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حملات اسرتاتيجية يف مكافحة الفساد

مقدمة املركز
تتنوع اشكال الفساد اإلداري واملايل يف العراق بتعدد القطاعات املتفشية فيه .وعلى الرغم
من املساعي التشريعية واملؤسساتية يف هذا املضمار اال ان طبيعة التغيري السياسي والتحدايت اليت
خزاان من التساؤالت عن أسباب وسبل مواجهة اشكال الفساد
واجهها نظام ما بعد  2003فتح ّ
اليت وضعت العراق يف سلّم أسوأ البلدان يف هذه الظاهرة .ولعل الباحث عن تلك الوجوه لن جيد
صعوبة يف حتديد مظاهر الفساد تلك اليت ميكن تعدادها على سبيل اإلشارة ال احلصر يف :انفذة
بيع العملة األجنبية يف البنك املركزي ،ومفردات البطاقة التموينية عقودا وتوزيعا ،واملنافذ احلدودية،
ودائرة الضريبة واجلمارك ،والتسجيل العقاري ،ومعاشات اجلنود وارزاقهم يف الداخلية والدفاع،
والتهرب الوظيفي ،ومراكز الشرطة ،وشرطة املرور ،واملصارف احلكومية واألهلية ،واملدارس األهلية
واحلكومية ،واجلامعات والكليات االهلية واحلكومية ،والبعثات ومعادلة الشهادات ،ورواتب شبكة
احلماية االجتماعية ،والقضاء ،والعقود اجلانبية يف قطاع النفط والغاز ،وحمطات الوقود داخل
وخارج املدن ،واملصانع التابعة لوزارة الصناعة ،واملبادرة الزراعية ،وامتالك األراضي من دون زراعة،
واحلصول على القروض من دون اجناز فعلي ،وهيئات االستثمار والنافذة الواحدة غري املفعلة فيها،
ومؤسسات العدالة االنتقالية (الشهداء ،السجناء ،املساءلة والعدالة) ،ابإلضافة اىل مجيع املعامالت
اإلدارية واملالية يف مؤسسات الدولة اليت ميكن ان ختضع للفساد ومعادالته.
وتشري مجيع التجارب الناجحة يف مكافحة الفساد يف العامل ،أن الفساد ليس ثقافة ،كما
انه ليس قدرا للشعوب ،وامنا بيئة ميكن جتفيفها بتبسيط اإلجراءات وأتسيس املؤسسات الرقابية
الالزمة.
ويستلزم هذا االمر حلوال سريعة مدعومة من قرار سياسي حكومي وضمن برامج قصرية
ومتوسطة املدى تشمل تشريعات حامسة ملكافحة الفساد ،ومواجهة صارمة للمفسدين ،فضال عن
اهناء البريوقراطية من خالل اجناز احلكومة االلكرتونية.
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ان العراق حباجة أيضا اىل إقرار التشريعات اخلاصة ابلشفافية اليت تضمن الرقابة الشعبية
ومنظمات اجملتمع املدين على أداء املؤسسات العامة ،كما انه مطالب ابلتخلص من القوانني
املرتاكمة منذ العهد امللكي حلد اللحظة واليت أغلقت االقتصاد ،ووجهته حنو اقتصاد اشرتاكي
اوامري ريعي.
ان التواصل املكثف مع االعالم والناشطني ومنظمات اجملتمع املدين من اجل توضيح
التفاصيل املتعلقة إبجراءات مكافحة الفساد ،وترسيخ مبادئ النزاهة من خالل املناهج الدراسية
ميثل جانبا آخر من احلملة املطلوبة ملكافحة الفساد بدل انتظار ردود أفعال شعبية تتمثل يف الشارع
تظاهرات احتجاجية ،او غضب مجاهريي يطالب ابإلصالح والتغيري.
بني يدي القارئ الكرمي مسعى جديد ملركز البيان للدراسات والتخطيط من اجل املسامهة
يف االعمال الفكرية واملقرتحات السياساتية ملكافحة الفساد وترسيخ قيم النزاهة يف البالد ،عسى ان
يكون هذا اجلهد مفيدا لصناع القرار والباحثني يف هذا املضمار.
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لمحات استراتيجية في مكافحة الفساد
فراس طارق مكية *

“كل إنسان قابل للرشوة” لويس الرابع عشر

1

“حيثما يوجد مال ،يوجد فساد”
مؤشرات الفساد يف العراق
الفساد اإلداري واملايل :هو “إساءة استغالل السلطة املخولة لتحقيق كسب خاص”،2
أو كما ورد يف بعض التعاريف “خرق القانون أو جتاوز املساواة والشفافية يف تطبيقه هبدف
تقدمي اخلدمة العامة ملصلحة فرد أو جمموعة حمددة اعتماداً على معايري شخصية غري مشروعة”.
والفساد ميكن أن يكون تقصرياً يف أداء اخلدمة العامة (إداري) أو سوء استغالل سلطة للرتبح غري
املشروع (مايل) أو إدامة نفوذ أو سلطة (سياسي) .وابملقابل فإن اإلصالح اإلداري :هو “تلك
اجلهود اإلدارية املبذولة اليت يتم تصميمها إلحداث تغيريات يف كل من هياكل اجلهاز البريوقراطي
واإلجراءات املتبعة فيها ،ويف اجتاهات وسلوكيات العاملني واإلداريني املعنيني يهدف إىل حتسني
.3
الفعالية التنظيمية وحتقيق أهداف التنمية الوطنية”
 .1الفساد اإلداري :أسبابه ،آاثره ،وطرق مكافحته – إشارة لتجارب بعض الدول ،د.عز الدين بن تركي ومنصف شريف ،امللتقى
الوطين حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد املايل واإلداري ،اجلزائر  ،2102/5/7-6ص4

�2. «The abuse of entrusted power for private gain», International Transparency https://www.trans
parency.org/en/what-is-corruption

 .3اسرتاتيجيات ومهارات مكافحة الفساد اإلداري ،د.عبد الرمحن أمحد اهليجان ،اجمللة العربية للدراسات األمنية والتدريب جملد
 12مايو  1997ص ،239نقالً عن تقرير هيأة األمم املتحدة «الفساد يف احلكومة» :تقرير الندوة اإلقليمية اليت عقدهتا دائرة
التعاون الفين للتنمية ومركز التنمية االجتماعية والشؤون اإلنسانية ابألمم املتحدة ،الهاي  ،11-15/12/1989ترمجة الدكتور
أمحد أبو شيخة املنظمة العربية للتنمية اإلدارية – عمان  ،1993ص62

* ابحث سياسي.
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إن ظاهرة الفساد املايل واإلداري ظاهرة طبيعية يف اجملتمعات عموماً ،ولكنها تتباين يف درجاهتا
تبعاً ملدى قوة مؤسسات الدولة وفاعلية املؤسسات الرقابية وانتشار الوعي األخالقي والقانوين يف
الدولة وتشتد يف الدول اليت تشهد اضطراابت أو عدم استقرار أو اخلارجة من الصراعات أو حاالت
تغيري األنظمة ،وأصبحت ظاهرة يف الدول اليت تنتقل من أنظمة دكتاتورية إىل دميقراطية وغالباً ما
ترافقها طفرة يف املوارد أكرب من أن تستوعبها قدرات مؤسسات الدولة الناشئة كما يف طفرة املوارد
يف العراق بعد  2003واليت رافقها رفع احلصار االقتصادي ومساعدات دولية كانت أكرب من أن
تستوعبه إمكاانت الدولة املنهكة واملنهارة أصالً يف الصرف واإلدارة والرقابة ،ما أدى إىل طفرة غري
مسبوقة مبستوايت الفساد .احتل العراق يف  2003املرتبة  113من  133دولة بدرجة  2.2من
ملنظمة الشفافية
 10يف مؤشر مقياس الفساد
 ،4ويف  2006تراجع إىل املرتبة 160
العاملية
من  163دولة بدرجة  ،1.9ويف  2010تراجع إىل املرتبة  175من  178دولة بدرجة  ،1.5ويف
 2014احتل العراق املرتبة  170من  174دولة بدرجة  16من  ،100ويف عام  2019تقدم
ابلكاد إىل املرتبة  162من  180دولة وبدرجة  20من  ،100وهكذا تراجع العراق عرب حوايل
عقد ونصف من املراتب العشرين األخرية ضمن تصنيف دول العامل يف الفساد وهي مرتبة سيئة جداً
إىل املراتب الثالث األخرية وابلكاد عاد يف السنوات األخرية إىل نفس املوقع الذي بدأ منه أو أقل
قليالً .واحتل العراق يف العام  2006املرتبة الرابعة من اصل  178دولة وبدرجة  109من 120
درجة كدولة مشتتة ومنقسمة حسب مؤشر الدول املنقسمة
 ،5واحتل يف 2010
لصندوق الدعم من أجل السالم
املرتبة السابعة وبدرجة  ،107.3مث ارتفع يف  2014إىل املرتبة  13وبدرجة  ،102.2واستقر
يف  2018يف املرتبة  11بنفس الدرجة ،مث ارتفع يف  2020إىل املرتبة  17وبدرجة ،95.9
وهكذا انتقل من املراتب العشر األخرية يف العقد األول بعد التغيري وهي مرتبة كارثية أيضاً إىل
4. Corruption Perception Index CPI, International Transparency https://www.transparency.org/
en/cpi/2019/index/irq
5. Fragile States Index FSI, The Fund For Peace FFP http://fragilestatesindex.org/country-data/
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املراتب العشرين األخرية يف العقد الثاين وهي مرتبة ال تزال متأخرة جداً ال تدعم االستقرار وال
التنمية.كما اعترب العراق من ضمن الـ 4.31%الدول األوطأ يف السيطرة على الفساد حبسب
للبنك
مؤشرات احلوكمة العاملية
 6يف  2009والـ % 5.77يف  2014ومل يرتفع إال إىل % 8.65
الدويل
يف  2019وهو حتسن غري حمسوس أصالً خالل عقد كامل .وكأمثلة على حجم الفساد يف العراق،
تقدر األموال املهربة بصورة غري شرعية خلارج العراق حبوايل  65مليار دوالر فقط للفرتة - 2001
 ،7 2010وخيمن املراقب العام يف الوالايت املتحدة إلعادة اعمار العراق أن  9مليارات دوالر من
أصل  60مليار دوالر اليت خصصتها الوالايت املتحدة إلعادة إعمار العراق قد تبددت وذهبت يف
منافذ الفساد .8جدول هيأة النزاهة حول األموال املهدورة يف  2006 - 2005يقدرها بـ 7.5
مليار دوالر منها  4مليارات دوالر يف وزارة الدفاع ،ومليار دوالر يف وزارة الكهرابء ،ونصف مليار
دوالر يف وزارة النفط .9ويف  2013قدر ديوان الرقابة املالية حجم غسيل األموال سنوايً عرب البنك
املركزي بـ 40مليار دوالر .10إن هذه األرقام جتعل من احملتم رسم اسرتاتيجية متكاملة ملكافحة
الفساد واملباشرة بعملية اإلصالح اإلداري.

6. Worldwide Governance Indicators WGI, World Bank http://info.worldbank.org/governance/
wgi/Home/Reports
7. Iraq: overview of corruption and anti-corruption, Anti-Corruption Resource Center https://
www.u4.no/publications/iraq-overview-of-corruption-and-anti-corruption/pdf

 .8اجلهات املكلفة مبكافحة الفساد يف العراق ،زيد جمبل عبد النيب وصاحل حسن كاظم ،حبث منشور على موقع هيأة النزاهة،
صhttps://nazaha.iq/body.asp?field=news_arabic&id=1547 23
 .9الفساد املايل واإلداري يف العراق وسبل معاجلته ،حممد غايل راهي ،جملة الكوفة ع ،2ص212-213
10. Iraq: overview of corruption and anti-corruption, op. cit.
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أسباب الفساد الرئيسة يف العراق
1 .1تبعة النظام الشمويل السابق الذي ش ّكل األساس ملعظم النقاط التالية.
“تغول الدولة” ومت ّدد مسؤوليتها لتشمل معظم مرافق احلياة واحتكار معظم اخلدمات األساسية،
ّ 2.
مركزية اإلدارة املفرطة وسيطرة احلكومة على معظم املشروعات واملعامالت اخلاصة.
3 .3التعقيد الروتيين وطول دورات العمل وكثرة اإلجراءات واملستندات املطلوبة وعدم وضوحها
للمواطن ،وعدم حتديد األنظمة والتعليمات بصورة دقيقة حبيث يبقى اجملال واسعاً أمام
تفسريات واجتهادات املوظفني الشخصية أو ختويلهم صالحيات التفسري والتخمني أو ختويلهم
صالحيات بصورة منفردة.
4 .4ضعف املساءلة العامة وأجهزة الرقابة وآليات مكافحة الفساد لضعف أجهزة ومؤسسات الدولة
ومنظومتها اإلدارية ،وانعدام األمن وتشتّت وضعف النظام السياسي ،وضعف إمكاانت وموارد
مؤسسات الرقابة والنزاهة وعدم كفاءهتا والتنسيق بني أجهزهتا املختلفة وافتقاد اخلربة.
5 .5تسييس أجهزة مكافحة الفساد وخضوعها ابلكامل للتوازانت السياسية واحملاصصات احلزبية،
وتسييس قضااي الفساد والتدخل السياسي فيها وضبابية احلصانة القانونية وتشابكها مع
احلصانة الفعلية.
6 .6غياب التشريعات الضرورية ملكافحة الفساد ،ابإلضافة إىل ارتباك وتضارب القوانني والنصوص
امللتبسة والثغرات القانونية ،فضالً عن ختبط تنظيم توزيع السلطات بني فروع السلطة وبني
اجلهات الرقابية.
الرتهل الوظيفي والبطالة املقنّعة وختبط اهلياكل التنظيمية وعدم وضوح الصالحيات واملسؤوليات.
ّ 7 .7
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8 .8بقاء القيادات ملدد طويلة يف املؤسسات؛ مما يؤدي إىل منو شبكة املصاحل والتحايل على دورات
العمل ،وكذا بقاء املوظفني يف مواقعهم دومنا اعتبار لكفاءهتم وأدائهم أو سلبيتهم وتقصريهم،
واعتماد ِ
الق َدم أساساً للرتقية .عدم حماسبة أو التساهل يف العقوابت الرادعة للفاسدين وغياب
فلسفة الثواب والعقاب متاماً.
9 .9الطفرة يف املوارد والتمويل الدويل حبيث ال تستوعبها أجهزة الدولة التنفيذية والرقابية.
1010االهنيار القيمي ملبادئ األمانة والشرف.
1111ضعف الرقابة اجملتمعية :الفردية واإلعالم ومنظمات اجملتمع املدين.
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جتارب عاملية

