
 ألولالقسم ا/  المركبة في العراقالفساد بنية 

 
 سالم كبة

 وال القذرة فً العراقالمفاتٌح وغسٌل االم! 
دوائر طابو وتسجٌل عقاري وضرائب ام دوائر تسول .. نهب العقارات واالستٌالء علٌها • 

 وطفٌلٌة وفساد؟
 !السٌاسة االسكانٌة تستهلكها الوعود الكاذبة• 
 !التلكإ المتعمد فً اعمار مدٌنة الثورة الباسلة• 
 !االرهابٌةالمشارٌع االستثمارٌة لفٌلق القدس والتنظٌمات • 
 !االنتعاش الرأسمالً فً القطاع الطبً والتؤرجح بٌن الرقابة الصحٌة ورقابة الضمٌر• 
 !البطاقة التموٌنٌة والتجوٌع من اجل تركٌع الشعب• 
 !الطفل والمرأة فً عراق السخرٌة القاتلة• 
 !العطالة سلعة للمتاجرة والفقر ابو الكفار• 
من ٌحاسب وزارة الكهرباء وسرطان التولٌد ..لٌلكهرباء العراق بٌن الواقع والتض• 

 التجاري؟
 !لمصلحة من ٌتم تدمٌر الصناعة العراقٌة؟• 
 !تدهور وتراجع القطاع الزراعً• 
 !النقل والمرور والفساد واالختناقات العقدٌة• 
 !قطاع االتصاالت واستنزاف جٌوب المواطنٌن• 
 !تحم قمة الهرم الحكومً والمإسساتً المدنًوالشهادات المزورة تق...تفاقم معدالت االمٌة• 
من السفٌه واالرهابً واالحمق ..ازدراء الثقافة والمثقفٌن ودٌمقراطٌة االستخفاف بالعقول• 

 !ٌا مجلس محافظة بغداد؟
قوننة التظاهرات وتكمٌم االفواه وقتل وقمع االحرار الذٌن ٌطالبون بالخدمات ولقمة • 

 !!ن قال اننا نبنً ونعمرفً ظل اٌادي تدمر،م... العٌش
 !قانون االحزاب صك بدون رصٌد وٌضع االحزاب تحت وصاٌة الحكومة• 
 !التدخالت الحكومٌة بالشؤن النقابً معاقبة للشعب الذي خرج للتظاهر ضد الفساد• 
 !الطائفٌة السٌاسٌة واجهزة أمنها توأم لبغً واحدة• 
 !جٌش المهدي ٌخرج من الباب لٌعود من الشباك• 
 .البلطجٌة مافوٌات فاسدة ولٌدة زواج المتعة بٌن السلطة االستبدادٌة ونهب المال العام •
 !حكومة كالملوجٌا ورئٌسها ٌشكو من التآمر علٌه• 
 !الفساد ٌطال المإسسات الرصٌنة كالشهداء والحج والسجناء السٌاسٌٌن• 
 !من الدستور 140عرقلة لجنة المادة • 
 !الفساد االكبر عراب.. الفساد القضائً • 
 !الحكومة االلكترونٌة واعادة انتاج الفساد• 
 
 

واالرهاب هو الرعب والتخوٌف الذي !تمٌٌزا له عن االسود او التقلٌدي!الفساد ارهاب ابٌض
تقوم به دولة او مإسسة او منظمة او شخص او افراد وجماعات لتحقٌق اغراض او اهداف 



ضد المدنٌٌن والمدنٌة والمجتمع المدنً وحتى اي كل فعل عنف سٌاسً موجه حصرا !محددة
والرهان على مكافحة الفساد ٌعادل الرهان على !الدولة مهما كانت الشرعٌة التً ٌتذرع بها

مكافحة االرهاب،فهما وجهان لعملة واحدة،ٌغذي احدهما اآلخر وٌمده بالحٌاة 
س والباحثٌن عن والفساد مإسسة لها ادواتها التً تستقطب ضعاف النفو.واالستمرارٌة

والفساد جرٌمة ال تضبط بسهولة النها .الثراء فً مرحلة االنهٌار السٌاسً والقٌمً والوطنً
جرٌمة ضمٌر قد ال تمس القانون وال تتجاوزه باالخص عندما تكون االنظمة والقوانٌن 
القائمة غٌر منسجمة مع روح العصر،وعندما تسود فترات التراجع السٌاسً والثوري 

