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المقدمة
الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعااملٌن ساٌدنا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعٌن  .وبعد ،،
فهناااا اليثٌاار ماان المشااايل االقتصااادٌة التااً تااؤرط الموصصااٌن وصااانعً
السٌاسة االقتصادٌة فً الدول الموتلفة  .ومن هذه المشايل الفساد االقتصادي ،والاذي
تعانً منه جمٌع الدول المتقدمة والنامٌة على حد سواء  ،وإن اوتلف حجمه وآثااره ،
تبعا ً الوتالف التريٌبة السٌاسٌة واالقتصاادٌة واالجتماعٌاة ليال دولاة  .والمتتباع لهاذا
الداء ٌقار بوجاوده فاً يال ماان ومياان  ،إال أناه اتساع نصاقاه فاً السانوا ا وٌارة
وصوصا ً فً الدول النامٌة  -مماا دفاع البااحثٌن علاى اواتالف منااهجهم إلاى بحاث
أسبابه وآثاره االقتصادٌة وصرط عالجه  .وهذا ما ساٌري علٌاه البحاث شبمشاٌبة هللا
تعالى )
أهمٌة الموضوع وأسباب اختٌاره :
ٌعود اوتٌاري لهذا الموضوع لجملة من ا سباب من أهمها -:
 )1حاجااة هااذا الموضااوع لم ٌااد ماان التثصااٌل والبحااث واصااة فااً الجانااب
اإلسالمً ،والذي لم تري علٌه أغلب الدراسا الموجودة .
 )2وصاااورة أثاااار الفسااااد االقتصاااادٌة وتبعاتاااه  ،ذلاااا أن انتشاااار هاااذا الاااداء
واستشرابه فً أمة من ا مم ٌعنى تدهور اقتصادٌاتها  ،لٌس هاذا فحساب
بل وتقوٌضها سٌاسٌا ً وما ٌتبع ذلا من فوضى ومفاساد ال تحماد عقباهاا،
وهااااذا مااااا أثبتااااه الواقااااع المعاصاااار  ،فمااااا حاااادث للااااربٌس النٌجٌااااري
شٌهوشاااغارى عااام 1983م ،ماان انقااالب عساايري أصاااك بااه وبحيومتااه
المدنٌة ،يان بسبب الفساد اليبٌر الذي انتشر وأتسع نصاقه فً عهده  .يما
أدى الفساد أٌضا ً إلى سقوص نظام الحيم فً الفلبٌن عام 1986م شيٌتجارد
ص . ) 19
 )3اإلسهام مع غٌري من الباحثٌن المسلمٌن فً يشف النقااب عان نظامناا
اإلسالمً ويٌفٌة معالجته لبعض القضاٌا االقتصادٌة المعاصرة.
منهج البحث وخطته :
ٌقااوم هااذا البحااث علااى الماانهع الوصاافً اعتماااداً علااى المصااادر وا بحاااث
المتوصصة فً هذا الموضوع  ،لمعرفة أسباب الفساد وآثاره وعالجه ووصوصا ً فً

5

المؤتمر العالمً الثالث لالقتصاد اإلسالمً /جامعة أم القرى

اإلسالم.
وقااد جاااء البحااث فااً مقدمااة وأربعااة مصالااب وواتمااة وتشااتمل المقدمااة علااى
أهمٌة الموضوع وسبب اوتٌاره ووصته .
أما المصالب فهً :
المصلب ا ول  :تعرٌف الفساد االقتصادي وأنواعه .
المصلب الثانً  :أسباب الفساد االقتصادي .
المصلب الثالث  :اآلثار االقتصادٌة اليلٌة للفساد.
المصلب الرابع  :عالج الفساد االقتصادي .
وأما الواتمة فقد احتو على أهم النتابع والتوصٌا .

المصلب ا ول
تعرٌف الفساد االقتصادي

ٌعتبر تعرٌف موضوع الدراسة مان ضارورا البحاث العلماً  ،حتاى تياون
ا حيام مبنٌة على هذا التعرٌف والنتابع مرتبصة به  ،ولذا من المفٌد قبل الووض فً
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التفاصٌل أن ٌعرض البحث لتعرٌاف الفسااد االقتصاادي وذيار أنواعاه يال فاً فارع
مستقل على النحو التالً -:
الفرع ا ول  :تعرٌف الفساد االقتصادي .
الفرع الثانً  :أنواع الفساد االقتصادي .

الفرع ا ول
تعرٌف الفساد االقتصادي

مصصلح الفساد من المصصلحا العامة  ،وله تعارٌف متعددة  ،لعل أهمها
أ)
ب)
ج)
د)

تعرٌف البعض له بثنه " استودام الوظٌفة العمومٌة لتحقٌط مياسب
شوصٌة شتقرٌر التنمٌة فً العالم 1996،م ص ) 124
وهناا من ٌعرفه بثنه " سوء استودام الوظٌفة العامة للحصول على
يسب واص شمورو 1998 ،م  ،ص )11
وٌعرفه آورون بثنه " ،سوء استودام المنصب لغاٌا
شوصٌة"شا موال 2222 ،م  ،ص )76
وٌعرفه  johnstonبإساءة استودام ا دوار " تقصٌد الوظابف "
العامة أو الموارد العامة بغرض المنفعة الواصة "Johnston ,1977
مناقشة التعرٌفا

اتفق جمٌع التعارٌف على الغاٌة أو الهدف من الفساد  ،وهو الحصول على
يسب واص أو منفعة شوصٌة  .أما الوسٌلة التً ٌمين من واللها تحقٌط هذا الهدف
فيان محل والف بٌن هذه التعارٌف  ،حٌث قصرها التعرٌف ا ول والثانً والرابع
على الوظٌفة العمومٌة فقص  ،وهذا على والف الواقع ،لحدوث الفساد فً القصاعٌن
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العام والواص فً آن واحد معا ً  ،أو فً يل قصاع على حده.
أما فً التعرٌف الثالث فقد جاء هذه الوسٌلة عامة  ،الستودام هذا التعرٌف
مصصلح المنصب بدالً من الوظٌفة العمومٌة  ،وذلا لٌشمل استغالل المنصب فً
القصاعٌن العام والواص على حد سواء .
وقد تمٌ التعرٌف الرابع عن غٌره باإلشارة إلى الفساد اإلداري والسٌاسً .
أما اإلداري فيا استغالل صغار الموظفٌن العمومٌٌن لوظابفهم فً تحقٌط
منافع واصة  .وأما السٌاسً فٌتمثل فً اوتالس الموظفٌن اليبار للموارد وا موال
العامة .
وبعد هذه المناقشة لعل التعرٌف المناسب للفساد االقتصادي هو "سوء
استودام الوظٌفة أو المنصب عموما ً لتحقٌط منفعة واصة " ذلا أن استودام مصصلح
الوظٌفة أو المنصب عموما ً فً هذا التعرٌف ٌعد أيثر شموالً من استودامها مقٌدة
فٌما سواه  ،حٌث ٌشمل هذا المصصلح يالً من الوظٌفة العمومٌة ،.والتً ال تصلط إال
على العاملٌن فً القصاع العام  .يما ٌشمل أٌضا ً الوظٌفة فً القصاع الواص  ،غاٌة
ما فً ا مر أن الموظف العمومً أيثر عرضة للفساد من الموظف فً القصاع
الواص لبعد ا ول عن الرقابة وأمنه منها بوالف الثانً فهو أيثر تعرضا ً للمساءلة
والرقابة إما من قبل المدٌر المسؤول عنه مباشرة ،أو من قبل المالا أو مجلس
اإلدارة ونحو ذلا  ،وبالتالً فإنه أقل فساداً من ا ول.
الفرع الثانً
أنواع الفساد االقتصادي

ٌمين تصنٌف الفساد إلى ثالثة أقسام ربٌسٌة هً -:
عرضً شش فردي ))
)1
مؤسسً .
)2
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منتظـم.
)3
وقد ٌيون الفساد أحٌانا ً حالة عرضٌة لبعض ا فراد السٌاسٌٌن أو الموظفٌن
العمومٌٌن  ،أو مؤقتا ً ََ ولٌس منتظماً.
وفً حاال أورى ٌيون الفساد موجوداً فً مؤسسة بعٌنها أو فً قصاعا
محددة للنشاص االقتصادي دون غٌرها من القصاعا ا ورى  ،وذلا يوجود بعض
الموظفٌن الرسمٌٌن الفاسدٌن فً بعض الو ارا والقصاعا الموتلفة.
وٌيثر الفساد فً القصاعا التً ٌسهل جنً الرٌع منها ،حٌث ٌسود الضعف
فً النظام وتضعف الرقابة والتنظٌم فً هذه القصاعا .
وفااً أحٌااان أواار ى ٌصاابح الفساااد ظاااهرة ٌعااانً منهااا لمجتمااع بيافااة صبقاتااه
وموتلف معامالته  ،وهذا ما ٌقصده  Johnstonبالفسااد المناتظم أو الممتاد  .وهاذا
الفساااد ٌااؤثر علااى المؤسسااا وساالوا ا فااراد علااى يافااة مسااتوٌا النظااام السٌاسااً
واالقتصادي واالجتماعً  ،وله مالمح تمٌ ه عن غٌره -:
أ) أنه متجسد فً بٌبا ثقافٌة واجتماعٌة معٌنه.
ب) ٌمٌل إلى أن ٌيون احتيارٌاً.
أنه فساد منظم وٌصعب تجنبه  .ش.) Johnston , 1977
ج)
ووالصة القول أن للفساد أشيال يثٌرة  ،فقاد ٌياون فردٌاا ً أو مؤسساٌا ً أو
منتظما ً  ،وقد ٌيون الفساد مؤقتا ً أوفً مؤسسة معٌنة أو قصاع معٌن دون غٌاره .
وأن أوصاار هااذه ا نااواع هااو الفساااد المنااتظم حااٌن ٌتولاال الفساااد المجتمااع يااامالً
وٌصبح ظاهرة ٌعانً منها هذا المجتمع .
المصلب الثانً
أسباب الفساد االقتصادي

