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الفساد االداري والمالي من وجھة نظر علم القانون وعلم االنسان

جودت حسن الساعدي. د

كلیة الحكمة الجامعة

: المستخلص
اخالقیةابعادوذاتكثیرةمجاالتوفيالمعاصرةالحیاةفيالمتفشیةالشاكلمنتعدوالمالياالداريالفسادمشكلة

جریمةوھوالقانونلسلطةتحدیاوالمالياالداريالفسادویعتبرالعالممجتمعاتمنمجتمعكلفيواجتماعیةونفسیة
المشكلةھذهوانالمتعددةالسیاسیةالنظمحكمفيتأثیروذات،االجتماعيالبناءوبقیماالنسانبشرفمخلة

والتدخالتاالسبابشخیصوتالمیدانیةالمعالجةتتطلباصبحتلالنسانالنفسیةالحالةعلىالسلبیةبانعكاساتھا
الحاضربالوقتمنھاوالحدالمشكلةھذهمنوالخروجلحدوثھاالمؤدیةواالداریةواالخالقیةواالقتصادیةاالجتماعیة

االعالمووسائلالمدنيالمجتمعومنظماتالدولةومؤسساتجھاتكافةتتولىمالم،الصعوبةفيغایةیعتبر
اوبالواجباالساءةوتمنعتحرموالرقابیةالقانونیةالتشریعاتنجدكمااالمكانجھدالمكافحتھالقانونیةوالھیئات

كافةمؤسساتھوفيالمجتمعفيقائمةالزالتالمشكلةھذهلكنالرشوةانواعمننوعايتعاطياوالعامالمالسرقة
الزیادةنحومستمرةولكنھااالنولحددولةللالجنینیةالمرحلةمنذالعراقیةالدولةفيالتجربةمنسنة) 92(وخالل

. واالنشار
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المقدمة 

.تشخیص ھذه المشكلة ومعالجتھا والحد من أنتشارھا 

لقد أصبحت ھذه المشكلة االن منتشرة في جمیع دول العالم ، ولكن بدرجات متفاوتة بین دولھ وأخرى ، وأن التحدي 
وأتساع ممارستھا في األكبر للقوانین والقضاء والقیم االخالقیة االنسانیة فضًال عن مبادىء األدیان السماویة 

- :المؤسسات كافة كل ذلك جعل المشكلة تكتسب صفة الفرضیة العلمیة وھي 

) المشكلة ( كلما زادت نسبة الفساد وحجمھ ، قلت عملیة التنمیة البشریة، ویتبین من ذلك أن لھذه الفرضیة -
كالت المستعصیة والمتفشیة ، جعلت مشكلة الفساد المالي واالداري من المش)الفساد والتنمیة ( طرفان ھما 

في مجاالت الحیاة ذات أبعاد أجتماعیة وأقتصادیة وسیاسیة وأخالقیة     ونفسیة ، كما أن ھذه المشكلة 
.تعد جریمة مخلة بالشرف االنساني . بأنتشارھا وتحدیھا الواضح لسلطة القانون والقضاء 

ماء القانون والمفكرین والباحثین في العلوم االنسانیة ھذه المشكلة متشعبة كثیرًا وحجمھا كبیر ، وأصبحت بنظر عل
االخرى، تتطلب وتدعو الى السعي والعمل الحقیقي والفھم الواضح لمعالجتھا میدانیًا، لكن الخروج من مسببات المشكلة 

لقضائیة، والحد من أنتشارھا یكاد یكون بالوقت الحاضر في غایة الصعوبة مالم تتولى الدولة والجھات التشریعیة وا
وكذلك الھیئات الرقابیة والتربویة والثقافیة ومنظمات المجتمع المدني، أمر معالجة مسببات المشكلة ، وكشف ومحاسبة 

.الفاسدین والمفسدین بشكل واضح وملموس وحقیقي 

، )نثروبولوجیا اال(وفي اطار الفھم لمشكلة الفساد المالي واالداري ستتناول من خالل وجھة نظر القانون وعلم االنسان 
ألن القانون یشرع لصالح المجتمع ویحمي حریات االنسان فیھ ، وھذه المشكلة تؤثر في كافة مجاالت حیاة االنسان 

.وسلوكھ فضًال عن زعزعة القیم االخالقیة فیھ مما ینعكس على نظرتھ الى الحیاة بشكل عام 

. ریة ومشاریع االعمار واالستثمار ھذا الصراع القائم بین مشكلة الفساد وبین التنمیة البش
) تاریخ مشكلة الفساد المالي واالداري ( التجربة المالیة واالداریة خالل الفترة الماضیة 

)
 (

.رض لھ االنسان في المجتمع العراقي ھذه المشكلة مازال یتع

.المشكلة على الرغم من تقدیرنا العالي ألھمیتھا وضرورتھا التي الیختلف علیھا أثنان 

.الكشف والمعالجة الحقیقیة ألنواع الفساد االداري والمالي 

فضًال عن ذلك أن الفساد آفھ ومشكلة عالمیة األثر ، وتدمیریة النتائج على مستوى المجتمعات كافة ، والسبب في ذلك 
.اد على جھود التنمیة ، فضًال عن تعارضھ مع القیم واالخالق الجیدة یرجع الى عمق التأثر السلبي للفس
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منھجیــة البحث

: ھدف البحث-1
 .

