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بغداد

ـوضــوع فـقــد اعـتــمـدت وألهــمـيــة ا
تـحدة يوم اجلمـعيـة العامـة لأل ا
التـاسع من كانـون االول من كل عام
كافـحة الفساد من أجل كيوم دولي 
اذكــاء الـوعي عن مـشـكـلـة الـفـسـاد 
ودخـلت االتـفاقـيـة حيـز الـتنـفـيذ في
كانـون االول /ديسـمبر  2005. وقد
انضم الـعراق لـالتفاقـية بـهدف دعم
الـــتــعــاون الـــدولي في مـــجــال مــنع
الـفـسـاد ومـكـافــحـته بـقـرار مـجـلس
الوزراء رقم  34في  2007/8/12.
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بـــلغ الـــفــســاد فـي الــعـــراق مــديــات
خـطـيـرة حـيـث تـصـدر قـائـمـة الدول
االكــثــر فــســـادا في الــعــالم مــحــتال
ـرتــبـة االولى فـي قـائـمــة مـنــظـمـة ا
الـشـفـافـيـة الـدولـيـة لـعـام  2007من

اصل  163دولة . 
وفي حـــديـث لـــلــــرئـــيس الــــعـــراقي
السابق جالل الطالباني في معرض
تعليـقه على تفشي الـفساد وتضخم
الـــثـــروات قــولـه :  كــان لـــديـــنــا في
كــردســـتـــان قــبل  2003 نـــحــو 15
مـلـيــونـيـر  أمـا االن فــلـديـنـا 3000
مــلـيــونـيــر .. والـفــسـاد في الــعـراق
لـيس ولــيـد الـلــحـظـة االنــيـة بل أنه
مـتـجـذر من أيـام الـدولـة العـثـمـانـية
ومن ثم تــشـكــيل الــدولـة الــعـراقــيـة
ـلـكي احلـديـثـة وتـشـجـيع الـنـظـام ا
االقطاع كـنظام اجـتماعي حيث أدت
تـلك الـسـيـاسـة الى نـزوح الـفـالح
ـــــدن هــــــربــــــا من الى ضــــــواحـي ا
االســـتـــغـالل. واســـتــــمـــرت حـــاالت
الــفـــســاد مـــســـتــشـــريه في جـــمــيع
مـفـاصل الـدولـة حـتى تـفـاقـمت ابان
ـقـبور. حـكم الـنـظـام الـدكـتـاتـوري ا
وفــرهـد  رجـاالت الـسـلـطـة من كـبـار
ـقـربة من الـعـسـكـري واحلـاشـيـة ا
الـــــنــــــظـــــام الــــــبـــــعـــــثـي  االراضي
ــشــاريع ــمــتــلــكــات الــعــامــة وا وا
االقــتـــصــاديـــة وكــأنـــهــا اصـــبــحت
مـشاعـيه خاصـة بهم . ولـكن يتـبادر
لــلــذهن الــتــســاؤل :هل أن الــفــسـاد
احلــــالي الــــذي تــــفـــشـى في اروقـــة
الـدولــة اخملـتـلــفـة الـيــوم هـو فـسـاد
مــوروث عن الــنــظــام الــدكــتــاتـوري
ا ـقـبـور? أم أن لـكل نـوع بـنـيـتـه  ا
يجعله خاصا بكل نظام على حدة ?
لــقــد اعـتــمـد الــنــظـام الــدكـتــاتـوري
الــســابق عــلى الــقــمع والــتــخــويف
والــقـتل ولـم يـتــرك لـلــفــسـاد حــريـة
الـــتـــجــول دون رقـــيب فـــلم يـــســمح
لــرجــاالت صـدام والــوزراء والــقـادة
العـسكريـ حريـة التصـرف بأموال
الدولة كما يجري اليوم للـ السادة 
ا كانت أموال الدولة بيد صدام وا
وحده وصارت الدولة ملكا صرفا له
 فـهـو حـاكم الـدولة ومـالـكـا لـها في
ـال نــفس الــوقت  ومن يــتالعب بــا
الـعام في عـهـد صدام  من قـبل كـبار
موظـفي الـدولة فـانه يحـاسب وكأنه
خــارج عـلى ارادة الـرئــيس ومـتـامـر
على سلطـته وليس مجرد سارق من
ـال الـعـام ألن الـدولـة صـارت دولـة ا

للرئيس .
 لـذلك استـخـدم صدام االعـدام ألم
ـؤبـد لـعدد من عـاصـمـته والسـجن ا
. وكـان من احملرمات دراء الـعام ا
الـتي تــصل عــقـوبــتـهــا الى االعـدام
وجــــود حـــســـابـــات لــــلـــمـــوظـــفـــ
ـصـارف االجـنـبـيـة الـعـراقـيـ في ا
كـمـا منـعت الـهجـرة وجـرت متـابـعة
ـــهــــاجـــريـن من خالل اهــــالــــيـــهم ا

وظفي لـكيات العـقارية  ووضعت ا
الـــدولــة خـــارج الـــعــراق في خـــانــة

احملرمات. (9)
أما الـيوم فال يوجـد رادع قوي أمام
ال كـبـار الـفـاسدين فـهم يـسـرقـون ا
العـام بكل سهـولة وحريـة ويقومون
ـشاريع بـتـهـريـبه لـلخـارج إلنـشـاء ا
وشـراء الـعقـارات. بل أن تـسـفـيرهم
سـاعـدة احلـكـومة لـلـخـارج يـكـون 
قـبل خـضـوعـهم لـلـمـحـاكـمـة وهـناك
وظف امثلـة كثيـرة لوزراء وكبـار ا
ال الـعـام دون حـساب اغـتـنوا مـن ا
وحـتى لـو تـمت محـاكـمتـهم فـسـيتم
تبرئتهم بدقائق وذلك لكون القضاء

