
ًا  تجخرب بعض دول العخلم اع ظخهرة الفمخد ان واقع الدراسخث :  خامخ

المخبقت 

تقرر األمـ المتحدة في برنامجيا العالمي ضد الفساد أنو يؤدؼ إلى 
تقويض المؤسسات الديمقراطية، وا عاقة التنمية االقتصادية، كما يسيـ في عدـ 
استقرار الحكومات حيث يتضمف الفساد تزويرًا لمعمميات االنتخابية وانحرافًا عف 

أما التنمية االقتصادية فإنيا تتوقف . القواعد القانونية أو إسااة استخداـ القانوف 
أيضًا نظرًا لما يسببو الفساد مف إعاقة االستثمار األجنبي والمشروعات الصغيرة 
داخل الدولة والتي غالبًا ما تجد صعوبة بالغة في تحمل التكاليف المطموبة منيا 

 (47)".في ظل وجود الفساد
الفساد باعتباره العائق األكبر بل ويكاد يكوف " البنؾ الدولي"كذلؾ عرؼ 

أماـ تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية حيث يعمل عمى تقويض . الوحيد
ضعاؼ  عممية التنمية مف خالؿ ما يتضمنو مف انحراٍؼ عف أحكاـ القانوف وا 

 (48)األساس التنظيمي الذؼ يقوـ عميو النمو االقتصادؼ
كذلؾ أشارت آراا واتجاىات نظرية عديدة مف خالؿ االستعراض النظرؼ 

السابق حوؿ ظاىرة الفساد، إلى حجـ وعمق اآلثار السمبية التي يتركيا الفساد عمى 
طبيعة أداا الدولة واألفراد، وعمى شرعية النظـ الحاكمة، وعمى التطور السياسي، 

. وأيضًا عمى عممية التنمية االقتصادية والتطور االقتصادؼ بشكل عاـ
فضاًل عف ذلؾ تؤكد بعض الكتابات عمى أنو برغـ وجود الفساد داخل 

الديمقراطيات الغربية المتقدمة وبمداف أوربا الشرقية كما ىو الحاؿ في بمداف العالـ 
الثالث، إال أف دراسة الفساد في مجتمعات العالـ الثالث تحتل أىمية خاصة نظرًا 
لوجوده بشكل أكثر انتشارًا عف البمداف المتقدمة مف ناحية، ونظرًا آلثاره الخطيرة 

. عمى التطور السياسي واالقتصادؼ مف ناحية أخرػ 
غير أنو برغـ كل ىذه التأكيدات السابقة حوؿ اآلثار المدمرة لمفساد عمى 
عممية التنمية االقتصادية وعمى التطور السياسي وشرعية النظـ الحاكمة، إال أف 
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 ومف –الرجوع إلى تجارب بعض الدوؿ التي تعاني مستويات عالية مف الفساد 
 سوؼ يؤكد لنا أنو برغـ ارتفاع مستوػ الفساد –خالؿ الدراسات التي أجريت عنيا 

في ىذه الدوؿ إال أنو لـ يؤثر بالسمب عمى معدالت النمو االقتصادؼ ولـ يؤثر 
وفي الفقرات التالية نحاوؿ التعرؼ عمى . أيضًا عمى شرعية النظـ الحاكمة بيا

. الظروؼ الموضوعية التي تحد مف اآلثار التدميرية لظاىرة الفساد
: اآلثار المترتبة عمى تفشي الفساد في بعض دول العالم (1)

 إلى Nay" ناؼ"في سياؽ مناقشة اآلثار المترتبة عمى تفشي الفساد، يشير 
 التي استثمر فييا الفاسدوف رؤوس أمواليـ التي جمعوىا مف عمميات غير نيكاراجوا

مشروعة، في مشروعات اقتصادية داخمية، األمر الذؼ نتج عنو تحقيق نموًا 
 (49).اقتصاديًا ممحوظًا، وترتب عميو أيضًا استقرارًا سياسياً 

 التي تشير قوائـ منظمة الشفافية الدولية إلى ارتفاع الصينمثاؿ آخر مف 
مستوػ الفساد فييا، والذؼ تعكسو درجات الشفافية الحاصمة عمييا بداخل ىذه 

 درجة 3.4 إلى 2.4، وقد تراوحت ما بيف 2005 وحتى عاـ 1996القوائـ منذ عاـ 
مف عشرة، عممًا بأف الرقـ عشرة يشير إلى أعمى درجات الشفافية والرقـ صفر 

 في العالـ في قائمة 52وتحتل الصيف الدولة رقـ . يشير إلى أعمى معدالت الفساد
، 2002 في قائمة 59، ورقـ 2001 في قائمة 57، ثـ تراجعت إلى الرقـ 1998

 (50).78 إلى رقـ 2005ووصل ترتيبيا بيف دوؿ العالـ في قائمة 
لكف عمى الرغـ مف ارتفاع معدالت الفساد في الصيف والذؼ تؤكد دراسة 

قد أصبح ظاىرة ىيكمية اخترقت نسيج العالقات االقتصادية "سابقة أنو 
إال أف نفس الدراسة تؤكد أيضًا عمى أف الصيف قد حققت " واالجتماعية والسياسية

في ظل ىذا المناخ أعمى معدالت لمنمو االقتصادؼ في تاريخ الصيف الحديثة، ولـ 
يشكل الفساد ىناؾ عائقًا أماـ عممية التنمية االقتصادية وال تيديدًا لشرعية النظاـ 

 (51).السياسي
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إنجازات متميزة في القطاع " الصيف"فعمى الصعيد االقتصادؼ، حققت 
 عف تحقيقيا االكتفاا الذاتي مف الحبوب، فضاًل 1996الزراعي حيث أعمنت عاـ 

كما حققت أيضًا المشروعات . (%10)عف ارتفاع دخوؿ الفالحيف بنسبة 
إضافة إلى أف . الصناعية الممموكة لمدولة تقدمًا ممحوظًا في إنتاجيا وأرباحيا

الفساد لـ يشكل تيديدًا لشرعية النظاـ الحاكـ ىناؾ حيث يوجد جسرًا قويًا مف الثقة 
بيف المواطف الصيني وحكامو، وال تزاؿ الحكومة تتمتع بمصداقية عالية لدػ 

 (52).المواطف
غير أنو عمى الطرؼ المقابل نجد أمثمة لدوؿ أخرػ مثل نيجيريا 

ندونيسيا وروسيا، تعاني مف اآلثار المدمرة لمفساد المتفشي فييا، عمى عممية  وا 
. التنمية االقتصادية وأيضًا عمى شرعية النظاـ

 شيدت ىبوطًا في قيمة العممة المحمية، – عمى سبيل المثاؿ – فإندونيسيا
وبدأ نظاميا المالي في االنييار ووقع اإلفالس، وُطرد العامميف بالجممة، وعاد 

 (53).1997نصف شعب أندونيسيا إلى الفقر، وقد حدث ذلؾ في عاـ 
مثاؿ آخر مف دراسة سابقة لدولة يمحق فييا الفساد بآثاره الضارة عمى 

" يمتسيف" التي اتبع فييا "روسيا"عممية التنمية االقتصادية والتطور السياسي وىي 
تحرير األسعار، خصخصة الزراعة والصناعة، : سياسة إصالحية مف أىـ مالمحيا

االنضماـ لممؤسسات المالية واالقتصادية الدولية لمحصوؿ عمى المساعدات 
إال أف الفساد المتفشي في ىذه الدولة مارس آثاره السمبية . الالزمة لعممية اإلصالح
 (54).عمى االقتصاد الروسي

ويتضح مف ذلؾ العرض الموجز آلثار الفساد داخل بعض دوؿ العالـ أف 
الفساد لـ يمارس آثاره المدمرة في بعض الدوؿ بينما مارس ىذه اآلثار في دوؿ 

فينكاراجوا، والصيف يشيداف مستوػ . أخرػ ال تقل معدالت الفساد فييا عف األولى
ندونيسيا وروسيا فإذا كانت درجات . عاٍؿ مف الفساد ال يقل عف دوؿ مثل نيجيريا وا 

 داخل قوائـ منظمة – كما سبقت اإِلشارة – الصينالشفافية الحاصمة عمييا 
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 و 1996درجة بيف عامي  (3.4 إلى 2.4)الشفافية الدولية قد تراوحت ما بيف 
 حصمت خالؿ نفس الفترة عمى درجات مف عشرة إندونيسيا فإف دولة مثل 2005

 حصمت عمى درجات تتراوح ما بيف روسيا، وكذلؾ (2,2 إلى 2.7)تتراوح ما بيف 
 وىو ما يشير إلى تقارب مستوػ (55).خالؿ نفس الفترة الزمنية (2.4 إلى 2.6)

. الفساد في كل ىذه الدوؿ ولكنو ال يمارس ذات التأثير في كل ىذه الدوؿ أيضاً 
والتساؤؿ الذؼ يطرح نفسو ىنا ىو ما السبب وراا ممارسة الفساد لتأثيراتو 

المدمرة في بعض الدوؿ وعدـ فعالية تمؾ التأثيرات في دوؿ أخرػ؟ 
تقدـ الدراسات السابقة اإلجابة عف ىذا التساؤؿ مف خالؿ استعراضيا 

لبعض الظروؼ والعوامل الموضوعية التي حالت دوف تدمير الفساد المتفشي في 
بعض الدوؿ لعممية التنمية االقتصادية وحالت أيضًا دوف تيديده لشرعية النظـ 

( 56).الحاكمة ىناؾ

: طبيعة الظروف الموضوعية الدافعة والمعوقة لآلثار السمبية لظاهرة الفساد  (2)
 كما –تتمحور الظروؼ الموضوعية الدافعة والمعوقة آلثار الفساد السمبية 

 حوؿ محوراف رئيسياف يتمثالف فيما يتحقق مف –عرضت ليا الدراسات السابقة 
أما المحرؾ الرئيسي والفاعل . إنجازات عمى الصعيديف االقتصادؼ، واالجتماعي

. ليذه اإلنجازات فيو الطبقة الحاكمة
فإذا ما بحثنا عف العوامل المشتركة بيف تمؾ الدوؿ والتي تحد مف تأثيرات 

الفساد الضارة عمى عممية التنمية االقتصادية وشرعية النظاـ السياسي، سوؼ 
:- نمحع أنيا تتمثل فيما يمي

I-  أف أمواؿ الفساد استثمرىا الفاسديف في مشروعات اقتصادية محمية
، ورفع بالتالي مف "الصيف"و" نيكاراجوا"كما حدث في كل مف 

