
مالمح الرقابة املالية يف العراق
(أوجه القصور وسبل النهضة والتطوير) 

حمسن حسن

سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط

Al-Bayan Center for Planning and Studies



عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد، مهمته الرئيسة   
-فضاًل عن قضااي أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة واخلارجية اليت 
ختّص العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام. ويسعى املركز إىل إجراء حتليل مستقّل، 

وإجياد حلول عملّية جلّية لقضااي معقدة هتّم احلقلْي السياسي واألكادميي.

حقوق النشر محفوظة  2019

www.bayancenter.org
info@bayancenter.org



3

مالمح الرقابة املالية يف العراق

ملخص 
املالية  الرقابة  لتطبيق  املتبعة  اآلليات  يف  احلاصلة  القصور  أوجه  برصد  الدراسة  هذه  هتتم 
ابلعراق، يف ظل حاجة البالد املاسة للحفاظ على مواردها املالية، إىل جانب االجتهاد يف البحث 
القائمة يف هذا اإلطار، وذلك ابستحضار املالمح العامة  عن احللول املناسبة ملواجهة السلبيات 
أهم  على  الوقوف  مث  2003، ومن  العام  بعد  فيما  العراقية  املالية  السياسة  تغّلف  اليت  واخلاصة 
حمددات تلك السياسة، وأهم اإلجراءات الرقابية اليت اعتمدت عليها يف احلد من ظاهريت اهلدر، 
والفساد املاليي، ومدى جناح تلك اإلجراءات أو فشلها يف تعزيز البناء االقتصادي للدولة العراقية.

Abstract:

This study is concerned with monitoring the deficiencies in the 
mechanisms applied to implement the financial supervision in Iraq, in light 
of the country’s urgent need to preserve its financial and wealth resources, 
as well as diligence in the search for suitable solutions to address the negative 
existing in this framework, by evoking the public and private features that 
encapsulate The Iraqi financial policy after 2003, and then to identify the 
most important determinants of that policy, and the most important control 
measures relied upon in reducing the financial  phenomena of corruption 
and dissipation, and the prospects for success or failure of these procedures in 
promoting the economic construction of the Iraqi state. 

الكلمات الداللية: الرقابة املالية ــ النزاهة والشفافية ــ الفساد املايل ــ االقتصاد الريعي.

مالمح الرقابة المالية في العراق
)أوجه القصور وسبل النهضة والتطوير(

محسن حسن  *

*  * ابحث وأكادميي مصري.
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مقدمة
العام  الضبط  فاعلية  على  احلفاظ  يف  املستخدمة  األدوات  أهم  إحدى  املالية  الرقابة  تعد 
والشامل حلركة موارد الدخل القومي وثرواته املتنوعة يف أي دولة من دول العامل؛ إذ ال يقتصر مفهوم 
قنواهتا  املالية يف  املوارد  متابعة ضخ  احلديثة، على جمرد  االقتصادية  النظر  املالية من وجهة  الرقابة 
املعنية، وإمنا يتعدى ذلك إىل مستوايت أكثر خطورة وأمهية، فالرقابة املالية »منهج علمي شامل 
يتطلب التكامل واالندماج بي املفاهيم القانونية واالقتصادية واملالية واحملاسبية واإلدارية، وهي حزمة 
متزامنة من الرقاابت متارس بغية التأكد من صحة وسالمة التصرفات املالية، واحملافظة على األموال 
العامة، ورفع كفاءة استخدامها، وحتقيق أعلى درجة من الفعالية يف النتائج املرجوة من إنفاقها أو 

حتصيلها«)1(.
ويف بلد ميثل ثقاًل سياسياً، اقتصادايً، واسرتاتيجياً،-كالعراق- مبا ميتلكه من ثروات ظاهرة 
وابطنة، جتعله حمط أنظار احمليط اإلقليمي والدويل، فإنه جيدر مبؤسساته االقتصادية ضرورة التخلي 
عن تطبيق األمناط واآلليات الرقابية التقليدية والسطحية فيما يتعلق مبوارده املالية وقنواته االستثمارية 
يف القطاعات االقتصادية الفاعلة والوطنية كافة، والسيما يف ظل الوضعية االقتصادية احلرجة اليت 
املالية  املوارد  النظام وتداعي احلالة األمنية؛ مما جيعل من احملافظة على  البالد منذ سقوط  متر هبا 
للدولة، ومحايتها من اهلدر، وتنميتها أولوية قصوى تقتضي منح األنظمة الرقابية املعتمدة عاملياً، 
االهتمام الالئق هبا من حيث املشروعية التطبيقية، على كافة القطاعات العراقية؛ »ففي مجهورية 
الصي الشعبية على سبيل املثال، تعترب الرقابة حبكم الدستور، إحدى السلطات اخلمس يف الدولة 

إىل جانب السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية، وسلطة اخلدمة املدنية«)2(.
وانطالقاً من إجيابية التطلعات العراقية الراهنة حنو حتقيق الرفاه االقتصادي للشعب العراقي 
من خالل ما تشهده البالد من متغريات سياسية ودستورية وانتخابية، ارأتت هذه الدراسة أمهية 

1. انظر: حرارة، ساجدة أمحد عاطف، أثر كفاءة وفاعلية الرقابة املالية على ترشيد اإلنفاق .. دراسة حالة )سلطة منطقة العقبة 
االقتصادية اخلاصة(، رسالة ماجستري، جامعة الشرق األوسط، آب/أغسطس 2016، ص8، متاح على:

 https://meu.edu.jo/libraryTheses/59045cb156020_1.pdf)بتصرف(.
2. انظر: العلمي،صباح سعد الدين، دور الرقابة املالية واإلدارية كمدخل للتنمية واإلصالح اإلداري يف الدولة، ورقة حبثية، منشورات 

جامعة النجاح الوطنية، انبلس/فلسطي، 2006، ص:9، متاح على:
https://scholar.najah.edu/sites/default/files/conference-paper/role-financial-and-administrative-
monitoring-country%E2%80%99s-development-and-administrative-reforms.pdf
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تناول موضوعها، ألن الرقابة املالية -على وجه التحديد- هي الكفيلة حالياً عرب مفهومها احلديث 
العراقي، ومن مث رفع كفاءة األداء املايل  الراكدة يف الفضاء االقتصادي  املياه  والشامل، بتحريك 
للقطاعات االقتصادية املختلفة؛ األمر الذي سيصب حتماً يف صاحل خطط التنمية العراقية القادمة، 
والقضاء على مشكالت معقدة، ما يزال يعاين منها اجملتمع العراقي، وعلى رأسها البطالة والفساد 
املايل واإلداري، إىل جانب معوقات االستسالم للريع النفطي والعجز عن تنويع مصادر الدخل، 
السلبية،  وتداعياهتا  مؤثراهتا  من  احلد  األقل  على  أو  ميكن عالجها،  متعددة  أخرى  ومشكالت 
ابلوقوف على أوجه القصور احلادثة يف العديد من آليات الرقابة املالية املعتمدة حالياً يف املؤسسات 

االقتصادية املعنية، ومن مث عالجها.
وفيما خيص منهج الدراسة، فقد اعتمد الباحث منهجاً وصفياً حتليلياً، يرتكز إىل استقراء 
عام وشامل لطبيعة الِعوار النظري أو التطبيقي الذي يعرتي بعض اإلجراءات الرقابية يف اجملتمع املايل 
العراقي أو كلها، وذلك من طريق ما يتاح للباحث من بياانت رمسية ومتخصصة، يف حي حصرت 
الدراسة حبثها يف احليز الزمين املمتد منذ سقوط النظام يف العراق عام 2003، وحىت اآلن، مع عدم 
إغفال مقارنة السابق ابلالحق يف هذا اإلطار، بينما ارتكز الباحث يف منطلقاته الفرضية مبدئياً إىل 

مجلة الفرضيات التالية:
• وجود فصل تعسفي بي املفهوم النظري للرقابة املالية لدى املؤسسات االقتصادية العراقية من 	

جهة، والتطبيق العملي وامليداين هلذا املفهوم من جهة أخرى بفعل عوامل عديدة ومعقدة؟
•  وجود تناقض وتعارض بي آليات التطبيق الفعلي احلامسة للرقابة املالية داخل املؤسسات الرمسية 	

للدولة، وبي الشرائح االجتماعية املنتفعة من التطبيق؟
• التطبيق 	 حيز  من  حييلها  ودستوري  تشريعي  لدعم  العراق  يف  املالية  الرقابية  اآلليات  حاجة 

االختياري العشوائي، إىل حيز التطبيق الالزم واملنضبط؟
وعلى وفق االعتبارات السابقة، فقد حرصت الدراسة على عدم االستغراق يف التعريفات 
واملصطلحات النظرية، أو التقسيمات املتشعبة واملعقدة، نزوعاً إىل اخلالصات املفيدة واملركزة؛ وعليه 

اكتفت الدراسة بتناول موضوعها مبدخل وحمورين؛ وذلك على النحو التايل: 
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	.2003 مدخل يف البعد الرقايب للسياسة املالية العراقية بعد
	 .احملور األول: أوجه القصور يف آليات الرقابة املالية العراقية وطرق العالج
	.احملور الثاين: دور الرقابة املالية يف حتقيق الشفافية وحماربة الفساد

