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الرؤية 
إرث  املواطن -نتيجة  الدولة وسلوكيات  الفساد وجتذرها يف مؤسسات  انتشار ظاهرة  إن 
النظام الدكتاتوري السابق من حروب وحصار، فضاًل عن انعدام العدالة االجتماعية من جانب، 
وعدم االستقرار األمين والسياسي بعد عام ٢٠٠٣ وما رافقه من غياب الشفافية وانتشار احملسوبية 
واحملاصصة الطائفية من جانب آخر- يهدد شرعية النظام الدميقراطي ووجوده يف العراق، ولعل آخر 
هتديد وجودي للعراق الذي متثل إبرهاب داعش قد استغل الفساد الخرتاق العديد من املؤسسات 
وجتنيد األنصار؛ لذا ابت لزاماً احلد من بعض أوجه الفساد اليت تالمس حياة املواطن اليومية وتنخر 

بنية الدولة العراقية.
وإن جناح جهود مكافحة الفساد يف العديد من الدول اليت كانت تعاين أوجه الفساد نفسها 
بعد عام  العراق  اليت شهدها  النجاح  اليوم، فضاًل عن بعض قصص  العراقية  الدولة  تعانيها  اليت 
التعليم يف  لتطوير  العليا  اللجنة  ابتعاث  نظام  اجلوازات، والشفافية يف  2003 كتيسري إجراءات 
العراق، واحلد من هدر املال العام عرب جباية أجور الكهرابء، تبشر إبمكانية احلد من الفساد؛ وهذا 
األمر سيؤدي بدوره إىل حتقيق األهداف االسرتاتيجية اآلتية: احلفاظ على األمن الوطين، والنهوض 

بعملية إعادة بناء العراق وواقع اخلدمات العامة، وإعادة ثقة املواطني مبؤسسات الدولة. 
جمال  يف  اخلبرية  تؤكد  إذ  األمين،  ابملستوى  االرتقاء  إىل  أيضاً  الفساد  من  احلد  وسيؤدي 
الدميقراطية وحكم القانون يف معهد كارنيغي سارة جايس وجود عالقة سببية بي الفساد واإلرهاب، 
فالفساد ميتهن كرامة اإلنسان مما يدفعه إىل التطرف، فضاًل عن غياب وسائل استعادة احلقوق، 
واتساع شبكات الفساد وتعقيدها، وحجم األموال اليت هتدر نتيجة الفساد، كلها تساعد على 
انتشار اإلرهاب، إذ إن كثرياً من الدراسات تشري إىل أن الفساد املنتشر يف مؤسسة القوات املسلحة 

حينها من جنود ومهيي )فضائيي( وحمسوبية ساعد على احتالل داعش للعراق. 

نحو استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في العراق

علي المولوي – هاشم الركابي – حيدر الخفاجي *

*  ابحثون يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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لقد أدى إرهاب داعش وأساليبه اهلمجية إىل خسائر مجة للبىن التحتية واالقتصاد العراقي 
بنحٍو عام، إذ يقدر عدد املنازل اليت دمرها داعش مبا يقارب 147 ألف منزل، فضاًل عن اخلسائر 
األمنية اليت تقدر بــ 14 مليار دوالر، واخلسائر غري املباشرة النامجة عن اإلضرار ابالقتصاد العراقي 
وحرمانه من النمو لعدة أعوام؛ لذا قدرت وزارة التخطيط أن كلفة إعادة اإلعمار تصل إىل ما يقارب 
88 مليار دوالر، وأن السبيل األجنع هو االستثمار؛ ومن هنا صار لزاما احلد من الفساد لتوفري بيئة 

استثمارية جاذبة؛ مما ميكن العراق من االرتقاء ابلواقع اخلدمي وإعادة اإلعمار. 
أماًل  العراقيي   2003 عام  دميقراطي يف  نظام  وقيام  الدكتاتوري  احلكم  منح سقوط  لقد 
للعيش الكرمي بعد سني من احلروب واحلصار، بيد أن توايل اهلجمات اإلرهابية، وتلكؤ اخلدمات، 
وانتشار الفساد تقوض آماهلم، ولعل هذا يبدو جلياً يف عزوفهم عن املشاركة االنتخابية، اليت أخذت 

تتناقص تدرجيياً مع كل دورة انتخابية، كما يظهر يف الشكل رقم )1(. 
وإن احلد من الفساد يف العراق سيساعد على االرتقاء ابلواقع األمين واخلدمي؛ مما يعيد ثقة 

املواطن ابلنظام الدميقراطي ومؤسساته وآلياته. 

شكل رقم )1( نسبة املشاركة االنتخابية يف االنتخاابت النيابية العراقية
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اإلطار املنهجي 
اختذت التجارب الدولية مناهج متنوعة ملكافحة الفساد، منها مناهج سياسية، وهيكلية، 
ومؤسساتية، أو قطاعية، وإن بعضها يركز يف جانب القمع واملساءلة القانونية، وبعضها يركز يف 
الردع وتقليل فرص الفساد، وإن بعض الدراسات تعدُّ الفساد خياراً لألفراد بناًء على حساابت الربح 

واخلسارة، يف حي أن دراسات أخرى تعدها جزءاً من النظام السياسي. 
ويف العراق يعدُّ الفساد جزءاً من النظام السياسي، حبيث تسعى بعض الكياانت السياسية 
إىل السيطرة على موارد الدولة لدميومة شبكات احملسوبية املرتبطة هبا، وكذلك خياراً فردايً للمالكات 
العام واخلاص، إذ إن املنافع املرتتبة على املمارسات الفاسدة أعلى بكثري من  العاملة يف القطاع 
املخاطر احملتملة؛ وعلى ذلك تكون عملية قمع املمارسات الفاسدة صعبة جداً لضعف مؤسسات 

مكافحة الفساد وضعف اإلجراءات اخلاصة ابلسيطرة عليه.  
التسامح مع الفساد )فوراً(، مع إظهار  لقد برهنت جتربة جورجيا أمهية تبين سياسة عدم 
نتائج سريعة وواضحة لبناء املصداقية، وإبقاء النافذة مفتوحة ملدة كافية؛ بغية حتقيق أهداف طويلة 
األجل، فقد أىر رئيس الوزراء األسبق )الدو جورجنيدزه( ضرورة تبين إصالحات »سريعة، وثنائية، 
القادة يف  عمل  وقد  املواطني«،  من  أعداد كبرية  حياة  وملموسة يف حتسي  وبراغماتية  وسهلة، 
جورجيا على تطوير »الدورة الفاضلة« اليت تتضمن اإلرادة السياسية القوية والرؤية الواضحة املدعومة 
ابسرتاتيجية مرنة، والرباغماتية، والتنفيذ السريع، كما يظهر ابلشكل رقم )2(، إذ إن هذه املنهجية 

أدت إىل نتائج سريعة وملموسة عرب تقليل فرص الفساد، وتعزيز اإلرادة السياسية ملكافحته. 
الشكل رقم )2( الدورة الفاضلة ملكافحة الفساد يف جورجيا
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وقد تبىن صّناع القرار يف جورجيا اسرتاتيجية شاملة، إذ أدرك املصلحون أن مهامجة الفساد عرب 
عدة جبهات ويف وقت واحد هو السبيل األمثل ملكافحته، إذ إن اإلصالحات اجلزئية ال جتدي 
نفعاً، فستكون املصاحل اخلاصة قادرة على إيقافهم، وكان من الضروري اعتماد هنج احلرب اخلاطفة 
القرار  وأدرك صناع  اإلصالحات.  بوجه  الوقوف  من  املعارضي  ملنع  متوازنة  املعارضة غري  وجعل 
السياسي أيضاً أن كثرياً من اإلصالحات مرتابطة مع بعضها بعضاً وأن النجاح يف أحدها سيحتاج 
إىل النجاح يف جمال آخر. وعلى سبيل املثال: فإن حتقيق النجاح يف إصالحات مكافحة الفساد 
يف قطاع الطاقة الكهرابئية استوجب على الدولة حتسي توافر جتهيز الطاقة والثقة بتواجدها؛ األمر 
الذي تطّلب استثمارات مباشرة يف جمال توليد الطاقة الكهرابئية ونقلها وتوزيعها ولكن املوارد العامة 

كانت شحيحة؛ لذا كان من الضروري حتسي جباية الضرائب بغية متويل هذه االستثمارات.
وحينما حيتاج كل شيء إىل اإلصالح، فمن هنا ينبثق السؤال اآليت: من أين نبدأ؟ اعتقد 
القادة اجلورجيون أن اخلطوات األوىل تكمن يف استعادة سيادة القانون، وحتسي جباية الضرائب. 
هذه  من  املواطني  من  ممكن  عدد  أكرب  إلفادة  الرغبة  إىل  األخرى  اإلصالحات  ترتيب  ويعزى 
اإلصالحات يف أقصر وقت ممكن. وليس من الغريب أن حتظى استعادة إمدادات الطاقة الكهرابئية 
على األولوية يف عام 2004 كما هو احلال يف حترير وإعادة تنظيم قطاع األعمال والشركات، 
وختليص التعليم العايل من الفساد. وبعض اإلصالحات محلت خماطر كامنة، وكان على السكان 
الطاقة،  املثال: فإن استعادة  العمل. وعلى سبيل  التغيريات يف  العبء إلجراء  يتقامسوا بعض  أن 
قاله )زوراب  اجلباية. وعلى وفق ما  للطاقة، وصرامة أكرب يف عمليات  أعلى  تعريفات  استوجب 
نوجايديلي( -رئيس الوزراء السابق- فإن قادة احلكومة كانوا يراهنون على جتهيز الطاقة الكهرابئية 
على مدار الساعة. وهذا التغيري كان واضحاً ومرحباً به، وكان من شأنه أن يتفوق على املخاوف 

