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غل الشاغل لدى ُيمثل الش الفسادواليزال  ٢٠٠٣ن رت منذ اإلطاحة بنظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين في أبريل/نيساسنوات م  

 من هذا الوباء تخليص البالد الترويج لأصبح  ،لذلكرة من املجتمع العراقي. وكنتيجة فئة كبي
ً
 تقليدا

ً
بما  لحكومات العراقية املتعاقبةلسنويا

 ، ٢٠١٧نوفمبر/تشرين الثاني  ٢٣في  الصحفي مؤتمرهفي حيدر العبادي.  الحالي اءر حكومة رئيس الوز لك في ذ
 
شف

 
إطالق  هُ تالعبادي عن نيك

 حملة شاملة 
ً
 "ستنتصر على الفساد مثلما فعلت مع تنظيم داعش." هتبأن حكومملكافحة الفساد واعدا

  ه، ولكن يجب االعتراف بأنها ستواجتحق الثناءتس في هذا االطار العباديجهود 
ً
 وطنيا

ً
ر يتغييتم من خالله تحديات كبيرة وستتطلب برنامجا

 .  ٢٠٠٣الكثير من املمارسات السياسية السائدة منذ 

 الفساد هو أحد األعراض 

سود، من بين عدة أمور أخرى، املحسوبية ي  
 
نتشر الفساد في العراق بجميع اشكاله السياسية واإلدارية واملالية وحتى األخالقية حيث ت

  ،ؤسساتيةامل الصبغة هذه املمارسات فيهأكتسبت الحد الذي والرشوة واالختالس والتهرب الضريبي الى 
ً
في النسيج السياس ي  متأصلة

 بالد. للواالجتماعي 

املؤسسات الديمقراطية، مثل السلطة انون و من بين تلك االسباب هو ضعف سيادة القو . ةعديدو  ةمتنوع اد في العراق أسباب  إلنتشار الفس

 بسسب التقالالحوكمة. أدى الى تدهورعملية لخدمة القانون، مما  في األساس القضائية والتي أوجدت
ً
يد القبلية ينتشر الفساد أيضا

شجع السائدة 
ُ
قربياملسؤول والتي ت

ُ
 من دون معرفة على مساعدة امل

ً
لية هي شكل يإن مثل هكذا معامالت تفضن على حساب األخرين، غالبا

 من أشكال الفساد.

 له. هي مارساتامل هذهبأن  التذكيرينبغي 
ً
كمن السبب  في الواقع،أعراض للفساد وليست سببا في العراق في النظام النتشار الفساد الرئيس ي ي 

لسلطة تقاسم انتج عنها والتي، من أجل تعزيز التوافق والتعاون املجتمعي،  ٢٠٠٣السياسية في حقبة مابعد  راتغيُ ت  الالسياس ي الذي أوجدته 

 نطاق هذا التفاهم توسيعهو األسوء من ذلك و العرب والشيعة العرب واألكراد.  ةة في العراق: السنالطائفية والعرقية الرئيس بين املجاميع

ي اتسياسملخص 

2016, vol. 3, no. 

24 

 

 17  ، العدد4املجلد  - 2018 كانون الثاني 16

 يتم من خالله 
ً
 وطنيا

ً
بالنظرالى صبغة الفساد املؤسساتية في العراق ستواجه جهود محاربته الكثير من التحديات وستتطلب برنامجا

 ٢٠٠٣تغيير الكثير من املمارسات السياسية السائدة منذ 

 *ياسر  كوتي

* 
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 جهود مكافحة الفساد في العراق

http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/iraq
http://www.iraq-businessnews.com/2017/11/23/abadi-promises-war-on-corruption/
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من . ةدسامارسات الفامل الكثير من نوع من الشرعية علىكيانات الحكومية املستقلة مما أضاف السياس ي ليشمل مؤسسات الدولة وال 

 مكاتب الدولة على أساس الوالءات الدينية والعرقية والقبلية. و توزيع املناصب القيادية في وزارات ات هوعملية املمارسهكذا األمثلة على 

بأن له  صدام حسين، أخذ الكثير منهم يشعرالنضال" ضد دكتاتوية في" الشرعية املنتصرهالفئة  أنفسهمرأوا في الساسة الطائفيين وألن 