مدخل يف البعد الرقايب للسياسة املالية العراقية بعد 2003 
حي النظر إىل تداعيات الوضع العراقي بعد سقوط النظام خالل عام 2003 وما بعده مبا 
يقارب العقد من الزمان، نلمح أتثراً سلبياً شديداً لالقتصاد العراقي، يكاد يصل إىل حد الكارثة 
من حيث االهنيار والتداعي، ومن مث العشوائية والتخبط على غري هدى، وذلك بفعل زوال النظام 
السياسي من جهة، مث بفعل تلك اإلجراءات املالية واالقتصادية اليت تبنتها اإلدارة األمريكية يف 
العراقي يف  العراق على يد احلاكم األمريكي بول برمير، من جهة أخرى، اليت أدخلت االقتصاد 
مقتل؛  يف  الرقابية  األجهزة  ومعها  العراقية  املالية)3(  السياسة  وضربت  والشلل،  اجلمود  من  حالة 
لتنفتح الساحة العراقية على انتشار مظاهر الفساد املايل واإلداري حبيث سجلت خمالفات املالية 
العامة ابلعراق أرقاماً قياسية، وغري مسبوقة؛ إذ »بلغت قيمة اهلدر املايل فيما بي عامي 2003، 

و2007 فقط، مبلغاً قدره 125 مليار دوالر«)4(.
وعلى وفق التوصيف السابق -ويف ظل خضوع االقتصاد العراقي لسياسات مالية وافدة- فإنه 
ميكن رصد مجلة من املالمح اليت غّلفت البعد الرقايب واملايل يف العراق، والسيما يف املدة من حزيران 
2003 حىت كانون األول 2011 )عام خروج األمريكان من العراق(، وذلك على النحو اآليت: 

3- هناك تعريفات عديدة ملصطلح السياسة املالية، لكن تتفق مجيعاً يف جوهرها ومضموهنا؛ فالبعض يقصد هبا تلك السياسات 
واإلجراءات املدروسة واملتعمدة املتصلة مبستوى ومنط اإلنفاق احلكومي من جهة ومبستوى وهيكل اإليرادات اليت حتصل عليها من 
جهة أخرى، أو هي أداة الدولة للتأثري يف النشاط االقتصادي بغية حتقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية والسياسية اليت تسعى 
إىل حتقيقها، أو هي أسلوب أو برانمج عمل مايل تتبعه الدولة عن طريق استخدام اإليرادات والنفقات العامة، عالوة على القروض 
العامة، لتحقيق أهداف معينة، يف طليعتها النهوض ابالقتصاد الوطين ودفع عجلة التنمية وإشاعة االستقرار االقتصادي )راجع: 

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=127752/بتصرف يسري(.
4- انظر: الغامني، نزار عبد األمري، اخلزرجي، محد جاسم، الفساد املايل واإلداري ودوره يف حتجيم االقتصاد العراقي بعد االحتالل 
األمريكي للعراق عام 2003، جملة احملقق احللي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الثالث/السنة الثامنة 2016، ص: 18، متاح على:
 http://mouhakiq.com/papers/Lawj_paper_2016_92318373.pdf   
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• دخلت األجهزة الرقابية العراقية يف طور اإلنعاش، ومت التغاضي -عن قصد أو غري قصد- عن 	
إخضاع أغلب املنافذ املؤثرة يف موارد االقتصاد العراقي للمراقبة املالية واحملاسبية، وابتت ثروات 
البالد يف تلك املدة، هنباً لذوي النفوذ والسيطرة من داخل العراق وخارجه، وزاد من التأثريات 
السلبية يف هذا اإلطار، معاانة االقتصاد العراقي األزلية منذ انطالق الدولة احلديثة، من »السري 
االقتصادية،  اإلدارة  وضعف  النفط،  على  االعتماد  عن  انجم  ملتِو  ورقايب  تنموي  خط  يف 
واالخنراط يف حروب إقليمية زادت من هدر اإلمكانية وضيعت فرص العراقيي يف حتقيق التنمية 

والعدالة والرفاه«)5(.
• أدى انفتاح األسواق العراقية على مصراعيها أمام ظاهرة اإلغراق السلعي اإلقليمية والدولية، 	

إىل تصعيب مهمة املراقبة املالية على الرغم من هشاشتها يف تلك املدة، وكذلك إىل صعوبة 
ضبط حركة املوارد املالية أو التحكم هبا، يف ظل غياب القانون، وشيوع الرتاجع النقدي لقيمة 
العملة احمللية العراقية؛ األمر الذي ساعد يف تراخي التطبيق العملي وامليداين، للبعد الرقايب املايل 
واإلداري احمللي، جمماًل، والسيما بعد إقحام البالد »يف طرازات استهالكية ألقت بعوائد الطبقة 
الوسطى العراقية يف أتون استنزاف النقد العراقي لصاحل التجارة اإلقليمية على أيدي وسطاء 

منتفعي حتت ذريعة احلرية االقتصادية وسياسة الباب املفتوح«)6(.
• وبتأثري انتفاء -أو على األقل- ضعف البعد الرقايب مالياً وإدارايً يف عموم القطاعات االقتصادية 	

وغري االقتصادية ابلعراق، تضعضعت أركان السياسة املالية العراقية الحقاً، وعجزت الدوائر 
الرمسية عن التحصيل النظامي لإليرادات العامة من املصادر املختلفة، وفقدت الدولة القدرة 
على توجيه بوصلة اإلنفاق احلكومي، أو حتصيل الضرائب والرسوم، ومن مث »اصطدم العراقيون 
والقضاء  والدفاع  األمن  من  االجتماعي  املال  رأس  جماالت  على  احلكومي  اإلنفاق  ابهنيار 
واخلدمات املختلفة وكذلك األجور واملرتبات، وهو الذي أدى جمماًل إىل احنراف السياسة املالية 
عن املسار املنضبط، بفعل نقص اإليرادات، واالضطرار إىل االقرتاض العام لسد هذا النقص؛ 

النبأ  ، شبكة  اقتصادية  مقاالت  العراق،  االقتصادي يف  التخطيط  املتعرج وحتدايت  النمو  آل طعمة،  انظر: حيدر حسي   -5
املعلوماتية ، بتأريخ 10/7/2017، أتريخ الدخول هلذا املوقع ولبقية املواقع التالية 7/1/2019، متاح على: )بتصرف يسري(

 http://annabaa.org/arabic/economicarticles/11724.
اإلقليمية، دون  االقتصادية  احلواضن  والتصدع يف  الراهن  االستهالك  املالية بي منط  العراق  ثروة  انظر: مظهر حممد صاحل،   -6

معلومات إضافية، متاح على: )بتصرف(.
 http://cbi01.hosting.runbox.com/documents/mudh_pub7_f.pdf
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إما عن طريق القروض اخلارجية أو الداخلية)التحويل عن طريق العجز(، أو عن طريق اعتماد 
)سياسة النقود الرخيصة( أي طبع أوراق مالية بدون غطاء نقدي«)7(.

• وعلى مستوى فاعلية االنسجام االقتصادي واملايل العام، فقد أّدى احنسار األدوار الرقابية إىل 	
فقدان التنسيق والتعاضد، بي أوجه وأمناط السياسات املالية اليت تشّكل بنية االقتصاد العراقي 
املالية(،  )السياسة  األمناط، ومها منط  تلك  أهم منطي من  بي  العام، وعلى وجه اخلصوص 
ومنط )السياسة النقدية()8(؛ فقد احنرفت األخرية عن مسارها املتوازن والسائد فيما قبل سقوط 
النظام؛ إذ »كانت توصف بكوهنا سياسة )ذيلية، مسايرة، وتكييفية( للسياسة املالية، ومن 
مث فقد غابت املواكبة واالنسجامية بي السياستي بعد 2003، بل وظهر التعارض الصارخ 
بينهما؛ مما أدى إىل سلبيات مالية ونقدية متبادلة، كّرست إىل احنراف السياسة االقتصادية 
العامة إىل مراحل خطرية، لكنها منطقية؛ ابعتبار أن تعارض هاتي السياستي حتديداً دون 
ابقي السياسات االقتصادية األخرى، ميثل مشكلة كبرية؛ ألنه تعارض بي السياسة الصانعة 

للنقد)السياسة النقدية(، والسياسة املنفقة للنقد)السياسة املالية(«)9(.
• ومن بي أهم املالحظات اخلاّصة ابلبعد الرقايب -يف املدة املشار إليها- صدور عدة قواني 	

دستورية تستهدف رفع كفاءة الرقابة املالية واإلدارية يف العراق؛ ففضاًل عن وجود قانون حتصيل 
الديون احلكومية رقم 56 لسنة 1977، والذي حيدد آليات وأحكام قيام الدولة بتحصيل 
لتنظيم  العراقي( رقم 56 لسنة 2004  املركزي  البنك  العراق )قانون  املالية، أصدر  حقوقها 
مهام البنك واختصاصاته، وضمن دستور العام التايل 2005، أصدر العراق عدة تعديالت 
دستورية خمتصة ابلرقابة املالية والسياسة االقتصادية؛ فنّصت املادة 27 منه على التأكيد على 
حرمة األموال العامة، ونّصت املادة 61 صراحة على اختصاص السلطة التشريعية وأحقيتها 
7- انظر: عبد اللطيف، مهسة قصي، و مخاس،عمر عدانن، أداء السياسة املالية يف العراق بعد عام 2003، جملة كلية بغداد للعلوم 

االقتصادية اجلامعة، العدد الثاين واخلمسون، 2017، ص: 319، متاح على: )بتصرف(.
 https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=127752
8- املقصود ابلسياسة النقدية: جمموع اإلجراءات والتدابري اليت تتوىل مسئوليتها السلطات النقدية ممثلة يف البنك املركزي العراقي، وهي 
اإلجراءات والتدابري اليت تتعلق بشؤون النقد واملصارف وجممل املؤسسات املالية األخرى، وهذه السياسة معنية على الدوام بتحقيق التوازن 
والتكّيف مع البناء العام ألركان ومكوانت وأمناط االقتصاد الكلي العام، لتحقيق أكرب قدر من االنسجام اإلجيايب اقتصادايً ومالياً )راجع:
 https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=127752/)بتصرف يسري(. 
9- انظر: عبد اللطيف، مهسة قصي، ومخاس، عمر عدانن، أداء السياسة املالية يف العراق بعد عام 2003، مصدر سبق ذكره، ص: 

323 )بتصرف(.
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يف الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، يف حي نّصت املادة 103 من الدستور نفسه، على 
أمرين مهمي: 

األول: تعديل قانون ديوان الرقابة املالية رقم 6 لسنة 1990، ليصبح الديوان -على وفق 
هذا التعديل- هيئة مستقلة مالياً وإدارايً، واتبعة جمللس النواب العراقي.

