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القسم األول 
الفساد اإلداري والمالي 

وحقيقتو وتأثيره  وأصنافوتعريفو 
 

وؼباذا  ؟ىو الفساد اؼبارل واإلداري  أن نعرف بداية ماهبب  اإلعبلم يف مكافحة الفساد دور أنبيةقبل التعرف على 
وؼباذا تعمل اؼبنظمات الدولية واإلقليمية على ؿباربتو وسن القوانُت وعقد  ؟توليو األمم ىذا اإلىتمام العارل 

أم أن آليات اؼبكافحة اؼبتبعة ؾبرد ؿباوالت  ؟ وىل ىنالل دول استتاعع الققاء عليو كلياً  ؟اإلتفاقيات ؼبكافحتو
عسى أن يقودان ذلل ؼبعرفة مستقبلية  ؟د منو أو اغبد من بعض أصنافو ولكنها ال تنجح ابلققاء عليوقد تنجح ابحل

بلدان من ىذه اآلفة اؼبدمرة اليت ال تتناسب مع مثلنا وقيمنا وأخبلقنا  إنقاذالعمل الذي نروم القيام بو على أمل 
. قبل أن يكون ىنالل اتريخ لغَتان من األمم وديننا وتراثنا واترىبنا الذي يبتد يف عمق الزمان والذي كان

 
   :وأصنافو 1تعريف الفساد

منذ أن عرف الكائن البشري معٌت التحقر وأدرك أنبية إقامة اجملتمعات وابتكار العمل التخصصي وىو 
ؿباصر دبجموعة من القغوطات واإلكراىات اليت تعرقل ربقره وربارب تكاملية عمل مؤسساتو كاغبروب 

. ت والكوارث التبيعية والفساد اؼبارل والوابءا
وىنا قد يتعجب البعض من عبلقة ظاىرة الفساد اؼبارل ابلقغوطات األخرى على أساس أهنا من الظواىر اجملتمعية 

لكن ىذا العجب سرعان ما يزول عندما نعرف أن ، اغبديثة اليت امتازت هبا النظم الشمولية على وجو اػبصوص 
موجودة يف النظم الفردية والديبقراطية والشمولية  ألهناة عامة ال عبلقة ؽبا بنوع اغبكم ظاىر 2الفساد اإلداري

حاؽبا حال ارتكاب جريبة  ةاؼبنحرفكأي سلوك آخر ، وتدخل يف ابب السلوكيات  إنساينكما أهنا سلوك  ،والتوارثية
. الزان أو شرب اػبمر أو لعب القمار أو السرقة أو القتل أو اػبيانة 

وؽبا جذور يف عمق  ،أحدى اؼبواريث السيئة اليت ضبلها اإلنسان مع ما ضبل من مواريث األجداد األخرى وىي 
على ألواح  1997يف سوراي سنة ( داكا)بداللة عثور فريق اآلاثر اؽبولندي يف موقع  ،السلوك اإلنساين األول 

                                   
 ؾبردة وبدون اضافة يف ىذا البحث فاؼبقصود هبا الفساد اؼبارل واإلداري(( فساد))لئلختصار أينما وردت كلمة  1

 أكرر  
 لئلختصار أينما وردت كلمة الفساد يف ىذا البحث فاؼبقصود هبا الفساد اإلداري واؼبارل 2
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صرة ، يكشف عن ققااي خاصة ابلفساد اإلداري يشبو أرشيف دائرة رقابة معا إدارايً  لكتاابت مسمارية تبُت موقعاً 
!!  آلشوري ظفُت العاملُت يف الببلط اؼبلكي امن اؼبو الرشاوىوقبول 

يستحيل على اؼبرء أن ال ) :كتبع عليو العبارة التالية( م.سنة ق  300حوارل )وشبة لوح ؿبفوظ عن اغبقارة اؽبندية 
على من امتدت يده إذل األموال اغبكومية أن ال  نو يستحيل أيقاً امتد إليو لسانو ، وعليو فإ أو ظباً  يذوق عسبلً 

.  (قليبلً  يذوق من ثروة اؼبلل ولو نزراً 
من تداعيات اعبانب الشرير يف  إنساينسلوك  ألنومنو نعرف أن الفساد قدمي قدم اػبَت والشر ، والنزاىة واػبيانة، 

روف العامة يعلن أو ىبفى حسب الظ.. قل يد وييز..  ينتشر وينكمش.. وىو يقوى ويقعف اإلنسان،  شخصية
. للحياة الفردية واجملتمعية 

ولذا أعتقد بل أجزم أن بداية نشوءه رافقع بداية معرفة اإلنسان األول لئلستخدام الوظيفي والعمل التخصصي ، 
ت اليت كانع وتعريفو دل وبصل إال يف العصر الراىن حالو حال العشرات من النظرايت والقناعا تشخيصوولكن 

من  من قبل، وإن العادل القدمي شهد أنواعاً  أن العوؼبة كانع معروفة أيقاً  ولقد ثبع مثبلً ، معروفة ولكنها غَت معرفة 
العوؼبات أو مشاريع العوؼبة ربمل كل مواصفات العوؼبة الراىنة بشكلها احملدود ال اؼبتلق، ولكنهم دل يتلقوا عليها 

: ؾبموعة من العوؼبات السابقة اليت شهدهتا البشرية مثل  "غينادي زيغانوف"، وقد عدد عروفاً م ؿبدداً  أو تعريفاً  اظباً 
اؼبشروع الفارسي القدمي واؼبشروع اؼبقدوين اؽبلنسيت واؼبشروع الروماين اإلمرباطوري ومشروع اػببلفة اإلسبلمي 

 معروفاً  ورغم أن العوؼبة أصبحع أمراً .  3الشرقي ياؼبسيحالغريب واؼبشروع اؼبغورل واؼبشروع  ياؼبسيحواؼبشروع 
. للجميع إال أن العادل دل يستقر بعد على تعريف ؿبدد ومتفق عليو ؽبا 

آلراء، ولذا ذبد ؽبا عشرات ؿبدد ؽبا تتفق عليو ا وكذلل ظاىرة الفساد دل يتم غبد اآلن وضع تعريف شامل 
:-  التعاريف منها على سبيل اإليقاح

الفساد كمصتلح ىو سوء إستعمال الوظيفة أو إستخدام اؼبنصب يف  :الدولية تعريف منظمة الشفافية  .1
وال سبيز اؼبنظمة بُت الفساد اإلداري أو الفساد السياسي أو  ،القتاع العام لتحقيق مكاسب شخصية 

 . 4 الفساد الصغَت أو الفساد الكبَت

وء استخدام السلتة العامة من س: أبنو 1996يف تقريره السنوي لعام  IMFصندوق النقد الدورل عرفو  .2
أجل اغبصول على مكسب خاص يتحقق حينما يتقبل اؼبوظف الرظبي الرشوة أو يتلبها أو يستجديها أو 

 . يبتزىا

                                   
 16العوؼبة والعبلقات الدولية ، غينادي زوغونوف،ترصبة عدانن جاموس ، مكتبة ميسلون ، دمشق ،ص  3
 رابتة التجديد العريب ، دمحم عزيز ، يف اغباجة إذل ؿباربة سرطان الفساد 4
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إبنتهاك  شخخ مسؤول عن طريق وسائل خاطئة كالرشوة مثبلً  إقناعأنو : يف اللغة  معجم وبسًتعرفو  .3
 . 5 الواجب اؼبلقى على عاتقو

شرعي تفرضو ظروف معينة وتساعد غَت سلوك غَت رظبي و: على أنو نسانإللعربية غبقوق االلجنة اعرفتو  .4
 .6يقتقيو التحول اإلجتماعي واإلقتصادي والسياسي والثقايف  ،عليو 

استغبلل من : العمليات اؼبشارك يف جامعة اؼبلل فهد للبًتول واؼبعادن أبنو إدارةتقي نصر أستاذ . عرفو د .5
 .7 للمركز الوظيفي للحصول على منافع بتريقة غَت مشروعة قبل فرد أو ؾبموعة

تعريف واحد ؼبفهوم الفساد  دإهباإن من الصعب : أما خالد بن شديد فيقول يف مقالتو عن الفساد  .6
حيث تتباين وجهات النظر بُت األكاديبيُت وأىل اإلختصاص وغَتىم فمنهم من ذىب إذل ربط  ،اإلداري 

 .. ضاري وما فيو من قيم وتقاليد ومعتقدات ونظم سياسية ودينية وبيئية أخرىمقمون الفساد ابلبعد احل
ومنهم من ذىب إذل النظرة األحادية ابلقول أن الفساد ىو نتيجة التسيب والفوضى ، واستجابة للحاجة 

 .8والعوز اؼبادي

غبصول على كسب استغبلل اؼبوظف العام ؼبوقع عملو وصبلحياتو ل: فو آخرون بشكل إصبارل على أنووعرّر  .7
 . غَت مشروع أو منافع شخصية يتعذر ربقيقها بتريقة مشروعة

 .9 واؼبفسدة ضد اؼبصلحة ،فهو خروج الشيء عن اإلعتدال ونقيقو الصبلح : أما تعريفو لغة .8

خصصُت يتفقون على تعريف موحد تالذي أراه أن تعدد أصناف الفساد تعترب من األمور اؼبهمة اليت دل ذبعل ادل
متعددة بعقها خاص ومشخخ ومتداول يف احملافل واؼبنظمات الدولية  ال ينكر أن للفساد أصنافاً  إذ ،لو

.  وبعقها اآلخر عبارة عن تفرعات جانبية من أصول األصناف الرئيسية   ،كتداول البديهيات اؼبتعارف عليها
: ومن أىم أصناف الفساد

اؼبسؤول عن األفراد واؼبؤسسات  وىي ما يتلبو أو يفرضو اؼبوظف: Commission العموالت .1
 .نظَت تسهيل حصوؽبم على عمل أو صفقة أو عقد 

وتعرض عادة من قبل اؼبستفيد على اؼبوظف اؼبسؤول لتسهيل عقد صفقة أو :  Briberyالرشوة  .2
 .اغبصول على استثمار أو منافع 

                                   
 9/2/2008يف  14443يدة الرايض السعودية ، العدد جر  5
 ، حل األزمات ناإلنسااللجنة العربية غبقوق   6
 ينظر اللويب اػبليجي، الفساد اإلداري  7
 جريدة الرايض ، مصدر سابق  8
 503ـبتار الصحاح ، أبو بكر الرازي ، ص  9
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 .اعوىو سرقة مبالغ معينة من اؼبال العام عن طريق الغش واػبد:  Fraudاإلختبلس  .3

كأن تسرق األدوية من ـبازن  أو عيناً  وىي السرقة أو الستو على اؼبال العام نقداً :  Theftالسرقة  .4
وزارة الصحة ويباع يف األسواق أو يعاد تصديرىا ؼبنافع شخصية دون اإللتفات لؤلدل الذي تسببو 

 . لآلخرين

للتعُت يف الوظائف العامة وىو تفقيل أشخاص أو فئات معينة  Favoritismالتفقيل أو احملسوبية  .5
 . ال سبلل اؼبؤىل على آخرين يبلكون اؼبؤىبلت اؼبتلوبة كلها

 
 :نظرايت تفسَت ظاىرة الفساد ونشوئها 

يف أسباب نشوء الظاىرة ويف نظرايت تفسَتىا اليت تًتاوح  متشابكاً  كما هبب أن ندرك أن ىنالل تنوعاً  
د أن بعض اؼبختصُت يفسروهنا يف اطار العلوم القانونية ويف اطار عليو نج ،بُت التفسَت القتري والتفسَت الدورل

وغَتىم  ،وآخرون يفسروهنا يف اطار العلوم اإلجتماعية أو يف اطار التفكل اإلجتماعي  ، القانون اعبنائي ربديداً 
حداثي ربع مسمى وىناك من يفسروهنا يف اطار  ،يفسروهنا يف اطار العلوم النفسية أو اهنيار وسائل القبط الدارجة

