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املقدمة:
تُعدُّ اإلرادة السياسية الركيزة األساس يف مكافحة الفساد واحلّد من آاثره املدمرة على مقدرات 
الشعب، ولو افرتضنا توافر هذه اإلرادة بنسبة ما، فالتساؤل الذي يطرح ههنا هو: ما اآلليات أو 
اخلطوات اليت جيب القيام هبا على املدى القريب، والبعيد ملكافحة الفساد يف العراق؛ ومبعىن آخر 
لو أردان مكافحة الفساد يف العراق بنحو عملي ستكون آلليات املكافحة نتائج واضحة للجمهور، 

واإلعالم، واجملتمع املدين، وستحاكي مصلحة املواطن وحتقيق تطلعاته.
للحكومة )2018 -  احلالية  املرحلة  أن نصل يف  نريد  أين  نبدأ؟ وإىل  أين  كيف؟ ومن 
ملكافحة  اسرتاتيجي  منظور  من  البحثية  الورقة  ستستعرضها  وسواها  التساؤالت  هذه  2022(؟ 
الفساد يف العراق، وستكون مبنية على تشخيص موضوعي تقدم إىل من لديهم اإلرادة السياسية 

ملكافحة الفساد من سلطة تشريعية ممثلة مبجلس النواب وتنفيذية ممثلة مبجلس الوزراء.     
احملور األول: املنظومة الرقابية )هيكل الرقابة يف العراق(

التنفيذية،  ترتبط ابلسلطة  هناك جهات  إذ  بنحو كبري،  العراق  الرقابية يف  اجلهات  تتعدد 
وأخرى ابلسلطة التشريعية، وأخرى مستقلة -تعمل حتت إشراف جملس الوزراء-، ولو تفحصنا هذه 

اجلهات لوجدانها تتمثل ابآليت:
- تشكيالت التدقيق والرقابة الداخلية املرتبطة ابلوزير أو رئيس اجلهة غري املرتبطة بوزارة، 

وتتوىل إجراءات الرقابة السابقة للصرف يف الوزارة.
- مكاتب املفتشني العموميني املرتبطة ابلوزير أو رئيس املؤسسة غري املرتبطة بوزارة، وتتوىل 
أعمال التفتيش، والتدقيق، والتحقيق، وتقومي األداء يف الوزارة، أو اجلهة غري املرتبطة بوزارة؛ واجلدير 
ابلذكر أهنا تصنف بكوهنا رقابة الحقة لكنها يف الوقت نفسه تقوم ببعض الرقابة السابقة، مثل: 

تدقيق العقد قبل إبرامه، وتعّد عنَي الوزير يف الرقابة على أعمال الوزارة.

آليات عملية لمكافحة الفساد في العراق
غزوان رفيق عويد *

* خبري يف مكافحة الفساد.
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على  الالحقة  الرقابة  ومسؤوليته  النواب،  مبجلس  املرتبط  االحتادي  املالية  الرقابة  ديوان   -
أعمال السلطة التنفيذية، وهو مسؤول أيضاً عن أعمال التدقيق على املال العام أينما وجد، فضاًل 
عن مهامه يف تقومي األداء يف اجلهات اخلاضعة لرقابته، ويعدُّ أعلى مستوى للرقابة يف الدولة )الدور 

الرقايب جمللس النواب(.
الدستور صراحة، وأخضعتها  عليها  نّص  اليت  املستقلة  اهليئات  النزاهة، وهي من  هيئة   -
احملكمة االحتادية العليا إىل إشراف جملس الوزراء، وتتوىل التحقيق يف قضااي الفساد حتت إشراف 
القضاء، وهلا بعض األدوار الوقائية املتمثلة مبالحقة الكسب غري املشروع، والتثقيفية املتمثلة بنشر 

ثقافة النزاهة، والشفافية، واملساءلة.
- جمالس احملافظات، وهلا دور رقايب على عمل احملافظ، والتشكيالت املرتبطة به، وعمل 