11

التجربة السنغافورية
ويرتاوح مؤشر الفساد فيها  ،9.4 - 9.2فهي دولة “خالية” من الفساد يف العقد األول
من القرن احلادي والعشرين بعد أن كانت من أفسد الدول قبلها بثالثني عاماً ،واملفاتيح كانت يف:
قانون مكافحة الفساد  ،1959ومكتب التحقيق يف ممارسة الفساد ،ورئيس الوزراء يل كوان يو.
•تبسيط القوانني واإلجراءات اإلدارية واحلد من املستندات املطلوبة للحصول على اخلدمة مع
وضع مدونة إجراءات إدارية واضحة.
•التضييق من سلطة املوظف التقديرية بوضع معايري دقيقة يستند إليها يف أدائه لعمله.
•احلد ألكرب قدر من تعامل املوظفني ابملال (املوظف ال يرى املال وإمنا يرى األرقام) ،فالرسوم
والغرامات تدفع إلكرتونياً ،وقد مت إنشاء إدارة تولّت تعليم املواطنني كيفية الدفع اإللكرتوين.
التوسع يف تقدمي اخلدمات ابلطريق اإللكرتوين ،لتقليل االتصال املباشر بني املوظف وطالب
• ّ
اخلدمة.
•وضع أنظمة ش ّفافة تؤدي إىل التقليل إىل حد كبري من األسرار اليت ميلكها املوظف العام بسبب
وظيفته.
•احلد من نشر ثقافة الفساد يف سنغافورة ،ومنع نشر إشاعات عن حاالت فساد دون وجود
أدلة واضحة ،واعتبار ذلك جرمية يف حد ذاته.
 .11مقتبس عن حماضرة «الفساد يف العراق  ...األسباب واملعاجلة» ،صادق الطائي ،مؤسسة احلوار اإلنساين – لندن 2016
الفساد يف العراق … االسباب وسبل املعاجلة – مؤسسة احلوار االنساين – لندن ()hdf-iq.org
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•حظر استعمال الصفة للقضاة وأعضاء النيابة العامة واملوظفني العموم كافة يف األماكن اليت
تقدم خدمات عامة.
•إعطاء سلطات واسعة ألعضاء هيأة مكافحة الفساد يف الكشف عن اجلرائم ومن ذلك مراقبة
التغيريات اليت تطرأ على حياة املوظفني.
يتول
•عند التحقيق يف قضية من قضااي الفساد جيب أن يتع ّدد احملققون ،حبيث ال جيوز أن ّ
القضية حم ّقق واحد.
•رفع سلم الرواتب بدرجة مغرية جداً مقابل تشديد العقوبة ابلطرد من الوظيفة املغرية واحلرمان
من أية وظيفة أخرى مستقبالً ،حبيث ال ميكن اجملازفة مبمارسة الفساد.
التجربة النيجريية
•فاز رئيس املعارضة حممد خباري ابلرائسة النيجريية يف  ،2015وكانت محلته االنتخابية تركز
على مكافحة الفساد ،بعدما صنفت دولته يف الرتتيب  136مبؤشر الفساد العاملي .وتعد
تفشي الفساد أدى إىل انتشار الفقر الذي
نيجرياي من أكرب مصدري النفط يف أفريقيا ،لكن ّ
وصلت نسبته إىل  .% 70ومنذ عام  2009حتارب نيجرياي جماميع إرهابية ومتشددة ومجاعة
بوكوحرام التابعة لتنظيم “داعش” اليت احتلت مساحات واسعة من مشال البالد ووقعت حتت
سيطرهتا أهم املدن الكربى (وهي أوضاع تقارب إىل حد كبري احلالة العراقية) .وعندما تسلّم
الرئيس اجلديد ّاتذ عدة إجراءات ملكافحة الفساد وحتسني الوضع العام رغم اهتامه ابلتحيّز يف
محلته واجلدل حول حياديتها إال أن التجربة النيجريية تبقى جديرة ابالعتبار.
تبي أنه أفقر رئيس أفريقي.
•كشف عن كامل ذمته املالية وألزم انئبه بذلك ،حيث ّ
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•عمل على تطبيق نظام احملاسبة املالية احلكومي املوحد إبشراف البنك املركزي النيجريي.
•أطلقت احلكومة “النظام املوحد للمعلومات الشخصية واملالية” للموظفني ،لربط الرواتب
واملخصصات املالية ابلبياانت الشخصية بنظام بنكي متطور ،مما جعلهم يكتشفون  24ألف
وظيفة ومهية وفرت  11.5مليون دوالر شهرايً.
•شكل الرئيس اجلديد جلنة من اخلرباء واألكادمييني ملراجعة عمل مؤسسات مكافحة الفساد،
اليت عملت على دمج مجع اجلهات الرقابية حتت مظلة تنسيقية واحدة.
•مت وضع مشروع قانون حلماية الشهود واملبلّغني عن قضااي الفساد.
•عملت احلكومة النيجريية اجلديدة على إلغاء  102وكالة وجلنة حكومية من أصل ،541
ودجمت  52منها ببقية الوكاالت.
•اعتمدت احلكومة النيجريية على موازنة مالية جديدة هلذا العام بطريقة امسها “املوازنة الصفرية”،
وهي من اخلطوات اليت تتخذها احلكومات ملكافحة الفساد وإهدار املال العام.
•غريت احلكومة مجيع الوزراء بال استثناء ،ومسؤويل اهليئات احلكومية وكل مساعديهم.
•أعلنت احلكومة التحقيق مع  55شخصاً اختلسوا  6.8مليار دوالر عرب  7سنوات ،منهم
 4وزراء سابقني وحكام والايت ورجال بنوك وشركات ووزير الدفاع األسبق ،ورئيس مفوضية
اجلرائم املالية واالقتصادية ،ورئيس الشركة الوطنية للنفط ورئيس جملس الشيوخ األسبق ،يف حني
أُلقي القبض على مستشار الرئيس السابق لألمن القومي ،بسبب وجود عجز  ٢مليار دوالر
املخصصة لتسليح اجليش حلرب ضد مجاعة “بوكو حرام”.
يف األموال
ّ
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•بعد تسلمه للرائسة بشهرين اصدر مرسوم حكومي يقضي أبقالة وزير الدفاع ورئيس األركان
وقادة القوات الربية والبحرية واجلوية ،وقادة اجليش بسبب اخفاقهم يف احلرب ضد مجاعة
“بوكو حرام” ،وحذر القادة اجلدد من الفشل .وأعلن الرئيس التحقيق مع  38من قادة اجليش
السابقني بكل املستوايت الهتامهم ابلفساد والتالعب بعقود التسليح.
•حل الرئيس جملس إدارة شركة النفط الوطنية ابلكامل ،وعني مدير جديد هلا ،وهو من خرجيي
جامعة هارفارد األمريكية ،وعندما ابشر املدير اجلديد أقال  ٣٨موظف من مناصبهم.
•منع الرئيس انقالت النفط من دخول املياه اإلقليمية النيجرية حلني مراجعة اجراءات تسليم
الشحنات؛ بسبب ظاهرة شحنات النفط الومهية.
تصنيف الفساد
الفساد الصغري  :Corruption Minorالذي يتعلق أبداء الوظائف الروتينية وبصورة
فردية.
الفساد الكبري  :Corruption Grossالذي يتعلق ابلتشريعات أو الصفقات من قبل
املسؤولني بدرجات عليا وبصورة جرمية منظّمة عادة أو غري فردية.
ميكن رصد الفساد الصغري واكتشافه بسهولة نسبياً حيث يكون حمل التعامل اليومي
واالحتكاك املستمر ولكن الفساد احلقيقي هو الفساد الكبري الذي يتسم ابلغموض والتعقيد لغري
املتعاطني به وهذا ما ينعكس ابلضرورة على املعاجلات املطروحة.
كانت ثورات الربيع العريب بدرجة كبرية احتجاجاً على الفساد الصغري الذي يستشعره
املواطن البسيط ويئن منه بصورة مباشرة أكثر من الفساد الكبري ،فال ينبغي إمهال حجم الفساد
الصغري ودوره واالستجابة للحاجة اجلماهريية مبعاجلته على الرغم من خطورة الفساد الكبري وأولويته.
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مظاهر الفساد اإلداري

12

من الضروري تعريف الفساد وحتديد مظاهره اليت تصنّف كجرائم وتعريفها تعريفاً قانونياً
دقيقاً كيال يستغل التقصري يف ذلك لإلفالت من العقوابت القانونية جلرائم ال تندرج ضمن التعريف
القانوين أو غري منصوص عليها ضمن تصنيف جرائم الفساد ،أو ابلعكس كيال يستغل التوصيف
غري الدقيق لتجرمي موظفني أبرايء ألغراض التسقيط السياسي أو لتجرمي موظفي النزاهة أو غريهم
معرفة كجرائم ،فضالً عن أصناف اجلرائم
ألغراض كيدية ،وما تزال بعض مظاهر الفساد غري ّ
املستحدثة ويبدو أن جترمي الفساد أو بعض مظاهره املهمة ما زال حمل نقاش.
أوالً :الفساد التشريعي
1 .1الفساد املقنّن بسلم رواتب لوغارمثي وامتيازات مفرطة (احلماايت والسكن والنثرايت
واالتصاالت والنقل) ،ومن املفيد حساب نسبة معدل جمموع رواتب وخمصصات
الدرجات اخلاصة لكل منصب مقابل حصة الفرد من جمموع امليزانية العامة.
2 .2السياسات والتشريعات الشعبوية ألغراض الكسب االنتخايب واليت ختل بكفاءة أداء
الدولة لوظائفها أو تصب ابلضد من املصلحة العامة (سياسات التوظيف املفتوح ،إجيار
و/أو متليك العشوائيات للمتجاوزين ،توزيع إيرادات النفط مباشرة على املواطنني ،الدور
الثالث يف االمتحاانت ومنح الدرجات اإلضافية لبعض الفئات بدون استحقاق علمي
مربرة أو غري مدروسة،
أو اكادميي ،توزيع أراضي أو منح مالية أو زايدة رواتب غري ّ
استحداث الوزارات أو اهليئات واملناصب عموماً ألغراض الصفقات احلزبية وتوزيع
السلطة ،واحملاصصة احملافظاتية يف الكابينة الوزارية).
 .12متت االستفادة يف هذا البند من :مكافحة الفساد :أطر دستورية ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا ،سوجيت شودري،
ريتشارد ستيسي وآخرون ،املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخاابت  25-28 ،2014الفساد اإلداري ،د.عز الدين بن تركي
ومنصف شريف ،مصدر سابق ،ص5-7
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اثنياً :الفساد التنفيذي
1 .1سرقة املال العام واالختالس وقبض العموالت :ابستخدام الصالحيات املمنوحة للموظف أو
االحتيال أو استغالل املوقع الوظيفي للتصرف أبموال الدولة من غري وجه حق سواء لصاحله
أو لصاحل شخص أو كيان آخر ،يف العقود والصفقات ويف املشرتايت والنثرايت (التقدير أبكثر
من القيمة احلقيقية أو التالعب ابملواصفات املطلوبة) ،ويف املمتلكات (إما بيع أو اتجري أو
استعمال ممتلكات الدولة أبسعار رمزية أو أبقل من قيمتها أو ابلعكس شراء أو استئجار أو
استعمال ممتلكات أو االنتفاع خبدمات أبجور أكرب من قيمتها احلقيقية).
2 .2الرشوة :وعد أو منح موظف عمومي منافع غري مستحقة له أو لشخص أو كيان آخر ،بقصد
التأثري عليه لكي يقوم بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما هبدف احلصول على منفعة أو خدمة
أو تفضيل أو التملّص من واجب أو التزام قانوين أو مايل أو عقوبة من دون استحقاق أو من
مربر بتجاوز األنظمة والتعليمات أو جتاوز العدالة يف التطبيق ،وتشمل الرشوة طيفاً واسعاً
دون ّ
من املزااي كاألموال العينية أو األسهم أو معلومات أو خدمات أو منافع متقابلة أو حظوة أو
نفوذ أو توظيف.
3 .3االبتزاز :عرقلة مترير املعامالت القانونية ،أو تقدمي اخلدمات العامة املشروعة ،أو منح العقود
ابستحقاق أو أتخريها ،لغرض احلصول على املال غالباً أو أية منفعة غري مستحقة لصاحله
أو لصاحل شخص أو جهة ختصه مستغالً موقعه الوظيفي بتربيرات قانونية أو إدارية أو إخفاء
التعليمات النافذة على األشخاص املعنيني .خيتلف اإلبتزاز عن الرشوة يف تضمنه جانباً من
التهديد أو اإلكراه ابستغالل السلطة الوظيفية ،بينما تكون الرشوة عادة ابلتوافق كما أن املبادر
جبرمية االبتزاز عادةً ما يكون املوظف بينما يف الرشوة املواطن ،وقد يكون اإلبتزاز ابالجتاه
املعاكس أي ضد املوظف ،وعادة ضد موظفي النزاهة ،والفساد يف الشرق االوسط ومشال
افريقيا معظمه ابتزاز اكثر منه رشوة.
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4 .4الغش والتزوير يف الواثئق ،واملستمسكات أو البياانت سواء الثبوتية كاهلوايت واجلوازات ،أو
ٍ
مؤهالت ما كاستيفاء املواصفات ،أو املعايري
املالية كالعقارية واملصرفية والضريبية ،أو اليت تثبت
املطلوبة يف املعامالت ،أو يف العقود ،أو تزوير الشهادة الدراسية.
5 .5احملسوبية والزابئنية :املنح االنتقائي ملزااي رمسية (مثالً يف التعيينات أو يف مترير معامالت أو عقود
أو مقاوالت) ألفراد أو مجاعات اعتماداً على الصالت احلزبية ،أو املناطقية ،أو األقليمية ،أو
العشائرية ،أو العائلية من دون استحقاق لقاء استمرار والئهم .ومتثل الزابئنية درجة مستفحلة
من احملسوبية عندما تصبح سياسة عامة للدولة تتمحور حوهلا العالقة بني املواطن واملسؤول.
6 .6احملاابة :املعاملة التفضيلية للمعارف واألقرابء –سواء كانوا مستح ّقني أصالً أم ال– بغري وجه
حق وجتاوز اعتبارات العدالة املوضوعية كما يف التعيينات ويف الوظائف الومهية ،ويف منح
املقاوالت والعطاءات ،أو عقود االستئجار واالستثمار أو يف منح وتوزيع األراضي ،أو يف
مربر؛
توزيع الرواتب واملخصصات أو حىت يف تقدمي خدمات إدارية أو خدمات عامة من دون ّ
للتفضيل وتقدميهم على غريهم.
تدخل وأتثري شخص ذي نفوذ (عائلي أو عشائري أو مناطقي
7 .7املتاجرة يف النفوذ (الوساطة)ّ :
أو وظيفي أو حزيب) لدى موظف عام هبدف تقدمي منفعة غري مستحقة لطرف اثلث أو
مربر.
تفضيله بدون ّ
8 .8التواطؤ و/أو التباطؤ أو اإلمهال يف استحصال مستح ّقات وواردات الدولة من ضرائب ورسوم
وجباايت وكمارك وغرامات ،واملقصود كجرمية فساد التواطؤ على التهرب الضرييب أو التهرب
الكمركي من قبل موظفي الضرائب أو موظفي املنافذ احلدودية وليس التهرب الضرييب أو
التهرب الكمركي الذي هو ابلطبع جرمية قانونية على املواطن ،وكذا التواطؤ على هتريب املوارد
واألصول كالنفط أو العملة الصعبة.
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9 .9اإلثراء غري املشروع :زايدة موجودات املوظف أو املسؤول العمومي زايدة كبرية ال يستطيع
تعليلها بصورة معقولة قياساً اىل دخله املشروع .وهو أسهل االهتامات إثبااتً ويُلجأ إليه يف حالة
العجز عن إثبات التهم األخرى كالرشوة واإلبتزاز وغريها اليت قد يشرتط القانون أدلة مادية
مع ّقدة إلثباهتا.
1010غسيل األموال :حتويل أو إخفاء اإليرادات املتأتّية عن اجلرمية مبا يف ذلك فعل الفساد أو
تبديل طبيعتها احلقيقية أو مصدرها أو مكاهنا أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو
احلقوق املتعلقة هبا مع العلم أبهنا عائدات إجرامية لغرض متويه أو إخفاء األصول غري املشروعة
لإليرادات أو املساعدة واملعاونة يف ذلك.
1111سوء استغالل السلطة وتندرج ضمنها معظم مظاهر الفساد األخرى كاالبتزاز واحملسوبية،
غري أهنا ميكن أن تشمل بصورة حصرية قيام املوظف بتسخري سلطة وظيفته ابلتهديد والعنف يف
اإلبتزاز كما يف وظائف األمن والشرطة واجليش ،أو استخدام املوارد احلكومية من املوظفني أو
النقل أو العقارات أو غريها يف األمور الشخصية أو االنتخابية يف غري األعمال الرمسية املخصصة
هلا.
1212إعاقة سري العدالة :استخدام العنف أو التهديد أو الرتهيب ،أو الوعد مبزية غري مستح ّقة
أو عرضها أو منحها؛ للتحريض على اإلدالء بشهادة زور ،أو للتدخل يف اإلدالء ابلشهادة
أو تقدمي األدلة يف إجراءات تتعلق ابرتكاب جرائم فساد ،وكذا استخدام العنف ،أو التهديد،
أو الرتهيب للتدخل يف ممارسة أي موظف قضائي أو معين إبنفاذ القانون مهامه فيما يتعلق
جبرائم الفساد.
1313االزدواج الوظيفي واجلمع بني الوظيفة العامة وعمل آخر سواء استغل األوىل لصاحل
األخرى أم ال.
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اثلثاً :الفساد التنظيمي
1 .1انعدام الضبط اإلداري :عدم االلتزام أبوامر الرؤساء وتعليماهتم ،أو البحث عن املنافذ واألعذار؛
لعدم تنفيذ األوامر .املزاجية والكيفية وانعدام املعيارية يف تطبيق التعليمات ،غياب الرقابة
للمقصرين ،وعدم تشجيع املتميزين ،أو ابلعكس مكافأة املقصرين ومعاقبة املتميزين.
واحملاسبة
ّ
2 .2انعدام أو نقص املهنية والكفاءة واخلربة حسب مؤهالت التوظيف املطلوبة أو غياب التوصيف
الوظيفي وشرائطه الالزمة.
3 .3الرتاخي :الكسل ،الرغبة يف احلصول على أكرب أجر مقابل أقل جهد ،تنفيذ احلد األدىن من
العمل ،التأخر يف أداء العمل والتلكؤ يف تقدمي اخلدمات املطلوبة وتعطيلها ،تدين االنتاجية.
4 .4سرقة وقت العمل :التأخر يف الدوام صباحاً واخلروج قبل انتهاء الوقت والتسرب أثناء الدوام
الرمسي ،االنشغال بتصفح االنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي أو األلعاب األلكرتونية ،تبديد
الوقت بتناول وجبات الطعام أو أداء العبادة ،النظر إىل الزمن املتبقي من العمل بدون النظر
إىل مقدار إنتاجيته ،قراءة اجلرائد وتصفح األخبار واستقبال الزوار ،التنقل من مكتب إىل آخر
للمحاداثت خارج إطار العمل.
5 .5السلبية البريوقراطية :الالمباالة ،عدم إبداء الرأي ،عدم امليل إىل التجديد والتطوير واالبتكار،
اجلمود على آليات العمل والتطرف يف البريوقراطية احلَْرفية ،العزوف عن املشاركة يف اختاذ
القرارات ،االنعزالية ،عدم الرغبة يف التعاون ،عدم تشجيع العمل اجلماعي ،جتنب االتصال
ابألفراد.
التهرب من اإلمضاءات
6 .6عدم حتمل املسؤولية :حتويل األوراق من مستوى إداري إىل آخرّ ،
والتوقيعات لعدم حتمل املسؤولية.
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7 .7اإلمهال والتقصري والالمباالة أو اإلتالف والتبديد املتعمد لألموال واملمتلكات العامة أو الواثئق
الرمسية.
8 .8اإلسراف يف استخدام املال العام :تبديد األموال العامة يف اإلنفاق على األبنية واألاثث ووسائل
النقل ،واملنافع واخلدمات كاإليفادات والدورات ،غري الضرورية أو لغري املستحقني .املبالغة يف
استخدام املقتنيات العامة يف األمور الشخصية ،إقامة احلفالت والدعاايت ببذخ على الدعاية
واإلعالن والنشر يف الصحف واجملالت يف مناسبات التهاين والتعازي والتأييد والتوديع.
9 .9إفشاء وتسريب أسرار العمل.
1010إرهاق املواطن بتكاليف االستنساخات واملستلزمات املكتبية فوق تكاليفها احلقيقية
ابحتكارها ملكاتب حمددة.
ويتجلّى الفساد اإلداري يف املؤسسات التنفيذية اليت تتل ّقى موارد أو ختصيصات مالية كبرية
أكرب من حاجتها الفعلية (كرائسة اجلمهورية وجملس النواب ووزارة اخلارجية) ،أو أكرب من إمكانيتها
يف الصرف املنضبط (كمجالس احملافظات ووزارات الدفاع والكهرابء والنفط) ،ويف الدوائر اليت
تتضمن أعماهلا اتصاالً مباشراً مع املواطنني وجماالً الجتهاد وختمني املوظفني (كالضريبة والكمرك
ّ
والتسجيل العقاري والبلدية والتقاعد واجلوازات واهلوايت) ،سواء كان املبادر ابجلرمية املوظف
(االبتزاز – احملسوبية – احملاابة – اخل) ،أو املواطن (الرشوة – التهرب – التزوير – التهريب – اخل).
فصلت االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد  2016-2020معظم مظاهر الفساد
وقد ّ
يف الوزارات والدوائر احلكومية واستوعبتها إىل حد كبري رغم إغفال مظاهر أساسية ،ولكن ابلطبع ال
ميكن حصر مجيع مظاهر الفساد بصورة مطلقة كما أن هناك مظاهر مستحدثة كثرية ،وتفاوتت دقة
السرتاتيجية الوطنية يف رصد الفساد بني دائرة وأخرى ،إال إن مشوليتها ودقتها ميكن التعويل عليها
كمصدر رئيس ملكافحة الفساد يف العراق يغين عن احلاجة لرصد الفساد يف املؤسسات العراقية كما
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كان مقرراً يف هذه الدراسة .ابإلضافة لذلك فقد اشتملت على معاجلات مباشرة وآليات عملية
وانجعة يف جمملها ولكن مل ينفذ منها سوى اليسري.
وهنا بعض االستدراكات واملالحظات اإلضافية
السرتاتيجية الوطنية.

