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 دور االرادة السیاسیة في مكافحة الفساد
 -حالة العراق  دراسة -

 م.د ر�اض مهدي عبد الكاظم

 / جامعة واسطعالمكلیة اال

 المقدمة:

تعاني معظم البلدان في العالم من مخاطر الفساد �شتى انواعه، وخاصة الدول التي تشهد 

تحوال في النظام السیاسي للبلد، وعلى وجه الخصوص االنتقال من النظام الشمولي الى النظام 

ان العراق واحدا من تلك الدول لذا فان مشكلة الفساد وما تثیره من اشكاالت الد�مقراطي، و�ما 

 سیاسیة وقانونیة واقتصاد�ة ترمي �ظاللها على نظام البلد السیاسي واالقتصادي واالجتماعي.

و�ما ان االرادة السیاسیة اصبحت تمثل متغیرا �حتل مر�ز الصدارة في اهتمامات االنظمة 

زاید االهتمام بدراسة االرادة السیاسیة �ونها تمثل الحل االمثل والطر�ق السیاسیة، لذا فقد ت

المضمون الذي من خالله تستطیع الدولة توحید الجهود وتكثیفها �ما یؤمن تجاوز المشاكل 

ومالمخاطر التي تهدد مصیر النظام الد�مقراطي للبلد، سیما وان اخطر االفات التي تهدد هذا 

 البناء هو افة الفساد.

واذا ما توفرت االرادة السیاسیة لمكافحة الفساد والقضاء علیه، فان هذه االرادة تحتاج الى 

بیئة مؤاتیة تمنح القوة والدعم لكل برامج وسیاسات واستراتیجیات مكافحة الفساد، من خالل وجود 

سلطة تشر�عیة وسلطة قضائیة فاعله، و�ذلك مؤسسات رقابیة مهنیة، مع الدعم الذي توفره 

الرقا�ة الشعبیه، وتفاعل منظمات المجتمع المدني مع الحراك الموجه لمكافحة الفساد، وتزامن 

 ذلك مع دور فاعل وقوي لوسائل االعالم. 

وقد تناول البحث تفاصیل ما تقدم ذ�ره في ثنا�ا مبحثیه االول والثاني، �ما وتناول المبحث 

سیاسیة الحالیة من جهود لمكافحة الفساد على الثالث العراق �دراسة حالة، وما وفرته االرادة ال

صعید السلطات التشر�عیه والتنفیذ�ة والقضائیة، والمؤسسات الغیر رسمیة �االعالم ومنمات 

المجتمع المدني، ووسائل االعالم، فضال عن الدعم الدولي، حیث تم تشخیص نقاط الضعف 

 .دونقاط القوة ما تم تحقیقه من تقدم في مجال مكافحة الفسا
 المبحث االول: التاصیل النظري لمفھوم االرادة السیاسیة ومفھوم الفساد:
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في هذا المبحث سوف یتم التطرق الى تحدید المقصود من مفهوم االرادة السیاسیة ومفهوم 

الفساد لغة واصطالحا، ثم التعرف على انواع الفساد واشكاله، ومن ثم یتم طرح عدد من اآللیات 

 :لمكافحته و�ما �اتي

 المطلب االول: مفهوم االرادة السیاسیة:

 اوال: تعر�ف االرادة السیاسیة:

الشك في أن المدخل العلمي الصحیح إلى التعر�ف �االرادة السیاسیة، إنما �كمن بدا�ة في 

بیان المقصود �االرادة، وعلیه فمن المفید أن یتم البدأ بتعر�ف االرادة ،ثم �عقب ذلك ببیان 

 رادة السیاسیة.المقصود �مفهوم اال

يَء،  أراد ُمراد، و والمفعول ففي اللغة تاتي مفردة االرادة من أراَد، ُیر�د، فهو ُمر�د، الشَّ

 ِإْن ُأِر�ُد ِإّال اِإلْصَالَح َما اْسَتَطْعُت) فیه، �قول تعالى في �تا�ة العز�ز ( ورِغب وأحبَّه تمنَّاه، َطلبه

واع على اداء فعل معین، ومن له ارادة تكون له  أراَد، وهي تعني تصمیم ، و�رادة، مصدر)1(

القوَّة، وال رأي لمن ال ارادة له، وقوة االرادة، المثابرة على القیام �عمل ما برغم العوائق والمصاعب 

 .)2(التي تعترض القائم بهذا العمل

 الذي العقل وظیفة فیه، وهي وترغب الشيء تر�د على أن فتاتي اإلرادة االصطالح، في أما

 الشيء رؤ�ة من اإلنسان، یتولد عند �اطني �اعث أنها كما الحیوانات، سائر عن اإلنسان �میز

 و�عرف العقل، اختیار فاإلرادة هي النتن، من والنفور الز�یة، الرائحة إلى المیل یتولد كما الحسن

 على أو المصیر�ة، القضا�ا و�خاصة في القرار، اتخاذ على المرء قدرة :أنها على اإلرادة آخرون 

 .)3( البدائل مختلف بین االختیار

وتعرف االرادة على انها مشیئة االمة الساعیة لالرتقاء �قدرة الدولة عبر استثمار عناصر 

القوة الماد�ة �شكل سلیم و�ما �خدم االهداف االستراتیجیة للدولة االمر الذي یؤ�د اثر االرادة 

 . )4(المهم في قدرة الدولة

و�ظهر الترا�ط بوضوح اكثر بین االرادة والقدرة، �ون االرادة تمثل الحالة التي تسبق القدرة 

وتولد الرغبة في العقل، و�ین القدرة التي تمثل العمل، و�عكس حالة الترا�ط بین االرادة والقدرة 

بر عن المصالح التكامل بین االستراتیجیة التي تتضمن االهداف العلیا للدولة و�ین االرادة التي تع

الوطنیة، بذلك تكون االرادة جوهر الفعل الحقیقي، فهي تعكس مكمن القدرة وتاثیرها، ذلك ان 

 .)5(االمكانات والموارد المتاحة للدولة ال تؤ�د قدرتها اال في ظل ارادة واعیة محر�ة لها

96



  2016   األولى السنة 2 العدد     Al-Kut Univ. College Journal  الجامعة  الكوت كلیة مجلة
 

الصادقة لدى المسؤولین  اما االرادة السیاسیة فتعني فیما تعنیه، البیئة السیاسیة التطبیقیة والرغبة

 .)6( في مواجهة قضیة معینة، �استئصال أسبابها ومسبباتها وتصفیة اآلثار المترتبة علیها

كما تعرف االرادة السیاسیة ا�ضا على انها التزام األطراف السیاسیة الفاعلة على اتخاذ 

ه، تعرف إجراءات محددة لتحقیق مجموعة من األهداف. وفي موضوع مكافحة الفساد ومنع

االرادة السیاسیة على (انها النیة الظاهرة والموثوق بها للفاعلین السیاسیین (القادة المنتخبون او 

المعینون، ورقباء المجتمع المدني، والفئات ذات المصلحة وما الى ذلك) في التصدي لالسباب 

 . )7( او االثار الملموسة للفساد على المستوى الشامل)

