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موجز الورقة البحثية 

للمساعدة يف فهم العوائق اليت حتول دون إصالح الدولة واالقتصاد يف العراق، تركز هذه الورقة 	 
البحثية على دوافع وأتثري الفساد املقبول سياسياً يف البالد. أصبح هذا النوع من الفساد أكثر 

أتثرياً على متاسك الدولة وعملها اليومي من عمليات الفساد الصغرية أو الشخصية.
يُبّسط الفساد املقبول سياسياً جزئياً من خالل خمطط “الدرجات اخلاصة”، حيث تتنافس 	 

األحزاب احلاكمة على تعيي موظفي حكوميي كبار لإلشراف على مناقصات العقود من بي 
أمور أخرى. يعمل هؤالء البريوقراطيون حتت محاية األحزاب السياسية، ويضمنون تدفق املوارد 
من الوزارات ومؤسسات الدولة إىل رعاهتم. كما يعملون بوصفهم نقاط عرقلة، حيث يعرقلون 

العقود إن مل تكن مفيدة لألطراف املعنية.
الرمسية 	  الدولة  تكمن يف مؤسسات  العراق ال  السلطة يف  أن  اخلاصة  الدرجات  يعين خمطط 

السياسية  السلطة  بداًل من ذلك، تكمن  الرمسيي.  الوزارات  أو مع وزراء  والشفافة واهلرمية، 
يف قبضة األحزاب السياسية واملوالي هلا )وما املوالي لألحزاب السياسية سوى كبار موظفي 

اخلدمة املدنية الذين يدّرون إيرادات ألحزابم من خزائن الدولة(.
العجز الذي يعانون منه عند املشاركة يف 	  الدوليون عن إحباطهم من  السياسة  أعرب صّناع 

العمليات الدبلوماسية الرمسية جراء عدم قدرهتم على التعامل مع أصحاب السلطة احلقيقيي يف 
الدولة العراقية، وذلك ألن الوزراء العراقيي، ابتداًء من رئيس الوزراء ونزواًل، يواجهون عقبات 

ال تسمح هلم بسن سياسات إصالحية يزعمون أهنم يؤيدوهنا.
بداًل من السعي إىل فهم السياسة العراقية والدولة من منظور هرمي ومؤسسي وقانوين وعقالين، 	 

جيب على صّناع السياسة الدوليي واحملليي تشجيع اإلصالح مبجرد امتالكهم فهماً أساسياً 

الفساد المتفق عليه سياسيًا والعوائق التي تحول
 دون إصالح الوضع العراقي  )ملخص(

توبي دودج *- ريناد منصور**

*  زميل مشارك، برانمج الشرق األوسط ومشال أفريقيا، ويعمل يف مشروع مبادرة العراق.
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لكيفية عمل ديناميكيات السلطة عرب النظام العراقي أبكمله. وهذا يتطلب حتديد شبكات 
الوزراء والقادة احلكوميي الذين يتعاملون معهم يومياً، فضاًل عن مواقف وأتثري كبار موظفي 

اخلدمة املدنية الذين يديرون مؤسسات الدولة.
كما أظهرت التظاهرات اليت هيمنت على بغداد ومدن جنوب العراق اعتباراً من تشرين األول 	 

2019 فصاعًدا، إن الفساد املتفق عليه سياسياً هو أحد الدوافع الرئيسة للعزلة الشعبية يف 
العراق. وإىل أن تفرض قيود ذات جدوى على مثل هذا الفساد، ستجد النخبة احلاكمة يف 
العراق صعوبة يف إعادة أتسيس أي شكل من أشكال الشرعية الشعبية أو حتقيق االستقرار 

يف البالد.
1. مقدمة

يُعد الفساد املتفق عليه سياسياً يف العراق عائقاً أساسياً أمام احلكم الرشيد، وهي املشكلة 
غري قابلة للحل من بي مجيع املشاكل لكوهنا جزءاً ال يتجزأ من ميثاق النخبة يف البالد. 