الثاين: منح االستقاللية املالية واإلدارية للبنك املركزي العراقي، وجعله اتبعاً إِلشراف جملس 
النواب ومساءلته كذلك، وأخرياً أصدر العراق، قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011، الذي منح 
اهليئة املذكورة حق الرقابة على موظفي القطاع العام، وكذلك حق التحقيق يف اجلرائم الوظيفية)10(.

يف  الرقايب  البعد  أبمهية  كبرياً  رمسياً  وعياً  تعكس  األخرية  اإلجراءات  أن  من  الرغم  وعلى 
تلك املدة وما بعدها، بيد أن اآلاثر اإلجيابية املرتتبة عليها بقيت غري ملموسة وال ظاهرة ابلنسبة 
للمؤسسات االقتصادية واملالية العراقية؛ بدليل »تصنيف العراق يف مرتبة متقدمة يف انتشار الفساد 
املايل واإلداري من قبل منظمة الشفافية الدولية ضمن 169 دولة، بل واعتباره ساحة عمليات 

فساد بي دول العامل«)11(.
خالصة: بتأمل النقاط السابقة، ميكننا استخالص اآليت:

• بقيت املؤسسات املالية واالقتصادية العراقية منذ سقوط النظام السياسي يف 2003 وحىت 	
املالية  املوارد  لغالبية  اهلزيلة  املتابعة  تتجاوز حدود  تقليدية، ال  رقابية  ملفاهيم  2011 ختضع  عام 

للدولة، وهو ما امتد أتثري العمل به يف مراحل الحقة بعد ذلك. 
• أو 	 له  داعمة  وليست  العراقي،  االقتصادي  للمسار  اتبعة  العراقية  املالية  الرقابة  كانت 

متحكمة يف حمفزاته املالية واإلدارية أو التنظيمية، األمر الذي أضحت معه أغلب املوارد االقتصادية 
العراقية، ضحية من ضحااي هذه التبعية، ابستثناء املوارد النفطية؛ كوهنا األكثر جدارة ابلرقابة يف 

الذهنية الرمسية العراقية.

10- انظر: البدراين، قبس حسن عواد، الرقابة املالية يف العراق وأدواهتا القانونية، ورقة أكادميية، منشورات كلية احلقوق، جامعة 
املوصل، دون أتريخ، بدون معوملات إضافية، ص: 6، متاح على:

 http://rights.uomosul.edu.iq/files/files/files_7009731.pdf)بتصرف(
11-  انظر: الغامني، نزار عبد األمري، اخلزرجي، محد جاسم، الفساد املايل واإلداري ودوره يف حتجيم االقتصاد العراقي، مصدر 

سبق ذكره، ص: 737، و752 )بتصرف يسري(. 
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• أفرغ التعسف األمريكي يف تطبيق الرؤية األمريكية اخلاصة من الوجهة االقتصادية على 	
العراق القواني واألجهزة الرقابية العراقية من جدواها العملي وامليداين، وهو ما يفسر تنامي الفساد 

املايل واإلداري ابلتزامن مع كثرة إصدار القواني الرقابية وتعديالهتا الدستورية.
• عاىن البناء االقتصادي العراقي بعد العام 2003 من تعارض السياستي )املالية، والنقدية( 	

بفعل تراجع البعد الرقايب، وبسبب عدم إخضاع هاتي السياستي ملا تستحقانه من رقابة األجهزة 
املعنية، وتفعيل القواني الداعمة ملنع االحنراف والتعارض.

احملور األول: أوجه القصور يف آليات الرقابة املالية العراقية وطرق العالج
ال شك أن احلكومات العراقية املتتابعة -على الرغم مما تواجهه من صعوابت معقدة وشاملة 
على مستوى حتقيق التطلعات اجلماهريية اقتصادايً ومعيشيًا- حتاول بذل ما تستطيعه من جهد؛ 
لضبط حركة املوارد املالية، والتحكم فيها، عرب اآلليات الرقابية املمكنة واملتاحة؛ وهو ما ميكن برهنته، 
واالستدالل عليه، يف املرحلة العراقية الراهنة، من طريق اإلشارة إىل جمموعة املؤشرات اإلجيابية اآلتية: 

 قيام اجلهات السيادية العراقية بتحفيز ديوان الرقابة املالية االحتادي، كونه اجلهاز األعلى للرقابة ( 1)
املالية واحملاسبة، حنو تبيّن اسرتاتيجية رقابية مخسية )2018 - 2022( تستهدف حتقيق عدة 
منجزات رئيسة وفرعية يف هذا اإلطار، أمهها: »تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وتعزيز مكانة 
والتدقيق،  الرقابة  يف  احلديثة  واملنهجيات  األساليب  واعتماد  حميطه،  يف  املالية  الرقابة  ديوان 

وضمان التميز واجلودة يف العمل الرقايب، تنمية القدرات املؤسساتية«)12(.
الرقابية العراقية على نظائرها يف احمليطي )اإلقليمي، والدويل(؛ ( 2)  انفتاح األجهزة واملؤسسات 

العراقيون االطالع  الرقابية إىل آفاق أرحب يستطيع من خالهلا  بغية اخلروج من نفق احمللية 
على جتارب رقابية أكثر علمية وتطوراً، ومن مؤشرات ذلك مثاًل: حرص ديوان الرقابة املالية 
12- انظر: اسرتاتيجية ديوان الرقابة املالية االحتادي مجهورية العراق 2018 - 2022، منشورات الديوان على موقعه اإللكرتوين 

، الصفحات من 8 - 15، متاح على:
https://www.fbsa.gov.iq/uploads/files/attachments/_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8
%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9
_%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_2018_-_2022_-
%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.pdf)بتصرف يسري(.
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العراقي على أن تكون أهدافه وأولوايته مشمولة »ابلتناغم مع رؤى وأهداف املنظمة العربية 
لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة )االربوساي(، واملنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية 
واحملاسبة )االنتوساي(؛ كي أتيت تلك األهداف واألولوايت يف نسق واحد ومتكامل وقادر 

على االستجابة للتوقعات العاملية واإلقليمية للسنوات املقبلة«)13(.
 ازدايد مساحة االهتمام الرمسي واملؤسسي لدى اهليئات الرقابية بضرورة ممارسة نيابة فاعلة عن ( 3)

املواطن العراقي، فيما يتعلق حبفظ ومحاية األموال العامة؛ وذلك يف إطاٍر اجتهادي ينزع إىل 
تطبيق مبادئ احلوكمة واإلدارة الرشيدة وأسسها، وهو ما يظهر من حرص تلك اهليئات، ومن 
بينها ديوان الرقابة املالية، على »تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من خالل الصالحيات الرقابية 
املمنوحة مبوجب القانون النافذ رقم 31 لسنة 2011 املعدل، ومبوجب مقتضيات العمل وفق 

االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد 2016 - 2022«)14(.
 مواكبة األنشطة الرقابية املختلفة من خالل املؤسسات املعنية، ومتاّسها مع مسارات اخلطط ( 4)

الوطنية والقومية ابلعراق، وعلى وجه اخلصوص، العمل على »تقدمي مسامهات قّيمة جلهود 
املراجعة واملتابعة الوطنية ألهداف التنمية املستدامة 2030، ولعمليات تدقيق األداء للربامج 
احلكومية التنموية، فضاًل عن التوسع يف تطبيق منهج التدقيق املستند على املخاطر، وموائمة 

األنظمة احملاسبية املعتمدة حالياً مع املعايري الدولية«)15(.
 الدفع احلثيث لألجهزة الرقابية العراقية وعلى رأسها ديوان الرقابة املالية يف اجتاه الرايدة الرقابية ( 5)

واإلدارية، رويداً رويداً، وذلك من طريق »بذل جهود عراقية استثنائية لدعم وتطوير األسلوب 
الرقايب العراقي، ورفع قدراته املهنية«16، وهي اجلهود اليت أمثرت مؤخراً من طريق »تسلم العراق 
ممثاًل بديوان الرقابة املالية االحتادي، رائسة املكتب التنفيذي للمنظمة العربية لألجهزة العليا 
جلهود  تتوجياً  يعد  ما  للسنوات 2019-2017، وهو  )االربوساي(  املالية واحملاسبة  للرقابة 

السنوات املاضية«)17(.

13- املصدر السابق نفسه، ص:7)بتصرف يسري(.
14- انظر: اسرتاتيجية ديوان الرقابة املالية االحتادي...، مصدر سبق ذكره، ص: 8 )بتصرف(.

15- املصدر السابق نفسه، ص: 12 )بتصرف(.

