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المواطن العراقي يدفع حوالي أربع رشى في السنة ()Getty

تتفاقم معدالت دفع الرشى في العراق ،وال تقتصر على مستويات عليا ،بل تبدأ من أدنى السلم اإلداري إذ يضطر
مراجعون في دوائر حكومية متنوعة إلى إنجاز معامالتهم والحصول على حقوقهم العادية بواسطتها وإال
ضاعت عليهم

الرشوة
في العراق
اإلنجاز مقابل الدفع

تحقيق ـ سهى عودة

دف ــع األرب ـع ـي ـنــي ال ـعــراقــي حسني
أح ـم ــد رش ـ ــوة بـقـيـمــة  300دوالر
أمـ ـي ــرك ــي ف ـ ــي دائـ ـ ـ ـ ــرة ال ـت ـس ـج ـيــل
ال ـع ـقــاري بمحافظة مـيـســان ج ـنــوب ال ـعــراق
حيث يسكن ،من أجل أن يتمكن من تسجيل
مـلـكـيـتــه مل ـن ــزل اشـ ـت ــراه بـمـســاحــة  100مـتــر،
إذ عـجــز عــن إكـمــال معاملته ،بحجة وجــود
توجيه بعدم تسجيل املساحات الصغيرة.
يقول أحمد لـ«العربي الجديد»« :دفعت املبلغ
عبر محام وسيط في عام  ،2017ودخلت إلى
مكتب مدير دائرة السجل العقاري طالبا منه
املساعدة في إتمام املعاملة ،لكنه رفض ،غير
أنني ذكرته بأني من طرف املحامي ،عندها
قــاط ـع ـنــي م ــوق ـع ــا ع ـل ــى ورقـ ـ ــة م ــوج ـه ــة إل ــى
املوظف املعني من أجل إتمام املعاملة».
لكن علي قاسم وهام ،مدير التسجيل العقاري
فــي مـحــافـظــة مـيـســان ،ي ــرد قــائــا لــ«الـعــربــي
ال ـج ــدي ــد»« :ال تــوجــد ش ـك ــاوى ض ــد ال ــدائ ــرة
أم ــام أي جهة قضائية أو رقــابـيــة ،والــدائــرة
مستعدة الستقبال شكاوى املواطنني».
نفي وهام تدحضه ،نتائج استبيان قياس
َّ
مديرية التسجيل
ُمدركات الرشوة في دوائر
َّ
العامة والذي نفذته هيئة النزاهة
العقاري
االتحادية (حكومية مستقلة تخضع لرقابة
مجلس ال ـن ــواب) بـمـشــاركــة  11أل ــف مــراجــع
في  44دائــرة ببغداد و 14محافظة عراقية،
وكشفت عن ارتفاع في ُنسب (دفــع الرشوة
أو ت ـعــاط ـي ـهــا) ،إذ ب ـلــغ املـ ـع ـ َّـدل ال ـع ــام لــدفــع
الرشوة في دوائر بغداد  ،%31.77وسجلت
دائ ــرة التسجيل الـعـقــاري فــي الـبـيــاع أعلى
ٌّ
نسبة لــدفــع الــرشــوة  %44.2تلتها ك ــل من
الرصافة الثانية – البتاوين  %41.6والكرخ
األولــى – املنصور  %41.4والكرخ الثانية –
َّ
العامرية .%40.1
وخلص استبيان شمل  20دائ ــرة حكومية
ف ــي ع ـم ــوم ال ـ ـعـ ــراق ،ن ـفــذتــه ه ـي ـئــة ال ـنــزاهــة
االت ـحــاديــة ،إلــى أن نسبة مــدركــات الــرشــوة
في العراق بلغت  ،%10.57فيما بلغت نسبة
ح ــاالت دف ــع الــرشــوة  ،%4.18وف ــق التقرير
السنوي لعام  2020الصادر عن الهيئة.