بصدد التعريفات األعلى.
للتطور والتأقلم مع احتياجات اجملتمع،  أطول  العامة وقتاً  واستغرقت مؤسسات اخلدمات 
ولكن اإلدارة الفعالة للدولة ساعدت يف إنتاج العديد من املؤسسات اجلديدة للخدمات العامة. 
وعلى وفق ما صرح به )جيجا بوكرياي( -رئيس جملس األمن القومي- فإن التحدايت املنتظرة تشمل 
تقوية املؤسسات واملوارد البشرية إلقامة بريوقراطية مهنية بدرجة عالية من الكفاءة. وتشري تصرحيات 
احلكومة وإجراءاهتا األخرية إىل أن مثل هذا التحّول ما يزال جارايً، وإن الدور التنفيذي القوي هو 
النجاح يف إصالحات مكافحة  للتغيريات. ويف حقيقة احلال يعزى غالبية  احملرك الوحيد واألكرب 
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الفساد إىل الفريق التنفيذي الصغري يف حكومة جورجيا، الذي كان يستمد قوته من رئيس اجلمهورية 
الذي كان يتابع ويشرف بنفسه على أداء احلكومة يومياً. 

لذا فإن املنهجية املقرتحة للحد من الفساد يف العراق تقوم على تبين اسرتاتيجية شاملة ملكافحة 
الفساد مع إعطاء األولوية للقطاعات ذات األمهية لتعظيم موارد الدولة االقتصادية والنهوض ابلواقع 
العلمي واخلدمي، وذلك عرب استثمار أدوات متنوعة أثبتت التجارب الدولية فاعليتها يف مكافحة 

الفساد، فضاًل عن أمهية إجياد فريق عمل حكومي يعمل على تنفيذ اإلجراءات املقرتحة. 
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أدوات مكافحة الفساد 
هنالك العديد من أدوات مكافحة الفساد اليت أثبتت قدرهتا على احلد منه، ولعل أمهها 

اآليت:  
)E-Governance( أواًل: احلوكمة اإللكرتونية

يف  واالتصاالت  املعلومات  تقنيات  استعمال  أهنا  على  تعرف  االلكرتونية  احلوكمة  تعّرف 
املؤسسات احلكومية واخلاصة لتنفيذ مهامها بكفاءة، فضاًل عن إمكانية تقييم اخلدمات، وضمان 
التعامالت بي  املعلومات وإجراء  املعلومات؛ وبذلك هي تغطي مشاركة  الرقابة والشفافية ونشر 
واملواطن  احلكومة  وبي   ،)G2B( اخلاص  والقطاع  واحلكومة   ،)G2G( احلكومية  املؤسسات 
)G2C(. وقد برهنت التجارب الدولية أمهية احلوكمة اإللكرتونية يف احلد من الفساد عرب تقليل 
التعامل مع املوظفي، وتسريع حسم املعامالت، وتقليل األخطاء البشرية، فضاًل عن تقليص دور 
التقديرات الشخصية للموظف يف سري اإلجراءات أو إلغائه؛ لذا فإن هنالك عالقًة عكسيًة بي 

احلوكمة اإللكرتونية والفساد. 
تسخري التكنولوجيا - جتربة جورجيا

لقد استثمرت جورجيا العديد من التقنيات التكنولوجية لتيسري اإلجراءات وإيصال اخلدمات العامة وجعلها أسهل 
للمراقبة، مع تيسري معامالت املواطني، إذ ُقِضي على العديد من االتصاالت املباشرة بي املسؤولي احلكوميي واملواطني، 
وهذا بدوره أدى إىل خفض فرص تعاطي الرشوة، وخري دليل على ذلك هو إصدار جواز السفر، فقد كانت عملية احلصول 
على جواز السفر تستغرق وقتاً طوياًل جداً وتتطلب دفع  الرشى، أما اليوم فإن املواطن يقدم الواثئق الضرورية ويدفع الرسوم 
)اليت ختتلف من حالة إىل أخرى سواء أكان إصدار جواز السفر ابلطريقة االعتيادية أم ابلطريقة العاجلة(. ويتسّلم بعدها 
املواطن رسالة على هاتفه اخللوي ختربه أبن جواز سفره جاهز لالستالم. وتستغرق اإلجراءات ابلطريقة االعتيادية إلصدار 
جواز السفر )10( عشرة أايم فقط، أما إصدار اجلواز ابلطريقة العاجلة فال يستغرق سوى )24( ساعة فقط. وأصبح إبمكان 
الذين يعيشون خارج جورجيا تقدمي طلباهتم للحصول على جواز السفر بواسطة اإلنرتنيت، والتعريف  املواطني اجلورجيي 
عن واثئقهم عرب مكاملة هاتفية مع موظفي السجل العام عن طريق موقع خدمات سكايب. وهناك العديد من األمثلة على 
استخدام التكنولوجيا يف هذه اجملاالت، تبدأ من املكاتب الال ورقية يف دوائر الشرطة، إىل قاعدة البياانت يف تسجيل األراضي، 
وإىل التوسع األخري يف اإليداع اإللكرتوين لضرائب الدخل اليت كانت متثل حوايل )80 %( من العائدات يف عام 2010.
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)One-Stop-Shop( اثنياً: النافذة احلكومية الواحدة
تقوم هذه النافذة على توفري مجيع اخلدمات للمراجعي يف مكان واحد وتقدمي التسهيالت 
هلم من خالل مجع ممثلي عن الدوائر احلكومية املعنية ابخلدمة حتت سقف واحد، مبا يكفل سهولة 

وسرعة لتقدمي اخلدمات؛ وابلتايل خفض التكلفة، وتقليل احلاجة إىل مطابقة املعلومات.
جتربة النافذة احلكومية الواحدة يف أذربيجان 

استحدثت أذربيجان مراكز خدمية تضم كّل اخلدمات احلكومية واألهلية، فضاًل عن خدمات نقالة للمناطق البعيدة، 
حبيث وصل عدد اخلدمات املقدمة من هذه املراكز املنتشرة يف عموم أذربيجان إىل 232 خدمة من ضمنها 9 خدمات حكومية 
أساسية كاملاء والكهرابء، وإن مشروع النافذة احلكومية الواحدة سرعان ما القى استحسان املواطني، إذ عرب 89-99 % منهم 

عن رضاهم عن تقدمي اخلدمات من قبل احلكومة.

)Civil Society Participation( اثلثاً: مشاركة منظمات اجملتمع املدين
اسرتاتيجيات  تنفيذ  يف  املدين  اجملتمع  منظمات  مشاركة  أمهية  إىل  الدولية  التجارب  تشري 
أمهية  الوعي عن  األداء، ونشر  الفساد، ومراقبة  التبليغ عن  الفساد؛ وذلك ألمهيتها يف  مكافحة 
الشفافية واملساءلة القانونية، فضاًل عن املشاركة يف تنفيذ مبادرات الشفافية الدولية واإلقليمية واحمللية 

عرب بناء التحالفات الداعمة لإلجراءات الرادعة للفساد.
 مشاركة منظمات اجملتمع املدين إبعداد املوازنة وتنفيذها

ميكن ملنظمات اجملتمع املدين أن تؤدي دوراً إجيابياً يف إعداد املوازنة العامة للدولة وتنفيذها، إذ ابإلمكان استثمار 
وتبين  العام،  املال  هدر  من  ابحلد  يساعد  مما  واألولوايت؛  االحتياجات  ملعرفة  املختلفة  والقطاعات  املواطني،  مع  عالقاهتم 

سياسات أكثر صالبة، فضاًل عن اإلشراف على تنفيذ املوازنة عرب متابعة أداء املؤسسات ذات العالقة.