تتفط آراء المحللٌن على أن الفساد " ووصوصا ً الممتد" ٌنشث
وٌترعرع فً المجتمعا التً تتصف باآلتً -:
أ) ضعف المنافسة السٌاسٌة .
ب) نمو اقتصادي منوفض وغٌر منتظم .
ج) ضعف المجتمع المدنً وسٌادة السٌاسا القمعٌة .
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د) غٌاب اآللٌا والمؤسسا التً تتعامل مع الفساد .
وعيس ذلا تتمٌ المجتمعا الوالٌة من الفساد باآلتً -:
 )1احترام الحرٌا المدنٌة.
 )2المحاسبه الحيومٌة.
 )3نصاط واسع من الفرص االقتصادٌة المتاحة لألفراد.
 )4منافسة سٌاسٌة منتظمة هٌيٌلٌا ً ومؤسسٌا ً
وهو ما ٌمٌ بصفه أساسٌة ولٌس يلٌاا ً الادول الغربٌاة المتقدماهJohnston .
1997m

وقد اوتلف النظرٌا الموتلفة فً تفسٌر أسباب الفساد على النحو التالً-:
* ترجااع النظرٌااة االقتصااادٌة الفساااد إلااى البحااث عاان الرٌااع  ،وهااذا مااا ٌااراه
أنصار نظرٌة االوتٌار العام  ،والتً ٌرجا أنصارها أسباب الفسااد إلاى التفاعال باٌن
ال بااابن  ،العمااالء " سااواء يااانوا قصاع اا ً عابلٌ اا ً أو مااواصنٌن عااامٌن أو سٌاسااٌٌن أو
رسمٌٌن عمومٌٌن ،وأفراد آورٌن ٌتصافون بالفسااد.وصبقا ً لاـ  GOLTURJفاإن هاذا
الاارأي لاام ٌثوااذ فااً اعتباااره دور المااوظفٌن الرساامٌٌن فااً الدولااة فااً التعٌااٌن علااى
الوظابف ووضع العقوبا والحواف  ،مما ٌشيل بٌبة مناسبة للمؤسساا والقصاعاا
التً ٌحدث فً نصاقها الفساد .
** وأما علماء السٌاسة فقد تباٌن وجها نظرهم  ،فمنهم من ٌرى أن الفساد
ٌ
دالة ل نقص المؤسسا السٌاسٌة الدابمة وضعف وتولف المجتمع المدنً .
ومما ٌؤوذ على هذا الرأي نظرتاه لقاوة الدٌمقراصٌاة السٌاساٌة واإلصاالحا
السٌاسٌة باعتبارها مؤثراً هاما ً على التغٌرا الدابمة فً سلوا الماوظفٌن العماومٌٌن
للحد من استفحال ممارستهم الفسادٌة .
وهناا فبة من السٌاسٌٌن ترى أن الفساد وسٌلة للمحافظة علاى هٌايال القاوى
القابمة الفاسدة ونظم السٌصرة السٌاسٌة  ،ولهاذا فاإنهم ٌشاييون فاً الفاعلٌاة المحتملاة
لإلصااالحا السٌاسااٌة والهٌيلٌااة  .وعااالوة علااى ذلااا فااإن تلااا اآلراء اعتمااد فااً
تحلٌلها للفساد على نموذج بسٌص مبالغ فً تحدٌده يما فاً نظرٌاة االوتٌاار العاام  ،أو
على تقسٌما وصفٌة تنتشر فً مجال العلوم السٌاسٌة .
وهناااا ماادول باادٌل تثصاال فااً االقتصاااد السٌاسااً ٌتماشااى مااع الوصااوص
الفيرٌــــــــاـة التاً صـاـورها ش ، )Khan 1996حٌاث ٌريا علاى  -:ش )1الفاروط فاً
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القوة السٌاسٌة باٌن المجموعاا ش)2الفاروط فاً الماوارد الموصصاة بواساصة الدولاة
للمجموعا يمتغٌرا تفسٌرٌة – وتؤسس على المقدما التالٌة :
أٌ -عترف بتعقد الفساد .
بٌ -قبل بوجود اليثٌر من أشيال الفساد .
جٌ -ري على حريٌة القوة والويالة بدالً من المصالح الفردٌة ذاتها .
دٌ -رى أن النظرة صوٌلة ا جل مستثصلة فً التجربة التارٌوٌة والحقابط
السٌاسٌة والتً تحتل أهمٌة يبٌرة فً فهم الفساد واتواذ إجراءا فعالة
لمقاومته .
وتريا مااداول مقاومااة الفساااد فااً نظرٌااة االوتٌااار العااام علااى اإلصااالحا
االقتصادٌة والدولة يصرٌط ربٌسً لإلصالك  .بٌنماا مادول االقتصااد السٌاساً ٌحباذ
التدول السٌاسً الواعً يثداة أساسٌة لجهود مقاومة الفساد .
ولياان المااداول التااً تسااتمد جااذورها ماان نظرٌااة االوتٌااار العااام والماادول
الجماااعً تمٌاال إلااى قصاار تحلٌلهااا علااى دول ومؤسسااا معٌنااة متجاهلااة دور القااوة
الفاعلة الدولٌة فً تشيٌل شايل الفسااد ومحتاوى الممارساا الفساادٌة علاى المساتوى
القومً .
*** العوامل الدولٌة :
تعد هذه العوامل سببا َ آوار مان أساباب الفسااد  ،رغام أناه لام تنال هاذه القاوى
حظا ً وافراً من البحث الادقٌط يمحاددا أساساٌة لاه حتاى عهاد قرٌاب  ،ورغام أهمٌاة
الاادور الااذي تلعبااه المساااعدا الوارجٌااة واالسااتثمار ا جنبااً والتجااارة الوارجٌااة
يوسٌلة من الوسابل التً ٌمين من واللها جنً الرٌع من قبل الموظفٌن الفاسدٌن.
وفااً اآلونااة ا وٌاارة ووفقاا ً للمحللااٌن المحااافظٌن حظااى البعااد القااومً للفساااد
باهتماام ملماوس ماان صاانعً السٌاساة وعلا أصاوا تادعو إلااى توجٌاه الجهاود فااً
سبٌل محاربة الفساد الدولً  ،والذي قاد ٌثواذ أشاياالً موتلفاة  ،فقاد ٌياون فاً صاورة
رش اوى ومدفوعا غٌر مشروعة فاً إصاار التجاارة والمسااعدا ا جنبٌاة وتادفقا
االستثمارٌٌن الدول  ،أوفً صورة م اٌا تفضٌلٌة فً فرص التجارة أو التحٌ لصالح
اقتراحا استثمارٌة معٌنة  ،أو استبعاد بعض العمال مان نصااط المعاامال الدولٌاة
بالوداع ونحو ذلا .
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أماا البحاوث اليمٌاة التاً ياان قصاب السابط فٌهاا لاـ Johan Lambs drof

