الفساد وتداعياته الوخيمة على عجلة التنمية
شاع عن الفساد كظاهرة فرضت نفسها بقوة و كتعريف دقيق وموجز لها بأنها ((
إ ساءة أو ا ستغالل السلطات العامة لتحقيق مآرب وغايات شخصية ))  .إن هذه
الظاهرة التي بدأت تتفاقم وتستفحل سيما بعد اتساع رقعتها الجغرافية في العقود
األخيرة وبالتحديد في منتصف السبعينات من القرن الماضي وانتشارها في اغلب
دول العالم لحري بنا أن نقف عندها وندرس أسبابها وآثارها وتداعياتها  .إن األمل
ليحدونا ونحن نتطلع في الليبرالية السياسية ومثيلتها االقتصادية التي دمغت سني
الت سعينات من ال قرن الما ضي وبالتحد يد ب عد انت هاء ال حرب ال باردة ب ين القطب ين
الشرقي والغربي في أن تكون – أي الليبرالية – البلسم الذي سيخفف من وطأة هذه
الظاهرة المرعبة ويحجم من مديات انتشارها  .وبفضل مبدأ الشفافية التي هي بكل
تأكيد نتاج التعددية السياسية وحرية الصحافة والتحوالت الديمقراطية بات من الالزم
علينا بطبيعة الحال أن نستنهض هممنا ونحرك كل قوانا بغية التصدي آلفة الفساد .
بيد أن مما يؤسف له أن الديمقراطيات الفتية بدت ضعيفة وتعاني حسب ظاهر الحال
من هج مات شتى ت شنها علي ها قوى وماف يات كبرى  .ومن جهت ها فان الليبرال ية
االقتصادية تقوم بالحد من التدخالت الدولية فضال عن سعيها الدائم في التصدي
لجميع أشكال الفساد وضروبه  .وبعبارة موجزة فان خالف ذلك هو الذي سيحدث :
منها على سبيل المثال مؤسسات دولة ضعيفة وغياب التشريعات والقوانين المناسبة
فضال عن عجز األجهزة القضائية في التصدي للفساد ومن ثم انتشار ظاهرة البحث
عن الربح السريع السهل التي تؤدي في نهاية المطاف إلى استفحال آفة الفساد
واستشرائها التي هي بالتأكيد محط قلق واهتمام أولئك الذين ينشدون التطور والتقدم
لبلدانهم  .وبالتأكيد فانه يمكننا تناول ظاهرة الفساد وتداعياته من عدة وجوه وزوايا
مختلفة ,إذ بمقدورنا تسليط الضوء على الفساد من جانب أخالقي واجتماعي  .ولكن
من يجيز لنا أن نوصي باألخالق وننصح بها سواء أكان في جنوب المعمورة أم في
شرقها في الوقت الذي يعيث الفساد أيضا في الشمال  ,وعندما يتعلق األمر بالفساد في
العالقات االقتصادية الدولية يبرز هناك كتحديد أو تعريف فاسد في الشمال ومفسد في
الجنوب والشرق  .إن الجواب األخالقي الوحيد الذي يمكن النقاش حوله والصحيح
في جانبه االقتصادي سيكون في أن الشمال الغني يمكن أن يسمح لنفسه بتبديد جزء
من موارده وثرواته في الوقت الذي تشح فيه موارد وثروات الدول الفقيرة التي يتعين
عليها استخدام مواردها الشحيحة بصورة امثل  ,في حين انه يتعين على بلدان أخرى
أن تظهر للعيان مديات األزمات االقتصادية الناشئة جراء عمليات الفساد في أجواء

المنافسات التي تحرم المؤسسات التنافسية الرصينة من الحصول على موطأ قدم في
عمليات البناء واألعمار المختلفة
وبالنسبة لي فاني سأتناول موضوعة الفساد من زاوية تأثيراتها وتداعياتها على عجلة
التنمية والتقدم  .وفي الواقع ومن خالل تجربتي الوظيفية الطويلة التي قادتني إلى
االستدالل إلى أن الفساد يمثل العقبة الكأداء في طريق التنمية والتطور وان تداعياته
وآثاره على عجلة النمو يمكن أن توصف بالمفجعة التي اليمكن السكوت عليها .
