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املواطن العربي البسيط  :مدير مؤهل ملكافحة الفساد
يوما ً بعد يوم ،يتضح لنا بأن الفساد قد أصبح الجميع يُقر بوجوده في كل الدول العربية وبدرجات متفاوتة .وأصبح
الجميع يدرك بأن هذه اآلفة اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية املعقدة قد غدت تتغلغل وبشكل متزايد في كافة
مفاصل املؤسسات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك املؤسسات الغير هادفة للربح ) مؤسسات املجتمع املدني(.
ونود أن ننوه بأن املقصود “بالجميع” هو الجهات الرقابية الدولية والدراسات التي يتم نشرها عن الفساد في العالم
العربي سواء في منظمة الشفافية الدولية ،مجموعة البنك الدولي ،ومنظمات عديدة تابعة لألمم املتحدة ،اضافة الى ما
نرصده في الدول العربية من خالل أعضائنا وما ترصده الصحافة األجنبية والعربية الوطنية أيضا ً.
ال يحتاج املواطن العربي البسيط الى تنظي ٍر من أحد ليشرح له عن الفساد ،طبيعته ،آلياته ،أنواعه ،تكلفته ،آثاره
على التنمية املستدامة ومستويات اإلستثمار ،الدخل الناتج عن السياحة بما في ذلك السياحة العالجية ،التعليم،
الصحة ،منظومة القيم اإلجتماعية ،العدالة اإلجتماعية ،التشريع واملحاكم والقضاء ،سيادة القانون ،تكافؤ الفرص،
املواطنة الحقيقية ،والتطرف واإلرهاب .إن هذا املواطن العربي البسيط ،والذي يشكل محور وهدف التنمية :رفاهيته،
ُيعايش ويتعايش يوميا مع نتائج ومخرجات الفساد.
فعلى سبيل املثال ال الحصر ،فإن تكلفة الفساد واإلهمال الشديد والهدر في القطاع الصحي العام يتجاوز  ٤٠مليار
دوالر سنويا ً أو ما يساوي  ٪٤٥من إجمالي النفقات السنوية في القطاع الصحي العام للدول العربية  ،علما بأن
مجموع النفقات في القطاع الصحي الخاص فيها تتجاوز  ٤٠مليار دوالر سنويا ً.
ال يعلم املواطن العربي البسيط ملاذا خضع لعملية حددها له الطبيب ،وملاذا وصف له الطبيب هذا الدواء بالتحديد،
وكيف تم تسعير الخدمات التي قدمها له املستشفى ،وإذا ما كانت الفحوصات التي طلبها الطبيب جميعها ضرورية.
إن لدينا شكوك جوهرية ،بأن هناك العديد من املستشفيات في الدول العربية والعديد من أطبائها تطلب من
املرضى إجراء فحوص غير ضرورية ،ويصفون أدوية للمرضى بالتنسيق مع شركات األدوية ُاملصنِّعة أو املستو ِردة لها
مقابل عموالت ومنافع أخرى ،وتقوم بتضخيم أسعار الخدمات واملواد املستخدمة في العالج ،وأحيانا ً إدراج خدمات أو/
و مواد طبية في فاتورة املريض لم يتم في األصل تقديمها .بل وهناك مستويات من االحتيال وغسيل األموال في
العديد من املستشفيات في الدول العربية يصل ألصدار فواتير ملرضى وهميني بعشرات ماليني الدوالرات .وال بد من
اإلشارة هنا بأن الرشوة أصبحت من األمور العادية جدا ً في العديد من املستشفيات واملراكز الصحية وأن سائق
التاكسي  ،في بعض الدول العربية ،أصبح يعمل سمسارا ً للعديد من األطباء .لذلك ،فإن عدم الشفافية في املعامالت
الصحية والطبية والفساد املمأسس بها تجعلنا في املعهد األمريكي ملكافحة الفساد نتحفظ وبشدة على البيانات