16- املصدر السابق نفسه، ص: 15 )بتصرف(.
17- املصدر السابق نفسه، الصفحة نفسها )بتصرف(.
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التغيري  أهنا غري كافية إلحداث  السابقة، جند  اإلجيابية  املؤشرات  إىل مجلة  ابلنظر  ولكن، 
اجلذري املنشود يف بنية اآلليات الرقابية املالية ابلدولة العراقية؛ وأنه إذا سّلمنا بقبول تلك املؤشرات 
والرتحيب هبا، فإمنا سيكون ذلك ابعتبارها يف الوقت الراهن، مقبولة فقط، على سبيل حتريك املياه 
الراكدة مستقباًل، ابلنسبة لواقع الرقابة املالية يف هذا البلد؛ نقول ذلك؛ ألن الواقع العراقي املايل، 
يشي مبؤشرات أخرى سلبية، تؤكد مبا ال يدع جمااًل للشك، عجز اآلليات الرقابية املالية املطبقة يف 
الوقت احلايل، وعدم قدرهتا على جين مثار حقيقية وملموسة بي العراقيي!! وال يعين ذلك أننا نقلل 
من حجم املؤشرات اإلجيابية السابقة، بل على العكس، حنن حناول أن نصل إىل جوهر املعّوقات 

اليت تقف حائاًل دون تعزيزها ومشوليتها ميدانياً وعملياً. 
وكي ال يكون الكالم مرساًل، فإننا نلفت النظر هنا إىل مجلة املؤشرات السلبية التالية، اليت 
حتيط حالياً ابألنظمة واآلليات الرقابية واملالية، ومن مث فهي متثل أوجه قصور خطرية وعميقة ابلنسبة 

لعموم الوضع الرقايب واملايل ومتعلقاهتما ابلعراق: 
ما يزال العراق يعاين أزمة هدر مايل غري مسبوقة، وما هو ظاهر وبنّيٌ وجلٌي لكل ذي عينني، . 1

يؤكد دميومة العجز العراقي، حىت اللحظة، فيما يتعلق برقابة موارده املالية، والسيطرة عليها، 
بشكل يتناسب مع ما يتمتع به هذا البلد من ثراء كبري يف املوارد الطبيعية والكنوز النفطية 
وغري النفطية، وهو “ما يسجل يف النهاية ضعفاً صرحياً يف اإلدارة املالية، يضعها على أبواب 
مشاكل مجة، لعل من بينها )صعوبة التحكم ابملوارد املالية(، حىت وإن كانت تلك املوارد متاحة 

لالقتصاد بفضل املورد النفطي”)18(.
بتأمل واقع السياسة املالية يف العراق، جند أنه على الرغم من اتصاف هذه السياسة بعدم الفاعلية . 2

يف معظم مراحلها ومتغرياهتا، إال أن ظاهرة الضعف الرقايب والسيطرة املرتهلة على مدخوالت 
وموارد واقتصادايت الناتج القومي، ازدادت حدهتا فيما بعد العام 2003، والسيما مع اتساع 
العراق من  املركزية يف بغداد من جهة، وإقليم كردستان  الفيدرايل بني احلكومة  هوة اخلالف 
جهة أخرى، وهو ما جعل من تطبيق الرقابة الكاملة على املوارد املالية للدولة العراقية، مهمة 
شبه مستحيلة؛ فعلى سبيل املثال يعتمد إقليم كردستان سياسة “عدم اإلفصاح عن إيرادات 
الضرائب والرسوم وإيرادات املنشآت العامة ضمن نشرات وزارة التخطيط لإلقليم، على الرغم 

18- انظر: الذحباوي، فرحان حممد حسن، اجتاهات السياسة املالية يف العراق يف ظل ريعية الدولة، جملة الغري للعلوم االقتصادية 
واإلدارية، اجمللد الرابع عشر، العدد)1(/2017، ص: 143، متاح على:

 https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=129681)بتصرف يسري(.
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من أهنا موارد سيادية يفرتض أن ترفد اخلزينة االحتادية لكي ميكن إعادة ختصيصها إىل الوزارات 
والقطاعات اليت هي حباجة إليها”)19(.

يتفق أغلب املتخصصني واخلرباء االقتصاديني على أن سوء اإلدارة املالية وضعف التخطيط االقتصادي، . 3
ميثالن مسة غالبة على مالمح االقتصاد العراقي منذ عقود ماضية وحىت اآلن، وهو ما أفضى مؤخراً، 
ومنذ العام 2016 إىل أن »يعاين العراق عجزاً مالياً بلغ 21 مليار دوالر، ما دفعه إليقاف حنو تسعة 
آالف مشروع استثماري بسبب قلة التمويل، مث إىل االقرتاض من صندوق النقد الدويل بعد فشل 
السياق،  الرمسي«)20(، ومثة أتكيدات يف هذا  املستوى  التقشفية على  حزمة اإلصالحات والوسائل 
أبن ضعف اإلدارة، والتخطيط، والرقابة املالية واالقتصادية أفقد املؤسسات العراقية املعنية قدرهتا على 
تبين منهاج عمل انجح تتمخض عنه سياسة مالية فاعلة، وألقى هبا يف شراك االعتماد على املنهج 

التقليدي )موازنة البنود( عند إعداد املوازانت املالية، ومن مث حرمها الرؤية املستقبلية.
تُفضي غلبة التوظيف السياسي للريع النفطي ابلعراق، إىل إضعاف -ورمبا وأد- حمفزات وآليات الرقابة . 4

املالية واالقتصادية الشاملة واإلجيابية؛ إذ »إن تركيبة البنية املالية اليت تقوم عليها الدولة الريعية يف العراق 
تسري غالباً ابجتاه تسييس اإلنفاق العام، وإمهال األدوار اليت ميكن أن تؤديها القطاعات االقتصادية 
غري النفطية أبنواعها املختلفة، ومنها الضرائب، ومن مث إمهال الرقابة على تلك األدوار والقطاعات. 
وابملقابل حترص ذات الرتكيبة على تعزيز الطلب السياسي على الريع، ابعتباره يفي مبتطلبات دميومة 
السلطة السياسية وتقوية أركاهنا، وهو ما يعين ببساطة شديدة، االكتفاء برقابة جزئية/ريعية، غري مهتمة 

بشمولية األولوايت الرقابية والتنموية اليت تتبناها وتستهدفها السياسات االقتصادية«)21(.

19- انظر: إبراهيم، خليل إمساعيل، واقع السياسة املالية يف العراق )املركز واإلقليم( للمدة )1991ــ2012(، جملة الداننري، العدد 
العاشر/2017، ص:107، متاح على:

h t t p : / / a l - d a n a n e e r . e d u . i q / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 7 / 1 1 / 4 -
%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%
D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9
%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%
A7%D9%82.pdf )بتصرف يسري(.
20- انظر: الزبيدي، فاحل نغيمش مطر، وشرفاين، نسرين مصطو، األزمة املالية الراهنة وجلوء العراق إىل صندوق النقد الدويل )اآلاثر 

والبدائل األخرى(، جملة املستنصرية للدراسات العربية والدولية، جملد14، عدد 58، 2017، ص:20، متاح على:
 http://mjais.uomustansiriyah.edu.iq/index.php/mjais/article/view/19/4)بتصرف يسري(.

21- انظر: الزبيدي، فاحل نغيمش مطر، وشرفاين، نسرين مصطو، األزمة املالية الراهنة وجلوء العراق إىل صندوق النقد الدويل )اآلاثر 
والبدائل األخرى(، جملة املستنصرية للدراسات العربية والدولية، جملد14، عدد 58، 2017، ص:135، متاح على:

 http://mjais.uomustansiriyah.edu.iq/index.php/mjais/article/view/19/4)بتصرف يسري(.
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مثة فجوة غريبة جداً وغري منطقية، بني عمل أجهزة األمن العراقية من جهة، وتطبيق الرقابة . 5
املالية بفاعلية من جهة أخرى؛ حيث جند أنه على الرغم من شيوع احلس األمين ابلعراق -نظراً 
ملا يتعرض له من هتديدات أمنية وإرهابية متعددة األمناط واألشكال- إال أن فاعلية الرقابة 
األمنية، والسيما على منافذ املوارد املالية ابلدولة، ال تتناسب مطلقاً وحجم اإلنفاق العراقي 
على األجهزة األمنية وارتباطاهتا املختلفة؛ فقد كان منطقياً أن نرى مردوداً إجيابياً على املستوى 
احلاصل  لكن  وأجهزته،  األمن  تعزيز  يف  مؤخراً  الكبري  لالجتهاد  نتيجة  واالقتصادي،  املايل 
فعلياً، هو العكس؛ فاملردود املايل واالقتصادي يرتاجع، ابلتزامن مع »التكلفة العالية للخدمات 
األمنية، اليت ارتفعت ختصيصاهتا املالية فيما بعد العام 2003؛ فعلى سبيل املثال؛ تصاعدت 

من 7.399 مليار دوالر عام 2007، إىل 9.000 مليار دوالر عام 2008«)22(.
تتعدد مظاهر القصور الدالة على إمهال البعد الرقايب املايل وضعفه وتراجعه يف العراق، ومن أهم . 6