 )Random Inspections( رابعاً: الزايرات التحقيقية املفاجئة
تساعد الزايرات التحقيقية املفاجئة على ردع الفساد عرب زايدة احتماالت ضبط املخالفات، 
والسيما إذا كانت إمكاانت الردع ضعيفة، وفرص الفساد عالية، ففي الوالايت املتحدة األمريكية 
ُتسَتخدم اجلوالت التفتيشية غري املعلنة على نطاق واسع من قبل السلطات الفدرالية والسلطات 
احمللية، غري أن كفاءة هذا اإلجراء يتوقف على املوارد املتاحة واألطر القانونية والدستورية اليت تنظمه. 
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التجارب العملية 

تنصُّ القواني الفدرالية واحمللية يف الوالايت املتحدة األمريكية على ضرورة أن تكون اجلوالت التفتيشية متكررة لدور 
املسني، ونظراً للضغوط من قبل املستفيدين، فُتخّصص موارد بشرية ومادية كافية للجوالت التفتيشية للمؤسسات  الصحية 
السنة؛ لزايدة احتمال ضبط املخالفات،  تتم بنحو منتظم ولعدة مرات يف  التفتيشية  الفدرالية، إذ إن اجلوالت  للحكومة 
اإلجازة  قبول مرضى جدد، ورفض  إيقاف  املثال:  على سبيل  املخالفة،  مع حجم  تتناسب  اليت  املرنة  العقوابت  وتطبيق 

الصحية، وتفعيل املساءلة اجلنائية؛ لذا فإن الردع يف املؤسسات الصحية األمريكية حقيقي وضمين.  

وإن جتربة جورجيا يف مكافحة الفساد يف قطاع الشرطة تؤكد أمهية اجلوالت التفتيشية املفاجئة، إذ ُكّلف بعض 
الضباط السريي مبهام مراقبة أفراد الشرطة والتأكد من اتباعهم للقواني، وقد يشارك ضابط اعتيادي أحد الضباط السريي 
ولكنه ال يعرفه أبداً ما مل يقم هو أو هي خبرق القانون. وإن تنفيذ عمليات تفتيش مفاجأة أييت للتأكد من أن الشرطة يقومون 
ابتباع الربوتوكول، إذ قدم عميل سري شكوى عن العنف املنزيل يف مركز للشرطة لرؤية فيما إذا كانت هذه الشكاوى يتم 
متابعتها قانونياً. وقام عميل سري آخر بقيادة سيارة لياًل وكان هناك خلل يف أحد مصابيحها وعند إيقافه قال إنه كان ذاهباً 
إلصالح املصباح وعرض مبلغ )20( الري جورجي كرشوة. أما ضابط الشرطة الذي قبض عليه متلبساً ابستالم الرشوة 
فقد ُفِصل. وكانت هكذا إجراءات رسائل قوية إىل اجملندين اجلدد أبن الوزارة جادة بتطبيق مدونة قواعد السلوك األخالقية 

وممارستها مع أفراد الشرطة.

  )Whistleblowing( خامساً: البالغات
إن  إذ  اإلدارة،  وسوء  واملخالفات،  الفساد،  عن  الكشف  يف  أمهية كبرية  البالغات  حتتل 
فالطبيعة  القانون،  املخالفة يؤدي إىل محاية حقوق اإلنسان وضمان تطبيق  املبكر عن  اإلفصاح 
معه؛  مباشر  متاس  على  هم  ممن  أولئك  قبل  من  إال  اكتشافه  الصعب  من  للفساد جتعل  السرية 
لذا فإن العديد من الدول تتبىن تشريع قانون حلماية وتشجيع املستفيدين لإلفصاح عن الفساد، 
وتغطي هذه التشريعات عادًة كال القطاعي العام واخلاص، فضاًل عن نطاق واسع من املخالفات، 
ومتنح ضماانت قانونية لسرية اإلبالغ والتحقيق، ويف بعض احلاالت تتضمن إنشاء وكالة خاصة 

ابلبالغات لضمان معاجلتها بسرعة وحيادية وعدالة. 
اإلطار القانوين واملؤسسايت 

يتوقف جناح جهود مكافحة الفساد على توفر إرادة سياسية قوية، وجهود لتعزيز مؤسسات 
مكافحة الفساد، واحلد من فرصه)1(. وإذا افرتضنا توافر اإلرادة السياسية القوية، فإن الدراسات 
األكادميية تؤكد أن معظم مؤسسات مكافحة الفساد تكون عادة ضعيفة وغري قادرة على احلد من 

.https://bit.ly/2Izcfmv 1.  هاشم الركايب، حنو إطار نظري ملكافحة الفساد يف العراق، مركز البيان للدراسات والتخطيط
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الفساد، ولكن هيئة القضاء على الفساد يف إندونيسيا متكنت من قطع أشواط مهمة يف مكافحة 
السياسي  والدعم  أدواهتا  وتنوع  صالحياهتا،  نطاق  التساع  وذلك  قياسية؛  مدة  وخالل  الفساد 
الفساد يف  مكافحة  املناطة مبلف  اجلهة  النزاهة هي  هيئة  أن  به)2(. وطاملا  الذي حتظى  والشعيب 
عن  فضاًل  مبسؤولياهتا،  النهوض  من  ميكنها  مما  به؛  واالرتقاء  أدائها  مراجعة  لزاماً  صار  العراق، 

القضاء، وديوان الرقابة املالية، ومكاتب املفتشي العمومي. 
املدة  يف  العراق حدث  يف  الفساد  مهم ضد  حراك  أول  فإن  القانوين،  اإلطار  بشـأن  أما 
2007-2008 بعد اعتماد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، إذ تبىن العراق أول اسرتاتيجية 
وطنية شاملة ملكافحة الفساد )NACS 2010-2014( تشمل الوزارات واملؤسسات املستقلة 
كافة بدعم من قبل برانمج األمم املتحدة اإلمنائي، وعلى إثر ذلك تدفقت سلسلة من اإلصالحات 

منها:
إلغاء املادة 136 )ب( من القانون اجلنائي مؤخراً، اليت تتيح للوزراء محاية موظفيهم 	 

من املالحقة القضائية جلرائم الفساد، وقد اسُتخدمت هذه املادة مراراً وتكراراً إليواء 
اجملرمي.

الصناعات 	  يف  الشفافية  مبادرة  مثل  الدولية  املبادرات  من  سلسلة  العراق يف  مشاركة 
االستخراجية اليت أُعلن انضمام العراق فيها كعضٍو ممثل يف كانون األول عام 2012، 
التعاون االقتصادي والتنمية مثل مبادرة  برامج منظمة  فضاًل عن مشاركته يف خمتلف 
منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا التابعة ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية حول 

احلوكمة واالستثمار من أجل التنمية.
بدأت السلطات العراقية بسلسلة من اإلجراءات السرتداد املوجودات من أجل احلصول 	 

على عوائد األموال املختلسة يف ظل نظام البعث )مبادرة اسرتداد املوجودات املسروقة 
الكربى  النفط  قضائية ضد شركات  بدعاوى  السلطات  وقد شرعت   .)2013 عام 
متعددة اجلنسيات اليت يزعم تورطها يف قضااي احتيال على الشعب العراقي يف إطار 

برانمج النفط مقابل الغذاء التابع لألمم املتحدة.

2. “An Exception to the Rule? Why Indonesia’s Anti-Corruption Commission Succeeds 
Where Others Don’t.” U4. https://bit.ly/2x8ka4X

https://bit.ly/2x8ka4X
https://bit.ly/2x8ka4X
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 جيرم القانون العراقي خمتلف أشكال الفساد مبا يف ذلك الرشوة يف القطاع العام )القانون 111 
لعام 1969(، وغسيل األموال )القانون 93 لعام 2004(، واالختالس )املواد 315 و316 
و320 من القانون اجلنائي(. وفضاًل عن ذلك، يتضمن القانون رقم )30( لعام 2011 إجراءات 
اإلفصاح املايل اإللزامي لكبار املسؤولي احلكوميي. وجيرم التشريع العراقي إعاقة سري العدالة ونصَّ 
على منح مكافآت للمبلغي عن حاالت الفساد، إال أن هنالك أوجه قصور رئيسة تتمثل يف عدم 
وجود تشريعات تتناول الرشوة يف القطاع اخلاص أو للمسؤولي األجانب واملتاجرة ابلنفوذ، فضاًل 

عن عدم تزويد الشهود واملبلغي عن حاالت الفساد ابحلماية الكافية.
هيئة النزاهة

أُنشئت هيئة النزاهة من قبل سلطة التحالف املؤقتة )CPA( يف أوائل عام 2004 عرب 
األمر الصادر عن السلطة ذي الرقم )55( الذي يؤكد أن هيئة النزاهة هي اهليئة الرئيسة املعنية 
مبكافحة الفساد يف العراق. وقد ُعّدلت آخر وثيقة للهيئة يف عام 2011 حول القانون االحتادي 
رقم )30(. وترتاوح مهام اهليئة من التحقيق يف قضااي الفساد إىل تطوير ثقافة النزاهة والشفافية 
ومكافحة  ملنع  القواني  مشاريع  إعداد  عن  مسؤولة  وإهنا  واخلاص.  العام  القطاعي  يف  واملساءلة 
للمسؤولي  املايل  اإلفصاح  على  واإلشراف  األخالقي،  السلوك  ومعايري  قواعد  وإصدار  الفساد، 

