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ملخص :
االســتقرار  هتــدد  آفــة  )الفســاد   *
ــادي، وإن  ــو االقتص ــي والنم االجتاع
ــية  ــلطة السياس ــتخدام الس ــاءة اس إس
للمنفعــة الشــخصية جمحــف متامــا 
بحــق الرشفــاء أو الفقــراء(. جــاء 
األمــم  منظمــة  مبــادرة  يف  ذلــك 
الفســاد(،  ضــد  )االحتــاد  املتحــدة 
يف  التطبيــق  قيــد  أصبحــت  والتــي 

.2005 ديســمر 
* يقــدم التقريــر املعنــون )مــؤرش متييــز 
مصداقيــة  ذات  تقديــرات  الفســاد( 
ــة.  ــاد يف )250( دول ــتويات الفس ملس
ــا  ــة م ــات هائل ــف اختاف ــو يكش وه

ــث  ــال، حي ــذا املج ــدول يف ه ــن ال ب
ــدول  ــاد يف ال ــر للفس ــا أك ــد مي نج
الفقــرة باملقارنــة مــع الــدول املتقدمــة 
الثريــة. باإلضافــة إىل أن بعــض الــدول 
احلكوميــة  للنزاهــة  معايــر  متتلــك 
تطــورت مــع مــرور الوقــت )بــا 
يف ذلــك أســرتاليا ونيوزيلنــدا التــي 
تــأت يف مقدمــة قائمــة النزاهــة(، بينــا 

تراجعــت 
دول أخــرى عــن مواقعهــا الســابقة 
األمريكيــة  املتحــدة  )كالواليــات 
ــاد  ــرى يف االحت ــدول الك ــان وال والياب
ــر  ــب غ ــيع الكس ــا يش األورويب(، ك
املــرشوع يف معظــم دول العــامل الثالــث 
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ــابقا،  ــيوعية س ــدول الش ــن ال ــر م والكث
ــل  ــرتق كل مفاص ــاد خي ــد أن الفس ونج
ــا  ــا فيه ــرتاليا )ب ــاورة ألس ــدول املج ال

ــا(. ــو غيني ــوا ني ــيا وباب اندونيس
* الفســاد يرتســخ أكثــر يف الــدول التــي 
تعــاين مــن احلايــة غــر الكافيــة حلقــوق 
ــم األســواق،  ــراط يف تنظي ــة، واإلف امللكي

والــدور الضعيــف للقانــون.
)النفــط  الطبيعيــة  باملــوارد  الغنــى   *
ــا  ــاد مم ــزز الفس ــا( يع ــاز خصوص والغ
ــيايس،  ــتقرار الس ــاب االس ــؤدي إىل غي ي
الفشــل  إىل  أيضــا  يــؤدي  وربــا 
احلكومــي. وهــذا مــن األمــور التــي 
تقلــق الغــرب باعتبــاره ســيظل معتمــدا 
عــى اســتراد املــواد األوليــة خــال املــدة 
القادمــة. كــا يبــن مــؤرش متييــز الفســاد 
ــؤد،  ــريب مل ي ــكري الغ ــل العس أن التدخ
ومــع األســف، إىل إنشــاء حكومــات 
ــة  ــور الرشقي ــتان وتيم ــة يف أفغانس نزهي
ــن  ــس م ــا أدى إىل العك ــراق، وإن والع

ــك. ذل
ــز  ــة إىل تعزي ــات األجنبي ــل املعون * متي
تبــذل  حمــاوالت  وهنالــك  الفســاد. 
لتحســن مصداقيــة املعونــات األجنبيــة، 
ولكنهــا  مكلفــة  املحــاوالت  وهــذه 
ــم  ــك ألن تقدي ــيئا، وذل ــيئا فش ــرش ش تنت
املعونــات إىل األنظمــة اللصوصيــة أدى، 
ببســاطة، إىل احلــط مــن أمهية املؤسســات 

وإىل  االقتصــادي،  للنمــو  الروريــة 
ــدة. ــب الفاس ــة النخ تقوي

* إن الطبقــة احلاكمــة مــن أصحــاب 
ــاعر  ــى املش ــا ع ــد دائ ــازات تعتم االمتي
الوطنيــة وعــى االشــرتاكية للدفــاع عــن 
امتيازاهتــا وحماربــة االنفتــاح والشــفافية. 
ــاريض  ــن مع ــم م ــتمد الدع ــوم تس والي

ــة. العومل
مــدة  خــال  مقبــوال  الفســاد  كان   *
طويلــة باعتبــاره أمــرا مقضيــا ال بــد مــن 
ــايل  ــار احل ــن االنتش ــه، ولك ــليم ب التس
أصــا،  الغربيــة  الليراليــة،  لألفــكار 
ــر  ــف يف الكث ــذا املوق ــر ه أدى إىل تغي
مــن أنحــاء العــامل. ونجــد اليــوم تفــاؤال 
ــة معاجلــة الكســب غــر  ــدا بإمكاني جدي
ــي  ــطى الت ــات الوس ــن الطبق ــرشوع ب امل
تظهــر يف الكثــر مــن الــدول؛ حيــث 
األمثــل  هــو  الطريــق  هــذا  أن  تبــن 
دول  يف  االقتصــادي  النمــو  لتعزيــز 
ــال ســنغافورا واســتونيا،  يائســة مــن أمث

ــر. ــى الفق ــاء ع ــايل: للقض وبالت

الفساد والعدل واالزدهار
ــاد  ــا أن الفس ــابقة ترين ــارات الس إن العب
)إســاءة اســتخدام الســلطة السياســية 
ملكاســب شــخصية( كان وال يــزال ســببا 
رشقــا  العاديــن  بالنــاس  اإلرضار  يف 
ــاد  ــد س ــحيق. ولق ــد س ــذ أم ــا من وغرب
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تقليــد مــن القبــول اجلــري بــأن »تزييــت 
أيــدي« املســؤولن رضوري لتحريــك 
ــن  ــل م ــة، وكان القلي ــات احلكوم عج
ــن  ــرا ع ــرشوع( تعب ــر امل ــب غ )الكس
ــي  ــؤولن منخف ــاه املس ــة جت ــن الني حس
الدخــل أو شــكا مرشوعــا مــن أشــكال 
التنافــس. أضــف إىل ذلــك أن معظــم 
الفســاد،  بوجــود  ســّلمت  األديــان 
مــن  العديــد  يف  مثــا  ذلــك  ونجــد 
فقــرات التلمــود والكتــاب املقــدس، 
حيــث نقــرأ يف ســفر التكويــن )6، 12(: 
»ونظــر الــرب إىل األرض فــإذا هــي قــد 
فســدت؛ إذ كان كل بــرش مــن حلــم ودم 

ــى األرض«. ــه ع ــد طريق ــد أفس ق
ــرة  ــم النظ ــذا فتتعاظ ــا ه ــا يف عرن أم
إىل الفســاد باعتبــاره انتهــاكا للفكــرة 
القائلــة بــأن البــرش يولــدون مجيعــا وهــم 
ــعادة  ــعي إىل الس ــق الس ــاوون يف ح متس
ــم.  ــة هل ــة املتاح ــبل املرشوع ــة الس بكاف
لقــد حــازت هــذه الفكــرة الفردانيــة 
إبــان  أساســا  الشــعبي  القبــول  عــى 
عــر التنويــر يف الغــرب، وكان هلــا آثــار 
ــم  ــه احلاك ــذي يلعب ــدور ال ــد ال يف حتدي
ــا  ــرة نص ــذه الفك ــد هل ــوم. ونج واملحك
ــال،  ــبيل املث ــى س ــا، ع ــا وواضح رصحي
يف إعــان بنســلفانيا للحقــوق )1776(، 
ــعب  ــه: »الش ــاء في ــد ج ــان رائ ــو بي وه
ــع  ــإن مجي ــذا ف ــلطات؛ وهل ــدر الس مص

ــوا  ــواء أكان ــن، س ــؤولن احلكومي املس
تابعــن للســلطة الترشيعيــة أو التنفيذيــة، 
للشــعب،  وخدمــا  أمنــاء  يعتــرون 
كل  يف  أمامــه  املســؤولية  ويتحملــون 
حــن«. وبتعبــر آخــر، فــإن املواطنن هم 
ــون  ــؤولون احلكومي ــا املس ــون، أم املرشف
ــرتض  ــن يف ــوا إال وكاء للمواطن فليس
فيهــم العمــل بنزاهــة. وقــد بــدأت هــذه 
الروحيــة باالنتشــار يف أنحــاء العــامل بعــد 
ــة، ولكنهــا كانــت  ــة الثاني احلــرب العاملي
طموحــا أكثــر مــن كوهنــا واقعــا عمليــا.
لقــد خــاض فاســفة القــرن الثامــن 
ــال آدم ســميث، رصاعــا  عــرش، مــن أمث
كبــرا يف عرهم عندمــا اعتروا الفســاد 
أمــرا ســيئا مــن الناحيــة األخاقيــة، 
ــرش  ــي تنت ــم وه ــد تعاليمه ــوم نج والي
ــدا  ــاؤال جدي ــزز تف ــامل لتع ــاء الع يف أنح
ــر  ــب غ ــى الكس ــاء ع ــة القض بإمكاني
ــد قامــت منظمــة التعــاون  املــرشوع. وق
والتنميــة االقتصاديــة )OECD( بحــّث 
احلكومــات األعضــاء فيهــا عــى اعتبــار 
ــم الرشــى إىل املســؤولن األجانــب  تقدي
ــة.  ــة جنائي ــة جنح ــرشكات األجنبي وال
ــود  ــت بن ــام 2005 أصبح ــة الع ويف هناي
ــاد  ــد الفس ــدة ض ــم املتح ــدة األم معاه
ــع  ــدف إىل وض ــي هت ــق، والت ــد التطبي قي
ــيل  ــات غس ــام عملي ــر أم ــات أكث معوق
األمــوال وتســهيل اســتعادة األمــوال 
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املرسوقــة. ولكننــا إذا نظرنــا إىل الســجل 
املتحــدة  األمــم  ملعاهــدات  التارخيــي 
تبنــي  مــن  نتيقــن  أن  يمكننــا  فــا 
ــذه  ــازة هل ــر املمت ــرة للمعاي ــدول الفق ال
ــن  ــدرون م ــج املص ــد احت ــدة. وق املعاه
دول منظمــة )OECD( أحيانــا بــأن 
ــد  ــارسة عن ــة اخل ــم يف اجله ــك يضعه ذل
التنافــس مــع جهــات حمليــة فاســدة، 
 )OECD( ــة ــض دول منظم ــن بع ولك
الفاســد  التعامــل  تعتــر  أصبحــت 
ملواطنيهــا جنحــة يعاقــب عليهــا القانون، 
وذلــك ألهنــا الحظــت بــأن الفســاد 
يــؤدي إىل امتيــازات غــر عادلــة حتوزهــا 
ــا  ــوذ، مم ــات ذات النف ــب والصناع النخ
ــي  ــق باق ــة بح ــارة املجحف ــود باخلس يع
املواطنــن كافــة. كــا يعــد الفســاد عقبــة 
ــعر  ــر الس ــل ع ــس األصي ــه التناف بوج
والنوعيــة، وهكــذا متتــد آثــاره إىل النمــو 

