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 الملخص
 

ٌعد الفساد فً المجتمع المصري من أهم الظواهر االجتماعٌة وااللتصادٌة             
اد فً عدة هٌئات والسٌاسٌة؛ إذ تشٌر عدة تمارٌر محلٌة ودولٌة إلى انتشار الفس

ومصالح حكومٌة فً مصر، كما ٌظهر ترتٌب مصر متؤخراً على مإشر الفساد 
السٌما السٌاسً  –والذي تصدره منظمة الشفافٌة الدولٌة. كما ٌعد الفساد 

 41و  3122ٌناٌر  32من أهم العوامل المسئولة عن لٌام ثورتً  –وااللتصادي 
ن ودمحم مرسً . ومن هنا تؤتً أهمٌة التً أطاحت بنظامً حكم مبار 3124ٌونٌو 

منالشة وتحلٌل االنعكاسات االجتماعٌة لظاهرة الفساد على عملٌة التنمٌة فً المجتمع 
 المصري .
وفً سبٌل تحمٌك أهداؾ الدراسة ، اعتمدت الدراسة على مدخل " أسلوب            

تها االجتماعٌة على " إعادة التحلٌل والتركٌب لدراسة وتحلٌل ظاهرة الفساد وانعكاسا
عملٌة التنمٌة فً المجتمع المصري من خالل االستعانة بنتائج بعض البحوث 

 والدراسات السابمة، وبعض التمارٌر الدولٌة والمحلٌة الخاصة بالتنمٌة .
ومن أهم النتائج التً توصلت إلٌها الدراسة  أن الفمراء ومحدودى الدخل 

جة عن انتشار الفساد وانحٌاز سٌاسات االصالح تحملوا العبء األساسى للتكلفة النات
حٌث  –رجال االعمال  –االلتصادى والخصخصة فى مصر ألصحاب األموال 

انخفضت الدخول الحمٌمٌة للفمراء ومحدودى الدخل، وضالت فرص الحٌاة أمامهم 
وتردى مستوى معٌشتهم الى الحضٌض. كما أدى انتشار الفساد فً المجتمع 

ل نظام المٌم السائد فى المجتمع ، وشٌوع حالة من عدم االنضباط المصري إلى اختال
على المستوٌات كافة، والتسٌب والالمبااله وازدٌاد أنماط من الجرائم لم ٌكن المجتمع 
المصرى ٌعرفها من لبل، وانتشار ظواهر العنؾ وثمافة الزحام وتفكن األسرة، 

 امح والتساند االجتماعى .وإعالء المٌم المادٌة واختفاء لٌم التعاون والتس
 
 
 
 
 جامعة كفر الشٌخ –مدرس علم االجتماع كلٌة اآلداب  *
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The Phenomenon of Corruption and Its Impact On The 

Social Development  Process : A Socio-Analytical Reading 

Mamdouh A. Elheity  

Abstract 
The corruption in Egyptian society is Considered one of the 

most important social, economic and political phenomena , where 
reports indicate several local and international to the spread of 
corruption in several governmental organizations in Egypt, as it 
appears the order of Egypt late on the corruption index released by 
Transparency International. It is also corruption - especially political 
and economic - of the most important factors responsible for the 
revolutions of January 25, 2011 and June 30, 2013 that overthrew 
Mubarak's rule and Regular Mohamed Morsi. Hence the importance 
of the discussion and analysis of the social implications of the 
phenomenon of corruption on the development process in the 
Egyptian society. 

In order to achieve the objectives of the study, study depended 
on the entrance of "method" re-analysis and synthesis of the study and 
analysis of the phenomenon of corruption and its implications for 
social development process in the Egyptian society through the use of 
the results of some previous research studies, and some reports of 
international and local development. 

Among the most important findings of the study that the poor 
and low-income people have borne the main burden of the cost 
resulting from the spread of corruption and bias policies of economic 
reform and privatization in Egypt to the owners of the money - 
business - with lower real incomes for the poor and low-income 
people, and narrowed life chances in front of them and the 
deterioration of their standard of living to the rock bottom. 

It also resulted in the spread of corruption in Egyptian society 
to the disruption of the system of values prevailing in society and the 
prevalence of lack of discipline at all levels, and lawlessness and 
carelessness and increasing patterns of crimes, not the Egyptian 
society known before, and the spread of the phenomena of violence 
and the culture of the hustle and the disintegration of the family, and 
elevating the material values and the disappearance of values 
cooperation, tolerance and social synergy. 
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 ممدمة:
 أوالً : مشكلة الدراسة:

ٌعد الفساد إحدى الظواهر المجتمعٌة التً ٌمكن رصدها فً كافة المجتمعات 
أٌةةةاً  كانةةةت مولعهةةةا الجؽرافةةةً أو العصةةةر التةةةارٌخً الةةةذي  –المتمدمةةةة أو النامٌةةةة  –

تعٌشةة ، وكةةذلن أٌةةاً كانةةت درجةةة نموهةةا االجتمةةاعً أو االلتصةةادي أو الثمةةافً . وإن 
لفسةاد وحدتة  ودرجتة  وشةمولٌت  ٌمكةن أن تختلةؾ مةن نظةام سٌاسةً إلةى كانت شةدة ا

آخةةر وفمةةاً لعةةدة اعتبةةارات تةةرتبط بدرجةةة الشةةفافٌة الموجةةودة داخةةل النظةةام السٌاسةةً، 
 ومدى النجاح أو االخفاق فً سٌاسات مكافحة الفساد .

أكثةر حةدة عنهةا فةً  –ومنهةا مصةر  –وتعد ظاهرة الفساد فً الدول النامٌةة 
المتمدمةةةة؛ لضةةةعؾ البنٌةةان المإسسةةةً وؼٌةةةاب المشةةاركة الجماهٌرٌةةةة الفعالةةةة الةةدول 

والدٌممراطٌة بالدول النامٌة. فضالً عن ذلةن ٌنظةر بعةض النةاس فةً كثٌةر مةن الةدول 
النامٌةةة إلةةى الفسةةاد بوصةةف  أحةةد مكونةةات الحٌةةاة الٌومٌةةة، وٌعتبرونةة  ظةةاهرة طبٌعٌةةة 

الةدول المتمدمةة فنجةد أن الفسةاد ٌمكةن تنطوي علٌها ممارسة الوظٌفة العامةة. أمةا فةً 
مةةن أهمهةةا أجهةةزة الرلابةةة  –الةةتحكم فٌةة  وضةةبط  مةةن خةةالل آلٌةةات مإسسةةٌة راسةةخة 

تسةةتطٌع أن تولةةؾ الفسةةاد عنةةد أدنةةى درجةةة ممكنةةة، حٌةةث  –والمإسسةةات الصةةحفٌة 
 ٌطبك المانون فً ألصى أشكال  على رموز الفساد وولائع  فً الدول المتمدمة .

فسةةةاد واحةةةداً مةةةن أهةةةم أسةةةباب فشةةةل الةةةدول النامٌةةةة سٌاسةةةٌاً ومةةةن ثةةةم ٌعةةةد ال
والتصةةادٌاً واجتماعٌةةاً ألنةة  ٌنةةتج وٌعمةةك التخلةةؾ االلتصةةادي واالجتمةةاعً، كمةةا ٌعةةد 
الفساد أحد العوامل فً تعثر تجارب التنمٌة فً كثٌر من الدول النامٌة ، وتةؤثر فةرص 

 نجاح أو فشل برامج اإلصالح الهٌكلً فٌها .
من أن الفساد ٌضرب بجذوره فً أعماق الماضً، فإن  لةم ٌلةك وعلى الرؼم 

اهتمامةةاً إال فةةً العمةةود الملٌلةةة الماضةةٌة، حٌةةث كثةةر الحةةدٌث والمتحةةدثون عةةن الفسةةاد، 
وأصبح مادة ثرٌة لدى كثٌر من المفكرٌن المتخصصٌن فةً العلةوم االجتماعٌةة. وفةً 

ة التةً طرحةت علةى بسةاط علم االجتماع، تعتبةر دراسةة الفسةاد أحةد المجةاالت الجدٌةد
البحث السوسٌولوجً فةً العمةود األخٌةرة، وذلةن لمةا ارتةبط بظةاهرة الفسةاد مةن آثةار 

 مجتمعٌة مدمرة .
وٌعد الفساد فً المجتمع المصري من أهم الظواهر االجتماعٌة وااللتصةادٌة 
والسٌاسٌة، حٌث تشٌر عدة تمةارٌر محلٌةة ودولٌةة إلةى انتشةار الفسةاد فةً عةدة هٌئةات 

صةةالح حكومٌةةة فةةً مصةةر، كمةةا ٌظهةةر ترتٌةةب مصةةر متةةؤخراً علةةى مإشةةر الفسةةاد وم
جةةاء ترتٌةةب مصةةر فةةً  2102والةةذي تصةةدره منظمةةة الشةةفافٌة الدولٌةةة ، ففةةً عةةام 

والةذي  2112دولةة فةً العةالم متراجعةاً عةن عةام  (071)على مسةتوى  (001)المرتبة 
 . (1)( دولة 022( على مستوى)71كان المرتبة )

من أهةم العوامةل المسةئولة  –السٌما السٌاسً وااللتصادي  –ساد كما ٌعد الف

التةةً أطاحةةت بنظةةامً حكةةم  2102ٌونٌةةو  21و  2100ٌنةةاٌر  22عةةن لٌةةام ثةةورتً 
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مبةةارن ودمحم مرسةةً. ومةةن هنةةا تةةؤتً أهمٌةةة منالشةةة وتحلٌةةل االنعكاسةةات االجتماعٌةةة 
 لظاهرة الفساد على عملٌة التنمٌة فً المجتمع المصري .

 : هدف الدراسة وتساؤالتها :ثانٌاً 
هدفت الدراسة بصورة أساسٌة إلى رصد وتحلٌل اآلثةار االجتماعٌةة لظةاهرة 
الفسةاد علةةى عملٌةةة التنمٌةةة فةةً المجتمةةع المصةري، وذلةةن مةةن خةةالل محاولةةة اإلجابةةة 

 على التساإالت التالٌة :

 ما الفساد ؟ وما أهم األشكال المعاصرة ل  ؟  -0

 ساد ؟ ما أسباب نمو وانتشار الف -2

على الجهود التنموٌةة فةً االلتصادٌة واالجتماعٌة والثمافٌة للفساد ما االنعكاسات  -2
 المجتمع اإلنسانً؟

 ما األبعاد التارٌخٌة والبنائٌة لظاهرة الفساد فً المجتمع المصري ؟ -4

 ما عوامل تنامً ظاهرة الفساد فً المجتمع المصري فً العمود األخٌرة ؟ -2

ة واالجتماعٌةة والثمافٌةة للفسةاد علةى عملٌةة التنمٌةة فةً ما االنعكاسةات االلتصةادٌ -1
 المجتمع المصري؟

 كٌؾ ٌمكن مكافحة ظاهرة الفساد فً المجتمع المصري ؟ -7

 ثالثاً : مفاهٌم الدراسة :

 مفهوم الفساد : -1

ال ٌوجةةد تعرٌةةؾ واحةةد شةةامل للفسةةاد متفةةك علٌةة  ، حٌةةث تعةةددت تعرٌفةةات 
إلةى المةول " J. A. Gardinerدعةا  "جةون جةاردنر الفساد بتعدد مجاالت ، ولعل هةذا مةا 

بؤن  ال ٌوجد اجماع بٌن المفكرٌن على تعرٌؾ واحد للفساد، وٌرجع ذلن إلى عمومٌة 
   . (2)استخدام المصطلح وسعة انتشاره فً الحدٌث الٌومً 

فةةً اللؽةةة االنجلٌزٌةةة مشةةتك مةةن الفعةةل الالتٌنةةً  Corruptionومفهةوم الفسةةاد  
Rumpere  الكسر أي أن شٌئاً ما تم كسره، هذا الشًء لد ٌكةون سةلوكاً أخاللٌةاً بمعنى

 . (3)أو اجتماعٌاً أو لاعدة إدارٌة
أما فً اللؽة العربٌة، فمد جاء ذكر الفساد فةً معجةم الوسةٌط علةى أنة  الخلةل  

واالضطراب. وٌمال أفسد الشًء أي أساء استعمال . وٌفسد بالضم "فسةاداً" فهةو فاسةد 
المصةةلحة المسةةتنبط  لمفهةةوم أن هنةةان فسةةاداً وخلةةال ٌتطلةةب عالجةة   والمفسةةدة ضةةد

والتخلص من عٌوب  واعوجاج . كما أن  لد ٌعنى خٌانة األمانة والبعةد عةن االسةتمامة 
أو الفضٌلة أو المبادئ األخاللٌة والتحرٌض على الخطؤ باستخدام وسةائل ؼٌةر سةلٌمة 

ٌح. وفٌما ٌمثل الفساد جانةب الشةر أو ؼٌر لانونٌة والبعد عما هو أصلً أو نمً وصح
 .  (4)ٌمثل اإلصالح جانب الخٌر 

أما من ناحٌة تعرٌؾ مفهوم الفساد إصطالحاً، فثمة عدد هائل من التعرٌفةات  
التً ظهرت لهةذا المفهةوم، وٌعةود ذلةن إلةى الطبٌعةة المعمةدة لظةاهرة الفسةاد والزواٌةا 
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لظةاهرة. ومفهةوم الفسةاد ٌشةٌر إلةى المختلفة التً ٌمكن أن ٌنظر من خاللها إلةى هةذه ا
حالة من فمدان لٌم النزاهة، وعدم احترام المبادئ االخاللٌة السائدة فةً المجتمةع. كمةا 
أنةة  سةةلون ٌخةةالؾ الواجبةةات الرسةةمٌة للمنصةةب العةةام تطلعةةاً إلةةى مكاسةةب خاصةةة أو 

كةل معنوٌة. والتصرؾ الفاسد هو كل ما عرف  المانون ، وبالتحدٌد لانون العموبات، و
 . (5)ما منعت  أدبٌات الشؽل "العمل"

" أن مفهةوم الفسةاد ٌشةٌر Eric Chetwyndوٌرى "إٌرٌةن شةٌتٌوند وآخةرون  
. وٌتفةك كةل (6)بصفة عامة إلى إساءة استخدام المنصةب العةام لتحمٌةك مكاسةب خاصةة
"إٌرٌةةن شةةٌتٌوند مةةن األمةةم المتحةةدة والبنةةن الةةدولى فةةً تعرٌفهمةةا للفسةةاد مةةع تعرٌةةؾ 

"، حٌةةث تةةرى األمةةم المتحةةدة الفسةةاد بؤنةة  سةةوء اسةةتعمال Eric Chetwyndوآخةةرون  
السلطة العامة لتحمٌك مكسب خاص، وأن الساد ٌشمل المطةاع العةام والمطةاع الخةاص 
وٌنتشر عالمٌاً "سواء فً الةدول النامٌةة أو الةدول المتمدمةة" وٌتةدرا مةن الرشةوة إلةى 

 . (7)جرٌمة المنظمة، والمافٌا وؼٌرهاعملٌات استؽالل النفوذ، والتبٌٌض، ونشاطات ال
أما البنن الدولً فٌعةرؾ الفسةاد بؤنة  إسةاءة اسةتعمال الوظٌفةة العامةة للكسةب 
الخةةاص. فالفسةةاد ٌحةةدث عةةادة عنةةدما ٌمةةوم موظةةؾ بمبةةول أو طلةةب أو ابتةةزاز رشةةوة 
لتسهٌل عمد أو إجراء طرح لمنالصة عامة ، كما ٌتم عندما ٌعرض وكالء أو وسطاء 

و أعمةةال خاصةةة تمةةدٌم رشةةوة لالسةةتفادة مةةن سٌاسةةات أو اجةةراءات عامةةة لشةةركات أ
للتؽلب على منافسٌن وتحمٌك أرباح خارا إطار المةوانٌن المرعٌةة. كمةا ٌمكةن للفسةاد 
أن ٌحصل عن طرٌك استؽالل الوظٌفة العامة دون اللجوء إلى الرشوة، وذلةن بتعٌةٌن 

هةةةذا التعرٌةةةؾ ٌحةةةدد آلٌتةةةٌن  األلةةةارب أو سةةةرلة أمةةةوال الدولةةةة مباشةةةرة. وٌالحةةةظ أن
 :(8)رئٌسٌتٌن من آلٌات الفساد هما

آلٌة دفع " الرشوة " والعمولة على الموظفٌن والمسئولٌن فً الحكومةة والمطةاعٌن  -0

العةةام والخةةاص لتسةةهٌل عمةةد الصةةفمات وتسةةهٌل األمةةور لرجةةال األعمةةال والشةةركات 
 البرطٌل".األجنبٌة ، وهو ما ٌسمى تارٌخٌاً فً المنطمة العربٌة "

الرشةةوة الممنعةةة أو "العٌنٌةةة" فةةً شةةكل وضةةع الٌةةد علةةى "المةةال العةةام" والحصةةول  -2

علةةى موالةةع متمدمةةة لوبنةةاء واألصةةهار واأللةةارب فةةً الجهةةاز الةةوظٌفً وفةةً لطةةاع 
األعمال العام والخاص، وهةذا المسةتوى الثةانً، ٌعةد أخطةر آلٌةات الفسةاد السةائدة فةً 

 المنطمة العربٌة .
  "منظمةةة الشةةفافٌة الدولٌةةة" فةةً بداٌةةة عهةةدها بالفسةةاد بؤنةة  سةةوء ولةةد عرفتةة 

استخدام السلطة الممنوحة من أجل تحمٌك منفعة خاصة. بٌد أن هةذا التعرٌةؾ لةم ٌكةن 
شامالً أو جامعاً، لذا فمد عادت المنظمة فً ولت متةؤخر وتحةت تةؤثٌر اجتهةادات عةدد 

لتعرفةة  بؤنةة   – Suzan Rose Ackermanمثةةل سةوزان روز أكرمةةان  –مةن البةةاحثٌن 

السلون الذي ٌمارس  المسئولون فةً المطةاع العةام أو المطةاع الحكةومً، سةواء أكةانوا 
سٌاسةةٌٌن أو مةةوظفٌن مةةدنٌٌن بهةةدؾ إثةةراء أنفسةةهم أو ألةةاربهم بصةةورة ؼٌةةر لانونٌةةة، 

 .( 9)ومن خالل إساءة استخدام السلطة الممنوحة لهم 
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تجاهةةات أساسةةٌة فةةً تعرٌةةؾ الفسةةاد وٌةةرى "دمحم ٌاسةةر الخواجةةة" أن هنةةان ا 
 :(10)وهً

الفساد هو إساءة استخدام الوظٌفة العامة من أجل تحمٌك مكاسب  :االتجاه األول 
  خاصة :

ٌإكد أنصار هذا االتجةاه أن الفسةاد هةو وسةٌلة السةتخدام الوظٌفةة العامةة مةن 
انتهةان أجل تحمٌك منفعة ذاتٌة سواء فً شكل عائد مادي أو معنوي، وذلن من خةالل 

 المواعد الرسمٌة واالجراءات المعمول بها .

الفسةاد هةو انتهةان المعةاٌٌر الرسةمٌة والخةروا علةى المصةلحة  :االتجاه الثاانً 
 العامة:

ٌركةةز هةةذا االتجةةاه علةةى أن السةةلون المنطةةوي علةةى الفسةةاد هةةو ذلةةن السةةلون 
لمةةائم علةةى الةةذي ٌنتهةةن المواعةةد المانونٌةةة الرسةةمٌة التةةً ٌفرضةةها النظةةام السٌاسةةً ا

 مواطنٌ  .

 الفساد بوصف  أوضاعاً بنائٌة هٌكلٌة : :االتجاه الثالث 
ٌنظر هذا االتجاه إلى الفساد باعتباره نتٌجة مجموعة من االختالالت الكامنةة 
فً الهٌاكل االجتماعٌة وااللتصادٌة والسٌاسٌة للمجتمع، لكً ٌةتم الكشةؾ عةن أسةباب 

لٌلهةةا داخةةل البنةةاء االجتمةةاعً الشةةامل علةةى الفسةةاد ومظةةاهره داخةةل المجتمةةع ٌجةةب تح
 اعتبار أن  ال ٌوجد دولة أومجتمع لدٌم أو حدٌث ٌخلو تماماً من الفساد .

ومن الناحٌة االجتماعٌة ، ٌعد الفساد ترسةٌخاً لوالةع الظلةم االجتمةاعً، وأداة  
مةةن أدوات االسةةتمطاب االجتمةةاعً والطبمةةً، لةةٌس علةةى أسةةس الجةةدارة االلتصةةادٌة 

نٌة، وإنما على أسس أخرى مثل استؽالل النفةوذ والتعسةؾ فةً اسةتخدام السةلطة والمه
التنفٌذٌة أو حتى سلطة التشرٌع أو استخدام منصات المضاء فً ؼٌةر محلهةا المرسةوم 
فةةً المةةوانٌن والدسةةاتٌر المختلفةةة للةةدول، ومةةع اسةةتمرار وتزاٌةةد أنمةةاط الفسةةاد دون 

المجتمةع المةدنً، سةٌإدي ال محالةة إلةى  مماومة حمٌمٌة مإثرة من الشةرفاء ومنظمةات
تحول  إلى نمط عام وسلون واسةع االنتشةار، لةٌس بةٌن الطبمةات العلٌةا فحسةب، وإنمةا 
إلى ما دون ذلن مةن فئةات اجتماعٌةة، ممةا ٌهةدد مجمةل فكةرة "حكةم المةانون" لٌتحةول 

ت، المجتمع إلى ما ٌشب  الؽابة دون لواعةد تحكةم السةلون، ودون أخةالق تةنظم العاللةا
 .(11)وبتفشً "ثمافة الفساد" نصبح أمام كارثة مجتمعٌة بكل ما تحمل  الكلمة من معنى

ومن ناحٌة أخرى، تتداخل وتتشابن أشكال وصور الفساد بعضها ببعض فةً  
كثٌر من األحٌان، حٌث نجةد أن للفسةاد أنواعةاً مختلفةة تختلةؾ بةاختالؾ الزاوٌةة التةً 

معٌار المتخذ أساساً للتمسٌم. وبصفة عامةة ٌمكةن ٌنظر من خاللها إلٌ ، أو من خالل ال
تمسةةٌم الفسةةاد إلةةى ثالثةةة أشةةكال رئٌسةةٌة هةةً الفسةةاد السٌاسةةً، والفسةةاد االلتصةةادي، 

 والفساد البٌرولراطً، وٌمكن توضٌحها على النحو التالً:
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 الفساد السٌاسً : -أ
ظةاهراً ٌعد الفساد السٌاسً أشد أنواع الفسةاد وطةؤة، وعلةى الةرؼم مةن كونة   

وملموسةةاً مةةن حٌةةث المظهةةر واألثةةر فةةً معظةةم الةةدول ؼٌةةر الدٌممراطٌةةة، فإنةة  ٌتسةةم 
بدرجة من الشراسة وشبكة من الحماٌةة تجعةل مةن الصةعب مالحمتة  أو مواجهتة  فةً 
الدول النامٌة، والسٌما فً ظل ؼٌاب مبدأ المسئولٌة السٌاسٌة، أو بمعنى آخر فً ظةل 

 .  (12)مسئولٌة هذا الفصل الشاذ بٌن السلطة وال

وٌعةةرؾ الفسةةاد السٌاسةةً بؤنةة  اسةةتخدام النفةةوذ السٌاسةةً لشةةخص أو لحةةزب  
لتحمٌك مكاسب سٌاسٌة منها البماء مدة أطول فً الحكم، أو التصادٌة لةبعض المنتمةٌن 
للمةةوى السٌاسةةٌة الحاكمةةة. ومةةن أهةةم صةةوره تزوٌةةر االنتخابةةات وشةةراء األصةةوات 

ذه الموى فً المناصب العامةة. وٌةتم ممارسةت  مةن االنتخابٌة، وتفضٌل المنتمٌن إلى ه
لبل من هم على لمةة الهةرم السٌاسةً أو لمةة السةلطة التنفٌذٌةة أي المٌةادات السٌاسةٌة، 
ومتخذى المرارات السٌاسٌة بدءاً من رئٌس الدولة أو الحاكم ومرورا بالوزراء وكبةار 

واسةةعة لةةٌس فمةةط فةةً  المسةةئولٌن. وهةةذه المٌةةادات السٌاسةةٌة ؼالبةةاً مةةا تتمتةةع بسةةلطات
تطبٌةةةةك المةةةةوانٌن واللةةةةوائح نٌابةةةةة عةةةةن الشةةةةعب بةةةةل أٌضةةةةاً فةةةةً صةةةةٌاؼة المةةةةوانٌن 

 .  (13)والتشرٌعات

 الفساد االلتصادي : -ب
ال شن أن الفساد االلتصادي هو أكثر أنماط الفساد تؤثٌراً فى عملٌةات التنمٌةة  

خطةةورة الفسةةاد االلتصةةادٌة واالجتماعٌةةة فةةً المجتمعةةات النامٌةةة، وعلةةى الةةرؼم مةةن 
االلتصادي على التنمٌة االلتصةادٌة لمةا لة  مةن آثةار مةدمرة للنمةو االلتصةادي والتمةدم 
االجتماعً بوج  عام، فإن هنان ؼٌاباً واضحاً لتحلٌل الفساد االلتصادي، وبٌةان مةدى 
خطورتةة  علةةةى البنةةةاء االجتمةةةاعً فةةةً تلةةةن المجتمعةةةات. ولةةةد ٌرجةةةع هةةةذا لخطةةةورة 

ما ل  من ارتباطات ببناء الموة فً المجتمةع هةذا مةن ناحٌةة، التعرض لهذا الموضوع ل
فضال عن عدم توافر البٌانات واإلحصاءات الالزمةة للتحلٌةل مةن ناحٌةة أخةرى. فمةن 
المعروؾ أن األنشطة االلتصادٌة الفاسدة تجرى فً سرٌة تامة، وهنان حجةب متعمةد 

 . (14)ن األنشطةمن لبل األجهزة المختصة لوسباب والنتائج المترتبة على تل

وٌعةةرؾ الفسةةاد االلتصةةادي بؤنةة  اسةةتخدام الوظٌفةةة العامةةة لتحمٌةةك مكاسةةب  
خاصةةة، وفةةً هةةذا اإلطةةار لةةد ٌكةةون الفسةةاد محةةدود النطةةاق والتةةؤثٌر وٌنحصةةر فةةً 
رشاوى أو تعطٌل من بعض الموظفٌن األمر الذي ٌزٌد مةن تكلفةة السةلعة أو الخدمةة، 

ٌكةةون علةةى نطةةاق واسةةع ٌشةةمل لطاعةةات  أو الولةةت الةةالزم للحصةةول علٌهةةا . ولةةد
ومجةةاالت وطةةرق عةةدة للكسةةب الخةةاص مةةن الوظٌفةةة العامةةة بحٌةةث ٌةةإثر فةةى تكلفةةة 
المشةةارٌع العامةةة والكفةةاءة اإلنتاجٌةةة والمنةةال الةةذي ٌعمةةل فٌةة  المطةةاع الخةةاص وتةةدفك 

 .  (15)االستثمارات وعوائدها

االخةةتالس، وٌتجسةةد الفسةةاد االلتصةةادي فةةً مظةةاهر متعةةددة منهةةا الرشةةوة، و 
وإساءة اسةتعمال السةلطة والنفةوذ، والتزوٌةر، والتهةرب الضةرٌبً والجمركةً، ومنهةا 
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التةةراخٌص للمشةةروعات والمبةةانً بطةةرق فٌهةةا مخالفةةة اللةةوائح والمةةوانٌن، وتماضةةً 
العمةةوالت، والحصةةول علةةى لةةروض مةةن البنةةون بةةدون ضةةمانات وتهرٌةةب األمةةوال 

 .  (16)خارا البالد ... الخ 

 البٌرولراطً " اإلداري" : الفساد -جـ 
ٌعتبر الفساد البٌرولراطً أو اإلداري أكثر أشكال الفساد عمومٌةة وانتشةاراً،  

فلمد وجد الفساد البٌولراطً فً كافةة أشةكال الحكومةات ، وفةً كافةة مراحةل التنمٌةة. 
فالفساد البٌرولراطً من أهم المشاكل التً تواج  الحكومةات، نظةراً لمةا ٌترتةب علٌة  

 . (17)ٌاع األموال التً ٌمكن استؽاللها فً تنفٌذ مشروعات التنمٌة من ض

وٌعةرؾ الفسةاد اإلداري، بمعنةاه الضةٌك، بؤنة  الخةروا علةى الةنظم اإلدارٌةة  
السةةائدة لتحمٌةةك مكاسةةب خاصةةة بةةالموظؾ العةةام. وٌعتبةةر مةةن أهةةم صةةوره اسةةتخدام 

فسةاد اإلداري بمعنةاه أدوات وولت ومعدات العمل لؽٌر تحمٌك المصلحة العامة. أمةا ال
الواسع فٌضم كل أنواع الفساد التً ٌكون الموظؾ العةام طرفةاً فٌهةا سةواء كةان فسةاداً 
سٌاسٌاً أو مالٌاً أو التصادٌاً، فهو ال ٌمتصر على لطاع معٌن بل لد ٌمتد إلةى أبعةد مةن 

 ذلن فٌشمل كافة لطاعات الدولة والمطاع الخاص .
ائٌةةةةاً بؤنةةةة  " لٌةةةةام السٌاسةةةةٌٌن أو وممةةةةا سةةةةبك ٌمكةةةةن تعرٌةةةةؾ الفسةةةةاد إجر 

البٌرولراطٌٌن باستؽالل مراكزهم العامة من أجل المصلحة الخاصةة ، وٌترتةب علةً 
هذه الظاهرة آثار التصادٌة وسٌاسٌة واجتماعٌة وثمافٌة متعددة ومتداخلةة ، تةإدى فةً 

افٌةاً فةً سٌاسٌاً والتصادٌاً واجتماعٌةاً وثم –ال سٌما النامٌة  –معظمها إلى فشل الدول 
 تحمٌك التنمٌة المنشودة ".

 مفهوم التنمٌة : -2
اختلفةت وتعةةددت اآلراء فةةً تعرٌةةؾ مفهةوم التنمٌةةة، فبعضةةهم ٌةةذهب إلةةى أن 
التنمٌة هً عملٌة تسةتند إلةى االسةتؽالل الرشةٌد للمةوارد بهةدؾ إلامةة مجتمةع حةدٌث. 

