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الإ�صالح االقت�صادي والف�ساد يف العراق
أ.د .هيثم عبد هللا سلمان *
الفصل األول
حزمة اإلصالحات االقتصادية يف العراق
املقدمة
يُعد اإلصالح االقتصادي من مفاهيم االقتصاد الكلي احلديثة اليت شاع استخدامها يف الدول
العربية منذ مثانينيات القرن املاضي؛ وذلك نتيجة االختالالت اليت رافقت عملية التنمية االقتصادية.
فاإلصالح االقتصادي عملية تستهدف حتسني أسلوب تعبئة املوارد االقتصادية وختصيصها سواءً
أكانت بشرية أم مادية بغية تلبية االحتياجات اآلنية واملستقبلية.
ولذا سعى العراق بعد عام  2003إىل تبين وصفات املؤسسات املالية الدولية -صندوق النقد
والبنك الدوليني -هبدف اخلروج من األزمة اليت اجتاحت اقتصاده ،مثل أزمة املديونية اخلارجية،
وترهل القطاع احلكومي ابلبطالة املقنعة ،وتوسع ظاهرة البطالة ،واتساع اهلوة ما بني طبقة األغنياء
وطبقة الفقراء؛ مما أجرب النخب السياسية واالقتصادية على قبول برامج اإلصالح االقتصادي ،بيد
أن هذا القبول ال يعين ابلضرورة جناح برامج اإلصالح تلك ،ولكن ال َّ
بد أن يستلزم ذلك القبول،
تدابري وإجراءات تتعلق ابلكيفية اليت ينبغي تطبيقها على وفق مقتضيات تفرضها املصلحة العامة،
فضالً عن نشر ثقافة اإلصالح االقتصادي مثل الشفافية ،وحماربة الفساد ،واملشاركة يف اختاذ
القرارات .ولسوء احلظ فقد أخفقت سياسات اإلصالح االقتصادي املتبعة العراق ،وذلك لسببني
رئيسني مها :نوع النظام السياسي (النظام اجلمهوري) ،وألن العراق دولة ريعية ،وأدى اندماج هذين
السببني معاً إىل والدة ظاهرة الفساد اإلداري واهلدر املايل اليت استفحلت وغطت معظم أرض
العراق؛ مما حتم على احلكومة العراقية تقدمي حزمة إصالحات اقتصادية من الداخل عسى أن تصلح
أو ختفف بعض األضرار اليت جنمت عن سوء إدارة احلكومة وأدائها ،يف ظل اخنفاض أسعار النفط
من  100دوالر /برميل عام  2013إىل  48دوالراً  /برميل عام  ،2015وقد جاءت مشكلة
الدراسة على أن تبين حزمة اإلصالحات االقتصادية يف العراق قد ترافقت وصدمتني إحدامها:
* قسم الدراسات االقتصادية  -مركز دراسات البصرة واخلليج العريب  -جامعة البصرة
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داخلية متثلت بظاهرة الفساد اإلداري واهلدر املايل ،ومن مث انطالق التظاهرات الشعبية الكبرية.
واألخرى :اخلارجية املتمثلة ابخنفاض أسعار النفط العاملية ،وحلل املشكلة فقد استندت الدراسة إىل
فرضية مفادها أن اإلصالح االقتصادي يف العراق يتطلب تدابري علمية ،واقتصادية ،وفنية ،وإدارية،
وقانونية؛ لنجاح إجراءات اإلصالح تلك ،وأن أي إخفاق يف أحد تلك اجلوانب قد يعرقل برامج
اإلصالح االقتصادي برمته ،وألجل إثبات فرضية الدراسة أو نفيها ،فقد هدفت الدراسة إىل وضع
حزمة من اإلصالحات االقتصادية اليت تنقل االقتصاد العراقي من حالة الكساد والركود االقتصادي
إىل حالة االنتعاش والرفاه.
أوالً :مفهوم اإلصالح االقتصادي وأمهيته:

يُعرف اإلصالح االقتصادي املدعم من طرف صندوق النقد الدويل أبنه جمموعة اإلجراءات
والسياسات اليت تستهدف زايدة مرونة االقتصاد ورفع الطاقة اإلنتاجية املستخدمة من طرف الدولة؛
بغية خفض االختالالت االقتصادية واملالية الداخلية واخلارجية أو إزالتها ،وإنشاء العناصر املكونة
القتصاد السوق ،أي مبعىن زايدة قدرة االقتصاد على امتصاص الصدمات الداخلية واخلارجية(.)1
أي إن اإلصالح االقتصادي -حبسب وجهة نظر صندوق النقد الدويل -ليس كما يفهمه عموم
الناس كمرادف للفساد االقتصادي ،وإمنا هو إجراء يستهدف معاجلة االختالالت االقتصادية اليت
ال يستطيع االقتصاد بسياسته احلالية معاجلتها بنفسه ،ولكن ميكن أن يعاجلها عن طريق الوصفة
االقتصادية اليت يدعمها صندوق النقد الدويل بشروط ينبغي االلتزام هبا وتطبيقها حرفياً.
أما سياسة اإلصالح االقتصادي فتُعرف أبهنا عملية تسهيل حتويل األدوار من القطاع العام
إىل القطاع اخلاص (آلية السوق) .إال أن برامج اإلصالح االقتصادي تشمل ع ّدة عناصر تشكل
حزمة متكاملة من اإلجراءات يف جمال السياسة االقتصادية واملالية ،وميكن تقسيم هذه الربامج من
حيث طبيعة التدابري املتخذة على قسمني ،مها(:)2
1 -1قسم يتضمن التدابري املالية مثل زايدة الضرائب ،وتقليل اإلنفاق احلكومي ،وختفيض الدعم
إلعادة توازن ميزان املدفوعات (التثبيت االقتصادي) ،وعادة ما تكون املدة احملددة لتطبيق هذه
الربامج من سنة إىل سنتني وهي من اختصاص صندوق النقد الدويل.
 .1د .هيثم عبد هللا سلمان ،عالقة النمو ابإلصالح االقتصادي يف العراق بعد عام  ،2003جملة العلوم االقتصادية واإلدارية ،العدد
( ،)81كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد ،شباط  ،2015ص.281 :
 .2عبد العزيز شرايب ،برامج التصحيح اهليكلي وإشكالية التشغيل يف البلدان املغاربية ،ندوة اإلصالحات االقتصادية وسياسات
اخلوصصة يف البلدان العربية ،الطبعة الثانية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،املركز الوطين للدراسات والتحاليل ابجلزائر ،بريوت،
 ،2005ص.78 :
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2 -2قسم يتضمن تدابري أخرى مثل حترير التجارة اخلارجية واعتماد برامج اخلصخصة وإعطاء
دور جديد للقطاع اخلاص هبدف إعادة ختصيص املوارد االقتصادية الداخلية وتنميتها ،وإزالة
التشوهات ،الستئناف النمو على أساس اقتصاد مبين على قواعد السوق (التكييف اهليكلي)،
وعادة ما تكون املدة احملددة لتطبيق هذه الربامج من ثالث سنوات إىل مخس سنوات وهي من
اختصاص البنك الدويل .وتقوم هذه الربامج من حيث مرتكزها النظري على األسس الفكرية
للمدرسة النيوكالسيكية ،وتتمحور حول ما أييت(:)3
1 -1ختفيض قيمة العملة الوطنية مبا يوازي القيمة احلقيقية هلا ،وحترير التجارة اخلارجية.
2 -2العمل على تقليل العجز يف املوازنة العامة من خالل إلغاء الدعم السلعي ،وزايدة أسعار
منتجات القطاع العام ،وزايدة رسوم اخلدمات العامة.
3 -3بيع مؤسسات القطاع العام إىل القطاع اخلاص احمللي واألجنيب.
4 -4جتميد األجور والرواتب وخفض العمالة احلكومية.
5 -5زايدة الضرائب غري املباشرة ورفع أسعار الفائدة ووضع سقوف عليا.
6 -6حتجيم االستثمارات العامة واقتصارها على مشروعات البنية األساسية.
ومن مالحظة املرتكزات يف أعاله يتبني أنه ال توجد أي إشارة إىل ضرورة حماربة الفساد
اإلداري واهلدر املايل ،ودرجة الشفافية يف األداء احلكومي ،والسعر املناسب لربميل النفط اخلام
اليت تتطلبها برامج اإلصالح تلك؛ ألن سياسة اإلصالح تُعد توفر بعض تلك املقومات متحققاً
تلقائياً ،فضالً عن أن أسعار النفط ال ميكن حتديدها ابملتغريات الداخلية ،وإمنا يتحدد سعره على
وفق آلية العرض والطلب.
اثنياً :مالمح االقتصاد العراقي ومشكالته

لقد امناز االقتصاد العراقي من بني االقتصادات العربية األكثر تنوعاً مبالمح أنفرد هبا؛
العتماده املتزايد على عوائد الصادرات النفطية يف متويل موازنته العامة ،فضالً عن تفشي بعض
الظواهر السلبية اليت أدت بدورها إىل تعميق حالة التخلف االقتصادي ومن بينها :الفساد ،والبطالة
املقنعة ،والبطالة ،والتضخم ،واخنفاض مستوى الرفاه االجتماعي؛ ولكي توضح املشكالت الرئيسة
اليت يعاين منها االقتصاد العراقي من الضروري تسليط الضوء على بعض املالمح االقتصادية الكمية
 .3املصدر نفسه ،ص.79 :
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اليت تعكس بعض اجلوانب الرئيسة لالقتصاد العراقي ،ومن بينها:
أ -اختالل اهليكل اإلنتاجي:
يعاين االقتصاد العراقي من اختالل كبري يف هيكل الناتج احمللي اإلمجايل لصاحل القطاع
النفطي الذي بلغت أمهيته النسبية يف هيكل الناتج حوايل  %33عام  .)4(2015ويف احلقيقة
أن هذه النسبة مشوهة جداً وال تعكس االختالل الكبري يف هيكل الناتج احمللي اإلمجايل؛ ألن
القطاعات االقتصادية املكونة للناتج احمللي اإلمجايل تغذى عن طريق عوائد الصادرات النفطية،
فضالً عن مدخالت قطاع النفط ،مما جعل اهليكل اإلنتاجي يف العراق يعاين من اختالل مركب
يتمثل :بنسبة مشاركة القطاعات االقتصادية يف تكوين الناتج احمللي اإلمجايل ،ومصدر متويل هذه
القطاعات ابلنفقات املالية لنشاطاهتا اإلنتاجية والتوزيعية واخلدمية.
ب -اختالل القطاع املايل:
وأتسيساً على ما سبق ذكره فإن اختالل اهليكل اإلنتاجي يقتضي وجود اختالل مايل يف
جانبني مها :اختالل يف مصدر التمويل املايل للموازنة العامة لالقتصاد العراقي ،واالختالل يف امليزانية
العامة نفسها.
ومن انحية االختالل األول ،فإن مبيعات النفط اخلام متول معظم املوازنة العامة لالقتصاد
العراقي ،إذ تشارك اإليرادات النفطية بنسبة  %84من اإليرادات العامة للدولة عام  ،)5(2015لكن
عوائد الصادرات النفطية تشارك تقريباً بنسبة  %75منها ،والسبب يعود إىل أن عوائد الصادرات
النفطية تعين ابلعوائد املالية النامجة عن تصدير النفط اخلام إىل اخلارج ،بينما اإليرادات النفطية تدل
على اإليرادات النفطية مجيعاً النامجة عن بيع النفط اخلام إىل اخلارج ،فضالً عن اإليرادات املالية
املتأتية من بيع املنتجات (املشتقات) النفطية لالستهالك احمللي ،ومن مث فإن قدرة العراق املالية
ترتبط بنح ٍو رئيس إبمكانياته النفطية فقط.
إما من انحية االختالل الثاين ،فإن االختالل يتجسد يف هيمنة النفقات اجلارية على
النفقات االستثمارية يف املوازنة العامة ،إذ خيصص للنفقات اجلارية أكثر من  %65.5من إمجايل
 .4وزارة التخطيط ،اجلهاز املركزي لإلحصاء ،املوجز اإلحصائي للمحافظات  ،2016بغداد ،2016 ،ص. 3 :
 . 5املصدر نفسه ،ص.4 :
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املوازنة العامة لعام  ،2015فيما تشارك النسبة الباقية البالغة  %34.5للنفقات االستثمارية( ،)6يف
ظل موازنة تتسم ابلعجز الكبرية يف كثري من األحيان.
ج -االختالل يف اهليكل السلعي
أتسيساً لالختاللني املذكورين آنفاً ،فمن البديهي أن يعاين االقتصاد العراقي من اختالل
اهليكل السلعي يف التجارة اخلارجية ،إذ ترتكز معظم صادرته السلعية من النفط اخلام والبالغة 39.1
مليار دوالر وبنسبة إسهام تصل إىل  %99يف إمجايل الصادرات السلعية عام  ،2015وقد شكلت
الصادرات األخرى  %1توزعت ما بني صادرات املنتجات النفطية ،والصادرات األخرى()7؛ وبذلك
ميكن معرفة أمهية القطاع النفطي يف السيطرة على أهم مصادر النقد األجنيب لتمويل االسترياد يف
ميزان املدفوعات ،مما يسبب وجود قوة شرائية تعتمد على السوق اخلارجية يف إشباع حاجاهتا ،ومن
مث تعريض االقتصاد السترياد التضخم املستورد( ،)8فيما تتوزع وارداته السلعية مبجموعة واسعة من
السلع سواءً أكانت سلعاً استهالكية أم وسيطة أم رأمسالية (إنتاجية) بلغت  42مليار دوالر عام
)9(2015؛ وابلتايل يدل على مدى االرتباط الكبري بني االقتصاد العراقي واالقتصاد العاملي حبركة
التجارة اخلارجية وما يصاحبها من احلساسية إزاء التقلبات االقتصادية يف السوق العاملية ،والسيما
ما يتعلق ابرتفاع نسبة الصادرات النفطية يف إمجايل الصادرات السلعية(.)10
اثلثاً :أسباب اإلصالح االقتصادي يف العراق ونتائجه:

لقد تعددت األسباب اليت دعت احلكومة العراقية لقبول برامج اإلصالح االقتصادي وسياسته
اليت تبناها صندوق النقد والبنك الدوليني؛ نتيجة التشوهات اليت اعرتضت االقتصاد العراقي بسبب
احلروب واملقاطعة والسياسات االقتصادية غري املستقرة وحجم الديون اخلارجية والظروف املعيشية
املتدنية ،فضالً عن التطورات االقتصادية الدولية واالنفتاح العاملي .وأن سياسات االحتالل زادت
 .6قانون املوازنة العامة االحتادية جلمهورية العراق للسنة املالية  ،2015جريدة الوقائع العراقية ،العدد ( ،)4352بغداد 16 ،شباط
.2015
 .7وزارة التخطيط ،اجلهاز املركزي لإلحصاء ،املوجز اإلحصائي للمحافظات  ،2016مصدر سابق ،ص.4 :
 .8د .عبد احلسني حممد العنبكي ،اإلصالح االقتصادي يف العراق  :تنظري جلدوى االنتقال حنو اقتصاد السوق ،سلسلة كتب
( ،)28مركز العراق للدراسات ،بغداد ،2008 ،ص.171 :
 .9واردات العراق تصل إىل  50مليار دوالر عام  ،2016جريدة الشرق األوسط ،العدد ( ،)14239األربعاء  22تشرين الثاين
.2017
 .10هيثم عبد هللا سلمان ،منظمة التجارة العاملية والعراق :مربرات االنضمام واآلاثر االقتصادية املتوقعة ،جملة الدراسات اإلسرتاتيجية،
العدد ( ،)17مركز البحرين للدراسات والبحوث ،املنامة ،شتاء  ،2009ص.193 :
7
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من حدة أزمة االقتصاد العراقي بفعل انتشار ظاهرة الفساد اإلداري واهلدر املايل؛ إذ واجه العراق
منذ آذار  2003أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية قاربت من حيث قوهتا أزمة جنوب شرق آسيا
واألزمات اليت أصابت معظم الدول النامية( .)11بيد أن برامج اإلصالح االقتصادي وسياساته اليت
جنحت يف األردن واملغرب مل تنجح يف تونس ومصر وحلقهما العراق الذي أخفق إخفاقاً ذريعاً،
ال بسبب التقيد بوصفة صندوق النقد الدويل وما ترتب عليه من برامج إصالحية ،ولكن بسبب
انتشار ظاهرة الفساد اإلداري واهلدر املايل .والسؤال الذي يطرح ملاذا جنحت برامج اإلصالح
االقتصادي يف بعض الدول وأخفقت يف بعضها اآلخر؟ متكن اإلجابة بشأن أسباب النجاح
واإلخفاق يف التجارب الدولية والسيما يف مصر وتونس واملغرب واألردن ابآليت:
1 -1إن إخفاق جتربة اإلصالح االقتصادي يف تونس ومصر يعود إىل :إن كال الدولتني هلما
النظام السياسي نفسه وهو النظام اجلمهوري ،وإن هاذين النظامني قد تفشى فيهما الفساد اإلداري
واهلدر املايل يف كل مفاصله ،وبدالً من أن جتين مثار أهداف برامج اإلصالح االقتصادي فيهما على
األمد الطويل من خالل توسعة الطبقة الغنية وتوسعة الطبقة املتوسطة على حساب تضييق الطبقة
الفقرية ،فإن إخفاق برامج اإلصالح االقتصادي أدى إىل تضييق طبقة األغنياء وحتويلها إىل طبقة
برجوازية ،وحتويل معظم الطبقة املتوسطة إىل طبقة فقرية ،ومن مث اندلعت التظاهرات الشعبية وأدت
إىل تغيري نظامي احلكم فيهما ،وقد أشار إدموند فيليبس حول السبب الرئيس الندالع الثورة يف
مصر ،فأجاب مل يكن ذلك بسبب «عدالة توزيع الدخل والثروة» ،ولكنه من أجل «عدالة توزيع
الفرص ،والدخول يف سوق العمل بصورة عادلة «( ،)12وبذلك أشار فيليبس ضمناً إىل تفشي ظاهرة
الفساد اإلداري واهلدر املايل يف معظم حكومات البالد العربية.
 -2إما ملاذا جنحت تلك الربامج يف األردن واملغرب؟ فذلك يعود إىل أن نظامهما السياسي
هو نظام ملكي أوالً ،وأن كال النظامني مل تظهر فيهما حاالت فساد إداري وهدر مايل يعتد هبا من
الناحية االقتصادية أو السياسية اثنياً.
مع األخذ ابحلسبان أن برامج اإلصالح االقتصادي يف الدول األربع (مصر ،وتونس،
واملغرب ،واألردن) قد طبقت براجمها اإلصالحية يف الوقت نفسه من تسعينيات القرن املاضي ،وقد
جنوا الثمار اإلجيابية أو السلبية لربامج اإلصالح االقتصادي بعد حنو ( )25-30سنة من تطبيقها.
 .11د .هيثم عبد هللا سلمان ،عالقة النمو ابإلصالح االقتصادي يف العراق بعد عام  ،2003مصدر سابق ،ص.287 :
 .12ثناء فؤاد عبد هللا ،حول النمو االقتصادي وسياسات التنمية يف الوطن العريب ،يف النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية يف
الدول العربية :األبعاد االقتصادية ،جمموعة مؤلفني ،الطبعة األوىل ،املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات ،بريوت ،كانون الثاين
 ،2013ص.398 :
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 -3أما يف العراق فقد أخفقت الربامج اإلصالحية اليت اندى هبا صندوق النقد الدويل
لألسباب اآلتية:
•امناز نظام احلكم يف العراق أبنه نظام مجهوري تكرس فيه كثري من األحيان حاالت الفساد.
•تفشي ظاهرة الفساد اإلداري واهلدر املايل يف العراق حمتالً مراتب متقدمة يف مؤشر مدركات
الفساد ملنظمة الشفافية الدولية ،إذ أحتل املرتبة  166من أصل  176دولة خضعت للقياس،
وبعدها جاءت دول ماينيمار والسودان ولبيبا وغريها يف عام .)13(2016
•عدم التقيد ابلوصفة اليت طرحها صندوق النقد الدويل لنجاح برامج اإلصالح ،ومن أهم
اخلروق اليت نتجت عن عدم التزام العراق بشروط برامج اإلصالح االقتصادي هي :ختفيض
قيمة العملة الوطنية مبا يوازي القيمة احلقيقية هلا ،والعمل على تقليل العجز يف املوازنة العامة من
خالل إلغاء الدعم السلعي ،وزايدة رسوم اخلدمات العامة ،وجتميد األجور والرواتب وخفض
العمالة احلكومية ،وزايدة الضرائب غري املباشرة ،ورفع أسعار الفائدة ووضع سقوف عليا.
•متيز العراق أبنه دولة ريعية تكون معرضة أكثر من سواها للفساد مما يلحق ضرراً كبرياً ابلنمو
على املدى الطويل ،فضالً عن أهنا متيل إىل إزاحة األشكال األخرى من فرض الضرائب(.)14

وهو أمر أدى إىل تعميق حالة التخلف والتدهور االقتصادي ،فضالً عن تدين مستوى الرفاه
االجتماعي ،وتفشي ظاهرة الفساد اإلداري واهلدر املايل ،مما دفع معظم شرائح الشعب العراقي
إىل اخلروج يف مظاهرات شعبية عمت احملافظات العراقية أمجعها منادية ابإلصالحات االقتصادية
وحماربة الفساد ،وتنفيذ ما مسّته احلكومة سابقاً بسياسة إعادة أعمار العراق واإلصالح االقتصادي
الذي اندى به صندوق النقد الدويل ،وهو أمر جعل احلكومة جتري بعض اإلصالحات االقتصادية
للحيلولة دون تفاقم املشكالت االقتصادية واالجتماعية والسيما املظاهرات الشعبية اليت انطلقت
يف .2015/8/7

13.https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016.
 .14أالن نويل ،النفط والدميقراطية :حينما يكون الريع إعاقة ،حترير :برتران ابدي ،دومينيك فيدال ،يف سلسلة أوضاع العامل
 ،2011الطبعة األوىل ،مؤسسة الفكر العريب ،بريوت ،2011 ،ص.181 :
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رابعاً :حزمة اإلصالحات االقتصادية الداخلية احلالية واملتوقعة يف العراق

1 -1حزمة اإلصالحات االقتصادية الداخلية لعام 2015

لقد أجرت احلكومة العراقية بعض اإلصالحات االقتصادية اليت ركز مبجملها على قضية
أساسية وهي تقليص النفقات املالية املخصصة لبعض املناصب اإلدارية العليا ،فضالً عن دمج
لكن تلك اإلصالحات مل تركز على ما أثري يف التظاهرات الشعبية
بعض الوزارات يف األخرىَّ ،
اليت ركزت على القضاء على الفساد واإلداري واملايل ،وتقدمي اخلدمات .إذ مل نسمع أو نر أبن
أي أحد من املتظاهرين قد اندى بدمج وزارات أو إلغاء مناصب فصحيح أن تلك اإلصالحات
تصب يف خدمة الشعب العراقي بصورة غري مباشرة وميكن عدها يف خانة الفساد اخلفي ،ولكن
اإلصالحات االقتصادية اليت ينبغي أن جترى هي القضاء على الفساد العلين من خالل حماسبة
الوزراء ،واملديرين العامني ،وكبار املسؤولني الذين تلطخت أيديهم بسرقة أموال البلد وإرجاعها،
ومن مث يؤثر ذلك يف تقدمي أفضل اخلدمات األساسية .ومن بني اإلصالحات اليت اختذهتا احلكومة
ابتداءً من  2015/8/7حىت  2015/9/25ما أييت(:)15
أ -حمور اإلصالح اإلداري:
• تقليص شامل وفوري يف أعداد احلماايت أو احلراس لكل املسؤولني يف الدولة مبا يف ذلك
حراس الرائسات الثالث ،والوزراء ،والنواب ،والدرجات اخلاصة ،واملديرون العامون ،واحملافظون
ومن يف مثل درجاهتم.
وأعضاء جمالس احملافظاتَ ،
• إلغاء مناصب نواب رئيس اجلمهورية ورئيس جملس الوزراء فوراً.
• إبعاد املناصب العليا مجيعاً من هيئات مستقلة ووكالء وزارات ومستشارين ومديرين عامني عن
احملاصصة السياسية والطائفية ،وتتوىل جلنة مهنية يعينها رئيس جملس الوزراء اختيار املرشحني
يف ضوء معايري الكفاءة والنزاهة ابالستفادة من اخلربات الوطنية والدولية يف هذا اجملال ،وإعفاء
من ال تتوافر فيه الشروط املطلوبة.
• ترشيق الوزارات واهليئات لرفع الكفاءة يف العمل احلكومي وختفيض النفقات.
 .15نص احلزمة األوىل لإلصالحات املقدمة من السيد رئيس جملس الوزراء الدكتور حيدر العبادي يف اجللسة االستثنائية جمللس
الوزراء املنعقدة بتأريخ .2015/8/9
http://www.pmo.iq/press2015/9-8-201503.htm.
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• إلغاء مواقع املستشارين يف الوزارات خارج املالك وحتديد مستشاري الرائسات الثالث خبمسة
مستشارين لكل رائسة.
• إلغاء الفوارق يف الرواتب من خالل إصالح نظام الرواتب واملخصصات ،وتقدمي نظام جديد
خالل شهر.
• إلغاء املخصصات االستثنائية لكل الرائسات واهليئات ومؤسسات الدولة واملتقاعدين منها
وحبسب تعليمات يصدرها رئيس جملس الوزراء أتخذ ابحلسبان العدالة واملهنية واالختصاص.
• السعي إىل تشكيل مؤسسة ترعى الشباب بوصفهم أمل هذه األمة(.)16
ب -حمور اإلصالح االقتصادي:
• تتوىل خلية األزمة اختاذ القرارات املناسبة لتفعيل حركة االستثمار وتنشيط القطاع اخلاص من
خالل :تفعيل القروض لتنشيط حركة االقتصاد ،وتشغيل العاطلني ،سواءً اليت أقرهتا اخللية فيما
خيص القروض املقررة للقطاع الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع اإلسكان البالغة  5تريليون
َُ
خيص قروض دعم املشاريع الصغرية البالغة تريليون دينار .والعمل على تفعيل
فيما
أم
دينار،
َُ
قرار جملس الوزراء وخلية األزمة بدفع املستحقات واجبة الدفع إىل شركات القطاع اخلاص؛
وإجناز برانمج الدفع اآلجل املكلفة إبعداده وزارة التخطيط ابلتعاون مع وزارة املالية يف غضون
أسبوع ،ورفعه إىل خلية األزمة إلقراره.
• إلغاء االستثناءات كلها من تعليمات تنفيذ العقود احلكومية ابستثناء عقود التسليح يف وزارة
الدفاع حالياً ،وختويل رئيس جملس الوزراء منح االستثناءات الطارئة.
• تفعيل اسرتاتيجيات العمل الرصينة اليت أعدهتا مؤسسات الدولة والسيما ما أجنز ابلتعاون مع
منظمات دولية.

