،أي االســتقالل
اإلداري وامل ـ ــالــي ويف سل ــطـ ـ ــة اتخ ـ ــاذ
القـ ـ ــرار ،وم ــنح م ـنــت ـ ـس ـبــي ه ـيــئـ ـ ــات
الـرقـابـة قــدراً محــدداً من احلـصـانـة
(اإلج ــرائـي ــة) ،وعـن ــدهـ ــا ال يخ ــش ــى
هـؤالء املنتسبـون وهم يؤدون واجبهم
مــن انــتق ـ ــام امل ـتــنف ـ ــذيــن مــن رج ـ ــال
اإلدارة العـامة ،وتـرتبط هـذه الهيئات
مـن الـنـ ــاحـي ـ ــة الفـنـيـ ــة بـ ــال ــسلــطـ ــة
التـشـريـعيـة ،وذلـك لتـجنـب التــأثيـر
الـ ـ ــسل ـبــي حل ـ ــسـ ـ ــاســي ـ ـ ــات األجهـ ـ ــزة
الـتــنفـيـ ــذيـ ــة مـن هـيـئـ ــات الـ ــرقـ ــابـ ــة
ومحاوالتهـا إلسقاطهـا أو حتجيـمها
أو الـتـ ـشـكـيـك يف جـ ــدواهـ ــا ،أمـ ــا مـن
الـنــاحـيــة اإلداريــة فـيكــون االرتـبــاط
محـدوداً يقـتصـر علـى قيـام الـسلطـة
الـتـشــريعـيــة علــى انـتخــاب املـســؤول
األعل ـ ـ ــى للـ ـ ــرقـ ـ ــابـ ـ ــة وعـ ـ ــزلـه ودفع ـ ـ ـاً
الح ـتــم ـ ـ ــال ت ـ ـ ــدخـل ال ـ ـطــم ـ ـ ــوح ـ ـ ــات
السياسية لألغلبية البرملانية يف هذا
التعـيني فـإن التــرشيح لهـذا املنـصب
يتـم من قـبل سلـطـة أخــرى محـايـدة
هي الـسلطــة القضـائيـة .وهـذا ميثل
نـ ــوع ـ ـاً مـن الـ ــرقـ ــابـ ــة املـتـبـ ــادلـ ــة بـني
ال ــسلــط ــات اخملـتـلف ــة ،ف ــاالسـتـقالل
ن ـسـبـي ولـيــس م ـطـلقـ ـاً ،وه ــذا ميـثل
أف ـضـل احللـ ــول ،ذلـك أن االسـتـقالل
املــطلق ألي ــة سلـط ــة مـن الــسلـط ــات
يقود إلـى الفساد وإلى نـشوء نوع من
الدكـتاتـورية املـؤسسـاتيـة التي تفـقد
الـتع ــاون الالزم بـني ه ــذه الــسلـط ــات
م ــرونــته بع ــدم أخ ــذ أي ــة سلـط ــة مـن
هـذه الـسلطــات االعتبـارات التـي تهم
الــسلـط ــة األخ ــرى بـنـظ ــر االعـتـب ــار.
فـ ــالـ ــرقـ ــابـ ــة املـتـبـ ــادلـ ــة متــثل احلـ ــد
النـسبي الستقالليـة أية سلطـة ،فقد
يـصــدر القـضــاء ،مـثالً ،حـكم ـاً عــادالً
ولكـنه يتعـارض مع مـصلحـة الـدولـة
الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة ،كـ ــأن يـ ــؤدي إلـ ــى أزمـ ــة
اجتمـاعيـة أو أزمة دولـية ،وهـنا يـأتي
دور رقــابــة الــسلـطــة الـتنـفيــذي ــة من
خالل إصدار العفو العام أو اخلاص.
وكــي ال تــتح ـ ــول ه ـيــئ ـ ــات ال ـ ــرق ـ ــاب ـ ــة
بـدورهـا إلـى مــؤسسـة دكتـاتـوريـة فـإن
الــذي يـبت يف قـضــايــا الفـســاد الـتي
تكـشفهـا هـذه الهـيئـات هـو الـقضـاء.
وج ـ ــاء يف امل ـ ــادة ( )36مــن اتف ـ ــاقــي ـ ــة
األمم املــتح ـ ــدة ملـكـ ـ ــافحـ ـ ــة الفـ ــس ـ ــاد
(تتخـذ كل دولة طرف ،وفقاً للمبادئ
األساسيـة لنظـامها القـانوني ،مـا قد
يلـزم من تـدابيـر لضـمان وجـود هيـئة
أو هـيـئ ــات مـتخـصـص ــة أو أشخ ــاص

يعد الفساد اجلرمية األكثر خطراً من بني اجلرائم التي تنال من قيم العدالة وسبل تنمية
وتطور اجملتمعات املعاصرة ،فهو العامل األكثر تخريباً وتدميراً للمجتمعات الفقيرة والنامية
وسبب مباشر يف ضياع فرص التقدم والرفاه االجتماعي وإحباط التنمية ويف زيادة الفقراء
فقراً ،كما إنه يفقد الناس ثقتهم بقادتهم ولو كانوا مخلصني وذوي نوايا حسنة ،وكثيراً ما قاد الفساد -
الدول التي يجد له فيها مرتعاً خصباً  -إلى هاوية االنحدار األخالقي واالجتماعي واالقتصادي
والسياسي ،وقد أشارت بحوث املنظمات الدولية ،كاألمم املتحدة ومنظمة الشفافية الدولية إلى عمق
الدمار الذي أحلقه الفساد باقتصاديات الدول النامية ويف دوام أسباب املرض واجلهل والفقر
واجلرمية ،بالنظر لتسرب األموال اخملصصة ملكافحتها إلى جيوب الفاسدين ،فالنزاهة هي
عماد التنمية وشرطها األكثر أهمية،
متخـصصني يف مكـافحة الفـساد من
خـالل إنف ـ ــاذ القـ ــانـ ــون .ومتـنـح تلـك
الـه ــي ــئ ـ ـ ـ ــة أو الـه ــي ــئ ـ ـ ـ ــات أو ه ـ ـ ـ ــؤالء
األشخـاص ما يلـزم من االستقاللـية
وفقـ ـاً للـمـب ــادئ األس ــاسـي ــة للـنـظ ــام
القـ ــانـ ــونــي للـ ــدولـ ــة الــطـ ــرف ،لـكـي
يــستـطـيعـوا أداء وظــائفهـم بفعــاليـة
ودون أي تــاثيـر ال مـســوغ له ،وينـبغي
تـزويـد هـؤالء األشخـاص أو مــوظفي
تلـك الهيئـة أو الهيـئات مبـا يلـزم من
ال ــت ـ ـ ــدري ــب وامل ـ ـ ــوارد امل ـ ـ ــال ــي ـ ـ ــة ألداء
مهامهم).
 -2وجـ ــود نــظـ ــام قـ ــانـ ــونـي مـتـمـيـ ــز
ملـكـ ــافحـ ــة الف ــسـ ــاد :سـبـق القـ ــول أن
األس ــالـيـب الــتقلـي ــدي ــة يف مك ــافح ــة
اجلـرميــة لم جتــد نفع ـاً يف مكــافحـة
الفـســاد ،ب ــالنـظــر خلـص ــوصيــة هــذه
اجلـرميـة املــرتكبـة مـن قبل أشخـاص
يتمكنـون من محو آثارهـا باستخدام
صـالحي ــاته القــان ــونيــة أو عالقــاتـهم
ونف ــوذهـم االجـتـم ــاعـي وال ـسـي ــاسـي،
ولذا وجـب إيجاد نظـام قانـوني بديل
ملعــاجلــة هــذه الـظــاهــرة اإلجــرامـيــة
ومـن األنـظـم ــة القــانــونـي ــة الفعــالــة
قانـون الكـسب غيـر املشـروع ،فيـما إذا
أحـ ـ ــس ــن تـ ــط ــبـ ـيـقـه ،وأف ـ ـضـل جـهـ ـ ـ ــة
لـت ـطـبـيـقه هــي الهـيـئـ ــة الـ ــرقـ ــابـيـ ــة
امل ـ ـس ـتـقلـ ـ ــة وقـ ـ ــدر صـ ـ ــدر م ــثل هـ ـ ــذا
الق ــان ــون يف ع ــدد مـن ال ــدول ومـنه ــا
العـ ــراق ،القـ ــانـ ــون رقـم ( )15لـ ـسـنـ ــة
 1958املعـدل النافـذ ،ولكن إيكـال أمر
تـنفـيــذه بــالــسلـطــات الـتـنفـيــذيــة يف
ج ـ ـ ــزء م ـنـه أدى إل ـ ـ ــى تـع ـ ـط ـيـلـه مــن
الناحية الواقعية.
وهـذا النـظام الـقانـوني ال يـقوم عـلى
إثبات الفساد بشكل مباشر ،كالبحث
عـن دليل مـادي ملمـوس عن الـرشـوة
أو االخــتالس ،وإمنـ ــا يـنـقل اإلثـبـ ــات
إلــى جملـة وقـائع مـتصلــة جتعل من
واقعــة الفسـاد أمـراً مـرجحـاً ،كمـا إنه
ينقل عبء اإلثـبات مـن عاتق املـدعي
إل ـ ــى عـ ـ ــاتق امل ـ ــدعـ ـ ــى عل ـيـه ،خالفـ ـ ـاً
للقــاع ــدة العــام ــة العــام ــة لإلثـبــات،
الـتي تـنص علـى أن البـيئـة تقع علـى
عـ ـ ـ ــاتـق املـ ـ ـ ــدع ــي ،ألن األصـل بـ ـ ـ ــراءة
الـ ــذمـ ــة ،وعلـ ــى هـ ــذا فـ ــإن القـ ــواعـ ــد
القــان ــوني ــة الث ــابتــة لـم تقف عــائق ـاً
أمــام الفكــر القــانــوني احلــديث وهــو