. معدالت النمو االقتصادؼ
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حرص القيادات المسئولة عمى تحقيق مطمب االستقرار االجتماعي -  ب
لدػ المواطف والحرص عمى منحو اإلحساس الدائـ باألماف واالستقرار 

. الوظيفي
، تحرص القيادات الصينية دائمًا، 1949      ففي الصيف، ومنذ عاـ 

عمى اختالؼ توجياتيا األيديولوجية، عمى منح األولوية لمطمب 
وحتى مع التحوؿ نحو اقتصاد . وتحقيقو" االستقرار االجتماعي"

السوؽ في السنوات األخيرة، حاوؿ المسئولوف التقدـ بحذر شديد في 
خطوات بيع أو خصخصة القطاع العاـ والمصانع الممموكة لمدولة 

 والذؼ – الوظيفي واالجتماعي –حرصًا عمى استقرار العماؿ 
وقد حفز اإلحساس . يعتبرونو مسئوليتيـ األولى ويعدوف دائمًا بتحمميا

باالستقرار المواطف الصيني عمى اإلنجاز في نشاطو االقتصادؼ 
. (57)وعمى اإلنتاج، ومف ثـ زيادة معدالت النمو االقتصادؼ

استخداـ أسموب تدرجي وبطئ وخطوات مدروسة في تنفيذ سياسات - جػ
. الخصخصة وبيع القطاع العاـ

: وقد عبر أحد كبار المسئوليف في الصيف عف ذلؾ التصور قائالً 
إنو مف غير المعقوؿ أف نتخذ قرارات بتحويل ممكية مصانعنا إلى "

القطاع الخاص غدًا لنجد بعد غد المالييف مف العماؿ بال وسيمة 
 (58)".عيش، إنيا مسئوليتنا وسنظل نتحمميا

سيطرة منظومة مف القيـ اإليجابية ليا جذور في ثقافة المواطف -  د
الصيني تعكس آثارىا اإليجابية عمى عممية التنمية حتى مع تفشي 

. الفساد
 فقد أشارت نفس الدراسة السابقة إلى أف نجاح الصيف في بموغ 

مستويات عالية مف النمو االقتصادؼ عمى الرغـ مف تفشي الفساد، 
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يعود في جزًا ىاـ منو إلى عدد مف القيـ الثقافية اإليجابية ذات 
 (59).الجذور العميقة في البيئة الصينية

تميز االقتصاد بأداا ناجح يحقق معدالت نمو اقتصادؼ عالية أدت -  ىػ
إلى وجود درجة كبيرة مف الرضاا الشعبي عف النظاـ الحاكـ، 

. وبالتالي حالت دوف تيديد الفساد لشرعية ذلؾ النظاـ
 فقد أثبتت استطالعات الرأؼ في الصيف وجود عالقة قوية بيف 

إنجازات النظاـ في المجاؿ االقتصادؼ وبيف درجة الرضاا الشعبي 
 (60).عنو حتى مع استمرار ممارسات الفساد

عدـ وصوؿ ممارسات الفساد إلى درجة تبديد الموارد العامة لمدولة -  و
 (61).مما وفر اإلمكانيات والموارد الالزمة لالستثمار

وفي المقابل العوامل الموضوعية السابقة، نجد عمى الطرؼ المقابل أف 
مجموعة الظروؼ والعوامل المشتركة بيف تمؾ الدوؿ التي أخرت فييا ممارسات 

:- الفساد بعممية التنمية االقتصادية وشرعية النظاـ، تتمثل فيما يمي
. انتشار درجة عالية مف الفقر ونسبة مرتفعة أيضًا مف البطالة-   أ

 ففي روسيا، التي مارس فييا الفساد تأثيراتو المدمرة عمى عممية 
التنمية، أدت السياسة اإلصالحية التي اتبعيا النظاـ الحاكـ ىناؾ إلى 

آثار سمبية عديدة منيا عجز الموازنة، وتدىور مستويات المعيشة، 
وغياب العدالة االجتماعية، والخمل في توزيع الدخل والثروة العامة، 

وقد ترتب عمى كل ذلؾ زيادة نسبة . مع التضخـ وارتفاع األسعار
 (62).الفقر، والبطالة

غياب الرقابة ومخالفة القوانيف أو النفاذ مف ثغراتيا في القطاع -  ب
االقتصادؼ وخاصة في مجاؿ القطاع البنكي الذؼ يكوف في الغالب 

. مجااًل لتحالف السمطة والماؿ في طريق الفساد
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      ففي أندونيسيا، شارؾ كبار المسئوليف في مشروعات اقتصادية 
اعتمادُا عمى االقتراض مف البنوؾ الممموكة لمدوؿ في تمويل ىذه 

وقد سمحت ىذه البنوؾ بتراكـ القروض التي لـ ُتسدد، . المشروعات
. (63)ولـ ُتتخذ أية إجرااات قانونية ضد أصحابيا مف كبار المسئوليف

تحالف الماؿ مع السمطة الذؼ يتبدػ فييا نشوب عمميات - جػ
الخصخصة مف نيب واسع حيث تباع أمالؾ الدولة بأقل مف 

. أسعارىا بكثير
وتقدـ روسيا نموذجًا في ىذا السياؽ، حيث تجسد الفساد في مظاىر 

عديدة مف أىميا االحتياؿ والنصب والنيب في بيع أمالؾ 
 (64)".الدولة

VIII- االستبداد السياسي وتمتع رئيس الدولة بسمطات واسعة .
 ُيمنح رئيس الدولة سمطات – عمى سبيل المثاؿ – ففي روسيا 

واسعة ويسيطر عمى الحكـ بشكل فردؼ ويمتف حولو مجموعة مف 
المنتفعيف الذيف يستفيدوف مف سمطات الرئيس في تحقيق مصالحيـ 

 (65).الخاصة
. عدـ حرص الدولة عمى االستقرار االجتماعي والوظيفي لمواطنييا-  ىػ

 فقد تفجرت في االتحاد السوفيتي ودوؿ أوربا الشرقية، مشكالت عدـ 
االستقرار االجتماعي بسبب التسرع في تنفيذ اإلصالحات 

جرااات الخصخصة والتحوؿ نحو نظاـ السوؽ   (66).االقتصادية وا 
عدـ وصوؿ ممارسات الفساد إلى درجة تبديد الموارد العامة لمدولة -  و

 (67).مما وفر اإلمكانيات والموارد الالزمة لالستثمار
إذف ما يمكف أف نستنتجو مف المقارنة السابقة، ىو أف طبيعة الظروؼ 

الموضوعية السائدة داخل المجتمع خالؿ مرحمة تاريخية معينة، ىي التي يتوقف 
فالفساد حينما يجتمع مثاًل . عمييا نوعية اآلثار المترتبة عمى تفشي ظاىرة الفساد
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مع انييار منظومة القيـ اإليجابية المحفزة نحو العمل واإلنتاج لدػ أفراد المجتمع، 
فإف ذلؾ المناخ ال يحوؿ دوف التأثير المدمر لمفساد عمى عممية التنمية 

كذلؾ األمر إذا ما نما الفساد في ظل مناخ ال تحرص فيو القيادات . االقتصادية
. المسئولة عمى تحقيق مطمب االستقرار االجتماعي والوظيفي لمواطنييـ

كذلؾ يمكف أف تحد الظروؼ الموضوعية السائدة داخل المجتمع مف 
اآلثار التدميرية لظاىرة الفساد إذا ما كاف ىناؾ حرص مف الدولة عمى تحقيق 
ذا ما سادت منظومة قيـ إيجابية  اإلحساس باالستقرار واألماف لدػ مواطنييا، وا 
ذا ما كانت ىناؾ رقابة محكمة مف الدولة، إذا ما  تحفز عمى العمل واإلنتاج، وا 

. تمتع المجتمع بنظاـ حكـ ديمقراطي
ووجية النظر ىذه ال تحمل تبريرًا لمفساد، فالفساد ُمداف في أؼ مجتمع 
وتحت أؼ ظرؼ وفي أؼ زماٍف، ولكننا ال نستطيع منعو أو القضاا عميو بشكل 

نيائي، فصحيح أنو ال يوجد مجتمع بال فساد، ولكف توجد سمطة ونظاـ حكـ 
مسئوؿ عف ىذا المجتمع ويقع عميو عبا مكافحة ذلؾ الفساد بالسعي نحو توفير 

المناخ والظروؼ االقتصادية واالجتماعية والسياسية أيضًا التي تحد معو أو تقضي 
. عميو أو عمى األقل تحد مف آثاره التدميرية المخربة

فإذا ما تأممنا في بعض الدوؿ التي تنخفض بيا مستويات الفساد مف واقع 
الدراسات السابقة أيضًا، سوؼ نجد أف ىناؾ عامل محورؼ ميـ تشترؾ فيو غالبية 

تمؾ الدوؿ، وىذا العامل أسيـ في الحد مف ظاىرة الفساد ذاتيا وليس فقط مف 
. عنصر المساءلةآثارىا التدميرية وىو 

 
 

:- العوامل الموضوعية التي تحد من انتشار ظاهرة الفساد  (3)
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مف الدوؿ التي تشير قوائـ منظمة الشفافية الدولية إلى انخفاض مستويات 
سنغافورة، ألمانيا، الياباف، : الفساد بيا، وتناولتيا بعض الدراسات السابقة، دوؿ مثل

 .إنجمترا وغيرىا مف الدوؿ المتقدمة

، عمى سبيل المثاؿ، وبالرغـ مف كونيا واحدة مف دوؿ العالـ فسنغافورة
، إال أف ترتيبيا داخل قوائـ منظمة الشفافية واألقل فسادًا في (قارة آسيا)الثالث 
. العالـ

 بدرجة شفافية 1996فقد احتمت سنغافورة المركز السابع في قائمة عاـ 
، كما احتمت 9.2 بدرجة 2001 درجة، وتقدمت إلى المركز الرابع في قائمة 8.8

 ظمت 2005، وحتى قائمة (9.4) بدرجة 2003المركز الخامس في قائمة 
سنغافورة محتفظة بنفس ترتيبيا الخامس بيف دوؿ العالـ وعند نفس درجة الشفافية 

 (68).أيضاً 
نجمترا تتراوح درجات الشفافية في  كذلؾ في دوؿ أخرػ مثل الياباف وا 

، وتتراوح درجات 2005 إلى 1996 درجة خالؿ الفترة مف 7.3 إلى 6األولى بيف 
وفي دولة .  درجة خالؿ نفس الفترة الزمنية8.6 إلى 8.4الشفافية في إنجمترا بيف 