صام الدٌنً والوطنً ونهوض الوالءات العصبوٌة دون الوطنٌة كالعشائرٌة والطائفٌة واالنف
 . والجهوٌة بدٌال عن القانون

لثقافة الفساد ابعد اآلثار السلبٌة على العملٌة االجتمااقتصادٌة فً البالد،وتزدهر مع 
مدنٌة واالرهاب والتخرٌب وتغٌٌب الدٌمقراطٌة والمإسساتٌة ال"بٌزنس الحرب"انتعاش

ومن .والرقابة االعالمٌة والشعبٌة،تزدهر مع سٌاسة االستٌراد مفتوح األبواب دون ضوابط
عوامل تعاظم الفساد الذي ٌعوق االعمار وٌفاقم المعاناة وٌدمر القٌم الروحٌة،غٌاب مقومات 

الشفافٌة فً ظل تنامً دور ونشاط الفئات الطفٌلٌة،الذي ٌعكس حقٌقة ان الفساد ظاهرة 
دٌة سٌاسٌة مركبة تستند الى بنٌة اجتماعٌة ونمط ثقافة ٌرتبطان بالتخلف والجهل اقتصا

ان الفساد المالً واالداري مرتبط بالفوضى العارمة التً عصفت !وانتعاش الوالءات الضٌقة
ولثقافة الفساد ابعد االثر .بالعراق بعد االحتالل وبإنهٌار مإسسات الدولة االقتصادٌة واالمنٌة

االعمار عبر االستٌالء غٌر المشروع على اموال كان الواجب تخصٌصها العمار  على عملٌة
والفساد .البالد،وبالتالً تكون الموارد البشرٌة فً بالدنا هً الخاسر االكبر فً هذه العملٌة

فً االدارات الرسمٌة والمإسسات الخاصة ٌلغً المنافسة المشروعة،وٌزٌد من اسعار كلف 
زات،وٌبعد الكفاءات المهنٌة من سوق العمل والتنافس،وٌعرقل خلق المـــشارٌع والتجهٌ

المجتمع المتكامل الذي لمواطنٌه حقوق فً العمل وفرص متكافئة لالبداع فً مناخ 
 !دٌموقراطً وحر،وعلٌهم واجبات ٌملٌها علٌهم شرف االنتماء والمواطنة

رستقراطٌته وعصاباته وتقوم سلطة الوالءات الضٌقة بتسوٌق بضاعة الفساد ومراتبه وا
السٌاسٌة التً ترٌد فرض نفسها بقوة المٌلٌشٌات على الساحة السٌاسٌة ألدارة المجتمع 
بقٌمه وروابطه وبانعزالٌته،وهً تجد فً تسعٌر الخالفات السٌاسٌة ولو على جثث آالف 

الضحاٌا وسٌلة اساسٌة لحرف الغضب والنضاالت الجماهٌرٌة ألدامة حكم مإسسة 
لتً تكدس الثروات عبر تنمٌة ملكٌاتها الخاصة لوسائل االنتاج تارة وباللصوصٌة الفساد،ا

تارة اخرى وعبر المبادالت التجارٌة وجباٌة الضرائب على العامة وعبر غسٌل 
ومإسسة الفساد المستفٌد االول من الظروف االمنٌة الغاٌة فً الخطورة،وهزال .الخ..االموال

سً،وشٌوع مظاهر قسوة الحٌاة والخوف من الغد والمستقبل االداء الحكومً والتخبط السٌا
ومإسسة الفساد ال تطلب شٌئا الٌوم سوى !والبطالة الواسعة وانتهاكات حقوق االنسان

االلتزام النفسً بها واالحتماء فً ظلها وتحت خٌمتها،االٌمان بها اعتبارها شعب هللا 
ً تكرٌس الفساد وفً توسٌع شبكة وٌلعب سلطان وجبروت المال الدور الكبٌر ف!المختار

 !العالقات المتداخلة التً ٌتحكم فٌها اللص الكبٌر بالسارق الصغٌر
الى نظام وطرٌقة للحٌاة فً (Phenomena)من ظاهرة(Corruption)ٌتحول الفساد

بالدنا،وآلٌة لعمل دوائر الدولة العراقٌة وشركات القطاع الخاص والمإسساتٌة المدنٌة 
م مظاهره الرشوة التً تتعدد انواعها،واهمها الرشوة التً تدفع من اجل واه.والمجتمعٌة

