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 توطئة
 

يكمن التحدي الذي يواجه كل اجملتمعات يف إنشاء نظـام للتـدبري             
غري أن السعي إىل وضع مفهوم     . ز التنمية البشرية ويدعمها ويدميها    احلكومي يعز 

واضح املعامل للتدبري احلكومي يف البلدان القائمة على اقتصاد السوق مل يبدأ إال             
 حتت عنوان   1997يناير  /فورقة املناقشة اليت أصدرناها يف كانون الثاين      . مؤخرا

تعرف احلكـم     (Reconceptualising Governance)" إعادة صوغ مفهوم احلكم"
. بكونه ممارسة للسلطة السياسية واالقتصادية واإلدارية لتصريف شؤون الدولـة  

ويتجسد يف تلك اآلليات والعمليات والعالقات املعقدة واملؤسسات اليت يعـرب           
من خالهلا املواطنون واجلماعات عن مصاحلهم وميارسون حقـوقهم، ويفـون           

 احلسـنة   –فاحلكم يشمل كل هذه األسـاليب       . بالتزاماهتم ويسوون خالفاهتم  
 اليت تستخدمها اجملتمعات لتوزيع السلطة وإدارة املوارد العامة وحل          –والقبيحة  
 .املشاكل
واحلكم السليم، باعتباره مرحلة متقدمة، هو فرع من احلكم الذي تدار            

ـ      ات من خالله املوارد العامة وحتل املشاكل بفعالية وبطريقة تستجيب لالحتياج
فأشكال احلكم الدميقراطي والفعال تقوم علـى أسـاس         . األساسية للمجتمع 

 .املشاركة العامة واملساءلة والشفافية
وتشمل املساءلة العامة مجلة من النهج واملمارسات الـيت تسـتخدمها            

احلكومات حىت تكون األنشطة والنتائج يف خدمة األهداف املقصودة واملعـايري           
قيق مقاصد احلكومة وأهدافها موضوع نقاش متشـعب        وإذا كان حت  . املعتمدة

وطويل، فإن املساءلة املالية متثل حتديا عاجال يستلزم حال فوريـا وعمليـا، ال              
 .سيما اعتبارا لالنشغال املتزايد بالشفافية واحلكم املسؤول

ويضعف غياب النـزاهة املفترض لدى احلكومات مصداقية املؤسسات         
ني الرتاهة أو وضع وتنفيـذ اسـتراتيجيات ملنـع أو           ويشكل حتس . الدميقراطية

فالفساد، سواء كـان    . مكافحة الفساد جزءا ال يتجزأ من احلرص على املساءلة        
يف القطاع العام أو يف القطاع اخلاص، يؤدي إىل إساءة استعمال املوارد احملدودة             

 وميكن أن يفضـي الفسـاد، ال سـيما يف         . مما يؤثر كثريا على االقتصاد برمته     
اجملاالت املدعمة باملساعدة اخلارجية، إىل املس بسمعة الوكاالت اإلمنائية الدولية          

 .وتقويض جهودها
ينـاير  / كانون الثاين  28ولعل اختاذ اجلمعية العامة لألمم املتحدة، يف         
، لقرار يطلب إىل األمني العام أن يساعد الدول األعضاء على وضـع             1997

ساد يعطي حافزا أكرب لربنامج األمـم املتحـدة         استراتيجيات ملنع ومكافحة الف   
وما هذه الوثيقة املعنونة    .  لتناول مسألة الفساد تناوال منهجيا    ) الربنامج اإلمنائي (
وهذه الدراسة اليت هـي     . مسامهة يف هذه اجلهد    إال" الفساد واحلكم الرشيد  "

 ثالث وثيقة يف سلسلة من ورقات مناقشة بشأن احلكم صادرة عـن الربنـامج             
فقد تناولت الورقـة    . اإلمنائي، ترمي إىل مواصلة توضيح وتدقيق مفهوم احلكم       
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وقدمت الورقة الثانيـة إطـارا      . األوىل العالقة بني إدارة القطاع العام واحلكم      
 .مفاهيميا لتحليل قضايا احلكم

أكرمان من جامعـة    -وأود أن أعرب عن امتناين لألستاذة سوزان روز        
 –راسة، وللفريق االستشاري التقين للربنامج اإلمنائي        اليت أعدت هذه الد    –ييل  

 إلعدادهم للخطاطة األولية    –فريد شينكيالر وماريا زوانيكن وبولني تاميسيس       
وقد قدم موظفو شعبة التطوير اإلداري وإدارة       . هلذه الورقة وتسهيلهم إصدارها   

ة احلكم، مبكتب  السياسات ودعم الربامج، وأعضـاء جلنـة النشـر يف إدار             
 .العالقات العامة، تعليقات مفيدة

وإن اآلراء املعرب عنها يف هذه الورقة ال تعكس بالضرورة آراء اجمللس             
التنفيذي للربنامج اإلمنائي أو احلكومات األعضاء يف برنامج األمـم املتحـدة            

 .اإلمنائي
 شابري شيما. ج

 مدير شعبة التطوير اإلداري وإدارة احلكم
 ربامج مكتب السياسات ودعم ال
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 1997 يوليه/متوزنيويورك، 
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 موجز
 

ذلك أن  . الفساد َعَرٌض من األعراض الدالة على خلل يف إدارة الدولة          
املؤسسات اليت أنشئت لتنظيم العالقات بني املواطنني والدولة تسخر بدال مـن            

 االمتيـازات   ذلك يف اإلثراء الشخصي للمسـؤولني احلكـوميني ويف تـوفري          
 .للفاسدين
وقد أعربت اجلمعية العامة لألمم املتحدة عما يساورها من قلـق إزاء             

يناير / كانون الثاين  28خطورة املشاكل اليت يطرحها الفساد، فاختذت قرارا يف         
، تطلب فيه إىل األمني العام أن يساعد الدول األعضاء علـى وضـع              1997

رمي هذه الدراسة إىل اإلسهام يف هـذا        وت. استراتيجيات ملنع ومكافحة الفساد   
وتستكمل العمل الذي يقوم به يف الوقت الراهن برنامج األمم املتحـدة            . اجلهد

الذي بدأ يركز على حتسني إدارة احلكم باعتبـاره         ) الربنامج اإلمنائي (اإلمنائي  
وقد أصبح الربنامج اإلمنائي يهتم بالفسـاد بصـورة         . شرطا للتنمية املستدامة  

. ة يف إطار العمل الذي تقوم به شعبة التطـوير اإلداري وإدارة احلكـم             متزايد
فالربامج اليت تسعى صراحة إىل احلد من اإلخالل بأمانة الوظيفـة يف احلكـم              
تكمل الوالية الواسعة النطاق املنوطة بشعبة التطـوير اإلداري وإدارة احلكـم            

 .يةواملتمثلة يف مساعدة البلدان على إصالح هياكلها املؤسس
ويبدأ هذا االستعراض بعزل األسباب االقتصادية الثاوية وراء الفسـاد           

فمن الواضح أن التاريخ والثقافة والضوابط      . يف البلدان الصناعية والبلدان النامية    
األخالقية الفردية حيسب هلا حساب هي أيضا وستكون من األسباب املهمـة            

غري أن الرغبة يف اإلثراء املـايل       . دللتباين عرب احلدود الوطنية وداخل البلد الواح      
وبالتايل أيا كان تأثري العوامل األخـرى       . قوة حافزة جاحمة يف كل مناطق العامل      

على حدوث الفساد، فإن املكاسب والتكاليف احملتملة حيسب هلا هـي أيضـا             
 .حساب

ورب سائل يسأل هل الفساد باهظ التكاليف يف العامل النامي، أم أنـه              
لعمل يف دولة تعاين من اجلمود اإلداري وسوء التدبري؟ إن الفساد،            جمرد طريقة ل  

ويف أسـوأ   . يف أحسن األحوال، هو ثاين أحسن رد على القصور احلكـومي          
فالدولة اليت  . األحوال، هو طريقة خيتارها العموم وتكون هلا آثار تشويهية بالغة         

الفقراء ممن ال تتوفر    تعاين من الفساد املستوطن قد تكون بالغة القسوة جتاه أشد           
 .هلم املوارد ملنافسة أولئك الراغبني يف دفع الرشاوى

ويقوض الربامج  . إن الفساد حيد من االستثمار ويكبح النمو االقتصادي        
ويتضرر الفقراء من الفساد العـام، غـري        . اليت تصمم خصيصا ملساعدة الفقراء    

 إثبات وجود عالقة    فمن الصعب . أسباب الفقر تبدو أكثر أمهية وأعمق جذورا      
وعالوة على ذلك، فإن الرشـاوى      . بسيطة بني توزيع الدخل ومستوى الفساد     

اليت يتقاضاها املوظفون يف الدول اليت تنعدم فيها شبكة األمان االجتماعي وتقل            
فيها الفرص االقتصادية املتاحة للفقراء ميكن أن تقوم بدور يتمثل يف إعادة توزيع         
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فتستفيد األسر الفقرية الـيت هلـا       .  فعالة وغري منصفة   الدخل، وإن بطريقة غري   
 .قريب يف احلكومة، بينما تسوء حالة غريها من األسر

فعنـدما يكـون    . مث تتناول الدراسة بالتقييم خيارات مكافحة الفساد       
. الفساد مستوطنا، يستبعد أن تكون جهود اإلصالح الترقيعي جديرة باالهتمام         

 تكون منـتجة حديا يف البلدان اليت تكـون فيهـا          ذلك أن احللول اجلزئية  قد     
بينما حتتـاج البلـدان األخـرى إىل إجـراء          . التقاليد احلكومية النظيفة متينة   

، اليت يقتات فيها الفسـاد      "ورطة الفساد "إصالحات جوهرية ألهنا تتخبط يف      
ويقترح هذا الفرع اإلصالحات املمكنـة      . على نفسه ويولد املزيد من الفساد     

ولألسف فإن تاريخ جهود مكافحـة      . يف كيفية إجنازها بطريقة متواصلة    وينظر  
الفساد مليء بأمثلة عن الربامج اليت حيالفها النجاح يف البداية، مث تنهار بفعـل              

غري أنـه يف بعـض      . حكومات الحقة أو بسبب أزمات اقتصادية أو سياسية       
يعة واملؤكدة،  فال وجود للحلول السر   . احلاالت، يتخذ اإلصالح طابعا مؤسسيا    

. غري أن مثة دروسا هامة تستفاد من جتارب اإلصالح يف عـدد مـن البلـدان               
ويناقش هذا الفرع كال من اإلصالحات العامة الرامية إىل زيادة خماطر إتيـان             
األنشطة الفاسدة واإلصالحات احملددة الرامية إىل احلد من حوافز الفسـاد يف            

 .برامج معينة
 دور الدوائر الدولية املقرضة واملاحنـة يف دعـم   ويتناول الفرع اخلتامي  

كما يقيم اجلهود   . اإلصالح اهليكلي ويف ضمان النـزاهة يف املشاريع اليت متوهلا        
فاملبادرة اجلدية ملكافحـة الفسـاد تتطلـب        . الدولية األخرى ملكافحة الفساد   

مل حيظ  فال مصداقية لربنامج اإلصالح الشامل إن       . قادة البلد لزمامها  " امتالك"
ولعل حركات اإلصالح الضيقة    . بدعم من النخبة السياسية واالقتصادية يف البلد      

النطاق تفتقد املشروعية إذا مكنت احلاكم الفاسد من جين مكاسب اقتصـادية            
وفيما يتعلق باملشاريع املمولة مبنح وقروض من دوائـر         . من اجملتمع بفعالية أكرب   

ومن الواضـح أن املـاحنني      . يف هذا الباب  املاحنني، تعد املشروطية أهم مسألة      
وإذا تعذر ذلك، فإنه ينبغي عدم املوافقة       . يرغبون يف أن جينبوا مشاريعهم الفساد     

وجيري يف الوقت الـراهن     . على املشاريع أو ينبغي إلغاؤها إذا ُشرع فيها فعال        
وهـي  . بذل جهود دولية ترمي إىل عدم تشجيع الفساد يف املعامالت الدوليـة          

ة باالهتمام، غري أنه لن يكتب هلا النجاح إن مل تعزز جبهود مركزة داخل              جدير
 .كل بلد من البلدان
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 مقدمة
 

ذلك أن  . الفساد َعَرٌض من األعراض الدالة على خلل يف إدارة الدولة          
املؤسسات اليت أنشئت لتنظيم العالقات بني املواطنني والدولة تسخر بدال مـن            

سـؤولني احلكـوميني ويف تـوفري االمتيـازات         ذلك يف اإلثراء الشخصي للم    
وقد أعربت اجلمعية العامة لألمم املتحدة عما يساورها من قلق إزاء           . للفاسدين

يناير / كانون الثاين  28خطورة املشاكل اليت يطرحها الفساد، فاختذت قرارا يف         
، تطلب فيه إىل األمني العام أن يساعد الدول األعضاء علـى وضـع              1997
واملتوخى هو بذل جهد تعاوين تعمـل       . )1(ت ملنع ومكافحة الفساد     استراتيجيا

يف إطاره األمم املتحدة مع غريها من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري            
. وترمي هذه الدراسة إىل اإلسهام يف هذا اجلهـد        . احلكومية لوضع خطة عملية   

 عن فرادى البلـدان     وبطبيعة احلال، ال بد من تعزيز توصياهتا مبعلومات مفصلة        
 .لوضع استراتيجيات عملية  حلاالت معينة

واهلدف من هذه الورقة هو حتديد مىت تتخذ آليات األسعار اليت كثريا             
ما تعد مصدرا للمردودية االقتصادية وعامال يساهم يف النمو، شـكل رشـوة             

، فالفساد، على حد تعبري قرار األمم املتحدة      . وتقوض مشروعية وفعالية احلكم   
ــقوض قـيم    ]يـ[ـهدد استقرار اجملتمعات وأمنها وأن      ]يـ[ميكن أن     " 

ـعرض للخطر التنمية االجتماعية واالقتصـادية      ]يـ[الدميقراطية واألخالق و  
 ).51/59القرار " (والسياسية
وأحيانا يكون من الصواب بطبيعة احلال أن تسند صفقات اخلـدمات            

عندما يكون النقد األجنيب خاضـعا      و. العامة النادرة إىل من يقدم أعلى عرض      
للمراقبة وتكون الواردات مقيدة حبصص، فإن الفعالية تقتضي عموما أن تعرض           

 )*(كما أنه عندما يرغب بلد يف خصخصـة       . تلك االمتيازات النادرة على املزاد    
(Privatization)           شركة حكومية، فإن املزاد هو السبيل الفعال لرفع اإليـرادات 

 .كة إىل املشتري الذي يدفع أعلى سعر هلاوضمان نقل الشر
غري أن االستعمال املعمم آلليات األسعار يف القطاع العام أمـر غـري              
وال ميكن القضاء على الفساد مبجرد إباحة دفع املقابل ونقـل وظـائف             . مربر

فاملوظفون الفاسـدون يف إداريت الضـرائب       . القطاع العام إىل القطاع اخلاص    
وقد يتم تضـخيم قيمـة      . درة الدولة على رفع اإليرادات    واجلمارك يقوضون ق  

. عقود الشراء احملصل عليها بوسائل الفساد إلدراج مبالغ الرشـاوى املدفوعـة     
وحترم عمليات اخلصخصة الفاسدة خزانة احلكومة من األموال الـيت هـي يف             

ويقوض فساد اجلهازين التشريعي والقضـائي أهـداف اخليـار          . حاجة إليها 
كما  أن شراء املرشحني السياسـيني       . ي واختاذ القرار التشريعي الرتيه    الدميقراط

 .لألصوات من شأنه أن حيول املنافسات االنتخابية إىل حروب مزاد
__________ 

فبعضها . اإلنكليزية Privatizationمل تتفق األدبيات االقتصادية على مقابل عريب واحد ملصطلح           )*( 
، بينما ختتار كتابات أخرى     "خوصصة"، وبعضها اآلخر يستعمل كلمة      "خصخصة"يستعمل كلمة   

 ".ختصيص"كلمة 
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ومثة العديد من اإلعانات احلكومية اليت وضعت أساسا لفائدة فئـات            
ار وعلى وجه التحديد، فإنه من البديهي يف إط       . حمددة من الفئات اليت تستحقها    

غـري أن   . برامج مكافحة الفقر أال توزع اإلعانات على أساس الرغبة يف الدفع          
برامج إعادة التوزيع العينية لتوفري الرعاية الصحية أو السكن أو التعليم أو الغذاء             

وباإلمكان أحيانا تسـخري السـوق      . للفقراء ميكن حتويلها إىل نظام قسيمات     
ـ        ن يتـأتى ذلـك إال إذا مت اختيـار          لتحسني برامج مكافحة الفقر، غري أنه ل

 .املستفيدين دون رشوة أو حمسوبية
ويسلم قرار اجلمعية العامة بضرورة أن تكون مكافحة الفساد ومنعـه            

جزءا من كل سعي جدي يرمي إىل إصالح مؤسسات احلكم يف الدول النامية             
ل األعضاء  ويدعو األمني العام إىل العمل مع الدو      . والدول اليت متر بفترة انتقالية    

ويتالءم هذا الطلب متامـا     . من أجل وضع استراتيجيات وطنية ملكافحة الفساد      
ويعرف الربنامج  . مع الربنامج احلايل إلدارة احلكم الذي وضعه الربنامج اإلمنائي        

ممارسة السلطة االقتصادية والسياسية واإلدارية لتـدبري       "اإلمنائي احلكم بكونه    
ويشمل آليات وإجراءات ومؤسسات يعـرب      . اتشؤون البلد على مجيع املستوي    

من خالهلا املواطنون والفئات عن مصاحلهم وميارسون حقـوقهم املشـروعة،           
ويشمل احلكم أداء  ). UNDP 1997a: iv". (ويفون بالتزاماهتم ويسوون خالفاهتم

مؤسسات الدولة وكذلك التفاعل بني احلكومة والقطاع التجـاري اخلـاص           
 .ا فيه اجملموعات اليت ال تستهدف الربح واجملموعات التطوعيةواجملتمع املدين، مب

ويؤكد الربنامج اإلمنائي على أن حتسني إدارة احلكم شـرط للتنميـة             
ويؤيد أن تستهدف املساعدة ). UNDP 1995, 1997a, 1997b(البشرية املستدامة 

اعني تشجيع مؤسسات احلكم من قبيل اهليئات التشريعية والقضائية وإدارة القط         
العام واخلاص، ومؤسسات اجملتمع املدين باعتبارها جهـات تقـوم بالـدعوة            

ويؤكد على أمهية الشفافية واملساءلة وسيادة      . واملراقبة، ويساند المركزية احلكم   
 وهي خصائص  يف احلكم بإمكاهنا أن تضبط السلوك السـاعي إىل             –القانون  

ومـن  . من يتعاملون معهم  خدمة املصلحة الشخصية لدى املوظفني العموميني و      
ومـن  . أولوياته مساعدة املنظمات غري احلكومية واحلكومة على التفاعل املثمر        

أولوياته أيضا العمل على حتسني اإلطار القانوين والتنظيمي الذي تعمل يف ظله            
 ).UNDP 1997a(هذه املنظمات 

لتطوير ويعترب الربنامج اإلمنائي مكافحة الفساد وثيقة الصلة بعمل شعبة ا          
، اشتركت األمم املتحدة مـع احلكومـة        1989ويف  . اإلداري وإدارة احلكم  

ويف السنوات  ". الفساد يف احلكم  "اهلولندية يف رعاية حلقة دراسية دولية بشأن        
األخرية، تعاون الربنامج اإلمنائي، من أجل رعاية اجتماعات عقدت يف أمريكا           

ي منظمة دولية ال تسـتهدف الـربح        الالتينية،مع املنظمة الدولية للشفافية، وه    
ولعل الكثري من مشاريع الشـعبة يف جمـال         . وتلتزم مبكافحة الفساد يف العامل    

 . )2(املساءلة واإلصالح االنتخايب يستطيع أن حيد من حوافز الفساد 
وتبني هذه الدراسة ملاذا يؤدي احلد من الفساد إىل حتسني آفاق التنمية             

 باستعراض للجذور االقتصـادية حلـوافز الفسـاد،         ويبدأ. البشرية املستدامة 
ويفحص بدقة تكاليف الفساد اهليكلي من حيث النمو واحلد من الفقر، وخيلص            
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إىل حتديد اخلطوط العريضة ملقترحات اإلصالح سـواء لفـرادى البلـدان أو             
ومثة تكامل واسع بني استراتيجيات مكافحة الفسـاد الـيت          . للمجتمع الدويل 
الباب وبرامج حتسني إدارة احلكم الواسعة النطاق اليت جعلـت          نوقشت يف هذا    

ولعـل العديـد مـن      . منها مشاريع الربنامج اإلمنائي فعال موضوعا الهتمامها      
السياسات احملورية يف جهود إدارة احلكم اليت يبذهلا الربنامج اإلمنائي بإمكاهنا أن            

 .تقوم بدور هام يف احلد من حوافز الفساد
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 تصادية للفساداألسباب االق .1
 

تتدخل الدولة يف االقتصـاد لترسـم إطـارا للنشـاط االقتصـادي              
 فتحدد احلقوق العينية واحلقوق الشخصية، وتوفر احلماية عـن          –واالجتماعي  

طريق الشرطة والدفاع الوطين وتصدر القوانني اليت حتكم املعامالت بني اخلواص    
وتنفذ القانون وتنشئ   . يةمن قبيل العقود، وتنظيم الشركات واألحوال الشخص      
وقد تصـحح الدولـة     . احملاكم حلل املنازعات القضائية اليت تنشأ بني اخلواص       

وقـد  . اختالالت السوق وتوفر اخلدمات العامة اليت ال توفرها أسواق اخلواص         
تعيد الدولة توزيع الدخل؛ وتضمن املساواة يف فرص احلصول علـى التعلـيم             

طر بتوفري املعاشات التقاعدية والتعويضات عن      والصحة والعمل؛ وحتد من املخا    
وقد تعمل على تعزيز بعض القـيم األخالقيـة أو          . البطالة والتأمني على العجز   

 .الدينية أو الثقافية
فتحد من سلوك األفراد    . غري أن الدولة ميكن أيضا أن تكون أداة قمعية         

وقـد تسـتغلها    . واجلماعات مبا يزيد على احلد الالزم لتحقيق األهداف العامة        
وقـد  . مجاعات صغرية غري أهنا قوية هلا نفوذ على األجهزة التشريعية والتنفيذية          

وحىت يف احلالة اليت تكون   . ينظم كبار املسؤولني الدولة بغرض اإلثراء الشخصي      
فيها أهداف الدولة دميقراطية إىل حد بعيد، ميكن أن تنفذ السياسـات العامـة              

وقد يستغل صغار املسـؤولني سـلطتهم       . م الكفاءة بطرق تتسم بالتبذير وانعدا   
وقد يتفشى قصور األداء احلكومي بقدر ال يضاهيه إال         . ويصرون على االرتشاء  

وقد يسعى األفراد واملسؤولون احلكوميون إىل الكسـب        . قصور آليات السوق  
 . الشخصي باستغالل مناصبهم املرموقة يف دوائر االقتصاد أو السياسة

لدول طوعية أو قمعية يف تسيري شؤوهنا، فإهنـا تـدير           وسواء كانت ا   
ويشرف على توزيع هـذه املنـافع       . توزيع املنافع القَيِّمة وفرض األعباء املرهقة     

وقد يرغب بعض األفـراد     . واألعباء  عموما مأمورون يتمتعون بسلطة تقديرية      
والشركات يف احلصول على معاملة تفضـيلية ويسـعون إىل رشـو هـؤالء              

فما العيب يف أن يدفع املرء مثن ما يرغب فيه؟ أليس هذا، على كل              . يناملأمور
. حال، أساس نظام السوق؟  إن املشكل ينشأ من كـون املرتشـي موظفـا              

الزبـائن  "واملوظف مسؤول أمام رئيس قلما تتفق أهدافه مع أهداف أولئـك            
  لكبـار املسـؤولني، والـوزراء      وكالءوصغار اإلداريني   ". الدافعني للمقابل 

مسؤولون أمام االئتالف احلاكم، واملنتخبون مسؤولون أمام الناخبني، والقضاة         
ويكون دفع املقابل فسادا عندما يدفع ملوظفني بغـرض        . مسؤولون أمام القانون  

ويفسح هذا التعريـف اجملـال لشـىت        . احلصول على منفعة أو تفادي تكلفة     
 املشروعة، غري أنه عنـد      اجملتمعات للفصل بني اهلدايا املشروعة واملدفوعات غري      

التفكري يف إقامة هذا الفيصل، يتعني على املرء أن يتساءل عما إذا كـان دفـع                
ولالطالع على نظرة   . مبالغ مالية إىل املوظفني يعزز األهداف العامة أم يقوضها        

 ).1993(عامة على حاالت الفساد يف شىت أحناء العامل انظر مؤلف بنعيسى 
ة التجاريـة أيضـا دون تـدخل املـوظفني          وميكن أن حتصل الرشو    
فقد يرشو أحد املوردين وكيال للشراء حلثه على الشراء، أو يـدفع            . العموميني
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زبون رشوة لعون شركة طريان مقابل احلصول على مقعد يف الدرجـة األوىل             
بالطائرة، أو تدفع إدارة الشؤون العامة بشركة رشوة لصحفي حـىت يكتـب             

وقد يرتشي مديرون يف اإلدارة العليا لشركة بغيـة         . نهاتقريرا صحفيا إجيابيا ع   
فهذه . تقدمي معلومات عن الصفقات القادمة ملستثمرين ومساسرة األوراق املالية        

الوقائع شائعة إىل حد ما وتتسبب يف نفس املشكل الذي تتسبب فيـه رشـوة               
ويف احلالتني ُيرشى موظف ليجعل مصلحة الراشي فـوق         . املوظفني العموميني 

وتدل الرشوة التجارية على أن الشركة اليت يأخـذ موظفوهـا   . مصاحل الرئيس 
وستستلزم الصـفقات الفاسـدة     . الرشوة حتتاج إىل حتسني ضوابطها الداخلية     

املربمة يف املستويات اإلدارية العليا مراقبة عامة حلماية مصـاحل عامـة محلـة              
بأمانة الوظيفة، غـري    ولن تتناول هذه الورقة هذا الصنف من اإلخالل         . األسهم

أن مناقشة الفساد الرمسي يف معظمها تنطبق أيضا علـى املعـامالت الصـرفة              
 .للقطاع اخلاص

ومن املهم يف حتديد آثار الرشوة التأكد مما إذا كان املسـؤولون قـد               
تصرفوا خارج نطاق صالحياهتم مقابل الرشوة أو ما إذا كانوا يقدمون شـيئا             

كما أنه من املهم حتديد     . ليه الراشي دون مقابل   كان من املفروض أن حيصل ع     
فهل هناك علم مبا ينبغي أن يكـون  . ما إذا كانت القواعد املستند إليها واضحة      

عليه النظام، أم أن القواعد غامضة وتتغري باستمرار؟ وما هو مقـدار السـلطة              
ة التقديرية املتاحة للمرتشي؟ وهل بإمكانه أن يعدل القواعد خللق فرص إضـافي           

ملمارسة الفساد، أم أن قواعد اللعبة جمموعة من الشروط األساسـية احملـددة             
بإحكام واملقبولة عموما؟ فال خيفى أن عواقب الفساد أوخم إذا كان املسؤولون            

ولتوضيح بعض املسائل، نورد مثـال      . خيلقون فرصا إضافية للكسب الشخصي    
 بل هو مثال يكشف     باكستان الذي ال يعد بأي حال من األحوال أسوأ مثال،         

فيه الفساد عن دولة سيئة اإلدارة تفرض تكاليف باهظـة علـى املؤسسـات              
 ).1اإلطار رقم (التجارية اخلاصة وعلى املواطنني 

ومن أهم احلاالت اليت حيدد فيها الفساد من سيسـتفيد مـن منـافع               
اإلجراءات السياسية والقضائية واإلدارية ومن سيتحمل تكاليفهـا احلـاالت          

 :اليةالت
فقد تكون احلكومة مكلفـة     . حالة الرشوة اليت حتقق توازنا يف السوق       •

بتوزيع منافع نادرة على العديد من األفراد والشركات باستخدام معايري قانونية           
 .غري معيار االستعداد للدفع

فقد ال تكون لدى املوظفني يف القطاع       . حالة الرشوة كمكافأة حتفيزية    •
القيام بعملهم على الوجه املطلوب، نظرا لتدين جداول        العام حوافز تدفعهم إىل     

وقد يلجأون إىل املماطلة وغريها من      .  األجور الرمسية ومستوى املراقبة الداخلية    
وبالتـايل  . فتقوم الرشوة بزيادة قيمة العمل يف الوظيفة العمومية       . وسائل العرقلة 

 .قطاع العامقد يدفع املرشحون للوظائف الرشوة للحصول على وظيفة يف ال
فاجلهـات  . حالة الرشوة كعامل لتخفيض تكـاليف إدارة األعمـال         •

املطلوب منها استيفاء اإلجراءات القانونية تسعى دائما إىل ختفيض التكـاليف           
املفروضة من احلكومات، سواء كانت هذه التكاليف ضرائب أو تعريفـات أو            
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. اعـد التقييديـة   فالرشوة وسيلة لاللتفاف على القو    . رسوم مجركية أو لوائح   
وعالوة على ذلك فإن املمارسني ألنشطة غري قانونية يرغبون يف تفادي تدخل            

 .الدول يف أنشطتهم
حالة الرشوة كأداة لتحويل ريع االحتكار إىل املستثمرين اخلواص، مع           •

فكثريا ما حتول منـافع ماليـة كـبرية إىل          . ختصيص حصة للموظفني املرتشني   
ات العمومية وعمليات اخلصخصـة ومـنح       شركات خاصة عن طريق الصفق    

 .االمتيازات
حالة ارتشاء الساسة لشراء النفوذ، وتقدمي الساسة للرشوة بغرض شراء           •

وميكن . فالرشوة ميكن حتل حمل األشكال القانونية للنفوذ السياسي       .  األصوات
 .أن يدفع الساسة الرشوة ويتلقوا رشاوى وتربعات غري قانونية

فاجلهاز القضائي يتمتـع    . ة لتخطي قواعد القانون   حالة الرشوة املدفوع   •
 . بسلطة فرض التكاليف ونقل املوارد بني املتقاضني

 
 الفساد يف باكستان :1اإلطار رقم 

وقـد  ). Norman 1988(يعد الفساد يف باكستان ظاهرة متفشية ومسـتحكمة   
من املتوسط من   دأبت االستقصاءات القطرية املقارنة على تصنيف باكستان يف مرتبة أسوء           

وتصنف مـن حيـث جممـل    ). Mauro 1995(حيث مستوى الفساد والبريوقراطية فيها 
املخاطر السياسية يف مرتبة وسطى حيث تقل هذه املخاطر عن مسـتوى دول يف أفريقيـا                

ورغـم أن  ). Piggott 1996(والشرق األوسط غري أهنا تصل إىل أعلى مستوى يف آسـيا  
زمة باحلد من الفساد، فإن اإلصالحات املضطلع هبا مل تـؤت           حكومة باكستان احلالية ملت   

فالفساد وسوء إدارة احلكم حيدان من النمو االقتصادي ويكبحان منـو قطـاع             . أكلها بعد 
 .ومثة ثالثة أنواع من األدلة اليت تؤيد هذا االستنتاج. خاص منتعش

 شـركة يف قطـاعي الصـناعة    200 لـ 1995أوال، يف استقصاء  أجري يف      
 يف املائـة مـن      78وأقـر   . والتجارة، اعترب الفساد واجلرمية رابع أهم عائق يف هذا اجملال         

وبصفة عامة، تتراوح املبالغ املدفوعة سـنويا بيــن        . املستجوبني بأهنم يرشون املسؤولني   
 20 000 دوالر و    4 000أي ما يتراوح بني     ( روبية   625 000 روبية و  125 000
ى كنسبة مئوية من إمجايل األجور، فإن نسبتها يف املؤسسات          وإذا حسبت الرشاو  ). دوالر

 يف املائة، بينما تنخفض يف املؤسسات الصغرية        2.45 أي   –األصغر حجما  هي أعلى نسبة     
ويزكي االستقصاء االستنتاج القائـل     . واملتوسطة وترتفع مرة أخرى يف املؤسسات الكبرية      
ا عن ولوج السوق غري أهنا تعمل عمـل         بأن الرشوة تثين املؤسسات اجلديدة األصغر حجم      

 Rose-Ackerman(ضريبة متناسبة لكنها غري تصاعدية على مبيعات الشـركات الناميـة            
 ). stone 1996و

واإلدارات احلكومية اليت تتسبب يف قدر أكرب من املتاعب للشركات هـي إدارة              
، ) يف املائـة   80(ويكمن مصدر الصعوبة يف الفساد والرشوة       . الضرائب والعمل واجلمارك  

واعتربت إدارة الضرائب عائقا ال يقل يف شدته        . والتحرش واملضايقة والبريوقراطية واملماطلة   
أما مفتشو العمل فاعُتِبروا أناسا يسعون إىل احلصول على ريع          . عن مستوى الضرائب نفسها   

اع كما اشتكت الشركات من املماطلة وارتف     . من خالل تدخالت زائدة ومستهلكة للوقت     
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الرسوم والتعريفات اجلمركية، وصنفت تلك املشاكل يف مرتبة أعلى من مشاكل الفسـاد،             
 .ورمبا يعود ذلك إىل اعتبار الفساد أداة لتخفيف حدة تلك العراقيل

غري أن معظم رجال األعمال يعتربون الفساد عرضا من أعراض سـوء التنظـيم،            
كات إىل أهنا ترغب يف دفع املقابل من        وأشارت الشر . وليس حال للشروط احلكومية املرهقة    

 2والشركات مستعدة لـدفع  . أجل زيادة الفعالية احلكومية، ومن مث احلد من فرص الفساد   
يف املائة يف املتوسط من إمجايل املبيعات لتبسيط نظام الضرائب، حىت ولو ظلـت الضـريبة                

 .الالزم دفعها على ما هي عليه
فالفساد يتمركز يف منافذ النظام االقتصادي،      . ماركوالدليل الثاين يتعلق بدائرة اجل     

ومن هذه املنافـذ    . حيث يعهد إىل حراسها من املوظفني العموميني بأمانة توزيع منافع مثينة          
دائرة اجلمارك، وبالتايل فإن تقدمي رشوة إىل موظفي اجلمارك بديل مألوف عن التهريب يف              

جلمركية للواردات يف باكسـتان بإدخـال       وقد عدل جدول التعريفات ا    . كل أحناء العامل  
إعفاءات يف الرسوم ألغراض حمددة، وكان هذا التعديل واسع النطاق بدرجة يتعذر معهـا              

وتقدم بيانات إدارة مجارك باكستان     . حتديد الرسوم مسبقا، مما يولد حوافز تدفع إىل الفساد        
 للرسوم، بقدر ما تـنخفض      فبقدر ما تزيد املعدالت االمسية    . أدلة غري مباشرة على الفساد    

وعالوة على ذلك، يتزايد تباين معـدالت التعريفـات         . نسبة الرسوم الرمسية املدفوعة فعال    
 ).Sethi 1994 وPritchet(املدفوعة فعال بقدر ما تزداد اإلعفاءات 

ومل . والفساد يف التصدير واالسترياد قد يثين رجال األعمال عن دخول األسواق           
 باكستان وجود مستويات فساد تفوق املستويات اليت يواجهها غـري           يذكر املستوردون يف  

 يف املائة من املبيعات رشاوى أقل 20وتدفع الشركات اليت تصدر ما يزيد على . املستوردين
مما يدفعه غري املصدرين، إذا قيست بالنسبة املئوية من إمجايل املبيعات وباملعـدل بالنسـبة               

ملتفائل هلذا االستنتاج إىل القول بأن ذلك يعزى إىل مبـادرة           ويدفع الشرح ا  . لألجري الواحد 
حكومية لتبسيط الضرائب املفروضة على املصدرين وحتويلها إىل رسم واحد حمدد يف نسبة             

واستنادا إىل هذا التفسري، فإن احلكومة الباكستانية       . مئوية ضئيلة للغاية من جمموع املبيعات     
لطة التقديرية والفساد إذا كانت ترغب فعال يف أن تويل          متلك فعال القدرة على احلد من الس      

غري أنه ال ينبغي صرف النظر عن التفسري املتشائم والقائل بأن           . األولوية لتلك اإلصالحات  
الشركات املنـتجة ألغراض السوق الداخلية ميكن محايتها حبواجز مجركية، متكنـها مـن             

-Rose( شـكل رشـاوى      كسب ريع يستخلص حصة منه املوظفـون العموميـون يف         
Ackermanو stone 1996 .( 

وثالثا، يستحق القطاع الزراعي قدرا أكرب من الدراسة نظرا ألمهيته االقتصـادية             
واألدلة اليت تفيد بوجود الفساد يف القطاع الزراعي أقل انتشارا غري أهنا            .  ونفوذه السياسي 

 يف الزارعة الباكستانية وميثـل      فالري يكتسي أمهية حمورية   . مع ذلك أدلة تبعث على القلق     
وتتم إدارة شبكة الري بطريقة يتخللها الفسـاد، علـى          . جانبا مهما من اإلنفاق احلكومي    
وسعيا إىل شرح هذه النتيجة، يشري املالحظون إىل اخنفاض         . األقل يف بعض املناطق من البلد     

حلوافز لتحسـني األداء    مرتبات املوظفني العموميني وإىل ظروف العمل اليت توفر القليل من ا          
)Murray-Rust and Vander Velde 1994; Vander Velde and Svendsen 1994 .( 

وتتمثل احللول يف ترشيد وتبسيط الضـرائب والرسـوم اجلمركيـة والقـوانني              
التنظيمية؛ وحتسني ظروف العمل واملراقبة يف اإلدارة؛ وإصالح القوانني الضريبية حـىت ال             

 .ت الزراعية الكبريةترجح كفة املؤسسا
استنادا إىل وثائق أساسية أعدهتا األستاذة روز أكرمان لتقرير البنك الدويل عـن             : املصادر

 ,Economist Intelligence Unit 1996, Mauro 1995. 2010باكســتان عــام 
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Murray-Rust and Vander Velde 1994, Norman 1988, Piggott 1996, Pritchett 
and Sethi 1994, Vander Velde and Svendsen 1994 and Webster and Charap 

1993.  
  
فالرشوة اليت تعمل عمل املكافأة     . وهذه الفئات ال يستبعد بعضها بعضا      

غـري  . التحفيزية، مثال، قد متكن من احلصول على منفعة نادرة أو إعفاء ضرييب           
 .ا على حدةأن كل فئة تثري قدرا من املسائل املستقلة اليت تربر دراسته

 
 الرشوة اليت توازن بني العرض والطلب  

 
كثريا ما توفر احلكومات سلعا وخدمات جمانا أو بأسعار أقل من أسعار             
 سعر حكومي منخفض وسعر     –وكثريا ما تكون هذه األسعار مزدوجة       . السوق

وعندها تدفع الشركات رشاوى للمسؤولني للحصـول       . عال يف السوق احلرة   
ففي الصني مثال، تبـاع بعـض السـلع         . لة املنخفض الثمن  على خمزون الدو  

ورغم أن  . االستهالكية بالسعر املدعوم من الدولة من جهة وبسعر السوق احلرة         
الفرق بني السعرين قد تقلص كثريا يف السنوات األخرية، فإنه ظل مع ذلك فرقا              

احلـرة يف   فقد أفاد الباحثون الصينيون بأن سعر الفحم يف السوق          . كبريا للغاية 
وكان الفرق بني   .  يف املائة  674 كان يزيد على السعر املدعوم مبعدل        1989

سعر السوق والسعر احملدد من طرف الدولة بالنسبة لسبع سـلع اسـتهالكية             
وال عجب أن تشيع الرشوة     .  يف املائة  478 يف املائة و   250أخرى  يتراوح بني     

ويف نيجريـا، حيـث     . )3(كأداة للحصول على اإلمدادات بالسعر احلكومي       
خفض سعر النفط ختفيضا مصطنعا وكان أقل من سعر السوق يف بنن اجملاورة،             
تفشى التهريب الذي سهله الفساد، وذلك استنادا إىل تقرير يف جملة إخباريـة             

وكان الفارق يف السعر يوفر كسبا يف آن واحد للمهربني وللمـوظفني         . نيجرية
 .)4(غري املشروع الذي يرتشون للتغاضي عن االجتار 

وعندما يكون عرض القروض وحتديد معدل الفائدة خاضـعا ملراقبـة            
ويتبني من مقابالت أجريت مـع      . الدولة، ميكن دفع الرشاوى للحصول عليها     

رجال األعمال يف أوروبا الشرقية وروسيا أنه كثريا مـا يلجـأ إىل الرشـوة               
 ;De Melo, Ofer and Sandler 1995: Webster 1993a(للحصول على القـرض  

Webster and Charap 1993 .( ويف لبنان كشف استقصاء مماثل عن أن القروض
ويف ). Yabrak and Webster 1995(ال ميكن احلصول عليها إال بدفع الرشـوة  

بعض احلاالت، يؤدي النفوذ الشخصي والرشوة إىل إقراض حمفوف باملخـاطر           
وعنـدها ال   .  هلم يف تسديد ديوهنم    تقدم مبوجبه أحيانا قروض ملقترضني ال نية      

يكون املشكل مشكل ندرة، بل هو مشكل نظام يفتقر إىل ضـوابط ملسـتوى              
 .القروض وتوزيعها

وكثريا ما ال يعكس تعدد أسعار الصرف املبادئ االقتصادية األساسية           
اليت تقوم عليها، وبالتايل تكون مثة حوافز لدفع الرشاوى للحصول على النقـد             
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وعلى سبيل املثال، أدى نظام سعر الصرف املتعـدد يف          . سعار مناسبة األجنيب بأ 
). 1994البنك الدويل   (باراغواي إىل الفساد قبل إدخال اإلصالحات األخرية        

واستنتجت املنظمة الدولية للشفافية، من خالل بعثة أوفدهتا إىل جنوب أفريقيا،           
املنظمـة الدوليـة    (أن نظام النقد املزدوج يف البلد مصدر من مصادر الرشوة           

، وهذا تغـيري    1995 مارس  /آذاروقد ألغي الراند املايل يف      ). 1995للشفافية  
 .)5(يف السياسة ال بد وأنه قد أزال بعض حوافز الفساد 

كما أن توزيع رخص االسترياد والتصدير النادرة مصدر متـواتر مـن             
.  االحتكار مصادر الفساد، حيث ترتبط الرشوة بقيمة الكسب احملصل عليه من         

واستنادا إىل دراسة لنيجرييا، أجرى النظام القائم يف أوائل الثمانينات إصالحات           
التجارة احلرة اليت دعا إليها صندوق النقد الدويل ألن نظام رخص االسـترياد             

غـري أنـه يف هنايـة       . القائم كان مصدرا مهما من مصادر الرشوة واحملسوبية       
لصناعة يف نيجريا تطالب بإلغائه، مت التخلي       املطاف، عندما بدأت مجعية رجال ا     

فحوافز الرشـوة  ). Herbst and Olukoshi 1994, pp. 465, 481-482(عن النظام 
يف هذه احلاالت واضحة مبا فيه الكفاية، لكن ما هـي آثارهـا مـن حيـث                 
املردودية؟ هل تكتفي مبجرد املوازنة بني العرض والطلب، على غرار ما تقوم به             

  سوق مشروعة؟األسعار يف
 

 ماذا لو كانت اخلدمة املطلوبة نادرة؟ 
 

إن أبسط حالة هي حالة الراشي املؤهل للحصول على املنفعـة الـيت              
وعلى افتراض  . يطلبها غري أن املوظف املسؤول يشترط احلصول على مقابل هلا         

. أن اخلدمة نادرة حبيث أن عدد املؤهلني للحصول على اخلدمة يتجاوز العرض           
كان سوق الرشوة يعمل بفعالية، فإن اخلدمة سـتقدم إىل طالبيهـا مـن              فإذا  

وإذا مل يكن مثة متييز قائم على السعر، فإن الرشوة اليت حتقـق   . املستعدين للدفع 
ولعله كان بإمكان الدولة . التوازن يف السوق ستعمل عمل السعر يف سوق فعالة     

جة، بتحقيـق توزيـع     أن تبيع تلك اخلدمة بصورة مشروعة وتتحقق نفس النتي        
أما املبالغ املدفوعـة بصـورة      . فالرشوة ترفع دخل املوظفني   . خمتلف لإليرادات 

. غري أن هذا الفارق نفسه قد يكون ومهيـا        . مشروعة فتذهب إىل خزانة الدولة    
فإذا كان سوق العمل تنافسيا، فإن احلكومة ميكنها أن ختفض أجور املـوظفني             

خلاص بسبب الرشاوى املدفوعة للمـوظفني      إىل ما دون مستوى أجور القطاع ا      
)Besley and McLaren 1993; Flatters and MacLeod 1995 .(  وجممل القول إنه

إذا كان كل من سوق الرشوة وسوق العمل تنافسيني، فإن الرشوة املدفوعـة             
والفائزون هم أولئك الذين هم على استعداد لـدفع         . تعمل عمل أسعار السوق   

سرون هم أولئك الذين هم على استعداد للـدفع بأشـكال           رشوة أكرب؛ واخلا  
 .أخرى، من قبيل قضاء الوقت يف طوابري االنتظار أو استجداء املوظفني

غري أنه ينبغي النظر أوال يف الطرق اليت ميكن أن تنشأ هبا نتـائج غـري                 
فقد تقوض أهداف برنامج من     . فعالة أو غري عادلة حىت يف هذه احلالة البسيطة        

وهذا ما يصـح    . مج إذا قدمت اخلدمات فقط ملن هلم رغبة أكرب يف الدفع          الربا
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ومـن مث   . بوضوح يف حالة اخلدمات املوجهة للمحتاجني أو للمؤهلني هلا فعال         
فإن بيع رخص االسترياد والتصدير أو رخص املطاعم قد يكون فعاال، غـري أن              

امعـة اسـتناد إىل   تقدمي القروض املدعومة، أو السكن املدعوم أو القبول يف اجل     
السعر املقدم من شأنه أن يقوض أهداف توزيع الدخل، حىت ولو كان أولئـك              

وعلى سبيل املثال، ينشـأ الفسـاد يف        . املقبولون مؤهلني امسيا مبقتضى القانون    
برامج اإلسكان احلكومية يف الواليات املتحدة، حينما يكون عدد األسر املؤهلة           

ومثة مثال آخـر    . يف الوحدات السكنية املدعومة   يتجاوز عدد األماكن املتوفرة     
يف اهلند حيث تقدم بعض الواليات إعانة ألفقر الفقراء بعد التأكد من مستوى             

وتفيد املنظمات غـري    . ويتجاوز عدد املؤهلني األموال املتاحة    . وسائل عيشهم 
ـ             يهم  احلكومية اليت تقدم املساعدة للفقراء بأن طاليب املساعدة كثريا ما يتعني عل
 .دفع رشوة للتأهل مث دفع رشوة لعمال الربيد للحصول على شيكات املعونة

