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هـا أنت في صالتك تـكـلم الـله في حـ ان الـلـه يـكـلـمك حـيـنـمـا تـقـرأ الـقرآن
..أجل يـكلـمك الله في كل قـراءة تقـرأ فيـها الـقرآن  ذلك ان الـقرآن هو كالم

الله فهل انت راغب في سماع كالم الله !
ال ريب انك تريد ذلك فمن أحسن من الله قيال .

صـطفى ان الـقرآن هـو كتـاب الـله العـظيم أنـزله الـوحي جبـريل علـى النـبي ا
عـجزة اخلالدة التي حتدى ـ بشيرا وهاديا ونـذيرا وليـــــكون ا لـيكون للعا
ـثــله فـهــو قـرآن عــربي لــغـته الــفـصــاحـة بـهــا الـله اجلن واالنـس أن يـأتــوا 

والبالغة .
كـان السـلف الـصـالح يـحفـظـونه في صـدورهم ويرون فـيه مـنـهاجـا حلـيـاتهم
يـعمـلـون بـعمـله ويـحـكمـون بـأحـكامه ويـسـيـرون بسـيـرته فـهل يـا ترانـا الـيوم

نخطو خطواتهم أم تركنا هذا الكتاب وراء ظهورنا!
الـواقع أن هذا الـكتاب أصـبح غريـبا بـ أهله  هجـروه ولم تعـد سوى الـقلة
من تالزمه وتـنــهج نـهـجه في حـ أن قـراءتـه وحـدهـا هي عـبـادة وأي عـبـادة
عالوة عـلـى أن قـراءته هي كــسب عـلم ومــعـرفـة وســلـوك وأخالق .. وهـو من

يشفع لنا يوم ال ينفع مال وال بنون .
ـعاصرة بـبريقـها ولهـوها وعـبثهـا فأصبـحنا دنـية ا لقـد شغـلنا بل شـغلتـنا ا
أسـرى لهواها ورحنا نســـــــــبح مع هذا التيار اجلارف الذي أفقدنا القدرة
ـبـهـجـة لـلــــــــقـلب لـلـعـودة الى مـنـابع الـروح والــــــــى تـلـك الـقـيم الـرائـعـة ا
والـنفس  فأية مذلة ان جتردنا عن ثياب الفضيلة والشرف والكرامة .. أجل
أيـة مذلة ! ولكنـنا لم نعد نـفهم أين هو الضر وأين هـو النفع وكأنـنا في غفلة

أو سبات .
لـقد حفظ الله هذا الكتاب الـعظيم منذ نزوله قبل اكثر
من الف عـام وسيحفظه الى يوم البعث فهل سنعود
الـيه ونــتـدبــر آيـاته ونــكـتـسـب مـنه احلــكـمـة والــعـلم
ـان أم نــبـقى عـلى ــانـا عـلى ا ـعـرفــة لـنـزداد ا وا

غينا لنزداد ضالال على ضالل !
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مــجــلس الــوزراء هــنــا هــو الــوصف
الـوظيـفي ال الـشخـصي وهـكذا فـيـما
يتعـلق باألعضـاء اآلخرين من رئيس
هـــيـــأة الـــنـــزاهـــة أو رئـــيـس ديــوان
الـيـة فإنّ تـغـييـر أحدهم ال الرقـابـة ا
يستـتبع تـعديل األمـر الديواني ; ألن
قـصود هـو عناويـنهم الـوظيـفية ال ا
أسمـاءهم الـشخـصيـة . وهذا اخلـطأ

قد ينمُّ –كما غيره في هذا األمر  –
عن العجـلة وعدم اإلحـاطة القـانونية

للجهة التي تولت صياغته .
ثـانـيـا- لــقـد  إقـصـاء األمـ الـعـام
جمللس الـوزراء من عـضويـة اجمللس
اجلديـد وهذا بال ريبٍ خـطأ كـبيـر ما
كـان يـنـبـغـي الـوقـوع فـيه ; والـسـبب
فـي ذلك أنَّ وظـــــيــــفـــــة اجملـــــلس هي
تـنـسـيـقـيـة  –ال أكـثـر- ; ومن ثم فـإنَّ
القرارات أو اإلعمامات الصادرة عنه
يــجب أنْ تــوجـه عــبــر قــنــاة األمــانـة
الـعـامـة جملـلس الـوزراء التـي تتـولى
بــحــسب طــبــيــعــة عــمــلــهــا إشــعــار
ـرتــبـطـة الـوزارات واجلــهـات غــيـر ا
بـوزارة كافـة بـالـقرارات واإلعـمـامات
والــتـوجــيـهــات . هـذا من جــهـةٍ ومن
جهةٍ أخرى تتولى هـذه األمانة مهمة
مـتـابـعـة هـذه الـقـرارات واإلعـمـامـات
والــتـوجــيـهــات ; وبـإقــصـاء األمــانـة
الـعـامـة وقع اجملـلس في فـراغٍ كـبـيـرٍ
ومـستـغـربٍ في الـوقت ذاته قـد يُـنبئ
عن عـــدم فـــهم طـــبـــيـــعــة عـــمـل هــذا