احلكوميي، وإصدار إحصائيات عن قضااي الفساد والرشوة.
إن هيئة النزاهة »تعمل على املشاركة يف منع الفساد ومكافحته، واعتماد الشفافية يف إدارة 
شؤون احلكم على مجيع املستوايت«، على وفق قانون رقم )30( لسنة 2011، فهي اجلهة ذات 
النطاق القانوين األوسع يف ما خيصُّ مكافحة الفساد، وقد متكنت اهليئة وخالل الثالث سنوات 
املاضية من إحالة 29 ألف قضية إىل حماكم التحقيق، إذ اقتنعت حماكم التحقيق بقرابة 7 آالف 
قضية وأحالتهم على حماكم اجلنح واجلناايت، وبلغ جمموع األموال احملافظ عليها أو املسرتجعة أكثر 
من مخسة تريليوانت ومئتي ومخسي مليار دينار عراقي؛ ومع ذلك فإن الفساد ما يزال مستشرايً 
يف كثري من القطاعات احلكومية، ولعل ذلك يعزى إىل بعض املشكالت اهليكلية اليت تعاين منها 

اهليئة، وهي:
ابلسلطتي  اخلاّصة  الفساد  قضااي  يف  التحقيق  النزاهة  هليئة  حيق  القانوين:  النطاق  أواًل: 
التنفيذية والتشريعية على وفق قانون رقم )30( لسنة 2011. أما بشأن السلطة القضائية، فإن 
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هيئة اإلشراف القضائي هي اجلهة ذات االختصاص لتقييم عمل القضاة واستالم الشكوى والبت 
فيها، لكن من الضروري أن يتسع النطاق القانوين هليئة النزاهة ليشمل القضاة، إذ أثبتت الدراسات 
حيادية  لضمان  العالقة؛  ذات  املؤسسة  خارج  من  التحقيقية  اجلهة  تكون  أن  األفضل  من  أن 
التحقيق، فضاًل عن أن بعض أوجه الفساد معقدة وذات جوانب تنفيذية وتشريعية وقضائية؛ لذا 
إن حصرها يف جهة واحدة يتالءم ومبدأ التخصص، ولعل هذا ما معمول به يف إندونيسيا، على 
الرغم من أن فلسفة النظام الرائسي املعتمد يف هذه الدولة قائم على مبدأ الفصل بي السلطات. 

 اثنياً: التنسيق: إن مجيع حتقيقات هيئة النزاهة تتم إبشراف قاضي التحقيق، بل ال ميكن 
الرادعة كتجميد  اإلجراءات  أو  التحقيقية كالتنصت،  اإلجراءات  لبعض  اللجوء  النزاهة  حملققي 
األموال على ذمة التحقيق إال مبوافقة قاضي التحقيق، ولعل ضعف التنسيق بي احملققي وقاضي 
التحقيق يبدو جلياً؛ إذ إن 7009 قضااي فساد فقط من أصل 29 ألفاً ُأحيلت من قبل اهليئة 
إجناز  إحالتها على حماكم اجلنح واجلناايت. ولضمان سرعة  اهليئة عرب  للقضاء مت كسبها لصاحل 
التحقيق وسريته والتأكد من كفاية األدلة، فينبغي حتقيق القرب املكاين بي احملققي والقضاة، ويف 
مما يسهل عملية  بناية واحدة؛  يعملون يف  والقضاة  احملققي  إندونيسيا، فكال  املتبع يف  األمنوذج 

التنسيق وتقدمي املنشورة.
اثلثاً: قلة املوارد البشرية: إن عدد احملققي يف هيئة النزاهة هو 482 حمققاً فقط؛ وقلة العدد 
هذا ينعكس سلباً على أداء اهليئة، فعلى سبيل املثال: إن معدل إجناز االخبارات اليت ترد للهيئة 
تقدر بـ 73.24 % سنوايً، إذ ُأجنز 6593 من أصل 9002 إخبار خالل السنوات الثالث 
املاضية، فضاًل عن حمدودية اجلوالت التفتيشية، إذ ُأجريت 87 جولة فقط يف عام 2017)3( يف 
حي أن عدد القطاعات احلكومية تبلغ حوايل 41 قطاعاً وبواقع ما يقارب 5000 درجة خاصة؛ 
اليت مير هبا  املالية  للصعوابت  احملققي، ونظراً  بعدد أكرب من  النزاهة  هيئة  الضروري رفد  لذا من 
البلد، فباإلمكان تبين األمنوذج املتبع يف إندونيسيا القائم على تكليف احملققي العاملي يف القطاع 
احلكومي، بعد مراجعة خلفياهتم ومقابلتهم واختيار ذوي الكفاءة والنزاهة على وفق مدد زمنية اثبتة 

ترتاوح بي 5-7 سنوات.
رابعاً: رائسة اهليئة: تتكون رائسة اهليئة من رئيس هيئة بدرجة وزير ُيصّوت عليه يف جملس 

3.  هيئة النزاهة، ”إجنازات هيئة النزاهة للمدة من 1/1/ 2015 حىت 31/12/2017.
http://nazaha.iq/pdf_up/4592/t3y.pdf.

http://nazaha.iq/pdf_up/4592/t3y.pdf
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النواب العراقي ابألغلبية املطلقة، على وفق قانون هيئة النزاهة املرقم )30( لسنة 2011، لّكن 
التجارب العملية أثبتت أن امتالك جملس رائسة أفضل للتقليل من خماطر رائسة اهليئة، وإمكاانت 
والرقابة  التوازن  أدوات  خلق  عن  فضاًل  العمل،  أعباء  وتوزيع  اخلصوم،  لتصفية  اهليئة  استغالل 

الداخلية، ولعل هذا هو ما معمول به يف كل من إندونيسيا وهونك كونك.
ديوان الرقابة املالية

يعدُّ ديوان الرقابة املالية من أقدم املؤسسات يف مجهورية العراق ومن املؤسسات الراسخة. 
وقد اختلف النص القانوين الذي يعتمد عليه الديوان على مدار أترخيه وُعّدل آخر مرة يف عامي 
1990 و2011 )وهو القانون االحتادي رقم 31(. ويعدُّ الديوان مؤسسة مستقلة مالياً وإدارايً 
تقدم تقاريرها إىل الربملان، وهي مؤسسة رقابية قوية على الرغم من القيود اليت تتعرض هلا مثل عدم 
القدرة على إجراء عمليات مراجعة احلساابت اخلاصة هبا. ومن بي املسؤوليات األخرى، يُعهد 
إليها محاية األموال العامة، وضمان استخدامها بكفاءة، وزايدة كفاءة املؤسسات، وإجراء عمليات 
مراجعة احلساابت ملختلف القطاعات العامة، وحتسي معايري املراجعة واحملاسبة واإلدارة ابستمرار؛ 
حىت تتوافق مع املعايري الدولية، فضاًل عن تطويرها مهن احملاسبة، واملراجعة، وأنظمة احملاسبة، فضاًل 

عن أهنا حتيل االنتهاكات احملتملة للمفتش العام أو هيئة النزاهة. 
املفتشون العامون

االئتالف  أمر صدر عن سلطة  2004 مبوجب  العامي عام  للمفتشي  أُنشئت مكاتب 
املؤقتة رقم )57(، وقد شكل هذا األمر عنصر حداثة داخل اإلطار املؤسسي يف العراق. وعلى غرار 
األمنوذج األمريكي، يُعّي املفتشون العامون داخل كل وزارة من الوزارات العراقية لتوفري رقابة داخلية 
مستقلة. وجيرون حترايت حول عمليات مراجعة احلساابت وعمليات استعراض األداء من أجل 
زايدة املساءلة، والنزاهة، ومنع حاالت االحتيال واإلهدار، وغريها من املخالفات األخرى، وهذا 
بدوره يؤدي دوراً قوايً يف مكافحة الفساد. وميكن للمفتشي العامي إحالة القضااي إىل سلطات 
تطبيق القانون إلجراء مزيٍد من التحقيق واملقاضاة. ومل تُقبل فكرة تواجد املفتشي العامي بسهولة 
املتعلقة  املسائل  من  العديد  الوزارات  واجهت  فقد  ذلك،  عن  فضاًل  العراقية،  الوزارات  قبل  من 
ابلتمويل واملوارد والتدريب مما يضّر بكفاءهتا. أخرياً، ُمنعت بعض التحركات اليت هدفت إىل حّل 

مكاتب املفتشي العامي عام 2012 إال أهنا سعت بعد ذلك إىل قمع مقدار قليل منهم فقط.
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اللجنة العليا ملكافحة الفساد
إطار مكافحة  بتنسيق  تعىن  2008 وهي  الفساد يف عام  العليا ملكافحة  اللجنة  أُنشئت 
الفساد، وتبادل املعلومات، واإلشراف على االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد. ويرأس اللجنة 
األمي العام جمللس الوزراء، وتتكون من ممثلي عن هيئة النزاهة واجمللس األعلى ملراجعة احلساابت 
واملراقبة  الرصد  الفساد سبل  املسؤولة عن قضااي  الربملانية  اللجنة  وتتيح  العامي.  واملفتشي  املالية 

ملختلف هيئات مكافحة الفساد. 
القضاء

يعاين القضاء العراقي من التعمد يف أتخري حسم بعض القضااي؛ وذلك البتزاز أصحاهبا أو 
مساومتهم من أجل إغالق قضاايهم أو إطالق سراحهم؛ لذا فإن من الضروري توظيف التقنيات احلديثة 
لتسجيل الدعوى ومتابعتها، وأرشفة مجيع األحكام الصادرة وإاتحتها للمواطني، ولعل األجراءين 
 السابقي مفعالن يف حمكمة التمييز االحتادية، إذ ميكن االستعالم إلكرتونياً عن قرارات حمكمة التمييز)4(،
وإن  الزمنية،  ومددها  قضية  لكل  املفرتض  املسار  أو  اخلاصة  اإلجراءات  نشر  عن ضرورة  فضاًل 
التجارب الدولية تشري إىل أمهية تشكيل جملس رقايب تطوعي يف كل حمكمة يضم حمامي ووجهاء 

وأكادمييي لتعزيز جانب الرقابة عرب إصدار تقارير بشأن سري األداء.
)Synergy Case Management System )CMS( نظام إدارة للمحاكم

إن هذا النظام مصمم خصيصاً لتلبية متطلبات احملاكم، إذ ميكن احلكومة من االرتقاء بواقع احملاكم عرب أمتتة إجراءات 
احملكمة، واإلشراف على القضااي، ودعم صناع القرار من خالل حتليل البياانت، ولعل من مميزات هذا النظام:

1- تقدمي القضااي إلكرتونياً.

