إطاللة على
أثر الفساد على التنمية االقتصادية في إفريقيا والعالم العربي
أ.د .عمر الحضرمي

الدولية
كمية الحسين بن عبد اهلل الثاني لمدراسات
ّ
الجامعة األردنية

مقدمة
يمثل الفساد ،بأنماطو كافة ،خط اًر داىماً ُمحدقاً بالمجتمعات اإلنسانية كميا عمى حد سواء .وحتى
يمكن اإلحاطة بيذه الظاىرة ،وبالتالي إدراك آثارىا وتداعياتيا وانعكاساتيا ،البد من العمم بأن الفساد ،في
أصولو ،سموك مخالف لمفطرة اإلنسانية ،عمى الرغم من وجود إجماع عمى أنو قديم ،وعمى الرغم من أنو
النقية
قد أصاب الدول والمؤسسات كميا ،وما "المجتمع الفاضل" الخالي من الفساد أو "المدينة الفاضمة" ّ
منو ،إال توىمات قائمة في ذىن الفالسفة والمفكرين التجريديين ،الذين عجزوا ،تماماً عن ترجمة ىذه
الحالة الذىنية إلى واقع ممموس.
العامة ،من أجل تحقيق مكاسب شخصية"( .)1وتشكل
ويعرف الفساد بأنو "إساءة استعمال السمطة
ّ
ّ
الصحية بين المؤسسة ورئيسيا في القطاع العام فرصة لنمو الفساد .وعمى أي حال ،فإن
العالقات غير
ّ
ىذا التعريف يعني ببساطة ،وجود تمايز بين دور الشخص ضمن عممو في القطاع العام ودوره
عرف الفساد بأنو "سوء استخدام النفوذ العام لتحقيق أرباح ومكاسب خاصة"(.)2
الشخصي .كما ُي ّ
ومع انتشار الفقر والتدىور الصحي وسوء توزيع المداخيل والثروات في العالم ،انخفضت معدالت
غنية ،قد سجمت
النمو ،وانعدمت في العديد من الدول ،حتى أن بعضيا ،التي تنعم بموارد طبيعية ّ
1

معدالت دخل ونمو منخفضة وضعيفة .ولم تسمم دول أخرى ،خاصة دول الكتمة السوفياتية سابقاً ،من
انخفاض معدالت النمو ،عمى الرغم من وجود قوى عاممة مثقفة ،ال بل عمى مستوى ٍ
عال من الثقافة.
تكمن الصعوبة الكبرى في مواجية الفساد ،في أن العديد من الدول الضعيفة والفقيرة غالباً ما تعاني
فعال ،حيث أنيا ،عمى األغمب ،ما
من عدم قدرتيا عمى استخدام مواردىا البشرية و ّ
المادية عمى نحو ّ
وثمة واقع إنساني عالمي ومركزي ،عمى السواء ،لتفسير التجارب المختمفة
تحتاج إلى إصالح مؤسسيّ .
الشخصية" التي تشمل االىتمام بتأمين العيش الرغيد لعائمة الفرد
لمدول ،وىذا الدافع ىو "المصمحة
ّ
وجماعتو .ويطمق بعض الدارسين عمى ىذه المصمحة اسم "الجشع" ،بينما يسمييا االقتصاديون:
"االستفادة القصوى من المنفعة" وقد دلّت الدراسات التي أجريت حديثاً عمى أن ارتفاع مستويات الفساد،
فعاليو السياسات الصناعية والزراعية
مرتبط بانخفاض مستويات االستثمار والنمو .فالفساد يخفّض من ّ
ويشجع عمى بروز األعمال التي تتحرك ضمن القطاعات غير الرسمية ،منتيكة القوانين
االنتاجية،
و
ّ
ّ
التشريعية والقوانين االقتصادية(.)3
الخارجية التي غالباً ما تمتنع عن الدخول
كما أن مستويات الفساد العالية تعيق عمميات االستثمار
ّ
في مناطق يسيطرعمييا الفساد ،إال إذا كان الفساد مستشرياً أصالً في ممارسات االستثمار الخارجي وفي
عقميتو .إن المدفوعات غير القانونية (الفاسدة) تتسبب ،عادة ،في ارتفاع التكمفة وازدياد االنحرافات ،فكبار
المسؤولين الفاسدين يتسببون في دعم االستثمارات غير المنتجة في القطاع العام ،والتقصير في مجاالت
المحافظة عمى االستثمارات المقامة سابقاً.
