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بغداد 

بالـتـكفل بـطعـامهم وشـرابـهم وتعـليـمهم
حــــتى الـــبــــلـــوغ بل يــــجب مـــحــــاســـبـــة
سـؤول عنـهم كذَويهم او من يـشغلهم ا
ويــسـتـغــلـهم وعـلى الــدولـة ايـداع هـؤالء
لـــدى دور دولــة قــادرة عـــلى حــمـــايــتــهم
وتوفير كل ما يحتاج اليه هذا الطفل من
لبس والتعليم وتهيأتهم تهيئة أكل وا ا
ـال وخزيـنـة الـدولة صاحلـة فـأين بـيت ا

مـنـهم?! مـسـاكـ انـتم يـافـلـذات االكـبـاد
فـــإمـــا الــقـــتل او الـــتــشـــريــد او الـــعــدم

مصيركم فأي مستقبل لكم?!
صـدق الـكاتـب العـراقي ادهم عـادل ح
قال "عندما يولد طفل في هذا الوطن

يجب على العالم بأكمله
أن يـــقـف دقـــيـــقـــة صـــمـت حـــداداً عـــلى

مستقبله.

بغداد
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بغداد 

اصبـحنـا نتكـلم كـثيرا عـن حجم الـفساد وانـتشـارة وشيـوعه في  اغلـب اجهزة
الـــدولـــة وعـــنـــد اغـــلب مـــوظـــفي الـــدولـــة وفي احلـــيـــاة اجملـــتـــمـــعــيـــة إلـى حــد
ـنابـرومن مخـتـلف االصوات واحلـنـاجر من اخـطار ـتعـالي ومن كل ا التـحذيـرا
حجـمه وقوة تـأ ثيـره علـى مفـاصل الدولـة واحليـاة اجملـتمـعيـة عامـة  راج من
ذلك الـعـمل علـى القـضـاء عـليه ’ولكن في احلـقـيـقـة لم تتـخـذ الـوسـائل الكـفـيـلة
نتشرة في كل مكان ومفصل حيوي حملاربـته والقضاء عليه وعلى كافة اذرعه ا

في جسم االمة واجهزة الدولة  ’
ـة الالزمــة بـارادة شـجــاعـة وال بـروح وطــنـيـة وعــلـمـيــة واعـيـة ال بــجـديـة الــعـز
ـا ادى هـذا ومـوضــوعـيـة وفق مـخـطـطـات مـنـهـجـيــة وفـكـريـة وثـقـافـيـة هـادفـة 
هـادنة   بـصورة مـباشـرة وغير ـساومـات وا التـراخي واالهمـال  والتـقاعس وا
مبـاشرة  بهذه االساليب على دعم انشـطت الفساد  واعطاء الفرصة من افالت
الــفـاسـدين من احملــاسـبـة والـتــفـكـيـر بــاتـخـاذ مــا يـلـزم من حـمــايـتـهم ا من اي
مـحـاســبـة او تـعـرض الذى  ’وفـسح لـهم اجملــال الـواسع من  اتـخــاذ مـا يـلـزم
سـاس لها بسوء في كل حلمـاية كياناتـهم التي اسسوها وعـدم السماح الحد ا
ـقدرة على  االستعداد خلوض اي صراع وحتدي مع مجال ومكان وزمان  ’وا
من يـقف امامـهم بـالرمـصاد’الـفسـاد واالرهاب صـنوان مـتالزمان وعـلى طريق
واحد وهـدف مشـترك فـي النـوايا اخلـبيـثـة لزعـزعة االمن واالسـتـقرار وتـخريب
البنى الـتحتية للتنمية اجملتمعية الشاملة في كل مفاصل وقطاعات الدولة وخلق

فوضى عارمة في البالد  ’
ـمـنـهج ـفـسـدين بـالـعـمل ا البـد ان يـكـون الـتـحدي الـعـمـلـي حملاربـة الـفـسـاد وا

نظم وبايد مخلصة وتخطيط وتفكير نزيه وشفاف وواضح وجريء  ’ وا
(الفساد  طبع اخالقي و فساد مالي واداري و ثقافي وفكري)

تـوغل الـفـسـاد في عـمق جـسد االمـة بـكل انـواعه واصـنـافه ومـراميـه وفي عمق
ـصالح جسم الـدولة بـاجهـزت سلـطاتهـا الثـالث وفي كل انشـطتـها اخلـاصة با

صلحة الشعب االساسية في واجباتها  ثلة  العامة للدولة 
ومسؤولياتها’

