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 : المنيج الحديالفساد في ظاىرة تحميل 
 المجتمع الفاسد أم الفرد الفاسدجدلية 

 
 

 *قيس محمد خضر د.
 

 الممخص
في مشكمة متعددة األشكال، كالفساد يصبح من الصعب عمى الباحث أن يعرف من أين يبدأ؟ وأين ينتيي؟ 
اخترنا لبحثنا سؤااًل يبّين إشكاليًة يتمحور حول تمفصل فساد الفرد وفساد المجتمع. من وجية نظر 

لمجتمع الفاسد؟ اقتصادية، ىل يجب أن ينصب جيد سياسة مكافحة الفساد عمى الفرد الفاسد أم عمى ا
باتباع منيج التحكيم االحتمالي ُدِرَسْت ىذه اإلشكالية اعتمادًا عمى أدوات التحميل االقتصادي الجزئي، 
وخصوصًا عمى منطوق المدرسة الحدية. مع اإلقرار بصعوبة استالل الفرد من المجتمع، أو عزل المجتمع 

عطاء األولوية أل حدىما عندما يكون المرء مسؤواًل عن رسم عن الفرد، فإنو ال مناص من التجرؤ وا 
مكانية متابعتيا وتقييميا  السياسة االقتصادية. من أىم سمات السياسة االقتصادية ىذه، إرساء حدودىا وا 
لتحديد المسؤول عن النجاح واإلخفاق. يبدو الفرد، من ىذه الزاوية، أكثر عمالنية لمبدء بو والتخاذه 

فساد. أن تتعقب وتعاقب فردًا فاسدًا ليو أكثر عمالنية إذًا من تعقب وحدة قياس في سياسة مكافحة ال
(. يجب أن allegoryمجتمع فاسد ومعاقبتو )مع أن مصطمح المجتمع الفاسد ىو مصطمح مجازي 

تفصل السياسات االقتصادية الخاصة بمكافحة الفساد عمى مقاس الفرد، دون أن يعني ذلك تجاىل أىمية 
 الموروث المتراكم من الفساد المجتمعي الذي يشكل الحاضن الحقيقي لفساد الفرد. 

 
 

                                           
*
 .جامعة دمشق-كمية االقتصاد-قتصاددكتوراه في اال 
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 :إشكالية البحث
طرائق انتقاد و  مامشكالتيخيص المجتمع وتشاالقتصاد و تقييم  يكاد الفساد يكون حديث كل من يتناول

ظاىرة الفساد إلى عناصرىا  يحمل بدقةأو شبو غيابو خطاب عممي غياب، المشكمة في تكمن . ماإدارتي
 بما اً ل من ىذه العناصر مع بعضيا بعضكطبيعة ارتباط  حويوضّ ( ةالمؤسساتيو  ةالمجتمعيو  ،ةاألولية )الفردي
خمف حدود التساؤل  تذىب ىذه اإلشكالية قميالً تطويق ىذه الظاىرة.  تسيم فيإنتاج حمول يساعد في 
المجتمع الية العالقة بين الفرد الفاسد و ، لتتناول إشكسياسات مكافحة الفساد إخفاقعن سبب التقميدي 
 مالفرد الفاسد أواًل، أرسم سياسة مكافحة الفساد عمى مستوى ىل ينبغي من وجية نظر اقتصادية، الفاسد. 

تأتي ل ىو  مكافحة الفساد؟رسم استراتيجية لميمًا حقًا وىل يبدو طرح ىذه اإلشكالية  جتمع الفاسد أواًل؟الم
  بين ىذا وذاك؟آخر أم شيء  ؟"الجزرة"أم  "العصا"ىي استراتيجية أ، ىذه االستراتيجية المثمى تالياً 

 :فرضيات البحث
 :اآلتيةالفرضية  عرضانطالقا من اإلشكالية المطروحة أعاله، يمكن 

  يجب التوجو  من َثم  و  ،كافحة الفسادسياسات م لتقويض كافياً  األخالقي سبباً  المجتمعيالخمل  عد  يمكن
 لمكافحة لمفساد.  كميةلتبني سياسة ىذه دعوة إلى الكتمة المجتمعية عند رسم ىذه السياسات. 

  يجب رسم  في ضبط الفرد الفاسد. الذاتية السياسات االقتصادية في عدم فاعميتيا إخفاقيكمن
من  ،إلفساد المجتمع بدالً  اً أساسوصفو بالفاسد  باتجاه الفرد اً مباشر  توجياً السياسات التي تتوجو 

  .منو وكأنو صار قدرًا ال مفر   الفاسد الفردالمجتمع الفاسد الذي ينتج  الشعور بالعجز أمام

إحدى، بالخيار بين تبني  اً كبير  ارتبط ارتباطاً  "الجزرة"و "العصا"، أن تحميل سياسات البحث افي ىذ الحقاً  رأينا
  .أو تبني كمتييما فرضيتي المجتمع الفاسد أو الفرد الفاسد

 :ىدف البحث

سياسات  إخفاقدواعي منطقية ألسباب و البحث مقاربات عممية و  مَ دّ قي، قَ األخالاالجتماعي و عن الوعظ  بعيداً 
تحميل ظاىرة الفساد ل بعض اإلشكاليات المرافقةعمى البحث الضوء ىذا  طسمّ و  .أو نجاحيا مكافحة الفساد

ظير أكما  .العالقة التفاعمية بينيما لَ م  حَ الحدود الفاصمة بين فساد الفرد وفساد المجتمع و  مَ سَ رَ و  االقتصادي
صوابية بعض في سياق مكافحة الفساد، من خالل تحميل  "الجزرة"و "العصا"أبعاد استخدام سياستي البحث 

خيارات سياسة  من اً حميل احتماالت تسمل الفساد إلييا، بما يضع عددالسياسات االقتصادية الجزئية وت
 مصممي برامج مكافحة الفساد.  مكافحة الفساد بين يدي
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 :المنيجية
 (. يقوم ىذا المنيج عمى طرح عدة تفاسير لإلجابة عنAbductionيتبع البحث منيج التحكيم االحتمالي )

[ عن ثالثة 3112] Schurzيتحدث ثم انتقاء أفضل ىذه التفسيرات وأكثرىا مناسبة.  ،اإلشكالية المطروحة
، بمعنى تمك ًسُتَحك مُ الفرضية التي عبر نوع حتمالي. يتجمى أول ىذه األشكال "أشكال لمنيج التحكيم اال

وىي  تساق لدراسة اإلشكالية المطروحة ن عدة احتماالتمن بي )312ص. ( كاحتمال"ُقدَِّمْت الفرضية التي 
يزيد من احتمال إذا كان وصف أدوية متنوعة  .1المقاربة التي تناسب معالجة اإلشكالية التي يطرحيا البحث

من المعروف ل ، فإنواألدوية، عمى األقل، سينجح في عالج المرض ، عمى قاعدة أن أحد ىذهشفاء المريض
)فرضيات  من الحمول المطروحة اخترنا ال المرضى.األطباء و  ال يستسيغيا جانبيةً  اً لكل دواء آثار  أن  أيضًا 