واعتقد أن البعض سيعترض بشدة على التأكيد السابق حول تداعيات الفساد على
عجلة التنمية متذرعا بحجة الثقافات المختلفة والمتباينة للمجتمعات والشعوب فما هو
مــألوف ومقبــول لــدى بعــض الشــعوب هــو مســتهجن ومشــين لــدى شــعوب أخــرى
ويح ضرني في ذ لك قول احد الزعماء األفارقة من انه ( في المفهوم والت صور
األفريقي أن الفساد هو نوع من الضيافة والكرم  ,فالعطية أو الهبة هي رمز وإشارة
لها مدلول وتبرز قيمتها وأهميتها لدى الشخص المتلقي لتلك الهبة ال في قيمتها المادية
 .وتمنح الهبة جهرا الخفية حتى يراها اآلخرون  .عندما تكون الهبة فيها نوع من
اإلفراط وتجاوز لحدود المعقول فإنها تبعث على الحيرة واالضطراب حتى تعود من
جديد إلى المانح  .لقد شوه الفساد تلك الجوانب المضيئة في تقاليدنا الغائرة في القدم )
 .ومن ثم فهنالك من يمكن أن نطلق عليهم الوقحين الذين من بينهم أساتذة معروفون
والذين يدعون بان الفساد يعمل بشكل أو بآخر على دفع عجلة التنمية إلى أمام ! وفي
هذا الصدد يتعين علينا أن نضع جانبا كل األعراف والقيم األخالقية وان ندرك الفرق
بين مايسمى ب ( البقشيش الصغير ) الذي يمكن أن يساهم في انجاز البعض من
اإلجراءات اإلدارية وبين الفساد الكبير الذي يقف حائال في طريق عجلة التنمية
والتطور  .غير أن الفساد مهما كان حجمه صغيرا أم كبيرا فانه سيترك آثار مدمرة
على طبيعة المجتمع  .كما إن البعض قد استسلم للفساد فهو في نظرهم قد ارتبط
جوهريا بالدول المتخلفة أو مايطلق عليها بالنامية  ,ومنذ أمد طويل لم تعد الموارد
الطبيعية توفر الحد األدنى من العيش الالئق والكريم بعد أن فتحت األبواب أمام
الفساد على مصراعيها  .إذن من خالل التنمية يمكننا التصدي للفساد  .وهذا بالتأكيد
يذكرنا بالنقاش الطويل حول مو ضوعة االنفجار ال سكاني فيقول البعض في هذا
الصدد انه ومن خالل سير عمليات التنمية والتطور فانه يمكننا ببساطة إيجاد حال
لمشكلة الزيادة السكانية  ,ولكن من اآلن فصاعدا فان كوكبنا سيصبح حتما مكتظا
بالسكان ! ويبدو لي أن هذا هو نفس االستدالل فيما يتعلق بمدى حجم الفساد وتأثيراته
المختلفة  .ونعتقد انه من خالل سير عمليات التنمية والتطور لوحدها فإننا يمكننا كبح
جماح آفة الفساد  ,مع ذلك وفي جميع األحوال فان التنمية لم تعد بعد الدواء السحري

لخ طر الف ساد وأمام نا ع لى سبيل المثال نماذج ك ثيرة من ا لدول والب لدان ومن ها
سنغافورة وهونك كونغ وبمعدالت منخفضة للغاية من نسب الفساد فيها  ,كذلك هناك
وكمثل آخر هو ايطاليا التي كان يعشعش فيها الفساد وهي في أوج مراحل التنمية
والتقدم  .إذن يتعين علينا التحرك اآلن وفي الحال لقطع دابر آفة الفساد  .وفي استقراء
لبعض من آثار الفساد ومخاطره على سير التنمية فيكون بإمكاننا الجزم بان الفساد
يعمل وبنهج اليمكن التغاضي على رفع كلفة الضرائب والتوريدات بشكل عام  .فإذا
كانــت نســبة أل  %5علــى هــامش الــربح وكحــد أقصــى يمكــن أن تكــون مدعومــة
