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أوراق حول قضايا محورية �

 نظام الفساد كوحدة تحليل لدراسة النظم 

السياسية العربية

لقـرع بن عـلي)*(

أستاذ باحث في قسم العلوم السياسية، 

جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم - الجزائر.

مقدمة 

السياسية  النظم  بــأداء  بالعالقة  سّيما  وال  والتحليل،  بالدراسة  جديًرا  الفساد  موضوع  زال  ما 

أقطاره  مختلف  في  العربي  الوطن  يعيشه  الــذي  المأسوي  الواقع  هو  االهتمام  هذا  ومنبع  العربية، 

في  تعيش  أقــطــار  وهــنــاك  أهلية،  وحــروًبــا  داخلية  نــزاعــات  تعيش  األقــطــار  فبعض  ومــغــرًبــا.  مشرًقا 

التبعية المفرطة لقوى أجنبية، وأقطار أخرى تعيش التخلف التنموي وأزمات اقتصادية واجتماعية 

وإن  العربية  السياسية  األنظمة  أن  هو  الوضع  هــذا  إلــى  المؤدي  المشترك  العامل  ولعل  وسياسية. 

الفساد. وقد  اختلفت في سياساتها وأيديولوجياها ونظمها االقتصادية والسياسية فهي تشترك في 

كان الفساد السبب في قيام الثورات العربية منذ عام 2011، حيث كان المطلب األساسي للشعوب 

تلك  رؤســاء  أن  الثورات  هذه  عنه  كشفت  وما  طغيانه.  من  الدولة  وتحرير  الفساد  محاربة  العربية 

بل  فيها  التنمية  بإعاقة  فقط  تكتف  لــم  التي  الفساد«  لـ»نظم  أســســوا  وداعميهم  وعائالتهم  الـــدول 

استولت على الدولة.

النظم  الفساد كوحدة تحليل لدراسة  البحثية لتسّلط الضوء على »نظام  الورقة  لهذا تأتي هذه 

العربي والبحث  الوطن  الفساد في  العربية« في مسعى لبعث االهتمام األكاديمي بمسألة  السياسية 

أو دراسة مقارنة  الورقة ال تتضمن دراسة حالة  أن هذه  الرغم من  عن تفسير مالئم لفهمها. وعلى 

للموضوع، وال تهدف إلى استكشاف أسباب الفساد وانعكاساته على الواقع العربي، إاّل أنها تهدف 

أن  الــورقــة  هــذه  تفترض  لهذا  العربية.  البلدان  فــي  الفساد  ظــاهــرة  لتحليل  مغايرة  نظرة  طــرح  إلــى 

أنواع  من  نوًعا  الفساد  نظام  يصبح  الصفة  وبهذه  الفردي،  السلوك  يتجاوز  نظام حكم  هو  الفساد 

المنطقة  في  الموجود  الفساد  أن  هي  االفتراض  هذا  تبرر  التي  والحجة  المختلفة.  السياسية  النظم 

طبيعة  عن  يعّبر  منّظم  فساد  فهو  األخـــرى،  المجتمعات  في  الموجود  الفساد  عن  يختلف  العربية 
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ا يختلف عن األنظمة  األنظمة الحاكمة، وفي كل قطر عربي استولى على الدولة لينشئ نظاًما سياسيًّ

السياسية األخرى، له آلياته في الحكم وإدارة الدولة.

أواًل: الفساد كنظام حكم

الفئة  فئات:  ثالث  إلى  تصنيفها  يمكن  أنه  إاّل  وكثرتها  الفساد  تعريفات  تعدد  من  الرغم  على 

التي تشترك في تحديد  الدولية  المنظمات  لدى  التعريف  فردًيا وعــادة نجد هذا  تراه سلوكا  األولــى 

أو  العام  القطاع  في  السلطة  استخدام  إســاءة  على  الفساد  ينطوي  أواًل،  الفساد:  لتعريف  عنصرين 

الحصول  لهم  يحق  ال  منفعة  سلطتهم  استخدام  يسيئون  الذين  األشخاص  يستمد  ثانًيا،  الخاص. 

عليها. وبالتالي، فإن الفساد هو مصطلح يشمل أنواًعا متعددة من السلوك غير المشروع كالرشوة 

بالنفوذ،  واالتجار  والعموالت  المشروع  غير  واإلثــراء  واالبتزاز  السلطة  استخدام  وإســاءة  واالختالس 

إضافة إلى اإلجراءات التي تستخدم للمساعدة على ارتكاب أنشطة فاسدة مثل غسيل األموال وعرقلة 

الذي تصفه  الكبير«،  »الفساد  األول هو  الفساد:  نوعين من  بين  التمييز  يتم  العدالة)1(. وعادة  سير 

األمم المتحدة بأنه الفساد الذي يعّم أعلى مستويات الحكومة، ويؤدي إلى تجاوزات كبيرة للسلطة. 