.والرقابیة، وكذلك لمفھوم القیم واالخالق وأنساق البناء االجتماعي في المجتمع العراقي بشكل خاص 

تتجلى أھمیة البحث في بیان االنعكاسات السلبیة لھذه المشكلة في مجاالت كثیرة، وھي ذات : أھمیة البحث-2

.النظام والقانون 

3- :
 )

.، ومحاولة تحلیل بعض االتجاھات ذات العالقة بھذه المشكلة )ھا وغیر
 )

.ذات العالقة بالمشكلة ) االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة والثقافیة والتربویة 

قسمت البحث : خطة البحث-4

.االنسان، وانھیت البحث بخاتمة تضمنت اھم التوصیات 

المبحث االول

لفساد االداري والمالي في العراقالبدایات االولى لمشكلة ا

.تة من فترة الى أخرى ومن مجتمع الى أخر تبقى نسبیة ومتفاو

9/4/2003ولكن منُذ أنھیار الدولة العراقیة في 

القیم و
.مجاالت الحیاة 

. جاالت الحیاة األجتماعیة واألقتصادیة واألخالقیة فضًال عن االنخفاض الحاصل في مستوى م

..).والسارقة ، الراشي والمرتشي، والسارق( األداري والمالي ، ویسعى لتطویر ذلك في القطاعین العام والخاص 
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فضًال عن . بحقھم ، ألن القانون یجب أن یحمي المجتمع ، وأن جرائم الفساد كلھا جرائم جنائیة مخلة بالشرف االنساني 

.األدلھ الثبوتیة الموضوعیة 

) العقوبات ( أن ھذه الجزاءات الجنائیة 
) .1( ألن جسامة جریمة الفساد المتحققة وخطورتھا على المجتمع حاصلة ومتحققة 

.باألحباط وأنتشار الالمباالة والسلبیة بین أفراد المجتمع 

ن المتبنین للفساد والسالكین سلوك الفساد األجرامي یطغون أن الفساد االداري والمالي ھو ردیف األستبداد والظلم وأ
) حصل(على السطح اآلن بقوة وبتشجیع من األحتالل األجنبي وبعض الجھات المتنفذة وحتى اللجوء الى التھدید والقتل 

في اغلب االحیان ممن یقف امام الفساد ویستنكره

المبحث الثاني

القانون وعلم االنسانالفساد المالي واالداري من وجھة نظر
-:االنسان العراقي اآلن ربما یعیش وفي ذھنھ مجموعة أسئلة حائرة منھا 

 ... ) (
...؟ أین ھو اآلن را...القانونیة الجنائیة والحضاریة  والنفسیة 

....كل حاالت الفساد؟ وغیرھا 

: والقضاء العراقي ، أن االسئلة الواردة الذكر صحیحة ومشروعة تجعل أوًال تحدید بعض 
 )

 ) (
.لھا تصب في مجرى واحد ھو ایذاء أفراد المجتمع وفقدان المسؤولیة وسوء األخالق والسلوك ك) وغیرھا 

 )
) .شخصیة مخالفة للقانون 
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 ) ( ) (
) .2(وستبقى وتكون بمثابة االلم الذي یشعرنا اننا مرضى نرید ان نجد مجتمع افالطوني فارابي مستحیل 

بنظر  ذ 

) .3( بغیة درء أو منع ھذه الخطورة عن المجتمع وھي خاضعة لمبدأ الشرعیة القانونیة ) االنسان ( مرتكب الجریمة 

( ) الفاسد والمفسد ( المجرم أن الخطورة األجرامیة حالة نفسیة ویعد
) احوالھ ، وماضیھ ، وسلوكھ 

.ومالحظة النص القانوني الوارد فیھا حول ھذه المشكلة أو الجریمة بشكل خاص

) 14/المادة ( قد نصت ل
) الحبس ، السجن ، التوقیف بأنواعھا ( معاقبة المخالفین والمفسدین، فھي اما سالبھ للحریة 