الحصول على منفعة ما،وباالخص المنافع الحكومٌة،وكذلك لتحقٌق المآرب والمصالح 
لقد تحولت الرشوة فً بالدنا الى لزوم مهم للمشارٌع ولتسٌٌر بعض حلقات العمل .الخاصة

وال ٌمكن لكاشفً .اجعة للحصول على الحقوقاالداري هنا وهناك،وممارسة اجتماعٌة ن



وفاضحً الفساد االستمرار،ما لم ٌكونوا ذوي نفوذ وقدرة وسلطان،واال علٌهم الهروب او 
 !التراجع

ان مجرد ابداء االستعداد لبٌع الدولة بعض من مإسساتها االقتصادٌة ٌخلق بحد ذاته الحافز 
راء االختالسات المالٌة لٌشمل العدٌد من وٌمتد الفساد الى ما و.الكبٌر للفساد واالفساد

مثل المحاباة والمحسوبٌة والمنسوبٌة واالكراه "سوء استغالل النفوذ والسلطة"مظاهر
والترهٌب واالستغالل وشراء الذمم وتقاضى العموالت ونظام الواسطة بهدف تحقٌق مآرب 

واالستفتاء وتمشٌة سٌاسٌة او اجتماعٌة او تغٌٌر النتائج االنتخابٌة واعمال التقٌٌم 
ومن .المعامالت او عرقلة المساعدات االنسانٌة وتحوٌلها الى مجموعات غٌر محسوبة اصال

الطبٌعً ان ٌكون النتشار الفساد اآلثار والتداعٌات السلبٌة على مجمل االوضاع االقتصادٌة 
عً ٌنطلق الفساد،حاله حال الطائفٌة السٌاسٌة،قطار رج!واالجتماعٌة والسٌاسٌة والثقافٌة

 !دون رحمة داهسا تحته الجمٌع
الفساد المتفشً فً اغلب مإسسات الدولة كان وال ٌزال احد الروافد الحٌوٌة المغذٌة لعوامل 
العنف المباشر ومصدر تموٌل ثري بالنسبة للجماعات المسلحة،فضال عنه كونه وسٌلة غٌر 

ٌل نشاطاتها واثراء بعض شرعٌة لدى بعض االحزاب المشاركة فً العملٌة السٌاسٌة،لتمو
لقد وقف الفساد وراء حرائق المإسسات .اعضائها دون مراعاة لحقوق بقٌة المواطنٌن

جعجعة السالح تتعالى !الحكومٌة،وحرائق اخرى بضمنها ماحدث لعدد من االسواق التجارٌة
فاع وطبول الحرب تدق اٌذانا بوجود منازلة كبرى بٌن اعالم الفساد ومن ٌتحمل مسإولٌة الد

 لمصلحة من ٌـُحّصن الفاسدون؟!عن المال العام
نحن فً مواجهة ثقافة مستشرٌة فً المجتمع خرجت من كونها جرما اقتصادٌا او 

تقابلها !اخالقٌا،وتطورت الى ممارسة اجتماعٌة متجذرة فً المنظومة االخالقٌة العراقٌة
مً بضوء الشمس على ثقافة وطنٌة دٌمقراطٌة الزالت تحبو لتحارب الفساد وتقوضه وتر

 . ملفات ووثائق مدفونة تحت ارض المحاصصة والصفقات السٌاسٌة
 

 !المفاتٌح وغسٌل االموال القذرة فً العراق• 
 

وقد تنوعت اصناف !فً بالدنا ٌصٌب الغالء الرشوة قبل ان ٌصٌب االسعار
الحكومٌة تبقى هً المناصب السرٌة غٌر المدونة داخل المإسسات "المفاتٌح"المرتشٌن،لكن

والوسطاء لكبار المرتشٌن الذٌن ال تسمح هٌبتهم الوظٌفٌة بالقبض مباشرة من 
ٌقلصون بالرشاوي الفارق بٌن رواتبهم ومتطلبات  –المرتشون الصغار !الراشً
من اصحاب المصالح ٌقلصون بالرشاوي الفارق الترفً بٌنهم  –والمرتشون الكبار !المعٌشة

شوة،اي الفارق فً النمط االستهالكً الترفً عبر االتاوات وبٌن من سبقوهم على طرٌق الر
 ! وهم ال ٌنسون حبك العالقات مع اصحاب الجاه وصناع القرار..المحرمة