 ادة السیاسیة:ثانیا: مقومات االر 

 تواجه االرادة السیاسیة ومقوماتها تحدیین مترا�طین:

المؤشرات التي �مكن أن توفر أساس �مكن االعتماد علیه لالستدالل ا وهو تحدید م -1

بوجود إرادة سیاسیة لمكافحة الفساد، والبحث عن مؤشرات اإلرادة السیاسیة غالبا ما یبدأ مع 

العلنیة لكبار المسؤولین، وتبني الدولة ومؤسساتها لبرامج  التر�یز على الخطب و التصر�حات

واستراتیجیات تعنى �مكافحة الفساد، مرورا  �التشر�عات الوطنیة التي تخص مكافحة الفساد، 

و�ذلك التصدیق على المواثیق أو المعاهدات الدولیة (على سبیل المثال، اتفاقیة األمم المتحدة 

هذه التصر�حات وحدها هي إشارات �افیة على وجود اإلرادة ). مثل UNCAC -لمكافحة الفساد

السیاسیة، وعلى العكس من ذلك غالبا ما یتم تفسیر التقاعس عن العمل �المؤشرات السا�قه 

 .)8(كدلیل على غیاب اإلرادة السیاسیة

 ورةضر  تؤ�د على والقدرة االرادة بین ما وهو التمییز بین اإلرادة والقدرة ، اذ ان العالقة -2

 االرادة: لبناء أساسیة مقومات تعد ثالثة عناصر توافر

 .التحدیث عملیات وتوجه تحرك حاكمة نخبة وجود ضرورة -

 .المشروعیة صفة و�رامجها السلطة تعطي سیاسیة عقیدة -

 .برامجها بتنفیذ تقوم �أن الدولة تمكن التي األدوات من سلسلة -

 ردة خصوصا ا اال بناء في المر�زي  الدولة اثر لنا یبرز المقومات هذه تحدید خالل ومن

وتوحید  ردة ا اال بناء عملیة تنظیم مهمة عاتقها على تأخذ النامیة، اذ �جب ان  البلدان في

 .)9(القدرة بناء نحو جهودها
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وهنا تجدر االشارة الى ان توفر االرادة السیاسیة ال �عني �الضرورة توفر القدرة على 

یر من االحیان تتوفر الرغبة لدى الدول والحكومات في مكافحة الفساد مكافحة الفساد، اذا في �ث

وتعول �ثیرا على برامجها واستراتیجیاتها في هذا المجال اال انها ال تمتلك الوسائل لتحقیق تقدم 

ملموس، والموضع غیر مرتبط �االمكانات الماد�ة فقط، اذ ان برامج مكافحة الفساد تتطلب 

واجراءات حدیثة، وهو ما یتطلب من االستمرار �اجراء اصالحات مستدامه مهارات جدیدة وآلیات 

القطاع العام، القطاع الخاص، المجتمع المدني،  -و�ناء تحالفات مشتر�ة بین القطاعات المختلفة

، و�ذلك التواصل مع المجتمع الدولي والمنظمات المختصه في مجال مكافحة الفساد -الخ

لكي تستكمل متطلبات القدرة، والتي بدورها ستكون رافد لالرادة لغرض الدعم التقني والفني 

 .)10(السیاسیة وعامل قوة ودعم ومصداقیة

 المطلب الثاني: مفهوم الفساد و انواعه :

 اوال: مفهوم الفساد:

لم تعرف اإلنسانیة تار�خًا محددًا لنشوء ظاهرة الفساد إذ انه قد�م قدم التار�خ اذ عرفه 

بدا�ة الخلیقة، وال زال �كتشف في �ل یوم شكل جدید ونوع جدید منه، وقد ساهمت اإلنسان منذ 

، وتعد )11(تعقیدات الحیاة في ز�ادته وتعدد صوره التي تلقي �ظاللها السیئة على المجتمعات

ظاهرة الفساد ظاهرة عالمیة شدیدة االنتشار ذات جذور عمیقة تأخذ ا�عادًا واسعة تتداخل فیها 

ة �صعب التمییز بینها، وتختلف درجة شمولیتها من مجتمع إلى آخر، إذ حظیت عوامل مختلف

ظاهرة الفساد في اآلونة األخیرة �اهتمام الباحثین في مختلف االختصاصات �االقتصاد والقانون 

 .)12(وعلم السیاسة واالجتماع

لعطب)، وتتنوع التعر�فات الخاصة �مفهوم الفساد ، فقد عرف الفساد في اللغة �انه ( ا

و�اتي من الفعل فسد، وهو �معنى اعطب، فهو �ل سلوك اوحالة تتضمن معاني الخلل والتلف 

، فهو االنحالل )14(، واالستفساد خالف االستصالح والمفسدة خالف المصلحة)13(والضرر

) corruption، وهو نفس المعنى في اللغة االنكلیز�ة لكلمة ()15(والبلى والتلف وخالف الصالح

 .)16(تعني التلف وتدهور التكامل والفضیله ومبادئ االخالق والرشوة ا�ضاالتي 

اما اصطالحا  فیرى البعض �ان الفساد هو (خروج عن القوانین واألنظمة (عدم االلتزام 

بهما)، أو استغالل غیابهما، من اجل تحقیق مصالح  سیاسیة أو اقتصاد�ة مالیة وتجار�ة، أو 

، في حین أن )17( صالح جماعة معینة للفرد مصالح شخصیة معها)اجتماعیة لصالح الفرد أو ل
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منظمة الشفافیة الدولیة تعرف الفساد على انه (سوء استخدام السلطة العامة لر�ح أو منفعة 

. أما البنك الدولي فانه �عرف )18( خاصة، أو انه عمل ضد الوظیفة العامة التي هي ثقة عامة)

، في حین أن صندوق النقد الدولي )19( العامة للكسب الشخصي)الفساد �أنه (استعمال الوظیفة 

یذهب �مفهوم الفساد �القول �أنه(عالقة األیدي الطو�لة المتعمدة التي تهدف �استنتاج الفوائد من 

 .)20( هذا السلوك، لشخص واحد، أو لمجموعة ذات عالقة من األفراد)

فقد عرفت الفساد �كل صوره وحاالته  2003اما اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 

�أنه (الرشوة �كل وجوهها في القطاعین العام والخاص، والمتاجرة �النفوذ، و�ساءة استغالل 

الوظیفة، واألثراء غیر المشروع، وغسل العائدات اإلجرامیة، و�خفاء الممتلكات المتأتیة عن جرائم 

 .)21( الفساد)

 ثانیا: انواع الفساد واشكاله:

كاد یتفق علماء االقتصاد واالجتماع السیاسي والقانون على تقسیم الفساد من حیث � 

 Grand) والفساد الكبیر(Petty Corruptionالخطورة الى درجتین وهما الفساد الصغیر(

Corruption .وذلك استنادا الى معاییر معینة اهمها صفة الفاعل وجسامة االثر ،( 

الداري: و�شمل آلیة دفع الرشوة والعمولة، وآلیة وضع الید : الفساد الصغیر او الفساد ا-ا

