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 :ةيالعرب الخالصة

ما أن احتل العراق من قبلل الولتاا ارمريةيلة المحتللة حتلش استللرا الي لا  فلي كلل مياصلل     

الدولة العراقية حتش غدا العراق من الدول المتودمة ليس علش صعيد تطتر الدول بل فلي المراتل  

وصلفيت  مفمملة  المتودمة في انتلار الي ا  المالي واإل اري بين مياصل ومةتناا الدولة العراقية

وهلذا لليس غريبلا أن أيلة  وللة تحتلل تةلتن  الي لا الليافية الدولية في هذه الدرجلة المتودملة ملن 

الغاية من قبل المحتل هي ال يطرة علش متار  اللبال  ونللر الي لا  فلي الدوللة لةلي ت لةل عمليلة 

ري فلي وأ يمةففا هفا حصر حلاأا الي لا  والملالي واإل ا ,سيطرتةا وتمةيفةا من الدولة المحتلة

  ور عللش الضلتء ت للي  إللش البحثيلة الدراسلة هلذه فلي  لعشولةلن سف ,بلةل واسع عراق اليتم

وعللش اللرغم ملن  ,1004بعد العلام  تحجيم اأقتصا  العراقي في اإل اري ال ياسي الي ا  ظاهرة

 1004وتيللرة الي للا  از ا ا بعللد العللام  إن إأللي للا  جللذور فللي العللراق قبللل هللذا التللاري  ,  إن

 وأ حدو  تحدها أ ممتدة ماهرةال فةذه فيةا, التحةم وصعتبة لخطترتةا نمراوعديدة,  ورسباب

 تيلرق وللم ,المؤس لاا من أيا   مفةا ت لم ولم الدولة العراقية أركان كافة طالت و, فتاصل تمفعةا

وخاصلة المؤس لاا اأقتصلا ية ل اللفي   جديلدة, وأخلرا مؤس ة قديمة بين وتلعبةا امتدا ها في

 والغاز, واأستثمار, والعوت  وغيرها(. 

  راسلة خاللل  ملن يمةلن اللذي العلام الفملري اإلطلار وضلع أيضلا الدراسلة هلذه وسلت  تبحلث

 هلذه بتطتيل  كييللة سلبل وضلع بغيلة اإل اري ال ياسلي بالي لا  المتعلولة ارخلرا المتضلتعاا

 .رئي ي كةد  ومعالجتةا الملةلة

 .المالي -اإل اري – ال ياسي -الي ا  -اأحتالل :الميتاحية الةلماا

Summary 

When Iraq was occupied by US troops will coused the corruption's  

rampant in all aspects of the Iraqi state in promoting Iraq in the advanced 

ranks in the spread of financial and administrative corruption. Therefore 

the transparent international organization has been classified Iraqi-state as 

the top of advanced corruption coming other states. This is not surprising 

that any state has been occupied, the occupier is to contact the country's 

recurs and spreading corruption in the state in orals to facilitate control of 

the process and enable the occupying state. This is not surprising because 

any state occupies, the purpose by the occupier is to control the country's 

resources and spreading corruption in the state in order to facilitate 

control of the process and enable the occupying state. We do not hear 

infinite cases of corruption and finance and administrat in Iraq today, but 

we will seek in this study to shed light on the role of the phenomenon of 

administrative and political corruption in ascalable Iraqi economy after 

2003. In spite of the corruption roots in Iraq before this date, the pace of 

corruption increased after 2003 for several reasons. Because of the 

seriousness and the difficulty of control, this phenomenon extended did 

not bounded by the limits does not preclude its breaks. Also affected all 

corners of the Iraqi state has not spared any of the institutions. did not 

distinguish the extent and complexity of the ancient institution and new 

again. Whereas the private economic institutions (oil and gas, investment, 

contracts, etc.). 
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was also affected this study will also consider general theoretical 

framework from which we can study other subjects related to political 

corruption, administrative status in order to develop methods to make 

Surrounding this problem and dealt with as a key target. 

Keywords: Occupation. Corruption. Politics. Administration. Finance 
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 لمقدمةا

, ومفةلا الفاميلة اللدول ارخل  وعللش البللدان تتاج  التي الخطيرة المتاهر من الي ا  ظاهرة تعد

 عمليل  فلي شللل ملن تبعل  وملا بلارمن بلدأ   ,مجتمعاتةلا ج م في تفخر أخذا إذ المجتمع العراقي,

 وبالتلالي واإل اريلة الماليلة والولدرة اأقتصا  تدمير علش تفطتي والتي اأقتصا ية والتفمية البفاء

 . لفمتها الالزمة التحتية البفش وبفاء أعمار إعا ة أو أعمار تحدياا متاجةة علش الدولة عجز

 طلر  إجلراء أو عولد لت لةيل رشلتة طلل  أو بوبلتل متظل  يولتم عفلدما علا ة الي لا  ويحلد   

 اللجلتء  ون ملن العاملة التظييلة استغالل طري  عن يحد  أن للي ا  يمةن كما . عامة لمفاقصة

 الدول أمتال سرقة أو ) والمف تبية المح تبية (  مفط  ضمن ارقارب بتعيين وذلك الرشتة إلش

 يمةلن ملا عن تماما   مختل  وهت (الصغير الي ا  ( ـب ت ميت  يمةن الي ا  من الفتع وهذا مباشرة

 ويحلد  ال لال , وتجارة المواوأا عالم في الةبرا بالصيواا المرتب  (الةبير الي ا ـلب ت ميت 

 يمةلن ارول إن مالحملة ملع راطيوالبيروق ال ياسي الم تتيين علش عا ة   الةبير الي ا  هذا مثل

 التلداخل ملن عالية  رجة بيفةما تةتن أن يمةن أو الثاني عن بأخرا, أو بدرجة م توال   يةتن أن

 البيروقراطية التظائ  تتحتل حين المالي بالي ا   )ال ياسي الي ا (  يرتب  ما عا ة   إذ .والتلابك

 هلذه لتيللي ال للبية والفتلائ  الملدمرة اآلثلار إن .المتصلاعد اللخصلي راءلإلثل أ واا إللش العليلا

 والتقلت والثلرواا ارملتال فتةلدر الللع  أبفلاء لعملتم الحياة موتماا كل تطال المويتة الماهرة

 تخريل  مفمتملة تللةل وبالتلالي والخدماا التظائ  وانجاز الم ؤولياا أ اء وتعرقل والطاقاا

 والملالي اأقتصلا ي الم لتتا عللش ليس والتودم البفاء عملية في التأخير من مزيدا ت ب  ٕواف ا 

 العاملة الخلدماا و وائلر مؤس لاا علن ناهيلك والثولافي واأجتماعي ال ياسي الحول في بل فو 

 . الفاس حياة مع واليتمية المباشرة العالقة ذاا

البحث عن نلأة الي ا  في العراق لم يتضل  تلاري  محلد  نللأا بل  هلذه الملاهرة ولليس عفد و    

ولةن كتاري  مورب مفذ عللريفياا الولرن الماضلي وهلذه  1004/  3/  9كما يدعي البعض بعد 

هي  راسة أجراها بعض الباحثين أي بعد نلتء جمةترية العلراق , و لةلن هلذه الملاهرة اختليلت 

ةا لةل فترة زمفية ولةل حةم فلي العلراق , وبلدأا بالتزايلد فلي الثالثلين سلفة في أسلتبةا وفي ن ب

وبللدأ الي للا  اإل اري باأز يللا  بعللد عللام  الماضللية بلللةل كبيللر واز ا ا فللي ال للفتاا ارخيللرة ,

فللي اسللتفياذ الطاقللاا الماليللة والبلللرية والعلميللة لللدوائر الدولللة وتحتيللل هللذه الجةللت  إلللش  2910

د  مفةللا , وأ نجللا  يللذكر للدولللة العراقيللة , واز ا  الي للا  فللي العللراق بعللد حللروب عبثيللة أ هلل

و تحلتل الي لا   2990الحرب العراقية علش الةتيت والحصار الذي فرض علش العراق في علام 

 اخللل العللراق و ذلللك بعللد انخيللاض سللعر الللديفار موابللل   إلللش ف للا  ورشللاوا  اخليللة توتصللر فللي

تل  الملتظيين . وبلدأ الي لا  بالتزايلد وتغيل  الرقابلة والمحاسلبة العمالا ارخلرا وانخيلاض روا

و تغي  و تخت  الرقابة والمتابعة شجعت المي دين بالفلاط  1004حتش سوتط الفمام و في عام 

ما أن احتل العراق من قبل الوتاا ارمريةيلة المحتللة حتلش استللرا الي لا  فلي كلل مياصلل  إذ, 

اق من الدول المتودمة ليس علش صعيد تطتر الدول بل فلي المراتل  الدولة العراقية حتش غدا العر

وصلفيت  مفمملة  المتودمة في انتلار الي ا  المالي واإل اري بين مياصل ومةتناا الدولة العراقية

 ولة وهذا لليس غريبلا أن أيلة  وللة تحتلل  269الليافية الدولية في هذه الدرجة المتودمة من بين 

المحتل هي ال يطرة عللش ملتار  اللبال  ونللر الي لا  فلي الدوللة لةلي ت لةل تةتن الغاية من قبل 

عملية سيطرتةا وتمةيفةا من الدولة المحتلة وأ يمةففا هفا حصر حلاأا الي لا  الملالي واإل اري 

في عراق اليتم, ولةففا سفمر علش بعض حاأا الي ا  في مجاأا مختلية؛ رنفلا نعتولد إن الحلال 

اق أثول كاهل المتاطن العراقي الذي باا يلعر باإلحباط نتيجة لما يلم   من واقع الياسد في العر

 استلراء الي ا  المالي واإل اري ونة  خيراا العراق.
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 : الدراسة أهمية -1

 ارسلباب تلملس فلي متتاضلعة م لاهمة تةلتن قلد التلي الفتلائ  خلالل ملن أهميتل  البحلث يةت ل 

 لمعالجتةلا المفاسلبة الحةيملة الولراراا اتخلاذ فلي مفةلا اأسلتيا ة وإمةانيلة الملاهرة لةذه الحويوية

 والخلا  العلامين الوطاع في الدول اقتصا ياا اةتتاجة التي اآلفاا أحد يلةل الي ا  إن باعتبار

 علن وانحراف  اأقتصا ي الفمام انةيار مودمتةا في يو  خطيرة نتائ  إلش وتؤ ي ستاء حد علش

 ارنمتذج صياغة تم وأهميت  للبحث اليةرية الملةلة بين التتاف  تتضي  ولغرض ,  أهداف تحوي 

 تلأثير وملدا اإل اري الملالي الي ا  ظاهرة بين للعالقة الباحث تصتراا يؤشر الذي اأفتراضي

تحجيم اأقتصا  العراقي , ووضع الحلتل المفاسبة للوضاء علش ظلاهرة الي لا   علش الماهرة تلك

 للفةتض بالتاقع اأقتصا ي ومن ثم تح ين الم تتا العام لالقتصا . 

   :البحث مشكلة -3 

 أهدافةا  تحديد في تعتمد رصيفة مؤس اا سياسية واقتصا ية بفاء كييية في لبحثا ملةلة تتج د

 عن فضال   حاجاا المجتمع وكييية التصر  بالمال العام  بين تتازن التي ارخالقية المعايير علش

 ارنمملة خلالل ملن الرشليدة ارخالقيلة المعلايير عللش معتملدة قلراراا خلالل ملن أرعملال انجاز

 مجمتعة علش اإلجابة في تتج د ست  للبحث اليةرية الملةلة فان وعلي  العمل وقتاعد الرسمية

 : باأتي تتمثل الت اؤأا من

 ؟ مماهره ابرزو ؟أسباب ي ه ما ماهت الي ا  ؟ -2

 ؟ العراقي اأقتصا ي ار اء تدهتر اإل اري ال ياسي الي ا   ب ي هل -1

 ال ياسلي الي لا  ظلاهرة ملن للحلد والولراراا الولتانين  ور وملاهت عليل  الوضلاء طلرق ملاهي -4

 .اإل اري

 إللش وصلتأ كلليةا البحلث يحلاول التلي البحثيلة المللةلة علن بمجملةلا تعبلر الت لاؤأا وهلذه

 . نحتها وتركزها ارنمار تتج  أو تجاوزها علش تعمل أو مفةا تخي  قد موترحاا

 :البحث هدف  -2

 إضلافة, اأقتصلا  العراقلي أ اءفي تحجليم  واإل اريالي ا  المالي  أثارتتضي   إلش البحث ي عش

 .اأقتصا ية, ووضع ال بل الةييلة لمعالجت جمل الوطاعاا ال لبية علش م اآلثار إلش

 :البحث فرضية  -4

 :اآلتي البحث ييترض لذلك, تحويوا

الملالي  لي لا ل, كلذلك  في تحجيم اأقتصلا  العراقلي أساسيل   ور  لم بب اوالعتامل  ي ا لل إن  -

 .العراق ور في فلل الةثير من الخط  اأقتصا ية والملاريع اأستثمارية في  واإل اري

 .مفةجا واأستفباط اأستدأل فرضيت   حض أو إثباا في البحث اعتمد وقد

 -: البحث منهجية -5

 مفةلا التلي يمةلن اأعتملا  عليةلا فلي متضلتع الي لا  الملالي واإل اري, المفاه  من العديد هفاك

 التحليللي كلالمفة  المعاصلرة المفلاه  ومفةلا ,المولارن والملفة  التلاريخيمثلل الملفة   التوليديلة

التلاريخي لعلرض تلاري   الملفة  باسلتخدام سلفوتم هلذا لبحثفلا طبولا فأنفلا للذا ,اإلحصلائي والمفة 

أسلباب ومملاهر   تحليللو شلر  لغلرض التحليللي الي لا  الملالي واإل اري فلي العلراق, والملفة 

 الي ا  اإل اري و ورها في تحجيم اأقتصا  العراقي.
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 هيكلية البحث: -6

 اإلطلار ل الي لا  : ميةلتمارولثلال  مباحلث , يتفلاول المبحلث  إللشيلتم تو ليم البحلث سلت     

 ,والي لا  الملالي واإل اري الي لا   ميةلتم وقد ق مفا المبحث إلش ثلال  مطالل , ارول, الفمري(

 الي لا  وأشلةال مملاهر نبحلث فلي المطلل  الثاللث ثلم , الملالي واإل اري الي لا  أسلباب والثلاني

وقلد ق لمفا المبحلث ق, فلي العلرا واإل اريالملالي  الي ا  تفاولوالمبحث الثاني . المالي واإل اري

, والمطللل  واقللع الي للا  المللالي واإل اري فللي العللراقإلللش ثللال  مطاللل  رئي للية, المطللل  ارول 

المللالي  الي للا ة طللرق معالجلل, والمطللل  الثالللث المللالي واإل اري فللي العللراق الي للا  الثللاني أثللار

 .واإل اري في العراق
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 : -(النظري اإلطار ) الفسادمفهوم  :األول المبحث 

, والمجتمعلاا العصلتر كلل فلي وجلدا ومخضلرمة قديملة وهي فتاكة تةتن قد آفة الي ا  يعتبر  

 أن رغلم الحلديث, العصلر سماا من بارزة سمة أصب  واإل اري المالي الي ا  إن في  أشك مما

 الةلريم الولران في ور  ما بدألة وذلك , البلرية ونلأا الخل  بداية إلش جذورها في تعت  نلأت 

 ملن اللل  عةلد يفوضلتن واللذين: " تعلالش لوتلل  , ال الم علي  ا م وجت  ومفذ الخالئ  قص  من

 سلتء ولةلم اللعفلة لةلم أولئلك اررض في ويي دون يتصل أن ب  الل  أمر ما ويوطعتن ميثاق  بعد

 عالميلة ظلاهرة واإل اري الملالي الي لا  ظلاهرة تعلد واليلتم ,(32 اآليلة ,الرعد سترةل "   الدار

 التمييلز يصلع  مختليلة عتامل فيةا وتتداخل واسعة أبعا ا تأخذ جذور, وذاا ,راأنتلار واسعة

 للم والف لل الحلر  يةللك خطيلر  اء وهلت , آخلر إلش مجتمع من شمتليتةا  رجة وتختل  , بيفةا

 ملا وهلذا , متياوتلة ون ل  بلدرجاا ولةلن , ناميلة أم كانلت متودملة العلالم فلي  وللة أي مف  ت لم

 , الوتي اأقتصا  ذاا الدول في كثيرا يول واإل اري المالي الي ا  بان الدراساا من العديد تؤكده