هذه املظاهر وأخطرها أييت الفساد بصفة عامة، والفساد املايل بصفة خاصة؛ إذ بلغ هذا األخري يف 
العراق »مستوايت قياسية، واندرجت أغلب عملياته حتت ابب هتريب األموال للخارج، وغسيل 
األموال عن طريق شركات أهلية ومصارف بطرق ملتوية على القوانني اليت تنتظم عمل املصارف 
العراقية«)23(، ويضاف إىل تلك املظاهر يف العراق، مظهر آخر مقلق ومريب، يتمثل يف ضعف 
األجهزة الرقابية قياساً بقوة األذرع املالية الفاسدة؛ حبيث »أصبح الفساد مؤسسة حبد ذاهتا، وقادرة 
على مواجهة أجهزة النزاهة وليس العكس، وهو ما يفسر مثاًل، احتالل العراق املركز الثامن عاملياً 

من أصل 170 دولة ضمن قوائم منظمة الشفافية العاملية ملؤشر الفساد لعام 2015«)24(.
-يف . 7 الوطنية  االقتصادية  القطاعات  أغلب  ومعها  العراقية،  املالية  املؤسسات  غالبية  تشهد 

مستوايهتا العليا واملتوسطة والدنيا- حالة من العشوائية الرقمية والتخبط احملاسيب؛ وذلك نتيجة 
تراكم ودميومة التقارير املالية واحملاسبية املغلوطة، والتالعب الدائم ابلتقارير املعنية بتحديد املوارد 
املالية الوطنية والقومية، ابلتزامن »مع غياب املعايري واألسس األخالقية، أو ما يعرف مبفهوم 
حوكمة الشركاتCORPORATE GOVERNANCE، واملعين به احلد من ظواهر 

املخالفات احملاسبية واألضرار اليت تنشأ من وجودها«)25(.
22- املصدر نفسه، ص: 138، و139 )بتصرف يسري(

23- انظر: الزبيدي، فاحل نغيمش مطر، وشرفاين، نسرين مصطو، األزمة املالية الراهنة...، مصدر سبق ذكره، ص: 6.
24-  انظر: الزبيدي، فاحل نغيمش مطر، وشرفاين، نسرين مصطو، األزمة املالية الراهنة...، مصدر سبق ذكره، ص: 6.

25- انظر: اندية شاكر حسي، املخالفات احملاسبية وأثرها يف تفشي ظاهرة الفساد املايل واإلداري )دراسة حماسبية حتليلية(، منشورات 
السادس، 2013، ص: 98، متاح على:  العدد  الرابعة،  السنة  للبحوث والدراسات،  النزاهة والشفافية  العراقية، جملة  النزاهة  هيئة 

.http://www.nazaha.iq/images/nazaha-mag/r06/pdf/p05.pdf
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 وجتدر اإلشارة هنا إىل أن حدة التالعب احملاسيب واملايل ابلعراق، تزداد تعقيداً يف ظل معاانة . 8
البالد من “اهلبوط الواضح واحلاد يف تصنيفات املنظمات الدولية، وصعوبة التقييم لنظام النزاهة 

الوطين، بسبب عدم وجود فرع ملنظمة الشفافية الدولية يف العراق”)26(.
تفتقر املؤسسات العراقية يف عمومها، واملؤسسات االقتصادية على وجه اخلصوص، إىل تفعيل . 9

دور الرقابة الداخلية، ابعتبارها »خط الدفاع األول يف مكافحة الفساد اإلداري واملايل واحلد 
الرقايب/الداخلي مجلة من اإلشكاليات  االفتقار  من آاثره«)27(، ويضاعف من سلبيات هذا 
املتعاضدة، اليت أييت من بني أمهها »غياب املرجعية الفنية والقانونية والتنظيمية اليت ميكن الرجوع 
إليها يف القضااي اليت تواجه أقسام التدقيق والرقابة الداخلية يف املؤسسات احلكومية، وضعف 
إدراك اإلدارات العليا لدور الرقابة الداخلية يف احملافظة على املال العام ولدورها يف دعم جهود 
الرقابة  أقسام  حاجة  جانب  إىل  عنها،  املساءلة  وختفيض  املؤسسة  أهداف  لتحقيق  اإلدارة 
والتدقيق الداخلي للمدراء املتخصصني يف احملاسبة من ذوي الشهادات العليا، وأخرياً هشاشة 

التأهيل الرقايب للمدققني الداخليني مبا يليب املتطلبات األساسية للوظيفة الرقابية«)28(.
ومن . 10 والتعارض  التصادم  خطر  وحداثتها-  قلتها  -على  العراقية  الرقابية  األجهزة  تواجه 

مث الدخول شيئاً فشيئاً يف مرحلة )تنازع االختصاص السليب()29(، عرب فقدان التنسيق وفراغ 
احملتوى؛ فعلى الرغم من »قيام العراق بعد العام 2003 بتشريع ثالثة قوانني مكوانً هبا ثالثة 
أجهزة رقابية وهي ديوان الرقابة املالية، وهيئة النزاهة، ومكتب املفتش العام، للتصدي لظاهرة 
الفساد املايل واإلداري، بيد أن تزاحم وتنازع االختصاصات بني هذه األجهزة تسبب برتاجع 
26- انظر: عويد، غزوان رفيق، دراسة حتليلية ملؤشرات منظمة الشفافية الدولية )مع اإلشارة إىل حالة العراق(، جملة النزاهة والشفافية 
http://www.nazaha.iq/images/ :للبحوث والدراسات، العدد التاسع، 2016، ص: 169، و186، متاح على

nazaha-mag/r09/pdf/p07.pdf )بتصرف(
الداخلية وحتقيق  الرقابة  نظام  فاعلية  اإلدارية ودوره يف حتقيق  للقيادات  الرقايب  الوعي  ثجيل،  املعموري،علي حممد  انظر:   -27
http:// :املساءلة العادلة، جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، اجمللد 18 العدد 3 لسنة 2016، ص: 201، متاح على

qu.edu.iq/adejou/wp-content/uploads/2016/09/10-3-18-2016.pdf
28- انظر: املعموري، علي حممد ثجيل، الوعي الرقايب للقيادات اإلدارية...، مصدر سبق ذكره، ص: 195 )بتصرف(.

29- »أييت تنازع االختصاص يف عمل املؤسسات الرقابية وغريها على صورتي مها التنازع اإلجيايب والتنازع السليب، ويتحقق األول 
أبن يصدر العمل أو القرار اإلداري من اجلهة أو العضو يف اختصاص مل يستند لنص يف القانون، وقد يتخذ عدم االختصاص 
الشكل السليب من خالل امتناع جهة إدارية أو عضو إداري عن اختاذ قرار إداري معي وفق قناعة خاطئة بعدم االختصاص«)راجع 

ص 529 على الرابط:
http://abu.edu.iq/sites/default/files/research/journals/ahl-al-bayt/
issues/22/180616-043252.pdf(



16

مركز البيان للدراسات والتخطيط

مستوى الرقابة، وتيسري مهمة املفسدين يف ممارسة الفساد، والسيما يف ظل ما تشهده املؤسسات 
العراقية بصورة عامة من تنازع يف السلطات، وتفشي ظاهرة التجاوز على الصالحيات«)30(.

يساعد الضعف الرقايب وعدم تطبيق آليات املراقبة املالية واحملاسبية بنحو فاعل وحازم يف . 11
ضرب االستقرار السياسي واجملتمعي بني العراقيني؛ فمن الناحية السياسية يُفضي الضعف الرقايب 
إىل حرمان احلكومات العراقية من تطبيق خططها للتنمية والتنمية املستدامة، وهو ما يشوه صورهتا 
الناحية  الباحث عن اإلنصاف االقتصادي واملعيشي، ومن  العراقي  السياسية يف أعني املواطن 
املالية والعينية، ومن مث هتميش شرائح اجتماعية عراقية  البالد  اجملتمعية يؤدي إىل هنب ثروات 
عديدة من ذوي الدخل احملدود، من حيث احلصول على احلقوق واخلدمات، انهينا عن رفع 
املعاانة عن الشرائح الشابة بسبب انتشار البطالة والفقر والتفاوت القبيح بني مستوى الدخول، 
إذ »من البديهي أن ينعكس ضعف اإلسهام الرقايب واملايل على إمكانيات املوازنة العامة العراقية 
يف إعادة حتقيق التوازن االجتماعي وتقليل التفاوت يف توزيع الدخل القومي، خاصة يف ظل عجز 

الرقابة عن مكافحة التهرب الضرييب«)31(، ومن النقاط السابقة، ميكننا مالحظة اآليت: 
• وتسري يف 	 الرمسي، حممودة وجيدة،  املستوى  على  ابلعراق  حالياً  املمارسة  الرقابية  اجلهود  إن 

املسلك الصحيح، لكنها غري كافية لتحقيق السيطرة املنشودة على املوارد املالية للدولة العراقية. 
• إن الرقابة املالية واحملاسبية ليست ترفاً، بقدر ما هي ضرورة حتمية جيب تطبيقها بدقة وإحكام 	

من أجل احلفاظ على الدخل القومي ومباشرة مهام التطوير واإلصالح. 
• ميثل ضعف البعد الرقايب يف العراق أحد املظاهر واألسباب الكربى املؤدية إىل فشل السياسة 	

املالية العراقية، وإىل عرقلة خطط ومشاريع التنمية الشاملة يف البالد. 
• ساعدت السياسات الريعية -ضمن مفهومها االقتصادي اخلاص والضيق- يف إفشال الرقابة 	

املالية ابلعراق وكسر شوكتها، عرب تطبيق جزئي معيب لتلك الرقابة، يهتم مبراقبة عوائد النفط 
وال يهتم مبراقبة عوائد القطاعات األخرى.