، أم إنو فاسداً  ىو الفرد الفاسد من ينتج مجتمعاً أ أكثرىا وزنًا في إنتاج الحل.أكثر الحمول نجاعة في العالج( 
ىل  مالءمة لمكافحة الفساد؟كثر كيف ترسم السياسة االقتصادية األ و  المجتمع الفاسد الذي ينتج فردًا فاسدًا؟

 التحكيم االحتمالي في ىاتين الفرضيتين َأْعَمْمَنا(؟ العصا(؟ أم باستخدام العقوبات )الجزرة) الحوافزباستخدام 
  .كما ىو مذكور أعاله

 :أىمية البحث
ويرجع ىذا االىتمام في جزء كبير منو إلى إجماع  ًا؛واضح ازدياداً ازداد االىتمام مؤخرًا بظاىرة الفساد 

الباحثين عمى اآلثار الضارة والمؤذية لمفساد. يقوض الفساُد أسَس الديمقراطية والمجتمع المدني، ويزيد من 
كما يزيد من االعتقاد بعدم جدوى جيود القيادة السياسية التي تدير عممية  ،التكاليف التي تتكبدىا الحكومات

في ىدم رأس المال االجتماعي لممجتمع  اً كبير  إسياماً كما يسيم  ،[(Farrales [3112فساد )مكافحة ال
(Rothstein [3112 .)] آثاره السمبية بشكل إلى  نظراً يقوِّض الفساد أيضًا النمو والتنمية االقتصاديين، و

 Ades and DiTella [0992 ،]Wei and Wu [3110] ،[2013]معدالت االستثمار ) فيخاص 

Debiel, Gawrich.  .) 

                                           
" التي يفسرىا التحكيم االحتمالي، وفي Evidence[ في الشكل الثاني إلى "الوقائع" أو "الحقائق" "8002] Schurzيشير 1 

)لمزيد  التي توجو البحث  "Beliefs or Cognitive Mechanisms"الشكل الثالث إلى "المعتقدات" أو "اآلليات اإلدراكية"
 .  (802-802من التفصيل انظر المرجع المذكور ص. 
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ستعادة الخطاب المتعمق بالفساد االقتصادي من غير تكمن أىمية ىذا البحث بشكل رئيس في السعي ال
عن مشكمة الفساد بحيث يستطيع التعاطي  برؤية أكثر نضجاً  االقتصادي وتزويد صانع القرار ،المختصين

من تجارب الدول األخرى في سياق مكافحتيا لمفساد بما يوصل  اً ستحضر البحث عددامعيا بموضوعية أكثر. 
 اقتصادية واجتماعيةبل ىو ظاىرة فحسب، ، لنطمس عميو، رسالة مفادىا أن الفساد ليس عارًا أخالقياً 

ن كّميا المجتمعات والتشكيالت االقتصادية واالجتماعية عرفيا تمعًا، عرفيا و  وأخالقية في آن   ومؤسساتية )وا 
 2في لغة االقتصاديين(. حتعامل معيا بيدوء وعقالنية )بالمعنى التقني لممصطممختمفة( ويجب البدرجات 

لفكري التي يمكن البناء عمييا إلجراء دراسات عممية تجريبية سيشكل ىذا البحث قاعدة من التحميل النظري وا
 لمفساد في االقتصادات والمجتمعات العربية عمى سبيل المثال.

 :الزمانية والمكانيةالحدود 
إذا كان البحث ييدف لمتأسيس لقاعدة من التحميل النظري والفكري إلجراء مقاربات ودراسات عممية، فقد 

والدول التي شيدت تحوالت  ،)عربية وغير عربية( تناول طبيعة ىذه اإلشكالية بشكل رئيس في الدول النامية
دورًا رئيسًا في  ؤدياليويات االقتصادية واالجتماعية والثقافية ت، خالل العقود الثالثة األخيرة ألن تنوع بنيوية

من مراقبة تطور الظاىرة بشكل  تمكِّنة طويمة نسبيًا مدخالل  ماالسيّ و  ،ومعالجتيا تحميل الظاىرة المدروسة
 عمى سبيل المثال(.   Van Rijckeghem and Weder [3110]في دراسة  رأيناممحوظ )كما 

 ثغرة سوداء في االقتصاد السياسيو  ...الفساد مقدمة:

إساءة استعمال  ىوالفساد  عمى أنلمفساد والمبني عمى فكرة الوظيفة العامة  األكثر رواجاً يركز التعريف 
ال يفيد في و  غامضاً و  جداً  قد ىذا التعريف لكونو عاماً الوظيفة العامة في سبيل تحقيق مصمحة خاصة. انتُ 

التي  الزواياوتنوعت التعاريف بتنوع  ،وشمولية تعريف أكثر دقةلتقديم  يمتحديد دراسة الظاىرة. سعى بعض
  [(.Farrales [3112 راجع مثالً  ،)لمزيد من التفصيل يختارىا الباحث لنفسو عند تناول ىذه اإلشكالية

 يسميو م  عَ Douglass North [3112 ]عمالق االقتصاد المؤسساتي وحامل نوبل في االقتصاد  يتساءل
الثغرة السوداء الكبيرة" في االقتصاد السياسي الذي لم يستطع أن يجيب عن أسئمة كبيرة تتعمق بالسبب الذي "

لسبب أول يتعمق بحقيقة دي: يجيب االقتصا؟ متقدمة دواًل صناعيةكّميا يحول دون أن تصبح الدول النامية 
ا . أم  Non-incremental Change ريالجذ األىمية الكافية لمتغيير غير أن االقتصاد السياسي لم ُيولِ 

                                           
 Khoderتعني العقالنية بمعناىا األوسع اتباع أمثل الوسائل لموصول إلى أمثل الحمول )لمزيد من التفصيل راجع  2
[8000.)] 
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ىمال ال مؤسسات غير الرسمية السبب الثاني فيتمثل بتركيز التحميل االقتصادي عمى المؤسسات الرسمية وا 
 فضاًل عنلما تنطوي عميو من بنية معتقدات األفراد، الخرائط الذىنية أكثر أىمية  ،بحسب الكاتب ،د  التي تع

" إلى Systemic Corruption" "فساد النظام"الفساد البنيوي أو  يعد  . في المنظمة( خاصة) مالتعمّ  نظام
معتقدات األفراد  عنمدفوعًا بمعتقدات األفراد " ،إلى حد بعيدأيضًا  ،نو يبدوإ ِإذْ حد بعيد مؤسسة غير رسمية، 

 .معتقداتمثل ىذه المن الصعوبة بمكان مأسسة و  ،الخسارةربح و بحسابات الاآلخرين المتعمقة أساسًا 
 Sticky"3 (Rothstein and Uslaner أو لصيقة ةقَ بِ يبدو كظاىرة دَ  أنو في تتمخص مشكمة الفساد

[3112 ،]Uslaner [3112]،)  أن الفساد ما إن يحل في نظام ما  إلىتشير معظم الدراسات التجريبية و
صبح ممارستو تو  بنيوياً يصبح الفساد  عندما. بمغة نظرية األلعاب: صعب الفصل عنو بولصيقًا حتى يبقى 

