
 

 
 

 

 
 



 
 

 ١ 

 

لقد أصبح الفساد المالي و اإلداري من الظواهر الخطیرة التي تواجه الدول النامیة و المجتمع العراقي     

و برأي أصبح في العراق اخطر من اإلرهاب العسكري إذا ، حیث بدأ ینخر في جسم مجتمعاتها، بشكل خاص

  .رات الدوالراتلم یفوقه لما یستنزفه من المجتمع من ثروات طائلة تكلف هذه البلد ملیا

فهو معرقل أساسي في عملیة البناء و اإلعمار و التنمیة اإلقتصادیة و عائق أساسي في وجه اإلستثمار و     

  .بشتى أشكاله

و اتفقوا على ضرورة وضع إطار عمل مؤسس لغرض تطویق و لقد كتب عنه الكثیر من الباحثین     

  .سیاسیة قویة من مراكز القرار لمكافحة الفسادالمشكلة و عالجها من خالل خطوات جادة و إرادة 

و ، نشأ بحكم فقدان الدیمقراطیة و الشفافیة في المجتمعیو للفساد أسباب متعددة فمنها الفساد السیاسي و     

اخذ أشكال متعددة منها الطائفیة و الحروب بسبب عدم اإلستقرار و الخوف من المجهول یالفساد اإلجتماعي و 

ثروات كبیرة و  متالكات و أسباب إقتصادیة تنشأ في المجتمعات الغیر مستقرة و من أسبابها إداخل المجتمع

  .هایالى حاملبسرعة و بشكل غیر قانوني كتبییض األموال و إستغالل النفوذ و لم تمتلك معها الثقافات 

لغیر مستقرة و التي ح البیروقراطیة على المجتمعات اواریة و تنظیمیة منها سریان ردو هناك أسباب إ    

  .أحیانًا اخرى ع تشریعاتها و تعددها و تناقضهاواإلنتقالیة و تن احلتمر في المر

بل لقد أصبحت له قواعد قویة ثابتة ، كما یجب تثبیت مسألة أساسیة مهمة إن الفساد لیس مجرد سلوك خطأ 

محاربة الفساد لیست بعملیة سهلة ألنه تدافع عنه بشكل أو بآخر و حتى عبر تشریعات و قوانین و علیه فأن 

ب بل حتى بإستخدام سآفة مستفیدة من بقائه مراكز قوة كبیرة تتكیف بالدفاع عنه لیس إداریًا و إقتصادیًا و ح

  .خفایا الفساد كانت ضحیة ألعمال المفسدین ت فیهانف و ربما یشهد الواقع كثیر من األمثلة التي كشفعال

حقیقة منطقیة و معقولة للقضاء على هذه اآلفة البد من تشخیص العوامل التي  و من أجل التوصل الى    

  .و نمت الفساد و من ثم وضع الحلول الناجحة لهاشجعت 

  :بعض العوامل التي ساعدت على تفشي الفساد و إنتشاره     

یعطي الفرصة ضعف التشریعات القانونیة في البلد و عدم تكاملها خاصة في المجال اإلقتصادي مما  – ١

  .لبعض ضعاف النفوس الى التفسیر السلبي لهذه القوانین



 
 

 ٢ 

  .ضعف الرقابة على تطبیق القوانین و التدقیق من قبل الجهات المعنیة و خاصة في مجلس النواب – ٢

مما أعطى المجال  بعیدًا عن القانونحل كثیر من المشاكل  فيطغیان مجتمع البداوة و العشائریة  – ٣

  .ى التوغل في أعمالهم دون حساب أو رقیب جادللمفسدین ال

سیادة مفهوم العنف و تعدد الحروب العبثیة المتوالیة على العراق لألنظمة السابقة مما أدى الى سیطرة  – ٤

  .روح الالإبالیة و العبث في وضع البلد إضافة الى إستشراء العنف الطائفي بعد سقوط النظام

أبالیة و التخلص من المشاكل و ء للبلد مما حدى للمواطن العراقي الى الالضعف روح المواطنة و اإلنتما – ٥

المعوقات الى الهجرة خارج الوطن خوفًا و تهربًا من عملیات اإلغتیال السیاسي و التذلیل و تدمرت بعدة 

  .عقود من الزمن و من خطة مرسومة

تفشي البطالة التي أصبحت مزمنة في تدهور األوضاع اإلقتصادیة و إنخفاض معدالت الدخل القومي و  – ٦

  .البلد

فقدان الشفافیة و إنتشار التعسف السیاسي و فقدان الدیمقراطیة داخل المجتمع و هیمنة روح اإلرهاب و  – ٧

  .القتل على كل معارض لإلنظمة المتعاقبة على البلد

تهمیش دور منظمات المجتمع المدني المهنیة و محاولة تسیسها لصالح األنظمة مما دفع الى فقدان  – ٨

