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اهة  :* العبيديعبد الجبار محمود . .دأ  ز خرافة النز

ي 
ز
    (*)* مكافحة الفساد معاين  والتضليل ف

 

نا وبمساعدة وقد قم ، االداري والمال  أننا اليوم أمام مرض عضال اسمه الفساد 

)عىل خالف البىطء  حركة متسارعةوب، مات الدولية ودفع وتحريض من المنظ

  االداء ( 
 
   )كما تشهد عليها فنادق الخمستصل حد الفانتازيا السائد ف

 
نجوم ف

  اعتادت، العالم 
من ، تلك المنظمات عقد اجتماعات مكافحة الفساد فيها  الت 

ببوفيه مفتوح للغذاء مصحوبة ، عمل ودورات ومؤتمرات  وورشلقاءات 

، واوعيته ، وبيان اشكاله ، برسم مالمحه ومصاريف جيب بالعملة الصعبة ! ( 

ت تلك وتكبد، وية ني/ الوظيفية / السلوكية / البالبحثية والتنظير ال مداخله 

ة وجه هللا (  )ل المنظمات  كبير
ً
وتم توثيق هذا المرض عىل ورق اجنت    ،كلفا

رسائل غرام ال  أنهم يريدون كتابةوكمرء للل وبألوان زاهية ، حت  ليخي  ، قول مص

ظلنا من النظر ال واصبحنا نخاف  بل ، سمه الفساد إجل الذي الحبيب المب  
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  خشية أن
ً
  حرج من زراعة الورود خشية أن أو ، يكون فاسدا

 
ضىح الزراع الطيبون ف

  ي ال االتهام بالفساد تؤد
 
 قرب بير  حبيبير  ! الالنها يمكن أن تسهم ف

والثقة بالناس واالشياء ه  االصل ، أصبح كل  وبدل ان تكون االباحة ه  االصل

ء اصله الفساد   
ستطع تلم المزعوم العقل االفكار المتلبسة لباس والمشكلة ان ،  ش 

 .اال انتأن 
ً
 كافيا

ً
ا   هذا المرض هو كونه  فرس لنا الفساد تفسير

 
ء المبهج ف  

الش 

وحيد بير  كل الكتل واحد وموضع اتفاق  ،جماع رسم  وشعت   إموضع اقرار و 

 .فسدون مسدون و افالكل متفق عىل اننا ف ،ل والطوائف واالحزاب نحوالوالملل 

 ؟أ
ً
 ليس هذا االتفاق مبهجا

، هانتها ، وتشويه سمعتنا إباالجماع عىل جلد أنفسنا و نتفق الننا والول مرة 

  االمر ان ذلك يتم برض   ةحكومالوسمعة 
 
رض  و ، ذاتها الحكومة  ، والغريب ف

  ، او دون دراية !  م، سواء بدراية منهول  االمر إ

عته معايير  اية سعادة تنتاب المرء عىل هذا االتفاق المهير  ؟هذا االتفاق الذي ش 
عية الدولية المتأمركة بمنطلقاتها ا  عن الرس 

ً
  التقل تضليال

لفاسدة والمضللة ، والت 
 انفلونزا الطيور والخنازير ؟

نا وع   وأنا اعجب كيف يقبل ضمير
فنا ان تكون المنظمات الدولية الت  قلنا وش 

اهة    تصنع معايير الي  
تمارس الرذيلة والنصب عىل الشعوب ، أن تكون ه  ذاتها الت 

،دفعة الطيبير  و والبسطاء والكرماء وكيف يمكن ان يتحول بلد االنبياء واالولياء ؟

 وبقدرة قادر ال بلد فاسد؟؟ واحدة

ط أن نتفق ، ويتفق معنا المنطق العقىل  ، نعم ، ولكن ،  ن نحن فاسدو
ش 

  ، ان
 افس ةلو الطف والمنطق التاريىح 

 
  . نو فاسد حينها فقط نكون،  د

هب ؟   يي 
ً
 هل سمعتم طفال
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 يتصو  
ً
 ف ؟او مراهقا