 و 1996 بيف عامي 8.2 إلى 8.3كألمانيا تتراوح درجات الشفافية فييا ما بيف 
2005.(69) 

وبالرجوع إلى بعض الدراسات السابقة حوؿ الفساد في ىذه الدوؿ، وجدنا 
أف ىناؾ عامل رئيسي تشترؾ فيو تمؾ الدوؿ ذات المستوػ المنخفض مف الفساد 

. المساءلةوىو عنصر 
ويمكف إيجاز العوامل والظروؼ الموضوعية التي تتشابو فييا الدوؿ التي 

:- تنخفض بيا معدالت الفساد فيما يمي
النظاـ الديمقراطي الذؼ يتيح قدرًا كبيرًا مف الشفافية والمساالة ميما كاف  -1

. منصب أو مكانة الطرؼ الذؼ ارتكب واقعة الفساد
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فسنغافورة تتمتع بنظاـ حكـ ديمقراطي، وعنصر القيادة لدييا أىـ مف 
. والحكومة مسئولة أماـ البرلماف في كل أنشطتيا. العنصر االقتصادؼ

كما يقدـ . ويحاسب كاًل مف الراشي والمرتشي، والبقشيش مخالف لمقانوف 
إضافة إلى ذلؾ، فإف . المسئولوف في الحكومة إقرار ذمة مالية كل عاـ

سنغافورة ُتطبق فييا قوانيف مكافحة الفساد بكل حـز ودوف أية 
 (70).استثنااات

نجمترا دولتاف ديمقراطيتاف نجمترا، فالياباف وا  . كذلؾ الحاؿ في دوؿ الياباف، وا 
وقد قامت ىاتيف الدولتيف بمحاسبة كبار المسئوليف فييا عند ارتكابيـ 

 (71).تجاوزات ومخالفات تضر باالقتصاد الوطني
ففي سنغافورة، عمى سبيل . ارتفاع متوسطات الدخوؿ وارتفاع مستوػ المعيشة -2

المثاؿ، ىناؾ اعتقاد راسخ لدػ الدولة بأف الموظف إذا ما وجد دخاًل يكفيو، 
لذلؾ يعد دخل الموظف الحكومي في . فإنو سيمتنع عف ممارسة الفساد

فقد رفعت الدولة نصيب الفرد مف . سنغافورة مف أعمى المرتبات في العالـ
 دوالر سنويًا وقت حصوليا عمى االستقالؿ عاـ 650الدخل القومي مف 

 (72).، إلى عدة آالؼ1965
نجمترا حيث ترتفع متوسطات الدخوؿ  وكذلؾ الحاؿ في دولتي الياباف وا 

. ومستويات المعيشة
أما في ألمانيا، فعمى الرغـ مف ضعف دخوؿ الموظفيف بيا، إال أنيـ 

يتمتعوف بمشاعر االستقرار الوظيفي، كما يحظوف باحتراـ المواطف األلماني مما 
أما الفساد السياسي، فكما . يترؾ مجااًل ضعيفًا أماميـ لممارسات الفساد اإلدارؼ 

تشير إحدػ الدراسات السابقة، تنتشر بعض مظاىره في ألمانيا وذلؾ نظرًا لغياب 
فأعضاا البرلماف ال يخضعوف لممساالة، . عنصر المسائمة بالنسبة لمسياسييف

والبرلماف ال يحق لو مساالة الوزراا، والحزب ىو الجية الوحيدة المسيطرة عمى 
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وقد سبق أف تورط بعض المسئوليف ىناؾ . قرار إبقاا أو عزؿ مسئوؿ مف منصبو
 (73).في قضايا فساد، ولـ تتـ إدانتيـ وتـ اإلبقاا عمييـ في مناصبيـ داخل السمطة

االستقرار وفي تجربة ألمانيا دليل واضح مرة أخرػ عمى أىمية كل مف 
.  في مكافحة الفساد والحد مف نموهالمساءلة وعنصر الوظيفي

ونخمص مف كل ما سبق إلى أف حرص النظاـ عمى تحقيق االستقرار 
رساا مبدأ العدالة االجتماعية، والترويج لقيـ إيجابية تحث  االجتماعي والوظيفي، وا 

عمى العمل واإلنتاج، فضاًل عف الحرص عمى تحقيق مستوػ معيشي مالئـ، 
ومتوسط دخل وفرصة عمل مالئمة أيضًا، وتوفير مناخ ديمقراطي تكوف المساالة 

كل ىذه .  في قائمة أولويات النظاـ– وخاصة مع كبار المسئوليف –والرقابة 
العوامل الموضوعية إذا ما توافرت بإمكانيا الحد مف اآلثار السمبية والتدميرية 

لمفساد عمى عممية التنمية االقتصادية وعمى شرعية النظاـ السياسي، ويمكنيا أيضًا 
.  ذاتو وليس فقط الحد مف آثارهنمو الفسادالحد مف 
 
ًا  تعرٌف الفمخد واقوالث الدراست : سخدسخ

انطالقًا مف العرض النظرؼ السابق حوؿ ظاىرة الفساد يمكف أف نخمص 
. إلى التعريف الذؼ تتبناه الدراسة الحالية لمفساد

تتبنى الدراسة تعريفًا لمفساد يرػ أف الفساد ىو بمثابة سموؾ جماعي عاـ 
يتفشى في المجتمع خالؿ مرحمة زمنية معينة بفعل عوامل بنائية اقتصادية 

وتستخدمو الطبقة المسيطرة عمى المجتمع كأحد اآلليات . واجتماعية وسياسية
الرئيسية التي تعتمد عمييا في إعادة توزيع الثروة العامة لصالح األقمية داخل ىذا 

المجتمع، وفي ممارسة االستغالؿ عمى األغمبية الخاضعة، حيث يمثل الفساد 
. أيضًا أحد أساليب االستغالؿ التي تمارسيا الطبقة المسيطرة

 ليس – كما تراه الدراسة الحالية –ويعني ذلؾ أف الفساد في معناه الحقيقي 
مجرد سموكيات أو ممارسات فردية منحرفة يؤتييا أفراد بيدؼ تحقيق مكاسب 
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خاصة كالرشاوؼ الصغيرة واالختالسات وغيرىما، وىي ممارسات قد تشكل مجرد 
.  وترجع أسبابيا إلى عوامل فردية أخالقية أو غير أخالقيةجرائم فردية

أما الفساد فيتجاوز ذلؾ المعنى حيث ترجع أسبابو إلى عوامل بنائية وتتسـ 
بعبارة أخرػ، . ممارساتو بالسموؾ الجماعي وبوجود شبكة مف عالقات متبادلة

نستطيع أف نستخدـ ىذا المفيـو حينما تتحوؿ ممارسات كالرشوة واالختالس وتبديد 
الماؿ العاـ وغيرىا إلى سموؾ جماعي أشبو ما يكوف بالمؤسسة التي تكاد تحكـ 

. وتتحكـ في مقدرات المجتمع
واستنادًا إلى ذلؾ التعريف، وانطالقًا مف اإلطار النظرؼ السابق ومف 
تجارب بعض دوؿ العالـ مع ظاىرة الفساد، تحاوؿ ىذه الدراسة طرح بعض 

المقوالت النظرية حوؿ ظاىرة الفساد ومحاولة اختبار تمؾ المقوالت في المجتمع 
المصرؼ في ضوا ما ىو سائد داخل المجتمع مف خالؿ قرااة واقعة استنادًا إلى 

. األرقاـ الواردة في بعض التقارير الدولية حوؿ ظاىرة الفساد في مصر
 تنطمق منيا مجموعة مف المقوالت مقولة رئيسيةوبداية تطرح الدراسة 

. الفرعية التي تحاوؿ الدراسة اختبارىا
 

: المقولت الرئٍمٍت للدراست

ترػ الدراسة أف حجـ الفساد، ومظاىره أو أشكالو، والعوامل المؤدية إليو، 
كل ذلؾ .. وأدواتو أو األساليب المستخدمة في ممارستو، وأخيرًا اآلثار الناجمة عنو

 االجتماعية داخل –يختمف باختالؼ المجتمعات، وباختالؼ البني االقتصادية 
. المجتمع الواحد مف مرحمة زمنية إلى أخرػ 

فعمى الرغـ مف صعوبة ربط الفساد بنظاـ سياسي أو بخيار إيديولوجي 
معيف، حيث يتواجد الفساد داخل كل األنظمة ذات األيديولوجيات المختمفة، إال أنو 
مف المتوقع تبايف حجـ الفساد وأشكالو وخصائصو بتبايف المجتمعات اإلنسانية، 

.  االجتماعية لممجتمع الواحد–وبتبايف البني االقتصادية 
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وتنطمق مف ىذه المقولة الرئيسية عدد مف المقوالت الفرعية التي تعتمد 
عمييا الدراسة في تناوؿ واقع الفساد داخل المجتمع المصرؼ، وذلؾ عمى النحو 

:- التالي
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ًا  :- ا تبخر اقوالث الدراست على الواقع المصري: سخبعخ

: فيما يتعمق بالمقولة األولى وهي  (1)
تبعية المجتمع في العالـ الثالث بما تتضمنو مف التحوؿ نحو اقتصاد "

". السوؽ، يصاحبيا بالضرورة ارتفاع في معدالت الفساد
فإنو يمكف القوؿ بأف المراحل التي يكوف فييا المجتمع أقل تبعية لمنظاـ 
العالمي وأقل اندماجًا فيو، يكوف أقل فسادًا بينما الفترات التي يزداد فييا اندماج 

. المجتمع وتبعيتو يكوف أكثر فساداً 
تتجسد عالقة الفساد بالتبعية مف خالؿ الدور الذؼ تقوـ بو الشركات 

وأيضًا . متعدية الجنسيات داخل مجتمعات العالـ الثالث ومنيا المجتمع المصرؼ 
. مف خالؿ الدور الذؼ تقـو بو الطبقة الرأسمالية التابعة في الداخل

فعالقة التبعية ال يمكف صياغتيا والحفاظ عمييا مف قبل القوػ الخارجية 
فكما . المسيطرة إال بتعاوف قوػ داخمية تتحد مصالحيا مع المصالح الخارجية

