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ملخص للبحث

ٌتناول هذا البحث مظاهر الفساد فً النشاط االقتصادي ،أسبابه ،ومظاهره،
ووسائل عالجه فً مجموعـة من الدول االفرٌقٌـة تنضـوي تحـت مجمـوعة
(سً .دي .أو) [ mique des etats de l oonccommission e]c.e.d.e.a.o

 tafrique de l ouesالواقعة فً غرب القارة االفرٌقٌة وتتمٌز هذه الدول والتً ٌفوق
تعداد سكانها  052ملٌون نسمة بعدة خصائص منها :
 )1أن جُ لها ٌصنف كدول ضمن حزام الفقر العالمً والذي ترى الدوائر الدولٌة أنه
ٌدور بدوران المناطق المدارٌة (جغرافٌا) حول العالم.وٌطلقون علٌه حزام الفقر
الدولً.
 )0أن من بٌن هذه الدول دولتٌن وهما (الكامٌرون ،ونٌجٌرٌا) مصنفتان دولٌا ً كأسوأ
دولتٌن إدارٌاً ،ودولتٌن تتناوبان على مكانة أفقر دولة فً العالم حسب تصنٌف
برنامج التنمٌة العالمً ،وهما النٌجر وتشاد..
 )3أن هذه الدول ذات إمكانٌات طبٌعٌة هائلة ،فماؤها وفٌر ،أنهاراً وأمطاراً ،وثرواتها
الطبٌعٌة هائلة بتروالً ،وحدٌداً ،ومنجنٌزاً وٌورانٌوما ً … إلخ.
 )4أنها تعتبر من أكثر مناطق العالم نمواً سكانٌا ً وأبطئها نموا اقتصادٌا.
 )5أنها دول تتعرض باستمرار للكوارث الطبٌعٌة كالتصحر فً شمالها (مالً ،تشاد،
النٌجر) والفٌضانات فً جنوبها (نٌجٌرٌا وغانا وبنٌن).
فً ثالثة مباحث حاولت تقصً أسباب انتشار مظاهر الفساد فً النشاط
االقتصادي فً هذه الدول ،وختمت البحث باستبٌان أجرٌته على طالب كلٌة الشرٌعة فً
الجامعة وهم طالب من ستة عشرة دولة إفرٌقٌة من هذه الدول المعنٌة بالبحث.بلغ عدد
المشاركٌن فٌه  142طالباً ،وكانت نتائجه مؤكدة للتشخٌص الذي خلصت إلٌه من خالل
استعراض مظاهر وآثار الفساد فً النشاط االقتصادي فً تلك الدول.
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 اللغة االنجلٌزي/ ملخص البحث
CONCISE ABSTRAST OF THE THESIS
This project consists of the problems arising from the economical
activities: such as: their types ,their obvious influences and the process
of refraining from them.
Certainly ,I devide it into three (3) major categories:
Category 1: I talk about those which cause it and also about the
types of economical deterioration.
Category 2: I specify it taking about their desavantage’s role in
the society.
Category 3: I sujjested some momentous annalysies that will help
in refraing from this phenomenonism and regaining back the
economics to it’palpable standard way with any of the phenomenon
problems.
ملخص البحث باللغة الفرنسٌة
RESUME
Cette recherche regorge le probleme de la delincance dans les
activites economiques: ces aspects, ces traces et la maniere d’en finir
avec.
Pour cela je l’ai subdivise en trois parties:
Premiere partie: les causes et aspects de la delincance econo
mique.
Deuxieme partie:les traces negatives de la delincance econo
mique dans la societe.
Troisieme partie:les solutions qui peuvent aider a en finir d avec
ce phenomene et faire revenir l’economie a son etat naturel depourvu
de tout phenomene parmis les phenomenes de la delincance.
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المقدمة :

إن الكتابة تحت هذا العنوان ،تستدعً أن نمهد لها بمقدمة ،نحاول من خاللها
إظهار اإلمكانٌات الهائلة ،التً حباها هللا سبحانه وتعالى لهذه الدول ،فأقل ما ٌقال عنها
من قبل علماء الثروة ،أنها مستودع للثروات الطبٌعٌة .ومن أشهر محاصٌلها الزراعٌة،
الدخن ،الذرة ،الفول السودانً ،الموز ،الٌام ،الكاكاو ،وزٌت النخٌل ،واألخشاب الصلبة،
القطن ،وغٌرها من المنتجات الزراعٌة باإلضافة إلى ثروات حٌوانٌة كبٌرة ،كاألبقار،
واإلبل ،واألغنام ،والطٌور الداجنة ،وغٌر الداجنة.
أما الثروة المعدنٌة فأهم عناصرها :البترول،الٌورانٌوم ،القصدٌر ،الحدٌد،
النحاس ،الذهب ،األلماس وغٌرها من المعادن.
أما ثرواتها الغابٌة ،فتتمثل فً الغابات الكثٌفة ،وخاصة فً جنوب المنطقة
حٌث ٌمر خط االستواء ،والتً ٌكاد الماشً داخلها ٌمسك مصباحا ً مضٌئا ً لٌهتدي به من
شدة ظالمها ! .وتتمٌز هذه الغابات بأنها خضراء طول العام ،وتشمل على عدة أنواع
من األشجار منها  :أشجار أكاجو (  ،)lAcajouوأشجار بٌته (  ،)le beteوأشجار سامبا
(  ،)le sambaوأشجار تاك ( ،)le teckوأشجار أفودٌري (  ، )lavodireوأشجار
ماكوري (  ،)le makoreوأشجار إٌروك (  )lirokoومن هذه األشجار ٌنتج أجود أنواع
األخشاب التً تستخدم فً الصناعة .
أما األنهار (الماء العذب) ،فإن فً هذه الدول مجموعة من األنهار ،أهمها نهر
النٌجر المصنف رابع أنهار العالم من حٌث الطول وكمٌة الماء المتدفقة ،وكذلك نهر
السنغال ،والمصنف سادسا ً بٌن أنهار العالم ،باإلضافة إلى كثٌر من األنهار األقل شأنا
وفروعها .ففً ساحل العاج مثال والتً تعتبر من الدول ذات األنهار الكثٌرة ،حٌث
تعبرها أربعة أنهار رئٌسٌة من شطرها الشمالً إلً شطرها الجنوبً ،وهً  :نهر
كافالً (  ،)le cavallyوطوله  722كم وٌنتهً فً مدٌنة (تابو  .)tabouونهر بندامً
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(  )le bandamaوطوله  1252كم وٌنتهً فً مدٌنة الهو الكبري ( .) Grand lahou
و نهر كونً (  ) le comoeوطوله  1162كم وٌنتهً فً مدٌنة (أبو سو .)aboisso
و نهر سسندارا (  )le sassandarطوله  652كم وٌتفرع إلً فرعٌن فرع ٌنتهً فً
مدٌنة كورهوغو ( )korhogoواآلخر إلً مدٌنة بوندٌالً(  .)boundialiوإلً جانب
تلكم األنهار ،فإن هناك نهران ٌنبعان من الدولة نفسها وهما نهــرا باؤلً ( ،)baoule
و باغوي (  ،)bagoeوٌتجهان إلً جمهورٌة مالً .1
كما تتمٌز هذه المنطقة بساحل بحري طوٌلٌ ،متد من الحدود المورٌتانٌة شماال
حتى سواحل الكونغو جنوبا ،مشكال االنبعاج االفرٌقً الشهٌر ،وٌتجاوز هذا الساحل
اآلالف من الكٌلو مترات طوال ،وٌعتبر من أكثر مناطق العالم صالحٌة لممارسة الصٌد
البحري ،حتى أن دوالً مرموقة فً هذا المضمار كالٌابان  ،ودول السوق األوربٌة
المشتركة ،تتنافس وتتسابق على إستئجار هذه السواحل الستخراج الثروة السمكٌة منها.
وأما التربة فال تكاد تخلو المنطقة من أي نوع من أنواع التربة ،فمن التربة الطٌنٌة
السوداء الناتجة من طمً األنهار إلى التربة الرملٌة الناعمة المشكلة للسوافً والكثبان
الرملٌة والتربة البحرٌة ،وغٌرها من أنواع التربة المعروفة لذوي االختصاص.
ورغم هذه الثروات الهائلة ،والتً ٌضاف إلٌها الثروة األهم وهً توفر األٌدي
العاملة الرخٌصة ،إال أن هذه الدول تصنف على أنها من أكثر دول العالم فقراً " ،إن
السبع دول األولى فقراً فً العالم وهً" تشاد ،غٌنٌا ،مالً ،النٌجر ،غامبٌا ،فولتا العلٌا،
غٌنٌا بٌساو " 2من دول غرب إفرٌقٌا.
وال ٌعتبر الفساد فً النشاط االقتصادي هو السبب الوحٌد لألزمة االقتصادٌة
التً تعانً مــنها هذه الدول .وإنما هناك أسباب أخـــرى ٌجدر بنا أن نذكرها .ونجملها
فً اآلتً:
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 -1عوامل مناخٌة :حٌث تتباٌن الظروف المناخٌة تباٌنا كبٌراً من دولة ألخرى،
وأحٌانا ً فً الدولة الواحدة .فشمال نٌجٌرٌا ٌصنف من ضمن المناطق المدارٌة قلٌلة
األمطار بٌنما جنوبها ٌعتبر من أكثر مناطق العالم أمطاراً ،وهذا ٌعنً أن شمالها ٌعانً
من التصحر ،وجنوبها ٌعانً من الفٌاضانات .كما أن دوال مثل دول الساحل والصحراء
وهً (تشاد ،النٌجر ،مالً ،بوركٌنا) من أكثر الدول قسوة مناخٌاً ،فتشتد الحرارة فً
النهار حتى تصل إلى منتصف األربعٌنٌات وربما زادت عن ذلك فً بعض األٌام ،بٌنما
تنخفض فً اللٌل إلى الصفر أو مادونه فً بعض المناطق الصحراوٌة منها.وهً دول
غٌر شاطئٌة ،فال موانًء بحرٌة لها ،وإنما تعتمد على موانًء ما جاورها من دول.
 -0تفشً ظاهرة النكبات الطبٌعٌة  :ونعنً بها الفٌاضانات المستمرة التً تهلك
الزراعة فً بعض المناطق ،وتهدم البٌوت ،وتخرب البنٌة التحتٌة كالطرق والمصارف
المائٌة ،وأعمدة الكهرباء والهاتف ،وما ٌصاحبها من نقل للتربة ..إلخ.
 -3ظاهرة الكسل لدى المواطنٌٌن عموماً .حٌث إن الثقافة الشعبٌة كثٌرا ما
تفضل النشاط التجاري على الزراعة ،وهً أكثر أوجه النشاط االقتصادي قابلٌة
للنجاح .فقد تمر بمحاذاة نهر ٌجري فٌه الماء طوال العام وال تجد زراعة ذات بال على
ضفتٌه.3
 -4تعدد األعراق واللغات .وٌؤدي هذا إلى أن قبائل كاملة تضع أٌدٌها على
مناطق واسعة ،وال تسمح لغٌرها من القبائل بمشاركتها فً االستفادة مما تنتجه هذه
األراضً وكثٌرا ما تبقى هذه األراضً بورا دون استثمار .ونوضح ذلك ببٌان للوضع
الدٌمغرافً لدولة كوت دٌفوار مثالً والتً كانت درة دول غرب إفرٌقٌا من حٌث
االزدهار ،وأصبحت هذا العام  0220م منقسمة بٌن الحكومة المسٌطرة على مساحة 32
 %من جنوب البالد وثالث مجموعات منشقة ترجع فً أصلها إلى قبائل غٌر جنوبٌة.