. صراع القيم 
أن منشأ اغبَتة واألختبلف قد جاء كما أعتقد من إلتزام اؼبفسرين جانب التفسَت اؼبوضوعي للظاىرة مع أن أهنا 

تكون  ، ولكي نعتيها بعدىا أرى أن يتم تفسَتىا دبنظور مشورل واسع معيناً  موضوعياً  خبصوصيتها ال تتبع زبصصاً 
اإلجتماعية واجملتمعية والسياسية والقانونية  ؿباوره، أيخذ بعُت اإلعتبار اعبوانب التخصصية اؼبوضوعية إحدى
واغبراكات الدولية، والسعي إلقرار  واإلثنية القرابية،( الصراع الديٍت واؼبذىيب ) والنفسية واألخبلقية والدينية 

لعراق خاصة ألن اعبند الذين سيقاتلوهنا ل)وصراع اغبقارات وصدامها، والعداء اؼباسوين  الصيغة النهائية للعوؼبة ،
.  ألن الظاىرة سبتد عرب ىذه احملاور كلها شئنا ذلل أم أبيناه( يف معركة ىرؾبدون سيكون غالبيتهم من العراقيُت

وقد اؼبح بعض اؼبفكرين يف حديثهم عن ىذه الظاىرة لقسم ؿبدد من ىذه اعبوانب وليس ؽبا كلها ألسباب قد 
ومن  ،أو تبعيتهم السياسية ، أو مرجعيتهم الفكرية، أو زبصصهم العلمي األيديولوجينبهم تكون ؽبا عبلقة بف

رالف )و  ،الذي ذىب إذل اهنا مشكلة اجتماعية اقتصادية تفسر يف اطار صراع القيم( ايريل فيلسون)ىؤالء 
عية اليت ىي اضتراب الذي أكد على أن تفهم الظاىرة يف اطار التحليل اجتماعي للمشكبلت اإلجتما( ويسلزنل

الذي قال أن احتكار اجهزة اغبكومة إلصدار الشهادات ( زيكهام)و  ،يف العبلقات االنسانية واإلجتماعية
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أي ربديدىا يف اطار  ،والرخخ واقباز اؼبعامبلت اإلدارية يؤدي إذل تنامي ىذه الظاىرة ومركزيتها أو ال مركزيتها 
. 10 اداري حبع
 

 :ا عوؼبة الظاىرة وعاؼبيتو
أن الظاىرة تناقش على كافة إن ؾبرد وجود ىذا الكم الكبَت من نظرايت تفسَت ظاىرة الفساد يعٍت 

ولكنٍت  ، األصعدة واإلختصاصات يف دول العادل كافة فبا يبنحها صفة العاؼبية ألهنا أصبحع من اؼبشًتكات العاؼبية
عاؼبية، وعوؼبيتها أتيت من وجود عبلقة ترابتية يف عوؼبية وليس  أجد أن صفة العاؼبية قليلة حبقها ألهنا واقعاً 

ومن كون الظاىرة موجودة يف كل أرجاء العادل ويف كل  ،التعامبلت اؼبالية الدولية بُت الدول والشركات واألشخاص 
.  وؽبا عبلقة بشبكات اؼبافيا العاؼبية واعبريبة اؼبنظمة  ،النظم السياسية اؼبختلفة 

متعددة اعبنسية اؼبسؤلتان عن نشر العوؼبة يف  والشركاتفية للماسونية العاؼبية وال ينكر وجود اليد اخل
ومن سياقات حراك  بل يصبح عوؼبياً  ىذه العناصر كلها يف حدث أو أمر ما ال يعود عاؼبياً  اجتمععومىت   ،العادل

.  اليت شارفع على اإلنتهاء العوؼبة يف مرحلة سَتورهتا اؼبتنامية
من األموال %  80احصاءات تقول أن  فهنالل مثبلً إلحصاءات الدولية حقيقة ىذه العوؼبة، من جانبها تؤكد ا

اليت تقرضها البنوك العاؼبية واغبكومات للدول النامية تعود اثنية إذل البنوك السويسرية واألمريكية لتودع يف 
.  وظفُتحساابت اؼبسؤلُت يف الدول النامية من رؤساء ووزراء ومدراء عامُت وكبار ادل

العاؼبي للعام اؼبذكور يقدر بـ  الرشاوىأن حجم  2002يف تقريره السنوي لعام  WBكما أكد البنل الدورل 
 (مليار دوالر 30000)من القيمة اإلصبالية غبجم النشاط اإلقتصادي العاؼبي اؼبقدر حبدود  (مليار دوالر 1000)

.  لقيمة اإلصباليةمن ا تقريباً %   3أي أن الرشاوى العاؼبية سبثل نسبة 
يف جانب آخر نبلحظ  أن الشركات العاؼبية، والشركات متعددة اعبنسية اليت تعرف ابلشركات العابرة للقارات 

يف موازنتها العامة للرشاوى احملتمل دفعها للحصول على العقود والصفقات، دون اإللتفات  أخذت زبصخ بنوداً 
أخبلقي واؼبخالف للقانون ، والذي ىو من أجبدايت العوؼبة ، ومشجعات اليت يبثلها مثل ىذا اإلجراء البل للمساوئ

.  بث الفساد
إن ىذه الشراكة غَت اؼبعلنة بُت كل ىذه األطراف الدولية اؼبهمة واؼبؤثرة ذبعل من ظاىرة الفساد عوؼبية وليس 

غتاء شعارات مكافحة ظاىرة عاؼبية ، يدعم ذلل عدد اؼبؤسبرات واإلتفاقيات الدولية واإلقليمية اليت تعقد ربع 

                                   
 عبد السبلم بشَت الدوييب. لبية لظاىرة الفساد ، دينظر ؾبلة دراسات ، اؼبركز العاؼبي للدراسات ، األبعاد الس 10
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ما تصب مساعيها  غالباً ( العاؼبية/الدولية/اإلقليمية/القترية )الفساد يف الوقع الذي ثبتع فيو أن ىذه اؼبنظمات 
العامة يف جانب نشر العوؼبة يف العادل عن طريق نشر الفساد أو التسبب يف نشوءه كإحدى آليات السَتورة اؼبهمة، 

مع جهود اؼبنظمات األخرى اليت تبٍت قواعد العوؼبة يف العادل  ومن ىذه اإلتفاقيات لتكون جهودىا متعاضدة 
: اؼبشهورة 

  1996/ مارس ... اتفاقية البلدان األمريكية ؼبكافحة الفساد .1

  1997/مايو...اتفاقية مكافحة الفساد بُت موظفي اإلرباد األوريب  .2

منظمة التعاون والتنمية يف اؼبيدان ) لية اتفاقية مكافحة الرشوة يف اؼبعامبلت التجارية الدو .3
  1997/ نوفمرب(...اإلقتصادي

  1999/ نوفمرب( اللجنة الوزارية ــ ؾبلس أوراب) اتفاقية القانون اعبنائي بشأن الفساد  .4

  2003/يوليو... اتفاقية اإلرباد األفريقي ؼبنع الفساد وؿباربتو  .5

  2003/سبتمرب... ة عرب الدول اتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة اعبريبة اؼبنظم .6

األمم اؼبتحدة اليت أصبحع اليوم اؼبقر الدورل إلدارة عوؼبة الكون عملع من جانبها على تدويل وعوؼبة ظاىرة 
 WBورل دوالبنل ال IMF لعمل منظماهتا األخرى مثل صندوق النقد الدورل الفساد ليصبح عملها مكمبلً 

  -يف أواسط اربعينات القرن اؼباضي أتسيسهانظمات اليت كانع منذ ىذه ادل WTOومنظمة التجارة العاؼبية  
تعمل على توفَت األجواء اؼبناسبة لنجاح العوؼبة يف مسعاىا للسيترة على   -ابستثناء منظمة التجارة العاؼبية  طبعاً 

ساد يف اجملتمعات عن حيث سانبع ىذه اؼبنظمات يف إشاعة ثقافة الف ،اإلقتصاد العاؼبي وكل القيم العاؼبية األخرى
. طريق الشروط اجملحفة اليت تلزم هبا الدول اؼبعسرة اليت ربتاج ػبدماهتا

أما اؼبنتدايت العاؼبية اليت تعقدىا ىذه اؼبنظمة فعملها مكمل لعمل منظماهتا الدولية ابألخخ بعد أن أدركع أن  
ادولفو ) ذ التزاماهتا الدولية ولذلل قال أتثَت الظاىرة على اإلجراءات الدولية يف بعض الدول ابت يعيق تنفي

إن شعار اؼبؤسبر جاء )) :  2005رئيس الوفد األمريكي للمنتدى الدورل الرابع الذي عقد يف الربازيل عام ( فرانكو
يف وقتو اؼبناسب إذل أبعد حد ألن اغبكومات تقف على مفًتق طرق لتحويل اإللتزامات الدولية إذل اجراءات فعالة 

.  11((الفسادحملاربة 
 كما أكدت اؼبنظمات العربية اؼبختصة على عوؼبة ظاىرة الفساد من خبلل انسياقها وراء ىوس اغبملة العاؼبية بربط

أنو يف ضوء التتورات :  اإلداريةظاىرة الفساد العريب بعجلة الفساد العوؼبي كما ورد يف تقرير اؼبنظمة العربية للعلوم 

                                   
 2005/ حزيران/13االعبلم اػبارجي ، وزارة اػبارجية األمريكية ، نشرة واشنتن  برانمجمكتب  11
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وجية العاؼبية يف األلفية الثالثة فإن الدول العربية ال تزال تعاين الكثَت من أسباب السياسية والقانونية والتكنول
. 12ومظاىر الفساد اإلداري واؼبارل

منظمة الشفافية الدولية اكدت من جانبها ومن خبلل تقاريرىا السنوية الدورية عن تصنيف الدول ونسبة الفساد 
ة ـبتصرة عنها فة أنبية تقارير ىذه اؼبنظمة ال أبس من ايراد نبذوؼبعر ،فيها على عوؼبة ىذه الظاىرة بشكل جلي 

: زايدة يف التوضيح 
اليت أسسها  organization Transparency International  (OTI)ان منظمة الشفافية الدولية  

ا فروع يف تسعُت برلُت ىي منظمة غَت حكومية ، لو/ أؼبانياواليت تقع امانتها العامة يف  1993يف عام ( بيًت اهبن)
: دولة ، وتصدر عنها الكثَت من اؼبؤشرات والتقارير منها

  Corruption Perceptions Index  (CPI)مؤشر مدركات الفساد  .1

 GCR) )Global Corruption Reportالتقرير العاؼبي الشامل للفساد  .2

 Bribe Payers Index (BPI)مؤشر دفع الرشاوى  .3

دولة  159عن مؤشر الفساد الذي يقيس الفساد يف القتاع اغبكومي يف  2005ام وقد جاء يف تقريرىا السنوي لع
ىي تشاد  إفساداً واألكثر .تتلوىا ابلدرجة الثانية فنلندا  أيسلنداىي  إفساداً مشمولة ابلدراسة أن أقل الدول 

تلتها اإلمارات  28 أما ابلنسبة للدول العربية فقد جاءت سلتنة عمان ابؼبركز 158وبنكبلديش معا يف اؼبركز 
أما  70 والسعودية مشًتكة مع مصر وسوراي ابؼبركز 45 والكويع 36 والبحرين 32 مث قتر ابؼبركز 30 ابؼبركز

.  األخَت 159ترتيب العراق فقد جاء يف اؼبركز
من أصل  159ووضع العراق ابؼبركز  78فوضع السعودية ابؼبركز  2007وبعد سنتُت جاء التقرير السنوي لعام 

. دولة مشلها التقرير دبؤشر قياس مقداره درجة واحدة فيما ىبخ العراق 160
أن معدالت الفساد : ولذا أجد أن تصريح السيد رحيم العكيلي رئيس ىيئة النزاىة  لقناة السومرية الذي قال فيو 