.  وىنا يكوف منشأ الفساد(74)".البد لمتبعية مف وكالا محمييف"يذىب جالؿ أميف 
فالشركات متعدية الجنسيات، وىي شركات عمالقة، تؤدؼ مياميا في غالبية 

مجتمعات العالـ الثالث اعتمادًا عمى تقديـ الرشاوؼ والعموالت لكبار المسئوليف 
. والسياسييف ورجاؿ األعماؿ والماؿ في تمؾ المجتمعات

وفيما يتعمق بالمجتمع المصرؼ، وعمى الرغـ مف أف موقف النظاـ 
السياسي خالؿ المرحمة االشتراكية مف تاريخ المجتمع كاف موقفًا معاديًا لمتبعية، إال 

 أعاد – والممتدة حتى اآلف –أف النظاـ في المرحمة التالية وىي المرحمة الميبرالية 
. المجتمع مرة أخرػ أسيرًا لروابط التبعية لمعالـ الرأسمالي

فبعد انتياا المرحمة االشتراكية ومحاوالت النظاـ الناصرؼ لمقضاا عمى 
نفوذ وسيطرة القوػ المحمية الحميفة لمغرب، بدأ النظاـ الجديد في تطبيق سياسة 

وقد تواكبت ىذه . االنفتاح االقتصادؼ والتحوؿ التدريجي نحو اقتصاد السوؽ 
وقد أتاحت سياسة االنفتاح . السياسة مع صعود ظاىرة الشركات متعدية الجنسيات
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الفرص أماـ ىذه الشركات لتمارس نشاطيا داخل المجتمع المصرؼ بالتعاوف مع 
الطبقة الرأسمالية الجديدة التي أفرزتيا أيضًا سياسة االنفتاح، مما أسيـ في المزيد 

. مف فرص نمو الفساد مع بدايات ىذه المرحمة
وذلؾ إضافة إلى ما يترتب عمى أنشطة تمؾ الشركات التي تخرج 

باستثماراتيا إلى خارج دوليا األـ، ذلؾ الخروج الذؼ ينطوؼ عمى تصدير العمالة 
إلى خارج ىذه الدوؿ فترتفع البطالة في دوؿ العالـ الثالث ويزداد توزيع الدخل 

سواًا، ويزداد انسحاب الدوؿ مف التدخل في النشاط االقتصادؼ، وحماية صناعاتيا 
.  وكميا خصائص لمناخ اجتماعي مييئ لنمو ظاىرة الفساد(75).وعماليا

وتسود دائمًا اتيامات متبادلة بيف الساسة األمريكييف واألوربييف مف ناحية 
وبيف المصرييف مف ناحية أخرػ، حوؿ الطرؼ الذؼ يتحمل تبعة ذلؾ الفساد 

. الناشئ عف أنشطة الشركات متعدية الجنسيات داخل مصر
فالساسة الغربييف واألمريكييف يمقوف بمسئولية ذلؾ الفساد عمى الموظف 

ويرددوف ادعااات شركاتيـ بأف رجاؿ األعماؿ الغربييف البد ليـ أف "المصرؼ 
يدفعوا الرشاوؼ إلى الموظفيف المصرييف إف شاؤوا الحصوؿ عمى عقود، أو عقد 

بينما يذىب المصريوف إلى أف رجاؿ األعماؿ الغربييف ىـ الذيف يفسدوف . صفقات
 أؼ أنو في الوقت الذؼ نحمل فيو (76)".موظفينا الكبار بعرض الرشاوؼ عمييـ

مسئولينا في مصر والعالـ الثالث، نجد الكثيريف " إفساد"الدوؿ الرأسمالية مسئولية 
أحد " الرشوة"في الدوؿ الرأسمالية يمقوف التبعة عمى مجتمعاتنا التي يجعل مسئولييا 

الشروط الميمة إلتماـ عقود الصفقات التي يعقدوىا مع الخارج مف وجية نظرىـ، 
قانوف "حتى أف الواليات المتحدة قد اتجيت نحو إصدار تشريع جديد ىو 

 ضد قياـ الشركات األمريكية 1998 – 1997عاـ " الممارسات األجنبية الفاسدة
 (77).برشوة المسئوليف األجانب

ولكف أيًا كانت حقيقة ىذه االتيامات المتبادلة، وأيًا كاف الطرؼ المسئوؿ 
عف ذلؾ الفساد الناتج أو المتولد عف عقد الصفقات التجارية مع الخارج، فإف 
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 تشير إلى حجـ ىذا النوع مف البنك الدولي التي ينشرىا واإلحصاءاتالمؤشرات 
الفساد وزيادة معدالتو داخل المجتمع المصرؼ مقارنة بدوؿ شماؿ القارة اإلفريقية، 

:-  وفيما يمي عرضًا لتمك اإلحصاءات.ومقارنة أيضًا بدوؿ الشرؽ األوسط
حجم الرشاوي المقدمة لبعض المسئولين في مجال األعمال وعقد الصفقات -  أ

داخل منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مقارنة ببقية المناطق في 
:- العالم

تشير جماعة البنؾ الدولي إلى أنو في بعض الدوؿ يتطمب إنجاز األعماؿ 
وعقد الصفقات فييا، القياـ بدفع مبالغ غير رسمية لتجاوز الخطوط الحمراا غير 

المسموح بتجاوزىا، أو تقديـ اليدايا إلى بعض المسئوليف مثل مأمورؼ الضرائب أو 
. مفتشي الجمارؾ أو الموظفيف الذؼ يمتمكوف سمطة إبراـ أو إتماـ العقود الحكومية
وقد كشفت اإلحصاءات  عن أن متوسط نسبة المبالغ التي تدفع بطريقة غير 
رسمية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، من إجمالي حجم المبيعات 

Sales مما يجعمها من أعمى المتوسطات مقارنة بمناطق العالم % 5.02 وهي
( 78).األخرر 
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نسبة المدفوعات غير الرسمية  البمد 
 (من حجم المبيعات)

 1.81شرؽ آسيا والباسفيؾ 
 0.78أوربا ووسط آسيا 

 2.41أمريكا الالتينية ودوؿ البحر الكاريبي 
 5.02الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا 

 1.28جنوب آسيا 
 (     )جدول رقم 

يوضح متوسطات نسب المدفوعات غير الرسمية 
الممنوحة لبعض المسئولين في مناطق مختمفة من العالم  

 جماعة البنؾ الدولي :المصدر
، تحتل منطقة الشرؽ األوسط وشماؿ (       )وكما يوضح الجدوؿ رقـ 

 مف حيث حجـ الرشاوؼ المقدمة لبعض المسئوليف والموظفيف األولىأفريقيا المرتبة 
ممف لدييـ سمطة إصدار العقود الحكومية، وحجـ ىذه الرشاوؼ ال يقارف بالنسبة 
لممناطق األخرػ في العالـ حيث ال تزيد أعمى نسبة في المناطق األخرػ عف 

. في منطقة أمريكا الالتينية ودوؿ البحر الكاريبي% 2.41
حجم الرشاوي المقدمة إلى بعض المسئولين في مجال األعمال وعقد -  ب

الصفقات داخل مصر مقارنة ببعض دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
:- وبعض دول العالم الثالث األخرر 

يذكر تقرير البنؾ الدولي أيضًا أنو في داخل بمداف منطقة الشرؽ األوسط 
براـ مصروأفريقيا، تحتل   القمة في مؤشر الفساد المتولد عف عقد الصفقات وا 

% 8.02العقود في مجاؿ األعماؿ حيث تبمغ نسبة ما يدفع مف مبالغ غير رسمية 
. مف إجمالي حجـ المبيعات

ويوضح الجدوؿ التالي ذلؾ، وقد أضفنا إليو بعض دوؿ أخرػ مف العالـ 
:- الثالث ولـ نقتصر عمى دوؿ منطقة الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا
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نسبة المدفوعات غير الرسمية  البمد 
 (من حجم المبيعات)

( 2002)الجزائر 
( 2002)بنجالديش 
( 2003)البرازيل 
( 2003)الصيف 
( 2004)مصر 
( 2002)أثيوبيا 
( 2002)اليند 

( 2003)إندونيسيا 
( 2003)كينيا 
( 2003)مالي 

( 2003)نيكاراجوا 
( 2003)ُعماف 
( 2002)باكستاف 
( 2002)بيرو 
( 2005)رومانيا 

( 2003)جنوب أفريقيا 
( 2003)سوريا 
( 2005)تركيا 
( 2003)أوغندة 
( 2002)زامبيا 

6.04 
2.10 
صفر 
1.62 
8.02 
صفر 
صفر 
1.14 
2.91 
2.88 
1.77 
1.01 
1.61 
صفر 
0.64 
0.05 
صفر 
0.97 
1.25 
1.14 

 (     )جدول رقم 
يوضح نسب المدفوعات غير الرسمية الممنوحة لبعض المسئولين  

الثالث والشرق األوسط وأفريقيا والموظفين في مصر مقارنة ببعض دول العالم 
 جماعة البنؾ الدولي :المصدر
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ومف خالؿ استعراض اإلحصااات الواردة عف كثير مف دوؿ العالـ الثالث 
 كانت تحت الترتيب األوؿ بيف ىذه الدوؿ فيما 2004يتضح أف مصر في عاـ 

يتعمق بذلؾ النوع مف الفساد، وىو مؤشر خطير لمغاية حيث قد وصمت سمعة 
مصر في ىذا المجاؿ إلى حد اعتبار المدفوع بطريقة غير رسمية ىو أساس حركة 

األعماؿ والصفقات، وىو مؤشر داؿ عمى حجـ الفساد الذؼ تعيشو مصر في 
السنوات األخيرة، وحجـ الدور الذؼ تمارسو الشركات متعدية الجنسيات في نمو 
ظاىرة الفساد، وقبل ىذا وذاؾ ىو مؤشر عمى مدػ تبعية المجتمع المصرؼ وما 

. نجـ عف ىذه التبعية مف فساد
دور الطبقة الرأسمالية المصرية التابعة في نمو وتكريس ظاهرة الفساد في -  جـ

:- مصر
يعد تشكيل الطبقة الرأسمالية التابعة في الداخل أحد النتائج المترتبة عمى 

فكما سبقت . تبعية المجتمع لمنظاـ الرأسمالي العالمي وتحولو إلى اقتصاد السوؽ 
وتشكل . اإلشارة، ال تنجح روابط التبعية لمخارج إال في وجود قوػ محمية تدعميا

