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  ظاهرة الفساد
 مسبباتها وحتليلها واثارها على اجملتمع العراقي 

  
  ناجي الغزي 

  
  هيدـمت

وذلك الن ظاهرة الفساد تتضمن ابعـاد  ! على الرغم من ان ظاهرة الفساد الحتظى بتعريف جامع ومتفق عليه دوليا 
وأن ظاهرة الفساد تتجه حصريا ، انية ومعايري سياسية واقتصادية وثقافية وأخالقية وقانونية ودينية وكذلك زمانية ومك

.                                        حنو السلوك االخالقي والثقايف املنحرف أمتدادا حنو العالقات واالجراءات الفاسدة واملفسدة 
باعتبارها ظاهرة مرضية أجتماعية دد كيان اتمع وتعرقل مسريته التنمويـة  : وذا نستطيع تعريف ظاهرة الفساد 

وتساعد على تكريس ظـاهرة الفقـر والقهـر    ، والتقدمية وتعطل آليته السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية 
وعلى الرغم من نبـذ ظـاهرة   .وصاله وتعدم االحساس الوطين واالنتماء للوطن وتفتت اتمع وتقطع ا، والتخلف 

.                                            الفساد عامليا اال اا ظلت تلف بنسيج اتمع وتنخر قوته املالية ودد قدرته االقتصادية 
وتؤكد الكثري من الدراسات والبحوث بامهية حماربة الفساد باعتبارها ظاهرة عاملية حيث اليستثىن اي بلـد ولكـن   

حيث احتل العـراق   ٢٠٠٨وهذا ما جاء يف تقرير منظمة الشفافية الدولية يف مدركات الفساد للعام ، بنسب متفاوتة
يف ترتيب الدول املتورطة يف الفساد  وهذا يؤكد فشـل   ١٧٨ت الفساد وقد جاء يف املرتبة والصومال اعلى مستويا

املؤسسات املراقبة واملتابعة لظاهرة الفساد وان احلكومة ومؤسسات املعنية تتحمل مسؤلية املراقبة ومتحـيص الفسـاد   
                                                           .     ومعاقبة املؤسسات والوزارات واهليئات اليت يثبت تورطها يف الفساد 

  
  مسببات ظاهرة الفساد

فالعراق الـذي ظربتـه   . وهنا نريد ان نبحث بصورة مبسطة مسببات الفساد يف العراق واثاره على اتمع العراقي 
عاش دهرا حتت سطوة الدكتاتوريات واحلزب الواحد وتصفية اخلصـوم السياسـيني   أمواج املؤمرات واالنقالبات و

، واالسئثار بالسلطة من قبل حزب واحد وعشرية واحدة وعائلـة واحـدة   . وميش شرائح وقوميات من اتمع 
ومغـامرات   وتبديد الثروات العامة يف حروب. واالستهتار باحلق العام ومقدرات الشعب العراقي حاضرا ومستقبال 
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مرورا باحلصار االقتصادي الذي أكل االخضر واليابس وك وهتك قوام اتمع وخنـر القـيم   ، ليس هلا مد وال حد
  .              كل تلك الظروف خلقت بيئة مناسبة ومالئمة لنمو وترعرع ظاهرة الفساد ومنو املفسدين داخل اتمع. االخالقية

ثقافة الفساد وتشجيع املفسدين يف دوائر الدولة العراقية ومؤسساا املدنية والعسكرية وقد اعتمد النظام السابق على 
وقد انتهج ظاهرة التمويل الذايت لتلك الدوائر وهي ظاهرة خطرية للغاية رفعتها الدولة شعارا يف انتزاع املـال مـن   

 اصبحت ثقافـة معهـودة مسـموعة    ومت تفعيلها يف مجيع مؤسسات اتمع حىت، اجلماهري بقوة السلطة والسطوة 
  .                                                                                                  وملموسة علنا دون حياء 

وقد اغفل عنها وتغافلها املشرع الديين دون تناوهلا بشئ من املوعظة يصلح ا اتمع من ظواهر الفساد ومظـاهره  
واصبح املوظف يبتـز  " اهلدية"بل ذهب البعض منهم اىل تربيرها حتت مسمى ، هنا حنمل املؤسسات الدينية بذلك و

املواطن بدفع هدية مشروطة من قبل املوظف تتجاوز اضعاف اضعاف ما يتقاضاه من مرتبه الشهري متجاوزا كـل  
                                        .                            االعتبارات االخالقية واالجتماعية