وتكون تكاليف السلطة التقديرية اليت ميارسها البريوقراطيون بوسـائل          
فإذا كان القصد من برنـامج      . الرشوة تكاليف باهظة اعتبارا ألغراض الربامج     

رشـحني قـد ال يكـون       يدار بوسائل الفساد هو إفادة احملتاجني، فإن أفقر امل        
ولعل الرد الذي يستوجبه ثبـوت      . بإمكاهنم احلصول على اخلدمة العامة النادرة     

الفساد هو إعادة النظر يف الكيفية اليت يتم هبا اختيار املشاركني، وليس التغاضي             
فإذا كان النظام النـزيه مثال يتسم بارتفاع كلفـة اإلجـراءات           . عن الرشوة 

 املتعني على الوكالة احلكومية أن تعيد تصميم الطريقة         الواجب اتباعها، فإن من   
اليت تنظر هبا يف الطلبات أو حتدد جمموعة من املعـايري الواضـحة والصـارمة               

 .للجدارة لتقريب الفجوة القائمة بني العرض والطلب
وثانيا، ينبغي النظر يف احلاالت اليت يكون فيها توفري املنافع ملن هم على              

ولعله من املتعني التساؤل عما إذا كان من احملتمـل          . مرا مقبوال استعداد للدفع أ  
فهي بصـفة   . أن ختتلف أسواق الفساد كثريا عن األسواق املفتوحة والتنافسية        

 ;Bardhan 1996(عامة لن تعمل مبردودية مماثلة ملردودية األسـواق املشـروعة   
Cartier-Bresson 1995; Gambetta 1993; Rose-Ackerman 1978.( ــدم  وع

مشروعية الرشوة يدفع املشاركني إىل إنفاق املـوارد للحفـاظ علـى سـرية              
وبالتايل فإن املعلومات املتعلقة بأسعار الرشوة لن تكون معروفة لدى          . املعامالت
وقد تكون األسعار جامدة نسبيا لصعوبة توصيل املعلومـات املتعلقـة           . اجلميع
دخول السوق لضوابط أخالقية    وقد يرفض بعض املشاركني احملتملني      . بالسوق

وللخوف من العقاب، وقد يقتصر املوظفون أنفسهم على التعامل مع املقـربني            
ولكل هذه األسباب، فإن النظام القائم      . إليهم وأقارهبم حىت ال ينكشف أمرهم     

على الفساد قد ال يكون أقل تنافسية فحسب بل وقد يلفه الغموض باملقارنة مع              
ختتلف الرشاوى املدفوعة اختالفـا كـبريا بـاختالف         وقد  . السوق املشروعة 

وعلى سبيل املثال، تشري استقصاءات دوائر األعمال يف باكسـتان          . املشاركني
وأوكرانيا إىل وجود تباين كبري فيما بني الشركات من حيث الرشاوى املدفوعة            

(Rose-Ackerman and Stone 1996) .   وأولئك الذين حيصلون علـى خـدمات
فساد ال حول هلم وال قوة إن مل يف املوظفون املرتشون بـاملطلوب             بوسائل ال 

 .منهم يف الصفقة
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وإذا تعني على املوظفني أن يقدموا عددا حمددا من الرخص كل سـنة،              
أو مينحوا عقودا بشروط حمددة، فإن أثر الرشوة يف جوهرها يتمثل يف إعـادة              

 غري أنه من الناحية العملية،      .توزيع املوارد ما مل تطغ املشاكل اليت أثريت أعاله        
ميكن أن ميارس العديد من املوظفني سلطة احتكارية بتحديد كمية اخلـدمات            

وقد يكونون اجلهة الوحيدة اليت هلا صـالحية إصـدار تـرخيص، أو          . املقدمة
 ;Findlay 1991; Klitgaard 1988)التغاضي عن انتهاك للقانون، أو منح عقـد  

Rose-Ackerman 1978; Shleifer and Vishny 1993) .    ،وقد يسعى املوظفـون
على غرار احتكارات القطاع اخلاص، إىل جعل العرض دون املستوى احملـدد            

أو قـد يسـعى     . رمسيا لزيادة الريع االقتصادي الذي سيتقامسونه مع الراشـني        
املوظفون املرتشون إىل توفري عرض زائد من اخلدمات إذا حـددت احلكومـة             

ولعل سوق العقار التجاري يف     . يقل عن مستوى االحتكار   العرض يف مستوى    
روسيا مثال لسوق يقدم فيه موارد نادرة وقيِّمة موظفون يسعون إىل كسـب             

 ).2اإلطار رقم (الريع ويتمتعون بسلطة تقديرية واسعة 
 
 

 سوق العقار التجاري يف روسيا 2اإلطار رقم 
فاحلكومات احملليـة   . الفسادُنظم سوق العقار التجاري يف روسيا بطريقة تشجع          

.  يف املائة  95 ما يقارب    1995 إذ بلغت نسبة ممتلكاهتا يف       –متلك معظم العقار التجاري     
ويندرج الصراع من أجل املمتلكات العقارية يف إطار صراع أوسع بني احلكومة املركزيـة              

ىت عنـدما   وح. وحيالف النصر احلكومات دون الوطنية يف هذا الصراع       . واحلكومات احمللية 
  -حتاول احلكومة املركزية اشتراط خصخصة املمتلكات، ترفض احلكومات احمللية االمتثال           

 .بدعوى أن القانون االحتادي ال يسري على مجاعاهتم
وكمسـألة  . وقد خولت حقوق امللكية للمجالس احمللية اليت تعد هيئات تشريعية          

. لشخصي يف إدارة املمتلكات العقارية    عملية، يكون لرئيس كل إدارة قدر كبري من النفوذ ا         
ومن أسباب قوة السلطة احمللية غموض القوانني واملراسيم اليت تسنها السلطات املركزية، مما             

ويف بعض احلكومات احمللية، تتمتع جلنة احملافظة علـى اآلثـار           . جيعل القواعد غري واضحة   
باين يف مركز املدينة مسجلة، بل      املعمارية والتارخيية هي أيضا بسلطة كبرية ما دامت كل امل         
ورغم أن صالحياهتا الرمسية غري   . إن املباين غري التارخيية ميكن أن تدخل يف نطاق اختصاصها         

وكما قال  . واضحة، فإنه هذه اللجان متلك عمليا سلطة النقض على كل املبيعات العقارية           
ل اإلجيار سواء رمسيا أو     تشارك يف موارد دخ   "واضع تقرير بشأن هذا املوضوع، فإن اللجنة        

وتعطي وكاالت صيانة املساكن موافقتها قبل . (Harding 1995, p.7)" بصورة غري رمسية
أن "ويف العقود االعتيادية املربمة مع املستأجرين، ميكن هلذه الوكـاالت           . أي تأجري أو بيع   

بصورة رمسية  "ضا  ، ورمبا تقوم بذلك هي أي     "متارس نفوذها إلسناد حمل اإلجيار أو مجع مبالغه       
ورغم أهنـا ال   . ومتسك املكاتب احمللية للجرد التقين سجالت امللكية      ". أو بصورة غري رمسية   

ومن الوكاالت التنظيمية   . متلك سلطة رمسية، فإهنا حتتكر املعلومات التقنية مما يكسبها نفوذا         
ارة املطـافئ،   األخرى اليت هلا نفوذ على استخدام املمتلكات جلنة اإلصالح العقـاري، وإد           

ويؤدي انعدام إجراءات موحدة املقترن . وإدارة الصرف الصحي والصحة، وإدارة املقاطعات
بقصور نظام عقود اإلجيار إىل أن هذه الوكاالت ال ميارس عليها أي ضغط يلزمها بالتعاون               

 .أو االمتناع عن فرض شروط إضافية بعد إبرام عقد إجيار
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فمسـتغلوها احلـاليون    . جارية باملبادئ التجاريـة   وال يتقيد إسناد العقارات الت     
وكثريا ما تكون عالقة مستغل العقار      . حمظوظون، كما أن أسعار اإلجيار دون أسعار السوق       

ريعا اقتصاديا  "فاإلجيار املنخفض يعين أن     . برئيس اإلدارة عامال حامسا يف حتديد سعر اإلجيار       
 ، ومثة طلـب عـام   (Harding 1995, p.10)" ضخما سيتراكم لفائدة املسؤولني احملليني

ويسخر املسؤولون سيطرهتم على العقار يف املناطق احلضرية ال لإلثراء الشخصـي            . مفرط
 كاملنظمـات   –فحسب، بل وإلعانة املنظمات االجتماعية من قبيل النوادي االجتماعيـة           
 .اخلريية اليت حتصل على مقرات بثمن خبس مث تستخدمه يف أنشطة جتارية

ويـرى أن   . سبب صعوبة اإلصـالح   ) 14، الصفحة   1995(رح هاردينغ   ويش 
املشكل ال يكمن فحسب يف حوافز االرتشاء، بل يكمن أيضا يف التقليد املتمثل يف التدخل               

ومن الواضح أن مورد املنافع الشخصـية الـيت جينيهـا           . احلكومي الشديد يف جمال العقار    
فيسـتفيد مسـؤولو    . دارة غري التجارية للعقار   مسؤولو البلدية يقوم بدور كبري يف إدامة اإل       

غري أنـه  . البلدية شخصيا من مراقبة توزيع العقار، سواء من حيث املال أو من حيث النفوذ        
فروسيا هلا تقليد قوي يف     . كثريا ما تغرب عن الذهن ديناميكية هامة وذات صلة باملوضوع         

وهذا التقليد الذي   . كل مستوى جمال التدخل احلكومي الكثيف يف النشاط االقتصادي على         
يعود إىل حقب سابقة للحقبة السوفياتية، يدفع باملسؤولني واملواطنني على حد سواء إىل أن              

وإذا . يتوقعوا من احلكومة أن تتدخل يف العمليات التجارية والتنمية االقتصادية تدخال فعليا           
ذه املمارسة قد مت التخلي عنه يف       كان العديد من اآلليات املؤسسية الرمسية اليت تستند إليها ه         

فـرض  : املراحل األوىل من الفترة االنتقالية، فإنه ال تزال مثة عدة أدوات للتـدخل منـها              
 .الضرائب والتقنني ومراقبة سوق العقار

وقد سيطرت مدينتا موسكو وسان بترسبورغ على هيكل امللكية العقارية املنتشر            
دينتني مركز خاص متفرد خيول هلما قدرا كبريا مـن          فلهاتني امل . يف قطاع العقار التجاري   
ونظرا ملا يتاح هلما من مساعدة تقنية خارجية، متكنتا من إعادة           . احلرية التشريعية واإلدارية  

غري أن ذلك، لألسف، مل يزد على أن مكن القائمني على           . هيكلة إدارة ممتلكاهتما العقارية   
فاملدينة تقوم  . تكارية اليت يتمتعون هبا استغالل فعاال     إدارة املدينتني من استغالل السلطة االح     

يف آن واحد بدور املنعش العقاري األويل وبدور املنظم، مما يؤدي إىل تضارب يف املصاحل،               
والفساد املستوطن يف تنمية هذا السوق      ". "األصدقاء"وإىل احملسوبية جتاه املنعشني العقاريني      

ويعمل مسؤولو البلدية يف آن واحد . (Harding 1995, P.19)" ملموس على نطاق واسع
لفائدة املنعشني اخلواص واملدينة، أو قد حيصلون على شقة ممتازة أو حصـص يف شـركة                

 .التنمية
. عدة إصـالحات  ) 1995(وللتصدي هلذه املشاكل يف روسيا يقترح هاردينغ         

تخلي عـن سـوق     ولعل األفضل يف نظره وضع برنامج إجباري يلزم احلكومات احمللية بال          
وينبغي أن تسعى احلكومة االحتادية إىل دعم مشروعية برناجمها . العقار، غري أن ذلك مستبعد   

كما يوصـي هـاردينغ     . املتعلق بشراء احلصص والذي تتحداه علنا حكومات حملية ممانعة        
بسلسلة من اإلصالحات التقنية لتوضيح القواعد واالنتقال إىل سوق أكثر قابلية لالستمرار            

 .جتاريا يف العقار التجاري احلضري
 .Harding 1995: املصدر
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 ماذا لو كان العرض غري حمدود؟  
 

وبدل افتراض ندرة اخلدمات، لنفرض أن كل املـؤهلني تتـاح هلـم              
اخلدمات، من قبيل جواز السفر أو رخصة السياقة، أو استحقاق مـن قبيـل              

فمن الواضـح أن الرشـوة      . املعاشات التقاعدية للمسنني يف الواليات املتحدة     
ليست هي الوسيلة الناجعة إلسناد االستحقاقات، ولو للمؤهلني، غري أن املـرء            

فقـد  . قد يتساءل عما إذا كانت الرشوة ستحصل أصال إن مل تكن هناك ندرة            
حتصل إذا كانت للمسؤولني  سلطة احتكارية كافية خللق الندرة إما باملماطلـة             

فاملسؤولون الذين يتمتعون بسلطة . (Paul 1995)الرشوة أو املمانعة إىل أن ُتدفع 
 ;Dey 1989)احتكارية سيحددون العرض حىت حيققوا أكرب قدر من الكسـب  

Shleifer and Vishny 1992, 1993) . وقد تنشأ الرشوة عن هذه احملاوالت الرامية
إىل خلق الندرة إذا مل يكن لطاليب اخلدمات أي مصدر بـديل يتلقـون منـه                

وسيدفع طالبو اخلدمة املؤهلـون     . دمات ومل تكن لديهم وسيلة فعالة للطعن      اخل
مثنا أقل إذا كانت لديهم خيارات أخرى وإذا مل يكن فضح تلك املمارسـات              

وبقـدر مـا   . (Alam 1995; Cadot 1987)مكلفا للغاية من حيث الوقت واملال 
اخلاصـة  تكون سلطة املسؤولني كبرية وتقل اخليارات املتاحـة للشـركات           

واألفراد، بقدرما ترتفع تكلفة نظام يتغاضى عن الفساد، حىت ولو كان أولئـك   
وتتمثل التكلفة يف الوقت واملتاعب اليت      . الذين حيصلون على اخلدمات مؤهلني    

يتسبب فيها املسؤولون مبا يبذلون من جهود خللـق الطلـب علـى الفسـاد               
(Bardhan 1996; Klitgaard 1988). 

 
  الراشي غري مؤهل؟ماذا لو كان  

 
كثريا ما تدفع الرشاوى حىت حيصل غري املؤهلني من الناس والشركات            

وعلى سبيل املثال، قد يدفع الطلبة الرشوة لتعديل نتائج اختبارات          . على املنافع 
القبول يف اجلامعة، أو قد يدفع الناس رشاوى لألطبـاء ليشـهدوا بأهليتـهم              

خيول املسؤولون املرتشون استحقاقات    وقد  . للحصول على استحقاقات العجز   
كما أنه قد يسعى حىت أولئـك املـؤهلني إىل          . لغري املؤهلني ممن يدفعون أكثر    

. احلصول على مكاسب غري مرخص هبا أو حياولون تفادي تكـاليف معينـة            
هـذه  ) 601، الصفحة Shleifer and Vishny) 1993ويسمى  شيفر وفيشين 

 ومثاله النموذجي هو حالة شـركة ترشـو         –" ةالفساد املقترن بالسرق  "احلالة  
مسؤولني لتفادي دفع الرسوم اجلمركية، غري أن طائفة األمثلة أوسع من طائفة            

كما تشمل حاالت يتم فيها التالعب  . احلاالت اليت ختسر فيها احلكومة إيرادات     
ومن الواضح أن غري املؤهلني كثريا ما       . بإجراءات التأهيل أو اإلخالل باألنظمة    

يكونون أكثر استعدادا لدفع الرشوة؛ ما دامت ال تتوفر لديهم أي وسيلة قانونية             
 .للحصول على اخلدمة
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 الرشوة كمقابل حتفيزي لإلدارييـن  
 

لكن مىت  . وقد حتفز الرشوة صغار املوظفني على القيام مبهامهم بفعالية         
ـ             تها، يكون التسامح مع الرشوة مقبوال؟ يف بعض احلاالت اليت سـبقت مناقش

.  كثريا ما تكون الرشوة ثاين أفضل رد، حىت عندما تقوم الرشوة بوظيفة توزيعية            
وهذا ما يكون عليه األمـر      . ولعل األفضل لو كان البيع العلين للخدمة قانونيا       

عموما يف هذه احلالة كذلك، رغم أن بعض الباحثني يرون أن احلل األفضـل              
 .األول سيتعذر دائما إحرازه

وعلى سبيل املثال،   . ات واألفراد الرشوة لتفادي املماطلة    وتدفع الشرك  
إذا كانت احلكومة أو كيان شبه حكومي ال يسدد فواتريه يف حينـها، فـإن               

ففي األرجنتني،  . املتعاقدين أو الزبائن قد يدفعون الرشوة لضمان السداد املعجل        
 وضعت شركات التأمني خطة تدفع يف إطارها الرشوة للمسـؤولني للتعجيـل           

بتسديد شركة حكومية إلعادة التأمني املطالبات املتأخرة، فتحولت هذه اخلطة          
إىل نظام من الغش املكشوف املمارس ضد الدولة، واملنظم على يد مسـؤولني             

ويف العديد من البلدان، يطلـب  . (Moreno Ocampo 1995)حكوميني ووسطاء 
صول علـى خـط     دفع مبالغ بصورة غري رمسية للتعجيل خبدمات من قبيل احل         

وأحيانا، ال تتاح اخلدمة إال للراشي،      . هاتفي، أو جواز سفر، أو رخصة سياقة      
، كـان   1992ففي سان بترسبورغ يف     . وال تتاح للمواطن الصبور والنـزيه    

 Webster) دوالر 200السعر اجلاري به العمل للحصول على خط هاتفي هو 
and Charap 1993) .املفروضة " الرسوم"ة بـونشرت صحيفة هندية مؤخرا قائم

وتورد دراسـة لالقتصـاد غـري       . )6(على طائفة من اخلدمات العامة االعتيادية     
النظامي يف أوكرانيا املبالغ اليت يلزم أن تدفعها شركات القطاع اخلاص علـى             

وتكشف بيانات أخرى عـن     . سبيل الرشوة للحصول على طائفة من اخلدمات      
ولني احلكوميني من حيـث وقـت اإلدارة        التكاليف الباهظة للتعامل مع املسؤ    

 ).3اإلطار رقم (
 

 
 الفساد يف أوكرانيا 3اإلطار رقم 

ميكن أن يؤدي ضعف احلكومة وعدم فعاليتها إىل فرض نوعني من التكاليف على              
 تكاليف السعي إىل التقيد بقواعد غامضة ودائمة التغري وتكاليف تقـدمي            –دوائر األعمال   

فمن جهة، لعلنا نتوقع أن     . ي القانون أو حث املسؤولني على العمل      مقابل غري قانوين لتخط   
من يدفعون رشاوى عالية سيالقون مشاكل أقل يف تعاملهم مع احلكومة، ما داموا قد دفعوا               

ومن جهة أخرى، إذا كانت املبالغ املدفوعة تعكـس جنـاح           . املقابل لتفادي تلك املتاعب   
ى ما جتنيه الشركات من أرباح زائـدة وتقامسهـا          البريوقراطيني يف سعيهم إىل احلصول عل     

فقد حيسـن   . معها، فإن الرشاوى الباهظة ستماثل التكاليف املرتفعة يف التعامل مع احلكومة          
الفساد مردودية املعامالت الفردية عندما تكون الدولة ضعيفة أو غري فعالة، غري أن التسامح              

 حيث  –وتوجد أوكرانيا يف املعسكر الثاين      . مع الفساد قد جيعل األداء احلكومي أسوأ حاال       
 .يشكل املوظفون العموميون املتطفلون القاعدة
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ويتبني من استقصاء لرجال األعمال يف أوكرانيا أن حوافز الفساد هـي ارتفـاع               
مستويات الضريبة املقترن بعدم مردودية إدارة الضرائب وأجهزهتا التنظيمية، وشدة الغموض           

 التنظيمية، وإجراءات الترخيص التقديرية، وفلول البريوقـراطيني        الذي حيوم حول النصوص   
وعلى سبيل املثال، ُتخول لصغار املسؤولني صالحية حساب        . املتطفلني على الصعيد امليداين   

) وكثريا ما يبـدعون يف حسـاباهتم      (الضرائب اليت يتعني على شركة من الشركات دفعها         
 Novitzkaya, Novitzky and Stone(ات وصالحية فرض غرامات صارمة على االنتهاك

1995.( 
ونظرا لصعوبة التقيد التام بالقواعد وما تتمتع به أجهزة اإلنفاذ من صـالحيات              

 مؤسسة صغرية ومتوسطة    75وأورد استقصاء لـ    . تقديرية، فإن مثة جماال واسعا للمساومة     
املئوية للشركات اليت   املدفوعة والنسبة   " غري الرمسية " الرسوم   1994أجري يف أواسط سنة     

وال تزال  . them (Kaufmann and Kaliberda 1996)كشفت عن دفعها لتلك الرسوم 
وأفادت معظم الشركات   . 1996هذه الرسوم مرتفعة استنادا إىل استقصاء مماثل أجري يف          

وانطوت كل حـاالت    . بأهنا دفعت رسوما بشأن استرياد أو تصدير مدخالت أو خمرجات         
ومن الشائع دفع رشاوى ملفتشـي الضـرائب        . ي تقريبا على دفع مبالغ معينة     الربط اهلاتف 

. واملطافئ والصحة، على غرار رسوم اإلجيار غري الرمسية ودفع مبالغ للحصول على قروض            
، فإن ارتفاع تكاليف التعامل مع  مسؤويل الدولة من خالل          )1997(واستنادا إىل كوفمان    

ات إىل العمل يف القطاع غري النظامي كما يدفع جهات          دفع الرشوة يدفع الكثري من الشرك     
فترتفع خسائر الدولة   . أخرى كثرية إىل اإلبالغ عن مبيعات وتكاليف وأجور أقل للسلطات         

 .وتضاف إىل عدم تشجيع االستثمار وصد املستثمرين اجلدد
 يف  28ويضيع قدر كبري  من وقت اإلدارة يف التعامل مع احلكومة يبلغ متوسطه               

، بلغت النسبة املئوية    1996ويف  . 1994ائة بالنسبة للشركات اليت مشلها االستقصاء يف        امل
وهذان الرقمان يفوقان النسب املئوية املبلغ عنها يف بلدان         ). 1997كوفمان  ( يف املائة    37

رغم أن تلك املقارنات حمدودة بطبيعة احلال بسبب اختالف أحجـام الشـركات             (أخرى  
 يف املائـة يف     7ويف أماكن أخرى، تراوحت النسـب املئويـة بـني           . )والتركيبة القطاعية 

 . يف املائة يف الربازيل وليتوانيا15السلفادور و
ولتحسني مناخ األعمال التجارية واحلد من الفساد يف أوكرانيا، يوصي كوفمـان    

بإزالة التصاريح والرخص، عدا ما يتعلق منها بـأغراض الصـحة والسـالمة،             ) 1997(
إجراءات إدارة اجلمارك، واحلد من أنظمة التصدير وغريها من القيود التجاريـة،            وتبسيط  

كما يوصي بالتعجيل باخلصخصة واإلصـالح      . وإزالة ضوابط األسعار وحترير قطاع الغاز     
و اهلدف من ذلك ليس هو احلد من الفساد فحسب بل دفع املزيد             . الشامل للنظام الضرييب  

ــاجي  تقال إىل القطاع النظامي وتشجيع من األعمال التجارية إىل االن ــتثمار إنت اس
غري أنه لتحقيق هذه التغيريات، ال بد من تعزيز هذه االقتراحات بإصالح الوظيفـة              . جديد

العمومية وإصالح الطريقة اليت تعمل هبا احلكومة وتغيري أمناط السلوك األساسية يف القطاع             
 .العام والقطاع اخلاص

 ,Kaufmann 1997, Kaufmann and Kaliberda 1996, Novitzkaya:املصــدر
Novitzky and Stone 1995, and Rose-Ackerman and Stone 1996. 

 
وقد صاغ بعض الباحثني مناذج تكون فيها للرشوة خصائص تشجيعية           
وعلى سبيل املثال، فإن دفع املقابل ملن يقومون بتنظيم الطوابري قد يكون            . حمبذة
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ملبالغ املدفوعة حتفز املوظفني على حماباة من يقدرون وقتهم فا. (Lui 1985)فعاال 
وتذهب إحدى الدراسـات إىل أن فسـاد جبـاة          . كثريا وعلى العمل بسرعة   

الضرائب يف البلدان النامية ميكن أن يكون فعاال ما دام بإمكـان احلكومـة أن               
فا فاحلكومة حتدد هد). (Flatters and MacLeod 1995تفرض حدا ضريبيا ملزما 

ضريبيا، وجدوال امسيا للضريبة الالزم حتصيلها ومعدال لألجر الذي سيدفع منها           
فالفساد يعطي اجلايب حافزا للسعي إىل حتصيل الضريبة وُيسمح بـه إذا            . للجايب

وبقدر ما يكون الفـرق     . حصل اجلايب مبلغا من الضريبة مساويا للهدف احملدد       
ا واهلدف الضرييب احملدد كبريا، بقدر      بني املبلغ االمسي للضرائب الالزم حتصيله     

 . ما يكون الفساد كبريا
وتذهب استنتاجات فالترس وماكليود إىل القول بأن السماح بالفساد          

فأوال، إن السماح بالفساد يف جهاز مهـم        . االعتيادي مسألة تثري إشكاال كبريا    
من قبيل جهاز حتصيل الضرائب قد يشجع على انتشاره يف جمـاالت أخـرى              

وثانيا، يفترض الباحثان أن املسؤولني ال يتمتعون إال        . كون عواقبه فيها وخيمة   ت
وعلى سبيل املثال، يفترضان أن جباة الضرائب يعلنون        . بسلطة تقديرية حمدودة  

عن الواجبات الضريبية للمواطنني والشركات وال ينشئون تلـك الواجبـات           
ة الشركات واألفـراد جتـاه      وإذا كانت مناع  . جاعلني منها أداة البتزاز الرشوة    

املطالبات بالرشوة تتباين، فإنه قد ينشأ مثة منط اعتباطي وغري عادل من أمنـاط              
وسيتباين هذا النمط بتباين امللزمني بالضريبة بطريقة تعكس سلطة جباة          . الرشوة

وإذا كان امللزمون بالضرائب  . الضرائب، ال القواعد الضريبية اليت يستندون إليها      
 يف ميلهم واستعداده لدفع الرشوة فإن التخفيض الضرييب املمنوح مقابل           يتباينون

الرشوة ال يعلن عنه، مما يؤدي إىل نشأة نظام يستند إىل املعاملة اخلاصة اليت تفرد           
ويف . وقد تتضرر من ذلك مشروعية احلكومية برمتـها       . للبعض دون اآلخرين  

ظ بأنه عومل معاملـة غـري       أهون األحوال، سيشعر امللزم بالضريبة غري احملظو      
 .عادلة

. ثالثا، مثة بدائل للفساد تتفادى تكاليف نظم الدفع غـري املشـروع            
فالطوابري  ميكن إدارهتا مبجموعة من الرسوم املتباينة استنادا إىل قيمة السـرعة             

فمكتب الربيد يف الواليات املتحدة مثال، يوفر خـدمات         . لدى طالب اخلدمة  
 أن الرسوم اإلضافية ال حيصل عليها املوظفون، رغم أن          غري. سريعة بتكلفة أعلى  

 .مكاتب مجع الضرائب يسمح هلا أحيانا باستبقاء قسط من اجلباية
وميكن أن يساهم فساد جباية الضرائب يف خلق مناخ غامض لـدوائر             
فقد تدفع الشركات الرشوة سعيا منها إىل التأكد يف هذه احلالة مـن             . األعمال

ية، غري أن اليقني قد يكون ومهيا ألن الصـفقات املسـتندة إىل             واجباهتا الضريب 
وقد يكون األثر القصري األجل للرشوة هـو        . )7(الرشوة ال ميكن تنفيذها جربا      

غري أنه تنشأ مثة    . تعزيز املردودية يف جباية الضرائب أو تنظيم األعمال التجارية        
ملبالغ اليت يدفعها فرادى    فا. صعوبات عندما ينظر املرء إىل املسألة نظرة منهجية       

الشركات لزيادة اليقني تؤدي إىل تباين واسع النطـاق يف الشـروط بتبـاين              
، وإن مل يقدما    )1994(وعلى سبيل املثال، يثبت برتشيت وسيثي       . الشركات

دليال مباشرا على الفساد، أن ارتفاع معدالت التعريفات اجلمركية ال يقتـرن            
.  بل أيضا بتزايد تباين املعدالت املدفوعة فعال  فحسب باخنفاض نسيب يف اجلباية،    
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وسريى الراغبون احملتملون يف دخول السوق أن هذا املناخ االقتصادي حمفوف           
وسيكون املبلغ االمسي للواجبات الضريبة مؤشرا      . باملخاطر وال ميكن التنبؤ مبآله    

. نافسـيها غري سليم يف الداللة على املبلغ الفعلي للواجبات الضريبية للشركة ومل          
وقد تؤدي احملاوالت الفردية للحد من الغموض إىل زيادة الغمـوض وعـدم             

كما ميكن أن يؤدي الفساد املتأصل إىل تأخري        .  إمكانية التنبؤ على نطاق اجملتمع    
فالشركات املستفيدة من الرشوة ستقاوم اجلهـود الراميـة إىل          . إصالح الدولة 

ض هي وحلفاؤها يف جهـاز الدولـة        وستعار. زيادة توضيح القواعد والقوانني   
 .جهود اإلصالح الرامية إىل جعل االقتصاد اكثر انفتاحا وقدرة على التنافس

وجممل القول إن الرشوة ميكن وصفها أحيانا بأهنا مقابل حتفيزي يدفع            
للموظفني العموميني وأهنا حتل حمل اإلصالحات القانونية يف نظـام الوظيفـة            

التسامح اإلجيايب، وال سيما من طرف دوائر املعونـة         غري أن سياسة    . العمومية
اخلارجية من قبيل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، من شأهنا أن تضـر بآفـاق              
اإلصالح الطويل األمد وأن جتعل من املتعذر إنشاء دولة يعتربها املواطنون دولة            

 تعتـرب   فينبغي إضفاء الطابع القانوين على الرشـاوى الـيت        . تتمتع باملشروعية 
ال حتسن كلها املردوديـة  "  املقابل التحفيزي"مدفوعات مقبولة، غري أن خطط      

فبعضها قد يدفع املوظفني إىل املزيد من املماطلة والبريوقراطيـة،          . اإلدارية فعال 
 . ويشجع من ال ضمري هلم واحملظوظني

 
 الرشوة املخفضة للتكاليف

 
وقد .  القوانني اجلنائية  تفرض احلكومات األنظمة وجتيب الضرائب وتنفذ      

ويف إطار الربامج   . يدفع األفراد والشركات مقابال لتخفيف عبء هذه التكاليف       
التنظيمية احلكومية قد تدفع الشركات مقابال لالستفادة من تفسري مرن للقواعد           

وقد تدفع املقابل لتفادي أو ختفيف العبء       . أو استصدار حكم تقديري لفائدهتا    
وقد تكون لدى املؤسسات التابعـة      . يح مقتضيات تنظيمية  التنظيمي، أو لتوض  

للدولة واليت ختصخص حديثا حوافز عالية للغاية تدفعها إىل الفساد يف تعاملـها             
وعلـى  . مع األجهزة التنظيمية القليلة اخلربة واليت ليست لديها جتربة متطـورة          

أنشـأت مـؤخرا    االقتصادات النامية واالقتصادات اليت متر بفترة انتقالية واليت         
مرافق عامة تابعة للقطاع اخلاص أن تنشئ أجهزة تنظيمية قوية وغري سياسـية             

 ).Tenenbaum 1996(تتبع إجراءات شفافة ومفتوحة 
ويف احلكومات االحتادية، قد تؤدي القواعد غري املتسـقة إىل جعـل             

فقد أوردت دراسة للمؤسسات اخلاصة يف الربازيـل        . الرشوة أمرا ال حميد عنه    
ملقاول أفاد بأنه تلقى زيارة من مفتشي الوالية        ) رمبا تكون رواية منحولة   (رواية  

وكان اهلدف من هذه الزيارة املشتركة هو       . واملفتشني االحتاديني يف آن  واحد     
معاينة انتهاك الشركة لقاعدة على األقل من القواعد احلكومية غري املنسـجمة            

 ). Stone, Levy and Paredes 1992, p. 29(بشأن تركيب قنينات إطفاء احلريق 
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وبالتايل فإن املؤسسات التجارية واألفراد قد      . إن الضرائب مرهقة دائما    
وتقسـم  . يتواطؤون مع جباة الضرائب لتخفيض املبالغ الواجـب حتصـيلها         

ويف بعض البلدان يدفع األثريـاء      . الوفورات بني امللزم بدفع الضريبة واملوظف     
 ;Dia 1996( البلدان غامبيا وغانا وموزامبيق يف أفريقيا ومن هذه. ضرائب قليلة

Stasavage 1996 .(  ويف أماكن من أوروبا الشرقية واالحتاد السوفيايت السـابق
حيث تكون املعدالت االمسية للضريبة عالية للغاية، تفيد دوائر األعمال بأهنـا            

 ,De Melo, Ofer and Sandler 1995; Novitzkaya)تـدفع رشـاوى كـبرية    
Novitzky and Stone 1995; Webster and Charap 1993 .(   ويف إيطاليـا تتعلـق

العديد من االدعاءات برشاوى دفعت إىل مفتشي الضرائب للقيـام مبراجعـة            
واستنادا إىل أحد املصادر، يتفشى التهرب الضرييب       . للحسابات ملصلحة الراشني  

وتتمتع وظائف  .  األغنياء يف الفلبني، حيث تبلغ مسامهة الفقراء ضعف مسامهة       
العمل يف إدارة الضرائب بشعبية لدى خرجيي اجلامعات احلديثي العهد وذلـك            

 ,Far Eastern Economic Review, April 20)بسبب الفرص اليت تتيحها لالرتشاء 
1995.( 

وعلـى  . وميكن أن تسفر جهود اإلصالح املتضافرة عن نتائج ملموسة         
بلديات اإلصالحيون يف املراكز احلضرية بالواليـات       سبيل املثال، كان رؤساء ال    

املتحدة يف بداية القرن العشرين كثريا ما يبادرون إىل تعزيز عدالة نظام الضرائب             
فقد استحدث سيث لو يف مدينة نيويورك خطة لتقيـيم املمتلكـات            . العقارية

 Schiesl(بقيمة السوق، مما أفضى إىل ختفيض معدل الضريبة وزيادة اإليرادات 
1977.( 

ومن املرجح إىل حد بعيد أن ميارس موظفو اجلمارك الفساد ما دامـوا              
أال وهـو املنفـذ إىل   : يتحكمون يف شيء  يكتسي قيمة كبرية لدى الشركات     

وتستخدم الرشاوى لتخفيض التعريفات اجلمركيـة ورسـوم        . العامل اخلارجي 
 ترتفع اخلسائر يف    وأحيانا. التصدير، وللحصول على رخص االسترياد والتصدير     

ففي الفلبني، قدر أحد املصـادر أن       . اإليرادات بسبب تضافر الفساد والتهريب    
 Far Eastern Economic Review( يف املائة من الواردات ال تدفع أي رسوم 63

April 20, 1996.( 
وقد جاء اإلصالح اجلمركي يف إندونيسيا واملكسيك بعد ثبوت تفشي           

وهذا جمال تلتقي فيها وصفات االقتصـادي ذي        . )8(الفساد على نطاق واسع   
فسياسات التجارة احلرة عموما حتسن     . التوجه السوقي واملصلح املناهض للفساد    

ويؤدي السماح  . املردودية وحتد من الريع االقتصادي املتاح للموظفني املرتشني       
وتزداد حوافز الفسـاد حسـب      . بالفساد إىل تفشي احليف وانعدام املردودية     

ويعـد الفسـاد يف إداريت الضـرائب    . عدالت الضريبة والتعريفات اجلمركية  م
وتكشف دراسات احلالـة    . واجلمارك مسألة شائعة يف مناطق عديدة من العامل       

اإلفرادية لعدد من البلدان األفريقية عن فداحة املشكل وتـورد بعـض سـبل              
 ).4اإلطار رقم (اإلصالح الواعدة 
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 لالسماح بالفساد يف الداخ 
 

إن األثر االقتصادي للرشوة املدفوعة للتملص من القيـود التنظيميـة،            
وختطي القانون اجلنائي وختفيض الضرائب يتوقف على مردودية الربامج املرتكز          

ولنفرض أن دولة هلا عدة أنظمة غـري        . عليها واليت تتعرض لتجاوزات الفساد    
نه نظرا لإلطار القانوين   مث إ . فعالة وتفرض ضرائب مرهقة على األعمال التجارية      

غري الفعال، فإن الرشوة املدفوعة لتفادي األنظمة والتهرب من الضريبة قد ترفع            
وحىت لو كان سوق الفساد يعـاين مـن املشـاكل           . )9(من مستوى املردودية    

السالفة الذكر، فإن النتيجة قد تتمثل مع ذلك يف قدر من املردوديـة يفـوق               
وكثريا ما يتبىن املستثمرون األجانب يف العامل النامي        . مردودية االمتثال للقانون  

هذا الطرح املدافع عن الرشوة ويبدو يف املناقشات املتعلقة باالستثمار يف أوروبا            
وهو تربير عملي ينشأ عن االسـتياء مـن         . الشرقية واالحتاد السوفيايت السابق   

لة لتربير الفسـاد    ويكتسي هذا الطرح أمهية لكونه حماو     . النظام القانوين القائم  
فوضع الراشني أحسن حاال    . املمارس للحصول على منافع ال حتق لطالبها قانونا       

وهذه حالة مماثلة ملا يسميه شليفر وفيشـين        . مما لو تعني عليهم التقيد بالقانون     
 .الفساد املقترن بالسرقة

لكن هل األفراد والشركات غري ملزمني بالتقيد إال بالقوانني اليت يرون            
هنا فعالة وعادلة؟ من الواضح أن األفراد والشركات يف العامل الصناعي ال حيق             أ

فرد فعل دوائر الصناعة على     . هلم أن يقرروا بأنفسهم القوانني اليت سيحترموهنا      
أنظمة البيئة والصحة والسالمة اليت ترى أهنا أنظمة مرهقة ليس هو عموما تقدمي             

 أو االستعانة بـاجملرمني للـتملص مـن         الرشوة للموظفني يف الواليات املتحدة    
ومن املعلوم أن بعض الشركات ختالف القانون فعال، غري أنـه قلمـا             . القانون

وبدال من ذلك، تعمـل هـذه       . تتورط يف الفضائح شركات ذات مسعة وطنية      
الشركات على تغيري القوانني يف الكونغرس، وتساهم يف احلمالت االنتخابيـة،           

الوكاالت العامة وتقيم دعاوى قضـائية للطعـن يف         ومتارس الضغط من خالل     
وقد يشتكي املرء من أمهية املال والشـركات الكـربى يف           . القوانني واألنظمة 

احلياة السياسية بالواليات املتحدة، غري أن األنشطة املوثقة جلماعات الضـغط           
والتربع للحمالت االنتخابية ال تزال تفـوق الرشـاوى السـرية يف تسـيري              

 .ت الدميقراطيةاملؤسسا
 

 التهرب من الضرائب والرسوم اجلمركية 4اإلطار رقم 
يعاين العديد من البلدان النامية والبلدان اليت متر بفترة انتقالية من العجز عن حتصيل              

ففساد موظفي إداريت الضـرائب واجلمـارك       . ما يكفي من الضرائب والرسوم اجلمركية     
نظيم حماسبة غري موثقة ومغشوشة أدت كلـها إىل         والتهرب الضرييب عن طريق التهريب، وت     

وميكن أن تنشأ عن ذلك حلقة مفرغة يؤدي فيهـا الـنقص يف             . ضياع اإليرادات الضريبية  
اإليرادات الضريبية إىل معدالت ضريبية امسية أعلى، مما حيتمل أن يتفـاقم معـه التـهرب                

ة حيتمل أن يكون مثة     ففي كل صنف من أصناف الضرائب أو التعريفات اجلمركي        . الضرييب
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معدل يتحقق به أعلى إيراد ضرييب، غري أنه إن مت جتاوزه فإنه يـؤدي إىل تزايـد التـهرب         
 .الضرييب الذي يلغي املكاسب الضريبية املتوقعة من املعدالت العليا

وكثريا ما ال يتأتى حل املشكل بالركون فقط إىل إصالح جباية الضرائب والرسوم     
 األفراد واملؤسسات التجارية قدرا أقل من الضرائب املستحقة، ويعزى          فقد يدفع . اجلمركية

ذلك جزئيا إىل كوهنم ال يقبلون شرعية النظام احلاكم، ويعتقدون أن اختيـارات اإلنفـاق               
 .احلكومي معيبة مبا يشوهبا من سعي إىل حتقيق مكاسب خاصة عن طريق الفساد

ففـي  .  من الدراسات القطرية   وميكن إدراك نطاق العجز الضرييب من خالل عدد        
، كانت اإليرادات الضريبية الضائعة مـن       1994غامبيا، وقبل أن يتوىل اجليش السلطة يف        

 يف املائة من الناتج الداخلي اإلمجـايل        9 و 8الرسوم اجلمركية وضريبة الدخل تتراوح بني       
بة الدخل  ويشمل التهرب من ضري   ). أي ستة إىل سبعة أضعاف ما ينفقه البلد على الصحة         (

 إىل أن   1992وتوصلت دراسة أجريت يف     .  يف املائة من اإليرادات الضريبية املستحقة      70
 يف املائة فقط من املؤسسات الصغرية واملتوسطة هي اليت تدفع الضرائب، وأن العديـد               40

ومما يضعف مدفوعات الرسوم اجلمركية انعدام مبادئ       . من األفراد ال يكشفون عن دخلهم     
وأدى ختويل املوظفني سلطة تقديرية واسعة      . ضحة وعدم نشر معدالت الرسوم    توجيهية وا 

 .(Dia 1996)إىل تشجيع الرشوة املقدمة للتهرب من التعريفات اجلمركية 
ويف الثمانينات، اتبعت غانا هنجا مستقال يف إصالح الضرائب والرسوم اجلمركية            

الح، كانت اإليـرادات الضـريبية      وقبل إجراء اإلص  . بإنشاء إدارة وطنية جديدة للضرائب    
وكان الفساد وممارسة أكثر مـن مهنـة        .  يف املائة من الناتج الداخلي اإلمجايل      4.5تشكل  

ومبوجـب  . وكانت األجور متدنية واملساءلة ضعيفة    . وغريها من املمارسات املعيبة منتشرة    
جور وظـروف   وحتسنت األ . اإلصالح، مت فصل املوظفني املرتشني أو أحيلوا على التقاعد        

واقترن ارتفاع األجور بنظام للحوافز جيازي األفراد والوكالة برمتـها علـى األداء             . العمل
 يف  3.5وألغيت األهداف الضريبية، وُمنحت اإلدارة الوطنية للضرائب عالوة قدرها          . اجليد

 1984ويف الفترة الفاصلة بني     .  من اإليرادات اجلمركية   2.5املائة من اإليرادات الضريبية و    
 يف املائة من    12.3 يف املائة إىل     6.6، ارتفعت اإليرادات الضريبية واجلمركية من       1988و

وتبينت من اإلصالحات أمهية اجلمع بني حتسني قاعدة اإلصـالح          . الناتج الداخلي اإلمجايل  
فقد اغتـاظ بقيـة     . غري أن هذا الربنامج مل خيل من مشاكل       . ووضع حوافز لتحسني األداء   

فة العمومية  للمعاملة اخلاصة اليت أفردت جلباة الضرائب، واعترضـت وزارة            موظفي الوظي 
وما كان للربنامج أن يقطع أشواطا لوال الدعم القـوي الـذي            . املالية على فقداهنا للسلطة   

 ).Dia 1996(حظي به لدى القيادة العليا 
ـ              ف ويتبني من حماولة إلصالح جباية الرسوم اجلمركية والضرائب يف زائـري كي

فأوال، كانـت جهـود جبايـة    . يفشل النهج املستقل إذا تعذر حتقق إصالح ذي مصداقية 
الضرائب تفتقر إىل املشروعية ألن احلكومة كانت تصرف نفقات كبرية على مشاريع ال تعد 

كما ساور القلق مسؤويل البنك الدويل إزاء إمكانية القيـام          . إال بالقليل من املنافع اإلمنائية    
وثانيا، مل يتمكن مشـروع     .  أي الفساد  –ة خارجة عن امليزانية وغري مسجلة       بنفقات كبري 

بادر إليه البنك الدويل ورعته املساعدة الفرنسية من إلغاء اإلعفاءات التدليسية من الضرائب             
والرسوم اجلمركية؛ إذ سرعان ما قُوِّض جهد شهد جناحا يف البداية وكان الغرض منه إلغاء               

ومل ينجح املشروع يف وضع     . ، وأتلفت احلواسيب وامللفات اإللكترونية    اإلعفاءات الضريبية 
وبدال من ذلك، خلق فرصا جديدة اللتماس الريع ومت وقـف           . إطار جلباة الضرائب املهنيني   

 ).Dia 1993(املعونة يف هناية املطاف 
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ويتـبني  . ويف موزامبيق، زاد اإلصالح االقتصادي من فرص الفساد، ومل حيد منها          
 أن الفساد مشكل    1996مقابالت أجريت مع ممثلي القطاع اخلاص ودوائر املاحنني يف          من  

وتوحي األدلة املتاحة بأن الرشوة تدفع للحصـول علـى          . 1986خطري وأنه تفاقم منذ     
 يف املائة من اإليرادات الضـريبية  49، جبت إدارة اجلمارك 1995ويف . إعفاءات مجركية 

وكانت ملوظفي اجلمارك سلطة تقديرية     . لو مل متنح اإلعفاءات   اليت كان من املتعني حتصيلها      
وكـانوا يتعمـدون    . ختوهلم حق منح إعفاءات دون أن تكون مثة مبادئ توجيهية حتكمها          

كما كانوا يبالغون يف تقدير قيمة السلع ويفرضون عليها رسـوما           . املماطلة البتزاز الرشوة  
 يف املائة من الناتج     20مجايل الضرائب من    فاخنفض إ . أعلى يف حماولة للحصول على الرشوة     

، حيث اخنفضت الضرائب على 1994 يف املائة يف 17.6 إىل 1993الداخلي اإلمجايل يف 
 . يف املائة من الناتج الداخلي اإلمجايل3.9 يف املائة إىل 5.1الواردات من 

تقديرات إضـافية للعجـز   ) Low ) 1995ووردت يف دراسة مستقلة قام هبا لو 
.  يف املائـة   50ففي مايل وترتانيا وزامبيا قاربت التقديرات       . ناتج عن اإلعفاءات اجلمركية   ال

وتصعب بطبيعة احلال املقارنة بني البلدان ما دامت أمهية اإلعفاءات تسـتند إىل جـداول               
ومع ذلك، تشري هذه البيانات إىل أن سوء مراقبة إدارة اجلمـارك قـد              . الرسوم اجلمركية 

الـيت  ) 1994(تتماشى هذه االستنتاجات مع استنتاجات بريتشيت وسييت     و. يكون مكلفا 
تفيد بأن نسبة السلع املعفاة وتباين الرسوم اجلمركية املدفوعة يتزايدان بتزايـد املعـدالت              

انظر (وتشري البيانات املستقاة من جامايكا وكينيا وباكستان إىل منط مماثل           . االمسية للضريبة 
 ).Sethi و Pritchett يف دراسة 2اجلدول 

 Dia 1993, 1996, Low 1995, MacGaffey 1991, Pritchett and Sethi: املصـادر 
1994, and Stasavage 1996. 

