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 أسباب الفساد

لكن درجة تأثير كل منها تتفاوت من بلد آلخر تبعاً لخصائص . تتعدد العوامل المولدة للفساد وتتنوع منابعها •

ويمكن إدراج تلك العوامل بما  .البنية االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية لكل بلد ومستوى تطورها

  :يلي

عدم . اختالل التوازن في الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية الذي يخلق بيئة صالحة لنمو الفساد-1-أ •

كفاية الرواتب واألجور وتدهور مستويات المعيشة للمواطنين والسيما لذوي الدخل المحدود يجعلهم أكثر 

أن قصور السلع والخدمات المتاحة عن تلبية الطلب وارتفاع أسعارها يشجع  كما. عرضة إلغراءات المفسدين

  ..على ظهور األسواق السوداء

وهكذا نجد أن الفساد الذي يتغذى من اختالل التوازن في الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية، يقوم بتدمير الحياة  

  .االقتصادية واالجتماعية والسياسية

ل في جوانب الحياة كافة يؤدي إلى شعور األفراد بحالة من االغتراب االجتماعي أو االقتصادي أو االختال -2-أ •

الثقافي أو السياسي أو التكنولوجي أو التنظيمي أو الشخصي وبما يشعرهم باالنفصال عن محيطهم ومجتمعهم 

ألفراد اإلجرامي واقترافهم للرشوة ويزداد التفاوت بين القيم واألفعال لديهم وما يؤثر بصورة مباشرة في سلوك ا

 .واالختالس بالتنظيمات المختلفة

ويعد . انفراد الجهاز الحكومي بخدمات ال تقدم في سواه من قطاعات المجتمع؛ مثل الحماية، الرعاية، العدل -ب •

كن أن ممارسة نشاط القضاء والفصل في الخصومات من أبرز المهام التي تقوم بها الحكومة  وإن كان من المم

تقدم بعض الخدمات مثل التعليم والصحة خارج الجهاز الحكومي إال أن خدمات أخرى مثل األمن والدفاع 

  .والقضاء ال يمكن تقديمها إال من خالل الجهاز الحكومي

حيث في ظل تنامي هذه المزية يمكن القول بأن : تنامي الخبرة المتخصصة للعاملين في الجهاز الحكومي -ج •

القرارات الحكومية ذات المنفعة العامة غالباً ما تحجب عن المستفيد ويصير التحكم فيها من قبل الكثير من 

موظف الجهاز الحكومي الذي يُطلع عليها من يشاء ويستفيد هو من سريتها مقابل الحصول على منافع شخصية 

  .له

  :ضمان االستمرارية الوظيفية في الجهاز الحكومي -د •

ة حّفز بعض موظفي الجهاز الحكومي في ظل تدني الرواتب إلى ارتكاب المخالفات ألنهم وجود هذه المزي     •

حيث من الصعب على أجهزة الرقابة الداخلية أو ، يعلمون أنه من الصعب فصلهم أو حتى المساس برواتبهم

المعنيين في الخارجية متابعة سلوك هؤالء الموظفين وإثبات مخالفاتهم الذي يحتاج إلى جهد كبير جداً من 

  .الجهاز الحكومي الذين يفضلون التغاضي عن مثل هذه السلوكيات والبقاء على الوضع الراهن

افتقار التنسيق بين األجهزة الحكومية التشريعية والتنفيذية والقضائية يؤدي إلى عدم فاعلية السياسات العامة  -هـ •

ق الفساد والمفسدين من أجل تحقيق مصالحهم للدولة في تنفيذ خططها وبرامجها كما يجعلها سهلة الخترا

 .الشخصية

تؤثر في تفكير أفراد الجهاز اإلداري وسلوكياتهم، فإذا راجت في البالد : القيم الحضارية واالجتماعية السائدة -و •

المعايير االقتصادية للحكم على مكانة األفراد وتقديرهم واحترامهم، وأصبح المقياس االجتماعي يتم من خالل 

فإن الفرد العامل أياً كان موقعه، ومهما ، الخ....ظاهر وأدوات الثراء والترف من سيارات وعمارات وخدمم

  .كانت طبيعة عمله سيرغب في توفير مقومات رفع شأنه االجتماعي

أبرز وجوه العولمة نشر القيم المادية على حساب القيم األخالقية، وإن ارتباط العولمة بشيوع : العولمة -ز •

