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 1السياسي االعتقال رهن الفساد ملفات
 

 الصاحلي عدانن
 

 العديد حرق اوذلا وادلايل، اإلداري واضحا للفساد رمزا مثلتا األخرية السنوات يف العراق شهدىا شليزاتن عالمتان
 وال يتعدى االمر حينئذ ر،أبخ أو بشكل زلصنة مواقع من العديد من السجناء واثنيها ىروب والدوائر الوزارات من

يف  اجلدية وعدم القوانني تطبيق يف والًتاخي التسيب واثنيها ومالية سياسية صفقات اوذلا وجود االحتمالني احد
 التصدي يف ادلستشري التقاعس وحالة واإلداري ادلايل الفساد دائرة من خيرج وكالمها ال العام، ادلال على احلفاظ

. الوابء ذلذا
 رلهولة أسباهبا بقيت واليت السجناء وىروب احلكومية ادلبان حلرائق القياسي الرقم العراق حطم األخرية ةاآلون ويف 

 عشر مخسة من أكثر نشوب العراق شهد فقد واىية، أسباب على محلت او عنها مسكوت أو األحيان اغلب يف
 او الرئيسية كاألسواق أخرى مواقعو ومستشفيات والداخلية والنفط الصحة وزارات يف مهمة مواقع التهم حريق

. للبلد االقتصادي والعصب البنية األمنية يضرب بشكل ادلصارف
 اإلنسان حقوق مراقبة منظمة شريكة العراقية االجتماعي اإلصالح منظمة) أشارت فقد السجناء ىروب رلال ويف

 ادلنظمات قلق يثري شلا السجون من وباذلر عمليات أرقام فيها ترتفع اليت الدول قائمة تصدر العراق أن( الدولية
 أكثر الدولية ادلنظمة مع وابلتعاون ادلنظمة رصدت فقد العراقية، السجون نظام تعًتي سلاطر من اإلنسانية

 بغداد جاءت اذ ،2010 عام وحىت 2006 عام منذ للسجناء العراق زلافظات عموم يف ىروب حالة 4000من
 حسب واسط وزلافظة قار ذي اببل،، البصرة دايىل، الدين، صالح، االنبار ينوى،ن زلافظات تليها األوىل ادلرتبة يف

 دمحم شوان/ الكردستانية الكتل ائتالف/عن والنائب والدفاع األمن جلنة عضو أكد فيما ادلذكورة، ادلنظمة تصنيف
 حالة عن لتعبرياب تصرحياتو إحدى يف تعبريه حسب( مودة) أصبح األخرية اآلونة يف السجناء ىروب إن طهبان
. للسجناء ادلتكررة اذلروب

 ما على وىي احلالية ادلرحلة يف واإلداري ادلايل الفساد سجل يف شليزة عالمات أىم الظاىرتني ىاتني شكلت لقد
انو  بدا الذي( الفساد) اإلخطبوط ىذا افرازات أول تكون قد بل الفساد حاالت افرازات آخر تكون لن يبدو
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 وقبلنا علمي، او اقتصادي تطور او مدين، مؤسسايت بناء اي بوجو بقوة ويقف حديثة عراقية ولةد قيام سينهي آمال
. الفساد من نوع ىكذا مثل ببقاء حكومي او سياسي صلاح أي ابستحالة يؤكد الواقع إن إال الفرضية ىذه رفضنا ام

 الظاىرتني انتشار أسباب
: بـ متثلت السطح اىل ظهورمها يف ودفعت سامهت مهمة اببأس ذلما كانت الظاىرتني ىاتني فان يبدو ما على 

 احلكومية الدوائر حرائق: أوال
 الذين الوزراء بعض ألمساء ترتقي قد عليها، التسًت وزلاولة كبرية فساد قضااي يف مهمة شخصيات تورط -1

. معينة فًتات يف اإلدارة مواقع تسنموا
 تضيع الوزارة، أعضائها احد إدارة فًتة خالل ماداي الوزارات ضبع من ادلنتفعة السياسي الكتل بعض زلاولة -2

. االنتخابية دعايتها او مكاتبها متويل او نشاطاهتا تغطية يف العامل للمال استخدامها تؤكد اليت األدلة وإتالف
 وا السياسي، التسقيط بقصد إلخفاقها وصوال عملها تصعيب بغية وضعها يربك بشكل احلكومة عمل خلخلة -3

 قانونية جردية يعترب القانوين اجلانب من وىو سياسيا، ذلا ينتمي اليت اجلهة تسقيط بغية معني وزير عمل إفشال زلاولة
. العام ادلال ىدر او مهمة واثئق إتالف هتمة اىل ترقى

 يتم ةمهم غري مبواقع صرفت مادية خسائر على التغطية لغرض احلكومية الدوائر أبنية يف متعمد ضرر إحداث -4
(. الدائرة اعمار) عنوان حتت تبويبها

 السجناء ىروب: اثنيا
 من، احمللية ادلنظمات بعض درستها مناذج يف أتكد حيث ادلايل الفساد ىنا واألساس األول السبب كان أيضا -1