على المال العام والحصول على مواقع لألقارب. وعادة ما �حصل في مستو�ات االدارة العامة 

المكلفه بتنفیذ السیاسات، و�تصف �العالقة المباشرة بین الجمهور و�ین الموظف الحكومي 

ال او منح افضلیات محدودة من جانب اصحاب و�تضمن غالبا تبادل مبالغ صغیرة من الم

المراكز الثانو�ة، و�واجه الناس هذا النوع من الفساد و�مارسونه اما �ارادتهم او رغما عنهم �ونه 

في حاالت �ثیرة �مثل الوسیلة الوحیدة امامهم للحصول على حقوقهم او تمشیة مصالحهم 

ؤسسات ذات الصله المباشرة بتقد�م مشروعه �انت ام غیر مشروعه، وهو �حصل عادة في الم

الخدمات للناس مثل (المستشفیات، مراكز الشرطة، الضرائب الخ)، والواقع ان هذا النوع من 

الفساد وان �ان �مثل الحجم االكبر للممارسات الفسادة في الجهاز الحكومي اال انه ال یرقى الى 

 .    )22(درجة خطورة النوع الثاني من الفساد وهو الفساد الكبیر

الفساد الكبیر:  �حصل هذا النوع من الفساد في المستو�ات المكلفة �صیاغ السیاسات  -ب 

العامة، وهو ال �شیر الى جمع االموال الداخلة في التعامالت الفاسدة �قدر ما �شیر الى 

ت المستو�ات التي �حتلها من �مارس هذا النوع من الفساد، فالفساد الكبیر مجاله هو المستو�ا
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العلیا من السلطة العامة حیث تصاغ السیاسات والقواعد وهو �قترن غالبا ولیس دائما �الفساد 

 .)23(السیاسي، و�شمل صفقات السالح والتو�یالت التجار�ة للشر�ات متعددة الجنسیة وغیرها 

الفساد العارض والفساد المنظم: خالفا للفساد العارض فان الفساد المنظم �حصل  -ج

بح الفساد جزءا من النظام االقتصادي واالجتماعي والسیاسي وتتوفر له الحما�ة من عندما �ص

قبل المؤسسات التي اصبح جزءا منها، وهذا النوع من الفساد ال �مثل نوعا متمیزا من الفساد �قدر 

من  اكونه حالة تسود فیها الممارسات الفاسدة في المؤسسات الرئیسة في الدولة وتمارس طبیعی

 لجماعات واالفراد، فال �كون امام اغلب الناس بدیل سوى اللجوء الى الموظفین الفاسدین.قبل ا

والواقع ان �ل من نوعي الفساد �مكن ان یتحول في ظروف معینة الى فساد ممنهج ولكن 

الضرر االكبر انما ینجم عن حاالت الفساد الكبیر برغم التفاوت بین حجم الظاهرتین، الن 

تعلق دائما �معامالت ذات حجم �بیر وتؤثر سلبا على االطار القانوني والتنظیمي الفساد الكبیر ی

للدولة وسیاساتها �صفه عامة، وذلك لصالح تحقیق منافع شخصیة محدودة �فرد او جماعة 

معینه، هذا بینما یتعلق الفساد الصغیر �ممارسات المستو�ات الوظیفیة الدنیا وتتسم �ضآلة المبالغ 

 .)24(موضوع الحدیث

ومما تقدم �مكن القول أن الفساد هو عكس االستقامة والنزاهة واإل�جابیة والبناء، وهو 

ممارسة وسلوك لتغلیب المنفعة الشخصیة على المنفعة العامة واستغالل المصلحة العامة لتحقیق 

�ن المنافع الشخصیة دون النظر إلى المنفعة العامة، �ما أنه سوء سلوك ذاتي ینعكس على اآلخر 

وما قد �جنیه الشخص من ذلك السلوك من تحقیق أر�اح ماد�ة طائلة، إال أنها تكون على حساب 

المجتمع المحیط �ه وما قد یلحق ذلك من آثار سلبیة في المجتمع، والتي تتجسد في ازد�اد صور 

یًا االنحراف وامتدادها عبر شبكات تتاجر وتقامر �اقتصاد ومقومات البلد من خالل إضعافه داخل

لالنتقال إلى المتاجرة �مقدراته خارجیًا، إضافة إلى غرس صفات االبتزاز والجشع واالحتیال 

 . )25(والنصب، نتیجة لوجود نفوس ضعیفة تمارس الفساد �أوجهه وأطره المختلفة
 المبحث الثاني: البیئة المواتیة والداعمة لالرادة السیاسیة في مكافحة الفساد:

الفساد ومنعه �ستلزم توافر بیئة مواتیة تساعد على تطبیق االجراءات ان العزم على مكافحة 

والسیاسات والبرامج �صورة فعالة، فتوافر االرادة السیاسیة وحده غیر مجدي وغیر �افي، الن 

الفساد یؤثر و�تاثر �البیئة السیاسیة واالقتصاد�ة واالجتماعیة التي یتحرك من خاللها، لذا سوف 
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ات الفضلى التي یوفرها وجود مؤسسات رسمیة وغیر رسمیة، تعمل و�شكل یتم التطرق للمارس

 متزامن على تبني قضیة مكافحة الفساد �التزامن مع وجود االرادة السیاسیة و�ما �اتي:

المطلب االول: دور المؤسسات الرسمیة في توفیر بیئة داعمة لالرادة السیاسیة في مكافحة 

 الفساد:

 ید):اوال: الحكم الجید (الرش

هو مصطلح غیر محدد، مستخدم في أدبیات التنمیة لوصف �یفیة تصرف المؤسسات 

العامة والشؤون العامة في إدارة الموارد العامة، و�ؤ�د على وجوب تفاعل الجهات الثالث ( 

الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني) معا من اجل تطبیقه، وقد وضعت �عض 

وتتلخص في ( المشار�ة, الشفافیة, المساءلة, العدالة وتطور سیادة الشروط من اجل تحقیقه 

القانون, التأمین السیاسي, االولیة االجتماعیة واالقتصاد�ة على ضوء مطالب الناس، واالخذ 

بنظر االعتبار مطالب الطبقات الدنیا في المشار�ة في اتخاذ القرار، فضال عن تامین المصادر 

 .)26( )الالزمة لعملیة االزدهار

 من الفقر، وتحد االقتصادي النمو تعزز بیئة لتهیئة �عد امرا أساسیا الرشید فالحكم

عیشهم،  نوعیة أن تحسن تستطیع الفقراء ورغبات الحتیاجات أكبر �قدر تستجیب التي فالحكومة

 هذین أن للبلد، غیر االقتصاد�ة والسیاسیة التنمیة في رئیسي عنصر الحكم إدارة مستوى  ورفع

 الشحیحة الموارد و�حول االقتصاد، �شوه الفساد الذي �فعل للخطر یتعرضان التنمیة من الجانبین

 الحكومیون  المسؤولون  راكمها التي الدیون  تسدید قبیل أشیاء من إلى الحیو�ة الخدمات من أصال