سبل إنجاز المعامالت

حـ ــل ال ـ ـع ـ ــراق فـ ــي امل ــرتـ ـب ــة  160ع ــاملـ ـي ــا فــي
مؤشر مــدركــات الفساد الـصــادر عــن منظمة
الـشـفــافـيــة الـعــاملـيــة فــي يـنــايــر/كــانــون األول
والـنــزاهــة
 .2020وتــوصـلــت دراس ــة «الـفـســاد ُ
ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـع ــام ال ـع ــراق ــي» ال ـت ــي أن ـج ــزت
بشراكة كــل مــن مكتب األم ــم املتحدة املعني
ب ــاملـ ـخ ــدرات وال ـج ــري ـم ــة والـ ـجـ ـه ــاز امل ــرك ــزي
لــإحـصــاء وهـيـئــة إح ـصــاء إقـلـيــم كــردسـتــان
ولجنة النزاهة بمجلس النواب العراقي في
 19يــونـيــو/حــزيــران  2013إلــى أن «أكـثــر من
نصف مواطني الـعــراق يــرون أن الفساد في
ازدياد مستمر كما أن املواطن العراقي يدفع
حوالي أربع رشى في السنة».
ويـضـطــر  %45.8م ــن داف ـع ــي ال ــرش ــاوى إلــى
ال ـل ـجــوء إل ـي ـهــا م ــن أج ــل ت ـســريــع اإلجـ ـ ــراءات
اإلداريــة ،ويضطر أكثر من الربع  %26.6إلى
دفع رشاوى للحصول على معاملة أو خدمة
أفـضــل ،وفــق الــدراســة ذاتـهــا .وهــو مــا يؤيده
سعيد ياسني موسى ،رئيس تحالف من أجل
ال ـنــزاهــة (شـبـكــة مـنـظـمــات مـجـتـمــع مــدنــي)،
مــؤكــدا لــ«الـعــربــي الـجــديــد»« :البيروقراطية
الـعــالـيــة وعـ ــدم الـتـعــامــل اإلن ـســانــي م ــن قبل
املــوظ ـفــن ،يـجـبــر املـتـعــامـلــن عـلــى ال ــرش ــوة،
وخ ــاص ــة ف ــي امل ـنــافــذ ذات ال ـت ـمــاس املـبــاشــر
م ــع امل ــواطـ ـن ــن ،م ـث ــل ال ـ ـ ـجـ ـ ــوازات ،وشـ ـه ــادة
الجنسية العراقية ثم مديرية املــرور العامة
ودائــرة األحــوال املدنية» ،مضيفا أن الفساد
ف ــي ال ـع ــراق ت ـحــرك م ــن األع ـل ــى أي املـنــاصــب
السياسية الكبيرة نزوال إلى املناصب الدنيا.
ومن واقع تجربة فؤاد غانم األستاذ في كلية
الهندسة بجامعة املوصل ،فإن التعامل مع
دوائر املرور يعتبر عالمة على الرشوة في
العراق ،قائال« :في نينوى يصنعون الكثير
من العراقيل ملساومة املواطن ،مثال استمارة
إجــازة السياقة باألصل إلكترونية ،لكن ال
يـتــم تــوفـيــرهــا إال مــن خ ــال مــوظــف امل ــرور،
ل ـي ـت ـكــدس امل ــواط ـن ــون ف ــي ط ــواب ـي ــر طــويـلــة
ومـهـيـنــة ،وم ــن يـشـتـ ِـر كــرامـتــه ووق ـتــه يدفع
املـ ــال» ،مضيفا لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد»« :دفــع
ُ
ال ــرش ــوة يـتــم مــن خ ــال «ك ـت ــاب الـعــرائــض»
مـمــن يـجـلـســون ع ــادة عـنــد ب ــواب ــة املــديــريــة