بصـدد إنقـاذ اإلنـسـانيــة من مخـاطـر
الفسـاد ،ويتـضمن هـذا القانـون إلزام
املـ ـ ـ ـ ــوظـفـ ــني ب ـ ـتـقـ ـ ـ ـ ــدمي كـ ـ ـ ـشـف عـ ــن
مصــاحلهم املــاليـة ،مبــا ميلكــونه من
عق ــارات ومـنق ــوالت وأرص ــدة م ــالـي ــة
وأسهم وسندات وحقوق ،ومن ثم تتم
مـ ــراقـبـ ــة الـتــطـ ــور املـ ــالـي احل ـ ــاصل
للمــوظف سنـوي ـاً لتحـديـد الـزيـادات
املـاليـة الطـارئـة غيـر املعقـولـة قيـاسـاً
إلـى دخله الـسنـوي املعتـاد ،ممــا يثيـر
ش ــبه ـ ـ ــة الف ـ ــسـ ـ ــاد ومــن ث ــم يخـ ــضع
لل ـتـحق ــيق ،فـ ـ ــإذا عج ـ ــز عــن إثــب ـ ــات
مـصــدر مـشــروع ألمــوال ،الـتي حـصل
عـليهـا بعـد تــوليه الــوظيفـة العـامـة،
جتـ ــرى محـ ــاكـمـتـه وفق ـ ـاً لـنــصـ ــوص
الـكـ ـســب غــي ـ ــر امل ــش ـ ــروع وإخــض ـ ــاعه
لـلعقــوب ــات املقــررة يف ه ــذا القــانــون.
وق ــد أوصـت اتف ــاقـي ــة األمم املـتح ــدة
ملـك ـ ــافح ـ ــة الفـ ــس ـ ــاد يف امل ـ ــادة ( )20بـ
(اعـتـمـ ــاد مـ ــا قـ ــد يلـ ــزم مـن تـ ــدابـيـ ــر
تــش ــريعـيــة وتــدابـيــر أخــرى لـتجــرمي
تعـم ــد مـ ــوظف عـم ــومـي إث ــراء غـي ــر
مــش ــروع ،أي زي ــادة م ــوج ــوداته زي ــادة
كـبيــرة ال يــستــطيـع تعلـيلهــا بـصــورة
معقولة قياساً إلى دخله املشروع).
ومن الــوس ــائل القــان ــونيــة احل ــديثــة
أيـضـ ـاً ،الـتـي تـبـنـته ــا اتف ــاقـي ــة األمم
املـتحــدة ملكــافحــة الفـســاد يف الفقـرة
( )2مـن املــادة ( ،)13قـبــول الــشكــاوى
املـغـفـلـ ـ ـ ــة ،أي ال ــت ــي ال يـعـ ـ ـ ــرف اس ــم
صـاحبهـا وال مصـدرها ،بـعد ان كـانت
الشكـاوى ال تقبـل إال إذا كانت مـذيلة
بــاسم وتــوقيع صــاحبهـا ،والـسـبب يف
اع ـتــم ـ ــاد ه ـ ــذا اخلــي ـ ــار هـ ـ ــو تع ـ ــرض
اخملــب ـ ـ ــريــن عــن الـف ـ ــس ـ ـ ــاد وك ـ ـ ــذلـك
ضح ـ ــايـ ـ ــاه لل ــته ـ ــدي ـ ــد واالبــت ـ ــزاز أو
للتصـيفة من قبل مافـيات الفساد يف
ح ـ ـ ــاالت ك ـثــي ـ ـ ــرة مم ـ ـ ــا يــتـ ـ ـس ـبــب يف
إحجــامـهم عـن اإلخبــار عـنهــا ،ولـكن
قــب ـ ــول ال ـ ـشـكـ ـ ــاوى املغـفلـ ـ ــة ال يع ـنــي
بــالـتــأكـيــد اعـتـمــادهــا كــدلـيل ،وإمنــا
تــؤخــذ علــى سـبـيل االسـتــدالل علــى
جغ ــرافـي ــة انـتــشـ ــار الفــس ــاد لــتك ــون
نـق ـ ــطـ ـ ـ ـ ــة االنـ ـ ـطـالق يف املـ ـ ـ ـ ــراقـ ــبـ ـ ـ ـ ــة
والـتحقـيق ،لـيق ــول القـض ــاء العــادل
كلمته يف النهاية.
ومـن الضروري أيضـاً ،حمايـة ضحايا
الفــس ــاد ال ــذيـن يـضـط ــرون ملــس ــاي ــرة

