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عن املركز

عن املركز

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

حتليل مستقّل، وإجياد حلول عملّية جلّية لقضااي معقدة هتّم احلقلْي السياسي واألكادميي.
قياساً ابألمهية اليت حيظى هبا العراق إقليمياً ودولياً، والتطورات املتالحقة اليت يشهدها البلد 
واملنطقة كانت أغلب التحليالت واملتابعات اليت حتاول مالحقة األحداث والقضااي يف العراق تفتقر 
إىل القدرة على التفكري خارج إطار األسلوب السائد والقوالب اليت حّددت النظرة إىل العراق خالل 
العقود املاضية؛ هلذا السبب فإن املركز يسعى إىل تقدمي وجهات نظر جديدة تعتمد املوضوعية، 
واحليادية، واملصداقية، واإلبداع، ويوّجُه املركُز أنشطَتُه يف البحث والتحليل للتحدايت اليت تواجه 
العراق ومنطقة الشرق األوسط بتقدمِي بصائَر وأفكاٍر لصانعي القرار عن املقرتابت الناجعة ملعاجلتها 

على املديني القصري والطويل.
ويقدم املركز وجهات نظر قائمة على مبادئ املوضوعية واألصالة واإلبداع لقضااي الصراع 
عرب حتليالت، وأعمال ميدانية، وإقامة صالت مع مؤسسات متنوعة يف الشرق األوسط؛ من أجل 
مقاربة قضااي العراق اليت ختصُّ ويقدم املركز وجهات نظر قائمة على مبادئ املوضوعية واألصالة 
متنوعة  مؤسسات  مع  وإقامة صالت  ميدانية،  وأعمال  حتليالت،  عرب  الصراع  لقضااي  واإلبداع 
واجملتمع،  واالقتصاد،  السياسة،  ختصُّ  اليت  العراق  قضااي  مقاربة  أجل  من  األوسط؛  الشرق  يف 

والسياسات النفطية والزراعية، والعالقات الدولية، والتعليم.
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مقدِّمة املركز

الرئيس يف  السبب  يُعد  إذ  األمم،  الشعوب وأضنِت  أجهدِت  التي  اآلفات  الفساد من  يُعدُّ 

انحدار األمم عىل املستويات كلها االقتصادية واالجتامعية والسياسية والتنموية؛ لذا من الواجب 

العمل عىل التقليل من ظاهرة الفساد، بل استئصالها.

ية يف معظم بلدان العامل، إذ كاد ال يخلو بلد منه، ولكن بنسٍب متفاوتة،  الفساد ظاهرة متفشِّ

ة عىل كلٍّ َمْن يروم معالجته. ب املهمَّ إالَّ أنَّ ظاهرة الفساد يف العراق ال مثيَل لها؛ مامَّ صعَّ

إنَّ العراق بلد غني نفطياً؛ إالَّ أنَّه فقري جداً؛ والسبب عائد إىل الفساد املسترشي يف معظم 

رة قامئة البلدان األكرث فساداً. مفاصل الدولة العراقية؛ مامَّ جعلها محطَّة عاملية، ومتصدِّ

وقد أشارت مندوبة األمني العام لألمم املتحدة يف العراق )جينني بالسخارت( إىل أنَّ »الفساد 

سمٌة أساسية يف االقتصاد السيايس العراقي، وهو جزٌء من املعامالت اليومية«، فضالً عن وضع يدها 

عىل املشكلة الرئيسة للفساد يف العراق، إذ قالت: »إنَّ املصالح الحزبيَّة والخاصة تُبِْعُد املوارد عن 

استثامرات مهمة يف التنمية الوطنيَّة«.

ت مضجع الحكومة، وألنَّه كالوباء  إذا ما أراد العراق أن يتخلَّص من مشكلة الفساد التي أقضَّ

فهو رسيع االنتشار؛ ألنَّ الفاسدين يسعون دامئاً إىل الكسب الرسيع، والوصول إىل املناصب املرموقة، 

مة من الفاسد لتمرير فساده عىل اآلخرين،  وال يتحقَّق هذان األمران إالَّ عن طريق املغريات املقدَّ

ومعاقبة  الفساد،  ظاهرة  ملنع  الرادعة؛  العقوبات  ويضع  القانون،  إنفاذ  جهات  يقوي  أن  فعليه 

مستقلَّة  هيئة  وإنشاء  الحكومّي،  لإلنفاق  بالشفافية  يتحىلَّ  نظام  تطبيق  عن  فضالً  الفاسدين، 

ملراجعة أداء الحكومة وتقييمها، واالستعانة بالخرباء األجانب الذين لهم التجربة والخربة يف معالجة 

ظاهرة الفساد، والتقليل منه، وتطبيق االمتثال املرصيف.

دأب مركز البيان للدراسات والتخطيط عىل بنِّي املشاريع التي تساعد صنَّاع القرار يف العراق 

عىل القضاء عىل الفساد بكلِّ صوره، أو الحد منه عىل أقل تقدير.

مة املركز مقدِّ
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

والدراسات التي شّكت هذا الكتاب، هي نتاج دورة تدريبية دامت أكرث من عام، وشملت 

عددا من الباحثني والباحثات الشباب ذوي االختصاصات املتنوعة واملهتمون بقضايا مكافحة الفساد، 

تلقوا تدريبا ضمن مرشوع )حواجز اإلصالح ملكافحة الفساد من خالل أوراق السياسات( يف مركز 

البيان للدراسات والتخطيط. وتضمنت التدريبات آليات كتابة أوراق السياسات واملسالك املمكنة 

لتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد، فضال عن لقاءات وورش عمل مكثفة مع املسؤولني واملعنيني 

بهذه القضايا، لنقل التجارب الدولية والعراقية للباحثني املتدربني.

الكتاب الذي بني أيدينا ما هو إالَّ محاوالت إلصالح ما يكمن إصالحه يف بعض مفاصل الدولة، 

عىل مستوى الدعوة إىل حوكمة املؤسسات الحكومية، فضالً عن تطبيق المتثال املرصيف يف املصارف 

ابات الفساد. ابة من بوَّ العراقية، والرقابة عىل متويل الحمالت االنتخابية؛ ألنَّها بوَّ

وتضمنت الدراسة األوىل قراءة يف منهجية املؤرش األبرز لقياس موقع البلدان ضمن مؤرشات 

الفساد دوليا، وما ينبغي فعله لغرض تحسني موقع العراق يف هذا املؤرش.

اما الدراسة الثانية فهي قراءة لخطط العراق يف مجال إنشاء الحكومة االلكرتونية، املرشوع 

الذي سيسهم بشكل فعال يف مكافحة الفساد اإلداري واملايل. 

ويف الدراسة الثالثة عمد الباحث عىل تحليل فاعلية بعض السياسات االقتصادية يف مجال 

مكافحة الفساد، اذ يخلص الباحث اىل أن الهدر املايل وعدم اتساق السياستني املالية والنقدية أديا 

اىل ارضار فادحة باالقتصاد العراق منتجا منافذ واسعة للفساد.

املصارف  يف  املطلوبة  وقواعدها  املرصيف«  »االمتثال  تطبيقات  تضمنت  الرابعة  والدراسة 

العراقية الحكومية والخاصة وتحليلها يف سياق مكافحة غسيل األموال والفساد يف البالد.

السيد  حكومة  اقرتحتها  التي  البيضاء  للورقة  تفصيلية  قراءة  الخامسة  الدراسة  وشملت 

الكاظمي، وما ميكن توقعه يف مجال مكافحة الفساد من تحديات ضمن هذه املبادرة.

ويف الدراسة السادسة نقرأ عن رضورة تشديد الرقابة عىل متويل الحمالت االنتخابية للكيانات 

السياسية، اذ ان الفساد دورة تكتمل سياسيا من خالل مشاركة املساهمني فيه بالبقاء يف الساحة 
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أزمة املياه يف العراق من سياسة الدولة إىل سياسة األرض

سياسيا، فيام مل تتمكن اآلليات الفعلية املوجودة من الرقابة الكافية عىل متويل األحزاب والتحالفات 

ملنع ترسب الفساد اىل االنتخابات.

زاوية  البيئة، من  وتحديات  التصحر  بحثت يف مشكلة  فقد  واألخرية  السابعة  الدراسة  اما 

الفساد بوصفه معرقال ملواجهة مشكالت املناخ يف العراق.

إن مركز البيان للدراسات والتخطيط اذ يقدم هذه الدراسات املختارة من ضمن الدراسات 

التي انتجتها الدورة الثانية من تدريب الباحثني عىل كتابة أوراق السياسات، يأمل ان تكون هذه 

األبحاث إسهاما يف الجهد الوطني الخاص مبكافحة الفساد.

 د. عيل طاهر الحمود

املدير التنفيذي ملركز البيان للدراسات والتخطيط
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العراق يف مؤشر الفساد العاملي لعام 2022

العراق في مؤشر الفساد العالمي لعام 2022
زينة مالك عريبي*

* ابحثة.

ملخص
يعاين العراق من تراجع واضح يف تصنيفات املنظمات الدولية على مجيع املستوايت، إذ تؤثِّر 
هذه التصنيفات على مسعة العراق خارجياً، وتضعف روح املواطنة داخلياً، لذا ركَّز البحث على 
)مؤشر الفساد العاملي( الصادر عن منظمة ملف املخاطر العاملية، الذي يبحث عن املرتبة احلقيقية 
للدولة العراقية يف ترتيب هذا املؤشر عن طريق دراسة منهجية املؤشر، وتسجيل املالحظات عليه 
اليت تقيم حالة العراق، لقياس مستوى الفساد ومنهجية هذا املؤشر، وإعطاء صورة كاملة عنها لبيان 
األسس اليت تعتمد عليها يف عملية القياس، ودراسة احلالة على هذا املؤشر، وحماولة تشخيص نقط 
اخللل اليت جتعل العراق يف موقف متأخر؛ إلجياد حلول علمية وواقعية لتشخيص املشكالت اليت 

يعاين منها.
نبذة عامة عن منظمة )ملف املخاطر العاملية( 

ست هذه املنظمة يف عام 2009 على يدي الدكتور )جويل ابستريي(، إذ متلك هذه  ُأسِّ
املنظمة مقرين رئيسني يف جنيف السويسرية وابريس الفرنسية، وتصدر املنظمة تقريرين سنوايً، أوهلما 
تقرير مؤشر الفساد العاملي وهو تقرير خمتص مبخاطر الفساد، أمَّا اآلخر فهو مؤشر اجملتمع والبيئة 
واحلكومة الذي يرصد املخاطر املتعلقة ابلبيئة، وحقوق اإلنسان، والصحة، واألمن يف أيِّ بلد حمل 

الدراسة.1  
أمهية مؤشر الفساد العاملي:

يضم املؤشر ما يصل إىل )196( دولة، إذ يتميَّز مؤشر الفساد العاملي)GCI(  بنهجه 
العاملي، تظهر نتائجه التعرُّض ملخاطر الفساد الناجم عن كلٍّ من القطاعني العام واخلاص، كما 
يتضمَّن مؤشر التعاون العاملي القضااي املتعلقة جبرائم ذوي الياقات البيضاء، وبصورة أكثر حتديداً 

بغسيل األموال ومتويل اإلرهاب.

./https://globalriskprofile.com   :على الرابط ،Global Risk Profile 1 . موقع

https://globalriskprofile.com/
https://globalriskprofile.com/
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الطرائق  من  متنوعة  تعكس جمموعة  اليت  البياانت  على طرائق خمتلفة جلمع  املؤشر  يعتمد 
املتاحة لتقدير الفساد، إذ تسمح هذه العملية بتعزيز اهلدف املتمثِّل يف تزويد الدول، واملؤسسات، 

والصحافة بتقديرات قريبة قدر اإلمكان من القيم احلقيقية للفساد. 
طوَّرت منظمة ملف املخاطر العاملي )Global Risk Profile( مقياساً فريداً وقوايً 
للفساد يف مجيع أحناء العامل؛ لتزويد مسؤويل االمتثال ابألدوات املناسبة َوْفقاً للمتطلبات القانونية 
الفرنسي  والقانون  الرشوة،  وقانون   ،  )FCPA(الفاسدة األجنبية  املمارسات  قانون  مثل  احلالية 
احلياة  وحتديث  الفساد،  وحماربة  ابلشفافية،  يتعلَّق  فيما   2016 لسنة   )1691( رقم  األخري 

االقتصادية، واملشار إليها أيضاً ابسم »سابني 2«.
كيف يُعدُّ تقرير »مؤشر الفساد العاملي«؟

يتكوَّن مؤشر الفساد العاملي من عدد من املؤشرات العاملية اليت يـَُقاُس عن طريقها مستوى 
الفساد يف كل دولة، إذ يتألَّف من: 

املؤشر العام لألرقام القياسية، والذي يتكوَّن من مؤشرين فرعيني يتعلقان ابلفساد، وجرائم .  
ذوي الياقات البيضاء.

مؤشرات لقياس الفساد، مرجَّحة على النحو اآليت:.  
االقتصادي،  .أ امليدان  والتنمية يف  التعاون  )منظمة  الرئيسة  االتفاقيات  على  التصديق  حالة 

واألمم املتحدة(، وتكون نسبتها من مؤشرات لقياس الفساد )15%(.
مستوى الفساد العام املتصور )مؤشر الفساد ملنظمة الشفافية الدولية، بياانت البنك الدويل،  .أ

بياانت منظمة مشروع العدالة العاملية(، وتكون نسبته من مؤشرات لقياس الفساد )25.5%(.
التجربة املبلغ عنها للفساد العام واخلاص )الفساد العاملي ملنظمة الشفافية الدولية، ابرومرت،  .أ

استبانة البنك الدويل للمؤسسات(، وتكون نسبتها من مؤشرات لقياس الفساد )17%(.
من  .أ نسبتها  وتكون  ابلفساد،  وثيقاً  ارتباطاً  املرتبطة  الدولة  خصائص  من  خمتارة  جمموعة 

مؤشرات لقياس الفساد )42.5%(.
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هتدف خصائص الدولة إىل التعرُّف على آليات الوقاية والتأثريات ذات الصلة واآلاثر السببية 
النتائج  املؤشر  هذا  وجيمع  الكامنة،  الفساد  معلومات  عن  الكشف  هبدف  الالحقة؛  والتأثريات 

املتعلقة بـ)4( مؤشرات خمتلفة:
صوت املواطن وشفافيته..  
أداء احلكومة وفاعليتها..  
السياق القانوين والسياسي..  
جرائم الطوق األبيض..  

الوزن املتبقي نسبته )%30( وهو خمصَّص جلرائم ذوي الياقات البيضاء، وهو مقياس يعتمد 
على مؤشر مكافحة غسيل األموال التابع ملعهد ابزل وجمموعة من مؤشرات جرائم ذوي الياقات 

البيضاء.
مصادر مؤشر الفساد العاملي

يعتمد مؤشر الفساد العاملي على عديد من الكياانت لتوفري البياانت األولية، وهي:
األمم املتحدة..  
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية..  
البنك العاملي..  
جمموعة العمل املايل..  
منظمة الشفافية الدولية..  
املبادرة العاملية..  
منظمة مشروع العدالة العاملية..  
  ..)EIU(وحدة املعلومات االقتصادي

العراق يف مؤشر الفساد العاملي لعام 2022
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معهد ابزل للحوكمة..  
   ..)IPB(شراكة املوازنة الدولية
   ..)WEF( املنتدى االقتصادي العاملي

منهجية مؤشر الفساد العاملي
يتألف مؤشر الفساد العاملي من )42( متغرياً، أُْنِشئت بناًء على جمموعات البياانت املستعارة 

حصرايً من كياانت معرتف هبا دولياً، ويتبع مؤشر الفساد العامليGCI( ( منهجية صارمة يف:
عملية االختيار: يـُْنَظر يف عدد من املعايري أثناء عملية االختيار، واملفصلة يف املنهجية التقنية .  

القابلة للتنزيل.
البياانت املفقودة: تـَُعاجل البياانت املفقودة على أساس كل حالة على حدة اعتماداً على بنية .  

جمموعات البياانت.
بياانت السالسل الزمنية ذات االجتاهات املرئية

أمَّا يف حالة جمموعات بياانت السالسل الزمنية ذات االجتاهات املرئية فهي:
استقراء خطي من السنوات اخلمس األخرية املتاحة، إذ تسمح هذه الطريقة بتقدير املعلومات .  

بناًء على القيم احلقيقية السابقة.
َلت )LOCF(، وهي هنج إحصائي مشرتك لبياانت السالسل  .   املالحظة األخرية اليت ُرحِّ

الزمنية اليت تتكون من احتساب آخر مالحظة متاحة، على غرار الطريقة األوىل، إذ يـُْنَظر فقط يف 
آخر مخس سنوات متاحة.

لنا هذا .   إذ يسمح   ،)PMM( التنبُّؤي املتوسط  املتعددة عن طريق مطابقة  االفرتاضات 
ا متأل القيم من  النهج ابحلفاظ على التوزيعات يف البياانت، ويضمن أنَّ القيم املنسوبة معقولة؛ ألهنَّ
املالحظات احلقيقية الذي يوفِّر )PMM( قيمة عشوائية من املتربِّع، بناًء على مدى قرب القيم 
املتنبَّئ هبا االحندار للمانح مع قيم املتلقي، ممَّا يعين أنَّ االحندار اخلطي ال يستخدم لتوليد القيم 

املنسوبة، بل لتحديد املتربِّع.
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حذف العنصر
يف  ابحلسبان  احلقيقية  القيم  وُأِخَذِت   ،  )PMM(احتساب جُيَْر  مل  اليت  املتغريات  بعض 
ات األخرى، ففي حالة وجود  التحليل، ويرجع ذلك إىل هيكل البياانت، وغياب االرتباط مع املتغريَّ

قيمة مفقودة تعيد اخلوارزمية توزيع الوزن َوْفقاً للمتغريات اليت تقيس املؤشر نفسه قياساً متناسباً.
توحيد العنصر

لالحنراف  البياانت؛  جمموعات  مجيع  اْخُتربَت  فقد  الثنائية،  املتغريات  عن  النظر  بصرف 
املعياري، مث ُحوِّلت وأُِعيَد تشفريها إن لزم األمر، إذ حُيَْتسب -أواًل- املتوسط واالحنراف املعياري، 
توجد  إذ  العاملي،  التصنيف  يف  املناسب  ابلتجميع  للسماح  املتغريات  مجيع  ذلك  بعد  تُوحَّد  مث 
طرائق عديدة للتكييف، والطريقة املستخدمة هنا هي تلك اخلاصة بـ)z-scores∗2(، واليت حتول 
جمموعات البياانت إىل مقياس مشرتك مبتوسط صفر واحنراف معياري مبقدار واحد، لذا ُتْسَتخَدم 

هذه الطريقة لقياس درجات الفساد يف أي دولة من دول العامل.
جتميع العنصر

حتوِّل عملية التجميع مجيَع نقط البياانت إىل مقياس من )100-0(، إذ ميثِّل الرقم )0( 
أدىن أخطار الفساد وجرائم ذوي الياقات البيضاء، وميثِّل )100( أعلى أخطار الفساد، وجرائم 

ذوي الياقات البيضاء، مث حُتَْسب النتيجة العاملية لكل بلد ابتباع األوزان املقدمة مسبقاً.
قياس عدم التيقُّن

استناداً إىل جمموعات البياانت )n( اليت ُحِصَل عليها من عملية التضمني املتعددة، حُيَْسب 
اخلطأ القياسي وفاصل الثقة بنسبة )%90( لكل جمموعة بياانت؛ لتعكس التباين بني الدرجات 

املختلفة.

2∗  - اإلحصاء z-score هو العالقة ما بني نقطة من البياانت إىل متوسط جمموع النقط األخرى وهو يقاس بواسطة عدد 
االحنرافات املعيارية من املتوسط، مثاًل: كانت متوسط درجات الطالب )80( فإذا كانت درجة أحد الطالب أعلى من )80( 

فسيكون z-score موجب، أمَّا إذا كانت أقل فستكون سالبة. للمزيد ينظر:
Frances chumneym،  z-scores URL :WWW.Westaga.edu 

العراق يف مؤشر الفساد العاملي لعام 2022
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موقع العراق يف مؤشر الفساد العاملي
يشكِّل الفساد يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا منظومة متكاملة، له جذور عميقة يف 
كل من املؤسسات واحلياة اليومية، من الفساد السياسي رفيع املستوى إىل الواسطة إىل االنتهاكات 
اجلسيمة حلقوق اإلنسان إىل جرائم غسيل األموال، إذ ينبغي معاجلة جمموعة من القضااي لتمكني 

املواطنني وحتريرهم من الفساد.
ر الفساد العاملي، إذ حيتلُّ العراق املرتبة )173( على  بقدر تعلق األمر مبكانة العراق مبؤشِّ
مستوى العامل، إذ حصل على درجة )66.58( َوْفق تصنيفات عالية من حيث خماطر الفساد، ممَّا 
يدلُّ على ارتفاع خماطر الفساد بصورة كبرية، علماً أّن الدولة احلاصلة على املرتبة األوىل هي األقل 
فساداً على مستوى العامل وهي )النرويج ( بدرجة )7.12( َوْفق تصنيفات منخفضة جداً من حيث 
خماطر الفساد، أمَّا الدولة اليت حلت ابملرتبة األخرية فهي )سوراي( بدرجة )90.66( َوْفق تصنيفات 

عالية جداً من حيث خماطر الفساد كما موضَّح يف اجلدول اآليت: 
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جدول رقم )1(: موقع العراق يف ترتيب الدول عالية املخاطر من حيث الفساد، َوْفق تقرير 
مؤشر الفساد العاملي 2022.

.Global Corruption index 2022 :املصدر

العراق يف مؤشر الفساد العاملي لعام 2022
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جدول رقم )2(: ترتيب أعلى عشرة دول من حيث الفساد وأدىن عشرة دول من حيث 
الفساد، َوْفقاً ملؤشر الفساد لعام 2022.

 Global Corruption index 2022 , Measure Of Risks:املصدر
. For 196 Countries
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لذا يُعدُّ العراق أحد الدول اليت تشهد ارتفاعاً يف أخطار الفساد إال أنَّه يتضح من التصنيف 
يف أعاله والبياانت اليت تضمنها تقرير مؤشر الفساد العاملي »فإنَّ العراق شهد حتسُّناً نسبياً يف عام 
2022 عن األعوام املاضية، ولذا فإنَّه من الضروري أن يتخذ صانع القرار بعض اإلجراءات لتعزيز 

عملية مكافحة الفساد، وتعزيز مكانة العراق يف هذا املؤشر، وأهم هذه اإلجراءات هي: 
االلتزام .   طريق  عن  ابملساءلة  تسمح  دميقراطية  مبادئ  برتسيخ  احلكومات  تبدأ  أن  ينبغي 

ابإلصالحات.
بناء مؤسسات قوية ومستقلة، واحرتام تقسيم السلطات..  
من الضروري عليهم أيضاً محاية الفضاء املدين، ووسائل اإلعالم، واملبلغني عن املخالفات، .  

حىت يتمكَّن مجيع أبناء اجملتمع من االنضمام بصورة مجاعية إىل مكافحة الفساد.
تطبيق القوانني املشرَّعة حملاربة الفساد داخل العراق، وال سيِّما تطبيق قانون )من أين لك .  

هذا؟!(.
تشريع قانون األحزاب السياسية يف العراق، إذ تبنيَّ أنَّ قطاع األحزاب السياسية هو األسوأ .  

يف العراق َوْفق مقياس الفساد العاملي، وكذلك تشريع قانون جملس االحتاد الذي يـَُعدُّ ضمن عمود 
ا من التشريعات اليت تدعم أعمدة النزاهة يف النموذج املقرتح. السلطة التشريعية، إذ إهنَّ

فيما خيص مشكالت .   األولوايت  على وضع  تعمل  شاملة  إسرتاتيجية   ينبغي وضع خطة 
الفساد يف العراق، وتطبيقها مع  األخذ ابلتوصيات واخلطط اليت تضعها املؤسسان الدولية الرصينة 

على سبيل املثال »مؤسسة الشفافية الدولية«؛ حلل مشكلة الفساد داخل الدول.
العلمية مع .   واملعايري  َوْفق األسس  العراق  الفساد يف  لقياس مستوى  استبانة  القيام إبعداد 

املختصة  العاملية  واملنظمات  الدولية،  الشفافية  منظمة  تقوم هبا  اليت  االستباانت  األخذ ابحلسبان 
األخرى.

العراق يف مؤشر الفساد العاملي لعام 2022
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دور احلكومة اإللكرتونية يف مكافحة الفساد املايل واإلداري يف العراق

دور الحكومة اإللكترونية في مكافحة الفساد 
المالي واإلداري في العراق

مصطفى السراي * - مها زينل**

* : ابحث يف الشأن السياسي. **  ابحثة يف الشأن السياسي.

الفساد ظاهرة متتدُّ امتداداً ال حيدُّه حدود، إذ مل ترتك دولة إال وطالته، ومن مَثَّ مل يسلم أي 
جمتمع من اجملتمعات من ظاهرة الفساد، ومن اجلدير ابلذكر أنَّ هذه الظاهرة مل تفّرِق بني دولة 
ا مرتبطة بوجود اإلنسان أينما كان، لكن ال ميكن إنكار أنَّ انتشار  متقدمة وأخرى متخلِّفة، إذ إهنَّ
ا متثِّل بيئة خصبة  هذه الظاهرة جتسَّد جتسُّداً أكرب يف الدول النامية منها من الدول املتقدمة، إذ إهنَّ
لنمو هذه الظاهرة؛ ألسباب عديدة، منها عدم توفُّر ما يكفي من شفافية ونزاهة تكفل ضمان 

وجود رقابة مستمرة ألداء األجهزة اإلدارية، وتطبيق القانون التطبيق األمثل. 
تعريف الفساد اإلداري واملايل 

الصعوبة ألسباب عديدة  وترجع هذه  اإلداري،  للفساد  تعريف موحَّد  إجياد  الصعب  من 
من بينها تعقد ظاهرة الفساد وتشـعُّب معاملهـا وأسباهبا، واختالف مناهج دراستها، وتعدُّد صور 
التعبري عنها، وتنوُّع خلفيات املشاركني يف نقاشها وحبثها، وأُْعِطيت تعاريف عديدة هلـذه الظاهرة، 
ومن ضمن التعاريف اليت أعطيت للفساد اإلداري تعريف منظمة الشفافية الدولية، إذ عرَّفته أبنَّه 
›‹استغالل السلطة للمنفعة اخلاصة‹‹، أمَّا البنك الدويل فيعرفه أبنَّه ›‹إساءة استعمال الوظيفة العامة 
أنَّه  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد على  للكسب اخلاص‹‹)1(، وُعرف الفساد يف مشروع 
»القيام أبعمال متثِّل أداء غري سليم للواجب، أو إساءة استخدام ملوقع أو سلطة مبا يف ذلك أفعال 
اإلغفال توقعاً مليزة، أو سعياً للحصول على ميزة يوعد هبا أو تعرض أو تطلب بصورة مباشر أو 

غري مباشرة«)2(.
كما يعرف الفساد على أنَّه »النشاطات اليت تكون داخل اجلهاز اإلداري، واليت تؤدِّي 
إىل احنراف ذلك اجلهاز عن أهدافه؛ لصاحل أهداف خاصة، سواًء ذلك بأسلوب فردي أم أبسلوٍب 
جماعي«، ويعرف على أنَّه »ذلك السلوك القائم على االحنراف عن الواجبات الرسمية املرتبطة 
1. مفيد دنون يونس، أتثري الفساد على األداء االقتصادي للحكومة، جملة تنمية الرافدين، العدد 101،اجمللد32،كلية اإلدارة 

واالقتصاد، جامعة املوصل، العراق، 2010، ص245.
2.  قرار اجلمعية العامة رقم 58/4 بتاريخ 31 أكتوبر 2003.
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باملنصب العام يف سبيل تحقيق مصلحة خاصة«. 
أمَّا الفساد املايل فيـُْقَصد به )ذلك السلوك غري القانوين املتمثِّل يف هدر املال العام وأعمال 

السمسرة يف املشاريع وجتارة السالح(، وهدر املال العام هنا يتخذ صوراً عديدة، من أمهها:
اختالس املال العام والعدوان عليه، كتضخيم فواتري اإلنفاق العام لصاحل أفراد أو طبقات .  

معينة.
املتاجرة عن طريق الوظيفة، كأن يقوم املوظف العام أبخذ رسوم مقابل خدمة تقدمها الدولة .  

جماانً للمواطنني، أو يزيد على الرسم املقرَّر للحصول على األرابح.
أعمال السمسرة، إذ تتضمَّن عمليات التالعب يف سوق الصرف مثل جتارة العملة وسوق .  

املال اخلاصة ابألسهم والسندات وبعض األعمال من شركات السمسرة كإصدار األسهم من دون 
أرصدة.

وتتحدَّد أسباب الفساد اإلداري مبا يلي: 
1. أسباب بيئية واجتماعية: تعود إىل الرتبية والسلوك، أي: عدم غرس القيم، واألخالق 
الدينية يف نفوس الصغار؛ ممَّا يؤدِّي إىل سلوكيات غري محيدة، مثل: الرشوة، وعدم احرتام األحكام، 

والقوانني. 
2. أسباب اقتصادية: تعود إىل سوء الوضع االقتصادي واملعيشي، إذ يعاين معظم املوظفني 
من عدم القدرة على الوفاء مبتطلبات املعيشة، فيجد لنفسه مربراً لتقبُّل الرشوة؛ لسد النقص املادي 

الذي يعاين منه.
للفساد  املناسب  املناَخ واجلو  السياسي  أسباب سياسية: هتيِّئ ضريبة عدم االستقرار   .3

اإلداري.
وللفساد اإلداري مظاهر عديدة، تتمثَّل ابالحنرافات اإلدارية، والوظيفية أو التنظيمية، وميكن 

إمجاهلا ابآليت:
أواًل: الفساد الوظيفي التنظيمي: يرتبط الفساد الوظيفي التنظيمي ابالنتهاكات اليت يرتكبها 
املوظف العام أثناء أتديته ملهام وظيفته، واليت تضر ابلعمل وانتظامه، كعدم االلتزام أبوقات العمل 
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إىل  واالنتقال من مكتب  الزوار  الوقت ابستقبال  إضاعة  أو  ومواعيده، يف احلضور واالنصراف، 
آخر، أو أتدية األعمال الشخصية، واالمتناع عن أداء العمل، أو الرتاخي والتكاسل، وعدم حتمُّل 

املسؤولية، وإفشاء أسرار الوظيفة وغريها.
الشخصي  املوظف  املتعلقة مبسلك  تلك  اخللقي: وهي  الفساد واالحنراف  مظاهر  اثنياً: 
وتصرفاته يف العمل، كأن يرتكب فعاًل خماًل ابحلياء يف أماكن العمل، أو أن يتعاطى املخدِّرات، 
أو أن يسيء إىل مصلحة اجلمهور، أو أن يطلب من املراجعني هدية أو عمولة، أو أن جيمع بني 
إدارته، أو أن يستغل وظيفته لتحقيق مكاسب شخصية  الوظيفة وأي عمل آخر من دون إذن 
له على حساب املصلحة العامة. أو أن ميارس احملسوبية االجتماعية، ابختيار األقارب واملعارف 
املوالني سياسياً  اختيار  تتوقف عند حدود  اليت ال  السياسية  أو احملسوبية  التعيني،  واألصدقاء يف 
وحسب، بل متتد إىل معاقبة اخلصوم السياسيني أو املستقلني وحماربتهم حبرماهنم، بل وفصلهم من 
الوظائف العامة، من دون األخذ بنظر االعتبار الكفاءة واإلدارة، وقد ترتب على انتشار ظاهرت 
احملسوبية واملنسوبة أن شغلت الوظائف العامة واملراكز الوظيفية العليا أبشخاص غري مؤهلني وغري 

أْكفاء، وغري نزيهني)3(.
اثلثاً: مظاهر الفساد واالحنراف املايل: تتمثَّل يف انتهاك القوانني واألنظمة املالية اليت حتكم 
سري النشاط اإلداري واملايل يف الدولة ومؤسساهتا، كظاهرة استغالل الوظيفة العامة لتحقيق املصاحل 
الشخصية وظاهرة اإلسراف يف استخدام املال العام اليت أتخذ صوراً متعددة أكثرها انتشاراً هي 
تبديد املال العام، واستغالل املنصب العام أبن يلجأ أصحاب املناصب الرفيعة والعليا يف معظم 
البلدان النامية إىل استغالل مناصبهم؛ لتحقيق مكاسب مادية، ويتحوَّل هؤالء -مع مرور الوقت- 
إىل رجال أعمال، أو شركاء جتاريني إىل جانب وظائفهم احلكومية، ويصرفون جلَّ اهتمامهم يف 
البحث عن طرائق وأساليب متكِّنهم من زايدة حجم ثرواهتم على حساب االهتمام بربامج التنمية 

وحتقيق الرفاه والرضا ملواطين بلداهنم)4(.
تعريف احلكومة اإللكرتونية 

أخذت فكرة احلكومة اإللكرتونية تعرض نفسها يف اجملال اإلداري، وكانت إرهاصاهتا األوىل 
أثناء احلملة االنتخابية للرئيس األمريكي السابق )بيل كلينتون(، ويف عام 1993  عام 1992 

3.  امحد عبدالرمحن -مظاهر االحنراف الوظيفي- جملة التدريب والتقنية –ع 57 – ص 26-28.
4.   عيد أبو سكة، اإلصالح اإلداري أهدافه وأبعاده وعالقته ابإلصالح االقتصادي والسياسي ويف تعزيز التنمية االقتصادية يف 
http://www.mafhoum.com/syr/articles_04/eid. السورية،  االقتصادية  العلوم  مجعية  يف  حماضرة  سورية، 

.htm
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أصدر انئب الرئيس األمريكي تقريراً محل عنوان )من البريوقراطية لإلنتاج: حنو حكومة تعمل أكثر 
وتكلِّف أقل(، وحيتوي التقرير على عدد من التوصيات يف كيفية أداء احلكومة ألعماهلا، وليس على 
ما ينبغي أن تؤديه، ويف عام 1995 بدأت هيئة الربيد املركزي يف والية فلوريدا األمريكية بتطبيق 

نظام احلكومة اإللكرتونية على إدارهتا، 

ويف 1999 أعلنت بريطانيا عن تطبيق احلكومة اإللكرتونية، وعام 2000 قدَّمت إنكلرتا 
احلكومة  نظام  تطبيق  يف  عديدة  أوربية  دول  أخذت  مث  اإللكرتونية،  للحكومة  إسرتاتيجياً  إطاراً 
اإللكرتونية مثل: )هولندا، وكندا، والسويد، والنرويج، والدمنارك، وإيطاليا( وبذلك أصبحت الدول 

تتحول إىل احلكومات اإللكرتونية)5(.
يقصد ابحلكومة اإللكرتونية هي أن تؤدِّي احلكومية وظائفها ومهماهتا إزاء ما يتعلق خبدمة 
املواطن بطريقة إلكرتونية عن طريق تسخري تقنية املعلومات ووسائل االتصال احلديثة، فيما عرفها 
ا »مصطلح حديث ُيشرُي إىل استخدام تكنلوجيا االتصاالت واملعلومات؛ لزايدة  البنك الدويل أبهنَّ
كفاءة احلكومة وفعاليتها وشفافيتها ومساءلتها فيما تقدِّمه من خدمات للمواطن وجمتمع األعمال 
الفساد، ولكي حتقق  النظم اإلجرائية احلكومية على  يدعم  مبا  املعلومات  عن طريق متكينهم من 
مشروعات احلكومة اإللكرتونية األهداف املرجوة منها، وهي تقدمي خدمات ومنتجات حكومية 

ذات جودة عالية فإنَّ ذلك يتطلَّب منها)6(:
توفري بيئة حتتية مناسبة.. 1
إجياد النظم والتشريعات املالئمة.. 2
إعادة النظر يف طريقة سري املعامالت احلكومية.. 3
توفري القدرات والطاقات البشرية املؤهلة.. 4

إجناز  يف  األنرتنت  استخدام  على  املواطنني  لتحفيز  اإلجراءات؛  بعض  احلكومات  تتخذ 
معامالهتم احلكومية منها إعطاء أولوية للمعامالت اليت تقدَّم عرب األنرتنت، كما تعمل على تسهيل 

5. املصدر نفسه، ص-ص27-29.
6. أيسر خليل إبراهيم، دور العالقات العامة واإلعالم يف تفعيل أداء احلكومة اإللكرتونية، جملة آداب الفراهيدي، العدد 11، 

اجمللد٤، جامعة تكريت، تكريت، 2012، ص451. 
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تعبئة النماذج اإللكرتونية حبيث تكون املعاملة واضحة بصورة كاملة؛ ممَّا جيعل املستفيد غين عن 
االتصال ابجلهة احلكومية، وإعطاء املستفيد فكرة عن وضع املعاملة واإلجراء املتخذة واملدة الزمنية 
لألزمة إلهنائها، واجلهة اليت ستحال إليها، وكيفية إرساهلا إىل املستفيد. ودعم نشر تعليم استخدام 
املعامالت ابلدوائر  املواطنني يف قاعات  األنرتنت، ووضع حواسيب متصلة ابألنرتنت الستخدام 
احلكومية؛ وذلك تسهياًل للمواطنني يف حالة نقص اإلجراءات، وحتديث النماذج املوضوعة على 

األنرتنت، ويساعد على حتفيز املواطنني الستخدام خدمات احلكومة اإللكرتونية)7(. 
أسباب التحوُّل إىل نظام احلكومة اإللكرتونية:

تواجه األجهزة احلكومية املستخدمة لنظام العمل الورقي عديداً من الضغوط لتحويل أنظمة 
عملها التقليدية إىل أنظمة عمل إلكرتونية، وميكن حتديد أهم هذا الضغوط ابآليت)8(:

أواًل: ضغوط خارجية: ويُقصد هبا الضغوط اخلارجية على احلكومة، وميكن حتديدها ابآليت:
ضغوط سياسية: زايدة التوجه حنو الدميقراطية، ممَّا أدَّى إىل زايدة مطالبة املواطنني بتحسني . 	

