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يف اغبقيقة ىناؾ ؾبموعة أساليب غبل ىذا اؼبرض العضاؿ الذم أصاب اعبسد العراقي كأكثر األساليب إتباعان ىو 
أسلوب القضاء كمتابعة ملفات اؼبتورطُت كإحالة ىذه اؼبلفات اىل القضاء إلصدار اغبكم اؼبناسب ، إال أف ىذه 

 مث التحقيق هبا ، كىذه الطريقة غَت ؾبدية كديكن درج عدة إشكالياتتينية تنتظر كقوع اغبادثة أك اعبردية الطريقة رك
:- منها  حوؽبا
من الثابت منطقيان أف الوقاية خَت من العالج كىذه الطريقة ال توفر الوقاية من الفساد اإلدارم كإمنا فقط  .1

 .رباكؿ عالجو 

ساد اإلدارم يعرض العاملُت يف ىذا اجملاؿ اىل كثَت من الضغوط كهتدد إف األسلوب اؼبتبع يف عالج الف .2
أمانتو كنزاىتو كحىت حياتو ابػبطر فمن يضمن لنا بقاء أمانة ىؤالء العاملُت كنزاىتهم خبَت كمن يضمن ؽبم 

 .األماف كعدـ التعرض اىل ضغوط مثل العزؿ أك الفصل أك النقل 

اؼبتهمُت ابلفساد اإلدارم كاؼبفتشُت العامُت يف الوزارات بل كحىت بعض العاملُت يف ىذا اغبقل من ىناؾ  .3
 .! ؟مفوضية النزاىة فكيف سيعاعبوف ىذا اؼبرض 

بُت صالحيات اعبهات اليت تعمل يف ىذا اجملاؿ كمل يوضع قانوف غبسم كغموض أكرب ىناؾ تداخل كبَت  .4
 .لعمل هبذه الطريقة فبا يربك ااألمور العالقة بُت األطراؼ العاملة يف ىذا اجملاؿ 

ال يوجد ضامن الزباذ اغبكم اؼبناسب الذم يقضي على عناصر الفساد كذلك إما لوجود الفساد يف نفس  .5
 .القضاء أك ألف القضاء مستقل كال ديكن االعًتاض على حكمو 

.  أرجاء العراؽ كابلتايل تكوف ىذه الطريقة فاشلة حاليان كىو ما نلمسو فعالن من تفشي الفساد اإلدارم كاؼبايل يف
 

للفساد يف كاغبل ىو إبتباع طرؽ أخرل تساند الطريقة السابقة كتعمل معها على التوازم لتقليل التوغل السارم 
كىي طريقة تعتمد مبدأ الشفافية يف التعامل بُت دكائر ( طريقة الشفافية ) كمن ىذه الطرؽ . أركقة دكائر الدكلة 

اقها اىل كل الناس كاعبهات اغبكومية كغَت اغبكومية كاإلعالـ كغَتىا كبذلك الدكلة فكل دائرة حكومية تكشف أكر
( الشفافية)ف الوقوع يف إشكاٍؿ قانوين ، كقد اعتمدان مبدأ عدـ ـبالفة ما ىو معلن زبوفان ـبـز كل مسؤكؿ تسيل

ت الكثَت من السلبيات بعد سقوط نظاـ صداـ منها ؿباكمةيف ىذه الطريقة ألهنا  كأساس فعندما صداـ نفسو  غَتر
رزكار دمحم ) اليت سار هبا القاضي  الطريقة الفاشلةاؼبواطنوف كعلنية شاىد القيادات الدينية كالسياسية احملاكمة كانت 
الكثَت من الشخصيات اؼبؤثرة يف الساحة العراقية بتغيَت ىذه  كقد أدل ذلك اىل مطالبة يف ؿباكمة صداـ( أمُت 

كفعالن تغَت القاضي ، فلو مل تكن احملاكمة علنية الستمرت ىذه الطريقة الفاشلة يف التعامل الطريقة أك تغيَت القاضي 



إذف فالشفافية ؽبا األثر الكبَت يف تغيَت . مع أكرب ؾبـر عرفتو البشرية كقد تصدر احملكمة حكمها ابلرباءة ؽبذا اجملـر 
. نظاـ الدكائر الركتيٍت كالقضاء على الفساد اإلدارم كاؼبايل 

 
. كلكن بقي أف نعرؼ كيف ديكننا االستفادة من ىذه الشفافية للقضاء على ذلك الفساد 

أكضح آلية لالستفادة من الشفافية ىو كضع موقع على شبكة االنًتنت خاص بكل دائرة حكومية توضح كل 
ة ككبَتة زبص الدائرة ما ككل صغَتتفاصيل عمل ىذه الدائرة من ركاتب كقوانُت كقرارات كأكامر كزارية كأكامر إدارية 

. عدا األمور األمنية كالقضااي اؼبهمة كالسرية 
كسنأخذ على سبيل اؼبثاؿ دائرة مثالية فيها كل األقساـ اليت ربتاجها أم دائرة ، فتقـو ىذه الدائرة بوضع موقع على 

:  شبكة االنًتنت يضم األقساـ التالية 
  كل موظف كدرجتو الوظيفية الدائرة من إجازات كتقييم كىو القسم الذم يهتم بشؤكف موظفي : األفراد

 .كالتعيينات الدائمية كاؼبؤقتة ككل متعلقات ذلك اؼبوظف 

  كىو القسم الذم يهتم ابألمور اؼبالية من ميزانية كركاتب كمشاريع كما اىل ذلك من القضااي : اغبساابت
 .اؼبالية 

  ئرة ابلوزارة أك ابلدكائر األخرل عالقة الداكىو القسم يهتم ابلقضااي القانونية ك: القانونية. 

  كىو القسم الذم ينظم الكتب الصادرة كالواردة بشكل إحصائي : الصادرة كالواردة. 

  كىو القسم الذم يهتم ابألمور التجارية من مشًتايت كمناقصات كمزايدات : التجارية. 

  خرل كىي األقساـ اليت تتميز كل دائرة عن األ: األقساـ التخصصية. 