 , عامة بصية الفامية الدول في كبيرة وتائرو  بمعدأا يرتيع بيفما , المرتيع المعيلي والم تتا

 العديدة اروج  خالل من ذلك ويتجلش . الخصت  وج  علش المفخيض المعيلي الم تتا وذاا

 وتيللي اإلنتاجيلة وضلع  الملتظيين بلين والت لي  , الرشتة كانتلار , اإل اري ال ياسي للي ا 

 . المعامالا تفييذ في اإلجراءاا وتعويد الروتين وزيا ة والتساطة المح تبية

 تملع,لمجا من معين قطاع علي سلبياا من تيرزه ما علي اتةتداعيا في توتصر أ الي ا  وظاهرة

 اقتصلا  عللي مباشلر تلأثير لةلا أن ذللك وقطاعاتل , تملعلمجا أفلرا  كافلة لتطلال أثارهلا تمتد وإنما

 التركيبلة اخلتالل إللي تلؤ ي انةلأ إللي إضلافة اأقتصلا ية, التفميلة عجللة تعرقلل باعتبارهلا الدوللة

 يفللد مجتملع كلل يليمةلا ل للتكياا ارفلرا  اعتيلا  عللي تعملل انةلأ كملا للمجتملع, اأجتماعيلة

 تختلل حيلث ال ياسلية الحياة علي تأثيرها عن ناهيك ومبا ئ, قيم من علي  بفي ما علي المحافمة

 وعللي هذا والرشتة المال رأس سيطرة علي معتمدة وهيئاا أنممة وتبرز ال ياسية اللعبة قتاعد

 بملاهرة يعلر  ملا ظةلر اأالمجلا مختلل  فلي اللدول بلين الحلدو  وإذابلة العلالمي اأنيتلا  إثلر

 لي لتحيل ترتةل  مفممة جرائم خالل من الدول حدو  عابرا   الي ا  بذلك ليفطل  "الي ا  عتلمة"

  تتعلد مؤس لاا علدة تلدعمةم ارفلرا  ملن مفمملة مجمتعلة خلالل ملن بلل واحلد, فلر  بتاسلطة

 .الماهرة لةذه محد ة جف ية أو هتية تحديد ي تحيل بذلك ,اتةجف يا

والي لا   الي لا   ميةلتم , يتفلاول ارولرئي لية ست  نو م المبحث إللش ثلال  مطالل  ومن هفا   

 مملاهر نبحلث فلي المطلل  الثاللث ثلم , الملالي واإل اري الي لا  أسباب والثاني ,المالي واإل اري

 . واإل اريالمالي  الي ا  وأشةال

 .واإلداريوالفساد المالي  الفساد  مفهوم -:  المطلب األول

تم تو يم هذا المطل  إلش فرعين, يتفلاول اليلرع ارول ميةلتم الي لا  لغلة واصلطالحا, أملا اليلرع 

 الثاني فيتفاول ميةتم الي ا  المالي واإل اري.

 لغة واصطالحا : مفهوم الفسادالفرع االول

 مصدرو, اإلصال عن اأعتدال, ونويض  وخروج الليء هت العط  والتل   :لغةالفساد اوال: 

 َوف لد ف لا  ا فاسلد, فةلت ف لا  ا -بالضلم–  يي د الليء ف د" :الصحا  مختار في جاء ف د, اليعل

 بعلد اللليء أصلل  : يولال , الصلال  ضلد :مفةلا اللغلة فلي معفلش ملن أكثر ل  والي ا   ,ف يد فةت

 معلاني وملن .وتولاطعتا تلدابروا :أي الولتم تياسد :يوال والتدابر, التواطع ومفةا .أقام  :أي إف ا ه

ا الي ا  ظةلر الي لا  فلي  : "تعلالش قتلل  فلي الي لا  ف لر المعفلش هلذا وعلش والوح , الجدب :أيض 

 اأستصلال  خال   :واأستي ا  المصلحة, ضد والمي دة(  32 اآلية الرومسترة ( "البر والبحر
 .(2ل
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 أأتيفللليملللن اليعلللل  يلللأتي( Corruptionالي لللا  فلللي اللغلللة اأنةليزيلللة فلللان ليللل  ف لللا  ل  أملللا

شليئا قلد ك لر , وهلذا اللليء قلد يةلتن مدونلة سللتك  إنية ر, وهت ما يعفلي  أي(  Rumpereل

هلذا ملا يتعلل  , (1لتةتن  قيولة وشليافة إنيج   فإنةااجتماعية, وليتم ك ر هذه الواعدة  أو أخالقية

   باللغة .

 لي   اليوةاء جمةتر يطل  .اللرعي اأصطال  في "الي ا " تعري  أما ثانيا: الفساد اصطالحا:

 عللش اشلتملت التلي تللك هلي عفلدهم الياسلدة فالمعاملة البطالن, بمعفش المعامالا باب في الي ا 

 أي   ترت  عدم الحةم هذا علش ويفبفي شروطةا, من شرط أو أركانةا من ركن   في اللرع مخالية

 بالي لا  يوصلدونوان بعلض العلملاء  فاسلدة, بأنةا وصيت التي المعاملة علش اللرعية اآلثار من

 أي بتصلي  مللروع وغيلر ارركلان, صلحي  أي بأصل  ملروع ا اليعل كتن المعامالا باب في

 اآلثلار بعلض فيرتبلتن واللبطالن, الصلحة بلين وسطش مفزلة الي ا  يعدون فةم وعلي  بلروط ,

 .(4ل الباطلة  ون الياسدة المعامالا علش اللرعية

ملللن ناحيلللة الميةلللتم فيعلللر  الي لللا  عللللش انللل  ل اسلللتغالل ملللتظيي الدوللللة لمتاقلللع عملةلللم  أملللا

مفافع ومآرب شخصلية يتعلذر تحويوةلا بطلرق  أووصالحياتةم للحصتل علش ك   غير ملروع 

هت سلتك غير رسمي تيرض  ظلرو  معيفلة تتعلرض لل  المجتمعلاا  أخراملروعة , وبعبارة 

اسللتغالل غيابةمللا وتجللاوز  أو, وهللت كللذلك ل الخللروج عللن الفمللام والوللانتن (آخللر إلللشمللن حللين 

المعلفة والمعتمدة من قبلل ال للطة ال ياسلية وغيرهلا ملن المؤس لاا الللرعية  وارهدا ال ياسة 

 أولليلللر   اجتماعيلللة أواقتصلللا ية  أوسياسلللية  وذللللك بغيلللة تحويللل  مفيعلللة شخصلللية سلللتاء كانلللت

 . (3لللجماعة(

 هم ما وصالحياا سلطاا صاح  شخ  أي أو مفممة أية تتظ  حيثما يتجد الي ا  أن كما   

 عللش والذاتيلة الخاصلة المصلال  غلبلة عليةلا تطغش متضتعية غير أسس وف  علش ب  مختلتن

 عللش المترتبلة الفتلائ  إللش التيلاا  ونملا والرغبلة الةلتا لحةلم والخضلتع المجتملع, مصلال 

 الم اءلة, تجفبةم حصانة أو خاصة بحماية مفممة أو شخ  يتمتع عفدما بخاصة سلتكياتةم,

 غيلر تةلتن قلد التلي ) شلةلية هيئلاا تةلتن قلد فةلي (عفةا الم ؤولة والةيئاا الم ائلة ضع  أو

  .)5ل للي ا  العملي المضمتن عن بتضت  معبرا (بمةماتةا لالضطالع مؤهلة

استعمال التظييلة العاملة للة ل   إساءةل  بأن البفك الدولي تعريي  الخا  بالي ا   أعطشفي حين 

 إجلراء أوابتزاز رشتة لت ةيل عولد  أوطل   أويوتم متظ  بوبتل الخا , فالي ا  يحد  عفدما 

خاصللة بتوللديم  أعمللالوسللطاء للللركاا  أوطللر  لمفاقصللة عامللة , كمللا يللتم عفللدما يوللتم وكللالء 

خلارج  أربلا عامة للتغل  عللش المفاف لين , وتحويل   إجراءاا أورشاوا لالستيا ة من سياساا 

 إللشلعاملة  ون اللجلتء تانين المرعية, كملا يحلد  الي لا  علن طريل  اسلتغالل التظييلة االو إطار

حد  عن طري  الي ا  ي إن إلشالدولة(, وهذا يلير  أمتالسرقة  أو ارقارببتعيين  الرشتة وذلك

 أيضللافللي الحةتمللة وفللي الوطللاع الخللا   الم للؤولينالعمتلللة مباشللرة للمللتظيين  أو فللع الرشللتة 

لت ةيل عود الصيواا, كذلك يحد  عن طري  وضع اليد علش المال العام والحصتل عللش متاقلع 

 .(6ل العام والخا  ارعمالفي الجةاز التظييي وفي قطاع  وارقارب لألبفاءمتودمة 

 الوليم علن مفحلر  سللتك بأنل  الي لا  يعلد حيلث ,أخالقليوهفاك من يعلر  الي لا  ملن جانل    

 من نابع وهذا ح  وج  وبدون شرعية غير بطريوة ذاتية مفافع تحوي  ي تةد  والديفية ارخالقية

 1004المتحلدة لمةافحلة الي لا  علام  ارملم, فلي حلين عرفلت اتياقيلة (7لني   للير  ارخالقية الويم

 وإسللاءةل الرشللتة بةللل وجتهةللا فللي الوطللاعين العللام والخللا , والمتللاجرة بللالفيتذ,  بأنلل الي للا  

الممتلةاا  وإخياءغير الملروع وغ يل العائداا غير اللرعية  واإلثراءاستغالل التظيية العامة 

 .(1ل عن جرائم الي ا ( المتأتية
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رن ال اب  وبداية الورن الحالي تطلترا فلي ميةلتم الي لا  وتجلاوزا لميةتمل  الو أواخروقد شةد    

بةيئة المال الغيلر المللروع يلتم تداولل  بلين طلرفين معيفلين , بغيلة التوليدي المرتةز علش الرشتة 

غير ملروع, هذه للم  أمر أو استغالل نيتذ إلحواق,  ارطرا  رحدجل  مفيعة  أوما  أمرت ةيل 

بللدا التللروي  للعتلمللة واأنيتللا   إنتعللد المعبللر الحويوللي عللن الي للا  فللي التاقللع الللراهن, فمفللذ 

, حصلل تطلتر فلي ميةلتم  ارملتالالويت  علن حركلة رؤوس  وإزالة ارستاقاأقتصا ي وحرية 

الت لةيالا, الي ا , فدفع الرشتة علش بلةل احترافي يدخل فلي بلاب العملتأا والف ل  المؤيلة و

 .(9لاللركاا الةبرا  أعمالوهذه التعابير الحديثة مصطلحاا ت تخدم بغية ت ةيل 

ثوافاتةا وبةذا فالي ا  ظاهرة اجتماعية اقتصا ية سياسية تتجد في كل  ول العالم علش اختال      

 من الخطترة والحجم والميةتم. متياوتةوسياساتةا وتطترها ولةن بصترة 

 :مفهوم الفساد المالي واإلداري: الفرع الثاني

 فيةلا بملا اإل اري الي ا  المالي مماهر من وحديثةا قديمةا تمعاالمجا من مجتمع يخلت يةا  أ   

 عللش اإلسلالمي اليةلر ميلزا التلي والفواء والعية والعيا  الطةر من الرغم علش اإلسالم مجتمع

 هلت وإنملا , بذاتةا  ولة أو بعيف  مجتمعا يخ  أ الي ا  عن الحديث إن , وارزمفة العصتر مر

 اأقتصلا ي والفملت اأجتماعي ارمن علش خطر من ل  لما , الدول كل مفةا تلةت عالمية ظاهرة

 وتعاللت اللدول وكلل المجتمعلاا كل اهتمام علش الماهرة هذه حازا هفا ومن , اإل اري وار اء

 . لذلك المالئمة الصيغ ووضع انتلارها من والحد إ انتةا إلش الفداءاا

 :اإلداريالفساد اوال: 

 وملا الملاهرة هلذه لدراسلة اروللش الخطلتة يعلد اإل اري للي لا  ومحلد  واضل  تعري  وضع إن

 التاضلحة الصلتر عللش يتيولتن الماهرة بةذه المةتمين فمعمم أخرا, متضتعاا من بةا يتعل 

 تبدو قد أخرا صتر علش للتعر  يةيي أ هذا أن إأ ال,ثم والمح تبية كالرشتة اإل اري, للي ا 

ا أكثر ا مانع جامع تعري  وجت  يجعل مما واشتباه ا, غمتض  ا, ضروري ا أمر   اهلتم ما وهذا ومةم 

 وغيرها اإل ارة علم في الباحثين من كثير ب 

 اإل ارة لمتلتلي تملف  التلي ال للطاا ممارسلة هت اإلسالمي التلريع نمر في اإل ارة جتهر إن  

 ممارسة هي ال ياسي, المجتمع في اإل ارة فممارسة" برعايت , كل  الذي ارمر شؤون تدبير في

 .(20ل اإل ارية لل لطة المتتلي اللخ  قبل من المجتمع, علش لل لطة

 ال ليم شةلةا عن اإل ارية التظائ  عمل م ار في خلل أو انحرا  بأن  اإل اري الي ا ويعر    

  ,ملالي مة   لتحوي  أو خاصة مصلحة لتحوي  المةفية صالحيات  المتظ  استخدام خالل من ,

 .)22ل ل  حتمية نتيجة يمثل وهت المالي الي ا  ي ب  اإل اري الي ا  أن الوتل يمةن كما

 مةاس  تحوي  بغرض العام المفص  استغالل هت بأن  اإل اري الدولي الي ا  البفك وقد عر    

 سلبيل عللش الي لا  قائملة وتتضلمن شخصلية لغايلاا العلام المفصل  اسلتخدام سلتء فةلت شخصية

 ملال" واأخلتالس واأحتيلال والمح لتبية الفيلتذ واسلتغالل واأبتلزاز ,الرشلتة الحصر أ المثال

 نطلاق ضلمن يولع خلا  أمر في الفمر لتعجيل الحةتمة لمتظيي يدفع الذي المال وهت "التعجيل

 الي لا  اعتبلار إللش يترعلتن الفلاس ملن كثيلرا أن من الرغم وعلش معين أمر بوضاء اختصاصةم

 متلترط الخلا  الوطلاع أن بلل , أيضا الخا  الوطاع في متجت  الي ا  أن ,إأ حةتمية خطيئة

 .(21ل الحةتمي الي ا  أشةال معمم في كبير حد إلش

 وتللك التفميميلة أو والتظيييلة اإل اريلة فلااراواأنح الي لا  بمملاهر يتعلل  اإل اري الي لا و   

 التللريعاا مفمتملة فلي وظييتل  لمةلام تأ يتل  إثفلاء العلام المتظل  علن تصلدر التلي المخاليلاا

 لتطلتير راغيلأل وسلد لإلصلال  ترقلش أ التلي الير يلة الوليم ومفمتملة والضلتاب  والولتانين

 الولرار صلفاع عللش الضلغ  بدل الثغراا  من لالستيا ة اليرصة تغتفم التي والوتانين التلريعاا
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للبعض  ارخالقلي, ويمةر بعدة صليغ مفةلا اأنحلرا  باستمرار وتحديثةا جعتةامرال والملرعين

 حاللة فلي م لؤولية يتلتلش ملن بعلض  قبلل ملن الياضللة ارخالق عن انحرا  فةفاك الم ؤولين,

 والتةلرب والغل،, واأخلتالس, ,الرشلا ومفةلا صليغة الملتار  باستغالل مرتبطة قراراا اتخاذه

 الولدراا ضع  ظاهرة شيتع, شخصية مصال  لتحوي  الدولة, أمالك تأجير أو بيعو ,الضريبي

 فلي المتضلتعية ارسلس علن اأبتعلا   ب لب  الفافلذة اإل اريلة الويلا اا للدا والعلميلة اإل اريلة

 فلي العملل ومتاعيلد أوقلاا احتلرام علدم, و أهلةلا غيلر إللش ار وار وإسلفا  والتعيلين اأختيلار

 أ اء علن واأمتفاع الزوار, واستوبال الصح  قراءة في التقت تمضية أوواأنصرا   الحضتر

 العملل علن والخلروج التظيية إسرار إفلاءو الم ؤولية تحمل وعدم والتةاسل راخيالت أو العمل

 .(24ل  الجماعي

 المفمتملاا تصلي  مرضلية لحاللة وصل  هلت واإل اريالملالي  الي لا  بلان الولتل يمةلن ذنإ   

