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 النزاهة ثقافة وغياب واإلداري املايل الفساد
 (قانونية دراسة) املعاجلة وسبل األسباب

  

 

 

 
 ــــةالمقـــــــدمـــ

يمعب الفساد بشكؿ عاـ والمالي واإلداري منو بشكؿ خاص دورًا فعااًل في زعزعة 
واإلداري استقرار المجتمع والنيؿ مف قيمو ومبادئو, فالتأثير متبادؿ بيف الفساد المالي 

وبيف غياب ثقافة النزاىة وحماية الماؿ العاـ والمحافظة عمى الوظيفة العامة واالنتماء 
الوطني, وال أدؿ عمى ذلؾ إال ما تشيده المجتمعات التي تتعرض ليجمات شرسة تأثر 
بشكؿ مباشر عمى مستوى االنتماء الوطني لدى األفراد وتغيب لدييـ الحصانة 

وتضعؼ التركيز عمى النزاىة في التعامبلت المالية, وما يقوده المفترضة لمماؿ العاـ 
استشراء الفساد في جميع مفاصؿ الدولة عمى مستوى القطاعات كافة إلى  ذلؾ كمو

 العامة منيا والخاصة.

 وألجؿ اإلحاطة بالموضوع مف كافة الجوانب ال بد مف تناوؿ ما يأتي : 
ة في تسميطيا الضوء عمى استخداـ أي تتجمى أىمية الدراس أواًل: أهمية الدراسة:

مظير مف مظاىر الفساد المختمفة لمحصوؿ عمى مكاسب مالية, سواء كانت ىذه 
المكاسب نقدية أو قابمة لمتقييـ بالنقود, وىو ما يميز الفساد المالي واإلداري مف غيره 

 از خمف ظاهرم.د. فو  
 مدرس القانون اإلداري

 كمية الحقوق/جامعة تكريت
fawazkhalaf19@yahoo.com  
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ف مف أنواع الفساد األخرى مف سياسي وأخبلقي واجتماعي وغيرىا مف جية, فضبًل ع
الدوؿ الغنية منيا  أغمبمحاولتيا وضع الحموؿ المناسبة ليذه الظاىرة المستشرية في 

 والفقيرة.

تبدو مشكمة الدراسة في تداخؿ أنواع الفساد المتعددة  ثانيًا: مشكمة الدراسة:
بحيث يكوف بعضيا سببًا ونتيجة لآلخر, مما يصعب ميمة معالجتيا والتخمص منيا, 

آثارىا, بشكؿ منفرد أو مستقؿ لكؿ منيا عف اآلخر, ناىيؾ عف  أو عمى األقؿ الحد مف
عنصر الزمف في المعالجة, إذ تتطمب ميمة التخمص منيا وقتًا طويبًل, فبل يمكف أف 
يتـ ذلؾ بيف ليمة وضحاىا وال يكفى استصدار قانوف أو إلغاء آخر أو تعديؿ ثالث 

 إلنجاز ذلؾ. 

مف فرضية مفادىا أف القضاء عمى الفساد  تنطمؽ الدراسة ثالثًا: فرضية الدراسة:
المالي واإلداري وغيره مف أنواع الفساد التي تضرب المجتمعات وخاصة المتخمفة منيا 
يتطمب اعتماد استراتيجية شاممة لمتعامؿ مع ىذه الظاىرة تأخذ بنظر االعتبار األسباب 

لئلجراءات المتبعة في  المؤدية إلييا بحيث تجتثيا مف الجذور وتضع جدواًل زمنيًا محدداً 
ذلؾ, مع التركيز عمى تنمية مبادئ المواطنة واالنتماء وثقافة النزاىة وحماية الماؿ العاـ 
في جميع مراحؿ المعالجة المرسومة, في سبيؿ وضع الحموؿ الناجعة التي تؤدي 
ى إشاعة ثقافة النزاىة ومف ثـ الحد مف الفساد المالي واإلداري, بؿ وحتى الصور األخر 

  مف الفساد.
سنعتمد في دراستنا المنيج التحميمي االستنباطي لتطبيقات رابعًا: منهج الدراسة: 

افضؿ إلى  وأشكاؿ الفساد المالي واإلداري وغياب ثقافة النزاىة بغية الوصوؿ
المعالجات المتاحة, مع التركيز عمى الييئات العامة وشركات القطاع الخاص في 

 العراؽ.
وفي سبيؿ ذلؾ سيتـ تقسيـ الدراسة عمى مطمبيف  الدراسة:خامسًا: هيكمية 

نخصص األوؿ لئلطار المفاىيمي لمفساد المالي واإلداري وغياب ثقافة النزاىة مف 
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تعريؼ وأسباب وطبيعة قانونية ومظاىر, فيما نتحدث في الثاني عف آثار الفساد المالي 
ليا مع األخذ بنظر االعتبار واإلداري وغياب ثقافة النزاىة وسبؿ المعالجة الممكنة 

خصوصية المجتمع العراقية والمرحمة الحساسة التي تمر بيا الببلد, لنختـ بأىـ 
 االستنتاجات والتوصيات, واهلل ولي التوفيؽ.

 املطلة األول
 اإلطار املفاهيمي للفساد املايل واإلداري

 أغمبمنو يعد الفساد المالي واإلداري مف بيف أىـ صور الفساد التي تعاني  
الدوؿ, والذي يمثؿ عامؿ تحدي ليا في سبيؿ مكافحتو والحد منو بكافة الوسائؿ, ألنو 

ونظميا المالية واإلدارية, وربما يترتب  اقتصاداتيايمثؿ الداء الذي ينخر جسدىا, وييدد 
عميو انييار تمؾ الدوؿ, والعراؽ بوصفو احد الدوؿ التي عانت وال زالت تعاني مف ىذه 

وفي مختمؼ أنظمة الحكـ المتعاقبة, ولكنيا ازدادت واستشرت بعد سقوط  الظاىرة
, والذي اصبح مف أىـ عوامؿ التحدي الذي واجيتو ٖٕٓٓ/ٗ/ٜالنظاـ السابؽ بتاريخ 

وتواجيو الحكومات التي تبوئت مقاليد السمطة مف التاريخ المذكور آنفًا ولغاية اآلف, 
مالي, ال بد لنا مف بياف مفيومو وطبيعتو وقبؿ الخوض في حيثيات معالجة الفساد ال

القانونية, وأسبابو, عبلوة عمى الحديث عف أىـ مظاىرة بصفة عامة آخذيف بنظر 
 االعتبار خصوصية العراؽ نتيجة الظروؼ التي مر بيا, وفي سبيؿ ذلؾ فإننا سنعمد

لقانونية, تقسيـ ىذا المطمب عمى ثبلثة فروع, األوؿ لبياف مفيوـ الفساد وطبيعتو اإلى 
والثاني لمحديث عف أسبابو, والفرع الثالث لمكبلـ عف مظاىر الفساد المالي واإلداري, 

 وكما يمي:

 مفهوم الفساد وطبيعته القانونية: الفرع األول
سنتحدث في ىذا الفرع عف تعريؼ الفساد لغة, ومف ثـ تعريؼ الفساد  

  اصطبلحا, فضبًل عف بياف طبيعتو القانونية, وكما يمي:
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الفساد نقيض الصبلح, والمفَسدة ضد المصمحة,  لغة: أواًل: تعريف الفساد
فالفساد يعني: التمؼ, والعطب, واالضطراب, والخمؿ, والجدب, والقحط والحاجة 

كما يدؿ الفساد عمى خروج الشْي عف االعتداؿ قميبًل, أو كثيرًا, ويقاؿ قـو , (ٔ)الضرر
 . (ٕ)بلحيتواد الشيء يعني تمفو وعدـ صُفسدى, وفس

الكريـ فقد وردت مفردة الفساد بعدة معاِف بحسب موقعيا, فقد  القرآففي أما  
ِتْمَك الد اُر اْْلَِخَرُة َنْجَعُمَها ): غياف والتجبر( كما في قولو تعالىجاءت لمداللة عمى )الط

, وجاءت بمعنى (ٖ)(ِلْمُمت ِقينَ  ِلم ِذيَن اَل ُيِريُدوَن ُعُموًّا ِفي اأْلَْرِض َواَل َفَساًدا َواْلَعاِقَبةُ 
ِإن َما َجزَاُء ال ِذيَن ُيَحاِرُبوَن الم َه َوَرُسوَلُه ): ف لطاعة اهلل( كما في قولو تعالى)عصيا

 َوَيْسَعْوَن ِفي اأْلَْرِض َفَساًدا َأْن ُيَقت ُموا َأْو ُيَصم ُبوا َأْو تَُقط َع َأْيِديِهْم َوَأْرُجُمُهْم ِمْن ِخََلفٍ 
, وفي (ٗ)(َأْو ُيْنَفْوا ِمَن اأْلَْرِض َذِلَك َلُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّْنَيا َوَلُهْم ِفي اْْلَِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ 

اآليات القرآنية الكريمة نرى تحريـ لمفساد عمى نحو كمي واف لمرتكبيو الخزي في الحياة 
 الدنيا و عذاب اآلخرة.

وجد تعريؼ جامع مانع لمفساد, إنما ذىب ال يثانيًا: تعريف الفساد اصطَلحا: 
إعطاء تعريؼ لمفساد اإلداري مستقبًل عف الفساد المالي أو بالعكس, ففيما إلى  الفقو

يتعمؽ بتعريؼ الفساد اإلداري, فقد عرفو بعض الفقو بأنو استخداـ الموظؼ أو المسؤوؿ 
ع شخصية غير لوظيفتو أو سمطتو خبلفًا لؤلغراض القانونية المقررة لتحقيؽ مناف

 تحقيؽأجؿ  اءة الوظيفة العامة مف, ويعرؼ أيضًا بأنو استغبلؿ أو إس(٘)مشروعو
                                                           

ظور: لساف العرب, باب الداؿ فصؿ السػيف, دار صػادر, ( أبو الفضؿ جماؿ الديف بف مكـر بف منٔ)
 .ٖٖ٘, صٜٜٗٔبيروت, 

 ,ٜٜٗٔ( زيػػف العابػػديف محمػػد بػػف أبػػي بكػػر الػػرازي: مختػػار الصػػحاح, مؤسسػػة الرسػػالة, بيػػروت, ٕ)
 .ٖٓ٘ص

 .]ٖٛ[ ( سورة القصص, اآليةٖ)
 . ]ٖٖ[ ( سورة المائدة, اآليةٗ)
عراقيػػة, داري وسػػبؿ مكافحتػػو, بحػػث منشػػور, مجمػػة الجامعػػة ال( د. نشػػأت احمػػد نصػػيؼ: الفسػػاد المػػالي واإل٘)

 .ٖٗٗ, صٕٗٔٓ, س ٖٖ, ع ٔمجمد 
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بأنو ىدر الماؿ العاـ وضياعو  , أما الفساد المالي فيعرؼ(ٔ)مصمحة أو منفعة شخصية
االنحرافات  , ويعرؼ أيضا بأنو(ٕ)واستغبللو في منافع شخصية أو حزبية أو قومية 

