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رؤية استشرافية-غزوان رفيق عويد *

املقدمة:
يضم اجلهات الرقابية املعنية مبكافحة الفساد جبديدة على
مل تكن فكرة أتسيس جملس ّ
اجمللس املشرتك ملكافحة الفساد
منظومة مكافحة الفساد يف العراق ،فقد أُسس يف العام (ُ )2007
برائسة األمني العام جمللس الوزراء ،وعضوية روؤساء (جملس القضاء األعلى ،وديوان الرقابة املالية
االحتادي ،وهيئة النزاهة) ،ومنسق من مكتب رئيس جملس الوزراء للشؤون الرقابية ،وممثّل عن
مكاتب املفتشني العموميني؛ وبغض النظر عن اآلراء واإلشكاليات املطروحة بشأن أتسيس هذا
اجمللس فقد كان اهلدف املعلن من أتسيسه هو التنسيق بني اجلهات املعنية مبكافحة الفساد ،وتفعيل
جهودها ،وتقدمي التوصيات بشأن التشريعات واإلجراءات واألنظمة مبا يقلّل من منافذ الفساد.
ويف العام (- )2015وبعد موجة التظاهرات الرافضة للفساد واملطالبة مبحاسبة املفسدين-
أُعيد أتليف اجمللس املشرتك حتت مسمى (اجمللس األعلى ملكافحة الفساد) برائسة رئيس جملس
الوزراء ،وعضوية رؤساء هيئة النزاهة ،وديوان الرقابة املالية ،وممثل عن مكاتب املفتشني العموميني،
وومثل عن جملس القضاء األعلى ،واألمني العام جمللس الوزراء ،فضالً عن بعض األعضاء من
مؤسسات أخرى.
ويف العام ( )2018أعاد رئيس جملس الوزراء عادل عبد املهدي أتليف اجمللس برائسته
وعضوية رئيسي هيئة النزاهة ،وديوان الرقابة املالية االحتادي ،وعضوين من جملس القضاء األعلى
رئيس جهاز االدعاء العام ،ورئيس هيئة اإلشراف القضائي ،-وممثل عن مكاتب املفتشنيالعموميني (منسقاً) ،وممثل عن مكتب رئيس جملس الوزراء (مقرراً) ،فضالً عن ممثل عن اجملتمع
املدين (مراقباً) .وقد حددت مهام اجمللس إبعداد االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد ،ومتابعة
تنفيذها ،واإلشراف على استكمال األطر القانونية اخلاصة مبكافحة الفساد ،وسد الثغرات القانونية
اليت ينفذ منها الفساد ،فضالً عن استكمال األطر املؤسسيّة ملنظومة مكافحة الفساد ،وتوحيد
جهود مكافحة الفساد ،وتنسيقها ،ودعمها ،واقرتاح احللول املناسية حلل املشكالت اليت تواجه
* ماجستري إحصاء.
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هذه اجلهود ،ومتابعة تنفيذ مؤسسات الدولة املختلفة لسياستها ،وبراجمها ،وخططها يف مكافحة
الفساد ،وتقييم هذه السياسات والربامج.
إن املتتبع لعمل اجمللس املشرتك ملكافحة الفساد املش ّكل يف العام ( )2007ال يراها ختتلف
كثرياً عن األخري؛ فعلى أرض الواقع كان للتجربة السابقة للمجلس املشرتك ملكافحة الفساد عدة
خطوات متثلت مبجموعة من اإلجراءات التنفيذية ،أبرزها إطالق االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة
الفساد للمدة ()2010-2014؛ كوهنا إحدى متطلبات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
أقرها العراق يف العام ( ،)2007وإطالق احلملة الوطنية ملكافحة الرشوة اليت أمثرت عنها نتائج
اليت ّ
إجيابية يف مكافحة ما يُعرف ابلفساد الصغري الذي ميارسه صغار املوظفني الذي نتج عن تقليل
للروتني -تسهيل بعض اإلجراءات ،-فضالً عن توفري أماكن مكيّفة للمراجعني ،وقياس حجم
تعاطي الرشوة يف الدوائر احلكومية اخلدمية من قبل هيئة النزاهة؛ األمر الذي كان له الصدى األكرب
يف منجزات هذه احلملة ،ومما ذُكِر آنفاً -ومن أجل تفعيل عمل اجمللس األعلى ملكافحة الفساد
واالستفادة من التجربة السابقة -جند أن هناك ضرورة لقيام رئيس جملس الوزراء -كونه املسؤول
التنفيذي املباشر عن السياسة العامة للدولة وبصفته رئيساً للمجلس األعلى ملكافحة الفساد-
خبطوات عملية تليب تطلعات اجلمهور يف مكافحة آفة الفساد.