يعمل أغلب موظفي الوزراء مع أحزاب سياسية، متكنهم هذه األحزاب سياسياً ليصبحوا هم 
صناع القرار يف الوزارة. يف نقاش مع وزير عراقي، أثناء العمل على هذه الورقة البحثية، قال “إن 
توقيعي جمرد ختم أييت بعد املوافقة املسبقة على العقود”. أوضح أن فريقه طلب منه أن يوقع عقوداً 
ويستبعد أخرى، وعندما استفهم عن أحد العقود قوبل مبعاندة بعض موظفيه، الذين يعتمد عليهم 
يف إدارة الوزارة. ويف حالة الغائه لقرار ما، معتمداً على صالحياته بوصفه السلطة األعلى يف الوزارة، 

فإن هتديدات من رؤساء احزاب سياسية كبرية ستصله عرب املكاملات اهلاتفية والرسائل النصية. 
يف ظل النظام السياسي يف العراق ملا بعد عام 2003، فإن عملية تشكيل احلكومة بعد 
االنتخاابت تقتضي وجود أحزاب تتنافس على النفوذ يف كل وزارة حكومية. يعمل هذا النظام كنوع 
من ميثاق جيمع النخبة احلاكمة، فهو يضمن مكافأة األحزاب على مشاركتها يف العملية االنتخابية 

أبن تصبح أطراف يف حكومات الوحدة الوطنية. 
يف السنوات األوىل من أتسيس هذا النظام، تركز اهتمام األحزاب على املناصب العليا يف 
الوزراء،  الثالت” -رئيس اجلمهورية، ورئيس  تنافست األحزاب على “الرائسات  الدولة، حيث 
ورئيس الربملان- ابالضافة إىل الوزراء ورؤساء اللجان املهمة. إن تسييس مؤسسات الدولة أدى إىل 

أن خيدم الوزير، الذي نصبه أحد األحزاب، مصاحل حزبه قبل مصاحل الدولة والشعب. 
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على الرغم من أن بعض الوزراء تسنموا احلقائب الوزارية ألهنم تكنوقراطيون ومستقلون، إال 
أهنم خيضعون للموظفي احلكوميي الذين يديرون الوزارات بداًل عنهم. يغدو توقيع الوزير جمرد ختم 

مطاطي، وهذا يضفي الطابع الرمسي على صفقة تشوبا الشكوك. 
2. الدولة العراقية بعد عام 2003

ُصمم نظام تقاسم السلطة يف العراق للحد من التوترات العرقية والطائفية، لكنه شجع على 
الفساد من خالل متكي األحزاب السياسية واملوالي هلا من مجيع الطوائف واألعراق، للسيطرة على 

مؤسسات الدولة الرئيسية.
روح الوحدة الوطنية

إن االحزاب السياسية مل تكن وليدة حلظة 2003، وحىت النظام السياسي بعد صدام   
حسي مل يكن مثرة حلظة ما بعد 2003. إن النظام السياسي تشكل بعد سلسلة من االجتماعات 
الدميقراطي  احلزب  املنفية:  األحزاب  بعض  يد  على  املاضي  القرن  تسعينيات  يف  ُعقدت  اليت 
الكردستاين، واالحتاد الوطين الكردستاين، واملؤمتر الوطين العراقي، والوفاق الوطين العراقي، واجمللس 
األعلى اإلسالمي. اتفقت هذه االطراف على نظام سياسي يتم تقاسم السلطة فيه على أساس 