مخالفة القوانيف أو األنظمة أو التعميمات أو حتى قواعد العمؿ التي  المالية المبنية عمى
يضعيا رب العمؿ في مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني وشركات القطاع 

 .(ٖ)الخاص

أما التعريؼ التشريعي لمفساد فإف المشرع العراقي في قانوف ىيئة النزاىة رقـ  
نما ذكر الجرائـ والحبلت التي تعد مف قبيؿ , لـ يورد تعريفًا لمفساد إٕٔٔٓلسنة  ٖٓ

, وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لقانوف (ٗ)تي تدخؿ ضمف اختصاص ىيئة النزاىةالفساد وال
فإنو لـ يورد تعريؼ  ٕ٘ٔٓلسنة  ٜٖمكافحة غسؿ األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب رقـ 

العربية , واالتفاقية ٕ٘ٓٓلمفساد, وأما اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 
فتا بتحديد لمفساد بؿ اكت , فإنيما لـ يتضمنا تعريفا محدداً ٕٓٔٓلمكافحة الفساد لسنة 
 .(٘)أفعاؿ الفساد المجرمة

                                                           

( د. مكػػي عبػػد مجيػػد: الفسػػاد المػػالي واإلداري فػػي العػػراؽ, أسػػبابو, مخػػاطره, بحػػث منشػػور, مجمػػة ٔ)
 . ٜٚٔص ,ٜٕٓٓ, ٕ, ع ٚجامعة كرببلء العممية, مجمد 

دراسػػػة مقارنػػػة, بػػػدوف دار نشػػػر,  –بيقاتػػػو فػػػي العػػػراؽ ( عػػػادؿ جػػػابر الكػػػوفي: الفسػػػاد اإلداري وتطٕ)
 .ٔٔص ,ٜٕٓٓ

( د. مفتػػػاح صػػػالح ومعػػػارفي فريػػػدة : الفسػػػاد اإلداري والمػػػالي, أسػػػبابو, مظػػػاىره, مؤشػػػرات قياسػػػو, ٖ)
 منشور عمى شبكة األنترنت عمى الرابط اآلتي :ػ 

http://iefpedia.com/arab/wcontent/uploads/2012/05/%D8%AA%D9%81%D8
%B9%D9%8A%D9%84  

 النافذ. ٕٔٔٓلسنة  ٖٓ( مف قانوف ىيئة النزاىة رقـ ٔ( ينظر نص المادة )ٗ)
, والمػػادة ٕ٘ٓٓ ( مػػف اتفاقيػػة األمػػـ المتحػػدة لمكافحػػة الفسػػاد لسػػنةٖٕ -ٗٔ( ينظػػر نػػص المػػواد )٘)

أقرت الجمعية العامة لؤلمـ المتحػدة بتػاريخ , ٕٓٔٓعربية لمكافحة الفساد لسنة ( مف االتفاقية الٗ)
, والتػػي تمثػػؿ ٕ٘ٓٓ/ٕٔ/ٗٔ, اتفاقيػػة مكافحػػة الفسػػاد ودخمػػت حيػػز النفػػاذ بتػػاريخ ٖٕٓٓ/ٓٔ/ٖٔ

 =ـ والخػػاص فػػػي دوؿاألسػػاس لتعزيػػز الجيػػود الدوليػػة الراميػػة لمكافحػػة الفسػػاد فػػي القطػػاعيف العػػا

http://iefpedia.com/arab/wcontent/uploads/2012/05/%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84
http://iefpedia.com/arab/wcontent/uploads/2012/05/%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84
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بعد أف بينا مفيوـ الفساد, يثار سؤاؿ بخصوص ثالثًا: الطبيعة القانونية لمفساد: 
بحؽ  وتثار الطبيعة القانونية لمفساد, ىؿ ىو جريمة تدخؿ ضمف نطاؽ قانوف العقوبات

مقوانيف التي ؟ أـ أنو يمثؿ مخالفة إدارية وبالتالي يخضع لمرتكبيا المسؤولية الجزائية
 ؟ولية ذات طبيعة خاصة؟ أو يمثؿ مسؤ تحكـ سموؾ الموظفيف

لقد اختمؼ الفقو في بياف الطبيعة القانونية لمفساد, وسبب االختبلؼ ىو مف  
شكبًل مف أشكاؿ الفساد أيًا كانت صورتو,  الفعؿ المرتكب والذي يمثؿإلى  زاوية النظر

القوؿ بأف الفساد اصبح يمثؿ ظاىرة, والتي يعبر عنيا إلى  فقد ذىب جانب مف الفقو
بانيا تواتر حدوثيا وتكرار وقوعيا بيف الحيف واآلخر, وليا صفة االستمرارية, ولكوف 

حسب وجية  –المجتمع السياسي ىو البيئة التي ولدت وترعرعت فييا تمؾ الظاىرة 
 .(ٔ)فإف الفساد يكوف ذا طبيعة سياسية –النظر ىذه 

                                                                                                                                                      

حػػد كبيػػر اتفاقيػػة األمػػـ إلػػى  , والتػػي تشػػابوثػػـ تػػـ إقػػرار االتفاقيػػة العربيػػة لمكافحػػة الفسػػادالعػػالـ, =
أحكاميػػا, وقػػد صػػادؽ مجمػػس النػػواب العراقػػي عمػػى اتفاقيػػة األمػػـ  أغمػػبالمتحػػدة المػػذكورة آنفػػًا فػػي 

 نوف انضػماـ جميوريػة العػراؽ)قػا ٕٚٓٓ( لسػنة ٖ٘المتحدة لمكافحة الفساد, وصػدر القػانوف رقػـ )
فػػي جريػػدة  ٕٚٓٓ( لسػػنة ٖ٘اتفاقيػػة األمػػـ المتحػػدة لمكافحػػة الفسػػاد(, وقػػد نشػػر القػػانوف رقػػـ )إلػػى 

. كمػا صػادؽ مجمػس النػواب العراقػي عمػى ٕٚٓٓ/ٛ/ٖٓفػي ٚٗٓٗالوقائع العراقية بعػددىا المػرقـ 
, والتي دخمت حيز النفاذ عاـ ٕٓٔٓاالتفاقية العربية لمكافحة الفساد الموقع عمييا في القاىرة عاـ 

)قػػػانوف تصػػػديؽ االتفاقيػػػة العربيػػػة لمكافحػػػة  ٕٕٔٓ( لسػػػنة ٜٗ, وقػػػد صػػػدر القػػػانوف رقػػػـ )ٖٕٔٓ
تفعيػػؿ الجيػػود أجػػؿ  الفسػػاد(, وذكػػر ىػػذا القػػانوف فػػي األسػػباب الموجبػػة أف ىػػذا التصػػديؽ جػػاء مػػف

برة لمحػدود الوطنيػة, ولغػرض تسػييؿ مكافحػة الفسػاد باعتبػاره ظػاىرة عػاإلى  العربية والدولية الرامية
التعػػػاوف الػػػدولي فػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ, وخاصػػػة مػػػا يتعمػػػؽ بتسػػػميـ المجػػػرميف مػػػف مرتكبػػػي ىػػػذه الجػػػرائـ 

فػػي جريػػدة الوقػػائع العراقيػػة بعػػددىا  ٕٕٔٓ( لسػػنة ٜٗواسػػترداد الممتمكػػات, وقػػد نشػػر القػػانوف رقػػـ )
 .ٖٕٔٓ/ٕ/ٛٔفي  ٕٛٙٗالمرقـ 

وي: ىػػػؿ يسػػػاىـ القػػػانوف فػػػي نشػػػر الفسػػػاد المػػػالي واإلداري, مقػػػاؿ ( القاضػػػي سػػػالـ روضػػػاف الموسػػػٔ)
 .ٕٚٔٓ/ٛ/ٙٔتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ آخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة  منشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابط اإللكترونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي,

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=145872  

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=145872
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إال أف وجية النظر ىذه ال يمكف األخذ بيا ومنتقدة مف عدة أوجو, إذ ال يمكف  
التسميـ بأف الفساد ينمو ويترعرع داخؿ المجتمع السياسي فقد, ألف الفساد وبإجماع الفقو 

كما أف الفساد ينمو وينتشر في مختمؼ  لو عدة مظاىر, والفساد السياسي احد مظاىرة,
القطاعات, اإلدارية واالقتصادية, واالجتماعية, بؿ يمكف أف يمتد ليشمؿ الجوانب 

 القانونية أيضًا.

القوؿ بأف فعؿ الفساد يكوف مف إلى  في حيف يذىب جانب آخر مف الفقو 
جريمة عنصريف متبلزميف, األوؿ, يمثؿ مخالفة لنصوص القانوف وبالتالي يمثؿ 

تستوجب العقاب مف الناحية الجنائية فقد, والثاني يتمثؿ في سوء استخداـ المنصب 
العاـ أو استغبللو بيدؼ تحقيؽ مصالح ومنافع شخصية مادية كانت أـ معنوية خبلفًا 
لمقوانيف واألنظمة والتعميمات, وبالتالي إثارة المسؤولية اإلدارية والجزائية معًا, ويستمر 

رأي بالقوؿ بأف الفساد يمثؿ ظاىرة إجرامية, أو سموؾ منحرؼ عف قواعد أصحاب ىذا ال
السوؾ االجتماعي السائدة في المجتمعات, وىذا السموؾ ليس واقعة يجرميا القانوف, 

وصؼ القانوف لذلؾ الفعؿ, فإذا تطابؽ مع نص جرمي فسنكوف إلى  إنما يتـ النظر
تالي فإف الفساد يعد ظاىرة مف حيث أماـ جريمة, وبعكسو فبل يعد الفعؿ جريمة, بال

 . (ٔ)ة مف حيث السموؾ المخالؼ لمقانوفالظيور, وجريم

الرغـ مف التسميـ بصحة جانب مف وجية النظر تمؾ, إال أنو ال يمكف عمى  
األخذ بو عمى إطبلقو لعدة أسباب, منيا ال يمكف التسميـ مف حيث المنطؽ القانوني عد 

مة في ذات الوقت, ىذا مف جانب, ومف جانب آخر فعؿ ما بأنو يمثؿ ظاىره وجري
يجب تحديد نوع المسؤولية عمى الواقعة التي تمثؿ فسادًا عمى وجو الدقة كي يمكف 

ألنو حتى إف لـ يمثؿ الفعؿ جريمة ترتب ؛ إلجراءات القانونية بحؽ مرتكبيااتخاذ ا

                                                           

الختصػاص الجنػائي لييػأة النزاىػة فػي العػراؽ, بحػث منشػور, مجمػة ( د. محمد إسماعيؿ وآخروف: أ)
ومػػػا  ٕٙٛص ,ٕٓٔٓ, ٔ, ع ٕالمحقػػػؽ الحمػػػي لمعمػػػـو القانونيػػػة والسياسػػػية, جامعػػػة بابػػػؿ, مجمػػػد 

 بعدىا.
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ارية أو مدنية أو المسؤولية الجزائية يمكف أف تثار بحقو مسؤوليات أخرى, قد تكوف إد
  حتى اجتماعية.

