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The Abstract of the Study
The jobbery is regarded as a
main problems in our societies
nowadays and previously , that
many efforts are devoted to
decrease its impact or to remove it
totally, however, the frequency
and the continuity of the jobbery
nowadays as showed from the
reports and studies especially the
studies in developed countries
including the Arabic countries ,
ملخص الدراسة
أن الفساد اإلداري ٌعتبر احد مشكبلت المجتمع
الربٌسٌة قدٌما ً وحدٌثا ً حٌث وضع دابما ً بؤطر
اإلدانة  ،وكرست له الجهود للحد منه أو انه ٌمكن
أزالته منذ العهود السومرٌة أما بالنسبة للحقبة
الحالٌة فؤن تكرار واستمرار الفساد اإلداري كثٌرة
فً بٌبات عالم الٌوم  ،وخاصة فً بٌبات الدول
النامٌة ومن ضمنها البٌبات العربٌة والبٌبة
العراقٌة واحدة منها كما هو مإشر فً وسابل
األعبلم من قنوات وصحؾ ومجاالت ومن خبلل
مقدمة
أن الفساد اإلداري ٌعتبر احد مشكبلت المجتمع
الربٌسٌة قدٌما ً وحدٌثا ً حٌث وضع دابما ً بؤطر
اإلدانة  ،وكرست له الجهود للحد منه أو انه ٌمكن
أزالته منذ العهود السومرٌة أما بالنسبة للحقبة
الحالٌة فؤن تكرار واستمرار الفساد اإلداري كثٌرة

hence the Iraqi country is one of
these countries as it mentioned in
the
journals
,magazines
,newspapers and what the leaders
and citizen , all of these facts
present the size of the suffering
and complaint from the spreading
of the jobbery in the all the
organizations and the institutions
in side the Iraqi society and the
political system in addition to the
many political systems . This
situation
stimulates
many
questions about the effectiveness
of the means and procedures
followed to control the spreading
of jobbery to determine the kind of
recommendations to be adopted in
this study .
وأحادٌث ولقاءات المسإولٌن
التصرٌحات
ً
والمواطنٌن عموما تتضح المعاناة والشكوى فً
انتشار مظاهر الفساد فً عموم المنظمات
والمإسسات داخل المجتمع العراقً ونظامه
السٌاسً وفً العدٌد من األنظمة السٌاسٌة .وٌثٌر
هذا الوضع بعض التساإالت حول مدى فاعلٌة
األسالٌب واإلجراءات المتبعة للحد من تفش
ظاهرة الفساد اإلداري لتحدٌد طبٌعة التوصٌات
فً ضوبها والمعتمدة بهذه الدراسة.
فً بٌبات عالم الٌوم  ،وخاصة فً بٌبات الدول
النامٌة ومن ضمنها البٌبات العربٌة والبٌبة
العراقٌة واحدة منها كما هو مإشر فً وسابل
األعبلم من قنوات وصحؾ ومجاالت ومن خبلل
التصرٌحات وأحادٌث ولقاءات المسإولٌن

والمواطنٌن عموما ً تتضح المعاناة والشكوى فً
انتشار مظاهر الفساد فً عموم المنظمات
والمإسسات داخل المجتمع العراقً ونظامه
السٌاسً وفً العدٌد من األنظمة السٌاسٌة .وٌثٌر
هذا الوضع بعض التساإالت حول مدى فاعلٌة
األسالٌب واإلجراءات المتبعة للحد من تفش
ظاهرة الفساد اإلداري لتحدٌد طبٌعة التوصٌات
فً ضوبها والمعتمدة بهذه الدراسة.
اإلطار العام للدراسة
أوال :مشكلة الدراسة
أن مشكلة الدراسة الحالٌة تنبع من:
استمرارٌة وجود مظاهر الفساد اإلداري ولو
بنسب متفاوتة فً قطاعات العراق المختلفة
ونظامه السٌاسً ٌ ،مكن الن ٌإشر على محدودٌة
فاعلٌة سبل المعالجة والمواجهة لهذه المشكلة
وبالتالً وجود حاجة حقٌقٌة لتفحصها ودراستها .
كون الفساد اإلداري احد أهم معوقات تنمٌة
الموارد البشرٌة وخطط التنمٌة فً الكثٌر من دول
العالم ومن ضمنها العراق ،وهذا ٌجعل منه مشكلة
فً المجتمع العراقً ٌمكن تلمسه من تعالً
الصرخات وكثرة شكاوي المواطنٌن فً الشارع
وفً وسابل األعبلم وفً كل مكان ،وعلٌه  ...فقد
توجهت الدراسة الحالٌة إلى دراسة مظاهر الفساد
اإلداري  ،وفً تقدٌم التوصٌات والمقترحات
الكفٌلة بؤضعافها أو إزالتها.
ثانٌاً :أهمٌة الدراسة
هناك ترابطا وثٌقا ً وعبلقة مباشرة مابٌن النظام
السٌاسً والنظام االقتصادي  ،وهذا ٌعكس على
المستوٌات العلمٌة والمعتقدات الدٌنٌة والتوجهات
الوطنٌة  .وان أي نظام ٌقسم الدولة فبة الحكام
وطبقة المحكومٌن  ،البد أن ٌإكد أمور من
جملتها االلتزام بمجموعة من األعراؾ التزاما
شدٌدا ً  ،وعدم انتقاد التوجهات األخبلقٌة للعرؾ
العام  ،وإال فالعقاب لمن ٌتحدى المسٌرة
االجتماعٌة  ،وال ٌجوز اإلبداع والتجدٌد الذي
ٌتعرض مع تلك المبادئ التً تتجاوز حواجز
الطبقٌة فإنها ستواجه القوة مهما كلؾ األمر من
القسوة لتدمٌر لؽٌر ملتزمٌن بالنظام الذي ٌتضمن
األنانٌة ولكنه ٌبررها بتهدٌد الخطر الدابم من
التؽٌٌر المجهول والمطامع الداعٌة للمإامرة ،
فتنشر الخرافة هبلهٌلها لتكوٌن بدٌبل عن العوامل
السببٌة  .ولكن ٌظل طؽٌان المدللٌن فً مقابل
اإلحباط الناتج عن شعور عدم العدالة فً توزٌع

المكافؤة واالمتٌازات مما ٌإدي إلى ظهور المفاسد
بؤشكالها .
توجد العٌوب فً النفوس البشرٌة عندما تنطوي
على مواصفات متطرفة وأنانٌة فً كل ما هو ال
أخبلقً مثل الحسد والحقد والقسوة والرٌبة بما
ٌدفع المتهان حق األخر واحتقاره والتدافع بعنؾ
ومن ثم تخان حقوق اإلنسان .
إن تؤثٌر العدالة فً الروح اإلنسانٌة وكٌفٌة
تحقٌقها البد إن ٌعتمد على نظرٌات علمٌة حقٌقة
فً النفس واالجتماع واالقتصاد والسٌاسة  ...الخ
 ،تلك العلوم اإلنسانٌة إذا ما وضعت على أسس
عقلٌة واقعٌة تفً بالتزاماتها فً تهذٌب األرواح
البشرٌة ثم تعد بتحقٌق الحرٌة والكرامة وحقوق
اإلنسان.
إن من العبث إن نبحث عن الفضٌلة فً جدلٌات
بسٌطة ارتجالٌة كما فً جمهورٌة أفبلطون حٌث
ٌعتقد إن أالحكم ٌجب إن ٌحكم ذلك الملك
الفٌلسوؾ (سواء أكان رجبل ً أو بضعة رجال) إذا
نزل إلى السواد األعظم فان الدولة سرعان ما تقع
فً الفساد وسوؾ ٌسود الطؽٌان  ،كؤنما ٌقول إن
راعً الدولة ٌجب إن ال ٌختلط بؤؼنامه  ،فن
معادن الناس تجعلهم طبقات.
إن اآلراء التً تحمل الؽربة النفسٌة والوحدة
والشك والحٌرة والتفكٌر بالعدمٌة ٌإدي إلى
شكلٌن من السلوك  :أما متمرد ثابر رافض وإما
الخنوع واالستسبلم التام لمصٌر ال مفرعنه كان
الخطٌبة الحقٌقة محكوم بها اإلنسان  .بذلك إذن
تعرؾ الجرٌمة بؤنها نوع من الخروج عن قواعد
السلوك التً ٌرسمها المجتمع إلفراد(إبراهٌم
،ص) والشخصٌة المعنوٌة للمجتمع ٌمثلها عملٌا ً
من ٌملك القوة لتوجٌه الفعل االجتماعً  .بهذا
المعنى فؤن حركة التجدٌد تمثل خطراً على
استقرار المجتمع وتعرقل تمثٌل األدوار بٌن
إفراده  ،خصوصا إذا تعرؾ الجرٌمة بؤنها طاقة
انفعالٌة لم تجد لها مخرجا ً اجتماعٌا ،فؤدت إلى
سلوك وأوضاع ال تتفق مع أوضاع المجتمع وال
ٌسمح بها (سعفان ،ص)
ومنذ عدة قرون والثقافات الؽربٌة تتوالى على
مجتمعنا وتؽزو امتنا ،حتى ؼدت مفاهٌمنا
األخبلقٌة وتصوراتنا عن الكون والوجود عبارة
عن خلٌط هجٌن ال ٌمكن أن ٌتحمل أعباء التطور
الحضاري الحاصل مع تقدم الزمن .لٌست هذه
نظرة من الشك والتشاإم تجاه ما ٌنتضرنا فً
المستقبل  ،بل تحسب لما ٌمكن ان تإول إلٌه

األمور فً ظل هذه التداعٌات خصوصا ً ونحن
الزلنا نإمن بؤن العقل بما ٌملك من معارؾ
ضرورٌة فوق التجربة  ،فاالستدالل العقلً وحده
كافً الن ٌوضح اهدافنا ومعتقداتنا فً الحٌاة ،
وبدال من ان نضع الحلول للمشاكبلت التً
تعصؾ بنا  ،فإننا قد اضفنا الكثٌر من الجدلٌات
التً زادت من حدة الصراع النظري على حساب
الفلسفة العلمٌة .
وهكذا تبرز اهمٌة الدراسة فً انها تصبو الى
تفعٌل دور خدمة المجتمع عن طرٌق حل
مشكبلته بطرٌقة حساب الفلسفة العلمٌة  ،الى
جانب على انه محاولة ضمن الساحة البحثٌة
والدراسٌة فً االعتماد على منهجٌة علمٌة قابمة
على تحلٌل ظواهر الفساد االداري فً المجتمع
العراقً بصورة جادة ووضع التوصٌات الكفٌلة
بمعالجته
ثالثاً :أهداؾ الدراسة
تهدؾ الدراسة إلى إلقاء الضوء على :
مظاهر الفساد اإلداري ومستوٌاته فً المجتمع
العراقً
الدور التربوي للمإسسات القصدٌة وؼٌر القصدٌة
فً مكافحة مظاهر الفساد اإلداري فً المجتمع
العراقً .
مدى فاعلٌة النظام المإسساتً فً اضعاؾ الفساد
اإلداري بؤشكاله المختلفة .
التوصٌات الكفٌلة بالحد من ظواهر الفساد
اإلداري داخل المجتمع العراقً.
رابعا ً  :حدود الدراسة
تبرز حدود الدراسة فً مدلوالت نتابجها
وتوصٌاتها بمحدودٌة حجم المفاسد المتناولة
وكذلك بمحدودٌة النظم والظواهر المشمولة
بالتحلٌل فً المجتمع العراقً .
خامساً :منهجٌة الدراسة
الؽرض تقٌم المجتمع العراقً وبٌان فاعلٌة
نظامه اإلداري فً التعامل مع ظواهر الفساد (من
رشوة ووساطة) سٌصار إلى المنهج الوصفً
النظري على افتراض إن المجتمع العراقً ٌعانً
العدٌد من مظاهر الفساد اإلداري شؤنه شؤن اؼلب
النظم فً مختلؾ دول العالم التً تعانً من الفساد
كما تشٌر مإشرات المسوحات الدولٌة لظواهر
الفساد فً العالم أخذٌن بعٌن االعتبار التباٌن فً
اشكال تلك النظم  ،وبٌان اهمٌة نظام المإسسات
فً معالجة تلك المفاسد .
سادسا ً  :تعرٌؾ مصطلحات الدراسة