مستوى أداء اخلدمة احلكومية.
ضغوط اجتماعية: إذ أصبح اجملتمع ميارس نشاطه على مدار اليوم، وطوال أايم األسبوع، ومن . 2

مَثَّ املطالبة أبن تكون اخلدمة احلكومية متاحة على مدار 24 ساعة، فضاًل عن زايدة استخدام 
املواطنني للتكنولوجيا، ومن مَثَّ أصبح املواطنني يستطيعون التعامل معها بسهولة ويسر.

لزايدة . 3 نفسه-  الوقت  -يف  السعي  مع  احلكومية،  النفقات  توفري  منها  اقتصادية:  ضغوط 
معدالت الكفاءة يف مجيع األجهزة واهليئات احلكومية، واللجوء إىل تنفيذ األعمال إىل جهات 

قطاع خاص لتقليل الكلفة.
ضغوط تكنولوجية: زايدة معدل استخدام األنرتنت بني املواطنني، وابلتايل مطالبتهم بتوفري . 4

اخلدمات احلكومية اإللكرتونية.

7. طالل بن عبدهللا حسني الشريف، احلكومة اإللكرتونية ثورة القرن احلادي والعشرين يف تطوير اإلدارة العامة »جتربة اململكة العربية 
السعودية«، املؤسسة العربية لالستثمارات العلمية، القاهرة، 2010، ص-ص118-120.

8. هشام حممود إبراهيم، احلكومة اإللكرتونية، مركز اخلربات املهنية لإلدارة، القاهرة، 2012، ص-ص26-27.

دور احلكومة اإللكرتونية يف مكافحة الفساد املايل واإلداري يف العراق
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نفسها،  احلكومة  داخل  من  النابعة  الضغوط  هبا جمموعة  ويُقصد  داخلية:  ضغوط  اثنياً: 
وميكن حتديدها ابآليت:

انتشار املعلومات وتفرقها بني اجلهات واهليئات احلكومية، أي: عدم وجود مركز حمدد للمعلومة.. 1
كثرة الروتني، وعدم الرتابط والتسويق اجليد بني األقسام واإلدارات احلكومية.. 2
ال يشجع نظام العمل املواطنني على إبداء مقرتحاهتم وآرائهم يف اخلدمة احلكومية املقدمة إليهم.. 3

الفساد املايل واإلداري يف العراق واحلكومة اإللكرتونية 
بعد حرب العراق عام 2003 اهنارت مؤسسات الدولة، وجاءت مرحلة جديدة متثَّلت يف 
عملية تشكيل جملس احلكم، وما تفرَّع عنه من هيئات ومؤسسات ودوائر خاصة ومتثيل دبلوماسي 
على  ا  وإمنَّ فقط،  اإلدارة  مستوى  على  ال  واألخطر  األسوأ  املرحلة  وهي  احملاصصة،  أساس  على 
إمكانية إعادة تشكيل العراق، كدولة وكيان موحد، فقد ألغت احملاصصة الطائفية واحلزبية احلجر 
يف  فرصة  للفاسدين  أاتحت  وبذلك  واملهنية،  الكفاءة  وهو  الناجحة،  الوطنية  لإلدارة  األساس 

استغالل النفوذ حتقيقاً ملصاحل شخصية. 
إذ فتحِت احملاصصة الطريق لبعضهم لتنظيم العقود الومهية، أو احلصول على عموالت، إذ 
كان  هلؤالء احلظ األوفر يف السلطة بدياًل عن شخصيات عراقية وطنية كفؤة، وتكشف كشفاً 
وانعدام  املمنهج،  اإلداري  الفشل  إىل  ابلتفصيل  العام  املفتش  تقرير  ويشري  مالية،  جرائم  مستمراً 
اإلشراف وممارسات الغش واالختالس، وإحدى صور الفساد متثَّلت يف االستغالل السيِّئ للموارد، 
الوزارات  إىل  ُسلَِّمت  مليار دوالر كانت   )8.8( فإنَّ حنو  العراق  تنمية  فمن بني موارد صندوق 
العراقية، ومل يُوقف على أبواب الصرف، وقد ُرِصَدت )57( قضية، منها )15( سرقة، و)19( 
الدوالرات، وختريب  املليارات من  ُهِدَرِت  التجهيز، وهكذا  حالة رشوة، و)6( حاالت غش يف 

القدرات اإلنتاجية واخلدمية وإعاقة عملية إعادة اإلعمار)9(.
منذ عام 2003 وحىت 2021، يقع العراق يف ذيل مؤشر الفساد ملنظمة الشفافية الدولية، 
ليكـون مـن أكثـر الدول فساداً واملتوقــع أيضــاً أن يبقــى لفتــرة أطــول، وهــو مــا يشــغل اجملتمــع العراقــي 

http:// 9.  د. مدحت كاظم القريشي، الفساد اإلداري واملايل يف العراق أسبابه وأتثرياته االقتصادية واالجتماعية وسبل مكافحته
./iraqieconomists.net

http://iraqieconomists.net/
http://iraqieconomists.net/
http://iraqieconomists.net/
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واجملتمــع الــدويل الحنسار فرص التنمية واالستثمار وتقويض شـرعية اإلجنـاز للنظـام السياسـي القـائم، 
وترابط  وتشـــابك حلقاته،  دائرتـــه،  واتســـاع  احلجـــم،  هبـــذا  الفسـاد  استشـراء  العـراق  يشـهِد  لـم  إذ 
ومسـرية  السياسـية،  املؤسسـات  بنـاء  ويعرقـل  السياسـي. ككل،  النظـام  اسـتقرار  يهدِّد  ممَّا  آلياته، 

التنميـة االقتصادية، كما موضَّح يف جدول رقم )1(.
جدول رقم )1(

النسبةتسلسل العراقالسنةت
120031132.2
220041292.1
320051702.2
420061601.9
520071781.5
620081781.3
720091761.5
820101751.5
920111751.8

1020121691.8
1120131711.6
1220141701.6
1320151611.6
1420161661.7
1520171691.8

دور احلكومة اإللكرتونية يف مكافحة الفساد املايل واإلداري يف العراق
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النسبةتسلسل العراقالسنةت
1620181681.8
1720191622
1820201602.1
1920211572.3

املصدر :
Transparency International )TI(, Corruption Perception Index )CPI(

وهذا ما يثبته تقرير هيئة النزاهة األموال املهدورة جرَّاء الفساد اإلداري يف الوزارات ابلسنوات 
األخرية حبدود )7.5( مليار دوالر موزَّعة َوْفق حصة كل وزارة، أو دائرة من اهلدر احملدَّد )7.5( 

مليار دوالر، كما مبنيَّ يف جدول رقم )2(.
جدول رقم )2(

نسبة الفسادمقدار األموال املهدورةالوزارةت
%453.33 مليار دوالروزارة الدفاع1
%113.33 مليار دوالروزارة الكهرابء2
%5107.16 مليون دوالروزارة النفط3
%2102.95 مليون دوالروزارة النقل4
%2002.81 مليون دوالروزارة الداخلية5
%1502.11 مليون دوالروزارة التجارة6
%1502.11 مليون دوالروزارة املالية والبنك املركزي7
%1201.69 مليون دوالروزارة األعمار واإلسكان8
%7098 مليون دوالروزارة االتصاالت9
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%5577 مليون دوالرأمانة بغداد10
%5070 مليون دوالروزارة الرايضة والشباب11
%5070 مليون دوالروزارة التعليم العايل والبحث العلمي12
%5070 مليون دوالروزارة الصحة13
%4056 مليون دوالروزارة العدل14
%3042 مليون دوالروزارة الزراعة15
%3042 مليون دوالروزارة املوارد املائية16
%2028 مليون دوالروزارة الصناعة واملعادن17
%1014 مليون دوالراهليئة العليا لالنتخاابت18
%1014 مليون دوالرهيئة السياحة19
%57 مليون دوالروزارة الرتبية20
%507 مليون دوالروزارة العمل والشؤون االجتماعية21

املصدر: من إعداد الباحثني ابالعتماد على: سعد العنزي وجهة نظر حتليلية يف الفساد، جملة املعهد 
العايل للدراسات املالية واحملاسبية، العدد السادس.

يُعدُّ اجلانب اإلداري أحد أهم جوانب التنمية وأبرزها؛ ألنَّه اجلهاز الذي يقع عليه العبء 
األكرب من املسؤوليات لتحقيق التنمية، وأييت يف مقدمة املشكالت اليت تواجه هذه العملية مشكلة 
الفساد اإلداري، فمع اإلمجاع احلاصل بشأن ضرورة مكافحته واحلد منه إال أنَّنا نالحظ تفاواتً يف 
طرائق مواجهته ومكافحته، يف حني تلجأ بعض الدول إىل تطويق األفراد حبزمة من القوانني واألنظمة 
واللوائح اليت مل تثبت جناحها يف أغلب احلاالت تلجأ دول أخرى إىل استخدام وسائل أخرى متطورة 

أييت يف مقدمتها احلكومة اإللكرتونية)10(.
وتُعدُّ برانمج احلكومة اإللكرتونية عنصراً مهماً حيوايً؛ إلصالح القطاع العام وحتديثها، إذ 
اجتماعاً   -)UNDP( اإلمنائي  املتحدة  األمم  برانمج  العراقية -ابلشراكة مع  عقدت احلكومة 
من  اهلدف  2011، وكان  الثاين  تشرين   7-13 الفرتة  اإللكرتونية يف عمان يف  احلوكمة  حول 

دور احلكومة اإللكرتونية يف مكافحة الفساد املايل واإلداري يف العراق
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اجلاهزية  وتقييم  وتقييمها،  العراقية  اإللكرتونية  احلكومة  لرصد  أداء  مؤشرات  هو وضع  االجتماع 
اإللكرتونية داخل املؤسسات املختلفة، ولقد ُوِضَعت خطة عمل احلكومة اإللكرتونية، واْستـُْعِرضت 
خطة العمل اإلسرتاتيجية للحكومة اإللكرتونية بناًء على نتائج التقييم، ولقد ابدرت احلكومة العراقية 
مببادرات عديدة خبصوص تطبيقات احلكومة اإللكرتونية على سبيل املثال إطالق البوابة اإللكرتونية 
اإللكرتونية  احلكومة  عرَّفِت  العراقية  التنمية  خلطة  وَوْفقاً  يف2011،   )Iraq Portal( للعراق 
بثمانية عناصر ينبغي أن تكون موجودة يف أي تعريف للحكومة، وتشمل هذه العناصر: سيادة 
القانون، واملشاركة والشفافية، واالستجابة، والرأي اجلماعي، والعدالة والشمولية والفعالية والكفاءة، 
ا استخدام تكنولوجيا املعلومات  واملساءلة. ومن مَثَّ تعريف احلكومة العراقية، واحلكومة اإللكرتونية أهنَّ
واالتصاالت لتقدمي اخلدمات احلكومية للمواطنني وقطاع األعمال ومؤسسات اجملتمع املدين. وأنَّ 
احلوكمة اإللكرتونية هي استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ لتحسني دعائم احلكم الرشيد 

وتعزيز رؤية احلكومة اإللكرتونية العراقية)11(.
ُوِضَعت رؤية واضحة وإسرتاتيجية ملا هتدف احلكومة العراقية إىل حتقيقه عن طريق احلكومة 
اإللكرتونية منذ عام 2012 عن طريق عملية تشاورية مع مجيع أصحاب املصلحة لتوجيه عملية 

التحول. 
 الرؤاي: توظِّف احلكومة العراقية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تقدمي اخلدمات العامة 
الشفافية  االجتماعية وأتكيد  واملساواة  العدالة  املواطنني، وحتقيق  ومشاركة  الرشيد،  احلكم  لتعزيز 
على  مبين  تنافسي  متنوع  اقتصاد  إىل  للوصول  احلكومي  العمل  يف  والفاعلية  واملساءلة  والكفاءة 

املعرفة.

 ،2013 بغداد،  اخلامس،  العدد  اجلامعة،  االقتصادية  للعلوم  بغداد  اإللكرتونية، جملة كلية  احلكومة  11. مرمي خالص حسني، 
ص455. 
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 األهداف اإلسرتاتيجية للحكومة اإللكرتونية يف العراق: لتحقيق الرؤية املذكورة، ولضمان 
احلصول على املزااي املذكورة يف أعاله، فقد ُحدَِّدِت األهداف اإلسرتاتيجية اآلتية)12(: 

العامة، وتعزيز . 1 لتعزيز مشاركة اجملتمع املدين يف الشؤون  التفاعل بني املواطنني والدولة؛  تعزيز 
االندماج االجتماعي.

جلميع . 2 يتسنَّ  حىت  ودعمها؛  احملافظات  داخل  اجلديدة  اإللكرتونية  احلكومة  خدمات  نشر 
املواطنني الوصول إليها لتعزيز تكافؤ الفرص . 

زايدة قدرات واستجابة املؤسسات العامة عن طريق استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت . 3
لتحقيق احلكم الرشيد، وتعزيز الكفاءة والشفافية.

املسامهة يف تطوير بيئة مؤاتيه لنمو اقتصادي سليم.. 4
تعزيز تنمية جمتمع قائم على املعرفة وردم الفجوة الرقمية.   . 5

يعتمد جناح احلكومة اإللكرتونية على حمورين أساسيني:
البنية  توفري  ومنها  إلكرتونياً،  اخلدمات  لتقدمي  احلكومية  القطاعات  األول: مدى جاهزية 

التحتية الالزمة.
الثقافة اإللكرتونية واملعارف يف اجملاالت املرتبطة بتقدمي اخلدمات اإللكرتونية  الثاين: نشر 
احلكومية، اليت تساعد العاملني يف جمال تقنية املعلومات يف القطاعات املختلفة عند تطبيق احلكومة 
اإللكرتونية، والتوعية لتعريف اجملتمع مبزااي التحول إىل اجملتمع الرقمي وكيفية االستفادة من اخلدمات 

اإللكرتونية املتاحة.
ينبغي توافر مناخ سياسي وطين وقوانني صارمة ابجتاه املعاجلة الفعلية آلفة الفساد ومنافذه 
وأدواته، ويستلزم ذلك مواجهة الفساد املستشري بصورة غري مسبوقة يف العراق، ومعاجلات جادة 
وغري منطية منها استخدام احلكومة اإللكرتونية، والتعاون مع اجلهات الدولية اليت سبقتنا يف هذا 
اجملال لإلسراع يف تطبيق هذه التقنية؛ ألنَّ التحول إىل احلكومة اإللكرتونية يتطلب إعداد خارطة 
الثغرات واالحتياجات عن طريق االستفادة من جتارب  َوْفق األولوية لسد  طريق تغطي اجملاالت 

12. مرمي خالص حسني، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص 456.
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الراهن ومتطلبات  الوضع  التحدايت وتقييم  والربامج، وتشخيص  الدول األخرى، ووضع اخلطط 
التحول متمثلة يف توفري البن التحتية وتشريع القوانني اخلاصة)13(.

تتمثَّل املفاصل الثالثة الرئيسة اليت يستند عليها مشروع احلكومة اإللكرتونية يف: وزارة العلوم 
والتكنولوجيا اليت متثِّل الرايدة والقيادة يف إنشاء احلكومة اإللكرتونية، وتساندها وزارة االتصاالت؛ 
وزارة  وكذلك  للمواطن،  اخلدمة  بتوفري  وتقوم  الالسلكية  لالتصاالت  الوطنية  الشبكة  متلك  ا  ألهنَّ
التخطيط والتعاون اإلمنائي متمثلة ابملركز الوطين لالستشارات والتطوير اإلداري، وعن طريقها خُتْتـََزل 
دورة حياة املستند، أو املعاملة لتـُنـَْقل من العمل اليدوي املكتيب إىل العمل اإللكرتوين وصواًل إىل 

حتقيق حكومة إلكرتونية، وابستطاعة املواطن العراقي الوصول إىل متطلباته بسهولة.
أُِقيَم -يف وزارة العلوم والتكنولوجيا- دائرة مُسيَّت بـ)دائرة تكنولوجيا املعلومات(، تتوىلَّ هذه 
الدائرة املهام اليت نص عليها النظام الداخلي لسنة 2005، والذي خيّوهلا وحيملها مسؤولية العمل 
جنباً إىل جنب مع سائر تشكيالت ديوان الوزارة بتطبيق تقانة املعلومات وتبادهلا وتوحيد قاعدة 

د لربطهم على شبكة تناقل بياانت موحَّدة للوزارة)14(. البياانت لدوائر ديوان الوزارة كلها، ومبا ميهِّ
َست -يف شباط 2009- اللجنة الوزارية التوجيهية احلركة اإللكرتونية العراقية أو )اجلنة  ُأسِّ
احلوكمة اإللكرتونية( واليت يرتأسها وزير العلوم والتكنولوجيا مع متثيل واسع من الوزارات، وتتوىل جلنة 
احلوكمة اإللكرتونية مهمة تنسيق برامج احلوكمة اإللكرتونية الوطنية يف العراق، وتنظيم اخلدمات 
اإللكرتونية الناشئة يف احلكومة، وقد طُبَِّقت عديد من مبادرات احلوكمة اإللكرتونية منذ إطالق 
النسخة األوىل من خطة العمل اإلسرتاتيجية للحوكمة اإللكرتونية يف نيسان 2010. أعلن -يف 
16 آب 2010- الناطق الرمسي ابسم احلكومة العراقية أنَّ جملس الوزراء قرَّر إقرار اخلطة املركزية 
للحوكمة اإللكرتونية واعتمدهتا الوزارات، واحلكومات احمللية، وإقليم كردستان مبا يساهم يف بناء 
العراق، وتوجيه  املادية والبشرية واملعرفة؛ لتوظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف  القدرات 
الوزارات واحملافظات للمسامهة مسامهًة فعَّالة يف تنفيذ اخلطة، وابلتنسيق مع اللجنة األمر )46( 

لسنة 2009.

13. دجلة عبداحلسني، دور إسرتاتيجيات احلكومة اإللكرتونية يف تطوير أداء األجهزة الرقابية للحد من الفساد املايل واإلداري، جملة 
املستنصرية للدراسات العريب والدولية، اجمللد18، العدد 74، اجلامعة املستنصرية، بغداد، 2021، ص306.

14. ذاكر حمي الدين عبدهللا، تطبيقات احلكومة اإللكرتونية يف العراق ودول عربية حىت عام 2014، مكتبة بشار أكرم، نينوى، 
2014، ص122-124. 
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 قدَّمت وزارة العلوم والتكنولوجيا خطة عمل )احلوكمة اإللكرتونية 2010(، واليت تبلورت 
بتنسيق اجلهود احلكومية  املعنية  الغرض، واجلهات  املشكلة هلذا  الوزارية  اللجنة  التنسيق بني  بعد 
فقد عقدت هذه  املتحدة،  لألمم  اإلمنائي  الربانمج  مع  التنسيق  إلكرتونية، وكذا  إلنشاء حكومة 
مواضيع  ملناقشة   ،2009 األول  كانون   21-20 بغداد  يف  اإللكرتونية  للحوكمة  مؤمتراً  اللجنة 
ذات اهتمام خاص ابجلهات الفاعلة يف جمال احلوكمة اإللكرتونية ومعاجلتها، وتبادل وجهات النظر 

والتوصيات للحوكمة اإللكرتونية العراقية)15(.
العراق  يف  للتنمية  اإللكرتونية؛  للحوكمة  متكاماًل  هنجاً  العراقية  احلكومة  اعتمدت  كما 
على املستويني الوطين واحمللي ويف هذا اإلطار عقدت املؤمتر الثاين للحوكمة اإللكرتونية يف بغداد 
الرقمي(  االندماج  حنو  )معاً  شعار  حتت  عقد  والذي   ،2012 األول  من كانون   1-3 للمدة 
بتنظيم من قبل اللجنة الوطنية العراقية للحوكمة اإللكرتونية، وابملشاركة مع برانمج األمم املتحدة 
اإلمنائي )UNDP(، وهدف املؤمتر الدويل الثاين للحوكمة اإللكرتونية هو استعراض اإلجنازات 
اإللكرتونية  احلوكمة  تطبيق  حتدايت  ومناقشة  العراق،  يف  اإللكرتونية  احلوكمة  لربانمج  املتحققة 
كأداة لتحقيق إصالح القطاع العام واالندماج الرقمي، ومبا يتماشى مع إسرتاتيجية التنمية الوطنية 
التابعة لألمم املتحدة، ونتيجة للجهد املستمر والتنسيق املتبادل على  العراقية واألهداف اإلمنائية 
املستوى الوطين، والذي تقوم به اللجنة الوطنية العراقية احلوكمة اإللكرتونية يف إعداد اإلسرتاتيجيات 
الدويل  املؤمتر  انعقاد  منذ  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  املشاريع  املناسبة  والبيئة  والسياسات 
األول احلوكمة اإللكرتونية يف شهر كانون أول عام 2009 يف بغداد، فقد اختَُِذت مبادرات عديدة 
لربانمج احلوكمة اإللكرتونية يف العراق، من أمهها صياغة اإلسرتاتيجية العراقية للحوكمة اإللكرتونية 
وإطالقها، وخطط العمل هلا لألعوام 2012– 2015، كما ُعِقَد -يف بغداد يف 27 كانون اثين 
2014- املؤمتر الثاين للعلوم والتكنولوجيا حتت شعار )التكنولوجيا واإلبداع لبناء حمافظات العراق 

هبدف تفعيل احلكومة اإللكرتونية ...()16(.
احلكومة  تطبيق  يف  متأخراً  العراق  زال  وما  يعاين كثرياً،  التطبيق  أنَّ  إال  اجلهود  هذه  ومع 
اإللكرتونية على مفاصل الدولة العليا، وكذلك مفاصل اإلدارة العامة والتعامالت ما بني املؤسسات 
الرمسية فيما بينها وما بني املؤسسات الرمسية واملواطن، لذا فإنَّ التحوُّل إىل احلكومة اإللكرتوين حيقق 
األفراد،  السلبية على اجملمع وسلوكيات  الفساد وآاثره  اليت تساعد يف احلد من  املزااي  من  عديداً 

15. ذاكر حمي الدين عبدهللا، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص 133-134. 
16. ذاكر حمي الدين عبدهللا، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص139-141.
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وميكن حصرها:
سرعة أداء اخلدمة للموطن مع جودة عالية. . 1
نقل الواثئق نقاًل أكثر فاعلية إلكرتونياً. . 2
تقليل التكلفة بتيسري اإلجراءات، وتقليل الوقت لإلجناز. . 3
تقليل عدد املوظفني؛ الختصار اإلجراءات البريوقراطية، وخصوصاً املعامالت الورقية. . 4
تقليل األخطاء إىل أقل نسبة ممكنة. . 5
وضوح ما مطلوب من قبل املستخدمني؛ لسهولة اإلجراءات. . 6
إمكانية االستغناء عن املكاتب الكبرية والضخمة، إذ إنَّ من املمكن أن يقوم مكتب صغري . 7

هبذه اخلدمات.
املتحدة  األمم  بتوجهات  وااللتزام  اجلد  على حممل  املبادرة  أخذ  العراقية  للحكومة  ينبغي 
يف هذا الشأن، وينبغي ألن نشرَي يف هذا اجلانب إىل احملاوالت الناجحة اليت قامت هبا احلكومة 
العراقية، واليت أثبتت جناحها على املستوى العام، والقت القبول والرضى من املواطنني، وهي تتمثَّل 
القبول  العايل )دائرة  التعليم  العامة(، وجتربة وزارة  الداخلية )نشاطات دائرة املرور  يف جتربة وزارة 
املركزي(، وهنا تستطيع احلكومة العراقية من توسيع مثل هذه التجارب يف الوزارات واملؤسسات 
األخرى ابالعتماد على التقنيات واخلربات املتوفره، ووضع إطار عمل للحكومة اإللكرتونية يتضمن 

ثالثة ركائز رئيسة، هي بيئة احلكومة اإللكرتونية والبن التحتية والتطبيق.
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التوصيات: 
االهتمام احلكومي احلقيقي يف االنتقال إىل التطبيق الفعلي للحكومة اإللكرتونية وليس التطبيق . 1

اجلزئي كتقدمي املعلومات إلكرتونياً، وتدقيقها، وإكماهلا بطرائق تقليدية.
إنشاء منظومة معلوماتية إلكرتونية متكاملة ما بني مجيع اجلهات الرمسية وذات العالقة احلكومية، . 2

مثل: دوائر األحوال املدنية يف وزارة الداخلية، وكذلك الوزرات األخرى؛ ممَّا يقلِّل عملية التدخُّل 
البشري، وتعدُّد اإلجراءات الروتينية يف إجناز املعامالت؛ ممَّا يساهم يف انتشار الفساد انتشاراً 

كبرياً جداً.
االهتمام مبوضوع املعلومة اإللكرتونية اليت تقلِّل عدد املراجعني إىل الدوائر احلكومية، ومن مَثَّ . 3

يساهم بتقليل االحتيال، وتقدمي الرشوة.
توفري البيئة السياسية والقانونية املناسبة للتحول حنو احلكومة اإللكرتونية.. 4
توفري البن التحتية واملرافق العامة اليت تساعد على تكوين حكومة إلكرتونية، والسيِّما يف مناطق . 5

القرى واألرايف اليت تعاين من وصل وسائل التكنولوجيا احلديثة ومن الوسائل اإللكرتونية.
تسهيل اإلجراءات احلكومة اإللكرتونية واليت تسمح ألي مواطن، أو صاحب شأن الدخول . 6

آخرين  أشخاص  لتدخل  تسمح  تعقيدات  وجود  دون  حيتاجه  الذي  األمر  ومتابعة  والتقدمي 
كوسيط األمر الذي يساعد على الفساد.

دور احلكومة اإللكرتونية يف مكافحة الفساد املايل واإلداري يف العراق
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املقدمة
  تشهد االقتصادات املتقدمة حالة من التنسيق عايل الكفاءة بني السياسات االقتصادية، 
ال سيَّما التنسيق بني السياسة )النقدية واملالية(؛ لتحقيق االستقرار والنمو االقتصادي ومنع اهلدر 
السلع واخلدمات،  ومتزايداً ألسعار  كبرياً  ارتفاعاً  اليوم يشهد  العامل  أنَّ  العام، خصوصاً  املال  يف 
وهو ما يسبِّب حالة التضخُّم بصورة مباشرة، وقد تزامن هذا األمر مع ظهور صدمات عديدة، 
النفط  أسعار  تقلبات  2020، وصدمة  التجاري عام  الصحية، وعملية اإلغالق  الصدمة  مثل: 
اخلام يف األسواق العاملية، ووصوهلا إىل أسعار قياسية فضاًل عن نقص سالسل اإلمداد، والصدمة 
الثالثة هي صدمة احلرب اجلارية بني روسيا و أوكرانيا، واليت على إثرها شهد العامل نقصاً واضحاً 
يف عملية حتقيق األمن الغذائي العاملي؛ ألنَّ الدولتني تنتجان أكثر من ربع اإلنتاج العاملي ألهم 
احملاصيل اإلسرتاتيجية، ومن مَثَّ سبَّبت هذه الصدمات عملية )إغالق جتاري وبطالة، وتوسُّع مفرط 

Overheating، وتضخُّم، ومن مَثَّ االنزالق إىل الركود التضخُّمي(.
  إنَّ العراق أحد الدول اليت أتثَّر أتثُّراً كبرياً جرَّاء الصدمات العاملية -املذكورة آنفا- قياساً 
الدول لديها صناديق  بدول اخلليج )السعودية، واإلمارات، والكويت، وقطر( وغريها؛ ألنَّ هذه 
سيادية تعمل على محاية االقتصادات من الصدمات واهلزات اليت تصيب العامل بني فرتة وأخرى. لذا 
فقد اختذ العراق خطوة ابجتاه خفض قيمة العملة، ممَّا أدَّى بدوره أيضاً إىل ارتفاع يف نسب التضخُّم 

اليت فاقمت الوضع على املستهلكني يف الداخل.
ويف ظل هذه الظروف املعقدة يربز التساؤل األساس: هل أنَّ للهدر يف املال العام –املتولِّد 

من اإلنفاق غري املخطَّط– دوراً يف تفاقم حجم الفساد، واحلد من حتقيق النمو يف البالد؟ 

حتليل أثر فاعلية بعض السياسات االقتصادية يف مكافحة الفساد يف العراق 

تحليل أثر فاعلية بعض السياسات االقتصادية في 
مكافحة الفساد في العراق 

)NARDL دراسة قياسية باستخدام نموذج(
علي عبدالكاظم دعدوش *

*  دكتوراه يف االقتصاد.
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إذ إنَّ تزايد اإلنفاق احلكومي بصورة فوضوية )اإلنفاق غري املخطَّط( قد ولَّد هدراً واضحاً 
يف املال العام، ويف الوقت نفسه أدَّى إىل زايدة حجم األموال يف التداول، ومن مَثَّ عمَّق من تزايد 
مشكلة التضخُّم، وعمل على عرقلة إجراءات البنك املركزي يف السيطرة على التضخُّم، والذي كان 
من املفرتض أن يؤدي إىل حالة االستقرار يف االقتصاد، ومن مَثَّ العمل على خلق بيئة جيدة للقطاع 
اخلاص، والتوسُّع يف االستثمار، وزايدة االستخدام الذي من شأنه خلق طلب إضايف )مضاعف 
االستثمار( على إنتاج السلع واخلدمات واستهالكها، وابلنتيجة استمرار النمو االقتصادي وتنشيط 

االقتصاد الكلي يف البالد.
فرضية الدراسة: 

ُوِضَعت فرضيتان للدراسة، وبعدمها ميكن إثباهتما أو نفيهما:
أدَّى الفساد املتمثل ابهلدر ابملال العام إىل آاثر سلبية على واقع االقتصاد العراقي.. 1
تؤّدي عملية االتساق بني السياسة املالية والنقدية إىل اخنفاض اهلدر يف املال العام، وحتقيق .  

النمو االقتصادي يف البالد. 
أهداف الدراسة:

مكافحة اهلدر يف املال العام جراء اإلنفاق احلكومي غري املخطَّط عن طريق إصالح املوازنة . 1
العامة.
التعرف على أسباب فشل اإلنفاق العام يف حتقيق النمو االقتصادي، ومن مَثَّ وضع إسرتاتيجية .  