فعؿ الفساد مف إلى  أما بخصوص وجية نظرنا, فإننا نرى بأنو ال يمكف النظر 
زاوية واحدة, إذ يجب النظر اليو مف عدة جوانب, ألنو ال يقتصر عمى فئو واحدة مف 
فئات المجتمع, كما انو يمتد ليشمؿ مختمؼ قطاعات الدولة, فقد يمثؿ الفعؿ المرتكب 

ريمة جزائية تخضع لقانوف العقوبات وبالتالي تثار بحؽ مرتكبيا المسؤولية الجزائية, ج
( عند ٔ)في المادة ٕٓٔٓلسنة  ٖٓزاىة رقـ وقد نص عمى ذلؾ صراحة قانوف ىيئة الن

دعوى جزائية يجري التحقيؽ فييا بشأف )تعريفيا لمفيوـ )قضية فساد(, إذ عرفتيا بأنيا 
بواجبات الوظيفة(, وقد يمثؿ فعؿ الفساد جريمة جزائية  جريمة مف الجرائـ المخمة

ومخالفة إدارية في ذات الوقت, وبالتالي تثار بحؽ مرتكبيا المسؤولية الجزائية واإلداري 
في ذات الوقت(, وقد نص عمى ذلؾ صراحة قانوف انضباط موظفي الدولة والقطاع 

إذا خالؼ الموظؼ )ص عمى ( التي تنٚالمعدؿ في المادة ) ٜٜٔٔلسنة  ٗٔالعاـ رقـ 
واجبات وظيفتو أو قاـ بعمؿ مف األعماؿ المحظورة عميو يعاقب بإحدى العقوبات 
المنصوص عمييا في ىذا القانوف وال يمس ذلؾ بما قد يتخذ ضده مف إجراءات أخرى 

إذا رأت المجنة أف فعؿ الموظؼ )/ثالثًا( التي نصت عمى ٓٔوفقًا لمقوانيف(, والمادة )
مييا يشكؿ جريمة نشأت عف وظيفتو أو ارتكبيا بصفتو الرسمية فيجب عمييا المحاؿ ع

المحاكـ المختصة(, وقد يرتب فعؿ الفساد المسؤولية اإلدارية إلى  أف توصي بإحالتو
فقط ويتـ اتخاذ اإلجراءات القانونية بحؽ الموظؼ المخالؼ والمرتكب لفعؿ الفساد, وقد 

إذا ما لحؽ ضرر بأحد األفراد نتيجة ذلؾ الفعؿ, وقد  يثي فعؿ الفساد المسؤولية المدنية
يترتب عميو المسؤولية الجزائية واإلدارية والمدنية في آِف واحد, عبلوة عمى ذلؾ فإف 
الفساد يمكف يرتب حتى المسؤولية, وذلؾ عمى وفؽ ما نصت عميو اتفاقية األمـ 

لطبيعة القانونية لمفساد , عميو يمكف القوؿ بأف إ٘ٓٓالمتحدة لمكافحة الفساد لسنة 
ىي ذات طبيعة خاصة تكوف وفقًا لمفعؿ المرتكب, الذي قد يثير نوع واحد مف 
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المسؤولية, أو عدة أنواع مف المسؤولية, حسب التكييؼ القانوني لواقعة الفساد 
  المرتكبة.

 أسباب الفساد المالي واإلداري في العراق: الفرع الثاني
ال يتأتى مف سبب واحد, بؿ أف ىناؾ جممة مف  إف الفساد اإلداري والمالي 

حصولو, وسنبيف في ىذا الفرع تمؾ األسباب بصفة إلى  العوامؿ واألسباب التي تؤدي
 عامة, آخذيف بنظر االعتبار خصوصية العراؽ ىذا المجاؿ وكما يمي:

 :وتتمخص تمؾ األسباب باآلتيأواًل: األسباب السياسية: 

المسؤوليف والموظفيف, مف المساءلة السياسية  الحصانة التي يتمتع بيا بعض .ٔ
والقانونية, والمبلحقة القضائية, وذلؾ بالتخندؽ وراء األحزاب والكتؿ الحزبية, 

ية في البرلماف مما يجعميـ في مأمف غمبخاصة القابضة عمى السمطة, أو ذات األ
غياب إلى  , وىذا األمر سيؤدي حتماً (ٔ)مف المساءلة, وبالتالي التمادي في الفساد

القيادات العميا, وسيكونوف إلى  ثقافة النزاىة ألف الموظفيف الصغار سينظروف
ضعؼ عامؿ الرقابة والتفتيش إلى  بمثابة القدوة ليـ, عبلوة عمى أف ذلؾ سينسحب

 عمى الصعيد اإلداري .

غياب دولة المؤسسات القانونية والسياسية والدستورية وغياب الحافز الذاتي  .ٕ
فساد في ظؿ غياب دولة سمطة القانوف والتشريعات, فضبًل عف عدـ لمحاربة ال

في ترسيخ الدولة  اً ميم بلً تفعيؿ مبدأ الفصؿ بيف السمطات, الذي يمثؿ عام
 القانونية ويمنح االستقبللية لكؿ مف السمطات العامة تجاه األخرى .

توافقية والتي ظيور نمط جديد لمديمقراطية في العراؽ, وىو ما يعرؼ بالديمقراطية ال .ٖ
والحقائب الوزارية في الدولة, بحسب  يتـ عمى أساسيا تقسيـ المناصب السيادية

إلى  نسبة تمثيؿ كؿ كتمة أو كياف سياسي في المجمس النيابي, األمر الذي أدى

                                                           

 .ٕٛٛص ( د. محمد إسماعيؿ وآخروف, مصدر سابؽ,ٔ)
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والدة المحاصصة الطائفية والعرقية التي انعكست بآثارىا السمبية عمى أجيزة 
تمؼ الصعد, بحيث أصبح لمفاسديف مف يحمييـ ومؤسسات الدولة كافة, وعمى مخ

 مف سمطة القانوف.

ضعؼ اإلجراءات والعقوبات الرادعة بحؽ المفسديف والتياوف مف قبؿ القيادات  .ٗ
السياسية العميا, األمر الذي ساعد عمى انتشار آفة الفساد في الحمقات الدنيا عف 

 طريؽ التقميد والمحاكاة لمقيادات العميا.

 والتي يمكف إيجازىا بالتالي:  اب اإلدارية والقانونية:ثانيًا: األسب

ترىؿ إلى  التوسعات السريعة والكبيرة التي شممت أجيزة الدولة كافة, التي أدت .ٔ
أمواؿ طائمة لتغطية نفقاتيا في ظؿ إلى  الييكؿ اإلداري في الدولة, مما يحتاج

العسكرية واألمنية , فضبًل عف توسع المؤسسات (ٔ)تزايد الحاجات العامة لؤلفراد 
مف الجيش والشرطة, وذلؾ لمواجية التحديات األمنية التي يوجييا البمد, والتي 
تتطمب تخصيصات كبيرة, األمر الذي ساعد بشكؿ أو بآخر إف تكوف فرصة 

 لمفساد.

ضعؼ دور أجيزة الرقابة في الدوؿ وعدـ استقبلليتيا, فضبًل عف عدـ وجود  .ٕ
ة لممارسيو, وغياب النزاىة والشفافية والعدالة تشريعات وأنظمة وقوانيف رادع

, فضبًل عف ارتباطيا بنفس مؤسسة الدائرة المعنية, وتفكؾ أجزاء مف (ٕ)والمساواة 
تعدد إلى  ىياكميا اإلدارية نتيجة الفصؿ والعزؿ واإلقصاء ألسباب سياسية, إضافة

قابة المالية وىيأة الدوائر الرقابية المعنية بمكافحة الفساد, وىي كؿ مف ديواف الر 
النزاىة, والمفتشوف العموميوف في الوزارات, والتضارب والتداخؿ في صبلحياتيا, 

                                                           

الػنفط مقابػؿ الغػذاء, بحػث ( د. سناء محمد سدخاف: مظاىر الفساد المالي فػي عقػود مػذكرة التفػاىـ ٔ)
 .ٜٗٔص ,ٕٙٔٓ, ٕ, ع ٛٔمنشور, مجمة كمية الحقوؽ, جامعة النيريف, مجمد 

( د. جناف فايز الخوري: الجرائـ االقتصادية الدولية والجرائـ المنظمة العػابرة لمحػدود, مكتبػة صػادر ٕ)
 .ٜٔٔص ,ٜٕٓٓناشروف, بيروت, 
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وعدـ وجود تنسيؽ واضح فيما بينيا, األمر الذي اصبح يمثؿ عامؿ ضعؼ بداًل 
, كؿ (ٔ) مف عامؿ قوة, فيما لو كاف ىناؾ جياز واحد يتولى مياـ الرقابة والتفتيش

 د في مؤسسات القطاع العاـ والخاص عمى السواء .ذلؾ أدى تفشي الفسا

التضارب بيف صبلحيات السمطة التنفيذية االتحادية والصبلحيات الممنوحة  .ٖ
لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقميـ والمجالس البمدية وبعض الوزارات, 
وعدـ وضوح معالـ العبلقة بينيما, فضبًل عف ضعؼ رقابة السمطات االتحادية 

تمارسيا تمؾ الييئات, مما جعميا في مأمف مف الرقابة والمساءلة التي عمى 
 .(ٕ)السمطات االتحادية عمييا

انييار المؤسسات الحكومية بعد تغيير النظاـ السياسي, بعد أف تـ حميا, والقياـ  .ٗ
بالعزؿ والفصؿ واإلقصاء لمكثير مف الموظفيف مف ذوى االختصاص والخبرة 

, األمر الذي ساعد (ٖ) ية عناصرىا لمخبرةأغمبية تفتقر وتشكيؿ مؤسسات جديدة فت
 مفاصؿ الجياز المالي واإلداري في الدولة. أغمبعمى استشراء ظاىرة الفساد في 

التحوؿ الذي شيده االقتصاد العراقي بعد سقوط النظاـ السابؽ بتاريخ  .٘
, النظاـ الرأسمالي بشكؿ مفاجئ وفوريإلى  , مف النظاـ االشتراكيٖٕٓٓ/ٗ/ٜ

مف دوف وجود خطوات تدريجية لذلؾ التحوؿ, وبروز القطاع الخاص بشكؿ كبير, 
ظيور عبلقات إلى  وانفتاح الشركات العالمية عمى االستثمار في ىذا القطاع, أدى

 اع الخاصػػػف والقطػػػف الفاسديػػالموظفيمالية واقتصادية واجتماعية بيف مجموعة مف 
                                                           

دراسػة مقارنػة, بحػث  –في العراؽ وأثره عمػى فاعميتيػا ( د. سامي حسف نجـ: تعدد األجيزة الرقابية ٔ)
, س ٔٔ, ع ٖمنشػػػور, مجمػػػة كميػػػػة القػػػانوف لمعمػػػػـو القانونيػػػة والسياسػػػية, جامعػػػػة كركػػػوؾ, مجمػػػػد 