التشكيالت اليت تعمل يف حدود احملافظة.
أداء رقابته على أعمال  الوزراء يف  عدم وجود أي دور جمللس  تقدم ذكره ابت جلياً  ومما 
الوزارات، واهليئات واجلهات غري املرتبطة بوزارة اليت يشرف على أعماهلا مبوجب الدستور، فمكتب 
الداخلية  والرقابة  التدقيق  تشكيالت  ابلوزير كأي  مرتبطاً  يكون  -مثاًل-  ما  لوزارة  العام  املفتش 
األخرى، فال ميكن اختاذ أي إجراء فاعل ملكافحة الفساد إال مبصادقة الوزير، فضاًل عن سلطة الوزير 
على موظفي مكتب املفتش العام فإابمكانه نقل املوظفني من وإىل املكتب؛ وهبذا فمن أجل تفعيل 
الدور الرقايب لرئيس جملس الوزراء كونه املسؤول التنفيذي املباشر عن السياسة العامة للدولة، ودعم 
جملس الوزراء الذي ميارس صالحية ختطيط السياسة العامة للدولة وتنفيذها، ومتكني مكتب املفتش 
العام من أداء مهامه بكل استقاللية ومهنية تقرتح ورقة البحث ربط منظومة املفتشني العموميني 
برئيس جملس الوزراء؛ ليشكل رقابة إدارية الحقة على الوزارة، أو اجلهة غري املرتبطة بوزارة أبكملها 
-مبا فيها الوزير-، ويكون عني رئيس جملس الوزراء، ومعيناً له يف تشخيص مواطن اخللل يف الوزارات 

واجلهات غري املرتبطة بوزارة. 
وتقرتح الورقة أيضاً تقسيم عمل مكاتب املفتشني العموميني على أساس قطاعي مبا يناظر 
فيها  مجيعها  وزارة   )22( العراق  يف  يوجد  إذ  االحتادي،  املالية  الرقابة  لديوان  القطاعي  العمل  
مكاتب مفتشني عموميني، و)35( جهة غري مرتبطة بوزارة يوجد يف )14( منها فقط تشكيل 
ملكاتب املفتشني العموميني، واملتبقي البالغ )21( جهة غري مرتبطة بوزارة ال يوجد فيها مكتب 
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مفتش عام أمهها: )البنك املركزي، واهليئة الوطنية لالستثمار، وجهاز األمن الوطين، وهيئة املنافذ 
احلدودية، واملفوضية العليا املستقلة لالنتخاابت، واملفوضية العليا حلقوق اإلنسان، وديوان الرقابة 
املالية االحتادي، وهيئة النزاهة(، فضاًل عن عدم وجود مكاتب للمفتشني العموميني يف احملافظات؛ 
ليشمل بذلك متكني منظومة املفتشني العموميني من أداء دورها الرقايب على احلكومات احمللية يف 
احملافظات؛ األمر الذي يستدعي قيام جملس النواب بتشريع قانون مكاتب املفتشني العموميني على 
أن يتضمن ربط املفتش العام برئيس جملس الوزراء وإعادة هيكلتها إىل )16( مكتباً مفتشاً عاماً مبا 

يناظر العمل القطاعي لديوان الرقابة املالية االحتادي.

احملور الثاين: اختيار القيادات اإلدارية العليا )مدير عام فأعلى(
ال ميكن احلديث عن إصالح، أو خطط اسرتاتيجية، أو برامج، أو مشاريع من دون اختيار 
اخلطط  على  ومساءلتهم  املسؤولني  حماسبة  عن  فضاًل  والكفاءة(،  )النزاهة  بصفيت  متتاز  قيادات 
واألهداف املكلفة هبا التشكيالت اليت تديرها شريطة أن تكون هذه األهداف موضوعية: )أهداف 
ذكية حمددة، وقابلة للتحقيق وطموحة، وقابلة للقياس، وحمددة بوقت(. وقد شّخصت مسألتان 
يف موضوع اختيار القيادات اإلدارية: األوىل: عدم وجود معايري واضحة وحمددة الختيار القيادات 
العليا يف العراق، إذ يوجد أكثر من )5.000( مخسة آالف مسؤول مبنصب قيادي -درجة عليا- 
مدير عام، أو وكيل وزارة، أو من هم بدرجتهما، إذ ال توجد آلية واضحة الختيار هذه القيادات، 
وأما املسألة الثانية فهي خاّصة بتقييم هذه القيادات، إذ إن املنهج املتبع حالياً يعتمد كون املسؤول 
غري فاسد، وال تثبت عليه قضية فساد من قبل القضاء، أو ال يثار الرأي العام عن شبهات فساد 
تدور حوله؛ وهذا معيار غري دقيق إذ جيب أن ُياسب املسؤول عن األهداف اليت يتعّهد بتحقيقها 
وتكون معياراً لتقييمه؛ لذلك نقرتح تشكيل جملس اخلدمة العامة االحتادي الذي شرّع قانونه منذ 
العام )2009( -ومل ُيشّكل حىت اآلن-، واإلسراع بوضع معايري مهنية وحمددة الختيار القيادات 
اإلدارية العليا من قبل جملس الوزراء، وإعالهنا إىل اجلمهور، ووسائل اإلعالم، واجملتمع املدين، فضاًل 