 
اليت ( اتصل بنا)تقسم الصفحة الرئيسية ؼبوقع ىذه الدائرة اىل عدة أقساـ تضم األقساـ أعاله ابإلضافة اىل صفحة 

تشمل بريد اؼبوقع الذم يسهل عملية مراسلة اؼبوقع كإدارتو كىذا الربيد ال عالقة لو بعمل الدائرة ، كىناؾ ؾبموعة 
ق الدائرة يسهل مراسلة ىذا القسم ، كما حيتوم اؼبوقع على صفحة خاصة بكل قسم من أقساـ ىذمن اإلدييالت 

كلكن بشكل إلكًتكين ، إذ ترسل كل دائرة أك ( الصادرة كالواردة)كىو أشبو بعمل للمراسالت كاؼبخاطبات الرظبية 
 قسم الكتاب الصادر منو اىل أم جهة أخرل كيرسل بصيغة خاصة يضعها اؼبربمج كأيخذ الكتاب الرقم اػباص

ابلصادر بصورة ذاتية كعند استالمو أيخذ ىذا الكتاب الرقم الوارد بو كبصورة ذاتية ، كىذه اغبالة تكوف بعد التطور 
. يف ؾباؿ التعامل االلكًتكين 

 
( االسم الكامل)صفحة خاصة ابؼبوظفُت تشمل كل اؼبعلومات اػباصة هبم مثل ( األفراد)تشمل صفحة قسم 

سنوات )ك( التحصيل الدراسي)ك( عدد األطفاؿ)ك( ة الزكجيةؿاغبا)ك( عنواف السكن)ك (مسقط الرأس)ك( اؼبواليد)ك



كرقم كظيفي  (القسم أك اؼبكاف الذم يعمل فيو)ك( عدد اإلجازات اؼبرضية كاالعتيادية)ك( اػبدمة أك أتريخ اؼبباشرة
سب ما تراه الدائرة ربوم معلومات حوؿ اؼبوظف كحكحقل مالحظات كغَتىا من اغبقوؿ اليت  موظف خاص بكل

تذكر يف ىذه الصفحة ، كتعتمد الدائرة على ىذه اؼبعلومات كال اليت علومة املذكر مصدر ممن معلومات مناسبة ك
كيف .  اكغَتهكاغبالة الزكجية كعدد األطفاؿ إبثبات رظبي يؤكد ىذا التغيَت مثل ؿبل السكن تتغَت ىذه اؼبعلومات إال 

رت كل دائرة تتعامل هبذه الطريقة كتربط كل دائرة ابلدكائر األخرل عن طريق شبكة اؼبستقبل إف شاء هللا إذا صا
االنًتنت أك شبكة داخلية فإف ىذا التغيَت يصبح ذاتيان من دكف تدخل أم جهة سول اؼبصدر اؼبسؤكؿ عن التغيَت ، 

بتغذية ىذه ( س) اؼبنطقة يقـو اجمللس البلدم يف( ص)اىل اؼبنطقة ( س)فلو تغَت عنواف سكن اؼبوظف من اؼبنطقة 
بتغذية ىذه اؼبعلومة اىل اؼبوقع اػباص فتتغَت ( ص)اؼبعلومة اىل اؼبوقع اػباص بو كما يقـو اجمللس البلدم يف اؼبنطقة 

. ىذه اؼبعلومة يف كل دائرة تعتمد عنواف السكن من دكف تدخل ىذا اؼبوظف أك أم شخص آخر 
حيافظ على مبدأ الشفافية تتغَت من دائرة اىل أخرل كتوضع بشكل عدة أمور ( األفراد)كما ربتوم صفحة قسم 
. كحيفظ السرية اؼبطلوبة 

 
صبيع حساابت الدائرة مثالن اؼببلغ الذم استِلم خالؿ العاـ اغبايل ضمن اؼبيزانية فتضم ( اغبساابت)أما صفحة قسم 

اتب كل اؼبوظف كـبصصاتو كساعاتو السنوية أك الذم استلم خالؿ الشهر اغبايل كتفاصيلو ابألرقاـ كمقدار ر
، كما حيتوم القسم على اؼببالغ اؼبصركفة كؾبموع الركاتب كملحقاتو اإلضافية كاالستقطاعات اليت جرت عليو 

كالديوف اؼبًتتبة على  للمشاريع احملالة كأتريخ صرفها ، كما يضم القسم األرابح إف كجدت اليت ترد اىل الدائرة
.  الدائرة

 
القوانُت كالضوابط اليت ربكم كتقيد الدائرة كيضم أيضان األكامر اليت تصدر من مدير الدائرة ( القانونية)كتضم صفحة 

أك أم مسؤكؿ يف الدائرة ، كما يشمل القضااي اػبالفية بُت الدائرة كغَتىا من الدكائر كما يشمل أك ؾبلس اإلدارة 
. القسم قانوف الركاتب 

 
الكتب الصادرة من الدائرة اىل غَتىا كالواردة إليها من غَتىا كأيخذ كل كتاب ( الصادرة كالواردة)كربتوم صفحة 

مثالن يسبق ( 11)رقم الكتاب إذا كاف صادر رقم الصادر الذم حيملو كأيخذ التسلسل حسب رقم الصادر ؼ
كال يوجد نظر االعتبار أف تسلسل األرقاـ يف ىذه الصفحة متكامل يؤخذ بجيب أف ك، ( 12)الكتاب ذات الرقم 

فقد يف أحد الكتب فيجب أف تدرج كل الكتب الصادرة كالواردة لكي نضمن عدـ تسرب أم كتاب كأم فقداف يف 
كاليت )أم كتاب سيظهر على ىذه الصفحة كقد يكوف ىذا الفقداف ذا نية غَت سليمة ، كديكن عزؿ الكتب السرية 

لوحدىا كإعطاؤىا أرقاـ خاصة لتعزؿ عن التسلسل ( نية ليس من اؼبصلحة نشرىا كىي اليت ؽبا عالقة ابلقضااي األـ



كالفرؽ بُت ىذه الصفحة كالصفحة اػباصة ابؼبخاطبات الرظبية اليت ذكرانىا  ( .الصادرة كالواردة)اؼبوجود يف صفحة 
زباطب ىذه ىي مرحلة انتقاؿ من الركتُت اىل اؼبرحلة اؼبتقدمة اليت تشمل اؿ( الصادرة كالواردة)ىو أف صفحة آنفان 