اتخـذ الفساد اشـكاال متـنوعة في طبـيعته وانـواعه وشخوصه واهـدافه كل منها
لها طبعها اخلاص ومن انواعه:-

1- طبع اخالقي فـاسد ذو سـلوكـيـات منـحرفـة فسق وفـجوروكـبائـر ومحـرمات
ال وجشع واستغالل واثراء غير مشروع ومنها فساد مالي طمع 

2- فـساد ثـقافي وفـكري –افكـار وثـقافـات ومعـرفـة غريـبة من اوهـام الـثقـافات
ـآثر من قيم ـتناقـضة مع قـيمـنا وحضـارتنـا العـريق وتراثنـا الغـني با الغربـية ا
نصفة حلقوق االنسان   ’وذات مفاهيم متطرفة في غاياتها االفكار االنسانية ا

ذهبية والعنصرية والطائفية  ا
3- فــسـاد مـالي واداري  –الــرشـوة واالخـتالس وخــيـانــة امـانـة عــلى حـسـاب
صلـحة العـامة ومصلـحة النـاس االبرياء البـسطاء والضـعفاء بـاستغاللهم في ا
ـعيـشيـة خالفة شـروعة  في تـنظـيم واسـتقـرار حيـاتهم ا حـقوقـهم وحـاجاتـهم ا

سؤولية’ هنة والوظيفة وا لقيم ومباد ا
4- طـبع ارهـابي واجرامي  –من اعـمال قـتل وخـوف ورعب وقلق  مـن مخـتلف
ـرامـي  الشـاعـة الـفـوضى وانــعـدام الـطـمـانــيـنـة والـراحـة االهـداف واالنـواع وا

واالستقرار’
الــفــســاد اضـحـى ظـاهــرة اسس لـه  مـراكــز قــوى كــبــيــرة وفـاعــلــة في كل من
ـدني في مخـتلف مؤسـسات الـدولة وانـشطـتهـا اخملتـلقـة ومؤسـسات اجملـتمع ا
تـنوعة في ؤسـسات السـياسيـة وكتلـها ا مهنـها واصنـافها وشـخوصـها وفي ا
كل اجتاهـاتهـا  وفي عمق احلـياة االجـتمـاعيـة في مخـتلف الـعالقات االنـسانـية

ب مكونات اجملتمع _
كن االسـتـهانـة بهـا فيـكون االعالن بـاالستـعداد    اضحى ظـاهرة لـها قـوة ال 
والتـهـيؤ لـشن احلـرب على الـفـساد لـيس سـهال وال يقل االمـر عن احلـرب على

ا يكون االمر اصعب جلملة من اهم االسباب: – داعش ر
 انه عـدو غيـر منـظور وخـفي يعـيش بـ ظهرانـينـا مخـتبـيء بلبـوس مخـتلـفة من

البراقع الكاذبة –
ال والنفوذ والهيمنة على افق واسع من العملية السياسية عنده قوة السلطة وا
ـؤثــرة في حـيــاة ومـسـتــقـبل والـقــوة االقـتــصـاديــة وهـمـا اهـم عـنـاصــر الـقــوة ا

اجملتمع- بنيت من عام  20003حتى اليوم 
ـستـشري في الـبالد يكون من الالزم ـنطق الفـساد ا من هذا الـواقع احلقـيقي 
سؤولة وخـاصة اذا ما علمنا ان يكـون االستعداد حملاربة ورمـوزه وشخوصه ا
ان منـهم من له تاثيـر كبـيرعـلى السلـطة والـواقع السيـاسي وهم كمـا يسـمونهم