عن إلزام الوزارات، واجلهات غري املرتبطة بوزارة، واحملافظات بتطبيقها خالل مدة زمنية حمددة.  
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احملور الثالث: املنهاج الوزاري للحكومة    
يُفتـََرض أن تكون لدى احلكومة رؤية واضحة عّما تريد القيام به، ويف العادة تقوم احلكومات 
بوضع مناهج عامة وبرامج تنفيذية لتحقيق رؤيتها؛ ويف هذا السياق جند أن الدستور العراقي قد 
فرض على رئيس جملس الوزراء، تقدمي املنهاج الوزاري للحكومة إىل جملس النواب للمصادقة عليه، 
وقد دأبت احلكومات املتعاقبة للمدة من )2006 - 2018( على تقدمي املنهاج الوزاري هلا، 
ولكنه كان عبارة عن رؤى تتسم ابلعمومية والتنظري، ومل ترتجم إىل برامج عملية، وجرت العادة على 
تسمية املنهاج الوزاري ابلربانمج احلكومي؛ وهذا أمر غري دقيق، إذ إن املنهاج الوزاري هو اإلطار 

العام ملا ستقوم به احلكومة -خارطة الطريق للحكومة-. 
أما الربانمج احلكومي فهو املشاريع اليت تلتزم احلكومة بتنفيذها لتحقيق املنهاج الوزاري، وإن 
احلكومة احلالية للمدة )2018 - 2022( قد فصلت بني هذين املصطلحني، وقدمت املنهاج 
النواب الذي صّوت عليه  الوزارات( إىل جملس  لتفاصيل برامج  الوزاري مع ملحق )مسودة أولية 
ابملوافقة، ووضعت برانجماً حكومياً يرتجم املنهاج الوزاري إىل مشاريع موزعة على الوزارات واهليئات، 
واجلهات غري املرتبطة بوزارة وحددت معها اجلهة املسؤولة عن التنفيذ، واملدة الزمنية لإلجناز على 
شكل جداول قابلة للقياس واملتابعة، وميكن معها مساءلة الوزارات واجلهات غري املرتبطة بوزارة؛ 

وهذا أمر إجيايب شريطة أن يظى ابملتابعة من قبل رئيس جملس الوزراء.
واألمر اإلجيايب اآلخر هو تشكيل جملس النواب جلنة برملانية دائمة )جلنة التخطيط االسرتاتيجي 
ومتابعة الربانمج احلكومي(، وهذه اخلطوة ستوجد نوعاً من املتابعة والتقييم لتنفيذ الربانمج احلكومي 
شريطة توافر املهنية يف تنفيذ الدور الرقايب جمللس النواب، ولو تفحصنا املنهاج الوزاري لوجدان أنه 
احتوى مخسة حماور مشلت: )األمن والدميقراطية، واملال واالقتصاد، والتنمية واخلدمات االجتماعية، 
واإلعمار والبىن التحتية، واألداء احلكومي واإلصالح اإلداري(، وقد شخّصت عدة ملحوظات، 
أمهها: اختالف حماور املنهاج الوزاري يف املنت عّما موجود يف امللحق والسيما احملور اخلامس فكان 