االجتمةةةاعً، وبهةةذا المعنةةى فةةالمجتمع الحةةدٌث ٌتمٌةةةز بتطبٌةةك التكنولوجٌةةا والتسةةاند 
والتحضر، والتعلٌم، والحران االجتماعً، فضال عن التوحةدات الشةعبٌة مةع التةارٌخ، 

 .  (18)والمنطمة والكٌان المومً
) مبةةادئ  بعنةةوان وثٌمةةة تنزانٌةةة ظهةةرت فةةًوثمةةة محاولةةة لتعرٌةةؾ التنمٌةةة 

ن التنمٌةة عنةد أ: (19)( ولد نصت هذه الوثٌمة علةىMwonogozo Guidelinesإرشادٌة 

أو اضةطهدهم واسةتؽلهم واحتمةرهم االسةتعمار والرأسةةمالٌة،  ئةن الةذٌن كةانوا عبٌةداً أول
مصةائرهم ٌعةد  فةًعمل ٌعطى هإالء الناس مزٌدا مةن الةتحكم  فؤي ،تعنى " التحرر"

 وأيعمال من أجل التنمٌة، حتى لو لم ٌمدم لهم خةدمات صةحٌة أفضةل أو خبةز أكثةر، 
أو تنظٌم حٌاتهم ال ٌعد تنمٌةة وٌةإدى إلةى عمل ٌملل من لدرتهم على تحدٌد مصائرهم 

 من الخبز . من الخدمات الصحٌة ومزٌداً  ولو وفر لهم هذا العمل مزٌداً حتى تخلفهم 
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وٌعرؾ " آمارتٌا صن " التنمٌة بؤنهةا عملٌةة توسةٌع الحرٌةات الحمٌمٌةة التةً 
ٌةة علةى ٌتمتع بها الناس لٌعٌشوا الحٌةاة التةً ٌرؼبةون فٌهةا ، وتشةتمل الحرٌةات الحمٌم

الحرٌات السٌاسٌة المتعةارؾ علٌهةا، والتسةهٌالت االلتصةادٌة، والفةرص االجتماعٌةة، 
 . (20)وضمانات الشفافٌة واالفصاح، واألمن الولائً 

تلةةن التؽٌةةرات   فةةًأن التنمٌةةة تتمثةةل  العٌسةةوي "إبةةراهٌم " ٌةةرى فةةً حةةٌن 
 التةةًفةةى العاللةةات الهٌاكةةل االلتصةةادٌة والسٌاسةةٌة واالجتماعٌةةة للدولةةة، و فةةًالعمٌمةةة 

ٌكون من شؤنها تحمٌك زٌادات تراكمٌة لابلة  والتً الدولً االلتصاديتربطها بالنظام 
عبر فترة ممتدة من الزمن، إلى جانب عةدد مةن  الحمٌمً الفرديالدخل  فًلالستمرار 

 . (21) النتائج األخرى ؼٌر االلتصادٌة
ٌةؾ جهةود الكةل مةن علةى توظ تنطةويأن التنمٌة  الجوهري"دمحم "ٌرى بٌنما 

السةابك  فةًحرمةت  التةًجل صالح الكل خاصة تلةن المطاعةات والفئةات االجتماعٌةة أ
 .(22) من فرص النمو والتمدم

ومن ناحٌة أخرى شهد مفهةوم التنمٌةة العدٌةد مةن التؽٌةرات، التةً تمثلةت فةً 
ظهورمفهومةةات جدٌةةدة تعبةةر عةةن مفهةةوم التنمٌةةة، وهةةً التنمٌةةة المسةةتدامة، والتنمٌةةة 

شرٌة، والتً جاءت كانعكاس مباشر للمتؽٌرات الدولٌةة الجدٌةدة التةً شةهدها العةالم الب
فً العمود األخٌرة، والتً تمثل أهمهةا فةً التحةول نحةو التصةاد السةوق باتجةاه العدٌةد 
من الدول المتمدمة والنامٌة بالتوج  نحو تطبٌك سٌاسةة الخصخصةة، واتفالٌةة الجةات، 

 .(23)ة، والثورة المعلوماتٌة، والعولمةوالتكتالت االلتصادٌة العمالل
مة هةى أهةم اأن التنمٌةة المسةتد"   Edward Baribier " إدوارد بةارٌبٌر فٌةرى

تطةةور فةةى الفكةةر التنمةةوى الحةةدٌث وأبةةرز إضةةافة إلةةى أدبٌةةات التنمٌةةة خةةالل العمةةود 
عى التنمٌة التى تحمك التوازن بٌن النظام البٌئى وااللتصةادى واالجتمةا وأنها ،األخٌرة

وتسةةهم فةةى تحمٌةةك ألصةةى لةةدر مةةن النمةةو واالرتمةةاء فةةى كةةل نظةةام مةةن هةةذه األنظمةةة 
  .(24)األنظمة األخرى فىالثالثة، دون أن ٌإثر التطور فى أى نظام سلبا 

أمةةا مفهةةوم التنمٌةةة البشةةرٌة أو التنمٌةةة المتمحةةورة حةةول البشةةر تعةةرؾ طبمةةاً 
الخٌارات المتاحة للنةاس، بتمكٌةنهم  للبرنامج اإلنمائً لومم المتحدة بؤنها عملٌة توسٌع

من الحصةول علةى المةوارد الالزمةة لتحمٌةك مسةتوى حٌةاة كرٌمةة، وبتمكٌةنهم مةن أن 
ٌعٌشوا حٌاة طوٌلة خالٌة مةن العلةل، ومةن أن ٌكتسةبوا المعةارؾ التةً تطةور لةدراتهم 
 وتساعدهم على تحمٌك إمكاناتهم وبناء ثمتهم بؤنفسةهم ، وتمكةنهم  مةن العةٌر بكرامةة،

 . (25)والشعور باالنجاز واحترام الذات 
 مصةر لمفهةوم التنمٌةة، فةًوٌتفك الباحةث مةع تصةور تمرٌةر التنمٌةة الشةاملة 

ٌمةس الهٌاكةةل  متعةدد األبعةةاد، تةةارٌخًالتنمٌةة عملٌةةة تحةول  "التةةالًوهةو علةةى النحةو 
االلتصادٌة و السٌاسةٌة واالجتماعٌةة، كمةا ٌتنةاول الثمافةة الوطنٌةة وهةو مةدفوع بمةوى 

إطةار مإسسةات  فةًداخلٌة، ولٌس مجرد استجابة لرؼبات لوى خارجٌة،وهو ٌجةرى 
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وتسةمح باسةتمرار التنمٌةة،وٌرى معظةم أفةراد المجتمةع  سٌاسٌة تحظةى بةالمبول العةام،
 . (26) هذه العملٌة أحٌاء وتجدٌداً وتواصال مع المٌم  األساسٌة للثمافة الوطنٌة فً

وأنة   نمٌةة ٌؽطةى جوانبهةا المتعةددة،ومن الواضح أن هذا التصور لمفهةوم الت
 ٌإكد أنها تعتمد على  الموى الذاتٌة للمجتمع، باإلضافة إلى أنها عملٌة مستمرة.

 رابعاً : الفساد والتنمٌة : التراث البحثى :
أجرٌةةت العدٌةةد مةةن الدراسةةات العالمٌةةة واالللٌمٌةةة والمحلٌةةة حةةول موضةةوع 

أهةةةدافها، ومناهجهةةةا البحثٌةةةة والعٌنةةةة  الفسةةةاد والتنمٌةةةة، وتباٌنةةةت تلةةةن الدراسةةةات فةةةى
المستهدفة والنتائج التى تم التوصل إلٌها، وسؤعرض فٌمةا ٌلةى لةبعض هةذه الدراسةات 

 التى ٌمكن من خاللها استخالص بعض اآلراء واألفكار المفٌدة للدراسة الحالٌة :

(27) ( ، أٌدٌولوجٌة التنمٌة والرشوة1975عبد الباسط عبد المعطى ) -1
 : 

الدراسة إلى استجالء طبٌعة العاللةة بةٌن أٌدٌولوجٌةة التنمٌةة والرشةوة هدفت 
فةى محاولةة البةراز هةذه العاللةة مةةن خةالل تنةاول مفهةوم التنمٌةة االجتماعٌةة ومفهةةوم 
الرشةةوة، ثةةم التنمٌةةة االجتماعٌةةة بوصةةفها حالةةة بنائٌةةة تسةةاعد علةةى حةةدوث الرشةةوة 

وضةوح مالمحهةا والتنةالض بةةٌن ألسةباب عدٌةدة منهةا عةدم ثبةات األٌدٌولوجٌةةة وعةدم 
األٌدٌولوجٌة المعلنة واألٌدٌولوجٌة على مستوى الممارسة، ولد خلصت الدراسةة إلةى 
أن الرشوة تعتبر معوق رئٌسى للتنمٌة االجتماعٌةة لمةا ٌترتةب علٌهةا مةن صةور تهةدد 

 االستمرار االجتماعى .

وصاور الفساااد (، معولاا  التنمٌااة اإلدارٌاة صاى مصار  1976الساٌد علاى شاتا )  -2
 : (28)المرتبطة بها

تناولت الدراسة معولات التنمٌة اإلدارٌة فى مصةر وصةور الفسةاد المرتبطةة 
بها، والهةدؾ منهةا تحدٌةد خصةائص وسةمات مجتمةع المسةتمبل إلمكةان التخطةٌط لهةذا 
المجتمع بما ٌوج  عملٌتى التؽٌٌر والتنمٌة فةى مسةارها الصةحٌح، واسةتعانت الدراسةة 

ج الوصفً التحلٌلى وذلن من خةالل تنةاول عةدة جوانةب أساسةٌة ومنهةا فى ذلن بالمنه
االعتبةةةارات األساسةةةٌة للتحلٌةةةل السوسةةةٌولوجى لخصةةةائص وأبعةةةاد المجتمةةةع والةةةدور 
الوظٌفى للتنمٌة اإلدارٌة والتحدٌات التى تواجهها وكٌفٌة التؽلب علٌها ومالمح الفسةاد 

لبنةةةةاء اإلدارى فةةةةى التنظٌمةةةةات اإلدارى ومةةةةدى تةةةةؤثره بمعولةةةةات التنمٌةةةةة اإلدارٌةةةةة ل
 االجتماعٌة فى ضوء االعتبارات االساسٌة للتحلٌل .

(، التحاااوال  المجتمعٌاااة وعبلتهاااا بااابع  أنمااااط 1984ساااهٌر لطفاااى علاااى ) -3
 : (29)الجرٌمة الجدٌدة

ركزت الدراسة على التحةوالت المجتمعٌةة وعاللتهةا بةبعض أنمةاط الجرٌمةة 
طبٌعةةةة التحةةةوالت المجتمعٌةةةة التةةةى شةةةهدها  الجدٌةةةدة ، كمةةةا اسةةةتهدفت الولةةةوؾ علةةةى

المجتمع والكشؾ عن خرٌطة الجرٌمة فى المجتمع المصرى فةى عاللتهةا بةالتحوالت 
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االجتماعٌةةة االلتصةةادٌة ومفهةةوم الةةنمط. واعتمةةدت الدراسةةة فةةى ذلةةن علةةى المةةنهج 
الوصةةفى التحلٌلةةى. وأسةةفرت النتةةائج عةةن ارتفةةاع معةةدل جةةرائم الفسةةاد ومةةن أهمهةةا 

نمد وانحراؾ رجال الجمارن من أجل الرشوة ، وانتهةت الدراسةة بتوصةٌات تهرٌب ال
 من أهمها إعادة لراءة المضاٌا االلتصادٌة من خالل تحلٌل مضابط مجلس الشعب .

(، بعاا  األبعاااد البنالٌااة للفساااد صااى المرٌااة 1985عبااد الباسااط عبااد المعطااى ) -4
 : (30)المصرٌة

لةى بعةض األبعةاد البنائٌةة للفسةاد فةى هدفت هذه الدراسة  إلً الماء الضةوء ع
المرٌةةة المصةةرٌة، واعتمةةدت فةةى بٌاناتهةةا علةةى مصةةادر نظرٌةةة، ومعطٌةةات تارٌخٌةةة 
ونتةةائج دراسةةات وبحةةوث سةةابمة، بجانةةب تحلٌةةل مضةةمون عٌنةةة مةةن بعةةض الصةةحؾ 
المصرٌة ، ولد استخدم مع هذه المادة مدخل إعادة التحلٌةل والتركٌةب، للوصةول بكةل 

ٌكةون أكثةر مالءمةة لتحمٌةك هةدؾ البحةث . واسةتعانت هةذه الدراسةة المادة إلةى شةكل 
بمدخل الفهم البنةائى الةدٌنامى بوصةف  أكثةر المحةاوالت دلةة ولٌالةة فةى تنةاول ظةاهرة 

فةى مجتمةع متؽٌةر . وخلصةت الدراسةة إلةى أن  –ظاهرة الفساد  –مجتمعٌة ، متؽٌرة 
، فمةد وجةد الفسةاد فةى زمةن الفساد نتاا بنائى تفرزه الظروؾ االلتصادٌة الموضوعٌة

دمحم على، كمةا هةو موجةود اآلن ألن المجتمةع فةى كلتةا المةرحلتٌن ٌمةوم علةى عاللةات 
إنتاجٌةةة اسةةتؽاللٌة تنةةتج مصةةالح متنالضةةة بةةٌن المةةوظفٌن الرسةةمٌٌن وبةةٌن الجمةةاهٌر 
المتعاملةةة مةةع المإسسةةات البٌرولراطٌةةة ، ومعنةةى هةةذا أن الفسةةاد أصةةٌل فةةى البنةةاء 

صرى. وإن كانت ثمة ظروؾ تارٌخٌة تسهم فةً زٌةادة وتنةوع صةوره االجتماعى الم
وموضةةةوعات  " كاالسةةةتعمار، والبرجوازٌةةةة الرثةةةة ؼٌةةةر المنتجةةةة، وطبٌعةةةة النظةةةام 
السٌاسةةً وهوٌةةة حةةائزي السةةلطة ومصةةالحهم". كمةةا أشةةارت نتةةائج الدراسةةة إلةةى أن 

لتعةدد روافةد  الفساد فةى المرٌةة المصةرٌة أكثةر تركٌةزاً عنة  فةى أى لطةاع بنةائى آخةر
الفسةةاد ، التةةى مةةن أهمهةةا رافةةد نةةاتج عةةن المركزٌةةة العاصةةمٌة، ورافةةد آخةةر نةةاتج عةةن 

 العاللات االستؽاللٌة بالبناء المروى .

، دراسة آثاار الفسااد علاى Frunzik Voskanyan( 2222صٌرنٌوزن صوسكنٌان ) -5
 : (31)التنمٌة االلتصادٌة والسٌاسٌة صى أرمٌنٌا

لى دراسة األساب والعوامل التى تإدى إلى نشؤة ظاهرة هدفت هذه الدراسة إ
الفساد ، واآلثةار المترتبةة علةى هةذه الظةاهرة علةى التنمٌةة االلتصةادٌة والسٌاسةٌة فةى 
أرمٌنٌا واألمم المختلفة. واسةتعانت هةذه الدراسةة بطرٌمةة تحلٌةل المضةمون، وأسةلوب 

ع البٌانةةات علةةى أداة الممةةارن، واعتمةةدت هةةذه الدراسةةة فةةى جمةة –التحلٌةةل التةةارٌخى 
الممابلةةة، مةةن خةةالل الممةةابالت الشخصةةٌة مةةع بعةةض المةةوظفٌن العمةةومٌٌن السةةابمٌن 
والحةةالٌٌن فةةةى المطةةةاع المةةةالى والحكومةةات المحلٌةةةة وأصةةةحاب المشةةةارٌع الخاصةةةة، 
باالضافة إلى تحلٌل مضمون بعض الصةحؾ. وأشةارت نتةائج الدراسةة إلةى أن تفشةى 

آثةار ضةارة جةداً فةى التنمٌةة االلتصةادٌة والسٌاسةٌة فةى ظاهرة الفساد فى المجتمع لة  
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المجتمع، فعلى صعٌد التنمٌةة االلتصةادٌة ٌةإدى انتشةار الفسةاد إلةى التملٌةل مةن كفةاءة 
تخصةةٌص المةةوارد العامةةة للدولةةة، وٌزٌةةد مةةن عجةةز الموازنةةة، وٌحةةد مةةن إٌةةرادات 

ر الفسةاد فةى المجتمةع الموازنة العامة للدولة. أما علةى صةعٌد التنمٌةة السٌاسةٌة فانتشةا
 ٌموض الشرعٌة السٌاسٌة للحكومة وٌعٌك التطور الدٌممراطى.

 :(  32)( ، التكالٌف االجتماعٌة للفساد  2221المرسى السٌد حجازى ) -6
هةةدفت هةةذه الدراسةةة إلةةى اختبةةار الفرضةةٌة التالٌةةة " للفسةةاد تكلفةةة اجتماعٌةةة 

مةوارد االلتصةةادٌة ، ممةةا مهمةة تتمثةةل فةى انخفةةاض معةةدالت الكفةاءة فةةى تخصةةٌص ال
. ولةد "ٌإدى إلى تخفٌض معدالت التنمٌة االلتصادٌة والعدالة التوزٌعٌة للدخل المومى

خلصت الدراسة إلى أن للفساد تكلفة اجتماعٌة مهمة ، فالفساد ٌإثر سةلباً فةى معةدالت 
فةةى التنمٌةةة االلتصةةادٌة، وفةةى العدالةةة التوزٌعٌةةة للةةدخل المةةومى، نتٌجةةة تةةؤثٌره السةةلبى 

كفاءة تخصٌص الموارد االلتصادٌة فى المجتمع، كمةا أشةارت نتةائج الدراسةة إلةى أن 
مسئولٌة الفسةاد فةى المجتمةع تتحملهةا عةدة أطةراؾ، أولهةا: المواطنةون الةذٌن ٌطلبةون 
الممارسات الفاسدة لٌحصلوا على منافع خاصة وكةذلن  المسةئولون العمومٌةون الةذٌن 

السٌاسٌة التى ال تمةارس دورهةا الرلةابى بفاعلٌةة  ٌعرضون خدماتهم بممابل، والسلطة
وال تسمح لوسائل اإلعةالم بحرٌةة كشةؾ الممارسةات الفاسةدة، والعاللةات االجتماعٌةة 

 المعٌبة التى تسمح بالتجاوزات الفاسدة لذوى المربى واالصدلاء .

 & Mihai Mutascu( 2212مهٌاااى مٌتاسااكى، دان كونسااتنتٌن دانٌااو لٌتٌااو ) -7
Dan Constantin Danuletiu  دولاة " دول  27الفسااد والرعاٌاة االجتماعٌاة صاى

 ( :33)االتحاد االوروبى " 
هدفت هذه الدراسة إلى دراسة آثار الفساد فى الرعاٌة االجتماعٌة " الرفاهٌةة 

( دولةة مةةن دول االتحةاد االوربةى. ولةةد أشةارت نتةائج الدراسةةة 27االجتماعٌةة " فةى )

ة وذات أبعاد ثمافٌة واجتماعٌةة ونفسةٌة والتصةادٌة وإدارٌةة إلى أن الفساد ظاهرة معمد
وسٌاسةةٌة. كمةةا أشةةارت نتةةائج الدراسةةة إلةةى أن للفسةةاد أثةةراً سةةلبٌاً كبٌةةر فةةى الرعاٌةةة 

مةن  –التى تماس بواسطة مإشرات التنمٌة البشةرٌة  –االجتماعٌة " رفاهة االنسان " 
ٌز أوضةاع عةدم المسةاواة فةى خالل تملٌل كفاءة تخصٌص الموارد العامة للدولة وتعز

الرعاٌة االجتماعٌة " الرفاهٌة االجتماعٌة "، ومن ثةم ٌنظةر لسٌاسةات مكافحةة الفسةاد 
 باعتبارها إجراءات لزٌادة رفاهة االفراد .

 : (34) ( ، البمركزٌة ومكاصحة الفساد2211إكرام بدر الدٌن ) -8
هم انطلمةةةت هةةةذه الدراسةةةة مةةةن عةةةدة تسةةةاإالت، وهةةةى هةةةل ٌمكةةةن أن تسةةة

الالمركزٌةةة فةةى مكافحةةة وتراجةةع الفسةةاد ؟، ومةةا هةةى الشةةروط والمتطلبةةات الالزمةةة 
لةةذلن؟، أم أن الالمركزٌةةة، علةةى العكةةس مةةن ذلةةن، تسةةاعد علةةى إٌجةةاد المنةةال الةةالزم 
الزدهار وتزاٌد الفساد؟ أم أنة  ال توجةد عاللةة مإكةدة بةٌن الفسةاد والالمركزٌةة؟ ولمةد 
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الظواهر التى ال ٌخلو منها أى مجتمةع، وإن كانةت خلصت الدراسة إلى أن الفساد من 
شدة الفساد وحدت  ودرجت  وشمولٌت  ٌمكن أن تختلؾ من مجتمةع إلةى آخةر وفمةاً لعةدة 
اعتبارات ترتبط بدرجة الشفافٌة المتواجدة داخل المجتمةع، ومةدى النجةاح او االخفةاق 

سةاد علةى المسةتوى فى سٌاسات مكافحة الفساد. كما أشارت نتةائج الدراسةة إلةى أن الف
المحلةةى فةةى مصةةر مةةن الظةةواهر المؤلوفةةة والمتكةةررة علةةى نطةةاق واسةةع. وأوصةةت 
الدراسة بزٌادة دور مإسسات المجتمع المةدنى والمنظمةات الشةعبٌة فةى نشةاط اإلدارة 
المحلٌةةة والتنمٌةةة المحلٌةةة ، لالسةةتفادة مةةن أنشةةطتها وجهودهةةا لخدمةةة عملٌةةة التنمٌةةة 

 المحلٌة ومكافحة الفساد .

(، دراسااة تحلٌلٌااة ألسااباب الفساااد صااى مصاار لباال 2211حسااٌن محمااود حساان ) -9
 : (35)ٌناٌر : نحو رؤٌة مستمبلٌة لمنع ومكاصحة الظاهرة  25ثورة 

هةةدفت هةةذه الدراسةةة إلةةى محاولةةة اإلجابةةة علةةى تسةةاإل رئٌسةةً هةةو مةةا هةةى 
ى ثةورة األسباب التى أدت إلى انتشار ظاهرة الفساد فةى مصةر فةى الفتةرة السةابمة علة

ٌنةةاٌر؟ وسةةإاالن آخةةران مبنٌةةان علةةى هةةذا التسةةاإل همةةا: مةةا هةةى سةةبل حةةل هةةذة  22

المشكلة ؟ ، وهل حلول المشةكلة تختلةؾ علةى المسةتوٌٌن المرٌةب والبعٌةد؟ واسةتعانت 

 22الدراسة بالمنهج الوصفى التحلٌلى عةن طرٌةك تحلٌةل المةوانٌن السةارٌة لبةل ثةورة 

اد والبحةةث عةةن الثؽةةرات والفجةةوات التةةى أدت إلةةى ٌنةةاٌر المعنٌةةة بمنةةع ومكافحةةة الفسةة
انتشار ظاهرة الفساد فى مصر، بإالضافة إلةى االعتمةاد علةى دراسةات ومسةوح تمةت 
حول إدران ظاهرة الفساد ومدى التعرض فعلٌاً للفساد لام بها مركز العمد االجتمةاعى 

أن أسةباب ومإسسات أخرى فى الفترة السابمة على الثورة. ولد خلصت الدراسةة إلةى 

ٌنةاٌر متعةددة مةن أهمهةا االسةباب المتعلمةة بكةل  22انتشار الفساد فى مصر لبل ثورة 

من اإلدارة العامة، والمالٌة العامة، واإلطار المانونى، واإلطار المإسسةى، والعاللةات 
 الهٌكلٌة بٌن سلطات الدولة، والثمافة المجتمعٌة .

سااد صاى مصار، كٌاف جارى اصسااد (، التصاادٌا  الف2211عبد الخالك صاروق ) -12
 : (36) ( 2212 – 1974مصر والمصرٌٌن )

هةةدفت هةةذه الدراسةةة إلةةى إلمةةاء الضةةوء علةةى التصةةادٌات الفسةةاد فةةى مصةةر 

وحتةى عةام  0774وكٌؾ جرى إفساد مصر والمصرٌٌن خالل الفترة الممتدة من عام 

 ؟. ولةةةد خلصةةةت الدراسةةةة إلةةةى أن ظةةةواهر الفسةةةاد لةةةم تعةةةد لاصةةةرة علةةةى تلةةةن2101

الممارسات التملٌدٌة مةن تعةاطى الرشةوة أو جةرائم االخةتالس والتمةوٌن وؼٌرهةا، بةل 
إنهةةةا امتةةةدت لتطةةةول االعصةةةاب الحساسةةةة فةةةى المجتمةةةع المصةةةرى ووجةةةدان أفةةةراده 
وجماعاتة  دون اسةةتثناء تمرٌبةاً. كمةةا أشةةارت نتةائج الدراسةةة إلةى أن سٌاسةةات االنفتةةاح 

ر السةةةادات، وسٌاسةةةات اإلصةةةالح االلتصةةةادى فةةةى عهةةةد الةةةرئٌس السةةةابك دمحم أنةةةو
االلتصةةادى والخصخصةةة فةةى عهةةد الةةرئٌس السةةابك دمحم حسةةنً مبةةارن أسةةهمت فةةى 
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انتشةةار ظةةواهر الفسةةاد فةةى المجتمةةع المصةةرى. وأن الفسةةاد فةةى عهةةد الةةرئٌس السةةابك 
مبارن انتشر بصورة لم ٌسبك لها مثٌل حٌث اختلط المال الحرام بالسلطة ولراراتهةا، 

االصةالح االلتصةادى  –ظةام مبةارن بةل إنة  وعبةر سٌاسةات معٌنةة ولم ٌكتؾ  بذلن ن
ولررات جمهورٌة محددة نجةح فةى إفسةاد أفةراد وجماعةات، لٌتحةول  –والخصخصة 

 األمر روٌداً روٌداً وخالل ربع لرن من حكم  إلى افساد المجتمع بؤكمل  .

ماالك الفساااد (، االنهٌاار االلتصاادي صاى عصار مباارن ، ح2212أحماد الساٌد النجاار ) -11

 : (37) والبطالة والغبء والركود والدٌون

ركزت هذه الدراسة على مظاهر االنهٌار االلتصادى فى عصر مبارن، مةن 
خةةالل محاولةةة الكشةةؾ عةةن حمةةائك الفسةةاد والبطالةةة والؽةةالء والركةةود والةةدٌون خةةالل 

لةم فترة حكم الةرئٌس السةابك دمحم حسةنى مبةارن. ولةد خلصةت الدراسةة إلةى أنة  ربمةا 
تشهد مصر فى تارٌخها الحدٌث فساداً هائالً كالذى شهدت  تحةت حكةم حسةنى مبةارن، 
وأن  لٌس مجرد فساد موجود أو حتى منتشر فى نظام التصادى ٌفتمد للشةفافٌة فةى بلةد 
محكةةةوم بنظةةةام دٌكتةةةاتورى بولٌسةةةى، وإنمةةةا توجةةةد آلٌةةةات معمةةةدة تجعةةةل مةةةن النظةةةام 

ام الرواتةب واألجةور الةذى ال ٌحفةز اإلنتةاا االلتصادى نظاماً للفساد سةواء بسةبب نظة
واإلبداع وإنما ٌحفز الفساد بكافة صوره، أو بسةبب السةلطات المطلمةة التةى ٌتمتةع بهةا 
رإسةةاء مجةةالس اإلدارة فةةى المإسسةةات والهٌئةةات االلتصةةادٌة العامةةة والتةةى تجعلهةةم 

وذ ٌرتكبةةةون تجةةةاوزات مروعةةةة بتعلٌمةةةات شةةةفوٌة، أو بسةةةبب االسةةةتؽالل البشةةةع للنفةةة
السٌاسى فةى تحمٌةك أربةاح التصةادٌة علةى حسةاب الدولةة والمةال العةام والةذى أصةبح 
عرفةةاً سةةائداً، أو بسةةبب اختةةراق المةةانون وسةةحم  مةةن لبةةل المٌةةادات السٌاسةةٌة فةةى ظةةل 

 ازدواا السٌطرة على السلطة والثروة .

( ، ظاااهرة الفساااد اإلدارى كمااا تعكسااة الصااحاصة 2212دمحم ٌاساار الخواجااة ) -12
 : (38)الللٌمٌة، تحلٌل مضمون لبع  الصحف االللٌمٌة بمحاصظة الغربٌةا

هدفت هذه الدراسةة إلةى تحلٌةل مضةمون بعةض الصةحؾ االللٌمٌةة بمحافظةة 
الؽربٌة فى كشؾ مظاهر الفساد اإلدارى وأشكال  فى اإلدارة المحلٌةة، وتحدٌةد نوعٌةة 

ة الفسةةاد اإلدارى االهتمةةام بةة  عةةن طرٌةةك إبةةراز كافةةة المعالجةةات الصةةحفٌة لظةةاهر
وأشكال  فى اإلدارة المحلٌة وتحدٌد نوعٌة االهتمام ب ، على أساس الةدور المهةم الةذى 
تلعب الصحافة االللٌمٌة فى الكشةؾ عةن ماهٌةة الفسةاد ، وصةوره المتعةددة، ومشةاكل  
المتباٌنة، وخلك وعى جماهٌرى ضده ، باإلضافة إلةى إسةتطالع آراء بعةض المٌةادات 

شةةعبٌة فةةى الةةوعى بؤسةةباب ظةةاهرة الفسةةاد اإلدارى واآلثةةار الناجمةةة عنةة  التنفٌذٌةةة وال
وطةةةرق مكافحتةةة  أو التملٌةةةل مةةةن حدتةةة  . واسةةةتعانت هةةةذه الدراسةةةة بطرٌمةةةة تحلٌةةةل 
المضمون لتحلٌل مضمون بعض الصحؾ االللٌمٌةة بمحافظةة الؽربٌةة وهةى جرٌةدتى 

ة أداة الممابلةةة وفةةد الةةدلتا وصةةوت الؽربٌةةة. وباالضةةافة إلةةى ذلةةن اسةةتخدمت الدراسةة
المتعممة مع عٌنة محةدودة مةن بعةض المٌةادات الشةعبٌة والتنفٌذٌةة فةى اإلدارة المحلٌةة 
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بمحافظة الؽربٌة. وأشارت نتائج الدراسة إلى هنان مجموعةة مةن االسةباب والعوامةل 
تةةإدى لحةةدوث ظةةاهرة الفسةةاد اإلدارى ٌةةؤتى فةةى ممةةدمتها ضةةعؾ االجةةور والمرتبةةات 

وضةةةعؾ الرلابةةةة اإلدارٌةةةة الشةةةعبٌة وبةةةطء االجةةةراءات اإلدارٌةةةة للعةةةاملٌن بالدولةةةة ، 
وتعمدها. كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن هنان آثةاراً سةلبٌة لظةاهرة الفسةاد اإلدارى 
ٌؤتى فى ممدمتها تفشى السلبٌة والالمبااله، وضعؾ الشعور باالنتمةاء والةوالء وإعالةة 

 .عملٌة التنمٌة وتبدٌد الموارد المتاحة للدولة

(، الفساااد اإلدارى والمااالى 2213بشاارى دمحم األساادى، حاااكم محساان الربٌعااى ) -13
 : (39)وآثاره االلتصادٌة واالجتماعٌة صى العراق

هدفت هذه الدراسة إلى تسلٌط الضوء على والع الفساد اإلدارى والمةالى فةى 
ى العوامةل العراق، وبٌان األسباب والدوافع الكامنة وراء هذه الظاهرة، وإمكانٌةة تالفة

المسةببة والدافعةةة لمشةكلة تعةةد خطٌةةرة إذا مةا اسةةتمرت. ولةةد خلصةت الدراسةةة إلةةى أن 
هنةةةان اهتمةةةام دولةةةى وعربةةةى بمكافحةةةة ظةةةاهرة الفسةةةاد المتفشةةةٌة فةةةى أجهةةةزة الدولةةةة 
المختلفة، وعلى نطاق واسةع، وٌتضةح ذلةن مةن اهتمةام المإسسةات الدولٌةة واالللٌمٌةة 

الظاهرة. وأشارت نتةائج الدراسةة إلةى أن ظةاهرة  والحكومات الوطنٌة باستئصال هذه
الفسةةاد منتشةةرة فةةى مختلةةؾ الةةدول ومنهةةا ألطةةار عربٌةةة ، وفةةى العةةراق تحدٌةةداً ، ولةةد 
تعاظمةةت هةةذه الظةةاهرة فةةى العةةراق تزامنةةاً مةةع االحةةتالل وبتشةةجٌع منةة . كمةةا أشةةارت 

لفمةراء، حٌةث نتائج الدراسة إلى أن  فى الدولة التى ٌتفشةى فٌهةا الفسةاد تضةٌع حمةوق ا
ٌستولى على المال العام األلوٌةاء مةن الفاسةدٌن فةى السةلطة أو األثرٌةاء فةى المجتمةع، 
كما أن الموارد المخصصة لتخفٌؾ الفمةر تتحةول إلةى عةدٌمى النزاهةة مةن المسةئولٌن 
الحكومٌٌن ورجال األعمال، وٌترتب على ذلن ضةٌاع حمةوق اإلنسةان وتحةول الفسةاد 

 الى عملٌة فساد وسرلة .

