مقدمة:

تقدم مؤسسة شركاء من أجل الشفافية هذا التقرير عن وضع العراق في مجال مكافحة الفساد .إذ
عدوا ً
أوًل للدولةً ،ل يقل خطورة عن اإلرهاب .كما أن للفساد تداعيات سلبية كبيرة
يعتبر الفساد ً
على التنمية في العراق في مرحلة إعادة اإلعمار والبناء بعد الصراعات التي شهدتها العراق في
السنننوات الماضننية .واحتل العراق مراتأ مت خرة في مؤشننرات العالمية للشننفافية ،من بين أسننوأ
الدول الذي يستشري فيها الفساد.
وعليه تقدم مؤسنننسنننة شنننركاء من أجل الشنننفافية هذا التقرير لرسننند نبيعة الفسننناد وإ تشنننار في
مفاسل الدولة العراقية .كما تتقدم ببعض التوسيات حول مكافحته.
أوالً :رصد لواقع الفساد في العراق:

احتل العراق المرتبة  168من بين  180دولة في مؤشننننننر مدركات الفسنننننناد لعام  .2018مقار ة
بعام  2017الذي حل فيه في المركز  169بين  180دولة .وكا ت أعلى درجة للعراق في مؤشر
الفسنننناد في عام  2007في المرتبة  ،178بينما سننننجل أد ى مسننننتو في عام  2003في المرتبة
()1
.113
ورغم إعادة تشنننننكيل الحكومة للمجلل العلى لمكافحة الفسننننناد في مطلع  ،2019على أن يكون
الهدف من تشننننننكيله هو تمكينه من اتجاذ اإلجراءات الرادعة وتوحيد جهود الجهات الرقابية ،إًل

(1) CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2018, on this link: https://www.transparency.org/cpi2018

أن ذلك يعتبر مجالفة للدسننتور أسننذ الذي أقر بتشننكيل هيصة متجصننصننة في محاربة الفسنناد هي
()2
هيصة "النزاهة" وهي مستقلة نبقا للدستور.
 .1الفساد في العراق في أرقام:

في عام  2018فقط ،حققت هيصة زاهة العراقية في  12398قضنننننن ايةً جزاأ ايةً أ هجز منها 8938
قضننياة .وقامت باحالة  3070متاهما ً بقضننايا فسننا ىد على القضنناء وسنندور 10أوامر قبض ،و23
أمر استقدام بحق وزراء ومن بدرجتهم .كما تم توجيه اًلتهام لـ  31وزيرا ً ومن بدرجته وسدور
()3
أحكام إدا ة بحق  4منهم.
اسننننت ْر هجعت أو التي سنننندرت أحكا ةم قضنننناأياةة بردُهها والتي أعيدت
وبلغ حجم الموال العا امة التي ْ
تيجة التحقيقات ما يزيد عن ترليو ا ً وستماأة وتسعة وستين مليارا ً وخمسة وثما ين مليو ا ً دينارا ً
ً ()4
عراقيا.
وأشنننارت إحصننناءات هيصة النزاهة إلى أن «عدد بذغات الفسننناد خذل عام  2017بلغ ،17222
سنننبة المنجز منها  .»% 64أما أوامر اًلسنننتقدام الصنننادرة بحق متهمين ،فوسنننلت إلى ،5671
سبة المنجز منها  .%78فيما بلغت أوامر القبض اإلجمالية  ،3100فذ منها  619فقط أي بنسبة
 .%46والسبأ يعود إلى أن غالبية من سدرت بحقهم أوامر قبض هم خارج العراق ،ويحملون
()5
جنسيات ثا ية.
في  ،2015كان قد تم إسنندار  440أمر توقيف قضنناأي عن قضننايا فسنناد متنوعة بين اًلختذ
واإلضنننننرار المتعمد بالمال العام وسنننننرقة أموال الدولة والتزوير وغيرها .وبلغ مجموع الموال
الم ستردة والموال التي سدرت أوامر ق ضاأية با ستردادها في أكبر عملية تقوم بها الهيصة وقتصذ
 44مليار دينار عراقي وهو رقم كبير من خذل سنننننير اإلجراءات التحقيقية في قضنننننيتي فسننننناد
إحداهما كا ت قيمة الموال المسننننننتردة فيها  14مليار دينار في عملية فسننننننناد بين موظفة في
()6
مصرف الرافدين العراقي الحكومي وزباأن في عدد من المصارف الهلية.
وكا ت قيمة الموال المسنننننتردة في قضنننننية أخر أكثر من  21مليار دينار إلى حسننننناب وزارة
الدفاع وكان المتهم البرز فيها العراقي "زياد القطان" المين العام لوزارة الدفاع العراقية وهو
أشننهر المتهمين بالفسنناد في حقبة وزير الدفاع العراقي حازم الشننعذن ،الذي تولى الوزارة خذل
)(2حمزة مصطفى" ،عبد المهدي يشكل مجلسا أعلى لمكافحة الفساد في العراق" ،منشور على موقع أنباء الشرق األوسط ،بتاريخ  2يناير ،2019
على الرابط التاليhttps://bit.ly/2JIThKT :
( (3ـــــــــ  " ،هيأة النزاهة تعلن عن إنجازاتها للعام المنصرم  ،"2018منشور على موقع هيأة النززاهة العراقية ،بتاريخ  ،2019/2/18على الرابط
التاليhttps://bit.ly/2WoNjR4 :
( )4المرجع السابق.
( )5نصير الحسون " ،العراق يتصدر الئحة الدول األكثر فسادا في العالم" ،منشور على موقع جريدة الحياة ،بتاريخ  21مارس  ،2018على الرابط
التاليhttps://bit.ly/2FxhwaJ :
( )6ـــــــــ  " ،العراق :هيئة النزاهة تحقق في  13ألف قضية فساد مالي" ،منشور على موقع دويتش فيله ،بتاريخ  20أغسطس  ، 2015على الرابط
التاليhttps://bit.ly/2utbLES :