01

المؤتمر العالمً الثالث لالقتصاد اإلسالمً /جامعة أم القرى

وخاصة أن دولة كوت دٌفوا تتشكل من ثالث مجموعات رئٌسٌة هً.
 -1مجموعة القبائل الساحلٌة ،ومنها قبٌلة أدٌاكً (  )Adiakeو أنسً
(  )Ainsiوبوركفوي ( .)Broto mande
 -0مجموعة القبائل الغابٌة وتشمل جماعات  :ـ جماعة برتوماندي الجنوبٌة
(  )proto mandeوجماعة أكان ( .) proto akan
 -3مجموعة قبائل سافان وتشمل جماعتٌن  :ـ جماعة برتو سنفوو ( proto

 )senoufoـ جماعة برتوكولنكو ( .)proto koulanqo
 وأما الفرقة الثانٌة  :فهً تمثل هذه المجموعات :
 -1مجموعة قبائل ماندي الشمالٌة التى تتكون من قبٌلة بمباري ومالنكً
( )Malinkeوجوال (  ) DIOLAوٌستحسن أن نشٌر إلً أن جمٌع هذه القبائل
الثالثة فً أصلها عبارة عن جماعة واحدة بٌد أنها أخذت هذه المسمٌات بعد
حروب قبلٌة ووقائع تارٌخٌة.
 -0مجموعة قبائل قلتائك ( )Les Migrations Voltaiqueوهذه المجموعة
تضم عدة قبائل منها  :سنوفو ،ودغونبا.
 -3مجموعة قبائل كرو (  )krouوتشمل قبائل غٌري وبتً وغودي وغٌرها.
 -4مجموعة أكان :وتضم قبائل أتٌى وبولً و أبوري و أنٌى وغٌرها.
 -5مجموعة قبائل البحٌرات الساحلٌة  :وتتكون من قبائل منها قبٌلة إٌبرًٌ
( )EBRIEو ألدجان (  )ALLDIANوأخرى (  )AHZIوغٌرها  .4وكل قبٌلة من هذه
القبائل لها لغتها الخاصة ،ولها مناطق نفوذها ،وحقولها ومراعٌها رغم وجود قانون
ٌمنع التقسٌم الجغرافً على أساس العرق وٌضمن المساواة لجمٌع أبناء الدولة الواحدة
إال أن الواقع ٌقول غٌر هذا.
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 -5النقص فً رأس المال االنتاجً .واالعتماد على الطرق التقلٌدٌة فً
ممارسة النشاط الزراعً والصناعً ،حٌث ٌكون االعتماد شبه كلً على القوى
البشرٌة ،وكذلك فً طرائق تخزٌن الفائض من االنتاج الزراعً ،فإنها طرق بدائٌة تقوم
على تخزٌن المنتوجات الزراعٌة كالدخن والذرة فً صوامع طٌنٌة تقلٌدٌة.
 -6التخلف فً تنمٌة الموارد الطبٌعٌة .حٌث ٌقتصر النشاط االقتصادي على
عملٌة االستخراج والبٌع دون التخطٌط الستكشاف غٌر المعروف من هذه الموارد أو
تصنٌع الموجود وتحوٌله إلى سلع ،مما ٌوفر فرص العمل والمال.
 -7النسبة العالٌة لألمٌة ،وقلة الخبرة الفنٌة.
 -8التخلف فً مركز المرأة االجتماعً وقلة مساهمتها فً النشاط االقتصادي
.5
وقد جعلت البحث فً توطئة ومقدمــة و أربعة مباحث .خصص المبحث األول
لذكر أسباب الفساد فً النشاط االقتصادي  .وبٌنت فً المبحث الثانً مظاهر الفساد فً
النشاط االقتصادي .وجلٌت فً المبحث الثالث أهم نتائج الفساد فً النشاط االقتصادي .
أما المبحث الرابع فضمنته الحلول والمقترحات للتخلص من هذه المظاهر.وفً الخاتمة
أوجزت ما تضمنه البحث.
وسائل البحث:

استخدمت عدة وسائل لتحقٌق الهدف المنشود وهو الوقوف على أسباب ومظاهر
الفساد االقتصادي فً مجموعة [  .] c.e.d.e.a.oوللوصول إلى الهدف استخدمت بعض
المصادر والمراجع األصلٌة التً تمت إلى الموضوع بصلة.وكذلك ترجمة بعض
األخبار والتحلٌالت الواردة فً الصحافة الٌومٌة أو الدورٌات التً وقعت تحت ٌدي
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باللغة الفرنسٌة واالنجلٌزٌة .وخبراتً المكتسبة خالل سبع سنوات من العمل والمشاركة
الفعالة فً كثٌر من مناشط الحٌاة العلمٌة فً بعض هذه الدول ،باالضافة إلى استبٌان
أجرٌته على طالب كلٌة الشرٌعة ،من خالل أخذ عٌنة مكونة من عشرة طالب من كل
دولة من هذه الدول.

حدود البحث :
ٌختص البحث بدول منظمة مجموعة (سً .دي .أو) اإلسالمٌةc.e.d.e.a.o [.

] commission economique des etats de l afrique de l ouestمع التركٌز أكثر
على الدول التالٌة (نٌجٌرٌا ،النٌجر ،ساحل العاج ،بوركٌنا ،تشاد ،مالً).
توطئة :
التعرٌف بدول مجموعة (سً .دي .أو) اإلسالمٌة.