(، األطاار الثماصٌااة الحاكمااة لساالون المصاارٌٌن واختٌاااراتهم، 2213أحمااد زاٌااد ) -14
 : (40)دراسة لمٌم النزاهة والشفاصٌة والفساد

هةةةدفت هةةةذه الدراسةةةة إلةةةى التعةةةرؾ علةةةى األطةةةر الثمافٌةةةة الحاكمةةةة ألفعةةةال 
المصرٌٌن واختٌاراتهم بٌن النزاهة والشفافٌة من جهةة ممابةل الفسةاد مةن جهةة أخةرى 

مٌادٌن الحٌاة المختلفة. واعتمدت هذه الدراسةة علةى حزمةة متنوعةة مةن البٌانةات، فى 
تمثلت فً بٌانات كمٌة، من خالل مسةح مٌةدانى اسةتهدؾ التعةرؾ علةى خرٌطةة المةٌم 
االجتماعٌة بما فٌها لٌم وسلوكٌات النزاهةة والشةفافٌة والفسةاد لةدى المصةرٌٌن ومةدى 

ل إجةراء ممةابالت متعممةة وحلمةات منالشةة انتشارها ، وبٌانات أخةرى كٌفٌةة مةن خةال
جماعٌة ودراسات حالة لبعض مفةردات العٌنةة بهةدؾ التعةرؾ علةى آلٌةات عمةل هةذه 
المٌم وتعمٌك فهم كٌفٌة تجسٌدها فةى موالةؾ مختلفةة. واسةتعانت هةذه الدراسةة بةؤداتٌن 
لجمةةةةةع البٌانةةةةةات األداة األولةةةةةى دلٌةةةةةل الخبةةةةةراء بهةةةةةدؾ اسةةةةةتطالع رأى الخبةةةةةراء 

صصٌن لرإٌتهم للمٌم الحاكمة لكل من الفساد والشفافٌة والنزاه ، ولد بلػ عةدد والمتخ
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( خبٌراً من المتخصصٌن فى علوم االجتماع والنفس واإلعةالم والسٌاسةة 21الخبراء )
واإلدارة .أمةةا األداة األخةةرى فمةةد  تمثلةةت فةةى اسةةتمارة االسةةتبٌان. وتةةم جمةةع البٌانةةات 

نةةة احتمالٌةةة ممثلةةة للجمهةةور العةةام علةةى مسةةتوى بواسةةطة اسةةتمارة االسةةتبٌان مةةن عٌ
( سةنة. ولةد 01( مفردة ممن ال تمةل أعمةارهم عةن )2111الجمهورٌة، بلؽت لوامها )

خلصت الدراسة إلى أن المصالح الحكومٌة ذات الطابع الخدمى تحتل المرتبةة األولةى 
لٌهةا %( و4184ٌضمن رإٌة المصرٌٌن ألكثر المإسسات فساداً فةى المجتمةع بنسةبة )

%( علةةى 2182%(، )2182مإسسةات لطةةاعى الصةةحة والتعلةةٌم بنسةب متماربةةة بةةٌن )
%(، 0782%(، ووزارة الداخلٌةةة بنسةةبة )0784التةةوالى، ثةةم وزارة اإلعةةالم بنسةةبة )

%( . كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن مظاهر الفسةاد 0282وأخٌراً المحلٌات بنسبة )
الدراسةة تتجلةى فةى الرشةوة التةى احتلةت  فى المجتمع المصرى كما عبر عنها مجتمع

%( واحتلةةت المحسةوبٌة المرتبةةة الثانٌةةة 7181مكةان الصةةدارة لمظةةاهر الفسةاد بنسةةبة )
 %( .4182بنسبة )

 تعمٌب على الدراسا  السابمة : 
مةن خةالل العةرض السةابك ٌمكةن اسةتخالص بعةض اآلراء واألفكةار المفٌةةدة 

 للدراسة الحالٌة :

الظواهر التى ال ٌخلو منهةا أى مجتمةع، وإن كانةت شةدة الفسةاد  ٌعد الفساد من أهم -0

وحدت  ودرجت  وشمولٌت  ٌمكن أن تختلؾ مةن مجتمةع إلةى آخةر وفمةاً لعةدة اعتبةارات 
تةةرتبط بدرجةةةة الشةةفافٌة المتواجةةةدة داخةةل المجتمةةةع، ومةةدى النجةةةاح أو االخفةةاق فةةةى 

 سٌاسات مكافحة الفساد .

وذات أبعاد ثمافٌة واجتماعٌةة ونفسةٌة والتصةادٌة  إن الفساد ظاهرة مجتمعٌة معمدة -2

 وسٌاسٌة وإدارٌة.

تعد ظاهرة الفساد من أهةم الظةواهر التةى تحظةى باهتمةام دولةى وعربةى، وٌتضةح  -2

ذلةةن مةةن اهتمةةام المإسسةةات الدولٌةةة واالللٌمٌةةة والحكومةةات بمكافحةةة هةةذه الظةةاهرة 
 ومحاولة استئصالها .

جتمةةةع ٌكةةةون لةةة  آثةةةار ضةةةارة جةةةداً فةةةى التنمٌةةةة إن تفشةةةى ظةةةاهرة الفسةةةاد فةةةى الم -4

االلتصادٌة والسٌاسة فى المجتمةع مةن أهمهةا تملٌةل كفةاءة تخصةٌص المةوارد العامةة، 
وزٌادة عجز الموازنة العامة، والحد من اٌرادات الموازنة العامة، وتموٌض الشةرعٌة 

 السٌاسٌة للحكومة، وإعالة التطور الدٌممراطى .

ولاً رئٌسٌاً للتنمٌة االجتماعٌة لما ٌترتةب علٌة  مةن صةور تهةدد إن الفساد ٌعتبر مع -2

 االستمرار االجتماعى .

إن مسئولٌة الفساد فى المجتمع تتحملهةا عةدة أطةراؾ مةن أهمهةا المواطنةون الةذٌن  -1

ٌطلبةةون الممارسةةات الفاسةةدة لٌحصةةلوا علةةى منةةافع خاصةةة، والمسةةئولون العمومٌةةون 
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والسةلطة السٌاسةٌة التةى ال تمةارس دورهةا الرلةابى الذٌن ٌعرضون خدماتهم بممابل ، 
بفاعلٌةةة، وال تسةةمح لوسةةائل اإلعةةالم بحرٌةةة كشةةؾ الممارسةةات الفاسةةدة، والعاللةةات 

 االجتماعٌة المعٌبة التى تسمح بالتجاوزات الفاسدة لذوى المربى واالصدلاء .

ٌنظةةر لسٌاسةةات مكافحةةة الفسةةاد بوصةةفها إجةةراءات لزٌةةادة رفاهٌةةة األفةةراد فةةى  -7
 المجتمع .

 ظاهرة الفساد فً المجتمع المصري ظاهرة ذات أبعاد تارٌخٌة وبنائٌة . -1
تنامت ظةاهرة الفسةاد فةً ظةل الدولةة المباركٌةة حتةى تحولةت الدولةة مةن مرحلةة  -7

فسةةاد الدولةةة إلةةً دولةةة الفسةةاد التةةً تةةدٌر وترعةةى الفسةةاد، حتةةى أصةةبحت الدولةةة 
 ل المماٌٌس والمستوٌات . المصرٌة نموذجاً مثالٌاً للدولة الفاشلة علً ك

 خامساً : التوجة النظرى للدراسة : 
تعددت الةرإى النظرٌةة لتفسةٌر ظةاهرة الفسةاد بوصةفها ظةاهرة اجتماعٌةة ال 
ٌخلو منها أى مجتمع من المجتمعةات سةواء النامٌةة أو المتمدمةة، حٌةث ال ٌختلةؾ أحةد 

إذ  -مةن الفسةاد على أن المجتمعات كافة فى الشرق والؽرب تحتةوى علةى لةدر معةٌن 
 -ال ٌوجد على وجة  االرض ذلةن " المجتمةع الفاضةل " الةذى ٌخلةو تمامةاً مةن الفسةاد 

لتذلٌل بعض الصعاب والمعولات اإلدارٌة حتى تخرا بعض المرارات والمشةروعات 
للنور وإلى حٌز التنفٌذ دون ابطةاء ٌضةر باإلنتةاا واالسةتثمار وهةو مةا أسةماه الةبعض   

 . (41)" الفساد المنتج " 
وفةى هةةذا الصةدد ذهبةةت النظرٌةةة الوظٌفٌةة فةةى علةةم االجتمةاع إلةةى أن الفسةةاد 
ٌموم بدور وظٌفى، فهو ٌمارس دوراً إٌجابٌاً فى تسٌٌر األمةور، ولةد أوضةح " كةولٌن 

" إلى أن من الخطؤ االفتراض بةؤن نتةائج الفسةاد سةٌئة تمامةاً، فلة   Colin Leyesلٌز 
العمةةةٌم وتةةةوفٌر الحةةةوافز الشخصةةةٌة الموٌةةةة  دور اٌجةةةابى فةةةى المضةةةاء علةةةى الةةةروتٌن

" إلةى أن للفسةاد دوراً Carl J. Friedrickللبٌرولراطٌة . كمةا ٌةذهب " كةارل فرٌةدرٌن 
 Extraإٌجابٌاً فى ظل شروط معٌنة فهو ٌخفؾ من حدة التوترات بطرٌمة ؼٌر لانونٌة 

Legal  
(42) . 

لفسةةاد تبةةرره وضةةمن هةةذا السةةٌاق ، ٌةةذهب أنصةةار نظرٌةةة التحةةدٌث إلةةى أن ا
عملٌةةة العصةةرنة المكثفةةة التةةى تمةةر بهةةا الدولةةة والمجتمةةع ، ومةةن أهةةم مالمةةح هةةذه 
العصةةةرنة وإفرازاتهةةةا، توسةةةع المشةةةاركة السٌاسةةةٌة ، وخلةةةك مصةةةادر جدٌةةةدة للثةةةروة 
والسةةةلطة ، وتؽٌةةةر نمةةةط المةةةٌم . وثمةةةة ظةةةروؾ تشةةةجع علةةةى الفسةةةاد، ألن وضةةةعٌة 

م التملٌدٌةة، ربمةا ال ٌتماشةى وٌتكٌةؾ مةع المإسسات وحجم الموارد المتاحة ونمط المةٌ
عملٌة التحدٌث األمر الذى ٌدفع األفةراد إلةى ممارسةة أسةالٌب ؼٌةر مشةروعة ، حٌةث 
ٌةةنجم عةةن التحةةدٌث كثٌةةر مةةن أشةةكال االخةةتالل فةةى تركٌبةة  المجتمةةع وفةةى نمةةط المةةٌم، 

 طبمةاً لرإٌةة –وموجة من العنؾ والتطرؾ، ولذا لةد ٌكةون الفسةاد علةى سةبٌل المثةال 
بدٌال ضرورٌاً للعنةؾ ولضةبط النظةام وتجنةب االحتمةان فةى  -أنصار نظرٌة التحدٌث 
 . (43)صفوؾ الطبمة العاملة 
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وعلى عكس أنصار نظرٌة التحةدٌث ، ٌةذهب أنصةار نظرٌةة التبعٌةة إلةى أن 
الفسةةاد ال تبةةرره عوامةةل بنائٌةةة تكمةةن فةةى طبٌعةةة البنةةاء االجتمةةاعى والثمةةافى للةةدول 

سةٌراً لة  فةى طبٌعةة النظةام الةدولى المةائم، أو فةً كةون العاللةة بةٌن النامٌة، بل ٌجةد تف
الدول المتخلفة التابعة والةدول الرأسةمالٌة المسةٌطرة هةى عاللةة ؼٌةر متكافئةة، وتمةوم 
على االستؽالل وتسخٌر العالم الثالث لخدمة مصالح العالم الرأسةمالى، ومةن ثةم تعمةل 

زٌةةز تلةةن العاللةةة بفضةةل لٌةةام البرجوازٌةةة الةةنظم المحلٌةةة فةةى البلةةدان النامٌةةة علةةى تع
الرأسةةمالٌة برشةةوة النخةةب، وسةةعٌها إلةةى تشةةجٌع لٌةةام برجوازٌةةات وطنٌةةة، مةةن لبٌةةل 
منحها االعانات المالٌة، أو إشراكها فى جةزء مةن الفةائض، فةى ممابةل حصةولها علةى 

 .(44)الوالء ودعم أواصر التبعٌة
للفسةةةاد تتجةةةاوز ومةةع تطةةةور االهتمةةام بموضةةةوع الفسةةاد ظهةةةرت تفسةةٌرات 

االتجاهات التفسٌرٌة السابمة، وتربط الفساد بالسٌاق االجتماعى وااللتصادى الذى ٌةتم 
فٌ  الفساد، فالفساد هو نتاا بنائً تفرزه الظروؾ االلتصادٌة الموضوعٌة، وهو نتةاا 
للعاللات اإلنتاجٌةة االسةتؽاللٌة التةى تنةتج مصةالح متنالضةة بةٌن الصةفوة والجمهةور، 

 : (45)رإٌتان للفساد فى هذا اإلطار ولد ظهرت
تنسب الفساد إلى الدٌكتاتورٌةة، فةؤكثر الةنظم افةرازاً للفسةاد هةو النظةام  :الرؤٌة االولى 

الدٌكتاتورى األبوى الذى ٌتركةز فةى شخصةٌة حةاكم مسةتبد ٌحةوز السةلطة، وٌجهةض 
التحول المشاركة الشعبٌة، وٌحكم على الجماهٌر بالعزلة والسةلبٌة، والفسةاد مرهةون بة

إلى الدٌممراطٌة والتسةرٌع بةالتحول الةدٌممراطى الةذى ٌضةمن مشةاركة الشةعب وحمة  
 فى الممارسة والمساءلة وحك الناس فى االدعاء امام الجهات المضائٌة والرلابٌة .

تنسب الفساد إلى عاللات التبعٌة واالنشةطة الطفٌلٌةة السةائدة فةى نظةام  :الرؤٌة الثانٌة 
بالسةوق الرأسةمالٌة العالمٌةة، وتةرى أن الفسةاد جةزء أصةٌل مةن رأسمالى تابع ٌةرتبط 

الحضةةارة الؽربٌةةة المعاصةةرة ومةةن التصةةاد السةةوق واللٌبرالٌةةة االلتصةةادٌة، فالنظةةام 
 الؽربى هو نظام للتنافس الحر من أجل المصلحة الفردٌة .

 تعمٌب :
 وبتطبٌةةك ذلةةن علةةى الدراسةةة الحالٌةةة ، ٌةةرى الباحةةث أن مةةدخل الفهةةم البنةةائى
الدٌنامى ، وبعض مموالت نظرٌة التفاعلٌة الرمزٌة التً صةاؼها أحةد أنصةارها وهةو 
" هربرت بلةومر "، وهةً أن الكائنةات اإلنسةانٌة تتفاعةل تجةاه االشةٌاء واألحةداث فةً 
ضوء ما تنطوي علٌ  من معان ظاهرة لهم ، وأن هةذه المعةانً هةً محصةلة التفاعةل 

هذه المعةانً تتعةدل وتتؽٌةر مةن خةالل عملٌةة  االجتماعً فً المجتمع اإلنسانً ، وأن
همةةا أكثةةر  (46)التؤوٌةةل أو التفسةةٌر التةةً ٌسةةتخدمها كةةل فةةرد فةةً تعاملةة  مةةع الرمةةوز، 

الةةرإى النظرٌةةة مالءمةةة ومناسةةبة لدراسةةة ظةةاهرة الفسةةاد ، بوصةةفها ظةةاهرة مركبةةة 
كةةن ومعمةةدة وذات أبعةةاد اجتماعٌةةة وثمافٌةةة والتصةةادٌة وسٌاسةةٌة وإدارٌةةة ، حٌةةث ال ٌم

تفسةةٌرها بعٌةةداً عةةن السةةٌاق االجتمةةاعى والثمةةافى السةةائد فةةى المجتمةةع ، وبمعةةزل عةةن 
الظةةواهر االجتماعٌةةة األخةةةرى نظةةراً لتةةةداخلها وتشةةابكها مةةع ؼٌرهةةةا مةةن الظةةةواهر 



 لراءة سوسٌولوجٌة تحلٌلٌة  -على عملٌة التنمٌة ظاهرة الفساد وانعكاساتها االجتماعٌة

 113 (2015 يونية –ابريل ) 43اجمللد  -حوليات آداب عني مشس 

االجتماعٌة األخرى . فالفساد فى مصر ٌعتبر ظاهرة ذات نتاا بنائى تفرزه الظروؾ 
السٌاسٌة الموضةوعٌة فةى كةل مرحلةة مةن مراحةل االلتصادٌة واالجتماعٌة والثمافٌة و

تطور المجتمع المصرى . فلمد وجد الفساد فى فً مراحل تارٌخٌة سابمة منهةا عصةر 
خلفاء دمحم ، واستمر وتزاٌد فً المراحل الالحمة وحتى اآلن ، ألن المجتمةع المصةرى 

تج مصةةالح فةةى المراحةةل التارٌخٌةةة المختلفةةة ٌمةةوم علةةى عاللةةات إنتاجٌةةة اسةةتؽاللٌة تنةة
متنالضة بٌن الموظفٌن العمومٌٌن وبٌن الجماهٌر المتعاملةة مةع المإسسةات الحكومٌةة 
. وفضالً عن ذلن ثمة ظروؾ وعوامل تسةهم فةى زٌةادة وتنةوع صةور وموضةوعات 
الفسةةةةاد كاالسةةةةتعمار ، والبرجوازٌةةةةة ؼٌةةةةر المنتجةةةةة ، وطبٌعةةةةة النظةةةةام السٌاسةةةةى 

مصةةالحهم فةةةى كةةل مرحلةةة تارٌخٌةةةة وااللتصةةادى السةةائد وهوٌةةة حةةةائزى السةةلطة و
 للمجتمع المصرى . 

ٌةةرتبط  -وفمةةا للتفاعلٌةةة الرمزٌةةة  –كمةةا أن الفسةةاد فةةً المجتمةةع المصةةري 
بانتشار ثمافة الفساد كثمافة فرعٌةة لهةا عناصةرها تنةتج مةن تفاعةل الكائنةات البشةرٌة ، 

هةذه  تجاه االشٌاء واألحداث فً ضةوء مةا تنطةوي علٌة  مةن معةان ظةاهرة لهةم ، وأن
المعةةانً هةةً محصةةلة التفاعةةل االجتمةةاعً فةةً المجتمةةع اإلنسةةانً ، وأن هةةذه المعةةانً 
تتعدل وتتؽٌر من خالل عملٌة التؤوٌل أو التفسٌر التةً ٌسةتخدمها كةل فةرد فةً تعاملة  

ممتنةع بةؤن هةذه الرشةوة هةً  -علةى سةبٌل المثةال  –مع الرموز . فالموظؾ المرتشً 
عةرق ( ، وكةذلن  –دخةان  –جةل وٌسةمٌها )إكرامٌةة من حم ، لذلن فهو ٌطلبها بال خ

من الناحٌة الكمٌة نجد أن تكرار ممارسات الفسةاد فةً الحٌةاة الٌومٌةة ألفةراد المجتمةع 
بدءاً مةن حصةول  علةً الخبةز الجٌةد فةً الصةباح مةن خةالل دفةع إكرامٌةة للعامةل فةً 

المختلفةةة مثةةل المخبةةز ، مةةروراً بةةدفع الرشةةوة لتسةةهٌل أعمالةة  فةةً اإلدارات الحكومٌةةة 
الكهرباء والمٌاه والمرور.....وؼٌر ذلن ، ووصوالً إلً المحاكم ودفع الرشاوي حتةى 
ٌتم إعالن مطلمت  أو خصم  بالحكم فمط على الورق ولٌس فً الحمٌمة . وكل هذا بةال 
شن جعل من الفساد ثمافة ٌتعاٌر بها بعض الناس، وال ٌمدرون علةً االسةتؽناء عنهةا 

 ارها فى عملٌة التنمٌة فً المجتمع .على الرؼم من آث

 سادساً : لضاٌا الدراسة : 

 الفساد بوصفة ظاهرة صً الدول المتمدمة والنامٌة : -1

ٌعتبةةةر الفسةةةاد ظةةةاهرة مجتمعٌةةةة لهةةةا صةةةفة العمومٌةةةة واالنتشةةةار فةةةً كافةةةة  
المجتمعةةةات علةةةى اخةةةتالؾ توجهاتهةةةا االٌدٌولوجٌةةةة ، وهةةةو ال ٌمتصةةةر علةةةى نسةةةك 

سٌاسً بعٌن  ولكن  ٌتخلل نسٌج البناء االجتماعً ككل ، ولكةن هةذا  اجتماعً أو نظام
ال ٌعنةةً أن الفسةةاد موجةةود فةةً كافةةة المجتمعةةات بدرجةةة واحةةدة ، فهةةو ظةةاهرة نسةةبٌة 
تختلةةؾ مةةن مجتمةةع آلخةةر ، ومةةن فتةةرة زمنٌةةة ألخةةرى داخةةل المجتمةةع الواحةةد، وذلةةن 

تماءاتهةةا األٌدٌولوجٌةةة ، الخةةتالؾ طبٌعةةة المجتمةةع ، وطبٌعةةة نسةةك المةةوة المهٌمنةةة وان
 .  (47)وتكوٌنها االجتماعً والثمافً 



(2015يونية  -ابريل ) 43اجمللد  -س حوليات آداب عني مش    

 ممدوح عبد الواحد الحٌطً  

    114 

وٌسود اعتمةاد شةائع بةٌن بعةض البةاحثٌن بوجةود ارتبةاط واضةح بةٌن ظةاهرة  
الفساد والدول النامٌة ، وذلةن ألن أن المنةال العةام فةً هةذه الةدول ٌسةاعد علةى تفشةً 

ل مةن علمةاء السٌاسةة هذه الظاهرة أكثرمن الدول المتمدمة ، وعلى هذا ذهةب عةدد للٌة
مةةةن أمثةةةال " هةةةدنهٌر " إلةةةى المةةةول باختفةةةاء نسةةةبة الفسةةةاد فةةةً المجتمعةةةات الؽربٌةةةة 
الدٌممراطٌةةة األكثةةر تمةةدماً ، وذلةةن ألن التمةةدم فةةً النظةةام التعلٌمةةً وتكنٌكةةات اإلدارة 
العامةةة وتطةةور األعةةراؾ والتمةةدم االلتصةةادي فةةً هةةذه المجتمعةةات ٌةةإدى إلةةى اختفةةاء 

لكن هذا االعتماد بعٌد عن الصواب ألن  ٌنطوي علةى نةوع معةٌن مةن  ظاهرة الفساد .
التحٌةةز المٌمةةً واألسةةلوب التعسةةفً فةةً دراسةةة ظةةاهرة الفسةةاد وتحلٌلهةةا ، وذلةةن ألن 
الفسةةاد ٌوجةةد بةةدرجات متباٌنةةة فةةً جمٌةةع الةةنظم والمجتمعةةات ، فةةٌمكن أن ٌوجةةد فةةً 

ٌةةة أو دٌكتاتورٌةةة أو مجتمعةةات نامٌةةة وأخةةرى متمدمةةة ، كمةةا ٌوجةةد فةةً نظةةم دٌممراط
أولٌجاركٌةةةة أو ملكٌةةةة ، كمةةةا تعرفةةة  دول ذات توجةةة  اشةةةتراكً وأخةةةرى ذات توجةةة  

 .  (48)رأسمالً ، فالفساد ٌظهر عندما تكون الظروؾ مهٌئة لظهوره 

والوالةةع أنةة  بةةةالرؼم مةةن عمومٌةةةة ظةةاهرة الفسةةاد وعةةةدم ارتباطهةةا بالةةةدول  
العتبارات التً تحكم هذه الظاهرة فةً والمجتمعات النامٌة فمط ، فإن هنان عددأ من ا

 : (49)المجتمعات المتمدمة وتتمثل أهمها فً اآلتً 

إن الفساد فً الدول المتمدمة ٌمكن التحكم فٌة  وضةبط  مةن خةالل آلٌةات مإسسةٌة  -0

راسخة تستطٌع أن تولؾ الفساد عند أدنى درجة ممكنة ، ومةن ثةم ٌةتم تمةوٌض اآلثةار 
 علٌ .السلبٌة واألضرار المترتبة 

إن العوامةةل التةةً تٌسةةر ظهةةور الفسةةاد وانتشةةاره فةةً الةةدول النامٌةةة ربمةةا ال توجةةد  -2

 بنفس الشكل فً الدول المتمدمة . 

 -كالصةحافة  -إن الرأي العةام فةً الةدول المتمدمةة ومةن خةالل مإسسةات  الرلابٌةة  -2

 ع .ٌموم بدور بارز فً الكشؾ عن الظواهر المنحرفة وؼٌر األخاللٌة فً المجتم

إن البعد المٌمةً واألخاللةً السةائد لةد ٌكةون لة  دور فةً انتشةار الفسةاد فةً الةدول  -4

النامٌة ممارنة بالدول المتمدمة ، فالنخبة المسٌطرة فً الةدول النامٌةة تحةاول أن تجعةل 
ثمافتها هً المسٌطرة ومن ثم تخلك حالة من الوعً بٌن الجمةاهٌر التةً لةد ٌصةل بهةا 

 ن إلى النظر للفساد بوصف  لٌمة فً حد ذات  .األمر فً بعض األحٌا
أما فةً الةدول النامٌةة ، فالفسةاد ٌمثةل ظةاهرة مجتمعٌةة أكثةر انتشةاراً؛ وذلةن  

ألن النةةاس ٌنظةةرون إلٌةة  بوصةةف  أحةةد مكونةةات الحٌةةاة الٌومٌةةة ، وٌعتبرونةة  ظةةاهرة 
ومٌةة طبٌعٌة تنطوي علٌها ممارسة الوظٌفة العامةة ، كمةا أن اإلحسةاس بالمصةلحة الم

ٌكون ضعٌفاً نسبٌاً لدى مواطنً الةدول النامٌةة ، والةذٌن ٌشةعرون بالشةن والرٌبةة فةً 
مإسسةةات الدولةةة وأجهزتهةةا الرتباطهةةا لةةدى المةةواطنٌن بمجموعةةة مةةن اإلجةةراءات 

 . (50)والممارسات البٌرولراطٌة المعمدة وبفكرة العماب 
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التً عةادة مةا  هذا وتتضافر فى الدول النامٌة تتضافر مجموعة من األوضاع 
تسهم فً تفشً ظاهرة الفساد وتجعلها أكثر حدة بها ممارنة بالدول المتمدمةة علةى كةل 
من الصعٌدٌن اإلداري والسٌاسً بما ٌحد من إرساء دعائم التنمٌة فً الدول النامٌةة ، 

 : (51)ومن أهمها 

للفسةاد ،  إن هذه الدول التً تمر معظمها بفترة انتمالٌة عادة ما تمثل أرضاً خصةبة -0

حٌةةث تشةةهد نمةةواً سةةرٌعاً تةةزامن مةةع تؽٌٌةةرات فةةً المنظومةةة المٌمٌةةة ٌةةدعمها ظهةةور 
 مصادر جدٌدة للثروة والسلطة مع اتساع ملحوظ فً الجهاز الحكومً .

خاصةةةةة فةةةةً  -تةةةةدنً مسةةةةتوى األداء االلتصةةةةادي وانخفةةةةاض مسةةةةتوى الةةةةدخول  -2

ٌفٌةة عةادة مةا ٌحفةز الةبعض مع ؼٌاب بورجوازٌة وظ -المستوٌات الدنٌا للبٌرولراطٌة
 إلى استؽالل موالعهم الوظٌفٌة لملء هذا الفراغ .

وجةةود لٌةةود علةةى كةةل مةةن الحرٌةةات المدنٌةةة والمنافسةةة السٌاسةةٌة إلةةى جانةةب عةةدم  -2

 فاعلٌة المإسسات المانونٌة واالفتمار إلى الشفافٌة والمساءلة .

السٌاسةٌة فةً دول  وعلى نفةس الصةعٌد الهٌكلةً، كثٌةرا مةا ٌمةود ضةعؾ األحةزاب -4

هذه المنطمة إلى مضاعفة لدرة الفساد على االنتشار، بةل إن السةٌنارٌو المعتةاد للفسةاد 
عادة ما ٌإكد اعتباره بدٌالً لكل من الرابطة االٌدٌولوجٌة التةً تفتمةر إلٌهةا الكثٌةر مةن 

 الدول النامٌة وااللتزام الشعبً المتراجع فً هذه الدول.
ساد ظاهرة مجتمعٌةة لهةا صةفة العمومٌةة واالنتشةار إن ما سبك ٌوضح أن الف 

فً كافة المجتمعات النامٌة منها والمتمدمة ، ولكن  ظاهرة أكثر حدة فً الدول النامٌةة 
عنهةةا فةةً الةةدول المتمدمةةة لضةةعؾ البنٌةةان المإسسةةً وؼٌةةاب المشةةاركة الجماهٌرٌةةة 

الناس فةً كثٌةر مةن الفعالة والدٌممراطٌة بالدول النامٌة، عالوة على ذلن ٌنظر بعض 
الةةدول النامٌةةة إلةةى الفسةةاد باعتبةةاره أحةةد مكونةةات الحٌةةاة الٌومٌةةة ، وٌعتبرونةة  ظةةاهرة 
طبٌعٌة تنطوي علٌها ممارسة الوظٌفة العامة . وعلى العكس مةن ذلةن نجةد أن الفسةاد 
فةةً الةةدول المتمدمةةة ٌمكةةن الةةتحكم فٌةة  وضةةبط  مةةن خةةالل آلٌةةات مإسسةةٌة راسةةخة 

اد عنةةد أدنةةى درجةةة ممكنةةة ، حٌةةث ٌطبةةك المةةانون فةةً ألصةةى تسةةتطٌع أن تولةةؾ الفسةة
أشكال  على رموز الفساد وولائع  فً الدول المتمدمة مهما كانت درجةاتهم الوظٌفٌةة . 
والةةدلٌل علةةى ذلةةن مةةا حةةدث مةةع " جةةان شةةٌران " الةةرئٌس الفرنسةةً السةةابك حةةٌن 

ولةؾ حكمةا بالسةجن سةنتٌن مةع 2100دٌسةمبر  02أصدرت علٌ  محكمة فرنسةٌة فةً 

التنفٌذ وذلن بعد أن وجد الماضً أن  مةذنب بالفسةاد وتبدٌةد المةال العةام واسةتؽالل ثمةة 
. فةةةً حةةةٌن نجةةةد أن المفسةةةدٌن والفاسةةةدٌن فةةةً الةةةدول النامٌةةةة هةةةم الةةةذٌن  (52)الشةةةعب

 ٌصوؼون المواعد المانونٌة عبرسٌطرتهم المباشرة على أجهزة التشرٌع والتنفٌذ.
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 وه وانتشاره :الفساد : أسباب وجوده ونم -2

لما كان الفساد ظةاهرة مجتمعٌةة ذات أبعةاد أخاللٌةة واجتماعٌةة سةلبٌة ، فإنة   
عادة ما ٌحاط بالسرٌة والكتمان ، وٌصعب هذا بالطبع  مةن تمٌةٌم األسةباب التةً تمةؾ 
وراءه ، لكةةن بصةةفة عامةةة ٌمكةةن إرجةةاع أسةةباب نشةةؤة الفسةةاد ونمةةوه وانتشةةاره إلةةى 

سةٌمها إلةى أسةباب التصةادٌة ، وسٌاسةٌة ، واجتماعٌةة مجموعة مةن األسةباب ٌمكةن تم
 وثمافٌة ، وإدارٌة ، ولانونٌة على النحو التالً :

 األسباب االلتصادٌة : -1

تةةإدى العوامةةل االلتصةةادٌة السةةائدة فةةً بعةةض المجتمعةةات دوراً مةةإثراً فةةً  
بصةفة  انتشار لٌم الفسةاد وتؽلؽلهةا فةً أحشةاء المجتمةع ، وتةزداد فاعلٌةة هةذه العوامةل

خاصة فً الدول التً تتبنى سٌاسة إنمائٌة رأسمالٌة محورها التركٌز علةى اعتبةارات 
النمو االلتصادي االنفتاحً دون االهتمام بتحمٌك عدالة فً التوزٌع ، مما ٌترتب علةى 
ذلةةن ظهةةور شةةرائح اجتماعٌةةة جدٌةةدة تملةةن الثةةروة دون أن ٌكةةون لهةةا نفةةوذ سٌاسةةً ، 

لة أصةحاب النفةوذ السٌاسةً مةن خةالل اللجةوء إلةى أسةالٌب ولذلن فهً تلجؤ إلى استما
فاسةةدة كالرشةةوة والعمةةوالت واإلؼةةراءات المختلفةةة التةةً تمةةدم للمسةةئولٌن سةةواء كانةةت 
مادٌة أو عٌنٌةة أو مةن خةالل اللجةوء إلةى أسةالٌب الفسةاد بهةدؾ الحصةول علةى تةؤثٌر 

 . (53)سٌاسً مباشر ٌتمثل فً عضوٌة البرلمان

مةةل االلتصةةادٌة المةةإثرة فةةً ظهةةور الفسةةاد وانتشةةاره فةةً وٌظهةةر تةةؤثٌر العوا 
أوضح صةوره فةً حالةة تةدخل الحكومةة فةً األنشةطة االلتصةادٌة ، ذلةن ألن األفةراد 
بطبٌعتهم ٌمٌلون إلةى مةنح الرشةاوى للمسةئولٌن لتخطةى المواعةد والةنظم واالجةراءات 

ً  -ال سةةٌما فةةً الةةدول النامٌةةة  –العامةةة  فةةً رفةةض تلةةن  كمةةا ٌخفةةك المسةةئولون أحٌانةةا
 : (54)الرشاوى ، وٌؤخذ التدخل الحكومً أشكاالً عدة من أهمها 

خلك لٌود االسةتٌراد كنظةام الحصةص مةثالً ، حٌةث ٌصةبح الحصةول علةى رخصةة  -أ
اسةةةتٌراد عمةةةالً مربحةةةاً بدرجةةةة كبٌةةةرة ، لةةةذا ٌهةةةتم المسةةةتوردون برشةةةوة المسةةةئولٌن 

محلٌةةة بخلةةك مراكةةز شةةب  الحكةةومٌٌن مةةن أجةةل التةةربح ،كمةةا أن حماٌةةة الصةةناعة ال
احتكارٌةةة للصةةناعات الوطنٌةةة البدٌلةةة للةةواردات ، ٌةةدفع المنتجةةٌن المحلٌةةٌن دائمةةاً إلةةى 
اسةةتمرار هةةذه الحماٌةةة مةةن خةةالل إفسةةاد المسةةئولٌن الحكةةومٌٌن والسٌاسةةٌٌن المعنٌةةٌن 

 باألمر .
الةةتحكم فةةً األسةةعار ، فةةً هةةذه الحالةةة نجةةد أن انخفةةاض أسةةعار السةةلع عةةن سةةعر  -ب
وق ألؼراض اجتماعٌة أو سٌاسٌة ٌكون مصةدراً مهمةاً للبحةث عةن الةربح ، حٌةث الس

تخلك هذه األسةعار اإلدارٌةة حةوافز لوفةراد لرشةوة المسةئولٌن مةن أجةل الحفةاظ علةى 
 تدفك مثل هذه السلع أو الحصول على نصٌب ؼٌر عادل منها .