الرؤية املقرتحة لعمل اجمللس األعلى ملكافحة الفساد:
إن تشكيل جملس تنسيقي وتوحيد جهود اجلهات الرقابية يف مكافحة الفساد واحل ّد من آاثره
حل املشكالت اليت تواجه عمل اجلهات
من شأنه أن َ
يقوي منظومة مكافحة الفساد ،ويساعد يف ّ
حتدد مهام هذا اجمللس ،وحدود عمله ،والرؤية املستقبلية اليت
الرقابية ،ويدعم إجراءاهتا؛ شريطة أن َ
يطمح إىل حتقيقها بنحو دقيق وشفاف ،و ّأل تكون مهامه عبارات عامة من قبيل( :دعم اجلهات
الرقابية ،أو توحيد عملها)؛ لذا نقرتح يف أدانه رؤية مستقبلية لعمل هذا اجمللس:
أوالً :وضع نظام داخلي للمجلس األعلى ملكافحة الفساد ،ومبا ال يتعارض مع قوانني
اجلهات الرقابية ،وإعالنه للجمهور ،على أن يتضمن هذا النظام املهام اليت يؤديها اجمللس ،وآلية
إدارة اجتماعه ،واختاذ القرار فيه ،و ّأل تقتصر على أوامر ديوانية تصدر بني احلني واآلخر ،وأن يكون
اجمللس املسؤول عن وضع سياسة مكافحة الفساد يف العراق ،ومشرفاً على عمل األجهزة الرقابية
(هيئة النزاهة ،وديوان الرقابة املالية االحتادي ،ومكاتب املفتشني العموميني) وخمرجاهتا ،وأن يتبىن
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اجمللس متابعة قضااي الفساد الكبرية ،وإعالن نتائجها النهائية للرأي العام بكل شفافية ،فضالً عن
حتديد رؤية اجمللس األعلى ملكافحة الفساد يف العراق ،وإعالهنا لوسائل اإلعالم ،واجملتمع املدين.
اثنياً :تشكيل فريق من اخلرباء الوطنيني يعمل حتت إشراف اجمللس األعلى ملكافحة الفساد
يكون العاملون فيه من موظفي هيئة النزاهة ،وديوان الرقابة املالية االحتادي ،ومكاتب املفتشني
العموميني ،ومن مؤسسات الدولة األخرى ممن ميتازون ابلنزاهة ،ولديهم خربة يف إعداد الدراسات
العملية ،وتقدمي املقرتحات ،والرأي الفين ،والتخطيط االسرتاتيجي ،والرتويج اإلعالمي ،ووضع
حبيث يكون عوانً للمجلس يف إجناز مهامه ،وتقومي عمل مؤسسات
املعايري واملؤشرات اإلحصائيةُ ،
الدولة.
اثلثاً :تقييم نظام النزاهة الوطين للعراق كونه من األدوات العملية يف تقييم مدى وجود
نظام فاعل ملواجه الفساد يف الدولة بتشخيص نقاط القوة والضعف يف مؤسسات احلكم الرئيسة
(التشريعية ،والتنفيذية ،والقضائية) ،ومؤسسات القطاع احلكومي (الوزارات ،واجلهات غري املرتبطة
بوزارة ،واهليئات املستقلة) ،واألطراف الفاعلة غري احلكومية (األحزاب السياسية ،واجملتمع املدين،
واإلعالم ،والقطاع اخلاص) ،ومن مث إعالن هذا التقييم للجمهور بكل شفافية ،وتكون خمرجات
التقييم مدخالت إلعداد االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد.