 .ٖٗ٘ص ,ٕٗٔٓ
( د. صالح عبد عايد و د.فواز خمؼ ظاىر: التناقضات التشريعية فػي النظػاـ القػانوني لممحافظػات ٕ)

المػػؤتمر العممػػي إلػػى  دراسػػة تحميميػػة, بحػػث مقػػدـ –آلثػػار المترتبػػة عمييػػاغيػػر المنتظمػػة فػػي إقمػػيـ وا
 .ٛٔص ,ٕٚٔٓ/٘/ٗ-ٖاألوؿ لكمية القمـ الجامعة الذي عقد لممدة مف 

 .ٛٗٗص ( د. نشأت احمد نصيؼ, مصدر سابؽ,ٖ)
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 الشخصية عمى حساب المصمحة العامة.الذي اشترى ضمائر ىؤالء لمنفعتو 

تكميؼ ممف ال يحمموف مؤّىبلت إدارية وعممية بوظائؼ قيادّية بسبب الوساطات  .ٙ
الخاّصة والمحاصصة الحزبية, األمر الذي أثار الحقد والضغينة في نفوس بعض 
الموّظفيف اآلخريف الذيف يحمموف تمؾ المؤّىبلت مما انعكس ذلؾ سمبًا عمى اإلنتاج 

 اء الوظيفي, وانتشار ظاىرة عدـ الشعور بالمسؤولّية.واألد

عدـ تطبيؽ القانوف بحؽ األشخاص مرتكبي الفساد, وعدـ اتخاذ اإلجراءات  .ٚ
القانونية بحقيـ, والتياوف في ذلؾ ألسباب حزبية وطائفية, وعدـ مبلحقة الفاريف 

, (ٔ)ئيةذ اآلمف وعدـ المبلحقة القضاخارج القطر, مما وفر ليـ المبلإلى  منيـ
تعطيؿ القوانيف, والذي يمكف أف نطمؽ عميو تسمية التعطيؿ إلى  األمر الذي أدى
 المقنع لمقوانيف.

انتشار الفساد إلى  ىناؾ عدة أسباب اقتصادية أدتثالثًا: األسباب االقتصادية: 
 وىي كما يمي:

تردي حالة توزيع الدخؿ والثروة, مف خبلؿ استغبلؿ أصحاب النفوذ لمواقعيـ  .ٔ
مميزة في المجتمع وفي النظاـ السياسي, مما يتيح ليـ االستئثار بالجانب األكبر ال

قدرتيـ عمى مراكمة إلى  مف المنافع االقتصادية التي يقدميا النظاـ باإلضافة
توسيع الفجوة بيف ىذه النخبة وبقية أفراد إلى  األصوؿ بصفة مستمرة مما يؤدي

 المجتمع.

ي يعاني منو االقتصاد العراقي, وارتفاع مستوى التضخـ والكساد االقتصادي الذ .ٕ
األسعار وغبلء المعيشة, والفوارؽ الكبيرة في الرواتب بيف فئات الموظفيف, األمر 

 المجوء لوسائؿ غير مشروعةإلى  ئةالذي يدفع البعض منيـ مف ذوي الدخوؿ الواط

                                                           

 .ٜٜٔص ( د. مكي عبد مجيد, مصدر سابؽ,ٔ)
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 .(ٔ)ة تغطية نفقات المعيشة المتزايدةلسد النقد في دخوليـ, ولمحاول
غياب الفعاليات االقتصادية المؤثرة عمى االقتصاد الوطني, التي تنعكس بأثرىا  .ٖ

المباشر عمى الواقع التعميمي والخدمي لممواطف, مما يزيد مف شعور الموطنيف 
, مما ساعد عمى انتشار الجيؿ (ٕ)بالحرماف وينعكس بآثارىا عمى ثقافة الفساد

ي تفشي ظاىرة الفساد بكافة والتخمؼ والبطالة والتي تشكؿ عوامؿ حاسمة ف
 صورىا.

التوسع الكبير في المؤسسات المالية والمصرفية, وعدـ وجود تشريعات فّعالة تنظـ  .ٗ
آليات عمميا, عبلوة عمى عدـ وجود رقابة مؤثرة عمى عممياتيا المالية, وتحويؿ 
كبير لرؤوس األمواؿ مف والى داخؿ البمد, مما ساعد عمى انتشار عمميات غسؿ 

 اإلضرار بسمعة العراؽ المالية.إلى  اؿ, األمر الذي أدى حتىاألمو 
 ويمكف إجماليا في التالي: رابعًا: األسباب االجتماعية والثقافية:

رسوخ ثقافة الفساد في المجتمع, والتي أصبحت ظاىرة عادية يتقبميا المجتمع, بؿ  .ٔ
التي  , عبلوة عمى الثقافة(ٖ)عمييا, ويحتضف الفساديف دوف حرج وحتى يشجع

أوجدىا المحتؿ منذ أوؿ يوـ الحتبللو العراؽ حينما سمح لمسراؽ بنيب ممتمكات 
الدولة عموما عدا وزارة النفط, مما كاف لو دور واضح في ترسيخ ثقافة الفرىود 
التي كانت سائدة إباف فترة حكـ النظاـ السابؽ والتي أسست لمقياـ بسرقات كبيرة 

 لؤلمواؿ العراقية فيما بعد. 
                                                           

اإلداري عمى حقػوؽ اإلنسػاف والمجتمػع, بحػث ( د. أزىار عبد اهلل حسف الحيالي: أثر ظاىرة الفساد ٔ)
, ٕ, ح ٚٔ, ع ٘منشػػور, مجمػػة كميػػة القػػانوف لمعمػػـو القانونيػػة والسياسػػية, جامعػػة كركػػوؾ, مجمػػد 

 .ٜٗ٘ص ,ٕٚٔٓ
( حمػػػد جاسػػػـ محمػػػد وعبػػػاس سػػػمماف محمػػػد عمػػػي: ظػػػاىرة الفسػػػاد المػػػالي ودورىػػػا فػػػي تحجػػػيـ أداء ٕ)

شور, مجمة المحقؽ الحمي لمعمـو القانونية والسياسية, , بحث منٖٕٓٓاالقتصاد العراقي بعد العاـ 
  .ٚٗٚص ,ٕٙٔٓ, ٖ, ع ٙمجمد 

 .ٜٜٔص ( د. مكي عبد مجيد, مصدر سابؽ,ٖ)
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اب الوازع الديني والخمقي في المجتمع وانعدامو, عبلوة عمى غياب المبادئ غي .ٕ
مؤسسات الدولة خاصة والمجتمع بصفة عامة, األمر  أغمبوالقيـ األخبلقية في 

الشخصية عمى حساب المصالح سيادة فكرة تغميب المصالح إلى  الذي أدى
 .(ٔ)العامة

الشعور بدور الطائفة والمناطقية  فقداف الشعور واإلحساس بالمواطنة مقابؿ زيادة .ٖ
في توفير الغطاء والحماية لؤلشخاص الفاسديف, فضبًل عف إعطاء دور اكبر في 

حساب الكفاءة واإلخبلص  المجتمع لبلعتبار المعنوي والمادي لمشخص عمى
, ومف ثـ ظيور عادات وتقاليد اجتماعية تتقبؿ وتشجع عمى الفساد, بداًل (ٕ)والنزاىة

 ونبذه اجتماعيًا. مف محاربتو 

 مظاهر الفساد المالي واإلداري في العراق :الفرع الثالث
الفساد المالي واإلداري ال يقتصر عمى شكؿ واحد, بؿ لو مظاىر عده, تكاد 

الدوؿ التي تعاني منو, وأف بعض صورىا تمثؿ الجانب المالي  أغمبتكوف متشابية في 
ساد اإلداري فقط, في حيف أف بعضًا فقط, والبعض اآلخر يمثؿ شكبًل مف أشكاؿ الف

داريًا في ذات الوقت, وفي ىذا الفرع  منيا يجمع بيف الشكميف, إذ يعد فسادًا وماليًا وا 
سنتحدث عف تمؾ المظاىر عمى سبيؿ التمثيؿ ال الحصر, مع األخذ بنظر االعتبار 

 الصور األكثر انتشارًا في العراؽ, وكما يمي: 
أو استغبلليا  ة بأنيا إتجار الموظؼ بأعماؿ وظيفتوتعرؼ الرشو  أواًل: الرشوة:

عمى نحو معيف أو انتياز ما يتصؿ بيا مف سمطة لبلستفادة بغير حؽ عف طريؽ 

                                                           

( د. عمي حمػزه عسػؿ الخفػاجي و د. إسػماعيؿ نعمػو عبػود: أثػر الفسػاد فػي انتيػاؾ حقػوؽ اإلنسػاف ٔ)
يػػة, بحػػث منشػػور, مجمػػة المحقػػؽ جنائ -دراسػػة دسػػتورية  -ٕ٘ٓٓالػػواردة فػػي دسػػتور العػػراؽ لعػػاـ 

 . ٘ٔص ,ٕٗٔٓ, س ٗ, ع ٙالحمي لمعمـو القانونية والسياسية, جامعة بابؿ, مجمد 
( د. خضير عباس عطواف: دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد, بحػث منشػور عمػى ٕ)

 pd-052306AM-watchpalngos.org/ar/uploads/1042013.1 الرابط اإللكتروني اآلتي:
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االتفاؽ مع صاحب الحاجة لمحصوؿ عمى منفعة مادية أو معنوية, لمقياـ بعمؿ أو 
 .(ٔ) االمتناع عنو والذي يدخؿ في نطاؽ وظيفتو أو اختصاصو

مف أىـ وأخطر صور الفساد في الوظيفة العامة الذي ينخر جسد  وتعد الرشوة 
الجياز اإلداري في الدوؿ, الذي يصيب القائميف عمى تسيير مصالح الناس وتدبير 

لـ تجـر ىذا الفعؿ وتعاقب شؤونيـ, لذلؾ فإف جميع القوانيف العقابية في دوؿ العا
تشارًا في العراؽ في السنوات , والرشوة مف اكثر مظاىر الفساد وأوسعيا ان(ٕ)مرتكبو

األخيرة الماضية, بسبب الظروؼ التي مر بيا البمد, وقد باتت تيدد الوظيفة العامة في 
, ومف (ٖ)ناجعة لمقضاء عمييا أو الحد منياحموؿ ومعالجات إلى  العراؽ, وتحتاج

 ٔٔٔالجدير بالذكر أف المشرع العراقي قد عالج جريمة الرشوة في قانوف العقوبات رقـ 
(, ضمف الجرائـ المخمفة بواجبات ٖٗٔ – ٖٚٓالمعدؿ في المواد مف ) ٜٜٙٔلسنة 

 الوظيفة العامة.