ً حالةةة كمةا ٌظهةةر تةةؤثٌر العوامةةل االلتصةةادٌة فةً ظهةةور الفسةةاد وانتشةةاره فةة 
انخفاض األجور الحكومٌة ، حٌث توجةد عاللةة عكسةٌة بةٌن معةدل الفسةاد والمسةتوى 
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المنخفض لوجور فً المطاع الحكومً ممارنة بالمطةاع الخةاص أو المطةاع الصةناعً 
، وٌمكن أن ٌحاول أصحاب األجور المنخفضةة تحسةٌن  -ال سٌما فً الدول النامٌة  –

 .    (55)عن طرٌك الرشوة التً تكرس الفساد دخلهم باستؽالل وظائفهم الحكومٌة 

 :األسباب السٌاسٌة  -2

ٌتفك أؼلب الباحثٌن على أن أكثةر الةنظم إفةرازاً للفسةاد ومظةاهره هةو النظةام 
الةةذي ٌتركةةز علةةى شخصةةٌة حةةاكم مسةةتبد  Patrimonial Ruleالةةدٌكتاتوري األبةةوي 

بداد الكامةل، وتحةٌط مستنٌر ، حٌث ٌتمتع بسلطة مطلمة عادة مةا تصةل إلةى حةد االسةت
ب  نخبةة محةدودة مةن أهةل الثمةة الةذٌن ٌتصةفون بةالوالء الكامةل لشخصةٌت  ، ومةن ثةم 
فإنهم ٌعملون على إجهاض روح المبادرة ، والمشاركة السٌاسةٌة والشةعبٌة وٌحكمةون 
على الجماهٌر بالسلبٌة واالنعزالٌة ، مما ٌشجع ذلن على ظهةور الفسةاد بكافةة أشةكال  

تلفةةةة ، ألن ضةةةعؾ المشةةةاركة السٌاسةةةٌة ومةةةا ٌةةةرتبط بهةةةا مةةةن ضةةةعؾ وأنماطةةة  المخ
مإسسً ٌمكن أن تمود إلى تزاٌد احتماالت ظهور الفسةاد إلةى حةد كبٌةر ، ألن الهةدؾ 
األساسةةةً للفسةةةاد هةةةو المضةةةاء علةةةى المنافسةةةة ، وخلةةةك شةةةرٌحة أو فئةةةة محظوظةةةة 

 .  (56)ومسارات داخلٌة سرٌة وهو بهذه الصورة مضاد للدٌممراطٌة 

ٌإدي ضعؾ الحكومات إلى تنمٌة الفساد ، حٌث ترسل التمارٌر الرلابٌةة  كما
فةةً هةةذه الحكومةةات عةةادة بصةةورة سةةرٌة إلةةى الرإسةةاء المباشةةرٌن بةةدالً مةةن إرسةةالها 
بصةةورة علنٌةةة إلةةى الهٌئةةة التشةةرٌعٌة أو المضةةائٌة ، لةةٌس لهةةذه الهٌئةةات، فةةً حةةاالت 

ة المسةةتمرة لمثةةل هةةذه التمةةارٌر .       أخةةرى، المةةوة لفةةرض العموبةةات ، كمةةا ال تةةتم المتابعةة
وبصةفة عامةة ٌمكةن الحكةم علةةى مةدى ضةعؾ أو لةوة الحكومةةة مةن خةالل معرفةة مةةا 

 :   (57)ٌلً

 مدى الؽموض أو الشفافٌة فً معامالتها االلتصادٌة . -أ
 مدى اتباع اإلجراءات والنظم الموضوعٌة فً التعٌٌنات والوظائؾ . -ب
 الرلابة على أنشطة الدولة .مدى المصور أو فعالٌة  -جـ 

ال سةةٌما فةةً الةةدول  –وفةةً هةةذا الصةةدد نجةةد أن ضةةعؾ الحكومةةات وفسةةادها  
ٌعطً المدوة االنحرافٌة للصؽار ، أي عندما تمارس النخبةة الحاكمةة الفسةاد  –النامٌة 

مةةن خةةالل اسةةتؽالل نفوذهةةا فةةإن فةةرص فسةةاد العامةةة مةةن الشةةرائح الةةدنٌا والمتوسةةطة 
لفساد ٌستشري فً المجتمع عنةدما ال ٌثةك الجمهةور بالنخبةة الحاكمةة تتزاٌد . كما أن ا

التةةةً ال تعمةةةل علةةةى تحمٌةةةك المصةةةلحة العامةةةة وتعمةةةل علةةةى سةةةلب ونهةةةب الفةةةائض 
 . (58)االلتصادي 

 األسباب االجتماعٌة والثماصٌة :  -3

تعد العوامل االجتماعٌة والثمافٌة من أهم العوامةل المسةاهمة فةً نشةؤة الفسةاد  
ه داخةةل المجتمةةع ، حٌةةث تعةةٌر الكثٌةةر مةةن مجتمعةةات العةةالم النةةامً أوضةةاعاً وانتشةةار
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اجتماعٌةةة متدنٌةةة إذا مةةا لورنةةت بالمجتمعةةات المتمدمةةة ، أو حتةةى بةةبعض المجتمعةةات 
النامٌة الؽنٌة مثةل الةدول البترولٌةة ، حٌةث ٌةإدى تةدنً مسةتوٌات المعٌشةة ، وانتشةار 

عاٌةة الصةحٌة واالجتماعٌةة إلةى انتشةار األمٌة والفمر والمرض ، وتدنى مستوٌات الر
الفساد على نطاق واسةع فةً هةذه المجتمعةات ، وٌصةبح جةزءاً مةن الحٌةاة االجتماعٌةة 
لبعض سكان هذه المجتمعات ، حٌث ٌرتكب بعض أفراد هذه المجتمعةات الفسةاد دون 
لصد أو عمد، ولكةن بطرٌمةة تلمائٌةة؛ نظةراً لمسةوة الظةروؾ االجتماعٌةة التةً ٌعٌشةها 

 . (59)ض أفراد هذه المجتمعاتبع

فضالً عن ذلةن تإكةد بعةض المةٌم الثمافٌةة التملٌدٌةة السةائدة فةً الةدول النامٌةة  
فكةةرة العائلةةة الممتةةدة ، وارتبةةاط الفةةرد بعائلتةة  وألاربةة  وأصةةدلائ  وأبنةةاء لرٌتةة  التةةً 

أو  ٌنتمً إلٌها ، ولذلن ٌتولع من  فً حالة تولٌ  لمنصب مهم فً الوزارة أو البرلمةان
إذا تملد منصباً عاًم أن ٌمدم خدمات  لهةإالء األفةراد الةذٌن تربطة  بهةم صةالت معٌنةة ، 
وتتمثةةل هةةذه الخةةدمات فةةً تةةدبٌر الوظةةائؾ وفةةرص التعلةةٌم ، والحصةةول علةةى مزاٌةةا 
عٌنٌةةة وأدبٌةةة ، ولةةد ٌصةةل األمةةر إلةةى درجةةة مخالفةةة المةةانون أو مبةةدأ المسةةاواة فةةً 

ومةةن ثةةم ٌترتةةب علةةى ذلةةن الوضةةع ظهةةور الفسةةاد الفةةرص لمحابةةاة األهةةل واألصةةدلاء 
 . (60)بكافة صوره فً ممارسة الوظٌفة العامة 

 األسباب اإلدارٌة والمانونٌة :  -4

ٌمكةةن أن ٌحةةدث الفسةةاد نتٌجةةة العتبةةارات إدارٌةةة ولانونٌةةة تتمثةةل فةةً ؼٌةةاب  
ل األبنٌة والمإسسات البٌرولراطٌة ، فضالً عن عدم وجود لةوانٌن رادعةة للفسةاد ، كة

هةذا ٌعمةل علةى إطةالق ٌةد العناصةةر البٌرولراطٌةة وخاصةة العناصةر العلٌةا منهةا فةةً 
تنفٌذ ما تراه محمماً لمصةالحها الخاصةة مسةتخدمة فةً ذلةن األسةالٌب المتنوعةة للفسةاد 
اإلداري ، وهو ما ٌإكده " آرثةر لةوٌس " حٌةث ٌةذهب إلةى أن الشةخص حٌنمةا ٌكةون 

امٌةة تكةون لدٌة  فرصةة حٌاتة  لتكةوٌن الثةروة مةن متملداً منصةباً وزارٌةاً فةً الةدول الن
 . (61)خالل اللجوء إلى الفساد وإستؽالل النفوذ 

ال  –فضالً عن ذلن فمد ٌسهم النظام المضائً فً انتشار الفساد فةً المجتمةع  
، حٌث ٌتم خةرق المةوانٌن بسةبب عةدم دلتهةا ممةا ٌفةتح البةاب  -سٌما فً الدول النامٌة 

المختلفةةةةةة مةةةةةن لبةةةةةل المةةةةةوظفٌن العمةةةةةومٌٌن ، وٌتحةةةةةول  للتةةةةةؤوٌالت والتفسةةةةةٌرات
البٌرولراطٌةةون بمةةا ٌتمتعةةون بةة  مةةن حمةةوق والكتمةةان الةةذي ٌمةةنح للمةةائمٌن علٌهةةا فةةً 

إلةةى محتكةةرٌن  -مثةةل مةةنح الحةةوافز الضةةرٌبٌة وأذونةةات االسةةتٌراد  -بعةةض األحٌةةان 
لسةلطة فةً لكونهم المصدر الوحٌد الذي ٌمكن أن ٌمنح أو ٌمنةع ، وحٌنمةا ال تنحصةر ا

إطار محدد من الضوابط والتوازنةات ، ٌصةبح النظةام والمةانون وحتةى الدسةتور نفسة  
 .(62)من بنات اختراع المائد، األمر الذي ٌزٌد من احتمالٌة انتشار الفساد فً المجتمع 

وما سبك ٌوضح أن الفساد ظاهرة مجتمعٌة ترجع باألساس إلى شةبكة معمةدة  
اسٌة واالجتماعٌةة والثمافٌةة واإلدارٌةة والمانونٌةة ، وأنة  من العوامل االلتصادٌة والسٌ
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من الخطؤ االعتماد بةؤن هةذه الظةاهرة تنشةؤ وتنمةو وتنتشةر نتٌجةة عامةل واحةد بعٌنة  ، 
ولكنها تنشةؤ نتٌجةة لمجموعةة مةن العوامةل المتداخلةة شةؤنها فةً ذلةن شةؤن أي ظةاهرة 

وتشةةكل فةةً مجموعهةةا اجتماعٌةةة أخةةرى ، وأن هةةذه العوامةةل متشةةابكة إلةةى حةةد كبٌةةر 
آلٌات عامة تتفاعل بشكل دٌنامً ٌةإدي إلةى إحةداث هةذه الظةاهرة ونموهةا وانتشةارها 
فً المجتمع على نحو معٌن . كما ٌإدي تشابن هذه العوامل إلً صعوبة مواجهة هذه 

إال إذا تةوافرت  –الرتباطها بجماعات المصالح المنتشرة فً الدول النامٌةة  -الظاهرة 
اسٌة والشعبٌة لمواجهة هذه الظاهرة كما حدث فً الدول المتمدمة وبعةض اإلرادة السٌ

والتً كانت تصنؾ إلى عهد لرٌةب ضةمن دول العةالم  -الدول النامٌة ومنها البرازٌل 
استطاعت أن تخط طرٌما نحو التنمٌة، بانتهاا أسةلوب  التً  - الثالث أو الدول النامٌة

والرٌع االلتصةادي وتمكةٌن فئةة محظوظةة الفساد ، كان من مرتكزات   مواجهة خاص
ثمافةة االنسةحاب  ى، وؼةذوالحكومةة بٌن الشعب  فجوة، مما عمك ال من خٌرات البالد

الفئات المتوسةطة. لكةن البرازٌةل فطنةت  خاصةمن الحٌاة السٌاسٌة للكثٌر من النخب، 
 الفسةةاد والرٌةةع ) عةةرؾ عةةن البرازٌةةل، اسةةتفادة  ولخطةةورة هةةذا السةةرطان الماتةةل وهةة

منتجةةً الةةبن مةةن العدٌةةد مةةن االمتٌةةازات الرٌعٌةةة التةةً لةةم تكةةن مةةن مسةةتحماتهم، وإنمةةا 
 . (63) جاءت نتٌجة انتشار الفساد فً بنٌة الدولة(

 الفساد والتنمٌة : -3

تختلؾ اآلراء والدراسات حول آثار الفساد  علً التنمٌة ، حٌث تةرى ؼالبٌةة  
ت التنمٌةةة االلتصةةادٌة واالجتماعٌةةة ، هةةذه الدراسةةات أن الفسةةاد ٌةةإثر سةةلباً فةةً عملٌةةا

ورؼم ذلن فإن هنان بعض االتجاهات الفكرٌة تشٌر إلى أن هنةان أٌضةاً آثةار اٌجابٌةة 
ٌمتضةً تنةاول تلةن التنمٌةة  فةىآثةار الفسةاد  للفساد . والتحلٌل العلمً فةً مجةال تمٌةٌم 

 :اآلثار بشمٌها االٌجابً والسلبً ، وٌمكن توضٌح ذلن على النحو التالً 

 أوالً : اآلثار السلبٌة للفساد صى التنمٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة :

 الفساد والحاصز على االستثمار : -1

ٌملل الفساد من الحافز على االستثمار ، ألن رجال األعمال فً البٌئة الفاسةدة  
شةى حتةى ٌسةمح  علٌهم أعباء اضافٌة عند لٌامهم بؤنشطتهم االستثمارٌة ، منها دفع الرَّ

شى عند المٌام بةاإلجراءات المختلفةة المرتبطةة بالمشةروع ل هم ببدء نشاطهم ، ودفع الرَّ
والحصةةول علةةى التصةةارٌح وعلةةى التوثٌةةك. وسةةٌإدى ذلةةن بةةالطبع إلةةى زٌةةادة تكلفةةة 
األعمال خصوصاً للمشروعات الصؽٌرة والمتوسطة وٌزٌد من درجة عدم التؤكةد فةً 

 .(64)األعمال على االستثمار االلتصاد المومً مما ٌملل من حافز رجال

والحةةك أن الفسةةاد ٌفةةرض علةةى رجةةال األعمةةال والمسةةتثمرٌن " ضةةرٌبة "  
إضافٌة سةٌئة، ألنهةا ضةرٌبة عشةوائٌة تحكمٌةة ، وذات تكلفةة عالٌةة جةداً علةى التنمٌةة 
االلتصادٌة واالجتماعٌة. فهنان كلفة البحث عن هإالء الذٌن سةتتم رشةوتهم ، كمةا أن 
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، إضافة إلى االلتزامات التفاوضٌة الناجمة عةن الرشةوة ، وٌضةاؾ هنان المفاوضات 
. وٌةةةإدى كةةةل ذلةةةن إلةةةى عرللةةةة المإسسةةةات الصةةةؽٌرة  (65)إلةةةى ذلةةةن تكلفةةةة الولةةةت 

والمتوسطة الحجم التً تعد المحرن الرئٌسً للتنمٌة االلتصادٌة فً معظم دول العةالم 
نمةو االلتصةادي فةةً ، ممةا ٌعرلةل نموهةا، األمةةر الةذي ٌضةعؾ بةدوره مةةن معةدالت ال

 المجتمع.

 ٌزٌد الفساد من عالد البحث عن الرٌع ممارنة بالعمل المنتج : -2

حٌث نجد أن الفساد ٌشوه الحوافز نحو العمةل المنةتج ، مةن خةالل تخصةٌص 
كثٌةةر مةةن األفةةراد ولةةتهم لممارسةةة الفسةةاد ولةةٌس األنشةةطة المنتجةةة ، وٌؽةةري هةةذا، 

التجةاه نحةو األعمةال الباحثةة عةن الرٌةع بةدالً بالطبع؛ أصحاب المهارات والمواهةب با
. وٌةإثر بالسةةلب فةةى  (66)مةن العمةةل المنةتج، ممةةا ٌملةل مةةن معةةدالت النمةو االلتصةةادي

 لٌمة العمل المنتج فً المجتمع .

 الفساد ٌشوه االنفاق الحكومً :  -3

ٌظهر أثةر الفسةاد جلٌةاً فةً البنٌةة المشةوهة لالنفةاق الحكةومً ، وٌرجةع ذلةن  
لٌن : اختٌار المشروعات التً تةدر رشةاوي أعلةى ، إضةافة إلةى تراجةع عائةد إلى عام

الضةةةرائب النةةةاتج عةةةن السةةةماح بةةةالتهرب الضةةةرٌبً أو حصةةةول المسةةةتوردٌن علةةةى 
اعفاءات ضرٌبٌة وإلى الزٌةادة فةً االنفةاق ، إذ إن الفسةاد ٌمٌةل إلةى رفةع تكلفةة إدارة 

 .  (67)الحكومة بهٌئتها المختلفة 

 زٌع غٌر العادل لمناصع التنمٌة وتفاو  دخول المواطنٌن :الفساد والتو -4

ٌةةإدي انتشةةار الفسةةاد إلةةى التوزٌةةع ؼٌةةر العةةادل لمنةةافع التنمٌةةة االلتصةةادٌة  
واالجتماعٌة ، فكلما ساء توزٌع الدخل فً االلتصاد تفشى الفساد أفمٌاً ورأسةٌاً وزادت 

واالخةةتالس؛ فالفسةةاد لةة  انشةةطت  فةةً المجتمةةع، مثةةل: الرشةةوة، والمحسةةوبٌة والتزوٌةةر 
تؤثٌراتةة  فةةى توزٌةةع الةةدخول فةةى التفةةاوت فةةً الثةةروات، ومةةن أهةةم األمثلةةة علةةى ذلةةن 
عملٌات الخصخصة الفاسدة ، كما الحال فً عملٌة التعالدات الحكومٌة الفاسدة ، وفةً 
هةةذه الحالةةة نجةةد أن المكاسةةب والمنةةافع التةةً تعةةود علةةى طرفةةً التعالةةد، ممةةدم العطةةاء 

موظؾ العام أكبر بكثٌر، مما ٌمكةن أن ٌتحمةك فةً ظةل نظةام أمةٌن ال ٌسةمح الفائز وال
بالفساد ، وهذا األمر ٌإدي إلى التفاوت الشدٌد فةً الةدخول بةٌن المةوظفٌن العمةومٌٌن 
األمناء والموظفٌن العمومٌٌن الفاسدٌن ، كما أنة  ٌزٌةد مةن التفةاوت فةً الثةروات بةٌن 

. والمثةال علةى ذلةن  (68)اءات ؼٌر الفاسةدٌن ممدمً العطاءات الفاسدٌن وممدمً العط

صفمة بٌع شركة عمر أفندي فةً مصةر ومةا ظهةر مةن فسةاد واضةح فةً تحدٌةد سةعر 

( ملٌةون 0027بنحةو ) -من خالل إحدى اللجةان التةً شةكلتها وزارة االسةتثمار -البٌع 

( ملٌون جنٌة  لشةركة 21782%( من أسهم الشركة بنحو )71جنٌ  ، فً حٌن تم بٌع )
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. وهةةو مةةا ٌمثةةل نموذجةةاً للفسةةاد الفةةج فةةً عملٌةةة الخصخصةةة ، وتسةةهٌل  (69)ٌة سةةعود

 استٌالء ممدمً العطاءات الفاسدٌن على المال العام  .

 الفساد وحموق الفمراء : -5

تضةةٌع فةةً الدولةةة التةةً ٌتفشةةى فٌهةةا الفسةةاد حمةةوق الفمةةراء؛ إذ ٌسةةتولً علةةى 
األثرٌةةاء فةةً المجتمةةع ، كمةةا أن المةةال العةةام األلوٌةةاء مةةن الفاسةةدٌن فةةً السةةلطة أو 

المةةةوارد المخصصةةةة لتخفٌةةةؾ الفمةةةر تتحةةةول إلةةةى عةةةدٌمً النزاهةةةة مةةةن المسةةةئولٌن 
الحكةةومٌٌن ورجةةال األعمةةال ، وٌترتةةب علةةى ذلةةن ضةةٌاع حمةةوق الفمةةراء ، وحمةةوق 
اإلنسان بصةفة عامةة ، والتفرلةة بةٌن الجنسةٌن بسةبب عةدد الشةاؼلٌن للوظةائؾ العامةة 

كمةا  Corruption with theftفساد إلى عملٌة فساد وسةرلة من الرجال ، وتحول ال
. وكمةةا ٌحةةدث فةةً مصةةر مةةن توزٌةةع مسةةاكن  (70)هةةو الحةةال فةةً بلؽارٌةةا بعةةد التؽٌٌةةر 

حةةةدٌثً الةةةزواا مةةةن الشةةةباب علةةةى ؼٌةةةر المسةةةحمٌن مةةةن دافعةةةً الرشةةةاوي لمةةةوظفً 
 المحافظات والمحلٌات .  

ضةةد معالجةةة الفمةةر ومةةن ناحٌةةة أخةةرى ٌمةةؾ الفسةةاد فةةً األجهةةزة الحكومٌةةة 
والتخلؾ الذي تحاول الحكومات المضاء علٌة  مةن خةالل الخطةط والبةرامج الحكومٌةة 
وتمةةدٌم خةةدمات ممٌةةزة للمواطنٌن،حٌةةث ٌسةةهم فسةةاد األجهةةزة الحكومٌةةة فةةً اسةةتنزاؾ 
الموارد، وٌعرلل تنفٌةذ بةرامج اإلصةالح والتنمٌةة االلتصةادٌة واالجتماعٌةة والمالٌةة ، 

ن ومإسسةات التموٌةل المالٌةة والدولٌةة ٌفمةدون الثمةة فةً العمةل حٌث ٌجعل المستثمرٌ
 . (71)فً ظل هذا المنال الفاسد مما ٌجعلهم ٌحجمون عن االستثمار 

 ٌخلك الفساد ثماصة الفساد : -6

إن ثمافة الفساد إذا ما شاعت ، تعتبر أن " الرشوة " أمر طبٌعً ، ال بل هةً  
 –ها فةً جمٌةع الحةاالت سةتدفع . ووصةل األمةر " حك " ، أو أنها التسام لمؽانم ، وإن

أن اعتبر البعض " الرشوة " بمثابة " الصةدلة " مةن  –نتٌجة انخفاض أجور العاملٌن 
المادر على الدفع إلةى المحتةاا ، والةبعض لةد ٌةدفع " الرشةوة " علةى إنهةا " زكةاة " . 

بٌنهم وفً مةا  وهذا النوع من الثمافة خطر على المجتمع وعلى عاللات األفراد فً ما
بٌن المجتمع واألفراد والدولة ، النها تزعةزع الثمةة بالدولةة ، وتسةبب تكلفةة التصةادٌة 
واجتماعٌة وسٌاسٌة للدولة والمجتمةع ، إذ ٌصةبح كةل شةًء مباحةاً طالمةا أنة  ٌشةترى 
بالمال ، وطالما ٌوجد بٌن الناس من هو لةادر علةى الةدفع ، وطالمةا بمةً فةً المجتمةع  

 . (72)، أو أن  ٌطمح إلى الحصول على األكثر  من هو بحاجة

 الفساد ٌمو  مصدالٌة الدولة :  -7

ٌنتهن الفساد الثمة العامة ، حٌث ٌإدي إلى تؤكةل الثةروة البشةرٌة عةن طرٌةك 
. ومةن ثةم  (73)المشروعات عدٌمة الجدوى ، مما ٌإثر سلباً على مصدالٌة األمة ككل 
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خر التنمٌةة وإهةدار الثةروات المادٌةة والبشةرٌة ٌعد الفساد من العوامل الرئٌسةٌة فةً تةؤ
 . (74)للمجتمع 

 ثانٌاً : اآلثار االٌجابٌة للفساد :
على الرؼم من تعدد اآلثار التنموٌة السلبٌة للفساد ، إال أن هنان من ٌرى أن 

" إلةى أن مةن  Colin Leyesللفساد آثار اٌجابٌة ، وفً هذا الصدد ذهب " كولٌن لٌز 

بةةؤن نتةةائج الفسةةاد سةةٌئة ، فهةةو لةة  دور اٌجةةابً فةةً المضةةاء علةةى الخطةةؤ االفتةةراض 
 .  (75)الروتٌن العمٌم وتوفٌر الحوافز الشخصٌة الموٌة للبٌرولراطٌة 

وفً الحمٌمة ، أن الحدٌث عن اآلثار االٌجابٌة للفساد ٌنبع من منطك تبرٌري 
لةة المملةة ٌرى أن الرشوة ٌمكن أن تمثل وسٌلة ناجحة لتجنب بعض االجراءات الطوٌ

واألنظمةةةة المانونٌةةةة الؽٌةةةر فعالةةةة ، األمةةةر الةةةذي ٌوجةةةد تبرٌةةةراً مشةةةروعاً السةةةتخدام 
الشركات للرشوة لتعزٌةز الكفةاءة وتملٌةل الولةت الةالزم لوعمةال المكتبٌةة وإال تولفةت 

 . (76)التعامالت وتولؾ النمو 

ٌة والفساد من وجهة نظر هذا الرأي ٌساعد على دفع عملٌة التنمٌةة االلتصةاد
وزٌادة التراكم الرأسةمالً ، كمةا ٌةإدى الفسةاد وظةائؾ اجتماعٌةة ذات طبٌعةة اٌجابٌةة 

مثةةل تحمٌةةك الرفاهٌةةة االجتماعٌةةة وزٌةةادة عملٌةةة الحةةران االجتمةةاعً ، فكمةةا أوضةةح      

مثةةل منظمةةة الحةةزب  Party Machines" روبةةرت مٌرتةةون " أن الماكٌنةةة الحزبٌةةة 

عطةةت فةةرص لتحمٌةةك التمةةدم بالنسةةبة للجماعةةات الةةدٌممراطً فةةً مدٌنةةة نٌوٌةةورن لةةد أ
المهةاجرة التةةً أتةت بةةدون طةةرق رسةمٌة ولانونٌةةة ، كمةةا أن الفسةاد ٌمثةةل أداة الشةةباع 

 . (77)مطالب الجماعات المختلفة فً حالة إصابة البناء الرسمً بالعجز الوظٌفً 

ولكةةن هةةذه الحجةةج ٌمكةةن دحضةةها بسةةهولة ، إذا تةةذكرنا أن المٌةةود والجمةةود 
ري فً المإسسات الحكومٌة ٌنشآن مةن داخةل الحكومةة ولةٌس مةن خارجهةا ، أو اإلدا

أن  ال ٌمكن ازالتها من المجتمع ، ألن  فةً الحمٌمةة ، أوجةدهما المسةئولون العمومٌةون 
 . (78)من أجل الحصول على المكاسب الشخصٌة 

باإلضةةافة إلةةى ذلةةن ٌإكةةد معظةةم العلمةةاء علةةى أن اآلثةةار السةةلبٌة للفسةةاد فةةً 
احً االلتصادٌة خصوصاً تفوق بكثٌر اآلثار التً توصؾ " باالٌجابٌةة للفسةاد " ، النو

فالفساد ٌملل من الدخل المومً وٌبدده مةن عةدة نةواحً . فالفسةاد فةً لطةاع الضةرائب 
ٌسةاعد علةى التهةرب مةن دفةع الضةرائب المسةتحمة وٌملةل مةن  –على سبٌل المثال  –

العامةة فةً الةدول النامٌةة ومنهةا مصةر ،  الحصٌلة الضةرٌبٌة التةً هةً عمةاد المةوارد
وفً الجمارن ٌملل الفساد من حصٌلة التعرٌفة الجمركٌة . كما أن الفساد ٌبدد المةوارد 

 العامة فً جانب االنفاق .
ومةةا سةةبك ٌوضةةح تبةةاٌن اآلراء حةةول آثارالفسةةاد ، مةةا بةةٌن اآلثةةار االٌجابٌةةة 

ولكن المحصلة النهائٌةة آلثةار الفسةاد والسلبٌة للفساد على عملٌة التنمٌة فً المجتمع ، 
سلبٌة ، حٌث أن اآلثار السلبٌة تفوق بكثٌر اآلثار التً توصةؾ زوراً باالٌجابٌةة ، ألن 
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هذه اآلثار االٌجابٌة هً آثار مزعومة أو ادعائٌة ال تتفك مع الوالع الراهن فً الكثٌةر 
ال شةةن إلةةى تةةؤخر ألن استشةةراء الفسةةاد ٌةةإدي بةة –ال سةةٌما النامٌةةة  –مةةن المجتمعةةات 

معدالت التنمٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة ، ومن ثم تعمٌك مظةاهر التخلةؾ االلتصةادي 
واالجتماعً فً الدول النامٌة بدالً من المضاء علٌها ، وٌموض الممومةات الضةرورٌة 
لعملٌة التنمٌة والشرعٌة السٌاسٌة ، وٌفسد أخالق الموظفٌن والحكام والمواطنٌن علةى 

أخطر اآلثةار السةلبٌة للفسةاد مةن وجهةة نظةر الباحةث تتمثةل فةً نشةر ثمافةة السواء . و
الفساد علً كل المستوٌات حتةً وصةل األمةر بمفتةً الةدٌار المصةرٌة السةابك لالفتةاء 
بشرعٌة الرشوة مادام اإلنسان مضطراً لذلن ، ولةٌس امامة  سةبٌل إلنجةاز عملة  ؼٌةر 

 ذلن .

 سابعاً : اإلجراءا  المنهجٌة للدراسة :

 المنهج المستخدم : -1

اعتمةةدت الدراسةةة علةةى مةةدخل " أسةةلوب " إعةةادة التحلٌةةل والتركٌةةب لدراسةةة  
وتحلٌةةةل ظةةةاهرة الفسةةةاد وانعكاسةةةاتها االجتماعٌةةةة علةةةى عملٌةةةة التنمٌةةةة فةةةً المجتمةةةع 
المصةةري مةةن خةةالل االسةةتعانة بنتةةائج بعةةض البحةةوث والدراسةةات السةةابمة ، وبعةةض 

اصة بالتنمٌة ، للوصول بكل هذه المةادة إلةى شةكل ٌكةون التمارٌر الدولٌة والمحلٌة الخ
 أكثر مالءمة لتحمٌك هدؾ البحث .

 بٌانا  الدراسة : -2

 اعتمدت الدراسة فً بٌاناتها على مصادر ثانوٌة تمثلت فً اآلتً :

 نتائج بعض الدراسات والبحوث السابمة . -0

 بعض التمارٌر الدولٌة والمحلٌة الخاصة بالتنمٌة وهً : -2

 تمارٌر التنمٌة فً العالم السنوٌة التً ٌصدرها البنن الدولً . -
 تمارٌر التنمٌة البشرٌة السنوٌة التً ٌصدرها برنامج األمم المتحدة االنمائً . -
تمةةارٌر التنمٌةةة الشةةاملة فةةً مصةةر السةةنوٌة التةةً ٌصةةدرها مركةةز بحةةوث ودراسةةات  -

 جامعة الماهرة .الدول النامٌة بكلٌة االلتصاد والعلوم السٌاسٌة 

الةةذي ٌصةةدره مركةةز الدراسةةات  2102تمرٌةةر االتجاهةةات االلتصةةادٌة االسةةتراتٌجٌة  -

 السٌاسٌة واالستراتٌجٌة بمإسسة األهرام .

