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 مقدمة

إلـى قمـة السـلطة، ليبـدأ اإلصـالح مـن هنـاك ومـن ثـم  ين دراسة موضوع الفساد ينبغي أن توجه بشكل أساسـإ

لينعكس بعد ذلك إلى األسفل بشكل صارم ووفقًا لمعايير موضوعية تسـري علـى الجميـع دون اسـتثناء وينبغـي 

ممارســة السياســية فــي العــراق (كالطائفيــة، اإلشــارة إلــى أنمــاط مــن الهيكليــات السياســية األخــرى الســائدة فــي ال

والمذهبيــة، والعشــائرية، والتعصــب العرقــي) الــذي يجــب التصــدي لهــا عــن طريــق اإلصــالح السياســي، إذ أنهــا 

تشــكل بمجملهــا أهــم حاضــنات الفســاد فــي العــراق والتــي تــم إنتاجهــا خــالل ممارســة العمــل السياســي مــن قبــل 

  عهد الملكي والى يومنا هذا وبدرجات متفاوتة.النخبة السياسية الحاكمة ابتداًء بال

وتتزايـــد احتمـــاالت انتشـــار الفســـاد السياســـي فـــي البلـــدان التـــي تعـــاني مـــن عـــدم االســـتقرار السياســـي، والتغييـــر 

لة ئالمتعاقب ألنظمة الحكم، السـيما التغييـرات القسـرية التـي تحـدث نتيجـة السـتخدام العنـف فتنعـدم نظـم المسـا

بــة علــى المــال العــام لعــدم رســوخ مؤسســات الدولــة وانعــدام الشــفافية فــي العمليــات الحكوميــة. والمحاســبة والمراق

ومما ال غرابة فيه هو تفشي ظاهرة الفساد في الدول التي تمر بمراحل التحول الديمقراطي. ففي العـراق عمـل 

والقانونية، مما فـتح على إضعاف المؤسسات االجتماعية والسياسية  2003التغيير السياسي المنظم بعد عام 

 الباب أمام مفاسد جديدة لم تكن مألوفة سابقًا.

وال شك أن ارتفاع مستوى الفساد في أي مجتمع هو انعكاس لغياب الحكم الصالح فيه، بمـا ينطـوي عليـه مـن 

ومـــن هـــذه  ي تجعـــل مـــن الفســـاد ممارســـة محـــدودة.عـــدد مـــن المقومـــات التـــي لـــو تـــوافرت فـــي أي نظـــام سياســـ

 المســـائلةلعقالنيـــة فـــي اتخـــاذ القـــرارات وعلـــى مســـتوياته األعلـــى بشـــكل خـــاص، وتـــوافر الشـــفافية و المقومـــات: ا

  والمحاسبة.

والفساد السياسي مؤشر من المؤشرات الدالة على خلـل فـي إدارة الدولـة العراقيـة منـذ نشـأتها، نتجـت منـه آثـار 

هــت مــع بدايــة النظــام الجمهــوري الــذي خطيــرة جعلــت مهمــة البنــاء الــديمقراطي فــي العهــد الملكــي عســيرة، وانت

اتسم بالعسكرة، فلـم تكـن هنـاك حلقـات متصـلة السـتكمال بنـاء الدولـة بـالمفهوم المعاصـر، ولعـل أهـم االسـباب 

 .تكمن في نوعية النخبة الحاكمة
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 الرئيسية: القضية

ليكـون مـن أكثـر ، يقبع العراق في ذيل مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية، 2012وحتى  2003منذ عام 

بلــدان العــالم فســادًا، والمتوقــع أيضــا أن يبقــى لفتــرة أطــول، وهــو مــا يشــغل المجتمــع العراقــي والمجتمــع الــدولي 

النحسار فرص التنمية واالستثمار وتقويض شـرعية اإلنجـاز للنظـام السياسـي القـائم، إذ لـم يشـهد العـراق حتـى 

اد السياســـي بهـــذا الحجـــم، واتســـاع دائرتـــه، وتشـــابك ، استشـــراء الفســـ9/4/2003فـــي زمـــن الديكتاتوريـــة قبـــل 

حلقاته، وترابط آلياته، مما يهدد اسـتقرار النظـام السياسـي، ويعرقـل بنـاء المؤسسـات السياسـية، ومسـيرة التنميـة 

 االقتصادية. 

 

 :وموقع العراق فيها 2012 – 2003جدول مؤشرات الفساد على المستوى العالمي خالل الفترة 

عالمة مؤشر الفساد الحائز عليها  العراق تسلسل المشتركة لدولاعدد  السنوات
 العراق

2003 130 113 2.2 
2004 146 129 2.1 
2005 194 170 2.2 
2006 163 160 1.9 
2007 180 178 1.5 
2008 180 178 1.3 
2009 180 176 1.5 
2010 178 175 1.5 
2011 183 175 1.8 
2012 176 169 1.8 

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

www.icgg.org :المصدر 

) جـدا النزيـه دلـبللي وتعطـ( عشـرة وهـي درجـة اعلـى مـن تتـدرج الفسـاد مؤشـر عالمـة: توضـيحية مالحظة

 .الحدين هذين بين البلدان بقية وتتأرجح) جدا الفاسد للبلد وتمنح( الصفر وهي درجة ادنى الى نزوال

http://www.icgg.org/
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وانتشرت ظاهرة الفساد السياسي بشكل الفـت للنظـر؛ بفعـل عـدم خضـوع السـلطات السياسـية واإلداريـة لقـوانين 

واضــحة وضـــوابط معلنـــة ُتَمكِّــن مـــن ممارســـة الرقابــة عليهـــا، أو بســـبب جهــل المـــواطن أو خوفـــه، أو ألســـباب 

سلطة يدفع اصحابها إلـى اسـتغاللها فـي غيـر الغايـات التـي منحـت لهـم مـن متعددة أخرى، وٕاذا كان امتالك ال

أجلهـا، ومــن ثــم ممارســة الفســاد، فـإن االفــراد أيضــًا قــد يســاعدون علــى انتشـار الفســاد، إمــا بســبب الجهــل وٕامــا 

بســبب الخضــوع لضــغوط معينــة، وٕامــا لقضــاء أغــراض ماديــة خاصــة بأســاليب ملتويــة، وعــدم تطبيــق المعــايير 

المــوظفين وال ســيما القيــاديين مــنهم، عــن طريــق اعتمــاد أســلوب المحاصصــة واالعتبــارات  ة فــي اختيــارالعلميــ

السياسية، وعدم تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وتنازع السلطات، وضعف العمل الجماعي، وتفشي 

لتنســـيق والتكامـــل بـــين النزعـــة الفرديـــة فـــي إدارة المؤسســـات، وعـــدم وضـــوح الرؤيـــة حـــول إجـــراءات التعـــاون وا

المؤسسات الحكومية بشأن تقويض ظـواهر الفسـاد، والتغاضـي عـن معاقبـة كبـار المسـؤولين المتهمـين بالفسـاد 

أو سوء اإلدارة واستغالل المنصـب الـذي أدى إلـى انهيـار منظومـة القـيم األخالقيـة، واسـتخفاف أفـراد المجتمـع 

 والتنظيمية. بالقوانين النافذة في مختلف المجاالت الحياتية

 

 :1ظواهر الفساد في العراق

تعطيـل القـوانين والتعليمــات وانتشـار الفوضـى والعشــوائية فـي اشـغال الوظــائف العامـة واسـنادها إلــى  -1

 ة.ءمحدودي الكفا

تشكيل لجان (المناقصات، المشتريات، االستيراد، ووضع جداول الكميات والتسعير) مـن غيـر ذوي  -2

 االختصاص.