الف ــاس ــديــن ودفع ال ــرش ــاوى إلجن ــاز
معـامالتهـم املشـروعـة ،الـتي يعـرقلهـا
الفـاسـدون بـغيــة إجبـارهـم علــى دفع
الـ ـ ــرشـ ـ ــاوى ،وذلـك ب ـ ـ ــإعف ـ ـ ــائهــم مــن
العقـوبـة املقـررة جلـرميـة الــراشي إذا
مـا قـامـوا بـإبالغ الـسلطـات اخملـتصـة
مبـاشرة عنها ،إذ إن الـتعرض للعقاب
هو السـبب يف إحجام ضحايـا الرشوة
عـن اإلبالغ عـنهــا وكــذلك يف صـعبــوة
الــك ـ ـ ـشـف عـ ـنـهـ ـ ـ ــا ،ويف اإلعـفـ ـ ـ ــاء م ــن
العقـوبـة مـصلحـة عـامـة ،إذ يـسـاعـد
ذلـك علـ ــى الك ــشف عـن عـ ــدد ضخـم
مـن وق ــائع الفــس ــاد ،وهك ــذا ميكـن أن
يـك ـ ــون ضحـي ـ ــة الف ــسـ ــاد أداة قـ ــويـ ــة
وفعالة يف مكافحة الفساد.
ومن األفكـار القانونيـة احلديثة التي
ت ـبــن ــتهـ ـ ــا اتفـ ـ ــاقــيـ ـ ــة األمم امل ــتحـ ـ ــدة
ملك ــافح ــة الف ـســاد يف املــواد (،)22 ،21
تـطـبـيق نـص ــوص ج ــرميـتـي ال ــرش ــوة
واالخــتالس عل ــى وقـ ــائع الفــس ــاد يف
القـطــاع اخلــاص ،ب ــدالً من قـصــرهــا
عل ــى ال ــوظـيفـ ــة الع ــام ــة والـتـكلـيف
العـ ــام كـمـ ــا هـ ــو سـ ــائـ ــد يف القـ ــوانـني
املقـارنــة ،وذلك بـالـنظــر لتعــاظم دور
هـ ــذا القــطـ ــاع يف مجـ ــال اخلـ ــدمـ ــات
الـع ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ــة مـ ــن خـالل ع ـ ـمـلـ ــي ـ ـ ـ ـ ــات
اخلـصخـصــة والتـزام املــرافق العـامـة
التي جتري على نطاق واسع يف كثير
مـن ال ــدول ،مم ــا ي ـسـت ــدعـي حـم ــاي ــة
اجملـتمع من فـروض الفـساد املـتوقـعة
يف هذا اجملال.
ومـن الضــروري أيضـاً إلغــاء نصـوص
العقـوبـات اجلـزائيـة املقـررة يف قـانـون
العقــوبــات جلــرمي ــة القــذف وال ـسـب
وقـصــر ذلـك علــى دعــوى الـتعــويـض
امل ـ ــدنــي ـ ــة ،إذ إن تل ـ ــويـح الف ـ ــاس ـ ــديــن
بـ ـ ــالـلجـ ـ ــوء إلـ ـ ــى هـ ـ ــذه الــن ــصـ ـ ــوص
العقـابيـة غـالبـاً مـا يـشكل مـانعـاً من
اإلبالغ ع ــن الفـ ــس ـ ـ ــاد والفـ ـ ــاسـ ـ ــديــن
بـسبب خشيـة املبلغني مـن العجز عن
إثبات دعواهم أمام القضاء.
وميكـن بـتــشـ ــريع تخـصـيـص ج ــوائ ــز
للمخبـرين عـن الفسـاد ،ووضع نـظام
ع ــادل للحــوافــز يقــوم علــى معــايـيــر
موضـوعيـة ال شخصـية ملـكافـأة رجال
اإلدارة اخمللـصني املتفـانني يف خـدمـة
وطنهم.
يـ ــتـ ـ ـضـح ممـ ـ ـ ـ ــا تـقـ ـ ـ ـ ــدم ان االفــكـ ـ ـ ـ ــار

القــان ــونيــة احل ــديثــة أضــافـت نهج ـاً
جــدي ــداً يف مك ــافح ــة الفــس ــاد ،يقــوم
علـى التـوسع يف الفـروض القـانـونيـة
وعلـ ــى اخلـ ــروج علـ ــى بعــض املـبـ ــادئ
القانونية العامة املستقرة.
 -3وجـ ـ ــود ق ــضـ ـ ــاء م ـ ـس ـتـقل ون ـ ـ ــزيه
وكفـ ـ ــوء :ال شــك أن جهـ ـ ــود ه ـيــئـ ـ ــات
ال ـ ــرق ـ ــاب ـ ــة سـت ـ ــذهـب س ـ ــدى إذا ك ـ ــان
القـضاء ال يتمـتع باالستقالل الالزم
أو وصـل الـفـ ـ ــسـ ـ ـ ــاد إلـ ـ ـ ــى الـه ــي ــئـ ـ ـ ــات
القضـائيـة أو كـان القــاضي ال يتـمتع
ب ـ ــالـكف ـ ــاءة الـعلـمـي ـ ــة الالزم ـ ــة ألداء
واجبــاته .ولــذا وجـب أن تتـم عمـليــة
اخ ـتــي ـ ــار القــض ـ ــاة ومع ـ ــاونــيهــم مــن
احملقـقني والكـتبـة واإلداريـني بعنـايـة
خـاصــة .فكـثيـراً مـا حتـصل عـمليـات
الفـســاد من خـالل وسطــاء من داخل
اجلهـاز الـقضــائي نفـسه ،إذ ال يجـرؤ
الناس عـادة على عـرض الرشـوة على
القـضاة مـباشـرة .ونقـصد بـاستقالل
الـقـ ــض ـ ـ ــاء اسـ ـتـقـاللـه ك ــم ـ ـ ــؤس ـ ــس ـ ـ ــة
ويتجـســد ذلك يف اسـتقالل الـقضـاء
إداريـ ـ ـاً وم ـ ــالــي ـ ـ ـاً ويف سل ــطـ ـ ــة اتخ ـ ــاذ
الـقـ ـ ـ ــرار ،وأه ــم م ـ ـظـهـ ـ ـ ــر السـ ـتـقـالل
الـقضـاء هـو إنـشـاء مجلـس للـقضـاء
يتــولــى إدارة شــؤون العــدالــة وشــؤون
القـض ــاة مـن حـيـث الـتعـيـني والــنقل
والعـ ــزل دون تـ ــدخل مـن ال ــسلــطـ ــات
األخـرى .إن استقـالل القضـاء عـامل
أساس من عوامل مكافحة الفساد.
وإذا ك ــن ـ ـ ـ ــا نـ ـتـح ـ ـ ـ ــدث ع ــن اسـ ـتـقـالل
الـقضـاء ،أو اسـتقالل أيـة سـلطــة عن
األخـرى ،فــإننـا ال نـقصــد االستقالل
املـ ـ ـطـلـق ،ف ــمـ ـثـل هـ ـ ـ ـ ــذا االسـ ـتـقـالل
سيؤدي يف النهـاية إلى إنهيـار الدولة
وعج ــز م ــؤســس ــات ال ــدول ــة عـن أداء
واجــب ـ ـ ــاتـه ـ ـ ــا بـ ـ ـشـكـل ط ـب ـيـعــي ،أم ـ ـ ــا
االستـقالل النـسـبي فهـو الـذي يـتيح
إمكانـية الـرقابـة املتبـادلة ،فـالسلـطة
توقف السلطة كما يذهب مونتسكيو
وهــو أول فقـيه دعــا إلــى الفـصـل بني
الـسلطـات على أن تـكون هـناك رقـابة
مـتـبــادلــة بـيـنهــا مـنع ـاً لـتعــسف أيــة
سـلـ ــط ـ ـ ــة مــن ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـسـلـ ــط ـ ـ ــات يف
اسـتعـمــال الـصالحـيــات املقــررة لهــا،
ويتيح االستقالل النسبي صالحيات
قـانــونيـة أليــة سلـطــة من الـسلـطـات