ويعملون وسـطــاء بــن املــواطـنــن مــن جهة
وبني ضباط وموظفي مديرية املرور.
ويـ ـت ــاب ــع غـ ــانـ ــم« :أخـ ـب ــرن ــي أح ـ ــد ال ــوس ـط ــاء
بـشـكــل واضـ ــح وب ـص ــوت عـ ــال :إذا أردت أن
تأتيك استمارة إجــازة السياقة اإللكترونية
وأن ــت مــرتــاح فــي مـكــانــك خ ــال عـشــر دقــائــق
ادف ـ ــع» ،مـضـيـفــا« :حـصـلــت عـلــى االس ـت ـمــارة
اإللكترونية كاملة بكافة التفاصيل وموقعة
م ــن املـ ـ ــرور واس ـت ـخ ـب ــارات وزارة الــداخ ـل ـيــة
ودفعت مبلغا يوازي  60دوالرا».
ويرد العميد سامي عبد الخالق ،مدير مرور
نينوى شـمــال ال ـعــراق ،قــائــا« :قـبــل أكـثــر من
سنة عادت مديرية املــرور للعمل في نينوى
بعد إغالقها لسبع سنوات ،ونعم كان هناك
زح ــام كـبـيــر مــن قـبــل املــراج ـعــن .والـطــوابـيــر
ع ـ ــادة م ــا ت ـف ـتــح املـ ـج ــال ل ـل ــرش ــوة وال ـل ـج ــوء
ل ـل ــوس ـي ــط بـ ــن امل ـ ــواط ـ ــن واملـ ـ ــوظـ ـ ــف ،لـكـنـنــا
قـضـيـنــا عـلــى ه ــذا األمـ ــر خ ــال أيـ ــام بــزيــادة
ع ــدد املــوظـفــن وس ــاع ــات ال ـع ـمــل» .ويضيف
لـ«العربي الجديد»« :املواطن هو املسؤول عن
دفع الرشوة واستخدام الوسيط بينه وبني
موظفي املرور».
الفساد يقتل أحالم العراقيين

عدل العام
الم َّ
بلغ ُ
لدفع الرشوة في
دوائر بغداد %31.77
حل العراق
في المرتبة 160
عالميًا بمؤشر
مدركات الفساد

تتباين نسبة انتشار ظــاهــرة الــرشــوة بني
األقــالـيــم الـعــراقـيــة ،إذ بلغت فــي العاصمة
 %29.3واملحافظات األخرى  %10.2وإقليم
ك ــردسـ ـت ــان  ،%3.7وفـ ــق دراس ـ ـ ــة «ال ـف ـس ــاد
وال ـ ـنـ ــزاهـ ــة فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـعـ ــام الـ ـع ــراق ــي».
وتتعرض نسبة  %5.2من موظفي الخدمة
املدنية في بغداد لعروض الرشوة أكثر من
نـظــرائـهــم ف ــي امل ـحــاف ـظــات األخـ ـ ــرى ،بينما
تعرض  %60مــن إجمالي موظفي الخدمة
امل ــدن ـي ــة لـ ـل ــرش ــوة ،وف ـ ــق ال ـ ــدراس ـ ــة ،وال ـت ــي
توضح أن أعلى معدالت الرشوة تنتشر بني
املـتـعــامـلــن مــع مــوظـفــي تسجيل األراض ــي
والشرطة وموظفي الضرائب والعائدات.
وال يختلف الــوضــع كـثـيــرا فــي امل ــدن التي
تخلصت من تنظيم «داعش» ،مثل املوصل،
إذ يـتـعــرض املــواط ـنــون الب ـت ــزاز املــوظـفــن،
وفــق الثالثيني أبــو محمد (اس ــم مستعار
ل ـ ـ ــدواع أمـ ـنـ ـي ــة) ،وال ـ ـ ــذي دمـ ــر م ـن ــزل ــه ج ــراء
العمليات العسكرية خالل استعادة املدينة،
مــؤكــدا لـ«العربي الـجــديــد» أنــه تنقل خالل
عــامــي  2018و 2019ب ــن الـلـجـنــة املــركــزيــة
ل ـت ـعــويــض ض ـح ــاي ــا اإلرهـ ـ ـ ــاب ف ــي بـ ـغ ــداد،
واللجان الفرعية في نينوى ،والتي قدرت
تـعــويـضــاتــه ب ـ ـ  150م ـل ـيــون دي ـن ــار عــراقــي
( 103آالف دوالر أميركي) ليحكم القاضي
ف ــي امل ــوص ــل بــاسـتـحـقــاقــه  %50م ــن مبلغ
ال ـت ـعــويــض ال ـ ــذي ق ــدرت ــه ال ـل ـج ـنــة .وي ـق ــول:
«عـنــدمــا وص ــل األم ــر إل ــى الـلـجـنــة املــركــزيــة
فــي بـغــداد ،تلقيت اتـصــاال هاتفيا مــن أحد
املــوظـفــن ه ـنــاك ،يـخـيــرنــي بــن اس ـتــام 30
مـلـيــون دي ـن ــار (ح ــوال ــي  21أل ــف دوالر) أو
ض ـي ــاع امل ـعــام ـلــة واألوراق ،ف ــواف ـق ــت على
مضض».
محاوالت خجولة للمواجهة