( -1غٌنٌا كوناكري)  :من دول غرب افرٌقٌا ،مستعمرة فرنسٌة سابقاً ،لغتها الرسمٌة
الفرنسٌة ،وهً إحدى الدول اإلسالمٌة بغرب إفرٌقٌا استقلت فً  08ـ  29ـ 1958
م،نسبة المسلمٌن فٌها تصل إلى .% 95
( -2غٌنٌا اإلستوائٌة)  :من دول غرب إفرٌقٌا ،استعمرتها أسبانٌا،لغتها الرسمٌة
األسبانٌة نالت استقاللها 1962م تقع على الساحل الغربً الفرٌقٌا ،تحدها من
الجنوب والشرق الجابون ،ومن الشمال الكامٌرون وخلٌج غٌنٌا والمحٌط االطلنطً
من الغرب .تتكون من شرٌط ساحلً ومجموعة من الجزر أكبرها جزٌرة فرناندو.
ومناخها استوائً وأهم قبائل سكانها البوبً ( )Bubiوهم سكان جزٌرة فرناردو و
الفانج (البانتو) .6
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( -3النٌجر)  :مستعمرة فرنسٌة سابقاً ،وهً إحدى الدول اإلسالمٌة بغرب إفرٌقٌا،
وتبلغ مساحتها ملٌون ومائتان وسبعة وستون كٌلو متر .وعدد سكانها تسع مالٌٌن
وأربعمائة وخمس وستون ألف نسمة  .7أعلن بأنها جمهورٌة فً  1958/10/18م،
واستقلت عن فرنسا عام  1962 / 8/ 3مٌالدٌة ،ولغتها الرسمٌة هً اللغة الفرنسٌة،
ولغاتها المحلٌة كثٌرة منها (الهوسا ،والزرما ،والفالنً ،والطوارقٌة ،والعربٌة،
وغٌرها.8 )...ونظام الحكم فٌها نظام جمهوري ٌقوم أساسا على وجود برلمان
منتخب باالقتراع المباشر من قبل مواطنً هذه الدول.
( -4نٌجٌرٌا)  :مستعمرة انجلٌزٌة سابقاً ،لغتها الرسمٌة االنجلٌزٌة ،و أهم لغاتها
المحلٌة الهوسا حٌث ٌتكلم بها أكثر من ثالثٌن ملٌونا من السكان ،تلٌها لغة
الٌوربا ،واالٌبو ،والفالتٌة ،وهً أكبر دول هذه المجموعة مساحة وسكاناًٌ ،متد
ساحلها نٌف وألف كم وتقع أراضٌها فً حوض نهر النٌجر وفرعه بنوىٌ ،مثل
المسلمون حوالً  % 45كما تزعم الدوائر الحكومٌة .استقلت عن برٌطانٌا عام
9 1962م .وأهم مدنها العاصمة أبوجا والمٌناء لٌجوس وكانو وكادونا.
( -5ساحل العاج)  :دولة كوت دٌفوار هً إحدى دول غرب إفرٌقٌا ،مستعمرة
فرنسٌة سابقة ،لغتها الرسمٌة الفرنسٌةٌ ،حدها من الشرق غانا ،ومن الغرب
لٌبٌرٌا وغٌنٌا ،ومن الشمال مالً و بوركٌنافاسو ومن الجنوب المحٌط األطلسً
.10مساحتها  333 .346( :كم) حصلت على استقاللها من دولة فرنسا بتارٌخ
( / 7أغسطس عام  1962م) أول رئٌس لها فً عهد االستقالل هو (هوفٌت
بوانٌه)  .Felix Houphouet Boignyتقع كوت دٌفوار بٌن الخطً ( 432و
 1232من خط العرض الشمالً .11
( -6الكامٌرون) مستعمرة فرنسٌة سابقة ،عاصمتها (ٌاوندي) تحدها تشاد فً الشمال
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والشرق وفً الغرب نٌجٌرٌا ومن الشرق أفرٌقٌا الوسطى ومن الجنوب
الجابون وغٌنٌا االستوائٌة ،ولغاتها الرسمٌة الفرنسٌة واالنجلٌزٌة باإلضافة إلى
العدٌد من اللغات المحلٌة التً منها اللغة العربٌة .وأرضها مغطاة بالغابات
وبحشائش السافانا  .12وٌتكون سكان الكامٌرون من حوالً مائة قبٌلة زنجٌة،
وبعض القبائل البربرٌة والحامٌة والعربٌة .وأشهر قبائلهم الفوالن والكاتوما
والماندورا والماسة والكانوري ،وغالبٌة السكان من المزارعٌن وأهم المنتجات
الذرة والموز والكاسافا واألرز والقطن والبن والكاكاو ،وأهم ثروات البالد
الحٌوانات بأنواعها أبقار وأغنام وماعز .باالضافة إلى القصدٌر والبوكسٌت
والذهب وبعض المعادن األخرى .13
( -7سٌرالٌون) مستعمرة برٌطانٌة سابقة ،استقلت عام  1961م ،لغتها الرسمٌة
االنجلٌزٌة ٌحدها من الغرب المحٌط األطلسً ،ومن الشرق والشمال غٌنٌا ومن
الجنوب الشرقً والشرق لٌبٌرٌا ،عاصمتها و مٌنائها (فرٌتاون) وأهم مدنها
(كوٌدو ،وبو ،وكٌنما) مناخها مداري رطب ،أبرز قبائلها الماندي والتمنً
والماندنج والفوالن والصوصو وٌانونكا وفاي ،وأهم مظاهر النشاط االقتصادي
بسٌرالٌون الزراعة ومن أهم محاصٌلها األرز ،والذرة ،والكاكاو ،والزنجبٌل،
والفول السودانً ،واألخشاب النادرة ،وٌمتهن السكان كذلك صٌد األسماك،
وأهم خاماتها المعدنٌة الماس والذهب واللؤلؤ والبوكسٌت والحدٌد.14
( -8لٌبٌرٌا)  :مستعمرة برٌطانٌة سابقة ،استقلت عام  1846م ،لغتها الرسمٌة
االنجلٌزٌة ،وهً أقدم الدول فً غرب إفرٌقٌا ،أنشأها األوربٌون كدولة تخص
الرقٌق المحرر ،تحدها من الشمال غٌنٌا ،ومن الغرب سٌرالٌون ،ومن الشرق
والشمال الشرقً كوتدٌفوار ومن الجنوب المحٌط األطلسً ،عاصمتها منروفٌا
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ومن أشهر مدنها (جرنغٌل ،وبل ،وجبارنجا ،أبرز قبائلها الماندنج ومندي
والسوننكً والسود المحررٌن ومن الوالٌات المتحدة حٌث ٌشكلون  %5من
تعداد السكان وتتركز فً أٌدٌهم السلطة والثروة ،وهً بلد زراعً ،منتج للذرة
والفول السودانً واألرز والكاكاو وحبوب الكوال والمطاط وجوز الهند ،ومن
معادنها الذهب والماس ،والحدٌد.15
( -9بوركٌنا فاسو) مستعمرة فرنسٌة سابقة ،عاصمتها (واقادوجو) دولة داخلٌة،
ال شواطئ لها ،تحدها مالً من الشمال والغرب ،وساحل العاج وغانا وتوجو
من الجنوب وبنٌن من الجنوب الشرقً ،وتقع جمهورٌة النٌجر فً شمالها
الشرقً .مناخها مداري ممطر صٌفا ،جاف شتاء وتغطً حشائش السافانا
والشجٌرات مساحة كبٌرة من أرضها .16وأشهر قبائل بوركٌنا فاسو الموسً
وٌشكلون نصف السكان تقرٌبا ً ثم الماندنج ومنهم الدٌوال والسامو والتنجا ومن
سكان بوركٌنا أٌضا الهوسا والطوارق والفوالنً  .17وٌعمل البوركٌنً فً
الزراعة والرعً ،وأهم محاصٌلهم الزراعٌة األرز والذرة والفول السودانً
والقطن والسمسم والحبوب (الدخن) وثروتها الحٌوانٌة تفٌض عن حاجاتها
المحلٌة وتصدر إلى الخارج منها .وتتمٌز بوركٌنا بتوفر األٌدي العاملة
الرخٌصة والمتفانٌة فً العمل قٌاسا بدول الجوار.
( -11غانا) مستعمرة انجلٌزٌة سابقاً ،لغتها الرسمٌة االنجلٌزٌة ،من أوائل الدول
التً استقلت عن برٌطانٌا .تحدها من الشرق التوجو ومن الغرب ساحل العاج
ومن الشمال بوركٌنا فاسو ومن الجنوب المحٌط األطلسً ،عاصمتها (أكرا)
وأشهر مدنها (كوماسً ،وتٌما) مناخها استوائً فً جنوب البالد ،مداري فً
شمالها ألن الدولة تشكل مستطٌل فً االنبعاج االفرٌقً الذي ٌمر فً طرفه
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الجنوبً خط اإلستواء .أشهر قبائل غانا (الفانتً ،واألشانتً والموسً واألٌوى
واألكان والكوماسً والمامبروسً والفوالن والهوسا .وتعتبر غانا من أهم
الدول الزراعٌة فً غرب القارة االفرٌقٌة وأبرز محاصٌلها الكاكاو وزٌت
النخٌل والمطاط والبن والدخن والفول السودانً والنٌام.18
(-11التوجو) مستعمرة تداول علٌها االحتالل األلمانً ،ثم الفرنسً
واالنجلٌزي،انتهى األمر بضم الجزء الذي تحت االستعمار البرٌطانً إلى غانا
عام 1957م ،وبقً الجزء المستعمر فرنسٌا تحت وصاٌة فرنسا حتى استقلت
عام  1962م لغة الدولة الرسمٌة الفرنسٌة ،وهً دولة صغٌرة المساحة قلٌلة
السكان ،وجل سكانها من الوافدٌن من الدول المجاورةٌ .حدها من الشمال
بوركٌنا فاسو ،ومن الجنوب المحٌط االطالنطً ومن الشرق بنٌن ومن الغرب
غانا .عاصمتها ( لومً) .مناخها متنوع بٌن المداري الجاف فً الشمال،
والمداري الممطر فً الوسط واالستوائً غزٌر المطر فً الجنوب ،أمطارها
صٌفا وفصل الشتاء جاف .وأهم قبائل سكانها الٌوربا واالٌوي والوتاشً والمٌنا
والهوسا والزرما .وتعتمد توجو على تجارة النقل بعد أن أصبحت لومً من أهم
الموانئ فً غرب افرٌقٌا وبها زراعة جٌدة كزراعة الدخن والنٌام والفول
السودانً .19
( -10بنٌن) مستعمرة فرنسٌة سابقاً ،لغتها الرسمٌة الفرنسٌة ،استقلت عام 1962م
تحدها من الشرق نٌجٌرٌا ومن الغرب التوجو ومن الجنوب المحٌط االطلنطً
ومن الشمال بوركٌنا فاسو و النٌجر .عاصمتها (بورتونوفو) وأهم مدنها مٌنائها
(كوتونو) وأشهر قبائل سكانها الفون ،واألدجا ،والٌوربا و الهوسا والباؤول
والدن دي والفوالن .مناخها ٌشبه مناخ التوجو وغانا فهو متنوع بٌن المداري
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الجاف فً الشمال ،والمداري الممطر فً الوسط واالستوائً غزٌر المطر فً
الجنوب ،أمطارها صٌفا وفصل الشتاء فٌها جاف  .أهم غالتها الزراعٌة الذرة
وزٌت النخٌل والكاسافا وفٌها غابات كثٌفة وثروة خشبٌة تصدر إلى الخارج.
وفً شمالها ٌمارس السكان مهنة الرعً وتربٌة الماشٌة ،وفً جنوبها
وخصوصا (كوتونو) ٌمتهن السكان مهنة الخدمات حٌث إن مٌناء (كوتونو)
رئة االستٌراد والتصدٌر لعدٌد من الدول الداخلٌة التً ال شواطً لها كالنٌجر
ومالً وتشاد وبوركٌنا.
( -13السنغال) مستعمرة فرنسٌة سابقا،استقلت عام 1962م،إحدى أكبر الدول
االفرٌقٌة فً غرب افرٌقٌا ،عاصمتها داكار ،تحدها من الشمال مورٌتانٌا ومن
الجنوب لٌبٌرٌا وغٌنٌا ومن الشرق مالً و الغرب المحٌط االطلنطً وجامبٌا.
أهم قبائلها الولف والموسى والبوالر والفالن ،وبها نهر السنغال وهو أحد أهم
األنهار دائمة الجرٌان فً غرب افرٌقٌا ،وتشتهر السنغال بثرواتها الطبٌعٌة
المتعددة منها الفول السودانً والدخن والقطن والذرة ،بها بعض مناجم الحدٌد.
مناخها مداري ممطر صٌفا جاف شتاء ،وبها ثروة حٌوانٌة تصدر منها إلى
الخارج ،وتتمٌز شواطئها بغزارة محصولها من صٌد األسماك.
( -14تشاد) مستعمرة فرنسٌة سابقة ،استقلت عام 1962م ،تحدها من الشمال لٌبٌا
والجزائر ،ومن الجنوب افرٌقٌا الوسطى ولها حدود مشركة حول بحٌرة تشاد
مع كل من النٌجر ونٌجٌرٌا وتحدها من الغرب مالً،ومن الشرق السودان،
لغتها الرسمٌة الفرنسٌة ،وأشهر محاصٌلها الزراعٌة ،الدخن والذرة وأشهر
ثرواتها الطبٌعٌة البترول .وهً دولة داخلٌة ال شواطئ لها ،تعتمد فً
صادراتها على الكامٌرون جنوبا ولٌبٌا شماال .مساحتها كبٌرة ،ومناخها مداري
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فً الجنوب ،صحراوي متطرف فً الشمال .أمطارها فً الصٌف فً جنوب
البالد ،وتتعرض صحرائها الشمالٌة لبعض األمطار فً الشتاء أحٌانا.
( -15مالً) مستعمرة فرنسٌة سابقة ،استقلت عام 1962م  ،تعتبر من أهم دول
غرب افرٌقٌا ،ومن أكبرها مساحة ،تحدها من الشمال الجزائر ،ومن الغرب
مورٌتانٌا ،ومن الشرق تشاد وافرٌقٌا الوسطى ،ومن الجنوب بوركٌنا فاسو
والنٌجر .لغتها الرسمٌة الفرنسٌة ،وأهم محاصٌلها الزراعٌة القطن ،والدخن،
والذرة ،وأكبر ثرواتها تكمن الحدٌد والذهب ،والصٌد النهري ،مناخها
مداري ،جاف شتاء ممطر صٌفاً ،تشكل الصحراء مساحة واسعة من أراضٌها،
وهً دولة داخلٌة ال شواطئ لها وهذا من أكبر عوائق التنمٌة االقتصادٌة فً
تلك الدولة ،أشهر قبائلها السنغاي ،والطوارق ،الموسً ،والولف والعرب.
( -16جامبٌا) مستعمرة انجلٌزٌة سابقة ،تحدها السنغال من الشمال والجنوب
والشرق ،وٌحدها المحٌط االطلنطً من الغرب .لغتها الرسمٌة االنجلٌزٌة،
وهً جٌب صغٌر أنشأته برٌطانٌا فً خاصرة السنغال ،كما هو الحال بٌن لبنان
وسورٌا ،فهً ـ أي جامبٌا ـ امتداد طبٌعً واجتماعً للسنغال ،وأشهر قبائلها
الولف والموسى والبوالر والفالن ،من أشهر محاصٌلها الزراعٌة الفول
السودانً ،ومن أهم ثرواتها الصٌد البحري.
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المبحث األول
أسباب الفساد فً النشاط االقتصادي