 .16مكتب رئيس الوزراء ،رئيس جملس الوزراء الدكتور حيدر العبادي :الشباب أمل هذه األمة ونسعى إىل تشكيل مؤسسة ترعاهم،
.2015/9/19

http://www.pmo.iq/press2015/19-9-20151.htm.
11

مركز البيان للدراسات والتخطيط

ج -حمور اإلصالح املايل:
خيص ضريبة
• إصالح بُنية نفقات الدولة وإيراداهتا من خالل :معاجلة التهرب الضرييب سواءً فيما ُّ
الدخل أم توسيع الوعاء الضرييب ،على أن يكون النظام متطوراً وميسراً ويتعامل املشمولون به
إبجيابية .فضالً عن تطبيق التعريفة اجلمركية بصورة عادلة على املنافذ احلدودية كافة ،واالستعانة
ابلشركات العاملية الرصينة يف هذا اجملال ملنع الفساد ،ولتشجيع اإلنتاج الوطين ،وملنع إغراق
السوق العراقية.
• خفض احلد األعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولني وإجراء صياغة تقدم يف غضون أسبوع
ملعاجلة القرارات اخلاطئة اليت اختذت سابقاً.
• إعفاء  123وكيل وزير ومديراً عاماً(.)17

• تقليص عدد أعضاء جملس الوزراء إىل اثنني وعشرين عضواً بدالً من ثالثة وثالثني عضواً من
خالل إلغاء بعض الوزارات ودجمها(.)18
د -حمور اإلصالح اخلدمي:
• اخلروج حبزمة إجراءات حلسم مشكالت الكهرابء يف جماالت اإلنتاج ،والنقل ،والتوزيع،
واجلباية ،على أن يُنجز ذلك يف غضون أسبوعني.

• تبين برانمج رقابة جمتمعية فعال لكشف الرتاجع أو اإلخفاق يف تقدمي اخلدمات؛ بغية حماسبة
املقصرين ،ويقتضي ذلك تفعيل عمل جباية تقدمي اخلدمات بشكل كفء سواءً على مستوى
الوزارات أم على مستوى احلكومات احمللية.
هـ -حمور مكافحة الفساد
•تفعيل دور جملس مكافحة الفساد الذي يتوىل رائسته السيد رئيس الوزراء ،وإطالق محلة (من
أين لك هذا؟).
 .17مكتب رئيس الوزراء ،املكتب اإلعالمي لرئيس جملس الوزراء يعلن تفاصيل قرار إعفاء الوكالء واملديرين العامني.2015/9/10 ،

http://www.pmo.iq/press2015/10-9-20152.htm.

 .18مكتب رئيس الوزراء ،رئيس جملس الوزراء الدكتور حيدر العبادي يصدر أمراً ديوانياً بتقليص عدد أعضاء جملس الوزراء ليكون
 22عضواً بدالً من  33عضواً.2015/8/16 ،

http://www.pmo.iq/press2015/16-8-201502.htm.
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•تنشيط دور املؤسسات الرقابية ،والكشف عن املفسدين ،ووضع معايري لتقييم أداء املؤسسات
الرقابية ويقتضي ذلك؛ تفعيل دور هيئة النزاهة الوطنية ،وإعادة النظر يف مكاتب املفتشني
العموميني والرتكيز على املهام األساسية ملكاتبهم مبا يقتضي ذلك من ترشيق هذه املكاتب،
وحماربة الرتهل فيها.
•فتح ملفات الفساد السابقة واحلالية أبشراف جلنة عليا ملكافحة الفساد ،ودعوة القضاء إىل
اعتماد ٍ
عدد من القضاة املختصني املعروفني ابلنزاهة التامة للتحقيق فيها وحماكمة الفاسدين،
ووضع سقف زمين حلسم قضااي الرقابة وكشف الفساد واإلعالن عنه طبقاً للقانون.

•تشكيل جلان قانونية خمتصة ملراجعة بيع عقارات الدولة وإجيارها ومتليكها يف بغداد واحملافظات
يف املرحلة السابقة ألي جهة كانت ،وإعادة األموال اليت جرى االستيالء عليها خارج السياقات
القانونية إىل الدولة.

2 -2حزمة اإلصالحات االقتصادية املتوقعة:
هبدف تنفيذ مطالب املتظاهرين والقوى الشعبية األخرى يتوقع من احلكومة أن جتري بعض
اإلصالحات االقتصادية اليت تصب يف حماربة الفساد اإلداري واملايل ،وختفيض النفقات املالية،
ودعم خزينة الدولة من النفقات اليت تُعد غري مربرة أصالً من الناحية االقتصادية ،أو من الناحية
االجتماعية ،وإمنا هي نفقات أوجدهتا احملاصصة املقيتة ،واالستشارات اخلاطئة من جهة ،فضالً
عن اإلصالحات االقتصادية اليت ختدم الشعب مباشرة من جهة أخرى ،وميكن إمجاهلما ابآليت:
أ اإلصالحات االقتصادية حملاربة الفساد وتقليص النفقات املالية وتشمل:•اإلعالن عن ملفات الفساد اليت هي حبوزة هيئة النزاهة ومكتب املفتش العام وديوان الرقابة
املالية وغريها ،وحتويل مدانيها إىل القضاء العادل ،واسرتجاع األموال املختلسة أو املسروقة إىل
خزينة الدولة.
•االبتعاد عن تشكيل أي هيئات حكومية جديدة أو مكاتب أو ديوان ،تثقل عمل احلكومة
وتزيد ترهلها.
•حل اجملالس احمللية لعموم احملافظات ومن ضمنها العاصمة بغداد ،فضالً عن حل اجمللس البلدية
ملراكز احملافظات واألقضية والنواحي كافة.
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•إيقاف اإليفادات احلكومية إىل اخلارج ،واقتصارها على اإليفادات اإلجبارية فقط ملرة واحدة يف
الشهر على أن يتحمل املسؤول املوفد التبعات املالية يف االيفادات األخرى أسوة ببقية الدول
ومنها اإلمارات العربية املتحدة.
•مطالبة اإلنرتبول الدويل مبتابعة املطلوبني والقبض عليهم.
•مصادرة األموال املنقولة وغري املنقولة للمدانني اليت أدينوا جبرائم قضائية تتعلق ابإلرهاب وحىت
الدرجة الثانية.
•اتباع سياسة الشدة أمام حكومة إقليم كردستان الستحصال املستحقات املالية من بيع النفط،
والرسوم ،والضرائب وغريها ،واسرتجاع املطلوبني قضائياً.
•إلغاء وكالء الوزارات كافة.
•مشول موازنة إقليم كردستان بسياسة التقشف من خالل الرتشيق الوزاري وحجب قيمة املوازنة
من حصة اإلقليم لعدم اإليفاء بتصدير ما قيمته  550ألف برميل يومياً.
 -باإلصالحات االقتصادية والسياسية املباشرة ،وتشمل:

•توزيع قطع أر ٍ
اض لعموم الشعب العراقي؛ بغية رفع املعاانة ،وتقليل نسبة الفقراء يف العراق.
•منح عفو جزئي عن السجناء الذين ال تتعلق جرائمهم ابملادة ( )4إرهاب ،غري املدانني جبرائم
العمليات اإلرهابية وزعزعة النظام السياسي.
•صرف الرواتب املتأخرة لقوات احلشد الشعيب.
•زايدة رواتب القوات املسلحة وقوى األمن الداخلي.
•إصدار قرار بتمليك الدور السكنية احلكومية يف احملافظات املستقرة أمنياً لشاغليها ،عدا اليت
يشغلها من بدرجة مدير عام فما فوق.
خامساً :احلزمة الناجحة لإلصالح االقتصادي يف العراق

لكي جتري إصالحات اقتصادية انجحة يف العراق ،ال بد أن تتوافق واإلصالحات
االقتصادية اليت اندى هبا صندوق النقد الدويل وااللتزام بشروطها الواجبة التقيد هبا؛ مبعىن :أن
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تكون اإلصالحات يف ضمن اولوايهتا تتوافق والقوانني النافذة على أقل تقدير ،واملعايري الدولية اليت
وافق عليها جملس النواب العراقي وأقرها مبسمياهتا كلها ،سواءً أكانت اتفاقيات دولية أم انتماء إىل
منظمات دولية وغريها .وميكن اقرتاح حزمة إصالحات اقتصادية انجحة ختفف االحتقان الشعيب،
وختفف ظاهرة الفساد اإلداري واملايل سواءً أكان قانونياً أم غري قانوين (هناك فساد قانوين من
خالل تغيري املواد القانونية من مادة قانونية إىل مادة أخرى) ،بيد أن تلك االقرتاحات ال يعتقد
أن ستكون سهلة ويسرية املنال ،بل هي صعبة ومعقدة ،وحتتاج إىل مواجهة املفسدين مباشرة،
فضالً عن بذل جهود جبارة تتخطى حجم الفساد اإلداري واملايل ومستواه يف العراق ،وميكن إجراء
اإلصالح االقتصادي الرئيس من خالل إعداد خطة مخسية للنهوض بواقع االقتصاد العراقي ،فضالً
عن اإلصالحات اآلتية:
أ -حزمة اإلصالح اإلداري:
 -1إلغاء الرواتب التقاعدية للمتقاعدين مجيعهم من الرؤساء والوزراء واحملافظني واألمناء
وأعضاء جملس احلكم السابق ،وأعضاء جملس النواب (الربملان) ،وأعضاء جمالس احملافظات كافة،
ومنحهم رواتب تقاعدية حبسب ما يتقاضاه أقراهنم يف الوظيفة اليت كانوا يشغلوهنا (يعملون) هبا قبل
انتخاهبم ،أما غري املتعينني بوظائف حكومية فيتعني على احلكومة منحهم مكافأة هناية خدمة تبلغ
( )4-3مليون فقط.
 -2إلغاء الرواتب التقاعدية للمديرين العامني الذين صدر حبقهم أمر وزاري ابلتثبيت وأحيلوا
على التقاعد؛ ألن املديرين العامني يف النظام السابق يتسنمون املنصب ملدة قد تطول إىل 20
سنة ،وقد ُسن القانون ألجل ذلك ،أما بعد تغيرُّ النظام املباد فإن املديرين العامني قد ال تتجاوز
مدة خدمتهم يف املنصب  4سنوات ،وقد يُقال من منصبة قبل ذلك بسبب حاالت الفساد أو
غريه ،ومن مث ال بد أن حُيالوا على التقاعد على وفق الدرجة واملرحلة اليت يستحقوهنا قبل تسنمهم
منصب مدير عام.
 -3إلغاء نظام شركات التمويل الذايت للدوائر واملؤسسات والشركات احلكومية كافة؛ هبدف
التخلص من منح املخصصات واألرابح اليت تُعطى على أساس نوع القطاع مثل املخصصات اليت
متنح للقطاعات اإلنتاجية والسيما لقطاعي النفط والكهرابء وغريمها.
 -4االبتعاد قدر اإلمكان عن استحداث هيئات أو مؤسسات أو مكاتب جديدة تزيد
كاهل احلكومة الوظيفي من جهة ،وترهق املوازنة العامة للدولة اليت تعاين حالياً من عجز كبري
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واختالل يف نفقاهتا ( %65.5منها نفقات تشغيلية و %34.5منها نفقات استثمارية).
 -5ميكن استحداث هيئات أو مؤسسات أو مكاتب جديدة ،ومن بينها مؤسسة لرعاية
الشباب كما أشار دولة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي بتأريخ  2015/9/19تكون
مالكاهتا الوظيفية من الدرجات الوظيفية الفائضة (البطالة املقنعة) اليت تئن منها معظم دوائر
الدولة ومؤسساهتا ،فضالً عن إجراء التنسيب لبعض املوظفني يف املواقع اإلدارية اليت تتمتع مبهارات
وخربات علمية وإدارية وفنية خاصة.
 -6إلغاء أحد منصيب رئيس جملس النواب العراقي؛ بغية التخلص من فلسفة احملاصصة
السياسية والطائفية املقيتة ،وترشيح انئب لرئيس جملس النواب من طبقة التكنوقراط يتسم ابإلخالص.
 -7إعادة هيكلة دوائر الدولة ومؤسساهتا كافة ،على وفق منظور ((ال يصح إال الصحيح
وإن طال الزمن)) .فكثري من املديرين العامني قد كرسوا أوقاهتم خلدمة مصاحلهم الشخصية وفئة
قليلة من االنتهازيني ،بدليل تفشي ظاهرة الفساد اإلداري واهلدر املايل يف العراق.
 -8ينبغي اإلعالن عن تشكيل جلنة علمية ومهنية من اجلامعات العراقية كافة ،يف وسائل
اإلعالم كلها للتعرف على مؤهالهتم العلمية واملهنية أوالً ،والتأكد من وطنيتهم وإخالصهم اثنياً،
هدفها اختيار املرشحني املخلصني لشغل املناصب العليا يف الدولة.
 -9وضع سلم رواتب جديد لعموم موظفي الدولة من رئيس اجلمهورية إىل أصغر موظف
يف الدولة العراقية ،يتضمن املخصصات على وفق آليات حمددة كما كان يف النظام املباد مثل
خمصصات اخلطورة ،وبدل عدوى ،واخلدمة اجلامعية ،والنقل ،وغريها حبيث ال تتجاوز املخصصات
ضعف الراتب االمسي للموظفني الذي يشغلون املناصب اآلتية :رؤساء ،وحمافظني ،ووزراء ،ومديرين
عامني ،ومن بدرجاهتم ،وال تتجاوز خمصصات بقية املوظفني ثالثة أضعاف؛ وذلك هبدف عدم
السعي إىل نيل املناصب العليا الحتمال ختفيض راتبه حبسب سلم الرواتب.
ب -حزمة اإلصالح االقتصادي:
حل خلية األزمة اليت تشكلت على وفق حزمة اإلصالحات االقتصادية األوىل؛ ألن
ّ -1
معظم أعضاء اخللية يعملون يف الوزارات العراقية أما وزراء أو وكالء أو مستشارين أو مديرين عامني،
وهؤالء -كما يعتقد -هم جزء من األزمة وليس جزءاً من اخللية .ونقرتح إيكال األمر إىل جلنة من
أساتذة اجلامعات العراقية كافة ومن محلة األلقاب العلمية على أن ال يتجاوز عددهم  50عضواً
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يعملون بصفة خدمة اجملتمع املدين (جماانً) ،وترفع توصياهتم إىل وزارة التخطيط أو إىل رائسة الوزراء.