سيمات والذي رفض فيو التق 2007و  2006 البفقع مقارنة بعامي 2008اإلداري واؼبارل يف العراق خبلل 
ال يفرحٍت لسببُت  13 يف العادل فساداً  الدولية اليت وضعع العراق يف اؼبرتبة الثانية بُت الدول األكثر

فلماذا ننكر ىذه اغبقيقة ونتهرب من  ،األول أن العراق وضع يف مكانو اغبقيقي يف آخر قائمة التقييم دون ربيز  
 العراق بنفس حجمو يف البلدان العربية األخرى كان من اؼبمكن الثاين أنو لو كان اؼبعدل العام للفساد يف واقعيتها؟

.  أن نفرح هبذا التتور ونعده كبَتاً 

                                   
 2007/ مايو/ 14اؼبنظمة العربية للعلوم االدارية ، تونس،  12
 2008/ آب/ 12قناة السومرية الفقائية العراقية  13
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من أن يقاس أبي دولة من دول العادل  سيبقى حجم الفساد العراقي أكرب كثَتاً  مهما كرب حجم االلبفاض لكن واقعاً 
يف سياسة  حقيقياً  ل ىذه األخبار اليت ال سبثل تتوراً األخرى كلها وليس الدول العربية فقط لذا ال يبكن أن نفرح دبث

.. ؿباربة الفساد 
نعم نفرح حينما نسمع أن العراق نزل من اؼبرتبة الثانية إذل اؼبرتبة مائة ضمن تسلسل اؼبائة وستُت دولة اليت أشار  

ابلغ النقدية القائعة من جراء الفساد ألن ادلأو إذل مرتبة السعودية اغبالية وىي اؼبرتبة الثامنة والسبعُت  ،ؽبا التقرير
مليار دوالر  250لُت يف ىيئة النزاىة حبدود وفع العراق وىو يف ىذه الدرجة اؼبتدنية حسب تصروبات اؼبسؤكلّر 

 3)  أن وضع السعودية يف ىذه اؼبرتبة جاء نتيجة خسائر فساد تبلغ قيمتها ، علماً خبلل السنوات اػبمس اؼباضية
، وإن كان األموال اؼبهاجرة اليت أودعع يف اؼبصارف العاؼبية وليس األموال اؼبسروقة فعبلً  واقعاً  سبثل 14(ترليون رايل

من العراق وتصدر أكثر من  والسعودية أقوى اقتصاداً  ،مصَت ىذه األموال اؼبهاجرة ال يعود ػبَت الشعب السعودي
.  ن مليوين برميل يومياً بينما ال يصدر العراق أكثر م مبليُت برميل من البًتول يومياً  10

أمريكا ذاهتا بكل امكانياهتا اؼبهولة اليت ال يوجد بينها وبُت امكانية العراق أي وجو من أوجو اؼبقارنة دل تتجاوز  
 ACFEحسب الدراسة اليت أجرهتا مؤسسة  مليار دوالر 652أكثر من  2006مبالغ الفساد فيها عام 

وىذا يعٍت أننا  ،من الدخل الصايف%  5وىذه النسبة سبثل   ،دارياؼبتخصصة ابلكشف عن الفساد اؼبارل واال
نتكلم عن مبالغ تفوق نسبة مقارنة وضعنا االقتصادي مع الدول أألخرى بشكل مهول وال تتناسب مع حجم خزينة 

.  من مدخوالت ىاتُت الدولتُت العمبلقتُت العراق ومدخوالتو اليت ىي أقل كثَتاً 
يف تدين نسب الفساد يف العراق حيث نبلحظ أنو كان يف  عم يوجد ىنالل تتور بيسط جداً ن: للحق أقول  وإحقاقاً 

مث نزل للمرتبة الثانية يف تقريرىا لعام  2005يف تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام ( األكثر فساداً ) اؼبرتبة األخَتة 
خَت ورد يف أخبار قناة العراقية الفقائية ليوم واػبرب األ 2008نزل للمرتبة الثالثة يف تقريرىا لعام  وأخَتاً  2007

24/9/2008  .
ألن اإلنتقال ؾبرد درجتُت اثنُت فقط خبلل ثبلث ىذا التدرج البسيط والبتيء ال يوعد ابػبَت الذي نتمناه وننتظره  

لنا القادمة ، ويعٍت أن أجياسنوات يعٍت أن العراق وبتاج إذل طبسُت سنة أخرى لكي يصبح يف مركز السعودية اآلن
إضافة لؤلزمات اؼبادية والنفسية  ،فو ؽبا اؼبفسدون يف األرض من أزمات على اؼبدى التويلفبا سيخلّر  ستعاين كثَتاً 

لؤلعباء اليت سَتحلها جيلنا لؤلجيال  مقافاً  واألخبلقية اليت يعاين منها اجملتمع العراقي اليوم ، واليت ستكون عبئاً 
.  القادمة

                                   
 22/2/2007جريدة الوطن  14
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: لشفافية اعبدول أدانه وفيو تقديرات اؼببالغ اليت اختلسها رؤساء الدول يؤكد على حقيقتُتكما أوردت منظمة ا
يف العادل كلو أكثر قدرة من غَتىا على سرقة اؼبال العام وإن نسب السرقة  أن التبقات اؼبتنفذة وظيفياً : األوذل 

أدانه بل ؾبموعة الوزراء العراقيُت  مع صعود اؼبركز الوظيفي ومن شواىد ذلل ليس فقط اعبدول تتصاعد طردايً 
اؼبرتشُت ومرتكيب جرائم الفساد الذين ىربوا إذل خارج الببلد على مدى السنوات اػبمس اؼباضية والذين دل تتخذ 

وقبحوا يف ربويل اؼببالغ اليت سرقوىا لتأسيس فقائيات ربارب النظام اعبديد  ،حبقهم اإلجراءات القانونية البلزمة 
وىذه التبقات ال يفيد   ،إذل العراق وإرساؽبممشعان اعببوري أو مؤسسات تعمل على ذبنيد إرىابيُت مثل فقائية 

هبا عادة النصح واإلرشاد، وال يبكن السيترة على نواايىا الشريرة إال من خبلل رقابة تدقيقية قوية ؽبا صبلحية 
ادر مالو وسبويلو، وعبان متابعة العقود من مسائلة كل موظف يف الدولة بغض النظر عن مركزه الوظيفي ومعرفة مخ

من  حيث استيفائها للشروط القانونية ومتابقة اؼبواد للمواصفات اؼبتلوبة، وقانون عقايب صارم ال يستثٍت أحداً 
. العقاب مادام قد أختأ حبق الشعب واألمة

سوى نسبة يسَتة  ة واليت ال سبثل واقعاً أن اشًتاك ىذه اجملموعة الكبَتة من الرؤساء يف دول العادل اؼبختلف: والثانية
عالية يدل على  من عدد الرؤساء اؼبفسدين يف العادل كلو دبا فيو ؾبتمعنا العريب الذي تبلغ فيو معدالت الفساد نسباً 

. عوؼبة ىذه الظاىرة 
 

اؼببلغ  الفًتة البــلد الرئيــس 
دوالر  مليار 35   -15 98  -76اندونيسيا دمحم سوىارتو 

دوالر  مليار 10  -5 86  -72الفلبُت ركوس ما
مليار دوالر  97  -65زائَت سيسي سيكو 
مليار دوالر   5  -2 98  -93أرجنتُت ساين أابتشا 
مليار دوالر  2  -1,5 - 89صربيا ميلوسوفيتش 

مليون دوالر    600 - 90البَتو الربتو ىيمبوري 
دوالر مليون  200 97  -96أوكرانيا ابؼبو الزانكو 
مليون دوالر  100 2002  -97نيكاراكوا ارنولدو اليمان 
مليون دوالر  80 2001  -98فلبُت جوزيف اسًتادا 

 

http://www.adhwaa.org/


 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جهة مستقلة – مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية
www.adhwaa.org 

حقوق النسخ واالقتباس ؿبفوظة ؼبركز أضواء 

11 

ابلدرجة األوذل مع امكانية  إن ؾبرد اإلقرار بعوؼبة الظاىرة يؤكد أن السعي للحد من أتثَتىا هبب أن يكون ؿبلياً 
ؼبساعي احمللية لكن بشرط عدم اعتماد اغبلول اعباىزة ألن ذلل قد اإلستفادة من اػبربة والتجربة اػبارجية لدعم ا

إلختبلف األسباب اليت تقف وراء انتشار الفساد من بلد آلخر واعبهات الداعمة لو  ال يعتي النتيجة اؼبرجوة نظراً 
. ومن نفس الدول اليت تدعي أهنا ربارب الفساد وتعمل على تقويقو  واليت ردبا يكون بعقها دولياً 

النزيهة والشريفة يف اجملتمع دون تغييب ألي جهة ترى يف نفسها  األطرافكما هبب أن يقم ىذا اؼبسعى كل  
وأىم ىذه اعبهات قدرة على التعامل مع ظاىرة  ،الكفاءة أو يرى اآلخرون أهنا كفوءة دبا يكفي لتحارب الفساد

.  متلوب منهم ألسباب صبة سنعرفها الحقاً عن حدود ما  الفساد ىم اإلعبلميون الذين ال زالوا بعيدين جداً 
 

: آاثر الفساد وأتثَتاتو
اغبجم اؼبهول الذي وصل إليو الفساد يف ؾبتمعنا دل يعد يتمثل بقيام بعض األفراد واعبماعات بسرقة اؼبال العام أو 

التجربة الديبقراطية  ربول إذل ختر حقيقي يهدد إبسقاط النظام وإفشال وإمباالواجبات أو التقصَت  أداءالتواين يف 
لُت ىذه اغبقيقة لدرجة أن رئيس عبنة النزاىة يف ؾبلس ووقد أدرك بعض اؼبسؤ ،يف البلد اإلداريوتدمَت النظام 

، أن الفساد يهدد النظام اإلداري يف العراق ابإلهنيار : 21/9/2008يوم ( سوا)النواب قال يف لقاء مع راديو 
ثيقة جبرائم الفساد اليت ربدث يف العراق ويبلل مئات الواثئق والتقارير وىو تصريح ختَت من شخخ لو عبلقة و

ومع ذلل دل نلحظ أي مبادرة حقيقية إلصبلح النظام اإلداري العراقي لتحصينو وضبايتو من ، عن حجم الفساد
.  السقوط، أو للحد من ظاىرة الفساد

أن اإلصبلح اإلداري ىو العامل اؼبهم  -ت العاؼبية يف ضوء اؼبتغَتا -يف الوقع الذي أصبع فيو اػبرباء الدوليون 
ولكن عملية اإلصبلح اؼبزعومة كانع وال زالع واجهة براقة وضعع على األغلب  15الذي هبب عدم التغاضي عنو

وما مت منها ساىم بشكل فاعل يف  أو ىيكلة للنظام اإلداري ، إصبلحلتمرير ـبتتات أخرى، إذ دل ذبر أي عملية 
ويعترب اإلصبلح اإلداري الذي قام بو اػبرباء األمريكان يف دوائر  ،الفساد بدل أن وبد من نشاطها تنمية ظاىرة

التغيَتات اإلدارية اليت قاموا هبا لتصب يف مصلحة الفساد  جاءتحيث ، ووزارات العراق بعد اإلحتبلل أمبوذجاً 
ا يتقارب مع نتائج اإلصبلح الذي أجروه على مب بداللة أنو تقاعف مئات اؼبرات بعد اإلصبلح واؽبيكلة اؼبزعومُت،
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كبار  إحدىقصخ ىذا اإلصبلح تنزيل درجة  ، ومن أشهرنظامهم اإلداري الذي تعامل مع الققية العراقية عموماً 
 16.اؼبسانبة يف ضبلة اعمار العراق(ىاليربتن)موظفي البيع األبيض ألهنا أشرت بعض وليس كل ـبالفات شركة 