هم الحصول على االمتٌازات االكثر واالوسع ٌولد الحصول علٌها عن غٌر جدارة واستحقاق 
لى سهولة االنقٌاد للدناءة او عن طرٌق الصداقات والتكتالت وعبر الرشاوي،وكل ذلك ٌإدي ا

والذل فً سبٌل الحفاظ على االمتٌازات،وال ٌجر مقاومة التحقٌر واالهانة واالذالل التً ٌجري 
وتجسد المفاتٌح اساءة استخدام السلطة لحساب المصالح الشخصٌة لالفراد !التعرض لها
خارج الجهاز  وتقدم خدماتها على اطباق من الفضة والذهب لتسمح لالفراد من!والجماعات

الحكومً التهرب من تطبٌق القوانٌن والسٌاسات المعمول بها،او االستفادة المباشرة عبر 
ان اتساع !استحداث والغاء القوانٌن والسٌاسات بهدف تحقٌق المكاسب والمنافع اآلنٌة

ظاهرة المفاتٌح هو تعبٌر حق عن انحالل الدولة وتردي االداء الحكومً واتساع حركة 
غٌر المشروعة وتهرٌبها وغسٌلها واتجاهها ألنشطة غٌر مشروعة وغٌر مراقبة  االموال



ومن اسباب اتساع ظاهرة .مثل المخدرات والمحروقات واعمدة وابراج وخطوط نقل الطاقة
المفاتٌح القدوة السٌئة للحكام وجهلهم،واهتزاز نظم القٌم ونقص مستوٌات الوعً 

هل والمحسوبٌة وعدم الكفاءة،الى جانب فساد والمعرفة،والفقر والحاجة،والجشع والج
االنظمة والقوانٌن وقصورها وتخلفها وعدم وضوحها،واتساع نطاق عمل الوالءات دون 

 !الوطنٌة
المفاتٌح هم الموظفون الفاسدون وشٌمهم فً العجرفة وضٌق التفكٌر،الحقد على ابناء 

فاتٌح سٌاسة انقاذ اعداء الشعب وتنفذ الم.الشعب،التفسخ فً حمؤة الرشوة،التزلف للمتنفذٌن
واالخذ بقاعدة عفا هللا عما سلف سٌئة الصٌت لدفع التارٌخ اعادة انتاج !وحماٌة مصالحهم

دوغمائٌة االحزاب السٌاسٌة ألن مصالحهم ..واللهاث وراء الدوغمائٌة!نفسه بقمٌص جدٌد
ساد تنسجم مع تغٌٌر سلوكٌات الكادر الحزبً عند استالم السلطة باتجاه الف

المتنفذون السٌاسٌون هم اكثر فسادا من المفاتٌح،وموظفو الدواوٌن االعلى مركز .واالفساد
المفاتٌح هم كبار الموظفٌن البارعٌن فً االختالس .وظٌفً اكثر فسادا من اآلخرٌن

والغش،والتهرب الوظٌفً،وبٌع امالك الدولة لتحقٌق المصالح الشخصٌة عبر الخصخصة 
د المفاتٌح من خلل السٌاسة الضرٌبٌة المتبعة التً تخلق الهوة بٌن وتستفٌ!وبؤثمان بخسة

النفع العام والمنفعة الخاصة لصالح حفنة من االغنٌاء والطفٌلٌٌن،ولٌستفٌد قطاع التهرٌب 
من فوضى االسعار وفقدان السٌولة النقدٌة،ولٌتحول الفساد الى اخطبوط ٌلتف حول 

اتً ٌومً ٌمارسه اصحاب الضمائر المتعفنة فً ظل المجتمع،ولٌتحول االبتزاز الى طقس حٌ
العماء العارم،ولٌرتع المفسدون على هواهم وسط المباالة واتكالٌة المجتمع واستمرائه 

وٌتجلى الطابع االجرامً .للفساد وكؤنه اصبح حقٌقة من حقائق الحٌاة ال ٌمكن العٌش بدونها
كرامة واعراض وارواح المواطنٌن للمفاتٌح باالبتزاز الٌومً فً المساومة على امن و

فالفساد سمة مالزمة للبٌرقراطٌة المترهلة ومفاتٌحها الى !باالرهاب على طرٌقتها الخاصة
 -جانب الكسب غٌر المشروع والغش الصناعً والتجاري والتهرٌب وشٌوع مفهوم السلطات 

 . المزرعة
وتحتاج الواسطة . لشعبنظام الواسطة هو جسر العالقة الفاسدة التً تربط المفاتٌح با

