أوراق سياسات في الحكم الرشيد

أ.د .عبد الجبار محمود العبيدي * :خرافة ز ز
الناهة
ز
والتضليل يف معاين مكافحة الفساد (**)
أننا اليوم أمام مرض عضال اسمه الفساد االداري والمال  ،وقد قمنا وبمساعدة
ودفع وتحريض من المنظمات الدولية  ،وبحركة متسارعة (عىل خالف البىطء
السائد ف االداء ) تصل حد الفانتازيا (كما تشهد عليها فنادق الخمس نجوم ف
العالم  ،الت اعتادت تلك المنظمات عقد اجتماعات مكافحة الفساد فيها  ،من
لقاءات وورش عمل ودورات ومؤتمرات  ،مصحوبة ببوفيه مفتوح للغذاء
ومصاريف جيب بالعملة الصعبة ! ) برسم مالمحه  ،وبيان اشكاله  ،واوعيته ،
والتنظي ال مداخله البحثية  /الوظيفية  /السلوكية  /البنيوية  ،وتكبدت تلك
ر
ً
كبية  ،وتم توثيق هذا المرض عىل ورق اجنت
المنظمات (لوجه هللا ) كلفا ر
مصقول  ،وبألوان زاهية  ،حت ليخيل للمرء وكأنهم يريدون كتابة رسائل غرام ال
الحبيب المبجل الذي إسمه الفساد  ،بل واصبحنا نخاف من النظر ال ظلنا
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ً
خشية أن يكون فاسدا  ،وأضىح الزراع الطيبون ف حرج من زراعة الورود خشية أن
حبيبي !
تؤدي ال االتهام بالفساد النها يمكن أن تسهم ف القرب ربي
ر
وبدل ان تكون االباحة ه االصل والثقة بالناس واالشياء ه االصل  ،أصبح كل
شء اصله الفساد  ،والمشكلة ان االفكار المتلبسة لباس العقل المزعوم لم تستطع
ً
ً
تفسيا كافيا .اال ان الشء المبهج ف هذا المرض هو كونه
أن تفرس لنا الفساد
ر
موضع اقرار وإجماع رسم وشعت ،وموضع اتفاق واحد وحيد ربي كل الكتل
والملل والنحل والطوائف واالحزاب  ،فالكل متفق عىل اننا فاسدون ومفسدون .
ً
أليس هذا االتفاق مبهجا ؟
الننا والول مرة نتفق باالجماع عىل جلد أنفسنا وإهانتها  ،وتشويه سمعتنا ،
وسمعة الحكومة  ،والغريب ف االمر ان ذلك يتم برض الحكومة ذاتها  ،ورض
إول االمر ،سواء بدراية منهم  ،او دون دراية !
معايي
المهي ؟هذا االتفاق الذي شعته
اية سعادة تنتاب المرء عىل هذا االتفاق
ر
ر
ً
الرسعية الدولية المتأمركة بمنطلقاتها الفاسدة والمضللة  ،والت التقل تضليال عن
انفلونزا الطيور والخنازير ؟
ضمينا وعقلنا وشفنا ان تكون المنظمات الدولية الت
وأنا اعجب كيف يقبل
ر
معايي الياهة
تمارس الرذيلة والنصب عىل الشعوب  ،أن تكون ه ذاتها الت تصنع
ر
الطيبي ،دفعة
؟وكيف يمكن ان يتحول بلد االنبياء واالولياء والبسطاء والكرماء و
ر
واحدة وبقدرة قادر ال بلد فاسد؟؟
نحن فاسدو ن  ،نعم  ،ولكن  ،شط أن نتفق  ،ويتفق معنا المنطق العقىل
والمنطق التاريىح  ،ان الطفولة فساد  ،حينها فقط نكون فاسدون .
ً
هل سمعتم طفال ييهب ؟