 )1انتشار مظاهر التخلف :
وٌمكن أن نقسم هذه المظاهر إلى ثالثة أقسام رئٌسٌة :

أ) التخلف فً التعلٌم.
إن معظم هذه الدول تصنف ضمن قائمة أكثر دول العالم انتشاراً لألمٌة ،حٌث
تزٌد نسبة األمٌة الحقٌقٌة فً بعض بلدانها عن  % 82من تعداد السكان .ففً ساحل
العاج ٌبلغ نسبة متعلمٌها  % 4 ، 40من مجموع السكان .20
وعلى الرغم من أن هناك بعض الدول بذلت جهودا البأس بها فً سبٌل معالجة
ظاهرة األمٌة (مثل نٌجٌرٌا) إال أن نسبة الزٌادة السكانٌة المرتفعة جداً لم تساعد
الحكومة على تصحٌح الوضع القائم .وتعود أسباب التخلف فً مجال التعلٌم إلى عدة
أسباب هً :
 -1تأخر استقالل هذه الدول حٌث إن جلها استقلت فً أوائل الستٌنات ،لكن
الذٌن تولوا الحكم فً تلك الفترة هم ممن كونهم المستعمر ،وجلهم تلمٌذ نجٌب لمستعمر
فاشً .فعلى سبٌل المثال (الجزائر) رغم أنها استقلت فً نفس الفترة التً استقلت فٌها
مالً والنٌجر والتشاد وبوركٌنا .وكل هذه الدول كانت مستعمرات فرنسٌة ،إال أن الفرق
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بٌن استقالل الجزائر ،واستقالل هذه الدول أن الجزائر هً التً اختارت قادة ثورتها،
وهً التً أرغمت فرنسا على الخروج ،وهً التً وضعت النظام السٌاسً واالقتصادي
التً ترٌد .بٌنما هذه الدول التً ذكرتها سابقا فإن فرنسا هً التً قررت الخروج منها
بعد أن تحولت عالة على مٌزانٌة الجمهورٌة الفرنسٌة المنهكة والخارجة من الحرب
العالمٌة الثانٌة مثخنة الجراح ،حتى أن بعض هذه الدول طلبت من فرنسا أن تأخر
خروجها عاما آخر كً تتمكن من تكوٌن طاقم إداري ٌدٌر الدولة بعد خروج االدارة
الفرنسٌة !.
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 -0بطىْ البرامج االنمائٌة فً مجال التعلٌم ،حٌث إن كثٌراً من هذه الدول
افتتحت التعلٌم فً السلك الجامعً فٌها فً أواخر السبعٌنات وأوائل الثمانٌنات من
القرن الماضً .وجلها مازالت ذات جامعة وطنٌة واحدة (النٌجر ،بوركٌنا ،تشاد ،مالً،
جامب ٌا ،غٌنٌا ،وغٌرها عدا نٌجٌرٌا وغانا وساحل العاج) .وهذا ٌعنً أن دولة مثل
النٌجر تعداد سكانها ٌفوق األحد عشر ملٌونا بها جامعة واحدة هً جامعة (البروفسٌر
عبد المؤمن) تستوعب سنوٌا أقل من ألفً طالب .ومجموع طالبها هذا العام / 0220
 0223م ماٌقارب سبعة آالف طالب فقط.
 -3الثقافة الشعبٌة والتً تفضل مشاركة األوالد وخاصة البنات فً االنتاج
الزراعً والحٌوانً على انفاق عشرٌن سنة فً التعلٌم ،وبعد ذلك ٌواجه مشكلة
التوظٌف ،فإن حلت مشكلة التوظٌف لم ٌسلم من مشكلة المرتب الحكومً المتدنً