 
 السماح بالفساد يف اخلارج  

 
إن بعض الشركات اليت تقوم بأنشطة سياسية مشروعة يف الـداخل ال             

تصادات الـيت متـر     ترى غضاضة يف أن تنتهك قوانني االقتصادات النامية واالق        
ومبا أن قانون زجر ممارسات الفسـاد يف اخلـارج الصـادر يف             . بفترة انتقالية 

الواليات املتحدة حيرم دفع الرشوة يف اخلارج للقيام بأنشـطة جتاريـة، فـإن              
لالطالع علـى االجتـهادات     (الشركات األمريكية تواجه قيدا قانونيا داخليا       

غري أن األمهية امللموسة هلـذا  ). Pendergast 1995القضائية يف هذا الشأن انظر 
القيد توحي بأن الشركات املتعددة اجلنسيات ال ترى عمومـا أهنـا ملزمـة              

وليست الشركات املتعددة اجلنسيات هـي      . باالمتثال للقانون يف البلدان النامية    
بل إن الشركات احمللية كثريا ما تتصرف       . وحدها اليت تتصرف على هذا املنوال     

 .طريقةبنفس ال
. ومثة صعوبتان يف مواجهة هذا السماح الواسع النطاق هبـذا الفسـاد            

فأوال، لن يدفع املستثمرون بالضرورة الرشوة  لتفادي قوانني وضـرائب غـري             
بل إهنم سريغبون يف احلد من أثر كل األعباء اليت تفرضها الدولـة،             . فعالة فقط 

 والشركات الرشوة للحصول    وسيستخدم األفراد . سواء كان هلا ما يربرها أم ال      
وبطبيعة احلال، بوسع املرء أن يصوغ مناذج تكون فيها         . على منافع ال حتق هلم    
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كل القوانني املنصوص عليها فرصا لدفع الرشاوى للجماعات النافذة سياسـيا           
 ;Brennan and Buchanan 1980(واليت ال تتمتع بأي مشروعية لدى اجلمهـور  

Stigler 1971; Oxford Analytica 1996 .(   وعندها يبدو تفادي ذلـك العـبء
وما مل يكن املـرء مشـايعا قويـا         . الذي تفرضه تلك القوانني أمرا مستصوبا     

للمذهب الفوضوي يؤمن بأن كل عمل الدولة يفتقد الشرعية، فإن ذلك املعيار            
فهل جيوز للشركات أو األفراد أن يدفعوا هتمة الفسـاد          . ال ميكن الركون إليه   

ن قانونا من القوانني غري عادل وغري فعال؟ وهل حيق هلـم أن يـربروا             بالقول إ 
الرشوة بادعاء أن القانون الذي يدعون إليه سيعزز القدرة التنافسـية؟ إن مـن              
شأن ذلك أن يضع عبء حتليل السياسات على كاهل نظام تطبيـق القـانون،         

 . ياوهو نظام غري مهيأ للقيام عمليا هبذه املهمة غري املشروعة نظر
وثانيا، إنه ال ينبغي تقبل أحكام الشركات القائلة بأن الرشوة املدفوعة            

فمن شأن هذا املوقـف     . يف األغراض السليمة مربرة ما دامت تزيد يف الكسب        
وال بد هلـذه    . أن يلحق الضرر باألمم اليت تسعى جاهدة إىل بناء دولة صاحلة          

املطالب الشعبية إىل قانون،    الدول من أن تضع آليات للخيار اجلماهريي تترجم         
وتلتزم التزاما صادقا بتطبيق هذه القوانني وتوفري وسائل الطعن القانونيـة ملـن             

وإذا اختار املستثمرون وعامة املواطنني بـدال مـن         . يعتقدون أهنم أضريوا منها   
ذلك إصدار أحكام مستقلة عما يرونه مشروعا أو غري مشروع من القـوانني،             

وستقوض الرشوة ال القوانني    . اء مؤسسات للدولة سيخيب   فإن السعي إىل إنش   
فكل الـدول،  . )10(اجلاري تطبيقها فحسب، بل حىت القوانني اليت جيري سنها         

مبا فيها الدول اليت جنحت يف كبح مجاح نفوذ املصاحل اخلاصة، تسن قوانني غري              
فـراد أن   غري أنه ال ميكن ألي دولة أن تعمل بفعالية إذا كان بوسـع األ             . فعالة

 .يتصرفوا يف القوانني ويربروا صنيعهم ذاك مبعيار التكلفة والربح
ويستفاد من هذه املناقشة بالتايل أن الفساد قد يكون أمرا مسموحا به،             

ال عندما يزيد مردودية الصفقات الفردية، بل عندما يتم يف إطار أنظمـة مـن               
. ي أهنا حتظى بدعم شعيب    الواضح أهنا ال تتمتع بأي مشروعية وال ميكنها أن تدع         

وعندها، فإن دفع الرشوة نفسه للتهرب من الضرائب يبدو أقـل ضـررا، إذ              
غري أن التكاليف   . بتقليص املوارد املتاحة للدولة، تصبح هذه األخرية أقل سطوة        

فأولئك الذين يستفيدون من الرشوة سيشكلون دوائر قوية تناهض         . تظل قائمة 
وعالوة على ذلـك، عنـدما      . متيازاهتم اخلاصة اإلصالح ألهنم خيشون فقدان ا    

. يسعى نظام إىل القيام بإصالح، فإن جهوده ستتعرقل إذا أصبح الفساد عامـا            
ومن املتعني أن تكون من املهام األوىل للنظام تغيري سلوك املوظفني املرتشـني،             

فالسماح للجهود الفردية بااللتفاف علـى      . )11(والشركات واألفراد الراشني    
 .انني حىت ولو كانت قوانني مرهقة ال يتماشى مع مشروعية الدولةالقو
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دفع الرشوة للحصول على عقود وامتيازات رئيسية وشركات 
 خمصخصة

 
تعد الرشوة املدفوعة للفوز بعقود أو امتيازات رئيسـية أو شـركات             

. خمصخصة حكرا على املؤسسات التجارية الكربى وكبار املـوظفني عمومـا          
غار املوظفني يرتشون أحيانا للكشف عن معلومات، فـإن بعـض           ورغم أن ص  

املؤسسات التجارية الصغرى ترشو للحصول على عقود توريد اعتيادية، أمـا           
حاالت الرشوة اهلامة فتتعلق بنفقات كبرية وقد يكون هلا أثر علـى ميزانيـة              

 وهذه الصفقات حبكم تعريفها هتم كبـار      . احلكومة وعلى آفاق النمو يف البلد     
املسؤولني وكثريا ما تتورط فيها شركات متعددة اجلنسيات تعمل لوحـدها أو            

هذه املمارسـة   ) 1994(ويسمي مودي ستيوارت    . باتفاق مع شركاء حمليني   
 ".الفساد الكبري"بـ
 

 أمثلة عن الفساد الكبري 
 

عندما تكون احلكومة هي القائمة بالشراء أو بالتعاقد، فإن مثـة عـدة              
فأوال، قد تدفع شركة الرشوة إلدراجهـا يف        . وة للمسؤولني أسباب لدفع الرش  

وثانيا، قد تدفع الشركة    . قائمة مقدمي العروض املقبولني وحصر حجم القائمة      
وثالثا، قد تدفع الرشوة املسؤولني إىل      . الرشوة للحصول على معلومات داخلية    

. ؤهلصوغ مواصفات العروض بطريقة جتعل الشركة الراشية العارض الوحيد امل         
وخامسا، عنـدما  . ورابعا، قد تدفع الشركة الرشوة ليتم اختيارها كمتعهد فائز     

يتم اختيار الشركة كمتعهد، قد تدفع الرشوة لتحديد أسعار مبـالغ فيهـا أو              
 .للغش يف النوعية

وحيدث الفساد يف الصفقات العمومية يف كل بلد، حىت يف تلك البلدان             
. )12(، من قبيل سنغافورة ونيوزيلنـدا       "رتاهةمؤشر ال "اليت توجد يف أعلى سلم      

 .ومثة أمثلة قليلة تبني نطاق اإلمكانيات
ففي زميبابوي، يعتقد أن التواطؤ بـني كبـار املسـؤولني يف الربيـد               

واملواصالت السلكية والالسلكية وشـركة سـويدية لالتصـاالت السـلكية           
وادعي . ض احمللية والالسلكية قد أدى إىل االلتفاف على إجراءات جملس العرو        

 Economist Intelligence) ماليني دوالر 7.1أن الرشاوى  املدفوعة قد بلغت 
Unit , Zimbabwe Quarterly Report, June 1995) .    ويف صفقة طـائرات بـني

مجهورية كوريا وعدة شركات أمريكية، قدمت فيما يدعى رشاوى إىل الرئيس           
.  اجلنسيات، فأنكروا تـورطهم    وقد استجوب موردون متعددو   . روه تاي وو  

واعترف مستشار الرئيس روه تاي وو لألمن القومي حبصوله على أموال مـن             
واتُّـِهم بأنـه قــبل     . مؤسسات كانت تأمل يف احلصول على عقود أسلحة       

وبصفة خاصـة، اتُّهـم     .  دوالر يف صفقات شراء طائرات مقاتلة      300 000
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.  دوالر للمستشـار   65 000 رئيس اجملموعة الكورية بتقدمي رشوة قـدرها      
 . )13(واعترف بأنه قدم املال غري أنه قال إنه كان هدية 

وحدثت فضيحة كبرية يف سنغافورة تورطت فيهـا عـدة شـركات             
متعددة اجلنسيات ومسؤول كبري يف جملس املرافق العامة، وتعلقت بدفع رشاوى           

 وأدرجت مخـس مـن    . للحصول على معلومات سرية بشأن مقدمي العروض      
وحكم . الشركات املتعددة اجلنسيات املتورطة يف الفضيحة يف القائمة السوداء        

 .)14( سنة 14على املسؤول بالسجن ملدة 
ففـي أملانيـا،    . وتورطت بلدان صناعية مؤخرا يف فضائح شراء مماثلة        

 بليون مارك أملاين لبناء احملطة الثانية يف       2.5دفعت الرشاوى للفوز بعقود قيمتها      
واستنادا إىل املدعى العام، أدى الفساد إىل زيادة يف األسعار          . انكفورتمطار فر 

ويف حمافظة السني ماريتيم الفرنسية، اهتم      . )15( يف املائة    30 و 20تراوحت بني   
فقـد تالعـب موظفـون      . أناس بالفساد يف عقود تتعلق بشراء حواسـيب       

إىل خسارة قـدرت    باإلجراءات العادية املتبعة يف الصفقات العمومية، مما أدى         
ويف . )16( مليون فرنك فرنسي، استنادا إىل وزارة الداخلية الفرنسـية           50مببلغ  

بلجيكا، يعتقد أن شخصيات بارزة يف احلزب االشتراكي قد قبلـت رشـوة             
 .)17( مليون دوالر يف عقود متعلقة بالدفاع 1.9قدرها 

لبنـاء  وال تتعلق كل فضائح الصفقات العمومية مبشاريع كـبرية يف ا           
فالسلع املستخدمة يف االستهالك مرشـحة بالدرجـة األوىل         . والسلع اإلنتاجية 

لتكون موضوع رشاوى، ما دام يصعب الكشف فيما بعد عما إذا كانت السلع       
وعلى سبيل املثال، اكتشـف     . قد سلمت فعال أم ال بالكمية والنوعية املطلوبني       

" اشـترى "كومية قـد    مراجعو احلسابات يف مالوي أن صندوق الصحافة احل       
ومل يكن للوكالة أي    . ماليني الدوالرات من القرطاسية اليت مل يعثر هلا على أُثر         

ويف كينيـا، خسـرت     . )18(نظام معتمد للمراقبة اخلطية للمشتريات احملليـة        
 مليون دوالر يف صفقات شراء عقاقري قامت هبا وزارة          1.5احلكومة ما يقارب    

 .)19(الصحة 
خصخصة املشروعات اململوكة للدولـة إىل حتسـني        وميكن أن تؤدي     

غـري أن  عمليـة      . األداء االقتصادي واحلد من الفساد من خالل هذه العملية        
حتويل ممتلكات الدولة إىل مالكني خواص تعج بفـرص الفسـاد والكسـب             

فبيع شركات شبه حكومية أو عامة شبيه بعملية تقدمي عـروض يف            . الشخصي
وبالتايل فإن حـوافز اإلخـالل بأمانـة        .  األساسية مشروع عام كبري للهياكل   

وقد يقوض الفساد منطق املردوديـة الـذي ترتكـز إليـه            . الوظيفة متشاهبة 
فإذا دفعت الشركة الرشوة للحفاظ علـى السـلطة االحتكاريـة           . اخلصخصة

للمشروع بعد انتقاهلا إىل يد اخلواص، فإن النتيجة قد ال تعدو أن تكون جمـرد               
وقد يواجـه املسـتخدمني اجلـدد    . ن الدولة إىل املالكني اجلدد  نقل لألرباح م  

للشركة اليت ختصخص حديثا مطالب من املوردين والزبائن يسعون من خالهلا           
 .إىل اقتسام منافع االحتكار
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 عدم فعالية الفساد الواسع النطاق 
 

هل هناك ما مييز الفساد يف التعاقد احلكومي وعمليات اخلصخصة غري            
م الصفقات؟ ففي مستوى معني تبدو مماثلة حلاالت تقدم فيها احلكومة    ميزة حج 

. غري أن املنفعة يف احلالة الراهنة تقدر بعدة ماليني من الدوالرات          . منفعة نادرة 
ويف ظروف تنافسية، ستكون الشركة األكثر دفعا للرشوة هي الشركة األكثـر            

رف النظر عما إذا كانـت  فعالية، وستتصرف اجلهة الفائزة بفعالية فيما بعد بص      
وتسري يف هذا املقـام نفـس       . استخدمت الرشوة أم ال للحصول على املنفعة      

التوضيحات اليت أوردت بشأن الرشاوى املدفوعة للحصول علـى منـافع أو            
لتفادي تكاليف، رغم أن فعالية الغرض تبدو أقل إثـارة لإلشـكال يف هـذا               

غري أن الفساد   .  روعة يف حد ذاهتا   السياق، واملنفعة احملصل عليها ليست غري مش      
فقد حيد من   . العام قد يدخل عوامل من عدم املردودية حتد من القدرة التنافسية          

عدد مقدمي العروض، ويرجح كفة أصحاب العالقات الداخلية بدل املرشحني          
األكثر فعالية، وحيد من املعلومات املتاحة للمشاركني ويدرج تكاليف معامالت          

لكن هل حجم الصفقة املربمة بوسائل الفساد ودرجة تورط كبار          . )20(إضافية  
 املسؤولني يغريان كل شيء؟ 

إن الفارق األساسي هو احتمال أن يكون احلاكمون فعال مبنأى عـن             
ويكونون بالتايل أقل احترازا يف مطالباهتم بالرشـوة مـن          . كل مالحقة قضائية  

نون حصة أكرب من املكاسـب   فكبار املسؤولني املرتشني يضم   . صغار املسؤولني 
ومبا أن الصفقات املتعلقـة بعقـود وامتيـازات        . تفوق حصة صغار املسؤولني   

رئيسية أو بعمليات خصخصة ميكن أن تؤثر بشكل ملمـوس علـى ميزانيـة              
ومثـة  . احلكومة وعلى الرخاء العام يف البلد، فإن حجم وأُثر الرشاوى مهمان          

ى تراخيص وختفيضات ضريبية عـن      فارق أخر هو أن أولئك الذين حيصلون عل       
طريق دفع الرشوة لصغار املسؤولني نادرا ما يعترب تصرفهم غري فعال عندما يتم             

وبالنسبة للصفقات الكربى اليت يدور حوهلا احلـديث يف         . احلصول على املنفعة  
. هذا املقام، كثريا ما تكون احلجة معاكسة ويعترب دفع الرشوة بشأهنا غري فعال            

هذا القول؟ إنه للجواب على هذا السؤال، ينبغي النظر أوال يف           لكن هل يصح    
أثر مبالغ الرشوة املدفوعة، والتساؤل ثانيا عما إذا كان الفساد يغـذي عـدم              

 .الفعالية يف الشركة اليت تدفع الرشاوى
لعزل هذه املسائل املستقلة، لنفرض أن شـركة        . سوق الفساد الفعال   

طرق الفساد رغم أن عرضها كان أقل من        حصلت على امتياز قطع األشجار ب     
ولنفرض بادئ ذي بدء أن سوق  الفساد فعال حبيـث أنـه             . عروض منافسيها 

وعندها، ميكن أن منيز بني أثر الرشوة       . يعمل عمل عملية مزايدة تنافسية مثالية     
على السلوك احلكومي والطريقة اليت يؤثر هبا الفساد علـى مردوديـة الفـائز              

 .باالمتياز
رض أنه بسبب الفساد حتصل احلكومة على قيمة أقل من القيمـة            ولنف 

فإذا مل يقيـد الفسـاد فـرص    . املعقولة  يف السوق للموارد اخلاضعة لسيطرهتا     
الدخول إىل السوق وإذا كان املسؤول ال يستطيع أن يؤثر على حجم االمتياز،             
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. صل عليها فإن الراشي األكرب هي الشركة اليت تعطي قيمة أكرب للمنفعة اليت حت           
وتكـون  . وتعرض أكثر الشركات مردودية أعلى سعر يف عملية مزايدة عادلة         

اخلسائر هي اخلسارة احملققة املسبقة للضرائب اإلضافية اليت يـتعني حتصـيلها            
ويتلقى املوظفون الرتيهـون    . وضياع منافع الربامج احلكومية اليت مل يشرع فيها       

ؤيدون القليل من هـذه االمتيـازات       معلومات مشوهة عن قيمة االمتياز وقد ي      
ويسري حتليل مماثل على العقود ومشاريع اخلصخصة املربمة بوسـائل        . مستقبال
فأكثر الشركات فعالية سيقع عليها االختيار يف إطار رشوة تنافسـية،           . الفساد

ويف حالة التعاقـد، مـثال،      . غري أن املنافع اليت ستجنيها احلكومة ستكون قليلة       
 . جزء من تكلفة الرشوة مستترا يف قيمة العقدميكن أن يكون

وستستخلص الرشوة جزئيا من عائدات كانت ستعود إىل احلكومـة           
ويف حالة املنافسـة    . كما ستخلص يف جزء آخر منها من أرباح الشركة الفائزة         

املثالية، ال يكون لدى املتنافس تفضيل بني أن يفوز باالمتياز عن طريق مزاد نزيه           
غري أنه يف بعض احلـاالت، قـد        . باملزاد عن طريق مزاد مغشوش    أو أن يفوز    

تكون للموظف املرتشي سلطة تفوق سلطة املوظف الرتيه ويكون بوسـعه أن            
فتفضل الشركة التعامـل مـع املـوظفني        . يستأثر بقسط أكرب من املكاسب    

ومن جهة أخرى، قد يكون املوظف املرتشي قادرا على أن يصوغ           . النـزيهني
ريقة تكسب الشركة الفائزة رحبا يفوق ما قد حتصل عليه يف صـفقة      الصفقة بط 

وميكن أن يصمم املوظف املرتشي االمتياز بطريقة حتقق أقصى قدر مـن             . نزيهة
وهو يف قيامه بذلك    . األرباح اليت ميكن اقتسامها بني املوظفني والشركة املزايدة       
. د مربم بطرق نزيهة   ميكن أن يضحي بالقيم اليت كان باإلمكان إدراجها يف عق         

فعلى سبيل املثال، قد يتم جتاهل األضرار اليت قد تلحق بالبيئـة أو بالسـكان               
وبالتايل فإن املوظفني املرتشني قـد يعـدون        . األصليني يف عقد لقطع األشجار    

باحلفاظ على الوضع االحتكاري ملؤسسة تتم خصخصـتها أو عقـد متعلـق             
 .قتصاديةال تعزز التنمية اال" كمالية"مبشاريع 
ولنفرض اآلن أن شركة حصـلت علـى        . األثر على سلوك الشركة    

امتياز طويل األمد لقطع األشجار بسعر مناسب، حىت ولو أضيف إليـه مبلـغ              
فإذا كانت تعمل يف سوق اخلشب الدولية، فـإن أعماهلـا الالحقـة             . الرشوة

ال فكوهنا دفعت مثنا أقل للحصول على االمتيـاز         . ستتوقف على تلك السوق   
فهي ال تزال تسعى إىل حتقيق أكرب       . ينبغي أن يؤثر على قراراهتا املتعلقة باإلنتاج      

قدر من األرباح واملبلغ املدفوع للحصول علـى االمتيـاز تكلفـة ال ميكـن               
ويشعر اجلمهور أوال بتكلفة الفساد، غري أن أي عنصر من عناصـر           . استردادها

وحىت لـو كـان املبلـغ       . دوليةانعدام املردودية مل يدرج يف  سوق اخلشب ال        
 .اإلمجايل املدفوع أعلى من املتوقع يف نظام نزيه، فإنه لن يكون هناك أي أثر

إن عدم تأثر سلوك الشركات نتيجة مهمة، غري أهنا ممعنة يف البسـاطة              
الضمان واملـدى  فالعنصران الفاعالن الغائبان مها عنصرا . إىل حد خيفي احلقيقة  

ليس هو النظام الذي يتمكن فيـه األفـراد املتقلـدون             سدفالنظام الفا . البعيد
بـل إن  . ملناصب مهمة من االستفادة على حساب الدولة واملواطنني العـاديني        

وعناصـر  . الصفقات الفاسدة تدخل عناصر من الغموض على البيئة االقتصادية        
 فقـد . الغموض هذه ميكن أن تؤثر على الطريقة اليت تدير هبا الشركات أعماهلا           
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فوصمة الفساد  . تنشأ صعوبات حىت ولو فازت بالصفقة أكثر الشركات فعالية        
ومثة سـببان   . )21(اليت تطبع الصفقة قد متلي على الشركة توجها قصري األمد           

أو املتعاقد أو من يشتري الشركة (أوال، قد خيشى الفائز باالمتياز     . يفسران ذلك 
فقد ال  . طة بسبب فسادهم  من أن يطاح مبن هم يف السل      ) اليت تتم خصخصتها  

وثانيا، حىت لو ظل النظـام احلـايل     . يفي النظام اجلديد بالتزامات النظام القدمي     
قائما، فإن الفائز بالصفقة قد خيشى فرض قواعد تعسفية أو مطالب ماليـة إذا              

وقد خيشى السماح بدخول منافسـني إىل السـوق أو          . ضاعت االستثمارات 
كما أن الشركة قـد     . )22(ية أو بسبب اجلشع     خياف إلغاء عقده ألسباب سياس    

تتعرض لالبتزاز من أولئك الذين يستطيعون إثبات املبالغ املدفوعة بصورة غـري            
وهلذه األسباب فإن الشركة الراشية اليت حتصل على عقـد لقطـع            . مشروعة

األشجار قد تقطع األشجار بسرعة أكرب مما كانت ستفعله لو كانت تعمـل يف              
كما قد متانع يف االستثمار يف رأس املـال الثابـت الـذي             . دابلدان أقل فسا  

ولعل أجلى صـور لـذلك يف       . سيصعب نقله خارج البلد إذا تغريت الظروف      
جمال الطاقة الكهربائية هي احملطات العائمة للطاقة الكهربائية اليت أنشـئت يف            

القول وجممل  . عدة بلدان نامية لتسهيل عملية اخلروج وجعلها أقل كلفة نسبيا         
إن توقيت اإلنتاج وتشكيلة العناصر الداخلة يف اإلنتاج قد ال يـتم اختيارمهـا              

 .بفعالية نظرا لطبيعة النظام املوصومة بالفساد
وعالوة على ذلك، من املستبعد أن يقتصر الفساد على دفع الرشوة مرة             
 بل قد تكون اجلهة الفائزة شركة أشد رغبة يف ربط عالقات مبنية على            . واحدة

وعلى . الفساد مع كافة طبقات السلم التراتيب للجهاز اإلداري حلماية مصاحلها         
سبيل املثال، إذا كان امتياز قطع األشجار يتضمن إتاوة تدفع حسب عيار نوع             

كما . اخلشب املقطوع، فإن الشركة قد ترشو املفتشني لتغيري عيارات األخشاب 
. لذي يسمح به عقد االمتياز    تدفع الرشوة لقطع عدد من األشجار يفوق احلد ا        

ويف إطار عقد بناء، قد يتوقع الراشي األكرب دفع رشوة ملفتشي البناء لكي يقروا              
والواقـع أن توقعـات   ). Park 1995(بأن العمل مطابق ملعايري السالمة يف البلد 

العالقات الطويلة األمد قد تكون جزءا ال يتجزأ من تلك العناصر املغرية بإبرام             
كما أن الشركة الراشية قد حتتفظ ببعض       . ركة راشية يف املقام األول    عقد مع ش  

السيطرة حبجز بعض الرشاوى املوعود هبا كوسيلة لضمان وفاء مسؤويل البلـد            
وهكذا قد توقع شركة عقدا لتزويد وكالة بناء باإلمسنت غري أهنا لن            . بالتزاماهتم

وكـثريا مـا    . الغ املستحقة تدفع الرشوة إال إذا سددت هلا السلطة العمومية املب        
تتخذ هذه الترتيبات الشكل االمسي لعقود اخلربة االستشارية املقترنة بدفع مبالغ           

 . مبجرد تسلم األموال مبوجب العقد
وحىت يف احلالة اليت يكون فيها استغالل املوارد الطبيعية لبلد مـا يـتم               

قد يضر بالنظامني   بفعالية على يد الشركة الراشية، فإن الصراع من أجل الريع           
وقد يركز أناس موهوبون جهودهم على التماس الريـع         . االقتصادي والسياسي 

وقد حيصل هذا لدى جـانيب املعاملـة        . )23(بدل التركيز على األنشطة املنتجة      
وقد يقرر املقاولون احملتملون التخلي عن القطاع اخلاص ويصـبحون          . الفاسدة

ففي النظام الدميقراطي، ميكن أن يسعى      . موظفني عموميني مكلفني بتوزيع الريع    
الناس إىل املنصب السياسي، ال للوفاء بالتزام للخدمة العامة، بل السـتخالص            
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كمـا  ). Diamond 1993, 1995(أكرب قدر ممكن من الريع لفائدهتم وملناصريهم 
أن رجال األعمال اخلواص قد يركزون على الصراع من أجل احلصول علـى             

مها السلطة العامة، سواء كانت امتيازات مناجم أو عقود معونة،          املنافع اليت تقد  
وتوحي أدلة وافرة بـأن قاعـدة       . بدل التركيز على إنشاء مؤسسات منـتجة     

 Gelb 1988; Sachs and(املوارد الطبيعية القوية قد تعيق التنميـة االقتصـادية   
Warner 1995 .(ع السـبل  ويفسر هذا االستنتاج بكون األفراد يعتقدون أن أجن

للحصول على الثروة هو السعي إىل أخذها من شخص آخر أو من الدولة، بدل              
 ).Krueger 1974(إنتاجها 

 
 دفع الرشوة لكسب النفوذ السياسي أو األصوات االنتخابية

 
غري أن  . ميكن خلع املسؤولني املنتخبني املرتشني عن طريق االنتخابات        

ففي بعض الـنظم يتعـايش      .  للفساد الدميقراطية ليست بالضرورة دواء ناجعا    
الساسة املرتشون مع األشكال الدميقراطية حىت ولو كان مواطنوهم على علـم            

وتستخدم الرشوة جزئيا لتمويل األحزاب السياسـية واحلمـالت         . مبمارساهتم
كما متول األنشطة االنتخابية العامة، ويف بعض البلدان يقوم الساسة          . االنتخابية

. بالشراء املكشوف لألصوات، رغم أنه عمل غري مشـروع        يف واضحة النهار    
وخالفا لذلك، تعمل بعض األنظمة االستبدادية على احلد من الفسـاد لـدى             
 .صغار املسؤولني حبيث ال يستخلص الريع إال القلة القليلة من كبار املسؤولني

وتتطلب احلمالت السياسية احلديثة قدرا من املوارد يفوق ما كانـت            
وبالتايل، مثة طلب كـبري علـى       . لنمط القدمي من املنافسات السياسية    يتطلبه ا 

ويف غياب متويل حكومي، فإن أنسب مصادر املال هي         . التمويل مبقادير كبرية  
وحـىت لـو    . املصاحل التجارية اليت ميكن أن تستفيد أو تتضرر من قرار الساسة          

د يفضـلون   كانت تربعات دوائر األعمال مشروعة، فإن الشركات والساسة ق        
التستر على املبالغ املدفوعة إذا كان األمر يتعلق مبقابل؛ إذ ال يتوقع من الناخبني              

ويف . أن يسمحوا بالتخفيضات الضريبية أو مبنح العقود مقابل املبالغ املدفوعـة          
بعض احلاالت، قد يؤدي نظام متجذر قائم على الفساد إىل تقـويض جهـود              

تثبت دراسات النظامني السياسيني يف فرنسا      و. إصالح متويل احلمالت السياسية   
وإيطاليا كيف أن األحزاب احلديثة قد فقدت اهتمامها اإليديولوجي وأصبحت          

 Mény 1996, p.314; Della)" رجال األعمال السياسيني"هتيمن عليها طبقة من 
Porta 1996) .  فالكثري من الفضائح اليت انكشفت هناك مؤخرا تعلقت بتربعات

ويصدق نفس القول على الفضائح األخرية اليت       . عة حلمالت انتخابية  غري مشرو 
وعندما كان طاناكا كاكوي رئيس للوزراء يف اليابان،        . شهدهتا مجهورية كوريا  

وضع نظاما مبوجبه خيصَّص لدوائر األعمال مرشحون لتمويلـهم وانتخـاهبم           
)Reed 1996, p. 402.( 

اسي اإليطايل يف التحقيقـات     ويتبني من شهادة املشتغلني باحلقل السي      
املناهضة للفساد اليت أجريت مؤخرا كيف أن ممارسات الفساد ميكن أن تصبح            

فقادة األحزاب السياسية كانوا يضـعون      . مستحكمة يف النظم الدميقراطية امسيا    
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وقد كـان   . ذوي الطموح السياسي يف مواقع تكون فيها الرشوة أمرا اعتياديا         
األحزاب " أمناء صناديق "ويقوم  . للمال بصفة خاصة  قطاع البناء مصدرا مدرا     

وال يشغل هـؤالء    .  املتخصصون مبهمة تدبري حتصيل الرشاوى وتوزيع العقود      
الناس عادة أي منصب حكومي رمسي بل إليهم يتوجه رجـال األعمـال إذا              

فيحصلون الرشـاوى خلـزائن األحـزاب،       . صادفهم مشكل للحكومة يد فيه    
 .(Della Porta 1996)اسب ألنفسهم وحيتفظون حبصة من املك

ومن اجلانب اآلخر للمعاملة يوجد القادة السياسيون الـذين يهتمـون      
وهذا ما ميكن القيام به ال بتمويـل احلمـالت          . بصفة خاصة بتعبئة األصوات   

فحسب، بل أيضا بتوظيف موارد الدولة، واملكافأة باملناصـب وغريهـا مـن             
ولـيس مـن    . خدمة خللق شبكة من املـنن     أصناف االمتيازات احلكومية املست   

الواضح ما إذا كان عمل القضاة اإليطاليني قد قوض كليا هذا النظام احملكـم،              
غري أن الكشف عن األنشطة غري املشروعة لكبار القادة أدى إىل إعادة ترتيـب          

 .(Della Porta 1996)كبرية يف قمة السياسة اإليطالية 
وهلذه املمارسة تاريخ طويل    . علناويف بعض البلدان تشترى األصوات       

وحدت اإلصالحات  . يعود إىل إجنلترا والواليات املتحدة يف القرن التاسع عشر        
من تلك العمليات يف معظم البلدان الصناعية، غري أهنا تظـل مسـة بـارزة يف                

ففي االنتخابات األخرية يف تايلند، برزت      . السياسة االنتخابية يف أماكن أخرى    
ومن احليل املبتكرة   .  العهد تتمثل يف تقدمي رشاوى صغرية للناخبني       ممارسة قدمية 

وبـرر الساسـة املتـهمون      . )24(تقدمي عالوة بعد االنتخابات إذا فاز املرشح        
بتكديس أموال احلمالت االنتخابية بصورة غري مشروعة صنيعهم يف مجهوريـة           

البلدان اليت يتوقع فيها    كوريا واليابان باإلشارة إىل املتطلبات املالية للحمالت يف         
 Park(الناخبون احلصول من املرشحني على هدايا أو منافع شخصية أخـرى  

1995; Reed 1996.( 
. ويف بلدان أخرى يشتري مسؤولو اجلهاز التنفيذي أصوات املشرعني         

ومتول عمليات الشراء هذه من صناديق ميزانيات خاصة تتاح للجهاز التنفيذي           
. قة، وهي ممارسة سائدة يف عدة بلدان بأمريكا الالتينيـة         وال ختضع حملاسبة دقي   

ففي الربازيل، عندما كان إجراءات خلع الرئيس كولور أمام الكونغرس، ساور           
املراقبني قلق من أن يقوم حلفاؤه برشو أعضاء الكونغرس للحصول على حكم            

 ).Geddes and Ribeiro Neto 1992(لصاحله 
وتتمثل إحـداها يف التمويـل      . الحوميكن النظر يف عدة طرق لإلص      

وال بد  . احلكومي للحمالت االنتخابية، وفرض قيود صارمة على تربع اخلواص        
أن يكون التمويل احلكومي سخيا بقدر كاف لتمكني املرشحني مـن جتنـب             

وقد قدمت عـدة اقتراحـات إلصـالح        . اجلمع غري املشروع ألموال الرشوة    
الواليات املتحدة، وميكن تطبيقها يف بلدان      اإلنفاق على احلمالت االنتخابية يف      

وليس هذا مقام مناسب الستعراض هذه اإلمكانيات، غري أنه ال بـأس            . أخرى
من اإلشارة إىل أن الدميقراطيات الفقرية ستواجه  ضيقا شديدا يف امليزانية يفوق             

 .ما تواجهه الدميقراطيات الغنية إذا قبلت التمويل احلكومي للحمالت
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تراحات التكميلية إعادة تصميم العملية االنتخابية  للحد مـن          ومن االق  
ولن تؤثر هذه التغيريات . احلوافز اليت تدفع إىل إعطاء الناخبني مكاسب شخصية 

على احلوافز اليت تدفع األحزاب السياسية إىل مجع األمـوال مـن املناصـرين              
اء أصـوات   األثرياء، غري أهنا ستحد من احلوافز اليت تدفع الساسـة إىل شـر            

وعلى سبيل املثال، فإنه يف إطار نظام التمثيل النسيب علـى الصـعيد             . املواطنني
. الوطين، ال تكون لدى املرشحني دوائر انتخابية يتعني عليهم أن يرضوا ناخبيها           

ومن األمثلة األخرى ما يراه البعض من أن اإلصالحات األخـرية يف النظـام              
د من احلوافز اليت تدفع إىل تقـدمي مكاسـب          االنتخايب الياباين من شأهنا أن حت     

وصممت اإلصالحات األخرية للنظام االنتخايب اإليطايل      . شخصية إىل الناخبني  
 .باستلهام هذه الفكرة، رغم أن جناحها مثار شكوك

ولعله من الصعب تنفيذ منط حمدد من التغيري السياسي باعتباره سياسة            
ويـذهب  . لسياسية اليت يستند إليهـا    واعية تنطوي على تغيري يف التشكيالت ا      

إىل القول إن التحول من جمموعة القضايا السياسـية ذات          ) 1996(مونتينوال  
األبعاد املتعددة  إىل جمموعة ميكن إدراجها يف طائفة التصنيفات املتدرجة مـن             
اليسار إىل اليمني قد ساعد على احلد من حوافز الفساد يف شـيلي، إذ ميكـن                

وهذه املالحظة، إذا كانت صحيحة، حجـة       .  مساءلة الساسة  للناخبني بسهولة 
 .أخرى تدعم القول الداعي إىل تبسيط احلكومة واختزاهلا

 
 دفع الرشوة الستصدار أحكام قضائية

 
وبالتايل . ميكن للقضاة أن يؤثروا يف توزيع الثروة من خالل أحكامهم          

ني العموميني الـذين    فإهنم يواجهون حوافز تغريهم بالفساد، إسوة بسائر املوظف       
وتتقوى هذه احلوافز إذا كانت مرتبات القضاة هزيلة        . يتمتعون بسلطات مماثلة  

وال تفي باحلاجة، وكانت إدارهتم ضعيفة التجهيز وغري معززة مبا يكفـي مـن     
وحىت إذا مل يكن القضاة مرتشني هم أنفسهم، فإن األعوان املكلفني           . املوظفني

ويف بعض بلدان   . اة قد يطالبون بالرشوة أو يقبلوهنا     بتوزيع القضايا وإبالغ القض   
أمريكا الالتينية، مثال، تنشأ عن ضعف الرسوم القضائية الرمسية حوافز تـدفع            

 Buscaglia(مستخدمي احملاكم والقضاة إىل فرض رسوم غري مسـموح هبـا   
1995.( 

وقد يكون دفع املقابل وسيلة للتعجيل باستصدار األحكام يف بلـدان            
وتبني من دراسة لستة بلدان     .  فيها صدور األحكام وتتراكم فيها القضايا      يتأخر

يف أمريكا الالتينية أن مثة تزايدا حادا يف التأخريات وتراكم القضايا يف الفتـرة              
، مما اشتدت )1، اجلدول رقم Buscaglia 1995 (1993 و1973الفاصلة بني 

ر الرشوة على القضاة وجتعلهم     كما ميكن أن تؤث   . معه احلوافز الدافعة إىل الرشوة    
ومن حني آلخر، ترد تقارير عن حروب يف  عرض الرشاوى           . حيكمون لدافعيها 

 .)25(يتنافس فيها طرفا الدعوى 
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ويلقى اجلهاز القضائي الفاسد بظالل من الغموض على منـاخ عـامل             
فالقانون املكتوب قد ال يعين شيئا، وسيتفادى أطراف الرتاع عـرض           . األعمال
عاهتم على احملاكم ما مل تكن على يقني من أن رشوهتا ستكون هلا الكلمـة               مناز

وقـد تعـرض    . وسيجد أطراف سبال لاللتفاف على نظام احملـاكم       . األخرية
منازعاهتا على حتكيم خاص أو تستعمل أساليب أخرى، من قبيل احلماية الـيت             

قضـائي يف   أن اجلهـاز ال   ) 1995(ويذكر بوسكاغليا   . توفرها اجلرمية املنظمة  
أمريكا الالتينية قاصر بدرجة جعلت معظم رجال األعمال يسعون إىل تفـادي            

ويف أوروبا الشرقية وروسيا، شـاع اغتيـال        . استخدام احملاكم حلل منازعاهتم   
والكثري من هذه االغتياالت اختذ شـكل إعـدام         . رجال األعمال واملصرفيني  

 .)26(" حلل املنازعات"يندرج يف إطار نظام خاص وعنيف 
. ويستوجب إصالح اجلهاز القضائي أكثر من جمرد استبدال املـوظفني          

وما مل تتحسن الظروف اليت يعمل يف ظلها، فإن إحداث تغيري أساسـي أمـر               
وأول خطوة هي حتسني مرتبات القضاة واملوظفني املساعدين وظروف         . مستبعد

.  النظام أو خارجه   عملهم، باإلضافة إىل املراقبة املنتظمة ألدائهم، سواء  داخل        
. وباإلمكان مجع معلومات عن التأخريات حسب نوع القضايا واحملاكم ونشرها         

وعالوة على ذلك، قد حيتاج القضاة إىل املزيد من التدريب إذا أريـد هلـم أن                
ومـن شـأن    . يضطلعوا مبسؤولية حل املنازعات اليت تعرض على حمـاكمهم        

 . دوث الفسادالتحسني املهين ألداء القضاة أن حيد من ح
. ومن سبل تفعيل اجلهاز القضائي وضع قوانني حمكمة وواضحة نسبيا          

وبطبيعة احلال ال ميكن للمحاكم أن تتفادى ممارسة سلطتها التقديرية، غـري أن             
وعلى . الوضوح من شأنه أن يزيل اخلالف وجيعل األحكام القضائية أقل تعسفا          

النامية بقوانني كتبت بلغة املستعمر     سبيل املثال، تعمل بعض احملاكم يف البلدان        
وحىت يف احلالة اليت ال تثري فيها اللغة إشكاال،         . اليت يصعب على املواطنني فهمها    

ال تزال بعض البلدان تستخدم قوانني متجاوزة اقتبست من البلدان الصناعية منذ       
وبناء عليه فإنه إذا كان باإلمكان احلد مـن حـوافز الفسـاد             . سنوات عديدة 

الح القضاء ورفع مستواه، فإن اإلصالح الشامل يستلزم مراجعـة كاملـة            بإص
 .للنظام القضائي
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تكاليف الفساد من حيث التنمية االقتصادية واحلد  .2
 من الفقر

 
تتخذ صفقات الفساد أشكاال عديدة ميكنها أن تشوه توزيع املـوارد            

ـ         . وأداء احلكومة بطرق عديدة    المة ومن الواضح أن أثر الفسـاد علـى الس
غـري أن   . االقتصادية لبلد سيتوقف على ما ميكن احلصول عليه بوسائل الرشوة         

األحباث القطرية املقارنة توحي بصفة عامة بأن ارتفاع مستويات الفساد يضـر            
وعندما يقترن الفساد باجلرمية املنظمة، ُتحـَبط األعمـال         . بالنمو االقتصادي 

. تتعرض املشروعية السياسية للخطر   التجارية املشروعة، ويتشوه توزيع املوارد و     
وللفساد أثر منتشر ومربك على الفقراء ما دام يشوه االختيارات اجلماهرييـة            
ملصلحة األغنياء وذوي النفوذ، وحيد من قدرة الدولة على توفري شبكة األمـان             

 .االجتماعي
 

 النمو االقتصادي
 

احلكوميـة  ما فتئ اقتصاديو التنمية يقرون بأن السياسات واملؤسسات          
، (Pack 1988, p.343)وعلى سبيل املثال، اسـتنادا إىل بـاك   . تؤثر على النمو

فال ميكن أن   . يتوقف منط إحالل الصادرات والواردات على بيئة السياسة العامة        
 يف املائة من الـتغري يف القيمـة         50يفسر بالدخل الفردي وحبجم السكان إال       

وكثري ا ما يقترن ارتفاع مسـتويات       . افةاملضافة املصنعة من جمموع القيمة املض     
احلماية مببالغ ريع كبرية جينيها املنتجون احملليون، كما أن جناح النمو يقتضي أن             

 Pack 1988, p. 349; Olson(ُتْسِكت الدولة أصوات هذه اجملموعات املعارضـة  
 وتتسبب املؤسسات العامة غري الفعالة والسياسات اإلمنائية اإلقليميـة        ). 1982

وقد ). Pack 1988, pp. 351, 353(العدمية املردودية يف ركود اإلنتاجية الداخلية 
 Pack(تصمم خطط الترخيص لإلبقاء على الريع وإضعاف انضباط السـوق  

1988, p. 358.( 
وقليال ما تتناول أدبيات التنمية االقتصادية الفساد صراحة ، رغـم أن             
يفعال، مؤكدين على الطريقـة     كادا أن   ) 1974(وكروغر  ) 1974(باغوايت  

اليت ختلق هبا السياسات احلكومية حوافز تـدفع إىل ممارسـة األنشـطة غـري               
غري أن دراسة الفساد هو اخلطوة الطبيعية التاليـة لالقتصـادي ذي            . املشروعة

. التوجه املؤسسي، أيا كانت الصعوبات العملية اليت ينطوي عليها هذا املسعى          
ومي جمرد نتيجة للتقاعس أو عدم الكفـاءة، ميكـن          وبدل اعتبار القصور احلك   

اعتبار اإلخفاق احلكومي نتيجة الهتمام الساسـة والبريوقـراطيني واألفـراد           
واملسألة احملورية يف البحث هي مـا إذا كانـت          . والشركات باملصلحة الذاتية  

ة الرشاوى املدفوعة طريقة للقفز على القوانني غري الفعالة أو مصدرا لعدم الفعالي           
وهل بإمكاهنا أن تفسر بعضا من التشوهات الَبيِّنة يف السياسـات           . يف حد ذاهتا  

 احلكومية أم أهنا ردود فعالة على هذه التشوهات؟
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ورغم أن البيانات املتعلقة بالفساد يصعب دائما احلصول عليها، فـإن            
الدراسات القطرية املقارنة اليت أجريت مؤخرا تسلط بعض األضواء على هـذه            

وتندرج هذه األحباث يف صميم العمل الذي قام به روبـرت بـارو             . سائلامل
وآخرون ممن سعوا إىل ربط املتغريات املؤسسية والسياسـية مبقـاييس النمـو             

والسـتعراض  . االقتصادي أو مبتغريات االقتصاد الكلي األخرى ذات األمهيـة        
) limongi) 1993 و Przeworski: األدبيات املتعلقة بالدميقراطية والنمو انظـر     

 ).Barro) 1994و
وقد تأتى القيام بأحباث بشأن الفساد ونوعية املؤسسـات احلكوميـة            

بفضل جمموعة من البيانات أعدهتا شركات استعالمات خاصة توفر املعلومات          
ورغم أن املنـهجيات الـيت      . للشركات اليت ترغب يف االستثمار يف أماكن ما       

بيانات ليست دائما شفافة، فإهنا تسـتند       يستند إليها إعداد هذه السلسلة من ال      
عموما على آراء أناس مطلعني على شؤون البلدان املعنية، من قبيل املسـتثمرين            

ويربر استخدام البـاحثني لتلـك      . والباحثني واملصرفيني وحمللي الشؤون املالية    
البيانات بالقول إهنا قد خضعت لتجربة السوق، غري أن الطابع السري لتلـك             

ات يعين أهنا غري مؤكدة متاما أو أهنا غري قابلة لالسـتخدام يف حـاالت               املعلوم
 .أخرى على غرار ما يرغب فيه معظم علماء االجتماع

وتشري الدراسات اإلحصائية اليت تستخدم هذه البيانـات إىل أن قـوة             
املؤسسات القانونية واحلكومية واخنفاض مستويات الفساد يؤثران إجيابا علـى          

وتبني دراسـات أخـرى أن      . صادي واملتغريات االقتصادية األخرى   النمو االقت 
الكثري من االقتصادات القادرة على املنافسة ال تعاين إال القليل من الفساد ألنـه           

 .ليس فيها إال القليل من الريع االقتصادي الذي ميكن جنيه
 

 هل يقترن الفساد بسوء األداء؟ 
 

مؤشر للفساد ابتداء مـن     ، من خالل استخدام     )1995(يبني ماورو    
أوائل الثمانينات، أن ارتفاع مستويات الفساد يقتـرن باخنفـاض مسـتويات            