13

وإن كانت ليست مبستوى مشولية

اخلدمات العامة :فاسدة ضعيفة وغري كفوءة ،التعيينات غارقة يف احملسوبية والتعيينات
الفضائية ،عقود التنفيذ واملواصفات واملناقصات كارثية ،اخلدمات املقدمة أصالً مقابل رشاوى
وابتزاز من صغار املوظفني ،البيئة التشريعية ضبابية ومغرقة يف التعقيد البريوقراطي ما يدفع حنو
االبتزاز بشدة ،حماولة احلكومة لتخطي البريوقراطية كانت فاشلة .وابإلمجال فإن اخلدمات البلدية
(الكهرابء – املاء – اجملاري – التنظيف – الطرق) ،وخدمات التعليم وخدمات الصحة ال تزال
شبه غائبة وليست غري متناسبة مع مستوى اإلنفاق أو حجم مؤسسات الدولة الضخم فحسب
فضالً عن نوعيتها املتدنية.
القضاء :القضاء مسيّس ،نفاذية القانون وسلطة ما فوق القانون (العشائرية ،املليشياوية،
النفوذ السياسي واحلزيب) وبروز ظاهرة العشائرية واملليشياتية مبا ينقض دور القانون من االساس،
القضاء مرتشي (فساد القضاة) ،سرية وعدم شفافية قضااي النزاهة وسرية األحكام القضائية الصادرة،
إجراءات القضاء بطيئة جداً وغري كفوءة.
األمن والدفاع :احملسوبية يف تعيني ضباط غري مؤهلني ،بيع املناصب يف تعيينات املنتسبني
غري املؤهلني ،الرشاوى يف تزويد اجليش مبعدات غري صاحلة أو عدم تزويده أصالً ،ظاهرة اجلنود
الفضائيني وواقع اجليش بقوات أقل مما حيتاج ،بيع الضباط للمعدات العسكرية يف السوق السوداء،
ابتزاز اجلنود والضباط للمواطنني سواء النازحني يف املناطق املهجرة أو السيطرات يف املناطق املستقرة،
 .13ابالستفادة من تقرير فساد العراق الصادر عن جمموعة بوابة مكافحة فساد األعمال

Iraq Corruption Report, GAN Integrity
https://www.ganintegrity.com/portal/country-profiles/iraq/
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الفساد متفش يف االجهزة االمنية بصورة تلقائية للغاية ،الرشوة الصغرية يف جمال الشرطة تلغي عملياً
حكم القانون على مستوى اجملتمع وجزء كبري من املشكلة األمنية بسبب فساد أجهزهتا املسؤولة.
التسجيل العقاري والضرائب والكمارك والتقاعد :إجراءات غاية يف التعقيد البريوقراطي
والتخلف اإلداري ،ومع ذلك هناك رشاوى يف التالعب ابلسجالت واملمتلكات ،سلطات التخمني
البشري واسعة جداً يف القانون وآبليات وأنظمة غري واضحة وغري شفافة ابملرة وجتعل املواطن خاضع
متاماً لالبتزاز ،اجلباية شبه معدومة بسبب الرشوة.
هيأة النزاهة :قانون النزاهة غري مفعل عملياً مع حصانة للمسؤولني املنخرطني بيسر يف
الفساد؛ عدم إنفاذ القانون بسبب فقدان التوافق على آليات مؤسسية وانعدام اإلرادة السياسية
والقوانني واألنظمة غري الواضحة وضعف الشفافية ،قانون مكافحة غسيل األموال غري مفعل هو
اآلخر عملياً وألسباب ،منها :عجز البنك املركزي عن تنفيذ القانون لضعف إمكانياته التحقيقية،
افتقاد هيأة النزاهة لإلمكانيات التحقيقية ،ومل يتم تنفيذ احلكم أبي مسؤول سياسي أو من
الفاسدين الكبار اهتم من قبل هيأة النزاهة .فقدان هيأة النزاهة وديوان الرقابة املالية والبنك املركزي
الستقالليتهم الضرورية واملنصوصة عليها دستورايً وخضوعهم لنفوذ رئيس الوزراء بصورة مباشرة.
مؤسسات مكافحة الفساد
ركائز النزاهة الثمان:14
 -1اإلرادة السياسية  -2الثقافة األخالقية يف اخلدمة املدنية  -3وكاالت مكافحة الفساد -4
الربملان  -5املشاركة العامة  -6احملاكم  -7وسائل اإلعالم  -8القطاع اخلاص.

 .14مكافحة الفساد :أطر دستورية ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا ،مصدر سابق ص36
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وظائف مؤسسات الرقابة املالية :الرقابة املالية (الصرف) – الرقابة على اإللتزام (وفق امليزانية)
– الرقابة على الكفاءة (يف األداء).
وظائف مؤسسات النزاهة :الوقاية – التحقيق – املقاضاة – التثقيف
شروط عمل اجلهات الرقابية:
أوالً :االستقاللية وهي ابألساس عن احلكومة بل وعن الربملان أيضاً يف خصوص احلالة
العراقية ،وتشمل االستقاللية :االستقاللية املؤسساتية ،آليات التعيني والعزل ،والتمويل ضمن
امليزانية ،أي االستقاللية السياسية واإلدارية واملالية ،وابلطبع ال بد من موازنة االستقاللية ابملساءلة
يف مجيع اجملاالت الثالثة.
مؤسسات متكاملة
اثنياً :توفري املوارد البشرية واملالية ،كوادر
ّ
مدربة ومتويل لبناء ّ
متخصصة ّ
أفقياً ألصناف وظائفها الرقابية والتدقيقية والتحقيقية والقضائية والتنفيذية وعمودايً ليستوعب حجم
القضااي اليت ينبغي أن جتاهبها.
اثلثاً :التنسيق والتكامل بني اجلهات الرقابية.
مبادئ استقاللية أجهزة الرقابة املالية (إعالن نيو مكسيكو للمنظمة الدولية لألجهزة العليا
للرقابة املالية العامة واحملاسبة (انتوساي :15))INTOSAI
 -1وجود إطار دستوري/نظامي/قانوين مناسب وفعال وأحكام تطبيقية واقعية خاصة هبذا اإلطار.
 -2استقاللية رؤساء وأعضاء (ابلنسبة ألنظمة اجملالس) األجهزة العليا للرقابة واحملاسبة مبا
15. New Mexico Declaration on SAI Independence 2007, https://www.intosai.org/fileadmin/
downloads/documents/open_access/INT_P_1_u_P_10/INTOSAI-P-10_en.pdf
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يف ذلك ضمان األمن الوظيفي واحلصانة القانونية أثناء املزاولة العادية ملهامهم.
 -3صالحيات واسعة وكافية والتخويل التام لألجهزة العليا للرقابة واحملاسبة يف أداء مهامها.
 -4وصول غري مقيّد للمعلومات (بضمنها األجهزة األمنية).
 -5حق وواجب إعداد التقارير بشأن عملها.
 -6حرية تقرير حمتوى تقارير الرقابة املالية وتوقيتها ونشرها وتوزيعها.
 -7وجود آليات متابعة فعالة للتوصيات اليت ترفعها األجهزة العليا للرقابة واحملاسبة.
 -8االستقالل الذايت واملايل واإلداري وتوفّر املوارد البشرية واملادية والنقدية املناسبة.
وميكن ع ّد مثاين جهات رقابية رمسية يف العراق:16
1 .1جملس النواب (جلنة النزاهة).
2 .2ديوان الرقابة املالية.
3 .3دائرة املفتش العام (امللغية).
4 .4هيأة النزاهة.
5 .5اجمللس األعلى ملكافحة الفساد( :وقد أعيد تشكيله مراراً مع كل كابينة وزارية تقريباً 2008
 .)201816. Iraq: overview of corruption and anti-corruption, op. cit.
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6 .6مكتب مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب يف البنك املركزي.
7 .7مديرية مكافحة اجلرمية اإلقتصادية يف وزارة الداخلية.
8 .8جملس القضاء األعلى.
آليات مكافحة الفساد

