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دور انسهطة انتشرٌعٍة يف مىاجهة انفساد-)*(-
د .صاحل حسني عهً

مذرس انقانىن انذستىري

كهٍة انقانىن /كهٍة اننىر اجلامعة
املستخهص
بال ؾو إٔ يألدٗع ٠ايطقاب ١ٝيف ايعطام زٚضاّ َُٗاّ يف َٛادٗ ١ايفػاز بأؾهاي٘ َٔٚ
ٖص ٙاالدٗع ٠ايػًطــــ ١ايتؿطٜعـــ ،١ٝإش ٜػتطٝع فًؼ ايٓٛاب يف ض ٤ٛاختصاص٘
ايتؿطٜع ٞعًٚ ٢فل اسهاّ زغتٛض  2005ايٓافص ،بتؿطٜع ايكٛاْني ايالظَ ١ملهافش ١ايفػاز أٚ
تعس ٌٜاملٛدٛز َٓٗا فطالّ عٔ زٚض ٙايطقاب ،ٞيصا ٜػتطٝع اجملًؼ بإيعاّ اؿه١َٛ
بايؿفافٚ ١ٝايٓعاٖٚ ١قاغب ١ايفاغس.ٜٔ
ٚعً ٢ايطغِ َٔ تعسز األدٗعٚ ٠اهل٦ٝات ايطقاب ،١ٝفكس اغتفشٌ ايفػاز ايص ٟتػبب
يف تفاقِ املؿانٌ ٚاألظَات ٚغ ٤ٛاألٚضاع االقتصازٚ ١ٜاالدتُاعٚ ١ٝيف َكسَتٗا ٚاالضٖاب
ٚايعٓف ٚاحملاصصٚ ١االعتسا ٤عً ٢املاٍ ايعاّ ايص ٟأضٖل اي ّٛٝسٝا ٠ايعطاقٝنيٚ ،اصابِٗ
االسباط َٔ دطا ٤تٓاَ ٞايفػاز بأْٛاع٘ ايصٜ ٟعس خطٚداّ عٔ ايكاْٚ ٕٛايٓعاّ ايعاّٚ ،ال
دساٍ اي ّٛٝبإٔ سذِ ايفػاز اظزاز يف ايعطام ٖ ٛساي ١زخٚ ١ًٝطاض ١٥يٝػت قَ ١ُٝتأصً ١يف
اجملتُع ايعطاق.ٞ
Abstract
Undoubtedly, the SAIs have an important role to play
in confronting corruption in all its forms. Among these
organs is the legislative authority. In light of its legislative
competence in accordance with the provisions of the 2005
Constitution, the House of Representatives can legislate laws
to combat corruption or amend existing ones, The Council

(*) أستمم البحث في  *** 2118/2/11قبل لمنشر في .2118/3/28
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requires the government to be transparent and fair and to
hold the corrupt accountable.
In spite of the multiplicity of bodies and regulatory
bodies, the corruption that has exacerbated the problems and
crises and the poor economic and social conditions in the
forefront of which is terrorism, violence, quotas and assault
on the public money that has burdened the life of the Iraqis
has become more and more frustrated by the growth of
corruption, There is no doubt today that corruption in Iraq is
an exotic and emergency situation that is not inherent in
Iraqi society.
املقذمـة

أٚالّ َٛ :ضٛع ايبشح:
ٜعس ايفػاز بأؾهاي٘ ٚأْٛاع٘ ناف ١زا ٤يف اجملتُعات اؿسٜج ،١فٗ ٛظاٖط ٠خطرل٠
تٛاد٘ عسٜساّ َٔ ايسٚ ٍٚالغُٝا ايعطام ملا هلا َٔ تأثرل غًيب عًَ ٢ؤغػات ايسٚي١
ايتؿطٜعٚ ١ٝايتٓفٝصٚ ١ٜايكطا ١ٝ٥يف عًُ ١ٝايبٓاٚ ٤ايتُٓ ١ٝاالقتصاز ،١ٜفكس نإ يتٓاَٞ
ايفػاز بأْٛاع٘ ايػٝاغٚ ٞاملايٚ ٞاإلزاضٚ ٟاالدتُاع ٞغبباّ يف ظٗٛض االضٖابٚ ،اْعساّ
اـسَات ٚايبطايٚ ،١غ ٤ٛاؿاي ١االقتصاز ١ٜاييت تعس َٔ أخطط املؿانٌ اييت تٛاد٘
ايٓاؽٖٚ ،هصا فكس أختٌ ايبٓا ٤االدتُاع ٞفدلظت طبك ١األغٓٝاٚ ٤طبك ١ايفكطا ٤ست٢
أضش ٢اؿسٜح عُا ٖ ٛز ٕٚايفكطٚ ،ظٗط عسٜس َٔ املؿانٌ ٚاألظَات ٚايصعٛبات اييت أزت
إىل غٝاب اإلسػاؽ باملٛاطٓ ١أ ٚضعف٘.
إش تعس ايػًط ١ايتؿطٜع َٔ ١ٝأِٖ ايػًطات يف ايسٚي ١بٛصفٗا املُجً ١إلضاز٠
ايؿعبٚ ،قس تػتطٝع يف ض ٤ٛاختصاصٗا ايتؿطٜعٚ ٞايطقاب ٞعًٚ ٢فل أسهاّ زغتٛض
 2005ايٓافصَ ،عا ١ْٚاؿه ١َٛيف َٛادٗ ١ايفػاز يف تؿطٜع ايكٛاْني ايػًٚ ١ُٝاملتٛاظْ١
ٚتٛغٝع زا٥ط ٠ايتذطٚ ِٜايعكاب ؾطا ِ٥ايفػاز اييت تعس خط ١َُٗ ٠ٛيف فاٍ َٛادٗ١
ايفػاز.
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ثاْٝاّ  :أُٖ ١ٝايبشح ٚأغباب اختٝاض: ٙ
ٜعس َٛضٛع ايبشح َٔٚ -دْٗ ١عطْا  َٔ -أِٖ ايبشٛخ اييت تتصسض اٖتُاّ
ايهتاب ٚايباسجني يف اآل ١ْٚاألخرلٚ ،٠تأت ٞأُٖٝت٘ َٔ  -سٝح ايتٛقٝت يف ايعطام -ايصٟ
اغتفشٌ ف ٘ٝايفػاز ٚاْتؿط ٚأخص أؾهاالّ كتًفٚ ،١صاض اي ّٛٝضٖاْاّ َٛادٗت٘ ؼسٜاّ
سكٝكٝاّ أَاّ اؿهٚ ١َٛايؿعب.
ٚيف قاٚي ١يتػًٝط ايط ٤ٛعً ٢زٚض ايتؿطٜعٚ ٞايطقاب ٞيًػًط ١ايتؿطٜع ١ٝاييت
تعس عٓصطاّ َُٗاّ يف اؿس َٔ ايفػاز ٚقاضبت٘ٚ ،أثط ايفػاز عًٗٝاٚ ،يف اعتكازْا إٔ ايفػاز
أغاؽ يهٌ َا تعطض ي٘ ايعطام َٔ خطط االضٖاب ٚاْؿاض ايبطايٚ ١ظٜاز ٠ايفكطٚ ،نإ شيو
نً٘ زافعاّ الختٝاض ٖصا املٛضٛع.
ثايجاّ َ :ؿهً ١ايبشح:
تتشسز َؿهً ١ايبشح مبشاٚي ١ؽًٝص ايبالز َٔ ايفػاز بأْٛاع٘ ،ايصٜ ٟؿهٌ
خططاّ عً ٢ايٓعاّ ايػٝاغٚ ٞاالزاضٚ ٟاالدتُاع ،ٞفٛدٛز ٙبؿهٌ ٚاغع بعس االستالٍ
األلً ٛاَطٜه ٞيًعطام عاّ  2003دعٌ سٝا ٠ايٓاؽ َٚعٝؿتِٗ صعبٚ ١ظطٚفِٗ االقتصاز١ٜ
َذلزٚ ١ٜؾعٛضِٖ باإلسباط َٔ دطا ٤ايفػاز ايص ٟميجٌ ؼسٜاّ خطرلاّ يًػًط ١ايتؿطٜع١ٝ
ؾأْٗا ؾإٔ غا٥ط َؤغػات ايسٚي ٖٞ ١األخط ،٣تتأثط بايفػاز ،بٛصفٗا اؾٗ ١املدتص١
بايتؿطٜع ٚايطقاب ١عً ٢ايػًط ١ايتٓفٝص.١ٜ
ضابعاَّٗٓ :ذ ١ٝايبشح:
اعتُست يف ٖص ٙايسضاغ ١عً ٢املٓٗر ايتشً ًٞٝبٛصف٘ َٓٗذاّ َػاعساّ يف عطض
َؿهً ١ايبشح ٚفُٛع َٔ ١االغ ١ً٦يإلداب ١عٓٗا اثٓا ٤ايبشحٚ ،بٝإ َٛقف ايفك٘
بؿإٔ" زٚض ايػًط ١ايتؿطٜع ١ٝيف َٛادٗ ١ايفػاز"َ ،ع إبسا ٤بعض املالسعات عًٚ ٢فل َا
تكتط ٘ٝطبٝع ١ايبشح.
خاَػاّْ :طام ايبشح:
ٜٓشصط ْطام ايبشح يف زٚض ايػًط ١ايتؿطٜع ١ٝيف َٛادٗ ١ايفػاز يف ايسغتٛض
ايعطاق ٞيػٓ ،2005 ١إش ٜعس ايتؿطٜع ٚايطقاب ١غبٌ َُٗ ١يف َٛادٗ ١ايفػاز ايصٜٓ ٟدط يف
دػِ ايسٚي ١ايعطاقٚ ،١ٝيتشكٝل اندل فا٥س ٠ممهٓ ١يف تٓاٖ ٍٚص ٙاملٛضٛع.
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غازغاّ :خط ١ايبشح:
ساٚيٓا قسض االَهإ إٔ ته ٕٛخط ١ايبشح َتٛاظْ ١يتػط ١ٝدٛاْب َٛضٛع
ايبشحٖٓ َٔٚ ،ا غٝتِ مبؿ ١٦ٝاهلل تكػ ِٝايبشح عًٚ ٢فل اآلت:ٞ
املبشح األ :ٍٚايتعطٜف بايفػاز ٚأْٛاع٘.
املطًب األ :ٍٚايفػاز يػٚ ّ١اصطالساّ.
املطًب ايجاْ :ٞأْٛاع ايفػاز.
املبشح ايجاْ :ٞايػًط ١ايتؿطٜعٚ ١ٝغبٌ َٛادٗتٗا يًفػاز.
املطًب األ :ٍٚته ٜٔٛايػًط ١ايتؿطٜع.١ٝ
املطًب ايجاْ :ٞايسٚض ايتؿطٜع ٞجملًؼ ايٓٛاب يف َٛادٗ ١ايفػاز.
املطًب ايجايح :ايسٚض ايطقاب ٞجملًؼ ايٓٛاب يف َٛادٗ ١ايفػاز.
املبشح ايجايح :أثط ايفػاز عً ٢ايسٚض ايتؿطٜعٚ ٞايطقاب ٞجملًؼ ايٓٛاب.
املطًب األ :ٍٚأثط ايفػاز عً ٢ايسٚض ايتؿطٜع.ٞ
املطًب ايجاْ :ٞأثط ايفػاز عً ٢ايسٚض ايطقاب.ٞ
ثِ أمتُٓا عجٓا غامت ١تتطُٔ ايٓتا٥ر اييت اغتدًصٓاٖا َٔ ايبشح،
ٚايتٛصٝات اييت ْط ٣أْٗا ضطٚض ١ٜملٛادٗ ١ايفػاز.
املثحث األول

انتعرٌف تانفساد وأنىاعه
ٜعس ايفػاز ظاٖط ٠خططٚ ٠غطٜع ١االْتؿاض شات دصٚض عُٝكٚ ١أبعاز ٚاغع١
َٚت ساخًٜ ١صعب ايتُٝٝع بٗٓٝا ٚؽتًف َٔ بًس آلخط ،يصا فكس أزضى املدتصني سذِ ٖصٙ
ايعاٖطٚ ٠خطٛضتٗا اييت تعاَْٗٓ ٞا اجملتُعات نافٚ ١الغُٝا اجملتُع ايعطاق.ٞ
َٚا َٔ ؾو إٔ ايفػاز االْتداب ٞأصٌ أْٛاع ايفػاز ٚاألنجط ضطضاّ َٔ أؾهاٍ
ايفػاز نًٗا ٜٚطتبط باالْتدابات ًٜٚك ٞبعالي٘ عً ٢ايػًط ١ايتؿطٜعٖ ،١ٝصا َا غٛف
ْتٓاٚي٘ يف َطًبني عً ٢ايتٛايُٖ ٞا :
املطًب األ :ٍٚايفػاز يػٚ ّ١اصطالساّ.
املطًب ايجاْ :ٞأْٛاع ايفػاز.
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املطهة األول
ً
ً
انفساد نغة واصطالحا
َا َٔ ؾو إٔ ايفػاز ٖ ٛغًٛى اْػاْ ٞغرل غًٚ ِٝآفَٓ ١تؿط ٠يف ايس ٍٚمجٝعٗا،
َٗٓٚا ايعطام ٚي٘ تأثرل غًيب َباؾط عً ٢تُٓ ١ٝاجملتُعات ٚتطٛضٖا مما ٜٛيس َٔ األظَات
ٚاؿطٚب عسٜساّ ٚاملآغٚ ،ٞنإ َٔ ْتاد٘ َا تعطض ي٘ ايعطام َٔ االضٖاب ٚاالستالٍ يبعض
احملافعات يف سعٜطإ عاّ َٚ 2014ا بعس ،ٙست ٢صاض ايفػاز ٚاالضٖاب نابٛغاّ ى ِٝعً٢
أبٓا ٤ايؿعب ايعطاقٚ ،ٞغٛف ْتٓا ٍٚايفػاز يػ َٔٚ ّ١ثِ ايفػاز اصطالساّ يف فطعني عً٢
ٚفل َا ٜأت:ٞ
ايفطع األ :ٍٚايفػاز يػ.ّ١
ايفطع ايجاْ :ٞايفػاز اصطالساّ.
انفرع األول

ً

انفساد نغة
ايفػاز يػ َٔ ٖٛ :ّ١فػس ضس صًحٚ ،ايفػاز يػ ١ايبطالٕ ،فٝكاٍ بطٌ ايؿ ٤ٞأٟ
بطٌ ٚأضُشٌٚ .ضأ ٣ابٔ َٓعٛض يف يػإ ايعطب إٔ ايفػاز ْكٝض ايصالحٚ ،تفاغس ايكّٛ
أ ٟتسابط ٚقطع األضساّٚ ،اغتفػس ايػًطإ قا٥س ٙإشا أغا ٤اي ٘ٝست ٢قايٛا ٖصا األَط
َفػس ٠يهصا ،أ ٟف ٘ٝفػاز(ٚ ،)1قاٍ ايطاظ ٟأٜطاّ (فػس) ايؿٜ ٤ٞفػس بايطِ (فػازاّ) فٗٛ
فػٝس (ٚأفػس ٙففػس) ٚال تكٌ اْفػس  (ٚاملفػس )٠ضس املصًش.)2(١

( )1أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ،لسان العرب ،المجمد الخامس ،دار
المعرفة ،القاىرة ،ص.3412
( )2محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ،مختار الصحاح،

دار الكتاب العربي،

بيروت ،1981 ،ص.513
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َٚعٓ ٢ايفػاز( :)1أخص املاٍ ظًُاّ ،أ ٚايتًف أ ٚايعطبٜٚ ،طاز ب٘ يػٜٛاّ اؾسب
ٚايكشطٜٚ ،طاز باملفطز ٠أٜطاّ َعٓ ٢ايتشًٌ ايعط ٟٛيًُاز ٠بتشًٌ اؾطاث" ِٝنتفػرل عًُٞ
صطف".
فؿطح غطٜب ٜفػط َفطز ٠ايفػاز عً ٢أْٗا تعين املعاص ٞيكٛي٘ تعاىل (فَأَ ِنجَطُٚا
فَٔٗٝا ايِفَػَازَ)( ،)2بٌ إٔ األِٖ َا دا ٤يف ايؿطٜع ١االغالَ َٔ ١ٝؼصٜط َٔ ايفػاز ،نُا ٚضز
يف آٜات َٔ ايكطإٓ ايهط ِٜاييت تٓاٚيت ايفػاز يف أنجط َٔ مخػني آ ١ٜنًٗا تٓٗ ٞعَٓ٘ٚ ،ا