اجمللس.
ـــثل ثــالـــثـــا- لـــقـــد  اســـتـــبــدال 
ــفـتـشــ الـعــمـومـيــ في اجملـلس ا
ـفـتـشـ الـعـمـومـيـ اجلـدد بـأحـد ا
وهــذا ايــضـاً خــطــأ مـا كــان يــنــبـغي
ـــفــتــرض أنْ الـــوقــوع فـــيه ; إذْ من ا
فـتـش ـمثل هـو أحـد ا يـكون هـذا ا
الذين ما زالوا في اخلدمة منذ سن
ــعـرفـة عـديــدة ومن ذوي اخلــبـرة وا
ــفــتــشــ األُخــرى بـــعــمل مــكــاتـب ا
ومحـيطـاً بـكل تفـاصيل عـملـها خالل
اضـيـة ; كي يكـون قادراً السـنـوات ا
بــحقٍ عــلـى تــمــثـيــلــهــا واإلفــادة من
خبـرته عنـد طـروء أية قـضيـةٍ تتـعلق
ـفتـش سابـقاً وحالـياً . نعم بعمل ا
ـمـثل في حـالـة الـرغــبـة بـاسـتـبـدال ا
الــســـابق بـــآخـــر يـــحلُّ مـــحــلّـه كــان
بــاإلمـكــان الــقـيــام بــذلك شـريــطـة أن
ـنـظـومـة يُـســتـبـدل بـأحــد مـفـتـشـي ا
ـتحـققـة فيـهم الشروط اآلخرين من ا

قتضاه  تـغيير اسم اجمللس من
كـافـحة الـفـساد) شـتـرك  (اجملـلس ا
ــــكــــافــــحـــة إلى (اجملــــلس األعــــلـى 
الــفــســاد) ; لـكــونه أصــبح بــرئــاسـة
الـــســـيـــد رئـــيـس مـــجـــلس الـــوزراء
(الـسـيد الـعـبـادي ) وبـقـيت اجلـهات

ثلةً فيه وهي : السابقة 
اوال- األم العام جمللس الوزراء

ثانيا- رئيس هيأة النزاهة 
الية ثالثا- رئيس ديوان الرقابة ا

ثل عن السلطة القضائية  رابعا- 
خامسا- مدير عام الدائرة القانونية
في األمـانــة الـعـامــة جملـلس الـوزراء

مقرراً.
مـا يـعـني أنَّ الـتـغـيـيـر في هـذا األمر
هــو دخــول الــســيــد رئـيـس مـجــلس
الــوزراء في عـضــويــة اجملــــــــــــلس
ألول مرةٍ منـذ تأسـيــــــــسه وترؤسه
إياه . ومــــــــــنذ نـهـاية شـهر آب من
عــــام 2015 أصـــــبـح اسم اجملـــــلس
ـكـافــحـة الـفـسـاد) (اجملـلس األعــلى 
ويــتـــرأسه الــســيــد رئـــيس مــجــلس
الــوزراء. وقـــد عــقـــد اجملــلس آنــذاك
العديد من االجتماعات الدورية التي
أســــفـــرت عـن إصـــدار الـــعــــديـــد من
القـرارات واإلعمـامـات والتـوجيـهات
التي سهلت باحملـصلة عمل األجهزة
الـرقـابـية وبـقـيت وظـيـفـته الـرئـيـسة
الــتــنـســيق بــ األجـهــزة الــرقـابــيـة
الـــثالث والـــقـــضــاء . وظـل اجملــلس
قــائـمــاً طـيــلـة مــدة حـكــومـة الــسـيـد
الــعـبـادي بل بــقي قـائــمـاً ومـنــعـقـداً
حـتى بعـد أن حتـولت تـلك احلـكـومة
دســـتــوريــاً إلـى حــكــومـــة تــصــريف

أعمال.
وفي عـهـد احلــكـومـة اجلـديـدة صـدر
األمر الـديواني رقم 70 لسـنة 2018
في 2018/12/31 الـــذي نص عـــلى
ـــكــافــحــة تـــكــوين اجملــلـس األعــلى 

الفساد اجلديد .
وبــــإزاء هـــذا األمــــر البــــد من إبـــداء
ـالحــظـــات اآلتـــيـــة بـــكل صـــراحــةٍ ا
ــا لــهــا مـن األهــمــيــة وشــفــافــيـــةٍ ; 

صلحة العامة : وا
اوال- وإذْ يــــكـــون اجملـــلـس قـــائـــمـــاً
بــاألسـاس من الـنــاحـيــة الـقـانــونـيـة
وهـو برئـاسـة الـسيـد رئـيس مـجلس
الــوزراء ; فال حــاجــة الـبــتــة لــلـنص
عــلى أن يــكــون بــرئــاســته فـي األمـر
ـقـصــود بـرئـيس اجلـديــد ; ذلك أنّ ا

األعـلى يُـحـيـل إلـيـهـا هـذه الـشـكـاوى
التي يتـسلمـها ? أم أنه سيـحيل هذه
الـــشـــكـــاوى إلى الـــقــضـــاء الـــعــادي
ــجــلس ــرتـــبــطـــة  ومــحـــاكــمه  –ا

القضاء األعلى- ? 
بـطبـيـعـة احلال لـيـست لـدى اجمللس
مـحــاكم مـخـتــصـةً به وبـالــتـأكـيـد لن
يـــكــون بــوســعـه ســوى إحــالــة هــذه
الــشــكـــاوى إلى احملــاكم الــعــاديــة –
ـجـلس القـضـاء األعلى - رتـبـطة  ا
وفي هـــذه احلــالـــة ســـتـــنـــظـــر هــذه
احملـــاكم فـي الـــشـــكــاوى فـــإنْ كـــانت
متعلـقةً بالفـساد قامت بإحـالتها إلى
اجلهـة اخملتـصة وهي هـيأة الـنزاهة
للتـحقيق بـها على وفق الـقانون وإنْ
كـانت ال تتـعـلق بـالفـسـاد نظـرت بـها
بحـسب االختـصاص الـنوعي ; األمر
الذي يـعني أنـنا مـررنا بـهذه احلـلقة
فـرغـة لنـعـود من جديـدٍ إلى اجلـهة ا
اخملـــتـــصــة وهي الـــقـــضــاء وهـــيــأة