أي يف نفس اليوم الذي صدر بو تصريح رئيس عبنة النزاىة )  2008/ 21/9العاؼبية يوم  خباراأل إليناوقد ضبلع 
وليس العراق  كلولكرب ختر الفساد على النظام اإلداري يف العادل  صادقاً  ما يعد أتكيداً ( يف ؾبلس النواب العراقي

على خلفية هتم ( مبيكي) نوب أفريقيا فقط، واػبرب يتحدث عن استقالة شخصيتُت ابرزتُت األوذل رئيس صبهورية ج
 11ويف يوم  ،لنفس السبب ويف اليوم نفسو( إيهود أوؼبرت)والثانية استقالة  رئيس وزراء العدو الصهيوين  ،ابلفساد

قناة اعبزيرة الفقائية خرب قبول رئيس صبهورية البَتو استقالة رئيس وزرائو على خلفية هتم  أذاعع 2008/  10/
يف الدول األخرى   واإلداري وىي مفارقة كبَتة تعد من سخرايت قدران حيث ينجح القانون أحياانً ابلفساد اؼبارل

بينما يهدد .. بتسقيط رئيس صبهورية ورئيس وزراء بتهم الفساد اإلداري غبماية البلد ونظامو اإلداري من اإلهنيار 
ارل تسقيط رئيس اعبمهورية ورئيس الوزراء وتسقيط النظام االداري كلو، وابلع الفساد عندان بتسقيط القانون،

. واغبكومة والبلد كلها، ومع ذلل ال زلنا ننظر إليو بغَت اؼبنظار اؼبتلوب
وإذا كان القانون يف ىذه البلدان ىو الذي اسقط الرؤساء فإن الفساد الذي استشرى يف بلدان حىت اصبح أقوى  

إذا بقي دبستواه اغبارل وإذا دل تبادر ىي إليقافو عند  ت فعبلً القيادا إسقاطمن كل القوانُت ىو الذي سيبادر إذل 
حده وربجيمو والسعي للققاء عليو ألن آاثره التدمَتية وصلع إذل كل مفاصل حياتنا وأصبحع السبب الرئيس 

ثَت سالب ومن اآلاثر التدمَتية اليت يبكن أتشَتىا واليت ؽبا أت ،لؤلزمات واؼبشكبلت اليت يشكو منها اؼبواطن العراقي
:  على النظام اإلداري وابلتارل نظام اغبياة اليومي ومصَت البلد

الققاء على امكانيات خلق فرص عمل جديدة فبكن أن تساىم يف امتصاص بعض من / تدمَت موارد الدولة  
قدرات  اغبد من/ البتالة اؼبستشرية بُت الشباب واليت اصبحع اليوم احدى أىم مسببات اكبراف الشباب العراقي 

نشر األوبئة / نشر التخلف الثقايف / التأثَت على نوع اػبدمات األساسية لقتاع اػبدمات /  النمو االقتصادي 
التاثَت على اؼبعتقدات اإليبانية / اشاعة اعبريبة والفساد اػبلقي يف اجملتمع / أتخَت التقدم العلمي/ واألمراض 

أشاعة ثقافة / والققاء على روح اؼبواطنة وحب الوطن/ فكري والديٍت وإشاعة ثقافة اإلستهزاء ابؼبوروث ال للمواطن
.  والبلأابلية وعدم اإلىتمام ابلققااي اؼبصَتية( أان)الـ
وىي مؤشرات ختَتة ؽبا مساس بكل قتاعات اغبياة وأتثَتىا آين مرحلي، ومستقبلي على اؼبدى البعيد، دبعٌت أهنا  

. أحفادان منا ويشاركوان يف ربمل تعب أعبائها الكبَتةلن تتعبنا وحدان بل سَتثها أبنائنا و
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 :التشخيخ والعبلج

ع ضِض وكما الحظنا يتبُت فبا سبق أن الفساد يرتبط ابألعمال والوظائف بشقيها العام واػباص، فاؼبوظف وُو   
األموال العامة  /األاثث واؼبمتلكات / اؼبوظفون الصغار)عادة يف مكانو إلقباز مهام تدخل ضمن مسؤوليتو الوظيفية 

( . اؼبركز الوظيفي/ أوقات العمل / أسرار الوظيفة/ اآلليات / اؼبباين واؼبنشآت/ 
ىبل دبسؤوليتو ( أو من أي موظف آخر يف سلسلة ىذا العمل الوظيفي)وكل عمل أو قول يصدر من ىذا اؼبوظف  

على أساس أن بعض األعمال  ، يتحققاءه الربح اؼبادي أم دلسواء ربقق من جرّر  الوظيفية وىبالفها يسمى فساداً 
بل ثبع خبلل السنوات اؼبنصرمة غبراك السياسي وليس بدوافع مادية، التخريبية تقع ربع دوافع سياسية يبليها ا

من عمليات الفساد اؼبارل واإلداري  يف العراق كانع دوافعها سياسية حبتة هتدف ليس فقط  اػبمس أن جزء كبَتاً 
. قراطية بل إلحبلل نظام حكم طائفي أيقاً إلفشال التجربة الدمي

  
التشخيخ  

: ىـــي  الفساد حبد ذاتو أنواع ـبتلفة وأىم أنواعو وأكثرىا شيوعاً 
 .عادة وأتثَتاتو ؿبدودة  وىو الفساد اػباص بصغار اؼبوظفُت ويكون فردايً : الفســـاد العرضي .1

تديره شبكات من داخل اؼبؤسسة  وىو الفساد الذي :Systematic Corruptionالفساد اؼبنظـــم  .2
تتعاون على اقباز اؼبهمات اليت تكون كبَتة يف الغالب يعجز اؼبرء اؼبنفرد عن اقبازىا لوحده وتعمل يف 

والتبلعب ابلسجبلت واؼبواد اؼبخزنية والذمة اؼبالية واؽبيكل الوظيفي  التغتية بعقها على البعض اآلخر
 .وفبتلكات الدولة

ألنو يتخصخ ابلصفقات الكبَتة اليت تشمل الصفقات  وزبريباً  وىو القسم األكثر تدمَتاً  :ـــلالفساد الشامـ .3
الونبية وربويل اؼبمتلكات العامة إذل مصاحل خاصة وتنظيم القوائم الونبية أبظباء آالف العاملُت الونبيُت 

 .ليوم بشكل كبَتوىو النوع اؼبتفشي يف العراق ا ،والتخريب السياسي واالقتصادي واؼبارل واالداري

 :ويتفرع الفساد الشامل كما تقول اللجنة العربية غبقوق االنسان إذل ثبلثة فروع ىــي

  الفساد السياسيPolitical Corruption  أي السلوك السياسي الفاسد. 

  الفساد اؼبارلFinancial Corruption  الذي يتمثل هبدر اؼبال. 
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 الفساد اإلداري  managerial corruption17.  اعبهاز االدارييف
 

أسباب الفســاد كثَتة وزبتلف من بلد آلخر ، وعلى مستوى قتران العزيز قبد أن تفشي الظاىرة هبذا الشكل 
: قد جاء نتيجــة   2003اؼبرعب بعد التغيَت الذي حصل يف عام 

ألطراف الداخلية حالة الفقر والعوز اليت كان يعيشها اجملتمع جراء اغبصار الدورل وتشجيع احملتل وبعض ا (1
واليت كانع غايتها الرئيسية تلويث ( اغبوظبة) ابسمواػبارجية لعمليات النهب والسرقة اليت عرفع فيما بعد 

على السرقة وعدم احًتام اؼبال العام والقانون ، وقد تبُت أن غالبيتها كانع  وتعويدهفترة اإلنسان العراقي 
. أعماال موجهة وليسع عبثية آنية

السلتة اليت استلمع القيادة بعد التغيَت وعدم وجود دوائر أمنية أو دوائر شرطة ؼبتابعة ضعف ىيبة  (2
. اجملرمُت

. العمليات اإلرىابية وأتثَتاهتا العملياتية والتنظيمية (3
. الفوضى اػببلقة اليت خلقها احملتل يف بداية دخولو لببلدان واليت قبح يف توظيفها بشكل سليم (4
. اىها واصبحع تشعر ابليأس التام النظام السابق اليت فقدت جالسعي التدمَتي لبقااي  (5
. شائر والتنظيمات يف عمل الدولةتدخل النخبة واألحزاب والع (6
فبا أدى إذل تسليم قيادات بعض أىم اؼبؤسسات إذل اشخاص  احملاصصة اليت رضيع هبا األطراف توافقياً  (7

ختيار التائفي للقيادات االدارية العليا اليت واال ،غَت كفوئُت ينحصر ىدفهم يف تدمَت مشروع التغيَت
. لشخخ اؼبناسب يف اؼبكان اؼبناسبعملع على افشال التجربة وعدم وضع ا

. االقتصادي قي اليت خلفها اغبصارضعف الوازع الديٍت واألخبلقي وانتشار ظواىر الفساد اػبل (8
ىا الوظيفية عالنظام البائد يف مواق ضعف النظام االداري للدولة وعدم مواكبتو للتتور وبقاء بعض قيادات (9

وجهل القيادات االدارية بترق اؼبكافحة اعبديدة  ،من دون تغيَت وىي عادة غَت مؤىلة من األساس 
بسبب اإلنقتاع عن العادل خبلل السنُت األربعُت اؼبنصرمة وعدم اشراك اؼبوظفُت يف الدورات التخصصية 

. الداخلية لتتوير كفاءة العاملُت اليت تعقد يف اػبارج وعدم اقامة الدورات
انعدام وضعف الرقابة والتلكؤ يف التدقيق وخوف اؼبدققُت من انتقام اجملرمُت دون أن تكون للدولة القدرة  (10

. انعدام الرقابة الشعبية وابألخخ رقابة االعبلم والصحافة وضعف دورىا و ،على ضبايتهم
. ظباح ؽبا أبداء دورىا بفاعليةتغييب دور ورأي منظمات اجملتمع اؼبدين وعدم ال (11
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وضعف  عدم وجود قانون خاص دبحاربة الفساد واؼبفسدين تتناسب بنوده مع حجم اعبرائم اؼبرتكبة (12
االجراءات اؼبتخذة حبق اجملرمُت واليت ال تتناسب وحجم اعبرم كأن تكتفي اعبهة اؼبسؤولة ابحالة اجملرم على 

. مسائلة قانونية عن جرائموالتقاعد من دون 
. افز تشجيعي للمخربين عن اعبرائمعدم وجود نظام حو (13
. طيط االقتصادي اؼبوروث واعبديد سوء التخ (14
. بعد التغيَت ومؤثراهتا النفسية الظروف االستثنائية اليت عاشها العراقيون قبل و (15
. لشفافية انعدام التثقيف دبخاطر الفساد وجهل الشارع العراقي لثقافة ا (16
. ي يبنع متابعة اؼبسؤولُت لعمل الدوائر واؼبؤسسات شخصياً ختورة الوضع األمٍت الذ (17
انعدام االشراف اؼبباشر على مفاوضات عقد الصفقات واالتفاقيات وانعدام اؼبتابعة والتدقيق يف صحة  (18

. ات والرضا بعقد العقود السائبةىذه االتفاقي
يت تكون يف أغلب األحيان عدم وجود أجهزة فحخ وتقييس متتورة لفحخ األجهزة واؼبواد اؼبستوردة ال (19

. غَت متابقة لشروط العقد 
. ؿبملُت ابألموال اليت سرقوىا عدم ضبط اؼبنافذ اغبدودية الذي تسمح للمجرمُت ابػبروج من الببلد (20
 عدم وجود آليات متتورة حملاربة الفساد ال من حيث الكادر الرقايب أو اإلجرائي أو التنفيذي أو وأخَتاً  (21

. ث النوااياإلداري ، وال من حي
فكيف ستكون مرحلة العبلج ؟  إذل ىنا تكون مرحلة التشخيخ قد اكتملع تقريباً 

 
 العـبلج 

الذي أعتقده أن كرب حجم الفساد يف العراق وبتاج ابؼبقابل إذل عمل جبار ومتكامل يتناسب مع ىذا اغبجم إضافة 
: إذل
أو اؼبذىبية أو العرقية توقف اخبلصها للعراق إرادة سياسية صادقة وـبلصة وغَت متأثرة ابلوالءات التائفية  (أ 