االقتصــادي.1
إن مــن يتســامح مــع الفســاد، ومــن 
أمهيــة  مــن  ينتقــص  إليــه،  يدعــو 
ــي تعتــر رشطــا أساســيا  املؤسســات الت
ــؤدي إىل  ــك ي ــادي، وذل ــو االقتص للنم
ــا إن  ــؤس. ك ــم والب ــر والظل ــة الفق إدام
املتنافســن الذيــن يعتمــدون عــى الفســاد 
يرتكبــون  إنــا  بأعاهلــم  االرتقــاء  يف 
األساســية  الــرشوط  بحــق  خيانــة 
ــيم  ــك ألن التقس ــوق، وذل ــاد الس القتص

احلديــث للعمــل يعتمــد عــى اســتثار ما 
ــع  ــن يدف ــى م ــس ع ــاس، ولي ــه الن يعرف
ــى  ــون ع ــروة تتك ــر. والث ــوة األك الرش
أســاس املعرفــة التكنولوجيــة والتجاريــة 
ــارات  ــع إش ــال م ــا الفع ــى تواصله وع
الســوق التــي توجــه التخصــص الفعــال 
واالبتــكار؛ وإذا أردنــا لذلــك أن حيــدث، 
فيجــب حينهــا أن تؤســس األســواق 
عــى قاعــدة الثقة بــن الغربــاء، والفســاد 
بســمومه،  النقطــة  هــذه  يســتهدف 
ــاس  ــى أس ــذ ع ــرارات تتخ ــل الق فيجع
ــا  ــس )أفضــل م ــرء( ولي ــه امل ــن يعرف )م
يعرفــه املــرء(، ويف قطــاع األعــال يــؤدي 
مرهقــة  ضوابــط  فــرض  إىل  الفســاد 
جتعــل األســواق تبــث إشــارات بنشــاط 

ــاءة. ــل كف أق
نصــف  خــال  التنمويــة  التجربــة  إن 
ــادي  ــو االقتص ــا أن النم ــر لن ــرن تظه ق
الضعيــف ال ينتــج عــن نقــص الثــروات 
الطبيعيــة أو رأس املــال أو غــر ذلــك 
كافــة  تشــرتك  وإنــا  املــوارد.  مــن 
االقتصــادات التــي فشــلت يف حتقيــق 
النمــو بأهنــا متتلــك قواعــد ضعيفــة 
لتنســيق احليــاة االجتاعيــة واالقتصاديــة 
عائقــا  تقــف  والتــي  )املؤسســات(، 
بوجــه االدخــار واالســتثار واستكشــاف 
ــة  ــود الريادي ــن اجله ــا م ــوارد وغره امل
وينقــل  اإلنتاجيــة.  القــوى  لتحريــك 
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التنمــوي،  االقتصــاد  عميــد  عــن 
الراحــل لــورد بيــرت بــاور، أنــه قــال 
بوضــوح: »األداء االقتصــادي يعتمــد 
والثقافيــة  الشــخصية  العوامــل  عــى 
النــاس  مواهــب  وعــى  والسياســية، 
واملؤسســات  وحمفزاهتــم  ومواقفهــم 
ــذه  ــى ه ــية«.2 وتتأت ــة والسياس االجتاعي
األمهيــة العاليــة للمؤسســات مــن أن 
ــود  ــيق جه ــب تنس ــو تتطل ــة النم عملي
ــارف  ــخاص ذوي املع ــن األش ــد م العدي
ــف  ــون تكالي ــن يتحمل ــة، والذي اخلاص
ــرة  ــاء املخاط ــمون عن ــل ويتجش التعام
يف استكشــاف طــرق جديــدة أفضــل 
ألداء املهــام. وال حاجــة هنــا للتأكيــد 
ــد أدى إىل  ــادي ق ــو االقتص ــى أن النم ع
ــراض  ــن األم ــد م ــن العدي ــص م التخل
ــانية  ــا اإلنس ــت هب ــي ابتلي ــة الت التقليدي
طويــا: كنســبة الوفيــات الكبــرة لــدى 
ــرار  ــاقة، وتك ــال الش ــال، واألع األطف
املجاعــات، واألوبئــة، وانتشــار القــذارة، 
ــق  ــم بالضي ــاس الدائ ــل، واإلحس واجله
والضجــر، والشــيخوخة املبكــرة وقــر 

ــر. العم
ــادي  ــو االقتص ــبة للنم ــم بالنس ــا هي إن م
ليــس نوعيــة املؤسســات فحســب، وإنــا 
مســتوى الفعاليــة واإلنصــاف يف تطبيقهــا 
ــرض  ــا ُيف ــد م ــن القواع ــا. فم وفرضه
ــرض  ــث يتع ــع: حي ــن املجتم ــن ضم م

ــه  ــاس ل ــايش الن ــا، إىل حت ــاش، مث الغش
ــكاذب  ــمعته، وال ــارته س ــا وخس تلقائي
يتعــرض للتوبيــخ، وهكــذا دواليــك؛ 
ومــن القواعــد مــا ُيصمــم وُيفــرض 
قمــة  مــن  ســيايس  فعــل  بواســطة 
ــدار  ــة بإص ــوم احلكوم ــث تق ــرم: حي اهل
وامللكيــة  األنفــس  حتمــي  ترشيعــات 
قضائيــة  منظومــة  وتشــكل  اخلاصــة، 
ــد؛  ــذه القواع ــرض ه ــة لف ــوة رشط وق
النشــاطات  بعــض  تــؤدي  وعندمــا 
ــاألذى لآلخريــن، فإهنــا  إىل التســبب ب
تصبــح خاضعــة للرتخيــص احلكومــي، 
ــوكاالت  ــذه ال ــك. إن ه ــذا دوالي وهك
احتكاريــة  ســلطات  عــى  حتصــل 
ومــن  الرشعــي،  اإلجبــار  ملارســة 
ــار  ــدل واالزده ــق الع ــروري لتحقي ال
أن ُتطّبــق هــذه الســلطات دون ترهيب أو 
ترغيــب، ودون أن يعمــد وكاء احلكومة 
ــق  ــلطات لتحقي ــذه الس ــتغال ه إىل اس

منافــع شــخصية.3
إن املجتمعــات التــي حتقــق التنســيق غالبا 
بواســطة قواعــد داخليــة يف املجتمــع 
وبالتــايل  التلقائــي،  الفــرض  وعــر 
ــى  ــدود ع ــكل حم ــد إال بش ــي ال تعتم فه
هــي  للحكومــة،  اخلارجيــة  القواعــد 
ــر  ــة أك ــداء فعالي ــل إىل إب ــات متي جمتمع
يف حتقيــق النمــو االقتصــادي وتكافــؤ 
الفــرص، وذلــك باملقارنــة مــع جمتمعــات 
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حتكمهــا قبضــة قويــة وختضــع إىل قواعــد 
إيعازيــة متعــددة. ويصــح هــذا باألخص 
إىل  احلكومــة  وكاء  يستســلم  عندمــا 
ــة  ــرتك باالنتهازي ــرشي املش ــراء الب اإلغ
التــي تبحــث عــن املنفعــة الذاتيــة فيقعون 
ــع  ــة، يتمت ــي املحصل ــاد؛ فف ــخ الفس يف ف
عــى  بالقــدرة  دائــا  احلكومــة  وكاء 
اســتغال نقــص معرفــة النــاس بجميــع 
التفاصيــل والظــروف املتعلقــة بالشــؤون 
ــى  ــون ع ــا، ويقدم ــون عليه ــي يقوم الت
تعزيــز مصاحلهــم اخلاصــة عــى حســاب 

ــاد(. ــو الفس ــذا ه ــاس )وه ــة الن عام
ــل  ــى تتغلغ ــاد حت ــخ الفس ــا أن يرتس م
ومــن  جــذوره؛  وتتعمــق  تأثراتــه 
ــرسي  ــي أو ال ــزاد العلن ــك: امل ــة ذل أمثل
وظائــف  يف  والتعيينــات  للعمــوالت 
التعليــم املــدريس أو الرشطــة؛ ولقــد 
شــاهدت بنفــي يف اندونيســيا كيــف 
ــم  ــف ألبنائه ــرتون الوظائ ــاء يش أن اآلب
تعليمهــم،  يكملــوا  أن  بعــد  وبناهتــم 
وغالبــا مــا يكــون ذلــك بتضحيــات 
ماليــة كبــرة، فــا أن يتــم احلصــول عــى 
الوظيفــة فإهنــا تكــون »ملــكا« ملــن نجــح 
يف الفــوز هبــا دون احلاجــة إىل أن يضمــن 
ــتمرار يف أداء  ــر االس ــا ع ــاظ هب االحتف
ــي  ــك، ينبغ ــة إىل ذل ــل. وباإلضاف العم
عــى العائلــة أن تســتعيد »اســتثارها« 
ــر  ــل أو ع ــل يف التعام ــع التفضي ــر بي ع

ــن  ــد م ــي تع ــتحقات«، والت ــع »املس مج
الوظيفــة.  هــذه  يف  االســتثار  عوائــد 
الوظيفيــة  الرتقيــة  إىل  الدعــوة  أمــا 
األداء  يف  واجلــدارة  االختبــارات  عــر 
ــادرة حلرمــان  فينظــر إليهــا باعتبارهــا مب
ــة  ــة ناجت ــد رشعي ــن عوائ ــؤولن م املس
هــذه  إن  ســابقة.  »اســتثارات«  عــن 
اإلصاحــات ال يمكــن فرضهــا مــن 
اخلــارج، وإنــا جيــب التعامــل معهــا عــر 