 ال للطة بلين المتتازنلة غيلر العالقلة علن الفاجملة اإل اريلة بلاأختالأا عالقلة ولةلا اأجتماعيلة

 م لاره علن يخرج  بما الحةتمي التفييذي والجةاز ,)الوانتني  ورها تجاوزا هي إذال ال ياسية

 أساسلا لةلا اللتأء تجعلل الولتا هلذه نجلد لذلك, الفافذة ال ياسية الوتا إلرا ة بخضتع  الصحي 

 والفزاهلة, اليلر  وتةلافؤ المتضتعية لللروط اعتبار أو التياا  ونما المتودمة التظائ  للغل

 يخلدم بملا العاملة التظييلة تحةلم التي الوانتنية التلريعاا صياغة خالل من ذلك يلح  إن ويمةن

 فليمن تتلتافر أن يج  التي العامة ال ياقاا عن تبتعد قيا ية وظيية شغل شروط وضع مثالل ذلك

 ,التظييلة سللطة سلتا يمتللك أ شاغلةا أن الحويوية ال يا ة التظائ  هذه فودا وبذلك ,(يلغلةا

 المةفية وكيايت  المتضتعية جدارت  عدم ب   المتظيين من  ون  من بيد فةي المةفية ال لطة أما

 تتضمن لذلك, شخصية ومآرب لغاياا المفص  استخدام ستء يعفي مثال اإل اري فالي ا  للغلةا,

 واأحتيلال والمح لتبية, الفيلتذ, واسلتغالل اأبتلزاز, الحصلر أ المثلال سلبيل عللش الي لا  قائمة

 .)23ل متضتعية غير تلريعية صيغ وف  علش التظائ  وشغل واأختالس,

 الفساد المالي:الفرع الثاني: 

العاملة ملن اجلل مصللحة  ارملتالتحتيل  أوالي ا  المالي في اأصطال  هت ستء استخدام         

 معين. تأثير أومن اجل خدمة  ارمتالتبا ل  أوخاصة, 

 العملل سلير تلفمم التلي الماليلة وارحةلام الوتاعلد ومخاليلة الماليلة اأنحرافاال  بأن كما يعر    

 الماليلة الرقابلة بلأجةزة الخاصلة التعليملاا ومخاليلة ومؤس لاتةا الدوللة فلي والملالي اإل اري

 والةيئلاا الحةتملة وأملتال ح لاباا ومراقبة بيح  المخت  المالية للرقابة المركزي كالجةاز

 واأخلتالس الرشلاوا :في المالي الي ا  مماهر مالحمة ويمةن واللركاا, العامة والمؤس اا

 .)25ل التظييية التعييفاا في والمح تبية والمحاباة ارراضي وتخصي  الضريبي والتةرب

والي ا  المالي كذلك هلت سللتك سليء ومفحلر  يترتل  عليل  خ لائر ما يلة كبيلرة للملتاطفين     

قلد  أعبلاء, مما يحملةا ملن بأكملةاوالمؤس اا اأجتماعية ويؤثر علش التفمية ومن ثم علش الدولة 

استللرا الي لا  وللم تلتحةم فلي  إنتةتن في غفش عفةا كالديتن مثال,  وقد تتدهتر سياسة الدوللة 

 .(26ل المال العام

 الضلابطةالعلام, فملن الوتاعلد  اإلنيلاقتاعد فريدة فلي ضتاب  وق اإلسالميوالفمام  أرسشوقد     

ي تحويل  المصللحة العاملة فل اإلنيلاقالعام نجد قاعدة الصال  العام والتي بموتضاها حصر  لإلنياق

, واإلسلرا وتيلر والتبلذير توعلدم ال اإلنيلاقة الوتامة في , كذلك قاعدة اأستخال  وقاعدللم لمين

العام في مجاأتةا , مثل الزكاة التي  اإلنياق أنتاعوقاعدة التخص  التي بموتضاها يتم تخصي  

 .(27لاإلنياقوالرقابة الذاتية في الةريم , وقاعدة اللرعية  الورآنفي المتاقع التي حد ها  إنياقةايتم 

 الوليم فلي الللخ تعةلس ال للتك فلي أخالقية أزمة وجت  علش مؤشر فةت الي ا  شةل يةن ومةما   

 مملا ال لليمة والمعلايير للمجتملع الصلحيحة والوليم الضتاب  م تتا عن اأتجاهاا في وانحرافَا
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 فاسلدة مجمتعلة مصلال  لتحويل  بل  متجةلا اليعلي لةيان  المعفش اإل اري الجةاز فودان إلش يؤ ا

 محلةا حلت في  المتحدة الرسمية العمل ونمم قتاعد أن بمعفش .الفمام  اخل متعايلة العاملين من

 الياسلدة التجمعلاا ومصلال  أهلدا  وتخلدم ومتضلاربة متصلارعة عملل وإجلراءاا قتاعلد

 مع الفمام. المتعايلة والمترهلة

 الفساد: أسبابالمطلب الثاني: 

هفاك عدة أسباب للي لا  مفةلا ال ياسلي واأقتصلا ي واأجتملاعي, للذا تلم تو ليم المطلل  ثلال    

فللروع, ارول تفللاول ارسللباب ال ياسللية, والثللاني ارسللباب اأقتصللا ي, والثالللث بحللث ارسللباب 

 اأجتماعية, وهي ارتي: 

 : )21ل كاآلتي تلخيصةا يمةنالتي  السياسية: األسباب: الفرع األول

 اللتأءاا إللش ارسلباب هلذه تولت  حيلث نتعةلا ملن ارخطلر هلي ارسلباب هلذه وتعلد اوال:

 عللش التلأثير يلتم حيلث, العاملة المصللحة  ون أقليلة مصلال  تحويل  إللش تولت  والتي الجزئية

 مصلال  لتحويل  تةتلل ذلك سيلةل وبالتالي ال ياسية اأنتماءاا خالل من اإل ارية الوراراا

 بللةل وتتزيعةا ال لطاا فصل مبدأ إلش ي تفد فعال سياسي نمام وجت  عدم و, معيفة فئاا

 الممارسلة ضلع  إن, كملا والدسلتترية والوانتنية ال ياسية المؤس اا  ولة غياب أي ان  

 والمالي اإل اري الي ا  ظاهرة تيلي في ي ةم إن يمةن والذي الملاركة وحرية الديموراطية

 ال ياسي اأستورار عدم من جتا يخل  الذيوال ياسية بعتامل عديدة  ارنممةتغيير  إن, كما 

  . اإل اري المالي للي ا  الجت يةيئ مما

 طريل  علن الحةتميلة والممتلةلاا لألملتال التاسلع بالفةل  ويتمثلل اللتأءاا, مفاصلرة ثانياا:

 وضلياع مختليلة, بلدعاوا خاصلة مصلال  إلش عامة ممتلةاا وتحتيل متضتعية, غير صيواا

 رسلباب الحةتملة تولدمةا أن ييتلرض التلي الخلدماا قيملة ورفلع الحةتميلة, المتازنلة ملتار  فلي

 فولد كذلك ...الم ؤولية متاقع علش الم يطرين ال ياسية الوتا أعضاء مرتباا وارتياع سياسية,

 لت لةيل أو معيفلين, أشلخا  لخدملة أو معيفلة, شلرائ  لخدمة تلريعاا ال ياسية ال لطة تصدر

 .م تمرة تةتن وقد أهدافةا, تحو  بعد التلريعاا هذه تلغش قد كما أمرها,

 ت لاعد رنةلا الديموراطيلة أركلان أهلم ملن الوضائية ال لطة تعتبر :الوضائية ال لطة ضع  ثالثا:

 في ال لطة هذه أن المالح  ,لةن المتاطن حوتق وحماية للمحاسبة والوابلية الم اءلة ضمان علش

 ل للطة ويخضلعتن الدولة متظيي من الوضاة ويعتبر الحةتمة, إشرا  تحت تعمل الفامية الدول

 الملتالش للفيلتذ ي لم  مملا اللتزراء, مجللس فلي تفييلذيا مفصلبا بلدوره يللغل العدل,اللذي وزيلر

 المجلال ويفيلت  للم لاءلة الحةتملة قابليلة تفخيض وبالتالي الوضائية العملية في بالتغلغل للحةتمة

 وأ اء عمل عن لوضاءل استواللية يةوالديموراط المتودمة البلدان معمم يي, فالي ا  ممارساا أمام

 . للحةتمة فعالية أوسع أبعا ا   يعطي ما وهت ال ياسي الفمام

 المدنيلة والحريلاا المراجعلة وأجةلزة,  الملدني المجتملع مؤس لاا نللاط حريلة ضلع  رابعاا:

 تتمتلع أ التلي تمعلاالمجا فلي تلدرك أ غايلة للم اءلة الوابلية ميةتم يجعل الصحافة,مما وحرية

 .بالديموراطية

 اللتعيل اللتعي بوللة متمثلل الي لا  ظلاهرة تيللي فلي ي لةم أن يمةلن آخلر عاملل هفلاك خامساا:

 أملر وهلت .ال للطة ممارسلة خاللةلا ملن تلتم التي اإل ارية والفمم اآللياا معرفة وعدم (ال ياسي

 .الدولة شؤون إل ارة والةياءة الخبرة بعامل يتعل 

 :االقتصادية األسباب :الفرع الثاني

, وملن هلذه اإل اري الي لا  ظلاهرة تيللي فلي الرئي لية ارسلباب أهلم ملن اأقتصا ية العتامل تعد

 :(29ل هي ارسباب
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 اهتمام عدم جراء من للمعيلة كافية غير متدنية م تتياا إلش اإلفرا  مدختأا في فالفو  اوال:

 تتزيلع فلي العداللة تحوي  وعدم والروات  ارجتر بةيةلية الخاصة بالتلريعاا الحةتمي الجةاز

  مةلم سلب  ,ارجتر وم تتياا المعيلة م تلزماا بين التتازن وتحوي  اإلجمالي الوتمي الفات 

 قلد إذ, مللروعة غيلر طرق خالل من إضافية مدختأا تحوي  إلش ارفرا  بعض ميتل زيا ة في

 الملالي الي لا  جتانل  فلي اأنخلراط خلالل ملن مدختأتل  لزيا ة العمل لةذا مضطرا الير  يةتن

 تفعةس أخرا أسباب ارسعار وارتياع التضخم حاأا إن كما ,المعيلة تةالي  لتغطية اإل اريو

  . للير  المعاشية ارعباء من وتزيد اإلفرا  مدختأا علش

 الوتمي الفات  انخياض أو خاطئة مالية سياساا إتباع عن فاجمةال التضخم م تتياا ارتياع ثانيا:

 اعللي بم تتياا العام اإلنياق زيا ة أو مفتجة غير قطاعاا علش الدولة إنياق جراء من اإلجمالي

 مةملة غيلر قطاعلاا إعطلاءل الصلحيحة غيلر الدوللة متازنلة أو الطبيعيلة الم لتتياا ملن

 أسلباب كلةلا هلذه,الملدفتعاا ميزان تتازن عدم أو (صحي  بالعةس والعةس كبيرة تخصيصاا

 والخلا  العلام الوطلاع لمتظيي المفاسبة اررضية وستلةل للير  المعيلية الودرة علش سيفعةس

 .الي ا  أرتةاب

 علن عبلارة هلي اأقتصلا ية العمليلاا اغلل  أن ذللك الدوللة فلي اأقتصا ية اليعالية غياب ثالثا: 

 إذ , واسلعا   حيلزا فيةلا المالي الي ا  يحتل سم رة عملياا عن ناتجة أو ملبتهة تجارية صيواا

 ملا وهلت ,اإلنتلاج عمليلة عللش وبالتالي الملاريع تفييذ عملية سير مدا علش العملياا هذه ستؤثر

 . التطفي اأقتصا  وبفية م تتا علش بأخرا أو بصترة سيفعةس

 أن ذللك الي لا  ظلاهرة تيللي فلي حاسم عامل يلةل والبطالة والتخل  الجةل م تتا أن رابعا: 

 .بالرشتة ملتزمة أو مالزمة ظلت الحضاري التعي قلة

 ومصلاري  نيولاا تتطلل  التلي تللك وخاصلة الحةتميلة المللاريع بعلض حجلم ضخامة خامسا:

 .الطائلة  ارربا  جفي إلش الطامعين المتظيين تغري كبيرة

 وجلت  أن إذا الحةتميلة, المؤس لاا تحةلم التلي والتلريعية الوانتنية البيئة استورار عدم: سادسا

 يلؤثر الولتانين تطبيل  عللش قلا رة حةتمة  وجت  إلش إضافة وفاعل عا ل وضريبي قانتني نمام

 حاللة فلي ,أملا الي لا  انتللار ملن يحلد فاعلل بللةل إليةلا المتكلة بالمةام المؤس اا هذه قيام علش

 الم ؤولين لرشتة قانتنية غير أسالي  إلش اللجتء إلش المتعاملين يدفع فود وظائيةا تأ ية في فللةا

 . أعمالةم إلنجاز الحةتميين

 :(10ل ارتي في تةمن ارسباب وهذه :االجتماعية األسباب:الفرع الثالث

 وملدا وتأثرهم بةا اإلفرا  تم ك ومدا للمجتمع والديفية وارخالقية اأجتماعية الويم تأثير اوال:

 فلي اإلفرا  ل لتكياا أخالقية اطر فتجت , فيةا يعملتن التي المفممة  اخل إلش نولةا علش الودرة

 وهللة ضلعيية اطر نحت اأن ياق أو اأنحرا  ضد المصداا أو المتانع بمثابة ستةتن المجتمع

 بعلض أشلارا وقد, الي ا  حاأا انتلار مفع إلش يؤ ي أن شان  من وهذا اإل اري بالي ا  ممثلة

 اللديفي الملد تلأثير فيةلا يةلتن التلي فالمجتمعلاا اإل اري الي لا  عللش اللدين تلأثير إللش الدراسلاا

 أن وجلد لل لةان الجف لي الةيةلل أطلار فلي أملا.ارخلرا المجتمعلاا ملن للي لا  مليال اقلل واضل 

 الرجلل عللش الملواة اأجتماعية الم ؤولية ب ب  ذلك يةتن وقد.الرجل من للي ا  ميال اقل المرأة

 .الم ؤولياا من وغيرها العائلية اروزار تحمل  في

 ت ليطر مغلولة بيئلاا انةلبةت معروفلة الديموراطيلة غيلرفالمجتمعلاا   :اللليافية غيلاب ثانياا:

 التلي تللك غيلر معلتملاا بفللر الحةتماا ت م  لرقابتةا,وأ وتخضع  إعالمةا علش الحةتماا

الم لؤولين ملن التالعل  , وبالتلالي فلان ذللك ي لةل عللش بعلض مصلالحةا وتخلدم عليةلا تتافل 

 بالوتانين التي ت ةل عليةم اخذ الرشاوا وعود الصيواا الملبتهة.
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 ارطيال نيتس في الديفية وارخالق الويم بغرس اأهتمام عدموهي  وسلتكية تربتية أسباب ثالثا:

 تلأثير تملعلمجا أفلرا  بلين وارعلرا  العالقاا فم ل أن, كما  حميدة غير سلتكياا إلش يؤ ي مما

  لتيضليل الي لا  از ا  كلملا قتيلة التاحلدة الطائية أفرا  بين اأجتماعية الرواب  كانت ةلماف كبيرا

 خاللةلا ملن يحوولتن التلي المةملة التظائ  وإعطائةم وارصدقاء ارقارب الحةتميين الم ؤولين

 .الملروعة غير الخاصة المةاس 

 يحملةا التي ارخالقية الويمو لير ل لخصيةال طبيعةمثل ال  فر ية رسبابوقد يةتن الي ا   رابعا:

 هذا يحملةا التي والتواليد العا اا خالل من في  يعي، الذي المجتمع من أصال اكت بةا والتي الير 

 ملن اليلر  يةت بةا ما غالبا بحتة فر ية أسباب هي الفي ية ارمراض من وستاه فالطمع ,المجتمع

 الدراسلاا بعلض أثبتلت وقلد معيفلة انحرافلاا ارتةاب إلش الير  تدفع وهذه فيةا يعي، التي البيئة

 والعملر الجلفس مثلل لمرتةبيةلا اللخصلية الخصلائ  وبعلض الي لا  جلرائم بلين صللة وجلت 

 . فيةا يعي، التي والبيئة الدراسي والم تتا

 مع بالموارنة وكياءت  لم ؤوليت  تؤهل  التي الضتاب  خارج واستخدام  المتظ  اختيار خامس:

 ملن ذللك ونحلت مللتركة مصللحة أو قرابلة اجلل ملن المحابلاة عفصلر و خلتل إليل  الم فد العمل

  .الخيية ارسباب

سياسية واقتصا ية واجتماعية ,  رسبابحصرها  باإلمةانالي ا  كثيرة ومتفتعة وليس  أسباب إن

, وح لل  ظللرو  كللل مجتمللع مللن أخللر إلللشوذلللك لتفللتع هللذه المللاهرة واختالفةللا مللن مجتمللع 

 اإل ارةوانعلدام الرقابلة عللش  اإل اريالمجتمعاا , ولةن اللليء المتيل  عليل  هلت ضلع  الفملام 

 مفاخ جيد لفمت وتجذر الي ا . فيةا بلد يتةيأ أيالعامة في 

 .المالي واإلداري الفساد وأشكال مظاهر  -:المطلب الثالث  

اأول مماهر الي ا  اأ اري, وتفاول اليرع الثاني اشةال تم تو يم هذا المطل  الش فرعين تفاول 

 الي ا  اأ اري.