وهذا املؤشر الذي   . )27(االستثمار اليت تقاس حبصة من الناتج الداخلي اإلمجايل         
يصنف الدول  (Business International)" اهليئة الدولية لدوائر األعمال"وضعته 

 استنادا إىل تقييم مدى لزوم الرشـوة يف         10 إىل   حسب سلم يتدرج من صفر    
وجيمع . وتشري األرقام العالية إىل مستويات فساد منخفضة      . املعامالت التجارية 

ومؤشـر لفتـرة    " اهليئة الدولية لدوائر األعمال   "بني بيانات   ) 1997(ماورو  
 International) مستمد من الدليل الدويل للمخاطر القطرية 1995– 1982

Country Risk Guide)  الذي وضعته دوائر شؤون املخاطر السياسية (Political 
Risk Services)  . وكانـت  . )28( بلدان 106وأجرى اختبارات إحصائية على
، اقترن التحسن يف االحنراف العيـاري      1997ويف دراسة عام    . النتائج متشاهبة 

سنوي حلصة الفرد من     يف املائة  يف معدل النمو ال       4ملؤشر الفساد بزيادة تفوق     
 .الناتج الداخلي اإلمجايل



 

 41

 ومبا أن مؤشرات الفساد مرتبطة إىل حـد كـبري مبقـاييس أخـرى           
للمردودية اإلدارية، من قبيل مستوى البريوقراطية ونوعية اجلهاز القضائي، فإن          
ماورو مل يتمكن من قياس األثر احلدي ألي من هذه املقـاييس الـيت جتعـل                

غري أن البيانات تؤيد فعال الطرح القائل بأن مستوى         . طردةاملؤشرات األخرى م  
فالفسـاد  . البريوقراطية يرتبط مبدى تفشي الفساد، وال يتحدد يف دفع الرشوة         

ومجـع  . )29(وليس متغريا مسـتقال     . عرض يدل على مشاكل أخرى مضمرة     
 لـو "ماورو املؤشرات املستقلة يف مقياس ملردودية البريوقراطية، واستخلص أنه          

من نزاهـة   )  على السلم  4.7الذي تبلغ درجة الفساد فيها      (حسنت بنغالديش   
 6.8اليت تبلـغ علـى السـلم        (إدارهتا ومردوديتها لتصل إىل مستوى هنغاريا       

لبلغ معدل االستثمار فيها ما يقارب مخس يف املائة وارتفع معدل منو            ) درجات
 .Mauro 1995, p" (الناتج الداخلي اإلمجايل مبا يزيد على نصف نقطـة مئويـة  

705.( 
وتوحي هذه النتائج بأن الفساد يؤثر على النمو إىل حد كبري بتـأثريه              

غـري أن مـاورو     . على مستوى االستثمار، ال على تشكيلة حمفظة االستثمار       
يثبت أيضا أن البلدان اليت يتفشى فيها الفسـاد متيـل إىل ختفـيض              ) 1997(

 إذ التعليم ال    –ها لإلنفاق على التعليم     االستثمار يف رأس املال البشري بتخفيض     
يوفر فرصا للفساد املايل تفوق الفرص اليت يوفرها اإلنفاق احلكومي املتطلـب            

فالفساد ميكن أن حيصل يف شراء الكتب واألدوات املدرسـية          . لرأس مال كبري  
ويف بناء املدارس، غري أنه يوفر فرصا أقل لتحويل الثروة باملقارنة مع اإلنفـاق              

 . اهلياكل األساسية أو اإلنفاق العسكريعلى
بدارسة تكميلية استخدمت   ) Knack) 1995 وناك   Keeferوقام كيفر    

اسـتخبارات  "مؤشر الدليل الدويل للمخاطر القطرية إىل جانب مؤشر مجعتـه           
.  (Business Environment Risk Intelligence)" خماطر بيئة األعمـال التجاريـة  

لى أمهية متانة أنظمـة حقـوق امللكيـة يف تسـهيل             وركز الباحثان أساسا ع   
ويف إطار هذا اجلهد، درسا أيضا أمهية املؤسسات احلكومية،         . االستثمار والنمو 

وعلى . مبا فيها مقياس الفساد الوارد يف بيانات الدليل الدويل للمخاطر القطرية          
األخـرى  غرار ماورو، اكتشفا أن مؤشر الفساد يرتبط ارتباطا كبريا باملقاييس           

وبدال من ذلك، وضـعا لـه       . لنوعية احلكم حبيث  ال جيوز استخدامه لوحده       
معدال بإدخال عناصر خطر نزع امللكية، وسيادة القانون، وخطر نقض احلكومة           

 بلدا  97وعاجلت الدراسة معدالت النمو االقتصادي يف       . للعقود ونوعية اإلدارة  
ؤشـرات نوعيـة    وأثبـت الباحثـان أن م     . 1989-1974على مدى فترة    

املؤسسات احلكومية تساهم هي أيضا يف تفسري االستثمار والنمـو مسـامهة            
املقاييس األخرى املتعلقة باحلريات السياسية واحلريات املدنية وتـواتر العنـف           

ويؤدي االحنراف العياري يف مؤشر الدليل الدويل للمخاطر القطريـة          . السياسي
ن تساوي هنـدوراس بكوسـتاريكا أو       إىل زيادة يف معدالت النمو من شأهنا أ       

 .األرجنتني بإيطاليا
وتناولت دراسة أخرى بالبحث مسألة ما إذا كانت مشـاريع البنـك             

الدويل حيتمل أن تلقى تقييما مرضيا إذا كانت للبلدان مؤسسات قوية، وكانت            
نفـس  ) 1995 ((Kilby)واستخدم كـيليب    . مستويات الفساد فيها منخفضة   
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ليل الدويل للمخاطر القطرية، وخلص إىل نتيجة مفادهـا أن          جمموعة بيانات الد  
من احملتمل أال تقيم شعبة تقييم عمليات البنك الدويل  املشاريع تقييما مرضـيا              
إذا كانت البلدان املقترضة حتتل مراتب متأخرة من حيث مقياسا عدم االستقرار            

 .السياسي والفساد
 

 كيف تؤثر القدرة التنافسية على الفساد؟ 
 
مؤشر الفساد ) 1994 ((Di Tella)ودي تيال ) (Adesواستخدم أديس   

الذي وضعته اهليئة الدولية لدوائر األعمال منذ أوائل الثمانينات، واملسـتكمل           
مبعلومات إضافية من أوائل التسعينات، فتساءال كيف تؤثر القـدرة التنافسـية            

إىل القول إن البلـدان     وذهبا  . )30(لالقتصاد على مرتبة البلد من حيث الفساد        
وملا كانا يفتقـران إىل     . األكثر قدرة على التنافس ال بد وأن تكون أقل فسادا         

مقياس مباشر للقدرة التنافسية، فإهنما استخدما متغريات متعددة للحصول على          
وهذه املتغريات هي حصة الواردات مـن النـاتج         . نتائج تتماشى مع نظريتهما   
بلد عن األسواق العاملية، ومؤشر قوة العمل، وقـوة         الداخلي اإلمجايل، وبعد ال   
كما أدرجا ضوابط مقاييس الرخاء االقتصـادي،       . القوانني املناهضة لالحتكار  

وكما يقر أديس ودي تيال نفسـامها،       . ومستويات التعليم، واحلقوق السياسية   
فحصة الواردات ينبغـي أن تراعـي       . فإن هذه املقاييس كلها هلا أوجه قصور      

فالواليات املتحدة هلا حصة واردات صغرية نسبيا غري أن هلـا           . قتصادحجم اال 
فحصة الواردات هلـا معـىن      . قدرة تنافسية كبرية نظرا حلجم سوقها الداخلية      

وباإلضافة إىل ذلك، فإن املـتغريات      . خمتلف متاما يف الصني عن معناها يف مايل       
 .ة الصفقات العموميةتتجاهل القدرة التنافسية ألسواق الصادرات وطبيعة عملي

 
 هل هناك استثناءات؟ 

 
يعتقد بعض الباحثني أن التركيز على الفسـاد مسـألة غـري صـائبة            

ويستدلون ببلدان يقع   . ويشريون إىل البلدان اليت ال تندرج يف أي منط إحصائي         
معظمها يف آسيا الشرقية، وتشتهر بارتفاع مستويات الفساد لديها وبتحقيقهـا           

وهؤالء املتشككون حمقون فيما يالحظونه من أن الفسـاد         . ئلةملعدالت منو ها  
فارتفاع مستويات الفساد قد تفرز آثارا خمتلفة إىل حد ما          . ليس ظاهرة واحدة  

ومع ذلـك،   . تبعا لألوجه اليت تصرف فيها املبالغ املدفوعة على سبيل الرشوة         
اطنية من شـأنه  توحي األدلة املستقاة مؤخرا بأن احلد من الفساد واملعامالت الب       
وهكذا أوضـح   . أن حيسن األداء حىت يف الدول اآلسيوية اليت تشهد منوا عاليا          

أن الفساد يعمل عمل الضريبة على االستثمار األجـنيب         ) 1997 ((Wei)وي  
ورفع مستوى الفساد من مستوى سنغافورة النظيف نسبيا إىل مستوى          . املباشر

 يف املائـة يف معـدل       20رها  املكسيك الفاسد نسبيا يعادل فرض زيادة قـد       
. ويف مثال وي ليس مثة ما يهون من شأن الفساد يف آسـيا الشـرقية              . الضريبة
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إىل القـول إن وضـع      ) 1995(وعلى نفس املنوال، يذهب أديس ودي تيال        
سياسة صناعية قوية قد يستند جزئيا إىل حوافز تتمثل يف املكاسب احملققة بطرق             

ويف تلك احلـاالت، ميكـن أن       . عامة للمسؤولني الفساد اليت تتيحها السياسة ال    
يتقوض األثر املباشر واإلجيايب للسياسة العامة من جراء ما تقوم به مـن دور يف               

ويف حاالت قصوى، قد يكون األثـر      . زيادة الفساد، ومن مث يف صد االستثمار      
سـة  وتثبت نتائجها العملية أن األثر اإلجيايب للسيا      . على النمو واالستثمار سلبيا   

ومرة أخرى، ليسـت مثـة أي       . الصناعية ينخفض بالنصف من جراء الفساد     
 .خصوصية تنفرد هبا اقتصادات آسيا الشرقية

وتفيد هذه الدراسات بأن البلدان اليت تدار مؤسساهتا احلكوميـة إدارة            
سيئة متيل إىل الفساد نسبيا وقلما تكون الرشاوى تعويضا كافيا عن أوجه قصور          

ويبدو أن الفساد يضر بالنمو االقتصـادي، غـري أن          .  األخرى األداء احلكومي 
وعالوة على ذلك، فإنه ملا كان الفساد مرتبطا خبصائص         . حجم أثره غري واضح   

أخرى يف اهليكل احلكومي، فإن احلد منه دون إحداث تغيري أساسي يف سلوك             
 .املؤسسات العامة قد ال يكون ناجعا يف تعزيز النمو

رتيه ذا التدبري الرشيد يعزز النمو، فإن النمو لـيس          ورغم أن احلكم ال    
فالكعكة اليت يزيد حجمها إمنا تعين أن مثـة         . بالضرورة عالجا للحكم الفاسد   

وقد يسمح بالفساد بقدر أكرب إذا كانت الكعكة        . مزيدا من الريع ميكن اقتسامه    
ذات قـد   تنمو ما دام اجلميع سينال بعض املنافع منها، غري أنه لذلك السبب بال            

وبالتايل فإن أي ضائقة اقتصادية من شأهنا أن تعـرض النظـام            . يتفشى الفساد 
القائم لالهنيار، ما دام مل يعد بإمكانه أن يرضي كل أولئك الذين يستفيدون من              

 ).5اإلطار رقم (مغامنه 
 

 التماس الريع والتحول السياسي يف اجلزائر 5اإلطار رقم 
.  عن توتر مضمر يف نظام سياسي مستقر ظاهريـا         كثريا ما تكشف األزمة املالية     

وعندما يكون الوضع القائم مرتكزا على تقاسم الريـع االقتصـادي، تضـغط الضـائقة               
ويسعى كبار املسؤولني النافذين وحلفـاؤهم إىل احلفـاظ علـى           . االقتصادية على النظام  

 . مكاسبهم يف الوقت الذي تتقلص فيه الكعكة
وفـاز  . التحرير الوطين السلطة بسبب أزمة مالية حادة      ففي اجلزائر، فقدت جبهة      

ويقدم أحد الباحثني تفسري اقتصاديا لصعود جبهة       . حزب ديين، هو جبهة اإلنقاذ اإلسالمية     
 بتأييـد قطـاع األعمـال       1990فقد حظي هذا احلزب يف انتخابات       . اإلنقاذ اإلسالمية 

وهـذه فئـات    . تعلمة من اجملتمع  التجارية الصغرية، ومستخدمي القطاع العام والشرائح امل      
تضررت من االنفتاح اجلزئي للسوق وحتجيم املؤسسات العامة النامجني عن األزمة الناشـئة             

 .عن انتهاء الطفرة النفطية
، ويف أعقاب اخنفاض حاد يف أسعار النفط، بدأت احلكومـة           1986وابتداء من    

دخلت إصالحات ترمي إىل التخلي وملعاجلة هذه األزمة، أ. تضع ميزانيات يطبعها عجز كبري
ومل تـنجح   . عن الربامج االشتراكية املركزية املستندة إىل الصناعة وإىل تطوير السوق احلرة          

غري أن تدخل الدولة يف االقتصاد ظل تدخال كبريا وارتكز على صالت            . هذه اإلصالحات 
 الـيت اتبعتـها     وظلت سياسات توزيع املوارد   . وثيقة بني األفراد داخل احلكومة وخارجها     

عن طريق حتـالف مـن كبـار        " عملية حترير االقتصاد  "احلكومة حتمي الفقراء، وأجريت     
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. الصناعيني وفاعلني حكوميني على حساب الطبقة املتوسطة ومستخدمي القطـاع العـام           
واستنادا إىل مراقبني من ذوي االطالع، ارتكز هذا التحالف على وسائل الفساد والرشـوة              

وتزايد الفساد السياسي يف الثمانينات، ممـا زاد مـن          . ود ومنح الصفقات  والتهديد والوع 
. التكاليف بالنسبة للطبقات الوسطى اليت مل يكن هلا من النفوذ السياسي ما لكبار الصناعيني             

 . فانضمت الفئات الساخطة إىل جبهة اإلنقاذ اإلسالمية
فمضـمون  . قرة للجوهر وتبني هذه احلالة خماطر اعتماد أشكال حترير السوق املفت         

برنامج للتحرير احلقيقي هو احلد من دور الدولة واتباع سياسة فتح السوق ملن هلم مهارات               
فخصخصة املؤسسات التابعـة    . روح املقاولة، بصرف النظر عما هلم من عالقات شخصية        

للدولة ينبغي أال يكون صفقة داخلية، وينبغي أال تعرقـل تطـوير املؤسسـات الصـغرية                
 .وسطة بالبريوقراطية املفرطة واملطالبات بالرشوةواملت

 .Chhiber 1996: املصدر
 
 

 اجلرمية املنظمة
 

ُتحمى املؤسسات التجارية الفاسدة من منافسة املؤسسات التجاريـة          
اليت تعمل يف ظل املشروعية باألدوات اخلارجة عـن القـانون الـيت تتـوفر               

 تعمل أيضـا دون أن ختشـى    ويف نظم الفساد،  . للمؤسسات التجارية الفاسدة  
املالحقة القضائية وذلك بدفع الرشوة للشرطة والساسة أو إشراكهم مباشرة يف           

فاملؤسسات غري املشروعة ضعيفة املناعـة أمـام املطالـب          . أعماهلا التجارية 
 ابتداء من الشـرطة وانتـهاء       –إذ تستطيع سلطات تطبيق القانون      . االبتزازية

أن تطالب بالرشوة للتغاضي عن انتهاكات القـانون        –باملدعني العامني والقضاة    
وإذا كانت أدلة السلوك اإلجرامي بيِّنـة، فـإن     . اجلنائي أو لتخفيض العقوبات   

 .تلك املؤسسات التجارية ال ُيعقل أن هتدد بالتبليغ عن املطالبات بالرشوة
وبطبيعة احلال فإن أولئك الذي ميارسون أعماال جتارية غري مشـروعة            

فهم ال يلتمسون احلماية من املالحقة القضائية فحسب بل         . ضحايا أبرياء ليسوا  
فقد دأب املقامرون   . يسعون إىل ضمان القوة االحتكارية يف سوق الالمشروعية       

وجتار املخدرات يف الواليات املتحدة وأمريكا الالتينية علـى دفـع الرشـوة             
ويف . )31( السـوق    للمسؤولني ملضايقة منافسيهم أو احلد من فرص دخوهلم إىل        

تايلند، حتمي بعض السلطات احمللية مؤسسات إجرامية من املنافسة ومن القانون           
)Phongpaicht and Piriyarangsan 1994, pp. 51-97 .( ومن جهة أخرى، عوض

حث مسؤويل الدولة على مضايقة منافسي رجال األعمال الراشني، فإن هؤالء           
احملتملني، ويرشون الشرطة أحيانا حـىت      قد يقومون مباشرة بتخويف منافسيهم      

 ).Handelman 1995(ال تتدخل يف حماوالهتم اخلاصة للسيطرة على السوق 
وحيدق اخلطر بالتنمية االقتصادية عندما تبدأ اجلماعـات اإلجراميـة           

فجنوب إيطاليا  وبلدان أوروبا     . املنظمة هتيمن على األعمال التجارية املشروعة     
وتواجه عدة بلدان يف    . لسوفيايت السابق أمثلة تشهد على ذلك     الشرقية واالحتاد ا  



 

 45

فجماعات اجلرمية املنظمة تستطيع أن توظف   . أمريكا الالتينية وآسيا خماطر مماثلة    
. ما جتنيه من مؤسساهتا غري املشروعة للتسرب إىل األعمال التجارية املشـروعة           

 عليهـا يف    وميكن أيضا توظيف هذه األرباح اليت جنيت دون دفـع ضـرائب           
 ).Gambetta 1993; Varese 1994(احلصول على صفقات عمومية 

وكثريا ما تكون الرهانات مهمة للغاية ال سيما يف أوروبـا الشـرقية              
ورغم . فكامل ثروة الدولة معروض لالمتالك    . وبلدان االحتاد السوفيايت السابق   

حد كبري وغنية   أن بعض املصانع متقادم، فإن هذه البلدان مع ذلك متطورة إىل            
ولعل فوائد اقتسام األرباح املترتبة على خصخصة مرفق عـام          . باملوارد الطبيعية 

يف أوروبا الغربية أو مصنع فوالذ يف العامل النامي تتضاءل أمام قيمة اقتسام فوائد              
فتسعى كل من اجلماعات اإلجرامية اليت اغتنت مـن         . ختصيص دولة اشتراكية  

وإذا . عمال التجارية املشروعة إىل اقتسام تلك الثروة      األعمال غري املشروعة واأل   
متكنت اجلماعات اإلجرامية من خلق جو من الغموض والتهديد بالعنف، فإهنا           

 Shelley(ستجهز على املنافسني، وال سيما الشركات الغربية، وخيلو هلا اجلـو  
تجاريـة  والواقع أن االستثمار األجنيب املباشر املتأيت مـن األعمـال ال          ). 1994

ورغـم أن دراسـة     . املشروعة ليس كبريا يف بلدان االحتاد السوفيايت السـابق        
أجريت مؤخرا تذهب إىل القول بأن اخلصخصة يف أوروبا الشـرقية واالحتـاد             
السوفيايت السابق كانت مفيدة عموما، رغم بعض املشاكل املسلم هبا، فإن ذلك 

 Kaufmann(قانوين جدي ال ينبغي أن يفهم على أنه حجة ضد إجراء إصالح 
and Siegelbaum 1997.( 

وحىت يف البلدان الصناعية، تكون بعض املؤسسات التجارية املشروعة          
وهـي  . فاجلرمية املنظمة غنية وال تتقيد بأي ضوابط      . عرضة للتسرب اإلجرامي  

مستعدة الستخدام ال الرشوة فحسب، بل حىت التهديد والعنف لتنفيذ عقودها           
فأوال، مثة نوع من    . هذا ما خيوهلا ميزة تنافسية يف عدة جماالت       و. وشق طريقها 

األعمال التجارية املفتوحة بصفة خاصة لنفوذ اجلرمية املنظمة وتتمثل يف تلـك            
األعمال التجارية اليت يكون الدخول إليها غري مكلف نسبيا غري أن باإلمكـان             

هلذا النـوع مـن     فاملؤسسات اخلاصة جلمع القمامة مثال جيد       . صده بالتهديد 
إذ ال حيتاج املرء إال إىل شـراء        –فالدخول إليها غري مكلف     . األعمال التجارية 

وبالتـايل  . غري أن شاحنات القمامة تشتغل لوحدها يف الطرقات العامة        . شاحنة
يسهل نسبيا ختويف املنافسني غري املرغوب فيهم مبهامجة شاحناهتم دون إثـارة            

ن املخاطر، ولو مبقابل، ميكـن دفـع الرشـوة          ولضمان احلد م  . انتباه الشرطة 
كما أنه عندما تستلزم ممارسة ). Reuter 1987(للشرطة حىت تتغاضى عن ذلك 

نشاط جتاري رخصة، فإن القدرة على دفع الرشوة للمسؤولني قصد احلصـول            
 .على الرخصة ومنع املنافسني من احلصول عليها ميزة تنافسية واضحة

جارية القانونية اليت تستفيد من مقرات ممتازة يف        ثانيا، إن املؤسسات الت    
املناطق احلضرية تتعرض بصفة خاصة ملخاطر يف البلدان اليت تكون فيها الشرطة            

ومن هذه املؤسسات املطاعم واملتاجر اليت ختـدم السـياح          . ضعيفة أو مرتشية  
وقد يتستر الصناع يف أمـاكن ال توجـد يف          . واملسافرين من رجال األعمال   

، غري أن مؤسسات اخلـدمات هـذه ال   )Charap and Webster 1993(جهة الوا
فإذا كانت الشرطة ال يعول     . ميكنها أن تعمل يف سرية لتفادي انكشاف أمرها       
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عليها، فإن اجلماعات اإلجرامية قد تطلب املال لتوفري احلماية، ويصرف جـزء            
 De( نفسها من ذلك املال حلماية املؤسسات التجارية من هجوم تلك اجلماعة

Melo, Ofer and Sandler 1995; Webster 1993a; Webster and Charap 1993.( 
ثالثا،  يف اجلماعات احمللية أو البلدان اليت يقل فيها رأس املال أو تكون               

قيمته منخفضة فيها، قد متأل اجلرمية املنظمة الفراغ بتوفري األموال مبعدالت فائدة            
 ;Webster 1993a(لتهديد والعنف إلنفاذ عقود القرض عالية، وتظهر استعدادها ل

Webster and Charap 1993; Yabrak and Webster 1995 .(   ورابعـا، تتعـرض
خلطر السيطرة اإلجرامية املؤسسات التجارية اليت تشكل أماكن فعالة لغسـل           

ويف كل البلدان، تكون مالهـي      . األموال، من قبيل املصارف ومالهي القمار     
ويف بلدان من قبيل بلدان ). Reuter 1987, pp. 63-69(رضة هلذا اخلطر القمار ع

االحتاد السوفيايت السابق، حيث تكون أنظمة املصارف مهلهلة أو ال تنفذ تنفيذا            
سليما، أنشأت مجاعات اجلرمية املنظمة  املؤسسات املالية وسـيطرت عليهـا            

)Shelley 1994.( 
عظم أنشطتها لفائدة الدولة، من     خامسا، إن املؤسسات اليت تعمل يف م       

قبيل مؤسسات ترميم الطرق وتشييد املباين، تكون مرشـحة بالدرجـة األوىل            
فإذا فسدت احلكومة بفعل اجلرمية املنظمة مـن خـالل          . لنفوذ اجلرمية املنظمة  

أعماهلا غري املشروعة، فإن دوائر اجلرمية املنظمة يسهل عليها أن تدفع الرشـوة             
ويف أقصى األحـوال، تـدير      .  عمومية بشروط مناسبة   للحصول على صفقات  

مجاعات اجلرمية املنظمة كارتيالت تتقاسم العقود وترشو املوظفني العمـوميني          
ففي جنوب إيطاليا، مثال، أفاد أكثـر  . لتشتري تواطأهم أو سكوهتم على األقل 

من نصف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت أجريت معها مقـابالت بأهنـا            
 من مناقصات علنية حتت ضغط من اجلماعات اإلجرامية أو حلفائهـا            انسحبت

 ).Still Crooked", The Economist, February 5, 1994“(السياسيني 
وقد ترى اجلماعات اإلجرامية الغنية أن من اجملازفة استثمار أرباحهـا            

 فقد تثور أسئلة حول مصدرها، وإذا شرع يف       . مباشرة يف البلد الذي جنتها فيه     
وبالتايل فإن اجلماعات اإلجرامية قد . حتقيق جنائي قد حتجز الدولة تلك األموال    

تسعى إىل غسل األموال يف اخلارج مث استثمارها بعائدات كبرية إما خارج البلد             
ويدعي العديد مـن اخلـرباء،      .  جديدة يف بلد املنشأ   " نظيفة"أو كاستثمارات   

وسيا هو يف الواقع مال يسيطر عليه       مثال، أن حصة من االستثمار الذي يدخل ر       
فغسل األمـوال يقـوم  يف آن        . جمرمون روس بعد أن غسلوه إلخفاء مصدره      

واحد بإخفاء مصدر املال ويؤهل املستثمرين إلعانـات ال تتـاح إال للمـال              
 ).Shelley 1994(اخلارجي 
ونظرا ملا للعديد من مجاعات اجلرمية املنظمة من ثروة ولعدم اعتـدادها          

 ضوابط واعتبارا ملا تقيمه من عالقات دولية، يتبني إىل أي حد يصعب على              بأي
واخلطر كل اخلطر هو أال يكون النشاط اإلجرامي        . بلد واحد أن يسيطر عليها    

جمرد مرحلة مؤقتة من مراحل تطوره، ويصبح متوغال يف عامل السياسة تـوغال             
لنفـوذ اإلجرامـي   وعندها، لن تكون للدولة مصلحة كربى يف مكافحة ا      . تاما

ولعل املتفـائلون يـدعون أن اجملـرمني        . وتتحول إىل دولة حيكمها اللصوص    
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غري أنه هذا الرأي    . سيعدلون طرق عملهم عندما يسيطرون فعال على احلكومة       
بل إن املتوقع أن يسعى أولئك املاسكون مبقاليد األمور إىل التحكم يف            . طوباوي

قضاء على املنافسني، كما فعلوا يف جتـارة        املنافذ عن طريق التهديد بالعنف وال     
هـي  ) Olson) 1993فهذه األنظمة على حد وصف أولسـون        . املخدرات

وعالوة على ذلك، قد ينصب اهتمام رؤسـاء اجلرميـة          ". عصابات مستقرة "
املنظمة على احلصول على الربح السريع عن طريق تصدير أموال البلد ومـواده             

. ة الشاقة املتمثلة يف بناء قاعدة صناعية حديثـة        اخلام أكثر مما ينصب على املهم     
والنتيجة يف هناية املطاف هي رفع املشروعية عن مهمة بناء الدولـة وتقـويض              

 . املؤسسات الرأمسالية
 

 الفقر
 

يستفاد من الدراسات امليدانية املوجزة أعاله أن ارتفـاع مسـتويات            
شي يدل على أن الدولـة      فالفساد املتف . الفساد حيد من معدل النمو االقتصادي     

إذ يتمتع مبيزة نسبية الفاعلون االقتصاديون الذين ال يتقيدون بأي          . سيئة التدبري 
ويكـون البلـد    . ضوابط، من قبيل أولئك الذين يقومون بأعمال غري مشروعة        

وقد يتخـبط يف ورطـة      . أكثر فقرا بصفة عامة إذا كان مستوى الفساد عاليا        
 . ُد الفساَد ويصد االستثمار املشروعالفساد اليت يغذي فيها الفسا

وبناء عليه، فإن احلد من الفساد وحتسني تدبري أمور الدولة ينبغـي أن              
لكن ماذا يستتبع هذا االسـتنتاج      . يعود بالنفع على املواطنني، مبن فيهم أفقرهم      

بالنسبة للوضع النسيب للمواطنني املعوزين يف نظام فاسد؟ إن اجلواب يتوقـف            
املنافع اليت يتم احلصول عليها بالرشوة وعلى الطريقة اليت توزع هبـا        على طبيعة   

 .الرشوة
كلمـا  . حصول الفقراء على أدىن مستوى من اخلدمات االجتماعية        •

. وزعت املنافع العامة على أساس القدرة على الدفع، إال وعاىن الفقراء من ذلك            
اعدية والسكن العام   فاستخدام نظام للسعر غري املشروع يف توزيع املعاشات التق        

ويصح هـذا علـى الرسـوم       . والتعليم والصحة سيحرم العاجزين عن الدفع     
املشروعة كما يصح على املبالغ املدفوعة بصورة غري مشـروعة علـى سـبيل          

 .غري أن املشكل يظل قائما. الرشوة
. استثمارات اهلياكل األساسية للمشاريع اليت تساعد الفقراء       تفادي •

ا الفساد، سيصمم املسؤولون املشاريع العامة لتكثري الدخل        يف دولة يتفشى فيه   
وتـرجح هـذه    . الناشئ عن الرشوة وللحد من احتماالت انكشاف أمـرهم        

وعالوة على ذلك، قـد     . االستراتيجية املشاريع املفرطة يف ضخامتها وتشعبها     
تكون املشاريع موجهة للفقراء توجيها غري حمكم، على اعتبار أن هذا اهلدف ال             

وستغطي الضرائب وقروض املعونة واملنح تكاليف هذه       . زيد من دخل الفساد   ي
بـل إن   . املشاريع بدل استخدامها يف مشاريع يستفيد منها من هم أشد فقـرا           
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املشاريع من قبيل بناء املدارس واملستوصفات ستقدم القليل من اخلدمات للفقراء  
 .ألن تكاليفها قد تضخمت بالرشاوى املدفوعة

 فإذا عم الفساد    .لفقراء لعبء ضرييب أثقل أو خلدمات أقل      ا مواجهة •
حتصيل الضرائب والرسوم اجلمركية، تزداد نسبة الضرائب اإلمجالية املفروضـة          

وبطبيعة احلال،  . على من ال ميلكون القوة والثروة لدفع الرشوة جلباة الضرائب         
لنتـائج  وقد تكون من ا   . من املرجح أال يكون أفقر الفقراء مصدر دخل واعد        

املترتبة على ذلك أن يقرر امللزمون بالضريبة التحول إىل االقتصاد غري النظـامي            
ومن جهة أخرى، إذا    . املستتر حيث  ال يستطيع جباة الضرائب أن يضبطوهم        

عجز الفقراء عن دفع الضرائب، فإن حصيلة الصفقات الفاسدة ستتجسـد يف             
 .اتتقلص الدولة وعجزها عن توفري العديد من اخلدم

فالعديـد مـن    . الفقراء ملنتجاهتم الزراعية يف ظروف غرب مواتية       بيع •
ويعتمدون على الوسـطاء إليصـال      . الفقراء هم من صغار املنتجني الزراعيني     

فإذا محل هؤالء الوسطاء الدولة على ختويلهم احتكارات        . منتجاهتم إىل السوق  
.  وضع غري مناسـب    حملية يف مناطق جغرافية معينة، فإن املزارعني يصبحون يف        

ويكون للموظفني املرتشني حافز يـدفعهم إىل خلـق تلـك االحتكـارات             
وكثريا ما عملت جمالس التسويق     . الستخدامها يف استخالص مكاسب شخصية    

الزراعي هبذه الطريقة وشكلت مصادر مألوفة يستخدمها احلكام للمحسـوبية          
 .والرشوة

 بعض البلدان يتمركـز     ففي. احلد من منو املؤسسات احمللية الصغرية      •
وقـد  . العديد من الفقراء يف احلواضر ويعيشون على مؤسسات جتارية صغرية         

تتقيد بشدة قدرهتم على اإلفالت من براثني الفقر من خالل اسـتخدام تلـك              
وهـذا  . املؤسسات وذلك بسبب فساد اجلهاز التنظيمي والضرييب احلكـومي        

 .لى النموالفساد من شأنه أن يقصيهم وحيد من قدرهتم ع
وقد حتدد الرشوة من سيحصل على صفقة عمومية أو على شركة تتم             

. خصخصتها، عندما حتدد الشروط األساسية دون مراعاة الحتمـال الفسـاد          
وعندها متثل الرشوة حتويال ملبالغ من أرباح الفائز وخزانة احلكومة إىل جيـوب             

ئز، فإن الدولة ستعاين    وما مل تأت الرشوة كلها من أرباح الفا       . املوظف املرتشي 
من نقص يف اإليرادات، غري أن هذا ال يهم يف شيء الشـرائح الفقـرية مـن                 

 .السكان
ويف حاالت أخرى، حتصل األحزاب السياسية واملرشحون الرشـاوى،      

ورغم أنه قلما تكون تلك الرشـاوى       . ويستخدموهنا يف شراء أصوات الفقراء    
غري أن  . ل فعال حتويال توزيعيا للموارد    وصفة للحكم الفعال واملشروع، فإهنا متث     

األثر العام هلذه الطريقة يف متويل احلمالت قد يضر بالناخبني إذا كان الساسـة              
وقد يعـاين   . املنتخبون يؤيدون مشاريع غري ذات مردودية إلرضاء كبار املاحنني        

 .الفقراء كمجموعة، غري أنه يكون هلم مع ذلك حافز يدفعهم إىل قبول الرشوة
فـرغم أن الرشـوة     . أخريا، لننظر يف أمر املستفيدين من الرشـاوى       و 

الواسعة النطاق املقدمة لكبار املسؤولني ال تعمل سوى على إغناء من هم أثرياء             
وكثريا ما تكون يف أيديهم     . فعال، فإن صغار املوظفني يقبلون هم أيضا الرشوة       
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ضرييب، أو اإلعفاء من    مقاليد احلصول على منافع من قبيل الرخص، أو التقييم ال         
ورغـم أن   . اجلمارك وهي وسائل ذات قيمة لدى الشركات اخلاصة واألفراد        

القلة القليلة من املوظفني ميكن وصفها بأهنا فقرية، فإن العديد منـهم يعولـون              
وقد تكون الرشاوى اليت حيصلون عليها مصدرا مهما        . أقارب فقراء يف األرياف   

ن مراعاة هذه احلقيقة عند إصـالح الوظيفـة         فال بد م  . للمال ألفراد أسرهم  
وإذا كانت هذه التحويالت مهمة، فإن اإلصـالح ينبغـي تعزيـزه            . العمومية

 .بإدخال حتسينات على شبكة األمان االجتماعي للفقراء
فليس . إن الفقر جيعل إصالح إدارة احلكم أمرا صعبا لكنه غري مستحيل    

 دوال غنية مثل سنغافورة حىت تباشـر        من املتعني أن تنتظر الدول إىل أن تصبح       
ولننظر على سبيل املثال إىل مثال بوتسوانا، وهي بلـد          . جهود مكافحة الفساد  

ذو دخل منخفض، رغم أنه يزخر مبوارد طبيعية، ويعترب من زاوية الفساد بلـدا              
 ).6انظر اإلطار رقم (نظيفا نسبيا 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مكافحة الفساد يف بوتسوانا 6اإلطار رقم  
 Charlton(مل تصب بوتسوانا بالفساد العام املنتشر يف أماكن أخرى من أفريقيا  

1990, p. 6 (   وما فتئت تتمتع بتدبري حكومي رشيد نسبيا منـذ اسـتقالهلا)Raphaeli, 
Roumani and MacKellar 1984; Wescott 1994 .(  ،فاحملسوبية تتخذ أحجاما مهمـة

تاج رجال األعمال إىل دفع الرشـوة إىل املـوظفني          وال حي . غري أن ابتزاز املال ليس كذلك     
رغم أهنـا ليسـت     (احلكوميني للقيام بأنشطة جتارية عادية؛ وتدفع للموظفني أجور كافية          

وقد اكتسبت بوتسوانا ثقة املستثمرين     . حىت ال يضطرون إىل االرتشاء للعيش     ) أجورا سخية 
.  السياسي واستقرار االقتصاد الكلـي    األجانب  بفضل انعدام الفساد العام وتوفر االستقرار         

باملقارنة مع أي دولة من دول جنـوب        " املخاطر السياسية "ولبوتسوانا أقل مرتبة يف معامل      
الصحراء الكربى، مبا فيها جنوب أفريقيا، على حنو ما كشفه حمللو استقصـاء املخـاطر،               

ء نشـرته جملـة     ومساسرة التأمني على املخاطر، ومسؤولو القروض املصرفية يف استقصـا         
Euromoney .           واحتلت بوتسوانا املرتبة اخلامسة واخلمسني يف العامل من حيث املخاطر اليت

يواجهها املستثمرون، وذلك مباشرة بعد جنوب أفريقيا، الـيت احتلـت املرتبـة التاسـعة         
.وللبلد أكرب معدل فردي من معدالت االستثمار األجنيب املباشـر يف أفريقيـا            . واألربعني
.  سـنة  30م أن البلد منظم  دميقراطيا، فإن مثة حزب واحد يف السلطة منذ              ورغ 

وقد فوض احلزب الدميقراطي البوتسواين قسطا كبريا من السلطة لإلداريني، وكان إنشـاء             
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). Charlton 1991(وظيفة عامة كفؤة وفعالة هدفا هاما خالل الفترة األوىل لالسـتقالل  
 يف املائـة مـن النـاتج        50تشكل املعادن ما يزيد على      ويزخر البلد مبوارد معدنية، حيث      

). Mhoza 1992( وتشمل يف معظمها املاس والنحاس والنيكـل  –الداخلي اإلمجايل للبلد 
واستثمرت عائدات استخراج املعادن يف اهلياكل األساسية املادية واالجتماعية، مبـا فيهـا             

 ).World Bank 1993, pp. 2-8(بلد الطرق واملياه واملدارس واملستوصفات يف كل أحناء ال
فاالستقرار يشجع السياسيني   . ويرتبط جناح بوتسوانا باالستقرار السياسي يف البلد       

على أخذ منظور بعيد املدى يف االعتبار، ويساعد النجاح االقتصادي احملقق بفضـل هـذا               
ببان يفسران  ومثة س .  فتنشأ عن ذلك حلقة منتجة     –املنظور على ترسيخ االستقرار السياسي      

أوال، إن البلد ليس مقسـما إىل عشـائر         . االستقرار السياسي لبوتسوانا ومنوها االقتصادي    
، وقد عملت احلكومة على تعميم االستفادة من مثار )Murray and Parsons 1990(عرقية 

وثانيا، إن بوتسوانا بلد صغري وغـري       . النمو على نطاق واسع إلرضاء السكان بقدر معقول       
 يعتمد كثريا على األجانب يف االستثمار اخلاص واملعونة الدولية لتخفيـف حـدة              ساحلي
وبالتايل فإن هلا حافزا قويا يدفعها إىل تنمية قدرة كافيـة لـدى الدولـة لتشـجيع          . الفقر

فالنفعيـة  . االستثمار يف الثروة املعدنية وتفادي استغالهلا من طرف هـؤالء املسـتثمرين           
 .ا الغلبة على اإليديولوجية السياسية أو احملسوبية العشائريةاالقتصادية كانت دائما هل

ومن األمثلة البارزة على ذلك تورط كمشة من        . ومع ذلك، مثة فساد يف بوتسوانا      
كبار املسؤولني احلكوميني املتحكمني يف الصفقات احلكومية الرئيسية، أو الشركات شـبه            

 فضائح يف الثمانينات بقطاع املاشية املهم       وتعلقت عدة . احلكومية أو برامج تشجيع الصناعة    
، اهتمـت إدارة جلنـة اللحـوم    1985ففـي  ). Charlton 1990(اقتصاديا واجتماعيا 

ويف فترة سابقة، اهتم مسؤول آخر باإلثراء       . البوتسوانية شبه احلكومية بسوء التدبري والفساد     
سؤول كبري باحلصول على    بصورة غري مشروعة عن طريق جتارة املاشية، واهتم أحد أقرباء م          

ومن الفضائح األخرى اخلطرية اليت حققت      . مراعي للماشية يف إطار سياسة الرعي احلكومية      
فيها  جلنة التحقيق الرئاسية تلك اليت تورط فيها مسؤولون رفيعو املستوى يف وزارة احلكم               

 ماليني  10وتعلقت بالغش يف صفقات عمومية بلغت قيمتها        . احمللي واألراضي واإلسكان  
دوالر، ومشلت أدوات التدريس للمدارس االبتدائية ومعامالت عقارية غري مشروعة وتسخري 

 ).Good 1994, pp. 501-04(هيئة اإلسكان البوتسوانية للكسب الشخصي 
باهتا وحمدودا إىل حد    "وبالرغم من هذه احلاالت، يعترب التماس الريع يف بوتسوانا           

. (Good 1994, p. 516)" كامل االقتصـاد السياسـي  وغري عام بشكل يشمل ]  و[…ما
غري . وبدل إنكار االدعاءات اليت أثارهتا وسائل اإلعالم، قامت احلكومية عموما بتحقيقات          

فقد كانت تقتصر عادة على تنقيـل  الفـاعلني          . أنه إىل فترة قريبة، ظلت العقوبات طفيفة      
كومة؛ ويف حاالت أخرى، أعاد     إىل مناصب أخرى يف احل    ) دون ختفيض رتبهم  (الرئيسيني    

" وتنصيبهم يف مراكزهم السابقة باللجنة املركزية، بأغلبية ساحقة       "احلزب احلاكم انتخاهبم      
(Good 1994, p. 506). 