لقد قامت ىناك مجموعة من الدراسات التي تناولت ظاىرة الفساد وأثرىا عمى المجتمعات .وقد
العامة لمدول التي تشيد فساداً ،ومن أمثمة ذلك ما
البنى
أشارت في معظميا إلى وقوع أضرار بالغة ب ُ
ّ
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أشارت إليو تقديرات  ،Antionio Costaالمسؤول األعمى في مكتب مكافحة الجريمة في إفريقيا ،حيث
قالت أن ىناك دولتين أفريقيتين قد خسرت كل منيما نحو خمسة باليين دوالر خالل السنوات األولى من
القرن الحادي والعشرين وذلك بسبب الفساد (.)4
عدة ،من ضمنيا
عامة ،فقد أظيرت دراسات ّ
وتوافقاً مع ما ذكرنا بأن ظاىرة الفساد ىي ظاىرة ّ
دراسة معيد البنك الدولي حول أثر الفساد ،التي كشفت أن مميارات الدوالرات تيدر سنوياً بسبب الفساد
سنويا(.)5
في كل من البمدان الغنية والنامية ،عمى حد سواء ،تقدر بحوالي ألف مميار دوالر ً
يعرف بأنو" :سوء استخدام النفوذ العام لتحقيق
وفي العودة إلى السياق االصطالحي فإن الفساد ّ
()6
يعرف الفساد بأنو" :ىو تمك األعمال التي يمارسيا أفراد من خارج الجياز
أرباح ومكاسب خاصة"  .كما ّ

فيسمح ليم بالتيرب من القوانين
الحكومي أو من داخمو ،تعود بالفائدة عمى الموظفين العامينُ ،
والسياسات ،سواء باستخدام قوانين جديدة ،أم باستخدام قوانين قائمة ،تمكنيم من تحقيق مكاسب مباشرة
وفورّية"(.)7
الدالة عمى غياب المؤسسة السياسيّة
عرف الفساد بأنو" :أحد المعايير ّ
أما صموئيل ىنتنجتون فقد ّ
السموكية
الفاعمة التي شيدىا عصرنا الحالي ،وعميو؛ فإن الفساد ليس نتيجة النحراف السموك عن األنماط
ّ
المقبولة فحسب ،بل أنو نتيجة النحراف األعراف ذاتيا عن أنماط السموك القائمة والمعيودة"(.)8
()9
عرف بأنو:
عرف الفساد
ّ
ُ
لغويا بأنو" :نقيض الصالح ،والمفسدة خالف المصمحة"  .كما ُي ّ
وي ّ

يخوليم
الصالحيات
"انحراف في استخدام
ّ
المخولة ألفراد طبيعيين أو اعتباريين ،في إطار مؤسسي ّ
ّ
معينة"(.)10
ممارسة ىذه
الصالحيات الستخداميا في أغراض وحدود ّ
ّ
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شخصية"
عرف الفساد بأنو" :استغالل المنصب العام لغايات
ّ
أما القانون الدولي فقد ّ

()11

في حين وصفو عمماء االجتماع بأنو "مشكمة أخالقية" بالدرجة األولى ،تنطوي عمى ُعقد وانحرافات في
السموك اإلنساني السوي عن مبادئ المنظومة القيمية لممجتمع وأسسيا .وىنا البد من التنبيو إلى أن
معايير األخالق تختمف من مكان إلى آخر ،ومن ثقافة إلى أخرى ،ومن زمن إلى آخر .فعمى سبيل
المثال ،فإن التقاليد في أجزاء كثيرة من العالم العربي وافريقيا ،تبيح تقديم اليدايا وقبوليا من قبل
فسادا
المسؤولين ،في حين أن الثقافة األوروبية ت ُع ّد ذلك ً

()12

بالنص عمى الحرابة وجزائيا ،قال تعالى:
أما في الشريعة
اإلسالمية ،فقد جاء النص عميو مقروناً
ّ
ّ
إوما جزاء الريه يحازبىن هللا وزسىله ويسعىن في األزض فساداً أن يقتّلىا أو يصلّبىا أو تقطع أيديهم
وأزجلهم مه خالف أو يىفىا مه األزض ذلك لهم خزي في الدويا ولهم في اآلخسة عراب عظيم.)13(
وتكمن خطورة الفساد عندما يكون بين رجال السمطة العميا ،ألنو سرعان ما يستشري ويتسرب إلى
المستويات الدنيا التي تحتمي بالسمطات العميا وىذا ما يسمى .Top- Heavy Corruption
غالباً ما يقترن مفيوم الفساد بمفيومي اإلصالح والشفافية ،حيث يعني األول نقيض اإلفساد ،وىو
(أي اإلصالح) اإلتيان بالخير والصواب( ،)14وىو الرغبة في تغيير ما ىو قائم نحو األحسن ،فإن كان
فاسداً تم إصالحو ،وان كان صالحاً تم تحصينو( .)15وعميو فإن مفيوم اإلصالح ُيطمق عمى التغييرات التي
البنى في
تسعى إل ازلة الفساد ،والتعديل في طبيعة الحكم وممارساتو ،وتغيير القيم وأنماط السموك ،وعقمنو ُ
السمطة ،وعدالة توزيع القيم السمطوية ،ويكون ذلك عن طريق التحديث السياسي ،وبناء الديمقراطية ،وتفعيل
العادية ،وتقوية آليات المساءلة ،وتوسيع دائرة المشاركة السياسية ،وضمان أمن األفراد
القوانين والدساتير
ّ
وحرياتيم ،وتمكينيم من نيل حقوقيم.
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أما مفيوم الشفافية فيو في االصل مأخوذ من الجذر "شفف" ومعناه "الخفة" و"رقّة الحالة" أو
"الشيء القميل" .أما في المغة اإلنجميزية فإن كممة  Transparencyفتعني الحالة التي يمكن الرؤية من
خالليا .أما اصطالحاً فتعني "المكاشفة بين الحكومة والشعب ،عبر الممثمين ليذا الشعب في البرلمان،
()16
ائيا تعني الشفافية" الوضوح والمكاشفة التي ينبغي أن تكون
وكذا مؤسسات المجتمع المدني"  .واجر ً

تجاه قضايا الفساد المالي واإلداري من قبل مؤسسات الدولة وفئات المجتمع كافّة"(.)17
والشفافية السياسية تعنى إمكانية التمييز ،بوضوح وبدقة ،األدوار السياسية واإلدارية داخل النظام
آلية تم ّكن الجماىير من المراقبة وجمع المعمومات واالطّالع عمييا ،وذلك باستكمال
السياسي ،وذلك وفق ّ
العامة والق اررات واإلجراءات المتخذة ،وتمكين ىذه الجماىير من االعتراض
االنفتاح عمى السياسات
ّ
والمساءلة بما ُي ْفضي إلى تعزيز مصداقية النظام ،مما سيؤدي إلى ُحسن الحكم ،أو نشوء الحكم الصالح
والرشيد.