حيتان الفساد وما فيا الفساد
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ظهـر في فرنـسا- ومن ثم سـاد هذا في الفـقه القـانوني - اجتـاه حديث يرمي
ـعـنـوية الـعـامـة بـاالضـافة إلى إلى ادخـال هـيـئـات اخرى ضـمن االشـخـاص ا
ـرفـقـيـة وتـتـمـثل هـذه االشـخـاص االداريـة االقـلـيـمـيـة واالشـخـاص االداريـة ا
ـهنيـة. فبعد ان كـانت هذه النـقابات (نقـابة االطبـاء نقابة الهيـئات بالـنقابات ا
...الخ) تعـتبر من اشخاص القانون علم هندس نـقابة ا احملام نـقابة ا
( (1االول اخلاص جنـد ان مجلس الدولة الفرنسي قد اصدر بشأنها حكم
في قـضـيـة مـونـبـرت  monpeurtفي  31تـمـوز  1942والـثـاني في قـضـيـة
بـوكـ  bbouguenفي  2نــيــسـان 1942وقـد قــضى مــجـلـس الـدولــة بـأن
ؤسـسـات الـعامـة اال انـهـا من اشـخاص ـهـنـيـة وان لم تكن مـن ا الـنـقـابات ا
القـانون العـام وذلك النها تـباشر - إلـى جانب نشـاطها االعـتيادي - نـشاطا
من ذلك النـوع الذي تـزاوله عادة الـسلـطات الـعامـة. فهي تـسهم بـإدارة مرفق
عـام (كــتـنـظـيم مـهـنـة الــطب والـرقـابـة عـلـيـهــا) وتـمـارس لـهـذا الـغـرض بـعض
الــصالحــيــات الـتــنــظــيــمــيـة  attibutions reglementairesولــهــا عـلى
اعضـائها سلطة انـضباطية كفـرض اجلزاء على الذين يرتـكبون األخطاء التي
ـهـنـة وسـمـعـتـهــا االدبـيـة الـتي نـصت عـلــيـهـا الـقـواعـد الـعـامـة تـمس شــرف ا
ـهـنة. وغـالـبا مـا تـكون الـعـقـوبات الـتي تـقع على ووضـعتـهـا النـقـابة لـتـنظـيم ا
العضـو الذي يرتـكب خطأ مـهنيـاً هي عقوبات مـهنيـة (كمنع الـعضو اخملالف
ارسـة مـهنـة احملامـاة مـثالً) وهذا مـاجنـده واضحـا في قـانون احملـاماة من 
ـهـني الـصـادرة عن ـعـدل أو في قـواعـد الـسلـوك ا رقم  173لـسـنـة  1965ا
مـجلس نـقابـة احملـام بـتاريخ  .16/6/1987امـا بشـأن الـتكـييـف القـانوني
ؤسسات هنية في التشريع العراقي فإنها وان لم تكن تعتبر من ا للنـقابات ا
العـامة في الـدولة اال انـها من اشـخاص الـقانـون العـام لنـفس االسبـاب التي
ذكرناهـا بالنسبة للنـقابات الفرنسية رغم اننـا جند قرار مجلس قيادة الثورة
ـنـحل رقم ( (9في  3/1/1988قـد نص عـلى كـون االنـتـمـاء إلى االحتادات ا
هنـية والنقابات واجلمعيات والنوادي اخـتياري والغاء النصوص التي تعتبر ا
االنــتـمــاء إلى تــلك اجلــهــات اجـبــاريــاً( ). وعــلى الــرغم من تــمـتـع الـنــقــابـات
ال بـاسـتـقاللـية مـالـيـة إالّ انـنـا جنـد جزءا مـن مالـيـة هـذه الـنـقـابات هـي من ا

ادة ( (124من قانون احملاماة على: العام فقد نصت ا
ا ياتي: (تتألف مالية النقابة 

. 1- رسوم التسجيل بجداول احملام
2- االشتراكات السنوية.

3- ما تـساهم به احلكومـة على ان ال يقل عن الفي ديـنار... الخ) فيتضح من
ـذكور الـفـقرة الـثـالـثة بـالـتحـديـد ان احلكـومـة تسـهم بـجزء من خالل الـنص ا
الية االحتادي رقم ـا كان قد جاء في أهداف ديوان الـرقابة ا مالـية النقابة و
ـادة (4) يـسـعى الـديـوان لــتـحـقـيق األهـداف ـعـدل في ا  31لـسـنـة  2001ا