أ.د .عبد الجبار العبيدي

خرافة النزاهة والتضليل في معايير مكافحة الفساد

صفحة  2من 6

أوراق سياسات في الحكم الرشيد
ً
او مراهقا يتصوف ؟
بواكي نشأتها القائمة عىل
نحن فاسدون  ،ال  ،لننا نقلد الرأسمالية وتاريخها ف
ر
الفساد من غش وقرصنة وشقة ونهب وتدليس واستعباد الشعوب ( وربما كنا الن
ف مصاف الدول الموسومة بالمتقدمة ) بل لننا نحاول أن نقلد الرأسمالية ف
مرحلة تفسخها وإنحطاطها  ،وهذه ه مرحلة الطفولة عىل الطريقة الرأسمالية ،
وف ظل الهيمنة الرأسمالية القائمة عىل تطويق حركة وسلوك الشعوب وأشها ف
شنقة حاجات مصالح الطغمة المالية الربوية المهيمنة  ،وتلويث النموالطفول ،
ً
بل وخنقه وأشه وتتفيهه  .ثم ايهما ر
اكي فسادا ؟
ِ
ان تكون الشعوب ف سن الطفولة او المراهقة ف التاري خ ؟
أم منع هذه الطفولة والمراهقة من النمو والتحول ال سن العقل ؟
اين يكمن الفساد  ،ف الطبيعة ،أم ف تعويق حركتها ؟
ان تعويق حركة الشعوب الت تتم تحت شعارات تدع العقالنية  /النصحية /
مزيد من
واحد  ،وحيد  ،وهو البحث عن
الخياتية "الييئة" التهدف إال إل شء
ِ
ِ
ً
شقتنا وحلبنا بمشاري ع بائسة بحثا عن فرص عمل للنخب الرأسمالية الكسيحة
الت تعمل لدى المنظمات الدولية بإسم الياهة ،الت يؤسفت القول أننا مازلنا
ً
نجهل معناها الحقيق  ،من وجهة نظرهم هم  ،كونها ليست إخالال باالخالق  ،بل
ً
إخالال بمصالح رأس المال والطغمة المالية المهيمنة !! هذا ناهيك عما يسهم به
االخي ف
التسليم بالفساد من زرع الشك بالنفس والمجتمع والحكومة  ،ودور
ر
إثباط همم الشعوب وتعويق كل دافع للعمل واالصالح واالرتقاء والتقدم  ،وتذرير
الشعب وتمزيقه  ،وإشغاله بالتهم الفاسدة  ،والفساد الفاسد  ،وخاصة ف ارتباطه
بالفضائيات ووسائل االعالم الت اصبحت تعيش عىل سلعة موضوعها الفساد ،
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وتسويق هذه السلعة ف كل أوجه الحياة  ،حت أصبح سوقها ينافس السوق
العسكرتارية العالمية.
ً
بناء عىل ما تقدم  ،ارى ضورة المراجعة الشاملة  ،وعقد مؤتمر وطت واسع
النطاق  ،مخصصا  ،الللجلد والقسوة عىل بلدنا ومؤسساتنا  ،بما تعج به من إناس
خيين مرصين عىل عمارة وعمران وإعمار خراب مايقرب من نصف قرن ،عىل
ر
الرغم من أن قبولهم العمل تحت مظلة الفساد  ،الت قبلتها الحكومة ذاتها
وحولتها ال مسلمة  /بديهية  ،اسهم ف تلويث سمعتهم وتأريخهم ،وف ادناه
فقرات مقيحة للمراجعة الشامله وكاالت -:
بالمعايي الدولية المعتمدة للفساد  ،وتبيئتها ف البيئة العراقية ،
 -1إعادة النظر
ر
ً
بدال من قرسنا لنتؤائم مع االفكار التعسفية للمنظمات الدولية  ،بمعت
االخذ بنظر المزيد من االعتبار طبيعة الظروف االستثنائية  ،الكتيير  ،بل
غي عادلة  ،وعدل
كحد عىل سقف الياهة ف عالم بذيء  ،وف ظل سوق ر
تقننه وترسعنه الغائب.
 -2دراسة معمقة للكلفة والمنفعة  ،كلفة مكافحة الفساد  ،والمنافع الميتبة
عليها بالدينار كانت  ،أم بالدوالر .اذ ان من المنطق قياس كفاءة كل جهة
رقابية بمقدار العوائد الت يمكن الحصول عليها ف سعيها لمكافحة الفساد
 ،مقابل النفقات الت يتكبدها المجتمع بحثا عن الفساد  ،وهنا يثارالسؤال
االت -:
ر
التشهي باالشخاص
غي
ر
أيهما اكي كلفة  ،الفساد (الذي ال نعرف عنه ر
ومزاعم االرقام ) ام الفساد ف مكافحة الفساد؟ وطالما نتكلم عن الشفافية
 ،ما ه موازنة الهيئات الرقابية (الياهة  ،ديوان الرقابة المالية  ،ومكاتب
العموميي ) ككلفة  ،وما ه المبالغ المتحققة من دورها ف
المفتش ري
ر
مكافحة الفساد كعائد؟