مسيس وغير حيادي. 
اليـوم بلغ الـفسـاد في الـعراق أشده
حـــيث تـــعــاني مـــعــظم مـــؤســســات
ـــدنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة الـــدولـــة ا
واحلــكــومـــات احملــلــيــة من تــفــشي
الي ظـاهـرة احملسـوبـيـة والفـسـاد ا
واالداري وتشيـر التقاريـر الرسمية
الى حتـكم مـافـيـات  حـيـتـان كـبـيـرة
تـشغل مـستـويـات رفيـعة في الـدولة
ــشــاريـع احلــكــومــيـة بــالــعــقــود وا
ــالي وحتــولـت مــظــاهــر الــفــســاد ا
واالداري الى ثقافة شائعة في البلد
تمارس من أصـغر موظف الى أعلى
ـا يـشكـل تهـديـدا خـطـيرا الـهـرم  
ويـــعـــوق االقــتـــصـــاد الــعـــراقي عن
التنميـة ويزيد من صعوبة االصالح
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وتــنــطـبـق أسـبــاب نــشـوء الــفــسـاد
ــذكـورة آنــفــا عــلى حـالــة الــعـراق ا
أيــــضـــــا  كــــمــــا ســــاهـم االحــــتالل
االمــريــكـي لـلــعــراق  في   2003في
تــفــشي الــفــسـاد مـن خالل االعــمـال
ـمـارسـات الـتي قـامـت بـهـا قوات وا
االحتالل وتـسببـهم بهدر جـزء كبير
ال اخملـصص إلعادة االعـمار . من ا
وشهدت فترة االحتالل حاالت القتل
واالغــتـصــاب واخلــطف والــســرقـة.
واجملــتـمع الــعـراقي الــذي خـرج من
تـوجهـات الـنظـام الشـمـولي للـحزب
ـــــطـــــا آخـــــر من الـــــواحـــــد واجه 
الــوالءات الــســيــاسـيــة أبــعــدته عن
الـــكـــفـــاءة الـــوظـــيـــفـــيـــة . وفي ظل
ــسـتـشــريـة من الــفـسـاد االوضـاع ا
ــكن اصالح الـفـسـاد نــتـسـاءل هل 
في الـعــراق ? أ وكـمــا قـالت جــريـدة
الـغارديـان : ال أمل بـإصالح الفـساد
في الــعــراق ? نــظــرتــنــا مــتــفــائــلــة
ـســتـشــري في الــعـراق فــالـفــســاد ا
ـــكن اصـالحه اذا تـــوفــرت االرادة
ــعـاجلـات الــشـامـلـة الـســيـاسـيـة وا
ولــيـست اجلــزئـيــة تـتــنـاول جــمـيع
مـــرتــــكـــزات االدارة من بـــنــــيـــتـــهـــا
وهيـكـلـيتـهـا الى الـعـنصـر الـبـشري
الـعــامل فـيــهـا الى اســالـيب الــعـمل

السائدة فيها .
ــــعـــاجلـــة ــــكن وضع اخلــــطط   و

الفساد منها :
اوال- تــــبــــســــيـط وســــائل الــــعــــمل
ـعامالت بأقل وحتديـد مهل اجناز ا
ـكن واعـادة نــفـقــة وبـأسـرع وقـت 

النظر فيها باستمرار.
ثـانــيـا- اجــراء تــنـقالت دوريــة بـ

وظف . ا
ثـالثـا- تشـكيل جلـان خاصـة لوضع
وظفـ وتقوم نظـام متكـامل ألداء ا
بـإجـراء تـفـتـيش دوري بـ الـدوائر
والـــــوزارات واعــــداد الــــتـــــقــــاريــــر

اخلاصة بذلك .
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يـرجع الــفـســاد الى أسـبــاب عـديـدة
أهمها :

 1-ضـعـف الـردع الـعـقـابي ألسـبـاب
تتعلق بسيادة القانون .

 2-أسـبـاب تـتـعـلق بـاإلدارة الـعـامة
مـن خالل وجـود الــثــغـرات فـي نـظم
االدارة الـعامـة والتي لـهـا دور كبـير
في انتـشار الفـساد فالـبيروقـراطية
احلـكـومــيـة وتـعــقـد االجـراءات دفع
الكـثير لـلجوء الى الـرشوة لتـسهيل

اعمالهم واجنازها بأسرع وقت.
الـيـة الـعـامة  3-أسـبـاب تـتـعـلق بـا
لـلـدولة : فـضـعف الـرقابـة الـشعـبـية
ـوازنـة الـعــامـة وعـلى مـوارد عــلى ا
ـال الـعـام وسـبل انـفـاقـه واالنـفاق ا
ـوازنـة العـامـة بـدون تـقد خـارج ا
كشف للحسابات اخلتامية  كان لها
دور في انـتـشـار ظاهـرة الـفـساد في

الدولة . 
 4-أسبـاب تتعـلق بالـبنيـة الثقـافية
واالجـتــمـاعــيـة .: حــيث أن الـقــبـول
االجــتـــمــاعي لــلـــفــســاد الـــصــغــيــر
لــلـحــصـول عــلى احلــقـوق واتــخـاذ
الـــفــســـاد مـــســمـــيـــات اخـــرى مــثل
االكــرامـــيـــة   يـــرسخ الـــفـــســـاد في
االجـهـزة احلكـومـيـة ويعـرقل جـهود

مكافحته .
 5-أســــبــــاب تـــــتــــعــــلـق بــــاالطــــار
ـكـافحـة الفـساد : هـناك الـتشـريعي 
عـــــدد من الـــــفــــجـــــوات في بـــــعض
الـــقـــوانــ الـــتي لـم جتــعـل االطــار
الـتشـريعي فـاعال بالـقدر الـكافي في
مـكـافـحـة الـفـسـاد  اضـافـة الى عدم
وجــود تـــنـــظـــيم قـــانــونـي يــســـمح
ــعـلــومــات اعـطى بــالـوصــول الى ا
الفرصة للمـفسدين إلخفاء جرائمهم
واضـــعف من الـــرقــابـــة الــرســـمــيــة

والشعبية (7).
 6-أسباب سياسيـة : تتعلق بغياب
قـراطي مع احلـريـات والـنـظـام الـد

ضعف االعالم والرقابة .
 7-أســبـاب اجــتـمــاعـيــة : وتـتــمـثل
بـاحلـروب واثــارهـا ونـتـائــجـهـا في
اجملــتـــمع والــتــدخـالت اخلــارجــيــة
والــــطــــائــــفــــيــــة والــــعــــشــــائــــريـــة

واحملسوبيات.
 8-أســبـاب اقــتـصــاديــة : وتـتــمـثل
ــتــرديـة بــاألوضــاع االقــتـصــاديــة ا
واحملــفـزة لــسـلــوك الــفـســاد وكـذلك

عيشة . ارتفاع تكاليف ا
 9-اســبــاب اداريـــة وتــنــظـــيــمــيــة:
وتـــــــــتــــــــــمــــــــــثـل فـي االجـــــــــراءات
البيروقراطيـة وغموض التشريعات
وتــعــددهــا وعــدم اعــتــمــادهــا عــلى
الكفـاءات اجليدة في كـافة اجلوانب
ــتــحــدة االداريــة .اتـــفــاقــيــة األ ا
ـكـافـحـة الـفسـاد :خلـطـورة الـفـساد
الذي يـهدد حيـاة الشـعوب وتقـدمها
االقتصادي واالجتماعي والسياسي
ـــتـــحــدة عن  فـــقـــد أعــلـــنت اال ا
ــكـافــحـة الــفـسـاد تـوقــيع أول صك 