اآلتية:
ال العام من الهدر أو التبذير أو سوء التصرف وضمان  اوالً: احلفـاظ على ا
ال العام الداخل في ميـزانية النقابات من كفـاءة استخدامه.). فحفاظـا على ا
الهـدر والتبذيـر والتحقق من كـفاءة استخـدامه ولكون النـقابات من اشخاص
القـانون الـعـام وفق الرأي الـسـابق ولزيـادة اعـداد اعضـائهـا الـذي يصل إلى
نتـسبـ وحفاظـا على الـشفافـية واحليـادية في الـتدقيق عشـرات االالف من ا
الي ولكـي تورث الطمأنينة لدى منتسبي تلك النقابات وتدرأ شبهة الفساد ا
عن اداراتـهـا فـإنـنــا جنـد من الـواجب ان تـخـضع الـنــقـابـات لـرقـابـة وتـدقـيق
الية لكونه جهازا مختصا اداريا وفنيا ولديه الكفاءة بالتعامل ديوان الرقابة ا
ـشرع في اقـليم ـتفـرعة لإلدارات وحـسنـاً صنع ا مع احلسـابات الـكبـيرة وا
كردسـتان الـعـراق عنـدما نص صـراحة عـلى ذلك في القـانون رقم ( (2لـسـنة
ـادة ـالـيـة القـلـيم كـوردسـتـان  –الـعـراق" (ا " 2008قـانـون ديـوان الــرقـابـة ا
ــالـيـة:.....ثـانـيـا: جـمـيع الـعــاشـرة) مـنه (تـخـضع اجلـهـات الــتـالـيـة لـلـرقـابـة ا
نـظمات اجملـازة من قبل احلكـومة (. اما النـقابات واجلـمعيـات واالحتادات وا
ديوان احملـاسبـة الـلبـناني فـإنَّه لم يـنص صراحـة عـلى خضـوع الـنقـابات إلى
ـؤسـسـات الـتي تـكون رقـابـته لـكـنه اشـار ايـضـا إلى خـضوع اجلـمـعـيـات وا
ـساعدة أو الـتسـليف نصت ساهـمة أو ا للـدوله عالقة مالـية بـها عن طـريق ا
ـرسوم االشـتراعي رقم 82 ـادة ( .(2من قـانون الـديوان ومـهـامه صادر بـا ا
ــرسـوم االشــتـراعي رقم  5تـاريخ ـعــدل بـا تـاريخ  16أيـلــول سـنـة  1983ا
 1985/3/23وبــــالـــقـــانـــون رقم  132تـــاريخ  14نـــيـــســـان 5...) 1992ـ
ؤسسـات واجلمعيات وسائر الـهيئات والشركات التي لـلدولة أو للبلديات أو ا
لـلمـؤسـسـات العـامـة الـتابـعـة لـلدولـة أو لـلـبلـديـات عالقـة مـاليـة بـهـا عن طريق

ساعدة أو التسليف...) ساهمة أو ا ا
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ـستـوى العـلمي بـغيـة االرتقـاء با
لـلــمالكـات الــتـربــويـة والــسـمـاح
ـعــلـمـ لـشــريـحــة واسـعــة من ا
ـشرفـ التـربويـ باحلـصول وا
عـــلى شـــهـــادة الــبـــكـــالـــوريــوس
الــتـــربـــويـــة وحــسـب تــخـــصص
الــقـسم الـعـلـمـي سـيـبـصـر الـنـور
قـانـون جـديــد لـلـكـلـيــة الـتـربـويـة
ـفتـوحـة وسيـتـغـير اسـمـها الى ا

علم اجلامعة . كلية ا
وقال عميـد الكلية الـدكتور محمد
جــــعـــــفــــر الـــــســــامـــــرائي  خالل
تــصــريـحه " فـي مـنــتـصف شــهـر

كــانـــون االول من عــام   2017
مـناقشـة مشـروع القانـون اجلديد
مع مجلس الـدولة و طرأت بعض
الــتـــعـــديالت وســـيـــعــرض عـــلى
مــجـمــوعـة قــضــاة بـعــد مـوافــقـة
مـــعــالي وزيـــر الـــتــربـــيــة لـــلــبت
بــــفــــقــــراته ومن ثـم ارســــاله الى

ان إلقراره . مجلس البر

حــ تـسـوء الــظـروف في أي بـلــد تـكـون
تضررة األكبر فيه هي األطفال فهم فئة ا
الـكيان األضـعف الذي يـحتـاج الى رعاية
واهــتـمـام وفـي الـعـراق حتــديـداً نـرى إن
ـقبول سـتوى ا اوضـاع الطـفل ليسـت با
سلـحة وفقدان فقـد زادت أعمال العـنف ا
األمن بعد سقوط النـظام نتيجة لإلرهاب
والــطـائـفـيـة والـقـتل عـلى الـهـويـة والـتي
خلفت عددا كبيرا من األيتام واألرامل

