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)Eunomia(  يونوميا األلفية وجهود احلد من الفساد 

 توطئة: 
يف البداية، حتدِّثنا مصادر الفلسفة السياسية والفكر السياسي القدمي عن معرفة أهل العصور 
القدمية أنواعاً متقدمة من أساليب إدارة احلكم ابملشاركة وإنفاذ القانون، ففي احلضارة البابلية وثَّقت 
العاهل وهي مقسمة  الدولة ابلتعاهد مع  التمثيلية اليت كانت تدير  الدراسات إىل وجود اجملالس 
إىل جمالس للمحاربي وجمالس للشيوخ ولديها عديداً من الصالحيات املهمة والقدرة على التشريع 
ومراقبة إنفاذ القانون، إال أنَّ األزمات اليت مرَّت با احلضارات والصراعات املتتابعة حالت دون 
العاهل مزيداً من الصالحيات مبا حوله؛ ليكون صاحب  استمرار املشاركة، وأسهمت يف ختويل 

السلطة العامة، والصالحيات الواسعة1.  
كما تشري الدراسات الفرعونية إىل وجود نصوص توثِّق لصور املمارسات الدميقراطية آنذاك 
مثل ملحمة )إيزيس، وأوزيريس(، ووصااي امللك حتتمس الثالث لوزيره: مبراعاة الفقري، فضاًل عن 
بردية الفالح الفصيح: اليت سجلت كيف أنَّ فالحاً يسرياً ُسرَِق محاره، فكتب إىل احلاكم شاكياً: 

)اختلَّ نظام العدالة(2. 
على ضفة أخرى ُتشري أساطري أتيكا عند اإلغريق إىل أمهية حكم القانون والوقوف حبزم ضد 
ما يعاكسه من احنراف وفوضى حينما أييت ذكر آهلة )التشريع، والقانون، والنظام اجليد، واالزدهار 
Dys- وآهلة الفوضى املعروفة ابلدسنوميا ،)Eunomia )الربيعي األخضر( املعروفة ابليونوميا 

nomia( ) املوصفة على حنو جلي يف نصوص سولون )Solon( األدبية اليت حذَّر الناس فيها 
من عواقب الفوضى؛ ونصحهم وحثَّهم على العمل، عب أدبياته اليت متثِّل أداة حنكته السياسية حي 
جسَّد الفضيلة اليواننية األساسية لالعتدال، ووضع حدٍّ ألسوأ شرور الفقر يف أتيكا، وزوَّد مواطنيه 
بدستور متوازن وقانون إنساين ابت كمسلة للنزاهة تستنري با األجيال بعد أن علَّقها على األلواح 
اخلشبية الدوارة لـ)100( عام؛ لتجنُّب االضطرار إىل الدفاع عنها، وشرحها شرحاً كبرياً لكي يطوِّر 

1. https://2u.pw/KOIjB
2. https://2u.pw/uoQYN

 )Eunomia(  يونوميا األلفية وجهود الحد من الفساد 

عماد صالح الشيخ داود *

*  أستاذ السياسات العامة/ كلية العلوم السياسية/ جامعة النهرين.

https://2u.pw/KOIjB
https://2u.pw/uoQYN
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الناس القانون أبيديهم. 
أبناطه  الفساد  وصور  وترية،  وتصاعد  الدنيا  شهدته  الذي  اخلراب  وبعد  اليوم  عامل  ويف 
املختلفة، ال سيَّما يف أعقاب انتهاء احلرب الباردة، والتطبيق الفج للعوملة أضحت احلاجة ملحة إىل 
يونوميا جديدة )Eunomia( جتيد التعامل مع عامل الرقمنة الذي تصاعدت فيه وترية التدهور 

والفساد بذات القدر الذي يسر أمور احلياة.
• يف املصطلح وتطوره:	

كما أسلفنا عرف مصطلح )Eunomia( ألول مرة يف أدبيات اإلغريق يف القرن السابع 
قبل امليالد على أنَّه الوالء للقانون اإلهلي؛ ليصبح الحقاً مبعىن احلق اإلهلي حلكم امللوك يف دولة 
املدينة الدميوقراطية )مثل أثينا(. ما محل املشرع والشاعر ورجل الدولة )Solon( على توصيف 

تلك اإلهلة ابلنص اآليت:
» الدسنوميا Dysnomia( ) )الفوضى( جتلب الشرور اليت ال تعد وال حتصى للمدينة.