، ففي ىذه اؼبرحلة االنتقالية يقـو اؼبوظف اؼبختص أبخذ صورة لكل كتاب صادر أك كارد بواسطة الرظبي االلكًتكين 
كربفظ صورة كل كتاب يف جدكؿ خاص يصمم من قبل مصمم اؼبوقع كأيخذ التسلسل الذم حيمل ( السكنر)جهاز 

يف ىذه اغبالة نقل الكتب الرظبية عن طريق الربيد العادم كيبقى ( سواء رقم الصادر أك الوارد)رقم الكتاب األصلي 
. الركتيٍت أما يف الطريقة اؼبتقدمة اليت ذكرانىا فنستغٍت عن ىذا الربيد 

 
كتضم العقود اؼبربمة بُت الدائرة كبُت شركات أخرل ككلف العقد كمددىا كعمل عباف اؼبشًتايت ( التجارية)صفحة 

ككل تفاصيلها كيضم أيضان شراؤىا ، كذلك حيوم إعالف اؼبناقصات كاؼبزايدات كأسعار السلع كاؼبواد اليت مت 
 اػباص بكل مناقصة (التندر)كاؼبنفذة كأتريخ اؼبباشرة كأتريخ التنفيذ كأتريخ التسليم كاؼبزايدات كاؼبناقصات احملالة 

.    ؿبالة
 

ىا عن الدكائر األخرل فمثالن دكائر القطاع أما صفحة األقساـ التخصصية ربوم على تفاصيل عمل الدائرة كاليت سبيز
ر إف كجد ككميات اؼبشتقات النفطية كل النفطي تضع يف ىذه الصفحة كميات النفط اػباـ كالغاز اؼبنتج كاؼبصدَّد 

مادة على حدة ككمية اؼبواد اليت تستلمها كل شركة من الشركة األخرل فعلى سبيل اؼبثاؿ شركة نفط اعبنوب ذبهز 
نوب ابلغاز فنفط اعبنوب تعلن عن كمية النفط اجملهز كغاز اعبنوب تعلن عن الكمية اؼبستلمة من ىذا شركة غاز اجل

اػبطأ اؼبعلن كستضطر كل شركة اىل ذكر الكمية الغاز كأم اختالؼ سيكوف كاضحان كستتحمل إحدل الشركتُت 
ر توزيع الكهرابء تبُت كمية اؼبولدات مثالن دكائ. ابلنسبة اىل ابقي التفاصيل اػباصة كالتخصصية الصحيحة كىكذا 

كأماكن كأتريخ نصبها ككذلك كمية اؼبواد اؼبختلفة اليت يستهلكوىا أثناء عملهم  ىاكنصبت ىاكاحملوالت اليت استلمت
ككمية القدرة الكهرابئية كالكيلوكاط ساعة اؼبسحوبة من الشبكة الوطنية كمكاف كزماف استهالكهم ؽبذه اؼبواد 

فيبينوا كمية الوقود ، أما دكائر توليد الطاقة الكهرابئية كل ؿبطة اثنوية من احملطات اؼبوزعة يف كل اؼبناطق كاجملهزة اىل 
اؼبستلم كأتريخ استالمو كاؼببلغ اؼبدفوع ألجلها ككذلك كمية القدرة الكهرابئية كالكيلوكاط ساعة اجملهزة اىل الشبكة 

. ائر األخرل تطبيق ذلك على كل الدكالوطنية ، كىكذا ديكن 
 
 
 

: آليات تطبيق ىذه الطريقة 



يف البداية قد جيد قارئ ىذه السطور صعوبة تطبيق ىذه الطريقة أك على األقل البدء هبا كخاصة من قبل دكائر 
الدكلة اليت تعاين من الركتُت كالتعقيد الذم يقيد كل حركات التقدـ كالتطور ، كاعبواب ىو ترؾ ىذا األمر اىل 

ىذا اجملاؿ كما أكثرىم كتتضح اآللية بطرح ىذه الطريقة كمشركع ذبارم من قبل كل دائرة فيأخذ  اؼبختصُت يف
مكتب متخصص دبجاؿ الربؾبة كاغباسوب كالشبكات كاالنًتنت على عاتقو تنفيذ مثل ىذا اؼبشركع فيقـو اؼبكتب 

العركض ، كمهما كاف اؼببلغ  بدراسة ىذا اؼبشركع كتقدمي عرضو الذم يقارف مع غَته من العركض كتؤخذ أنسب
تضيع بسبب ( مليار دكالر سنواين  15أم أكثر من ) ألف أكثر من نصف ميزانية العراؽ كبَتان فإف فائدتو أكرب 

ثر مليار دكالر يف عمـو العراؽ ، ابإلضافة الفساد اؼبايل كاإلدارم كال أعتقد أف تطبيق مثل ىذا اؼبشركع يكلف أؾ
كاإلدارة  علـو اغباسباتكة للعاطلُت عن العمل من ضبلة الشهادات العلمية مثل ىندسة اىل توفَت فرص عمل كبَت

.  كاالقتصاد كالقانوف كقد ربتاج بعض الدكائر اىل بقاء أصحاب ىذه الشهادات بعقد كقيت أك تعيُت 
 

كالضرائب كغَتىا كثَت  كىناؾ دكائر خصوصان اليت ؽبا عالقة ابؼبواطنُت بصورة مباشرة مثل اعبنسية كالصحة كاحملاكم
: ، كديكن توضيح ذلك ابآليت ( مساطحة)من الدكائر ديكن أف تكوف ىذه اؼبشاريع على شكل 

ؽبا سياؽ ذك خطوط عامة كىناؾ خطوط خاصة بكل دائرة كل دائرة من الدكائر اليت ؽبا عالقة مباشرة ابؼبواطن 
ىوية : ا اىل مستمسكات أساسية كاثبتة كىي ، فمثالن كل دائرة من ىذه الدكائر ربتاج يف أغلب معامالتو

األحواؿ اؼبدنية ، شهادة اعبنسية ، البطاقة التموينية ، بطاقة سكن أك أتييد سكن كصورة شخصية أك أكثر 
، فيمكن إنشاء مركز معلومات يقـو جبمع ىذه اؼبستمسكات كإدخاؽبا يف اغباسوب للمواطن صاحب اؼبعاملة 