اإلحصائية الطبية الصادرة من قبل الجهات املختصة بالدول العربية وتجعل هذا املواطن العربي البسيط يسأل بشكل
تلقائي ومباشر :ملاذا يحدث كل هذا وأين الدولة والجهات الرقابية من كل ذلك؟
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إن ثقة املواطن العربي البسيط بمؤسسات الدولة فيما يتعلق بمحاربة الفساد تتهاوى يوميا ،كما أن ثقته في القطاع
الخاص ومؤسسات املجتمع املدني ليست أفضل حاالً .فبعض الدول العربية اصبح لديها منذ بضع سنني ،هيئة
مكافحة الفساد ،ونعتقد بأن جميع الدول العربية قد صادقت على إتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ،إال أن املواطن
العربي البسيط لم يلمس أي نتائج لذلك تنعكس ايجابيا على نوعية الخدمات التي يحصل عليها ،وعلى مستويات
الفقر والبطالة التي يعيشها ،وعلى مستوى استكمال قضايا الفساد التي يقرأ عنها في الصحف املحلية لبلده .نحن
نعلم بأن مستويات الفقر والبطالة ونسب التضخم اسبابها عديدة ،ولكن الفساد في الدول العربية يفاقم بشكل شديد
من هذه األمور.
ونود اإلشارة هنا الى أن معظم هيئات مكافحة الفساد في الدول العربية ال زالت نتائج أعمالها متواضعة وفي أغلب
األحيان ال يلمس املواطن العربي نتائجها التي تنعكس إيجابيا ً على حياته اليومية .ونتسائل في هذا املقام
وباستغراب شديد :إذا كانت الجامعات العربية والتي يتجاوز عددها  ٣٥٠جامعة ال تدرس على مستوي الدرجة
العلمية األولى أي مساق للوقاية من أو مكافحة الفساد ،أو الرقابة الداخلية ،فما هي املؤهالت العلمية للعاملني في
هيئآت مكافحة الفساد في الدول العربية؟ قد يقول قائل ،إن التدريب الفني واملهني املكثف يُم ّكن من التغلب على
مواطن الضعف هذه .برأينا أن التدريب عموما الذي ال يستند إلى أساس علمي ومهني ذو صلة ومتني ال ُيم ِّكن من
التغلب عن فقدان ذلك .فهل يُعقل أن نتوقع من خريج جامعي حديث ومتخصص بعلم اإلجتماع أن يصبح موظفا ً
متخصصا ً بمكافحة الفساد بعد حضوره للعديد من الدورات التدريبية؟ نحن ال نعتقد ذلك ،يقينا ً.
إن مكافحة الفساد الفعالة ال يمكن أن تستند فقط على التحقيق في قضايا الفساد والبعد األمني والسياسي لها.
إنها عملية إجتماعية واقتصادية وسياسية شاملة تستند الى عدة معايير أهمها سيادة القانون قوالً وفعالً والعمل املر ّكز
على إعمال السياسات والقوانني ذات الصلة للوقاية من وردع الفساد.

مؤٓهّل ملكافحة الفساد؟
ماذا نقصد بمدير ُ
يقدم املعهد األمريكي ملكافحة الفساد شهادة مهنية تسمى " مدير مؤهل ملكافحة الفساد" .ويستهدف املعهد املدراء
ومتخذي القرار في كافة القطاعات من أجل تأهيلهم مهنيا ً للعب دور مهني وف ّعال في الوقاية من وردع الفساد.
وإبتدا ًء من األول من يناير  ،٢٠١٨سيخضع املتقدمني لهذه الشهادة املهنية إلمتحان يشتمل على مواضيع الرقابة
الداخلية ،اإلحتيال والفساد ،الحكم الرشيد ،آلية اتخاذ القرار االداري الف ّعال ،معيار ايزو رقم  ٣٧٠٠١الخاص
باألنظمة اإلدارية ملكافحة الرشوة ،التدقيق لغير املدققني ،واملحاسبة لغير املحاسبني .وسيتم تطبيق االمتحان في كل
من الواليات املتحدة األمريكية ،كندا ،هولندا ،ماليزيا ،فلسطني ،االردن ،قطر ،واإلمارات العربية املتحدة.