المسؤولون  الدولة«، وهو وضع يقوم فيه  بأنه »االستيالء على  الكبير  الفساد  الدولي  البنك  ويصف 

بداًل  الخاصة،  مصالحهم  أو  لها  َمدينون  هم  التي  الخاصة  الفاعلة  الجهات  مصالح  بتعزيز  الكبار 

الذي ينطوي على قيام المسؤولين  الفساد الصغير،  الثاني فيسمى  النوع  أما  العامة.  من المصلحة 

من المستوى األدنى بتحصيل مبالغ صغيرة مقابل تقديم الخدمات الحكومية. وربما يكون الفساد 

الصغير عبًئا كبيًرا على اقتصاد البلد ويؤدي إلى خسارة كميات هائلة من اإليرادات)2(. 

الثانية إلى الفساد بوصفه مؤسسة، ففي دراسة حول التكوين التاريخي للفساد  تنظر الفئة 

 (Dmitri van den Bersselaar) بيرسيالر  دان  فــان  ديميتري  الثنائي  جــادل  ونيجيريا،  غانا  فــي 

أفريقيا هو مؤسسة نشأت كرّد فعل مباشر  الفساد في  بأن   (Stephanie Decker) وستيفاني ديكر 

على  مختلفة  وقيم  بمعايير  مستورًدا  مؤسسًيا  نظاًما  فرضت  التي  االستعمارية  الحكم  أنظمة  على 

بعضهما  ويتعارض  بشدة  يتعارض  كليهما  أن  حقيقة  مــن  الــرغــم  على  القائم،  المؤسسي  المشهد 

المؤسسات  بين  بتعايش غير سهل  إلى مؤسسة سمحت  الفساد  مع بعض. وبعد االستقالل، تطور 

االستعمارية واألفريقية لتصبح نظاًما مرّكًبا وتوفيقًيا يسهله الفساد المعّمم)3(.

للفساد على  الضارة  باآلثار  الوعي  زيادة  النسقي« حيث مع  »الفساد  إلى  الثالثة  الفئة  تشير 

التنمية، أصبحت استراتيجيات مكافحته أولوية قصوى لدى األنظمة السياسية. ومع ذلك، في البلدان 

 Sujit Choudhry, I. Michael Heyman and Richard Stacey, Combating Corruption: Constitutional   (1) 

 Frameworks for the Middle East and North Africa (California; Stockholm; Cairo: Center for

Constitutional Transitions; International IDEA; United Nations Development Programme, 2014), p. 22.

Ibid., pp. 22-23.  (2) 

 Dmitri van den Bersselaar and Stephanie Decker, «No Longer at Ease: Corruption as an   (3) 

Institution in West Africa,» International Journal of Public Administration, no. 34 (2011), p. 741.
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التي يسودها الفساد النسقي، نتج من االستثمار نجاحات قليلة. وقد أجريت دراسة في كينيا وأوغندا 

 (Bo وبو روتشتاين   (Anna Persson) بيرسون  أنا  الثالثي  فاسدتين حيث جادل  دولتين  بوصفهما 

(Rothstein وجان تورال (Jan Teorell) بأن جزًءا من تفسير سبب فشل إصالحات مكافحة الفساد 
وقد  النسقي.  الفساد  لمشكلة  خاطئ  نظري  تفسير  إلى  استنادها  هو  بالفساد  المبتالة  البلدان  في 

بوصفه  للفساد  تصور  إلى  تستند  الفساد  لمكافحة  المعاصرة  اإلصالحات  أن  حين  في  أنه  كشفوا 

مشكلة الوكيل الرئيسي، فإن الفساد يشبه مشكلة العمل الجماعي في البيئات الفاسدة تماًما)4(.

بناء على ما سبق، يظهر الفساد كظاهرة عالمية 

كانت  سواء  المجتمعات  كل  في  وموجودة  االنتشار 

متقدمة أو متخلفة، وسواء كانت األنظمة ديمقراطية 

كظاهرة  الفساد  إلى  النظر  فإن  ولهذا  تسلطية.  أو 

الفساد في  بين  التمييز  يمّكن من  أو سلوك فردي ال 

المتقدمة  المجتمعات  في  والفساد  العربي  الوطن 

في  الفساد  حقيقة  فهم  عدم  ولعل  والديمقراطية، 

غير  الفساد  محاربة  جعل  الذي  هو  العربي  وطننا 

بكونه  الفساد  وصف  أن  غير  اآلن.  حتى  ناجحة 

»استيالء على الدولة« و»الفساد كمؤسسة« و»الفساد 

إلى  النظر  إعادة  على  مجبرين  يجعلنا  النسقي« 

قائم  حكم«  »نظام  هو  بل  جماعة،  أو  أفراد  سلوك  مجرد  كونه  عن  يختلف  آخر  جانب  من  الفساد 