.21

ب) التخلف فً التنظٌم االداري.
وهذا نتٌجة طبٌعٌة للتخلف فً التعلٌم وانتشار مظاهر األمٌة ،والذي ٌدعمه
التنوع اللغوي والقبلً ،الذي ٌؤدي إلى والء للقبٌلة أكثر من الوالء للدولة .حتى عبرَّ
أحد الزمالء عن التنوع فً بلده فقال " نحن ال نتفق إال فً أمرٌن االسالم واللغة
الفرنسٌة " وهذا ٌؤدي إلى تعقٌد الجوانب االدارٌة ،حٌث إن كل مسئول إداري ٌسارع
لمساعدة من هو من بنً جلدته (قبٌلته ولغته) ولكً تتضح هذه الفكرة فإن دولة مثل
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نٌجٌرٌا فٌها حوالً ثالثٌن ملٌونا من قبٌلة الهوسا ،وخمسة وعشرون ملٌونا من قبٌلة
الٌوربا ،وعشرون ملٌونا من قبٌلة االٌبو ،و عشرة مالٌٌن من قبٌل الفالتة .ولكل قبٌلة
لغتها الخاصة بها.
ج) التخلف فً التنظٌم السٌاسً.
أوالً :النظام السٌاسً المتبع فً معظم هذه الدول هو النظام اللٌبرالً،
وال توجد جمهورٌة فدرالٌة شبٌهة بالنظام الجمهوري األمرٌكً سوى جمهورٌة
نٌجٌرٌا الفٌدرالٌة ،وأما بقٌة الدول فهً ذات نظام جمهوري على الطرٌقة الفرنسٌة.
والذي ٌقوم على أساس الدولة ذات الرأسٌٌن (رئٌس الجمهورٌة ،ورئٌس الوزراء)
وعلىالرغم من إجراء كثٌر من االنتخابات إال أنه وبعد أربعٌن سنة من االستقالل تفتقر
االنتخابات إلى الـنـزاهة حتى منتصف التسٌعنات .وقد حدث تغٌٌر كبٌر ومثٌر فً نهاٌة
التسٌعٌنات ومطلع القرن الحادي والعشرٌن ،حٌث وقع تغٌٌر دٌمقراطً شهد له الجمٌع
بالـنـزاهة فً كل من السنغال ،والنٌجر ومالً ،وبنٌن ،بٌنما مازالت األنظمة الشمولٌة
تشمل دوال أخرى (كبوركٌنا فاسو و غٌنٌا ،والتوجو )،وسببت نتائج االنتخابات مشاكل
كبٌرة فً دول مثل ساحل العاج .وٌعتبر العامل السٌاسً من أهم العوامل التً تؤدي إلى
ظاهرة الفساد االقتصادي فعلى سبٌل المثال ال الحصر أنشأ الرئٌس االفواري ـ نسبة إلى
كوت دٌفوار ـ الراحل (هوفٌت بوانٌه)( .كنٌسة سٌدة السالم) التً بناها من مٌزانٌة
الدولة ،و افتتحها البابا بولس الثانً  1992م .وكانت تكلفة بنائها حوالً ثالثمائة ملٌون
دوالر  ،واشترك فً بنائها ما ٌربو على  0222عامل وحرفً .وتكلفة صٌانتها السنوٌة
تتجاوز الملٌون ونصف الملٌون دوالر  .22فً بلد ٌعانً كثٌر من مواطنٌه من البطالة
والفقر والعوز ،وخاصة فً الشمال ذو األغلبٌة المسلمة .وإن أمثلة الفساد المتسببة عن
العامل السٌاسً أكثر من أن تحصى ،وخاصة فً بلدان افرٌقٌا الغربٌــــة حٌث تكاد
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تكون الدولــــة ومواطنٌها فً خدمة الرئٌس وحاشـٌته على عكس ما ٌنبغـــــً وٌفترض
ـ أي الرئٌس وحاشٌته فً خدمة الشعب.
ثانٌا ً  :تقاعس الحكومـــات عن التدخـــل من أجـــل مراقبـــة ســـٌر العمـــــل
فً مؤسسات وسلطات الدولة.
إن عدم مراقبة تطبٌق النظم واللوائحٌ ،ؤدي إلى الترهل االداري،
والبٌروقراطٌة المعرقلة لكافة أوجه النشاط االقتصادي ،كما ٌساعد على تفشً كافة
المظاهر المسٌئة والمخالفة أصال للقانون كالرشوة والمحسوبٌة.
ثالثا ً  :عدم تمكٌن ذوي الخبرة من تقلد مناصب صنع القرار ،وإقصاء كل من
ٌقف فً وجه التٌار االنتهازي والمستفٌد من الوضع االقتصادي القائم.
وخٌر مثال على ما سبق ما وقع فً جمهورٌة غٌنٌا " عام  1998م حٌث
استدعى الرئٌس الغٌنً (النسانا كونتً) وزٌر االقتصاد السابق فً دولة ساحل العاج
(السٌد سٌدٌا توري) وهو مواطن غٌنً فً األصل اكتسب الجنسٌة العاجٌة وارتقً فً
سلم الدولة حتى عٌن وزٌرا لالقتصاد نظرا لجده ومثابرته وقدراته االقتصادٌة ،وطلب
منه أن ٌوجد حلول جذرٌة للمشكل االقتصادي فً بلده األصلً غٌنٌا  ،وبدأ الوزٌر فً
العمل فاكتشف أن هناك موظفٌن متوفٌن مازالت تصرف رواتبهم ،بل ومنهم من جأته
ترقٌات بالتقادم ،وهناك آخرون ثبت مغادرتهم الدولة منذ أمد غٌر قرٌب ومازالت
مرتباتهم تصرف .واكتشف كثٌر من مظاهر الغش والتزوٌر التً أثقلت كاهل مٌزانٌة
الدولة لسنوات خلت دون مبرر قانونً أو أخالقً  .23وقد تكالبت مراكز القوة فً
الدولة على الوزٌر المستقدم النقاذ البالد والعباد من األوضاع االقتصادٌة المزرٌة،
فعزل من منصبه تحت ذرٌعة أن اجراءاته التً اتخذها ستثٌر القالقل فً البالد ! .24
رابعا ً  :وجود الطبقٌة فً المجتمع.
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من المالحظ فً غرب افرٌقٌا عموما ً احتفاظ المجتمع بتقسٌمات اجتماعٌة عائدة
إلى الثقافة الشعبٌة حٌث تعزز ،وتجل بعض المهن ،وتحقر ،وتسخر من بعض المهن
فمن المهن التً ٌنظر إلٌها بإزدراء مهن (الحدادٌن والدباغٌن والسقائٌن (باعة الماء)
والرعاة) .بٌنما ٌنظر باحترام إلى مهن التجارة والوظائف المهنٌة المكتسبة من التعلٌم
الجامعً كالطب والهندسة والتعلٌم .وتأخذ مهن كالزراعة منـزلة متوسطة.وقد ٌتطرف
المجتمع فٌصل األمر إلى حد عدم التزاوج بٌن أرباب هذه المهن.
خامسا ً  :فرض ضرائب باهظة على ممارسً التجارة (وانتشار التعصب
القبلً):
من المالحظات التً تسجل فً كثٌر من دول غرب افرٌقٌا أن مصلحة
الضرائب ال ٌحكمها قانون ٌمكن أن ٌساهم فً التنمٌة ففً بعض الدول كبوركٌنا فاسوا
تعتبر مصلحة الضرائب الحكومٌة أكبر ممول لمٌزانٌة الدولة ،بٌنما فً دولة كالنٌجر
تعتبر هذه الجهة من أكبر األماكن التً تقع فٌها المحاباة ونهب أموال الدولة .وخاصة
فً األشٌاء التً تترك لألشخاص العاملٌن فً هذه الجهة تقوٌم نسبة الضرٌبة الجمركٌة
كالسٌارات واأللبسة واآلالت باختالف أنواعها ،فإن نسبة الضرٌبة تكون عكسٌة مع
نسبة الرشوة !.وكذلك الحال مع أبناء القبٌلة الواحدة فهناك عوامل مهمة لتقلٌل أو تكثٌر
ماٌفرض من ضرائب منها األصول اإلجتماعٌة والرشوة.
سادسا ً  :تخلف وسائل االنتاج الزراعً فً كثٌر من الدول المعنٌة و عدم توفر
الخبرات الكافٌة والمناسبة.
مازال الفالح االفرٌقً فً هذه الدول ٌستعمل األدوات الزراعٌة التً استعملها
أجداه ،وال زالت الحٌوانات (األبقار والجوامٌس ،واالبل) هً أهم وسائل الزراعة فً
إفرٌقٌا الغربٌة ،وقلما تجد المٌكنة الزراعٌة التً تعمل فً الحقول ،ولعل أكثر ما
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ٌستعمل من آالت هو آالت ضخ المٌاه فً نٌجٌرٌا لرخص سعر الوقود فً هذه الدولة.
بٌنما فً كثٌر من الدول ٌقوم المزارع باستخدام عائلته وأبناءه فً غرس وجنً والعناٌة
بمحصوله الزراعً ،وهناك مالحظة جد مهمة وهً أن الزراعة عموما هً فترة واحدة
فً السنة ،حوالً أربعة أشهر وتترك األراضً الصالحة للزراعة فترة ثمانٌة أشهر
بورا ومرعى لقطعان الماشٌة .
سابعا ً  :انتشار البطالة و الجرٌمة المنظمة (العصابات) ـ بٌع المخدرات.
نظراً للزٌادة السكانٌة الهائلة التً تتمٌز بها منطقة غرب افرٌقٌا عموما ً والتً
تعتبر من أكبر مناطق العالم نموا فً عدد السكان ،فإن نتٌجة ذلك زٌادة مطردة فً عدد
الباحثٌن ع ن فرص للعمل ،زٌادة فً المنضمٌن لصفوف العاطلٌن عن العمل ،وهذا
األمر ٌؤدي إلى إنتشار الجرٌمة البسٌطة أو المركبة (العصابات) وتعاطً المخدرات
سواء بتناولها أو ببٌعها ،وخاصة فً بعض الدول التً تحولت فٌها البطالة إلى ظاهرة
(كنٌجٌرٌا ،وغانا ،والسنغال) وٌقابل ذلك فشل حكومً ورسمً فً إحتواء مشكلة
البطالة ،أو اٌجاد حلوال مؤقتة أو دائمة ،تخفف من حدة هذه األزمة.
ثامنا ً  :ارتفاع قٌمة الدٌن الخارجً للدولة و اتجاه كثٌر من الدول إلى
االقتراض الخارجً.
قد ٌكون هذا السبب عاما لمجمل دول العالم الثالث ،وعلى وجه الخصوص فً
القارة اإلفرٌقٌة حٌث ٌولد االنسان االفرٌقً وهو مدٌون (بـ  4222دوالر) .25
وٌؤدي ذلك إلى صرف مٌزانٌة الدولة عن مسارها الصحٌح إلى خدمة فوائد
هذه الدٌون ،مما ٌؤدي إلى تباطؤ أو توقف عجلة التنمٌة االقتصادٌة فً الدولة.
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المبحث الثانً
مظاهر الفساد فً النشاط االقتصادي.