 يجفيةلا التلي والمعفتيلة الما ية المةاس  إن أشك, المالي واإلداري الفساد مظاهر :الفرع االول

 التاليلة المملاهر ملن أكثلر أو أحلد تأخلذ قلد والتي ارفعال هذه مثل أرتةاب تدفع  التي هي المي د
 :(12ل

 أعمال تفييذ أو لتمرير الغال  في مالية تةتن مفيعة علش اللخ  حصتل وتعفي : الرشتة اوال:

 وملفةم هدية ي ميةا من فمفةم عدة وتي يراا مياهيم تأخذ وقد المةفة رصتل أو التلريع لخال 

 الت لمياا, اختليلت مةملا رشلتة انةلأ يعلي والةلل إكراميلة ي لميةا ملن ومفةم م اعدة ي ميةا من

 , مؤذية ونتائجةا اأقتصا ية الفاحية من مؤثرة ظاهرة إنما عرضية أو عابرة ظاهرة لي ت وهي

 نحلت عللش الخدملة أو ال للعة تلداول تةلالي  فلي تتمثلل إضلافية كلية جرائةا من تمعلمجا ويتحمل

 .والتتزيعية اإلنتاجية الةياءة م تتياا وتدهتر المتار  تخصي  ستء إلش يؤ ي

تيالء عليةلا سلالعامة التلي تلم اأ ارمتالمن خالل قيام الم ؤولين بتةري   :ارمتالتةري   ثانيا:

 بلةل غير قانتني وبدون وج  ح  وتةريبةا للخارج.

 أجةلزةالعللتائية فلي  بالتعييفلااملن خلالل قيلام الم لؤولين  :مخالية قانتن الخدملة المدنيلة  ثالثا:

الحةتميلة المةملة بلدون ملؤهالا ,  ارجةزةتعييفاا في  إلش إضافةالدولة  ون حاجة حويوية لةا, 

 ار اء إضلعا  إللشوتضلخم  ويلؤ ي  اإل اريالمال العام , وترهلل الجةلاز  إهدار إلشمما يؤ ي 

 العام.

عطلاءاا حةتميلة  إحاللةوالليافية في العطاءاا الحةتمية, وذلك من خالل  الفزاهةغياب  رابعا:

هلدر  إللشأقرباءهم , مملا يلؤ ي  أوالةبار  الم ؤولينببعض  بأخر أوشركاا مرتبطة بلةل  إلش

 من الويمة الحويوية للعمل. أكثرالعمل الذي يرا  تفييذه  بمبالغ هي   بإحالةالمال العام 
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تلراخي   أوضلريبية وكمركيلة  إعيلاءاامن خلالل الحصلتل  :اأعتداء علش المال العام خامسا:

م اعداا  إعانااعامة تحت م مياا  أمتالشركاا بطرق غير قانتنية, كذلك اخذ  أو رشخا 

 مباشرة وبدون وج  ح .

 علن تلفجم فةلي عالجلا, وارصلع  خطلترة الي لا  مملاهر أكثلر من تعتبر : المح تبية سادسا:

 . ح  وج   ون ومحاسبي  الير  لمصلحة للخصيةا  ةلالستيا  الحةتمي المفص  استغالل

 اللتظييي متقعل  م لتغال   ارشلخا  ملن الملال عللش الحصتل والتزوير لغرض اأبتزاز سابعا:

 فلي يحلد  كملا المعفيلين ارشلخا  عللش الفافلذة التعليملاا إخيلاء أو إ ارية أو قانتنية بتبريراا

 . الفوت  تزوير أو الدراسية اللةا ة تزوير أو الضريبة  وائر

 .واإلداريالفساد المالي  أشكال: الفرع الثاني

 وهي: أشةالعدة  إلش والمالي اإل اري الي ا يفو م 

 : إلى وينقسم ,الفساد من حيث الحجم اوال:

 قبل من ويمارس الروتيفية والخدماا التظائ  بأ اء يتعل  الذي الي ا  وهت : الصغير الي ا  -2

 وأساس  المختلية, الوطاعاا في المتظيين بين ويمةر , اآلخرين مع التف ي   ون واحد فر 

 وائلر الدوللة  فلي م لؤولين فيةلا يللارك التلي الرشلتة مثلل  )الما يلةل اأقتصلا ية الحاجلة

 علن فضلال , روتيفيلة إجلراءاا اءنةلإ فلي التعجيلل أجلل ملن تةلتن ملا علا ة والتلي المختليلة

 .(11ل وغيرها والبلدياا العواري والت جيل كالضرائ  الحةتمية اإل اراا بعض متظيي

 والتزراء والحةتماا الدول كرؤساء الم ؤولين كبار ب  يوتم الذي الي ا  وهت:الةبير الي ا  -1

 ولليس الةبيلرة اأجتماعيلة أو الما ية المصال  تحوي  في فيتمثل هدف  أما حةمةم,تحت  ومن

 أعلم رنل  والملالي, اإل اري الي لا  أنلتاع أخطر من الفتع هذا ويعتبر .صغيرة رشتة مجر 

 وتجلارة المولاوأا فلي الةبلرا بالصليواا يلرتب  حيلث ضلخمة مبلالغ الدولة ويةل  وأشمل

 مالحمة مع والبيروقراطي, ال ياسي الم تتيين علش الةبير الي ا  يحد  أن ويمةن ارسلحة

 إذ اأثفلين, بلين وتلداخل تللابك هفلاك يةلتن أو الثلاني علن م لتوال يةلتن أن يمةن ارول أن

 التالي واللةل اأنتخابية الحمالا وتمتيل اأنتخاباا قتانين بتياصيل ال ياسي الي ا  يرتب 

 عضلتية وبلين (   وال ياسلية اإل اريلة ل العليلا اإل اريلة التظلائ  حلائزي بلين التلداخل يبين

 .(14ل ارخرا والمالية التجارية وارنلطة , ارعمال قطاع في اللركاا إ ارة مجالس

 :(13ل إلىم وينقس االنتشار حيث من الفساد ثانيا:

 الولاراا وحتش الدول حدو  يعبر عالميا واسعا   مدا يأخذ الي ا  من الفتع وهذا :  ولي ف ا  -2

 ونملام ممللة وتحلت اللبال  بلين والمعلابر الحلدو  بيلت   )بالعتلملة ( عليةلا يطلل  ملا ضلمن

 غيلر وملدفتعاا رشلاوا صلترة فلي يةلتن فولد مختليلة أشلةاأ يأخلذ وقلد , الحلر اأقتصلا 

 فلي أو اللدول, بلين اأسلتثمار وتلدفواا ارجفبيلة والم لاعداا التجلارة إطلار فلي مللروعة

 أو معيفلة اسلتثمارية اقتراحلاا لصلال  التحيلز أو التجلارة فلر  فلي تيضليلية مزايلا صترة

 .الدولية المعامالا نطاق من العمالا بعض ابتعا 

 الملتظيين صلغار ف لا  كتنل  علن يفلأا وأ التاحلد البللد  اخلل يفتللر اللذي وهلت : محللي ف ا   -1

 أجفبيلة بللركاا متةمخاليلا فلي يرتبطتن أ ممن تمع,لمجا في الصغيرة المفاص  ذوي وارفرا 

 . أخرا لدول تابعة

 قسامين إلاى الفسااد االقتصادية الشؤون في الباحثون يقسم :القطاع نوع حيث من الفسادثالثا: 

 :هما

 وفعاليتل , بأ ائل  مرهلتن بوائل  وان , يبولش لةلي الدوللة قطلاع وجلد لولد :العلام الوطلاع ف لا  -2

 كانلت الللةتا ولةلن وأفلرا ه, تملعلمجا لخدملة أصلال أجلةلا ملن وجد التي ارهدا  وتحوي 
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 يعانتن ال لطة في هم من أن حتش ,الدولة مؤس اا علش الغال  الةدرو الي ا  من ومازالت

 ومحاربة لإلصال  الداعية متةوتصريحا خطبةم في واضحا يمةر ما وهذا الماهرة ذهه من

 ,رن المالية وال رقاا اإل ارية لالنحرافاا خصبا مرتعا يعد العام الوطاع أن يبدو إذ , الي ا 

 غيلر اأقتصلا ي الفللاط عللش للولائمين اللخصلية المصللحة و غائل  اليلر ي الحلافز

 وتحتيلل الخلا  لصلال  العلام تتظيل  ملن اللفم  ذللك هلت  ائملا التعلتيض فيةلتن.متلتفرة

 أو للمفلأة العامة بالمصلحة لةا عالقة أ أهدا  بلتغ أجل من مصا ر إلش التظييية مفاصبةم

 . )15ل اللركة

تأا ورشلاوا اللركاا الخاصلة وعمالئةلم بلدفع عمل أصحابوهت قيام   :الخا  الوطاع ف ا   -1

علش اللركاا  بإحالتةاالوطاع العام من اجل الحصتل علش عوت  العمل وتفييذ ملاريع وذلك  إلش

  .(16لالم ؤولين علش هذه العوت  والملاريع والورار  وأصحابالتي تدفع عمتأا للمتظيين 
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 في العراق واإلداريالفساد المالي  :المبحث الثاني

فللي اسللتفياذ الطاقللاا الماليللة  2910باأز يللا  بعللد عللام  فللي العللراق اإل اريو المللالي بلدأ الي للا   

والبلرية والعلمية لدوائر الدولة وتحتيل هذه الجةت  إلش حروب عبثية أ هد  مفةلا , وأ نجلا  

يذكر للدولة العراقية , واز ا  الي ا  في العراق بعد الحرب العراقية علش الةتيت والحصار اللذي 

 اخلل   و تحتل الي ا  إلش ف لا  ورشلاوا  اخليلة توتصلر فلي 2990فرض علش العراق في عام 

 ,العراق و ذلك بعد انخياض سعر اللديفار موابلل العملالا ارخلرا وانخيلاض رواتل  الملتظيين 

و تغيل  و  1004وبدأ الي لا  بالتزايلد وتغيل  الرقابلة والمحاسلبة حتلش سلوتط الفملام و فلي علام 

الفلاط , فأفودا العراق مةانت  بين الدول وجعلتل  فلي تخت  الرقابة والمتابعة شجعت المي دين ب

مودمة الدول العربية والدول اليويرة في الي ا  اإل اري والمالي وجعلتل  يحتلل المرتبلة الثالثلة بلين 

  . ولة العالم في الي ا 

واقلع الي للا  الملالي واإل اري فللي وقلد ق لمفا المبحللث إللش ثللال  مطالل  رئي لية, المطللل  ارول 

ة طلرق معالجل, والمطلل  الثاللث المالي واإل اري في العراق الي ا  , والمطل  الثاني أثارالعراق

 .المالي واإل اري في العراق الي ا 

 .في العراق واإلداريواقع الفساد المالي : األولالمطلب 

 المالئملة البيئلة وجلدا ملا إذا تمةلر فأنةلا بعاملة, المجتمعلاا تصلي  ظلاهرة الي لا  كلان لملا    

 مفمملة تولارير ذللك  أللة , 1004 العلام بعلد العراق في وتيلت وترعرعت نمت فود , الخصبة

 ف لا  عمليلة ركبلر سلاحة يعلد 1003 عام مفذ العراق بان تييد إشارة أور ا فود الدولية الليافية

  ون ملا ببللد تخلت  ظلاهرة ولي لت عاملة ظلاهرة الي لا  أن ملن اللرغم وعللشبين  ول العلالم, 

 صلعتبة اشلر العلراق فلي الحاللة هلذه تللخي  لةلن معيفلة, لمرحللة سلمة هلي ليس كذلك غيره,

 .أخرا مةانيةمانية وز صيغة بأية موارنتةا

فخلالل  ,معولدة جلدا  فلارمترمايتعل  بالعملية اأقتصا ية برمتةا وبخاصلة الماليلة العاملة ,  أما   

( مليلار 9سلطة اأئتال  المتحد برئاسة ل بتل بريمر( فود كانت هذه ال لطة م ؤولة عن فودان ل

وقد –وح   تصريحاا مةت  الميت، العام ل ستيتارا براون(  ,الفي  العراقية أمتال وأر من 

لليترة ملن  ارعمار إعا ةصرفت علش شةل روات  ونيواا تلغيلية وفي ملاريع  إنةاحيفةا  أعلن

 ارملمهلي ملن صلفدوق برنلام   ارملتال, وان هلذه 1003ولغاية حزيلران  1004 ارولتلرين 

 أملللتالالعلللراق الفيطيلللة, وأتللللمل  أملللتالالمتحلللدة ل اللللفي  موابلللل الغلللذاء واللللدواء(  وهلللي ملللن 

, فضللال عللن عمليللاا بيللع الللفي  بللدون عللدا اا الم للاعداا المودمللة مللن بعللض الللدول المانحللة

تةري   اخليلا وخارجيلا, والتلي أزاللت م لتمرة , كلذلك عمليلاا تيجيلر أنابيل  اللفي   وبعملياا

مذكرة التياهم  أمتالوفي ظل , ( مليتن  وأر شةريا 100-300والتي تودر خ ائرها ب مابين ل

مليتن  90( مليار  وأر لم تت لم الحةتمة ستاء  10العراق , فمن مجمتع ل أعمار إعا ة وأمتال

المتحدة وأ احد يعر  ميزانيتةا وكييية  لألمم( هيئة تعمل تابعة  11في العراق ل إنما  وأر , ك

مبلالغ  إللشالبعض مفةا أحاجة للعراق بةلا فلي وقلت يعلاني ملن اللدمار ويحتلاج  إنتمتيلةا , كما 

( مليللار  وأر عللام 3بلللغ ل ارعمللار إعللا ةالي للا  فللي عمليللاا  إن, كمللا ارعمللار وإعللا ةللتمتيللل 

 .(17ل اإلجمالي الفات من  %20, وهت مايلةل 0710

جلل  -ة العليلاوخاصل –في العلراق  اإل اراا أكثر تأصبح  التضع  الحالي في العراق ب وب    

المفصلل  ومللا يللدره مللن رواتلل  وامتيللازاا ضللخمة ومخصصللاا   اهتمامةللا هللت اأنتيللاع مللن

, ارجفبيلةمن عوت  الللراء والتجةيلز ملع الللركاا  واأستيا ةللخارج,  واإلييا مفص , وال ير 

اأنتخابلاا  أيلامبذات  هدفا وهما لموتفصي اليلر  وشلغلةم الللاغل خاصلة  المفص  أصب لذلك 

الولدراا  إثبلااوحتش عملياا شراء المفاصل , وهلذا ملاوقع فيل  العلراق بعلد اأحلتالل, فللم يعلد 
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وتةريبةلا  ارملتالالثلراء وجملع  أصلب , بلل ارهلمال عي لخدمة البلد المعيار  أوالويا ية لللخ  

 .( 11ل الخارج وشراء العواراا في  ول الجتار هت ما يمةن تلم   في عراق اليتم إلش

ولغايلة  1003للملدة ملن  أ ائةلاالذي نلرت  وزارة الفي  علن  ارولتورير الليافية  إلشواستفا ا   

ت رب  من متاقع معيفة بلةل غير قانتني  أوية الملتواا الفيط أو, فان تةري  الفي  الخام 1005

, ومللن ثللم تةريبلل  عبللر المفافللذ الحدو يللة, وتللتم عمليللاا التةريلل  مللن خللالل سللح  الللفي  الخللام 

ومللن ثللم تةريبلل  عبللر المفافللذ الحدو يللة, فللي  وارنابيلل والملللتواا الفيطيللة مباشللرة مللن المخللازن 

تركيا كلذلك علن طريل  المفطولة الغربيلة  إلشالجفتب عن طري  ش  العرب وعن طري  اللمال 