معيَّنة؛ لتاليف الفشل على املديني املتوسط والطويل.
االقتصادية .   التغريات  إطار  يف  والنقدية  املالية  السياستني  بني  االتساق  عملية  توضيح 

والصدمات العاملية وانعكاساهتا على الواقع االقتصادي العراقي.
احملور األول: اإلنفاق السليب والنمو: عالقة متضادة يف إطار استقرار االقتصاد العراقي

أواًل: حتليل النفقات العامة يف العراق يف املدَّة )2004-2020( 
اختذت احلكومة العراقية بعد عام 2003 منحاً توسعياً يعتمد على زايدة النفقات العامة، 
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ال سيَّما بعد ارتفاع أسعار النفط يف األسواق العاملية، واختذ هذا التوسُّع صورة تضخمية، ال سيَّما 
يف النفقات اجلارية، أو التشغيلية، وجتسَّدت تلك الزايدة جتسُّداً خاصاً يف جانبني، األول، الزايدات 
الكبرية يف رواتب املوظفني، واآلخر، يف زايدة أعداد موظفي القطاع العام )املدنيون والعسكريون(، 
إىل أن وصل هناية عام 2015 إىل ما يقارب )7.5( مليون موظف ومتقاعد، وأصبحت النفقات 
اجلارية تستنفد أكثر من )%70( من النفقات الكلية للموازنة العامة، يف املقابل فإنَّ املوازنة العامة 
تعرَّضت إىل عجز يف أعوام )2015-2009 وما تالها(؛ ألسباب عديدة منها األزمة االقتصادية 
العاملية، وارتفاع النفقات العسكرية نتيجة احلرب مع داعش، والفساد املايل واإلداري الذي ضرب 
النفقات االستثمارية يف خمتلف  العراقي، كل هذا حصل على حساب  معظم مفاصل االقتصاد 
القطاعات اإلنتاجية، فضاًل عن حالة التقشُّف اليت حصلت يف النفقات اجلارية يف السنوات األخرية 

من مدة الدراسة.
أسعار  النفطية، والرتفاع  العوائد  وازداد حجمها؛ الرتفاع  تطوَّرت  قد  العامة  النفقات  إنَّ 
النفط يف األسواق العاملية، فإنَّ الدعم احلكومي ملختلف اجملاالت أدَّى إىل حدوث خلل بنيوي 
فيه، ومن مَثَّ زايدة اهلدر يف املوارد املالية املتاحة، إذ إنَّ املوازنة تُعدُّ بعجز ومتول عن طريق القروض 
)حملية أو أجنبية( ويف هناية السنة املالية تنتهي بفائض؛ والسبب يف ذلك ألنَّ عديداً من املشاريع 
والبن التحتية مل تنفذ أو بسبب كثرة املشاريع الومهية املؤدية إىل اهلدر يف املال العام، أو بسبب 
عدم التخطيط، وتقدمي اجلدوى االقتصادية يف إعداد املشاريع احلكومية وتنفيذها، أو بسبب ارتفاع 
أسعار النفط أكثر ممَّا ُحدَِّد مسبقاً يف تقديرات املوازنة العامة، أو هذه األسباب مجيعها، إذ إنَّ 
اجلارية  النفقات  استحوذت  فقد  تطوَّرت،  قد  واالستثماري(  )اجلاري  بشقيها  العامة  النفقات 
للمدة  اجلارية  النفقات  متوسط مسامهة  بلغ  إذ  العامة،  النفقات  إمجايل  الكربى من  النسبة  على 
)2020-2004( ما يقارب )%77.8( من إمجايل النفقات العامة )الحظ اجلدول رقم 	(؛ 
النتهاج احلكومة سياسة إنفاقية توسعية )غري خمطط هلا(، ال سيَّما يف جماالت الصحة والتعليم، 
فضاًل عن زايدة اإلنفاق العسكري والرواتب واألجور، ومل تعتمد على حالة الضبط املايل للنفقات 
العامة ابالعتماد على أساليب املوازانت األخرى كالربامج واألداء أو غريها، ويبيِّ اجلدول رقم )	( 

النفقات العامة يف العراق للمدة )2004-2020(:

حتليل أثر فاعلية بعض السياسات االقتصادية يف مكافحة الفساد يف العراق 
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     2. النسب من استخراج الباحث.
  نالحظ من اجلدول رقم )1( أنَّ املدَّة )2008-2004( شهدت ارتفاع إمجايل النفقات 
العامة مبعدل منو مركب حنو )%21(؛ بسبب زايدة دخول املواطنني، وتضخُّم اإلنفاق احلكومي 
)زايدة رواتب املوظفني املدنيني والعسكريني وأجورهم(، وإضافة ارتباطها مبصدر ريعي وحيد )النفط 
اخلام( أكثر من سائر املصادر األخرى السيادية مثل: )الضرائب والرسوم والقروض(، وبلغ معدل 
النمو املركب للنفقات اجلارية يف املدة نفسها حنو )%18.2(؛ وبسبب ارتفاع الطلب االستهالكي 
على إثر انفتاح التجارة اخلارجية حينما مل يلبِّ اإلنتاج احمللي للقطاعني )اخلاص واحلكومي( الطلب 
االستثمارية  للنفقات  املركب  النمو  معدل  أنَّ  ومع  واخلدمات،  السلع  املتزايد على خمتلف  احمللي 
ارتفعت إىل )%35.9( للمدة املذكورة نفسها؛ إال أنَّ نسبتها إىل إمجايل النفقات العامة يف عام 
2008 مل تتجاوز )%22.3(، وتُعدُّ هذه نسبة منخفضة جداً مقارنة بنسبة النفقات اجلارية إىل 
النزعة االستهالكية  العامة اليت بلغت )%77.7( للعام نفسه، ويدلُّ هذا على  النفقات  إمجايل 
املتأصلة من انحية، وإىل ضعف البيئة االستثمارية جبانبيها اخلاص والعام، وأتثرها ابألوضاع السلبية 
)من اإلرهاب والفساد املايل واإلداري( اليت مرت هبا البالد من انحية أخرى، فضاًل عن عدم االلتزام 
بقواعد الضبط املايل يف عملية اإلنفاق احلكومي، ال سيَّما بعد الوفرة املتحقِّقة يف اإليرادات العامة.

 )47.512( حنو  إىل  اإلمجالية  العامة  النفقات  اخنفضت  فقِد   2009 عام  يف  أمَّا     
مليار دوالر مقارنة بعام 2008، أي: بواقع نسبة اخنفاض بلغت )-%18.6(؛ بسبب األزمة 
إىل حنو  اجلارية  النفقات  اخنفاض  إىل  أدَّى  ممَّا  العامل،  اقتصادات  اليت ضربت  واالقتصادية  املالية 
)39.265( مليار دوالر، أي: بنسبة )-%11.6( من إمجايل النفقات العامة عن عام 2008، 
ا اخنفضت بنسبة كبرية  وكذا احلال للنفقات االستثمارية اليت بسبب مرونتها العالية لالستجابة فإهنَّ

من النفقات التشغيلية لتصل إىل حنو )-%52.2( من إمجايل النفقات الكلية. 
   أمَّا املدَّة )2013-2010( فإنَّ إمجايل النفقات العامة ارتفعت قيمتها من )59.943( 
مليار دوالر يف عام 2010 إىل حنو )102.167( مليار دوالر يف عام 2013، أي: بنسبة 
)%14.2( كذلك ارتفاع نسبة النمو املركَّب للنفقات اجلارية إىل حنو )%9.6( يف املدة نفسها؛ 
نتيجة زايدة أسعار النفط تدرجيياً بعد األزمة املالية، ومن مَثَّ زايدة اإليرادات النفطية، وكذلك رافقه 
قرارات لزايدة يف رواتب الرائسات الثالث، فضاًل عن الفساد املايل واإلداري املتمثل ابهلدر الواضح 

يف املال العام وإنفاقه يف غري حمله.
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  من جهة أخرى كانت األموال املخصَّصة لإلنفاق االستثماري تنفق من دون أي دراسات 
للجدوى االقتصادية، وتقييم للمشاريع االستثمارية؛ ممَّا سبَّب يف ضياع فرصة كبرية للتنمية، فيما 
لو استغلت هذه األموال يف دعم القطاع اخلاص وهتيئة الظروف املناسبة لتنويع االقتصاد عن طريق 
النهوض ابلقطاعات األخرى غري النفطية، إذ كانت نسبة النمو املركب لإلنفاق االستثماري حنو 
ا ارتفعت من )13.293( مليار دوالر يف عام 2010 إىل )34.632(  )%21.1( أي: إهنَّ
مليار دوالر يف عام 2013 من إمجايل النفقات الكلية، إال أنَّ هذه النفقات اجتهت حنو البن 
التحتية أكثر من األنواع األخرى لالستثمار، ومن مَثَّ أصبحت هذه النفقات داعمة أكثر ممَّا هي 

منتجة، أو مولدة للقيم املضافة للقطاعات اإلنتاجية كلها.
)اجلاري  جبانبيها  العامة  النفقات  اخنفاض   )2014-2017( املدة  شهدت  فيما    
واالستثماري  اجلاري  اإلنفاق  الخنفاض  )%9.4(؛  اخنفاضها  نسبة  بلغت  إذ  واالستثماري(، 
و)-17.4%(  للجاري،   )6.3%-( حنو  املركَّب  االخنفاض  نسبة  إذ كانت  سواء،  حدٍّ  على 
لالستثماري؛ بسبب اخنفاض أسعار النفط العاملية إىل حنو )36( د/ب يف عام 2016، فضاًل عن 
ترشيد اإلنفاق العام، وإعالن حالة التقشُّف يف البالد؛ القتصار اإلنفاق العام بدرجة كبرية على 
عسكرة اجليش والشرطة وجتهيزمها ابألسلحة واملعدات حملاربة داعش، ومتشية أمور الرواتب واألجور 
ملوظفي احلكومة، أمَّا يف )2020-2018( فقد حدث تذبذب يف حجم النفقات اإلمجالية؛ لربط 
اإلنفاق احلكومي ميكانيكياً ابإليرادات النفطية؛ ممَّا سبَّب إرابك دائم يف عمليات اإلنفاق، ال سيَّما 

أنَّ البالد تفتقر إىل إدارة سليمة لالقتصاد ألسباب معروفة.
اثنياً: اتساق العالقة بي السياسة املالية والنقدية لتحقيق االستقرار االقتصادي 

السياسة املالية وإصالح املوازنة العامة يف العراق. 1
عمليات  تزايد   -2020 الصحية  األزمة  بعد  سيَّما  العاملية -ال  االقتصادات    شهدِت 
اإلنفاق العام يف املوازنة العامة؛ لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية، ومن مَثَّ حتقيق االستقرار يف 
البالد، إذ يكون اإلنفاق موجَّهاً وحمدداً َوْفقاً لألولوايت والغاايت األساسية للسياسة االقتصادية 
للدولة، وتلتزم احلكومة مبتطلبات أفرادها واحتياجاهتم، ال سيَّما املتطلبات االجتماعية واالقتصادية، 
وذلك عن طريق قانون املوازنة العامة، وتكون احلكومة ملزمة بعمليات الصرف بعد ذلك، إذ لو 
رًة عن أداء عملها، ممَّا يؤدِّي إىل حدوث اختالل  امتنعت عن اإلنفاق يف جمال معني فستـَُعدُّ مقصِّ

حتليل أثر فاعلية بعض السياسات االقتصادية يف مكافحة الفساد يف العراق 
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يف عملية تقدمي اخلدمات العامة مبختلف أنواعها. توجد أساليب عديدة إلعداد أي موازنة عامة 
وإقرارها يف أي دولة، وختتلف فقط يف طريقة التوزيع َوْفق اهتمامات الدولة وخططها يف تلك الفرتة، 

لكنَّها تتفق يف الغاية من وراء ذلك، وهي توزيع الدخل احمللي للدولة.
  يعين األسلوب التقليدي للموازنة املعتمد يف العراق )موازنة البنود التقليدية( االهتماَم فقط 
ح ما إذا كانت املصروفات قد حقَّقت اهلدف من إنفاقها أم  ابجلانب الرقايب يف التوزيع، وال يوضِّ
ا جمرد مصروفات ُسدَِّدت يف املكان احملدد وانتهى األمر على ذلك، وقد تطوَّر أسلوب املوازنة إىل  أهنَّ
الربامج واألداء، ومن مَثَّ إىل التخطيط والربجمة وصواًل إىل املوازنة الصفرية والتعاقدية. ما يزال العراق 
ع على اهلدر يف املال العام، إذ ال تسرتجع الفوائض  يعمل مبوازنة البنود )التقليدية(، وهي موازنة تشجِّ
املالية املتبقية من عمليات الصرف للوزارات إىل اخلزينة املركزية للدولة، ومن مَثَّ صرف الفائض لكل 
وزارة يف هناية السنة املالية بصورة غري عقالنية وغري مدروسة، ممَّا يؤدِّي إىل اهلدر والضياع، إذ تُعدُّ 
ا متأتية من عوائد النفط اخلام. واجلدير ابلذكر أنَّ الوالايت  هذه األموال حقاً لألجيال القادمة؛ ألهنَّ
التخطيط والربجمة يف بداية الستينيات، وكانت  املتحدة األمريكية هي أول َمن بدأ بوضع موازنة 

هتدف بذلك إىل معاجلة املشكالت االقتصادية اليت تواجه اجملتمع آنذاك.
من الضروري أالَّ تغفل احلكومة عن دراسة اإلنفاق بصورة حُتقِّق الغرض األساسي خلروج 
النفقة العامة، مع ضرورة أخرى إلحاطة اإلنفاق ابلصيغ واألساليب القانونية -ابلتوافق مع قانون 
تواجه شبهات  الصرف سوف  فإنَّ عمليات  العامة، وإال  املوازنة  بنود  أو ضمن  املالية-،  اإلدارة 

فساد، وابلنتيجة الوقوع يف عمليات اهلدر يف املال العام.
  إنَّ اهلدر يف املال العام على نوعني )خمطط له وغري خمطط له(، فاألول يكون عن طريق 
شخص معنوي عام ليس له معرفة هبدف خروج النفقة أو الغرض منها، ويرجع هذا على األغلب 
إىل نظام احملاصصة يف تسلُّم املواقع اإلدارية. والثاين )اهلدر املخطَّط(، إذ يكون عن طريق شخص 
معنوي عام ) وزير، أو مدير عام... إخل(، ويكون مرتبطاً ابحلزب التابع له، أو غاايت شخصية، 
أو غريمها، وابلعادة هذا النوع من اهلدر يف املال العام يكون منسقاً َوْفقاً آللية عمل من قبلهم. ويف 
كال النوعني أو احلالتني فيؤثِّر اهلدر يف املال العام أتثرياً سلبياً على أداء احلكومة، أو حجم اخلدمات 

العامة املقدمة إىل اجملتمع، ممَّا يؤثِّر سلبياً على الواقع االقتصادي.
العاملية  األسواق  النفط يف  أسعار  االستقرار يف  وعدم  العراقي،  االقتصاد  ريعية   ويف ظل 
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خصوصاً قبل عام 2021 قد أدَّى إىل ارتفاع العجز يف املوازنة العامة مسبباً ارتفاع املديونية العامة 
املخطَّط(.  )غري  السليب  احلكومي  اإلنفاق  تزايد  بسبب  ابلتأكيد  هذا  وجاء  وخارجياً(،  )داخلياً 
حىت بعد ارتفاع أسعار النفط يف األسواق العاملية وبلوغها حنو أكثر من )100$( للربميل الواحد، 
إال أنَّنا جند احلكومة )وزارة املالية( مل تقم بعمليات التسديد للديون، ممَّا خيفِّف األعباء املالية عن 
احلكومة، إذ قامت إبعادة جدولة الديون الداخلية مع البنك املركزي؛ ممَّا سبَّب زايدة العبء املايل 
على اجليل احلايل، فضاًل عن األجيال الالحقة. خصوصاً أنَّ العراق أحد الدول اليت أتثَّرت أتثراً 
سلبياً جرَّاء الصدمات )األزمة الصحية وأزمة الطاقة قبل عام 2021 وأزمة احلرب مع داعش من 
قبلهما( وغريها، قياساً ابلدول الريعية األخرى كالسعودية واإلمارات والكويت؛ ألنَّ هذه الدول 
لديها صناديق سيادية تعمل على محاية اقتصاداهتا من اهلزات والصدمات اليت تصيب العامل بني 
احلني واآلخر. يبنيِّ اجلدول رقم )2( حجم العجز والدين يف املوازنة العامة العراقية للمدَّة )-2004

:)2021
اجلدول رقم )2( العجز/الفائض يف املوازنة العامة للمدَّة )2020-2004( »مليار دوالر«

الفائض/العجزاإليرادات الكليةالنفقات الكليةالسنة 
200421,69422,7031,009
200520,98727,5266,539
200625,55833,4397,881
200731,32143,79612,475
200856,39367,59520,083
200947,51245,407)2,105(
201059,94359,9810,38
201167,31492,99725,683
201290,171102,45812,287
2013102,16797,478)4,689(

حتليل أثر فاعلية بعض السياسات االقتصادية يف مكافحة الفساد يف العراق 
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* 201494,43790,526)6,792(
201569,59160,963)8,628(
201661,82445,722)10,637(
201763,43764,9881,551
201867.96089.55421.594
201993.88590.392)3.493(

 202063.93453.10910.825
202189.650109.423)19.773(

املصدر: وزارة املالية العراقية، دائرة املوازنة العامة، أعوام خمتلفة للمدَّة )2004-2021(.
للمدَّة  مالياً  فائضاً  حقَّقت  قد  العامة  املوازنة  أنَّ   )2( رقم  اجلدول  طريق  عن  نالحظ 
)2008-2004( بلغ حنو )35.512( مليار دوالر؛ بسبب ارتفاع أسعار النفط العاملية الذي 
ساعد على ارتفاع حصيلة اإليرادات النفطية املولَّدة لإليرادات العامة يف البالد، ممَّا عزَّز االحتياطي 
املرتاكم1، أمَّا يف عام 2009 فإنَّ املوازنة العامة حقَّقت عجزاً مقداره )2.105( مليار دوالر؛ 
بسبب األزمة املالية العاملية والركود االقتصادي العاملي الذي أدَّى إىل تراجع أسعار النفط اخلام اليت 
متوِّل اإليرادات العامة، وأدَّى )سوء الفهم، وعدم الركون إىل التحليل االقتصادي الكلي، ال سيَّما 
يف تطبيق قواعد االنضباط املايل، فضاًل عن االرتباك احلاصل لدى احلكومة العراقية جرَّاء العجز( 
إىل جتديد االتفاق مع صندوق النقد الدويل يف سبيل احلصول على القروض اليت مل تكن هلا أي 
ضرورة تذكر، ممَّا أدَّى إىل تعميق التبعية االقتصادية إىل الصندوق، والتدخُّل يف الشؤون الداخلية 
للبالد، أمَّا املدة )2012-2010( شهدت حتقيق فائض مايل حنو ما يقارب )38( مليار دوالر؛ 
الرتفاع أسعار النفط العاملية وتعديها حاجز )100( د/ب، إال أنَّ هذه الفوائض ذهبت هدراً بفعل 
اخلطط اإلنفاقية غري املدروسة ذات طبيعة تشغيلية )زايدة رواتب وأجور، وحماابة للبقاء يف املناصب 
السيادية للحكومة آنذاك(، وعدم إنشاء صندوق سيادي على غرار الدول الريعية األخرى، ممَّا عزَّز 

من الفساد يف البالد.
  أمَّا املدَّة )2016-2013( فإنَّ الصدمة املزدوجة املتمثلة ابلركود االقتصادي واخنفاض 
أسعار النفط العاملية وارتفاع حجم اإلنفاق احلكومي على احلرب مع داعش كل ذلك أدَّى إىل 
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اختالل املوازنة العامة، وحصول حالة عجز فيها، وبعد أن حتسَّنت أسعار النفط يف عامي )2017 
و 2018( فقد حقَّقت املوازنة فائضاً مالياً حنو )25( مليار دوالر، لرتجع املوازنة وتسجل عجزاً 
مالياً يف 2019، أمَّا يف عام 2020 فإنَّ املوازنة العامة حقَّقت فائضاً مالياً، ومع حالة االنغالق 
بنسبة  واخنفاضه  العملة  صرف  سعر  تغيري  إىل  السبب  ويرجع   ،)19 )كوفيد  بسبب  التجاري 

)%23(، لرتجع املوازنة وحتقِّق عجزاً مالياً يف عام 2021؛ الرتفاع حجم النفقات العامة.
أسلوب  إىل  التحوُّل  التقليدية وعدم  البنود  موازنة  اعتماد  أنَّ    نالحظ -ممَّا سبق- 
املوازانت احلديثة، ومع عدم وجود جهاز إداري على مستًوى من املعرفة والتطوُّر والرشادة 
ي الفساد املايل واإلداري يف معظم مفاصل الدولة،  للتعامل مع األوضاع االقتصادية، وتفشِّ
وعوامل سياسية أخرى كل هذه أثَّرت أتثرياً سلبياً على واقع املوازنة العامة حصوصاً، واالقتصاد 

العراقي عموماً.
ولََّد تزايد اإلنفاق العام بصورة فوضوية هدراً واضحاً يف املال العام، وأدَّى -يف الوقت 
ارتفاع  النقدي(؛ ممَّا عمَّق من  املعروض  التداول )زايدة  نفسه- إىل زايدة حجم األموال يف 
التضخُّم  استهداف  يف  املركزي  البنك  خطط  وأضعف  )التضخُّم(،  لألسعار  العام  املستوى 

والسيطرة عليه.
  واجلدير ابلذكر أنَّ أبرز األمثلة على اهلدر يف املال العام هو عمليات الصرف خارج إطار 
ارتفاع رواتب موظفيها  إذ  الكهرابء،  لوزارة  املالية  التخصيصات  العامة، فضاًل عن حجم  املوازنة 
بصورة كبرية قياساً ابخلدمات املقدَّمة، فضاًل عن استرياد الغاز لتشغيل احملطات الكهرابئية ابلتزامن 
مع ضعف عدد ساعات التجهيز يف البالد. وال ننسى حجم اهلدر يف وزارة النفط عن طريق حرق 
الغاز املصاحب بكميات كبرية تصل إىل ماليني الدوالرات، ولو اْستـُْثِمَرت استثماراً صحيحاً لرفعت 
ا  من اإليرادات العامة يف املوازنة من جهة، وخفضَّت عمليات استرياد الغاز من جهة أخرى، ورمبَّ

ألغت ذلك على املدينِي املتوسط والبعيد.
اإلنفاق  عمليات  على  والسيطرة  العام  املال  يف  اهلدر  مكافحة  أنَّ  ورد-  -ممَّا  جند 
السليب، يكمن يف التوجُّه حنو تغيري أسلوب املوازنة العامة من موازنة البنود التقليدية إىل الربامج 
واألداء على األقل، إذ حتقِّق عمليات الصرف -َوْفقاً للخطط املدروسة- الغاية، ووصواًل إىل 
األهداف النهائية، إذ خُتَصَّص مبالغ مالية لكل وزارة أو دائرة حكومية َوْفقاً ملا تقدِّمه من برامج 

وخطط، فضاًل عن تفعيل اجلانب الرقايب عليها.

حتليل أثر فاعلية بعض السياسات االقتصادية يف مكافحة الفساد يف العراق 
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السياسة النقدية واستهداف التضخُّم يف العراق.  
  تُعدُّ السياسة النقدية جزءاً مهماً من السياسات االقتصادية الكلية، إذ تسعى السياسة 
النقدية إىل حتقيق أهداف اقتصادية عديدة عن طريق األدوات الكمية والنوعية؛ للمحافظة على 
االستقرار والتوازن النقدي، وقد ازدادت أمهيتها مع بداية القرن العشرين؛ لتزايد املشكالت النقدية 
إىل تعدُّد  واالقتصادية وتعقدها، ومن هنا ازدادت أمهيتها يف حل املشكالت االقتصادية، ونظراً 
اآلاثر اليت ترتكها السياسة النقدية يف معظم اجملاالت االقتصادية املختلفة، ومنها التأثري على حجم 

النشاط االقتصاد الكلي عن طريق استهداف التضخُّم.
االرتفاع  التغريات يف مستوى األسعار واجتاهها حنو  النقدية إىل حماربة  السياسة    هتدف 
هبدف حتقيق االستقرار االقتصادي؛ ألنَّ ارتفاع األسعار سوف يؤدِّي إىل اخنفاض قيمة النقود، 
ومعن ذلك تدهور القوة الشرائية للنقود وتراجعها، والذي يؤدِّي إىل آاثر سلبية على مستوى توزيع 
الدخول والثروات وتوجيه املوارد االقتصادية حنو اإلنتاجية املختلفة، إذ حيقِّق ارتفاع مستوى األسعار 
نفعاً للمدينني على حساب الدائنني؛ لعدم تكيُّف أسعار الفائدة مع االرتفاع احلاصل يف مستوايت 
األسعار، ممَّا يؤثِّر على إعادة توزيع الدخل والثروة بني الدائن واملدين، كما أنَّ أجور العاملني يف 
مثل هذه األوقات يف الغالب ال تتجه مع ارتفاع األسعار؛ ممَّا يعين اخنفاض الدخول لفئة العمال، 
بني  الفجوة  األعمال؛ التساع  املنتجني ورجال  أرابح  وارتفاع  الثابتة،  الدخول  وكذلك أصحاب 
الَبَدِهي أن حتافظ السياسة النقدية على  أسعار السلع املباعة واألجور املدفوعة للعمال، لذا من 
استقرار مستوى األسعار طاملا أنَّه يؤدِّي إىل ختفيض هذا االختالل، ممَّا يسهم يف خلق بيئة مستقرة 

تسهل عملية التخطيط لدى املشاريع بعد التأكُّد من التكاليف واألسعار و األرابح املتوقعة.
يعاين العراق من تزايد عرض النقود ابملفهوم الضيق، وذلك بفعل أتثري النقد املصدَّر من 
قرارات  على  سلبية  بصورة  انعكس  والذي  للحكومة،  املركزية  احلواالت  املركزي كخصم  املصرف 
السياسة النقدية، ممَّا يعين احتماالت عدم السيطرة على التضخُّم كبرية، ال سيَّما أنَّ الطلب كبري 
على العملة األجنبية –وابستمرار لتمويل حجم االستريادات للقطاع اخلاص– مع بروز أثر فجوة 
الصرف بصورة مهمة على واقع االقتصاد العراقي. إذ أخذ التضخُّم مستًوى تصاعدايً، ممَّا أثَّر أتثرياً 
سلبياً على القوة الشرائية لألفراد، وذلك عن طريق ارتفاع أسعار السلع األساسية؛ ألنَّ ارتفاع تلك 
)التجارة  املعامالت  و)الداخلي( حجم طلب  املستورد،  التضخُّم  )اخلارجي(  السلع من جانبني، 
الداخلية(، وعدم أتثري معدل الفائدة على واقع القطاعات احلقيقية يف البالد ألنَّ أكثر من )83%( 

من األموال هي حكومية.
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)مباشرة وغري  مهمة  آاثر  له  العراقي  االقتصاد  واقع  على  الصرف  فجوة سعر  إنَّ أتثري    
التضخُّم، وبصورة غري  مسبِّباً  األسعار  ارتفاع مستوايت  على  مباشراً  أتثرياً  يؤثِّر  إنَّه  إذ  مباشرة(، 
احلكومة،  قبل  من  احملدَّد  الصرف  سعر  أساس  على  تـُبـَْن  اليت  العامة،  املوازنة  واقع  على  مباشرة 
فال شكَّ أنَّ حجم اآلاثر السلبية سيكون كبرياً؛ ألنَّ املوازنة العامة معتمدة اعتماداً أساسياً على 
املدَّة )2022-2005(، ومن  املتوسط يف  اليت تشكِّل نسبة حنو )%92( يف  النفطية  العوائد 
مَثَّ أتثُّر حجم املعامالت احلكومية )التشغيلية واالستثمارية( سلبياً، وذك يف حالتني، األوىل، أن 
تنخفض أسعار النفط يف األسواق العاملية، واألخرى، أن تلجأ احلكومة العراقية إىل إعادة سعر 
الصرف على ما كان عليه سابقاً –قبل التخفيض احلكومي عام 2020–، مبعن رفع سعر صرف 
الدينار العراقي مقابل الدوالر األمريكي، ممَّا يعين نقص يف حجم األموال، أو اإليرادات النفطية 
اليت تستبدهلا )تبيعها( وزارة املالية إىل )البنك املركزي( يف العملية املعروفة عن طريق انفذة بيع العملة 

بنسبة )%23( من إيرادات املوازنة العامة2.
  جاء استهداف التضخُّم من قبل )البنك املركزي العراقي( بعد عام 2003 عن طريق تثبيت 
امسيني مها: )سعر الفائدة، وسعر الصرف(، إذ إنَّ سعر الصرف عن طريق عمليات السوق املفتوحة 
ح  يف انفذة بيع العملة وشرائها هو األكثر استخداماً للمركزي يف عملية استهداف التضخُّم، ويوضِّ

اجلدول رقم )3( عملية استهداف التضخُّم:

2. ali abdulkadhim dadoosh & afraa hadi saeed, the implications of changing the 
exchange rate on inflation and the general budget in iraq for the period )2005-
2022(, american journal of economics and business management.

حتليل أثر فاعلية بعض السياسات االقتصادية يف مكافحة الفساد يف العراق 
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اجلدول رقم )3( استهداف التضخُّم يف العراق للمدَّة )2020-2004(

مشرتايت البنك املركزي سعر الفائدةالسنة
للعملة األجنبية

مبيعات البنك املركزي 
معدل التضخُّم %للعملة األجنبية

2004615767956872962427.0
20057156859821537014737.0
2006	624220	701639372553.2
200720352780502005490030.8
200815544127303086	7	712.7
2009726925210397706408.3
20	06.2547974680423200702.5
20		659673510465636605.6
20	2666466664567247346.1
20	3672292000620673461.9
20	4656447820614528642.2
2015638615500527217601.4
20	6430527070398935601.2
20	7448022450502191900.2
20	8452152510560882700.4
20	94560326904784		30- )0.19(
2020432789500453567900.6
202	44689043	407876536.4

       املصدر: البنك املركزي العراقي، دائرة لإلحصاء واألحباث، النشرات اإلحصائية )-2021
.)2004
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نالحظ عن طريق اجلدول رقم )3( ارتفاع سعر الفائدة للمدَّة )2004–2007( إذ بلغ 
يف سنة )2007( )%20(؛ وذلك خلفض معدل النمو عن طريق رفع سعر الفائدة على القروض 
وختفيض االئتمان املصريف، ومن مَثَّ استمرَّ سعر الفائدة ابالخنفاض للسنوات )2008-2010(، 
إذ بلغ يف سنة )2010( )%6.25(؛ لتحقيق االستقرار النقدي، ورفع معدل النمو عن طريق 
تشجيع النشاط االئتماين لتمويل املشاريع االستثمارية ويف املدة )2011- 2015( استقر سعر 
الفائدة عند معدل )%6(، واخنفض يف املدة )2021-2016( ليصل إىل )%4( والسبب كما 
أشران سابقاً إىل تشجيع النشاط االئتماين، وحتفيز األفراد على االقرتاض وزايدة النمو االقتصادي، 
وميكن اإلشارة -ممَّا تقدَّم- إىل أنَّ سعر الفائدة غري فعال يف االقتصاد العراقي لألسباب املذكورة 

آنفاً.
لتحقيق االستقرار يف سعر الصرف، ورفع قيمة الدينار العراقي فعلى )البنك املركزي العراقي( 
التدخُّل املباشر يف سوق الصرف يف انفذة بيع العملة. إذ أاتح ارتفاع قيمة الدينار العراقي أمام 
مَثَّ  ومن  األجنبية،  العملة  شراء  تقليل كلفة  بفضل  السنوي  التضخُّم  معدل  تراجع  إىل  الدوالر 
اخنفاض يف الكلف )الدوالرية( للسلع واخلدمات املستوردة، إذ يُعدُّ العراق مستورداً ألغلب السلع 
احملدَّدة  الرئيسة  العوامل  احمللية كأحد  لألسعار  العام  املستوى  على  ذلك  انعكس  ممَّا  واخلدمات، 

للتضخُّم، وكان له األثر يف هتدئة التوقعات التضخُّمية. 
 أسهمت انفذة العملة مسامهة كبرية يف ختفيض منو عرض النقد، والعملة املصدَّرة، والسيطرة 
املالية  املتوفرة لدى وزارة  للعملة األجنبية  السيولة عن طريق شراء )البنك املركزي(  على مناسيب 
لتلبية  الكمية املشرتاة  البنك كل  ببيع جزء منها )يف سنوات معينة ابع  يشرتيها املصرف، ويقوم 
طلب السوق احمللية من العمالت األجنبية(، ولغرض متكني الوزارة من دفع النفقات العامة للدولة 
ابلدينار العراقي من دون احلاجة إىل إصدار عملة إضافية تزيد من حجم الكتلة النقدية، وتساهم 

يف رفع التضخُّم.
  جند -ابلعودة إىل اجلدول رقم )3(- أنَّ املدَّة )2004–2008( تشري إىل املشرتايت 
أكرب من املبيعات، وهي نقطة إجيابية حُتَُسب )للبنك املركزي(، إذ إنَّ زايدة املشرتايت من العملة 
األجنبية أتيت عن طريق بيع احلكومة العراقية الدوالر إىل املركزي العراقي، وليقوم األخري ابستبدال 
اجتاه  اباللتزامات  واإليفاء  اإلنفاق  عمليات  إجراء  للحكومة  يتيح  ممَّا  العراقي؛  ابلدينار  الدوالر 
للعملة  املركزي  البنك  مبيعات  إذ كانت  العكس،  حصل  فقد   )2009( سنة  يف  أمَّا  اجملتمع، 

حتليل أثر فاعلية بعض السياسات االقتصادية يف مكافحة الفساد يف العراق 
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العاملية، أمَّا املدَّة  املالية  لتعزيز احتياطاته يف اخلارج ومواجهة األزمة  األجنبية أكرب من مشرتايته؛ 
)2010–2013( وبسبب ارتفاع العوائد النفطية للحكومة العراقية نتيجة الرتفاع أسعار النفط 
يف األسواق العاملية فقد ازدادت املشرتايت على املبيعات، ومن مَثَّ عاودت املبيعات إىل االرتفاع 
مرة أخرى للمدة )2014–2017(، إذ إنَّ حجم مبيعات )البنك( أكرب من حجم مشرتايته، 
وأنَّ سبب التناقص احلاصل يف مشرتايت )البنك( للعملة األجنبية انتج من اخنفاض اإليرادات، 
إذ يُعوَّض االخنفاض عن طريق السحب من االحتياطيات األجنبية لدى )البنك املركزي العراقي(.