كرقم سرم خاص حبيث يكوف لكل مواطن رقم خاص بو ( ائرة اؼبصدرة للوثيقةمع كتاب صحة صدكر من الد)
كالذم جيب أف ال يعرفو غَته فلو عرفو غَته لتمكن ىذا الشخص الغريب من انتحاؿ اؼبواطن صاحب )أيضان بو 

ىذا الرقم السرم كتكوف عندىا ضياع الباج مشكلة ابلنسبة للمواطن كحفظ ىذا الرقم  من مسؤكلية ذلك 
كىو ابج ذك طراز خاص من )كيصدر ابج خاص ابؼبواطن ( ؼبواطن كديكنو تغيَته يف أم غبظة يراىا مناسبة ا

كال ديكن ألحد االستفادة منو سول حيوم صورة اؼبواطن كاظبو كالرقم اػباص بو كرقم الباج العاج صعب تزكيره 
اىل اغباسوب د إدخاؿ ىذين الرقمُت كعن( صاحبو حبيث إذا ضاع ال يتضرر صاحب الباج كال ينتفع منو غَته

زبرج لنا نتيجة تبُت أف صاحب ىذا الرقم ديلك صبيع ىذه اؼبستمسكات كمن ديلك ىذه اؼبستمسكات فلو رقم 
 يقم إبدخاؿ ىذه اؼبستمسكات اىل مركز اؼبعلومات ال ديلك رقمان كابلتايل أما من مل كرقم سرم  خاص بو

:-  ؿ معاملة ، كنستفيد من ىذا اؼبركزسيضطر اىل جلب ىذه اؼبستمسكات يف ؾ
اؼبواطن الذم يدخل مستمسكاتو يف مركز اؼبعلومات سوؼ لن حيتاج اىل جلب ىذه اؼبستمسكات يف كل  .1

رقم اؼبواطن فتطلب فيدخل ىذا اؼبوظف ؼبوظف اؼبعٍت ابؼبعاملة ؿاص بو اخلابج اؿفقط يربز معاملة بل 



ؿ اؼبواطن الرقم السرم اػباص بو فيثبت أف صاحب الباج ىو فيدخاغباسبة الرقم السرم اػباص ابؼبواطن 
 .نفس الشخص الذم حيملو 

تثقيف اجملتمع ابذباه العمل االلكًتكين يف إقباز اؼبعامالت كدبركر الزمن ديكنهم الرقي اىل مستوايت متطورة  .2
كغَتىا من الوسائل من خدمات الكًتكنية مثل اغبكومة االلكًتكنية كالتعامل التجارم عن طريق االنًتنت 

 .اؼبتطورة 

تقليل اغبمل عن كاىل اؼبواطن الذم سأـ الوضع اغبايل يف البلد كاهنار من الركتُت القاتل السارم يف كل  .3
 .الدكائر كتعود بعض الثقة بُت اؼبواطن كحكومتو 

ظبية دقيقة ذبنب إدخاؿ أم كثيقة مزكرة أك معلومة خاطئة كستكوف صبيع اؼبعلومات الداخلة ىي معلومات ر .4
كاعبهات الصادرة للواثئق الرظبية ىي اؼبسؤكلة عن اؼبعلومات الداخلة اىل حاسبة مركز اؼبعلومات كليس 

 .اؼبواطن لذا يقطع الطريق أماـ من يريد إدخاؿ معلومة ـبالفة ألكليات الواثئق الرظبية 

لتايل فإف فقداف أم كثيقة من إف اؼبعلومات الواردة يف مركز اؼبعلومات ىي معلومات رظبية كما قلنا كاب .5
الواثئق الرظبية السابقة كالداخلة يف مركز اؼبعلومات سيكوف بسهولة إصدار كثيقة أخرل بنفس البياانت 

 .الواردة يف الوثيقة السابقة كيثبت كل ذلك يف مركز اؼبعلومات 

سبسكات أك بعضها أك اىل إحدل ىذه اؼبسفقط ىناؾ بعض اؼبعامالت كالتأييدات من بعض الدكائر ربتاج  .6
إلصدار ىذه التأييدات مباشرة من موقع اؼبركز على  صبيعها فيمكن أف يوفر مركز اؼبعلومات آلية إلكًتكنية 

ين ابؼبركز فسوؼ تظهر كرقة مطبوع فيها التأييد االنًتنت كدبجرد إدخاؿ رقم اؼبواطن كرقمو السرم اػباص
سم ذلك اؼبواطن كدبعلوماتو الكاملة كذلك من دكف الرجوع اىل أك اؼبعاملة اليت ربتاج اىل ىذه الواثئق كإب

أم دائرة كديكن القياـ بذلك من أم مركز لالنًتنت ، كىذا يقلل من الزخم اغباصل للمواطنُت يف كثَت من 
 .الدكائر كخيتصر ؽبم الزمن كالتعب 

نًتنت كإخراج أم معلومة ديكن عبميع دكائر الدكلة االستفادة من ىذا اؼبركز من خالؿ موقعو على اال .7
 .حيتاجوىا يف عملهم كيف ما خيص موظفيهم 

 
ر ىذه إف إنشاء مثل ىذا اؼبركز للمعلومات حاجة مهمة كملحة يف زمننا ىذا فهذا اإلجراء يقطع الطريق على من يزكر 

ماـ كل اعبهات كىذا اؼبركز كعن طريق موقعو على االنًتنت يكوف معركض أ، الواثئق أك يعطي معلومات غَت دقيقة 
طبعان من غَت اؼبمكن التالعب بو أك تغيَت أم أمر إال إبذف اؼبخولُت )الرقابية اغبكومية كاألىلية بل كاجملتمع الدكيل 

( . عليو 



حبيث تقـو شركة أك مكتب ( مساطحة)كىذا اؼبركز ديكن إنشاؤه بطرحو كمشركع ذبارم استثمارم كعلى شكل 
تنفيذ ىذا اؼبشركع كيتحمل صبيع تكاليفو كيقـو جبمع اؼببالغ من اؼبواطنُت نتيجة بمتخصص فبن حياؿ عليو اؼبشركع 