، أنشأت بوتسوانا مديرية شؤون     1994ففي  . ورمبا تشهد هذه املمارسات تغريا     
هونغ كونغ ومت تأطريهـا بأعضـاء       الفساد واجلرمية االقتصادية على غرار منظمة مماثلة يف         

وميكن هلذه املديرية أن    ). 9انظر اإلطار رقم    (سابقني يف وكالة هونغ كونغ وبكوادر حملية        
جتري حتقيقات وأن تالحق اجلناة قضائيا وأن تضع استراتيجيات ملنـع الفسـاد وتوعيـة               

هنا أن تالحـق    وختضع رمسيا لسلطة الرئيس غري أهنا تعمل بصورة مستقلة وبإمكا         . اجلمهور
ورغم أهنا تعاين من بطء النظام القضائي، فإهنا تفتخـر          . قضائيا كل من ترغب يف مالحقته     
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بارتفاع معدل اإلدانة يف اجلرائم اليت حققت فيها وجبمعها لغرامات تفوق يف قيمتها مبلـغ               
 .وقد أصبحت مضرب املثل يف املمارسة الرشيدة يف املنطقة. تكاليف تشغيل املديرية

 Charlton 1990, 1991, Coolidge and Rose-Ackerman 1997, Good: صـادر امل
1994, Mhoza 1992, Murray and Parsons 1990, Piggott 1996, Raphaeli, 

Roumani and MacKellar 1984, Wescott 1994 and World Bank 1993a. 
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 استراتيجيات اإلصالح الداخلي .3
 

فالسياسـة  . حلكومية يف خماطر الفسـاد ومكاسـبه      ميكن أن تتحكم السياسة ا    
الداخلية ملكافحة الفساد ميكن أن تعظم فوائد التحلي بالنـزاهة، وتزيد مـن            
احتمال ضبط حاالت الفساد واملعاقبة عليه، وتشدد العقوبات املفروضة علـى           

 :وداخل البلد، تتأثر حوافز الفساد مبا يلي. املتلبسني بتهمة بالفساد وحتد فرصه
 .مستوى املنافع والتكاليف اليت يتحكم فيها املوظفون •
القوانني الرمسية اليت حتدد الفساد والرشوة وتعارض املصـاحل ومراقبـة            •

 نفقات متويل احلمالت االنتخابية
 . مصداقية تطبيق القوانني يف زجر الراشني واملرتشني •
 .شروط العمل يف الوظيفة العمومية •
 .ميةنظم احلوافز يف الوظيفة العمو •
 .نطاق احملاسبة والرصد داخل احلكومة •
 .قدرة املواطنني على االطالع على أنشطة احلكومة والتظلم منها •
مستوى حرية الصحافة وحرية األفراد يف تشـكيل منظمـات غـري             •

 .حكومية
 .مستوى املعارضة السياسية النشيطة •

وتتوزع هذه القائمة على عدة فئات عريضة يتعني علـى احلكومـات      
وتناقش الفروع التالية تقلـيص السـلطة التقديريـة         . حية أن تنظر فيها   اإلصال

واالستئثار بالسلطة لدى املسؤولني احلكوميني، وحتسـني تطبيـق القـوانني،           
وإصالح الوظيفة العمومية، وزيادة الشفافية وحتسني املراقبة الـيت يقـوم هبـا             

رة احلكـم الـيت     وتندرج العديد من هذه السياسات يف مشاريع إدا       . املواطنون
يشرف عليها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وهي جوانب مهمة مـن بـرامج             
اإلصالح اليت ترعاها منظمات القرض أو املعونة األخرى من قبيل البنك الدويل            

 .وماحني املعونة الثنائية
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 احلد من حوافز الرشوة
 

املنافع إن اإلصالحات األساسية الالزمة هي تلك اليت حتد من مستوى            
فال بد الستراتيجية اإلصـالح مـن أن        . اليت يتحكم فيها املوظفون العموميون    

حتقق ذلك، دون أن تلغي الربامج اليت هلا مربرات عامة متينة ودون االكتفـاء              
ومثة عـدة   . بتحويل املنافع إىل القطاع اخلاص حيث ستبدو كمنافع احتكارية        

 .استراتيجيات ميكن النظر فيها
 

 امج والقوانني الفاسدةإهناء الرب 
 

فـإذا مل  . لعل أبسط خيار هو إلغاء القوانني والربامج الفاسدة ال غـري         
تكن للدولة أي سلطة ختوهلا تقييد الصادرات أو تسـليم رخـص لألعمـال              

وإذا ألغي برنامج إعانـات،     . التجارية، فلن يدفع أحد الرشوة يف هذين اجملالني       
وإذا رفعت الرقابة على األسعار،     .  هي أيضا  فإن الرشوة اليت تقترن به ستختفي     

وإذا . فإن أسعار السوق ستعكس القيمة تبعا للندرة، ال قيمة الرشوة املدفوعـة           
وعلى سـبيل   . كان الكيان شبه احلكومي هو عش الفساد، فتنبغي خصخصته        

املثال، رغم أن الشركات الباكستانية املمارسة للتجارة اخلارجيـة كـثريا مـا     
الفساد، فإن إصالح األنظمة اليت حتكم إجراءات التصـدير يف          توظف وسائل   

باكستان أدى إىل ختفيض درجة الفساد لدى املصـدرين إىل مسـتوى غـري              
وقد ألغت الواليات املتحـدة  . (Rose-Ackerman and Stone 1996)املصدرين 

وبيعها، وذلك  " املشروبات املسكرة "التعديل الدستوري الثامن الذي حرم صنع       
وكانت السنوات اليت كان فيها التعديل نافذا، أي        .  جتربة قصرية مع التحرمي    بعد

، فترة شهدت إنتاجا وبيعا للكحول بطريقـة غـري          1933-1919يف فترة   
. مشروعة وعلى نطاق واسع، كما شهدت فساد موظفي أجهزة تطبيق القوانني          

مكانية مراقبـة  ويدور النقاش املتعلق بإباحة املخدرات يف العامل الصناعي حول إ     
وقد أصبح القمار، الذي كـان      . صناعة املخدرات عن طريق القوانني اجلنائية     

حمظورا يف عدة دول، عمال مشروعا يف العديد مـن البلـدان ويف الواليـات               
 .املتحدة، رغم خضوعه ملراقبة شديدة من قبل الدولة، بل وامتالك الدولة له

 اليت تبدو واضحة يف أعـني       غري أنه يف بعض البلدان، قد تكون احللول        
االقتصاديني غري دستورية أو تضرب يف الصميم ممارسـات عرفيـة أو دينيـة              

وعلى سبيل املثال، تنص بعض البلدان يف دساتريها على جمانية الرعاية           . راسخة
ويف بلدان أخرى، يضمن القانون العريف حرية احلصول على امليـاه أو         . الصحية

ق من الشرق األوسط، مثال، قد يؤدي تغيري القوانني         ويف مناط . على مواد نادرة  
 .اليت حتكم املياه إىل حرب قبلية أو أهلية
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 رفع القدرة التنافسية 
 

وبصفة عامة، إن كل إصالح يزيد من القدرة التنافسية لالقتصاد مـن             
وهكذا، فإن السياسات اليت ختفف     . شأنه أن يعمل على احلد من حوافز الفساد       

التجارة اخلارجية، وتزيل احلواجز أمام صناعة القطاع اخلاص وتقوم         القيود على   
خبصخصة شركات الدولة  بطريقة تضمن املنافسة ستساهم كلها يف مكافحـة            

أما اإلصالحات االمسية اليت ترسخ فعـال  . (Ades and Di Tella 1995)الفساد 
 .سلطة النخب القائمة فيمكن أن تكون غري منتجة

فرفـع  . م احليطة يف رفع القيود التنظيمية واخلصخصة      وال بد من التزا    
وعلى سبيل املثال،   . القيود التنظيمية يف منطقة قد يزيد الفساد يف منطقة أخرى         

أدى جهد موفق للحد من الفساد يف نقل املنتجات الزراعية يف بلد أفريقـي إىل         
ع فقد خفـض املشـرو    . زيادة الفساد على نفس طريق النقل يف بلدان جماورة        

الذي رعته وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة عدد نقط استخالص           
الرشاوى اليت أقامتها الشرطة وموظفو اجلمارك على طول طريق نقل البصل يف            

غري أنه زاد يف هناية املطاف من الرشاوى ومستويات الضريبة يف كوت            . النيجر
 Rogers)غذية يف أبيـدجان   سوق األ–ديفوار حيث يقترب البصل من وجهته 

and Iddal 1996) . 
وميكن أن يشوب الفساد عملية اخلصخصة نفسها، شأهنا يف ذلك شأن            

وبـدل تقـدمي    . املؤسسات التنظيمية الالزمة يف العامل اخلاضع للخصخصـة       
الرشاوى للكيانات شبه احلكومية للحصول على عقود ومعاملة تفضيلية، ميكن          

وقـد ال   . شراء الشركة مسؤويل سلطة اخلصخصة    أن يرشو مقدمو العروض ل    
تكون الشركة املخصخصة بقوهتا السوقية السليمة فاسدة، غري أهنا قد تفـرض            

وجممل القول أن اخلصخصة ورفع القيود التنظيميـة أمـران          . أسعارا احتكارية 
حمبذان يف طائفة واسعة من احلاالت، غري أن املصلحني ال بد وأن ينظروا بعناية              

 ).7اإلطار رقم (وافز املتبقية اليت تدفع إىل التماس الريع إىل احل
 

  بشائر وخماطر اخلصخصة يف أمريكا الالتينية 7اإلطار رقم 
فقـد  . ظل اخلصخصة مسة من مسات اإلصالح االقتصادي يف أمريكا الالتينيـة           

أنشأت بلدان أمريكا الالتينية قطاعات خاصة ومشلت معظم عمليات اخلصخصة الكـبرية            
 وهي قطاعات كانت امللكية العامة شائعة فيها يف الكثري من           –مرافق عامة أو شركات نقل      

وميكن أن تكون عمليات اخلصخصة تلك مفيدة للغايـة، غـري أن            . العامل الصناعي كذلك  
. املمارسات غري السليمة املتمثلة يف الرشوة والصفقات الباطنية قد أفسدت تلـك العمليـة             

 .يف عدة نقاط بالعمليةوتنشأ حوافز الفساد 
وقـد  . فالرشاوى ميكن أن تعمل على إفساد قائمة  أصحاب العروض املـؤهلني            -

ُتطلَب الرشوة لإلدراج يف  القائمة، وقد تدفع الشركات الرشوة حلصر عـدد أصـحاب               
 .العروض اآلخرين

 وعند خصخصة املؤسسات الكبرية التابعة للدولة، قد ال تكون مثة طريقة موثوق             -
وعالوة على ذلك، فإن النظام الضرييب والتقنيين الذي سيسود بصـورة           . ا لتقييم أصوهلا  هب
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وتنشأ عن غموض العملية فرص تشجع املرتشني من الباطن         . بعدية قد ال يكون حمددا بدقة     
الذين ميكن أن حيصلوا على معلومات غري متاحة للجمهور، أي معلومات مبكـرة مقابـل               

ويف احلاالت القصوى، قد ال حيدث أي       .  عملية تقدمي العروض   رشاوى أو معاملة خاصة يف    
 .ومتنح الشركة بكل بساطة إىل من هلم روابط سياسية وثيقة. مزاد إطالقا
ففي األرجنتني  . ويسهل ضعف قوانني تعارض املصاحل إبرام الصفقات من الباطن         

 مـوظفني يف    كان عدد من املوظفني الذين صمموا عملية تقدمي العروض خلصخصة الطرق          
 ..(Manzetti 1996)الشركات اليت فازت بالعرض 

وقـد  . ويرغب مقدم العرض الفائز  يف أن حيصل على الشركة بأقل سعر ممكـن             -
يقدم املوظفون املرتشون معلومات مغلوطة إىل اجلمهور لتصوير الشركة بأهنا ضـعيفة، يف             

يقدم املطلعون أعلى عرض    و. الوقت الذي يكشفون فيه للمطلعني عن سالمة الشركة فعال        
وتكشف التقييمات البعدية عن أن عملية اخلصخصة       . يف عملية مفتوحة ومكشوفة ظاهريا    

وعلى سبيل . كانت ناجحة جناحا كبريا حيث حققت الشركة اجلديدة معدالت أرباح عالية       
ات املثال، قيم وزير االستثمار الوطين يف فرتويال مصرفا كبريا بأقل من قيمته وسط ادعـاء              

 .(Manzetti and Blake 1996)بالرشوة 
 وتكون قيمة الشركة اليت تتم خصخصتها أكثر مما متلكه أيـا كانـت القـوة                -

ويف نظر رجل االقتصاد، يقوض االحتفاظ      . االحتكارية اليت كانت تتوفر للشركة احلكومية     
يها، مـن   وبالنسبة للدولة املعدمة ومقدمي العروض ف     . بالريع االحتكاري مربر اخلصخصة   

وبالتايل فإن التعارض بـني تكـثري اإليـرادات         . مصلحتهم احلفاظ على القوة االحتكارية    
واملنافسة يف السوق ينشأ يف كل صفقات اخلصخصة، حىت يف الصفقات الـيت ال يشـوهبا                

وعندما تتشدق الدولة مببادئ املنافسة، فإهنا مع ذلك قد تكون غري قادرة على اجلهر              . فساد
وعندها فإن الصفقات الفاسدة واملستترة ميكن أن حتقق ذلك اهلـدف،           . حتكارمبساندة اال 

 .لكن مع نقل بعض منافع اخلصخصة إىل األفراد بدل نقلها إىل احلكومة
وزاد عدد عمليات اخلصخصة يف أمريكا الالتينية من متركز السـوق بـدل أن               
 اهلـاتف يف    إىل القول إن عملية خصخصـة شـركة       ) 1997(ويذهب مانزييت   . خيفضه

. األرجنتني وهيئة الطاقة الكهربائية يف شيلي قد متت بطريقة تنتج الريع االحتكاري للفائزين            
وقابل الباحث بني هاتني احلالتني وعملية خصخصة        . وظلت املراقبة القانونية الالحقة ضعيفة    

 حالفهـا   املواصالت السلكية والالسلكية يف شيلي والطاقة الكهربائية يف األرجنتني الـيت          
النجاح، حيث شجعت عملية اخلصخصة وما حلقها من نظام قانوين املنافسة وحدت مـن              

 .الريع االحتكاري
فهل احلكام املختلسون أميل على الدوام من احلاكم الرتيه إىل تأييد وجود قطـاع         

فالقادة املرتشون قد يكونـون أكثـر تلـهفا خلصخصـة           . عام كبري؟ اجلواب هو بالنفي    
بل إهنم قد   .  اليت تدر أرباحا إضافية مادام بإمكاهنم أن جينوا حصة من األرباح           االحتكارات

يفوقون يف سعيهم إىل خصخصة الشركات احلاكم الذي يتوخى الفعاليـة إذا كـان مـا                
 .سيحصلونه عليه مرة واحدة من البيع وفري

ورغم أن الفساد قد حيصل يف هذه النقط من عملية اخلصخصة، فـإن النتيجـة                
رجوة يف هناية املطاف هي أن تكون الشركة املخصخصة خاضعة آللية السوق وأن تكون              امل

فمن . غري أن احلد من الفساد غري مضمون بأي حال من األحوال          . خالية من حوافز الفساد   
. املرجح أن تبقي الشركة على عالقات وثيقة بالدول، ال سيما إذا كانت هلا قوة احتكارية              

تبيع الدولة إال جزءا من الشركة التابعة للدولة، على األقل يف السنوات            كما أنه كثريا ما ال      
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وهذه النماذج اهلجينة قد تكون عرضـة التفاقـات داخليـة مشـوبة بالفسـاد               . األوىل
(Kaufmann and Siegelbaum 1997, p. 442) . 

وتوحي هذه االحتماالت بأمهية تصميم عملية اخلصخصة بطريقة تضمن أوسـع            
كما تفيـد   . ل تشجيع احتاد من الشركات ذات الصالت القوية بالنخب احمللية         مشاركة بد 

 Kaufmann and)ضمنا وجوب شفافية العمليـة، ال سـيما عنـد تقيـيم األصـول      
Siegelbaum 1997; Manzetti 1996) .  وبقدر ما تكون العملية شفافة، بقدر ما ترتفـع
 . عروض املستثمرين املتجنبني للمخاطر

خر هو وضع إطار تنظيمي ذي مصداقية قبل البدء يف عملية تقـدمي             ومثة شرط آ   
وهذا ما سيحد من الغموض املقترن بتقدمي العروض وخيفض احتمـال تالعـب             . العروض

 Nellis and)مقدم العرض الفائز بالعملية اليت يتم من خالهلا إنشاء املؤسسات التنظيميـة  
Kikeri 1989, p. 670; Manzetti 1997). 

 Celarier 1996; Colazingari and Rose-Ackerman 1995; Kaufmann: راملصـاد 
and Siegelbaum 1997; Manzetti 1996, 1997; Manzetti and Blake 1996; 

Nellis and Kikeri 1989; Rose-Ackerman 1996a and Yotopoulos 1989. 
 

متر بفترة  إن نزاهة عملية اخلصخصة مسألة حمورية للغاية يف البلدان اليت            
 –ففي البلدان االشتراكية السابقة جتري خصخصة كامل ثروة الدولـة       . انتقالية

ورغم أن فـرص الفسـاد احمليطـة بعمليـات          . يف ظل أسواق خاصة ضعيفة    
اخلصخصة هذه وفرية، فإن املنافع الطويلة األمد املترتبة عنـها وفـرية أيضـا              

(Kaufmann and Siegelbaum 1997) .  الفساد، سـواء عنـد   وللحد من فرص
وهـذا  . نقطة البيع أو مستقبال، ينبغي احلرص على هتيئة بيئة شفافة وموثوق هبا           

 واقترنـت  –ما مل يتم يف العديد من البلدان اليت باشرت عملية اخلصخصة فعال      
ويتـبني مـن دراسـة    . (Rose-Ackerman 1994; Shelley 1994)بنتائج متوقعة 

ر بفترة انتقالية أن اخلصخصـة والتصـفية        لتجربة اخلصخصة يف عدة بلدان مت     
اجلماهريية القائمتني على نظام القسيمات أقل عرضة للفساد فيما يبدو، يف حني            
أن عمليات شراء اإلدارة واملستخدمني للحصص واخلصخصة التلقائية تفضـي          
إىل الفساد بسبب بطء وتريهتا وارتفاع مستوى السـلطة التقديريـة وانعـدام             

 العروض والعطاءات العلنية األولية والبيع التجاري فهي خيـارات          أما. الشفافية
 Kaufmann and)وسيطة تشفع لبطء وتريهتـا شـفافيتها وإدارهتـا املسـتقلة     

Siegelbaum 1997) . 
 

 توضيح النصوص 
 

إن للعديد من الربامج التنظيمية وبرامج اإلنفاق مربرات سليمة وينبغي           
ضح أن الفساد يف حتصيل الضرائب ال ميكـن         فمن الوا . إصالحها، ال إلغاؤها  

ويف تلك احلاالت مثة حـل يتمثـل يف         . استئصاله بالتوقف عن حتصيل الضريبة    
. توضيح وتبسيط القوانني الالزمة بطرق حتد من السلطة التقديرية للمـوظفني          

ففي إصالح إدارة اجلمارك املكسيكية، مثال، خفض عدد اخلطوات املطلوبة يف           
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رك مبطار مدينة مكسيكو من سـتة عشـر إجـراء إىل ثالثـة              إجراءات اجلما 
وصرح أحـد   . )32(وبسطت اإلجراءات املتبقية للحد من املماطلة       . إجراءات

املسؤولني احلكوميني بأن إصالحات إدارة اجلمارك يف كل البلد قد زادت من            
وكثريا ما قال دعاة اإلصـالح إن مـوظفي         . )33(إيرادات اخلزانة زيادة كبرية     

مات الشراء يفضلون املواد املتاحة واليت تباع يف األسواق اخلاصة وأن مـن             خد
-Rose)املتعني تبسيط الضرائب ونظام اإلعانات للحد من السـلطة التقديريـة            

Ackerman 1978) . 
ومن املمكن إضفاء طابع الشفافية على القواعد والتعريف هبـا لـدى             
 ضرييب غري متييزي بسيط، وتقترح      فقد متيل احلكومات إىل إقرار نظام     . اجلمهور

ومن الواضـح أن قيمـة تلـك        . قوانني إنفاق وأنظمة حتد من فرص الفساد      
. اإلصالحات تتوقف على تكاليف احلد من املرونة املتاحة للموظفني العموميني         

وقد يتعني السماح ببعض احتماالت الفساد بسبب مزايا اتباع النهج اليت يتناول            
وحىت يف تلك احلالـة، ميكـن أن تعمـل          . يف إدارة الربامج  القضايا حالة حبالة    

 .الشفافية والعلنية على التغلب على حوافز الفساد
ولطاملا أوصى االقتصاديون بإصالح القوانني واألنظمة يف جماالت مـن           

قبيل احلماية البيئية باألخذ خبطط ترتكز على السوق وحتد من السلطة التقديرية            
ا يوصون بفرض رسوم على االستفادة مـن اخلـدمات          كم. للسلطة التنظيمية 
ومتتاز هذه اإلصالحات مبيزة إضافية هي القضاء على حوافز         . احلكومية النادرة 

ولعل بيع امليـاه    . الفساد باالستعاضة عن الرشوة مبقابل مدفوع بصورة قانونية       
وحقوق الرعي وحقوق التلويث القابلة لالجتار ورخص االسترياد والتصدير من          

. شأهنا أن حتسن مردودية العمليات احلكومية وحتد يف الوقت ذاته من الفسـاد            
وبطبيعة احلال فإن رسوم االستخدام وسيلة غري مالئمة لتوزيع اخلدمات املوجهة           

غري أنه إذا كانت اخلدمة تقدم على أساس الرشوة، فإن إقامة نظـام             .  للفقراء
ومن جهة أخرى، ميكن تقـدمي      . رسوم قانوين يبدو أفضل عالج إلدارة الندرة      

اخلدمات العامة للمحتاجني الذين ميكنهم أن يبيعوها من جديد إذا رغبـوا يف             
غري أنه عندما يكون اهلدف احلرص على أن يستخدم الفقراء فعال تلـك             . ذلك

املنفعة العامة، من قبيل الرعاية الصحية أو التعليم، فسيلزم املزيد من التقنيـات             
 . الفساداملباشرة ملكافحة 

 
 إصالح اجلهاز اإلداري 

 
واجملموعة األخرية من املقترحات تشمل اإلصالح اإلداري اليت خيفض          

فكثريا ما يكون الفساد راسخا يف أعماق اهليكل التـدرجي          . من حوافز الفساد  
إذ جيمع صغار املوظفني الرشوة ويسلمون قسـطا منـها إىل كبـار             . لإلدارة

وعلى .  مايل مسبق للحصول على الوظيفة نفسها      املوظفني، رمبا يف شكل مبلغ    
العكس من ذلك، قد ينظم كبار املوظفني ويعقلنون نظام الفساد بطريقة تتفادى            

وعندها يقتسم كبار املوظفني    . اخلسارة املترتبة على التنافس بني صغار املوظفني      
مثار مهارهتم التنظيمية مع مرؤوسيهم، ورمبا سـخروهم للقيـام مبهمـات أو             
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والستئصال هذه األمناط   . حويل أموال أو القيام مبهام خطرية تعرض لالعتقال       لت
 .قد يستلزم األمر  القيام بعملية ٍأساسية إلعادة التنظيم

أوال، ميكن إدخال ضوابط تنافسية يف دواليب اإلدارة لتقليص سـلطة            
فعندما تدفع الرشاوى لقاء منافع مـن قبيـل         . التفاوض لدى فرادى املوظفني   

اريح أو رخص ال تتأثر بالقيود املفروضة يف امليزانية، فإن اجلهات اإلداريـة             تص
ومبـا أن الزبـائن ال    . املتنافسة على نفس اخلدمة ميكن أن ختفض من الفسـاد         

يتقدمون بطلباهتم إال ملوظف من عدة موظفني، فلن يكون بإمكان أي منهم أن             
ؤهلني لن تكون الرشـاوى     وبالنسبة للزبائن امل  . حيصل على رشوة كبرية للغاية    

أما الزبائن غـري املـؤهلني فسـيظلون        .  أكرب من تكاليف إعادة تقدمي الطلب     
يدفعون الرشوة، غري أهنم مع ذلك لن يدفعوا رشـاوى كـبرية إذا أمكنـهم               

وإذا كـان كـل املـوظفني    . (Rose-Ackerman 1978)االختيار بني املوظفني 
نه إذا اشتهر بعضهم بالنـزاهة، فـإن       غري أ . مرتشني، فستكون النتيجة مستقرة   

طاليب اخلدمات املؤهلني سيفضلون التعامل مع أولئك املوظفني، مما حيـد مـن             
وقد حيمل هذا النقص يف املغامن بعض املوظفني اهلامشيني علـى           . مغامن املرتشي 

التحلي بالنـزاهة، فيتواصل اخنفاض املغامن اليت يغنمها املوظفـون املرتشـون           
بإمكان فئة قليلة من املوظفني النـزيهني أن تغري النظام الفاسد إذا مل            و. الباقون

أمـا إذا كـان   .  (Rose-Ackerman 1978, pp. 137-59)يبلغ االختناق أشـده  
الراشون غري مؤهلني، فإن تواجد بعض املوظفني النـزيهني سيزيد من مغـامن            

 . املرتشني، مما سيدفع املزيد من املوظفني إىل االرتشاء
وعندما يكون بإمكان موظفني، من قبيل ضباط الشرطة، أن يفرضـوا            

وميكن . التكاليف، فإنه ينبغي النظر يف نوع آخر من منوذج تداخل االختصاص          
ختويل ضباط الشرطة الذين يسعون إىل مكافحة األنشطة غري املشروعة جماالت           

برية لضابط وهكذا، لن يدفع املقامرون وجتار املخدرات رشوة ك    . عمل متداخلة 
وبكل بسـاطة لـن     . واحد ما  دام الضابط الثاين قد يطالب فيما بعد بالرشوة          

 ,Rose-Ackerman 1978)يكون ضابط الشرطة األول قادرا على توفري احلماية 
pp. 159-63). 

وثانيا، إذا كان من الصعب رصد الفساد، فإن بإمكان احلكومـة أن             
وعلى سـبيل املثـال، ميكـن أن    . عيانتصمم برامج جلعل آثار الفساد بادية لل   

تستخدم الدولة أسعار السوق احلرة كمعـايري إلبـرام الصـفقات العموميـة        
(Ruzindana 1995) .  وميكن وضع قواعد واضحة للسلوك السليم حىت  يتـأتى

وعند اإلمكـان، ميكـن أن      . كشف االنتهاكات، وإن مل يتأت فضح الرشوة      
 يف السوق لتوفري مقياس معياري وختفـيض        تفضل قرارات الشراء املواد املتاحة    

 .تكاليف تقدمي العروض
ثالثا، ميكن أن تعمل الدولة على احليلولة دون إتاحة الفرصة للموظفني            

فأحيانا يعترب الراشون أنفسـهم خاسـرين       . املرتشني والراشني لتنظيم أنفسهم   
ضـحايا  ويرون أهنـم    . ويودون لو كان بإمكاهنم أن يتعاملوا يف بيئة نـزيهة        

 Alam)فهؤالء الراشون حلفاء حمتملون يف جهود مكافحـة الفسـاد   . االبتزاز
وعلى العكس من ذلك، يكون الراشي واملرتشي يف حـاالت أخـرى            . (1995
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ومن مث فإن حـوافز     . أحسن حاال مما لو كانا يعمالن يف بيئة ال يشوهبا الفساد          
سـتبعدة واملسـتاءة    مكافحة الفساد ال بد وأن تكون متوقفة على العناصر امل         

 ).  مقدمو العروض وامللزمون بالضريبة واملستهلكون الساخطون(
 

 تطبيق قوانني مكافحة الفساد
 

إن الشرط األساسي ملكافحة الفساد هو وجود إطار قـانوين صـاحل             
. وهيكل مؤسسي يطبق القانون يف منأى عن شبهة احملاباة السياسية أو التعسف           

ية اليت نظمتها األمم املتحدة بشأن الفساد يف احلكم         وقد أشارت احللقة الدراس   
إىل أمهية املراجعة الدورية لتشريع مكافحة الفساد لتبديد الغموض الذي يكتنف           
النصوص واحلد من تناقضاهتا، والنص على عقوبات صرحية وتوضـيح املركـز        

 واهلدف هو يف آن واحد ردع من تسول هلم        . القانوين ألمناط معينة من السلوك    
أنفسهم ارتكاب أعمال الفساد وتوعية اجلمهور حىت يقاوم السلوك اإلجرامـي           

 . United Nations 1990, pp.22-23)(للموظفني 
 

 الردع 
 

تستلزم استراتيجيات احلد من الفساد عزل املغامن اليت يغنمها الراشـون          
بغـي  واملسألة األوىل هي ما إذا كـان ين       . واملرتشون والتكاليف اليت يتحملوهنا   

ويتوقـف  . اعتبار دفع الرشوة واحلصول عليها جرائم جنائية أم خمالفات مدنية         
االختيار على طائفة العقوبات املتاحة، واألشكال اإلجرائية البديلة الالزمة واألثر          

ومبا أن  الفساد جرمية مزدوجة      . اإلضايف الرادع املترتب على نعت فعل باجلرمية      
ففـي بعـض    .  حيدد مركز الراشني واملرتشني    اجلوانب، فإن القانون البد وأن    

ونظـرا للطـابع    . البلدان يعامل الراشون معاملة متساهلة باملقارنة مع املرتشني       
الدويل للجرمية يف بعض احلاالت البارزة، فإنه قد يكون قانون بلد الراشـي ذا              

صيغ ومبا أن النظم القانونية ختتلف، فإن هذه املسائل ال ميكن حلها ب           . أمهية أيضا 
وكل بلد يبدي اهتماما جديا مبكافحة الفساد يلزمه أن يدرس اإلطـار            . جمردة

وستفترض املناقشة التالية أن بعض أصناف      . القانوين الذي تستند إليه املكافحة    
وتثري اجلوانـب   . الرشاوى على األقل ختضع الراشي واملرتشي للعقوبة اجلنائية         

 .رد مناقشتها أدناهالدولية للمشكل مسائل خمتلفة إىل حد، وت
واالستنتاج األساسي الذي خلصت إليه األعمال بشـأن اقتصـاديات           

اجلرمية يذهب إىل القول بأن القدر األمثل للفساد ليس هو الصفر بل هو مقدار              
فنفقات الردع ينبغي حتديدها بطريقة جتعل املغامن احلدية        . يراعي تكاليف الوقاية  

 .Becker and Stigler 1974; Rose-Ackerman 1978, pp)تساوي التكلفة احلدية 
فردع السلوك اإلجرامي يتوقف على احتمال الضبط والعقاب، وعلى         . (108-09

 من قبيل العقوبات اليت يفرضها النظام القضائي والتكاليف         –العقوبات املفروضة   
وتتعلـق  . (Becker 1968)األخرى غري امللموسة من قبيل املس بالسمعة أو العار 
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وال حاجة  . م اخلالفات األكادميية بالتشكيلة املثلى ليقينية العقاب ومستواه       معظ
إىل ترديد تلك املناقشة يف هذا املقام إال للتذكري بأن كشف جرائم املـوظفني،              

فإذا كان احتمال كشفهم ضـئيال، فـإن        . من قبيل الفساد، مهمة شاقة للغاية     
ني أن تصمم بطريقة تراعي     العقوبات ال يتعني أن تكون كبرية فحسب، بل يتع        

 .احلسابات احلدية للمرتشي
فلو تـأتى ردع أحـد      . والفساد متميز بسبب طابعه املزدوج اجلوانب      

ومييز القانون اجلنائي يف بعض البلـدان بـني          . الطرفني فقط، ألحبطت الصفقة   
 passive)" الســالب" والفســاد (active corruption)" املوجــب"الفســاد 

corruption) .عترب الراشي اجلانب املوجب واملوظـف العمـومي اجلانـب          وي
وال يستوعب هذا التمييز التنوع الواسع للظروف اليت حيدث يف ظلها           . السالب
 وأحيانا ميكن وصف املوظف بأنه الطرف املوجب الذي يبتز الرشوة . الفساد

(Mény 1996, p.311) .فسـاد  ومن الناحية العملية، ال يفيد كثريا التمييز بني ال
املوجب والفساد السالب، وبني االبتزاز والرشوة، اعتبارا حلاجة الطـرفني إىل           

ولعل التمييز األفيد هو الذي يركز على مـا إذا          . االتفاق قبل أن حيدث الفساد    
 Shleifer and)كان املنفعة احملصل عليها مقابل الرشوة منفعة حتق للراشي قانونا 

Vishny 1993) . 
 فعاال يتعني أن يواجه طرفـا املعاملـة الفاسـدة           ولكي يكون الردع   

وينبغـي أن تـربط عقوبـة       . عقوبات تعكس املغامن احملصل عليها من الرشوة      
املوظف حبجم الرشوة اليت تلقاها، وعقوبة الراشي بقيمة املنفعة  الـيت تلقاهـا              

وينبغي أن يدفع املوظف املدان مبلغا مضاعفا       .  ال حجم الرشوة   –بدفعه للرشوة   
بلغ الرشوة اليت تلقاها، وأن يضحي الراشي املدان مببلغ مضاعف لقيمة املنفعة            مل

وإذا كانت الشركات الراشية يف حالة عود مع        . اليت حصل عليها بدفع الرشوة    
احلكومة، فإن باإلمكان ردعها بإجراءات املنع اليت حترمهـا مـن الصـفقات             

عقوبة املنع جبسـامة    وإلحداث أثر حدي، ينبغي ربط      . العمومية لعدة سنوات  
 .)34(الفساد املضبوط 

بقدر مـا   : ويثري رسم استراتيجية مثلى للردع  مفارقة تتمثل فيما يلي          
ُتشدد عقوبة املوظف، بقدر ما ينخفض معدل حدوث الفساد، وبقدر ما يرتفع            

فعندما يكون احتمال الكشف عاليـا، ال       . مبلغ الرشوة املدفوعة يف الوقت ذاته     
والطريقـة  . ا يكسبه املوظف من مغنم مقابل االرتشاء كـبريا        بد وأن يكون م   

الوحيدة لتفادي هذه النتيجة هي أن تكون العقوبة املتوقعة تصاعدية بقدر حجم            
أي  إذا كانت عقوبة الراشـي  . (Rose-Ackerman 1978, pp. 109 –35)الرشوة 

 . رادعة، فإن الطلب على خدمات الفساد ومستوى الرشوة سينخفضان
 املالحظات السنوية املوجهة إىل     (Rich) وريتش   (Goel)ستخدم غول   وي 

املوظفني االحتاديني وموظفي الواليات واملوظفني احملليني يف الواليات املتحدة من          
ويستفاد من  .  لدراسة األثر الردعي لقوانني مكافحة الفساد      1984 إىل   1970

كما أن  .  تردع الفساد  النتائج أن ارتفاع احتمال اإلدانة وطول عقوبات السجن       
نسبة املوظفني املدانني بالفساد يرتبط سلبيا بنسبة أجور القطاع العام إىل أجور            

وتتماشى هذه النتائج إىل حد كبري مع االقتراحـات املعتـادة           . القطاع اخلاص 
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الداعية إىل رفع املكافآت املمنوحة ملوظفي القطاع العام وزيادة العقوبات املتوقع     
 Pope 1996; Quah) تسول هلم أنفسهم دفع الرشوة أو قبوهلـا  فرضها على من

1993; Rose-Ackerman 1997) .  ومع ذلك ال بد وأن حيذر املصلحون مـن أن
فقد تبينت من دراسـة لسـجل جهـود    . يتسببوا يف مشاكل ال قبل هلم حبلها     

مكافحة الفساد املتفاوتة يف مدينة نيويورك بعض مطبات اإلفراط يف التركيـز            
 ).8اإلطار رقم (ى الضوابط القانونية عل
 

 السعي املستحيل إىل إقرار النـزاهة املطلقة يف مدينة نيويورك  8اإلطار رقم 
تثبت دراسة حالة إفرادية جلهود مكافحة الفساد يف مدينة نيويـورك قـام هبـا                

أن اجلهود اليت بـذلت يف      ) 1996 ((Jacobs)وجيكوبس  ) (Anechiaricoأنيشياريكو  
فما فتئت سياسات مكافحة الفساد تتسم بعدم اجلدوى        . ضي غري فعالة وباهظة التكاليف    املا
وتذهب الدراسة إىل القول إن هدف حتقيـق        .  إذ تولد جمموعة جديدة من حوافز الفساد       –

فالسياسات اليت تتوخى حتقيق االستقامة التامـة       . النـزاهة املطلقة غري واقعي وغري صائب     
وقـد أدت بـرامج     . ارمة ومرهقة عوض احلد من حوافز الفساد      تفرض بدل ذلك قيودا ص    

مكافحة الفساد يف مدينة نيويورك إىل املزيد من التأخري واإلفراط يف املركزية، والـنقص يف               
 . الصالحيات املفوضة إىل املديرين، وإىل اإلدارة الوقائية، وسوء االستهداف واهنيار املعنويات

ملقترحات اإلصالحية االعتياديـة، علـى األقـل        وينـتقد الباحثان العديد من ا     
وعلى سبيل املثال، أدت اجلهود املبذولة للحد       . بالطريقة اليت نفذت فيها يف مدينة نيويورك      

من مقايضة وظائف القطاع العام بالدعم السياسي أو بدفع الرشـوة إىل نظـام جامـد ال                 
ن املمتلكات غري فعالـة     كما أن قوانني تعارض املصاحل والكشف ع      . يتجاوب مع الظروف  

وتتسم الوكالة اخلاصة مبكافحة الفساد     . وتثين األناس األكفاء عن تويل الوظائف يف البلدية       
تلقي بظالل من الريبـة بـل   "، بعدم الفعالية ألهنا  "إدارة التحقيق "يف مدينة نيويورك، وهي     

 Anechiarico)"  موظف300 000والتوجس أحيانا على موظفي املدينة البالغ عددهم 
and Jacobs 1996, p. xviii) .  وقيم الباحثان التكاثر األخري ألجهزة تطبيق القانون علـى

الصعيد االحتادي واحمللي وصعيد الوالية واليت ختتص بالنظر يف مسائل الفسـاد مث درسـا               
وخلصا إىل أن عملية التعاقد أصـبحت غـري         . مسائل التعاقد واحملاسبة ومراجعة احلسابات    

اختذت مراجعة احلسابات واحملاسبة بعض خصائص التحقيقات اليت تقوم هبا أجهزة           عملية و 
 . وهي اجتاهات يأسف هلا الباحثان–تطبيق القانون 

وتعرض دراسة حالة مدينة نيويورك عدة مآخذ معربة عن السياسـات املاضـية              
سا ليتعظ منـها    ويقدم التحليل درو  . واحلاضرة اليت تنفذ دون اهتمام كبري جبوانبها السلبية       

غري أن اإلقرار بأن املستوى الفعال للفساد ليس هو انعدامه إطالقا ال            . املصلحون أينما كانوا  
وال . يستوجب التخلي عن السياسات املتعلقة مبوظفي القطاع العام وأجهزة تطبيق القوانني          

انفتاحا وبدال من ذلك، يقترحان خطابا أكثر       . يوصي الباحثان بالتخلي عن جهود اإلصالح     
لدى دارسي اإلدارة العامة وحتسني االطالع على استقصاءات املوظفني واملواطنني بشـأن            

إجراء حتليل عميق للمنافع والتكاليف املترتبة      "ويف قطاع الشرطة، يلزم     . تشغيل القطاع العام  
 ).197الصفحة " (على حظر املخدرات ودراسة جمموعة كاملة من السياسات البديلة

احثان بأن يؤكد نظام الوظيفة العمومية على التوظيف والترقية املبنيني          ويوصي الب  
وقاال إن قوانني الكشف عن     . على اجلدارة، واإلكثار من استخدام احلوافز اإلجيابية والسلبية       

. املمتلكات وضوابط تعارض املصاحل مغالية، غري أهنما مل يوصيا بالتخلي عن هذه املقتضيات            
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بقدر أكرب على حتسني مردودية وفعالية اإلدارة، وأن تقلل         " ارة التحقيق إد"واقترحا أن تركز    
وينبغي إصالح نظـام الصـفقات      . من التركيز على التحقيقات يف األعمال املنافية للقانون       

ويدرك أنيشياريكو وجيكوب ضرورة وضـع  . العمومية للتأكيد على السرعة وحسن األداء    
بة، غري أهنما يذهبان إىل القول بضرورة تبسيط النظـام          نظام فعال ملراجعة احلسابات واحملاس    

بإصـالح  "احلايل وإعادة توجيهه، على أن يكون اهلدف النهائي هو معاجلة مشكل الفساد             
" هيكل الوكاالت وطريقة عملها، بدل مراكمة املزيد من القواعد والقـوانني والضـوابط            

 ).201الصفحة (
كوب يهم مصلحي الشؤون احلضـرية يف       والتحليل الذي قام به أنيشياريكو وجي      

غري إنه من غري الواضح كيف سيعاجل الباحثان الفساد املستحكم ونظـم            . الواليات املتحدة 
املساءلة الشديدة الضعف وارتفاع مستويات احملسوبية السياسية املتفشية يف العديـد مـن             

لسابق نشأ عـن اإلفـراط يف       فالفساد يف االحتاد السوفيايت ا    . البلدان اليت متر بفترة انتقالية    
اجلمود والبريوقراطية، وذلك على غرار ما هو عليه األمر يف أقسام من إدارة مدينة نيويورك               

وجاء التحرير االقتصادي بالكثري من الفساد وأكسب اجلرمية املنظمة قدرا مـن            . إىل حد ما  
 مما يتيح الكثري من     ويتمثل املشكل يف قلة وضوح القوانني وعدم قدرهتا على التوقع         . النفوذ

وتنتشر يف شىت أحناء العامل النامي . (Rose-Ackerman 1994)السلطة التقديرية للموظفني 
وخبالف مدينة نيويورك، تعاين هذه البلـدان       . قوانني غامضة ويطبع الشطط أعمال السلطة     

 .من إطار قانوين مفرط يف الضعف وعدم الدقة، ال من اإلفراط يف الصرامة والشدة
ومع ذلك، فإن االستنتاجات النهائية اليت خلص إليها أنيشياريكو وجيكوب قابلة            

فثمة حاجة إىل وظيفة عامة فعالة وحاذقة، كما تلزم املراقبة          . للتطبيق خارج العامل الصناعي   
فاإلصالحات اليت حتسن من املساءلة املباشرة . وتطبيق القوانني، غري أن ذلك وحده ال يكفي    

 وتزيل حوافز الفساد املستترة حيتمل أن تكون أكثر االستراتيجيات جناعـة يف             أمام املواطنني 
 .حتسني الفعالية العامة للحكم

 .Anechiarico and Jacobs 1996, Rose-Ackerman 1994: املصدر
 

ومن املشاكل اليت ال تقدر حق قدرها يف العديد من البلـدان الناميـة               
مشكل تضارب املصاحل الذي يواجهه الساسـة       والبلدان اليت متر بفترة انتقالية      

فقليل هي القوانني اليت تنظم يف العديد من البلدان أنشطة املوظفني           . واإلداريون
فالوزير الذي يتقلد   . التجارية، مما يفتح اجملال على مصراعيه الهتامات باحملسوبية       

ـ . يف الوقت نفسه منصب مدير شركة قد حيايب شركته يف إبرام الصفقات            د وق
يؤيد الساسة قوانني ختفض الضرائب أو متنح امتيازات أخرى لشركات هلم فيها            

كما أن قوانني متويل احلمالت يف العديد من البلدان متساحمة، رغم أنه            . مصلحة
يف حاالت قليلة تكون صارمة إىل درجة يقتضي معها األمر متويـل احلمـالت              

فرنسا وإيطاليـا واليابـان     وتشري الفضائح األخرية يف     . بتحويالت غري مدونة  
ومجهورية كوريا والواليات املتحدة إىل أمهية توضيح القوانني اليت حتكم التماس           

وتطابق هذه اإلصـالحات يف     . تربعات اخلواص وتوفري مصادر متويل مشروعة     
هذه اجملاالت االهتمام احلايل لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي باإلصالح التشريعي          

 . العموميةوإصالح الوظيفة
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 تطبيق القوانني 
 

فالعديد من البلدان اليت يتفشى     . إن القوانني الصارمة ال تكفي لوحدها      
فيها الفساد تتوفر فيها قوانني رمسية مثالية، غري أن القوانني ال معىن هلا يف الواقع               

وبالتايل فإن البلـد اجلـاد   . United Nations 1990, pp.22-27)(ألهنا قلما تطبق 
 اإلصالح ال بد وأن تكون له أجهزة حتقيق ومقاضاة فعالة ونظام قضائي             بشأن

 . (Buscaglia 1995; Malik 1995)ناجع وال يعاين بدوره من الفساد 
وال غىن عن اجلهاز القضائي املستقل لضبط إخالل املـوظفني بأمانـة             
 آن واحد   ومن أبرز األمثلة احلديثة القضاة اإليطاليون الذين يقومون يف        . الوظيفة

ويف اهلند أجرت احملكمة العليا حتقيقـا يف        . بوظيفيت املالحقة القضائية واحملاكمة   
الفساد حاولت احلكومة إبطاله فجردت احملكمة رئيس الوزراء من سلطته على           

ويف إندونيسيا، فوجئ املراقبون بقرار  . )35(وكالة احتادية كانت حتقق يف القضية       
 وألغت به حظر نشر ثالث جمالت إخبارية        1995 أصدرته احملكمة اإلدارية يف   

فمحاكم ذلك البلد مل  تكن معروفة       . كانت قد  نشرت تقارير تنتقد احلكومة      
ويف إسبانيا، أجربت احملكمة العليا موظفني على كشف الطريقة         . )36(باستقالهلا  

وقضت بأنـه ال جيـوز      . اليت استخدمت هبا احلسابات السرية لوزارة الداخلية      
ويف الربازيل،  . )37(تجاج بأمن الدولة إذا اشتبه يف حصول أنشطة إجرامية          االح

أصرت احملكمة العليا على أن يكون تصويت الكونغرس على خلع الرئيس كولر            
بتهمة الفساد وخيانة أمانة الوظيفة تصويتا علنيا وأن تنقل املداوالت على شاشة            

 Geddes and Ribeiro Neto)التلفزيون، مما عمل على نــزاهة اإلجـراءات   
ويعد اإلصالح القضائي أولوية من أولويات مشاريع إدارة احلكم الـيت           . (1992

كما شرع البنك الدويل يف أعماله يف هذا . يتوالها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   
 UNDP 1997a; Rowat, Malik and)اجملال، وال سـيما يف أمريكـا الالتينيـة    

Dakolias 1995). 
 بعض البلدان يف مسعاها من خالل اعتماد جلـان مسـتقلة            وجنحت 

ملكافحة الفساد أو مفتشني عامني ال يكونون مسؤولني إال أمام رئيس الدولة أو             
واقترحت حلقة األمم املتحدة الدراسية بشأن الفساد يف احلكم لعـام           . الربملان

 النوع  ومن أشهر الوكاالت من هذا    . )38( إنشاء هيئات إدارية مستقلة      1989
ففي هذين البلدين، مت احلد     . تلك الوكاالت القائمة يف هونغ كونغ وسنغافورة      

من الفساد باجلمع بني التزام القيادة السياسية، وتطبيق قوانني ذات مصداقية عن            
طريق وكالة مستقلة تعمل يف إطار قانون متني وإصالح الوظيفـة العموميـة             

وكالة مستقلة ملكافحة الفسـاد أداة      وميكن أن يكون إنشاء     ).  9اإلطار رقم   (
فعالة، غري أهنا ال بد وأن جتسد التزاما صادقا طويل األمد كما ينبغي أن تكون               

 .هلا ضوابط تراقب سلطتها
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 مكافحة الفساد العام يف هونغ كونغ وسنغافورة  9اإلطار رقم 
ملون فصغار املوظفون واخلواص يسـتع    . ميكن أن يولد الفساد املزيد من الفساد       

وعندما يشيع الفساد، تكون    . وسائل الفساد ألهنم يعتقدون أنه ال يوجد مثة أي بديل صاحل          
وضعف احتمـال   . تغطية موارد أجهزة تطبيق القانون هزيلة بدرجة تفقد معها كل فعالية          

الضبط يف حالة تلبس جبرمية الفساد يدفع املزيد من الناس إىل استعمال وسائل الفساد، ممـا                
وميكن أن يؤدي ارتفاع توقع فساد اآلخرين وعدم        . حمدودية فعالية تطبيق القانون   يزيد من   

وبالعكس من ذلـك، ميكـن      . فعالية تطبيق القوانني إىل ترسيخ الفساد يف أعلى مستوياته        
ويف تلك احلـاالت،    . ختفيض مستويات الفساد عندما يعتقد الناس أن الفساد ظاهرة نادرة         

 ;Manion 1996a)ن فعاال نسبيا، ويظل الفسـاد منخفضـا   ميكن أن يكون تطبيق القانو
Rose-Ackerman 1996b). 

وتتورط عدة بلدان يف دوامة الفساد الشديد الذي يستبعد أن تعاجله اإلصالحات             
فهل مثة أمل يف أن تنجح سياسة مكافحة الفساد يف وضع كهذا؟ إن جتربيت هونغ               . اهلامشية

ممكن، غري أهنما تشريان أيضا إىل خماطر وصـعوبات         كونغ وسنغافورة توحي بأن النجاح      
فهشاشة العديد من جهود مكافحة الفساد إمنا       . احلفاظ على استمرارية اإلصالحات الالزمة    

 .تدل على ضرورة االلتزام الطويل األمد باحلد من الفساد
 ;Manion 1996b)لقد كان الفساد مستوطنا يف هونغ كونـغ يف السـتينات    

Skidmore 1996) .  وانكشفت فضيحة تورط فيها ضابط شرطة من رتبة عالية، فـدفعت
. 1974 يف   (ICAC)احلاكم إىل اختاذ إجراءات؛ فأنشأ جلنة مستقلة ملكافحـة الفسـاد            

وكانت اللجنة مسؤولة فقط أمام احلكام، وتعمل باستقالل تام عن قوة الشرطة اليت كانت              
لى من رواتب غريهـم مـن مـوظفي         وكان رواتب موظفي اللجنة أع    . مشهورة بفسادها 

وال أحد من مـوظفي اللجنـة       . الوكاالت احلكومية ومل يكونوا ينقلون إىل إدارات أخرى       
وخولـت  . ميكن أن ينتهي به األمر إىل العمل حتت إمرة مسؤول سبق له أن خضع للتحقيق     

ـ             الت للجنة صالحيات التحقيق واملالحقة القضائية يف قضايا الفساد وصالحية القيـام حبم
 ;Klitgaard 1988, pp. 98-121; Manion 1996b; Quah 1993)لتوعيـة اجلمهـور   

Skidmore 1996). 
. وأقر احلاكم بضرورة التطبيق األمني للقوانني وتغيري مواقف اجلمهور واملـوظفني           

وكانت مصداقية املؤسسة اجلديدة تقاس بالعدد الكبري من الشكاوى اليت تتلقاها وبالعـدد             
وتأكد التزام احلكومة باإلصالح بتعيني شخص ال يشك        . ا الذي مل يكن جمهوال    الكبري منه 

" النمـور الكـبرية   "أحد يف نـزاهته على رأس اللجنة وبوضع سياسة أولية للتحقيق مـع             
وأجريت استقصاءات عامة يف . (Manion 1996b; Klitgaard 1988)ومالحقتهم قضائيا 

صورات تفيد بأن مستوى الفسـاد قـد        ، فكشفت عن ت   1994 و 1977الفترة ما بني    
ويستفاد من أدلة غري مباشرة أن      . اخنفض اخنفاضا حادا يف السنوات األوىل من إنشاء اللجنة        

 .(Manion 1996b)الفساد اخنفض فعال 
فهل ينبغي اختاذ اللجنة املستقلة ملكافحة الفساد منوذجا لإلصالح؟ إن عددا مـن              

وماليزيا وسنغافورة وواليـة نيـو ويلـز يف أسـتراليا           البلدان األخرى من قبيل بوتسوانا      
(Skidmore 1996)غري أن جتربة اللجنة املستقلة ملكافحة الفساد ال .  هلا مؤسسات مشاهبة

فأي جلنة ملكافحـة الفسـاد تكـون    . فهي غري مسؤولة إال أمام احلاكم. ختلو من مشاكل 
صوم السياسيني، بل إن اللجنة     مسؤولة أمام حاكم منفرد ميكن أن تستخدم وسيلة لقمع اخل         

ومن املمكن إسـاءة اسـتعمال      . املستقلة ملكافحة الفساد مل تكن مبنأى عن تلك االهتامات        
ويف هونغ  . السلطات الواسعة اليت كانت تتمتع هبا اللجنة يف نظم أقل التزاما بسيادة القانون            
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.  املستقلة ملكافحة الفساد   كونغ كانت جلان املراقبة واجلهاز القضائي املستقل تراقب اللجنة        
ومثة مشكل أخر حيتمل أن ينشأ يف التركيز على تطبيق القانون وتغيري مواقف اجلمهور وهو               

 .جتاهل اإلصالحات اهليكلية الالزمة
وسنغافورة بلد آخر قفز بنجاح من وضع الفساد املستقر والشديد إىل نظام جديد              

. د الفساد استثناء وليس قاعـدة يف سـنغافورة        واليوم، يع . قائم على توازن يقل فيه الفساد     
فكيـف  . وتقف سنغافورة بني البلدان اآلسيوية كمكان نظيف نسبيا للقيام بأعمال جتارية          
 اكتسبت هذه السمعة وقد كان الفساد فيها شديدا خالل احلقبة االستعمارية؟

زهيـدة  يف حقبة ما بعد احلرب العاملية الثانية، كان املوظفون يتقاضون رواتـب              
 Quah)وكان الكسب غري املشروع متفشيا يف إدارة الشرطة . وخيضعون  ملراقبة غري حمكمة

، جعل من مكافحـة  1959وعندما توىل السلطة حزب العمل الشعيب يف . (1994 ,1989
وعلى غرار ما جرى يف هونغ كونغ، أدرك احلزب أن          . الفساد أولوية من أولويات  سياسته     

ويف إطار استراتيجية احلكومة، عززت هذه األخـرية        . اجلزئية لن تنفع  السياسة التدرجيية و  
وظـل  . ، وهو مكتب كان قائما فعـال      "مكتب التحقيقات يف ممارسات الفساد    "سلطات  

وكان وكالة ناجحـة يف     .  حتت الوصاية املباشرة ملكتب رئيس الوزراء      1970املكتب منذ   
ليت أثارهتا اللجنة املستقلة ملكافحة الفسـاد  مكافحة الفساد، غري أنه أثار بعضا من املشاكل ا      

فاملكتب ال خيضع لضوابط خارجية وكثريا ما وجه املتهمون بالفسـاد إىل            . يف هونغ كونغ  
 .(Quah 1989)الوكالة اهتامات بقسوة املعاملة اليت تشكل انتهاكا حلقوقهم 

بغية احلد من كما يطلب املكتب من الوزارات أن تراجع ممارساهتا يف إطار أعماهلا         
وتشمل هذه االستراتيجيات احلد من املماطلة، وتناوب املـوظفني وزيـادة           . حوافز الفساد 

وباإلضافة إىل ذلك، حدت سنغافورة من ممارسات الفساد برفع أجور املـوظفني،            . املراقبة
والغرض من ذلك هو جعل التعويضات مضاهية       . ومنحهم عالوات وحتسني ظروف عملهم    

 .(Klitgaard 1988, pp. 122-33; Quah 1989, 1993, 1994) اخلاص  لبدائل القطاع
 Klitgaard 1988, Manion 1996a, 1996b, Quah 1989, 1993, 1994 and: املصادر

Skidmore 1996. 
 