  ونالحظ يف عام 2018 أنَّ املشرتايت اخنفضت، وارتفعت املبيعات؛ ملواجهة ارتفاع حجم 
االستريادات السلعية من قبل األفراد والشركات اخلاصة، ليحصل العكس يف عام 2019، وارتفعِت 
املشرتايت على املبيعات بعد أن أصبح التضخُّم سالباً، ممَّا أثَّر على حجم النشاط االقتصادي الكلي 
يف البالد، لتنخفض املبيعات واملشرتايت يف عام 2020؛ بسبب األزمة الصحية املتمثلة )بكوفيد 
19(، واليت شهدت انغالقاً اتماً للتجارة العاملية، لتعود بعدها املبيعات واملشرتايت لالرتفاع عام 

2021 بعد عمليات فتح التجارة بني دول العامل، وزايدة حجم النشاط االقتصادي.  
اثلثاً: العالقة بي التضخُّم والنمو االقتصادي احلقيقي يف العراق

النفط اخلام يف حتقيق  الكميات املصدرة من  العراق على  التجارة اخلارجية يف  اعتماد  إن 
فوائض مالية عمق حجم االختالل يف القطاعات واألنشطة االقتصادية، إذ إنَّ عدم وجود تنويع يف 
حجم صادرات العراق جيعل البلد منكشفاً اقتصادايً، ويتسم ابلتبعية إىل األسواق اخلارجية، مبعن 
أنَّ اخنفاض سعر برميل النفط يف األسواق العاملية سوف يؤثِّر مباشرة على االقتصاد العراقي، إذ 
يعتمد يف صادراته على مصدر وحيد هو )النفط اخلام(، كما أنَّ سياسة االنفتاح التجاري بعد عام 
2003 أسفرت عن زايدة حجم االستريادات؛ لضعف القطاعات االقتصادية -ال سيَّما )الزراعي 
والصناعي(- على تلبية الطلب احمللي من السلع واخلدمات األساسية، ممَّا عمَّق حجم االختالل يف 

حجم التجارة اخلارجية للبالد.
حيظى النمو االقتصادي احلقيقي أببعاد إسرتاتيجية مهمة هي )التنمية االقتصادية والطاقة 
واملعرفة واالبتكار، فضاًل عن كفاءة املؤسسات احلكومية(، وأنَّ هذه األبعاد حتتاج إىل إرادة وطنية 
وواقعية لتنفيذها، ال سيَّما بعد إعطاء القطاع اخلاص دوره األساسي للمشاركة مع القطاع العام عن 
طريق العمل بقانون رقم )492( لسنة 2013 اخلاص هبذا األمر بصورة واقعية وفعالة، وتذييل 
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االقتصاد  مستقبل  تواجه  عديدة  وهناك مشكالت  ذلك،  دون  تقف  اليت  واألسباب  التحدايت 
الوطين منها املشكالت السياسية. وأدَّت هذه العوامل إىل ضعف مناخ االستثمار يف العراق الذي 
والذي  اإلمجايل،  احمللي  الناتج  بنية  اهليكلي يف  االختالل  مباشر يف زايدة عمق  ساهم على حنو 
املوازنة  بنية  على  مَثَّ  احلقيقية، ومن  اإلنتاجية  القطاعات  االقتصادي يف  النمو  بنية  على  انعكس 
العامة، ومن جانب آخر فإنَّ هذه العوامل أدَّت إىل ضعف يف إنتاجية النفقة العامة واخنفاضها، 

ومن مَثَّ أدَّت إىل مزيٍد من االختالالت يف االقتصاد العراقي3.
من جانب آخر، تشري األدبيات االقتصادية إىل انقسام الباحثني على فئتني، األوىل تقول 
بوجود عالقة سلبية بني التضخُّم والنمو االقتصادي، واألخرى تشري إىل أرجحية العالقة اإلجيابية 
بني التضخُّم والنمو االقتصادي، ومن مَثَّ فإنَّ العالقة خمتلفة من دولة إىل أخرى، أي: َوْفق الفلسفة 

االقتصادية واالجتماعية املتبعة لكل دولة.
تعين عملية استهداف التضخُّم والسيطرة عليه خلَق استقراٍر ومنو اقتصادي عن طريق توفري 
القطاع اخلاص )قطاع األعمال(، والتوسُّع حبجم االستثمارات وزايدة فرص  لتنشيط  بيئة مناسبة 
العمل الذي من شأنه خلق طلب إضايف على إنتاج السلع واخلدمات )مضاعف االستثمار(، ممَّا 

يؤدِّي إىل زايدة النمو االقتصادي يف البالد.

3. علي عبدالكاظم دعدوش، أسعار النفط ودول أوبك عالقة متضادة، مكتبة الضاد للطباعة والنشر، 2020، ص226.

حتليل أثر فاعلية بعض السياسات االقتصادية يف مكافحة الفساد يف العراق 
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معدَّل  احلديثة هو  )4( ابلطريقة  رقم  اجلدول  يوضحه  الذي  االقتصادي  النمو  إنَّ معدل 
تنازيل، مع األخذ ابحلسبان حساب معدل النمو يف عدد السكان، فقد جاء النمو مبعدل تنازيل 
)نسبياً( يف مدَّة البحث، إذ بلغ حنو )%77.3( يف عام 2004 بعد أن كان عدد السكان ال 
يتجاوز )27( مليون نسمة، واخنفض النمو االقتصادي إىل حنو )-%18.8( يف عام 2009؛ 
بسبب تداعيات األزمة املالية العاملية واخنفاض الناتج احمللي اإلمجايل إىل حنو )-%16.8( مقارنة 
)%40.9( يف عام 2008، لريتفع النمو ارتفاعاً تدرجيياً، إذ بلغ يف عامي 2010 و2011 حنو 
)%21.4 و %30.8(؛ بسبب التحسُّن يف أسعار النفط، وانتعاش الناتج احمللي اإلمجايل للبالد، 
وبسبب أزمة داعش فقد اخنفض النمو االقتصادي يف عامي 2014 و2015 إىل حنو )-6.5% 
و -%30.3( على التوايل، ليعود ويرتفع النمو االقتصادي يف عام 2019 إىل حنو )%19(؛ 
النتعاش األسواق النفطية اليت أثَّرت أتثرياً إجيابياً على الناتج احمللي اإلمجايل يف البالد، وبسبب األزمة 
الصحية يف عام 2020 فقد اخنفض النمو إىل حنو )%1(، ليعود بعد ذلك يف عام 2021 إىل 

االرتفاع بنسبة كثرية من )%34(؛ النفتاح النشاط التجاري يف العامل.
يعرَّف التضخُّم يف األدبيات االقتصادية أبنَّه ارتفاع يف املستوى العام لألسعار )أسعار السلع 
اليت تشكل سلة مؤثرة على القدرة الشرائية للفرد(، ويتحدد السعر يف السوق احلرة كقوى العرض 
والطلب، فإذا ارتفع الطلب أكثر من العرض أدَّى ذلك إىل ارتفاع يف السعر، إال أنَّ املالحظ يف 
حالة العراق أنَّ العرض يف السلع الغذائية ال حتكمه قوى داخلية بقدر ما حتكمه قوى خارجية، 
فالعرض ال يعرف منواً ابلقدر الذي يعرفه الطلب؛ نظراً إىل الزايدة السكانية من جهة ومجود مرونة 
القطاعات اإلنتاجية يف االستجابة للزايدة يف الطلب ألسباب هيكلية، ممَّا يرتتَّب عنه زايدة صافية 
يف الطلب، ومن مَثَّ زايدة االستهالك، ومنه زايدة االستريادات، إذ إنَّ األسعار تعرف ارتفاعاً كنسبة 
السوق  الغذائية يف  السلع  إذا حصل وعرف سعر  أمَّا  تكون حمسوسة،  ا ال  أهنَّ غري  معينة سنوايً 
الدولية تقلبات حنو االرتفاع فال حمالة أنَّه سيؤثِّر على السعر املطبَّق يف الداخل كالزايدة، ويالحظ 

يف السنوات األخرية اجتاهاً عاماً حنو االرتفاع ملعدل التضخُّم يف العراق.
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احملور الثاين: قياس فاعلية السياسات االقتصادية يف مكافحة الفساد يف العراق 
أواًل: توصيف النموذج القياسي واملتغريات االقتصادية الكلية 

  حتددت متغريات الدراسة بثالثة متغريات هي: )اإلنفاق احلكومي اجلاري، وعجز املوازنة، 
والناتج احمللي اإلمجايل(، إذ إنَّ املتغريَّ التابع )النفقات العامة( معرب عن الفساد، واملتغريات املستقلة 
العامة، وقد  املوازنة  امللحي اإلمجايل والعجز/الفائض يف  االقتصادي معرب عنه ابلناتج  النمو  هي 
اْسُتْخِدَم الربانمج اإلحصائي )Eviews11( يف استخراج النتائج، وميكن صياغة العالقة الدالية 
 . X1,X2)( يعتمد على املتغريات املستقل )Y أنَّ املتغريَّ التابع ) ( إىلf، إذ يشري الرمز )  Y = f (X1,X2):   إىل أنَّ 

 

 . X1,X2)( يعتمد على املتغريات املستقل )Y أنَّ املتغريَّ التابع ) ( إىلf، إذ يشري الرمز )  Y = f (X1,X2):   ، إذ يشري الرمز 
 

ملتغريات النموذج، واليت أتخذ الصورة التالية: 
.   :Y = f (X1,X2)  ( إذ يشري الرمز ،fإىل ) ( أنَّ املتغريَّ التابع Y( يعتمد على املتغريات املستقل )(X1,X2 . 

 

املتغريَّ التابع )Y( يعتمد على املتغريات املستقل 
اثنياً: النتائج املرتتبة 

  اْسُتْخِدمِت املتغريات اليت أفرزها اجلانب التحليلي من الدراسة؛ لتحديد العالقة املتبادلة فيما 
بينهما، لذا اْسُتْخِدَم الربانمج اإلحصائي )Eviews11(؛ لقياس أثر النفقات العامة -واملتمثِّلة 
ابهلدر يف املال العام- يف تقليل العجز وحتفيز النمو االقتصادي، وقِد اْعُتِمدت البياانت الرمسية 
للعراق، إذ جاءت البياانت على صورة سنوية، وللمدَّة )2020-2004(، وعند استخدام عملية 
القياس جيب إجراء اختبار السكون )Stationary( أواًل؛ ليـَُتحقَّق من أنَّ املتغريات املستخدمة 
يف النموذج القياسي ساكنة أم غري ساكنة، وقِد اْسُتْخِدم اختبار جذر الوحدة )فليبس بريون(؛ ألنَّه 
يتعامل مع البياانت الصغرية، ويعطي نتائج أكثر دقة من اختبار )ديكي فوالر املوسع(، ومن مَثَّ 

حتديد األمنوذج األكثر مالَءمة لُيطبَّق.

حتليل أثر فاعلية بعض السياسات االقتصادية يف مكافحة الفساد يف العراق 
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اختبار االستقرارية. 1
نالحظ -من اجلدول رقم )5(- أنَّ البياانت مل تستقر عند املستوى، لكن بعد أخذ الفروق 

األوىل تبني استقرارها، وكما موضَّح يف أدانه:
اجلدول – 5 اختبار جذر الوحدة ملتغريات الدراسة

.)Eviews11( املصدر: خمرجات الربانمج
إنَّ عملية استقرار املتغريات عند الفروق األوىل تعطي داللة إىل استخدام مناذج االختبار 
التأثريات  ويبنيِّ  وحداثة،  تطوراً  أكثر  األخري  النموذج  وألنَّ   ،)NARDL( أو   )ARDL(
يبنيِّ  نتائج أفضل، والداللة على ذلك،  الكلية، ويعطي  للمتغريات االقتصادية  السلبية واإلجيابية 

اجلدول يف أدانه أبرز الفروق بني النموذجني:
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NARDLو ARDL اجلدول – 6 – الفرق بي

منوذج NARDLمنوذج ARDLت
يستخدم يف العالقات غري اخلطيةيستخدم يف العالقات اخلطية1

فضاًل عن استخراج املعلمات القصرية والطويلة فانه يستخرج املعلمات قصرية وطويلة األجل )العالقة(2
يستخرج سلسلة التأثريات السلبية واإلجيابية.

ال حيتوي على اختبار عدم التماثل ما بني 3
يبني وجود التماثل بني املتغريات أو عدم وجودها.املتغريات.

4
يستخدم عندما تسكن املتغريات يف املستوى أو 
يف املستوى والفرق األول، أو خليط بني املستوى 
والفرق األول، وال ميكن تطبيقه إذا سكن أحد 

املتغريات يف الفرق الثاين.

يستخدم عندما تسكن املتغريات يف املستوى أو يف 
املستوى والفرق األول أو خليط بني املستوى والفرق 
األول، وال ميكن تطبيقه إذا سكن أحد املتغريات يف 

الفرق الثاين.

ميكن التحكُّم يف فرتة التخلف األمثل تلقائياً أو 5
ابختيار الباحث

ميكن التحكم يف فرتة التخلف األمثل تلقائياً أو 
ابختيار الباحث

املصدر: دعدوش، علي عبدالكاظم والكبيسي، حممد صاحل )2022(: آلية عمل منوذج 
االحندار غري اخلطي NARDL، حبث منشور متاح على الرابط:

 https//:www.researchgate.net/publication.
تستخدم هذه الدراسة أسلوب )NARDL(؛ الختبار فرضية ال خطية العالقة بني بعض 
تعميماً  أو  توسيعاً   )NARDL( أسلوب  ويُعدُّ  والطويل،  القصري  األجلني  املتغريات سواًء يف 
للتقدير اخلطي ألسلوب االحندار الذايت ذي الفجوات املبطئة للتكامل املشرتك )ARDL( حبيث 
أيخذ ابحلسبان احتمالية الالخطية يف أتثري املتغري املستقل يف املتغري التابع، سواًء يف األجل القصري 
أم الطويل. يقوم هذا األسلوب )NARDL( كما يف )ARDL( ابلكشف عن التأثريات 
قصرية األجل وطويلة األجل يف معادلة واحدة، وكذلك ال حيتاج ابلضرورة إىل سالسل زمنية طويلة 

مقارنة أبسلوب التكامل املشرتك غري اخلطي.

حتليل أثر فاعلية بعض السياسات االقتصادية يف مكافحة الفساد يف العراق 

https://www.researchgate.net/publication
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اختبار التكامل املشرتك .  
وجود  من  للتأكُّد   )Bound test( احلدود  اختبار   )NARDL( منوذج  يستعمل 

تكامل مشرتك بني متغريات األمنوذج أو عدم وجودها، ويبنيِّ اجلدول رقم )7( ذلك:
اجلدول رقم )7( اختبار احلدود للتكامل املشرتك 

.)Eviews11( املصدر: خمرجات الربانمج      
البالغة  احملتسبة   )F–statistic( اإلحصائية  القيمة  أنَّ   )6( رقم  اجلدول  من  يتضح    
)1.353070( هي أصغر من احلد األدىن البالغ )2.56(، واحلد األعلى البالغ )3.49( عند 
مستوى )%5(، ومن مَثَّ يؤكِّد التحليل يف األدبيات االقتصادية، إذ إنَّ النفقات العامة تكون لسنة 
واحدة َوْفق قانون املوازنة العامة وَوْفق القاعدة السنوية، وهي قاعدة أساسية يف قواعد إعداد املوازنة 
العامة، ويُعدُّ هذا االختبار الشرط الضروري، لكن جيب التأكُّد من الشرط الكايف )معامل تصحيح 
اخلطأ( وشروطه اليت تدل على وجود عالقة طويلة األجل بني املتغريات وهذا يبينه اجلدول رقم )8( 

وكما يلي:
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)NARDL( منوذج تصحيح اخلطأ َوْفق منهجية )اجلدول رقم )8
 

.Eviews11 املصدر: خمرجات الربانمج      
بلغت )-   )CointEq( قيمة منوذج تصحيح اخلطأ أنَّ  نالحظ من اجلدول رقم )8( 
0.529851( وهي تعين أنَّ اهلدر يف املال العام املتولِّد من النفقات العامة )غري املنتجة( واليت 
ا تعمل على حتقيق االختالل  حتدث يف األجل القصري ال تؤدِّي إىل حتقيق النمو االقتصادي، وإمنَّ

يف املوازنة العامة.
  .)NARDL( تقدير النموذج َوْفقاً لطريقة

نالحظ من اجلدول رقم )9( واجهة منوذج )NARDL(، واليت توضح أهم االختبارات 
األولية كاختبار معامل التحديد، ومعامل التحديد املصحح، واختبار )دوربن واتسن(، واحتمالية 
النموذج ككل )Prob F-statistic(، وتوضح النتائج أنَّ النموذج مقبول كلياً؛ ألنَّ االحتمالية 
ح التغريات  له هي )0.013068( وهي معنوية بصورة كبرية، كما أنَّ معامل التحديد الذي يوضِّ
قد  اإلمجايل  احمللي  والناتج  العجز/الفائض  احلاصلة  التغريات  نتيجة  العامة  النفقات  يف  احلاصلة 

حتليل أثر فاعلية بعض السياسات االقتصادية يف مكافحة الفساد يف العراق 
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أنَّ  يعين  ال   )1.46( بلغت  واتسن(  )دوربن  إحصائية  قيمة  أنَّ  كما   ،)64%( بنسبة  جاءت 
النموذج قد خلى من مشكلة االرتباط الذايت، إذ توجد عديد من االختبارات األخرى اليت تعمل 

على حتديد ذلك، وسوف نتناوهلا الحقاً.
اجلدول رقم )9( نتائج تقدير منوذج )NARDL( ملتغريات الدراسة

.)Eviews11( املصدر: خمرجات الربانمج       
 كما نالحظ أيضاً من اجلدول رقم )9( أنَّ النفقات العامة املتمثلة ابهلدر يف املال العام قد 
جاءت بقيمة معنوية )prob(، إذ بلغت )0.05(، وهي تؤثِّر أتثرياً سلبياً يف العجز احلاصل يف 
املوازنة العامة، والذي بلغت قيمته املعنوية )0.3593( وهي غري معنوية للداللة على أنَّ العجز 
يـَُغطَّى يف األجل القصري عن طريق الدين العام )الداخلي واخلارجي(، ومن جانب آخر جند أنَّ قيمة 
معنوية الناتج احمللي اإلمجايل بلغت )0.6566( وهي أكرب من )%5(، ومن مَثَّ ال يوجد هناك منو 
 )GDPNEG( اقتصادي انتج عن النفقات العامة، وهذا ما أكَّدته قيمة الناتج احمللي اإلمجايل

واليت بلغت )0.1287(، وهي أيضاً أكرب من قيمة )5%(.
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اختبار جودة النموذج .  
للتحقق من جودة األمنوذج املستخدم تربز اختبارات عديدة، هي:

اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي  .أ
اجلدول رقم )0	( اختبار التوزيع الطبيعي 

.)Eviews11( املصدر: خمرجات الربانمج
جند أنَّ القيمة املعنوية )Prob( هي )0.008627( وهي أصغر من )%5(، أي: نرفض 
فرضية العدم، واليت تنص على أنَّ البواقي تتوزع توزيعاً طبيعياً، ونقبل ابلفرضية البديلة اليت تنص 

على وجود مشكلة يف اختبار التوزيع الطبيعي.
اختبار حتديد االرتباط الذايت  .أ

 -)LM( والذي يبنيِّ اختبار حتديد االرتباط الذايت- )نالحظ عن طريق اجلدول رقم )11
أنَّ القيمة املعنوية بلغت )0.2436( وهي أكرب من القيمة املعنوية )%5(، ومن مَثَّ سنقبل فرضية 
العدم اليت تنص على عدم وجود مشكلة االرتباط الذايت، ونرفض الفرضية البديلة اليت تنص بوجود 

مشكلة يف النموذج، ويبنيِّ اجلدول ذلك:

حتليل أثر فاعلية بعض السياسات االقتصادية يف مكافحة الفساد يف العراق 
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اجلدول رقم )		( نتائج اختبار مشكلة االرتباط الذايت 

.)Eviews11( املصدر: خمرجات الربانمج     
ج- مشكلة عدم ثبات التجانس

اجلدول رقم )2	( نتائج اختبار مشكلة عدم ثبات التجانس

.)Eviews11( املصدر: خمرجات الربانمج       
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  جند أنَّ قيمة معنوية اختبار ثبات التجانس بلغت )0.6343(، وهي أكرب من )5%(، 
ويعين هذا عدم وجود مشكلة ثبات التجانس، ممَّا يؤدِّي إىل رفض الفرضية البديلة وقبول فرضية 

العدم، أي: عدم وجود مشكلة يف النموذج.
احملور الثالث: االستنتاجات والتوصيات

أواًل: االستنتاجات 
القبول بفرضية البحث األوىل، وهي أنَّ الفساد املتمثل هبدر املال العام أدَّى إىل آاثر سلبية . 1

على واقع االقتصاد العراقي عن طريق حجم النفقات العامة ما بعد 2003 مقارنة مبؤشرات األداء 
االقتصادي الضعيفة جداً. 

أمَّا الفرضية األخرى، واليت نصَّت على أنَّ عملية االتساق بني السياسة املالية والنقدية تؤدِّي 
ا مل تتحقَّق؛ ألنَّ االتساق  إىل اخنفاض اهلدر يف املال العام، وحتقيق النمو االقتصادي يف البالد، إذ إهنَّ
ضعيف بني السياستني )املالية، والنقدية(، وتذهب ابجتاه اهليمنة املالية على القرارات االقتصادية يف 

البالد، ممَّا أدَّى إىل ضعف النمو االقتصادي، وهدر كبري يف املال العام.
يعاين العراق من اختالالت هيكلية انمجة عن عدم كفاءة النظام السياسي واالقتصادي يف .  

توجيه املوارد الطبيعية والبشرية حنو األهداف اليت من شأهنا تعظيم املنافع االجتماعية واالقتصادية 
بصورة ديناميكية مستدامة.

والتنفيذ ابجتاه زايدة حجم .   اإلعداد  التقليدية يف  املوازنة  أسلوب  العراق على  اعتماد  دفع 
الفساد )املايل واإلداري(، ومن مَثَّ بقي يعتمد على مورد وحيد )النفط اخلام(؛ لتمويل حجم النفقات 
العامة، ممَّا عزَّز تبعيته إىل اخلارج. كما أسفرت سياسة االنفتاح التجاري بعد عام 2003 عن 
زايدة حجم االستريادات؛ لضعف القطاعات االقتصادية، ال سيَّما )الزراعي والصناعي( على تلبية 
الطلب احمللي من السلع واخلدمات األساسية، ممَّا عمَّق حجم االختالل يف التجارة اخلارجية للبالد.

إنَّ اهلدر يف املال العام على نوعني اترة يكون خمطط له، وذلك عن طريق شخص معنوي .  
عام ليس له معرفة هبدف خروج النفقة أو الغرض منها، ويكون هذا على األغلب بسبب نظام 
احملاصصة يف تسلُّم املواقع اإلدارية. واترة أخرى يكون غري خمطط له عن طريق شخص معنوي أو 
موظف حكومي مرتبط ابحلزب التابع له أو غاايت شخصية أو غريها، ويف كلتا احلالتني يوجد هدر 

حتليل أثر فاعلية بعض السياسات االقتصادية يف مكافحة الفساد يف العراق 



70

مركز البيان للدراسات والتخطيط

يف املال العام يؤثِّر أتثرياً سلبياً على أداء احلكومة، أو حجم اخلدمات العامة املقدَّمة إىل اجملتمع، 
ويُؤثِر التأثري السليب على واقع االقتصاد العراقي أيضاً.

العام . 5 اإلنفاق  تزايد  إىل  العراق  والنقدية( يف  )املالية،  السياستني  االتساق بني  يؤدِّي عدم 
زايدة حجم  إىل  يؤدِّي  نفسه  الوقت  ويف  العام،  املال  يف  واضحاً  هدراً  ولَّد  ممَّا  فوضوية،  بصورة 
املعروض النقدي الذي عمَّق من ارتفاع املستوى العام لألسعار )التضخُّم(، وأضعف خطط )البنك 

املركزي( يف استهداف التضخُّم والسيطرة عليه.
أدَّت زايدة النفقات اجلارية -وخصوصاً ِفْقَرة الرواتب واألجور للدرجات اخلاصة- إىل زايدة .  

اهلدر يف املال العام؛ ألنَّ إنتاجية هذه النفقات ضعيفة أو سالبة، ومن مَثَّ أدَّت إىل تكوُّن فئتني بني 
أعداد املوظفني، فئة ذات دخل مرتفع وهي مرفهة بكل اجملاالت، وفئة ذات دخل منخفض أو 
متوسط، ومن مَثَّ أدَّى إىل خلل يف هيكلة النظام الداخلي للعراق، وعزَّز من ضعف مؤشرات األداء 

احلكومي املعتمدة عاملياً.
أثبت التحليل القياسي لنماذج املتغريات املختارة على وجود عالقة قصرية األجل، وعدم .  

وجود عالقة طويلة األجل بني العجز أو الفائض يف املوازنة العامة، والنمو االقتصادي كمتغريات 
ت عن حالة الفساد واهلدر يف املال  تفسريية من جهة، وبني املتغري التابع )النفقات العامة( اليت عربَّ
العام، إذ يتضح جلياً أنَّ املوازنة العامة حقَّقت عجزاً يف معظم سنوات الدراسة، فضاًل عن أنَّ النمو 
االقتصادي الذي حصل يف بعض السنوات كان نتيجة لزايدة إيرادات النفط اخلام، وال دور لسائر 

ر حالة االختالل يف االقتصاد العراقي. القطاعات اإلنتاجية يف حتقيق النمو، ممَّا يؤشِّ
اثنياً: التوصيات 

تكمن مكافحة اهلدر يف املال العام والسيطرة على عمليات اإلنفاق السليب يف التوجُّه حنو . 1
تغيري أسلوب املوازنة العامة من موازنة البنود التقليدية إىل الربامج واألداء على األقل، حبيث تصبح 
من  هذا  النهائية  األهداف  إىل  منها وصواًل  الغاية  حتقِّق  مدروسة  خلطط  َوْفقاً  الصرف  عمليات 
جانب، ومن جانب آخر تعمل على ختفيف من وطأة القرارات السياسية اليت تعتمد على احملاصصة 

يف إدارة شؤون البالد االقتصادية.
ضرورة إجياد إرادة وطنية وقرارات واقعية أتخذ على عاتقها حتقيق النمو االقتصادي احلقيقي .  
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ابملشاركة مع القطاع اخلاص؛ لتحقيق التنمية االقتصادية، والطاقة، واملعرفة، واالبتكار، فضاًل عن 
كفاءة املؤسسات احلكومية وبعدها إعطاء القطاع اخلاص األولوية يف النهوض بواقع البلد، ممَّا يؤدِّي 

إىل تقليص دور احلكومة بصورة تدرجيية يف االقتصاد، ممَّا يعين معاجلة اهلدر يف املال العام.
آاثر .   من  له  ملا  والنقدية؛  املالية  السياستان  االقتصادية خصوصاً  السياسات  بني  التنسيق 

مهم على واقع االقتصاد العراقي يف مواجهة الفساد واهلدر يف املال العام، فضاًل عن حتقيق النمو 
االقتصادي احلقيقي املتمثِّل بتنشيط القطاعات اإلنتاجية اليت ختفض من حجم االستريادات.

والتوجُّه حنو .   املناخية  العاملي كالتغيريات  االقتصاد  تطرأ على  اليت  التطورات  ضرورة مواكبة 
اقتصاد املعرفة، مبا يضمن سالمة أمن األفكار الشبابية، وإخراج جيل جديد قادر على النهوض 
مدركات  جدول  يف  إجيابية  مؤشرات  على  ينعكس  والذي  واالقتصادي،  السياسي  النظام  بواقع 

الفساد، وخيرج العراق من قَاِعه إىل مراكز متقدمة.

حتليل أثر فاعلية بعض السياسات االقتصادية يف مكافحة الفساد يف العراق 
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تطبيق االمتثال املصريف يف املصارف العراقية للحد من الفساد املايل

املقدمة:
تُعدُّ املصارف أحد أهم املؤسسات املالية نظراً إىل الدور الذي تؤديه، واخلدمات املصرفية اليت 
تقدمها، ومع أمهيتها لكنَّها تتعرَّض للمخاطر تكون السبب يف اخنفاض سيولتها أو إفالسها؛ ممَّا 
يؤدِّي إىل تعرُّضها إىل عقوابت قانونية، وسيؤثِّر هذا على مسعتها؛ بسبب هذه العقوابت واخلسائر، 
لذا ألزم البنك املركزي املصارف ابستحداث وظيفة االمتثال املصريف؛ ملراقبة مدى امتثال املصارف 
ا متثِّل إحدى  للقوانني، إذ إنَّ وظيفة االمتثال املصريف من الوظائف املهمة يف القطاع املصريف؛ ألهنَّ
اجلهات الرقابية املصرفية، ومدى االلتزام هبا لتنفيذ القوانني واللوائح، فضاًل عن تقييم املخاطر واحلد 
من آاثرها، ومراقبة مدى التزام املصرف بتنفيذ اإلجراءات ملكافحة غسل األموال، وحماربة الفساد 
أموال  القدرة على تدمري  املصرفية وأحجامها، وله  العمليات  أنواع  املايل؛ ألنَّه سيؤثِّر على مجيع 
املودعني حاملي األسهم الذين يعتمدون يف حياهتم على هذه العوائد، وسرتكِّز الورقة على كيفية 

تطبيق االمتثال املصريف يف املصارف العراقية؛ للحد من الفساد املايل.
*االمتثال املصريف بي احلاجة والتطبيق

يقصد ابالمتثال اختاذ اإلجراءات من جانب أصحاب املصلحة َوْفقاً للنصائح، والتوجيهات 
واملخالفات  القصور،  أوجه  من  للتخفيف  التدقيق؛  وتقارير  التفتيش،  تقارير  عليها يف  املنصوص 
Icc risk manage- ,2015 املؤسسات  األداء يف  الشاملة، وحتسني  السالمة  )لتحقيق 

.)p31 ,ment
جاءت كلمة االمتثال من العبارة الالتينية )complere(، وتعين الوفاء، أو تلبية معايري 
حمددة، وقد شاع استخدام مصطلح االمتثال يف عديٍد من اجملاالت االجتماعية والتجارية ومنها 
املصريف  ابلعمل  وااللتزام  وتطبيقهما،  والتعليمات  القوانني  احرتام  املصريف هو  واالمتثال  املصرفية، 
السليم وأخالقيات العمل، ومتثِّل املصارف طوعية ألحكام التشريعات املنظمة؛ لتجنُّب املخاطر 

تطبيق االمتثال المصرفي في المصارف العراقية للحد 
من الفساد المالي

ديانا هشام جاسم *

*  ابحثة.
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للقوانني  االمتثال  عرب  فعالة  لرقابة  السلمية  املمارسات  لتعزيز  تسعى  لذا  واألزمات،  واخلسائر 
والتشريعات)1(. 

الرقابية،  القانون واألنظمة والتعليمات واملتطلبات  بتطبيق  إنَّ االمتثال املصريف هو االلتزام 
وااللتزام ابلعمل املصريف السليم، وقواعد أخالقيات العمل، وينطبق هذا على مجيع موظفي املصرف 
الوظيفة على االستقاللية  املوظفني مبستوايهتم كلها، وتبن هذه  العليا، وتشمل مجيع  اإلدارة  من 

والنزاهة والسرية يف العمل؛ لضمان ممارسة نشاطها ممارسًة موثوقة)2(.
وقد تكمن أمهية االمتثال للقوانني والقواعد واملعايري يف تعزيز قوة املصرف وقدرته التنافسية، 
واحملافظة على مسعته والوفاء بتوقعات زابئنه، وأنَّ لالمتثال دوراً يف تعزيز ثقة اجلمهور، وحتقيق كفاءة 
األداء، ويساعد االمتثال على جذب االستثمار، ويعمل االمتثال على اكتشاف األخطاء واجلرائم 
التجارية  العمليات  تكرارها، وحتسني  األخطاء ومنع  الناجم من هذه  الضرر  والتقليل من  املالية، 
وتطوير األنشطة التشغيلية كما ذكران ال بدَّ للمصارف أن تطبق االمتثال املصريف، وذلك عن طريق 
للقيام  واملخصصني  املوظفني  من  عديد  على  القسم  هذا  وحيتوي  املصريف،  االمتثال  قسم  إنشاء 
بعمليات الرقابة الداخلية، والذين يقومون بدورهم من التأكُّد من البنك واملوظفني البنكيني يطبقون 

األحكام، وحياربون كل من خيالف هذه القواعد)3(.
*تطبيق االمتثال املصريف يف املصارف:

طريق  وذلك عن  ودعمها،  الفعالة  للرقابة  السليمة  املمارسات  تعزيز  إىل  املصارف  تسعى 
اتباع سياسات االمتثال وإجراءاهتا للقوانني واللوائح التشريعية كلها، ويـُرَاد ابالمتثال من عدم وجود 
حاالت غش وتالعب للمخالفات القانونية، وقد تتأتَّى وظيفة االمتثال عن طريق دراسة التقارير 
اليت تصل من الفروع بشأن العمالء واملعامالت املشبوهة، ووضع برامج امتثال حيدِّد األنشطة واملهام 
املواطنني  وتثقيف  عنها،  أُبِْلَغ  اليت  للحاالت  األموال  غسل  مكافحة  هيئة  ومتابعة  هلا،  املخطَّط 
حول مواضيع االمتثال وإعداد إرشادات مكتوبة هبذا اخلصوص، وينبغي لنجاح هذه الوظيفة يف 
املؤسسات املصرفية أن يويل جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية االهتمام املطلوب. يُعدُّ تطبيق االمتثال 

1. حوراء أمحد سلمان العامري، دور التفتيش يف االمتثال املصريف دراسة تطبيقية لعينة من املصارف العراقية، رسالة دبلوم عايل 
معادل للماجستري، املعهد العايل للدراسات احملاسبية واملالية، جامعة بغداد، 2014، ص69.

2. ماهر مروان احلسني، االمتثال ومكافحة غسل األموال، جملة الدراسات مالية املصرفية، العدد الرابع، 2017، ص5.
3. عدانن أمحد يوسف، االمتثال يف البنوك العربية، جملة الدراسات املالية املصرفية، األكادميية العربية املصرفية، العدد الثالث، عمان، 

2013،ص5.
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يف القطاع املصريف أمراً يف غاية األمهية؛ لضمان سالمة اجلهاز املصريف من ظاهرة الفساد وحتقيق 
الكفاءة يف األداء ودعم االقتصاد الوطين، ويتطلَّب جناح هذا تطبيقه يف البنك املركزي)4(.       