كنظام  فالفساد  به.  مرتبطة  فرعية  نظم  وله  وسياساته  وعملياته  مؤسساته وسلطاته  له  ذاته  بحد 

حكم يكرس سلطة الفساد في إدارة الدولة )تنفيذًيا وتشريعًيا وقضائًيا(، وهو يرسم سياسات عامة 

الفساد،  سياسات  لتنفيذ  بيروقراطية  أجهزة  ويبني  االجتماعية،  والقطاعات  االقتصاد  في  للفساد 

ويقيم أجهزة أمنية وقضائية لحماية الفساد بدل محاربته، ويحرص على جعل نظام التعليم فاسًدا 

القوى  مع  خارجية  عالقات  إقامة  إلى  ذلك  األمر  ويتعّدى  واالنتهازية،  الوالء  وقيم  الرداءة  يكرّس 

لمجتمع  التأسيس  على  الفساد  نظام  يعمل  النتيجة  وفي  وجوده.  وشرعنة  الحماية  لكسب  الدولية 

هي  تصبح  التي  الفساد  لدولة  كذلك  ويؤّسس  والمالية،  البشرية  بالموارد  منه  يتغذى  الذي  الفساد 

البيئة الحاضنة له )مؤسسًيا وقانونًيا(. 

تأسيًسا على ذلك، يظهر لنا أنه على الرغم من تغّير الرؤساء والحكومات والنواب في البرلمانات 

يتفاقم  بل  ويستمر  يبقى  الفساد  أن  إاّل  العربي  الوطن  في  اإلدارية  األجهزة  في  الموظفين  وتغّير 

لجان  تأليف  إلى  الحاكمة  السلطات  تعمد  وقد  لمحاربته؛  وتشريعات  قوانين  من وجود  الرغم  على 

أو هيئات لمحاربته لكن من دون جدوى. لهذا إذا نظرنا إلى الفساد كـ»نظام حكم« سنفهم أنه في 

 Anna Persson, Bo Rothstein and Jan Teorell, «Why Anticorruption Reforms Fail:  (4) 

 Systemic  Corruption as a Collective Action Problem,» Governance: An International Journal of Policy,
Administration, and Institutions, vol. 26, no. 3 (July 2012), p.1.

أو  كظاهرة  الفساد  إلــى  النظر  إن 

التمييز  من  يمكّن  ال  فــردي  سلوك 

بــيــن الــفــســاد فـــي الـــوطـــن الــعــربــي 

والفساد في المجتمعات المتقدمة 

والــديــمــقــراطــيــة، ولــعــل عــــدم فهم 

العربي  الفساد في وطننا  حقيقة 

هـــو الــــذي جــعــل مــحــاربــة الــفــســاد 

غير ناجحة حتى اآلن.
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بلداننا العربية الفساد هو نسق من التنظيمات )الرسمية وغير الرسمية( والعمليات والسياسات التي 

السلطة والثروة وإخضاع  الدولة باالستيالء على  السيطرة على  بينها وتتفاعل من أجل  تترابط فيما 

الفساد يصبح  الفساد هو نظام حكم فإن  الفساد والقبول بها. وبحكم أن نظام  المجتمع لمنظومة 

وسيلة ضرورية للبقاء، والترويج لفكرة أن أي تغيير لهذا النظام يؤدي إلى انهيار الدولة. وقد أثبتت 

الثورات العربية أن نظم الفساد ال ترضى بالرحيل بال تكلفة، فهي إما تجّدد نفسها وإما تدخل البلد 

في حروب أهلية أو تستدعي قوى خارجية لتحل محل النظام.

 ثانيًا: لماذا االهتمام بدراسة نظم الفساد 

في األجندة البحثية العربية؟

واقع  مع  يتناسب  تصنيف  إيجاد  في  العربية  األقطار  في  الفساد«  »نظام  دراسة  أهمية  تكمن 

األنظمة السياسية العربية، فالتصنيفات تتم عادة على أساس: نظم ديمقراطية/نظم دكتاتورية، نظم 

رئاسية/نظم برلمانية، نظم ملكية/نظم جمهورية، نظم أحادية األحزاب/نظم متعددة األحزاب. غير 

لفهم هذه  العربية، ولم تعد مجدية  السياسية  األنظمة  تتمشى مع واقع  تعد  لم  التصنيفات  أن هذه 

األنظمة. وبحكم أن الموجة الثالثة للتحول الديمقراطي أجبرت معظم األنظمة العربية على التكيف 

مشاركة  مقيدة،  انتخابات  )تعددية حزبية،  ولو شكلًيا  الديمقراطية  مظاهر  بعض  واستيعاب  معها 

محدودة، حريات مقيدة، تعددية نقابية وإعالمية( فقد أنتجت ديمقراطية مزيفة أو مقيدة في أحسن 

األحوال بديلة من أنظمة الحزب الواحد والحكم العسكري المباشر. 