تكبيل  طريق  عن  مناسباً  شيء  وجتعل كل  النظام،  جتلب   )Eunomia( يونوميا  لكن 
املعوجة، وهتدئة  املنحرف ابلقيود، وجتانس كل األشياء اخلشنة، ووقف اجلشع، وتقومي األحكام 
أعمال الغطرسة، وإيقاف غضب الفتنة القاسية ... فتحت سيطرة يونوميا )Eunomia( كل 

األشياء على ما يرام، واحلصافة تسود الشؤون اإلنسانية..«
ولذا، عدَّ سولون)Eunomia(  قضية مدنية ترمجتها تشريعاته املعروفة )بدستور سولون( 
حي زواج بينها والقدرات االقتصادية للبالد، وكذلك النظام الضرييب الناجح لتمويل السياسات. 
يزاد على ذلك قيامه مبساواة الطبقات الدنيا للطبقات العليا يف حق االختيار هليئة من مخسة آالف 
ُملف تتألف منهم أنواع احملاكم املصنفة للنظر يف مجيع القضااي ما عدا قضااي اخليانة والقتل. كما 
القضاة، وتركهم  املنازعات على  القانون عن طريق عرض  حيسب لسولون اإلسهامات يف تطوير 
جيتهدون لتطوير نصوص بعض التشريعات اليت أوردها وكان فيها شيئاً من الغموض. وحيسب إليه 

أيضاً )التزاماً مببدأ املدنية( جرَّاء عدم االدعاء أبنَّ التشريعات قد أُْنزَِلت عليه من قبل اآلهلة.
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وابنتقاله من التبين األول للمصطلح يف القرن السابع قبل امليالد إىل عهد القديس فوتيوس3∗ 
يف القرن التاسع امليالدي تطور املصطلح ليصبح عهد مبادئ للسلطة والعدالة يف البقاع املسيحية 
آنذاك ابالستناد إىل مفهوم ضارب يف القدم للحكم الصاحل املرتكز على مخس ركائز أساسية مرتابطة 

حها املرتسم رقم )1( يف أدانه: حدَّدها البطريرك كما يوضِّ
املرتسم رقم )1(

ح )   ( مصحَّ

(EUNOMIA)  الفساد   من   احلد   وجهود       األلفية   يونوميا   
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 ، عرض املنازعات على القضاة  عن طريقيف تطوير القانون    اإلسهامات لسولون  كما حيسب  عدا قضااي اخليانة والقتل.  ما  
 التزاما  ) يضا  أليه  إوحيسب   .من الغموض وكان فيها شيئا   أوردهاوتركهم جيتهدون لتطوير نصوص بعض التشريعات اليت  

 . الهلةعليه من قبل   تل  ز  ن  أُ التشريعات قد    عدم االدعاء أبن  اء  جر  (  مببدأ املدنية

 

يف القرن التاسع امليالدي   وسيفوتعهد القديس    إل القرن السابع قبل امليالد    يفللمصطلح    األولمن التبين    وابنتقاله
مفهوم ضارب يف القدم   إلابالستناد    آنذاكوالعدالة يف البقاع املسيحية    ة للسلط  مبادئتطور املصطلح ليصبح عهد  
 : أدانهيف  (  1حها املرتسم رقم )كما يوض   دها البطريرك  حد    مرتابطة أساسية مخس ركائزللحكم الصاحل املرتكز على  

 
 ( 1)  رقم  رتسمامل

 
   (.891-820) لقسطنطينيةالقديس فوتيوس المعترف بطريرك ا  

 

الحكم 
الصالح

السلطة

االستقرار

أقامة السالم
العدل

الحرية 

اليت إذا ما تفككت أواصر ارتباطها حبجج تغليب شأن احلرية، أو أهداف اثنوية أخرى، 
سيكون احلصاد أشبه حبصاد )اليعاقبة( املتمثل بثالثية )الدم، والرعب، والنزاع الالهنائي( طبقاً لرأي 

القدِّيس فوتيوس4. 
أمَّا يف عامل اليوم وبعد ما شهده العامل من خراب يف أعقاب النتائج الكارثية للحرب العاملية 
ن احلرب الباردة اليت أفضت هنايتها إىل تغوُّل األحادية  الثانية، وما أعقبتها من سنوات عجاف إابَّ
القطبية ونظامها الرأمسايل واإلفرازات السلبية لظاهرة العوملة اليت سعت لتنميط البشر َوْفقاً ملعايري 