النزاهة !!
أمّا إذا كـانت الـشكـاوى أو الـبالغات
ـقـدمـة إلى اجملــلس تـتـعـلق ابـتـداءً ا
ـزاعم الفـسـاد فـلـيس أمـام اجمللس
في هـذه احلـالـة سـوى إحـالـتـهـا إلى
اجلهـة اخملتـصة وهي هـيأة الـنزاهة
ما يعـني أننـا عدنا إلى مـا بدأنا ولم
ــرور بـــاجملــلس ســـوى قــنــاةً يـــكن ا
أخـرى زائـدةً ; إذ إنَّ الـهــيـأة تـتـسـلم
الــشـكــاوى ومـزاعـم الـفــسـاد ابــتـداءً
وبشكلٍ مباشرٍ عبـر موقعها الرسمي
وخــطـوطــهــا الـســاخـنــة ومـكــاتـبــهـا

نتشرة في احملافظات . ا
إنَّ كلَّ ذلـك لـيــؤكــد مــا مــضى بــيــانه
وهـــو أنَّ اجملــلس مـــا كــان إالّ جـــهــةً
تنسيقيةً وما ينبغي له أنْ يكون غير

ذلك .
ــا الــقـــول بـــخالف هــــــــــــذا فــإنه أمـَّ
سـيــوقع اجملـلـس في إشـكــالــــــــيـاتٍ
قـانــونـيـةٍ من جــهـةٍ ومـجـتــمـعـيـةٍ من

جهةٍ أخرى . 
ا اإلشـكالـيـات الـقـانـونيـة فـتـتـمثل أمـَّ
بـالـتجـاوز والـتـمـدد عـلى صالحـيات
ـذكورة آنفاً ؤسسات الـدستورية ا ا
والسـيـمـا الـقـضـاء وهـيـأة الـنـزاهة .
ـا اإلشـكـالــيـات اجملــتـمـعــيـة فـإنَّ وأمـَّ
الرأي الـعام –وبسـبب الـتصـريـحات
ــغـايــرة لــواقع اجملـلس –سـيــسـأل ا
بـعـد مـرور سـنـةٍ أو سـنتـ مـثالً عن
اإلضـافة الـتي أضـافـهـا هـذا اجمللس
فعالً وحقيـقةً على أرض الواقع وعن
االجنــازات الـتـي حـقــقــهـا عــلى وفق

غاير لواقعه ??  الفهم ا
وعنـدئذٍ سـيجـيب البـعض بأنه جـهة
تنسيقية ليس له صالحيات قانونية
يــسـتــطـيع من خـاللـهــا حتـقــيق تـلك
اإلجنــازات وآنـذاك ســيـقــعـون فــيـمـا
وقع به البعض سابقاً من اإلعالمي
وغــيــرهم عــنـــدمــا قــامـــوا بــتــهــويل
مــــوضـــوع اخلــــبــــراء واحملــــقــــقـــ
الدولي وقالوا بأنهم سيحققون في
ملـفات الـفساد وسـيفـعلـون كذا وكذا
عـلى الـرغم من إيـضاحـنـا في وقـتـها
أنَّ الــــقــــانــــون ال يــــعــــطــــيــــهم تــــلك
الـصالحـيـات وأنَّ مـهـمـتـهم تـقـتـصـر
عــلـى دعم جـــهــود هـــيـــأة الـــنـــزاهــة

وإسنادها ال غير ; 
فمـا كان للـرأي العـام بعد مـرور سنةٍ
وضوع إالّ أنْ شرع بسؤال من هذا ا
ــروّجــ لــتــلك الــفــكــرة عن أولــئك ا
ا حـقــــــــــقـوه فـلم يكن اخلـبـراء وعمـَّ
لـهم من بـدٍ سوى الـقـول إنَّ مـهـمـتهم
تـقـتـصـر عــــــــلى الـدعم واإلسـنـاد ال

أكثر. 
واألمر سيان فيـــــــمن يتحدثون اآلن
بــــخالف الـــواقع بــــــــشـــأن اجملـــلس
كافحة الفساد ولتعلمُنَّ نبأه األعلى 
بعد ح !!!. للـحـــديث تتمة إنْ شاء

الله .

اجلزء االول (2-1)
ــوضـوع لم أشــأ احلــديث عن هــذا ا
ـنصـرمـة من بدايـة هذا دة ا طيـلـة ا
العـام ولـقد كـنتُ متـردداً في الـكتـابة
عنه ألسبابٍ عـديدةٍ ; لعل من أبرزها
أنّ اإلعـالن عن اجــــتــــمــــاع اجملــــلس
ـتمـثلـة بـالسـيد برئـاسـتهِ اجلديـدة ا
رئـيـس مـجـلـس الـوزراء قــد أسـفـرت
عن عـدم علم الـكثـيـرين بحـقـيقـة هذا
ـدة اجملـلس وطــبـيــعـة دوره بل إنّ ا
ــنـــصــرمــة قــد أمــاطت الــلــثــام عن ا
ــةٍ مــفــادهــا عــدم عــلم حــقــيــقــةٍ مــؤ
وإحـاطـة كـثــيـرٍ من أوسـاط اجملـتـمع
بــبـــعض األمــور الـــبــديـــهــيـــة الــتي

