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 ة ــــــــــــــــــالمقدم
 أي هیكل تنظیمي او اداري وال أي الخاص  اعالقط ال یمكن ألي مؤسسة أقتصادیة في القطاع العام أو

غیر وجودها  من كلفة  غایةالأن ال تكون أهدافها و  وفي أي بلد متقدم كان او متخلفمهما كان حجم موردها البشري 
كما ان هذا ال یمكن تحقیقه األقتصاد الكلي أو الجزئي  تطویرتحقیق األصالح وتجنب الفساد و  فيوالمساهمة التأثیر 
فكیف في بلد مثل العراق یمتلك كل ن اسباب ومقومات وقدرة عالیة في التشخیص الدقیق للواقع المتخلف من دو 

ورغم الدراسات التي بحثت طرق ،  غیر ُمسَتغلةمادیة عاطلة وموارد  من موارد بشریةوالتطور  ألصالحا اتوممق
قات الكبیرة التي تبذل في الرقابة على االداء واستراتیجیات النهوض بالواقع االقتصادي ورغم الجهود الجبارة والنف

جم هذه االمكانیات المتوفرة في العراق وهذا ان دل حال نجد تقدم او تغییر ملموس یتناسب مع  ومتابعة الخلل فاننا
على شيء فانه یبین الفساد المستشري في كافة تفاصیل ومفردات المورد البشري العامل اوالمشترك في بناء الهیكل 

بكل مستویاتها الوظیفیة وبالخصوص المستوى القیادي او الموظفین في قمة الهرم  نظیمي للمؤسسات الحكومیةالت
ستراتیجیة وااللیات والوسائل المطلوبة لتحقیق الجدوى االقتصادیة الخطط األ من تطبیق ومن هنا البد الوظیفي

من خالل  رطة األقتصادیةاوالبدء برسم الخ رات األخرىالوزا باألعتماد على إمكانیاتواألجتماعیة وبالتالي السیاسیة 
التي تعد عصب الحیاة  لسیاسة المالیةالهیكل الوظیفي وتأثیرها في اقمة للقیادات العلیا في التوجه والرؤیة الصحیحة 

فضًال ت نفسه االقتصادیة واالداة الفنیة القادرة على االستجابة والتاثیر بكل المتغیرات الموجودة والمستجدة في الوق
االقتصاد والسیاسة وجهان لعملة واحدة والمفقودة في  المفهوم الشائع  عن تحسین وضع الخارطة السیاسیة لتحقیق

 .العراق عملیًا 
 :المشكلة التي یعالجها البحث 

لت والتي جعوتحقیق األصالح في ادارة الواقع الفاسد  وضعفهاالقیادات العلیا وطرق رؤیة البحث تخلف یعالج 
الواقع السیاسي  كبیرة ومؤثرة في میادین الخسائر المادیة واالجتماعیة والسلوكیة لمنظومة المؤسسات الحكومیة

   في اقرب وقت ممكن.واالقتصادي الذي سرعان ما ینهدم إن بقي على هذا الحال و 
 :فرضیة البحث 
وتخدم  والءاتهم وانتماءاتهم سدون وسلوكهم ولها اسباب معقدة ومركبة وتخضع الجتهادات واهواء المفظاهرة الفساد 

نشاطات جمیع الحلقات  ادارة مصالحهم الخاصة فهي ازمة نابعة من واقع القیادات واالدارات العلیا المسؤولة عن
علیه یتطلب حلها تطبیق منهجیة علمیة حدیثة تتمیز بالتكامل والشمولیة وعدم احداث نتائج  االداریة الوسطى والدنیا

ثانویة من تطبیقها وال توجد مثل هذه المنهجیة اال في كتاب اهللا القران الكریم كونه االقرب الى النفوس  سلبیة
واالعتقادات التي یتمیز بها المورد البشري واالقدر في تشخیص المشكلة واكتشاف تداعیاتها واسبابها واولویة االلیات 

 .التي یجب تطبیقها اوالً 
 : للبحث ةالحدود الزمانیة والمكانی

وما  ٢٠١٣وجذورها الماضیة والى سنة  ٢٠٠٣وللفترة الزمنیة لیة في العراق من واقع أزمة الفساد الحاالبحث ینطلق 
 الطرق التقلیدیة واالكادیمیة. غیرمنهجیة وضعیة بعدها كونه یعالج ازمة ومشكلة رئیسیة بطریقة تشخیص استراتیجیة 
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 لاالو حثــــــــــالمب
 : ٢٠١٣_  ٢٠٠٣راقي ـــــــــــــاد العــــــع االقتصـــــــــــــواق

وذلك من خالل النظر الى ونتائجها األقتصادیة المتحققة الماضیة  فترةنتناول ال المبحثفي هذا 
واضحة ومكشوفة للجمیع  والسیاسیة واألجتماعیة قتصادیةاأل همؤشرات باتتواقع االقتصاد العراقي الذي 

 .يـــــــالعراق األقتصاد الواقع الذي یدور في فلكههذا من خالل النظر الى 
مجلس مباشرة بدور المباشرة أو غیر العالقة ذات الستراتیجیة أهم األسباب األ درسنیجب أن وعلیه 

االقتصادیة  مرتكزاتهوبناء أهم العراقي في نمو االقتصاد  وتأثیره ومسؤولیته وصالحیاتهالوزراء 
للسنوات كانت حركة االقتصاد والسیاسة المالیة التي أتبعتها وزارة المالیة ستراتیجیة ، ومهما واأل

وما تتطلبه  الموضوعیةیة و مقاییس العلمالوفق  والقبول فهي ال ترتقي الى عین الرضا ٢٠١٣-٢٠٠٣
 .من النهوضالصعبة تلك المرحلة 

ة ومؤثرة في بناء االقتصاد ستراتیجیة فاعلأتقلیدیة دون نظرة الرئیسة هي أجراءات  فقد كانت سیاسته
وحیث جاءت األزمات دون معالجات والحلول العلمیة مهملة وكما هو واضح من بعض العراقي 
وسنتطرق  لألنتقاد واألزمات وفي مجاالتها الكثیرةاألقتصادیة واألجتماعیة التي أصبحت بابًا  المؤشرات

 :الى أهمها من حیث األولویة والتأثیر المباشر وكما یلي 
 
 : راقيـــــــاد العــــــفي بناء االقتص الجهات الرقابیةي ودور ـــــساد االداري والمالــــــالف:  ١

من أهم االسباب التي عرقلت تحقیق النمو والتنمیة  ٢٠١٣-٢٠٠٣یعد الفساد االداري والمالي 
والمالیة للبلد رغم ستراتیجیة االقتصادیة في أغلب مفاصل الحیاة االقتصادیة ومختلف السیاسات األ

 ت معالجة الفساد االداري والمالي مثل :لالتي حاو و  عن هذا المؤشر لةو تعدد الجهات الرقابیة المسؤ 
  .الیةـــــــــــــــرقابة المــــــوان الــــــدی •
  .رهاــــــــــــــــزاهة ودوائــــــــــــــة النـــــــــــــهیئ •
 .المـــــــــــاألعبكة ـــــــــــــــــشو  لمدنيامات المجتمع ـــــــــــمنظ •
 واب والمحافظات.ــــــــــان النزاهة في مجلس النــــــــــــــــجل •
 راقي.ــــــــــــــركزي العـــــــــــوال في البنك المــــــــــــــــمكتب غسیل االم •
 مكتب تنسیق دولة رئیس الوزراء لشؤون الرقابة. •
 .ضائیةالمؤسسات الق •

۲ 
 



 لجنة النزاهة في مجلس النواب. •
 .المجلس المشترك لمكافحة الفساد •
 مكاتب المفتشین العمومیین في الوزارات والهیئات والدوائر. •

وتكلف  علمًا أن جمیعها تتمیز بصالحیات وأمتیازات قانونیة ومالیة ال تتوفر لدى الدوائر األخرى
استرداد إیجابي سواء في تحقیق االصالح او او مردود الموازنة االتحادیة امواَال طائلة دون مقابل 

 .خلة في الفسادااالموال الد
 

 اد :ــــــــــعیة للفســــــــالواقرات ــــــــمؤشال:  ٢
في  كما ان ترتیبهدولة عربیة ) ١٨(من  )١٧(الدرجة ترتیب في حسب الفساد العراق وضع یمكن 

المیانمار حسب تقریر منظمة الشفافیة الدولیة التي مقرها دولة بعد الصومال و  )١٨٠(العالم من بین 
 .٢٠٠٨عبود ، ظاهرة الفساد االداري والمالي ، .رلینــــب