 -2التوقف عن صرف اإلنفاق االستثماري أبشكاله كلها ،عدا املشاريع قيد اإلجناز
وتشكيل جلان حتقيقيه يف آلية اختيار املشروع وعمليات املناقصات .فضالً عن إعادة النظر يف
ختصيص املبالغ لتنشيط االقتصاد ،وتوجيهها للقطاع الزراعي فقط على وفق شروط صارمة جداً.
 -3ميكن إجراء إصالحات اقتصادية يف كل قطاع على حدة وعلى النحو اآليت:
•القطاع اخلدمي  /السكن.

يُ ُّ
عد القطاع اخلدمي من أهم القطاعات االقتصادية اليت متس حاجة اجملتمع بشكل مباشر،
وقد استنزف هذا القطاع معظم املوازنة العامة للدولة بشقيها االستثماري والتشغيلي؛ ألنه قطاع
غري منتج (مستهلك) ،ومن الطبيعي أن ختصص له النفقات اليت ميكن من خالهلا تقدمي أفضل
اخلدمات ،لكنه لوحظ أن أكثر حاالت الفساد قد أحاطت هبذا القطاع اخلدمي؛ نتيجة حجمه
الكبري ،وتعدد نشاطاته ،واختالف الوزارات اليت تعمل فيه .ومن أهم اإلصالحات االقتصادية
اليت ينبغي إجراؤها :أوالً إعادة األراضي اليت متلكها وزارة النفط إىل اإلدارة احمللية للمحافظات
العراقية كافة؛ ألن بعض احملافظات العراقية ومنها البصرة وذي قار وميسان قد عانت كثرياً من هذا
املوضوع ،فضالً عن أن وزارة النفط العراقية تعمل على وفق منظور الشعب كله يف خدمة النفط
وليس النفط ملكاً للشعب .أما اإلصالحات االقتصادية الثانوية فيمكن إجيازها ابآليت:
أ -توزيع قطع األراضي السكنية لعموم اجملتمع؛ وذلك لألسباب املوجبة اآلتية :إن عدم
توزيع قطع األراضي منذ عام  1996قد أخل مبنظومة التوزيع السكاين للمدن واألقضية والنواحي
والقرى على حساب األراضي الصاحلة للزراعة ،حبيث ارتفع متوسط سعر املرت الواحد تقريباً إىل
مليون دينار  800دوالر /مرت مربع عام  2015بعد أن كان  6دوالرات /مرت مربع عام .1975
ب -القضاء على ظاهرة السكن العشوائي املسمى حملياً (احلواسم)؛ ألهنا ظاهرة غري
حضارية وغري إنسانية وغري قانونية ،فضالً عن أهنا تنتهك أيسر حقوق اإلنسان ،وما الساكنون
فيها إال مضطرون أو جاهلون حبقوقهم القانونية يف توفري السكن املالئم وحبسب الضوابط والقوانني
النافذة .وللقضاء على هذه الظاهرة ينبغي جرد أمساء الساكنني وعناوينهم ،والتحري عن رصيد
أمواهلم وأمالكهم ،وهل هم يستحقون السكن فيها أو ال؟ بغية الوقوف على الذمة املالية للساكن،
ويف حال التأكد من أن الساكن ينتمي إىل الطبقة الفقرية ،جيري ختصيص سكن مالئم من خالل
بناء الدور واطئة الكلفة (الدور أو املساكن االقتصادية) .أما يف حالة انتماء الساكن إىل الطبقة
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املتوسطة فريحل ومينح قطعة أرض سكنية ،أما إذا انتمى الساكن إىل الطبقة الغنية ويستفقر متعمداً
فيعاقب حبكم القانون ،ويغرم بدل إجيار لكل شهر من الشهور اليت شغلها يف األرض اململوكة للدولة
أو الدار أو املؤسسة احلكومية اليت شغلها.
ج -بيع الدور السكنية احلكومية إىل شاغليها الرمسينيّ ،أما غري الرمسيني فيمكن تقدير أجر
شهري ميكن دفع عن الشهور كلها اليت شغلها يف الدار ومن مث بيعها إايه.
• القطاع اخلدمي  /الكهرابء.
جيري القضاء على حالة التدهور يف إنتاج الطاقة الكهرابئية يف العراق من خالل تنفيذ
اخلطوات اآلتية يف وقت واحد:
 أإعادة تقييم سعر الوحدة الواحدة املباعة من الكيلو واط/ساعة يف العراق مبا تتناسبواألسعار شبه احلقيقية للتكلفة الفعلية ،فضالً عن تناسبها واملستوى العام لألسعار.

 بترشيد استهالك الطاقة الكهرابئية اليت يُهدر منها الكثري ،إذ تصل نسبة اهلدر فيها إىلحوايل  % 40يف إمجايل إنتاج الطاقة الكهرابئية ،وهذه تكاليف تتحملها احلكومة من دون مراعاة
خماطرها اجلسيمة على االقتصاد ،إذ حددت املنظمات الصناعية الدولية املتخصصة إبنتاج الطاقة
الكهرابئية أن نسبة اهلدر إذا بلغت  %20فال بد من إجراء تعديالت هيكلية داخل قطاع الطاقة
الكهرابئية .وللحيلولة دون استفحال هذه الظاهرة وللقضاء عليها ال بد من إجراء اخلطوتني
اآلتيتني :الرتشيد االختياري من خالل وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملكتوبة واإللكرتونية،
والرتشيد اإلجباري من خالل حتديد عدد اللمبات ( )3-2ملبات لكل مساحة احملال اليت ترتاوح
مساحتها  4م× 3م؛ بغية التخلص من اهلدر يف الطاقة الكهرابئية وترشيدها ،أما يف الساحات
واملعارض والكراجات فيمكن استخدام عدد اللمبات نفسها ملساحة  8م ×  6م.
 جإيكال موضوع جباية الرسوم التعريفة اجلمركية إىل شركة خاصة من خالل التعاقد وأحدىالشركات العراقية املتخصصة على أن يكون التعاقد معها على صيغة نسبة مئوية حمددة للمبالغ اجملباة
من حالة الديون املستحقة هبدف بذل اجلهود الكبرية الستحصاهلا من األفراد واملؤسسات احلكومية
على حد سواء ،وعلى نسبة مئوية أقل يف حالة اجلباية الشهرية.
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•القطاع اخلدمي  /التعليم.
ألجل النهوض بواقع التعليم بشقيه االبتدائي واجلامعي ال بد من إجراء تغيريات هيكلية يف
فلسفة التعليم ككل ،إذ تركز فلسفة التعليم يف العراق على السنوات اليت يقضيها األستاذ وليس على
كفاءته ،بدليل أن سلم رواتب التدريسيني هو نفسه سلم رواتب املوظفني ،وقد كان حمقاً الصحفي
توماس فريدمان يف جريدة النيويورك اتميز األمريكية حينما قال إن النظم يف الدول النفطية لن تنقب
عن العقول احمللية طاملا إنه إبمكاهنا التنقيب عن النفط واستخدام إيراداته لشراء الوالءات( .)19ولذا
ال بد من دمج الوزارتني معاً للقضاء على حالة التعارض ما بني فلسفة الرتبية وفلسفة التعليم ،وإجياد
حالة التكامل ما بني الفلسفتني ،فضالً عن إلغاء بعض اهليئات ،ودجمها وكذلك األقسام اليت أصبح
عملها يكرس حالة الروتني ويربك العمل اإلداري أو يناقض إدارة اجلودة ،مما جعل الوزارتني يعانيان
من حالة الرتهل الوظيفي يف مالكاهتا الوظيفية ،وبدالً من إجياد احللول للمشكالت اليت تعرتض
مديرايت الرتبية واجلامعات على ٍ
حد سواء ،أصبح عملها اليومي هو كيفية معاجلة املشكالت اليت
تعرتض عملها اإلداري نفسه.
•القطاع اخلدمي  /الصحة.
من الضروري االهتمام ابلقطاع الصحي يف العراق من خالل :إصالح أجور العيادات
الطبية اخلاصة وختفيضها من  25ألف دينار للمعاينة إىل  5آالف دينار للمعاينة؛ وذلك هبدف
االرتقاء أبداء هذا القطاع احليوي من خالل تقليص اهلوة ما بني ما يتقاضاه الطبيب من راتب
شهري يف املستشفيات احلكومية وما حيصل عليه من أجور معاينات املرضى يف العيادات اخلاصة،
ومن مث جيري القضاء على حالة النرجسية والكرب والتفاخر لألطباء؛ وابلتايل إعادة مهنة الطبيب
وتصحيحها من مهنة جتارية هدفها التخرج من اجلامعة والتعيني وفتح العيادة اخلاصة وما ينتج عنه
من رفع املستوى املادي واملعاشي ،إىل مهنة إنسانية هدفها الوحيد عالج املرضى وتقدمي اخلدمات
الطبية حملتاجها ،وبذلك نتخلص من االزدواجية اليت تواكب األطباء يف عملية الفحص وتشخيص
الدواء للمرضى ما بني املستشفيات احلكومية والعيادات اخلاصة ،هذا من جهة ،وضرورة التعاقد
مع الشركات العاملية اجملهزة لألدوية واملعدات الطبية اليت تتخصص يف بيع منتجاهتا إىل القطاع
احلكومي حصراً؛ هبدف القضاء على حالة سرقة األدوية من املؤسسات الصحية احلكومية وبيعها
يف األسواق احمللية ،وللحيلولة دون تدهور القطاع الصحي ،وميكن االستعانة بتجربة دولة الكويت
واالطالع عليها.
19 .Thomas L. Friedman, The World is Fiat: A Brief History of the Twenty – First
Century, New York, 2005, p 460.
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•القطاع الزراعي
يُ ُّ
عد القطاع الزراعي من أهم القطاعات االقتصادية اليت ميكن أن توفر حنو نصف االحتياجات
الزراعية من املنتجات الزراعية احمللية ،وميكن إجراء اإلصالحات من خالل:
 .أتوزيع األراضي الصاحلة للزراعة لعموم املزارعني أبجور سنوية ميكن حتديدها على وفق
تقدير كمية املنتج الزراعي السنوي قبل احلصاد ،فكلما كان اإلنتاج مساوايً للكمية املقررة يف عقد
اإلجيار السنوي فيستحصل منه أجور رمزية ،أما غري ذلك فيمكن استحصال األجور املتعاقد عليها
يف العقد املربم ،أما إذا جتاوز كمية إنتاجه الكمية املقررة فيعفى من اإلجيار السنوي.
 .بتفعيل عمل املصرف الزراعي مبنح القروض للمزارعني على وفق آلية تنظم مع اجلمعيات
الفالحية.
 .تإعادة تقييم العقود املربمة سابقاً مع الفالحني؛ بغية الوقوف على الواقع احلايل للزراعة،
فضالً عن التعرف على املشكالت اليت تعرتض عملهم.

 .ثإنشاء بعض السدود أو النواظم لتنظيم تدفق املياه املستخدمة للري ،فضالً عن استخدام
الري احلديث عن طريق ما يسمى الري حتت السطحي؛ هبدف ترشيد استهالك املياه.
 .جالقضاء على اجملمعات السكنية العشوائية اليت انشئت على األراضي الزراعية والبساتني،
أما من خالل فرض رسوم مالية كبرية على عملية حتويل الطابو الزراعي إىل طابو سكين ،أو تعويض
الشاغلني ملساكنهم بدور سكنية أخرى خارج الرقعة اجلغرافية لألراضي الزراعية مع أخذ ضماانت
إلعادة استزراع األراضي.
•القطاع النفطي