اهلوية -أو التوافقية غري الرمسية- والذي أصبح فيما بعد معروفاً ابسم احملاصصة الطائفية. 
بعد 2003، وبناء على نصيحة املمثل اخلاص لالمي العام لالمم املتحدة، سريجيو فيريا   
دي ميلو، تشكل جملس احلكم، الذي أسسته سلطة التحالف املؤقتة اليت تقودها الوالايت املتحدة. 
األحزاب السياسية اليت كانت خارج البالد يف السابق هي من اختارت اعضاء جملس احلكم البالغ 
عددهم 25 عضواً، كان 18 عضواً منهم ينتمي حلزب سياسي. كما طالبت االحزاب السياسة 
من سلطة التحالف املؤقتة أن متنحهم حق اختيار وزراء احلكومة األوىل اليت تشكلت بعد حكومة 
البعث. منذ ذلك الوقت، واالحزاب هلا سلطة االطالع على ميزانيات الوزارات وكشوفاهتا املالية. 
كان ادعاء األحزاب السياسية، اليت جاءت بقوة السالح االمريكي، هو أهنا متثل مجيع   
أطياف ومجاعات العراق، أكراداً وشيعة وسنة. لقد استغلت هذه االحزاب احملاصصة الطائفية وروح 
الوحدة الوطنية إلضفاء الشرعية على تقاسم موارد الدولة فيما بينها. يف االنتخاابت األوىل عام 
2005، تنافست قوائم ائتالفية شكلتها أحزاب سياسية ادعت متثيلها العراق وطوائف العراق. فاز 
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االئتالف العراقي املوحد آنذاك، والذي كان يضم األحزاب اإلسالمية الشيعية، أبغلبية األصوات. 
على الرغم من فوز التحالف الشيعي، دخلت مجيع األحزاب املمثلة جلميع أطياف الشعب 
هذه  انتهاء  بعد  احلكومة.  تشكيل  إىل صفقة  للتوصل  املمتدة  املفاوضات  من  العراقي يف جولة 
املفاوضات، اجتمعت اجلمعية الوطنية املنتخبة ملباركة ما مت التفاوض عليه خلف األبواب املغلقة. 
هذا النوع املفاوضات املوسعة أصبح آلية لتشكيل احلكومات اليت تلت حكومة 2005. وعلى 
هذا األساس، ذهبت رائسة جملس الوزراء ملمثلي الشيعة، ورائسة اجلمهورية لألكراد، ورائسة الربملان 

ملمثلي السنة. 
دور االنتخاابت يف فرض هيمنة النخبة

منذ عام 2003، وافق املشرعون العراقيون على قواني وإصالحات انتخابية خمتلفة وصادقوا 
عام  يف  املغلقة  شبه  القائمة  إىل   ،2005 عام  يف  املغلقة  القائمة  نظام  عن  ابتعدوا  لقد  عليها. 
2010، وصواًل إىل القوائم املفتوحة يف عام 2014، وإىل نظام الدائرة االنتخابية الواحدة يف عام 
2021. على الرغم من التغيريات يف القواني االنتخابية، فإن العملية األساسية لتشكيل احلكومة 
واهليمنة احلزبية عليها ظلت اثبتة، يتم توجهيها على أساس تقسيم عرقي- طائفي للسلطة ابسم 
الوحدة الوطنية.  إن النظام السياسي الذي أوجدته األحزاب املهيمنة هو نظام المركزى إىل أبعد 
احلدود. يف عام 2005، كان كل وزير يف احلكومة، مبجرد تعيينه، مديناً ابلوالء ليس للحكومة 
أو لرئيس الوزراء أو لوزير يف جملس الوزراء، ولكن لرؤساء احلزب الذين اختاروه أو اختاروها إلدارة 

تلك الوزارة. 
3. إعادة التفكري يف الفساد يف العراق

يف حالة العراق، تنشأ أكثر اآلاثر الوخيمة للفساد من تغلغل املصاحل اخلاصة يف مجيع   
مفاصل الدولة.  

كيف كان الفساد أمراً مفهومًا
غالباً ما يُفهم الفساد يف العراق على أنه جرمية فردية وراءها دافع اجلشع الشخصي ونزعة   
خلرق القانون سعياً خلف اإلثراء الذايت. ركز معظم أولئك الذين انتقدوا أو سعوا إىل شن محلة ضد 
الفساد على الدوافع الشخصية ملراكمة الثروة غري املشروعة. مع ذلك، فإن الفساد السياسي الذي 
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كان يف قلب النظام السياسي بعد عام 2003 أصبح أكثر ضرورة بكثري لتماسك الدولة وعملها 
اليومي. مُيارس هذا الفساد املنهجي واالتفاق على ممارسته على مستوى النخبة. إن الفساد ينطوي 
على قرار مجاعي، وليس فردايً، الستغالل املواقع واملوارد احلكومية احلساسة بطريقة غري عادلة لصاحل 

الطبقة احلاكمة أبكملها. 
يتحمل الفاعلون الدوليون مسؤوليتهم عن منو وتفشي هذا الفساد بعد عام 2003. فقد 
لعبت سلطة التحالف املؤقتة دوراً مركزايً يف وضع اإلطار الذي ساعد الفساد املتفق عليه سياسياً 
على االزدهار يف حدوده. دفع استخدام املال نقداً؛ من أجل إعادة اإلعمار بطريقة غري مدروسة، 
والرغبة يف حتقيق نتائج سريعة بغض النظر عن العواقب طويلة املدى إىل زايدة حاالت إساءة إدارة 

