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 المقدمة

إن ما ٌشهده العراق من ظواهر غرٌبةة وأزمةاس سٌاسةٌة واقتيةادٌة واجتما ٌةة      

تتباٌن فةً أشةكالها وأحجامهةا ولعة  مةن أهةم تلةه الظةواهر تةد ٌراه بعةد ا رهةا  هةً 

ظةةاهرة الاسةةاد وبكةة  أنوا ةةر   ا داري والمةةالً والسٌاسةةً والقرةةا ً     وسةةنركز 

 سً بمختلف أشكالر وأنوا ر .هذه الدراسة  لى الاساد ا داري والسٌا

إرةةافة الةةى تزاٌةةد اهتمةةام الحكومةةاس بمشةةكلة الاسةةاد ومةةا تاةةرزه مةةن انعكاسةةاس      

سةةلبٌة وأرةةراراه باليةةة فةةً مختلةةف مٌةةادٌن الحٌةةاة ا نسةةانٌة وا قتيةةادٌة والسٌاسةةٌة 

وا جتما ٌةةة   فةةً الوقةةس الةةذي تسةةعى بةةر كافةةة بلةةدان العةةالم الةةى مواكبةةة مت لبةةاس 

 س المتسار ة التً تشهدها الساحة العالمٌة .الت ورا

وقد كان العراق من بٌن تله الدو  التً ابتلس بهذه الظاهرة   من تبذٌر لألموا       

العامةةة وا سةةراف غٌةةر المحسةةو   لةةى مةةر العيةةور ومةةن دون رقٌةة  او حسةةٌ  

 تبددس  لى أ ره  رواس البالد .

 -مشكلة البحث :

المتم ةة  بتجةةاوز القةةوانٌن وا نظمةةة مشةةكلة متديةةلة  اد ا داري والسٌاسةةًسةةإن الا

ومتعاقبةةة  بةةر انظمةةة الحكةةم فةةً العةةراق   وتا ٌرهةةا السةةلبً وارةة   لةةى مجمةة  

. وتتلخص مشكلة البحةث فةً ا جتما ٌة فً البلد  بر العقود ا وراع ا قتيادٌة و

 راق   .التسا   الر ٌس   ماهً اسبا  وتدا ٌاس الاساد السٌاسً وا داري فً الع
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 -اهداف البحث :

ٌهةةدف البحةةث الةةى الوقةةوف  لةةى مظةةاهر الاسةةاد ا داري والسٌاسةةً فةةً البلةةد      

تالفةةً وتشخٌيةةها واقتةةرا  مةةا ٌمكةةن اقتراحةةر لمعالجتهةةا وورةةس الحلةةو  المناسةةبة ل

 تكرارها .

 -أهمية البحث :

فً خرم تحدٌاس العولمة وإفتا  العالم و ير المعلوماتٌة والتقةدم التكنولةوجً      

والتحةةو س ا قتيةةادٌة وا جتما ٌةةة مةةن الرةةروري أن ٌواجةةر البلةةد هةةذه التحةةدٌاس 

وٌتعام  معها  لى ك  المتوٌاس وا نش ة من خال  مجتمس   ٌنخةر جسةده الاسةاد   

مظةةاهر تجةةاوز القةةوانٌن ومحاولةةة اٌجةةاد  ومةةن هنةةا تةةدتً أهمٌةةة البحةةث فةةً تشةةخٌص

 الحلو  المناسبة لها .

 -فرضية البحث :

ان الاساد ا داري والسٌاسً ظاهرة  امة فً ك  المجتمعةاس و بةر كة  العقةود      

وهةةً ظةةاهرة   متجةةذرة سةةاهمس ا نتما ةةاس الا وٌةةة والعشةةا رٌة وال ا اٌةةة فةةً جةةز  

منهةةا   ومسةةتوٌاس الةةدخ  المةةنخاا لعامةةة الشةةع  ومةةا ٌتمتةةس بةةر رجةةا  الحكةةم مةةن 

 امتٌازاس كبٌرة فً الجز  ا خر .
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 -لبحث :هيكلية ا

 سةةةٌتم الت ةةةرق الةةةى ظةةةاهرة الاسةةةاد السٌاسةةةً وا داري فةةةً العةةةراق فةةةً  ال ةةةة     

 -مباحث :

 ا  ار النظري والتدهٌ  المااهٌمً للاساد السٌاسً وا داري  -المبحث ا و  :

 الاساد لية واي الحاه  -الم ل  ا و  :

 ماهوم الاساد السٌاسً  -الم ل  ال انً :

 هوم الااد ا داريما -الم ل  ال الث :

 اسبا  الاساد وأشكالر -المبحث ال انً :

 اسبا  الاساد ا داري فً العراق واشكالر -الم ل  ا و  :

 اسبا  الاساد السٌاسً فً العراق واشكالر -الم ل  ال انً :

 انعكاساس الاساد السٌاسً وا داري فً العراق -المبحث ال الث :

 لاسادوا   مكافحة ا -الم ل  ا و  :

 توزٌس المؤولٌة فً مكافحة الاساد  -الم ل  ال انً :
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 المبحث االول

اد السياسي سيل المفاهيمي للفوالتأص االطار النظري

 واالداري

 الفساد لغة واصطالحا   -المطلب االول :

 مفهوم الفساد السياسي -المطلب الثاني :

 مفهوم الفساد االداري  -المطلب الثالث :
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 االول المبحث

 يل المفاهيمي للفساد السياسي واالدارياالطار النظري والتأص

الاساد أفة مجتمعٌةة  رفتهةا المجتمعةاس ا نسةانٌة منةذ فجةر التةارٌ    وهةو مةرا  رةا       

تحملةةر كةة  الةةدو  والمجتمعةةاس سةةوا  كانةةس غنٌةةة أم فقٌةةرة   متعلمةةة أم جاهلةةة   دكتاتورٌةةة أم 

واستمراره برغبة ا نسةان فةً الحيةو  وهو مما ٌرتب  ظهوره  دٌمقرا ٌة   قوٌة أم رعٌاة  

 لى مكاس  مادٌة أو معنوٌة ٌعتقد فً قرارة ناسر أنر لٌس لر حق فٌها ومس ذلةه ٌسةعى ألٌهةا   

لذا فهو ٌلجد الى وسا   سرٌة للويو  الٌها منهةا اقيةا  مةن لةر الحةق فٌهةا أو الحيةو   لٌهةا 

 الواس ة أو اختالس الما  العام وغٌرها . ن  رٌق الرشوة أو المحسوبٌة أو 

وقةةد تةةم تقسةةٌم هةةذا المبحةةث الةةى  ال ةةة م الةة  : نتنةةاو  فةةً الم لةة  ا و  ماهةةوم الاسةةاد ليةةة 

واي الحاه   وٌترمن الم ل  ال انً ماهوم الاسةاد السٌاسةً امةا الم لة  ال الةث سةوف نتنةاو  

 فٌر ماهوم الاساد ا داري .
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 المطلب االول

 الفساد لغة واصطالحا  تعريف 

 الفساد لغة   -أوال  :

. فٌقةا  فسةد الشةً    1 الاساد فً اللية هو فً   فسد   رد يل    والاساد   ليةة الةب الن      

.   7  دة بحس  موقعر   فهو   الجد  أو الاح    أي ب   وارمح    وٌدتً التعبٌر  لى معان  

كما فً قولر تعالى    ظهر الاساد فً البةر والبحةر بمةا كسةبس أٌةدي النةاس لٌةذٌقهم بعةا الةذي 

. أو   ال يٌةان والتجبةر   كمةا فةً قولةر تعةالى    للةذٌن   ٌرٌةدون   4  ملوا لعلهم ٌرجعةون   

زا  إنمةا جةأو    يةٌان ل ا ةة (   كمةا فةً قولةر تعةالى        3  لواه فً ا را و فسةاد   

الةةذٌن ٌحةةاربون ( ورسةةولر وٌسةةعون فةةً ا را فسةةاداه إن ٌقتلةةوا أو ٌيةةلبوا أو تق ةةس أٌةةدٌهم 

    5 وأرجلهةم مةن خةالف أو ٌناةوا مةن ا را ذلةه لهةم خةزي فةً الةدنٌا ولهةم  ةذا   ظةةٌم   