ٜذلتب عً ٢املفػس َٔ ٜٔعكاب نكٛي٘ تعاىل )إَُِْٖا دَعَا ُ٤ايَّصُٜٔ َٜٔشَاضِبُ َٕٛايًََّ٘ َٚضَغُٛيَُ٘
ػعَ ِ َٕٛفٔ ٞايِأَضِضِ فَػَازّا إَِٔ ُٜكَتًُٖٛا أَُٜ ِٚصًََّبُٛا أَُ ِٚتكَطَّعَ أَِٜسَٔٚ ِِِٜٗأَ ِضدًُُُِِٗ َِٔٔ خًَٔافٕ أَِٚ
ِ ََٜٚ
 ٟفٔ ٞايسَِْٗٝا َٚيَُِِٗ فٔ ٞايِآخٔطَ ٔ٠عَصَابْ عَعٔ.)3((ِْٝ
ُِٓ ٜفَِٛا ََٔٔ ايِأَضِضِ شَئوَ يَُِِٗ خٔعِ ْ
لس يف اآل ١ٜايهطمي ١ايتؿسٜس يف عكاب املفػس ٜٔإش ٚصًت عكٛبتِٗ اىل ايكتٌ
ٚقطع األٜسٚ ٟاألضدٌ ٚايٓف ٞتبعاّ الختالف ايعطٚف املهاْٚ ١ٝايعَاْٚ ١ٝاألفعاٍ ايفاغس.٠
ٚنُا يف قٛي٘ تعاىل (َٚإِشَا قٔ ٌَٝيَُِِٗ يَا تُفِػٔسُٚا فٔ ٞايِأَضِضِ قَايُٛا إََُِْٓا َْ ِشُٔ َُصًِٔشُ،َٕٛ
أَيَا إَُِِِْٓٗ ُُِٖ ايُُِفِػٔسَُٚ َٕٚيَهِٔٔ يَا َٜؿِ ُعطًُٜ ،)4(( َٕٚشغ املتأٌَ يًٓص ايكطآْ ٞإ يف ايٓاؽ َٔ
ٜفػس ٜٚعٝح يف االضض فػازاّ ٚهس ايكػِ اآلخط يف عًُ٘ صالح يألَ َٔ ٖٛٚ ١املفػس،ٜٔ
نًص إٔ ايؿطا٥ع ايػُا ١ٜٚنًٗا متشٛضت س ٍٛاصالح ايٓفؼ األَاض ٠بايػٚ ،٤ٛايتٛد٘ اىل
ايباض ٟعع ٚدٌ ،ألْ٘ ايطقٝب ايص ٟال ؽف ٢عٓ٘ خاف.١ٝ
يصا فايفػاز ظاٖط ٠غرل قبٛب ١عٓس اـايل ،ألٕ يف ايفػاز تعط ٌٝملا خًل اهلل يف
ٖصا ايعامل ؿهُ ١صالح ايٓاؽ ،إش ال وب اؿه ِٝتعطَ ٌٝا تكتط ٘ٝاؿهُ.)5(١
( )1د .خميل الجر ،المجم العربي الحديث ،مكتب الروس ،باريس ،1973،ص.917
( )2سورة الفجر اآلية ()12

( )3سورة المائدة اآلية ()33
( )4سورة البقرة اآليتين ()12،11
( )5د .عدنان محمد الضمور ،الفساد المالي واالداري كأحد محددات العنف في المجتمع،
دراسة مقارنة ،دار الحامد لمنشر والتوزيع ،عمان ،2114 ،ص. 26
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انفساد اصطالحا
ٜٚعطف ايفػاز اصطالساّ ٖٛ )1(:اغا ٠٤اغتدساّ ايػًط ١يتشكٝل َٓافع شات١ٝ
يؿدص أ ٚؾُاعٚ ،١ايفػاز مبعاٖطٚ ٙػًٝات٘ ؾتْٗ َٔ ٢ب يًُاٍ ايعاّ أٖ ٚسض ي٘ ٚاىل
طًب ايطؾٚ ٠ٛاحملػٛبٚ ١ٝايٛاغطٚ ١احملابا ٠أ ٚايًذ ٤ٛاىل االبتعاظ ،ىتصط بأْ٘ اخطاع
املصًش ١ايعاَ ١ألٖساف خاصٚ ،١خطٚز عٔ ايكاْ ٕٛأ ٚاغتػالٍ يػٝاب ايكاْ.ٕٛ
ٚفطالّ عٔ شيو فكس أؾاض ايبٓو ايسٚي ٞاىل األْؿط ١اييت تٓسضز ؼت ٖصا
املصطًح نإغا ٠٤اغتػالٍ ايٛظٝف ١يتشكٝل املهاغب اـاص ،١بكب ٍٛايطؾَ ٠ٛكابٌ
اؿص ٍٛعً ٢تػٗٝالتٚ ،أصسض ايبٓو ايسٚي ٞبٝاْاّ ٜعطف ف ٘ٝايفػاز بأْ٘ (نايػططإ ال
تتُتع أ ٟزٚي ١باملٓاع ١ضس ٙغٛا ٤ناْت زٚي ١فكرل ٠أ ٚغٜٓٚ ،١ٝصٝب َؿطٚعات ايتُٓ١ٝ

ٚيهٔ َػتش ٌٝتكسٜط ق ١ُٝضأؽ املاٍ ايطا٥ع ْتٝذ ١شيو)(ٚ ،)2عً ٢شيو فإٕ عسّ ايكسض٠
عً ٢تكسٜط األَٛاٍ املٗسٚضٜ ٠ه ٕٛبػبب االختالؽ ٚايفػاز س ٍٛايعامل.
ٜ ٚعطف ايفػاز( ،)3بأْ٘ قب ٍٛصاسب ايػًطإ َاالّ أٖ ٚس ١ٜشات قَ ١ُٝاي١ٝ
َكابٌ أزا ٤عٌُ ًَعّ بأزا ٘٥ضزلٝاّ باجملإ أ ٚممٓٛع َٔ ازا ٘٥ضزلٝاّ أ ٚقٝاّ املٛظف
ايطزل ٞمبُاضغ ١غًطات٘ ايتكسٜط ١ٜبططٜك ١غرل َؿطٚعٜ ١ؿتِ َٓٗا ضا٥ش ١اغتػالٍ
املٓصب االزاض ٟأ ٚغ ٤ٛاغتدساّ ايػًط ١ايطزلٚ ،١ٝتطدٝح املصًش ١ايؿدص ١ٝعً٢

املصًش ١ايعاَ.١
( )1د .أمير فرج يوسف ،مكافحة الفساد االداري والوظيفي وعالقتو بالجريمة عمى المستوى
المحمي واالقميمي والعربي والدولي ،المكتب الجامعي الحديث ،االسكندرية،2111 ،
ص21
( )2د .أمير فرج يوسف ،المرجع نفسو ،ص.72

( )3أ .عماد صالح عبد الرزاق الشيخ داؤود ،الفساد واالصالح ،مطبعة اتحاد الكتاب
العرب ،دمشق ،2113 ،ص .28وينظر بالمعنى نفسو :أ .احمد ابراىيم أبو سن،
استخدام وسائل الترغيب والترىيب لمكافحة الفساد االداري ،المجمة العربية لمدراسات
االمنية والتدريب المجمد  ،11العدد  31محرم 1417 ،ه ،السعودية ،ص.91
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أنىاع انفساد
ٜعس ايفػاز االْتداب َٔ ٞأخطط أْٛاع ايفػاز ايصٜ ٟهت ٟٛبٓاض ٙؾعب بأنًُ٘
يعؿطات ايػٓني ،ألٕ َٔ ٜتٛىل ايػًط َٔ ٖٛ ١مل ىذل ٙايؿعب يف اؿكٝكٚ ،١بال ؾو إ
ايفػاز االْتداب ٖٛ ٞأغاؽ ايفػاز بأؾهاي٘ٚ ،ال ميهٔ ايفصٌ ايتاّ بٚ ٘ٓٝبني ايفػاز
بؿهً٘ ايعاّ يعًُُٗا بؿهٌ َتساخٌ يف تأثرلُٖا ايطاض عً ٢اجملتُع ٚايسٚي ،١فَٗٓ ٛفص
يتٓاَ ٞايفػاز بأْٛاعٖ٘ ،صا َا غٝتِ تٓاٚي٘ يف فطعني عًٚ ٢فل َا ٜأت:ٞ
ايفطع األ :ٍٚايفػاز االْتداب.ٞ
ايفطع ايجاْ :ٞأْٛاع ايفػاز بصف ١عاَ.١
انفرع األول

انفساد االنتخاتً
ٜكاٍ االْتداب يف ايًػ )1(١أْتدب ايؿ ٤ٞأختاضٚ ،ٙاالْتداب ،االقذلاع ،االختٝاض
ٚاالْتكا ٤أٜطاّ َ٘ٓٚ ،ايٓدب ِٖٚ ١اؾُاع ١ؽتاض َٔ ايطداٍ(.)2
فاالْتداب ٖ ٛأغًٛب زميكطاطٜ ٞعدل ف ٘ٝايٓاخب ٕٛعٔ اضازتِٗ يف اختٝاض سهاَ٘
ٚممجً ٘ٝايؿطعٝني زاخٌ ايسٚيٚ ،١إٔ عًُ ١ٝاالْتداب ٖ ٞعًَُ ١ٝطنبَٚ ١عكس ٠تتطُٔ
عسٜساّ َٔ االدطا٤ات املتؿابهٚ ١األِٖ أْٗا تتعًل بإضاز ٠ايٓاخبني ٚايتعبرل عٓٗا ،غصٛص
تطمج ١األصٛات االْتداب ١ٝإىل َكاعس ايػًطٚ ،١اؿكٝك ١اييت ال ميهٔ إْهاضٖا يف ايٛقت
ايطأٖ َٔ إٔ استُاالت ايعبح ٚايتالعب بٗص ٙاإلضازٚ ٠تعٜٝفٗا ٖ ٞاستُاالت نبرلٜ ،٠هُٔ
شيو فُٝا ٜجبت٘ ايٛاقع االْتداب.)3(ٞ

( )1لسان العرب البن منظور ،دار المعارف ،القاىرة ،المجمد السادس ،ص.4373

( )2في حديث عمي رضى اهلل عنو وقيل  :عمر ( وخرجنا في النخبة ) بالضم أي المنتخبين
من الناس  /المنتقين  .المرجع السابق  ,ص.4373
( )3د .صالح حسين عمي ،الحق في االنتخاب ،دراسة مقارنة ،المكتب الجامعي الحديث،
االسكنرية ،2113،ص.319
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أفطز ايسغتٛض ايعطاق ٞيػٓ 2005 ١ايٓافص ،باباّ خاصاّ بعٓٛإ اؿكٛم ٚاؿطٜات مبا

فٗٝا اؿكٛم ايػٝاغ ،١ٝنشل ايتصٜٛت ٚاالْتداب ٚايذلؾٝح أِٖ تًو اؿكٛم( ،)1يصا ٜتعني
تٛفرل اؿُا ١ٜايكاْ ١ْٝٛيطُإ غالَ ١أضنإ عًُ ١ٝاالْتداب َٔ ايفػاز ٚايػـ ٚتعٜٚط
اؿكا٥ل ٚػط ِٜنٌ فعٌ ٜٗسف اىل افػازٖا.
()2

ٚغرلاّ َع َا تكسّ إٔ يًفػاز االْتداب ٞبٛصف٘ ظاٖط - ٠تعٗط ٚؽتف-ٞ
اضتباط باالْتدابات تًك ٞبعالهلا ايطاض ٠عً ٢املؤغػات ايػٝاغ ١ٝاملٓبجك ١عٔ االْتدابات
ٚال غُٝا يف ايٓعاّ ايدلملاَْٗٓٚ ،ٞا فًؼ ايٓٛاب ايصٜ ٟعس سذط األغاؽ يف ايبٓا٤
ايسغتٛض ٟاؾسٜس يف زغتٛض  2005ايٓافص ،إش ال ٚدٛز يًُؤغػات األخط ٣نًٗا إشا مل

ؼع ٢مبٛافك ١فًؼ ايٓٛاب(.)3
فايفػاز االْتدابَ ٞطض ٜصٝب ايسميكطاطٜٚ ١ٝؤز ٟزٚضاّ اغاغٝاّ يف ٖعميتٗاٚ ،ال
ٜتُجٌ ٖصا ايفػاز يف تعٜٝف االْتدابات ٚتعٜٚطٖا فشػب بٌ يف تؿ ٜ٘ٛيًعًُ ١ٝايػٝاغ١ٝ
بطَتٗا ،يصا ٜه ٕٛغبباّ يف تٓاَ ٞايفػاز بأْٛاعٗا نًٗاٜٚ ،عس َٔ أخطط أْٛاع ايفػاز ،ألٕ
َٔ ٜتٛىل ايػًط َٔ ٖٛ ١مل ىتاض ٙايؿعب يف اؿكٝك ،١بٌ َٔ ٜفطض عً ،٘ٝألٕ َا بين
عً ٢باطٌ فٗ ٛباطٌ.
ٚهس ايبعض( )4إٔ ايفػاز االْتداب ٖٛ ٞنٌ عًُ ١ٝتعٜٚط أ ٚؼا ٌٜأ ٚتٗسٜس أٚ
غـ أ ٚؾطا ٤تػتدسّ يًشص ٍٛعً ٢أصٛات ايٓاخبني َٔ املطؾح تعس فػاز اْتداب،ٞ
ٖٚص ٙايعًُٝات نجرلَٚ ٠تعسزٜ ٠سخٌ يف ْطاقٗا ايهصب عً ٢ايٓاخبني باغتػالٍ غصادتِٗ يف
ايدلْاَر االْتداب ٞأ ٚزفع َكابٌ هلِ يؿطا ٤أصٛاتِٗ أ ٚاغتعُاٍ ايك ٠ٛأ ٚايتٗسٜس أٚ
ونساء ،حق المشاركة في
( )1نص المادة ( )21من دستور 2115النافذ (لممواطنين رجاالً
ً
الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية ،بما فييا حق التصويت واالنتخاب والترشيح).
( )2يقصد بعبارة – تظير وتختفي -بأن ظاىرة الفساد االنتخابي تظير في موسم االنتخابات
وتختفي بعد ذلك عمى أن تظير في الدورات االنتخابية األخرى.

