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سلطت االضواء مجددا على الفساد في الدوائر الرسمية بالعراق يوم : بغداد ـ رويترز
حيث اتجه فنانون إلى انتقاد الحكومة على خشبة ) ديسمبر/كانون االول 11(السبت 

 .المسرح الوطني العراقي
تعاون مع هيئة النزاهة والتفتيش بمناسبة االحتفال باليوم ' دير بالك فساد'ومسرحية 

وتقدم . ديسمبر/ العالمي لمكافحة الفساد التابع لالمم المتحدة في التاسع من كانون االول
المسرحية لقطات ساخرة تنتقد حمالت الحكومة لمكافحة الفساد، حيث يظهر المواطن 

العراقي العادي في العرض وهو يدفع ثمن الخالفات الطائفية بين السياسيين والموظفين 
 .الحكوميين

ففي أحد مشاهد المسرحية يظهر مواطن حكومي وهو يناشد مواطنا عراقيا ليدفع له رشوة 
 .'لنكن جزءا من العالم المتحضر بمحاربتنا للفساد'وبجوارهما علقت الفتة كتب عليها 

وقال مخرج المسرحية فتحي زين العابدين لرويترز، إنه أراد أن يظهر التأثير الضار 
 .للفساد في الدوائر الرسمية على المجتمع العراقي

من خالل استبيانات هيئة النزاهة والمفتشين العامين في الوزارات، 'وقال زين العابدين 
يعني عبر ادبياتهم ودراساتهم يشيرون الى ان الفساد المالي واالداري أصبح ظاهرة خطيرة 
تهدد مستقبل الدولة العراقية والوطن والشعب عموما، ولهذا يحتاج ان توظف الثقافة في 

المقدمة كل امكاناتها عبر الدراما وعبر البرامج وعبر البحوث البصرية لمحاربة ظاهرة 
 .'الفساد

وبدأت هيئة النزاهة والشفافية العراقية المستقلة، التي تحصل على تمويل من الحكومة، 
ويمثل الكسب غير . حملة العام الماضي العتقال قرابة ألف مسؤول باتهامات فساد

المشروع تهديدا كبيرا لتقدم واستقرار العراق بعد سنوات إراقة الدماء التي أعقبت الغزو 
 .2003بقيادة الواليات المتحدة عام 

ويقدر المسؤولون أن مليارات الدوالرات تتعرض لالختالس أو تدفع في شكل رشى للعقود 
لكن . الحكومية، مما يضر بقدرة العراق على إعادة بناء اقتصاده المهترئ وبنيته التحتية

دراسة نشرت نتائجها منظمة الشفافية الدولية في التاسع من ديسمبر تقول إن نحو ثلثي 
 .'غير فعالة'العراقيين الزالوا يرون أن محاوالت الحكومة لمحاربة الكسب غير المشروع 

وفي أحدث ترتيب وضعته المنظمة لمئة وثمانين دولة كانت الصومال وأفغانستان 
 .وميانمار هي الدول الوحيدة التي يفوق الفساد فيها نظيره في العراق

الدولة العراقية الجديدة تنحو باتجاه التأسيس والعمل بالديمقراطية 'وقال زين العابدين 
والحرية ولذلك حتى نعمر بلدنا نحتاج الى ان نتصارح نحتاج أن نقول القول الحق ولذلك 

ال نمتلك الخوف مثلما كان في الزمن السابق وانما نقول كلمتنا بشكل صريح وجريء، 
ولذلك هذه المسرحية من خالل تناولها لظاهرة الفساد تناولت ايضا الظواهر السلبية 

 .'السياسية وبعض الممارسات التي يلعب بها المواطن دورا في عملية تفعيل الفساد
وتبدأ المسرحية جولة في العراق حيث من المقرر عرضها في عدد من المدن العراقيةن 

 .مثل بابل والبصرة في الجنوب وكركوك في الشمال ومواقع في المنطقة الكردية بالعراق
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