الةةذي ٌصةةدره الجهةةاز المركةةزي للتعبئةةة العامةةة  2102الكتةةاب االحصةةائً السةةنوي  -

 واإلحصاء .
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 ثامناً : الفساد والتنمٌة : الحالة المصرٌة :

 الفساد والتنمٌة صى مصر : األبعاد التارٌخٌة : -1

إن الفسةةاد فةةى مصةةر مسةةتوطن وموجةةود منةةذ مئةةات السةةنٌن ، وإن تباٌنةةت 
أشكال  من مرحلة إلى أخرى نظراً الن  ظاهرة بنائٌة مرتبطة بطبٌعة النظام السٌاسةى 

ظهةةر وااللتصةةادى واالسةةتراتٌجٌة التنموٌةةة المتبعةةة فةةى كةةل مرحلةةة تارٌخٌةةة . فلمةةد 
الفساد بصورة واصحة فى التارٌخ المصرى الحةدٌث ، وتحدٌةداً خةالل الفتةرة الممتةدة 

، حٌةث كانةت مصةر فةةى تلةن الفتةرة تةرزح تحةةت  0722وحتةى عةةام  0112مةن عةام 

تؤثٌر االحتالل العسكرى البرٌطانى الذى استمر اكثر من سةبعٌن عامةاً . رسةم خاللهةا 
فةى مصةر بحٌةث تخةدم مصةالح  الحٌوٌةة فةى االحتالل البرطانى سٌاسةت  االلتصةادٌة 

الممام األول، وتمثل ذلن فى تكرٌس مفهوم التصاد التبعٌة حٌةث عمةدت انجلتةرا علةى 
أن تموم استراتٌجٌة التنمٌة فى مصةر علةى التخصةص فةى اإلنتةاا الزراعةى وخاصةة 
محصول المطن ، وتموم بتصدٌره إلى إنجلترا كمادة خام وذلةن بؤثمةان منخفضةة لكةى 

م هى بتصنٌع  ثم تعود لتصدٌر جزء من  لمصةر بؤثمةان مرتفعةة ، ومةن ثةم تحمةك تمو
أرباحاً ضخمة فى الحالتٌن . ومن أجل ذلن عملةت انجلتةرا علةى المضةاء علةى الحٌةاة 

 . (79)الصناعٌة فى البالد ومحاربة إلامة الصناعة بها 
لفةة ونتاجاً لذلن ، أصبحت مصةر خةالل فتةرة االحةتالل البرٌطةانى دولةة متخ

شب  الطاعٌة اتسم نظام الحكم فٌها بالظلم واالسةتبداد ، حٌةث تمكنةت أللٌةة ضةئٌلة مةن 
االلطاعٌٌن والرأسمالٌٌن من السٌطرة على جهاز الدولة بكافة هٌئاتة  كةؤداة للمحافظةة 
علةةى اسةةتمرار هةةذا النظةةام االسةةتؽاللى ، وأكثةةر مةةن ذلةةن فةةؤنهم لةةم ٌمفةةوا عنةةد حةةدود 

لحهم بةةل تعةةدوها مؽةةااله فةةى الفسةةاد ملتجئةةٌن إلةةى الرشةةوة المةةوانٌن التةةى تحمةةى مصةةا
والتهدٌةةد ، ولةةم ٌكةةن ثمةةة أمةةر حكةةومى ال ٌمكةةن التحاٌةةل علٌةة  ممابةةل ثمةةن مةةا ، وكةةان 
ٌمكن لذوى النفوذ فةى الةبالد أن ٌحصةلوا علةى كةل المزاٌةا وٌسةتفٌدوا مةن كةل مولةؾ 

الضةةرائب ، وبالتةةالى ظهةةر التواطةةإ ، وظهةةرت الرشةةوة فةةى مسةةح األراضةةى وجباٌةةة 
وكانت الوظائؾ تباع وتشترى وكان كل موظؾ ٌضطهد من ٌحكمهةم لٌعةوض الةثمن 
الذى دفع  ممابل وظٌفت  ، ولم ٌكن من الممكن الحصول على ألل الخدمات الحكومٌةة 

 . (80)دون رشوة 
وكنتٌجةةة طبٌعٌةةة الستشةةراء الفسةةاد علةةى كافةةة األصةةعدة سةةواء السٌاسةةٌة أو 

ٌةةة فةةى المجتمةع المصةةرى خةةالل فتةرة االحةةتالل البرٌطةةانى االلتصةادٌة أو البٌرولراط

، حٌةةث جةةاء فةةى بٌانهةةا األول اجتةةازت مصةةر  0722ٌولٌةةو  22لمصةةر جةةاءت ثةةورة 

فترة عصٌبة فى تارٌخها اآلخٌر من الرشوة والفساد وعدم استمرار الحكةم ، ولةد كةان 
هزٌمتنةا  لكل هذه العوامل تؤثٌر كبٌر على الجٌر وتسبب المرتشون والمؽرضون فةى

فى حرب فلسطٌن ، وأما فترة ما بعةد هةذه الحةرب فمةد تضةافرت فٌهةا عوامةل الفسةاد 
وتةةآمر الخونةةة علةةى الجةةٌر وتةةولى أمةةره إمةةا جاهةةل أو فاسةةد حتةةى تصةةبح مصةةر بةةال 



 لراءة سوسٌولوجٌة تحلٌلٌة  -على عملٌة التنمٌة ظاهرة الفساد وانعكاساتها االجتماعٌة

 125 (2015 يونية –ابريل ) 43اجمللد  -حوليات آداب عني مشس 

جةةٌر ٌحمٌهةةا، علةةى ذلةةن فمةةد لمنةةا بتطهٌةةر أنفسةةنا ، وتةةولى أمرنةةا فةةى داخةةل الجةةٌر 
ٌةتهم ، والبةد أن مصةر كلهةا سةتتلمى هةذا رجال نثك فى لدرتهم وفةى خلمهةم وفةى وطن

 . (81)الخبر باالبتهاا والترحٌب 

كانةت ثةورة علةى االوضةاع  0722ٌولٌةو عةام  22وهذا ما ٌوضةح أن ثةورة 

االسةةتعمارٌة وفسةةاد الحكةةم ، فكانةةت بةةذلن ثةةورة لتحمٌةةك الجةةالء وتحرٌةةر الةةبالد مةةن 
ثةةورة أسةةباب التصةةادٌة االسةةتعمار وتطهٌةةر أداة الحكةةم مةةن الفسةةاد ، كمةةا كةةان لتلةةن ال

واجتماعٌة متمثلة فى سخط الجماهٌر وتذمرها وتطلعها الى التؽٌٌر الشةامل فةى نظةام 
الحكةةم ، إلةةى نظةةام جدٌةةد ٌسةةاعد علةةى إصةةالح مةةا فسةةد فةةى شةةئون مصةةر االلتصةةادٌة 

 . (82)والمالٌة ، وٌحمك العدالة االجتماعٌة بٌن طبمات الشعب 

 0771وحتةةى  0722ٌولٌةةو  22مةةن وعلةةى الةةرؼم مةةن تمٌةةز الفتةةرة الممتةةدة 

بسٌاسات تنموٌة ذات طبٌعة شعبٌة متمٌزة مثل التوسةع فةى التعلةٌم المجةانى والصةحة 
العامةةة ودعةةم السةةلع االساسةةٌة خاصةةة الؽذائٌةةة منهةةا ، وتعهةةد الدولةةة بتشةةؽٌل جمٌةةع 
المتخرجٌن من الجامعات المصرٌة ، وتوفٌر التامٌنةات االجتماعٌةة وتحدٌةد حةد أدنةى 

، إال أنهةا تمٌةزت أٌضةاً ببةروز  (83)وإصدار التشرٌعات العمالٌةة وؼٌةر ذلةن  لالجور
ظاهرة الفساد السٌاسى واإلدارى بشكل خاص ، حٌث تفاعلةت مجموعةة مةن العوامةل 

 : (84)فى افراز هذه الظاهرة ، وتمثل أهمها فى 
 تضخم الجهاز البٌرولراطى وترهل  . -
 مواعد المنظمة للعمل .ؼٌاب الرلابة اإلدارٌة وعدم فاعلٌة ال -
 التعامل ؼٌر الشرعى بٌن المطاعٌن العام والخاص . -

 وفرض أعباء جدٌدة . 0717انهٌار معدالت النمو فى أعماب هزٌمة  -

وما سبك ٌوضح أن الفساد ظاهرة بنائٌة فةى المجتمةع المصةرى ، ذات أبعةاد 
، وإن تباٌنةةت  تارٌخٌةة ، حٌةث أنة  ظةةاهرة مسةتوطنة وموجةودة منةذ فتةةرة طوٌلةة جةداً 

البنةاء االجتمةاعى  -أشكال  من مرحلة إلى أخرى نظةراً النة  ظةاهرة مرتبطةة بطبٌعةة 
النظام السٌاسى وااللتصادى السائد واالستراتٌجٌة التنموٌة المتبعةة فةى كةل  -للمجتمع 

 مرحلة تارٌخٌة .

 الفساد والتنمٌة صى المجتمع المصرى : -2

داث أدات إلى تنةامى ظةاهرة الفسةاد وثمافتهةا تعتمد الدراسة الحالٌة أن ثمة أح
بصورة كبٌرة فى المجتمع المصرى فى العمود األخٌرة ، تمثةل أهمهةا علةى المسةتوى 
االلتصادى فى التحول فى استراتٌجٌة التنمٌة التةى تمةوم علةى إعطةاء الةدور الرئٌسةى 

فةى عهةد الةرئٌس  فى عملٌة التنمٌة للدولة ممثلة فى المطاع العام والتةى اتبعتهةا الدولةة
السةةابك جمةةال عبةةد الناصةةر خةةالل سةةتٌنٌات المةةرن العشةةرٌن إلةةى االتجةةاه نحةةو تطبٌةةك 
اسةةةتراتٌجٌة جدٌةةةدة للتنمٌةةةة مخالفةةةة لالسةةةتراتٌجٌة السةةةابمة تمةةةوم علةةةى اعطةةةاء الةةةدور 
الرئٌسى فى عملٌة التنمٌة إلى المطاع الخاص منذ منتصؾ سبعٌنٌات المةرن العشةرٌن 
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البداٌةةة تحةةت مسةةمى سٌاسةةة االنفتةةاح االلتصةةادى فةةى عهةةد وحتةةى اآلن . جةةاءت فةةى 
الرئٌس السابك أنور السةادات ، ثةم فةى عهةد الةرئٌس السةابك دمحم حسةنى مبةارن تحةت 
مسةةمى سٌاسةةة الخصخصةةة . فلمةةد اتجهةةت الحكومةةة المصةةرٌة نحةةو األخةةذ بسٌاسةةة 

كمحاولةةة مةن جانةةب  Open – Door Economic Policyاالنفتةاح االلتصةادى 
. والتةةى  (85)ة السٌاسةةٌة للتؽلةةب علةةى المشةةاكل التةةى تواجةة  االلتصةةاد المصةةرىالمٌةةاد

، وهةةى الورلةةة التةةى تضةةمنت المعةةالم االساسةةٌة  0774تبلةةورت فةةى ورلةةة أكتةةوبر 
   .(86)لسٌاسة االنفتاح االلتصادى

وسٌاسة االنفتاح االلتصادى طبماً لتعرٌؾ " الجهاز المركةزى للتعبئةة العامةة 
لتصةةادٌة أخةةذت بهةةا مصةةر إلةةى جانةةب ؼٌرهةةا مةةن السٌاسةةات ، واالحصةةاء " سٌاسةةة ا

بهدؾ تشجٌع وحفز رإوس األموال العربٌة واألجنبٌة ، وكذلن المصةرٌة علةى المٌةام 
بتموٌل وإنشةاء المشةروعات االلتصةادٌة المختلفةة التةى تحتةاا إلٌهةا مصةر فةى ضةوء 

صةر بؤحةدث مةا متطلبات الخطط االلتصادٌة المصرٌة ، وذلن باإلضافة الةى تزوٌةد م
فةةى العصةةر مةةن خبةةرة وعلةةم ، وتكنولوجٌةةا ، واسةةتثمار رءوس األمةةوال هةةذه لةةٌس 
لاصةةراً علةةى إنشةةاء المشةةروعات الجدٌةةدة بةةل إنةة  مةةن الممكةةن أن ٌسةةاهم فةةى تحسةةٌن 

 . (87)وتطوٌر المشروعات المائمة 
وهذا التعرٌؾ الذى جةاء لسٌاسةة االنفتةاح االلتصةادى لةم ٌتحمةك علةى أرض 

ترتةةب علةةى االنفتةةاح االلتصةةادى سةةلبٌات كثٌةةرة تمثةةل أهمهةةا فةةى تراجةةع الوالةةع حٌةةث 
الدور االجتماعى للدولة،وجنوح االنفتاح إلى االستهالن أكثر من اتجاه  نحةو االنتةاا 
، وإسهام  فةى تزاٌةد التفةاوت فةى توزٌةع الةدخل ، وهةذه نتٌجةة طبٌعٌةة لمةوانٌن النمةو 

محلٌةة ومٌلهةا إلةى االنشةطة التجارٌةة الرأسمالى من جهةة ، ولخصةائص الرأسةمالٌة ال
 . (88)الطفٌلٌة وعزوفها عن مجال االنتاا من جهة أخرى

ولمد تزاٌد الحدٌث عن الفسةاد فةى المجتمةع المصةرى مةع بداٌةة االتجةاه نحةو 
سٌاسةةة االنفتةةاح خاصةةة وأن بداٌتةة  ارتبطةةت بمجةةاالت الكسةةب السةةرٌع " المشةةروع 
وؼٌر المشروع " وكان االتجاه للكسب ؼٌر المشروع " الفساد " هةو األؼلةب . ولعةل 

اكمةة بعةض ألطةاب تلةن محاكمات المةدعى االشةتراكى لةد افحصةت صةراحة عنةد مح
العناصر الفاسدة عن مدى خطورتها ، وخطورة سلوكٌاتها علةى المجتمةع المصةرى ، 
كما أشارت تلن المحاكمات إلى تورط ، ومشاركة الجهاز الحكةومى ، والمطةاع العةام 
فةةى ومةةع الممارسةةات الفاسةةدة ، والمةةائمٌن بهةةا ، وإلةةى اسةةتؽالل تلةةن العناصةةر لجهةةاز 

ك أطماع شخصٌة ، إذ نجد كبار رجةال الحكةم ٌتهمةون بتماضةى الدولة ، بؽرض تحمٌ
من أمثالهم أحمد سلطان رئٌس وزراء سةابك الةذى اتهةم بتماضةى عمولةة مةن  -رشوة 

 . (89) -ألؾ دوالر 221ممثلى شركة وستنجهاوس لدرها 

وٌرى كثٌر من الباحثٌن أن أخطر ما ترتب على سٌاسة االنفتاح االلتصةادى 
الفساد فى كافة أجهةزة الدولةة اإلدارٌةة والسٌاسةٌة ، ومحةور هةذه هو استشراء ظاهرة 

الظاهرة أن عملٌة التنمٌةة فةى فتةرة االنفتةاح تحتةاا فةى مراحلهةا المختلفةة إلةى تعامةل 
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بٌن أجهزة الدولةة وبةٌن العدٌةد مةن المسةتثمرٌن المحلٌةٌن واألجانةب ، ووفمةاً ألدبٌةات 
دارة ، العمالت والسمسرة ، والرشةوة ، االنفتاح ولٌم  ٌتماضى كبار رجال الحكم واإل

نظٌر تسهٌل االجراءات وتخلٌص األمور . ومن ثم فةؤن تفشةى هةذا الةنمط مةن الفسةاد 
هةةو نتٌجةةة منطمٌةةة لمجتمةةع أصةةبح فٌةة  الةةربح والثةةروة هةةو المحةةرن االساسةةى لهةةذا 

 . (90)المجتمع
وزاد مةن تكةرٌس الفسةةاد فةى المجتمةةع المصةرى ، اتجةةاه الحكومةة المصةةرٌة 

حو االخذ  بسٌاسة الخصخصة فى عهةد الةرئٌس السةابك دمحم حسةنى مبةارن منةذ عةام ن

، دون وضةع ضةوابط حمٌمٌةة لمةوى السةوق ، وتضةاإل دور 2101وحتى عام  0770

الدولة بشكل واضح ، حٌث نجةد مةا ٌجةرى فةى ظةل اطةالق حرٌةة السةوق ٌتجة  نحةو 
ه توظٌؾ آلة الممةع والةدور إعادة هٌكلة العاللة بٌن سلطة الدولة ورأس المال فى اتجا

الرلةابى للدولةةة ، وزٌةةادة مسةةاحة نفوذهةةا السٌاسةى لحماٌةةة االمتٌةةازات االجنبٌةةة ودعةةم 
 . (91)الفساد

وعلى المستوى السٌاسى نجةد أن انتشةار الفسةاد فةى المجتمةع المصةرى جةاء 
بسبب عدة عوامل تمثل أهمها فةى ؼٌةاب أسةس ومبةادىء الحكةم الرشةٌد خةالل الفتةرة 

وحتةةةى اآلن مثةةةل المشةةةاركة ، والشةةةفافٌة ، والمسةةةاءلة ،  0774منةةةذ عةةةام  الممتةةةدة

والمساواة ، والعدالة ، وأولوٌة المواطن ، وسٌادة المةانون ، فةى العدٌةد مةن مإسسةات 
 . (92) الدولة المصرٌة

وفى هذا الصدد ٌرى " أحمد زاٌد " أن  رؼةم الخطةاب المتضةخم عةن الحكةم 
ٌةةة الذكٌةةة رمةةز الحضةةارة فةةى مصةةر إال أن الحكةةم الرشةةٌد واشةةارات متعةةددة إلةةى المر

خةةالل فتةةرة نظةةام مبةةارن لةةم ٌكةةن رشةةٌداً ، وهةةذا مةةا ٌتضةةح إذا نظرنةةا إلةةى نتةةةائج 
ممارسةةات الحكةةم ومماصةةدها ، حٌةةث ٌظهةةر عالمةةاً آخةةر ٌختفةةى خلةةؾ هةةذا الخطةةاب 
المعلن هو عةالم مةن الصةدالات والشةلل ، والةروابط األبوٌةة التةى تسةود فٌهةا عاللةات 

صالح والوالء والطاعةة والتشةلل . وهةى عاللةات مضةمرة ال تراهةا ولكنهةا تتجلةى الم
فى مجلٌات خارجٌة تراها عندما ترى شخصاً أو أشةخاص ٌعٌنةون فةى مناصةب علٌةا 
دون أن ٌكةةون لهةةم تةةارٌخ سٌاسةةى أو ثمةةافى ، أو تةةرى شخصةةاً أو أشخاصةةاً ٌحصةةلون 

ة العلٌةا دون سةابك كفةاح أو على مكتسبات مادٌةة سةرٌعة فٌنتملةون إلةى مصةاؾ الطبمة
 .  (93)أستثمار 

وعلى المستوى البٌرولراطةى نجةد أن انتشةار الفسةاد فةى المجتمةع المصةرى 
بسبب سٌاسة التوظٌؾ الحكةومى ؼٌةر الرشةٌدة والتةى نةتج عنهةا   -فى معظم   -جاء 

تكدس الموظفٌن فى االجهزة الحكومٌة ، وسوء تمدٌم الخةدمات للمةواطنٌن ، وضةعؾ 
رتبةةةات العةةةاملٌن ، ومحدودٌةةةة اجةةةراءات الرلابةةةة والمتابعةةةة فةةةى االجهةةةزة دخةةةول وم

الحكومٌةةة ، فضةةالً عةةن وجةةود ترسةةانة مةةن المةةوانٌن واللةةوائح الجامةةدة ، واالجةةراءات 
الروتٌنٌة والشكلٌة المعمدة التى تعرلل حصول المواطن على الخدمة بالشكل المناسب 

ظاهرة الفساد فى المجتمع المصةرى،  وفى الولت المناسب األمر الذى أدى إلى اتساع
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حٌةةث بةةدأ ٌتكةةرس شةةعور عةةام لةةدى لطاعةةات واسةةعة مةةن المةةواطنٌن بضةةرورة تمةةدٌم 
رشةةةاوى أو عمةةةوالت للحصةةةول علةةةى الخةةةدمات وانجةةةاز المصةةةالح بصةةةورة سةةةرٌعة 

 . (94)ومٌسرة 
أما على المسةتوى االجتمةاعى والثمةافى فنجةد أن انتشةار الفسةاد فةى المجتمةع 

بسةةةبب التحةةةوالت االجتماعٌةةةة والثمافٌةةةة المصةةةاحبة  -معظمةةة   فةةةى-المصةةةرى جةةةاء 
لسٌاسات االنفتاح االلتصادى والخصخصة ، التةى جةاءت فةى معظمهةا بسةبب تراجةع 
الةةدور االجتمةةاعى للدولةةة فةةى ظةةل هةةذه السٌاسةةات، حٌةةث ترتةةب علةةى تطبٌةةك سٌاسةةة 

 –االسةكان االنفتاح االلتصادى تراجع حاد فى الدور االجتمةاعى للدولةة ، ففةى مجةال 
فبعةةد أن كانةةت الدولةةة هةةى اآللةةة الوحٌةةدة المنظمةةة للعاللةةة بةةٌن  –علةةى سةةبٌل المثةةال 

المالةةن والمسةةتؤجر فةةى الحمبةةة الناصةةرٌة ، أطلمةةت الدولةةة فةةى ظةةل سٌاسةةة االنتفةةاح 
االلتصادى العنان لموى السوق " العةرض والطلةب " أى تحولةت لضةٌة االسةكان مةن 

لعة كان محصلتها النهائٌة انتشار عمارات التملٌةن ، لضٌة ذات أبعاد اجتماعٌة إلى س
كنةةوع جدٌةةد مةةن االسةةتثمار السةةرٌع ، وانتشةةار ظةةاهرة المسةةاكن المفروشةةة والخلةةوات 

 . (95)وأعمال السمسرة 
ومةةةن أخطةةةر التحةةةوالت االجتماعٌةةةة التةةةى ترتبةةةت علةةةى سٌاسةةةة االنفتةةةاح 

تلةن  –تمةع المصةرى التى سةاهمت فةى انتشةار الفسةاد وثمافتة  فةى المج –االلتصادى 
المتعلمة بنظام المٌم السائد فى المجتمع المصرى ، فاالنفتةاح االلتصةادى أحةدث العدٌةد 
مةةن التؽٌةةرات فةةى النسةةك المٌمةةى للمجتمةةع ، وأهةةم هةةذه التؽٌةةرات هةةو نمةةو رأسةةمالٌة 
االنفتةاح ؼٌةةر المنتجةةة ، ونفوذهةةا المتزاٌةةد اجتماعٌةةاً والتصةةادٌاً ، وعةةدم تحمٌةةك العةةدل 

عى ، وما نتج عن  من تدهور فى أوضاع الطبمة الدنٌا والوسطى فى المجتمةع االجتما
. ونتاجةةاً لهةةذا تةةدهورت لٌمةة  العمةةل المنةةتج ، حٌةةث اتجهةةت رأسةةمالٌة االنفتةةاح إلةةى 
السعى من أجل تكوٌن الثروة بشتى الطرق ، ونشرت فى سبٌل تحمٌك هذا الهدؾ لةٌم 

ضةالًعن انتشةار لةٌم الفردٌةة والالمبةااله الفساد والرشوة فى العدٌةد مةن المسةتوٌات ، ف
 .(96)فى المجتمع وتنامى ثمافة االستهالن فى المجتمع المصرى فى ظل هذه السٌاسة 

وزاد مةةن تكةةرٌس التحةةوالت االجتماعٌةةة السةةلبٌة التةةى سةةاهمت فةةى تنةةامى 
الفساد وثمافت  فى المجتمع المصرى التراجع الشدٌد للدور االجتماعى للدولةة فةى ظةل 

ة الخصخصة . وفى هةذا الصةدد نجةد ان أهةم مالمةح التراجةع الشةدٌد فةى الةدور سٌاس
االجتماعى للدولة فى ظل هذه السٌاسة ٌتمثةل فةى انسةحاب الدولةة تةدرٌجٌاً مةن لطةاع 
االنتاا ودعم السلع والخدمات ، واطةالق العنةان للمطةاع الخةاص فةى مجةاالت حٌوٌةة 

السٌاسةةةات زٌةةةادة معةةةدالت الفمةةةر كةةةالتعلٌم واالسةةةكان والصةةةحة . وترتةةةب علةةةى هةةةذه 
والبطالة وتدهور شدٌد فى مستوٌات االجور النمدٌةة والعٌنٌةة بالمٌةاس الرتفةاع أسةعار 

 . (97)السلع والخدمات وتنامى مظاهر الفساد بصورة لم ٌسبك لها مثٌل 
وفى هةذا الصةدد ٌةرى " أحمةد السةٌد النجةار " أنة  ربمةا لةم تشةهد مصةر فةى 

هائالً مثل الذى شهدت  فى عصر مبارن وسٌاسات  ، وأن  لةٌس تارٌخها الحدٌث فساداً 
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مجرد فساد موجود أو حتى منتشر فةى نظةام التصةادى ٌفتمةد للشةفافٌة فةى بلةد محكةوم 
بنظةةام دٌكتةةاتورى بولٌسةةى ، وانمةةا آلٌةةات معمةةدة تجعةةل مةةن النظةةام االلتصةةادى نظامةةاً 

نتاا واالبداع وانمةا ٌحفةز للفساد سواء بسبب نظام الرواتب واالجور الذى ال ٌحفز اإل
الفسةةاد بكافةةة صةةوره ، أو بسةةبب السةةلطات المطلمةةة التةةى ٌتمتةةع بهةةا رإسةةاء مجةةالس 
اإلدارة فى المإسسات والهٌئات االلتصادٌة العامة والتةى تجعلهةم ٌرتكبةون تجةاوزات 
مروعة بتعلٌمات شفوٌة ، أو بسبب االستؽالل البشع للنفوذ السٌاسى فى تحمٌك أربةاح 

ٌة علةةى حسةةاب الدولةةة والمةةال العةةام والةةذى أصةةبح عرفةةاً سةةائداً ، أو بسةةبب التصةةاد
اختةةراق المةةانون وسةةحم  مةةن لبةةل المٌةةادات السٌاسةةٌة فةةى ظةةل ازدواا السةةٌطرة علةةى 

 . (98)السلطة والثروة 
 (1جدول رلم )

 تطور وضع مصر صً مؤشر مدركا  الفساد
درجة = الدرجة" أعل  السنة

12" 
عدد الدول  الترتٌب

 التمرٌرصً 

أعلى وأدنى 
 مرتبة

2112 282 71 022 081 – 282 

2114 282 77 041 287 – 281 

2112 284 71 027 282 – 280 

2111 282 71 012 2 – 287 

2117 287 012 011 281 – 284  

2111 281 002 011 284 – 282 

2117 281 000 011 281 – 280 

 الفساد فى العالم أعداد مختلفة  المصدر : منظمة الشفافٌة العالمٌة " مإشر
نمالً عن : عبد الفتاح الجبالى ، نحو مجتمع أكثر شفافٌة فى مصر ، فى عبد الفتاح الجبالى ، هناء عبٌد         

" محرران " ، نحو مجتمع أكثر شفافٌة فى مصر ، مركز الدراسات السٌاسٌة واالستراتٌجٌة ، مإسسة 

 . 24، ص  2101االهرام ، الماهرة ، 

وفةى هةذا الصةدد نجةد أن ثمةة مإشةرات تةدل علةى تنةامى ظةاهرة الفسةاد فةةى 
المجتمةةع المصةةرى فةةى ظةةل نظةةام مبةةارن وسٌاسةةات  بصةةورة لةةم ٌسةةبك لهةةا مثٌةةل فةةى 

طبمةاً للتمةارٌر السةنوٌة التةى تصةدرها منظمةة الشةفافٌة العالمٌةة عةن  -العمود االخٌةرة 
، حٌةث تةدهور  -لةدول العةالم  Corruption Perception Index (CPI)مإشةر الفسةاد 

ترتٌةةب مصةةر فةةى مإشةةر مةةدركات الفسةةاد بالنسةةبة لةةدول العةةالم الةةذى تصةةدره منظمةةة 
،  2117( فةى عةام 000إلةى) 2112( فةى عةام 71الشفافٌة العالمٌة من المرتبةة رلةم )

 ( .0جدول رلم )
ومةةا سةةبك ٌوضةةح أن ثمةةة أحةةداث أدت إلةةى تنةةامى ظةةاهرة الفسةةاد وثمافتهةةا 

رة فةةةى المجتمةةةع المصةةةرى فةةةى العمةةةود االخٌةةةرة ، جةةةاءت علةةةى جمٌةةةع بصةةةورة كبٌةةة
مستوٌات المجتمع المصرى سواء االلتصادٌة أو السٌاسةٌة أو االجتماعٌةة والثمافٌةة أو 
البٌرولراطٌة ، والتى ٌعد أبرزها التحول فى استراتٌجٌة التنمٌةة باالتجةاه نحةو تطبٌةك 

أسةةس ومبةةادىء الحكةةم الرشةةٌد سٌاسةةات االنفتةةاح االلتصةةادى والخصخصةةة ، وؼٌةةاب 



(2015يونية  -ابريل ) 43اجمللد  -س حوليات آداب عني مش    

 ممدوح عبد الواحد الحٌطً  

    130 

و حتةى اآلن ، وتراجةع الةدور االجتمةاعى للدولةة  0774خالل الفترة الممتدة منذ عةام 
فى ظل سٌاسات االنفتاح االلتصادى والخصخصة والتةى أدت محصةلتها النهائٌةة إلةى 

التةةى أطاحتةةا بنظةةامى حكةةم مبةةارن  2102ٌونٌةةو  21و  2100ٌنةةاٌر  22لٌةةام ثةةورتى 
 ودمحم مرسى .