ومثة بديل إلنشاء جلنة عامة ملكافحة الفساد هو إنشاء جهاز يراقـب             
اء املدارس يف مدينة نيويـورك      وعلى سبيل املثال، أنشأت هيئة بن     . وكالة معينة 

وكالة داخلية تتمتع ببعض االستقالل وذلك للكشف عن املتعهدين الفاسـدين           
وميزة هذا الشكل   . واقتراح سبل إلعادة تنظيم الوكالة بغرض احلد من الفساد        

اهلجني هو قدرته على العمل مباشرة مع سلطة هيئة بناء املدارس لتغيري ممارسات             
هيئة نيويورك نفقاهتا فيما يبدو بتوفري ماليني الـدوالرات         وقد غطت   . التعاقد

 .)39(للمدينة 
 

 إصالح الوظيفة العمومية
 

ورغم أن . يتقاضى املوظفون يف العديد من البلدان النامية رواتب زهيدة       
العديد من املستعمرات السابقة قد ورثت جداول ملرتبات الوظيفـة العموميـة            

واهنـارت  .  فإن هذه امليزة سرعان ما تآكلت      تتجاوز مرتبات القطاع اخلاص،   
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مرتبات الوظيفة العمومية باملقارنة مع القطاع اخلاص يف البلدان اليت متر بفتـرة             
ويتباين هذا النمط حسب    . انتقالية يف أوروبا الشرقية واالحتاد السوفيايت السابق      

فقد خلصت دراسة ملرتبـات مدرسـي املـدارس         . البلدان والفترات الزمنية  
 إىل نتيجـة    1989 و   1979حلكومية يف أمريكا الالتينية يف الفترة ما بـني          ا

مفادها أن األجور باملقارنة مع أجور القطاع اخلاص قد اهنارت يف األرجنـتني             
ويف بعض املناطق مـن     . وبوليفيا وأوروغواي وزادت يف كولومبيا وهندوراس     

درجة جتعـل مـن     العامل النامي تكون أجور القطاع العام زهيدة ومنخفضة ب        
إذ يتعني على املوظفني أن يعززوا أجورهم بعمل ثان         . الفساد استراتيجية للبقاء  

 يف  33وعلى سبيل املثال، كانت األجور يف زائري ال متثل سـوى            . أو بالرشوة 
 يف املائـة يف     100، بعد أن كانت متثـل       1986املائة من دخل املوظفني يف      

1969 (MacGaffey 1991, p. 14) . اليمن الشمالية، اخنفضـت األجـور   ويف
 1971 يف املائة يف الفتـرة مـا بـني           56باألسعار احلقيقية مبعدل يصل إىل      

وكانت احلكومة تقبل فيما يبدو أن يكون الفساد بديال إلصـالح           . 1986و
 Sultan)فقد كانت إيرادات الضرائب هزيلة وتطبيق القانون ضـعيفا  : األجور
أن مثة ) Weder) 1997 وويدر Van Rijckeghemويرى فان ريكغيم . (1993

) باملقارنة مع مرتبات القطاع اخلاص    (عالقة سلبية بني مرتبات الوظيفة العمومية       
 .ومستوى الفساد يف كل البلدان

ويندرج إصالح الوظيفة العمومية يف إطار العديد من مشاريع إصالح           
 وغريه مـن منظمـات      إدارة احلكم اليت يدعمها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي       

وينبغي أن توضـع هـذه   . (Nunberg and Nellis 1995; UNDP 1997a)املعونة 
فإذا كان املوظفون يتقاضون مرتبات تقـل       . الربامج خصيصا للحد من الفساد    

عما يتقاضاه أناس تلقوا نفس التدريب يف قطاعات أخرى من االقتصاد، فلـن             
أما البقيـة فسـتعمل يف      . رتشاءيغري القطاع العام إال من هم مستعدون لال       

غري أنه على الرغم من اخنفاض األجور،       . مؤسسات القطاع اخلاص أو ستهاجر    
ففي بعض  . فإن املناصب يف اإلدارة احلكومية قد تشكل رصيدا ال يقدر بقيمة          

البلدان النامية، مثة سوق رائجة للمناصب اإلدارية اليت تدر رشـاوى كـبرية             
(Wade 1982, 1984) .ناصب يف إدارات الشرطة اليت يشوهبا الفساد حيتمل أن فامل

-Phongpaicht and Piriyarangsan 1994, pp. 99)تكون ذات قيمة عالية للغايـة  
أما املناصب يف اإلدارات اليت ال تتيح فرصـا مماثلـة مـن قبيـل إدارة                . (129

 تكـون   وينبغي أن . اخلارجية، فإهنا قد تغري املرشحني املؤهلني بااللتحاق هبا       
أجرة الوظيفة العمومية مساوية على األقل لألجرة يف مناصب مماثلة يف القطاع            

 . اخلاص حىت يتأتى العمل دون اللجوء إىل الرشوة
غري أنه إذا كانت الرشاوى احملتملة عالية، فإن املساواة قد ال تكـون              
تب وبدل ذلك، يتعني أن تكون مرتبات الوظيفة العمومية أعلى من روا          . كافية

القطاع اخلاص وأن توفر امتيازات سخية، من قبيل املعاشات التقاعدية الـيت ال             
 Becker and Stigler)يتلقاها إال املوظفون الذين يتقاعدون يف وضع قانوين سليم 

غري أنه قلما يتأتى رفع أجور الوظيفة العمومية إىل مستويات تضـاهي            . (1974
فتجربة العامل الصـناعي    . ارة املوظفني االمتيازات التقديرية املوضوعة رهن إش    

ولعله يكفـي أن يكـون أجـر        . توحي بأن ذلك احلل مكلف وغري ضروري      
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املوظفني مساويا ألجور وظائف القطاع اخلاص اليت تتطلب مهـارات مماثلـة            
(Van Rijckeghem and Weder 1997) .   غري أن هذه االسـتراتيجية ال بـد وأن

تيار املوظفني يتسم بالشـفافية ويرتكـز علـى         تقترن مبراقبة فعالة ونظام الخ    
ويتعني إضافة العقوبات اجلنائية للفساد إىل تكاليف فقـدان الوظيفـة           . اجلدارة

وميكن أن مينع النظام الشفاف الختيار      . احلكومية بسبب اإلخالل بأمانة الوظيفة    
فإذا دفعت  . املوظفني دفع الرشاوى للحصول على الوظائف احلكومية املتوخاة       

حلكومة رواتب تفوق رواتب القطاع اخلاص، فإن الناس قد يدفعون الرشـوة            ا
. للحصول على تلك الوظائف، حىت ولو كانت الرشوة املمكن جنيها منها قليلة           

ومبا أن املدارس احلكومية يف اهلند تدفع رواتب أعلى من املدارس اخلاصة، فإن             
 .وض من األقارببعض الناس يشترون تلك الوظائف مبهور زوجاهتم أو بقر

 
 التصدي للمنافع احلدية للفساد 

 
فالفصل من العمـل    . إن إصالح األجور ضروري، غري أنه غري كاف        

ليس سوى عقوبة توقع مرة واحدة وال تربط باملنافع احلدية لصفقات الفسـاد             
ومبجرد ما يتجاوز املوظف احلد ويبدأ يف االرتشاء، فإنـه سيتقاضـى            . الفردية

وحيد حتسني األجور من قيمة االرتشاء، غري أنه ال         . ت عديدة رشاوى أعلى مرا  
فرفع األجور قد ال يعمل سوى على زيادة الرشوة الـيت يطلبـها             . يبطل قيمته 

وبالتايل فإن إصالح الوظيفة    . املوظف لتعويض خماطر فقدانه لوظيفة يرغب فيها      
 .ءالعمومية ال بد وأن يراعي خصائص ترتبط باملنافع احلدية لالرتشا

فـإذا  . وميكن أن تعمد هذه السياسات إىل أساليب الترغيب والترهيب         
. استخدمت العقوبات، ال بد من ربطها باملنافع احلدية للرشوة احملصل عليهـا           

وميكن أن تكون هذه مهمة يعهد هبا للقانون اجلنائي، وميكـن أن تـدرج يف               
بـط املكافـآت    وعلى العكس من ذلك، ميكن ر     . اإلجراءات التأديبية الداخلية  
وينبغي التذكري بأن الرشوة ميكن أن تعمل أحيانـا         . بقيمة اخلدمة اليت أسديت   

فإذا كانت املردودية الوحيدة للفساد     . عمل رسم حتفيزي يستخلصه اإلداريون    
وتشري استقصاءات  . يستمدها من طابعه غري املشروع، فإنه ينبغي إباحة الرشوة        

د إىل أن الفقراء أنفسهم راغبون يف دفـع         األفراد والشركات يف باكستان واهلن    
وعلى سـبيل  .  (Rose-Ackerman and Stone 1996)الرشوة لتحسني اخلدمات 

املثال، ميكن استخدام الرسوم لتوزيع األماكن يف الطوابري اسـتنادا إىل قيمـة             
وتتوقف فعالية هذا اإلجراء على مـا إذا كـانوا   . (Lui 1985)اخلدمة املعجلة 

املبالغ املدفوعة وتشكل حافزا يدفعهم إىل تعجيل       " تعود إليهم "ات  مقدمو اخلدم 
 إجـراء   –وعلى سبيل املثال، ميكن لوكالة أن تضع إجراءين مزدوجني          . اخلدمة

ويف إطار هذا النظام،   . سريع ومكلف ملن حيبذون السرعة، وإجراء بطيء للباقني       
فأة املوظفني على   سيستخدم قسط من املبالغ املدفوعة لتعجيل اخلدمات يف مكا        

 . (Paul 1995, p. 163)حسن األداء 
ومن املهم يف تصميم هذه النظم تفـادي ختويـل اإلداريـني سـلطة            

. (Rose-Ackerman 1978, pp.85-108)احتكارية متكنهم من ابتزاز ريـع عـال   
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فإتاحة الرشوة أو مكافأة األداء ميكنها، إذا مل يرتب النظام بعنايـة، أن حتفـز               
وعلى .  على فرض شروط جديدة مرهقة قد يتخلون عنها لقاء الرشوة          املوظفني

سبيل املثال، فإنه من املستبعد أن تنجح نظم الـجباية اخلصوصية للضـرائب            
(tax farming)  يف غياب املراقبة الصارمة، ألن جباة الضرائب اخلواص سـيكون 

. (Stella 1992)هلم حافز يدفعهم إىل استخالص ضرائب مفرطة من امللزمني هبا 
ورغم هذه احملاذير، ينبغي دراسة نظم املقابل التحفيزي دراسة جدية يف إطـار             

 .إصالح الوظيفة العمومية
 

  احلث على اإلصالح على مجيع املستويات 
 

يتعني أن يكون إصالح الوظيفة العمومية جهدا شامال لكي يكتب لـه             
 العمل قد ال يكـون هلـا   فالزيادة الطفيفة يف املرتبات وحتسني ظروف    . الناجح

وقد يتخبط النظام يف دوامة يؤدي فيها ارتفاع مستويات الفساد إىل           . تأثري كبري 
ولنفرض مثال أن الضوابط األخالقية ضد الرشوة ضعيفة، فإن         . املزيد من الفساد  

ولنفرض كذلك أن للدولة ميزانيـة حمـددة        . وترية حدوث الفساد تكون أكرب    
 إذا كانت القلة القليلة من املوظفني فاسـدة، فـإن           وعندها،. ملكافحة الفساد 

موارد مكافحة الفساد ميكن استخدامها بفعالية جلمع األدلـة، وبالتـايل ردع            
وعلى العكس من ذلك، إذا كان نسبة كبرية مـن املـوظفني            . الفساد مستقبال 

ولن تضبط إال نسـبة     . فاسدة، فإن مجع األدلة سيكون مكلفا وغري فعاال نسبيا        
ة من املوظفني املرتشني، مما يؤدي إىل املزيد من السلوك الفاسـد وهكـذا              قليل

ولذلك يـتعني علـى   . (Andvig and Moene 1990, p. 75; Lui 1986)دواليك 
اإلصالحيني أن يكونوا مستعدين إلنفاق املوارد الالزمة إلرجـاع النظـام إىل            

ادة ميزانية تطبيق   وقد ال يكون لسياسة زي    . مستوى من التوازن يقل فيه الفساد     
غري أن الزيادة يف موارد أجهزة تطبيق القانون ال         . القانون زيادة هامشية أي أثر    

يلزم أن تكون دائمة، بل ينبغي أن تكون كافية للحث على ختفيض مسـتوى              
 .(Lui 1986, pp. 222-28)الفساد 

وسيكون من الصعب إصالح الوظيفة العمومية إذا كـان الفسـاد يف             
إلدارية الدنيا مرتبطا بالفساد يف املراتب اإلدارية العليـا مـن خـالل             املراتب ا 

فغالبا ما . ومثة متغريان يف هذا الصدد. (Wade 1982)التسلسل اهلرمي اإلداري 
يكون صغار املوظفني جنود اجلبهة الذين جيمعون الرشـوة ويتقامسوهنـا مـع             

ففي البداية،  . تهمرؤسائهم مباشرة أو بصورة غري مباشرة عن طريق شراء وساط         
تكون الرشوة املقدمة إىل الرؤساء وسيلة لشراء صمتهم، غري أنه عندما يصـبح             
هلذه الرشاوى طابع مؤسسي، فإهنا تصبح شرطا للتوظيف، يتـواله الرؤسـاء            

ويف بعض احلاالت، ينشأ هرم تشتري فيه كـل طبقـة           . )40(لكسبهم اخلاص   
جيمع كبـار املـوظفني الرشـوة       ويف سيناريو آخر،    . املناصب من اليت فوقها   

ويشترون صمت مرؤوسيهم بتقاسم الغنائم معهم إما عن طريـق الزيـادة يف             
املرتبات أو عن طريق دفع مبالغ بطريقة غري مباشرة أو تقدمي منـافع بطريقـة               
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ومن جهة أخرى، قد يسمح كبار املوظفني املرتشني بتلقي مرؤوسيهم          . مستترة
 .اركتهم يف إدارة النظاملرشاوى صغرية كوسيلة لضمان مش

فـإذا  . وسيتوقف تنظيم الفساد على طبيعة املنافع اليت يدرها الفسـاد          
، من قبيل ضباط الشرطة، أكرب      "الواجهة"نظمت وكالة بطريقة ختول إلداريي      

قدر من السلطة التقديرية يف تعاملهم مع العموم، فإنه يسود النمط األول الذي             
وإذا كان معظم القرارات يتخـذ      . وة لرؤسائهم يدفع فيه صغار املوظفني الرش    

على مستوى القمة غري أن صغار املوظفني يسهمون فيها إسهاما أساسيا، فـإن             
وعلى سبيل املثال، فإن مـنح      . من املرجح أن يرشو كبار املوظفني مرؤوسيهم      

العقود الكبرية حيتمل أن يكون حكرا على كبار املوظفني، غري أهنم سيحتاجون            
وأحيانا سيحصل صـغار    .  يف تقييم العروض واإلشراف على التنفيذ      للمساعدة

املوظفني على مرتبات عالية إذا كان كبار املـوظفني يرغبـون يف أن يكـون               
 . مرؤوسوهم طيعني ومهادنني

وعندما يعم الفساد اهليكل اإلداري اهلرمي، فإن احللول الـيت تبـدو             
التايل فإن من احللول تناوب     وب. معقولة يف سياقات أخرى قد تكون غري منتجة       

املوظفني حىت ال يكون بإمكاهنم توثيق عالقات الثقة الالزمة للحد من خمـاطر             
غري أنه إذا كانت اجلهاز اإلداري للوكالة فاسدا كله، فإن الرؤسـاء            . االرتشاء

قد يستخدمون صالحية التعيني اليت يتمتعون هبا ملعاقبة مـن ال يشـاركون يف              
 دراسات الفساد يف نظام الـري يف اهلنـد إىل أن تلـك              وقد خلصت . اللعبة

ولوحظت أيضا يف فساد الشـرطة يف  . (Wade 1982, 1984)املمارسات شائعة 
 Phongpaicht and Piriyarangsan) وتايلنـد  (Sherman 1974)الواليات املتحدة 

1994, pp. 99-120). 
 

 التماس املساعدة من املنظمات الدولية 
 

يفة العمومية مكلف وصعب من الناحية السياسية، وقد        إن إصالح الوظ   
غري أنه ال مناص منه يف أي       . يتجاوز فيما يبدو طاقة العديد من البلدان الفقرية       

فقد اخنفضت مرتبات الوظيفة العمومية بسـرعة       . جهد إصالحي ذي مصداقية   
. يف السنوات األخرية مع تنامي الضائقات املالية اليت تعاين منـها احلكومـات            

وأحيانا كان إلحلاح البنك الدويل وصندوق النقد الدويل على ختفـيض كثلـة             
وحتت ضغوط  . األجور كشرط لتقدمي املساعدة إسهام يف الفساد عن غري قصد         

هاتني املؤسستني، تضطر البلدان إىل إجراء ختفيضات عامة يف األجور، ألهنـا            
ظفون الذي تدهورت   ويلجأ املو . أسهل سياسيا من الفصل االنتقائي للموظفني     

ومـن  . أوضاعهم إىل الرشوة كوسيلة الستعادة بعض ما ضاع من أجـورهم          
الواضح أن أول خطوة لإلصالح هي إلغاء السياسات اليت فرضتها املنظمـات            

 .الدولية واليت جتعل احتمال حصول الفساد أكرب ال أقل
غري أن العديد من الصعوبات هي صعوبات داخلية يف سياسة البلـدان             

فالبلدان اليت بدأت حتقق التوازن املايل قد تعرض جنـاح          . النامية، بطبيعة احلال  
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وهذا ما  . جهودها للخطر إذا رضخت لضغوط املوظفني املطالبني برفع األجور        
 عندما زيدت مرتبات املوظفني زيادة عامة مبعدل        1992وقع مثال يف غانا يف      

كان املنظمات الدولية أن تقدم وبإم . (World Bank 1995, p. 20) يف املائة 80
مساعدة مفيدة بتوفري املوارد واملساعدة التقنية لتيسري االنتقال إىل نظـام مـن             
الوظيفة العمومية يكون املوظفون فيه أكفاء وأقل عددا ويتقاضـون مرتبـات            

فقد تكون الزيادة يف األجور ضرورية حلسن األداء الوظيفي، غري أهنا لن            . كافية
 إذا اقترن األداء باحلد من املستوى العام للتوظيف يف القطـاع            تكون كذلك إال  

 .العام
 

 إقامة الضوابط واملوازين
 

ميكن ضبط الفساد عن طريق هياكل تشكل مصادر مستقلة للسـلطة            
ورغم أن هذه اخليارات غري كافية يف حد ذاهتـا،          . واملعلومات خارج احلكومة  

رص الفساد وزيادة خماطر تقـدمي      فإهنا تكمل اإلصالحات األخرى باحلد من ف      
 .الرشوة وقبوهلا

وتستطيع البلدان األحادية االستبدادية أن تكافح الفساد دون أن تطلب           
غري أنه ما دامت أعمال احلاكم غري مقيدة بضـرورة التمـاس            . ترخيصا شعبيا 

الدعم الشعيب، فإن سياسة اإلصالح قد جتهض إذا وجد احلاكم أو خلفاؤه أن             
وقد يكون احلاكم قادرا على توظيـف املعلومـات املتاحـة          . ئمإجهاضها مال 

إلعطاء انطباع للجمهور بأن مكافحة الفساد أولوية األولويـات، يف الوقـت            
 .الذي يعمل فيه على مراكمة الثروات ملصلحته اخلاصة

ومن جهة أخرى، تعمل الضوابط واملوازين على إضفاء املشروعية على           
لضوابط واملوازين  عدة خصـائص خمتلفـة مـن          ويقصد با . أعمال احلكومة 

 :خصائص نظام احلكم ومنها ما يلي
تكون للنظام عدة نقاط لنقض العمـل احلكـومي حبيـث ال ميكـن               -

للحكومة أن تتصرف دون احلصول على موافقة جمموعة مـن املؤسسـات            
 .املنظمة على عدة أصعدة واملمثلة لشىت فئات الناخبني

ارج النظام، من قبيل عامة املواطنني ووسائل        بإمكان العناصر الواقعة خ    -
اإلعالم، أن حتصل على معلومات بشأن كيفية تسيري الشـؤون احلكوميـة            

وميكن للمنظمات  . وتكون هلا طريقة لتبليغ عدم رضاها عن السياسات العامة        
غري احلكومية أن تنظم نفسها بسهولة، دون أن تواجه صـعوبات قانونيـة             

 . أن حتصل على إعانات حكوميةبل إن بإمكاهنا. كبرية
فـيمكن ضـبط   .  يوفر هيكل احلكم ضمانات حتمي الفرد من الدولة       -

اإلجراءات احلكومية بشرعة معينة من احلقوق حتد من سلطة الدولة، وميكن           
وحيمي النظام القانوين ورمبـا     . لألفراد أن يتظلموا من حماوالت ابتزاز الرشوة      

غري أن الدولة مقيدة أيضا     . ارسات الفساد يكافئ األفراد الذين يبلغون عن مم     
 .بقواعد القانون اليت حتمي املتهم
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 ميكن لألجهزة احلكومية العليا وللمنظمات الدولية أن تستعمل سلطتها        -
 . لكبح سلوك احلكومات

.  يف النظام السياسي الالمركزي ميكن مواجهة االرتشاء باالنسـحاب         -
وهـذا مـا   . النتقال إىل مكان آخرفالشركات واألفراد ميكنهم أن يهددوا با 

ميكن أن يشكل كاحبا قويا للحكومات، وحيد من فرص الفساد وخيفض من            
 .نطاق التبذير

 
 سلطة النقض 

 
إن تعدد نقط ممارسة سلطة النقض خاصية من خصائص اإلجـراءات            

فال بد من إقناع جمموعة من املؤسسات باملوافقـة علـى           . التشريعية واإلدارية 
فإذا اتفقت أغلبية جملس النواب يف الواليات       . حها مؤسسات أخرى  سياسة تقتر 

. املتحدة مع أغلبية جملس الشيوخ ورئيس الدولة، يصبح مشروع القانون قانونا          
وإذا نقض الرئيس املشروع، لزم احلصول على موافقة ثلثي كل مـن جملـس              

يب إحدى  وبالتايل، فإن مشروع القانون الذي حيايب ناخ      . النواب وجملس الشيوخ  
ويف أملانيا، يلزم أن توافق الغرفة العليا اليت        . هذه املؤسسات لن يتحول إىل قانون     

وحتـد  . متثل حكومات الواليات على األنظمة االحتادية اليت ستديرها الواليات        
هذه اهلياكل من الفساد باحلد من قدرة جمموعة سياسية واحدة على االستحواذ            

غري أن ضرورة احلصول على موافقة      . صلحتهاعلى أجهزة احلكم واستخدامها مل    
باألحكام القانونية  " أرضي"عدة أجهزة تعين أن كل جهاز ال بد وأن يكون قد            

وهذه الصنف من النظم سيعمل بنجاح، بطبيعة       . اليت تود اهليئة التشريعية سنها    
احلال، إذا كانت قوانني تعارض املصاحل ومتويل احلمالت االنتخابية مسـتقرة،           

 .لِْزم الساسة بالكشف عن املصادر اخلارجية للدخل اخلاص ومتويل احلمالتوُت
  
 اإلعالم 

 
وميكن أن يكون القطاع اخلاص ضابطا مهما لشـطط احلكومـة يف             

استعمال السلطة، غري أنه لن يكون كذلك إال إذا قدمت احلكومة معلومـات             
ت ال تسـتهدف    عن أعماهلا وكان بإمكان الناس أن ينتظموا يف مجعيات وهيئا         

وال بد أن تنشر احلكومات امليزانيات وسجالت اإليرادات الضـريبية،          . الربح
فهذه املمارسات اعتياديـة يف     . والنصوص واللوائح وأعمال اهليئات التشريعية    

العامل الصناعي، غري أن العديد من البلدان النامية والبلدان اليت متر بفترة انتقالية             
وينبغي أن تراجـع البيانـات املاليـة        . يف هذا اجملال  يلزمه أن ُيدخل حتسينات     

سلطات مستقلة من قبيل مكتب احملاسبة العامة يف الواليات املتحـدة أو جلنـة              
فمكتب احملاسـبة   . مراجعة احلسابات يف اململكة املتحدة، وأن يتم نشر نتائجها        

العامة يستعرض أداء الوكاالت  والـربامج االحتاديـة ويقـدم تقـاريره إىل              
وجتري اللجنة الربيطانية ملراجعة احلسـابات مراجعـة خارجيـة          . الكونغرس
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حلسابات احلكومات احمللية يف إجنلترا وبالد الغال وتضـبط حـاالت الغـش             
كما تقوم مبهام مماثلة فيما يتعلق بالدائرة الوطنية للصـحة          . والفساد وتكافحها 

 ).10اإلطار رقم (
 
  ملراجعة احلسابات ومفارقة املراقبة الذاتيةجلنة اململكة املتحدة 10إلطار رقم ا

 لتعيني وتنظيم مراجعي    1983أنشأت اململكة املتحدة جلنة ملراجعة احلسابات يف         
، وسـع نطـاق     1990ويف  . احلسابات اخلارجيني للسلطات احمللية يف إجنلترا وبالد الغال       

عة احلسابات مـن تزايـد      وتنبع أمهية جلنة مراج   . مسؤولياهتا لتشمل الدائرة الوطنية للصحة    
ورغم أن الالمركزية قد تعزز نوعية      . المركزية الوظائف احلكومية اليت اقترنت بإدارة تاتشر      

اخلدمات يف إطار التنافس بني اجلهات املختصة، فإهنا تزيد أيضا مـن احتمـاالت الغـش                
ت املصـرفية،   وتشري اللجنة، مثال، إىل منو يف عدد املوظفني الذين يديرون احلسابا          . والفساد

 . وخدمات الشراء والتعاقد
محايـة  (، أصدرت اللجنة تقريرا من جزأين حتت عنـوان          1994 و 1993ويف   

 استعرض وتناول باالنتقاد اجلهود الرامية (Protecting the Public Purse)) اخلزانة العامة
غـش مشـكال    ويبدو ال .  إىل ضمان االستقامة يف احلكم احمللي ويف الدائرة الوطنية للصحة         

ففـي  . خطريا ال سيما يف نظام االستحقاقات ، غري أن الظاهر أن الفسـاد غـري مـتفش          
 حالـة،   21، بلغ عدد احلاالت اليت ثبت فيها الفساد يف اإلدارات احمللية            1995-1996

ويف دراسة اللجنة للدائرة الوطنية للصحة على مدى ثالث         .  تعلقت بعملية التعاقد   11منها  
 ماليـني جنيـه     3 حالة من الفساد تعلقت مبا يزيد قليال عـن           18 إال   سنوات، مل تثبت  

ورغم هذه القرينة القانونية،    .  قرينة الرباءة  1916ويعكس قانون منع الفساد لعام      . إسترليين
 يف املائة فقط مـن      38وأفادت السلطات احمللية بأن       . فإن الفساد يظل أمرا صعب اإلثبات     

سفرت عن حتريك إجراءات املالحقة القضائية، أو عن االستقالة         التحقيقات املتعلقة بالفساد أ   
 حتقيقا يف الدائرة الوطنية للصـحة       45أو إجراءات الفصل أو استعادة األموال، ومت إيقاف         

 . حتقيقا مت إجنازه18مقابل 
ففي هذا املثال، تستعني جلنة مراجعـة احلسـابات         . ويصعب أيضا ضبط الفساد    

، )Public Concern at Work) (الشأن العام يعمل(من قبيل هيئة مبجموعة من املراقبني، 
كما تسـدي   .  لإلبالغ عن حاالت الغش والفساد     1993وهي منظمة خريية أنشئت يف      

هذه اهليئة املشورة القانونية للمستخدمني وتعمل مع أرباب العمل يف القطاعني اخلاص والعام     
 .م بكل حريةلتهيئة بيئة يعرب فيها املستخدمون عن شواغله

ويركز عمل جلنة مراجعة احلسابات على املشكل يف أي برنامج يتطلب تنظيمـا              
. فإذا اكتشفت أفعاال غري قانونية، فإن املنظمة نفسها قد تعاين من نتائج سلبية            . ملراقبة نفسه 

وقد سـلم   . وعندها، لن يكون لديها حافز يدفعها إىل مراقبة سلوك مستخدميها عن كثب           
ل يف اجلهود الرامية إىل محل الشركات اخلاصة على مراقبة مستخدميها بغـرض             هبذا املشك 

 ويف اجلهود الرامية إىل تشجيع منظمات من (Arlen 1994)ضبط انتهاكات القانون اجلنائي 
وقد تكون نتيجة املراقبة الفعلية هي      . قبيل البنك الدويل أو األمم املتحدة على رصد براجمها        

 .  للمنظمةختفيض الدعم اخلارجي
، جاءت إدارة الضمان االجتماعي الربيطانية حبل مبتكر هلذا املشكل          1993ويف   

ومن الواضح أن نظاما    .  ووفرت حوافز مالية لضبط الغش يف برامج استحقاقات اإلسكان         –
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وإال فـإن اإلدارات    . من هذا القبيل قد ال يعمل إال إذا كانت مثة طريقة خارجية للتصديق            
 . هلا حوافز الختالق الفساداحمللية ستكون

اليت تنسق عمل الفنيني " سلطات دائرة صحة األسرة "وخبالف ذلك، مل يكن لدى       
فالتكـاليف  . املستقلني يف إطار الدائرة الوطنية للصحة، إال اهتمام قليل بالتحقيق يف الغش           

بالضـريبة قـد    اإلدارية تتجاوز املنافع بالنسبة للسلطات، رغم أن املنافع بالنسبة للملزمني           
 . تكون كبرية

وقدمت اللجنة عددا من التوصيات للحد من الغش والفساد يف اإلدارات احملليـة              
ورغم االختالف الشديد للظروف يف العديد من البلدان النامية         . ويف الدائرة الوطنية للصحة   

اقتراحات اللجنة  والبلدان اليت متر بفترة انتقالية عن الظروف القائمة يف اململكة املتحدة، فإن             
 :جديرة باالهتمام

توصي اللجنة بوضع مدونات سلوك مهين للمستخدمني احملليني، وكذا للمنتخبني           -
وينبغي أن تغطي هذه املدونات تعارض املصاحل وأن تضع سجال          . أو املتعاونني مع السلطات   

قبولـة  وتشري اللجنة  بضرورة الوضوح بشـأن احلـدود امل         . للمصاحل اخلارجية للموظفني  
 .للضيافة

التفكري يف إجراءات الشراء علـى ضـوء        " الدائرة الوطنية للصحة  " يلزم أن تعيد     -
فقد كـان املوظفـون     . خصخصة العديد من اخلدمات اليت كانت تقدم يف السابق داخليا         

السابقون للدائرة يعملون مع املتعهدين اخلواص املتنافسني على عقود الدائرة، مما ينشأ عنـه              
 .كما أن نظام شراء املعدات الطبية واألدوية غري تنافسي بالقدر الكايف.  املصاحلتضارب يف

حـدود  " تدعم اللجنة اجلهود الرامية إىل تشجيع التحذيرات والتبليغات، وتقـر            -
 .اليت وضعتها بعض اإلدارات احمللية لضبط الغش يف برامج اإلسكان" الغش

اخلارجيني للحسابات أداة قيمة، وتوصـي       ترى اللجنة أن املراجعني الداخليني و      -
بأن تنشئ اإلدارات احمللية ومكاتب الدائرة الوطنية للصحة مكاتب للمراجعـة الداخليـة             

وترفض اللجنة الرأي القائل بأن مراجعي احلسابات اخلارجيني مسؤولون عـن           . للحسابات
 .ضبط كل حاالت الغش

اليت تتبع هنجا اسـتباقيا سـتواجه      تعرب اللجنة عن قلقها من أن السلطات احمللية          -
االنتقاد إذا كشفت عن الغش والفساد، يف حني أن اإلدارات اليت ال تتخذ أي إجراء يف هذا                 

وتؤيد اللجنة اخلطط الـيت تكـافئ       . الشأن، واليت تتفشى فيها املخالفات، ستتجنب النقد      
 .السلطات ماليا لكشفها عن الغش

 ,Arlen 1994 and United Kingdom, Audit Commission 1993, 1994: املصـدر 
1996. 
 

إن األموال السرية غري اخلاضعة للمراقبة واملتاحة لرؤسـاء األجهـزة            
غري أن العديد من البلدان تعتـرب هـذه         . التنفيذية وكبار الوزراء تغري بالفساد    

وعندما تتاح لثلة من كبار املسؤولني إمكانية       . احلسابات إجراءات عمل اعتيادية   
خدام أموال غري خاضعة للمحاسبة، فإن الفساد احملتمل أو املفترض يـزداد،            است

 .حىت ولو كانت هذه األموال ال تستخدم إال يف مواجهة هتديدات أمنية حقيقية
وساعد عدد من مشاريع املعونة اليت وضعت مؤخرا البلدان اليت متـر             

حينها تناولت العمليات   بفترة انتقالية والبلدان النامية على نشر وثائق دقيقة يف          
وعملت مشاريع أخرى على مساعدة بعض البلـدان، ال         . األساسية للحكومة 
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سيما يف أمريكا الالتينية، على جعل عمليات احملاسبة املتعلقة مبيزانياهتـا أكثـر             
وما فتئ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  يشارك يف بـرامج ترمـي إىل              . شفافية

 .(UNDP. 1996)املالية يف العديد من البلدان األفريقية حتسني املساءلة واإلدارة 
 Pope)وال بد أن تكون عملية الشراء مفتوحة وعادلة مبقتضى لوائحها   

1996, pp. 93-116) . فالكثري من فضائح الشراء اليت ذكرت أعاله إمنا نشأت ألن
 املوظفني جتاوزوا قرارات جملس العروض أو ألن صـغار املـوظفني املكلفـني            

خبدمات الشراء كانوا يعملون دون ضوابط رمسية تقيد قرارات الشـراء الـيت             
غري أن قواعد الشراء جيب أال تكون قواعد سـخيفة ومفرطـة يف             . يتخذوهنا
وعلى سبيل املثال، فإن القاعدة اليت تشترط أن يفوز بالصفقة مقـدم            . تدخلها

انظر (ير العروض   أقل عرض قد تؤدي إىل أعمال من نوعية متدنية أو تسهل تزو           
 ).Klitgaard 1988, chapter 6على سبيل املثال، 

وتعد قوانني حرية اإلعالم يف الواليات املتحدة ويف عدد من البلـدان             
وقد أصدر االحتاد األورويب مؤخرا     . األوروبية شرطا مهما للمراقبة العامة الفعالة     

ـ           ل فيمـا يتعلـق     توجيها يشترط أن تسن الدول األعضاء قوانني من هذا القبي
وهذه القوانني تتيح للمواطنني احلصول على معلومات مـن         . باملعلومات البيئية 

فيجوز هلم أن يطلبوا معلومات     . احلكومة دون أن يربروا حاجتهم إىل االطالع      
وغياب هذه املشروطية   . كأفراد من اجلمهور، دون أن يثبتوا أهنا تعنيهم شخصيا        

يه األفراد واملشروعات التجارية واجلماعـات      مسألة حمورية يف أي نظام يقوم ف      
ويف الواليات املتحدة، تتـيح     . املنظمة ووسائل اإلعالم بدور يف مراقبة احلكومة      

حرية احلضـور يف العديـد مـن        " قانون العالنية "احلكومة للمواطنني مبقتضى    
وتفتح جلسـات اجلهـاز التشـريعي       . اجتماعات وجلسات اجلهاز التنفيذي   

وتساعد إتاحـة   .  تكن مثة مصلحة وطنية تقتضي خالف ذلك       للجمهور ما مل  
املعلومات الناس على ضبط املسؤولني العامني سواء عن طريق صندوق االقتراع           
أو عن طريق وسائل االحتجاج األخرى، مـن قبيـل الطعـون القانونيـة أو               

 .االلتماسات املباشرة
ـ             تخدموا ولن تكون للمعلومات قيمة ما مل يكن بإمكان الناس أن يس

ويف بلدان ذات نظم انتخابية دميقراطية،      . معرفتهم للتأثري على السلوك احلكومي    
يستطيع املواطنون التصويت ضد املسؤولني الذين ُيْعَتقَُد أهنم فاسدون، مما يتيح           

وميكن ردع الفساد لدى الساسة     . للساسة حافزا يدفعهم إىل التحلي بالنـزاهة     
غري أن فرض قيود    . بية وقواعد تعارض املصاحل   بإصالح متويل احلمالت االنتخا   

على اهلبات القانونية ال ينبغي أن يكون مفرطا بطريقة تدفع املرشحني إىل عدم             
وجيب أن تقترن الضوابط القانونيـة باألسـاليب     . الكشف عن مصادر متويلهم   

القانونية الفعالة لتمويل احلمالت، إما عن طريق املال العام أو تربعات اخلواص            
غري أنه إذا استعملت أموال احلمالت القتناء منافع فردية للناخبني،          . واملنظمات

على غرار ما كان عليه األمر يف املدن األمريكية اخلاضعة لسـيطرة األجهـزة              
احلزبية يف القرن التاسع عشر، فإن الناخبني قد ال يعاقبون املسؤولني عن طريق             

 .صناديق االقتراع
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الوسيلة الوحيدة اليت يعـرب عـن طريقهـا         وليست االنتخابات هي     
فبإمكـان  . املواطنون عن استيائهم من املسؤولني الفاسدين أو من سياسـاهتم         

املسؤولني التستر على فسادهم، غري أهنم ال يستطيعون إخفاء القـرارات الـيت             
وميكن أن يكون املواطنون على علم مبشاريع       . تقاضوا الرشوة من أجل اختاذها    

فإذا كانت مثة حماكم    .  نفعا عاما كبريا أو بربامج حكومة تبذيرية       مكلفة ال تدر  
مستقلة وكان بإمكان املواطنني أن يقيموا دعاوى إلجبار احلكومة على االمتثال           

وعلـى  . للقانون، فإن مثة سبيال آخر مفتوحا ملراقبة اإلخالل احلكومي باألمانة         
ني البيئيـة يف الواليـات      سبيل املثال، ميكن للمواطنني، مبوجب عدد من القوان       

املتحدة، أن يقيموا دعاوى إلجبار وكالة احلماية البيئية على القيام بواجبات ال            
ختضع للسلطة التقديرية وبإمكاهنم أن جيربوا قضائيا امللـوثني علـى االمتثـال             

وميكن أن تقيم هذه الدعاوى جمموعات املصاحل العامة اليت ليست هلا           . للقانون
 .  النتيجةمصلحة مباشرة يف

غري أنه يف البلدان اليت تفتقر إىل حماكم مستقلة وفعالة بقدر معقول، ال              
ويكون اإلشهار عن طريق وسائل اإلعالم هـو اخليـار          . يعد هذا اخليار واقعيا   

فحىت احلكام غري الدميقراطيني قد يستجيبون للرأي العام جتنبا لإلطاحة          . الوحيد
طا أساسيا، ال سيما يف البلدان اليت ال تتوفر         وتعد الصحافة احلرة ضاب   . حبكمهم

وعندما تكون االنتخابات مهمة،    . فيها وسائل أخرى ملراقبة الساسة واإلداريني     
فإن وسائل اإلعالم تكون مصدرا يستمد منه عامة املواطنني املعلومات دون أن            

 . يكون مثة أي حافز خاص للسعي إىل كشف املشاكل يف التسيري احلكومي
ء عليه، فإن املهتمني مبكافحة الفساد ينبغي أن يؤيـدوا الصـحافة            وبنا 

غري أن القوانني اليت تسمح بقدر أكرب من حريـة  . (UN 1990, pp.15-16)احلرة 
الصحافة لن تكون كافية إذا كان معظم وسائل اإلعالم مرتبطـا بـاألحزاب             
 السياسية أو كانت احلكومة تتحكم يف الصحافة عن طريـق عقـود النشـر             

ففي حماولته فهم كيف انكشفت قضايا . والدعاية وتقدمي قروض بشروط ميسرة    
مكافحة الفساد يف إيطاليا يف واضحة النهار واستأثرت باهتمام الرأي العـام،            

إىل تنامي استقالل الصحافة اإليطالية عـن النظـام         ) Gigilioli(يشري غيغيليويل   
 .السياسي وتزايد توجهها التجاري

يد مناهضو الفساد قوانني حرية اإلعالم ويعارضوا قوانني        وينبغي أن يؤ   
 ,Pope 1996)التشهري، ال سيما تلك اليت ختول محاية خاصة للموظفني العموميني 

pp. 129-41; Tucker 1994) .   وينبغي أال يكون الساسة املنتخبون حمصنني ضـد
ري باعتبارهـا   املالحقات القضائية بتهم الفساد، وينبغي البت يف ادعاءات التشه        

 .قضايا مدنية ال قضايا جنائية
ويف البلدان الفقرية، ال ميكن أن تقوم وسائل اإلعالم إال بدور حمـدود              

ألن العديد من الناس، ال سيما أولئك الذين يعيشون يف املناطق الريفية، ال تتاح              
هلم فرصة احلصول على الصحف والتلفزيون والراديو، وهلم اطالع حمدود وفهم           

األول، هو وضع بـرامج     . ومثة حالن يف هذا الصدد    .  يل للعمل احلكومي  ضئ
. للتوعية ملساعدة هؤالء الناس على فهم ما ميكن توقعه من حكومة مشـروعة            

فالرشوة الصغرية ميكن أن تنمو إذا كان الفقراء فقرا مدقعا يعتقدون أن علـيهم       
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، انظـر   خبصـوص حالـة تايلنـد     (أن يقدموا هدايا ملسؤول حىت يساعدهم       
Phongpaicht and Piriyarangsan 1994 .( والثاين، تصميم احلكومة لسبل متكنها

من االطالع على شواغل الفقراء واملهمشني دون أن يكونوا عرضـة للعقـاب       
 . بسبب ما قد يصرحون به

ويواجه األفراد مشكال اعتياديا يف مراقبة اإلجراءات السياسية واإلدارية          
فقد تتـاح  . مانة الوظيفة يتمثل يف استغالل الغري جلهودهمواحلد من اإلخالل بأ 

ومن املفيـد  يف هـذا   . املعلومات مبدئيا، غري أنه ال أحد يهتم باالطالع عليها    
. الباب وضع قوانني تتيح إنشاء اجلمعيات واملنظمات اليت ال تستهدف الـربح           

عا يف البلدان    فر 40وعلى سبيل املثال، للمنظمة الدولية للشفافية ما يزيد على          
وتقـوم   . (Transparency International 1995, 1996)الصناعية والبلدان النامية 

هذه الفروع احمللية بطائفة من األنشطة، مبا فيها تنظيم حلقات عمـل بشـأن              
الـنـزاهة، مبساعدة معهد التنمية التربوية يف البنك الدويل، وبعض وكـاالت           

. ات عمل يف األردن ومالوي وترتانيا وأوغندا      وقد عقدت حلق  . املعونة الثنائية 
. وجتمع هذه احللقات أناسا من القطاعني العام واخلاص ملناقشة مشكل الفساد          
. وقد خلصت بعض حلقات العمل هذه إىل تعهد املشاركني بالكف عن الفساد           

وأسفر االجتماع يف ترتانيا عن تعهد كبار املسؤولني احلكوميني بالكشف عـن            
واشترك برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي واملنظمـة        . وممتلكات أسرهم ممتلكاهتم  

 1995الدولية للشفافية يف رعاية اجتماعات إقليمية يف أمريكـا الالتينيـة يف             
(Zwanikken 1996)   يف ليما ببريو1996 وعقدا اجتماعا ثانيا يف صيف  . 