الفسادٌ :عرؾ الفساد فً مختار الصحاح فسد
الشًء ٌفسد فساداً ،والمفسدة ضد المصلحة (من
الرازي) .قال هللا تعالى (( :أتذر موسى وقومه
لٌفسدوا فً األرض)) (األعراؾ  .)721وقال
((الذٌن ٌفسدوا فً األرض وال ٌصلحون )) (
الرازي  ،ص ) .
والفساد الخاص هو الخروج على النظام
والقانون بمعنى الجنح والجرابم التً ٌرتكبها احد
األفراد ،إما الفساد العام فهو إساءة استعمال القوة
العمومٌة أو المنصب أو السلطة للمنفعة الخاصة (
محمد ٌاسٌن،ص)7
أما الفساد اإلداري:
ً
فٌعرفه الشهابً (:)2222على انه انحرافا عن
قواعد النظام الرسمً للمنظمة أو المإسسة
(الشهابً ،ص)772
وتتباٌن أشكال الفساد واالنحراؾ :
فؤما إن ٌكون االنحراؾ جزءاً من المنظمة أو
المإسسة التً تحتوٌه ،وبالتالً فؤنها تتسم
(بالحركٌة الخطٌة) ،وهذا ٌعنً إن الذي ٌصلح
للمنظمة ٌكون صالحا ً للتعامل مع ظاهرة الفساد
اإلداري تشخٌصا ً وعبلجا ً بنفس الوقت  ،والهدؾ
هو إزالة حاالت االنحراؾ التً تجسد ظاهرة
الفساد والعودة إلى النظام الرسمً المعتمد ابتدا ًء
فً المنظمة أو المإسسة ،وهنا تمٌل حركتها إلى
الرتابة والبطء ومستوٌات التنبإ تكون بدرجة
كبٌرة.
وأما إن ٌكون هذا االنحراؾ نتٌجة النظام المفتوح
فٌإثر وٌتؤثر بالبٌبة المحٌط به،وبالتالً فإنها تتسم
(بالحركٌة البلخطٌة )  ،وهذا ٌعنً إن المتؽٌرات
النظمٌة كثٌرة ومتنوعة وعبلقاتها وتؤثٌراتها
المتبادلة متشابكة وتمٌل حركٌتها إلى البلرتابة
والسرعة ،ومستوٌات التنبإ تضعؾ بدرجة كبٌرة
 .والهدؾ هنا لٌس بالضرورة الرجوع بالمنظمة
إلى ماكان علٌها نظامها الرسمً بل النظر فٌها
أذا كانت تلك االنحرافات عن قواعد وأسس النظام
الرسمً للمنظمة تمثل عملٌة تحول إلى نظام
جدٌد أكثر اتساقا ً وتجاوبا ً مع معطٌات التؽٌرات
البلخطٌة للبٌبة  .أو أن تفهم وتإخذ االنحرافات
باعتبارها مإشرات على إن النظام الرسمً القابم
للمنظمة ٌعانً من معوقات تحول دون تجاوبه مع
متؽٌرات البٌبة المتسارعة وؼٌر الرتٌبة (الشهابً
،ص  )745-721وتتطلب معالجة هذٌن الشكلٌن
من االنحراؾ تعزٌز المإسسات داخل القطاعات
وفٌما بٌنها  ،وبما فٌها البرلمان والجهازان

التنفٌذي والقضابً  .ولعل توفر وسابل األعبلم
الكفوءة والمستقلة والقطاع الخاص والوكاالت
التً تقوم بعمل الرقٌب عناصر حاسمة لضمان
استمرارٌة اإلصبلح.
وٌعرؾ الباحث الفساد اإلداري ألؼراض
الدراسة:على انه حالة االنحراؾ فً السلوك
وأداء المنظمات أو المإسسات باالعتماد على
ظواهر سلوك األفراد وفقا ً ألسس االنحراؾ
اآلتٌة:
التداخل  :وجود عدم وضوح عال فً الحدود
الفاصل بٌن ادوار واختصاصات اإلفراد فً
مكونات المنظمات والمإسسات المجتمعٌة فضبلً
عن وجود قوى من خارج تلك المنظمات أو
المإسسات تتدخل فً عمل إفرادها بفعل إنشاء
ظاهرة الوساطة والرشوة
الرسمٌة  :وجود فارق واضح بٌن ماٌتم فعبلً من
ممارسات ٌومٌة فً تلك المنظمات والمإسسات
وبٌن ماهو مثبت رسمٌا ً فً قوانٌنها ولوابحها.
البلتجانس :وجود خلٌط عٌر متجانس من
السلوكٌات والقٌم والمتؽٌرات فً المجتمع تتضمن
ماهو قدٌم وماهو حدٌث.
 -2الدور ٌ :عرؾ الدور ماٌقدم الفرد من مهام
ومسإولٌات قد تكون رسمٌة وؼٌر رسمٌة فً
اثناء تفاعله مع افراد المجتمع واالخرٌن
(زهران،ص.)323
إما الدور التربوي :هو ماٌقوم به المربً من مهام
ومسإولٌات قد تكون رسمٌة او ؼٌر رسمٌة فً
اثناء تفاعله مع العناصر المختلفة للعملٌة التعلٌمٌة
(الدوٌك،ص.)26-71
وٌعرؾ الباحث الدور التربوي إلؼراض الدراسة
:على انه ما ٌقع على مإسسات التربٌة المقصودة
من مدارس وجامعات ،ومإسسات التربٌة ؼٌر
المقصودة من أسرة وجامع وحسٌنٌة من
مسإولٌات وأعباء واتجاه مواجهة مظاهر الفساد
اإلداري فً المجتمع العراقً من خبلل أتباع
أسالٌب عدٌدة فً التوعٌة والتوجٌه والتعزٌز
السلبً واالٌجابً.
المبحث األول
الخلفٌة النظرٌة للدراسة
أوال :النشؤة التارٌخٌة لمظاهر الفساد فً
المجتمعات /قدٌما ً وحدٌثا ً
أن أهم ما ٌمٌز اإلنسان وٌجعله الكابن الوحٌد
الذي ٌعتقد بالقٌم واألخبلق وٌمنحه مقاٌٌس قوٌة
وفاضلة  ،هو أن ترعاه السٌاسة االجتماعٌة

الرشٌدة التً تستمد قوتها من االقتصاد المسٌطر
على موارد األرض  ،والعدالة االقتصادٌة فً
توزٌع الثروات بما ٌوحد كل األهداؾ والمصالح
المشتركة لؤلفراد عموما .
ومن المثالٌة الخٌالٌة أن نتصور مجتمعا ٌخلو من
أفراد مصابٌن عقلٌا أو معاقٌن بدنٌا أو مضطربٌن
نفسٌا ً أو محتاجٌن اقتصادٌاً أو مضطهدٌن
اجتماعٌا ً أو سٌاسٌا ً  ،لذا البد من وجود الجنح أو
الجرابم فً إي مجتمع مهما كان متقدما من
الناحٌة الحضارٌة  .ولكن وماال ٌنبؽً أن ٌكون ،
هو أن ٌتراجع شكل النظام السٌاسً  ،رؼم التقدم
العقلً فً التجربة الحضارٌة لئلنسان  ،فالخوؾ
من عودة تلك اإلشكال المرجعٌة بما تحمله من
فلسفات مختلفة  ،تفرض شرعٌتها من خبلل القوة
الضاؼطة للسلطة  ،مثبلً:
.7النظام الجاهلً  :ذلك المجتمع الطبقً الذي
ٌحتقر العبٌد والذي ٌعجز عن الخروج على
التقالٌد وٌحارب روح اإلبداع خوفا ً من التجدٌد،
قال تعالى عن قوم نوح ((فقال المبل الذٌن كفروا
من قومه مانراك أال بشراً مثلنا وما نراك اتبعك
إال الذٌن هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم
علٌنا من فضل بل نظنكم كاذبٌن))(هود، )21
وقال تعالى(( :فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون
وازدجر )) (القمر  .. )9وقال تعالى (وإذا قٌل
لهم اتبعوا ما انزل هللا قالوا بل نتبع ما ألفٌنا علٌه
إبابنا اولو كان إبابهم الٌعقلون شٌبا وال ٌهتدون .
ومثل الذٌن كفروا كمثل الذي ٌنعق بما الٌسمع إال
الدعاء ونداء صم بكم عمً فهم ال ٌعقلون )
(البقرة.)717-712
.2النظام البدابً  :الذي تسود فٌه التقالٌد
واألعراؾ المتزامنة وتتصلب المعتقدات بما ٌدعو
لئلفراط فً استخدام القوة فً كل النواحً  ،قال
هللا تعالى (( :إرم ذات العماد  .التً لم ٌخلق مثلها
فً الببلد )) (الفجر  ، )1-1وقال ((فؤما عاد
فاستكبروا فً األرض ٌؽٌر الحق وقالوا من اشد
منا قوة)) (فصلت  ،)75وقال ((أتبنون بكل رٌع
أٌة تعبثون  .وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون .
بطشتم جبارٌن فاتقوا هللا وأطٌعون .واتقوا الذي
أمركم بما تعلون  .بؤنعام وبنٌن  .وجنات
وعٌون))
(الشعراء . )734-721
.3النظام العشابري  :ومثله تستحوذ علٌه روح
القومٌة المتطرفة أو العنصرٌة  ،وتتحكم فٌه
الشٌوخ والكهول  ،ومعتمدة على قوة الشباب

والمراهقٌن فً تنفٌذ قراراتها العرفٌة  ،مما ٌسول
ألصحاب القوة النزق والنزوة واالستهتار
وارتكاب الجنح  .قال تعالى  (( :وإلى ثمود أخاهم
صالحا قال ٌاقوم اعبدوا هللا مالكم من إله ؼٌره قد
جاءتكم بٌنة من ربكم هذه ناقة هللا لكم أٌة فذروها
تؤكل فً ارض هللا وال تمسوها بسوء فٌؤخذكم
عذاب ألٌم .واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد
وبوأكم فً األرض تتخذون من سهولها قصورا
وتنحتون الجبال بٌوتا ً فاذكروا أالء هللا وال تعثوا
فً األرض مفسدٌن  .قال المؤل الذٌن استكبروا
من قومه للذٌن استضعفوا لمن منهم أتعلمون إن
صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به
مإمنون .قال الذٌن استكبروا إنا بالذي آمنتم به
كافرون ))(األعراؾ  )16-13وقال (( :وكانت
فً المدٌنة رهط ٌفسدون فً األرض وال
ٌصلحون .قالو أتقاسموا باهلل لنبٌنته وأهله ثم
لنقولن لولٌه ماشهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون))
(النمل.)49-41
.4النظام العدابً  :الذي ٌمتاز بالجنون االجتماعً
وكل الصفات الساٌكوبابٌة األخرى  .قال تعالى
((ولوطا ً إذ قال لقومه أتؤتون الفاحشة ما سبقكم
بها أحد من العالمٌن)(االعراؾ ،)12وقال :
((أتؤتون الذكران من العالمٌن  .وتذرون ما خلق
لكم ربكم من أزواجكم بل انتم قوم عادون  .قالوا
من
لتكونن
ٌالوط
تنته
لم
لبن
المخرجٌن))(الشعراء. )761_765
.5نظام القوة  :الذي ٌعتمد على تحوٌل األفراد
إلى آلة عسكرٌة ٌ ،نفذ من خبللها إرادة القابد
األوحد فً صنع المصٌر  .قال تعالى ((الم تر
إلى الذي حاج إبراهٌم فً ربه أن أتاه هللا الملك إذ
قال إبراهٌم ربً الذي ٌحً وٌمٌت قال إنا احً
وأمٌت قال إبراهٌم فان ربً ٌؤتً بالشمس فات
بها المؽرب فهبت الذي كفر))(البقرة. )251
.6النظام التجاري  :الذي ٌرجح المصلحة
الشخصٌة على القٌم األخبلقٌة وال ٌعبؤ بالمجتمع .
قال تعالى(( :وإلى مدٌن أخاهم شعٌبا ً قال ٌاقوم
أعبدوا هللا مالكم من اله ؼٌره قد جاءتكم بٌنة من
ربكم فؤوفوا الكٌل والمٌزان وال تبخسوا أناس
أشٌابهم وال تفسدوا فً األرض بعد أصبلحها ذلكم
خٌر لكم إن كنتم مإمنٌن  .وال تقعدوا بكل صراط
توعدون وتصدون عن سبٌل هللا من امن بهو
تبؽونها عوجا ً واذكروا إذ كنتم قلٌبل فكثرهم
ونظروا كٌؾ كان عاقبة المفسدٌن ))(األعراؾ
 ، )16-15وقال (قالوا ٌا شعٌب أصبلتك تؤمرك