يُفترض العلم بها.
وحينمـا تواجهك هذه احلـقيقة فإنك
ستـحتـار وتـتردد كـثيـراً في احلديث
عن أمـرٍ حتــسـبه بـديـهــيـاً ويـحـسـبه
غيرك من الغالبيـة العظمى أمراً غير
مـــعــلـــوم !!! وتــزداد احلـــيــرة أكـــثــر
حينما تُدرك أنّ الذين ال يعلمونه هم
اني من علية الـقوم سياسيـ وبر
ــشــكــلــة وإعـالمــيــ . ولــعلَّ هـــذه ا
تـتـفـاقـم أكـثـر عـنـدمـا ال يـنـبـري أحـد
لـبـيـان احلـقـيـقـة فال مـنـاص واحلال
هـذه مـن الـتـصــدي إليـضـاحــهـا ولـو
أفـــــضـت إلى ســـــخط الـــــبـــــعض من
ستـفيدين من ظـاهرة التـجهيل في ا

اجملتمع .
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عـند صـدور األمـر الـديـواني اجلـديد
ـتـعلق في عـهد احلـكومـة اجلـديدة ا
ـكافحة الـفساد بدأ باجمللس األعلى 
ـــنــظِّـــرون واخلــبـــراء واحملــلـــلّــون ا
بـــاحلــديـث عن أمــرٍ وكـــأنه ســـابــقــة
جديـدة غـير مـعـهودةٍ وبـدأوا بوضع
تصوراتٍ طـوباويـةٍ من عند أنـفسهم
ألمــور ٍســيـــقــوم بــهــا اجملــلس وهي
لــــيــــست بــــاألســــاس مـن وظــــائــــفه

وصالحياته.
فـــلـــقـــد أفـــتـى أحـــد هـــؤالء ووافـــقه
الــبــعض بــضـرورة إلــغــاء األجــهـزة

الرقابية وهي : 
الية  –هيأة النزاهة ديوان الرقابة ا

فتش العمومي  – ? –مكاتب ا
واالكـتفـاء بـهـذا اجملـلس بـدعوى أنه
ــارس صـالحــيــات هـــذه األجــهــزة
ذاتهـا ; لذا ال بـد من إلغـائهـا ; بغـية

القضاء على الترهل.
ودعـــا ثــانٍ إلى ضــرورة مـــحــاســبــة
الـــفـــاســـدين من قـــبـل هــذا اجملـــلس
وطالب ثـالث بـإحالـة مـلفـات الفـساد
إلى اجملـلس لـغــرض الـتـحـقـيق بـهـا
وتقدم رابع بـطلبٍ إلى اجمللس يروم
فـــيه إثـــبـــات بـــرائــتـه ومــنـــحه صك
الـغـفـران ... الخ. ثم ضـجَّت من بـعـد
ذلك الـقنـوات الـفـضائـيـة بـبرامـجـها
ــعـروفـة واســتـضــافت الـعــديـد من ا
ـــنـــظِّـــرين الـــذيـن حتـــدثــوا هـــؤالء ا
لـساعـاتٍ طـويـلةٍ في بـرامج مـتـعددةٍ
عن مــوضـوعٍ لــيس لـه وجـود إالّ في

مخيلتهم.
وقد ال أكـون مسـتغـرباً حـينـما يـنشأ
هــذا اخلــلـط واخلــطــأ الــفــاحش من
ـانـيـ ; بـعض الــسـيـاسـيـ والــبـر
فتلـك صفة اتـصف بهـا بعض أولئك
ــا حتــدث مــنــذ الــعــام 2003 ولــطــا
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كـثيـر احلديث في اآلونـة االخيـرة عن نيـة رئيس مـجلس الـوزراء االستـقالة 
ـهـدي وعنه ورغم الـنـفي الـتـام الـذي صدر عـن مكـتب الـدكـتـور عـادل عـبـد ا
ان ... اال انه ـوضوع يـعود لـلبـر شـخصـيا بـعدم الـتفـكيـر باالسـتقـالة وان ا

ليس هناك دخان من غير نار كما يقال!!!!! 
ـاذا احلــديث اجلـاد والــتـصــريـحــات اإلعالمـيــة من قــبل بـعض الــكـتل واال 
الـسـيـاســيـة عن االسـتـقــالـة في هـذا الـوقت بــالـتـحـديــد? بـدايـة ان مـوضـوع
االسـتــقـالــة لـيس بــجـديــد وان رئـيس مــجـلـس الـوزراء نــفـسه هــو من طـرقه
وافـصح عـنه في اكـثـر من منـاسـبـة ولـقـاء تـلـفزيـوني بـعـبـارة ان: اسـتـقـالتي