17

أوالً :اإلرادة السياسية
تعد اإلرادة السياسية الشرط األول من شروط مكافحة الفساد وما مل تتوفر هناك إرادة
سياسية فال ميكن أن تكون هناك مكافحة جدية للفساد ،ويشرتط أيضاً أن تكون إرادة القوى
السياسية املسؤولة عن إدارة البلد انبعة عن قناعة ولو بدرجة معيّنة وليست جمرد خضوع لضغوط
ستلتف عليها يف أول فرصة تستطيع التملّص
من قوى أخرى إجتماعية أو مجاهريية؛ ألهنا سرعان ما
ّ
فيها من هذه الضغوط.
1 .1اإلرادة السياسية خبلق توافق وطين بني القوى الرئيسية على األقل حول ضرورة مكافحة الفساد.
اثنياً :اهلندسة الدستورية ألجهزة مكافحة الفساد
كان الدستور العراقي  2005رائداً عندما أسس ملفهوم اهليئات املستقلة ابعتبارها السلطة
الرابعة بيد إن قرار احملكمة االحتادية  88/2010أفرغ الدستور عملياً من حمتواه وقضى متاماً على
استقاللية اهليئات املستقلة جاعالً منها مؤسسات اتبعة للسلطة التنفيذية ،لذلك ال بد من إعادة
 .17مت تبين بعض املقرتحات ابالستفادة من بعض الدراسات واألوراق القيمة:
اسرتاتيجيات ومهارات مكافحة الفساد اإلداري ،د.عبد الرمحن أمحد اهليجان ،مصدر سابق ،ص258 - 236
خارطة طريق مكافحة الفساد ،حسن الياسري رئيس هيأة النزاهة وكالة ،بغداد 2018
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تصميم التنظيم املؤسسي للهيئات املستقلة ضمن معادلة االستقاللية – املساءلة مع االحنياز لطرف
االستقاللية خبصوص احلالة العراقية اليت تعاين من هيمنة السلطة التنفيذية من جهة واستشراء الفساد
من جهة أخرى ،فال بد من استيفاء شروط االستقاللية السياسية واملالية واإلدارية للهيئات املستقلة
ومنها هيأة النزاهة وديوان الرقابة املالية والبنك املركزي العراقي ومتتينها ابلسلطات والصالحيات
الالزمة لتمكينها من أداء وظيفتها بصورة حمايدة بعيدة عن التسييس وهيمنة القوى السياسية.
وألن القضاء العراقي كبقية مؤسسات الدولة العراقية يعاين من الفساد هو اآلخر وحيتاج
بدوره ملكافحة الفساد يف دوائره ،فمن األفضل إيكال وظيفة القضاء يف قضااي الفساد اإلداري
هليأة النزاهة نفسها واستكمال اهليأة ألهم وظائفها اليت ظلّت حلد اآلن مشلولةً بسبب فصل
هذه الوظيفة األساسية عنها؛ وهذا سيؤدي إىل تركيز سلطة مكافحة الفساد بيد مؤسسة واحدة
يتم تقويتها وتعزيز صالحياهتا هي هيأة النزاهة بدالً من تشتيت اجلهود يف دعم استقاللية ونزاهة
أكثر من مؤسسة ،كما أن لصعوبة ترتيبات تنظيم استقاللية املؤسسات وخصوصاً للمؤسسات
يفضل اختصار أجهزة مكافحة الفساد بدمج وظائفها لتتوىل هياة النزاهة مهام االدعاء
املستحدثةّ ،
العام يف قضااي الفساد بدالً من استحداث جهاز ادعاء أو نيابة عامة وترتيب إجراءات استقالليته
وضمان نزاهته.
تصنف أجهزة الرقابة إىل ثالثة أمناط :18منط نظام وستمنسرت (املفتش العام) –نظام اجمللس
(جملس تفتيش)– النظام النابليوين (مفتش عام يف كل وزارة يتبع جمللس قضاة يف جملس رقابة
مستقل) ،ولذلك يع ّد نظام املفتشني العام السابق يف العراق نظاماً هجيناً وعجيباً ،إذ ال ميكن ع ّده
جهازاً رقابياً (بوجود ديوان الرقابة املالية) وال هو من أجهزة مكافحة الفساد (بتبعية كل مكتب
لوزارته) ،كما أنه كان يعاين من خلل يف التصميم الدستوري إذ كيف يعقل أن تكون مؤسسة متهمة
ابلفساد (الوزارة) مسؤولةً عن مكافحة الفساد فيها (تبعية مكتب املفتش العام هلا)! لقد كان دور
مكاتب املفتشني العموم حيوايً يف املتابعة املباشرة ملؤسسات الدولة وكشف العديد من صفقات
 .18مكافحة الفساد :أطر دستورية ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا ،مصدر سابق ،ص64-69
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الفساد رغم ما شاهبا أحياانً من فساد هي األخرى وابتزاز بسبب آليات وظروف تشكيلها ،لذا
املاسة يف مكافحة الفساد ولكن إبعادة تصميمها وحتديد
ّ
يفضل إعادة تشكيل املكاتب لضرورهتا ّ
جهة ارتباطها ومسؤوليتها هبئة النزاهة بدالً من االنشغال بتنظيم جهاز مستقل جديد وانتظار
تكامل عملية التأسيس وأتمني ترتيبات استقالليته لتعقيدها ولكيال متسي هيأة النزاهة حبيسة
مكاتبها تعاين من القصور يف متابعة عمليات الفساد ،وبذلك يعود التوازن يف دور هذه املؤسسة
املهم يف مكافحة الفساد.
ح ّدد إعالن نيو مكسيكو شروط استقاللية وعمل أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد وال بد من
العمل على تلبيتها تفصيلياً ومنها تسليح هذه األجهزة ابلصالحيات الضرورية لعملها ،ويف الوقت
الذي متارس فيه هيأة النزاهة معظم وظائفها إال أنه تفتقد الصالحية للوظيفة األهم من وظائف
مؤسسات النزاهة وهي املقاضاة كما سبقت اإلشارة إليه ،فضالً عن صالحيات حق الوصول
للمعلومة وفرض الشفافية.
من الضروري العمل على تلبية الشرط األخري من شروط عمل أجهزة الرقابة ومكافحة
مؤسسية إذ ال يبدو اجمللس األعلى
الفساد بوضع آليات تعاون وتنسيق وعمل مشرتك بينها بصورة ّ
ملكافحة الفساد فاعالً رغم إعادة تشكيله مراراً عرب الكابينات املتعاقبة ،وهنا ميكن فرض آليات
عمل حمددة بدالً من االجتماعات الدورية أو التشاورية.
الرؤية العامة هي أوالً :دعم استقاللية األجهزة الرقابية لتحييدها ومحايتها من الضغوط
والفساد السياسي ،واثنياً :دعمها ابلصالحيات الكاملة لتتمكن من أداء وظيفتها بصورة مستقلة
عن السلطتني التنفيذية والتشريعية ملا جتسدانه من فساد سياسي وعن السلطة القضائية اليت تعاين
بدورها من فساد إداري وخضوعها للضغوط السياسية ،واثلثاً :تركيز سلطة األجهزة الرقابية وعدم
تشتيت وظيفة الرقابة لتسهيل متابعة أدائها ومراقبتها هي بدورها؛ لئال تتحول إىل سلطات غري
مسؤولة ،وابلتايل عصية على احملاسبة واملراقبة إذا ما احنرفت هي األخرى يف بؤرة الفساد ،ببساطة
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يسهل تركيز الضوء عليها ومراقبتها وحماسبتها وحتديد
برتكيز صالحيات مكثّفة جلهات حمدودة ّ
مسؤوليتها دون أن تتمكن من التملّص منها .ابلطبع فإن تركيز السلطات يعين االحنياز لطرف
االستقاللية ملا يتطلبه الواقع العراقي الراهن ،ومع ذلك ال ينبغي اإلخالل ابملوازنة يف معادلة
االستقاللية واملساءلة إذ تبقى السلطات النهائية بيد الربملان ولكن مع تعقيد استخدامها للحيلولة
دون تسييسها.
1 .1ترسيخ دوائر الربملان “الدوائر الربملانية” بصورة مهنية بعيدة عن احملاصصة السياسية ومنها
استحداث أو تفعيل دائرة النزاهة الربملانية .وابملقابل ينبغي أن يرتأس جلنة النزاهة انئب من
كتلة غري مشاركة يف الكابينة أو غري داخلة يف ائتالف مشارك فيها (لغياب كتلة املعارضة
الربملانية يف التجربة العراقية حلد اآلن كما تشرتطه بعض األنظمة).
2 .2تضمني النظام الداخلي جمللس النواب جلسات استماع دورية جمللس الوزراء يف جملس النواب
لكسر احلاجز السياسي لعملية االستماع والحقاً االستجواب إذا ما قـُِّرر ذلك ،ويفضل أن
تكون فصلية وأن تكون ببداية الفصل التشريعي كيال تكون استعراضاً ختامياً شكلياً وإمنا
تتيح فرصة مناسبة لدراستها ومتابعتها والحقاً إمكانية متابعتها جدايً سواء ابستجواب أو
حىت سحب الثقة أثناء الفصل.
3 .3إعادة تصميم النظام اهلجني ملكاتب املفتشني العموم امللغاة بتأمني استقالليتها بعيداً عن
وقوعها حتت هيمنة بل تبعيتها للسلطة التنفيذية املكلّفة مبراقبتها ،ومبا إن ترتيبات االستقاللية
مع ّقدة نوعاً ما وال زال املفهوم غري مستقر دستورايً وجيري االلتفاف عليه سياسياً لذا
يفضل إعادة املكاتب السابقة ولكن بتحديد جهة ارتباطها ومسؤوليتها هبيأة النزاهة بدالً
ّ
من االنشغال بتنظيم جهاز مستقل جديد وانتظار تكامل عملية التأسيس وأتمني ترتيبات
استقالليته؛ وبذلك تصبح مكاتب املفتشني أجهزة رقابية مباشرة داخل مؤسسات الدولة
ميكن أن تكون أكثر فاعلية وإجيابية من هيأة النزاهة البعيدة هيكلياً عن مؤسسات الدولة،
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وميكن على األقل أن تلعب دوراً يف الدوائر اخلدمية أقرب إىل مكتب شكاوى فاعل يؤدي
إحدى وظائف النزاهة األساسية يف االتصال اجلماهريي .وإذا ما متّ ربط مكاتب املفتشني
العموم وظيفياً هبيأة النزاهة فإن تعيني املفتشني أو على األقل تسميتهم أو كحد أدىن
ترشيحهم سيكون من مسؤولية رئيس هيأة النزاهة حصرايً.
4 .4ربط مديرية مكافحة اجلرمية االقتصادية ابلبنك املركزي بدالً من وزارة الداخلية لضمان
نزاهتها واستقالليتها نظراً الستقاللية البنك املركزي واستفحال الفساد تقليدايً يف أجهزة
الداخلية يف عموم أحناء العامل.
5 .5تعيني رؤساء هيأة النزاهة وديوان الرقابة املالية وحمافظ البنك املركزي أصالةً كما هو املفرتض
دستورايً وضمن آجال حمددة لعملية التعيني متنع شغور املنصب كيال يصبحوا جمرد موظفني
خاضعني ابلكامل لرئيس الوزراء الذي يعيّنهم ابلوكالة ويفصلهم أبوامر ديوانية ،على أن جيري
التعيني إبحدى الطرق اآلتية اليت تضمن أكرب قدر من االستقاللية للهيئات.
6 .6املفصل احلقيقي الستقاللية األجهزة الرقابية هو آليات التعيني واإلقالة وليس املسؤولية
والرتاتبية اإلدارية فقط اليت تشكل جمرد األساس النظري الستقالليتها ،وهبذا الصدد ميكن
اتباع الطريقة التقليدية إبلزام اإلئتالف احلكومي بتقدمي مرشحني لرائسة اهليئات املستقلة
ملنحهم الثقة يف جملس النواب مبوازاة تقدميه ملرشحيه للكابينة الوزارية وهذا خيضع عملية
وحتول جممل عملية مكافحة الفساد إىل جمرد عامل ضمن
التعيني للتسييس بصورة مطلقة ّ
مساومات وموازانت القوى السياسية حىت ولو مت فصل عملييت الرتشيح والتعيني كأن يرشح
رؤساء اهليئات املستقلة من قبل جملس الوزراء ويتم تعيينهم من قبل الربملان حيث أن اآللية
ستحول خضوع األجهزة الرقابية من السلطة التشريعية إىل التنفيذية ،وابلتأكيد فإن
األخرية ّ
ِ
صالي بل وخ ِطرين يف ٍ
بيئة ترتع ابلفساد السياسي واإلداري.
كال هذين النموذجني غري َْ
َ َْ
لذا ال بد –وبغياب جملس اخلدمة االحتادي عملياً– من اتباع منوذج آخر من النماذج
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احلديثة اخلاصة ابهليئات املستقلة كنموذج األطراف املتعددة كأن يرشح رؤساء اهليئات
الرقابية املستقلة من قبل نفس اهليئات املتقاربة يف االختصاص (الرقابة املالية – النزاهة –
البنك املركزي) أبن تقدم كل جهة على حدة مرشحاً لرائسة إحدى اهليئات ،أو منوذج جلنة
مشرتكة من نفس هذه األطراف ،على أن تتم املصادقة من قبل الربملان إما مصادقة شكلية
إلبعاد عملية التعيني أكثر ما ميكن عن التسييس واخلضوع ملساومات القوى السياسية ،أو
كرر إال ضمن عدد مرات حمددة ومبدد زمنية حمددة
عملية ترشيح ومنح ثقة على أن ال تُ ّ
لعملية الرتشيح والتصويت وإعادة الرتشيح ،أو عملية تقدمي عدة مرشحني من كل جهة
واالختيار حصرايً من ضمنهم .اآللية األخرى لضمان قدر أكرب من االستقاللية هي تضييق
معايري الرتشيح بصورة دقيقة لتقليل هامش املناورات واحملسوبيات والتشدد يف معايري الكفاءة
معي واثنياً خربة ملدة معينة واثلثاً يف دوائر حمددة ذات
املالئمة ،أوالً شهادة ابختصاص ّ
اختصاصات مالية ورقابية مشاهبة (مثالً مدير عام فما فوق خبربة عشرين سنة فما فوق يف
ديوان الرقابة املالية أو البنك املركزي أو هيأة النزاهة أو مكاتب املفتشني العموم سابقاً أو
التخصصات املالية أو
وزارة املالية حصراً أو خبليط منها وبشهادة بكالوريوس يف إحدى
ّ
القانونية من جامعة حكومية أو جامعة غري عراقية معرتف هبا وابلطبع غري حمكوم يف قضية
فساد ولو كان مشموالً بعف ٍو منها) .ويف حالة شغور املنصب أو انتهاء الوالية يستمر الرئيس
السابق مبنصبه ذاتياً ابلوكالة دومنا حاجة ألمر ديواين أو قرار ابالستمرار إذا كان التأخري يف
عملية التعيني من قبل جملس النواب كما هو املعتاد .أما اإلقالة فليس هناك من خيار سوى
حصرها مبجلس النواب ونفيها متاماً عن السلطة التنفيذية على أن تشرتط إجراءات سحب
ثقة مماثلة لتلك يف حالة الوزراء وبنفس النصاب لالستماع واالستجواب وطلب سحب
الثقة والتصويت عليها.
7 .7منح رئيس هيأة النزاهة وديوان الرقابة املالية والبنك املركزي (وعموم اهليئات املستقلة) حصانة
قانونية طيلة فرتة واليته ملنع ابتزازه سياسياً ،واليت تكون ملدة متوسطة (أربع – ست) سنوات
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مثالً ،وغري قابلة للتجديد حيال بعدها للتقاعد حكماً (إذ ُِ
اشتط مسبقاً قبل تعيينه خدمة
حمددة تؤهله للتقاعد فور انتهاء مهام عمله ألي سبب كان) ملنع ابتزازه وظيفياً.
8 .8فضالً عن أجهزة مكافحة الفساد ورؤسائها ،ينبغي توفري االستقاللية لقضاة النزاهة بضمان
أماهنم الوظيفي ومحايتهم من املغرايت والضغوط عرب أتمني رواتب مغرية ال ميكن معها
املغامرة ابإلخالل بواجبات الوظيفة ،وتقاعد إلزامي مغ ٍر أيضاً بعد مدة خدمة حمددة
كقاضي نزاهة حيث يقطع ذلك طريق ابتزازه فيما لو انتقل لوظيفة اثنية ال تتمتع بنفس
الدرجة من االستقاللية.
9 .9وابإلضافة لضماانت االستقاللية وظيفياً ينبغي ضمان توفري محاية خاصة لقضاة النزاهة
ولعوائلهم من االبتزاز وسوء استخدام السلطة والرتهيب والعنف يف منطقة حممية (جممع
قضائي – “منطقة قضائية خضراء”) ال تقتصر على دوائر النزاهة وإمنا تشمل خدمات
السكن والتعليم.
1010مشولية الصالحيات القضائية للهيئات الرقابية أفقياً وعمودايً ،أي صالحيات التحقيق
يف القضااي كافة جلميع املسؤولني وصوالً إىل رئيس اجلمهورية ،وكل الدوائر حىت األمنية
والعسكرية.
1111األفضل تسليح هيأة النزاهة – كهيأة رقابية مستقلة ومستقرة هيكلياً – بوظيفتها األهم
وهي املقاضاة بدالً من اقتصارها على وظيفة التحقيق ومنحها صالحيات متكاملة يف توجيه
التهم واالستدعاء والتحقيق واحملاكمة نظراً لوصول الفساد إىل مؤسسة القضاء نفسها كباقي
مؤسسات الدولة وحاجتها ملكافحة الفساد فيها ،وإن مل ميكن ذلك فعلى األقل ينبغي أتسيس
خمتصة يف قضااي مكافحة الفساد ضمن نفس شروط االستقاللية ومشولية
حماكم ونياابت عامة ّ
التوسع من جهود لتأسيس هياكلها وتنظيم استقالليتها.
الصالحيات رغم ما يتطلّبه هذا ّ
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1212وعلى غرار هيأة النزاهة ،ينبغي أن يتمتع مكتب مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب
– كهيأة رقابية خمتصة بغسيل األموال واتبعة هيكلياً للبنك املركزي املستقل ابلطبع –
بصالحيات حت ٍر واستخبارات وصالحيات رقابية وحتقيقية وقضائية كاملة مع استيفاء كافة
شروط ومعايري االستقاللية ،خصوصاً وأن املكتب ذو وظيفة ختصصية دقيقة قد ال يتاح
للقضاء اإلحاطة مبستلزماهتا.
1313يف ظل التوازن السياسي وطبيعة عالقات القوى السياسية ابلدولة حيث كبار املسؤولني
جيسدون سلطة أكرب من الدولة نفسها وأكرب من كوهنا جمرد قيادات حزبية ،ال يبدو ممكناً
ّ
ختويل هيأة النزاهة ومكتب مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب صالحية تنفيذ األحكام
أو حىت تنفيذ أوامر إلقاء القبض وال يبدو عملياً حماولة التأسيس لذلك ،فمن األجدى
االتكال على ربط التنفيذ ال ابألجهزة التقليدية لوزارة الداخلية مع ما ميكن أن ختضع له
من نفوذ أو فساد سياسي أو إداري ،وإمنا أبعلى سلطة تنفيذية فعلية وهي رئيس الوزراء
واألجهزة األمنية املرتبطة به مباشرًة إذ ال مناص من االعرتاف أبن رئيس الوزراء هو الوحيد
الذي ميتلك القدرة والسلطة السياسية الكافية للتنفيذ وأن ذلك إقرار برهن جممل دورة
مكافحة الفساد ابإلرادة السياسية.
1414النص على حق ديوان الرقابة املالية (ومكتب مكافحة غسيل األموال إن مل يتم منحه
صالحيات قضائية) يف رفع قضااي شبهات الفساد اىل هيأة النزاهة مباشرة (إذا مت منح
األخرية صالحيات قضائية) أو إىل القضاء مباشرة ،أو عند تقاعس الربملان يف النظر بتقاريره
أو رفضه لتوصيات الديوان و/أو املكتب (حبيث تكون هيأة النزاهة جهة أقرب لالستئنافية
يف حال النزاع بني الديوان و/أو املكتب من جهة والربملان من جهة أخرى).
1515دعم األجهزة الرقابية (ديوان الرقابة وهيأة النزاهة ومكتب مكافحة غسيل األموال) ابخلرباء
يف التحقيق العديل واملعلوماتية واملدققني واحملاسبني واملصرفيني وتوفري ما حتتاج إليه أجهزة
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الرقابة من إمكانيات بشرية ولوجستية مبا يكفي لتغطية حجم القضااي اليت ينبغي عليها
معاجلتها.
1616اإللزام مبناقشة قضااي الفساد يف الربملان بطلب من هيأة النزاهة ومكتب مكافحة غسيل
البت هبا خالل فرتات حمددة ومعينة لكل من الطرح واملناقشة والتصويت.
األموال و ّ
1717ختويل كل من هيأة النزاهة ومكتب مكافحة غسيل األموال صالحية رفع احلصانة واحملاكمة
مطلقاً ابلنسبة لألشخاص الذين يتمتعون حبصانة قانونية ،أو على األقل ختويلهما ذلك إذا
كانت التهمة من درجة معينة تستتبع يف حال ثبوهتا حكماً ابلسجن مثالً أو تتجاوز التهمة
أو العقوبة يف حال ثبوهتا سقفاً مالياً معيناً ،أو ميكن االكتفاء ابملصادقة على رفع احلصانة
بتوصية من هيأة النزاهة أو مكتب مكافحة غسيل األموال أو إلزام طرح التصويت عليها
خالل فرتة حمددة من طلب هيأة النزاهة أو مكتب مكافحة غسيل األموال.
1818ضرورة عرض الربملان مقرتحات أو مشاريع القوانني املتعلقة مبكافحة الفساد عند تشريعها،
أو تعديلها على اجلهات املعنيّة من أجهزة مكافحة الفساد ومناقشة تقريرها بشأن املقرتح،
أو املشروع سواء عُ ّدت التوصيات استشارية أو إلزامية.
1919اشرتاط عرض املوازنة على ديوان الرقابة املالية قبل عرضها على الربملان ،واشرتاط مناقشتها
يف الربملان مشفوعةً بتقرير الديوان ،واشرتاط مناقشة تقرير ديوان الرقابة املالية عن احلساابت
اخلتامية للموازنة يف الربملان قبل هناية السنة ،واشرتاط اجتماع دوري إلزامي نصف سنوي
لديوان الرقابة املالية وهيأة النزاهة أو على االقل اجتماع مشرتك ملناقشة تقرير احلساابت
اخلتامية.
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اثلثاً :احملاسبة
تعد اجلرائم ومنها جرائم الفساد من األمراض االجتماعية “الطبيعية” وال يوجد ابلطبع
جمتمع ٍ
خال من اجلرمية ،إال إن إمهال اجلرمية بدون حماسبة يشجع على انتشارها واستفحاهلا إىل
ظاهرٍة أو وابء .ويتناسب حجم اجلرمية يف اجملتمع عكسياً مع قوة الدولة وسلطتها يف إنفاذ القانون؛
وتغي األنظمة من ختلخل يف سلطة إنفاذ القانون وابلتايل
لذلك تعاين الدول اليت متر
ٍ
أبوضاع انتقالية ّ
بروز ظواهر جتاوز القانون ويف مقدمتها جرائم الفساد استناداً إىل طبيعة تعريفها وتعلقها أساساً
جتسد يف العراق بعد  2003إثر اهنيار الدولة العراقية والتأسيس لتجر ٍبة
ابلسلطة العامة ،وهذا ما ّ
تعد حتوالً جذرايً يف األنظمة اليت شهدها العراق بل والشرق األوسط.
ترتكز احملاسبة على مبدأين :الرقابة واملتابعة أوالً والعقوابت اثنياً ،فغياب الرقابة يشجع على
بروز اجلرمية وانتشارها ،كما أن غياب العقوبة يفرغ الرقابة من معناها وجيعلها عدمية اجلدوى .يفتقد
مال سائب وال تزال جتربة أجهزة
العراق ألنظمة رقابة ومساءلة حىت أصبح عرفاً سائداً أبن املال العام ٌ
مكافحة الفساد احلديثة نسبياً غري مرتسخة مؤسساتياً ،وينبغي أيضاً إعادة النظر بصورة جذرية
ابلعقوابت كي تكون رادعة فعالً عن ارتكاب اجلرمية مستقبالً ،والتشدد يف العقوابت التقليدية البدنية
واملالية وضرورة إعادة تقييم األخرية على أسس تناسب التغريات اإلقتصادية املستجدة ومستوايت
الفساد غري املسبوقة ،وإعادة االحرتام للمال العام والوظيفة العامة بتفعيل مبدأ اإلعدام الوظيفي بدالً
يذوب االنضباط الوظيفي وجدية أنظمة العقوابت حبيث
من حتويل اإلمان الوظيفي إىل ضمان مطلق ّ
أصبح العراق –كباقي دول الشرق األوسط– أمنوذجاً للتخلف واخلمول واجلمود البريوقراطي.
ينبغي تصميم أنظمة الرقابة ومكافحة الفساد على ٍ
أسس رصينة من توازن السلطات الرقابية
وآليات الرقابة للحد من سبل اإللتفاف على جهود مكافحة الفساد أو متييعها وتثبيت هذه األسس
الس ُقف الزمنية ملعاجلة قضااي الفساد وتوزيع سلطات التحقيق وتبين أساليب مستحدثة
مثل حتديد ُ
كالرقابة املباشرة ،والثواب مقابل العقاب.
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1 .1التفعيل اجلدي للمتابعة آبليات عملية غري مستنزفة ابلبريوقراطية وغري تعسفية يف الوقت نفسه،
واعتماد املساءلة الدورية بنظام مؤسسي حمدد للمساءلة ،وتوازن السلطات يف اهليكل التنظيمي
داخل كل مؤسسة أو وزارة بني اجلهة املسؤولة واجلهة املسائلة ،فضالً عن عملية الرقابة للهيئات
الرقابية وعلى رأسها مكاتب املفتشني العموم امللغاة ،واليت ينبغي أن تكون الرقابة فيها مؤسسية
أيضاً وليست جمرد نظام شكاوى ودعاوى.
2 .2تفعيل الرقابة واملتابعة لكل دائرة بتقرير ونشر تقرير وحساابت وموازنة سنوية ومطابقة حساابت
ختامية مبا فيها العقود واملشرتايت والرواتب واملخصصات واإلمتيازات والرتقيات لكل مؤسسة
ودائرة من درجة معينة مثالً مديرية عامة فما فوق ،وأن تكون املتابعة إلزامية للطرفني حبيث ينص
على عقوابت حمددة عن التأخري أو التسويف واجلهة املسؤولة عن التاخري .وتقدم التقارير لكل
من املفتش العام يف كل وزارة –بعد إعادته– و/أو ديوان الرقابة املالية.
3 .3تشريع قانون مستقل ملكافحة الفساد ،والنص على جترمي كل مظاهر الفساد ،وتعريف جرائمه
ابلتفصيل القانوين الدقيق ،وع ّدها من اجلرائم املخلّة ابلشرف ،ومنع كل املوظفني واملسؤولني
املدانني بقضااي النزاهة –حىت املشمولني منهم بقانون العفو العام– من إشغال أي منصب عام
تعييناً أو تعاقداً أو انتخاابً بدون استثناء.
4 .4تشديد العقوابت املنصوص عليها يف قانون العقوابت النافذ املرتتـبة على جرائم الفساد اتِّـساقاً
مع دول العامل كافة اليت تقوم بتشديد هذه العقوابت عندما تشهد استفحاالً لظواهر الفساد،
وليس مكافأهتم بعفو عام .وينبغي أن تكون العقوابت مش ّددة أو قاسية كي تكون رادعة
فعالً ،فتكون العقوبة البدنية يف عموم جرائم الفساد السجن وليس احلبس بتغيري التكييف
القانوين هلا من جناية إىل جنحة ،وأن تكون العقوبة املالية متناسبة مع الواقع اإلقتصادي
املستجد ومعدالت مستوى املعيشة ووفرة النقد ومتناسبة مع حجم الفساد يف كل قضية
وال تكون غرامات غري واقعية وأقرب للرمزية أو تنتمي لواقع مايل سابق وأن ال تقتصر على
36