 .)27(الفاسدون 

وعلیه فالفساد �عد من المعوقات االخرى التي تعترض طر�ق بناء الحكومة الرشیدة وطر�ق 

العوامل الثالث لتطبیق الحكومة الرشیدة، لذا �صبح لزاما إدخال إصالحات على أنظمة الدولة، 

من النواحي التشر�عیة واإلدار�ة واالقتصاد�ة، وذلك للتقلیل من فرص حدوث الفساد، �ما ان 

الفساد ال تستقیم بدون أن تقترن �إصالحات سیاسیة، وفي مقدمتها إلغاء تعسف السلطة،  مكافحة

وتبني قانون انتخا�ات شفافا وفعاال، ونظاما قضائیا مستقال، ومجتمعا مدنیا قو�ا، وتطبیق نظام 

محاسبي صارم وعادل في آن واحد، وهذا �عزز من المساندة الشعبیة وااللتفاف الجماهیري حول 

صالحات، فاالنفتاح السیاسي یوفر الفرص �افة لتعز�ز الحكم الجید، الذي �فترض أن �حشد اإل

. ومما )28(الموالین والمعارضین خلف برنامج اإلصالح الذي �ستهدف استئصال الفساد برمته
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تقدم نجد ان الحكم الجید یتضمن في جنباته معظم ما سیتم الحدیث عنه في النقاط االتیة من 

سات الرسمیة وغیر الرسمیة وحتى الجهود الدولیة في توفیر بیئة مواتیة لمكافحة دور للمؤس

 الفساد. 

 ثانیا: وجود سلطة تشر�عیة فاعل في مجال مكافحة الفساد:

�مكن القول أن البرلمان �ستطیع اخذ الدور الرئیس والفاعل في الصراع ضد الفساد، فبالرغم 

ات، اال انها ما تزال �مثا�ة جسر مؤسساتي حیوي من �ثرة الحدیث عن تضاؤل دور البرلمان

یر�ط بین الدولة والمجتمع، وتلعب البرلمانات دورا حاسما في الحكم الجید، من خالل ضمان أن 

 تكون مؤسسات الدولة عرضه للمحاسبة ومنفتحة ومتضمنة المشار�ة في اتخاذ قراراتها.

لالزمة لمقاومة الفساد، فضال عن فعلى عاتق البرلمان تقع مسؤولیة إعداد التشر�عات ا

االنتباه إلى أن تؤدي اإلصالحات اإلدار�ة المنشودة ضمن اطار الحكم الرشید إلى التقلیل من 

فرص السلوك الفاسد وحوافزه على نطاق قطاع الوظائف الحكومیة وتحسین نوعیة الخدمة 

محار�ة الفساد، ومع ذلك فمن الحكومیة، فللتدابیر الخاصة �الردع وفرض القانون قیمتها �أسلحة ل

غیر المرجح للمبادرات التي تعتمد اعتمادا زائدا على العقاب فقط أن تحقق النجاح على المدى 

 .)29(البعید، بل و�مكن أن تؤدي إلى نتائج عكسیة

كما و�ساهم البرلمان �أشكال وادوار �ثیرة في تقو�ة استراتیجیات مواجهة الفساد، مثل 

انیة، ولجان البرلمان في الرقا�ة، وتأسیس میثاق أخالقي برلماني، و�قامة متا�عة دورة المیز 

عالقات �المجتمع المدني، و�دخال اإلصالحات الدستور�ة والقانونیة، و�ناء الشبكات البرلمانیة 

 الدولیة.

وتجدر االشارة الى انه یتوجب على البرلمانیین وفي إطار نشاطهم لمكافحة الفساد إ�الغ 

لجهات والمؤسسات المالیة الدولیة والطلب منهم أن �كونوا شر�اء متعاونین مع الحكومة ومراقبة ا

والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني سعیا للتحكم ومن ثم القضاء على الفساد، وعلى من 

�حار�ون الفساد من البرلمانیین أن �سعوا لفهم األ�عاد العالمیة للفساد بوجه عام وأعمال وأنشطة 

 .)30(ات المالیة العالمیة بوجه خاصالمؤسس

ومما تقدم نصل إلى الحقیقة التي مفادها أن أداة البرلمان الفعالة في التقلیل من الفساد 

الحكومي هو اختصاصه ودوره �محاسب للحكومة ورقیب على أعمالها، إذ أن هنالك أدوات 

الفساد، وهي تشكل جزءا من مختلفة متوفرة في متناول البرلمان الستخدامها في السیطرة على 
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نظام المحاسبة الذي �مكن بواسطته الحكم على الحكومة وأفعالها، وفي نها�ة المطاف �قوم 

 الناخبون �ممارسة المحاسبة األخیرة من خالل أصواتهم عند إجراء االنتخا�ات.

 :ثالثا: وجود سلطة قضائیة مستقلة

أو االقلیمي أو حتى المحلي یتطلب   يعلى الرغم من أن الفساد سواء على المستوى الدول

لمواجهته منظومة متكاملة سیاسیة واقتصاد�ة واجتماعیة وقانونیة بل واخالقیة، اال ان السلطة 

 القضائیة تلعب دورا مؤثرا و�ارزا في مكافحة الفساد من خالل المحاور االتیة:

ختلف أنواعها ودرجاتها القضاء الجنائي ومكافحة الفساد: وهو �شمل المحاكم الجنائیة �م-1

و�ذلك النیا�ة العامة �إعتبارها شعبة أصیلة من شعب السلطة القضائیة، و�لعب هذا القضاء من 

خالل المالحقة الجنائیة لمرتكبي جرائم الفساد الدور األكثر فاعلیة بهذا الشأن، �حسبان أن هذه 

والردع العام لغیرهم ممن قد  المالحقة یتحقق عن طر�قها الردع الخاص لمرتكبي جرائم الفساد،

تسول له نفسه ارتكاب تلك الجرائم، و�تطلب ذلك �طبیعة الحال أن تكون التشر�عات الجنائیة 

مشتملة على ما یؤثم جمیع صور الفساد القد�مة منها ( مثل الرشوة) والحدیثة (مثل غسیل 

البشر�ة والفنیة  األموال) إضافة إلى وجود قضاء مستقل ومؤهل ومتخصص لد�ه االمكانیات

والماد�ة بهذا الصدد، فضال عن تشدید العقو�ات الجنائیة �النسبة لمرتكبي جرائم الفساد من 

الموظفین العمومیین وتلك الواقعة على األموال العامة، مع إنشاء نیا�ات ودوائر جنائیة 

قواعد إجرائیة مخصصة لمثل هذا النوع من الجرائم في إطار القضاء الطبیعي، إضافة إلى إ�جاد 

 .)31(مناسبة للكشف عن جرائم الفساد �السرعة الممكنة في نطاق الضمانات القانونیة المقررة

القضاء اإلداري ومكافحة الفساد : للقضاء اإلداري أ�ضا دور ال ینكر في محار�ة -2

�مارسها  الفساد �اعتباره الحامي للحقوق األساسیة والحر�ات العامة، وذلك من خالل الرقا�ة التي

على مشروعیة أعمال اإلدارة ال سیما عن طر�ق الطعون التي �قدمها أصحاب الشأن �طلب إلغاء 