ونرى من ا ٌة الكرٌمة السابقة تشةدٌد القةر ن الكةرٌم  لةى تحةرٌم الاسةاد  لةى نحةو كلةً   وان 

 كبٌر الخزي فً الحٌاة الدنٌا والعذا  فً ا خرة .لمرت
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 الفساد اصطالحا   -ثانيا  :

لقةةد تكةةا رس فةةً ا ونةةة ا خٌةةرة البحةةوث فةةً الاسةةاد و  سةةٌما مةةن قبةة  خبةةرا  ا قتيةةاد      

 والقانون و لم ا جتماع   فتركزس بحوث ا قتيادٌٌن فً معظمها  لى العالقة بةٌن ا سةت مار 

والتنمٌةةة ا قتيةةادٌة مةةن جهةةة ونو ٌةةة المؤسسةةاس الحكومٌةةة مةةن جهةةة اخةةرى   وإن رةةعف 

المؤسساس العامة الذي هو أحد أهم أسبا  الاساد ٌؤدي الى انخااا فً ا ست مار وبالتالً الةى 

 .  1 اب ا   جلة التنمٌة ا قتيادٌة 

لتزام بالقوا ةد القانونٌةة وبالتةالً فةان أما البحوث القانونٌة فإنها تعتبر الاساد انحرافاه  ن ا      

هناه اجماع  لى ان الاسةاد أ ةرا مةدمراه  لةى حكةم القةانون و  سةٌما اذا مةا  ةا  القرةا    أمةا 

البحوث السٌاسٌة فهً تركز  لى الاساد بشر ٌة الحكم ودور مؤسساس المجتمس المدنً ونماذج 

: بدنةر  القةة اجتما ٌةة تتم ة  فةً انتهةةاه  القةوى السٌاسةٌة   بٌنمةا ٌةرى  لمةا  ا جتمةاع الاسةاد

 .  7 قوا د السلوه ا جتما ً فً ما ٌتعلق بالميلحة العامة 

وكما ٌعرف بدنر : ا خال  بشرف الوظٌاة ومهنتها وبالقٌم والمعتقداس التً ٌؤدٌها الشخص      

شخيةٌة فهةو ميةلحة . أو هو استيال  أو اسةا ة اسةتخدام الوظٌاةة العامةة مةن أجة    4 المكلف 

                                                           
نةوفمبر  – 411العةدد  –داوود خٌر ( : الاساد كظاهرة  المٌة وألٌاس رب ها     مجلةة المسةتقب  العربةً   1 

 . 62    ص  7113 –

 . 62الميدر ناسر   ص   7 

سةبتمبر    ةدد  76الةٌمن   يةحٌاة ٌحٌى محمد الكستٌان : الاساد ا داري من اٌن ٌبةدأ ومةن اٌةن ٌنتهةً       4 

 . 44    ص  1716
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ٌحدث  ندما ٌقوم الموظةف المكلةف بخدمةة  امةة ب لة  رشةوة مقابة  الخدمةة التةً ٌاتةرا ان 

 .  1 ٌقدمها مجاناه ٌحكم كونر مكتت  فً ا ي  للقٌام بها 

كما  رفر البعا بدنر : استخدام الناوذ العام لتحقٌةق أربةا  أو منةافس خايةة وٌشةم  جمٌةس      

لٌةةٌن او المةةو نٌٌن او السٌاسةةٌٌن ولكنةةر ٌسةةتبعد الرشةةاوى التةةً انةةواع رشةةاوى المسةةؤولٌن المح

م 1112و رفر البنه الدولً فً تعزٌز التنمٌة اليادر  ام  .  7 تحدث فٌما بٌن الق اع الخاص 

 .  4 بدنر : سو  استيال  السل ة العامة من أج  الحيو   لى مكاس  شخيٌة 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  مةاٌو  734محمود  بد الارٌ  : الاساد وتدا ٌاتةر فةً الةو ن العربةً     مجلةة المسةتقب  العربةً   العةدد   1 

 . 5    ص  1111لسنة 

جاسم محمد الذهبً : الاساد ا داري فً العراق وتكلاتةر ا قتيةادٌة وا جتما ٌةة   مقةا  متةا   لةى الموقةس   7 
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 . 71  ص 
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 المطلب الثاني

 مفهوم الفساد السياسي

 تتعلق بمجم  ا نحرافاس المالٌة ومخالاة القوا د وا حكةام التةً تةنظم محة  النسةق الٌاسةً     

  المؤسسةاس السٌاسةةٌة   فةةً الدولةةة ومةةس ان هنةةاه فةةارق جةةوهري بةةٌن المجتمعةةاس التةةً تنةةته  

أنظمتهةةا السٌاسةةٌة أسةةالٌ  الدٌمقرا ٌةةة وتوسةةٌس المشةةاركة وبةةٌن البلةةدان التةةً ٌكةةون فٌهةةا الحكةةم 

ولٌاه ودكتاتورٌاه لكن العوام  المشتركة  نتشار الاساد فً كال النو ٌن فً ا نظمة تتم ة  فةً شم

نسق الحكم الااسد   غٌر المم   لعموم ا فراد فً المجتمس وغٌةر الخارةس للمسةا لة الاعالةة مةن 

 .  1 قبلهم   

ان واحد يراع  لى الناوذ فالاساد اذاه مالزم بدرجاس متااوتة للحٌاة السٌاسٌة التً هً فً      

والميال  والموارد وهً اٌراه ادارة للشدن العام   ٌعنً التالزم رةرورة أو تبرٌةراه بة  مجةرد 

تةةراب  متاةةاوس الةةدرجاس والخ ةةورة وا نتشةةار بةةٌن ماهةةوم وممارسةةة و قافةةة مبنٌةةة  لةةى ناةةوذ 

 .  7 ويراع ناوذ وبٌن ممارسة و قافة 

                                                           
اد فً الحكوماس   المنظمة العربٌة للتنمٌة     تقرٌةر النةدوة المتعقةدة فةً  هةاي لةدا رة نادر ابو شٌخة   الاس  1 

 . 1111 –التعاون الانً للتنمٌة   نٌوٌوره 

  القاهرة   المنظمة العربٌةة للتنمٌةة ا دارٌةة   حزٌةران  1 امر الكبٌسً   الاساد ا داري رؤٌة منهجٌة      7 

 . 143  ص  7111 –
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  وتتم   مظاهر الاساد السٌاسةً   1 السل ة والممارسة الو نٌة  تيل   ابس الشدن العام فً     

فً الحكم الشمولً الااسد   وفقدان الدٌمقرا ٌة وفقدان المشاركة   وفساد الحكام وسةٌ رة نظةام 

 .  7 حكم الدولة  لى ا قتياد وتاشً المحسوبٌة والمنسوبٌة 

لةة  لةى النشةا  ا قتيةادي تواجةر مسةتوى فالبلدان التً تتبنى النظام الشةمولً وهٌمنةة الدو     

مرتاعاه من الاساد ٌ ا  كبار المسؤولٌن الحكومٌٌن وٌسمى بالاساد ا سود وهو الاساد الذي ٌنت  

 نر مخا ر وأررار كبٌرة  لى الدولة والمجتمس والذي ٌتعلق بسو  اسةتعما  السةل ة مةن قمةة 

ليةاقاس التجارٌةة الكبٌةرة فةً ا ةار الهرم الحكومً من اجة  منةافس شخيةٌة وٌتم ة  فةً  قةد ا

 .  4 العالقاس الدولٌة 

 

 

 

 

 

                                                           
  مةاٌو  734 بد الارٌ    الاساد وتدا ٌاتةر فةً الةو ن العربةً     مجلةة المسةتقب  العربةً   العةدد محمود   1 

 . 1    ص  1111

ٌاسر خالد الوا لً   الاساد ا داري ماهومر ومظاهره واسبابر     مركز المستقب  للدراساس   دراسةة مقرنةة   7 

 . 2    ص  7115 –  القاهرة 

سبتمبر   العدد  76د ا داري من اٌن ٌبدأ ومن اٌن ٌنتهً     الجمهورٌة الٌمٌنة  يحٌاة ٌحٌى محمد   الاسا  4 