 . أو ما سندعوه الحقاً "توازن قوي غير فعال"فإننا سنكون أمام حالة متطرفة من  شائعاً اعتياديًا و  تطبيقاً 
عدد األفراد اآلخرين  أن المكاسب المتوقعة من الفساد ستعتمد عمى الذي يظير كيف "التوازن التابعـ"ب

بحيث نسمح ألدوات التحميل  التشعب الكبير في ظاىرة الفساد تناوليا بتأن  إذًا، يفرض ىذا الفاسدين. 
    .وحوضب طروحاتياو االقتصادي أن تقدم مقاربتيا 

 :فساد المجتمعات: كمية. الفساد من زاوية 0
أخرى، ن مؤشرات الفساد بين دولة و السؤال المتعمق بتباي نع بسيطاً  يقدم االقتصاديون الميبراليون جواباً 

أن الدولة التدخمية  يرى ىؤالء حون بالالئمة عمى الدور التدخمي الواسع لمدول التي يستشري فييا الفساد.ينو 
 ،الُمحَكم من منح اإلجازات والتراخيص إنما تخمق األرض الخصبة لظيور الفسادالمركزي مة بنظاميا المنظِّ 

ن تباين درجات انخراط الدول في تنظيم االقتصاد  دارتو وا   في درجات الفساد.  اً ينتج تباينسوا 
عمى سبيل  ،يستطيع أن يفسرغير دقيق. فيو ال  لكنو يبدو أيضاً  ،ىذه التفسير صحيحاً  د  يع ،إلى حد بعيد

ال يجيب  السوق. إصالح-ا بعدأو في الصين م ،الشيوعية-سبب زيادة الفساد في روسيا ما بعد ،المثال
ات يالجنوبية في ثمانين كوريافي المكسيك مقارنة بتايوان و  عن سبب كون الفساد أكثر انتشاراً  التفسير أيضاً 
في االقتصاد وأقل سيطرة عمى السوق من الصين. ثمة  ىاتان الدولتان أقل تدخالً تكن لم  ِإذْ  ،القرن الماضي

المبادئ يتمثل في أن المعايير و و  ،يتبناه عمماء االجتماع ،تفسير آخر لتباين درجات الفساد بين الدول
 د  ي بعض المجتمعات قد يعف فساداً  د  معيا درجات الفساد. فما يعتتباين االجتماعية تتباين بين المجتمعات و 

و أفي مجتمع آخر. من المتعارف عميو بشكل واسع في الدول النامية أن تقديم اليدايا ىو عادة  شيئًا روتينياً 

                                           
 [(Rothstein and Uslaner [8002 ،]Uslaner [8002) لمزيد من التفصيل انظر  3
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يتغمب عمى ما يتجاوز و  الوالء لمقرابة أو لمعشيرة غالباً  ن  أكما  ،ت التجاريةعرف اجتماعي في المعامال
يصبح استعمال الموارد العامة لخدمة الوالءات الخاصة االلتزامات تجاه المصمحة العامة، حتى الواجبات و 

التقاليد المجتمعية بنية عمى أساس األعراف و م. ثمة مشكمة كبيرة تنتاب التفاسير الاً روتيني اعتيادياً  عمالً 
 ًا في بمد ما ألنكثير  اً ىناك فساد ن  إ :القولف ؛يصعب صوغو في نماذج تحميمية معيارية إنشائياً كالمًا  كونيا

. حتى بو يعتد   منطقياً  ال يحمل تفسيراً و  ،عاماً  كالماً  د  يع أكبر لظاىرة الفساد أعرافو تبدي استعداداً عاداتو و 
 إيطالياو ألقاليم في دولة واحدة كشمال ص كيف يمكن لبمدان )أأن يشخِّ  يجب ،يكون التفسير أكثر قبوالً 

كيف يمكن لبمد  ،ثم ."التوازن"وضعية عادات وتقاليد اجتماعية مختمفة في  ( متشابية أن تتعامل معوجنوبيا
في تاريخيا  كما حدث في حالة الدول المتقدمة المعاصرة ،حالة توازن إلى حالة توازن أخرى نما أن ينتقل م

يجعل الدول تنتقل من وضع معين لمفساد إلى وضع  ما الذي ،أي .(Debiel, Gawrich [2013]) الحديث
مع اإلقرار بأن كتمة األعراف والعادات والتقاليد االجتماعية لم تتحرك خالل المدة المعنية  آخر أكثر تمايزاً 

ساد المجتمعي إذًا صعب اإلدارة يبدو الف 4الفساد في المجتمع. مستوىبشكل يستطيع تفسير انتقال توازن 
صعب المعالجة، بالقدر الذي يسيل فيو عمى صانع القرار إيجاد مبررات اإلخفاق في تحقيق تقدم يذكر في و 

يرصد الفساد ضمن نطاق واحد عند عدة  اً جزئي تحميالً سياسة المكافحة. قد يبدو األمر مختمفًا إذا ما اعتمدنا 
  .كما سنرى ىنا أدناه نقاط توازن محتممة

 :فساد الفرد وفساد المؤسسة. الفساد من زاوية التحميل الجزئي: 3
يقصد ظاىرة الفساد شائعة في التفاسير الحديثة لدى المنظرين االقتصاديين. ل "التوازن المتعدد"فكرة  د  تع

 .عبر الوقت مرور المجتمع أو االقتصاد بعدة مستويات متمايزة من مستويات الفساد بالتوازن المتعدد ىنا
يعتمد الكسب  ِإذْ  ،"Dependent-Equilibria" التابع-بالتوازن يعرف عادةً ما عمى  تقوم الفكرة أساساً 

من منظومة الفساد  يكونوا جزءاً عمى عدد األفراد اآلخرين الذين يتوقع أن  اً كبير  اعتماداً المتحقق من الفساد 
التي تعرف  ،Andvig [0990] كما ىي واردة عند ،كن تجسيد ىذه الظاىرة بشكميا األبسطيم. السائد

  .[(Bardhan [3112راجع أيضَا ) أدناه (0) في الشكل المرسوم ىنا Schellingمخطط ب

                                           
أو بقوة المؤسسات دون إسالميا إلى قدسية  مؤسساتياً  ُتَحرَّكُ يجب سمخ ظاىرة الفساد عن كتمة العادات واألعراف بحيث 4 

 . وعفويتيا ةأبنية المعتقدات المجتمعي
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 Schellingمخطط  (:0الشكل)

 .321[، ص. 5002] Bardhanالمصدر: 
نسبة الموظفين نقطة عمى المحور األفقي إلى  تشير المسافة بين نقطة األصل وأي، أعاله الشكل في

 ،من ىنا ت(.من بين العدد الكمي لمصفقا الفاسدة)أو نسبة الصفقات  الفاسدين من بين إجمالي الموظفين
فييا يكون الحالة التي إلى  n))كما تشير النقطة  ،فاسدموظف ليس ىناك أي  ستشير نقطة األصل إلى أنْ 