للرأي وميكن للمنظمات اليت ال تستهدف الربح أن تقوم باستقصاءات           
فقد بـادر إىل هـذا      . وتنشرها لكشف مواقف العموم من اخلدمات احلكومية      

ورعى معهد التنمية   . النوع من األعمال مركز الشؤون العامة يف بنغالور، باهلند        
. االقتصادية يف البنك الدويل عدة مشاريع جتريبية ميكن أن تضع مناذج مفيـدة            

لى الفقراء الذين لـن تكـون       وهذه االستقصاءات وسيلة لقياس أثر الفساد ع      
وقد وثقت استقصاءات أخرى    . لديهم بدوهنا إال وسائل قليلة لتسجيل تظلماهتم      

 ).11اإلطار رقم (آراء العموم بشأن تفشي الفساد احلكومي 
 

 الرأي العام بشأن الفساد وإسداء اخلدمات 11اإلطار رقم  
جلهود احلثيثة اليت تبـذهلا     تتذرع القوى املعارضة بالتحيز الثقايف لالعتراض على ا        

فاملعارضون يرون البلدان الصـناعية تفـرض       . وكاالت املعونة الدولية والوكاالت املقرضة    
فكـون الفسـاد   . بطريقة غري مالئمة وجهة نظرها بشأن السلوك السليم على بقية العـامل      

را يف  غري أنه حىت ولو كـان الفسـاد متجـذ         . مستوطنا ال يعين أن املواطنني يرونه مكلفا      
 .املمارسات التقليدية، فإنه يعرقل مع ذلك النمو العام

 موظفا من كبار املوظفني وممثلي اجملتمع       150وقد كشف استقصاء  أجري لدى        
املدين أهنم يعتقدون أن فساد القطاع العام من بني أهم عوائق التنمية، إىل جانب عراقيـل                

وبطبيعة احلال، فإن   .  ومؤسسات الدولة  اهلياكل األساسية وعدم فعالية املؤسسات احلكومية     
وكما يتبني من عمل استقصائي آخر، فإن ضـعف املؤسسـات           . هذه العوامل غري مستقلة   

 .(Keefer and Knack 1995)احلكومية يرتبط ارتباطا  وثيقا بانتشار الفساد 
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فعلـى  . وتثبت استقصاءات أجريت يف عدة بلدان مدى االستياء العام من الفساد           
ملثال، أجريت هذه االستقصاءات يف األرجنتني وترتانيا وتايلند ووالية نيو ويلـز يف             سبيل ا 

 Cooksey 1996; Transparency International Newsletter December)أسـتراليا  
1995, June 1996) .  بتنـزانيا، 1995وأجري استقصاء يف فترة سابقة لالنتخابات يف 

وأكد استقصاء لدى الربملـانيني أن الفسـاد        . قلق العموم فتبني أن الفساد هو أكرب شاغل ي      
مشكل خطري، حيث أشار بصفة خاصة إىل استخدام رجال األعمـال لوسـائل الفسـاد               

 . (Cooksey 1996)للحصول على عقود وتفادي املالحقة القضائية على األفعال اإلجرامية 
ر بفترة انتقالية يف    وتشري االستقصاءات لدى رجال األعمال يف االقتصادات اليت مت         

وأشار استقصاء أجري يف اجلمهورية االحتاديـة       . أوروبا الشرقية إىل أن الفساد مشكل قائم      
إىل أن  ) قبل انقسام اجلمهورية مباشرة    (1992يناير  /التشيكية والسلوفاكية يف كانون الثاين    

 احلكومـة   رجال األعمال يرون الرشوة والزبونية مشكلني خطريين يف التعامل مع وكـالء           
(Webster and Swanson 1993) .  ويف 1991ويف استقصاءات أجريت يف هنغاريـا يف 

، اشتكى رجال األعمال من أن الروابط الشخصية        1993 و 1992سانت بترسبورغ يف    
القوية والقدرة على دفع الرشوة إىل موظفي أجهزة القرض أدت إىل توفري فرص تفضـيلية               

 ;Webster 1993; De Melo, Ofer and Sandler 1995)للحصـول علـى القـرض    
Webster and Charap 1993). 

وكشفت استقصاءات لدوائر األعمال واملواطنني يف جنوب آسيا عن تكـاليف             
وهي استقصاءات  . ويصدر مركز الشؤون العامة يف بنغالور باهلند دراسات استبيانية        . الفساد

) لور، وكالكوتا، ومادراس، وبـون    أمحد أباد، وبنغا  (لدى سكان األكواخ يف مخس مدن       
فالرشوة ضرورية عموما للحصـول     . تركز على اخلدمات العامة املقدمة يف اجملال احلضري       

. على اخلدمات العامة، وال سيما املياه والكهرباء والصرف الصحي ومجع القمامة والنقـل            
ة للحصول على   وقال واحد من كل ثالثة ممن استجوبوا يف بنغالور إنه اضطر إىل دفع الرشو             

 17وكانت نتائج أمحد أباد ومدراس متشاهبة، بينما أفاد واحد من كـل             . اخلدمات العامة 
ويف املدن اخلمسـة كلـها،   . (Speed money)" مقابل تعجيل اخلدمات"شخصا بأنه دفع 

كلما ارتفع معدل انتشار الفساد، كلما اخنفضت قدرة أو رغبة وكاالت اخلدمات العامة يف              
 .الزبائنحل مشاكل 

وتتبني من دراسة للفساد يف تايلند  األسس الثقافيـة للمواقـف جتـاه الفسـاد                 
(Phongpaicht and Piriyarangsan 1994) .  ويذهب الباحثان إىل القول إن املواطنني ال

امتيازا "ويعتربون اخلدمات العامة    . يزالون يعتربون املوظفني احلكوميني أرباب عمل أو سادة       
 ". قوياء عليهم، هم الضعفاء الذين ال حول هلم وال قوةيتكرم به األ
وتندرج هذه اهلـدايا يف إطـار       . ويعترب تقدمي اهلدايا ممارسة محيدة يف ثقافة تايلند        

وميز املستجوبون بـني اهلديـة      . عالقات رب العمل والزبون القائمة بني احلاكم واحملكوم       
ادرة تقدير، أما اهلدايا الكبرية فهي رشاوى       فاهلدايا الصغرية هي ب   . والرشوة من حيث القيمة   

السـاعي إىل اسـتخالص     "وعرفوا الفساد بأنه شكل من أشكال السـلوك         . غري مشروعة 
غري أن قيمة اهلدية مسألة     ). 154الصفحة  " (الكسب والذي يؤثر تأثريا خطريا على اجملتمع      

وإذا .  آخـر رشـوة    بينما قد يعتربها شخص   . فقد يعترب رجل األعمال سيارة هدية     . نسبية
 . يف املائة سيعترب مرتشيا20 يف املائة، فإن كل من يطلب 10هي " العادية"كانت العمولة 

. وليس من املقبول على نطاق واسع مفهوم اعتبار املسؤولني والساسة مـوظفني            
وبالتايل يرى العديد من الناس أن من املقبول أن يستخدم هؤالء مناصبهم لإلثراء، ومكافأة              

ويستخدم ضباط اجلـيش    ). 150الصفحة  (صدقاء واملطالبة بامتيازات شخصية خاصة      األ
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والشرطة نفوذهم حلماية رجال األعمال، ويعمل ضباط اجليش كرؤساء وأعضاء جمـالس            
ويعتقد املستجوبون بأن هذه املمارسة غري سليمة غري  . إدارة ومستشارين يف شركات خاصة    

 .أهنا ليست جرمية خطرية
نيون وغريهم من أعضاء الطبقة الوسطى تكاليف املبالغ املدفوعة بصورة          ويقدر الف  

كما يساور القلق الفقراء حيال الفساد الـذي يتعلـق          . غري قانونية تقديرا يتجاوز املتوسط    
ويركن معظم السكان إىل الوضع . مببالغ كبرية من املال ويسفر عن أضرار اجتماعية واضحة       

 ). 151الصفحة (املناصب السياسية واإلدارية القائم وجيلون إجالال متأصال 
ويذهب الباحثان التايلنديان إىل القول بأنه ال ميكن للدولة احلديثة أن تتطور بدون              

ويدعوان ال إىل حتسني نظم املراقبة والرصد فحسب، بـل وإىل           . تغيري املمارسات التقليدية  
 واملخـاطر السياسـية للفسـاد       املزيد من الضغط الشعيب والتوعية بالتكاليف االجتماعية      

 ).174الصفحة (
 Cooksey 1996, De Melo, Ofer and Sandler 1995, Keefer and Knack: املصدر

1995, Mohn 1997, Paul 1995, Phongpaicht and Piriyarangsan 1994, 
Webster 1993a, Webster and Charap 1993 and Webster and Swanson 1993.  

 
 عن هذه االستقصاءات هو إنشاء خطوط هاتفيـة مباشـرة           ومثة بديل  

ففي اململكة املتحدة، جيـرب     . لتمكني املواطنني من التظلم مباشرة إىل احلكومة      
 United)العديد من اجلماعات احمللية إقامة خطوط مباشرة ملكافحـة الفسـاد   

Kingdom Audit Commission 1993) .   وأنشأ الربنامج املكسـيكي لتحـديث
ارة العامة شبكة مماثلة من اخلطوط املباشـرة وضـعت حتـت تصـرف              اإلد

وسـتكون  . (Mexico 1996)املشروعات التجارية اليت يضـايقها املفتشـون   
املعلومات املستمدة من آليات التظلم هذه أقل منهجية من معلومات االستقصاء           

ة إىل  غري أن اخلطوط املباشرة توفر وسيلة للتظلم دومنا حاج        . وقد تكون مغرضة  
لكن هذه الطريقة لن تكون مفيدة إال كان املتظلمون يستطيعون          . إنشاء منظمة 

وإذا مل تكن أجهزة    . التظلم دون الكشف عن هوياهتم ودون خشية من االنتقام        
اهلاتف متاحة على نطاق واسع للسكان املقيمني يف املناطق الريفية أو األحيـاء             

رق أخرى جلمع الشكاوى ال تعـرض       احلضرية الفقرية، فإن من الالزم إجياد ط      
وعالوة على ذلك، يتعني أن يكون لألفراد  املشتكى هبم طريقة           . الناس لالنتقام 

معقولة للدفاع عن أنفسهم ضد االهتامات امللفقة، أيا كان النظام املستخدم يف            
 . الشكوى
ويساور بعض البلدان قلق من استخدام املنظمات غـري احلكوميـة يف             

بة، ويعمل بعضها على احلد من نشاط تلك اجملموعات أو جيعـل            أغراض املراق 
وقد تكون بعض القيـود القانونيـة       . تنظيم تلك اجملموعات أمرا مكلفا للغاية     

وعلـى  . الشكلية متشددة، فيخضع أعضاء تلك اجملموعات للمراقبة واملضايقة       
 حملية يف   سبيل املثال، تبني للمنظمة الدولية للشفافية أن من الصعب إنشاء فروع          

. بعض البلدان النامية، حىت ولو كان السكان احملليون يتوقون إىل تنظيم أنفسهم           
ويف بعض احلاالت، متر سنوات عديدة دون احلصول على ترخيص رمسي بإنشاء     

 .فرع حملي
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 احلماية الفردية 

 
واجلانب الثالث من الضوابط والتوازنات هو الطريقة اليت حيمـي هبـا             

فإجراءات القانون اإلداري واحلماية الـيت      .  األفراد من الدولة   اهليكل احلكومي 
فعندما حيـاول موظـف   . (Antoniou 1990)توفرها لألفراد تكتسي أمهية بالغة 

ابتزاز الرشوة من األفراد أو الشركات، هل تتوفر هلم وسائل انتصـاف؟ مـن              
بأنشطة الواضح أن اجلواب يكون بالنفي إذا كان دفع الرشوة ألغراض السماح            
فهـذا  . غري قانونية أو لتلطيف مفعول لوائح قانونية أو ختفيض تقدير ضـرييب           

النوع من الفساد يرجح أال يكشف عنه أطراف الصفقة ما مل ُيلق القبض عليهم              
غري أن أولئك املطالبني بدفع الرشوة      . ويسعوا إىل ختفيف العقوبة اليت يواجهوهنا     

ن املطالبة إذا كان بإمكاهنم أن يلجـأوا        للحصول على منفعة قانونية قد يقاومو     
غـري أنـه   . إىل جهة نـزيهة، من قبيل جملس للطعون داخل الوكالة أو احملاكم 

لكي يكون الطعن منتجا ال بد وأن تكون العملية سريعة وفعالة، فضال عن أن              
والبد أن يكون من حق املتظلمني احلصول من اإلداريـني علـى            . تكون نزيهة 

وعلى سبيل املثال، حتقق ضم األراضي إىل بعضـها         . ضاياهممعلومات بشأن ق  
يف والية أوتار براديش باهلند وشهدت مستويات دنيا نسبيا من الفساد استنادا            

والسر يف ذلك هو اعتمـاد عمليـة مفتوحـة          . دراسة أجريت يف الثمانينات   
مبشاركة حقيقية من املتضررين، وضغط الوقت، وسـرعة عمليـة الطعـون            

 .(Oldenburg 1987)وعدالتها 
وتعج احملاكم اإلدارية الدنيا يف أملانيا بقضايا رفع فيها األفراد دعـوى             

ورغم أن املسؤولني األملان غري ملزمني عموما       . ضد الدولة للدفاع عن حقوقهم    
بتقدمي معلومات إىل العموم، فإنه عندما يتعلق األمر حبقوق األفراد، يكون بوسع            

ونادرا ما يتعلـق    . ى ملفاهتم، ما عدا يف بعض احلاالت      املتظلمني أن يطلعوا عل   
األمر بالفساد يف التظلمات الفردية املقدمة يف إطار القانون اإلداري يف أملانيـا،             
ورمبا يعزى ذلك إىل إتاحة الفرصة للمدعني لالطالع على امللفات وإىل سهولة            

 . الدنيا للتقاضي اليت ال تستلزم االستعانة مبحام يف  املراتب–تقدمي الطعون 
 إحدى الوسائل املتاحـة للبـت يف        (ombudsman)ويعد أمني املظامل     

وقد أقامت العديد من البلدان مؤسسة أمني املظامل للنظر يف          . تظلمات املواطنني 
. كل أنواع التظلمات، وليس فقط ما يتعلق منها باإلخالل بأمانـة الوظيفـة            

مساءلة الوكاالت احلكومية أمـام     وميكن أن  تساعد هذه املكاتب على زيادة         
غري أن مؤسسة أمني  . (Antoniou 1990, pp. 68-78; Pope 1996)عامة املواطنني 

املظامل قلما تكون وسيلة للكشف على نطاق واسـع عـن الفسـاد  العـام،              
وعلى سـبيل املثـال،     . ومعظمها ال يتمتع بصالحية حتريك الدعوى العمومية      

احلامي العام بناء على قانون أمني املظامل لعـام         أنشأت جنوب أفريقيا مؤسسة     
وحيقق احلامي العام يف ادعاءات سوء السلوك الذي يرتكبه املوظفون          . 1991

وتشمل واليته اإلخالل بأمانـة الوظيفـة       . العموميون ويقدم تقارير ُتنشر عادة    
وعلـى غـرار    . والفساد، وكذا التعسفات التقليدية اليت تلحق حقوق اإلنسان       
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 أمناء املظامل، ال يستطيع املكتب حتريك الدعوى العموميـة، غـري أنـه              معظم
وحجـم  . يستطيع أن حييل القضايا إىل اجلهات اليت خيول هلا إقامـة دعـاوى            

املكتب يف الوقت الراهن  صغري للغاية حبيث يصعب عليه أن يبـت يف حجـم       
ع طاقتـه   ويوصي تقرير حديث لألمم املتحدة ال بتوسي      . الشكاوى اليت يتلقاها  

فحسب، بل وتطوير قدرته على القيام بتحقيقات واسعة النطاق يف املشـاكل            
وعندما يعمل أمناء املظـامل     . العامة بدل االكتفاء باجلواب على شكاوى األفراد      

-UNDP 1996, pp. 38)على مكافحة الفساد، فإن هذه القدرة تعد أداة قيمـة  
40). 

آليات الشكوى غـري كافيـة، إذا   غري أن آلية أمناء املظامل وغريها من      
فاإلبالغ عن مضاربة اآلخرين ميكن     . كان الناس غري راغبني يف التقدم بشكوى      

وإذا كان الفساد عاما، فإن املتظلم قد يتعرض لعقوبة الرؤساء          . أن يكون خطريا  
وتـوحي النتـائج الـيت      . اإلداريني املرتشني ويكون عرضة لتهجمات زمالئه     

بل . (Manion 1996a)فساد يف الصني بأنه مشكل خطري توصلت إليها دراسة لل
غري أن الكشف عن    . إن املبلغني قد جيدون أنفسهم متهمني بالفساد هم أنفسهم        

وبالتايل . أدلة الفساد صعب للغاية ألن كال جانيب املعاملة له مصلحة يف التكتم           
بلغني يف  ينبغي أن تنظر احلكومات يف إمكانية إصدار تشريعات حتمي وتكافئ امل          

وعلى سبيل املثـال، سـنت   . (Pope 1996, pp. 59-61)القطاعني العام واخلاص 
 31)الواليات املتحدة قانونا يكافئ املبلغني عن املخالفات يف العقود احلكومية 

U.S.C. Sections 3729-3731; Kovacic 1996) .  غري أنه من الواضح أن محايـة
الحقة املبلغ عنهم قضائيا، وتكـن احملـاكم     املبلغني ال فائدة منها ما مل تشفع مب       

 .نزيهة وفعالة، وتكن العقوبات صارمة بالقدر الكايف لردع اجلناة احملتملني
 

 الضوابط العمودية 
 

والضابط الرابع للفساد هو وجود نظام احتـادي يتـيح للحكومـات             
الوطنية صالحية تقييد عمل الواليات، ويكون للواليات اختصاص تقييد عمل          

كما ميكن للمؤسسات العاملة على الصعيد الـدويل أن تـوفر           . ألجهزة احمللية ا
وقد يثري هذا النوع   . ضابطا من الضوابط اليت تؤثر على عمل احلكومات الوطنية        

من التأثري اإلشكال ما دام من ميارسوه ال ميثلون بالضرورة مصـاحل املـواطنني              
أوال، إن  . ر هـذه اإلجـراءات    غري أن مثة حالتني ميكن فيهما تربي      . املتضررين

فالساسـة  . الفساد والتبذير كثريا ما تكون له انعكاسـات عـابرة للحـدود           
الفاسدون أو أولئك الذي يعملون يف إطار مشروعات مشتركة مـع القطـاع             
اخلاص قد يسعون إىل استخدام نفوذهم السياسي لتقييد التجارة عـرب حـدود             

ولون املتعـاونون مـع املشـروعات       وعلى الصعيد الدويل، يضر املسؤ    . الدولة
وميكن أن يعمل تبين بند مـن       . الفاسدة بإمكانيات إدارة أعمال جتارية نـزيهة     

قبيل البند املتعلق بالتجارة فيما بني الواليات يف دستور الواليات املتحدة، داخل            
البلد الواحد، على احلد من قدرة احلكومات احمللية على التصرف بطريقة محائية            
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(Ma 1995) .     وجيب أن تطبق احملاكم الوطنية تلـك القيـود املفروضـة علـى
 .احلكومات احمللية

ثانيا، قد تكون الدولة واحلكومات احمللية خاضعة لسيطرة خنبة تستخدم           
ورغم أن املنافسة بني األجهـزة املختصـة   . جهاز احلكومة للكسب الشخصي   

صعيد احمللـي، فإنـه ال   على موارد االستثمار حيد من احتماالت الفساد على ال   
ولعل صغر الكيانات احمللية املختصة وطابعها احلميم يفسح اجملـال          . يزيلها متاما 

وعندها ميكن )). قيد النشر ((Rodden and Rose-Ackerman )للعالقات الفاسدة 
وعلى سبيل املثال، يعمل مكتب    . للكيانات احلكومية العليا أن تقوم مبهام املراقبة      

حتادي يف الواليات املتحدة على مكافحـة الفسـاد يف اإلدارات           التحقيقات اال 
كما أن اللجنة الربيطانية ملراجعة احلسابات وكالة . احمللية، ويضع نظما للمساءلة   

 .حكومية وطنية تتمتع بسلطة مراقبة نـزاهة اإلدارات احمللية
فتدخل سلطات الواليـات  . وأحيانا يكون التداخل على مستوى دويل   
ة ملكافحة املخدرات يف التحقيق يف جتارة املخدرات يف كولومبيـا أدى            املتحد

بأحد اهلاربني إىل اختيار نظام العدالة يف الواليـات املتحـدة علـى النظـام               
الكولوميب، مما فتح اجملال للحصول على معلومات عن الرشاوى الـيت قـدمها             

 .)41(كارتل املخدرات إىل الساسة الكولومبيني 
 

 االنسحاب 
 

ففي . لالنسحاب ميزة تتمثل يف كونه ال يتطلب جهدا تنظيما تشاوريا          
عامل من احلكومات املتساوية، ُيحد من فساد املسؤولني احلكـوميني وعـدم            
فعاليتهم بقدرة الدوائر املناصرة والشركات التجارية على االنتقال إىل مكـان           

ــر  ــارن (آخ ). Weingast 1995  وQian و Montinola و Weingast 1995ق
فالشركات املتعددة اجلنسيات اليت تسعى إىل اختاذ قرار بشأن مكان بناء مصنع            

كمـا ميكـن أن   . ميكن أن حتد من مطالب الرشوة بتحديد عدة أماكن مناسبة     
يرحل إىل مكان آخر سكان قرية يبتز مسؤولوها رشاوى كبرية مقابل خدمات            

 .اعتيادية
ل إنه جيعل قيام اجلهة املختصـة       ب. غري أن التنقل ال يكون دائما مفيدا       

ولنفرض على سبيل املثال    . مبكافحة السلوك غري املرغوب فيه أمرا أكثر صعوبة       
فقـد  . أن إدارة مدينة ما أقامت قوة شرطة نـزيهة لقمع القمار غري املشروع           

ومثة عدة أمثلة على    . يكتفي املقامرون باالنتقال إىل مكان أنسب يتحكمون فيه       
ومن األمثلة األخرى على الكيفية     . )42(مدن الواليات املتحدة    هذا السلوك يف    

اليت يؤدي هبا التنافس بني اجلهات املختصة إىل استحالة مكافحة الفساد والغش            
والتهرب الضرييب تلك السهولة اليت تنتقل هبا األموال عرب احلـدود الوطنيـة،             

ي تشجيع التنـافس بـني      وبالتايل ال ينبغ  . املتعددة" اجلنان الضريبية "وتلجأ إىل   
اجلهات املختصة  إال إذا كان التنافس حيد من الريع االقتصادي املتاح لتوزيـع              
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غري أنه ينبغي احلد مـن هـذا        . مكاسب الفساد ويعمل على مكافحة التبذير     
 .التنافس عندما يسهل السلوَك غري املشروع الذي يتيحه الفساد أو يتطلبه

فهـو  . التوازنات له جانبان أساسيان   وجممل القول إن نظام الضوابط و      
يقتضي نظاما حيد من قدرة أي جمموعة سياسية أو فرد على االنفـراد بوضـع               

كما يقتضي أن يراقب األفراد واجلماعات سواء داخل احلكومة أو          . السياسات
خارجها الكيفية اليت يدار هبا القانون أو النظام بعد سنه، وأن يتظلموا وحيركوا             

وستقيم خمتلف البلدان أنواعا خمتلفـة مـن        .  القانوين أو السياسي   عملية اإلنفاذ 
غري أنه لكي   . الضوابط والتوازنات تبعا هليكلها احلكومي والقانوين واالجتماعي      

يكون ضبط مكافحة الفساد هادفا ال بد من تعزيز الدراية مبؤسسات تسـتطيع             
 . ني القائمةأن تتخذ إجراءات فعالة إلصدار قوانني جديدة وتطبيق القوان
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 دور اجملتمع الدويل .4
 

يندرج االهتمام املتنامي الذي يبديه اجملتمع الدويل باحلد من الفساد يف            
إطار إعادة التفكري عموما يف وظيفة املعونة الدولية يف حقبة ما بعـد احلـرب               

فبعد هناية احلرب الباردة تغريت موازين القوى ومل تعد مثة حاجـة إىل             . الباردة
وقد أصبح الفساد مشكال يصعب  .  األنظمة الفاسدة ألسباب األمن القومي     دعم

جتاهله بسبب تفشى الفساد واجلرمية املنظمة يف بلدان من قبيل روسيا وبلـدان             
كما أن بعض بلدان أمريكا الالتينية يتهددها       . أخرى يف الكتلة الشرقية السابقة    

ولعـل فشـل    . ري املشروعة نفوذ الفساد الذي متارسه دوائر جتارة املخدرات غ       
أفريقيا يف حتقيق التنمية  يف الوقت الذي تشهد فيه مناطق أخرى مـن آسـيا                

ويقتضي . وأمريكا الالتينية تقدما ملموسا يثري أسئلة بشأن دور الدولة يف التنمية          
التحول العاملي حنو اخلصخصة ورفع القيود التنظيمية إعادة التفكري يف العالقات           

 .ولةبني السوق والد
ويشك بعض املراقبني فيما إذا كان ينبغي أن تكون مكافحة الفسـاد             

ويعتربونه مشكال سياسيا داخليا، ويرون أن اهتمام       . شاغال يهم اجملتمع الدويل   
ورغم أن هذا القول قد     . الدوائر اخلارجية حماولة غري مقبولة لفرض القيم الغربية       

الباحثني من العـامل النـامي      يكون صحيحا يف بعض البلدان، فإن العديد من         
. يذهبون إىل القول بأن هذا املوقف يف حد ذاته ينم عن نوع مـن الوصـاية               

وأوضحوا أن تقاليد تقدمي اهلدية  ال تفسر القبول الواسع النطاق للممارسـات             
فبعض . غري أن النسبية الثقافية ليست كل ما يف األمر. (Ayittey 1992)الفاسدة 

اوم جهود مكافحة الفساد يف دوائر األعمال التجارية الدولية         البلدان الصناعية تق  
 .ألهنا تعتقد أن نظام تقدمي الرشوة للمسؤولني يف العامل النامي يعمل لصاحلها

فعلى الرغم من أن الـبعض ممـن        . ومثة انتقاد ثان يتعلق جبوانب تقنية      
د ال ينبغي   يقرون بكلفة احلكومات املمعنة يف الفساد يقولون إن مكافحة الفسا         

أن ُتربط بالتجارة الدولية وسياسات القرض، فإهنم يشكون يف تدخل وكاالت           
ومتشيا مع النقاش اجلاري بشـأن حقـوق اإلنسـان          . املعونة الدولية والقرض  

وقوانني العمل، فإهنم يدعون إىل عدم ربط  سياسة التجارة واملساعدة اإلمنائيـة     
وهـو  . يف جزئه األكرب مسألة اقتصادية    غري أن الفساد    ". غري اقتصادية "مبسائل  

يؤثر على القدرة التنافسية لالقتصاد العاملي ومردودية االسـتثمار واملشـاريع           
 .اإلمنائية

 :ومثة أربعة جماالت للتدخل الدويل 
 اهتمام املنظمات الدولية باالستخدام الفعال ملا تقدمه مـن قـروض            •

 .ومنح
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هود مكافحة الفساد، من قبيل      تقدمي وكاالت املعونة للدعم املباشر جل      •
وميكن أن تسفر األنـواع     . إصالح الوظيفة العمومية ونظم إدارة امليزانية واملالية      

األخرى من مشاريع اإلصالح الرامية إىل حتسني األداء االقتصـادي أو إقـرار             
الدميقراطية السياسية عن أشكال جديدة من الفساد وممارسات حتقيق الكسـب     

اة اإلصالح إىل مكافحة هذه األنـواع اجلديـدة مـن           فيسعى دع . الشخصي
 .اإلخالل بأمانة الوظيفة

 تركيز اجلهود الدولية على احلد من ميل دوائر األعمـال التجاريـة             •
املتعدد اجلنسيات إىل دفع الرشاوى وعلى جتنيدها ملساعدة العامل النامي علـى            

 .القيام باإلصالحات
 األموال غري املشـروع يف ضـبط         إسهام الربامج الدولية ملراقبة تدفق     •

. الفساد بالتصدي للتحويل السري لألموال إىل اخلارج حيث يتعذر رصـدها          
ومثة أنواع أخرى من التعاون يف جمال مكافحة النشاط اإلجرامي الدويل ميكنها            

 .أن تعمل على ضبط الفساد
 

 مكافحة الفساد يف قروض ومنح املشاريع
 

ى جناح املشاريع اليت متوهلـا سـيقلقها     إن منظمات املعونة احلريصة عل     
 يف املائة مـن     20وعلى سبيل املثال، لنفرض أن      . دون شك الفساد املستوطن   

 يف املائة هـذا قـد ال ميثـل          20ومعدل  . أموال املعونة تضيع بسبب الفساد    
الرشاوى يف حد ذاهتا، بل قد يشمل تضخيم تكاليف التعاقد وفقدان املعـدات             

وقد يكون  . لداخلة يف اإلنتاج بسبب التسامح مع الرشوة      وغريها من العناصر ا   
 مليـون   80 مليون دوالر بتكلفة قدرها      100باإلمكان إجناز مشروع ميزانيته     

ولنفرض أن مشروعا ما استثمرت فيه أمـوال يف النقطـة        . دوالر يف نظام نزيه   
ويف تلـك النقطـة     ) (واحد(حيصل على عائد يف النقطة الزمنية       ) صفر(الزمنية  

 يف املائة   10، ولنفرض أن االستثمار يتعني أن حيقق عائدا قدره          )الزمنية وحدها 
وبناء عليه، فإن املشروع الذي يدار برتاهـة        . لكي يرقى إىل املستوى املطلوب    

أما املشروع املشوب بالفسـاد     .  مليون دوالر  88سيلزمه أن حيقق عائدا قدره      
 22الر، وهو فـرق قـدره        ماليني دو  110فسيلزمه أن حيقق أرباحا قدرها      

 مليـون دوالر    80واملشروع الذي كان ينبغي أن يكلف إجنازه        . مليون دوالر 
 وهـو   – مليون دوالر لكي يكون ذا مردودية        110يتعني أن حيقق عائدا قدره      

فحىت يف  .  يف املائة  37.5معدل عائد للموارد املستخدمة استخداما منتجا قدره        
. املعدل العايل من العائدات إال مشـاريع قليلـة        البلدان الصناعية ال حتقق هذا      

وبالتايل فإن العديد من املشاريع ميكن أن تكون جديرة بالبدء فيها إن مل يكـن               
 .مثة فساد
وعالوة على ذلك، إذا كانت فرص الفساد تتنوع حسب املشاريع وإذا            

ايتها، كان كبار مسؤويل البلد املمارسني للفساد يقررون املشاريع اليت ينبغي رع          
فإهنم سيفضلون املشاريع ذات الفرص الكربى لتحقيق الكسـب الشخصـي،           
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وال يتمثل املشكل يف أن القلة القليلة من   . مشوهني بذلك ترتيب أولوية املشاريع    
املشاريع هي اليت ستكون جديرة باهتمام وكاالت املعونة والقرض، بل يتمثـل            

من العبارات الـيت تـرددت   و. يف دعم تشكيلة من املشاريع غري ذات مردودية  
فاملشاريع ستفشل ال حمالة ما مل      ". االمتالك"مؤخرا يف دوائر التنمية هي كلمة       

ولألسف، طغى شـكل    . ، أو له فيها  مصلحة     "ميتلكـها"يشعر املقترض بأنه    
شكل تبـدي فيـه الشخصـيات     : واحد من االمتالك على غريه من األشكال      

كات يف البلدان املقرضة اهتماما بـامتالك       السياسية يف البلدان املقترضة والشر    
وسيعارضون . مشاريع تدر نفعا شخصيا على الساسة وحتقق أرباحا للشركات        

وبالتـايل فـإن    . املشاريع اليت يكون نفعها عميما واليت تضمن املنافسة احلـرة         
االمتالك قيمة مشكوكا فيها يف البلدان اليت يبدو حكامها غري ملتزمني بتخفيف            

 .رحدة الفق
وقد ال يكون أمام برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والبنـك الـدويل أي              

وإىل فتـرة  . خيار إال خيار فرض املزيد من الضوابط الصارمة وحتسني املراقبـة      
قريبة، كان االهتمام الرئيسي مرتكزا على دقة التحليل عند مرحلة املوافقة على            

شاريع اليت كانـت حتظـى      وبعض امل . املشروع وعلى شفافية إجراءات الشراء    
مبساندة حكام البلد مل متول خوفا من أن تكون مصدرا لريع يستفيد منـه ذوو               

وسعت املبادئ التوجيهية اليت وضعها البنك الدويل فيما يتعلق بالشـراء          . النفوذ
إىل ضمان حد أدىن من املناقصات التنافسية يف معظم العقود الكبرية، لكن القلق             

، نقح البنـك الـدويل مبادئـه        1996غري أنه يف    . منيابشأن الفساد كان ض   
التوجيهية املتعلقة بالشراء لينص صراحة على أن الفساد والغش ميكن أن يكونا            

وميكـن  . سببني يربران إلغاء العقد إذا مل تتخذ اجلهة املقترضة التدابري الالزمـة         
ت يف املشاريع   استبعاد الشركات اليت ُيعتقد أهنا متورطة يف الفساد من املناقصا         

وتسمح القواعد اجلديدة للبنك بإجراء مراجعات حلسابات املتعهـدين          . املقبلة
وتشترط أن يسجل املتعهدين كل املدفوعات املسددة للوكالء قبـل املناقصـة            
وبعدها، ما دامت هذه املدفوعات هي السبيل الذي تسلكه الرشـاوى عـادة             

غري أهنا متثل   . فية تنفيذها يف امليدان   وستتوقف أمهية هذه التغيريات على كي     . )43(
 .أول خطوة واعدة

وميكن استكمال التغيريات املتعلقة بالشراء باشتراط توقيع املشـاركني          
يتعهدون مبقتضاه باالمتنـاع    " ميثاق للنـزاهة "احملتملني يف تقدمي العروض على      

 هبـذه ) 1995(وقد أوصت املنظمة الدوليـة للشـفافية        . عن ممارسة الفساد  
وهذا متغري  . املمارسة، وجربتها إكوادور، غري أهنا مل تستعمل على نطاق واسع         

يف إجراءات التأهيل األولية تستخدمه مكاتب خدمات الشراء يف العديد مـن            
وقد ينخفض عدد املشاركني يف تقدمي العروض، غـري أن اإلقصـاء            . اجلهات

. لية، ولـن يضـعفه    االنتقائي للشركات الفاسدة سيعزز الطابع التنافسي للعم      
ورغم أن هذه التعهدات تبدو زائدة ما دام الفساد غـري مشـروع يف مجيـع                
األحوال، فإن هلا ميزة تسليط األضواء على املسألة يف البلدان اليت ال حتترم كثريا              

وهبذه املواثيق، يكون للخاسرين حـافز يـدفعهم إىل اهتـام           . القوانني الشكلية 
وال بد أن جيد اجملتمـع الـدويل        .  حيصل مثة فساد   الفائزين بالفساد حىت ولو مل    

والدوائر املقرضة وسيلة لالستخدام البناء للمعلومات اليت ميكـن أن يقـدمها            
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. املتعهدون دون أن تتورط يف التحقيق يف ادعاءات كل مقدم عروض مسـتاء            
ومبا أن الطعن يف املناقصات كثريا ما يكون مكلفا ومستهلكا للوقـت، فـإن              

ين جيربون هذه الطريقة ال بد وأن يقرروا كيفية املوازنة بني سـرعة             أولئك الذ 
 .البيع واإلجراءات الرامية إىل ردع الفساد

وعلى سبيل املثال، ميكن تصـميم      . وينبغي النظر يف إصالحات جديدة     
وعندها قد يفضل   . املشاريع مع مراعاة هشاشة إجراءات الشراء املتبعة يف البلد        

فهذه . واد املتاحة يف األسواق الدولية على السلع املتخصصة       موظفو املشاريع امل  
السلع العادية ميكن شراؤها يف السوق دومنـا حاجـة إىل إجـراءات شـراء               

ومثة إمكانية أخرى هي وضع معايري خارجية ألنواع معينـة مـن            . متخصصة
ويف تلك احلاالت، ميكن أن يساعد سـعر املنتجـات املماثلـة يف             . املشتريات
 .اخلاص على احلد من تضخيم األسعار الذي يقترن عادة بالرشاوىالقطاع 
ويستكشف مكتب املراقب املايل يف البنك الدويل سبل حتسني املراقبـة           

البعدية حىت يتأتى القيام باملزيد من املراجعة ملستندات السلع واخلدمات املقدمة           
ال، ينظـر   وبدال من االعتماد على السجالت الورقية يف معظم األحـو         . فعال

مراجعو احلسابات التابعني للبنك يف إمكانية القيام باملزيد من التفتيشات املادية           
وتعد شعبة تقييم العمليـات وكالـة املراقبـة الداخليـة           . واملراجعات العيانية 

وقد خلصت دراسة أجريت مبناسـبة اسـتعراض        . واخلارجية يف البنك الدويل   
البلدان اليت تعاين من فساد كبري يرجح أال        التقييم السنوي الذي تقوم به إىل أن        

وتوحي هذه النتيجة بأن تتوىل شعبة تقيـيم        . تنجح فيها مشاريع البنك الدويل    
ومن جهة أخـرى،    . العمليات هذه املسألة يف إطار استعراض أولويات البنك       

يرعى برنامج األمم املتحدة اإلمنائي سلسلة من املشاريع اليت ترمي إىل حتسـني             
 . (UNDP 1996)لة عن املعونة املساء

ويتعني أن تقر منظمات املعونـة والقـرض بالديناميكيـة السياسـية             
وعليها أن تستعرض بوعي ذايت     . والتنظيمية اليت جتعل مكافحة الفساد أمرا صعبا      

وإذا مل تقـم    . مؤسسات املراقبة لديها حىت تعزل اجملاالت اليت يشوهبا القصور        
سينتهي هبا األمر إىل وضـع يفـرض فيـه املراقبـون            مبهمة املراقبة بنفسها، ف   

 . اخلارجيون عليها تلك املهمة
 

 دعم برامج اإلصالح
 

لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي والبنك الدويل ووكاالت املعونة الثنائيـة           
واملصارف اإلمنائية اإلقليمية قدر ال يستهان به من وسائل التأثري على املقترضني            

وكثريا ما مانعت هذه املؤسسات يف استخدامها خوفـا         . املنحواملستفيدين من   
من اهتامها بانعدام احلساسية الثقافية أو بأهنا من املناصرين األشداء للدميقراطيـة            

وقد يتغري هذا املوقف بعد أن أصبحت تكاليف الفسـاد العـام     . والقيم الغربية 
م بـأن السـماح     وتوحي استطالعات املواطنني ومظاهر االستياء العا     . واضحة

كما يـتعني علـى     . الواسع النطاق بالفساد ليس هو القاعدة يف معظم البلدان        
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املنظمات املعنية باحلد من الفقر أن تضع يف االعتبار أنه حىت ولو كانت النخب              
تسمح بالفساد وتستفيد منه، فإن املستفيدين الذين يفترض أن توجـه املعونـة             

 .إليهم ال يسمحون بالفساد
كد أن املنظمات الدولية راغبة يف اإلقرار مبشـكل الفسـاد يف            وقد تأ  

بلدان أوروبا الشرقية اليت متر بفترة انتقالية وآسيا، والنظر يف الكيفية اليت ميكـن    
فمـن  . هبا ملشاريع املعونة أن توفر املساعدة البناءة للتخفيف من غلواء الفساد          

انستان، ومـن الصـعب     املزمع وضع مشاريع من هذا القبيل يف روسيا وتركم        
والواقع أنـه  يف الوقـت       . القول أهنا غري مالئمة للربازيل أو غينيا أو باكستان        

الذي يصبح فيه رأس املال اخلاص مهما يف بعض اجملاالت التقليدية للقرض الذي    
. يوفره البنك الدويل، ينبغي أن يتزايد دور املنظمـة يف اإلصـالح املؤسسـي             

منائي هو بالدرجة األوىل منظمة تقدم املنح وتسـاهم         وبرنامج األمم املتحدة اإل   
وبإمكاهنا هي أيضـا أن تقـوم       . فعال يف جمال تقدمي الدعم التقين للحكومات      

 .بالشيء الكثري يف هذا الباب
وتدعم هذه املؤسسات فعال مشاريع إدارة القطاع العام وإدارة احلكم           

تحدة اإلمنائي املعونة لتطـوير     كما يوفر برنامج األمم امل    . يف طائفة من اجملاالت   
وقد بدأ إجناز بعـض مشـاريع   . (UNDP 1996, 1997a)املؤسسات الدميقراطية 

البنك الدويل يف إطار القرض املقدم إلعادة التقـومي اهليكلـي الـيت متـت يف               
وهذه أداة غـري مالئمـة إلجـراء        . الثمانينات، وبقدر أقل خالل التسعينات    

كما ُينظر  . الوقت الراهن إجناز مشاريع مستقلة    اإلصالح املؤسسي، وجيري يف     
يف إمكانية تقدمي قروض إلصالح السلطات التنظيمية والوكـاالت الضـريبية           

. واجلهاز القضائي وغريه من املؤسسات، وُينجز البعض من هـذه املشـاريع           
ومـا فتئـت    . وكثريا ما يقدم البنك املشورة للبلدان أثناء عملية اخلصخصـة         

 من قبيل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملاحنني يف إطار ثنـائي            وكاالت املعونة 
وتتطلب كل هذه املبـادرات     . يبادرون إىل وضع مشاريع لإلصالح املؤسسي     

لن يسهل  " النواتج"ختصيصا طويل األمد لألموال واخلربة والوعي بأن مقاييس         
توفري اإلطـار   غري أن بإمكان اجملتمع الدويل أن يقوم بدور يف          . تصميمها بدقة 

 .الذي ميكن أن تتم فيه التنمية من خالل شراكة بني القطاعني اخلاص والعام
وأحيانا ال يكمن املشكل يف جمرد احلد مـن الفسـاد يف املؤسسـات           

فقد تفسد عملية املزاد    . القائمة، بل يكمن يف منع نشوئه يف املؤسسات اجلديدة        
وقد َتفُسد وكالة   .  املطلعني اليت تقام بغرض اخلصخصة بفعل الرشوة وصفقات      
وقد ُتقَوَّض عملية دميقراطية    . تنظيمية جديدة تنشأ ملراقبة الشركات املخصخصة     

فتية بالتربعات غري املشروعة املقدمة لتمويل احلمـالت االنتخابيـة وشـراء            
وبالتايل يتعني أن تقوم برامج اإلصالح املدعومة من اخلارج بتقيـيم           . األصوات

مة األغراض الشخصية اليت قد تنشأ نتيجة لإلصالحات اليت         فرص الفساد وخد  
 .يفترض أن يكون نفعها عميما إذا مل يشبها الفساد

وقد ورد يف الفرع السابق من هذه الورقة وصف اخلطوات اليت ميكن             
وميكن أن تشرع الوكاالت    . أن تتخذها احلكومة اإلصالحية للحد من الفساد      

ا اإلطار وتعمل مع فرادى البلدان  لوضع برنامج         الدولية للمعونة والقرض يف هذ    
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وستختلف أولويات اإلصالح من بلد إىل آخـر، غـري أن العوامـل             . واقعي
األساسية اليت يتعني النظر فيها تشمل اإلصالح اجلوهري للقانون للحـد مـن             
حوافز الفساد يف قطاعات معينة، وإصالح اإلطار القانوين وحتسـني نــزاهة            

 .ح تطبيق القانون والوظيفة العمومية، وتعزيز الضوابط واملوازيناملراقبة، وإصال
ومن املرجح إحراز قدر كبري من النجاح يف حتسني البيئـة املؤسسـية              

للتنمية إذا اتبعت مؤسسات القرض الدولية واحلكومات املقترضة هنجا مباشـرا           
برنـامج  ويسعى  . يف مكافحة الفساد وغريه من أشكال اإلخالل بأمانة الوظيفة        

األمم املتحدة اإلمنائي والبنك الدويل للتوفيق بني املصاحل االقتصـادية للـدول            
الفقرية والدول الغنية، وإدارة التناقضات القائمة بني األهداف اخلريية وسياسـة           

فاملسائل متشعبة، غري أن البداية ميكـن أن تكـون بـاإلقرار            . املعونة والقرض 
خصية وبذل جهود متضافرة للحد من أثـره        مبشكل الفساد وخدمة املصاحل الش    

وينبغي أال يكون اهلدف عزل مشاريع املعونة عـن         . على النمو واحلد من الفقر    
املناخ الفاسد يف بلد من البلدان أو عن ممارسات الرشوة اليت أصبحت ممارسـة              

بل ينبغي أن يكون اهلدف السـعي       . روتينية يف بعض جماالت املعامالت الدولية     
 تغيريات أساسية يف املواقف واملؤسسات اليت يتعايش فيها الفسـاد           إىل إحداث 

 .وانعدام الفعالية احلكومية جنبا إىل جنب
 

 احلد من الفساد يف املعامالت التجارية الدولية
 

تواجه الشركات املتعددة اجلنسيات معضلة عندما تتعامل مع األنظمـة           
لقيام مبعامالت جتارية غـري أن      فالكل يعتقد أن عليه أن يدفع الرشوة ل       . الفاسدة

فترجح كفـة   . الكل يعرف أن الوضع سيكون أفضل حاال إن مل تدفع الرشوة          
الشركات ذات الضوابط املنعدمة والفعالية الضعيفة واليت لن يكون هلا حظ يف            

وقد دفع هذا الوعي إىل بذل حماوالت       . النجاح لو كانت تعمل يف نظام نـزيه      
وميكـن أن   . ساد يف املعامالت التجاريـة الدوليـة      دولية مؤخرا للحد من الف    

فالنشاط احلايل يشـمل اجلهـود      . تستكمل هذه اجلهود احللول الواردة أعاله     
الدولية، ال سيما يف منظمة التعاون االقتصـادي والتنميـة ومنظمـة الـدول              
األمريكية، لكبح مجاح الفساد ودفع دوائر األعمال إىل وضع مدونات سـلوك            

وباإلضافة إىل التدابري اليت جيري اختاذها حاليا، ). 12اإلطار رقم  (مهين طوعية     
 . وهو إنشاء حمكمة دولية لتسوية املنازعات–مثة اقتراح آخر يستحق املناقشة 

 
 اجلهود الدولية ملكافحة الفساد 12اإلطار رقم  
 من اجلهود الدولية املبذولة جهود تركز على العامل الصناعي وأخرى تشمل طائفة            

ومن أهم املبادرات الدولية األخرية تلك اليت اختذهتا منظمـة التعـاون            . واسعة من البلدان  
 .االقتصادي والتنمية ومنظمة الدول األمريكية

، اعتمد جملس منظمة التعاون االقتصادي والتنمية توصية تدعو الدول       1994ففي   
ارة واالستثمار الـدوليني مـع      األعضاء إىل مكافحة الدفع غري املشروع ملبالغ مالية يف التج         

وأحرز منذ ذلك احلـني     . [C(94)75]التركيز بصفة خاصة على القوانني اجلنائية والضريبية        
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، اعتمد أعضاء منظمة التعاون االقتصادي والتنمية       1997مايو  / أيار 23تقدم مطرد، ويف    
وتلـزم  . [C(97)123]توصية منقحة بشأن مكافحة الرشوة يف املعامالت التجارية الدولية          

هذه التوصية الدول األعضاء بصوغ اتفاقية لتجرمي الرشوة والتصديق عليها وفقـا جلـدول            
. 1998والغرض من ذلك هو دخول املعاهدة حيز النفاذ يف أجل أقصاه هناية             . زمين صارم 

وبإمكـان  . كما تعهد األعضاء بسن تشريع وطين جيرم الرشوة األجنبية يف نفس التـاريخ            
العناصـر  "وطنية أن تتبىن هنجا خمتلفة غري أن عليها أن تتقيـد بقائمـة مـن                التشريعات ال 

". بالتقليد احمللي "وعلى سبيل املثال، جيب أال يسمح القانون للشركات بالتذرع          ". املوحدة
وستنشئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية برناجما للمراقبـة لضـمان التطبيـق الفعـال              

 . (OECD 1997)واملنسجم للتوصية 
، 1996مـايو   /وحث اجمللس أيضا على التنفيذ الفوري لتوصيته الصادرة يف أيار          

إعادة النظر يف اخلصم الضرييب للرشـاوى املقدمـة إىل املـوظفني            "واليت تدعو الدول إىل     
 ,OECD]". األجانب، بنية إلغاء هذه املمارسة يف الدول األعضاء الـيت مل تلغهـا بعـد   

Meeting of the Council at the Ministerial Level, Paris, May 21-22 1996, 
Communique, SG/COM/NEWS(96)53, section 9(x)] .    فمعظم بلـدان منظمـة

التعاون االقتصادي والتنمية تسمح باخلصم الضرييب للمدفوعات غري املشروعة اليت تـتم يف             
 اخلصـم الضـرييب     ، حظرت النرويج والواليات املتحدة    1997وابتداء من ربيع    . اخلارج

 . (OECD 1997)للرشاوى، ومثة عدة بلدان أخرى هي بصدد إعداد تشريعات هلذه الغاية 
وأعربت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية عما يساورها من قلق إزاء الفساد يف             

مبتابعة بشأن إعمال التوصية    "، طلب الوزراء أن تقوم املنظمة       1996ففي  . املعونة األجنبية 
لقة باملقترحات اليت أيدهتا جلنة املساعدة اإلمنائية واملتعلقة مبكافحة الفساد يف صـفقات             املتع

وأوصت هذه اللجنة بـأن  . OECD 1996, 15(xviii)]املعونة الثنائية واملتعددة األطراف 
يشترط األعضاء إدراج أحكام تتعلق مبكافحة الفساد يف املعونة الثنائية وأن حيثوا منظمـات              

 .[DCD/DAC(96)11]الدولية على التزام احليطة هي أيضا املعونة 
ومت التفاوض بشأن اتفاقية للبلدان األمريكية بشأن مكافحة الفساد وذلك حتـت             

 ,OEA/Ser.K/XXXIV.1; CICOR/ doc.14/96 rev.2)رعاية منظمة الدول األمريكية 
29 March 1996) . صدقت عليها فعال وفتحت االتفاقية يف الوقت الراهن للتصديق، وقد

وتشترط االتفاقية قدرا كبريا من التعاون عرب احلدود وتدعو إىل تعزيز القوانني            . سبعة بلدان 
وتطلب إىل البلدان أن حتظر وتعاقب الرشوة عرب الوطنية يف إطار دساتريها ونظمها             . الوطنية

عاملة الضريبية ومبوجب االتفاقية، توافق الدول على منع امل. (OAS 1996, VIII)القانونية 
 ,OAS 1996)التفضيلية للنفقات اليت تنتهك قوانني مكافحة الفساد يف الدول األعضـاء  

III.7) .              ورهنا بالقوانني احمللية، جيوز للدول املوقعة أن تضع رهـن احلـبس االحتيـاطي
وتتميز االتفاقية . (OAS 1996, XI.7)األشخاص الذين تطلب دولة أخرى تسليمهم إليها 

ا تشمل يف آن واحد بلدانا صناعية، وعددا من البلدان املتوسطة النمـو، والبلـدان               بكوهن
 . الفقرية املنتمية إىل منطقة واحدة

وأدرجت بعض املنظمات الدولية املهنية والتجارية مبادرات مكافحة الفسـاد يف            
، حتـث   1996مـارس     /وهكذا أصدرت غرفة التجارة الدولية توصـية يف آذار        . براجمها
وحتظـر  . ضاءها على اعتماد قواعد سلوك ترمي إىل احلد من الرشوة يف التجارة الدولية            أع

. هذه القواعد دفع الرشوة ألي غرض، ال جملرد احلصول على أعمال جتارية أو احلفاظ عليها              
 1977وهكذا فإن هذه القواعد أكثر صرامة من مدونة غرفة التجـارة الدوليـة لعـام                

(International Chamber of Commerce 1996) . واعتمد جملس رابطة احملامني الدولية
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وينظر برنامج املساءلة والشـفافية  . (IBA 1996) 1996يونيه /قرارا تكميليا يف حزيران
التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف إمكانية العمل مع املنظمة الدولية للمؤسسات العليا             

للمحاسبني لوضع مشاريع لتعزيز املسـاءلة يف البلـدان         ملراجعة احلسابات واالحتاد الدويل     
 ). (UNDP 1996, p. iiالنامية 

وتستكمل أنشطة املنظمات الدولية اخلاصة بإجراءات تتخذها الشـركات علـى          
ففي الواليات املتحدة، دفع وجود قانون املمارسات األجنبية الفاسـدة إىل وضـع             . انفراد

بطة األمريكية للمحامني فريق عمل معـين باملعـايري         وللرا. وتطبيق مدونات سلوك صارمة   
الدولية للممارسات الفاسدة ينظر يف املسألة، وتناولت املائدة املستديرة املتعلقة باألعمـال            

. التجارية مسألة الفساد، وال سيما أثره على إجراءات إبرام الصفقات العمومية  عرب العـامل    
لشفافية جهدا يرمي إىل مجع املـدونات القائمـة         ورعى الفرع األمريكي للمنظمة الدولية ل     

 Transparency)ملساعدة الشركات اليت ليست هلا مدونات من هذا القبيل على وضـعها  
International-US 1996) .   وتندرج هذه املبادرة يف إطار خطة املقر الـدويل للمنظمـة

 .الدولية للشفافية
 International Bar Association 1996, International Chamber of: املصـادر 

Commerce 1996, OECD 1997, Transparency InternationalذUS 1996 and 
UNDP 1996. 