. حده وال تشرك يف ىذا الوالء احداً و
على حساب اؼبصلحة العامة أو مصلحة  قوانُت صارمة وحازمة وعادلة أتخذ كل ؾبرم جبريرتو وال ربايب احداً  (ب 

. ع ابلتساوي ورغبة جادة يف تتبيق القانون على اعبمي، الوطن
. لدستور العراقي وعدم هتميشو رغبة جادة يف تفعيل دور ا (ج 
. الفصل اغبقيقي بُت السلتات الثبلث وليس ابإلسم فقط  (د 
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 اعادة ىيكلة اإلدارة العامة ؼبؤسسات الدولة بشكل علمي ووضع الرجل اؼبناسب يف اؼبكان اؼبناسب بعيداً  (ه 
عالية مارسع  ةوظيفيعن احملاصصة اليت أقرت ابألساس لتسمح لبعض العناصر اؼبخربة ابغبصول على مراكز 

. من خبلؽبا التدمَت 
. عن اإلجراءات الروتينية اؼبوروثة خلق بيئة وظيفية جديدة يف عبلقاهتا وطرق اقبازىا للعمل الوظيفي بعيداً  (و 
ذل خلق نظام رقايب متتور ومدرب على اقباز واجباتو ولو صبلحيات واسعة وقابلية على اغبركة واإلشراف ع (ز 

. ةكل مفصل من مفاصل عمل الدول
. وعدم انباؽبا ومكافئة اؼبخربين تشجيع الرقابة الذاتية والنظر يف اؼبعلومات اليت تقدمها اعبهات اؼبستقلة (ح 
ش اغبارل وتشكيل ىيئة رقابية تتابع ما ينشره اإلعبلم وتتحقق من أكرب من دوره اؼبهمّر  اعتاء اإلعبلم دوراً  (ط 

. ل كانع اؼبعلومات صحيحة  يف حامصداقيتو وتتخذ اإلجراءات البلزمة حبق اؼبخالفُت
: ل من خبلل فعّر اءات اؼبهمة والقرورية يبكن أن يُو إن تنفيذ ىذه اإلجر

 .تفعيل دور ىيئة النزاىة وزبليخ اؽبيئة من العناصر غَت النزيهة اليت تعمل فيها واليت ثبع تعاوهنا مع اؼبفسدين .1

ة ورظبية فعالة على كل مفاصل العمل الوظيفي دون استثناء وىو إجراء معمول بو يف أكثر أتمُت رقابة شعيب .2
 .ابغبرية وتشدقاً  دول العادل تقدماً 

 .ن صحة ىذه الكشوفات وعدم انباؽبامتالبة اؼبسؤولُت بتقدمي كشوفات دورية دبلكيتهم اػباصة والتحقق م .3

 .دارس واعبامعات لتدريس مباديء ىذه الثقافةنشر ثقافة االخبلص والشفافية وزبصيخ حصخ يف ادل .4

 .الغاء مبدأ احملاصصة يف العمل الوظيفي .5

 .ايقاف تدخبلت األحزاب واؼبنظمات يف العمل االداري للدولة ومؤسساهتا .6

 .تشكيل ىيئات رقابة على مستوى عال تتابع تنفيذ اؼبشاريع ومتابقة العمل للشروط وفحخ اؼبواد اؼبستعملة .7

 .اتبعة اؼبخربُت وكشفهم معبلم والصحافة يف نشر الوعي الوقائي وثقافة االخبلص وتفعيل دور اال .8

رغم تعارضها مع حقوق  اصبلح النظام القانوين اغبارل وتغيَت القوانُت البالية اليت ال زال العمل هبا سارايً  .9
 .االنسان والتتور العام

لكن أول  ،ومتشعبة ربتاج للكثَت من اعبهد والوقعومنو ندرك أن مرحلة العبلج ليسع قصَتة وطرق العبلج كثَتة 
: اػبتوات من حيث األنبية ىي 

 أتمُت ققاء عادل ونزيو .
 ين نظام رقايب رظبي وشعيب فعال أتم .
 ئمُت على ؿباربة ومكافحة الفسادتوفر النوااي الصادقة عند القا .
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 البدء بعمليات اؽبيكلة الشاملة للنظام اإلداري للدولة .
 ء اعبلم واع ـبلخ مسموع الكلمة انشاء وبنا .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

القسم الثاني 
الرقابي والتثقيفي  اإلعالمدور 

في مكافحة ظاىرة الفساد 
 

فن ال يقل عن ابقي الفنون األخرى  وىو ،ابقي القمائر من غفلتها  ظاإلعبلم ىو القمَت اغبي الواعي الذي يوق
أىم أدوات وآليات السياسة واغبرب والبناء واإلعمار والتثقيف  كما أنو احد يف النفوس، وأتثَتاً  وسحراً  لقاً أ

. والتحقر والتغيَت 
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لدور  كامبلً  تغييباً  2003وقد شهدت الساحة العراقية يف األربعُت سنة اؼباضية دبا فيها فًتة ما بعد التغيَت عام 
ة األخَتة ذات خط جاد ونزيو ولكنها ال ومع أننا ؼبسنا بروز ظاىرة اعبلمية بنائية جديدة يف الفًت ،اإلعبلم النزيو 

ردبا بسبب القغوطات اليت تواجهها من قبل الذين تتقرر  زالع يف مراحلها األوذل ولذا ال زال أتثَتىا ؿبدوداً 
مصاغبهم من ىكذا اعبلم نزيو أو ألن القائمُت عليها ال زالوا غَت مستعدين لتحمل مسؤوليتهم التارىبية أو بسبب 

. العملية يف ىذا اؼبقمار اؼبهم واغبيويقلة ذبربتها 
مدعوة اليوم  أجدىاإن قصر فًتة ذبربة اإلعبلم اغبر غَت اؼبقيد ال زالع تؤثر على اداء ىذه اؼبؤسسة الرائعة ولذا  

جتماع والثورة اؼبعلوماتية لتتوير وتنويع أساليب عملها والتفاعل جبد مع العلوم اؼبختلفة مثل علم النفس وعلم اإل
وأدعوىا كذلل لتغيَت آليات عملها وتفكَتىا ومسايرة التتور العاؼبي مسايرة  ،العمل اإلعبلمي اؼبتتور واتوأد

ألن من أىداف اإلعبلم الناجح أن يشغل حقيقية تفاعلية منتجة تشغل الرأي العام ابغبديث عن نبومو وأموره 
نو أن يقوم بتنويع اؼبواد الدعائية فبا يعتيو فرصة التحرك واإلعبلم يبل ،الرأي العام ابألمور اليت تتعلق حبياتو العامة 

يف كل اإلذباىات فمن التبيعي أن ىنالل عند اإلعبلميُت العديد من األفكار اليت يرغبون يف ايصاؽبا إذل الرأي العام 
ائق طبيعي أمام فثمة ع. ولكنهم إما ال ىبتارون التريق الصحيح أو ال يبلكون اآلليات السليمة اليت يوصلوهنا  هبا

اؼبشاريع البنائية يف كل زمان ومكان ، وشبة تصميم فتري عند اإلنسان على ذباوز اؼبعوقات، وىو الصراع السرمدي 
. فيو الذي كان وال زال اإلنسان مشغوالً 

أخرى  من اإلعبلمي اشغال نفسو ابغبديث عن العلوم وتتبيقاهتا ألن ؽبذا اغبديث ؾباالت وأرى ىنا أنو ليس متلوابً 
اذل الوقائع واألحداث اؼبهمة  متخصصة فيو كاعبامعات واؼبؤسسات العلمية األخرى وامبا متلوب منو لفع األنظار

. اليت تدور على الساحة وتتفاعل معها الناس والرأي العام 
 : كلودلالعاالزعيم النازي الذي اعتمد على اعبانب اإلعبلمي والدعائي يف حربو اليت شنها على ( ىتلر)ومن أقوال 

الدعاية ال تقوم على تنوير الفرد على أساس علمي بل تقوم على لفع انتباه السواد األعظم إذل وقائع وأحداث ))
وإمارات وضرورات معينة ال يبكن اعتاؤىا فكرة عن أنبيتها وختورهتا بغَت ىذه الوسيلة لذا ينبغي للقائمُت 

ألن من اؼبيزات العظيمة اليت يبلكها اإلعبلم أنو يستتيع   18((مابلدعاية أن يتوجهوا إذل قلوب الناس قبل عقولو
والتاثَت فيها ومدىا ابؼبعلومة اليت يريد ايصاؽبا اليها وردبا  التحرك يف أشد مناطق البلوعي اعبماعي للجماىَت عمقاً 

. بسبب ىذه النقتة ابلذات مت اخًتاع الصحافة والعمل اإلعبلمي

                                   
 99كفاحـي ، ادولف ىتلر ، ص  18
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مكافحة وؿباربة الفساد ال زال دون التموح حيث ال زالع ىنالل ثغرة كبَتة بُت إن دور اإلعبلم العراقي يف 
ومنظمات من جهة وبُت اإلعبلم من جهة أخرى لذا اجد أن من أىم اؼبتالب  أفراداً القيادات السياسية واؼبواطنُت 

واذا كانع اعبهات األخرى . اؼبلحة والفورية ىو ردم ىذه اؽبوة وبناء تواصلية متينة تقوم على أسس وطنية وعقيدية 
وقع فبكن فاإلعبلم قادر  وأبسرعغَت ملتفتة ؽبذا اعبانب اؼبهم فعلى اإلعبلم أن يبادر ابلعمل اعباد على ردمها 

حيث يقول  ،على توجيو تصرفات اآلخرين حسبما يريد اذا امتلل الثقة الكاملة بنفسو أكثر من أي جهة أخرى
إن الدعاية ىي الفعالية أو الفن الذي بو قبعل اآلخرين يتصرفون دبا ال : ة الدعائيةيف حديثو عن العملي( فرازر. ل )

وىذا  ،إننا نستتيع بسهولة التأثَت على تصرفات اآلخرين وتوجيهها حسبما نريد  ،هبب أن يتصرفوا بو يف اغبقيقة
كذلل    . 19غَت مباشرة التأثَت عليهاال يتم إال يف حالة معرفتنا التامة ابلعواطف اليت ال نستتيع بصورة مباشرة أو 

ما هبب أن تعمل بو الدعاية ىو ربفيز اإلنسان إذل أن يفكر كما تريده ىي (: إيلويل. جي)قال الربوفسور اؼبعروف 
. ال أن تذكر ما يريد ظباعو أو معرفتو

ية والققائية فإن ىذا العمل لة غَت ملتفتة حملاربة الفساد أو أهنا تكتفي ابإلجراءات الرسموواذا كانع اعبهات اؼبسؤ
يف  ،ال يبكن أن وبصن اآلخرين من اإلقبراف مع موجة الفساد ذات اؼبد التسوانمي اؼبدمر كما ىو يف العراق اليوم

يف الصف ( اؼبشكلة)يقوم على إبقاء  واعبلمياً  الوقع الذي قبد فيو النظم واغبكومات اؼبتقدمة تعتمد مبدأ دعائياً 
لذا يبكن لئلعبلم أن يقوم مقام اغبكومة يف ىذا  ،ة إلبقاء الرأي العام على تواصلية دائمة معهااألول أي يف الواجو

: فريد. الشأن اؼبهم ألن التحدث اؼبستمر عن الشيء اؼبتلوب عبلجو يكسبو أنبية خاصة أو كما يقول        د
إذل زايدة اإلىتمام هبا وتوسيع دائرة  يؤدي -وىذه مسألة سايكولوجية معروفة  -أن التحدث يف اؼبشكلة ابستمرار 

 . 20اؼبتحدثُت هبا
لنظرية اؼبنعكسات الشرطية اؼبقرونة بسماع اعبرس للحصول على قتعة السكر ( ابفلوف)إن استخدام عادل النفس 