 )أو اإليراد الحدي( إلى المكسب الحدي ،عمى الترتيب ،Nو Mن. يشير المنحنيان يفاسدكّميم  نوالموظف
لى موظف فاسد و إلى بالنسبة  ماالت االحت عمىذلك في حال توزيع باقي الموظفين و  ،موظف غير فاسدا 
 الالفساد.   بين فئتي الفساد و كّميا الممكنة 
ذلك عندما يكون و  ؛ون أعمى من عائد الموظف الفاسدعائد الموظف غير الفاسد سيكأن  n))المنحنى يظير 

عائد الموظف غير  تناقصثم ينحدر ىذه المنحنى ليعكس  ،من الموظفين الفاسدين ىناك عدد قميل جداً 
عندما يصبح  ينتيي األمر بو بأن يصبح سالباً و  ،الفاسد بالتزامن مع زيادة عدد الموظفين الفاسدين

 في ظل عدم حصولو عمى مكسب يعوضو عما ينفقو. اً سيضطر ألن يدفع كثير  ِإذْ فاسدين. كّميم ن وموظفال
ذلك بالتزامن مع تزايد أعداد الموظفين الفاسدين إال أنو ينحدر في و  ؛بداية Mيرتفع المنحنى  ،بالمقابل
عارضي خدمات تقبل المرتشين نتيجة تزايد عدد التي يتقاضاىا ذلك عندما ينخفض حجم الرشوة و  ،النياية

مخطط ) رسوم أعالهمفي الشكل ال. موجباً  أن عائد الموظف الفاسد يبقى دوماً ب ؛ عمماً الرشوة في الوظائف العامة
Schelling)  :ثمة ثالث نقاط لمتوازنA، B، وC آلتيعمى النحو ا نحمميا:    
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curve 
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أو  ،غير مستقرة )متحركة Bتبدو النقطة  ،)كنيايتين متطرفتين( نامستقرت Cو Aفي حين نجد أن النقطتين 
ألي من  أو مربحاً  غير فاسدين ولن يكون مجدياً جميعيم يبدو أن الموظفين  A(. عند النقطة حتى تابعة

لن يكون و  ،نيفاسدكّميم ن والموظفسيكون  C الموظفين أن يطالب بالحصول عمى الرشوة. عند النقطة
إلى سيكون سيان بالنسبة  ،Bعند النقطة  .فاسد عند ىذه النقطةأن يكون الموظف غير مربحًا أو  مجدياً 

 فسوف يكون مربحاً فاسد إضافي صبح ىناك موظف ن يإلكن ما  ،أو غير فاسد لموظف أن يكون فاسداً ا
كان عدد الفاسدين أقل بموظف واحد )أي أقل من عدد الموظفين  إذا ،بالمقابل .لمموظف بأن يصير فاسداً 

الظروف و تبدو الشروط  ،إذاً   .يكون فاسداً  أالبموظف واحد( فإن الموظف الحدي سيختار  Bعند النقطة 
قتصاد من حيث يكون اال )أو انطمقت سياسة مكافحة الفساد( نا تحميمنا: إذا ما بدأجداً المبدئية ميمة 

التوازن العميا لمفساد نحو نقطة ىذا االقتصاد سيتحرك  عندىا ،الموظفين الفاسدينبنسبة مرتفعة من  محكوماً 
ذا ما كان معدل الفساد المبدئي منخفضاً Cالنقطة  دعن ما يسمى باتجاه لمتحرك فإن االقتصاد سينزع  ،؛ وا 
بسيطة كيف يمكن  ح المخطط بطريقة. يوضّ Aعند النقطة " Honest Equilibrium" "التوازن النزيو"

أن ينتييا بتوازنين مختمفين  ،المواقف األخالقيةاقتصادية و -يةعيد البنية االجتماععمى صلبمدين متشابيين، 
. أي إذا كانت نسبة الموظفين الفاسدين متباينة بين االقتصادين مع فرض تماثل المتغيرات من الفساد
عمى سبيل  Cوالنقطة  Aفي وضعي توازن مختمفين )عند النقطة  سينتييانفإن االقتصادين  ،األخالقية
في الفساد إذا ما تم االنطالق من  ح المخطط كيف يمكن لتغيرات طفيفة أن تؤثر كثيراً ضّ وكذلك يو  المثال(.

  .Bنقطة قريبة من النقطة 

تحميل يجب االنطالق من التراكم الحدي و بل  ،التعاطي مع الفساد كظاىرة كمية تؤخذ عمى عواىنيا عدم يجب
يتأثر يؤثر فييا و  حمقة في سمسمة فساد المؤسسة ،نقاط النيايات واالنعطاف...إلخ. يشكل فساد الفرد إذاً 

حدي لمظاىرة )عمى لليذه الحقيقة ليرسم سياسات تستيدف البعد ا عمى صاحب القرار أن يكون واعياً و  ،بيا
مجتمع أو حتى  ،سوق ،منظمة ،منشأة-)عمى صعيد المؤسسة غير الفردي ىاوكذلك بعد ،صعيد الفرد(

خطوة أولى في رسم سياسة مناسبة لمكافحة الفساد.  د  يع Schellingمى مخطط فتحديد موقع البمد ع دولة(.
عبرىا إلى االقتصاد لية التي يصل اآل ح كاف  و في عدم إظياره بوضيعتري ىذا المخطط مشكمة تتمثل إذ ذاك، 

يبقى القاسم و  ،ح تمك اآللية بدقةتوازن أو أكثر. ثمة نماذج نظرية عدة في األدب االقتصادي حاولت أن توضّ 
الكيفية عمييا عند مقاربة مشكمة الفساد و د ىو تقديم رؤية عممية يمكن االعتماكّميا النماذج  هك ليذر المشت

يقدم  ،فعمى سبيل المثال .(Debiel, Gawrich [2013]) التي يتفاعل فييا فساد الفرد مع فساد المجتمع
Cadot [0922 ًنموذجا ]  ًاإليقاع بو أو يتعرض الموظف لمخاطر  ِإذْ  ،بالمقامرة لدراسة الفساد شبييا
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يمكن اشتقاق يرى النموذج أنو استجوابو من قبل رئيسو في كل مرة يطمب فييا رشوة مقابل أداء خدمة ما. 
 بنية المعمومات عنراضات بديمة افتعدة  عمى بناءً موظف فاسد بالنسبة إلى  Nashلتوازن  االستراتيجية المثمى وفقاً 

كمما كان معدل الخصم الزمني  ،موظفإلى تظير نتائج التحميل الساكن المقارن أنو بالنسبة  .التي قد تحكم الحالة
الخوف من "كمما انخفضت درجة و  ،(اكتشاف فساده طويمة وبعيدةمالحقتو و الزمنية الالزمة لة مدالكانت ) مرتفعاً 
   .الموظف ليكون أكثر فساداً ُدِفع و  ،انخفض أجرهو   "Risk Aversion" "الخطر

أبعد من ذلك عندما يحمل مسألة الفساد عمى مستوى الموظف المدير الذي يمكن  Cadotثم يذىب نموذج 
ذلك لتغطية مستويات الفساد الصغرى. يقود ىذا التفاعل بين و  ،ينخرط )بعد حد معين( في الفسادأن 