ي ــؤك ــد ال ـت ـق ــري ــر الـ ـسـ ـن ــوي ل ـه ـي ـئــة ال ـن ــزاه ــة
االت ـ ـ ـحـ ـ ــاديـ ـ ــة أن عـ ـ ـ ــدد أوامـ ـ ـ ـ ـ ــر االس ـ ـت ـ ـقـ ــدام
القضائية املتعلقة بجريمة الــرشــوة والتي
صــدرت خــال عــام  2020بلغ  197أم ــرا ،كما
بلغت أوامر القبض  124أمرا ،وبلغت أوامر
التوقيف  104أوامر ،وبلغت عمليات الضبط

بالجرم املشهود للرشوة  53عملية .فيما
ب ـل ـغــت أوام ـ ـ ــر اإلحـ ــالـ ــة ب ـج ــري ـم ــة ال ــرش ــوة
إلــى محكمة الجنح والـجـنــايــات  188أمــرا.
وصـ ـ ــدر  22ح ـك ـمــا ق ـضــائ ـيــا بـ ــاإلدانـ ــة فــي
جريمة الرشوة.
وتمكنت هيئة النزاهة االتحادية من ضبط
 24م ــوظ ــف ت ـس ـل ـمــوا رشـ ــى ف ــي  19دائـ ــرة
حكومية ،بينهم  12مسؤوال ،خالل الفترة
مــن يناير/كانون الثاني وحتى الخامس
وال ـع ـشــريــن مــن يــولـيــو/تـمــوز  ،2021وفــق
م ـ ــا وثـ ـقـ ـت ــه م ـ ـعـ ــدة ال ـت ـح ـق ـي ــق م ـ ــن امل ــوق ــع
ال ــرس ـم ــي لـلـهـيـئــة ،وال ـت ــي رص ـ ــدت ص ــدور
أحـ ـ ـك ـ ــام ق ـض ــائ ـي ــة ض ـ ــد خ ـم ـس ــة م ــوظ ـف ــن
حكوميني بسبب تلقيهم لـلــرشــوة ،بينهم
م ــدي ــر ع ــام بـ ـ ــوزارة ال ـك ـه ــرب ــاء ،ك ــان يشغل
منصب املــديــر ال ـعــام لـلــدائــرة االقـتـصـ َّ
ـاديــة
فــي وزارة الكهرباء ســابـقــا ،وال ــذي حكمت
ع ـل ـيــه مـحـكـمــة ج ـن ــاي ــات م ـكــاف ـ َّحـ َـة ال ـف ـســاد
امل ــرك ـ َّ
ـزي ــة ف ــي الـقـضـ َّـيــة ال ـتــي َح ــق ــق ـ ْـت فيها،
ـاون م ــع لـجـنــة األمـ ــر ال ــدي ــوان ــي ،29
بــال ـت ـعـ ُ
ُ َّ
ـوات وغــرامــةٍ
بـحـبــس املـ ــدان م ــدة أرب ــع س ـن ـ ٍ
َّ
ماليةٍ ؛ استنادًا إلى أحكام القرار  160لسنة
 ،1983لتسلمه مليارًا و 350مليون دينار
عــراقـ ُـي (مـلـيــون دوالر) ،لـتـمــريــر ع ـقـ ٍـد كــان
فترض أن ُي َ
ُي َ
بر َم بني وزارة الكهرباء ووزارة
معدات لوزارة
الصناعة واملعادن؛ لتجهيز
ٍ