فترى أن درجة الفساد فً الدولة المستوردة ٌؤثر على هٌيل التجارة للادول المصادرة
 ،وهذا ٌتضح فً مٌل المصدرٌن ا جانب إلى تقدٌم رشاوي للموظفٌن الرسمٌٌن فاً
الدول المستوردة.
وعلٌه فإن الشريا الرابشة تصرد الشريا ا مٌنة من نصاط التجارة  ،لين
إذا يان الشريا غٌر ا مٌنة توضع لرقابة تنظٌمٌة جٌدة ،فإن هذه الشريا ستنال
النصٌب ا يبر من التجارة .
وهنااا ٌااثتً دور وجهااود منظمااة التعاااون االقتصااادي والتنمٌااة “O. E.C
”.Dفً مقاومة الرشوة الدولٌة غٌر الشرعٌة.
**** وٌارى بعاض المحللاٌن أن للفسااد الادولً دوراً هاماا ً فاً انتشاار بعاض
أشيال الفساد فً أفرٌقٌا وآسٌا وأمرٌيا الالتٌنٌة  ،فيثٌراً ما ٌقال إن الفساد فً أمرٌيا
الالتٌنٌة هو أحد مالمح التوصن االستعماري للقارة منذ مان بعٌاد حتاى وقتناا الحاالً
،يما أنه ٌعيس عمط التقالٌد الثقافٌة واالجتماعٌة الموروثة التً يان ضد التغٌٌر .
وٌارى آواارون بااثن جااذور الفساااد تعاود إلااى السااٌصرة التارٌوٌااة للدولااة علااى
الشبون االقتصادٌة والسٌاسٌة  ،مما ولط فرصا ً لجنً الرٌاع والبحاث عناه مان جهاة.
ومن جهة أورى أضعف هذه السٌصرة من قادرة الماواصنٌن علاى محاسابة السٌاساٌٌن
والرسااامٌٌن علاااى تصرفـــاااـاتهم الفاسـاااـدة ( ) Little, 1996وفاااً أفرٌقٌاااا فاااإن
الفســــــــاد الممتد هو أحد مالمح الدول التً مار بتجرباة اساتعمارٌة  ،ليان هاذا ال
ٌمناع ماان وجااود دول أوارى فااً هااذه القااارة تعاانً ماان الفساااد رغام أنهااا لاام تسااتعمر
يثثٌوبٌا ولٌبٌرٌا  .وعلٌه ٌمين القول بثن حاال الفساد المعاصرة فً أفرٌقٌا ال ٌمين
تفسٌرها يلٌة باالستعمار ،يل ما فً ا مر أن النظم االستعمارٌة فً هذه القارة تري
دماراً مؤسساٌا ً  ،تمثال فاً االعتمااد اليبٌار علاى المسااعدا الوارجٌاة  ،التاً ٌميان
اعتبارها متغٌراً مفسراً للفساد فً هذه الدول .
وصبق اا ً لتحلٌـــــااـل  Khanفااإن شاايل وانتشـــــــااـار الفساااد فااً آسااٌا ٌمياان
تفسااٌره بعملٌااة تاارايم رؤوس ا مااوال وتصااور حقااوط المليٌااة عباار ال ا من  ،فاانمص
العالقااااا ال بابنٌااااة التااااً اسااااتقر بااااٌن صبقااااا الرأساااامالٌٌن والسٌاسااااٌٌن وفبااااة
البٌروقراصٌٌن تعيس يلهاا عوامال اجتماعٌاة – اقتصاادٌة تعتبار المحاددا الربٌساٌة
لألشيال المفترضة للفساد وأثره على النمو االقتصادي ،فبدالً من الحد من الفساد فاإن
التحرر االقتصادي والسٌاسً فً يورٌا الجنوبٌة أدى إلى ٌادة القدرة على المساومة
لقصاع ا عمال بالنسبة للحيومة  ،مما أفضى إلى ترسٌخ الجاذور المؤسساٌة للفسااد ،
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ولياان هااذا ا ماار قاد ٌعااوض عاان صرٌااط المصالبااة بم ٌااد ماان الدٌمقراصٌااة والحرٌااة،
وبالتالً إميانٌة المحاسبة للمسابولٌن العماومٌٌن فاً نصااط نماو ا ماا االقتصاادٌة
( ) Khan 1996ووالصااة القااول أن ساابب الفساااد هااو الحصااول علااى الرٌااع  ،وفااً
الدول النامٌة فإن هناا أسبابا ً أورى للفساد  ،بعضها ٌعود لعوامل داولٌاة  ،والابعض
اآلور منها ٌعود لعوامل وارجٌة .
أما العوامل الداولٌة فتتمثال فاً ضاعف المنافساة السٌاساٌة والمجتماع المادنً
بصفة عامة ،هذا إلى جانب قلة الفرص االقتصادٌة المتاحة لألفراد لتحساٌن مساتوى
دولهم  ،ويذا غٌاب اآللٌا المؤسسٌة التً تتعامل مع الفساد .
وأمااا العواماال الوارجٌااة فيااا السااتعمار والقااوى الدولٌااة ا واارى ياالسااتثمار
ا جنبً والمساعدا الوارجٌة ونحو ذلا.
المصلب الثالث
اآلثار االقتصادٌة اليلٌة للفساد

للفساد آثار اقتصادٌة يثٌرة  ،سواء على المستوى اليلً أو الج بً وفاً هاذا
المصلب سٌيون التريٌ على أهم هذه اآلثار اليلٌة  ،والتً تتمثل فً أثره علاى النماو
االقتصااادي  ،وعلااى القصاااع الضاارٌبً  ،هااذا إلااى جانااب أثاار الفساااد علااى اإلنفاااط
الحيااومً  ،وعلااى سااوط الصاارف ا جنبااً وعلااى سااوط ا وراط المالٌااة وصاانادٌط
االستثمار  ،وهذا ما ٌمين بٌانه على النحو التالً -:
أوالً  :أثر الفساد على النمو االقتصادي.
ثانٌا ً  :أثر الفساد على القصاع الضرٌبً .
ثالثا ً  :أثر الفساد على اإلنفاط الحيومً .
رابعا ً  :أثر الفساد على سوط الصرف ا جنبً .
وامسا ً  :أثر الفساد على سوط ا وراط المالٌة وصنادٌط االستثمار.
أوالً  :أثر الفساد على النمو االقتصادي:
صبق اا ً للنظرٌااة االقتصااادٌة التقلٌدٌااة فااإن الفساااد ٌعااوط النمااو االقتصااادي ماان
والل استوالص الرٌاع " االساتبثار بالفاابض االقتصاادي " مماا ٌاؤثر سالبا ً علاى هاذا
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النمو سواء بالنسبة لمنظمً المشروعا المحلٌة أو ا جنبٌاة وهاذا ماا أثبتتاه الدراساة
المقصعٌة التً تشٌر إلى وجود عالقة عيسٌة بٌن الفساد واالستثمار Ades and Die
ٌ Tella 1996يون له آثاراً سلبٌة على النمو االقتصادي.
لٌس هذا فحسب وإنما الفساد ٌثبص أٌضا ً االستثمار ا جنبً وٌوفاض الماوارد
المتاحة للهٌايل ا ساسٌة للعملٌة اإلنتاجٌة والودما العامة وبرامع محاربة الفقر يما
ٌقارر ( ( Johnston , 1997إعاقاة الفسااد للمؤسساا السٌاساٌة مان واالل إضاعاف
شرعٌتها وإميانٌة محاسبة الحيوما .
وباوتصار فالفساد هو المعوط ا ول للتنمٌة المستدامة ومعوط أول لتوفاٌض
الفقر وا داء الحيومً الجٌد )( Ades and Die Tella 1996
والفساد ال ٌؤثر على الناس الفقراء بصرٌقة مباشرة تماما ً من والل سوء
توفٌض الموارد العامة ش والسٌما المستمدة من المساعدا الوارجٌة ) والذي ٌمارسه
المسبولون المحلٌون الفاسدون  ،ولين ٌبقى البالد الفقٌرة فقٌرة وٌعوقها من أن تصبح
غنٌة .
ولهذه ا سباب فإن ما نحى المساعدا ٌري ون بدرجاة مت اٌادة علاى الفسااد
وأثره على التنمٌة وٌدريون الحاجة إلى ابتيار برامع لمساعدة الحيوما فً القضاء
على الفساد ش)World Bank , 1997a
وهناا من ٌرى عياس ذلاا فالفسااد فاً نظارهم ٌحسان الرفاهٌاة االقتصاادٌة
وٌحسن اليفاءة االقتصادٌة من والل التغلب على العقبا البٌروقراصٌة الموتلفة ( .
) .Rose Ackerman 1978وفً بعض التحلاٌال ش علاى واالف النظرٌاة التقلٌدٌاة )
هناا رأي ٌقرر أن الفساد ٌمين فعالً ََ أن ٌدفع النمو االقتصاادي " أو علاى ا قال ال
ٌعٌقه ) من والل تسهٌل االستثمار الداولً أو تحقٌط رٌع مرتفاع مان واالل المعاملاة
الضرٌبٌة  .ومن الشوا هد على ذلا تجربة جنوب شارط آساٌا والتاً أثبتا أن يثافاة
الفساد ال ٌعنً بالضرورة وجود عالقة عيسٌة بٌن الفسااد والنماو االقتصاادي  .ومان
ناحٌااة أواارى فااإن الاادلٌل المقااارن حاادٌثا ً المبنااى علااى الدراسااا المقصعٌااة ٌشااٌر إلااى
عالقة عيسٌة بٌن الفساد واالستثمار مما ٌيون له آثاراً سالبٌة علاى النماو االقتصاادي
Ades and Die Tella 1996