  .الرقابة الشعبیة على المفسدین و كذلك ضعف تعزیز دور القطاع الخاص في مكافحة الفساد

في و ]  Corporate Governance) [ اإلدارة الرشیدة ( عدم وجود و تطبیق معاییر حوكمة الشركة  – ٩

  .الشركات و المؤسسات الحكومیة و القطاع الخاص

و ة الدولة و الكبت ضد المواطن و خوف الموظفین المخلصین هزسیادة روح البیروقراطیة على أج – ١٠

و في التوجه نحو الخصخصة  ددرتإضافة الى هیمنة القطاع العام على إقتصاد البلد ال، الجادین من اإلجتهاد

  .اد العراقيالتدریجیة لإلقتص

تولي كثیر من المسؤولین مواقع قیادیة في الدولة من غیر ذوي الكفاءة و اإلختصاص و النزاهة و  – ١١

  .والئهم الى الفئات التي أتت بهم لمواقع السلطة أكثر من الوالء للوطن

ثقافات و هیمنة الطبقات الطفیلیة فاقدة الثقافات على كثیر من ثروات المجتمع و قیمه فارغة ال – ١٢

  .اإلنتماءات للوطن



 
 

 ٣ 

تاثیرات سلبیة لبض دول الجوار على الواقع العراقي و محاولة خدمة مصالحها عبر شراء ذمم بعض  – ١٣

  .ضعاف النفوس

إلنحالل الدولة العراقیة بعد اإلحتالل و سقوط الدولة و لیس النظام مما شجع ضعاف النفوس إلستغالل  – ١٤

  .المال العامالنفوذ و اإلثراء على حساب 

  .الحصار اإلقتصادي الظالم على العراق خالل عقد التسعینات للقرن الماضي و تدني رواتب العاملین – ١٥

و لقد كان الستشراء الفساد في البلد تأثیرات سلبیة كبیرة على واقع المجتمع و بنیانه اإلقتصادي و یمكن     

  :إیجازه بما یلي 

  :الـتاثیرات السلبیة للفساد 

إیقاف عملیة التنمیة اإلقتصادیة و اإلجتماعیة في البلد و تفشي حاالت الفقر و الجهل و األمیة و تردي  – ١

  .األوضاع الصحیة و المعاشیة للجماهیر

التي توضع بوجههم من تعثر عملیة اإلستثمار في البلد و عزوف الكثیر من المستثمرین بحكم العراقیل  – ٢

  .غیرها رشاوي و إستغالل النفوذ و

تعثر عملیة البناء و اإلعمار في المشاریع اإلسكانیة و الصناعیة و الزراعیة مما عمق في تعقید معضلة  – ٣

  .البطالة

  .تعثر نشاط منظمات المجتمع المدني و محاولة الحد من فعالیتها وفق تعلیمات ذات طابع دكتاتوري – ٤

ولة و خفض اإلنتاجیة لكثیر من المنشآت باألسالیب عمل الفساد على الزیادة من اإلنفاق العام للد – ٥

  .الفساد خانةالبیروقراطیة السائدة و التي تصب كلها في 

  .العمل على الحد من نشاط القطاع الخاص في أخذ دوره الریادي في عملیة اإلنتقال نحو إقتصاد السوق – ٦

أخذت أشكال متعددة منها اإلغتیال و كما أنه زاد من معدالت الجریمة في المجتمع العراقي و التي  – ٧

  .اإلختطاف و السلب و النهب

  

  



 
 

 ٤ 

  : الحلول المقترحة 

البد من وضع ستراتیجیة طویلة ، و علیه من أجل إیجاد حل لهذه المشكلة و الحد منها بل القضاء علیها     

یعتمد التجارب العالمیة التي سبقتنا في محاربة الفساد و من تجارب ، األمد مدعومة بقرار سیاسي وطني

بنود میثاق مكافحة الرشوة و الصادر منظمات األمم المتحدة و باألخص اإلستفادة من التشریعات الصادرة من 

  .المعاهد الدولیة المتخصصة في ذلك و مراكز البحوث المتقدمةو التنمیة و عن منظمة التعاون اإلقتصادي 

و نحن نرى حسب تقدیرنا إن هناك نقاط اساسیة البد من األخذ بها لتكون أساس لهذه اإلستارتیجیة في     

  .لدالحد من الفساد المستشري في الب

إعادة بناء المجتمع العراقي و الفرد العراقي بمناهج تربویة متطورة تبدأ من ریاض األطفال و المدارس  – ١

وفق مناهج تربویة متطورة تعید لألذهان طبائع المجتمع العراقي و قیمه في المروءة و الوجدان و اإلخالص 