لقد أظهرت دراسات أنه كلما كان االعتماد على النفط واملعادن (املوارد الطبيعية) أكرب
كان النمو أسوأ( .)20ويف دراسات النمو أظهرت أن هناك مسارين :يشدد املسار األول املتجذر
يف اقتصاد النمو على خماطر تصدير املواد األولية ابلنسبة إىل دولة فقرية منها :تراجع شروط التبادل
ابلنسبة إىل املنتجات املصنعة ،وعدم استقرار الدخول املرتبطة أبسعار تتغري على وفق الطلب
 .20تريي الين كارل ،فهم لعنة املوارد ،يف الرقابة على النفط :دليل الصحفي يف جمال الطاقة والتنمية ،حترير :سفيتالان تساليك،
آنيا شيفرين ،ريفينيو ووتش ،معهد اجملتمع املنفتح ،نيويورك ،2005 ،ص.23-22 :

http://dev.revenuewatch.org/revenuewatch_archive/reports/072305ar_old.pdf.
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العاملي ،وارهتان حيال الشركات املتعددة اجلنسية .أما املسار الثاين فهو تقليدي ويتمثل ابملرض
اهلولندي ،إذ يقوض تصدير املواد األولية قطاعات االقتصاد األخرى من خالل رفعه سعر الصرف،
ما جيعل املنتجات احمللية األخرى أقل قدرة تنافسية يف السوق العاملية( .)21مما يدل على أن املوارد
الطبيعية هي شرط ضروري وليس كافياً لتحقيق التنمية االقتصادية؛ إذ يستلزم النهوض بواقع التنمية
تضافر كل اجلهود وكل اإلمكاانت املتاحة ،للحيلولة دون فقدان متطلبات الشرط الضروري للتنمية
أو تبديدها ،فضالً عن تكريس الشرط الكايف إلكماهلا وتوفريه.
لذا ينبغي ختلص العراق من حالة الدولة الريعية املعتمدة على ريع النفط بنح ٍو أساس؛ ألن
االعتماد على الريع النفطي وحده يعين إن الزايدة يف عدد السكان ستؤدي إىل تراجع مستوى
دخل الفرد( ،)22من خالل إجياد جمموعة متكاملة من اآلليات ومن بينها :التخلص من سياسة
النفقات اليت تتبعها يف حتريك عجلة االقتصاد تدرجيياً من خالل الرتكيز على تقدمي اخلدمات العامة
والتخلي عن سياسة إعادة توزيع الدخل اليت مل تنجح يف تطبيقها ،واالهتمام املتزايد ابإليرادات
غري النفطية املتمثلة ابلرسوم والضرائب املتنوعة ،وإلغاء الدعم احلكومي أو إيقاف توسعه ،وفسح
اجملال أمام إنشاء منظمات اجملتمع املدين ومراكز األحباث احلكومية واخلاصة بوصفها جزءاً مهماً
من العقد االجتماعي يف النظام الدميقراطي؛ وذلك هبدف تقدمي املشورة واحللول االسرتاتيجية لقادة
البالد وسياسيها ،والتخلي عن العمل بسياسة وجود املستشارين هلم ،ومن مث التخلص من املوروث
التأرخيي اهلجني «للرأمسالية العربية» ( )Arabic Capitalistيف العراق اليت تعتمد االستيالء على
مؤسسات القطاع العام عن طريق اخلصخصة(.)23
ج -حمور مكافحة الفساد:
إن من أهم العوامل اليت تؤثر يف تكريس حالة الفساد يف جمتمع العراقي هو نوع النظام
االقتصادي املتبع ،إذ كلما اتسعت الفجوة ما بني املصلحة العامة واملصلحة اخلاصة ،كان من
الضروري اتباعُ النظام االشرتاكي ،والعكس صحيح ،أي :كلما ضاقت الفجوة كان من الضروري
اتباع النظام الرأمسايل( ،)24ومن مث فإن النظام االقتصادي املتبع يف العراق يؤدي دوراً رئيساً يف تفشي
 .21أالن نويل ،مصدر سابق ،ص.180 :
 .22د .يوسف خليفة اليوسف ،االقتصاد السياسي للنفط  :رؤية عربية لتطوراته ،الطبعة األوىل ،مركز دراسات الوحدة العربية،
بريوت ،آاير  ،2015ص.372 :
 .23ثناء فؤاد عبد هللا ،مصدر سابق ،ص.401-400 :
 .24د .هيثم عبد هللا سلمان ،عالقة املرض اهلولندي ولعنة املوارد يف تفشي ظاهرة الفساد يف العراق ،جملة االقتصادي اخلليجي،
العدد ( ،)25مركز دراسات البصرة واخلليج العريب ،جامعة البصرة ،آذار  ،2015ص.6 :
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ظاهرة الفساد أو إيقافه ،ومبا أن العراق تتسع الفجوة فيه ما بني املصلحة العامة واملصلحة اخلاصة
فينبغي اتباع النظام االشرتاكي ،بيد أن الدستور أقر اتباع التحرر االقتصادي والنظام الرأمسايل يف
إدارة شؤونه االقتصادية .ولذا تفشت ظاهرة الفساد اإلداري واملايل بعد تغري النظام املباد بشكل
مل يسبق له مثيل ،إذ احتل العراق مرتبة  166يف تسلسل مراتب مدركات منظمة الشفافية العاملية
عام  2016من أصل  176دولة خضعت للقياس وبدرجة بلغت  17نقطة ،وألجل القضاء على
الفساد أبشكاله وصفاته كلها ينبغي إعادة هيكلة اهليئات املستقلة والدوائر األخرى املعنية مبكافحة
الفساد وحماربته ،مثل هيئة النزاهة ،وديوان الرقابة املالية ،ومكتب املفتش العام ،وحتويلها إىل مؤسسة
يضم يف كنفه أربع وهي:
واحدة حتت عنوان ديوان الرقابة اإلدارية واملالية والقانونية واالجتماعيةُّ ،
هيئة الرقابة اإلدارية ،وهيئة الرقابة املالية ،وهيئة الرقابة القانونية ،وهيئة الرقابة االجتماعية؛ ألجل
أن تكون الرقابة متخصصة يف جمال واحد فقط ،من دون أن يعرتيها التناقض والتشتيت ،ومن مث
التسويف واملهادنة ،فضالً عن إجياد هيكلية إدارية حتت رأس هرم إداري واحد تنفذ فيه القوانني
واإلجراءات مجيعاً يف آن واحد ،بعيداً عن احملاصصة احلزبية والطائفية واحملسوبية ،ومتنع إجراءات
التحقيق املتكرر حلاالت الفساد ألكثر من هيئة؛ وابلتايل يصبح العمل موجهاً على أساس نوع
الفساد وليس على حجمه أو مستواه .وهبذا ميكن قطع اخليوط احمليطة ابلفساد مجيعاً اليت من شأهنا
توفري البيئة الفاسدة لنمو الفساد وتوسعه .لكن أهم ما يعيق إنشاء مثل هذه اهليئة البديلة ،هو كيف
يكون اختيار املوظفني العاملني فيها؟ إذ من املتوقع أن يكون اختيارهم من أنقاض اهليئات السابقة
مما سيؤدي إىل إخفاق عملها( ،)25ومن مث هتدر فرص جناح مكافحة ظاهرة الفساد اإلداري واملايل.
د -حمور اإلصالح التشريعي:
مبا أن عملية اإلصالح االقتصادي هي عملية تدخل يف املنظور الكلي وال متكن جتزئتها،
لذا إن اإلصالح التشريعي ال بد أن جتري عليه بعض اإلصالحات اليت تشذبه من بعض اهلفوات
والرتهل .ونبدأ أوالً مبجلس النواب العراقي الذي يبلغ عدد أعضائه  325عضواً ،وبدخل نقدي يبلغ
حوايل  40مليون لكل عضو (الراتب ،واملخصصات ،واحلماية ،وااليفادات ،السكن ،وغريها)،
وإذا حسبنا النفقات اإلمجالية الشهرية جمللس النواب العراقي فيمكن تقديرها حوايل  13مليار
دينار ،أما سنوايً فيبلغ حوايل  156مليار دينار ،وإذا قدران إن عدد القوانني اليت تشرع يف السنة
الواحدة تبلغ حنو  20قانوانً ،فإن كلفة القانون الواحد املشرع هو  7.8مليار دينار ،وإذا فرضنا أن
كلفة تشريع القانون الواحد من املكاتب االستشارية القانونية هو مليون دينار ،فإن ما ميكن توفريه
من رواتب وأجور من أعضاء جملس النواب خالل سنة واحدة هو  7.7مليار دينار أي حوايل
 .25د .هيثم عبد هللا سلمان ،عالقة املرض اهلولندي ولعنة املوارد يف تفشي ظاهرة الفساد يف العراق ،مصدر سابق ،ص.19 :
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 62.6مليون دوالر وهذه املبالغ ميكن أن تنهض ابلواقع الزراعي والصناعي واخلدمي ،والسؤال الذي
ميكن طرحه هنا :ليس من املنطق تطبيق دراسة اجلدوى االقتصادية لبيان املنافع والتكاليف فيما ما
خيص نشر النظم الربملانية لتشريع القوانني وتطبيق الدميقراطية .واجلواب صحيح ،ولكن الشعب هو
مصدر السلطات وما دام انتخب أعضاءَه فال بد أن مينحهم سن القوانني ،أي قوانني؟ القوانني
اليت ختدم الشعب ،ال القوانني اليت ختدم املصاحل الشخصية الضيقة للنواب والسياسيني ،ومن مث
ميكن ترشيق أعضاء الربملان العراقي إىل  36عضواً بواقع عضوين لكل حمافظة ،ومنح راتب شهري
يساوي ما يتقاضاه أقرانه يف الوظيفة مضافاً له مليون دينار .أما من غري املتعينني يف الوظائف
احلكومية فيمنح راتباً قدره مليون دينار؛ وبذلك قضينا على الرتهل الوظيفي ،وخفضنا النفقات
احلكومية ،فضالً عن القضاء على الوظيفة التشريفية للنواب واعتربانها وظيفية خدمية تصب يف
خدمة الشعب مباشرة ،وال جيرى الصراع حوهلا يف الفوز ابالنتخاابت اليت ينفق فيها كثري من املال
للحصول على االمتيازات وغريها؛ وهذا ينطبق كذلك على أعضاء جمالس احملافظات كافة يف حال
عدم حلها أو إلغائها.
اخلامتة
لقد أصبحت قضية اإلصالح االقتصادي يف العراق ضرورة اسرتاتيجية وليست خياراً ميكن
للحكومة أن تنتهجه؛ وذلك لتصاعد االحتجاجات والتظاهرات الشعبية ضد ظاهرة الفساد
اإلداري واملايل اليت برزت مظاهره البشعة بعد اخنفاض أسعار النفط العاملية من  100دوالر /برميل
عام  2013إىل  48دوالراً /برميل عام  ،2015وهو أمر أجرب احلكومة على اختاذ جمموعة من
اإلصالحات اليت يعتقد أهنا ستخفف االحتقان الشعيب ،بيد أن معظم اإلصالحات االقتصادية
اليت جرى اإلعالن عنها وغريها من اإلصالحات مل تكن دستورية ومل تسن قوانني تشريعية بتنفيذها
ومل تنشر يف جريدة الوقائع العراقية ،وهو أمر جعل حزمة اإلصالحات تدور يف فلك اإلعالم فقط
دون تطبيقها على الواقع ،وعلى سبيل املثال ال احلصر إلغاء منصيب انئيب رئيس اجلمهورية ورئيس
جملس الوزراء ،وغريها من اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة اليت مل َتر النور حىت اآلن.
وألجل تنفيذ اإلصالحات االقتصادية املقرتحة يف العراق ينبغي أوالً االعرتاف ابخلطأ الذي
ارتكب سابقاً يف معظم الوزارات ،وأن جيري تغيري الوزراء كافة (عدا الدفاع والداخلية) وإيكال
املناصب إىل شرحية التكنوقراط لتنفيذ التدابري واإلجراءات اليت أقرت بشفافية من دون تعسف يف
استخدام القانون .وللحيلولة دون تطبيق اإلصالحات على وفق أمزجة الوزير وميوله الشخصية
أو احلزبية أو الطائفية .وخبالف ذلك ال ميكن تطبيق أي إجراء إصالحي يف العراق ما دام الوزير
23

مركز البيان للدراسات والتخطيط

ال خيشى من مرؤوسه ،فضالً عن أن معظم الوزراء جاءوا من احملاصصة احلزبية والطائفية وال ميكن
الطعن أبدائهم وكفاءهتم؛ ألن الطعن هبم يفهم على أنه طعن جلهاهتم احلزبية والطائفية؛ وهذا خالف
ما يراد من برامج اإلصالحات وأهدافها.
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الفصل الثاين
إعداد خطة اسرتاتيجية طارئة ملكافحة الفساد اإلداري واهلدر املايل يف العراق
املقدمة
تُ ُّ
عد ظاهرة الفساد من املالمح الرئيسة اليت اتسم هبا القرن احلادي والعشرون ،فلم تُع ّد ظاهرة
ختص دولة معينه بذاهتا ،ولكنها انتشرت بنح ٍو واسع لتغطي معظم دول العامل ،حىت أصبح الفساد
وابءً معدايً ال يسلم منه إال من لدية مناعة الدين ،واخللق ،والضمري ،بيد أنه اختلفت مستوايت
نضوج الفساد وتعمق جذوره يف كل دولة حبسب توافر مقومات توسعه أو البيئة املناسبة لنموه ،فلم
حتتاج بعض دول العامل ملكافحته إىل مؤسسات أو قوانني أو تدابري استثنائية ،وإمنا اعتمدت على
الوسائل الروتينية ملكافحته مع إضافة بعض التعديالت الضرورية اليت تنسجم مع حالة تطور مفهوم
الفساد ووسائله .ويف العراق فقد انتشر فيه الفساد شأنه شأن بقية دول العامل ،بيد انه استفحل
واستشرى يف معظم مؤسساته احلكومية ،وقد ابتعد كثرياً ليصبح ثقافة جمتمعية ينتقدها اجملتمع علناً
وميارسها سراً ،وعلى الرغم من تعدد املؤسسات احلكومية املتخصصة ،وكثرة التشريعات والقوانني،
فضالً عن ضخامة التخصيصات املالية املخصصة ملكافحة الفساد اإلداري واهلدر املايل ،إال أن
تلك اجلهود مجيعها ابءت ابإلخفاق؛ وذلك ألسباب قد تتعلق بعوامل موضوعية أو بعوامل ذاتية،
ويف كال احلالتني مل يجُ َر مكافحة الفساد مبهنية وموضوعية ،وإمنا جرى تداول آليات مكافحته يف
الربامج والنشرات والتقارير إعالمياً من دون اخلوض ابملعاجلات احلقيقية ملكافحته.
وتنبع أمهية حتليل ظاهرة الفساد يف العراق من أن الفساد يفالتشريع يعطل حكم القانون،
والفساد يف القضاء يقوض العدالة ،والفساد يف اإلدارة يقضي على مبدأ الشفافية واإلبداع ،والفساد
االقتصادي يؤدي إىل هدر املال العام ،وذلك كله يؤدي إىل اختالل يف املنظومة اجملتمعية والعقد
ويعرض أمن املواطن للخطر وأمن الوطن للتهديد .ولعل املشكلة الرئيسة تتمثل بعدم
االجتماعيّ ،
جناح اجلهات احلكومية املسؤولة عن مكافحة الفساد يف العراق القضاء على الفساد اإلداري واهلدر
املايل بصورة جذرية ،وإمنا جنحت يف إلقاء القبض على بعض األفراد املفسدين وإعادة بعض األموال
املختلسة أو املسروقة من املال العام ،ومن مث فإن استمرار تفشيه ال يؤدي إىل هدر الثروة الوطنية
فحسب ،ولكن ميكن إن تتوسع إىل انعدام ثقة املواطن ابحلكومة؛ لذا يسعى التحليل إىل حتقيق
الغاايت اآلتية:
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1 -1بلورة رؤية اقتصادية تعاجل نقاط ضعف املنظومة احلكومية.
2 -2توضيح أنه ال تقتصر آاثر الفساد ابملقياس الكمي (مالياً) فقط ،بل ميكن أن تتعداها
ليكون نوعياً وهو أشد وأخطر.
3 -3إعداد خارطة طريق السرتاتيجية تنموية طارئة ملكافحة الفساد من جذوره.
أوالً :تعريف الفساد وأسبابه وآاثره:
 -1تعريف الفساد وأنواعه:

إن األصل اللغوي لكلمة الفساد هو نقيض الشيء الصاحل .والفساد كلمة مطلقة وتتنوع ما
بني الفساد اإلداري ،واالقتصادي ،والقانوين ،والتشريعي ،واألخالقي ،والسياسي ،واالجتماعي،
وغريه ،ونظراً هلذا اإلطالق لكلمة الفساد ،فقد تعددت مفاهيمه وتنوعت حبسب مرجعيات
املفكرين والباحثني ،فقد عرفت منظمة الشفافية الدولية الفساد أبنه سوء استعمال السلطة العامة
لتحقيق مكاسب خاصة ،أي :إنه كل عمل يتضمن سوء استخدام املنصب العام لتحقيق مصلحة
خاصة ذاتية لنفسه أو جلماعته .فيما عرفه اجمللس األورويب أبنه الرشوة وأي تصرف آخر متعلق إبفراد
أو كانت هلم مسؤوليات يف القطاع العام واخلاص هبدف احلصول على منافع غري مستحقة من أي
نوع سواءً ألنفسهم أم لآلخرين( ،)26بيد أن من أهم العوامل املؤثرة على تكريس حالة الفساد يف
اجملتمع يف الدول النامية هو نوع النظام االقتصادي املتبع ،إذ كلما اتسعت الفجوة ما بني املصلحة
العامة واملصلحة اخلاصة ،كان من الضروري اتباع النظام االشرتاكي ،والعكس صحيح؛ أي :كلما
ضاقت الفجوة كان من الضروري اتباع النظام الرأمسايل ،ومن مث فإن النظام االقتصادي املتبع يف
الدولة يؤدي دوراً رئيساً يف تفشي ظاهرة الفساد أو التقليل منه( ،)27وهو أمر ينبغي مراعاته عند
األخذ بنوع النظام االقتصادي املتبع.
 -2أسباب الفساد وآاثره:
لقد تعددت األسباب املؤدية النتشار ظاهر الفساد بشىت أنواعه ومسمياته ،ومن أهم
 .26دور منظمة الشفافية الدولية يف مكافحة الفساد ،ص.3 :

http://www.univ-medea.dz/Fac%5CD%5CManifestations%5CProtection%20argent%
20et%20contre%20la%20corruption2009-2010/15.pdf.

 .27د .هيثم عبد هللا سلمان ،دور املرض اهلولندي ولعنة املوارد يف تفشي ظاهرة الفساد يف العراق ،مصدر سابق ،ص.6 :
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األسباب اليت تؤدي إىل بزوغ حالة الفساد هي األسباب الذاتية املتمثلة بصفة املفسد وشخصيته
ومنها ابتعاده عن خمافة هللا -سبحانه وتعاىل -والكذب ،وحب األان ،وعدم اإليثار ،وغريها
كثري .وهناك أسباب موضوعية من أمهها غياب الشفافية واحملاسبة ،فقد ورد يف تقرير املفتش العام
األمريكي أبنه حيثما تغيبت الشفافية واحملاسبة حل الفساد حملهما والعكس صحيح( ،)28وقد أثبتت
أدبيات برانمج األمم املتحدة اإلمنائي وجود عالقة تبادلية (طردية) ما بني الفساد والفقر ،إذ يؤثر
الفقر يف زايدة مستوى الفساد من خالل إعاقته للنمو االقتصادي الذي يؤثر بدوره يف مستوايت
الفقر من جهة ،كما يؤثر الفساد يف الفقر عن طريق التأثري يف عوامل احلكم الرشيد من خالل
إضعاف املؤسسات السياسية ،ومشاركة املواطنني ،وختفيض جوده اخلدمات والبىن التحتية احلكومية
فضال عن عدم تطبيق السياسات االقتصادية املالئمة ،إذ إن اآلاثر السلبية
من جهة أخرى(ً ،)29
للفساد على اجملتمع والدولة ككل أكثر وطأة من اآلاثر السلبية النامجة عن إخفاق السياسات
االقتصادية يف أدائها التنموي؛ وذلك ألن خطورة الفساد ال تقاس ابألرقام فحسب ،بل إن أخطر
ما ينجم من ممارسات الفساد واإلفساد هو ذلك اخللل الكبري الذي يصيب أخالقيات العمل وقيم
اجملتمع وعقده االجتماعي ،فتأخذ الرشوة والعمولة تدرجيياً مقومات نظام حوافز جديد ال جياريها
نظام احلوافز واملكافآت املسن قانونياً()30؛ وبذلك ختفق القوانني يف أداء مهامها املسنه ألجلها ،ومن
مث تفقد سيادة القانون وهيبة الدولة؛ وابلتايل خترتق مجيع مقاييس العقد االجتماعي ،وتتسع اهلوة
ما بني احلاكم واحملكوم ،وقد يتطور األمر إىل اهنيار احلكومة أبكملها.
اثنياً :ظاهرة الفساد يف العراق بني الواقع واملالبسات:
 -1واقع الفساد يف العراق

لقد أخذت ظاهرة الفساد اإلداري واهلدر املايل (الفساد االقتصادي) تتسع شيئاً فشيئاً ،ومل
تستطع اجلهات التنفيذية وال التشريعية وال الرقابية أن تقضي على هذه الظاهرة أو تعاجلها أو تقلل
منها ،فعلى الرغم من تعدد اجلهات املسؤولة عن مكافحة الفساد واإلفساد ومن أمهها هيئة النزاهة،
ومكتب املفتش العام ،وديوان الرقابة املالية االحتادي ،وجملس النواب ،فضالً عن جمالس احملافظات
 .28قضااي الفساد يف إعادة إعمار العراق حتت االحتالل ،تقرير املفتش العام األمريكي املختص بشؤون إعادة األعمار يف العراق،
جملة املستقبل العريب ،العدد ( ،)325مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،آذار  ،2006ص.28 :
 .29حمسن عوض ،الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف الوطن العريب :ثالثون شهراً من اإلعصار ،يف التغيري يف الوطن العريب أي
حصيلة؟ حترير وتقدمي :عبد اإلله بلقزيز ،الطبعة األوىل ،سلسلة كتب املستقبل العريب ( ،)67مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت،
تشرين الثاين  ،2013ص.113 :
 .30املصدر نفسه ،ص.113 :
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واجملالس البلدية ،إال أنه يبدو أن احلالة انتشرت وتوسعت وأصبحت ظاهرة مما اجرب احلكومة بتأريخ
 2015/8/9على تفعيل دور جملس مكافحة الفساد الذي يتوىل رائسته السيد رئيس الوزراء،
وإطالق محلة (من أين لك هذا؟) إىل جانب مهام اجمللس األخرى ،وابلتعاون مع القضاء(.)31
ولعل من أهم األسباب اليت أدت إىل التصريح علنياً بتفعيل دور اجمللس هو تفشي ظاهر الفساد يف
العراق بنح ٍو غري مسبوق للحيلولة دون تفاقمه والتقليل منه على أقل تقدير.
وميكن إرجاع السبب الرئيس لظاهرة الفساد هو االبتعاد عن وصااي وتوجيهات أئمة أهل
البيت (عليهم السالم) يف كيفية إدارة العباد وعمارة البالد ،وتُعد سوء اإلدارة وسوء التنظيم والتدبري
من أبرزها ،فهي (اإلدارة) أهم عناصر العملية اإلنتاجية يف النشاطات االقتصادية كافة سواءً أكانت
نشاطاً إنتاجياً أم خدمياً أم جتارايً فهي احملرك الرئيس لعملية تنظيم بقية عناصر اإلنتاج األخرى
(العمل ،ورأس املال ،واألرض) حبيث تعمل وفق نظم وأطر علمية متماسكة( ،)32ففي العراق
أصبحت مجيع الوزارات سياسية شأهنا شأن وزارة اخلارجية ،مما أفقد الوزارات مهامها اخلدمية اليت
أسندت إليها ،ومن مث تنصلت عن مسؤولياهتا اخلدمية أبعذار التقشف واألزمة املالية وغريها.
وعند النظر إىل واقع الفساد يف العراق جنده قد استفحل وأصبح مارداً (عمالق ضخم) ضرب
أطناب مؤسسات الدولة العراقية كافة من مؤسسات حكومية (عامة) وغري حكومية (خاصة)،
وحىت بلغ بعض مؤسسات اجملتمع املدين كذلك ،ومل تستطع مجيع القوى الفاعلة أن جتاريه وتقلل
منه .ومن مالحظة بياانت اجلدول رقم ( )1يتبني أن العراق قد احتل مراتب متقدمة يف مؤشر
مدركات الفساد الصادر من منظمة الشفافية الدولية *33يف تقريرها السنوي ،وال ميثل التقرير حجم
الفساد وال طبيعيته ،وإمنا مدركاته (أي اإلحساس بوجوده)( ،)34إذ ارتفعت مرتبة العراق حبسب
 .31نص احلزمة األوىل لإلصالحات املقدمة من قبل السيد رئيس جملس الوزراء الدكتور حيدر العبادي يف اجللسة االستثنائية جمللس
الوزراء املنعقدة بتأريخ  ،2015/8/9مصدر سابق.
 .32ملزيد من املعومات راجع - :د .هيثم عبد هللا سلمان ،عهد أمري املؤمنني (ع) ملالك األشرت ...بني وجهة النظر االقتصادية
والدروس املستفادة منها على واقع االقتصاد العراقي ،املؤمتر العلمي الوطين املشرتك األول نظام احلكم وإدارة الدولة يف ضوء عهد
اإلمام أمري املؤمنني (عليه السالم) ملالك األشرت (رضوان هللا عليه) للمدة  ،2016/12/25-24مؤسسة علوم هنج البالغة ،مركز
دراسات الكوفة ،كربالء املقدسة-النجف األشرف ،جملة املبني ،العدد ( ،)3مؤسسة علوم هنج البالغة ،كربالء املقدسة.2017 ،
. *33لقد أتسست املنظمة عام  1993ومقرها يف برلني – أملانيا ،وقد صدر عنها أول تقرير عام  ،1995ويعُد مؤشر مدركات
الفساد املؤشر الرئيس فيه وهو يتكون من ( )10 -10نقاط وهي أعلى نزاهة يف الدول وحىت صفر بوصفها األكثر فساد ،واستمر
هذا املقياس حىت عام  ،2011مث حتول يف عام  2012إىل ( )100-100نقطة واستمر املقياس حىت اآلن.
 .34حسن كرمي عايت ،العراق يف مؤشر مدركات الفساد يف تقارير منظمة الشفافية الدولية :أضواء ومعاجلات ،جملة النزاهة والشفافية
للبحوث والدراسات ،العدد ( ،)6هيئة النزاهة ،بغداد ،2013 ،ص.71 :

http://www.nazaha.iq/images/nazaha-mag/r06/pdf/p04.pdf.
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املؤشر من  113عاماً  2003إىل  175عاماً  ،2011واخنفضت نقاطه من  2.2إىل ( 1.8من
أصل  10نقاط) للعامني على التوايل ،حيث يرتب التقرير الدول تنازلياً ابتداءً من الدول األقل
مدركات فساد فيها وانتهاءً أبكثرها مدركات ،مث اخنفضت املرتبة إىل  169حمققاً  18نقطة (من
أصل  100نقطة) يف املؤشر عام  ، 2012مث اخنفضت إىل  166حمققاً  17نقطة عام ،2016
مما يدل على أن العراق يقع يف مؤخرة الدول حبسب مؤشر مدركات الفساد وأن هذا التحسن
الطفيف يف املرتبة ال يعكس أن املؤشر قد حتسن؛ وذلك بسبب اخنفاض الدول واملناطق املشمولة
ابلتصنيف من  183دولة عام  2011إىل  176دولة عام  ،2016فضالً عن أن املؤشر يعتمد
وبنح ٍو رئيس على عدد النقاط؛ ألهنا ال أتخذ ابحلسبان عدد الدول املشمولة ابلتصنيف؛ وابلتايل
فإن العراق قد حصد نقاط قليلة يف مؤشر مدركات الفساد على املستوى العاملي.
اجلدول رقم ()1
مراتب العراق ونقاطه يف مؤشر مدركات الفساد ملنظمة الشفافية الدولية
للمدة ()2003-2016
السنة
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