أن نترك ماٌعبد أبابنا أو نفعل فً أموالنا ما نشاء
انك الحلٌم الرشٌد))(هودٌ .)11تحول أصحاب
رأس المال إلى نخبة من األفراد ٌعترؾ بسطوتها
فً التؤثٌر والسٌطرة على شإون المجتمع ،بسبب
اتحاد مصالح أفرادها وامتبلكهم المال الذي ٌوفر
القوة التً تحقق أهدافهم األساسٌة.
.1النظام الدٌكتاتوري  :الذي ٌرجح مصلحة
الحاكم أو القابد أو الحزب الحاكم أو األسرة
الحاكمة على مصلحة الجماعة كما فً قوله تعالى
(( :ونادى فرعون فً قومه قال ٌا قوم ألٌس لً
ملك مصر))(الزخرؾ (( )57وقال فرعون ٌا
أٌها المبل ما علمت لكم من أله
ؼٌري))(القصص(()31وكذلك زٌن لفرعون
سوء عمله وصد عن السبٌل ))(ؼافر(( )31إن
فرعون عبل فً األرض وجعله شٌعا ً
))(القصص(()4قال فرعون ما أرٌكم إال ما أرى
وما أهدٌكم إال سبٌل الرشاد))(ؼافر )29
((وأضل فرعون قومه وما هدى))(طه)19
.1النظام الرأسمالً :وفٌه تستحوذ مصلحة
أصحاب رإوس األموال والشركات وتسلط على
مصلحة المجتمع ورقاب الناس قال تعالى (( :إن
قارون كان من قوم موسى فبؽى علٌهم واتٌناه من
الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولً القوة إذ
قال له قومه التفرح إن هللا الٌحب الفرحٌن .
وأبتػ فٌما أتاك هللا الدار اآلخرة والتنس نصٌبك
من الدنٌا وأحسن كما أحسن هللا ألٌك وال تبػ
الفساد فً األرض إن هللا ال ٌحب
المفسدٌن))(القصص. )11-16
ثانٌاً :إحصابٌات الفساد اإلداري فً عموم النظم
الدولٌة
تشٌر الكثٌر من اإلحصابٌات ومنها إحصاءات
Transparency
international
(
)corruption perception index 2005
إلى شٌوع الفساد اإلداري فً أكثر من ثلثً
األنظمة بـ ( (759دولة من دول العالم التً
شملها المسح المٌدانً  ،وإشارات هذه
اإلحصاءات إلى ( )12من هذه الدول كانت نسبة
نظافة كل منها من الفساد اإلداري اقل من
(. )72/3
أما بالنسبة للدول العربٌة فقد حصلت أعلى دولة
( )72/6،3كما حصلت أقل الدول العربٌة فً هذا
المجال على ( )72/2،7من مستوى النظافة من
الفساد اإلداري ...فً حٌن حصلت أٌسلندا على
وهو ( )72/1،9على النطاق
أعلى مستوى

والجاد على

العالمً ،وحصلت بنؽبلدٌش
(. )72/7،1
ولقد تم احتساب تلك النسب على ضوء قاسم
مشترك فً االتفاق العام على أن الفساد هو
انحراؾ األداء الوظٌفً الفردي أو ألفرقً لصالح
أهداؾ خاصة بعٌدة عن أهداؾ المنظمات
والمإسسات المعنٌة ،مما ٌنتج أضرارا تعٌق
عملٌات التنمٌة وتإدي إلى اإلخبلل بالنظام ( P1
و  )chirkovaأن تكرار واستمرار ظواهر
الفساد االدراي فً كثٌر من نظم العالم الٌوم
وخاصة فً الدول النامٌة ومن ضمنها األنظمة
العربٌة مستمرة كما هو مإشر فً أعبله ،رؼم
تواصل مختلؾ إطراؾ النظم المعنٌة ومن
ضمنها النظم العربٌة للحد منه  ،كما أكدت ذلك
نتابج المسوحات المٌدانٌة التً نشرت من خبلل
(ٌوم األمم المتحدة لمكافحة الفساد )2225
ومصادر علمٌة أخرى ( ) P(1و )chirkova
و ()Demidov p.1
ثالثاً :الفساد اإلداري فً النظم السٌاسٌة المختلفة
أن شكل النظام السٌاسً واالجتماعً عامبلن
مإثران فً كٌان األمة والدولة  ،وهذه المشكلة
تبدو من خبللها تارٌخ البشرٌة  ،فؤي مجتمع تربط
بٌن أفراده أهداؾ مصالح مشتركة ال ٌمكن
الحفاظ على توجٌهها وتنظٌمها إال من خبلل
الروابط الدستورٌة التً ٌرتجً منها تحقٌق
االنسجام واالستقرار.
هذه المشكلة تدفع البعض إن ٌؤخذ على عاتقة أن
ٌقٌم بناء سٌاسً واجتماعً على أساس هندسً
عقلً ترسم خططه وتوضح ركابزه استنادا ًعلى
فرضٌات خاصة  ،وهذا ماحمل المؤساة المستمرة
للكثٌر من المجتمعات اإلنسانٌة خبلل مراحل من
التؤرٌخ  ،ولكن كانت تسوق بعد أن تزان
بالرتوش وتعلب فً أطر عاطفٌة  ،وال زال
العزؾ على أوتار العواطؾ ٌشكل المدخل
الربٌسً للهموم العالمٌة .
وتتباٌن مستوٌات فساد النظم السٌاسٌة  .فٌنخفض
مستواه فً النظم التً تقٌم فٌها الضوابط
المإسسٌة بٌن الفروع الثبلثة للحكم (الجهاز
التنفٌذي  ،والجهاز التشرٌعً  ،والجهاز
القضابً) آلٌات فعالة لمنع وكشؾ هذا السلوك
ؼٌر المشروع والمعاقبة علٌة  ،وٌوفر فٌها
النشاط الحكومً بطبعه فرصا اقل نسبٌا للفساد ،
وٌزدرٌه فٌها المجتمع  .وتكثر فٌها النصوص
االقتصادٌة وتكون أبواب مسبولً الدولة مفتوحة

ألصحاب المصالح ؼٌر أن السلوك الجانح ٌخضع
للمراقبة لكون العملٌة مفتوحة أمام شتى المصالح
المتنافسة  ،كما تتاح فرصة الوصول إلى النخب
والمحاسبة
للنقد
الممارسة
للدوابر
(جونستون.)7996
وترتفع مستوٌات الفساد حٌثما تضعؾ المإسسٌة
لمكافحة الفساد أو ال ٌستعمل  ،وٌوفر تحكم
الحكومة فً الموارد االقتصادٌة وتنظٌمها لها
على نطاق واسع فرصا وفٌرة لبل مشروعٌة
،وٌتفشى الفساد للدرجة التً ٌصبح فٌها
امرا ًمقبوالً ومسموحا به  .وفً هذه النظم ،
تسٌطر نخب سٌاسٌة ضٌقة على الفرص
االقتصادٌة وتستؽلها  ،وتسخر الفرص السٌاسٌة
الثمٌنة والنادرة نسبٌا للحصول على مكاسب
شخصٌة  .وتقل ضوابط العمل الرسمً وتندر
الوسابل البدٌلة إمام المصالح والفبات المعرضة
لبلستؽبلل  .وفً بعض الحاالتٌ ،جسد
المسبولون الذٌن ٌوكل إلٌهم أمر التصدي للفساد
أقبح جوانب المشكل .وفً الحاالت التً ٌقل فٌها
الفسادٌ ،كون للناس والشركات بدابل لتفادي
المسبولٌن الفاسدٌن واالنتصاؾ ممن ٌسعون إلى
استؽبللهم .ؼٌر انه فً الحاالت التً ٌتفش فٌها
الفساد قد ال تكون هذه البدابل متوفرة أو قد تكون
ناقصة نقصا ًشدٌدا ً.
وتتباٌن النظرة الى الفساد وأثره ،تباٌنا
كبٌرا ًعبر العالم  ،فعلى الرؼم من أن الناس قد
ٌؽضون الطرؾ على مطالبات بدفع بعض المبالػ
المالٌة الصؽٌرة لقاء خدمات رسمٌة من قبٌل
إصدار رخص أو شهادات  ،فؤنهم ال ٌتقبلونها
بالضرورة  .وٌعتبرونها مجرد طرٌقة عملٌة
للحصول على أشٌاء ٌحتاجون إلٌها.
ومما الشك فٌه ثمة اختبلفات كبٌرة فً
التصورات والممارسات بٌن الثقافات .
فاألمر المقبول والمبلبم ٌتباٌن تباٌنا شاسعا ً .
ولعل هذه االختبلفات تعزي إلى الكٌفٌة التً تدار
بها اإلعمال (عن طرٌق تقدٌم الهداٌا والضٌافة)
أكثر مما تعزي إلى محاوالت كسب النفوذ.وثمة
فارق جلً بٌن المعاملة بالمثل وبٌن الرشوة .
ؼٌر أن الهداٌا المشروعة قد تحسب رشاوى
خطؤ .وقد أوضح عدة باحثٌن ومراقٌبن هذا
الفارق وقالوا أن تقالٌد تقدٌم الهداٌا التعكس قبوال
الفساد
لممارسات
النطاقات
واسع
()Kpundeh,1955

وفً هذا قال اولٌسونػ اوباسانجو  ،احد الرإساء
السابقٌن لدولة نٌجٌرٌا "إن من السهل التمٌٌز بٌن
الهداٌا والرشاوى .فالهدٌة تقبل علنا ً  ،بٌنما
الرشوة تإخذ فً الخفاء " (اوباسانجو.)7994،
واستناد ً إلى روز _أكرمان الفساد فً التجارة
الدولٌة ألنها تعتقد أن نظام تقدٌم العطاٌا
للمسبولٌن فً العالم النامً ٌعمل لصالحها (
برنامج األمم المتحدة اإلنمابً  7991 ،ب) .
وٌمكن أن تكون المنافسة مصدرا ً
للعمل المحظور .فالتجاوزات التً ٌشهدها تموٌل
الحمبلت االنتخابٌة أدت إلى فضابح فً أوربا
الؽربٌة والوالٌات المتحدة والٌابان وكورٌا
الجنوبٌة وكولومبٌا  .وفً الدٌمقراطٌات الجدٌدة ،
حلت التبرعات ؼٌر المشروعة لؤلحزاب
محل الرشاوى السابدة فً
السٌاسٌة
الدٌكتاتورٌات  .فالتكالٌؾ الباهظة لعملٌات
التنافس على المنصب فً عصر التلفزٌون ٌجعل
العدٌد من المرشحٌن وأحزابهم فً حاجة ماسة
إلى المال.
والناخبون الذٌن خاب أملهم فً األحزاب السٌاسٌة
ٌنفضون عنها وتتدهور اشتراكات العضوٌة فٌها،
فٌتحاٌل السٌاسٌون على القانون لتموٌل حمبلتهم.
وقد قدمت اقتراحات لمعالجة الفساد االنتخابً
منها الحد من التبرعات وتقنٌنها ،والكشؾ الكامل
والفوري عن األموال والتبرعات وتوفٌر البث
التلفزٌونً بالمجان ،وإزالة مصادر التموٌل
الخارجة عن المٌزانٌة.
وتكون االستراتٌجٌات الرامٌة إلى احتواء الفساد
فً البلدان التً ٌكثر فٌها الفساد والبلدان التً ٌقل
فٌها الفساد منتجة إذا شملت مسؤلتً فرصة الفساد
ونزعته  .فباإلمكان الحد من فرص الفساد عن
طرٌق اإلصبلح المنتظم وتقوٌم نزعته عن
والردع
الفعال
اإلنقاذ
طرٌق
فهذان
)Langseethوآخرون.)7991،
العنصران إذا أدرجا فً صٌاؼة أي جهد وطنً
لئلصبلح  ،فؤنهما ٌضعان األسس لنظام من
النزاهة ٌعالج الفساد فً القطاع العام من خبلل
اإلجراءات الحكومٌة (قوانٌن القٌادة  ،والتؽٌٌر
التنظٌمً) ومشاركة المجتمع المدنً (اإلجراءات
الدٌمقراطٌة  ،والقطاع الخاص ووسابل اإلعبلم).
وبالتالً ،تبدا اإلصبلحات فً شق طرٌقهما
فٌعززها الساسة وواضعوا السٌاسات وأفراد
المجتمع المدنً .
رابعاً :عواقب الفساد اإلداري