وهيذا ٌمين القول بثن أغلاب الدراساا الحدٌثاة أثبتا وجاود عالقاة عيساٌة
بٌن الفساد والنمو االقتصادي  ،وأن هذه العالقة لٌسا حتمٌاة فاً يال ا وقاا  ،فقاد
ٌوجد الفساد ولينه ال ٌيون عابقا ً للنمو االقتصادي يما فً تجربة جنوب شرط آسٌا .
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ثانٌا ً  :أثر الفساد على القطاع الضرٌبً:
ٌترتب على الفساد فً مجال القصاع الضرٌبً أثاراً وصٌرة ٌ ،مين أن نشاٌر
إلى بعضها :
 )1عندما ٌيون هنااا فسااد فاً القصااع الضارٌبً فاإن هاذا ٌادفع الابعض إلاى
تقدٌم إقرارا ضرٌبٌة تظهر وعاءاً ضرٌبٌا ً غٌر حقٌقاً لهاؤالء ا فاراد
وبهذه الصرٌقة ٌتمينون وبصرٌقة ابفة من إظهار مقدرة منوفضة مقارنة
بمقدرتهم الحقٌقٌاة  ،فاً حاٌن ال ٌساتصٌع الممولاون ا منااء مان توفاٌض
هذه المقدرة بنفس الصرٌقة  ،فاإذا عومال اإلثناان وهاو مان ٌقادم إقارارا
صااحٌحة ذا مقاادرة حقٌقٌااة علااى الاادفع  ،وماان ٌقاادم إقاارارا م ٌفااة ال
تعيس مقدرته الحقٌقٌة على الدفع  ،معاملة ضرٌبٌة واحدة فإن هذا ٌعناً
إوالل الفساد بمبدأ العدالة ا فقٌة  ،التً تقوم على أساس معاملة ضرٌبٌة
متماثلة لألفراد ذوي القدرة المتساوٌة على الادفع  .ومان جاناب آوار فاإن
هذا ٌعد إوالالً بمبدأ العدالة الرأسٌة التً تقتضً معاملة ضرٌبٌة موتلفاة
لألفااراد ذوي القاادرة الموتلفااة علااى الاادفع  .ممااا ٌترتااب علٌااه فااً النهاٌااة
إوالل الفساد بمبدأ العدالة االجتماعٌة فً تو ٌع ا عباء العامة .
ٌ )2ترتب على الممارسا الفسادٌة فً القصاع الضارٌبً مقادرة ابفاة علاى
الاادفع لألفااراد المنهميااٌن فااً الممارسااا الفسااادٌة  ،ممااا ٌاانجم عاان هااذه
الممارسااا وانتشااارها علااى نصاااط واسااع انوفاااض ابااف فااً الصاقااة
الضرٌبٌة للمجتمع ييل  .شيوفمان وآورون  ،1998ص ) 9 – 7
فااإذا يااان صااانع السٌاسااة المالٌااة سٌضااع حجاام اإلٌاارادا الحيومٌااة ،
وٌوصص الحجام اإلنفااط الحياومً علاى أسااس الصاقاة الضارٌبٌة ال ابفاة  ،فاإن
السٌاسة االقتصادٌة لن تستصٌع تحقٌاط ماا ٌنشاده المجتماع مان أهاداف موتلفاة،
ساواء ماا ٌتعلاط منهاا بتحقٌاط النماو االقتصاادي  ،أو تموٌال اإلنفااط العاام  ،أو
تموٌال الواادما االجتماعٌاة العامااة أو الجاادٌرة باإلشاباع التااً لام ٌااتم إشااباعها
بالقدر المرغوب اجتماعٌا ً ٍَ .وأمام هذا الوضع تجد الدولة نفسها مضاصرة إلاى
التولً عن بعض ا هداف التً وعد المجتمع بإشباعها له .
ثالثا ً  :أثر الفساد على اإلنفاق الحكومً:
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ٌترتب على الفساد الممتد وانتشاره فً القصاع الحيومً آثار علاى توصاٌص
النفقا العامة  ،مما ٌؤدي إلى تحقٌط أدنى نفع مميان مان هاذا اإلنفااط ولاٌس أقصاى
نفااع ممياان منااه  .وعلٌااه ٌترتااب علااى شااٌوع الفساااد وانتشاااره فااً مجتمااع مااا  ،سااؤ
توصٌص لموارد هذا المجتمع العامة  ،نها سوف تتجه صوب أوجه اإلنفااط التاً ال
تحظااى بثولوٌااة اإلنفاااط العااام ماان وجهااة نظاار المجتمااع  .وماان ثاام سااتحظى ا نشااصة
المظهرٌة يا نشصة الرٌاضٌة وا ندٌة ووسابل اإلعالم ونحو ذلا بإنفاط سوً وفاً
مقابل ذلا سٌتم إغفال اليثٌر من ا نشاصة والقصاعاا االقتصاادٌة الهاماة  ،أو ٌياون
اإلنفاط علٌها لٌس بالدرجة اليافٌة  ،ياإلنفاط على القصااع ال راعاً والصاناعً  ،أو
اإلنفاط على تحسٌن مستوى المناصط النابٌة .
يما أن تنفٌذ المشروعا العامة والمناقصا ستتمٌ بدرجة عالٌة من التمٌ
وعلٌه سٌتم استٌراد المواد الوام ومواد البناء واآلال ونموها  ،من بالد أجنبٌة معٌنة
 ،فً حٌن قد ال تيون هذه السلع المستوردة مان هاذه الابالد جٌادة أو روٌصاة مقارناة
بغٌرها من المصادر المتاحة .
يما أن المناقصا والمشروعا الهامة سترسو على شريا معٌناة مملوياة
صحاب النفوذ والجاه فً المجتمع ش مورو  ،1998ص.)12
رابعاً :أثر الفساد على سوق الصرف األجنبً:
تقااوم الاادول عااادة بتحدٌااد سااعر لعملتهااا الوصنٌااة مقاباال العمااال ا جنبٌااة
ا ورى .وتحاول هذه الدول أن ٌتسم هذا السعر بالثبا على ا قل لفترة معٌنة ،حتى
تااتمين ماان أجااراء اإلصااالحا االقتصااادٌة المعٌنااة التااً ترغااب فااً تحقٌقهااا ،ولياان
الممارسا الفسادٌة فً سوط الصرف ا جنبً ٌترتب علٌهاا إنقساام هاذا الساوط إلاى
سوقٌن  -:سوط رسمً ٌسوده السعر الرسمً للصرف ا جنبً  ،وٌتمٌا هاذا الساوط
بندرة فاً الصارف ا جنباً مقارناا ً بالصلاب  .وساوط غٌار رسامً ٌساوده ساعر غٌار
رسمً للصرف أعلى مان الساعر الرسامً وٌتمٌا هاذا الساوط بالحرياة والنشااص فاً
شراء العرض المتاك من النقد ا جنبً  ،وتوجٌه هذا النقد إما إلى تموٌل أنشصة غٌار
موصصة  ،أو تموٌل أنشصة محظورة أو غٌر مرغوب فٌها من وجهة نظر المجتمع ،
يما لو تم توجٌه النقد ا جنبً الذي ٌتم تجمٌعه من السوط الرسمً إلى تموٌال تجاارة
المودرا أو إلى السلع المهربة من الوارج أو إلى اليمالٌا المستوردة مان الواارج
ونحو ذلا  ،مما ٌفضى فً النهاٌة إلى ٌادة عج مٌ ان المادفوعا واساتمرارٌته ،
ورب ما عدم قدرة الدولة على سداد دٌونهاا ولجوبهاا إلاى االقتاراض مان الواارج وهاذا
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مما ٌجعلها تعٌش فً دوامة من القروض وما لذلا من آثار سٌبة على االقتصاد.
خامسا ً  :أثر الفساد على سوق األوراق المالٌة وصنادٌق االستثمار.
ٌقاااوم ساااوط ا وراط المالٌاااة علاااى الشااافافٌة فاااً إباحاااة المعلوماااا المتعلقاااة
بالشااريا التااً تصاارك أوراق اا ً فااً ا سااواط المالٌااة ،سااواء تعلق ا هااذه المعلومااا
بالمٌ انٌاة الوتامٌاة  ،أو بالنساب المالٌاة التاً تعياس الوضاع الحقٌقاً لنشااص الشارية
ومدى جدارتها االبتمانٌة ونحو ذلا.
ولين ٌترتب علاى انتشاار الفسااد انتهااج إجاراءا محاسابٌة غٌار حقٌقٌاة بال
ومضلله فً أغلب ا حٌان ،وإعداد حسابا لألرباك والوسابر تعيس وعاءاً ضارٌبٌا ً
منوفضا ً بغرض المعاملة الضرٌبٌة ،وحسابا أورى تظهر معدال مرتفعة للربحٌة
تنتشر فً أسواط المال بقصد التروٌع لاليتتاب فً أوراط هاذه الشاريا  .مماا ٌانجم
عنه فً النهاٌة تضلٌل للمستثمر فً هذه ا وراط المالٌة ،حٌث بعد فترة منٌة معٌناة
ماان إدراج ا وراط المالٌااة لهااذه الشاارية فااً البورصااة وتااداولها ماان عاادد يبٌاار ماان
المستثمرٌن المالٌٌن ٌحدث انهٌار سعارها.
أماااا بالنسااابة لصااانادٌط االساااتثمار فهاااً تساااتند عااال مبااادأ أن الجمهاااور غٌااار
المصرفً ،ووصوصا ً معظم أفراد القصاع العاابلً لاٌس لادٌهم المعرفاة الفنٌاة اليافٌاة
لتقٌٌم جودة ا وراط المالٌة ليً ٌمين المقارناة بٌنهاا ،وبالتاالً اوتٌاار أفضال تولٌفاة
من هذه ا وراط التً تعصً عابداً أعلى فً ظل مستوى معٌن من المواصر .وبالتالً
ٌقوم صندوط االستثمار بتعٌٌن وبراء مالٌٌن لدٌهم المقدرة فاً تقاوٌم جادارة ا وراط
المالٌااة نٌابااة عاان ا فااراد المسااتثمرٌن  ،وماان ثاام ٌااتم تجمٌااع المااوارد المالٌااة ماانهم
واستثمارها فً أوراط مالٌة ذا معدل عابد معٌن ومواصر منوفضة ،بحٌث ٌاتم فاً
النهاٌة جعل المواصر المترتبة على االستثمار فً هذا الصندوط عند حدها ا دنى .
ولين ما ٌحدث عمالً  ،وفً أغلاب ا حٌاان حادوث اتفااط باٌن القاابمٌن علاى
الصاااندوط ومااادٌري شاااريا معٌناااة للتاااروٌع وراقهاااا ،فٌرتفاااع ساااعر أوراط هاااذه
الشريا الماروج لهاا فاً الساوط الماالً  ،مماا ٌادفع الجمهاور إلاى شاراء أساهم هاذه
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الشاااريا بساااعر مرتفاااع  ،وبالتاااالً تحقٌاااط الصاااندوط مياساااب رأسااامالٌة ،وتجماااع
الشريا المروج سهمها مبالغ مالٌة يبٌرة مقابل بٌع أسهمها ،ثام تانوفض بعاد ذلاا
أسعار هذه ا سهم وتحل الوسارة بعدد يبٌر من ا فراد مان المساتثمرٌن الصاغار ،
يما تانوفض أساعار أساهم صانادٌط االساتثمار نفساها يماا حادث فاً عادد مان البلادان
النامٌة .
وعلٌااه ٌمياان أن تقاارر أن للفساااد آثااار اقتصااادٌة سااٌبة علااى المجتمااع .وهااذه
اآلثااار تتمثاال فااً إعاقااة للنمااو االقتصااادي هااذه إلااى جانااب أثااره السااٌا علااى القصاااع
الضاارٌبً بالحااد ماان مااوارد الدولااة  ،ممااا ٌجعلهااا غٌاار قااادرة علااى الوفاااء بالحاجااا
ا ساساااٌة للمجتماااع مااان جهاااة  ،ومااان جهاااة أوااارى فاااإن الفسااااد ٌوااال بمبااادأ العدالاااة
االجتماعٌة فً تو ٌع ا عباء العامة.
هذا إلى جانب أثر ه على اإلنفاط الحيومً من والل سوء توصٌص الموارد
العامة أو ضعف جودة السلع المستوردة أو المشروعا المقامة إضافة إلى أثر الفساد
على ساوط الصارف ا جنباً مان واالل ٌاادة عجا مٌا ان المادفوعا  ،وتفااقم هاذا
العجا باسااتمرار الفساااد ممااا ٌضااصر الدولااة إلااى االقتااراض عنااد عج هااا عاان سااداد
دٌونها.
وعالوة على ما سبط فإن الفساد ٌسهم فً اإلواالل بمبادأ الشافافٌة والاذي هاو
شرص أساسً لقٌام سوط المال وتصوره.