2- حتديد مسارات كل حمكمة أو قضية حسب طبيعتها.

3- حتديد موعد اجللسة، وذلك ابالعتماد على معدل الوقت بي تقدمي القضية وحسمها.

4- متابعة سري القضااي؛ مما يزيد من جانب الرقابة والثقة يف املؤسسات القضائية.

5- إحالة القضااي بطريقة عشوائية للقاضي، وبناًء على عدد القضااي اليت يعمل عليها كل قاضي وحجمها. 

4. ميكن االطالع على االستعالمات اإللكرتونية حملكمة التمييز على الرابط اآليت: http://www.iraqcas.iq/فضاًل عن 
http://iraqja.iq/qanoun/index.php :االطالع على أرشيف قرارات حمكمة التمييز على الرابط اآليت

http://iraqja.iq/qanoun/index.php
http://iraqja.iq/qanoun/index.php
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القطاعات ذات األولوية يف مكافحة الفساد
العقود احلكومية 

تعاين الدولة العراقية مما ميكن أن يصطلح عليه ابلفوضى التعاقدية، إذ إن كل وزارة وجهة 
غري مرتبطة بوزارة صالحية التعاقد، وإحالة املشاريع، ومتابعة تنفيذها مع إشراف يسري وغري مباشر 
لوزارة التخطيط؛ مما أدى إىل عدد كبري من املشاريع املتلكئة، فضاًل عن إقامة مشاريع غري جمدية، 
فعلى سبيل املثال هنالك 265 مشروعاً إلنشاء مدرسة و49 مشروَع ماٍء متلكئاً، وقد أحيلت 
بعض هذه املشاريع على القضاء؛ لذا فإن احلد من فساد العقود احلكومية ميكن عرب إنشاء مرجعية 
موحدة إلبرام تنفيذ العقود احلكومية ومتابعتها، على أن تكون خاضعة جمللس إدارة مرتبط ارتباطاً 

مباشراً مبجلس الوزراء، إذ إن تعدد اجلهات التعاقدية أدى إىل عدة مشكالت منها:
1. تفتيت املوازنة العامة للدولة إىل موازانت صغرية موزعة على عدد كبري جداً من دوائر 
صغار  حمليي  مقاولي  قبل  من  تُنّفُذ  صغرية  مشاريع  إىل  الكبرية  املشاريع  حتّول  وابلتايل  الدولة؛ 

ومبواصفات رديئة، مع سيطرة مديري الدوائر التنفيذيي على هذا النوع من العقود.
2. ضياع اخلربة التعاقدية ملوظفي العقود احلكومية، إذ يالحظ وجود عدد كبري جداً من 
القانونية  إما بسبب املشكالت  للموظفي؛ وذلك  لتغيري مستمر  تتعرض  العقود احلكومية  أقسام 
النامجة عن عمل أقسام العقود احلكومية، وإما بسبب تغرّي املسؤول احلكومي املشرف على هذا 
النوع من األقسام كالوزير، أو احملافظ، أو رئيس اجلهة غري املرتبطة بوزارة أو غريه؛ مما يرتتب على 
ذلك هدٌر ابلطاقات املعرفية للموظفي املختصي إبجراءات العقود احلكومية والسيما أن تعليمات 
تنفيذ العقود احلكومية ُعّدلت ألكثر من مرة، وُأصدرت أكثر من تعليمات سواها؛ مما أّدى إىل 

تعقيد إجراءات التعاقد، ومتابعة التنفيذ، وكثرة األخطاء اإلدارية يف اإلجراءات التعاقدية.
3. ليس مبقدور الدولة أن تراقب أداء مجيع املوظفي احلكوميي املختصي ابلعقود احلكومية 
ألهنم ابملئات -إن مل يكونوا ابآلالف- يف عموم الدولة العراقية؛ مما يسهل التالعب ابإلجراءات 

وحصول الفساد املايل واإلداري يف إبرام العقود.
غري  واجلهات  الوزارات،  طلبات  ابستالم  للعقود  املوحدة  املرجعية  هذه  عمل  آلية  تتمّثل 
املرتبطة بوزارة، واجلامعات، وغريها من املؤسسات احلكومية بشأن املشاريع املراد إجنازها، وإعداد 
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مع  فأكثر(،  )سنة  حمدد  زمين  ولسقف  العراقية،  الدولة  لعموم  وشاملة  موحدة  تعاقدات  خطة 
توحيد العقود املتناظرة بعقد موحد على املستوى الوطين، وتتوىل مجيع اإلجراءات من قبيل حتديد 
املواصفات، واإلعالن، والتعاقد، واإلشراف على التنفيذ، وصواًل إىل استالم املشروع بنحٍو متكامل 

وتسليمه هنائياً إىل اجلهة ذات العالقة، ولعل هلذا األسلوب عّدة مميزات منها: 
1. توحيد اجلهة املختصة ابلتعاقد؛ مما يسهل عملية املراقبة، وتقييم األداء، وكشف الفساد، 
التعاقد يف  اليت متتلك صالحية  العامة  املديرايت  املئات من  أداء  ويكون أسهل بكثري من مراقبة 

الوقت الراهن.
2. تراكم اخلربة يف هذه املؤسسة على مّر الزمن، وزايدة الكفاءة التعاقدية.

املؤسسة  هذه  ميزانية  يف  ودجمها  الدولة،  دوائر  جلميع  االستشارية-  -امليزانية  توحيد   .3
التعاقدية؛ مما ميكنها من التعاقد مع -شركات كبرية وعاملية- بداًل من املقاولي احملليي.

4. تركيز الوزارات املختصة على أعماهلا الفنية كالتعليم، أو الرتبية، أو الصحة، وإبعادها عن 
االنشغال إبجراءات التعاقد الروتينية املعقدة، وجداول الكميات، وغريها.

5. قطع دابر الفتنة والشبهات عن موظفي الوزارات إببعاد العقود عنهم، وتركيزهم على أداء 
مهامهم التخصصية، وتقاضي رواتبهم فقط من دون أن تكون هلم أي عالقة أبي أحد.

مت  إذ  احلكومية،  العقود  يف  احلديثة  للتقنيات  اللجوء  جناح  الدولية  التجارب  أثبتت  لقد 
اُسُتخدمت املزادات اإللكرتونية يف مدينة )شاال( الواقعة يف جنوب غرب سلوفاكيا، واتسعت لعدة 
جماالت، منها: السلع )الورق، آلة النسخ، احلواسيب، والزي الرمسي للعمل(، واخلدمات )تصريف 
النفاايت، تقطيع العشب، اخلدمات األمنية(، وأيضاً أعمال البناء )الطرق، تعمري املكتبات، وسطح 
فعلى سبيل  التجربة كان واضحاً،  القدم(، وإن جناح هذه  العشب االصطناعي يف مالعب كرة 
املثال: إن تصريف النفاايت كان يكلف املدينة 900 ألف يورو سنوايً حىت عام 2008، أما بعد 
اعتماد املزاد اإللكرتوين فقد اخنفض السعر إىل 600 ألف يورو، وأصبحت هذه املمارسة مصدر 
إهلام للحكومة الوطنية يف سلوفاكيا اليت وافقت على املزادات اإللكرتونية اإللزامية يف القطاع العام 

أبكمله يف عام 2011. 
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وإن من الضروري ضمان شفافية العقود عرب نشرها على الشبكة العنكبوتية، فعلى سبيل 
املثال: أصدرت احلكومة السلوفاكية يف عام 2010 تعدياًل على قانون حرية املعلومات الذي ركز 
على نشر عقودها وعائداهتا تلقائياً عرب اإلنرتنت، حبيث لن يفّعل أي عقد حكومي ما مل ينشر عرب 
اإلنرتنت، وينصُّ القانون على أن مثل هذا العقد ال يصلح بعد ثالثة أشهر من توقيعه يف حال عدم 
نشره؛ لذا فإن إنشاء مرجعية تعاقدية موحدة، واستخدام التقنيات احلديثة، ونشر العقود وتفاصيلها 