فارس حامد عبد الكرمي
نائب رئيس هيئة النزاهة العامة

جت ــاه ال ــسلــط ــات األخ ــرى ،ك ــسحـب
البــرملــان الـثقــة مـن احلكــومــة أو حل
الـب ــرمل ــان مـن قـبـل احلك ــوم ــة وإع ــادة
االنـتخــاب ــات وصالحـي ــة القـضــاء يف
إلغاء القـوانني الصـادرة من السلـطة
الـت ــش ـ ــريعـيـ ــة اخمل ـ ــالف ـ ــة للـ ــدسـتـ ــور
وصـحـالي ـ ـتـه يف إلـغ ـ ـ ـ ـ ــاء الـق ـ ـ ـ ـ ــرارات
اإلداريـ ـ ــة اخمل ـ ـ ــالف ـ ـ ــة للـ ـ ــدســتـ ـ ــور أو
لـلق ــان ــون .وكـي ال يـتحـ ــول القــض ــاء
بـدوره إلـى مــؤسسـة دكتـاتـوريـة تـؤدي
إلى تخـريب العملية الـسياسية ودون
أن ت ــراعـ ــى يف أحكـ ــامه ــا ،ول ــو ك ــانـت
عـادلـة ومــوافقــة للقـانـون ،املـصلحـة
العـامـة وطـبيعــة العالقـات الــدوليـة،
فـ ــإن رقـ ــابـ ــة ال ــسلــطـ ــة الـتــنفـيـ ــذيـ ــة
والـتــش ــريعـي ــة عل ــى سلـط ــة القـضــاء
مت ــثل صــم ـ ــام األم ـ ــان ل ـ ــذلـك ،ومــن
مــظـ ــاهـ ــر هـ ــذه الـ ــرقـ ــابـ ــة اشـتـ ــراك
الـسلطـة التـنفيـذيـة والـتشـريعيـة يف
تعيني رئيس مجلـس القضاء بعد أن
يـ ــرشـحه مـجل ــس القــضـ ــاء وكـ ــذلـك
األمر يف حالة تعيني أعضاء احملكمة
الـعلــيـ ـ ــا ،ويف حق رئــيـ ــس ال ـ ــسل ــط ـ ــة
التـنفيـذيـة يف إصـدار العفـو العـام أو
اخلـ ــاص ويف الـتـ ــوقـيـع علـ ــى أحـكـ ــام
العق ــوب ــات القـص ــوى ،ويف اسـتـئ ــذان
وزيـر العـدل بـشـأن اتخـاذ اإلجـراءات
القـضــائـيــة بــالـن ـسـب ــة للجــرائـم ذات
الـطـبـيع ــة ال ــدولـي ــة ،وغـي ــر ذلك مـن
أسـالـيب الـرقـابـة املـتبـادلـة ،وجـاء يف
الـفـق ـ ـ ـ ـ ــرة ( )1مـ ــن امل ـ ـ ـ ـ ــادة ( )11مـ ــن
اتفـ ــاقـيـ ــة األمم املــتحـ ــدة ملـك ـ ــافحـ ــة
الفـســاد (نـظــراً ألهـميــة اسـتقـالليــة
القــض ـ ــاء وم ـ ــاله مـن دور ح ـ ــاسـم يف
مك ــافح ــة الفــس ــاد ،تـتخ ــذ كل دول ــة
ط ـ ــرف ،وفقـ ـ ـاً للـمـبـ ــادئ األسـ ــاسـيـ ــة
لـنـظ ــامه ــا الق ــان ــونـي ودون مــس ــاس
باسـتقاللية القضاء ،تـدابير لتدعيم
الـنـ ــزاهـ ــة ودرء ف ـ ــرص الف ــسـ ــاد بـني
أعضـاء اجلهـاز الـقضــائي ،ويجـوز أن
تـشـمل تلـك الت ــدابيــر قــواعــد بـشــأن
سلوك أعضاء اجلهاز القضائي).
 -4اعـتـم ــاد ن ـظـم ت ــوظـيف وق ــواع ــد
إداريـ ــة ومح ــاسـبـيـ ــة فع ــال ــة مـ ــانع ــة
للف ـســاد :الــوظـيف ــة العــامــة خــدمــة
اجـتمـاعيـة وواجب وطـني تـشـرف كل
م ــن يقـ ـ ــوم به ـ ــا ألن خ ـ ــدم ـ ــة أبــن ـ ــاء
الــشعـب وم ـســاع ــدتهـم عل ــى حتقـيق
آمــالهم وتـطلعــاتهم املـشـروعـة شـرف
كبيـر ملن يقوم به وأمـانة ثقـيلة يجب
أن ت ـ ـ ـ ـ ـ ــؤدي بـ ـكـل ح ـ ـ ـ ـ ـ ــرص وتـف ـ ـ ـ ـ ـ ــان
وإخالص ،ولـي ــس كـل شخــص قـ ــادراً
علــى أداء هــذه املـهمــة بجــدارة ،ولــذا
يـنبغـي اعتمـاد نظـم للتـوظيف تقـوم
عل ــى اعـتـم ــاد مع ــايـي ــر م ــوض ــوعـي ــة
الخـتـيـ ــار املـ ــوظفـني ،مــثل مـ ـسـتـ ــوى
الـتـ ــأهــيل الـعلـمـي ودرجـ ــة الــنجـ ــاح
وإجــراء امتحــان للـمقتــدمني لـشغل
الـوظـائف العـامــة لتحـديـد مـستـوى
الـكفــاءة واجل ــدارة وتقـيـيـم م ـسـتــوى
األداء بع ـ ــد ال ــتعــي ــني ووضع بـ ـ ــرامج