الفساد من خالل األحداث الواقعیة في األقتصاد العراقي على یمكن تحدید أهم المؤشرات الدالة كما 
 أتي : ـــــــــــــــوأهمها ما ی

مثل تتعلق بقضایا فساد أداري ومالي  في مؤسسات حكومیةواالولیات  الملفات حرقأنتشار ظاهرة  .١
 نفقات أعمارهالیة و ) والتي تتحمل مسؤ وغیرهاوهیئة التقاعد ( وزارة الصحة والبنك المركزي والنفط 

 وزارة المالیة. في النهایة
  .لین عن قضایا فساد أداري وماليو واستقالة الكثیر من المسؤ أهجرة  .٢
 الشفافیة في توضیح سیاسة المؤسسات المالیة واالقتصادیة بشكل صریح وواضح الضبابیة وعدم .٣

 .التنسیق على األقل موضوع فيلو أمام الوزارات ذات العالقة بالموضوع و 
 .أنتشار ظاهرة تقدیم الشهادات المزورةو  التعیین بدون معاییر علمیة واضحة .٤
 ، المختلفة في تطورها االقتصاديلبلدان ا اتتخلف االقتصاد العراقي وتبعیته الواضحة القتصاد .٥

كالزراعة والصناعة المنتجة والمحققة لألیرادات المالیة وزارات الدولة  قطاعات وفي أغلب و 
  .والخدمات والصحة والتربیة والسیاحة وغیرها

التي االسباب الحقیقیة  تهملغالبًا ما مة الفساد المالي من النتائج و ان المؤسسات الرقابیة تعالج از  .٦
وهذا األخیر سببه فسادًا في المنهج والعقیدة والنفس  داريأالفساد المالي سببه فساد ف ،تقف وراءها 
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الن االدارة في مؤسسات الدولة العراقیة تمثل الموقف القیادي المسؤول عن تنفیذ جمیع  البشریة
  حركات النشاطات المالیة والنقدیة الجاریة منها واالستثماریة.

تغییر واضح ومهم في معالجة القیادات االداریة المسببة للفساد المالي في هذه  لوزاراتلم تشهد ا .٧
 .وغیرها الهیئةزارة او تلك و ال

بعیدًا عن ي بسحاماالسلوب التقلیدي ال أن األسلوب المتبع في العمل لدى األجهزة الرقابیة هو .٨
من االنفاق مهمة جدوى اقتصادیة  جدعلیه ال نو الجدوى األقتصادیة من المشاریع المنجزة ، دراسة 

 سواء منها المنتجة والمحققة لألیرادات أو للمؤسسات والوزارات االخرى الذي تخصصه وزارة المالیة
 .أو المحاسبیة رغم تطابق النفقات مع التخصیصات من الناحیة الحسابیة غیر المنتجة

اطات التي تؤدیها المؤسسات في معظم النش زیادة الكلف والنفقات وقلة األرباح واألیرادات .٩
 .الحكومیة

هذه  و واألستقرار األمني والسیاسيالواضح في التنمیة األقتصادیة واألجتماعیة  خلفالت .١٠
العاملین في واضحة لیس للمهتمین والمتخصصین فقط بل لجمیع المواطنین باتت المؤشرات جمیعًا 
قدة ناهیك عن تشویه االرقام وعدم البسیطة او المع المسؤولیاتو  هتماماتالوا مختلف االنشطة

أصبحت لغة الشفافیة في توضیح هذه المبالغ التي تدخل في مجال الفساد واالرهاب االقتصادي ( 
االرقام مهمة وضروریة للدول المتقدمة التي تحسب وتخطط وتستنتج  لكل دینار یخرج من 

لمؤشرات واضحة وال تحتاج لالرقام أما في العراق فقد باتت ا ) نفقاتها التشغیلیة او االستثماریة
 .في معرفة السلبیة التي تتمیز بها السیاسات والنشاطات االقتصادیة

 
 : ٢٠١٣-٢٠٠٣راق ـــــــــیة في العـــــــتصادیة والمالـــــــــاسة االقــــــــالسی:  ٣

ات وخطط ستراتیجیة واضحة بل مجرد توجهأقتصادیة إلم نالحظ طیلة الفترة الماضیة سیاسة 
جعلها متضاربة حتى لم تكن منسقة ومترابطة مما وقطاعاته هنا وهناك في مفاصل االقتصاد جزئیة 

أمرا صعبا ال  بات متابعتها ومعالجة الخلل فیها انو  ستراتیجيأقتصادي إوال تسیر وفق منهج وهیكل 
لو  وخاصةخرى أالى  امكانیة التواصل والتكامل من فترة الو منها یمكن التوصل الى مقدار المنجز 

الدورات في  على وجه التحدیدو هذا القطاع او الوزارة او تلك  يبدلت القیادات االداریة فتاختلفت او 
 .األنتخابیة

٤ 
 



 رغیستراتیجیة األ تلك  وعلیه جاءت السیاسة المالیة التي تتبعها وزارة المالیة هي االخرى مسیسة وفق 
وهي  طلوبحداث اي تغییر اقتصادي مإالیة ضعیفة في ربكها فأصبحت سیاسة مأمتناسقة مما ال

وزارة المالیة  مجلس الوزراء الذي یمثل مركز السلطة والقیادة على الوزارات االخرى كافة اوًال ومسؤولیة 
 التي لها روابط أقتصادیة  أمامیة وخلفیة مع بقیة الوزارات والدوائر والهیئات الحكومیة وغیر الحكومیة

موازنة في كل سنة لسد النفقات الجاریة واالستثماریة في المسؤولة عن اعداد فوزارة المالیة  ، ثانیاً هذا و 
اد الكلي صاالقتحركة عن المال العام و  بعد مجلس الوزراء مما یجعلها في موقع المسؤول،  العراق

 لم إذ ، )د سواءنتاجیة على حواأل الخدمیة منها(والجزئي في العراق قبل غیره من الوزارات االقتصادیة 
لكثیر من المتغیرات   ٢٠١٣-٢٠٠٣في هذه الفترة  سیاسة مجلس الوزراء ووزارة المالیة  تستجب

كتمویل االرهاب والتخریب االقتصادي واالجتماعي ووضع الرجل المناسب في المكان غیر الجدیدة 
وتخلف القطاعات  اورةالمج سیاسة االغراق وتبعیة االقتصاد العراقي الى اقتصاد الدولالمناسب  و 

وتفاصیلها المتمثلة  من االفرازات السلبیة وغیرهااالقتصادیة االنتاجیة مثل الزراعة والصناعة والسیاحة 
وضعف  الجاریةالنفقات  نسبة وزیادة وأنخفاض مستوى النشاط االقتصادي  بالبطالة والبطالة المقنعة
وهذا یعكس عدم القدرة على  شریحة الموظفین وارق الطبقیة بینوظهور الفالقوة الشرائیة للدخول 

 .األستجابة والمرونة ألمتصاص اآلثار السلبیة ومواجهتها
 
 : ته)یــــــــــــراقي ( تبعـــــــــــاد العـــــــــــاالقتص :  ٤

رغم قوة االقتصاد العراقي الغني بالموارد االقتصادیة المتعددة الجوانب ففیه الموارد النفطیة 
ال انه إالمهمة ) یةـــالدینو والتاریخیة  منها الطبیعیة( یةوالسیاحوارد الزراعیة والصناعیة والطبیعیة والم

 الصناعةسیاسة االغراق التي دمرت ابسط محفزات الفساد و  عاجزا عن معالجةو  ظل اقتصادا تابعا
قي یعتمد على االیرادات مما جعل االقتصاد العرا ،سد حاجة السوق التي ت ةیالزراعالمنتجات العراقیة و 
وهو غیر قادر على استغالل ثرواته ! مستهلكا یدفع من جیوب النفط  هٌ جعلتنسبة كارثیة بالنفطیة 
الكثیر من االنشطة والوزارات المفترض ان تكون انتاجیة عبئا على میزانیة الدولة  تأصبحو االخرى 

على ایرادات النفط وسیاساتها نفقاتها د في میزانیة تعتمال كما أنبدال من رفدها باالیرادات المالیة 
لسد النفقات الجاریة المتزایدة المتمثلة برواتب الموظفین واعدادها التقلیدیة الضریبیة والمصرفیة والمالیة 

رة العمل ااخذت طریق وز  التيلها فرص العمل  البطالة المنتشرة التي لم تتهیئ المتزایدة ناهیك عن
 .المالیة من دون فائدة عكسیة وحل جذري لهذه المشكلة هاب رواتبوالشؤون االجتماعیة وكس