مختمف مستويات اليرم الوظيفي في المؤسسة إلى توازن متعدد  صعيدالمستويات المختمفة لمفساد عمى 
تقبل  ينخفض احتمال ِإذْ  ،اآلخر مع مستوى شديد السمبية من الفساد(و  ،ا مع مستوى قميل من الفساد)أحدى

كما أن كل مستوى من الفساد يغذي  ،الموظف لمرشوة في المستوى العام لمفساد في الخدمات المدنية
Hillman and Katz [0922 ]. يشير )وىذا ما يقود لتعدد مستويات توازن الفساد( ىالمستويات األخر 

ىناك تكاليف اجتماعية باىظة عندما تفرض بنية  إلى أن   "Rent-Seeking" "كسب الطفيميـ"في أدبيات ال
مما يتقاضاه رشوة إلى رئيسو في اليرم الوظيفي. يفترض  اليرم الوظيفي عمى الموظف األدنى أن يدفع جزءاً 

[( أن العقوبة المتوقعة 0922] Cadot مع نموذج [ )انسجاماً 0991] Andvig and Moeneكل من 
الفاسد المرؤوس أن اكتشاف  يبدو ِإذْ  ،لمفساد حال اكتشافيا تقل بالتزامن مع ازدياد عدد الموظفين الفاسدين

طمب  فموحظ أن   ،من جانب الطمبا أم  رئيس غير فاسد. أقل تكمفة مما لو كان ال سيكونمن قبل رئيس فاسد 
وبالتزامن  ،الرشوة المطموبة قيمةعمى طمب خدمات الفساد بالتزامن مع ازدياد يتناقص  )الراشين( الفاسدين

يظير ىذا  )رفع تكمفة البحث عن مرتشين محتممين(. )المرتشين( مع انخفاض عدد الموظفين الفاسدين
أو التخمي التحميل إذًا الثقل الذي يمقيو الفساد المجتمعي عمى الفرد ويحرك مواقفو تجاه تبني، ظاىرة الفساد 

يمكن ليذا التحميل بطريقة توحي بأن الفرد الفاسد ىو نتاج المجتمع الفاسد، فيل يمكن اإلقرار بذلك؟ عنيا 
يراداتيا تكاليف ظاىرة الفساد أن يستكمل بتحميل يتناول  الجزئي  .في إطار تصميم برامج تستيدف مكافحتووا 

  :. مكافحة الفساد: المكاسب والتكاليف وحساسية الحل2
والقدريين  ”Moralists“الخوض في سياسات معالجة الفساد الخاصة باألخالقيين  ىنا ناتجنب

“Fatalists” ير جذري في القيم يأن الفضول قد يدفع لمقيام بذلك. يؤكد األخالقيون أنو من دون تغ مع
فإنو ال يتوقع حدوث اختراق كبير عمى صعيد اآلثار  رفي حياة الجميو المبادئ الخاصة باألمانة واالستقامة و 

 .(Debiel, Gawrich [2013]) المدمرة لمفساد
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ويرون أن المجتمعات وصمت إلى نقطة  ،في طيبة الدوافع البشرية وأكثر شكاً  يبدو القدريون أكثر تشاؤماً 
ليبدو الفساد حالة لصيقة جدًا  تم اتخاذ كل ما يمكن فعمو بيذا الصدد ِإذْ  ،الالعودة فيما يخص ظاىرة الفساد

استشرائو في  صعوبة الخروج من معضمة الفساد بعد تاريخ طويل من . رأينا سابقاً بالمجتمعات البشرية
بعث عمى األمل )حالة ت. إال أن بعض قصص النجاح من التاريخ المعاصر لبعض الدول النامية قد المجتمع

دون التقميل  (.Klitgaard [0922] راجع مثالً  ،قسم الجمارك في سنغافورةو  ،كونغ-سم الشرطة في ىونغق
زيين التي تجعل حتى االنتياوتراكيبيا التركيز ىنا عمى بنى المحفزات  سينصب   ،من أىمية العوامل األخالقية

تتمثل   التي قد تنشأ من تبني مثل ىذه البنى والسياسات. تعن المشكالو  ،يقمعون عن ممارسات الفساد
والتوزيع أو التخصيص  أن القوانين والنظم في ،اتفيم حدوثيبقدر كبير من  ،النقطة األولى التي تثار

ىي  تصبح الميمة األكثر إلحاحاً  من َثم  و  ،ؤجج ظاىرة الفسادطي لمموارد العامة النادرة إنما تالبيروقرا
إلى  ،من بعض الزوايا ،ينظرومن ىذا التوزيع البيروقراطي لمموارد العامة.  ،التخمص من ىذه القوانين

 اعمى أني ،من قبل الدولة بشكل كبيرممسوكة و أو مضبوطة  التي كانت ممنوعة رسمياً  اتطاشرعنة النش
  أسيل وأسرع طريقة وأكثرىا راديكالية في معالجة الفساد.

 مع ،بشكل كبير جداً  المحسوبياتتخدم والضوابط  النظم أن (Lambsdorff [3112]راجع يعتقد كثيرون )
ولسوف يكون ىناك نوع من  ،األخرى مةتخدم بعض األىداف االجتماعية القيِّ أنيا )أي ىذه الضوابط( 

ىذه الضوابط  ُرِفَعتْ ما إذا فساد ىدف تخفيض نسبة المن جية و  مةالقيِّ  بين ىذه األىداف المبادلة
تخفيض نسبة الفساد قد تأتي عمى حساب االستمرار بتحقيق األىداف  ن  إأي . من جية أخرى التنظيماتو 

لمستيمك إلى اأساسية بالنسبة  ياالمثال أن سمعة ما نادرة لكنلنفترض عمى سبيل . القيِّمةاالجتماعية 
 بشكل نسبي امن قبل الحكومة بحيث يستطيع الفقراء الحصول عميي ُتَقن نُ ( في بمد فقير )كالطعام مثالً 

(Bardhan [3112.)]    
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( أثر الفساد في توازن استيالك السمع المدعومة3الشكل رقم )  

 . 321 .[، ص5002] ،Bardhan المصدر:
فكيف ستكون  ،عمى المواطنينتوزيع ىذه الحصص أو النسب ب لنفترض أن موظفين فاسدين ىم من يقوم

لنفترض أن الحكومة ىي المصدر الوحيد  ،لتسييل التحميل النظام آلية السوق؟بيذا  ِاْستُْبِدلَ ما إذا النتائج 
عمى نظام الحصص  الذي يتم الحصول عميو بناءً  ن الطعامأو  ،لمحصول عمى الطعام في ظل نظام التقنين

 البيع بحيث يتجاوز سعرُ يأخذ الفساد شكل سعر أعمى يفرضو الموظفون  في حين ،ال يمكن بيعووالتقنين 
حيث  ABبميل الخط  Pيعطى سعر التقنين  المرسوم أعاله (3) الذي حددتو الحكومة. في الشكل السعرَ 
    .OA))5المحور العمودي دخل المستيمك يعكس 

 شراء سيفضل Pسعر التقنين  في ظلو  OAالدخل  صاحبدة بمعنى أن المستيمك حصة مقي   ̅  الحصة د  تع
التي لوالىا الكمية المفروضة عمى المستيمك  ظير القيودتُ  ̅  الكمية ن  إأي  . ̅  أكبر من الكمية ،Xكمية 