يعرؼ االختبلس بأنو إتياف الجاني لسموؾ يضيؼ بو الماؿ  ثانيًا: االختَلس:
سيطرتو الكاممة عميو كما لو إلى  موضوع الحيازة )الحيازة الناقصة( الموجود في يده

, أف فعؿ االختبلس ال يقع إال مف (ٗ)ؾ باستخفاء ومف غير إكراهلو, وذلكاف ممكًا 
موظؼ أو مكمؼ بخدمة عامة, ويكوف بفعؿ االختبلس أو اإلخفاء لؤلمواؿ التي تحت 

, وقد (٘)مالو الخاص وحرماف مالجيا الحقيقي منيا خبلفًا لمقانوفإلى  يديو وضميا

                                                           

, العاتػؾ لصػناعة الكتػػاب, ٕ( د. مػاىر عبػد شػويش الػػدرة: شػرح قػانوف العقوبػات القسػػـ الخػاص, طٔ)
  .ٛٗص القاىرة, ببل تاريخ نشر,

, دار الحامػد لمنشػر والتوزيػع, عمػػاف, ٔ( د. منتصػر النوايػة: جريمػة الرشػوة فػي قػػانوف العقوبػات, طٕ)
 وما بعدىا. ٔٔ, صٖٕٔٓ

 .ٗٗٗص سابؽ, ( د. نشأت احمد نصيؼ, مصدرٖ)
  .ٜٔص ,ٕٓٔٓ( د. ىناف مميكة: جرائـ الفساد, دار الجامعة الجديدة, اإلسكندرية, ٗ)
 وما بعدىا. ٗٛص ( د. ماىر عبد شويش الدرة, مصدر سابؽ,٘)
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- ٖ٘ٔت النافذ, في المواد مف )عالج المشرع العراقي ىذه الجريمة في قانوف العقوبا
ٖٔٛ.) 

إف الموظؼ مكمؼ  ثالثًا: استغَلل المنصب العام أو اإلساءة في استعماله:
بأمانو وخدمة عامة, فبل يجوز لو استغبلؿ وظيفتو, أو استعماؿ نفوذه لتحقيؽ أغراض 
شخصية لو أو لغيره, فإذا ما قاـ بعمؿ ما لتحقيؽ غرض آخر غير المصمحة العامة, 

, وقد نص عمى ذلؾ قانوف (ٔ)وتثار بحقو المسؤولية القانونية نو فعمو يعد معيباً فإ
/ ٗالمعدؿ في المادة ) ٜٜٔٔلسنة( ٗٔ) الدولة والقطاع العاـ رقـانضباط موظفي 

االمتناع عف استغبلؿ  يمتـز الموظؼ بالواجبات اآلتية :)تاسعًا( التي نصت عمى 
 .(و أو لغيرهالوظيفة لتحقيؽ منفعة أو ربح شخصي ل

استغبلؿ مناصبيـ الوظيفية, سواء أصحاب إلى  إذ قد يمجا بعض الموظفيف 
المناصب العميا أو حتى في المراتب الدنيا, لتحقيؽ منافع مادية أو معنوية وىؤالء 

جانب وظائفيـ إلى  رجاؿ أعماؿ أو شركاء تجارييفإلى  يتحولوف مع مرور الوقت
 الحكومية.

يعرؼ تبييض األمواؿ والذي يطمؽ عميو أيضا  ال وتبييضها:رابعًا: تهريب األمو 
غسؿ األمواؿ بأنو إضفاء الشرعية عمى األمواؿ المتأتية مف أصوؿ محرمة أو مصادر 

ومف ثـ  غير مشروعة قانونًا, وذلؾ مف خبلؿ القياـ بمشاريع مقبولة اجتماعيًا وقانونيًا,
رؾ األمريكية قد عرفتو بأنو )العممية , كما أف ىيئة الكما(ٕ)تداوليا عمى أنيا مشروعة

التي بمقتضاىا يتـ نقؿ أو تحويؿ األمواؿ المشتبو في كونيا متحصمة مف مصدر غير 
مشروع أو مف نشاط إجرامي, أو مزج األمواؿ المشبوىة بأمواؿ نظيفة وذلؾ بيدؼ 

                                                           

, دار ابػػػف األثيػػػر لمطباعػػػة والنشػػػر, ٕ( د. مػػػاىر صػػػالح عػػػبلوي: الوسػػػيط فػػػي القػػػانوف اإلداري, طٔ)
 .ٕٕٗص ,ٕٕٔٓالموصؿ, 

. بشير عبد العباس: غسؿ األمواؿ العراقية في ظؿ بيئػة الفسػاد المػالي واإلداري, بحػث منشػور, ( دٕ)
 .٘ص ,ٕٓٔٓ, ٚ, ع ٗمجمة كمية التراث, كمية التراث الجامعة, مجمد 
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, إذ يقوـ بعض المسؤوليف (ٔ)التعتيـ أو إخفاء حقيقة طبيعة ومصدر األمواؿ(
كومييف في البمداف النامية وغيرىا بتيريب األمواؿ التي حصموا عمييا بطرؽ غير الح

, لغرض (ٕ)أسواؽ الماؿ في البمداف األجنبيةمصارؼ و إلى  قانونية وغير شرعية
استثمارىا في تمؾ البمداف لقاء فوائد عالية أو شراء أسيـ في شركات أجنبية أو شراء 

 عقارات. 
: ويقوـ بيذا السموؾ عادة رجاؿ األعماؿ مف والكمركيخامسًا: التهرب الضريبي 

القطاع الخاص فيـ يقوموف بدفع الرشاوى لممسؤوليف الحكومييف بغية حصوليـ عمى 
تخفيض ضريبي أو إعفاء لمدة طويمة أو تخفيؼ الرسوـ الكمركية أو إعفائيـ أو 

توردة عمى الورؽ استثنائيـ مف خبلؿ التبلعب بالقوانيف أو تغيير مواصفات السمع المس
 لتخفيؼ حجـ الرسـو الكمركية. 

وتكوف بقياـ الموظؼ سواء في القطاع العاـ أو القطاع المحسوبية:  سادسًا:
الخاص بإعطاء األفضمية ألقاربو أو أصدقائو أو ال شخاص تربطو بيـ مصالح 
 شخصية, في تمشية معامبلتيـ, أو منحيـ العطاءات والمناقصات والعمميات التجارية
لتحقيؽ مصالح مادية أو معنوية, خبلفًا لمقوانيف واألنظمة التي تنظـ اآلليات الخاصة 

 .(ٖ) بذلؾ, وعدـ مراعاة اعتبارات العدالة في ذلؾ
تعػػػػد الوسػػػػاطة مػػػػف بػػػػيف أنػػػػواع الفسػػػػاد األوسػػػػع انتشػػػػارا فػػػػي ســــابعًا: الوســــاطة: 

و أف السػبب فػي المجتمعات العربية بصورة عامة والمجتمع العراقي بصػفة خاصػة, ويبػد
ذلػػػؾ يكمػػػف فػػػي الثقافػػػة المجتمعيػػػة التػػػي تتقبميػػػا برحابػػػة صػػػدر, بػػػؿ أنػػػو فػػػي كثيػػػر مػػػف 

 ـػػوف والدعػػيؿ تقديـ العػػيا في سبػػػيتة عمى استمرار ػػػة االجتماعيػػافػػػـ الثقػػاف تساىػػػاألحي
                                                           

دراسػػة مقارنػػة, منشػػورات زيػػف الحقوقيػػػة,  –( نقػػبًل عػػف, د. سػػمر فػػايز إسػػماعيؿ: تبيػػػيض األمػػواؿ ٔ)
 .ٖ٘ص ,ٕٓٔٓبيروت, 

 .ٜٗٚص حمد جاسـ محمد وعباس سمماف محمد عمي, مصدر سابؽ, (ٕ)
, ٜٙٛٔ( د. رمسػػػيس بينػػػاـ: الجػػػرائـ المضػػػرة بالمصػػػمحة القوميػػػة, منشػػػأة المعػػػارؼ, اإلسػػػكندرية, ٖ)

 .ٜٖٔص
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 .( ٔ)ة الذي يحكـ نطاؽ الوظيفة العامةلآلخريف عمى حساب مبدأ المساوا

 ة الثانياملطل
 آثار الفساد املايل واإلداري وغياب ثقافة النزاهة وسبل املعاجلة

لمفساد المالي واإلداري بعض اآلثار تمتد لتشمؿ مختمؼ قطاعات الدولة  
ومؤسساتيا, فضبًل عف مساسيا لجوانب الحياة في المجتمعات كافة, وىذا األمر ناتج 

لفساد في المجتمع, مما يتطمب تظافر عف غياب ثقافة النزاىة, وسيادة وتفشي ثقافة ا
جيود الدولة بكافة مؤسساتيا, وتعاوف أبناء البمد في سبيؿ معالجة ىذه اآلفة الخطيرة 
واستئصاليا مف جذورىا, وىو ما سنتحدث عنو في ىذا المطمب, وذلؾ بتقسيمو عمى 

ف غياب ثبلثة مطالب, األوؿ لبياف آثار الفساد المالي واإلداري, والثاني لمحديث ع
ثقافة النزاىة واثرىا في انتشار الفساد, بينما سنتكمـ في الفرع الثالث عف سبؿ معالجة 

 الفساد المالي واإلداري, وكما يمي:

 آثار الفساد المالي واإلداري: الفرع األول
يترتب عمى الفساد المالي واإلداري العديد مف اآلثار وفي مختمؼ الجوانب والتي  

 آلتي:يمكف إيجازىا في ا
 وتتمثؿ في التالي: أواًل: آثار الفساد المالي واإلداري عمى الجانب اإلدارية:

تردي العمؿ اإلداري في مؤسسات الدولة, بسبب اختبلؿ معايير وشروط التعييف  .ٔ
 في الوظائؼ العامة, ألف التعييف ال يكوف وفقًا لمعيار الشيادة أو المؤىؿ العممي

 ما سينعكسأو المصمحة الشخصية أو الحزبية, موالخبرة, بؿ عمى أساس الواسطة 
 (.ٕ)سمبًا عمى األداء اإلداري والحكومي برمتو

                                                           

وسػػاـ عبػػد محمػػد و شػػيماء حػػاتـ الحنكػػاوي: الفسػػاد اإلداري وسػػبؿ معالجتػػو, بحػػث منشػػور, مجمػػة  (ٔ)
 .ٕٕٗص ,ٕٙٔٓ, ٛ, س ٜٕ, ع ٗمجمدجامعة تكريت لمحقػػوؽ, ال

 .ٚ٘ٚص ( حمد جاسـ محمد وعباس سمماف محمد عمي, مصدر سابؽ,ٕ)
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قمة الخدمات التي يؤدييا الموظؼ, مقابؿ األجور التي يحصؿ عمييا بسبب ىدر  .ٕ
, وخاصة (ٔ)الوقت, وعدـ االلتزاـ بأوقات الدواـ الرسمي بالحضور واالنصراؼ 

و متورط بالفساد, وبالتالي ستضعؼ الرقابة اإلدارية عندما يكوف الرئيس اإلداري ذات
التي يمارسيا تجاه مرؤوسيو, فضبًل عف عدـ احتراـ الموظفيف لو, ألنو سيكوف 

 ضعيؼ أماميـ. 