3∗.  القديس فوتيوس املعرتف بطريرك القسطنطينية )820-891(. 
4. https://2u.pw/UiwKe

https://logosofgalilee.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-891%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-34%D9%85-6-2-%D8%BA-192-%D8%B4
https://logosofgalilee.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-891%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-34%D9%85-6-2-%D8%BA-192-%D8%B4
https://2u.pw/UiwKe
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القوى الرأمسالية الغربية؛ ورغبتها العارمة للسيطرة على الدول الضعيفة، وآتكل سيادهتا الداخلية، ما 
أفضى إىل استشراء صور اجلرمية املنظمة، اليت تنطوي من ضمن ما تنطوي عليه من جرائم خمتلفة 
على كل صور جرمية الفساد، وعواقبها املؤذية، ومحل األمم املتحدة على إصدار اتفاقيتي دوليتي: 
األوىل، ملكافحة اجلرمية املنظمة عب الوطنية مبوجب قرار اجلمعية العامة55/25( ( املؤرخ يف 15 
قرار  مبوجب  الفساد  ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  هي  والثانية،   ،2000 الثاين/نوفمب  تشرين 
اجلمعية العامة )58/4( املؤرخ يف 12 تشرين الثاين/نوفمب 2000. كما أضحت اجلهود الساعية 
وصنوه  والسياسية؛  املدنية  للحقوق  الدوليي  العهدين  متضمنات  إىل  َوْفقاً  الدميوقراطية  لتمجيد 
للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تنحى جمدداً حنو توسيع مدى املصطلح وزايدة ركائزه اليت 
تبلورت يف القرن التاسع امليالدي يف مسًعى معاصٍر لبلورة يونوميا )Eunomia( األلفية املتزامن 
ملا حثَّت اجلمعية  َوْفقاً   )MDGs( للتنمية املستدامة اإلعالن عنها مع صدور أهداف األلفية 
ن العام 2000، وأصدرته كمبادئ  العامة لألمم املتحدة وجلنة حقوق اإلنسان5∗ اخلطى لتطويره إابَّ
أساسية للدميوقراطية يف العام 2002 مكوَّنة من عشر ركائز جديدة كما يف املرتسم رقم )2( يف 

أدانه6:
املرتسم رقم )2(

ح )   ( مصحَّ

(EUNOMIA)  الفساد   من   احلد   وجهود       األلفية   يونوميا   
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 ( 2) رقم  رتسم  امل 
 

نظامهم    الرمز لتذكري أنصار الدميقراطية أبن      نزلة مب   عد  يُ    (Eunomia)األلفية االهتمام مبسار يونوميا    أن    أعاله يف  يتضح من املرتسم  
احلياد عن    ن  وأب   ، دون انتصار حكم القانون واجملتمع املنظم جيدا  من  االنتخايب الثمني ال ميكن أن يوجد يف أشكاله القدمية أو احلديثة  

بني الفوضى    جية غري شرعية لز غري مشرفة  نتيجة    إال لن تكون    ركائز ذلك الرمز اليت تطورت منذ القرن السابع قبل امليالد حىت اليوم 
حىت ترتوض اجملتمعات    مجيعها   وصور الفساد يف اجملتمعات   ، د اجلرمية املنظمة الدولة ومتد    ابقتناص تنتهي  واخلطاب الدميقراطي الزائف  

 من املسلمات يف حياهتا.   ذلك   عد و   ، للتعايش مع االحنراف 
 

 : األلفية  (Eunomia)االحنراف املعاصر وممارسات حتدي يونوميا  •

5∗. جلنة حقوق اإلنسان السابقة / تعرف اآلن جملس حقوق اإلنسان منذ العام 2006.
6. https://2u.pw/kMyHJ

https://2u.pw/kMyHJ
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يتضح من املرتسم يف أعاله أنَّ االهتمام مبسار يونوميا األلفية)Eunomia(  يُعدُّ مبنزلة  الرمز 
لتذكري أنصار الدميقراطية أبنَّ نظامهم االنتخايب الثمي ال ميكن أن يوجد يف أشكاله القدمية أو احلديثة 
من دون انتصار حكم القانون واجملتمع املنظم جيداً، وأبنَّ احلياد عن ركائز ذلك الرمز اليت تطورت منذ 
القرن السابع قبل امليالد حىت اليوم لن تكون إال نتيجة غري مشرفة لزجية غري شرعية بي الفوضى واخلطاب 
الدميقراطي الزائف تنتهي ابقتناص الدولة ومتدُّد اجلرمية املنظمة، وصور الفساد يف اجملتمعات مجيعها حىت 