ولقراءة أثر الفساد عمى التنمية في العالمين العربي واإلفريقي فقد جاءت ىذه الورقة في ثالثة
محاور:
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األول :الفساد والتنمية
المحور ّ
البنى
إن لمفساد آثا اًر سمبية عمى التنمية ،إذ أنو يؤدي إلى استنزاف الموارد ،وقيام اختالالت في ُ
األساسية التي ترتكز عمييا عممية التنمية ،وبالنتيجة انخفاض النمو االقتصادي ،وفشل جيود التنمية
وذلك من خالل:
ُ .1يحدث الفساد خمالً كبي اًر في تخصيص الموارد المالية ،وتوظيفيا في غير وجيتيا الصحيحة ،أو أنيا
تتسرب إلى حسابات خاصة في ظل ضعف ىيئات الرقابة والمساءلة والمحاسبة ،ومن ثم حرمان
الدولة من إقامة المشاريع حسب أىميتيا وأولوياتيا.
 .2يزيد الفساد من األعباء المالية عمى ميزانية الدولة ،إذ غالباً ما تخصص مبالغ مالية كبيرة لمقطاع
العام ،وىنا تكون الفرصة أوسع أمام كبار الموظفين والسياسيين لمحصول عمى الرشاوى ،أو إحالة
غالبا ،ما يكونون في حل من
تمك المشاريع عمى أنفسيم أو عمى معارفيم أوأقاربيم ،والذينً ،
المراقبة.
 .3يؤثر الفساد في مواصفات الصفقات والعقود ،إذ يتحمل المتعاقدون ،عن الطريق الفاسد ،من توفير
اطؤية.
الجيدة ،وذلك لكون المعايير تو ّ
المواد بالمواصفات ّ
سمبا عمى االستثمار ،فكمما كانت معدالت الفساد مرتفعة في بمد ما ،أثّر ذلك في
 .4أن الفساد ينعكس ً
الحدية لرأس المال .وبانخفاض األخيرة نمحظ أن المستثمر ال يتخذ ق ارره في االستثمار ألن
الكفاءة
ّ
منخفضا ومحفوفًا بالمخاطر في ظل بيئة فساد.
معدل العائد المتوقع سيكون
ً
 .5يؤثر الفساد عمى سالمة البيئة التنافسية والكفاءة التي ىي معيار البقاء في السوق ،فكمما كانت بيئة
األعمال تنافسية شريفة ،أدى ذلك إلى زيادة جودة األعمال وانخفاض األسعار .وعمى النقيض ،فإن
انتشار الفساد في منح الرخص واألذونات يسيم في تقميل عدد مؤسسات األعمال في السوق ،ويؤدي
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إلى خمق بيئة احتكار ،ويسود اقتصاد الظل ،وينعكس ىذا عمى اضمحالل منشآت األعمال الصغيرة
التي تعد محرك النمو في معظم االقتصاديات ،عندىا تكون النتيجة انخفاض الكفاءة واإلنتاجية
والتنافسية ،ومن ثم ارتفاع األسعار التي ال تخدم المجتمع ،وانما تُ ْذىب الفائدة إلى جيوب حفنة من
البيروقراطيين الفاسدين.
وتروج
يكون شعارات تستند إلى طروحات طوبائيةّ ،
 .6إن انتشار الفساد في مفاصل الدولة ومؤسساتياّ ،
وتدعي أنيا سوف تمبي مطالب الشعب ،وسوف تقوم باإلصالحات ،وتقضي عمى
أفكا اًر ُمراوغ ْةّ ،
الفقر ،وترسي أسس دولة القانون الحديثة ،وفي النياية تفقد السمطة ثقة الشعب بيا وتفقد شرعيتيا،
مما يفضي إلى حدوث قالقل واضطرابات وفوضى اجتماعية وسياسية ،وىذا كمو يعرقل العممية
التنموية (.)18
لمفساد أثر واضح في اإلخالل بسيادة الدولة ،ولفيم ذلك نشير إلى أنو مع استشراء الفساد يتدىور
االقتصاد وتصبح الدولة غير قادرة ،بما لدييا من إمكانات ،عمى إدارتو بشكل صحيح ،كما تغدو عاجزة
عن اإليفاء بمتطمبات تنميتو ،وىنا يكون أمام الدولة خيا ارن لتمويل عممية التنمية:
المحمية.
األول :المجوء إلى المدخرات
ّ
الثاني :المجوء إلى التمويل الخارجي.
مديونية وتعويضات كبيرة ،يصبح الخيار الثاني ىو الوحيد
المحمية ،مع وجود
وفي ظل ضعف المدخرات
ّ
ّ
األجنبية ال يمكن أن تدخل ما لم يتوافر ليا بيئة اقتصادية جاذبة
أمام الدولة ،مع العمم أن االستثمارات
ّ
الدولية
ومغرية .كما يرتبط دخوليا ،أيضاً ،بمدى حصول الدولة المدينة عمى تزكية المؤسسات المالية
ّ
التي ال تقدم مساعداتيا أو توصي بيا إال مقابل برامج لإلصالح االقتصادي .غير أنو ،وبسبب استشراء
الفساد ،فإن الدولة تسعى إلى التصدي لإلصالح مما يمحق الضرر الفادح بجيود التنمية ،وذلك بعد
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ضياع الكثير من األموال في عمميات فساد مالي كبير يقوم بو كبار السياسيين والمتنفذين في السمطة،
الشخصية في الخارج.