النظام خالل تلك الفرتة. 
هُنبت من  اليت  املالية  املوارد  إمجايل  تقدير  االحتالل، يصعب  بعد مضي حنو عقدين من 
خزائن الدولة عن طريق الفساد املمنهج سياسياً. قّدر أمحد اجلليب يف 2014، بينما كان رئيساً 
للجنة املالية يف الربملان العراقي، أن البالد خسرت 551 مليار دوالر بسبب الفساد خالل رائسيت 
وزراء املالكي. وكشف علي عالوي، وزير مالية حايل وسابق عمل يف فرتتي خمتلفتي، إنه من بي 
100 مليار و300 مليار دوالر مودعة خارج العراق واغلبها هي أصول استحوذ عليها بطريقة 

غري مشروعة. 
النخبة  أعضاء  روابط  من  وتعزز  الشخصي،  اإلثراء  متول  السرقة  هذه  مثل  أن  املؤكد  من 
احلاكمة ببعضهم البعض، وختلق جمتمعاً من التواطؤ واالنغماس يف اإلمث. كما أهنا متول ميزانيات 
على  والتنافس  انتخابية  دوائر  إلقامة  الالزم  ابملال  األحزاب  وتزود  لألحزاب،  السياسي  التشغيل 

السلطة. 
تضخم رواتب القطاع العام

اهليكلي.  للفساد  اثنوية  نتيجة  هو  العام  القطاع  رواتب  جدول  يف  املتسارع  التضخم  إن 
فاألحزاب اليت تفوز يف االنتخاابت تعمل على تعيي وزراء سيتحكمون فيما بعد مبيزانيات ورواتب 
العمل، وأسهل  املدنية والعسكرية على سوق  الوظائف احلكومية  اليت يشغلوهنا. هتيمن  الوزارات 
طريقة لتأمي وظيفة حكومية هي أما االنتماء أو الوالء ألحد االحزاب املهيمنة. ومثرة هذا النهج 
هي التضخم املستمر للوظائف احلكومية. قدَر علي عالوي، وزير املالية، يف عام 2020 أن عدد 
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املوظفي احلكوميي يبلغ 4.5 مليون موظف، منهم 300 ألف موظف “ومهي”، وهم موظفون 
مدرجون يف جدول الرواتب ولكن ال وجود هلم أو ال يؤدون وظائفهم. وإن الرشوة هي طريقة أخرى 

للحصول على وظيفة حكومية، والرشوة قناة أخرى تدر على األحزاب ابملال. 
التالعب ابلعقود

التزوير املزمن للعقود،  الوزارات هو  هليمنة األحزاب على  الثانوية األكثر ضرراً  النتائج  من 
وهذا التزوير حيدث يف مجيع قطاعات الدولة. وفقاً لراضي الكناين، رئيس هيئة النزاهة السابق بي 
عامي 2004 و2006، فإن التالعب ابلعقود وتزويرها هو املؤسس جلميع قضااي الفساد. يف 
العادة، مُتنح العقود الوزارية إىل رجال األعمال املقربي من األحزاب السياسية املهيمنة أو وكالئها 
يف الوزارات احلكومية. ما جيري هو أن أسعار املواد يف هذه العقود تصبح ضعف سعرها احلقيقي، 
لتقسم األرابح فيما بعد بي املتعاقدين واألحزاب. ويضمن كبار السياسيي عدم متابعة التحقيقات 
حجر  إن  وجودها.  عدم  حىت  أو  العامة  املشاريع  وضعف  الباهضة  األسعار  بشأن  والشكاوى 
األساس يف كل عمليات تزوير العقود هو استخدام شركات ومهية. إن إحدى أكرب الفضائح يف 
En- Power “قطاع الكهرابء كانت تتعلق بعقد بي وزارة الكهرابء وشركة بريطانية تدعى 

gines” لبناء حمطة كهرابئية يف مدينة الناصرية، وقد دفعت احلكومة مبلغ العقد البالغ 21 مليون 
دوالر ليتبي أن الشركة كانت ومهية. 