حملات اسرتاتيجية يف مكافحة الفساد

االسرتداد وإمنا تتعداه للغرامة لتكون أكثر ردعاً مع اجلدية يف متابعة االستيفاء ،بل ينبغي
جتاوز العقوابت التقليدية من السجن والغرامة إىل الطرد املؤبد من كل وظيفة عامة مطلقاً
وإسقاط أهلية املدانني يف تويل مناصب عمومية أو خمتلطة مستقبالً ،أبية درجة كانت ،تعييناً
أو تعاقداً أو انتخاابً ،على كافة املستوايت االحتادية واحمللية ،أي أن تكون عقوبة أية جرمية
معرفة كجرمية فساد ومنصوص عليها يف قانون مكافحة الفساد مهما كان نوعها أو حجمها:
ّ
اإلعدام الوظيفي ،عقوبةً الزمةً بغض النظر عن العقوابت املالية أو البدنية األخرى .وابملقابل
أيضاً تشديد العقوابت على الطرف اآلخر من املواطنني أو القطاع اخلاص كمضاعفة الرسوم
أو سحب الرخصة أو املنع من املنافسة أو حجب اخلدمة ولو ملدة حم ّددة ،أو حىت التجميد
أو الغلق واملنع من مزاولة العمل حبسب نوع اجلرمية وحجمها.
5 .5إذ يعد العراق أحد أبرز البلدان اليت تعاين من التخلف البريوقراطي املزمن والشديد ومن الفساد
التوجه
اإلداري بكافة ظواهره ،ينبغي –عرب تفعيل عقوبة اإلعدام الوظيفي جلرائم الفساد– ّ
حنو االستغناء عن اخلدمات واإلقالة حىت ولو ابعتماد نظام العقود بدل التعيينات لتصفية
الكتلة اهلائلة من البطالة املقنعة يف القطاع العام ،ولرتشيق هيكل الدولة تدرجيياً ،وجلعل القطاع
احلكومي جماالً للتنافس واإلبداع وليس أمنوذجاً للركود واجلمود املؤبد.
6 .6تعديل قوانني اخلدمة املدنية ابلتش ّدد يف الرقابة واحملاسبة واملتابعة والعقوابت واشرتاط تطوير
اإلمكاانت الذاتية من مهارات القيادة واللغة والتحول حنو اإلدارة األلكرتونية وأن تتوخى املعايري
اختيار كفاءات حمرتفة هلا قابلية اإلبداع أو املثابرة على األقل ،واستثمار وضع الوظيفة العامة
جماالً جاذابً للقوى العاملة حبسب الثقافة االجتماعية السائدة ابلتش ّدد يف معايري ومؤهالت
املوظفني أسوًة ابلقطاع اخلاص وأن ال تكون جماالً للتعليم والتمرين اجملاين للعاطلني أو اخلاملني
أو جماالً رحباً للبطالة املقنعة ،بل وأن تتغري معادلة سوق العمل بصورة جذرية فتشرتط اخلربة
املسبقة يف القطاع اخلاص قبل التوظيف يف القطاع العام وليس العكس كما حيدث عاد ًة،
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وأن ال تستقبل الوظائف العامة اخلرجيني اجلدد دومنا خربة عمل وجدارة يف اخلربة املسبقة ،وال
تكتفي مبؤهالت تقليدية كالشهادة الدراسية والعمر فقط.
7 .7اعتماد معايري اإلنتاجية والتنافسية يف الكفاءة لالستمرار يف الوظيفة وعدم االكتفاء ابلتدرج
الزمين األعمى وأن تكون الرتقية ابلكفاءة وليس ابلتقادم ،إذ إن األمان الوظيفي املطلق الذي
متتاز به البريوقراطية املفرطة للقطاع العام حيتم اخلمول والركود الوظيفي ومينع من احملاسبة اجلدية
بل خيلق عملياً موظفاً عدمي املسؤولية ابلكامل وخامالً ومهمالً إن مل يكن فاسداً ابلضرورة .إن
عملية الرتقية جيب أن تكون على أسس إجيابية من اإلبداع والتميّز وليس على أسس سلبية
من عدم وجود هتم أو عقوابت إدارية واالكتفاء ابحتساب الوقت أو تضييع الوقت ابنتظار
التقادم الوظيفي ،كما إن إيقاف الرتقية ينبغي إعادة تعريفها كتهديد وظيفي ج ّدي ابالستغناء
عن الوظيفة يف حال توفّر بديل منافس يف سوق الوظيفة وليست جمرد جتميد مؤقت للزمن
أو أتجيل للرتقية احلتمية ،وهبذا الصدد جيب أن يكون ضمن سياقات الوظيفة العامة وآليات
املتابعة والرقابة التقييم الدوري املستمر لكل موظف مثالً كل أربع سنوات خدمة يعاد تقييم
املوظف إما لرتقيته ومكافأته أو لتقرير صالحيته ابالستمرار ابخلدمة أو إلهناء خدماته سواء
فورايً أو حاملا يتوفر البديل .نعم ،سيخضع تقييم الكفاءة ابلطبع للمحسوبية واإلبتزاز اإلداري
لذا ينبغي أن تكون عملية التقييم وفقاً ملعايري حمددة ابلتفصيل من دون أن تقع يف فخ الروتينية
كما أن آلياهتا ينبغي أن توزع مسؤولية التقييم على أكثر من جهة مستقلة عن بعضها وال
تقتصر على املدير أو املسؤول املباشر أو الزمالء املباشرين يف العمل بل ال يكون تقييمهم هو
املصدر األساس للتقييم الكلي ،وإمنا ابعتماد تقسيم العمل بصورة دقيقة ونسب إجناز كل
موظف وإذا ما كان هناك إجناز مميّز.
8 .8حتديد سقوف زمنية عليا لألجهزة الرقابية والقضائية والتنفيذية للتحقيق واحلكم وتنفيذ األحكام
يف قضااي الفساد ملنع متييعها ،مثالً حتديد مدة معاجلة الشكاوى يف مكاتب املفتشني العموم
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(ما ال يزيد عن ٍ
مثان وأربعني ساعة يف هونغ كونغ) وحتديد مدة فصل احملاكم يف قضااي الفساد
املعروضة عليها (ما ال يزيد عن ستة أشهر يف سنغافورة).
يتول
9 .9عند التحقيق يف قضية من قضااي الفساد جيب أن يتع ّدد احملققون حبيث ال جيوز أن ّ
القضية حم ّقق واحد ،وابلعكس جيب أن يتوىل احلكم ٍ
قاض واحد وال جيوز استبداله أو عرض
القضية على غريه ،نعم ينبغي أن يرتاتب قضاء النزاهة كغريه بدرجاته الثالثة املعروفة البداءة
واالستئناف والتمييز على أن تكون مجيعها ضمن نفس اجلهة سواء هيأة النزاهة أو احملاكم
املختصة.
ّ
تبن آليات الزايرات التفتيشية املفاجئة واعتماد شكاوى املراجعني مباشرة ومتابعتها رمسياً
ّ 1010
البت هبا هنائياً (يف مبادرة إجيابية ،دأبت بعض وسائل اإلعالم وإن إبمكاانت حمدودة
حلني ّ
تبن برامج شكاوى مباشرة).
وليس بصالحيات رمسية على ّ
1111مبوازاة العقاب ينبغي تشجيع الثواب واإلهتمام ابملوظفني النزيهني املتميزين وتكرميهم بصورة
دورية ليكونوا قدوة لآلخرين ،على أن ال يكون الثواب فرصة للمحسوبية بل جيري آبليات
تضمن تشخيص املستحقني بواسطة جلان متعددة األطراف ضمن كل مؤسسة وبعضوية أو
مصادقة املفتش العام (إذا ما متّت إعادته).
1212لتشجيع اإلبالغ عن الفساد الذي هو أساسي يف مكافحة الفساد ويف ظل مؤسسات
مكافحة فساد ضعيفةُ :ينح اجملرم يف أية حلظة عفواً شامالً من املالحقة والعقوبة القانونية –عدا
املنع من تويل وظيفة عامة واسرتداد العائدات اجلرمية -إذا ما أبلغ عن جرمية الفساد أو ساهم
يف كشفها.
1313لتشجيع اإلبالغ عن الفساد :ينص قانون محاية الشهود واملخربين إذا ما اشتكوا من إفشاء
سريتهم أبن هلم احلق مبحاكمة جدية حملاسبة املسؤول عن عدم كتمان سريتهم ،وتتك ّفل اجلهة
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الرقابية املدعى عليها كافة تكاليف نفقات احملاكمة مهما كانت نتيجة احلكم.
املتضررين من الفساد كضحااي االبتزاز وعدم اإلقتصار على متابعة احلق العام يف
1414تعويض ّ
قضااي الفساد.
1515ضمان عدم افالت املتهمني وتفعيل املالحقة ضمن األقاليم ،ابإلضافة إىل املالحقة خارج
احلدود ابالستفادة من املعاهدات الدولية اليت يكون العراق طرفاً فيها.
رابعاً :مكافحة الفساد السياسي
تعد الطفرة يف املوارد اليت شهدها العراق بعد اهنيار النظام الشمويل أحد العوامل األساسية
يف منو بيئة الفساد اليت انعكست بشكل رواتب وامتيازات ابهضة ش ّكلت وما تزال احلافز األول
للفساد ،فالوفرة املالية اليت ال ترافقها حماسبة صارمة تنتج ابلضرورة فساد متنامياً ،فال بد من اقتالع
جذر الفساد املتمثّل ابلرواتب اللوغارمتية اليت تناقض مبادئ العدالة االجتماعية ،وعلى قائمة
تلتف على سلم الرواتب ،وعلى جداول التقاعد للرائسات الثالث ونواهبا
اإلمتيازات الطويلة اليت ّ
والوزراء والربملانيني واحملافظني وأعضاء جمالس احملافظات اليت تتضاعف يف كل دورة برملانية مبا يش ّكل
عبئاً تنوء به امليزانية العامة.
تشكل احملسوبية واحملاابة إحدى أوجه الفساد البارزة اليت تنتج جيشاً من املوظفني غري
األكفاء وابلتايل مزيداً من التخبّط اإلداري ونقص وتدهور اخلدمات مما يقع على كاهل املواطن
تتحمل عبئه امليزانية العامة .احلل الوحيد
البسيط ،ابإلضافة إىل جيش من البطالة املقنعة الذي ّ
الذي ال خالف عليه هو تفعيل جملس اخلدمة االحتادي املنصوص عليه دستورايً كإحدى اهليئات
يفعل حلد اآلن بفعل التوافق السياسي على
املستقلة والذي صدر قانونه ومت تشكيله ابلفعل ولكنه مل ّ
حول الوزارات إىل إقطاعيات حزبية وعائلية .اإلشكالية
استمرار االستفادة من واقع احلال الذي ّ
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األبرز اليت تواجه جملس اخلدمة االحتادي هي التفاف القوى السياسية بتحويله هو اآلخر إىل جملس
توافقي للمحاصصة احلزبية وشرعنة احملسوبية بصورة مؤسسية وآبليات دستورية ،لذلك ينبغي إعادة
تصميم قانون جملس اخلدمة االحتادي مبوازانت دقيقة تضمن استقالليته التامة عن القوى السياسية
املمثّلة يف السلطتني التشريعية والتنفيذية ،وينبغي على جملس اخلدمة بدوره مراعاة تقنيات مكافحة
املتجسدة بتفصيل املعايري واملؤهالت املطلوبة لكل وظيفة أوالً وبشفافية وضع
احملسوبية واحملاابة
ّ
تدخل
املعايري والتقدمي والقبول وحق االستئناف اثنياً ابعتماد التطبيقات األلكرتونية والتقليل من ّ
العنصر البشري إىل أقصى حد ممكن.
ٍ
مع تعقيد وتطور آليات الفساد املنظّم ويف ٍ
خصبة كالعراق الذي حيتل مراكز متقدمة
بيئة
فيه بصورة مستمرة ،فإن الوسيلة األسهل واألجنع يف مكافحته هي الكشف عن اإلثراء غري املشروع
بل قد تعد الوسيلة العملية الوحيدة اليت مت ّكن من متابعة الفساد الكبري ،لذا ينبغي تسليح األجهزة
الرقابية بكافة الصالحيات القانونية اليت مت ّكنها من متابعة ومراقبة األرصدة واملوجودات املادية
للمسؤولني والتشدد يف عقوبة جرمية الكسب غري املشروع والرتكيز عليها ،ويستتبع ذلك اإللزام
ابإلفصاح عن الذمم املالية ومتابعتها بصورة دورية ومعاقبة املتخلفني عن ذلك.
تعد الرقابة إحدى وظائف الربملان األساسية الثالث (التمثيل – التشريع – الرقابة) واليت
بدوهنا خيتل التوازن الدستوري للدولة ،بيد إن ذلك ال مينع من تنظيمها يف أوضاع استثنائية يعاين
فيها الربملان نفسه من الفساد السياسي يف الدميقراطيات الناشئة وإن كان ذلك يعين بعض التقييد
هلذه الوظيفة ،فالرقابة الربملانية ميكن أن تستغل ألغراض التشهري السياسي أو حىت اإلبتزاز السياسي
للسلطة التنفيذية؛ وهذا يؤدي إىل تسييس قضااي الفساد وإخضاعها للمساومات حبيث تغدو
مكافحة الفساد إحدى أدوات الفساد نفسه ،ولذلك ميكن حتكيم سلطة مستقلة حمايدة بني
السلطتني التشريعية والتنفيذية لصيانة عملية الرقابة واحلفاظ عليها بصورة مهنية وجدية.
ال جدوى من مكافحة الفساد بل ال جدوى من جممل وظيفة الدولة إن مل يتم تطبيق القانون
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وإنفاذه وال ميكن إقناع املواطن ابتباع القوانني واألنظمة إذا ما رأى اجملرمني طليقني سواء داخل البلد
أو خارجه ،وابلعكس فإن إنفاذ القانون وتنفيذ األحكام الصادرة ،والسيما حبق كبار املسؤولني
(كما يف مجهورية الصني الشعبية) سيرتك أبلغ األثر بفعالية أنظمة الدولة وأجهزهتا الرقابية وسيكون
من أجنع آليات مكافحة الفساد.
أصبح الرتشيح جمللس النواب هدفاً شخصياً ابعتباره بوابةً للنفوذ السياسي ووسيلةً لإلثراء
توجه ٍ
طبقة من الدرجات
الشخصي وقد أدى ذلك إىل منو إحدى ظواهر الفساد السياسي وهي ُّ
اخلاصة وخصوصاً املوظفني التكنوقراط (بل من درجة مدير عام فما فوق) الذين ميثّلون خالصة
خربة جهاز الدولة اإلداري ،فضالً عن احملافظني وأعضاء جمالس احملافظات للرت ّشح لعضوية جملس
النواب؛ مما أدى إىل تسييس املنصب واستغالله للحصول على مزيد من السلطة انهيك عن تسييس
اخلدمات وإهدار الوظيفة لصاحل العمل السياسي والتفرغ للنشاط االنتخايب ،لذا جيب الفصل حبزم
بني العمل السياسي والعمل الوظيفي حبيث ال يؤثر السياسي على كفاءة الوظيفي وال يستغل
الوظيفي لصاحل السياسي.
يعد التمويل احلزيب ومتويل احلمالت االنتخابية إحدى بواعث الفساد األساسية اليت يتمحور
حوهلا الفساد الكبري ملا تستلزمه من نفقات ابهضة إلدامة النفوذ ،وال يزال العراق خالياً متاماً من أية
أنظمة أو تشريعات لتنظيم ومراقبة وحماسبة التمويل احلزيب رغم أنه من أبرز أسباب الفساد السياسي
والدستوري معاً.
1 .1إقرار االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد.
2 .2تعديل قانون السلطة التنفيذية لتحديد هيكل الدولة اإلداري بصورة دقيقة وحصرية ملنع
التالعب ابلتشكيالت الوزارية (استحداث وإلغاء ودمج وفصل الوزارات) واملناصب السياسية
(نواب رئيس الوزراء ووزراء الدولة والوزراء بال وزارة) ألغراض احملاصصة احلزبية.
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3 .3إعداد سلم رواتب موحد مطلق لكل موظفي الدولة شامالً جلميع الدرجات السياسية والوظيفية
والتعاقدية وجلميع القطاعات والفئات واألصناف دومنا متييز مبا يف ذلك العسكرية دون أي
استثناء ألي فئة ،وإلغاء كافة القوانني اليت حتدد رواتب ودرجات وامتيازات خاصة والقضاء
على ظاهرة املخصصات واإلمتيازات املفرطة وغري املربرة جلميع الدرجات اخلاصة ،وحتديد
السقف األعلى لكل راتب مع خمصصاته بتحديد درجات السلم مبدى حمدد لكل درجة
حسب املخصصات اليت ال ينبغي أن تتجاوز احلد األعلى للدرجة املعينة ،ويقلص التفاوت
يف سلم الرواتب ليكون متوازانً ومتناسباً حبيث ال يتجاوز احلد األعلى للدرجة األعلى عشرة
أضعاف احلد األدىن للدرجة األدىن .إن حتديد سقف أعلى للراتب وللمخصصات معاً شرط
أساسي لإلصالح االقتصادي واإلداري.
4 .4إلغاء التقاعد للمناصب السياسية املنتخبة بطريقة مباشرة أو غري مباشرة (رائسات اجلمهورية
والوزراء وجملس النواب ونواهبم – الوزراء وأعضاء جملس النواب – أعضاء جملس احلكم واجمللس
الوطين املؤقت واجلمعية الوطنية – أعضاء جمالس احملافظات – احملافظني – رؤساء وأعضاء
جمالس اهليئات املستقلة) واالكتفاء مبنحة حمددة ضمن سلم الرواتب أثناء اخلدمة وبدون
أي امتياز أو ختصيص ملا بعدها كمكافأة هناية اخلدمة أو السكن أو احلماايت أو النقل أو
االتصاالت ،ويكون له احلق فقط ابلعودة ملنصبه الوظيفي السابق لتوليه املنصب السياسي أو
التقاعد وفقاً له إذا كان موظفاً عمومياً ومن دون احتساب فرتة خدمته يف املنصب املنتخب
ضمن مدة خدمته يف منصبه األصلي ألغراض الرتقية أو التقاعد.
5 .5إعادة تشكيل وتفعيل جملس اخلدمة االحتادي للح ِّد من احملسوبية واحملاابة واالختالس
ابلتعيينات احلزبية واالنتخابية والفائضة والعشوائية والومهية ليقوم اجمللس بدوره بتحديد املعايري
الدقيقة للوظائف واالختيار بناءً عليها بشفافية وموضوعية ومساواة واستحداث الوظائف بناءً
على احلاجة الفعلية للوظيفة ،على أن يعاد اختيار أعضاء اجمللس من جهات مهنية غري حزبية
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آبليات تضمن استقالليتهم وأن يكون االختيار وفق معايري اخلربة والكفاءة والنزاهة واإلستقاللية
واحليادية احلزبية ،إذ إن استمرار اجمللس احلايل بطريقة تشكيله التقليدية سيجعل من اجمللس
حلً وسيفضي إىل أن تكون احملاصصة اليت ش ّكل مبوجبها مشرعنةً؛ ولذلك يشرتط
مشكلةً ال ّ
تصميم جملس اخلدمة االحتادي من حيث آليات التعيني والعزل وصالحيات املساءلة ابعتباره
من اهليئات املستقلة مبا يضمن له االستقاللية السياسية واملالية واإلدارية بصورة حمايدة بعيدة
عن التسييس وهيمنة القوى السياسية أو السلطات األخرى .وميكن أن تكون آلية ترشيح
جتسد خربة
أعضاء أو مفوضي جملس اخلدمة عرب جلنة ترشيحات ّ
موسعة متثّل الدولة العراقية ّ
إدارية عميقة مؤلّفة من ممثلي الوزارات بدرجة وكيل وزير (أو مدير عام على األقل ولكن بتعيني
حكمي كوكيل الوزير للشؤون اإلدارية مثالً) وقد يضاف هلم ممثلو اهليئات املستقلة ،وهذه
اللجنة تقوم برتشيح و/أو تسمية أعضاء جملس اخلدمة االحتادي ابألغلبية البسيطة وضمن
فرتات زمنية حمددة يلجأ بعدها لألغلبية النسبية إن مل يتم التوصل التفاق على تشكيلة حمددة.
املوسعة من بريوقراطية مفرطة
أو قد تكون آلية الرتشيح جلنة خمتزلة ملا حيتمل أن تعاين منه اللجنة ّ