المصلب الرابع
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عالج الفساد االقتصادي

ٌتناول هذا المصلب عالج الفساد االقتصادي فً الفير الوضعً واإلسالمً
يل فً فرع مستقل على النحو التالً-:
الفرع ا ول  :عالج الفساد فً االقتصاد الوضعً.
الفرع الثانً  :عالج الفساد فً االقتصاد اإلسالمً.
الفرع ا ول
عالج الفساد فً االقتصاد الوضعً

ٌرى أنصار نظرٌة االوتٌار العام أنه ٌمين توفٌض الفساد بالتقلٌل من
الفرص المتاحة لجنً الرٌع  ،وذلا بالتحرر االقتصادي ،والحد من قوة الدولة من
والل م ٌع من اإلصالحا االقتصادٌة يالوصوصة وإ الة الرقابة على ا سعار،
وعلى القصاع المصرفً ،وإ الة المعونا وتوفٌض التعرٌفا الجمريٌة وأشيال
الرقابة ا ورى على التجارة والتوقع هو أنه بتوفٌض حجم القصاع العام والتدول
المباشر فً النشاص االقتصادي وتوفٌض فرص جنً الرٌع ٌقل الفساد ( world
) Bank. 1997b

وٌمين لإلصالك االقتصادي أن ٌيون له نتابع عيسٌة على الفساد وال سٌما
فً ا جل القصٌر .فمثالً فً غٌاب قوة اإلجبار فً اإلصالحا الضرٌبٌة
الموصصة ل ٌادة اإلٌرادا الحيومٌة ٌمين أن ٌ ٌد الحواف على الممارسا
الفاسدة  .يما أن الوصوصة فً غٌاب إجراءا تنظٌمٌة قوٌة فعالة ذا إميانٌة
يبٌرة لتولٌد مستوٌا عالٌة من السعً لجنً الرٌع االقتصادي وال سٌما فً
االحتيارا الصبٌعٌة ،وٌشٌر المنتقدون لإلصالك االقتصادي إلى الحاجة إلى مصادر
جدٌدة للدول والعمالة وارج نصاط القصاع العام لتوفٌض حواف سلوا جنً الرٌع
من ناحٌة  ،ولإلصالحا السٌاسٌة لتوفٌر بٌبة مؤسسٌة ٌمين من واللها معالجة
الفساد من ناحٌة أورى(White: 1996, Kong 1996) .
وهذا اإلصالك ٌستل م فً نظرٌة االوتٌاار العاام م ٌاداً مان الرقاباة المحيماة
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والتنظٌم الصارم لهذه اإلصالحا حتى ال ٌيون المنتفع النهابً من هذه اإلصالحا
النوبة التً تنتمً للدولة.
وعااالوة علااى ذلااا  ،فااإن غٌاااب الفاارص االقتصااادٌة البدٌلااة ٌحااد ماان مجااال
توفٌض الفساد إذا ما ظل القصاع العام المصدر ا ساساً للادول والعمالاة الرسامٌة (
) World Bank, 1997a