 الفاحش والمفاجئ في المجتمع.شيوع ظاهرة الغنى  -3

 شيوع ظاهرة الرشوة حتى أنها اضحت تبدو من جملة "المستمسكات" المطلوبة في أية معاملة. -4

ة والمهـــارة ءالمحســوبية والمنســوبية والـــوالء فــي شــغل الوظـــائف والمناصــب بــدًال عـــن الجــدارة والكفــا -5

 المهنية والنزاهة.

 غياب مبدأ تكافؤ الفرص في شغل الوظائف. -6

 .ال تعدو أن تكون شكلية، أما نتائجها فتهمل ف الرقابة أجهزًة وأداًء، فهيضع -7
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 :2أشكال الفساد السياسي

 أشكال الفساد السياسي التي تتداخل مع االنواع االخرى من الفساد وهي: - أ

 .الرشوة •

 .المحسوبية والمحاباة •

 .االختالس (نهب المال العام) •

 .االحتيال •

 .استغالل المنصب العام •
 

 الفساد السياسي التي ال تتداخل مع االنواع االخرى من الفساد وهي: أشكال - ب

 تحويل الموارد وااليرادات: •

يمكـــن أن يمثـــل تحويـــل المـــوارد واإليـــرادات شـــكًال مهمـــًا مـــن أشـــكال الفســـاد وال ســـيما فـــي االقتصـــاد 

ي اقتصـاٍد الريعي، مثل اقتصاد النفط العربي حيث الدولة تتلقى معظم عائداتها مـن مصـدٍر واحـد. فـ

كهــذا، وفـــي غيـــاب آليــات الرقابـــة واإلشـــراف الكافيـــة، ثبــت فـــي حـــاالت عــدة، أن فـــي إمكـــان النخبـــة 

الحاكمــة أن تحــّول مليــارات الــدوالرات مــن العائــدات قبــل تســجيلها ضــمن ميزانيــة الدولــة أو خزينتهــا. 

النـاس، فمـن السـهل وبما أّن أكثرية العائدات في هذه البلدان ال تأتي مـن الضـرائب المفروضـة علـى 

إخفاء هذه العائدات ومن األصعب على الشعوب معرفة المبـالغ التـي يجـري تحويلهـا أو الَحـْوِل دون 

تحويــل وجهتهــا. وبــالطبع إن تحويــل هــذه العائــدات غيــر ممكــن، عــادة دون غــض الطــرف، ســلبًا أو 

ــــة أو غيرهــــا، ومــــن دون تعــــ ــــة أو الدولي ــــنفط المحلي ــــب شــــركات ال ــــًا، مــــن جان اون مــــن جانــــب إيجاب

 .3المصارف المحلية والدولية في إخفاء هذه التحويالت وٕادارتها
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 التالعب بالقوانين وانظمة السوق: •

ـــراخيص وٕاصـــدار  ـــى إعطـــاء الت ـــاطق وتصـــنيفها، وعل ـــى تنظـــيم المن ـــة هـــي المشـــرفة عل بمـــا أن الدول

رهـا بمـا يخـدم مصـالحها. فإن النخب الحاكمة يمكنها فعًال أن تكسـر القـوانين وتغي القوانين واألنظمة،

اذ يستطيع السياسيون الفاسدون سن قوانين تالئم مصالح خاصة وفردية، وفي وسـع الـوزراء إصـدار 

القــرارات التــي تخــدم مصــالحهم كمــا فــي وســع المســؤولين كســر القــوانين بمــا يحقــق منفعــتهم ومنفعــة 

نظمــة الســوق إلعطــاء حقــوق أقــاربهم وأصــدقائهم. وفــي وســع المســؤولين أيضــًا أن يعبثــوا بقــوانين وأ

احتكاريــة لهــم وألصــحابهم، أو للقضــاء علــى منافســيهم فــي الســوق أو علــى أيــة مكاســب قــد يســعون 

 .4لتحقيقها

 الرشوة االنتخابية: •

إن سلطان المال وسيطرته أصبح هو الطريق المضمون لمن ال يحظى بأصوات الناخبين إلى مقعـد 

. 5لترشــيحه ومســاندته وانتهــاًء بشــراء أصــوات النــاخبينالبرلمــان ابتــداء بالحصــول علــى ثقــة الحــزب 

فالرشـــوة االنتخابيـــة تتجلـــى فـــي ارتشـــاء الساســـة لشـــراء النفـــوذ، وتقـــديم الساســـة للرشـــوة بغـــرض شـــراء 

األصوات، فالرشوة يمكـن أن تحـل كـل األشـكال القانونيـة للنفـوذ السياسـي ... الـخ). ويمكـن أن يـدفع 

 .6رعات غير قانونيةالساسة الرشوة ويتلقوا رشاوى وتب

 الرشوة القضائية: •

ـــد يكـــون دفـــع الرشـــوة وســـيلة للتعجيـــل  ـــأخير أحكـــام قضـــائية، وق ونقصـــد بهـــا الرشـــوة الستصـــدار أو ت

 .7باستصدار األحكام في بلدان يتأخر فيها صدور األحكام وتتراكم فيها القضايا
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 :ر الوعي بها في العراقاألسس والمعايير التي ُتعمق بيئة النزاهة، والتي تحتاج إلى تطوي

القانونيـة واإلداريـة واألخالقيـة إزاء  للمسائلةوهي خضوع الذين يتولون المناصب العامة  المحاسبة: .1

قراراتهم وأعمـالهم، ويتمثـل ذلـك بمسـؤولية مـن يشـغلون الوظـائف العامـة أمـام مسـؤوليهم المباشـرين، 

مـــراتبهم الـــذين يكونـــون مســـؤولين  وهكــذا حتـــى قمـــة الهـــرم فــي المؤسســـة، أي الـــوزراء ومـــن هـــم فــي

بــدورهم أمــام الهيئــات الرقابيــة المختلفــة القائمــة فــي النظــام السياســي وفــي مقــدمتها البرلمانــات التــي 

 .قابة على أعمال السلطة التنفيذيةتتولى الر 

يـة عــن وهـي واجـب المــوظفين العـامين، سـواء أكــانوا منتخبـين أم كـانوا ُمعينيـين، تقــديم تقـارير دور : المسـائلة .2

هم فـي تنفيـذها حتـى يـتم التأكـد مـن أن عملهـم يتفـق مـع القـيم الديمقراطيـة وأحكـام حنتائج أعمالهم ومدى نجـا

 القانون.