الفساد ٌهدد الناس  ،والسٌما الفقراء  ،كما ٌهدد
حكوماتهم " :فالدولة التً ٌتفشى فٌها الفساد ٌمكن
إن تكون شرسة فً مواجهة أفقر الفقراء ممن
.)7991
الٌملكون الموارد للتنافس مع
osborneتقدٌم الرشاوى "( الراؼبٌن فً
وٌحرم الفساد من نصٌبهم حتى ولو كان النصٌب
هزٌبل ً  .وٌزٌد من حدة الفقر بتحوٌله الموارد
المخصصة لتخفٌؾ حدة الفقر إلى جٌوب عدٌمً
النزاهة من المسبولٌن الحكومٌٌن ورجال اإلعمال
 .وٌوسع الفجوة القابمة بٌن الجنسٌن الن المبالػ
المدفوعة بؽرض الفساد إنما تدفع مقابل خرق
قواعد اإلنصاؾ فً التشؽٌل والشراء.كما ٌإجج
الفساد الفوارق بٌن الجنسٌن النه ٌشكل فً الؽالب
إعادة توزٌع للموارد التً تنقل من الفقراء
(ومعظمهن من النساء) إلى متقلدي المناصب
(ومعظمهم من الرجال)  .وٌؽذي اإلجحاؾ
بانتهاكه لحقوق اإلنسان  .وٌتسبب فً السخط
السٌاسً والقبلقل االجتماعٌة (ماهر عبد
شوٌش،ص. )56
فالفساد عنصر تقوٌض اقتصادي ،إذ ٌحول
الفساد الموارد ،وٌخفض اإلٌرادات الضرٌبٌة
والرسوم الجمركٌة ،وٌزٌد من تكالٌؾ العقود،
وٌخفض النوعٌة ،وٌشوه السٌاسات ،وٌحد من
االستثمار ،وٌقوض عمل الشركات والمنظمات
ؼٌر الحكومٌة.فالفساد ٌضر باالقتصاد .وٌجعل
التنمٌة تتباطؤ ،إن لم ٌتسبب فً انتكاسها
كما أن الفساد ؼٌر مؤمون العواقب ،إذ ٌسهل
الفساد تجاهل قوانٌن الصحة والسبلمة ،وٌسهل
اإلفبلت من المبلحقة القضابٌة بشؤن اإلضرار
بالبٌبة .وٌبطل مفعول القوانٌن ،وٌصعد اإلجرام
وٌزٌد من حدته ٌؽذي الثورة وٌشكل فً نهاٌة
فالفساد ٌساعد
المطاؾ خطرا ًعالمٌا ً .
المجرمٌن على ؼسل األموال المكتسبة من
االتجار بالمخدرات واألسلحة  .ومجمل القول إن
الفساد آفة ممٌتة ( المصدر السابق).
إن النظام السٌاسً الرشٌد هو الذي ٌعنً بتدبٌر
الحد من المفاسد والمفسدٌن ،فالفساد تدبٌر
حكومً بالدرجة األولى ،أي مسالة فشل
المإسسات فً أداء مهمتها .فالمإسسات الضعٌفة
تعجز عن تزوٌد المجتمع بإطار للعملٌات
التنافسٌة وتعرقل إجراءات المشروعة التً تربط
المجالٌن السٌاسً واالقتصادي  .وٌتبٌن من األدلة
المكتسبة من التجربة انه كلما كانت القوى
السٌاسٌة واالقتصادٌة المتنافسة منؽلقة على نفسها

خارج النظام  ،كلما كان األرجح إن ٌتفشى الفساد
وتقل التنمٌة المستدامة .فالفساد ٌقوض المإسسات
وإجراءات وضع السٌاسات العامة  ،وٌحول دون
ضمان ابسط الحقوق االقتصادٌة وحقوق الملكٌة ،
وٌربك عبلقة التضافر التً ٌحتمل إن تقوم بٌنها .
وهذا ما ٌجعل نشوء الفساد أكثر احتماال )1997
برنامج األمم المتحدة اإلنمابً  )1997و
( ) johnst ،1997 ( )keefer ،knack
السٌما عندما ٌكون الفساد السٌاسً والفساد
االدراي مترابطٌن
وتتبخر المساعدة واالستثمار األجنبً إذ تحول
األموال إلى الحسابات المصرفٌة بالخارج
وتصرؾ فً أوجه البذخ ؼٌر المنتج .وتترد
دوابر المعونة فً تموٌل المشارٌع مستقببل ً رؼم
فرض شروط مسبقة صارمة وهذا ماٌإدي إلى
اإلضرار بالتنمٌة  .وعبلوة على ذلكٌ ،كون ثمة
إحساس كبٌر بالحٌؾ فً عملٌة صنع القرار،
وكذا فً توزٌع السلع والخدمات .فمن
الٌستطٌعون حوال ٌطلب منهم ٌدفعوا القسط
األكبر  .ونظرا ً لهذه التكالٌؾ االقتصادٌة
والسٌاسٌة الباهظة  ،تتعرض للخطر جهود بناء
دٌمقراطٌة قابلة لبلستمرار .
إن الحكم الرشٌد أساسً لتهٌبة بٌبة تعزز النمو
االقتصادي وتحد من الفقر  .فالحكومة التً
تستجٌب بقدر اكبر الحتٌاجات ورؼبات الفقراء
تستطٌع إن تحسن نوعٌة عٌشتهم .ورفع مستوى
إدارة الحكم عنصر ربٌسً فً التنمٌة االقتصادٌة
والسٌاسٌة للبلد  .ؼٌر إن هذٌن الجانٌٌن من
التنمٌة تعرضان للخطر بفعل الفساد الذي ٌشوه
االقتصاد  ،وٌحول الموارد الشحٌحة أصبل من
الخدمات الحٌوٌة إلى أشٌاء من قبٌل تسدٌد
الدٌون التً ركامها المسبولون الحكومٌون
الفاسدون  .وتتضرر خزابن الحكومة بتدهور
إٌراداتها الناجم عن فقدان الضرابب والرسوم
الجمركٌة.
وٌعرض المستثمرون المحلٌون
واألجانب عن األسواق التً ال ٌمكن توقع تكالٌفها
وفً الحقٌقٌةٌ...مثل الساسة ؼٌر النزٌهٌن مصالح
بلدانهم فً الداخل والخارج تمثٌبل ً ناقصا اذ
ٌظهرون كنخب تتشبث بالسلطة بؤي وسٌلة كانت
الستؽبلل فرص الفساد  .ؼٌر إن األدهى من هذا
فً البلدان النامٌة هو إن الفقراء ٌتحملون أقداح
التكالٌؾ بالمقارنة مع ؼٌرهم  .فباإلضافة التً
تحملهم الرتفاع األسعار والبطالةٌ ،توجب علٌهم

إن ٌرشوا الموظفٌن الحكومٌٌن ؼٌر النزٌهٌن
للحصول على الخدمات العامة األساسٌة التً
دفعت فعبل تكالٌفها بالضرابب والرسوم
الحكومٌة ،وٌشٌر  1997، Johnstonإلى إن
التنمٌة المستدامة تتطلب مإسسات سلٌمة  ،وكذلك
تضافراً للجهود بٌن المجال االقتصادي والسٌاسً
( االمم المتحدة) 2224
ؼٌر انه فً العدٌد من الحاالت ٌكون القطاع العام
متضخما ًوعدٌم الفعالٌة  .وال ٌحاسب السٌاسً
والقٌادي والموظؾ إال محاسبة محدودة إذ تقل
الشفافٌة فً الحكم .مما ٌجعل المسوإل ٌراكم
الثروة باستؽبلل المنصب الذي ٌتقاضى عنه
اجورا ًزهٌدة وؼٌر منتظمة  ،وكثٌرا ً ما ٌتواطا
مع رجال اإلعمال المحلٌٌن واألجانب  .وتطلب
الحد من الفساد معالجة الظروؾ التً ٌتولد عنها
وٌتؽذى علٌها ببذل جهود طوٌلة األمد وصرؾ
موارد كبٌرة .كما ٌتطلب مشاركة مجتمع مدنً
قوي وفعال  .فالمجتمع المدنً إذا كان ٌتمتع
بحرٌة التنظٌم والعمل ٌستطٌع إن ٌصبح شرٌكا
أساسٌا فً تطوٌر وتعزٌز ممارسات نزٌهة فً
القطاع العام ،والسٌما فً سٌاق المعامبلت .وعلى
سبٌل المثال ٌ ،ستطٌع المجتمع المدنً الفعال إن
للسلوك
ٌضع قواعد اجتماعٌة قوٌة
المهنً ) Johnston،1997أ ) ،وبالتالً
ٌقدم دعما قوٌا لئلصبلح  .فالتنمٌة القابمة على
المشاركة أمر حاسم ألنها تعزز المجتمع المدنً
وتوطد أركان االقتصاد  .وٌصبح للفبات ؼٌر
الحزبٌة صوت مسموع  ،فتتؤلؾ الجماعات
المحلٌة والمنظمات المستقلة للتفاوض مع
المإسسات واإلدارات بؽرض التؤثٌر على
السٌاسة العامة  .كما ٌوفر المجتمع المدنً الفعال
أداة لضبط السلطة الحكومٌة  ،مما ٌإدي إلى
تعزٌز فعالٌة االقتصاد والمناخ السٌاسً وكفاءتها
واستمرار ٌتهما
وٌشٌر ,1997 Kpundehإلى إن الحكومات
التً تركز على تؽٌٌر النظم بدل مطاردة
المسبولٌن الحالٌٌن والسابقٌن عن الفساد  ،تضع
تدابٌر إصبلحٌة أكثر فعالٌة واستمرارٌة تحد من
الفساد وتدخل تحسٌنات مستمرة فً نزاهة
الوظٌفة العامة  .من خبلل تركٌزها على النظام
بدل األفراد (و الٌتهدد العقاب والتشهٌر إال
أشخاصا ً قبلبل) والركون إلى تطبٌق القانون ،
كما إن االعتماد على إستراتٌجٌة التركٌز على
ماٌسمى بالحٌتان الكبٌرة التشكل الحل السلٌم

والناجح  ،بل هً وسٌلة تثٌر الكثٌر من
المشكبلت التً التحل فً نهاٌة المطاؾ  .وعلٌه
 ...البد من االعتماد على استراتٌجٌات اإلصبلح
ذات االستمرارٌة والطوٌلة األجل وذلك باالعتماد
على إجراءات إصبلحٌة قانونٌة ومإسسٌة
اقتصادٌة واجتماعٌة تركز على إدخال تحسٌنات
مستمرة على إدارة الحكم وقٌادته  ،وبعبارة
أخرى ،فؤن ثمة حاجة إلى إن ٌضفً الطابع
المإسسً على مكافحة الفساد  .فهذا الطابع
المإسسً ٌحول دون اعتبار اإلصبلحات مجرد
مسابل حزبٌة أو إجراءات تدخل فً إطار
الحمبلت الموسمٌة ))1997 ، kpundeh
المبحث الثانً
بعض أشكال الفساد وصفات المفسدٌن
أوال :المال وأثره على سلوك النساء والرجال
((سٌكولوجٌة المال))
(( الشًء كالمال استثارة بٌن الناس سننا ًسٌبة
وعادات قبٌحة  ،انه هو الذي ٌزرع الشقابق فً
المدن وٌطرد السكان من بٌوتهم  ،انه هو الذي
ٌصرؾ أجمل النفوس عن جمٌع ما هناك من عار
وشإم على اإلنسان وٌعلمها أن تستخرج الشر
والكفر من كل شًء
من األمراض الخطٌرة التً أصبحت
مستفحلة وشابعة فً مجتمعات البلدان النامٌة
ومنها المجتمعات العربٌة سٌطرة وهٌمنة
حكومات استبدادٌة وعدم وجدود آلٌات رقابٌة
فاعلة على مإسسات ودوابر الدولة فٌها باإلضافة
إلى التفاوت الطبقً الحاد بٌن مختلؾ شرابح
وطبقات المجتمع وبٌن مختلؾ المراتب فً السلم
الوظٌفً  ،وتؤتً فً مقدمة الدول التً ٌنتشر فٌها
هذا الوباء الدول العربٌة عموما ً والعراق
خصوصا ً  ،على الرؼم من وجود قوانٌن وإحكام
قانونٌة مشددة تصل إلى حد اإلحكام الشاقة
المإبدة فً بعض الدول ضد من تثبت إدانته
بالرشوة وحتى ضد من ارتضى الرشوة ولم
ٌمارسها وهذه العقوبات تطال الراشً والمرتشً
والوسٌط الرابش  ،ولكننا نرى رؼم ذلك دوام
واستمرار وتزاٌد هذه الممارسة ال بسبب التساهل
القانونً ولكن ٌمكن السبب األكبر فً الخلل
واالنحراؾ الذي أصاب النظام ألقٌمً والعرفً
لهذه المجتمعات من اإلفراد ولم ٌعد فعبل ً معٌبا ً
ومستنكرا ً اجتماعٌا نتٌجة اختراق بنً هذه
المجتمعات ألسباب مختلفة اقتصادٌة واجتماعٌة
وثقافٌة وتربوٌة وسٌاسٌة.