املرتبة
113
129
137
160
178
178
176
175
175
169
171
170
161
166

النقاط
2.2
2.1
2.2
1.9
1.5
1.3
1.5
1.5
1.8
18
16
16
16
17

عدد الدول املصنفة
133
146
159
163
180
180
180
178
183
174
177
175
168
176

Source :http://www.transparency.org/research/cpi/overview
- https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
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وعند املقارنة مع بعض الدول العربية يتبني أن تونس هي من الدول اليت أظهرت حتسناً طفيفاً
على املؤشر؛ وذلك يعود لعدة إجراءات اختذهتا حملاربة الفساد وأمهها إقرار قانون حق احلصول على
املعلومة الذي ُّ
يعد من أفضل القوانني املوجودة يف املنطقة العربية ،فضالً عن تطوير قدرات هيئة
()35
مكافحة الفساد ،واملصادقة على االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد .
وألجل الوقوف على واقع الفساد اإلداري واهلدر املايل يف العراق ،نلحظ بياانت اجلدول
رقم ( )2الذي يبني أن هيئة النزاهة قد منعت هدر ،وأعادت أمواالً بقيمة  2.6تريليون دينار ،وهذا
يعكس أوالً اجلهود الكبرية هليئة النزاهة يف متابعة حاالت الفساد بكل أنواعه ،فضالً عن احملافظة
على املال العام من اهلدر والضياع ،واثنياً يعكس عن حجم الفساد الكبرية الذي طال معظم
مؤسسات الدولة العراقية ،مما جيعل من الصعب على هيئة النزاهة مبالكها (موظفيها احلاليني) مواكبة
تطور ظاهرة يف الفساد وأتدية عملها ابلنحو املطلوب.
اجلدول رقم ()2
توزيع جمموع األموال العامة هليئة النزاهة حبسب نوع اسرتجاعها لعام 2016
قيمة األموال
ت األموال العامة احملافظ عليها
 1األموال اليت استطاعت اهليئة كشفها عن طريق اإلجراءات الوقائية أو الردعية  2تريليون دينار
اليت منعت اهليئة هدرها
 28.5مليار دينار
 2األموال اليت متت إعادهتا حقيقة إىل خزينة الدولة.
 570.3مليار دينار
 3األموال اليت صدرت أحكام قضائية بردها.
 116.3مليون دينار
 4األموال اليت أعيدت يف أثناء عمليات الضبط.
 2.6تريليون دينار
اجملموع

املصدر :ملخص التقرير السنوي لعام  ،2016هيئة النزاهة ،2016 ،بغداد ،ص.6 :
http://www.nazaha.iq/pdf_up/3951/mlreportF2016.pdf

 .35كندة حرت ،الدول العربية تزداد سوءاً على مؤشر مدركات الفساد لعام  ،2016منظمة الشفافية الدولية.2017/1/25 ،
http://www.transparency.org/news/feature/arab_states_a_very_drastic_decline_AR
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 -2مالبسات الفساد يف العراق
لقد امناز الفساد يف العراق مبجموعة اخلصائص اليت ميزته عن بقية الفساد املنتشر يف الدول
األخرى العربية منها أو اإلقليمية ،ومن أمهها عدم انسجام الكابينة احلكومية (متخذي القرار
السياسي) مع صناع القرار السياسي( ،)36وما رافقه من حماصصة طائفية ومذهبية وقومية ،إذ احتدم
الصراع بينهم بني موافق خجول حملاربة الفساد ،ورافض متهور حملاربة الفساد واإلفساد؛ وذلك
للحفاظ على بعض املصاحل الفئوية الضيقة ،فضالً عن غياب الشفافية واحملاسبة ،فمبدأ الشفافية
يف احلكم يف العراق يقصد هبا مبدأ خلق بيئة تكون فيها املعلومات املتعلقة ابلظروف والقرارات
واألعمال احلالية متاحة ومنظورة ومفهومة ،بيد أن تطبيق ذلك على الواقع اكتنفه الغموض واجلدل
احلاد؛ وذلك التساع اهلوة ما بني املصلحة اخلاصة (الشخصية أو الفئوية) واملصلحة احلكومية
(العامة)( ،)37وللتغلب على هاتني اخلاصيتني ال بد من إجياد حكومة صاحلة ترعى أمهية تقدمي
اخلدمات للمجتمع؛ وذلك ألنه الفساد يستوطن يف احلكومة فقط ،وما اجملتمع إال وسيلة سهلة
لنشره يف مجيع القطاعات االجتماعية واالقتصادية وغريها ،وال يقتصر مواجهة الفساد كما طرحه
برانمج األمم املتحدة اإلمنائي وهيئة النزاهة وآخرون من خالل تطبيق القانون وأنظمة العدالة اجلنائية
عن طريق لفت انتباه السلطات املختصة إىل اإلحداث املتعلقة ابلفساد ،فضالً عن تطبيق الشروط
التشريعية واملؤسسية والتشغيلية ملعاجلة الفساد( ،)38وإمنا يستلزم كذلك إجياد قادة ووزراء يتسمون
ابلعصمة األصغر *39اليت من أهم مميزاهتم الورع عن حمارم هللا ،والصدق ،والشجاعة ،واألمانة،
واإليثار ،والعلم ،واإلخالص ،وغريها ،وكما قال اإلمام الصادق (ع) «الناس هلكى إال العاملون،
والعاملون هلكى إال العاملون ،والعاملون هلكى إال املخلصون ،واملخلصون يف خطر»؛ وذلك
لضمان تطبيق مجيع التشريعات والقوانني النافذة بعدالة ومن دون متييز ،ومن جهة أخرى قال
أمري املؤمنني -عليه السالم -يف حماربة الفساد« :وهللا لو وجدته قد تزوج النساء وملك به اإلماء
 .36البنك الدويل ،جتربة احلكومة اجلورجية يف مكافحة الفساد ،ترمجة :مركز البيان للدراسات والتخطيط ،سلسلة إصدارات مركز
البيان للدراسات والتخطيط ( ،)1مركز البيان للدراسات والتخطيط ،بغداد ،حزيران  ،2015ص.19 :
 .37د .هيثم عبد هللا سلمان ،عهد أمري املؤمنني (ع) ملالك األشرت ...بني وجهة النظر االقتصادية والدروس املستفادة منها على
واقع االقتصاد العراقي ،املؤمتر العلمي الوطين املشرتك األول نظام احلكم وإدارة الدولة يف ضوء عهد اإلمام أمري املؤمنني (عليه السالم)
ملالك األشرت (رضوان هللا عليه) للمدة  ،2016/12/25-24مؤسسة علوم هنج البالغة ،مركز دراسات الكوفة ،كربالء املقدسة-
النجف األشرف ،جملة املبني ،العدد ( ،)3مؤسسة علوم هنج البالغة ،كربالء املقدسة ،2017 ،ص.42 :
 .38برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ،وآخرون ،الفساد وحتدايت النزاهة يف القطاع العام يف العراق :دراسة مدعمة ابألدلة ،مكتب
األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية ،بغداد ،أيلول  ،2012ص.53 :
 *.39وهي العصمة اليت يكون مستواها أقل من العصمة الصغرى اليت يتسم هبا بعض أهل بيت النبوة (عليهم السالم) ،مثل السيدة
زينب (ع) ،والسيد أيب الفضل العباس (ع) ،والسيد علي األكرب (ع) ،وغريهم (عليهم السالم).
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لرددته فإن يف العدل سعة ،ومن ضاق عليه العدل فاجلور عليه أضيق»( ،)40وبذلك شدد أمري
املؤمنني -عليه السالم -على مبدأ الشفافية يف احلكم من خالل حماربة الفساد واملفسدين وينأى
النفس عن اهلوى ،فبدأ بنفسه قبل سواها ،فمع أهل الكوفة حتدث اإلمام -عليه السالم -فقال:
«اي أهل الكوفة إذا أان خرجت من عندكم بغري رحلي وراحليت وغالمي فأان خائن»( ،)41هذه هي
نفس إمامكم فهي نفس حممد -صلى هللا عليه وآله وسلم -وال يرضى إال أن يكون عبداً شكوراً،
وقد خلص -عليه السالم -ما يرغب به يف احلياة بقوله« :أال وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه
بطمريه ،ومن طعمه بقرصيه ،أال وإنكم ال تقدرون على ذلك ،ولكن أعينوين بورع واجتهاد وعفة
وسداد»(.)42
وأخرياً وألجل مكافحة الفساد اإلداري واهلدر املايل ينبغي األخذ ببعض وصااي األئمة
عليهم السالم -وتنفيذ االسرتاتيجية الطارئة ملكافحة الفساد اإلداري واهلدر املايل املقرتحة يفالعراق ،على وفق منظور شرعي وديين وتنموي يتضمن أوالً االعرتاف ابلفساد الذي ارتكب سابقاً
يف معظم الوزارات وحماسبة املقصرين ،وأن جيري حتقيق شامل جبميع العقود ،وإيكال املناصب
اإلدارية إىل شرحية التكنوقراط ،والتأكيد على حكومة اخلدمات والقضاء على املسؤولني احلكوميني
الذين ينظرون للدولة كوسيلة لكسب املال( ،)43وعلى حساب املصاحل العامة ،وتنفيذ االسرتاتيجية
املقرتحة بنج ٍو دقيق ومن دون الركون إىل الضغوطات احلزبية أو املذهبية أو القومية،؛ هبدف إعادة
هيكلة مؤسسات احلكومة العراقية من هيكلها احلايل املرتهل إىل هيكلة جديدة تعتمد على دولة
املؤسسات يف إدارة مهامها اإلدارية ،والتنفيذية ،والتشريعية ،والرقابية ،على أساس املعايري العلمية
ودولة القانون.

 .40خطاب املرحلة ( ... )211يوم النزاهة والعدالة والنظام األمثل للحكم.

http://www.alfadhela.org.iq/ArticlePrint.aspx?ID=2036.

 .41رضا احلسيين ،السرية االقتصادية لإلمام علي -علية السالم ،-ترمجة :عالء رضائي ،الطبعة األوىل ،دار الوالء للطباعة والنشر
والتوزيع ،بريوت  ،2014ص.49 :
 . 42هنج البالغة.
»http://www.islamology.com/Resources/Nahj_Imam/Letters/book/45.htm.
 .43البنك الدويل ،جتربة احلكومة اجلورجية يف مكافحة الفساد ،مصدر سابق ،ص.32 :
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اثلثاً :مقرتح خطة اسرتاتيجية طارئة ملكافحة الفساد اإلداري واهلدر املايل:
 -1نطاق االسرتاتيجية

وتُعىن بتنظيم أداء اإلدارة احلكومية يف التكاملني :التكامل العمودي()Vertical integration
من خالل روابط اجلذب اخللفية اليت متثلها سياسة اإلصالح االقتصادي ملكافحة الفساد ،ومن
خالل روابط اجلذب األمامية اليت متثلها إجراءات التنفيذ واملتابعة والتقييم لوسائل مكافحة الفساد،
ويف التكامل األفقي ( )Horizontal integrationمن خالل مكافحة الفساد يف مجيع مستوايت
اإلدارة احلكومية ابتداءً من أصغر وحدة إدارية يف احلكومة العراقية إىل أكرب وزارة وما فوقها وما
حييط هبا ،والنظر إىل املؤسسات احلكومية كافة ابملستوى نفسه أمام أنظار القانون يف ظل ضمان
مبدأ الشفافية يف العمل ومراقبة إدارات القطاع احلكومي أم اخلاص أم منظمات اجملتمع املدين
(.)NGOS
 -2حوكمة صياغة االسرتاتيجية
وتعين جمموعة العالقات اليت تربط أصحاب املصاحل املتمثلون مبجلس الوزراء عند رسم
االسرتاتيجية الطارئة ملكافحة الفساد اإلداري واهلدر املايل ،وكيفية حتقيق األهداف يف ظل
اإلمكاانت االقتصادية احلالية؛ وهذا يتطلب رسم سياسة إصالح اقتصادي موحدة ملكافحة الفساد
تتبىن مفهوم التكامل يف إدارة الوزارات احلكومية من خالل الشفافية واحملاسبة وتبادل املعلومات
واخلربات ،وليس التنافس والتناحر لزايدة التخصيصات املالية للوزارة اليت يرتأسها.
 -3منهجية االسرتاتيجية
تعتمد املنهجية على:
أ -الركائز األساسية ،وهي:
•توحيد الرسالة والرؤية واألهداف ،وحتديد السيناريوهات بعيداً عن التوقعات ،فضالً عن
مسارات االسرتاتيجية حنو حتقيق اهلدف الرئيس مباشرة من دون النظر إىل املصلحة الشخصية
أو الفئوية أو الطبقية.
•التأكيد على احملاور الرئيسة لتنفيذ االسرتاتيجية على وفق منظور شرعي وديين وتنموي وطين
بعيداً عن الطائفية واحملاصصة السياسية.
33

مركز البيان للدراسات والتخطيط

•هتيئة املتطلبات القانونية والتشريعية واملؤسساتية والتنظيمية لتنفيذ االسرتاتيجية على وفق جدول
زمين حمدد.
•البدء بتنفيذ االسرتاتيجية الطارئة ملكافحة الفساد اإلداري واهلدر املايل من خالل اتباع السياسة
اإلصالحية االقتصادية الوطنية اليت حتاكي مسار السياسات الدولية واإلقليمية والعربية ،اليت
أقرهتا املنظمات الدولية ملكافحة الفساد اإلداري واهلدر املايل.
•التأكيد على تفاعل اجملتمع العراقي مع االسرتاتيجية الطارئة ملكافحة الفساد اإلداري واهلدر
املايل لتنفيذ االسرتاتيجية من خالل الوسائل والتدابري اليت تتخذها احلكومة ،للوصول إىل
أهدافها من خالل التعاون الذايت واملستمر والنقد البناء مع القوى الفاعلة العراقية من منظمات
اجملتمع املدين وغريها.
•وضع سلم أولوايت لالسرتاتيجية الطارئة ملكافحة الفساد اإلداري واهلدر املايل لكل وزارة على
حدة ،أتخذ ابحلسبان حجم الفساد ،ونوعه ،وأتثريه ،واإلمكانية احلقيقية على تنفيذ مكافحته.
•اإلفادة من اإلجراءات والتدابري الناجعة اليت تتخذها كل وزارة على حدة لسلم أولوايهتا.
•دراسة السياسات واالسرتاتيجيات املاضية املتعلقة مبكافحة الفساد اإلداري واهلدر املايل يف
الوزارات العراقية كافة ،فضالً عن حتليل أهم الدراسات والبحوث للوقوف على مواقع النجاح
وجتاوز اخللل والقصور ،ومن مث كيفية تطبيق توصياهتا.
ب -القواعد العامة ،وهي:
•اتساق االسرتاتيجية الطارئة ملكافحة الفساد اإلداري واهلدر املايل يف العراق مع السياسة
واالسرتاتيجيات املناظرة هلا يف الدول العربية والدولية؛ هبدف اإلفادة من املنظمات العربية
والدولية يف مكافحة الفساد واحليلولة دون تعارض أهدافها مع األهداف الدولية ،وتسهيل
عملية إلقاء القبض على الفاسدين اهلاربني إىل اخلارج واسرتجاع أمواهلم لغرض مصادرهتا خلزينة
الدولة العراقية أو اسرتجاعها إىل اجلهات املعنية.
•دراسة ظاهرة الفساد اإلداري واهلدر املايل يف العراق وحتليلها علمياً وموضوعياً وشفافاً وبعيداً
عن االعتبارات الطائفية واحملاصصة احلزبية والسياسية.
•االبتعاد عن نقل التجارب الدولية ملكافحة الفساد اإلداري واهلدر املايل ،مع األخذ ابحلسبان
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الدروس والعرب عن جناحها أو إخفاقها؛ وذلك إلكساب اسرتاتيجية مكافحة الفساد ابحلس
الوطين وبعيداً عن التدخالت اخلارجية.