كمية إذًا  Xكذلك، تمثل الكمية  ذلك ليشبع حاجتو. مىلكان المستيمك اشترى ما يزيد ع إذاً  ،)لوال القيود(
النقطة التوازن في ظل عدم وجود قيود كمية )الكمية المتاحة من السمعة( في ظل دخل المستيمك المحدد عند 

                                           
 من أىم أوجو الفساد التي تفشت خالل األزمة السورية. 5

D 

G E 

F 

A 

B x  ̅    x 0 

𝐼  

I 

 الدخل

 C غذاء



 أم المجتمع الفاسد المنيج الحدي: جدلية الفرد الفاسدتحميل ظاىرة الفساد في 

264 

 

A .ق توازن المستيمك الذي يحصل عمى التقنين عند نقطة ما سيتحقّ ف ،إذا لم يكن ىناك أي نوع من الفسادG ىعم 
 .Dعن يسار النقطة و  ABالخط 

حيث يكون خط سعر السوق  ،Eيعطى عند النقطة  )أي في السوق الحر( لسوق غير مقنن اً لنفترض أن ىناك توازن
الحظ أنو عند عدم وجود الدعم  .   يعطى االستيالك بالكميةو  ،  لمنحنى السواء  يكون مماساً  ACىو ميل الخط 

بنقصان  سيتحرك خط الدخل أو خط الميزانية باتجاه الداخل إشعاراً  من ثَم  و  ،سيكون سعر الحصول عمى السمعة أعمى
)حيث يتقاطع منحنى السواء عبر  Fتقع عن يمين  G مادامتكمية التوازن التي يستطيع المستيمك الحصول عمييا. 

فإن المستيمك يفضل  ،(نفسو عمى منحنى السواء نإذ تقعانفسيا  Eتعطي منفعة  F ن  أذلك  ABمع الخط  Eالنقطة 
 لنفترض اآلن أن الموظف الحكومي عمى نظام السوق. ،من دون فسادلكن نين، و مع التقالحصة التي يحصل عمييا 

المنقط في الشكل  أعمى من سعر التقنين عند توزيع الكمية المحددة من الغذاء. يمثل الخط   سيفرض سعراً  الفاسد
مع و  ،ارتكازكنقطة  Aمع تثبيت نحو اليسار اليندسي لنقاط التماس في خريطة السواء عندما ينزاح خط السعر  المحل  

اليندسي لنقاط االستيالك التي يساق المحل  يمثل ىذا الخط أيضاً ، إذاً المحور األفقي.  من ABاقتراب الخط 
و عند كل ن  إ ِإذْ  ،إلى الصفر ̅ المستيمك إلييا من قبل الموظف الحكومي الفاسد عند انخفاض حصة التقنين من  

مقابل الحصة لدفعو  يكون المستيمك مستعداً واحدة من نقاط المنحنى يمثل ميل منحنى السواء السعر األقصى الذي 
 مادامأي  الحصة الفاسدة عمى نظام السوق. سياسةإن المستيمك سيفضل ف ̅ مى الحصة تزيد ع ومادامتالمقابمة. 

 لقوى السوق الحر. ما يحصل عميو وفق نظام التقنين )الفاسد أو غير الفاسد( أعمى مما يسمح بو نظام التوزيع وفقاً 
يجب أن يمفت إلييا )إلى ىذه الفكرة( انتباه أولئك  بنماذج أكثر تعقيداً  تناولياإمكانية  فمعبسيطة،  يةالفكرة األساس

ماسيم واندفاعيم نحو المبرلة واقتصاد السوق ورفع القيود والضوابط عن النشاط االقتصادي حالذين، في مسعاىم وفي 
من اليدف االجتماعي الذي كانت الضوابط والقيود التنظيمية  كبيراً  عمى أمل تخفيض نسبة الفساد، يخسرون مقداراً 

أن مكافحة الفساد عن طريق إلغاء برامج الدعم والتقنين ستدفع المستيمكين نحو  الحظ عمى الشكل مثالً  .تضطمع بو
أال يمقى  من غير المفاجئأنو نجد  ومن ثَم  اليسار وباتجاه المحور العمودي داللة عمى انخفاض كميات االستيالك. 

الشعبية  ،في سياق برامج التعديل الييكمي في الدول النامية ،برنامج التخمص من نظام التوزيع الحكومي الفاسد لمغذاء
تكاليفو االجتماعية الكبيرة التي قد تثير حفيظة المدافعين عن العدالة إلى  ، نظراً الكافية من الناحية السياسية

نظمة التقنين عبر إلغاء ىذه األنظمة والتوجو نحو السوق الحر، أيجب أال يمر حل مشكمة الفساد في  االجتماعية. إذاً 
 نظمة التقنين أساساً أعمى اعتبار تحقيق انتصار في ميدان مكافحة الفساد وتجاىل الخسارة االجتماعية التي وجدت 

إذ يعمق اليوة بين األغنياء  ثار التوزيعية لمفسادة اآلألما تغفل أدبيات الفساد مس بشكل عام، غالباً لمنيوض بيا. 
لم نتحدث عن شيء آخر غير عدم امتالك الفقراء المصادر الكافية أو "الصالت"  إذا ذلك واضحاً  د  يع والفقراء.
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"Connections "التي تجعميم قادرين عمى تقديم الرشى. عمى وجو "الواسطة"( ـ)ما يعرف في الشارع السوري ب
القانون )بالتواطؤ مع  المكمفونفييا موظفو الحكومة الفاسدون و  ُيَطبِّقُ الخصوص، ىناك كثير من الحاالت التي 

)راجع  ، الذين ال يممكون ما، أو من، يحمييم والذين ليس لدييم اإللمام الكافي بحقوقيمبتزاز الفقراءاألغنياء( با
Alonso-Terme et al. [0992 .)] 

 الجزرة: العصا و مكافحة الفسادسياسات . 4
أشير ىذه العناوين الدارجة عند تناول سياسات مكافحة الفساد. من من العناوين  اً تعرف األدبيات االقتصادية عدد

  األفراد.مبدأ كسر االحتكار لتحييد بواعث الفساد والتحكم بمصالح الجزرة"، و "مبدأ العصا و 
 : من االحتكار إلى المنافسةمكافحة الفساد. 0. 4
د من التنويو أيضًا إلى أن من أسباب استمرارية الفساد، غير الموروث التاريخي، ىو أنو يمكن لو أن يكون مربحاً ب  ال

الموظف أو ن(. لن يكون ىناك إذًا مصمحة ألي من ابشكل متوازن لكل من طرفي الصفقة )الموظف والزبون الفاسد
من الزبون ليحتج أو ليشي بالرشوة، كأن يسمح محاسب الضريبة ألحد المكمفين بالتيرب من الضريبة مقابل مبمغ من 