العربية  الشعبية  للثورات  الرئيسية  األسباب  أحد  كان  المستشري  الفساد  أن  إلى  البعض  أشار 

األنظمة  في  ديمقراطي  انتقال  حدوث  إمكان  بمدى  األكاديمي  االهتمام  الثورات  هذه  أعادت  حيث 

التسلطية  األنظمة  ضد  االنتفاضات  أن  يرى  من  فهناك  اإلجابات،  اختلفت  وهنا  الفاسدة.  التسلطية 

التحول  إلى  وتؤدي  للديمقراطية  مؤيدة  جماهيرية  حركات  إلى  سريًعا  التطور  إلى  تميل  الفاسدة 

المستبدين  يحفز  التسلطية  األنظمة  فساد  االحتجاجات ضد  أن  آخرون  يرى  في حين  الديمقراطي. 

القول  إلى  آخرون  ويذهب  الديمقراطي.  التحول  احتماالت  من  فيقّلل  االحتجاجات،  هذه  قمع  على 

إن األنظمة التسلطية تستخدم الريع الناتج من الفساد لشراء الوالء السياسي لمجموعة صغيرة من 

الفاعلين السياسيين، وهذا يعني أن الريع الناتج من الفساد يعيق التحول الديمقراطي)5(.

وبحكم أن األنظمة العربية رفضت التحول الديمقراطي الحقيقي، وأصرّت على البقاء بتجميل 

تحولت  بل  تسلطية  أنظمة  مجرد  تبق  لم  المقابل  في  فإنها  الديمقراطية  مظاهر  ببعض  واجهاتها 

فالتغيير  الواقع،  هذا  من  تنطلق  أن  يجب  السياسي  التغيير  مقاربة  فإن  لهذا  فساد«.  »أنظمة  إلى 

يمس  أن  يجب  بل  السياسي  اإلصالح  على  يقتصر  يعد  لم  العربية  النظم  في  يحدث  أن  يجب  الذي 

تغيير النظم الحاكمة وبناء نظم سياسية جديدة تكرس الديمقراطية والعدالة والحرية. وعلى الرغم 

 Vineeta Yadav and Bumba Mukherjee, The Politics of Corruption in Dictatorships (New York:  (5) 

Cambridge University Press, 2016), p. 260.
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ال  فهو  حرة  انتخابات  بواسطة  ديمقراطية  مؤسسات  بناء  يستهدف  الديمقراطي  االنتقال  أن  من 

يعيش حركة مضادة  البلد  ويجعل  الديمقراطي  الترسيخ  عملية  الذي سيعيق  الفساد  استمرار  يمنع 

الفساد  لقوى  الديمقراطية فرصة  نحو  االنتقال  تكون مرحلة  التسلطي من جديد. وقد  النظام  نحو 

استكمال  لمنع  الجديدة  المرحلة  مؤسسات  في  والتغلغل  جديد  من  نفسها  تنظيم  إلعادة  تستغلها 

المسار الديمقراطي والعودة إلى النظام التسلطي. وقد أثبتت تجارب ما بعد الثورات العربية سواء 

بعد 2011 أو بعد 2019 هذه الفكرة. 

في  األخذ  أهمية  تكمن  ذلك،  على  عالوة 

إلى  بالنظر  الفساد« كوحدة تحليل،  الحسبان »نظام 

العربية.  البلدان  في  الفساد  محاربة  إجراءات  فشل 

سلوًكا  الفساد  كون  على  ركزت  المعتمدة  فالمقاربة 

الدولة  أجهزة  داخل  مسؤولين  أو  لموظفين  ا  فرديًّ

أكثر  في  تم  لهذا  القانونية.  الحلول  بطرح  واكتفت 

وعوقب  كثيرة،  فساد  قضايا  فضح  عربي  بلد  من 

الفساد؛  ينته  لم  المقابل  في  لكن  فيها،  المتورطون 

كان  مما  أكثر  تفاقم  األحيان  أغلب  في  أنه  نجد  بل 

المعالجة  بكون  األمر  هذا  يفّسر  السابق.  في  عليه 

أفراد  معاقبة  على  اقتصرت  المعتمدة  القانونية 

وتعبئ  الفساد  تنتج  التي  المنظومة  تفكيك  وأهملت 

الفاسدين وتدمجهم في مؤسسات الدولة وقطاعاتها. كما أنه في حاالت معينة تمت محاربة الفساد 

تقسيم  على  المتنازعة  واألجنحة  الطوائف  بين  الحسابات  وتصفية  السلطة  على  الصراع  سياق  في 

بالتضحية ببعض  الفساد تتم  الحكم. وقد نجد في حاالت أخرى أن محاربة  الثروة واالستيالء على 

الفاسدين بهدف تهدئة الغضب الشعبي وإنقاذ النظام الحاكم من االنهيار والسقوط.