الرشوة فً اللؽة :
(( من (ارتشى) أي اخذ الرشوة أو (استرشى)
إي طلب الرشوة  ،استرشى فً الفرع  ،أي
أخرجه  ،واسترشى الفصٌل ( والد الناقة ) إي مد
عنقه بٌن فخذي أمه ٌطلب الرضاع وارتشى فبلنا
 ،أي طاعة وتابع مسٌرته  ،وارتشاه أي حاباه أو
ظاهره أو الٌنه أو صانعه وما ٌعطى للتخلؾ ،
والرشً لفبلن المطٌع له التابع لمسٌرته والرشوة
ماٌعطى للحكام ألكل أموال الناس)).
ومن ذلك نستطٌع االسإلى:أن ظاهرة
الرشوة تنتشر فً المجتمعات التً ٌعم فٌها سلوك
البلتكافًء فً فرص العلم والعمل من قبل
أصحاب القرار وانتفاء العدل فً توزٌع الثروة
والمناصب والحقوق والتكالٌؾ بالواجبات  ،مما
ٌزعزع ثقة الناس فً مصداقٌة وعدالة موظفً
الدولة ومسبولٌها فٌدفع صاحب الحق الرتشاء
ذوي الشؤن واألمر إلحقاق الحق  ،أو ما ٌدفع أهل
الباطل لسلب حقوق ؼٌرهم وإحقاقهم للباطل ،
وان عملٌة الرشوة ؼالبا ماتتم بٌن طرفٌن
(الراشً) و (المرتشً ) أو ٌدخل شخص ثالث
كوسٌط بٌن الناس أهل الحاجة والموظفٌن وٌسمى
(الرابش).
وتقسم أسباب الرشوة إلى :
العوامل واألسباب االقتصادٌة
ومنها حالة الفقر واالحتٌاج الذي ٌعٌشه
المسإول المكلؾ بواجب عام  ،حٌث ستكون هذه
الحاجة دافعا ً قوٌا ً باإلضافة إلى عوامل أخرى
الرشاء األنا العلٌا لئلنسان وكابحا ً لضمٌره عند
معارضته لهذا الفعل الذي ؼالبا ماٌكون مرفوض
اجتماعٌا ً .ولنا فً الوضع المتردي للموظؾ فً
عهد الدٌكتاتورٌة الصدامٌة خصوصا ً فً ظل
إحكام الحصار االقتصادي الذي مر به المجتمع
العراقً مما اشاع ظاهرة الرشوة فً مختلؾ
مفاصل الدولة ومإسساتها مفتتا ً المعٌار ألقٌمً
االجتماعً الرافض لمثل تلك الظواهر بحٌث كاد
إن ٌكون هذا السلوك عرفا ًشابعا ً.
ولكننا النستطٌع إن نجعل من حالة الفقر أو
لحاجة السبب الوحٌد للرشوة وفً ذلك ٌذكر
زٌدان بؤننا " النستطٌع القول إن سلوك الرشوة
ٌصدر عن أناس أؼنٌاء أو فقراء أو ٌصدر من
الطبقات الدنٌا أو العلٌا فً المجتمع  ،من دون إن
ننظر إلى العوامل النفسٌة واالجتماعٌة التً تإثر
فً تكوٌن شخصٌة المرتشً" ( محمد عارؾ ،
ص ، ) 424وفً واقعنا العراقً هنالك نماذج

كانت وال زالت تشؽل مناصب حكومٌة فً
المإسسٌة العسكرٌة واألمنٌة ودوابر الدولة
ومإسساتها المدٌنة ارتضت عٌشة الكفاؾ
والضنك أو االضطرار للعمل بعد الدوام الرسمً
فً إعمال ال تمت الختصاصها وال مكانتها
االجتماعٌة بصلة دون إن تنحدر إلى هاوٌة
الرذٌلة وقبول الرشوة على الرؼم من كونها قادره
على العٌش مرفهة لو ارتضت سلوك الرشوة .
كما إننا نشهد إفرادا ً فً أمس الحاجة إلى فرص
العلم والعمل ولكنها لم ترتضً أسلوب الرشوة
للحصول علٌها .ومن األسباب االقتصادٌة
للرشوة  ،ظاهرة ؼبلء األسعار  ،وشٌوع ظاهرة
االستهبلك واالمتبلك وعلو مقٌاس الثروة والمال
فً المجتمع لتبتز ماعداها من القٌم واألعراؾ
االجتماعٌة االٌجابٌة حٌث ٌذكر د .أكرم زٌدان :
(إن هناك عبلقة بٌن سلوك الرشوة وبٌن إعبلء
القٌم واالستهبلكٌة – كؤن المال هو القٌمة األعلى
فً أذهان كثٌر من الناس) ( المصدر السابق) ،
وقد ورد هذا المعنى فً العدٌد من أقوال الشعراء
والكتاب واألمثال العراقٌة الشعبٌة ((اللً ماٌملك
فلس ماٌسوه فلس)) ،مهما امتلك الفرد من رفعة
النسب أو درجة العلم والمهارة أو من سمو الخلق
واألخبلق  .وهذا ٌرٌنا واقع حصوله على المال
على الرؼم من نواهً األدٌان عن مثل هذه
السلوكٌات واألفعال ،وفً ذلك ٌروى اإلمام
جعفر الصادق (ع) قاببلً (( :من أتى ؼنٌا ً فتصنع
له لٌنال من دنٌاه ذهب ثلثا دٌنه))( أكرم
نشؤت،ص . )3وبناءا ً على هذا فان اؼلبنا سٌكون
سعٌدا ان امتلك ثلث دٌنه !!!
األسباب النفسٌة واالجتماعٌة لسلوك الرشوة
إن نقص فرص االختٌار والوسابل المشروعة
ومنها الحصول على فرصة عمل ،أصبح مظهر
شبه سابد فً األنظمة التً حكمت العراق سوا ًء
فً ظل الدكتاتورٌة السابق ولؤلسؾ فً ظل
الحكم الدٌمقراطً الحالً ،فبل عمل وال منصب
رفٌع وال وضٌع ٌتم الحصول علٌه من قبل
المواطن العادي إال من خبلل االعتماد الرشوة ،
فمن أراد الظفر بفرصة عمل أو منصب علٌه إن
ٌبحث أوال عن (رابش) ٌكون وسٌطا ًبٌنه صاحب
األمر والشؤن  ،حٌث ٌعج عراق الٌوم بالمرتشٌن
والفاسدٌن مما أشاع ظاهرة الرشوة وأصبح الفرد
خارج حلقة (الراشً) والــ (المرتشً) و (
الرابش) فردا ً ؼرٌبا ً مؽلوبا ً على أمره وؼٌر
مرؼوب فً دوابر الدولة ومإسساتها بما فٌها

القضابٌة والتربوٌة وهنا تنقع الطامة الكبرى فً
كٌان المجتمع وهدم اكبر قدم لبلٌجابٌة قداسة ،
فخطورة هذا امتد إلى ماٌسمى (بهٌبة النزاهة)
و(الهبلل األحمر) فؤصبحت تشكو من الفساد
والمفسدٌن والرشوة!!!
وتؤسٌسا ً على ذلك وبسبب عقود من
االستبداد والجور والحرمان وعدم تكافإ الفرص
التً عاشها العراقٌون فقد أصٌب نسق القٌم
والمعاٌٌر األخبلقٌة باالنهٌار واستبدال األبٌض
باألسود والصح بالخطؤ والوضٌع بالسامً
وأصبح الفرد المرتشً والراشً مقبوالً ال بل
مرحبا ً به فً الوسط االجتماعً خبلؾ ماٌجب إن
ٌكون مرفوضا ً محتقرا ً ومنبوذا ً  .ومن األسباب
الخطٌرة أٌضا فً هذا المجال احتقار المرتشً
للضمٌر المهنً الذي ٌوجب علٌه االستقامة
والنزاهة والسلوك القوٌم المعبر عن ضوابط
المهنة وأعرافها وقوانٌنها والذي ؼالبا ً ماٌإدي
العرؾ المهنً المهٌمن على عدم خٌانتها أو
احترامها وتجاوزها  .ومن عدم فهم الداللة
األخبلقٌة للعمل باعتباره حالة أؼناء للذات وخدمة
للشعب والوطن واإلنسان بما ٌسٌر أمره وٌساهم
على استقراره األمنً واالقتصادي والنفسً
والعلمً سٌتولد التعامل مع المهنة والعمل
كبضاعة وسلعة للبٌع والحصول على المال
والثروة سعٌا ً للؽنى والثروة .
وٌشٌر زٌدان ( :قد ٌتبع سلوك الرشوة عن
مفهوم (االنومً)  anomiاوالبلمعٌارٌة ،بعكس
لمشكبلت المترابطة بضعؾ أو انعدام القواعد
األخبلقٌة العامة التً تنتج من تضارب القٌم
بحٌث الٌوجد تصور واضح محدد حول ماهو
صواب وماهو خطؤ  ،وهً تماما الحالة التً
ٌعٌشها المرتشً حٌث االنعزال واالستؽراق فً
أنشطة خاصة تفتقر إلى االشتراك فً ضمٌر
جمعً واحد  ،وحتى إن وجد هذا الضمٌر
الجمعً فان إحساس المرتشً به ضعٌؾ الن
درجة وضوحه اضعؾ)  .ومن المبلحظ إن القٌم
االجتماعٌة فً هذه المجتمعات تضع أولوٌتها فٌما
ٌتعلق بالعفة الجنسٌة وما ٌتعلق بالشرؾ الجنسً
فقط  ،فان أي سلوك باالعتداء على حقوق
وكرامة اآلخرٌن أو المساس بالمال العام والصالح
الوطنً لم ٌنظر إلٌه بالرفض واالمتهان
واالحتقار الذي ٌصل أحدهم إلى الثورة والرد
العنٌؾ عندما ٌتعلق األمر بالعرض والشرؾ وفً
ذلك ٌذكر زٌدان ((:إن القٌم واألخبلق فً نظر

(المرتشٌن)مقصورة على مسابل العرض
والعفاؾ والوفاء الزوجً  ،مما ٌعنً إن الضمٌر
لدٌهم هو الضمٌر الجنسً  ،بٌنما تنعدم كل أنواع
القٌم األخرى وان وجدت فتكون ضعٌفة وباهتة ،
خصوصا القٌم المهنٌة وشرؾ المهنة والعمل))
كما ٌتصؾ المرتشً بسلوكٌات سلبٌة أخرى ،
منها الكسل والملل والتبرم من بذل الجهد الفكري
والجسدي واإلبداع واالبتكار فً طرٌقة التفكٌر
والعمل من اجل بلوغ أهدافه فً الترقً والتدرج
فً السلم الوظٌفً والعلمً على وسابل رذٌلة
وحقٌرة تإدي أؼرضها بالوصول إلى المال
الوفٌر والمنصب الرفٌع  ،مما ٌجعله ٌؽوص فً
مستنقع البلانتهازٌة والمٌكافٌلٌة والنفعٌة الضٌقة
واالبتعاد عن العمل الجاد والمخطط للوصول
للهدؾ بموجب القدرة والكفاءة والمنافسة
المشروعة مع اقرأنه  ،وتكمن الخطورة فً
السلوكٌات أن من ٌسلكها ٌعتادها وٌتكلس ضمن
مضامٌنها ومظاهرها وأسالٌبها بحٌث ٌتعذر علٌة
تصحٌحها أو تؽٌٌرها ونبذها كمن ٌدمن على
التدخٌن والمشروبات الكحولٌة أو القمار فٌكون
من الصعوبة معالجته لٌسلك السلوك القوٌم.
وهنا نرى إن الكثٌر من موظفً الدولة
الدٌكتاتورٌة المنهارة من مدنٌٌن وعسكرٌٌن لم
ٌستطٌعوا التخلص من سلوك (الرشوة) ،استمراراً
لعادتهم القدٌمة على الرؼم من انتفاء فً اقل تقدٌر
أهم أسبابها وحوافزها إال هو الحاجة والعوز
االقتصادي حٌث بلؽت المرتبات عشرات ال بل
مبات إضعاؾ ماكانت علٌه آنذاك وبما ٌكفل
عٌشة رضٌة هنٌة للموظؾ وخصوصا من ذوي
المراتب العلٌا دون الحاجة للرشوة وكسب المال
بطرق ؼٌر مشروع  .وبعد أن استعرضنا
األسباب االقتصادٌة واالجتماعٌة للرشوة نحاول
أالن إن نلقً الضوء على األسباب النفسٌة المإدٌة
إلى تدعٌم سلوك والمرتشً والرابش .
األسباب النفسٌة لسلوك الرشوة :
ٌعتقد اؼلب علماء النفس واالجتماع إن البناء
النفسً لسلوك الفرد ٌبدأ من طفولته األولى
وخصوصا ً منهج وفلسفة التربٌة التً ٌنتهجها
والدٌه داخل األسرة وبعد ذلك فً المدرسة ومن
ثم اقرأنه ومجاملٌه  ،وقد الحظ الباحثون والعلماء
إن بعض األسر تحاول أن توجه سلوكٌات أطفالها
حسب ما ترٌد وترؼب سواء فً الكبت المطلق أو
كبت البعض من تصرفات وسلوكٌات األطفال
بناءا ً على المكافآت المالٌة النقدٌة فً حاالت