يف منت املنهاج بعنوان: )اخلدمات والتنمية البشرية واجملتمعية(. 
اإلداري(، ومل يكن االختالف  )األداء احلكومي واإلصالح  امللحق فكان عنوانه:  أما يف 
يف العنوان فقط، وإمنا خيتلف اختالفاً جذرايً يف املوضوع أيضاً، وقد يكون بسبب ضيق الوقت 
مع  الوزاري  املنهاج  يتزامن وضع  إذ  هلا،  يتعرض  اليت  الضغوط  لكثرة  الوزراء؛  رئيس جملس  لدى 
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للتصويت عليهم.  النواب  الوزراء- لعرضهم على جملس  اختيار أعضاء حكومته -أعضاء جملس 
وبشأن موضوع مكافحة الفساد فقد احتوى احملور األول اخلاص مبوضوع األمن والدميقراطية فقرة 
ومبا  وتقويتها.  الرقابة  أجهزة  عامة كدعم  أمور  عن  عبارة  أغلبها  الفساد كانت  مبكافحة  خاّصة 
وحتسن  داعش،  تنظيم  على  األمنية كالقضاء  املشكالت  من  العديد  بنجاح  جتاوزت  الدولة  أن 
الوضع األمين بنحو ملحوظ فكان من األفضل أن يكون احملور األول من املنهاج الوزاري بعنوان: 
)مكافحة الفساد(؛ كونه أولوية قصوى تؤثر يف قطاعات الدولة كافة، فضاًل عن أن احملور اخلامس 
املعنون: )األداء احلكومي واإلصالح اإلداري( مل يتضمن أّي رؤية واضحة ملكافحة الفساد، وإمنا 
تضمن مخسة أولوايت خاّصة مبوضوعات احلوكمة اإللكرتونية، وحتسني األداء املؤسسي، واإلصالح 
التشريعي )اختصرت هذه األولوية على تشريعات قوانني ختّص وزارة التعليم العايل والبحث العلمي(، 
وحتسني موقع العراق يف تصنيف شفافية املوازنة، ووضع سياسة لرتشيد استهالك الطاقة الكهرابئية، 
وهذه ليست رؤية حقيقية ملكافحة الفساد، واملشكلة األكرب أنه عند إصدار الربانمج احلكومي بعد 
)100( مئة يوم من املصادقة على املنهاج الوزاري مل تتالف احلكومة األخطاء اليت ُأشري إليها آنفاً. 
لذلك  العراق؛  الفساد يف  ملكافحة  واضحة  رؤية  نستنتج عدم وجود  ذُكر  ما  إىل  وإشارة 
نوصي ابإلسراع إبقرار اسرتاتيجية وطنية ملكافحة الفساد للمدة )2019 - 2022(؛ كوهنا تعّد 
السياسة التنفيذية ملكافحة الفساد من قبل السلطة التنفيذية، ونقرتح أيضاً وضع منهجية واضحة 
وحمددة يف إعداد املنهاج الوزاري والربانمج احلكومي للحكومات املقبلة، واالستفادة من التجارب 
اإلجيابية والسلبية اليت مرت هبا احلكومات السابقة يف حتديد أولوايت العمل احلكومي من أجل 

حتقيق رضا املواطن.
غري  واجلهات  واهليئات  الوزارات  وخطط  الوطنية  االسرتاتيجية  اخلطط  الرابع:  احملور 

املرتبطة بوزارة
تعمل الوزارات واهليئات واجلهات غري املرتبطة بوزارة مبوجب القوانني املنظمة لعملها، وتشرتك 
يف إجناز بعض املهام املشرتكة قطاعياً فيتكامل عملها أفقياً وعمودايً، وتقسم اخلطط االسرتاتيجية 
على نوعني: األول: اخلطط الوطنية، وهي اخلطط اليت تشرتك فيها أكثر من جهة لتحقيق أهدافها، 
وتكون خططاً قطاعية؛ أي: تشرتك فيها أكثر من جهة من قطاع واحد أو عدة قطاعات، مثل: 
خطة التنمية الوطنية، أو خطة التنمية املستدامة، أو رؤية الدولة. والثاين: هي اخلطط االسرتاتيجية 
للوزارات، واهليئات واجلهات غري املرتبطة بوزارة، وهي خطط داخلية هلذه اجلهات اهلدف منها: 
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حتقيق أهدافها املرسومة هلا مبوجب التشريعات النافذة، وبعد االطالع على جتربة العراق نالحظ 
عدم وجود جهة مركزية ملتابعة اخلطط االسرتاتيجية الوطنية القطاعية، أو خطط الوزارات واجلهات 
الوزارات  خطط  أو  الوطنية  اخلطط  سواء  االسرتاتيجية  اخلطط  أغلب  وأن  بوزارة،  املرتبطة  غري 
االسرتاتيجية تصدر لسنوات خارج مدة عمل احلكومة؛ ومنها: )خطة التنمية الوطنية، وخطة الرتبية 

والتعليم العايل، وخطة تطوير القطاع اخلاص، وغريها(. 
مسألة  تراعى  أن  جيب  وعليه  آخر؛  إىل  مسؤول  من  املؤسسات  إدارة  فلسفة  وختتلف 
التوقيتات؛ ونقرتح أن تقر اخلطط االسرتاتيجية بعمر احلكومة، ونقرتح أيضًا تشكيل فريق يرتبط 
الوطنية  مبتابعة اخلطط  الوزراء  برئيس جملس  ترتبط  أو تكليف جهة حمددة  الوزراء،  برئيس جملس 
واخلطط االسرتاتيجية للمؤسسات، وتعد تقارير إجناز بشأهنا وتعرضها على رئيس جملس الوزراء، 
ومكاتب  املالية،  الرقابة  وديوان  النزاهة،  )هيئة  الرقابية  لألجهزة  الرقايب  الدور  تفعيل  عن  فضاًل 
واخلاصة،  الوطنية  بنوعيها  االسرتاتيجية  اخلطط  عن  تقوميية  تقارير  إبعداد  العموميني(  املفتشني 

وعرضها ملناقشتها يف جملس الوزراء، واختاذ قرارت حامسة بشأهنا.