30- انظر: عبد،هادي محزة، تنازع االختصاص بي األجهزة الرقابية يف العراق على أعمال اإلدارة/دراسة مقارنة، جملة أهل البيت 
عليهم السالم، العدد 22، مارس 2018، ص: 526، و528، متاح على:

h t tp : / / abu.edu. iq / s i te s /de fau l t / f i l e s / re search/ journa l s / ah l-a l-bayt /
issues/22/180616-043252.pdf )بتصرف يسري(.
31- انظر: بدون اسم، البعد االجتماعي للسياسة املالية يف العراق، منشورات الدائرة االقتصادية، وزارة املالية العراقية، 2013، 

ص: 24، متاح على: mof.gov.iq/Lists/ResearchesAndStudies/4.pdf )بتصرف يسري(.
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• ضمن 	 واإلقليم  املركز  يف  العراقية  للدولة  املالية  املوارد  عن  اإلفصاح  يف  الشفافية  غياب  يعد 
األبواب  أحد  احملاسبية  الرقابة  لضعف  الصارخة  املظاهر  أحد  الرمسية، هو  والواثئق  النشرات 

الواسعة لتغذية الفساد املايل واإلداري بي العراقيي. 
• إن األجهزة الرقابية العراقية، متنازعة االختصاصات والصالحيات، وهو ما يهددها ابلفشل 	

يف حتقيق النتائج املرجوة منها، كما يسمح بتسلط الشخصيات املتنفذة على جمرايت التدقيق 
البياين واملايل واحملاسيب يف عموم الدوائر واملؤسسات احلكومية. 

 وبعيداً عن اإلسهاب يف التفاصيل، تؤكد هذه الدراسة على أمهية احللول املقرتحة اآلتية:
 اختاذ التدابري الالزمة لتحسي صورة العراق لدى املنظمات الرقابية الدولية، ابلتزامن مع تبين »نظام ( 1)

الرتكيز على  القوة والضعف، وسبل  العراقية، ويشّخص نقاط  الدولة  للنزاهة يالئم هيكلية  وطين 
األوىل، ومعاجلة الثانية، على وفق منهجية متخصصة حتت إشراف قيادات موضوعية ونزيهة«)32(.

 بدء خطة فاعلة وصادقة يف تطبيق وإحكام الرقابة والسيطرة على جغرافيا املال العراقي، وهذا ( 2)
لن يتأتى إال من خالل أمتتة العراق، وتطبيق مفهوم )احلوكمة اإللكرتونية()33(، حبيث تصبح كل 
التعامالت املالية حتت إشراف اجلهات الرمسية للدولة، واي حبذا لو كان ذلك ابالتفاق الوطين 
بي املركز واإلقليم، وهو ما سيساهم جمماًل يف »دعم شبكة اتصاالت حكومية تسمح بتبادل 
املعلومات بسرعة طبقاً لقواعد سرية مطلوبة، ميكنة النظم املالية كاملوازنة واحلساابت واملشرتايت 
واملخازن، رفع مستوى الكفاءة والفعالية للعمليات واإلجراءات داخل القطاع احلكومي، تقليل 
التكاليف احلكومية من خالل تسهيل تدفق وسراين األعمال بشفافية وسهولة عالية، وحتقيق 
درجة عالية من التكامل بي املشاريع احلكومية والقطاعات اخلاصة مبا خيدم االقتصاد الوطين«)34(.

32- انظر: عويد،غزوان رفيق، دراسة حتليلية ملؤشرات منظمة الشفافية الدولية...، مصدر سبق ذكره، ص: 163 )بتصرف(.
33 احلوكمة اإللكرتونية E-Government تعين توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحسي أسلوب أداء اخلدمات 
احلكومية وبصيغة أخرى يُقصد هبا تغرّي أسلوب أداء اخلدمة من أسلوب يتميز ابلروتي والبريوقراطية وتعدد وتعقد اإلجراءات،  إىل 
أسلوب يعتمد على استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحسي أداء اخلدمات احلكومية؛ هبدف تقدميها للمواطني بطريقة 

سهلة عرب شبكة اإلنرتنت؛ مما يوفر الكثري من اجلهد واملال )راجع ص: 28، على الرابط:
 http://www.cmc.iq/ar-iq/wp-content/uploads/2018/08/I-Tech-last-V.pdf

34 انظر: احلوكمة اإللكرتونية يف العراق، تقرير جملة I-TECH الصادرة عن هيئة اإلعالم واالتصاالت العراقية، العدد 1، 
2018، ص: 31، و32، متاح على:

http://www.cmc.iq/ar-iq/wp-content/uploads/2018/08/I-Tech-last-V.pdf ).)بتصرف
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 دعم البعد الرقايب عرب فض االشتباك والتنازع االختصاصي القائم بي املؤسسات الرقابية احلالية، ( 3)
وذلك إما بتعديل دستوري »تؤسس مبوجبه هيئة للرقابة العامة تتمتع ابالستقالل اإلداري واملايل 
وينظم عملها  النواب  لرقابة جملس  اإلدارة وختضع  أعمال  الرقابة على  والفين، ومتارس مهمة 
بقانون«35، وإما من طريق »دمج مكاتب املفتشي العموميي هبيئة النزاهة، وذلك لوحدة عمل 
هذين اجلهازين من جهة، وإبعاد هذه املكاتب عن أتثريات السلطة التنفيذية وضغط النفقات 

وحصر اجلهود وجتنب تنازع االختصاص فيما بينها من جهة أخرى«)36(.
احرتازية ( 4) إجراءات  جمموعة  ابختاذ  واإلداري  املايل  الفساد  ملواجهة  إصالحية  جبهة  تدشي 

وتنظيمية، من أمهها »تطبيق صرامة رقابية حملية ودولية، تدوير املسؤولي اإلداريي ابستمرار ملنع 
نشوء بؤر فساد، تطوير آليات الرقابة املصرفية التنفيذية منها واإلشرافية؛ للحد من عمليات 
يف  جدية  إجراءات  واختاذ  الرقابية  املؤسسات  ومحاية  ودعم  األموال،  وغسيل  العملة  هتريب 
مكافحة الفساد وسرقة املال العام«)37(، وجتدر اإلشارة هنا إىل أمهية األخذ ابلنظام املوحد 
جلان  عمل  لتنظيم  املصارف،  على  واإلشراف  الرقابة  أدوات  »أحد  وهو  والتقييم،  للتحليل 
التفتيش الدوري الشامل كي ينتهي إىل ترتيب املصارف حسب جدارهتا، واحتمال فشلها، 

وليقدم قاعدة معلومات تساعد على إعادة النظر ابلضوابط احلاكمة للعمل املصريف«)38(.
أجل »إجراء ( 5) واملايل، وذلك من  احملاسيب  للتقييم  وفاعلة  منظومة مستقلة  تكوين  الشروع يف 

تقييم شامل ألداء جملس املعايري احملاسبية والرقابية يف العراق، وحتديد اجملاالت اليت تستوجب 
التغيري مثل جهة ارتباط اجمللس واجلهات املمثلة حالياً يف عضويته، ومستوى مسامهتها يف إجناز 
األعمال وجناحها فضاًل عن املستلزمات األساسية املالية وغري املالية اليت جيب أن تتوافر لدى 

اجمللس لضمان وتعزيز استقالليته«)39(.
35- انظر: عبد، هادي محزة، تنازع االختصاص بي األجهزة الرقابية يف العراق على أعمال اإلدارة/دراسة مقارنة...، مصدر سبق 

ذكره، ص: 543 )بتصرف(.
36- املصدر السابق نفسه، الصفحة نفسها )بتصرف(.

37- انظر: الزبيدي، فاحل نغيمش مطر، وشرفاين، نسرين مصطو، األزمة املالية الراهنة وجلوء العراق إىل صندوق النقد الدويل...، 
مصدر سبق ذكره، الصفحات: 21، و22 ، و23 )بتصرف(.

38  انظر: أمحد ابريهي علي، املصارف واالئتمان والعمق املايل بي العراق والتجربة الدولية، جملة الدراسات النقدية واملالية، 
مطبوعات دائرة اإلحصاء واألحباث/البنك املركزي العراقي، العدد الثالث متوز 2018، ص: 18، متاح على:

https://cbi.iq/documents/journal%20of%20monetary%20and%20financial%20
studies.%20july%202018.pdf)بتصرف يسري(.
39 - انظر: اندية شاكر حسي، املخالفات احملاسبية وأثرها يف تفشي ظاهرة الفساد املايل واإلداري..، مصدر سبق ذكره، ص 107.
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حماولة إجياد صيغة مجاهريية وإعالمية ذات مصداقية وموضوعية ميدانية، تستطيع من خالهلا ( 6)
الدولة بث روح املواطنة واالعتزاز ابهلوية العراقية، وهو ما سيكون له أكرب األثر يف تعزيز الرقابة 
الذاتية بي املواطني واملوظفي وعموم الشعب العراقي، وذلك ابعتبار »أن البيئة املناسبة للفساد 

هي ضعف املواطنة العراقية؛ وال ميكن حماربة هذا الفساد إال من خالل تعزيز املواطنة«)40(.
احملور الثاين: دور الرقابة املالية يف حتقيق الشفافية وحماربة الفساد 

  حينما نفتش عن أبرز املظاهر واألدوار اليت ميكن أن تدلل على فاعلية الرقابة بصفة عامة 
والرقابة املالية بصفة خاصة يف أي دولة من دول العامل، فإننا سنجد أن هذه املظاهر واألدوار تتمثل 

يف ثالثة أشياء رئيسة، هي: 
الوصول من خالل الرقابة احملكمة إىل حتقيق مفهوم الشفافية مبعناه العام والشامل، وأيضاً مبعناه . 1