بالتوريدات فان نسبة الفساد الشائعة قد تصل من  %10إلى  %20والتي ستنعكس
بالسلب على قيمة المدفوعات الداخلية والخارجية للبلد  .إذن فاالقتصاد الوطني للبلد
هو الذي سيعاني من نسبة الزيادة غير العادلة تلك في اإلنتاج أو في الضرائب ويكون
حاصل الفرق بين النسبتين إما في جيب احد الموظفين أو احد رجال السياسة الذي
سيوظفها حتما في دعم سلطته وتحقيق منافعه الشخصية  .وهذه الصفقات غالبا
ماتكون مدعومة ماليا من خالل اعتمادات مصرفية أو بالتزامات في حاالت الدعم
الخارجي وبالتالي تكون عبئا ثقيال في مديونيات البلدان  .كما إن األضرار الناجمة
عن ممارسة مثل هكذا إجراءات التتوقف عند هذا الحد بل تذهب إلى ابعد من ذلك
بكثير حيث يسعى صاحب القرار الفاسد وإرضاء لرغباته ونزواته بتقديم خدمات
أدنى بكثير من المواصفات المتفق عليها والتي ستوفر له نسبة من الفوائد واألرباح .
فعلى سبيل المثال وعند المباشرة بتنفيذ مشروع يتعلق بفتح أو تعبيد طرق عامة فان
التوا طؤ ب ين إدارة الم شروع والج هة المن فذة يم كن أن ي قود إ لى إل غاء الك ثير من
المواصفات المتفق عليها أصال في صيغة العقد وبالتالي تعود نسبة الفائدة الى كل من
يعد الفساد واحدا من أهم
الجهتين المذكورتين ...
األسباب الرئيسة التي تجعل الكثير من البلدان تصنف على إنها من الدول النامية
والفقيرة  ,كما إن عامل الفقر يساهم بشكل فاعل في انتشار وباء الفساد واستفحاله ,
فالذي اليتمكن من كسب قوت يومه بشرف ونزاهة يلجأ بشكل أو آخر إلى أن يسلك
طرق ومسالك غير قانونية أو شرعية ولعل أهمها هي طرق الفساد ودروبه المظلمة .
إذن فالفساد هو في حقيقة آمره السبب والنتيجة في كل الفقر والتخلف الذي يعم الكثير
من الدول النامية  .ويتعين علينا وبغية استئصال هذا الداء المستشري أن نهاجم وبكل
ما أوتينا من قوة الفساد األكبر بما هو السبب الجوهري في جميع صنوف الفقر
والتخلف والسعي بالتدريج على إزالة أسباب انتشاره وتفشيه في البلدان والمجتمعات
 ,فضال عن دعمنا الالمحدود للعجز الفاضح في اإليرادات التي ستسمح للجميع
العيش في حياة حرة كريمة  .وبصورة عامة يمكننا القول بان الفساد يعمل على قتل
وتدميرجوهر التنمية والتطور  .ولم يعد هنالك من معول تدمير وتخريب للمجتمعات

سوى اللهاث وراء الكسب المادي السهل السريع الذي يظهر للعيان من أولئك الذين
يعملون بأمانة ونزاهة وجد وكأنهم حمقى سذج  .ولذلك وفي نطاق اإلصالحات
االقتصادية التي يطلق عليها ب (( الضوابط البناءة )) فانه يتعين أن يكون النموذج
المنشود ذلك الذي يتناغم مع اقتصاد السوق والمدعم بقوة القانون ودولة مؤسسات
التسمح بسير منفلت للرأسمالية الفظة التي تهدف دوما إلى الكسب السريع وبأي ثمن
كان  .ولعل خير مثال على ذلك وهو مدعاة لنا للتدبر والتأمل هو تلك الدول التي
خرجت من المعسكر االشتراكي حيث أمسى اقتصاد السوق لديها كرديف لشريعة
الغاب ومافيا الفساد  .وبالمحصلة فان اقتصادا ملغما بالفساد من شانه أن يعمل على