القرارات اإلدار�ة النهائیة استنادا ألحد أسباب عیوب المشروعیة الالحقة بها وعلى األخص عیب 

مفاصل اساءة استعمال السلطة أو االنحراف بها الذي �كشف عن مظاهر الفساد المستشري في 

الجهاز اإلداري للدولة، من الغلو في توقیع العقو�ات التأدیبیة، واتخاذ النقل المكاني والنوعي 

وسیلة للتشفي واالنتقام، واستعمال نزع الملكیة لغیر أغراض المنفعة العامة، وتخطي األجدر 

العلیا، وغیر ذلك  واألكفأ في التعیین والترقیة �الوظیفة العامة، والمحا�اة في شغل وظائف اإلدارة

من صور الفساد اإلداري الذي من شأنه أن یزعزع ثقة الجمهور في اإلدارة و�ؤدى إلى عدم 
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إحترام الوظیفة العامة، وال شك أن الدور الذي یلعبه القضاء اإلداري بهذا الخصوص لن �كون 

یات الالزمة لذلك، فعاال إال إذا تحقق لهذا القضاء االستقالل والتأهیل والتخصص ودعمه �االمكان

 .)32(فضال عن إصالح منظومة التشر�عات اإلدار�ة والوظیفیة

القضاء الدستوري ومكافحة الفساد: القضاء الدستوري هو الحامي للشرعیة الدستور�ة في -3

الدولة القانونیة عن طر�ق ممارسته للرقا�ة على دستور�ة القوانین، و�هذه المثا�ة فهو �قوم بدور 

ي مكافحة الفساد من خالل ما یرفعه إلیه ذوي الشأن من طعون على دستور�ة غیر مباشر ف

    القوانین بناء على واحد أو أكثر من عیوب الشرعیة الدستور�ة.

 را�عا: وجود مؤسسات رقابیة فاعله:

 الفساد أن مقارعة إال والقضائیة، التشر�عیة السلطة الرقابي للدور الكبیرة األهمیة رغم

و�فاءة متمیزة، مثل دیوان للرقا�ة  استقاللیة ذات متخصصة  أجهزة یتطلب المتعددة  �أشكاله

المالیة، وهیئة مختصة لمكافحة الفساد(مثل هیئة النزاهة) و�ذلك مكاتب المفتشین العمومیین، 

 وسوف یتم التطرق لعمل هذه المؤسسات في المبحث القادم.

ي توفیر بیئة داعمة لالرادة السیاسیة في دور المؤسسات غیر الرسمیة ف: المطلب الثاني

 :مكافحة الفساد

 اوال: المسائلة والرقا�ة الشعبیة:

اصبح الراي العام �فعل تطور وسائل االتصال احد اهم طرق المسائلة، واصبح �االمكان 

الضغط على الحكومة من اجل العمل للصالح العام عن طر�ق دور االعالم والجماعات 

هذا الصدد تحدید طر�قان اساسیان للضغط الشعبي، اولهما یتمثل في تقد�م  المنظمة، و�مكن في

شكاوى جماعیة من قبل مجموعات من المواطنین �خصوص الفشل العام للحكومة، وثانیهما 

یتمثل في اعتراضات ترفع من قبل افراد خاصین ضد معاملة السلطة لهم، و�ل من هذین 

 ى الحكومیة.الطر�قین �مكن ان �حث على اصالح البن

وقد عرفت النظم الد�مقراطیة نمطین من انماط المحاسبة، وهي المحاسبة العمود�ة  

والمحاسبة االفقیة، اذ تقوم المحاسبة العمود�ة على محاسبة جمهور الناخبین الحكام او ممثلیهم 

ى هؤالء المختار�ن، اما بتجدید الشرعیة التي یتمتعون بها عن طر�ق اعادة انتخابهم اذا ما اوف

بوعودهم االنتخابیة، واما �معاقبتهم عن طر�ق عدم التصو�ت لهم في صنادیق االقتراع في حال 

 .)33(عدم رضى الجمهور عن ادائهم
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 ثانیا: مجتمع مدني فاعل:

حظیت منظمات المجتمع المدني �اهتمام �بیر على المستوى الدولي، اعترافا بدورها  

المجتمع المدني دورا فاعال بل وحاسما في �عض األحیان في مكافحة التنموي والرقابي، اذ یلعب 

الفساد، وقد تزایدت أهمیته وفاعلیته �عد التطورات العالمیة على صعید النظام السیاسي الدولي 

سیما في مطلع التسعینات من القرن المنصرم، اذ بدأ االهتمام الدولي �مكافحة ظاهرة الفساد من 

ات واآللیات من قبل المؤسسات المالیة الدولیة �صندوق النقد الدولي خالل وضع آالف الوصف

والبنك الدولي لمكافحة هذه اآلفة التي تعیق عملیة التنمیة والتقدم في الدول النامیة خصوصا، 

فبرز المجتمع المدني �شر�ك فاعل ومیداني �ساعد الدولة والمؤسسات المالیة الدولیة للقضاء 

( ثمة اتفاق شبه إجماعي الیوم على أن  )34(لصدد تقول نانسي بوزو�لعلى الفساد، و�هذا ا

الفساد �سبب أضرارا غیر مقبولة وان التقصیر في معالجته تصرف غیر مسئول، فبسبب ضغط 

المجتمع المدني، المؤلف من منظمات غیر حكومیة، ومن منظمات ال تبغي الر�ح ومستقلة، 

د اتفاقیات لمكافحة الفساد، والتزمت القیام �أمور أخرى قامت الحكومات والمؤسسات الدولیة �عق

لتحسین نظام الحكم والمساءلة. سوف �ظل دور المجتمع المدني مر�ز�ًا ألجل تحو�ل هذه 

االلتزامات إلى وقائع، �ما أن مستقبل أجندة مكافحة الفساد سوف تتوقف على إ�جاد تعهدات 

نه �ملك القدرات الفنیة والموارد المالیة، و�مكانیة أعمق من جانب المجتمع المدني، والتأكد من أ

 الوصول إلى المعلومات، والمساحة السیاسیة المحمیة لتنفیذ رقابته األساسیة ودوره المناصر)

)35(. 