٥ 
 



 ؟ حقق االقتصاد العراقي نموا في هذا المجال او ذاك ی فمتى 
ضع خطة و أذا لم ت تندثر سنة بعد سنةحقق التنمیة االقتصادیة وتوسیع البنى االرتكازیة التي تومتى 

یحاسب المقصر اذا أثبت عدم كفائته ولم وزراء من قبل مجلس الة شاملة ومنسقة ستراتیجیأاقتصادیة 
 ؟ لتحقیق األهداف المرسومة والتنفیذ التخطیط في

فالفساد له تكلفة أجتماعیة واقتصادیة باهضة وانه یعمل على تاخیر عملیة التنمیة وتحقیق االزدهار 
تصبح مسألة  للشعوب ویقوض بناء الدیمقراطیة ویقلص مجال دولة القانون والمؤسسات وان محاربته

وفي أقرب وقت ممكن دون  إجتماعیة شاملة تمس جمیع القطاعات وتضم الوسائل الممكنة كافة
 عبد الحسین، دور االجهزة الرقابیة في مكافحة الفساد. .تأجیل
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 ثانيـــــــــــــال حثـــــــالمب
 : راقيـــــــــــد العاـــــــــــبلیة لالقتصـــــــاق المستقــــــــــفاآل

 مستوفي ظل األزمات التي   ٢٠١٤  أبتداًء من عامهل یمكن لالقتصاد العراقي ان ینهض 
  ؟كافة واألقتصادیة والسیاسیة  ةالجوانب األجتماعی

ولیة ؤ ومن یمكنه تحمل المس ؟ زدهر خالل فترة انتخابیة واحدةوهل یمكن لالقتصاد العراقي ان ی 
والرفاهیة سیاسة المالیة والنقدیة ـــــث قفزة نوعیة في مجال االقتصاد والااشر الحدالحقیقیة وبشكل مب

 ؟االقتصادیة في المستقبل والحاضر 
جلس الوزراء و جمیع وزارات تشكل هذه األسئلة الرؤیة األستراتیجیة والسیاسیة لمیجب ان 

 .بالخصوص و وزارة المالیة الدولة 
أستفدنا من الهفوات السابقة  أذاحقق ذلك كله یان وزارة المالیة  مع وبالتنسیق مجلس الوزراءلیمكن 

وبدأنا بالتفكیر الجدي أوًال ودراسة الجدوى االقتصادیة ثانیًا  ٢٠١٣-٢٠٠٣ الفترةلت في التي حص
 الل :ـــــــــــــــــــــــوذلك من خالفعلي ثالثًا ومتابعتها رابعًا العلمي و ام بأعداد طرق التطبیق ــــــــــــــــــوالقی
وخاصة ما یتعلق بالموازنة  تجنب التقلید والسیر بنفس الخطوات واالجراءات السلبیة السابقة .١

   .االتحادیة في جانبیها االیرادي واالنفاقي االستثماري والجاري
في للفساد الفكري واألداري ورؤیتها العامة  ستراتیجیة تمثل سیاسة البلد االقتصادیةأع خطة ضو  .٢

 .وفي أشكاله وتداعیاته كافة العراق
بأدواتها وسیاساتها المصرفیة ومسندة  تهیئة سیاسة مالیة متناسقة مع السیاسة االقتصادیة .٣

 مؤثرة .العلة و فاالكمركیة الضریبیة و وال
 في)  دواتهامن خالل وبالتنسیق مع وزارة المالیة وا( لمجلس الوزراء القیادي دور التركیز على ال .٤

المنفذة من  رض الواقعأفقات استثماریة او جاریة بدون جدوى اقتصادیة متحققة على ضیاع أي ن
  قبل الوزارات والمؤسسات األخرى في الحكومة االتحادیة.

تفیدة من المال العام سالجهات المالوزارات والهیئات و وزارة المالیة بمتابعة قیام مجلس الوزراء و  .٥
 الجدوى االقتصادیة المتحققةودراسة استطالع خالل واحكام رقابتها االقتصادیة علیها من 

 اسبیةحمة الوترك الرقابواستخدام معاییر حدیثة علمیًا كأدارة الجودة الشاملة وتطبیقاتها الحدیثة 
 .) وغیرهاالرقابة المالیة و ،  على عاتق المؤسسات الرقابیة االخرى ( النزاهة

۷ 
 



تقدیم نفقات جاریة  من خالل ٢٠١٣-٢٠٠٣ فيارة الوز  أدتهعلى وزارة المالیة تجنب الدور الذي  .٦
النفقات وتاثیرها على ایرادات الموازنة العامة ذه یة دون معرفة الجدوى االقتصادیة لهواستثمار 
دون مراقبة تاثیر سیاستها المالیة یدار كأنها مكتب صیرفة او مصرف حكومي كبیر ( للدولة و

من العناصر  كالتضخم أو البطالة وغیرها ) لنقدیةومتغیراته ایة نشاطات االقتصادالعلى مجمل 
 .الفساد األداري ومنهاالمهمة الداخلة في معادلة التطور 

فشل في  السیاسة االقتصادیة للبلد سینجم عنهلرؤیة وأستراتیجیة مجلس الوزراء اي فشل في  ان .٧
وزارة المالیة  س والمجلومسؤولیة تكون في قبضة ان یجب و التابعة لها نتائج السیاسة المالیة 

 .التكتیك االقتصادي والمالي وبأستخدام
بالتنسیق مجلس الوزراء  تهالى مسؤولیو تیستراتیجیة أضع خطة تأسیس دائرة في مجلس الوزراء ت .٨

دراسة الجدوى االقتصادیة لكل الخطط التي تتبناها الوزارات  مسؤولة عنوزارة المالیة تكون مع 
تعمل بشكل مكمل و  لهاأو التشغیلیة الموال األستثماریة قبل تخصیص اومجالس المحافظات 

 في وزارة المالیة.لدائرة الموازنة 
تصحیح مسارات التنمیة البشریة عبر منهجیة القران الكریم ومعاییره المرشدة لتصحیح اخطاء  .٩

 .ةالمجتمع بعیدًا عن نوازع النفس األمارة بالسوء واهدافها في االنانیة وتغلیب المصلحة الخاص
 بآفاق االقتصاد العراقي :اهم النقاط والمواضیع المتعلقة وفیما یاتي 

 
ومعالجة  ادیةـــــــة في تفعیل النشاطات االقتصـــــــــــــــــوزارة المالیــــــــــــــي لـــــــــــدور الرقابـــــــــــــال -١

 : اليـــــــــاالداري والم سادـــــــــــــالف
والنفقات التشغیلیة واالستثماریة زارة المالیة وبما تمتلكه من ادوات السیاسة  المالیة ان و  ال شك

في عموم البلد ال بد ان یكون لها االثر وتنظیم عمل الموازنة والسیاسة الضریبة والكمركیة و المصرفیة 
وتاثیرها على عام بوجه والجاریة بوجه خاص لغ في معالجة مسألة االیرادات والنفقات االستثماریة االب

 . الفساد االداري والماليمع األخذ بنظر االعتبار معوقات االقتصاد الكلي والجزئي  متغیراتمجمل 
فالسیاسة المالیة ومن خالل السیاسة الضریبیة والكمركیة والمصرفیة یجب ان تكون متناسقة مع حركة 

 :ستمر في تحقیق النمو من دونینمو و یان  قتصادیمكن لال كما الالتقدم االقتصادي في البلد 
 .بیة فقط ) ساحمولیس  صادیة (متابعة ورقابة اقت •
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تحقیق النمو واالهداف االقتصادیة خالل  فيالمؤشرات المترتبة على سیاساتها المالیة واثرها  دراسة •
 .وذلك لتعدیلها والتحكم بها وفق المستجدات الجدیدة  تكون سنة فترة محددة غالبا ما

ان  ستراتیجیة االقتصادیة ال بداأللنتائج المتحققة في ل رقابة المدروسةذه المتابعة والوعلى ضوء ه 
وفق ارة المالیة المرونة الكافیة لقبض یدها او فتحها وز للسیاسة المالیة في لمجلس الوزراء و  كونی

 تساهملتي وتحفیز المشاریع اوتحقیق األصالح  الفسادلمعالجة المدروس  العلمي  التكتیك االقتصادي
 ساسوعلى هذا األوالعكس صحیح في تحقیق التنفیذ الصحیح للخطة او السیاسة االقتصادیة للبلد 