( )3د .حميد حنون خالد ،مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق ،مكتبة
السنيوري ،بغداد ،2112 ،ص.355
( )4يونس بمفالح ،الفساد االنتخابي  ..حاجز االصالح السياسي في الدول العربية ،منشور
عمى شبكة االنترنت بتاريخ http://www.alarabay.co.uk/author .2116/9/5
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االبتعاظٚ .....عً ٢م ٛمياثٌ ٚغا ٌ٥تعٜٚط اؿكا٥ل ٚايتُ ٌٜٛغرل املؿطٚع ٚايتشؿٝس
املصٖيب ٚايعطق ٞيتشكٝل َهاغب غًط ١ٜٛعدل تعٜٝف ٚع ٞايٓاخب باالػا ٙاملطاز
يًُصًش ١ايعاَ ١ايصٜ ٟعس فػازاّ اْتدابٝاّ أٜطاّ.
ٜٚتطح إٔ ايفػاز االْتدابٜ ٞتُجٌ بايتأثرل عً ٢ادطا٤ات ايعًُ ١ٝاالْتداب ١ٝبس٤اّ
َٔ َطسً ١إعساز ايػذالت االْتدابٚ ،١ٝتٓتٗ ٞمبطسً ١تًك ٞايطع ٕٛاالْتداب ،١ٝمما ٜتٝح
ٚص ٍٛعٓاصط فاغس ٠اىل ايػًط ١ايتؿطٜع ١ٝاييت ٜكع عً ٢عاتكٗا زٚض تؿطٜعٚ ٞضقابٞ
ٚاؽاش قطاضات غٝاغٚ ١ٝاقتصازٚ ١ٜادتُاعَ ١ٝصرلٜٚ ،١ٜذلتب عً ٢شيو زخ ٍٛفاغسٜٔ
يف ٖص ٙاملؤغػات ٚقٝاَِٗ بإصساض ايكطاضات تبعاّ ملصاؿِٗ ايؿدص َٔٚ ،١ٝثِ ٜؤثط ٖصا
ايفػاز عً ٢ايصاحل ايعاّ.
ٚعَُٛاّ ْػتطٝع ايك ٍٛبإٔ ايفػاز االْتداب ٖٛ ٞامطاف ٚعسّ ايتعاّ بايكٛاعس
ايكاْ ١ْٝٛاملٓعُ ١يعًُ ١ٝاالْتدابٚ ،اغتدساّ املاٍ بططا٥ل غرل َؿطٚع ١يًتأثرل عً ٢اضاز٠
ايٓاخبنيٚ ،قس ٜه ٕٛايفػاز بٛص ٍٛنب غٝاغ ١ٝاىل ايػًط ١خاضز املؿطٚع ١ٝيف ظٌ
اْتدابات َعٚض ٠تعط ٞيًفػاز ايكسض ٠عً ٢ايتٓاَٚ ٞايتذسٜسٚ ،تعٌُ عً ٢تعٜٚس ٙباآليٝات
اييت متهٓ٘ َٔ فطض ْفػ٘ عً ٢ايسٚيٚ ١اجملتُع ،يًٝكٖ ٞصا ايٛبا ٤بطالي٘ عًَ ٢صاحل
ايٓاؽ.
ٚخالصَ ١ا غبل إٔ ايٓعاّ االْتداب ٞايص ٟتتبٓا ٙايسٚيٜ ١ؤثط يف اؿطٜات
ايعاَْٚ ،١عِ األسعاب ٚغرل املؤغػات ايػٝاغٚ ١ٝيف ايٓعاّ ايػٝاغ ٞبطَت٘ٚ ،ميهٔ إٔ

ٜؤز ٟإىل تكسّ ْعاّ اؿهِ أ ٚتسٖٛضٚ ،)1(ٙبايٓتٝذ ١إٔ فػاز ايٓعاّ االْتدابٜ ٞؤز ٟاىل
تؿ ٜ٘ٛاملفاٖ ِٝايسميكطاطٚ ١ٝظععع ١ايجك ١بايٓعاّ ايػٝاغ َٔٚ ،ٞثِ فكساْ٘ يًؿطع ١ٝاييت
ٖ ٞاسس ٣أِٖ َكَٛات االغتكطاض ٚاألَٔ يف اجملتُع.

( )1د .سعاد الشرقاوي ،باالشتراك مع د .عبدا هلل ناصف ،نظم االنتخاب في العالم وفي
مصر ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،1984 ،ص.7
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أنىاع انفساد تصفة عامة
ٜصٓف ايفػاز عًٚ ٢فل اجملاٍ ايصْ ٟؿأ ف ،٘ٝأ ٚعًٚ ٢فل أثط ،ٙأ ٚعًٚ ٢فل
فاي٘ اؾػطايف ،أ ٚعًٚ ٢فل ايػًطات اؿانُ ،١أ ٚعػب اْتُا ٤األفطاز املٓدططني ف،٘ٝ

أ ٚعػب زضدت٘(.)1

ٚمل ٜكتصط ايفػاز عًْ ٢ؿاط َعني بٌ ٜعٗط يف صٛض َتعسزٚ ،٠عً ٢ايطغِ َٔ
ايتؿاب٘ ٚايتساخٌ فُٝا بٗٓٝا أسٝاْاّ ،بٌ تعسزت صٛض ايفػاز بعس االستالٍ االلً ٛاَطٜهٞ
يًعطام عاّ  ،2003نايفػاز االْتدابٚ ٞايطؾٚ ٠ٛاالختالؽ ٚاحملػٛبٚ ١ٝاحملاباْٗٚ ٠ب
املاٍ ايعاّ ٚاالبتعاظ ٚايٛاغطٚ ١اغا ٠٤اغتعُاٍ ايػًطٚ ١عسّ اسذلاّ أٚقات ايعٌُ
ٚايذلاخ ٞأ ٚايتهاغٌ ٚعسّ ؼٌُ املػؤٚيٚ ١ٝافؿا ٤اغطاض ايٛظٝفٚ ،١عسّ ؼكٝل ايعساي١
ٚاملػاٚاٚ ٠تهافؤ ايفطص...اخل.
َٚا ٜفتح ايباب يًشسٜح عٔ أْٛاع ايفػاز نايفػاز ايػٝاغ ٖٛ ٞفػاز ْعاّ اؿهِ
ٚايتُ ٌٜٛغرل املؿطٚع يًسعا ١ٜاالْتدابٚ ١ٝايٛعٛز ايعا٥فٚ ،١أَا ايفػاز االزاض ٖٛ ٟاغا٠٤
اغتعُاٍ ايػًط ١ايعاَ َٔ ،١أدٌ ؼكٝل َهاغب ؾدص ،)2(١ٝيصا تتٓٛع االغايٝب املفػس٠
يإلزاض ٠بتٓٛع َؤغػات ايسٚيٚ ١قطاعاتٗاٚ ،بتٓٛع اؾٗات ٚاالططاف املتٛضط ١بايفػاز،

ٜٚتذً ٢ايفػاز بصف ١عاَ ١مبذُٛع َٔ ١ايػًٛنٝات اييت ٜك ّٛبٗا بعض َٔ ٜتٛيٕٛ
ايٛظا٥ف ايعاَ.١

( )1د .عدنان محمد الضمور ،الفساد المالي واالداري كأحد محددات العنف في المجتمع،
دراسة مقارنة ،المرجع السابق ،ص.28
( )2سوزان _ روزأكرمان ،الفساد والحكم ،األسباب والعواقب واالصالح ،ترجمة فؤاد سروجي،
دار األىمية لمنشر والتوزيع ،عمان،2113 ،ص. 167
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ٚقس ٜتُجٌ ايفػاز ايػٝاغ ٞبايعٌُ عً ٢زعِ َكذلسات تؿطٜع ١ٝؽسّ اؿعب أٚ
امله ٕٛايػٝاغ ٞأ ٚايكب ١ًٝأ ٚاالغط ٠اييت ٜٓتُ ٞهلا ايعط ٛايٓٝاب ٞز ٕٚاالٖتُاّ بايصاحل
ايعاّ نهٌ مما ٜعٗط إٔ ايفػاز يف ٖهصا تصطف ٜبسٚ ٚاضشاّ ٚدًٝاّ(.)1
ٜتُجٌ ايفػاز املاي ٞيف ايطؾاٚ ٣ٚايعُٛالت َكابٌ ايصفكات ٚاالختالغات
ٚايػطقات ٚاحملاباٚ ٠احملػٛب ١ٝيف ايتعٝني ٚايػـ...اخلٚ ،عً ٢ايطغِ َٔ ايتؿاب٘ ٚايتساخٌ
فُٝا بٗٓٝا أسٝاْاّ ،نايطؾٚ ٠ٛاحملػٛبٚ ١ٝاحملاباٚ ٠ايٛاغطْٗٚ ١ب املاٍ ايعاّ ٚاالبتعاظ
ٚاغا ٠٤اغتعُاٍ ايػًطٚ ١عسّ ؼكٝل ايعسايٚ ١املػاٚاٚ ٠تهافؤ ايفطص...اخلَٚ ،ا ال ميهٔ
ػاًٖ٘ أ ٚاالغفاٍ عٓ٘ ٖ ٛإٔ يًب ١٦ٝاالدتُاع ١ٝتأثرل َباؾط عً ٢غًٛى ايعاًَني يف زٚا٥ط
ايسٚي.١
يٝؼ ايفػاز بطبٝع ١اؿاٍ َا ٜتُجٌ بايفػاز ايػٝاغٚ ٞاملايٚ ٞاالزاضٚ ٟغٛاٖا
فشػب ،بٌ إ تصطفات ايكابطني عً ٢ايػًطٚ ١مماضغتِٗ ايهصب ٚاـساع ٚايتطًَٔ ٌٝ
زَ ٕٚطاعاَ ٠صاحل ايٓاؽ ٖ ٞبايتأنٝس َعٗط َٔ َعاٖط ايفػاز.
ٜٚعس االستالٍ األدٓيب ٚاالضٖاب ْٚعاّ احملاصص َٔ ١ايطٚافس ايطٝ٥ػ ١يتٓاَٞ
ايفػاز بأْٛاع٘ ست ٢أصبح ايفػاز ٚاضشاّ يًعٝإ يف اجملاٍ ايػٝاغٚ ٞاملايٚ ٞاالزاضٟ
ٚاالدتُاع.ٞ

ٚهس ايعض( )2إٔ ايفػاز َٔ سٝح سذُ٘ ٜه ٕٛعًْٛ ٢عني ُٖا ،ايفػاز ايصػرل
ٜٚتُجٌ بايطؾا ٣ٚاييت ٜتكاضاٖا صػاض املٛظفني َكابٌ تػٗٝالت غرل َؿطٚع ١قاْْٛاّ،
ٜٚتُجٌ ايفػاز ايهبرل بكٝاّ ايكاز ٠ايػٝاغٝني ٚنباض املٛظفني بتدصٝص االَٛاٍ ايعاَ١
يالغتدساّ اـاصٚ ،اختالؽ االَٛاٍ ايعاَٚ ١تًك ٞايطؾاٚ ٣ٚابطاّ ايعكٛز ٚايصفكات َكابٌ
اؿص ٍٛعً ٢ايعُٛالتٜٓٚ ،ؿأ ٖصا ايٓٛع َٔ ايفػاز يف أثٓا ٤االظَات ٚعٓس غٝاب ايطقاب١
املطنع َٔٚ ،١ٜؾأْ٘ ايتعذ ٌٝبإضعاف ايسٚيٚ ١اقتصازٖا ٚتكً ٌٝفطص االغتجُاض فٗٝا.

( )1د .جالل عبداهلل معوض ،الفساد السياسي في الدول النامية ،مجمة دراسات عربية،
بيروت ،العدد ،4شباط  ،1987ص.9
( )2نوزاد عبد الرحمن ،الفساد والتنمية ،التحدي واالستجابة ،مجمة االداري ،العدد (،)86
 ،2111ص.81
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املثحث انثانً

انسهطة انتشرٌعٍة وسثم مىاجهتها نهفساد
أصبح اي ّٛٝاؿسٜح عٔ ايفػاز بؿهٌ ٚاغع يف بعض ايبًسإ ٚالغُٝا يف ايعطام
خاص ،١يصا ٜتطًب َٔ ايػًط ١ايتؿطٜع ١ٝإٔ تػٔ قٛاْني غًَٚ ١ُٝتٛاظْ ١بعٝس ٠عٔ
ايػُٛض قابً ١يًشٝاٚ ٠يًتطبٝلٚ ،إٔ تك ّٛمبشاغب ١يًشهَٚ ١َٛػا٤يتٗا عٔ اخفاقٗا يف
ازاض ٠ايؿؤ ٕٚايعاَ ١يًبالز ،يصا ٜتُهٔ اجملًؼ َٔ ايتشهِ بايفػاز ٚتطٜٛك٘ يف خالٍ ايسٚض
ايطقاب ٞيًطأ ٟايعاّ يًطػط عً ٢اؿهٚ ١َٛفطح مماضغات ايفاغسٚ ،ٜٔتذلنع ٚظا٥فٗا يف
اختصاصني أغاغٝني ُٖا اختصاص تؿطٜعٚ ٞاختصاص ضقاب ،ٞإش ٜٓسض اهاز فًؼ
متج ًٞٝال مياضغٗا(.)1

إش ٜعس فًؼ ايٓٛاب َػتٛزعاّ يًػًط ،١فف ٞاجملًؼ تؿطع ايكٛاْني ٚتطاقب
ٚؼاغب ايػًط ١ايتٓفٝصٚ ،١ٜيف اؿكٝك ١إٔ -غًط ١ايتؿطٜع ٖٞ -دٖٛط اختصاص
فًؼ ايٓٛاب( َٔٚ ،)2املػًُات إٔ ايكٛاْني تؿطع َٔ أدٌ املصًش ١ايعاَٜٚ ،١هٕٛ
اختٝاض أعطا ٤ايػًط ١ايتؿطٜع ١ٝباالْتداب عًٚ ٢فل املعٓ ٢ايتؿطٜع ٞيالْتدابٖ ،صا َا
غٓتٓاٚي٘ يف ثالثَ ١طايب عًٚ ٢فل َا ٜأت: ٞ
املطًب األ :ٍٚته ٜٔٛايػًط ١ايتؿطٜع.١ٝ
املطًب ايجاْ :ٞايسٚض ايتؿطٜع ٞجملًؼ ايٓٛاب يف َٛادٗ ١ايفػاز.
املطًب ايجايح :ايسٚض ايطقاب ٞجملًؼ ايٓٛاب يف َٛادٗ ١ايفػاز.

( )1د .أدمون رباط ،الوسيط في القانون الدستوري العام ،ج ،2دون دار نشر ،بيروت،
 ،1971ص. 716

( )2المادة ( )61من دستور جميورية العراق لسنة  2115النافذ ،إذ أشارت الى
اختصاصات مجمس النواب وحددت باالختصاص التشريعي فضالً عن الدور الرقابي
عمى أعمال الحكومة ،وانتخاب رئيس الجميورية.
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املطهة األول

تكىٌن انسهطة انتشرٌعٍة
تته ٕٛايػًط ١ايتؿطٜع ١ٝيف ايعطام باالْتدابٚ ،ؼهِ ٖص ٙايعًُ ١ٝقٛاعس
قاْ ١ْٝٛتتُجٌ بايكٛاعس ايسغتٛضٚ ١ٜايٓعاّ ايساخً ٞيًُذًؼ ،يصا ٜته ٕٛفًؼ ايٓٛاب
َٔ عسز َٔ االعطا ٤بٓػبَ ١كعس ٚاسس يهٌ َا ١٥أيف ْػُْ َٔ ١فٛؽ ايعطام ميجًٕٛ
ايؿعب ايعطاق ٞبأنًُ٘(ٜ )1تبني يف ايٓص أعال ٙإٔ املؿطع ايسغتٛض ٟايعطاق ،ٞقس تبٓ٢
ططٜك ١ؼسٜس عسز ايٓٛاب مبا ٜٓاغب َع ايتعساز ايعاّ يًػهإٚ ،يًُؿطع ايعطاق ٞتٓعِٝ
نٌ َا ٜتعًل باالْتداب طبكاّ عًٚ ٢فل َا دا ٤يف ايسغتٛض(ٚ ،)2غرلاّ َع َٓطٛم َا تكسّ
تته ٕٛايػًط ١ايتؿطٜع َٔ ١ٝعسز َعني َٔ األفطاز َٓتدبني عاز ،٠بإٔ ٜتِ ؼسٜس ايعسز
بٓػب ١عسز ايػهإ نإٔ ٜه ٕٛنٌ "ْا٥ب عٔ َا ١٥ايف َٛاطٔ" ،إش أخص بٗصا ايٓعاّ
زغتٛض مجٗٛض ١ٜايعطام يػٓ 2005 ١ايٓافص بإٔ "ٜته ٕٛفًؼ ايٓٛاب َٔ عسز َٔ
االعطا ٤بٓػبَ ١كعس ٚاسس يهٌ َا ١٥ايف ْػُْ َٔ ١فٛؽ ايعطام ميجً ٕٛايؿعب ايعطاقٞ
بأنًُ٘ ٜتِ اْتدابِٗ بططٜل االقذلاع ايعاّ ايػط ٟاملباؾطٜٚ ،طاع ٢متج ٌٝغا٥ط َهْٛات
ايؿعب ف."٘ٝ
ٚغرلاّ َع َا تكسّ إٔ عسز َكاعس فًؼ ايٓٛاب يف ايعطام ( )328ثالمثا١٥
ٚمثاْٚ ١ٝعؿطَ ٕٚكعساّٜ ،تِ تٛظٜع ( )320ثالمثاٚ ١٥عؿطَ ٕٚكعساّ عً ٢احملافعات عً٢
ٚفل سسٚزٖا االزاض ١ٜمبٛدب اؾس ٍٚاملطفل بايكاْٚ ،ٕٛته )8( ٕٛمثاَْ ١ٝكاعس َٓٗا
سص( ١نٛتا) يًُهْٛات ،متٓح املهْٛات ايتاي ١ٝسص( ١نٛتا) ؼتػب َٔ املكاعس
املدصص ١عً ٢أال ٜؤثط شيو عًْ ٢ػبتِٗ يف سايَ ١ؿاضنتِٗ يف ايكٛا ِ٥ايٛطٓٚ ١ٝنُا
ٜأت :ٞأ -امله ٕٛاملػٝش ٞمخػَ ١كاعس تٛظع عً ٢قافعات (بػساز ٚ ٣ْٛٓٝٚنطنٛى
ٚزٖٛى ٚاضب )ٌٝب -امله ٕٛاالٜعٜسَ ٟكعس ٚاسس يف قافع. ٣ْٛٓٝ ١ز -املهٕٛ
ايصاب ٞ٦املٓساَ ٞ٥كعس ٚاسس يف قافع ١بػساز .ز -امله ٕٛايؿبهَ ٞكعس ٚاسس يف
قافع .٣ْٛٓٝ ١ته ٕٛاملكاعس املدصص َٔ ١ايهٛتا يًُػٝشٝني ٚايصاب ٞ٦املٓساٞ٥
( )1المادة (/49أوالً) من دستور جميورية العراق لسنة . 2115