فضال عما تقدم اخذ المجتمع المدني �عدا آخر في عمله من خالل لعبه دورا فاعال في 

الفساد، ففي اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد أخذت المواثیق واالتفاقیات الدولیة لمكافحة 

منظمات المجتمع المدني عدة ادوار منها(التعر�ف �االتفاقیة، شرح بنودها، تنو�ر الرأي العام 

حول أهدافها، تعز�ز العالقة بینها و�ین البرلمانات، مراقبة تطبیق االتفاقیة الدولیة على ارض 

مجتمع المدني دورًا في مراجعة فرض التطبیق الذي قام �ه میثاق ، و�ذلك لعب ال)36( الواقع)

منظمة التعاون والتنمیة االقتصاد�ة حول رشوة الرسمیین الحكومیین األجانب، ومواثیق المجلس 

 لمكافحة الفساد. األورو�ي
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 ثالثا: وسائل اعالم مستقلة وفاعلة:

ذلك �مكن القول انه ال ینكر  ، وانطالقا من)37(تقاس حر�ة أي مجتمع �مدى حر�ة إعالمه

احد أن لإلعالم دور مهم وفعال في نشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد، وقد استمد أهمیته ودوره 

الفعال من استناده إلى مواثیق  و�عالنات دولیة تكرس حق اإلنسان في حر�ة التعبیر عن الرأي 

ها الفعال في المجتمع، لهذا �له والوصول إلى المعلومات وحق وسائل اإلعالم من ممارسة دور 

عدت الصحافة ووسائل اإلعالم األخرى وسائل للرقا�ة الشعبیة على السلطات، �مكن عن طر�قها 

الكشف عن الكثیر من الظواهر السلبیة وآلیات الفساد، فقد عدت رقا�ة اإلعالم السلطة الرا�عة في 

ات الثالث (التشر�ع، والتنفیذ، والقضاء)، بناء الهیكل السلطوي للدولة والمتكون أساسًا من السلط

فهي السلطة التي أصبحت المنبر الذي من خالله �عبر الرأي العام عن تطلعاته، ونظرته 

. )38(الفاحصة لألمور، وتقییمه لوضع الجهاز الحكومي ومواطن الخلل وسلبیة التصرفات فیه

ها الفساد لبضع حقب من السلطة ولهذا فقد استفادت الكثیر من بلدان العالم التي استوطن فی

الرا�عة ورقابتها وخصوصًا الصحافة في تقییم مؤسساتها، واالستفادة من نقد الرأي العام عن 

 طر�قها و�ذلك توجیه الرأي العام للحد من الفساد عن طر�قها أ�ضًا.

 را�عا: الدعم الدولي الفاعل من قبل المنظمات غیر الحكومیة المعنیة �مكافحة الفساد:

تنبع أهمیة المنظمات غیر الحكومیة من منطلق االستقاللیة عن آراء وتوجیهات الحكومات 

في العمل على مناهضة الفساد، و�ذا ما أمعنا النظر في جهود المنظمات غیر الحكومیة فسنرى 

أن فاعلیتها تتأتى من �ون هذه المنظمات عمل على تكو�نها مهتمون �قضا�ا الفساد، من 

جال أعمال وأعضاء مجتمع مدني بهدف مناهضة الظاهرة نتیجة الستقرائهم واقعًا أكاد�میین ور 

غیر مرض دون أن تدفعهم ضغوط أو احتجاجات للسیر في هذا السبیل، و�نما الغا�ة التي 

جمعتهم هي حب النزاهة والرغبة في مجتمع نظیف تتمتع �ه المؤسسات العاملة �الشفافیة التامة 

لمساءلة الدور�ة تقوم تلك األعمال وترشدها للطر�ق القو�م الذي یتیح في في عملها وتخضع فیه ل

 المحصلة حكمًا حسنًا مرضیًا للجمیع. 

من هنا تنبع أهمیة هذه المنظمات التي ال تتأثر �قرارات حكومیة أو رؤى أصحاب 

ت المناصب و�ذلك تكون فاعلیتها أكبر وأوسع، مع األخذ بنظر االعتبار أن تتمتع المنظما

المذ�ورة �المصداقیة الكاملة �عیدًا عن سبل التر�ح السیاسي أو العمل �شكل �كون قر�بًا من 
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السمسرة التجار�ة وذلك ألن االستقاللیة ال تتفق مع هكذا سلوك مطلقًا یبغي القضاء على 

 .)39(الفساد

الشفافیة وال �فوتنا أن نشیر بهذا الصدد إلى ابرز منظمة في هذا المجال وهي منظمة 

الدولیة التي تصدر تقار�رها السنو�ة �خصوص قضا�ا الفساد في جمیع دول العالم والتي �قول 

( لم �عد للقائمین �أعمال الفساد أماكن لالختباء، فقد 2003رئیسها بیتر ا�غان في تقر�ر عام 

ل اإلعالم مكنت التكنولوجیا التي هي العنصر األساس لتدفق المعلومات الفوري والدقیق، ووسائ

 .)40( وعامة الشعب من محاسبة الشر�ات والسیاسیین)
 المبحث الثالث: دراسة حالة العراق:

�عد الخوض في تحدید مفهوم االرادة السیاسیة واثر توفر وجودها على جهود مكافحة 

الفساد في بلد ما، و�ذلك ما �مكن ان یؤد�ه توافر بیئة مؤاتیة وداعمهة لالرادة السیاسیة في 

افحة الفساد، سوف یتم التطرق في هذا المبحث الى ما وصلت الیه االرادة السیاسیة في مك

العراق من جهود في مجال مكافحة الفساد، وذلك من خالل التطرق لعمل السلطات التتنفیذ�ة 

والتشر�عیة والقضائیة، فضال عن دور المؤسسات االخرى الداعمة �دور الرقا�ة الشعبیة 

المدني ووسائل االعالم، وذلك �االعتماد على ما متوفر من مؤشرات ومؤسسلت المجتمع 

 واحصائیات تبین وتثبت هذه الجهود و�ما �اتي:

 المطلب االول: االرادة السیاسیة وجهودها في مكافحة الفساد على مستوى السلطة التشر�عیة:

الفساد تتكامل  إن مفتاح مكافحة الفساد یتمثل �اإلرادة السیاسیة، مع اإلشارة �أن دوائر

وتتقاطع مع �عضها البعض لتفشل وتحبط بدورها اإلرادة السیاسیة ذاتها، وحیثما �كون الفساد 

متاصال في المجتمع ومزمنا، دل ذلك على ضعف اإلرادة السیاسیة التي التمتلك المبادرات 

مكافحة لمكافحته، والعكس الصحیح. وتلعب السلطة التشر�عیة في العراق دور�ن اساسیین في 

الفساد، االول وهو الدور التشر�عي، والذي یتمثل اما �اصدار قوانین تكافح الفساد، او بتعدیل 

قوانین نافذه او �المصادقة االنضمام لالتفاقیات الدولیة �اغلبیة الثلثین. وهنا وتجدر االشارة الى 

افحة غسیل االموال توفر منظومة تشر�عیة تكافح الفساد، من اهم قوانینها هي �ل من قانون مك

، وغیرها من )41(2011) لسنة 30وقانون دیوان الرقا�ة المالیة، و�ذلك قانون هیئة النزاهة رقم (

 :)42(القوانین و�ما موضح في الجدول االتي
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 .) �عض التشر�عات العراقیة ذات الصلة �مكافحة الفساد1الجدول رقم (
نوع  الموضوع ت

 التشریع
رقم التشریع 

 والسنة
 تشریعات ذات صلة موضوع التشریع

 اوال
 
 
 

من قانون  307:314المواد من - قانون العقوبات 1969لسنة  111 قانون التجریم
 العقوبات الخاصة بالرشوة

من قانون  315:321المواد من -
العقوبات الخاصة باالختالس 

 المال العام
من قانون  322:341المواد من -

العقوبات الخاصة بتجاوز 
 الموظفین حدود وظائفھم

قانون عقوبات قوى االمن  2008لسنة  14 قانون التجریم 
 الداخلي

 

امر سلطة  التجریم 
 االئتالف

  قانون مكافحة غسل االموال 2004لسنة  93

معدل الكثر من مرة للسنوات - قانون الكسب غیر المشروع 1958لسنة  15 قانون التجریم 
1958،1960،1963. 