مصلحــن حمليــن.
الفســاد  أن  املعروفــة  احلقائــق  مــن 
ــع  ــة م ــة متبادل ــط بعاق ــمي يرتب الرس
العاقــة  أن  أي:  االقتصاديــة،  احلريــة 
مــا بــن مســتوى املوثوقيــة يف صيانــة 
امللكيــة اخلاصــة  املؤسســات حلقــوق 
وحريــة اســتخدامها، وبــن مســتوى 
ــون  ــة يف دور القان ــتقالية واملوثوقي االس
يف البــاد. إن إصــدار الضوابــط املرهقــة 
ــى  ــا ع ــي بتأثراهت ــي تلق ــدة، والت املعق
الدخــل اخلــاص والثــروة بشــكل دائــم، 
يعتــر مــن أســباب تغلغــل الكســب 
ــن  ــة، ال يمك ــرشوع. ويف احلقيق ــر امل غ
ــاده  ــتنتاج مف ــروج باس ــة دون اخل احليلول
أن بعــض الضوابــط تفــرض أساســا 
ــاب الســلطة مــن احلصــول  لتمكــن أرب
االقتصــادي  آراء  ويف  الرشــى.  عــى 
احلائــز عــى جائــزة نوبــل، أمارتيا ســن، 
والــذي حيــق يف اعتبــاره حــدوث التنميــة 
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االقتصاديــة يف الــدول الفقــرة نوعــا 
مــن أنــواع التحريــر، نجــد أنــه يــرى أن 
ــد يف  ــب واح ــن جان ــط م ــاء الضواب إلغ
الــدول الناميــة يــرر مــا ينتــج عنــه مــن 
انحســار للفســاد، وذلــك بغــض النظــر 
ــرى.4  ــد أخ ــؤدي إىل فوائ ــا إذا كان ي ع
ــا  ــاهم أيض ــة تس ــة النزهي ــا إن احلكوم ك
يف رفــع مســتوى الثقــة مــا بــن النــاس.5
خــال حقبــة طويلة مــن القــرن العرشين 
مل يكــن هنالك فهــم يف صفــوف املفكرين 
ــوري  ــدور املح ــط لل ــات التخطي وجه
للمؤسســات كــا عّرفــه آدم ســميث. 
االقتصاديــة  املدرســة  يتبــع  يكــن  ومل 
ــن  ــة م ــر أقلي ــاتية غ ــاوية املؤسس النمس
االقتصاديــن مــن أمثــال بيــرت بــاور. 
ولكــن املقاربــة التطوريــة املؤسســاتية 
بــدأت يف ثانينيــات القــرن العرشيــن 
ــر  ــا أث ــا وكان هل ــدم هل ــئ ق ــاذ موط باخت
واإلصــاح.6  التخطيــط  عــى  كبــر 
ومؤخــرا نجــد أن حتــى بعــض املنظــات 
ــا  ــام جدي ــدأت يف االهت ــد ب ــة ق العاملي
ــذا  ــة، وهل ــا بنزاه ــات وتطبيقه باملؤسس
مــن   2005 العــام  نســخة  ركــزت 
ــون  ــدويل املعن ــد ال ــدوق النق ــر صن تقري
عــى  الــدويل(  االقتصــادي  )املشــهد 
ــث(  ــل الثال ــات« )الفص ــاء املؤسس »بن
يعتمــد  النمــو  »ارتفــاع  نصــه:  بــا 
ــاد  ــن، وفس ــة أمت ــوق ملكي ــى... حق ع

ــذا  ــل«.7 وه ــي أفض ــل، وأداء حكوم أق
ينبغــي أن يكــون لــه تأثــرات مهمــة عــى 
السياســة، ومــن أمثلــة ذلــك: كيــف 
يمكــن للمعونــات األجنبيــة أن تصــل إىل 
مســتحقيها بوجــود مؤسســات ضعيفــة؟
بنقطــة  هنــا  التذكــر  مــن  مانــع  وال 
ــف  ــاف مواق ــي: إن اخت ــية، وه أساس
النــاس مــن الفســاد واحلريــة االقتصاديــة 
ــا  ــل م ــية تفص ــوة أساس ــن فج ــأ م ينش
ــر  ــة النظ ــر؛ فوجه ــات النظ ــن وجه ب
الغربيــة التــي تعتــر األفــراد مالكــن 
ومصاحلهــم ذات أمهيــة عليــا يف األداء 
احلكومــي إنــا تتعــارض مــع وجهــة 
معظــم  يف  السياســية  النخــب  نظــر 
الغربيــة.  التقليديــة غــر  املجتمعــات 
هــي  نفســها  تعتــر  النخــب  فهــذه 
املالكــة وأن »شــعوهبا« مــوارد متاحــة 
لاســتغال يف ســبيل تعزيــز الســلطة 
والثــروة. أمــا اآلن فالعوملــة تنــرش وجهــة 
النظــر الفردانيــة، وشــعوب العــامل توجــه 
ــب  ــة للنخ ــح األناني ــا إىل املصال هجاهت
القويــة باعتبارهــا فســادا، كــا أن صوهتــا 
ال يتعــرض لاضطهــاد كــا كان حيــدث 

يف الســابق.
قياس الفساد ومقارنته

يتعلمــوا  أن  دائــا  العلــاء  يســتطيع 
ــل،  ــح أفض ــوا نصائ ــر، وأن يقدم الكث
ــرون  ــي ينظ ــرة الت ــون الظاه ــا تك عندم
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هلــا قابلــة للتكميــم؛ وينطبــق ذلــك 
بــن  مــا  تربــط  التــي  العاقــة  عــى 
ــة  ــة االقتصادي النمــو االقتصــادي واحلري

والفســاد.
الوطنــي  الدخــل  إمجــايل  قيــاس  إن 
 )GDP/GNP( الوطنــي  والناتــج 
يمكــن تأسيســه عــى منهجيــة متينــة 
ــا يف  ــق عليه ــم التواف ــة ت ــر مقبول ومعاي
ــة.  ــود طويل ــر عق ــة ع ــات الدولي املنظ
كــا إن املقارنــة بــن دول العــامل بحســب 
دخــل الفــرد تســتند إىل أســعار الــرف 
أو تقديــرات القــوة الرشائيــة، ممــا يعكس 
الواقــع بشــكل أكثــر مصداقيــة يف معظــم 
احلــاالت. وال شــك يف أن هنالك هامشــا 
ــة،  ــات الدولي ــرتي البيان ــأ يع ــن اخلط م
ولكــن ذلــك ال يمنــع مــن متتعهــا باملتانــة 

ــع. ــول الواس والقب
ــي  ــات الت ــتوى املؤسس ــد مس ــا حتدي أم
ــي  ــة فه ــة االقتصادي ــا احلري ــتند إليه تس
مهمــة أصعــب مــن ناحيــة القيــاس 
الــدويل،  املســتوى  عــى  واملقارنــة 
وذلــك ألنــه ال يمكــن احليلولــة دون 
واعتادهــا  ذاتيــة  لتقييــات  تضمنهــا 
ثانينيــات  ويف  صغــرة.  نــاذج  عــى 
القــرن العرشيــن توصــل عــدد أكــر 
األمهيــة  إدراك  إىل  االقتصاديــن  مــن 
العظيمــة ملؤسســات احلريــة االقتصاديــة، 
ــر  ــود لتقدي ــدة جه ــدء بع ــا أدى إىل الب مم

واألداء  امللكيــة  حقــوق  مســتوى 
ــواق  ــل، وأس ــة العم ــي، وحري احلكوم
رأس املــال واملنتجــات ومــدى انفتاحهــا 
عــى التنافــس العاملــي. ومنــذ العــام 
 Fraser( ــزر ــز فري ــام مرك 1986، ق
ــد  ــيق جه ــدي بتنس Institute( الكن
ــق  ــة متف ــر منهجي ــم لتطوي ــي ضخ عامل
عليهــا ومجــع املعلومــات الازمــة حــول 
معايــر احلريــة االقتصاديــة. وقــد القــت 
واســعا  قبــوال  املجموعــة  البيانــات 
ــوق  ــم الس ــة تدع ــكارا قيم ــت أف وقدم
ــب  ــخيص. وإىل جان ــار الش ــر واخلي احل
ــوم  ــابه يق ــد مش ــك جه ــك، كان هنال ذل
 Heritage( هريتيــج  مركــز  بــه 
Foundation( األمريكــي بالتعــاون 
ــال،  ــرتيت جورن ــة وول س ــع صحيف م
ــة  ــاف املنهجي ــن اخت ــم م ــى الرغ وع
املتبعــة فــإن النتائــج التــي متخضــت 
ــان الدراســتان تــروي القصــة  عنهــا هات
نفســها: احلريــة االقتصاديــة تائــم النمــو 

واملســتوى املعيــي املرتفــع.8
إن درجــة الفســاد يف فــرض القواعــد 
مل تتلــق االهتــام نفســه خــال مــدة 
طويلــة؛ ثــم ملئــت هــذه الفجــوة خــال 
العقــد املــايض بواســطة مــرشوع للتقديــر 
الســنوي ملســتويات التعامــل غــر النزيــه 
يف جمــال السياســة واإلدارة، وهــو مــا 
الفســاد  متييــز  مــؤرش  عليــه:  أطلــق 
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 Corruption Perceptions(
ــاب  ــم احتس Index: CorrPI(. ويت
ــة  ــو األملاني ــة باس ــؤرش يف جامع ــذا امل ه
حتــت إرشاف الروفيســور يوهــان غراف 
ــع  ــاون م ــك بالتع ــدورف،9 وذل المبس
منظمــة الشــفافية الدوليــة، وهــي مركــز 
أبحــاث يقــوم ســنويا بنــرش )تقريــر 
ــا  ــؤرش، جنب ــذا امل ــي(. وه ــاد العامل الفس
ــات  ــات ودراس ــع التحلي ــب م إىل جن
احلــاالت الــواردة يف )تقريــر الفســاد 
عزيمــة  تقويــة  إىل  هيــدف  العاملــي(، 
ــن وكاء  ــا م ــا هل ــن وم ــة الناخب رشحي
والقضائــي  الســيايس  املســتوى  عــى 

ــاد. ــة الفس ــى حمارب ــذي ع والتنفي
ــام  ــن يف الع ــؤرش يتضم ــذا امل ــح ه أصب
وذلــك  دولــة،   159 بيانــات   2005
عــى  يعتمــد  أنــه  مــن  الرغــم  عــى 
قاعــدة بيانيــة أكثــر اختافــا مــن ناحيــة 
ــر  ــدد كب ــي ع ــية؛ فف ــات الرئيس البيان
ــات  ــؤرش إىل بيان ــع امل ــدول، يرج ــن ال م
تعــود إىل ثانينيــات القــرن العرشيــن، 
بعــض  أثــر  تقفــي  يمكننــا  وهلــذا 
ــذه  ــل ه ــدى بفض ــدة امل ــات بعي التوجه
البيانــات، عــى أن ال ننســى حــدوث 
ــات  ــمول املعلوم ــرات يف ش ــض التغ بع

ونوعيتهــا عــر الزمــن.10

حاالت الفساد حول العالم
ــام  ــاد للع ــز الفس ــؤرش متيي ــر م إن تقري
ــايض  ــر امل ــرش يف أكتوب ــذي ن 2005 ال
ــن  ــد م ــط العدي ــات التخطي ــر جله يوف
األفــكار املفيــدة؛ إذ يقــدم هلــا مــادة 
كميــة تدعــم االعتبــارات التــي وردت يف 

ــر. ــة التقري مقدم
ويف الشــكل املــدرج أدنــاه )يــرد يف هنايــة 
تقديــرات  التقريــر  يــورد  الدراســة( 
مــع  باملقارنــة   2005 للعــام  املــؤرش 
 .)1985-1980( املــدة  متوســطات 
وباإلضافــة إىل ذلــك حيتــوي الشــكل 
عــى تقديــرات بعــض الــدول للعــام 
2005 ممــن ال تتوفــر حوهلــا أيــة بيانــات 
عــى املــدى البعيــد.11 إن املرتبــة العاليــة 
أفضــل  تطبيــق  تعكــس  الشــكل  يف 
احلكوميــة،  اإلدارة  يف  النزاهــة  معايــر 
ــر  ــي النظ ــا ينبغ ــس. ك ــس بالعك والعك
ــكل  ــاد بش ــة للفس ــات الزمني إىل املقارن
تقريبــي بســبب تغــرات املنهجيــة املتبعــة 
ــن  ــم م ــى الرغ ــة. وع ــا الذاتي وطبيعته
ــواردة  ــات ال ــإن املعلوم ــك، ف ــع ذل مجي