الرضا ،وفً حاالت حجب هذه المكافآت عند
التمرد أوعدم االلتزام سوؾ ٌعظم عندهم أهمٌة
المال ودوره وارتباطه بكل عمل ٌقومون به حتى
فً واجباتهم ومسإولٌاتهم وفً أداء أدوارهم
سواء أكان داخل األسرة أم المدرسة أم أعضاء
فً المجتمع  ،وفً ذلك ٌقول زٌدان (( إن اخطر
ما ٌقوم به الوالدان هو تقدٌم المكافؤة للطفل بمجرد
إن ٌنتهً من نشاط مرؼوب به  ،فٌتعلم الطفل بعد
ذلك أن السلوكٌات واألنشطة السٌبة المنفرد هً
التً تإدي إلى المكافآت  ،فبل ٌنمو لدٌه سلوك
حل المشكبلت بل الذي ٌنمو لدٌه هو سلوك
الرشوة))( احمد رباعٌة،ص) 14
أن حالة تدعٌم النفعٌة لتكون الدافع
األساسً للفرد ألداء أو عدم أداء فعل تإدي إلى
خضوع ذات الفرد إلى المإثرات الخارجٌة قٌاسا
للفابدة المادٌة وخصوصا المالٌة منها وكسب
الثروة بمختلؾ إشكالها ولٌس دافعا أو رادعا
نابع من داخل الذات نحو عمل ماهو خٌر وامتناع
ومقاومة ورفض ماهو شر وٌحضرنا فً هذا
المجال القٌمة الكبرى لمقولة اإلمام على (علٌة
السبلم) المشهورة لٌوضح سبب إٌمانه وعبادته
للخالق سبحانه حٌث ٌقول (( ما عبدتك خوفا من
نارك وال طمعا فً جنتك ولكن عرفتك أهبل
للعبادة فعبدتك))  .وهنا تتضح معانً إن ٌحترم
الفرد ذاته ومدى ارتباطه بقناعاته وربط مصالحه
بمصالح الجماعة فقد ٌصل األمر عند البعض حد
التضحٌة لٌس فقط بالمكاسب المادٌة وحٌازة
الثروة ال بل التضحٌة بالنفس من اجل مبادئ
سامٌة هً خٌر وسعادة لآلخرٌن  ،وهذا ماٌتمٌز
به األنبٌاء والمصلحٌن والدعاة ولنا فً تارٌخ
األدٌان والحركات السٌاسٌة واالجتماعٌة الكثٌر
من األمثلة  .ففً مجتمعنا العراقً استؽل الحكام
وأصحاب الثروة والمال هذه الخاصٌة عند
ضعاؾ النفوس الشره مالٌا المٌول لتدعٌم
مراكزهم ودٌمومة سلطانهم لٌضربوا بذلك
عصفورٌن بحجر واحد إال وهو كسب ورضا
ووالء المنحرفٌن من محبً المال وترسٌخ
سلطانهم .
االنتقاص من جرؾ ومقاومة اإلفراد
ذوي النزعات اإلنسانٌة من المضحٌن واالٌثارٌٌن
أصحاب العزة وكرامة الذات  ،فعمدوا على
إعطاء موالٌهم وأنصارهم منح وهبات مالٌة كثمن
لوالبهم وكسب مودتهم وان ؼلفوها بإشارات
وأنواط وباجات تعلق على الصدور أو قبلبد

تعلق فً الرقاب وهً التعنً بذاتها لوال ما
تضمره من كسب مالً وفٌر كؤنواط الشجاعة
وشارت الحزب حتى وصل األمر أن كلمة
(العفٌة) تترجم إلى مبلػ مالً تقدر كمٌته بعدد
تردادها من قبل القابد ؟؟؟ وهذا هو ماٌصبو إلٌه
المرتشً ممن هو أعلى منه فً الموقع الوظٌفً
فً حٌن ٌتحول هذا السلوك إلى ابتزاز مالً
ورشوة ممن ادنً منه مقابل تمشٌة أعمالهم
واستحقاقاتهم المشروعة وؼٌر المشروعة منها
بدافع الحصول على المال .
ثانٌاً :سٌكولوجٌة الراشً والمرتشً والرابش
س :7ماهً صفات وسمات الراشً
السٌكولوجٌة؟؟
ٌرى علماء النفس واالجتماع أن الراشً ٌتمٌز
بضعؾ الشخصٌة ومحدودٌة قدرتها على التكٌؾ
والتؤقلم مع القٌود والحدود والضوابط االجتماعٌة
والحكومٌة  ،فهو الٌملك القدرة على فك هذه
القٌود وتجاوز هذه الحدود بقدراته وجهده
الخالص وضمن الضوابط العامة النجاز معاملة
رسمٌة تخصه أو الحصول على مشروع رفع
ضرر قد ٌلحق به لسوء تقدٌر أو تقصٌر فهو
الٌثق بعموم المجتمع وخصوصا بمإسسات الدولة
ومسبولٌها وٌرى من الصعوبة علٌه التعامل مع
أجهزتها البٌروقراطٌة والفاسدة خصوصا ً فً
ظل الطوابٌر المتكدسة دابما ًعلى أبواب ومدراء
وموظفً الدوابر الرسمٌة حٌث تمتهن كرامة
اإلنسان وٌسلب وقته وٌنهك جسده وهو ٌسعى
النجاز معاملة بسٌطة كتسجٌل أو بٌع عقار أو
الحصول على هوٌة األحوال المدنٌة أو جواز
سفر أو شهادة جنسٌة أو انجاز معاملة تعٌٌن
وتقاعد وتطوع فً الشرطة والجٌش ......الخ ،
مما ٌدفع الفرد إلى االلتجاء إلى العصا السحرٌة
إال وهو المال (الرشوة)لٌكؾ عن نفسه كل هذه
المتاعب وٌسهل علٌه هذا األمر وفرة (الرابشٌن)
من السماسرة والوسطاء و (فاعلً الخٌر) للقٌام
بهذه المهمة .
ونتٌجة لهذه المعاناة التً تواجه المواطن العراقً
فً انجاز معامبلته فً الدوابر الرسمٌة أصبح داء
(الرشوة) مرضا مزمنا ً ال بل وباءا ًواسع
االنتشار وبالػ اإلضرار (بحٌث أصبح اؼلب
العراقٌٌن الٌراجع أٌة دابرة إال عن طرٌق
الواسطة أو عن طرٌق (الرابش) وهو الؽالب فلم
تعد المحسوبٌة والمنسوبٌة تفعل الكثٌر بجانب

ضرتها ومنافستها األقوى الرشوة (المال) .هذا
موجز لوصؾ شخصٌة الراشً
س :2فما هً صفات وسمات المرتشً
السٌكولوجٌة ؟؟
فالمرتشً الٌرى إمام عٌنٌه ؼٌر المال وتعاظم
الثروة فهً الهدؾ وهً الوسٌلة لفرض هٌمنته
وإعبلء شانه بٌن الناس وفً ذلك ٌقول زٌدان ((
حب األخر والشعور باالنتماء وتحقٌق الحٌاة
االجتماعٌة االٌجابٌة كل هذه األمور بعٌدة عن
حساب المرتشً لما لدٌه من استبصار مشوه
وإدراك مضطرب وضعٌؾ دابما ما ٌوظفه فً
إطار سلبً ٌحقق له أهدافه المرضٌة التً
تنحصر فً شًء واحد هو المال))  .ومما ٌمٌز
المرتشً إن رؼبات التتوقؾ عند حد فً امتبلك
األشٌاء والحصول على المال والسلع ذات القٌم
الرمزٌة ولٌس القٌم االستعمالٌة فؽالبا ً ما ٌلهث
وراء أخر الماركات والمودٌبلت من المبلبس
والسٌارات والدور محاكٌا ً فً ذلك سلوك
الطبقات الراقٌة الباذخة لٌظهر بمظهر القوي
المقتدر ومحسوبا ًعلى الطبقات االجتماعٌة العلٌا
فً المجتمع ( المصدر السابق)
ومن صفات المرتشً الخطٌرة إحساسه بؤنه
مهما حصل على المال والثروة فهو لم ٌؤخذ حقه
بعد ،فهو ٌستحق المزٌد لما لدٌه من مٌزات
وصفات ٌتوهمها ولما قدمه من خدمات ٌظن أنها
ال تقدر بثمن وان اآلخرٌن الٌستحقون حتى
جزءا ً ضبٌبل ً منها
ففً عراقنا الٌوم سٌطر إحساس وشعور
بالمظلومٌة مما تعرض له البعض من النظام
السابق وخصوصا إفراد الطبقة السٌاسٌة الجدٌدة
التً احتلت كراسً المسإولٌة بعد انهٌار
الدٌكتاتورٌة  ،لذلك فهو األولى بالمال والضٌاع
والؽبلل من أبناء وطنهم وشعبهم اللذٌن كانوا
ٌنادون بإنصافهم من ظلم السلطات وإنهم إنما
ٌضحون من اجلهم الٌرٌدون عن ذلك جزاءا ً
والشكورا  ،وهذا اإلحساس أوهمهم بؤنهم األحق
واألفضل فً حصولهم على حصة األسد من
الثروة الوطنٌة كضربٌة مظلومٌة ولٌست (رشوة)
ال سامح هللا وان أخذت مقابل خدمات وتسهٌل
معامبلت ومقابل وظابؾ  ،وقد بلػ األمر مبلؽا ً
لٌس مثٌل فً تارٌخ العراق القدٌم والجدٌد فقد
حصل فً عراق
(( الدٌمقراطٌة والشفافٌة ))!!!

ومن الحٌل واألؼطٌة الزابفة التً ٌحاول
المرتشون أن ٌتقنعوا بها لٌكون عملهم مقبوال ً من
قبل الفرد والمجتمع (( نجد أن لفظ (الرشوة) قد
اخذ معانً تتمثل فً (العمولة أو النسبة) وهو ما
نجده على ألسنة المرتشٌن من رجال اإلعمال
الجدد أو ماٌعرؾ بالرأسمالٌة الجدٌدة إما
المرتشون من الشرابح الدنٌبة فنجدهم ٌقبلون لفظ
الرشوة وٌبدلونه إلى (إكرامٌة وسمسرة وحبلوة)
دون أٌة إحساس بإحراج أو مهانة  ،كما ٌقول
اإلمام على (علٌة السبلم) معرفا ً هإالء ( :ثبلثة
ٌإثرون المال على أنفسهم  :تاجر البحر ،
وصاحب السلطان  ،والمرتشً فً الحكم )
وهذا ما تشهده وتعانً منه اؼلب دوابر
الدولة العراقٌة اآلن على مختلؾ عناوٌنها حتى
وصل األمر إن وظابؾ علٌا تباع بالمزاد وفق
مبدأ المحاصصة المتبع فً نظام الحكم الٌوم فلكل
االختٌار بعٌدا عن القدرة والكفاءة العلمٌة والعملٌة
أو التارٌخ النضالً للفرد ضمن المكون العرقً
أو الطابفً نفسه .
واألمر الخطٌر فً الرشوة هً إن المرتشً
ال تشبع حاجاته المتجددة دوما ً وببل انقطاع مما
ٌجعله ال ٌقؾ عند مستوى أو حد معٌن .
ومشكلتنا لٌس فً اكتشاؾ الفساد
واالرشاره إلٌه فهو أجلى وأوضح من أن ٌشار له
حٌث تجده فً طرٌقك أٌنما ذهبت وتوجهت ولكن
األهم من كل ذلك هً إدانته والحد منه ومعاقبة
مرتكبٌه عقوبة عرفٌة اجتماعٌة وقانونٌة  ،حٌث
نسمع ونقرا فً وسابل اإلعبلم بؤسماء كبٌرة
ومتلبسة فً عمل الرشوة بشكل مفضوح ومتكرر
ولكنهم الٌعاقبون  ،حٌث ٌتصدى للدفاع عنهم
فطاحل رجال القانون من المحامٌٌن وخبراء
ثؽراته هفواته وتؤوٌل نصوصه لتخلٌص هإالء
المرتشٌن من العقوبة كتخلٌص (الشعر من
العجٌن ) كما ٌقولون وان هذا ممكن الزال
المرتشً قادرا على دفع المال وال زال القضاء
ومإسسات الدولة تؽص بالكثٌر من أمثاله !! وال
زال الفساد والرشوة ٌطؽً على تصرفات
وسلوكٌات العدٌد من األفراد أو الكتل المختلفة
والقوى السٌاسٌة المهٌمنة على السلطة القضابٌة
والتنفٌذٌة والرقابٌة.
س :3من ٌكون الرابش ؟
فً المجتمعات االستهبلكٌة ؼٌر المنتجة
والبٌروقراطٌة والمجتمعات الرأسمالٌة المترهلة
واألنظمة الدٌكتاتورٌة االستبدادٌة تتكاثر

الشخصٌات الهامشٌة فاقدة الوصؾ والصفة
المهنٌة كما تتكاثر الطحالب فً الماء اآلسن
والحشابش فً الحقل المهجور والتً قد تؽطى
على الزرع والشجر المثمر فتهلكه لتكون هً
السابدة فالمسمار الرابش شخص ٌعتر على
الهامش ولٌس له أي صفة فً اإلعمال التً
ٌتوسطها وٌتكسب من ربط األشخاص الحقٌقٌٌن
أو المعنوٌٌن بعضهم ببعض بؽض النظر عن من
ٌكونان وهل ٌنتج عن ارتباطهما من نفع أو ضرر
لبعضهما أو كلٌهما لعموم المجتمع وهل هذا
العمل منسجما ً مع العرؾ والقانون أو احدهما
أوال ؟؟؟ كل هذه األسبلة التهم الرابش  ،إنما
المهم األساسً للرابش حصوله على العمولة من
الطرفٌن الشاري والبابع ،العارض والطالب ،
وتكاد تشبه مهنته هذه مهنة (القواد) إلى حد بعٌد
حٌث ؼالبا ماتكون خالٌة من كل قٌم وأخبلق
والمثل اإلنسانٌة االٌجابٌة واتصافه بتجمٌل صفة
ومواصفات الطرفٌن وتؽطٌة نقابصها  ،ومن
صفاته انه ٌجمل وٌضفً من الصفات وٌبالػ فً
الوصؾ والمدٌح من عنده خبلؾ ما ٌكون علٌه
معروضة وٌمتلك قابلٌة كبٌرة فً اصطٌاد
الفرابس حٌنما ٌظهر بمظهر الشهم صاحب
الحمٌة والؽٌرة وحب المساعدة (لوجه هللا) ال
ٌطلب من وراء ذلك جزاءا وال شكورا إال ما
جادت به أٌدٌهم ولكن عندما تقع الفرٌسة فً
شباكه وتتملكه الحٌرة والحاجة والقلق ٌتنمر
الرابش فً فرض شروطه وطلباته مدعٌا ً أنها
طلبات ذوي الشؤن طلبات األستاذ والسٌد الفبلنً
والمسإول الفبلنً والٌمتنع عن ذمهم واستنكار
طعمهم واستؽبللهم لحاجات الناس وكٌؾ إن الدنٌا
أصبحت بؤخر الزمان فبل خوؾ وال خجل من هللا
وال من عباده .
فسلك سلوك أكثر المنافقٌن حقارة  ،تتصؾ
شخصٌة الرابش بالتوفٌقٌة والمهادنة
والمصانعة والمبلٌنة والتسول األخبلقً ،
المقٌاس له سوى النفع والكسب فقط وقد ٌكون قد
تطبع بطابع والدٌه أو احدهما وأسرته أو أستاذه
وزمبلبه وأصدقاءه والرابش الٌختلؾ من حٌث
الطبع والوضع عن السماسرة والداللٌن فً
مختلؾ المهن كالبٌع والشراء فً العقارات ودور
البؽاء والبلهثٌن وراء السلطان وحواشً
المسبولٌن والهتافٌن والمروحٌٌن للساسة
والسٌاسٌٌن الفاسدٌن والمفسدٌن ...