الطبقة الرأسمالية التابعة يصاحبو بالضرورة ارتفاع معدالت الفساد وذلؾ ألف 
 ىو خاصية أو سمة مميزة ألنشطة ىذه – كما تذىب نظرية التبعية –الفساد 

الطبقة في مجتمعات العالـ الثالث التابعة لمعالـ الرأسمالي، ىذا مف جانب، ومف 
جانب آخر تتحالف ىذه الطبقة مع السمطة السياسية المحمية وتؤسس شبكة ىائمة 

. مف عالقات الفساد في داخل المجتمع
وتتضح ىذه الصورة داخل المجتمع المصرؼ وعمى األخص خالؿ 

. السنوات األخيرة بشكل ممحوظ
فبعد ما حققو نظاـ الستينات مف خالؿ سعيو لتحقيق التنمية المستقمة، 
جاات سياسة االنفتاح االقتصادؼ مع منتصف عقد السبعينيات لتعود بالمجتمع 
مرة أخرػ إلى دائرة التبعية لمنظاـ العالمي، وأطمق نظاـ السبعينيات حرية النشاط 
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الرأسمالي بال قيود، فضاًل عما قاـ بو النظاـ مف إطالؽ حرية طبقة األرستقراطية 
. الزراعية والرأسمالية الكبيرة التي كاف قد حجميا النظاـ الناصرؼ بعد الثورة

وقد ترتب عمى السياسة االقتصادية الجديدة والتحوؿ نحو اقتصاد السوؽ 
منذ منتصف السبعينيات، وىي السياسة التي ازداد اتجاه الدولة نحوىا قوة خالؿ 

تناقضًا طبقيًا حادًا محوره بروز "عقدؼ الثمانينيات والتسعينيات، ترتب عمييا 
وتنامي طبقة رأسمالية استأثرت بثمار عممية النمو، واستفحل ثقميا االقتصادؼ 

". واالجتماعي
 وقد اختصت الطبقة (79).كما يشير تقرير المجالس القومية المتخصصة

الرأسمالية المصرية باألنشطة الطفيمية التي تمثل أنشطة غير إنتاجية ال تسيـ في 
. عممية اإلنتاج وتحقق الربح السريع في فترة زمنية قصيرة

 خاصية مميزة لنشاط – وكما تشير نظرية التبعية –وقد شكل الفساد 
. الطبقة الرأسمالية المصرية

فبداية ركزت ىذه الطبقة أنشطتيا االقتصادية في قطاعات االقتصاد غير 
اإلنتاجية، واتجيت نحو االستثمار سريع العائد وقميل اإلنتاج كأعماؿ الوساطة 

 (80).والتجارة والبناا والمضاربة
وقد ترتب عمى انتشار تمؾ األنشطة االقتصادية الطفيمية صعود *  

منظومة قيمية تحت وتحث وتشجع عمى الفساد مثل قيـ االستسياؿ والكسب 
السريع بدوف بذؿ جيد أو وقت، وصعود القيـ المادية أعمى سمـ القيـ االجتماعية 

واحتراـ صاحب الماؿ والثروة بغض النظر عف مصدره، وىبوط قيمتي العمـ والعمل 
إلى أدنى سمـ القيـ، والسعي وراا أؼ عمل مربح بغض النظر عف قيمتو أو 

. مشروعيتو، فضاًل عف انتشار نمط االستيالؾ البذخي
 الرأسمالية االقتصاد العالمي اتجهتومع مزيد مف اندماج النظاـ في 

الطفيمية في مصر نحو أنشطة ذات طبيعة خاصة مثل إنشاا الشركات ومكاتب 
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االستيراد والتصدير والسمسرة والتوكيالت التجارية والعقارات واألراضي والتجارة في 
السوؽ السوداا، واالتجار في العممة، والمضاربات في البورصة، ثـ بدأت رحمة 
االقتراض مف البنوؾ بدوف ضمانات كافية مف أجل تمويل مشروعاتيا الخاصة 

 الذيف مارس – بل المميارديرات –وشركاتيا، وظير في مصر عدد مف المميونيرات 
 (81).معظميـ الفساد
إضافة إلى ما سبق أقامت الرأسمالية المصرية شبكة مف العالقات *  

والتحالفات مع بعض كبار المسئوليف وبعض أعضاا السمطة السياسية الرسمية في 
. الدولة

فعمى سبيل المثاؿ، ترددت في السنوات القميمة الماضية إشارات في 
الصحف إلى بعض عناصر الفساد مف الذيف ال يرتبطوف بعالقات قوية بثالثة مف 

الوزراا الذيف كانوا ال يزالوا يشغموف مناصبيـ الرسمية في السمطة، ومنيـ وزير 
 كذلؾ انخرط العديد مف أعضاا الطبقة الرأسمالية مف رجاؿ (82).الزراعة السابق

األعماؿ المصرييف في المؤسسات السياسية كالحزب الوطني، والمؤسسة التشريعية 
مما ساعدىـ عمى استصدار تشريعات وقوانيف تخدـ أىدافيـ، وقد أدػ ذلؾ أيضًا 
إلى تعاظـ نفوذ الفاسديف الذيف كاف لبعضيـ عالقات مباشرة أو غير مباشرة مع 

. السمطة
بل تذىب بعض التحميالت إلى أف األصل في فساد بعض أعضاا ىذه 

نما كاف المنطمق في البداية لفساد ىؤالا ىو أف  الطبقة ليس تحالفيا مع السمطة، وا 
توفيق عبد : ليا عالقات مباشرة أو غير مباشرة بمواقع السمطة، ومف أمثمة ىؤالا

الحي وعصمت السادات، ورشاد عثماف، وممدوح الميثي، وعبد الوىاب الحباؾ، 
 ويعني ذلؾ أف السمطة كانت ىي المحركة (83).والرياف، ومنى الشافعي وغيرىـ
وىنا نستدعي مرة أخرػ حديث نظرية التبعية عف . لمفساد والدافعة لو منذ البداية

الجماعات الحاكمة داخل العالـ الثالث والدوؿ األفريقية بصفة خاصة، وحيث نظر 
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عمماا التبعية إلى حكاـ العالـ الثالث باعتبارىـ مجرد عمالا لمقوػ األجنبية خالؿ 
. مرحمة ما بعد االستعمار

وقد برز تحالف الرأسمالية المصرية التابعة مع السمطة كأوضح ما يكوف 
ويتضح ذلؾ مما . خالؿ عقدؼ الثمانينيات والتسعينيات وأيضًا خالؿ األلفية الثالثة

تشير إليو إحدػ الدراسات حوؿ طبيعة الفئات الممارسة لمفساد، ومنيا أنيـ كانوا 
مف فئة أصحاب النفوذ خالؿ عقد السبعينيات، ومف أصحاب المواقع الرسمية 
خالؿ عقد الثمانينيات، ومف فئة رجاؿ األعماؿ خالؿ عقد التسعينيات، مع 

مالحظة التداخل بيف الثمانينيات والتسعينيات في فئتي شاغمي المواقع الرسمية 
 (84).ورجاؿ األعماؿ

وىناؾ العديد مف  المؤشرات عمى تحالف الماؿ والسمطة في مصر، منيا 
 التي تناولت بعض قضايا الفساد في –ما أشارت إليو نتائج إحدػ الدراسات 

 مف أف أغمب عناصر الفاسد لـ يتـ اكتشافيا إال بعد تضخـ –مصر بالتشريح 
كما . ثرواتيا رغـ أف بعضيـ مارس الفساد لفترات طويمة تصل إلى عشريف عاماً 

لوحع تمكف عدد كبير مف عناصر الفساد مف اليرب خارج البالد، كما استطاع 
بعضيـ سحب ودائعو بعد التحفع عمييا أمثاؿ أوالد عصمت السادات ىذا إلى 
جانب أف فترات التحقيق كانت تطوؿ إلى أكثر مف عشر سنوات في بعض 

 وكل ىذه المؤشرات تضع عالمات استفياـ حوؿ القوة ذات النفوذ (85).األحياف
. التي تقف خمف ىؤالا

إضافة إلى ذلؾ ىناؾ العديد مف مظاىر الفساد التي تجسد تحالف 
. الرأسمالية الطفيمية مع السمطة في مصر مف بينيا قضايا القروض البنكية المتعثرة

 والتي 1995ومف أشير قضايا عقد التسعينيات ىي قضية نواب القروض عاـ 
اتيـ فييا أربعة برلمانييف وحوالي اثنتي عشرة مف رجاؿ األعماؿ في فضيحة قرض 

 (86).بمئات المالييف مف الجنييات بدوف ضمانات كافية
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 2000وقد واصل عدد قضايا الفساد في قطاع البنوؾ ارتفاعو منذ عاـ 
وتشير . حيث وصمت القروض الممنوحة بدوف ضمانات إلى المميارات

اإلحصااات الواردة في تقرير المجالس القومية المتخصصة إلى تفاقـ ىذا الشكل 
، كأحد النتائج المترتبة عمى تبعية المجتمع 2000مف أشكاؿ الفساد بداية مف عاـ 

. المصرؼ 
فقد كانت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض في بداية 

مف إجمالي القروض في جميع البنوؾ، بينما وصمت % 5التسعينيات ال تتعدػ 
مف إجمالي % 15.6 إلى 2001/ 2000نسبة القروض المتعثرة في عاـ 

وفضاًل % 21.5 ثـ إلى 2002/2003في عاـ % 20.2القروض، ووصمت إلى 
، وقد %50عف ذلؾ فإف القطاع الخاص كاف نصيبو مف ىذه القروض أكثر مف 

  (87).حصل عمييا بدوف ضماف عيني
. 2001/2002ويوضح الجدول التالي نسب المتعثرة منذ عام 

نسبة القروض المتعثرة إلى 
العام إجمالي القروض 

15.6 
16.9 
20.2 
21.5 

2000/2001 
2001/2002 
2002/2003 
2003/2004 

 
 (      )جدول رقم 

يوضح نسبة القروض المتعثرة سدادها من إجمالي 
. 2004 إلى 2000 نسبة القروض البنكية في الفترة من عام 

 موسوعة المجالس القومية المتخصصة :المصدر
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مظير آخر مف مظاىر الفساد التي تجسد تحالف الرأسمالية الطفيمية مع 
السمطة في مصر نجده متمثاًل في االستيالا عمى األراضي العامة الممموكة لمدولة 

بوضع اليد حيث تشير الدراسات إلى دور مؤسسات ىامة في تسييل ميمة 
االستيالا عمى أراضي الدولة مثل وزارة الزراعة والمحميات ومثاؿ لذلؾ ما تـ 