ــي: ــا ي ــا ب تفيدن
* االنطبــاع األهــم الــذي يرتكــه التقريــر 
املتقدمــة  الثريــة  الــدول  أن  يتمثــل يف 
هــذا  يف  عمومــا  أعــى  مرتبــة  حتــرز 
املــؤرش باملقارنــة مــع الــدول األقــل 
تقدمــا. وال يمكــن إرجــاع ســبب ذلــك 
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أبــدا إىل العاقــة مــا بــن معــدالت 
ولكــن  الفســاد،  ومعــدالت  الدخــل 
يبــدو مــن املقبــول االعتقــاد بوجــود 
تفاعــل غــر مبــارش يف مــا بينهــا: حيــث 
تفتقــر الــدول عندمــا يشــيع الفســاد بــن 
ــس  ــي البائ ــتوى املعي ــا، واملس حاكميه

يــؤدي إىل الفســاد.
* ومــع ذلــك، فقــد تغــرت معايــر 
كثــرا  احلكوميــة  اإلدارة  يف  النزاهــة 
خــال العقــود القليلــة املاضيــة يف الــدول 
الغنيــة والفقــرة عــى حــد ســواء. ومنهــا 
الثانينيــات،  أوائــل  منــذ  مــا حتســن 
)يف  منحــدرا  يــزال  ال  مــا  ومنهــا 
معــدالت الفســاد(. وهكــذا، يتبــن مــن 
الشــكل أن الفســاد ظــل يرتفــع يف الــدول 
نســبيا  اجليــدة  احلكوميــة  اإلدارة  ذات 
)املدرجــة عــى يســار الشــكل( مــن أمثال 
الواليــات املتحــدة وفرنســا واليابــان 
وذلــك  وماليزيــا،  أفريقيــا  وجنــوب 
ــا  ــا بأهن ــرف تقليدي ــة إىل دول تع باإلضاف
أكثــر فســادا بكثــر )املدرجــة عــى يمــن 
ــيا  ــن وروس ــال الص ــن أمث ــكل( م الش
ــرى  ــدول األخ ــا ال ــا. أم ــا وكيني وتركي
فقــد متكنــت مــن حتســن معدالهتــا مــن 
وفنلنــدا  ونيوزيلنــدا  أســرتاليا  أمثــال 

وتشــيي وهنغاريــا واندونيســيا.
* كانــت أســرتاليا تعتــر مــن أقــل 
ــام  ــة يف الع ــة الثامن ــادا )املرتب ــدول فس ال

منــذ  أداؤهــا  حتســن  وقــد   ،)2005
إن  كــا  املاضيــة.  الثانينــات  أوائــل 
ــر  ــكل أك ــا بش ــن أداؤه ــدا حتس نيوزيلن
يف العــام 2005 )حتتــل املرتبــة الثانيــة 
ــور  ــا يتط ــزال أداؤه ــدا( وال ي ــد فنلن بع

بمــرور الوقــت.
الــدول  أداء  عــام  بشــكل  حتســن   *
ــا  ــال أوروب ــونية ودول ش االنغلوساكس
التــي  الشــكل(  تظهــر مجيعهــا يف  )ال 
حتتــل مرتبــة متقدمــة أصــا، وذلــك 

املتحــدة. الواليــات  باســتثناء 
الــدول  بعــض  هنالــك  أن  يبــدو   *
باجتــاه  تنجــرف  التــي  األوروبيــة 
مشــكات جديــة، كفرنســا وأملانيــا، 
الركــود  مــن  مطــوال  عانــت  حيــث 
الســيايس،  واالســتياء  االقتصــادي 
مراتــب  يف  مكاهنــا  تــراوح  وظلــت 
متوســطة عــى ســلم معــدالت الفســاد.
لربــط  األورويب  االحتــاد  مــرشوع   *
ثقافــات احلكــم مــع معايــر النزاهــة 
يواجــه فجــوات  شــديدة االختــاف 
واســعة، وأحيانــا: متوســعة، يف مســتوى 
ــة  ــر املتفاوت ــة. إن املعاي اإلدارة احلكومي
للفســاد تعــرس مســعى االحتــاد األورويب 
ــعى  ــذا املس ــل؛ فه ــاوي الدخ ــو تس نح
ربــا حيتــاج إىل حتويــل مبالــغ ماليــة 
كبــرة ومســتمرة مــن الــدول الغنيــة 
املتمتعــة بمســتوى منخفــض من الفســاد 
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إن  الفســاد.  يســودها  فقــرة  دول  إىل 
تفــاوت مســتويات الفســاد بــن الــدول، 
واختــاف رسعــة مســتلمي التمويــل يف 
ــن  ــاد األورويب م ــد االحت ــتغال قواع اس
ــا إىل  ــد أدى فع ــدول، ق ــف ال ــل خمتل قب
لعــب دور كبــر يف الرفــض الشــعبي 
توســع  يف  املتناميــة  للحركــة  املتزايــد 

االحتــاد األورويب وتقــارب دولــه.
يف  الشــديد  االنخفــاض  ياحــظ   *
التــي  الــدول  لــدى  النزاهــة  معايــر 
اهنيــار  فمنــذ  الشــيوعية؛  حكمتهــا 
ــع  ــارع م ــدول تتص ــذه ال ــيوعية وه الش
ــة:  ــات خمتلف ــترشي بدرج ــاد املس الفس
يلفــت  ناجــح  مثــال  هنغاريــا  ففــي 
االنتبــاه، كــا إن اســتونيا وســلوفينيا 
ــدول  ــن ال ــب ضم ــوأ مرات ــا تتب وليتواني
املتقدمــة األقــل فســادا؛ أمــا معايــر 
النزاهــة يف روســيا وبولنــدا والتشــيك 
فقــد تدهــورت عــى نحــو ســيئ. وربــا 
األقــل،  عــى  جزئيــا  هــذا،  يعكــس 
احلكومــي؛  اجلهــاز  يف  أكــر  شــفافية 
ــن  ــزءا م ــا ج ــى وإن اعترن ــن، حت ولك
اإلدراك  تنامــي  عــن  ناجتــا  التدهــور 
هلــذه املشــكلة، تــدل هــذه احلــاالت 
ــة  ــة املركزي ــات اإلجباري ــى أن املنظوم ع
الفــراغ  أن  أو  تــرزق،  حيــة  تــزال  ال 
الــذي تركــه غيــاب التخطيــط املركــزي 
مل متــأله املؤسســات وآليــات الفــرض 

ــام اقتصــاد ســوق فعــال  ــي تدعــم قي الت
وجمتمــع حــر. وقــد يتبــن أن بنــاء النظــام 
الفعــال أكثــر صعوبــة مــن إلغــاء تأميــم 
ــاملة.12 ــط الش ــة الضواب ــة وسياس امللكي
* تعــاين الــدول الناميــة عمومــا مــن 
معــدالت عاليــة للفســاد، باســتثناء عــدد 
مــن األمثلــة املميــزة كالــدول الثريــة 
ــغ  ــغ كون ــنغافورا وهون ــال س ــن أمث م
ــي  ــة الت ــا اجلنوبي ــا إن كوري ــوان. ك وتاي
كانــت تعــد يومــا مــن أكثــر دول العــامل 
ــوح  ــه بوض ــوم تتج ــت الي ــادا أصبح فس
متييــز  مــؤرش  يف  عليــا  مرتبــة  نحــو 
الفســاد وتعتــر ذلــك هدفــا مــن أهــداف 

سياســاهتا.13

الفساد والتخلف التنموي
ــة  ــائدا يف اإلدارة احلكومي ــزال س ــا ي إن م
يف العــامل الثالــث مــن معايــر متدنيــة 
الســتعصاء  تفســرا  يقــدم  للنزاهــة 
ــدو أن  القضــاء عــى الفقــر؛ حيــث ال يب
هــذا العــامل قــد تفهــم عــى نحــو واســع 
التــي  بالفســاد  التحكــم  أخاقيــات 
ــددون  ــر األورويب يش ــاب التنوي كان كت
ــرى  ــرش. وي ــن ع ــرن الثام ــا يف الق عليه
فرانســيس فوكويامــا يف تقديمــه لنســخة 
الفســاد  )تقريــر  مــن  املــايض  العــام 
ال  الفاســدة  املارســات  أن  العاملــي( 
تــزال متغلغلــة بعمــق يف أوصــال الثقافــة 
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والتقاليــد املحليــة، بــل إهنــا تشــكل 
جوهــر املنظومــة السياســية، وأن مــن 
شــأن اإلصاحــات أن تــؤدي إىل هتديــد 
مصالــح النخــب التــي تتمتــع باملــال 
والســلطة، كــا ياحــظ بــأن »حتــى 
األفضــل  التصميــم  ذات  املؤسســات 
بوجــه  الوقــوف  مــن  تتمكــن  لــن 
ــة  الفســاد إذا كانــت األعــراف االجتاعي
تتقبــل تعاطــي الرشــوة، أو إذا كانــت 
نخــب البــاد تعتــر السياســة حلبــة 
لإلثــراء«.14 ويضيــف فوكويامــا أنــه 
حتــى عندمــا يــأت طــرف متنــور أجنبــي 
ملحاربــة  امللحــة  احلاجــة  إىل  ليشــر 
الفســاد فــإن جهــوده ســتتوقف عــى يــد 
ــاف؛  ــة املط ــن يف هناي ــين املحلي السياس
هبــا  االكتفــاء  تــم  إذا  نقطــة  وهــي 
ــر يف  ــأن الفق ــتنتاج ب ــتؤدي إىل االس فس
ــرار مســبق؛  ــج عــن ق ــة ينت عــر العومل
ــرار  ــذا الق ــه أن ه ــف ل ــا يؤس ــن مم ولك
تتخــذه النخــب السياســية ومــن حيابيهــا 
يف الســلطة، وهكــذا يســتمر الفقــر خميــا 

عــى اجلاهــر املســحوقة!
لقــد ظهــر يف بعــض الــدول الفقــرة 
ــرى  ــة ك ــوا أولوي ــيون منح ــادة سياس ق
ــوا  ــايل ووضع ــادي اإلمج ــو االقتص للنم
االزدهــار  حتقيــق  أن  أعينهــم  نصــب 
للرشعيــة  مصــدرا  يمثــل  للجميــع 
أحيانــا  اإلهلــام  واســتمدوا  والقــوة، 