دولـيا وهـو مـلزم قـانـونيـا  حيث 
الـتـفـاوض بـشأنـهـا الـدول االعـضاء
وتضم االتفـاقية    71 مادة مقـسمة
الـى ثــمــان فــصــول ,وتــقــوم الــدول
كافحة االطراف بتنفيذ عدة تدابير 
الفـساد بـهدف مـنعه وجتـر بعض
الـتـصـرفات وتـعـزيـز انفـاذ الـقـانون
والــــتـــعــــاون الــــقـــضــــائي الــــدولي
ـــوجــــودات وتـــبـــادل واســــتـــرداد ا
ـــعــلــومـــات وآلــيـــات لــتــنـــفــــــيــذ ا

االتفاقية . ( 8)

وفي الـــقــطـــاعــ الـــعــام واخلــاص
لــتــســهــيـل عــقــد الــصــفــقــات . أمــا
ـــتـــحـــدة فـــان بـــالـــنـــســـبـــة لأل ا
كافحة الفساد لم تتطرق اتفاقيتها 
الى تعريف الفساد بصورة مباشرة
 ولـكـنه تـطـرقت في الـفـصل الـثالث
مـنـها الى الـتـجر وانـفـاذ القـانون
حـــيث حـــددت حــاالت الـــفـــســاد في
ــواد من  20 – 15مـن االتــفــاقــيـة ا
كن حصرها باالتي : آنفة الذكر و
ـوظـفـ الـعـمـومـيـ اوال- رشــوة ا

الوطني .
ـوظفـ العـمومـي ثـانيـا- رشوة ا
ـــؤســـســـات االجــــانب ومـــوظـــفـي ا

الدولية العمومية .
ـــمــتـــلــكــات أو ثــالــثـــا- اخــتالس ا
تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من

قبل موظف  عمومي .
تاجرة بالنفوذ. رابعا-ا

خامسا- اساءة استغالل الوظائف.
شروع . سادسا- االثراء غير ا

ســـابـــعـــا- الــــرشـــوة في الـــقـــطـــاع
اخلاص.

ــمــتــلــكــات في ثــامـــنــا -اخــتالس ا
القطاع اخلاص .

تاسعا- غسل العائدات االجرامية .
عاشرا-االخفاء .

احـدى عـشـر- إعـاقة سـيـر الـعــــدالة
. (3)

ــالي واالداري مـــفــهــوم الـــفــســـاد ا
ــكن أن يــحــويه تــعــريف واسع ال 
جـامع له ولـذلك يـنــظـر لـلـفـسـاد من
ـفــهـوم الـواسع وهـو اخلـلل خالل ا
بـــشــــرف الـــوظـــــــيـــفــــة وبـــالــــقـــيم
ــــعـــتـــقــــدات الـــتي يــــؤمن بـــهـــا وا
الــشـــخص. ويــتـــضــمـن مــصـــطــلح

الفساد محاور عديدة :
الـــفـــســاد الـــســـيـــاسي : ويـــتــمـــثل
بـــاالنــــحــــراف عن الــــنـــهـج احملـــدد
ألدبـــيــــات الـــتــــكــــتل أو احلـــزب أو

نظمة السياسية  (4). ا
ـظـاهر الـفـسـاد االداري : ويتـعـلق 
الــــفــــســـاد واالنــــحـــراف االداري أو
ـنظـمـة والـتي الـوظـيـفي من خـالل ا
ـــوظـف الــعـــام اثــنــاء تـــصــدر من ا
ـخــالـفــة الـتــشـريع تــأديـة الــعـمـل 

القانوني (5) .
ــــالي : ومــــظــــاهـــره - الــــفــــســــاد ا
الية ومخالفة االحكام االنحرافات ا
ــعــتــمـــدة ومــخــالــفــة والــقــواعـــد ا

الية. ضوابط وتعليمات الرقابة ا
 الـــــفــــســـــاد االخالقـي: ويــــتـــــمــــثل
بــاالنــحــرافــات االخالقــيــة وســلـوك
الـــــفــــرد وتــــصــــــــــــــرفـــــاته غــــيــــر

نضبطة (6).  ا
 الـفـسـاد الـقـضـائي :    وهـو فـسـاد
يعرض القانون لـلخطر والفساد في
االدارة الـعــامـة يـنـجم عـنه الـتـوزيع
غير العادل للخدمات وبسببه تباع

ناصب الرسمية وتشترى . ا

الى الـعـطب وتأتي مـن الفـعل فـسد
عـنى اعـطب  والـفسـاد هو وهـو 
الـتــلف والـعـطب واحلـاق الـضـرر .
ـكن الـقـول أن الـداللــة الـلـغـويـة و
لــكــلــمــة الــفــســاد تــعــني : االتالف
واحلـاق الـضـرر واالذى بـاآلخـرين.
وهـناك تـعـريفـات عديـدة ومـتنـوعة
لـلــفـســاد وهي تـخــتــلف من بـاحث
آلخـر ويــرجع هــذا الى أن مــفــهـوم
الـفسـاد مـركب وينـطـوي على أكـثر
من بـعد فـالبـعض يـرى أن الفـساد
هـو وســيـلـة الســتـخـدام الــوظـيـفـة
الــعــامـة مـن أجل حتــقـيق مــنــفــعـة
ذاتـيـة سـواء بـشـكل عـائـد مادي او
مــعـــنــوي وذلك من خـالل انــتــهــاك
الــقــواعــد الــرســمــيــة واالجــراءات
ــعـــمــول بـــهــا  حـــسب تـــعــريف ا

كريستوفر كالفان. 
اما كوير فقـد عرف الفساد االداري
بــأنه  ســوء اســتــخــدام الــوظــيــفـة
الـعامـة أو الـسلـطة لـلـحصـول على
مكـاسب شخـصيـة او منـفعـة ذاتية
بـطريـقـة غيـر شـرعيـة  في ح ان
عدد من الباحث يـعتبرون الفساد
هـو انـتــهـاك لـلـمـعـايــيـر الـرسـمـيـة
ــصـلـحــة الـعـامـة واخلـروج عـلى ا
, حـــيث عـــرف  جــارولـــد مــانـــهــا
الــفـسـاد بـأنه  سـلـوك مـنـحـرف عن
الــواجــبــات والــقـواعــد الــرســمــيـة
للدور العام  نتيجة للمكاسب ذات
االعتـبار اخلـاص  سواء شـخصـية
او عـــــائــــلـــــيـــــة او اجلـــــمـــــاعــــات
اخلـــصــوصـــيـــة  والـــتي تـــتــعـــلق
كانة أو السلوك الذي بالثروة أو ا
ـانـعة يـنـتـهك االحـكـام والـقـواعـد ا
ـاط معـينـة من الـتأثـير ـمارسـة أ
والنـفوذ  ذوي الـطابع الـشخصي .
وكذلك تعريف  هينتجتون  للفساد
وظف الـعام االداري بأنـه  سلـوك ا
الــــذي يـــــنــــحــــرف عن الــــقــــواعــــد
الـقانـونـية الـسائـدة بـهدف حتـقيق