على الشبكة العنكبوتية يؤدي إىل ضمان شفافية عملية التعاقد وسرعة إجناز املشاريع. 
التعليم العايل 

ابلواقع  ملحوظاً  اهتماماً  أولت   2003 عام  بعد  املتعاقبة  احلكومات  أن  من  الرغم  على 
التعليمي، الذي ترجم إىل استحداث عدد كبري من اجلامعات احلكومية، بيد أن هذا التوسع األفقي 

مل يعاجل ظواهر الفساد، ومنها الغش، وتسريب األسئلة يف االمتحاانت، واحملسوبية يف التعيينات.
إن حاالت الغش، وتسريب األسئلة، وعدم االلتزام حبقوق الطباعة يف كتابة البحوث تعد 
استخدام  عرب  الذكر  سابقة  الظواهر  على  القضاء  وميكن  العراق،  يف  التعليم  لرتاجع  مهماً  سبباً 
التقنيات احلديثة، إذ اُْسُتخدمت املراكز االمتحانية االفرتاضية يف أذربيجان للحد من الغش وتسريب 
األسئلة. وينبغي معاجلة الدوافع اليت تكمن وراء جلوء الطلبة هلذه األساليب غري املشروعة من خالل 

تبين اإلجراءات اآلتية:
أواًل: اعتماد املستوى الدراسي يف التعيينات احلكومية، إذ إن تضاؤل أمهية املستوى الدراسي 
يف التعيينات احلكومية -أو غياهبا- يدعو الطلبة لعدم تركيز جهودهم على الدراسة، فعلى سبيل 
املثال: إن قانون رقم 67 لسنة 2017 اخلاص بتعيي الطلبة األوائل ما يزال معطاًل لعدم صدور 

تعليمات تنفيذه حىت اآلن.
اثنياً: صرف مكافآت شهرية لذوي الدخل احملدود، انطالقاً من ضرورة احلفاظ على مبدأ 
جمانية التعليم، وإاتحته لكل الطبقات اجملتمعية؛ مما ميكن الطلبة من ختصيص وقت للدراسة واملطالعة 

دون انشغاهلم ابلعمل؛ بغية توفري مستلزمات احلياة اجلامعية.
لزميالهتم  العلمية  املفردات  لشرح  مادة، وذلك  املتميزين يف كل  الطلبة  من  فرق  تطويع  اثلثاً: 
وزمالئهم الذين يواجهون صعوبة يف استيعاهبا، على أن يتم تزويدهم بشهادات تقديرية ومكافآت رمزية.
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رابعاً: االرتقاء ابملستوى التعليمي لألساتذة األكادمييي، وحثهم على اعتماد طرائق التدريس 
احلديثة دون االقتصار على التلقي يف تغطية مفردات املادة العلمية.

جتربة جورجيا - ضمان نظام امتحاانت آمنة وشفافة

من أجل القضاء على الفساد، وبناء الثقة العامة، وحشد الدعم اجلديد فقد أعطى اإلصالحيون أعلى درجات 
األولوية للحالة األمنية؛ إذ طُِبعت امتحاانت القبول يف مطبعة جامعة كامربيدج يف إجنلرتا، مث أرسلت هذه االمتحاانت 
املختومة إىل جورجيا حبماية سيارات الشرطة إىل خزينة البنك الوطين. وُخزِنت االمتحاانت يف اخلزينة لغاية موعد االختبار. 
وُخّصَص حبدود )700( من املراقبي احملليي مع )72( مراقباً جورجياً، و)20( مراقباً أجنبياً ملراقبة االمتحاانت، ورصدت 
املنظمات الدولية مثل منظمة الشفافية الدولية العملية برمتها. وفضاًل عن ذلك قد ُوضع )470( ضابط شرطة مع )34( 
طبيباً على أهبة االستعداد لضمان احلماية والصحة الالزمتي للطلبة. وُدرَب املراقبون ملراقبة االمتحاانت ورصد من يغشون 
فوراً. ومت تعريف أوراق االمتحاانت مبوجب )رموز-ابركود( بداًل من كتابة اسم الطالب عليها للقضاء على التحيز يف 
أثناء وضع الدرجات. ونصبت كامريات تلفزيونية ذات نظام مغلق يف قاعات االختبار كافة، حىت يتسىن ألولياء األمور 
مشاهدة العملية يف غرف انتظار خارجية. وُأجري املسح الضوئي )Scanning( لالختبارات املنجزة وإاتحتها على 

مواقع اإلنرتنيت لزايدة الشفافية، وخصص كذلك موقٌع للطعن واالعرتاض يف مكان االمتحان. 

تضمن  اليت  اإلجراءات  بعض  اتباع  لزاماً  صار  لذا  للمحسوبية،  ختضع  التعليم  قطاع  يف  التعيينات  إن 
عن  فضاًل  سنة،  ملدة  هبا  واالحتفاظ  وتسجيلها،  للمقابالت،  املدين  اجملتمع  منظمات  مراقبة  ومنها  الشفافية، 
يف  مماثل  نظام  تبين  مت  إذ  اإللكرتوين،  املوقع  على  واإلدارية  األكادميية  الوظائف  عن  اإلعالن  يف  االستمرار 
املسؤولي. لتقديرات  تركت  فقد   )1-3( العليا  التصنيفات  أاما   )4-7( الدنيا  الوظيفية  للتصنيفات   أذربيجان 

الفساد البريوقراطي
يعاين املواطنون كثرياً من تعقيد اإلجراءات احلكومية يف املؤسسات اخلدمية، والسيما دوائر 
عن  فضاًل  احلديثة،  التقنيات  واستخدام  اإلجراءات،  تيسري  لزاماً  صار  لذا  والبلدايت،  العقاري 
تطبيق فكرة النافذة احلكومية الواحدة )One–Stop–Shop(؛ إذ ينعكس استخدام التقنيات 
العراقية  الدولة  الرغم من تبين  على سهولة احلصول على اخلدمات وسرعته، وعلى  احلديثة إجياابً 
للتقدمي اإللكرتوين للحصول على القروض وغريها من اخلدمات، لكّن استخدام التقنيات احلديثة 
يتوقف عند هذا احلد ويضطر املواطن للخوض يف اإلجراءات البريوقراطية املعقدة والتعرض البتزاز 
شبكات الفساد؛ لذا فإن مفهوم تبين التقنيات احلديثة ينبغي أاّل يقتصر على التقدمي اإللكرتوين بل 
جيب أن يشمل مجيع اإلجراءات وصواًل إىل احلصول على اخلدمة، وخري مثال على ذلك القطاع 
املصريف يف الدول املتقدمة، إذ ميكن للمستفيد االستعالم عن الرصيد، وإرسال حواالت داخلية 

وخارجية، وغريها من اخلدمات املصرفية إلكرتونياً. 
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إن اهلياكل البريوقراطية للدولة معقدة ومتناقضة يف بعض األحيان، فعلى سبيل املثال ميكن 
بناء  إجازة  على  احلصول  ميكن  ال  لكن  آخر،  شريك  مع  مناصفة  أرض  قطعة  شراء  للمواطن 
احلصول  فرصة  من  أحدمها  حرمان  عن  فضاًل  مالية،  غرامات  لدفع  يضطرهم  مما  منهما؛  لكلٍّ 
انسيابية  البريوقراطية، وضمان  ينبغي مراجعة اإلجراءات  على قروض مصرف اإلسكان، ولذلك 
اإلجراءات، وحتقيق القرب املكاين عرب تطبيق فكرة النافذة الواحدة، وهي تقوم على توفري مجيع 
الدائرة  التسهيالت هلم من خالل مجع ممثلي عن  للمراجعي يف مكان واحد، وتقدمي  اخلدمات 
أو الدوائر احلكومية املعنية ابخلدمة حتت سقف واحد، مبا يكفل سهولة تقدمي اخلدمات وسرعته؛ 
النافذة  تطبيق مشروع  وينبغي يف  املعلومات،  مطابقة  إىل  احلاجة  وتقليل  الكلفة  وابلتايل خفض 
الواحدة، إعداد منهجية واضحة تشتمل اهليكل التنظيمي املقرتح، ومصفوفة الصالحيات اجلديدة، 
الدوائر  بي  التعاون  آليات  العمل، وحتديد  توزيع  وإجراءات  املقرتحة،  العمليات  وخمططات سري 

املشرتكة يف النافذة الواحدة.
منهجية  أعدت  العام  القطاع  تطوير  أن وزارة  املتحدة -مثاًل- جند  العربية  اإلمارات  ففي 
واضحة لتبين مشروع النافذة الواحدة، إذ إن اختاذ قرار بتطبيق مبدأ النافذة الواحدة ينبغي أن يكون 
املعنية من صعوبة اإلجراءات للحصول على خدمة  الدوائر  الشكاوى يف  على زايدة عدد  قائماً 
ما، أو اخلدمات ذات اإلقبال العايل، أو اخلدمات ذات األمهية بدفع عجلة االستثمار، ومن مث 
حتديد اخلدمات اليت ستقدم يف النافذة، وعدد الدوائر املشاركة، وعدد املستفيدين والوقت املستغرق 
إعداد خمططات سري  يتم  بعدها  االقتصاد،  للحصول على اخلدمة، وأمهية اخلدمة ومشاركتها يف 
العمليات، ومصفوفة الصالحيات، وغريها من اخلطوات الالحقة، اليت تظهر يف الشكل رقم )3(.
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الشكل رقم )3( منهجية تطبيق مبدأ النافذة الواحدة