.وغیرھا ) الغرامة ، وأسترجاع المبالغ المالیة( مثل 

) .4( والمالي سواء العوامل الداخلیة في ذات المجرم أو الخارجیة المتعلقة بالبیئة 

ب تقسیم المبحث الى مطلبین، سیكون المطلب االول وبغیة تناول ھذا الموضوع بشيء من التفصیل، وجدت من المناس
علم لتجریم الفساد في التشریع العراقي، اما المطلب الثاني فسنخصصھ لجرائم الفساد المالي واالداري من وجھة نظر

.االنسان 

المطلب االول

تجریم الفساد في التشریع العراقي

) .1991لسنة 314/( 

-:ل 

1 -
 ) ) (/14 (
1969لسنة 111

.
2 -

 )5. (
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3 - )340
. (

.

فساد بأ  ل اوز وا تج الت ال ا مشرع قد جرم ح ل أن ا نجد  لك  لذ
كونھما خطر یقتضي أن یعاقب علیھ الفاعلأساس تعدد جریمة الفساد فعًال وسلوكًا

-:كذلك من جرائم الفساد 
الصادرة من الحكومة أو 

:أو نحوھا المقررة قانونًا ومن الجرائم ذات الصلة بالموضوع ما یأتي

جریمة الرشوة .1
جسد  

.من ق ) 314، 307( )الرشوة ( فیھ 
..)( الذي یحمل عنوان .الباب السادس 

..یما یتصل بھا من سلطة أو عمل لالستفادة بغیر حقفي اعمال وظیفتھ وأستغاللھا على نحو معین أو انتھازھا ف

جریمة االختالس.2
) 315( بینت المادة 

رقة 

...الجرائم المخلة بالشرف 

جریمة االنتفاع.3

...الحكومیة 

ریمة االضرار بمصلحة الدولةج.4
من  ) 318( 

.ع العراقي احكام ھذه الجریمة .ق

جریمة قیام الموظف بعمل یضر بمصلحة الدولة أو الدائرة.5

) .1( بموافقة أو بمستندات حكومیة ضارة بأموال الدولة 

جریمة المساس أو التدخل بسیر القضاء.6

.قرار المحكمة حسبما تقرره القوانین واالنظمة العملیة القضائیة وتؤثر في
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جریمة تسھیل ھروب أو تھریب المحبوسین أو المقبوض علیھم.7
لعراقي  .من ق ) 271(  ع ا

ر فضائح جرائم الفساد بأنواعھ د أدلة قانونیة دقیقة ووثائق دامغة تثبت أن ھؤالء یمارسون أكباالحترازیة مع وجو

.والقضاء وكل مایتصل بھا 

المطلب الثاني

واالداري من وجھة نظر علم االنسانجرائم الفساد المالي 

الطریقة ال

منحرف أو مؤثر على حیاة االخرین أو المساس في المال العام
.الجریمة الجنائیة 

...ه أن یعدل عن السلوك المنحرف ألنھ یتأثر بكثیرًا من المعطیات ومنھا ارادة االنسان وعقلھ وقرار

..باالجراءات األحترازیة والتقویم والتوجیھ الجید 

، معناه  

.، أو تعدیل السلوك المنحرف بتشخیص وإزالة مسبباتھ 

) .جل من العیب فیھ ( و ) الكمال هللا وحده ( ومع احترامنا للحكمة القائلة 

فأن الھتافات و
المفسدون وھم لم یرحلوا ولم یتغیر من االمر شيء ، بل یزداد سوًء ویستمر المفسدون والفاسدون بالتحرك أكثر وربما 

.بأسالیب جدیدة ومبتكرة 

من المعروف أن قیم االنسان تتغیر

.االنساني الجید وتفعیل الجوانب الخیرة والفاضلة وأمكانیة انطباق القانون أو القاعدة العامة على السلوك 
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.وتحلیلھا وتفسیرھا ) 7( المشكالت المختلفة 

أن الوصف واالنفعال مھما دق التعبیر عنھما الیؤدیان الى مانقصده بالفھم الذاتي والتحلیل ال
.. الظروف التي نبحث عنھا لتفسیر مشكلة الفساد یجب أن تكون مستقلة عن المشكلة نفسھا 

.
.... العلم بمعناه البحث عن اح

.فًا فاسدًاوفشلوا في توافقھم مع المجتمع الذي یعیشوا فیھ ولھذا سلكوا سلوكًا منحر

..).األجتماعیة ، والصحیة ، واألقتصادیة ، والنفسیة واألخالقیة والسلوكیة الثقافیة ، وغیرھا( من خالل المجاالت 