منفعة ذاتية  . 
ويــنــظــر الــبــعض اآلخــر لــلــفــسـاد
بــوصــفه نــتــيـــجــة مــجــمــوعــة من
االخـتالالت الــكــامـنــة في الـهــيـاكل
االجــــتـــمـــاعــــيـــة واالقـــتــــصـــاديـــة
والسـياسيـة للـمجتـمع أما منـظمة
الـشـفـافـية الـدولـيـة  الـتي تـأسست
عـام 1993فــتـعــرف الــفــســاد بـأنه
كاسب استغالل السلطة من اجل ا
ــنـافع اخلـاصـة  وهـو مـا يـعـني وا
أن الـــفــــســـاد يـــشـــيـــر الى االخالل
بـشـرف ومـهـنـيـة الـوظـيـفـة والـقـيم
والــعــادات الــتي تــســود اجملــتــمع
عـاييـر الهامـة التي ويـعتـبر أحـد ا
ــــؤســـســـة تــــشـــيــــر الى غــــيـــاب ا
الـســيـاسـيـة في اجملـتـمع. في حـ
عـرف الـبــنك الـدولي الـفــسـاد عـلى
أنه  دفع الــرشـوة أو الـعـمـولـة الى
سؤولـ في احلكومة وظفـ وا ا

تـنـتشـر ظـاهرة الـفـساد في مـخـتلف
دول الـعـالم وعـلى درجـات مـتـبـايـنة
فـــــهـي مـــــوجــــودة فـي الـــــبـــــلــــدان,
الــرأســـمــالــيــة وكــذلك في الــبــلــدان
ـدمـرة على الـنـامـيـة. ولهـا آثـارهـا ا
اجلوانب االقـتصـادية واالجـتمـاعية
بـتلـية بـهذه والـسيـاسيـة للـبلـدان ا

الظاهرة اخلطيرة .
والدولة أي دولـة هي أداة الضطهاد
ظلومة. وفي الدولة ونهب الطبقـة ا
الرأسمالية تمارس الثروة  سلطتها
بصـورة غيـر مباشـرة ولكن بـالشكل
األضـــمـن اوال عن طـــريـق الـــرشـــوة
باشرة للموظف وثانيا من خالل ا
الـــتــحــالف بـــ احلــكــومــة ورجــال

االعمال . 
ـصـدر االوحـد لـكل ثـروة مـادية إن ا
هو العمل االنسـاني جنبا الى جنب
مع الـطــبـيــعـة الــتي تــزود االنـسـان
واد عمله ,أما دخول الـبرجوازية
فـــتـــتــخـــذ شـــكـل الــربـح أو فـــوائــد
الــقـروض أو ريـع األرض أو اجلـمع
بـ أكثـر من شـكل من هذه الـدخول
أو اجلمع بينـها جميعـا على النحو
االكـثـر انـتـشارا. الـغـالـبيـة الـعـظمى
من الـنـاس تقـضي سـنـوات حيـاتـها
وهي تكـدح وتمـوت وهي ب براثن
الـفـقر والـبـؤس  بيـنـما يـتمـكن قـلة
مـن الـنـاس الــعـيش فـي بـذخ وتـرف
ويـزدادون ثـراء يـومـا بـعـد يوم دون
قــطـرة عــرق واحــدة وعــلى حــسـاب
الــكــادحــ وعـرقــهـم. فـإن الــربح ال
يــحــصل عــلـيـه أفـرادا مــحــظــوظـ
ــــا حتـــصـل عـــلـــيـه الـــطــــبـــقـــة وا
الـــرأســـمـــالـــيــــة كـــكل. وعـــلى هـــذه
كنـنا فهم عـمليـة الفساد األرضيـة 
ـكن أن يــكــون غش رأســمـالي فـال 
لــرأسـمـالي آخـر مــصـدرا لـلـربح ألن
الـــوضـع هــنـــا ال يـــزيـــد عن مـــجــرد
انــتـقــال الـربح من جــيب الى جـيب
ـكن الـنظـر اليـها وعـملـيـة الفـساد 
عــلى أنــهــا اعــادة اقــتــســام فــائض
الـــقـــيــــمـــة داخل حـــدود الـــطـــبـــقـــة

البرجوازية احلاكمة (1).
 فــفي الــبــلـــدان الــرأســمــالــيــة فــإن
الرأسمالي يستخدمون أي وسيلة
للحـصول على الربح وكـما قال أحد
الـنـقـابـيـ االنـكـلـيـز اذا كـان الـربح
فـــإن الـــرأســـمــالـي يــدوس  100%
بـاألقـدام جـمـيع الـقـوانـ الـبـشـرية
لـيـحــصل عـلـيه أمــا اذا كـان الـربح
ـــة ال 300%  فــــلـــيس ثـــمـــة جـــر
يـتــجـاسـر عـلـى ارتـكـابـهــا حـتى لـو

شنقة  2. قادته الى حبل ا
ان مناقشة قضيـة الفساد وأسبابها
وطـرق مـكـافـحـتـهـا ينـبـغـي أن تـبدا
بـتـعـريـف الـفـسـاد الــذي يـرتـبط في