  بواكير نشأتها القائمة عىل  ننا نقلد الرأسمالية وتاريخها ، ال ، ل نحن فاسدون 
 
ف

وربما كنا الن  ) الشعوباد بعوتدليس واستونهب وشقة ة صنر قالفساد من غش و 

  مصاف 
 
   الدول الموسومة بالمتقدمة (  بلف

 
لننا نحاول أن نقلد الرأسمالية ف

، وهذه ه  مرحلة الطفولة عىل الطريقة الرأسمالية مرحلة تفسخها وإنحطاطها ، 

  ظل الهيمنة الرأسمالية القائمة عىل 
 
  وف

 
 تطويق حركة وسلوك الشعوب وأشها ف

نقة حاجات مصالح الطغمة المالية الربوية المهيم نة ، وتلويث النموالطفول  ، ش 

 ؟اايهما اكير فسثم   وتتفيهِه . بل وخنقه وأشه 
ً
 دا

  التاري    خ 
 
  سن الطفولة او المراهقة ف

 
 ؟ان تكون الشعوب ف

 أم منع هذه الطفولة والمراهقة من النمو والتحول ال سن العقل ؟ 

  الطبيعة  ،يكمن الفساد  ناي
 
  تعويق حركتها ؟،ف

 
 أم ف

  تتم تحت 
نصحية / العقالنية / شعارات تدع  الان تعويق حركة الشعوب الت 

اتية "ال يئة"الخي  ء إل  ال التهدف إ  ي   
من  عن مزيدِ  بحثالواحِد ، وحيد ، وهو ش 

 عن فرص عمل للنخب الرأسمالية بلحشقتنا و 
ً
الكسيحة نا بمشاري    ع بائسة بحثا

  ت
اهةإالمنظمات الدولية ب عمل لدىالت    القول  ،سم الي  

  يؤسفت 
ننا مازلنا أالت 

  
 باالخالق إكونها ليست ،  من وجهة نظرهم هم ، نجهل معناها الحقيق 

ً
بل ، خالال

 بمصالح رأس المال والطغإ
ً
هذا ناهيك عما يسهم به ة !! منيهة المالية الممخالال

  التسليم بالفساد من زرع ا
 
لشك بالنفس والمجتمع والحكومة ، ودور االخير ف

واالصالح واالرتقاء والتقدم ، وتذرير لعمل كل دافع لإثباط همم الشعوب وتعويق  

  ارتباطه الفاسد ،  والفساد، وإشغاله بالتهم الفاسدة ، الشعب وتمزيقه 
 
وخاصة ف

  اصبحت تعيش
 ،الفساد موضوعها عىل سلعة  بالفضائيات ووسائل االعالم الت 
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  كل 
 
صبح سوقها ينافس السوق أوجه الحياة ، حت  أوتسويق هذه السلعة ف

   العسكرتارية العالمية. 

  واسع بناًء عىل ما تقدم ، 
ورة المراجعة الشاملة ، وعقد مؤتمر وطت  ارى ض 

ناس إبما تعج به من  ، النطاق ، مخصصا ، الللجلد والقسوة عىل بلدنا ومؤسساتنا 

ن  ين مرصي  عىل ، عمار خراب مايقرب من نصف قرنإو  عمارة وعمرانعىل خير 

  قبلتها الحكومة ذاتها  مظلةن قبولهم العمل تحت أالرغم من 
الفساد ، الت 

  تلويث سمعتهم وتوحولتها ال مسلمة / بديهية ، 
 
  ادناه ريخهم ،أاسهم ف

 
وف

حة للمراجعة الشامله   :  فقرات مقي 
 -وكاالت 

  البيئة العراقية ، ، عتمدة للفساد الدولية الم   بالمعايير عادة النظر إ -1
 
وتبيئتها ف

 من قرسنا لنتؤائم مع االفكار التعسفية للمنظمات الدولية ، 
ً
بمعت  بدال

ير ، االخذ بنظر المزيد من االعتبار طبيعة الظروف االستثنائية  بل  ، الكتي 

اهة سقكحد عىل    ف الي  
 
  عالم بذيء ، وف

 
وعدل ل سوق غير عادلة ، ظف

 ب. ئنه الغاعتقننه وترس  

تبة والمنفعة ، كلفة مكافحة الفساد  ةة للكلفقدراسة معم -2 ، والمنافع المي 

  قياس كفاءة كل جهة اذ ان  عليها بالدينار كانت ، أم بالدوالر. 
من المنطق 

  
  سعيها لمكافحة الفسادعليها  لو حص يمكن الرقابية بمقدار العوائد الت 

 
 ف

 ،  
السؤال وهنا يثار ، جتمع بحثا عن الفساد مكبدها التيمقابل النفقات الت 

  ا
 -: الت 

)الذي ال نعرف عنه غير التشهير باالشخاص الفساد  يهما اكير كلفة ،أ

  مكافحة الفساد ام الفساد  ومزاعم االرقام ( 
 
وطالما نتكلم عن الشفافية  ؟ف

اهة ) ات الرقابيةهيئال، ما ه  موازنة  مكاتب و ، ديوان الرقابة المالية ، الي  

   وما ه  المبالغ،  ككلفة(   العموميير  ير  المفتش
 
المتحققة من دورها ف

 ؟كعائد   مكافحة الفساد 
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  االعمار والخوف من تهم الفساد  التهديد  اثر  -3
 