يلتزم املدير املؤهل ملكافحة الفساد باملعايير األخالقية للمعهد باإلضافة الى متطلبات التعليم املستمر .وبالتالي ،فإننا
نعتقد بأن دور املدير املؤهل ملكافحة الفساد محوري وأساسي داخل املؤسسة أو الشركة أو الدائرة الحكومية التي
يعمل بها .كما يمكن إعتبار املدير املؤهل ملكافحة الفساد على أنه أحد عوامل التغيير ملحاربة الفساد .إذا كانت الوقاية
خير من العالج ،فإن فاقد الشيء ال يعطيه .وكما نقول دائما ،إن الفرد ال يمكنه أن يرى أو يدرك ما يجهله.
إننا نفخر بأعضائنا املؤهلني ملكافحة الفساد في الدول العربية والذين نعتقد بأن دورهم النوعي واإليجابي في
مجتمعاتهم يزداد يوما ً بعد يوم.
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من هو املواطن العربي البسيط؟
انه املواطن الذي:
.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦

ال يقبل الرشوة ،او يدفعها او يشارك في تسهيل تنفيذ أي وجه من أعمالها.
ال يقبل أن يكون فاسدا ً أو ُمفسدا ً .أي أنه ال يُسيء إستخدام سلطته للحصول على منافع خاصة.
ال يقبل على نفسه الحصول على أية مزايا أو خدمات ،أو مناصب له أو ألي طرف كان من خالل "الواسطة" أو
"املحسوبية".
ٍ
ال يتستر على رشوة أو فساد.
يمارس مواطنته وانتمائه لبلده شامخا ً من خالل إحترام القانون واالعتقاد بأن سيادة القانون هي أحد الضمانات
األساسية ملحاربة الفساد ،وتعزيز مفهوم املواطنة الصالحة.
لديه طموح بأن يشارك دائما ً في خدمة بلده من خالل " وضع الرجل املناسب في املكان املناسب"

كم هو عدد املواطنني العرب البسطاء؟ نحن ال نعلم ،وانت عزيزي القارىء ال تعلم .الشيء الوحيد الذي تٓع ٓلمه وتستطيع
أن تُبدي رأيك حوله هو “عنك أنت” .عزيزي القارىء ،هل أنت مواطن عربي بسيط؟ نرجو ذلك.
إن أي إستراتيجية وطنية وشاملة ملكافحة الفساد ،يجب أن تعزز وتعمل على توفير كل ما يلزم لزيادة عدد املواطنني
البسطاء .هذا املواطن العربي البسيط هو أستاذ املدرسة ،مدير املدرسة ،أستاذ الجامعة ،مدير يعمل في بنك ،مدير
دائرة في مؤسسة حكومية ،موظف في دائرة الجمارك ،موظف في وزارة الداخلية ،موظف في املطار ،رئيس أو عضو
مجلس إدارة شركة ،برملاني أو وزير حالي أو سابق ،وهذا على سبيل املثال ال الحصر .لذلك ،فإنه" يبدو" بأن معظم
املواطنني العرب بسطاء.

كل مدير مؤهل ملكافحة الفساد هو مواطن عربي بسيط
إننا ال نبالغ في ذلك .فكل مدير مؤهل ملكافحة الفساد سواء في أستراليا أو كندا يملك في الحد األدنى كل صفات
املواطن العربي البسيط املذكورة أعاله .ولكن ،إذا كان معظم املواطنني العرب بسطاء ،فمن أين يأتي الفساد؟ لإلجابة
عن ذلك ،ال بد أن نتفق على ما يلي:
أوالً :ما دام هناك مواطن عربي بسيط ،فهناك مواطن عربي غير بسيط!!