 في االقتصادالرقابي واألصالحي ا مرهدو  امالیة قد مارسوزارة الو  مجلس الوزراء  كونیوالتتابع 
 :أتي ـــــــــــــــــــــــــــما یفي  فضًال عن التطبیق المطلوب

 
ع وتحفیز المؤسسات الحكومیة التي كان لها دور فاعل في تنفیذ سیاسة البلد االقتصادیة تشجی •

  .دون تأثیر الفساد األداري والمالي وفق المطلوب
 .تحقیق ایرادات وانعكاسات اقتصادیة على مستوى البنى التحتیة او النشاط االقتصادي •
ع حركة النشاط التجاري ومعالجة خلق مستویات عالیة من الدخول واالرباح وبالتالي توسی •

  والبطالة المقنعة. البطالة
تحقیق عوائد ضریبیة وكمركیة تدخل میزانیة الدولة خلق اوعیة ضریبیة یمكن االستفادة منها في  •

 .هذه األیراداتتحصیل مع متابعة الفساد المعوق لوتقلیل األعتماد على النفط  بایرادات جدیدة
على السیاسة اورة ومنها سیاسة االغراق السلعي التي اثرت سلبا مواجهة سیاسة البلدان المج •

 .حركة النشاط االقتصادي المحلي في البلد أخرتلیة و االمالیة لوزارة الم
الكفاءة والنزاهة وتحقیق المصلحة الجهد المبذول و تحسین دور الموارد البشریة والعمل وفق  •

  . العامة
وزارة المالیة لجمیع  تتبناهوفق جدول وتوحیدها دخول تحقیق الشفافیة والعدالة في توزیع ال •

وتوزیع الثروات على النشاطات االقتصادیة ذات الجدوى االقتصادیة والمالیة الوزارات والهیئات 
 ،  الواقع االقتصادي والمالي للبلد فيبدال من صرفها على مشاریع تكون مساهمتها غیر مجدیة 

النفطیة  العائداتعقدة االقتصاد وحید الجانب الذي یعتمد على حلت قد یة وبهذا تكون وزارة المال
 .سنویاً  % ١٠بنسب  تدریجیا تخفیض االعتماد على االیرادات النفطیةو بنسبة عالیة 
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القطاعات االقتصادیة السلعیة المنتجة كالزراعة والصناعة والعالقة المترابطة  عمل تحسین •
 .بینهما مثل الصناعات الغذائیة الزراعیة

هناك العدید من العوامل التي تسبب الفساد ومنها االحساس بالظلم بجمیع مفاهیمه التي قد تقع على 
عدم العدالة في توزیع الدخول والخوف من المستقبل وصعوبة الحیاة وتعقدها الظلم و  مثل ( الموظف

لسیاسیة واألقتصادیة ، كما ان التغیرات في البیئة ا ) وانعدام االمن والفوارق الطبقیة والجهل وغیرها
واألجتماعیة من العوامل المهمة األخرى التي تؤدي الى تكوین أفكار فاسدة لدى الموظفین ویولد 

 ٢٠٠٤ادارة السلوك في المنظمات ، تالیف جیرالد جبربییج، وروبرت بارون. .امنه لتخلصعلى المناصب ال یمكن ا اتصراع
والتي تتطلب دولة ـــــــــالفساد في مؤسسات وأجهزة ال ظواهرمن وعدها جدیدة قاط ــــــــــــنادراج  یمكنو 

 الرقابیة على حد سواء و والتنفیذیة في جمیع مؤسسات الحكومة التشریعیة باستمرار معالجتها
 : وهــــــــــــــي

 
  لها مقارنة بالوقت القیاسي المطلوب تأجیل األعمال وأتأخیر و التخلف في ادارة الوقت. 
  الجدوى االقتصادیة او معاییر الجودة الشاملة و  بغیر النوعیة الجیدة وبعیدًا عن الكمياالنجاز

 االجتماعیة وحتى السیاسیة.
 بعیدًا عن التخصص والتحصیل العلمي  الحزبیة أو الطائفیة توزیع المناصب وفق المحاصصة

 .والخبرة والعمل الصالح والنزیه
 وجمود االبداع والتغییر االیجابي ةالتقلیدی الطرق وأتباع العمل الوظیفي والعمليتطویر  عدم. 
 ى لعمل وباالستناد الى دراسات الجدو عدم تقدیم أو وضع أستراتیجیة واضحة وشفافة ل

 والبرامج القدیمة. شخصياالقتصادیة العلمیة البعیدة عن االهواء الشخصیة والمزاج ال
 االنتاجیة یة بین القطاعات االقتصادیة لخلفوا ةعدم التكامل والتنسیق وتعزیز الروابط االمامی

 والخدمیة.
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 : بین القطاع العام والخاصالشــــــــــراكة  - ٢
العراقي  تبرز أهمیة الشراكة بین القطاعین العام والخاص االجنبي في تحسین وأصالح االقتصاد

یتة األستراتیجیة التي هذه الشراكة ضمن سیاسته ورؤ  ٕانجاحلمجلس الوزراء الدور الفاعل في تحقیق و و 
 : اط التالیةــــــــوكما مبین في النقتحقق التقدم وتعالج الفساد في الوقت نفسه 

 والمستقبل الحاضربشري في الى اختصار الزمن وعدم ضیاع حقوق المورد الالشراكة تؤدي  •
  فضال عن تشغیل البطالة.

 .وفق االولویات القتصادیة المختلفةتؤدي الى تحقیق تكامل اقتصادي بین المشاریع والقطاعات ا •
 دة.و في ظل موازنة محدو واحد  وقتزیادة حجم المشاریع المنفذة في  •
 .التحتیة بناهاتقلیص فجوة التخلف بین العراق والدول التي باشرت في تنمیة  •
  .منضمان حقوق االنسان في الحصول على افضل مستوى اقتصادي واجتماعي مستقر وآ •
 .متعدد المصادرارطة االقتصادیة للعراق من اقتصاد احادي الجانب الى إمكانیة تغییر الخ •
 .ومنها تجربة الشراكة تجارب جدیدة ومهمة ممارسة التخلص من عقدة الخوف في •
 .والخوف من التجارب المجدیة اقتصادیاً تجنب التقلید والتقید بنماذج قدیمة ال تجدي نفعًا  •
الزراعیة وغیر الزراعیة في انشاء مشاریع اقتصادیة  استغالل الموارد االقتصادیة والمساحات •

 ناجحة ومتكاملة.
 .تجنب الفساد االداري والماليو تجنب االستیرادات وتقلیص كلفتها  •
 تجنب هجرة الكفاءات العلمیة والمهنیة واستقطابها الى العراق . •
في المشاریع تحفیز القطاع العام من خالل اكتساب الخبرات والتكنولوجیا والتقدم الحاصل  •

 .٢٠١٣علوان ، الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص، المماثلة .
 التنظیم والقیادة : - ٣

 تعتمد علیها القیادةیعد التنظیم والقیادة من العناصر المهمة في العملیة األقتصادیة وهو سمة ممیزة 
الى أكثر تخلف اذا كان هناك من متخلفة الى متطورة او من متخلفة  هاتهدف الى نقل مجتمعات التي
بشكل مقصود أو غیر مقصود تبعًا للمنهج او األستراتیجیة التي تعمل وفقها األدارة في توجیهها  خطأ

علوان ، او السلطات المنظمة للمورد البشري العامل في المجال االقتصادي او المالي على حد سواء.