تـعليمـية وتـدريبيـة دائمـة للمـوظفني
ليتمكنوا من الوفاء مبتطلبات األداء
الـ ـ ـصـحـ ـيـح وامل ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ــرف والـ ـ ـ ـسـل ــي ــم
للـوظـائف العـامـة ،وينـبغي أن تـوضع
قواعد للـسلوك املهني يتعهد املوظف
بـااللتـزام بهـا .ومن عـوامل احلـد من
الفـ ــسـ ـ ــاد ،أن تـكـ ـ ــون الـ ـ ــرواتــب ال ـتــي
يــتق ـ ــاض ـ ــاه ـ ــا املـ ـ ــوظف ـ ــون مــن ــصف ـ ــة
ومجـ ـ ــزيـ ـ ــة وت ـتــنـ ـ ــاس ــب مع ال ـ ـ ــوضع
االقـتـص ــادي للـبل ــد .ومـن الـض ــروري
أيــض ـ ـاً تـفعــيل دور الـ ــرقـ ــابـ ــة املـ ــالـيـ ــة
واعتمـاد معايير للمحـاسبة ومراجعة
احلسـابـات تعـزز الشفـافيـة واملسـاءلـة
يف إدارة األمـوال العـامـة وتعـد العقـود
الــدوليــة منــاخ ـاً خــصب ـاً للفـســاد ،ملــا
تع ـ ــرضه ال ــش ـ ــرك ـ ــات األجـنـبـي ـ ــة مـن
رشـاوى ضخمـة السـتقطـاب العـروض
الـ ــوطـنـيـ ــة ومـن ثـم يـنــبغـي اعـتـمـ ــاد
معــاييـر مـوضــوعيـة ثــابتـة ال تخـضع
للتقـديـر الـشخـصي ،إلرسـاء العقـود،
واعتبار الفساد سبباً من اسباب فسخ
ه ـ ــذه الـعق ـ ــود -4 .وجـ ـ ــود إعالم ح ـ ــر
ومـ ـ ـ ـ ـ ــواط ـ ــن واع :اإلعـالم ،ب ـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ـ ــوره
اخملتلفـة ،أداة قويـة وفعالـة من أدوات
الـ ـ ـ ــرأي الـعـ ـ ـ ــام وي ـ ـ ـسـه ــم ،يف الـ ـ ـ ــدول
ال ـ ــدميقـ ــراطـيـ ــة ،يف ف ــضح ظـ ــواهـ ــر
الـف ـ ــس ـ ـ ــاد ،ويـخ ـ ــش ـ ـ ــاه رج ـ ـ ــال اإلدارة
ويـستجـيبـون بـسـرعـة ملــا يطــرحه من
قضايا تهم الرأي العام ،بل إنه تسبب
يف سق ـ ــوط حـك ـ ــوم ـ ــات مـنــتخـب ـ ــة يف
حـاالت عـديـدة بعــد ثبـوت مـا طـرحه
مـن قضـايـا الفـسـاد ،وإذا كنــا نتحـدث
عــن دور اإلعالم ف ـ ــإنــن ـ ــا ب ـ ــالــت ـ ــأكــي ـ ــد
نــتح ـ ــدث عــن اإلعالم الـن ـ ــزيه ال ـ ــذي
يــسع ــى لـت ــأكـي ــد احلقـيق ــة وحـم ــاي ــة
اجملـتمع وتقـدمي الـنصح للـمسـؤولني
بغـي ــة حت ـسـني األداء الع ــام ،وإن ك ــان
مح ــسـ ــوبـ ـ ـاً عل ـ ــى جه ـ ــات املعـ ــارضـ ــة
ال ـسـيــاسـي ــة .وللـمــواطـن الــواعـي دور
حـيــوي يف امل ـســاهـم ــة يف الكــشف عـن
الفـسـاد ،فهـو ضحـيته األولـى ،وعـليه
وعلـى أطفاله تـنعكس آثـاره السلبـية،
إذ يـح ـ ـ ــرمـه الـفـ ـ ــس ـ ـ ــاد م ــن ال ــت ــمـ ـتـع
بخــي ـ ـ ــرات بلـ ـ ــده ،وي ــض ــطـ ـ ــره ل ـ ـ ــدفع
الـرشـاوى والتـوسل إلـى املــوظفني من
ذوي الـضـم ــائ ــر املـيـت ــة به ــدف إجن ــاز
معـ ــامـالته امل ــشـ ــروعـ ــة ،ولـ ــذا قــيل أن
الف ـســاد ي ـشـكل اعـت ــداءً عل ــى حقــوق
اإلنـسـان وعلـى كــرامتـه ،وللمـســاهمـة
يف مكــافحــة الفـســاد ،يـنبـغي إشــراك
قـ ــاعـ ــدة عـ ــريــضـ ــة مـن املـ ــواطـنـني يف
ال ـ ــش ـ ـ ــؤون الـع ـ ـ ــام ـ ـ ــة وتــنـ ـ ـشــيـ ــط دور
مـؤسسـات اجملتـمع املدنـي واملؤسـسات
الــتعلـيـمـي ــة للـمــس ــاهـم ــة يف تـنـمـي ــة
ثقافة النزاهـة بني األجيال احلاضرة
وأجيــال املـسـتقـبل ممــا يجـعل الفــرد
يـنظـر إلــى النـزاهـة مبـستـوى الـنظـر
لـلشـرف الـشخـصي ،يــدافع عنهـا كمـا
يـ ــدافع عـن شـ ــرفـه وحقـ ــوقه املـ ــاديـ ــة
واملعـن ــوي ــة ،مـن أجل بـن ــاء م ـسـتقـبل
أفضل لنفسه وألسرته.

املشهــــــــــد الســــــــــــيايس وعقــــــدة احتــــــــــكار احلـقــيــــــــقــــــــة
عباس لطيف
علـى إيقــاع التــداعيـات واإلفـرازات الـتي بـدأت تـزيـد مـن قتـامـة
املــشهــد وضـبــابـيـته وتعـمـق إشكــالـي ــاته ال ـسـيــاسـيــة والـفكــريــة
والـقيـميــة السـيمــا بعــد إنـهيــار جــدار ب ــرلني كـمع ــادل مي ــداني
لسقوط عصر الصراع اآليديولوجي ونهاية احلرب الباردة.
ومهـما كانت العناوين واملسميات ملـرحلة التسعينيات من القرن
املاضي فإنها تؤشـر نزوعاً غرائبياً بـدأ بطرح ظالله وإطروحاته
ويـتكــشف عـن الـتـبــاس شـمل كل مـسـتــويــات الـتـفكـيــر والــواقع
الـسيــاسي العـاملي وإعـادة تـرتـيب فلـسفـة البـراغمـاتيـة واخـتيـار
فرضياتها على كل املستويات.
إن تـاريخ الفكـر الـسيــاسي والفلـسفي واالقـتصـادي وكل حقـول
وميـادين الفكر األخرى يعـاني دوماً من عقدة التـمركز واحتكار
احلقيقـة بصـيغتهـا االستـحواذيـة املطلقـة واستبعـاد كل مـا هو
محـتــمل ونـ ـسـبـي أو أيـ ــة رؤى مجـ ــاورة تـ ـشــيع قـيــم وخالصـ ــات
الـتفــاعل والـتحــاور ووفق ه ــذا الت ــوصيـف تبــدأ مــرحل ــة تتــسم
بـالنكـوص واإلشكـاليـة والفـوضـى بعـد تغيـب قصـدي لالنفتـاح
واالتـسـاق والـنظـام ،فـادعـاء احلـقيقـة املـطلقـة واحـتكـارهـا هـو
املنعطف التأسيسي األول ألية فكـرة شمولية أو نظام توليتاري

وهـي العالمــة الفـارقـة ألي تــوجه انفـرادي يـسعـى إلـى تـضخم
ذاتي مفـرط إلزاحــة وإقصـاء اآلخـر وأزاحـة اآلخـر تعـني ضـمنـاً
حجـب ح ــريـته وتــصفـي ــة وج ــوده عل ــى امل ـسـت ــويـني الفـي ــزيقـي
والتصـوري لذا جنـد أن كل املشـاريع أو األيديـولوجـيات املـثالـية
والـطــوبــاويــة يف مــدنهــا الفــاضلــة دعت إلــى أن احلقـيقــة ملك
مـشاع وأرث إنـسانـي رفيع ومتقـدم وهي ثمـرة من ثمـرات العقل
البـشري النـاضج والعقالني البعـيد عن ايـة طفوليـة يسـارية أو
ميينية واحلـقيقة حني تتحـول إلى ملكيـة عامة وليـست ملكية
فرديـة وخاصـة تبـدأ مرحلـة التـوازن والفهم احلقـيقي وتتـوالد
القـيـم العلـيــا ويـتــسع مــداهــا وي ـســود املــشهــد نــوع مـن احللـم
الثوري حيث الال استبداد والال طبقية والال احتكار.
إن جتـارب الشعـوب وتواتـر التـاريخ وانعـطافـاته ومنهـا التجـربة
السـياسية يف العراق تبـرهن يوماً بعد آخـر على أن الطريق إلى
املـأثرة السياسـية املؤهلة والنـاضجة واملتوازنة ميـر عبر التحاور
والتـناظـر والتجـاور واالختـالف واملغايـرة والنظـر إلى احلقـيقة
بوصفهـا بؤرة مـشعة للـجميع وليـست مصـباح ديـوجني مملـوكاً
أو مجيـراً باسـم أحد فـاحلقيقـة أيديـولوجـية مفـتوحـة جلميع