يتولــون  وهــي منظومــة القــيم المتعلقــة بالصــدق واالمانــة واالخــالص فــي العمــل. ومــن واجــب الــذينالنزاهــة:  .3

لي المنصــب واإلعــالن عــن أي نــوع مــن مناصــب عامــة عليــا الكشــف أو االفصــاح عــن ممتلكــاتهم قبــل تــو 

مصالحهم الخاصة والمصالح العامة التي تقـع فـي إطـار مناصـبهم.  تضارب المصالح الذي قد ينشأ بين

تشــمل هــذه المنظومــة مــن القــيم أيضــًا حــرص الموظــف العــام علــى عــدم تلقــي أي مقابــل مــالي (رشــوة) مــن 

ويـرتبط بمفهـوم  أو يؤدي إلى هـدر المـال العـام. مصدر خارجي للقيام بأي عمل يؤثر على المصلحة العامة

النزاهـة كــذلك مفهـوم الشــفافية الــذي يتعلـق بوضــوح االنظمــة واالجـراءات داخــل المؤسســة وفـي العالقــة بينهــا 

وبــين المــواطنين المنتفعــين مــن خــدماتها، وعلنيــة االجــراءات والغايــات واالهــداف فــي عمــل المؤسســة. ومــن 

) الشـــفافية علــى أنهـــا: (التمييـــز بوضـــوح بـــين VitoTanziفســر فيتـــو تـــانزي (زاويــة الفصـــل بـــين الســـلطات ي

القطــاع الحكــومي وبــاقي القطاعــات، وبموجبهــا تحــدد االدوار السياســية واإلداريــة داخــل الحكومــة. وان يــتم 

بوضـوح وفـق آليــة يطلـع عليهـا الجمهــور تحديـد توزيـع المســؤوليات بـين مختلـف مســتويات الحكومـة، وكــذلك 

 .9بين كٍل من السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية) توزيعها

وتعزيز حق المـواطن فـي الحصـول علـى المعلومـات الالزمـة عـن أعمـال االدارات  اإلفصاح عن المعلومات .4

العامة وعن االجراءات وآليات تقديم الخدمة إلى المـواطن، حتـى ال تبقـى هـذه المعلومـات وسـيلة مـن وسـائل 

يــرتبط بــذلك تعزيــز مفهــوم المواطنــة التــي ينبغــي أن تكــون أساســًا للعالقــة بــين  مــواطنين.االســتغالل لهــؤالء ال
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  .قوق والواجبات المتبادلة بينهماالمؤسسات العامة والجمهور وبين السلطة والمواطن، والتي تقوم على الح

للعاملين فيها ، تحدد عتماد مدونات سلوك ومواثيق شرف أو اخالقيات العمل في إطار المؤسسات العامةا .5

مجموعة السلوكيات والقيم التي ينبغي مراعاتها فـي أثنـاء أداء مهمـاتهم وفـي عالفـتهم بـالجمهور، وربـط هـذه 

المواثيــق بنظــام واضــح، فضــًال عــن تطبيــق مبــدأ الثــواب والعقــاب، مــن خــالل إعطــاء المكافئــات والحــوافز 

نزاهــة فــي العمــل العــام ويعــزز كــذلك ثقافــة للملتــزمين وفــرض العقــاب علــى المخــالفين، وهــو مــا يعــزز قــيم ال

 محاربة الفساد.

، التـي ينبغـي أن تـدعم أيضـًا تعزز هذه العناصر المختلفة بيئة النزاهة والقيم االخالقيـة فـي الحيـاة العامـة .6

المختلفـة التـي تجعـل مـن مظـاهر الفسـاد أمـرًا محفوفـًا بالمخـاطر وذا تكلفـة  بأحكـام القـوانين ووسـائل المراقبـة

 ة للفاسدين. باهظ

 

 والرقابة الشعبية في العراق: المسائلةخامسًا: 

، وأصـبح باإلمكـان الضـغط علـى الحكومـة مـن المسـائلةأصبح الرأي العام بفعل تطور وسـائل االتصـال أحـد أهـم طـرق 

إلـى اجل العمـل للصـالح العـام عـن طريـق دور اإلعـالم والجماعـات المنظمـة، وحتـى الحكـام غيـر الـديمقراطيين يميلـون 

التحسس من الرأي العام، لذا فأن وجود صحافة حرة يشكل حاجز مراقبة خاصة في الدول غير الديمقراطية التي تفتقـر 

قــد ال تكــون كافيــة إذا كــان اإلعــالم  إلـى وســائل أخــرى لتقييــد السياســيين والبيروقــراطيين، ولكــن حريـة الصــحافة الرســمية

اليـــا لـــم تصـــبح قضـــايا الفســـاد ضـــمن األخبـــار المهمـــة، إال حـــين بـــدأت بمعظمـــه مرتبطـــًا بـــاألحزاب السياســـية. ففـــي ايط

 . 10الصحافة اإليطالية باإلنعتاق تدريجيًا عن النظام السياسي

 

 وهناك طريقان أساسيان للضغط الشعبي:

 .اطنين بخصوص الفشل العام للحكومةيتمثل في شكاوى جماعية من قبل مجموعات من المو  األول:

اعتراضات ترفع من قبل أفراد خاصين ضد معاملة السلطة لهم. وكل من هـذين الطـريقين يمكـن ان يتمثل في  والثاني:

 .11يحث على إصالح البنى الحكومية
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 : المحاسبة العمودية والمحاسبة األفقية. وقد عرفت النظم الديمقراطية نمطين من أنماط المحاسبة، وهي 

خبين الحكام أو ممثليهم المختارين، أما بتجديد الشرعية التي يتمتعون تقوم المحاسبة العمودية على محاسبة جمهور النا

بمعاقبتهم عن طريق عدم التصويت لهم فـي  بها عن طريق إعادة انتخابهم إذا ما أوفى هؤالء بوعودهم االنتخابية، وأما

 : 12يه اآلتيلكن هذا النوع من المحاسبة يؤخذ عل. صناديق االقتراع في حال عدم رضا الجمهور عن أدائهم

إن المرشحين لالنتخابات أصبحوا قادرين على تطـوير وسـائل مختلفـة للحصـول علـى تأييـد الجمهـور، سـواء  .1

 باالنخراط بأعمال شعبية قصيرة األمد أم بشراء األصوات.

كــذلك أصــبحت البيروقراطيــات الحكوميــة ُتَكــوِّن عــازًال بــين الجمهــور والمســؤولين عــن طريــق ســيطرتها علــى  .2

وٕاجراءات العمل وقدرتها على تسهيل أو تعطيل القرارات واألوامر. ومن المعلوم ان هذه البيروقراطية آليات 

الحكوميـــة ال تخضـــع لمســـاءلة الجمهـــور عـــن طريـــق وســـيلة االنتخابـــات، األمـــر الـــذي يحـــد مـــن المحاســـبة 

 العمودية في النظم الديمقراطية.