الصغٌرة فً العادة الى واسطة اكبر منها فً سلم النظام الهرمً فً مإسسات الدولة 
وعموم الفساد فً فترات التراجع السٌاسً "فٌتامٌن واو"وٌسود نظام الواسطة!والمجتمع

والثوري واالنفصام الدٌنً والوطنً،ونهوض الوالءات العصبوٌة ما دون الوطنٌة،بدٌال عن 
القانون واآللهة معا لتتقاطع مصالح الشرائح الطبقٌة الفاسدة فً المنعطفات التارٌخٌة مع 

 !هذه الوالءات الرجعٌة
ٌعتبر المفتاح العمولة غٌر الشرعٌة او الرشوة مجرد تحسٌن للدخل،بل اكتسب الفساد موجة 

فؤصبح من المشروعٌة فً الجهاز االداري بحصول بعض القٌادات على ما ال ٌستحقون 
الموظفون الصغار ٌقتدون بالكبار فً السلوك غٌر السلٌم وخلق نوع من الفساد 

وتتوزع جرائم الفساد الٌوم فً مٌادٌن اساسٌة منها شراء الذمم،وانتشار الرشاوي !الشامل
بنطاق واسع لتمشٌة معامالت المواطنٌن فً دوائر الدولة،اعتماد المحسوبٌة والقرابة 

لطائفٌة مقٌاسا للتوظٌف ولتولً المناصب فً اجهزة الدولة،توظٌف والعضوٌة السٌاسٌة ا
وتؤجٌر العمالء البلطجٌة لمالحقة المعارضة السٌاسٌة،استغالل المناصب الحساسة والقٌادٌة 

فً الدولة الٌقاف او تنفٌذ قوانٌن تخدم جهات معادٌة لنظام الدولة مقابل مبالغ وعموالت 
ة واالنتعاش االقتصادي المزٌف،تقاضً العموالت لقاء مالٌة ضخمة،غسٌل االموال القذر

االستثمارات الداخلٌة والخارجٌة من الشركات المنفذة للمشارٌع الحكومٌة او الخاصة فً 
العراق،تهرٌب موارد وثروات البالد دون حسٌب او رقٌب،انتعاش تجارة السوق السوداء 

ع وشراء العمالت االجنبٌة بعٌدا عن كل المهٌمنة على التجارة الداخلٌة والخارجٌة،عملٌات بٌ



االجراءات القانونٌة والرقابة المالٌة،ارصدة الشركات واالفراد باألسماء والعناوٌن واالرقام 
الوهمٌة التً تصول وتجول فً االسواق العراقٌة ونظٌرتها العراقٌة التً تصول وتجول فً 

لعملة من والى العراق،احالة االسواق العالمٌة،تهرٌب السلع والمحاصٌل الزراعٌة وا
المشارٌع االستثمارٌة الحكومٌة والخاصة الى تجار السوق السوداء ونفر مدعوم من سلطات 
االحتالل والنخب المتنفذة مقابل تقاضى الرشاوي منهم،محاوالت اغراء المواطنٌن بالمسائل 

لعطاءات والمنافسة المادٌة والمالٌة كاحالة المقاوالت الٌهم مباشرة من دون الدخول فً ا
لكسب تؤٌٌدهم ووالءهم،سرقة ونهب ممتلكات الدولة،تدفق مبٌعات النفط العراقً دون رقٌب 
او حسٌب او حتى دون وجود اي عداد ألحتساب كمٌاتها،انقطاع الكهرباء الٌومً ولساعات 

طوٌلة وبشكل مستمر،تردي خدمات االتصاالت وتدنً الخدمات الصحٌة والتعلٌمٌة،تلوث 
مٌاه،شحة المواد الغدائٌة واالدوٌة وسرقة وبٌع الحصة التموٌنٌة والتالعب بؤسعار السلع ال

والبضائع والخدمات فً اوقات االزمات،التستر خلف الدٌن للكسب المادي مثل السحر 
والشعوذة وكذلك جمع التبرعات للمإسسات الخٌرٌة لالستٌالء علٌها،الغش الصناعً وتزاٌد 

ع غٌر المجازة وباألخص داخل البٌوت السكنٌة دون توفر الحد االدنى عدد الورش والمصان
من الشروط الصحٌة،تهرٌب األسلحة والكواتم والمتفجرات والعبوات الناسفة واألسلحة 