رابعاً :اإلسراع إبعداد االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد للمدة ()2019-2022؛ ملا
هلا من أثر واقعي وإعالمي حملياً وإقليمياً ودولياً ،على أن تعتمد على عدة مدخالت أمهها :تقييم
نظام النزاهة الوطين ،وتقييم خمرجات االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد (،)2010-2014
ومسودة االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد للمدة ( )2016-2020اليت أع ّدهتا هيئة النزاهة
والتقارير الدولية عن الفساد يف العراق.
خامساً :اإلسراع بتقييم مجيع القيادات اإلدارية العليا -املديرون العامون ،ووكالء الوزراء-
على وفق معايري موضوعية ،واختاذ قرارات حامسة إبعفاء غري الكفوئني منهم؛ إذ ال ميكن النجاح
مبكافحة الفساد مبسؤولني ال ميتلكون الكفاءة املناسبة إلجناز املهام املكلفني هبا ،واعتماد تقييم
سنوي ملساءلتهم ،فضالً عن حتديد مدة زمنية لتغيري ذوي املناصب األكثر عرضة للفساد أو
تدويرهم.
سادساً :وضع مؤشر لقياس مدركات املواطنني من فئة مراجعي الدوائر اخلدمية ،وموظفي
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دوائر الدولة والقطاع العام ،واخلرباء بشأن مستوى الفساد يف املؤسسات احلكومية ،ابلتعاون مع
منظمات اجملتمع املدين ،ابالستفادة من التجربة السابقة هليئة النزاهة ،والتجارب اإلقليمية -والسيما
جتربيت الكويت ومصر ،-فضالً عن التجربة الدولية -جتربة كوراي اجلنوبية على وجه اخلصوص،-
وإصدار تقرير دوري يرتب املؤسسات احلكومية من األفضل إىل األسوأ على وفق نتائج املؤشر؛
تقييم مستوى اخلدمة املقدمة ،ومدى انتشار الفساد بني املؤسسات،
ملا له من فوائد متعددة أمهها ُ
وخلق منافسة بني املؤسسات للحصول على املراتب األ َُولُّ ،
أحد مدخالت تقييم
وعد هذا املؤشر َ
املسؤولني.
سابعاً :تكليف األجهزة الرقابية (هيئة النزاهة ،وديوان الرقابة املالية االحتادي ،ومكتب
املفتش العام املعين) إبعداد تقارير رقابية نصف سنوية عن تنفيذ الربانمج احلكومي (2018-
 ،)2022ومناقشتها يف اجمللس األعلى ملكافحة الفساد على أن تتضمن هذه التقارير حتديد اجلهة
املقصرة بنحو دقيق ،وع ّدها مؤشر ٍ
ات موضوعيةً لتقييم املسؤولني.
اثمناً :إطالق محلة وطنية ملكافحة الفساد تتضمن برامج ومشاريع حمددة ترتكز يف مكافحة
الفساد الكبري يف القطاعات األكثر عرضة للفساد ،ومعاجلة ظواهر الفساد املستشرية فيها.
اتسعاً :إقامة ملتقى ملكافحة الفساد يف العراق مبشاركة منظمات األمم املتحدة ،واملنظمات
الدولية غري احلكومية ،مثل :منظمة الشفافية الدولية؛ لالستفادة من املقرتحات ،واألفكار ،والتجارب
الدولية ،وملا له من أثر يف حتسني صورة العراق يف التقارير اليت تصدرها املنظمات الدولية.
عاشراً :إطالق موقع إلكرتوين خاص ابجمللس األعلى ملكافحة الفساد لنشر قرارات اجمللس
وإصداراته ،فضالً عن وضع انفذة لتلقي املقرتحات والشكاوى ،وإقامة ندوات تعريفية ،وبرامج
إعالمية للرتويج ملهام اجمللس األعلى ملكافحة الفساد ،ورؤيته ،ودوره يف دعم جهود مكافحة الفساد
وتقوميها ،والتنسيق بني األجهزة الرقابية ،وتوحيد جهودها ،فضالً عن الرتويج ملا ذكر آنفاً.
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