حقبة رأيل الوزراء العراقي السنننبق إياد عذوي ،إضنننافة إلى مخرين مشنننتركين معه سننندرت
()7
بحقهم أحكام قضاأية مفزعة.
 .2فساد بسبب "قانون العفو العام:

وعادة ما ينتهي المطاف بالمتورنين بقضايا فساد في العراق إلى هاربين خارج البذد أو أحرار
خارج القضنننننبان بموجأ "قا ون العفو العام" .فهناك من الفاسننننندين قد أدينوا بقرارات قضننننناأية
وسنننننندرت الحكام العقابية بحقهم وفق القا ون ولكنهم شننننننملوا بقا ون العفو العام الذي شننننننرعه
مجلل النواب ،وًل سننيما من موظفي الدولة .ويشننار إلى أن عدد المشننمولين بالعفو بلغ ()2252
متهما ً عن  817قضننية ،فيما بلغت قيمة اختذسنناتهم  190مليون دوًلر ،لم يسننترجع منها سننو
()8
 2.5مليون والبقية هربت لجارج العراق.
 .3تفشي الفساد البيروقراطي داخل أجهزة الدولة:

فقد سننندرت أوامر ضنننبط بحق  32وزيرا ً أو بدرجة وزير ،سنننجلت بحقهم  44دعو قضننناأية،
بعض منهم خارج العراق ويحملون جنسيات لدول أوروبية وأميركية ،وتم تسلم أول وزير سابق
وهو عبد الفذح السنننودا ي ،الذي اتهم بملفات فسننناد خذل توليه منصنننأ وزير التجارة بعد إلقاء
القبض عليه في مطار بيروت باشراف "اإل تربول" .فيما أسدر القضاء العراقي  17أمر قبض
في حق وزراء عن  30قضنننية ،يتعلق معامها بالفسننناد اإلداري والمالي .أما الدرجات الجاسنننة
أي وكيل ومدير عام وسفير ،فكان عدد المستقدمين منهم  226متهماً ،سدر في حقهم  333أمرا ً
ً ()9
قضاأيا.
وبلغ عدد المتاهمين في القضنننننننايا الجزاأية ( )9328متاهماً ،و ه ُجهت إليهم ( )11666تهمةً ،بينهم
وزيرا ومن بندرجتننه ،و ه ُجهنت لهم  56تهمنةً ،و 385متهمنا ً من ذوي الندرجنات الجنناسنننننننة
31
ً
بحق 4
والمديرين العا ه ُمين ومن بدرجتهم و ه ُج هت لهم  597تهمةً ،سننننننندر منهم  7أحكام إدا ىة
ُه
الجاسننننة والمديرين العا ه ُمين
بحق  41من ذوي الدرجات
ا
وزراء وم امن هم بدرجتهم ،و 49حكما ً ُ ه
()10
ومن بدرجتهم.
قبض ،هفُذ منها  976أمرا ً خذل المداة ذاتها ،فيما
وقد اسننندرت السنننلطات القضننناأياة  2020أمر ى
قبض  10وزراء ،بواقع  25أمر
بلغ عندد الوزراء ومن هم بندرجتهم م امن سننننننندر بح هقُهم أمر
ى
سة والمديرين العا ه ُمـين.
قبض ،و 160أمر ى
ى
بحق  87من ذوي الدرجات الجا ا
قبض مخر سدر ُ ه