ترتوض اجملتمعات للتعايش مع االحنراف، وعد ذلك من املسلمات يف حياهتا.
• االحنراف املعاصر وممارسات حتدي يونوميا )Eunomia( األلفية:	

منذ تسعينيات القرن املاضي واهنيار جدار برلي بدأت موجة من حتوُّل النظم السياسية من 
صورهتا املطلقة ابجتاه التعددية واملشاركة يف إدارة احلكم على حنو سريع غري تدرجي، ويفتقد لكثري 
ممَّا جاء يف مبادئ الدميوقراطية اليت أقرهتا األمم املتحدة إابن العام 2002 واملشار إليها يف املرتسم 
رقم 2، ما أفضى إىل مزيد من اجلراحات والرتاجع لتسود حالة الفوضى أو ما يطلق عليه اصطالحاً 

.))Dysnomia الدسنوميا
ففي يوغسالفيا السابقة مل خيلِِّف التحوُّل املذكور إال احلرب األهلية، واالستئثار ابلسلطة 
وجرائم اإلابدة اجلماعية والفساد املستشري يف عموم البالد لينتهي األمر إبحالة مليوزوقيتش إىل 
احملكمة اجلنائية الدولية7، أمَّا يف ماينمار فلم يكن املشهد إال أسوأ من ذلك بكثري فالنظام الذي 
يدعي أنَّه دميوقراطي، وتوىلَّ إدارة احلكم عب االنتخاابت، وحيظى مبساندة األمم املتحدة مل يكن 
إال نظاماً إقصائياً مسح ابرتكاب الفظائع إزاء أقلية الرهوينجا املسلمة؛ ليزداد األمر سوءاً للجميع 
يف ذلك البلد بعد االنقالب العسكري الذي أهنى ذلك النظام، وأعاد مسار التحول الدميوقراطي 
األعرج إىل نقطة الصفر، ممَّا أدَّى إىل إصدار قرار اإلدانة املرقَّم )A/75/L.85/Rev.1( بتاريخ 

24 حزيران 2021 من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة8.  
وما دول الربيع العريب اليت تبنت التحول الدميوقراطي بعد ثورة اليامسي يف تونس 2010 عن 
الفوضى والفساد واالستئثار ابلسلطة ببعيد، فتونس متعثرة املسار، وليبيا منقسمة على نفسها، واليمن 

تصارع للخروج من األزمات، ومصر عليها كثري من املؤشرات الدولية يف ملف حقوق اإلنسان9.  

7. https://news.un.org/ar/story/2004/11/30212
8. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N21/153/20/PDF/
N2115320.pdf?OpenElement
9. https://freedomhouse.org/country/egypt/freedom-world/2022