املايل واالقتصادي على وجه اخلصوص.
وسد . 2 واإلداري،  املايل  الفساد  لبؤر  املانع  اجلامع  التطويق  إدراك  يف  للرقابة  األمثل  التوظيف 

األبواب والذرائع املؤدية إىل استغالل ثروات البالد بطرق غري مشروعة وغري قانونية.
إجيابية الشعور اجملتمعي العام جتاه األجهزة الرقابية من واقع ما حتققه هذه األجهزة ألفراد اجملتمع . 3

من محاية للمال العام، ودعم حثيث للموازنة واخلزانة الوطنية، مبا حيقق الرفاه االقتصادي واجملتمعي.
إجياد  الصعب  من  فإن  العراقي،  الشأن  على  السابقة  واألدوار  واملقاييس  املعايري   وبتطبيق 
قناعة راسخة وإجيابية، تربهن على قيام األجهزة الرقابية العراقية بتحقيق تلك املظاهر واألدوار، ال 
يف املاضي، وال يف الوقت احلاضر، بل على العكس سنجد أنه رمبا يتورط بعض موظفي الرقابة يف 
قضااي فساد مايل وإداري، على وفق ما سبقت اإلشارة إليه، يصب تعارض االختصاصات بي 
العام، وإهدار احلقوق االجتماعية واملعيشية للشعب  الرقابية يف مصلحة اإلضرار ابملال  األجهزة 

العراقي، وغياب الشفافية!!
وبصفة عامة، ميكننا رصد وحتليل خالصة املوقف الرقايب املايل ابلعراق من قضااي الشفافية، 

40- انظر: رهبة أسودي حسي، الفساد اإلداري واملايل يف العراق..دراسة اجتماعية/سياسية، مطبوعات املنتدى الوطين ألحباث 
الفكر والثقافة ، العدد 6، 2011، ص: 116، متاح على:

 https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=77983 )بتصرف يسري(.
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الفساد، واإلصالح االجتماعي/املعيشي، من خالل نقاط العرض التالية: 
*أواًل: الشفافية: 

  حينما نتحدث عن الشفافية من وجهة النظر املالية واالقتصادية، فإننا بصدد احلديث عن 
األساس الرقمي واملعلومايت والبياانيت املتي الذي تقوم عليه فحوى التقارير املالية واحملاسبية وجدوى 
اخلطط والدراسات االقتصادية والتنموية؛ ومن مث، فمن دون الشفافية، تفقد الدولة واحلكومة رؤيتها 
االسرتاتيجية والتخطيطية فيما يتعلق ابحلاضر واملستقبل؛ إذ«أن اإلفصاح والشفافية هي دعامة هامة 
للتحكم املؤسسي لضمان العدالة والنزاهه، والثقة يف اإلدارة االقتصادية واختاذ القرارات الرشيدة«)41(.

الشفافية  مببدأ  والقانوين  الدستوري  االهتمام  يف  العراقي  املشرّع  يقّصر  مل  احلقيقة،    ويف 
واإلفصاح؛ إذ نّصت املادة األوىل والثانية من القانون رقم )6( املعّدل، فيما يتعلق بديوان الرقابة 
املالية العراقي، على جزئيتي رئيسيتي تتعلقان ابملصداقية وإبراء الذمة، ومها حتديداً ) حتقيق الشفافية، 
ومصداقية احلكومة العراقية(، وكذلك على منح األجهزة الرقابية وعلى رأسها ديوان الرقابة املالية، 
صالحيات ومهام واسعة متكنه من حتقيق مبدأ ومفهوم الشفافية نظرايً وعملياً، لكن رغم ذلك« 
يقتصر عمل الديوان على أنواع اإلفصاح والشفافية املرتبطة مبهامه التقليدية، كاكتشاف املخالفات 
وإبداء الرأي يف مصداقية القوائم املالية، يف حي يرتاجع دوره فيما خيص اإلفصاح عن دور املنظمات 
اللوائح والتشريعات  للرقابة يف خدمة اجملتمع احمللي والبيئة«)42(، ولوحظ جمماًل »افتقار  اخلاضعة 
الدورية، وحاجة ديوان  االقتصادية ابلتقارير  املنظمات  اهتمام  الشفافية، واحلاجة إىل  العراقية إىل 
الرقابة املالية إىل دراسة التشريعات النافذة، وخاصة القواني واللوائح املرتبطة ابلكشف عن الذمة 

املالية للجهات اإلدارية العليا، أو تلك اليت تشغل وظائف تتسم ابخلطورة املالية«)43(.
 ومتنحنا االستطالعات الدولية املختصة بواقع الشفافية يف املنطقة العربية والعامل، إضاءات 
جديرة ابلنظر واالهتمام، وخاصة ما يتعلق منها بتطبيق مبدأ اإلفصاح والشفافية املالية فيما خيص 
املوازانت العامة والرمسية، ومن ذلك، االستطالع الذي أجرته)املبادرة العاملية للشراكة يف املوازنة(، 

41- انظر: البلداوي،شاكر عبد الكرمي، دور ديوان الرقابة املالية ابلعراق يف تعزيز اإلفصاح والشفافية، جملة اإلدارة واالقتصاد، السنة 
الرابعة والثالثون، العدد التسعون/2011، ص: 94، متاح على:

 https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=65400 )بتصرف يسري(
42- املصدر السابق نفسه، ص: 95، 100 )بتصرف(.

43- املصدر السابق نفسه، ص: 101 )بتصرف(.
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حول املوازانت املفتوحة يف املدة من 2010 - 2017، إذ »حصل العراق على )3 نقطات( من 
أصل )100 نقطة( يف مؤشر الشفافية )املوازنة املفتوحة(، وهي درجة أقل كثرياً من متوسط الدرجة 
العاملية املقدرة بنحو )42 نقطة(، يف حي حصل على )صفر درجة( من أصل )100 درجة( يف 
مؤشر املشاركة للعامة )املواطني( يف إعداد وتنفيذ املوازنة العامة؛ وهذا املؤشر األخري يبلغ املتوسط 
العاملي له حنو )12 درجة(، وفيما يتعلق ابإلشراف على املوازنة العامة، استخلص املؤشر أن السلطة 

التشريعية يف العراق توفر رقابة حمدودة خالل مرحليت التخطيط والتنفيذ للموازنة«)44(.
والسائد يف  واملعهود  املعروف  إطارها  العراق عن  الشفافية يف  تطبيقات   وإمجااًل، ال خترج 
املنطقة العربية عامة، من حيث مواجهة معوقات عديدة، وتفاصيل معقدة، واعتبارات أكثر تعقيداً؛ 
لذا فإن »أداء العامل العريب -ومن بي دوله العراق- ليس جيداً من حيث إمكانية احلصول على 
املعلومات فيه، مقارنة مبناطق أخرى من العامل؛ فقد سجلت منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا 
20 درجة على مؤشر املوازانت املفتوحة املكون من 100 درجة، وهي األدىن من حيث شفافية 

امليزانية واملساءلة«)45(.
*اثنياً: الفساد: 

 فيما خيص الفساد يف العراق، فإنه ال حيتاج إىل كبري كالم، بل ال حيتاج إىل كالم مطلقاً، إمنا 
هو يف حاجة إىل عمل، وعمل شاق ومضٍن الجتثاث جذوره الضاربة بعمق بي العراقيي، وخاصة 
يف أروقة املال واألعمال واالقتصاد، وليس أدل على ذلك من احتالل العراق، كما أشران سابقاً يف 
سطور هذه الدراسة، مركزاً متقدماً يف مؤشر مدركات الفساد على املستوى الدويل والعاملي، ولكن 
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: ما طبيعة الدور الذي تلعبه األجهزة الرقابية يف العراق ملكافحة 

الفساد وتقليص أضراره؟ وهل جنحت هذه األجهزة يف مباشرة مهامها يف هذا اإلطار؟ 
يف واقع األمر، فإن األجهزة الرقابية كافة اليت استحدثها العراق فيما بعد العام 2003، 
فضاًل عن االنضمام التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد على وفق قانون 35 لسنة 2007، 
وغري ذلك من إجراءات سابقة والحقة، إمنا كان اهلدف منه »إبطال ظهور وانتشار الفساد املايل 
واإلداري بصورة كبرية ممثاًل ابلرشوة والتزوير واالختالس واستغالل املنصب والوساطة واحملاابة وغريها 

44- راجع: السرحان،حسي أمحد، الشفافية املالية يف العراق، تقرير شبكة النبأ املعلوماتية، بتأريخ 17/5/2018، متاح على: 
https://annabaa.org/arabic/goodgovernance/15286 )بتصرف(

45- املصدر السابق نفسه )بتصرف(.
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من صور الفساد األخرى«)46(. 
عمل  يكّبل  والتنظيمي،  والقانوين،  التشريعي،  القصور  أن  نرى  أخرى،  جهة  من   ولكن 
األجهزة الرقابية، ويكبح مجاحها، فيما يتعلق ابملضي قدماً يف استكمال تتبع وحماكمة املتورطي 
يف قضااي الفساد، وهو ما يؤدي إىل جتميد الدور الرقايب من جهة، وتنشيط بؤر الفساد من جهة 
أخرى، وعلى سبيل املثال: »أخضعت الالئحة التنظيمية الصادرة عن هيئة النزاهة، وقانون هيئة 
الفساد يف  املالية، مع أن  النزاهة رقم 30 لسنة 2011، فئات حمددة ابلكشف عن مصاحلهم 