ثانيا ً :املواطن العربي البسيط ليس آلة جامدة .فهو ُمعرض للضغوط بكافة أنواعها ،ويتكيف مع معظم التغيرات
ٍ
أحيان كثيرة يلتزم باألنظمة والقوانني ألنه يهاب عاقبة مخالفتها.
االجتماعية واالقتصادية من حوله .وفي
ثالثا ً :املواطن العربي البسيط هو ُمنتج إجتماعي ويمارس حياته في دولته بنا ًء على عقد إجتماعي.
باإلضافة لذلك ،فإننا نعتقد بأنه كلما زاد عدد املواطنني العرب البسطاء وتأهلوا ليصبح العديد والعديد منهم "مدير
مؤهل ملكافحة الفساد" ،فإن مستويات الفساد واإلحتيال ستنخفض في الدول العربية ،شريطة وجود إرادة سياسية
جادة على أعلى مستويات الحكم في املؤسسة ،الوزارة  ،والدولة ملكافحة الفساد .لكن ،نود أن نؤكد على أن اإلرادة
السياسية وحدها ال يمكن أن تحدث فرقا ً في مكافحة الفساد ،وأحيانا تأتي بنتائج عكسية.
ولكي ال نطيل عليكم ،فاإلجابة على هذا السؤال يحتاج ملساحة أكبر من هذا املقال .ولتبسيط اإلجابة نقول ما يلي:
يأتي الفساد ِمن كل َمن فقد السيطرة على غرائزه وشهواته نتيج ًة لسلطة أساء استخدامها ،وأمانة وثقة خانهما،
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وجهل إستوطن روحه وعقله ،ومنظومة قيم إجتماعية ُمش َّوهة يَعتقد بها ،واعتقاده بأنه خارج نطاق املحاسبة .إن مصدر
الفساد من الناحية العلمية يمكن أن يأتي من املواطن العربي الغير بسيط واملواطن العربي البسيط.

محاربة الفساد ومحاربو الفساد
اننا نعتقد يقينا بأن محاربة الفساد واجب على الدولة الوطنية ومؤسساتها وعلى كل فرد في املجتمع ،إال أن املواطن
العربي البسيط قد سئم من كثرة الوعود الحكومية حول مكافحة الفساد وردع الفاسدين .بكل أسف ،فإن جهود ونتائج
مكافحة الفساد في العالم العربي أصبحت غير مقنعة للمواطن العربي البسيط .إننا ندعو املشككني في ذلك إلجراء
استطالعات رأي من جهات دولية مستقلة ونشر النتائج بشفافية.
إنه ملن املستهجن عدم تكريم وتشجيع الدول العربية ملواطنيها الذين أبدعو في محاربة الفساد ،في حني يحتفل
الكونجرس األمريكي )جمهوريني وديمقراطيني( يوم السابع من شهر يونيو ٢٠١٧ ،بتكريم " محاربي الفساد" من دول
عديدة.1
إن املحاربة الجادة والفعالة للفساد في عصر العوملة والثورة التكنولوجية املذهلة أصبحت ضرورية لتعزيز الحكم
الرشيد ،النزاهة والشفافية ،املحاسبة ،سيادة القانون ،التنمية املستدامة ،ومكافحة وتمويل اإلرهاب .وإنه من املستحيل
محاربة الفساد في الدول العربية من دون انخراط املواطنني العرب البسطاء واإلستثمار في رفع درجة الوعي لديهم
والعمل على أن يصبح املواطن العربي البسيط :مدير مؤهل ملكافحة الفساد.
الدائرة الفنية ودائرة األبحاث
املعهد األمريكي ملكافحة الفساد
ِتمبي  -أريزونا
research@THEAACI.com
mike@THEAACI.COM

إننا نرحب بمالحظاتكم ،آرائكم ،ونتطلع الى إستقبال مشاركتكم عبر البريد اإللكتروني أو عبر صفحتنا الرسمية على
الفيسبوك.
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