 وبني وسطاء بني تعاقدات خالل من ماداي األساس الدرجة يف السبب أن اذلروب عمليات يف ادلتورطني شهادات
 أتيت فيما ابإلرىاب، وخصوصا ادلتهمني من ادلوقوفني ىروب لتسهيل كبرية مالية مبالغ على السجن مسؤويل

. الثانية ابلدرجة السجانني وبني السجناء بني قرابة صالت ووجود االجتماعية العالقات
 مواقف من اذلروب عمليات اغلب إن التقارير بعض خالل من ظهر فقد واحلزيب، والديين القبلي التطرف -2

 من أتيت التسهيالت وان اذلارب ذلا ينتمي اليت القبيلة ذات من ىم الدفاع أو العدل وسجون ومعتقالت الداخلية
. وادلساجني السجون مسؤويل بني احلزيب عن فضال أيضا الديين او القبلي او العائلي والتقارب التعارف خالل

 يكشف دليل اي إلخفاء السجناء هتريب وزلاولة مسلحة، بعمليات احلزبية او السياسية اجلهات بعض تورط -3
. تلك او اجلهة ىذه تدين اعًتافات اي
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 يف ادلنتسبني وبعض إلدارات تقدم كبرية مالية مبالغ مقابل السجون، نزالء لدى متطورة اتصال قنوات وجود -4
 االتصال عملية يسهل ما واالنًتنت قالةالن اذلواتف ذلك يف مبا إيصاذلا تسهيل بغية النزالء بعض من السجون،
. فيو احلراسات ونظام السجون لدى موجودة ثغرة كل من تستفيد ومسلحة إرىابية جبماعات

 القضائي، العشان يف السياسيني وتدخل السياسية واجملامالت الروتني نتيجة ادلتهمني زلاكمة يف الكبري التأخر -5
 كل رصد يف طاقتها عن خارج مسؤولية اإلدارات وحتميل الفعلية طاقتها جتاوزت مواقف يف ادلودعة اذلائلة واألعداد

. للنزالء التحركات
 الوضع فان العراقية، احلكومة وتشكيل التشريعية االنتخاابت هناية منذ الواضح السياسي واخلالف الفتور ظل يف

 من متنوعة وافرازات سلتلفة أبشكال يثمر دأب بدوره وىذا ادلتابعة، من واإلفالت ادلفسدين حلماية ذىبيا عصر يعترب
 لظهور بداية بل االفرازات تلك آخر تكون ال قد العراقية الساحة على ظاىرتني من اليو اشران ما ولعل احلاالت
 العقاب ان ىو الرئيس والسبب احلدوث، احلاضرة احلاالت تلك من بكثري اكرب انعكاساهتا تكون أخرى حاالت
.  تورطنيامل عن بعيدا مازال
 قضااي مخس ومنها الكبرية القضااي من الكثري يكشف قد بشكل النزاىة جلان تفعيل تتوقع كثرية جهات إن ورغم
 إال احلكوميني، ادلسؤولني من وعددا مناصبهم يف يزالون ال وحاليني سابقني وزراء تطال وادلايل اإلداري للفساد كبرية

 بنصوص تتمسك مازالت كوهنا الفساد زلاربة على العراقية احلكومة بقدرة تشك تزال ال الدولية ادلنظمات إن
 اللجان بعض أقرتو ما ذلك اىل مضاف وزلاسبة، متابعة اي من علين بشكل ابذلروب للموظف تسمح قانونية

. تذكر نتائج اي دون متييعها ومت واداري مايل فساد بقضااي احلكومة رائسة من مقربة شخصيات تورط من التحقيقية
 من الكثري وإخفاء تفعيل يف احلكومية اجلهات تراخي من قلقها عدم الرقابية اجلهات بعض أبدت األثناء ىذه يف

 االجتماعي التواصل مواقع من رلموعة على موزعة( ادللفات تلك) كوهنا القضااي هبذه ادلتورطني تدين اليت األدلة
.  إعالهنا أتخري مت حال يف نشرىا ليتم االلكًتونية وادلواقع وادلدوانت

 العراقية الدولة بنية يف سيئة وعالمة خطرية سابقة يشكل والذي األمر يف ادلعيب فان ذكر ما مجيع عن وبعيدا
 اليت السياسية الصراعات رىني مازال األمر إن بل الفساد زلاربة هبا يتم اليت للطرق الرؤاي وضوح عدم ىو اجلديدة
 الفساد يف ادلتورطني مبحاسبة ادلطالبني أصوات تعلو فيما بعضها من قريبة سيةالسيا الكتل تكون حني صوهتا خيفت
 رىن وضعت القضية كون رقابية، جلنة أي عمل أمام كبرية عقبة يشكل بدوره وىذا سياسي، خالف اي عند

 .هعلي ىو ما على الوضع استمر لو فيما اذلني ابألمر حلها يكون لن كربى طامة وىو( السياسي االعتقال)
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