زاد دول العالم الثالث فقراً، « اقتصاد السوق»ليبرالية المتطرفة، كظاهرة إيديولوجية تقوم على تكريس مفاهيم ال



تقنية عالية في وسائل التكنولوجيا والمعلومات )وطّور صور الفساد باالستفادة من معطيات العولمة المتمثلة بـ 

 (. ذوبان الفوارق والحدودواالتصاالت وزيادة التشابك بين المجتمعات المعاصرة و

داخلية )إن أسباب الفساد يمكن تصنيفها إلى أسباب اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية أو سياسية  :والخالصة •

وأسباب إدارية تتعلق بالجهاز اإلداري واألنظمة واللوائح المعمول بها ومدى منطقيتها ووضوحها ( وخارجية

آلليات والمؤشرات المناسبة التي تكشف في الوقت المناسب الخلل أو أي إضافة إلى غياب المساءلة المناسبة وبا

 .أثر من آثار الفساد

 اشكال الفساد

  :تعددت تصنيفات أشكال الفساد بين الباحثين، فمنهم من قسمه إلى •

  :، والفساد الصغير يتمثل بـفساد صغير وفساد كبير -أ •

السلطة والصالحيات في أيدي القلة من الموظفين في رأس وتعني تمركز : إساءة استعمال السلطة الحكومية -1 •

الهرم اإلداري مع وجود إمكانية سوء ممارسة هذه الصالحيات أو استغالل السلطة وطبيعي أن تعزز هذه 

طالب الخدمة : األشكال للفساد ظواهر أخرى تنتمي إليها وتعمق مظاهر أخرى يشترك فيها يشترك فيها طرفان

  :عام من جهة أخرى، وهيمن جهة والموظف ال

  .اختراق القوانين واألنظمة- •

الدفع مقابل الخدمة المشروعة فالقائم بالعمل أو المسؤول عن تقديم الخدمة يلزم طالبها بدفع مبلغ معين أو - •

  .مقابل ما لقاء ما سينتفع به من خدمة

والقوانين غير مستوفية للشروط الدفع مقابل الخدمات غير المشروعة للحصول على خدمة مخالفة لألنظمة - •

  .المنصوص عنها 

ابتزاز الرشاوي مقابل االمتناع عن إلحاق الضرر باألفراد بالرغم من عدم مخالفتهم أو عدم ارتكابهم ألي - •

  .خطأ

  .االختالس عن طريق تزييف السجالت- •

  .تحويل صغار الموظفين إلى عمالء ألصحاب النفوذ والسطوة- •

  .والتحري الداخليةفساد أنظمة البحث - •

  .شراء الوظائف وتعيين األقارب واستخدام النفوذ للقيام بالتعيينات للمراكز الوظيفية المخصصة للرشاوي- •

( غسيل األموال –تجارة الرقيق األبيض  –صفقات السالح )أما الفساد الكبير فهو يشمل التجارة المحظورة  •

 .ووكاالت تجارية للشركات عابرة القارات

  :نهم من صنف الفساد بناًء على األسباب إلىوم -ب •

ارتفاع ، الفقر والعوز كحافز لتقاضي الرشوات، تفاقم األزمة االقتصادية: فساد يرجع إلى أسباب اقتصادية •

  .معدالت البطالة

غياب القدوة السياسية، تفشي البيروقراطية الحكومية، المغاالة في مركزية :فساد يرجع إلى أسباب سياسية •

  .تشريع، وتنفيذ، وقضاء: ارة الحكومية، ضعف أداء السلطات الثالثاإلد

  .ميول عرقية وعنصرية، الوالءات األسرية، الوالءات اإلثنية والقبلية: ثقافية -فساد يرجع إلى أسباب نفسية •

ا اكتفت أما اتفاقية األمم المتحدة لم تحدد أشكال أو آليات أو تصنيف على أساس معين ألنواع الفساد إنم -ـج •

بتعداد المخالفات إضافة إلى أنها ألزمت الدول األعضاء باتخاذ إجراءات لمعالجة أو تجريم المخالفات التي قد 

يكون لها آثار على الصعيد الدولي للدولة العضو، أما المخالفات التي قد ينجم عنها آثار ومنعكسات مضرة 



وهذا ما يدل في رأينا على االهتمام بمصالح ، لدولة العضوباالقتصاد الداخلي للبلد فقد تركت أمر النظر فيها ل