. ىذه اػبدمة ؼبدة من الزمن كلتكن مثالن طبس سنُت 
أؤكد أف السَت ابؼبعامالت ابلطريقة الركتينية يبقى متاحان ؼبن مل يشًتؾ يف إدخاؿ معلوماتو يف اؼبركز كألم سبب كاف 
حيث تكوف ىذه الطريقة ؾباانن كبدكف أم شبن ، أما من يشًتؾ يف إدخاؿ معلوماتو اىل اؼبركز فيدفع مبلغان حسب ما 

. ال يكوف إستغالالن كدبراقبة حكومية يقرره اؼبكتب اؼبتعهد بتنفيذ اؼبشركع حبيث 
: الطريقة من حيث أف صبع تكاليف مشركع من اؼبواطنُت كىو من مسؤكلية الدكلة فأقوؿ ىذه قد ينتقد البعض 

 :جيب أف نتخلى بعض الشيء عن العواطف كاألمنيات الوردية كجيب أف نكوف كاقعيُت أكثر كأسأؿ كل من ينتقد
كىل إذا دفع اؼباؿ ! بل ىل إف ما يدفعو ينجز كل معاملتو ؟! أم مبلغ إلقباز معاملتو ؟ فعالن ىل أف اؼبواطن ال يدفع 

سيضمن راحتو كسالمة إجراء معاملتو كحفظها من الضياع كاغبرؽ كالتلف عند تغيَت النظاـ السياسي أك يف الظركؼ 
كرشوة أك ىدية كما يطلقوف عليها  كأان ىنا أتكلم عن الدفع بصورة رظبية كال أقصد الدفع للموظف! االعتيادية ؟

اليت دمة اخل، مث أف ما يدفعو اؼبواطن يف اؼبشركع اؼبقًتح أعاله ىو مبلغ بسيط مقابل  كإال فلهذا اغبديث شجوف
تقدمها لو كىي خدمة ليست آنية تنتهي يف كقتها بل ىي خدمة لسنوات عديدة قادمة كقد تفتح ابب لتطور جديد 

إف الدكؿ الغربية الرأظبالية كانت أكثر  .سوبية كالفساد اإلدارم كاؼبايل كالركتُت القاتل كغلق أبواب الرشوة كاؼبح
كاقعية من الدكؿ االشًتاكية اليت كانت عاطفية أك على األقل ظاىر سياستها العطف كإرساء العدالة بُت اؼبواطنُت 

عب فقَت فلم حيققوا العدالة اؼبزعومة كمل كقد استخدمت ىذه السياسة لتسلط الساسة كالسالطُت كالظلمة كبقاء الش
كىو اقتصادىم ، مع إف الرأظباليُت الذين كاف ظاىرىم تسلط أصحاب رؤكس األمواؿ  أىلكدينعوا الفساد الذم 

أمر مرفوض إال أهنم كانوا كاقعيُت كموضوعيُت أكثر من حيث القضاء على الفساد اإلدارم كتطوير بلداهنم ، 
منهم يف ؾباؿ القضاء على الفساد اإلدارم كاؼبايل ، مث إف ىذه الفكرة كضعت بسبب الظرؼ كإبمكاننا االستفادة 

اغبكومة أبكلوايت مهمة مثل األمن كاػبدمات  كانشغاؿاغبايل الذم يعيشو العراؽ كبسبب ضعف أجهزة الدكلة 
 اد اإلدارم كاؼبايل رغم أمهيتهافسدبلفات اؿ كاالنشغاؿ رداءتوفليس من اؼبعقوؿ كال اؼبقبوؿ ترؾ الوضع األمٍت على 

 .
 

: القضاء على الركتُت أسلوب للقضاء على الفساد اإلدارم كاؼبايل 
كىناؾ طرؽ أخرل للقضاء على الفساد اإلدارم كاؼبايل منها القضاء على الركتُت الذم يشل حركة الدكائر اغبكومية 

الذم ال نفع فيو يف ظل التطور اغباصل يف صبيع  كابلتايل اؼبواطن العراقي ، فضعاؼ النفوس كبسبب ىذا الركتُت
كىنا يتضح أف اؼبطلوب أكالن تغيَت النظاـ . اجملاالت كمنها ؾباؿ اإلدارة الذم مل يطور يف العراؽ منذ عشرات السنُت 

اإلدارم يف عمـو العراؽ دبا يتالءـ مع التطور اغباصل يف دكؿ العامل كىذا طبعان من اختصاص اؼبختصُت دبجاؿ 



يصغي اؼبسؤكلوف ؽبذه  أفيف العراؽ كنتمٌت كذلك  السيئالذين نتمٌت طرح أفكارىم لتطوير الواقع اإلدارم اإلدارة 
. األفكار 

: كأطرح فكريت اليت تتضح دبا أييت كلكن ىناؾ حلوؿ بسيطة ال ربتاج اىل إداريُت ـبتصُت 
كظيفة ىذا اؼبكتب تسهيل ، لتسهيل اؼبعامالت  تقـو كل دائرة حكومية ؽبا تعامل مباشر مع اؼبواطنُت بفتح مكتب

اؼبعامالت للمواطنُت كذلك أبخذ مستمسكات كل معاملة مقدمة من اؼبواطنُت كإكماؽبا بفًتة قصَتة حبيث ال 
تتجاكز اليومُت حيث يكوف استالـ اؼبعاملة يف اليـو األكؿ كإقباز اؼبعاملة يف اليـو الثاين كتسليم اؼبعاملة اىل اؼبواطن 

يف ىذا اؼبكتب  اليـو الثالث ، كذلك مقابل مبلغ معُت حيسب من خالؿ حساب ركاتب اؼبوظفُت الذين سيعملوف يف
كتكاليف اؼبعاملة من أكراؽ كفايالت كاستنساخ بعض ، كتكاليف ذبهيزه ابألاثث كاألجهزة الالزمة لعملو ، 

لة ، كخيتلف ىذا اؼببلغ ابختالؼ نوع اؼبعاملة الالزمة إلكماؿ اؼبعاـاؼبستمسكات الرظبية كغَته من االحتياجات 
، كتعقيد مراحل إقبازىا كيعلن اؼببلغ اؼبخصص لكل معاملة عبميع الناس لكي ال يساء استخداـ ىذا اؼبكتب 
اؼبكتب كيكوف عدد اؼبوظفُت يف ىذا اؼبكتب حبيث ال يكوف ىناؾ أم ازدحاـ على ىذا اؼبكتب ، كيكوف عمل ىذا 