الضرائب
حتتل الضرائب أمهية كبرية يف العديد من دول العامل كوهنا أحد مصادر اإليرادات اليت تعتمد 
عليها الدولة يف رسم سياستها املالية، ويقاس جناح النظام الضرييب مبدى قدرته على حتقيق أكرب 
حصيلة مالية ممكنة تكفل للدولة القيام أبهدافها التنموية، إال أن الفساد يف العراق يتعارض مع هذا 
التوجه وخيفض من اإليرادات الضريبية عن طريق التهرب الضرييب أو الرشاوى اليت يتقاضاها موظفو 
الضرائب؛ وعليه ال بّد من إصالح النظام الضرييب يف العراق من خالل التصدي للفساد والتهرب 

الضرييب يف إطار منظومة متكاملة من إدارة ضريبية فعالة وحديثة، ويكون اإلصالح ابآليت:
 1- إعادة النظر يف سعر الضريبة التصاعدي الذي ورد يف املادة )13( من الفقرة )1( من 
قانون ضريبة الدخل املرقم )113( لسنة 1982 املعدل عام 2004؛ كونه يعد من أهم الدوافع 

على التهرب الضرييب، وتقليل شرائح الضريبة وبدرجة حمسوسة أصحاب الدخل العايل.
 2- استبدال بعض األحكام اخلاصة ابلعقوابت كاملادة )56 الفقرة )1( و57 و58( من 
قانون ضريبة الدخل املرقم )113( لسنة 1982 املعدل عام 2004، اليت ثبت عدم جدواها يف 

احلد من ظاهرة التهرب الضرييب بعقوابت شديدة مبا خيصُّ السجن والغرامة املالية.
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 3- حتقيق السهولة والوضوح يف القواني الضريبية على حنو ميكن فهمها بكل جوانبها حىت 
املكلف من  املكلف االعتيادي، وأن تكون األحكام كافة واضحة ومعلومة متكن  على مستوى 

حساب ضريبته، وأن حتد من قدرة املوظفي يف استخدام اجتهادهم يف تطبيق تلك القواني.
الضريبية يف  السياسة  اجلوهرية إلجناح  الوسائل  الضرييب كونه من  الوعي  نشر   4- ضرورة 
مكافحة الفساد، من خالل شعور كل مواطن أبن مشاركته بدفع الضريبة تسعد يف بناء جمتمعه 

وتنميته وازدهاره.
5- إعادة النظر يف رواتب موظفي دوائر الضرائب يف العراق، وبعكسه تكون الوظيفة عرضة 

للفساد، والعمل بنظام احلوافز واملكافآت بشرط أن تكون على وفق معيار النزاهة. 
أصحاب  إعفاء  املتضمنة  العراقي  الدستور  )28( يف  املادة  من  )اثنياً(  ابلبند  العمل   -6
الدخول املنخفضة من الضرائب مبا يكفل عدم املساس ابحلد األدىن ملستوى معيشتهم ولتحقيق 

التوازن واملساواة بي شرائح اجملتمع.
7 - فتح دورات تدريبية للمكلفي بدفع الضريبة وموظفي الضريبة، تظهر أمهية املال العام 

والضرائب ودفعها وجبايتها، وأتثري الوضع املايل ابلبلد يف االستقرار االقتصادي.
تغيري حوافز املوظفي - جتربة جورجيا 

ُوِضعت عدة إجراءات رادعة وعقابية بغية احلد من الفساد يف القطاع الضرييب يف جورجيا، إذ إن االعتقاالت 
واألحكام القاسية الصادرة حبق جباة الضرائب واملفتشي قلصت مستوى الفساد، فضاًل عن نصب الكامريات يف مكاتب 
الضريبة لردع الفساد، وجتهيز غرفة ابلوزارة بشاشات الفيديو على جدراهنا تظهر كل مكاتب الضرائب يف البالد. وإن مثل 
هذا الفحص الدقيق كان من شأنه تقليل إمكانية قيام موظفي الضرائب بعقد صفقات جانبية مع دافعي الضرائب. وقد 
ُحدَِّد حجم اهلدف لتحصيل الضرائب وجرى مراقبتها بعناية. وإن الفشل يف حتقيق األهداف مل يتم التعامل معه بنحو 
يسري. وكلما ازدادت اإليرادات ارتفعت الرواتب بنحو كبري؛ مما أدى الحقاً إىل ختفيض حافز تعاطي الرشوة. وتدرجيياً 
وعلى مدى سنتي عّي موظفون جدد أفضل تعليماً وأقل فساداً. ويف هناية املطاف استبدل مالك النظام السابق، إذ 
ُفصل )80 %( من موظفي اجلمارك يف النهاية، واُستبدلوا مبوظفي شباب ال ميتلكون اخلربة، وذلك بعد إدخال املوظفي 
اجلدد يف دورة تدريبية مكثفة ملدة ستة أشهر، ويف هناية الدورة اُخُترب املوظفون، واُختري أفضلهم للعمل يف نقاط التفتيش 
اجلمركي. وإن تعيي النخبة اجليدة من املوظفي أصبح أسهل بعد زايدة رواتب موظفي اجلمارك من )30( الري جورجي 

إىل )800( الري جورجي شهرايً خالل املدة 2005-2003.
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إصالح اإلدارة الضريبية - جتربة جورجيا 

فضاًل عن تيسري قانون الضرائب سعت احلكومة إىل تسهيل دفع الضرائب وتقدميه من أجل حتسي بيئة األعمال 
اليوم  الشهرية إىل  للتصاريح  التقدمي  بتغيري مواعيد  الضريبية وذلك  اإلقرارات  الفساد. وُسّهل تقدمي  التجارية واحلد من 
اخلامس عشر من كل شهر. وقد ألغى القانون اجلديد شرط وجود كشف حساب سنوي، وألغى قانون التصريح عن 
الذمم الدائنة احلالية إن مل تكن هناك أرابح يف العام املاضي. وإىل جانب ذلك فقد دجمت ضرائب الدخل والضرائب 

االجتماعية وسهلت عملية دفع ضريبة األمالك، وألغيت ضريبة حتويل امللكية البالغة )2 %( املفروضة على املشرتين.

وقد أدخلت احلكومة أيضاً إدارة قاعدة املخاطر للمراجعة الضريبية. يف إطار هذا النهج، وبداًل من استهداف 
األفراد والشركات تعسفياً، استهدفت السلطات الكياانت على أساس معايري حمدودة. إذ مت ختفيض نسبة املراجعات 
غري القائمة على املخاطر من )%70( يف عام 2009 إىل )%35( يف عام 2010، مث خفضت إىل الصفر يف عام 
2011. وأدركت أبهنا تفتقر إىل قدرة التدقيق الكافية داخل املؤسسة. ويف عام 2011 قررت احلكومة السماح للشركات 

ابستخدام حماسبي خصوصيي إلجراء التدقيق الضرييب.

وقد قدمت آلية حل النزاع اإلداري ذات املرحلتي للتعامل مع الطعون املقدمة من قبل دافعي الضرائب الذين 
يبلغ عددهم اآلن أكثر من )2000( شخص سنوايً. وقد ُحلَّت حنو )30 %( من حاالت الطعون يف املرحلة األوىل 
من العملية، وقد استعرض استعراض داخلي هلذه القضية من جملس النزاع، ضمن قسم اخلدمات القانونية يف مقرات إدارة 
اإليرادات. وإن النزاعات اليت ال حُتل يف هذه املرحلة ميكن إحالتها أما إىل جملس تسوية املنازعات برائسة وزير املالية، وإما 
تقدميها إىل احملكمة. وال ينبغى على دافعي الضرائب تسديد مبلغ الضريبة املتنازع عليها حلي صدور القرار بشأن القضية.

دعم أنظمة احلوكمة اإللكرتونية
تعدُّ احلكومة اإللكرتونية من الوسائل املتطورة يف مكافحة الفساد، إذ تستخدم تكنولوجيا 
االتصاالت -كاإلنرتنت- لتطوير سري أعمال احلكومة ومتكي أكرب عدد من املواطني يف حيازة 
املعلومات، ومثل هذه التكنولوجيا تساعد يف االنطالق حنو شفافية أكرب وفساد إداري أقل؛ ألهنا 
الكشف  الفساد، وإهنا من فرص  تولد  اليت  الساحنة لألعمال االجتهادية  الفرص  حتد من بعض 
عن الفساد من خالل االحتفاظ مبعلومات مفصلة بشأن الصفقات املالية مما ميكن من مالحقة 
على  املواطني  متكن  وإهنا  اخلاطئة،  وأعماهلم  تصرفاهتم  وبي  بينهم  والربط  ومتابعتهم  املفسدين، 
كشف الفساد واالعرتاض على السياسات االقتصادية غري الرشيدة يف إدارة املشاريع، وغريها مبا 

خيدم تصحيح مسارها يف حتقيق أهدافها التنموية.
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حوكمة الضرائب - جتربة جورجيا 

اإليداع اإللكرتوين هو أول األنظمة اإللكرتونية املقدمة جملتمع رجال األعمال. أما اإليداع اليدوي )ذو النسخة 
الورقية( سابقاً فقد كان يستخدم يف تسجيل الضرائب إىل مكاتب ضريبية خمتلفة لزايدة فرص احلصول على الرشاوى. ومن 
أجل منع مثل هذه الفرص طبّقت احلكومة نظام إيداع إلكرتوين يف عام 2007 مما قلل من التفاعل املباشر ما بي دافعي 

الضرائب ومأموري اجلباية.