، ثـ 1983الكشف عنو في قضية اتيـ فييا وكيل وزارة الزراعة وثالث وزراا عاـ 
توالت القضايا بعدىا فبمغت حجـ التعديات عمى أراضي الدولة في اإلسكندرية 

 (88).1996 مميار جنيو عاـ 25وحدىا مبمغ 
ضافة إلى تسييل االستيالا عمى األراضي، ىناؾ أيضًا مظير ثالث  وا 

يجسد تحالف الماؿ والسمطة، ويتمثل في تسييل االستيالا عمى الماؿ العاـ حيث 
ترػ بعض اآلراا أف ما يسمى بالخصخصة والتحوؿ نحو اقتصاد السوؽ ما ىو 

بعبارة أخرػ أف ممارسات الفساد في مصر . إال غطاا خارجي أو ظاىرؼ لمفساد
وتدلل تمؾ اآلراا . تجرؼ تحت مسمى الخصخصة والتحوؿ نحو اقتصاد السوؽ 

عمى ذلؾ باندفاع الحكومة المصرية نحو بيع الجزا األكبر مف شركات القطاع 
العاـ بأقل مف ربع قيمتيا الحقيقية لبعض رجاؿ األعماؿ العامميف لحساب النخبة 

الحاكمة ذاتيا، أو لشركات أجنبية في مقابل عمالت ضخمة ألعضاا النخبة 
. الحاكمة أو لبعض كبار المسئوليف في الدولة

وفضاًل عما سبق، ىناؾ مظاىر عديدة أخرػ لمفساد تجسد التحالف بيف 
الماؿ والسمطة منيا عمى سبيل المثاؿ ما عرضت لو الصحف مف قضايا فساد 

داخل قطاع اإلعالـ واستغاللو مف قبل رجاؿ األعماؿ بمساندة القيادات المسئولة 
في جياز اإلعالـ، وقضية المبيدات المسرطنة في وزارة الزراعة، والقضية التي 
اتيـ فييا محافع الجيزة السابق بتيمة تمقي رشاوؼ مف رجاؿ أعماؿ، وغير ذلؾ 

. كثير
 التي تصيغيا عالقات الفسادويتضح مف الوقائع السابقة حجـ شبكة 

الرأسمالية الطفيمية التابعة في مصر مع السمطة، ومع القوػ األجنبية متمثمة في 
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الشركات متعدية الجنسية، وىي العالقات التي تزداد قوة كميا اتجو المجتمع نحو 
المزيد مف التبعية لمخارج واالندماج في النظاـ الرأسمالي العالي، األمر الذؼ يفسر 
ما وصمت إليو معدالت الفساد غير المسبوقة في المجتمع المصرؼ خالؿ العقديف 

. األخيريف حيث الفساد ىو ثمرة تمؾ العالقات التي تؤسسيا الرأسمالية التابعة
 
: فٍمخ ٌتعلق بخلمقولت الثخنٍت وهً  (2)

يتوقف حجم الفساد أو معدالته، وخصائصه، واآلثار المترتبة عميه، "
".  االجتماعية لمنظم الحاكمة–عمى طبيعة السياسات االقتصادية 

فعمى الرغـ مف صعوبة ربط الفساد بنظاـ سياسي أو بخيار إيديولوجي 
معيف حيث يتواجد الفساد داخل كل األنظمة ذات اإليديولوجيات المختمفة، إال أنو 
استنادًا إلى األفكار النظرية والدراسات السابقة حوؿ ظاىرة الفساد، يمكننا القوؿ 
باختالؼ حجـ الفساد وخصائصو وكذلؾ طبيعة اآلثار المترتبة عميو مع تبايف 

.  االجتماعية المتبعة مف قبل النظـ الحاكمة–السياسات االقتصادية 
ذا حاولنا اختبار صحة ىذه   مف خالؿ التجربة المقولة النظريةوا 

 وحتى وقتنا ىذا، سوؼ نجد أنو برغـ وجود 1952المصرية، وبالتحديد منذ عاـ 
مظاىر الفساد في المجتمع المصرؼ طواؿ ىذه المراحل التي مر بيا منذ قياـ ثورة 

، ال فرؽ في ذلؾ بيف المرحمة االشتراكية خالؿ الخمسينيات والستينيات، 1952
وبيف المرحمة الميبرالية خالؿ عقود السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات وحتى 

منتصف األلفية الثالثة، إال أف حجـ ىذا الفساد وخصائصو وآثاره قد اختمف بيف 
 مع اختالؼ وتبايف طبيعة السياسات – االشتراكية والميبرالية –المرحمتيف 
.  االجتماعية المتبعة مف قبل النظاـ الحاكـ–االقتصادية 
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I-  االجتماعٍت وانعكاسها على حجم ظاهرة الفساد –طبٍعت السٍاساث االقتصادٌت 

:- االشتراكٍت واللٍبرالٍت: فً المجتمع المصري خالل مرحلتٍه

تشير بعض اآلراا إلى وجود بعض مظاىر الفساد واستغالؿ النفوذ خالؿ 
اعتماد الدولة في : كمحصمة لعوامل عدة منيا (1970 – 52)المرحمة االشتراكية 

ىذه المرحمة عمى أىل الثقة بداًل مف أىل الخبرة، والتوسع اليائل في ممكية الدولة 
والذؼ ترتب عميو سيطرة طبقة مف الموظفيف لـ يكف بعض أعضاا ىذه الطبقة 
الجديدة تتمتع بالنزاىة الكاممة أو الحرص الشديد عمى الماؿ العاـ، وىي الطبقة 

ومف بيف عوامل تفشي بعض . التي أطمق عمييا طبقة البرجوازية البيروقراطية
مظاىر الفساد أيضًا خالؿ ىذه المرحمة، ذلؾ العامل المتمثل في عدـ خضوع 

عناصر النخبة العسكرية ألؼ نوع مف المحاسبة أو المساالة أو الشفافية المالية 
والسياسية، األمر الذؼ سبب ظيور أشكاؿ معينة مف الفساد كالحصوؿ عمى 

امتيازات خاصة مثل إدخاؿ سمع مستوردة بدوف جمارؾ، أو السطو عمى قصور 
 (89).ومجوىرات بعض أمراا األسرة المالكة قبل الثورة

ويعني ذلؾ تركز عوامل الفساد خالؿ المرحمة االشتراكية في زيادة حجـ 
طبقة الموظفيف مف ناحية، وفي غياب عنصر المساالة والرقابة بيف أعضاا النخبة 

: أؼ تمثمت الفئات المرتكبة لوقائع الفساد في فئتيف. العسكرية مف ناحية أخرػ 
 الذيف أتاح عدـ خضوعيـ موظفي القطاع العام، وعناصر من النخبة العسكرية
. لممساالة، الفرصة لمفساد لمف يتوافر لديو االستعداد

لكف عمى الرغـ مف مظاىر الفساد السابقة خالؿ المرحمة االشتراكية، إال 
أنو بالرجوع إلى بعض اإلحصااات حوؿ حجـ الفساد في ىذه المرحمة، سوؼ 

. نكتشف محدودية مظاىره وانخفاض معدالتو مقارنة بالمرحمة الميبرالية
فقد زادت جرائـ العبث بالماؿ العاـ خالؿ المرحمة االشتراكية وتشمل 

 جريمة 61.3 إلى 1966 جريمة عاـ 4817االختالس، والتزوير، واإلىماؿ، مف 
وكانت قيمة االختالس في أوؿ قضية تصل إلى محكمة أمف الدولة . 1970عاـ 
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، ثالثيف ألف جنيو، شارؾ فييا ثمانية موظفيف مف 1967العميا في أكتوبر عاـ 
والغالبية العظمى مف قضايا الفساد تمثمت أيضًا في اختالسات . شركة عمر أفندؼ

أؼ . مف الشركات أو المصالح الحكومية أو الحصوؿ عمى ىدايا ورشاوؼ صغيرة
 (90).شكمت قضايا الفساد في ىذه المرحمة الصورة النمطية لمفساد الوظيفي

 ومقارنة ببداية المرحمة الميبرالية وبما –وتوضح اإلحصااات السابقة 
 انخفاض حجـ الفساد خالؿ المرحمة االشتراكية، والذؼ لـ يكف فسادًا –يحدث اآلف 

بالمعنى الحقيقي لمكممة، ووفق التعريف الذؼ تبنتو ىذه الدراسة، ولـ يكف سوػ 
مجرد جرائـ عادية تجسد نوعًا مف الفساد الصغير أو الجرائـ الفردية التي لـ ترؽ 

جريمة عمى  1286فضاًل عف أف زيادة عدد ىذه الجرائـ بواقع . إلى مستوػ الفساد
مدار أربعة سنوات ال يمثل زيادة عددية كبيرة في ىذه الجرائـ وخاصة إذا ما 

. قورنت بحجـ الفساد خالؿ المرحمة الميبرالية
فقد شيدت المرحمة الميبرالية، وخاصة مع بداية عقد الثمانينيات، نموًا 
ممحوظًا في ظاىرة الفساد التي تمثمت في الرشاوؼ الكبرػ، واالستيالا عمى 

األراضي العامة الممموكة لمدولة، واالستيالا عمى الماؿ العاـ، واالتجار في السمع 
الفاسدة والممنوعات، والغش في مواد البناا، وغيرىا الكثير مف قضايا الفساد 

. الكبرػ 
وتشير بعض اإلحصااات إلى االرتفاع الممحوظ في معدالت الفساد 

 وحتى عاـ 1980بالنسبة لموظفي الحكومة والقطاع العاـ خالؿ الفترة مف 
1995.(91) 

 يضع مصر عمى قائمة الدوؿ األكثر تقرير حكوميفقد ظير مؤخرًا 
وقد كشف . فسادًا، وىو تقرير أصدرتو إدارة اإلحصاا القضائي التابعة لوزارة العدؿ

التقرير عف تزايد معدالت الفساد في مصر بشكل متواصل خالؿ الخمسة وعشريف 
 مشيرًا إلى أف 1981ورصد التقرير واقع الفساد باألرقاـ منذ عاـ . عامًا الماضية

 حالة سنويًا في حيف لـ تزد جرائـ 91جرائـ الرشوة في ذلؾ العاـ لـ تتعد 
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وأوضح التقرير أف ىذه النسبة تزايدت بشكل كبير في .  حالة54االختالس عمى 
منتصف الثمانينات ثـ تضاعفت في السنوات األخيرة حيث وصمت معدالت جرائـ 