لــدان الديمقراطيــة الشــكلية وفــي تلــك الــنظم التــي تعتمــد وتــزداد المآخــذ علــى هــذا النــوع مــن المحاســبة فــي الب .3

 التعيين كأساس إلشغال المناصب العامة.

وبالرغم من ان بعض األنظمة شهدت خالل السنوات األخيرة نوعًا من االنفتاح على الممارسات الديمقراطية مـن خـالل 

وتخضــع لتنظــيم شــديد ال يشــمل جميــع فئــات  تنظــيم انتخابــات دوريــة فــان المشــاركة السياســية للمــواطنين التــزال جزئيــة

المجتمع التي ال يزال الكثير منها مستبعدًا بسبب الفقر واألمية والنوع ومكان اإلقامة.....الخ ، األمر الذي يبقـي مفهـوم 

 المشاركة المتخلفة هو السائد في هذه البلدان.

والمراقبــة والمحاكمــة والكشــف والعقــاب والعمــل  ائلةالمســوفــي النظــام السياســي العراقــي الجديــد الــذي لــم تســتقر فيــه قــيم  

المدني، ولم تتكون سلطة الرأي العام التي تعـد تاليـة وتابعـة وخالقـة ومـؤثرة وفاعلـة فـي كـل خطـوط ومفاصـل المنظومـة 

ن الديمقراطيــة فــإذا كــان األداء جيــدا فــي البرلمــان واإلعــالم والقضــاء والمجتمــع المــدني، فــان ســلطة الــرأي العــام ســتكو 

مدخال ونتيجة في آن واحد فالجمهور الذي شارك في االختيار والوصول بـ (الرئيس إلى الحكـم) والنائـب إلـى البرلمـان، 

والرقابـة حقـًا مـن حقوقـه، واعتبـر اإلعـالم غيـر خاضـع  المسـائلةوشارك في صناعة القرار التنفيذي والتشريعي، واعتبـر 

قته في قضاء غير قابل للشراء بالمال والمزايا غير المنظورة، واستقرت في وغير قابل للشراء باإلعالن والمزايا ووضع ث

ثقافته أهمية وقيمة مؤسسات المجتمع المدني. هذا الجمهور وهذه السلطة التي تسـمى سـلطة الـرأي العـام هـي الضـمانة 

قـوانين تضـع مبـادئ عامـة ال بما تتضمنه من آليات لمحاربـة ومحاصـرة الفسـاد فالدسـاتير وال القوية لحماية الديمقراطية،
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والتفاصيل يضعها البشـر وينفـذها البشـر، وفـي الصـناعة والتنظـيم والممارسـة يسـتطيع البشـر ان  .تخوض في التفاصيل

يفرغـوا المبـادئ مـن كـل مضـمون، ويســتطيع البشـر ان يحولـوا المبـادئ إلـى حالــة مجتمـع وثقافـة مجتمـع ومصـالح أبنــاء 

أخيـرا، ان الديمقراطيـة ال يمكنهـا وحــدها التصـدي للفسـاد. وان الفاسـدين يســتطيعون ان وأجيـال تسـتحق الحفـاظ عليهــا. و 

يعطلــوا المفعــول الحقيقــي آلليــات الديمقراطيــة (وأحــدها االنتخابــات)، ويحركــوا هــذه اآلليــات فــي اتجــاه معــاكس، ومــن ثــم 

 .13العام إفساد هذه اآلليات وزعزعة الثقة بها. وال نخرج من هذه إال بقوة وسلطة الرأي

 

 معوقات مكافحة الفساد السياسي في العراق

التـــي تفضـــل مصـــالحها الخاصـــة علـــى  وجـــود تنـــافس حزبـــي بـــين األحـــزاب والقـــوى السياســـية الحاكمـــة، .1

المصلحة العامة، وال تمثل الحكومة عندهم إال مصدرا لإلثراء، وهذا التنافس الذي تحول إلى صـراع، وضـع 

 تجاه مكافحة الفساد، خوفا من التوازنات الداخلية. األحزاب الحاكمة في موقف سلبي 

، حيـث إن زعامـات األحـزاب الحاكمـة يعلمـون جيـدا، إن هنـاك اعتماد آلية المساومة للتغطية على الفسـاد .2

تورطًا كبيرًا بين القادة السياسيين لألحزاب في الفساد، وان جميع األطراف قد اشتركت وتقاسمت ريـع الفسـاد 

 الفاسدة سواء بخصوص ما تم أخذه من األمريكيين أو من العراقيين.  في تلك العمليات

، ومــن ضــمن هــذه اتفــاق جميــع األطــراف السياســية الحاكمــة علــى الشــراكة إلبقــاء األوضــاع علــى حالهــا .3

االتفاقيــات، اتفاقيــة اربيــل التــي بموجبهــا تــم تشــكيل حكومــة الشــراكة الوطنيــة، ممــا عمــق الفســاد فــي جميــع 

واإلداريــين القيــاديين يعنــي  يــة والحكوميــة، وســهل ممارســته، الن أي إجــراء يتخــذ ضــد الــوزراءالكــوادر الحزب

 .اتخاذ اإلجراء نفسه ضد كوادر األحزاب الحاكمة

، وتفضــيل مصـــالح أبنائهـــا علـــى ارتبـــاط بعـــض قيـــادات األحـــزاب الحاكمـــة بالزعامـــات الدينيـــة والعشـــائرية .4

خلــق عالقــات غيــر قانونيــة بــين اإلدارة ومصــالح األفــراد مصــلحة العامــة، ومصــلحة أعضــاء الحــزب، ممــا ي

الـــديني  ، التـــي ينظـــر إليهـــا وفـــق الفهـــم14وتخلـــق حالـــة مـــن الفســـاد كالمحســـوبية والوســـاطة غيـــر المشـــروعة

 والعشائري الذي يعتقد به الفاسدون على أن "األقربون أولى بالمعروف".

، كمـا ان الكتـل السياسـية الكبيـرة يرتكبـه الفاسـدونم وحجـم الفسـاد الـذي ئعدم اتخاذ إجراءات قانونية تتال  .5

هي التي تقف حائال دون اتخاذ اإلجراءات المناسبة بحق من يثبت إدانته في ملفات الفسـاد، وتحـاول الكتـل 
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السياسية التي لها ثقل داخل البرلمان التغطية على المتهم بالفساد ألنه ينتمي إليهـا ممـا يجعـل موقـف الكتـل 

 وال تستطيع اتخاذ أي موقف.األخرى ضعيفا 

 .ممارسة رئاسة البرلمان وقادة الكتل السياسية الضغط على البرلمانيين .6

، ودمجهـا بشـكل ُكتلـوي غيـر قابـل وجود تشـابك وتـرابط بـين األجهـزة الحكوميـة واألجهـزة الحزبيـة الحاكمـة .7

 . 15لالنفكاك

األمر الذي يؤدي إلى إحباط ة بمواجهته، عدم اهتمام الحكومة بتقارير الفساد وعدم جدية األحزاب الحاكم .8

 المسؤولين في المؤسسات القائمة على مكافحة الفساد. 