https://news.un.org/ar/story/2004/11/30212
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N21/153/20/PDF/N2115320.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N21/153/20/PDF/N2115320.pdf?OpenElement
https://freedomhouse.org/country/egypt/freedom-world/2022
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أمَّا النظم اليت أجبهتا اإلدارة األمريكية على التحول إىل التعددية بنظام الصدمة عب القوة العسكرية 
  )Eunomia(اليونوميا بلوغ  األخرى يف  تفلح هي  مل  وأفغانستان؛  املباشر كالعراق  واالحتالل 
ملؤشرات  فطبقاً  املاضيي.  العقدين  مدى  على   ))Dysnomia الدسنوميا  دائرة  واستمرت يف 
املرتبة )157( من  العراق حيتل  للعام 2021 ما زال   ))cpiبـ الدولية )Ti( املعروف  الشفافية 
بي )180( دولة من دول العامل، وتبلغ درجته )23 من 100(، وكذلك أتيت أفغانستان يف ذيل 
القائمة لتحل املرتبة )174( من بي )180( دولة وتبلغ درجتها )16 من 100( درجة على 
ر االختالل الكبري يف برانمج نشر الدميوقراطية األمريكي العوملي الذي يصفه  ر نفسه10. ما يفسِّ املؤشِّ
طريق  عن  واشنطن  جامعة  يف  املشارك  األستاذ   )James D Long( لونغ  جيمس  الدكتور 
جتربته الشخصية يف مراقبة االنتخاابت األفغانية اليت أفضت إىل تويل حامد كرازي السلطة، على 
أنَّه برانمج لتحول مشوب ابلتزييف االنتخايب11∗ الفتقاده للمؤسسات القوية والبياانت الصرحية مبا 
يكفي إلجراء انتخاابت نزيهة تسمح بتشكيل حكومة دميقراطية متنح املواطني القدرة على توظيف 
السياسيي، أو عزهلم. إذ كانت املراكز االنتخابية األفغانية على حد قوله تعج ابلفاسدين وصناديق 
االقرتاع تغص ابألوراق قبل افتتاح املراكز للمقرتعي بنصف ساعة، وحينما حياجج املراقب الدويل 
مديري املراكز االنتخابية األفغان يف ذلك كانوا يؤكِّدون أنَّ الصناديق جاهزة لالقرتاع ليكون املوضوع 
برمته أشبه ابلنكتة12. ما يسوق الدليل على أنَّ دعوات التحول الدميوقراطي اليت جنم  عنها كثري 
من االنفتاح واحلرية كالكتابة على )الفيسبوك، وتويرت( وعمل القنوات الشخصية على )اليوتيوب(، 
واالنتشار الواسع  لوسائل اإلعالم جاءت معاقة، وتفتقد إىل الركائز األربع الباقية املنصوص عليها 
أحد  دعا  ما  تدرجاً  واملتطورة  الراسخة  الدميقراطيات  عمل  أساس  تُعدُّ  اليت   )1( رقم  املرتسم  يف 
القول ))لدينا كثري من احلرية والقليل القليل من الدميوقراطية(( يف  العرب إىل  رؤساء احلكومات 
معرض توصيفه للتحول الدميوقراطي السريع يف دول تفتقد للبنية التحتية لذلك التحول13، وهي 
حقيقة دامغة ال ميكن التغاضي عنها جرَّاء عدم املباالة لدور العوامل االقتصادية–االجتماعية يف 
بناء اجملتمعات وتطورها على الصعد مجيعها؛ لالحتكام اجلاد والعمالين إىل صندوق االقرتاع الذي 
يسمح حبسم تنازع السلطة، واإلميان ابملعارضة، والوعي الشعيب بضرورة االندماج يف ظل التحول 
الدميقراطي، وقوة اجملتمع املدين والصحافة احلرة غري املنحازة أو االنقسامية؛ إليقاف الفساد املتكاثر 

10. https://www.transparency.org/en/countries/afghanistan?redirected=1
11∗ .ألنَّ االنتخاابت تُعدُّ حجر الزاوية يف النظم السياسية الدميوقراطية.

12. https://www.polisci.washington.edu/people/james-d-long
13. https://2u.pw/gPCAh

https://www.transparency.org/en/countries/afghanistan?redirected=1
https://www.polisci.washington.edu/people/james-d-long
https://2u.pw/gPCAh
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يف البيئة السيئة للدسنوميا Dysnomia( ) اليت رافقت التحول املذكور، وتعاين من مشكالت 
يصعب حصرها ويتضمن املرتسم التايل األخطر منها: 

 املرتسم رقم )3(

ح )   ( مصحَّ

(EUNOMIA)  الفساد   من   احلد   وجهود       األلفية   يونوميا   

 
 

8 

امل املنحازة  اجملتمع  غري  احلرة  والصحافة  إلاالنقسامية   أودين  ل  يقاف؛  السيئة  البيئة  يف  املتكاثر  لدسنوميا الفساد 
Dysnomia)  (    خطر األ  تايل تعاين من مشكالت يصعب حصرها ويتضمن املرتسم الو   ، رافقت التحول املذكوراليت 

 منها: 

  
 