وأكد التقرير أف ىذه األرقاـ المفزعة .  حالة حتى اآلف7000االختالس إلى 
 (92).وضعت مصر عمى قائمة الدوؿ األكثر فسادًا في العالـ

 إلى ضبط خمسة آالؼ قضية 1995وتشير إحصااات أخرػ عف عاـ 
 (93). مميار جنيو13رشوة واختالس واستيالا عمى الماؿ العاـ، تجاوزت قيمتيا 
، فتشير إلى أف 2004أما تقارير النيابة اإلدارية الصادرة في نياية عاـ 

 269 ألفًا و 63عدد قضايا الفساد المالي واإلدارؼ داخل أجيزة الحكومة قد بمغ 
 قضية يوميًا أؼ بواقع قضية فساد كل 211قضية خالؿ عاـ واحد فقط بواقع 

 ألف قضية وأكثر خالؿ عاـ 63 وبالطبع ألوجو لممقارنة بيف عدد (94).دقيقتيف
، حتى 1970 إلى 1966 قضية خالؿ أربعة أعواـ مف 1286 وحده وبيف 2004

مع الوضع في االعتبار حجـ الزيادة السكانية ألف الفارؽ كبير جدًا بيف المرحمتيف 
. مف حيث حجـ الفساد ميما كاف الفارؽ بينيما في حجـ الزيادة السكانية

ويذكر نفس التقرير السابق أف قضايا الفساد قد تمثمت في إىدار الماؿ 
العاـ واالستيالا عميو، والتالعب في المناقصات وأعماؿ المخازف وعدـ إحكاـ 

أما أطراؼ الفساد فمنيـ مسئولوف كبار في وزارات . الرقابة عمى الميزانية
 (95).حكومية

 ألفًا و 72، أجرت النيابة اإلدارية تحقيقات في حوالي 2005وفي عاـ 
وأبرز ىذه القضايا .  قضية فساد داخل أجيزة الحكومة في عاـ واحد فقط593

 (96).جرائـ اختالس، وتبديد لمماؿ العاـ، ورشوة، وتزوير
واستكمااًل لسمسمة التقارير الحكومية، يشير تقرير المجالس القومية 

 قد شيد زيادة في عدد قضايا الفساد عف عاـ 2003المتخصصة إلى أف عاـ 
 ألف قضية داخل المؤسسات الحكومية بما يعكس التردؼ الذؼ 14 بمعدؿ 2002

 (97).وصمت إليو المصالح والوزارات والشركات الحكومية
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مف الواضع إذف اتجاه حجـ الفساد إلى التزايد المستمر خالؿ المرحمة 
الميبرالية وتفوؽ معدالتو بدرجة كبيرة عف المرحمة االشتراكية التي بدأ الحديث فييا 
يتردد عف الفساد مع نياية عقد الستينيات حيث كانت أوؿ قضية اختالس تصل 

 وىو العاـ الذؼ يرػ الدارسوف أنو يمثل بداية 1967إلى المحكمة في أكتوبر عاـ 
شيوع ظاىرة الفساد خالؿ المرحمة االشتراكية كأحد النتائج المترتبة عمى الحرب 

. واالستعداد لممعركة ثـ اليزيمة واألزمة االقتصادية التي بدأت تمر بيا الدولة
أما المرحمة الميبرالية، فكما تشير أرقاـ قضايا الفساد، قد شيدت نموًا 

متزايدًا ومستمرًا لمعدالت الفساد الذؼ ُقدرت خسائره بالمميارات، وأصبح موضوعًا 
. شبو يومي في الصحف المصرية

ذا ما حاولنا البحث وراا أسباب تضاؤؿ معدالت الفساد خالؿ المرحمة  وا 
االشتراكية مقارنة بالمرحمة الميبرالية، سوؼ نممس تأثيرًا أو انعكاسًا واضحًا لطبيعة 

 االجتماعية المتبعة مف قبل النظاـ الحاكـ، عمى حجـ –السياسات االقتصادية 
. الفساد

 االجتماعية التي أخذ بيا النظاـ –فقد كانت لطبيعة السياسات االقتصادية 
الناصرؼ، والتي تحققت بفضميا درجة كبيرة مف تكافؤ الفرص والعدالة االجتماعية 

. والتوزيعية، دورًا فاعاًل في الحد مف نمو ظاىرة الفساد
 في إحداث تغييرات كبيرة وجذرية عمى 1952لقد نجحت ثورة يوليو 

طبيعة نتمط اإلنتاج والبنية االقتصادية التي كانت سائدة في المجتمع المصرؼ قبل 
الثورة، وىي المرحمة الميبرالية التي اتسمت بنمط إنتاج رأسمالي، وبالتبعية 

االقتصادية الكاممة لمغرب، وبأقمية صغيرة مف كبار مالؾ األراضي الزراعية 
. والمسيطرة عمى كل أنواع النشاط االقتصادؼ في مصر تقريباً 

وألف الفساد كاف السمة المميزة لمعصر الميبرالي خالؿ مرحمة ما قبل 
قامت اإليديولوجيا الناصرية عمى نقد واسع النطاؽ لمظاىر الفساد الذؼ "الثورة، 

انتشر بشكل ممحوظ في المرحمة الميبرالية قبل الثورة وظير بشكل خاص في 
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وقدـ الخطاب الناصر نقدًا مريرًا لمفساد في . سموكيات قمة النظاـ الحاكـ أؼ الممؾ
ذلؾ العصر، وربط بوضوح بيف الفساد في العصر الميبرالي وبيف سيطرة رأس 

 (98)".الماؿ عمى الحكـ
ومف ىنا، انطمقت رؤية الخطاب الناصرؼ لمفساد مف المبادغ االشتراكية 

 لدػ ىذا الخطاب كاف فمفهوم الفساد. التي أرساىا كأساس لبنيتو االقتصادية
يأخذ كل بقدر ما "بمعنى أف األصل في األمر ىو أف . االستغاللمرادفًا لمفيوـ 

يأخذ بقدر الخدمة التي يقدميا لممجتمع سواا تمثمت ىذه الخدمة في "أؼ " يعطي
أكثر مما أعطى أي أكثر من فإذا ما تقاضى شخص . صورة عمل أو رأس ماؿ

 مف منظور "فاسداً "أؼ " مستغالً "، فإنو يكوف قيمة الخدمة التي يقدمها لممجتمع
 (99)".ىذا الخطاب

ىو أيضًا معيار العدالة االجتماعية لدػ نظاـ الستينيات " االستغالؿ"وكاف 
مما تعني أف الفساد في منظور الخطاب الناصرؼ يحدث حينما تغيب العدالة 

وترتب عمى ذلؾ أف أصبح ". أف يأخذ كل بقدر ما يعطي"االجتماعية والتي تعني 
ىو عدـ -  مف وجية نظر نظاـ الستينيات–السبب الجوىرؼ وراا انتشار الفساد 

. تطبيق العدالة االجتماعية وغياب العدالة التوزيعية
ومف ىذا المنطمق كاف اليدؼ الرئيسي الذؼ وضعو النظاـ الناصرؼ أمامو 
أثناا صياغة عناصر مشروعو االقتصادؼ ىو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة 

ومف ثـ فقد تشكمت مالمح البنية االقتصادية مف خالؿ تضخيـ دور . االجتماعية
الدولة وتدخميا في االقتصاد، وذلؾ في إطار السعي نحو تممؾ المجتمع لوسائل 

اإلنتاج وخاصة مع ما ارتبط في ذىف النخبة الحاكمة في ذلؾ الوقت مف أف ىناؾ 
عالقة وطيدة بيف سيطرة رأس الماؿ عمى الحكـ وبيف انتشار الفساد، كما كاف 

. الحاؿ في العصر الميبرالي قبل الثورة
وقد تحقق بالفعل قدرًا كبيرًا مف العدالة االجتماعية والتوزيعية خالؿ 

و " الدخوؿ"المرحمة االشتراكية، انعكست في وجود درجة كبيرة مف التناسب بيف 
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في " الفساد الصغير"، مما شكل عاماًل أساسيًا ساعد عمى عدـ شيوع "األسعار"
ىذه المرحمة، فضاًل عف ضعف التطمعات الطبقية وكبح جماح النيـ االستيالكي 

 كذلؾ تبدت (100).كما حدث بعد ذلؾ في المرحمة التي تمييا وىي المرحمة الميبرالية
العدالة التوزيعية في أسموب توزيع الناتج المحمي الذؼ كاف توزيعًا عاداًل إلى حد 

فقد انتيى . كبير خالؿ المرحمة االشتراكية وخاصة إذا ما قورنت بالمرحمة الحالية
توزيع الناتج المحمي نصفًا لألجراا ونصفًا لممالؾ، أما اآلف "عقد الستينيات وكاف 

 (101)".فالثمث لألجراا، والثمثاف لممالؾ
ويمكف القوؿ بأف العدالة االجتماعية والتوزيعية والتحيز لمطبقات الشعبية 

في ظل المرحمة االشتراكية، قد حققت إلى حد كبير مطمب ىاـ وضرورؼ لمحد مف 
االستقرار نمو ظاىرة الفساد أو عمى األقل الحد مف آثارىا السمبية، وىو مطمب 

وىو ذات المطمب الذؼ تحرص عمى تحقيقو حكومات . االجتماعي والوظيفي
الدوؿ التي نجحت في الحد مف ظاىرة الفساد أو الحد مف آثارىا السمبية كالصيف 

. وسنغافورة وغيرىا مف الدوؿ التي عرضنا ليا في موضع سابق
 االجتماعية انعكاسيا عمى حجـ –ومثمما كانت لمسياسات االقتصادية 

الفساد خالؿ المرحمة االشتراكية، كانت ليا انعكاساتيا أيضًا عمى معدالت الفساد 
في المرحمة التي تمتيا وىي المرحمة الميبرالية التي بدأت مع منتصف عقد 

. السبعينيات
فقد شيد المجتمع المصرؼ تحواًل مف االقتصاد المخطط إلى اقتصاد 

، بعد صدور قانوف استثمار رأس الماؿ العربي األجنبي، والذؼ 1974السوؽ عاـ 
أقر سياسة االنفتاح االقتصادؼ سياسة اقتصادية رسمية لمبالد، ومنح القطاع 