أما السَت ابؼبعاملة من الطريق الركتيٍت العادم كاؼبتبع حاليان يف كل دكائر . ابحية كمسائية على شكل كجبتُت ص
اؼبقًتحة )يقـو كل مواطن إبجراءات اؼبعاملة بنفسو كينتظر إكماؿ معاملتو ، حبيث كال الطريقتُت  أفالدكلة كىو 
. ساريتاف ( كاؼبعموؿ هبا

:- ىا كنستفيد من ىذه الطريقة عدة أمور نذكر من
ىناؾ مواطنوف ذكك أعماؿ مهمة ككقتهم شبُت فيجب أف كبًتمهم ككبًـت كقتهم كىذا اؼبكتب سيوفر ؽبم  .1

معاملتو أك من ىو  ساء كمن ال يوجد عنده من يركج لوذلك ، كذلك يستفاد من ىذا اؼبكتب اؼبريض كالن
 .مستعجل كيريد إكماؿ معاملتو أبسرع كقت فبكن 

معاملتو مع ىذا الركتُت ألف دكاـ صبيع اؼبوظفُت يف كقت كاحد كلكي يكمل ال ديكن للموظف أف يكمل  .2
ما أف أيخذ إجازات اعتيادية كثَتة قد تثقل كاىلو أك أف يًتؾ دكامو كيسبب خلل عند تركو مكانو إمعاملتو 

الفساد لطريقة ستقلل كىذا يعٍت إف ىذه ا (إذ أف دكاـ اؼبكتب اؼبقًتح يستمر اىل ما بعد الدكاـ الرظبي)
 .اإلدارم أبكثر من اذباه 

 .لعمل توفَت فرص عمل للكثَت من العاطلُت عن ا .3

الذين يستغلوف تزاحم اؼبواطنُت على الدكائر اغبكومية األشخاص  إف ىذا اؼبكتب يقطع الطريق على .4
 .( اؼبعقبُت)كيطلبوف مبالغ طائلة لتنفيذ معامالهتم 

، ككذلك ىناؾ انعكاس إجيايب  حالتهم النفسيةإجياابن على  خيف الزخم على موظفي تلك الدائرة فبا ينعكس .5
صبيع اؼبواطنُت فبن يراجعوف ابلطريقة الركتينية القددية كفبن يراجعوف هبذه الطريقة  اغبالة النفسيةعلى 

 .اؼبقًتحة 



احية إف ىذه الطريقة متبعة يف كثَت من دكؿ العامل فليس ىناؾ ضرر ال من الناحية األخالقية كال من الن .6
إف إيراف توفر خدمتُت لتأشَتة : ، كأذكر ىنا على سبيل اؼبثاؿ ال على سبيل اغبصر  القانونية كالرظبية

دكالر كيشعر من يؤشر (10)دكالر كالعادية بػ(40)الدخوؿ إليها أحدىا فورية كاألخرل عادية فالفورية بػ
غلب إما مرضى أك مكلفوف بعمل حكومي التأشَتة الفورية سهولة كسرعة إقباز أتشَتة جوازىم كىم على األ

أك ذبار عندىم صفقات مستعجلة ، كأما أصحاب التأشَتة العادية فهم من الناس البسطاء كال حيتاجوا اىل 
. سرعة التأشَتة كلذلك فسعر أتشَتهتم أرخص كابلنتيجة فالطرفاف اىل حد ما راضياف عن اغبالة اؼبتبعة 

مشركع إنشاء مركز )تنفيذ اؼبشركع اؼبقدـ يف بداية ىذه الدراسة  ديكن االستفادة من ىذه الطريقة يف .7
حيث يكوف مكتب تسهيل اؼبعامالت ىو اػبطوة األكىل لتنفيذ ذلك اؼبشركع من خالؿ جعل ( للمعلومات

 .قسم من ىذا اؼبكتب إلدخاؿ اؼبستمسكات الرظبية اىل موقع مركز اؼبعلومات على شبكة االنًتنت 

 
ىل الركتُت يف دكائر الدكلة ىو استخداـ االدييل اىل جانب اؼبخوؿ بنقل بريد دائرة ما اىل أم كمن طرؽ القضاء  ع

إذ أف من اؼبعركؼ أف استخداـ الفاكس يف دكائر الدكلة من األمور اؼبشاعة كذلك لنقل الكتب  ، دائرة أخرل
يف استخداـ االدييل بدؿ الفاكس كاىل  ، فال أعتقد أف ىناؾ مشكلة كبَتةالرظبية من األماكن البعيدة يف أقصر مدة 

جانب الربيد العادم الذم ينقل بواسطة األشخاص خاصة إذا عرفنا اؼبيزات اليت ديتاز هبا استخداـ االدييل عن 
:- الفاكس كىي 

يف العامل كىذا غَت آخر إف استخداـ االدييل ديكن إرساؿ الكتاب من أقصى مكاف يف العامل اىل أم مكاف  .1
لفاكس ، كىذا ضركرم ابلنسبة للمسؤكلُت عند سفرىم كيريدكا أف يرسلوا أمران معينان مهمان متوفر يف ا
 .كبسرعة 

أك جيب أثناء إرساؿ الكتاب ( طرؼ االستالـ)يف الفاكس جيب أف يكوف شخص عند الطرؼ اؼبرسل إليو  .2
إرساؿ كتاب ، أما أف يكوف جهاز الفاكس يف حالة تشغيل كأثناء الدكاـ الرظبي كإال من غَت اؼبمكن 

ابستخداـ االدييل فيمكن إرساؿ الكتاب يف أم كقت كاف بغض النظر عن كجود شخص عند طرؼ 
 .كأثناء الدكاـ الرظبي أـ خارجو االستالـ أثناء اإلرساؿ أـ ال 

يكوف عادة غَت كاضح فهو أشبو ابالستنساخ كال يبقى لفًتة طويلة إذ بواسطة الفاكس  الكتاب اؼبستلم .3
فيكوف نسخة طبق األصل من حيث الوضوح كديكننا أف نستلمها ركر الزمن ، أما استخداـ االدييل ديسح مب