والتحلیل والفھم الذاتي للمشكلة وبشكل ملموس في اغلب الحاالت 

وبخصوص مشكلة ال

یذھب الى مبدأ احترام القانون والقضاء في ضبط السلوك وفي معال

.االنسان 

نتشار  ببة إل مس

.مشكلة بصورة موضوعیة قدر االمكان والعواطف واألمزجھ الشخصیة وتشخیص أسباب ال

 .:-
ونفسیة ومن

.في سببھا وعالجھا أو لھا عامل واحد ونتائج مع األخذ بمبدأ النسبیة ولیست كون المشكلة مطلقة 

والجوع یجب أن یزداد ویستمر العمل نحو األفضل ورفع المعاناة وسوء الخدمات عن افراد المجتمع وھذا مطلب شرعي 

) ( وسراق المال العام 
.المطالبة باألخذ بھا كمعالجة قانونیة وأنسانیھ موضوعیھ قدر المستطاع 
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المقترحات والتوصیات

الب ونؤكد على التطبیق الفعلي الحقیقي لمحاربة وانھاء الفساد ومحاكمة المفسدین نحن في الوقت الذي نط
ومحاسبتھم، والتجعلوا الكراسي السلطویة تحمي ھؤالء، وأن تطبیق العدالة األجتماعیة والقانون وانتصارًا لمفھوم 

مجتمع نجد من المناسب ان نتقدم الحریة والعدل والمساواة حیث السبیل الى الدیمقراطیة مع وجود آفھ الفساد في ال
:من ھذه اآلفة االجتماعیة ولعل لبرزھا ما یأتي التوصیات التي قد تساھم في الحدببعض

1-
الرسمیة ذات النفع العام، وأن یكون ملزمًا لجمیع ال
.والصدق والشفافیة واالمانة واالخالص في العمل 

2-

.والكفاءة والقدرة على االداء في مثل ھؤالء الرجال 
3-

وأن ) ل ( ) ( 
 )

.، وبالعكس من ذلك فأن الموظف یقع تحت مسائلة القانون والمحاسبة والعقاب من قبل القضاء )والقضاء 
4-

علیھ وایقاعھ في مستنقع الجریمة االنزالق نحو السلوك المنحرف وااللتفاف لالنسان وحقوقھ وحریاتھ ومنع
5-

خرى  

.والعدالة والمساواة 
6- ) (

.علیھم بعض عالمات أو تصرفات الكسب غیر المشروع والبذخ وحاالت الفساد المالي واالداري 
" : "قال ) ص(في حدیث للرسول الكریم -7

وجود سبب ونتیجة حتمیة ، فالر

.بالشرف 
8-

.القضائیة والتنفیذیة 
 )

فس  ) الغراض االعالم فقط  ل حول ا
...كالمیة تحدث ال أكثر 

9-
أعمل ( ي في الحیاة وھوسانوالمفسدین ینبغي أن تطبق بموجب القانون والقصاص القضائي ووفق المبدأ االن

..أي العمل أوًال وتقدیم خدمة أو شيء ملموس وحقیقي ثم یكون من حقك الكالم عنھ) ثم نظرَّ 
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10 -

 .

.مشكلة الفساد ویكون ذلك بمثابة نھج مستمر في كافة الوزارات وتحمل المسؤولیة العالجیة ل
11 -

.والمخیفة للحد من حاالت الفساد المالي واالداري

.حاالت الفساد والمفسدین 

12 - ) (

.الشعب وھو الضحیة في كل االحوال 

) مال الشعب ( العام وحمایة قرارات السلطة القضائیة ألن الفساد لیس ھو فقط سرقة المال العام المال

.وفق القانون لجمیع ھؤالء المقصرین من خالل القانون والقضاء دون تقدیم تسھیالت لھم أو محسوبیة 
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The Finance Administrative Corruption in the Point View

of Law Anthropology

Dr. Jawdat H. Khalaf

AL-Hekma College University

Abstract
The problem of the finance and administrative corruption is regarded as one
of the revealing problems in the contemporary life and happening in more
terms that have social, psychic and ethic dimensions in any society of the
world societies.
This problem considers as a challenge to the law force, crime affected
human honesty and social structure values as well as its impact on many
political systems.
This problem with its negative reverses on human psychological condition
became as a problem demands field therapy, diagnoses reasons and the
administrative, economic, ethic and social interventions which stand behind
its happening.
To avoid and prevent this problem at this time is more difficult, unless all
the authorities and organizations of state, civil social, mass media and
legislative board take its responsibility to prevent it as much as they can.
The legal and control legislations prevent and forbid the misuse of authority
or stealing public finance or took any kinds of bribe. But this problem is still
going on in the society and its all organizations during (92) years of the
Iraqi’s government life since the fetal stage of the state until now however it
is going on towards diffusion and increase.