أو أن يسمح الخفير الجمركي لميرب ما بإدخال بضائع ممنوعة مقابل عائد ما. يسمي  ،المال يتقاضاه بشكل شخصي
)أو ما يسمى بالفساد التآمري  من الفساد بـ "الفساد مع السرقة"ىذا النوع  Shleifer and Vishny [0992]كل من 
ي(، لتمييزه عن الحاالت التي ال يخفييا الموظف الحكومي حيث يدفع الزبون السعر أو الرسم أو المبمغ ئأو التواط

الشكل  د  (. يع"الكاتبان بـ "الفساد دون سرقة ىذا ما يدعوهمغ زائد يتقاضاه الموظف لنفسو )و المكمف بو لكن مع مب
األكثر قابمية لالستمرار د  من ثَم  يعاألكثر صعوبة ألن يكتشف، و و اً، األول )الفساد مع السرقة( الشكل األكثر مكر 

فييا التياون في التحقق من توافر معايير الكفاءة  جريوالديمومة. يتضمن ىذا النوع من الفساد حاالت كثيرة ي
  ة وتزويد الغذاء والدواء، وضبط التموث وغير ذلك. والسالمة كتشييد الجسور واألبني

. حتى تكون ىذه الحمالت فعالة عمى طريق حمالت مكافحة الفساد يطمق عدد من الدول ما يسمى بـ "تنقية النبع"
 -frequencyيجب أن تتصف بالمصداقية والفاعمية. كما ىو منصوص عميو في نماذج التوازن التابع لمتكرار 

dependent equilibrium models ،يجب أن تقتنع كتمة كبيرة من األفراد االنتيازيين بأن الفساد ليس عممية  ِإذ
مربحة من وجية نظر معيار التكاليف. بمعنى، يجب رفع التكاليف التي يتكبدىا المفسدون بحيث تضاىي أو تتجاوز 

كما يجب أن تتصف  ،مجديةعالة و صبح سياسة مكافحة الفساد فالمكاسب التي يحصمون عمييا وذلك كشرط لت
في التاريخ الحديث لعدد من البمدان )كما  مرةغير ولكن، كما حدث ية" و"الديمومة". شمولسياسات مكافحة الفساد "بال

و في الصين وبعض الدول األفريقية(، فإن حمالت مكافحة الفساد كانت لحظية وظرفية وتستيدف األعداء السياسيين أ
مستثنية من ذلك "األسماك الكبيرة"، الموالين الميمين والشركاء في الحكم  ؛أحسن الحاالتصغار المفسدين في 
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مكافحة الفساد  من االعتقاد بعدم جدوى حمالت اإلعفاءات المتكررة عن المذنبينالسياسي. تزيد الحمالت القصيرة و 
 .(Debiel, Gawrich [2013]) لمفاسدين والمفسدين مغموط بياترسل إشارات كما  ،المستقبمية

إعادة بناء إلى أن الزمن،  -[ الخاص بالسمعة الجمعية عبر0992] Tiroleنموذج  ، يشيره سابقاً ذكرنا ما فضاًل عم ا
 لياتي أن ُنَمأسس أنواعًا متعددة من آزمنية حتى تتحقق. من الضرور  مددعدة قد تستغرق الثقة بأمانة المجتمع 

عمى حمالت وتطبيقيا القوانين لجنة انتخابات لتقييد و العامة،  مستقمة لمرقابةكمثل مكتب أو ىيئة  -المحاسبة
التي ترفع تقاريرىا في ىونغ كونغ وكاالت تحقيق مستقمة )كمثل المجنة المستقمة ضد الفساد و االنتخابات الديمقراطية، 

تقديم المعمومات ومراقبة بتطبيق القوانين و لجان متابعة المواطنين لمتأكد من التزاميم و مباشرة إلى المحافظ العام(، 
ن الحاالت يكسب في عدد م غير ذلك.نشيط و تقل و وجود إعالم خاص مسو متابعة قضايا الصالح العام، الخدمات و 
غير قانوني من جراء خرق القانون، لذا ينتظر أن تقدم الشكاوى من أطراف أخرى. لذا فمن  كسباً المرتشي الراشي و 

إبقاء  يضمنون" و whistle blowersلة في ىذا السياق أيضًا تشجيع أولئك الذين يفضحون الفساد "اإلجراءات الفعا
 أسمائيم مجيولة.

. يقترح الحكومية في أداء الوظائفحتكار البيروقراطي االيمكن تخفيض الفساد البيروقراطي من خالل تخفيض سمطة 
Rose-Ackerman [0922]،  ًمن التأثير حيث يمتمك فيو  جداً  محدداً  من إعطاء كل موظف حكومي مجاالً  بدال

ن نطاقات تنافسية من السمطة بحيث يمكن لمزبون الذي ال يتمقى الخدمة المناسبة والموظفأن يعطى  ،سيطرة احتكارية
بين  ممكناً نفسيا  الخدمةتقديم عندما يكون . نفسيا يقوم بتأدية الخدمة الذىاب إلى موظف آخر ،عند أحد الموظفين

في حالة وجود  ،. كذلكصفرالمنافسة معدل الرشوة باتجاه ال تدفعمن المحتمل أن  فإن   ،عدد من الموظفين الحكوميين
فإن ضغوط المنافسة قد تزيد من السرقة من الحكومة )بما في ذلك التساىل حتى في  الفساد الالحق أو الفساد التآمري

. )كما ذكرنا في الفقرات السابقة( الذي تقمل فيو من الرشاوىنفسو ذلك في الوقت و  ؛في األداء(أدنى معايير الجودة 
الرقابة المركزة لمنع السرقة. ت الحكومية مع المزيد من الضبط و المنافسة في تقديم الخدما و يجب أن تترافقفإن ،لذا

بمثل ىذه  من الموظفين بسمطات وظيفية متداخمة قد يساعدون أيضاً  اً [ أن عدد0994] Rose-Ackermanيجد 
. ومخاطره الفساديزيد من تكاليف  ما قد ،ن يقنع الموظفين المعنيين بالقضيةأسيكون عمى الراشي المحتمل  إذ ،الحالة

أنو في الواليات المتحدة األمريكية أدى تداخل سمطات الوكاالت المحمية والحكومية )عمى مستوى الدولة(  ظَ حِ لُ قد و 
 .[(Bardhan [3112)إلى تقميل الفساد في سمك الشرطة  والفيدرالية في ممف مكافحة المخدرات

 نظرية أجر الكفاءةإدارة سوق الفساد: العرض والطمب... و . 3. 4
المؤسسات العامة. في  في والتعويضات حوافزاللعل المسألة األساسية الميمة في سياسات مكافحة الفساد تتعمق ببنية 

 yang-lien"كان يدفع لحكام الواليات عالوات إضافية تسمى  Ch’ingـساللة ال ن االمبراطورية الصينية وفي عيدزم

yin" " يقتبس ."األمانة لتعزيزأموال Klitgaard [0922 ًنصا ]  من المؤرخThomas Macaulay  في سياق
في  British East India Companyتخفيف الفساد المستشري في شركة Robert Clive حديثو عن محاولة 



 خضر .ق                                        3102-العدد االثاني -23المجمد – مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية 

267 

 