مكتوبة وفي جيبي. 
ـنصب لـنفي نـيته االستـقالـة  اال انه قال ما زالت ورغم انه عـاد بعـد توليه ا
ـكن ان حتدث في اي تـعـتبـر وسـيـلـة من وسائـل الضـغط اي انـهـا واردة و
ؤتمر االسبـوعي االخير قوله ان الكتل الـسياسية حتاول ـلفت في ا وقت. وا
ـان العام الـتهـرب من تنـفيـذ البرنـامج احلـكومي الـذي صوتت عـليه في الـبر
ـاضي  كما ان مـؤشر عـدم االتفاق عـلى الوزارات األمـنية دلـيل آخر على ا
ـتطلبات جناح احلكومـة او ان اخلالفات بينها غير جتـاهل الكتل السياسية 
ا يشكل ضغوطا إضافية على حكومة لف وغيره  قابلة االنفراج في هذا ا
هـدي قـد تودي بـها الى الـسقـوط الـشعـبي قبل الـرسمي. ان الـدكتـور عبـد ا
حكومة ال تدعمها الكتل السياسية التي اتفقت عليها او رئيس وزراء فيها ال
دعوم قد تـكون مهددة في اي يـنتمي الى الكـتلة االكـبر او يكون مـرشحهـا ا
رشح هدي ا ان  فـما بالك بالـدكتور عادل عـبد ا وقت بـطرح الثقـة في البر
الـتوافقي للفـتح وسائرون اخملتلـفت اصال في الكثـير من الرؤى  وما بالك
ثال لـلسـلطـة التنـفيـذية ال تـعاونه السـلطـة التـشريعـية ويـلجأ برئـيس وزراء 
ان ... وبرنـامجه احلكـومي معلق لـلقضـاء احيانـا للشـكوى على رئـيس البـر
في اغـلب فقـراته وغـيـر قابل لـلـتنـفـيذ في الـكـثيـر من مـفـاصله ومـشـاكله مع
االقـليم ما زالت عـسيرة رغم الـتنازالت واجلـهود احلثيـثة التي تـبذل من قبل
ـافيات ـركز فـقط لتذويـبهـا  وجهـوده لتـحسـ الواقع اخلـدمي تصـطدم  ا
ـركز واحملـافـظـات او التـقـلبـات اجلـوية الـفسـاد احـيانـا والـصالحـيات بـ ا
احـيـانـا اخـرى  ووسـائـله لـتـمـريـر الـتوافـق بـ الكـتـل تذهـب إدراج الـرياح
ـفاصل الـوظيـفيـة... انها بـسبب تـمسك كل األطـراف باحملاصـصة الى كل ا
هدي نفسه فيه دون مـعضلة كبيرة ومطب صعب وضع الدكـتور عادل عبد ا

ن رشحوه على تنفيذ كافة شروط التكليف.  أخذ الضمانات الكافية 
اضية رجـعية الديـنية فـي خطبـة اجلمعـة ا واليـوم عليـه ان يستـثمر رسـالة ا
ان; بـدال مـن حديـث االسـتقـالـة; في لـلـضـغط عـلى الـكـتل الـسـيـاسـيـة والـبـر
إكـمـال الـكـابــيـنـة الـوزاريـة والـتــخـلي عن مـحـاصــصـة الـوظـائف والـدرجـات

ــعــطــلــة ومــحــاربـة اخلــاصــة واســتــكــمــال الــقـوانــ ا
هم للقضاء.  الفاسدين وتقد

ـشـوار لـآلخر ام فـهل يـصـمـد في مـهمـته ويـكـمل ا
ن يـضع العـصـا بالـعـجلـة ويـكشف يـبر نـفـسه 
امـام الـرأي الـعـام واالعالم كل احلـقـائق واخلـفـايا
ويـقـدم اسـتـقالـته ويـتـرك الـوطن في ازمـة سـيـاسـية
جـديدة ال سامح الله هـو في عنى عنهـا بهذا الوقت

بالذات... وهذا ما ال نتمناه.

ذكورة آنفاً ال غير ذلك . ا
رابـعـا- إنّ دور اجملـلـس تـنـسـيـقي ال
أكــــــثــــــر كــــــمـــــــا تــــــوضح لــــــكـم من
تقـدم ; وحينـما نقول االستعـراض ا
ذلك فــإنـنــا ال نـقــصـد االنـتــقـاص من
قيمـته كما قـد يتوهم الـبعض فالدور
الـتــنـسـيــقي بـ األجـهـزة الــرقـابـيـة
والـــقـــضـــاء مـــهـم جـــداً وال ســـيـــمـــا
بـــحــضــور الـــســيــد رئــيـس مــجــلس

الوزراء .
خــــامـــســــا- قـــد ســــمـــعــــنــــا بـــعض
الــتـــصــريــحــات الــتي ال نــعــلم مــدى
صـحـتــهـا ودقـتـهـا  –من أنّ اجملـلس
يـطـالب اآلخـرين بـأنْ يُـقـدِّمـو إليـه ما
ـا يـتعـلق لـديـهم من أدلـةٍ وغـيـرهـا 
بـــالــفــســاد !!وهــنــا البـــد من تــنــبــيه
اإلخوة األعـزاء في اجمللس من مـغبّة
الـــوقـــوع في اخلـــرق الـــقــانـــوني أو
ؤسـسات الدستورية مصادرة عمل ا

األخرى وأعني بها حتديداً : 
الــقــضــاء وهــيــأة الــنــزاهــة وديــوان

الية . الرقابة ا
إْذ إنَّ الـشكـاوى تُـعـرض أمـام سـاحة
ــســؤول عــنــهـا وال الــقــضــاء وهــو ا
ــــكن ســــلــــبه هــــذه الــــصـالحــــيـــة
ــســـؤولـــيـــة الــدســـتـــوريـــة . أمّــا وا
زاعم تعلقة  الشكاوى والبالغات ا
ـالي واإلداري فـإنـهـا تُـقدم الـفـسـاد ا
ـكن سـلـبـها إلى هـيـأة النـزاهـة وال 
هـــذه الــــصالحــــيــــة الـــدســــتــــوريـــة
والقانونية وهكذا فـيما يتعلق بعمل
ـالـيـة وصالحـيـاته ديـوان الـرقـابــة ا

القانونية ; 
لـذا فــإنّ مـا يـدعـوا إلــيه الـبـعض من
إقـامـة هـذه الـشـكـاوى وغـيـرهـا أمـام
اجمللس هو أمر في غـاية الغرابة وال
أتـردد في الـقـول بـأنّه قـد يُفـصح عن
عدم فهم طبيعة عمل هذا اجمللس !! 
هــذا من جــهــة ٍومن جــهــةٍ أخـرى إذا
افتـرضنـا أنَّ الـبعض اسـتجـاب وقام
ـتـعلـقة بتـقـد الشـكـاوى أو األدلة ا
ــــزاعم الــــفـــســــاد وغـــيــــر ذلك إلى