 ( 3)  رقم  املرتسم

الفساد 
الداخلي 
والتهرب 
الضريبي

العقلية التي 
تهتم بالذات 
والزبائنية 
والمحسوبية

االنهزامية

سيطرة 
األقلية 
على 

التجارة، 
الصناعة 

 ،
الرياضة، 
اإلعالم، 
والتمويل 
السياسي

التغاضي 
المتعمد 
واإلفالت 

من 
العقاب 
وانتشار 
ثقافة 
التفويت

الخصخصة 
الجائرة 

القوانين 
الزائدة 
عن 

الحاجة 
وغير 
مقاسة 
األثر 

الصرف 
العسكري 

غير 
المنضبط

الدفع 
بنمو 

الدين من 
البنوك 
المحلية 
ةواألجنبي

ويف موقف كهذا تتوقف البوصلة عن حتديد االجتاهات، ويهرب أصحاب النفوذ إىل بيئات 
ما  ضمن  االستثمار  حبجة  السفر  جوازات  جتارة  وتزدهر  فسادهم،  أموال  فيها  استثمروا  أخرى 
يعرف ببانمج اجلنسية الثانية، وال يبقى أمام السلطات الفاشلة إال اللجوء إىل وصفة املؤسسات 
التدابري  جرَّاء  البطالة  وترية  وارتفاع  والبامج،  الديون  استدامة  عدم  إىل  املفضية  الدولية  املالية 
التقشفية اليت تفرضها، فضاًل عن خفض اإلنفاق على التعليم والصحة واخلدمات العامة، وضعف 
االستثمار األجنيب الناجح واحلقيقي )ال أييت إال رأس املال املغامر الشريك يف جرائم الفساد، أو 
أصحاب اليافطات الومهية(، وهجرة رأس املال الوطين الساعي لتوطي التكنولوجيا، وفرار أصحاب 
يف  املؤهلي  غري  من  الشهادات  محلة  أعداد  وتفاقم  اجلودة،  عالية  األكادميية  والقدرات  العقول 
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جمال اختصاصهم، وتصاعد نسب تعاطي املخدرات، واالحنراف االجتماعي، ونوابت االكتئاب، 
واالنتحار، والعودة إىل النظم األسرية، وروابط الدم؛ لتحقيق احلماية اليت تعجز مؤسسة الدولة عن 
الذي يضرب األطفال والشباب دون  الفقر  ليزاد عليها كلها  املساواة،  محايتها جرَّاء فجوة عدم 
سن )18( عاماً الذي يُعدُّ من أخطر أنواع الفقر املهدد للتنمية. هنا متوت كل اآلمال يف حتقيق 
يونوميا )Eunomia( األلفية، وكل خطط تنجيز أهداف التنمية املستدامة لتسود حالة الفوضى 
ا  للدسنوميا Dysnomia( ) اليت مل يتبدل مفهومها منذ القرن السابع قبل امليالد حىت اليوم؛ ألهنَّ

تعين الدخول يف برانمج واحد )هو الفساد مقابل املوت(.
• يونوميا )Eunomia( األلفية ومسرب اخلالص:	

 بعد أن استعرضنا حتدايت يونوميا األلفية واالختالالت اليت تعوق تقدمها، ال بدَّ من البحث 
سريعاً عن نقط اخلالص على اخلريطة بطريقة مشابة ملا يفعله نظام التموضع العاملي )GPS(؛ 
التباع املسار الصحيح عب نظام مالحة ذكي قادر على توفري املعلومات عن املواقع واألوقات يف 
الظروف اجلوية، ويف أي مكان على األرض؛ لبلوغ املرام َوْفقاً جلملة من املالحظات توجز ابآليت:

املالحظة األوىل: وتكمن يف إعادة املؤسسات الساعية للعمل حتت مظلة ركائز يونوميا األلفية  	
-املذكورة آنفًا- النظر يف القواني النافذة بعد ما وصل احلال من وراء تنفيذها إىل حالة من 
الرتاجع وتقويض األهداف املعلنة لبناء جمتمع التنمية املستدامة، ذلك ألنَّ اإلصرار على تنفيذ 
النزاهة  مؤسسات  وتعدد  الفساد  تتبع  نفسها،  والطرائق  نفسها،  واملشاريع  نفسها،  القواني 

سيأخذ األمور إىل منحى ال ميكن وصفه إال ابلتخريب املنظم.
والقرارات  	 اليومية،  احلياة  متطلبات  حتت  األجور  مستوى  يكون  حينما  الثانية:  املالحظة 