، التي ال يمكنها إدخال المحققين التابعين لهـا داخـل رفض الوزارات التعاون بشكل روتيني مع هيئة النزاهة .9

 . 16الوزارات التابعة لحكومة المالكي

 حجب المعلومات عن هيئة النزاهة.  .10

، فهي بحاجة إلـى الحمايـة والقـوانين، وقـد اختزلـت هيئـة النزاهـة بـالتحقيق، أي إن هنـاك ضعف هيئة النزاهة .11

لهــا أن تصــرح بأســماء الفاســدين، خــالل عــدم إعــادة انتخــابهم  معوقـًا قانونيــًا ال يتــيح لهيئــة النزاهــة، وال يمكــن

الخارجيـة جعلـت التحسـن فـي ملـف مكافحـة مرة ثانية. فضًال عن العديد من المعوقـات والتحـديات الداخليـة و 

الفساد محدودًا جدًا وال يتناسب مع حجم المشكلة. ومن هذه المعوقات، عدم توفر االسـتقالل الكامـل للهيئـة، 

وضعف الدعم السياسي لها، والضغوط السياسية واالجتماعية والعشائرية التـي تمـارس عليهـا، واأليـدي غيـر 

تسييس محققي الهيئة، إما لمنعهم من مالحقة األتباع أو الستخدامهم كـأداة  المشروعة التي تحاول إفساد أو

الستهداف اآلخرين من الخصوم السياسيين أو الشخصيين، وعـدم تـوفر أدوات ووسـائل التقـدم التقنـي للرقابـة 

ــد مــن قــدرة محققــي الهيئــة علــى القيــام بــواجبهم، والصــعوبات البالغــة فــي مالحقــة الفســ اد والتحــري، الــذي ّح

السياسي بسبب التهديدات والمخاطر والنفوذ السياسي، وشـبه اسـتحالة تـوفير األدلـة، لعـدم وجـود شـفافية فـي 

تعامــل كبــار مــوظفي الدولــة، وٕاحاطــة أنفســهم باألقــارب والمنتفعــين والمســتفيدين، ممــا يجعلهــم حلقــة شــديدة 

 . 17االغالق يصعب اختراقها

. إن احتفاظ المسؤول وزيـرا كـان أو غيـره بالجنسـية المكتسـبة )يةازدواج الجنسامتالك اكثر من جنسية او ( .12

وكمثــال الــوزير الســابق أيهــم الســامرائي الــذي تــم تهريبــه مــن الســجن مــن قبــل القــوات  .18حــال دون محاســبته

 األمريكية.
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 األولويات في مكافحة الفساد السياسي في العراق

الفساد واستخدامها لكيل االتهامات واالنتقاص من مكانة وٕاذا ما تم تسييس محاربة  تعزيز اإلرادة السياسية: .1

الكتل البرلمانية (كما هو الحال في العراق)، سرعان مـا تنسـد جميـع الُسـبل المؤديـة إلـى تصـفية آثـار الفسـاد 

 . 19المدمرة للمجتمع

بطًا يحـول يمكن أن تشكل قاعدة الدعم الجماهيري بمـا فـي ذلـك قياداتهـا ضـابناء قاعدة الدعم الجماهيري:  .2

دون إســاءة الفــاعلين السياســيين الســتعمال الســلطة، ويمكــن أن تكــون بصــفة خاصــة تحــديًا فــي وجــه جمــود 

.وضـــرورة تـــوفير الـــدعم لهـــا مـــن قبـــل مختلـــف القـــوى الرســـمية واألهليـــة ومؤسســـات القطـــاع 20الوضـــع القـــائم

إلرادة اإلصـالح ومكافحـة الفسـاد، الخاص. وتمثل هيئات الرقابة الرسمية وقادتها مصدر دعم وتأييد ُمهِّمين 

بالرغم من عدم وجود صفة سياسـية مباشـرة لهـؤالء القـادة ، لكـنهم يمثلـون بحكـم المنصـب والمهمـات مصـدر 

دعم أساسيا للقـادة السياسـيين الـذين تتـوافر لـديهم أرادة اإلصـالح. كمـا ال تتوقـف اإلرادة السياسـية لإلصـالح 

المـواطنين ودعمهـم أيضـا، لكـي يتسـنى فـرض  وٕانمـا تتطلـب مناصـرةفي وجودها على الدعم السياسي فقـط، 

سلوك أخالقي في مواجهة النظام الفاســد. وليس ضروريًا أن تكون إرادة محاربة الفسـاد علـى مسـتوى القيـادة 

 لكــي يتســنى لهــذه اإلرادة تغييــر الواقــع. فــإرادة اإلصــالح قــد تكــون متــوافرة فــي عــدة مســتويات حكوميــة وغيــر

القطـاع الخــاص  تسـات المجتمــع المـدني ومؤسسـاوالمعارضـة السياسـية ومؤس منهـا هيئـات الرقابــة حكومـة،

يملــك إرادة التغييــر ويــدعم إرادة اإلصــالح  والمنظمــات الدوليــة، فهــذه األطــراف تســتطيع خلــق تحــالف فعــال

صــالح عمليــة لإلصــالح ووجـود المصــلحين، أن اإلصـالح أصــبح قائمـًا، فاإل السياسـية وال يعنــي وجـود إرادة

. لــذلك فــإن 21طويلــة المــدى ومســتمرة وتتطلــب مشــاركة اكبــر قــدر ممكــن مــن المــواطنين والقيــادة السياســية

مكافحة الفساد عملية متكاملة بين الدولة والمجتمع، وهي تتطلـب إرادة سياسـية قويـة مدعومـة بـإرادة شـعبية، 

مــن خــالل اســتراتيجية وقائيــة  المســائلةو  تضــمن بنــاء منظومــة مضــادة تعــزز قــيم ومبــادئ النزاهــة والشــفافية

شاملة يشـارك فيهـا جميـع االطـراف فـي المجتمـع، فهنـاك ضـرورة للتحـرك مـن اجـل مباشـرة العمـل الجـاد فـي 

مكافحة الفساد ضـمن اطـار مفتـوح وان تتظـافر داخلـه جميـع الجهـود الرسـمية والشـعبية ومؤسسـات المجتمـع 

 نــاء نظــام النزاهــة الــوطني ويجعــل مــن ممارســة الفســاد أمــرًا مكلفــاً المــدني، األمرالــذي يشــكل اساســًا مهمــًا لب

لمرتكبيه، مما يؤكد ضرورة استنهاض اإلرادة الشـعبية وتحقيـق عمـل جـدي لمكافحـة الفسـاد، وتوحيـد الجهـود 
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والقيــام بعمــل جمــاعي علــى كــل مســتويات المجتمــع المــدني والبرلمــان والحكومــة لمكافحــة الفســاد والحــد مــن 

 .لبي في المجتمعتغلغله الس

تتعرض الخطابات السياسية للفساد وتفضح مكامنـه وتحـذر منـه عقلنة الخطاب السياسي والنقد السياسي:  .3