وإنَّ االمتثال مهم ملكافحة الفساد يف املصارف؛ ألنَّ الفساد يتسبَّب يف خسائر مالية كبرية، 
إذ إنَّ الفساد ميتص سنوايً حنو )1,5( إىل )2( ترليون دوالر سنوايً من الناتج احمللي اإلمجايل، ومتثََّل 
معظم هذه العمليات يف الرشوة، وتعرَّضت عديد من املصارف العراقية لكثري من األعمال املشبوهة، 

ومنها غسل األموال)5(. 
وأنَّ قواعد االمتثال املطبقة على املصارف هي على النحو اآليت:

املصريف .   القطاع  على  السارية  والنقدية  والتنظيمية  والرقابية  اإلشرافية  والتشريعات  األنظمة 
وقواعد تطبيقها، وما يتعلق هبا من تعاميم وتعليمات كنظام رقابة املصارف، وقواعد تطبيق أحكام 
مكافحة غسل األموال ونظامها، ومتويل اإلرهاب، ونظام مكافحة التزوير، والتعليمات اإلرشادية 
احملاسبة  املتعلقة ابألمن والسالمة، ومعاير  املالية، واألمور  والبياانت  املصرفية،  املتعلقة ابلعمليات 
للمصارف التجارية، وقواعد فتح احلساابت املصرفية، ودليل مكافحة عمليات االختالس، واالحتيال 
املايل، ودليل الرقابة الداخلية وإرشاداهتا، ومتطلبات تنظيم وحدات غسل األموال وضوابط معاجلة 

الشكاوي)6(. 
األنظمة والتعليمات اليت تصدرها اجلهات احلكومية ذات التخصص مثل نظام الشركات، .  

وأنظمة هيئة السوق املالية، وإرشادات االستثمار األجنيب ونظامها، واللوائح الداخلية يف الشركات 
وغريها)7(. 

الصادرة عن جلنة ابزل لإلشراف على املصارف اخلاصة اباللتزام، وتطبيق وظيفة .   املبادئ 
االمتثال يف املصارف، وأي أوراق أو تقارير أو توصيات أو قرارات أخرى تصدر من الفريق املايل 

4. وليد وعودة احليايل، مقدس كامل، دور وآاثر التدريب يف إنتاجية القوة العاملة، مركز الكتاب االكادميي للنشر والتوزيع، عمان، 
األردن، 2016، ص44.

5. وليد وعودة احليايل، مقدس كامل، ص50.
6. آمال حدو، دور احلوكمة يف إدارة املخاطر والوقاية من األزمات املالية، أطروحة دكتوراه، جامعة جيالس ليابس – سيدي عباس، 

كلية العلوم االقتصادية، التجارة وعلوم التسيري، 2018،ص65.
الثالث، اجمللد  العدد  املالية واملصرفية،  الدراسات  البنوك اإلسالمية، جملة  7. حسني عبد املطلب األسرج، احلوكمة واالمتثال يف 

احلادي والعشرون، 2013، ص11.
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سواًء اليت سبق وإن بلغت هبا البنوك، أو قد تبلغ هبا مستقباًل)8( وينبغي إدراك أنَّ إدارة االمتثال 
قد ال تكون مسؤولة مسؤوليًة مباشرة على التأكُّد من تطبيق االمتثال بقواعد االمتثال املوضحة 
ا يقتصر دورها على تطبيق القواعد ذات العالقة مبخاطر عدم االمتثال، وعلى إبالغ كل  كلها، وإمنَّ
إدارات وأعمال املصرف ابلقواعد اليت ليس هلا عالقة مبخاطر عدم االمتثال والتأكُّد من إدراجها يف 
السياسات واإلجراءات اخلاصة بتلك اإلدارات، واألعمال، وعلى املراقبة، واإلبالغ يف حالة خمالفة 

تلك القواعد)9(.      
وتقع وظيفة االمتثال على عاتق مراقب االمتثال، ومع مهام مراقب االمتثال اجتاه اإلدارة 
وإداراته العليا، يوجد مهام أخرى تقع على عاتقه تتعلَّق ابلنشاط الذي يقوم به املصرف، فاألنشطة 
اليت يقوم هبا املصرف كثرية؛ لتحقيق الرحبية من انحية، وتنمية االقتصاد الوطين من انحية أخرى، 
مراقب  تعيني  تتوفَّر يف مؤهالت  أن  التشريعات على  فقد نصَّت  املصريف  النشاط  ونتيجة ألمهية 
االمتثال معرفته ابلقوانني والتعليمات، فيجب على مراقب االمتثال االطالع على األنظمة والقوانني 
املركزي  البنك  اليت يصدرها  التعليمات  لديه اطالع على  املصرفية، وأن يكون  املتعلقة ابألنشطة 
العراقي، وملراقب االمتثال دور يف توثيق املخاطر اليت يتعرض هلا املصرف وتقييمها أو حتديدها، وأنَّ 

املخاطر املصرفية كثرية ومتنوعة)10(. 
يُعدُّ مراقب االمتثال تقريراً دورايً كل )3( أشهر على األقل مبوجب منوذج التقرير املوحَّد 
الفصلي؛ ملراقب االمتثال املرفق مع الكتاب الصادر من البنك املركزي، ويتضمن منوذج التقرير احملاور 

اآلتية)11(:
معلومات عن املصرف )اسم املصرف، ورقم اإلجازة، واتريخ املوافقة، ونشاط املصرف اسم .  

الربيد  رئيس جملس اإلدارة، وأعضائه األصليني واالحتياط، ورأس مال املصرف، وموقع املصرف 
أقسام كل من غسل  )20( مساهم، وأمساء مديري  أكرب  للمصرف، وكشف أبمساء  اإللكرتوين 

األموال، وإدارة املخاطر، ومراقب احلساابت.
8. املصدر السابق نفسه، ص14.

9. دليل االلتزام ابألنظمة للبنوك العاملة يف اململكة العربية السعودية، مؤسسة النقد العربية السعودي إدارة التفتيش البنكي، اململكة 
العربية السعودية، 2008، ص14.

10. طيف خالد علي، إبراهيم إمساعيل إبراهيم، مهام مراقب االمتثال يف املصارف، جملة جامعة اببل للعلوم اإلنسانية، العدد 
الثالث، اجمللد السابع والعشرون، 2019، ص22

11. املصدر السابق نفسه، ص24.
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تثبيت اسم مراقب االمتثال والتحصيل العلمي له، وعدد سنوات اخلدمة يف املصرف والدورات .  
املشارك هبا يف جمال االمتثال.

تعهُّد مراقب االمتثال بصحة املعلومات كلها الواردة يف التقرير..  
حساب، .   لكل  التفصيلية  الكشوفات  إرفاق  مع  للمصرف،  املايل  الوضع  مؤشرات  أهم 

ونسخة من ميزان املراجعة.
النسب املعيارية لكل من )كفاية رأس املال والسيولة، ونسبة االئتمان النقدي للودائع ...( .  

مع ذكر أسباب االرتفاع واالخنفاض عن النسب املعيارية، واملخاطر احملتمل التعرُّض هلا.
أهم جوانب املتعلقة مبجلس إدارة املصرف وأقسامه، واملتطلبات القانونية..  

وأصدرت جلنة ابزل عام 2005 ورقة عمل ابملبادئ األساسية املتعلقة بوظيفة االمتثال يف 
املصارف، ومن أهم هذه املبادئ)12(:

االمتثال  عدم  أخطار  إدارة  على  اإلشراف  مسؤولية  اإلدارة  جملس  يتوىلَّ  األول:  املبدأ 
يراجع  وأن  االمتثال،  وظيفة  إبنشاء  الرمسية  والوثيقة  االمتثال،  سياسة  على  ويصادق  ابملصرف، 
سياسة االمتثال وتطبيقها يف املصرف سنوايً على األقل لتحديد مدى فعالية إدارة املصرف ملخاطر 

عدم االمتثال.
االمتثال  إعداد سياسة  املسؤولة عن  املصارف هي  التنفيذية يف  اإلدارة  تُعدُّ  الثاين:  املبدأ 
ومتابعتها وتقيمها ورفع التقارير اخلاصة هبا إىل جملس اإلدارة حول سالمة تنفيذها، وحتديد ما إذا 

كانت السياسة املطبقة مالئمة أم كانت غري مالئمة.
املبدأ الثالث: تُعدُّ اإلدارة العليا يف املصارف هي املسؤولة عن إنشاء وظيفة االمتثال، ومتثِّل 
جزءاً من سياسة االمتثال املصريف؛ لتقوم بتحديد أخطار عدم االمتثال اليت يواجها املصرف وتقيم 
ومراقبتها وتقدميها، والنصيحة واملشورة، ورفع تقارير لإلدارة العليا، وجملس اإلدارة عن هذه املخاطر.

12. فان سامان حاجي رسول أمحد احلاجي، أثر التدقيق االلتزام يف مكافحة غسل األموال يف املصارف التجارية األهلية يف إقليم 
كردستان، رسالة ماجستري، جامعة آل البيت، األردن، 2018، ص66.
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املبدأ الرابع: ينبغي أن تكون لوظيفة االمتثال وضعاً رمسياً داخل املصرف، ويتحقَّق بصورة 
مثلى حينما يصادق جملس اإلدارة على الوثيقة الرمسية موضحاً فيها استقاللية الوظيفة واستمراريتها.

املبدأ اخلامس: جيب أن تكون وظيفة االمتثال مستقلة عن أنشطة املصارف األخرى.
املبدأ السادس: ينبغي أن يكون لدى وظيفة االمتثال يف املصرف املوارد الالزمة، إذ جيب 
والشخصية؛  املهنية  والصفات  الالزمة،  واخلربات  ابملؤهالت،  املصريف  االمتثال  موظفو  يتمتَّع  أن 

لتمكينهم من القيام بواجباهتم ومهاهم احملددة بفعالية.
املبدأ السابع: يتحمَّل مسؤول وظيفة االمتثال مسؤولية إدارة مهام وظيفة االمتثال، ومساعدة 
اإلدارة يف إدارة أخطار عدم االمتثال اليت يواجها املصرف عن طريق مراقبة مدى امتثال املصرف 

للسياسات، واإلجراءات، وإعداد التقارير لإلدارة العليا.
املبدأ الثامن: أن خيضع نطاق وظيفة االمتثال وأنشطتها إىل املراجعة الدورية من قبل التدقيق 

الداخلي، وإدراج أخطار عدم االمتثال يف منهجية تقييم املخاطر يف التدقيق الداخلي.
هيكل  وتنظيم  هبا،  املعمول  واللوائح  ابلقوانني  وفروعها  املصارف  تلتزم  أن  التاسع:  املبدأ 
لوظيفة االمتثال يف املصرف، على أن يتماشى هيكل ووظيفة االمتثال ومسؤولياهتا مع املتطلبات 

الرقابية والقانونية احمللية.
املبدأ العاشر: ميكن لوظيفة االمتثال االستعانة خبربات من اخلارج على أن ختضع إلشراف 

مدير االمتثال املصريف.
وإنَّ تطبيق هذه املبادئ ضرورية للتقليل من الفساد الذي حيصل يف املصارف، إذ أشارت 
الالئحة التنظيمية رقم )2( لعام 2007 الصادرة من البنك املركزي العراقي إىل أنَّ املبدأ اخلامس 
عشر من املبادئ األساسية للرقابة املصرفية الفعالة الصادرة عن جلنة ابزل، ومعايري تطبيقه املتعلقة 
مبكافحة الفساد املتعلق بغسل األموال الذي يتضمن اآليت: يتأكُّد املراقب من أنَّ لدى املصارف 
سياسات وممارسات وإجراءات فاعلة تعّزِز املعايري األخالقية واملهنية، حتول دون استغالل املصرف 
من قبل العناصر اجملرمة عن قصد أو غري قصد، وكشف النشاط اإلجرامي وإبالغ السلطات املسؤولة 
عن إي نشاط مشبوه، ويتأكَّد املراقب من أنَّ املصارف توثِّق وتنفِّذ سياسة حتدِّد هوية العمالء، ومن 
يعملون نيابة عنهم كجزء من براجمها ملكافحة غسل األموال، إذ إنَّ هنالك قواعد واضحة بشأن 
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الفردية ومدة االحتفاظ، ويتأكَّد  الزابئن والصفقات  اليت جيب أن حتفظ بشأن هوية  السجالت 
املراقب من أنَّ لدى املصارف إجراءات رمسية لضبط التعامالت ذات الشبهة احملتملة تشمل هذه 
اإلجراءات تفويض وفحص إضايف من قبل املسؤول لبعض عمليات اإليداع أو السحب ملبالغ كبرية 
من النقد، وإجراءات خاصة للعلميات غري العادية، ويتأكَّد املراقب من أنَّ لدى املصارف إجراءات 
واضحة ومبلغة إىل مجيع املوظفني؛ ليُبلِّغوا عن أي عمليات مشبوهة إىل املسؤول األعلى املشرف 

على التقيُّد مبكافحة غسل األموال)13(. 
ويتأكَّد املراقب عرب الفحص الدوري من ضوابط غسل األموال لدى املصرف وأنظمته؛ ملنع 
العمليات املشبوهة وحتديدها واإلبالغ عنها، ويكون للمراقب سلطات تنفيذية كافية الختاذ إي 
تدابري ضد املصرف الذي ال يتقيَّد ابلتزامات مكافحة غسل األموال، ويتأكَّد من أنَّ املصارف قد 
يتمتع مبسؤولية واضحة؛ للتأكُّد من أنَّ سياسات املصرف وإجراءاته تتوافق  عيَّنت مسؤواًل كبرياً 

كحد أدىن مع الشروط التشريعية والتنظيمية ملكافحة غسل األموال)14(. 
*الفساد املايل داخل املصارف العراقية 

تُعدُّ ظاهرة الفساد املايل ظاهرة عاملية واسعة االنتشار، وذات جذور أخذت أبعاداً واسعة 
تتداخل فيها عوامل خمتلفة، يصعب التميز بينها، وختتلف درجة مشوليتها من جمتمع إىل آخر، فهو 
داء خطري، وللفساد املايل أوجه عديدة كانتشار الرشوة والتسيُّب بني املوظفني وضعف اإلنتاج، 
وتعقيد اإلجراءات يف تنفيذ املعامالت املالية، إذ بدأ الفساد املايل يف العراق بعد عام 1980 يف 
استنفاذ الطاقات املالية والبشرية والعلمية لدوائر الدولة، وبدأ الفساد ابلتزايد يف عام 2003، إذ 

فقد العراق مكانته بني الدول، وجعلته حيتل املرتبة الثالثة يف الفساد بني دول العام)15(.

13. محزة فائق وهيب، عبري رمحان سلطان، أتثري االمتثال املصريف يف مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، جملة دراسات حماسبية 
ومالية، العدد تسعة وأربعون، اجمللد أربعة عشر، 2019، ص66.

14 . املصدر السابق نفسه، ص69.
15 . أمل حممد عبد الوهاب، دور الرقابة املالية يف احلد من ظاهرة الفساد املايل : دراسة حتليلية لعينة من العاملني يف املصارف 

احلكومية واألهلية يف حمافظة كربالء املقدسة، الدبلوم العايل، كلية اإلدارة واالقتصاد، العلوم املالية واملصرفية، 2022، ص37.
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جدول )1( الفساد يف العراق وترتيبه على الصعيد العاملي للمدَّة )2010-2020(

جمموع البلدان ***الرتتيب العاملي **قيمة مؤشر مدركات الفساد*السنة 
20101.5175178
20111.8175182
20121.8169176
20131.6171175
20141.6170174
20151.5161168
20161.7166168
20171.8169167
20181.8168170
20192.0162180
20202.1160180

املايل  الفساد  املصدر:*نعمان منذر يونس، بكر محيد، عطية حممد إمساعيل، حتليل واقع 
 ،)16( اجمللد  واالقتصاد،  اإلدارية  العلوم  تكريت  جملة  الفساد،  مدركات  مؤشر  َوْفق  واإلداري 

2020، ص452.
**مؤشر مدركات الفساد منظمة الشفافية الدولية االئتالف العاملي ضد الفساد 2019، 	 

ص4
***ابسم علي خرسان، مؤشر مدركات الفساد العاملي 2020، ص12.	 

نالحظ يف اجلدول انتشار الفساد يف السنوات األخرية؛ بسبب اجلهل، أو بسبب خضوع 
لضغوط معينة، ووجود أمل لقضاء أغراض مادية خاصة، وأبساليب عديدة، وعدم تطبيق املعايري 
العلمية يف اختيار املوظفني، وال سيَّما القياديني منهم، وطريقة اعتماد أسلوب احملاصصة، واالعتبارات 
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السياسية، وعدم تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص بني املواطنني، وضعف العمل االجتماعي، وانتشرت 
ظاهرة الفساد املايل انتشاراً الفتاً للنظر؛ لعدم خضوع السلطات السياسة واإلدارة لقوانني واضحة، 

وضوابط معلنة متكن من ممارسة الرقابة عليها، أو بسبب جهل املواطنني.
وامليليشيات  األحزاب  تستخدمها  اليت  الدوائر  أكرب  من  واحدًة  واملصارف  البنوك  .تُعدُّ 
املصارف  من   )57%( حنو  أنَّ  االقتصاديني  اخلرباء  حديث  وَوْفق  اخلارج،  إىل  األموال  لتهريب 
األهلية يف العراق، وحتديداً يف العاصمة بغداد خاضعة لسلطة األحزاب، وهي مملوكة بصورة مباشرة 
لألحزاب حتت عناوين خمتلفة. يعاين القطاع املصريف العراقي كسائر القطاعات يف العراق من فساد 

ا تدر كثرياً من األرابح. كبري، وال سيَّما املالية منها؛ ألهنَّ
من  املصرفية يشوهبا كثرياً  العمليات  أنَّ  العملة، واجلميع متفق على  الفساد من مزاد  يبدأ 
الفساد، وَوْفق حديث احملللني السياسيني إذ يقولون إنَّ عمليات التزوير وعدم الوضوح عالوة على 
عدم الشفافية للرقابة احلكومية هي أبرز مسات القطاع املصريف، ومن مَثَّ فإنَّ هناك تضخُّماً هائاًل يف 
ثروات أصحاب هذه البنوك، ووصل حجم التضخُّم -يف السنوات الطويلة املاضية- إىل معدالت 

عالية من دون أن حُتَاسب اجلهات الفاسدة)16(.
شهد العراق -منذ سنوات- ظاهرًة واسعًة جداً من الفساد املايل، وترتكز هذه الظاهرة على 
املشبوهة؛ وقد حدث هذا ألسباب عديدة  املمر والبوابة لغسل األموال  املصارف األهلية، فهي 
دفعت ابألمور لتتأزَّم كثرياً، وتصبح بعض املصارف األهلية شريكاً يف اجلرمية املنظمة، وأوجد -نظام 
العالقات، وسيطرة أصحاب رأس املال على املشاريع- طبقًة من املديرين الضعيفني وعدميي اخلربة، 
عن  بعيد  من ختصُّص  م  ألهنَّ أو  احملاسبية،  قدراهتم  لضعف  جتاوزهم؛  أو  هبم،  اإليقاع  ميكن  ممَّن 
احملاسبة، أي: إنَّ هنالك خلاًل يف نظام التوظيف داخل املؤسسات األهلية، فلو كانت هنالك لوائح 
تلزم تعيني نوعية معينة من اإلدارات لكان إبعاد هذه اإلدارات الفاشلة ممكناً، وهنا حندِّد مسؤولية 

البنك املركزي، وديوان الرقابة فكالمها ميكن أن يزيل الفاشلني عرب لوائح ملزمة للمصارف)17(.

16. وفاء غامن، الفساد الرهيب يف النظام املايل العراقي، تقرير منشور على موقع
./https://7al.net/reports-and-investigations 

17. أسعد عبدهللا، املصارف األهلية بوابة للفساد، تقرير منشور على موقع
.https://www.noonpost.com/content/13972 
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وأحد أهم ظواهر الفساد يف املصارف هي ظاهرة غسل األموال، إذ يؤدِّي القطاع املصريف 
دوراً رئيساً يف جمال غسل األموال من انحية، ويف مكافحة غسل األموال من انحية أخرى، وال 
تتعرَّض  قد  لكن  األموال،  غسل  مكافحة  وسياسات  إبجراءات  املصارف  التزمت  ما  إذا  سيَّما 
املصارف للمساءلة القانونية عن تلقيها أو قبوهلا لألموال القذرة، خصوصاً إذا كانت تعلم أنَّ هذه 
األموال متحصلة من فعل إجرامي))18. ويف هذا السياق، قام البنك املركزي العراقي إبصدار مجلة 
من الضوابط الرقابية بشأن مكافحة غسل األموال، وُأِخَذ بنظر االعتبار عند إصدار هذه الضوابط 
العاملية بشأن مكافحة غسل األموال بعد حتديث التوصيات األربعني بشأن  الرقابية املستجدات 
مكافحة غسل األموال الصادرة من جمموعه العمل املايل FATF((، وهتدف هذه الضوابط إىل 
التأكُّد من امتثال املصارف ابلتقيد أبحكام قانون مكافحة غسل األموال رقم )39( لعام 2015 

ملا يلي)19(: 
بتطبيق .   املصارف  امتثال  طريق  عن  األموال  غسل  عمليات  من  املصريف  القطاع  محاية 

السياسات واألنظمة واللوائح واملبادئ اليت تكفل منع أنشطة غسل األموال واكتشافها، والتبليغ 
عنها طبقاً للمعايري الدولية.

العمليات .   لتمرير  استغالهلا كقنوات  ومنع  القانونية،  غري  العمليات  من  املصارف  محاية 
واملعامالت غري املشروعة اليت قد تنطوي على غسل األموال، وأي أنشطة غري مشروعة أخرى.

تعزيز سالمة القطاع املصريف ومحاية مسعته ونزاهته مبا يكفل محاية عمالئه..  
تعليمات .   فيها  -مبا  للمصارف  املركزي  البنك  يصدرها  اليت  الضوابط  خمالفة  على  يرتتَّب 

مكافحة غسل األموال- إيقاع عقوابت أو أكثر حبق املصرف املخالف، وهذه العقوابت تعطي 
للضوابط قوة إلزام من حيث تطبيقها، ومؤيدة إبجراءات أو جزاءات أقلها التنبيه، وأشدها إلغاء 

الرتخيص، على أنَّ هذه العقوابت ختضع لرقابة القضاء)20(.

18. Tabitha، Mugechi، the impact of antimoney laundering vegulations on finan-
cial performance in Kenyan banks: A case study of chase bank، united states inter-
national university Africa،2014 ،p10.

19. البنك املركزي العراقي، تقرير البنك املركزي العراقي الضوابط الرقابية لقسم االمتثال، 2016، ص51-52.
عمان،  األردن،  والتوزيع،  للنشر  الثقافة  األوىل،  الطبعة  مقارنة،  دراسة  األموال  اخلريشة، جرمية غسل  قطيفان  أجمد سعود   .20

2006، ص139.
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ووجود  الفعالة،  عميلك(  )اعرف  إجراءات  وجود  تستوجب  املصريف  الفساد  من  ولتقليل 
أنظمة جيدة تتعلق مبراقبة اإلدارة، وأنظمة، وإجراءات رقابية، وفصل التدريب واملسؤوليات، وجيب 
طريق  عن  زبونك(  )اعرف  ملبدأ  فعال  برانمج  بتطبيق  اتماً  التزاماً  املصرف  إدارة  جملس  يلتزم  أن 
وضع اإلجراءات املناسبة، والتأكُّد من تطبيقها عن طريق إدارة االمتثال ابملصرف، ويتعنيَّ حتديد 
املشتبه هبا، وكذلك  املعامالت  قنوات األخطار عن  املصرف، وكذلك حتديد  املسؤوليات داخل 

يتعنيَّ أن تكون هنالك إجراءات داخلية)21(.
جيب على املصارف تطبيق االمتثال عن طريق تطبيق الرقابة الفعالة، وهي تنهض بدور مهم 
يف كشف االحتيال ومنعه، ومحاية املوارد، وهتدف الرقابة الداخلية إىل حتقيق املصداقية  يف التقارير 
ا الضوابط التشغيلية، أي: إنَّ  املالية، وُيشاُر إىل الرقابة الداخلية داخل الكياانت االقتصادية على أهنَّ
بنية الرقابة الداخلية تُعدُّ خط الدفاع الرئيس للوقاية من إعداد التقارير املالية االحتيالية، وأداًة مهمة 
لإلدارة يف تنظيم سري العمل، وضمان حسن أداء العمليات، ومحاية األصول واألموال يف املنشأة من 
كل عبث فيها، ممَّا جيعل اإلفصاح عن مدى قوة وفعالية الرقابة الداخلية من قبل جملس اإلدارة، مث 
قيام مراجع احلساابت اخلارجي بتقومي تقرير جملس اإلدارة من القضااي املعاصرة اليت عرضتها أدبيات 

املراجعة، وطالبت هبا قوانني بعض الدول املتقدمة، وتبنَّتها املمارسة العملية يف دول أخرى)22(.
إذ تعين الرقابة الداخلية كل السبل واإلجراءات الالزمة لتحقيق األهداف اآلتية)23(:

محاية أصول وممتلكات املنشأة من العبث والسرقة واالختالس وسوء االستخدام. .أ
عملييت  .أ يف  عليها  االعتماد  ميكن  واليت  الدقيقة،  احملاسبية  ابلبياانت  املنشأة  إدارة  إمداد 

التخطيط واختاذ القرارات.
تشجيع الكفاية اإلنتاجية، وحمو اإلسراف والعادم يف الصناعة واإلنتاج أبقل تكلفة ممكنة. .أ
التأكُّد من أنَّ مجيع العاملني ابملنشأة ملتزمني بتنفيذ السياسات اليت وضعتها إدارة املنشأة. .أ

21. Belavskis، Guntis، Latvia Banking Developments and compliance status re-
view، Association of LATVIAN commercial banks، 2017،p94
22. Victor، Enmanuel، The Legal Structure of commercial banks and financial 
Regulation، Erasmus. University Rotterdam، 2017،p12

23.  املصدر السابق نفسه، ص 12
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أي: إنَّ أنظمة الرقابة وما تشمل عليه من طرائق وإجراءات ستساعد على توفري املعلومات 
الكفيلة  الوسائل  الوثوق هبا، واالعتماد عليها بصورة كبرية، فضاًل عن إجياد  اليت ميكن  الصادقة 
ملنع فرص التالعب أو السرقة ملوارد الوحدة أو ختفيضهما. فما تسعى إليه أنظمة الرقابة الداخلية 
ابستمرار هو حتقيق الكفاية اإلنتاجية، وتشجيع االلتزام ابلسياسات اإلدارية املوضوعة، وهذا ما 
هتدف أيضاً إدارة الوحدة إىل حتقيقه، إال أنَّه مل تتطرَّق مفاهيم الرقابة الداخلية تطرُّقاً واضحاً إىل 
دورها يف احلد من الفساد املايل، ويعود السبب يف ذلك إىل حداثة ظاهرة الفساد واليت أتخذ أتثريات 
وأبعاد كثرية إال أنَّ َمن يتفحَّص أهداف الرقابة الداخلية ومفاهيمها وأنواعها بصورة دقيقة، وجيد 
ا هتدف إىل احلد من الفساد املايل واإلداري، بل هذا هو أصاًل صلب عملها، وأنَّ وجود نظام  أهنَّ
رقابة داخلي وفعَّال، ال سيَّما يف املصارف يعمل على احلد من كل صور الفساد املايل، إذ تعمل 

الرقابة الداخلية على اآليت)24(:
أ. زايدة الوعي أبهداف الوحدة ودور الرقابة الداخلية يف حتقيق أهدافها.

ب. حتفيز املوظفني على تقييم العمليات وتنفيذها ومتابعتها بعناية واستمرار.
ج. يُعدُّ فحص نظام الرقابة الداخلية وتقوميه أمراً ضرورايً؛ للتعرُّف على نقط الضعف والقوة 

للرقابة الداخلية املطبقة فيها، ومعاجلة نقط الضعف فيها، وتعزيز نقط القوة.
وأنَّ االمتثال مهم ملكافحة الفساد يف املصارف، وتعرَّضت عديد من املصارف العراقية لكثرٍي 
من األعمال املشبوهة ومنها غسل األموال، لكن بعض املصارف قد تصدَّت لظاهرة الفساد ومن 
أهم هذه املصارف هو املصرف التجاري العراقي، الذي ميتلك كادراً وظيفياً يتسم ابلكفاءة العالية، 
والنزاهة، وحيرص على توفري أفضل الربامج التدريبية ملوظفيه ابستمرار، فضاً عن التحديث املستمر 
لألساليب اجلديدة عن طريق مشاركة موظفي وحدة مكافحة غسل األموال بكل الدورات التدريبية 
ذات العالقة، ويلتزم املصرف التجاري العراقي بتعليمات البنك املركزي العراقي وضوابطه، والقانون 
العراقي املختص مبكافحة غسل األموال، ومتويل اإلرهاب، والتوصيات األربعني جملموعة العمل املايل 
)FATF(، واملنظمات الدولية األخرى، مثل: )جمموعة ولفسبريغ، وجمموعة إيغمونت، وقرارات 
األمم املتحدة، واملنظمات األخرى(. يطبِّق املصرف التجاري العراقي إجراءات العناية الواجبة جتاه 
العمالء، واستخدام أفضل مناذج فتح احلساابت، ومناذج حتديث معلومات العمالء األخرى، ومناذج 
)اعرف عميلك(. عالوة على ذلك، لدى املصرف أفضل النظم الدولية ملكافحة الفساد املتمثِّل 

24 . أجمد سعود قطيفان اخلريشة، جرمية غسل األموال دراسة مقارنة، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص155.



85

بغسل األموال، ومكافحة متويل اإلرهاب، فضاًل عن احلصول على أفضل برامج الرصد اليت متنع 
القيام أبي معامالت خمالفة عن طريق أنشطة ومنتجات البنك املركزي العراقي)25(.     

املصرف  ميزانية  حتسنت  قد  الفساد  من  للحد  الداخلية  الرقابة  معايري  تطبيق  إىل  ونظراً 
التجاري حتسُّناً طفيفاً، إِذ ارتفعت رؤوس األموال املصرف يف هناية 2020 لتبلغ )4,3( ترليون 

دينار، بعد أن كانت يف عام 2019 )3,5( ترليون دينار)26(. 
اخلامتة:

بقي  ما  ومنها  اجلزائية،  القوانني  جرَّمته  ما  منها  متعددة،  ودوافع  أسباب  املصريف  للفساد 
خارج نطاق التجرمي، ومن الطبيعي أن يكون النتشار هذا السلوك الفاسد آاثراً سلبية على الوضع 
االقتصادي واالجتماعي للبلد، وخيلق هذا حافزاً لدى هذه املصارف على حماربة الفساد والتخلُّص 
منه، عن طريق تطبيق موضوع االمتثال يف املصارف، وتطبيق األنظمة والقوانني، والرقابة الداخلية 
الفساد والوقاية منه، وعلى ضوء ما سبق توصلنا إىل جمموعة من االستنتاجات  ملكافحة ظاهرة 

والتوصيات، من أمهها:
أواًل:

االستنتاجات:
أصبحت وظيفة االمتثال املصريف أحد الركائز املهمة يف ممارسة النشاطات املصرفية، فهي متثل . 1

حصانَة مصرٍف من تعرُّضه للمخاطر والعقوابت، وأهم هذه املخاطر هي عمليات غسل األموال.
من أسباب منو ظاهرة الفساد ابملصارف وتفشيها هو متتُّع املوظفني العمومني حبرية التصرف؛ .  

ولضعف وسائل الرقابة.
الفساد، .   احلد من ظاهرة  أمهها  متعددة  إجيابية  نتائج  إىل  لالمتثال  املصارف  تطبيق  يؤدِّي 

والوقاية منه، عن طريق توفري املساءلة والشفافية يف املعامالت.

25. املصرف التجاري العراقي، ميثاق سلوك الوظيفي وأخالقيات العمل، 2019.
26. البنك ملركزي العراقي، التقرير االقتصادي السنوي، 2020، ص33.

تطبيق االمتثال املصريف يف املصارف العراقية للحد من الفساد املايل
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اثنياً:
التوصيات:

على املصارف االلتزام بتطبيق نظام االمتثال املصريف، ووضع األنظمة الرقابية على العمليات. 1
املصرفية؛ للحد من العمليات املشبوهة املتمثلة ابالختالس وغسل األموال.

زايدة أعداد موظفي االمتثال ومراقبيه مبا يتناسب مع العمل املصريف، والعمل على استقطاب.  
مؤهالت علمية عالية للعمل يف شعبة مراقب االمتثال.

أن يلتزم موظفو املصرف يف التقييد ابستمارة )اعرف عميلك( عند فتح احلساب من قبل .  
العميل

سواًء كان شخصياً طبيعياً أم معنوايً، وحيدُّ هذا االلتزام من املخاطر اليت يتعرَّض هلا املصرف.
التنسيق التام مع كل املصارف الدولية واحمللية؛ ملواجهة املعامالت املشبوهة وغري العادية. .  

املصادر:
أواًل: الكتب العربية

أجمد سعود قطيفان اخلريشة، جرمية غسل األموال دراسة مقارنة، الطبعة األوىل، الثقافة .  
للنشر والتوزيع، األردن، عمان، 2006

العاملة، مركز .   القوة  إنتاجية  التدريب يف  احليايل، مقدس كامل، دور وآاثر  وليد وعودة 
الكتاب االكادميي للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 2016.

اثنياً: اجملالت العربية 
حسني عبد املطلب األسرج، احلوكمة واالمتثال يف البنوك اإلسالمية، جملة الدراسات املالية .  

واملصرفية، العدد الثالث، اجمللد احلادي والعشرون، 2013.
محزة فائق وهيب، عبري رمحان سلطان، أتثري االمتثال املصريف يف مكافحة غسل األموال .  
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ومتويل اإلرهاب، جملة دراسات حماسبية ومالية، العدد تسعة وأربعون، اجمللد أربعة عشر، 2019.
حوراء امحد سلمان العامري، دور التفتيش يف االمتثال املصريف دراسة تطبيقية لعينة من .  

املصارف العراقية، رسالة دبلوم عايل معادل للماجستري، املعهد العايل للدراسات احملاسبية واملالية، 
جامعة بغداد، 2014.