الكهرباء.
لكن عمليات الضبط هذه ومحاكمة بعض
امل ـت ـه ـمــن ب ـجــري ـمــة الـ ــرشـ ــوة ،ل ــم ت ـح ــد مــن
ال ـظــاهــرة ،وف ــق مــا تــوصــل إل ـيــه التحقيق،
وي ــرج ــع رئ ـيــس تـحــالــف م ــن أج ــل ال ـنــزاهــة،
ت ـصــاعــد م ـع ــدالت ال ــرش ــوة ف ــي مــؤسـســات
الــدولــة إلــى غياب الرقابة االستباقية التي
كانت متمثلة بمكاتب املفتشني العموميني
(تأسست وفق أمر سلطة االئتالف املؤقتة
املنحلة رقم  57لسنة  )2004على املؤسسات
والــدوائــر الحكومية ،بعد حــل تلك املكاتب
بموجب القانون رقم  24لسنة  ،2019بحجة
ع ـ ــدم ال ــدسـ ـت ــوري ــة والـ ـعـ ـج ــز عـ ــن م ـكــاف ـحــة
الفساد في البالد ،فضال عن استمرار غياب
ال ـحــوك ـمــة اإلل ـك ـتــرون ـيــة واالع ـت ـم ــاد بشكل
كامل على املعامالت الورقية.
ويحجم بعض املراجعني عن اإلبالغ عن دفع
رشاوى ،نتيجة لصعوبة إثبات ذلك ،وعدم
وج ــود رادع حقيقي للمرتشي ،فضال عن
تـعــاون امل ـســؤول مــع الشخص ال ــذي يطلب
رشــوة مــن خــال تأمني الحماية لــه ،مقابل
التقاسم معه ،بحسب إفادة زياد السنجري،
املتحدث باسم مرصد أفــاد ُ(يعنى برصد
وتوثيق االنتهاكات اإلنسانية واملخالفات
ال ـق ــان ــون ـي ــة ف ــي الـ ـ ـع ـ ــراق) ،ل ـك ــن الـثــاثـيـنــي
صافي محمد (اســم مستعار لــدواع أمنية)
رفـ ــض عـ ــدم اإلبـ ـ ــاغ ع ــن ط ـلــب دفـ ــع رش ــوة
بقيمة  1000دوالر أميركي ملسؤول باملركز
الطبي في مطار بغداد مقابل تمرير ملف
فـحــوصــاتــه الـطـبـيــة م ــا يــؤهـلــه لــانـضـمــام
إل ــى دورة لـلـطـيــران املــدنــي تنظمها شركة
الـخـطــوط الـجــويــة الـعــراقـيــة ،وبــالـفـعــل قــدم
شكوى رفقة زميل لــه ،وتمكن مــن تسجيل
طلب الرشوة عبر جواله (حصلت العربي
ال ـجــديــد ع ـلــى الـتـسـجـيــل) ك ـمــا ق ــدم أوراق
فحوصات طبية تثبت عدم معاناته من أي
مشكلة في القلب مثلما ادعى املسؤول ،لكن
حتى اليوم لم يحصل على أي نتيجة بينما
نال آخرون فرصته.