في عمل المؤس اا الحةتمية , وأسليما  إرباكوستريا , هي ظاهرة خطيرة وت ب   ارر ن إلش

في الفلاط التتزيعي والت تيوي ونجم عفةا خ ائر مالية كبيرة , خاصة وان بعض هذه الملتواا 

وتعلاون  اإل ارةالبلاب واسلعا هلت سلتء الفيطية المةربة قد تم اسلتيرا ه بمبلالغ ضلخمة , وملا فلت  

المؤس اا العراقية وخاصة في المفافذ الحدو ية  مع المةربين من  إ ارةلين في والعديد من الم ؤ

 . (19ل خالل حصتلةم علش رشاوا من خالل عملياا التةري 

 إنتلرض واللذي ملن المي-الفي  عالميا   أسعارالي ا  في قطاع الفي  والفاجم عن ارتياع  إنكما   

زيا ة اليجتة فلي الميزانيلة وعلدم تلتفر اأحتيلاطي  إلشست  يؤ ي  –الميزانية  إلشيضي  مبالغ 

 اإلنيلاقزيلا ة  إللشعمليلاا التةريل  تلؤ ي  إن, كملا ارزملاا أوقااالبلد في  يحتاج المالي الذي 

ة , وبالتلالي هلدر المزيلد ملن تةريبةا وهةذا نبوش فلي حلولة ميرغل علش شراء الملتواا الفيطية ثم

 في التفمية اأقتصا ية والصفاعية في البلد. اركبرتةتن الم اهم  إنوالتي من الميترض  ارمتال

علش عرقلة عملية الفمت اأقتصا ي فح   , بل ي اعد علش تمتيلل وان هذا الي ا  لم يوتصر      

س اا العراقية بدون استثفاء, ورغلم المجمتعاا الم لحة , وان الي ا  شمل كل التزاراا والمؤ

ولدا قفاعة لدا المتاطن العراقي بان ظاهرة الي ا  غير قابللة  أنةا إأاختالفةا من حيث العم , 

م لؤولين فلي المةافحلة وذللك ب لب  الحصلانة والصلالحياا التلي يتمتلع بةلا اغلل  ال أوللمعالجة 

 .  (40لالتزاراا والمؤس اا العراقية 

العوللت  مللع اللللركاا المحليللة  إبللرامفوللد ظةللر الي للا  مللن خللالل  ارعمللاروعلللش م للتتا عوللت  

, فود مفحت أخرامن جةة  ارمريةيالعراق وبين سلطة اأحتالل  أعمارالملاركة في  وارجفبية

الرسلللمية وصلللانعي الولللرار   اروسلللاط إللللششلللركاا محلللد ة ومعلللرو  بتأئةلللا  إللللشاأمتيلللازاا 

الللركاا تضلم مجمتعلة ملن الصلفاعيين ذوي الخبلرة والفيلتذ ال ياسلي اللذين  وهلذه’  ارمريةي

, كلذلك هلذه الللركاا أ تملارس أي  ور صلحي  فلي اأقتصلا  يمةن حمايلة وضلمان مللاريعةم

اأقتصلا ية , بلل تعملل بةلام، ربل   البيئةالمخاطر التي تيرضةا  إطارالعراقي , أي أتعمل في 

 أخلراالتةليلة, أي ملف  العولت  علن طريل  التسلطاء لللركاا قيملة  إليل كبير ومضمتن مضا  

تعد جزء ملن  اإلربا , وان هذه  ارمريةيةوسماسرة , ويتم ذلك بحماية وم اعدة قتاا اأحتالل 

 .  (42ل ارمريةيالمجةت  الع ةري 

وقيامةا  ونضي  كذلك قيام الوتاا المحتلة بعدم األتزام بالوتانين الدولية الخاصة بالدولة المحتلة,

التحتيلة ومفةلا المفللآا الع لةرية ومع لةراا الجلي،  البفليب رقة محتتياا المصار  وتدمير 

تيللة والمةمللة وذلللك يبالمتللاح  العراقيللة والمفلللاا الح, وعللدم ر ع ال للارقين والعللابثين وأسلللحت 

  .(41لولة م توبال دبفية ال إلضعا 

تولدر خ لائر العلراق مباشلرة جلراء الحلرب  إذجريمة نة  البفية التحتية العراقيلة و تلدميرها و   

رئليس مركلز الدراسلاا  (جلتن هلامرلوقلال , مليلار  وأر 350كثلر ملنرالعدوانية واأحلتالل  

 إنتجريد أي شيء يعتود  إلشهفاك عملية نة  هائلة تةد  "و الدولية في واشفطن:  اإلستراتيجية

للت التكاللة الدوليلة للطاقلة ظو ",الخلارج . انل  سلل  نملامي للبللد إللشل  قيمة  اخل العراق لفولل  

ا ملن المتاقلع الع لةرية والصلفاعية ئاقمار الصفاعية الملتوطة لمأللا   حةام صترإتراق  ب الذرية

 (جلاك بلاوالح ل  ملا قلال  تتحد  عن عمليلاا نةل  مبرمجلةفي العراق. وكانت نتائ  تحليلةا 
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مبلاني و مجمعلاا  20من  أكثر إن"ابع للتكالة الدولية تالعراق ال  الفتوي في يمدير مةت  التحو

 . (44ل "تماما إزالتةانحن نرا متاقع قد تمت "و قال  ",قد اختيت بالةامل من الصتر الملتوطة

تتقيللت العمليللاا  إن, فمللا اآلثللارمللن  أخللروعلللش الم للتتا ال ياسللي, فوللد كللان للي للا  مضللمار  

 إنعللش  أكلدواللذي  2314الملرقم  ارملنقرار مجلس  إلش, تم اأستفا  1004 أيارالع ةرية في 

حةتمة ممثلة  إقامةعراقية مؤقتة لحين  إ ارةيلةل  إنالعراق هي بيد اأحتالل والذي يج   إ ارة

تللم تلللةيل مجلللس الحةللم فللي حزيللران  ارسللاسلللللع  العراقللي ومعتللر  بةللا  وليللا, وعلللش هللذا 

تتزيللع  مبللدأ أسللاس( عضللتا , وهللذا المجلللس كللان تلللةيل  قللد تللم علللش 15المؤللل  مللن ل 1004

 .(43لالتأئاا ال ياسية  مبدأتةافؤ الير , كما يوتم علش  مبدأالير  وليس علش 

في العراق,  ريواإل االي ا  المالي  حاأا, فود استمرا  ارولش تماا العراقيةوبعد تلةيل الحة

وزارة اللدفاع العراقيلة  أهلدرا, فولد التضع ستءا وظةرا حاأا الي ا  بللةل واضل   وأصب 

كذلك , ( مليار  وأر علش عوت  الت لي  وتجةيز المعداا الع ةرية1.4مبلغا قدره ل  1003عام 

أشللارا توللارير بخصللت  تيللاوض الحةتمللة العراقيللة سللرا حللتل عوللد للت للل  مللع صللربيا فللي 

مليللتن  وأر لتجفلل  بفللت  مةافحللة الي للا  الللتار ة فللي حالللة  144بويمللة ,  1007أيلتل/سللبتمبر 

م للؤوأ عراقيلا كبيللرا هلذا العوللد بللين  11وقللد ابلرم وفللد يضلم , تتقيلع عوللد ملع التأيللاا المتحلدة

واأتيللاق الللذي , فللي العللراق ارميللركيينبيا مللن  ون علللم الم للؤولين الع للةريين العللراق وصللر

يتفلاول علد ا كبيلرا ملن و’  1007الدفاع والتخطلي  علام  وزارتيمف  اركبر تياوض حتل الو م 

تجةيلزاا  إللشقطع الغيار للمروحياا والطائراا وقطع غيار لمدافع الةاون والرشاشلاا إضلافة 

أ تتفاسل  ملع مةملاا الجلي،  أنةلا أوالتجةيزاا المباعة ذاا نتعيلة سليئة  إنتبين  والتي أخرا

 ارصلليةقيمتل   وذللك بلانانتوا اا ملن جانل  م لؤولين علراقيين  أثاران هذا اأتياق , والعراقي.

( مليلار عللش عولت  7مبلغ من المال قلدره ل  إهداروتم , (45ل مليتن  وأر(  146ـلب أخيراحد ا 

كلذلك  .(46ل ارساسليةالتي لم تلبي اب ل  حولتق الملتاطفين وللم تلتفر لةلم المطالل   ارعمار إعا ة

حةتمي فلل وزارة  أمريةيكل  تورير  إذ,  ارمفيةالةدر المالي الفات  من عوت  تدري  الوتاا 

رصلدت  لللركة  مليلار  وأر كانلت قلد 2.1 إللشفي تحديد مصير مبلغ يصل  ارمريةيةالخارجية 

دوليللة للتعةللداا ملللن اجللل تلللدري  عفاصللر اللللرطة العراقيلللة , وقللال ل غللللين ( ال Dyncropل

ارمريةيلة فلللت فلي تحديلد وزارة الخارجيلة  إنصليحة  10فاربي،( واضع التورير المؤل  من 

إن كلية تدري  اللرطي العراقي التاحد خــالل فترة تتراو  بين  كما, ل  وكييية انياق مصير الم

( أل   وأر أمريةي في حين 60-40وصلت إلـش قيمـة تتراو  بيـن ل ( أسابيع في ارر ن8-6ل

   .(37ل إن هفاك  ول عرضت علش الحةتمة تدري  اللرطة العراقية مجانا  
مجملتع ملا  إنفلي الملؤتمر الصلحيي  1007رئيس ميتضية الفزاهة العراقية علام  لود وص     

 ,1007 إللش 1004مليار  وأر للمدة ملن ( 215في العراق بلغ ل  اإل اريتم هدره نتيجة الي ا  

واعتبرا الةيئة ارمانة العامة لمجلس التزراء البؤرة ارخطلر للي لا , فيملا احتللت وزارة اللدفاع 

تلدل عللش اسلتيحال ظلاهرة الي لا  فلي  ارملتروهذه  ,مرتبة متودمة بين التزاراا في هذا المجال

 إلللش  1001الللذي  فللع مفممللة الللليافية الدوليللة فللي توريرهللا عللام  ارمللرالعللراق بصللترة كبيللرة 

 .(41ل يحتل المرتبة الثالثة في قائمة الدول اركثر ف ا االعراق  إن اإلعالن

مللن خللالل المحاصصللة ال ياسللية وتو لليم الللتزاراا بللين  أوجلل ال ياسللي الللذي بلللغ  الي للا  كللذلك

سلبية انعة لت ب ليطرة الولتا ال ياسلية  اثأرالمةتناا العراقية , وما ت بب  هذه المحاصصة من 

العللراق اأقتصللا ية  أوضللاعوالطتائلل  كللل مللن متقعلل  فللي وزارتلل  التللي يللديرها ممللا اثللر علللش 

الحزب الم تلم للتزارة , وان  رعضاءواأجتماعية , وان اغل  المفاص  بالتزاراا تم حجزها 

اسبة الم ؤلين ب ب  تتفر الحمايلة لم تتم مح إذبصلة,  لألعمارأتمت  إلغراضصرفت  ارمتال

 .(49لوكتلةم  أحزابةموالغطاء من 
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, مللن خللالل سللتء اسللتخدام المللال العللام فللي كللل  تأثيرهللاواز ا   واإل اريواسللتمر الي للا  المللالي  

مؤس اا الدولة العراقية , فود كليت صحيية اأندبفديت البريطانية عن اختالس مالي فلي وزارة 

 أسلللحة أووهميللة  أسلللحةمللن ل مليللار  وأر( وذلللك بعمليللاا شللراء  بللأكثرالللدفاع العراقيللة توللدر 

 أ اءفللي العلراق , وبالتللالي انعةلس علللش  وارملنم لتةلةة مملا اثللر عللش عمليللاا فلرض الوللانتن 

 . (30لاأقتصا  العراقي 

 ( مليلار  وأر , والتلي كلان7وزارة الةةرباء والتلي قلدرا بل أبرمتةاوبالموابل فان العوت  التي 

هلذه العولت  تتعلل  بمتللداا وقطلع  إنتبلين  إذتؤمن الطاقة الةةربائيلة للعلراقيين ,  إنمن الممةن 

 ب لو  زمفلي قصلير, وان أي –غيار اشتراها العراق وغير صالحة للخدمة وان خدمتةا محدو ة 

هلي التلي تعاقلدا عللش هلذه المتللداا بالتحديلد  –ح   كالم الدولة المصلدرة  –وزارة الةةرباء 

  .(32لالتوصير  أووان الدولة المصدرة أتتحمل الم ؤولية 

ممةلر ملن مملاهر  فةلت ,قانتن إعا ة الميصتلين والمتضررين ال ياسليين إللش الخدملة حتش      

الي ا  اإل اري والمالي من خالل تطبيولاا الولانتن بصلترة مخاليلة للتعليملاا والولتانين المحلد ة 

وسوتط الفمام ال اب  ظةرا الحاجة إلش وجت  تلريع يعيد إللش الخدملة  9/3/1004 أحدا بعد 

ةلا الحةلم علليةم لمع ضمان كافة الحوتق( الذين تركتها رسباب سياسية أشار إليةا المللروع ومف

ر تعليملاا ملن وصلدرغلم و, أو علش أقاربةم لحد الدرجة الرابعة لمختل  ارحةام ومفةا اإلعدام 

وقلللد  ,21/6/1005بتلللاري   6/2/11/5400مجللللس اللللتزراء / ارمانلللة العاملللة تحلللت رقلللم  /

رقلم  لت لةيل تفييلذ الولانتن 1006ل لفة  2أصدرا ارمانة العامة لمجلس التزراء التعليماا رقم 

التعليماا لم تطب  علش كل الميصتلين  بالت اوي بل  خلت المح لتبية  إن إأ,  1005ل فة  13

 ارسلئلةارتةبتا جرائم مثل بيع  أولم تفطب  عليةم التعليماا  أشخا في هذا الوانتن, وتم شمتل 

احت للبتا ضللمن  1004بعللد  أنةللا إأعليةللا,  وحةمللتا 1004قضللايا اخللتالس ورشللاوا قبللل  أو

 .(31للميصتلين ال ياسيين واعيدوا للخدمة ا

, إن خ للارة العللراق خللالل ال للاب   نائلل  رئلليس هيئللة الفزاهللة (متسللش فللرجلويوللتل الواضللي    

أنل  يلتم تةريل   (متسلش فلرجلوأوضل   ,بليتن  وأر 150ال فتاا التي أعوبت سوتط الفمام بـ 

برميلل يتميلا, محت لبا سلعر البرميلل التاحلد بالحلد  ( ألل  500 -400لالفي  في العلراق بمعلدل 

بليلتن  وأر سللفتيا, وقللال لوللد خ للر العللراق (  7.1 ل ار نللشلتبلللغ خ للائر العللراق بالحللد  ار نلش

بليلتن  وأر ملن تةريل  اللفي  الخلام كحلد أ نلش,  35 من اأحلتالل ارولشخالل الخمس سفتاا 

مليلتن متلر مةعل  (  600 ل حرق إلش باإلضافةبليتن  وأر أخرا من الملتواا الفيطية,  35و

بئرا  (  2032 ل بئرا  نيطية من أصل(  332 ل من الغاز سفتيا  من  ون اأستيا ة مفةا, واستغالل

       وكلل , مليلتن برميلل للم ي لتغل مفةلا أقلل ملن الفصل  (3.1لمفتجة, وطاقة تصلديرية تولدر بلـ

أخطر بؤرة للي ا  في العراق, بعلد  إلشارمانة العامة لمجلس التزراء تحتلت  ( بانفرجل متسش 

 إلشإلغاء لجفة اللؤون اأقتصا ية التي كان يرأسةا نائ  رئيس التزراء, وتم تحتيل صالحياتةا 

اللدوأراا,  بمليارااارمانة العامة, فمعمم العوت  الضخمة تبرم من خاللةا, مثل شراء طائراا 

معتبللرا  تلللةيل  ,التحويلل  أو, وعللدم ال للما  لةيئللة الفزاهللة, بللاأطالع أخللراقللد لملللاريع التعا أو

 .34 مجلس لمةافحة الي ا  سرقة لمةماا هيئة الفزاهة وصالحياتةا

علللش  (270لالعللراق حللل فللي المركللز الللـ, أن 1023مفممللة الللليافية الدوليللة لعللام  أكللدا إذ   

, مفاف للا راكللز ارخيللرة فللي ال للفتاا الماضلليةبللر  المالتللي لللم ت ال للت ان , قبلللالمؤشللر التللابع