يدفعيم طمعيم المفرط لمثروة والسمطة ،فيقومون بتحويل تمك المبالغ إلى حساباتيم
ّ
ويقدر الباحثون في جامعة ماساشوسيتس ،أن تيريب رؤوس األموال من  33دولة إفريقية بين عامي
 1997-1973قد بمغ أكثر من  187مميار دوالر ،وىو ما يفوق مديونيات ىذه الدولة مجتمعة (.)19
وحتى ندرك حجم تأثير الفساد عمى التنمية االقتصادية ،البد من مقاربة اآلتي:
أوالً :فطبقاً لمنظرية االقتصادية التقميدية ،فإن الفساد يعوق النمو االقتصادي من خالل استخالص الريع
سمبا عمى ىذا النمو سواء بالنسبة لمنظمي المشروعات
"االستثمار الفائض االقتصادي" ،مما يؤثر ً
ومعوقًا لتخفيض الفقر،
األول لمتنمية المستدامة،
األجنبية .وىكذا يغدو الفساد ىو
المحمية أم
ّ
ّ
ّ
المعوق ّ
ّ
الجيد(.)20
واألداء الحكومي ّ
ثانيا :أثر الفساد عمى القطاع الضريبي ،وذلك عندما يكون من السيل عمى بعض األفراد تقديم إق اررات
ً
يبيا غير حقيقي ليؤالء األفراد ،مما يعد إخالالً بمبدأ العدالة.
ضر ّ
يبية تظير وعاءاً ضر ً
العامة ،ومن ذلك
ثالثاً :أثر الفساد عمى اإلنفاق الحكومي ،بما يرتب من سوء تخصيص لموارد المجتمع
ّ
نرى أن بعض األنشطة في المجتمعات الفاسدة قد حظيت بالرعاية رغم أنيا – أي األنشطة – غير ذات
أىمية بالدرجة الكافية ،إال أنيا ذات مردود عمى الفاسدين ،ويرافق ذلك إغقال ّبين لمكثير من القطاعات
اليامة لقمة فائدتيا ألصحاب النفوذ.
ّ
اربعاً :أثر الفساد عمى سعر العممة الوطنية وبالتالي عمى سوق الصرف األجنبي مما يولّد سوقين :رسمي
يوجو النقد إلى تمويل أنشطة
يتميز بندرتو مقارناً بالطمب ،وسوق غير رسمي
ُ
يسوده سعر أعمى ،حيث ّ
غير مخططة أو محظورة أو غير مرغوب فييا من وجية نظر المجتمع ،كما لو تم توجيو النقد األجنبي
الذي يتم تجميعو من السوق الرسمي إلى تمويل تجارة المخدرات أو إلى اإلتجار بالسمع الميربة من
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الخارج ،مما ُي ْف ضي في النياية إلى زيادة عجز ميزان المدفوعات ،وربما عدم قدرة الدولة عمى سداد
ديونيا ولجوئيا إلى االقتراض الخارجي ،وبالتالي العيش في دوامة اقتصادية سيئة ،تنعكس عمى خطط
التنمية بل تتجاوز ذلك لتصيب السيادة الوطنية لمدولة ،بعد االضطرار إلى اتخاذ برامج إعادة الييكمة
وجدولة الديون.
وبسبب ىذا الفساد تنشأ طبقة من كبار المتنفذين والبيروقراطيين الفاسدين ،والؤىم لرأس المال غير
مكتثرين بالمصالح الوطنية لمدولة ،بعد أن أصبحت ليم القدرة عمى التح ّكم بسبل العيش لمشعب بعيداً عن
رقابة األجيزة.
خامسا :تعد عممية غسيل األموال ( )Money Launderingمن اآلفات الخطيرة والحاضنة لمفساد
ً
محرًما( ،)21باعتبار أنيا
عية
المالي واالقتصادي واالجتماعي ،حيث تمثل جريمة قانونية وشر ّ
ً
وكسبا ّ
التحدي الحقيقي أمام مؤسسات المال واألعمال ،وترتبط بأنشطة غير مشروعة وعمميات مشبوىة تتحقق
ّ
القانونية.
سمبا في االقتصاد المحمي والعالمي ،كونيا تتم بعيداً عن أجيزة الدولة
ّ
منيا دخول طائمة تؤثر ً
عد كذلك ،إذ أن
ومع أن بعضيم يرى أنيا (غسيل األموال) جريمة حديثة النشأة ،إال أنيا كظاىرة ال تُ ّ
امية في الواليات المتحدة األمريكية في الفترة ما بين عامي
مصطمح غسيل األموال قد بدأ ظاىرة إجر ّ
 ،1933 -1923وذلك حين استخدم رجال األمن األمريكيون ىذا المصطمح لمداللة عمى ما كانت تقوم
بو عصابات المافيا من إخفاء مصادر أمواليم وأرباحيا عن عيون الرقابة .وفي أوروبا تبين أن المصارف
السويسرية قد غسمت الكثير من األموال لصالح النظام النازي األلماني.
أما عمى الجانب اآلخر ،فإن الدولة النامية قد شيدت ،تراكم عوائد أنشطة الفساد المالي والوظيفي بشكل
كبير.
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وإلدراك ضخامة ىذه الجريمة فقد أعمن رالف اليندر ( Ralf Laindrوىو خبير عالمي في مكافحة
الممارسات المصرفية غير المشروعة) أن حجم عمميات تبييض األموال وغسميا قد بمغ حوالي 533
سنويا( .)22بينما يقدر آخرون أن حجم جريمة غسل األموال التي تتم عبر بنوك العالم
مميار دوالر
ً
سنويا ،أي ما يمثل  %5من إجمالي الناتج العالمي(.)23
وأجيزتو المصرفية بنحو  3تريميون دوالر ً
المحور الثاني :الفساد والتنمية في الوطن العربي.