طيف خالد علي، إبراهيم إمساعيل إبراهيم، مهام مراقب االمتثال يف املصارف، جملة جامعة .  
اببل للعلوم اإلنسانية، العدد الثالث، اجمللد السابع والعشرون، 2019.

عدانن أمحد يوسف، االمتثال يف البنوك العربية، جملة الدراسات املالية املصرفية، األكادميية .  
العربية املصرفية، العدد الثالث، عمان، 2013

ماهر مروان احلسني، االمتثال ومكافحة غسل األموال، جملة الدراسات مالية املصرفية، .  
العدد الرابع، 2017

اثلثاً:- الرسائل واألطاريح اجلامعية 
آمال حدو، دور احلوكمة يف إدارة املخاطر والوقاية من األزمات املالية، أطروحة دكتوراه، .  

جامعة جيالس ليابس – سيدي عباس، كلية العلوم االقتصادية، التجارة وعلوم التسيري، 2018
آمل حممد عبد الوهاب، دور الرقابة املالية يف احلد من ظاهرة الفساد املايل: دراسة حتليلية .  

لعينة من العاملني يف املصارف احلكومية واألهلية يف حمافظة كربالء املقدسة، الدبلوم العايل، كلية 
اإلدارة واالقتصاد، العلوم املالية واملصرفية، 2022.

فان سامان حاجي رسول أمحد احلاجي، أثر التدقيق االلتزام يف مكافحة غسل األموال يف .  
املصارف التجارية األهلية يف إقليم كردستان، رسالة ماجستري، جامعة ال البيت، األردن، 2018.

رابعاً: التقارير الرمسية
البنك املركزي العراقي، تقرير البنك املركزي العراقي الضوابط الرقابية لقسم االمتثال، 2016..  
البنك ملركزي العراقي، التقرير االقتصادي السنوي، 2020..  

تطبيق االمتثال املصريف يف املصارف العراقية للحد من الفساد املايل
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العربية .   النقد  مؤسسة  السعودية،  العربية  اململكة  العاملة يف  للبنوك  ابألنظمة  االلتزام  دليل 
السعودي إدارة التفتيش البنكي، اململكة العربية السعودية، 2008.

املصرف التجاري العراقي، ميثاق سلوك الوظيفي وأخالقيات العمل، 2019..  
خامساً: املصادر األجنبية

1- Tabitha, Mugechi, the impact of antimoney laundering 
vegulations on financial performance in Kenyan banks: A case 
study of chase bank, united states international university Af-
rica, 2014.
 -  .Belavskis, Guntis, Latvia Banking Developments and 

compliance status review, Association of LATVIAN com-
mercial banks, 2017
 - Victor, Enmanuel, The Legal Structure of commercial 
banks and financial Regulation, Erasmus University Rotter-
dam, 2017

سادساً: األنرتنت
أسعد عبدهللا، املصارف األهلية بوابة للفساد، تقرير منشور على موقع. 1

 https://www.noonpost.com/content/13972.
وفاء غامن، الفساد الرهيب يف النظام املايل العراقي، تقرير منشور على موقع.  

 https7//:al.net/reports-and-investigations./

https://www.noonpost.com/content/13972
https://7al.net/reports-and-investigations/
https://7al.net/reports-and-investigations/
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ليست الورقة البيضاء بيضاء مبا يكفي

مقدمة
أصدرت احلكومة العراقية الورقة البيضاء1 تشرح ابلتفصيل اإلصالحات االقتصادية واملالية 
الورقة  البالد من ضغوطها االقتصادية احلالية يف عام 2020، إذ تقرتح  انتشال  اليت هتدف إىل 
واليت  والضريبية،  املالية  األزمة لإلصالحات  االقتصادية -اليت كتبتها خلية  البيضاء لإلصالحات 
أُْنِشَئت إلدارة اإلصالحات املالية يف البالد- خطوات تتفق مع املتطلبات الدولية للبلدان النامية، 
يف حني يتفق اخلرباء على أنَّ مثل هذه اإلجراءات الصارمة ضرورية، كان من الصعب تنفيذها، 
وواجهت مقاومة من اجلمهور العراقي، ومع ذلك، فإنَّ االقتصاد العراقي قد بدأ ابلتعايف يف السنوات 
الفيدرايل  املايل  العجز  الدولية؛ بسبب  النفط  للتقلبات يف سوق  يزال عرضة  ما  أنَّه  إال  األخرية، 
الكبري، كجزء من مبادرة الورقة البيضاء، اليت أُْطِلَقت يف أكتوبر 2020، سُيعاجل عجز ميزانية 
الدولة، وسُتعاد هيكلة االقتصاد، وسُتَحسَّن املؤسسات املالية، وسُتوَضع خطة منهجية للمساعدة 
يف األوقات االقتصادية الصعبة. ولكي تنجح مبادرة الورقة البيضاء، كان على قطاعي النفط والغاز 

يف العراق اخلضوع إلصالحات كبرية.
االقتصاد،  لتقوية  املقبلة؛  السنوات  يف  إضافية  مالية  إصالحات  متابعة  للحكومة  ينبغي 
وحتسني الظروف املعيشية للسكان، كان اهلدف من الورقة البيضاء تقدمي خمطط جلهود اإلصالح 
املستقبلية، مع الرتكيز على جماالت السياسة الرئيسة مثل: االقتصاد، والطاقة، والتمويل، واحلماية 
االجتماعية. بعد عامني من نشر الورقة البيضاء وال يوجد مشروع منجز داخله، إذ كانت هناك 
جهود لتنفيذ توصيات الورقة البيضاء يف جماالت مثل قطاع الطاقة، وميزانية الدولة، لكن التقدُّم 
كان بطيئاً، وأحد أسباب بطئها هو أنَّ اخللية املؤسسة املسؤولة عنها مل تكن لديها القدرة على بناء 
القدرات الالزمة لوضع خمططات جيدة ومتابعتها، رمبا يكون أحد املشكالت اليت واجهتهم أيضاً 

هو النظام البريوقراطي والصعوابت اليت يصاحبها حينما يكون هناك معدل فساد مرتفع.

 rmc.gov.iq/white-paper 1.  املوقع اإللكرتوين الرمسي للحكومة العراقية، الورقة البيضاء

ليست الورقة البيضاء بيضاء بما يكفي

زهراء الباججي *

*  ابحثة.

https://rmc.gov.iq/white-paper
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انتقد عديد من اخلرباء احلكومَة؛ لعدم حترُِّكها ابلسرعة الكافية ملتابعة التزاماهتا مبوجب الورقة، 
السياسية بني األحزاب  االنقسامات  التنفيذ ترجع يف جزء كبري منه إىل  إنَّ بطء وترية  ويقولون 
السياسية والفساد املصاحب للحكومات اليت ميلك العراق اآلن )3( حكومات يف غضون )4( 

سنوات.
كانت الورقة البيضاء وسيلة لتقدمي رؤية حول كيفية املضي قدماً، وحيتاج جملس الوزراء إىل 
أهداف  الرؤية بسرعة وفعالية، أصدرت احلكومة اجلديدة برانجماً حكومياً حيدد أيضاً  تنفيذ هذه 
ملواجهة  يكفي  ما  يفعل  مل  العراق  أنَّ  من  قلقون  اخلرباء  من  لكن عديداً  نفسها،  البيضاء  الورقة 

التحدايت االقتصادية للبالد.
كان هناك كثري من اإلحباط بني الشعب العراقي؛ لعدم إحراز تقدُّم يف بعض اجملاالت مثل 
إعادة بناء البنية التحتية، وحتسني األمن، وتوجد بعض املخاوف من أنَّ عدم االستقرار السياسي 

واالقتصادي قد يدفع البالد إىل أزمة أخرى يف املستقبل.
للبنك  َوْفقاً  2015 ذلك  الناتج احمللي اإلمجايل منذ عام  كبرياً يف  العراق اخنفاضاً  شهد 
الدويل، حينما سيطر تنظيم داعش على أجزاء كبرية من البالد، وتراجعت أسعار النفط، ممَّا أعاق 
منو الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة تقدَّر بنحو )%6(، ومع هذا الرتاجع، كان هناك بعض النمو 
يف السنوات األخرية، إِذ ارتفعت عائدات النفط مرة أخرى، وبدأ االستثمار األجنيب يف الزايدة يف 

البالد2.
تواجه التنمية االقتصادية يف العراق عقبات كثرية؛ بسبب بيئة األعمال الضعيفة، واللوائح 
السيولة يف  العامة، وعدم كفاية  املرافق واخلدمات  الوصول إىل  العمل، وحمدودية  الصارمة لسوق 
النظام املصريف، وسوء اإلدارة املالية، لتحسني الوضع، أجرت احلكومة عديداً من اإلصالحات على 
مدى السنوات الكثرية املاضية؛ يف حماولة جلعل بيئة األعمال أكثر تنافسية، ولكن من دون جناح 
يف هذا الصدد. إنَّ تنفيذ أهداف الورقة البيضاء معقٌَّد؛ بسبب االنقسامات السياسية بني األحزاب 

السياسية الرئيسة يف البالد والفساد املرتبط إبداراهتا.
أدَّى االفتقار إىل املساءلة وعدم الكفاءة يف عملية صنع القرار إىل إعاقة تنفيذ اإلصالحات 
االقتصادية يف العراق، وملعاجلة هذه القضية، جيب على احلكومة اجلديدة تنفيذ تدابري الشفافية اليت 

 www.albankaldawli.org/ar/country/iraq/overview 2. املوقع الرمسي للبنك الدويل، العراق عرض عام

http://www.albankaldawli.org/ar/country/iraq/overview
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ع املساءلة، وتعّزِز سيادة القانون، مع حتسني جودة صنع القرار يف الوزارات واهليئات احلكومية،  تشجِّ
كما جيب على احلكومة معاجلة القضااي اليت أعاقت تنفيذ اإلصالحات االقتصادية السابقة، مثل 
الفساد والتدخُّل السياسي، ومها سبب عدم جناح اإلصالح، وكيفية إصالح هذا النظام الفاشل، 

وإعداد خطة اقتصادية جديدة حلل هذه املشكالت، وإجياد حلول لتحسني اقتصاد البالد.
فيما يتعلَّق ابلفساد، يوجد يف العراق حالياً جلنة مستقلة للنزاهة مسؤولة عن متابعة قضااي 
الفساد، ومع أنَّ اللجنة كانت مستقلة ومفوَّضة لكنَّها ما تزال غري قادرة على معاجلة قضية الفساد، 
وال ميكنها أداء واجبها، يُعدُّ الفساد أحد القضااي الرئيسة مع عدم املضي قدماً يف اإلصالحات، 
وهو الفساد الذي يؤثِّر على كل قطاع يف العراق، والذي َنسََّقته األحزاب السياسية، يوجد أيضاً 
ديوان الرقابة املالية االحتادي املسؤول عن تدقيق مجيع املؤسسات احلكومية واألحزاب السياسية، 
الصعب  من  جعل  الورقية  األعمال  على  االعتماد  وكل  حمسن،  مصريف  قطاع  وجود  عدم  لكن 

التدقيق، واكتشاف الفساد داخل هذه الكياانت.
عزَّزت كل هذه العوامل نظاَم الفساد يف البالد، وجعلت من الصعب تطبيق هذه اإلصالحات 

االقتصادية.
استعراض املشكلة

حكمت عديد من احلكومات الوطنية العراق منذ الغزو األمريكي عام 2003، واستمرت 
كل واحدة منها قرابة األربع سنوات، ممَّا جعل من الصعب على السلطات العراقية صياغة إسرتاتيجية 
شاملة للتعايف االقتصادي والتنمية وتنفيذها؛ ألنَّ كلَّ حكومة أتيت إبسرتاتيجيتها وموظفيها وتغريُّ 
اهليكل واملوظفني. ُشكِّلت حكومة جديدة -يف عام 2019- بصفة مؤقتة حىت إجراء انتخاابت 
جديدة، وقدَّمِت احلكومة اجلديدة -يف عام 2020- الورقة البيضاء اليت تضمن إجراءات هتدف 
إىل إنعاش االقتصاد، واحلد من البطالة، ومع ذلك، فإنَّ هذه اإلجراءات مل تكن قادرة على وقف 

التدهور يف النشاط االقتصادي الذي حدث على مدى العقدين املاضيني.
الذين  العراق،  العام- هي سكان  القطاع  يـُْفَعل أي شيء إلصالح  أكرب معضلة -إذا مل 
منوا أكثر من )%40( من 2004 إىل 2020، ليصل إىل إمجايل يقدَّر بـ)40.2( مليون، ومن 
املتوقَّع أن ينمو بنسبة )%25( أخرى حبلول عام 2030 إىل أن يصل إىل )50( مليون، يف الورقة 
البيضاء، من املتوقَّع أن ينضم )5( ماليني شخص إىل القوى العاملة من اآلن، وحىت عام 2030، 

ليست الورقة البيضاء بيضاء مبا يكفي
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إذا مل تـُْنَشأ وظائف يف القطاع العام، فسوف يبحث هؤالء األشخاص عن عمل يف القطاع اخلاص 
الذي لديه عدد قليل من الوظائف، وفرص حمدودة للتقدُّم الوظيفي، ممَّا يتسبَّب مبزيد من التدهور 

يف الرفاه االقتصادي واالجتماعي للسكان3.
كان نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل يف العراق )5048( يف السنوات األخرية ليحتل 

املرتبة )47( يف العامل4.
وتُقدَّر نسبة البطالة بنحو )%13.8(، مع ادِّعاء وزارة العمل أنَّ املعدل الفعلي أعلى من 

ذلك بكثري5.
ال توجد طريقة ميكن للقطاع العام عن طريق استيعاب هذه األرقام، سيكون اإلجراء العاجل 
واملؤمل هو البدء يف تفكيك الشركات اململوكة للدولة املدعومة بشدة، وحتويل العبء إىل القطاع 

اخلاص الذي مل مُيكَّن بعد للقيام هبذه املهمة.
عام  يف  مرتفعاً  العراق  يف  املستهلك  أسعار  تضخُّم  ظلَّ  فقد  الدويل،  البنك  لتقرير  وَوْفقاً 
املواد  أسعار  ارتفاع  أدَّى  العاملية، وقد  السلع  أسعار  وارتفاع  الطلب  بضغوط  2022، ومدفوعاً 
الغذائية واملرافق إىل دفع التضخُّم العام إىل )%5.2( يف املتوسط. قدَّم البنك املركزي إجراءات 
جديدة لتقوية مركزه املايل ودعم االقتصاد مع تعديل املوقف النقدي لربط الضغوط التضخمية. رفع 
البنك املركزي العراقي -يف مايو 2022 رأمساله إىل )5( تريليوانت دينار عراقي )3.42 مليار 
دوالر أمريكي( من )3( تريليون دينار عراقي، ابستخدام جزء من األرابح احملقَّقة يف عام 2021، 
كما زاد البنك املركزي العراقي من احتياطياته من الذهب بنسبة )%35(. زاد البنك املركزي العراقي 
-يف يونيو 2022- املخصصات املالية ملشاريع القطاع اخلاص، وقروض اإلسكان، ومدد سداد 

3. وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي لإلحصاء
https://cosit.gov.iq/ar/?option=com_content&view=article&layout=edit&id=174&
jsn_setmobile=no 

4.املوقع اإللكرتوين للبنك الدويل، نصيب الفرد من إمجايل الناتج احمللي )ابألسعار اجلارية للدوالر األمريكي( - العراق 
https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?end=2021&locatio
ns=IQ&start=1960&view=chart 

5. املوقع اإللكرتوين لصحيفة اإلندبندنت عربية، 4 ماليني عاطل من العمل يف العراق وسط غياب احللول
https://www.independentarabia.com/node/330721/ 

https://cosit.gov.iq/ar/?option=com_content&view=article&layout=edit&id=174&jsn_setmobile=no
https://cosit.gov.iq/ar/?option=com_content&view=article&layout=edit&id=174&jsn_setmobile=no
https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?end=2021&locations=IQ&start=1960&view=chart
https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?end=2021&locations=IQ&start=1960&view=chart
https://www.independentarabia.com/node/330721/
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القروض املمنوحة لقطاعي الزراعة والتصنيع حىت هناية عام 2022. سامهت هذه اإلجراءات يف 
زايدة االئتمان املمنوح للقطاع اخلاص بنسبة )%12( يف األشهر الثمانية األوىل من عام 20226.

من اللوم على احلكومة يف عام 2020 أنَّ الورقة البيضاء تضمن تغيري سعر صرف الدينار 
الوحيد  )1450(، هذا هو اإلصالح  إىل  )1( دوالر  لكل   )1200( ارتفع من  الذي  العراقي 
َز، لكن ذلك أاثر غضب اجلمهور؛ الرتفاع معدَّل التضخُّم الذي رافقه، واستمر  الناجح الذي ُأجنِْ

يف االرتفاع يف هذه األثناء.
كلُّ ذلك زاد العبء على املواطن العراقي يسري الدخل، من دون حل إصالحي، أو زايدة 
يف الدخل تعوِّضه، وقد أدَّى ذلك أيضاً إىل الضغط على إصالح القطاع العام املليء بوظائف غري 
ضرورية لكن احلكومة ال تستطيع البدء هبا دون توفري فرص العمل، وطرائق املساعدة يف زايدة دخل 

املواطنني العراقيني ملواجهة هذا املعدل املرتفع للتضخم.
جاءت كل حكومة، ووعدت إبصالحات، وحتسني مناخ األعمال لكنَّها فشلت يف ذلك 

وتوفري فرص عمل للسكان؛ ألسباب عديدة ذُِكَر بعضها يف أعاله.
استقال وزير املالية السابق علي عالوي -يف أغسطس 2022- وكتب رسالة ُنِشَرت، ألقى 
فيها ابللوم على احلكومة؛ لعدم أخذها بنصيحته للتعامل مع عجز امليزانية، والفساد الذي ابتليت 
به احلكومة العراقية، وأقرَّ أنَّ احلكومة حباجة إىل اختاذ إجراءات صارمة؛ لتعزيز االقتصاد، والتعامل 
مع العجز الذي يلوح يف األفق بعشرات املليارات من الدوالرات، وأشار إىل أنَّ اإلصالحات التالية 

جيب أن تتم أبسرع ما ميكن.
• اآلنية 	 نفسها ومصاحلها  وتـُْؤثِر على  اجلودة،  أعلى مستوايت  من  قيادة  إىل  حنن حباجة 
الذاتية.
• حنن حباجة إىل سلوك أخالقي يف أعلى املناصب يف البلد؛ لتصبح بوصلة أخالقية للمجتمع 	

واإلدارات احلكومية.

6. املرصد االقتصادي للعراق، خريف 2022: فرصة جديدة لإلصالح
https://documents1.worldbank.org/curated/en/099729211162223616/pdf/
IDU0f98d9eec05e2a04817093f20fc8a1c0db448.pdf 

ليست الورقة البيضاء بيضاء مبا يكفي

https://documents1.worldbank.org/curated/en/099729211162223616/pdf/IDU0f98d9eec05e2a04817093f20fc8a1c0db448.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/099729211162223616/pdf/IDU0f98d9eec05e2a04817093f20fc8a1c0db448.pdf
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• حنن حباجة إىل مؤسسات ذات فعالية، وعمق، ونزاهة.	
• حنن حباجة إىل االستقرار والتماسك واالستمرارية يف ترتيباتنا السياسية.	

كانت قضااي الفساد هذه حتوم حول أداء احلكومة لفرتة طويلة، ارتفعت عديد من قضااي 
الفساد الكربى يف العام املاضي من دون أن يؤدِّي التحقيق إىل شيء ملموس، أو حتقيقات جديدة 
ال تفضي إىل شيء، كما اهتَُِمِت السلطات العراقية بعرقلة التحقيقات املستقلة يف مزاعم سوء اإلدارة 
املالية واملمارسات الفاسدة املزعومة من قبل احلكومة، ويزعم عامة الناس أنَّ احملاكمات قليلة، وأنَّ 
معظم املتهمني البارزين لديهم صالت قوية داخل النظام واحلصانة من احلكومة جتعل العدالة بعيدة 

املنال.
كما أنَّ احلكومة مل تنجز أي حتليل أو دراسات حول سبب فشل خطط اإلصالح يف حتقيق 
النتائج، ومن مَثَّ افتقرت احلكومة إىل خطة واضحة إلصالح االقتصاد حبيث خُتلق فرص العمل، 

وتلبية احتياجات مجيع القطاعات.
أو  البيضاء،  الورقة  مشاريع  من  أيٍّ  من حتقيق  عامني-  السابقة -يف  احلكومة  تتمكن  مل 
معاجلة التحدايت االقتصادية اليت تواجه البالد، على وجه اخلصوص، حيتاجون إىل حتسني إدارة 
االقتصاد حبيث تكون هناك سيولة كافية يف االقتصاد، وميكن للحكومة أن تسدِّد املدفوعات من 
دون صعوبة، كما حيتاجون أيضاً إىل خلق مزيٍد من فرص العمل للسكان الذين يتزايد عددهم؛ 
لتقليل معدل البطالة إىل مستوايت أكثر استدامة؛ للحد من الفقر، وحتسني مستوايت املعيشة يف 
البالد، إذا مل تتعامل احلكومة مع هذه القضااي يف القريب العاجل، فإنَّ االهنيار االقتصادي سيصبح 

ال رجوع فيه، وسيكون مستقبل العراق قامتاً.
توجد عديد من التحدايت اليت تواجه احلكومة اجلديدة، وهي حتاول تنفيذ سياسات هتدف 
الرئيسة هو االفتقار إىل  التحدايت  العمل، كان أحد  النمو االقتصادي، وخلق فرص  إىل تعزيز 
هياكل حوكمة فعالة أدَّت إىل انتشار الفساد، وإساءة استخدام السلطة من املسؤولني احلكوميني 
تقدمي  مقابل  عموالت  على  للحصول  والرشوة؛  التهريب،  مثل:  إجرامية،  أنشطة  يف  املتورطني 

املساعدة الرمسية إىل القطاع اخلاص.
النطاق،  استياء شعيب واسع  إىل  الفاسدين  املسؤولني احلكوميني  الفشل يف مقاضاة  أدَّى 
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وانعدام الثقة يف النظام السياسي، إذا مل تُعاجَل هذه املشكالت بسرعة، فقد ختلق دوامة سلبية من 
شأهنا أن تؤدِّي يف النهاية إىل اهنيار احلكومة.

العراق  يف  االقتصادي  للفشل  الرئيسة  األسباب  أحد  فعال  حكم  نظام  وجود  عدم  يُعدُّ 
اليوم، إذ أنشأِت احلكومة عديداً من املؤسسات املختلفة مبا يف ذلك جملس الوزراء والربملان والنظام 
القضائي، وقد ابتليت مجيعها ابلفساد والتدخُّل السياسي، ممَّا أدَّى إىل سوء اإلدارة، وعدم الكفاءة، 
وتدهور يف مستوى املعيشة ملعظم الناس يف البالد، والسؤال هو: كيف ميكن التغلُّب على هذه 

املشكالت؛ خللق نظام حكم فعال يساعد على حتسي الظروف االقتصادية للبالد؟
كما ُحدِّدِت القضااي اهليكلية بوصفها عوائق رئيسة أمام اإلصالح، مبا يف ذلك هنج احملاسبة 
املقاطعات،  الفيدرالية وحكومات  احلكومات  بني  املسؤوليات  وتقسيم  للميزانيات،  األجل  قصري 
وحدود احلقيبة الوزارية الصارمة، وكذلك بني املؤسسات احلكومية املختلفة، وأدَّى عدم القدرة على 
التنبُّؤ هبذه القضااي، أو حلِّها إىل ترك عديد من الوزارات العراقية غري فعالة يف أداء واجباهتا، كما 
ساهم يف بطء تقدُّم اإلصالح االقتصادي، من دون قيادة فعالة، فإنَّ عديداً من هذه الوزارات 
غري قادرة على التخطيط للمستقبل، واختاذ قرارات إسرتاتيجية ضرورية لتحسني الوضع االقتصادي 
للبالد، لعامني حىت اآلن بعد إصدار الكتاب األبيض، وال يوجد حتليل لسبب إعاقة اإلصالحات 

وعدم تنفيذها.
اْعرُتَِف بعديد من القضااي اهليكلية بوصفها حواجز أمام اإلصالح، مبا يف ذلك السياسات 
املالية التقييدية، وحدود احلقيبة الوزارية الصارمة، وهنج امليزانية قصرية األجل، ونظام حتصيل اإليرادات 
تنفيذ اإلصالحات االقتصادية؛  العوامل من الصعب على احلكومة  الفوضوي، جعلت كل هذه 

لتحسني الوضع االقتصادي للبالد.
يؤثر اإلصالح  تواجهها احلكومة اجلديدة واليت ميكن أن  اليت  الرئيسة  التحدايت  من بني 
فيها سلباً أو إجياابً إذا مل يـَُتعامل معها التعاُمل الصحيح هي: )احلد من ارتفاع معدالت البطالة، 
وحتسني الظروف االجتماعية، واالقتصادية يف البالد؛ وإعادة القانون والنظام؛ وحماربة الفساد، واحلد 
من التفاوت يف الدخل(، ومن التحدايت الرئيسة اليت تواجه احلكومة أيضاً إجياد طريقة للتغلُّب 
على االنقسامات السياسية واالقتصادية اليت أدَّت إىل نشوب صراع بني خمتلف الفصائل داخل 
احلكومة، وانعدام التعاون يف القضااي الرئيسة. ستحتاج احلكومة إىل العمل بصوة وثيقة مع اجملتمع 

ليست الورقة البيضاء بيضاء مبا يكفي
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الدويل؛ إلجياد حلول هلذه التحدايت، وخلق اقتصاد أكثر استقراراً واستدامة للمستقبل، ستحتاج 
ع الشفافية، وتثبِّط الفساد؛ لضمان استخدام األموال العامة  احلكومة إىل إنشاء هياكل حوكمة تشجِّ
استخداماً فعااًل، وسيحتاجون أيضاً إىل إجياد طرائق لتشجيع االستثمار طويل األجل يف االقتصاد 

العراقي؛ لبناء مستقبل قوي، ومستقر للبالد.
اخليارات

اخليار األول: يف القطاع اخلاص، تقدِّم بعض الشركات خدمات استشارية ملساعدة املنظمات 
على تطبيق أساليب إدارية جديدة، وحتسني طريقة عملها، إذ ميكن للحكومة االستعانة خبدمات 

بعض هذه الشركات ملساعدهتا على إصالح إدارة املؤسسات العامة.
اخليار الثاين: قيام احلكومة إبنشاء هيئة مستقلة لإلشراف على تنفيذ اإلصالح االقتصادي 
يف البالد، ومراقبة التقدُّم الذي حيرزه القطاع العام يف تنفيذ هذه اإلصالحات، إذ جيب منح هذه 
اهليئة املستقلة سلطة إجراء التحقيقات، وعقد جلسات استماع عامة ملراقبة تقدُّم اإلصالح، وحتديد 

ما إذا كان يـُنـَفَّذ تنفيذاً فعااًل أم ال.
املالية لتشجيع املوظفني العموميني  للحوافز  الثالث: أنشأِت احلكومة املركزية نظاماً  اخليار 
على أداء وظائفهم بصورة أكثر فعالية، وميكن أن تشمل هذه احلوافز زايدات يف الراتب وامتيازات 
املركزية أن  الرايضية. جيب على احلكومة  السفر اجملانية، وتذاكر األحداث  إضافية، مثل: تذاكر 
تعمل عماًل وثيقاً مع حكومات املقاطعات املختلفة لضمان مكافأة املوظفني بصورة مناسبة على 
قانونية. جيب على  إىل وسائل غري  اللجوء  املالية من دون  ابلتزاماهتم  الوفاء  ممَّا ميكنهم  عملهم، 
احلكومة أيضاً تقدمي نظام لتقييم األداء على فرتات زمنية منتظمة؛ لتحديد اجملاالت اليت حتتاج إىل 
حتسني أولئك الذين أداءهم ضعيفاً وحتديدهم حبيث ميكن إعطاؤهم تدريباً إضافياً؛ لتحسني أدائهم.

اخليار الرابع: إدخال نظام إدارة مالية جديد لتحسني الشفافية وتقليل أوجه القصور، جيب 
إدخال هذا النظام على املستوى الوطين، ولكن جيب اعتماده أيضاً على مستوى املقاطعات، إذ 
تسيطر حكومات الوالايت على الشؤون املالية إلداراهتا، وجيب أن يكون اهلدف الرئيس للنظام 
اجلديد هو حتسني الكفاءة يف إدارة األموال العامة، والتأكُّد من إنفاقها حبكمة لصاحل الناس، وجيب 

أن تبدأ احلكومة إبدخال نظام حماسبة حديث ملراقبة مجيع األنشطة املالية يف الدولة عن كثب.
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اخليار اخلامس: تستقدم احلكومة خرباء أجانب من دول أخرى ميكنهم مساعدهتا يف إعادة 
هيكلة القطاع العام جلعله أكثر كفاءة وفعالية، ميكن أن أييت هؤالء اخلرباء األجانب على أساس 
قصري األجل؛ لتقدمي املشورة للحكومة حول كيفية القيام ابإلصالحات الالزمة، وتقدمي برانجمها 
لإلصالح االقتصادي، وقِد استفادت دول كثرية من استقدام خرباء من دول أجنبية ساعدوها على 
إصالح قطاعاهتا العامة، وحتسني آفاقها االقتصادية؛ إلدخال أيِّ إصالحات ذات مغزى، حتتاج 
احلكومة أواًل إىل إنشاء التزام سياسي قوي لتنفيذها بفعالية، جيب أن خيلق االنطباع أبنَّ احلكومة 
لديها قبضة قوية على الوضع احلايل يف البالد، وهي ملتزمة متاماً بتنفيذ اإلصالحات االقتصادية 
اليت ستؤدِّي إىل حتسن كبري يف اقتصاد البالد، إذ سيخلق هذا دعماً شعبياً قوايً لإلصالحات اليت 
مراجعة  إجراء  احلكومة  على  أسهل كثرياً، وجيب  اإلصالحات  تنفيذ  وجيعل  احلكومة،  ستنفذها 
شاملة لسياسة احلكومة احلالية يف مجيع اجملاالت، والتوصُّل إىل خطة تنمية طويلة األجل للبالد، 
وجيب أن تركِّز اخلطة على املناطق اليت تواجه فيها الدولة مشكالت، وحماولة التوصُّل إىل حلول 

مبتكرة؛ حلل هذه املشكالت.
اخليار السادس: املطالبة مبعدالت ضريبية أعلى من اجلمهور من أجل نتيجة حكومية أفضل، 
على سبيل املثال، جيب زايدة ضريبة الدخل، أو فرض ضريبة على السلع الكمالية مثل السيارات 
ابهظة الثمن، أو الساعات الفاخرة، حبيث ميكن استخدامها لتحسني البنية التحتية للبالد وزايدة 

كفاءة القطاع العام.
وتقييمها،  احلكومة  أداء  تدقيق  بصالحية  تتمتع  مستقلة  هيئة  إنشاء  هو  السابع:  اخليار 

وعملية اإلصالح، ورفع تقرير ابلنتائج اليت تتوصل إليها إىل الربملان بصورة دورية.
حتليل اخليارات

اخليار األول: اخلدمات االستشارية: يعين هذا اخليار أنَّ احلكومة ستعنيِّ جلنة خرباء؛ لتقييم 
الوضع، والتوصية ببعض احللول اليت ميكن للحكومة تنفيذها ملعاجلة املشكالت، ومع ذلك فإنَّ 
للعمل يف  العثور على أشخاص مؤهلني  تعيني فريق اخلرباء هذا أسهل قواًل من فعله، قد يكون 
اللجنة أمراً صعباً ومكلفاً، عالوة على ذلك، قد يكون تكوين اللجنة متحيزاً ومتأثراً سياسياً، وقد 
ال يعكس بدقة آراء الناس، نتيجة لذلك، قد ال تكون توصيات اخلرباء مفيدة للحكومة يف صياغة 
السياسات ملواجهة التحدايت، فضاًل عن أنَّه ال يوجد ما يضمن أنَّ احلكومة ستنفِّذ التوصيات 

ليست الورقة البيضاء بيضاء مبا يكفي
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املقرتحة، كما ُتشري التجارب السابقة مع نظام احملاصصة والفساد إىل ذلك، فإنَّ هذا قد يكون 
ممارسة غري جمدية يف أحسن األحوال، لذا جيب رفض هذا اخليار متاماً.