4. ازدايد عدد الدرجات اخلاصة يف الوزارات العراقية 
تعمل االحزاب السياسية يف العراق لتكريس سلطتها وترسيخها على تعيي وكالئهم واملوالي 

هلم يف مناصب “الدرجات اخلاصة” يف دوائر اخلدمة املدنية. 
أولئك  أو  اخلاصة،  الدرجات  سلم  موضوع  تناولت  اليت  والتقارير  املقاالت  هي  قليلة 
الذين يعملون مبوجب عقود توظيف مؤقتة تُعرف بـِ “الوكالة”، أو مبوجب سلطة مؤقتة تُعرف بـِ 
“التكليف”. هناك ما يقرب من 5000 مسؤول حكومي يتمتع مبنصب درجة خاصة، أغلبهم 
العراقية. وهناك ما  يشغل مناصب دبلوماسية )سفراء( أو مناصب رفيعة يف هيكل قوات األمن 
يقرب من 1000 من شاغري الدرجات اخلاصة يف احلكومة العراقية من املوظفي املدنيي الذين 
يعملون كوكالء مباشرين لألحزاب السياسية. يشغلون مناصب مثل املدير العام أو انئب الوزير أو 
رئيس مؤسسة اتبعة للدولة أو رئيس موظفي يف وزارة أو وكالة حكومية، هؤالء األفراد مسؤولون 
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من  املالية  املوارد  يسهل حتويل  اخلاصة  الدرجات  نظام  إن  احلكومي.  التعاقد  عملية  مباشرة عن 
الفساد املرتبط ابلعقود إىل األحزاب السياسية. 

العراقية  الوزارات  الدرجات اخلاصة مبيزة أهنم يشغلون مناصب مهمة يف  يتمتع موظفو  ال 
وحسب، بل إهنم يتمتعون ابحلماية السياسية اليت يوفرها هلم عرابيهم. صمدت مناصب الدرجات 
اخلاصة برغم التحدايت اليت واجهتها، وخاصة بعد االحتجاجات اليت دعت إىل اإلصالح. يف عام 
2016، تغري خطاب تشكيل احلكومة عندما وافقت األحزاب الرئيسة على تعيي وزراء تكنوقراط 

“مستقلي”، وعلى الرغم من ذلك تعززت سلطة أصحاب الدرجات اخلاصة. 
تعددية النظام واستغالل منصب الوكالة من 2010 إىل 2015 

يف انتخاابت عام 2010، فازت قائمة إايد عالوي بـ 91 مقعداً يف الربملان وبعده املالكي 
بـ 89 مقعداً والتحالف الوطين بـ 70 مقعداً. أراد املالكي االحتفاظ بكرسي رئيس الوزراء، ولذلك 
جرى اتفاق بي النخبة احلاكمة على إبقاء مناصب الدرجات اخلاصة ومضاعفتها. تشكلت جلنة 
لالشراف على تعيينات الدرجات اخلاصة، وارتفعت تعيينات هذه الدرجات من 2962 يف عام 
2006 إىل 5308 يف عام 2019، وبذا ُسيست مئات املناصب. لكن املالكي مل يعد قادراً 
وحده على تعيي األشخاص يف مناصب الدرجات اخلاصة، فقد كان جمرباً على العمل مع جلنة 
التوازن الوطين للحصول على موافقة الربملان على كل تعيي؛ هلذا، حبث املالكي عن ثغرة قانونية 
أخرى، وعثر على نظام الوكالة، وهي خطة لتعيي موظفي يف مناصب رفيعة ولكن لفرتة مؤقتة أو 
قصرية. يف معظم احلاالت، ظل هؤالء املوالون يف مناصبهم حىت بعد انتهاء عقود الوكالة اخلاصة 

بم من الناحية الفنية. 
بعد اتفاقية أربيل عام 2010 وتشكيل جلنة التوازن الوطين، بدأ عدد أكرب من األحزاب 
السياسية يف استغالل تعيينات الدرجات اخلاصة، وهم يتحكمون با اآلن بشكل مباشر، للوصول 
انتخاابت  أعقاب  يف  لذلك،  نتيجة  العراقية.  الدولة  من  خمتلفة  مؤسسات  داخل  السلطة  إىل 
2014، أصبحت التعيينات يف الدرجات اخلاصة جزءاً أساسياً من مفاوضات تشكيل احلكومة، 