أكثر من االهتمام بمصالح الدولة ، الدول ذات االقتصاديات الكبرى والتي تسعى إلى السيطرة على األسواق

  .العضو ومعالجة الفساد الداخلي فيها

  :آثار الفساد ونتائجه •

لمختلفة وحساب تكلفتها بالمقارنة مع تكلفة أساليب القضاء لن نتمكن من معالجة الفساد قبل التعرف على آثاره ا •

  :والتي يمكن إجمالها بما يلي. أو التخفيف من هذه اآلثار

يعد الفساد السياسي واإلداري ظاهرة مدمرة لعملية التنمية االقتصادية واالجتماعية وذا تكلفة عالية جداً -1 •

  :للمجتمع من حيث

وظهور ما يسمى باقتصاد ، نفيذ برامجها ويلهيها عن تحصيل اإليرادات العامة يعيق الفساد الحكومة من ت-أ   •

ويحول التخطيط  إلى عملية صورية، ويحد من فاعلية نتائج جهود التنظيم ، الظل بعيداً عن أنظار الحكومة 

  .اإلداري

  .علمييحول الفساد دون استخدام الموارد في مجاالت بالغة الحيوية كالتعليم والبحث ال-ب   •

ُيضعف الفساد من معدالت نمو االستثمارات الخاصة واألجنبية والسيما إذا تعمدت الحكومة ترك ثغرات  -ج  •

  .في اللوائح الناظمة لقانون االستثمار بغرض أن يستفيد كبار المسؤولين من الدخل غير المشروع

  .على بيع أو تأجير منشآت القطاع العام بثمن بخس يشجع الفساد المسؤولين -د  •

  .يؤدي إلى إخالل الموظف بواجبات الوظيفة العامة واالنحراف بمقاصد القرار عن المصلحة العامة -و •

يضعف الفساد من ثقة المواطن بفاعلية القانون والنظام العام، وتباعاً يترتب عليه تكّون منظومة قيمية -2 •

السلبية التي تعظم من المنافع الفردية، واستثناءاتها الممارسات اإليجابية التي تخدم قاعدتها الممارسات 

  .المصلحة الفردية والمصالح الجماعية في آن واحد

ينتقص الفساد من الفعالية االقتصادية ومن عدالة توزيع الثروة والدخل القومي، ويعيد الفساد توزيع الدخل -3 •

سلطة والجاه والذين يثرون على نحو مستتر نظراً لطبيعة الفساد غير المكشوفة والثروة في صالح من يمتلك ال

  .لعامة الناس

يقف الفساد وراء ظاهرة تشوه الهياكل االقتصادية في العديد من البلدان النامية إذ يحفز الفساد على قيام -4 •

نتاجية التي تشكل محور التنمية المشاريع غير اإلنتاجية ذات الربح الوفير والسريع على حساب المشاريع اإل

  .النزيهة والمستقلة، وبهذا المعنى فإن الفساد يتسبب في هدر الموارد الوطنية وتبديدها



• 
إن انتشار ظاهرة الفساد تحد من عملية الحراك االجتماعي، نظراً لعدم إدانة المسؤولين على الفساد -8

الحد من الفساد فال يعود يبالي بما يحدث في البالد من  ومحاسبتهم فيفقد المواطن ثقته بالدولة وبقدرته على

فوضى ويكتفي بمراقبة فضائح الفساد، وكأنه يشاهد مسرحية ال عالقة له بها، إال في الحدود التي تتأثر بها 

مصلحته، وال يكترث بما يجري في بيئته المحيطة باستثناء ما تؤديه له المؤسسات البيروقراطية من خدمات 

يفسر اتساع ظاهرة الفساد السياسي واستمرارها في بعض الدول، حيث يحول الفساد دون تحقيق التنمية وهذا ما 

المستدامة ودون تحقيق الكفاءة االقتصادية كونه يخفي في طياته التهرب الضريبي ويضعف من آليات 

وسياسياً، فضالً عن هدر الديمقراطية فيعزز من سلطة األغنياء وسطوتهم ويزيد من نسبة المهمشين اقتصادياً 

  .األموال العامة وتبديدها

  :لعملية غسيل األموال وأهمها( سياسية –اجتماعية  –اقتصادية )وهناك آثار سلبية -9 •

عدم عدالة توزيع الدخل  –انخفاض في الدخل القومي ومعدل االدخار بسبب هروب األموال إلى الخارج  •