ــا  ــة، ك ــات عاملي ــات ورصاع ــن حتدي م
هيمــن  التــي  آســيا  رشق  يف  حصــل 
ــن  ــيوعية، وم ــن الش ــبح الص ــا ش عليه
اهتــام أصيــل بانتشــال النــاس مــن 
ــو  ــق النم ــة يف حتقي ــر. وأدت الرغب الفق
االقتصــادي إىل حتفيــز جهــات التخطيــط 
عــى البــدء بتطبيــق قواعــد اقتصــاد حــر 
التعليــم،  منفتــح وعــى االســتثار يف 
ــا  ومــع ظهــور طبقــة وســطى ثابتــة مادي
أصبحــت احلريــة السياســية ينظــر إليهــا 
وبــدأت  بشــدة  مرغوبــة  باعتبارهــا 
األجيــال الغنيــة حديثــا بالوقــوف يف 
ــي  ــع تنام ــدي. وم ــاد التقلي ــه الفس وج
ــة،  ــدة الريبي ــاع القاع ــاد واتس االقتص
أصبحــت احلكومــات قــادرة عــى توفــر 
رواتــب أفضــل جلهــات اخلدمــة املدنيــة، 
ــد  ــاعدة يف احل ــا إىل املس ــذا أدى أيض وه
مــن الفســاد، ومل يقتــر ذلــك عــى 
وتايــوان  كونــغ  وهونــغ  ســنغافورا 
وكوريــا، حيــث امتــد نوعــا ما إىل تشــيي 
وموريشــيوس وبوتســوانا، وهــي دول 
ــث  ــامل الثال ــن الع ــج م ــرك بالتدري تتح
هــذه  بــدأت  وقــد  األول.  العــامل  إىل 
ــام  ــراءات ق ــبب إج ــا بس ــة غالب العملي
ــال: يل  هبــا حاكمــون مســتبدون مــن أمث
كــوان يــو يف ســنغافورا، وبــارك تشــونغ 
هــي يف كوريــا، وأوغســتو بينوشــيت 
يف تشــيي، وأدت هــذه اإلجــراءات إىل 
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ــن  ــتدام، أي: التحس ــادي مس ــو اقتص نم
السياســية  للمؤسســات  التدرجيــي 
دون  وتطبيقهــا  واملدنيــة  واالقتصاديــة 
ــخ  ــابقا يف التاري ــل س ــا حص ــاد. وك فس
األورويب، فــإن اإلصاحــات االقتصاديــة 
ــتبدون  ــون املس ــا احلاكم ــادر هب ــي ب الت
ــدى يف  ــدة امل ــة بعي ــج جانبي أدت إىل نتائ

ــية. ــة السياس ــال احلري جم
نواجهــه  الــذي  الكبــر  التحــدي  إن 
حاليــا يتمثــل يف إقنــاع النخــب التقليديــة 
واحلديثــة يف الــدول الناميــة األخــرى بــأن 
النمــو االقتصــادي ال يتطلــب اإلصــاح 
ــد  ــة القواع ــب )صياغ ــات فحس املؤسس
ــا  ــة(، وإن ــة االقتصادي ــزز احلري ــي تع الت
حيتــاج أيضــا إىل محلــة حاســمة عــى 
الفســاد )التطبيــق الشــفاف املنصــف 
هلــذه القواعــد(. وليــس هــذا باألمــر 
اهلــن ألن االنطــاق بالنمــو االقتصــادي 
ــدة  ــرص جدي ــور ف ــا إىل ظه ــؤدي غالب ي
تتكاثــر  كــا  الفاســدة،  للتعامــات 
ــدة  ــط جدي ــق ضواب ــة وختل البروقراطي
ــف  ــر.15 أض ــر بكث ــراءات أكث ــر إغ توف
أكثــر  تصبــح  الرشــى  أن  ذلــك  إىل 
التقليــدي  الثمــن  فبينــا كان  تكلفــة؛ 
ــل يف  ــمي يتمث ــف الرس ــات املوظ خلدم
ــه،  ــو أو مــا يقــرتب مــن ثمن جهــاز رادي
ــة  ــب بعطل ــف يطال ــذا املوظ ــح ه أصب
ــذه  ــيدين. ويف ه ــا يف س ــدن أو بفي يف لن

اجلبهــة احلاســمة، يقــوم )تقريــر الفســاد 
الفســاد(  متييــز  و)مــؤرش  العاملــي( 
ــاريب  ــن حم ــابة م ــال الش ــز األجي بتجهي
ــا  ــة ب ــادات االنتقالي ــاد يف االقتص الفس

ــة. ــر قيم ــكار ومعاي ــن أف ــزم م يل
ــع  ــتوى مرتف ــن مس ــاين م ــا تع إن أفريقي
ــد  ــة، وق ــاد يف اإلدارة احلكومي ــن الفس م
يف  األفريقــي  التنمــوي  التخلــف  كان 
ــارة  ــود جب ــز جه ــل تركي ــام حم ــذا الع ه
ــاعدات  ــن املس ــد م ــذل املزي ــددة لب متج
الرســمية وإطفــاء الديــون املســتحقة. 
نجــد  أن  املفاجــئ  مــن  وليــس 
احلكومــات التــي ترشبــت الفســاد يف 
االقتصــادات الراكــدة ال تبــدي ميــا 
ــدول  ــا إن ال ــا، ك ــع ديوهن ــا إىل دف قوي
بالديــون،  املثقلــة  الفقــرة  األفريقيــة 
ــف  ــا، ال تك ــام وبورم ــة إىل فيتن باإلضاف
ــلم  ــوأ يف س ــب األس ــراز املرات ــن إح ع
الفســاد، وعندمــا يقــوم دافــع الرائــب 
يف الــدول الغنيــة بإعفــاء الــدول الفقــرة 
مــن الديــون أو فوائــد الديــون التــي 
مــن  الــدويل وغــره  البنــك  يقدمهــا 
ــؤدي  ــك ي ــإن ذل ــمية ف ــوكاالت الرس ال
ــوة إىل  ــكل دع ــوي« ويش إىل »رضر معن
ــا  ــؤول، ك ــر مس ــكل غ ــرف بش الت
يشــجع عــى تفاقــم الفســاد وترســيخه، 
وعــى االســتدانة جمــددا لدعــم املســتوى 
املعيــي املبــذر للنخــب،16 وذلــك يف 
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ظــل أنظمــة حتــرم مواطنيهــا مــن احلريــة 
االقتصاديــة غالبــا.17

املنظومــات  ذات  االقتصــادات  إن 
السياســية والقضائيــة واإلداريــة الفاســدة 
ــس  ــى التناف ــادرة ع ــك ق ــى دون ش تبق
العاملــي يف أســواق التصديــر ويف اجتذاب 
واملعرفــة  عامليــا  املتحــرك  املــال  رأس 
ــم  ــا يت ــتثارات. وعندم ــة واالس العملي
حتصيــل الرشــى فــإن رأس املــال املتحرك 
هنالــك  تبقــى  واالســتثارات  عامليــا 
مــا دامــت عوامــل اإلنتــاج املحليــة، 
تتحمــل  اإلدارة احلكوميــة،  فيهــا  بــا 
تكاليــف الفســاد. والفســاد يعنــي أن 
العــال وأصحــاب األرايض املحليــن 
ــل  ــورا أق ــوا أج ــم أن يتقبل ــي عليه ينبغ
غيــاب  يف  عليــه  حيصلــون  قــد  ممــا 
الفســاد، وهكــذا تظــل األجــور املحليــة 
منخفضــة، وعــى الرغــم مــن أن األجــور 
ــة  ــع املتوجه ــاع يف املصان ــل إىل االرتف متي
للتصديــر باملقارنــة مــع الصناعــة املحلية، 
فــإن مناهــي العوملــة قــادرون مــع ذلــك 
عــى طــرح أمثلــة عــن أجــور منخفضــة 
وراكــدة، وهكــذا يمكــن تشــويه ســمعة 
الــرشكات العامليــة والعوملــة، وتبقــى، 
ــة  ــة الريبي ــك، املحصل ــة لذل باإلضاف
إىل  يــؤدي  ممــا  منخفضــة،  الرســمية 
ــد  ــة إىل احل ــات احلكومي ــص اخلدم تقلي
األدنــى وعــدم إنشــاء البنــى التحتيــة؛ كا 

إن املوظفــن احلكوميــن يتلقــون أجــورا 
منخفضــة، ممــا يــؤدي إىل التشــجيع عــى 
ــاد(  ــي )الفس ــب احلقيق ــاد. إن اجلان الفس
ومــن  بســهولة،  ماحظتــه  يمكــن  ال 
األحــوال  مجيــع  يف  سياســيا  األســلم 
أن توجــه ســهام اللــوم إىل األجانــب 

والرأســالين.
الفســاد  بــأن معــدالت  املعتقــد  مــن 
تفاقمــت  قــد  واهلنــد  الصــن  يف 
ــة  ــات املاضي ــل الثانين ــذ أوائ ــدة من بش
ــا  ــيئا م ــنت ش ــا حتس ــكل(، ولكنه )الش
بعــد االنفتــاح املتنامــي القتصــاد كا 
ــأن الصــن شــهدت  البلديــن. ويعتقــد ب
صعــودا يف ممارســات الفســاد منــذ بدايــة 
أوائــل  يف  االقتصاديــة  اإلصاحــات 
ثانينيــات القــرن العرشيــن، ولكــن ذلك 
ــفافية  ــن الش ــا لتحس ــون انعكاس ــد يك ق
ــاد  ــأن الفس ــي ب ــعب الصين وإلدراك الش
رش يمكــن حماربتــه.18 ومــع ذلــك، فــإن 
العــال وجبــاة الرائــب يف كا البلديــن 
ــر  ــة أك ــل حص ــن حتصي ــيتمكنون م س
مــن الدخــل بســبب جهودهــم يف حــال 
ــة  ــة يف مكافح ــط الفعال ــل الضواب تفعي
منســجم  بشــكل  وفرضهــا  الفســاد 
عــبء  ختفيــف  يتــم  مل  وإذا  ومقنــع. 
ــك  ــؤدي ذل ــح أن ي ــن املرج ــاد فم الفس
ــين،  ــن السياس ــة ب ــات متبادل إىل اهتام
ــة  ــات اجتاعي ــو، ورصاع ــاء النم وإبط



193 معاجلة الفساد للقضاء على الفقر وولفغانغ كاسرب        وولــفغانغ كاســـرب         ترمجة: علي احلارس

مــع تزايــد النفــوذ الــذي تكتســبه الطبقــة 
الوســطى يف كا البلديــن.