مزاولة ممارسات مستهجنة وغير مقبولة في حقل االستثمارات الخارجية ولدى
المستثمرين وأصحاب األموال واألسهم التجارية  .والحال أن عمليات التنمية تتطلب
أن تكون السيولة المالية لها جذب وإغراء من البلدان التي هي بحاجة إليها  ,وكما قيل
فان النجاح يجذب األموال أما التبذير واإلخفاق والفوضى فيعمل على طردها  .وغالبا
ما تبحث االستثمارات عن أجواء ومناخات ودول مستقرة آمنة دون التفكير في أية
مغامرة غير محمودة  .ونحن على يقين من أن الكثير من المقاولين قد هجروا دول
افريقية عدة رغم ما تضمه تلك الدول من موارد وثروات وفرص استثمارية كبيرة ال
لشيء إال بعد أن تيقنوا من أن الفساد يضرب أطنابه في جميع مفاصل المؤسسات
والمشاريع الكبرى  .أما المستثمرين وأصحاب رؤوس األموال فهم بدورهم قد ترددوا
شيئا فشيئا في تقديم دعمهم المالي للدول التي ال تحسن إدارة ثرواتها ومواردها  .لذا
نرى كثيرا من المؤسسات ووكاالت الدعم المالي تعلق جميع أعمالها وتنسحب من
تلك البلدان التي تتأكد من أن الفساد وسوء اإلدارة واالنتهاكات الفاضحة لحقوق
اإلنسان هو من يحكمها ويهيمن عليها  .وخالف ذلك  ,فاإلدارة الجيدة والناجحة
للمرافق العامة – أي الحكومة الجيدة  -يعطي لجميع الوكاالت المانحة الحجة والدليل
الدامغ على تقديم دعمها في شتى الميادين لتلك الحكومات الناجحة  .وفي النتيجة
وبعيدا عن البحث النقدي لدول الجنوب المار ذكره  ,يمكنني القول بان زعماء الشمال
هم وحدهم من يتحمل المسؤولية في تداعيات الفساد وآية ذلك هو ذلك التنافر والبون
الشاسع بين سياستهم في دعم قطاعات التنمية لمختلف البلدان النامية والفقيرة وتلك
الخاصة بالترويج لصادراتهم العديدة والمتنوعة  .وعلى فرض أن دوافع الجهود
والمساعي التعاونية هي في الواقع مبررة باعتبارات التنمية فإنني استطيع الجزم وفي
كل األحوال ومن خالل عملي وخبرتي في سياسة االتحاد األوربي انه البد من
اإلشارة بان الدول الغربية تميل دوما إلى تعزيز صادراتها مع غيرها من الوسائل
دون أن تأخذ في نظر االعتبار لجهودها ومساعيها فيما يتعلق بالتنمية المستدامة وهي
بذلك تقوم بارتكاب سلسلة أخطاء سبق وان اشرنا إليها وشخصناها  ,ال بل إنها تبدو

متسامحة وأحيانا أخرى مشجعة للفساد باعتباره وسيلة لتعزيز وترويج مبيعاتها وهذا
ما نلمسه من خالل الحد من تطبيق القانون الجنائي على األفعال التي ترتكب في
أراضيها وخصم ضرائب الفساد باعتبارها (( نفقات مفيدة )) وكل ذلك في نظري
شائن ومعيب  .وفي المقابل هنالك تيار واسع وكبير في الشمال يسعى الستئصال
اآلفة الفتاكة للفساد الدولي من خالل التنسيق والتعاون البناء مع منظمة الشفافية
الدولية التي تم إنشاؤها مطلع عام  1993والتي أخذت على عاتقها دعم ومساعدة كافة
ب لدان العالم ا لتي تتط لع ب صدق إ لى محاربة الف ساد وو قف سيله اآل سن في شتى
مجاالت الحياة .
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