( )7المرجع السابق.
( )8نصير الحسون ،مرجع سابق ،على الرابط التاليhttps://bit.ly/2FxhwaJ :
( )9ــــــــــ " ،هيأة النزاهة تعلن عن إنجازاتها للعام المنصرم  ،"2018مرجع سابق.
( )10المرجع السابق.

ومن أب رز الحاًلت الفجة في الفسننننننناد الحكومي ،إعذن محاف البنك المركزي العراقي "على
العذق" ،عن تلف  7مليارات دينار عراقي ( 5مذيين و 882ألف دوًلر) بسنننبأ ميا المطار،
ً
مقلذ من أهمية المر لن المبلغ ًل قيمة له سننننننو تكلفة الطباعة .والغريأ في المر أن تلك
الواقعة وقعت قبل عدة سنننننننوات في  2013وهو ما يثير العديد من عذمات اًلسننننننتفهام حول
()11
اإلعذن عن ذلك بعد  5سنوات.
 .4انتشار الفساد داخل مؤسسة الجيش:

ومن بين المثلة على فسنناد العقود والمشننتريات ،ما كشننفت عنه هيصة النزاهة من معلومات حول
"عقد سري" لشراء سذح من سربيا بقيمة  833مليون دوًلر ،وقد تولى إ جاز العقد وفد يضم
 22مسن ً
كبيرا .وفيما جر إ فاق المبلغ ،تبين ًلحقًا أن القيمة السنننلية للسنننذح هي
ننؤوًل عراقيكا ً
 236مليون دوًلر فقط .وقال مسؤولون عسكريون أميركيون كا وا يشرفون على تدريأ الجيش
العراقي في ذلك الوقت :إن التجهيزات المشننتراة من سننربيا ذات وعية سننيصة أو إ ها ًل تتناسننأ
مع مهمات الجيش العراقي .وقبل ا كشننناف حجم الفسننناد الضنننجم في الصنننفقة ،كان النانق باسنننم
وزارة الدفاع العراقية قد قال في بيان :إن الصننفقة واحدة من أفضننل وأكثر الصننفقات شننفافية من
()12
حيث اًللتزام بشرون ومعايير وزارتي المالية والتجطيط واللجنة اًلقتصادية.
ينتشنننننر كذلك بين سنننننفوف الجيش عدد وهمي كبير من الموظفين .حيث تم في مسنننننتهل وًلية
رأيل الوزراء السابق ،حيدر العبادي ،الكشف عن وجود  50ألف جندي وهمي (أنلق عليه لف
"فضنننناأي") ،كان ضننننبان متنفذون يسننننتولون على مرتباتهم ،وقد جر الكشننننف عن هذا العدد
بوسفه مجرد دفعة أولى إلحصاء سريع ،لكن لم يجر بعد ذلك الكشف عن أية أرقام أو تحقيقات
أخر  .وتضننننننم قواأم الجنود الوهميين جنودًا يتمتعون بناجنازات مفتوحنة مقنابنل دفع مرتبناتهم
الشننهرية إلى قادتهم العسننكريين مع ضننمان اسننتمرارهم بالجدمة ،أو جنودًا قتلوا في المعارك ولم
()13
تحذف أسماؤهم من قواأم الرواتأ الشهرية.
 .5وجود أشكال من الفساد المالي أو الضريبي:

يقف الفسننننننناد حجر عثرة أمام اسننننننتفادة الدولة من اإليرادات المالية المتحققة من تطبيق قا ون
التعرفة الجمركية ،الذي اضننننننطرت الحكومة إلى تنفيذ  ،بهدف تقليل سننننننبة العجز المالي في
المواز ة العامة حيث أعلنت هيصة الجمارك العامة حصننننننولها على  400مليار دينار (306.5