أنو من غير المعقول أن تعطي الناس السمطة ثم تطمب إلييم  Cliveإلى بالنسبة  ؛ يقول " لقد بدا واضحاً 0222العام 
أنو لن يكتب النجاح ألية سياسة مكافحة لمفساد ما لم تترافق بخطة لتعويض  Clive. رأى 6عوزأن يعيشوا في ال

اتبعت كل  ،في التاريخ الحديث يتبنى الكاتب إذًا ىنا سياسة الجزرة. .(20ص. ) "في الشركة ياً مجز  تعويضاً  الموظفين
 لتي القت نجاحاً اظفين الحكوميين لمكافحة الفساد الحوافز الدخمية لممو التعويضات و سنغافورة سياسة من ىونغ كونغ و 

ء محصل الضرائب نسبة من سياسات اإلصالح الضريبي التي تنص عمى إعطا . من السياسات المتبعة أيضاً كبيراً 
 مىع تزيد دخل الموظف الحكومييمكن إلعطاء عالوة أنو  ظّ حِ لُ ( في بعض الحاالت )كما في سنغافورة مثالً  الجباية.

 efficiency wage" "جر الكفاءةأنظرية "تتوافق مع  أن تكون سياسة مجديةفي القطاع الخاص موظ دخل

theory ."لموظف الحكومي دون االكتفاء فقط إلى اة بمن السعي لزيادة تكمفة الفساد بالنس بد  ال ،من جية أخرى
التكمفة المحتممة لخسارة الوظيفة )بما فييا عالوة األجر وفوائد القدم الوظيفي( زيادة دخمو. إن رفع و بسياسة تحفيزه 

 ىذه ىي سياسة العصا. 7ستزيد من مقاومة الموظف الحكومي لمحاوالت استدراجو لمفساد ،الفساد ِاْكُتِشفَ في حال 
  .(Debiel, Gawrich [2013])راجع أيضاً 

فعالية تكمفة سياسة األجور في مكافحة الفساد. في دراسة أعدىا كل من  عنثمة نقاش في أدبيات اقتصاديات الفساد 
Van Rijckeghem and Weder [3110] 0994 0923الدخل بين العامين  بمدًا ناميًا ومنخفض /20/ في ،
 عنمؤشر الفساد في البمد. إال أن تقديرات الباحثين بين األجور النسبية و يمة موجد الباحثان عالقة سمبية ذات داللة 

 fair-wageمستوى األجر النسبي الذي قد يؤدي إلى شبو اجتثاث لمفساد يفوق ما قد يتوقع من نماذج األجر العادل 

models،   األجر المنكمش ا يتوقع من في نماذج لكن أقل ممshirking models. يجد كل من Di Tella and 

Schargrodsky [3112في دراست ] سوف تتسبب الموظفين أجور يم عمى بعض المؤسسات أن مضاعفة
  %.31بنسبة بطريقة غير قانونية بتخفيض نسبة الرشوة التي تدفع ليم مقابل تقديم الخدمات 

، فإن لتحييد دافع الفساد()زيادة تعويضات الموظفين أو التعويض  بينما تدعم ىذه التجارب االدعاء القائل بحافز الدفع
. ألن ىدف السياسات معقدة جداً  العالقة بين سياسة التعويض العام من جية والفساد من جية أخرى، قد تبدو أحياناً 

أال يساء إلى  العامة ال يقتصر عمى تخفيض الفساد في المؤسسات العامة فحسب، بل يجب أن تراعي السياسات أيضاً 
                                           

و أباتجاه القوة أو الحظيرة القدرية وسمطتيا ة االقتصادية قوة وسمطة تتجاوز قوة النظريإلى مثل ىذه الدعوى قد تحتاج  6
 األخالقية أو اإلثنية إن شئت.

 ،ما تتجاىل الوكاالت الدولية التي تدعو إلى تخفيض النفقات العامة في سياق حزمة اإلصالحات الييكمية الحظ أنو غالباً 7 
أن مثل ىذه السياسة قد تنطوي عمى تخفيض رواتب الموظفين الحكوميين وتزيد بذلك من حوافز الفساد لدييم. عندما  إالَّ 

نجحت الدول الغنية في عالم اليوم في التغمب عمى أصعب درجات الفساد في تاريخيا، فإنما ترافق ذلك مع متوسط أجر 
 .الموظف في الدول الفقيرةضعاف متوسط أجر أالموظف الحكومي الذي يتجاوز عدة 
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ييتم كثير من النظريات التي تدرس مسألة "الكسب الطفيمي"  ال ذه المؤسسات ألجمو.الذي وجدت ى ياليدف األول
rent seeking  آخر غير "لص  الحكومة ليست شيئاً " ن  إ :قضية تخفيض نسب الفساد متذرعة باالفتراض القائل في

لكن، كما ذكرنا  .Alonso-Terme et al. [0992]" لمنشاط االقتصادي كان أفضل محدوداً  اكمما كان عمميو منظم" 
في مثال توزيع حصص الغذاء المقننة لمفقراء، إذا ما كان ىناك ىدف اجتماعي قيم آخر فقد نكون أمام حالة يفضل 

   فييا نظام التوزيع الفاسد عمى نظام السوق. 

 :خاتمةال
 د  البيئات التي توجد فييا. تعتمثل ظاىرة الفساد ظاىرة معقدة ال يمكن حصرىا في صورة معيارية تطبق عمى مختمف 

ثقافية وأخالقية عمى وجو التحديد. و اقتصادية، و سياسية، و مجتمعية، و مركبة إذًا مكوناتيا فردانية، ظاىرة الفساد ظاىرة 
يمكن لنا تخيل أبعاد تباين ىذه الظاىرة من بيئة إلى بيئة، من خالل اعتبار تباين مكونات ىذه الظاىرة بين البيئات 

أن  ، ال بد  وتصميميا معاً. لكن رسم سياسات مكافحة الفساد الفساد إذًا ظاىرة فردية ومجتمعية في آن   د  يعفة. المختم
يصعب تخيل مثل  في حينستيدف األفراد ال المجتمعات. فيمكن لقانون أو لتشريع ما أن يكافئ أو يعاقب فرداً فاسداً، ي

فالقول بمكافحة الفساد عمى المستوى المجتمعي  أو عقوبًة(.)مكافأًة  كّموىذا التشريع الذي قد يستيدف المجتمع 
بتصميم  ن منيمما المعنييالسي  و خطاب االقتصاديين  واألخالقي، يجب أن يكون خطاب عمماء االجتماع والدين وليس

ادي، دون أن يعني ىذا بيذا المعنى قد تكون الفرضية الثانية أكثر ثباتاً عمى المستوى االقتص سياسات مكافحة الفساد.
 يمكن الفرضية األولى باطمة، لكنيا تبدو أكثر قرباً إلى الخطاب االجتماعي واألخالقي منيا إلى الخطاب االقتصادي. أن
إعمال التحميل الحدي في ظاىرة الفساد أن يساعد صناع القرار والسياسة الخاصة بمكافحة الفساد لمقيام  دراك أىميةإل

العصا" أو ـ"ببيذه الميمة. من وجية النظر ىذه، يمكن مقاربة ظاىرة الفساد عمى أنيا "خمل مؤسساتي" يجب معالجتو 
  بـ"الجزرة" أو بكمتييما.
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