  نهب حماستنا ف

 
، ودورها ف

بل وشل عمل ، والفاعلية شل قدراتنا عىل االداء والحركة و  واالصالح، 

  عالقتها بالمخي  الرسي  هها ؟ ي  الحكومة وتشو 
 
 ف

ً
والتشهير وخاصة

  بإسم الديمقراطية. 
  الفضائيات 

اهة ب يلو الته دور  -4   سقف المطالب بالي  
 
ل نظام دول  فاسد حد النخاع ظ)ف

، بالرغم من إدعاءات منتج خاص والدة قطاع د من شأنه ان يئ( الذي 

 و ب؟ خاصة وان هناك الخصخصة
 
اهة والرهبنة  ن ، شاسع بير  دعوات الي  

  . وبير  الفعالية والحركة

يعات القانونية كحاضنة للفساد.  -5  دور القوانير  والترس 

   دور التباطؤ -6
 
  الفساد ، بل نفاإوالتلكؤ ف

 
ذ وتفعيل القوانير  ، دورها ، ليس ف

  تكريس الفساد. 
 
 ف

7-   
 
ة ونقص الدراية بأبسط قواعد االدارة والقيادة ، وبالذات ف دور نقص الخي 

انها    بعدم القدرة عىل إقي 
 
 عدمإتخاذ القرار ، وليس هذا فقط ، بل وف

ام القرار اجع عن  إحي   القرارتحت مختلفوالقلم الذي اختط به القرار و الي 

 الضغوط. 

ول مكاتب المفتشير  العموميير   -8 ، بل وأكير من ذلك بوليسية ال مكاتب  تح 

  الوزارة االمن الخاص  ، تلبس سلوك
  التعامل مع موظق 

 
ء الصيت( ف )ش 

  من تضخم شخصيته 
  ينتمون لها، إذ يقوم البعض ممن يعات 

ذاتها الت 

  تلك المكاتب بإرتكاب كثير من التجاوزات بحق القيادات 
 
بفعل عمله ف

نيت الدارية لمجرد إدعاءات كاذبة او ملفقة ،  ولمجرد رسائل عي  الني 

  جلد وتشويه سمعة فاعليتها تكمن  مكاتب ترى أنمجهولة الهوية ، 
 
ف

  ة الالوزار 
  تنتم  لها ، والحكومة   تعمل فيها ،ت 

بموظفيها الكبار قبل الت 

  كثير من  لفساداستخدامها ورقة إو ، الصغار او الصغار قبل الكبار 
 
المتسم ف

  ظل ،   ال إو )  الحيان بالنتقائية 
 
هذه عمل كيف نفرس زيادة الفساد ف
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ضطالعها بدور إبدال من ( الحد منها  و، أمها يبدال من تحج، المكاتب 

  . ر و ، ودداء ل م لالمقو  
 الناصح والمرشد والمهذب لالداء والسلوك الوظيق 

اهة بدًء من رياض  -9 اف عىل إشاعة قيم الي   اهة مسؤولية  االش  تول  هيئة الي  

 ال الجامعات االطفال ، م
ً
 بالمدارس المتوسطة والثانوية ، وصوال

ً
، رورا

وط ومعايير   لبحث العلم  . اخالقيات او ومراقبة توافر ش 

اهة   .11 من خالل إيجاد قنوات مناسبة للتعاون تعظيم دور أكاديمية الي  

كاديمية وإدارية محصنة أ توفير مخرجات  مع الجامعات والكليات ، بإتجاه

ط بكل حاصل عىل اللقب العلم  ، أو االداري ، ضد الفساد ، كأن  يشي 

  أخالقيات المهنة ، وأخالقيات البحث العلم  بالنسبة 
 
بإجتياز دورة ف

 .  لالكاديميير 

 كلية االدارة واالقتصاد جامعة بغداد  ،متقاعد امع   ستاذ أ )*(

  مجلة العلوم االقتصادية  نا الذي نرس  لمقاللنسخة موسعة ومحدثة  )**(
 
ف

جامعة بغداد العدد الخاص بوقائع المؤتمر  -واالدارية لكلية االدارة واالقتصاد 

اهة لسنة وذلك بسبب  النرس  ارتئينا اعادة  . 2113  العلم  السادس لهيئة الي  

  لم تقترص عىل تصاعد موجة التسقيط السياش  واالتهامات الواسعة بالفساد ،
الت 

  السياسيير  بل تعدتها ال اتهام الشعب ذاته بالفساد ، 
 
   وارتباك الشارع العراف

 
ف

 وانغالق فرصة تشكيل حكومة انتقالية . خضم بحثه عن شخصية نزي  هة ، 

ط أبسمح ي .النرس  محفوظة لشبكة االقتصاديير  العراقيير  حقوق  عادة النرس  برس 
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