المحظورة،تهرٌب االعضاء البشرٌة،تجارة الرقٌق،الخطف والتسلٌب للبشر ومساومة ذوي 
بات المحلٌة والدولٌة،تزوٌر العمالت المحلٌة المخطوف باألموال وكذلك التعاون مع العصا

واالجنبٌة وادخالها فً األسواق والمصارف وكذلك تزوٌر المعامالت والمستندات والوثائق 
كل جرٌمة فساد ٌقف وراءها عدد غٌر قلٌل من المفاتٌح التً تشغل مكانها ..الرسمٌة

طفٌلٌة وخاصة التجارة وتهرٌب المناسب ضمن الرأسمالٌة الجدٌدة التً تتعامل مع االنشطة ال
المحروقات،وتنظر الى العراق باعتباره حقال العمال المضاربة،تنشر فٌه اقتصاد الصفقات 

 !والعموالت،وتقٌم مجتمع الرشاوي واالرتزاق،وتدمر منظومة القٌم االجتماعٌة
ت ان ظاهرة غسٌل االموال،المتجسدة فً صفقات استٌراد السٌارات وانتعاش سوق العقارا

فً بالدنا على ٌد عناصر لم تكن معروفة بؤٌة قدرات مالٌة تمكنها من ذلك،تإثر بشكل خطٌر 
االنشطة االجرامٌة بهدف تموٌهها (Outputs)على االقتصاد العراقً،فهً نتاج مخرجات

واخفاء مصدرها االصلً،حٌث ٌجري ابعاد الشبهات ونظر السلطات المختصة عن مصدر 
ل ذلك بهدف اخفاء االموال من المصادرة او التهرب الضرٌبً،حٌث ك.االموال غٌر المشروعة

تبرز انشطة تهرٌبها خارج الحدود لتكون خارج صالحٌات وقوانٌن او تعلٌمات مشّرعة لهذا 
 .الغرض،ثم ٌتم استثمارها فً مجاالت تجارٌة او تداوالت تضفً علٌها طابع الشرعٌة

مجتمع ونخبه السٌاسٌة ٌسرقون االموال مسإولو ومفاتٌح الدولة العراقٌة ووجهاء ال
الرشوة وسرقة الموارد مثل النفط وتهرٌبه وعقد الصفقات الغرٌبة :وٌسلبون بطرق شتى

العجٌبة المرٌبة بمبالغ خٌالٌة لمواد مستهلكة،فضال عن االعالن عن انجاز مشارٌع كبٌرة 
والمزٌد من !!الرٌاح البناء العراق لنكتشف بعدها انها كانت وهمٌة ذهبت اموالها ادراج

وتتجلى فً الفساد السٌاسً المفاتٌح الذهبٌة للحصول .والمزٌد من االرهاب!تعمٌم الفساد
على الغنٌمة بؤقل جهد واكبر فائدة،وبالتالً تكرٌس عشعشة البٌروقراطٌة والطفٌلٌة فً 

ر قٌادات االحزاب السٌاسٌة والسلطات الحاكمة لتعٌش فً بحبوحة بحكم االمتٌازات غٌ
وحٌن ٌعقد الفساد السٌاسً قرانه على !المشروعة واستغالل المراكز الحزبٌة والحكومٌة

وتحاول .الفساد االداري تدق اجراس العزلة على الشعب،وتتفكك الوالءات الوطنٌة والمدنٌة
المفاتٌح الهٌمنة على الحركة االنتخابٌة داخل المإسسات الحكومٌة واالهلٌة وعموم 

كما تسعى المفاتٌح عبر الوالءات .واالحزاب السٌاسٌة والعمل البرلمانً المإسسات المدنٌة
دون الوطنٌة الى شراء الذمم والمقاعد لتؤمٌن النفوذ مما ٌوسع من وهن االحزاب والمجتمع 

 .المدنً والطبقة الوسطى



الوالءات الالوطنٌة وباالخص الطائفٌة والعشائرٌة اي الوشائج االصطفائٌة العصبوٌة،هً 
وسٌلة واالداة واالسلوب االكثر شٌوعا وامنا الٌوم لنشر االموال القذرة وغسٌلها،وباالخص ال

المٌلٌشٌات  –انها تنشط كؤخطبوط وسرطان قاتل تحت حماٌة االحزاب !المال السٌاسً القذر
ومفاتٌح السلطات الطائفٌة ولخدمة االنظمة االقلٌمٌة فً المنطقة وفً سبٌل الكوسموسوقٌة 