 .٢٠٠٦االصالح الضریبلي في العراق، 
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 الثــــــــــــالثحث ــــــــالمب
  اليــــــــاد االداري والمــــــــــالفسجة ــــــمعال في ریمـــــــــن الكآر ـــــــــالق رؤیــــــــــــــــــة

تغلیب المصلحة بدافع قة غیر شرعیة تتم یحقوق مادیة او معنویة بطر ل اً الفساد كسبنرى أن 
هود وأجتهاد شخصي وانفرادي او جماعي ، وهو من الخاصة على المصلحة العامة وقد تكون بمج

الجهل والظلم الذي تنطلق شرارته من فكرة االنسان بدافع من نفسه االمارة بالسوء لتكون في النهایة 
 .فاسداو عمل فعل 
أسبابه ومن ثم والمفسدین وتعدد أشكاله كما بین الفساد بیان أتخذ القرآن الكریم آلیة فریدة في وقد 

 .٢٠٠٥راشد وصكر ، كیف واجه االسالم الفساد االداري،  .ه وٕاستئصالهـــــــــــطریقة إزالت
لتكون االنطالقة  والمتعلقة بالفسادالتالیة التي تبین رؤیة الفكر االسالمي  الموضوعاتوسنتناول 

 : ما یأتيــــــــكو  األساسیة نحو التقدم االقتصادي وتحقیق االستقرار والرفاهیة
 

 :اد ــــــــــهوم الفســــــــمف -١
إذ ( ال غنى بعد  ادنى مراتب الفقر العقلي والنفسي والقلبي ذي هوالجهل المن  الفسادعد ــــی

  .عبده . نهج البلغة لالمام علياالیمان وال فقر دون الجهل ) 
 السماویة والوظیفیةالحكام وفق ا اً كما ان سرقة اموال المجتمع والناس وحقوقهم المعنویة منكر 

نبذها االعراف االجتماعیة كافة وهي خیانة كذلك و  قبل التعیینالموظفون والمسؤلون التي التزم بها 
 : الكریم نآر ــــــــــــــــبإشارة القخالق المورد البشري 

فاسدون القران الكریم في آیاته البینات الفساد من األعمال التي یتحمل مسؤلیاتها البین وقد 
 وهمحث المفسدین بعضهم بعضًا  من نفس االنسان وهذا الفساد بشكل مباشر دون غیرهم إذ ینبثق 

حق بهذا المال أعمال التي تستحق الذكر والتضحیة كما تملي علیهم انفسهم انهم یعدونه من األ
 ب :ــــــینظر بعین نفسه دون معیار ورقی والمنصب من غیرهم فكل

  .االعراف -٤٤ - ه ال یظلم الناس أشیائهم ولكن الناس أنفسهم یظلمون )ــــــــــ( إن الل
 رهـــــــــــــــدون غی نفسه واختیار السوء من جهة الفجور بارادة عقلهفعقل الفاسد یستجیب لنفسه االمارة ب

 :  وهو المسؤول عن ذلك
اب من ـــــــــــوقد خ -٩-اها ــــــــــــــــح من زكــــــــــــــــــــــــــد أفلق -٨- واهاـــــس وما سواها فالهمها فجورها وتقـــــــــــــ( ونف

 . اللیل ) -١٠-دساها 
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مهما تغیر الزمان والمكان ، فأنه یوجد شيء واحد ثابت أال وهو طبیعة البشر بكل ما تحمله من و 
 .٢٠٠٩، امین ، المال وطبیعة البشر .عمرهالخیر والشر في آن واحد والى آخر 

 .االنسان -٣- ( إنا هدیناه السبیل إما شاكرًا وٕاما كفورُا )
وال یمكن للفاسد أن یتخلص من ظلمه لنفسه االمارة بالسوء ولمجتمعه بدون إرادة وفكر منهجي عقائدي 

تمكن من تقویم اعوجاج العقل ومن ثم القلب تخبیر یحاسب هذه النفس من جذورها لكي قیادي واداري 
دورات تثقیفیة محدثة بأسلوب جدید یتمیز به مسلمة لالیمان فضًال عن فق برامج عقائدیة والنفس وو 

قادة وٕاداریون متمیزون بالنزاهة وقادرون على التاثیر في نفوس القیادات الحكومیة على مختلف 
مستویاتها كما یجب ان تكون هذه الدورات ذات صالحیة في منح شهادة للمتخرج وتستمر بالمراقبة 

    منها وتبدأ بأعلى المستویات في القیادة ( الرئاسات الثالث ). المعالجة للمتخرجینو 
النشاط األخالقي أستعداد األنسان ألن یفرض على نفسه قاعدة معینة للسلوك وأن یختار ما یعكس 

من أنانیته وحقده یخلق فیه الشعور  التخلصیعتبره األحسن من بین وجوه تصرف عدیدة وأن 
اس لیة والواجب وهذه تكون في عدد قلیل فقط من األشخاص ولكنها تظل مستترة في أكثر النبالمسؤو 

 .١٩٨٩االنسان ذلك المجهول ، تالیف الكسیس كاریل،  .بید أنه ال یمكن إنكار وجودها
فهو ثر النفوس أة انتقال االفكار وتعإذ لیس للفساد حدود مكانیة وزمانیة محددة بل یمكن ان تنتقل بسر 

جتماعي او مؤسسة او وزارة مهما كانت أكیان هنا تكمن خطورته وفتكه بأي دولة و لوباء المتفشي و كا
عنه في ولذا تكون مخاطره لیس على المفسدین فقط بل یشمل الساكتین  ع حدًا لهإن لم تض بنیتها قویة

اعیة واالمنیة والسیاسیة جهزتها القانونیة واالداریة والرقابیة واالقتصادیة واالجتمألدولة و جمیع أركان ا
ومن دون شك ان انهیار الدولة او الحكومة تعني وقوع من هم في قمة الهرم اوًال قبل  على حد سواء

 .المرتكزین في قاعدته
 
 :ساد ــــــــالف يــــــرار ینفـــــــقإ داء و أ الحـــــــمل الصــــــــالع  - ٢

ل ال بد من وجود فكرة وسلوك اوًال ثم الدافع والنیة ال شك ان العمل الصالح ال یأتي من العدم ب
فهو عكس العمل الفاسد وال یستوون في المعاییر كافة على االطالق ثانیًا للعمل والتطبیق لهذه االفكار 
 . الفــــــكر الفاســـــــــــــــد في الهدف والمبدأ والنتائج یعاكستطبیق شعار و فالعمل المنتـــــج والصالح هو 

أن تكوین الشخصیة المتكاملة المتطورة تظهر في مجال نشاطها على األقل في إطار أربعة أبعاد 
أساسیة : البعد المهني واألجتماعي واألخالقي والثقافي ، ویجب أن یكون األداري مهنیًا ذا تأهیل عالي 
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المتكاملة في أي مجال من مجاالت النشاط الذي یناسب إستعداداته ومیوله ، وتتضمن الشخصیة 
األبعاد األخالقیة بخصائصها الجمالیة واالنسانیة والمساواة وأن تحقیق األنسان ككائن أخالقي مرتبط 
بعالقاته الوثیقة والمعقدة مع اآلخرین في إطار تختفي فیه أشكال القهر واألستغالل والتفاوت 

یف األستعدادات او تربیتها یعد األجتماعي ، أما البعد الثقافي فیتضمن تحقیق االنسان المثقف وان تثق
 .١٩٨٩االبداع العام والخاص، تالیف الكسندر روشكا ،مهم في تكوین الشخصیة.

إذ یجب أن یكون الترفیع والعالوات وزیادة االجور والرواتب منسجمة مع نوع وحجم االعمال المقدمة 
تهضم أو تهمل من قبل جب أن تدون وتقیم وال من قبل العاملین في دوائر الدولة كافة والتي ی

 المسؤولین أو المدراء.
 .االنعام -١٣٢ - ( ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما یعملون )

( فلوال كان من القرون من قبلكم اولوا بقیة ینهون عن الفساد في االرض اال قلیًال ممن انجینا منهم 
 -لیهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ان ربك وما ك -١١٦ -ن واتبع الذین ظلموا ما اترفوا وكانوا مجرمی

 .هود ) -١١٧
 .العنكبوت -٩ - آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحین )( والذین 

اال الذین آمنوا وعملوا الصالحات  -٥-ثم رددناه اسفل سافلین  -٤-( لقد خلقنا االنسان في احسن تقویم 
 .التین -٦ - فلهم أجٌر غیر ممنون)

 .البینة -٧- لذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خیر البریة )( إن ا
 .هود -١١٧-( وما كان ربك لیهلك القرى بظلم واهلها مصلحون ) 

 .الكهف -١١٢ -لمًا وال هضمًا ) ــــــــــــــاف ظـــــــــــــــــحات وهو مؤمن فال یخـــــــــــــــــن یعمل من الصالـــــــــــ( وم
رحوا السیئات أن نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم حسب الذین إجتأم  (

 .الجاثیة-٢١ -ساء ما یحكمون ) 
 ةوبقیالرئاسات الثالث وباالخص مجلس الوزراء  الیهمن افضل المعاییر التي یجب ان تستند  اوهذ

في زمن  ینــــــــــــــــــادة واألداریـــــــــــــــكیة المسؤولین والقإختیار وتز  والوزارات واألجهزة الرقابیة كافة في تحدید 
وعمى البصیرة الذي أوقع الفاسدوین في مأزق وقع قبلهم فیه وسیقیمون على انفسم االمارة  الفساد