وزوال النظام  ٢٠٠٣وعلى الرغم من التحول التارخيي الذي حدث يف تاريخ العراق السياسي واالقتصادي بعد عام  
وما حدث من انتعاش اقتصادي جزئي ملحوظ يف حياة املوظف الكبري والصغري اال ان الفساد بـدأ  ، القمعي الفاشي 
وذلك بسبب عـدم رسـوخ دولـة    ، تمع العراقي ومستشريا يف مؤسساته  السياسية واخلدمية جامثا على جسد ا

املؤسسات وسلطة القانون، وغياب الشفافية، والتحدي االمين الذي رافق التحول من خـالل دخـول االرهـاب    
  .ةوالفساد واإلرهاب يتغذى أحدمها على اآلخر، وكذلك تكريس احملاصصة ة احلزبي، واالرهابيني

وان ظاهرة تقاسم مؤسسات الدولة من قبل احملاصصة احلزبية والطائفية والقومية ساعدت على تكريس ظاهرة الفساد 
وهذه اساءة اىل استعمال الوظيفية السياسية واالدارية واىل احلكومة من خالل التعاطي بثقافة الفسـاد  ،باعلى درجاته 

راف اخالقي واجتماعي يقوم به شخص له صالحيات وسلطة ملزمة وهذا ميثل احن، واالختالس والرشوة واحملسوبيات
وهذا السلوك هو حتايل على . يف اطار وظيفته متجاوزا كل االعتبارات والقواعد االخالقية والقانونية املنظمة خلدمته 

سببات الفساد الـيت  وبذلك نعتقد ان م. مبدأ الصدق واالمانة والقيم واالخالق وخرق مبدأ التعاقد القانوين امللزم به 
تتمثل بعدم رسوخ دولة املؤسسات وسلطة القانون، وغياب الشفافية واملساءلة ، والتحدي االمين الذي رافق العملية 
السياسية ، وكذلك احملاصصة واحملسوبية احلزبية والطائفية اضافة اىل ارث السلوك الألخالقي الذي خلفته حقبة النظام 

  .املقبور
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  ة لظاهرة الفساد   نظرة حتليلي
مرتبطة بآليات عمل ، وان حتليلنا لتلك الظاهرة باعتبارها حالة مرضية متر ا اتمعات عامة واتمع العراقي خاصة 

اتمع وحقوق االنسان والعنف والتمييز بني ابناء الوطن والتمييز ضد النساء والتهميش املتعمـد لشـرائح اتمـع    
يف بناء اتمع ونظمه وسلوكه االجتماعي واالخالقي والثقايف والـديين  ا يعرب عن وجود خلل وهذ، وطاقاته الفعالة 

والفساد يرتبط بالسلوكيات واملمارسات اخلاطئة واملنحرفة  كالرشوة والوساطة واحملسوبية . ومالمح نظامه السياسي 
                                                   .                واالستغالل والتزوير واجلرمية والتهريب لثروات البلد العينية واملادية

والفساد يؤثر تأثريا خطريا وكبريا عندما حيدث يف املستويات العليا جلهاز الدولة وهذا يؤدي اىل فقدان الثقـة بـني     
هدد االستقرار االقتصادي والسياسي  وخيرم القانون االخالقـي  وكذلك  ي، املواطن واحلكومة وعدم احترام القانون

وهذا النوع من الفساد هو الفساد االكرب واالخطر النه يدمر الوظائف املركزية للحكومة ويدمر االجـراءات  ، للبلد 
                           .                                                           اخلدمية احمللية يف الوظائف الدنيا 

والفساد االكرب هو االستخدام السئ للسلطة العامة من أجل كسب ربح شخصي او من اجل مكانـة اجتماعيـة أو   
منفعة أجتماعية بطريقة خمالفة للقانون والشريعة واملعايري االخالقية وهو ميثل انتهاكا صارخا للمصلحة العامة واحنرافا 

  .             وغري املقبول بالعرف والدينعن السلوك غري املشروع 
واملفسد هو من يضع مصلحته اخلاصة فوق املصلحة العامة بصورة غري شرعية وينحرف عن واجبه الرمسي من اجـل  

وذا يقـدم صـورة   ، وكذلك يسئ استخدام أدواته السياسية واالدارية ، مصاحل ضيقة له ولعائلته وعشريته وحزبه 
  . مة العامة وخرق القانون العام وفساد الذممشريرة لتدمري السال

  :ومشكلة ظاهرة الفساد تكمن  بثالث عوامل رئيسية تلعب دورا يف بلورة الشخصية الفاسدة
االلتـزام  *، طبيعة االنسان الزمانية واملكانية وظروفهـا * ، سلوك االنسان االخالقي واالجتماعي والثقايف  •

  الشرعي القانوين والديين 
، السلوك هو النشاط الذي يعرب عنه الفرد من خالل عالقاته مبن حوله نسان االخالقي واالجتماعي والثقايفسلوك اال