االقتصادية واملالية تضغط على الضعفاء دون األقوايء، فذلك يعين أنَّ آهلة الفساد تضغط على 
اجلمهور لتحقيق مآربا، فاألمن والكرامة ال ميكن حتقيقهما على معدة خاوية ومعادلة العدالة 

والفقر ال تكون ذات خمرجات إجيابية متوازنة إال إذا عمل على حلها أهل احلصافة والنزاهة.
املالحظة الثالثة :يف عصر الرقمنة والتطور املعريف ُعِرَضت للتداول املتاح للجميع تطبيقات الشراء  	

اإللكرتوين، وحجز الفنادق إلكرتونياً، وحجز سيارات األجرة إلكرتونياً، وتطبيقات أخرى ال 
ميكن حصرها، تتضمن مستوايت للتقييم متكن صاحب اهلاتف الذكي احلكم على األشياء من 
مؤشرات تلك املستوايت. لكنَّنا جند أنَّ مثل تلك التطبيقات خيتفي عنها التقييم احلقيقي حينما 
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يتعلَّق األمر ابملؤسسات الرمسية، وشركات الدفع املايل، ودوائر صرف املستمسكات الرمسية، 
ومشاريع البناء، واملستشفيات، ومطات تعبئة الوقود، ودوائر البيد، حىت يثبت ابلدليل القاطع 
ا حىت إن أُْعِلَنت  لدى املواطن عدم جدوى احلديث عن خدمات احلكومة اإللكرتونية؛ ألهنَّ
ا مكومة ببريوقراطية الفساد، وحينما تغييب البياانت، ويصعب إجراء املقارانت،  للمواطن فإهنَّ
إذ جيد اجلمهور نفسه أمام مشاريع إرواء ِبال ماء، ومطات كهرابء ِبال وقود، ومؤسسات مالية 
تبتكر اقتناص حصائل الناس لتسد العجز إزاء ما هدر من فساد، وتبم عقوداً حتت مظلة 
االستفادة من خدمات القطاع اخلاص )غري املنضبط( يستنزف موارد الدولة، وأيكل حقوق 
اجلمهور، فضاًل عن مطارات ِبال مدارج، وجممعات سكنية ابعت للناس اهلواء، وأجهزة غري 
صاحلة لفرز نتائج االنتخاابت، وإعالانت للمنتج الوطين الذي يدرك اجلميع أبنَّه غري موجود.  
وحينما يصل األمر إىل هذا احلال حيتاج الوضع إىل إرادة سياسية حقيقية؛ وعملية تشاركية 
نزيهة لضبط دقة بياانت أجهزة قياس احلالة الصحية، والتحاليل املخبية؛ إلنقاذ ذلك املريض 
الدقيقة تتحدث عن تعافيه  التقديرية غري  الذي ابت يف غرفة اإلنعاش، والبياانت احلكومية 

التام، وهو يصارع املوت.
إلعمال  	 السعي  حيتاج  الدولية  التجربة  يف  املتحققة  النجاحات  طريق  عن  الرابعة:  املالحظة 

أهداف التنمية املستدامة والتطبيق الناجز لركائز يونوميا األلفية )Eunomia( يف البيئات 
اليت يستشري فيها الفساد إىل التفكري خبلق )جزر النزاهة( ذات املؤسسات امللتزمة، والقواني 
اليسرية، واخلدمة املفتوحة، واحملكومة آبليات املساءلة والشفافية احلقيقية يف البقاع النموذجية 
 )UNCAC( احملددة اليت متتلك التفويض؛ لتطبيق أحكام االتفاقية الدولية ملكافحة الفساد
ومتضمنات اإلسرتاتيجيات الوطنية الصادرة مبوجبها يشرف على تطبيقها مالكات متخصصة 
يف مضمار احلد من الفساد تُوكل إليهم مهام متكي املالكات العاملة فيها على أساليب األداء 
البقاع على أمل أن تكب اجلزيرة  العمل؛ لتحقيق أعلى قدر من نزاهة تلك  اجليد، وحوكمة 

لتكون قارة.
 )Eunomia( يف خامتة املطاف، ال بدَّ من القول إنَّ ماولة الكتابة يف موضوع اليونوميا
أشبه ابإلحبار يف احمليطات البعيدة بقارب من البدي ملا للموضوع من سعة، ومسامهات عقول، 

وأقالم تستحق اإلجالل.