   . 7113  سنة  1716
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 المطلب الثالث

 مفهوم الفساد االداري

ٌعةةرف الاسةةاد ا داري  لةةى انةةر كةة   مةة  ٌترةةمن سةةو  اسةةتخدام المنيةة  العةةام لتحقٌةةق      

ميلحة خاية ذاتٌة لناسر أو جما تر   ا  ان اغل  التعارٌف جا س متاقةة وبشةك  كبٌةر  لةى 

سو  هذه الظاهرة وا  ار السلبٌة التً تتركها فةً كة  مسةتوٌاس الحكومةة ومؤسسةاتها وهٌاكلهةا 

تعتبر هذه الظاهرة وبا ٌة فً معظم دو  العالم ولع  من أهم المناه  الاكرٌة لدراسة التنظٌمٌة و

 :  1 الاساد ا داري هً 

 او ه / المنه  القٌمً

  انٌاه / المنه  المعدلٌن الوظٌاٌٌن 

  ال اه / منه  الالمعدلٌن

اد ا داري و لةى هةذا المنه  القٌمً : ٌعتمد هذا المنه   لى النظام فً تحدٌده لماهةوم الاسة     

النحو فقد  رف الاساد ا داري  لى انر القيور القٌمً  ند ا فراد الةذي ٌجعلهةم غٌةر قةادرٌن 

 .  7  لى تقدٌم ا لتزاماس الذاتٌة المجردة والتً تخدم الميلحة العامة 

وجا س كما  رف  لى أنر فقدان السل ة القٌمٌة وبالتالً إرعاف فا لٌة ا جهزة الحكومٌة      

التعارٌف السابقة مؤكدة قوة العالقة بٌن النظام القٌمةً وا نحرافةاس التةً تحية  فةً إجةرا اس 

 .  4 العم  وإهما  الميلحة العامة بهدف تحقٌق ميال  شخيٌة قد تكون فردٌة أو جما ٌة 

 

                                                           
  ص  1111   1  – ايم ا  رجً   نظرٌاس الت وٌر والتنمٌة ا دارٌة   م بعة التعلٌم العةالً   بيةداد   1 

66 . 

 . 125  ص  7112   1وا ستبداد   م بعة دانٌا   بيداد    مازن زاٌر الالمً   الاساد بٌن الشاافٌة   7 

 . 62 ايم ا  رجً و نظرٌاس الت وٌر والتنمٌة ا دارٌة   ميدر سبق ذكره   ص   4 
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 منه  المعدلٌن الوظٌاٌٌن :

نتقةاداس التةً تعةرا لهةا المةنه  برز هذا المنه  لتورٌ  ماهةوم الاسةاد ا داري نتٌجةة لال     

القٌمةةً   وٌعةةرف هةةذا المةةنه   لةةى ان الاسةةاد ا داري هةةو السةةلوه المنحةةرف  ةةن الواجبةةاس 

الرسمٌة محاباة   تباراس خاية كا  ماع المالٌة والمكاسة  ا جتما ٌةة أو ارتكةا  مخالاةاس 

 .  1 رد القوانٌن   تباراس شخيٌة 

 منه  الالمعدلٌن :

 .  7 هذا المنه  من أهم المناه  المعايرة لتورٌ  الاساد ا داري ٌعتبر      

حٌث ا تمد  لةى المةنه  القٌمةً أٌرةاه فةً ورةس بعةا الماةاهٌم معتبةراه مةن غٌةر الممكةن      

إهما  المنه  القٌمً اذ ٌرتكةز مؤٌةدي هةذا المةنه  فةً ماةاهٌمهم  لةى ا تبةار   الاسةاد ا داري 

ظةاهرة   تقتيةر  لةى الممارسةاس الاردٌةةة بة  تعتمةد  لةى أك ةر مةةن ذلةه فتدخةذ  ابعةاه نظامٌةةاه 

 .  4 تكرٌس الناس وا ستمرار ولٌس التاانً الذاتً مس حركة تقدم المجتمس ٌسعى ل

ووفقاه لهذا المنه   رف الاساد ا داري بدنر حيٌلة ا تجاهاس وا نما  السلوكٌة المتديلة      

لٌس فق  فً الهٌاك  ا دارٌة ب  فً المجا  ا جتما ً كك  وفً الةنم  الحرةاري وفةً قلةو  

 .  3 ٌن المدنٌٌن والموا نٌن  لى حد سوا  و قو  الموظاٌ

وممةةا سةةبق ٌمكةةن ا  ةةا  الماهةةوم التةةالً للاسةةاد ا داري كظةةاهرة سةةلبٌة تتاشةةى داخةة  ا جهةةزة 

 .  5 ا دارٌة لها اشكا   دٌدة تتحدد تله ا شكا  نتٌجة لل قافة السا دة فً المجتمس 

                                                           
 متةةا   لةةى الةةراب  التةةالً :  7115 - 7113 بةةد ( يةةادق الةةدحالن   قةةرا ة فةةً كتةةا  الاسةةاد ا داري     1 

www.alwatan.com . 

الؤ مر العلمً السادس لكلٌةة ا دارة وا قتيةاد منقذ محمد دا ز   جرا م الاساد ا داري فً ا دارة العامة     7 

 . 1112  بيداد 

 . 1113 –نادر احمد   الاساد فً الحكوماس   المنظمة العربٌة للتنمٌة ا دارٌة   مير   4 

 1115 –    مكتبة السةنهوري   القةاهرة  1مٌخا ٌ  جمٌعان   ا نحراف ا داري اسبابر و رق  الجر      3 

 . 715    ص 

 . 411  ص  1115 –  ا ردن لل با ة    مان  1محمد قاسم القربوتً   اخالقٌاس الخدمة العامة      5 

http://www.alwatan.com/
http://www.alwatan.com/
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 المبحث الثاني

 اسباب الفساد واشكاله

 ان ظهةةةور الاسةةةاد وانتشةةةاره  ٌةةةدتً مةةةن فةةةراس أذ ان لةةةر مسةةةبباس سٌاسةةةٌة واجتما ٌةةةةة     

 فةةةً بعةةةا ا حٌةةةان تسةةةم  المناخةةةاس السٌاسةةةٌةواقتيةةةادٌة وادراٌةةةة فعلةةةى اليةةةعٌد السٌاسةةةً 

 للموظةةةف والمسةةةؤو  وتتةةةٌ  لةةةر ممارسةةةة الاسةةةاد مةةةن خةةةال  التال ةةة  بةةةالقوانٌن وتوظٌاهةةةا

 ليةةةةةالحر   فةةةةةً ظةةةةة  رةةةةةعف وغٌةةةةةا  المحاسةةةةةبة القرةةةةةا ٌة التةةةةةً   تمتلةةةةةه القةةةةةدرة فةةةةةً 

 مسةةةةا لة ومحاسةةةةبة الماسةةةةدٌن   فرةةةةاله  ةةةةن سةةةةٌادة حالةةةةة الالمبةةةةا ة و ةةةةدم الرغبةةةةة فةةةةً 

 .  1 ربة الاساد محا

 وهةةةذه الحالةةةة تةةةد  دون أدنةةةى شةةةه  لةةةى وجةةةود نظةةةام سٌاسةةةً غٌةةةر فعةةةا  و  ٌسةةةتند     

  لةةةةةى مبةةةةةدأ الايةةةةة  الحقٌقةةةةةً بةةةةةٌن السةةةةةل اس فةةةةةً ظةةةةة  رةةةةةعف وتراجةةةةةس الدٌمقرا ٌةةةةةة 

 وحرٌةةةةةة المشةةةةةاركة والتةةةةةً تسةةةةةهم بشةةةةةك  أو بةةةةةدخر فةةةةةً تاشةةةةةً ظةةةةةاهرة الاسةةةةةاد بانوا هةةةةةا

 .  7 المتعددة 

 

 

 
                                                           

   411أن وان  سرة   دور مؤسساس المجتمس المدنً فً مكافحة الاساد     مجلة المستقب  العربً   العةدد   1 

 . 176    ص  7113 –القاهرة 

 . 176الميدر ناسر   ص   7 
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 المطلب االول 