الوطنية في العالم العربي ،مفاده أن
ترسخ في الوعي العربي ،وقاد الكثير من تفكير النخب
ّ
ثمة اعتقاد ّ
ّ
يتقدم عمى غيرىا من األولويات ،بما في ذلك أولوية
أن ّ
مقاومة االستعمار والتحرر من االختالالت يجب ْ
تم تأجيل التفكير بإقامة منظومة
الحرية واالصالح السياسي والديمقراطية والعدالة االجتماعية .وليذا فقد ّ
مساءلة األنظمة السياسية ،والبحث في طبيعة المؤسسات الدستورية ،وطرق تحقيق التكافل
االجتماعي( .)24وبالرغم من أن بعض الدول العر ّبية قد تمكنت ،بدرجة متفاوتة ،من وضع دساتير ،وسن
تشريعات وقوانين ،واحداث مؤسسات عصرية ،واالنفتاح عمى القيم الحديثة في االقتصاد والعالقات
أن تكون واحدة من بين أكثر من
الدولية والثقافة والفكر السياسي ،إال أن ّّايا من ىذه الدول لم تستطع ْ
ّ
أربعين دولة في العالم (ما بين ثورة القرنفل في البرتغال عام  1974وحتى أواسط تسعينيات القرن
المفسرة لتأخر الدول العر ّبية ،مع
العشرين) انعطفت نحو الديمقراطية .وظمت الحرّية تش ّكل أحد النقائص
ّ
سياسية(.)25
وشفافية ومشاركة
اطية ومساءلة
ّ
ّ
التنبو إلى ما تحتاجو ىذه الحرّية من ديمقر ّ
ّ
وىكذا فقد اتسمت الدولة العر ّبية بصفة االضطراب والتناقض ،فحين نرى إعالن ىذه الدولة يذىب إلى
القول بمحاربة الرشاوى ،من جية ،فإنو يشجعيا من جية ثانية(.)26
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ويؤيد كل من عمي الزعبي وخمدون حسن النقيب اإلقرار بأن طبيعة الحكم في العالم العربي ،بشكل عام،
قائمة عمى عدم عدالة توزيع القيم السمطوية ،وعمى "سيادة القمّة" ،التي تقود بالضرورة ،إلى سيطرة طرف
ورضوخ طرف آخر لو(.)27
كل ذلك أدى إلى نشوء مشكمة عميقة بسبب قيام عوائق ىائمة أمام التنمية الشاممة ،حيث اكتُفي
"بالتحسين" المظيري دون بناء ثقافة سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية ،تؤسس إلقامة حكم صالح
رشيد ،يقوم عمى أسس ديمقراطية جوىرىا المشاركة السياسية ،وذلك بعد أن تعطمت المشاريع التنموية
العامة.
ّ
وبالرغم من أن مؤشرات قياس الفساد ليست دقيقة بما فيو الكفاية ،لما شابيا من العيوب ،إال أنيا تفيد في
معرفة مواقع الدول والمقارنة بينيا لتصوير مدى التقدم أو التأخر في مكافحة الفساد ،وتحقيق اإلصالح
والتنمية.
العامة ،فيو يعتمد في  %15من
المالية
اشترك األردن مع الكثير من الدول العر ّبية في بعض العيوب
ّ
ّ
دخمو القومي عمى المساعدات الخارجية ،األمر الذي عكس ضعف مشاركة المواطنين ،مما سيّل عمى
السمطة التصرف بالمال العام دون مساءلة تُ ْذكر.
لقد انعكس ذلك عمى ضعف قدرة الدولة في مجال التنمية والعمالة بسبب سوء اإلدارة ،فقد شيد األردن
عامي  2338و  2339مجموعة من حال الفساد المتمثل أكثر في االختالس ،عزاه البعض إلى ضعف
آلية الرقابة والمساءلة( ،)28والى زيادة االجتراء عمى المال العام الذي أُطمق عميو اسم "مال حكومة".
وفي الحقيقة ،من جية ثانية ،فإن األردن كان من أوائل دول المنطقة التي وعت خطورة ظاىرة الفساد،
فش ّكل عدداً من األجيزة عمى رأسيا ىيئة مكافحة الفساد التي نشطت بصورة ممحوظة في تتبع حاالت
الفساد.
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أشارت الدراسة إلى أن ىناك توافقاً في الرأي العام األردني بوجود الفساد في القطاعين العام والخاص،
وقد ُعزي السبب الرئيس إلى الفقر .كما أظيرت الدراسة أن فئة كبار الموظفين في القطاعين ىي التي
تبني
جرم األردن الفساد ،وسعى جاللة الممك عبد اهلل الثاني إلى ّ
قادت الفساد الكبير .ولمواجية ذلك فقد ّ
اتيجية وطنية تمثمت في رسالتو إلى رئيس الوزراء عدنان بدران في  2335/6/26حيث أطمقت
استر ّ
جعميا
الجيود لبناء ىيئة مكافحة الفساد بموجب القانون رقم  63لعام  2336،ورْبطيا برئيس الوزراء ،و ْ
بشخصية اعتبارّية ذات استقالل مالي واداري ،خاصة بعد أن أدرك األردن الضرر الفادح الذي
متمتعة
ّ
يمحق بالتنمية الشاممة في الدولة بسبب الفساد.
األمة قانون اشيار الذمة المالية ( ،)2336/11/1وعممت اإلدارة األردنية عمى تفعيل
كما أقر مجمس ّ
دور ديوان المحاسبة وديوان المظالم (قانون رقم  ،)2338/11ودور المجنة المالية في مجمس الوزراء.
وىكذا يكون األردن من الدول الرائدة في المنطقة في مكافحة الفساد وتجفيف مصادره.