وترتفــع مســتويات الفســاد يف الــدول 
يضــع  إذ  أيضــا؛  بأســرتاليا  املحيطــة 
اهتــام  الفســاد عامــة  مــؤرش متييــز 
ــور  ــيا وتيم ــع يف اندونيس ــل بالوض عاج
ــن  ــا والفيليب ــو غيني ــوا ني ــة وباب الرشقي
ــاموا  ــد وس ــكا وتايان والوس ورسيان
أفريقيــا  يف  أمــا  )الشــكل(.  وفيجــي 
مســتوى  إىل  بالفســاد  ترشبــت  فقــد 
شــديد، ممــا قــد يــؤدي إىل فشــل الدولــة، 
ــذا  ــا ه ــت يف يومن ــرة أصبح ــي ظاه وه
ــن  ــإن م ــذا ف ــامل، وهل ــام الع ــدر اهت تتص
ــد  ــون التأكي ــات حياول ــون باملعون يترع
عــى مراعــاة رشوطهــم قبــل تقديــم 
ولكــن  الفاشــلة،  للــدول  املعونــات 
الفاســدة  األنظمــة  إن  جــدوى.  دون 
ــول إىل  ــر إىل التح ــعبها فيضط ــل ش تفش
مصــدر للهجــرة اجلاعيــة غــر الرشعيــة 
للديمقراطيــات  يمكــن  ال  بمعــدالت 
اإلرضار  دون  تتحملهــا  أن  الغربيــة 
ــباب  ــل إن الش ــن؛ ب ــا األصلي بمواطنيه
ــود لــدى  الفقــر املحبــط يتحــول إىل جن
واالضطرابــات  واإلجــرام  اإلرهــاب 
ــاهد  ــا نش ــذا م ــة، وه ــية الداخلي السياس
يف أفريقيــا مــرورا بالــرشق األوســط 
وصــوال إىل جــزر ســليان يف املحيــط 

ــادئ. اهل

كــا تتصاعــد إشــارة حتذيــر سياســية 
ــدول  ــاد يف ال ــات الفس ــن بيان ــرى م أخ
ــاين  ــث تع ــاز، حي ــط والغ ــة بالنف الغني
وليبيــا  واجلزائــر  وإيــران  الســعودية 
واندونيســيا  وأذربيجــان  وروســيا 
ونيجريــا مــن مســتويات مفرطة للفســاد 
)الشــكل(، ويبــدو مــن البيانات الســنوية 
للفســاد أن معايــر النزاهــة انحــدرت يف 
ــا،  ــة. ويف فنزوي ــة املاضي ــوام القليل األع
وهــي مــن املصدريــن الرئيســين للنفــط، 
ــوظ  ــكل ملح ــاد بش ــدل الفس ــع مع ارتف
ويف  تشــافيز.  الرئيــس  نظــام  ظــل  يف 
ــل  ــة ذات أداء أفض ــي دول ــا، وه ماليزي
يف مكافحــة الفســاد، يبــدو أهنــا ســمحت 
حقبــة  يف  باالنحــدار  النزاهــة  ملعايــر 
ــن  ــد. وم ــر حمم ــوزراء مهات ــس ال رئي
ــة  ــة والغازي ــروة النفطي ــح أن الث الواض
بالتدخــل  احلاكمــة  للنخــب  تســمح 
ــى  ــتحواذ ع ــاد وباالس ــر يف االقتص أكث
ــاد  ــه الب ــل علي ــا حتص ــة مم ــة هائل حص
مــن مــردود هــذه املــوارد. كــا إن معظــم 
الــدول األوىل يف تصديــر النفــط والغــاز مل 
تقــم بتوزيــع الدخــل والثــروة عــى نحــو 
متســاو، بــل عــى العكــس، وهــذا يشــر 
ــة  ــات اجتاعي ــذور اضطراب ــود ب إىل وج
وسياســية يف املســتقبل، ممــا يــؤدي إىل 
الطاقــة.  جمــال  يف  اإلمــدادات  إعاقــة 
ومــع ذلــك، وكــا تشــر التجــارب 
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ــة كآل  ــذه األنظم ــادة ه ــع ق ــفة م املؤس
ــات  ــران آي ــر وإي ــا مهات ــعود وماليزي س
ــكان  ــس بإم ــافيز، فلي ــا تش اهلل وفنزوي
الغــرب أن يفعــل إال القليــل بشــكل 
يف  الفســاد  مســتوى  خلفــض  مبــارش 

ــوارد. ــة بامل ــة الغني األنظم
إن بوســع القــادة العنيديــن هــؤالء أن 
حيصلــوا بســهولة عــى الدعــم الفكــري 
مواقفهــم  عــى  للبقــاء  والســيايس 
للســلطة  التقليديــة  عــر املرسحيــات 
الغربيــة  النظــرة  ومعارضــة  الوطنيــة 
لانفتــاح واألداء احلكومــي الشــفاف. 
لكــن مقاومــة ضغــوط التنافــس العاملــي 
تــر بمجمــل الســكان ومــن ال يتصــل 
املؤســف  ومــن  املحســوبية،  بدائــرة 
الضغــط  مجاعــات  بعــض  نجــد  أن 
الداعيــة إلطفــاء الديــون واملعونــات 
الرســمية والتجــارة »العادلــة« )وليســت 
ــفام  ــة أوكس ــال منظم ــن أمث ــرة(، م احل
ــي  ــة، وه ــة الريطاني )Oxfam( اخلري
ترســل إشــارات إىل هــؤالء القــادة بأهنــم 
قــادرون عــى االســتمرار يف هنجهــم.

أبرزهتــا  أخــرى  ماحظــة  وهنالــك 
ــي  ــام )2005(، وه ــاد للع ــات الفس بيان
الغــريب، كــا  التدخــل العســكري  أن 
ــة  ــور الرشقي ــتان وتيم ــل يف أفغانس حص
ــه  ــح أن ــن الواض ــكل(، م ــراق )الش والع
ــة للنزاهــة.19  ــر مقبول ــؤدي إىل معاي ال ي

والدليــل الــذي تطرحــه جهــود مكافحــة 
ــى  ــاء ع ــو والقض ــق النم ــاد وحتقي الفس
ــي  ــتقرار االجتاع ــاز االس ــر وإنج الفق
نســتنتج منــه أن التدخــل العســكري 
اقتصــادي  فشــل  بســهولة  يتبعــه 
واضطــراب اجتاعــي. كــا إن الوكاالت 
املكلفــة بالتدخــل تقــع بســهولة يف رشك 
الفاشــلة،  للــدول  الفســاد  ثقافــات 
واحلكومــات العســكرية متشــبعة بثقافــة 
ــل إىل  ــة، ومتي ــيطرة اهلرمي ــادة والس القي
ــزي  ــر املرك ــس غ ــن التناف ــاب م االرتي
ــة، وتفضــل اللجــوء  ــة االقتصادي واحلري
الرسيــع إىل النهــج التدخــي، ممــا يــؤدي 
ــة غــر مقصــودة تتمثــل  إىل أرضار جانبي
ــج  ــي ينت ــها الت ــباب نفس ــة األس يف تقوي

ــه.20 ــاد واضطراب ــود االقتص ــا رك عنه
ــتقبل  ــك يف املس ــون هنال ــب أن ال يك جي
أيــة حماولــة للتدخــل يف األنظمة الفاشــلة 
حــول  واضحــة  خطــط  وجــود  دون 
كيفيــة حتريــر املؤسســات االقتصاديــة 
ــإلدارة  ــدة ل ــر فاس ــر غ ــان معاي وض
احلكوميــة، وهــي مهمــة أصعــب بكثــر 
مــن تقديــم الديــون والســلع الرأســالية 
أو بنــاء الكليــات التكنولوجيــة، كــا 
إهنــا أهــم بكثــر؛ فالــدول الفاشــلة 
ــارات  ــرة وامله ــب إىل اخل ــر يف الغال تفتق
ــة  ــزة القضائي ــغيل اإلدارات واألجه لتش
غــر الفاســدة، وهلــذا جيــب أن ال تكــون 
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ــكل  ــوى الش ــق س ــة لتطبي ــك حماول هنال
ــن اإلدارة  ــا م ــر تواضع ــط واألكث األبس
ــه أن  ــف ل ــا يؤس ــن مم ــة، ولك احلكومي
موظفــي منظمــة األمــم املتحــدة والبنــك 
ومعظــم  األورويب  واالحتــاد  الــدويل 
الدفــع  إىل  يميلــون  اإلغاثــة  هيئــات 
باجتــاه بنــى إداريــة طموحــة لــدول العــامل 
الثالــث، ولكــن هــذه البنــى تتداعــى 
تاليــا بســبب االفتقــار إىل كفــاءات حمليــة 
ــا،  ــة عموم ــن اإلدارة احلكومي ــة م متمكن
واإلدارة احلكوميــة النزهيــة خصوصــا، 
الكــال  إىل  تطمــح  التــي  فــاإلدارات 
شــك،  دون  بالفشــل  عليهــا  حمكــوم 
ــوا  ــه يف باب ــم تطبيق ــا ت ــك م ــال ذل ومث
نيــو غينيــا بعــد اســتقاهلا، ومــا حاولــوا 

تطبيقــه يف تيمــور الرشقيــة.21

مؤازرة الفساد في الدول الفقيرة
اســتثناء  املســتقبل  يف  ينبغــي  هــل 
األنظمــة الفاســدة مجيعهــا مــن املعونــات 
األجنبيــة؟ إن تقريــر )كــرم األلفيــة( 
الصــادر حديثــا يشــر إىل زيــادات كبــرة 
التــي  الرســمية  الغربيــة  املعونــات  يف 
ــون  ــي تك ــر، والت ــدول األفق ــا ال تتلقاه
فالــدول  الغالــب.  يف  فســادا  األكثــر 
ــراء،  ــوب الصح ــة جن ــة الواقع األفريقي
ــار دوالر  ــا 80 ملي ــتلم حالي ــي تس والت
ــا  ــع أهن ــة، يتوق ــات أجنبي ــنويا كمعون س

ســنويا  دوالر  مليــار   125 ستســتلم 
بحلــول العــام 2010، ولكــن الرتيليــون 
مــن الــدوالرات التــي تدفقــت إىل هــذه 
الــدول خــال نصــف قــرن مــى مل يكــد 
ــن،22  ــن األفريقي ــد م ــا أح ــتفد منه يس
بــل إن معــدالت الدخــل قــد انخفضــت 
ــك  ــدول، وهنال ــن ال ــل م ــتثناء القلي باس
الكثــر مــن احلــاالت املوثقــة التــي أدت 
خســارة  إىل  الغزيــرة  املعونــات  فيهــا 
ــول  ــن حل ــايض ع ــم التغ ــا ت ــة، بين هائل
أكثــر بســاطة وأقــل تكلفــة؛ ومــن األمثلة 
اخلدمــات  ذلــك:  عــى  النموذجيــة 
ــرا،  ــد فق ــدول األش ــة يف ال ــة العام الطبي
ــغ )60,000-50,000  ــق مبل ــث ينف حي
دوالر( عــى إنقــاذ كل طفــل، بينــا تشــر 
الدراســات إىل إمكانيــة حتقيــق ذلــك 
ــذا  ــط،23 وه ــاق )10 دوالرات( فق بإنف
الفشــل يمكــن تفســره بوجــود الفســاد 
احلكومــات  ويف  اإلغاثــة  منظــات  يف 
األفريقيــة، وينجــم عــن ذلــك أن الدخــل 
ــب  ــراء إىل النخ ــن الفق ــه م ــاد توزيع يع
املهووســة بالرسقــة، ممــا يــؤدي إىل دوران 
ــإن  ــك ف ــاد-الفقر(. ولذل ــة )الفس حلق
املعونــات األجنبيــة قــد تتســبب بالــرر 
ــه  ــر عن ــا ع ــذا م ــع، وه ــن النف ــدال م ب
بيــرت بــاور بعبــارة بليغــة حــن قــال: »إن 
ــر  ــبب فق ــم بس ــوال للحاك ــاء األم إعط
ــح  ــارشة يف صال ــب مب ــا يص ــاه إن رعاي
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سياســات اإلفقــار«،24 ويصــل إىل نتيجــة 
مفادهــا أن »مــن الواضــح أن تقديــم 
رضوريــا  ليــس  التنمويــة  املعونــات 
ــة  ــن حلق ــرة م ــات الفق ــاذ املجتمع إلنق
ــدال  ــؤدي ب ــه ي ــل إن ــة، ب ــر املتوحش الفق
مــن ذلــك إىل إبقائهــم يف هذه احلالــة«.25