 أثار الفساد على عملٌة التنمٌة صى المجتمع المصرى : -3

ٌنةاٌر  22لعل المضٌة التى تشؽل بال المجتمةع المصةرى فةى أعمةاب ثةورتى 
هى لٌست بالتحدٌد وجود لدر مةا مةن الفسةاد فةى معامالتنةا  2102ٌونٌو  21،  2100

دائرتة  ،  الٌومٌة ، وانمةا المضةٌة التةى تشةؽل بةال الجمٌةع هةى حجةم الفسةاد ، واتسةاع
وتشابن حلمات  ، وترابط آلٌات  بدرجة لم ٌسةبك لهةا مثٌةل مةن لبةل ، ممةا ٌهةدد مسةٌرة 
ومستمبل التنمٌة فةى المجتمةع المصةرى فةى الصةمٌم . ولعةل مةا أفصةحت عنة  بعةض 
ولائع لضاٌا الفساد المالى واإلدارى خالل السنوات االخٌةرة ، ٌةدل علةى مةدى تؽلؽةل 

 . (99)فى كافة مجاالت التنمٌة فى المجتمع المصرى آلٌات الفساد ، وممارسات  
وٌمكةةةن توضةةةٌح اآلثةةةار السةةةلبٌة للفسةةةاد علةةةى عملٌةةةة التنمٌةةةة فةةةى المجتمةةةع 

 المصرى من خالل العناصر التالٌة :

 الفساد والحاصز على االستثمار : -1

ٌملل الفساد من الحافز على االستثمار ، وذلن ألن رجةال االعمةال فةى البٌئةة 
لٌهم أعباء اضافٌة عند لٌامهم بؤنشطتهم االسةتثمارٌة منهةا دفةع الرشةى حتةى الفاسدة ع

ٌسةةمح لهةةم ببةةدء نشةةاطهم ، ودفةةع الرشةةى عنةةد المٌةةام بةةاالجراءات المختلفةةة المرتبطةةة 
بالمشروع والحصةول علةى التصةارٌح وعلةى التوثٌةك كمةا سةبك أن أشةرت . والفسةاد 

ٌعةةوق التنمٌةةة أٌضةةاً وٌرفةةع مةةن  علةةى هةةذا النحةةو ال ٌعةةوق االسةةتثمار فحسةةب ، وانمةةا
 . (100)كلفتها 

وهذا ما ٌفسر عدم تدفك االستثمارات االجنبٌة فةى مصةر بشةكل ٌتناسةب مةع 
ٌنةاٌر  22الممٌزات الممنوحة لها منذ منتصؾ سبعٌنات المةرن العشةرٌن وحتةى ثةورة 

، حٌث لم تتجاوز مسةاهمات العةرب واألجانةب فةى رإوس األمةوال المصةدرة  2100
طبمةةاً لبٌانةةات الهٌئةةة  2112( ملٌةةار جنٌةة  فةى عةةام 2782االسةةتثمارٌة نحةةو )للشةركات 

العامة لالستثمار والمناطك الحرة فى مصر . وألن تلن االموال لد تةدفمت إلةى مصةر 
طبمةةةةاً السةةةةعار صةةةةرؾ مختلفةةةةة للجنٌةةةة  المصةةةةرى ممابةةةةل الةةةةدوالر ، فةةةةإن رصةةةةٌد 

( ملٌةةون 21712نحةةو )  االسةةتثمارات العربٌةةة واالجنبٌةةة المباشةةرة فةةى مصةةر ، بلةةػ
، وإذا علمنةا أن هنةان جانةب مهةم مةن هةذه االسةتثمارات  2112دوالر فى نهاٌةة عةام 

عبةةارة عةةن عملٌةةات شةةراء لوصةةول العامةةة التةةى طرحةةت للبٌةةع فةةى اطةةار برنةةامج 
الخصخصة ، ألدركنا أنها تدفمت لمصر لتداول أصول لائمة فعلٌاً ولةم تضةؾ أصةول 

 . (101)جدٌدة لاللتصاد المصرى 
وهذا ما انعكس أثره على معدل االستثمار فةى مصةر " نسةبة االسةتثمار إلةى 
الناتج المحلى االجمالى بسعر السوق " ، فوفماً للبٌانات الرسمٌة فةإن معةدل االسةتثمار 
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% ، 0284% ، 0187% ، 0782% ، 2284% ، 2187% ، 0187بلةةةةةةةةةةػ نحةةةةةةةةةةو) 
،  2111/  2117،  2117/  2111،  2111/  2112% ( فى األعةوام المالٌةة 0282
بالترتٌةةةةةةةةةب ،  2102/  2100،  2100/  2101،  2101/  2117،  2117/  2111

وهذه المعدالت متدنٌة للؽاٌةة وال تكفةى لتحمٌةك أى نهةوض التصةادى حمٌمةى أو خلةك 
 . (102)وظائؾ للعاطلٌن وللداخلٌن الجدد فى سوق العمل 

ى عالمٌةاً فةى معةدالت وٌكفى أن نعلةم أن االلتصةادات السةرٌعة النمةو واألعلة
نموها فى شرق آسٌا والمحٌط الهادئ تستند الى أعلى معدالت لالسةتثمار فةى العةالم ، 
حٌث تشٌر بٌانات البنن الدولى الى أن المتوسةط العةالمى لمعةدل تكةوٌن رأس المةال ، 
أى معدل االستثمار الحمٌمى بلػ حتةى فةى أعمةك سةنوات األزمةة المالٌةة وااللتصةادٌة 

%( مةةن النةةاتج المحلةةى االجمةةالى فةةى االلتصةةادٌات 41، نحةةو ) 2117عةةام  العالمٌةةة
%( 21%( فى الصٌن ونحةو )41السرٌعة النمو فى شرق أسٌا والباسٌفٌكى ، ونحو )

 . (103)%( فى مجموع دول الدخل المنخفض والمتوسط 21فى الهند ، ونحو )
 (2جدول رلم )

 2211 – 2221تطور معدل البطالة صى مصر خبل الفترة 

 ) بالنسبة الملوٌة ( المعدل السنة

2110 7822 

2112 01807 

2112 00810 

2114 01822 

2112 00821 

2111 01811 

2117 1871 

2111 1871 

2117 7841 

2101 7811 

2100 00877 

المصدر : الجهرز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء ، الكتاب االحصائى السنوى،الماهرة، 

 .12، ص  2102سبتمبر 

ولمد انعكس ذلن على مشكلة البطالة فى مصةر ، والةدلٌل علةى ذلةن تصةاعد 
%( فةى عةام 00877الةى نحةو ) 2110%( فى عام 7822المعدل المومى للبطالة من )

". ومما ٌضاعؾ من حدة المشكلة التؽٌر العام الةذى طةرأ علةى 2" جدول رلم  2100
معة  بطالةة شةباب ، وخاصةة مةن  طبٌعة ظاهرة البطالة فةً مصةر ، والةذى أصةبحت

المتعلمٌن وحملة المإهالت وفى هذا الصدد ، ٌوضح تحلٌل بٌانةات البطالةة مةن حٌةث 



(2015يونية  -ابريل ) 43اجمللد  -س حوليات آداب عني مش    

 ممدوح عبد الواحد الحٌطً  

    132 

التوزٌع العمرى وفئةات السةن أن المتعطلةٌن الجةدد الةذٌن لةم ٌسةبك لهةم العمةل والةذٌن 
%( مةن جملةة المتعطلةٌن 2782( سنة كانوا ٌمثلون ) 24،  02تتراوح أعمارهم بٌن )

، ثةةم ازدادت أهمٌةةتهم النسةةبٌة بشةةدة فةةى السةةنوات التالٌةةة لٌمثلةةوا  0771عةةام الجةةدد 
 . (104) 0772%( عام 70ونحو ) 0711%( عام 72)

ولمد اتخذت بطالة الشباب فى العمود االخٌرة أبعاداً اجتماعٌة وسٌاسٌة لاسٌة 
وؼٌةةر مؤلوفةةة منهةةا تعةةدد حةةاالت االنتحةةار بةةٌن هةةإالء الشةةباب ، ولٌةةامهم بالتظةةاهر 

. وفةةى هةةذا الصةةدد نجةةد أن تفةةالم  (105)واالحتجةةاا فةةى العدٌةةد مةةن األمةةاكن فةةى مصةةر
ٌنةةاٌر عةةام  22مشةةكلة البطالةةة فةةى مصةةر مةةن أهةةم العوامةةل التةةى أدت إلةةى لٌةةام ثةةورة 

 التى أطاحت بنظام حكم حسنى مبارن . 2100

 الفساد والموارد العامة للدولة : -2

المةوارد العامةة للدولةة ، وعةدم  ٌإدى انتشار الفساد فى مجتمةع مةا إلةى تبدٌةد
استؽاللها االستؽالل األمثل لتحمٌك أهداؾ التنمٌة االلتصادٌة واالجتماعٌةة . وهةذا مةا 
ٌظهةةر بصةةورة واضةةحة فةةى الحالةةة المصةةرٌة . فعلةةى مسةةتوى تخصةةٌص أراضةةى 

تكشؾ لضاٌا تخصٌص أراضى وأمالن الدولةة  –على سبٌل المثال  –وأمالن الدولة 
الؽموض والفساد فى آن واحد ، فعلى سةبٌل المثةال مةا تكشةؾ عةام  عن جوانب شدٌدة

من تخصٌص لطع مةن األراضةى بمدٌنةة المةاهرة الجدٌةدة للسةٌدة "زٌنةب بنةت  2117

نامى بن شاهٌن حرم االمٌر السعودى عبد المحسن ابةن عبةد العزٌةز " مسةاحتها تزٌةد 
عشةرٌن ملٌةون جنٌة  على خمسة وأربعٌن ألؾ متر ممابل مبةالػ زهٌةدة ال تزٌةد علةى 

سدد منها خمسةة مالٌةٌن جنٌة  تحةت زعةم بنةاء فةٌالت لالمٌةرات السةعودٌات . ثةم مةا 
تكشؾ بعدها بشةهور للٌلةة مةن لٌةام السةٌدة المةذكورة ببٌةع هةذه االراضةى فةى السةوق 
بالمخالفة للتخصٌص ، ودون أن تتحرن السلطات المصرٌة ووزٌةر االسةكان االسةبك 

علةةى الةةرؼم مةةن الحملةةة الصةةحفٌة التةةى لامةةت بهةةا جرٌةةدة  " دمحم ابةةراهٌم سةةلٌمان "
الكرامة ، مما أحةرا جمٌةع االطةراؾ المتورطةة فةى هةذه المضةٌة . ولةد لةدرت حجةم 

( 71االموال المتسربة من جراء هذه الصفمة المشةبوه  مةن الخزٌنةة العامةة بحةوالى )

حٌطةٌن بهةا مةن ملٌون جنٌ  كان من الممدر أن تذهب إلى جٌوب السٌدة المذكورة والم
 . (106)السماسرة ورجال الوزارة المصرٌٌن 

وفى هذا الصدد أشةار تمرٌةر أعةده " المركةز الةوطنى للدراسةات االلتصةادٌة 
واالستراتٌجٌة " إلى بعض صور الفسةاد الةذى ارتكبة  نظةام مبةارن فةى مجةال إهةدار 

ر شةمال الموارد العامة للدولة منهةا لٌةام الحكومةة المصةرٌة بتخصةٌص مائةة كٌلةو متة
ؼةرب خلةٌج السةوٌس ولسةةمتها بةٌن خمةس رجةال أعمةةال فمةط هةم  " أحمةد عةةز ، دمحم 
فرٌد خمٌس ، دمحم أبو العنةٌن ، نجٌةب سةاوٌرس ، مجةدى راسةخ " دون اإلعةالن عةن 
منالصات أو مزاٌدات بوالع خمسة جنٌهات عن كل متةر مربةع ، إال أن هةذه الجهةات 
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نطمةةةة المةةةذكورة تحةةةت ذرٌعةةةة دفعةةةت جنٌهةةةاً واحةةةداً عةةةن كةةةل متةةةر وخصصةةةت الم
   . (107)تنمٌتها

وهذا ٌعد مثال صةارل لفسةاد نظةام مبةارن واهةداره للمةوارد العامةة للدولةة ، 
هذا  فضالً عن التهرٌب المباشر لالراضى المخصصة ألؼراض المنفعةة االجتماعٌةة 

فةةى طرٌةةك المةةاهرة  –كإلامةة تجمعةةات سةةكنٌة لمحةةدودى الةةدخل ومتوسةةطى الةةدخل  –
ملٌةون متةر  482ممدر مساحتها بحوالى أحد عشر ألؾ فةدان " أى حةوالى السوٌس وال

ممابل مبلػ رمزى هةو  2112مربع " حصلت علٌها شركة " المماولون العرب " عام 
بإعالن طرحهةا للبٌةع فةى مزاٌةدة  2117ستون جنٌهاً للمتر المربع ، ثم لامت فى عام 

، ونفةس األمةر جةرى فةى  عامة بسعر ٌكاد ٌمترب من أحد عشر ملٌةار جنٌة  مصةرى
صفمة أراضى مشروع " مدٌنتى " لصاحبها " هشةام طلعةت مصةطفى " الةذى حصةل 

( ملٌةةون متةةر مربةةع ممابةةل خمسةةٌن جنٌهةةاً للمتةةر ، ممةةا ترتةةب علٌةة  22علةةى حةةوالى )
( ملٌار جنٌ  على ألةل تمةدٌر علةى الخزانة  العامةة ذهبةت لصةالح 07ضٌاع أكثر من )

كائ  مةن رجةال الحكةم واإلدارة ولٌةادات فةى السةلطة رجل المةال واألعمةال هةذا وشةر
 . (108)التنفٌذٌة ووزارة االسكان 

 الفساد واإلٌرادا  العامة للدولة : -3

ٌملل الفسةاد مةن اإلٌةرادات العامةة وٌزٌةد مةن النفمةات العامةة للدولةة ، وٌؤخةذ 
الفسةةاد فةةى هةةذه الحالةةة شةةكل التهةةرب الضةةرٌبى أو محاولةةة الحصةةول علةةى اعفةةاءات 

ٌبٌة ؼٌةةر مشةةروعة ، كمةةا ٌزٌةةد مةةن تكلفةةة بنةةاء وتشةةؽٌل المشةةروعات العامةةة ، ضةةر
وٌحمةةك هةةذا نتةةائج عكسةةٌة علةةى الموازنةةة العامةةة للدولةةة ، حٌةةث ال تسةةتطٌع الحكومةةة 
المٌام بممارسة السٌاسة المالٌة السلٌمة . ولد تةزداد حةدة مشةكلة عجةز الموازنةة إذا تةم 

ولةد معة  تضةخماً وعةدم اسةتمرار التصةادى ، تموٌل  بواسطة الجهاز المصرفى ، مةا ٌ
 . (109)االمر الذى ٌعٌك النمو االلتصادى 

أشةارت دراسةة للنبةن  –علةى سةبٌل المثةال  –ففى مجةال التهةرب الضةرٌبى 
%( مةةن مةةؤمورى الضةةرائب فةةى مصةةر متةةورطٌن فةةى جرٌمةةة 17الةةدولى إلةةى أن )

ٌةة  أحةةد وزاراء تسةةهٌل تهةةرب الممةةولٌن مةةن الضةةرائب. هةةذا فةةى الولةةت الةةذى أشةةار ف
المالٌةةة السةةابمٌن أن هنةةان مسةةتوى عةةال مةةن التهةةرب الضةةرٌبى نةةتج عنةة  أن هنةةان 

 .(110)( ملٌار جنٌ 0781مستحمات ضرٌبٌة لم تسدد بلؽت لٌمتها نحو )
 01كمةةا أشةةار تمرٌةةر صةةادر مةةن " مركةةز األرض لحمةةوق االنسةةان " فةةى 

لدولةة بسةبب الفسةاد ( ملٌةار جنٌة  مةن خزانةة ا27إلى أهدار أكثةر مةن ) 2101مارس 
 .  (111)المالى واالدارى فى الحكومة المصرٌة 

ومن ناحٌة أخرى ، تمثل عملٌة بٌع شركات المطةاع العةام فةى اطةار برنةامج 
أكبةر  2101وحتى نهاٌةة عةام 0770الخصخصة المصرى الذى امتد خالل الفترة من 

الصةدد تشةٌر التمةارٌر جرائم إهدار المال العام على الموازنة العامة للدولة ، وفى هذا 
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( شةركة لةد جةرى بٌعهةا 074الرسمٌة الصادرة عن الجهاز المركزى للمحاسبات أن )
( ملٌةةار جنٌةة  ، أى أن نصةةؾ شةةركات المطةةاع العةةام األكثةةر ربحٌةةة لةةد 2180بنحةةو )

 211ملٌةار جنٌة  و  211والتةى تراوحةت بةٌن  -بٌعت بؤلل من نصؾ المٌمةة الممةدرة 
، وذهةب إلةى دهةالٌز الفسةاد والرشةاوى واهةدار  -لتمةدٌرات ملٌار جنٌ  طبمةاً لةبعض ا

المال العام مةا ٌزٌةد علةى مائةة ملٌةار جنٌة  ، وزعةت عموالتهةا علةى رإسةاء وزاراء 
ووزراء ووكةةالء وأبنةةاء كبةةار مسةةئولٌن ورجةةال بورصةةة ورإسةةاء شةةركات لابضةةة 

ول وؼٌةةرهم . وهةةو مةةا دفةةع الجهةةاز المركةةزى للمحاسةةبات إلةةى المةةول إن بٌةةع األصةة
 . (112)المملوكة للدولة كان ٌتم بؤلل من لٌمتها الحمٌمٌة مما ٌمثل إهداراً للمال العام

 (3جدول رلم )
 خبل الفترة تطور العجز الكلى للموازنة العامة للدولة صى مصر 

 2211/  2212 – 2224/  2223من  

 العجز بالملٌون جنٌة العام

2112 – 2114 42171 

2114 – 2112 20142 

2112 – 2111 21212 

2111 – 2117 24177 

2117 – 2111 10022 

2111 – 2117 70121 

2117 – 2101 71121 

2101 - 2100 024411 

 .227المصدر : الجهرز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء ، الكتاب االحصائى السنوى، مرجع سابك ، ص 

لةذى فةالم مةن أزمةة ولمد انعكةس ذلةن علةى الموازنةة العامةة للدولةة ، االمةر ا
 2112( ملٌةار جنٌة  فةى عةام 42817العجز بها ، حٌث تزاٌد عجز الموازنة من نحو)

 " . 2"جدول رلم  2101/2100( ملٌار جنٌ  فى عام 024841إلى نحو) 2114/ 
 2211 – 2225تطور الدٌن العام المحلى صى مصرخبل الفترة  (4جدول رلم )

 ) بالملٌون جنٌة ( إجمالى الدٌن العام المحلى  العام

2112 214110 

2111 217412 

2117 121711 

2111 121217 

2117 722277 

2101 111110 

2100 08144704 

 .221المصدر : الجهرز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء ، الكتاب االحصائى السنوى، مرجع سابك ، ص 
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ام المحلةةةى مةةةن وفةةةالم أزمةةةة الةةةدٌن العةةةام المحلةةةى ، حٌةةةث ارتفةةةع الةةةدٌن العةةة

( ملٌةار جنٌة  فةى عةام 0144870إلى نحةو) 2112( ملٌار جنٌ  فى عام 214811نحو)

 " . 4" جدول رلم  2100

 (5جدول رلم )
 2211 -2222تطور الدٌن العام الخارجى لمصر خبل الفترة 

 إجمالى الدٌن الخارجى) بالملٌون دوالر ( العام
2111 27712 
2110 21211 

2112 21110 
2112 27271 

2114 27172 
2112 21747 

2111 27272 
2117 27171 

2111 22172 
2117 20220 

2101 22174 
2100 24711 

 . 221المصدر : الجهرز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء ، الكتاب االحصائى السنوى، مرجع سابك ، ص 

ار دوالر ( ملٌة27871وفالم أٌضةاً مةن أزمةة الةدٌن العةام الخةارجى مةن نحةو)
 " . 2" جدول رلم  2100( ملٌار دوالر فى عام 24871إلى نحو ) 2111فى عام 

 الفساد والتوزٌع غٌر العادل لمناصع التنمٌة : -4

ٌإدى انتشةار الفسةاد إلةى التوزٌةع ؼٌةر العةادل لمنةافع التنمٌةة فةى المجتمةع ، 
ورأسةةٌاً وزادت حٌةةث كلمةةا سةةاء توزٌةةع الةةدخل فةةى االلتصةةاد كلمةةا تفشةةى الفسةةاد أفمٌةةاً 

أنشطت  فةى المجتمةع مثةل الرشةوة والمحسةوبٌة والتزوٌةر واالخةتالس . وعلةى الةرؼم 
%( 280من ارتفاع معدل النمو السنوى فةى النةاتج المحلةى االجمةالى فةى مصةر مةن )

،  (113)طبمةةاً للبٌانةةات الرسةةمٌة  2101%( فةةى عةةام 280إلةةى نحةةو ) 2112فةةى عةةام 
معاناه أفراد المجتمع تتفالم بصفة عامة لضروب  وتفاخر الحكم فى مصر بذلن إال أن

بسةبب انتشةار الفسةاد والتوزٌةع ؼٌةر العةادل  –التعاسة االلتصادٌة بصورة شبة ٌومٌة 
حٌةةث تةةزداد وطةةؤة البطالةةة والفمةةر حتةةى تةةدفع بؤعةةداد ؼٌةةر للٌلةةة مةةن  –لمنةةافع التنمٌةةة 

ة الهجةرة ؼٌةر الشباب المصرى الٌائس مةن حٌةاة كرٌمةة فةى بلةده الةى اجتةراح ممةامر
الشرعٌة ، إلى حد أن أصبحت صور أجسام الشباب المصرٌٌن الةذٌن لمةوا حةتفهم فةى 
البحار أمراً معتاداً . وتضطر لطاعات متزاٌدة من مالٌةٌن المةواطنٌن الةذٌن ٌفترسةهم 

على الرؼم مةن ثبةات دخةولهم أو تردٌهةا  -الؽالء الفاحر المدار من لبل نظام مبارن 
أشةةكال االحتجةةاا والعصةةٌان المةةدنى للمطالبةةة بحمةةولهم فةةى حٌةةاة إلةةى اللجةةوء إلةةى  -

تمةةارب العةةٌر الكةةرٌم . وٌةةرى " نةةادر فرجةةانى " أنةة  ٌمكةةن تفسةةٌر ذلةةن مةةن خةةالل 
 :(114)المالحظات اآلتٌة
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حتةى لةو  –ال سٌما فى العمد االخٌر من حكم مبةارن  –النمو المشاهد فى مصر ،  -0
لنسةةبة الةى أفضةل االنجةازات المائمةة فةى العةةالم كةان حمٌمٌةاً لةٌس فةى الوالةع مرتفعةاً با

 المعاصر ، ممارنة بالهند والصٌن مثالً .
ارتفاع النمو بنسبة محةدودة فةى سةنوات للٌلةة ال ٌكفةى للمضةاء علةى إرث سةنوات  -2

طوٌلةةة مةةن النمةةو المتةةدنى ، خاصةةة إذا كةةان النمةةو االلتصةةادى مةةن النةةوع المعةةادى 
فةرص عمةل جدٌةدة ألعةداد كبٌةرة ، وهةى خاصةٌة  للمستضعفٌن ، بمعنى أن  ال ٌخلةك

لصٌمة بالنمو االلتصادى فى مصر ألسباب تتعدى المجةال االلتصةادى وتتصةل بسةوء 
 الحكم والتنظٌم الرأسمالى المنفلت للمجتمع .

بعض النمو الةذى ٌتفةاخر بة  الحكةم تةدلٌس . والمثةال االهةم علةى ذلةن هةو إضةافة  -2
ام ، وأراضةةً الةةبالد ، إلةةى النةةاتج واالسةةتثمار عائةةدات بٌةةع مشةةروعات المطةةاع العةة

االجنبةةى . فعائةةدات الخصخصةةة لٌسةةت اسةةتثماراً والزٌةةادة فةةى النةةاتج ولكنهةةا تحوٌةةل 
ألصةةل مةةن الملكٌةةة العامةةة إلةةى ملكٌةةة خاصةةة لمصةةرٌٌن أو أجانةةب . وإضةةافة الةةى 

ٌةةة مسةةاوئها البادٌةةة ، خاصةةة إن شةةابها فسةةاد ، فةةإن تحوٌةةل االصةةول العامةةة الةةى الملك
الخاصة ، ال ٌترتب علٌة  زٌةادة فةى فةرص العمةل أو تحسةٌن مسةتوى المعٌشةة لعامةة 
الناس ، كما ٌترتةب علةى االسةتثمار المنةتج . علةى العكةس ، تةإدى هةذه العملٌةة عةادة 
إلةى تةدمٌر فةةرص عمةل لائمةة فعةةالً ، مةن خةةالل أسةلوب المعةار المبكةةر وإطةالق ٌةةد 

لمشتؽلة ولت البٌةع ، وتسةهم الخصخصةة مةن المالكٌن الجدد فى التخلص من العمالة ا
 ثم فى استشراء الفمر .

والسإال إذا كان النمو المتحمك ال ٌتسرب لعامةة النةاس علةى صةورة فةرص عمةل  -4
واسةةتنماذ مةةن الفمةةر ، فةةؤٌن ٌةةذهب ؟ ، باختصةةار ٌةةذهب المسةةم األكبةةر منةة  إلةةى جٌةةوب 

د فةى ظةل نظةةام مبةارن وإلةةى الشةلة الملٌلةة الممسةةكة بممالٌةد الثةروة والسةةلطة فةى الةةبال
حسةةاباتها فةةى المصةةارؾ المحلٌةةة والخارجٌةةة ، وثانٌةةاً إلةةى الفئةةة االجنبٌةةة المتزاٌةةدة 
بةةةةاطراد المالكةةةةة للمشةةةةروعات االلتصةةةةادٌة فةةةةى مصةةةةر المحروسةةةةة  " المعروفةةةةة 

 بالحرامٌة".
 (6جدول رلم )

 2229مؤشرا  نمط توزٌع الدخل صى مصرعام 

 نصٌب أصمر
12% 

 نصٌب أغنى
12 % 

% 12نصٌب أغنى 
 12إلى أصمر 

 درجة عدم المساواة
 ) مؤشر جٌنى (

287 % 2781 2782% 2280% 

 2117المصدر : برنامج االمم المتحدة ، تمرٌر التنمٌة البشرٌة لعام 

ٔمال ػٓ : ِذّٛد ػجذ اٌفؼ١ً ، سأعّب١ٌخ اٌّذبع١ت ، دساعخ فٝ االلزظبد االجزّبػٝ ، ا١ٌٙئخ اٌّظش٠خ اٌؼبِخ 

 011، ص  2012، اٌمب٘شح ، ٌٍىزبة 

وفةةى هةةذا الصةةدد تشةةٌر تمةةدٌرات برنةةامج األمةةم المتحةةدة االنمةةائى مةةن خةةالل 
%( 01الةى أن نصةٌب أفمةر )  -( 1جدول رلةم ) – 2117تمرٌر التنمٌة البشرٌة لعام 
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،  2117%( مةن االنفةاق الكلةى فةى عةام 287من عدد سةكان مصةر ٌصةل إلةى نحةو )
%( من االنفاق الكلى فةى 2781السكان إلى نحو )% من 01بٌنما ٌصل نصٌب أؼنى 

%( حةوالى سةبعة 01%( إلةى أفمةر)01نفس العام . وبذلن تصةبح النسةبة بةٌن أؼنةى )
أضةةعاؾ . األمةةر الةةذى ٌفسةةر انحٌةةاز سٌاسةةات نظةةام مبةةارن إلةةى فئةةة رجةةال االعمةةال 

 علةةى حسةةاب الفئةةات الفمٌةةرة وأصةةحاب الةةدخول –االؼنٌةةاء  –والفئةةات المةةادرة مادٌةةاً 
 المحدودة .

 الفساد وإدارة المحلٌا  : -5

مةع  –ٌإدى ؼٌاب الشفافٌة والمسائلة والرلابة الفعالة فى األجهزة الحكومٌةة 
إلةةى نمةةو الفسةةاد فةةى االجهةةزة  –عةةدم اؼفةةال تةةدنى رواتةةب العةةاملٌن والبطالةةة الممنعةةة 

ٌةات " الحكومٌة ، وفى هذا الصةدد ٌعتبةر الفسةاد علةى المسةتوى المحلةى " إدارة المحل
فةةى مصةةر مةةن الظةةواهر المؤلوفةةة والمتكةةررة علةةى نطةةاق واسةةع ، حٌةةث تإكةةد هٌئةةة 
الرلابة اإلدارٌة ومجلس الشعب ولجنة اإلدارة المحلٌة والجهاز المركةزى للمحاسةبات 
مةةدى اتسةةاع ظةةاهرة الفسةةاد اإلدارى بالمحافظةةات . وٌتضةةح الفسةةاد علةةى المسةةتوى 

ارات التةى تتعامةةل مةع الجمهةور بشةةكل المحلةى بصةفة خاصةة فةةى تلةن األجهةزة واإلد
مباشةةر ، سةةواء فةةى تمةةدٌم سةةلع أو خةةدمات ٌحتةةاا إلٌهةةا المةةواطن أو الحصةةول علةةى 
تراخٌص على سبٌل المثال ، ولذلن فإن من أهم المجاالت التى تعكس فساد المحلٌةات 

نظةراً لؽٌةاب المسةائلة  -على نطةاق واسةع هةى اإلدارات الهندسةٌة بالوحةدات المحلٌةة 
والتةةةى تمةةنح المةةواطنٌن تةةةراخٌص البنةةاء ولةةرارات الهةةةدم ،  -لابةةة الفعالةةة بهةةا والر

وٌحصةةل بعةةض مهندسةةً اإلدارات الهندسةةٌة علةةى رشةةاوى ضةةخمة نظٌةةر ذلةةن . ولةةد 
كشةةؾ دراسةةة لةةام بهةةا مركةةز بحةةوث االسةةكان والبنةةاء علةةى عٌنةةة عشةةوائٌة أن نسةةبة 

نمةا وصةلت فةى مصةر %( ب71ٌالرخص المخالفة للبناء فى مدٌنة نصر وصلت إلى )
 . (115)%( فى محافظة الجٌزة 77%( بٌنما بلؽت نسبة المخالفات )71الجدٌدة إلى )

وٌرجةةع الةةبعض السةةبب الرئٌسةةى فةةى ذلةةن إلةةى سٌاسةةات االجةةور والمرتبةةات 
 . (116)التى اتبعها نظام مبارن والتى دفعت الكثٌر من الموظفٌن الى مستنمع الفساد 

لحةوار للتنمٌةة وحمةوق االنسةان" إلةى أن ولد خلةص تمرٌةر " منظمةة ملتمةى ا
( ملٌون جنٌ  خالل عام واحد ، باالضةافة الةى إحالةة 271حجم الفساد بالمحلٌات بلػ )

( ألةةؾ مهنةةدس فةةى اإلدارات الهندسةةٌة بالمحافظةةات والمةةدن واألحٌةةاء 22أكثةةر مةةن )
ن لتحمٌمةةات النٌابةةة اإلدارٌةةة والعامةةة . وصةةنؾ التمرٌةةر شةةرائح المةةوظفٌن العمةةومٌٌ

( 102بالدولة مرتكبى جرائم الفساد بالمحلٌةات إلةى ثالثةة أصةناؾ حٌةث بلةػ عةددهم )
( 112( ألؾ موظؾ للنٌابة العامةة واإلدارٌةة كةان مةنهم )22ألؾ موظؾ أحٌل منهم )
موظفةةةاً وخمةةةس  120( مةةةن صةةةؽار المةةةوظفٌن ، مةةةنهم 17مةةةن كبةةةار المةةةوظفٌن و )

ختلةةؾ المحافظةةات مةةن والةةع موظفةةات فمةةط . كمةةا كشةةؾ التمرٌةةر حجةةم الرشةةاوى بم
المحاضةةر الرسةةمٌة بالنٌابةةة العامةةة واإلدارٌةةة ، حٌةةث بلةةػ اجمةةالى الرشةةاوى بالمةةاهرة 

جنٌهةاً(  271الةؾ و  122جنٌ ( ، وفى الجٌةزة )ملٌةون و  211ألؾ و 212)ملٌون و 
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جنٌةة  (، بٌنمةةا بلؽةةت جملةةة الرشةةاوى والمحسةةوبٌة بمحافظةةة  1211، وفةةى الملٌوبٌةةة )
 . (117)ألؾ جنٌ   201االسكندرٌة 

 الفساد والخدما  االجتماعٌة : -6
ٌةةإدى الفسةةاد إلةةى تخلةةؾ أسةةالٌب تمةةدٌم الخةةدمات االجتماعٌةةة ) الصةةحة ، 

وهةذا مةا ٌظهةر جلٌةاً  –السٌما الموجهة للفمراء ومحدودى الةدخل -التعلٌم، االسكان ( 
ى المسةتفٌات ٌتةردد علة -على سبٌل المثال  -فى الحالة المصرٌة . ففى المطاع الطبى 

العامة والمركزٌة والوحةدات الصةحٌة مالٌةٌن االفةراد سةنوٌاً ووفمةاً للبٌانةات الرسةمٌة 
فمةةد بلةةػ حةةاالت الةةدخول فةةى المستشةةفٌات العامةةة والمركزٌةةة فةةى جمٌةةع التخصصةةات 

 . (118) 2100( ملٌون حالة فى عام 2810حوالى )
رضون ألسةوأ وفى هذا الصدد ٌرى " عبد الخالك فاروق " أن كل هإالء ٌتع

أنواع المعامالت داخل المستشفٌات العامة والحكومٌةة ، كمةا ٌعةانون مةن عةدم تؽطٌةة 
نظةةام التةةامٌن الصةةحى لنفمةةات عالجهةةم بصةةورة مناسةةبة ، وأن ممارسةةات الفسةةاد فةةى 
لطاع الخدمات الصحٌة الحكومٌة فى كل خطوة من خطوات المواطن للحصول علةى 

والتةى بلؽةت  –ا لرارات العالا على نفمة الدولة العالا ، بدءاً من محاوالت استخرا
مةةروراً بنظةةام العةةالا  –( ملٌةةار جنٌةة  سةةنوٌاً خةةالل السةةنوات الخمةةس الماضةةٌة 082)

بةةةؤجر ، ومحاولةةةة الحصةةةول علةةةى سةةةرٌر أو حجةةةز موعةةةد مةةةن أجةةةل إجةةةراء عملٌةةةة 
 . (119)جراحٌة