المحور الثالث :حجم الفساد وتكمفته في دول االتحاد اإلفريقي:
بالرغم من مضي حوالي  15عاماً عمى قيام االتحاد اإلفريقي خمفاً لمنظمة الوحدة اإلفريقية ،وبالرغم من
تعمق
الجيود التي تبذل من خالل ضخ أرقام دعم كبيرة ،إال أن الدولة اإلفريقية ال زالت تعاني من ّ
التخمّف االقتصادي ،وتفاقم التخمّف االجتماعي ،بنفس درجة معاناتيا من الضمور السياسي عمى صعيد
ص ُعد إدارة الشأن العام الداخمي ،األمر الذي يعطّل نمو الدول
موازين القوى
ّ
الدولية ،واإلخفاق عمى كل ُ
جراء الفشل في ترشيد الحكم وتقميص الفساد في القارة ،وتخفيف
اإلفريقية إلى درجة الشمل
الكمي من ّ
ّ
أعباء الديون .كما تقول بيانات مؤشر التنافسية في إفريقيا ،ومؤشر الرخاء العالمي (لبغانوم) ،ومركز
الموضوعية والتقييم
السياسية إلى لغة القراءة
العالمية ،وباالنتقال من لغة األدبيات
المالية
النزاىة
ّ
ّ
ّ
ّ
البارومتري لمواقع اإلفريقي ،فإن المؤشرات كافّة (مدركات الفساد ،التنمية البشرية ،النمو االقتصادي،
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حرّية الصحافة )...تمتقي عمى الساحة اإلفريقية في نقطة تقاطع واحدة وىي ضعف المعالجة إلى درجة
الفشل أحياناً.
جوما ىائمة من اإلشكاالت التي تواجو المجتمع
إن ّأية قراءة ّ
أولية لمواقع اإلفريقي تشير إلى أن ىناك ح ً
ىناك ،لعل الفساد يأتي في الترتيب الرابع من حيث الخطورة والعوائق التنموية والسياسية واالقتصادية
واالجتماعية واألمنية.
القبمية التي
المحمية العنيفة ذات األبعاد
األىمية ،والصراعات السياسية
تيدد الحروب
اإلثنية و ّ
ّ
ّ
ّ
الخارجية ،تيدد الوحدة الترابية لدول
تغذييا بعض النخب الحاكمة ،وترعاىا مافيات المال واألعمال
ّ
المديونية تستنزف الناتج اإلجمالي لمقارة ،بالرغم من
اجتماعيا وفكريٍا .ىذا إلى جانب أن
تنمويا و
االتحاد
ّ
ً
ً
إعفاءات نادي باريس ومبادرة الييبك ،وبالرغم من مساعدات صندوق النقد والمصرف الدوليين ومؤتمرات
الدول المانحة ،وذلك بعد أن بمغت نسبة العجز حوالي  %153من الناتج اإلجمالي ونسبة  %633من
قيمة الصادرات اإلفريقية.
المعيشية لشعوب دول االتحاد فيو متدني سواء لجية الفقر والجوع أو تدني
أما مجمل األوضاع
ّ
الصحية والتعميمية ،وخدمات الصرف الصحي ،وتوفير المياه
مستويات (أن لم يكن غيابيا) الخدمات
ّ
الصالحة لمشرف ،أم لجية اآلمال المعقودة عمى برامج وىمية متعمقة بالتنمية .ولعل مرد ذلك إلى فقدان
اإلدارة السياسية لمنخب اإلثنية والعسكرية الحاكمة والغارقة في الفساد ،إذ تفيد تقارير منظمة الشفافية
الدولية ،أن إفريقيا ىي القارة األكثر فساداً في العالم ،وأنو من بين  44دولة إفريقية شمميا مسح مؤشر
ّ
الفساد ،عام  2335مثالً ،حصمت  31دولة عمى أقل من  3درجات من عشر ،وحصمت  42دولة عمى
أقل من  3.4درجة عام .2339
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ومن بين  183دولة غطاىا المؤشر عام  2338احتمت كل الدول اإلفريقية ،عدا بوتسوانا ،مراتب متدنية
عمى مؤشر الفساد بينما جاءت في المراتب الست األخيرة من المؤشر دول إفريقية.
وفي مسح عام  2339الذي شمل أيضاً  183دولة في العالم ،تخمفت كل الدول اإلفريقية ،عدا بوتسوانا،
في ترتيبيا عمى مؤشر الفساد.
ومن جانبو فقد أشار التقرير الصادر عن البنك الدولي تحت عنوان "مؤشرات التنمية في إفريقيا لعام
المرجح أن يكون حجم األموال الميربة من إفريقيا إلى الخارج حوالي  1.8تريميون
 ،"2313إلى أنو من
ّ
دوالر ،عمى شكل حسابات سرّية واستثمارات خاصة لمنخب الفاسدة المييمنة سياسياً واقتصادياً عمى
مقدرات دول القارة .وقد احتمت إحدى الدول األفريقية – حسب التقرير المرتبة األولى بمبمغ  89.5مميار
دوالر.