 واجه التحّول إىل النظام اإللكرتوين مقاومة من الشركات اليت كانت ما تزال تستعمل أسلوب مسك الدفاتر املزدوج، 
ومن احملاسبي الذين كانوا خيشون فقدان وظائفهم، وغريهم من الذين يقاومون اخلروج عن املألوف واحلاجة إىل تعلم شيء 
جديد. ولكن احلكومة مل أتبه هلم، واستمرت ابملضي قدماً يف مساعيها. ويف تشرين الثاين 2009 توقفت الوزارة بنحٍو غري 
رمسي -ومثري للجدل- عن قبول النسخ الورقية من التصاريح الضريبية؛ ونتيجة لذلك ارتفع عدد املدوني اإللكرتونيي بسرعة 
يف العام 2010 بنحو )80 %( من دافعي الضرائب املمتثلي للقواعد اجلديدة، ويف غضون أشهر قليلة قدمت احلكومة 

تطبيقات التسجيل والتصاريح على شبكة اإلنرتنت.

واعتمدت احلكومة نظام تسجيل ضرييب إلكرتوين سهل، مع الواثئق املطلوبة املسرية للمدفوعات الضريبية على القيمة 
املضافة )TAV(. وتسليم مدفوعات الضرائب امليسرة عن طريق البنوك لضمان تسليم النقد أبسرع وقت إىل اخلزينة، 
البياانت اخلاصة بدائرة اإليرادات، والسماح لدافعي الضرائب املسجلي إلكرتونياً  الدقيق يف قاعدة  التسجيل  وضمان 

ابلدخول إىل حساابهتم على شبكة اإلنرتنت. وقد أحرزت تقدماً كبرياً يف إصالح املتطلبات احملاسبية للشركات.

إصالح النظام اجلمركي
تعدُّ إدارة اجلمارك أحد العناصر الرئيسة اليت تساعد يف عملية التنمية؛ كوهنا تتعامل مباشرة 
مع التجارة اخلارجية، ولذلك ينبغي أن تسعى احلكومة العراقية إىل إصالح املؤسسات اجلمركية من 
أجل احلد من الفساد الذي يؤدي إىل ختفيض الرسوم اجلمركية من جهة، وهتريب البضائع من جهة 
أخرى، إذ إجتاح الفساد هذه املؤسسة االقتصادية املهمة لعدة أسباب، أمهها: عدم قدرة الدولة 
على السيطرة يف املناطق الساخنة، فاستغلت عصاابت منظمة هذا الضعف والسيما يف املنطقة 
الغربية، وابلتحديد على احلدود السورية واألردنية، ففرضت سيطرهتا على هذه املراكز احليوية، يف 
حي غدت سيطرة اهليئة العامة للجمارك شكلية مما مسح للسلع ابلدخول واخلروج من دون النظر 
إىل ضوابط وسياقات العمل املقررة، فضاًل عن التالعب يف األوزان واملقاييس. ومن وسائل إصالح 

هذه املؤسسة احليوية للحد من الفساد ما أييت:
 أ- إعادة النظر يف بعض املواد اليت يشوهبا الضعف يف قانون اجلمارك املرقم )23( لسنة 



25

حنو اسرتاتيجية وطنية ملكافحة الفساد يف العراق

لسنة   )54( القانون  وأيضاً   ،  2003 لسنة   )38( رقم  االئتالف  قرارات  إىل  املعدل   1984
2004، والسيما الفقرات اليت متنح املوظف االجتهاد غري املربر الذي يضّر ابالقتصاد الوطين.

 ب- الشفافية يف املعلومات والقواني، فال بد من إدارة مجركية تشعر التجار ووكالء اإلخراج 
واملواطني ابإلجراءات اجلمركية يف ضوء الشفافية واملشاركة؛ لتمنحهم معرفة واسعة مبا هو مطلوب 

منهم، ومراحل إجناز املعاملة؛ لتجنب حاالت الفساد.
 ج- تطبيق هيئة اجلمارك لنظام آلية املخاطر ، وهي آلية متكن اإلدارة اجلمركية من أتسيس 

نظام مبكر وشبكة دفاعية حلماية االقتصاد واألسواق من خماطر اجلرائم االقتصادية املختلفة.
 د- تنسيق عمل اجلمارك مع املؤسسات احلكومية الساندة هلا؛ لضمان احلد من الفساد 
مبا خيص  الصحة  وزارة  مع  جدية  وبصورة  التنسيق  تفعيل  مع  السواحل،  وخفر  احلدود  كحرس 
التقييس والسيطرة النوعية ألمهيتها يف كشف البضائع امللوثة كاألدوية وغريها من املواد الغذائية اليت 

هلا ضرر على صحة املواطني.
هـ- تفعيل دور احملكمة اجلمركية يف مكافحة التهريب، وتزويدهم أبجهزة حديثة للكشف 

عن الغش والتالعب احلاصل يف البضائع العابرة للحدود.
اخلامتة 

إن انتشار الفساد أفقياً وعمودايً يف مؤسسات الدولة والقطاع اخلاص، بل حىت يف املنظمات 
الدولية العاملة يف العراق يتطلب جهوداً حثيثة وشاملة ملكافحته، وإن التجارب الدولية برهنت أمهية 
توافر ثالثة عوامل أساسية لنجاح جهود مكافحة الفساد، هي: إرادة سياسية قوية، ودعم مؤسسات 

مكافحة الفساد، وتقليل فرص الفساد.
القانوين واملؤسسايت وآليات تدعيمه، ومن مث  وقد ركزت هذه الورقة يف استعراض اإلطار 
كيفية تقليل فرص الفساد يف بعض القطاعات احليوية؛ مما يساعد على االرتقاء ابلواقع اخلدمي 

واألمين، وتعزيز ثقة املواطن ابلنظام الدميقراطي ومؤسساته وآلياته، وذلك عرب ما أييت:   
أواًل: مراجعة آليات التعاقد احلكومي، وتقليل فرص الفساد من خالل إنشاء مرجعية تعاقدية 
التقنيات احلديثة )املزادات اإللكرتونية(، فضاًل عن نشر العقود وعائداهتا على  موحدة، واعتماد 
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الشبكة العنكبوتية.
النافذة  فكرة  احلديثة، وتطبيق  التقنيات  استخدام  البريوقراطي عرب  الفساد  احلد من  اثنياً: 
احلكومية الواحدة، بعد مراجعة شاملة للهياكل البريوقراطية؛ مما يضمن سهولة وسرعة احلصول على 

اخلدمات.
اثلثاً: االرتقاء ابملستوى التعليمي عرب القضاء على ظاهرة الغش وتسريب األسئلة واحملسوبية 
يف التعيينات، وذلك ابستخدام التقنيات احلديثة )املراكز االمتحانية االفرتاضية(، وإشراك منظمات 
اجملتمع املدين يف عمليات التوظيف احلكومي، مما يساعد برفد سوق العمل مبالكات كفوءة ونزيهة.
رابعاً: إعادة النظر ابلقواني الضريبية وضمان عدالتها، فضاًل عن شفافية التطبيق عرب حتفيز 
املوظفي، وتدريبهم، وحماسبة املتورطي بشبهات فساد، فضاًل عن اعتماد التقنيات احلديثة إلجراء 

التحاسب الضرييب.
على  التعويل  دون  واضحة  معايري  اعتماد  عرب  وذلك  اجلمركي،  النظام  إصالح  خامساً: 
تقديرات املوظفي، وشفافية اإلجراءات ووضوحها، ووالتنسيق مع املؤسسات احلكومية واملستفيدين 

)رجال أعمال ومنظمات جمتمع مدين(، تفعيل دور احملكمة اجلمركية يف مكافحة التهريب.
إن تبين اإلجراءات املذكورة آنفاً دون تدعيم مؤسسات مكافحة الفساد واالرتقاء مبستوى 
التنسيق بينها ستكون حمدودة التأثري؛ لذا فإن من الضروري العمل على أمتتة إجراءات احملاكم ملنع 
التعمد يف التأخر يف حسم القضااي، وتقوية هيئة النزاهة عرب توسعة نطاقها القانوين وحتقيق القرب 

املكاين بي احملققي والقضاة، ورفدها ابملوارد البشرية، وجعل إدارهتا من قبل هيئة الرائسة. 