 فالدعاية تقوم على مبدأ مواكبة اؼبتغَتات، اآلليات اليت هبب أن اختبلفمع اإلنسان مع  ىو برأيي أوذل تتبيقاً 
الغربية دل تنجح إال بعد أن اعتمدت على بديهيات عديدة درسع بشكل كامل وطورت لتواكب اؼبتغَتات 

بينما قبد اإلعبلم العراقي غَت ملتفع ؽبذه اعبنبة  ،يتتور بشكل متسارع اؼبتسارعة يف اجملتمع الذي كان ىو أيقاً 
 كانون األول الذي ازبذتو األمم اؼبتحدة يوماً /  9م اؼبهمة لدرجة أنو دل يلتفع يف السنُت اؼباضية حىت للتذكَت بيو

. ولذا أجد أن دور اإلعبلم هبب أن يكون أكرب فبا ىو عليو اليوم ،للكفاح ضد الفساد عاؼبياً 

                                   
 25فريد أاير ،ص . دراسات يف اإلعبلم واغبرب النفسية ، د  19
 12 -11ن ص مؼبصدر نفسو ا 20
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 إيبلء موضوع الفساد ولكي ينجح ىذا اإلعبلم الفيت يف اداء دوره التثقيفي على الوجو األكمل أعتقد أنو وبتاج إذل 
ولكي يوسع اإلعبلم مدارك الناس ويثقفها حول ىذه الظاىرة عليو أن يتعامل معها حسب ما يعرف  أنبية كربى، 

 Interpretative News orاليت تسمى ابالنكليزية ( األخبار التفسَتية)عند اإلعبلميُت الغربيُت بـنظرية 

Reporting   يف أواسط اربعينات القرن اؼباضي فهذه النظرية وإن كان تتبيقها قد بدأ بعد اغبرب الكونية الثانية
كما وبتاج للربط أبحداث  ،أن اػبرب وبتاج إلضافات : وتقول ىذه النظرية ،إال أهنا ال زالع مؤثرة ومنتجة وفاعلة

فمثل ىذه التريقة تساعد يف زايدة معلومات اؼبتلقي عن اؼبوضوع  ، أخرى مشاهبة يف ؿباولة إلستخراج نتيجة ما
ألن اؼبتلوب من اإلعبلم اليوم أن يتحرك على كافة احملاور واػبيارات وال يكتفي بتصوير  ،ادةالذي ذبري معاعبتو ع

اغبالة أو الكشف عنها أو التنويو لوجود ـبالفات يف ىذا القتاع او ذاك ألن التغيَت هبب أن يبدأ ابالنسان ذاتو أي 
. ي ويوحد اعبهدين سوية أن يقوم اإلعبلم بتعبئة اؼبوارد البشرية إذل جانب اجملهود العمل

أما الدولة فمن واجبها أن تتواصل مع اعبهاز اإلعبلمي يف جوانب كثَتة انبها اعبانب التنسيقي فهذا األسلوب  
ويكفي أن تعلم أن اؼبستشار الصحفي جمللس األمن القومي األمريكي  اغبقاري معمول بو يف أكثر الدول تتوراً 

ونبا من أكرب وكاالت ( يوانيتد بريس انًتانشنال)و ( االسوشيتد بريس)كاليت مع مسؤورل و شهرايً  يعقد اجتماعاً 
من ىذا التوجو اؼبهم حىت على  ، بينما ال قبد يف العراق مثل أو قريباً  لوضع ختط اعبلمية موحدةدلاألنباء يف العا

.  مستوى مكافحة الفساد رغم آاثره التدمَتية اػبتَتة
ين الذين تناولوا موضوع الفساد ابلدراسة والتحليل يؤكدون على اعبانب الروحي من جانب آخر نرى بعض اإلعبلمي

ومع ادراكي الكبَت ألنبية ىذا اعبانب العظيم يف تقومي  ،يف ؿباربة الفساد يف أكثر كتاابهتم على قلتها( الديٍت)
وجيات اغبقارة اؼبادية من جهة امبا سببو التقاد بُت ايديول اآلنأخبلق البشر، إال أننا هبب أن نعرف أن ما وبدث 

واإلسبلم كدين وعقيدة وفكر من جهة أخرى، وذباوز ىذا التقاد ال يتم عن طريق الدعوة إذل اتباع الروحانية 
ألن اؼباديُت الذين قادوا ضبلة الفساد وسرقة اؼبال العام وابعوا   21واألخبلق كما يقول الفيلسوف دمحم أركون

وأصبحوا يؤمنون دبفاىيم جديدة  ع نزواهتم وملذاهتم الدنيوية ذباوزوا ىذه اؼبفاىيم كلياً أنفسهم لشيتان اؼبادة إلشبا
يتم تداوؽبا يف أسواق البورصة العاؼبية والفوائد اؼبصرفية، ال يف اعبوامع واغبسينيات واؼبراقد الدينية اؼبقدسة، ألن 

يبانية قد ربول بُت اإلنسان غَت اؼبلوث نعم تقوية الروح اإل. مع قدسية ىذه الداير  عملهم يتعارض أساساً 
ألنو يؤمن فقط بثقافة الفساد  واإلكبراف، ولكنها لن سبنع من تلوثع يداه بسرقة اؼبال العام من اإلستمرار يف غيو
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ىذه الثقافة اليت كانع موجودة يف ؾبتمعنا حىت قبل وجود الفساد اغبقيقي بعد أن عمل النظام السابق على تثقيف 
. ى مبتنياهتا الفكرية من خبلل السياسة اؼبنحرفة اليت كان يقود هبا شعبنا الشعب عل

وعلى اإلعبلميُت ادراك ىذه اغبقيقة والتعامل معها حبذر جدي كما عليهم ادراك أنبية التعاون مع اؼبؤسسة الدينية  
لصايف فبثل السيد أضبد ا السيداليت طاؼبا دعع من جانبها الصحفيُت ؼبواجهة الفساد وكانع آخرىا دعوة 

الذي دعا للقيام حبملة اعبلمية ؼبواجهة الفساد دون أن يسأل نفسو عن  8/8/2008السيستاين يف كرببلء بتاريخ 
. اإلمكانيات اغبقيقية اليت يبتلكها اعبهاز اإلعبلمي

متناع عما يقسمو وأان اجد أن مثل ىذه اغبملة التعاونية فبكن أن تساىم يف نشر ثقافة الرضا دبا قسمو هللا واال
الشيتان، للتحصُت ال للمنع ألهنا ال سبلل عصا سحرية، وألن من تلوث وذاق لذة اؼبال اغبرام اليت يشعره هبا 

أما من دل تتلوث يداه فلردبا يعصمو هللا من ىذه  ،ابليس لن يبتنع ويتوقف وىو يعرف أن األبواب امامو مغلقة
. ن الذنوب التلبسية الفقيحة اليت ال تفيد معها توبة ألهنا م

وىنا أجد ان اإلعبلم يبكن أن يثقف األمة على ىذه اغبقيقة فالذنوب انواع منها أن يذنب اؼبرء دبخالفة أحد  
بينو وبُت  النواىي اإلؽبية كأن يشرب اػبمر أو يزين مث يتوب توبة حقيقية فاا سبحانو قد يعفو عنو ألنو ارتكب ذنباً 

آخر فإن هللا ال يعفو عنو حىت وإن اتب إال بعد أن يتلب العفو  أما من يغتاب شخصاً  ،ربو وال عبلقة للناس بو 
كذلل سرقة اؼبال . واؼبغفرة من ذلل الشخخ، فإن عفا عنو يعفو هللا عنو، أما بدون عفوه فبل توبة حىت يرضى

وصام وحج وصلى وعمل  العام الذي يعود لكل الشعب ولكل األجيال القادمة، ال يعفو هللا عن مرتكبو وإن اتب
اػبَتات وتصدق وبٌت دور العبادة ورعى األيتام وبٌت اؼبشاريع اػبَتية إال يف حالة واحدة ليس ؽبا أي احتمال آخر 

ومثل ىذا األمر من  ،وىو  أن يعفو عنو الشعب كلو دبا فيو األجيال اليت دل تولد بعد واليت سبلل حصة يف ىذا اؼبال
. على ربقيقها  اؼبستحيبلت اليت ال يقدر

من جانب آخر هبب أن يعرف اإلعبلمي أن تفشي ظاىرة الفساد بشكلها وحجمها اغبارل الذي يفوق كل 
يف العادل قد سانبع يف خلقها بعض  التصورات لدرجة أهنا جعلع العراق على رأس قائمة أكثر الدول فساداً 

القيم ودواعمها ري العاؼبي وتعمل يف اػبفاء على سبييع على تنظيم التبادل التجا اؼبؤسسات الدولية اليت تعمل ظاىراً 
ومن شواىد ذلل قيام منظمة التجارة العاؼبية بتسهيل اخًتاق  ،لكي يسهل للعوؼبة أن تنتصر الروحية واؼبادية 

اسواق الدول النامية ومن مث اهناكها من خبلل الشروط اجملحفة للصندوق والبنل الدوليُت اؼبتمثل بعقها بوجوب 
فهذه اؼبنظمة تعمل على جعل أسواق الدول النامية  ،قامة عبلقة بُت ذبارة السلع ودخول االستثمار األجنيب ا
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كذلل تعمل الشركات متعددة اعبنسية على  22مفتوحة لدخول السلع واػبدمات األجنبية بشكل يؤثر يف سيادهتا
. 23تعًتض امكانيات ربقيق التجارة العاؼبية اعادة ىيكلة اؼبسرح اإلقتصادي العاؼبي ابزالة صبيع العوائق اليت

نفتي يف العادل تكاد  احتياطيومصادر الغٌت اليت تتمتع هبا بعض البلدان كما ىو العراق الذي يبلل اثين أكرب  
لذا نراىا تعمل من خبلل مصادرىا اػباصة على نشر  ،تكون أكرب معيق لتقدم ىذه الشركات العمبلقة النهمة

عليو واؼبشاركة الفعلية يف عقد صفقاتو إلفقار البلدان ودفعها عنوة كبو اإلعسار اؼبارل وابلتارل الفساد والتشجيع 
. الرضوخ لشروطها 

الفوضى اػببلقة اليت نشرىا احملتل عند دخولو إذل وطننا العزيز واليت قبح يف توظيفها بشكل سليم ومدروس  أيقاً 
وعن طريق ىذه  ،مو األصيلة وسانبع يف بث ثقافة الفسادومؤثر قبحع من جانبها يف تغريب اؼبواطن عن قي

وىي العقود اليت وقعتها االدارة األمريكية مع الشركات ( العقود السائبة)ؾبموعة ما يعرف بـ  الفوضى مررت أيقاً 
 ىذه الشركات اليت.  ، وكاستَت ابتلز، وىانع أويلKBRاألمريكية العاملة يف العراق مثل ىاليربتن، وبكتل ، و 

حول  26/9/2003يف ( ىنري واكسمان) سانبع يف نشر مفهوم الفساد حسب اؼبعلومات اليت كشفها تقرير 
عمل الشركات األمريكية يف العراق والتقارير البلحقة لو مثل تقرير اؼبفتش العام األمريكي اؼبسؤول عن البحث يف 

( . بوين. ستيوارت و) عمليات الفساد يف عملية اعمار العراق
وضيح الدور التخرييب للفوضى اػببلقة اليت أحدثها احملتل عند دخولو إذل العراق سأورد نبذة ـبتصرة عن دور ولع

الشركات األمريكية العاملة يف العراق يف بث ثقافة الفساد اإلداري بُت العراقيُت القريبُت منهم واؼبسؤولُت عن بعض 
. مفاصل العمل اغبكومي 

أحد اؼبرشحُت اعبمهوريُت وصديق الرئيس األمريكي ( ابتلز) صحاهبا اؼبؤسسُت من أ :ؾبموعة كاستَت ابتلز .1
وجدت ىذه الشركة يف متار بغداد الدورل  ،وعن طريق ىذه الصداقة حصل على عقوده يف العراق  ،بوش