ومن الطبٌعً ان المفاتٌح تبذل !البتالع الدولة والمجتمع المدنً معا( السوق الكونٌة)السلعٌة
لكن المإسف والخطٌر،انهم ٌجدون فً اجهزة الدولة من .كل جهد لالفالت من قبضة العدالة

 !ٌتواطإ معهم بل وٌسهل امرهم،مثلما كشفت تقارٌر مجلس النواب اخٌرا
نه ٌعنً باضاعة وتضٌٌع مصدر المال القذر المودع بعد غسٌل االموال فساد اقتصادي كبٌر،أل

سلسلة تحوٌالت بٌن المصارف والبنوك الوطنٌة واالقلٌمٌة والعالمٌة لٌستقر فً 
احداها،مسجال والدة جدٌدة مخترقا معترك التجارة،لٌستمر بالنمو والتزاٌد محققا مكاسب 

عالقة به رغم اتباع الطرق ونجاحات فً بناء صرح مالً ٌفوق الخٌال،مع بقاء الشكوك 
انه تدوٌر االموال الناتجة عن اعمال غٌر مشروعة فً استثمارات شرعٌة !القانونٌة الرسمٌة

وعلٌه،الوالدة جاءت بؤسالٌب غٌر شرعٌة وبطرق !بهدف اخفاء مصدرها الحقٌقً
وتعتبر استثمارات غسٌل االموال مظهر نمو اقتصادي غٌر حقٌقً اي مزٌف بسبب !ملتوٌة

نتعاش االقتصادي الظاهري السرٌع الزوال،وٌعاد استخدام الجزء االكبر من االموال فً اال
اعمال غٌر مشروعة اٌضا،مما ٌعرض االقتصادٌات الوطنٌة للمخاطر الجسٌمة بحكم 

وتقوم العصابات المنظمة التً !المنافسة غٌر المشروعة وغٌر الشرٌفة مع المال القذر
مشروعة بارتداء اللبوس االستثماري المقنع،وتضخ االموال تحصل على االموال بطرق غٌر 

عبر الحسابات المصرفٌة العالمٌة ألخفاءها عن الرصد والمالحقات القانونٌة،ولتستثمرها فً 
ترى !مشروعات سرٌعة الربح وفً سوق االوراق المالٌة،ولتعٌد ضخها الى الخارج من جدٌد

اد بؤسماء وعناوٌن وارقام وهمٌة تصول كم من االرصدة ألحزاب ومنظمات وشركات وافر
 وتجول فً االسواق الوطنٌة والدولٌة؟

االموال المودعة فً فروع بنوك الدول المجاورة هً بحكم المسروقة،فضال عن نقص 
االرصدة فً هذه المصارف التً جاءت الى العراق لسرقة اموال العراقٌٌن ال 

بشكل غٌر مشروع واستثمارها فً  لمساعدتهم،وهً بالحقٌقة شركات لتوظٌف االموال
وٌعود ظهور الشركات الوهمٌة الى ضعف الجهاز المصرفً العراقً .مشارٌع وهمٌة

ولهذه !ومحدودٌة انتشار مإسساته،وسهولة االحتٌال على مدخرات صغار المستثمرٌن
الشركات الدور التخرٌبً االكبر فً غسٌل االموال واخراجها الى خارج البالد واستالب 

وتعتبر الشركات الوهمٌة من .رات المواطنٌن وامتصاص الزٌادات فً رواتب الموظفٌنمدخ
اخطر الظواهر التً تعرض االقتصاد الوطنً الى الشلل وآفة تنخر بالجسم االجتماعً،لما 

تقوم به من سحب مدخرات المواطنٌن باكثر الطرق خسة عبر اسلوب االحتٌال 
القوانٌن وضعف الرقابة الحكومٌة،وربما تعتمد من والخداع،مستغلة بشكل فظ جهل الناس ب

بٌن امور عدٌدة على دعم بعض المسإولٌن الذٌن ٌقومون بالتغطٌة علٌها مستغلٌن مركزهم 
 .فً الدولة

ٌضٌع غسٌل االموال مصدر المال المودع بعد سلسلة تحوٌالت بٌن المصارف والبنوك 
مسجال والدة جدٌدة مخترقا معترك التجارة  الوطنٌة واالقلٌمٌة والعالمٌة لٌستقر فً احداها