 
وأوصى البعض بإنشاء قدرات دولية جديدة ملعاجلة الفساد على نطاق           
واقترحوا مشاركة منظمة التجارة العاملية، غري أن القلق من ربط السياسة           . عاملي

 أخرى، من قبيل ظروف العمل، وحقوق اإلنسان والفسـاد،          التجارية مبسائل 
ولعل اإلمكانية األكثر قابلية    . يوحي بأن مكافحة الفساد لن تكون هلا األولوية       

للتحقيق داخل منظمة التجارة العاملية هي مراجعة االتفاق املتعلق بالصـفقات           
م املزيـد   العمومية، مع التركيز على جوانب مكافحة الفساد، حىت يتأتى انضما         

ينـاير  / كـانون الثـاين    1وقد دخل هذا االتفاق حيز النفاذ يف        .  من البلدان 
، غري أن أحكامها مل تعتمدها إال قلة من البلدان، معظمها من العـامل              1996
 .الصناعي
وتنشد منظمـة   . ومن جهة أخرى، اقترح البعض وضع معاهدة دولية        

ني الدول األعضاء فيها، كمـا      التعاون االقتصادي والتنمية حتقيق هذا اهلدف ب      
انظر اإلطـار رقـم     (فُِتحت للتصديق اتفاقية الدول األمريكية ملكافحة الفساد        

وتستحق املزيد من الدراسة فكرة إنشاء جهاز حلل املنازعات يتوىل النظر           ). 12
يف الشكاوى اليت تقدمها الشركات اليت تدعي أهنا خسرت صفقات بسـبب            

ومثة دون شك مشـاكل صـعبة تتعلـق         . الفساداستخدام منافسيها لوسائل    
غري أن مثة مناذَج    . باإلثبات ومعايري البت تعترض إنشاء حمفل عام حلل املنازعات        

وعلى . يف اجملال القانوين الدويل ميكن أن تقدم أفكارا عن كيفية تناول املوضوع           
عة البنك  سبيل املثال، فإن املركز الدويل لتسوية منازعات االستثمار التابع جملمو         

الدويل حيل املنازعات مبوجب عقود تنص على أن املركز هو اجلهة املختارة حلل             
فأفرقة املركز ليست حمـاكم  . (Shihata and Parra 1994)الصعوبات التعاقدية 

رمسية، واللجوء إليها يقوم على موافقة مسبقة من األطراف، غري أهنـا تتنـاول        
ومع ذلك، تواجه إجـراءات     . ري مباشرة أحيانا مسائل تتعلق بالفساد بصورة غ     
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هذا املركز صعوبات، ألن آلية املراجعة تفتقر إىل أدوات احلسم وتتبع أحيانـا             
ورغم ذلك، خفت هذه املشـاكل نوعـا مـا يف           . هنجا تقنيا وشكليا مفرطا   

بيد أن املركز مل ينظـر يف أي  . (Reisman 1992, pp. 46-106)السنوات األخرية 
رحلة منح العقود، وقد ال تكون له والية النظـر يف هـذه             نزاعات نشأت يف م   

كما أن إجراءاته مكلفة ومستهلكة للوقت وغري قادرة على معاجلة عدد           . األمور
 .كبري من القضايا

ومثة أيضا حماكم يف جماالت حقوق اإلنسان واملعايري الدوليـة للعمـل             
. (Barratt-Brown 1991)والطاقة النووية ميكنها أن تشكل مناذج يقتـدى بـه   

ولكل . وميكن للمنظمات غري احلكومية أن تقدم شكاوى أمامها وتديل باألدلة         
جهاز من األجهزة القائمة مشاكله اخلاصة، وليس مثة أي منوذج كامل متـاح             

غري أنه يتعني إمعان النظر يف إمكانيات إنشاء        . للمعنيني جبهود مكافحة الفساد   
 .حماكم دولية من هذا القبيل

كن أن ينشئ اجملتمع الدويل أيضا حمفال للنظر يف القضـايا املتعلقـة          ومي 
بشبهة الفساد يف اخلصخصة أو الصفقات العمومية، رمبا يف إطار آليـة ميثـاق     

وستستلزم  القضايا اليت يقيمها مقـدمو العـروض املسـتاؤون أو            . النـزاهة
افة علـى هـذا   املقرضون الذين تعرضوا للغش أن يقوم البلد املعين مبحاسبة شف     

بل سيكون التركيز   . فالرشاوى املدفوعة فعال لن يلزم بالضرورة إثباهتا      . السلوك
وإذا بدا أهنا تشذ كثريا عن املتوقع يف عملية نـزيهة، فإن           . على شروط الصفقة  

. التدابري التصحيحية قد تقتضي أن تعاد عملية  تقدمي عروض بشأن املشـروع            
إلجراءات قابلة للتنفيذ تتمثـل يف أن تقـدمي         غري أن مثة صعوبة يف جعل هذه ا       

فاملشاركون . العروض جمددا لن يكون جمرد إعادة شفافة ونزيهة للعملية السابقة         
سيكونون مجيعا على علم مبعلومات جديدة نتيجة اجلولة األوىل من العـروض،            

ية ولذا يلزم حتليل اجلوانب االستراتيج    . مما سيؤثر على سلوكهم يف اجلولة الثانية      
 .هلذا املقترح حتليال دقيقا لتفادي إنشاء نظام أكثر إجحافا من سابقه

وبطبيعة احلال، فإن عملية من هذا القبيل من شأهنا أن تثين عن إجنـاز               
فعندما يبدو أن إبرام صفقة باطنية      . وقد ال يكون هذا أمرا سيئا     . بعض املشاريع 

مت الشركة احلكومية أسهل أمر ال مفر منه، فإنه ينبغي تأجيل اخلصخصة، ما دا        
وقد يراعى يف تصميم مشـروع لألشـغال        . يف املراقبة من الشركات اخلاصة    

وعالوة . العمومية حتقيق الكسب عن طريق الرشوة، ال حتقيق التنمية االقتصادية         
على ذلك، فإنه خالفا لعمليات التحكيم اليت تتم حتت إشراف املركز الـدويل             

قد يتحمل اجملتمع الدويل تكاليف اإلجـراءات إذا        لتسوية منازعات االستثمار،    
وميكن قصر اختصاص هيئة التحكيم علـى       . خرج بلد نام من التحدي منتصرا     

البلدان اليت تتطوع لوضع نظام يقوم على ميثاق النـزاهة مقابل احلصول مـن             
البنك الدويل أو برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على مشورة تقنية وغريهـا مـن      

وهذا املقترح مثال ملبدأ    . الدعم لعملية تنفيذ خصخصة أو صفقة عمومية      أدوات  
أعم يقضي بأن من وسائل مكافحة الفساد ختويل اخلاسرين وسـائل الـتظلم             

(Alam 1995) . 
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وبدأت الدوائر الدولية لألعمال يف اإلقرار بتكاليف الفسـاد يف بيئـة             
ورمبـا تقـدم دوائـر      . صالحاالستثمار العاملية، واقتراح اتباع هنج آخر يف اإل       

األعمال الدولية نفسها األموال واملساعدة التقنية للبلدان الـيت يهمهـا أمـر             
وهذا ما يتم فعال عن طريق الرابطات املهنية من قبيل رابطة احملامني            . اإلصالح

األمريكية، غري أن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمات املعونة األخرى ميكن           
وقد تقدم املؤسسات التجارية اليت     . كانية القيام مبشاريع تعاونية   أن تستكشف إم  

. تورطت يف شبكات الفساد مشورة مفيدة بشأن كيفية مكافحة هذه الشبكات          
وبطبيعة احلال، قد متانع البلدان الساعية إىل اإلصالح يف قبول املسـاعدة مـن              

ـ            دة اإلمنـائي    جهات سامهت يف الفساد يف املاضي، غري أن برنامج األمم املتح
ميكن أن  يكون قادرا على إقامة حمفل حمايد يستفاد فيه مـن جتـارب تلـك                 

وال ضري إذا كان هذا االقتـراح       . الشركات وتناقش فيه اقتراحاهتا اإلصالحية    
يبدو كمن يلتمس من اللصوص مقتحمي اخلزائن املصرفية املشورة حول كيفية           

من هلم جتربة يف املوضوع أكثـر       فغالبا ما يكون    . تعزيز سالمة وأمن املصارف   
 . إدراكا لوسائل جتنيب اإلصالح السقوط يف املطبات

وسيتبني .  واجلهود الدولية يف معظمها حديثة العهد وهلا طابع وعظي          
يف السنوات القليلة القادمة ما إذا كان هلا أي مدلول يف بيئة األعمال التجاريـة               

منائي وغريه مـن منظمـات املعونـة        وميكن لربنامج األمم املتحدة اإل    . الدولية
والقرض، إىل جانب املنظمات اليت ال تستهدف الربح من قبيل املنظمة الدولية            
للشفافية، أن تقوم بدور املراقبة وأن تساعد على رعاية الربامج لتقدمي مقترحات            

 .إصالح عملية لفرادى البلدان ولدوائر األعمال
 

 ي الدويلمكافحة غسل األموال والنشاط اإلجرام
 

ومثة جانب آخر يف اجلهود الدولية الرامية إىل مكافحة الفسـاد هـو              
فاملشكل . جانب جعل إخفاء الكسب غري املشروع صعبا على احلكام الفاسدين        

ليس فقط مشكل سهولة إخفاء عائدات الرشوة يف حسابات خارجية، بـل إن             
 املال لألنشـطة    هذه الرشاوى حبكم طابعها غري املشروع، حيتمل أن توفر رأس         

 .غري املشروعة عامليا
وتعد جهود قمع غسل األموال وسيلة مفيدة لزيادة تكاليف اجلرميـة            

ومن االتفاقيات الرئيسية يف هـذا      . املنظمة وجعل الفساد عمال حمفوفا باملخاطر     
اجملال اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات           

 املتعلقة  1990، واتفاقية جملس أوروبا لعام      1988ملعتمدة يف فيينا يف     العقلية ا 
. (Scott 1995)بغسل األموال والتفتيش عن عائدات اجلرمية وحجزها ومصادرهتا 

كما أصدر االحتاد   . وتدعو اتفاقية فيينا البلدان إىل جترمي غسل أموال املخدرات        
 بأن تقيم املؤسسات املالية     ، يلزم الدول األعضاء   1991األورويب توجيها، يف    

واجلهاز الدويل الرئيسي الذي يشـارك يف اجلهـود         . نظما ملنع غسل األموال   
اجلارية ملكافحة غسل األموال هو فرقة العمل املعنية بالتدابري املالية اليت أنشئت            

وتضم ممثلني من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وهونغ كونغ         . 1989يف  
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 40وقد وضـعت  . (Scott 1995)اخلليج واللجنة األوروبية وسنغافورة ودول 
 . توصية الختاذ تدابري مضادة مالئمة، مبا فيها حظر احلسابات اجملهولة

ومع تزايد استخدام األسواق الناشئة واجلنان الضريبية الصغرية يف غسل           
فاألمر ال يتعلق باحلفـاظ علـى       . األموال، أصبح مشكل املراقبة أكثر خطورة     

بل إنه يتعلق يف آن واحد بالسهولة الـيت خيفـي هبـا             . فة العامل الصناعي  نظا
املسؤولون الفاسدون كسبهم غري املشروع من بلد إىل بلد وإمكانية تقـويض            

 .(Scott 1995)مصداقية اهليكل املايل لبلد بأنشطة غسل األموال 
وضوابط غسل األموال ليست سوى عقوبات سـلبية ال يـرجح أن             

فالبلـد  . فعالة يف زيادة االستثمار يف البلدان املفتقرة لرؤوس األموال        تكون أداة   
الذي يعاين من فساد مستفحل عادة ما يكون بلدا يسود الغموض والتعسـف             

وتشجع هذه البيئة النخب احمللية على االسـتثمار يف         . بيئة األعمال التجارية فيه   
نه رغـم أن اإلجـراءات      وبالتايل فإ . اخلارج وتصد االستثمار األجنيب املباشر    

الرامية إىل ضبط غسل األموال قد تقوم بدور تكميلي هام، فإن من املستبعد أن              
يكون هلا أثر على البلدان الفقرية ما مل تقترن جبهود مباشـرة لتحسـني األداء               

 .واملساءلة على الصعيد  احلكومي
رية غري  واخليار الثاين املهم هو بذل جهود دولية ملكافحة األعمال التجا          
فباإلضافة إىل اآلثار السلبية األخرى، كثريا ما يكون هلذه األعمـال           . املشروعة

وعندما يقترن الفسـاد باجلرميـة املنظمـة،        . التجارية أثر مفسد على احلكومة    
وإذا كانت اجلرمية تعـم     . يستعصي على منظمات املعونة الدولية حل املشكل      

ون للمنظمات اخلارجية حول وال قوة      الدولة بأكملها، فإن من احملتمل أال  يك       
ويف احلاالت األقل خطورة،    . سوى االنتظار وعقد األمل على حتسن األوضاع      

فالبلـدان  . ميكن االستفادة من جتربة البلدان الصناعية يف حماربة اجلرمية املنظمة         
النامية اليت مل تتعود على مواجهة اجلرمية املنظمة، قد تكون حباجة إىل اجلمع بني              

ومن املستبعد أن تكون هذه اإلصالحات كافية ما        . لتدريب وإصالح القوانني  ا
وقد يلزم الدولة بذل قدر أكرب من       . مل يكن االقتصاد قويا وقادرا على املنافسة      

اجلهود املباشرة للحد من املكاسب املفرطة اليت جينيهـا املقـاولون املخلـون             
 املقترحـة تشـجيع دخـول       ومن احللول . بالقوانني يف أعمال جتارية مشروعة    

مؤسسات مشروعة ذات رؤوس أموال قوية ميكنها مبساعدة مـن الدولـة يف             
اجلانب املتعلق بتطبيق القانون،  أن تقاوم الشركات اليت هتيمن عليها اجلرميـة             

ورغم أنه من السابق ألوانه احلكم على جناح هذا اجلهد، فإن هذا مـا              . املنظمة
 إلدارة النفايات يف صناعة معاجلة القمامـة يف         تقوم به شركة متعدد اجلنسيات    

 .)44(مدينة نيويورك 
إن روابط بلد من البلدان بعامل أرحب ميكن أن تضيق أو توسع نطاق              

فمن جهة، يسهل النظام املفتوح يف التجارة واالستثمار تـدفق          . اجلرمية املنظمة 
 العديـد مـن     كما أن وجود  . التهريب والكسب املتأيت من اجلرمية عرب احلدود      

اجلنان الضريبية اليت ميكن أن تستقر فيها األموال غري النظيفة جتعـل النشـاط              
اإلجرامي أقل عرضة للمخاطر ما دام باإلمكان إخفاء األمـوال بسـهولة يف             

لتعقـب  "وللتصدي لألثر السليب لالنفتاح يلزم بذل جهـود دوليـة           . اخلارج
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وهذا ما  . ذ آمن لألموال غري النظيفة    وعزل البلدان الراغبة يف تقدمي مال     " األموال
يستلزم قيام املنظمات الدولية بالتركيز على املعايري الدوليـة للكشـف عـن             

 .األرصدة املصرفية جلعل إخفاء األموال غري املشروعة أمرا صعبا للغاية
ومن جهة أخرى، تسهل احلدود املفتوحة االستثمار للعناصر األجنبيـة           

 مل تكن هذه العناصر اخلارجية تشكل جزءا من اجلهاز          وإذا. يف بلد من البلدان   
اإلجرامي الداخلي وال ترتبط جبماعات من هذا القبيل يف أماكن أخرى، فإهنـا             

وبطبيعـة احلـال، إذا     . تستطيع التصدي للجماعات الفاسدة املستوطنة داخليا     
 كانت تلك االستثمارات مكلفة وحمفوفة باملخاطر، فإن القلة القليلة هي الـيت           

وأقل ما ميكن قوله يف هذا الباب هو إن انفتاح بلـد            . ستختار بذل هذا اجلهد   
 .أمام االستثمار األجنيب جيعل ركوب هذه املخاطر أمرا واردا

إن مكافحة السلوك اإلجرامي الدويل مسألة مهمة، غـري أن الـدرس             
غـري  املستفاد من هذا االستعراض هو أن الركون إىل هنج العدالة اجلنائية أمـر              

ومن الواضح أن احلد من غسل األموال ومكافحة األعمال التجارية غري           . كاف
املشروعة يتطلب تعاونا دوليا، غري أنه لن يكون هلذه اجلهود يف حد ذاهتا أثـر               
يذكر على مستوى الفساد إذا كانت احلوافز الدافعة إليه ناشئة ال عن النشـاط              

 . من السيطرة على الدولةالتجاري غري املشروع، بل عن الكسب املتأيت
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 استنتاجات 
 

إنه من غري املتوقع أن خيتفي الفساد جملرد أن حكومة إصالحية تولـت              
فما دامت للمسؤولني سلطة تقديريـة،      . السلطة أو ألن النمو االقتصادي قوي     

وسيتعني . ستظل حوافز الفساد قائمة وتكون بالغة الضرر للدول اجلديدة اهلشة         
 أن يتخذوا إجراءات ملموسة، ال أن يفترضـوا أن العـادات            على اإلصالحيني 

وجيب أال يسمح ملن يستفيدون مـن       . املترسخة ستختفي بتغيري كبار املوظفني    
 .النظام الفاسد أن يعرقلوا التغيري

فالنهج املستند إىل   . والفساد ليس مشكال ميكن التصدي له على انفراد        
تفاحات الفاسدة أو عن احليتان الكبرية      القانون اجلنائي والذي يبحث فقط عن ال      

وبطبيعة احلال، قد حتتاج الدولـة إىل إثبـات         . ليفردها بالعقاب هنج غري كاف    
مصداقيتها مبعاقبة مسؤولني مرموقني فاسدين، غـري أن اهلـدف مـن تلـك              
املالحقات القضائية هو توجيه االنتباه وكسب دعم اجلمهور، ال حل املشـكل            

معاقبـة  "بـ) Klitgaard) 1988ويوصي كليتغارد . لوكالثاوي وراء ذلك الس   
ويستلزم اإلصالح اهليكلي واإلجرائي سن     . هلذا السبب وحده  " احليتان الكبرية 

جمموعة من قوانني مكافحة الفساد تتمتع باملصداقية وحتظر كل أصناف املقابل           
فإذا اعتربت بعـض أصـناف املقابـل        . اليت تعترب غري مشروعة وتعاقب عليها     

كراميات مقبولة أو هدايا مقدمة للمـوظفني العمـوميني، فينبغـي إباحتـها             إ
ويعد قبول املقترحات الداعية إىل عالنيـة دفـع         . وإخضاعها لشروط اإلبالغ  

ولعل احتمال كون املقابل حافزا يدفع      . املقابل اختبارا للتربير الثقايف هلذا املقابل     
 غري املشروعة ميكن حتويلـها يف       املوظفني إىل العمل بفعالية توحي بأن الرشاوى      

 . حاالت معينة إىل خطة يكون فيها املقابل التحفيزي مشروعا
واحلاالت اليت يعزز فيها الفساد فعالية املـأمورين وحيسـن توزيـع             

فاألدلة النظرية والعملية ال تؤيـد  السـماح         . اخلدمات العامة حاالت حمدودة   
 يثريها السماح بالفساد يف بعض      ولعل الصعوبة اليت  . بالفساد على نطاق واسع   

اجملاالت تكمن يف أنه يقوض جهود احلد من الفساد يف جماالت يكون ضـرره              
 . فيها َبيِّنا

وتوحي النظرية واملمارسة على السواء بعدم وجود رد شـاف ميكـن             
فثمـة نوعـان    . اعتماده يف مجيع احلاالت مبجرد سن قوانني ملكافحة الفسـاد         

 الفساد املتعلق بكبار املسؤولني والـذي       –بطان من الفساد    خمتلفان لكنهما مترا  
تتورط فيه عادة الشركات املتعددة اجلنسيات أو الشـركات احملليـة الكـبرية             
والفساد اللصيق بكيفية اضطالع احلكومة بأنشطتها االعتيادية من قبيل جبايـة           

، تسهل  ويف كل فئة من هاتني الفئتني     . الضرائب واجلمارك والترخيص والتفتيش   
بعض الرشاوى األنشطة غري املشروعة وبعضها ميكن من احلصول على منـافع            

وقد يلزم بذل بعض اجلهود لصون نــزاهة املؤسسـات          . حتق للراشي قانونا  
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املستقلة داخل وخارج احلكومة واليت ميكنها أن تقوم بدور هـام يف املراقبـة              
 . واملالحقة القضائية واحملاكمة

 الفاسدة، فإنه تصعب معرفة نقطة البدء يف برنامج         ونظرا لترابط النظم   
غري أنه من الواضح أن جهود احلفاظ على نظافـة املشـاريع مـع              . اإلصالح

التغاضي عن بقية أنشطة احلكومة ستكون غري فعالة يف هناية املطاف إذ سيسعى             
املوظفون املرتشون واألفراد والشركات الراشية إىل َتَحيُِّن الفـرص يف مكـان            

ومن الواضح أنه ال ينبغي أن تتخلى املنظمات الدولية عن اجلهود الرامية            . رآخ
إىل صد الفساد عن مشاريعها، غري أنه بقدر ما يكون ذلك اجلهد جديا، بقدر              

ويقـر  . ما يلزم أن تساعد تلك املنظمات البلدان على احلد من الفساد الداخلي           
ي هبذه احلقيقة، اعتبارا لألمهية الـيت  برنامج املساءلة والشفافية يف الربنامج اإلمنائ  

 UNDP). يوليها لتحسني املساءلة املالية العامة يف البلدان اليت تعتمد على املعونة
1996) . 

وسيلزم أن تقوم البلدان اجلادة يف مكافحة الفساد بتقييمـات قطريـة             
ـ   . غري أنه ال بأس من إبداء بعض املالحظات العامة        . حمددة ي فاخلطوة األوىل ه

ومثة عدة إمكانيـات    . استكشاف اجملاالت اليت يفرض الفساد فيها أكرب تكلفة       
 :مشتركة

 قد تكون إيرادات الضرائب والرسوم اجلمركية دون احلد الالزم لتقدمي      •
اخلدمات احلكومية األساسية وقد يكون منط املبالغ املدفوعة على سبيل الضريبة           

ن الرد هو يف آن واحـد تبسـيط         فينبغي أن يكو  . بالغ التفاوت بسبب الرشوة   
القوانني الضريبية واحلد من السلطة التقديرية املخولة لإلداريني وإعادة تنظـيم           

 .اجلهاز اإلداري لتحسني املراقبة وحوافز حسن األداء
 قد يكون تنظيم األعمال معقدا للغاية ومستهلكا للوقت وكثري التدخل        •

 واجلواب هنا هو إمعان النظـر  .بدرجة تؤثر على النمو الصحي للقطاع اخلاص    
يف القوانني الضريبية والنصوص التنظيمية لتحديد ما ينبغي إلغاؤه، وما ينبغـي            

فالعديد من البلدان هلا أنظمة جتارية عدمية اجلـدوى         . تبسيطه وما يلزم تعزيزه   
تشجع الرشوة إىل جانب نصوص تنظيمية غري فعالة يف اجملاالت املفيدة اجتماعيا        

 .حلماية البيئيةمن قبيل ا
 ومن املمارسات املكلفة أيضا إشراف الدولة على مشـاريع ضـخمة            •

فتكلفة الفساد ليست هي الرشوة يف حد ذاهتا، بـل هـي            . للهياكل األساسية 
وحىت لو كانت األدلة املباشرة على الفساد       . انعدام املردودية الذي تشجع عليه    

اريع وتصميمها غري مالئمـني     غري متوفرة، فإن األدلة اليت تثبت أن حجم املش        
غري أن هذا التغيري يف االجتاه جيب أن يقترن بتحسني إجـراءات          . كافية إللغائها 

 .املوافقة على املشاريع مستقبال، وإال فإن منط السلوك سيتكرر
وقد يلزم إجراء إصالحات مؤسسية أساسية قبل إصـالح قطاعـات            
فبـدون  . وازين يف النظام السياسي   ومن املهم للغاية حتسني الضوابط وامل     . معينة

تغيري اهليكل الدستوري للدولة، ستكون مثة جمموعة من اإلصالحات اليت قـد            
ويكمن املشكل يف إضفاء    . يصعب تنفيذها سياسيا، لكنها ليست مكلفة للغاية      

الطابع املؤسسي على هذه اإلصالحات حىت تصمد أمام  تغيري املوظفني وتغيري            
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تشمل هذه اإلصالحات سياسات تزيد من شفافية العمليات        و. القيادة السياسية 
 .احلكومية واملساءلة بشأهنا وتسهل تنظيم جمموعة من الرقباء املستقلني

وحىت لو مت التصدي للمشاكل السياسية اجلوهرية ومشـاكل اهليكـل      
املؤسسي، فإن من املتعني على معظم البلدان اليت تعاين من الفساد أن تواجـه              

وهذا ما سيكون مكلفا ماليا     . شاقة املتمثلة يف إصالح الوظيفة العمومية     املهمة ال 
فإذا ُسِمح بتدهور مرتبـات الوظيفـة       . أو مؤملا سياسيا، غري أنه ال مناص منه       

العمومية باملقارنة مع القطاع اخلاص وإذا كان الفارق يف األجور داخل الوظيفة            
ى التماس الترقية، فـإن مـن       العمومية نفسها ضئيال بدرجة ال حتفز املوظف عل       

ويـتعني أن ختفـض     . املرجح أن ختفق جهود مكافحة فساد الوظيفة العمومية       
سياسات اإلصالح من حجم الوظيفة العمومية، وأن تدفع أجورا أساسية كرمية           
وأن تنشئ من عناصر الترغيب والترهيب ما حيفز املـوظفني علـى التحلـي              

بغي أن تتاح على نطـاق واسـع جتربـة          وين. بالنـزاهة وأداء الواجب بفعالية   
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والبنك الدويل  يف مساعدة البلدان على إصـالح             
الوظيفة العمومية فيها، حىت يف احلاالت اليت تكون فيها النتيجة أقل جناحا ممـا              

 . كان مرجوا يف البداية
ـ           • ات  إن انعدام مؤسسات ذات مصداقية قادرة على السـماع للتظلم

وتطبيق القانون جانب من جوانب القصور يف العديد من البلدان النامية والبلدان        
ولذلك فإن من جماالت اإلصالح حتسـني املؤسسـات         . اليت متر بفترة انتقالية   

القائمة، من قبيل احملاكم، أو إنشاء أجهزة جديدة، من قبيل هيئات املفتشـني             
.  وينبغي توثيق جتربة البلدان األخرى     .العامني واللجان املستقلة ملكافحة الفساد    

وينبغي عند إنشاء مؤسسات جديدة  الوعي بأن محالت مكافحـة الفسـاد             
 . ُتستخدم للتشهري باملعارضني السياسيني وتأديب املشاغبني

ويتطلب التغيري األساسي االلتزام على مستوى القيـادة واالسـتعداد           
يف احلالة اليت ال يكون فيهـا       وحىت  . للصمود عند تطور جهود مكافحة الفساد     

اإلطار الدستوري األساسي لدولة مفتوحا للتغيري، ميكن إجراء إصالح جـدي           
غري أن احلكومات اليت تضـيق اخلنـاق علـى          . داخل اهليكل احلكومي القائم   

أصوات االنتقاد املستقلة سيصعب عليها أن تلتزم باحلكم النـزيه والشـفاف           
احلكومات قادرة على التحرك بسـرعة علـى        وقد تكون تلك    . التزاما صادقا 

ومن الصعب أن   . املدى القصري، غري أن خطر التقويض يهدد سياساهتا مستقبال        
حتدد بصورة جمردة أولويات منظمات املعونة والقرض الدولية اليت تواجه ضائقة           

 :غري أن باإلمكان إبداء املالحظات التالية. يف ميزانياهتا
الدولية أكثر من أي وقت مضى أن الفساد         يلزم أن توضح املنظمات      •

غري مقبول وأن تلغي املشاريع إذا تبني أن الفساد يشوهبا وكلما كانـت مثـة               
ويلزمها أن  . جتاوزات يف التكاليف توحي إما بتفشي الفساد أو انعدام الكفاءة         

تكون حذرة يف متويل املشاريع اليت تسهل على املوظفني إمكانية إخفاء الكسب            
 . اخلاص

 ينبغي أن تدعم املنظمات الدولية دعما فعليا اجلهود الدولية الرامية إىل            •
وتشمل بذل جهود للحد من استعداد دوائر األعمال الدولية         . احلد من الفساد  
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لتقدمي الرشاوى ودعم اجلهود الدولية الرامية إىل وضع معايري تتعلق بامليزانيـة            
 . على استعمال هذه املعايري وتدريب املوظفني–واحملاسبة وإبرام الصفقات 

 ينبغي أن تركز مشاريع املنح والقروض على هتيئة بيئة مؤاتية للنمـو             •
ولكل من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والبنـك        . العميم وختفيف حدة الفقر   

. الدويل جتربة يف إصالح احلكم، غري أنه ينبغي أن تستخلص منـها الـدروس             
مل املسؤولون القطريون مع املنظمات الدوليـة       وينبغي تصميم املشاريع حىت يع    

ويقتضي ذلك حتديد القطاعـات     . على عزل أخطر املشاكل وإجياد احللول هلا      
اليت يفرض فيها الفساد تكاليف باهظة وإعادة تصميم الربامج للحد من حوافز            

ويتعني أن تستخدم املنظمات الدولية نفوذها للدفع حنو إصالح الوظيفة          . الفساد
وأخريا يلزمها أن تساعد البلدان علـى       . مية كشرط أساسي ال حميد عنه     العمو

إجياد سبل لفتح احلكومة للفحص اخلارجي وتعزيز املؤسسات القانونيـة الـيت            
ولعل هذا ما يوحي بأن األمر يتعلق بإرسـاء أسـس     . تقوم باإلشراف واملراقبة  

وقد ختتـار   . ر دائم غري أن اجلهود الترقيعية يستبعد أن يكون هلا أث        . نظام شامل 
وكاالت املعونة بلدان قليلة هلا حكومات موالية لإلصالح وتعمل مـع تلـك             

 .احلكومات على تصميم برامج تتخذ مثاال حيتذى يف املستقبل
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 وقد أوردت اخلرب استنادا إىل تقريـر  Transparency International Newsletter, December 1995: انظر )18(
 .1995 أكتوبر/تشرين األول Saturday Nation ،14-20إخباري يف أسبوعية 

 وقد أوردت اخلرب استنادا إىل تقرير إخباري Transparency International Newsletter, June 1996: انظر )19(
 .1996مايو /أيار Daily Nation ،3يف صحيفة 

تمييز لفائدة بعض  هذه الصعوبات ويبني أن املوظف املرتشي الذي ميارس الLien (1990b) يبحث لني  )20(
انظر أيضا منوذج الفساد يف الصفقات العمومية يف         . مقدمي العروض كثريا ما سيختار متعهد غري فعال       

Rose-Ackermans (1978, pp. 121-32).  
ولالطالع على مثال للتوجه القصري املدى المتيـازات  . Coolidge and Rose-Ackerman (1997):  انظر )21(

 دراسات Deacon (1994, p. 415)  ويوردVincent and Binkley (1992): زيا انظراخلشب الفاسدة يف مالي
تبني أن ضمان االمتياز يرتبط سلبا مبعدالت قطع األشجار، ويشري إىل دراسات حاالت إفرادية تبني أنه                

وبطبيعة احلال، ليس الفسـاد     . عندما يكون ضمان حقوق امللكية ضعيفا، تتسارع وترية قطع األشجار         
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 أن معدالت قطـع األشـجار   Deacon (1994)ويبني .   سببا جزئيا للتوجه القصري املدى للشركاتإال
 .يقترن مبتغريات سياسية تعكس امللكية غري املضمونة، غري أن القدرة التفسريية لنموذجه ضعيفة

ت  على سبيل املثال، اشتكت الشركات املاليزية املشتركة يف خصخصة قطاع الكهربـاء واالتصـاال              )22(
السلكية والالسلكية من أن احلكومة قبلت العديد من املتنافسني اإلضافيني من ذوي الصالت السياسية              

 ".Malaysian Privatisation Loses Allure”, Financial Times, October 13, 1995انظر . القوية
مساله البشري العادي  مثال قلقا من أن الشباب الصيين سيفشل يف بناء رأLui (1990, p.124) يبدي لوي  )23(

، مبا يف ذلك تطوير مواهب من قبيل        "رأس مال بشري غري منتج مباشرة     "وسريكز بدل ذلك على تنمية      
مهارات صراعات السلطة، وفهم أفضليات الرؤساء وسبل حماباهتم، واالطالع على الروابط الدفينـة             "

 "القائمة بني بعض املسؤولني من ذوي النفوذ، وما إىل ذلك
 ,New York Times, November 19, 1996; Far Eastern Economic Review, November 28 : انظـر  )24(

 .Phongpaicht and Piriyarangsan (1994): ولالطالع على معلومات أساسية بشأن تايلند انظر. 1996
 مثة مثال تارخيي من مصر حتت حكم حممد علي يف العشرينات من القرن التاسع عشر يوضـح هـذا                    )25(

، وهو إجنليزي كان يعيش يف مصر يف تلك الفترة، كانت Edward William Laneواستنادا إىل . لاملشك
ويف بعض احلـاالت،   . "أحكام القضاة تتأثر مبركز املدعي واملدعى عليه أو بالرشوة اليت يقدمها أحدمها           

من يدفع أكرب   ال سيما إذا طال أمد اخلصومة القضائية، يعطي كل طرف الرشوة، ويصدر احلكم لفائدة               
 .Johnson (1991, p. 686) أورده ". مبلغ

 يف عمليات قتـل اختـذت       1995 رجل أعمال ومموال يف      269 استنادا إىل احلكومة الروسية، اغتيل       )26(
 ".Mr. Tatum Checks Out”, The Economist, November 9, 1996انظر . شكل إعدام

وقد .  من مراسليها عرب العامل Business International يستخدم ماورو مؤشرا ذاتيا للفساد مجعته هيئة  )27(
 وهي شركة استعالمات خاصة متلك يف الوقت الراهن هيئـة  The Economist Intelligence Unitقامت 

Business International بتزويده ببيانات تعود إىل أوائل الثمانينات اعتربهتا الشركة معلومات مل تعد هلا ،
 بلدا يغفل أوروبا الشرقية والصني وبلدان الشرق األوسـط          67ؤشر الذي يغطي    وامل. أي قيمة جتارية  
.  عدة مقاييس أخرى ملناخ األعمال التجاريةBusiness Internationalكما تشمل بيانات . املنتجة للنفط

 .Mauro (1995)وقد نشرت جمموعة البيانات كتذييل يف مؤلف 
ويف . وعندما يكونان متاحني يضع ماورو متوسـطا هلمـا  . (r = 0.81) يرتبط املؤشران ارتباطا وثيقا  )28(

 .احلاالت األخرى، يستعمل قيمة املؤشر الواحد املتاح
 Business عـامال مسـتمدا مـن مؤشـر     11 مثة مؤشر عام ملخاطر االستثمار يف بلد يرتكز على  )29(

International)      ض معدالت االستثمار   ، ويرتبط هذا املؤشر باخنفا    )ومن بني هذه العوامل مؤشر الفساد
 .Mauro (1995)ومعدالت النمو 

.  يف جنيـف EMF Foundation الذي تنشره World Competitiveness Report استمد املؤشر الثاين من  )30(
باستثناء (وأمريكا الالتينية   ) باستثناء هنغاريا ( بلدا ويستثين أفريقيا وأوروبا الشرقية       32وال يغطي سوى    
 ).املكسيك والربازيل

 :انظر  )31(
Rose-Ackerman (1978, p. 163);” Bribes and Publicity Mark Fall of Mexican Drug Lord”, New 
York Times, May 12, 1996; “Mexican Connection Grows As Cocaine Supplier to U. S.”, New York 
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Times, July 30, 1996; “Popular Revulsion Is New Factor in Chronic Colombian Drug Scandal”, 
Washington Post, January 28, 1996. 

 :انظر )32(
 Airport Customs Harnesses 3 Billion Mexican Pesos Per Year”, El Economista, February 13," 1992 

 : انظر )33(
. "Mexico Fine-Tuning Customs Area Ahead of NAFTA”, Reuters News Service, February 24, 1993 

 ,Singapore Blacklists Scandal-Tinged Firms, Nikkei Weekly: ولالطالع على أمثلة على املنع انظر )34(
February 19, 1996 .  ويصفThacher (1995) املمارسات اليت تستخدمها هيئة بناء املدارس يف مدينة ،

 .نيويورك
 .Court Removes Rao as Head of Political Bribes Investigation”, The Times, March 2, 1996“:  انظر )35(
 :  انظر )36(

“Indonesia Magazine Ban Overruled”, Financial Times, May 4, 1995; “Jakarta Court Reverses Ban on 
Tempo Magazine”, Business Times, May 4, 1995. 

 ".Spanish Court Overturns Ruling on Secret Funds”, Financial Times, February 22, 1995: انظر )37(
 .Pope (1996, pp. 73-78)  وAntoniou (1990)؛ وانظر أيضا United Nations (1990, pp. 23-24) انظر  )38(
 ,Thacher (1995); New York City Builds a Better Watchdog, New York Times, March 14:  انظـر  )39(

1996. 
وجيـدر باملالحظـة أن   . Cadot (1987). Dey (1989) and Rose-Ackerman (1978, pp. 170-79): انظر  )40(

وعلى سـبيل املثـال، فـإن       . التفاعالت قد تقع أيضا بني املوظفني الذين ال تربطهم عالقات رئاسية          
ويرى . الشخص الذي يسعى إىل بناء بيت قد حيتاج إىل احلصول على رخصة من عدة مكاتب حكومية   

Dey تنشأ يف ظل هذه الظروف  أن شبكات املوظفني املرتشني ميكن أن. 
 ",Informants Revelations on Cali Cartel Implicate Colombian Officials”, Washington Post:  انظر )41(

January 28, 1996. 
غـري أن املـنظمني   .  يف نيوجرزي، عرب هنر هدسن من مدينة نيويوركFort Leeمن أمثلة ذلك منطقة   )42(

. Fort Lee إذ استثمروا يف مشاريع سكنية مبنطقـة  –وعة ارتكبوا خطأ األثرياء أللعاب القمار غري املشر
وسرعان مأل هذه املشاريع شبان من الفنيني اإلصالحيني الذين صوتوا لفائدة عمدة إصالحي والتزمت              

 .(Amick 1976, p.89)بلدية املدينة بإغالق صناعة القمار يف بلدهتم 
تنفيذيون للبنك الدويل تغيريات يف الشروط العامة املطبقـة         ، أقر املديرون ال   1996 يوليه/متوز 23 يف   )43(

 ليجعل الفساد أو الغش الـذي       03-6ووسع نطاق املادة    . على القروض واتفاقات الضمان يف البنك     
غـري أن البلـد     . يرتكبه ممثلو املقترضني أو املستفيدون من القرض سببا إللغاء اجلزء املتأثر من القرض            

ما يرضي البنك من تدابري مالئمة يف الوقـت         "افع عن نفسه ضد اإللغاء باختاذ       املقترض بإمكانه أن يد   
املبادئ التوجيهية للشراء يف إطار قروض البنـك        وعالوة على ذلك، عدلت     ". املناسب ملعاجلة الوضع  

تنص على أن   ) 15-1( إلضافة فقرة جديدة     الدويل لإلنشاء والتعمري وقروض املؤسسة اإلمنائية الدولية        
إذا تبني له أن مقدم العرض املوصى مبنحه العقد قد مـارس الفسـاد أو         "نك سريفض عرض مناقصة     الب

وبعبارة أخرى، ال يكفي العلم بأن مقدم العرض قد مارس الفساد           ". الغش يف التنافس على العقد املعين     
غش فيمـا   بل إن البنك سيلغي العقد إذا تبينت له ممارسات الفساد أو ال           . للحصول على عقود أخرى   
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والشركات اليت يثبت أهنا أتت ممارسات الفساد أو الغش فيما يتعلق مبشاريع ميوهلا البنك سـيعلن                . بعد
وسيكون من ". إما ملدة غري حمددة أو لفترة زمنية حمددة"عن عدم أهليتها للتنافس من أجل عقود أخرى         

تعلقة بالعقود اليت أبرموها مـع      حق البنك أن يطلب متكينه من تفتيش سجالت املوردين واملتعهدين امل          
كما يشترط البنك أن يكشف له عن كل العموالت املدفوعة للعمالء، سواء قبل إبرام العقد أو                . البنك

 .Shihata (1996)ولالطالع على نبذة حول هذا املوضوع انظر . بعد إبرامه
 : انظر )44(

Judge Backs Competition in Trash-Hauling Industry, New York Times, February 28, 1994; The Garbage 
Wars: Cracking the Cartel, New York Times, July 30, 1995; Monitors Appointed for Trash Haulers, New 

York Times, December 23, 1995 
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