وكان الرابش والمرتشً والراشً
ٌخاطبون المال كما خاطبه بطل شكسبٌر  " :أٌها
الذهب الثمٌن  ،أٌها البراق أهذا ذهب ٌكفً
لٌجعل األسود ابٌضا ً  ،والقبٌح جمٌبل ً  ،والظالم
عادال ًواللبٌم نبٌبل ً  ،والعجز فتٌا ً  ،والجبان
باسبل ً .......ماهذا أٌتها اإللهة الخالدون  ،هذا
ماٌشؽل الكهنة وخدمهم عن هذا ٌحكم ...هذا النقد
(الذهب األصفر) ٌبنً وٌهدم أدٌانكم ،وٌبارك
المبلعٌن ،وٌجعل األبرص األبٌض معبودا ًانه
هو الذي ٌضع اللصوص على مقاعد الشٌوخ
وٌمنحهم ألقابهم وما ٌحٌط بهم من احترام وخنوع
انه هو الذي ٌجعل من األرملة العجوز البالٌة.....
عروسا صبٌة ....هٌا أٌها الصلصال الملعون....
ٌاقوادة الجنس البشري" .
ووفق ما عرضناه أنفا ً ما هً األسالٌب والوسابل
الفعالة التً ٌجب إتباعها الجتثاث هذا المرض
الخطٌر أو للحد منه على اقل تقدٌر ؟
المبحث الثالث الدور التربوي فً التصدي
لمظاهر الفساد اإلداري فً المجتمع العراقً دور
المدرسة من خبلل السٌاسات والتوجٌهات
والبرامج المعتمدة لمكافحة الفساد خبلل السنوات
الخمس المنصرمة التً استندت على البرنامج
السٌاسً الذي تبتنه الحكومة الوطنٌة التً جعلت
من أولوٌات عملها محاربة الفساد ،نجد أن برامج
محاربة الفساد وضعت على قناعه تامة بان آلفة
الفساد اثؤر سلبٌة مدمرة تإدي إلى تدهور
أوضاع المجتمع من جمٌع النواحً لذا هنا ٌبرز
دور المدرسة فً التعرٌؾ بالفساد ومدى تؤثٌره
باإلفراد والمجتمع والى أٌن سوؾ ٌقود المجتمع
من خبلل طباعة بعض المناهج التعرٌفٌة بالفساد
ونشر الوعً بٌن الطبلب لكونهم لبنه المجتمع
والتعلم من الصؽر كالنقش على الحجر حتى
ٌتعلموا خطر الفساد وان الٌقتربوا منه مستقببلً
عندما ٌصبح لهم دور فعال داخل المجتمع وأٌضا
وقبل كل هذا ٌجب أن نطور الكادر الذي ٌقوم
بإعطاء هذه المناهج وكٌؾ ٌوصل الفكرة
للطبلب ،كل هذا ٌقود إلى إصبلح النظام التعلٌمً
بما ٌإمن نشر ثقافة مجتمعٌة تبدأ من المدرسة
عبر تعلٌم الناشا الجدٌد بمخاطر الفساد .
دور الجامعة بعد أن بدءنا بدور المدرسة وكٌؾ
تم إنشاء جٌل واعً ومثقؾ ضد الفساد ٌجب إن
ٌتم تكملة المنهاج والتعمق فً إٌضاح أكثر
شمولٌة للفساد على أساس إن األشخاص أصبحوا
أكثر دراٌة ووعً وأعمارهم تختلؾ فً ألجامعه

عن المدرسة وبالتالً نكون قد نجحنا فً إصبلح
النظام التعلٌمً فعبلً وزرع الفضٌلة واألخبلق
والتربٌة الصحٌحة لخلق جٌل واعً ٌفهم وٌدرك
جٌداً مخاطر الفساد على المجتمع بشتى إشكاله
وٌنتهج الطرٌق السلٌم لبلبتعاد عنه ،فضبلً عن
إٌجاد بٌبة مجتمعٌه تحرص على نشر روح
العدالة والنزاهة وبناء الوطن
دور األسرة نتستطٌع إن نربط األسرة بمفهوم
المواطن أو المواطنة فالمواطن هو اإلنسان الذي
ٌستقر فً بقعة ارض معٌنه وٌنتسب إلٌها إي
مكان اإلقامة أو االستقرار أو الوالدة أو التربٌة
،لذا فالمواطنة هً عبلقة بٌن فرد ودولة كما
ٌحددها قانون تلك الدولة وبما تتضمنه تلك
العبلقات من واجبات وحقوق فً تلك الدولة ،لذا
هً عقد والتزام أنسانً وأخبلقً مع الذات
واإلفراد لتدبٌر شإون المجتمع قوامها الحب
والتعاون واإلصبلح وروافد ضمان الحقوق
السٌاسٌة واالجتماعٌة والمدنٌة واالقتصادٌة التً
من خبللها ٌحدد وضع الفرد فً المجتمع أو
الدولة وهً إقرار الواجبات على الحقوق والتحلً
بروح المبادرة والٌمكن تحدٌدها أو اختزالها
بزمان أو مكان  .وعلٌه ٌجب أن ٌكون هناك
إٌمان لئلفراد بالصالح العام والخٌر المشترك لذا
حتى الٌتحطم هذا المفهوم للمواطنة ٌجب إن
تكون هناك ثقافة داخل األسرة والبٌت تحارب
الفساد بكافة أنواعه والعمل على عدم التورط فٌه
لما له من إثارة سلبٌة وخطٌرة على األسرة بشكل
خاص والمجتمع بشكل عام وعلى كل شخص فً
األسرة أن ٌكون قدوة فً نبذ الفساد وٌكون مثال
ٌحتذى به فلٌس مواطن الذي ٌؤخذ الرشوة وٌسرق
من جٌب اآلخرٌن ووطنه وممتلكات الشعب وان
الٌجعل اللصوص والدجالٌن مثاالً له ،هنا ٌبرز
دور رب األسرة وكٌؾ ٌكون مثبلً فً أسرة
للشخص المحارب والعامل على طرد الفساد
وإشاعة روح التعاون والعدالة والمساواة .كل هذا
مؤخوذ من مبدأ انه فً المجتمعات المدنٌة الٌعتمد
كل شً على الحكومة ولكن ٌمكن إن ٌتولى
المواطن زمام المبادرة للتؽٌر بشكل مستقل عن
الحكومة أو بالتعاون معها.
دور المإسسات الدٌنٌة والجامع والحسٌنٌة فً
محاربة الفساد
أن للمإسسات الدٌنٌة بكافة أفرعها دور مهم جداً
فً محاربة الفساد والتصدي له بكل أنواعه
(رشوة ،سرقة ) من خبلل بٌان رأي الدٌن

اإلسبلمً فً الفساد وذلك من خبلل اآلتٌات
القرآنٌة التً تحذر من ذلك وأٌضا األحادٌث
النبوٌة الشرٌفة والتً تدل على إن الفساد ظاهرة
خطٌر جدا تهدد بهدم المجتمع وتفكٌكه وجعله
مجتمع ضعٌؾ جداً فً حٌن إننا بؤمس الحاجة
إلى الوحدة من اجل بناء الوطن وخلق مجتمع
مثقؾ وواعً ٌعٌش بحب وسبلم وٌعمل على
احترام اآلخرٌن وظمآن حقوقهم وهنا ٌبرز دور
الحسٌنٌة والجامع من خبللها نتستطٌع أن نبٌن
للناس مدى ضرورة طرد آفة الفساد ومدى
خطورتها على المجتمع حٌث ٌجب على الخطباء
توجٌه الناس من خبلل المنابر وبٌان حرمة الفساد
.
نتناول بعض النصوص واألحادٌث التً تحرم
الفساد وتوصً باالتزام باألخبلقٌات  ،مثبلً نؤخذ
الموظؾ ٌجب إن ٌودي واجباته الوظٌفٌة بكل
أمانه وإخبلص وان ٌدرك إن الوظٌفة هً أمانة
كبرى ومسإولٌة عظمى فً رقبته بل أنها لثقلها
أبت السماوات واألرض إن تحملها وأشفقت من
حملها حٌث قال تعالى  (:أنا عرضنا األمانة على
السماوات واألرض والجبال فؤبٌن إن ٌحملنها
وأشفقن منها وحملها اإلنسان انه كان ظلوما ً
جهوالً) ،أٌضا أداء الواجبات بالشكل العلمً
المطلوب القٌام به وبمهارة عالٌة وبإخبلص كما
قال تعالى (( وأوفوا بعهد هللا إذا عاهدتم
والتنقضوا اإلٌمان بعد توكٌدها وقد جعلتم هللا
علٌكم كفٌبلً كفبلً أن هللا ٌعلم ماتفعلون)) .
أن على الفرد أو الموظؾ إن ٌعامل اآلخرٌن
معاملة البقة وان ٌعلم إن الوظٌفة ماهً إال خدمة
وطنٌة اسند تالٌه وان الٌقوم بابتزاز اآلخرٌن
وإجبارهم على الرشوة فالوظٌفة التجعل منه سٌداً
متفضبلً علٌهم وإنا هٌه تكلٌؾ حسب ماتقتضٌه
القوانٌن واألنظمة النافذة .قال رسول هللا (صلى
هللا علٌه واله وسلم ) ((إن من احبك مالً أحسنكم
أخبلقا )) وقال أٌضا ( أحب عباد هللا إلى هللا
أحسنهم خلقاً) وقوله تعالى (( ٌاءٌها الذٌن امنوا
وبالتالً
التخونوا أماناتكم وانتم تعلمون ))
ٌصبح الو اعز الدٌنً موجود فً المجتمع
دور المإسسات الشبابٌة والمدنٌة :
اقر تؤسٌس المإسسات والمنظمات الشبابٌة
الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وأٌضا منظمات
المجتمع المدنً حٌث تم إنشاء هذه المإسسات
بؤهداؾ وقٌم وتنظٌم عملها وعدم إساءة استؽبللها