وكأنهــا تــدافع عــن المجتمــع حقــًا، وأخــرى بــالعكس تراهــا تقــف إلــى جانــب الفســاد تســوغه وتجــد لــه مــا يجعلــه 

قيـة ولـيس فسـادًا وتعمـل ذلـك لتكسـب موقفـًا نتيجة طبيعة للظروف السياسية الراهنة وكأنه أزمـة حكوميـة حقي

 .سياسيًا ترصده إلى جانبها فهي خطابات ذات صفة رواغة

ومـــن هنـــا البـــد مـــن وضـــع وســـائل اإلعـــالم المختلفـــة أمـــام  حريـــة ومهنيـــة اإلعـــالم والصـــحافة المســـتقلة: .4

لتـي تتفشـى فيهـا مسؤولياتها الوطنية لتسـهم مجتمعـه فـي تغييـر اتجاهـات الـرأي العـام وخصوصـًا فـي الـدول ا

ظـاهرة الفسـاد، وهـذا مـا أقـدمت عليـه بريطانيـة التـي تحكـم بهـا الفسـاد قرابـة قـرن مـن الزمـان، وهـذا مـا فعلتــه 

الدول اآلسيوية مثل هونـغ كونـغ وسـنغافورة اللتـين جنـدتا وسـائل اإلعـالم مـن اجـل مكافحـة الفسـاد والـتخلص 

 .22منه نسبياً 

أ يتـيح للشـعب قـدرة االطـالع علـى السـلوك العـام للحكومـة والمنظمـات : الشـفافية مبـدشفافية مالية الحكومـة .5

واالحزاب والجماعـات واالفـراد ومـنهج السياسـات العامـة، وكيفيـة إدارة الدولـة بغيـة الحـد مـن السياسـات غيـر 

 .المعلنة

  .للمسائلةتقاريـر األداء كأدوات  إجراء .6

 أهداف تقارير األداء:

 درجة رضاهم عن كمية ونوعية الخدمات التي تقدمها الدولة.  آراء المواطنين حول الحصول على •

خلق أداة يستطيع المواطنـون العـاديون والمنظمـات غيـر الحكوميـة اسـتخدامها لتقيـيم الخـدمات العامـة فـي  •

 مجتمع ما. 

والشـفافية وسـرعة التجـاوب مـع كـل الجهـات  المسـائلةتشجيع المواطنين على المطالبـة بمزيـد مـن الرقابـة و  •

 ي تقدم خدمات عامة. الت

 تشجيع األجهزة العامة والحكومية على تحسين خدماتها.  •

ـــة: .7 هنــاك نظامــان يســتخدمان إلجــراء الموازنــة العامــة، فــاألول نظــام موازنــة األبــواب  إصــالح نظـــام الموازنــ

ث درجـة المناعـة والبنود والثاني نظام موازنة األداء والبـرامج ، ويختلـف هـذان النظامـان اختالفـًا بّينـًا مـن حيـ

 والهشاشة، أي من حيث كونهما عرضه للفساد.
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 :23وكما سيتضح في اآلتـي

 إصالح المشتريات:

غالبا مـا تشـمل فضـائح الفسـاد أمـور المشـتريات الحكوميـة والخـدمات، وتلقـي إصـالحات المشـتريات الضـوء 

التخاذ القـرارات علـى ضـوء  على مسألة العالقة بين تجنب الفساد وٕاعطاء المسؤولين مرونة في صالحياتهم

ما يرونه مناسبا. فإعطاء الصالحيات يزيد من دوافع الفساد، الن العديد من الفضائح تظهـر حيـث ال توجـد 

أعراف للحـد مـن الفسـاد فـي المشـتريات، أو حيـث يطغـى الزعمـاء السياسـيون الفاسـدون علـى قـرارات هيئـات 

 .24تحضير المناقصات والعروض
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 يات:توصال

علـى و  ،2011وحتـى عـام  2003في ذيل قائمة مؤشر الفساد منذ عام  ى العراقوفق تقارير منظمة الشفافية الدولية بق

الرغم من وجود العديد من المؤسسات والمظاهر والممارسات الديمقراطية فيه، ألن الركيزة األولـى للديمقراطيـة والمتمثلـة 

، أن عاقــب وزيــرًا فاســدًا (بســحب الثقــة 2003هد البرلمــان العراقــي بعــد عــام . فلــم يشــغيــر فعالــة المســائلةبالمحاســبة و 

وٕاحالته على القضاء) أو مسؤوًال سياسيًا متهمـًا بالفسـاد. فكـان النـزاع الحزبـي داخـل المؤسسـات البرلمانيـة كشـفًا متبـادًال 

ر عمـل الجهـات الرقابيـة األخـرى للفساد، وهو فـي الواقـع ألغـراض سياسـية تنافسـية أكثـر منـه للمصـلحة العامـة. واقتصـ

 على محاسبة بعض المسؤولين الصغار.

، ال سيما عندما أعـاد إيـاد عـالوي حينمـا تـرأس الحكومـة  2003والالفت للنظر أن الفساد كمسار عام على ازدياد منذ 

المرجـــع / ب) مـــن قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيـــة (التــي أعطــت للــوزير أو 136العمــل بالمــادة ( 2004فــي عــام 

اإلداري األعلى الحق فـي عـدم إحالـة الموظـف المـتهم بالفسـاد علـى القضـاء)، فشـهدت حكومتـه والحكومـات التـي تلتهـا 

 والرقابة سواء السياسية منها أم القضائية أم اإلدارية.  المسائلةتعطيال شبه كامل ألدوات وأنظمة المحاسبة و 

عــديالت دســتورية تطــال الكثيــر مــن المــواد المعطلــة للــدور الرقــابي ومــن أجــل الحــد مــن ظــاهرة الفســاد البــد مــن إجــراء ت

 للبرلمان العراقي، فضًال عن اتخاذ التدابير اآلتية:

ـــًا رف .1 ـــع ازدواج الجنســـية لمـــن يتســـنم منصـــبًا ســـياديًا أو امني يعـــًا، اســـتنادًا إلـــى المـــادة تشـــريع قـــانون يمن

الســيادي واألمنــي الرفيــع"، يمنــع القــانون رابعــا، مــن الدســتور، ولفــك اللــبس فــي تحديــد "المنصــب )/61(

. ، ب، ج)/ خامســا/أ61تعيين وفــق المــادة (ازدواج الجنســية لكــل مــن تشــمله موافقــة مجلــس النــواب بــال

وهم كـل مـن رئـيس وأعضـاء محكمـة التمييـز االتحاديـة، ورئـيس االدعـاء العـام، ورئـيس هيئـة اإلشـراف 

س أركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد القضائي، السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، رئي

فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات. فضال عن شمول القـانون كـل مـن أعضـاء السـلطة التشـريعية 

والســــلطة التنفيذيــــة، منعــــًا الســــتغالل بعــــض المســــؤولين السياســــيين الجنســــية المكتســــبة للــــتخلص مــــن 