لٌستمر بالنمو والتزاٌد محققا مكاسب ونجاحات فً بناء صرح مالً ٌفوق الخٌال مع بقاء 
الن حقٌقة الوالدة جاءت باسالٌب غٌر !الشكوك عالقة به رغم اتباع الطرق القانونٌة الرسمٌة

وشركات وافراد باسماء  ترى كم من االرصدة ألحزاب ومنظمات!شرعٌة وبطرق ملتوٌة
وعناوٌن وارقام وهمٌة تصول وتجول فً االسواق الوطنٌة والدولٌة؟عملٌة غسٌل االموال 
مضمونة وحجمها كبٌر ٌتناسب مع حجم االستثمارات االجنبٌة واستقرار سعر صرف النقد 



 اي نمو التدفق من!ونمو معدالت السٌولة النقدٌة والمالٌة فً السوق الوطنٌة!االجنبً
تدوٌر  –غسٌل االموال !الخارج ومع تدفق رإوس االموال الوطنٌة بسبب اعمال الفساد

االموال الناتجة عن اعمال غٌر مشروعة فً استثمارات شرعٌة بهدف اخفاء مصدرها 
 !.المقصود هو التوظٌف فً سبٌل التدوٌر ال الجدوى االقتصادٌة لالستثمار.الحقٌقً

ها كبٌر ٌتناسب مع حجم االستثمارات االجنبٌة عملٌة غسٌل االموال مضمونة وحجم
ونمو معدالت السٌولة النقدٌة والمالٌة فً السوق !واستقرار سعر صرف النقد االجنبً

اي نمو التدفق من الخارج ومع تدفق رإوس االموال الوطنٌة بسبب اعمال !الوطنٌة
ل تحوٌل االموال وتسهم عملٌة غسٌل االموال بخفض قٌمة العملة المحلٌة من خال!الفساد

القذرة الى ذهب لسهولة بٌعه فً البلدان االجنبٌة مقابل الحصول على عمالت اجنبٌة قٌمتها 
الشرائٌة قوٌة،وتؤثر سعر الصرف للعملة المحلٌة باألموال القذرة،ودخول اصحاب األموال 

ئة بٌنهم القذرة فً االسواق للمنافسة مع اصحاب االموال النظٌفة مما ٌخلق فرصا غٌر متكاف
وكذلك ٌخلق عدم توازن وعدم استقرار االسعار والمضاربة القوٌة فً تلك االسواق مما 
ٌحدث تضخما فً االقتصاد الوطنً واضعاف القوة الشرائٌة وبالتالً ٌإثر على مٌزانٌة 

الدولة،وتإثر األموال القذرة على المجتمع من خالل اتساع الفجوة بٌن الفقراء واالغنٌاء 
 .الكبٌر فً توزٌع الدخول بٌن االفراد والتفاوت
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 !هل تحترم االمانة؟... الحكومة العراقٌة الجدٌدة • 
 !تفاع من اضعاف العمل النقابً فً العراقاالن• 
 !انٌاب ام عورات فاسدة..مجلس محافظة بابل • 
 .عقلٌة الوصاٌة على العقل والعلم والتربٌة الرٌاضٌة فً العراق• 
 هل الحدٌث عن حقوق االنسان مضٌعة للوقت فً العراق؟• 
 .فً العراقاللٌبرالٌة االقتصادٌة الجدٌدة وتنامً معدالت الفقر والبطالة • 
 .اجزاء 3/معوقات االصالح الزراعً فً العراق• 
 !المالحقة القانونٌة لمن ٌتجاوز على حقوق االنسان فً بالدنا وٌدوسها بؤقدامه• 
 .الهجرات االحترازٌة والقسرٌة والحلول الترقٌعٌة فً العراق• 
 !اختناق ام كارثة؟..النقل والمرور فً العراق• 
 .عة الموت الهادئ فً العراقصنا -التلوث البٌئً • 
 !معركة الكهرباء مع االرهاب والفساد والفرهود والمٌكافٌلٌة فً العراق الجدٌد• 
 !كهرباء العراق بٌن االستراتٌجٌة الوطنٌة الشاملة واالرهاب االبٌض• 
 !عراق المٌلٌشٌات المنضبطة والمٌلٌشٌات السائبة• 
 !من ٌعتذر لمن؟.. مإسسة الشهداء • 
 ! ساد والحكومة االلكترونٌةالف• 

 