( )2نص المادة (/49ثالثاً) من دستور جميورية العراق لسنة ( 2115تنظم بقانون ،شروط
المرشح والناخب وكل ما يتعمق باالنتخاب).
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ضُٔ زا٥ط ٠اْتدابٚ ١ٝاسسٚ ،)1(٠ال ٜفٛت ايك ٍٛبإٔ َفطز ٠املهْٛات ٚاؿصص تهطؽ
يًتذع ١٥عً ٢سػاب زٚي ١ايٛطٔ ٚاملٛاطٓ.١
ٚدا ٤يف زغتٛض  2005ايٓافص إٔ " يًُٛاطٓني ضداالّ ْٚػا ّ٤سل املؿاضن ١يف
ايؿؤ ٕٚايعاَٚ ،١ايتُتع باؿكٛم ايػٝاغ ،١ٝمبا فٗٝا سل ايتصٜٛت ٚاالْتداب
ٚايذلؾٝح"( ،)2فايذلؾٝح ٖ ٛعٌُ قاْٜ ْٞٛعطب ب٘ ايؿدص صطاسٚ ١بصف ١ضزل ١ٝأَاّ
اؾٗ ١املدتص ١عٔ اضازت٘ يف ايتكسّ القذلاع ايٓاخبني ،إش تعس عًُ ١ٝايذلؾٝح َٔ االعُاٍ
ايتشطرل ١ٜيعًُ ١ٝاالْتداب ٚىطع املطؾش ٕٛملصازق ١املفٛض.١ٝ
إش اؾذلط ايكاْ ٕٛيف املطؾح يعط ١ٜٛفًؼ ايٓٛاب فطالّ عٔ ايؿطٚط ايٛادب
تٛفطٖا يف ايٓاخب ،بإٔ ال ٜكٌ عُط ٙعٔ ( )30ثالثني غٓ ١عٓس ايذلؾٝحٚ ،أال ٜهٕٛ
َؿُٛالّ بكاْ ١٦ٖٝ ٕٛاملػا٤يٚ ١ايعساي ١أ ٚأ ٟقاْ ٕٛآخط وٌ قً٘ٚ ،إٔ ٜه ٕٛسػٔ
ايػرلٚ ٠ايػًٛى ٚغرل قه ّٛظطمي ١كً ١بايؿطفٚ ،إٔ ٜه ٕٛساصال عً ٢ؾٗاز٠
االعساز ١ٜنشس أزْ ٢أَ ٚا ٜعازهلاٚ ،أال ٜه ٕٛقس أثط ٣بؿهٌ غرل َؿطٚع عً ٢سػاب
ايٛطٔ أ ٚاملاٍ ايعاّ ،أال ٜه َٔ ٕٛأفطاز ايكٛات املػًش ١أ ٚاملؤغػات األَٓ ١ٝعٓس

تطؾش٘(.)3
ٚيتٓع ِٝغرل ايعٌُ يف فًؼ ايٓٛاب ٜك ّٛبٛضع ايٓعاّ ايساخً ٞي٘ عًٚ ٢فل

َا دا ٤يف ايسغتٛض( ،)4ألٕ األصٌ ايعاّ بإٔ اجملًؼ ٖ ٛغٝس ايٓعاّ ايساخً ٞي٘ ،إش
ٜػتأثط عطٚ ١ٜضع ْعاَ٘ ايساخً.ٞ

( )1المادة ( )11من قانون انتخابات مجمس النواب العراقي رقم  45لسنة . 2113
( )2المادة ( )21من دستور جميورية العراق لسنة  2115النافذ.
( )3المادة ( )8من قانون انتخابات مجمس النواب العراقي رقم  45لسنة . 2113
( )4المادة ( )51من دستور جميورية العراق لسنة  2115النافذ.
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املطهة انثانً

انذور انتشرٌعً جملهس اننىاب يف مىاجهة انفساد
بال ؾو إٔ َؿطٚعات ايكٛاْني تكسّ اىل فًؼ ايٓٛاب يف ايعطام َٔ ضٝ٥ؼ
اؾُٗٛضٚ ١ٜفًؼ ايٛظضاٚ ،٤تكسّ أٜطاّ َكذلسات ايكٛاْني َٔ عؿط َٔ ٠أعطا ٤فًؼ
ايٓٛاب أ َٔ ٚإسس ٣ؾاْ٘ املدتص ،)1(١عًٚ ٢فل ايٓعاّ ايساخً ٞجملًؼ ايٓٛاب تهٕٛ
اإلدطا٤ات ايتؿطٜع ١ٝاييت ٜتبعٗا املؿطع يف مماضغت٘ يٛظٝف ١ايتؿطٜع ،إش تتشهِ بعًُ١ٝ
ايتؿطٜع عسٜس َٔ ايعٛاٌَ تتُجٌ بٓعاّ اؿهِ ٚتٛد٘ ايطبك ١ايػٝاغ ١ٝاؿانُٚ ،١بايٛعٞ
ايػٝاغٚ ٞايٓطر ايػٝاغٚ ٞدس ١ٜايتٛد٘ ايسميكطاطٚ ٞاضاز ٠ايؿعب ٚممجً.ِٗٝ
ٚيف ايػٝام شات٘ سسز زغتٛض مجٗٛض ١ٜايعطام يػٓ 2005 ١ايٓافص ،االختصاص
ايتؿطٜع ٞجملًؼ ايٓٛاب ،يٝك ّٛبتؿطٜع ايكٛاْني ايٛطٓ ١ٝاييت تػِٗ يف تععٜع اَهاْات
اهل٦ٝات املدٛي ١مبهافش ١ايفػاز َٔ ايٓٛاس ٞاالزاضٚ ١ٜايتٓعٚ ١ُٝٝايكاْٚ ١ْٝٛايفٖٓٚ ،١ٝصا
مما ٜػِٗ بسٚض ٙيف تفهٝو ظاٖط ٠ايفػاز ٚصٛالّ اىل ؼذُٗٝا اىل ْطام ضٝل ٚاغت٦صاهلا
َٔ دػس ايسٚيٚ ١اجملتُع.
ٚمل ٜكف األَط عٓس ٖصا اؿس بٌ سطص املؿطع ايعطاق ٞعًَ ٢هافش ١ايفػاز قبٌ
ايعاّ ٚ 2003بعس ٙبطفع َػت ٣ٛايٓعاٖٚ ١اؿفاظ عً ٢املاٍ ايعاّ ٚقاضب ١ايفاغسٚ ٜٔغطام
املاٍ ايعاّ يف ايعسٜس َٔ ايتؿطٜعات ايكاْٚ ،)2(١ْٝٛايعٌُ مبا دا ٤يف زغتٛض  2005ايٓافص،

( )1المادة ( )61من دستور جميورية العراق لسنة 2115النافذ.
( )2قانون الكسب غير المشروع رقم ( )15لسنة  1958والمعدل بالقانون رقم ( )21لسنة
 ،963وقانون الخدمة المدنية رقم ( )24لسنة  1961المعدل ،وقانون العقوبات رقم
 111لسنة  1969المعدل( ،)2قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14
لسنة  1991المعدل ،والمفتشون العموميون العراقيون رقم  57الصادر عن سمطة
االئتالف المؤقتة المنحمة سنة  ،2114بإنشاء مكتب المفتش العام لمكافحة الفساد
في الو ازرات ،وقانون التقاعد رقم ( )27لسنة  ،2116وقانون العقوبات العسكري رقم
( )11لسنة  ،2117وقانون العقوبات لقوى األمن رقم ( )14لسنة  ،2118وقانون=
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بتأنٝس ٙسطَ ١األَٛاٍ ايعاَٚ ١محاٜتٗا ٚادب عً ٢نٌ َٛاطٔ ،فطالّ عٔ تٓع ِٝاألسهاّ
اـاص ١عفغ اَالى ايسٚيٚ ١ازاضتٗا ٚؾطٚط ايتصطف فٗٝا ٚاؿسٚز اييت ال هٛظ فٗٝا
ايٓع ٍٚعٔ ؾٖ َٔ ٤ٞص ٙاألَٛاٍ(.)1
فطال عُا تكسَ٘ ؾٓ ١ايٓعاٖ ١ايدلملاْٚ ،١ٝضقاب ١ايػًط ١ايتؿطٜع ١ٝعًٚ ٢فل َا
دا ٤يف ايسغتٛضٚ ،ال ٜفٛتٓا ايك ٍٛبإٔ اْطُاّ ايعطام اىل اتفاق ١ٝاالَِ املتشس ٠ملهافش١
ايفػاز يعاّ ٚ ،2003ازخًت االتفاق ١ٝسٝع ايتٓفٝص يف  14زٜػُدل  ،)2(2005قس ٜػِٗ يف
َهافش ١ايفػاز ،إش مت ايتصسٜل عً ٢االتفاق ١ٝايسٚي ١ٝمبٛدب ايكاْ ٕٛضقِ  53يػٓ١
ٚ ،)3(2007يهٔ األِٖ َٔ ايتٛقٝع عً ٢املعاٖس ٖٛ ،٠تطٜٛط املٓع ١َٛايكاْ ١ْٝٛبتٛغٝع
زا٥ط ٠ايتذطٚ ِٜايعكاب يتؿٌُ اؾهاٍ ٚصٛض ايفػاز نًٗا ،مبا ٜتالَ ّ٤ع بٓٛز املعاٖس٠
ٚتطبٝكٗا عً ٢أضض ايٛاقع إش تعس خط ١َُٗ ٠ٛيف فاٍ َٛادٗ ١ايفػاز.
ٚعً ٢ايطغِ َٔ نجط ٠ايتؿطٜعات ايكاْٚ ١ْٝٛتعسز اؾٗات ايطقاب ١ٝاييت مت
تأغٝػٗا مبٛدب قٛاْني صازض َٔ ٠ايػًط ١ايتؿطٜع ١ٝنكاْ ٕٛاهل ١٦ٝايعاَ ١يًٓعاٖ ١ضقِ 30

=مكافأة المخبرين رقم  23لسنة  ،2118وتعميمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )1لسنة
 ،2118وقانون الييئة العامة لمنزاىة رقم  31لسنة  ،2111وقانون ديوان الرقابة المالية
االتحادي رقم  31لسنة  2111وتعديمو ،وقانون ضبط األموال الميربة والممنوع تداوليا
في األسواق المحمية رقم  23لسنة  ،2113وقانون غسيل األموال رقم  39لسنة ،2115

وقانون التضمين رقم  31لسنة .2115

( )1نص المادة (  )27من دستور  2115النافذ.
( )2تتمثل االتفاقية بثمانية فصول و( )71مادة تتضمن مجموعة من المعايير والتدابير
والقواعد التي يمكن لمدول جميعيا ان تطبقيا لتعزيز نظمو القانونية والتنظيمية لمكافحة
الفساد ،وفي المقابل نجد االتفاقية أعاله قد جرمت  12فعالً واعتبرتيا جرائم فساد

تستحق العقوبة الصارمة ،وقد جرمت ايضاً الفساد في القطاعين العام والخاص ،و
وضعت المنظمات الدولية اآللية المناسبة الستعادة األصول والعوائد المتأتية من جرائم

الفساد.
( )3منشور في الوقائع العراقية العدد 4147في . 2117/8/31
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يػٓٚ ،2011 ١قاْ ٕٛزٜٛإ ايطقاب ١املاي ١ٝاالؼاز ٟضقِ  31يػٓٚ 2011 ١تعسَٚ ،ًٜ٘ا غٛاٖا
اييت تػِٗ يف َٓع ايفػاز َٚهافشت٘ فال ظيٓا يف زْٝا أظًُٗا ايفػاز.
يصا فإ ايططٚض ٠ايٛطٓ ١ٝتتطًب تعس ٌٜايسغتٛضٚ ،تٛغٝع زا٥ط ٠ايتذط َٔ ِٜخالٍ
ػط ِٜافعاٍ ايفػاز نًٗا ٚتؿسٜس ايعكٛباتٚ ،اعاز ٠ايٓعط يف بعض ايتؿطٜعات يتشكٝل
املٛاَ ١ُ٥ع االتفاقَٗٓ ١ٝا تؿطٜع قاَْ ٕٛهاتب املفتؿني ايعَُٝٛني يف ايٛظاضات بسالّ َٔ
األَط ضقِ  57ايصازض عٔ غًط ١اال٥تالف املؤقت ١املٓشًٚ ،١تؿطٜع قاْ ٕٛسل اؿصٍٛ
عً ٢املعًٚ ،١َٛمت ٌٜٛايسعا ١ٜاالْتدابٚ ،١ٝاصالح ايٓعاّ املصطيف ٚايططا٥ب ٚايٓفكات
ٚازاض ٠ايس ٜٔايعاّ....اخل.
ٚيف اـتاّ هب إٔ ْؿرل اىل أْ٘ ست ٢إٕ سككٓا املالَ ١ُ٥ع اتفاق ١ٝاالَِ
املتشس ٠ملهافش ١ايفػاز ،فإٕ اغتكالي ١ٝايكطا ٤تبك ٢آي ١ٝقٛضَٚ ١ٜسخٌ اغاؽ يف
َهافش ١ايفػاز ،فطالّ عٔ شيو ٖٓاى بعض ْصٛص يف ايسغتٛض غاَطٚ ١أخطَ ٣تٓاقط١
ٚته ٕٛيف بعض االسٝإ عا٥كاّ أَاّ اؾٗات ايطقاب ١ٝناهل ١٦ٝايعاَ ١يًٓعاٖٚ ،١زٜٛإ ايطقاب١
املاي ١ٝاالؼازٚ ،ٟاملفتؿ ٕٛايعُ َٕٛٝٛايعطاق ٕٛٝيف َهافش ١ايفػاز.
املطهة انثانً

انذور انرقاتً جملهس اننىاب يف مىاجهة انفساد
ٚىتص فًؼ ايٓٛاب بايطقاب ١عً ٢ازا ٤ايػًط ١ايتٓفٝصٚ )1(١ٜتؿٌُ احملاغب١
ايدلملاْ ١ٝاحملاغب ١عً ٢االفعاٍ ٚايكطاضات ايػٝاغٚ ،١ٝاحملاغب ١اإلزاض ١ٜعٔ ازاضٚ ٠تٛد٘ٝ
ايدلاَر ٚاـسَات ايعاَٚ ١احملاغب ١عً ٢اْفام االَٛاٍ ايعاَ.١
ٚتعين ايطقاب ١ايدلملاْ ١ٝقٝاّ اجملًؼ مبتابع ١أعُاٍ ايػًط ١ايتٓفٝص َٔٚ ١ٜثِ
زضاغتٗا ٚتكُٗٝٝا ٚايتأنس َٔ َسَ ٣طابكتٗا يًكٛاْني ايٓافصَٚ ٠سَ ٣الُ٥تٗا يًٛاقع
ٚايعطٚف املعاصط( ٠املؿطٚعٚ ١ٝاملالٚ )١ُ٥بايٓتٝذ ١اَا إٔ ٜؤٜسٖا أ ٚإٔ واغبٗا.