 أسباب الفساد االداري في العراق واشكاله

 مةةن المؤكةةد وجةةود مجمو ةةة مةةن ا سةةبا  التةةً أدس الةةى بةةروز ظةةاهرة الاسةةاد وانتشةةارها     

 فةةةً مختلةةةف المجتمعةةةاس   فقةةةد أكةةةد منظةةةري وبةةةاح ً  لةةةم ا دارة والسةةةلوه التنظٌمةةةً  لةةةى 

 :  1 وجود  الث ف اس حددس هذه ا سبا  والتً هً 

 حس  رأي الا ة ا ولى . – 1

 أسبا  حررٌة . –أ 

 اسبا  سٌاسٌة . –  

 وتعنةةةً ان سةةةب  بةةةروز ظةةةاهرة الاسةةةاد ا داري هةةةو وجةةةود فجةةةوة -ا سةةةبا  الحرةةةرٌة : –أ 

 كبٌةةرة بةةٌن القةةٌم الحرةةرٌة السةةا دة فةةً المجتمةةس وبةةٌن قةةٌم وقوا ةةد العمةة  الرسةةمٌة الم بقةةة

 خالاةةةة لقةةةٌم وقوا ةةةد العمةةة  الرسةةةمٌة تعةةةدفةةةً أجهةةةزة الدولةةةة لةةةذله سةةةتكون هنةةةاه حةةةا س م

 اسةةةتجابة  بٌعٌةةةة للنظةةةام القٌمةةةً الحرةةةري   كمةةةا أنهةةةا تبةةةدو تحركةةةاه  بٌعٌةةةاه لتقلةةةٌص الاجةةةوة

 .  7 بٌن قٌم قوا د العم  الرسمٌة 

 محدودٌةةة قنةةواس التةةد ٌر غٌةةر الرسةةمٌة  لةةى القةةراراس ا دارٌةةةان  -ا سةةبا  السٌاسةةٌة : –  

مةةا بةةٌن ا دارة والجمهةةور وأنتشةةار الةةو  اس الجز ٌةةة   كةة  هةةذه إرةةافة الةةى رةةعف العالقةةة 

 الحا س من شدنها أن تؤدي الى بروز الاساد ا داري .

 

                                                           
باسم فٌي  الدلٌمً   الاساد ا داري وبعا أشكالر من وجهة نظر  ٌنر من المدٌرٌن     رسالة ماجستٌر     1 

 . 41    ص  1111 –دارة وا قتياد   جامعة بيداد كلٌة ا 

 . 41الميدر ناسر   ص   7 
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 :  1 أسبا  الاساد ا داري حس  رأي الا ة ال انٌة  – 7

 وتعةةزى ا سةةبا  الهٌكلٌةةة الةةى وجةةود هٌاكةة  قدٌمةةة لألجهةةزة ا دارٌةةة -أسةةبا  هٌكلٌةةة : –أ 

 الةةرغم مةةن الت ةةور الكبٌةةر والتيٌةةر فةةً قةةٌم و موحةةاس ا فةةراد   وهةةذا لةةر أ ةةره لةةم تتيٌةةر  لةةى

 الكبٌةةر فةةً دفةةس العةةاملٌن الةةى اتخةةاذ مسةةاله و ةةرق تعمةة  تحةةس سةةتار الاسةةاد ا داري بيٌةةة

 ومةةا ٌنشةةد  نهةةا مةةن مشةةاك  تتعلةةق بةةا جرا اس وترةةخم تجةةاوز محةةدودٌاس الهٌاكةة  القدٌمةةة

 ا جهزة ا دارٌة المركزٌة .

 ان الاساد ا داري ٌحدث نتٌجة  نهٌار النظام القٌمً للارد أو المجمو ة . -أسبا  قٌمٌة : –  

لع  من أهةم ا سةبا  هةو  ةدم العدالةة فةً توزٌةس ال ةروة فةً المجتمةس  -أسبا  اقتيادٌة : -جـ 

 .  7  والذي من شدنر أن ٌولد ف اس ذاس  را  كبٌر وأخرى محرومة

 .  4 أسبا  الاساد ا داري حس  رأي الا ة ال ال ة : أن من اهم اسبا  هذه الا ة هً  – 4

 أسبا  باٌولوجٌة وفٌزٌولوجٌة : –أ 

 وهً جمٌس ا سبا  التً دافعها ا ولً وا ساسً هو ما اكتسةبر الاةرد  ةن  رٌةق الورا ةة     

  لى سلوكٌاتر وتيرفاتر . وك  ما ٌتعلق بالخلاٌة السابقة من حٌاتر وما تركتر من ا ار

 وهً جمٌس ا سبا  التً تنشد نتٌجة للتد ٌراس البٌ ٌة وا جتما ٌة . -أسبا  اجتما ٌة : –  

وهً جمٌس ا سبا  التً تظهر نتٌجة لتاا ة  المجمةو تٌن السةابقتٌن مةن  -أسبا  مركبة : -جـ 

 ا سبا  .

 
                                                           

 . 25مازن زاٌر الالمً   الاساد بٌن الشاافٌة وا ستبداد   ميدر سبق ذكره   ص   1 

 . 25الميدر ناسر   ص   7 

 . 744 مٌخا ٌ  جمٌعان   ا نحراف ا داري   اسبابر و رق  الجر     ميدر سبق ذكره   ص  4 
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 -:  1 وهً  وٌمكن إجما  مجمو ة من ا سبا  ا  مة لهذه الظاهرة

انتشةار الاقةر والجهة  ونقةص المعرفةة بةالحقوق الاردٌةة   وسةٌادة القةٌم التقلٌدٌةة والةةرواب   – 1

 القا مة  لى النس  والقراٌة .

  دم ا لتزام بمبدأ الاية  المتةوازن بةٌن السةل اس الة الث التناٌذٌةة والتشةرٌعٌة والقرةا ٌة – 7

التناٌذٌة  لى السل ة التشرٌعٌة وهو ما ٌةؤدي الةى ا خةال  فً النظام السٌاسً و يٌان السل ة 

بمبدأ الرقابة المتبادلة   كما ان رعف الجهاز القرةا ً وغٌةا  اسةتقاللٌتر ونزاهتةر ٌعتبةر سةبباه 

 مشجعاه  لى الاساد .

 رعف أجهزة الرقابة فً الدولة و دم استقاللٌتها . – 4

ا نتقالٌة والاتراس التً تشةهد تحةو س سٌاسةٌة  تزداد الارص لممارسة الاساد فً المراح  – 3

 واقتيةةادٌة واجتما ٌةةةة وٌسةةةا د  لةةى ذلةةةه حدا ةةةة او  ةةةدم اكتمةةا  البنةةةا  المؤسسةةةً وا  ةةةار

 القةةانونً التةةً تةةوفر بٌ ةةة مناسةةبة للااسةةدٌن مسةةتيلٌن رةةعف الجهةةاز الرقةةابً  لةةى الوظةةا ف

 العامة فً هذه المراح  .

 اس والمؤسسةةاس العامةةة التةةً تخةةدم المةةوا نٌن وغٌةةا رةةعف وانحسةةار المرافةةق والخةةدم – 5

قوا ةةد العمةة  وا جةةرا اس المكتوبةةة ومةةدوناس السةةلوه للمةةوظاٌن فةةً ق ا ةةاس العمةة  العةةام 

 .  7 والخاص   وهو ما ٌات  المجا  لممارسة الاساد 

حرٌة ا  الم و دم السما  لها أو للمةوا نٌن بالويةو  الةى المعلومةاس والسةجالس غٌا   – 6

 العامة   مما ٌحو  دون ممارستهم لدورهم الرقابً  لى أ ما  الوزاراس والمؤسساس العامة .

 

                                                           
 . 744  ص  مٌخا ٌ  جمٌعان   ميدر سبق ذكره  1 

 . 25 بد ( يادق الدحالن   قرا ة فً كتا  الاساد ا داري   ميدر سبق ذكره   ص   7 
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رةةةعف دور مؤسسةةةاس المجتمةةةس المةةةدنً والمؤسسةةةاس الخايةةةة فةةةً الرقابةةةة  لةةةى ا دا   – 2

 الحكومً او  دم تمتعها بالحٌادٌة فً  ملها .