رافعات شوكية تعود للختوط اعبوية العراقية ومصبوغة ابللونُت األخقر واألبيض فقاموا بتبلئها ابللون 
 . للرافعة الواحدة دوالر يومياً  20000ألزرق وأجروىا للجيش األمريكي بسعر ا

2. :KBR  حصلع على عقد ذبهيز القوات األمريكية يف العراق وقوات اغبرس الوطٍت العراقية ابؼبؤن
ثبع تقديبها قوائم ونبية أبظباء آالف اعبنود ووجبات غَت متابقة  مليار دوالر، 50ووجبات التعام بقيمة 

 .(غاري كرايسون) وقد كشف احتياؽبا احملامي  ،مواصفاتلل
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تعاقدت مع وحدة  ،اختصاصها العمليات النفتية ، عملع يف فيتنام والبوسنة مث العراق  :شركة ىاليربتن .3
( عقد سائب)مث رسى عليها وبدون منافسة  ،مليارات دوالر 7اؼبهندسُت يف اعبيش األمريكي بعقد قيمتو 

انئب الرئيس األمريكي رئيس ؾبلس  (دك تشيٍت)كان  ،طي العراقي ؼبدة طبسة أعواملتأىيل القتاع النف
صوؽبا على عقودىا من دون توسط مسؤوليُت أمريكيُت كبار حل( ىاري واكسمان) كشفع عبنة  ،ادارهتا

 .مليار دوالر 20صايف مدخوالهتا اؼبعلن من عملها يف العراق منافسة، 

كان من ضمن فريق احملققُت الذين أرسلتهم اغبكومة ( ىانع)ىا مديرىا وصاحب :شركة ىانع أويل .4
حصل خبلل ىذه الزايرة على عقدين  ،األمريكية للتحقيق يف ققااي الفساد يف صفقات اعمار العراق

نفتيُت من القادة الكرد للتنقيب عن النفط يف كردستان دون موافقة اغبكومة العراقية والعمل هبما جار 
 .على قدم وساق

مليون دوالر لبناء مستشفى متتور يف البصرة وطبس 150حصلع على عقد سائب بقيمة  :كة ابكتلشر .5
عيادات شعبية يف مناطق أخرى مث ضوعف مبلغ العقد ثبلث مرات ودفعع مبالغو للشركة اليت دل تنفذ اي 

 .من ىذه اؼبشاريع

كرايسون وشركة نورث ستار للمحاسبة أن وقد اثبع اؼبفتش العام األمريكي وعبنة ىاري واكسمان واحملامي غاري 
وإن فساد ىذه الشركات تبلغ قيمتو  كل عقود ىذه الشركات مررت بدون عروض تنافسية أي عروض سائبة ،

ومع ذلل  ، شبانية مليارات دوالر من ميزانية اعمار العراق ال زال مصَتىا ؾبهوالً  مليارات الدوالرات ، وىناك أيقاً 
فالتحقيقات ليسع جدية ومن وباول ، ى من مئات الدعاوى اؼبقامة على ىذه الشركات دل تنظر إال طبس دعاو

  24!!التوصل إلستنتاجات هتدد مصاحل ىذه الشركات تتم تصفيتو
ىذا الفساد الذي حقق  ،ىكذا هبري التعامل مع ققية فساد أكرب برانمج للمساعدة األجنبية منذ ختة مارشال

وبذا تكون اغبكومة األمريكية  ،ا فيهم اؼبفتش العام األمريكي أكرب أرابح يف التاريخكما يقول األمريكيون أنفسهم مب
واعبيش األمريكي والشركات األمريكية والفوضى اػببلقة األمريكية قد تعاونع سوية يف إعتاء العراقيُت العاملُت 

فكان حازم الشعبلن رجل األعمال  ،معهم والقريبُت منهم أكرب درس يف طرق الفساد اإلداري واؼبارل يف التاريخ
م وقبح يف عقد صفقات فاسدة للجيش العراقي الفيت سانبع يف إضعاف هِض األمريكي من أصل عراقي أقبب تبلميذِض 

العشرات على شاكلة  وكان ىنالل طبعاً ، ىذا اعبيش واستشراء ظاىرة اإلرىاب فبا تسبب دبوت آالف العراقيُت
. كزه الوظيفي ويف دائرة الفسادحازم الشعبلن بعقهم ال زال يف مر
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جمللس اغبكم إلصدار قرار تشكيل ىيئة ؼبكافحة الفساد يف الوزارات ذلل القرار الذي صدر يف  (بريبر)أما دفع 
تعيُت مفتش عام حملاربة الفساد يف  (بريبر)طلب  11/1/2004والذي تبله مباشرة يف  2003/ بداية كانون الثاين

قبل غَته كان يعرف ( بريبر)لة الغَت اتبعة لوزارة، فهو ؿباولة لذر الرماد يف العيون ألن الوزارات والدوائر اؼبستق
فشل ىذه اؽبيئات وعجزىا عن العمل يف بلد كالعراق الذي كانع حكومتو ال سبلل امكانية سن القوانُت  مقدماً 

من الفساد أملتو ظروف  متتوراً  وا نوعاً وفرضها ، وجهازه الرقايب ال يبلل حرية اغبركة والتنقل، ومسؤوليو الكبار ورث
وىذا ما أكد عليو رئيس  ،والتجويع اؼبتعمد للشعب العراقي الذي مارستو السلتة القمعية 1991اغبصار منذ 

وىذه اغبقيقة يعرفها  اد انتشر يف العراق بعد االحتبلل،أن الفس: ىيئة النزاىة السابق األستاذ فرج موسى بقولو
.  سبثل اغبقيقة كلهااعبميع رغم أهنا ال

ففي الوقع  ،كذلل األمم اؼبتحدة سانبع من جانبها يف بث ثقافة الفساد وزرع ثقافة التخريب يف وعي اؼبواطن
الققاء على الفقر كبند أول من  1995الذي وضعع فيو القمة العاؼبية للتنمية اإلجتماعية يف كوبنهاكن عام 

والقمة األخَتة ىي اليت أصدرت اإلعبلن العاؼبي  2002اؼبزمع عقدىا سنة  بنودىا اؼبرفوعة للقمة العاؼبية للتنمية
لؤلىداف التنموية لؤللفية حيث كان اؽبدف قيام أعقاء األمم اؼبتحدة ابلققاء الكامل على الفقر واعبوع حىت 

األمم  كان الشعب العراقي يقاسي األمرين من اغبصار االقتصادي العاؼبي الذي ارتكبع جريبتو إبسم 2015
لرفع ىذه اؼبعاانة أو اغبد من أتثَتاهتا على ؾبمل أخبلق  اؼبتحدة، واغبصار التجويعي الداخلي ولكنها دل ربرك ساكناً 

من مكاتبها الفارىة؟  وكيف ترفعها وقرار اغبصار صدر اصبلً  ،الشعب احملاصر 
قبل اغبرب من السجون فساىم  2002سراح األلوف من اجملرمُت يف عام  إبطبلقمن جانبو النظام البائد قام 

. تواجدىم يف اجملتمع واختبلطهم ابلناس يف نشر ثقافة الفساد 
نفهم من ىذا أننا كصحفيُت وإعبلميُت وشعب وحكومة نقف يف ىذه اؼبرحلة أمام ربد كبَت سانبع يف خلقو 

اليت أرادت ؽبذا الشعب  ة جداً ومن األطراف الداخلية واػبارجية اؼبهم ،احملبتة القاسية الظروفؾبموعة كبَتة من 
فبا يعٍت أننا حباجة ألن نتغَت عما كبن عليو اآلن، نتغَت يف الفكر والقول والعمل  ،التيب أن ال يراتح يف حياتو

وأساليب التعامل مع الققااي حبيث نقع موضع اؼبسائلة واؼبراجعة والكشف والتعرية كل عدتنا الفكرية وعتادان 
فبل يبكن أن نفكر ونعمل يف عصر تتغَت أفكاره   انبا عن آابئنا أو اكتسبنانبا من ؾبتمعنا ،اؼبفهومي اللذين ورثن

ووسائلو وقواه بصورة متسارعة إذا دل نشأ ألفكاران أن تتحول إذل عوائق أو أن تصبح مصدر عجزان التارل كما يقول 
  25.الفيلسوف علي حرب
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أدموند )وقد قال رجل الدولة الربيتاين  لو ومة القانوين وموازايً لعمل اغبل إن عمل اإلعبلمي هبب أن يكون مقاببلً 
ألهنا قد تتغلب للحظة ولكنها ال تزيل ضرورة التغلب مرة  استخدام القوة لوحدىا ليس إال إجراء مؤقتاً ( : بَتك

اليت يبيح  ومعٌت ىذا أن اجراءات القوة ،26أخرى وال يبكن أن ربكم أمة ربتاج إذل إخقاعها على كبو متكرر دائم
استخدامها القانون حبق اؼبفسدين واجملرمُت ال يبكن أن تكون الوسيلة الوحيدة حملاربة الفساد ولن تنجح يف اغبد من 

وىي إن كبجع مرة قد تفشل مرات  ،انتشاره ألهنا احدى اآلليات من أصل عشرات اآلليات الناجعة األخرى
الناضج فقد يتكرر قباحها مع كل ؿباولة تقوم هبا، ومعٌت ىذا  أما اآلليات األخرى ومنها العمل الصحفي ،ومرات

أن القلم العقيدي اؼبدرك اؼبوزون اؼبتفهم لؤلمور قد ينجح مهما تكررت ؿباوالتو وبشكل يفوق فشل القوة يف ربقيق 
 أىدافها وىذا يلقي على الصحفيُت مسؤولية مقاعفة ال يدرك حجمها اغبقيقي إال الصحفي اغبقيقي اؼبخلخ

. لًتاب وطنو وأمتو 
 

 التوصيـــــــات
كل من موقعو دبجموعة  متالبون صبيعاً / واألعبلم / واغبكومة / الشعب / وأمام ىذه التحدايت اجد أن  

قية والعملية والعلمية اليت هبب عليهم تنفيذىا اذا ما أرادوا الققاء على الفساد وإنقاذ الببلد لُو من االلتزامات اخلُو 
. من اإلهنيار

 
: فاؼبتلوب من الشعب ان يفهــــــم 

  ان الفساد ظاىرة عامة تشًتك هبا كل الشعوب وليسع مقصورة على شعبنا وحده وإن كانع عندان قد
... بلغع أعلى مراحلها وأصبحع ال تتاق

  أن الكثَت من األمم قبحع يف الققاء أو اغبد من أتثَت ىذه الظاىرة بفقل العمل اعبماعي اؼبشًتك بُت
 .....اف اؼبعنيةاألطر

  أن ارتفاع مستوى الوعي التحقري عند اؼبواطن وادراكو لقيم اغبدود الشرعية واألخبلقية واجملتمعية
.... والوطنية يساىم يف اغبد من انتشار الفساد

  تنامي قدرات االدارة اؼبركزية واالدارات احمللية واختيار العناصر النزيهة والشريفة اؼبشهود ؽبا ابلوطنية
... خبلص سيساىم ابلققاء على ىذه الظاىرةواال
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  زايدة خربة اؼبؤسسات الرقابية واستتباب الوضع األمٍت دبا يسمح ؽبا ابغبركة اغبرة سيساىم يف كشف
... اؼبخربُت واحالتهم إذل الققاء

  ًده يف الدائرة منو ابؼبسؤولية الوطنية من خبلل تواج تنامي حاالت الرقابة الشعبية اليت يبارسها اؼبواطن إيباان
. واؼبعمل والورشة والشارع وبد من الفساد

  أن الشعب العراقي األيب صاحب التاريخ اغبافل ابلكرامات واؼبعجزات قادر على ذباوز ىذه األزمة كما
 ،فبا ىو عليو إشراقاً جوىره النادر ابألزمات ليبدو أكثر  يصقلد أن بل إن شعبنا تعوّر  ،ذباوز غَتىا من قبل