 والمحاسبة داخل العراق. المسائلة

ن لألحـــزاب السياســـية وتمويـــل الحمـــالت االنتخابيـــة يـــنظم طريقـــة تأسيســـها وآليـــات عملهـــا تشـــريع قـــانو  .2

ومصادر تمويلها، ويحضـر التمويـل الخـارجي لضـمان عـدم تبعيـة األحـزاب السياسـية لجهـات خارجيـة، 

 اجتماعي. –لضمان وجود أحزاب ذات تأثير سياسي

 الخدمة.إصالح نظام التعيين وجعله مركزيًا بإعادة تأسيس مجلس  .3

إعطاء صالحيات واسعة لجهـاز رقـابي واحـد يتمتـع باالسـتقالل فـي مراقبـة السـلطات الـثالث، وأن ُيعِّـد  .4
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هــذا الجهــاز تقــارير دوريــة تكــون فــي متنــاول المــواطنين علــى اخــتالف انتمــاءاتهم الحزبيــة والسياســية 

افـــة، علـــى أن تتمتـــع وألعضـــاء المجـــالس التشـــريعية والقيـــادات الحزبيـــة ومؤسســـات المجتمـــع المـــدني ك

بســلطات التحقيــق والمالحقــة القضــائية، بــدًال عــن وجــود عــدة هيئــات قــد يحصــل فيمــا بينهــا تــداخل فــي 

 االختصاص.

تعزيــز اســتقالل القضــاء ودوره فــي حســم الــدعاوى الخاصــة بالفســاد، ودعــم الجهــات التحقيقيــة برفــدها  .5

 .لتحقيقبالعناصر المهنية والكفؤة ومنحها صالحيات تتناسب ومهمة ا

إلصـالح مــن األعلـى إلــى األســفل، أي مـن الحلقــات السياسـية والتشــريعية والتنفيذيــة ابتـداًء مــن القيــادة ا .6

العليــا نــزوًال إلــى أدنــى المســتويات التنفيذيــة، وكشــف حــاالت الفســاد بعــد صــدور أحكــام القضــاء بحقهــا 

ســـؤولين عـــن عمليـــات المقـــاوالت والتركيـــز علـــى كبـــار الم ،وٕاعالنهـــا للـــرأي العـــام عمـــًال بمبـــدأ الشـــفافية

 واالستثمار واالمتيازات التي تؤثر على الوضع االقتصادي للدولة.

تفعيــل عمــل لجــان مجلــس النــواب فــي مراقبــة الــوزارات وأداء الحكومــة اإلداري والــوظيفي بشــكل مهنــي،  .7

 والعمل على التنسيق فيما بين تلك اللجان.

االنتمــاء  هيئــات المتخصصــة بمكافحــة الفســاد كلهــا، ألنإبعــاد زعمــاء الكتــل السياســية عــن الجهــات وال .8

 السياسي يؤثر في اتخاذ القرارات الصحيحة.

وضـع حــدود للسـلطة السياســية للسـيطرة علــى الفسـاد بشــكل غيـر مباشــر عـن طريــق فـتح بــاب الشــكوى  .9

ات للمـواطنين والجماعـات ضـد الحكومـة، وضـد الخـدمات السـيئة التـي تقـدمها. فالحكومـة تقـدم المعلومــ

عن نشاطها ، والمواطنون ومنظمات المجتمع المدني واإلعالم يدفعون باتجـاه وجـود مسـاءلة حكوميـة، 

هــذه السياســات تبقــى حــاجزا أساســيا لمراقبــة الفســاد وأي أشــكال أخــرى مــن المصــالح الشخصــية التــي 

 تظهر في حالة تغييب المراقبة الشعبية للمسؤولين.

م ومعرفــة مصــدرها مــن قبــل األجهــزة الرقابيــة التــي يفتــرض ان حصــر ثــروات كبــار المســؤولين وعــوائله .10

 وبعد تولي المسؤولية العامة (المنصب). قبل وأثناء تتحقق من صحتها

استخدام نظام انتخابي يحد مـن سـيطرة األحـزاب السياسـية علـى النـواب؛ أي التحـول مـن نظـام التمثيـل  .11

خابي آخـر يتجـاوز سـلبيات النظـام األول، أو إلى نظام انت 2003النسبي الذي استخدم في العراق بعد 

تعديل النظام االنتخابي بالشكل الذي يؤمِّن تالفي سلبياته المعِطلة للدور الرقابي البرلماني، كـأن يكـون 

 تبني نظام االنتخاب المختلط الذي يجمع بين القائمة مع التمثيل النسبي ونظام الفائز االول.

 ألجهزة األمنية.إلغاء دمج الكوادر الحزبية في ا .12

اعتمـــــاد صـــــنَّاع السياســـــة العامـــــة للدولـــــة فـــــي مراحـــــل رســـــم السياســـــات أو تنفيـــــذها علـــــى المؤشـــــرات  .13

 واإلحصاءات الموضوعية قدر اإلمكان.
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التعـــاون دوليـــا وٕاقليميـــا لمكافحـــة الفســـاد، والظـــواهر األخـــرى ذات العالقـــة بالفســـاد كالجريمـــة المنظمـــة  .14

 .اقيات والمعاهدات ذات الصلة بالفسادوغسل األموال، والتصديق على االتف
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 المصادر:

الفسـاد السياسـي واألداء اإلداري: دراسـة فـي جدليـة  سالم سيلمان و خضـير عبـاس عطـوان،ينظر:  .1

العالقــــة، مجلــــة شــــؤون عراقيــــة، العــــدد األول ،كــــانون الثــــاني، (بغــــداد: المركــــز العراقــــي للدراســــات 

 .119ص )،2010االستراتيجية، 

، رسـالة 2003للمزيد من التفصيل ينظر: أيمن أحمد محمد، الفساد السياسـي فـي العـراق منـذ عـام  .2

-20، ص2012ماجستير (غير منشورة) مقدمة إلى كلية العلوم السياسية، جامعـة بغـداد، بغـداد، 

30. 