 .أبلواف ابستخداـ الطابعة اؼبلونة 

عادة ما تكوف مشاكل االتصاالت عند استخداـ الفاكس مؤثرة يف نقل أم كتاب ألنو يعتمد على خط  .4
( ىو الغالب يف الكتب اؼبرسلة عن طريق الفاكسك)اؽباتف خصوصان عند إرساؿ الكتاب من أماكن بعيدة 

كمشاكل اؽباتف غنية عن التعريف على األقل يف الوقت اغباضر كاؼبستقبل القريب ، أما استخداـ االدييل 



فيعتمد على خطوط االنًتنت كاليت عادة ما تكوف بدكف مشاكل أك على أقل تقدير أف إبمكاننا نصب 
ترنت جيد كإف كانت غالية الثمن بعض الشيء إال أف اغبصوؿ على منظومة ستاليت لضماف كجود خط اف

خط انًتنت جيد فبكن أما ضماف اغبصوؿ على خط ىاتف جيد كبصورة متواصلة فهو غَت فبكن حىت مع 
 .دفع مبالغ مالية كبَتة 

ديكن إرساؿ الكتاب اىل عدة جهات يف نفس اللحظة كخصوصان تلك الكتب اؼبذيلة بقائمة من اعبهات  .5
اليت تستحق نسخة من ذلك الكتاب كمهما كاف عدد اعبهات اؼبرسل إليها ، أما الفاكس فيحتاج اىل فًتة 

 .طويلة كخاصة إذا ازداد عدد اعبهات اؼبرسل إليها 

كربديدان قبل هناية الدكاـ بعشر دقائق عن طريق الفاكس لو أريد إرساؿ كتاب يف هناية الدكاـ الرظبي  .6
كىو ما حيدث عادة يف أكثر )ؿ أك أف اؼبوظف يف طرؼ االستالـ غَت موجود كحدثت مشكلة يف اإلرسا

فإف ىذا الكتاب سيتأخر اىل اليـو الثاين كقد يتأخر اىل يـو ( الدكائر بسبب الفساد اإلدارم اؼبستشرم
كىو الغالب يف الكتب )األحد إذا كاف اليـو ىو اػبميس أم يتأخر ثالثة أايـ فإذا كاف الكتاب مهمان 

فإنو سيتأخر كىذا استهانة أبمهية الكتب اؼبهمة كديكن ضمو اىل الفساد ( ؼبرسلة عن طريق الفاكسا
( بعد الدكاـ الرظبي)مت االتصاؿ ابؼبوظف يف جهة االستالـ اإلدارم الذم جيب القضاء عليو كحىت لو 

ب إال يف اليـو التايل الستالمو فإف ىذا اؼبوظف ال يستطيع الرجوع عادة اىل الدائرة كاستالـ ذلك الكتا
، أما عند استخداـ االدييل فعادة ما يرسل بدكف مشاكل كحىت كإف حدثت الذم قد يكوف بعد ثالثة أايـ  

فبكن من أم مركز مشاكل فيمكن إرسالو بعد الدكاـ كإخبار اعبهة اؼبستلمة أف تستلمو يف أقرب كقت 
 .انًتنت 

ئرة كلها أك اثنُت أك ثالثة كال أعتقد أف العدد يزداد أكثر إف الفاكس عادة يكوف عند موظف كاحد يف الدا .7
من ذلك ، أما ابستخداـ االدييل فيمكن أف نضع لكل قسم أك شعبة أك بصورة عامة لكل كحدة إدارية يف 
الدائرة ادييل خاص هبا بل لكل موظف ؾباانن كديكن عندىا إرساؿ الكتب حىت بُت تلك الوحدات اإلدارية 

 .يف الدائرة 

معلومايت كإحصائي دقيق ال يتوفر يف الفاكس فمثالن كل الرسائل اؼبرسلة كاؼبستلمة ديكن إف االدييل فيو نظاـ  .8
عرضها بواسطة االدييل كىذا ما ينفعنا عند حدكث مشكلة معينة بُت اإلرساؿ كاالستالـ ، كما أف االدييل ال 

يعرؼ بفتحو أما الفاكس فكل شخص  ديكن فتحو كاإلرساؿ منو كاالستالـ بو إال من الشخص اؼبخوؿ
ديكنو اإلرساؿ كاالستالـ عن طريقو فبا قد ( كىي سهلة جدان )طريقة استالـ كإرساؿ الكتب من الفاكس 

 .يسبب مشاكل 

 



بعد أف عرفنا ميزات استخداـ االدييل عن استخداـ الفاكس بقي أف نعرؼ كيف ديكن استخداـ االدييل اىل جانب 
:- ف خالؿ اػبطوات التالية الربيد العادم كذلك ـ

ابتباع الطرؽ اؼبتبعة العادية يف إصدار ( أ)تقـو اعبهة ( : ب)كتاابن اىل اعبهة أف ترسل ( أ)إذا أرادت اعبهة  .1
كربرير الكتب الرظبية كتصديرىا كتوقيعها كختمها من قبل مديرىا كأتخذ ىذه النسخة اىل موظف إرساؿ 

كيرسلو بواسطة االدييل اػباص ( السكنر)للكتاب بواسطة جهاز الكتب ، يقـو ىذا اؼبوظف أبخذ صورة 
اؼبوجودة يف االدييل ، عند   attach fileابستخداـ ميزة إرساؿ اؼبلفات ( ب)اىل ادييل اعبهة ( أ)ابعبهة 

( أ)تقـو ىذه اعبهة بتأكيد استالمها للكتاب إبرساؿ رسالة اىل اعبهة ( ب)استالـ الكتاب من قبل اعبهة 
 ( .ب)يها أهنا استلمت كتاهبا برقم كارد حساب التسلسل اؼبتبع عند اعبهة تبُت ؼ

اىل مسؤكؽبا أك مديرىا لالطالع عليو ككضعو ابلربيد ( أ)بسحب الكتاب اؼبرسل من اعبهة( ب)تقـو اعبهة  .2
اؼبختص إبرساؿ كاستالـ الكتب عن طريق )كتسجيل مالحظاتو عليو دبا يراه مناسبان ، أيخذ اؼبوظف 