( )1المادة (/61ثانياً) من دستور  2115النافذ.
)Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (65), Year (21

دور السمطة التشريعية في مواجية الفساد

252

ٜٚتطح إ األعُاٍ ايصازض ٠ناف ١عٔ ايػًط ١ايتٓفٝص ١ٜؽطع يطقاب ١اجملًؼ،
ٜٚه ٕٛزٚض ٙايطقاب ٞعً ٢أزا ٤ايػًط ١ايتٓفٝص ،١ٜباؿل يف ايػؤاٍ ٚاملػا٤يٚ ،١تكسِٜ
َٛضٛع عاّ يًُٓاقؿٚ ،١سل االغتذٛابٚ ،سل غشب ايجك.)1(١
عَُٛاّ إش تٗسف ايطقاب ١ايدلملاْ ١ٝاىل ايتأنس َٔ َسَ ٣طابك ١أعُاٍ ايػًط١
ايتٓفٝصَ ١ٜع ايصاحل ايعاّ ٚايتشكل َٔ سػٔ أزاٗ٥ا عً ٢اغاؽ إٔ ايػًط ١ايتؿطٜعٖٞ ١ٝ
املعدل عٔ االضاز ٠ايعاَ ١يًؿعبٚ ،أَا اهلسف اـاص َٔ ايطقاب ١فٗ ٛىتًف باختالف
ايٛغ ١ًٝاييت ٜعتُسٖا ايدلملإ ٚناآلت ،ٞفعٓسَا ٜػتدسّ (ايػؤاٍ) ول يعط ٛفًؼ
ايٓٛاب َٔ خالٍ ٖ ١٦ٝايط٥اغ ١إٔ ٜٛد٘ اغ ١ً٦خط ١ٝاىل أعطا ٤فًؼ ايط٥اغ ١أ ٚضٝ٥ؼ
فًؼ ايٛظضا ٤أْٛ ٚاب٘ أ ٚايٛظضا ٤أ ٚضؤغا ٤اهل٦ٝات املػتكًٚ ١ضؤغا ٤ايسٚا٥ط غرل
املطتبط ١بٛظاض ٠أ ٚغرلِٖ َٔ أعطا ٤اؿه ١َٛيف أَٛ ٟضٛع ٜسخٌ يف اختصاصاتِٗ،
ٚيهٌٍ َِٓٗ اإلداب ١عٔ أغ ١ً٦األعطاٚ ،٤شيو ملعطفَٛ ١ضٛع ال ٜعطف٘ ايعط ٛأ ٚيًتشكل
َٔ سص ٍٛأَط َاٚ ،يًػاٚ ٌ٥سس ٙسل ايتعكٝب عً ٢اإلدابٚ ١هٛظ يًعط ٛغشب غؤاي٘

يف أٚ ٟقت(.)2
ٜتطح مما تكسّ إٔ اهلسف َٔ ايػؤاٍ ٖ ٛاالغتفٗاّ عٔ أَط فٗ ٍٛأ ٚايتشكل
َٔ ٚاقع ١أ ٚايٛقٛف عً ٢أَط تٓ ٟٛاؿه ١َٛايكٝاّ ب٘ٚ ،ميهٔ إٔ ٜهٚ ٕٛغ ١ًٝإعالَ١ٝ

ٚضقاب ١ٝيًٓٛاب س ٍٛتصطفات اؿهٜٚ ،١َٛتطًب إٔ ٜتعًل ايػؤاٍ مبصًش ١عاَٚ ،١قس
ته ٕٛاألغ ١ً٦أغ ١ً٦ؾف ١ٜٛأ ٚأغَ ١ً٦هتٛب.١
عًٚ ٢فل َا دا ٤يف ايسغتٛض قس ٜػتدسّ اجملًؼ ٚغ ١ًٝضقابٖٞ ١ٝ
(املػا٤ي ،)3()١هٛظ َػا٤ي ١ضٝ٥ؼ اؾُٗٛض ١ٜبٓا ّ٤عً ٢طًب َػبب باألغًب ١ٝاملطًك١
يعسز أعطا ٤فًؼ ايٓٛاب،
ٚأَا عٓسَا ٜػتدسّ اجملًؼ ٚغ ١ًٝضقابَ ١ٝجٌ(ططح َٛضٛع عاّ يًُٓاقؿ،)١
فاهلسف َٔ شيو ٖ ٛتبازٍ ٚدٗات ايٓعط بني اؿهٚ ١َٛفًؼ ايٓٛاب ،بؿإٔ َٛضٛع َا
( )1المادة ( )61من دستور  2115النافذ .ولمزيد من التفصيل ينظر :د .حميد حنون خالد،

مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق ،المصدر السابق،
ص -358ص.364

( )2المادة ( )54من النظام الداخمي لمجمس النواب.
( )3المادة (/61أ/سادساً) من دستور  2115النافذ.
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يًٛص ٍٛإىل َعاؾات َعٚ ١ٓٝإصالسات قسز ٠أ ٚتطٜٛط م ٛاألفطٌ ،يصا هٛظ ـُػٕ١
ٚعؿط ٜٔعطٛاّ يف األقٌ َٔ أعطا ٤فًؼ ايٓٛاب ،ططح َٛضٛع عاّ يًُٓاقؿ ١يتكصٞ
اؿكا٥ل( ،)1الغتٝطاح غٝاغ ١فًؼ ايٛظضاٚ ٤أزا ،٘٥أ ٚإسس ٣ايٛظاضاتٚ ،تكسّ ايطًبات
َٔ عط ٛايدلملإ إىل ضٝ٥ؼ فًؼ ايٓٛابٚ ،وسز ضٝ٥ؼ فًؼ ايٛظضا ٤أ ٚايٛظضاَٛ ٤عساّ
يًشطٛض أَاّ فًؼ ايٓٛاب ملٓاقؿت٘.
 َٔٚسٝح ايٛاقع ايعًُٜ ٞعس (االغتذٛاب) عُسٚ ٠غا ٌ٥ايطقاب ١ايدلملاْ ،١ٝإش
ٜٗسف اىل قاغب ١اؿهَٚ ١َٛػا٤يتٗا ٚتك ِٝٝأزاٖ٤اٚ ،يعط ٛفًؼ ايٓٛاب مبٛافك١
مخػٚ ٕ١عؿط ٜٔعطٛاّ تٛد ٘ٝاغتذٛاب إىل ضٝ٥ؼ فًؼ ايٛظضا ٤أ ٚايٛظضا ،٤حملاغبتِٗ
يف ايؿؤ ٕٚاييت تسخٌ يف اختصاصِٗٚ ،ال ػط ٟاملٓاقؿ ١يف االغتذٛاب إال بعس غبع١
أٜاّ يف األقٌ َٔ تكسمي٘( ،)2ست ٢تأخص اؿهٚ ١َٛقتٗا يإلداب ١عً ٢االغتذٛاب ،ايص ٟقس
ٜؤز ٟإىل غشب ايجك َٔ ١اؿهٜٚ ١َٛه ٕٛشيو بأغًب ١ٝأعطا ٤اجملًؼ.
ٚيف ايػٝام شات٘ ٜكسّ طًب االغتذٛاب نتاب ّ١اىل ضٝ٥ؼ اجملًؼ َٛقعاّ َٔ طايب
االغتذٛاب مبٛافك ١مخػٚ ١عؿط ٜٔعطٛاّ عً ٢األقٌ َبٓٝاّ ف ٘ٝبصف ١عاََٛ ١ضٛع
االغتذٛاب ٚبٝاْاّ باألَٛض املػتذٛب عٓٗاٚ ،ايٛقا٥ع ٚايٓكاط ايطٝ٥ػ ١اييت ٜتٓاٚهلا
االغتذٛابٚ ،االغباب اييت ٜػتٓس ايٗٝا َكسّ االغتذٛابَٚ ،ا يس ٣املػتذٛب َٔ أغاْٝس
تؤٜس َا شٖب ايٚ ،٘ٝال هٛظ إٔ ٜتطُٔ االغتذٛاب أَٛضاّ كايف ١يًسغتٛض أ ٚايكاْ ٕٛأٚ
عباضات غرل ال٥ك ١أ ٚإٔ ٜتعًل بأَٛض ال تسخٌ يف اختصاص اؿه ١َٛأ ٚإٔ ته ٕٛيف
تكسمي٘ َصًش ١خاص ١أ ٚؾدص ١ٝيًُػتذٛبٚ ،ال هٛظ تكس ِٜطًب اغتذٛاب يف َٛضٛع
غبل يًُذًؼ إٔ فصٌ فَ ٘ٝا مل تططأ ٚقا٥ع دسٜس ٠تػٛغ شيو(.)3
يًُػتذٛب اؿل يف غشب طًب االغتذٛاب يف أٚ ٟقت ٜٚػكط االغتذٛاب بعٚاٍ
صف َٔ ١تكسّ ب٘ أٚ َٔ ٚد٘ ايٚ ،)4(٘ٝأَا اشا اْتٗت املٓاقؿ ١باقتٓاع اجملًؼ بٛد٘ ْعط

( )1المادة (/61ب/سابعاً) من دستور  2115النافذ.
( )2المادة (/61ج/سابعاً) من دستور  2115النافذ.

( )3المادة ( )58من النظام الداخمي لمجمس النواب.
( )4المادة ( )59من النظام الداخمي لمجمس النواب.
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املػتذٛب تعس املػأيَٓ ١تٗٚ ،١ٝغالف٘ هٛظ إٔ ٜؤز ٟاالغتذٛاب اىل غشب ايجك١

باملػتذٛب عً ٢اجملًؼ ٚفكاّ يإلدطا٤ات ايٛاضز ٠يف ايٓعاّ ايساخً.)1(ٞ
ٚأَا غصٛص اغتذٛاب َػؤٚي ٞاهل٦ٝات املػتكً ،١فإْ٘ ول جملًؼ ايٓٛاب
عًٚ ٢فل اإلدطا٤ات اييت تتعًل بايٛظضا ٤باغتذٛابِٗ ٚي٘ سل اعفاؤِٖ باألغًب١ٝ

املطًك.)2(١
ٚنُا أغًفٓا ٜعس االغتذٛاب أِٖ ايٛغا ٌ٥ايطقاب ١ايدلملاْ ١ٝملا وًُ٘ َٔ اتٗاّ
صطٜح يًشهٜٚ ،١َٛعدل عٔ ٚضع سطز  ٖٛٚأخطط َٔ ايػؤاٍ ،فٗ ٛاغتفػاض ٜٓط ٟٛعً٢
اتٗاّ ٜتكسّ ب٘ ايٓا٥ب إىل ضٝ٥ؼ فًؼ ايٛظضا ٤أ ٚأسس ايٛظضا ٤حملاغبت٘ ٚتٛد ٘ٝايٓكس
ايٜٚ ،٘ٝهَ ٕٛهتٛباّ ٚال هٛظ إٔ ٜتطُٔ عباضات داضسٚ ،١إٔ ٜه ٕٛعًٚ ٢فل ايسغتٛض
ٚايكاْ ٕٛبعٝساّ عٔ املصاحل اـاصَٚ ١طفل بأزيٚ ١قس تؤز ٟاىل اقاي ١اؿه ١َٛأ ٚأسس
ايٛظضا.٤
ٚقس تعس ٖص ٙايسٚض ٠جملًؼ ايٓٛاب َٔ أنجط ايسٚضات اغتذٛاباّ يًُػؤٚيني َع
اقاي ١بعطاّ َِٓٗ ،إال إ املؿهً ١ال تعاٍ قا ١ُ٥عس شاتٗاٚ ،تسخٌ طبٝع ١االغتذٛاب يف
ايعطام ضُٔ ال٥ش ١ايؿهٛى ست ٢إٕ صسقت ْ ١ٝاملُػتذٛب فايٛظٜط أ ٚاملػؤٜٓ ٖٛ ٍٚتُٞ
إلسس ٣ايهتٌ ايػٝاغ ١ٝاملؿاضن ١يف ايعًُ ١ٝايػٝاغ ،١ٝفًٝؼ َٔ ايػٌٗ إٔ تتٓاظٍ نتًت٘
يصاحل ايكب ٍٛباالغتذٛاب َٔٚ ،ثِ ايتصٜٛت باإلقاي ١أ ٚايطفض(.)3
ٚجملًؼ ايٓٛاب سل غشب ايجك َٔ ١ضٝ٥ؼ فًؼ ايٛظضا ٤بٓا ّ٤عً ٢طًب ٜكسّ

اي ٘ٝضٝ٥ؼ اؾُٗٛضٚ ،)4(١ٜميًو اجملًؼ بٓا ّ٤عً ٢طًب مخؼ أعطاٚ ٘٥باألغًب ١ٝاملطًك١
يعسز أعطا ٘٥غشب ايجك َٔ ١ضٝ٥ؼ فًؼ ايٛظضا ٤بعس اغتذٛاب َٛد٘ ي٘ٚ ،بعس غبع١
( )1المادة ( )61من النظام الداخمي لمجمس النواب.
( )2المادة (/61ثامناً/ه) من دستور  2115النافذ.

( )3عمي مراد العبادي ،االستجواب البرلماني في العراق بين البعد القانوني واليدف ،مركز
الفرات لمتنمية والدراسات االستراتيجية ،منشور عمى شبكة االنترنيت بتاريخ2117/5/11
https://annabaa.org/arabic/authorsarticles/10951
( )4نص المادة (/61ثامناً) ب 1/من دستور  2115النافذ "لرئيس الجميورية تقديم طمب
الى مجمس النواب بسحب الثقة من رئيس مجمس الوزراء".
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اٜاّ يف األقٌ َٔ تكس ِٜايطًبٚ ،تعس ايٛظاضَ ٠ػتك ١ًٝيف ساي ١غشب ايجك َٔ ١ضٝ٥ؼ فًؼ
ايٛظضا ٚ ،٤جملًؼ ايٓٛاب غشب ايجك َٔ ١أسس ايٛظضا ٤باألغًب ١ٝاملطًكُٜٚ ،١عس ايٛظٜط
َػتكّ ٝال َٔ تاضٜذ قطاض غشب ايجك.)1(١
ٚيف ايػٝام شات٘ جملًؼ ايٓٛاب بٓا ّ٤عً ٢طًب مخؼ أعطا ٘٥غشب ايجكَٔ ١
ضٝ٥ؼ فًؼ ايٛظضاٚ ،٤ال هٛظ إٔ ٜكسّ ٖصا ايطًب اال بعس اغتذٛاب ٜٛد٘ اىل ضٝ٥ؼ
فًؼ ايٛظضاٚ ٤بعس غبع ١أٜاّ يف االقٌ تكس ِٜايطًبٜٚ ،كطض فًؼ ايٓٛاب غشب ايجكَٔ ١
ضٝ٥ؼ فًؼ ايٛظضا ٤باألغًب ١ٝاملطًك ١يعسز اعطا ،٘٥يصا تعس ايٛظاضَ ٠ػتك ١ًٝيف ساٍ

غشب ايجك َٔ ١ضٝ٥ؼ فًؼ ايٛظضا.)2(٤
ٚعً ٢ايطغِ َٔ ايتصٜٛت بػشب ايجك َٔ ١فًؼ ايٛظضا ٤بأنًُ٘ إال إٔ ضٝ٥ؼ
فًؼ ايٛظضاٚ ٤ايٛظضاٜ ٤ػتُط ٕٚيف َٓاصبِٗ يتصطٜف االَٛض اي ١َٝٛٝملس ٠ال تعٜس عً٢
ثالثني َٜٛاّ ،أ ٟاىل سني تأيٝف فًؼ ايٛظضا ٤اؾسٜس عًٚ ٢فل ألسهاّ املازَٔ 76 ٠

ٖصا ايسغتٛض(.)3
ٚال هٛظ عطض ادطا٤ات طًب غشب ايجك ١بعس ْتٝذ ١اغتذٛاب ٜٛد٘ اىل
اؿهَٛــ ١أ ٚايٛظٜط ،أ ٟبتٛد ٘ٝاغتذٛاب َٔ عط ٛفًؼ ايٓٛاب مبٛافك ١مخػٚ ١عؿطٜٔ
عطٛاّ إىل ضٝ٥ؼ فًؼ ايٛظضا ٤أ ٚايٛظضا ،٤حملاغبتِٗ يف ايؿؤ ٕٚاييت تسخٌ يف
اختصاصِٗ(.)4
ٚال تجاض املػؤٚي ١ٝاملٛدٗ ١إىل ضٝ٥ؼ فًؼ ايٛظضا ٤أ ٚاىل أسس ايٛظضا ٤بؿهٌ
َػتكٌ ،بٌ ته ٕٛعً ٢أثط اغتذٛاب َٛد٘ إىل ضٝ٥ؼ فًؼ ايٛظضا ٤أ ٚألسس ايٛظضا٤
فاملٛظف ايعاّ عٓسَا ىٌ بٛادبات ٚظٝفت٘ ،فعً ٘ٝؼٌُ تبع ١املػؤٚي ،١ٝفشٝجُا تهٕٛ
ايػًط ١ته ٕٛاملػؤٚيَٚ ،١ٝفاز شيو إٔ غشب ايجك َٔ ١ضٝ٥ؼ فًؼ ايٛظضاٜ ٤عٓ ٢ضفض
اؿه ١َٛايكا ١ُ٥بٛصفٗا دٗاظاّ صاؿاّ ـسَ ١املٛاطٓني غٛا ٤يف فُٛع٘ أ ٚبعض أدعا،٘٥
ٜٚعس غشب ايجك ١أزا ٠يًطقابٚ ١ايتٗسٜس ب٘ أخطط َٔ مماضغت٘.
( )1نص المادة (/61ثامناً) ب2/و/ 3ج من دستور  2115النافذ.