إىل جانب التعيينات الوزارية. 
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عهد الوزراء التكنوقراط من 2016 إىل 2020 
طالب قادرة االحتجاج الذي اندلع يف عام 2015 واستمر ملا بعد 2016 ابن يكون 
وزراء احلكومة القادمة تكنوقراطيي ملعاجلة مشكلة الفساد. استجاب حيدر العبادي، رئيس الوزراء 
امام  الوزراء كانوا ضعفاء  بوزراء تكنوقراط. لكن هؤالء  آنذاك، وغري عدد من وزرائه واستبدهلم 
سلطة موظفي الدرجات اخلاصة يف وزاراهتم. حصل التيار الصدري على 200 درجة خاصة من 
جمموع 500 إىل 700. بعد تعيينهم، سيكون هؤالء املسؤولون املسيسون حزبياً العبي رئيسيي 

يف عمليات التعاقد احلكومي يف كل وزارة. 
حكومة الكاظمي وترقية الدرجات اخلاصة من 2020 لغاية اآلن 

أصبح مصطفى الكاظمي رئيًسا للوزراء يف أاير 2020. وصل الكاظمي إىل السلطة واعداً 
بتنفيذ إصالحات سياسية واقتصادية واسعة النطاق. أكدت التقارير اإلعالمية اليت أحاطت بتعيي 
حكومة الكاظمي ارتفاع نسبة الوزراء التكنوقراط اليت تضمنتها. وأوحى هذا أبن احلكومة اجلديدة 
رمبا تكون قد حققت قدراً أعلى من االستقالل عن األحزاب السياسية املهيمنة يف العراق مقارنة 
أبي من سابقاهتا من احلكومات. وعلى الرغم من ذلك، فإن تشكيل حكومة الكاظمي مل ميثل 
اختالفاً كبرياً عن ممارسات احلكومات السابقة. على عكس التكنوقراط املعيني يف احلكومة يف 
عهد العبادي وعبد املهدي، كان عدد من وزراء الكاظمي موظفي مدنيي كباراً سابقي من نفس 
الوزارات اليت مت تعيينهم لقيادهتا. ابستثناء اثني من الوزراء التكنوقراط املستقلي، كانت الغالبية 
العظمى من أعضاء احلكومة اجلديدة إما وزراء خدموا عرابيهم السياسيي كموظفي مدنيي كبار 
يف الوزارات نفسها وإما مسؤولي عقدوا اتفاقات مع األحزاب السياسية للحصول على مناصبهم.

5. عواقب السلطة: الفساد املتفق عليه سياسيًا
جيب أن تشرع جهود معاجلة الفساد  برسم خرائط شاملة لديناميكيات السلطة يف العراق 
والكشف عن ليس اخرتاق األحزاب السياسية للوزارات احلكومية وحسب، بل وصوهلا إىل مناصب 
“الدرجات اخلاصة” يف اخلدمة املدنية. لقد أجريت مخس انتخاابت وطنية يف البلد وُشكلت ست 
حكومات وطنية، ومع ذلك، فإن تطور النظام السياسي خالل هذه الفرتة مل يقلص من سيطرة 
األحزاب املهيمنة. بل على العكس من ذلك، فقد ازداد أتثري املصاحل السياسية لألحزاب على تعيي 
كبار موظفي اخلدمة املدنية، وقد أدى هذا بدوره إىل أتصيل التسييس يف مؤسسات الدولة العراقية. 
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فعلى الرغم من كل األحداث واالحتجاجات والصراعات الطائفية، وحىت االصالحات االنتخابية، 
استمرت عملية تسييس مفاصل املؤسسات العراقية، ونتيجة هلذا أصبحت سلطة األحزاب طاغية 
على مؤسسات الدولة. حىت االحتجاجات اليت اندلعت يف تشرين األول من 2019، واليت ما 
زال صداها يرتدد حىت اليوم، فشلت يف حتقق اصالحات مستدامة، وهذا ما يثبت أن هذا النظام 

عصي على االصالح، كما ويصعب معرفته بشكل بياين وفهمه ومن مث اصالحه.  
مالحظات ختامية وتوصيات 