•اعتماد التوصيات والتوجيهات العربية والدولية اليت أقرهتا املنظمات الدولية ومؤمتراهتا والسيما
منظمة الشفافية الدولية؛ هبدف تعديل مؤشر مدركات الفساد يف العراق.
•التقيد مبقررات صياغة االسرتاتيجية الطارئة ملكافحة الفساد اإلداري واهلدر املايل من الوزارات
كافة ،وإيقاف أوامر االستثناء من مكافحة الفساد لبعض الوزارات أو اهليئات احلكومية.
•عقد االتفاقيات الدولية من الدول العربية واإلقليمية واألجنبية لتسهيل تنفيذ االسرتاتيجية
الطارئة ملكافحة الفساد اإلداري واهلدر املايل يف العراق والسيما يف جماالت إلقاء القبض على
اجملرمني ،وإعادة األموال املسروقة ،وجتميد األصول العائدة للمتهمني ،فضالً عن نقل اخلربات
وعقد الدورات التدريبية ومتويل برامج مكافحة الفساد والتعرف على أهم طرق الفساد يف
التجارة اإللكرتونية وغسيل األموال ،ونقل التكنولوجيا املناسبة ملكافحتها.
•االهتمام مبقررات وتوصيات املؤمترات احمللية والدولية بشأن طرق مكافحة الفساد اإلداري
واهلدر املايل ووسائلها ،فضالً عن االهتمام ابلبحث والتطوير.

•فتح قسم الدراسات والتخطيط يف كل الوزارات واهليئات واملديرايت ،أو إعادة أتهيل املوجود
خيص مكافحة
منها؛ لكتابة الدراسات والبحوث احملكمة بشأن اختصاص الوزارة ومهامها ،وما ُّ
الفساد ،وهتيئة غرفة صغرية مبنزلة مكتبة لكل مؤسسة من املؤسسات احلكومية ،ترفد مبجموعة
من الباحثني املتخصصني.
 -4خطوات صياغة االسرتاتيجية

•دراسة واقع الفساد اإلداري واهلدر املايل يف العراق بنح ٍو مه ٍين وموضوع ٍي ٍ
وبعيد عن االعتبارات
األخرى.
•حتديد رؤية احلكومة العراقية جتاه مكافحة الفساد اإلداري واهلدر املايل.
التحول من الواقع الفعلي إىل املستقبل
•حتديد الربامج لتنفيذ االسرتاتيجية لبلوغ اهلدف الرئيس و ُّ
املأمول ومبا حيقق الرؤية احلكومية.
•حتديد معدالت النمو املستهدف ملؤشرات مدركات الفساد أو ملؤشرات فساد أخرى ميكن
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االستعانة هبا؛ لبلوغ أهداف االسرتاتيجية على وفق جدول زمين حمدد؛ هبدف بيان نسبة جناح
االسرتاتيجية يف حتقيق أهدافها املنشودة.
•تنفيذ االسرتاتيجية الطارئة ملكافحة الفساد اإلداري واهلدر املايل يف العراق من خالل تضافر
اجلهود احلكومية واخلاصة وغري احلكومية (. )NGOS
•الرقابة واملتابعة والتقييم؛ هبدف جتاوز العقبات ،وتذليل الصعوابت ،وإجراء التغذية الراجعة.
 -5خطة العمل
وأتيت من خالل املباشرة يف رسم إعداد االسرتاتيجية بنح ٍو تفصيلي ،ومن مث وضع خطة
للتنفيذ الفعلي على وفق جدول زمين حمدد.
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قائمة املصادر
•الكتب
1 .1أالن نويل ،النفط والدميقراطية :عندما يكون الريع إعاقة ،حترير :برتران ابدي ،دومينيك
فيدال ،يف سلسلة أوضاع العامل  ،2011الطبعة األوىل ،مؤسسة الفكر العريب ،بريوت.2011 ،
2 .2برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ،وآخرون ،الفساد وحتدايت النزاهة يف القطاع العام يف
العراق :دراسة مدعمة ابألدلة ،مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية ،بغداد ،أيلول
.2012
3 .3البنك الدويل ،جتربة احلكومة اجلورجية يف مكافحة الفساد ،ترمجة :مركز البيان للدراسات
والتخطيط ،سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط ( ،)1مركز البيان للدراسات
والتخطيط ،بغداد ،حزيران .2015
4 .4ثناء فؤاد عبد هللا ،حول النمو االقتصادي وسياسات التنمية يف الوطن العريب ،يف النمو
االقتصادي والتنمية االقتصادية يف الدول العربية :األبعاد االقتصادية ،جمموعة مؤلفني ،الطبعة
األوىل ،املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات ،بريوت ،كانون الثاين .2013
5 .5رضا احلسيين ،السرية االقتصادية لإلمام علي -علية السالم ،-ترمجة :عالء رضائي،
الطبعة األوىل ،دار الوالء للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت .2014
6 .6عبد احلسني حممد العنبكي ،اإلصالح االقتصادي يف العراق :تنظري جلدوى االنتقال حنو
اقتصاد السوق ،سلسلة كتب ( ،)28مركز العراق للدراسات ،بغداد.2008 ،
7 .7عبد العزيز شرايب ،برامج التصحيح اهليكلي وإشكالية التشغيل يف البلدان املغاربية ،ندوة
اإلصالحات االقتصادية وسياسات اخلوصصة يف البلدان العربية ،الطبعة الثانية ،مركز دراسات
الوحدة العربية ،املركز الوطين للدراسات والتحاليل ابجلزائر ،بريوت.2005 ،
8 .8حمسن عوض ،الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف الوطن العريب :ثالثون شهراً من اإلعصار،
يف التغيري يف الوطن العريب أي حصيلة؟ حترير وتقدمي :عبد اإلله بلقزيز ،الطبعة األوىل ،سلسلة كتب
املستقبل العريب ( ،)67مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،تشرين الثاين .2013
9 .9يوسف خليفة اليوسف ،االقتصاد السياسي للنفط :رؤية عربية لتطوراته ،الطبعة األوىل،
مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،أاير .2015
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•الدورايت
 1010حسن كرمي عايت ،العراق يف مؤشر مدركات الفساد يف تقارير منظمة الشفافية الدولية:
أضواء ومعاجلات ،جملة النزاهة والشفافية للبحوث والدراسات ،العدد ( ،)6هيئة النزاهة ،بغداد،
.2013
http://www.nazaha.iq/images/nazaha-mag/r06/pdf/p04.pdf

 1111قضااي الفساد يف إعادة أعمار العراق حتت االحتالل ،تقرير املفتش العام األمريكي
املختص بشؤون إعادة األعمار يف العراق ،جملة املستقبل العريب ،العدد ( ،)325مركز دراسات
الوحدة العربية ،بريوت ،آذار .2006
 1212هيثم عبد هللا سلمان ،دور املرض اهلولندي ولعنة املوارد يف تفشي ظاهرة الفساد يف
العراق ،جملة االقتصادي اخلليجي ،العدد ( ،)25مركز دراسات البصرة واخلليج العريب ،جامعة
البصرة ،آذار .2015
 1313هيثم عبد هللا سلمان ،عالقة النمو ابإلصالح االقتصادي يف العراق بعد عام ،2003
جملة العلوم االقتصادية واإلدارية ،العدد ( ،)81كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد ،شباط
.2015
 1414هيثم عبد هللا سلمان ،منظمة التجارة العاملية والعراق :مربرات االنضمام واآلاثر االقتصادية
املتوقعة ،جملة الدراسات االسرتاتيجية ،العدد ( ،)17مركز البحرين للدراسات والبحوث ،املنامة،
شتاء .2009
•التقارير واإلحصاءات واملنشورات الدولية
 1515قانون املوازنة العامة االحتادية جلمهورية العراق للسنة املالية  ،2015جريدة الوقائع
العراقية ،العدد ( ،)4352بغداد 16 ،شباط .2015
 1616وزارة التخطيط ،اجلهاز املركزي لإلحصاء ،املوجز اإلحصائي للمحافظات ،2016
بغداد.
http://cosit.gov.iq/images/stat_summary.pdf
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 1717واردات العراق تصل إىل  50مليار دوالر عام  ،2016جريدة الشرق األوسط ،العدد
( ،)14239األربعاء  22تشرين الثاين .2017
 1818ملخص التقرير السنوي لعام  ،2016هيئة النزاهة ،2016 ،بغداد.
http://www.nazaha.iq/pdf_up/3951/mlreportF2016.pdf

•املؤمترات
 1919هيثم عبد هللا سلمان ،عهد أمري املؤمنني (ع) ملالك األشرت ...بني وجهة النظر االقتصادية
والدروس املستفادة منها على واقع االقتصاد العراقي ،املؤمتر العلمي الوطين املشرتك األول نظام
احلكم وإدارة الدولة يف ضوء عهد اإلمام أمري املؤمنني (عليه السالم) ملالك األشرت (رضوان هللا
عليه) للمدة  ،2016/12/25-24مؤسسة علوم هنج البالغة ،مركز دراسات الكوفة ،كربالء
املقدسة -النجف األشرف.2016 ،
•املواقع اإللكرتونية
 2020تريي الين كارل ،فهم لعنة املوارد ،يف الرقابة على النفط :دليل الصحفي يف جمال الطاقة
والتنمية ،حترير :سفيتالان تساليك ،آنيا شيفرين ،ريفينيو ووتش ،معهد اجملتمع املنفتح ،نيويورك،
.2005
http://dev.revenuewatch.org/revenuewatch_archive/
reports/072305ar_old.pdf

 2121خطاب املرحلة ( ... )211يوم النزاهة والعدالة والنظام األمثل للحكم.
http://www.alfadhela.org.iq/ArticlePrint.aspx?ID=2036

 2222دور منظمة الشفافية الدولية يف مكافحة الفساد.
http://www.univ-medea.dz/Fac%5CD%5CManifestations%5CProtec
tion %20argent% 20et%20contre%20la%20corruption2009-2010/15.
pdf
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 2323كندة حرت ،الدول العربية تزداد سوءاً على مؤشر مدركات الفساد لعام  ،2016منظمة
الشافية الدولية.2017/1/25 ،
_http://www.transparency.org/news/feature/arab_states_a_very
drastic_decline_AR

 2424مكتب رئيس الوزراء ،رئيس جملس الوزراء الدكتور حيدر العبادي :الشباب أمل هذه األمة
ونسعى إىل تشكيل مؤسسة ترعاهم.2015/9/19 ،
http://www.pmo.iq/press2015/19-9-20151.htm

 2525مكتب رئيس الوزراء ،املكتب اإلعالمي لرئيس جملس الوزراء يعلن تفاصيل قرار إعفاء
الوكالء واملدراء العامني.2015/9/10 ،
http://www.pmo.iq/press2015/10-9-20152.htm

 2626مكتب رئيس الوزراء ،رئيس جملس الوزراء الدكتور حيدر العبادي يصدر أمراً ديوانياً
بتقليص عدد أعضاء جملس الوزراء ليكون  22عضواً بدل  33عضواً.2015/8/16 ،
http://www.pmo.iq/press2015/16-8-201502.htm

 2727نص احلزمة األوىل لإلصالحات املقدمة من قبل السيد رئيس جملس الوزراء الدكتور حيدر
العبادي يف اجللسة االستثنائية جمللس الوزراء املنعقدة بتأريخ .2015/8/9
http://www.pmo.iq/press2015/9-8-201503.htm

 2828هنج البالغة.
http://www.islamology.com/Resources/Nahj_Imam/Letters/book/45.htm

•املصادر األجنبية
29. Thomas L. Friedman, The World is Fiat: A Brief History of the Twenty
– First Century, New York, 2005.
30. http://www.transparency.org/research/cpi/overview
_31. https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions
index_2016
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