حرمان الطفولة العراقیة من كثیر من  فيساد علیها األجیال السابقة و شرح أضرار الف تو الضمیر التي ترب

یم لكافة طبقات الشعب بشكل لمزایا التي تتمتع بها أطفال العالم و دول الجوار و العمل على نشر فرص التعل

  .مجاني و تدریس أضرار الفساد و لمراحل متقدمة في الجامعات العراقیة وفق مناهج علمیة متطورة

المدني في مراقبة الفساد و منع تدخل الدولة في شؤونها و كذلك تفعیل و  تفعیل دور منظمات المجتمع – ٢

  .إعادة تأهیل القطاع الخاص العراقي في مراقبة حاالت الفساد و الكشف عنها

العمل على الحد من المشاكل اإلقتصادیة التي تواجه المجتمع العراقي و باألخص وضع حد لظاهرة  - ٣

ل ألزمة السكن و الخدمات و الكهرباء و الطاقة العامة و العمل على رفع رواتب البطالة المستشریة و إیجاد ح

  .العاملین في القطاع العامو الخاص سویة و حسب حالة التضخم

من قبل لجنة برئاسة وزارة  قدمتتطبیق معاییر حوكمة الشركات في القطاع العام و الخاص و التي  – ٤

الصناعة و من ممثلي القطاع الخاص و العدید من الدوائر ذات اإلختصاص بدًال وضعها فوق الرفوف إلنها 

  .الحل لمشكلة الفساد مفاتیحإحدى 

، تفعیل دور الدوائر األساسیة في مكافحة الفساد و عدم الضغط علیها و تسیسها باألخص هیئة النزاهة – ٥

  .دائرة المفتش العام، الرقابة المالیةدیوان 

إعادة تقییم الشهادات الدراسیة وفق معاییر و ضوابط وزارة التربیة و التعلیم العالي خاصة للشهادات  – ٦

  .الجدیدة بعد سقوط النظام



 
 

 ٥ 

الكفوءة و المخلصة و األمینة في التعیینات في دوائر الدولة و وضع العمل على إختیار العناصر  – ٧
  .ص المناسب في المكان المناسب و إعادة دور مجلس الخدمة في التعیینات الوظیفیةالشخ

العمل على تحویل االقتصاد العراقي عملیًا و لیس بالقول الى إقتصاد السوق و التوجه نحو خصخصة  – ٨
لراعي ة لكثیر من المشاریع لغرض التخفیف من دور الدولة في الهیمنة على اإلقتصاد و كونها هي اجمتدر

االساسي لكل الفعالیات اإلقتصادیة و التخفیف من المركزیة في إدارة اإلقتصاد و إعطاء صالحیات أوسع 
  .للحكومات المحلیة

صحاب أل لشفافیة في نشر المعلومات الحسابیةالعمل على ترسیخ مبدأ الدیمقراطیة في العمل و إستخدام ا – ٩
  .المصلحة

بل الوالء األول ، العراقي و تخلیصه من روح الوالء للعشیرة و الحزب القیام بحملة تثقیف للمجتمع – ١٠
  .للوطن و العراق و تأخذ منظمات المجتمع المدني دورًا أساسیًا في ذلك

الكشف عن الفساد و بشكل عملي و لیس عن  فيالعمل على تفعیل دور الصحافة و اإلعالم الهادف  – ١١
  .ق صحافة هادفة تتحمل مسؤولیتها في هذا العملطریق التشهیر و اإلسقاط السیاسي و خل

و  العمل على مكافحة غسیل االموال و متابعة سراق المال العام و أصحاب الحواسم و متابعتهم محلیًا – ١٢
  .دولیًا و الكشف عنهم أمام المحاكم و تعزیز دور القضاء و تأكید استقاللیته

خاصة قانون ، العمل على تشریع القوانین اإلقتصادیة المهمة بما یتماشى مع مرحلة إقتصاد السوق – ١٣
و حمایة المستهلك و ، و قانون التنافسیة ، التعرفة الكمركیة و دعم و تشجیع المنتج المحلي، ضریبة الدخل 

  .سر عمل المستثمرینتبسیط و تسهیل قوانین اإلستثمار و األراضي و غیرها من القوانین التي تی

اإلسراع في تنفیذ و دعم برنامج تفعیل الحكومة األلكترونیة لغرض تخفیف المراجعات للمواطن  – ١٤
من الوقت  وفرو ی، مما یعمل على جعل العملیات الحكومیة أكثر شفافیة، العراقي و كذلك المستثمر األجنبي

  .  المهدور

تنظیم عملیة اإلعالن عن العطاءات و المناقصات الحكومیة و تحدیث طرق فتح العطاءات و إعادة  – ١٥
  .و إدخال االنترنیت في العملیةتصنیف المقاولین 

  

  

 باسم جمیل انطون