الدعــــاية البغداديـــــة لواشنــــــطن

العقـول والنيـات والتـوجهـات لكنهـا تـسقط يف تـداوليـة عـدميـة
حـني يح ــاول بعــضهـم القـبــض علـيهـ ــا ووضعه ــا حتـت احلج ــز
االنفـرادي فال تصلهـا انسـاغ النمـو والتطـور والتالقح فتـتحول
مع الـزمن إلـى بـؤرة احتقـان وتـورم وغـدد ال تفـرز سـوى أمصـال
العقـم والــسلــوك الـبــدائـي واالحـت ــراب واللجــوء إلــى الـتـم ــويه
واخلداع وتـسويغ كل التجـاوزات وإشكال الـتمدد وصنع صـنمية
وطــوطـميــة سيــاسيــة وهــوس شعــاراتـي واللجــوء إلــى تـطهــريــة
مفـتعلـة وقـداســة نصــوصيـة مـزيفـة لـذا يـنتقـل اخلطـاب دومـاً
باجتـاه امليتـافيزيـقيا واإلنـشائـية والتـشبث بـاملثل واالبتـعاد عن
الـواقعيـة باجتـاه الغيبـية اسـتثمـاراً لنـمطيـة التلقـي السـطحي
القـائـم علــى االنفعـال والـشـحنــة العـاطـفيـة ..االنـويــة ال علـى
التحليل العلمي املوضوعي العقالني.
وتتحـول أشكـال احتكـار احلقيقـة إلـى متظهـرات تتـركـز أسـاسـاً
علـى إقصاء اآلخر وعـدم قبوله ووفق التدرج الـطبيعي ملثل هذا
التــوجـه ينـضج الـظــرف ال ــذاتي واملــوضــوعـي لنـشــوء وانـطالق
ثقــاف ــة العـنف كـب ــديل سلـبـي لـثقــافــة الـتحــاور وقـبــول اآلخــر
وتداولية احلقيقـة واإلقرار بقيم بدائليـة تشيع االنفتاح وتلغي

القضــــــــــــاء العــــــــراقي ونـــــــظرية القـــــــدر املتــــــــيقن

علي عبد السادة
يف ترجمة لتقريـر نشرت ُه الـ(صنداي
ت ــاميـ ــز)اللـن ــدنـيـ ــة ،تقـت ــرح " جلـن ــة
دراسـ ـ ــة االوض ـ ـ ــاع يف العـ ـ ــراق" ال ـتــي
ي ـ ــرأسهـ ــا وزيـ ــر اخلـ ــارجـيـ ــة األســبق
ال الزمـ ــة العـ ــراق
جـيـم ــس بـيـكـ ــر ،ح ً
بتقـسـيمه إلـى ثالثـة أقــاليـم ،ويبـدو
أن بـيكـر ســرب معلـومـات بـخصـوص
التقـريـر ،أمـام مـراسل شبكـة (أي بي
أس االمــريكيـة) ،فـيمـا كـان قـد وعـد،
سـ ــابق ــا ،ب ــاالحــتف ــاظ ب ــاملـعل ــوم ــات
املهــمـ ـ ــة إلـ ـ ــى م ـ ـ ــابعـ ـ ــد أن ــتخـ ـ ــابـ ـ ــات
الــتج ــدي ــد الـنــصفـي ــة .وبــيك ــر فـعل
م ــاه ــو مـن ــاسـب وصحــيح ،عل ــى أقل
تق ــديـ ــر ،فه ــو ي ــريـ ــد أن يعـ ــادل كف ــة
اجلــمهـ ــوريـني ويـلفـت ال ـ ــرأي العـ ــام
ال ــيه ،فـ ـ ــاالخــيـ ـ ــر مــنـ ـ ـشـغل بـ(بـ ـ ــوب
وودورد) وك ــت ـ ـ ــابـه اجل ـ ـ ــدي ـ ـ ــد "دول ـ ـ ــة
االنكار".واشـنطن ،االن ،أسرع مـدينة
يف العـالم يف تـوالي االحـداث ،ويبـدو
ان كــل ش ـ ــيء م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ـ ــبـ ـ ـ ــط ،ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى
اجلمهــوريني ،بـالـسيـاسـة اخلــارجيـة
والعـ ــراق ،وبقـيـ ــة م ــشـ ــاريع ال ــشـ ــرق
االوسـط ،وب ــاالقـتـص ــاد واملـي ــزانـي ــات
املفـتـ ــوحـ ــة لـلجـي ــش ،لـ ــدى احلـ ــزب
الـ ــدميقـ ــراطـي .ومـ ــرشحـ ــو االخـيـ ــر
يع ــدون الع ــدة ،مـن ــذ تق ــري ــر الـ ""16
وكالـة استخبـارات بخصـوص احلرب
يف العـراق وحتـى كتـاب بـوب ،يعـدون
لالنقضـاض على خـصومهـم ،صقور
ال ـ ــب ـ ــي ـ ــت االب ـ ــي ـ ـ ــض .وظ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ـ ـ ــرة

البــربــوكــانــدا االنـتخ ــابيــة لـم تتــرك
شـيئ ـ ًا أال واصـبح الفــرص ــة املن ــاسبــة
لألس ـتـغالل ال ـ ـســي ـ ــاســي ،أذ لــم تــبق
فـضـيح ــة الن ــائب اجلـمهــوري ،مــارك
فـ ــولـي ،يف درج مـكـ ــاتـب ال ـصـحفـيـني
سـ ــوى بــضع سـ ــاعـ ــات حـتـ ــى امــتألت
صحف امليـول الـدميقـراطيـة ،وحتـى
اجلمهـورية ،بعـناويـن حترش "فـولي"
بـصـبـي يف اجل ــامع ــة .وهـن ــا س ــارعـت
رايـس يف ركـوب طـائـرة إلـى الـريـاض
يف محـاولـة خلـلق "انعطـافـة مـؤقتـة"
يف ال ـ ــشـ ـ ــرق االوس ــط ،او مـ ـ ــاســمـ ـ ــاه
رجـاالت مـراكـز االبحـاث يف واشنـطن
أع ـ ـ ـ ـ ــادة احـ ــي ـ ـ ـ ـ ــاء "ال ـ ـتـح ـ ـ ـ ـ ــالـف مـع
املعـتـ ــدلـني" .الــص ـ ــراع االعالمـي يف
واشـنـطـن س ــرع ــان م ــا انـعكــس عل ــى
االج ـ ـ ـ ـ ـ ــواء يف ال ـ ـ ـ ــش ـ ـ ـ ـ ـ ــرق االوس ـ ـ ــط،
وخـصــوصــا بغــداد ،وبــات سكــانهــا يف
حـيــرة بـني كــشف نـتـيجــة احلــامـض
النووي لـ "أبو أيوب" ،وأتفاق من أربع
نقـاط لــوقف الـعنـف يف وقت مــازلنـا
فـيـه نكـت ــشف جـثـث املــس ــاكـني ت ــوزع
نفـسهـا بـاجملـان علـى شـوارع املــدينـة،
واصــبح عـ ـ ــدد القــتل ـ ــى واملـفق ـ ــوديــن
مقيـاس الفـوز ،أو اخلسـارة ،باكـبر ،أو
اقل ،عــدد مـن مقــاع ــد الك ــونغــرس.
ومـ ـ ـ ـ ــادامـ ــت كـل هـ ـ ـ ـ ــذ ِه اخلـ ـ ــطـ ـ ـ ـ ــوات
واالتف ــاق ــات ،غـي ــر الـن ــاف ــذة ،ت ـسـي ــر
بـشكل تـوافقي سـلس ،علـى عـكس مـا
تقتـضيه املعادلة الطـائفية يف بغداد،

قـبل انتخـابـات نـصفيـة يف واشنـطن،
علـينــا االن البحـث عن اقل مــامنلك
من شجـاعــة لنـسـأل ":مــاذا سيجـري
بعـد مؤمتـرات املصـاحلة ومـواثيقـها،
يف وقت يـحتاج ابـسط جهـاز أمني يف
بغـداد إلــى تقليـب أوراقه من جـديـد.
لـسـت متـشــائمـاً ،ولـسـت جمهـوريـ ًا أو
دميـق ـ ـ ـ ــراط ــيـ ـ ـ ـ ـ ًا الن ـ ــظ ـ ـ ـ ــر الب ـ ــط ـ ـ ـ ــال
الكـونغـرس القـادمـني ،وال يهمـني ان
م ــش ـ ــاريع ال ــش ـ ــرق االوس ــط مه ـ ــددة
بــاخلطـر ،ولـكن مــازلت أسـأل نفـسي
عــن الفـ ــرق "الـ ـسـيـ ــادي" بـني حــملـ ــة
انـتخــابـيــة يف واشـنـطـن وبـني حـملــة
حلول نـافذة يف بغداد .وأن كـان امرنا
مـرتـبطـ ًا بنتـائج انتخـابـات أمـريكيـة،
فـهل نـنـتــظـ ــر مفـ ــاجـ ــآت علـ ــى أرض
العـ ـ ــاصــم ـ ـ ــة بعـ ـ ــد حـ ـ ـســم ح ــص ــص
الكـونغــرس؟ ،ام أننــا سنـصبح مجـرد
أعالن تلفزيـوني يدعـو لترشيح ذلك
"الـنـ ــائـب" إلـ ــى الـكـ ــونغـ ــرس ،أم أنـنـ ــا
مجـرد قطع بـالستيكـية معـادة تذوب
مبفخخة السوق؟..