القةةاس تجارٌةةة مةةس شةةركا  ا سةةبا  الخارجٌةةة للاسةةاد   وهةةً تنةةت   ةةن وجةةود ميةةال  و  – 1

خارجٌن او منتجٌن من دو  اخرى   واسةتخدام وسةا   غٌةر قانونٌةة مةن قبة  شةركاس خارجٌةة 

 .  1 للحيو   لى امتٌازاس واحتكاراس داخ  الدولة 

 -اشكال الفساد االداري :

و لى الرغم من تعدد أشكا  الاسةاد ا داري ا  ان معظةم هةذه ا شةكا  هةً أوجةر لظةاهرة      

واحدة تعبر  ن ممارساس غٌر مشةرو ة خارجةة  ةن القةانون فةإن أشةكا  الاسةاد ا داري وفقةاه 

للممارسة هً شا عة وبشك  كبٌر فً المؤسساس العراقٌة وقد ٌعود ذله الى أسبا  قٌمٌة و قافٌة 

 واجتما ٌة واخرى سٌاسٌة سٌاسٌة واقتيادٌة .

 :  7 والتً هً  وتبعاه لتعدد أشكا  الاساد ا داري تعددس مظاهره

الرشوة : اي الحيو   لى اموا  او اٌة منافس اخرى من اج  تناٌذ  م  او ا متنةاع  ةن  – 1

 تناٌذه مخالاة لأليو  .

المحسوبٌة : اي تناٌذ ا ما  ليال  فرد او جهة ٌنتمً لها الشخص م   حز  او  ا لة او  – 7

 من قة   دون ان ٌكونوا مستحقٌن لها .

 المحاباة : اي تارٌ  جهة  لى اخرى فً الخدمة بيٌر حق للحيو   لى ميلحة معٌنة . – 4

                                                           
 . 13منقذ محمد دا ز   جرا م الاساد ا داري فً ا دارة العامة   ميدر سبق ذكره   ص   1 

 . 45الحكوماس المنظمة العربٌة للتنمٌة   ميدر سبق ذكره   ص نادر احمد ابو شٌخة   الاساد فً   7 
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جما ةةة دون ا لتةةزام بديةةو  العمةة  والكاةةا ة الواسةة ة : اي التةةدخ  ليةةل  فةةرد مةةا   او  – 3

الالزمة م   تعٌن شخص فً مني  معٌن  سبا  تتعلق بالقرابة او ا نتما  الحزبً رغم كونر 

 .  1 غٌر كاؤ 

نه  الما  العام : أي الحيو   لى أموا  الدولة والتيرف بها من غٌةر وجةر حةق تحةس  – 5

 مسمٌاس مختلاة .

ا بتةةزاز : أي الحيةةو   لةةى أمةةوا  مةةن  ةةرق معةةٌن فةةً المجتمةةس مقابةة  تناٌةةذ ميةةال   – 6

 .  7 مرتب ة بوظٌاة الشخص المتيف بالاساد 

المؤسسةاس العراقٌةة هةً    نةدما لٌاه فً بعا ولع  من أكبر مظاهر الاساد ا داري الشا عة حا

ٌكون المسؤو  ا و  مشيو ه لدرجة ان ٌتره أمر وزارتر أو جهازه ا داري فةً تيةرف أحةد 

موظاٌر وكم من موظةف أيةب  فةً ا همٌةة قبة  ر ٌسةر   وهنةا ٌبةدأ الاسةاد ا داري فةً غٌةا  

ً تحتةاج الةى ان ٌحةا  المسةؤو  ا و  المراقبة والمتابعة حتى ان العدٌد من القراٌا المهمةة التة

 بهةةةا  لمةةةاه تحجةةة   نةةةر و  ٌعلةةةم  نهةةةا ا  بعةةةد وقةةةوع كار ةةةة او نتٌجةةةة مسةةةا لة للمسةةةؤو 

 .  4 من أ لى منر 

 

 

 

 

                                                           
 . 75ٌحٌى محمد   الاساد ا داري من اٌن ٌبدأ ومن اٌن ٌنتهً   ميدر سبق ذكره   ص   1 

 . 21مازن زاٌر الالمً   الاساد بٌن الشاافٌة وا ستبداد   ميدر سبق ذكره   ص   7 

 . 11الميدر ناسر   ص   4 
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 المطلب الثاني

 اسباب الفساد السياسي في العراق واشكاله

 -اسباب الفساد السياسي في العراق : -اوال  :

ٌتعلق الاساد السٌاسةً ب بٌعةة الحكةم والنظةام السٌاسةً والممارسةة السٌاسةٌة و لٌةاس العمة       

السٌاسةةً السةةا دة فةةً مؤسسةةاس اٌةةة دولةةة   حٌةةث انةةر ورغةةم وجةةود فةةارق أساسةةً بةةٌن  بٌعةةة 

الناس فةً المجتمعاس التً تنته  انظمتها السٌاسٌة أسالٌ  الحكم الدٌمقرا ً   وتوسٌس مشاركة 

قرار   وبٌن الدو  التةً ٌكةون فٌهةا الحكةم مركزٌةاه او شةمولٌاه ودٌكتاتورٌةاه لكةن العوامة  ينس ال

 .  1 المشتركة  نتشار الاساد فً كال النو ٌن من ا نظمة تتم   فً نسق والٌاس الحكم الااسد 

ً ومن أبرز معالم الاساد السٌاسً ما ٌعرف بدور المةا  السٌاسةً   والتموٌة  السٌاسةً ٌعنة     

إسا ة استعما  ا موا  فً الحق  السٌاسً   وذله بواسة ة ا حةزا  السٌاسةٌة والمرشةحٌن فةً 

ا نتخابةةاس   وذلةةه لميةةلحة مرشةة    أو حةةز  سٌاسةةً او جما ةةة سٌاسةةٌة   وأهةةم النشةةا اس 

الخاية بإسا ة  استعما  ا موا  فً المجا  السٌاسً تتجسد فً ا نااق غٌر المشةروع بمةا فٌةر 

 .  7 يواس والتموٌ  من ميادر غٌر معروفة شرا  ا 

وإسا ة استعما  الما  فً السٌاسة ٌمكن أن ٌعكس وٌحدث مشاك  كبٌرة للدو  الةدٌمقرا ً      

  وٌةؤدي ا دا  المشةةوه لألحةزا  السٌاسةةٌة ولألفةراد    نةةد إسةا ة اسةةتعما  المةا    الةةى انعةةدام 

 .  4 ا اس التً تقوم بها ال قة فً المجالس السٌاسٌة التم ٌلٌة وفً النش
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 -:  1 ومن اسبا  الاساد السٌاسً فً العراق هناه  دة اسبا  كما ٌلً 

 دم كاا ة ونزاهة القٌاداس السٌاسٌة وكبار المسؤولٌن من وزرا  ووكال هم ومدرا   امٌن  – 1

سةةاس  ن اختٌةةارهم ٌةةتم  لةةى اسةةاس التزكٌةةة أو الةةو   للحةةز  أو الكتلةةة او ال ا اةةة او  لةةى ا

 لةةى الكاةةا ة والخبةةرة  القرابةةة واليةةداقة والمحسةةوبٌة دون مرا ةةاة لمبةةدأ التقٌةةٌم العلمةةً المبنةةً

والنزاهة   واحٌاناه ٌي  الحا  فً م   تله المناي  الى بٌعها  لةى الةراغبٌن بمةا ٌتناسة  مةس 

 ما ٌتيور استدرارهُ منها من موارد نتٌجة الممارساس غٌر المشرو ة .

خاباس الى وسٌلة لويو  الااسدٌن الى مراكز السل ة مةن أجة  رةمان حماٌةة تحوٌ  ا نت – 7

 ا مالهم الااسدة وزٌادة مدخو تهم و رواتهم غٌر المشرو ة .