وىنا البد من إثارة االنتباه إلى أن ما تعانيو إفريقيا من صعوبات لم يصدر عن أسباب االختالفات العرقية
واإلثنية والمغوية والدينية والثقافية العميقة فقط ،وانما ساىمت في ذلك ،السياسات التي اتبعتيا القوى
االستعمارية التي كان ىميا االستيالء عمى الموارد الطبيعية وتشتيت مفاىيم اليوية الوطنية ،وتعميق
مظاىر التجييل والفقر والعوز والبطالة(.)29
اإلنسانية ،بغض
رغم أن ظاىرة الفساد ،كما أسمفنا ،ىي ظاىرة عامة ،نجدىا في معظم المجتمعات
ّ
النظر ،عن درجة تقدميا االقتصادي أو تصنيفيا عمى سمم التنمية ،إال أنيا تحتل مكاناً محورياً من بين
ىيكمية في كيان الدولة نفسو ،لضعف القدرات
مشكالت القارة اإلفريقية بوجو خاص ،حيث تعد سمة
ّ
اطية ،والطبيعة "الرعوية" لمدولة ،تعيد شبكة الفساد الكبير واختطاف الدولة في العديد من دول
البيروقر ّ
القارة .وتتفاوت التحميالت حول جذور مشكمة الفساد ،فبينما يعزوىا البعض إلى أن الثقافة السياسية لعدد
ّ
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الدولية
من الدول باعتبارىا تسمح بالفساد أو تتسامح معو ،يذىب آخرون إلى االعتقاد بأن المصالح
ّ
وممارسة الشركات متعددة الجنسية ليست بعيدة عن تكريس الفساد في الدول اإلفريقية والتواطؤ فيو.
يقية ،عمى مدى
وقد تصاعد االىتمام بيذه القضية وانعكاساتيا
السمبية عمى آفاق التنمية في الدول اإلفر ّ
ّ
العقدين الماضيين ،مع تنامي وطأة الفساد وتكمفتو في تأخير النمو ،أو سوء توزيع عوائده ،في مختمف
القارة .ومع تزايد االىتمام بقضايا الحكم الرشيد وعالقاتيا بالتنمية ،وكان االىتمام عمى المستوى
دول ّ
اإلقميمي واضحاً حين تبنى االتحاد اإلفريقي بروتكوالً "لمكافحة الفساد ومنعو" قبل أن تعمن األمم المتحدة
بروتوكوليا بخمسة أشير ،وذلك حين أعمن االتحاد بروتوكولو في شير تموز عام  ،2333تتويجاً لعقد
من تنامي الوعي بالتأثير السمبي لقضايا ذات طابع سياسي عمى التنمية االقتصادية ،وخاصة ظاىرة
الفساد .وقد عزز ىذا التوجو تقرير البنك الدولي الصادر عام  1989بعنوان "إفريقيا جنوب الصحراء من
األزمة إلى النمو المستدام".
لقد شخص التقرير مشكالت التنمية في إفريقيا عمى أساس أنيا انعكاس ألزمة الحكم الرشيد ،مما ُيْمقي
اإلخفاق االقتصادي عمى سوء اإلدارة السياسية ،وأبرز تجمياتيا الفساد وانعدام المساءلة والشفافية ،المذ ْين
مثال العائق الحقيقي أمام التنمية اإلقميمية ،خاصة ما رافق ذلك من عدم تشديد القوانين وتعظيم العقوبات
أو تشكيل الجيات الرقابية الخاصة بذلك.
وىنا البد من االلتفات إلى أن تبني االتحاد اإلفريقي لبروتوكول مكافحة الفساد ُيعد نقمة نوعية تشير إلى
تجذر االقتناع بالتكمفة السياسية لمفساد ،وطموح عدد من النخب والشعوب في التخمص من ىذه اآلفة،
يقية ،وقد
األمر الذي دفع نحو توسيع نطاق الجيود ليشمل المجتمع المدني واإلعالم في الدول اإلفر ّ
عكس ذلك الرغبة في االنتقال من االىتمام الشكمي أو المصطنع إلى اعتماد إجراءات قاعدة تتجاوز
أحياناً األجندات المفروضة من الخارج(.)30
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لقد أفزعت األرقام والحقائق عن الفقر والفقراء في إفريقيا ،التي أشارت اإلحصائيات إلى كونيا ،أفقر
قارات العالم إلى جانب قارتي آسيا وأمريكا الالتينية العالم ،أفزعت كل من اطّمع عمييا ،وقد وصف
الرئيس الجنوب إفريقي السابق نمسون مانديال الفقر في إفريقيا بأنو نفق ال يعرف نيايتو إال اهلل تعالى؛
كيف ال واألرقام تقول أن ىناك  2.1مميار فقير في العالم يعيش  %76منيم في قارة إفريقيا ،حيث بمغ
عددىم بين عامي  1983و  1998حوالي  59.3مميون شخص  ،رغم أن ىذه القارة تنعم بالموارد
الطبيعية والبشرية اليائمة مما يعني أن حجم الفساد قد تجاوز األرقام الفمكية .ومن األمثمة الصارخة عمى
نفطية ىائمة ،بينما يتجرع معظم شعبيا م اررة الفقر بسبب إساءة
ذلك ان ىناك دولة افريقية تمتمك ثروة ّ
صدر النفط من الدولة مباشرة ليستفيد منو قمة قميمة ممكت القرار السياسي،
إدارة البالد ومواردىا ،حيث ُي ّ
وي ْحرم بذلك الشعب من حقّو في االستفادة من موارده ،حتى أصبح معدل دخل الفرد في القارة ال يتجاوز
ُ
 1319دوال اًر في السنة ،إلى جانب ما يعانيو الناس ىناك من األمراض والموت وما بعد الموت ،أما
أولئك الذين ينجون من الموت فيم ال يالقون أماميم إال المصاعب والمشاكل التي تيدد وجودىم ككائنات
الصحية والسالمة واألمان وفرص التعميم
بشرّية تفتقد المسكن والماء والطعام والكيرباء والرعاية
ّ
والتثقيف(.)31
وفي المنتدى السنوي لمتجارة األمريكية مع إفريقيا الذي عقد في آب  2313قالت ىيالري كمنتون ،وزيرة
التحتية ،والفساد ،تعرقل تعزيز التجارة اإلفريقية
خارجية أمريكا األسبق :إن الحواجز التجارّية ،وفقر البنية
ّ
وتنويعيا ،بالرغم من وجود قانون في الواليات المتحدة األمريكية (قانون النمو والفرص في إفريقيا) الذي
يسمح لدول إفريقيا جنوب الصحراء بتصدير  6433نوع من البضائع إلى أمريكا دون دفع رسوم ،لم
تتحقق التوسع التجاري المأمول ،وان المنتجات البترولية ما زالت تمثل الغالبية العظمى من الصادرات
اإلفريقية إلى أمريكا .وتظير المشكمة واضحة إذا ما عممنا أن منطقة يسكنيا  %12من سكان العالم ،لم
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تسيل إال بأقل من  %2من الناتج اإلجمالي العالمي ،وذلك بسبب مجموعة من العوائق والتحديات ،تتمثل
بنقص البنية التحتية وعدم االستقرار السياسي والفساد ،وىذا األخير يكمف إفريقيا نحو  153مميار دوالر
سنويا.