 -1الرشوة.
فما ٌحوزه رجال الجمارك من جٌوب المواطنٌن هو أكثر بكثٌر مما ٌدخل فً
خزٌنة الدولة .وما ٌتقاضاه رجال الشرطة على نواصً الطرق من أٌدي سائقً
السٌارات هو أكثر بكثٌر مما ٌدخل خزٌنة الدولة من رسوم وغرامات المخالفات
المرورٌة .بل إن دولة مثل نٌجٌرٌا أكثر بٌوتها الٌوجد فٌه عداد كهرباء حٌث ٌقع تقدٌر
استهالك الكهرباء بالعٌن المجردة من قبل جابً رسوم استهالك الكهرباء ،وفً الكثٌر
والغالب ما تكون قٌمة الفاتورة متناسبة عكسٌا ً مع قٌمة الرشوة .فإن زادت الرشوة قلت
قٌمة الفاتورة ،وإن قلت الرشوة زادت الفاتورة  .26ومثال آخر أن معظم هذه الدول ٌوجد
فٌها نظام الطرق مدفوعة األجر ـ أي عند المرور من مدٌنة ألخرى البد من دفع رسوم
الطرٌق ـ وفً الكثٌر والغالب ال ٌقدم للشخص الصك الذي ٌفٌد أنه دفع هذه الرسوم.
وهذا ٌعنً ببساطة أن ما تم تحصٌله سٌتقاسمه رجال (الجندرم) الحرس الوطنً.
فً مجال االستٌراد ٌحتكر عدد قلٌل من التجار استٌراد أهم السلع التموٌنٌة
كاألرز والسكر والزٌت وغٌرها من السلع األساسٌة وٌبدأون فً توزٌعها على صغار
التجار ،وهم وحدهم الذي ٌقرر قٌمة مثل هذه السلع والتً ٌتحكم بها قانون العرض
والطلب فٌقع المستهلك ضحٌة جشع التجار وغٌاب رقابة الدولة.
وكذلك الحال فً مجال الخدمات التً تقدمها الدولة ،كإصدار التراخٌص
المختلفة والبطاقات ،والجوازات ،فإن الرشوة ضرورٌة ،و إال سٌكون مصٌر المعاملة
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التسوٌف والعرقلة المؤدٌة إلىالٌأس ،واالضطـرار إلى اللجـوء إلى الرشـوة من جدٌد
لسرعة انجاز المطلوب .بل إن األمر وصل إلى حد المساعدات التً تقدمها الدول
األجنبٌة ،حتى أن كثٌراً من هذه الدول تشترط لتقدٌم المساعدات إلى بعض الدول فً
هذه المجموعة بضرورة إشراف الدولة المقدمة للمساعدة على أوجه صرف وإنفاق هذه
المساعدات.
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 -2اتساع التعامل بالربا.
تكاد أن تكون معظم المعامالت المالٌة والمصرفٌة فً دول غرب افرٌقٌا قائمة
على أساس الفوائد الربوٌة ،فمعظم البنوك العاملة هً بنوك دولٌة أو إقلٌمٌة وقلما تجد
بنك وطنً فعلى سبٌل المثال جمهورٌة النٌجر فٌها ثمانٌة بنوك عاملة وهً بنك
( SONIBANKسونً) وهو بنك تونسً ،وبنك التجارة الخارجٌة (وهو بنك لٌبً) ()BCN
والبنك االسالمً للتجارة (وهو مالٌزي) ( )BINCIوبنك ( BANK OF AFRICAأف
أفرٌكا) وهوبنك أمرٌكً ،وبنك (ب ،إي ،آ) ( )BIAوهو بنك فرنسً ،و(إي ،كو ،بنك)
( )ECOBANKوهو بنك اقلٌمً .وال ٌوجد أي بنك وطنً .وتقصر المناشط المصرفٌة
الوطنٌة على البنوك الشعبٌة وهً عبارة عن صنادٌق للتوفٌر ،تقرض أصحاب
المشارٌـــــع الصغٌرة (ما دون  ،)$ 0222بنسبة ربوٌة تصل إلى .% 18
 -3الغش.
وٌتخذ الغش عدة مظاهر أهمها :
أوالً ـ الغش فً البضائع .بتغٌٌر توارٌخ االستهالك.
وٌقع الغش فً هذا المجال من خالل تبدٌل توارٌخ الصالحٌة ،حتى أن أحد
المتابعٌن لمثل هذه القضاٌا اعتبرافرٌقٌا عموما أهم مكان للتخلص من السلع التً على
وشك انتهاء صالحٌتها وخاصة األطعمة المحفوظة .وأهم أماكن تصدٌرها هً برٌطانٌا
واسترالٌا وفرنسا وأسبانٌا .وأهم الدول التً ترسل إلٌها هذه األطعمة هً النٌجر وتشاد
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ومالً والسنغال ونٌجٌرٌا وبوركٌنا فاسو.
ثانٌا ً  :الغش فً الصناعة وذلك بتقلٌد المصنوعات األصلٌة وتغٌٌر أماكن
المنشأ.
وتعتبرجمهورٌة نٌجٌرٌا الفٌدرالٌة الزائدة فً هذا المجال ،حتى أن صناعاتها
المقلدة والمحاكٌة لماركات عالمٌة مشهورة فً األدوات الكهربائٌة وقطع غٌار
السٌارات ،والعطور واألقراص المرنة تجاوزت حدود القارة االفرٌقٌة .وقلما تجد فً
أسواق غرب إفرٌقٌا مصداقٌة لما تحمله األغلفة من ماركات وعناوٌن منشأ.
 -4االحتكار.
وهى ظاهرة مرتبطة بنشاط السوق ومدى الحرٌة االقتصادٌة المتوفرة وغٌاب
الرقابة الفعالة ،وتكاد تنحصر مظاهر االحتكار فً دول غرب افرٌقٌا على المواد
الغذائٌة بشكل خاص كاألرز والدخن والذرة والفول السودانً واللوبٌاء وهً المحاصٌل
التً تستخدم كقوت للسكان فً تلك المنطقة .وٌعود السبب فً ذلك لغٌاب الجهات
الرسمٌة ممثلة فً الدولة لشراء محاصٌل المواطنٌن والمزارعٌن وقت حصادها لعدم
توفرهم على أماكن وإمكانٌات لتخزٌنها فتتدهور أسعار الغالت إلى أبخس األثمان فمثال
(كٌس الدخن وهوالقوت الرئٌس للسكان ٌصل سعره إلى أربع دوالرات وقت الحصاد،
وٌرتفع بعد ذلك لٌصل إلى خمس وعشرٌن دوالر وقت شحه فً السوق) وأدى هذا إلى
ظهور مجموعة من التجار الذٌن لدٌهم إمكانٌات جٌدة لشراء وتخزٌن هذه المحاصٌل،
ثم ٌتحكمون فً ضخ كمٌات محددة إلىالسوق طوال العام وٌحافظون بذلك على األسعار
التً ٌرٌدونها ،وخاصة أن القانون السائد فً تلك الدول ال ٌمنع ذلك .بل ٌعتبر ذلك
جزءا من اللعبة االقتصادٌة فً ظل نظام السوق المفتوح.
والمظهر الثانً ألشكال االحتكار هو إحتكار االستٌراد أو ما ٌسمى (ترخٌص
حصرٌة االستٌراد) وٌالحظ انتشار ذلك فً عموم دول غرب افرٌقٌا حٌث تخصص
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تاجر واحد فً استٌراد احتاجات دولة كاملة من األرز من تاٌلند أو الصٌن أو
الباكستان ،وتاجر آخر ٌحتكر استٌراد الزٌوت ،وثالث ٌحتكر استٌراد الذرة وهلم جرا.
ومن المالحظ هنا أن القانون الٌمنع أي تاجر من المشاركة فً استٌراد مثل هذه األشٌاء
من مصدر المنشأ ،ولكن كون األمور ترسخت لدى الشعب وأجهزة الدولة على هذا
األساس فإن أي من التجار الصغار أو الجدد ال ٌستطٌع مزاحمة هذا الصنف من التجار،
ألنه فً الكثٌر والغالب ما ٌكون وزٌر سابق أو من حاشٌة رأس الدولة.
 -5اختالس األموال العامة من قبل الموظفٌن فً الحكومة.
إن نسبة ال بأس بها من الموظفٌن فً دوائر الدولة ،وفً غٌاب ٌكاد ٌكون كامل
وشامل للرقابة الفعالة " ٌصبح همهم األول ملئ جٌوبهم بالمال العام ،دون اعتبار للحالة
االقتصادٌة للدولة أو الوضع المالً العام للمٌزانٌة ".ومن صور هذا االختالس أن بعض
المشارٌع المفترض لها أن تنتهً فً زمن معٌن التنتهً أبداً .وأن مشارٌع أخرى قٌمتها
محدودة ومعروفة توضع لها مٌزانٌة هائلة .27
 -6انتشار المٌسرLONA (B) 9P.M.U .

نظرا لتأثٌر الثقافة االستعمارٌة الشدٌد فً مجال القانون واالقتصاد والسٌاسة
وهً من أهم مجاالت الحٌاة الٌومٌة تنتشر كثٌر من مظاهر المناشط التً ٌزعم أنها
جزء من حمالت التنشٌط االقتصادي كألعاب المٌسر بأنواعها وأشكالها منها المحلٌة
ومنها عابرة الحدود ومنها الدولٌة فمن األلعاب المحلٌة أوراق الٌناصٌب ،واللوتو
الوطنً ،وصاالت القمار ،ومن األلعاب الدولٌة تلك األلعاب التً تعقد فً فرنسا وتبث
مباشرة عبر تلفٌزٌونات الدول الفرانكفونٌة ،كسباق الخٌول الفرنسً الٌومً،
والٌناصٌب الفرانكفونً.
 -7استغالل الدول الكبرى الظروف االقتصادٌة الصعبة التً تعٌشها هذه الدول
من أجل االستمرار فً نهب ثرواتها .فالنٌجر ال تستفٌد من الٌورانٌوم المصدر من
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أراضٌها إال نسبة  % 34بٌنما نسبة  % 66تعود للشركات الفرنسٌة المحتكرة
الستخراج وتسوٌق خام الٌورانٌوم.

المبحث الثالث
نتائج الفساد فً النشاط االقتصادي .