( )2نص المادة (/61ثامناً) ب2/و 3والفقرة ج من دستور  2115النافذ.
( )3نص المادة (/61ثامناً) الفقرة د من دستور  2115النافذ.

( )4نص المادة (/61سابعاً) الفقرة ج من دستور  2115النافذ.
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وسز ايسغتٛض ساالت ميهٔ جملًؼ ايٓٛاب اعفا ٤ضٝ٥ؼ اؾُٗٛض ١ٜباألغًب١ٝ
املطًك ١يعسز أعطا ٤فًؼ ايٓٛاب ،بعس ازاْت٘ َٔ احملهُ ١االؼاز ١ٜايعًٝا يف إسس٣
اؿاالت اآلت .1:١ٝاؿٓح يف ايُٝني ايسغتٛض .2 ١ٜاْتٗاى ايسغتٛض .3اـٝاْ ١ايععُ.)1("٢
ٚقس مياضؽ اجملًؼ ايطقاب ١غرل املباؾط ٠بايًذإ ايسا ،)2(١ُ٥فٗ ٞخرل عٕٛ
ملػاعس ٠اجملًؼ باالطالع عً ٢األزا ٤اؿهٚ َٞٛتكٖ ِٝٝصا األزآَٚ ،٤اقؿ ١بطْاَر عٌُ
اؿهٚ ١َٛإقطاض املٛاظْ ١ايعاَٚ ١ايتهُٚ ،١ًٝٝاملصازق ١عً ٢اؿػاب اـتاَٚ ،ٞإقطاض عً٢
فطض ايططا٥ب ٚايطغٚ ،ّٛاملصازق ١عً ٢املعاٖسات ٚاالتفاقٝات ٚايكطٚضٚ ،ايتكاضٜط
ايدلملاْٚ ،١ٝؾها ٣ٚاملٛاطٓني.
ٚألُٖ ١ٝايطقاب ١ايدلملاْٚ ١ٝيه ٞته ٕٛفاعًٜ ،١تعني تٛفط املعًَٛات ٚايبٝاْات
ٚايٛثا٥ل ايالظَ ١يًُذًؼ ٖصا َٔ داْبٚ ،آخط ٜتطًب ٚدٛز ايهفا٤ات املتدصص ١يتسقٝل
تًو ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ٚايٛثا٥ل اييت ميهٔ ؼًٜٗٛا اىل أزي ١تؤٜس ٚتسعِ ايطأ ٟايصٟ
ٜصٖب اي ٘ٝفًؼ ايٓٛاب َٔ داْب آخط فطالّ عٔ شيو فاْ٘ نًُا ناْت أزٚات ايطقاب١
ايدلملاَْ ١ٝتعسزٚ ٠غرل َكٝس ٠نًُا أز ٣شيو إىل فاعً ١ٝأندل يًطقاب ١ايدلملاْ.١ٝ
املثحث انثانث

أثر انفساد عهى انذور انتشرٌعً وانرقاتً جملهس اننىاب
بعس إٔ تٓاٚيٓا ايسٚض ايتؿطٜعٚ ٞايطقاب ٞجملًؼ ايٓٛاب ،يصا بإَهإ اجملًؼ
َطاقب ١اؿهٚ ١َٛقاغبتٗا عٔ االْتٗانات اييت تطتهبٗا ،فاألصٌ إٔ ميتًو فًؼ ايٓٛاب
االضاز ٠ايػٝاغ ١ٝفإْ٘ ٜػتطٝع تؿطٜع ايكٛاْني املطًٛب ١ملهافش ١ايفػازٚ ،بإَهاْ٘ إٔ
ٜه ٕٛايكس ٠ٚاؿػٓ ١يف ايٓعاٖ ١ايؿدصٚ ١ٝاالغتكاَٜٚ ،١عس شيو عاَالّ َُٗاّ يف تعُ ِٝثكاف١
َهافش ١ايفػازٚ ،تأغٝػاّ عًَ ٢ا تكسّ غٛف ْتٓا ٍٚأتط ايفػاز يف َطًبني ٚعًٚ ٢فل َا
ٜأت:ٞ
املطًب األ :ٍٚأثط ايفػاز عً ٢ايسٚض ايتؿطٜع ٞجملًؼ ايٓٛاب.
املطًب ايجاْ :ٞأثط ايفػاز عً ٢ايسٚض ايطقاب ٞجملًؼ ايٓٛاب.

( )1نص المادة (/61سادساً) الفقرة ب من دستور  2115النافذ.
( )2نص المادة ( )71من النظام الداخمي لمجمس النواب.
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املطهة األول

أثر انفساد عهى انذور انتشرٌعً جملهس اننىاب
ٜػِٗ ايتؿطٜع يف َهافش ١ايفػاز ،بٌ ْػتطٝع ايك ٍٛبإٔ ي٘ ايسٚض االندل يف
َهافشت٘ ،إال إٔ ايػًط ١ايتؿطٜع ١ٝؾأْٗا غا٥ط َؤغػات ايسٚي ٖٞ ١األخط ٣تتأثط بايفػاز

بٛصفٗا اؾٗ ١املدتص ١بايتؿطٜعات(ٚ ،)1يف بعض األسٝإ ته ٕٛايتؿطٜعات ايكآَْ ١ْٝٛفصّا
يًفػاز ،فٝه ٕٛظاٖطٖا يًصاحل ايعاّ إال إٔ ٚاقعٗا ايتطبٝكٜ ٞػِٗ يف اْتؿاض ايفػازَٗٓ ،ا
ساٍ عسّ تطبٝل ايكٛاْني أ ٚغٝاب ايسقٚٚ ١دٛز ايػُٛض فٗٝا أ ٚإ اؾٗ ١ايفاغس ٠تعٌُ
عً ٢ؼٜٛط ٖص ٙايكٛاْني ٚتفػرلٖا أ ٚتؿطع قٛاْني ؽسّ َصاؿٗا.
مما ٜعين إٔ ايػطض َٔ ايتؿطٜع ٖ ٛيتشكٝل املصًش ١ايعاَ ١يهٓٗا قس تٓشطف
عٔ ايػطض احملسز هلا ْٚػتطٝع إٔ ْػُ ٘ٝباالمطاف ايتؿطٜعَ ٖٛٚ ،ٞا ٜؿهٌ يف ْعطْا
َٓفصاّ َٔ َٓافص ايفػاز ،أ ٚقس ٜه ٕٛتؿطٜع ايكاْ ٕٛؼت غتاض املصًش ١ايعاَ ١إش تهٕٛ
ايػا ١ٜيتشكٝل َهاغب غٝاغ ١ٝؽسّ َصاحل اؿعب اؿانِ ،ففٖ ٞص ٙاؿايٜ ١عس املؿطع
َٓشطفاّ يف اغتعُاٍ ايػًط ١ايتؿطٜع ،١ٝفايكٝازات ايػٝاغ ١ٝغايباّ َا تػذل فػازٖا باغِ

املصًش ١ايعاَٚ ،١تػًف٘ بٗص ٙاالعتباضات(.)2
ٖٚهصا ٜبس ٚإٔ ايكٛاْني عٓسَا تؿطع غايباّ َا تعدل عٔ ٚدْٗ ١عط اؿهاّ
ايكابطني عً ٢ايػًط ١فتؿطع ايكٛاْني عًَ ٢كاغِٗ اـاص ،ساي ١شٖاب ايػًط ١ايتؿطٜع١ٝ
اىل ططٜك ١غاْت يٝػ ٛيف تٛظٜع املكاعس( )3فبسالّ َٔ إٔ ٜه ٕٛايتؿطٜع ٚغ ١ًٝيًتكسّ ٚايطقٞ
َٚهافش ١ايفػاز فإْ٘ ٜهَ ٕٛعدلاّ عٔ َصاحل اؿهاّ.

( )1د .مازن ليمو راضي ،د .دانا عبد الكريم سعيد ،واقع الفساد وجيود االصالح في
تشريعات الوظيفة العامة ،مجمة جامعة التنمية البشرية المجمد الثالث العدد ( )2حزيران،

السميمانية ،2117 ،ص.13

( )2د .عامر الكبيسي ،الفساد والعولمة ،تزامن ال توأمو ،المكتب الجامعي الحديث،
االسكندرية ،2115،ص.42
( )3المادة ( )14من قانون انتخابات مجمس النواب رقم  45لسنة.2113
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ٜعس ايفػاز ايػٝاغ ٞيًشهاّ أ ٚيًف ١٦اؿانُ ١زاٚ ّ٤بال ،ّ٤فٗ ٛأغاؽ نٌ فػاز
ٚأصٌ نٌ تأخط ٚبال ،٤فٜٗ ٛعسّ سط ١ٜاملٛاطٓني ٚهعًِٗ فطز اضقاّ بال اضاز ٠يصا ٜٗسّ
ايسميكطاط.)1(١ٝ
ٚتطتٝباّ عًَ ٢ا غبل ٜه ٕٛايعٌُ ايتؿطٜعَ ٞؿٛباّ بايفػاز عٓس بكاَ ٤ؿطٚعات
ايكٛاْني يف ايًذإ ايدلملاْ ١ٝيفذل ٠ط ،١ًٜٛأ ٚاغتدساّ ايتؿطٜع يتشكٝل ْفع ؾدص ٞأٚ
اغطاض غٝاغ ١ٝأ ٚعٓسَا تٛظف ايتؿطٜعات يصاحل ْعاّ اؿهِ ٜٚكُع مبٛدبٗا
املٛاطٓني ،أ ٚعٓس قٝاّ املؿطع يف خًل دطا ِ٥عٔ افعاٍ َباس ١يٛضع املٛاطٔ يف َٛضع
االتٗاّ بإضعاف َطنع ٙايكاْ ،ْٞٛعٓسٖا ٜططط املٛاطٔ يًتشا ٌٜعً ٢ايكاْ ٕٛبؿت٢
األغايٝب اييت قس ته ٕٛغرل َؿطٚع ،١نايطؾاٚ ٟٚايػـ ٚاالبتعاظ ٚايتكصرل
ٚاالُٖاٍ....اخل.
ٚيعً٘ َٔ املٓاغب ايك ٍٛبإٔ ايتؿطٜعات ايعطاق ١ٝدا٤ت يف اغًبٗا ضعٝف ١تتطُٔ
قابا ٠ف َٔ ١٦أصشاب املصاحل غرل املؿطٚع ١اييت ال ؽسّ املصًش ١ايعاَ ١يهٓٗا نطغت
ضغب ١قٚ ٣ٛاططاف َع ١ٓٝيف اصساض عس ٠تؿطٜعات بعس ايعاّ  2003عهػت ايفٛض٢
ٚاالضططابَٚ ،ؿطعٓ ١يًفػاز فكس نطغت بعض األعُاٍ ايتؿطٜعَ ١ٝؿهً ١ايتطدِ
ايتؿطٜع ٞايص َٔ ٟؾأْ٘ خًل نجرل َٔ ايتعاضض يف اؿكٛم ٚاملطانع ايكاْ ١ْٝٛاييت تٓعُٗا