. وكأنو طائر العنقاء  هنض من ربع رماد األزمات اغبادة يف كل مرة وىو أيفع وأكثر شباابً وىو الذي ي
 

: واؼبتلوب من اغبكومــــــة 
  ًعن كل اؼبؤثرات اليت كانع فاعلة يف اؼبرحلة  اؼببادرة الفورية العادة ىيكلة النظام االداري يف العراق بعيدا

...  اؼباضية
  ل الوظيفي بكل درجاتواحملاصصة يف العم مبدأالغاء ..
  ػبتوات اقباز الققااي احملالة إليو سيساىم بشكل جدي يف اغبد من ىذه الظاىرة مث  وتسريعواستقبلل الققاء

اإلسراع إبقباز ققااي الفساد احملالة للققاء وتفعيل اإلتفاقيات الدولية عبلب اؼبفسدين من البلدان اليت فروا 
... اليها

  واعبهات اإلعبلمية الشريفة والنزيهة واؼبخلصة عن طريــق  الميُتاإلعالتعاون اعبدي مع :
 .دعم اإلعبلم النزيو اؼبخلخ  ومده أبسـس التعاضـد والقـوة إلداء رسـالتـو الشـريـفــــة -

 .فتح األبواب أمام الصحافة النزيهة ؼبتابعة ققااي الفساد يف جحور أوكار اؼبخربُت -

 .قدمها اإلعبلم يف دراساتو العبلجية اؼبقًتحةتلبية اؼبقًتحات الناىقة اليت ي -

 .اإلستجابة الفورية ؼبا ينشر يف الصحف من أخبار اؼبفسدين ومتابعتها جدايً  -

 .توفَت اغبماية األمنية الكاملة للصحفيُت لكي يكتبوا من موقع القوة ببل خوف -

 .ومعنوايً  مادايً  تكريباً  تكرمي الصحفيُت اؼببدعُت اؼبتميزين بكشف مظاىر الفساد الفردي واجملتمعي -

. ربمل نفقات تدريب الصحفيُت واإلعبلميُت يف اؼبؤسسات اإلعبلمية الدولية  -
 

: واؼبتلوب من اإلعـــــبلم
  اؼبتابعة اعبدية غباالت الفساد اؼبؤكدة واؼبشكوك فيها يف مدهنم وؿبافظاهتم وفقحها أمام اؼبؤل ...
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 لدينية واعبامعات واؽبيئات العلمية ومنظمات اجملتمع اؼبدين نشر الوعي الوقائي ابلتعاون مع اؼبؤسسة ا ...
  ًيف التجمعات الشبابية عن طريق التواصل  نشر الوعي األخبلقي والقيمي وثقافة اإلخبلص والشفافية خصوصا

... والعمل على تربيتهم على مباديء اغبرص واحًتام اؼبال العام ،ابلزايرة والكتابة
 ح كيفية مسانبة اجملتمع كل من موقعو يف ؿباربة الفسادنشر الدراسات اليت تشر ...
 نشر مفاىيم الشفافية وحدود اغبقوق والواجبات وطرق احًتام ىذه اؼبفاىيم ...
 نشر الدراسات الًتبوية اليت تساىم يف اصبلح اجملتمع ...
 عدم احملاابة أو اػبوف والوجل من اعبهات اؼبتنفذة يف مناطقهم وؿببلت سكناىم ...
 ستعمال األساليب اغبديثة يف عمل التقرير الصحفي ودعم اؼبوضوع ابلواثئق الرظبية والصور دبا ال يدع ؾباالً ا 

... للشل
 اإلىتمام ابؼبنابع األصلية للفساد اغبكومية منها والشخصية واؼبؤسساتية ونشر التقارير عنها ...
 وعرض ، ات عن آليات تتوير ىذا اعبهازتسليط القوء على مشكبلت اعبهاز اإلداري يف الدولة وعرض تصور

...  آفاق قباح بناء جهاز اداري حديث ومعاصر
 تسليط القوء على معوقات ربسُت األداء اؼبؤسسايت اغبكومي ...
 تسليط القوء على آليات تتوير منظومات ادارة موارد الدولة وترشيد اإلنفاق اغبكومي ...
 نونية البلزمة لتفعيل ختط وبرامج ؿباربة ومكافحة الفساد تسليط القوء على متتلبات تتوير البيئة القا

... وؿباسبة اؼبفسدين
  نشر ذبارب الشعوب األخرى اليت سبقتنا يف النجاح ابغبد من انتشار ظاىرة الفساد يف ؾبتمعاهتا ...
 متابعة اإلجراءات اغبكومية اػباصة يف ؿباربة الفساد ونشرىا وتنظيم دراسات يف موضوعها ...
 ة الندوات واؼبؤسبرات الداخلية اػباصة ابلفساد ونشر مقرراهتامتابع ...
 ترصبة ونشر الدراسات الغربية اليت هتتم بظاىرة الفساد ...
 قيامهم إبلقاء ؿباضرات عن الفساد يف اؼبدارس الثانوية واعبامعات  ...
  ًاىرة يف الواجهة ومن اإلستمرار ابغبديث عن كل جوانب ظاىرة الفساد بشكل يومي لكي تصبح الظ وأخَتا

األولوايت اليت ربقى إبىتمام الناس دون اإللتفات ؼبا يدعيو البعض من أن اغبديث عن الظاىرة بشكل مكثف 
.... يشوه ظبعة العراق وابلتارل يدفع اؼبستثمرين األجانب لعدم اإلستثمار يف العراق 
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واإلعبلميُت يف احملافظات اعبنوبية والوستى على وجو نسبة لواقع حال اإلعبلم  كبَتة جداً  وتبدوا ىذه اؼبهام واقعاً 
اػبصوص ، ىذه احملافظات اليت ال زالع تشكوا حالة من اإلنبال اؼبتعمد يف كافة اجملاالت ومنها اجملال اإلعبلمي 

.. الذي يبدو وكأنو ال يبلل مواصفات اإلعبلم اؼبتعارف عليها 
اإلعبلم يف ىذه احملافظات، وإعتاء اإلعبلميُت الدعم اؼبعنوي ويعٍت ىذا أننا كبتاج بشدة إلصبلح واقع حال  

واؼبادي الذي يزيد ثقتهم ابنفسهم ويدفعهم للتفاين يف عملهم، وتوفَت اغبماية ؽبم من ستوة العرف العشائري 
مات واألحزاب والكياانت اؼبتنفذة اليت تقيدىم وسبنعهم عن التصريح ابلكثَت من اغبقائق اؼبهمة، وتوفَت مستلز

. العمل اإلعبلمي الناجح ؽبم
لقعف امكانيات  إن أتسيس صحف متتورة دبستوى صحف العاصمة أحد اؼبتالب اؼبهمة يف أقاليم اعبنوب نظراً  

ىيئات أو مؤسسات ودوائر حكومية  الصحف احمللية اغبالية اليت ىي ابألساس إما صحف منظمات أو أحزاب أو
.  ربايب وذبامل اعبهات اليت تصدر عنها

كما أن بناء متابع حديثة ومتتورة يف ؿبافظات اعبنوب يبكن أن يساىم يف دفع اغبركة الثقافية كلها إذل األمام ومن 
. ويبكن أن يساىم يف تسهيل نشر البحوث والدراسات اػباصة دبكافحة الفساد، ضمنها اإلعبلم 

اإلمكانيات العالية اليت سبكنها من ربمل  من فقدان دور النشر والتوزيع اؼبتخصصة وذات وتشكوا مناطقنا ايقاً 
حيث ال توجد أي دار نشر هبذه ، تكاليف طبع ونشر وتوزيع اؼبتبوعات ومنها متبوعات مكافحة الفساد

اؼبواصفات يف اعبنوب كلو وما موجود منها ليس بدار نشر حقيقية وإمبا مكتبات صغَتة تستعمل أجهزة اإلستنساخ 
. يث يوجد يف كل ؿبافظة واحد أو إثنُت من ىذه األجهزة اؼبتأخرةالعادية أو أجهزة الريزو ح

إن فقداننا لكل ىذه اؼبقومات وكبن نعيش مثل ىذه األزمة اػبانقة يدفعنا لليأس أكثر فبا يدفعنا لؤلمل  وأقول أخَتاً 
قوف بوجو من يريد ويعيق جهودان اغبثيثة يف فبارسة حقنا الشرعي ابلدفاع عن العراق وعن العراقيُت الشرفاء والو

تدمَته سواء دبمارسة الفساد اؼبارل واالداري وهنب خَتاتو أو ابلعمليات اإلرىابية أو بنشر الفتنة التائفية والفرقة 
.. والتنافر

وإننا من شدة  ،وثقوا عن يقُت أن أكثر ما يربتنا اليوم ابلواقع أننا ننتظر النصر حيث اؼبعتيات كلها تنيبء ابؽبزيبة  
النصر الذي ننتظره بلهفة وشوق حيث عز النصر يف زماننا ... وضعفنا ال ندري من سيكون القادم منهما  حَتتنا

أم اؽبزيبة اؼبرة اليت صارت من متبلزمات حياتنا اليومية واليت تبدوا  ،ىذا، زمن اؽبزائم اؼبتبلحقة منذ عدة أجيال
. ذه اغبياة وىذا أخوف ما لباف منو يف ه...  مبلؿبها يف األفق البعيد

فهل ستشفع لنا امكانياتنا اؼبادية والفكرية والعقيدية العظيمة يف ابعاد شبح اؽبزيبة الذي نرتعب لذكره ، وتزرع الثقة 
يبلحقنا على مر السنُت؟  ؿبتوماً  يف النفوس اؼبهزوزة؟ أم أن اؽبزيبة سوف تبقى قدراً 
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العظيم اػبالد، وىذه اغبقارة الفذة اليت كانع السبب  ويف الوقع الذي ورثنا عن آابئنا وأجدادان كل ىذا اإلرث
اؼبباشر يف تقدم ورفاه اعبنس البشري كلو، وكانع األساس الذي بنع عليو العلوم اغباضرة مبادئها اليت أوصلع 
: اإلنسان إذل الفقاء اػبارجي وأعماق احمليتات وابطن األرض ، من حق أوالدان وأحفادان أن وباسبوننا ويقولون لنا

ترى؟  ماذا ستخلفون لنا أنتــــم ؟ فبماذا قبيبهم اي
؟ وكبن نرى أبم أعيننا حقارتنا تسلب واترىبنا يزيف وحياتنا تدمر وقيمنا هتان ومصادر وماذا سنخلف ؽبم حقاً  

وبلدان يتعرض لئلذالل وكلمتنا متفرقة وصبعنا مشتع وال ابرقة أمل تلوح يف األفق  دخلنا تسرق يف وضح النهار
وأىوهنا؟  لبعيد ؟ ماذا سنخلف ؽبم وكبن أضعف من أن ننجح ابإلتفاق على أبسط األمورا

إنساننا العراقي اؼبعاصر بكل سلبياتو، وروحو االهنزامية ، ىل يعٍت ىذا أننا نعًتف ابؽبزيبة ونقول ؽبم وللعادل أن 
ىو النموذج الوحيد الذي  موزبليو عن حقوقو اؼبشروعة ورضوخو للمفسدين واللصوص وعدم التصدي اغبازم لو

متفرق الكلمة واؽبدف ؟ وىل يعٍت ىذا أن كل  ..خائر القوى  ..حائراً  ..مهزوزاً  انساانً  .. فبكن أن نقدمو للبشرية
؟ اليت مرت بنا ذبارب اؽبزائم اؼبرة ومآسيهاال يزيد عن  ألجيالنا القادمةسنورثو  ما
وأن ما مبر بو سحابة صيف سرعان ما  ،دادان قادرون على ذللأم أننا قادرون على صنع اؼبعجزات كما كان أج 

تزول، ونتعاىف، وننهض كتائر العنقاء ننفض عن كاىلنا الرماد لكي تظهر ألوان ريشنا الزاىية للعيان؟ 
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