أو شلل يف العمل ،وهذه اللجنة املختزلة مؤلفة من ممثلي اهليئات املستقلة حصراً ابعتبار جملس
اخلدمة منها وابلتايل محايته بدرجة أكرب من احملسوبية والرتشيحات احلزبية على أن يكون أعضاء
اللجنة بدرجة مدير عام فما فوق وختتار كل هيأة ممثلها بنفسها ،وتتوىل اللجنة الرتشيح بنفس
اآلليات املذكورة .اآللية األخرية ينبغي أن تؤخذ بنظر االعتبار إذ ميكن أن تؤسس الستقاللية
حقيقية للهيئات املستقلة عن السلطات الثالث األخرى وتبل ِوُرها كفرع رابع للسلطة .وكما يف
رؤساء اهليئات الرقابية ميكن أن تتم املصادقة على ترشيحات اللجنة من قبل الربملان إما مصادقة
شكلية إلبعاد عملية التعيني أكثر ما ميكن عن التسييس واخلضوع ملساومات القوى السياسية،
كرر إال ضمن عدد مرات حمددة ومبدد زمنية
أو بصيغة عملية ترشيح ومنح ثقة على أن ال تُ ّ
حمددة لعملية الرتشيح والتصويت وإعادة الرتشيح ،أو عملية تقدمي عدة مرشحني يف كل مرة
واالختيار حصرايً من ضمنهم ،و يف مجيع األحوال يفضل أن تكون املصادقة أو التصويت على
املرشحني بقائمة مغلقة لتضييق هامش املناورة أكثر على اجلهات السياسية .وأيضاً فإن اآللية
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األخرى لضمان قدر أكرب من االستقاللية هي التش ّدد يف معايري الرتشيح لضمان قدر أكرب من
االستقاللية بتقليل هامش املناورات واحملسوبيات عرب اشرتاط شهادة أكادميية على األقل وخربة
ملدة معينة طويلة نسبياً ودرجة وظيفية حمددة كمدير عام فما فوق أو وكيل وزارة حصراً وابلطبع
غري حمكوم يف قضية فساد .ويف حالة شغور املنصب أو انتهاء الوالية يستمر العضو السابق
أو التشكيلة كاملة مبناصبهم ذاتياً ابلوكالة دومنا حاجة ألمر ديواين أو قرار ابالستمرار إذا كان
التأخري يف عملية التعيني من قبل جملس النواب كما هو املعتاد وال حيق ألي أحد كرئيس الوزراء
إهناء خدمات أي عضو أو حماسبته أو تعيني بديل عنه أثناء استمرار عمله ابلوكالة .أما اإلقالة
فليس هناك من خيار سوى حصرها مبجلس النواب ونفيها متاماً عن السلطة التنفيذية ،وكذلك
املساءلة والفصل ولكن بتقييد صالحية الربملان ألقصى حد ممكن كي ال يستغلها كوسيلة
حل جملس اخلدمة بكامل أعضائه وال يكون له حق
لإلبتزاز السياسي أبن ال يكون له حق ّ
فصل أكثر من عضو إال منفرداً وال يكون له حق فصل أي عضو إال أبغلبية مطلقة كنصف
أعضائه أو ابشرتاط موافقة جملس اخلدمة نفسه على فصل ذلك العضو ومنحه حق النقض
أي من أعضائه ،أو على األقل أن تشرتط إجراءات سحب ثقة مماثلة لتلك يف
على قرار فصل ٍّ
حالة الوزراء وبنفس النصاب لالستماع واالستجواب وطلب سحب الثقة والتصويت عليها.
6 .6تفصيل ضوابط التعيينات ومواصفات ومعايري املوظفني املطلوبة لكل درجة وظيفية بدقة من
شهادة دراسية وختصص دقيق وخربة مناسبة وسجل وظيفي ونزاهة ،ووضع آليات للتح ّقق
وحق استئناف للمتنافسني اخلاسرين ،وإعالن الدرجات
من انطباقها بنظام نقاط الكرتوينّ ،
الشاغرة بشفافية وخالل وقت ٍ
كاف ومتكني التقدمي الكرتونياً على قدم املساواة ،وإبعاد العنصر
البشري أكثر ما ميكن يف عمليات التقدمي واالختيار واالستغناء عنه الكرتونياً دفعاً للمحاابة
واحملسوبية واالقتصار عليه يف املتابعة والتدقيق والرقابة .وتدعيم الطابع املهين للوظيفة العامة
واحلد من الطابع الزابئين للمنصب.
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7 .7تعديل قانون اخلدمة املدنية ليمنع الوزراء واملسؤولني من مجيع الدرجات اخلاصة (أو من درجة
مدير عام فما فوق) من تعيني أقارهبم إىل الدرجة الرابعة يف املؤسسات اليت يرأسوهنا ،تعييناً أو
تعاقداً ،ولو محاايت أوحراسات أو سكراترايت شخصية ،واعتبارها جرمية حماابة بكل تبعاهتا
كجرمية فساد ومنها اإلعدام الوظيفي.
8 .8تعديل قانون هيأة النزاهة والكسب غري املشروع ليشمل اإلفصاح عن الذمم املالية ابإلضافة إىل
املسؤولني ذوي الدرجات اخلاصة املوظفني يف بعض الدوائر والوظائف بصورة حمددة (موظفو
جلان العقود واملشرتايت والدوائر البلدية وموظفو التخمني يف العقارات والضرائب والقروض يف
املصارف) وألقارهبم حلد درجة معينة ،وإلزامهم ابلكشف عن مدخوالهتم وممتلكاهتم ومصادرها
سنوايً ،وحتديد عقوبة املتخلفني عن اإلفصاح يف الوقت احملدد أو الغش أو التزوير أو التدليس
يف الكشف عن املدخوالت احلقيقية لغاية الطرد من الوظيفة أو املنع من الرتشيح أو تبوء أي
وظيفة عامة تعاقداً أو تعييناً أو ترشيحاً.
9 .9ملنع تسييس قضااي الفساد أو استخدامها سالحاً سياسياً ميكن أن يشرتط الستجواب
املسؤولني أو على األقل من هم بدرجة وزير موافقة هيأة النزاهة ،أو على األقل أن تكون جلسة
االستجواب مشفوعةً بتقرير حتقيقي من اهليأة إذا كان موضوع االستجواب مرتبطاً بشبهات
الفساد ليكون االستجواب مهنياً ،وإن كان ذلك ميكن ان حي ّد من صالحيات جملس النواب
الرقابية.
1010تفعيل جتميد الثقة أو رفع احلصانة عن أي مسؤول من الدرجات اخلاصة تثبت عليه
أية هتمة فساد فور صدور احلكم االبتدائي وعدم فسح اجملال للتسويف السياسي إبجراءات
االستئناف مع احتفاظه حبق االستئناف ،ويعترب صدور احلكم االبتدائي كافياً لإلخالل بسمعة
وهيبة الدولة ابلنسبة للدرجات العليا من املسؤولني املذكورين.
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1111عدم السماح بتسييس املنصب وتسييس اخلدمات واستغالل السلطة ابلرتشيح جمللس
النواب من قبل احملافظني وأعضاء جمالس احملافظات وكافة الدرجات اخلاصة ومن درجة مدير
عام فما فوق انهيك عن الضباط والقضاة إال بعد مرور دورة كاملة (أربع سنوات) على تركهم
مناصبهم حلماية اهليكل اإلداري للدولة من التسييس ،واعتبار ذلك جرمية سوء استغالل سلطة
أو سرقة وقت العمل مبا يعنيه ذلك من جرمية فساد تستتبع اإلعدام الوظيفي ولو ملناصب
منتخبة.
1212عدم السماح للمسؤولني من الدرجات اخلاصة خصوصاً ،ومجيع املوظفني عموماً إبكمال
تول املنصب أو إشغال الوظيفة العامة ،للحيلولة دون استغالل
الدراسة األولية أو العليا أثناء ّ
املنصب الوظيفي ،ولغرض التفرغ للخدمة العامة ،إذ ينبغي أن يكون املوظف جديراً بوظيفته
قبل تبوئه إايها ،واعتبار ذلك جرمية سوء استغالل سلطة أو سرقة وقت العمل مبا يعنيه ذلك
من جرمية فساد تستتبع اإلعدام الوظيفي ولو ملناصب منتخبة.
قل أتثري اجلمهور ،ولذلك من الضروري سن قانون متويل
1313كلما زاد أتثري املال يف االنتخاابت ّ
األحزاب السياسية واحلمالت االنتخابية وتضييقها لتقتصر ألكرب حد ممكن على االشرتاكات
واملنحة العامة لألحزاب املقررة يف قانون األحزاب السياسية ،وجترمي اللجان اإلقتصادية لألحزاب
وإن كانت بعناوين أخرى ،ومراقبة ومتابعة احلساابت املالية لألحزاب من قبل األجهزة الرقابية
(ديوان الرقابة املالية وهيأة النزاهة والبنك املركزي) ابعتبار متويلها ضمن امليزانية العامة ،وتفعيل
العقوابت احلزبية من حظر املشاركة يف االنتخاابت إىل التجميد إىل سحب اإلجازة.
1414تعديل قانون اإلنتخاابت إلدراج جرائم الفساد –ومنها عدم اإللتزام ابإلفصاح عن الذمة
املالية– ضمن اجلرائم املخلّة ابلشرف اليت متنع من الرتشيح.
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1515إمجاالً ،تشريع وتعديل القوانني التالية :قانون هيأة النزاهة الكسب غري املشروع 30/2011
وتعديله  – 30/2019قانون ديوان الرقابة املالية  31/2011وتعديله 104/2012
– قانون مكاتب املفتشني العموميني األمر  57/2004وتعديله  19/2005وإلغائه
 – 24/2019قانون مكافحة الفساد – قانون محاية الشهود واخلرباء واملخربين واجملىن عليه
 – 58/2017قانون مكافأة املخربين  – 33/2008قانون العقوابت 111/1969
وتعديالته – قانون أصول احملاكمات اجلزائية  23/1971وتعديالته – قانون اخلدمة املدنية
 24/1960وتعديالته – قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام  14/1991وتعديالته
– قانون العفو العام  27/2016وتعديله  – 80/2017النظام الداخلي جمللس النواب
 2007وتعديالته (إجراءات رفع احلصانة الربملانية) – قانون مكافحة غسل االموال ومتويل
االرهاب  – 39/2015قانون حتصيل الديون احلكومية  56/1977وتعديله 50/2000
– قانون ضريبة الدخل  113/1982وتعديالته – قانون ضريبة العقار 162/1959
وتعديالته – قانون السلطة التنفيذية  – 50/1964قانون متويل األحزاب السياسية واحلمالت
االنتخابية – قانون حق االطالع على املعلومة – قانون االحزاب السياسية – 36/2015
قانون انتخاابت جملس النواب العراقي  – 9/2020قانون االستثمار  13/2006وتعديالته
 2/2010و  – 50/2016قانون تنظيم املنح والقروض واهلبات اخلارجية – الئحة السلوك
الوظيفي  – 1/2016الئحة السلوك الوظيفي اخلاصة ابلعسكريني ومنتسيب قوى األمن
الداخلي  – 1/2018الئحة السلوك الوظيفي ملوظفي هيأة النزاهة االحتادية – 1/2020
قانون العقود احلكومية.
خامساً :العقود احلكومية
ملنح وإدارة العقود احلكومية على مستوى الدولة لغرض السيطرة
1 .1تشكيل جلنة العقود املركزية ِ
على العقود بتحديد صالحيات الوزارات ابلعقود الصغرية فقط اليت ال تزيد مبالغها عن مبلغ
حمدد يكبح حجم الفساد اخلارج عن السيطرة فيها ،واحتكار العقود الكبرية جلهة مركزية.
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وال بد من ضمان استقاللية جلنة العقود املركزية عرب تصميم آليات اختيار أعضائها ،وهنا
االستقاللية ال ميكن أن تكون عن السلطة التنفيذية ألهنا من صميم عملها الذي هو تنفيذي
حبت ،ولكن استقالليتها احلزبية عن التسييس واحملاصصة السياسية فهي استقاللية خمتلفة يف
نوعها حبسب وظيفتها ،وال ِ
يكف التوازن احلزيب فيها لضمان حياديتها ألن ذلك كما ثبت
ابلتجربة يعين حماصصة الفساد بـ”الدميقراطية التوافقية” حيث تنعدم املعارضة اليت ميكن أن
متارس دور الرقابة .من جهة أخرى فإن جلنة العقود املركزية سلطة اقتصادية جبارة والبؤرة األعظم
الستقطاب الفساد فال ميكن ختويلها جلهة سياسية كالربملان وال لنفوذ متعاظم لرئيس الوزراء.
جلنة العقود املركزية ينبغي أن متثّل فيها كل الوزارات ملرجعية عقود مجيع الوزارات هلا ،وميكن
أن تكون مبثابة جملس وزارات على مستوى وكالء الوزراء أو املفتشني العموم –إذا ما متت
إعادهتم -أو منهم معاً ومعهم ممثلّون عن اهليئات املستقلة ابعتبارها من جهاز الدولة وحاجتها
للعقود أيضاً .إن عضوية وكالء الوزارات يضفي مسحة من املهنية على اللجنة ولكن واقع احلال
مبنأى عن احملاصصة ،لذا فإن النقطة
أن اإلقطاعيات احلزبية يف الوزارات لن جتعل هذه الرتكيبة ً
اجلوهرية هي وجود أعضاء من اجلهات الرقابية واملالية املستقلة للموازنة :النزاهة والرقابة والبنك
يكون هلم حق النقض “الفيتو” يف املوافقة على العقود إن مل يكن اجمللس مؤلفاً من املفتشني
العموم الذين يتمتعون هبذا احلق فيما لو اقتصرت عضوية اللجنة عليهم مع الوكالء .إن طبيعة
الفيتو ينبغي أن تكون مجاعية أي أن اللجنة ستكون يف واقع األمر جملس ثنائي الغرفة :الغرفة
األدىن لوكالء الوزارات والغرفة األعلى ملمثلي اجلهات الرقابية سواء املفتشني العموم –إذا ما
متت إعادهتم– لوحدهم أو معهم ممثلو ديوان الرقابة والبنك املركزي وتتخذ القرارات يف كل غرفة
ابألغلبية البسيطة لضرورة املرونة يف العمل التنفيذي ولكن حبق نقض للغرفة األعلى .وهكذا
فإن عضويتها حكمية وال حتتاج لتصويت برملاين وال ألمر ديواين وال لقرار من الوزير .هذه
اللجنة ينبغي أن تكون مستقلة يف مسؤوليتها غري مساءلة إال أمام اجلهات الرقابية (وال أبس
أن تتشكل كذلك فعالً هبيكل إداري) فهي أقرب ألن تندرج ضمن اهليئات املستقلة؛ ألهنا
إن وضعت حتت مساءلة الربملان فستتعرض قطعاً لإلبتزاز السياسي واحملاصصة احلزبية ،وإن
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أنيطت أبمانة جملس الوزراء فستصبح حتت نفوذ رئيس الوزراء املباشر ومتكنّه من االستحواذ
على سلطة مطلقة.
2 .2يفرتض أن ختضع جلنة العقود املركزية آلليات اإلصالح اإلداري ومكافحة الفساد كما سيأيت
ومنها :أن تعتمد أسلوب التعاقدات األلكرتونية يف اإلعالن والتقدمي ومعايري نقاط االختيار
واإلرساء ،اإلعالن بفرتة مناسبة عن الشروط مبا يتيح املنافسة بعدالة ،حتديد معايري االختيار
واإلرساء مسبقاً ،تفصيل معايري التفضيل واإلرساء ابلنقاط ،حق االستئناف والتظلم على نتيجة
املناقصات ويكون عند هيأة النزاهة ويكون قرارها ابنطباق قرار اإلرساء على قواعد املنافسة
املسبقة بغض النظر عن الكفاءة وحسن أداء شروط املنافسة على أن يكون هلا احلق الحقاً
ابلتحقيق يف دعوى الحقة على حسن الكفاءة واألداء.
3 .3جلنة العقود واملشرتايت املركزية ميكن أن تعاجل الفساد الكبري يف العقود الكبرية ولكن املشكلة
متتد يف الواقع جلميع جلان املشرتايت والعقود مهما كانت صغرية ،وتشكيل جلنة مركزية ما هو
إال حماولة لكبح وحتجيم الفساد دون إمكانية القضاء عليه ،لذلك ينبغي أن ختضع ابقي العقود
الصغرية وكافة املشرتايت يف الوزارات لتدقيق املفتش العام –إذا ما متت إعادته– يف كل وزارة
مر وأن يكون ذلك
واشرتاط مصادقته عليها أي رقابة وقائية؛ وهذا ما حيتم إعادة تشكيلهم كما ّ
من أساسيات وظائف مكاتب املفتشني العموم أن ختضع كافة املشرتايت والعقود ملسؤوليته
ورقابته املباشرة معاً وأن ال تقتصر وظيفته على الشكاوى والتبليغات.
4 .4حظر السلف التشغيلية للشركات واملقاولني اإلبتدائية أو أثناء إجناز نسب العمل ،وأن
تكون الدفعات فقط مبقدار نسب العمل املنجز ،والتش ّدد يف معايري اعتماد الشركات املنف ّذة
وائتماانهتا ،وحظر صفقات الباطن واعتماد عقود التنفيذ املباشر حصراً.
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سادساً :اإلصالح اإلداري واملايل
الرتهل
تتلخص أجبدايت الفساد اإلداري “التنفيذي” يف التعقيد البريوقراطي الذي يشمل ّ
الرتهل املواطن حنو
يف اإلجراءات واملستندات املطلوبة ،ويف غموض اإلجراءات للمواطن ،فيدفع ّ
الرشوة واستغالل النفوذ والغش والتزوير يف املستمسكات والواثئق لتجاوز التعقيدات ،ويفسح
الغموض اجملال للموظف لإلبتزاز وسوء استغالل السلطة واإلثراء غري املشروع عرب استغالله صالحية
أو ثغرة التفسريات واإلجتهادات الشخصية؛ لذا تكمن مكافحة هذا النوع من الفساد يف اختزال
وتيسري اإلجراءات الروتينية يف العمل أوالً ،وتوضيح التعليمات ومسار العمل اثنياً ،ويتأتى ذلك
ابحلوكمة األلكرتونية لتوفري الشفافية ولتقليل اتصال املواطنني مع املوظفني وحملاولة جتنب االجتهاد
البشري ،وميكن استغالل الوفرة النسبية للهواتف الذكية يف العراق يف استخدام تطبيقات تفاعلية
ويف الوصول ملواقع االنرتنت والحقاً يف الدفع األلكرتوين ،ابإلضافة إىل االستفادة من البطاقة الوطنية
املوحدة لبناء قاعدة بياانت وطنية .ويرتبط ابحلوكمة األلكرتونية ترشيق الدولة وكتلة موظفي القطاع
متتص حوايل النسبة األكرب من القوى العاملة خارج جماالت االنتاج احلقيقي ،وتقليص
العام اليت ّ
وظائفها اليت ختوّلا اهليمنة على كافة مناحي االنتاج واخلدمات وابلتايل تفتح إمكانيات رحبة أمام
فرص الفساد .ويع ّد ترشيق اهليكل احلكومي أوىل خطوات اإلصالح املايل الذي يشمل أبواابً عديدة
يرتبط بعضها مبكافحة الفساد ارتباطاً وثيقاً كامليزانية العامة واإلصالح الضرييب واستيفاء واردات
الدولة واإلصالح الكمركي وغسيل األموال واحلواالت اخلارجية (كانت إجراء احلكومة 2017
بفرض رسوم كمركية قطعية خطوة موفقة جداً يف حماصرة الفساد يف هذا اجلانب).
ميتلك العراق سلطة ضريبية غري كفوءة وإدارة ضعيفة يف التنظيم واالستخدام غري املالئم
للتكنلوجيا املتوفرة واالستخدام غري الفعال للمعلومات املتوفرة للسيطرة على التهرب واالستحصال
الضعيف والتنسيق الفقري بني اإلدارة الضريبية واملؤسسات األخرى املتعلقة ابألضافة لوجود
ممارسات الفساد .لتصميم سرتاتيجة اإلصالح الضرييب ،فمن املهم تشخيص املشاكل اليت تعرتض
عمليات إدارة الضرائب :تسجيل دافعي الضرائب وآليات االسرتداد والدفع وعمليات احلساابت