موظفي  ثانیا
 الدولة

قانون انضباط موظفي  1991لسنة  14 قانون
 الدولة

معدل بالقانون الصادر في السنة -
2007 

االتفاقیات  ثالثا
 الدولیة

االنضمام التفاقیة االمم المتحدة   2007 لسنة 35 قانون
 لمكافحة الفساد

االنضمام التفاقیة االمم المتحدة   2007لسنة  20 قانون  
الجریمة المنظمة عبر لمكافحة 

الوطنیة والبروتوكولین الملحقین 
 بھما

اھم  رابعا
الجھات 
 الرقابیة

قانون البنك المركزي  2004 قانون
 العراقي

لسنة  63معدل بالقانون رقم -
2007 

لسنة  94قانون المصارف رقم -
2004 

قانون دائرة تدقیق الحسابات  1927لسنة  17 قانون  
 العامة

 

الخاصة بمجلس  7المادة رقم - قانون مجلس شورى الدولة 1979لسنة  65 قانون  
االنضباط العام المعدلة بموجب 
التعدیل الثاني لقانون مجلس 

 1979لسنة  65الدولة رقم 
 2003قرار سلطة االئتالف سنة - قانون دیوان الرقابة المالیة 1990لسنة  6 قانون  

باستمرار عمل الدیوان، وبعدھا تم 
 قانون جدیدتشریع 

اال ان  ما تقدم ال ینفي أوجه القصور فى التشر�ع ومدى حاجته الى تعدیل �عض  

النصوص الموجودة، الن هذه التشر�عات والقوانین سیما وان العراق قد انضم التفاقیة االمم 

اردة المتحدة لمكافحة الفساد، وهذه التشر�عات ال تحقق االستجا�ة الكاملة من قبله لاللتزامات الو 

في هذه االتفاقیة، فضال عن الحاجة الى اصدار حزمة جدیدة من القوانین التي تؤدي هذا 
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الغرض مثل قانون مكافحة الفساد الذي اعدته هیئة النزاهة، وقانون تنظیم المناقصات 

والمشتر�ات، وقانون الشهود والمخبر�ن والضحا�ا، وقانون حق االطالع على المعلومات، وقانون 

السیاسیة، وقانون تمو�ل الحمالت االنتخابیة، وقانون ینظم رواتب موظفي الدولة  االحزاب

 .)43( (الدرجات الخاصة)

 األفعال والقرارات من وغیرها السیاسات عن �المحاسبة والدور الثاني هو الرقا�ة التي تقترن 

 المالیة والمحاسبة العامة، البرامج والخدمات وتوجیه إدارة عن اإلدار�ة المحاسبة و�ذلك السیاسیة،

، والمتتبع لعمل البرلمان الرقابي �جد ان االداء الرقابي ضعیف )44( العامة األموال إنفاق عن

جدا، فلم تشهد الدورة البرلمانیة الحالیة سوى عدد ضئیل جدا من االستجوا�ات لكل من امین 

هذه االستجوا�ات لمحاسبة �بار العاصمة ورئیس المفوضیة المستقلة لالنتخا�ات، مع عدم اقتران 

المسؤولین، واقتصار العمل على التصر�حات االعالمیة التي تقترن �المزایدات السیاسیة بین 

 الكتل السیاسیة المكونة للبرلمان.

�ضاف لما تقدم ذ�ره من ضعف في اداء البرلمان العراقي في مجال جهود مكافحة الفساد 

رلمان لتقد�م استمارة �شف الذمة المالیة اذ  وصلت النسبة عدم امتثال عدد �بیر من اعضاء الب

 :)45()، و�ما مبین في الجدول االتي63،3في احسن احوالها لـ(

 

العدد الكلي العضاء  السنة

 البرلمان

عدد االعضاء الذین 

 قدموا الكشف المالي

 النسبة المئو�ة

2010 325 111 34،2 

2011 325 197 60،6 

2012 325 206 63،3 

2013 325 146 44،9 

 االرادة السیاسیة وجهودها في مكافحة الفساد على مستوى السلطة التنفیذ�ة:المطلب الثاني: 

كثیرا ما �قال ان الفساد احد التحد�ات الرئیسه التي ینبغي ان تتصدى لها الحكومة العراقیة 

الصعید الدولي، وهو �غیة ترسیخ النظام الد�مقراطي في البالد، وقد اثیرت هذه المشكلة على 

ترجم فیما �عد من خالل تبني الحكومة لجملة برامج وسیاسات وستراتیجیات تهدف الى مكافحة 

الفساد على الصعید الخارجي والداخلي، فعلى المستوى الدولي عملت الحكومة العراقیة على 
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�ة فیما �عد �عد وقد اكتسبت العضو  )،46( االنضمام الى مبادرة الشفافیة للصناعات االستخراجیة

امتثالها لشروط االنضمام لهذه المبادرة والتي تقوم على اساس تحسین الشفافیة في قطاع 

الصناعات االستخراجیة �حیث تكون صادرات النفط العراقي التي تمثل الجانب االكبر من میزانیة 

لخاص المحلي البلد معلنة و�صورة شفافة امام جمیع المواطنین والمؤسسات المدنیة والقطاع ا

والدولي، وذلك اعطى مؤشرا ا�جابیا عن نوا�ا الحكومة العراقیة وجدیتها في السیر في طر�ق 

 .  )47(مكافحة الفساد وتحسین االدارة والشفافیة في العمل

وعلى الصعید الداخلي خطة الحكومة عدة خطوات منها توفیر الدعم الالزم للمؤسسات 

عمومیین ودیوان الرقا�ة المالیة وهیئة النزاهة، �ما تبنت الرقابیة مثل مكاتب المفتشین ال

االستراتیجیة الوطنیة لمكافحة الفساد، وغیرها من االنشطة والبرامج والفعالیات، و�مكن االستدالل 

على توفر االرادة الحقیقیة في موضوع مكافحة الفساد من خالل مؤشر االلتزم بتقد�م �شف الذمة 

فیذین من قمة الهرم التنفیذي الى اسفله، اذ تشیر مؤشرات هیئة النزاهة الى المالیة للمسؤولین التن

%) لالعوام( 100ان رئیس الجمهور�ة ونوا�ه قد استجابوا الستمارة �شف الذمة المالیة بنسبة (

، اما رئیس الوزراء ونوا�ه فقد استجابوا 2010) للعام 66،7،) و�نسبة (2011، 2012، 2013

) �استثناء نائب رئیس الوزراء لشؤون 2013، 2012، 2011ة لالعوام (الستمارة �شف الذم

%) 100الخدمات حیث لم �قدم الكشف الي عام، اما السادة الوزراء فقد بلغت نسبة االستجا�ة (

%) لعام 90)، و(2010%) لعام( 96،7)، و(2011%) لعام (83،7)، و(2010عام (

)2013( )48( . 