أذهان العديد من الناس  بالشر .
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تشير كلمة فـساد  في اللغة العربية
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لوحـة خلقها ـياه وكأن ا وملوحة ا
الـعــبـادي قــبـيل االنــتـخــابـات وهـو
ـسـؤول عـنـهـا تـاريـخـيـا  فـقـامت ا
الـدنـيا ولم تـقـعد   لـكي يـظهـر هذا
قـصـر بحق اهـل احملافـظة الـرجل ا
ــوت والـــســبب في جـــرهــا نـــحــو ا
الـــبـــطيء وكـــأن عـــدم اصـالح هــذه
ـتوارثـة منـذ عقـود سبـبها احلـالة ا
العبادي الذي سيقتل أبناء البصره
الح الذي اء ا االبطال والشرفـاء با
كما قـالوا عنه اليصـلح حتى لشرب
احليوانات . االن  السكوت عنها.
شكلة الثـانية واالجراء الثاني  2-ا
ألســـقــاط الـــعـــبـــادي االشـــهـــار عن
انـــتــشـــار مــرض الــســـرطــان وكــأن
سـتمـرة واألسـلحـة التي احلـروب ا
اســتــعــمــلت وخــصــوصــا أســلــحـة
نضب التي استعملته اليورانيوم ا
أمريكا وحلفائها لم يخلق مسببات
ــرض  وكــان الــعــبــادي هـو هــذا ا
السـبب وليس سـرقة أمـوال العراق
سـتـشفـيـات وتوفـير وعـدم تـنفـيـذ ا
االدويـــة واالخــــتـــصــــصــــات الـــتي
تعمدت او تـغافلت عنـها احلكومات
الـسابـقة مـنذ انـتهـاء حرب الـكويت
حـــــتـى ان جــــــائت احلــــــرب ضـــــد(
الـعـبـادي ) ليـكـون الـسبـب في خلق
الـــســرطـــان ونــشـــره في الـــبــصــرة
وعــمـوم الــعــراق ! وبـدأت احلــمــلـة
ــتــوحــشـة بــعــد حتـقــيق الــنــصـر ا
وقـبــيل االسـتــعـدادات الــتـمـهــيـديـة
sŽ  u?J? ? لالنـتخـابات . واالن  »
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واطـن في  3-اثارة الـرعب لـدى ا
قـوتـهم وال سـيـمـا الـقـطـاع الـزراعي
ومعضـلة تسـميم األنهـار وبحيرات
األسـمـاك عـبـرالــفـايـرس او أسـبـاب
عـلى غــرار الـفــايـرس مــثل تـســمـيم
ـياه الـبـحيـرات. لـيمـوت الـشعب بـا
ــســمـــمــة وال ســـيــمــا ان الـــفــاعل ا
ـا مـاء اليـشـرب من مــاء الـنـهــر وا
مسـتورد ونراه في اعـيننـا سيارات

bNý qOŽULÝ« dO¼“

بغداد

اء لـلصفوة فال شاحنـات تستورد ا
يــــهم األســـاتـــذة ان مــــات الـــشـــعب
مـــســمـــومـــا او أصـــابه الـــفـــايــرس
ـنتـشـر من وسط الـعراق ـزروع وا ا
الى جـنــويه  ويــرى الــنـاس مــئـات
آالف االطـنـان من الـثـروة الـسـمـكـية
تـبـاد . انــهـا مـنـاســبـة وسـبب قـوي
ألسقاط العبادي ألنه اوعز للفايرس
ولـــلــســمـــوم ان تــغـــزو األنــهــار في
الـــوسط واجلـــنــوب قـــبــيل واثـــنــاء
الــتــرشــيــحــات االنـتــخــابــيــة وعـدم
معاجلة ذلك واالن  السكوت عنها
. الــيس ذلك كــافـيــا ألثــارة الــشـعب

على هذا الرجل . 
وخــوفــا من ان تـــنــكــشف الـــلــعــبــة
اســتـمـرت بـعض الــشيء حـتى بـعـد
اجـــراء االنــتــخــابـــات الــتي يــعــرف
اجلميع مدى نزاهتها ...وهو اجراء
رهـيب آلسقـاط الـعبـادي واحلـيلـولة

دون انتخابه . 
 4- من اإلجـراءات األخـرى ألسـقـاط
الــــعــــبــــادي هــــو االغــــراءات الــــتي
ــــتــــحــــديـن مــــعه مــــورسـت ضــــد ا
واالنـسالخ من كــتـلـتـه لـيـفــقـد بـذلك
األغلبية التي تؤهله لتوكل له مهمة
تــشـكـيل الـوزارة  . وهـنـا النـريـد ان
نشيـر باالسم خوفـا من بطش الذين
اغــــرتــــهم الــــوعـــود وقــــامــــوا قـــدر
استـطاعـتهم من سـحب البـساط من

حتت اقدام كتلة العبادي . 
 5-واالعــجب من ذلك ان شــخـوصـا
وكتال كان الـعبادي مـحسوبا عـليها
وقفت ضده عالنية ولكنهم لم يجدو
تـهـم هم مـا يـشيـر الى الـعيـوب ا
بـها مـثل اخليـانـة وبيع الـعراق الى
الـــدواعش ومـــا جـــر في اذيـــاله من
مـذبـحــة سـبـايـكـر وتــسـلـيم الـعـراق
بــالـــكـــامل لــعـــنـــاصــر داعـش الــتي
حــــاصـــرت بــــغـــداد من ابـي غـــريب
وشـمـال احملـمـوديـة واطـراف ديـالى

... الخ . 
لم تتم حلد االن مـحاسبـتهم بل بكل
وقـاحة يـتـمشـدقون بـبـطوالتـهم وقد

فــضـــحــتـــهم اعــتـــرافــات الـــضــبــاط
واجلنود الذين نفذوا العملية حسب
التوجيهات التي صدرت لهم  والتي
شاهـدنـا وسـمـعـنا اعـتـرافـاتـهم عـبر
شـاشـات الـتـلـفزيـون ( واخـرهـا عـند
الــكــشف عـن مــقــتل الــبــغــدادي وان
احــدى اوكــاره األسـاســيــة كـانت في

بغداد ( في أبو غريب ) . 
وغــيـرهــا من اإلجــراءات الـكــثــيـرة 
ولـكـن الـشـعب رفض ان يـبـقى لـعـبـة
ـتـصـارعـة ـتـنـاقـضــة ا بـيـد الــدول ا
الـتي من مـصـلـحــتـهـا سـلب خـيـرات
الـــعــراق واحلـــيــلــولـــة دون تــطــوره
زراعـيا صـنـاعـيـا ثـقـافيـا اجـتـمـاعـيا
وهـكـذا  اغرقـوه بـاخلرافـات والـهاء
الــشـــعب بـــالـــبــدع واعـــمـــال حتــرك
العواطف وحتـول دون تفرغه لـلعمل

واإلنتاج . 
الــشـعب رفض هـذه احلــالـة والـعـمل
جاري ليل نهار ألفراغ انتفاضته من
مــحــتـواهــا لــيــركع لــهم مــرة أخـرى
بواجـهة جـديدة انـها حكـومة الـسيد
ـــهـــدي الــــتي جـــائت عـــادل عـــبــــد ا
ليـسقـطوا العـراق تمـاما عبـر رجل
عـلـمـيـ لـهم جـذور وطـنـيـة عـائـلـيـا
ليـتعزز شعـار : نامي جمـوع الشعب
نـــامي حـــرســتك احلـــرامـــيــة ... الخ
بـاالعــتـمــاد عـلى الــقـوى اخلــارجـيـة
والـــتـي لـــهــــا اذرع قـــويــــة جـــدا في
الــداخل وتــتـحــكم بــكــافـة مــكــونـات