كإرسالو ( السكنر)ره بواسطة جهاز تسجيل مالحظات اؼبدير عليو كيصو ىذا الكتاب الذم مت (دييلاال
إلعالمها ابلقرار اؼبتخذ بشأف كتاهبم ، كىذه ( أ)اىل ادييل اعبهة ( ب)ابستخداـ االدييل اػباص ابعبهة 

 .اػبطوة إمنا لزايدة سرعة تناقل الكتب الرظبية كأجوبتها 

بطبع كتاب رظبي يضم مالحظات مديرىا كتوقع كزبتم كتصدر كتفعل كما مذكور يف  (ب)مث تقـو اعبهة  .3
 .أعاله ( 1)اػبطوة 

 .أعاله ( 2)من خطوات كما مذكور يف النقطة ( ب)دبا قامت بو اعبهة ( أ)تقـو اعبهة  .4

ؿ دبا أرسل تبقى الطريقة الركتينية االعتيادية يف إرساؿ الربيد بواسطة ـبوؿ كديكن مطابقة الربيد الواص .5
 .بواسطة االدييل

 
 

مظاىر الرقابة من أساليب القضاء على الفساد اإلدارم كاؼبايل  
من أساليب القضاء على الفساد اإلدارم كاؼبايل ىو تفعيل اللجاف الرقابية اغبكومية حيث أف ىذا التفعيل يضع 

إدانتو ، كأان متأكد كغَت قانوين خوفان من  اؼبراقَبُت يف خوؼ كريبة دائمان كيتخوفوف من السَت أبم اذباه غَت سليم
كأتكدم انبع من ذبربة عملية أف العراقيُت ما زالوا خيافوف من الرقابة كالقانوف إذا ما طبِرق كلو بشكل ظاىرم ، كمن 

ذه أساليب الرقابة إرساؿ عباف كزارية مشكلة أبمر كزارم على مؤسسات كدكائر الدكلة التابعة ؽبذه الوزارة كأعضاء ق
اللجنة ىم من ـبتلف التخصصات فمنهم الفٍت كمنهم القانوين كاؼبدقق كاحملاسب كاإلدارم كغَتىا من التخصصات 
، كما ديكن تشكيل عباف من داخل الدكائر كبتوجيو كمتابعة من الوزارة  ؼبراقبة أداء الدائرة يف أماكن أك أقساـ معينة 

أماكن حساسة كمهمة حبيث ال يعرؼ مكاف استالـ صورة الكامَتا ، ، كىناؾ طريقة أخرل بوضع كامَتات مراقبة يف 



عمل خاص بعملهم  خارج الغرفة ، كإذا أردان تطوير ىذه  كيقيد اؼبوظفوف يف ىذه الغرؼ حبيث ال ديكنهم إجراء أم
) الفكرة ديكن ربط كل كامَتا مراقبة يف األماكن اغبساسة اىل موقع على االنًتنت ليسهل على أم شخص 

  .مراقبة أم موظف من اؼبوظفُت اؼبراقَبُت ( خصوصان اؼبسؤكلُت كاؼبعنيُت بشأف النزاىة كالفساد اإلدارم كاؼبايل ك
كجيب عدـ تناسي أف إلقاء القبض على اؼبشتبو هبم ضركرم بعد انتهاء عمل اللجنة الرقابية ليعطي ىيبة كمصداقية 

. كل زايرة كاؼبهم ىو بقاء مظاىر الرقابة مستمر ىذه اللجنة كحىت إف مل يكن إلقاء القبض يف لعمل 
 
 

نصب الكمُت من أساليب القضاء على الفساد اإلدارم كاؼبايل  
ديكن للعاملُت يف ؾباؿ القضاء على الفساد اإلدارم كاؼبايل من عباف نزاىة يف ؾبلس النواب كؾبالس احملافظات 

ائرة اتبعة للوزارة ديكنهم نصب كمُت لإليقاع اؼبفسدين كلو أف كمفوضية النزاىة كدكائر اؼبفتش العاـ يف كل كزارة كد
كل فئة من ىذه الفئات اؼبهتمة ابلنزاىة كضعت كمُت يف مكاف معُت أك دائرة معينة كمت إلقاء القبض على متهم 

ة آنفان ابلفساد نتيجة ذلك لقضينا على نصف الفساد يف العراؽ ، إف التكاتف كالتنسيق بُت ىذه اؼبؤسسات اؼبذكور
من أىم العوامل اليت تضعف اؼبفسدين كضعاؼ النفوس مع بقاء استقاللية كصالحيات كل جهة من دكف تداخلها 

. مع األخرايت 
يتم ابلتنسيق مع عباف النزاىة ، كعلى عباف النزاىة كاؼبهتمُت إف نصب الكمُت قد يكوف دبساعدة اؼبواطنُت كىذا 

ؾ بُت عباف النزاىة كاؼبواطنُت إعالميان يف الفضائيات كالصحف احمللية للتعاكف يف ابلنزاىة الًتكيج ؽبذا العمل اؼبشًت
القضاء على الفساد اإلدارم كاؼبايل كرصد مكافأة ؼبن يساعدىم ؿبتذين بذلك حذك كزارة الداخلية يف التثقيف 

. لإلبالغ عن أم حالة غريبة زبل ابألمن 
 

اء على الفساد اإلدارم يف اغبسباف أف مهما صرفت األمواؿ للقضاء جيب أف يضع اؼبهتموف دبجاؿ النزاىة كالقض
العراؽ بسبب ىو خسائر  مليار دكالر سنواين ( 15) أف أكثر من اقليل ، كليتذكرك قعلى ىذا السرطاف األسود فإف

كم رصد  مليار دكالر سنواين فهو قليل كنسأؿ( 10)الفساد اإلدارم كاؼبايل فلو خصصوا للقضاء على ىذا الفساد 
ىؤالء اؼبهتموف للقضاء على ىذا  فعالن ككم أنفق ىؤالء اؼبهتموف ابلنزاىة سنواين للقضاء على الفساد اإلدارم كاؼبايل 

!!! . ؟اؼبرض العضاؿ  
 
 
 