نظام  من  أخرى  انتقالية  بعملية  الديمقراطي  االنتقال  مالزمة  على  الحرص  فإن  السبب  لهذا 

الردة نحو االستبداد،  الديمقراطي من  االنتقال  الصالح من شأنه أن يحمي  الحكم  إلى نظام  الفساد 

وفي الوقت نفسه يعزز من فرص نجاح الديمقراطية وترسيخها في البلد المعني بذلك. والمقصود 

تفكيك منظومة  البداية على  منذ  أن تحرص  العربي يجب  الوطن  في  انتقالية  أي عملية  أن  هنا هو 

الفساد من دون مهادنة أو مرونة من أجل بلوغ جودة الحكم، حيث أثبت الواقع العربي منذ ثورات 

2011 أن نظم الفساد لديها مناعة أقوى جعلتها أشد مقاومة ألي عملية تغيير إيجابي، بل إن نظم 

الفساد مستعدة إلدخال بلدانها في حروب داخلية واستدعاء القوى األجنبية في سبيل بقائها.

ثالثًا: مستويات تحليل األنظمة العربية من منظور نظام الفساد

جرت العادة في البحوث العربية التي تتناول موضوع الفساد أن تبني فرضياتها على أساس أن 

الفساد يَعّد متغيًرا تابًعا لمتغيرات مستقلة أخرى كالقبلية واالستبداد ولعنة الموارد الطبيعية، لكن 

عند معالجة الفساد كنظام حكم تتغير الفرضية حيث يصبح نظام الفساد هو المتغير المستقل الذي 

الوطن  في  انتقالية  عملية  أي  إن 

مــنــذ  تــــحــــرص  أن  يـــجـــب  ــي  ــربــ ــعــ الــ

ــلـــى تــفــكــيــك مــنــظــومــة  ــة عـ ــدايــ ــبــ الــ

الفساد من دون مهادنة أو مرونة 

من أجل بلوغ جودة الحكم، حيث 

أثــبــت الـــواقـــع الــعــربــي مــنــذ ثـــورات 

لــديــهــا  ــاد  الــــفــــســ نـــظـــم  أن   2011

مناعة أقوى جعلتها أشد مقاومة 

ألي عملية تغيير إيجابي.



254 / المستقبل العربي - العدد 500

يتحكم في المتغيرات األخرى التابعة له. ولهذا، فإن دراسة النظم العربية من منظور »نظام الفساد« 

تقتضي تحليل هذه النظم وفق مستويات متعددة تشمل البنى والسياسات والقيم، ثم محاولة إيجاد 

تصنيف يالئم األنظمة العربية الراهنة. 

على المستوى البنيوي تتم مأسسة الفساد على 

الشرعية  وضعف  الدولة  شخصنة  إلى  يؤدي  نحو 

مؤسسات  بناء  من  وبداًل  القرار.  صناعة  واحتكار 

المؤسسات  إضعاف  على  يعمل  بشرعيتها،  قوية 

فيما  متصارعة  عصب  وتكوين  النخب  ومحاربة 

بالنظام  مرتبطة  ولكنها  والثروة  السلطة  على  بينها 

بقاء  تتطلب  ومزاياها  بقاءها  إن  حيث  الحاكم، 

مايكل  تعبير  الفساد. ووفق  بآليات  والتعامل  النظام 

»األجهزة  تظهر   (Michael Johnston) جونستون 

السياسية كاحتكارات انتخابية تمنح الرؤساء السلطة 

مع  أعدائهم،  ومعاقبة  مؤيديهم  لمكافأة  التقديرية 

القليل من الخوف من أن ُيحاسبوا على أفعاله«(6). في هذا المستوى، مثلما يرى محمود عبد الفضيل، 

منظمة،  ومافيات  شبكات  إلى  تتحول  بل  خاصة  فردية  ممارسات  مجرد  الفساد  ممارسات  تبقى  ال 

تترك  للفساد،  حاضنة  بيئة  وجود  هو  خطورة  األكثر  األمر  ولكن  المؤسسية.  تكتسب  يجعلها  وهذا 

العنان للفساد كي يستشري من دون أن تمارس دورها في كبح جماحه، فتتهيأ له كل الفرص للنمو 

واالزدهار، ليصبح مؤسسة)7(.