وفةةةى هةةةذا الصةةةدد خلةةةص " تمرٌةةةر منظمةةةة ملتمةةةى الحةةةوار للتنمٌةةةة وحمةةةوق 
ان" والةةةذى أعةةةده " سةةةعٌد عبةةةد الخةةةالك وأخةةةرون " الةةةى أن فةةةاتورة الفسةةةاد االنسةةة

( ملٌةةون 14والمخالفةةات المالٌةةة بمةةدٌرٌات الصةةحة علةةى مسةةتوى الجمهورٌةةة بلؽةةت )
جنٌ  ، وهو ما تسبب فى زٌادة معاناة المواطنٌن وانتشار االمةراض الخطٌةرة خاصةة 

ة وظفهةةا الةةبعض لتحمٌةةك بعةةد تحةةول العدٌةةد مةةن المستشةةفٌات إلةةى مراكةةز خدمةةة ذاتٌةة
ثروات بطرق ؼٌةر مشةروعة . وكشةؾ التمرٌةر نمةاذا مةن حةاالت الفسةاد فةى لطةاع 

( صةنفاً مةن األدوٌةة منتهٌةة الصةالحٌة 22الصحة منها على سبٌل المثال وجود نحو )
 . (120)( ملٌون جنٌ  وٌتم صرفها للمرضى 112منذ سبعة أعوام تبلػ لٌمتها نحو )
فمةةد تةةردى مسةةتوى التعلةةٌم سةةواء لبةةل الجةةامعى أو أمةةا فةةى لطةةاع التعلةةٌم ، 

وخٌةر دلٌةل علةى ذلةن تفةالم  –ال سٌما الموجة  للفمةراء ومحةدودى الةدخل  –الجامعى 
ظةةةاهرة الةةةدروس الخصوصةةةٌة ، التةةةى تعةةةد أحةةةد جوانةةةب فسةةةاد النظةةةام االجتمةةةاعى 

 –والتعلٌمً المصرى فى العمود االخٌرة ، لدرجةة أن النظةام التعلٌمةى المصةرى كلة  
أصبح رهٌنة لهذه الظةاهرة ، وتلةن الحالةة ، األمةر الةذى أدى إلةى  –فى نظر البعض 

 . (121)انتعار السوق التعلٌمٌة السوداء والنظام التعلٌمى ؼٌر الرسمى أو الموازى 
وفى هذا الصدد خلصت دراسة من إعداد " أحمد زاٌد وأخرون جاءت تحت 

ن واختٌةاراتهم : دراسةة لمةٌم النزاهةة عنوان " األطر الثمافٌة الحاكمة لسلون المصرٌٌ
والشةةفافٌة والفسةةاد" إلةةى أن المصةةالح الحكومٌةةة ذات الطةةابع الخةةدمً تحتةةل المرتبةةة 
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( %4184فساداً فى المجتمةع بنسةبة ) االولى ضمن رإٌة المصرٌٌن ألكثر المإسسات
و  %( 2182ة بةةةٌن )، وٌلٌهةةةا مإسسةةةات لطةةةاعى الصةةةحة والتعلةةةٌم بنسةةةب متماربةةة

%( ، ووزارة الداخلٌةةةة 0784ى التةةةوالى ، ثةةةم وزارة اإلعةةةالم بنسةةةبة )%( علةةة2182)
%( . وتعبةةر رإٌةةة المصةةرٌٌن 0282%( ، وأخٌةةراً المحلٌةةات بنسةةبة )0782بنسةةبة )

الكثةر المإسسةةات فسةاداً فةةى المجتمةع عةةن وجةةود فجةوة كبٌةةرة بةٌن المةةواطن صةةاحب 
ن الدولةة ، وٌظةل الحك فى الحصول على الخدمات وتةوفٌر الكثٌةر مةن احتٌاجاتة  وبةٌ

المواطن محصوراً بٌن دولة لها انجازاتها ومإسسات ٌحتل المواطن فٌها ذٌةل المائمةة 
 . (122)فى اهتماماتها وأولوٌاتها 

 الفساد وحموق الفمراء ومحدودى الدخل : -7

تضٌع فى الدولة التى ٌتفشةى فٌهةا الفسةاد حمةوق الفمةراء ومحةدودى الةدخل ، 
م االلوٌةةاء مةةن الفاسةةدٌن فةةى السةةلطة أو االثرٌةةاء فةةى حٌةةث ٌسةةتولى علةةى المةةال العةةا

المجتمع ، كما ٌملل الفساد من الممدرة على الكسب للفمراء ، النهم لةن ٌحصةلوا بسةبب  
على نصٌبهم الموضوعى من الوظائؾ والفةرص ، كمةا ٌزٌةد مةن درجةة عةدم العدالةة 

ح ؼٌر المشةروع، التوزٌعٌة ، الستفادة األفراد فى المناصب الحساسة من فرص الترب
ال سةةٌما الفمةةراء ومحةةةدودى  –وٌكةةون ذلةةن علةةى حسةةاب أفةةةراد المجتمةةع اآلخةةرٌن 

عةن طرٌةك الرشةوة وسةائر أنةواع  –، حٌث ٌنال أصحاب العاللةات الممٌةزة  –الدخل
أفضةةل الوظةةائؾ والعمةةود الحكومٌةةة األكثةةر ربحٌةةة ، ومةةا شةةاب  ذلةةن مةةن  –الفسةةاد 

افز لةدى فئةة مهمةة مةن أبنةاء الةوطن للمسةاهمة الممٌزات ، وٌملل هذا بال شن من الحة
وبصةورة جةادة فةةى تحمٌةك عملٌةة التنمٌةةة ألهةدافها فةى المجتمةةع طالمةا أن ثمارهةا لةةن 

 . (123)توزع بصورة عادلة 
وهذا ما حدث تماماً فى الحالةة المصةرٌة ، وفةى هةذا الصةدد ٌشةٌر " رمةزى 

سةى للتكلفةة الناتجةة عةن زكى " إلى أن الفمراء ومحدودى الدخل تحملةوا العةبء االسا
إنتشةةةار الفسةةةاد وانحٌةةةاز سٌاسةةةات االصةةةالح االلتصةةةادى والخصخصةةةة فةةةى مصةةةر 

انخفضةت نسةبة  –مةن خةالل تخفةٌض الةدعم  –رجةال األعمةال  –ألصحاب األمةوال 
(% مةةن 24الةةى ) 0712%( مةةن االنفةةاق االجمةةالى عةةام 20الةةدعم فةةى مصةةر مةةن )
ٌخصةص للمةواد الؽذائٌةة التموٌنٌةة ، الةذى كةان  - (124) 0771االنفاق االجمةالى عةام 

ومةةن خةةالل ارتفةةاع أسةةعار منتجةةات المطةةاع العةةام وأسةةعار الطالةةة والنمةةل ، وزٌةةادة 
الضرائب ؼٌةر المباشةرة ، وخفةض االنفةاق العةام الموجة  للتعلةٌم والخةدمات الصةحٌة 
وبةةرامج االسةةكان الشةةعبى ، وزٌةةادة الرسةةوم علةةى هةةذه الخةةدمات وخاصةةة بعةةد األخةةذ 

لتموٌل بالجهود الذاتٌة ونمل تؤدٌة بعضها للمطةاع الخةاص ، وفةى ضةوء ذلةن بسٌاسة ا
انخفضت الدخول الحمٌمٌة للفمةراء ومحةدودى الةدخل ، وضةالت فةرص الحٌةاة أمةامهم 

 ( . 125وتردى مستوى معٌشتهم إلى الحضٌض )
وفى هذا الصدد ٌرى " أحمد زٌد " أن معدل الفمر تزاٌد فى مصر باطراد 

ً بعد عام ح % ( من السكان فى السنوات االخٌرة من عمر 21تى تجاوز حد )عاما
نظام مبارن . وتتزاٌد نسبة الفمراء والمحرومٌن إذا فكرنا فى الفمر النسبى الذى ٌتم 
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فى ضوئ  الممارنة بٌن مستوٌات مختلفة من الرفاهٌة ، أو مستوٌات مختلفة من 
لنا فى لاع الطبمة %( من السكان إذا دخ21الحرمان ، هنا ٌصل الفمر إلى )

الوسطى، وأخذنا فى االعتبار صور الحرمان لدى شرائح الموظفٌن الذٌن ٌحصلون 
 . (126)من وظائفهم على أجور منخفضة 

 (7جدول رلم )
 السكان الذٌن ٌعٌشون صً صمر متعدد األبعاد صً مصر

دلٌل الفمر المتعدد 
 األبعاد
 

 مجموع  السكان
"الذٌن ٌعٌشون 
فً فمر متعدد 

 عاد"األب

شدة 
 الحرمان
"بالنسبة 

للذٌن 
ٌعٌشون 

فً فمر 
متعدد 
 األبعاد"

السكان 
المعرضون 
 لخط الفمر

السكان 
الذٌن 

ٌعٌشون 
فً فمر 
 مدلع

نسبة الحرمان إلى الفمر العام 
 بالنسبة المئوٌة

نسبة السكان الذٌن 
ٌعٌشون دون خط فمر 
 الدخل بالنسبة المئوٌة

 بالنسبة المٌمة السنة
 المئوٌة

بالنسبة  الؾباآل
 المئوٌة

بالنسبة 
 المئوٌة

بالنسبة 
 المئوٌة

مستوى  الصحة التعلٌم
 المعٌشة

0822 

دوالر 
فً الٌوم 
بمعدل 
الموة 
 الشرائٌة

"2112-

2100" 

خط 
الفمر 
 الوطنً

"2112-

2100" 

2111 18124 1 48177 4187 782 081 4180 2782 0482 087 2282 

 ، 2102ً ، تمرٌر التنمٌة البشرٌة المصدر : برنامج األمم المتحدة اإلنمائ

 . 072نهضة الجنوب ، تمدم بشري فً عالم متنوع ، ص 

وفةةى هةةذا الصةةدد تشةةٌر تمةةدٌرات برنةةامج االمةةم المتحةةدة االنسةةانى مةةن خةةالل 
" الةةى أن نسةةبة الفمةةراء شةةدٌدى  7" جةةدول رلةةم  2102تمرٌةةر التنمٌةةة البشةةرٌة لعةةام 

بالنسةبة للسةكان  2111%( فى عةام 4187الحرمان فى المجتمع المصرى بلؽت نحو )
الةةذٌن ٌعٌشةةون فةةى فمةةر متعةةدد االبعةةاد . وأن السةةكان المعرضةةون للفمةةر بلؽةةت نسةةبتهم 

% ( ، ونسبة الحرمان إلةى الفمةر العةام فةى لطةاعى التعلةٌم والصةحة بلؽةت 782نحو )
%( على التوالى فى نفس العام . وهو ما ٌشٌر إلى تفةالم ظةاهرة %2782( ، )4180)
 مر فى المجتمع المصرى فى ظل سٌاسات نظام مبارن .الف

وفى هذا الصدد ٌةرى " فرؼلةى هةارون " أن مبةارن ونظامة  لةم ٌكةن مهتمةاً 
أساساً بالشعب ، وال ٌلتفةت الةى آمالة  ، أو ٌحةس بآالمة  ، فمةا كةان ٌهمة  هةو الرضةا 
االمرٌكةةةى خارجٌةةةاً ، ورضةةةا أصةةةحاب األمةةةوال داخلٌةةةاً . لةةةذلن فحتةةةى التشةةةرٌعات 

الجتماعٌة التى اتخذها كانت تصب فى مصةلحة األؼنٌةاء وأصةحاب رإوس األمةوال ا
وحةةدهم ، رؼةةم أنةة  مةةن المفتةةرض أنهةةا وضةةعت خصٌصةةاً لحماٌةةة الفمةةراء والتخفٌةةؾ 
عةةنهم . وتوازٌةةاً مةةع هةةذا االهمةةال المتعمةةد ، والتخلةةى الواضةةح مةةن دولةةة مبةةارن عةةن 

زاٌداً واضحاً لموة الدولة البولٌسةٌة دورها االجتماعى تجاه شعبها كان هنان تعاظماً وت
والممعٌة تجةاه المةواطنٌن ، لحماٌةة مبةارن ونظامة  مةن أى ؼضةب محتمةل للشةعب ، 

  . (127)وأٌضاً لحرمان الشعب من الشكوى ، أو حتى التؤلم بصوت مرتفع 
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 الفساد ونسك المٌم بالمجتمع : -8

فةى نظةام المةٌم  ٌإدى انتشار الفساد فى مجتمع ما إلى احداث حالة من الخلةل
السةةائد فةةى ذلةةن المجتمةةع ، وهةةذا مةةا حةةدث تمامةةاً فةةى حالةةة المجتمةةع المصةةرى منةةذ 
منتصةةؾ سةةبعٌنٌات المةةرن العشةةرٌن وحتةةى اآلن . فمةةد ترتةةب علةةى استشةةراء ظةةاهرة 

كنتٌجة منطمٌة لمجتمع أصةبح فٌة  الةربح والثةروة هةو  –الفساد فى المجتمع المصرى 
 –ى ظل سٌاسات االنفتاح االلتصةادى والخصخصةة المحرن االساسى لهذا المجتمع ف

اختالل نظام المٌم السائد فى المجتمع ، وفى هةذا الصةدد خلصةت دراسةة جةاءت تحةت 
عنةوان " الخصةائص السةكانٌة وانعكاسةاتها علةى المةٌم االجتماعٌةة " مةن إعةداد نةادرة 
ع عبةةد الحلةةةٌم وهةةدان " باحةةةث رئٌسةةً" إلةةةى ان انتشةةار ظةةةاهرة الفسةةاد فةةةى المجتمةةة

المصةةةرى أدى الةةةى انتشةةةار لةةةٌم الةةةرفض والالمبةةةاالة ، وتحةةةد السةةةلطة ، والفردٌةةةة ، 
وأصةةةٌب النسةةةٌج االجتمةةةاعى بصةةةورة حةةةادة تتمثةةةل فةةةى اهتزازالعاللةةةة بةةةٌن الدولةةةة 
والمواطن ، وما حدث من تزاٌد فى االضةطراب بةٌن الطةرفٌن أدى الن تتعةرض لةٌم 

وتوجهةاً ، وأخةذ المجتمةع ٌتحةول االنتماء ألعةراض الهةزال والضةمور فكةراً وسةلوكاً 
إلةةى تجمعةةات وفئةةات ٌسةةعى كةةل منهةةا إلةةى الوفةةاء بحاجاتةة  وحةةل مشةةكالت  وتحمٌةةك 
تطلعاتة  بطرلة  ومإسسةات  الخاصةة ، بةل أحٌانةاً بموانٌنة  الخاصةة ، واسةتخدمت تلةن 

 . (128)التجمعات والفئات أسالٌبها الخاصة فى توظٌؾ لوانٌن المجتمع لصالحها 
كةةر االجتمةةاعى والمهمومةةون بمضةةاٌا المجتمةةع ومشةةكالت  وٌرصةةد رجةةال الف

مظةاهرة االزمةة المجتمعٌةة  –آثار الفساد علةى النسةك المٌمةى فةى المجتمةع المصةرى 
أن هنةةان شةةٌوع لحالةةة مةةن عةةدم االنضةةباط علةةى كافةةة المسةةتوٌات ،  –بصةةفة عامةةة 

ٌعرفهةا مةن والتسٌب والالمبااله وازدٌاد أنماط من الجرائم لم ٌكن المجتمةع المصةرى 
لبل مثل جرائم المحرمات ، وجرائم المال ، والنصةب مثةل شةركات توظٌةؾ االمةوال 
وؼٌرها . وٌشتكً علماء االجتماع مةن ظةواهر العنةؾ وثمافةة الزحةام وتفكةن األسةرة 
واعالء المٌم المادٌة ، واختفةاء لةٌم التعةاون والتسةامح والتسةاند االجتمةاعى ، وانتشةار 

حث عن الكسةب السةرٌع مةن أعمةال ؼٌةر منتجةة " السمسةرة ، سلوكٌات سلبٌة مثل الب
والمضاربة وبناء العمارات التى تنهةار بسةبب عةدم مطابمتهةا للمواصةفات الهندسةٌة"، 
وتدهور نمةط الحٌةاة فةى المدٌنةة والمرٌةة ، وزٌةادة حةدة التلةوث والضوضةاء ، والمةبح 

من لبل ، وزحؾ المبةانى  واعتماد المرٌة على المدٌنة بدالً من العكس الذى كان سائداً 
السةةةكنٌة علةةةى األرض الزراعٌةةةة ، وتجرٌةةةؾ أجةةةود االراضةةةى وتحوٌلهةةةا إلةةةى كتةةةل 
خرسانٌة صماء ، وازدٌاد تؽرٌب الحٌاة االجتماعٌة ، وانتشار ثمافة المحاكةاة والتملٌةد 

 . (129)لكل ما هو أجنبى وتحمٌر ما هو وطنى 
رمةزأ حٌةاً لتنصةٌب " لٌمةة " فضالً عن انتشار الثمافة االستهالكٌة التةى تعةد 

رأس المةال متوجة  علةةى المسةرح السٌاسةى وااللتصةةادى واالجتمةاعى . وهةذة الثمافةةة 
تساهم فى خلك نوع جدٌةد مةن الفمةر وهةو حالةة مةن الحرمةان تةنجم عةن أسةالٌب حٌةاة 
ؼٌةةر متوافمةةة مةةع األوضةةاع االجتماعٌةةة وااللتصةةادٌة لؽالبٌةةة المصةةرٌٌن . وبممتضةةى 
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مد كثٌر من الناس جانباً كبٌراً من رصةٌدهم الثمةافى المةورث . واحةالل هذا التراجع ٌف
أسلوب حٌةاة ٌعتمةد علةى االحتٌاجةات المكلفةة والرؼبةة فةى التطلةع والتمٌةز . وهةو مةا 
ٌعنةةى الولةةوع فةةى دائرٌةةة السةةوق بتملباتةة  . وتبةةدو مؤسةةاة بعةةض الفئةةات التةةى صةةعدت 

لمتةوحر ضةاربة بمكتسةباتها الثمافٌةة بؤوهام االستهالن المدمر إلى مشةاهدات الثةراء ا
أدراا الرٌةةاح حٌةةث أنهةةا لةةم تنةةل إال االحبةةاط والشةةعور بالمعانةةاه والتفكةةن االجتمةةاعى 

 . (130)وسوء التكٌؾ 

 انتشار ثماصة الفساد وخطورتها : -9

لعل من أخطر اآلثار السلبٌة للفساد على عملٌة التنمٌة االجتماعٌةة أن الفسةاد 
اء االجتمةةاع ثمافةةة الفسةةاد ، حٌةةث تصةةبح الرشةةوة والعمولةةة ٌخلةةك مةةا ٌطلةةك علٌةة  علمةة

والسمسرة والمحسوبٌة مع الولةت عناصةر لنظةام حةوافز بدٌلةة عةن الحةوافز الرسةمٌة 
المشةةروعة ، وتصةةبح الةةدخول الخفٌةةة الناجمةةة عةةن الفسةةاد هةةى األصةةل وتفةةوق لٌمتهةةا 

طالمةا ال ٌةوفر لة   الدخول الرسمٌة ، وٌفمد الفرد الثمة فى لٌمة عمل  األصلى وجةدواه
العةةٌر الكةةرٌم ممةةا أدى إلةةى التفةةرٌط التةةدرٌجى فةةى معةةاٌٌر أداء الواجةةب الةةوظٌفى 
والمهنةةةى والرلابةةةة ، باالضةةةافة إلةةةى فمةةةدان المةةةانون هٌبتةةة  ولٌةةةام المفسةةةدٌن بتعطٌةةةل 
المرارات التنظٌمٌة وأحكام المانون لبةل أن تطةالهم ، ممةا أصةبح معة  مخالفةة المةانون 

 .(131)ام  هو االستثناءهى األصل واحتر
وهذه الحالة تنطبك تماماً على أوضةاع المجتمةع المصةرى فةى ظةل سٌاسةات 
نظام مبارن ، وفى هذا الصدد ٌرى " أحمد السٌد النجار" أن مصر فى عصر مبةارن 
تشكل مسرحاً تتوفر فٌ  كل العوامل التى تساعد على انتشار ثمافةة الفسةاد . والعوامةل 

تتمثل فى أن نظام مبارن نموذا للنظم ؼٌر الدٌممراطٌةة وؼٌةر  الرئٌسٌة المسببة لذلن
الشةفافة التةى تضةةعؾ أو تؽٌةب فٌهةا المسةةاءلة الحمٌمٌةة والفعالةة للمسةةئولٌن فةى الدولةةة 
وادارتهةةةا وهٌئتهةةةا االلتصةةةادٌة ولطاعهةةةا العةةةام ، وانخفةةةاض دخةةةول مةةةوظفى الدولةةةة 

هةم حٌةاة كرٌمةة ، بمةا ٌةدفعهم واداراتها وهٌئاتها االلتصادٌة إلى مستوٌات ال تضةمن ل
إلةةى اسةةتؽالل وظةةائفهم فةةى تحمٌةةك دخةةول ؼٌةةر مشةةروعة تسةةاعدهم علةةى مواجهةةة 
متطلبةةات الحٌةةاة . كمةةا أن مةةنح مةةوظفى الدولةةة صةةالحٌات مةةنح أو منةةع التةةراخٌص 
والوثائك الرسمٌة وفى تمدٌر وتحصٌل الضرائب بدون رلابة صةارمة علةٌهم ، ٌةإدى 

، خاصة فةى ظةل ؼٌةاب لةوانٌن رادعةة للفسةاد ، وعةدم وجةود إلى انتشار ثمافة الفساد 
جهةةاز مسةةتمل ٌكةةافح الفسةةاد وٌمةةدم تمةةارٌره للسةةلطتٌن التشةةرٌعٌة والمضةةائٌة وللةةرأى 

 . (132)العام
وفى هذا الصدد خلصت دراسةة " لمركةز العمةد االجتمةاعى" عةن الفسةاد فةى 

أصةبح جةزءاً مةن %( من المبحوثٌن ٌةرون أن الفسةاد 72الخدمات الحكومٌة الى أن )
%( موافمةون جةداً علةى هةذه العبةارة ، 47حٌاتنا وال ٌمكننا إنكار وجوده ، من بٌةنهم )

%( موافمةةون . واألخطةةر مةةن ذلةةن أن نتةةائج هةةذه الدراسةةة أظهةةرت أن حةةوالى 42و )



 لراءة سوسٌولوجٌة تحلٌلٌة  -على عملٌة التنمٌة ظاهرة الفساد وانعكاساتها االجتماعٌة

 143 (2015 يونية –ابريل ) 43اجمللد  -حوليات آداب عني مشس 

%( ٌوافمون على أن الفساد جزء من حٌاتنا وال ٌمكن مكافحتة  22نصؾ المبحوثٌن )
 . (133)ض هذه العبارة وتعتمد فى امكانٌة مكافحت  %( ترف21، وذلن ممابل )

وفةى هةةذا الصةدد أٌضةةاً خلصةت الدراسةةة التةً سةةبك اإلشةارة إلٌهةةا  " األطةةر 
الثمافٌةةةة الحاكمةةةة لسةةةلون المصةةةرٌٌن واختٌةةةاراتهم " دراسةةةة لمةةةٌم النزاهةةةة والشةةةفافٌة 

هةا كمةا عبةر عن –والفساد " إلةى أن أهةم مظةاهر ثمافةة الفسةاد فةى المجتمةع المصةرى 
تتمثل فً انتشار الرشوة التى احتلت مكان الصةدارة لمظةاهر ثمافةة  –مجتمع الدراسة 
%( . أى 4182%( ، وتحتةةل المحسةةوبٌة المرتبةةة الثانٌةةة بنسةةبة )7181الفسةةاد بنسةةبة )

أن الرشةوة والمحسةةوبٌة مةن أهةةم السةمات التةةى تعبةر عةةن وجةود ثمافةةة الفسةاد وتسةةمح 
 . (134)الحٌاة فى المجتمع المصرى  بانتشارها وتؽلؽلها فى شتى مناحى

ومةا سةبك ٌوضةةح التةداعٌات السةةلبٌة النتشةار الفسةةاد علةى عملٌةةة التنمٌةة فةةى 
ال سةٌما السةنوات العشةر األخٌةرة مةن حكةم  –المجتمةع المصةرى فةى العمةود االخٌةرة 

فى ضوء مدخل الفهم البنائى الدٌنامى، وبعض مموالت  -، وٌمكن تفسٌر ذلن -مبارن
بةةةؤن هةةةذه التةةةداعٌات جةةةاءت كانعكةةةاس مباشةةةر لتةةةردى  -علٌةةةة الرمزٌةةةة نظرٌةةةة التفا

األوضاع االلتصادٌة واالجتماعٌة والثمافٌةة فةى المجتمةع المصةرى فةى ظةل سٌاسةات 
ولةةد تجلةةى ذلةةن فةةى تزاٌةةد  –سٌاسةةات االصةةالح االلتصةةادى والخصخصةةة  -مبةةارن 

د العامة للدولة الةذى معدالت الفمر والبطالة بصورة لم ٌسبك لها مثٌل أو إهدار الموار
أخذ صةوراً متعةددة مةن أهمهةا بٌةع شةركات المطةاع العةام بؤلةل مةن أسةعارها الحمٌمٌةة 
للمطةةاع الخةةاص ، والتهةةرب الضةةرٌبى ، والحصةةول علةةى اعفةةاءات ضةةرٌبٌة ؼٌةةر 
مشروعة . فضالً عن أن انتشةار الفسةاد أدى الةى التوزٌةع ؼٌةر العةادل لمنةافع التنمٌةة 

السةةلبى علةةى نسةةك المةةٌم المةةائم فةةى المجتمةةع ، وهةةذا ٌعةةد نتٌجةةة فةةى المجتمةةع والتةةؤثٌر 
ومحصلة طبٌعٌةة للتفاعةل االجتمةاعً فةً المجتمةع المصةري الةذي أصةبح فٌة  الةربح 
والثةةروة هةةو المحةةرن االساسةةى لهةةذا المجتمةةع فةةى ظةةل سٌاسةةات االنفتةةاح االلتصةةادى 

ٌنةاٌر  22ة والخصخصة. ولمد سةاهمت هةذه التةداعٌات بصةورة رئٌسةٌة فةى لٌةام ثةور
التةةى أطاحةةت بنظةةام مبةةارن ، وكةةان المةةؤمول أن ٌةةتم اتخةةاذ اجةةراءات إٌجابٌةةة  2100

لعالا أوج  الفساد فى المجتمع المصرى ، ولكن على العكس من ذلن لةم تسةفر ثةورة 
ٌنةةاٌر عةةن عمةةل إٌجةةابى لمكافحةةة الفسةةاد بسةةبب أخطةةاء المرحلةةة االنتمالٌةةة وفشةةل  22

إدارة الحكةةم ، ومةةا اتسةةمت بةة  هةةذه الفتةةرة مةةن عةةدم الةةرئٌس السةةابك دمحم مرسةةى فةةى 
االسةةتمرار االلتصةةادى واألمنةةى وعلةةو سةةمؾ الصةةراعات السٌاسةةٌة التةةى حتمةةا تولةةد 
ظواهر سلبٌة عدٌدة منها استفحال مسةتوٌات الرشةاوى والتعةامالت السةرٌة ، وازدٌةاد 

لٌةام ثةورة معدالت سوء استخدام السلطة السٌاسةٌة والتةى أدت محصةلتها النهائٌةة إلةى 
 التى أطاحت بحكم الرئٌس دمحم مرسى . 2102ٌونٌو  21

 تاسعاً : النتالج العامة للدراسة : 
أجابت الدراسة على معظم التساإالت األساسٌة التةً انطلمةت منهةا الدراسةة علةى 

 النحو التالً :
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 ما الفساد ؟ وما أهم األشكال المعاصرة لة ؟التساؤل األول : 
مجتمعٌةةةة ذات أبعةةةاد سٌاسةةةٌة والتصةةةادٌة واجتماعٌةةةة وثمافٌةةةة  ٌعةةةد الفسةةةاد ظةةةاهرة -

وإدارٌةةة ولانونٌةةة ، توجةةد فةةى كافةةة دول العةةالم ، وإن اختلفةةت خطورتهةةا مةةن دولةةة 
ألخرى ، وتتلخص فى لٌام السٌاسٌٌن أو البٌرولراطٌٌن فى استؽالل مراكزهم العامة 

لتصةةادٌة وسٌاسةةٌة مةةن أجةةل المصةةلحة الخاصةةة ، وٌترتةةب علةةى ظةةاهرة الفسةةاد آثةةار ا
      –إلةةى فشةةل الةةدول  -فةةى معظمهةةا  -واجتماعٌةةة وثمافٌةةة متعةةددة ومتداخلةةة ، تةةإدى 

سٌاسةٌاً والتصةادٌاً واجتماعٌةاً وثمافٌةاً فةى تحمٌةك التنمٌةة االلتصةادٌة  –السٌما النامٌةة 
 واالجتماعٌة المنشودة .

خٌةرة ، إال أنة  ال ٌوجةد على الرؼم من تزاٌد االهتمام بدراسةة الفسةاد فةى العمةود اال -
تعرٌؾ واحد شامل متفك علٌ  الفساد ، وٌرجع ذلةن إلةى عمومٌةة اسةتخدام المصةطلح 
وسعة انتشاره فى الحدٌث الٌومى، والطبٌعة المعمدة لظاهرة الفسةاد والزواٌةا المختلفةة 

 التى ٌمكن أن ٌنظر من خاللها الى هذه الظاهرة .
الزاوٌةةة التةةى ٌنظةةر مةةن خاللهةةا إلٌةة  أو مةةن  للفسةةاد أنةةواع مختلفةةة تختلةةؾ بةةاختالؾ -

خةةالل المعٌةةار المتخةةذ أساسةةاً للتمسةةٌم ، وبصةةفة عامةةة ٌنمسةةم الفسةةاد إلةةى ثةةالث أشةةكال 
 رئٌسٌة هى الفساد السٌاسى ، والفساد االلتصادى ، والفساد البٌرولراطى .

 ما أسباب نمو وانتشار الفساد ؟ التساؤل الثانً : 
معةةدل انتشةةار الفسةةاد والمسةةتوى المةةنخفض لوجةةور فةةى هنةةان عاللةةة عكسةةٌة بةةٌن  -

المطاع الحكومى ممارنة بالمطةاع الخةاص أو المطةاع الصةناعى فةى الكثٌةر مةن الةدول 
النامٌةةة ، حٌةةث ٌحةةاول بعةةض أصةةحاب االجةةور المنخفضةةة تحسةةٌن دخلهةةم باسةةتؽالل 

 وظائفهم الحكومٌة.
مسةةاهمة فةةى نشةةؤة الفسةةاد تعةةد العوامةةل االجتماعٌةةة والثمافٌةةة مةةن أهةةم العوامةةل ال -

وانتشاره داخل المجتمع ، حٌث ٌإدي تدنى مستوٌات المعٌشةة وانتشةار األمٌةة والفمةر 
والمرض فً الدول النامٌة إلى انتشار الفساد على نطاق واسةع فةى هةذه المجتمعةات ، 

 وٌصبح جزءاً من الحٌاة االجتماعٌة لبعض سكان هذه المجتمعات .
لمجتمةةع تتحملهةةا عةةدة أطةةراؾ ، وهةةى المواطنةةون الةةذٌن إن مسةةئولٌة الفسةةاد فةةى ا -

ٌطلبةةون الممارسةةات الفاسةةدة لٌحصةةلوا علةةى منةةافع خاصةةة ، والمسةةئولون العمومٌةةون 
الذٌن ٌعرضون خدماتهم بممابل ، والسةلطة السٌاسةٌة التةى ال تمةارس دورهةا الرلةابى 

ى المربةةى بفاعلٌةةة وال تسةةمح لوسةةائل اإلعةةالم بحرٌةةة كشةةؾ الممارسةةات الفاسةةدة لةةذو
 واالصدلاء .

إن الفساد فى الةدول المتمدمةة ٌمكةن الةتحكم فٌة  وضةبط  مةن خةالل آلٌةات مإسسةٌة  -
تسةتطٌع أن تولةؾ الفسةاد  –من أهمها المإسسات الرلابٌة ووسائل االعالم  –راسخة 

عند أدنى درجة ممكنة ، ومن ثم ٌتم تموٌض اآلثار السلبٌة واألضرار المترتبةة علٌة ، 
ول النامٌة فالفساد ٌمثل ظاهرة مجتمعٌةة أكثةر انتشةاراً وذلةن ألن كثٌةر مةن أما فى الد
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الناس ٌنظرون إلٌة  باعتبةاره أحةد مكونةات الحٌةاة الٌومٌةة وٌعتبرونة  ظةاهرة طبٌعٌةة 
 تنطوى علٌها ممارسة الوظٌفة العامة.