التقي كاتبا هذه الورقة البحثية مع مبعوث دبلوماسي أجنيب يف بغداد، وكان حمبطاً للغاية، 
ألنه اتفق مع وزير عراقي على إبرام عقد جتاري مع شركة من بالده. ابلغ حكومته أن االتفاق قد 
مت، مث بي عشية وضحاها الغي االتفاق، السباب مل يعرفها الدبلوماسي األجنيب، مع أن العقد 
يعود ابلفائدة على املواطن العراقي وابسعار جيدة! أخطأ هذا الدبلوماسي بقراءة منطق السلطة 
والسياسات اليت تنشط يف الصعيد دون الوزاري يف الوزارات العراقية، وظن أن االتفاق مع الوزير كان 
كافياً لعقد الصفقة وتوقيع العقد. بعد أشهر، التقى الكاتبان ابلدبلوماسي مرة أخرى، والذي كان 
من الواضح أنه كان يف مزاج أفضل بكثري. كان قد أبلغ حااًل زمالءه يف حكومة بالده أبن الصفقة 
مع الشركة قد متت أخرياً. لقد تقدم ألنه حدد معضلة النظام: موظف مدين معي كان يعمل نيابة 

عن حزب سياسي ولكن ضد وزيره التكنوقراطي ومصاحل الشعب العراقي. 
هذه احلواجز موجودة أمام الشعب العراقي والدبلوماسيي األجانب ورجال األعمال الدوليي 
املقيمي يف بغداد، بل واملصلحي يف حكومة مصطفى الكاظمي. بداًل من السعي إىل فهم السياسة 
العراقية والدولة من منظور النماذج اهلرمية واملؤسسية والقانونية والعقالنية، جادلت هذه الورقة أبن 
اجلهود اليت يبذهلا صانعو السياسة الدوليون لدعم اإلصالح ال طائل من ورائها دون فهم أساسي 
لديناميكيات السلطة عرب النظام العراقي أبكمله. ولتحقيق ذلك، حيتاج صانعو السياسات ليس 
يتعاملون معهم  الذين  للوزراء وقادة احلكومة  الرمسية  السلطة  املناصب وعالقات  فقط إىل حتديد 
احلكومة  مؤسسات  يديرون  الذين  املدنية  اخلدمة  موظفي  معرفة كبار  أيضاً  عليهم  ولكن  يومياً، 

العراقية. 
بعد رسم خريطة للنظام السياسي، حيتاج أولئك الذين يسعون إىل تعزيز اإلصالح إىل ضمان 
مبكافحة  املكلفتان  العراق  يف  الرئيسيتان  واملؤسستان  اخلاصة.  الدرجات  ذوي  املوظفي  مساءلة 
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الفساد مها ديوان الرقابة املالية وهيئة النزاهة، على الرغم من أن اهليئتي مسيستان، إال أن لكل منهما 
دوراً يف حتسي شفافية احلكومة واملساءلة- على سبيل املثال من خالل التحقيق يف الفساد على 

مستوى الدرجات اخلاصة وحتديد املعيني الفاعلي الذين يفلتون من العقاب السياسي. 
جيب على هيئة حتقيق مستقلة تتبع عمل الدرجات اخلاصة يف مجيع أحناء الدولة للتأكد   
من أن هذه املناصب تندرج حتت قواني كل وزارة وأن أصحابا يعملون ضمن قانون اخلدمة املدنية. 
ويف مجيع  هائلة  مهمة  ستكون  املدنية  اخلدمة  عن  السياسي  الطابع  لنزع  ابجلملة  حماولة  أي  إن 
االحتماالت غري قابلة للتنفيذ من الناحية السياسية؛ لذلك، جيب أن يكون اهلدف الرئيسي يف 
أي حماولة إلصالح النظام السياسي يف العراق هو مساءلة  أصحاب الدرجات ااخلاصة يف اخلدمة 
املدنية. إذا مل خيضع تعيي هؤالء املسؤولي لتدقيق موسع، فإن أي حماولة إلصالح النظام األوسع 

سيكون مصريها الفشل.

الرابط:
https://www.chathamhouse.org/2021/06/politically-sanctioned-cor-
ruption-and-barriers-reform-iraq/05-consequences-power

https://www.chathamhouse.org/2021/06/politically-sanctioned-corruption-and-barriers-reform-iraq/05-consequences-power
https://www.chathamhouse.org/2021/06/politically-sanctioned-corruption-and-barriers-reform-iraq/05-consequences-power

