الواسطة واملحسوبية..الى أين ؟

عبد العزيز العرواني
ل
الواسطت واملحسوبيت حعخبر موروثا احخماعيا وثقافةت متخمعيةت مقلولةت عمًيةا واع مية
ل
ل
ل
ل
يحاربه ةةا اًزو ةةا و لإل ةةع يي ة ة نلاه ةةا عمًي ةةا ر ة ة ا ه ةةا حش ةةهد دهًي ةةًا لقيقي ةةا لًخماس ةةح قحخم ةةار و جول ةةً قلخق ةةا والش ةةعور
بالغضب لًى عامت املتخم .
حاللت املًح أشار ف أكثر من ملاسلت الى مخاطزها وكا أو ل من دعا الى جتزومها ف الزسالت املًإيت الساميت الى اعحهومت
عام ،5002مؤكًا ضزورة الذها ,ليث ج فيما بعً جتزومها ف قااو هيئت مهافحت الفساد رق  25لسلت  ، 5002كما ج
الخ كيً جتزومها ف قااو الجزاهت ومهافحت الفساد رق  31لسلت  ، 5032وقً أعاد حاللت املًح الخذكحر بمخاطزها ف
الورقت اللقاشيت السادست.نال أالا ما سللا نشهً أ ممارساث الواسطت واملحسوبيت مسخمزة.
كةةذلح أرةةًرث دائةةزة قفخةةاع العةةام فخةةوى لزمةةذ فاهةةا الواسةةطت المةةص أرةةلحذ رةةورة مةةن رةةور الزشةةوة املعلووةةت ي خًةةز مةةن
ل
يقًمها مإسلا  -ممن قًمذ لع - .
ل
و لألسف أرلح من يمارسها يلعةذ بالجة او ومةن يزفضةها يلعةذ باع لةا لمةل ةًا الوالةً ملةا يضةطز لقلولهةا جحسةلا مةن
أ جخقط بع أوارز القزبى والعشحرة والصًاقت.

آ لل ةةا أ ادس ةةاعل الواس ةةطت واملحس ةةوبيت ,نل ةةى أي ةةن ف بع ةةً ا أدث ال ةةى ا ةةزة ونفة ةزا مؤسس ةةاجلا م ةةن اع بة ةراث والإف ةةاعاث
لدسخفيً منها دول أخزى أل ها ل جتً فزص عمد ف بًًها.

و قةةً أدى كلةةح الةةى وحةةود جزهةةد ف ة مؤسسةةاجلا وحعثةةر ف ة مسةةحرة رةةال ققخصةةاد أل مةةن ج ة حعييلةةع بالواسةةطت مةةن دو
املؤهالث املطًوبت ساه ف هذا الترد والترهد.

وومإ ةةن الق ةةول بة ة الواس ةةطت واملحس ةةوبيت أر ةةلحذ م ةةن أخط ةةز أا ةةوو الفس ةةاد دار ال ةةذ س ةةخوحب محاربخ ةةع ع ةةى كاف ةةت

الصعً ،وكلح يخطًب العمد ع ى خًق بيئت رافضت لها من خالل بزامج جوعووت شامًت وموحهت لهافت شزائح املتخم جلح
مضارها ع ى اللواح السياسيت وققخصاديت وقحخماعيت.

و جلًأ هذه الخوعيت من ألاسزة ,فاملًرست ,فاع امعت ,فليئت العمد ,مسدثمزون لذلح دور املساحً والإلائس ,و دور عالم.

أيضةةا ن محاربةةت الواس ةةطت واملحسةةوبيت جخطً ةةب س ةزاو ف ة جلفي ةةذ الخوحهةةاث املًإي ةةت السةةاميت  ,ف ة جق ةةًي كافةةت اع ةةًماث
لًم ةةواطلح الإترواي ةةا أل جقًي ةةد العالقة ةةت ب ةةح املو ةةف واملة ةةواطن لة ةةع أكب ةةر ألاث ةةز فة ة الخقًية ةةد م ةةن ع ةةوع الة ةةلع لًواسة ةةطت
واملحسوبيت.

كةةذلح جخطًةةب محاربةةت الواسةةطت واملحسةةوبيت الخوسة فة جتةةزو الواسةةطت واملحسةةوبيت لدشةةمد كافةةت أطزافهةةا  ,ال أ جقخصةةز
ع ى طزف والً وهواملو ف العام لسب اص الختزو اعحال ف القااو أل من ش كلح رف اعحزج علع علًما يزف
الواسطت ,كما أ طالب الواسطت واملسخفيً منها يفإزا كثحرا قلد الي وع الاها.

خالرت القول ,ال يمإن القضاع ع ى آفت الواسطت واملحسوبيت نال من خالل جهاجف كافت اع هاث ,و ف الخوس ف جتزومها
وحغًيظ العقوبت ع ى مزجإلاها.

مًيز مًيزوت الشهاوى
هيئت الجزاهت ومهافحت الفساد