إىل  اخليار  هذا  حتليل  ُيشرُي  اإلصالحات:  على  تشرف  اليت  املستقلة  اهليئة  الثاين:  اخليار 
تنفيذاً  تنفيذها  وتتأكَّد من  تنفيذ اإلصالحات،  احلكومة ستشرف على  تعينها  هيئة مستقلة  أنَّ 
صحيحاً، توجد طرائق عديدة ميكن عن طريقها إنشاء مثل هذه اهليئة، أحد اخليارات هو تشكيل 
ا تسري يف االجتاه الصحيح، واآلخر هو  جلنة رفيعة املستوى؛ ملراقبة عملية اإلصالح، والتأكُّد من أهنَّ
تشكيل جلنة مستقلة من اخلرباء لإلشراف على عملية اإلصالح، ومع ذلك، فإنَّ كال اخليارين هلما 
عيوبه اخلاصة، إذ إنَّ تشكيل جلنة رفيعة املستوى لإلشراف على تنفيذ اإلصالحات لن يؤدِّي إال 
ر عملية تنفيذ اإلصالحات أكثر من ذلك، ُحقَِّق  إىل خلق طبقة أخرى من البريوقراطية، وقد يؤخِّ
ذلك ابلفعل عن طريق خلية إدارة اإلصالح اليت مل تنجز أايً من مشاريع الورقة البيضاء، لذا من غري 

احملتمل أن يكون هذا اخليار فعااًل.
اخليار الثالث: وضع نظام للحوافز املالية من قبل احلكومة املركزية العراقية؛ لتشجيع املوظفني 
العموميني على أداء وظائفهم بصورة أكثر فعالية: وهذا قد يزيد من خماطر الفساد، إذ ال توجد رقابة 
مالية قوية يف املؤسسة احلكومية، ولكن من انحية أخرى قد تقلِّلها يف بعض اجملاالت، قد يؤدِّي 
هذا أيضاً إىل زايدة التكلفة على موظفي احلكومة؛ ألنَّ رواتبهم قد تكون أعلى؛ ممَّا قد يتسبَّب يف 
مشكالت يف ميزانية احلكومة، من انحية أخرى، قد تظهر مثل هذه الربامج تقديراً لعمل موظفيها، 
ن اإلنتاجية يف القطاع العام، وحيد من الفساد إىل حدٍّ  وحتفِّزهم على العمل جبدية أكرب، ممَّا قد حيسِّ
ما، لكن عموماً، إذا مل يكن هناك تغيري يف احلوكمة، فسيكون من الصعب تطبيق هذه األنواع من 

الربامج بكفاءة يف اإلدارات احلكومية، وتكون فرص الفشل عالية جداً.
هذا  تستخدم  قد  احلكومة  أنَّ  اخليار  هذا  يعين  جديد:  مايل  نظام  إدخال  الرابع:  اخليار 
الربانمج ملكافحة الفساد وقد يساعد يف تقليل عدد العاملني احلكوميني الذين ينخرطون يف أنشطة 
النظام إىل تكاليف  املالية، ومع ذلك، قد يؤدِّي تطبيق مثل هذا  لتلبية احتياجاهتم  غري قانونية؛ 
إضافية على احلكومة، إذ سيتعنيَّ عليها تعيني موظفني جدد إلدارة النظام اجلديد، قد ال تُغطَّى 
هذه النفقات عن طريق ميزانيتها احلالية، لذا قد يؤدِّي ذلك إىل نقص يف امليزانية، وميكن أن يؤثِّر 
على العمليات اليومية للحكومة، وقد جيربها على تقليل النفقات يف جماالت أخرى، أو اقرتاض 
األموال من مصادر خارجية، وقد يؤدِّي إدخال مثل هذا النظام أيضاً إىل بعض أوجه القصور يف 
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القطاع العام، إذ قد حيجم املوظفون عن العمل مع النظام اجلديد؛ ألنَّه سيتطلَّب منهم تعلُّم مهارات 
م ال حيصلون على املوارد  جديدة؛ لتشغيل النظام تشغياًل صحيحاً، قد يشعر بعض املوظفني أيضاً أهنَّ
التغيري ويصبحون غري منتجني، سيؤدِّي  يقاومون  النظام اجلديد؛ ممَّا قد جيعلهم  الالزمة العتماد 
إدخال نظام إدارة مالية جديد عموماً إىل حتسني شفافية اإلنفاق العام، وزايدة كفاءة العمليات يف 

القطاع العام، ومن مَثَّ احلد من الفساد إىل حدٍّ ما.
اخليار اخلامس: تستقدم احلكومة خرباء أجانب من دول أخرى ميكنهم مساعدهتا يف إعادة 
هيكلة القطاع العام جلعله أكثر كفاءة وفعالية، وحتليل هذا اخليار هو أنَّ اإلصالحات يف القطاع 
العام مل تنجح؛ بسبب املقاومة الداخلية للتغيري، وكذلك عدم وجود دعم من املسؤولني احلكوميني 
إلجراء تغيريات قد تؤثِّر على أمنهم الوظيفي، ميكن أن تساعد استضافة خرباء أجانب من أجزاء 
م  م أكثر تقبُّاًل؛ لتنفيذ األفكار اجلديدة؛ وألهنَّ أخرى من العامل يف تشجيع مثل هذه التغيريات؛ ألهنَّ
قد يكونون غري ملمني ببعض األنظمة املوجودة يف بالدهم، ميكن أن يؤدِّي تدفُّق املهنيني األجانب 
إىل البالد أيضاً إىل تقليل تكلفة إدخال تقنيات جديدة يف العمليات احلكومية، إذ سيكون هؤالء 
اخلرباء على دراية هبذه األنظمة اجلديدة، وميكنهم تدريب املوظفني اآلخرين على كيفية العمل هبا 
بفعالية، أمَّا اجلانب السليب فهو أنَّه قد يزيد عجز املوازنة، إذ يتعنيَّ على احلكومة أن تدفع هلم 
م يعدُّوهم غرابء ال ينتمون  مقابل خدماهتم، وقد ال يقبل الناس بذلك، وقد يصوِّتون لطردهم؛ ألهنَّ
إىل البالد، قد يواجه األجانب أيضاً خماطر أمنية جتعلهم أقل احتمالية للمجيء، وإذا فعلوا ذلك، 

فستكون تكاليفهم ابهظة.
اخليار السادس: املطالبة مبعدالت ضريبية أعلى من اجلمهور للحصول على نتيجة حكومية 
أفضل: ميكن أن جيعل هذا الشعب مستاًء وغاضباً؛ ألنَّ ضرائبهم ميكن أن تزيد دون احلصول على 
أي شيء يف املقابل، هذا اخليار هو انتحار سياسي؛ ألنَّ اجلمهور لن يكون على استعداد لدفع 
مثن هذه الزايدات ويف النهاية ستنهار احلكومة إذا مل تستطع رفع الضرائب، أو خفض اإلنفاق، ومع 
ذلك، فإنَّه شرٌّ ال بدَّ منه، إذا أردان حتسني خدماتنا العامة من دون االضطرار إىل خفض اإلنفاق 
على أشياء أخرى قد تكون أكثر قيمة جملتمعنا، لكن أواًل، جيب على احلكومة زايدة ثقة اجلمهور 

هبا، وقد يستغرق ذلك وقتاً للقيام بذلك، فهو ليس خياراً مستحسناً.
اخليار السابع: سيكون إنشاء هيئة مستقلة مع تفويضها مبراجعة أداء احلكومة وتقييمها، 
هذا  ُيشرُي  دورية.  بصورة  الربملان  إىل  إليها  تتوصل  اليت  ابلنتائج  تقرير  وتقدمي  اإلصالح،  وعملية 

ليست الورقة البيضاء بيضاء مبا يكفي
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اخليار إىل أنَّ احلكومة جيب أن حتاول حتسني هيكل إدارهتا الشامل لتحسني كفاءة تقدمي اخلدمات 
العامة، إذا ما تبنَّت هذا اخليار. جيب على احلكومة أيضاً حتسني تعليم موظفيها وتدريبهم؛ حىت 
يتمكنوا من تقدمي خدمات عالية اجلودة للجمهور، سيكون هذا مشاهباً ملا حيدث يف بعض البلدان 
ومنع  احلكومية،  النفقات  على  لإلشراف  التدقيق  مثل جلان  هيئات مستقلة  أنشأوا  إذ  األخرى، 
الفساد يف احلكومة، هذا من شأنه أن مينح الناس الثقة يف النظام، وسيكونون أكثر استعداداً لدعم 
أفعاهلم، هذا من شأنه  للمساءلة عن  احلكوميني خيضعون  املسؤولني  أنَّ  إذا شعروا  اإلصالحات 
م سيكونون على استعداد لدعم  أن مينح الناس الثقة يف أنَّ احلكومة تفعل الشيء الصحيح، وأهنَّ
اإلصالحات إذا اعتقدوا أنَّ املسؤولني احلكوميني لديهم نزاهة يف عملهم، وحُياسبون حينما يفشلون 
يف الوفاء بوعودهم، أخرياً، جيب أن تكون لدينا حكومة شفافة وخاضعة للمساءلة أمام الشعب عن 
طريق هيئات وجلان مستقلة تقيِّم عمل اإلدارات احلكومية املختلفة، وتراقب كيفية أدائها، سيضمن 
ذلك حصول الناس على اخلدمات اليت حيتاجوهنا من احلكومة على الفور، كما أنَّه سيساعد على 
احلد من الفساد، وحتسني املساءلة العامة، سيعمل هذا اخليار على تعزيز البنية التحتية، وخلق الثقة 
يف احلكومة اليت ستعمل على حتسني ظروف العمل يف البالد وتؤدِّي إىل ازدهار اقتصادي أكرب، 
لذا، إذا نفَّذِت الدولة هذه اخلطة، فسوف تتحسَّن التنمية الشاملة للبلد وستتحسَّن أيضاً نوعية 
حياة الناس. ستجعل الشفافية الناس أكثر تقبُّاًل لإلصالحات، ولن تسمح للفساد ابلوقوف يف 

طريقهم، سيساعد يف تشجيع مزيد من الناس على املشاركة يف العملية السياسية.
اخلالصة

يف اخلتام، حيتاج البلد إىل نظام شفاف لإلنفاق احلكومي والعام؛ إلجناز هذه اإلصالحات، 
ا الطريقة الوحيدة اليت تتمتَّع هبا البالد للحكم الرشيد والتنمية، جيب أن تفكِّر الدولة أيضاً  إذ إهنَّ
يف تنفيذ مجيع اخليارات املذكورة يف أعاله، إذ سيؤدِّي كل خيار إىل حتسني النظام، وجعل إدارة 
احلكومة أكثر كفاءة وفعالية، لكن جيب تبينِّ اخليار السابع يف البداية؛ ألنَّه اخليار الوحيد الذي ال 
ن بصورة كبرية أداء احلكومة، ونظام تقدمي اخلدمات يف مجيع  يكلِّف أي أموال لتنفيذه، وسيحسِّ

أحناء البالد.
سيؤدِّي تنفيذ هذه التوصيات إىل حتسني نظام احلكم يف الدولة، وحتسني حياة الناس عن 
طريق تزويدهم بتعليم جيد، ورعاية صحية جيدة حىت يتمكنوا من عيش حياة أفضل عن طريق 

تنفيذ اإلصالحات الالزمة أيضاً، ستضمن الشفافية عدم إهدار أموال النفط يف أغراض الفساد.
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ميكن تنفيذ اخليار السابع عن طريق إنشاء جلنة رقابة؛ ملراقبة االستخدام الفعال للمال العام 
املقرتحات  تتاح مجيع  أن  الفاسدين، وجيب  احلكوميني  املسؤولني  أيدي  وقوعه يف  عدم  لضمان 
اللجان موظفني يتمتعون  العام، وجيب أن تضم هذه  للمأل؛ لضمان عدم إساءة استخدام املال 
مبعايري عالية وخربة يف احلوكمة، وقد يكونون قد عملوا يف القطاع اخلاص لفرتة من الوقت حىت يكون 

لديهم خربة بعيدة عن بريوقراطية القطاع العام.
وجيب أن تكون هناك هيئة قانونية ملراقبة املوظفني العموميني وضمان عدم إساءهتم استخدام 
املال العام، سيساعد احلكم الرشيد واملساءلة يف وجود نظام حكم قوي وفعال، ومينع الفساد يف 

تنفيذ الوظائف العامة، وسيسمح بتنفيذ اخليارات األخرى بسهولة.
عموماً، أعتقُد أنَّ أفضل مسار للعمل للحكومة هو االستثمار يف البنية التحتية، من املرجَّح 
أن تكون هذه اإلسرتاتيجية فعالة يف حتسني إنتاجية االقتصاد، وتعزيز النمو االقتصادي يف البالد، 
اخلدمات  تقدمي  وأنظمة  للحكومة،  العام  العمل  وسري  اإلصالحات،  تنفيذ  النهج  هذا  سيسهِّل 
اخلاصة هبا، لذا، أوصي بشدة أبن تقوم احلكومة بتنفيذ إسرتاتيجية تطوير البنية التحتية املذكورة يف 
أعاله؛ جلين الفوائد املذكورة يف أعاله، ومع ذلك، سيتطلب هذا موارد مالية كبرية من احلكومة، 
وهذا هو السبب يف أنَّين أوصي أبن ختصِّص احلكومة املركزية متوياًل إضافياً هلذا الغرض، سيضمن 
ر استكماهلا، وتؤدِّي إىل زايدة  ذلك أالَّ تواجه عملية تطوير البنية التحتية أي عقبات ميكن أن تؤخِّ

تكاليف املشروع؛ بسبب التضخُّم، وجتاوز التكاليف.
احلوكمة واملوظفون املهنيون هم أهم جزء يف جناح القطاع العام يف دولة انمية مثل العراق، 
لذا، جيب على احلكومة الرتكيز على االستثمار يف التعليم، وحتسني مهارات املوظفني يف احلكومة؛ 
جلعلهم أكثر قدرة على أداء واجباهتم بصورة فعالة. سيساعد ذلك على حتسني جودة اخلدمات، 
وتقدمي اخلدمات من احلكومة لعامة الناس، وحتسني رضا العمالء عموماً عن اخلدمات احلكومية، 
سيؤدِّي هذا أيضاً إىل احلد من االحتيال والفساد يف القطاع العام، إذ سيتمكَّن املوظفون احلكوميون 
املدرَّبون بصورة أفضل واملؤهالت األفضل من أداء واجباهتم دون اختالس األموال العامة، أو إساءة 
استخدام مناصبهم للحصول على معاملة تفضيلية من احلكومة، فضاًل عن أنَّه سيساعد ذلك على 
تيسري عملية التوظيف يف املكاتب احلكومية، وحتسني جودة اخلدمات اليت تقدِّمها هذه املكاتب 
للمواطنني، كما سيمكن احلكومة من تقليل عدد املوظفني الذين جيب االستغناء عن خدماهتم كل 
عام، وزايدة الكفاءة العامة هلذه اإلدارات عن طريق جعل املوظفني أكثر كفاءة يف أداء واجباهتم، 

ليست الورقة البيضاء بيضاء مبا يكفي



102

مركز البيان للدراسات والتخطيط

املدى  املايل على  أدائها  للحكومة، وحتسني  التشغيلية  التكاليف  تقليل  بدوره سيساعد يف  وهذا 
الطويل، يف اخلتام، سيكون تنفيذ اإلسرتاتيجيات املذكورة يف أعاله لتحسني كفاءة تقدمي اخلدمات 
العامة من احلكومة أمراً حامساً؛ لنجاح التنمية يف البالد، وسيضمن تقدمي خدمات عالية اجلودة 

ملواطنيها.
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املقدمة
يستطيع  طريقها  عن  واليت  االنتخابية،  للعملية  املمهدة  املراحل  من  االنتخابية  احلمالت 
كل مرشح التعبري عن نفسه، وعن أفكاره، وعن برانجمه االنتخايب، وتوضحيه للناخبني؛ ليستطيع 
احلصول على التأييد والدعم اجلماهريي، وتقوم احلمالت االنتخابية على أسس ومبادئ كاملساواة 
بني املرشحني، وممارسة محالهتم االنتخابية، وحياد مؤسسات الدولة أمام املرشحني أثناء احلمالت. 
وعليه جيب وضع ضوابط تنظيمية هلذه احلمالت؛ لكي تعربِّ عن النَـَّفِس الدميقراطي القائم على 
رون إمكانيات ضخمة تكاد أن تعادل  أساس التنافس، وليس االحتكار، إذ يوجد مرشحون يسخِّ
ميزانيات دول، ممَّا يؤدِّي إىل تغيري نتائج االنتخاابت تغيرياً غري شفاٍف بعيداً عن معايري التنافس، 

مستغل نفوذه يف الدولة، واملال السياسي الذي يستحصل عليه نتيجة هذا النفوذ. 
املشكلة ومدى أثرها

يف  إنفاقه  وكيفية  األحزاب  متلكه  الذي  ومصادره  السياسي  املال  حول  املشكلة  تتمحور 
احلمالت االنتخابية، ومدى ضرر هذا املال على العملية السياسية الذي بدوره ينعكس على أداء 
مؤسسات الدولة، وعلى املشاركة السياسية سواًء على مستوى ترشيح أم على مستوى التصدِّي 

للعمل السياسي أم املشاركة الشعبية عن طريق االنتخاب أم االحتجاج. 
قانون  َوْفق  السياسية  األحزاب  متويل  مصادر  من  العراقي  املشرِّع  موقف  سنناقش  أواًل: 
قانون األحزاب  التعارض ما بني  مناقشة  مَثَّ  2015، ومن  السياسية رقم )36( لسنة  األحزاب 
وقانون االنتخاابت يف جملس النواب رقم )9( لسنة 2020، ونظام احلمالت االنتخابية رقم )5( 

لسنة 2020. 

الرقابة على متويل احلمالت االنتخايب

الرقابة على تمويل الحمالت االنتخابي

سجَّاد سفيِّح*

*  ابحث يف الشأن السياسي. 
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 _ قانون األحزاب رقم )36( لسنة 12015: فقد ُحدِّد يف املادة )33( مصادر متويل 
األحزاب وهي: 

اشرتاكات األعضاء.. 1
التربعات واملنح الداخلية..  
عوائد استثماره َوْفقاً هلذا القانون..  
اإلعاانت املالية من املوازنة العامة مبوجب املعايري الواردة يف هذا القانون. .  

ويوجد مواد يف القانون تؤكِّد شفافية التمويل عن طريق نشر قوائم أبمساء املتربعني يف جريدة 
احلزب، أو املوقع اخلاص ابحلزب، وهذا ما نصَّت عليه املادة )36 اثنياً(، إذ نالحظ أنَّ املشرِّع 
العراقي يف قانون األحزاب أكَّد أهم مبدأ من مبادئ الدميقراطية، أال وهو مبدأ الشفافية، ولكن يف 
الواقع العملي جند أنَّ نصوص القانون جمرَّد حرب على ورق، ومل تطبَّق، وهنا أساس املشكلة، فعدم 
التطبيق مسح لألحزاب وخصوصاً الكبرية من اإلنفاق من دون سقف، أو حدود على احلمالت 
ا متلك موارد مالية داخلية وخارجية، ويف تصرح للنائب يف الربملان العراقي، وعضو  االنتخابية؛ ألهنَّ
اللجنة املالية )أمحد محة رشيد( فإنَّ بعض الكتل السياسية أنفقت حبدود )150( مليون دوالر 2 
على محالهتا االنتخابية. ويف السياق نفسه، قد حدَّد القانون أبنَّ اجلهة املسؤولة عن تنظيم هذه 
األمور هي املفوضية العليا لالنتخاابت، ومبوجب هذا القانون تنشأ دائرة بعنوان )دائرة األحزاب 

والتنظيمات السياسية(، وتكون ضمن اهليكل املؤسسي للمفوضية. 
إذ نصَّت  الِفْقَرة اثلثاً(،   39( املادة  التمويل يف  مراقبة مصادر  دائرة األحزاب يف  _ دور 
على أنَّ على احلزب أن يقدِّم تقريراً حسابياً مالياً ختامياً لديوان الرقابة املايل، ويقدِّم الديوان تقريراً 
جمللس الوزراء، وجملس النواب، ودائرة األحزاب السياسية، فنالحظ هنا ضعف دور الدائرة املعنية يف 
ا تنتظر تقريراً، وال تباشر الرقابة على األداء املايل  املقام األول، وضعف دور ديوان الرقابة املالية؛ ألهنَّ
للمؤسسة احلزبية، وخبالف الشفافية اليت نص عليها القانون مل تكشف تقارير الرقابة املالية السنوية 

عن مصادر متويل األحزاب، أو خمالفات األحزاب املالية إن كانت مرتكبة للمخالفات.
1. قانون األحزاب السياسية رقم )26( لسنة 2015، جريدة الوقائع العراقية.

2. أمحد الدابغ، مع قرب االنتخاابت العراقية كيف متول األحزاب براجمها ودعايتها االنتخابية، موقع اجلزيرة نت، 2021، الرابط:
https://tinyurl.com/2ezfloyp
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_ التعارض التشريعي ما بني قانون األحزاب وقانون  االنتخاابت رقم )9( لسنة 2020: 
ا قد  وابلرجوع ألحكام املادة )33( من قانون األحزاب السياسية رقم )36( لسنة 2015 جند أهنَّ
حدَّدت مصادر متويل احلزب السياسي بـ)اشرتاكات أعضائه، والتربعات واملنح الداخلية، وعوائد 
استثمار أمواله، واإلعاانت املالية من املوازنة العامة للدولة(، كما أجازت املادة )34( من القانون 
له ولفروعه، وحظر القانون املذكور على األحزاب استالم  للحزب امتالك العقارات الختاذه مقراً 
التربعات من املؤسسات والشركات العامة املموَّلة ذاتياً، ومن الشركات التجارية واملصرفية اليت يكون 
جزء من رأس ماهلا من الدولة، وحظر على احلزب السياسي مزاولة األعمال التجارية بقصد الربح إال 
يف حاالت حمددة يف القانون، كما نظَّم القانون موضوع إيداع أموال احلزب يف املصرف والسجالت 
واحلساابت وإلزامها إبعداد تقرير سنوي حبساابت احلزب يعدُّه مكتب حماسب قانوين مرخَّص، يـُْرَفع 
إىل ديوان الرقابة املالية االحتادي، ويرفع هذا األخري تقريراً ختامياً عن األوضاع املالية لألحزاب إىل 
جملسي النواب والوزراء ودائرة األحزاب )املواد 37،38،39(، ولنا على هذه األحكام املالحظات 
اآلتية: أواًل، نصَِّت املادة )29( من قانون انتخاابت جملس رقم )9( لسنة 2020 على أنَّ )حيظر 
اإلنفاق على الدعاية االنتخابية من املال العام، أو موازنة الوزارات أموال الوقف، أو من أموال الدعم 
اخلارجي(، كما تضمنِت املادة )11( من نظام احلمالت االنتخابية رقم )5( لسنة 2020 على 
نص مطابق للمادة )29( من قانون جملس النواب املذكور سابقاً، واحلقيقة أنَّ هذا النص يتناقض 
مع املادة )33/ اثلثاً( من قانون األحزاب املذكور آنفاً، واليت عدَِّت اإلعاانت املالية من املوازنة 
العامة للدولة أحد مصادر متويل احلزب، بل إنَّ املادة )44( من القانون املذكور نصَّت على تويل 
دائرة األحزاب تقدير املبالغ السنوية لإلعاانت املالية املقدَّمة من الدولة لدعم األحزاب السياسية، 
وترفع إىل جملس الوزراء للبت فيه وتضمينه يف قانون املوازنة، وهذا معناه أنَّ اخلزينة العامة وأموال 
ا مبجرَّد تسجيلها َوْفق أحكام هذا القانون متنح نسبة  الدولة هي اليت متول األحزاب السياسية، بل إهنَّ
)%20( من مبلغ اإلعانة الكلي توزَّع ابلتساوي على األحزاب املسجَّلة، وأصبح جمرد التسجيل 
ر هذا العدد الكبري لألحزاب املسجَّلة، مع عدم فاعليتها وشعبيتها،  كسب مايل للحزب، ويفسِّ
يف حني توزَّع نسبة )%80( من مبلغ اإلعانة السنوي على األحزاب املمثلة يف جملس النواب َوْفقاً 
لعدد املقاعد اليت حاز عليها مرشحوها يف االنتخاابت النيابية، وكأنَّ التمويل من املال العام أصبح 

مغنماً لألحزاب املمثلة يف جملس  النواب3. 

3. أمحد طالل، مشروعية متويل االنتخابية، احلوار املتمدن، 2021، الرابط:
.https://m.ahewar.org/s.asp?aid=733972&r=0 

الرقابة على متويل احلمالت االنتخايب
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_ نظام احلمالت رقم )5( لسنة 2020
النواب رقم )9( لسنة 2020، واملادة  انتخاابت جملس  قانون  املادة )29( من  حظرِت 
)11( من نظام احلمالت االنتخابية رقم )5( لسنة 2020 متويل احلمالت االنتخابية من املصادر 
اخلارجية، وهذا أمر إجيايب ملنع التدخُّالت اخلارجية يف العملية االنتخابية4، إال أنَّ القانون والنظام 
مل حيدِّدا آليات مراقبة مصادر التمويل األجنيب للحمالت االنتخابية وتعقبها، ومل تضِع العقوابت يف 
حال ثبوهتا، فضاًل عن ذلك فإنَّ قانون األحزاب نفسه أجاز يف املادة )41/أواًل( منه قبول أموال 
عينية، أو نقدية من األحزاب واجلمعيات واملنظمات، أو األشخاص، أو اجلهات األجنبية مبوافقة 
دائرة األحزاب، وهذا استثناء يتعارض مع احلظر املطلق الوارد يف قانون انتخاابت جملس النواب، 

ونظام احلمالت االنتخابية اليت حظرت التمويل والدعم اخلارجي للحمالت االنتخابية .
أجازِت املادة )15/اثنياً( من قانون انتخاب جملس النواب رقم )9( لسنة 2020 الرتشيح 
الفردي ضمن الدائرة االنتخابية الواحدة، إال أنَّ هذا القانون، ونظام احلمالت االنتخابية مل يتطرَّق 
لقانون  َوْفقاً  العامة  اخلزينة  الذي ال حيصل على متويل من  املستقل  الفردي  املرشَّح  ملصدر متويل 
األحزاب، ويف تصريح للمتحدث الرمسي للمفوضية العليا لالنتخاابت )ال ميكن للمفوضية مراقبة 
شاسعاً  بـَْوانً  االنتخابية، وهذا طبعاً سيشكِّل  اليت تصرفها األحزاب على دعايتها  األموال  كمية 
بني إمكانيات األحزاب السياسية الكبرية اليت قضت ردحاً من الزمن يف السلطة، ومترَّست على 
متويل أحزاهبا وبني املرشح الفردي، وهذا خيل أبهداف القانون نفسه يف ضمان املساواة يف املشاركة 

االنتخابية وعدالتها ونزاهتها اليت نصت عليها املادة )2( من القانون.
_ آاثر املشكلة 

سنحاول تلخيص آاثر املشكلة بنقط موجزة: 
أنتج اخللل الرقايب على األداء املايل للحزب فصاًل من فصول الفساد السياسي، ممَّا أثَّر على . 1

مدخالت العملية االنتخابية ليفقد خمرجاهتا املصداقية.
جعل اإلنفاق على احلمالت االنتخابية ِبال حدود ورقابة من الصوت االنتخايب سلعة تباع .  

وُتْشرَتى.

4. نظام احلمالت رقم )5( لسنة 2020.
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زعزَع ضعُف الرقابة من قبل اجلهات املعنية ثقَة املواطن ابلعملية السياسية واالنتخابية..  
انعدام املساواة ما بني املرشحني واألحزاب؛ النعدام الرقابة على اإلنفاق والتمويل للحمالت..  
ترسيخ مبدأ الزابئنية ما بني املواطن واملرشَّح بعيداً عن أسس احلمالت االنتخابية والربامج . 5

احلزبية اليت جيب أن ترعى مصاحل الناخب وتدافع عنه. 
_ البدائل السياساتية ومدى إمكانية تطبيقها  

 إجراء تعديالت على قانون األحزاب السياسية وذلك بتحويل )دائر األحزاب(  إىل )هيئة  .أ
يوجد  خصوصاً  السياسية  األحزاب  عمل  على  سيطرة  يف  أكرب  دور  هلا  يكون  لكي  مستقلة(؛ 
يف العراق أكثر من )260( حزب سياسي، وأن يكون للهيئة دور يف عملية مراقبة األداء املايل 

للحزب، وإلزام اهليئة بنشر تقارير عن بياانت األحزاب املالية انطالقاً من مبدأ الشفافية.
إجراء تعديالت على قانون االنتخاابت خبصوص إمكانية منح املراقبة على مصادر متويل  .أ

احلمالت االنتخابية، وتكون اجلهات التالية معنية ابملراقبة:
املفوضية العليا لالنتخاابت.. 1
ديوان الرقابة املايل..  
هيئة النزاهة االحتادية..  
املؤسسة القضائية عن طريق جهاز االدِّعاء العام. .  
تعديل نظام احلمالت رقم )5( لسنة 2020، وذلك عن طريق نص حيدِّد سقف اإلنفاق  .أ

على احلمالت االنتخابية لألحزاب أو املرشحني بصورة فردية. 
_ إمكانية التطبيق 

ممثلي  اختيار  إىل  تؤدِّي  ا  الدميقراطية؛ ألهنَّ املمارسات  أهم  من  التشريعية  االنتخاابت  تُعدُّ 
اإلرادة العامة )الشعب( يف اهليئة التشريعية واليت تضطلع مبهام تشريعية ورقابية مهمة، وال سيَّما يف 
األنظمة الربملانية كما هي احلال يف العراق، وحىت تكون املخرجات مشروعه، إذ ال بدَّ أن تكون 

الرقابة على متويل احلمالت االنتخايب
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النظام السياسي الدميقراطية،  املدخالت مشروعه أيضاً، فاألحزاب السياسية هي ركن من أركان 
وعليه جيب أن تكون هذه املؤسسات على درجة عالية من االلتزام مببادئ الشفافية الدميقراطية، 
وإنَّ احللول املقرتحة إلهناء ظاهرة املال السياسي اليت تُعدُّ أحد أسباب تلكُّؤ أداء النظام السياسي؛ 
بسبب ضعف ركن مهم من أركانه، وهي األحزاب السياسية فمن املمكن تطبيق هذه احللول عن 
طريق تعديل يف جملس النواب َوْفق ما أقر الدستور العراقي، وذلك ابلتصويت ابألغلبية البسيطة، 
وكما هي احلال مع قانون االنتخاابت، وأخرياً فيما خيص نظام احلمالت فيمكن تعدياله عن طريق 

تصويت جملس املفوضني عليه. 
_ قائمة املصادر: 

قانون األحزاب السياسية رقم )26( لسنة 2015، جريدة الوقائع العراقية.. 1
نظام احلمالت رقم )5( لسنة 2020..  
أمحد خلف، ماجد جنم، عكاب أمحد، الرقابة على مصادر متويل احلمالت االنتخابية، جملة .  

جامعة تكريت للحقوق، للعدد 29، 2016.
أمحد طالل، مشروعية متويل االنتخابية، احلوار املتمدن، 2021، الرابط:.  

.https://m.ahewar.org/s.asp?aid=733972&r=0 
أمحد الدابغ، مع قرب االنتخاابت العراقية كيف متول األحزاب براجمها و دعايتها االنتخابية، . 5

موقع اجلزيرة نت، 2021، الرابط:
https://tinyurl.com/2ezfloyp

https://m.ahewar.org/s.asp?aid=733972&r=0
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امللخص:
ستناقش ورقة السياسة هذه ستة أسئلة:

ما التصحُّر؟- 
كيف سيؤثر التصحُّر يف العراق على ظروف احلياة فيه؟- 
ما العوامل الرئيسة اليت تستنزف املياه من العراق؟- 
ما القوى اليت تدفع ابلتصحُّر كما هو اآلن؟- 
ما صور الفساد السائدة يف البالد؟- 
كيف نعاجل حلم العطشى ونكافح الفساد املسبِّب للتصحُّر؟- 

يُعدُّ العراق من أكثر البلدان عرضة لتغريُّ املناخ يف الشرق األوسط، ويواجه جمموعة فريدة 
املناخ  التخفيف من أضرار تغريُّ  العراق يف  الرئيس هو مىت سيبدأ  السؤال  البيئية.  التحدايت  من 
مع التنفيذ احلقيقي؟ فضاًل عن الطقس احلار للغاية، تُعدُّ ندرة املياه أكرب مصدر قلق يؤثِّر على 
املياه يف  منذ سنوات حماوالت حل ملف  البالد  يطارد  الذي كان  التهديد  فشَّل  البالد.  معيشة 
البالد مع دول املنبع اجملاورة وتركيا وإيران. مث أييت أتثري االحتباس احلراري الذي يفوق األضرار اليت 
حلقت ابألراضي املزروعة، يف حني يزحف التصحُّر أسرع ممَّا كان متوقعاً، إذ يلتهم )100 فدان( 
من أراضيه الزراعية سنوايً. ستلقي ورقة السياسة الضوَء على املشاريع احلكومية مقابل اجلهود غري 
احلزام األخضر والغطاء األخضر  من  بدءاً  التصحُّر.  للتخفيف من أضرار  اختَُِذت  اليت  احلكومية 
وترشيد استخدام املياه يف ظل معاجلة اجلفاف الذي يطارد البالد. وسط الوضع األمين غري املستقر 
يف البالد، ومع رؤية ضحلة لتحقيق االستقرار واحلكم الرشيد، يواجه العراق حتدايً ال طائَل منه مع 

الصحراء العراقية تنتصر
قيمة الغطاء األخضر في مكافحة التصحُّر

سما ياس *

*  ابحثة.
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الزايدة السريعة يف عدد السكان مقابل االخنفاض اهلائل يف مستوى املياه. إنَّ كيفية مكافحة الفساد 
وإسرتاتيجية  الطموحة  العاملية  األهداف  بني  الفجوة  وسد  احمللية  اإلجراءات  على  يسيطر  الذي 

احلكومة هو ما سُيناقش ابستفاضة يف هذه الورقة.
املقدِّمة:

العامل؛  األخرى يف  البلدان  معظم  من  أكرب  بدرجة  والتصحُّر  التدهور  العراق خطر  يواجه 
بصفته خامس دولة معرضة لتغريُّ املناخ يف العامل. إنَّ التأثري املشرتك لتغريُّ املناخ، والتصحُّر، وسوء 
إدارة األراضي، واالستخدام غري املستدام للمياه العذبة قد تسبَّب بصورة مجاعية يف تدهور األراضي 
املزروعة يف العراق على مدى العقود املاضية. ترك الرتبة أقل قدرة على دعم احملاصيل والثروة احليوانية 

والتنوُّع البيولوجي.
لقد ظهر التأثري الشديد للتغريُّ املناخي يف العراق، إذ جتاوز الطقس احلار يف فصل الصيف 
ذروته عند )50( درجة مئوية، واليت أتيت بصورة كبرية مع نقص املوارد املائية، وتلوث اهلواء؛ ممَّا 

يسرِّع من األضرار اليت تلحق ابملناظر الطبيعية واجملتمع.
تـَُتناول  املناخ، واليت  لتغريُّ  التنبُّؤ هبا«؛  اليت ميكن  السياسة هذه »املخاطر  تتناول ورقة  لن 
ابلفعل من ابحثني كثريين، بل ستبحث بداًل من ذلك املخاطر اليت حدثت عن طريق ملخص 
عام 2022، واليت كانت مدمرة للغاية يف العراق؛ بدءاً من العاصفة الرملية اخلانقة اليت أثَّرت على 
احلياة اليومية للشعب العراقي أتثرياً خطرياً للغاية، إذ أدخلت عديداً من احلاالت إىل املستشفيات 
وخلقت الصحة العامة )اهلشة أصاًل(. أدَّى النقص احلاد يف مياه األهوار إىل فقدان )%90( من 
األهوار بسبب اجلفاف. كان مللوحة املياه يف األهوار أثر قاتل على اجلواميس. ترك فقدان أكثر 
من )%25( من اجلواميس سكان األهوار ِبال خيار سوى اهلجرة من وطنهم؛ حبثاً عن اخلالص يف 
املدن احلضرية، والبحث عن مصدر رزق؛ إذ إنَّ اهلجرة املناخية هي الشاغل الرئيس الذي يطارد 
العراق منذ أن بدأ التهديد يف العامل1. التوزيع الدميوغرايف هو عامل مهم لالستقرار االجتماعي، 
ومع ذلك فإنَّ اهلجرة املناخية إىل جانب الزايدة السكانية تُعدُّ مصدر قلق رئيس لتقدمي اخلدمات 
التكيُّف اليت جيب اختاذها؛  األساسية للمواطنني، وكذلك جلب مزيد من التحدايت لسياسات 

لتخفيف الضرر.