ال أدري!

رمبـا ،أفـضل شيء علـينـا االقـتنـاع به
ه ــو أن مـئـ ــات العـ ــاطلـني عـن العـمل
ميـ ــرون يـ ــومـيـ ــا مـن امـ ــام املـن ــطقـ ــة
اخل ــض ـ ــراء اليـ ــش ـ ــاه ـ ــدون ال ـتـلف ـ ــاز
واليعترفون بالكواليس
الرجاء ،أعيدوا لهم مافقدوه...
الوطن..

التطـرف وتفسح الطـريق لتنميـة املسافـات اإليجابيـة بني األنا
واآلخــر والتــأزر بني كل زوايـا الـنظـر إلـى احلـقيقـة ،فـاحلـقيقـة
واحـدة ثــابتــة ليـس مبعنــى أدجلتهــا أو نقلهـا إلـى عــالم جـامـد
ومتحجـر وإمنـا القصـد جعلهـا مـركـزيـة بـإشعـاعهـا ومـا حـولهـا
يـتم الـتنـويـر والـتحـاور واألخــذ مبعـطيـات الـتجــاذب والتـالقي
واالفـت ــراق وفق صـيغ ــة االن ـش ــداد إل ــى مــطلقـي ــة خ ــارج ال ــذات
املؤسسة للخطاب على حد تعبير ميشيل فوكو.
إن االحتكام إلـى ثقافة احلقيقة املشاعـة واملشعة وحتويلها إلى
ثروة فكرية ووطنية وإنسانية هو أحد عوامل التجاوز واالرتقاء
بـأية جتـربة سـياسـية كـانت أم غـير سـياسـية وصـوالً إلى مـنطق
راق ومتعال ومحلق يفـضي إلى ثقافـة التنوير وحتـرير الصراع
مـن النـزوع األنـوي املـقيـت وجعله حــواراً بنــاء متــوهج ـاً ينـشـد
مـس ــرة جمـعيــةويــؤســس لع ــالم إنـس ــاني رفـيع ومغ ــادرة منـطق
االحـتــراب والـكهــوف واسـتـن ـســاخ الـتجــارب الــرثــة يف الـتـفكـيــر
الــسيــاسـي ومج ــاوزة الت ــراجيــديــا ومـن أجل أال يـعي ــد التــاريخ
نفـ ـسـه ويغـتـ ــال احلقــيقـ ــة والقـبــض علــيهـ ــا مع سـبـق اإللغـ ــاء
واالنفراد.

احملامي نبيل ميجر السعد
تعـنـي ه ـ ــذه الـن ـظ ـ ــري ـ ــة يف مج ـ ــال الق ـض ـ ــاء
اجلنـائي انه اذا تـعذر معـرفة محـدث الضـربة
القـاتلـة ،يـنبغـي اعتبـار جمـيع اجلنـاة شـركـاء
لفــاعـل مجهــول بـيـنهـم ...فـي ـس ــأل كل واحــد
م ــنهــم ع ــن االفع ـ ــال ال ـتــي ث ـبــت ب ـ ــاالقـل انه
ارتـك ــبه ـ ـ ــا علـ ـ ــى س ـب ــيل اجلـ ـ ــزم وه ــي افعـ ـ ــال
االشـت ــراك تـطـبـيقـ ـاً لق ــاع ــدة ال ـشـك يف ـس ــر
ملـصلحــة املـتهـم وتغلـيب ـاً لكفــة القــدر االخف
الـ ـثـ ـ ـ ــاب ــت يف حـقـه وم ــن مـ ـن ـ ـطـلـق ان صـفـ ـ ـ ــة
ال ـش ــريك هـي القــدر املـتـيقـن بــالـن ـسـبــة لـكل
واحـد مـنهم .ويـشتـرط لـتطـبيق الـنظـريـة مـا
يلي:
 -1وقوع احلادثة دون اتفاق مسبق.
 -2االشـتـ ــراك يف اطالق الـنـ ــار علـ ــى اجملـنـ ــى
عليه من قبل عدة اشخـاص ،فاذا كان اجلاني
شخـص ـاً واح ــداً فال مج ــال عنــدئ ــذ لتــطبـيق
نظرية القدر املتيقن.
 -3اصـ ــابـ ــة اجملـنـ ــى علــيه اصـ ــابـ ــة واحـ ــدة يف
جسمه.
اذن ال ي ـص ــار إل ــى ه ــذه الـن ـظ ــري ــة يف ح ــال ــة
االتفاق او االشـتراك ،بل تطبق يف حالة وقوع
فعلني او اكثر من شخصني او اكثر دون اتفاق
او اشـتراك وتـعذر مـعرفـة من ارتكب اجلـرمية
التـامـة علـى وجه الـيقني فـيصـار حـينئـذ إلـى
اجل ــزء املــتحـقق وقـ ــوعه مــن الفـ ــاعلـني وه ــو
الشـروع .ومن التـطبيـقات القـضائـية علـى ما
تق ــدم :ثـبــت للـمـحكـم ــة ان املــتهـم احل ــاض ــر
واملـتهمني الهـاربني اطلقـوا النـار من بنـادقهم
ف ــاصـيـب اجملـن ــى علـيه بــطلقـتـني ت ـسـبـب ــا يف
مــوته وتـبني مـن الكــشف عل ــى محل احلــادث
اصـابــة السـاحبـة الـزراعيـة الـتي كـان يقـودهـا
اجملنـى عليه بطلقة.فهـذه االدلة تكفي الدانة