أماااا مااادول الجماعٌاااة فٌااارون إميانٌاااة الحاااد مااان الفسااااد بولاااط المؤسساااا
الدٌمقراصٌة الجدٌدة ،يالمشرعون المنتوبون ،ولجان البرلمانا المنتوبة والمؤسسا
الرقابٌة ونحوها ،ن هذه اإلصالحا السٌاسٌة تساهم فاً ولاط بٌباة أيثار حفا اً فاً
توفٌض الفساد نها ت ٌد استجابة السٌاسٌة لرغبة أفراد المجتمع )(little, 1996
وٌرد على هذا الرأي بثنه رغم أن المنافسة السٌاسٌة تقدم نوبا ً سٌاسٌة جدٌادة
ٌمين أن تتوذ تصرفا جادة ضاد الفسااد ،إال أن هاذا ال ٌمناع مان اتوااذ تلاا النواب
لنفسها م ٌداً من الفرص لجنً الرٌع ،يما بدا ذلا فً القارة ا فرٌقٌة .
وعاااالوة علاااى ذلاااا فلاااٌس هنااااا ارتبااااص معناااوي باااٌن الحقاااوط والعملٌاااا
الدٌمقراصٌة والفساد ،يما أثب ذلا ) (Johnstonفً دلٌله اإلحصاابً .وٌضااف إلاى
ما سبط فإن هناا اليثٌر من ا مثلة لبلدان اد الفسااد ،مماا ٌعناً أن هاذه المؤسساا
والوياال ال ٌيتب لها النجااك فاً مقاوماة الفسااد إال بتنظاٌم ا فاراد نفساهم تنظٌماا ً
فاعالً ،وهو ما ٌصلط علٌه ) (Johnstonمفهوم التقوٌة االجتماعٌة ،وٌقصد بها نصااط
المااوارد االقتصااادٌة والسٌاسااٌة المتاحااة للمااواصنٌن الماادنٌٌن يثساااس لمقاومااة الفساااد
المنتظم أو الممتد.
وعلٌااه فالمظاااهرا الجماهٌرٌااة ضااد السٌاسااٌٌن الفاساادٌن يثٌااراً مااا دفع ا
السلصا إلى إ الة هؤالء الفاسدٌن من أميانهم ومراي هم فً بعض الدول يما حادث
لحيومة نظٌر بوتو فً بايستان  ،ويولردي مٌلو فً البرا ٌل .
ولياان هااذه المظاااهرا لٌسا حاالً جااذرٌا ً للمشاايلة ووصوصاا ً عناادما ٌيااون
الفساد ممتداً ،وإنماا قاد تفضاى إلاى غٌااب مؤقا لهاا ،وليان سارعان ماا تظهار علاى
السصح
من والل قنوا أورى  .لاذا ال باد مان دعام هاذا المباادرا بإٌجااد منظماا
ومشروعا وشبيا داول المجتمع المادنً ٌميان مان واللهاا مراقباة سالوا ا فاراد
الرسمٌٌن و رع الثقة الجماهٌرٌة فٌما ٌقوم به موظفو الدولة الرسامٌون مان واجباا
ووظابف .ورغم يل ذلا فلٌس يل المنظماا داوال المجتماع علاى وتٌارة واحادة فاً
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ميافحااة الفساااد ،فقااد ٌيااون بعضااها قااوة دافعااة لميافحااة الفساااد ،ومااع ذلااا فااإن هناااا
مجموعا أورى مان هاذه المنظماا منتفعاة مناه ومان ثام تقااوم التغٌٌار ،لاذا ٌقتارك
البعض تدعٌم هذا ا مر وتيمٌله بواسصة تدوال مؤسسٌة .
مدخل األشواك المتعددة-:
تقوم جهود ميافحة الفساد وفقاا لمادول ا شاواا المتعاددة علاى مجموعاة مان
اإلصالحا السٌاسٌة والتشرٌعٌة والمؤسسٌة  .وأماا السٌاساٌة فيتقوٌاة آلٌاا إميانٌاة
المحاسبة والرقابة على استودام الموارد ،وتحسٌن شروص تشغٌل المستودمٌن ،وعادم
محابااة ا قاارب فاً التعٌاٌن ونحاو ذلاا .وأماا التشارٌعٌة فيإصاالك النظاام القاانونً،
بحٌااث ٌتضااامن عقوباااا وياااذا صاااالحٌا يافٌاااة لاااردع الفسااااد ومااان ذلاااا الحقاااوط
اإلجبارٌة للمليٌة والحقوط التعاقدٌة اإلجبارٌة ويذا إجراءا تحسٌن الهٌباة القضاابٌة
وجعلها أيثر مصداقٌة ون اهة .وأما المؤسسٌة فيإنشاء ويالة لمقاومة الفساد  ،ويذلا
محااايم واصاااة لمراجعااة حااااال الفسااااد ،وإعااالن مليٌاااة ا صااول ليااال السٌاساااٌٌن
والمساتودمٌن المادنٌٌن  .وليان نجااك هاذه الويااال المتوصصاة فاً ميافحاة الفساااد
ٌتوقااف علااى مجموعااة واسااعة ماان العواماال االجتماعٌااة واالقتصااادٌة وأشاايال أوسااع
ٌفرضها الفساد فً دول معٌنة ،فعندما ٌيون الفساد ممتداً فإن تلا الويااال ٌميان أن
تلعب دوراً محدوداً ٌ ،توقف على قوتها فً البحث واالستقصاء واإلجبار والاذي ٌحاد
منه نفوذ السٌاسٌٌن الماؤثرٌن والمساتودمٌن المادنٌٌن المتلبساٌن بالفسااد .فيماا ٌارى
) (Little, 1996أن نجاااك مقاومااة الفساااد ٌعتمااد علااى اإلرادة السٌاسااٌة ،وهااذا غٌاار
متااوفر فااً أفرٌقٌااا وأمرٌيااا الالتٌنٌااة بساابب التهدٌااد المحتماال الااذي تواجهااه المؤسسااة
السٌاسٌة والبٌروقراصٌة.
العوامل الخارجٌة :
ٌحظى الفساد المؤسسً بتثٌٌد يبٌر من ممثلٌن وارجٌٌن ووصوصا ً ماا نحاى
المعونااا الوارجٌااة .وٌمياان توفااٌض الفساااد باإلصااالك المؤسسااً والااذي ال ٌيااون
فاعالً فً تحقٌط ذلا ياإلصالحا السٌاسٌة وإنماا قاد ٌياون مالبماا ً ربماا فاً دول ال
ٌيااون الفساااد ممتااداً فٌهااا أو ٌيااون بهااا قااوانٌن ووياااال لمحاربااة الفساااد ،أو تثٌٌااد
جماهٌري واسع ،ن حيوما هذه الدول غالبا ً ما تاثتً عان صرٌاط التصاوٌ الحار
والعملٌة الدٌمقراصٌة ،ولهذا فإنها تيون واضعة للمساءلة والمحاسبة من الجمهور.
وبعاااض الماااراقبٌن حاااذرٌن مااان الفاعلٌاااة المحتملاااة لإلصاااالحا السٌاساااٌة
والمؤسسٌة ،صالما َ أنها ستصل إلى مدى محدود فً بالد ٌيون الفساد فٌها متجسداً فً

11

المؤتمر العالمً الثالث لالقتصاد اإلسالمً /جامعة أم القرى

الهٌايل االجتماعٌة واالقتصادٌة .وليل هذه ا ساباب فاإن هادف استبصاال الفسااد فاً
هذه البالد قد ٌياون صاعباً .صاحٌح أناه ٌميان الحاد مناه إلاى مساتوٌا مقبولاة وغٌار
عابقة لالستقرار السٌاسً والتنمٌة االقتصادٌة.
ولاذا فقااد أد محدودٌاة اإلصااالحا السٌاساٌة والمؤسسااٌة مجتمعاه إلااى نمااو
االعتراف بثهمٌة القوى الدولٌة يسبب من أسباب الفساد إلى استجابا دولٌة متنوعة.
ولما يان فساد المؤسسا فاً الدولاة المصادرة مان أحاد عوامال انتشااره فاً
الدول المستوردة ،فإن هناا اليثٌر من الجهود الدولٌة المبذولة والميملة لإلصاالحا
السٌاسٌة والمؤسسٌ ة فً البلدان المساتوردة  .ومان أهام المباادرا الحدٌثاة فاً الشاثن
مباادرة دول االتحااد ا ورباً ” “ O.E.C.Dوماع ذلاا فهنااا اليثٌار مان الشاريا
ا مرٌيٌة المتورصة فً تقدٌم رشاوي لمسبولٌن أجاناب ،مماا ٌجعلهاا مرتيباة لجارابم
صبقا ً لقوانٌن الممارسا الفسادٌة الوارجٌة على مدار أيثر من عقدٌن.
وإضافة على ما سبط فهنااا مباادرا مماثلاة علاى المساتوى اإلقلٌماً داوال
االتحاد ا وربً وأمرٌيا الالتٌنٌة تمثل فً اتفاقٌا دولٌة متعددة ا صاراف ،الهادف
منها الرقابة على الفساد سواء يان وصنٌاا ً أو دولٌااً ،مان واالل اتفاقٌاا دولٌاة لتباادل
المعلوما والتعاون فً اإلجراءا القانونٌة لمحايمة المتورصٌن فً الفساد.
يمااا أن لمنظمااة الشاافافٌة الدولٌااة دوراً بااار اً فااً محاربااة الفساااد الاادولً ماان
وااالل إجااراءا متنوعااة ،لعاال أحاادثها تقاادٌم المتعاقاادٌن المحتملااٌن والمااوردٌن للساالع
والودما ال قرارا موقعاة مان قابلهم بعادم تقادٌم رشااوي تتصال باالعقود الرسامٌة.
وفً الوق نفسه تلت م الحيومة نفسها بقواعد الشافافٌة ،وذلاا بمناع وقباول الرشااوي
بواسصة المسبولٌن العمومٌٌن  .وفً بعض الدول هناا مجموعا وصنٌة تعمل علاى
تحقٌااااط ذلااااا ماااان وااااالل التاااا ام المنتمااااٌن للحيومااااة والمجتمااااع الماااادنً والقصاااااع
الواااص.وأوٌراً ٌمياان القا ول بااثن جمٌااع النظرٌااا تتفااط علااى صااعوبة القضاااء علااى
الفساد شووصوصاا ً الممتاد) ليان ٌميان التوفٌاف مناه وذلاا اإلرادة الصاادقة لميافحاة
الفساااد ،وذلااا ٌسااتل م مجموعااة ماان اإلجااراءا واإلصااالحا توتلااف ماان نظرٌااة
ورى ،فوفقا ً لنظرٌة االوتٌار العام ٌيون التوفٌف من الفساد بتقلٌل الفرص المتاحاة
لجنً الرٌع ،وذلا بالتحرر االقتصادي والحد من احتيار الدولة ونحو ذلا  .هذا إلاى
جانب تثمٌن الفرص االقتصادٌة  .وفً المذهب الجماعً ٌيون التوفٌف باإلصالحا
السٌاساااٌة وذلاااا بولاااط المؤسساااا الدٌمقراصٌاااة والمؤسساااا الرقابٌاااة والبرلماناااا
المنتوبة ونحو ذلا.
أماااا ن ظرٌاااة ا شاااواا المتعاااددة فٌياااون التوفٌاااف بمااا ٌع مااان اإلجاااراءا
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واإلصاالحا السٌاساٌة والتشارٌعٌة والمؤسسااٌة ،بال ويال ا نظمااة التاً تولاد الفساااد
فاإلصاالك السٌاساً ٌياون بتقوٌاة اآللٌاا ومؤسساا الرقاباة علاى اساتودام الماوارد
وتحسٌن ظروف العمل ونحو ذلا.
وأما التشرٌعً فٌيون بإصالك القانون الجنابً والمدنً وتحسٌن يفاءة الهٌبة
القضابٌة وماشابه ذلا .
وأما المؤسساً فٌياون بوجاود أنظماة للرقاباة والمراجعة،وياذا ويالاة واصاة
لمقاومة الفساد.
وأما العوامل الوارجٌة للفسااد فٌياون التوفٌاف مان حادتها بإصاالك مؤسساً
وسٌاسً من شثنه الحد منه إلى مستوٌا معقولة بحٌث ال ٌعوط االساتقرار السٌاساً
والتنمٌة االقتصادٌة.
يما ٌمين االستعانة ببعض المنظما الدولٌة التً من شاثنها تقادٌم المعوناا
لمؤا رة اإلصالحا الدٌمقراصٌة ،وإقامة اقتصادٌا أيثر قدرة على المنافسة وا وذ
بتوجٌه إداري أفضل ومن هذه المنظما منظمة الشفافٌة الدولٌة .