 مجموعـــة بـــاحثين ، دليـــل البرلمـــاني العربـــي لضـــبط الفســـاد، منظمـــة برلمـــانيون عـــرب ضـــد الفســـاد، .3

 .39 –38ص ،2005

 .42المصدر السابق ، ص .4

دار النهضـة  ( بيروت: ينظر: مصطفى محمود عفيفي، المسؤولية الجنائية عن الجرائم االنتخابية، .5

 .356العربية، بال تاريخ)، ص

ن النزاهة في البلدان سوزان روز اكرمان (إعداد)، الفساد والحكم الرشيد في: الفساد ومبادرات تحسي .6

شــعبة التطــوير اإلداري وٕادارة الحكــم، مكتــب السياســات اإلنمائيــة، برنــامج األمــم  :يــوركنيو الناميــة، (

 .13ص  )،1995، تحدة اإلنمائيالم

ينظــر: يوســف خليفــة اليوســف، دراســة حالــة األمــارات العربيــة المتحــدة، فــي مجموعــة بــاحثين: نــدوة  .7

 .582العربية، المصدر السابق، ص الفساد والحكم الصالح في البالد 

ينظـر: منظمـة الشـفافية الدوليـة، نظـام النزاهـة العربـي فـي مواجهـة الفسـاد: كتـاب المرجعيـة، تحريــر  .8

 .37-36، ص)2005وٕاصدار المركز اللبناني للدراسات، ( برلين: منظمة الشفافية الدولية، 

حكــم نقــًال عــن: عمــاد الشــيخ داود، الشــفافية ومراقبــة الفســاد، فــي مجموعــة بــاحثين: نــدوة الفســاد وال .9

)، 2006الصـــالح فـــي الـــبالد العربيـــة، الطبعـــة الثانيـــة، (بيـــروت: مركـــز دراســـات الوحـــدة العربيـــة، 

 .141ص

، ترجمـة: فـؤاد سـروجي ينظر: سـوزان روز اكرمـان، الفسـاد والحكـم: األسـباب، العواقـب، واإلصـالح .10

 . 295-294ص )،2003(عمان: األهلية للنشر والتوزيع، 

 .289لحكم: األسباب، العواقب، واإلصالح، المصدر السابق ، صسوزان روز اكرمان، الفساد وا .11

 مجموعـــة بـــاحثين، نظـــام النزاهـــة العربـــي فـــي مواجهـــة الفســـاد(كتاب المرجعيـــة)، المصـــدر الســـابق، .12

 .39-38ص
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ينظـر: منظمـة الشـفافية الدوليـة، نظـام النزاهـة العربـي فـي مواجهـة الفسـاد: كتـاب المرجعيـة، تحريــر  .13

 .37-36، ص)2005ني للدراسات، ( برلين: منظمة الشفافية الدولية، وٕاصدار المركز اللبنا

 . 259محمد صالح اميدي، المصدر السابق، ص .14

 .22/2/2011قناة الحرة عراق (شريط األخبار)، الثالثاء  .15

بتـاريخ  ،عـراق، برنـامج بـالعراقي، فـي قنـاة الحـرة م العكيلي رئيس هيئـة النزاهـةلقاء مع القاضي رحي .16

16/3/2011.  

، سـوي عضـو لجنـة النزاهـة البرلمانيـة، قنـاة الشـرقية الفضـائيةتصال هاتفي مع القاضي جعفـر المو ا .17

 . 13/6/2011، بتاريخ ار الحصاد، الساعة العاشرة مساءانشرة أخب

 . 72كتاب دليل البرلماني العربي لضبط الفساد، المصدر السابق، ص .18

 . 109البلدان النامية، المصدر السابق، صمجموعه باحثين ، الفساد ومبادرات تحسين النزاهة في  .19

 . 46-45كتاب المرجعية)، المصدر السابق، صنزاهة العربي في مواجهة الفساد (نظام ال .20

 . 21، ص2014 –2010ينظر: اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد  .21

 . 20 – 19ص ،2014 –2010ينظر: اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد  .22

 113المصــدر الســابق، ص  ان، الفســاد والحكــم االســباب، والعواقــب، واإلصــالح،ســوزان روز اكرمــ .23

 وما بعدها. 

ــــى الموقــــع  .24 ينظــــر: اتفاقيــــة منظمــــة التجــــارة العالميــــة حــــول المشــــتريات والوثــــائق المتعلقــــة بهــــا، عل

 االلكتروني:

http://www.wto.org.wtogovt 
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 مؤلف : عن ال

هدفة تعزيز مبدأالشفافية وتنميـة  ،)مركز مدني مقرة بغداد( ايمن احمد محمد احد الباحثين في مركز المعلومة

الـــوعي الدســـتوري والقـــانوني لـــدى لـــدى افـــراد المجتمـــع، وحـــثهم علـــى ممارســـة حقهـــم بـــالتعبير والوصـــول الـــى 

والتعريـــف بمبـــاديء حقـــوق االنســـان والعدالـــة  الديمقراطيـــة السياســـية واالجتماعيـــة،المعلومــة، وتعزيـــز مبـــاديء 

االجتماعية، والمساهمة في بناء ثقافة مجتمعية تتقبل فكرة استطالعات الرأي والدراسات الميدانية لمعرفـة اراء 

. وطباعــة الكتــب واالصــدارات الدوريــة التوثيقيــة المجتمــع واتجاهاتــة، والشــتجيع علــى المشــاركة االيجابيــة فيهــا.

 وقســم اصــدارات الدراســات البحثيــة والكتــب، قســم اســتطالعات الــراي، علــى ثالثــة اقســام وهــي:ويعمـل المركــز 

  .وقسم الندوات والورش

 :  والعراق مكتب عمان - مؤسسة فريدريش ايبرت

كما تعتبر اقـدم مؤسسـة سياسـية  دريش ايبرت منظمة غير ربحية ملتزمة بقيم الديمقراطية االجتماعية.يتعتبر مؤسسة فر 

 دريش ايبرت) .يكأرث سياسي الول رئيس الماني منتخب ديمقراطيا (فر  1925ية حيث تأسست عامالمان

 الملكية. العلمية من خالل الشراكة طويلة االمد مع الجمعية 1986عام  في االردن افتتحت المؤسسة ابوابها

عم التقدم نحو العدالة االجتماعية تشجيع الديمقراطية والمشاركة السياسية، دو  دريش ايبرت الى تعزيزيفر  تهدف مؤسسة

اضــافة الــى ذلــك  فضــال عــن المســاهمة فــي االســتدامة البيئيــة والســالم واالمــن فــي المنطقــة. ومســاواة النــوع االجتمــاعي.

كمـا تعمـل  .مؤسسـات العامـة فـي االردن والعـراقبناء وتقوية المجتمـع المـدني وال عمانفي  دريش ايبرتييدعم مكتب فر 

عمــان مــن خــالل شــراكة واســعة النطــاق مــع مؤسســات المجتمــع المــدني واطيــاف سياســية فــي يبــرت دريش ايــمؤسســة فر 

ـــابر للحـــوار ـــد ورش  مختلفـــة النشـــاء من اصـــدار اوراق سياســـيات عـــن اســـئلة و  عمـــل،الالـــديمقراطي، تنظـــيم مؤتمرات،عق

  .السياسية الحالية
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 للتواصل معنا:

 مؤسسة فريدريش ايبرت االردن والعراق

 941876 ريدالب ندوقص

  11194عمان

 األردن

 5680810 6 962+ هاتف:

 5696478 6 962+ فاكس:
 

 jordan.org-fes@fesالبريد االلكتروني

 jordan.org-www.fesالموقع االلكتروني

 www.facebook.com/FESAmmanOfficeصفحة الفيسبوك 

 

 تنويه

اآلراء الواردة في هذه النشرة (ورقة السياسات) ليست بالضرورة تلك االراء التي تمثلها منظمة فريدريش إيبرت 

 أو المنظمة التي يعمل بها المؤلف.

 

 ISBN     978-9957-484-28-6      (ردمك)
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