فالعـراق يعيش منذ سـنوات أعمال عنف
يــومــيــة قــتل فـــيــهــا عــشــرات اآلالف من
تـنـعكس هـنا الرجـال والـنسـاء واألطـفال
االزمـــات الــســيـــاســيـــة واألمــنــيـــة الــتي
يـشـهـدهـا الـعـراق مـنـذ عـقـود عـلى حـياة
ومــســتـقــبل األطــفـال وهــذا الــبـلــد الـذي
يعيش فيه نحو خمسة مالي طفل يتيم
وتـعــصف به مـنــذ اكـثــر من ثالثــة عـشـر
سـنـة هـجـمـات دامــيـة يـومـيـة قـتل فـيـهـا
عـشـرات اآلالف.فكـانت هـذه األمور سـبـبا
رئـيسـيـا الرتـفاع نـسـبـة اطفـال الـشوارع
بـــعـــد أن فـــقـــدوا مــعـــيـــلـــهم من جـــانب
والــضـعف االقــتـصــادي لألســر أدى بـهـا
ــهن لـتــوفـيـر ــمـارسـة ا لــدفع أطـفــالـهـا 
ـعــيـشــة وبــالـتــالي تــرك الـتــعــلـيم في ا
ــــدارس.. فـــاجلـــهـل والـــتـــخــــلف حـــ ا
يـســتـحــكم الــعــقـول يــجـعــلــهم يـرون ان
ـال سـتـغـني عن احلـفـنـات الـقـلـيـلـة من ا
مسـتـقبـل باهـر قد يـكـون هذا الـطـفل فيه
شيئا مهما يوماً ,كما واننا لم نلمس أية
إجــراءات رادعــة لــلــحــد مـــنــهــا من قــبل

عاناة سؤولة ففـصول من ا السلطـات ا
الــيــومــيــة تــتــنــوع بــ الــفــقــر والــقــتل
والـتـهجـير يـعـيشـها ‘ضحـايا اجملـتمع’
وسط صمت مـطـبق للـحـكومـة الـعراقـية.
ـدني فـهي لم حـتى مـنـظــمـات اجملـتـمع ا
طـلـوب للـتـصدي لـها تـتحـرك بالـشـكل ا
مع أنــهـا بــدأت تــأخـذ أبــعــاداً إجـرامــيـة
خطيـرة حيث حتول أطفـال الشوارع بعد
افيا التسول السقوط إلى ضحية سهلة 
واخملدرات وفريـسة للدعـارة واالغتصاب
ولـتـجـارة األعـضـاء الـبـشـريـة. أمـا قـصـة
ـنشـورة في تـقـارير االجتار بـاألطـفـال وا
صــحف غـربـيــة فـتـؤكــد أن مـا ال يـقل عن
 150طـفال عراقـيا يبـاعون سـنويـا مقابل

حفنة دوالرات..
WK¹uÞ  UŽUÝ

أطـفـال الـشـوارع وهـو االصطـالح األكـثر
انتـشـارًا للـتـعـبيـر عن األطـفال حتت سن
 18عــامًـــا الــذيـن يــعـــيــشـــون بال مــأوى
ويقـضـون سـاعـات طويـلـة من يـومهم أو

يومهم كله بالساحات العامة.
ــشــرع تـــعــريــفـــهم الــقـــانــوني: “حــدد ا
الــعــراقي الــتــعــريف الــقــانــوني ألطــفـال
الـشـوارع الـذين يـعـدون مـرتـكـبي جـنـحة
في قـانـون رعـايـة األحداث رقم  76لـسـنة
ــــادة  24و25  1983وتـــــعــــديـالته فـي ا
ــــتـــــشــــرد وانــــحــــراف حتـت عــــنــــوان ا
بــارتـبـاط احلـالــة بـالـتـسـول او الـسـلـوك
ــتــجــولــة دون سن 15 ــهن ا ــارســة ا
ســنـة او اعـمــال الـدعـارة وشــرب اخلـمـر

ـروق عـن سـلـطة وتـنـاول اخملدرات او ا
الوالدين...”

ـشرع العـراقي يكون في وهنـا نرى ان ا
قــمـة الـتـنـاقض اذ انه حــيـنـاً يـجـعل من
الطـفل او احلـدث ضحـيـة وتارةً يـجـعله
ـتواضع اليـجـوز ابداً ..وبـرأينـا ا مذنـبـاً
محاسبة هؤالء االطفال فكيف نحاسبهم
نـحـن وقـد جُــردوا من أدنى حـقــوق لـهم
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واضاف " ان القانون ان شاء الله
ــانــيــة ســيــقـــر في الــدورة الــبـــر
الــــقـــادمــــة ألنه يــــحـــتــــاج لـــوقت
ــنــاقــشـــته واالنــتــخـــابــات عــلى
االبواب وبالتـأكيد بعد اقراره من
قـــبل مـــجــلس الـــدولـــة ســوف لن

ان كثيرا. يتأخر حتت قبة البر

محمد جعفر السامرائي 
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