( )11وفاء بسيوني ،تقرير بعنوان " غرق المليارات ..الوجه اآلخر لغسيل األموال في العراق" ،منشور على موقع التحرير ،بتاريخ  ١٧نوفمبر ،٢٠١٨
وللمزيد من التفاصيل على الرابط التاليhttps://bit.ly/2FrFCT7 :
( )12ـــــــــ  " ،خسائر البالد من عقود التسليح الفاسدة توازي موازنات أربع سنوات" ،موقع الصباح الجديد ،بتاريخ  17اكتوبر  ،2018وللمزيد من
التفاصيل على الرابط التاليhttps://bit.ly/2Fyaano :
( )13ـــــــــــ  " ،الفضائيون تركة المالكي التي تنخر جيوب العراقين" ،جريدة العرب 2 ،فبراير  ،2015على الرابط التالي:
https://bit.ly/2Fy1zkD

مذيين دوًلر) خذل ستة أشهر من العام  )14(.2016هذا المبلغ الضصيل بالمقار ة مع ما يجأ أن
تكون عليه الحال يؤشر لحجم الفساد في الجهاز الضريبي العراقي ،فن سبة الضريبة الجمركية ًل
تقل عن  ،%10ومقابل هذ النسننننننبة ،بلغت اسننننننتيرادات القطاع الجاع وف ًقا لمبيعات البنك
المركزي العراقي من الحواًلت الجارجية واًلعتمادات المسننننننتندية ،ما ًل يقل عن  30مليار
دوًلر في العام  ،2016المر الذي يسننتوجأ أن تصننل قيمة اإليرادات الجمركية إلى  1.5مليار
دوًلر خذل ستة الشهر الولى من العام في حين أ ها لم تتجاوز مبلغ  306مذيين دوًلر .وهذا
()15
يعني أن حجم الفساد في الجمارك وحدها يتجاوز المليارين و صف المليار سنويكا.
 .6تضييق على اإلعالميين المتناولين لشأن الفساد:

تقوم السنننلطات العراقية بممارسنننة ضنننغون كبيرة على وسننناأل اإلعذم التي تتحد عن الفسننناد.
فعلى سننبيل المثال في مار  ،2016اسننتدعت "المحكمة المجتصننة في قضننايا النشننر واًلعذم"
رأيل تحرير موقع "العالم الجديد"" ،منتار اسر"ً ،لستجوابه بش ن موضوع شر قبل شهر
فيه اتهام للجنة لتنايم اًلتصننناًلت بالفسننناد .في النهاية برأت المحكمة اسنننر وأسنننقطت اتهامات
()16
التشهير المنسوبة إليه.
ثانيًا :تأثير الفساد على معدالت التنمية في العراق:

ًل توجد تقديرات رسمية عن حجم الموال التي اختلست أو أهدرت ،خذل السنوات الماضية في
العراق ،ولكن يمكن قيا ذلك من خذل المؤشننرات على ااثار اًلقتصننادية السننلبية للفسنناد على
التنمية.
ففيما يتعلق بمسننننننتويات البطالة ،وتفاقم الديون الجارجية ،والاروف السننننننياسننننننية والمنية التي
يتعرض لها العراقيون منذ اًلحتذل المريكي عام  ،2003فضن ً
نننننذ عن نغيان الفسنننننناد المالي،
واإلداري ،واختذل مناومة القوا ين الجاسنننة باًلسنننتثمارات ،وسنننوق العمل ،وحركة الموال.
ووفقًا للجهاز المركزي لإلحصنناء ،فان سننبة البطالة بين الشننباب في العراق بلغت  %22.6بين
الفصات العمرية بين  15الى  29سنة ،فيما أعلن سندوق النقد الدولي ،في مايو  ،2018أن معدل
بطالة الشنننننباب في العراق بلغ أكثر من  ،%40بسنننننبأ غياب الجطط الحكومية والتمويل الذزم
والتي تهدف إلى توفير فرع عمل للعانلين من خذل تفعيل القطاع الجاع ،كما يتجرج سنننويكا
من الجامعات مًلف الطذب دون أن يجدوا وظاأف لهم في الدولة مما يجعل سبة البطالة بارتفاع