اجمللس فالسؤال احملوري هنا : 
ـلـكه اجمللـس من النـاحـية مـا الذي 

القانونية بإزاء ذلك ??
إنَّ اإلجابـة عن هـذا الـسؤال لـتـكشف
بالـدليل الـقاطع ما سـبق قوله من أنّ

وظيفة اجمللس تنسيقية ال أكثر !!!
ـلك اجمللـس محـاكم مـخـتـصةً فـهل 
به ومــنـفـصـلــةً عن مـجـلـس الـقـضـاء
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ـنــظـمــة االقـطـار ــؤسس  رقم 80 وكـان ا
ــصـدرة لــلـنــفط (اوبك) وعــدة اجـراءات ا
اخـرى كانت تـزعج الـدول الـغربـيـة وعلى
ـتــحـدة.كــنت في ذلك راســهـا الــواليــات ا
الوقت مـديـر االخبـار الداخـلـية في وكـالة
االنـبـاء الـعــراقـيـة (واع) الـتي  كـنت احـد
مـؤسسـيـهـا عام  1959بقـرار من الـزعيم
نــفــسه وكـثــيــرا مـا يــدعــوني ســكـرتــيـره
الـصـحـفي سـعـيـد الـدوري لـوزارة الـدفاع
لـلـقــاء الـزعـيم في مـكـتــبه لـنـشـر خـبـر او
بـيـان.الـتـقـيت بـالـزعـيم في تـلك وكـان من
ـعــظم نــشـاطـه لـيال. ــعــتـاد أن يــقــوم  ا
وعندما دخلت إلى مكـتبه كان هناك مدير
االستخبارات العسـكرية محسن الرفيعي
ومــديـر األمن الـعــام عـبــد اجملـيــد جـلـيل
وفي احلال قـال لي إنه يـريد أن يـعطـيني
تصريحـا عن قضية خـليج اخلنازير.ومن
الساعـة الثانـية عشـرة ليال حتى الـساعة
ـلي اخلـامـسـة والــنـصف صـبـاحـا كـان 
ــرات عـــلي أقــواال ويــعــدلـــهــا عــشــرات ا
وكــانت الـنـتــيـجـة تــصـريـحــا ال يـتـجـاوز
خمسة أسطـر نعم خمسـة أسطر. وكمثل
عــلى ذلك أن الــلــقب الــذي يــســبق اســمه
جرى تغييره مـرات عديدة واستغرق ذلك
أكـثـر من ساعـة. وكـان حـائـرا أي األلـقاب
يــنــاسـب هــذا الــتــصــريح: (أبن الــشــعب
) أو (الــزعـيم الــبــار) أو (الـزعــيم األمــ
األوحد) وغير ذلك من الـصفات و األلقاب

مر يوم 15 حزيـران عـلى خيـر حتى االن
بـعـد ان كـان الــيـوم الـذي حـدده الـرئـيس
االمريكي دونـالد ترامب اليـران اخلضوع
لـشـروطه.وكــان واضـحـا ان الـتـهـديـد قـد
ـنـطقـة بـكامـلـها يـقود الى حـرب تـشمل ا
ـا الـعـالم كـمـا حـدث  عـام 1962 في ور
ازمـة الـصـواريخ الـكـوبـيـة وكـادت تـقود

العالم إلى حرب نووية.
انذاك كان جون كـندي الرئيس (اخلامس
تحدة اما االن فان ) للواليـات ا والثالث
دونــالـد تــرامب  هـو الــرئــيس (اخلـامس
ــتــحــدة وبــ واألربـــعــون) لــلــواليـــات ا

االزمـتـ  10رؤســـاء امــريـــكـــيــ  و57
عاما.

واشهـد ان الـعراق حـينـذاك كـان قلـقا من
تـوجـيه ضـربــات لـلـعـراق بـسـبب عالقـته
الـســيـاسـيــسـة والـعـســكـريـة مع االحتـاد
تـورط في بنـاء الصواريخ السـوفيـاتي ا
في كــوبــا كـمــا هــو االن بــسـبب عـالقـاته

تشعبة مع ايران. ا
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في ايام اشتداد ازمة الـصواريخ الكوبية
في تـشرين االول   1962استـدعـيت بـعد
ـقـابــلـة رئـيس الـوزراء مـنــتـصف الـلــيل 
الزعـيم عبـد الـكر قـاسم الذي قـاد ثورة

لكي 1958تموز  14 على النظام ا
والي للغرب و خاض حربا مع شركات ا
النفط بتحديد امتـيازاتها حسب القانون

أو االكــتـفــاء بــالـرتــبـة الــعـســكـريــة فـقط.
وكـــثــــيـــرا مــــا كـــان يــــطـــلـب رأي مـــديـــر
االسـتخـبـارات الـعـسكـريـة أو مـدير األمن
العـام فيـجدهمـا نائـم أمـا أنا فـقد كنت
في ورطة لم أتخـلص منهـا إال بعد خمس
ســـاعـــات ونــصـف وقــد نـــالـــني اإلرهــاق

والتعب والنعاس.
وبعد أن كـتبت الصـيغة الـنهائـية قال لي
أذهب فـــــورا إلـى اإلذاعــــة لـــــيـــــذيـــــعــــوا
الـتـصـريح فـي نـشـرة الـسـاعـة الـسـادسـة
صـبــاحـا ثم أردف قـائـال وبـعـد ذلك ارجع
ــا اسـتــفــسـرت عن إلى هــنــا بـســرعــة و
ســبـب الــعــودة قــال (تــعــال تــريك ويــانــا