ــات  ــكل املعون ــي تش ــات الت إن احلكوم
ــا،  ــن ميزانياهت ــرا م ــزءا كب ــة ج األجنبي
كــا هــو احلــال يف دول جنــوب الصحراء 
ــادي، ال  ــط اهل ــوب املحي ــة وجن األفريقي
حتتــاج إىل أن تبــذل جهــدا كبرا يف ســبيل 
حتصيــل العائــدات الوطنيــة املحتملــة 
مــن تعزيــز النمــو، وال هتتــم بطموحــات 
املواطــن العــادي؛ فاملعونــات ختلــق بيئــة 

ــة. ــن بالديمقراطي ــب املنادي ال تناس
ــون  ــة بالدي ــرة املثقل ــدول الفق إن أداء ال
دول  جتربــة  مــع  يتناقــض  أفريقيــا  يف 
ــات  ــكاد املعون ــث ال ت ــيا، حي رشق آس
ــا  ــيئا، وهن ــاوي ش ــة تس ــة املقدم األجنبي
تنبغــي اإلشــارة إىل أن املواطــن الــذي 
يدفــع الرائــب يف الكثــر مــن دول 
ــح  ــع أصب ــو الرسي ــيا ذات النم رشق آس
ــيطرة  ــن الس ــدا م ــدرا جي ــك ق اآلن يمتل

الديمقراطيــة.26
ال شــك يف أن القائمــن عــى إعــداد 
ــا  ــاءلوا ع ــد تس ــاد ق ــز الفس ــؤرش متيي م
إذا كان جيــب إيقــاف املعونــات األجنبيــة 
ــم  ــت إجابته ــدة، وكان ــة الفاس لألنظم

الــدول  التخــي عــن  بأنــه ال يمكــن 
ــذه  ــأن ه ــت ب ــه إذا ثب ــرا، وأن ــد فق األش
ــإن  ــاد، ف ــة بالفس ــك مصاب ــة أو تل الدول
ذلــك ينبغــي أن يكــون إشــارة للجهــات 
املترعــة بــرورة االســتثار يف مقاربــات 
هــذه  وأن  الفســاد،  ملحاربــة  منهجيــة 
خصوصــا  هتتــم  أن  جيــب  اجلهــات 
ــام  ــن القي ــد م ــر وتتأك ــارات التحذي بإش
عــى  للســيطرة  املناســبة  بالعمليــات 
ــات  ــاقة جله ــة ش ــي مهم ــع.27 وه الوض
لــدى  بالشــعبية  حتظــى  وال  التــرع، 
مســتلمي املعونــات، كــا جــاء بوضــوح 
)رئيــس  ســومر  مايــكل  خطــاب  يف 
وزراء بابــوا نيــو غينيــا( لألســرتالين 
تلفزيونيــة.  مقابلــة  خــال  مؤخــرا 
ــادات  ــتحضار االنتق ــهل اس ــذا يس وهك
التــي حتــذر مــن االســتعار اجلديــد 
وتنــادي باخلصوصيــة الثقافيــة، أمــا حن 
يتحدثــون عــن موثوقيتهــم الكبــرة فلــن 

يتطرقــوا إىل هــذه اخلصوصيــة.
إن وكاالت املعونــات متعــددة األطــراف 
الــذي  الرائــب  لدافــع  تقــدم  ال 
يموهلــا دالئــل ذات مصداقيــة متينــة؛ 
وهــي يف الغالــب حتســب »نجاحهــا« 
ــن  ــن ماي ــه م ــل علي ــا حتص ــدار م بمق
جيفــري  اشــتكى  وقــد  الــدوالرات. 
االقتصــادي  )املستشــار  ســاكس 
ــم  ــة األم ــابق ملنظم ــام الس ــن الع لألم



197 معاجلة الفساد للقضاء على الفقر وولفغانغ كاسرب        وولــفغانغ كاســـرب         ترمجة: علي احلارس

كان  والــذي  عنــان(،  كــويف  املتحــدة 
ــات  ــرة يف املعون ــادات كب ــو إىل زي يدع
األجنبيــة، مــن أن جــزءا كبــرا جــدا مــن 
املعونــات املقدمــة قــد ذهــب إىل جيــوب 
ــة  ــن املوثوقي ــب. لك ــارين األجان املستش
تتضمــن مراقبــة إنفــاق املعونــات لضــان 
اســتخدامها بفعاليــة، وهــذا يتطلــب حتا 
ــب يف  ــراء أجان ــة بخ ــتعانة املكثف االس
فــرق عمــل مشــرتكة مــن املســؤولن يف 
ــدول  ــات وال ــدم املعون ــي تق ــدول الت ال
العمليــات  وهــذه  تســتلمها.  التــي 
املشــرتكة مــن شــأهنا أن تشــكل مــدارس 
فاهليــأة  األمينــة،  الفعالــة  لــإلدارة 
التــي أدارت عمليــة تقديــم املعونــات 
إىل  أســرتالية(  )بخــرات  األســرتالية 
ــدم  ــيا تق ــونامي يف اندونيس ــا التس ضحاي
وحتــى  بالدراســة،  جديــرا  نموذجــا 

باالقتــداء.

جوقة التهليل للفساد
إن القضــاء عــى الفســاد يعتــر أمــرا 
ــتقرار  ــار واالس ــق االزده ــا لتحقي حيوي
ــر  ــزال يفتق ــه ال ي ــن أن ــم م ــى الرغ ع
ــد  ــن تزاي ــم م ــى الرغ ــعبية، وع إىل الش
الدالئــل التــي تشــر إىل أن الكســب غــر 
ــه، وأن  ــن عاج ــان يمك ــرشوع رسط امل
ــل رأس املــال  القــرارات التجاريــة بنق
حتليــات  عــى  مبنيــة  واالســتثارات 

ــد  ــر، وأن العدي ــيايس اخلط ــع الس للواق
ــون  ــث مهتاج ــامل الثال ــباب الع ــن ش م
ــك ال  ــإن ذل ــة، ف ــد الرسق ــاس ض بح
يمنــع مــن البعــد عــن حتقيــق االنتصــار 
ــة  ــتدافع الطبق ــكار. وس ــة األف يف معرك
مواقعهــا  عــن  باالمتيــازات  املتنعمــة 
ــى  ــتحتج ع ــة، وس ــا املحصن وامتيازاهت
ــكار،  ــتثار واألف ــارة واالس ــاح التج انفت
العوملــة.  ألســنتها بشــجب  وســتلهج 
بــن  مســتمرة  املعركــة  دامــت  ومــا 
الفردانيــة واجلاعيــة فــإن جوقــة التهليــل 
الشــخصية  املصالــح  ذات  للفســاد 
ــري؛  ــاس فك ــى أس ــاد ع ــا االعت يمكنه
إخفــاء  عــى  قــادرون  فالفاســدون 
تعاماهتــم بشــكل طبيعــي خلــف دوافــع 
ــك  ــون هنال ــا ال يك ــة حين ــة مزعوم نبيل
ــة، ومــع  إال قلــة مــن ذوي الثقافــة العالي
إخضاعهــم لوســائل اإلعــام لــن تكــون 
وسيســهل  شــفافة،  السياســية  احليــاة 
ــبب  ــوال بس ــى األم ــول ع ــم احلص عليه
الثــروة القادمــة مــن املــوارد الطبيعيــة أو 
ــا  ــرة. وعندم ــة الغزي ــات األجنبي املعون
ــم  ــاد فإهن ــات الفس ــادة باهتام ــه الق يواج
ــة  ــعور باإلهان ــال الش ــؤون إىل افتع يلج
أجنبيــة:  جهــات  إىل  اللــوم  وتوجيــه 
مــن اســتثارات وإعاميــن ومراكــز 
أبحــاث؛ ففــي الــدول التــي تتصــف 
املســتوى  وحمدوديــة  احلريــة  بغيــاب 
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التعليمــي يســهل عــى النخــب احلاكمــة 
يف  وتســتمر  االنتقــادات  تتفــادى  أن 

مقاومتهــا لدعــوات التغيــر.
ــز  ــؤرش متيي ــة، كم ــات الدولي إن املقارن
الفســاد، تقــدم دليــا قيــا وجتهــز القــادة 
الصعيــد  عــى  الرشفــاء  السياســين 
يف  قــوي  بســاح  واخلارجــي  املحــي 
ــاد. ــان الفس ــد رسط ــراع ض ــة ال حلب
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هوامش البحث :
1- يتــم التمييــز أحيانــا مــا بــن الفســاد 
ــديد  ــاد الش ــول؟( والفس ــف )املقب اخلفي
»الفســاد  بــن  املقبــول(، ومــا  )غــر 
ــن  ــي«، ولك ــاد العائق ــهيي« و«الفس التس
الوضــوح  إىل  يفتقــر  التمييــز  هــذا 
والعمليــة. بــل إن النســبية يف معاجلــة 
األنــواع املختلفــة للفســاد يمكنهــا أن 
غــر  يف  تســامح  إىل  بســهولة  تــؤدي 
األشــكال  متيــل  الواقــع،  ويف  حملــه.. 
إىل  الفســاد  مــن  والتســهيلية  اخلفيفــة 

التحــول إىل فســاد شــديد عائقــي.
ــاالت  ــادل ومق ــاف إىل التب ــن الكف 2- م

ــاور؛ ص46-45. ــرت ب ــرى: بي أخ
3- إذا رغبنــا بــأن تكــون منظومــات 
احلريــة  محايــة  يف  فعالــة  القواعــد 

فينبغــي أن تتصــف بالشــمول، أي: أن 
ــات  ــد والثب ــة والتجري ــف بالعمومي تتص
ــابق:  ــدر س ــم. )مص ــاح والتناغ واالنفت
ص54-51(.  كاســر؛  وولفغانــغ 
والفســاد يــؤدي إىل إضعــاف كافــة هــذه 
املعايــر الروريــة للحريــة االقتصاديــة، 
ولذلــك ينبغــي أن يعتــر جريمــة مبارشة 

ــة. ــق احلري بح
ــا  ــة: أمارتي ــا حري ــة باعتباره 4- التنمي

ــن. س
ــه  ــب ب ــا جيي ــام م ــر لاهت ــن املث 5- م
ــكل  ــايل: »بش ــؤال الت ــن الس ــاس ع الن
النــاس  معظــم  أن  تــرى  هــل  عــام، 
ــاج إىل  ــك ال حتت ــة أو أن ــرون بالثق جدي
االلتــزام باحلــذر الشــديد أثنــاء التعامــل 
اســتطاع  يف  جــاء  حيــث  معهــم؟«؛ 
 World Values( املعنــون  الــرأي 
جــاء  اجلــواب  أن   )Surveys
باإلجيــاب يف دول شــال غــرب أوروبــا، 
القليــل يف  إال  يتفــق معهــم  مل  ولكــن 
ــع  ــط. راج ــرشق األوس ــا وال دول أفريقي
لألعــوام  االســتطاع  هــذا  بيانــات 
 ،1993-1990  ،1984-1981