( )14ــــــــــــ  " ،فساد المنافذ الحدودية يرهق الموازنة واالقتصاد العراقي" ،جريدة العرب 27 ،ديسمبر  ،2017على الرابط التالي:
https://bit.ly/2WoOcsz
( )15همام الشماع " ،العراق وظاهرة الفساد اإلداري واالقتصادي" ،منشور على موقع الجزيرة ،بتاريخ  13يناير ،2019 ,على الرابط التالي:
https://bit.ly/2TWuzeQ
)16( Iraq Events of 2016, Human Rights Watch, in this link: https://bit.ly/2HQOHrp

مستمر وسط غياب حلول والمعالجات ( ،)17إًل أن البطالة المقناعة في القطاع الحكومي تصل إلى
سبة تفوق  %80من حجم العاملين في الجهزة الحكومية حيث إن هذ البطالة هي إحد سور
()18
الفساد اإلداري حيث أدت المحسوبية إلى تعيين مذيين من الموظفين في فترة الرخاء النفطي.
كما تتزايد معدًلت الفقر إذ تشننننننير تقديرات البنك الدولي إلى أن معدل الفقر "وف ًقا لجط الفقر
المحدد بـننن  3.2دوًلرات" في اليوم هو 17.9دوًلر ،وكشفت وزارة التجطيط في سبتمبر 2017
()19
عن ارتفاع سبة الفقر في البذد إلى سبة .%30
ثالثًا :التوصيات:

توسي مؤسسة شركاء من أجل الشفافية بالتي:
 الفصنننننل بين الوزارات وإداراتها التنفيذية ،حيث تتولي التنفيذ هيصة مسنننننتقلة منشننننن ة بقا ون،
إلبعاد السنننلطة التنفيذية عن الت ثير عليها ،وإزالة كل ما يمكن أن يترتأ على ذلك من فسننناد،
وًل يبقي للحكومة إًل التجطيط اًلستراتيجي للمدي المتوسط والبعيد.
 زيننادة مرتبننات الموظفين في العراق بحيننث تكفي لتوفير مسننننننتوي حينناة كريمننة ينن فيهننا
الموانن بنفسه عن الفساد.
 تبسننيط اإلجراءات اإلدارية والحد من المسننتندات المطلوبة للحصننول على الجدمة مع وضننع
مدو ة إجراءات إدارية واضنننننحة .لن نول وسنننننعوبة اإلجراءات اإلدارية يدفع المواننين
حو إستجدام الرشاوي لتسريع عمله.
 الحد إلي أكبر قدر من تعامل الموظفين بالموال (الموظف ًل يري المال وإ ما يري الرقام)،
مع إ شاء إدارة تتولى تعليم المواننين كيفية الدفع اًللكترو ي.
 وضننننع أ امة شننننفافة تؤدي إلى التقليل إلى حد كبير من السننننرار التي يملكها الموظف العام
بسبأ وظيفته.
 إ شاء هيصة لمراجعة تاريخ الفراد قبل توظيفهم لضمان عدم تولي أي شجص لمنصأ قيادي
أو عمل سياسي بسبأ شبهات سابقة بالفساد.
 إيذء المزيد من المراجعات حول قا ون العفو العام ،والثغرات التي تؤدي لتهرب الفاسنننننندين
من العقوبة.
 منح مزيد من الحريات اإلعذمية للتحقيق وتناول مواضنننيع مكافحة الفسننناد ،كي تكون الداة
الثقافية والسذح التوعوي حو مواجهة الفساد.
 تحديد أجل سننننتة أشننننهر يجأ أن تفصننننل فيه المحاكم في القضننننايا المعروضننننة عليها وعدم
الت جيل لتاريخ يتجاوز هذا الجل.
( )17ــــــــــــ  ،وزارة التخطيط :نسبة البطالة بين شباب العراق بلغت  ،%22,6روداو ،2018/8/23 ،على الرابط التالي:
https://bit.ly/2HGPZpV
( )18همام الشماع  ،مرجع سابق.
( )19خط الفقر في العراق ،جدل الفوق والتحت ،الغد برس 20 ،مايو/أيار  ،2017على الرابط التاليhttps://goo.gl/AM4kUD :

 إعطاء سلطات واسعة لعضاء هيصة مكافحة الفساد في الكشف عن الجراأم ومن ذلك مراقبة
التغييرات التي تطرأ علي حياة الموظفين.
 عند التحقيق في قضننية من قضننايا الفسنناد يجأ أن يتعدد المحققون ،بحيث ًل يجوز أن يتولي
القضية محقق واحد.