بالسوء حدًا وضعوه بانفسهم على غیرهم عندما ارتكبوا جرائم فساد في المجاالت السیاسیة واالقتصادیة 
 .واالجتماعیة 
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 :یق ــــــــن التطبــــیدة عـــــــیة البعــــــــاألعالم ـــــــقاریروالتریحات ــــــالتص  - ٣
والكذب والخداع وادعاء االصالح والتفاخر  إمكانیة التزویرلین الفاسدین و یغلب على المسؤ 

المضللین لكریم هؤالء المنافقین والكاذبین القران ا شخص لناوال ال تطبیقا ، و ــــــــــــــعمل الصالح قبال
 .ات عدةــــــــــآیبوالرأي العام عالم لأل
یجب أن یكون التعامل مع المال أو الثروة بحیث تبقى الثروة والمال مصدرًا للخیر العام بدل أن إذ 

العرب والتربیة  رضا ،أي التامل بها وفق الحاجة والكفایة. ، ى مصدر للبغضاء والشحناء والفسادینقلب ال

 .١٩٨٧والحضارة االختیار الصعب ، 
أال انهم المفسدون ولكن ال  -١١- إنما نحن مصلحون( وٕاذا قیل لهم ال تفسدوا في االرض قالوا 

 . البقرة) -١٢-یشعرون 
الخیانة والسرقة رغم  مجالن الكریم هؤالء اآلمرین الناس بالبر والناسین انفسهم في آوقد استجوب القر 

 تهم بالقوانین السماویة والوضعیة واالعراف االجتماعیة :معرف
 .البقرة -٤٤-لون )ـــون الكتاب أفال تعقـــــــــبر وتنسون انفسكم وانتم تتلـــاس بالــرون النامــت( أ

وٕاذا  -٢٠٤-( ومن الناس من یعجبك قوله في الحیاة الدنیا ویشهد اهللا على ما في قلبه وهو الد الخصام 
وٕاذا قیل له اتق اهللا  -٢٠٥-ى في االرض لیفسد فیها ویهلك الحرث والنسل واهللا ال یحب الفساد تولى سع

 .البقرة) -٢٠٦-أخذته العزة باألثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد 
 :  للنفس والمجتمع لتشخیصه ومكافحته فالجهر بالقول دون العمل یعد كذبَا وتزویرًا واضالًال ومقتًا كبیراً 

 ) -٣-ه أن تقولوا ما ال تفعلون ـــــــــــــــــــــكبر مقتًا عند الل -٢- وا لم تقولون ما ال تفعلونــــــــها الذین آمنـــــــ( یا أی
 .الصف

االعالم والرأي  معجادة الخطابة والمقابالت الشخصیة إتمیز المفسدون في أغلب مؤسسات الدولة 
هات للة دون أمكانیة كشفها بسهولة من قبل الجتقاریر المضوكذلك الفن في إعداد ال رؤوسینالعام والم

وعندما تكشف وتوضح وعلیه یجب االنتباه الى هذه السیاسة الجدیدة والتمثیل الفني ،  لةو الرقابیة المسؤ 
للرأي العام سرعان ما تغطى ویسدل الستار عنها ولكن ذلك االسلوب ال یمكن ان یدوم في كل االحوال 

 والظروف .
الذي یواجه  االیجابي التغییر عند إحداثمدیر الفعال والكفوء متأهبًا ومنتبهًا طول الوقت وخاصة الأن 

القدرة على أن  المقاومة وتعني فیه مقاوموا التغییر ولكي یكون القائد االداري فعاًال ومبدعًا للتغییر
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للواقع على إدارة أفكاره ورؤیته  قادراً  حتى یكونیكون المدیر فعاًال للتغییر المطلوب وقلب الواقع الفاسد 
 .٢٠٠٥ادارة التغییر ، سلسلة متمیزون ،  الجدید قبل غیره.

 : الميـــــــكر االســــــــیه في الفــــــــــاد والتوجـــــــــرشاأل   - ٤
حث القران الكریم مرشدًا وموجهاً  الجمیع الى الصراط المستقیم والسبیل الصحیح والخطوط 

جیة العلیا التي تقومهم كما دعاهم الى العمل بها كأمة مهما كان عددها لتقف بوجه االنحراف االستراتی
وهذا بدون تطبیق عملي یصبح حبرَا على ورق كما حصل في التجارب السابقة وعلیه  والفساد والكارثة

بالمؤسسات ال بد من اقامة دورات مختلفة في توضیح هذا الفصل ومن جوانبه كافة تبدأ هذه الدورات 
وتقییم اعمالها ونتائجها في احداث التغییر واالبداع ویجب اعتمادها بمنح المناصب القیادیة القیادیة 

  المطلوب في تمكین الموارد البشریة من العمل الصالح وتجنب العمل الفاسد.
وب منظم العلم لیس قوة معادیة أو منافسة ألي شيء ولكن الجهل یعارضها ألن الطریقة العلمیة أسل

أفرزته البشریة في دول العالم سببه الطریقة العلمیة في التفكیر لرؤیة األشیاء وفهم العالم وأن كل تقدم 
المعرفة وعلینا إحترام اسلوب التفكیر العلمي واألخذ به كما ان التفكیر العلمي لیس حشد للمعلومات و 

ماد على العقل والبرهان المقنع ومن خالل بل هو النظر الى المشكلة باألعتوالخطابات والجمل النظریة 
 .١٩٨٨زكریا ، التفكیر العلمي ، التجربة أو الدلیل وهذا یحتاج الى قیادة وتحمل مسؤولیة. 

وتفكیر بال تعلیم أمر محفوف بأشد المخاطر ، وأن المعرفة قوة ، ضائع الجهد كالان التعلیم بال تفكیر 
التفكیر الرديء هو أخطر العوامل التي تؤدي أن ة هذه القوة و والتفكیر الجید بال منازع هو أقصى أسلح

 .٢٠٠٩علي ، العقل العربي ومجتمع المعرفة ،  الى زوالها.
- كن منكم أمة یدعون الى الخیر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون )ــــــــ( ولت

 . آل عمران -١٠٤
ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر ویسارعون في الخیرات وأولئك من ؤمنوا باهللا والیوم اآلخر ـــ( لی

 .آل عمران -١١٤ -الصالحین )
سهولها قصورًا وتنحتون الجبال  ن منرض تتخذو عاد وبؤأكم في األ (وأذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد

 .االعراف -٧٤-بیوتًا فأذكروا آالء اهللا وال تعثوا في االرض مفسدین )
سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ظل  ( ادع الى

 .النحل -١٢٥ -عن سبیله وهو أعلم بالمهتدین )
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مورد وعمل المسؤول والوذاكرة للتذكیر وعدم نسیانها عن فكر  وحث على ذكر هذه اآلیات بأستمرار
 .البشري
 .الذاریات -٥٥-المؤمنین ) تنفعى ر ــــــــر فإن الذكـــــــــ( وذك

 .ق -٣٧-( إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو القى السمع وهو شهید ) 
 .الحشر -١١ -ه فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسدون )ـــونوا كالذین نسوا اللــــتك( وال

ه قریب من المحسنین ) ـــــــــــــــــــــــــ( وال تفسدوا في االرض بعد إصالحها وأدعوه خوفًا وطمعًا إن رحمت الل
 .األعراف -٥٦-
  :دة ـــــــــال الفاســــــــــال السیئة واالفعــــــــروضة على االعمـــــــــوبات المفـــــــــالعق  - ٥

وضع اهللا سبحانه وتعالى العقوبات والتحذیرات لیري الناس عواقب افعالهم وادارتهم واقوالهم كیال 
لین على متابعة االعمال و المسؤ و  دةااالعمال الفاسدة وحث الناس والمجتمع والق یسارعوا في نشر

لتي تعاقب المسیئین وضع المشرعون القوانین والمواد ا وعلیهمعاقبة المسيء كما حث على السیئة 
ومن  هم االستمرار والتمادي قبل انزال العقوبات ب لتجنب عقولهم وضمائرهممخاطبة هم و وذلك لردع

ان مكافئة المصلحون  كما من المسؤولین ویرضى بفعلهم ال ینهاهم عن افعالهمم ومن جانبهیقف ب
مسیئین والكسولین وردعًا لهم وعدم تشجیعهم في التأثیر على للوزیادة اجورهم وترفیعهم هو عقوبة 

 .الموظفین الصالحین
المستمر عن الردود العكسیة توجیه الموظفین من خالل الدورات والندوات والتوجیه  هنا تبرز أهمیة و 