وهنا يقع الفساد يف جمـال السـلوك  االخالقـي    ، والسلوك له جمموعة من القواعد االخالقية واالجتماعية والثقافية 
وبذلك ، سدة عند نقطة التفاعل بني النفع العام واخلاص  واالجتماعي اخلاطئ بأعتباره يقع يف تقاطعات العالقات الفا

وهذا السـلوك  ، يأخذ منحى سلوكي خاص حتت اطار ممارسات خاطئة كالرشوة والعمولة واالختالس وغري ذلك 
وقد يصبح هذا السلوك   ظاهرة ثقافية واجتماعية واخالقية متداولـة يف  ، يصبح مربر النه يؤدي اىل منفعة شخصية

  .اتمع
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 طبيعة االنسان الزمانية واملكانية وظروفها •
فاملكان والزمان مهم يف التاثري على سـلوك االنسـان   ، املكان والزمان يلعبان دورا كبريا يف طبيعة االنسان وظروفه

وهناك عالقة منسجمة بني االنسان والزمان واملكان يتحدد فيهـا دور  ، االخالقي واالجتماعي وهو مايربر له فعلته 
فهل يصدر هذا . واي عمل أوفعل هو تالقي اإلنسان مع الزمان واملكان وظروفه احمليطة به ، طرف تأثريه وتأثره كل 

فقد استشرى ، العمل أو الفعل من إنساناً طيباً صاحلاً ، أم  إنساناً خبيثاً طاحلاً فيترك ذلك الفعل أو العمل على اتمع 
مما ترك اثارا سلبية تعيش يف جسد االمة واتمع ، خلف  فقرا وقهرا وختلفا الفساد زمنا طويال على ارض العراق مما 

  .هلذا الوقت
  

 االلتزام الشرعي القانوين والديين •
وان االلتـزام  ، االلتزام الشرعي والديين يعين ان يلتزم الشخص مبنظومة القيم القانونية والدينية اليت تسـود اتمـع   

لديين هو مؤشر حقيقي لضبط السلوك والتصرفات املفسدة واحلد منها خالل التعامـل  والوازع ا"  القانوين"الشرعي 
وحماربة الفساد بأسس قانونية ودينية ميكن ان حتدد من ظـاهرة الفسـاد يف نسـيج الواقـع     . معها ومعاقبة املفسد 

وأن غياب الوازع .نيةوعلى القانون ان حيدد ويبني خطورة الفساد وعقوبة املفسدين ضمن نصوص قانو، االجتماعي 
وبسط القانون هو الكفيل من حد االضرار . الديين يترك الشخص ان يتمادى بسلوكه اخلاطئ دون اي رادع حقيقي

  .باتمع  فكل جرم له مادة قانونية تدينه وتردعه
  
  الفساد على اجملتمع العراقي اثار

  : خطرية أمهها ظاهرة الفساد هي ظاهرة جمتمعية متعددة األبعاد هلا تداعيات 
 . الفساد يهدد سالمة وأمن اتمع العراقي •
 الفساد ال يليب تطلعات اتمع وابناءه املستقبلية  ،  •
 ، يساهم مسامهة كبرية يف هدر مقدرات اتمع وتشتت طاقاته باللجوء اىل بلدان اخرى  •
 . يادين حيد من التنمية االقتصادية والبشرية والتقدم العملي والعلمي يف كل امل •
 .يكرس حالة الفقر والتخلف وتزايد عدد الفقراء واحملتاجني والبطالة  •
 .الفساد خيلق تفاوت طبقي يف اتمع  حيث تتسع الفجوة بني الفقراء واالغنياء •
 يتعرب الفساد عائقا كبريا وحتديا صعبا يقف امام ازدهار وتقدم البالد •
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التنمويه بسبب الفساد ،وجناح العمليه التنمويه مرهون مبشـاركة   أبتعاد اتمع املدين عن املشاركه بالعمليه •
 .اتمع املدين مع اجهزة الدوله،الن الدوله ال تستطيع وحدها  القيام بالعمليه التنمويه

 ،الفساد يضعف الشعور لدى املواطن  باالنتماء الوطين ويؤدي اىل نزع الثقه بني املواطنني والدوله •
مل نضع حلول او مقترحات للحد من ظاهرة الفساد بل حاولنا تسليط الضوء حول مسـبباا   يف هذا البحث البسيط

ولنا حبث آخر سوف نطرحه حيتوي على بعض املقترحات والتوصـيات الـيت   . وحتليلها وأثارها على اتمع العراقي
  .تساهم يف احلد من ظاهرة الفساد والتقليل منها بسبب خطورها على اتمع العراقي 

 
 
  
  