اتخاذ  مراكز  على  السيطرة  في  الفاسدة  النخب  تنجح  الفساد  نظم  ظل  في  ذلك،  على  عالوة 

القرار، واحتواء األغلبية البرلمانية وجعلها تخدم مصالح تلك النخب، والتحّكم في الهيئات القضائية 

مؤسسات  أهم  رأس  على  مواليها  تعيين  على  كذلك  الفاسدة  النخب  وتعمد  العامة.  الرقابة  وأجهزة 

المجتمع مثل اإلعالم والمنظمات المهنية والجماهيرية. وفي الوقت نفسه يتم بناء أجهزة أمنية قوية 

وقمعية تدافع عن النظام الحاكم وعن الموالين له بوصفهم رموًزا للدولة، مقابل ضمانات وامتيازات 

لمسؤولي هذه األجهزة. وبذلك تلتقي هذه المجموعات وتتقارب وتتداخل مع بعض قيادات القطاع 

 Michael Johnston, Syndromes of Corruption: Wealth, Power, and Democracy (New York:   (6) 

Cambridge University Press, 2005), p. 26.
)7(  محمود عبد الفضيل، »مفهوم الفساد ومعاييره،« ورقة قدمت إلى: الفساد والحكم الصالح: بحوث ومناقشات 

الندوة الفكرية التي نّظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي باإلسكندرية، ط 2 )بيروت: 

مركز دراسات الوحدة العربية، 2006(، ص 84.

في  الــقــدوة  يــحــارب  الفساد  نــظــام 

المجتمع مقابل تجنيد الفاسدين، 

ــلــــوك الـــنـــزيـــه  ــذ الــــســ ــبـ ــم نـ ــتـ ــيـــث يـ حـ

يستغل  ال  شخص  كل  إلى  والنظر 

أنه  الخاصة على  للمنفعة  منصبه 

شخص غير سوّي، ويكون عرضة 

يتم  بل  محيطه  من طرف  لإلهانة 

إهانة وإدانة كل شخص يبلّغ عن 

الفساد.
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الشبكة  هذه  عناصر  بين  المصالح  وتبادل  والتحالف  التشابك  وهذا  منظمة.  شبكة  لتؤلف  الخاص 

يمّكنها عملًيا من اختطاف مؤسسات الدولة واالستيالء عليها)8(.

على مستوى السياسات، تشبه نظم الفساد العربية متالزمة فساد المسؤولين الحكوميين التي 

استخدام  إساءة  على  وينطوي  جشًعا،  الفساد  يكون  ما  غالًبا  حيث  جونستون  مايكل  عنها  تحّدث 

لألراضي  الرسمية  السرقة  بواسطة  والمجتمع  االقتصاد  سلب  إلى  تؤدي  التي  السياسية  السلطة 

أو  العسكرية  والشخصيات  السياسيين  جانب  من  المملوكة  التجارية  واألعمال  العامة،  والموارد 

مخططات التهريب والتهرب الضريبي التي ينظمها البيروقراطيون وتشمل رجال األعمال المقربين 

من الحاكم)9(. 

وهكذا، يظهر الفساد كسياسة عامة منتهجة تتميز بفقر السياسات والتشبث باالقتصاد الريعي 

وتنامي االقتصاد غير الرسمي وإعاقة التنمية، حيث أصبحت الخصخصة استيالء على موارد الدولة 

األجهزة  في  للموظفين  منخفضة  رواتب  دفع  العربية  الفساد  نظم  وتتعّمد  العام.  المال  وسرقة 

ما  وهذا  يحصل،  عندما  فسادهم  عن  والتغاضي  الفساد  ممارسة  على  تحفيزهم  بهدف  الحكومية 

الحاكم ويعملون على خدمته والوالء له. وبدل االهتمام  الفاسدين يشعرون باالمتنان للنظام  يجعل 

ذلك  وفي سبيل  الحياة؛  مدى  السلطة  في  بقائهم  بمسألة  الحكام  يهتم  العامة،  والمصلحة  بالتنمية 

المناصب  الدولة من أجل مكافأة داعميهم والتعيين في  العام ووسائل  المال  يعملون على استغالل 

الحياة  من  معارضيهم  إقصاء  على  يعملون  المقابل  وفي  الكفاءة؛  ال  الوالء  معيار  وفق  الحكومية 

السياسية ومنع الموارد عنهم.

أما على مستوى القيم فيصبح الفساد ثقافة، فنظام الفساد يحارب القدوة في المجتمع مقابل 

للمنفعة  منصبه  يستغل  ال  شخص  كل  إلى  والنظر  النزيه  السلوك  نبذ  يتم  حيث  الفاسدين،  تجنيد 

الخاصة على أنه شخص غير سوّي، ويكون عرضة لإلهانة من طرف محيطه بل يتم إهانة وإدانة كل 

شخص يُبّلغ عن الفساد)10(. ومثلما كتب محمود عبد الفضيل، فإن أخطر ما ينتج من نظام الفساد 

حالة  شيوع  إلى  يؤدي  مما  المجتمع،  وقيم  العمل  أخالقيات  يصيب  الذي  الجسيم  الخلل  ذلك  «هو 
نطاق  اتساع  في  ويساعد  استمراره،  يبّرر  ما  الذرائع  من  له  وتجد  الفساد  تبّرر  األفراد  لدى  ذهنية 

مفعوله في الحياة اليومية. إذ نالحظ أن الرشوة والعمولة والسمسرة أخذت تشّكل تدريجًيا مقومات 

نظام الحوافز الجديد في المعامالت اليومية، الذي ال يجاريه نظام آخر«(11).