 -1هجرة العقول والشباب إلى خارج بلدانها.
إن من أهم النتـائج التً أسفر عنها الفساد فً النشاط االقتصادي هذا النـزٌف
المستمر والمتواصل لخٌرة أدباء وعلماء هذه البلدان حتى غدت الهجرة إلى الشمال
(أوربا وأمرٌكا) هو أعظم ما ٌتمناه المتعلم وغٌر المتعلم فً هذه البلدان ،ولٌس عجٌبا
أن نالحظ طوابٌر من األطباء والمهندسٌن ٌقفون أما القنصلٌات الفرنسٌة واألمرٌكٌة
والبرٌطانٌة والكندٌة للحصول على فٌزا للعمل أو االقامة الدائمة.
 -2انعدام الثقة بالمصنوعات المحلٌة.
وهذه نتٌجة طبٌعٌة للثقافة السائدة فً هذه البلدان حٌث ٌقدم المصنوع فرنسٌا
مثالً على أنه السلعة األجود واألفضل واألكثر مناسبة لإلنسان المتحضر ،وخٌر مثال
على ما أقول المالبس ،فعلى الرغم من أن هذه المناطق تصنف من أكثر مناطق العالم
حرارة طوال العام ،وهذا ٌعنً أن المناسب لها ولمناخها هو المالبس الفضفاضة إال أن
المالحظ تهافت سكان هذه المناطق على إرتداء المالبس ـ البُدل ـ (الكوستٌم) الفرنسً أو
االنجلٌزي وجعل رباط العنق وكأن المعنً فً مناطق باردة تقتضً هذه المالبس
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الضٌقة والثقٌلة غالباً.
 -3زٌادة غنى األغنٌاء وزٌادة فقر الفقراء.
وٌرجع ذلك لمنظومة القوانٌن واألعراف التً تسود فً هذه المناطق والتً
تعمل بنظام السوق المفتوح ،والذي ال ٌضبطه ضابط ،والٌحده حد ،لذلك فإن من وجد
نفسه غنٌا ً سٌحافظ على هذه الصفة بكافة الوسائل.
 -4وجود طبقة للمنبوذٌن.
والسبب فً وجود هذه الطبقة متعدد األوجه منها مظاهر الفقر المدقع المنتشرة
فً بعض هذه الدول ،وعدم قدرة بعض األسر على إعالة أفرادها مما ٌدفع الوالدٌن
إلرسال أبنائهم للتسول ،وانتشار اللقطاء ،وغٌاب المؤسسات الوطنٌة التً تهتم بمثل هذه
الحاالت االنسانٌة ،وتدهور القٌم األخالقٌة والدٌنٌة.
 -5انتشار السرقات المقترنة بأعمال العنف.
وهذه ظاهرة تخص بعض الدول وبالتحدٌد نٌجٌرٌا وغانا ،ولعل السبب فً ذلك
األعداد الهائلة للعمال الذٌن ٌعانون من البطالة ،ومظاهر الفقر المتفشٌة ،وغٌاب هٌبة
الدولة ،وتفكك وضعف وسائلها األمنٌة والتً تضمن سٌادة القانون ،وسالمة المواطنٌن،
فعلى سبٌل المثال هناك مناطق فً نٌجٌرٌا ال ٌمكن بحال من األحوال السفر فٌها نهاراً
إال على هٌئة قوافل من السٌارات فما بالك بالسفر فٌها لٌال.
 -6تفكك األسر و انهٌار القٌم واألخالق فً المجتمع.
وٌعود هذا األمر إلى عدة عوامل مجتمعة من أهمها المشكل االقتصادي،
وانتشار تعاطً الخمور فمنطقة غرب إفرٌقٌا عموما ً من أكثر مناطق العالم تناوال
للخمور ،وخاصة الدول الفرانكفونٌة.
 -7نتائج ذلك فً الخارج :
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على المستوى الخارجً أصبحت معظم هذه الدول ال تحظى باحترام الدول
والمؤسسات الدولٌة ،بل معظمها لدٌة مكتب للبنك الدولى ٌراقب الوضع االقتصادي
 الكامٌرون ،مصنفة تحت أكبر دولة منتشر فٌها الفساد االداري.
 النٌجر ،وتشاد ،ومالً ،وغٌنٌا بٌساو ،وجامبٌا مصنفات كأفقر دول فً العالم.
 نٌجٌرٌا ،مصنفة كأكبر دولة تزور فٌها بطاقات المنشأ( .للصناعات المقلدة).
المبحث الرابع
الحلول والمقترحات

 االصالح السٌاسً.
إن االصالح السٌاسً القائم على أسس من التنمٌة االجتماعٌة والثقافٌة والسلمٌة
المراعٌة لخصوصٌة المنطقة وأعرافها وتقالٌدها سٌؤي حتما ً إلى القضاء على كثٌر من
مظاهر الفساد المستشرٌة فً دول هذه المنطقة ،وقد خطت المنطقة عموما ً خطوات ذات
شأن فً هذا االطار وخٌر مثال على ذلك التداول السلمً على السلطة بٌن حزب
الرئٌس المالً السابق (السٌد ألفا عمر كوناكري ) وحزب المعارضة الذي شكل
الحكومة الحالٌة فً هذه الدولة  ،ومثال آخر ٌؤكد هذا البعد المتنامً فً غرب القارة ما
وقع العام الفارط فً جمهورٌة السنغال حٌث فاز المعارض وهو الرئٌس الحالً (السٌد
عبد هللا واد) على الرئٌس السنغالً فً حٌنة والذي كان متقلدا لألمور منذ أكثر من
عشرٌن عاما ً وهو السٌد (عبدو ضٌوف الرئٌس الحالً لمنظمة الفرانكفونٌة) ومثال
ثالث لهذا التٌار االصالحً فً المجال السٌاسً هو تنازل العسكر ـ بقٌادة الكولونٌل
(ممن ونكً) ـ عن الحكم لحكومة مدنٌة وطنٌة منتخبة بإشراف المنظمات الدولٌة
والمنظمات غٌر الحكومٌة فً جمهورٌة النٌجر وهً الحكومة الحالٌة برئاسة (السٌد
ممن طنجة) .ومما ال شك فٌه أن مثل هذا التطور الدراماتٌكً فً دول ذات عرقٌات
مختلفة وبهذه المواصفات التً أقل ما ٌقال عنها أنها مرضٌة لتداول أعلى السلطات
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فٌها أدى إلى زٌادة كبٌرة فً ثقة المستثمرٌن كما رفع الحذر المفروض على هذه الدول
من قبل المنظمات الدولٌة التً تقوم ببرامج التنمٌة واإلقراض طوٌلة األجل كالبنك
الدولً والمنظمات االنسانٌة والتنموٌة التابعة لألمم المتحدة .28
وإن المتتبع لما أنجز فً بعض هذه الدول خالل األعوام الثالثة الماضٌة والتً
شهدت هبوب قوي لرٌاح الدٌمقراطٌة وتنحً عدد من قادة هذه الدول سواء من خالل
صنادٌق االنتخابات أو بالوفاة أو بأي أسباب أخرى ،لٌحدوه األمل فً أن تأخذ هذه
الدول طرٌقها الصحٌح والسلٌم نحو التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة .وهذا ٌحتاج إلى
جملة من االجراءات التً ستتدعم هذا التوجه وخاصة أن أهم ماتملكه هذه الدول من
ثروات هو االنسان .وٌمكن أن نجمل هذه االجراءات فٌما ٌلً:
 بناء مؤسسات اجتماعٌة تهتم بشؤون أصحاب االحتٌاجات ،وذو الحاالت
االجتماعٌة الخاصة كدور االٌتام والمنبوذٌن ،والمعاقٌن .وتدرٌبهم على مهن تناسب
وضعهم الصحً واالجتماعً.
 منع محالت بٌع الخمور ونوادي القمار والمٌسر التً تؤدي إلً تفكٌك
األسر ،واستمرار معاناة العائالت ،وتوجد المكان المناسب واألرضٌة الجٌدة لتكاثر
العصابات ومدمنً المخدرات.
 المراقبة الدقٌقة من قبل هٌئات دولٌة ألوجه الصرف العام .وذلك من خالل
تدرٌب عدد من أبناء البالد للقٌام بأعمال االدارة الجٌدة وتشكٌل لجان من الدول
المقرضة تقوم بالتدقٌق فً الحسابات الحكومٌة ،ومالحظة ومتابعة أوجه االنفاق العام،
ومحاسبة المسؤولٌن عن إهدار ثروات الشعوب ،حتى ٌتم تشكٌل رقابة وطنٌة ٌمكن أن
تقوم بهذا الواجب الوطنً.
 تفعٌل القضاء الوطنً من خالل سن مجموعة من القوانٌن والنظم التً
تضمن حرٌة القضاء ونزاهته كما تضمن للقاضً األمن الشخصى والعائلً ،وعدم
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التأثٌر على األحكام الصادرة فً المحاكم ،ومحاربة مظاهر الرشوة والمحسوبٌة داخل
القضاء وخارجه.
 مراقبة مظاهر النشاط االقتصادي (األسواق والمصانع) واٌجاد حلول سرٌعة
وجذرٌة لمعوقات هذا النشاط.وتسهٌل دخول المستثمرٌن ،وإٌجاد منظومة معلوماتٌة
تسهل على المستثمرٌن الوطنٌٌن واألجانب الوقت والمال فً معرفة أوجه النشاط
االقتصادي الممكن أن ٌمارس فً كل بلد ،وهذا ٌتطلب تحسٌن وسائل الدعاٌة
االقتصادٌة واالستثمارٌة لكل دولة وإٌصال هذه المعلومات بصورة صحٌحة وموثقة
لمراكز االستثمار الدولٌة.
 محاربة أوجه الفساد المنتشرة فً الدوائر الحكومٌة ،وخاصة المؤسسات
الحكومٌة التً تساهم فً تفعٌل أو تثبٌط العمل االقتصادي كمصلحة الضرائب
والجمارك ،إدارات الموانئ البحرٌة والبرٌة والجوٌة ،وتفعٌل هذه االدارات من خالل
إدخال وسائل االدارة الحدٌثة وترقٌة وتدرٌب موظفٌها على مساٌرة االنجازات فً
مجال اختصاصها فً الدول المتقدمة.
 اصالح البنى التحتٌة (طرق ،كهرباء ،مٌاه) واصالح وسائل الري
وتنظٌمها ،وبناء السدود على األنهار وشق القنوات الفرعٌة الٌصال الماء إلى أكبر
مساحة من األراضً الزراعٌة ،وإقامة الجسور والطرق المعبدة لتسهٌل عملٌة التواصل
بٌن أقالٌم القطر الواحد وبٌن الدول المتجاورة.
 مراقبة األسعار ( ،)Price Controlوذلك من خالل إنشاء لجان وطنٌة
متخ صصة تراقب أسعار السلع األساسٌة المتداولة فً األسواق ،وعدم ترك األمر
لقوانٌن السوق ،وجشع التجار .باإلضافة إلى تأسٌس لجنة وطنٌة للمقاٌٌس ومراقبة
الجودة والصالحٌة ومحاربة كافة مظاهر التزوٌر فً بطاقات المنشأ والصناعات
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المقلدة.
 تحسٌن رواتب الموظفٌن من خالل ربط األجور بسلم التضخم المالً وهبوط
القٌمة الشرائٌة للعملة الوطنٌة ،ودفع هذه األجور فً موعدها المحدد ،ولٌس كما هو
واقع فً بعض هذه الدول والتً ربما تأخرت رواتب موظفٌها أحٌانا ً خمسة إلى ثمانٌة
شهور .مما سٌبطل حجة هؤالء فً قبولهم للرشاوي أو تقاعسهم عن العمل أو إعتدائهم
على المال العام باالختالس والسرقة.
استبٌان