 ةةدم المسةةاواة بةةٌن المةةوا نٌن  ن بعرةةهم سةةٌحظى بمعاملةةة خايةةة وتسةةهٌالس معٌنةةة  – 4

لعالقاتهم الشخيٌة أو  رتبا اتهم الحزبٌة أو ال ا اٌة او القومٌة وغٌرها او لقدرتهم  لةى دفةس 

الرشى   وفً ذله نوع من انواع انتهاه حقوق ا نسان فالاسةاد ٌنتهةه حقةوق ا نسةان لحرمانةر 

 الويو  الى الخدماس العامة ولجؤهم لممارساتهم حقوقهم السٌاسٌة . الاقرا  من

 .  7 ز ز ة ال قة بالحكم وبميداقٌة الحكومة  – 3

 اشكال الفساد السياسي في العراق -ثانيا  :

ٌتمظهر هةذا الةنم  واقعٌةاه مةن خةال  اسةا ة اسةتخدام السةل ة العامةة   الحكومةة   مةن قبة   – 1

 محا خاية وغٌةر مشةرو ة   و ةادة مةا تكةون ممارسةاتها سةرٌة مةن النخ  الحاكمة لياٌاس 

أج  تحقٌق مكاس  ناعٌة شخيٌة   تتجسد فً سٌاق  م  اداراس الدولة   فةً  جةز مؤسسةاس 
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 . 117الميدر ناسر   ص   7 

http://www.annabaa.org/nbahome/nba80/013.htm
http://www.annabaa.org/nbahome/nba80/013.htm


 

 74 

 وق ا ةةاس الدولةةة المتعةةددة والمتنو ةةة  ةةن القٌةةام بمهامهةةا ووظا اهةةا وواجباتهةةا الملقةةاة  لةةى

 .  1  اتقها 

سً أشكا ه متعددة ومتنو ة   وتتسةب   بٌعةة ا نظمةة السٌاسةٌة فةً ولقد اتخذ الاساد السٌا – 7

تعمةٌم ظاهرتةةر   بويةاها أداة سةةل وٌة   ةادة توزٌةةس ال ةةروة فةً المجتمةةس   فعنةدما ٌحةة  الاةةرد 

مكةةان المؤسسةةاس السٌاسةةٌة   ٌةةتم ارةةعاف هةةذه المؤسسةةاس واسةةتبعادها   حٌةةث ٌةةتم اسةةتيال  

و   لةى مكاسة  شخيةٌة   كالحيةو   لةى رشةاوى المني  والناوذ السٌاسً    جة  الحية

 .  7 و مو س   سوا  فً الداخ  او الخارج 

وٌنت   ن هةذا ا سةتبداد اسةتبعاد المشةاركة السٌاسةٌة للمةوا نٌن   مةا ٌحةرر الااسةدٌن مةن  – 4

الرقابة والمحاسبة التً توفرها المشاركة السٌاسٌة   فهناه  القة  كسٌة بٌن المشاركة السٌاسٌة 

والاساد   فكلمةا انخارةس درجةة المشةاركة السٌاسةٌة ٌةزداد ظهةور الاسةاد   والعكةس بةالعكس   

 عً  بٌعة ا نظمة السٌاسٌة الحماٌة الالزمة التةً تسةه   ملٌةة انتشةار الاسةاد داخة  النظةام وت

 السٌاسً .

استخدام وسا   ا بتزاز السٌاسً والري  ا منً : وهو شك  مةن اشةكا  الرةي  المةادي  – 3

او المعنوي المباشر الذي ٌقوم بر شخص متناذ وياح  س وة فةً اي موقةس مةن مواقةس الدولةة 

رد مسؤولٌن اخرٌن أو تجار أو اقتيادٌٌن أو من فً حكمهم   بهدف الحيو   لى امةوا  او 

 مواقس او هداٌا .

المسةةاهمة المادٌةةة والمعنوٌةةة فةةً الحمةةالس ا نتخابٌةةة كدسةةتخدام الناةةوذ والسةةل ة وا مةةوا   – 5

 .  4  المشبوهة

                                                           
العربٌة لمكافحة الاساد   الةراب   هاشم ٌحٌى   اشكا  الاساد ا ك ر انتشاراه فً العالم العربً   موقس المنظمة  1 
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 المبحث الثالث 

 انعكاسات الفساد السياسي واالداري في العراق

 أن الاسةاد مشةةكلة بةة  معرةلة شةةدٌدة التعقٌةةد   متعةةددة الجوانة    تتةةداخ  اسةةبابها وظةةروف     

 اسةةةةتمرارها ودوامهةةةةا تةةةةداخاله كبٌةةةةراه   لةةةةذا تت لةةةة  مواجهتهةةةةا نشةةةةو ها ومبةةةةرراس وأسةةةةس

 اتبةةاع اسةةتراتٌجٌة شةةاملة متكاملةةة سٌاسةةٌة وادراٌةةة ومجتمعٌةةة ووقا ٌةةة واقتيةةادٌة  ةةم قانونٌةةة

 .  1  قابٌة فً نهاٌة الم اف 

 لةةذا   بةةد مةةن مواجهةةة الاسةةاد بوسةةا   متعةةددة تجابةةر جوانبةةر واسةةبابر ويةةوره المتعةةددة     

 س اسةةةتمراره   لةةةذله سةةةنتناو  فةةةً هةةةذا المبحةةةث م لبةةةٌن : الم لةةة  ا و  ٌتنةةةاو ومبةةةررا

 وسةةةةةةا   مكافحةةةةةةة الاسةةةةةةاد   والم لةةةةةة  ال ةةةةةةانً سةةةةةةنتناو  فٌةةةةةةر توزٌةةةةةةس المسةةةةةةؤولٌة فةةةةةةً

 مكافحة الاساد .
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 المطلب االول 

 وسائل مكافحة الفساد

 -من اهم وسائل مكافحة الفساد ما يلي :     

: وهً وسٌلة من اهم وسا   مكافحة الاسةاد التةً تسةاهم  الفساد جزائيا  مالحظة عمليات  -اوال  :

مساهمة فا لة فً الحد من فٌما اذا احسن العم  بها واخذ با سةبا  التةً تيةل  لتجنة  نتا جهةا 

السلبٌة الخ ٌرة  لى الوظٌاة العامة وحقوق ا نسةان   وهةً تعتمةد بشةك  أساسةً  لةى تجةرٌم 

اسةةاد   ومالحقةةة مرتكبٌهةةا بواسةة ة المحققةةٌن تحةةس اشةةراف قرةةاة القةةوانٌن بعةةا أهةةم يةةور ال

التحقٌق   وتقدٌمهم للمحةاكم لمعةاقبتهم بالعقوبةاس التةً تحةددها القةوانٌن   وهةً فةً فلسةاتها فةً 

 .  1 مكافحة الاساد تقوم  لى الردع العام 

فحٌث ٌستحٌ  اكتشاف ك   ملٌاس الاساد   وحٌث ٌستحٌ  زج جمٌس مرتكبً افعا  الاساد      

فً السجون وحٌنما ٌتعذر جمس ا دلة الكافٌة لمالحقة جمٌس  ملٌاس الاساد   لذا فان هذه الوسٌلة 

ف تحقق هدفها حٌنما تتمكن السل اس التحقٌقٌة من بث هاجس الرقابة الكاؤة وهاجس احتما  كش

 .  7 الاساد فً الق اع العام والخالص 

 الشفافية -ثانيا  :

وهً ببسا ة العم  فً العلن اي ان تكون ك  المرافق والمؤسسةاس التةً تةدٌر الشةدن العةام      

 شةاافة تعكةةس مةا ٌجةةري بةداخلها   فٌجةة  ان تكةون الحقةةا ق معروفةة ومتاحةةة للبحةث والمسةةا لة 

 

                                                           
 . 47يال   ماد   الاساد وا يال    ميدر سبق ذكره   ص   1 
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ة وجودهةا  لةى مؤسسةاس الق ةاع العةام بة  ٌجة  ان تكةون والنقاش   والشاافٌة   تقف رةرور

متوفرة فً ما ٌتعلق با حزا  والنقاباس ومنظماس المجتمةس المةدنً   وهةً خٌةر وسةٌلة لارة  

 .  1 الممارساس الااسدة والحد منها سوا  كانس فساداه كبٌراه أم فساداه ييٌراه 

نهمةا  القةة  كسةٌة فكلمةا زادس الشةاافٌة لذله فان الشاافٌة والاساد ماهوماس متعاررةان بٌ     

فً المجتمس وفً ك  المجا س و لى كافة ا يعدة كلما ارتاعس أمكانٌةة محاربةة الاسةاد والحةد 

 منر والسٌ رة  لى ا اره المدمرة .