التضخـ والترىؿ الوظيفي في الييكؿ اإلداري بأشخاص غير أكفاء, وذلؾ نتيجة  .ٖ
لتعييف وفقًا لممحاصصة أشخاص مف أقاربيـ, أو أف يكوف ا قياـ المتنفذيف بتعييف

الحزبية, أو المنافع والمصالح الشخصية مف دوف الحاجة لخدماتيـ, األمر الذي 
  تردي الخدمات المقدمة لمجميور.إلى  سيؤدي

ضعؼ اإلجراءات العقابية الرادعة بحؽ الموظفيف الفاسديف, سواء الكبار منيـ أو  .ٗ
حد كبير في تفشي إلى  يساىـ الذيف في المراتب الدنيا في السمـ الوظيفي, والذي

  تمؾ الظاىرة, وفقًا لممثؿ القائؿ مف أمف العقاب ساء األدب.

إجياض أية محاولة لعممية اإلصبلح لمنظـ اإلدارية, سواء عمى الصعيد  .٘
 التشريعي, أو اإلداري, أو الرقابة والتفتيش.

 ويتمثؿ في اآلتي:: ثانيًا: آثار الفساد المالي واإلداري عمى الجانب االقتصادي والمالي

استنزاؼ الموارد االقتصادية لمدولة, وبالتالي يمثؿ الفساد حجر عثرة, وعائؽ أماـ  .ٔ
أي عممية إصبلح وتقدـ في برامج التنمية المستدامة, ومف ثـ إجياض أية 

 .(ٕ)محاوالت لئلصبلح االقتصادي 

                                                           

( تغريد داود سمماف داود: الفساد اإلداري والمالي في العراؽ وأثره االقتصادي واالجتمػاعي )أسػبابو, ٔ)
داريػة, جامعػة أنواعو, مظاىره, سػبؿ معالجتػو(, بحػث منشػور, مجمػة الغػري لمعمػـو االقتصػادية واإل

 .٘ٓٔص ,ٕ٘ٔٓ, ٖٖ, ع ٓٔالكوفة, مجمد 
( د. عبػػػد العػػػاؿ الػػػديربي و محمػػػد صػػػادؽ إسػػػماعيؿ: جػػػرائـ الفسػػػاد بػػػيف آليػػػات المكافحػػػة الوطنيػػػة ٕ)

 . ٘ٔص ,ٕٕٔٓ, المركز القومي لئلصدارات القانونية, القاىرة, ٔوالدولية, ط 
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ؤوس خارج القطر, ومف ثـ فقداف ر إلى  ضياع ثروات البمد عف طريؽ تيريبيا .ٕ
األمواؿ البلزمة إلحداث استراتيجية اقتصادية شاممة وطويمة األمد, وبالتالي تقميؿ 
فرص االستثمار األجنبي في البمد, ألنو يمثؿ عائقًا أمامو, وعدـ كفاءة االستثمار 

 .(ٔ)المحمي 

تردي حالة السوؽ واألسعار وغبلء المعيشة, عبلوة عمى تأثيره عمى الدخؿ القومي  .ٖ
انتشار البطالة والفقر إلى  توزيع الثروات بيف المواطنيف, مما سيؤدي والتفاوت في

 . (ٕ)والجيؿ

فقداف المؤسسات المالية الدولية ثقتيا بالمؤسسات المالية والمصرفية الوطنية, مما  .ٗ
تردد تمؾ المؤسسات في مساعدة العراؽ ماليًا, والذي سينعكس سمبًا إلى  سيؤدي

 في البمد. عمى الواقع االقتصادي والخدمي
 ويتمخص في التالي:ثالثًا: آثار الفساد المالي واإلداري عمى الجانب السياسي: 

يضعؼ المشاركة السياسية ألبناء البمد نتيجة لفقدانو الثقة في المؤسسات السياسية,  .ٔ
عبلوة عمى انعداـ ثقة جميور الناخبيف بالشخصيات السياسية التي ستمثميـ في 

  عيد المحمي أو الوطني., سواء عمى الص(ٖ)الحكومة المجمس النيابي, أو في 

إلى  تأثيره عمى المسار الديمقراطي في الدولة, لشعور المواطف بأف الفساد سيؤدي .ٕ
 حرمانو مف الكثير مف الحقوؽ, وفي مقدمتيا المساواة في تولي الوظائؼ العامة.

مى المستوى سمعة النظاـ السياسي والعممية السياسية في البمد عإلى  اإلساءة .ٖ
 تيا المعاىدات الدولية التي تمـز, لمخالف الدولي, وربما حتى إثارة المسؤولية الدولية

 الدوؿ اتخاذ خطوات فّعالة لمعالجة الفساد واحد منو.
                                                           

 .ٚٔٔص ( د. جناف فايز الخوري, مصدر سابؽ,ٔ)
 .ٗٓٔص د داود سمماف داود, مصدر سابؽ,( تغريٕ)
( ساىر عبد الكاظـ ميدي: الفساد اإلداري أسبابو وآثاره وأىػـ أسػاليب معالجتػو, بحػث منشػور عمػى ٖ)

  www.nazaha.iq/search_web/muhasbe/1    شبكة األنترنت عمى الرابط اآلتي:

http://www.nazaha.iq/search_web/muhasbe/1
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ويتمخص في آثار الفساد المالي واإلداري عمى الجانب االجتماعي والثقافي:  رابعًا:
  التالي:

اعية, نتيجة التفاوت في الدخوؿ وزيادة الفقر والجيؿ تشقؽ البنية االجتمإلى  يؤدي .ٔ
والبطالة, فضبًل عف التأثير عمى العامؿ النفسي لممواطنيف عف طريؽ شعورىـ 

 .(ٔ)بعدـ العيش بكرامة 

انييار منظومة القيـ األخبلقية والدينية والتربوية في المجتمع, عبلوة إلى  أنو يؤدي .ٕ
 .(ٕ)تخفاؼ والبلمباالة بالقوانيف واألنظمة انخفاض مستوى التعميـ, ومف ثـ االس

تشوية اإلعبلـ ودوه في محاربة ىذه اآلفة, لفقداف ثقة المواطف بيا, إلى  يؤدي .ٖ
وخاصة عندما يتـ تسيسيا وتجييرىا لصالح األحزاب المتنفذة والمتورط أعضائيا 

  في جرائـ الفساد.

صبح الشخص الفاسد مقبوؿ سيادة ثقافة الفساد بداًل مف ثقافة النزاىة, وعندىا ي .ٗ
 اجتماعيًا, وبالعكس يكوف الشخص المخمص والنزيو منبوذ ومحارب في المجتمع.

 غياب ثقافة النزاهة واثرها في انتشار الفساد :الفرع الثاني
الفساد بكافة صوره ليس وليد المحظة, وال يقتصر عمى زماف محدد, بؿ ىو  

 أغمبة عابرة لمحدود بيف الدوؿ, ويصيب نتيجة تراكمات طويمة ومستمرة, ويمثؿ ظاىر 
دوؿ العالـ المتقدمة والنامية منيا, ولكف بدرجات متفاوتو, ولو عدة عوامؿ تساعد عمى 
انتشاره, منيا دور المجتمع في الحد منو, أو أنو يمثؿ بيئة تساعد عمى انتشاره, 

مبيـ لو مف ويتوقؼ ذلؾ أيضَا عمى الثقافة السائدة لدى أبناء المجتمع في مدى تق
عدميا, وفيما يتعمؽ بحالة العراؽ, يمكف أف نطرح تساؤاًل مفاده, ما ىي األسباب التي 

                                                           

 .ٛٔٔص جناف فايز الخوري, مصدر سابؽ, ( د.ٔ)
التحػػري والتحقيػػؽ فػػي قضػػايا  ( أمجػػد نػػاظـ صػػاحب نصػػيؼ الفػػتبلوي: اختصػػاص ىيػػأة النزاىػػة فػػيٕ)

 .ٕٔص ,ٕٓٔٓالفساد الحكومي, رسالة ماجستير, كمية القانوف, جامعة بابؿ, 
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انتشار ثقافة الفساد؟ وىؿ لعبت تمؾ الثقافة وغياب ثقافة النزاىة دورًا أو عامبًل إلى  أدت
 في انتشار الفساد المالي واإلداري في العراؽ؟

وؿ أف ىناؾ عومؿ جمو قد ساىمت لئلجابة عف الشؽ األوؿ مف السؤاؿ نق 
انتشار ثقافة الفساد في العراؽ منيا الحروب التي شيدىا العراؽ خبلؿ إلى  بشكؿ وآخر

حصار االقتصادي الذي شيده العراؽ في العقود المنصرمة, فضبًل عف ظروؼ ال
تسعينيات القرف الماضي, وما صاحبو مف تدني المستوى المعاشي لممواطف العراقي, 

كاف يعاني منيا  األمر الذي وفر بيئة حاضنة لمفساد نتيجة الظروؼ الصعبة التي
فط , كما ال يمكف تجاىؿ اآلثار الناجمة والمصاحبة لمبيعات الن(ٔ)المجتمع العراقي

مقابؿ الغذاء, في تفشي مسالة تيريب النفط عبر الموانئ العراقية بعد سقوط النظاـ 
السابؽ وما ىي إال ظاىرة ليا جذورىا المتأصمة, فضبًل عف الثقافة التي أوجدىا المحتؿ 
منذ اليوـ األوؿ الحتبللو العراؽ عندما سمح لمسراؽ بنيب ممتمكات الدولة عموما, ما 

شاعة ثقافة الفرىود التي عدا وزارة النفط  األمر الذي كاف لو دورًا واضحًا, في ترسيخ وا 
كبيرة لؤلمواؿ العراقية كانت سائدة إباف فترة حكـ النظاـ السابؽ وأسست لمقياـ بسرقات 

, إف تمؾ الظروؼ قد في خمؽ ثقافة الفساد في المجتمع, وأصبحت أعماؿ (ٕ)فيما بعد
مف طرؼ سواء في المؤسسة أو عمى المستوى جماعية ومنظمة, ويشترؾ فييا اكثر 

 . (ٖ)االجتماعي في البمد 

                                                           

ًا, بحػػث منشػػور عمػػى شػػبكة العػػراؽ إنموذجػػ –( د. ىيفػػاء احمػػد محمػػد: الفسػػاد وأىػػـ آليػػات مكافحتػػو ٔ)
 األنترنت عمى الرابط اآلتي:

www.jcolaw.uobaghdad.edu.iq  
سػػػمير عبػػػػود عبػػػاس و صػػػػباح نػػػوري عبػػػػاس: الفسػػػاد اإلداري والمػػػػالي فػػػي العػػػػراؽ, مظػػػػاىره,  ( د.ٕ)

 أسبابو, ووسائؿ عبلجو, بحث منشور عمى شبكة األنترنت, عمى الرابط اآلتي:
http://nazaha.iq/news2.asp?page_namper=wr3  