شراء  –ارتفاع األسعار )ارتفاع معدل التضخم بسبب  –ياء والفقراء القومي في المجتمع ونشوء فجوة بين األغن

  (.العمالت األجنبية وتحويلها إلى الخارج

ألنهم لم يبذلوا جهداً حقيقياً  يتأثر نمط االستهالك داخل المجتمع بسبب قيام غاسلو األموال باإلنفاق البذخي •

  .الكتساب هذه األموال غير المشروعة، فينعدم ترشيد االستهالك لديهم

إضعاف دور البنوك في الرقابة على عمليات غسل األموال وتجاوز لقواعد االئتمان في المعامالت المصرفية  •

  .في منح القروض دون ضمانات كافيةنظراً لتزايد حجم األموال المغسولة لدى البنوك مما يدفعها للتساهل 

زيادة الفجوة بين الدخل القومي الرسمي والدخل القومي الحقيقي ما يؤدي لعدم تمكن الحكومات من وضع  •

  .الخطط الناجحة لعملية التنمية االقتصادية واالجتماعية

ة عن أنشطة غير مشروعة تزايد معدالت الجريمة المنظمة محلياً وعالمياً حيث أن األموال المغسولة هي ناتج •

  .وقد يتم إعادة استخدامها مرة أخرى في تشجيع وارتكاب الجرائم



تفشي الفساد داخل المجتمع وخاصة في اإلدارات الحكومية بسبب األموال الضخمة التي يقوم غاسلو األموال  •

دية كالسرقة والنصب بصرفها من أجل تحقيق مصالحهم المتنوعة باإلضافة إلى انتشار ظاهرة الجرائم االقتصا

  .واالحتيال

حدوث خلل في القيم االجتماعية السائدة نتيجة لطغيان المال وإعالء قيمته بصرف النظر عن مشروعيته كمحدد  •

  .للمراكز االجتماعية لألفراد

وادي انتشار نوادي القمار التي تتسم بسرية تقاليدها ونشاطاتها المخالفة لألخالق والقانون حيث تساهم هذه الن •

في غسل األموال غير المشروعة بكميات كبيرة من خالل شراء فيشات القمار واستبدالها بأوراق نقدية أو 

  .شيكات مصرفية

اختراق النظام السياسي واإلداري الحكومي من أجل تحقيق مصالحهم والتأثير على متخذي القرار، أو التأثير  •

  .استعمال أموالهم للتأثير على وسائل اإلعالم ومحاولة تملكها في المناخ الديمقراطي في المجتمع باإلضافة إلى

حيث عطلت . وهي نتيجة حتمية لجميع اآلثار السلبية للفساد على الجهاز الحكومي: إعاقة جهود الرقابة -11 •

  .األجهزة الرقابية عن القيام بأدوارها الفعلية

و فئة محدودة من الموظفين الذين هم في الواقع إضافة إلى أن جهود الرقابة كثير ما تكون موجهة نح       •

على أن المشكلة الكبرى . ضحايا الفساد وليسوا المحركين األساسيين له وغالباً ما يكونون من الموظفين الصغار

التي تواجه جهود الرقابة في الجهاز الحكومي بسبب انتشار الفساد هو تورط كثير من العاملين في هذه األجهزة 

  .لفساد ذاتها، بحيث أصبح الحراس يحتاجون إلى حراس أيضاً للحيلولة دون فسادهمفي قضية ا

انخفاض والء الموظف الذي أصبح متدنياً في كثير من األحيان بسبب الفساد والذي قاد بالنتيجة إلى تدني  -11 •

عكس على التنمية مستوى نوعية أو جودة المنتج أو الخدمة التي يقدمها هذا الجهاز للمستفيدين منه، ما ين

 .االقتصادية واالجتماعية للبلد المعني

  :الخالصة •

إن اآلثار المدمرة للفساد هي ليست مجرد قضية أخالقية، بل لها تكلفتها االقتصادية واالجتماعية الباهظة       •

التي أضعفت الروح المعنوية، أبعدت القدرات، وهجرت الكفاءات، ونفرت أصحاب الضمير، وشوهت مفهوم 

 . الدولة، وغيَّبت الخدمة العامة

 