 .33للصتمال وأفغان تان اللتين أ تتتفر بةما أي أنممة ثابتة , وكتريا اللمالية 

حل مجلس الفتاب لجفة  إذحوتق الفازحين والمةجرين,  إلشوصل  واإل اريكما أن الي ا  المالي 

هيئلة  إللشمليةلا  إحاللةنائ  رئيس التزراء صال  المطللك, فيملا قلرر  يترأسةاالفازحين التي كان 

مختلية للتجةيزاا الخاصة بالفازحين فلي كلل مفطولة,  أسعاراهفاك , وكانت ارسباب بان الفزاهة

للم تجل  عليةلا اللجفلة   التي وجةت من لجفة الفازحين الفيابيلة ارسئلةوجت  جملة من  إلش إضافة
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الللدفعاا الماليللة التللي مفحللت للفللازحين فللي بعللض المحافمللاا كانللت  إن إلللش إضللافةالحةتميللة, 

هذا وقد كليت وثيوة صا رة عن  ائرة ت جيل اللركاا في وزارة التجارة العراقية تبين , ضعيية

المدعت مصل  محمد المطلك شوي  نائل  رئليس اللتزراء ورئليس  إلششركة اليرز ق مملتكة  إن

الللركة الملذكترة م لجلة بلرأس  إنتبلين التثيولة  إذ, صال  المطللكالفازحين  إلغاثةاللجفة العليا 

وسلبعة وثالثلين مليلتن وخم لمائة  ومائلةمال قدره خم ة مليلاراا  يفلار وبتاقلع ثالثلة مليلاراا 

 أللل مليلتن وخم لمائة  وأربعلين وسلبعمائةوتعلت  للـ مصلل  محملد المطلللك ومليلار   , يفلار ألل 

احملد  إسلماعيلوستة علر مليلتن  يفلار تعلت  للـ حولي  مائةو يفار لـ محمد مصل  محمد المطلك 

 إلغاثلةهذا فيما بين التورير الفةلائي للجفلة البرلمانيلة المةليلة بمتابعلة عملل اللجفلة العليلا , ألفتري

شلركة اليلرز ق المملتكلة لللويو   إللشعولت ا  أحلالالفازحين بأن رئيس اللجفة صلال  المطللك قلد 

اللركة المذكترة كانت اكبر العوت  من  إلشالعوت  المحالة  إنرير التو أوض مصل  المطلك, كما 

 .(35لارسعارناحية 

المخاطر التي  أهمالي ا  مصدرا لتمتيل وتغذية المصال  الحزبية واليؤية, واحد  أصب  وبةذا     

,  1004الريعية الفيطية التي اعتمد عليةا اأقتصا  العراقي قبل  إنتةد  اأقتصا  العراقي , كما 

لالعتملا   فإضلافةالضارة علش اأقتصا  ,  أثارهامن حيث  أوسعقد امتزجت بعد اأحتالل بدائرة 

متركللز فللي هللذا  أصللب  واإل اري المللالي, فللان الي للا   أسللاسالميزانيللة علللش سلللعة الللفي  بلللةل 

لتطتير اأقتصلا  العراقلي وتفميلة المجتملع ,  ارساسيصب  الفي   أنالوطاع الحيتي , وبدأ من 

 صار الفي  ما ة للتفافس والصراع بين المةتناا العراقية .

 في العراق. واإلداريالمالي  الفساد اثأر -:المطل  الثاني

مضللار ومخللاطر علللش بفيللة المجتمللع  وعلللش الجتانلل  اأقتصللا ية  واإل اريللي للا  المللالي  إن  

وسلللت  يلللتم تو للليم المطللل  اللللش ثلللال  فلللروع, اأول يتفلللاول اأثلللار  وال ياسللية واأجتماعيلللة,

 :باأتيويمةن تلخيصةا  ال ياسية, والثاني اأقتصا ية والثالث اأجتماعية,

 ي في العراق.الفرع االول: االثار السياسية للفساد المالي واالدار

يمثل الي ا  تحديا  خطيلرا  فلي وجل  التفميلة,  ا:التأثيراا علش ال ياسة و اإل ارة و المؤس ا: اوال

فةللت علللش الصللعيد ال ياسللي يوللتض الديموراطيللة والحةتمللة الجيللدة بتعللتيم أو حتللش تغييللر م للار 

الم لاءلة ويللته التمثيلل العملية الرسمية, أما الي ا  في اأنتخاباا والةيئاا التلريعية فيولل ملن 

الفيابي في عملية صفع الورار ال ياسلي, أملا الي لا  الوضلائي فإنل  يعلرض سليا ة الولانتن للخطلر 

أي بمعفلش أوسلع يفخلر الي لا   والي ا  في اإل ارة العامة يفجم عف  التتزيع غير العا ل للخلدماا,

و اسلتفزا  مصلا رها, فب لبب   في الودرة المؤس اتية للحةتمة رنل  يلؤ ي إللش إهملال إجراءاتةلا

لأي الي ا ( تباع المفاص  الرسمية و تلترا, كما يؤ ي الي ا  إلش توتيض شرعية الحةتميلة و 

 .(36ل بالتالي الويم الديموراطية للمجتمع كالثوة و الت ام 

, مللن خللالل قيللام المتفيللذين   واإل اريالي للا  المللالي  أسللبابالتضللخم الللتظييي هللت احللد  :ثانيااا

خلدماتةم , موابلل رشلاوا  إللشكبيرة من المتظيين بدون الحاجة  أعدا باستخدام نيتذهم بتتظي  

 ار اءتلر ي  إللشمةملة فلي اللدوائر, وهلت ملا يلؤ ي  أماكنأعتباراا شخصية, ووضعةم في  أو

الجتان  اأسلتثمارية والخدميلة  إلشالحةتمي وزيا ة الفيواا علش الجتان  التلغيلية بدون الفمر 

 .(37ل المةمة

: ضع  وجت  البفية الخدمية ارساسية ب لب  قللة الملتار  وعلدم كيلاءة الملتظيين , وهلت ملا ثالثا

يؤثر علش قلدرة الحةتملة عللش تلتفير الخلدماا ارساسلية , وبالتلالي يلؤ ي إللش إضلعا  شلرعية 

ارمفي وزيلا ة اأضلطراباا, وترسلي  الحةلم  الحةتمة وسلطتةا, وبالتالي هذا يوت  إلش اأنيالا

 .(31لالعائلي , مما يوت  إلش تةديد امن واستورار المجتمع
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 للفساد المالي واالداري في العراق. االقتصادية: االثار الثانيالفرع 

عللدم اأسللتيا ة مفةللا, لعللدم ثوللة  أوصللعتبة الحصللتل علللش المللف  والوللروض مللن الخللارج ,  اوال:

المؤس اا الدولية بودرة الحةتمة علش تتجيةةا بالللةل الصلحي  لخدملة ارولتيلاا العليلا للدوللة 

 التلي ارملتال ملن كبيلرة ن لبة هفلاك أن اللدولي الفولد لصلفدوق خلا  توريلر يللير إذوالمجتمع, 

 وتلت ع وستي را المتحدة التأياا إلش أخرا مرة تعت  الفامية للدول ارمريةية البفتك أقرضتةا

 استخدام في الةبير اإلسرا  إلش باإلضافة الدول تلك من لم ؤولين شخصية بح اباا بفتكةا في

 .(39ل واستغاللةا ارمتال هذه

التأثيراا اأقتصا ية: يؤ ي الي ا  كذلك إلش توتيض التفمية اأقتصا ية لت لبب  فلي حلدو   ثانيا:

ضخمة, ويؤ ي انتلار الي ا  في الوطاع الخا  إللش زيلا ة كليلة العملل تلتهاا و حاأا عجز 

التجاري من خالل زيا ة سعر المدفتعاا غير الملروعة ني ةا و كذلك أز يا  الفيواا اإل اريلة 

الفاجمة عن التياوض مع الم ئتلين و مخاطر انتةاك اأتياقياا أو اأنةللا , ورغلم أن اللبعض 

مللن الفيوللاا اإل اريللة عللن طريلل  تجللاوز الللروتين اإل اري, إأ أن وجللت   يللديعي بللأن الي للا  يولللل

الرشللتة يمةللن كللذلك أن يللدفع الم للئتلين أسللتحدا  تعليمللاا وحللاأا تللأخير جديللدة فللي إنجللاز 

كذلك يت ب  الي ا  في ضع  المفاخ اأستثماري وهروب الم تثمرين , ب ب  طل   ,المعامالا

, مما يلؤثر سللبا عللش بفيلة الوطلاع اأقتصلا ي أعمالةم إعاقةوالمتفيذين بالحصتل علش عمتأا 

 .(50لوضع  الفمت اأقتصا ي , وهت مايفعةس علش زيا ة اليور والبطالة 

ومع إسةام  في زيا ة تضخم الفيواا التجارية فلإن الي لا  يللته الملعل  التجلاري إذ يحملي  ثالثا:

اللركاا ذاا المعار  في الحةتمة من المفاف ة ما يعفي بالفتيجة اسلتمرار وجلت  شلركاا غيلر 

كيللؤة, وعللالوة علللش ذلللك يتلللد الي للا  تلللتهاا اقتصللا ية فللي الوطللاع العللام عللن طريلل  تحتيللل 

, ويلجلأ الم لئتلتن إللش حيللة زيلا ة الرشلاالعام إلش ملروعاا رأسمالية تةثر فيةا  استثمار المال

التعويداا اليفية لملاريع الوطاع العام إلخياء أو لتمةيد الطري  لةلذه التعلامالا غيلر المللروعة, 

ما يؤ ي بالفتيجة إلش زيا ة تلتي  استثمار المال العلام. ويلؤ ي الي لا  كلذلك إللش خيلض معلدأا 

لتزام بضتاب  البفاء و المحافمة علش البيئة و الضتاب  ارخرا و إللش تلر ي نتعيلة الخلدماا اأ

يوتل خبراء اأقتصا  إن أحلد أسلباب اخلتال  , الحةتمية و زيا ة الضغتط علش ميزانية الحةتمة

اشلتواق  معدأا التفمية اأقتصا ية بين أفريويا و آسيا يعت  إلش أن الي ا  في أفريويا قد اتخذ شلةل

اإليجاراا الذي يفجم عفل  تحريلك رأس الملال إللش الخلارج بلدأ  ملن اسلتثماره فلي اللداخل لوهلت 

الللفم  التوليللدي و المحللب  الللذي نلللةده فللي قيللام الحةللام الللدكتاتتريين ارفارقللة بإنلللاء ح للاباا 

فغالبلا  ملا  أما اإل اراا الياسدة في آسيا من قبيل إ ارة سلتهارتت(, مصرفية لةم في بفتك ستي را

(, إأ أنةلا تمةفلت بخلال  ذللك ملن الرشلااتخذا هيئة الحصتل علش حصة في كلل شليء لطلل  

تتفير جميع شروط التفمية عن طري  اأستثمار في ملاريع البفية التحتية و علم سليا ة الولانتن و 

ورار و أحلد العتاملل التلي تول  خلل  هلذا ال للتك فلي حاللة أفريويلا كلان علدم اأسلت, ما إللش ذللك

ال ياسي وحويوة أن الحةتماا الجديدة عا ة ملا تصلا ر أرصلدة الحةتملاا ال لابوة التلي حصللت 

 وهذا ما شجع الم ئتلين علش تخزين ثرواتةم خارج اللبال  لةليال تطالةلا ,عليةا عن طري  الي ا 

  .(52ل قراراا المصا رة الحةتمية في الم توبل

 المالي واالداري في العراق.: االثار االجتماعية للفساد الثالثالفرع 

يؤ ي الي ا  إلش نمت فئة متفيذة وثرية في المجتمع, مع از يا  اليور , مملا يلؤ ي إللش زيلا ة  اوال:

الطبوية في المجتمع , ويزيد من ن بة المةملين سياسيا واقتصا يا واجتماعيا, وبالتالي يؤ ي إللش 

 للب  استلللراء الي للا  , ممللا يللؤ ي إلللش هجللرة الةيللاءاا التطفيللة , وعللدم الوللدرة علللش جللذبةم ب

 .(51لإضعا  التفمية وتوتيض مرتةزاتةا, وفودان ثوة الطبوة المتعلمة في المجتمع 

: ان انتلار الي ا  المالي واأ اري في المجتمع يلؤ ي اللش تغليل  المصللحة اللخصلية عللش ثانيا

المللتاطفين, او تللتفير الخللدماا لةللم, كللذلك يوللت  الي للا   المصللال  العامللة, وعللدم اأهتمللام بللامتر



 22 

ا ش المتاطفين, وقلة فر  العمل, كملوتزامف  مع وجت  ازماا اقتصا ية في البلد الش الضغ  عل

ان قلة الخدماا مثل الةةرباء تؤ ي الش تتق  العديد من اأعمال, وتز ا  البطاللة, وملن ثلم تولت  

المجتملع لالسلتعانة بجةلاا خارجيلة,  ت  الش اتجلاه بعلض شلرائ م, وقد توالش التذمر اللعبي العا

أستحصال حوتقةا, وبالتالي توت  الش تمر اا, وتيت  المجال لدختل اأرهاب , والذي قد ي لتول 

هذا التذمر أثارة الفعراا الطائيية في البلد, وهذا ما نلاهده اأن من قتلال وحلروب, فلي العلراق 

المللالي واأ اري, وعللدم نزاهللة الم للؤولين فللي الحةتمللاا المحليللة يعللت  جللزء مفلل  الللش الي للا  

للمحافمللاا, والوللا ة الع للةريين وعللدم مللراقبتةم, ممللا ا ا الللش سللوتط عللد  مللن المحافمللاا بيللد 

 اأرهاب كما في المتصل وصال  الدين.

بأنل   علدم اأكتلرا  بالولانتن واحترامل  ملن قبلل إفلرا  المجتملع , وذللك لللعتر الملتاطفين :ثالثا

يحمللي المتفيللذين بال لللطة ال ياسللية, ممللا يللؤ ي إلللش اأهتمللام بالمصللال  الخاصللة علللش ح للاب 

المصال  العامة,  وزيا ة اليرقة بين أفلرا  المجتملع , وشلعتر شلريحة ملن المجتملع بلالملم وعلدم 

ا الحصتل علش حوةا, مما يفعةس علش زيا ة تذمر المتاطفين وعدم الثوة بارجةزة الحةتمية, ممل

يؤ ي إلش عدم  فع الضرائ  والتةرب مفةا , وعدم اأهتمام بالمراف  العامة , وبالتلالي انخيلاض 

إيرا اا الدولة , وزيا ة الفيواا العامة , مما يوت  إلش ضع  ملاركة الدولة فلي تلتفير الخلدماا 

 .(54ليةا لعدم تتفر اإليرا اا الةافية , أو عدم كياية اإليرا اا لتجت  عملياا ف ا  مالي ف

 .في العراق واإلداريالمالي  الفسادطرق معالجة   -:المطلب الثالث  

والملالي فلي كافلة مؤس اتةــلـا اللذي كلان  اإل اريتحر  الدوللة عللش إصلال  أوضلاع الي لا    

ارفرا  والمؤس لاا الخاصلة والحةتميلة  إلشجديدة بامتدا ه  أبعا ال   وأصب متجت ا في ال ابـ  

غيلر حةتميلة لةلل  المتالعبلين بالملال  أوكانت حةتميلة  إن, وذلك بتةثي  جميع الجةت  ستاء 

بعللض الحلللتل والمعالجللاا الضروريــللـة للحللد مللن هللذه المللاهرة والخللروج بفتللائ   وإيجللا العللام 

 أهلمان ملن و بجتانبةا المختليلة ,فميــــة ايجابيــة ت ةم في تودم المجتمع وبالتالي ت ريع عملية الت

  .مفةا  الحد إلشوالمالي والتي تؤ ي  اإل اريالي ا  معالجة التي تتطلبةا  اأستراتيجياا

وتللم تو للليم المطللل  اللللش ثلللال  فللروع, تفلللاول اأول المعالجلللاا ال ياسللية والوانتنيلللة, والثلللاني 

 (53ل اأجتماعية, وهي اأتي:المعالجاا اأقتصا ية, والثالث المعالجاا 

  للفساد في العراق: والقانونية السياسيةالفرع االول: المعالجات 

بتصلي  ظلاهرة ملدمرة لعمليلة  واإل اريحلد ال ياساا المالئملة أجتثلا  الي لا  ال ياسلي  اوال:

 التفمية اأقتصا ية وال ياسية.

