الفساد في الديمقراطية
شاع استخدام كلمة الديمقراطية في العصر الحالي وغدت ھدفا أسمى للمجتمعات والدول  .وقد شاب
مفھوم الديمقراطية منذ نشأت كثير من الغموض من الناحيتين النظرية والعملية مما كان سببا في
إساءة فھمة واستخدامه إذ ليست الديمقراطية ثمرة سحرية اقتطفت من جنة الحداثة الغربية لحل
أزمات البلدان المختلفة وليست ھي الغيث المنھمر من سماء العولمة الذي يروي ظمأ أرضنا المجدبة
سياسيا  .وإذا جاز لنا اختزال ماھية الديمقراطية بمقولة )) الديمقراطية كلمة يونانية قديمة تتألف من
مقطعيين األول ) (demosويعني الشعب والثاني ) (kartsويعني حكم الشعب أو سلطته وبالتالي
فان مفھوم الديمقراطية يعني )حكم بالشعب للشعب ( وتتحقق الديمقراطية عن طريق مجموعة من
اإلجراءات والممارسات ضمن الدستور بحيث تتم المساواة بين المواطنين ويمنحون الحرية في اختيار
ممثليھم فان ذلك لن يبيح لنا تحديد داللتھا بكون محض إلية للحكم أو مجرد مجموعة من الضمانات
المؤسسية لحماية حرية اإلفراد عارية عن كل عمق اجتماعي أو ثقافي أو حتى تاريخي وعلى الرغم
من كون األوصاف السابقة للديمقراطية ال تنصرف عن ھدف نبيل مؤداه كبح جماح السلطة وترويض
طاقتھا في سبيل بناء مجتمع مزدھر وحر فان ذلك ال يحمل معه الضمانات األكيدة أو يضع السد المنيع
للحؤول دون انقالب سحر الديمقراطية وحلمھا الشعبي ) الوردي ( إلى كابوس مروع تنسج تفاصيله
النخب السياسية حينما تصيرھا أداة طيعة لتحقيق تطلعاتھا في الھيمنة وتحقيق المكاسب الذاتية على
حساب الشعب الذي يستودعھا ثقته السيما أذا استبعد ھذا األخير عن خيمة السلطة وغابت عن وعيه
محددات اللعبة الديمقراطية وعن ھذا لن يفض الحد من السلطة وفقا للمنظور الديمقراطي سوى إلى
نزع ھيمنة الدولة واستبدالھا بھيمنة العصبيات والھويات المغلقة على نفسھا وعلة ذلك كله تكمن في
) غياب الوعي الثقافي بقيم ومحددات الديمقراطية ( ولكي ال يضن احد أن النظام الديمقراطي ھو
النظام الذي ال عيب فيه وال فساد نجد أن منتقدي ھذا النظام من أھله يركزون على أمكانية التالعب
بالعملية الديمقراطية مما يخرجھا عن ھدفھا النبيل فھي نظام يمكن أن يخترق ومع ذلك فان
الديمقراطية ليست دواء لجميع العلل والمشكالت ويجب عدم الذھاب إلى ابعد من العالقات البسيطة من
اجل تقييم أشكال الديمقراطية آذ ھناك ثالثة أبعاد مركزية لحدوث الفساد السياسي حيث تؤثر ھذه
األبعاد على مدى رغبة السياسيين في تقبل الرشوة وتمويل الحمالت االنتخابية غير القانونية وعلى
مدى تحمل الناخبين لمسألة دفع الرشوة وعلى رغبة الفئات الغنية بالدفع أما البعد األول فھو توفر
امتيازات ضيقة التركيز لتوزيعھا من قبل السياسيين والبعد الثاني ھو مقدرة الفئات الغنية على
الحصول على مثل ھذه المكاسب بطريقة قانونية والبعد الثالث ھو االستقرار المؤقت للتالفات السياسية
 .ويظھر عدم االستقرار من التنافس على غنائم المناصب  ،وقد يظھر أيضا من الحكومات التي تدير
مجتمعات غير متجانسة عقائديا ويمكن لعدم االستقرار أن يدفع
السياسيين والمصالح الغنية إلى الحصول على ما أمكن من المكاسب الخاصة على المدى القصير كما
يمكن لإلصالحات أن تركز على أي من ھذه األبعاد أو عليھا جميعا أن االنتخابات ال تعتبر عالجا ثابتا
للفساد بل على العكس من ذلك فان بعض النظم االنتخابية تعتبر عرضة لنفوذ المصالح الشخصية أكثر
من غيرھا وعندما تسيطر محل السلطة فئات ضيقة المصالح فان بعضھا قد يستخدم طرقا قانونية
والبعض األخر يتبع طرق الفساد أن اختيار بعض ھذه التكتيكات يتأثر بطبيعة النظام السياسي
واالنتخابات التنافسية في جميع الديمقراطيات تساعد على الحد من الفساد السياسي بسبب وجود
حوافز لكشف فساد المنتخبين لدى مرشحي المعارضة  ،ومع ذلك فالحاجة إلى تمويل الحمالت
السياسية تدخل حوافز جديدة لمصلحة من المصالح الخاصة غير موجودة في األنظمة األوتوقراطية
وھذه الحوافز قد تكون عالية حين تقوم الحمالت االنتخابية بتخصيص مكافآت للناخبين بمعنى أن يقوم
السياسيون برشوة الناخبين ويمكن للتبرعات غير القانونية التي تدعم الحمالت السياسية أضافه إلى
رشوة السياسيين أن تؤدي إلى أحداث اختالل في األنظمة الديمقراطية حتى لو قدمت الرشاوى

المقدسة من قبل األفراد األغنياء والشركات فائدة للجان الحمالت واألحزاب والسياسيين والناخبين
وليس لحسابات بنوك السياسيين فان التأثير التخريبي الغير القانوني يمكن أن يكون كبيرا فمثل ھذه
تقدم في الغالب للحصول على امتيازات قانونية وتنظيمية ولكن فعاليتھا تعتمد على تنظيم الطرق
التنفيذية والقانونية  ،وتركز الشركات الفاسدة واإلفراد الفاسدون على الحصول على امتيازات خاصة
للشركات واإلفراد وال تكفي االنتخابات إليقاف مثل ھذه الدفعات وتبقى ھناك ضرورة لوجود أشراف
حكومي من اجل المحافظة على مساءلة الحكومة  ،فالحكومات الديمقراطية يجب ان تضع سياسات
واضحة للحد من حوافز الفساد .
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