الدولة  .  _
كيف احلل والكل يدعي وصال بليلى

 ?
  –اجلـمـيـع مـتـفـق عـلى مــا يـطـرحه
الـشـارع ومـا تـطــرحه جـمـيع الـقـوى
السيـاسية حتى الـتي حفرت احلفرة
نتفكي ألسقاط حكومتي العبادي وا
ولــكن !!! وحتــدد الــطــلــبــات مــنــهـا

بالتالي :
> تـعـديل بعض أجـزاء من الـدسـتور

> تعديل قانون االنتخابات 
> الــــغــــاء مــــجــــالـس احملــــافــــظـــات

واالقضية .... الخ 

حاربة نهائيا على مـطلب الشعب 
ـبرمج الـفـسـاد والـنـهب اخملـطط وا
خلــيــرات الــعــراق وإعــطــاء فــرصـة
لــغـيــر الــعـراقــيـ البــتالع الــعـراق

موارد او ارضا وكيانا 
 7-اسـقـاط الـعـبـادي يـعـني الـعودة

شروع تقسيم العراق .
وهناك الكـثير والكـثير من األسباب
ألســقـاط الـعــبـادي  وهي األسـبـاب
هدي مع ذاتهـا ألسقاط عـادل عبـد ا

فارق ب الشخصيت .. 
ولكن كيف تمت عملية االسقاط ? 
ان اســـــقـــــاط رئـــــيس وزراء لـــــيس
همة السهلة اطالقا لذلك البد من با
إجراءات غير تقليدية  واإلجراءات
التي اتبعت ضد الـعبادي غير التي
ـهـدي . وقـد تـعـلق تـتـبع مع عـبــد ا
االمـــر بـــاإلجـــراءات ضــد حـــكـــومــة
ـثـال الـعـبــادي مـنـهـا عـلـى سـبـيل ا

وليس احلصر : 
 1-بـــــــدأت اإلجــــــراءات بـــــــاثــــــارة
مــــوضـــوع مـــهم جـــدا وقـــد جـــدا
وااللــتـفـات الــيه بـتــعـظــيم مـشــكـلـة
مسـكوت عنـها منـذ عشرات الـسن
وفي مـحـافظـة تـعد مـصـدر إيرادات
الـية عـبر انـتاج وتـصدير العـراق ا
الــنــفط  انـهــا مــحـافــظــة الـبــصـره

تاح من االمكانيات االقتصادية.  ا
 2-اســــقـــــاط الــــعـــــبــــادي يـــــعــــني
اسـتــمـراراخلالف مع أربـيل بـعـد ان
جنح اجلـــيـش الـــعـــراقي في إعـــادة
ـــركــز احلـــدود احلـــقـــيــقـــيـــة بـــ ا

واالقليم . 
 3-اســقــاط الـعــبــادي يــعــني عـودة
الصراع الطائفي مرة أخرى بطريقة
جــديـدة وتــعــمـيق ذلك عــبــر تـقــويـة
ـتضادة مع تنـافسة وا لـيشيـات ا ا
اجلـيش الـعـراقي والـتي حتـول دون

وحدة كيان العراق 
 4-اســـقــاط الــعـــبــادي يــعـــني نــقل
جتـربــة لـبـنـان فـي فـقـدانـهــا كـكـيـان
دولـة حتــكـمـهـا مــجـامـيع ال يــهـمـهـا
مـــصــيـــر لــبـــنــان وهـــذا مــا تـــريــده
إسرائيل والـدول الراغبـة في التمدد

توسط ... الخ .  نحو البحر ا
 5-اسقـاط العـبادي يـحول دون حل
الـقـضـيـة الــسـوريـة لـيـكـون الـعـراق
اخلاصـرة الرخـوة الستـمرار تـمويل
الــقــوى الــتــخــريـبــيــة ضــد الــعـراق
وسوريـا وبـقاء الـدواعش واوكارهم
قاطن ب الـدولت وضد استقرار
سـوريه بعـد حتـكم جيـشـنا بـحدوده

مع الشقيقة سورية . 
 6-اسـقـاط الـعـبادي يـعـني الـقـضاء

سـتقـل تتكـلم  من ال كـتلة الـناس ا
ـــاذا اتـــفــقت تــمـــثـــلــهم إال الـــله ) 
دولـــتـــان عـــلى اســـقـــاط حـــكـــومـــة
العـبادي وعـدم السـماح له بـترؤس
اذا مـجلـس الوزراء مـرة أخـرى  و
ــهـدي  اســقــاط حــكــومــة عــبــد ا
أيضا ?  .  الهدف واحد واألساليب
مـخـتـلـفـة  قـد انـطلـت الـلـعبـة عـلى
الغالبـية العظـمى ولكن التعمق في
الـنـظـر والـتـحــلـيل سـيـدرك الـهـدف
رغـم اخــــــــــتـالف األدوات وطـــــــــرق
الـتــنـفـيـذ .انــا شـخـصــيـا لـست مع
الـعـبـادي ألنه كـغـيـره جـاء لـلـعـراق
عـلى ظهـر الدبـابـة األجنـبيـة نحن
مع عـودة الــعـراق الى اســتـقـاللـيـة
الـقرار الـعراقي واسـتـرداده لكـرامة
الدولة وهيبتـها بعيدا عن احلروب
ـهاتـرات والتـبـعيـات السـياسـية وا
ـراهـقـة الـصـبــيـانـيـة في اتـخـاذ وا
قرارات تهز كـيان الدولة وتـسقطها
والـتي عـاشــهـا الـعــراق قـبل وبـعـد

دخول الكويت حتى يومنا هذا.
 1-اسـقـاط الــعـبـادي يـعــني إلـغـاء
النـصر السـريع الذي حقـقه الشعب
بدماء أبنـائه ضد الدواعش ويعني
ذلك عدم الـسماح بـعودة االسـتقرار
ـبــاشـرة بـالــبـنـاء قـدر وإمـكــانـيـة ا

> تـفعـيل محـاسبـة الفـاسدين    ....