فضال عما تقدم ولضرورات البحث العلمي سوف نقتصر على دور هیئة النزاهة في مجال 

مكافحة الفساد، اذ تعتبر المؤسسة الرائدة في مجال مكافحة الفساد في العراق والمسؤولة عن 

التحقیق في �افة حاالت الفساد في المحافظات الخمس عشرة التا�عة للحكومة االتحاد�ة، وفي 

ث الماضیة ازداد عدد حاالت الفساد التي تحقق فیها الهیئة وتقدمها الى المحكمة السنوات الثال

ازد�ادا �بیرا، ومع تحسن قدرتها وسمعتها تدر�جیا ازداد عدد حاالت االخبار عبر الخطوط 

الساخنة سواء شخصیا او دون تحدید هو�ة المخبر، و�التالي ارتفعت التحقیقات الجنائیة للهیئة 

) في عام 11671، والى (2009) في عام 6779، الى (2005-2004عام  ) في786من (

، و�نتیجة هذه التحقیقات تضاعف عدد المحالین الى القضاء بتهم فساد مختلفة خمس 2011

، �ما تضاعف عدد 2011) في العام 5682الى ( 2009) في العام 1084مرات وذلك من (
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، الى 2009) في عام 257وذلك من ( المدانین �جرائم فساد مختلفه اكثر من ست مرات

   .)49(2011) في العام 1661(

) اوامر صدرت 9) امرا، منها (2667فقد بلغت ( 2012اما اوامر القبض واالستقدام لعام 

) مدیر عام فاعلى او من 61) امر صدر �حق (99) وزراء او من هم بدرجتهم، و(9�حق (

) دعوى فساد 4278لى المحاكم لمحاكمتهم عن () متهما ع5980بدرجتهما. �ما احالت الهیئة (

) من مرشحي 7) مدیر عام، �ما �ان من المحالین (97) وز�را او من بدرجته، و(12منهم (

 .)50() من مرشحي االنتخا�ات لمجالس المحافظات11االنتخا�ات لمجلس النواب، و(

قیق معهم واحیلوا الى وتجدر االشارة الى ان االرقام السا�قة (اي تزاید اعداد من تم التح

القضاء وادینوا) تشیر الى ازد�اد مستوى الوعي �الفساد وتعاظم القدرات على مكافحته، لكن 

التآكل الملحوظ في نظام العدالة الجنائیة (العالقة بین التحقیق واالحالة الى المحاكمة واالدانة) 

ات عن مجمل �فائة هذا النظام یبین صعو�ة التحقیق واثبات الفساد اثناء المحاكمة و�قدم مؤشر 

) شخص 100ومن اصل �ل ( 2011في مالحقة قضا�ا الفساد قضائیا والفصل فیها، ففي عام 

 8) من هؤالء ادینوا (11) الى القضاء و(37حققت الهیئة معهم في قضا�ا فساد احیل (

انه من  ) منهم نفذ الحكم �حقهم فعلیا (اي لیس مع وقف التنفیذ)، اي6حضور�ا) واقل من (

. وهو ما یؤ�د )51() شخصا تم التحقیق معهم بتهم فساد لم یدن اال شخص واحد18اصل �ل (

تم التطرق الیه في بدا�ة البحث من ان توافر االرادة السیاسیة لمكافحة الفساد وحدها غیر  ما

الخبرات تعني توافر القدرة، وهنا تاتي ضرورة االستعانة � والرغبة قد ال كافیة، اذ ان االردة 

�ا التي تعد جدیدة على ساحة القضاء االدولیة وما تقدمه من دعم فني وتقني السیما في القض

 العراقي مثل جرائم غسیل االموال وغیرها.

فضال عما تقدم ذ�ره �مكن القول ان المجتمع المدني ووسائل االعالم �انت حاضرة 

الفساد، من خالل اشتراك منظمات المجتمع وداعمة لمجمل حر�ة االرادة السیاسیة في مكافحة 

المدني في حمالت التوعیة ضمن تطبیق استراتیجیة مكافحة الفساد، و�ذلك الحملة الوطنیة 

لمكافحة الرشوة التي اطلقتها هیئة النزاهة، و�ذلك الحال �النسبة لوسائل االعالم �داعم لجهود 

ن لحاالت الفساد �شكل عام، وهو ما مكافحة الفساد، و�راصد ومراقب و�اشف في �عض االحیا

یؤ�د ان مكافحة الفساد تحتاج لتظافر الجهود من مختلف القطاعات الرسمیة وغیر الرسمیة 

 كافحة هذه االفة وتصفیة اثارها. والدعم الدولي و�صورة متواصلة لم
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 الخاتمة:

انتقالیه في  ال �ختلف العراق عن غیره من دول العالم وال سیما الدول التي تمر في مرحلة

من تعاظم اثر هذه  2003معاناته من آفة الفساد، �ما انه قد عانى في سنسنه االولى �عد عام 

الظاهرة، اال ان ذلك �ان حافزا للنخب السیاسیة والمواطنین والتشكیالت االجتماعیة على 

في عقد  اختالفها من منظمات مجتمع مدني ووسائل اعالم، فضال عن المنظمات الدولیة المعنیة

العزم على مواجهة الفساد ومكافحته �خطى ثابته ومدروسة من خالل تبني البرامج والسیاسات 

واالستراتیجیات، على صعید المؤسسات الرسمیة في السلطة التنفیذ�ة والسلطة التشر�عیه والسلطة 

عبیه، القضائیة، و�ذلك تعز�ز مبادئ الحكم الرشید واشراك المواطنین من خالل الرقا�ة الش

واشراك منظمات المجتمع المدني لتاخذ دورها التوعوي والمراقب ا�ضا، و�ذلك اشراك وسائل 

 االعالم للعمل �منظومة متكامله.

اال ان ما تقدم ذ�ره ال ینفي الحاجة الى تعز�ز االرادة السیاسیة والتنسیق �العمل بین 

السلطة التشر�عیه سواء على سلطات الدولة المختلفه وتصحیح الخلل الحاصل، سیما في عمل 

مستوى البطء في اصدار التشر�عات التي تحد من الفساد، او من خالل العجز عن مراقبة 

ومحاسبة المقصر�ن والفاسدین من �بار المسؤولین. و�ذلك الحال فان المواطنین تقع علیهم 

ا مناط بها من مسؤولیة الرقا�ه لتكون �حافز للسلطات االخرى لكي تتحمل مسؤولیتها وتؤدي م

 مهام ومسؤولیات و�درجة هالیه من النزاهة والشفافیة.

وتجدر االشارة الى الدور المتزاید والفاعل لهیئة النزاهة من خالل ارتفاع مستوى االداء 

وتضاعفه عن السنوات الماضیة من خالل ارتفاع عدد المحالین الى المحاكم وز�ادة عدد 

عن تهم فساد، وهي �لها تصلح ان تكون مؤشرات حقیقیة المحكومین وارتفاع عدد المطلو�ن 

لقیاس جهود مكافحة الفساد على المستوى الوطني، وهو ما یؤ�د ان االرادة السیاسیة متوافرة 

 وعازمة على مكافحة الفساد والقضاء علیه.
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