أجب بنعم أو ال :









تعتبر الرشوة والمحسوبٌة وعدم وجود الرجل المناسب فً المكان المناسب من
أسباب عرقلة التنمٌة االقتصادٌة وانتشار مظاهر الفساد فً بلدك (نعم ـ ،) % 83
(ال ـ  )% 14ال إجابة (.)% 3
السرقة من المال العام ممارسة و مبررة ومستساغة فً بلدك (نعم ـ ( ،) % 50ال
ـ  )% 07ال إجابة (.)% 01
ٌنظر للمستفٌد من المال العام فً بلدك (باحترام ـ ( ،) % 41بإزدراء ـ )% 09
(بال مباالة ( )% 03ال رأي لً .)% 7
تقوم الحكومة (وإداراتها المتخصصة) بواجباتها على خٌر وجه فً النواحً
االقتصادٌة( .نعم ـ ( ،) % 11ال ـ  )% 71ال إجابة (.)% 18
تعتبر األزمة االقتصادٌة وضعف المرتبات هً أكبر مشكلة تعانً منها فً بلدك.
(نعم ـ ( ،) % 94ال ـ  )% 1ال إجابة (.)% 5
الحلول المناسبة فً رأٌك لمشاكل الفساد االقتصادي فً بلدك تتطلب تغٌٌرا سٌاسٌا
(نعم ـ ( ،) % 87ال ـ  )% 6ال إجابة (.)% 7
أسباب الفقر فً بلدك ترجع لعوامل :
 سٌاسٌة ( :نعم ـ ( ،) % 65ال ـ  )% 07ال إجابة (.)% 8
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اقتصادٌة ( :نعم ـ ( ،) % 90ال ـ  )% 5ال إجابة (.)% 3
إدارٌة ( :نعم ـ ( ،) % 73ال ـ  )% 11ال إجابة (.)% 16
خارجٌة ( :نعم ـ ( ،) % 3ال ـ  )% 76ال إجابة (.)% 01
أسباب الهجرة إلى الخارج فً بلدك :
البحث عن الحٌاة الكرٌمة (فرص العمل) (.) % 69
الظلم السٌاسً واالجتماعً) % 14( .
أسباب أخرى)% 17( .

الهوامش
 .0كونً صوالو ـ وضعٌة اللغة العربٌة فً كووت دٌفووار .بحوث تخورج عوام  0886 / 85م
ص  02نقالً عن KASSE Simon Qeographi cours 3 eme edition. :
 .1موسوعة المثقوف المسولم .العوالم اإلسوالمً الٌووم .محموود شواكر .دار الصوحوة بالقواهرة،
ص  ،53ط0314 .0هـ 0874 .م
 .2ـ تبلغ المسافة بٌن ( نٌامً ) عاصمة جمهورٌة النٌجور ،مقور الجامعوة اإلسوالمٌة بوالنٌجر
خمسوة وأربعووٌن كٌلووو متوورٌ ،موور الطرٌووق بٌنهموا محاذٌوا ً لنهوور النٌجوور تمامواً ،ورغووم ذلووك
ال تكاد تجد حقوال زراعٌة ذات شأن ،وال تشاهد إال قطعان األبقوار تجتواح المنطقوة طلبوا ً
للماء.
4. memorial De LA Cote. Divoire. Henriette Diabate 2 edition Tome jmi
Abidjan 1987.

 .4مقدمة فً التنمٌة االقتصوادٌة .والتور اٌلكوان ،ترجموة د .محمود عزٌوز ،ص  .5منشوورات
جامعة قارٌونس 0872.م
.5

The New Encyclopedia. p. 264.

 -7النٌجر الٌوم .سلسلة كتب تصدر عن دار ( جون أفرٌك ) ص.4ط 0877 .2م
-8
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Histoire Geographie C. M. M inistere de l Education Nationnale et de La Formation de

ABaSE ( R. C 1 ) P.112.

 01ـ كونواتً سوالٌف ( .القادٌانٌوة ـ األحمدٌوة ـ وحركتهوا فوً سواحل العواج ،بحوث تخورج )
 0887ـ  .0888ص .0

 02ـ األقليـ ا المـليف ف يقيا.يـ بــيجمل د ــجمل اسيــجمل دعــيا بلمــل دــاب ا.ـ ا ا مـ ا ياد ـ
ج1ا رمض ن 0314هـ اانيا 0874ما ص  147وم د جمله
 13ـ المرجع السابق .ص .150
 14ـ

. The New Encyclopedia. p.256

 -05المصدر السابق .ص .147
 16ـ المصدر السابق .ص147
 17ـ األقلٌات المسلمة فً إفرٌقٌا .سٌد عبد المجٌد بكر ،سلسلة دعوة الحوق ،السونة الرابعوة.
ج ،1رمضان 0314هـ ٌونٌو 0874م ،ص  215وما بعدها.
 18ـ المصدر السابق بتصرف ٌسٌر .ص .210
 19ـ

. The New Encyclopedia. p.261

 10ـ راجع .ص  104بتصرف من كتاب( .

P. JONTNOTOE)FLASHES SUR LE MONDE

 11ـ ٌتاقضى األستاذ فوً المودارس االبتدائٌوة والوذي ٌحمول اللٌسوانس موا ٌقوارب مائوة دوالر
شهرٌاً.
 12ـ مجلة رسالة الجهاد .العدد  86لعام  0880م ص "  " 7بتصرف.
 13ـ ٌنظر  :أثر الرقابة الفعالة فً تحسٌن ظروف العمل بغٌنٌا .محمود سوٌكو كروموا .بحوث
مرقون ،المعهد العالً لتكوٌن األساتذة .الجامعة االسالمٌة بالنٌجر .ص .04
 14ـ المصدر السابق.
 25ـ الرئٌس نلسون ماندٌال فً خطابة أمام الدورة العادٌة لجمعٌة األمم المتحدة  0886م
 16ـ مالحظتً الشخصٌة من خالل اقامتً عودة شوهور فوً مدٌنوة سووكوتو بشومال نٌجٌرٌوا.
حٌث استأجرت فً هذه المدة ثالثة بٌوت ولم ٌكن فً أٌهن عداد كهربوائً .ولموا سوألت
عن السبب أخبرت أن الناس قد أجمعوا على رفض تركٌب هذه العدادات.

مظاهر الفساد فً النشاط االقتصادي

26

 17ـ ٌنظر  :ظاهرة االختالس فً المشارٌع الوطنٌة بالكامٌرون .سعٌد بٌوا ،كلٌوة الشورٌعة
والدراسات االسالمٌة  .الجامعة االسالمٌة بالنٌجر .ص .2
 18ـ البنوك الودولً ،التقرٌور السونوي .ص 0888 .27م .مطوابع األهورام التجارٌوة .قلٌووب،
مصر.

قائمة المراجع والمصادر
 )1البنك الدولً ،التقرٌر السنوي 1999 .م .مطابع األهرام التجارٌة .قلٌوب ،مصر.
 )0أثر الرقابة الفعالة فً تحسٌن ظروف العمل بغٌنٌا .محمد سٌكو كروما .بحث مرقون،
المعهد العالً لتكوٌن األساتذة .الجامعة االسالمٌة بالنٌجر .ص .15
 )3األحمدٌة ـ وحركتها فً ساحل العاج كوناتً سالٌف .القادٌانٌة ـ ،بحث تخرج)  1998ـ
 1999بحث مرقون.
 )4األقلٌات المسلمة فً إفرٌقٌا .سٌد عبد المجٌد بكر ،سلسلة دعوة الحق ،السنة الرابعة .ج،0
رمضان 1425هـ ٌونٌو 1985م ،ص  058وما بعدها.
 )5ظاهرة االختالس فً المشارٌع الوطنٌة بالكامٌرون .سعٌد بٌا ،كلٌة الشرٌعة والدراسات
االسالمٌة  .الجامعة االسالمٌة بالنٌجر.بحث مرقون.
 )6موسوعة المثقف المسلم .العالم اإلسالمً الٌوم .محمود شاكر .دار الصحوة بالقاهرة ،ص
 ،64ط1425 .1هـ 1985 .م
 ) 7مقدمة فً التنمٌة االقتصادٌة .والتر اٌلكان ،ترجمة د .محمد عزٌز ،ص  .6منشورات
جامعة قارٌونس 1983.م
 )8مجلة رسالة الجهاد .العدد  97لعام 1991.
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