في الوقت الحاضر وفي المستقبل كیال تأخذهم العزة  ینللفساد على شخص وعائلة ومجتمع المفسد
 :وهذه دالئل القرآن الكریم التي تحث على ردع الخطأ باألثم ویملئوا قلوبهم بالرین والظالم 

 .الملك -٢٢-)صراط مستقیمویُا على ــن یمشي ســمأ دىــأه على وجهه یمشي مكباً  نمــ(أف
 .محمد -٢٩-ب الذین في قلوبهم مرض أن لن یخرج اهللا أضغانهم) ـــــــ( أم حس 

 . البلد -٧-د ) ــــــــ(أیحسب أن لم یره أح
يء ــــه على كل شـــــوالله ونسوه ـــــــــــــــــــلوا أحصاه اللـــــه جمیعًا فینبئهم بما عمــــــــــــوم یبعثهم اللــــــــــــــــــــ( ی
 .المجادلة -٦ -ید ) ـــــــــــــــــشه

 .االنفطار) -١٢-ون ما تفعلون ــــــــــیعلم -١١-رامًا كاتبین ــــــــــــــــــك -١٠-افظین ــــــــــــ( وٕان علیكم لح
تناسب مع نوع ی ویجب أن نتعلم من هذه اآلیات متابعة األخطاء وٕاحصائها ومحاسبة المقصرین بما

وحجم هذه األخطاء وأن حسابهم في االرض قبل السماء الن هللا جنودًا لم تروها وقد خطأ من ضن أن 
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العقاب مقرون في الحیاة االخرة فقط وال یعلم ان اهللا ان مدهم ففي طغیانهم یعمهون ویملي لهم لیزدادوا 
 اثمًا وان یحسبون انهم یحسنون صنعًا.

 
 :اد ــــــــــــن الفســــــــــــــرعیة عــــــــواهي الشـــــــــر والنـــــــــــاألوام  - ٦

أزمة الفساد وتداعیاتها االداریة تتطلب كارثة الفساد قیادات ومسؤولین وعارفین بخطورة و 
ممن یشخصون الحاالت الفاسدة ویضعونها في ملفاتهم ماعیة والسیاسیة والنفسیة واالقتصادیة واالجت

وان عدم المتابعة وعدم االصالح هو (  همیة وینهون عنها وعن االستمرار والتكرار لها حسب اال
في كتابه الكریم  لنا تعالىاهللا  بین لذا )الفساد االول قبل كل الفسادات االخرى التي یغذیها ویدعمها 

النفس  اصابذي الكثیر من التوجیهات والنصائح والبرامج الفكریة والسلوكیة التي تعالج هذا المرض ال
 :لهذا الموضع الخطیر الدالةمن خالل اآلیات والقلب 

ره ــــــق ویبطل الباطل ولو كــــــلیحق الح -٧-ه أن یحق الحق بكلماته ویقطع دابر الكافرین ــــــــرید اللـــــــــ( وی
 .االعراف)  -٨-المجرمون 

-ثوا في االرض مفسدین ــــاس أشیائهم وال تعـــــــــــــــوال تبخسوا الن -١٨٢-تقیم ـــــــــــــــــوا بالقسطاس المســـــــوزن(

 .الشعراء) -١٨٣
 .الجاثیة -١٨ -لمون )ـثم جعلناك على شریعة من األمر فأتبعها وال تتبع أهواء الذین ال یع(
 .محمد -٢٤- الها )ــــــــ( أفال یتدبرون القران أم على قلوب أقف 

لیات و المسؤ  دائرة  بعادهم عنإهل والجاهلین وأمر اهللا بجلجة أساس الفساد اال وهو الكما أمر اهللا بمعا
 : والقرارات األداریة

 .عرافاأل -١٩٩ -( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین ) 
 .المائدة -٥٠-ه حكمًا لقوم یوقنون ) ــــــــــ( أفحكم الجاهلیة یبغون ومن أحسن من الل

 .الفرقان) -١٥٢-االرض وال یصلحون الذین یفسدون في-١٥١-المسرفین ا أمریعو ــط(وال ت
ولهم القدرة على مجاهدة انفسهم قبل  هــــــــــــــــحث على األقتداء بالمهتدین والذین یحكمون بما أنزل اللو 

 : مجاهدة غیرهم
تده قل ال أسئلكم علیه أجرًا إن هو إال ذكُر للعالمین ) ــــــــــــــــــــــــــــفبهداهم إقه ـــــــــــــــــــــــــــــدى اللــــــــك هـــــــــــــــ( اولئ

 .المائدة -٩٠-
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 ویةاــــــــــــــالقتهم في اله هم آلهة یطیعونها من دون اهللا ولواذ ان الفاسدین یتخذون من انفسهم وأهوائ
صالحین والمؤمنین بالتغییر الطبیعي المشروع وما نطق اهللا به على السن الویعرضون عن قول الحق 

 : والنــــــــــــــــزیه
 .الفرقان -٤٣-ًال ) ــــــــــــه وكیـواه أفأنت تكون علیــــــــــــــــرأیت من أتخذ الهه هــــــــــــــــ( أف
 .الشعراء -٥-ر من الرحمن محدث اال كانوا عنه معرضین ) ـــــــــا یأتیهم من ذكــــــــ( وم

اداء اعمالهم وهم  فغالبا ما یصد المفسدین عن ذكر اآلیات التي تضع الحد للفساد و الناس على
 .یعلمون صحتها

وما نراه من هذه اآلیات حكمة اهللا في تقویم الواقع واعطاء نماذج من نظریات وآالیات وبرامج 
اسبابها كمرحلة ثانیة ثم وضع متنوعة ومتعددة في كیفیة تشخیص المشكلة كمرحلة اولى وتحدید 

الحلول والمعالجات التي تتناسب معها ثالثًا وتحدید الجهات والمؤسسات التي یجب ان تطبق علیهم 
قبل غیره وثم أخیرًا  االدارة الذاتیةهذه االحكام الشرعیة رابعًا لتكون نموذج قیادي متكامل یبدأ المعالجة و 

 وآثارها.والمناهج مج لهذه البرامتابعة آثار تطبیق القیادة 
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 اتــــــاجــــــــــــــنتـاألست 
تكلف المیزانیة العمومیة للدولة أموال طائلة ، الفساد ظاهرة خطیرة آثارها شاملة وتداعیاتها مستمرة  .١

 تدمر األقتصاد والعالقات االجتماعیة وتنخر أركان الدولة السیاسیة واالمنیة وتحدث االنقالبات، 
تدمیر هیكل الدولة بما الى تؤدي بالنهایة و  وتخلق المعارضة الداخلیة واألجندات الخارجیة والتبعیة

 .فیهم المفسدون
 من األداریین والقیادیین العاملین لینو یتعرض لها المسؤ الفساد من االمراض النفسیة والقلبیة التي  .٢

 .سینو ما تصل لتشمل المرؤ  والتي سرعان جهزة الدولةأفي 
، بعضها الفوارق الطبقیة بین الموظفین وانعدام العدالة في توزیع  عدةالفساد من أسباب  أشین .٣

وعدم األستقرار السیاسي واألقتصادي واألجتماعي في البلد والجهل الدخول والمخصصات 
االستمرار وعدم المتابعة و  على المفسدین أنفسهم والمجتمعورة الفساد ـــــــــــــــوعدم إدراك خطبالمستقبل 

 .في الرقابة والمتابعة
وأبنائهم في  والمواطنین ضعف القوانین وانعدام االمن وصعوبة تقدیم الخدمات الى الموظفینأصبح  .٤

للموظفین بشكل خاص غیر مشروع  اً مبرر وغیرها التعلیم والصحة والبنى التحتیة مجاالت 
 فیها .المتعمد داث الخرق والتقصیر قنوط وعدم احترام قوانین الدولة واحللوالمواطنین بشكل عام 

ضعف االصالحات االقتصادیة والتخلف في القطاعات االقتصادیة واالنتاجیة وغیر االنتاجیة  .٥
جمیعها تقدم إذ وتعطیل الطاقات البشریة والمادیة وعدم تحقیق االستثمارات االقتصادیة المطلوبة 

  .ین المتغیرین یكون تناسبًا طردیاً مؤشر ودلیل واضح حول وجود الفساد وان التناسب بین هذ
یخص القلة الفاسدة ویضر داري االلفساد ا یسبق وتخطیطوجود افكار على لفساد المالي یؤسس ا .٦

  .بأكمله المجتمع
واإلستهانة بتداعیاته في اسقاط الدولة  الفسادأسباب ضعف البرامج والندوات واآللیات في مواجهة  .٧