وتعةةد هةذه الوسةٌلة أهةةم وسةا   السةةل ة  -: وضاع الرجاال المناساب فاي المكااان المناساب -ثالثاا  :

ة الاساد والحد منر   فلٌس انج  من محاربة الاساد فً دا رة فاسدة من ورس التناٌذٌة فً محارب

 .  7 رج  نزٌر كاو  حرٌص  لى رأسها 

فالقٌادة المباشرة النزٌهة هً اقدر سل ة  لى الرر   لى اٌدي الماسدٌن فةً اٌةة مؤسسةة      

او دا ةةرة    ن الةةر ٌس المباشةةر هةةو ا قةةر  الةةى ماةةرداس العمةة  وا قةةدر  لةةى تقةةٌم مرؤوسةةٌر 

ومعرفة حقا قهم من جمٌس الجهاس   وٌج  ان تتوفر فً الرج  المناس  الكاا ة العلمٌةة العالٌةة 

والتخيص والخبرة العلمٌة والحرص والجدٌة والشجا ة   وتبدو أهمٌة هذه ا لٌة فً مكافحة   

الاساد وبدنها تيل  لمالحقة الماسدٌن  ن  رٌق رؤسا هم المباشرٌن اذا احسةن اختٌةارهم فعةاله 

 .  4 وهً وسٌلة ناجحة فً مكافحة الاساد الكبٌر م لما هً ناجحة فً مكافحة الاساد الييٌر 
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 وٌتعٌن ان تكون ب ال ة اتجاهاس ر ٌسٌة : -:اشاعة ثقافة النزاهة  -بعا  :را

 بث المدركاس ا خالقٌة وال قافٌة والحرارٌة بٌن  موم الموا نٌن . –أ 

 تنمٌة المنظومة القٌمٌة الدٌنٌة فً المجتمعاس . –  

 زٌادة الو ً بمخا ر الاساد . -جـ 

المجتمةةس المةةدنً واجهةةزة ا  ةةالم ورجةةا  الةةدٌن وٌةةتم ذلةةه مةةن خةةال  المؤسسةةاس التربوٌةةة و

 .  1 والماكرٌن والميلحٌن ممن ٌمكن ا ستعانة بهم فً برنام  منظم مدروس 

 التشريعات -خامسا  :

وهذه الوسٌلة تعد أهم وسا   مكافحة الاساد  لى ا  الق    ن التشرٌس هةو ا سةاس الةذي      

اد ا خرى فالشاافٌة   ٌمكن اقرارها والعم  بهةا ا  تبنى  لٌر ك  مااي  ووسا   مكافحة الاس

بقوانٌن وتشرٌعاس تنظمها وتاررها   ورمان ظروف النزاهة للموظف كالرواتة  المجزٌةة   

تنها بهةا ا  القةوانٌن   وانشةا  المؤسسةاس الاا لةة فةً الحةد مةن الاسةاد والقرةا   لةى بعةا 

لسةةل ة التشةةرٌعٌة ا سةةس التالٌةةة فةةً حةةدود يةةوره   ٌقةةس ا  بتشةةرٌس و  بةةد مةةن أن تتبنةةى ا

 -:  7 موروع مواجهة الاساد 

 العم   لى ايدار تشرٌعاس محكمة ووارحة تسد مخارج الاساد ومداخلر . –أ 

                                                           
   7113  بٌةروس    411محمود  بد الارةٌ    ماهةوم الاسةاد ومعةاٌٌره   مجلةة المسةتقب  العربةً   العةدد   1 

 . 43ص 

 . 45ناسر   ص الميدر   7 
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 تبنى استراتٌجٌة تشرٌعٌة وارحة فٌما ٌتعلق بك  وسا   الاساد . –  

ماد ةس الةى تجةرٌم اتااقٌةة ايدار القوانٌن الالزمة لتجرٌم كة  يةور الاسةاد خايةة منهةا  -جـ 

 . 7114ا مم المتحدة لمكافحة الاساد لعام 

تمنةس وتحةد مةن النيةوص التةً تع ةً حيةاناس قانونٌةة مةن المالحقةة ا تماد اسةتراتٌجٌة  –د 

 الجزا ٌة لم تكبً جرا م الاساد مهما كانس منايبهم او  بٌعة ا مالهم .

 تفعيل المساءلة  -سادسا  :

ا لة هنا المالحقة الجزا ٌة والتحقٌقٌة لمرتكبً قراٌا الاساد فق    ب  ٌقيد و  نقيد بالمس     

 .  1 ك  انواع المسا لة ا خرى برمنها المالحقة الجزا ٌة 
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 المطلب الثاني

 توزيع المسؤولية في مكافحة الفساد

ٌظهر جلٌاه مةن اسةتعراا وسةا   مكافحةة المتعةددة التةً اشةرنا الٌهةا أناةاه ان المعركةة رةد      

الاساد لٌسس معركة الجهاس المتخيية فً مكافحة الاساد تهٌ ة النزاهة ودٌوان الرقابة المالٌةة 

والماتشٌن العمومٌٌن فق    ب  هً واج  ٌج  ان تشتره فٌر جمٌس سل اس ومؤسسةاس الدولةة 

وٌساهم فٌر الموا ن العادي ومؤسساس المجتمس المدنً بشك  فا     وا  فةال ٌمكةن مواجهةة   

 .  1 الاساد و  التخاٌف من حجمر وا ره 

والسل ة التشرٌعٌة والسل ة التناٌذٌة هً ياحبة اهم ا دوار فةً مكافحةة الاسةاد ودورهمةا      

أهم حتى من دور الجهاس المتخيية فً مكافحة الاساد وللسل ة التشرٌعٌة فً مكافحةة الاسةاد 

 -دور بالغ ا همٌة ٌتم   فً مسارٌن ر ٌسٌن هما :

يور الاساد والمختلاة   وسد مخةارج الاسةاد ومداخلةر تشرٌس القوانٌن الالزمة لتجرٌم  -ا و  :

وانشا  الجهاس المتخيية فً مكافحة الاساد بقةوانٌن واٌجةاد الي ةا  التشةرٌعً لتهٌ ةة شةرو  

 .  7 النزاهة للموظاٌن بتعدٌ  رواتبهم 

وا تماد سٌاسة منس ا  ا  الحياناس التشرٌعٌة من المالحقة الجزا ٌة ومنس توسةس الق ةاع      

لعةةام والحةةرص  لةةى تقلٌيةةر والحةةد مةةن وظا اةةر   وفةةرا الشةةاافٌة وقةةوانٌن الويةةو  الةةى ا

 المعلوماس فً الق اع العام وغٌرها .

                                                           
 . 62داوود خٌر (   الاساد كظاهرة    المٌة والٌاس رب ها   ميدر سبق ذكره   ص   1 

 . 61الميدر ناسر   ص   7 
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 .  1 فهو تاعٌ  المسدلة البرلمانٌة للجهاس التناٌذٌة  - انٌاه :

مةاد وهو اهةم ا دوار  لةى ا  ةالق   اذ ٌبةدأ مةن ا ت -دور السل ة التناٌذٌة فً مكافحة الاساد :

مبدأ الرج  المناسة  فةً المكةان المناسة  الةذي لةو رةمن ا تمةاده فةً تةولً المناية  القٌادٌةة 

لساهم مساهمة فا لة كبٌرة فً التخاٌف من الاسةاد والحةد مةن  ملٌاتةر   اذ ان الاسةاد فةً دا ةرة 

 ٌرأسها رج  كاو  نزٌر فا   اق  باك ر منر فً دا رة ٌرأسها رج  فاسد او  ةاجز او جاهة  او

غٌر كاو    كما هو معظم دوا ر الدولة الٌوم   وتظهر ا همٌة القيةوى لةدور السةل ة التناٌذٌةة 

فً معركة الاساد فً أنها القابا الاعلً  لى تاعٌ  وسٌلة السل ة التشرٌعٌة البةالغ ا همٌةة فةً 

 .  7 مكافحة الاساد وهً التشرٌس  نها هً المعنٌة بتناٌذ القوانٌن 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 43وا يال    ميدر سبق ذكره   ص يال   ماد   الاساد   1 

 . 121مازن زاٌر الالمً   الاساد بٌن الشاافٌة وا ستبداد   ميدر سبق ذكره   ص   7 
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 الخاتمة

 -بعد كتابة البحث تم التوي  الى النتا   التالٌة :     

 االستنتاجات -اوال  :

ان اسبا  الاساد ا داري والسٌاسً فً العراق متديلة الجذور وهً ظةاهرة لٌسةس أنٌةة    – 1

 ولها تراكماس  بر  قود من الزمن .