وغيرها من النقاط
-طـلبت الـقوى الـسـياسـية ان تـقوم
الــــــــــوزارة  ( احلـــــــــــكـــــــــــومــــــــــة )
قـترح شـروع االصالحي ا باجنـازا
من األحــزاب في الـــســلــطــة خالل (
يــوم وذلك بــقــدرة قـادر وفي ( 100
ـقررة ـدة ا حالـة تـعـذر الـتـنفـيـذ بـا
يــســـحب الــبــســـاط من حتت اقــدام

هدي .  السيد عبد ا
ماطلة وادعاء هنا بدأ التسويف وا
ـكن ذلك ـدة قــصـيــرة وغـيــر  ان ا

.... الخ .
جنحت الـلعـبة بـكل ابعـادها وبدأت
لــعـبــة اشـد خــطــورة لـعــبـة افــشـال
انـــتــفــاضـــة الــشــعـب في اجلــنــوب
ـطـلـوب والـوسط وكـأن الــتـغـيـيــر ا
يـــــــجـب ان يــــــحـــــــفـظ احلـــــــقــــــوق
ـواطـني غـرب بـغداد احملـاصـصـية 
حتى حدود تركـيا .وإن الدماء التي
ســــالـت من اجـل مــــجــــمـــــوعــــة من
احملـافظـات وليس ألحـداث التـغيـير

الشامل في العراق . 
الدولـة الكـبرى تـريد ان يـبقى شبح
شــرطي اخلــلـيـج لـتــســتـمــر بــنـهب
اخلـــيــرات الــعــربـــيــة في اجلــزيــرة
بــحــجــة الـدفــاع عــنــهم  بل ذهــبت
ابـعد من ذلك بـأن وضـعت للـشرطي
ـا ـنــدب   مــوضع قــدم في بــاب ا
مــهـــد لــهــا هــز عــروشــهم ودفــعــهم
لالعتراف الســــــــــــــــري بإسرائيل
والــذي يـتـــــــــحــول تـدريــجــيـا الى

العلن 
. وسمـحت لهذا الـشرطي ان يـتمدد
ـتوسط الذي نحـو البحـر األبيض ا
يـهــيـمن عــلى فـوضـى الـسـلــطـة في
بررات العراق وعدم إمكانية خلق ا
الــعـــمــلــيـــة ألعــادة وحـــدة ســوريــا
والــقـضــاء عــلى مــا يـســمى بــدولـة

اسمها لبنان .  
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جـــمـــيع مـــا يـــتم إجنـــازه مـــدعـــوم
بشعارات وطنية طـائفية عنصرية 

لكل فـئة تـرى في احـدى نغـمات هذه
السمفونية ما يعجبها وترقص على
النغـمات التي تنـسجم مع تطلـعاتها
وجميعها تـلتقي في فكرة الدفاع عن
ـقــراطـيــة والــنـضــال ضـد دول الــد
االسـتـكـبـار واالسـتـعـمار ووووو ....

الخ . 
اذن كان البد من اسقـاط العبادي من
قـــبل الـــســـادة الـــذين هـم اوصـــلــوه
لـلسـلطـة ولم يدرك ان عـليه ان يـبقى
ذيال وعـــــــــــــــبــدا لــســادته لــيــنــفـذ
إرادة الـــدولـــتـــ  فـــاصـــبح لـــزامــا

ابعاده 
. لـقــد وحــد الـعــراق من شــمـاله الى
جنوبه  أعـاد للعراق هـيبته  مد يد
صـادقـة للـتـعـاون مع اشقـائه  شـمر
حاربة الفساد عن ساعديه ليباشر 
بعد ان جنح في حتقـيق النصر على
داعـش بـغـيــة الـشـروع فـي مـشـروعه

ائي .  اإل
كــيف يـتم ذلك فـكــانت الـواجـهـة هي
قـراطيـة عبـر انتـخابـات مزورة الـد
مغشـوشة وشق صفـوف من صعدوا
الى مــجــلس الــنــواب عـبــر تــكــتـله 
واشـــعــال الــنـــار حتت اقــدامـه كــمــا
شـرحــــــــنـا ذلك في بــدايـة حـديــثـنـا

هذا .
نــحن اليــهــمــنــا الــعــبــادي او غــيـره
فجـميعـهم وصلوا عـلى ظهر الـدبابة
االمـريكـيـة ولكن وجـد هـذا الرجل ان
الـفـرصـة قـد سـنـحت له لـيـثـبت حـبه
لـلــوطن وان كـان وصــوله لــلـســلـطـة
بــطــريـقــة غــيـر نــظــيـفــة بال شك ان
ــلك فــيــصل األول حــالــتـه كــحــالــة ا
وتـنـصـيـبه مــلـكـا عـلى الـعـراق لـكـنه
ســــــعى بــــــكـل اخالص ومــــــا لـه من

إمكانيات خلدمة البلد .
لـيـحـفظ الـله الـعـراق ارضـا وشـعـبـا
ولــيــســـاعــد بــقــوته وقــدرته جــمــيع
اخملـلـص فـي النـهـــــــوض بـالوطن
مـن كـــبـــوتـــــه انـه ســـمـــيع مـــجـــيب

الدعاء .  
ستقلون يتكلمون االن.  فالناس ا

رابـــعــا- وضـع مــصــنـف لــتــقـــســيم
الـوظـائف الـعـامـة واعـتـمـاد مـعـيـار
الـــكـــفــاءة واخلـــبـــرة في شـــغـــلـــهــا
وحتـديــد الـرواتب لــكل من الــفـئـات

صنف . الواردة في ا
خـامـسـا- انـشـاء نـظـام رقـابي فـعال
مـسـتـقل مـهـمـته االشـراف ومـتـابـعة
مارسات التي تتم من قبل الوزراء ا
ــوظـفـ الـعــامـلـ في كل وزارة وا

ومؤسسة .
ســادســا- تــفــعــيل ادارة اخلــدمــات
واعـــطـــاء اخلـــدمـــات ذات الـــعـالقــة

باجلمهور االولوية االولى.
بـدأ الشـفافـية في سـابعـا- العـمل 

جميع مرافق ومؤسسات الدولة .
دركـات  االخالقية ثامـنا - اشاعـة ا
والـثقـافـية  –احلضـاريـة ب عـموم

واطن . (11) ا
تـــســـاعـــا- نــشـــر الـــتـــعـــلــيـم الــذي
ســيــســـاعــد عــلى تــطـــويــر الــطــرق
شاكل احلـكومية عاجلـة ا العـلميـة 

واالدارية.
عــاشــرا- الــتــنـــمــيــة االقــتــصــاديــة
الـشـامـلـة مع تـعـزيز تـكـافـؤ الـفرص

وتكريس العدالة .
ـقراطـية احـدى عشـر- تـرسيخ الـد
الــتي اذا نــضـجت فــإنــهـا ســتــلـغي

ركزية والفساد الناجت عنها . ا
اثــنى عـــشــر- الــتـــطــبــيـق احلــكــيم
واحلــــازم لــــلــــقــــوانــــ اخلــــاصــــة

الي . بالتفتيش االداري وا
ثالثة عشر- ترويج القيم االخالقية.
رابـعـة عـشـر- اعـتمـاد مـبـدأ الـثواب

والعقاب  للموظف .
خـمـسـة عـشـر-الـسـيـطـرة الـصـارمة
عـلى احلـدود مع دول اجلـوار حـيث
ـشـبــوهـة لـتـجـارة ـعــامالت ا تـتم ا