.2001-1999  ،1997-1995
احليــاة  إعــادة  عمليــة  اســتندت   -6
املؤسســاتية  االقتصاديــة  املدرســة  إىل 
التطوريــة ذات اخليــار العــام عــى رفــض 
ــت  ــي كان ــيطية، والت ــات التبس االفرتاض
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عــاد نمــوذج اقتصــادي هيمــن ملــدة 
طويلــة، وهــو: النظريــة النيوكاســيكية. 
االفــرتاض  أدى  وباألخــص، 
ــة إىل إعــاء  ــة الكامل )الســخيف( باملعرف
النيوكاســيكين  االقتصاديــن  عيــون 
ــب  ــات وعواق ــة املؤسس ــن إدراك أمهي ع
عــى  دأبــوا  ألهنــم  وذلــك  الفســاد، 
االفــرتاض بــأن املواطــن يعلــم دائــا 
هــذا  وأن  الســيايس  وكيلــه  بنوايــا 
الوكيــل ســيعمل دون كلــل يف ســبيل 
حتقيــق مصاحلــة مــن أوكلــه. إن املدرســة 
القياســية  النيوكاســيكية  االقتصاديــة 
تركــز عــى حــاالت التــوازن واحلــاالت 
ــار  ــات املش ــز املقارب ــا ترك ــة، بين النهائي
إليهــا ســابقا عــى العمليــات، أي: كيفيــة 
تطــور املعرفــة االبتكاريــة واملبــادرات 
وحتقيقهــا  والتنافــس  االســتثارية 

للتحســن املــادي للجميــع.
املؤسســاتية،  االقتصاديــة  املدرســة  إن 
املدرســة  إىل  أصوهلــا  تعــود  والتــي 
االقتصاديــة النمســاوية، تركــت أثــرا 
ــذ  هائــا عــى اإلصــاح االقتصــادي من
ثانينيــات القــرن العرشيــن؛ ومــع ذلــك 
فإهنــا ال تــزال حتــى يومنــا هــذا ال تــكاد 
األكاديمــي  التعليــم  يف  حقهــا  تأخــذ 
والتنظــر االقتصــادي وبنــاء النــاذج 

االقتصاديــة القياســية. راجــع:
ــغ  ــس: وولفغان ــة والتناف ــوق امللكي حق

ص42-6. كاســر؛ 
النظــام  املؤسســات..  االقتصــاد 
االجتاعــي والسياســة العامــة: وولفغانغ 

شــرتيت. ي.  م.  كاســر، 
أمهيــة الدســاتر: نيــكاس برغريــن 

)حتريــر(. وآخــرون 
الــدويل  االقتصــادي  املشــهد   -7
الــدويل؛  النقــد  صنــدوق   :)2005(

.1 2 5 ص
8- األحــدث مــن هــذه التقاريــر: احلرية 
االقتصاديــة يف العــامل.. التقريــر الســنوي 
روبــرت  غوارتنــي،  جيمــس  2005؛ 
لوســون )مركــز فريــزر(. مــؤرش احلريــة 
)مركــز   2005 للعــام  االقتصاديــة 

ــره(. ــج وغ هريتي
9- تقــوم منظمــة الشــفافية الدوليــة بنرش 
ــر ســنوية شــاملة، وكان آخرهــا يف  تقاري
العــام 2005. ولاســتزادة حــول مــؤرش 
الفســاد يراجــع املواقــع الــواردة يف مــرسد 
املراجــع )الرقــم 9( و: الفســاد والرتبــح: 
ج. غــراف المبســدورف؛ الفســاد: أ. 

شــليفر، ر. و. فيشــني.
10- ال بــد مــن توفــر ثاثــة تقاريــر 
ــى  ــل حت ــى األق ــة ع ــكل دول ــة ل خمتلف
ــذه  ــن ه ــؤرش، وم ــا يف امل ــم تضمينه يت
ــدر  ــا يص ــال م ــبيل املث ــى س ــر ع التقاري
العاملــي  االقتصــادي  املنتــدى  عــن: 
)تقاريــر التنافــس الــدويل(، الوحــدة 
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االســتخبارية يف جملــة ايكونوميســت، 
)هيــأة  العامليــة  املخاطــرة  خدمــات 
استشــارية أمريكيــة(، اهليــأة االستشــارية 
حــول املخاطــرة السياســية واالقتصاديــة 
يف هونــغ كونــغ، البنــك الــدويل )تقاريــر 

بيئــة العمــل واالســتثار(.
بيانــات  عــى  االطــاع  يمكــن   -11
ــرتوين  ــوان االلك ــى العن ــة ع ــؤرش كاف امل
ــم 11(.  ــع )الرق ــرسد املراج ــوارد يف م ال
ومــن الصعــب قــراءة هــذا امللــف، كــا 
حيتــوي املوقــع االلكــرتوين عــى جــداول 
)بنظــام اكســل( أكثــر ســهولة يف القــراءة 
ولكنهــا تقتــر عــى تواريــخ قريبــة 

ــا. بعينه
يف  كبــر  جــدل  حاليــا  يــدور   -12
ــول  ــاوية ح ــة النمس ــة االقتصادي املدرس
ــة  ــة اخلاص ــوق امللكي ــت حق ــا إذا كان م
املصانــة واألســواق احلــرة ودور القانــون 
ــرد  ــا بمج ــق تلقائي ــى أن تنبث ــادرة ع ق
ــة  ــة اإلجباري ــط احلكومي ــاء الضواب إلغ
املفصلــة. ويــرى البعــض أن السياســين 
الرياديــن ســوف يفــرسون البيانــات 
االقتصــادي  التنافــس  عــن  الناجتــة 
العاملــي بشــكل بنــاء، ممــا حيفزهــم عــى 
للحريــة  أفضــل  مؤسســات  تقديــم 
ــروا إىل  ــم أن يش ــة. وبإمكاهن االقتصادي
ــي  ــادي التدرجي ــر االقتص ــجل التحري س
يف أوروبــا منــذ القــرن الســابع عــرش 

آســيا  رشق  يف  الســجل  هــذا  ومثيــل 
ــا  ــن. أم ــرن العرشي ــتينيات الق ــذ س من
ــون  ــب، فيخش ــم الكات ــرون، ومنه اآلخ
االبتــكار  عــن  الناجتــة  البيانــات  أن 
ــوها  ــر تش ــا أكث ــف بأهن ــات تتص املؤسس
ــال  ــؤدي إىل اعت ــد ي ــا ق ــا مم ــد بطئ وأش
االقتصــاد طيلــة جيــل كامــل، وهــو ثمن 
ــات.  ــور املؤسس ــل التط ــدا مقاب ــال ج غ
ــدورف يف  ــب الكونــت المبس 13- كت
ــام  ــؤرش للع ــخة امل ــاق نس ــالة إط رس
كوريــا  حكومــة  »أعلنــت   :2005
اجلنوبيــة أهنــا تســعى إىل االنضــام إىل 
ــؤرش[...  ــل ]يف امل ــرش األوائ ــدول الع ال
ولقــد حســنوا تصنيفهــم مــن املرتبــة 
)47( يف العــام 2004 إىل املرتبــة )40( يف 
هــذا العــام. وهــذا دليــل عــى أن النمــط 
الصحيــح مــن التنافــس قــد تــم إطاقــه 

ــاد(«. ــرشوع الفس ــطة )م بواس
للعــام  العاملــي  الفســاد  تقريــر   -14
2005 )تقديــم(: فرانســيس فوكويامــا.
ــيا..  ــة يف رشق آس ــة الرسيع 15- التنمي
والرتاكــات:  املؤسســات  التطــور 

كاســر. وولفغانــغ 
مــن  اإلعفــاء  سياســة  نقــض   -16

وآخــرون. هاربــر  الديــون: 
نقاشــا  نوربــرغ  يوهــان  يقــدم   -17
األفريقيــة«،  »املعضلــة  حــول  بليغــا 
فيشــر إىل عاقــة ترابــط وثيــق بــن 
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ــراط يف  ــدة واإلف ــة الفاس اإلدارة احلكومي
ــاد.  ــال االقتص ــط واعت ــدار الضواب إص
ــة:  راجــع: دفاعــا عــن الرأســالية العاملي

يوهــان نوربــرغ.
ــة  ــؤولون يف »اجلمهوري ــد املس 18- يؤك
الشــعبية« أن الصــن تتبــع »النمــوذج 
الســنغافوري« منــذ منتصــف تســعينيات 
ــادة  ــدو أن القي القــرن املــايض. ولكــن يب
ــذا  ــن ه ــا م ــا مه ــت جانب ــة أغفل الصيني
النمــوذج، وهــو أن ســنغافورا تشــدد 
عــى نظافــة يــد احلكومــة وتوفــر رواتــب 

ــن. ــن احلكومي ــى للموظف أع
19- يركــز تقريــر الفســاد العاملــي للعــام 
)2005( الصــادر عــن منظمــة الشــفافية 
الدوليــة عــى الفســاد يف املشــاريع الكبرة 
للبنــى التحتيــة وإعــادة اإلعــار بعــد 
ــرة  ــه ع ــات، ويف قراءت ــاء الراع انته

ــر. ــن يعت مل
20- هنالــك حالــة اســتثنائية يف هــذا 
ــاين  ــة االزدهــار األمل املجــال، وهــي جترب
بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة، وذلــك 
ألن عمليــة التحريــر االقتصــادي جــرت 
مــن  أملــان  إصاحيــن  أيــدي  عــى 
الليراليــن، وغالبــا مــا كانــوا يترفــون 

عــى العكــس مــن الرغبــات املعلــن 
ــاء. ــوات احللف ــا لق عنه

21- لاســتزادة حــول قضيــة املعونــات 
ــادئ  ــط اهل ــزر املحي ــاد يف دول ج والفس
يمكــن الرجــوع إىل: املعونــات والتنميــة 
يف املحيــط اهلــادئ: ب. بــاور وآخــرون؛ 
املحيــط  منطقــة  يف  املعونــات  فشــل 
اهلــادئ: هـــ. هيــوز؛ قصــة أمتــن: هـــ. 

ــرون. ــوز وآخ هي
22- رؤيــة يف أســباب فشــل املعونــات: 

ف. اريكســون.
ــدة  ــم املتح ــة األم ــة منظم 23  خط
الفقــر: ب. ســتيفنس. لإلبقــاء عــى 
ــاور: ج. أ.  ــورد ب ــع الل ــة م 24- مقابل

دورن.
25- مــن الكفــاف إىل التبــادل ومقــاالت 

ــرى: ب. باور. أخ
آســيا:  رشق  دول  يف  التحــدي   -26
مــاذا يمكــن لألســرتالين أن يقدمــوه 
ــغ  ــيا؟: وولفغان ــم يف رشق آس إىل جراهن

كاســر.
الفســاد  متييــز  مــؤرش  موقــع   -27
املتداولــة. األســئلة  رابــط  )2005(؛ 