, أن بواء الم لؤول اإل اري فتلرة وأخراالتدوير التظييي للم ؤولين الحةتميين بين فترة  ثانيا:

طتيلة في المتقع ني   يت ب  في تيلي الي ا , أسيما فلي المياصلل الرئي لية فلي اإل ارة العاملة 

كالجملارك ومللديرياا اللللؤون الماليللة والمللترياا والمصللال  العواريللة والمؤس للاا واللللركاا 

 العامة.

والتللد  فلي تطبيل   ,الخلا و الوطلاع العلام ملتظييباا الرا عة لمرتةبي الي ا  من العوت ثالثا:

 الوانتن بح  المخاليين بالفمام العام إحةام

الرسمية وغير الرسلمية , والتلي تجعلل ملن  اإل ارية اإلجراءاار م الةتة التي تيصل بين رابعا: 

ةللس الواعللدة اسللتثفاء , ومللن اأسللتثفاء قاعللدة , وكلمللا ات للعت هللذه الةللتة ات للع معةللا الي للا  والع

 صحي .

وتطلتير مفمتملة الم لائلة لتح لين  اإل اريلةتحديث الوتانين والتحو  من  قلة الولراراا  خامسا:

 الخدماا الحةتمية والحد من ممارساا الي ا .
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 واإل اريللةتطللتير الوللدراا الويا يللة و ,كافللة اإل ارااالرقابيللة فللي  ارجةللزةتيعيللل  ور  سادسااا:

الحةتمية وتةثي  نلاطةا وتختيلةا بصالحياا واسعة ملن اجلل محاسلبة الموصلرين والمةمللين, 

 ومالحوة مرتةبي الي ا .

 التظيية العامة ومتطلباتةا.  أخالقيااسن تلريعاا تلزم المتظيين بمراعاة  سابعا:

وراا فللي وزجةللم بللد أعمالةللا ر اءرفللد هيئللة الفزاهللة بللالخبراا والتخصصللاا المطلتبللة  ثامنااا:

 الدول التي لةا باع في معالجة الي ا  المالي وتتفير الحماية لةم.

  البرلملانيلر فلي الحةتملة العراقيلة أو ء كلان م لؤول كباتطبيل  الولانتن عللش الجميلع سلت تاسعا:

عدم ال ما  للتدخل و ,وبما يتعل  بعملياا التيتي، والرقابة علش العملياا المالية من هيئة الفزاهة

 جةة سياسية أو وزير معين لصال  من تثبت بحوةم عملياا تالع  أو هدر ماليمن أي 

الللباك  أسلتباعتما  , واستخدام التوفية الحديثة في المراقبة مثل الةامراا والت جيالا  عاشرا:

 مع المتظيين. اإلمةانالتاحد في مراجعة  وائر الدولة وتوليل اأتصال قدر 

  للفساد في العراق: قتصاديةاال: المعالجات الثانيالفرع 

ملا اسلتمر م لتتا اللدخل عللش نيلس  وإذاورواتل  العلاملين فلي الدوللة,  أجتررفع م تتا  اوال:

 إلللشالعامللة ستخ للر كتا رهللا المؤهلللة والمدربللة   اراااإل لتتا علللش عللد  مللن ال للفين , فللإن الم

 اإلنتاجيلةمما يلؤ ي إللش تراجلع  اركياءالعامة المتظيين غير  اإل ارةالوطاع الخا ,وسيبوش في 

 وتةريس الروتين واستفباا الي ا .

 التخل  من الملاريع غير الةيؤة وتحديد الجدوا اأقتصا ية للملاريع الجديدة . ثانيا:

فللي تلبيللة وعت هللا فللي تحويلل   باإلسللراعالللدول المانحللة  إقفللاعقللدرة وجةللت  الحةتمللة علللش : ثالثااا

 للعراق . يةارساسالتحتية وتتفير الخدماا  بفيال وأعمارالرفاهية اأقتصا ية 

عملل  فلي معالجلة الي لا   ر اءالمطلتبة  واإلمةاناامف   يتان الرقابة المالية الصالحياا  رابعا:

 وعملياا الةدر والتالع  المالي وتتفير حمايتةم.

أجتةللا اا اللللروع بتفييللذ الملللاريع يللتم وفوللا لدراسللاا الجللدوا اأقتصللا ية وللليس   خامسااا:

 الم ؤول غير المدروسة.

 ارخلرامرة بللةل صلحي  ويراعلش فيةلا التةاملل ملع المللاريع  أولتفييذ الملاريع من  سادسا:

 مراحل اأنجاز. وأولتياا

 اعتما  الةلتفاا المالية والمحاسبية لتتثي  العملياا المالية.  سابعا:

 ق:: المعالجات االجتماعية للفساد في العراالثالثالفرع 

 إلولاء خلالل ملن الي لا  ومةافحلة الفزاهلة ثوافلة نللر فلي فعلال  ور لل  الجلامعي ارسلتاذ اوال:

 ارمثل اأستخدامو ,للي ا  والم توبلية اآلنية ال لبية اآلثار لبيان الطلبة مع والمفاقلة المحاضراا

 فلي فعلال اثلر لل  الفزاهلة ثوافة لفلر الفزاهة ثوافة لفلر متةامل لمفة  المفاسبة التدري ي لطريوة

 . اآلفة هذه من الحد

 ارمنوخيض نيواا  ارمفية اروضاعمن الحةتمة لل يطرة علش  أمفية إستراتيجيةوضع  ثانيا:

 جةاز امفي قدير والتخل  من سيطرة المليلياا الطائيية. وإنلاءالبال   رعمار

ووجةلاا الفملر ال ياسلية  والديفي تعد  الوتميالتةتين رؤية واضحة من الحةتمة في ظل  ثالثا:

 مؤس اا الدولة. إ ارةفي 
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 إ اريللةوسياسللاا  إجللراءااالملللاريع مللن خللالل وضللع  بإعطللاءالتخلللي عللن المح للتبية  رابعااا:

الجةلللاا المفيلللذة التويلللد بالمعلللاير والمتاصلللياا المتضلللتعة ومحاسلللبة  وإللللزاموقانتنيلللة فاعلللل 

 المخاليين.

مجتمع الملدني فلي الرقابلة الللعبية لمحاربلة الي لا  والةلدر إعطاء  ور فاعل لمفمماا ال خامسا:

 المالي 
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   -: وتتضمن الخاتمة

   -: االستنتاجاتاوال: 

تبللين إن الي للا  اإل اري والمللالي ظللاهرة قديمللة أصللابت الجةللاز اإل اري فللي العللراق مفللذ نلللأة   -2

بعد وزا  بدرجاا كبيرة  ذلكالحةتمة العراقية في العلريفياا من الورن الماضي واستيحلت بعد 

حيث استخدمت التظيية لغاياا غير رسمية وشخصلية مملا أ ا إللش تيللي ظلاهرة  ,1004 العام

ضللع  اإلرا ة ال ياسللية لمةافحللة الي للا  حيللث يمفللع أعضللاء البرلمللان مللن الةللل  عللن  ,الي للا  

 مدختأتةم ومصا رها . 

افتوار المراقبة والم ائلة من قبل الحةتمة للم ببين ابتدأ من اإل اراا العليا حيث أصلب  العلراق   -1

لحاف  وزير التخطي  ثالث  ولة في العالم من ناحية تيلي الي ا  فيةا حيث كل  الدكتتر مةدي ا

والتعاون اإلنمائي ال اب  علش "وجت  عملية هدر للثروة تجري بللةل حثيلث وعمليلاا اخلتالس 

لألمتال التار ة من الدول المانحة جراء الي ا  اإل اري المتتار  من الفمام البائد الم تلري في 

 مؤس اا الدولة" . 

شؤون المتظيين ومحاولة البعض ارخر  تدخل التزراء وكذلك بعض الةتل في مجلس الفتاب في

علش الت تر علش المخالياا وحماية المخاليين في وزاراتةم ونولل إللش بعلض اللتزراء بطلل  ملن 

  وائر وزارت  عدم التعاون مع  ائرة الميت، العام . 

التحويل  فللي المخاليلاا ليتللرة زمفيلة طتيلللة ي لاهم فللي تمييلع الوضللايا الجفائيلة وهللروب الللبعض   -4

ر قبل المحاكمة مثل ما حصلل فعلال  فلي هلروب رئليس هيئلة الفزاهلة ني لةا ب لب  اسلتدعائ  ارخ

للم ائلة إمام مجلس الفتاب وسح  الثوة مف  في حالة اإل انة لوإذا قيل لةلم أتي لدوا فلي اررض 

ملن سلترة  (21,  22قالتا إنما نحلن مصللحتن اأ انةلم هلم المي لدون ولةلن أيللعرون( لاآليلة 

 .  البورة(

زعزعة الويم ارخالقية الوائمة علش الصدق وارمانلة والعلدل والم لاواة وتةلافؤ اليلر  وتحلتل   -3

 هـذه الويم ارخالقية إلش ال لبية وعدم الم ؤولية وانتلار الجرائم ب ب  غياب الويم . 

يللؤ ي الي للا  إلللش ضللع  اأسللتثمار وهللروب ارمللتال خللارج البلللد فللي التقللت الللذي كللان مللن   -5

ض استغالل هذه ارمتال فلي إقاملة مللاريع اقتصلا ية تفمتيلة تخلدم الملتاطفين ملن خلالل الميرو

 تتفير فر  العمل . 

يؤ ي الي ا  باإلضافة إلش هجرة أصحاب ارمتال هجرة أصحاب الةياءاا والعوتل اأقتصلا ية   -6

 خللارج الللبال  ب للب  المح للتبية والتسللاطة فللي شللغل المفاصلل  العامللة . ممللا يللؤ ي إلللش ضللع 

 إح اس المتاطن بالمتاطفة واأنتماء إلش البلد . 

   -: التوصياتثانيا: 

وضع المفاه  التربتية والثوافية عبر وسائل ارعالم المختلية إلنللاء ثوافلة الفزاهلة وحيل  الملال   -2

العام عن طري  استراتيجية طتيلة المدا لغرض تحوي  التأء واأنتماء بين الير  والدوللة حيلث 

يل  الملال إن الوانتن ليس هت الرا ع التحيلد للي لا  وإنملا يجل  إن تةلتن هفلاك ثوافلة الفزاهلة وح

 العام . 

إعطاء الدور الريا ي لتزاراا الثوافة والتعليم العالي والتربية والعلتم والتةفتلتجيا لتضع مفة    -1

 راسي لةل المراحل لتلبية ثوافلة الحلر  عللش الملال العلام والفزاهلة فلي التعاملل وتوللي  رو  

 ارنانية الير ية وال مت بالرو  الجماعية . 

لين العلامين واللجلان اليرعيلة للمراقبلة والفزاهلة ح ل  اأختصاصلاا ضلمن تيعيل  وائر الميت  -4

 التزاراا المعفية . 

 إصدار قتانين صارمة لمفع هدر ارمتال العامة والي ا  اإل اري والم ائلة الجدية لةم .   -3
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إنلاء أجةزة أمفية تراق  التصر  بارمتال العامة قد ترتب  برئاسة اللتزراء مباشلرة أو ضلمن   -5

 أجةزة وزارة الداخلية . 

تعديل قانتن الحصانة الممفلت  لللتزراء وأعضلاء مجللس الفلتاب لتمةلين الجةلاا الوضلائية فلي   -6

 التحوي  والم ائلة في قضايا الي ا  المرفتعة ضدهم . 

مجلس الفلتاب واللتزراء وملن هلم بلدرجاتةم  رعضاءير ضرورية جدا تدفع هفاك مخصصاا غ -7

علن كللل سلليرة  ترفيةيللةوهلي مخصصللاا ل حمايلاا خاصللة ا م تلللارين ا هفلاك مخصصللاا 

الرئاسلاا الثالثلة أ لفوارنةلا ملع  أعضلاءنطل  اأطلالع عللش رواتل   , لذلك (سياحية للبرلماني

ملن رؤسلاء كافلة  ول العلالم  اعليالرئاساا  وأعضاءفا روات  برلماني إننعر   رنفا ول العالم 

وهفللاك م للاحة مللن الديموراطيللة والحريللاا  وارمللان ارمللنشللعتبةم تعللي،  ارقلللعلللش  ! بةثيللر

وبريطانيلا وفرن لا وهفلاك اليللل فلي كلل  أمريةلارئليس  أضلعا ولةن ربعفا ي لتلمتن  ارساسية

لفحاسبةم كلع  وحوتق  المفةتبة ونطال  هفلا بتللةيل لجفلة  إذن, بأمانمةان مع افتوارنا للعي، 

 توييم خاصة لةذا الغرض

 اأختيار الصحي  لألشخا  الفزيةين من هيئاا الرقابة والميتلين والفزاهة .   -1

خللل  رأي عللام يللرفض الي للا   يفيللا  وأخالقيللا  رثللاره ال لللبية فللي التفميللة اأقتصللا ية اللللاملة أي   -9

تيل التأء بصترة تدريجية ملن العائللة والعلليرة إللش ارملة والدوللة مةافحلة تثوي  المجتمع وتح

البطالة والتضخم لويصيةا البطاللة الموفعلة( علن طريل  تلتفير فلر  العملل وتللجيع اأسلتثمار 

 المحلي ومفع اأستيرا  لتفلي  الصفاعة التطفية . 

خللالل مبللدأ محاسللبة وضللع أنممللة فعالللة وجديللة لتوللتيم أ اء المؤس للاا الحةتميللة مللن   -20

تةالي  الي ا  الما ية وغير الما ية لةي أ تةتن مبررا  لتجميد إلغاء خط  مةافحة الي ا  أرتياع 

 تةالييةا عن تةالي  الي ا  . 

استخدام الطرق اليعالة للحد من ظاهرة ت لةيل ارملتال التلي تتبعةلا الللبةاا العالميلة وبضلمةا   -20

المللتهة إللش الخلارج علن طريل  تبليض أمتالةلا والتقلت  بحلزم ضلد  المافيا لتودير استثماراتةا

 تبيض هذه ارمتال . 

 التحييز علش الويام بالتاج  وعدم ارتةاب المخالياا عن طري  الترغي  والترهي  .   -22

التعاون مع  ول الجتار في م ك الحدو  لمفع التةري  والتجارة بارسلحة وبالمخدراا وبالبلر   -21

 لك . وغير ذ

 ترسي  الديموراطية التي إذا أنضجت ستلغي المركزية أو الي ا  الفات  عفةا .   -24

تعميلل   ور اإل ارة العليللا مللن خللالل تةثيلل  الجةللت  لتطتيلل  ملللةلة الي للا  وال لليطرة عليةللا   -23

ومعالجت  والتقاية من عت ت  من خالل اتخاذ الوراراا الحاسمة وكلذلك العملل عللش تللةيل لجفلة 

ليللا م للتولة لمةافحللة الي للا  مللن خللالل الصللالحياا التللي تمللف  لةللا وكللذلك اأختبللار الصللحي  ع

رعضاء اللجفة لخارج نطاق الخدملة المدنيلة( إن يةلتن لةلا اسلتوالل وتولتم بتولديم تواريرهلا إللش 

 أعلش سلطة وبلةل مباشر وليس من خالل أي جةة ستاء كانت تلريعية أو تفييذية . 

تحوي  العدل واقلتالع الحرملان ملن جلذوره باعتبلاره احلد الملتار  التلي تغلذي  وكذلك العمل علش

 الي ا  اإل اري والمالي من خالل لالعمل واإلنتاج( . 
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تجربللة  إلللش إشللارةوممللاهرة مللع  وأسللباب ياسللر خالللد بركللاا الللتائلي: الي للا  اأ اري... ميةتملل  للمزيللد يفمللر, 

 العراق في الي ا , مصدر سب  ذكره.