 .ي تشخیص انواع الفساد واشكالهكما أن هناك تخلف ف في اقرب وقت
بما یسمح للفساد  ضعف التنسیق بین السیاسة االقتصادیة الكلیة والسیاسة المالیة والنقدیة .٨

 والمتالعبین من تمریر غایاتهم واهدافهم .
فقدان المعاییر العلمیة والمهنیة واألعتماد على المحسوبیة والطائفیة والتقسیم الحزبي في ترشیح  .٩

 االداریین للمناصب التي تتطلب االخالص والكفاءة والعلمیة المهنیة والتطبیقیة.القیادیین و 
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 موفقةأن اغلب االفكار والبرامج التي حاولت معالجة الفساد لم تنطلق من رؤیة استراتیجیة  .١٠
وصالحة بل أعتمدت على اسس شكلیة ومزاجیة تتخوف من قول الحقیقة العلمیة وتتجنب متابعته 

  وكشف حقائقه.
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 یاتـــــــــــــــــــالتوص
رؤیة وفق  في القیادات العلیا اوالً  البشریةالموارد  تنمیةبصالحها إاد ظاهرة بشریة یبدأ ـــــالفس .١

وفق مجلس الوزراء وباإلستعانة بمجلس النواب یتبناه مبرمج أستراتیجي منهجي  سلوب علميأو 
 دین وفق كافةسفالم ، یعاملوالواقع والمنطق لضمیر والعقل خاطب امستویات ومراحل زمنیة ت

 رها.ــــــــــوغیوالخیانة المتغیرات التي تشمل الفساد مثل الجهل والكذب والنفاق 
 افي أجهزتهوالمسؤولین والقیادیین باألدارة كمرحلة أولى و االصالح ب الرئاسات الثالثأ بدــتأن  .٢

یجب أن التي واالداریة واالقتصادیة  قانونیةییر واالعتبارات المن خالل وضع المعاأوًال  اودوائره
اث دحن قادة واداریین متمكنین من اـــــــتعییكذلك و ،  یتصف بها االداري لتحمل المسؤولیة والقیادة

 وأعتماد اآللیات قبل اشغالهم المناصب االداریةللمرؤوسین والنفسي  األداريو  االصالح السلوكي
األخیر من هذا  مبحثفي الهجیة للقرآن الكریم ونظریاته المستدامة آنفة الذكر والتفاصیل المن

 .البحث
لیة و الفساد قبل الوقوع فیه من خالل اشراك الجهات الرقابیة في المسؤ  ماد مبدأ الوقایة منـــــأعت .٣

  .هاـــــــــــــــــــالج لــــــــــوضع الع قبل حدوث حالة الفساد و
دراسات أدارة الجودة الشاملة و  والنظر الىوالرقابة الذاتیة ابة االقتصادیة ــــــــــــــالرق أبدماد مــــــاعت .٤

المسؤولین و محاسبة المقصرین  األداء فضًال عنتقییم في الجدوى االقتصادیة واالجتماعیة 
 .في األدارة وفي الوقت نفسه مـــــلهالمباشرین 

تولي مسؤولیة الحد من  الى تهدف  ةوزارة المالیوبالتنسیق مع  س دائرة في مجلس الوزراءــــــتأسی .٥
موضوع الفساد من  تنظر الى عجزهاالفساد بعیدًا عن اآللیات المستخدمة في السابق والتي اثبتت 

من و  ة لهذه التخصیصاتمتتمیز بها الجهات الحكومیة المستخدالتي  ه واالشكالـــــــــــــــكافة االوج
 اقعیة.خالل مؤشرات و 

في شهادة علمیة و سنة  ٢٠–١٢ال تقل عن  خدمةوالمناصب األداریة  شرط تولي القیادةكون ــی نأ .٦
تجربة علمیة فضًال عن  عمول به في اغلب الدول المتقدمةوكما م )قانونال – ارةداال -قتصاداال(

ییر دستوریة فضًال عن اعتماد معا ات قیمة مؤثرة في العمل االداريوعملیة ومشاركات متنوعة وذ
وتشریعیة أقرتها األدیان السماویة مثل المستوى العلمي واألیمان واالبتعاد عن االغراض الشخصیة 

 .وفهم الواقع والمصلحة العامة للبلد

۲۲ 
 



مجلس الوزراء رورة وضع الخطط االستراتیجیة والموازنات والتخصیصات المالیة في ـــــض .٧
ر الى الواقع الفاسد وبما ال یوفر فرصة او منفذ للدخول من خالل النظوزارة المالیة وبالتنسیق مع 

 الي.ــــــــــــــو مأداري أساد ـــــــــــــفي ف
وعلى كمعیار مهم في تقییم أداء المصلحین وعزل المفسدین أعتماد المنجزات الكمیة والنوعیة  .٨

 .ضوئها یتم الترفیع وتحدید األجر والمكافأة
أهمیة خاصة ومتابعة جادة في مجلس الوزراء قطاع العام والخاص بین الالشراكة موضوع إیالء  .٩

ومتابعة التنسیق بین السیاسة  لالیرادات محققةلتحسین واقع البنى التحتیة والمشاریع األستراتیجیة ال
 .االقتصادیة االستراتیجیة والسیاسة المالیة والسیاسة النقدیة وفق الواقع العلمي ومتطلباته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۲۳ 
 



 ادرــــــــــالمص
ظاهرة الفساد األداري والمالي ، دراسة في اشكالیة األصالح االداري والتنمیة ، . د. سالم محمد عبود ،  )١(

 ).١٦٥-١١٨ص ( ٢٠٠٨جامعة بغداد، 
هزة الرقابیة في مكافحة الفساد ، هیئة النزاهة ، دار الشؤةن دور االج . د. احسان علي ،عبد الحسین  )٢(

 .١م البحوث والدراسات صالقانونیة ، قس
إدارة السلوك في المنظمات ، تألیف جیرالد جرنبیرج و روبرت بارون ، تعریب ومراجعة  د. رفاعي محمد  )٣(

 .٤٩٦. ص ٢٠٠٤السعودیة    ٧رفاعي و د. اسماعیل علي بسیوني ،ط 
قلیم كردستان، الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص في العراق مع إشارة الى إحسن عباس. علوان ،  )٤(

 .٧ دهوك ، ص ٢٠١٣بحث مقدم في مؤتمر كلیة االدارة واالقتصاد الثاني ، جامعة نوروز االهلیة ، 
مجلة مؤتمر االصالح الضریبي بالتعاون مع شركة  االصالح الضریبي في العراق ، حسن عباس.علوان ،  )٥(

 .٢٧٥ص ٢٠٠٦بیرنك بوینت ووزارة المالیة، 
كیف واجه األسالم الفساد األداري ، دائرة األوقاف والشؤون األسالمیة كامل .  د.و صكر ،  .د. سیف ،راشد )٦(

  .٨٩ص ٢٠٠٥، دبي 
 .٤غة لإلمام علي ، بیروت الجزء نهج البال. محمدعبده ،  )٧(
 .٥ص  ٢٠٠٩المال وطبیعة البشر ، مكتبة مدبولي ، د. حسین. أمین ،  )٨(
فیق أسعد فرید، مكتبة المعارف ، بیروت ، األنسان ذلك المجهول ، تألیف الكسیس كاریل ، تعریب ش )٩(

 .١٥١، ص ١٩٨٩
االبداع العام والخاص ، تألیف الكسندر روشكا ، ترجمة د. غسان عبد الحي ابو فخر، سلسلة عالم المعرفة  )١٠(

 .١٠٥ص ١٩٨٩، الكویت  ١٤٤، العدد 
السل ، الكویت ، العرب والتربیة والحضارة األختیار الصعب ، منشورات ذات السد. محمد جواد. رضا ،  )١١(

 .١٨٣، ص  ١٩٨٧ ٣ط
 ، ص.٢٠٠٥ ١إدارة التغییر ، سلسلة المتمیزون األداریة ، مكتبة لبنان ، ط )١٢(
 .١٣ص١٩٨٨،   ٣، ط  ٣العدد  التفكیر العلمي ، سلسلة عالم المعرفةد. فؤلد. زكریا ،  )١٣(
 ، ، سلسلة عالم المعرفة العقل العربي ومجتمع المعرفة ، مظاهر األزمة وأقتراحات بالحلول .د. نبیل ، علي )١٤(

 .١٣ص  ٢٠٠٩،  ٢، الجزء  ٣٧٠العدد 

۲٤ 
 