1.https://tinyurl.com/2zaktlb9
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كل ما سبق ذكره من مشكالت تشكل مصدر القلق الرئيس للشعب العراقي والكياانت 
الزراعية  واألراضي  املواطنني  من  لكل  املياه  على  والطلب  العرض  بني  الكبرية  الفجوة  الفاعلة. 
التنوُّع  ويهدِّد  إىل كثبان،  عدن  جنَّة  حيوِّل  ممَّا  متسارعة،  بصورة  الزحف  يواصل  الذي  والتصحُّر 

البيولوجي.
جانب  إىل  التحتية،  بنيته  ضعف  عن  فضاًل  املناخ،  تغريُّ  مواجهة  يف  ضعيف  العراق  إنَّ 
ا مشكلة مهمة؛ هتدِّد سبل العيش،  نظام فاسد عادًة ما يهمِّش تغريُّ املناخ، وال يتعامل معها كأهنَّ
إذ تستلزم احلاجة إىل إجياد أفضل السبل؛ ملواجهة التحدايت املشرتكة، واالستجابة الحتياجات 

الشعب العراقي وتطلعاته.
التصحُّر وتغريُّ املناخ يف العراق. 1

حدَّدت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحُّر يف عام 1994 تعريفاً للتصحُّر يف معاهدة 
وشبه  القاحلة  املناطق  يف  األراضي  »تدهور  يعين  التصحُّر  أنَّ  التقرير  ويعزو  األطراف.  اعتمدهتا 
ات املناخية واألنشطة البشرية«2.  القاحلة واجلافة شبه الرطبة؛ بسبب عوامل خمتلفة، مبا يف ذلك التغريُّ
وانعكاساً لتعريف املناظر الطبيعية العراقية املتنوعة، يتسبَّب التدهور -بصورة أساسية- يف تدهور 
جودة الرتبة، وحتويل األراضي إىل كثبان اليت من شأهنا أن تؤدِّي بصورة كبرية إىل تدهور اإلنتاجية 

االقتصادية لألرض؛ ممَّا سيؤدِّي حتماً إىل اهلجرة املناخية.
ُتشرُي التقارير إىل أنَّ ما يصل إىل )%90( من إمجايل مساحة العراق مهدَّدة ابلتصحُّر، وأنَّ 
)%45( من األراضي الزراعية يف البالد تواجه اجلفاف، وتدهور األراضي. إنَّ املعدالت السريعة 
واملرتفعة لفقدان احلقول الصاحلة للزراعة مثرية للقلق، وميكن أن تدفع العراق إىل حافة أزمة أخرى. 
بعد أن تضاعف إىل )40( مليون بني عامي 2003 و2021، سيؤدِّي النمو املستمر للسكان 

العراقيني إىل زايدة الطلب على املياه واإلنتاج الزراعي3.

2.https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVII-
10&chapter=27&clang=_en 
3.https://www.planetarysecurityinitiative.org/news/desertification-due-conflict-
heightens-instability-iraq 
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األسباب  تشمل  إذ  وإنسانية.  طبيعية  أسباب  هي  العراق  يف  للتصحُّر  الرئيسة  األسباب 
العراق مبناخ  يتمتَّع  الرتبة.  الطبيعية عوامل، مثل: اجلفاف، وارتفاع درجة احلرارة، والتعرية، ومتلُّح 
جاف وشبه جاف. تزداد احلرارة يف الصيف، وميكن أن ترتفع إىل ما يزيد عن )50( درجة مئوية 
مع ارتفاع متوسط معدل التبخُّر ارتفاعاً ملحوظاً. تشمل األسباب البشرية النمو السكاين -الذي 
يؤدِّي إىل زايدة استهالك املوارد الطبيعية-، والقطع غري املنضبط لألشجار يف الغاابت؛ ممَّا تسبَّب 
يف اخنفاض أعداد أشجار النخيل، فضاًل عن سوء إدارة املياه، واملمارسات الزراعية اليت عفا عليها 
يف  ذلك  ساهم  وقد  السكان.  عدد  يف  الكبرية  الزايدة  مع  األفقي  العمراين  التوسُّع  وكذا  الزمن. 
اخنفاض مساحة املراعي واخنفاض إنتاجية األراضي املزروعة. تقلصت األراضي املزروعة املقدرة من 
)%12.2( إىل )%8.3( من كامل مساحة الدولة يف الفرتة 1970 - 2010. ومن األسباب 
األخرى لذلك هو املنطقة اليت اختذها التوسع العمراين؛ بسبب النمو السكاين للعراق، وقد ُحقَِّق 
ذلك كله على حساب األراضي الزراعية اخلصبة. زاد معدل سكان احلضر يف العراق زايدًة كبرية.

إىل  البالد  يف  املائية  املوارد  ستنخفض   2050 عام  حبلول  أنَّه  من  الدويل  البنك  حذَّر 
)%20(، مع بقاء ما يقرب من )%30( من األراضي املروية يف العراق جافة، مع األخذ ابحلسبان 
أنَّ مستوى املياه يف البالد قد اخنفض بنسبة )%50( منذ العام املاضي4؛ وهي كمية تعدُّ ضخمًة 
بصورة ملحوظة؛ عند مقارنته بعدد السكان يف ذلك العام، والتصحُّر الذي يستمر يف استهالك 

األراضي املزروعة.
ح الشكل يف أدانه األراضي اجلافة يف العامل. تغطي األراضي اجلافة حوايل )38%(  يوضِّ
من مساحة اليابسة على األرض، وتشمل معظم أسرتاليا، والشرق األوسط، وآسيا الوسطى، ومشال 
مليار   )2.7( يقرب من  ما  اجلافة  األراضي  يعيش يف  الشمالية.  أمريكا  إفريقيا وجنوهبا، وغرب 
شخص، ويعيش حوايل )%90( منهم يف البلدان النامية. العراق يف املراكز اخلمسة األوىل من بني 

تلك املناطق املتأثِّرة:
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»كالعيش على املريخ«، كان من أبرز العناوين يف األخبار يف واحدة من أشد العواصف 
أنَّ العراق خيتنق من زايدة العواصف الرملية من  الرملية اليت ضربت بغداد، واملدن اجملاورة. علماً 
ا ستواصل الزايدة لتصل إىل )300( يوم يف السنة  )243 إىل 272( يوم يف السنة، ويفرتض أهنَّ
حبلول عام 2055. وكان السبب الرئيس وراء ذلك هو التصحُّر الذي حييط ابملدن؛ فضاًل عن 

ضعف نظام التخطيط يف الدولة، وإمهال العواقب5.
دجلة  ومها  فيها،  يصبان  للمياه  النهرين مبصدرين كبريين  بني  ما  بالد  على  أنعم هللا  لقد 
والفرات، اللذان كاان يرواين سكاانً ال يتجاوز عددهم )100( ألف نسمة. هنا جيب إجراء مقارنة 

مهمة للغاية مع الزايدة الكبرية يف عدد السكان املتزايد ابطراد يف العراق.
مع عدم وجود خطة عقالنية جادة من احلكومة، فضاًل عن ذلك، فإنَّ طريقة الري اليت تـُتـََبع 
يف الزراعة، إذ ما تزال الزراعة يف جنوب العراق قائمة على تقنية السومرية للري ابلغمر، واليت مل تتغري 
منذ ذلك احلني. يضع هذا الظروف املعيشية يف البالد يف وضع حرج انتج عن االستهالك املفرط 
يف مصادر املياه املتناقصة اليت تفاقمت بسبب االحتباس احلراري الذي خينق األرض والناس أكثر. 

لسوء احلظ، تعمل العواقب املدمرة لتغريُّ املناخ على تعزيز هذه االجتاهات بصورة أكرب.

موقف احلكومة العراقية من التغريُّ املناخي.  
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مع عديد من عالمات التحذير اليت ظهرت على مدى العقود الثالثة املاضية -منذ أن ُعدَّ 
تغريُّ املناخ على أنَّه أزمة عاملية مقبلة-، وما يزال العراق مياطل لبدء حماوالت جادة للتغلُّب على 

األزمات.
يف  ابريس  اتفاقية  توقيع  عند  العراق  موقف  أييت  املناخ،  تغريُّ  ملكافحة  العاملي  النهج  مع 
2015 ودخوهلا حيز التنفيذ يف كانون األول 2021. قدَّم العراق املسامهة الوطنية احلازمة ألمانة 
اتفاقية ابريس لضمان احلد من انبعااثت الغازات اخلضراء، ودمج خطة التكيُّف الوطنية للتخفيف 
من تغرّي املناخ؛ لتأمني سبل العيش، وتعزيز قدرة البالد على التكيُّف مع األزمات. ومع ذلك، مل 

تظهر أي نتائج ملموسة حىت اآلن.
وكان رئيس الوزراء األسبق مصطفى الكاظمي، قد أشار إىل »الكتاب األبيض«، يف دعوته 
إىل تشكيل جلنة عليا لوضع إسرتاتيجية وطنية هتدف إىل تعزيز االقتصاد األخضر، وإطالق محلة 
لزراعة مليون شجرة، وإقامة واحات ُمسيجة. فضاًل عن املشاريع املموَّلة اليت هتدف إىل زايدة قدرة 
اجملتمعات على الصمود جتاه التغريات املناخية، ومكافحة التصحُّر، ولكن مل حُيقَّق أايً من هذا. إذ 

تشري وزارة الزراعة إىل أنَّ العراق حباجة إىل أكثر من )14( مليار شجرة إلحياء املناطق
اليت تعاين من التصحُّر، وأرقام، وفرضيات، وتنظري حكومي، وإدراك أزمة التصحُّر واجلفاف 

لكن من دون أي حلول.
2015 و2035. تكريس  العراق بني عامي  املائية يف  املوارد  وضعت إسرتاتيجية إلدارة 
ثالث سنوات من العمل من قبل خرباء دوليني وعراقيني مع جمموعة من أصحاب املصلحة، مبا 
النفط وقطاع الكهرابء والنقل والزراعة والبلدايت معاً، ممَّا أدَّى إىل حتليل مجيع  يف ذلك صناعة 
البياانت الالزمة وتوحيدها؛ لوضع اخلطوط العريضة لإلسرتاتيجية. وتوقعت الدراسة ما أفاد به البنك 
الدويل، وأنَّ الفجوة بني العرض والطلب ستصل إىل )10.9( مليار مرت مكعب من املياه حبلول عام 
2035 إذا مل تُنفَّذ احللول )انظر الشكل يف أدانه(. كما أوصت إسرتاتيجية موارد املياه واألراضي 
يف العراق بتغيريات السياسات واملشاريع اليت من شأهنا تقليل العجز عن طريق تنفيذ حلول مثل 
حتديث تقنيات الري، واستعادة املياه، وإعادة استخدامها. ومع ذلك، مل يقم العراق بعد بتنفيذ أيٍّ 

من املشاريع املوصى هبا أو أي تغيريات سياسية.



115

تباين العرض والطلب على املياه العراق من دون إسرتاتيجية وطنية6
إنَّ التكيُّف مع تغريُّ املناخ وتنويع االقتصاد أمران متالزمان. ومن مَثَّ، فإنَّ إسرتاتيجية الطاقة 
الوطنية املتكاملة يف العراق، هي إسرتاتيجية أخرى طُوِّرت عن طريق دعم صندوق االئتمان العراقي 
الوزارات  من  لعدد  عن كثب  منسقة  نتيجة جهود  هي  اإلسرتاتيجية  الدويل.  البنك  يديره  الذي 
العراقية املهمة، وهي: النفط، والكهرابء، واملالية، والتخطيط، واملياه، والبيئة، والصناعة واملعادن؛ 

هبدف تعزيز االقتصاد، ولكن مل يُتوصَّل إىل نتائج مثمرة حىت اآلن7.
أدَّت )املؤسسات اهلشة، والنظام الفاسد، وقلة خمصصات امليزانية، وعدم وجود وزاري يف 
السياسية  النخبة  الوعي، وهتميش  البيئية حاًل جذرايً، وقلة  الوزراء يسعى حلل املشكالت  جملس 
للمشكلة( إىل نتائج مدمرة يواجهها العراق حالياً. وسيظل العراق يف مواجهة هذه املعاانة ما مل 

تتخذ احلكومة إجراءات جادة إلنقاذ أراض ما بني النهرين.
التخفيف من أثر اجلفاف مقابل الفساد:.  

من اترخيه.  بعد  يتعلم  مل  العراق  أنَّ  إال  السنني،  من آالف  زراعية ألكثر  منطقة  ا  أهنَّ مع 
أظهر املاضي كيف سقطت احلضارات القدمية؛ بسبب تغريُّ املناخ الشديد الذي أثَّر على التوزيع 
الدميوغرايف للمنطقة، ودمَّر يف النهاية مصدر احلياة8. لقد أرهق الوقت احلاضر العراق بصراعات 
وحروب أخرى أدَّت إىل استمرار االضطراابت يف املنطقة، اتركًة كل حكومة حاكمة أبمن هش 
لتتعامل معه. وَوْفقاً ملنظمة الشفافية الدولية، يُعدُّ العراق من أكثر الدول فساداً يف العامل، إذ حيتل 
املرتبة )157( من أصل )180( يف مؤشر مدركات الفساد9. أدَّى انتشار الفساد إىل إعاقة جهود 
البالد للتعايف من عقود من احلرب والعقوابت االقتصادية اليت فرضتها األمم املتحدة. أدَّى الفساد 
السياسي إىل حتويل امليزانية الفيدرالية إىل مصلحة شخصية بداًل من بناء هيكل قوي مرن، وقد 
أاثر عام 2022 أخطار تغريُّ املناخ يف البالد، وكشف كيف تبدو البنية التحتية ضحلة أمام احملنة 

احلتمية.
يُعرِّف برانمج األمم املتحدة اإلمنائي الفساد أبنَّه »إساءة استخدام السلطة املوكلة لتحقيق 
6.https://www.worldbank.org/en/country/iraq/publication/iraq-country-climate-
and-development-report 
7.https://tinyurl.com/2n88u557
8. https://tinyurl.com/2hdvlr27 
9. https://www.transparency.org/en/countries/iraq 
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مكاسب خاصة«. ممَّا يعين أنَّ الفساد ميكن أن حيدث يف كلٍّ من القطاعني العام واخلاص، وقد 
ينطوي على تفاعل فاسد بينهما. هذا التعريف واسع أيضاً مبا يكفي ليشمل الفساد داخل اجلهات 
اليت  إاثرة  األكثر  الصور  لكن  الفساد بصور عديدة،  قد أييت  قبلها.  الفاعلة غري احلكومية ومن 
تصور كيف أصبح العراق اآلن ضعيفاً، وغري قادر على اختاذ إجراءات مناخية جادة ستأيت عن 
طريق: االختالس، واالحتيال، واحملسوبية، والفساد البريوقراطي، والفساد السياسي، واالستيالء على 

الدولة10.
أنتج الصراع السياسي جهداً هائاًل ملنع بغداد من االنضمام التفاق ابريس بشأن تغريُّ املناخ 
حىت بداية عام 2021، ممَّا يشري إىل أنَّ ملف املناخ أييت يف هناية املصلحة احلكومية. مع جهود 
اجملتمع املثقف لألزمات املقبلة اليت قد تواجه البالد، إال أنَّ الوضع األمين والسياسي املضطرب يف 
البالد ال يُعدُّ حبل ملموس هلذه املعضلة. العراق عالق يف حلقة مع »دائرة العالقة السلبية املزدوجة 
بني البيئة والنزاعات املسلحة اليت ستؤدِّي يف النهاية إىل تلوث بيئي وأضرار جسيمة، من املرجح أن 
يكون هلا آاثر سلبية على االقتصاد واجملتمع والفرد«. ينهض الصراع السياسي احلايل بدور رئيس 
يف حتدايت األمن املائي والزراعي والغذائي اليت تكمن وراء حقيقة أنَّ املنطقة مل تتوصل إىل اتفاق. 
فشلت الدول اليت تتشارك يف النهرين )العراق، وتركيا، وسوراي( يف التوصل التفاق إسرتاتيجي بشأن 
حصص املياه، ممَّا يعوق سبل العيش يف البالد عن طريق الزراعة اليت تتأثَّر بشدة ابلتغريُّ املناخي. 
املوقف السياسي اهلش للمنطقة الناجم عن وجهات نظر خمتلفة من كل العراق وتركيا وسوراي، إذ 
تؤكِّد تركيا على السيادة والعراق يسلِّط الضوء على تراث بالد ما بني النهرين وسوراي، وتسعى لألمن 
الغذائي، ممَّا جيعل من املستحيل تقريباً على الدول الثالث اجللوس على طاولة حلل العقبات احلالية.

صرَّح السيد عادل املختار، اخلبري العراقي يف املوارد املائية أنَّ »أحد األسباب الرئيسة لعدم 
متكُّن العراق من التوصُّل إىل اتفاق قوي مع تركيا هو أنَّ األخرية تواجه أيضاً خطر ندرة املياه وعدَّ 
العراق غري جادٍّ يف ترشيد االستهالك املائي، خصوصاً مع تقنية الري السيحي الذي يستنفد معظم 
نصيب العراق من املياه، ويستهلك ما يقرب من )%64( من املوارد املائية، ويرتك مساحة أقل 

بكثري ملياه الشرب«.
املياه عن طريق  لتوفري  للتكيُّف ومستدامة  قابلة  تقنيات  العامل أبسره عن  يبحث  يف حني 
حتسني طرائق الري يف بلداهنم، ما يزال العراق يكمن يف املاضي مع األساليب القدمية اليت كانت 
10.https://www.undp.org/publications/staying-track-tackling-corruption-risks-
climate-change-0 

https://www.undp.org/publications/staying-track-tackling-corruption-risks-climate-change-0
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يف العصر السومري.
يوضح الشكل يف أدانه معدالت استهالك املياه يف العراق

يف حالة تغريُّ املناخ، يلقي الفساد بظالله على كل مؤسسة تقريباً ذات صلة مباشرة أو غري 
الشديدة، وتلوث  الرملية  املياه، والعواصف  التصحُّر، وندرة  اليت تسبب  الرئيسة  مباشرة ابلعوامل 
اهلواء، وزايدة انبعااثت اثين أوكسيد الكربون للفرد، واألهم من ذلك األمن الغذائي والتنوع اجلندري. 

تتناول هذه الورقة التصحُّر الذي مهَُِّش من قبل احلكومة. ملعاجلة اإلمهال احلايل.
وافق الربملان العراقي -يف يونيو 2022- على مشروع قانون األمن الغذائي الطارئ، والذي 
سيسمح للحكومة ابستخدام األموال العامة لألمن الغذائي العاجل واحتياجات التنمية. على حني 
جتاوزت عائدات صادرات النفط اخلام الفيدرالية السنوية يف العراق حاجز )100( مليار دوالر 
أمريكي للمرة األوىل، وأصبح من الضروري للحكومة العراقية، برائسة رئيس الوزراء السوداين حالياً، 
إىل  حالياً  كبرياً  يُعدُّ حتدايً  الذي  املناخ  تغريُّ  التكيُّف مع  اليت تعوق هنج  الرئيسة  العوامل  معاجلة 
جانب مكافحة الفساد. نظراً إىل أنَّ وزارة الزراعة لديها حصة عادلة من فاتورة األمن الغذائي البالغة 
)700( مليار دينار عراقي، كان ينبغي أن جتلب معها درجة عالية من التفاؤل، وبصيص أمل يف 
تعزيز القطاع الزراعي. وأوضح السيد ساجد سامل )وهو عضو مستقل يف جملس النواب العراقي( 
أنَّ التقديرات تشري إىل أنَّ الري حيتاج إىل ما يقرب من )200( مليار دينار عراقي لتبينِّ تقنيات 
ري جديدة تتماشى مع ندرة املياه يف العراق، ومع هذه احلقيقة فقد خصصت الوزارة )40( مليار 
دينار فقط لدعم الري، ومقارنة هذا الرقم بـ)300( مليار دينار لدعم األمسدة، و)5( مليارات دينار 
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فقط ملكافحة التصحُّر. يظهر هذا التخصيص ظلماً يف إعطاء األولوية للقضااي األكثر إرهاقاً، واليت 
تظهر مرة أخرى صورة من صور الفساد.

مشروع آخر مهمل -لكنَّه مهم- هو احلزام األخضر، الذي بدأ يف عام 2012، ويهدف 
إىل غطاء أخضر حيتضن احملافظات القريبة من الصحراء؛ ملنع التصحُّر من الزحف إىل املدن املأهولة، 
وعمره من )5 إىل 10( سنوات. كثري من املشاريع يف حمافظات عديدة، إمَّا توقفت وإمَّا مل تبدأ 
حىت مبراحلها األولية، مثل مشروع احلزام األخضر يف كربالء الذي توقف؛ بسبب قلة املخصصات 
َز )%50( فقط  املالية من امليزانية االحتادية. بعد )16( عاماً من بدء املشروع يف عام 2006، ُأجنِْ
من أصل )76( كيلومرت، َوْفق انصر اخلزعلّي )العضو السابق يف جملس حمافظة كربالء املنحل(، 
وتوقَّف املشروع؛ بسبب انعدام السيولة املالية، مشرياً إىل أنَّه ُدِفَع )9( مليارات دينار فقط )6.1 

مليون دوالر( من أصل )16( مليار دينار )10.9 مليون دوالر(11.
توجد حاجة ماسة اآلن للحزام األخضر مع العواصف الرملية املتتالية اليت خنقت العراق 
الغطاء  الالزمة فوراً؛ لزايدة  الناشطني واملواطنني احلكومة ابختاذ اإلجراءات  مؤخراً. وطالب مجيع 
القابلة  الري  تقنيات  مع  ذلك  أييت  أن  جيب  ولكن  املوعود(.  األخضر  )احلزام  وزراعة  األخضر 

للتكيُّف اليت لن يكون هلا استهالك مفرط واسع النطاق ملوارد املياه اليت ُصّرَِفت ابلفعل.
جيب أن يكون تعزيز الغطاء األخضر يف العراق هو األولوية رقم واحد يف الوقت احلايل؛ 
يف  املتصاعدة  احلرارة  درجات  وتقليل  املنطقة،  يف  بيئي  توازن  وخلق  التدهور،  من  البيئة  حلماية 
واالستهالكية  الغذائية  احملاصيل  وأتمني  األخضر(،  )االقتصاد  اقتصادية  فوائد  وحتقيق  الصيف، 

للمنطقة احلضرية. ممَّا سيعّزِز السوق احمللي، ويدعم بصورة خاصة سوق العمل يف املناطق الريفية.
التوصيات

سُيعدُّ البدء من تنويع االقتصاد عن طريق متكني القطاع اخلاص، وحتديداً يف األعمال التجارية 
الزراعية بدايًة لسائر احللول. دمج اخلربات الدولية يف القطاع العام عن طريق برامج بناء القدرات 
اجلهات  التصحُّر. وذلك عن طريق متكني  احمللي ملكافحة  النهج  الدويل مع  النهج  اليت ستدمج 
احلكومية الرئيسة اليت تنهض بدور أساسي يف القضاء على املشكلة. مثل إعطاء دور فعال لوزارة 
البيئة وختصيص امليزانية املطلوبة لتنفيذ مشاريع ملموسة تسعى إىل تعزيز الغطاء األخضر، وإعطاء 
11. https://tinyurl.com/2dwo2se5 
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دور تنفيذي ملديرية مكافحة التصحُّر يف وزارة الزراعة، بداًل من أن تكون جمرد مؤسسة حبثية. جيب 
مراقبة كل شيء من قبل الكياانت الدولية لضمان شفافية التنفيذ؛ ألنَّه جيب اختاذ تدابري صارمة يف 
األوقات العصيبة. أوصى الدكتور عزَّام علوش )مستشار الرئيس السابق برهم صاحل( بضرورة إزالة 
العراق الدعم الذي يستفيد منه املنتجات اليت تستهلك كثرياً من املياه )مثل: األرز، والقمح( وبداًل 
من ذلك تشجيع طرائق اإلنتاج والري احلديثة اليت توفر املياه، وتقلِّل من الصرف. ميكن أن تساعد 
طرائق مثل الري ابلتنقيط، والزراعة منخفضة التوتر يف حل مشكلة الطلب وتقليل اآلاثر الضارة 
ملياه الصرف امللوثة، واليت تتناسب مع سوء اإلدارة احلالية لتقنيات الري. جيب مراقبة كل شيء من 
قبل الكياانت الدولية لضمان شفافية التنفيذ؛ ألنَّه جيب اختاذ تدابري صارمة يف األوقات العصيبة.

أبلغ البنك الدويل يف تقريره املتعلق ابملناخ والتنمية عن قصة جناح يف املغرب يف مكافحة ندرة 
املياه والنجاح يف مضاعفة إنتاجية املياه مع حتديث الري. أطلق املغرب -يف عام 2008- برانجماً 
وطنياً لتوفري املياه يف الزراعة، والذي يهدف إىل زايدة إنتاجية املياه وحتسني خدمات توصيل الري 
الذي استمر لـ)12( عاماً، وُحدَِّد التدخُّل يف اإلجراءات الرئيسة بـ)حتديث األصول اهليدروليكية 
خارج املزرعة للمخططات اجلماعية، ودعم املعدات يف املزرعة )80 - %100( َوْفق خصائص 
التكنولوجيا  املزارعني(، واالنتقال من الري السطحي الدوراين إىل اخلدمة عند الطلب ابستخدام 
احلديثة )ابلتنقيط(، وحتديث األنظمة املضغوطة ابستخدام الرشاشات مع ختصيص اخلدمات على 
مستوى الصنابري. جاءت النتائج املثمرة بعد )12( عاماً من مضاعفة إنتاجية املياه، وزايدة كبرية 
يف كثافة استخدام األراضي، وزايدة ملحوظة يف دخل املزارعني، وتنويع منط احملاصيل من احلبوب 

إىل احملاصيل النقدية.
ما جيب تعلمه أيضاً من قصة جناح املغرب هو أنَّ التخفيف لن حيدث على املدى القصري، 
مع  حي، خصوصاً  هتديد  إىل  املتوقِّع  التهديد  مرحلة  جتاوز  قد  العراق  أنَّ  ابحلسبان  األخذ  مع 

ات السريعة يف الطقس يف عام 2022. التغريُّ
جيب اختاذ إجراءات فورية، وإال ستنتصر الصحراء العراقية.
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إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط

قائمة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط

املؤلفاسم الكتاب
د. مظهر حممد صاحلالطبقة الرثة واالستبداد الشرقي يف العراق

كو كانك مقرتح: رسم السياسات االسكانية يف العراق
ماثيو سيستواالجتاهات واالمناط يف التفجريات االنتحارية يف العراق

البنك الدويلجتربة احلكومة اجلورجية يف مكافحة الفساد
جمموعة ابحثنيحصاد البيان )1 – 22(

جمموعة ابحثنيسياسة االحتاد االوريب اخلارجية يف منطقة الشرق االوسط
مايكل انيتسالرئيس االمريكي القادم والعراق

قسم االحباثاستطالع رأي، تقييم اداؤ احلكومة العراقية 2015 
مركز انتكريت - لندن- سياسة اململكة املتحدة اخلارجية جتاه العراق
أ.د. نظري االنصاريالسياسات اخلاصة ابملوارد املائية يف العراق

مركز انتكريت - لندن - املصاحلة الوطنية يف العراق – دراسة مقارنة- 
مايكل انيتسمستقبل القوات املسلحة يف العراق

نعمان مناالسس العلمية الدارة املشاريع والعمل اهلندسي
البنك الدويلتطوير طرق ازالة الكاربون

كاظم جواد شرباوضاع االدارة العامة يف العراق
ابسم عبد اهلادي حسنالبعد املايل يف تطور بعض املتغريات النقدية يف العراق 
قسم االحباثخطوات كتابة البحث العلمي يف الدراسات االنسانية

مركز انتكريت - لندن -اسرتاتيجية اململكة املتحدة ملكافحة التطرف
اعداد : د. علي طاهراملخدرات واالدمان

جمموعة ابحثنيوقائع مؤمتر البيان السنوي االول )1 - 3(
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جمموعة ابحثنيموجز ورشة االلتزام ابلدستور ضمانة لوحدة العراق
امحد حسن عليمقرتح لتطوير اخلطوط اجلوية العراقية 

روبن ميلزمستقبل النفط العراقي
هاان نويتالتحالفات املرنة ملوسكو يف الشرق االوسط

البنك الدويلالوفاء بوعود التعليم عرب عملية التعلم
جمموعة ابحثنيمؤمتر البيان السنوي الثاين )1 - 2(

علي املولوياسرتاتيجيات التنمية الوطنية يف العراق
سلطنة عمان .. مواقفها االقليميمة والدولية واحلياد يف 

امين عبد الكرميسياستها  اخلارجية

جمموعة ابحثنيالتعليم العايل يف العراق . مقارابت نقدية ورؤى استشرافية
زيد العلي – يوسف عوفالدستور العراقي: حتليل للمواد اخلالفية – احللول واملقرتحات- 

وزارة الرتبية والتعليم املاليزيةخطة التعليم يف ماليزاي )2013 - 2025( )1 - 2(
فراس طارق مكيةحملات اسرتاتيجية يف مكافحة الفساد

هاشم الركايب – علي املولوي – علي بناء الدولة يف العراق.. رؤى سياساتية حنو دميقراطية مستدامة
الصفار

مدخل للنزاهة ومكافحة الفساد يف التشريعات العراقية 
واالتفاقيات الدوالية

حيدر االمارة – رحيم العكيلي – بالل 
عبد احلي

أ.د. جواد كاظم لفته الكعيباملكانة املؤسساتية لشركة النفط الوطنية

د. علي عبد احلسني اخلطيب – د. ابسم احلل املنسي .. جملس االحتاد: ترشيد السلطة وتعزيز التشريع
علي خريسان

مالمح العدالة الدستورية يف ضوء النظام الداخلي اجلديد 
د. وائل منذر البيايتللمحكمة االحتادية العليا

هاري إستبانيان – نعام ريدانخارطة طريق اسرتاتيجية حنو جتويل الطاقة يف العراق
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أزمة املياه يف العراق من سياسة الدولة إىل سياسة األرض

احتجاجات تشرين 2019 يف العراق من منظور املشاركني 
فارس كمال نظمي – مازن حامتفيها

سعد سلوماالابدة اجلماعية مستمرة
د. عدانن ايسني – د. امساء مجيل رشيد اطفال داعش .. ارث النزاع وعتمة املستقبل

دميقراطية على احملك .. كيفية تصميم نظام انتخايب لدميقراطية 
فراس طارق مكيةفاعلة يف العراق

علي املعموريالعدالة واالستقرار السياسي يف العراق 
حنو نظام انتخايب عادل يف العراق ابالستفادة من التجربة 

د. عبدالعزيز عليوي العيساوّيالياابنية

قبل أن يدركنا الظمأ .. أزمة املياه يف العراق من سياسة الدولة 
إعداد وحترير: علي عبداهلادي املعمورّيإىل سياسة األرض

جـرائـم املخــدِّرات يف البصـرة .. حتليل للواقع ورؤى مستقبلية 
د. أمحد علي أمحد التميمّيللمكافحة

اجملتمع الساكن واجملتمع الديناميكي .. مسارات العراق يف 
حترير: د. عدانن صبيح اثمرمواجهة النمو السكاين

جمموعة ابحثنيدليل املعارضة السياسية



يُعدُّ الفساد من اآلفات اليت أجهدِت الشعوب وأضنِت األمم، إذ يُعد السبب الرئيس يف 
احندار األمم على املستوايت كلها االقتصادية واالجتماعية والسياسية والتنموية؛ لذا من الواجب 

العمل على التقليل من ظاهرة الفساد، بل استئصاهلا.
ية يف معظم بلدان العامل، إذ كاد ال خيلو بلد منه، ولكن بنسٍب متفاوتة،  الفساد ظاهرة متفشِّ

إالَّ أنَّ ظاهرة الفساد يف العراق ال مثيَل هلا؛ ممَّا صعَّب املهمَّة على كلٍّ َمْن يروم معاجلته.
إنَّ العراق بلد غين نفطياً؛ إالَّ أنَّه فقري جداً؛ والسبب عائد إىل الفساد املستشري يف معظم 

مفاصل الدولة العراقية؛ ممَّا جعلها حمطَّة عاملية، ومتصدِّرة قائمة البلدان األكثر فساداً.
أنَّ  إىل  بالسخارت(  )جينني  العراق  يف  املتحدة  لألمم  العام  األمني  مندوبة  أشارت  وقد 
»الفساد مسٌة أساسية يف االقتصاد السياسي العراقي، وهو جزٌء من املعامالت اليومية«، فضاًل عن 
وضع يدها على املشكلة الرئيسة للفساد يف العراق، إذ قالت: »إنَّ املصاحل احلزبيَّة واخلاصة تـُْبِعُد 

املوارد عن استثمارات مهمة يف التنمية الوطنيَّة«.
وألنَّه  احلكومة،  أقضَّت مضجع  اليت  الفساد  مشكلة  من  يتخلَّص  أن  العراق  أراد  ما  إذا 
إىل  والوصول  السريع،  الكسب  إىل  دائماً  يسعون  الفاسدين  ألنَّ  االنتشار؛  سريع  فهو  كالوابء 
املناصب املرموقة، وال يتحقَّق هذان األمران إالَّ عن طريق املغرايت املقدَّمة من الفاسد لتمرير فساده 
على اآلخرين، فعليه أن يقوي جهات إنفاذ القانون، ويضع العقوابت الرادعة؛ ملنع ظاهرة الفساد، 
ومعاقبة الفاسدين، فضاًل عن تطبيق نظام يتحلَّى ابلشفافية لإلنفاق احلكومّي، وإنشاء هيئة مستقلَّة 
ملراجعة أداء احلكومة وتقييمها، واالستعانة ابخلرباء األجانب الذين هلم التجربة واخلربة يف معاجلة 

ظاهرة الفساد، والتقليل منه، وتطبيق االمتثال املصريف.