 بوضايا المتعل  ارمريةية ال يارة تورير أشار وقد محميتن, ممارسي  أن ,أنتاع  أق ش من الي ا  هذا ولعل - 44

 التلي ال ياسلية الحصلانة فلي هلي الي لا  قضلايا مةافحة في الرئي ية المعضلة أن إلش صراحة 2006 لعام الي ا 

 فلي وهي الي ا , ظاهرة وخطترة آثار وتختل  .المختلية الحةتمية المؤس اا في المتةمتن ارشخا  بةا يتمتع

 مرتبطا صغيرا ضررها يةتن قد كما ال ياسية, المحاصصة أسلتب إشاعة في كما كل  المجتمع تصي  قد العمتم

 أو الرسلمية, معلامالتةم أنجاز إضافية تةالي  يتحملتن الذين المتاطفتن ضحاياه يةتن الدنيا, اإل ارية بالمراكز

 توريلر الصلحية. يفملر, المتطلبلاا أو الغذاء سلة أو بالتقت  مفةا تعل  ما ستاء ارساسية الخدماا علش حصتلةم

 مركلز,ل بيلروا,  435, العلد   العربلي الم لتوبل العراقية, مجلة الحةتمة ف ا  عن بغدا  في ارمريةية ال يارة

 . 94,  1007, )العربية التحدة  راساا

 علش متقع اأنترنيت.  2314يفمر, الورار  - 43

WWW. UN. Org. access.nsf/get?openagent&DC=1483.203                                        

مليار  وأر خ ائر العراق من الي ا  والصيواا ال لرية,موال عللش متقلع اأنترنيلت,  150الطالواني, علي   - 35

25/3/1001 ,                                                                                     www.annabaa.org 

الي للللللللللللللللللللللللا  فللللللللللللللللللللللللي وزارة الةةربللللللللللللللللللللللللاء العراقيللللللللللللللللللللللللة , توريللللللللللللللللللللللللر علللللللللللللللللللللللللش  - 46

                                              .htm-ww.inciraq.com/arabic/classifieds/0503007نترنيت.اأ

 .7/22/1007 عللش اأنترنيلت, فليالحةتملة العراقيلة , أطفلابشبةة الفبا . مل  الي ا  في العراق يضرب  - 47

                                                                       .htm67/025/nbanewswww.annabaa.org/ 

, أن العلراق 1001ضد الي لا " علام  اأتحا  الدولي -وكل  الدليل الذي أصدرت  "مفممة الليافية الدولية   - 41

ممةفلة عللش مويلاس اللليافية, وتحتلل الصلتمال وميانملار  20نوطة ملن أصلل  2.5م جال  271يوبع في المرتبة 

. للمزيللد يفمللر, متقللع مفممللة الللليافية الدوليللة, علللش اأنترنيللت لةللل مفةمللا 2.3ارخيللرة بدرجللة  279المرتبللة 

1001   .www.transparency.org  ,أسبابةا العراق في اإل اري الي ا  العتا ي, ظاهرة راجي. كذلك يفمر 

 معالجتةا, مصدر سب  ذكره. وطرق

مركلز  إللشالمعالجلاا, بحلث مولدم  – اآلثلار – ارسلباب –في اأقتصلا  العراقلي  التضخممحمد عبد صال ,  - 49

 .9,  1006(, وال ياسيةاسية, ل جامعة الفةرين, مركز الدراساا الوانتنية يالدراساا الوانتنية وال 

, ال لللبية علللش مؤس للاا الدولللة العراقيللة وسللبل معالجتلل  وأثللارهوالمللالي  اإل اريالي للا  فاطمللة عبللد جللتا ,  - 30

 مصدر سب  ذكره.

 ذكره.الي ا  في وزارة الةةرباء العراقية , تورير علش اأنترنيت, مصدر سب   - 32

,ل  6مجللة المعةلد العلالي للدراسلاا الماليلة والمحاسلبية العلد   ,تحليليلة فلي الي لا  وجةة نمر ,سعد العفزي - 31

 .30  ,1001(, المعةد العالي للدراساا المالية والمحاسبيةبغدا , 

 ره.مصدر سب  ذك مليار  وأر خ ائر العراق من الي ا  والصيواا ال رية, 150علي الطالواني,  - 43
, مقاال علاى االنترنيا , 3014 ( علش مؤشلر الي لا  العلالمي لعلام270محمد عما , العراق في المركز الـل  - 44

2/13/3014,                                     www.kabaar.net/index.php/articals/index.html 
مولال مفللتر عللش اأنترنيلت,  ,الفزاهلة إللشب ب  ف ا  المطلك.. البرلمان يحل لجفة الفازحين ويحيل مليةلا  - 35

25/22/1023 ,                    www.alhakikanews.com/index.php/articals/index.1.html                          
موللال علللش  مصللطيش فللؤا  الصللا ق, مةافحللة الي للا  أنةللا قضللية أخالقيللة وتحللدي إمللام التفميللة فللي العللراق , - 36

 www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/86.htm                                                اأنترنيت

 .8المصدر السابق نفسه, ص - 47
 .41, مصدر سبق ذكره, صتحليلية في الي ا  وجةة نمر ,سعد العفزي - 48
 .9العراق, مصدر سب  ذكره, محمد عبد صال , عما  صال , اأثار اأقتصا ية واأجتماعية للي ا  في  - 39

 .45,  ميةتم الي ا  ومعاييره,مصدر سب  ذكره, محمت  عبد اليضيل - 50

http://www.inciraq.com/arabic/classifieds/0503007-htm
http://www.annabaa.org/malefatalsite/indexfasad2.htm
http://www.transparency.org/
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, 1007, فللي 2090جريللدة الصللبا  العراقيللة, العللد  , الميةللتم واأثللار –الي للا  فللي العللراق  ,شللمخي جبللر - 52

 20..                                                                                             

اضراره,موال علش اأنترنيت,  -انتاع  -تعريي  -اأنتزاز والي ا  ال ياسي, عا ل عامر - 52

www.aldiwan.org/category.                                                                                             
مةافحللة الي للا  انةللا قضللية اخالقيللة وتحللدي امللام التفميللة فللي العللراق, موللال علللش  ,مصللطيش فللؤا  الصللا ق - 53

                                                 www.siironlin.iq/alabwab/derasat(01)/86.htm اأنترنيت,

 مصطيش اليوي, الي ا  اإل اري والمالي بين ال ياساا واإلجراءاا, موال علش اأنترنيت, - 54

www.mafhoum.com/press6/174S25.htm                                                                            

مصلدر سلب  العلراق,  فلي واإل اري الملالي الي لا  مةافحلة سلبلكذلك يفمر, هيياء جتا  الللي  ح لن وآخلرون, 

 .111-116,   ذكره
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 :المصادر

 أوال: الكتب العربية

مجللة جامعللة  ملل  للعلللتم  اإلسللالمي, التلللريع فلي ومعلاييره اإل اري الي لا  ميةلتما م نلت  عللي معابللدة,  -2

 .1005, ل  مل , جامعة  مل ( 12, المجلد 1اأقتصا ية والوانتنية, العد  

 والفللر(,  للدراسلاا الدوليلة المؤس ة :لبيروا 3ط .اإلسالم في واإل ارة الحةم نمام الدين, شمس مةدي محمد -1

2995. 

 .1002, ل عمان,  ار وائل للفلر(, 2بين الفمرية والتطبي ,ط اإل اري اإلصال محمد قاسم الوريتتي ,  -4

,ل جدة,  ار العلم(, 2المعاصر والتجربة ال عت ية, ط اإلسالميالمفمتر  اإل اريةعبد الرحمن الضحيان, الرقابة  -3

2993. 

 للفللر العلميلة اليلازوري واأجتماعيلة, لعملان,  ار اأقتصلا ية وأثلاره والملالي اإل اري اللمري, الي لا  هاشم -5

 . 1020 والتتزيع,(,

ل  ,1001ال لفتي  العراقلي اأسلتراتيجي التوريلر , 1001 عام العراقية الحةتمة أ اء وآخرون,  سليمان, سالم   -6

 .1009 للدراساا(, حمترابي بابل, مركز

 .1001 الجامعية(, المطبتعاا المصال , ل الواهرة,  ار لغة اإل اري الي ا , برا ا المحمدي ح فين -7

, لالجزائلر, جامعلة ب لةرة, كليلة العللتم واإل اريللحد من الي ا  الملالي  كآليةنوماري سييان, حتكمت اللركاا  -1

 .1021اأقتصا ية والتجارية وعلتم الت يير(, 

 سلية را حاللة :ومفمماتةلا الحةتملة لملتظيي والتفميمية, الير ية بالخصائ  اإل اري الي ا  عالقة . اغر محمد -9

 .1002 (,اإلستراتيجية والبحت  للدراساا اإلماراا مركز :ظبي , لأبت2عربية, ط  ولة من

ل تحلتل اقتصلا  ال لتق , ل ظلعبد عللي كلاظم المعملتري, وطالل  عبلد صلال , م لتوبل اأقتصلا  العراقلي فلي   -20

 .1006وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ,  ائرة البحث والتطتير(, 

 , , لبيلروا العربيلة اللبال  فلي الصلال  والحةلم الي لا  فلي,,  راسة حاللة العلراق تحلت اأحلتالل , سالم تتفي   -22

 .1003 ,) العربية التحدة  راساا مركز

 الدوريات:

, ل واشللفطن, 41, المجلللد 3, مجلللة التمتيللل والتفميللة, العللد  وارسللتاقالحةتميللة  وارنلللطةفيتللت تللانزي, الي للا   -2

 .2995صفدوق الفود الدولي(, 

,  ور التوفيللاا الحديثللة فللي مجللال الةللل  عللن الغلل، والي للا , ورقللة مودمللة للوللاء وآخللرونسللعيد يتسلل  كللالب؛  -1

العليلا للرقابلة الماليلة والمحاسلبية , ل الولاهرة, الجةلاز المركلزي  لألجةلزةالعلمي الذي تفمم  المجمتعلة العربيلة 

 .1006للمحاسباا(, 

,ل بيللروا, مركللز  راسللاا 409اييره, مجلللة الم للتوبل العربللي, العللد  محمللت  عبللد اليضلليل, ميةللتم الي للا  ومعلل -4

 .1003التحدة العربية(, 

,ل بيلروا, مركلز  راسلاا التحلدة 411مفير الحم،, اأقتصا  ال ياسي للي لا , مجللة الم لتوبل العربلي, العلد   -3

 .1006العربية(, 

,ل بيلروا, مركلز 409توبل العربلي, العلد  عا ل عبد اللطي , الي ا  كماهرة عربية والياا ضبطةا, مجلة الم  -5

 .1003 راساا التحدة العربية(, 

 للعللتم بغلدا  كليلة العلراق, مجللة فلي واإل اري الملالي الي لا  مةافحلة , سلبلوآخلرونح لن  الللي  جلتا  هييلاء -6

 .1022 والعلرون  ال ابع العد  الجامعة اأقتصا ية
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العالقلة,  راسلاا بيلت  جدليلة فلي  راسلة : اإل اري وار اء ال ياسلي عطتان, الي لا  عباس خضر؛ سليمان سالم -7

 .1021,ل بغدا , بيت الحةمة(,  10الحةمة, العد  

,ل بيللروا, مركللز  راسللاا التحللدة 409ح للن كللريم, ميةللتم الحةللم الصللال , مجلللة الم للتوبل العربللي, العللد   -1

 .1003العربية(, 

والتلدري   ارمفية للدراساا العربية المجلة .اإل اري الي ا  مةافحة ومةاراا استراتيجياا الةيجان, الرحمن عبد -9

 .2997ارمفية(,  للعلتم العربية الرياض, أكا يمية ناي ل, 21, المجلد14, العد  

 مركلز:, لالللارقة53 العلد  ,اليةلر ال للبية, مجللة واأنعةاسلاا واللدوافع التاقلع:سليمان, الي ا  صا ق محمت   -20

 .1005 ,( اللارقة اللرطة بحت 

,ل جامعة بغدا , مركز الدراساا 231 ولية, العد  أوراق,  ارمريةية اإل ارةالعراق وستء  أمتالكتثر عباس ,   -22

 .1005الدولية(, 

,ل بيلروا,  435, العلد   العربلي الم لتوبل العراقية, مجللة الحةتمة ف ا  عن بغدا  في ارمريةية ال يارة تورير  -21

 .1007, )العربية التحدة  راساا مركز

مركللز  إلللشالمعالجللاا, بحللث موللدم  – اآلثللار – ارسللباب –فللي اأقتصللا  العراقللي  التضللخممحمللد عبللد صللال ,   -24

 .1006اسية(, ياسية, ل جامعة الفةرين, مركز الدراساا الوانتنية وال يالدراساا الوانتنية وال 

,ل بغلدا ,  6مجلة المعةد العالي للدراساا الماليلة والمحاسلبية العلد   ,تحليلية في الي ا  وجةة نمر ,سعد العفزي  -23

 .1001(, المعةد العالي للدراساا المالية والمحاسبية

 1007, 2090جريدة الصبا  العراقية , العد   -واآلثارالميةتم  –شمخي جبر, الي ا  في العراق   -25

 الرسائل واالطاريح:

 العللتم , كليلةغير مفللترة ماج تير رسالة . الفامية الدول في ال ياسي الفمام وأ اء الي ا  الل , سروة محمد عبد -2

 .1001 ,جامعة الفةرين/ال ياسية

   النترني :ا

 .1006العربيلة  البللرية الملتار  إ ارة متقلع .الدوللة بمؤس لاا اإل اري والي لا  الترهلل:ارغلا ناصلر  -2

                              http://www.arabhrm.com/modules/news/article.php?storyid=66 

الي لا ,  ... ميةتم  واسباب  ومماهرة مع اشلارة اللش تجربلة العلراق فلياإل اريياسر خالد بركاا التائلي: الي ا   -1

                     http://www.annabaa.org/list/send/share.htm.     1006, 10شبةة الفيا , العد  

فلللللللللللللللللللي الةتيلللللللللللللللللللت , عللللللللللللللللللللش  اربحلللللللللللللللللللا , مركلللللللللللللللللللز  اإل اريتوريلللللللللللللللللللر, الي لللللللللللللللللللا   -4

                                        http://kuwait.com/abath/view.php?tales_id=985متقع.

.                                                                         1001.شللي , مؤس للة .معالجتةللا وطللرق أسللبابةا العللراق فللي اإل اري الي للا  العللتا ي, ظللاهرة راجللي  -3
www.rajialawady.arabblogs.com/archive/2008/5/568691.html                                             

 http://siteresources.worldbank.org                     علش اأنترنيت العالمية الليافية مفممة متقع  -5

, بحلث ال للبية عللش مؤس لاا الدوللة العراقيلة وسلبل معالجتل  وأثلارهوالملالي  اإل اريالي لا  فاطمة عبد جتا ,   -6

                          www.tax.mof.gov.iq/ArticleShow.aspx?ID=21مفلتر علش متقع اأنترنيلت, 

                              

             للعللللراق, توريللللر علللللش اأنترنيللللت ارمريةلللليوالمللللالي فللللي العللللراق بعللللد الغللللزو  اإل ارياستلللللراء الي للللا   -7

www.almoslim.net/node/97976                                                                                  

                                                                          عللش المتقلع اأنترنيلت, 2314يفملر الولرار   -1

www.UN.org.access.nsf/get?openagent&DC=1483.203                                   

موللال علللش متقللع اأنترنيللت,  ال للرية, مليللار  وأر خ للائر العللراق مللن الي للا  والصلليواا 150علللي الطالوللاني,  -9

25/3/1001                                                                    .www.annabaa.org                       

                                                                          

الي للللللللللللللللللللللللللا  فللللللللللللللللللللللللللي وزارة الةةربللللللللللللللللللللللللللاء العراقيللللللللللللللللللللللللللة , توريللللللللللللللللللللللللللر علللللللللللللللللللللللللللش   -20

                                                htm-ww.inciraq.com/arabic/classifieds/0503007اأنترنيت.

http://www.arabhrm.com/modules/news/article.php?storyid=66
http://www.annabaa.org/list/send/share.htm
http://www.rajialawady.arabblogs.com/archive/2008/5/568691.html
http://www.rajialawady.arabblogs.com/archive/2008/5/568691.html
http://siteresources.worldbank.org/
http://www.annabaa.org/
http://www.inciraq.com/arabic/classifieds/0503007-htm
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 .7/22/1007. مللل  الي للا  فللي العللراق يضللرب اطفللاب الحةتمللة العراقيللة ,علللش اأنترنيللت, فللي  شللبةة الفبللا -22

                                                                       www.annabaa.org/nbanews/67/025.htm 

    www.transparency.org      .  1001متقع مفممة الليافية الدولية, علش اأنترنيت                   -21

بحلث عللش اأنترنيلت,     اأقتصا ية واأجتماعيلة للي لا  فلي العلراق, اآلثارمحمد عبد صال ؛ عما  صال ,   -24

 5-7                                                      . www.nazaha.iq/conf7/conf7-adm4.pdf 

الفزاهللة, موللال مفلللتر علللش اأنترنيللت,  إلللشب للب  ف للا  المطلللك.. البرلمللان يحللل لجفللة الفللازحين ويحيللل مليةللا   -23

25/22/1023 ,                  www.alhakikanews.com/index.php/articals/index.1.html                          

, موللال علللش اأنترنيللت, 1023 ( علللش مؤشللر الي للا  العللالمي لعللام270محمللد عمللا , العللراق فللي المركللز الللـل  -25
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