ومعاقبة  الــمــوالــيــن  مــكــافــأة  بين  للضبط  آلــيــة  الــفــســاد  يصبح  الــســابــقــة،  المستويات  على  بــنــاء 

حيث  أساسية  سياسية  أداة  هو  بل  عليه،  القضاء  يجب  سيًئا  أمــًرا  الفساد  ُتعد  ال  حيث  المعارضين 

)8(  أحمد أبو دية ]وآخرون[، الفساد السياسي في العالم العربي: حالة دراسية، إشراف عزمي الشعيبي )رام الله: 

منشورات االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، 2014(، ص 5-4.

 Johnston, Syndromes of Corruption: Wealth, Power, and Democracy, p. 155.  (9)
أطروحات  سلسلة   ،2016-1962 الجزائر  حالة  االستبدادية:  والدولة  النسقي  الفساد  ليمام،  حليم  محمد    )10(

الدكتوراه؛ 167 )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2017(، ص 47.

)11(  عبد الفضيل، »مفهوم الفساد ومعاييره،« ص 83.
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المواطنين)12(  من  الرُّشى  انتزاع  لحق  فعلًيا  الترخيص  ويتم  ضمنية،  بصورة  القادة  عنه  يتغاضى 

مــن خالل  فيه  مــرغــوب  هــو هــدف  الفساد  مــن  الحد  أن  يعتقدون  الــنــاس  أن معظم  مــن  الــرغــم  وعلى 

بنتائج عكسية.  تأتي  األساليب  أن هذه  إاّل  الفساد،  العقوبات على  إصدار تشريعات إضافية وزيادة 

عندما يتم بناء نظام حول الفساد، فإن كل من يهمه األمر، من القادة والداعمين لهم على حد سواء، 

عدد  زيــادة  أمــا  الفساد.  في  يد  لديهم  يكن  لم  إذا  مناصبهم  في  يبقوا  ولــن  الفساد،  بهذا  يتلطخون 

تصبح  اآلخــريــن حيث  وإخــضــاع  إرادتــهــم  لفرض  الــقــادة  يستخدمها  وسيلة  فهي  القضائية  األحــكــام 

محاكمة المصلحين والمبّلغين عن الفساد أمًرا شائًعا)13(.

تشترك أنظمة الفساد في الوطن العربي في خصائص معينة: الخاصية األولى هي التسلطية؛ 

فمعظم البلدان العربية تعاني الحكم التسلطي بدرجات متفاوتة مع وجود تجربة ديمقراطية مقبولة 

التونسية ودخولها  الثورة  الرغم من مرور عشر سنوات على  في تونس ولبنان والكويت. لكن على 

أن  إاّل  انتخابات نزيهة وبرلمان حر ونظام مختلط،  الديمقراطية وتوافرها على  انتقالًيا نحو  مساًرا 

ولبنان  الكويت  على  ينطبق  القول  وهذا  الفساد.  محاربة  في  إيجابية  نتائج  بعد  تحقق  لم  تونس 

الّلذين يتمتعان بقدر من الحريات وانتخابات نيابية مقبولة إال أنهما يعانيان استشراء الفساد، وهو 

وتتمثل  تساؤل.  الثالث محل  الدول  في  الفساد  الديمقراطية في محاربة  المؤسسات  دور  ما يجعل 

األكثر  القوة  على  يعتمد  الفساد  فنظام  السياسة،  في  للتدخل  الجيش  تحفيز  في  الثانية  الخاصية 

تنظيماً في المجتمع حيث نالحظ أن أكثر الدول العربية فساداً هي تلك التي تمارس فيها الجيوش 

والخاصية  اليمن(.  ليبيا،  سورية،  السودان،  موريتانيا،  مصر،  )الجزائر،  السياسة  في  فاعاًل  دوراً 

التنموي  والفشل  الخراب  منه  ينتج  الفساد  فنظام  الداخلية،  والنزاعات  األهلية  الحروب  هي  الثالثة 

أهلية في  العربية فساًدا شهدت حروًبا  البلدان  أكثر  أن  العنيفة. وهنا نالحظ  السياسية  والصراعات 

ليبيا  السودان،  العراق،  )اليمن،  داخلية  ونزاعات  تشهد حروبًا  زالت  ما  أو  لبنان(  )الجزائر،  السابق 

سورية، الصومال(. وقد تسببت إحدى هذه الحروب األهلية في تقسيم دولة السودان.