املتهـمني املـذكـوريـن عن اجلـرميـة اي جـرميـة
القـتل العمـد والـوقــائع اثبـتت وقـوع احلـادث
بــاتفــاق آني دل عـليـه الفعل الــذي قــام به كل
م ـس ــاهـم مــنهـم .فـ ــاطالق املــتهـمـني جـمــيعـ ـاً
الـرصـاص علـى اجملنـى عليه يف الـوقت نفـسه
واصـابته بـاكثـر من طلـقة يـثبت انهـم جميـعاً
كـ ــانـ ــوا قـ ــاصـ ــديـن قـتـلهِ مـتـفقــني علـ ــى ذلـك
فوقـوع القـتل من اي منهـم تشـمل مسـؤوليته
اآلخرين .امـا نظريـة القدر املتـيقن فال يصار
الــيهـ ــا يف هـ ــذه احلـ ــالـ ــة .وحـيــث ان محـكـمـ ــة
اجلنـايـات قـد جـانبـت الصـواب فحكـمت علـى
املتـهم املــدان احلــاضــر بعقــوبــة الـشــروع فقــد
نقـضـت مـحكـم ــة الـتـمـيـي ــز ق ــرارات مـحكـم ــة
اجلنـايــات واعيــدت االضبـارة إلــى محكـمتهـا
الجــراء احملــاكمــة مجــدداً .ويف قـضيــة اخــرى
وجـدت محكمـة التـمييـز ان املتهـمني حضـروا
إلى احـدى الدور الـسكنـية وكـان اجملنـى عليه
حــاضــراً يف تـلك الــدار ايـض ـاً وب ـسـبـب خالف
بـيـنهــم اطلق ــوا الـن ــار ف ــاصـيـب اجملـن ــى علـيه
ال ـضــيف كـمـ ــا اصـيـب صـ ــاحـب الـ ــدار اي ـض ـ ـاً
وت ــوفـي ــا مـن جـ ــراء ذلك ثـم ه ــرب املـتهـم ــون.
واثـبتت الوقـائع وقوع فـعلهم باالتفـاق املسبق
وهذا االتفـاق يقع يف جرمية ارتكبت مع سبق
االصرار .امـا نظرية القـدر املتيقن فال يذهب
الــيه ـ ــا اال ع ـن ـ ــد افــتق ـ ــاد اي ركــن مــن ارك ـ ــان
االش ـت ـ ـ ــراك .وهــي ت ـ ـ ــرد يف ح ـ ـ ــال ـ ـ ــة ارتـك ـ ـ ــاب
شخصـني فاكـثر افـعاالً ضـد مجنـى عليه دون
اتفـاق او اشتـراك فـيصـاب بـرصـاص ال يعـرف
اي مـنهم هـو الـذي اطـلق النــار عليـه فيفـسـر
بـاملقـدار الـذي ثـبت علـى وجه الـيقني صـدوره
مــنهـم وهـ ــو الـ ـشـ ــروع ب ـ ــالقــتل .وهـ ــذا مـ ــا ال
ينـطبق علـى الـواقعـة الـتي ارتـكبهـا املـتهمـون

املشار اليها آنفاً.
وهك ــذا لـم ت ــأخ ــذ مـحكـم ــة الـتـمـيـيـ ــز به ــذه
النظـرية النهـا وجدت مـن وقائع الـدعوى انه
ب ـت ـ ـ ــاريخ احلـ ـ ــادث ال ـ ـ ــواقع يف  1997/7/30يف
احدى القـرى الواقعـة يف قضاء طـوزخورمـاتو
حـدث شجــار آني بـني جمـاعــة (س) وجمـاعـة
(ص) واسـتعـملـت العــصي بــالــشجــار فحـضــر
بـعض من وجهـاء القريـة وفضـوا النـزاع وبعد
مرور عـشر دقائق عـاد الشجار بـعودة املتهمني
وهـم م ــسلح ــون حـيـث اطـلق ثالث ــة مـتهـمـني
الـن ــار مـن بـن ــادقهـم عل ــى بـيـت اجملـن ــى علـيه
وكـ ــانـت نـتــيجـ ــة الـ ــرمـي قــتل اجملـن ـ ــى علــيه
الصــابته بـطلق نـاري نـافـذ يف العـني اليـمنـى
وخـارج مـن املنـطقـة الـصــدغيــة اليـمنـى وقـد
اكــد التقـريــر التـش ــريحي الـصـادر مـن شعبـة
الـطـب ــاب ــة العــدلـي ــة يف م ـسـتــشفــى الــرشـيــد
الع ـ ـسـك ـ ــري ان عـ ـ ــدد االطالق ـ ــات واح ـ ــدة وال
ميكـن حتــديــد نــوع الــسالح لـنف ــاذ االطالقــة
خــارج اجلـثــة وال اثــر اليــة شــدة اخ ــرى علــى
اجلـسم .اذن فقـد ضـاع علــى احملكمــة مصـدر
الـطلقـة مـن بني الــذين ســاهمــوا يف االطالق
واملـؤكد اطالقهـم النار علـى بيت اجملنـى عليه
مـن االسلحــة الـتـي كــان ــوا يحـمل ــونهــا .وهـنــا
البد مـن اخلوض يف االدلـة التـي ثبت ارتـكاب
الفعل مـن قبل املـتهمـني والتكـييف القـانـوني
لهذا الـفعل ولدى الـرجوع إلـى ملف القضـية
وجــد ان املـتهـمني املــذك ــورين كــانــوا يقــومــون
بـ ــاطالق الـن ــار ب ــاجت ــاه مـن ــزل اجملـنـ ــى علـيه
ب ــاالشـتـ ــراك مع مــتهـمـني ه ــاربـني ونــتج عـن
احلــادث اصــاب ــة اجملنــى علـيه بـطلق نــاري يف
رأسه سـبـب وف ـ ــاته وتـ ــأيـ ــدت اقـ ــوال الـ ــشهـ ــود
مبـحاضـر الضـبط والتـقاريـر الطبـية االولـية

والـنه ــائي ــة وهي ادلــة ك ــافيــة ومقـنعــة الدانــة
املتهمني .اما فيما يتعلق بالتكييف القانوني
وهل لنظريـة القدر املتيقن الـتي اشارت اليها
مـط ــالعــة رئــاســة االدع ــاء العــام حـضــوراً مـن
عـدمـه .ومن خالل وقـائع هـذه القـضيـة تـبني
للـمحكمة ان جرميـة القتل املرتكبـة مشفوعة
ب ـ ـ ــال ـ ـظ ـ ـ ــرف املـ ـ ـش ـ ـ ــدد وه ـ ـ ــو س ـبـق االص ـ ـ ــرار.
فـاملـتهمـون يف هـذه احلـالــة يجب مـسـاءلـتهم
جميعـاً عن جرمية القتل املـرتكبة ال فرق بني
من اصـاب منهم اجملنـى عليه ومن لـم يصبه.
وهـك ـ ــذا نق ـضــت محـكـمـ ــة الـتـمـيـيـ ــز احلـكـم
الـصــادر مـن مـحكـمــة جـنــايــات صالح الــديـن
والق ـ ــاضــي بـ ـ ــالغ ـ ــاء ال ــته ـم ـ ــة واالف ـ ــراج عــن
املتهمني احلاضرين بحجـة عدم كفاية االدلة
واع ـ ــادة االضـب ـ ــارة إل ـ ــى محـكـمــته ـ ــا الج ـ ــراء
احمل ــاكمــة مجــدداً بـغيــة ادانـتهـم عن جــرميــة
القتل العمد التامـة وفق املادة  504من قانون
الـعقوبات لـتحقق القصد االحـتمالي يف فعل
امل ــته ـم ــني وفق مـ ـ ــا تقـ ـض ــي به امل ـ ــادة  53مــن
قانون العقوبات واصدار امر القبض بحقهم.
علـمـ ـاً ان امل ــادة  53تـنــص عل ــى انـه ((يع ــاقـب
امل ـســاهـم يف جــرميــة  -ف ــاعالً كــان ام ش ــريك ـاً
بعقـوبـة اجلـرميـة الـتي وقـعت فعالً ولـو كـانت
غيـر التي قـصد ارتكـابها مـتى كـانت اجلـرمية
التي وقعت نتيـجة محتملة للمـساهمة التي
حصلت)).
وصفـوة القـول ان هـذه الـنظـريـة الـتي تهـدف
إلـى معـاقبـة الفـاعلني حـسب املقـدار املتحقق
عل ــى وجه الـيقـني مـن افع ــالهـم لـم يـطـبقهــا
القـض ــاء العــراقـي اال يف اضـيق نـطــاق وبــدالً
من هـذه الـنظـريـة يـتجه الـقضـاء غــالبـاً إلـى
تطبيق نص املادة  53اآلنف الذكر.