كـباب)!! وكـان يـقـصـد تـناول
ــا اعــتــبــر ذلك الــفــطــور ر
جـــائـــزة عــلـى كــتـــابـــة  هــذا

التصريح الغريب!!
وذهبت مـباشـرة إلى اإلذاعة
حــــيث ســـلـــمـت اخلـــبـــر إلى
مـذيع الــنـشـرة  الـصــبـاحـيـة
ولم أرجع إلى وزارة الــدفـاع
بعـد أن طلـبت من السـكرتـير
الــصــحــفي ســعــيــد الــدوري
تدبـيـر أي عذر إذا سـأل عني
وأظـنه قـد نـسي تـلك الـدعوة

الصباحية!!
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ولـلــتــاريخ اذكـر ان طــائـرات
U-2 للتجسس التابعة سي

اي ايـة لـلـ  التـــقـطت في 14
تــشــرين االول 1962 صـورا
لـصـواريخ يـتم تـركـيـبهـا في
كــــــوبـــــا  من قــــــبل االحتـــــاد

السوفيتي.
وبـــعــد يـــومــ بـــتــاريخ 16
تشرين االول بـدأت ما يعرف
بـأزمــة الـصـواريخ الــكـوبـيـة
حـيث كانـت موجـهـة بـاجتاه
ـتحـدة األمـريكـية الواليـات ا
وقــــــادرة عــــــلى حــــــمل رأس

ــا يـشـكل خـطــرا عـلى الـواليـات نـووي 
ـتــحـدة األمـريــكـيـة. أمـا الــرئـيس جـون ا
كـنـدي فـقــد واجه أصـعب قـرارات حـيـاته
وهو اخلـيار بـ مهـاجمـة الصواريخ أو
عــدم الـهــجــوم. في حـالــة الــهـجــوم عـلى
ــا تـــكـــون لــهـــا عــواقب الـــصـــواريخ ر
يـة نـوويـة ب كـارثـية وتـنـدلع حـرب عـا
ـتــحـدة األمــريـكــيـة واالحتـاد الــواليـات ا
السوفيتي قد تـنهي العالم أو دول كثيرة
الي قـد تكون بخـطر. واخليار وحياة ا
ــا قــد الـــثــاني هـــو عــدم فــعـل أي شي 
تحدة يكون خـطيراً جـداً على الواليـات ا
ـكــانـة اقل وأيــضـاً قــد تـظــهـر أمــريـكــا 

لـلـعـالم.  في 22 تـشـرين االول قـرر جـون
كندي وعلى الهـواء مباشرة إرسال قوات
ــنع الـسـوفـيت من الـبـحــريـة األمـريـكـيـة 
شروع لبـناء الصواريخ. وبعدها إكمال ا
طــلب من الــرئـيس الــســوفـيــتي نـيــكـيــتـا
خــروتــشــوف ووافق الــطـرفــان عــلى رفع
الـصـواريخ الـسـوفـيـتـيـة من كـوبـا مقـابل
وعـد أمـريـكي بعـدم غـزو كـوبـا. تـعـد هذه
األحــــداث هي أقـــــرب مــــا وصــــلـت إلــــيه
البشـرية من حـرب نووية قـاتلة. امـلنا ان
ال تـــقــودنــا االزمـــة احلــالــيـــة الى كــارثــة
سيكون العراق فيها مثل كوبا لو لم حتل

االزمة.

بــعـضــهم بـأمــورٍ ونـظــرّ لـقــضـايـا ال
تعدو عن كونها أوهاماً ال وجود لها

في أرض الواقع.
بيد أنَّ االسـتغراب ينـشأ حيـنما يقع
في اخلــطـأ ذاته بــعض احملـســوبـ
عــلى الـبــيــئـة الــقـانــونـيــة أو بـعض
اإلعالمـــيــ إذْ اجنـــرفــوا كـــســواهم
وخـاضوا كـالـذي خـاضوا فـتـوهـموا
وأوهــــمـــــوا في الــــوقت الــــذي كــــان
ينـبغي لـهم التـحلّي بـالدقـة والبحث

وضوعيةٍ ; فتلك صنعتهم.
وفي الـــواقع لـــيس مــرامـي من هــذه
ـقـالـة اإلسـاءة إلى أحـدٍ مـهـمـا كـان ا
بل كل مــــا أصــــبــــو إلــــيه إيــــضـــاح
احلـقـيـقـة الـتي تـاهت في وسط هـذا
تالطم ; ولذا ذكرتُ قبل قليل اجلو ا
وضوع ترددي في الكتـابة عن هذا ا

ألشهرٍ عديدةٍ.
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ـكافـحـة الـفـساد إنّ اجملـلس األعـلى 
بـايــجـازٍ لـيس تــشـكـيالً جــديـداً كـمـا
يـعتـقـد هـؤالء ; بل هـو قـائم وقد ;
فـلــقـد أُسِّس مـنــذ الـعـام  2007ابان
ـــالـــكي األولى حــكـــومـــة الـــســـيـــد ا
رقم 99 ـقتـضى األمـر الـديـواني ا
في 2007/5/30 وقــــــد أُسِّـس حتت
ـكـافـحـة ـشـتــرك  عـنــوان (اجملـلس ا
الفساد)  وكان برئاسة السيد األم
الـــعــام جملـــلس الــوزراء وعـــضــويــة
رئيس هـيـأة النـزاهة ورئـيس ديوان
فـتـش ـثل عن ا ـاليـة و الـرقابـة ا
الـعمـومـيـ . ولقـد كـان الـغرض من
إنـشاء اجملـلس آنـذاك الـتنـسـيق ب
األجــهــزة الــرقــابــيــة الــثالث وإزالــة
الـــعـــقــبـــات الــتـي تــقـف حــائالً دون