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وحتصيل الديون واملتهربني واحملاسبة والعقوابت واجلزاءات وخدمات وتوعية دافعي الضرائب واإلدارة
19
والتنظيم.
1 .اختزال اإلجراءات الروتينية يف العمل ،وعرض وتوضيح القواعد والتعليمات والنظم اخلاصة
ومسار ومستلزمات العمل بشكل واضح وكامل وتفصيلي خطوًة خبطوة للمتعاملني مع املؤسسة
املعنية حبيث ميكن للمواطن العادي االطالع على املتطلبات اإلدارية للخدمة املقصودة ومراحل
سري املعاملة بدون موظف وال وسيط ويستطيع افرتاضياً اجنازها هو بنفسه على أمت وجه كما لو
كان هو املوظف املسؤول ،وأن يشمل العرض مصادر التعليمات بصورة ميكن االحتكام إليها
إذا ما حاول املوظف عرقلة املعاملة.
2 .يف الوقت الذي جيب أن تكون التعليمات والضوابط مبسطة وخمتصرة فيما يتعلق ابلتعامل مع
املواطنني ،جيب أن تكون التعليمات التنظيمية لتسيري عمل املؤسسة حمددة بصورة تفصيلية
بشكل مباشر وحاسم اليقبل التفسريات املتعددة واالجتهادات الشخصية للموظف.
3 .إعادة هيكلة الدولة إدارايً بناءً على سرتاتيجية أمتتة حقيقية تبدأ ابألرشفة بقواعد البياانت
) بعد حصر املعامالت واخلدمات اإلدارية اليت
ومتر خبوارزميات عمل حمددة (
تقوم هبا كل دائرة وتنظيم وعرض كل التعليمات وتسلسل سري املعامالت وتقدمي اخلدمات
للمواطنني بشكل منطقي متسلسل وحتويله إىل تطبيق تفاعلي خاص لكل دائرة أو مؤسسة
(على متاس مباشر مع املراجعني) على اهلواتف الذكية بلغة سلسلة مفهومة غري مكبّلة بتعقيدات
املصطلحات اإلدارية ،ابإلضافة إىل عرض مصادر التعليمات ومراحل سري املعاملة ومستلزماهتا
على املوقع األلكرتوين اخلاص لكل دائرة أو مؤسسة لتقليل مباشرة املواطنني مع املوظفني ألدىن
حد ممكن ،وحماولة جتنب االجتهاد البشري ألقصى حد ممكن واختصار الزمن ومحاية املواطن
من تكرار املراجعات عرب األمتتة واعتماد القوالب واإلجراءات املنطقية املتسلسلة (اخلوارزمية)،
 .19متت االستفادة كثرياً من تقرير منظمة  DIASUحول إصالح اإلدارة الضريبية ضمن برانمج احلوكمة االقتصادية للعراق
القسم الثاين Tax Administration Reform, Touhami Rhaiem, USAID/Iraq Economic Governance II, 2015
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إذ يكون التطبيق الذكي حجة قانونية للمواطن أمام املفتش العام أو هيأة النزاهة مقابل
اجتهادات املوظفني ومعتمداً يف التبليغات والشكاوى عن ممارسات الفساد وحماوالت اإلبتزاز،
وتكون أولوية احلوكمة األلكرتونية أمتتة احلكومة يف الدوائر اليت على متاس مباشر ابخلدمات
اإلدارية للمواطنني كالبطاقة املوحدة واجلوازات واملرور والتسجيل العقاري والضريبة والتقاعد
والضمان االجتماعي والبطاقة التموينية واختزال مراجعة املواطنني إىل مرحلتني فقط “تسليم
واستالم” (تسليم الواثئق أو األجور املطلوبة –إن مل يكن ابلدفع اإللكرتوين– ملرة واحدة فقط،
واستالم املعاملة النهائية) ،مع املباشرة بربط الدوائر املذكورة ابلشبكة الداخلية.
4 .4تفعيل االستعالمات التقليدية العاطلة عن أداء وظيفتها بتبيان التعليمات ومراحل سري املعامالت
وتقدمي االستمارات ،وحتويلها إىل استعالمات الكرتونية ابإلضافة إىل التطبيق التفاعلي واملوقع
األلكرتوين وتسلسل مراجعة الكرتوين سلس عرب التطبيقات التفاعلية أو على األقل املوقع
اإللكرتوين ابعتماد الرقم الوطين املوحد للبطاقة املوحدة يف مجيع ذلك كمرجع مؤشر موحد
 ””Indexللحد من احملاابة واستغالل النفوذ واحلد من ظاهرة املع ّقبني ،وهبذا الصدد ينبغي
أن تكون االستمارات واالستنتساخات املطلوبة جمانية بدالً من أن يتحمل املواطن كلفها
اليت أصبحت ابلتواطؤ ابهضة وتستنزف املواطن بطريقة أقرب لإلبتزاز للقضاء على ظاهرة
“العرضحاجلية” ،أو على األقل توفري االستمارات على املوقع األلكرتوين بطريقة متكن املواطن
من سحبها بعد أن تكون املستلزمات لكل معاملة موضحة مسبقاً ،ويفرتض أن تتحول
االستمارات إىل إدخال بياانت مباشر على قوالب الكرتونية جاهزة على املوقع األلكرتوين وأن
يتم القضاء على ظاهرة االستنساخات ابلوصول إىل قاعدة بياانت موحدة يف شبكة داخلية
مؤمنة بني دوائر الدولة.
5 .5تطوير البطاقة املوحدة إىل بطاقة ذكية – أو على األقل االنطالق من الرقم الوطين املوحد
– لبناء قاعدة بياانت متكاملة للمواطنني واالعتماد عليها الكرتونياً بدالً من الطلب الروتيين
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املتكرر يف مجيع املعامالت هلوايت التعريف األربعة (املوحدة – األحوال املدنية – اجلنسية
– السكن وأحياانً التموينية والحقاً البطاقة االنتخابية) وحجم البريوقراطية اهلائل املتعلّق هبا.
وميكن البدء من البطاقة املوحدة واعتماد الرقم الوطين املوحد لتوحيد قاعدة البياانت مع
اإلحصاء السكاين العام والسكن والتقاعد والضمان االجتماعي والبطاقة االنتخابية واجلوازات
واملركبات املرورية والبطاقة التموينية واليت تتوفر معظمها على قاعدة بياانت الكرتونية جاهزة
ميكن ربطها بسهولة مع ما توفره هذه التقنية من خدمات أمنية سلسة .مستقبالً وعلى املدى
البعيد ميكن أن تشمل البطاقة املوحدة الذكية احلالة والشهادة الدراسية ،والوظيفة والعمل (الرقم
الوظيفي املوحد أو الضمان االجتماعي أو الرقم التقاعدي) ،واحلساابت البنكية مث املمتلكات
العقارية حبيث ميكن االستفادة منها كمنظومة ضريبية الكرتونية متكاملة تشمل احلالة الضريبية
وتساهم يف القضاء على أعىت بؤر الفساد يف الدولة.
6 .6دعم التحول حنو التعامل املصريف اإللكرتوين المتصاص الكتلة النقدية الضخمة وتيسري التعامل
املصريف ،بفرض جمانية اإليداع والتحويالت الداخلية والتعامالت املصرفية األلكرتونية لغاية
مبالغ حمددة ،واشرتاط استيفاء األجور والرسوم والضرائب والغرامات وسائر اجلباايت احلكومية
عرب الدفع األلكرتوين لتقليل االحتكاك بني املواطن واملوظف والقضاء على التعامل النقدي
املباشر بينهما مما يسهم يف القضاء على العديد من مظاهر الفساد الصغري أو التقليل منها
بدرجة كبرية ،ابإلضافة ابلطبع إىل توطني كافة الرواتب احلكومية.
املتغولة فعلياً من حيث حجم الوظائف واملهام اليت تتوالها وكم املؤسسات والدوائر
7 .7ترشيق الدولة ّ
وكتلة املوظفني ونسبتها للقوى العاملة بعد حصر موظفي الدولة والقطاع العام بقاعدة بياانت
موحدة تعتمد الرقم الوظيفي املوحد املرتبط ابلرقم الوطين يف البطاقة املوحدة ،ال ترشيقاً نظرايً
ابلدمج ،وإمنا إبعادة هيكلة الوظيفة العامة والتوصيف الوظيفي بناءً على إعادة هيكلة الدولة
إدارايً بصورة جذرية ابعتماد فلسفة دولة ال مركزية رشيقة ابقتصاد حر واألخذ بنظر االعتبار
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االنتقال حنو آليات احلكومة األلكرتونية واستبدال األنظمة البريوقراطية البالية أبنظمة الكرتونية
فاعلة واملوظفني اخلاملني بكفاءات عصرية وابلتايل تقليص البطالة املقنّعة ،عرب اعتماد خطة
طويلة األمد برتشيق اهليكل اإلداري وحذف الدرجات الفائضة بنسبة حمددة سنوايً ،بتسريح
نسبة حمددة أعلى من نسبة احلذف من املوظفني سنوايً اعتماداً على معايري اإلنتاجية والكفاءة
وإعادة توظيف نسبة حمددة أدىن من نسبة احلذف من الشباب األكفأ يف الدرجات الشاغرة
مبا حيافظ على حمصلة نسبة حذف الدرجات الفائضة سنوايً ،فضالً عن التشجيع على التقاعد
املبكر مبنح القروض إلنشاء املشاريع الصغرية بضمان التقاعد نفسه وحذف درجات املوظفني
املتقاعدين هبذه الطريقة ،على أن تكون أولوايت الرتشيق أوالً للدرجات اخلاصة وخصوصاً
املستشارين ،واثنياً إبخضاع املؤسسات العسكرية للحوكمة واإلصالحات اإلدارية وتقليص
أعداد املنتسبني غري املقاتلني ،واثلثاً للوظائف اليت ميكن االستغناء عنها ابحلوكمة اإللكرتونية.
8 .8اعتماد موازنة البنود بدالً من الصرف ابألبواب ،ومنع اإلنفاق على مشاريع أو برامج خارج
امليزانية أو بنود سرية ،ومنع املوازانت التكميلية إال مبوافقة الربملان وعلى أن ال تتعدى 3%
من امليزانية السنوية حسب املعايري الدولية ،ومنع املناقلة بني بنود امليزانية أو بني الوزارات
واملؤسسات إال بتشريع من الربملان .واإللتزام بعرض املوازنة خالل مدة ال تقل عن ثالثة أشهر
على الربملان حبسب املعايري الدولية واإللتزام إبقرارها قبل هناية السنة املالية.
9 .9جدية مناقشة احلساابت اخلتامية للحكومة بتخصيص جلسات حمددة يف مواعيد حمددة يف
مطلع السنة املالية بتعديل النظام الداخلي جمللس النواب وصوالً إىل التعديل الدستوري.
تبن املوازنة الصفرية أو موازانت تقشف
1010من األساليب املعتادة يف فرتات تفاقم الفساد ّ
قصوى كما يف جتربة حكومة الدكتور حيدر العبادي يف حماولة موازنة طفرة املوارد واحلد من
الزابئنية وكبح نزيف الفساد لغاية متتني مؤسسات الدولة التنفيذية والرقابية ومتكني األوىل من
مواكبة صرف املوارد بفعالية ومتكني الثانية من السيطرة على مجاح الفساد.
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1111تدوير املوظفني واملسؤولني بصورة دورية ملنع ترعرع الفساد ،مع مراعاة موازنة تراكم اخلربة،
ويكون التدوير ضرورايً يف املؤسسات اليت يكثر احتكاك املوظفني ابملواطنني كالتقاعد والضريبة
والعقاري واملنافذ احلدودية والكمارك واهلوايت واجلوازات والبلدايت.
1212ضبط االسترياد املنفلت املستنزف لالقتصاد حبصر االسترياد إبجازات االسترياد ،وحتديد
سقوف مبالغ إجازات االسترياد السنوية مع اشرتاط االسترياد عرب خطاابت الضماانت
واإلئتماانت املسبقة اإليداع حبجم االسترياد ،وربط اإلئتماانت ابإلسترياد الفعلي السرتدادها
حبيث ال تسرتد إال بتصرحيات الدخول الكمركية ،لربط التحويل اخلارجي ابإلدخال الكمركي
ابلضريبة يف حلقة مغلقة بعد حصر احلواالت اخلارجية إبجازات االسترياد ،مع فرض أسعار
تصاعدية على مبالغ احلواالت لكبح حركة االسترياد وإيقاف نزيف العملة الصعبة ونزيف
التصريف والتحويل ،واستقطاع الضرائب كاملة من مبلغ احلواالت اخلارجية مقدماً؛ وابلتايل
إيقاف مزاد العملة وحصر بيع العملة الصعبة ابلسعر الرمسي ابحلواالت اخلارجية ألغراض
االسترياد عرب املصارف احلكومية ،مع السماح ببيع العملة الصعبة أبسعار صرف جتارية
لألغراض األخرى.
1313أداء اجلهاز الضرييب يقاس ابلفعالية والكفاءة والعدالة ،وكخطوة أساسية ال بد أوالً وقبل
كل شيء من تيسري القوانني واألنظمة الضريبية لتصبح قابلة للتطبيق بصورة شفافة ،وتقليص
ألي من
السلطات التقديرية الواسعة اليت ختضع ملزاجية مسؤويل هيأة الضرائب ،وال تنتمي ّ
املبادئ الضريبية احلديثة كإمكانية احتساب املكلف لضريبته بنفسه وحتديد حقوق وواجبات
دافع وجايب الضريبة بصورة حمددة وواضحة ،وعليه تنظيم الضرائب بطريقة منطقية متسلسلة
كخوارزمية متكن املكلف من احتساب الضريبة بنفسه وليس االعتماد كلياً على ختمني مسؤويل
الضرائب وصوالً إىل وضع التطبيقات التفاعلية الحتساب الضريبة إن مل يكن دفعها أيضاً،
اثنياً تشريع قوانني اجلباية بصورة موحدة لكل انواع الضرائب تبعاً لوظائف اجلباية وليس تشريع
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آليات خاصة بكل ضريبة .ففي بيئة ضريبية تعاين من ضعف يف اإلدارة واإلمكاانت ،ثبت أن
مبسطة وقليلة تنتشر على قاعدة واسعة أفضل يف الدول النامية من ضرائب معقدة ال
ضرائب ّ
ميكن استيفاؤها.
1414ختويل الوزارات واملؤسسات إكمال معاملة التقاعد مث إحالتها بعد إجنازها إىل هيأة التقاعد
الوطنية ،على أن ال ينقطع الراتب الوظيفي عن املوظف احملال إال بعد تسلّم الراتب التقاعدي.
سابعاً :الشفافية والتوعية
وجتسد بذلك ضرورة أساسية
توفر الشفافية البيئة السليمة اليت حتول دون منو وترعرع الفساد ّ
ملكافحة الفساد على كال الصعيدين :شفافية القوانني واإلجراءات يف الفساد الصغري وشفافية
املعلومات والبياانت يف الفساد الكبري .والشفافية ليست أداةً وقائية فحسب بل ميكن أن تكون
أيضاً عقاابً رادعاً يف مكافحة الفساد عرب ما يسمى بـ”لوائح العار” اليت تفضح املوظفني الفاسدين
الذين ثبتت عليهم جرائم الفساد قانونياً وتستخدم التشهري اإلجتماعي سالحاً رادعاً عن اقرتاف
جرائم الفساد وعدم االكتفاء ابإلعدام الوظيفي.
يعد اإلعالم ومنظمات اجملتمع املدين وانشطيه واجملتمع عموماً أبفراده وسائل ساندة ال غىن
عنها يف مكافحة الفساد ،بل ميكن أن يلعبوا دوراً حمورايً يف أحيان كثرية كالصحافة االستقصائية
ومحالت التحشيد والشكاوى والتبليغات ،لذلك ال بد من تشجيع واستثمار هذه الوسائل ومحايتها
مما ميكن أن تتعرض له من اإلرهاب احلكومي ،على أن التوعية يف دولة يتفشى فيها الفساد لدرجة
اهنيار القانون عملياً ال جدوى منها عملياً بل تكون كالماً إنشائياً فارغاً يثري السخرية وإضاعةً
للوقت ما مل تسرتد الدولة هيبة القانون وإنفاذه إىل ٍ
درجة ما ميكن معها التوعية والتثقيف بدور
املواطن يف احملافظة على املال العام.
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1 .1من أجل الشفافية ،تُلزم كل مؤسسة من درجة معينة –مثالً مديرية عامة فما فوق– بتقدمي
تقرير سنوي يف الشهر األخري من السنة املالية يتضمن ختصيصاهتا ووارداهتا وانفاقها ومصاريفها
ومالكاهتا واجنازاهتا وخططها السابقة ومشاريعها الالحقة ،يُق ّدم للمؤسسة اليت فوقها إدارايً
ويكون متاحاً على صفحتها على املوقع األلكرتوين وعلى صفحتها للتواصل االجتماعي،
وصوالً للوزارات حيث ينظّم الربملان جلسات استماع دورية فصلية للوزراء تعتمد فيه على
التقارير الدورية ومتابعة اجنازاهتا.
وبث احملاكمات املتعلّقة بقضااي الفساد بصورة علنية أمام اجلمهور
2 .2إصدار قرار يلزم بنشر ّ
حسب الدستور والقانون القاضيان بكون التحقيق سرايً واحملاكمة علنية.
3 .3ابإلضافة إىل الشفافية يف اإلعالن واإلعالم وتيسري الوصول لتقارير املؤسسات والدوائر
والوزارات ،يلزم نشر تقارير هيأة النزاهة وديوان الرقابة املالية واملوازنة العامة واحلساابت اخلتامية
للميزانية يف مواقعهم األلكرتونية وصفحاهتم على مواقع التواصل اإلجتماعي.
4 .4تلتزم هيأة النزاهة بنشر “لوائح العار” يف وسائل اإلعالم ومواقع التواصل اإلجتماعي واملواقع
األلكرتونية بصورة دورية فصلية أو سنوية تتضمن أمساء ووظائف وهتم املوظفني الفاسدين الذين
صدرت حبقهم أحكام قطعية طردوا مبوجبها من الوظيفة.
5 .5تشجيع اإلعالم والصحافة االستقصائية واجملتمع املدين كسلطة خامسة ومتكينهم من العمل
ومحايتهم من االنتقام وسوء استغالل السلطة سواء السلطة األمنية أو التعسف يف استخدام
سلطة حق املقاضاة ابلتشهري والقذف ،وإذ ال ميكن إنكار افتقاد اإلعالم العراقي عموماً
للمهنية والكفاءة يف قضااي الفساد وتعاطيه معها بطريقة اإلاثرة إن مل يكن االبتزاز ،ولكن
ابملقابل ال ميكن املساس حبرية اإلعالم وحرية الوصول للمعلومة حىت وإن كان اإلعالم مسيّساً
غري مستقل ألن حرية التعبري هي جوهر احلرايت.
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املؤمن حلماية
6 .6إعادة توعية املواطنني بضرورة ممارسة دورهم الرقايب بتفعيل نظام الشكاوى ّ
املشتكني ودورهم بتفعيل دائرة املفتش العام بصورة عملية داخل كل مؤسسة.
7 .7التوعية ابزدواجية الشخصية العراقية يف التعامل مع احملسوبية والزابئنية والفساد وجتاوز القانون.
8 .8خلق رأي عام يرفض الفساد دينياً وأخالقياً آلاثره السلبية يف التنمية االقتصادية الشاملة أي
تثقيف اجملتمع وحتويل الوالء بصورة تدرجيية من العائلة والعشرية إىل قيم املواطنة.
9 .9وضع املناهج الرتبوية والثقافية عرب وسائل اإلعالم املختلفة ووزارات الثقافة والرتبية والتعليم
العايل والشباب والرايضة إلنشاء ثقافة النزاهة واحلرص على املال العام لغرض حتقيق الوالء
واالنتماء بني الفرد والدولة حيث إن القانون ليس هو الرادع الوحيد للفساد وإمنا جيب أن تكون
هناك ثقافة النزاهة وحفظ املال العام.