ايتؿطٜعات شات ايصً.)2(١

ٚيه ٞتطبل اؿه ١َٛتؿطٜعات َهافش ١ايفػازٜ ،تطًب َٔ ايػًط ١ايتؿطٜع ١ٝإٔ
تططب َجالّ أعً ٢بااليتعاّ مبعاٜرل ايػًٛى ايعاّ ،باعتُاز ايؿفافٚ ١ٝاـطٛع يًُػا٤ي١
ٚاالغتذٛابٚ ،إٔ ٜعًٔ أعطا ٤ايػًط ١ايتؿطٜع ١ٝعٔ أَٛاهلِ َٚصازض زخًِٗ بهؿف ايصَ١
املاي ١ٝعًٚ ٢فل قاْ ١٦ٖٝ ٕٛايٓعاٖٚ ،)3(١مل ًْشغ ا ١ٜعكٛب ١ملٔ ٜتدًف عٔ تكس ِٜايهؿف،
عًُاّ إٔ قاْ ٕٛايهػب غرل املؿطٚع ٚضع فكط ٠ملعاقب َٔ ١مل ٜكسّ نؿف شَت٘ املاي١ٝ
 ٖٛٚاٜكاف ضاتب٘ٚ ،االبتعاز عٔ املُاضغات اييت فٗٝا ؾبٗات فػاز ،نتؿطٜع قاْ ٕٛوصٌ
( )1د .بشير عمي باز ،الجرائم االنتخابية ألعضاء البرلمان ،دار الفكر الجامعي،
االسكندرية ،2115 ،ص.194
( )2د .مازن ليمو راضي ،د دانا عبد الكريم سعيد ،المرجع السابق ،ص.14
( )3المادة ( )17من قانون الييئة العامة لمنزاىة رقم ( )31لسنة .2111
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مبٛدب٘ ايٓٛاب عً ٢اَتٝاظات ملصاؿِٗ ايؿدصٚ ١ٝسكٛقٗا ،أٜ ٚه ٕٛغٔ ايكٛاْني
ٚايتصٜٛت عًٗٝا عًٚ ٢فل اَال٤ات َٔ األسعاب ٚايهتٌ بتػًٝب املصًش ١اؿعب ١ٝعً٢
املصًش ١ايعاَ.١
ٚعً ٢أ ١ٜساٍ إٔ عسّ اغتكالي ١ٝايٓٛاب أ ٚسٝازِٖ ٜٓتر عٔ خطٛعِٗ اىل
اإلَال٤ات ٚايتأثرلات اؿعب َٔ ١ٝقاز ٠األسعاب ٚايهتٌ عٓس ايتصٜٛت عًَ ٢ؿطٚعات
ايكٛاْنيٜٚ ،عس ايبعض أْفػِٗ أزا ٠ـسَ ١أسعابِٗ َٔ زَ ٕٚطاعا ٠املصًش ١ايعاَٚ ١ايسفاع
عٓٗا ،ست ٢أصبح زٚض ظع ِٝاؿعب أ ٚايهتً ١ضنٓاّ اغاغٝاّ يف عٌُ األعطا ٤زاخٌ فًؼ
ايٓٛاب يف االتصاالت ٚايذلتٝبات َع األعطا ٤يًتصٜٛت يصاحل أسعابِٗ أ ٚنتًِٗ،
ٚاملفطٚض إ ال غًطإ ألسس عً ٢غرلٚ ،ٙامنا وهِ اؾُٝع ايٓعاّ ايساخً ٞألِْٗ
ٜتػا ٕٚٚيف ؾطف ايٓٝاب ١عٔ ايؿعب عً ٢األقٌ ْعطٜاّ.
يًتٛافكات ايػٝاغٚ ١ٝايصفكات يف عًُ ١ٝايتؿطٜع تأثرل غًيب عًَ ٢هافش١
ايفػازٚ ،متجٌ ؼسٜاّ خطرلاّ يًػًطات َٚؤغػات ايسٚي ١نهٌٚ ،تػٝرل ملػاض اؿهَٔ ١َٛ
خسَ ١يًصاحل ايعاّ اىل خسَ ١يًػٝاغٝني املتٓفص ،ٜٔاألَط مما ٜبني األغباب ٚضا ٤كتًف
األظَات األَٓٚ ١ٝايػٝاغٚ ١ٝاالقتصازٚ ١ٜاالدتُاع ١ٝيف ايبالز.
يصا ٜتطًب َٔ ايٓاخبني االيتفات اىل سػٔ اختٝاض أعطا ٤فًؼ ايٓٛاب ألِْٗ
َٔ ٜؿطع ايكٛاْني ،فإشا نإ االختٝاض صشٝح غٓشصٌ عً ٢قٛاْني تطاع ٞاملصًش ١ايعاَ١
بعٝساّ عٔ املصاحل اـاصٚ ١ايؿدصٚ ،١ٝأَا اشا نإ ايتصٜٛت ٚاالغتكطاب عً ٢أغاؽ
عطق ٞأَ ٚصٖيب أ ٚطا٥ف ٞأ ٚعؿا٥ط ٟأَٓ ٚاطك ٞغٓشصس مثاض ٖصا ايتصٜٛت بفػاز
تؿطٜع ،ٞبكٝاّ اؾٗ ١ايفاغس ٠بتعس ٌٜايكٛاْني ٚؼٜٛطٖا ٚتؿطٜعٗا اييت ؽسّ أغطاضٗا
َٚصاؿٗا اـاص ،١مما ٜؿهٌ عب٦اّ عً ٢سٝا ٠ايٓاؽ ٚضٝاعاّ ؿكٛقِٗ َٓٚفصاّ مٛ
االفػاز.
 َٔٚثِ إٔ َا وس َٔ فػاز ايػًط ١ايتٓفٝص ٖٛ ١ٜبتفع ٌٝعٌُ أعطا ٤ايػًط١
ايتؿطٜع ١ٝيف ايطقابٚ ١احملاغبَٚ ١تابع ١أعُاٍ اؿهَٚ ١َٛػا٤يتٗا ألٕ غًط ١اؿه ١َٛهب
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إٔ ؽطع يطقاب ١اجملًؼ( َٔ ،)1ز ٕٚأ ١ٜضػٛطات أ ٚاَال٤ات َٔ قاز ٠األسعاب أَٔ ٚ
قاز ٠ايهتٌ ايػٝاغ.١ٝ
ٚمل ٜكف األَط عٓس ٖصا اؿس بٌ إٔ اؿصاْ ،)2(١اييت ؼُ ٞاملػؤٚيني َٔ
املالسك ١ايكطا ١ٝ٥قس تؿذعِٗ عً ٢اغا ٠٤اغتعُاٍ غًطاتِٗ ايٛظٝف ١ٝيتشكٝل َٓافع
ؾدصَ ١ٝاز ١ٜأَ ٚعٓ ،١ٜٛناغتشصاٍ إشٕ ايٛظٜط عٓس إساي ١املٛظف ايعاّ اىل احملانُ ١يف
دطمي ١اضتهبت يف أثٓا ٤تأزٚ ١ٜظٝفت٘ ايطزل ١ٝأ ٚبػببٗا إال بإشٕ َٔ ايٛظٜط ايتابع ي٘
املٛظف ،يصا ٜػتًعّ األَط إٔ تك ّٛايػًط ١ايتؿطٜع ١ٝبػٔ قٛاْني ؽفف َٔ اؿصاْ ١أٚ
بتعس ٌٜقاْ ٕٛاؿصاْ ١املُٓٛح يًٛظضاٚ ٤أعطا ٤فًؼ ايٓٛاب( ،)3يتُهني اؾٗات
ايكطا ١ٝ٥يف ايتشكٝل ٚاملػا٤ي ١يف قطاٜا ايفػاز املطفٛع ١ضسِٖ.
ٚيف ايػٝام شات٘ إ اغتُطاض ايفػاز ٚاْتؿاض ٙمبػتٜٛات عاي ٖٛ ١ٝأؾب٘ بهاضث١
اْػاْ ،١ٝي٘ تأثرل غًيب عً ٢ايسٚيٚ ١اجملتُعٜٓ ،ذِ عٔ شيو تٗسٜس يػٝاز ٠ايسٚيٚ ١تبسٜس
يألَٛاٍ َٚسْٜٝٛات نبرلٚ ٠ضطب املطتهعات االغاغ ١ٝيًٓعاّ ايعاّٚ ،تػٝرل نٌ َا ٖٛ
غا٥س َٔ ق ِٝايفط ١ًٝاىل ق ِٝايفػاز.

( )1د .أمير فرج يوسف ،مكافحة الفساد االداري والوظيفي وعالقتو بالجريمة عمى المستوى
المحمي واالقميمي والعربي والدولي ،المرجع السابق ،ص.44
( )2الحصانة ىي عدم مسؤولية عضو البرلمان جنائياً ومدنياً عما يبديو من اراء أو أفكار
في تأدية ميامو في المجمس أو في لجانو ،وتنتفي صفة الجريمة عن ىذه االفكار واآلراء

ميما تضمنت من جرائم ،وىذا ما يسمى بالحصانة البرلمانية الموضوعية وعدم جواز
اتخاذ اجراءات جزائية ضدىم اال بعد الحصول عمى موافقة المجمس الذي ينتمون اليو.

د .حسام الدين محمد أحمد ،الحصانة البرلمانية الموضوعية واالجرائية من وجية نظر
جنائية ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ط ،1995 ،2ص.9
( )3ينظر :نص المادة ( )63من دستور  2115النافذ.
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املطهة انثانً

أثر انفساد عهى انذور انرقاتً جملهس اننىاب
َا َٔ ؾو إٔ اؿهَٛات اييت تؿهًت بعس االستالٍ االلً ٛاَطٜه ٞيًعطام عاّ
 ،2003عً ٢أغاؽ ْعاّ احملاصص ،١فًًهتٌ ايٓٝاب ١ٝسصص يف تًو اؿهَٛات ،مما
أْعهؼ غًباّ عً ٢زٚض فًؼ ايٓٛاب يف ايطقاب ١عً ٢أزا ٤ايػًط ١ايتٓفٝص ،١ٜيصا متهٓت
ايػًط ١ايتٓفٝص َٔ ١ٜايتٗطب َٔ ايطقاب ١املكطض ٠جملًؼ ايٓٛاب يف ايسغتٛض ط ١ًٝايفذل٠
املاضٚ ،١ٝقس دط ٣شيو يف غٝاب املعاضض ١ايدلملاْٚ ١ٝاستطإ بعض ايهتٌ ايػٝاغ١ٝ
ٚظضاٗ٥ا َٔ ايفاغسٚ ٜٔايسفاع عٔ أخطاٚ ِٗ٥تػٜٛفٗا ،إش تعس ايطقاب ١ايدلملاْ ١ٝأسس األضنإ
ايطٝ٥ػ ١يًٓعاّ ايسميكطاط ٞبصف ١عاَٚ ١ايٓعاّ ايدلملاْ ٞيف ايعطام بصف ١خاص.١
ٚاصبشت اـطٜط ١االدتُاع ١ٝيًُهْٛات ايعطاق ١ٝقه ١َٛمببسأ االغتكطاب
ايطا٥فٚ ٞايسٜين ٚايك َٞٛست ٢ايعؿا٥طٚ ،ٟقس ته ٕٛططٜك ١االْتداب بايكا ١ُ٥املػًك١
ٚايتدبط يف تبين ايٓعِ االْتدابٜ ١ٝعس َٔ األغباب اييت َٗست إىل سس َا هلصا االغتكطاب
ايص ٟاْعهؼ بسٚض ٙعً ٢فًؼ ايٓٛاب ايص ٟأخص بتٛظٜع املطانع ٚاملٓاصب ايكٝاز ١ٜعً٢
ٚفل ْعاّ احملاصص ١مما أز ٣إىل ٚدٛز قٝازات َتعسز ٠ئ تػُح بٛدٛز ضداٍ زٚي،١
ٚأز ٣شيو نً٘ اىل ضعف َفٗ ّٛاملٛاطٓٚ ١غٝاب٘ مما ٜعس ضطٚضّ ٜا يتأغٝؼ ٚبٓا ٤ايسٚي١

ايكاْ.)1(١ْٝٛ
تؿٗس عسٜس َٔ ز ٍٚايعامل فطا٥ح َٓٗا ؾ ٤ٛأعطا ٤اهل٦ٝات ايتؿطٜع ١ٝاىل
اغتػالٍ ايٓفٛش ٚممٝعات اؿصاْ ١ايدلملاْ ١ٝملباؾط ٠أْؿط ١غرل َؿطٚع ١ؼكل هلِ ثطٚات
طاٚ ،١ً٥يعٌ شيو ٜتذً ٢يف "االمنٛشز ايفًبٝين" يف عٗس ايطٝ٥ؼ االغبل "فطزٜٓاْس

َاضنٛؽ" إش استفغ أعطا ٤فًؼ ايؿٛٝر مبػتٜٛات َعٝؿٚ ١ٝاغتٗالن ١ٝتتذاٚظ بهجرل
عٛا٥سِٖ ايطزلٚ ١ٝقس ته ٕٛملععُِٗ ثطٚات طا ١ً٥يف أثٓا ٤عطٜٛتِٗ باجملًؼ املصنٛض

( )1د .حسان محمد شفيق العاني ،النزاىة في االنتخابات البرلمانية مقوماتيا وآلياتيا في
األقطار العربية ،حول االنتخابات العراقية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت،
 ،2118ص. 193
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لُت عٔ مماضغات اغتػالٍ ْفٛش يتعاط ٞأْؿط ١قعٛض ٠قاْْٛاّ َجٌ ْٛاز ٟاملكاَط،٠

ٚازاض ٠عًُٝات تٗطٜبٚ ،ايتػذل عً ٢ؾبهات ايبػا.)1(٤
ٚتعٗط خطٛض ٠ايفػاز اشا َا ٚصٌ ٖصا ايفػاز اىل فًؼ ايٓٛاب فٝه َٔ ٕٛايػٌٗ
إٔ ٜٛدس أٜطاّ عًَ ٢ػت ٣ٛاؿهٚ ١َٛاالسعاب ايػٝاغٚ ،١ٝبعباض ٠أخط ٣ميهٔ ايٓعط اىل
ايفػاز ايدلملاْ ٞبٛصف٘ املتػرل املػتكٌ بايٓػب ١يًفػاز املؤغػ ٞبصف ١عاَٚ ،١ميهٔ
االغتسالٍ عً ٢فػاز أعطا ٤ايدلملإ َٔ املػت ٣ٛاملعٝؿٚ ٞاالغتٗالن ٞهلِ ،فاشا نإ

ٜفٛم َا وصً ٕٛعً َٔ ٘ٝعٛا٥س ضزلٚ َٔ ١ٝظا٥فِٗ يصا ٜعس شيو َؤؾطاّ عً ٢ايفػاز(،)2
ٚمما تكسّ إٔ ٖصا ايؿهٌ َٔ ايفػاز ٖ ٛأخطط أْٛاع ايفػاز املعطٚف.١
ٚتطتٝباّ عً ٢شيو ٜجرل َٛضٛع ايفػاز ايدلملاْ ٞايعسٜس َٔ ايتػاؤالت يصعٛبات
تطبٝل ايعكٛبات بايٓػب ١يعط ٛفًؼ ايٓٛاب َٚعاًَت٘ َعاًَ ١املٛظف ايعاز ،ٟفاألصٌ
إٔ ٜه ٕٛعط ٛفًؼ ايٓٛاب ٜتُتع عصاْ ١بطملاَْ ٖٛٚ ١ٝػؤ ٍٚأَاّ زا٥طت٘ االْتداب١ٝ
فشػب ،فهٝف ميهٔ اثاض ٠تُٗ ١ايطؾ ٠ٛعً ٢غب ٌٝاملجاٍ بايٓػب ١ي٘ ؟ َٚا ٖ ٞدٗ١
االختصاصٚ ،نٝف ميهٔ إٔ ٜتٛافل شيو َع َا ٜتُتع ب٘ ايٓا٥ب َٔ َهاْ ١خاصٚٚ ١ضع
َتُٝع ٜتٝح ي٘ ايكسض ٠اىل ازا ٤أعُاي٘(.)3
مما دعٌ ٚظا٥ف فًؼ ايٓٛاب يف ايتؿطٜع ٚايطقاب ١فكست اؿٝازٚ ١ٜاالغتكالي،١ٝ
ٚأز ٣اىل ظٗٛض تؿطٜعات تطعف األدٗع ٠ايطقابٚ ١ٝتػِٗ يف ٖطٚب ايفاغس َٔ ٜٔايعكاب،
ٜ َٔ ٖٞٚك ٟٛايسٚض ايػٝاغ ٞيًكٝازات االزاض ١ٜايعًٝا عً ٢سػاب ايهفاٚ ٠٤ايكسض ٠االزاض،١ٜ
ألٕ ايكٝازات ايػٝاغ ١ٝتعٌُ عً ٢تٛظٝف ايػًط ١ايتؿطٜع ١ٝيتأنٝس زعِ غًطتٗا ْٚفٛشٖا،
يطعف ايسٚض ايطقاب ٞألعطا ٤ايػًط ١ايتؿطٜع ١ٝعً ٢ايػًط ١ايتٓفٝص.١ٜ
فايكطا ٤عٔ ططٜل ايطقاب ١اييت مياضغٗا ٜٛقف ايػًط ١ايتؿطٜع ١ٝعٓس سسٚزٖا
ايسغتٛض ،١ٜإش ال تػتطٝع االخرل ٠إٔ تصسض قاْْٛاّ ىايف ايكٛاعس ايٛاضز ٠بايسغتٛضٚ ،ال
( )1د .نبوية عمي الجندي ،الفساد السياسي في الدول النامية ،رسالة ماجستير مقدمة الى
كمية االقتصاد والعموم السياسية ،جامعة القاىرة ،1982 ،ص.37

( )2د .اكرم بدر الدين ،الفساد السياسي النظرية والتطبيق ،دار الثقافة العربية ،القاىرة،
 ،1992ص.38
( )3د .اكرم بدر الدين ،المرجع نفسو ،ص.38
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ق ١ُٝهلص ٙايطقاب ١اال اشا نإ ايكطا ٤املػتكٌ مياضغٗا ،يصا ال ٜهفٚ ٞدٛز بطملإ يف ايسٚي١
ست ٢تصبح ْعاَاّ بطملاْٝاّ ،فايص ٟميٝع ايٓعاّ ايدلملاْ ٞعٔ غرل َٔ ٙاالْعُ ٖٛ ١نٝف١ٝ
ؼسٜس ايعالق ١بني ايػًطتني ايتؿطٜعٚ ١ٝايتٓفٝص.)1(١ٜ
ٚخالصَ ١ا تكسّ إٔ ايػًط ١ايتؿطٜع ١ٝتفتكط اىل ايك ٠ٛايطقاب ١ٝيف َٛادٗ ١ايػًط١
ايتٓفٝص ،١ٜألٕ ايك ٠ٛتتسفل َٔ اؾُاٖرل اىل ايػًط ١ايتؿطٜع ١ٝفتُاضؽ األخرل ٠عً٢
ايػًط ١ايتٓفٝص ١ٜزٚضّا ضقابٝاّ.
ٜػتًعّ اتػاع ظاٖط ٠ايفػاز يف ايعطام ٚخطٛضتٗاَٛ ،ادٗت٘ فَٗ ٞػؤٚيٚ ١ٝطٓ١ٝ
ٚأخالقٚ ١ٝاْػاْ ١ٝيٝػت َػؤٚي ١ٝدٗ ١قسز ٠بٌ َٖ ٞػؤٚي ١ٝاؾُٝعٜ ،ؿاضى فٗٝا
املٛاطَٓٓٚ ٕٛعُات اجملتُع املسْٚ ٞاالسعاب ٚايػًطات ايتؿطٜعٚ ١ٝايتٓفٝصٚ ١ٜايكطا١ٝ٥
ٚايكٝازات ايػٝاغ.١ٝ
اخلامتـة
ْػتدًص َٔ عجٓا املٛغ ّٛزٚض ايػًط ١ايتؿطٜع ١ٝيف َٛادٗ ١ايفػاز أِٖ
ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات اييت تٛصًٓا ايٗٝا عًٚ ٢فل َا ٜأت:ٞ
أٚالّ :ايٓتا٥ر :
 .1يالستالٍ األدٓيب ٚاحملاصصٚ ١ايب ١٦ٝايػٝاغ ١ٝاملتدٓسق ١ايسٚض األندل يف اغتؿطا٤
ظاٖط ٠ايفػاز اييت تؿهٌ عا٥كاّ أَاّ بٓا ٤زٚي ١املٛاطٓٚ ١ؾٌ عٌُ َؤغػات ايسٚي١
نايػًط ١ايتؿطٜع.١ٝ
 .2تبني يف ايبشح بإٔ ايفػاز باألغاؽ ٖ ٛغٝاغٜ ٞبسأ بعسّ ْعاٖ ١االْتدابٜٚ ،عس ايفػاز
االْتدابٖ َٔ ٞصا املٓطًل أصالّ ألؾهاٍ ايفػاز ٚصٛض ٙنًٗاٜٚ ،عس األنجط ضطضاّ َٔ
أْٛاع ايفػاز نًٗاٜٚ ،طتبط باالْتدابات ًٜٚك ٞبعالي٘ عً ٢ايػًط ١ايتؿطٜع.١ٝ
 .3تٛصٌ ايبشح بإٔ ايتؿطٜع يٝؼ ٖ ٛايطازع ايٛسٝس يًفػاز ،بٌ قس ته ٕٛأسٝاْاّ
ايتؿطٜعات ايكآَْ ١ْٝٛفصاّ يًفػاز ،فف ٞظاٖطٖا تؿطع يًُصًش ١ايعاَ ١إال إٔ ٚاقعٗا