اجنازها مهماتها.
ـكـافـحـة ـشـتــرك  لـقـد ظـل اجملـلس ا
الفـساد مـستـمراً في الـعمل مـنذ عام

حتى انبثاق حكومة السيد 2007
الـــعــبـــادي في عــام  ? 2014وعــنــد
مـــجــيــئــنــا إلى هـــيــأة الــنــزاهــة في
مــنــتـصـف عـام 2015 كـان اجملــلس
قائماً ويجتمع دوريـاً برئاسة السيد
األمــ الــعـــام جملــلس الــوزراء وقــد
حضـرنا الـعديـد من االجتـماعات في
أثنـاء مـدة عمـلـنا والـتي أسـفرت عن
إصــــدار الـــــعــــديـــــد من الـــــقــــرارات
والـــتـــوجـــيــهـــات الـــتي تـــهــدف إلى
الـــتــنــســـيق وإزالــة الــعـــوائق الــتي
تـعــتـري طـريق األجـهــزة الـرقـابـيـة .
قـترحٍ يرمي وقد تقـدمنا في حـينه 
ــــثلٍ عن الــــســــلــــطـــة إلى إدخــــال 
الــقــضــائــيــة في اجملــلس لــيــحــصل
الــتـنــسـيق الــكـامل ; إذ ال فــائـدة من
عـمل األجـهـزة الـرقـابـية الـثالث دون
وجـود الـقـضاء وفـعالً وافـق مجـلس
ـقـتـرح الـذي الـقـضـاء األعــلى عـلى ا
ـــثل عن تـــبـــنـــاه اجملـــلـس وأُدخِل 
الـســلـطـة الـقــضـائـيـة (وهــو الـسـيـد
رئــيس جــهـاز اإلشــراف الــقــضـائي)

ليكون عضواً في اجمللس آنذاك.
وبعـد اإلعــــــــــالن عـمّـا سُــــــــمّي بـ
(حــــــــزمـــــــــة اإلصـالحــــــــات) ابــــــــان
حكـــــــــومـة الــــــــسـيـد العـبادي في
عــام 2015 صـــدر األمـــر الــديـــواني
ـرقم 340 في 2015/8/27 الـــذي ا
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احـيانا اقـول ان هذه الـسلطـة محطـوظة جـدا لسبب بـسيط وهـو ان هناك من
يـقــدم لـهـا تــقـاريــر يـومــيـة عـن الـفـقــراء في كل ارجــاء الـبالد.وانــا اعـني ان
ـسؤول كي قـروء يـرفع يـومـيا رسـائـله الى ا ـرئي وا الـفـضائـيـات واالعالم ا
يـعـرف درجـة احلــرمـان الـتي يــعـاني مـنـهــا الـكـثـيــرون ال سـبـاب شـتى. اذن
سـؤول مـحـظـوظـا الن هـنـاك من يـقـول له ان فـئـات مـعـيـنـة تطـالب سـيـكـون ا
بـفرص عمل وكل االحتيـاجات االخرى من خدمـات طبية وبنى حتـتية وصحة
ـراكز الصـحية حقـيقـية تتـعدى اعطـاء بضـعة حبـات باراسيـتول الى تـوفير ا
سؤول زمنة. وبدال ان يقوم ا ستعصيـة واالمراض ا الـتي تعالج االمراض ا
عيـشية تقوم هذه بـجولة على النـاس وفتح ثالجاتهم والسـؤال عن احوالهم ا
الـفضـائيـة او تلك بـوضعه في قـلب معـاناة شـعبه دون ان يـتحـرك من مقـعده

برد جيدا.  ا
سـؤول عن فقـراء شعـبه في جوالت اشـتهـر بهـا الزعيم ال حـاجة ان يـبحث ا
عـبد الـكر قـاسم ذلك الن هـناك من يـوصل الواقع الـيه مـلونـا وبتـقنـية االج
ـسـؤول مــحـظـوظ لــكن يـبــدو ان االمـر لـيس كــذلك.ولـعــلـنـا نــعـرف مـا دي. ا
يـتعرض له الصحفيون والكتاب وبعض الفضائيات من مالحقات.وهذا يعني
ـســؤول مـنــزعج من قــول احلـقــيـقــة له.وهـو غــاضب النه يـريــد ان يـرى ان ا
الـصـورة اجلـمـيـلـة لـلـواقـع وانـا ال ارى مالمح هـذه الـصـورة. عـمال بـتـذكـيـر
ـسؤولـ ارسـلت الشـرقـية رسـالـة من خالل بـرنامج كالم الـنـاس عن طفل ا
صـغير اسمه ناظم عمره تسـعة سنوات يعيل عائلـته بعد وفاة ابيه.وهو يعمل
حـماال في علوة الرشيد.هذا الطفل اشعر مقدم البرنامج باحلزن كما جعلني

احس بالضياع والفوضى. 
طـفل قادم من الـديـوانيـة تاركـا لـلمـدرسة ويـحمل عبء
عـائلة وجد نفسه معيال لها. ما معنى هذا.?معناه ان
الـسلطـة كلهـا ستكـون امام اختـبار حقيـقي يفرض
عـلـيـهـا انـقـاذ ذلك الـطـفل وغـيـره من االطـفـال بـعـد
. الـشـرقـية ـة لـكل احملـرومـ تـوفـيـر احلـيـاة الـكـر
ــســـؤول ان يــتــنــكــر النـــهــا تــقــول له تـــوفــر عــلى ا

فقط:انظر للشاشة?.. 
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