59

مركز البيان للدراسات والتخطيط

:مصادر عامة
https://www.transparency.org
http://fragilestatesindex.org املنقسمة

•منظمة الشفافية الدولية

 مؤشر الدول،•صندوق الدعم من أجل السالم
http://info.worldbank.org الدويل

•البنك

•	 INTOSAI – International Organization of Supreme Audit Institutions,
Lima Declaration on Guidelines of Auditing Principles 1977-2019, New
Mexico Declaration on SAI Independence 2007, https://www.intosai.org
•	 Iraq: overview of corruption and anti-corruption, Anti-Corruption Resource Center https://www.u4.no/publications/iraq-overview-of-cor�ruption-and-anti-corruption/pdf
•	 Kuala Lumpur Statement on Anti-Corruption Strategies Kuala Lumpur,
21-22 October 2013
•	 https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/2013/10/
corruption/Kuala_Lumpur_Statement_on_Anti-Corruption_Strategies_
Final_21-22_October_2013.pdf
•	 Anti-Corruption Self-Assessment Tool for Parliamentarians, UNDP
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democraticgovernance/anti-corruption/anti-corruption-self-assessment-tool-for60
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parliamentarians.html

•اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد 2003
https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/RES/58/4

•الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد ،ط2012 2
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/
LegislativeGuide/UNCAC_Legislative_Guide_A.pdf

•تنظيم متويل األحزاب السياسية :رؤى من املمارسات العملية ،أوغسطني ماغولووندو وإيلني
فالغويرا وزيفانياس ماتسيميب ،املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخاابت International
 IDEAواملعهد اهلولندي للدميقراطية متعددة األحزاب 2017
•هيأة النزاهة االحتادية /https://nazaha.iq
•ديوان الرقابة املالية االحتادي https://www.fbsa.gov.iq/ar
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