نشاا الشركات وغيرىا . الخاص حرية االستيراد والتصدير واالستثمار وا 
ومنذ ذلؾ الوقت وحتى وقتنا ىذا، بدأت ظاىرة الفساد في تنامي وتصاعد 
. مستمر، مثمما أشرنا مف قبل عند الحديث عف حجـ الفساد خالؿ المرحمة الميبرالية
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، مع تحولو مف االقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوؽ فنظام السبعينيات
وبداية انسحاب الدولة مف التدخل في النشاط االقتصادؼ، اتسـ بعدـ الحرص عمى 
تاحة الفرص والمناخ  االستقالؿ االقتصادؼ لمدولة والتخمي عف إرادتو السياسية، وا 

. المالئـ لنمو ظاىرة الفساد الصغير، والكبير عمى وجو الخصوص
فمع االتجاه نحو اقتصاد السوؽ، ومع االتجاه نحو المزيد مف االندماج في 

 كالذؼ ساد قبل –االقتصاد العالمي، بدأ الفساد يتحوؿ مف مجرد فساد صغير 
 يقتصر عمى تمقي موظف لرشوة أو عمولة إلى جانب بعض –مرحمة االنفتاح 

االختالسات التي لـ تتجاوز بضع آالؼ مف الجنييات، تحوؿ بعد االنفتاح إلى 
. فساد كبير ذو خصائص وطبيعة خاصة

فقد ترتب عمى السياسة االقتصادية الجديدة صعود طبقة جديدة مف أسفل 
عمى حساب فئات الرأسمالية المنتجة، " الرأسمالية الطفيمية"السمـ الطبقي ىي طبقة 

وقد صعدت تمؾ الطبقة الجديدة ومعيا قيميا الجديدة أيضًا عمى المجتمع المصرؼ 
وىي قيـ مادية تؤكد عمى االنتيازية والمكسب السريع بدوف بذؿ جيد، وتقمل مف 

وقد كاف الفساد ىو أحد . قيمة العمـ ومكانتو، وتقمل أيضًا مف قيمة العمل واإلنتاج
. المظاىر التي جسدت ىذه القيـ

ظواىر سقوط العمارات الجديدة واالعتداا عمى "أف " جالؿ أميف"ويذكر 
أمواؿ الدولة وشيوع الرشوة، كانت مظاىر تجسد الرغبة في الصعود االجتماعي 
والمادؼ السريع وىو صعود ال يحققو سوػ األنشطة االقتصادية غير المنتجة 

غير أف ىذه الممارسات الفاسدة ال يمجأ . وسوػ المجوا إلى الممارسات الفاسدة
نما أيضًا قد يمجأ إلييا مف  إلييا فقط مف يرغب في الصعود االجتماعي السريع، وا 
يشعر باإلحباط الشديد نتيجة فشمة في تحقيق طموحاتو مما أدػ إلى المزيد مف 

لى أوجو مف  انتشار ىذه الممارسات وانتقاليا إلى فئات واسعة مف المجتمع وا 
النشاط تعتبر مف أكثر الميف تطمبًا لقيـ النزاىة واالستقامة كميف القضاا والتعميـ 

 (102)".ونواب البرلماف ورجاؿ الشرطة والسياسييف
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وىكذا تكاتفت قيـ الطبقة الرأسمالية الجديدة، والتي تدعو إلى االنتيازية 
والمكسب السريع بدوف عمـ أو عمل، مع إحباط الكثيريف الناتج عف عجزىـ عف 
تحقيق طموحاتيـ بسبل مشروعة في ظل مناخ يسوده اإلحساس بغياب العدالة 

االجتماعية والتوزيعية وعدـ تكافؤ الفرص، وكانت النتيجة المنطقية والمتوقعة ىي 
. المزيد مف انتشار ممارسات الفساد عمى نطاؽ واسع

وقد امتدت سياسة السبعينيات إلى عقدؼ الثمانينيات والتسعينيات وحتى 
وقد عكست أيضًا البنية االقتصادية السائدة منذ الثمانينيات وحتى . وقتنا الحاضر

فقد انتشرت ممارسات النصب واالحتياؿ . اآلف، العديد مف األمراض االجتماعية
. والغش والجشع المادؼ واألنانية والسموؾ الفردؼ

وقد اتجيت الدولة مع بداية عقد التسعينيات إلى إبراـ االتفاقيات مع 
صندوؽ النقد الدولي إلعادة ىيكمة االقتصاد وخصخصة الشركات والمؤسسات 

وتسترت خمف عمميات الخصخصة العديد مف ممارسات الفساد . الممموكة لمدولة
. التي شارؾ فييا كبار الموظفيف والمسئوليف في الدولة

ويكاد يكوف ىناؾ اتفاؽ بيف كثير مف الكتابات الميتمة بالفساد، عمى أف 
اتجاه الدولة نحو تنفيذ سياسات اإلصالح االقتصادؼ وخصخصة القطاع العاـ 

تاحة فرص أكبر لمقطاع الخاص في تنفيذ خطط التنمية، قد أوجد مناخًا ألشكاؿ  وا 
 فقد انتشر الفساد خالؿ العقديف األخيريف بمعدالت غير (103).عديدة مف الفساد

. مسبوقة وبدرجة تعرض النظاـ ذاتو لالنييار كما تشير إلى ذلؾ آراا كثيرة
 مع سياسات اإلصالح االقتصادؼ مجتمع رجال األعمالفقد تعامل 

باعتبارىا أسموبًا أو طريقة إلثراا نفسو أكثر منو أسموبًا أو طريقة لخمق مناخ 
 ونتذكر ىنا المجتمع الصيني وكيف ُاستثمرت (104).مناسب ولممنافسة االقتصادية

. أمواؿ الفساد في مشروعات اقتصادية محمية أدت إلى طفرة النمو االقتصادؼ
ضافة إلى ما سبق، فإف غياب العدالة االجتماعية والتوزيعية يعد مف أىـ  وا 
مالمح السياسة االقتصادية واالجتماعية لمدولة التي تحيزت في سياساتيا وقراراتيا 
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 لطبقة رجاؿ األعماؿ واألثرياا ضد مصالح الطبقة الشعبية – وال تزاؿ –دائمًا 
وقد ترتب عمى ذلؾ زيادة معدالت البطالة . والتي تمثل الغالبية مف المصرييف

وزيادة حدة التناقض الطبقي، وغير ذلؾ مف الظروؼ الموضوعية المالئمة تمامًا 
 حقيقة ال الفساد الكبير بعد ما أصبح ممارسات الفساد الصغيرلتفشي المزيد مف 

. مفر منيا وآلية مف آليات النظاـ
 

 االجتماعٍت وانعكاسها على خصائص ظاهرة –طبٍعت السٍاساث االقتصادٌت -  ب

 :الفساد فً المجتمع المصري فً المرحلتٍن االشتراكٍت، واللٍبرالٍت
 االجتماعية –استنادًا إلى ما استقرت عميو خصائص البنية االقتصادية 

في المجتمع المصرؼ خالؿ المرحمة االشتراكية، تحددت مالمح وخصائص ظاىرة 
الفساد خالؿ ىذه المرحمة، حيث اختمفت عما أصبحت عميو في المرحمة الميبرالية 

. التالية
وبداية، يكاد يكوف ىناؾ اتفاؽ عمى أف الفساد الذؼ كاف معروفًا خالؿ 

، حيث تمثمت غالبية وقائع الفساد في "الفساد الصغير"المرحمة االشتراكية ىو 
االختالسات والرشاوؼ الصغيرة، فضاًل عف محدودية انتشار تمؾ الظاىرة مقارنة 

. بالعيود التالية
ذا ما طبقنا التعريف الذؼ تبنتو الدراسة الحالية لمفساد، فإف فساد المرحمة  وا 
االشتراكية، يمكف أال نطمق عميو ىذا المفيـو ألنو في رأؼ الباحثة ليس أكثر مف 

 الذؼ السموك الجماعيمجرد حاالت أو جرائـ فردية عادية ولـ يصل إلى حالة 
نعتبره السمة الجوىرية في تعريف الفساد، ولـ يتحوؿ إلى جزا مف نسيج المجتمع 
وتفاعالتو اليومية، وخاصة مع انخفاض معدالتو خالؿ المرحمة االشتراكية كما 
سبق أف أشرنا فضاًل عف عدـ إثارة الحديث عف وجود مثل ىذا الفساد إال مع 

. نياية عقد الستينيات
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وقد اختمفت أيضًا أطراؼ الفساد في المرحمة االشتراكية عنيا في المرحمة 
الميبرالية، وذلؾ كانعكاس لطبيعة البنية االقتصادية والطبقية واالجتماعية خالؿ 

. ىذه المرحمة
فقد شيدت المرحمة الناصرية تدميرًا شبو شاماًل لرأس الماؿ الخاص "

الكبير حيث ضربت قوانيف اإلصالح الزراعي والتأميـ الطبقة اإلقطاعية ومف جاا 
وبدأت الدولة في السيطرة عمى . منيا لالستثمار في قطاعات الصناعة والخدمات

 (105)".القطاع األكبر مف المؤسسات الرأسمالية الكبيرة في الصناعة والخدمات
وكاف مف محصمة ذلؾ أف نمت البيروقراطية المصرية كنتيجة لتزايد تدخل 

. الدولة في الحياة االقتصادية فضاًل عف التزاميا بتعييف جميع الخريجيف
فانخفضت المراكز االقتصادية واالجتماعية لألرستقراطية الزراعية والرأسمالية 

الصناعية والتجارية في مقابل ارتفاع المستوػ االقتصادؼ واالجتماعي لفئات كبيرة 
مف مستأجرؼ األراضي الزراعية وأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة، والعماؿ 

الصناعييف، وأصحاب الميف الذيف أتاح ليـ اتساع دور الدولة في االقتصاد فرص 
لمترقي السريع كمديريف لشركات ومؤسسات تممكيا الدولة، أو كأعضاا في 

المجالس النيابية والمحمية، كما صعد ضباط الجيش سريعًا عمى السمـ الطبقي 
 (106).بغض النظر عف أصوليـ الطبقية

ومع تغير التركيبة الطبقية لممجتمع المصرؼ بناًا عمى ما تـ مف تغيرات 
اقتصادية عميقة، اختمفت أطراؼ الفساد عما كانت عمييا في المرحمة السابقة 

لمثورة وفي المرحمة التالية ليا، حيث تمثمت الفئات المرتكبة لوقائع الفساد في فئتيف 
. موظفي القطاع العاـ، وعناصر مف النخبة العسكرية: سبقت اإلشارة إلييما، وىما
ولكف مع تطبيق  

 