األجهزة واملؤسسات احلكومية ليس حمصوراً هبذه الفئات فقط«)47(.
 وخالصة القول هنا: إن حجم الفساد أبنواعه املختلفة يف العراق -ومنها املايل واإلداري- قد 
بلغ حداً، ال تستطيع معه األجهزة الرقابية وحدها مواجهته أو القضاء عليه؛ إذ ال يقتصر الفساد 
ابلعراق »على عرقلة عملية النمو االقتصادي فحسب، بل يساعد على متويل اجملموعات املسلحة، 

كما أنه يشمل كل الوزارات واملؤسسات العراقية بدون استثناء«)48(.
*اثلثاً: الرؤية اجملتمعية: 

 أما فيما خيّص نظرة اجلماهري العراقية إىل دور األجهزة الرقابية، فإنه يف ظل معاانة املنظومة 
الدخول  مستوى  واخنفاض  واملعيشية،  واالقتصادية  األمنية  احلالة  تراجع  من  العراق،  يف  اجملتمعية 
الفردية واألسرية، إىل جانب انتشار البطالة والفقر وضعف التعليم، وسيادة الطبقية الثرواتية وفق 
أسس احملاصصة والتمييز السياسي واحلزيب، مع شيوع وانتشار صور الفساد املايل واإلداري، يصعب 
الرقابية واملؤسسات احملاسبية واملالية؛  اجلزم بتوافر نظرة إجيابية لدى املواطن العراقي جتاه األجهزة 
األجهزة  تلك  الثقة يف  العراقيي  معظم  فقدان  إىل  السابقة،  العام  الرتاجع  مظاهر  أدت كل  فقد 
واملؤسسات، حبيث ابتت هناك« قناعة لدى املواطن العراقي أبن مظاهر القصور والرتاجع واملعاانة، 
وخاصة مظاهر الفساد، غري قابلة للمعاجلة أو املكافحة، بسبب احلصانة والصالحيات اليت يتمتع 

هبا أغلب املسؤولي يف الوزارات واملؤسسات العراقية«)49(.
46- انظر: اجلبوري،ماهر صاحل عالوي، والفهداوي، ماجد جاسم حممد، اختصاصات هيئات الرقابة املستقلة مبكافحة الفساد 
املايل واإلداري يف العراق)دراسة مقارنة(، جملة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية، العدد الثامن، 2013، ص: 3، متاح على: 

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=78005 )بتصرف يسري(.
47- انظر: اجلبوري، ماهر صاحل عالوي، والفهداوي،ماجد جاسم حممد، اختصاصات هيئات الرقابة املستقلة...، مصدر سبق 

ذكره، ص: 23.
48- انظر: الغامني، نزار عبد األمري، اخلزرجي،محد جاسم، الفساد املايل واإلداري ودوره يف حتجيم االقتصاد العراقي...، مصدر 

سبق ذكره، ص: 17 )بتصرف يسري(.
49- املصدر السابق نفسه، ص: 17 )بتصرف يسري(.
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استنتاجات الدراسة 
للتطوير . 1 مبتكرة  آليات  تطبيق  حنو  الصحيح  الطريق  على  العراقي  املالية  الرقابة  ديوان  يسري 

والتحديث الرقايب، لكنه يف حاجة ماسة لدعم تشريعي ودستوري خيرجه من نطاق التعارض 
يف االختصاص مع اهليئات الرقابية األخرى، وإن جهوده احلالية غري كافية، ومل خترج بعد من 

طور املفهوم التقليدي للرقابة.
إن اهليئات الرقابية العراقية يف طريقها حنو االنفتاح اإلجيايب على نظائرها يف احمليطي اإلقليمي . 2

والدويل، ونتائج ذلك يف طي اجملهول من تداعيات املستقبل املنظور.
يكّلف الضعف الرقايب العراق هدراً ابلغاً ملوارده، ويساهم يف دفع البالد حنو االستدانة واالقرتاض.. 3
أفقد احنسار األدوار الرقابية أمناط االقتصاد العراقي عنصرى التناسق والتعاضد، وأدخل السياسة . 4

النقدية حيز التعارض مع السياسة املالية.
أصبح البعد الرقايب العراقي -جمماًل- اتبعاً ملسار االقتصاد الريعي؛ حبيث ابتت املوارد النفطية . 5

هي األجدر ابلتطبيقات واآلليات الرقابية من وجهة نظر الذهنية الرمسية ابلعراق. 
يواجه العراق صعوابت غري مسبوقة يف التحكم مبوارده املالية عرب حمورى املركز واإلقليم، وسوء . 6

اإلدارة املالية مع ضعف التخطيط االقتصادي، يغلفان سياسته املالية. 
هناك تناقض معقد بي كثرة التعديالت القانونية / الدستورية للبنود الرقابية من جهة، وهشاشة . 7

املنجز الرقايب من جهة اثنية، وإن هناك تناقضاً بي تنامي اإلنفاق األمين، وتراجع االنتشار الرقايب. 
خلو العراق من وجود فرع ملنظمة الشفافية الدولية، يعرقل مهمة التقييم الصحيح لنظام النزاهة . 8

الوطين والقومي يف البالد.
إن نظرة اجلماهري العراقية لألجهزة الرقابية ابلعراق ليست إجيابية؛ وذلك بفعل انتشار الفساد . 9

وتراجع احلالة املعيشية. 
صورة . 10 تشويه  يف  ويساعد  ابلعراق،  واجملتمعي  السياسي  االستقرار  الرقابة  ضعف  يهدد 

املؤسسات الرمسية، ويهدد بفشل خمططات التنمية والتنمية املستدامة. 
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إن عالج الفساد ليس بيد األجهزة الرقابية وحدها، وإمنا حيتاج لتكاتف املؤسسات الرمسية . 11
مجيعها، وقبل ذلك حيتاج إلرادة سياسية وسيادية بتطبيق الشفافية وتعرية املفسدين من احلصانة 

والنفوذ.
توصيات الدراسة 

• توسيع رقعة الوعي واإلدراك ابملفاهيم األكثر تطوراً وحداثة لتطبيقات البعد الرقايب، احملاسيب، 	
واملايل وفق املنظور الدويل والعاملي.

• تفعيل دور الرقابة الداخلية، وأتسيس هيئة مستقلة للرقابة السيادية والتدقيق رفيع املستوى، 	
وعلى وفق بنود دستورية وتشريعية. 

• حتسي صورة العراق لدى مؤسسات الشفافية والرقابة الدولية واإلقليمية عرب تصحيح املغالطات 	
إن وجدت، مع حماولة اإلفادة من التقييمات الصادرة عنها بشأن العراق، الستدراك األخطاء 

وتصحيح مسار التطبيقات واآلليات الرقابية. 
• حترير األجهزة واهليئات الرقابية العراقية من أسر السياسة الريعية، وتوسيع نطاق البعد الرقايب 	

ليشمل مجيع القطاعات االقتصادية الرئيسية والبديلة ابلدولة. 
• متكي هيئة النزاهة العراقية من استكمال إجراءات حماسبة املتورطي يف الفساد املايل واإلداري، 	

عرب تشريع / تعديل دستوري يسمح هلا إبخضاع الفئات كافة لسلطاهتا القانونية على وفق 
أسس عادلة ونزيهة. 

• تنويع مصادر الدخل القومي، وتعزيز ثقة اجلماهري العراقية مبؤسسات الدولة عرب التوزيع العادل 	
للحقوق والواجبات، وإشعار األجهزة الرقابية إبجيابية دورها املايل واجملتمعي، إىل جانب تفعيل 

جهود اإلصالح االقتصادي واالجتماعي الشامل.
• متكي مبادرات الرقابة اخلارجية من اإلسهام الفاعل يف إصالح خلل الرقابة الداخلية، دون 	

اإلخالل ببنود األمن القومي العراقي.
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خامتة
ملا خيص  تداعيات سلبية  به من  يرتبط  وما  العراقي،  الرقايب  للمشهد  املتأمل  يعتقد  رمبا   
املنظور  السلبيات وفق  لتلك  توقع اإلصالح  الصعب  أنه من  املوارد واألموال واالقتصاد عموماً، 
املستقبلي القريب، ولكن احلقيقة غري ذلك، على األقل من وجهة نظر هذه الدراسة؛ فرغم تعقد 
املشهد الرقايب العراقي، إال أن سبل احلل والنهضة والتطوير، حاضرة وليست غائبة، لكن يبقى على 
اجلهات الرمسية، استثارهتا واستخراجها من عقول العراقيي النوابغ الذين ميلؤون أقطار العامل إبداعاً 
يف التطبيقات الرقابية، واإلدارية، واملالية، واحملاسبية، والتقنية، فقط حيتاج العراق إىل تقدمي أهل اخلربة 
واالختصاص، ومنحهم حرية التقييم والتطوير، ومن مث دعمهم تشريعياً ودستورايً وقانونياً، حىت ال 
ترتبص هبم بؤر الفساد وأدعياء العلم من املتسلطي املتصدرين لكل مشهد، ومبا أن العراق يعيش 
حالياً مرحلة خماض سياسي واقتصادي واجتماعي، فإنه من املتوقع حتماً، أن تستفيد القيادات 
اجلديدة من أخطاء وسلبيات املاضي البعيد، واملاضي القريب، وأن تغّلب املصلحة الوطنية الواسعة، 
النهضة واإلصالح،  لذا فإن سبل  الضيقة؛  الشخصية  على ما عداها من األطماع والطموحات 

قائمة وحاضرة دوماً، يف كل مشهد عراقي متجدد، رغم أنف املرتبصي هبذا البلد. 
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