املتنفذين، يشعرون أالتباع النضال، بدء الساسة، ومن ورأئهم  لهذا . وكدليل عن إمتنان األخرينالدولةسسات السيطرة على مؤ الحق في 

اإلجراءات كافة األسبقية على تأخذ من املساءلة القانونية. بمعنى أخر، ُسمح لألعتبارات السياسية والطائفية أن عفيهم يُ  همبأن نضال

  املؤسسات من الفساد وغيره من املخالفات القانونية. الى حماية في االصل القانونية الهادفة 

 الفساد والطائفية على مستوى املؤسسات

القضاء على الفساد، أخذ الكثير من العراقيين يتساءلون : كيف يمكن القضاء على الفساد علی تصميمها  عندما أعلنت حكومة العبادي

  ؟أعلى املستوياتفي مرافق الدولة وعلى املستشري 

بأن لذكر االجدير بنقاذ البالد من  قبضة الفساد والفاسدين. من إل العبادي النية الصادقة، ولكن النوايا وحدها التكفي تكون لدى قد 

  محاوالت اإلصالح السابقة فشلت
ً
التي تميز نظام الدولة السائد. بناء على واالثنية والسياسية النها وقعت رهينة لالعتبارات الطائفية  تماما

من دون إصالح الثغرات على مستوى املؤسسات، وذلك  بأي طريقة مجدية في العراق من غير املرجح نجاح املحاوالت الحالية لالصالحذلك، 

ولت ألن الفساد، في نهاية املطاف، اليقتصر فقط على بعض املسؤوليين ممن  من  أهو جزء ال يتجز بل  ،لسلطةلهم أنفسهم إستغالل اس 

  الحكم الرشيد.تحل محل بأن  الفاسدةملمارسات ا هذا الدولةنظام مح س  وقد . أنفسهم فيه  الفاسدون جد  و   قائم ياتنظام مؤسس

 إستغالل الزخم والتطلع للمستقبل 

يم داعش والحفاظ الدعم املحلي والدولي والزخم الناتج من هزيمة القوات العراقية لتنظ منغتي العبادي أن لتحقيق النتائج املرجوة، على

 إعطاء العراق األولوية قبل األحزاب والوالءات الطائفية.: ٢٠٠٣عراقي منذ  قياديأي  هفعل مالم يفعلينبغى عليه  على وحدة العراق، كما و

مع الفاسدين الذين حولوا لم يتعامل الى االن لدبلوماس ي، لكنه مني وائد حاسم ومتوازن على الصعيدين األ قاك يظهر العبادي بأن يحاول  

 ممارسات لربما كان التغاض ي عن  مؤسسات الدولة إلى أقطاعيات شخصية وطائفية.
ً
 ،من وجهة نظر العبادي ،الفساد في املاض ي ضروريا

 الحرب ضد تنظيم داعش. أبان للحفاظ على اإلستقرار الجيوسياس ي الهش 

قوة أداة فعالة لتعزيز ُيعد  والفاسدين الفسادفأن الضرب بيد من حديد ضد ن وبعد هزيمة داعش، من الناحية العسكرية على األقل، ال 

عرضة لخطر شديد. محاربة الفساد الديمقراطية تكون ُم الفساد فأن سلطة ومصداقية الدولة واملؤسسات في ضل وجود الحكومة. ومكانة 

  همهم
ً
 الرئيسيانالسببان الفساد والنظام غير الرشيد هما  داعش وذلك ألنفي فترة مابعد في البالد في الحفاظ على األمن واالستقرار  ايضا

ايضا السبب وراء تجنيد العديد من املواطنين في فترة خرى، بل ال عراقية أالدن واملليس فقط وراء االنهيار املفاجئ لقوات األمن في املوصل 

 . املزعومة سالميةبعد أعالن داعش لخالفته اإل ما

بين الحكومة الذي تم توقيعه  تفاقالمن خالل اوذلك  القضية تدويلملكافحة الفساد هو  األخيرة العبادي املشجعة في مساعيمن االمور 

نظرائهم العراقيين ملساعدة  على توظيف محققين دوليين االمم املتحدةعمل بموجب بنود االتفاق، تالعراقية وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي. 