 ,ٕٕٔٓ( ربػػػاح مجيػػػد محمػػػد الييتػػػي: ثقافػػػة الفسػػػاد اإلداري فػػػي العػػػراؽ, مؤسسػػػة مسػػػارات, لبنػػػاف, ٖ)
 .٘ص ,مصدر السابؽوما بعدىا, نقبًل عف, د.ىيفاء احمد محمد, ال ٛ٘ص

http://nazaha.iq/news2.asp?page_namper=wr3
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أما فيما يتعمؽ باإلجابة عف الشؽ الثاني مف السؤاؿ, فيرى البعض أف لمبيئة  
المحيطة ومدى تقبميا لمفساد مف عدمو األثر الواضح والمباشر في نشر الفساد, وذلؾ 

واء, عف طريؽ استجابتو لمتقاليد والقيـ لتأثيرىا عمى سموؾ المواطنيف والحكومة عمى الس
, ويضيؼ البعض (ٔ) التي تسود في المجتمع, والتي تمثؿ بيئة خصبة النتشار الفساد

شاعة ظاىرة الفساد ال تقتصر عمى الصعيد االجتماعي, بؿ  اآلخر بأف غياب ثقافة وا 
بشكؿ سمبي الوسط الوظيفي نتيجة استشراء الفساد, بحيث يتـ التعامؿ إلى  تمتد لتسري

مع الموظفيف المشيود ليـ في النزاىة والكفاءة واإلخبلص مف الرؤساء اإلدارييف, 
والتعامؿ إيجابيا مع الفاسديف, مما يولد شعورًا باإلحباط لدى الكثيريف منيـ, األمر الذي 

, فضبًل عف أنو قد (ٕ)لوظيفي واإلنتاج في تمؾ المؤسساتسينعكس سمبًا عمى األداء ا
 افة االجتماعية مف بيف العوامؿ التي ساىمت في انتشار الفساد, والتي يؤديتكوف الثق

تفاقمو واتساعو كمما وجد البيئة المناسبة لذلؾ, ومف ثـ يجد ما يبرره وذلؾ بتسامح إلى 
أفراد المجتمع مع الفاسديف بذريعة تسييؿ األمور وتمشية المعامبلت مما يقود التساع 

  .(ٖ)تمؾ الظاىرة 

 سبل معالجة الفساد والمالي في العراق :لثالثالفرع ا
إف معالجة الفساد بكافة أشكالو ومظاىره ومف بينيا المالي واإلداري, ال يتـ في  

ليمة أو ضحاىا, وال يقتصر عمى جية واحدة, بؿ يتطمب تظافر جيود الجميع مف 
مسؤولياتو سمطات الدولة العامة, وأفراد المجتمع, ووسائؿ اإلعبلـ, وتحمؿ الجميع ل

                                                           

اإلداري فػػي السػػموؾ اليػػومي لممػػواطف العربػػي, األسػػباب ووسػػائؿ ( د. زكػػي حنػػوش: مظػػاىر الفسػػاد ٔ)
 العبلج )دراسة حالة(, بحث منشور عمى شبكة األنترنت, عمى الرابط اآلتي:

http://nazaha.iq/news2.asp?page_namper=wr3  
سػػػاد اإلداري والػػػوظيفي وعبلقتػػػو بالجريمػػػة عمػػػى المسػػػتوى المحمػػػي ( أميػػػر فػػػرج يوسػػػؼ: مكافحػػػة الفٕ)

واإلقميمػػػي والعربػػػي والػػػدولي, فػػػي ظػػػؿ اتفاقيػػػة األمػػػـ المتحػػػدة لمكافحػػػة الجريمػػػة, المكتػػػب الجػػػامعي 
  .ٛٚص ,ٕٓٔٓالحديث, اإلسكندرية,

 .ٙ( د. ىيفاء احمد محمد, مصدر سابؽ, صٖ)

http://nazaha.iq/news2.asp?page_namper=wr3
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األخبلقية لمواجية ىذه اآلفة الخطيرة, فضبًل عف أنو يحتاج مدة مف الزمف قد تطوؿ أو 
تقصر حسب اإلجراءات المتخذة في محاربتو والحد منو, ومدى وجود الرغبة الصادقة 
والجادة في ذلؾ, كما أنو يستمـز عدة سبؿ وخطوات لمعالجتو عمى كافة الصعد, والتي 

 التالي:  يمكف أيجازىا في
شاعة ثقافة النزاىة وتكريس  أواًل: ترسيخ وتشجيع ثقافة االنتماء الوطني, وا 

المفاىيـ والقيـ األخبلقية والدينية, وخمؽ رأي عاـ معارض لمفساد, عف طريؽ األسرة 
والمؤسسات التربوية والتعميمية, واإلعبلمية والتوعية الدينية, ومؤسسات المجتمع المدني 

شكالو نية بيذا الموضوع, وتوعية أفراد المجتمع بمخاطر الفساد بكافة أوالمنظمات المع
, وعندىا يصبح الشخص النزيو مقبوؿ اجتماعيًا, (ٔ)عمى مستقبؿ الدولة ووجودىا

 والفاسد منبوذ في المجتمع.
إعادة النظر بالقوانيف المتعمقة بالوظيفة العامة, وخاصة ذات الصمة  ثانيًا:

سسات الدولة, وكذلؾ التي تنظـ الجوانب المالية ليذه الفئة بما بآليات التعييف في مؤ 
مع حالة السوؽ واألسعار, فضبًل عف إعادة الييكؿ اإلداري في الدولة في جميع  يتبلءـ

مؤسساتيا وفؽ معايير إدارية وتنظيمية جديدة, وغرس أخبلقيات الوظيفة العامة 
 .(ٕ)وتدريب الموظفيف وتشجيعو عمييا 

شاعة ثقافة النزاىة ومكافحة الفساد, وأف تتحمؿ المجالس النيابية تع ثالثًا: ميـ وا 
تمؾ المسؤولية بوصفيا ممثمة الشعب ويقع عمى عاتقيا محاسبة الحكومة, وسف 
التشريعات التي تساىـ في الحد مف الفساد ومحاربتو, فضبًل عف إلزاـ الحكومة بتطبيؽ 

فضبًل عف إصدار التشريعات التي تشجع , (ٖ)القوانيف الرادعة لمفساد بكافة صوره 

                                                           

 .ٖٖٔ -ٕٖٔص يؿ, مصدر سابؽ,( د. عبد العاؿ الديربي و محمد صادؽ إسماعٔ)
دراسػػػة مقارنػػػة,  –( كبلويػػػش مصػػػطفى إبػػػراىيـ الزلمػػػي: نظػػػاـ المفػػػتش العػػػاـ وتطبيقػػػو فػػػي العػػػراؽ ٕ)

 .ٖٙٔ -ٖٗٔص ,ٕٙٓٓأطروحة دكتوراه, كمية الحقوؽ, جامعة النيريف, 
 .ٖٗ( أمير فرج يوسؼ, مصدر سابؽ, صٖ)
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وتدعـ األشخاص الذيف يبمغوف عف حاالت الفساد, وتقديـ الدعـ المادي والمعنوي ليـ, 
 عبلوة عمى تقديـ الحوافز والمكافئات لمموظفيف النزيييف. 

إعطاء اإلعبلـ بكافة أشكالو الدور الذي يستحؽ في نشر ثقافة النزاىة  رابعًا:
وفضح األشخاص الفاسديف سواء مف المسؤوليف أو غيرىـ, وتوعية  ومحاربة الفساد,

الناس بمخاطر الفساد عمى الدولة والمجتمع, وتشجيع اإلعبلـ الذي يفضح الفساد 
 ويحاربو. 

كونو يتمتع  -تعزيز مبدأ الفصؿ بيف السمطات, وتفعيؿ دور القضاء  خامسًا:
في تطبيؽ  -األخرى في الدولة باالستقبللية ويقؼ عمى قدـ المساواة مع السمطات 

جراء محاكمات عادلة وعمنية لمرتكبي  القوانيف وعدـ محاباة المسؤوليف الفاسديف, وا 
صبلح لكؿ مف تسوؿ لو  جرائـ الفساد, وبث وقائعيا عمى المؤل لكي يمثؿ عامؿ ردع وا 

, فضبًل عف تطبيؽ مبدأ الثواب والعقاب لمف (ٔ)نفسو ارتكاب أي مف أفعاؿ الفساد 
 يرتكب الفساد, أو مف يقوـ باإلببلغ عنو.

أعادة النظر بالمناىج التربوية والتعميمية بكافة المستويات في الدولة,  سادسًا:
وتضمينيا أىمية الحفاظ عمى الماؿ العاـ وخطورة الفساد, وأف المسؤولية ال تقتصر 

يوـ مف عمى األجيزة الحكومية فقط, بؿ تقع عمى عاتؽ الجميع, وتكريس ذلؾ المف
إنشاء جيؿ واعي يؤمف بالنزاىة واىميو أجؿ  المراحؿ التربوية االبتدائية صعودًا مف

 الماؿ العاـ في تنمية االقتصاد الوطني, ومف ثـ تأميف المستقبؿ الجيد ال بناء الوطف.

التنسيؽ والتعاوف مع المؤسسات الدولية المعنية بمحاربة الفساد ومنظمات  سابعًا:
ستفادة مف خبراتيا في محاربة الفساد والحد منو والتحقؽ والرصد لحاالت الشفافية, واال

الفساد, فضبًل عف تزويدىا باإلجراءات المتخذة مف قبؿ األجيزة المختصة بمحاربة 
, فضبًل عف وضع خطط (ٕ)الفساد, في سبيؿ تعزيز سمعة العراؽ عمى الصعيد الدولي 

                                                           

 .ٜٚص ( المصدر ذاتو,ٔ)
 .ٖٔص ر سابؽ,( د. خضير عباس عطواف, مصدٕ)
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فادة مف تجارب الدوؿ التي عانت مف الفساد واستراتيجيات عامة لمحاربة الفساد, واالست
 .(ٔ) واستطاعت التخمص منو

نشر الثقافة الدينية, وتعزيز منظومة القيـ الدينية األخبلقية لدى أفراد  ثامنًا:
عطاء رجاؿ الديف واألئمة والخطباء بكافة طوائفيـ ومذاىبيـ دورًا ميمًا في  المجتمع, وا 

, وبياف أف الماؿ الحراـ والمتأتي مف األبواب غير نشر ثقافة النزاىة ومحاربة الفساد
إلى  المشروعة قانونًا وشرعًا, يعاقب عميو مرتكبيا في الدنيا واآلخرة, وسيؤوؿ مصيره

 اليبلؾ.