كما انتقدت كمنتون ارتفاع التعريفات الجمركية ،وفساد مسؤولي الحدود ،والبيروقراطية التي تعرقل التجارة
البينية داخل إفريقيا ،وتكبح التكامل االقتصادي اإلقميمي(.)32
ّ
وعمى الجانب اآلخر فإن نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة إفريقيا قد أوضح أنو "عمى مدى العقد
الماضي ،فإن إفريقيا قد سجمت معدل نمو متوسط بمغ  %4.5جعميا ،إلى حد ما،عمى قدم مساواة مع
بقية دول العالم"( .)33إال أن اليجمات االستثمارية العالمية غير البريئة قد خمقت تيديداً إلفريقيا ،التي
تمتمك موارد كبيرة في مجاالت المعادن والنفط والزراعة واإلنتاج السمكي وموارد الغابات واجيت في
مجموعيا خمالً في عممية التجييز ،األمر الذي ش ّكل فرصة كبيرة ضائعة أمام الدول اإلفريقية( ،)34خاصة
إذا ما عممنا أن سكان إفريقيا الذي يقارب  934مميون نسمة ،ال يزالون متخمّفين في مجال التنمية
البشرية.
ومع أن إفريقيا تتميز بموقع جغرافي استراتيجي ،وبمساحة إجمالية تبمغ  33.193مميون كم ،2وتمتمك
مخزوناً لمعديد من الثروات االستراتيجية ،فمن بين  53معدن ىام في العالم يوجد  17معدن منيا في
إفريقيا باحتياطات ضخمة( ،)35أما زراعياً فإنيا مؤىمة ألن تكون سمة الغذاء العالمي ،خاصة إذا عممنا أن
()36

 13ني اًر كبي اًر تجري فييا منيا نير النيل

الذي يبمغ طولو  6695كم ،األمر الذي يرفع طاقتيا الكامنة

لمري إلى أكثر من  42.5مميون ىكتار ،إضافة إلى تربتيا الغنية ونسبة ىطول أمطار عالية ،وتتميز
بمواسم زراعية متنوعة ،كما تقدر نسبة مساحة األراضي الصالحة لمزراعة بحوالي  %35من مساحة
القارة ،يستغل منيا  %7فقط ،إال أن ذلك كمّو لم ينعكس عمى تحقيق التنمية في إفريقيا.
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لقد ولدت مخاوف التدخالت العسكرية من جعل القارة اإلفريقية خاضعة لمدول ذات الييمنة والتفرد كفرنسا
وأمريكا واسرائيل التي تبحث عن مصالحيا ،ولتأمين ذلك أقامت دول االستقواء العالمي قواعد عسكرية
منتشرة عمى مساحات كبيرة من القارة .ففي كتابو "حروب مصادر الثروة" قال المحمل األمني األمريكي
مايكل كمير" :إن إفريقيا ستكون ىي اليدف ،وستكون مسرحاً لمحروب القادمة بين القوة المتصارعة "أما
الدكتور جاك سيوف ،المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة (الفاو) فقد قالك "إن السباق بين الدول
المستوردة لمغذاء عمى الحصول عمى أر ٍ
اض زراعية في الدول األخرى لتعزيز أمنيا الغذائي ييدد بخمق
نظام استعماري جديد"(.)37
ومن التجارب الدالة عمى ما يمكن أن يسببو االستثمار الخارجي غير البريء في إفريقيا ،من آثار مدمرة
القتصاد دوليا ،تأثر التنمية مؤخ اًر بصورة سمبية في الدول اإلفريقية نتيجة ارتباط أسواقيا باألسواق
األوروبية ،من مثل انييار االقتصاد والتضخم النقدي ورفع أسعار العموالت التي قادت إلى زيادة حجم
الفساد اإلداري والمالي في المجتمعات اإلفريقية.
وفي الختام فإن المواطن في العالم العربي وفي إفريقيا يعيش ،مع التفاوت ،في حالة تحتاج إلى الكثير
من
الجدية في اإلصالح وتأمين العيش الكريم ليس اقتصادياً أو سياسياً فحسب ،ولكن حتى ثقافياً وفكرياً
ّ
التبعية واالستعمار الجديد ،وبعد أن
وعقمياً ،نرجوا أن يتحقق ذلك بعد الخروج من ظروف الفساد والنيب و ّ
تتوفر اإلرادة السياسية لدى القادة وأصحاب القرار.
وىنا يجب أن نذكر بضرورة أن تقوم ىناك استثمارات عربية واسالمية في إفريقية ،تقمل من االعتماد عمى
مانحين غربيين ،وقد ُذكر ذلك بكل وضوح في مؤتمر "عالم التمويل واالستثمار اإلسالمي – إفريقيا
 "2339الذي توقع أن يتجاوز ذلك التعاون مبمغ ترليون دوالر في ىذه الفترة من الزمن.
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