الفرع الثانً
عالج الفساد فً االقتصاد اإلسالمً

ٌقاااوم عاااالج الفسااااد فاااً اإلساااالم علاااى مجموعاااة مااان ا ساااس والمعااااٌٌر
االقتصادٌة ،لعل أهمها -:
ش )1حسن االوتٌار فً التعٌٌن ،أو ما ٌمين أن نصلط علٌه معاٌٌر التوصٌص
ا مثل للموارد البشرٌةٌ .. ،قول تعالى " قال إحاداهما ٌاا أبا اساتثجره
إن وٌر من استثجر القوي ا مٌن" شالقصص اآلٌة – .)26ومان السانة
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هناااا اليثٌاار ماان ا حادٌااث التااً ٌصااعب سااردها هنااا فهااً أيثاار ماان أن
تحصااى ،ولينااً سااثيتفً هنااا بواقعااة صااغٌرة ٌمياان ماان واللهااا اسااتنتاج
بعض تلا المعاٌٌر فعن أبً ذر رضً هللا عنه قال  :قل

ٌ :ا رسول هللا

أال تسااتعملنً اقااال  :فضااربنً بٌااده علااى منيبااً ثاام قااال ٌااا أبااا ذر إنااا
ضعٌف وإنها أمانة وإنها ٌوم القٌاماة وا ي ونداماة إال مان أواذها بحقهاا
وأدى الااذي علٌااه فٌهااا ش صااحٌح مساالم بشاارك النااووي .ج 12ص)229
ومن هذا الحدٌث ٌتضح أن الرسول صالى هللا علٌاه وسالم قصاد با ماناة
المتصلبا ا ساسٌة والحد ا دنى من يفااءة ا داء  ،والمهاارا الذهنٌاة
والعقلٌة التً تتصلبها الوظٌفة التً صلب الصحابً أن تسند إلٌه .ولما يان
الرسااول علٌااه السااالم ببعااد نظااره وجااد أن المهااارا والقاادرا الذهنٌااة
واالستعداد النفسً والعقلً غٌر متوافرة لدى هذا الصحابً فإنه قال له "
إنا أمرؤ ضعٌف" بمعنى أن الرسول صلى هللا علٌه وسلم يان ٌقصد أن
ما لدى هذا الصحابً من مهارا

وقدرا أقل نسبٌا ً مما تتصلبه الوظٌفاة

العامة ،فيان الرسول علٌه الصالة والسالم – ببعد نظر – ٌعصاً تقادٌراً
واصااا ً للمااوارد النااادرة نساابٌاً ،وأنااه يااان حرٌصااا ً علااى اسااتغالل هااذه
الموارد أفضل استغالل ممين .وهذا من شثنه تحقٌاط المجتماع اإلساالمً
على إنتاجٌة ممينة.
فااإذا افترضاانا -جاادال – أنااه علٌااه الصااالة والسااالم أوذتااه جوانااب العصااف
والشااافقة فاااً تولٌاااة الوظاااابف والمهاااام ،وتغاضاااى عااان جاناااب المهاااارا والقااادرا
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المتوافرة لدى ا فراد الموتلفٌن ،فإن ا مر سٌنتهً باه إلاى وضاع بعاض ا فاراد فاً
وظااابف تتصلااب مهااارا وقاادرا أيثاار ممااا لاادٌهم ،ممااا ٌعنااً أن هااؤالء ا فااراد
سٌقومون بثداء بعض الجوانب الوظٌفٌة ومهامهاا التاً تتفاط ماع مهااراتهم ،والابعض
اآلواار ماان جاناااب الوظٌفااة لااان ٌقومااوا بثدابااه لعااادم تااوفر المهاااارا الال مااة لهاااذا
ا داء.وحٌث أن عدم أداء هذا الج ء من الوظٌفة ٌضٌع على المجتمع اإلسالمً جنً
مياسب هذا ا داء ،فإن المنفعة االجتماعٌاة لان تياون عناد حادها ا قصاى .ومان هناا
ٌيااون هااذا المجتمااع معظم اا ً للمنفعااة .وحٌااث أن الرسااول صاالى هللا علٌااه وساالم قاادر
مهااارا وقاادرا هااذا الصااحابً تقاادٌراً صااحٌحاً ،ممااا ٌعنااً أنااه علٌااه السااالم يااان
حرٌص اا ً علااى اسااتثمار القاادرا والمهااارا البشاارٌة لاادى أفااراد المجتمااع اإلسااالمً
بصرٌقاة صاحٌحة ،مماا ٌجعلنااا نساتنتع أن " المجتماع اإلسااالمً اليافء ،والاذي ٌثوااذ
بثفعااال وأقااوال وتصاارفا الرسااول صاالى هللا علٌااه وساالم ٌتمٌا بالتوصااٌص ا مثاال
للموارد البشارٌة وٌميان أن نسامً هاذا المجتماع باالمجتمع اإلساالمً اليافء"  .ولماا
يااان المجتمااع اإلسااالمً الياافء ٌحقااط التوصااٌص ا مثاال للمااوارد ،فااإن انحااراف
المجتمع اإلسالمً الفعلً عن المجتمع اإلسالمً اليفء هو الذي ٌؤدي إلى انوفااض
مستوى إنتاجٌة عناصر اإلنتاج عان مساتوى اإلنتاجٌاة المتحقاط فاً ظال التوصاٌص
ا مثل للموارد للمجتمع اليفء .وبمقدار انحراف المجتمعا اإلسالمٌة عان المجتماع
اإلسالمً اليفء ٌيون انحراف الناتع القاومً المحتمال  .وهاذا االنحاراف ٌانجم عان
التصرفا السلويٌة المنحرفة عن السلوا اإلسالمً الرشٌد  ،وٌانجم عان التصارفا
السلويٌة المنحرفة انتشار المحاباة والمجاملة فً إسناد الوظاابف وتوصاٌص الماوارد
وتو ٌع الدوول.
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وقد ساد المجتمع اإلسالمً اليفء فً عهد الولفاء الراشدٌن أٌضاا ً فلام ٌاؤثر
عنهم المحاباة والمجاملة ،يماا لام ٌاؤثر عانهم اإلساراف فاً اساتودام ماوارد المجتماع
اإلسااالمً ،باال إن المااوارد االقتصااادٌة المتاحااة للمجتمااع يان ا توصااص فااً أفضاال
استوداماتها لصالح المجتمع ييل  .ولهذا حقق الدولة اإلسالمٌة فً عهودهاا ا ولاى
معاادال مرتفعااة للنمااو االقتصااادي فااً المجاااال االقتصااادٌة الموتلفااة سااواء يان ا
راعٌة أو صناعٌة أو تجارٌة .
ش )2وماان المعاااٌٌر الهامااة التااً ٌقرهااا اإلسااالم المباادأ االقتصااادي الااذي ٌقاارر
المساواة بٌن ا جر واإلنتاجٌة ،حتى ال ٌيون هناا إثاراء باال سابب ،وال
ٌيااون هناااا غبن اا ً فااً ا جاار ،وهااً ماان صااور الفساااد فااً المجتمعااا
المعاصاارة فعناادما ٌعاارف الفاارد مقاادما ً أن ا جاار الااذي سٌتقاضاااه ٌعااادل
إنتاجٌته الحقٌقٌة ش اإلنتاج الحدي النقدي /مستوى ا سعار أو سعر المنتع
الذي ٌساهم فٌه )فإن جهده واهتمامه سٌنصرف إلى ٌادة إنتاجٌته بهدف
ٌادة أجره  ،وإذا اوتل هذا المبدأ فإن الحرص على الحصول على المال
من مصدر آور غٌر العمل سٌ ٌد وسٌشتهر حصول ا فراد على دواول
ال تستند إلى العمل .ولهذا فإن اإلسالم أقر مبدأ المحاسبة للعمال وسؤالهم
عن مصدر هذا المال حٌاث أن ثاروة الفارد فاً اإلساالم إماا أن تاثتً مان
اإلرث أو مدوراته المترايمة  ،وقد يان عمر بن الوصاب رضً هللا عنه
– وهو ولٌفة – ٌحاسب الوالة حسابا ً شدٌداً  ،فٌحصى ثروته قبال العمال
وأثناء العمل فإذا ظهار