 إلزاـ المسؤوليف المطالبوف قانونًا بكشؼ ذمميـ المالية, بتقديـ كشوفات تاسعًا:
مناصب العميا في الدولة ومحاسبة الذيف األجيزة المعنية بذلؾ, قبؿ وبعد تبوئيـ الإلى 

, عبلوة عمى (ٕ)لـ يكشفوا ذمميـ المالية واتخاذ اإلجراءات القانونية بحقيـ وفقا لمقانوف 
قياـ األجيزة الرقابية في الدولة والتي يقع عمى عاتقيا محاربة الفساد, بأخذ دورىا الفًعاؿ 

عداد تقارير دورية عف أنش عبلنيا لمجميور عبر وسائؿ والتنسيؽ فيما بينيا, وا  طتيا وا 
عبلف نتائج المحاكمة  شيار األشخاص والمسؤوليف ممف ارتكبوا, وا  اإلعبلـ, وفضح وا 

  لمف تـ إحالتيـ عمى القضاء.
تعزيز وتفعيؿ دور مؤسسات المجتمع المدني, والمؤسسات األخرى  عاشرًا:

شاعتيا بيف الحكومية وغير الحكومية المعنية بمكافحة الفساد, في نشر ثق افة النزاىة وا 
قطاعات المجتمع العراقي المختمفة, فضبًل مد جسور وأواصر الصمة والتعاوف بينيا 

الحد إلى  وضع الحموؿ الناجعة التي تيدؼأجؿ  وبيف الحكومة واألجيزة الرقابية, مف
 مف الفساد بكؿ أشكالو ومظاىره. 

                                                           

 .ٓ٘ٗص نشأت احمد نصيؼ, مصدر سابؽ, د. (ٔ)
ىشاـ جميؿ كماؿ: كشؼ المصالح الماليػة ودورىػا فػي القضػاء عمػى الفسػاد فػي العػراؽ, بحػث  ( د.ٕ)

 وما بعدىا. ٜ٘ٔص ,ٖٕٔٓ, ٘, س ٜٔ, ع ٔمنشور, مجمة جامعة تكريت لمحقوؽ, مجمد 
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 الخاتمة

عمينا أف نبيف أىـ االستنتاجات التي  بعد أف انتيينا مف ىذ البحث اصبح لزاماً  
شر ثقافة توصمنا إلييا, وبعض المقترحات التي نأمؿ أف تجد طريقًا لمتطبيؽ في سبيؿ ن

تفعيؿ وتعزيز اآليات الكفيمة لمكافحة الفساد المالي أجؿ  النزاىة في العراؽ, مف
 واإلداري في العراؽ والحد منو, وذلؾ في نقطتيف وكما يأتي :

 مجموعة استنتاجات أىميا:إلى  انتييناالستنتاجات: أواًل: ا

أف الطبيعة القانونية لمفساد ىي ذات طبيعة خاصة, تكوف وفقًا لمفعؿ المرتكب,  .ٔ
الذي قد يثير نوعا واحدا مف المسؤولية أو عدة أنواع في آِف واحد, حسب التكييؼ 

 القانوني لواقعة الفساد المرتكبة.

ار ثقافة الفساد في العراؽ ليست وليدة المحظة, بؿ إف غياب ثقافة النزاىة وانتش .ٕ
في العقود  أنيا نمت وتطورت خبلؿ فترات أنظمة الحكـ التي توالت عمى العراؽ

المنصرمة, نتيجة ظروؼ الحروب التي عاشيا العراؽ, ولكنيا استفحمت وانتشرت 
ؿ , وكاف لممحتٖٕٓٓ/ٗ/ٜوأصبحت ظاىرة اجتماعية بعد احتبلؿ العراؽ بتاريخ 

 األثر البارز في ذلؾ.

أسباب الفساد المالي واإلداري بصفة عامة وفي العراؽ بصفة خاصة, ال يقتصر  .ٖ
عمى نمط واحد أو مظير معيف, بؿ لو عدة أسباب, ولمبعض منيا األثر الواضح 
في انتشار ثقافة الفساد, ومنيا عمى سبيؿ التمثيؿ, الواسطة والمحسوبية والمحاباة 

لمناصب العميا, وحتى في التعيينات ألدنى وظيفة في السمـ في اختيار أصحاب ا
 اإلداري.

ظيور ما يعرؼ بالديمقراطية التوافقية في العراؽ, والتي كاف مف نتائجيا تكريس  .ٗ
مبدأ المحاصصة الطائفية والحزبية في توزيع المناصب السيادية والحقائب الوزارية, 

اآلمف لحماية أعضائيا في الحكومة األمر الذي جعؿ مف الكتؿ البرلمانية المبلذ 
 أو في المناصب العميا في الجياز اإلداري, مما عزز مف انتشار تمؾ الثقافة.
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الحصانة التي يتمتع بيا المسؤوليف في الدولة, والمقصود ىنا الحصانة الواقعية  .٘
ألف الدستور والقانوف ال يمنح أي شخص حصانة مف الخضوع  -وليس القانونية

مر الذي جعؿ الكثير مف المسؤوليف التمادي في ارتكاب الفساد األ –لمقضاء 
 المالي واإلداري.

غياب دور المؤسسة التربوية والتعميمية بكافة مستوياتيا, عبلوة عمى ضعؼ  .ٙ
الجانب الديني في ترسيخ قيـ النزاىة ومحاربة األشخاص الفاسديف, األمر الذي 

شخص النزيو ىـ المنبوذ, وأصبحت جعؿ الشخص الفاسد ىو المقبوؿ اجتماعيًا وال
 ثقافة الفساد ىي األصؿ في المجتمع, والنزاىة ىي االستثناء.

إف نشر ثقافة النزاىة يمثؿ الباب الواسع الذي يمكف عف طريقو معالجة الفساد  .ٚ
بكافة صوره ومظاىره, وىذا األمر ال يقتصر عمى سمطة واحدة أو جية معينة, أو 

ب تظافر جيود الجميع, مف سمطات الدولة العامة, اتخاذ إجراء محدد, بؿ يتطم
والحكومة االتحادية, والييئات الرقابية, واإلدارات المحمية, واتخاذ جممة مف 

  اإلجراءات عمى مختمؼ الصعد.

 بناء عمى ما جاء أعبله نقترح اآلتي:ثانيًا: التوصيات: 

, وذلؾ عف طريؽ اعتماد استراتيجية وطنية شاممة لمواجية الفساد بكافة أشكالو .ٔ
إجراء معالجة شاممة لظاىرة الفساد, ودراسة العوامؿ المسببة لو, فضبًل عف نشر 
ثقافة النزاىة, ومحاربة الفساد وتوعية المجتمع بذلؾ, ونشر الثقافة الدينية, وعد 

 ذلؾ مف األشياء التي تحرميا جميع الشرائع السماوية.

تمنح الحصانة لممسؤوليف بما يتوائـ مع  تعديؿ القوانيف التي تجـر الفساد, أو التي .ٕ
 .ٕ٘ٓٓاالتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لعاـ 

تعديؿ القوانيف المنظمة لعمؿ األجيزة الرقابية في الدولة, وتحديد طرؽ تعييف  .ٖ
موظفييا بالشكؿ الذي يحد مف الفساد فييا, وبياف مياميا وواجباتيا, مف دوف أف 
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نيا, فضبًل عف إيجاد آلية لمتعاوف والتنسيؽ يحصؿ تداخؿ في اختصاصات كؿ م
 فيما بينيا. 

إعادة النظر بالقوانيف التي تنظـ عمؿ المؤسسات المالية والمصرفية بالشكؿ الذي  .ٗ
 يحد مف عمميات تيريب األمواؿ وتبييضيا والتي ستسيـ في الحد مف جرائـ الفساد.

بالجانب المالي ليذه الفئة, تعديؿ القوانيف الخاصة بالموظفيف, وتحديدًا فيما يتصؿ  .٘
الفوارؽ الكبيرة في الرواتب, عبلوة عمى تعديميا باستمرار وفقًا لحالة السوؽ  وتقميؿ

واألسعار السائدة, وتحسيف المستوى المعاشي ليـ, ومنح حوافز تشجيعية لمنزيييف 
 منيـ.

 اإلعبلـ في نشر ثقافة النزاىة, في فضح جرائـ الفساد, واألشخاص تفعيؿ دور .ٙ
القياـ بدرىـ الميني في ىذا الجانب أجؿ  الفاسديف, وتوفير الحماية البلزمة ليـ مف

 عمى أتـ وجو.

تعديؿ المناىج التربوية والتعميمية في كافة المستويات التعميمية في الدولة,  .ٚ
ظاىرة الفساد وكيفية مواجيتيا, واآلليات الكفيمة بمعالجتيا إلى  وتضمينيا ما يشير

 فة النزاىة والترويج ليا, ومحاربة ثقافة الفساد.ومنيا نشر ثقا
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 :ـمخــــصــالمـ
يعػد الفسػاد بكافػػة أشػكالو بصػػفة عامػة, والمػػالي واإلداري منػو بصػػفة خاصػة مػػف  

والػدوؿ  ماليػة فػي أغمػب دوؿ العػالـالمسائؿ الميمة التي باتػت تيػدد األنظمػة اإلداريػة وال
أصػبحت تمػؾ الظػاىرة مػف بػيف أـ المعضػبلت والتحػديات و النامية تحديدًا ومنيػا العػراؽ, 

التي تواجػو السػمطات العامػة واألجيػزة الرقابيػة, بالشػكؿ الػذي يصػعب معػو مكافحتيػا أو 
الدولػة  مفاصػؿ حت ىذه المسألة ظاىرة لمعياف فػي أغمػبالحد منيا عمى األقؿ, كما أض

العراقيػػة, وتػػؤرؽ المػػواطف العراقػػي لمػػا ليػػا مػػف آثػػار سػػمبية عميػػو, بالشػػكؿ الػػذي أصػػبح 
الفسػػاد اإلداري والمػػالي ىػػو األصػػؿ, والنزاىػػة ىػػي االسػػتثناء, سػػواء فػػي نطػػاؽ الوظيفػػة 
العامػػة, أو حتػػى فػػي المجتمػػع العراقػػي نفسػػو, ومػػف بػػيف األسػػباب وراء ذلػػؾ ىػػو غيػػاب 

وظػػػؼ والمػػػواطف العراقػػػي عمػػػى السػػػواء بكافػػػة مسػػػتوياتو وطبقاتػػػو, ثقافػػػة النزاىػػػة لػػػدى الم
األمػػر الػػذي يسػػتوجب التوقػػؼ عنػػد تمػػؾ الظػػاىرة ودراسػػتيا مػػف خػػبلؿ البحػػث والتقصػػي, 

 ومحاولة الخروج ببعض الحموؿ الناجعة لمحد مف الفساد المالي واإلداري.
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ABSTRACT : 

 Corruption in all its forms in general, financial and 

administrative in particular, is one of the important issues that 

threaten the administrative and financial systems in most countries 

of the world, and the developing countries in particular, including 

Iraq, which has become one of the dilemmas facing the public 

authorities and regulatory bodies. It is difficult to fight or limit 

them at least, as this issue is visible in most of the joints of the 

Iraqi state, and insults the Iraqi citizen because of its negative 

effects on him, in the form of administrative and financial 

corruption is the origin, and integrity is the exception, both within 

the scope of the job or even in the Iraqi society itself, Among the 

reasons behind this is the absence of a culture of integrity for both 

the employee and the Iraqi citizen at all levels, which requires 

stopping the phenomenon and studying it through research and 

investigation and trying to come up with some effective solutions 

to reduce financial corruption and administrative. 