أ.د .عبد الجبار العبيدي

خرافة النزاهة والتضليل في معايير مكافحة الفساد

صفحة  4من 6

أوراق سياسات في الحكم الرشيد
-3

-4

-5
-6
-7

-8

اثر التهديد والخوف من تهم الفساد  ،ودورها ف نهب حماستنا ف االعمار
واالصالح ،وشل قدراتنا عىل االداء والحركة والفاعلية  ،بل وشل عمل
ً
والتشهي
الرسي
بالمخي
عالقتها
ف
وخاصة
الحكومة وتشوي هها ؟
ر
الفضائيات بإسم الديمقراطية.
دور التهويل بسقف المطالب بالياهة (ف ظل نظام دول فاسد حد النخاع
) الذي من شأنه ان يئد والدة قطاع خاص منتج  ،بالرغم من إدعاءات
الخصخصة؟ خاصة وان هناك بون شاسع ربي دعوات الياهة والرهبنة ،
وبي الفعالية والحركة .
ر
القواني والترسيعات القانونية كحاضنة للفساد.
دور
ر
القواني  ،دورها  ،ليس ف الفساد  ،بل
دور التباطؤ والتلكؤ ف إنفاذ وتفعيل
ر
ف تكريس الفساد.
دور نقص الخية ونقص الدراية بأبسط قواعد االدارة والقيادة  ،وبالذات ف
إقيانها بعدم القدرة عىل إتخاذ القرار  ،وليس هذا فقط  ،بل وف عدم
إحيام القرار والقلم الذي اختط به القرار و الياجع عن القرارتحت مختلف
الضغوط.
تحول مكاتب المفتشي العموميي ال مكاتب بوليسية  ،بل ر
وأكي من ذلك
ر
ر
 ،تلبس سلوك االمن الخاص (شء الصيت) ف التعامل مع موظق الوزارة
ذاتها الت ينتمون لها ،إذ يقوم البعض ممن يعات من تضخم شخصيته
كثي من التجاوزات بحق القيادات
بفعل عمله ف تلك المكاتب بإرتكاب ر
الدارية لمجرد إدعاءات كاذبة او ملفقة  ،ولمجرد رسائل عي النينيت
مجهولة الهوية  ،مكاتب ترى أن فاعليتها تكمن ف جلد وتشويه سمعة
الوزارة الت تعمل فيها  ،والحكومة الت تنتم لها  ،بموظفيها الكبار قبل
كثي من
الصغار او الصغار قبل الكبار  ،وإستخدامها ورقة الفساد المتسم ف ر
الحيان بالنتقائية ( وإال  ،كيف نفرس زيادة الفساد ف ظل عمل هذه
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المكاتب  ،بدال من تحجيمها  ،أو الحد منها ) بدال من إضطالعها بدور
المقوم للداء  ،ودورالناصح والمرشد والمهذب لالداء والسلوك الوظيق .
 -9تول هيئة الياهة مسؤولية االشاف عىل إشاعة قيم الياهة ً
بدء من رياض
ً
ً
االطفال  ،مرورا بالمدارس المتوسطة والثانوية  ،وصوال ال الجامعات ،
ومعايي واخالقيات البحث العلم .
ومراقبة توافر شوط
ر
تعظيم دور أكاديمية الياهة من خالل إيجاد قنوات مناسبة للتعاون
.11
توفي مخرجات أ كاديمية وإدارية محصنة
مع الجامعات والكليات  ،بإتجاه ر
ضد الفساد  ،كأن يشيط بكل حاصل عىل اللقب العلم  ،أو االداري ،
بإجتياز دورة ف أخالقيات المهنة  ،وأخالقيات البحث العلم بالنسبة
لالكاديميي.
ر
(*) أستاذ امع متقاعد  ،كلية االدارة واالقتصاد جامعة بغداد
(**) نسخة موسعة ومحدثة للمقالنا الذي نرس ف مجلة العلوم االقتصادية
واالدارية لكلية االدارة واالقتصاد  -جامعة بغداد العدد الخاص بوقائع المؤتمر
العلم السادس لهيئة الياهة لسنة  . 2113ارتئينا اعادة النرس وذلك بسبب
تصاعد موجة التسقيط السياش واالتهامات الواسعة بالفساد ،الت لم تقترص عىل
السياسيي بل تعدتها ال اتهام الشعب ذاته بالفساد  ،وارتباك الشارع العراف ف
ر
خضم بحثه عن شخصية نزي هة  ،وانغالق فرصة تشكيل حكومة انتقالية .
اقيي .يسمح بأعادة النرس برسط
حقوق النرس محفوظة لشبكة
االقتصاديي العر ر
ر
االشارة ال المصدر 31 .آذار 2121
http://iraqieconomists.net/
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