ٌاادة غٌار مباررة بسابب غٌار مشاروع أواذها
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مناااه وردهاااا إلاااى بٌااا المال.وقبلاااه ياااان علٌاااه الساااالم ٌحاساااب عمالاااه
وٌناقشااهم ،فقااد روى عنااه صاالى هللا علٌااه وساالم أنااه اسااتعمل رجاالً علااى
الصدقة فلما جاء قاال هاذا ليام وهاذا أهادى إلاى فقاام علٌاه الساالم وصٌباا ً
فحمد هللا وأثنى علٌه وقال " ما بال العامال نبعثاه فٌجاًء فٌقاول هاذا ليام
وهذا أهدى إلى أال جلس فً بٌ أمه أو أبٌاه فٌنظار أٌهادي لاه أم ال  ،ال
ٌثتً أحد مانيم بشاا مان ذلاا إال جااء باه ٌاوم القٌاماة إن ياان بعٌاراً فلاه
رغاء أو بقرة فلها ووار أو شاة  ..اللهم هل بلغا  ،اللهام بلغا  ،شسانن
أبً داود  .جـ 3ص.)135
وقد أيد

هذه المبادئ السابقة أٌضا ً وصٌة اإلمام على بن أبً صالاب رضاً

هللا عنه حد عماله حٌث قال له " ثام أنظار فاً أماور عمالاا فاساتعملهم اوتبااراً وال
تولهم محاباة أو أثره فإنهم جماع من شعب الجور والوٌانة  .وتوخ فٌهم أهل التجرباة
والحٌاااء  ..فااإنهم أياارم أوالقاا ً وأصااح أعراضاا ً وأقال فااً المصااامع إشااراقا ً وأبلااغ فااً
عواقاب ا مااور نظااراً  ..ثاام أساابغ علااٌهم ا ر اط فاإن ذلااا قااوة لهاام علااى استصااالك
أنفسهم وغنً لهم عن تناول ما تحا أٌادٌهم وحجاة علاٌهم إن واالفوا أمارا أو تلماوا
أمانتا ثم تفقد أعمالهم وابعث العٌون من أهل الصدط والوفاء علٌهم فإن تعاهادا فاً
الس ا ر مااورهم حاادوة لهاام علااى اسااتعمال ا مانااة والرفااط بالرعٌااة ش نهااع البالغااة ،
1416هـ 1996 /م  ،ص .)634
ش )3فااإذا مااا أضااٌف إلااى ذلااا الرقابااة الداولٌااة لاادى المساالم  ،والمتمثلااة فااً
ضمٌره الحً المرتبص باهلل ع وجل فاً يال أماوره الظااهرة والباصناة ،
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وإدرايه التام لرقابة هللا ع وجل له فً السر والعلان ،يماا قاال تعاالى" :
أم ٌحساابون أنااا ال نساامع ساارهم ونجااواهم بلااى ورساالنا لاادٌهم ٌيتبااون .
ال ورف اآلٌة  82وقوله أٌضاً" :وأسروا قاوليم أو اجهاروا باه إناه علاٌم
بذا الصدور " الملا اآلٌة ش.)13
فإن هذا ٌدفع المسلم إلى البعد عن الممارسا الفسادٌة أٌاا ياان نوعهاا  ،وإن
غاب عان أعاٌن النااس أو أعاٌن السالصة وأجها ة ا مان ،ناه ٌادرا أناه مراقاب مان
والقاه محاساب علاى أعمالااه السارٌة والجهرٌاة وعلٌاه فااإن هاذه الرقاباة تعتبار أساالوبا ً
وقابٌا ً هاما ً فاً النظاام اإلساالمً لميافحاة الفسااد ،وهاذا ماا لام تريا علٌاه السٌاساا
الوضعٌة .
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الواتمــــــة
وفً نهاٌة هذا البحث ٌمين أن نصل إلى النتابع التالٌة -:
ش )1وقااوع الفساااد االقتصااادي فااً القصاااع العااام والواااص علااى حااد سااواء ،إال أن
الموظف فً القصاع العام أيثر عرضه للفساد مان غٌاره لبعاده عان المسااءلة،
وأمنه من الرقابة  ،بوالف الموظف فً القصااع الوااص ا يثار المسااءلة إماا
من مدٌره مباشرة أو من مالا المشروع أو مجلس اإلدارة ونحو ذلا .
ش )2وجاود الفسااد فاً يال المجتمعاا المتقدماة والنامٌاة ،إال أناه أيثار شاٌوعا ً فاً
المجتمعا النامٌة ،لما تتسم به من وصابص معٌنة تجعلها أيثر سهولة لجنً
الرٌع منها أيثر من غٌرها يضعف الرقابة والمؤسسا ونحو ذلا.
ش )3تعدد صور الفساد واوتالفها مان بلاد وار ،إال أن أشادها وصاورة هاو الفسااد
المنظم.
ش )4تنااوع أسااباب الفساااد ،وهااذه ا سااباب بعضااها ٌعااود لعواماال داولٌااة ،والاابعض
اآلور منها ٌعود لعوامل وارجٌة ،وهذه العوامل ال تقل أهمٌة عن سابقتها فً
اآلونة ا وٌرة ،إن لم تين أيثر أهمٌة منها فً أحٌان أورى.
ش )5عالج الفساد فً ا نظماة االقتصاادٌة الوضاعٌة ٌياون بتقلٌال الفارص المتاحاة
لجنً الرٌع ،وذلا باتواذ مجموعة من اإلجاراءا واإلصاالحا االقتصاادٌة
والسٌاسٌة ونموها.
ش )6دور اإلرادة الصادقة فً ميافحة الفساد ،ولين هاذه اإلرادة غٌار يافٌاة إن لام
ٌرافقها مجموعة من اإلجراءا واإلصالحا السٌاسٌة واالقتصادٌة الموتلفة
للمعالجة .
ش )7دور الوا ع الدٌنً أو الرقابة الداولٌاة لادى الفارد المسالم فاً مناع الفسااد قبال
وقوعه ،وهذا ا مر ٌعد مان اإلجاراءا الوقابٌاة لميافحاة الفسااد فاً اإلساالم
وهو ما أغفلته الدراسا االقتصادٌة الوضعٌة.
ش )8أ ن هناا مجموعة من اآلثار االقتصادٌة اليلٌة التً ٌحدثها الفساد وهذه اآلثار
تتمثل فً:
إعاقته للنمو االقتصادي.
أ)
ب) إواللااه بمباادأ العدالااة االجتماعٌااة فااً تو ٌااع ا عباااء العامااة ،وتوفٌضااه
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للصاقة الضرٌبٌة للمجتمع ييل.
ج) سوء توصٌص الموارد العامة للمجتمع.
د) تدهور أسعار الصرف وما ٌترتب على ذلا من عج مٌ ان المدفوعا
واستمرارٌته.
هـ) تضلٌل المستثمرٌن فً سوط ا وراط المالٌة.
وقد توصل البحث إلى التوصٌات التالٌة :
 -1أن الحاجااة مااا الاا ملحاااة لم ٌااد ماان الدراساااا حااول أسااباب الفسااااد
شووصوصاا ً العواماال الدولٌااة ) لمااا لهااا ماان أهمٌااة فااً العصار الحاضاار،
وتقدٌم الحلول لها وواصة اإلسالمٌة.
 -2الدعوة ش ووصوصا ً فً الدول النامٌة) إلى تاوفٌر قادر يبٌار مان الشافافٌة
فً القاوانٌن والتنظٌماا الموتلفاة  ،ساواء يانا اقتصاادٌة أو سٌاساٌة أو
قضابٌة أو إدارٌة  ،التً من شثنها الحد من انتشار الفساد.
 -3غرس الوا ع الدٌنً لدى ا فراد فً المجتمع اإلسالمً من والل وساابل
اإلعالم الموتلفة ،وهاذا ٌياون باستضاافة العلمااء المتوصصاٌن فاً علاوم
الشاارٌعة واالقتصاااد ماان وااالل باارامع وناادوا متعااددةٌ ،ااتم فٌهااا تساالٌص
الضوء على هذا الداء الفعال وعواقباه الدنٌوٌاة وا وروٌاة وأثااره الساٌبة
سواء يان اقتصادٌة أو اجتماعٌة على الفرد والمجتمع.
 -4تفعٌاال أجه ا ة المساااءلة مااع إشااراا أصااحاب ا عمااال والمااواصنٌن فٌهااا،
ومعاقبة من ٌثب إدانته بالفساد معاقبة سرٌعة وقاسٌة .
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