. يُ التحقيق في في 
ً
 قضايا الفساد األكثر تعقيدا

ً
، أنةعديد سبابأل عتبر هذا التعاون مهم جدا

ً
ضعف الى  مع الدكتاتوية أدى تاريخ العراق . أوال

، من هذا النوع مما يستدعي الحاجة الى خبرات دولية فساد الحكومي واملؤسساتيين املحليين في التعامل مع قضايا الخبرة املحققفي 
ً
. ثانيا

 البنوك األجنبية أسهل للشرعية الدولية مما يجعل التنسيق مع الحكومات و التحقيقات الى إكتساب املحققيين الدوليين سيؤدي التعاون مع 

عقب الحسابات املصرفية الخاصة بالفاسدين في الخار 
 
،في حالة، على سبيل املثال، ت

ً
ات الى زيادة شرعية التحقيق ون االتع ؤديسي ج. ثالثا

 العادلة. وغير باالنتقائية  وصف فيه تحقيقات الفسادتما عادة غاية في االهمية في بلد على املستوى املحلي، وهذا أمر 

https://www.al-sharq.com/article/25/02/2015/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
http://www.mawazin.net/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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 هي سجل العبادي
ً
 في مواجهة التحديات الصعبة سواء كانت سياسية ،٢٠١4، منذ تسلمه منصب رئيس الوزراء في من االمور املشجعة ايضا

عام إلستئصال الفساد الالشعبي و الخبرة الفنية الدولية والدعم  االخيرة غتنم النجاحاتأو اقتصادية او أمنية. ينبغي على العبادي أن ي  

إستقالل القضاء وهيئات وتمكين لقانون سيادة ا من شأنها تعزيز عدد من اإلصالحات املؤسساتية التيالقيام بسيتطلب ذلك املؤسساتي. 

أن  للتحقيق في قضايا الفساد الكبرى سيماالتحقيق املستقلة الرئيسة ) لجنة النزاهة ومكتب املفتش العام وديوان الرقابة املالية االتحادي( 

مجموعة من االسباب من ضمنها تسييس تاريخ القضاء والهيئات املستقلة اليزال ضعيف في مقاضاة قضايا الفساد الكبيرة. ويرجع ذلك الى 

فشل الحكومة في تنفيذ لوائح االتهامات و السلطة القضائية وخوف بعض القضاة من إصدار أحكام قضائية ضد املتسلطين في االحزاب 

 السلطة القضائية، من الصادرة 
ً
 ل وجود الكثير من التهديدات في املاض ي.للحفاظ على الوحدة الوطنية في ضأحيانا

 بالتعاون مع جهات فعالة محلية ودولية، و األسبقية على النوايا الحسنة والخطابة. جراءات عراق مابعد تنظيم داعش، ينبغي أن تأخذ اإل في 

القصيرة وطويلة االمد ملحاربة الفساد. يجب أن تتجاوز  الحكومة هدافى صياغة ونشر خارطة طريق توضح اعلى الحكومة العمل عليجب 

 لو ت املألوفة في إدانة بعض املسؤ الحاال الخارطة 
ُ
 ين من ذوي املناصب الدنيا بينما ت

ُ
لمس بعد أن ترك "قروش الفساد الكبيرة" من دون أن ت

تمكنت أحزابهم من تحويل مؤسسات الدولة الى أدوات للمحسوبية والزبونية وسرقة االموال العامة بما في ذلك من قبل أعضاء إئتالف 

اقع، وفي هذا العبادي الحالي واملستقبلي الذي يسعى العبادي الى قيادته. في الو  إئتالف شمل التحقيقات أعضاءالعبادي الحاكم. يجب أن ت

بير خالل فترة حكم رئيس الوزراء بشكل ك زاداال أن هناك إتفاق كبير على أنه  الفساد في العراق منذ فترة طويلةن وجود الصدد، على الرغم م

سيعمل  اغة وتنفيذ مثل هكذا خارطة طريق فأنهالعبادي بصي. إذا ماقام نوري املالكي لعام لحزب الدعوة االسالمي السيدالسابق واألمين ا

 أموالهم السخية لن تضيع للفساد.بأن  ٢٠١8على طمأنة املانحين في مؤتمر إعادة إعمار العراق والذي سُيعقد في الكويت في شباط/فبراير 

ُتلبي مطلب جماهيري كبير وبالتالي صياغة الخارطة  هذا باالضافة الى أن انية على رأس تحالف والية ثستزيد من فرص العبادي في الفوز بس 

 املقبلة.  ٢٠١8في انتخابات مايو/أذار النصر 
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