اخملدرات واالسلحة ...
سـتـة عشـر- مـكـافحـة غـسل االموال

ومالحقتها قانونيا.
سـبعـة عشـر- وضع اسـتراتـيجـيات

تكافح البطالة والتضخم.
ثــــمــــانــــيــــة عــــشــــر - مــــكــــافــــحــــة
الـبــيـروقــراطـيــة االداريـة بـتــكـريس
ــرونــة في الالمــركــزيــة االداريــة وا

. القوان
تــسـعــة عـشـر - تــفـعــيل دور هــيـئـة
ـــفــــتـــشـــ الـــنـــزاهــــة ومـــكــــاتب ا
الية وتوسيع العمومي والرقابة ا

صالحياتها .
عـشــرون - جـعل الـقــضـاء مــسـتـقال
وحـيـاديـا في احـكـامه وتـمـكـيـنه من
الـــنــهــوض بـــواجــبـــاته في اصــدار
ـفـسدين االحـكـام الـقضـائـية بـحق ا
احملالـ لـلـقـضـاء بقـضـايـا الـفـساد

الوظيفي.
  احلــادي والـعــشـرون- االســتـمـرار
بــفـــعــالــيـــة احلــراك اجلــمـــاهــيــري
وتـــــطــــويــــرهـــــا من أجل حتـــــقــــيق
ــنـشــود والــقــضــاء عـلى االصالح ا

الفساد.
الـــثـــانـي والـــعـــشـــرين -اجـــتـــثـــاث
ومـحـاربـة الـفسـاد بـاعـتبـاره مـظـهر

من مظاهر الفساد الكبير.
الـثالـثة والـعشـرين - معـرفة أشـكال
وأصـنـاف الـفسـاد وأسـبـابه لـغرض

عاجلة الناجحة له . وضع ا
الـرابـعـة والــعـشـرين - الــعـمل عـلى
كن سـد الثـغرات الـقـانونـية الـتي 

فسدون . أن يستغلها ا
اخلـــامـــســـة والـــعـــشـــرين - فـــرض
ـرتكبي الـفساد العـقوبـات القاسـية 

بأشكاله اخملتلفة.

الــســـادســة والــعــشــرين- تــبــســيط
االجــــراءات االداريـــــة  ووضح حــــد
لـــلــبـــيـــروقــراطـــيــة والـــلـــجــوء الى
الشفـافية في كل اجلهـات احلكومية

التي تتعامل مع اجلمهور.
ويــبـقى   الــسـابــعــة والــعــشـرين - 
هم جمللس الـنواب الـعراقي الـدور ا
في تعـزيز قيـم النزاهـة  والشفـافية
ـانـات هي احــدى الـدعـامـات فـالـبــر
االساسـية في أي نـظام نـزاهة حيث
تــــشـــــكـل جــــســـــرا بـــــ الــــشـــــعب
ـاننا يؤدي واحلكومـة. ولكن هل بر
دوره الــرقــابي الـفــعــال ? وهل فـعال
يحارب الفساد داخل أروقة الدولة?
ـــكن الــــثـــامــــنـــة والـــعــــشـــريـن - 
االســتـــفـــادة من جتـــارب الــدول في
ا يالئـم واقعـنا مـكـافحـة الفـسـاد 
فـالـصـ مــثال كـافـحـت الـفـسـاد من
خالل فرض العقوبات الشديدة على
ـــوظــفــ مــرتــكـــبي الــفــســاد و ا
احلــــــكم بـــــاإلعــــــدام عـــــلـى بـــــعض
ــرتــشــ كــمــا اعــتــمــدت  تــقـد ا
احلوافز التي تدفع لألفراد لالبتعاد
عن الـرشــــوة والـفـــساد .( 12) أما
بـالنسـبة الـى سنغـافورة فـكانت من
أكــبــر الــدول الــتي يــنــتــشــر فــيــهـا
الــفـســاد والــيـوم أصــبــحت من أقل
الــدول فـســادا وحــصل ذلك عــنــدمـا
قــامـت بــتــخــفــيض عــدد الــقــوانــ
واالجراءات  وتبسيـطها ولم تسمح
بـخـرق الـقـوانـ كـمـا رفـعت الـدولة
رواتب واجور مـوظـفي الدولـة حتى
ال يـلـجـأوا الى الـفـسـاد .  فـلـنـحـطم
مـعــاً سـلـسـلــة الـفـســاد..... ونـحـقق
الــتـقـدم االقــتـصـادي  –االجـتـمـاعي

لشعبنا..
g «uN «

ي {  شــعــار االحــتـــفــال بــالــيـــوم الــعــا
ـكـافـحـة الـفسـاد في 12/9/ 2014من

تحدة قبل اال ا
 اوال-عن الـرأسمـاليـة والـفسـاد / مجـلة 

االشتراكية الثورية .
ثــانـيــا- كــوزنـتــسـوف وآخــرون / عـرض
اقــتــصــادي تــاريــخي /اجلــزء الــثــاني /
اجملـتــمع الـرأسـمـالـي/ مـكـتـبــة الـتـحـريـر
بغداد.,
ثالـثا- نور طاهر االقرع / اسـتراتيجيات

الي واالداري .. مواجهة الفساد ا
رابـعا- احسان عـلي عبد احلس / دور
االجــــهــــزة الــــرقـــابــــيــــة في مــــكــــافــــحـــة

الفساد./هيئة النزاهة .
ـصـدر خـامـســا- نـور طـاهــر االقـرع / ا

السابق .
سـادسا- فـسـاد سيـاسي / ويـكـيبـيـديا/

وسوعة احلرة . ا
 سـابعا- حـس مـحمـود حسن /دراسة
حتلـيـلـية ألسـبـاب الـفسـاد في مـصـر قبل

ثورة  25يناير.
ـكـافـحـة ـتــحـدة  ثـامـنــا- اتـفـاقـيـة اال ا
وسوعة احلرة . الفساد / ويكيبيديا / ا
ـظــفـر / الـفــسـاد بـ تـاســعـا- جـعــفـر ا

عــهـــدين. عـــهـــد صــدام والـــذي بـــعــده /
تمدن . احلوار ا

   عـاشرا- ياسـر خالـد بركات/ الـفساد
االداري.. مـــــــفـــــــهـــــــومـه ومـــــــظـــــــاهــــــره
واسـبابه...مـجلـة النـبأ  الـعدد  80كـانون

الثاني  2006
احـــدى عـــشـــر- يـــاســـر خـــالـــد بـــركــات
/الــفـســاد االداري ..مــفـهــومه ومـظــاهـره

واسبابه... 
  اثـــنى عــشـــر - د. عــزالــديـن بن تــركي
ومـــنـــصف شـــرفـي / الـــفـــســاد االداري

..أسبابه آثاره وطرق مكافحته .