تتعدد  بل  واحًدا  تأخذ شكاًل  أنها  يعني  ال  العربية  للنظم  المشتركة  الخصائص  إن وجود هذه 

نظام  منظور  من  العربية  األنظمة  تصنيف  يمكن  لهذا  عربي.  قطر  كل  خصوصيات  وفق  أشكالها 

الفساد إلى ثالثة صنوف: الصنف األول هو »نظام الفساد الريعي«، الذي يسود في الدول العربية 

إلى  يحتاج  ال  النظام  هذا  االقتصادية.  التنمية  ويعيق  الريعي  االقتصاد  من  يتغذى  وهو  النفطية، 

األوليغارشيات المالية كي تمّوله بقدر ما يحتاج إليها كواجهة مالية للتغطية على عمليات االستحواذ 

إلى  يصنع  الذي  هو  الحاكم  النظام  أن  نجد  الريعي  الفساد  نظم  وفي  النفطي.  الريع  أموال  على 

األوليغارشيات المالية التي يريدها وفي الوقت نفسه مستعد للتضحية بها عندما يتعرض لضغوط 

شعبية واستبدالها بأوليغارشيات جديدة.

  Bruce Bueno de Mesquita and Alastair Smith, The Dictator’s Handbook: Why Bad Behavior Is  (12)

Almost Always Good Politics (New York: Public Affairs, 2011), p. 127.

Ibid., pp. 202-203.  (13) 
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غير  العربية  الــبــلــدان  فــي  يــســود  الـــذي  األولــيــغــارشــي«،  الفساد  »نــظــام  الــثــانــي  الصنف  يسمى 

النفطية حيث ينتظم الفساد في صورة تحالفات أوليغارشية عائلية أو قبلية. في هذا النوع تتحالف 

سياسية  شبكة  مع  الجمهورية(  أو  الملكية  النظم  في  ســواء  وعائالتهم  )الــرؤســاء  الحاكمة  العائلة 

الشركات  وأصحاب  والعسكرية،  المدنية  البيروقراطية  في  القادة  كبار  تضم  ومالية  وبيروقراطية 

جونستون  مايكل  عنها  تحّدث  التي  النخبة  كارتيالت  النوع  هذا  يشبه  المال.  رجال  وكبار  العائلية، 

والبيروقراطيين  األعمال  ورجــال  السياسيين  كبار  من  متشابكة  مجموعات  تتقاسم  »عندما  بقوله: 

وتحالفات  شبكات  بناء  يمكنهم  بينهم،  فيما  الفساد  فوائد  العرقيين  والزعماء  العسكريين  والقادة 

استراتيجية  أيًضا  لكنه  النوع مربًحا جًدا،  الفساد من هذا  قد يكون  المعارضة.  تعزز قوتهم وتصد 

الثالث هو »نظام الفساد الطائفي«، الذي يبني نفسه على  إلحباط التغيير السياسي«)14(. والصنف 

أساس التقسيم الطائفي للمجتمع ويغّلب الطائفة على الدولة حيث تسود دولة الطوائف التي يبرز 

فيما  والــثــروة  السلطوية  المناصب  اقتسام  على  يتصارعون  للمجتمع  كرموز  الطوائف  زعماء  فيها 

الفساد مع  إلى دعم طوائفهم فإنهم يتعّمدون ممارسة أساليب  الزعماء  بينهم. وبحكم حاجة هؤالء 

أبناء طوائفهم أو التغاضي عن ممارسات الفساد المرتكبة من طرف مواليهم داخل الطوائف.

خاتـمة 

من  العربي  الوطن  في  الفساد  موضوع  تناول  المختصرة  الورقة  هذه  من  الهدف  يكن  لم 

حيث أسبابه وانعكاساته والحلول المالئمة للحد منه، بل كان الهدف هو لفت االنتباه إلى دراسة 

هذا الموضوع من مقاربة تختلف عن الدراسات السابقة. وفي هذا اإلطار، تم تعريف الفساد في 

وهنا  الدولة.  أجهزة  داخل  أفراد  سلوك  مجرد  وليس  األركان  مكتمل  حكم  كنظام  العربي  الوطن 

لتلك  تابع  كمتغير  الفساد  دراسة  بدل  فساد  كنظم  العربية  السياسية  النظم  تحليل  أهمية  تظهر 

النظم. إن هذه المقاربة ستسمح للباحثين العرب بفهم القضايا العربية الراهنة كالتسلطية وتجدد 

الدولة الريعية وتدّخل الجيش في السياسة والحروب األهلية، وبهذا يتغير مستوى دراسة الفساد 

الذي  الكلي  التحليل  إلى  الفساد  سلوكيات  يدرس  الذي  الجزئي  التحليل  من  العربي  الوطن  في 

يدرس الفساد كنظام حكم □

Johnston, Syndromes of Corruption: Wealth, Power, and Democracy, p. 89.   (14) 