لؽٌر أهدافها لذا علٌنا أن نجعل أهم هدؾ فً هكذا
مإسسات هو محاربة الفساد الذي ٌإدي إلى
انحراؾ عن الخط المستقٌم وخصوصا ً بٌن جٌل
الشباب الذٌن ٌمثلون العمود الفقري للمجتمع
وأعضاء هامٌن فٌه لذا ٌجب إن ٌتم نشر المبادئ
التً تندد بالفساد بكل أنواعه حتى الٌكون مجال
للفساد الختراق المجتمع  ،حالٌا ً ٌتم العمل إلقرار
تشرٌع خاص بالمنظمات لتفعٌل أداءها فً المجال
مكافحة الفساد لكونها تصل إلى أكثر إفراد
المجتمع المتعلمٌن وؼٌر المتعلمٌن وعلى فرض
أنها على احتكاك مباشر مع الناس .
دور األعبلم فً محاربة الفساد
تم تشكٌل الهٌبة العراقٌة العامة لخدمات البث
واإلرسال (شبكة األعبلم العراقً)  2224حٌث
تهدؾ إلى تثقٌؾ الشعب العراقً وإعبلمه
والترفٌه عنه وإنشاء منبر إعبلمً حر ٌحترم
حقوق اإلنسان وحرٌاته وٌعززها وباألخص حق
التعبٌر عن النفس ومناقشة وجهات النظر وتبادل
اآلراء والنقد .....وبالتالً فان لهذه المإسسة
الدور األكبر واالهم فً نشر المعرفة والمبادئ
التً تحارب الفساد والفاسدٌن حٌث تعبر مكمبلً
لعمل المإسسات التً ذكر أعبله من خبلل نشر
قضاٌا الفساد والفاسدٌن والتشهٌر بهم لٌكونوا
عبرة لؽٌرهم وأٌضا من خبلل نشر رأي الدٌن
والمإسسات الدٌنٌة فً الفساد وبٌان كٌؾ ٌتم
محاسبة الفاسدٌن الن اإلعبلم ٌمكن إي ٌصل إلى
إي بٌت وأي أسرة وداخل إي مجتمع والعمل على
نشر برامج دٌنٌة وتعلٌمٌة لكافة أصناؾ المجتمع
تإكد على إن الفساد آفة تهدد الناس والمجتمع
وبناء الدولة .
ٌجب من خبلل بٌان دور المإسسات أعبله إن ٌتم
نشر تربٌة خاصة داخل المجتمع لمحاربة الفساد
والفاسدٌن بكل الوسابل الممكنة حٌث إن صبلح
الدول واقتصادها ٌعتمد أساسا فً القضاء على
الفساد فالدول الراؼبة فً إصبلح اقتصادٌاتها
ستفشل فً ذلك طالما ً كان هناك فساداً مستشرٌاً
ٌعمل على تقوٌض معاٌٌر احترام القواعد
األخبلقٌة والقانونٌة وبما ٌإدي إلى زٌادة األنشطة
ؼٌر الرسمٌة وفً كل المواقع االقتصادٌة مما
ٌحد من فعالٌة فً تحقٌق هدؾ اإلصبلح
االقتصادي وأٌضا مما له من تؤثٌر نفسً على
المجتمع وفقدان الثقة بالدولة نتٌجة تعرضهم
لبلبتزاز من رشوة وؼٌرها .
المبحث الرابع

االستنتاجات والتوصٌات
أوال :االستنتاجات:
ٌمكن االستنتاج من التحلٌبلت السابقة ما ٌلً .:
إن تصاعد عملٌات التحول فً البٌبات العربٌة
عموما ً وفً البٌبة العراقٌة خصوصا ً ،نتٌجة
للتماس المباشر مع الدول المتقدمة ونتٌجة للتوجه
المتزاٌد نحو ماٌعرؾ بالنظام العالمً الجدٌد
بجانب تؤثٌرات اإلبداعات المتجددة فً تكنولوجٌة
المعلومات واالتصال ،من شؤنها أن تعظم من
عملٌات التحول ألمنظمً والمجتمعً  ،وبالتالً
تزٌد من ظواهر الفساد فً المجتمع العراقً  ،كما
تشٌر إلى ذلك الكثٌر من الدالبل ونتابج المسح
الدولٌة.
إن تصاعد التحول فً الدول العربٌة ومنها
العراق نحو الدول الخارجٌة فً ظل االنفتاح الذي
جاء به النظام العالمً الجدٌد.أدت إلى درجة
اعلً فً حدة مشكبلت بالسمات الثبلث التداخل،
الرسمٌة  ،البلتجانس ( وبزٌادة حدة مشكلة تلك
السمات ٌزداد االنحراؾ والفساد فً المجتمعات )
إي كانت سمة الحركة البلخطٌة أو البلخطٌة فً
منظمات المجتمع أعلى فضبلً عن التحوالت
النابعة من داخل المجتمع أو من داخل المنظمة أو
المإسسة والتً تسمى بالحركة النمطٌة أو الخطٌة
 ،وهذا ماٌعانً منه المجتمع العراقً حالٌا ً .
أن طبٌعة ظواهر الفساد اإلداري فً المجتمع
العراقً ومنظماته ومإسساته تمثل إلى إن تكون
من داخل تلك المنظمات أو المإسسات وكذلك من
خارجها ونعنً بخارجها من داخل المجتمع
العراقً ومن خارجه وعلٌه ...فان ظواهر الفساد
اإلداري فً العراق تشٌر إلى الحركة البلخطٌة /
أو البلنمطٌة البلخطٌة والى الحركة الخطٌة /أو
النمطٌة .
محدودٌة الفاعلٌة لمإسسات النزاهة العراقٌة فً
عملٌات التشخٌص والعبلج لظواهر الفساد
اإلداري ومنها الرشوة والتزوٌر ،ومحدودٌتها فً
اختزال أو الحد من تلك الظواهر
أهمٌة الدور التربوي لؤلسرة والمدرسة والجامعة
والجامع والحسٌنٌة ووسابل اإلعبلم فً التصدي
لمظاهر الفساد اإلداري فً المجتمع العراقً
وإدخال ثقافة النزاهة لدى مختلؾ شرابح المجتمع
وإطرافه فً المنظمات أو المإسسات ،وبتبنً
نظام المتابعة كبلً من موقعه.
ثانٌاً :التوصٌات :

ٌمكن من التحلٌبلت السابقة أن نوصً بالتالً
لمواجهة ظواهر الفساد فً المجتمع العراقً:
عدم االكتفاء بالنظر إلى ظواهر الفساد باعتبارها
مدانة وسلبٌة واألخذ بنظر االعتبار أن هذه
الظواهر قد تمثل محاوالت ومإشرات تهدؾ إلى
عرقلة النظام الحالً وهدم العراق الدٌمقراطً
الجدٌد
تكثٌؾ الجهود البحثٌة الجامعٌة  ،والجهود
األخرى لمختلؾ الجهات المعنٌة  ،فً مجابهة
ظواهر الفساد نظراً الحتماالت تعاظمها مع
عملٌات تحوٌل النظام فً العراق من بٌبة
الحركٌة الخطٌة أو النمطٌة إلى بٌبة الحركٌة
البلخطٌة أو البلنمطٌة الجارٌة  ،وخصوصا ً إن
العراق ٌمر بمرحلة انتقال ماٌسمى بالمجتمعات
التقلٌدٌة إلى مصافً المجتمعات الحدٌثة التً
تجاوزت منذ زمن مرحلة بناء المإسسٌة التً
كانت تستدعً التؤكٌد على النهج الحركً الخطً
أو النمطً
التحول إلى ماٌعرؾ بالهٌاكل النظمٌة العضوٌة
بدالً عن الهٌاكل النظمٌة اآلنٌة السابدة حالٌا ً عن
طرٌق أعطاء صبلحٌات للقٌادات بمختلؾ
المستوٌات إلجراء تؽٌرات هٌكلٌة وإجرابٌة أنٌا
وموقفا ً طبقا ً لضرورات الحد من أسالٌب
وانعكاسات ظواهر الفساد ومنها الرشوة  ،على
أن ٌتم التؤكٌد على مواصفات الكفاءة فً القٌادة
بعٌداً عن المحاصصة.
إدخال تعدٌبلت جذرٌة وأساسٌة فً نظم
المعلومات اإلدارٌة عن طرٌق تبنً تكنولوجٌة
المعلومات المعاصرة وإعادة النظر من نظم
األرشفة والعبلقات العامة وعن طرٌق تدعٌم
المشاركة فً اتخاذ القرار والشفافٌة لضمان تدفق
أدق واشمل وأحدث لمعلومات ممكنة إلى مراكز
اتخاذ القرار المعنً فً المنظمة أو المإسسة مما
ٌسهم فً دقة التشخٌص والعبلج لظواهر الفساد
.
تبنً نظام متابعة حدٌث لضمان الحصول على
ردود الفعل من البٌبة الداخلٌة والبٌبة الخارجٌة
للمنظمة أو المإسسة عن تفاصٌل وخطوات
تشخٌص ظواهر الفساد اإلداري وتحدٌد
اإلجراءات الوقابٌة والعبلجٌة والتنفٌذٌة العمل
على حث العوابل واألسر خصوصا الوالدٌن
إلتباع طرٌقة تربوٌة تتسم بتحفٌز الدوافع
المعنوٌة والبواعث الداخلٌة كالشعور بالفرح
والسعادة وإمبلء الذات واإلحساس باألهمٌة

والرفعة وروح المسإولٌة الواجبة فً انجاز
الواجبات تجاه نفسه واآلخرٌن  ،والتشبع بروح
االنسجام وااللتحام بالجماعة وحب فعل الخٌر
واإلحساس بالمهانة والنفور والوضاعة تجاه
األفعال واألعمال والسلوكٌات المنحرفة والضارة
بالفرد والمجتمع .
إعادة النظر بالمناهج التربوٌة فً الروضة
والمدرسة بمختلؾ مراحلها لتنمٌة رصٌد الفعل
االٌجابً واالٌثاري لدى النشؤ الجدٌد  ،واختزال
قٌم االنوٌة الضٌقة ونزعة حب المال كونه هدفا
ولٌس وسٌلة لتحقٌق مطالب اإلنسان المشروعة ،
وعدم اعتماد الحوافز والجوابز المالٌة لحاالت
التفوق واالجتهاد فً الدراسة واالبتكار .
تبنى المإسسات الثقافٌة واإلعبلمٌة ومنظمات
المجتمع المدنً ورجال الدٌن والسٌاسة حملة
تثقٌفٌة واسعة للحد من سلوكٌات الرشوة
واالرتشاء ونبذ المتعاملٌن بها  ،لتكون ثقافة عامة
وعرؾ اجتماعً قبل إن تكون قانون دولة لتكون
مثل هذه األفعال عمبل ًمخبل ً بالشرؾ االجتماعً
للفرد ٌدانً فً أثره أساس المس بالعرض
والمساس بسمعة الفرد المنحرؾ جنسٌا ً.
باالضافة إلى أوال وثانٌا التً تسعى إن تقترب من
العرؾ وضوابطه االجتماعٌة من القانون
والقواعد القانونٌة الصادرة من الدولة مما ٌكسبها
فاعلٌة كبٌرة فً التنفٌذ والردع بقدر قربها من
العرؾ االجتماعً السابد .
إن تتضمن األنظمة الداخلٌة ولوابح وضوابط
األحزاب والحركات السٌاسٌة ومنظمات المجتمع
المدنً والمنظمات المهنٌة والدٌمقراطٌة شرطا ً
بعدم قبول وطرد ونبذ الرابش والراشً
والمرتشً من صفوفها وان ٌمنع من ٌحمل هذه
الصفات من تبوء أٌة مسإولٌة وظٌفٌة وخدمة
ذات شان عام فً مختلؾ مإسسات الدولة
وبمختلؾ مستوٌاتها وأوصافه القضابٌة
والتشرٌعٌة والتنفٌذٌة والخدمٌة .
حٌث التكفً المواعظ الدٌنٌة واألخبلقٌة
والشعارات لمحاربة والحد من مثل هذه الظواهر
فً مجتمع ٌعٌش حالة من تفكك وتدهور بناه
القٌمٌة والمعٌارٌة االٌجابٌة بفعل ظروؾ قاهرة
فحتى الوعد بالنار لم تمنع من الرشوة  ،وكما
ٌقول الرسول الكرٌم (صلى هللا علٌة وسلم):
((الراشً والمرتشً فً النار)) و ((كل لحم نبت
من حرام مؤواه النار)) ولكن دون جدوى .

كذلك ٌفترض إن نعمل على بناء الشخصٌة
الفاعلة والذات العزٌزة المنتجة وتوفٌر فرص
العمل المنتج للقضاء على العناصر الهامشٌة
الطفٌلٌة المروجة لكل بضاعة ردٌبة وفعل دنًء
وكسب ؼٌر مشروع تحت ضؽط الحاجة وبدافع
ثقافة االستهبلك واالمتبلك .
العمل على بناء وتشكٌل ثقافة النزاهة ولٌس
مإسسة النزاهة لتكون النزاهة التً ٌجب أن
تكون قٌمة علٌا من ضمن المجتمع المنبثقة من
ذاته ال تكون مإسسة منعزلة عنه ووصٌه علٌه
مشرعة فساده وخراب قٌمه.
ومن الممارسات الؽربٌة التً تحصل أن الكثٌر
من األؼنٌاء ومالكً الثروة بشكل ؼٌر مشروع
ٌؤتون إلى المراجع الدٌنٌة وكل حسب دٌانته
ومعتقده لٌبٌض رأسماله الوسخ بإعطاء نزر ٌسٌر
مما ٌملك مقابل مباركة ثروته الطابلة وإذا
احتكمنا لقول سٌد الحكماء اإلمام علً (علٌة
السبلم) حٌث ٌقول (( :ماجمعت ثروة إال من بخل
أو حرام)) ومن المعروؾ لكل عاقل الٌوم إن
البخل الٌمكن أن ٌجمع ثروة طابلة مهما بلػ
مورده من العمل والكسب الحبلل فً وقتنا
الحاضر فبل ٌمكننا أن نستنتج ؼٌر إن سبب
الفابض الكبٌر من الثروة الحرام وهنا كٌؾ ٌحل
ألي كابن من كان إن ٌباركه وٌعفٌه من مسإولٌة
اإلنسانٌة والشرعٌة .
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