( )1د .صالح حسين عمي ،السمطة والرضاء الشعبي ،المكتب الجامعي الحديث ،االسكندرية،
 ،2116ص.147
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ايتطبٝكٜ ٞػِٗ يف اْتؿاض ايفػازَٗٓ ،ا ساٍ تعسز ٚال٤ات ٚاْتُا٤ات ايبعض َٔ ايٓٛاب
بني ايٛال ٤اؿعبٚ ٞاملصٖيب ٚايعطقٚ ٞايعؿا٥طٚ ٟاملٓاطك ٞأ ٚعسّ تطبٝل ايكٛاْني أٚ
احملابا ٠يف تفػرل ايكاْ ٕٛأ ٚغُٛضٗا مما ٜذلى فاالّ يًتأ ٌٜٚأ ٚاالْتكاٚ ١ٝ٥ايتػاٌٖ
َع ايفاغس ٜٔيف اسايتِٗ اىل ايكطا ،٤فٗصا ايػًٛى كايف يًكاْٚ ٕٛايسغتٛض.
 .4خًص ايبشح اىل اغتفشاٍ ايفػاز عً ٢ايطغِ َٔ ايطقاب ١ايدلملاْ ١ٝجملًؼ ايٓٛاب ٚتعسز
ايتؿطٜعات ايطقاب ١ٝاييت تػاِٖ يف َٓع ايفػاز َٚهافشتَ٘ٗٓ ،ا تؿطٜع اهل ١٦ٝايعاَ١
يًٓعاٖٚ ،١زٜٛإ ايطقاب ١املاي ١ٝاالؼازٚ ،ٟاملفتؿ ٕٛايعُ َٕٛٝٛايعطاق ٕٛٝاييت تٗتِ
بايطقابٚ ١أغايٝب نؿف ايفػاز ٚايكبض عً ٢املفػسٚ ٜٔعً ٢ادطا٤ات قانُتِٗ.
ثاْٝاّ :ايتٛصٝات:
ْ .1كذلح ٚضع زغتٛض دسٜس يًعطام أ ٚتعس ٌٜزغتٛض 2005ايٓافص ،ألْ٘ ٚيٝس ظطٚف َطسً١
خاصٚ ،١مبا ال ٜذلى فاالّ يًتأٚ ٌٜٚإظاي ١ايػُٛض ٚاملفطزات اييت تػِٗ يف تفؿٞ
ايفػازٚ ،يهٜٗٓ ٞض ايعطام يف بٓاْ ٤فػ٘ َط ّ٠أخط َٔ ٣دسٜس بعس املعاْأَ ٠
االستالٍ ٚاالضٖاب ٚايفػاز.
 .2ضطٚض ٠ايعٌُ عً ٢تٛسٝس اؾٗات ايطقاب ١ٝظٗاظ ٚاسس ش ٟصالسٝات ٚاغع ١ملهافش١
ايفػاز ٚإٔ ٜه ٕٛتؿه ً٘ٝبعٝساّ عٔ احملاصص َٔٚ ١خاضز ايعًُ ١ٝايػٝاغ ،١ٝممٔ
ٜتُتع ٕٛبايٓعاٖٚ ١األَاْٚ ١اـدلٚ ٠االخالص ٚايؿذاعٚ ،١تعس ٌٜقاْ ٕٛايعكٛبات ضقِ
 111يػٓ 1969 ١املعسٍٚ ،قاْ ٕٛأص ٍٛاحملانُات اؾعا ١ٝ٥ضقِ  23يػٓ1971 ١
املعسٍٚ ،غٔ ايتؿطٜعات ايطازع ١يًفػازٚ ،تؿه ٌٝاحملانِ املٓفص ٠هلا.
ْٛ . 3ص ٞاألخص بٓعاّ "َٔ أ ٜٔيو ٖصا" ،مبػا٤ي ١املػؤٚيني َٔ ضأؽ اهلطّ يف ايسٚي١
اىل صػاض املٛظفنيٚ ،إٔ تهٖٓ ٕٛاى ثكاف ١ايٓعاٖٚ ١اؿفاظ عً ٢املاٍ ايعاّ َٔ اهلسض
ٚايتبصٜطٚ ،األزا ٤ايػً ِٝيٛادبات ايٛظٝفَٚ ،١طاعا ٠ايك ِٝاألخالق ١ٝايػا٥س ٠يف اجملتُع،
َٚهافش ١ايبطايٚ ١تٛفرل فطص ايعٌُٚ ،ضفع َػت ٣ٛاـسَات ٚاألَٔ ٚاملطافل ٚايػًع
اييت ٜتُتع املٛاطٓ ٕٛبٗا.
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ْٛ .4ص ٞبططٚض ٠اصالح ايٓعاّ االْتداب ٞبسالّ َٔ ايتدبط يف تبين ايٓعِ االْتداب١ٝ
ٚتسع ِٝتسابرل ايطقابٚ ١االؾطاف عً ٢االْتداب ملا ي٘ َٔ زٚض ساغِ يف اؿس َٔ ايفػاز.
 .5ضطٚض ٠تسخٌ ايػًط ١ايتؿطٜع ١ٝبتطٜٛط املٓع ١َٛايكاْ ١ْٝٛبتٛغٝع زا٥ط ٠ايتذطِٜ
ٚايعكاب ألْٛاع ايفػاز ٚصٛض ٙنًٗا يًكطاع ايعاّ ٚاـاص محا ١ٜيًُصًش ١ايعاَ،١
ٚايعٌُ عً ٢إعاز ٠ايٓعط يف االدطا٤ات ايتؿطٜع ١ٝاملتبع ١يف ايػًط ١ايتؿطٜعٚ ١ٝتطٜٛطٖا
بؿهٌ و َٔ ٍٛز ٕٚبكاَ ٤ؿطٚعات ايكٛاْني يف ايًذإ ايدلملاْ ١ٝيفذل ٠ط.١ًٜٛ
املصـادر
أٚالّ :املعادِ:
 .1أب ٛايفطٌ مجاٍ ايس ٜٔقُس بٔ َهطّ بٔ َٓعٛض ،يػإ ايعطب ،اجملًس اـاَؼ ،زاض
املعطف ،١ايكاٖط. ٠
 .2ز .خً ٌٝاؾط ،اجملِ ايعطب ٞاؿسٜحَ ،هتب الضٚؽ ،باضٜؼ1973 ،

.

 .3قُس بٔ اب ٞبهط بٔ عبس ايكازض ايطاظ ،ٟكتاض ايصشاح ،زاض ايهتاب ايعطب،ٞ
برلٚت.1981 ،
ثاْٝاّ :ايهتب:
 .1ز .أزَ ٕٛضباط ،ايٛغٝط يف ايكاْ ٕٛايسغتٛض ٟايعاّ ،ز ،2ز ٕٚزاض ْؿط ،برلٚت،
.1971
 .2ز .أنطّ بسض ايس ،ٜٔايفػاز ايػٝاغ ٞايٓعطٚ ١ٜايتطبٝل ،زاض ايجكاف ١ايعطب ،١ٝايكاٖط،٠
.1992
 .3ز .أَرل فطز ٜٛغفَ ،هافش ١ايفػاز االزاضٚ ٟايٛظٝفٚ ٞعالقت٘ باؾطمي ١عً٢
املػت ٣ٛاحملًٚ ٞاالقًٚ ُٞٝايعطبٚ ٞايسٚي ،ٞاملهتب اؾاَع ٞاؿسٜح ،االغهٓسض،١ٜ
.2010
 .4ز .بؿرل عً ٞباظ ،اؾطا ِ٥االْتداب ١ٝألعطا ٤ايدلملإ ،زاض ايفهط اؾاَع ،ٞاالغهٓسض،١ٜ
.2015
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 .5ز .سػاّ ايس ٜٔقُس أمحس ،اؿصاْ ١ايدلملاْ ١ٝاملٛضٛعٚ ١ٝاالدطاٚ َٔ ١ٝ٥دْٗ ١عط
دٓا ،١ٝ٥زاض ايٓٗط ١ايعطب ،١ٝايكاٖط ،٠ط.1995 ،2
 .6ز .محٝس سٓ ٕٛخايسَ ،بازئ ايكاْ ٕٛايسغتٛضٚ ٟتطٛض ايٓعاّ ايػٝاغ ٞيف ايعطام،
َهتب ١ايػٓٗٛض ،ٟبػساز.2012 ،
 .7ز .غعاز ايؿطقا ،ٟٚباالؾذلاى َع ز .عبسا هلل ْاصفْ ،عِ االْتداب يف ايعامل ٚيف َصط،
زاض ايٓٗط ١ايعطب ،١ٝايكاٖط.1984 ،٠
 .8ز .صاحل سػني عً ،ٞاؿل يف االْتداب ،زضاغَ ١كاضْ ،١املهتب اؾاَع ٞاؿسٜح،
االغهٓسض.2013،١ٜ
 .9ايػًطٚ ١ايطضا ٤ايؿعيب ،املهتب اؾاَع ٞاؿسٜح ،االغهٓسض.2016 ،١ٜ
 .10ز .عاَط ايهبٝػ ،ٞايفػاز ٚايعٛمل ،١تعأَ ال تٛأَ٘ ،املهتب اؾاَع ٞاؿسٜح،
االغهٓسض.2005،١ٜ
 .11ز .عسْإ قُس ايطُٛض ،ايفػاز املايٚ ٞاالزاض ٟنأسس قسزات ايعٓف يف اجملتُع،
زضاغَ ١كاضْ ،١زاض اؿاَس يًٓؿط ٚايتٛظٜع ،عُإ.2014،
 .12أ .عُاز صالح عبس ايطظام ايؿٝذ زاؤٚز ،ايفػاز ٚاالصالحَ ،طبع ١اؼاز ايهتاب
ايعطب ،زَؿل.2003 ،
ثايجاّ :ايطغا ٚ ٌ٥األطاضٜح:
 .13زْ .ب ١ٜٛعً ٞاؾٓس ،ٟايفػاز ايػٝاغ ٞيف ايس ٍٚايٓاَ ،١ٝضغايَ ١ادػترل َكسَ ١اىل
نً ١ٝاالقتصاز ٚايعً ّٛايػٝاغ ،١ٝداَع ١ايكاٖط. 1982 ،٠
ضابعاّ :اجملالت ٚايبشٛخ:
 .14أ .أمحس ابطاٖ ِٝأب ٛغٔ ،اغتدساّ ٚغا ٌ٥ايذلغٝب ٚايذلٖٝب ملهافش ١ايفػاز االزاض،ٟ
اجملً ١ايعطب ١ٝيًسضاغات االَٓٚ ١ٝايتسضٜب اجملًس  ،11ايعسز  31قطّ،ٙ 1417 ،
ايػعٛز.١ٜ
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 .15ز .سػإ قُس ؾفٝل ايعاْ ،ٞايٓعاٖ ١يف االْتدابات ايدلملاَْ ١ٝكَٛاتٗا ٚآيٝاتٗا يف
األقطاض ايعطب ،١ٝس ٍٛاالْتدابات ايعطاقَ ،١ٝطنع زضاغات ايٛسس ٠ايعطب ،١ٝبرلٚت،
.2008
 .16ز .دالٍ عبساهلل َعٛض ،ايفػاز ايػٝاغ ٞيف ايس ٍٚايٓاَ ،١ٝفً ١زضاغات عطب،١ٝ
برلٚت ،ايعسز ،4ؾباط .1987
 .17زَ .اظٕ ي ًٛٝضاض ٞباالؾذلاى َع ايسنتٛض /زاْا عبس ايهط ِٜغعٝسٚ ،اقع ايفػاز
ٚدٗٛز االصالح يف تؿطٜعات ايٛظٝف ١ايعاَ ،١فً ١داَع ١ايتُٓ ١ٝايبؿط ١ٜاجملًس
ايجايح ايعسز ( )2سعٜطإ ،ايػًُٝاْ.2017،١ٝ
ْٛ .18ظاز عبس ايطمحٔ ،ايفػاز ٚايتُٓ ،١ٝايتشسٚ ٟاالغتذاب ،١فً ١االزاض ،ٟايعسز
(.2001 ،)٦٨
خاَػاّ :ايهتب املذلمج:١
 .19غٛظإ _ ضٚظأنطَإ ،ايفػاز ٚاؿهِ ،األغباب ٚايعٛاقب ٚاالصالح ،تطمج ١فؤاز
غطٚد ،ٞزاض األًٖ ١ٝيًٓؿط ٚايتٛظٜع ،عُإ.2003 ،
غازغاّ :ايسغاترل ٚايكٛاْني ٚاألْعُ: ١
 زغتٛض مجٗٛض ١ٜايعطام يػٓ.2005 ١ قاْ ٕٛايعكٛبات ضقِ  111يػٓ 1969 ١املعسٍ. قاْ ٕٛاهل ١٦ٝايعاَ ١يًٓعاٖ ١ضقِ  30يػٓ.2011 ١ قاْ ٕٛزٜٛإ ايطقاب ١املاي ١ٝضقِ ( )31يػٓٚ 2011 ١تعس ًٜ٘املطقِ  104يػٓ،2012 ١ْٚعاَ٘ ايساخً ٞضقِ ( )1يػٓ.2012 ١
 املفتؿ ٕٛايعُ َٕٛٝٛايعطاق ٕٛٝضقِ  57ايصازض عٔ غًط ١اال٥تالف املؤقت ١املٓشً١غٓ.2004١
 -ايٓعاّ ايساخً ٞجملًؼ ايٓٛاب ،ايطبع ١اـاَػ ،١بػساز.2012 ،
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غابعاّ :املٛاقع االيهذل: ١ْٝٚ
 ْٜٛؼ بًفالح ،ايفػاز االْتداب ... ٞسادع االصالح ايػٝاغ ٞيف ايس ٍٚايعطبَٓ ،١ٝؿٛضعً ٢ؾبه ١االْذلْت بتاضٜذ .2016/9/5
http://www.alarabay.co.uk/autho
 عًَ ٞطاز ايعباز ،ٟاالغتذٛاب ايدلملاْ ٞيف ايعطام بني ايبعس ايكاْٚ ْٞٛاهلسفَ ،طنعايفطات يًتُٓٚ ١ٝايسضاغات االغذلاتٝذَٓ ،١ٝؿٛض عً ٢ؾبه ١االْذلْٝت
بتاضٜذ2017/5/10
https://annabaa.org/arabic/authorsarticles/10951
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