ن تشخٌص الحلو    ٌمكن ان ٌتم بدو رؤٌة متكاملة لك  ا وراع السٌاسةٌة وا قتيةادٌة  – 7

 .وا جتما ٌة فً المجتمس العراقً 

وترسةٌ   فةة الاسةاد    ٌمكن اغاا  دور ا حتال  فً ترسٌ  وتاشً ظةاهرة   الارهةود   – 4

 فً المجتمس .

ٌسةً لتاشةً الظةاهرة وٌولةد شةعور دا ةم ان التباٌن فةً توزٌةس ال ةرواس والةدخو  سةب  ر  – 3

 باليبن والظلم والحٌف لدى ف اس ك ٌرة من المجتمس .

سٌادة دولة القانون والمؤسساس لها ا  ر الكبٌر فً معالجة المشكلة وتولٌد حافز كبٌر لدى  – 5

 الجماهٌر لمحاربة الاساد .

 التوصيات -ثانيا  :

 الحدٌ ة .تبسٌ  وسا   العم  بدستخدام الوسا    – 1

 اجرا  تنقالس دورٌة للموظاٌن المكلاٌن بتقدٌم خدماس  امة كلما امكن ذله . – 7

هةام المكلةف بهةا الموظةف   ورس تينٌف وار  للوظا ف العامة  لى وفةق  بٌعتهةا والم – 4

 ترمن المؤهالس العلمٌة ومعاٌٌر الخبرة .

 ا ادة النظر بدسالٌ  العم  المتبعة   واتخاذ ا جرا اس الالزمة لتبسٌ ها . – 3

 العم  بمبدأ الشاافٌة فً جمٌس المواقف والمؤسساس الحكومٌة . – 5

 ت بٌق قانون من اٌن له هذا  لى جمٌس المسؤولٌن فً الدولة وجرد جمٌس ممتلكاتهم . – 6
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 قائمة المصادر

 اوال  : القرأن الكريم

 والرسائل العلميةالكتب  -ثانيا :

 . 7114   1ابن منظور   لسان العر    دار يادر   بٌروس     – 1

الرازي   محمد ابن ابً بكر  بد القادر   مختةار اليةحا    المكتبةة العيةرٌة  – 7

 . 1111   1  بٌروس    

سةةٌف راشةةد الجةةابري   وكامةة  يةةكر القٌسةةً   كٌةةف واجةةر ا سةةالم الاسةةاد  – 4

 . 1111   1داري   بٌروس    ا 

 ايم ا  رجً   نظرٌاس الت وٌر والتنمٌة ا دارٌة   م بعة التعلٌم العةالً    – 3

 . 1111   1بيداد    

مةازن زاٌةةر الالمةً   الاسةةاد بةٌن الشةةاافٌة وا سةتبداد   م بعةةة دانٌةة   بيةةداد    – 5

 1   7112 . 

مٌخا ٌ  جمٌعان   ا نحراف ا داري أسبابر و رق  الجر   مكتبة السنهوري  – 6

 . 1115   1  القاهرة    

محمةةد قاسةةم القربةةوتً   اخالقٌةةاس الخدمةةة العامةةة   ا ردن لل با ةةة    مةةان    – 2

 1   1115 . 

  م بعةة القةاهرة   ميةر  1 امر الكبٌسً   الاساد ا داري رؤٌة منهجٌةة     – 1

  7111 . 

يال   ماد   الاساد وا يةال    منشةوراس اتحةاد الكتةا  العةر    دمشةق    – 1

 1   7114 . 
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ٌاسر فٌي  الدلٌمً   الاساد ا داري وبعا اشكالر   من وجهةة نظةر  ٌنٌةر  – 11

 . 1111من المدٌرٌن   رسالة ماجستٌر   كلٌة ا دارة وا قتياد   جامعة بيداد   

 لصحف والدورياتالمجالت وا -ثالثا  :

داوود خٌر (   الاساد كظاهرة  المٌة والٌة رب ها   مجلةة المسةتقب  العربةً  – 1

 . 7113  نوفمبر  411  العدد 

وأٌةةن ٌنتهةةً   الةةٌمن   ٌةةن ٌبةةدأ داري مةةن أٌحٌةةى محمةةد الكسةةتٌان   الاسةةاد ا  – 7

 . 176سبتمبر   العدد  76يحٌاة 

ٌاتةةر فةةً الةةو ن العربةةً   مجلةةة المسةةتقب  محمةةود  بةةد فرةةٌ    الاسةةاد وتدا  – 4

 . 1111  ماٌو  734العربً   العدد 

نةةادر ابةةو شةةٌخة   الاسةةاد فةةً الحكومةةاس   المنظمةةة العربٌةةة للتنمٌةةة     تقرٌةةر  – 3

 . 1111الندوة المنعقدة فً  هاي لدا رة التعاون الانً للتنمٌة   نٌوٌوره   

ماهومةةةر ومظةةةاهره واسةةةبابر   مركةةةز  ٌاسةةةر خالةةةد الةةةوا لً   الاسةةةاد ا داري – 5

 . 7115المستقب  للدراساس   دراسة مقارنة   القاهرة   

منقذ محمد دا ز   جرا م الاساد ا داري فةً ا دارة العامةة   المةؤتمر العةالمً  – 6

 . 1112السادس   كلٌة ا دارة وا قتياد   بيداد   

مكافحةةة الاسةةاد   مجلةةة  ان ةةوان  سةةرة   دور مؤسسةةاس المجتمةةس المةةدنً فةةً – 2

 . 7113  القاهرة    411المستقب  العربً   العدد 

سلٌمان  بد المنعم   ظاهرة الاساد دراسة فً مةدى مال مةة التشةرٌعاس العربٌةة  – 1

  حكام اتااقٌة ا مم المتحدة لمكافحة الاساد .

 اد   بةد الل ٌةف   الاسةاد كظةاهرة  ربٌةة والٌةاس رةب ها   مجلةة المسةتقب   – 1

 . 7113  بٌروس    411العربً   العدد 
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محمود  بد فرٌ    ماهوم الاساد ومعةاٌره   مجلةة المسةتقب  العربةً   العةدد  – 11

 . 7113س     بٌرو 411

  بٌةروس    16العةدد نوزاد  بد الرحمن   الاساد والتنمٌة   مجلةة ا داري    – 11

7111 . 

 رابعا  : المواقع االلكترونية ) االنترنيت (

جاسةةةةم محمةةةةد الةةةةذهبً   الاسةةةةاد ا داري فةةةةً العةةةةراق وتكلاتةةةةر ا قتيةةةةادٌة  – 1

 .  iraq.com-www.bercوا جتما ٌة   مقا  متا   لى الموقس ا لكترونً : 

  متةا   7113 بد ( يةادق الةدحالن   قةرا اس فةً كتةا  الاسةاد ا داري    – 7

 .  www.alwatan.com لى الراب  : 

مةةةازن محمةةةد رسةةةو    فةةةً قرةةةاٌا الاسةةةاد ومؤ راتةةةر   متةةةا   لةةةى الةةةراب  :  – 4

www.annabaa.org/nbahome/nba30/013.htm  . 

هاشم ٌحٌى   اشكا  الاساد وا ك ر انتشاراه فً العةالم العربةً   موقةس المنظمةة  – 3

   www.arabanticorruption.orgالعالمٌة لمكافحة الاساد   متا   لى الراب  : 

 سةةمٌر الةةزٌن   الاسةةاد بويةةار الٌةةة تحكةةم سةةل وي   يةةحٌاة العربةةً الجدٌةةد   – 5

 .  www.alaraby.co.uk/opinion   متا   لى الراب  : 7115/ تموز /  13

http://www.berc-iraq.com/
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