على االلتصادٌة واالجتماعٌة والثماصٌة للفساد التساؤل الثالث : ما االنعكاسا  
 لجهود التنموٌة صً المجتمع اإلنسانً ؟ا
تباٌنت أراء الباحثٌن حول آثار الفسةاد علةً عملٌةة التنمٌةة  مةا بةٌن اآلثةار االٌجابٌةة  -

والسلبٌة ، ولكن المحصلة النهائٌة آلثار الفساد سةلبٌة ، ألن هةذه اآلثةار االٌجابٌةة هةى 
ال  –ٌةر مةن المجتمعةات آثار مزعومة أو ادعائٌةة ال تتفةك مةع الوالةع الةراهن فةى الكث

ألن استشةةةراء الفسةةةاد ٌةةةإدى بةةةال شةةةن الةةةى تةةةؤخٌر معةةةدالت التنمٌةةةة  –سةةةٌما النامٌةةةة 
االلتصةةادٌة واالجتماعٌةةة ، ومةةن ثةةم تعمٌةةك مظةةاهر التخلةةؾ االلتصةةادى واالجتمةةاعى 
بدالً من المضاء علٌها ، وأٌضاً ٌموض الممومات الضرورٌة لعملٌة التنمٌة والشةرعٌة 

 سد أخالق الموظفٌن والحكام والمواطنٌن على السواء .السٌاسٌة ، وٌف

لظااااهرة الفسااااد صاااً المجتماااع التسااااؤل الراباااع : ماااا األبعااااد التارٌخٌاااة والبنالٌاااة 
 ؟المصري

إن ظاهرة الفساد فى المجتمع المصرى ظاهرة تارٌخٌة وبنائٌة ، ترتبط بشكل كبٌةر  -
 بعة فى كل مرحلة تارٌخٌة .بطبٌعة النظام السٌاسى واالستراتٌجٌة التنموٌة المت

تعةةةد ظةةةاهرة الفسةةةاد فةةةً المجتمةةةع المصةةةري ظةةةاهرة مركبةةةة ومعمةةةدة وذات أبعةةةاد  -
اجتماعٌةةة وثمافٌةةة والتصةةادٌة وسٌاسةةٌة وإدارٌةةة ، حٌةةث ال ٌمكةةن تفسةةٌرها بعٌةةداً عةةن 
السٌاق االجتماعى والثمةافى السةائد فةى المجتمةع ، وبمعةزل عةن الظةواهر االجتماعٌةة 

لتةةداخلها وتشةةابكها مةةع ؼٌرهةةا مةةن الظةةواهر االجتماعٌةةة األخةةرى . األخةةرى نظةةراً 
فالفسةةةاد فةةةى مصةةةر ٌعتبةةةر ظةةةاهرة ذات نتةةةاا بنةةةائى تفةةةرزه الظةةةروؾ االلتصةةةادٌة 
واالجتماعٌةةة والثمافٌةةة والسٌاسةةٌة الموضةةوعٌة فةةى كةةل مرحلةةة مةةن مراحةةل تطةةور 

عصةر خلفةاء المجتمع المصرى . فلمد وجد الفساد فى فً مراحل تارٌخٌة سابمة منهةا 
 دمحم ، واستمر وتزاٌد فً المراحل الالحمة وحتً اآلن.

التساؤل الخامس : ما عوامل تنامً ظاهرة الفساد صً المجتمع المصري صً العمود 
 األخٌرة ؟

ثمةةة أحةةداث أدت إلةةى تنةةامى ظةةاهرة الفسةةاد وثمافتهةةا بصةةورة كبٌةةرة فةةى المجتمةةع  -
ى المستوى االلتصادى فةى التحةول فةى المصرى فى العمود االخٌرة ، ٌتمثل أهمها عل

استراتٌجٌة التنمٌة التى تموم على اعطاء الدور الرئٌسى فى عملٌة التنمٌةة للدولةة إلةى 
التوجةة  نحةةو تطبٌةةك سٌاسةةات االنفتةةاح االلتصةةادى والخصخصةةة ، وعلةةى المسةةتوى 
ذ السٌاسى ٌتمثل أهمها فى ؼٌاب أسس ومبادىء الحكم الرشٌد خالل الفترة الممتدة منة

وحتةةةى األن. وعلةةةى المسةةةتوى البٌرولراطةةةى ٌتمثةةةل أهمهةةةا فةةةى سٌاسةةةة  0774عةةةام 
التوظٌؾ الحكومى ؼٌر الرشٌدة ، وعلى المسةتوى االجتمةاعى والثمةافى ٌتمثةل أهمهةا 
فةةةةى التحةةةةوالت االجتماعٌةةةةة والثمافٌةةةةة المصةةةةاحبة لسٌاسةةةةات االنفتةةةةاح االلتصةةةةادى 

الدور االجتماعى للدولة فى  بسبب تراجع -فى معظمها  -والخصخصة ، التى جاءت 
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، 2100ٌنةاٌر  22ظل هذه السٌاسات ، والتى أدت محصلتها النهائٌة إلةى لٌةام ثةورتى 
 التى أطاحت بنظامى حكم مبارن ودمحم مرسى . 2102ٌونٌو  21
ثمة مإشرات تدل على تنامى ظاهرة الفساد فى المجتمع المصرى فى ظل سٌاسةات  -

مثٌةةل فةةى العمةةود االخٌةةرة ، وذلةةن طبمةةاً للتمةةارٌر  نظةةام مبةةارن بصةةورة لةةم ٌسةةبك لهةةا
السةةنوٌة التةةى تصةةدرها منظمةةة الشةةفافٌة العالمٌةةة عةةن مإشةةر الفسةةاد ، حٌةةث تةةدهور 
ترتٌةةب مصةةر فةةى مإشةةر مةةدركات الفسةةاد بالنسةةبة لةةدول العةةالم الةةذى تصةةدره منظمةةة 

،  2117( فةى عةام 000إلةى ) 2112( فةى عةام 71الشفافٌة العالمٌة من المرتبة رلم )
 . 2102( فى عام 001وإلى )

التساؤل السادس : ما االنعكاسا  االلتصادٌة واالجتماعٌة والثماصٌة للفساد على 
 عملٌة التنمٌة صً المجتمع المصري؟

انتملةةت الدولةةة المصةةرٌة فةةً ظةةل نظةةام مبةةارن مةةن مرحلةةة فسةةاد الدولةةة إلةةً دولةةة   -
شةراء الفسةاد ممةا جعلهةا نموذجةاً الفساد التً ترعةً وتةوفر البٌئةة الصةالحة لنمةو واست

 مثالٌاً للدولة الفاشلة .
ٌملل الفساد من الحافز على االسةتثمار ألن رجةال االعمةال فةى البٌئةة الفاسةدة علةٌهم  -

أعباء اضافٌة عند لٌةامهم بؤنشةطتهم االسةتثمارٌة ، منهةا دفةع الرشةى حتةى ٌسةمح لهةم 
المختلفةةة المرتبطةةة بالمشةةروع ببةةدء نشةةاطهم ، ودفةةع الرشةةى عنةةد المٌةةام بةةاالجراءات 

والحصةةةول علةةةى التصةةةارٌح وعلةةةى التوثٌةةةك ، والفسةةةاد علةةةى هةةةذا النحةةةو ال ٌعةةةوق 
االستثمار فحسب ، وإنما ٌعوق التنمٌة أٌضاً وٌرفةع مةن كلفتهةا ، وهةذا مةا ٌفسةر عةدم 
تدفك االستثمارات االجنبٌة فى مصر بشكل ٌتناسةب مةع الممٌةزات الممنوحةة لهةا منةذ 

 ت المرن العشرٌن وحتى اآلن .منتصؾ سبعٌنا
ٌةةإدى انتشةةار الفسةةاد فةةى مجتمةةع مةةا إلةةى تبدٌةةد المةةوارد العامةةة وعةةدم اسةةتؽاللها  -

االسةةتؽالل األمثةةل لتحمٌةةك أهةةداؾ التنمٌةةة االلتصةةادٌة واالجتماعٌةةة ، وهةةذا مةةا ٌظهةةر 
بصورة واضحة فى الحالة المصرٌة، فعلى مستوى تخصٌص أراضى وأمالن الدولةة 

تكشةؾ لضةاٌا تخصةٌص أراضةى وأمةالن الدولةة عةن جوانةب  –المثةال على سبٌل  -
 شدٌدة الؽموض والفساد فى آن واحد .

تمثل عملٌة بٌع شركات المطاع العام فى اطار برنةامج الخصخصةة المصةرى الةذى  -
أكبةر جةرائم الفسةاد واهةدار  2101وحتى نهاٌةة عةام  0770امتد خالل الفترة من عام 

نة العامةة للدولةة فةى ظةل سٌاسةات نظةام مبةارن ، حٌةث ذهةب المال العام على المواز
إلةةى دهةةالٌز الفسةةاد والرشةةاوى واهةةدار المةةال العةةام مةةا ٌزٌةةد علةةى مائةةة ملٌةةار جنٌةة  ، 
وزعةةت عموالتهةةا علةةى وزارات ووكةةالء وأبنةةاء كبةةار المسةةئولٌن ورجةةال البورصةةة 

 ورإساء شركات لابضة وؼٌرهم .
فى مصر من الظواهر المؤلوفة والمتكررة علةى  ٌعتبر الفساد على المستوى المحلى -

نطاق واسع ، حٌث تإكد تمارٌر هٌئة الرلابة االدارٌة ومجالس الشةعب ولجنةة اإلدارة 
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المحلٌةةةةة والجهةةةةاز المركةةةةزى للمحاسةةةةبات مةةةةدى اتسةةةةاع ظةةةةاهرة الفسةةةةاد اإلدارى 
بالمحافظات . وٌتضح الفساد علةى المسةتوى المحلةى بصةفة خاصةة فةى تلةن األجهةزة 

إلدارات التى تتعامل مع الجمهور بشةكل خةاص ، سةواء فةى تمةدٌم سةلع أو خةدمات وا
 ٌحتاا إلٌها المواطن أو الحصول على تراخٌص على سبٌل المثال .

 –التعلةٌم  –ٌةإدى الفسةاد إلةى تخلةؾ أسةالٌب تمةدٌم الخةدمات االجتماعٌةة ) الصةحة  -
ى لطةةاع الخةةدمات الصةةحٌة السةةٌما الموجهةةة للفمةةراء ومحةةدودى الةةدخل. ففةةاالسةةكان (
نجةةد ممارسةةات الفسةةاد فةةى كةةل خطةةوة مةةن خطةةوات  -علةةى سةةبٌل المثةةال  -الحكومٌةةة 

 المواطن للحصول على العالا .
إن الفمةةراء ومحةةدودى الةةدخل تحملةةوا العةةبء االساسةةى للتكلفةةة الناتجةةة عةةن انتشةةار  -

الفسةةاد وانحٌةةاز سٌاسةةات االصةةالح االلتصةةادى والخصخصةةة فةةى مصةةر ألصةةحاب 
حٌةةث انخفضةةت الةةدخول الحمٌمٌةةة للفمةةراء ومحةةدودى  –رجةةال االعمةةال  –ألمةةوال ا

 الدخل ، وضالت فرص الحٌاة أمامهم وتردى مستوى معٌشتهم الى الحضٌض.
ترتب على استشراء ظاهرة الفساد فى المجتمع المصةرى اخةتالل نظةام المةٌم السةائد  -

سةةتوٌات ، والتسةةٌب فةةى المجتمةةع وشةةٌوع حالةةة مةةن عةةدم االنضةةباط علةةى كافةةة الم
والالمبااله وازدٌاد أنماط من الجرائم لم ٌكن المجتمع المصةرى ٌعرفهةا مةن لبةل مثةل 
جةرائم المحرمةات وجةرائم المةةال والنصةب مثةل شةةركات توظٌةؾ االمةوال وؼٌرهةةا ، 
وانتشار ظواهر العنؾ وثمافة الزحةام وتفكةن االسةرة ، واعةالء المةٌم المادٌةة واختفةاء 

سامح والتساند االجتماعى ، وانتشار سلوكٌات سةلبٌة مثةل البحةث عةن لٌم التعاون والت
 المكسب السرٌع من أعمال ؼٌر منتجة .

من أخطر اآلثار السلبٌة للفساد على عملٌة التنمٌة االجتماعٌةة شةٌوع ثمافةة الفسةاد ،  -
حٌث تصبح الرشوة والعمولة والسمسرة والمحسوبٌة مع الولت عناصر لنظام حةوافز 

ن الحةوافز الرسةمٌة المشةروعة ، وتصةبح الةدخول الخفٌةة الناتجةة عةن الفسةاد بدٌلة عة
هى األصل وتفوق لٌمتهةا الةدخول الرسةمٌة ، ممةا ٌةإدي لفمةدان الفةرد الثمةة فةى لٌمةة 
عمل  االصلى وجدواه طالما ال ٌوفر ل  العٌر الكرٌم مما أدى الى التفةرٌط التةدرٌجى 

 ى والرلابة .فى معاٌٌر أداء الواجب الوظٌفى والمهن
أٌة إجةراءات إٌجابٌةة لعةالا أوجة  الفسةاد  2100ٌناٌر  22لم تشهد مصر بعد ثورة  -

فةةى المجتمةةع المصةةرى ، ولكةةن علةةى العكةةس مةةن ذلةةن تزاٌةةدت مظةةاهر الفسةةاد فةةى 
المجتمع المصرى بسبب أخطاء المرحلةة االنتمالٌةة وفشةل الةرئٌس السةابك دمحم مرسةى 

هذه الفترة من عدم االسةتمرار االلتصةادى واالمنةى ،  فى إدارة الحكم ، وما اتسمت ب 
وعلو سمؾ الصراعات السٌاسٌة التى حتمةاً تولةد ظةواهر سةلبٌة عدٌةدة منهةا أسةتفحال 
مسةةةتوٌات الرشةةةوة والتعةةةامالت السةةةرٌة ، وإزدٌةةةاد معةةةدالت سةةةوء اسةةةتخدام السةةةلطة 

طاحةةت بحكةةم التةى أ 2102ٌونٌةةو  21السٌاسةٌة ، ممةةا أدي فةً النهاٌةةة إلةةى لٌةام ثةةورة 
 الرئٌس دمحم مرسى .
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ٌونٌةو  21،  2100ٌنةاٌر  22إن المضٌة التى تشؽل بال المجتمع فى أعماب ثةورتى  -
هةةى لٌسةةت بالتحدٌةةد وجةةود لةةدر مةةا مةةن الفسةةاد فةةى معامالتنةةا الٌومٌةةة ، وإنمةةا  2102

المضةٌة التةى تشةؽل بةةال الجمٌةع هةى حجةم الفسةةاد ، واتسةاع دائرتة  ، وتشةابن حلماتةة  
آلٌات  بدرجة لم ٌسبك لها مثٌل من لبل ، مما ٌهدد مسٌرة ومستمبل التنمٌة فةى  وترابط

 المجتمع المصرى فى الصمٌم .

 التساؤل السابع : كٌف ٌمكن مكاصحة ظاهرة الفساد صً المجتمع المصري؟
مةةن خةةالل نتةةائج الدراسةةة الحالٌةةة ونتةةائج الدراسةةات السةةابمة ٌمكةةن وضةةع 

اهرة الفسةةاد فةةى المجتمةةع المصةرى تمةةوم علةةى اتخةةاذ اسةتراتٌجٌة ممترحةةة لمكافحةةة ظة
 مجموعة من االجراءات على أربع محاور رئٌسٌة هى :

 المحور االول : االعتراف بوجود الظاهرة وخطورتها :
إن االسةةتراتٌجٌة الكةةؾء لمكافحةةة ظةةاهرة الفسةةاد ٌنبؽةةى أن تبةةدأ بةةاالعتراؾ 

لسةةلبٌة علةةً مختلةةؾ جوانةةب بوجةةود الظةةاهرة والعمةةل علةةى تحدٌةةد أسةةبابها وآثارهةةا ا
 الحٌاة االلتصادٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة والثمافٌة واإلدارٌة فى المجتمع .

 المحور الثانى : توسٌع مساحة الدٌممراطٌة والرلابة والمساءلة : 
التزام لوى وأمٌن مةن لبةل المٌةادة السٌاسةٌة بمحاربةة الفسةاد ، وتشةجٌع الممارسةات  -

 على كشؾ الفساد . الدٌممراطٌة التى تحفز
العمةةل علةةى توسةةٌع دائةةرة الشةةفافٌة والرلابةةة والمسةةاءلة ، مةةا ٌعنةةى توسةةٌع دائةةرة  -

المشاركة الشعبٌة السٌاسٌة ، والمضى لدماً على طرٌك اشاعة األسةالٌب الدٌممراطٌةة 
وضةةرب موالةةةع ورمةةوز الفسةةةاد األساسةةٌة ، ومنعهةةةا مةةن أن تشةةةكل مراكةةز لةةةوى ، 

 ز إذا ما تشكلت .والمضاء على هذه المراك
توسٌع دائةرة الرلابةة والمسةاءلة مةن جانةب المجةالس التشةرٌعٌة والنٌابٌةة واألجهةزة  -

 الرلابٌة ، ومنظمات المجتمع المدنى فى الكشؾ عن الفساد ومحاربت  .
تحدٌث الموانٌن فى كل ما ٌتعلك بالفساد ومعالبة مرتكبٌة  سةواء أكةانوا سٌاسةٌٌن أو  -

 رادعة ، مع االهتمام بالشكاوى المرتبطة بالفساد . بٌرولراطٌٌن بعموبات
زٌادة فاعلٌة دور وسةائل االعةالم فةى تسةلٌط الضةوء علةى صةور الفسةاد مةع تةوافر  -

 الضمانات المضائٌة الالزمة .
اسةةتخدام األسةةالٌب اإلدارٌةةة الشةةفافة فةةى اجةةراء العمةةود والمنالصةةات والمزاٌةةدات  -

 الرسمٌة .
لكشةؾ عةن ممارسةات الفسةاد ، مثةل مراصةد كشةؾ الفسةاد استحداث آلٌةات جدٌةدة ل -

ومتابعت   على ؼرار مراصد حموق االنسان التى تةم اسةتحداثها فةى العدٌةد مةن الةدول 
 العربٌة فى السنوات االخٌرة .

تحسٌن منظومة الحكةم واالفصةاح عةن المعلومةات ، مةن خةالل سةن تشةرٌع ٌضةمن  -
زم المإسسةةةات العامةةةة بنشةةةر حرٌةةةة تةةةدفك المعلومةةةات ، ٌشةةةتمل علةةةى نصةةةوص تلةةة

 المعلومات المتعلمة بؤنشطتها وعملٌاتها وأنواع السجالت التى تحتفظ بها .
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 خلك مإسسات تسمح بمشاركة المواطنٌن فى منالشة المضاٌا العامة. -
االستعانة بالهٌئات الدولٌة ذات الخبرة فةى مكافحةة الفسةاد ، واالسةتفادة مةن خبةرات  -

 ت فى مكافحة الفساد .الدول االخرى التى نجح

 المحور الثالث : االصبح االلتصادى والمالى واالدارى والمضالى : -
احةةةداث إصةةةالح التصةةةادى ومةةةالى وإدارى ولضةةةائى علةةةى نحةةةو ال ٌسةةةتهدؾ فمةةةط  -

مكافحةةة الفسةةاد ، وإنمةةا تحمٌةةك التنمٌةةة والخةةروا مةةن دائةةرة الجمةةود والتخلةةؾ إلةةى 
، وازالةةةة أسةةةباب االخةةةتالالت االلتصةةةادٌة ، اسةةةتخدام األسةةةالٌب الحدٌثةةةة فةةةى اإلدارة

والمضةةاء علةةى الةةروتٌن والبٌرولراطٌةةة وإزالةةة العوائةةك أمةةام االسةةتثمار ، واسةةتماللٌة 
 المضاء .

إصةالح ضةرٌبى شةةامل ٌحةدد االلتزامةةات بشةكل واضةةح ال لةبس فٌةة  ، وٌةتم تطبٌمةة   -
 بمنتهى الشفافٌة والصرامة .

اإلدارٌة على نحو ٌمنع التداخل بٌن الوظٌفة العامةة اعادة النظر فى اللوائح المالٌة و -
 وممارسة النشاط التجارى والمالى لمنع االختالط بٌن المال العام والمال الخاص .

 المحور الرابع : االصبح االجتماعى والثماصى :
التوجةة  نحةةو تحسةةٌن أوضةةاع أصةةحاب الةةدخول المحةةدودة ، بخاصةةة العةةاملٌن فةةى  -

إذ أن بعةةض  -ام مةةن خةةالل اعةةادة النظةةر فةةى سٌاسةةة األجةةور الحكومةةة والمطةةاع العةة
الفئات من المةوظفٌن العمةومٌٌن ٌتماضةون رواتةب مرتفعةة ، ممابةل آخةرٌن ٌتماضةون 

حتةةى تصةةبح تلةةن األجةةور أداة لـةةـ  " العةةٌر الكةةرٌم " ممةةا ٌحةةد مةةن  -رواتةةب متدنٌةةة 
ر الةذى ٌسةاعد االندفاع نحو األسالٌب ؼٌر المشةروعة بةداعى انخفةاض االجةور، االمة

على زٌادة درجة الحصانة ازاء الفساد والمفسدٌن ، وبما ٌساعد على المضاء علةى مةا 
 ٌسمى " الفساد الصؽٌر " .

العمل على مماومة ومكافحة ثمافة الفساد مةن خةالل تنمٌةة الةوعى الجمةاهٌرى حةول  -
عةةن  الخسةةائر االلتصةةادٌة واالجتماعٌةةة التةةى ٌتعةةرض لهةةا المجتمةةع مةةن جةةراء الفسةةاد

طرٌةةك وسةةائل االعةةالم ، وعمةةد النةةدوات الجماهٌرٌةةة لشةةرح أبعةةاد ومخةةاطر الفسةةاد 
 وتشجٌع الجمهور لٌكون الرلٌب األول على حاالت الفساد بؤشكال  المختلفة .

العمل علً نشر المٌم االجتماعٌة االٌجابٌة التى تدعو إلى العمل المنةتج ، واالرتبةاط  -
ٌحصةل علٌة  مةن عائةد . وٌمكةن االسةتعانة فةى هةذا بٌن ما ٌبذلة  الفةرد مةن جهةد ومةا 

 المجال بالمٌم الدٌنٌة التى تحث على األمانة والصدق واالجتهاد واتمان العمل .
العمةةل علةةى تحمٌةةك التنمٌةةة البشةةرٌة ، التةةى تعنةةى تركٌةةز جهةةود التنمٌةةة وتوجٌههةةا  -

ٌةة وتجةاوز لتوسٌع خٌةارات البشةرفى شةتى المٌةادٌن ، بهةدؾ تحمٌةك العدالةة االجتماع
االؼتةةراب .لةةذا فمةةن الضةةرورى علةةى أي حكومةةة جدٌةةدة  العمةةل علةةى تحمٌةةك أهةةداؾ 

وهةى عةٌر ، حرٌةة ، عدالةة اجتماعٌةة ،  2102ٌونٌةو  21،  2100ٌناٌر  22ثورتى 
 كرامة انسانٌة .
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 هوامش البحث

                                      
 (

1
ػجذ اٌفزبح اٌججبٌٟ، ٔذٛ ِجزّغ أوضش شفبف١خ فٟ ِظش ، فٟ ػجذ اٌفزبح اٌججبٌٟ، ٕ٘بء  (

ف١خ فٟ ِظش ، ِشوض اٌذساعبد اٌغ١بع١خ ٚاالعزشار١ج١خ ، "، ٔذٛ ِجزّغ أوضش شفبػج١ذ"ِذشساْ 

 . ٚأ٠ؼبً : 24، ص  2010ِإعغخ األ٘شاَ ، اٌمب٘شح ، 

 : 2012/  12/  5ٚوبٌخ س٠ٚزشص ، رشاجغ رظ١ٕف ِظش فٟ ِإشش اٌفغبد سغُ اٌشث١غ اٌؼشثٟ ،  -

<http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE8B401S20121205> 

 ػٍٝ ثذٚٞ ، ؽج١ؼخ اٌذساعخ اٌغٛع١ٌٛٛج١خ ٌٍفغبد ، فٟ غش٠ت ع١ذ أدّذ ٚخرشْٚ ، ( دمحم(2

 .  54، ص  2009ِشىالد اٌّجزّغ اٌّظشٞ ، ِطجؼخ اٌجذ١شح ، دِٕٙٛس ، 

، ِإعغخ األ٘شاَ ،  143( ِٟ فش٠ذ ، اٌفغبد ، سؤ٠خ ٔظش٠خ ، ِجٍخ اٌغ١بعخ اٌذ١ٌٚخ ، اٌؼذد  (3

 .224، ص  2001اٌمب٘شح ، ٠ٕب٠ش 

( اٌش١ّبء ػجذ اٌغالَ ، اٌفغبد ، عٍغٍخ ِفب١ُ٘ ، األعظ اٌؼ١ٍّخ ٌٍّؼشفخ ، اٌّشوض اٌذٌٟٚ ٌٍذساعبد (4

 .  8، ص  2012اٌّغزمج١ٍخ ٚاإلعزشار١ج١خ ، اٌمب٘شح ، ٔٛفّجش ، 

( دمحم د١ٍُ ١ٌّبَ ، ظب٘شح اٌفغبد اٌغ١بعٟ فٟ اٌجضائش ، األعجبة ٚا٢صبس ٚاإلطالح ، ِجٍخ (5

 . 50، ص  2011/  9، ِشوض دساعبد اٌٛدذح اٌؼشث١خ ، ث١شٚد ،  391ؼشثٟ ، اٌؼذد ، اٌّغزمجً اٌ

(6  ( Chetwynd , Eric , and Others , Corruption and Poverty: A Review of 

Recent Literature , Final Report , Management Systems International , 

Washington , January 2003 , p. 6 . 

ػجذ اٌمبدس ر١ًٍ ، اٌذٛوّخ ٚصٕبئ١خ اٌزذٛي ٔذٛ الزظبد اٌغٛق ٚرفشٟ اٌفغبد ، دساعخ الزظبد٠خ ( (7

، اٌجّؼ١خ اٌؼشث١خ ٌٍجذٛس  46رم١ّ١١خ دٛي اٌجضائش ، ِجٍخ ثذٛس الزظبد٠خ ػشث١خ ، اٌؼذد 

 . 91، ص  2009االلزظبد٠خ ، اٌمب٘شح ، سث١غ 

،  243اٌٛؽٓ اٌؼشثٟ ، ِجٍخ اٌّغزمجً اٌؼشثٟ ، اٌؼذد ( ِذّٛد ػجذ اٌفؼ١ً ، اٌفغبد ٚرذاػ١برٗ فٟ (8

 . 5، ص  1999/  5ِشوض دساعبد اٌٛدذح اٌؼشث١خ ، ث١شٚد ، 

 1974( ػجذ اٌخبٌك فبسٚق ، الزظبد٠بد اٌفغبد فٟ ِظش ، و١ف جشٜ افغبد ِظش ٚاٌّظش١٠ٓ )(9

جخ اٌششٚق اٌذ١ٌٚخ ، ( ، اٌطجؼخ األٌٚٝ ، رمذ٠ُ دمحم سؤٚف دبِذ ، ٔبدس اٌفشجبٟٔ ، ِىز 2010 –

 . 27، ص  2011اٌمب٘شح ، 

( دمحم ٠بعش اٌخٛاجخ ، ظب٘شح اٌفغبد اٌغ١بعٟ ٚاإلداسٞ فٟ ِظش ، رذ١ًٍ عٛع١ٛربس٠خٟ ، فٟ (10

 . 92، ص  2004وزبة دساعبد فٟ ربس٠خ ِظش االجزّبػٟ ، و١ٍخ ا٢داة ، جبِؼخ ؽٕطب ، 

  . 27 – 26( ػجذ اٌخبٌك فبسٚق ، ِشجغ عبثك ، ص ص (11

( جّبي عالِخ ػٍٝ ، اٌجٙٛد اٌذ١ٌٚخ ٌّىبفذخ ظب٘شح اٌفغبد ٚاشىب١ٌبد اٌزطج١ك ، ِجٍخ اٌؼٍَٛ 12)

 . 110، ص  2011، ِجٍظ إٌشش اٌؼٍّٟ ، جبِؼخ اٌى٠ٛذ ،  2، اٌؼذد  39االجزّبػ١خ ، اٌّجٍذ 

 .  21 – 20( اٌش١ّبء ػجذ اٌغالَ ، ِشجغ عبثك ، ص ص (13

 .  91 – 90ك ، ص ص ( دمحم ػٍٝ ثذٚٞ ، ِشجغ عبث(14

( ِبجذ ػجذ هللا ا١ٌّٕف ، اٌزذ١ًٍ االلزظبدٞ ٌٍفغبد ٚأصشٖ ػٍٝ االعزضّبس ٚإٌّٛ ، ِجٍخ ثذٛس (15

 1998الزظبد٠خ ػشث١خ ، اٌؼذد اٌضبٟٔ ػشش ، اٌجّؼ١خ اٌؼشث١خ ٌٍجذٛس االلزظبد٠خ ، اٌمب٘شح ، ط١ف 

 . 43، ص 

، دساعبد ٔظش٠خ ٚرطج١م١خ ، و١ٍخ ا٢داة ، جبِؼخ  ( اٌغ١ذ دمحم اٌشاِخ ، ػٍُ االجزّبع االلزظبدٞ(16

 . 54، ص  2007اإلعىٕذس٠خ ، 

( دػبء دمحم أثٛ ٔٛس ، اٌجش٠ّخ ٚاٌّجزّغ ، ث١ٓ إٌظش٠خ ٚاٌزطج١ك ، داس اٌّظطفٝ ٌٍٕشش (17

 . 322، ص  2007ٚاٌزٛص٠غ ، ؽٕطب ، 
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ؼخ األٌٚٝ ، ِىزجخ دمحم طجشٞ اٌذٛد ، ٔب٘ذ ػذٌٟ اٌشبرٌٟ ، اٌزؼ١ٍُ ٚاٌز١ّٕخ ، اٌطج (18)

 . 19، ص  2007االٔجٍٛاٌّظش٠خ ، اٌمب٘شح ، 

(19)  Foster – Carter, Aidan , The Sociology of Development , Causeway 

press Ltd , London , 1986 , p.6  

خِبسر١ب طٓ ، اٌز١ّٕخ دش٠خ ، ِإعغبد دشح ٚأغبْ ِزذشس ِٓ اٌجًٙ ٚاٌّشع ٚاٌفمش ،  (20)

، اٌّجٍظ اٌٛؽٕٟ ٌٍضمبفخ ٚاٌفْٕٛ ٚا٢داة ،  303ي ، ػبٌُ اٌّؼشفخ ، اٌؼذد ، رشجّخ شٛلٟ جال

 . 25،  15، ص ص  2004اٌى٠ٛذ ، ِب٠ٛ 

( ئثشا١ُ٘ اٌؼ١غٜٛ ، اٌز١ّٕخ فٝ ػبٌُ ِزغ١ش ، دساعخ فٝ ِفَٙٛ اٌز١ّٕخ ِٚإششارٙب ، اٌطجؼخ 21)

 .  18ص ، 2000األٌٚٝ ، داس اٌششٚق ، اٌمب٘شح 

شٜ ، ػٍُ االجزّبع ٚلؼب٠ب اٌز١ّٕخ فٝ اٌؼبٌُ اٌضبٌش ، اٌطجؼخ اٌشاثؼخ ، داس اٌّؼبسف (  دمحم اٌج22٘ٛ)

 . 145، ص  1985اٌمب٘شح ، 

دمحم عؼ١ذ ػجذ اٌّج١ذ ، ِّذٚح ػجذ اٌٛادذ اٌذ١طٟ ، ػٍُ اجزّبع اٌز١ّٕخ فٟ ػبٌُ ِزغ١ش ،  (23)

 .  102 – 101، ص ص  2010اٌطجؼخ األٌٚٝ ، ِطبثغ غجبشٟ ، ؽٕطب ، 

ػجذ اٌخبٌك ػجذ هللا، اٌز١ّٕخ اٌّغزذ٠ّخ ٚاٌؼاللخ ث١ٓ اٌج١ئخ ٚاٌز١ّٕخ، ػجذ اٌخبٌك ػجذ هللا،    ( 24)

، ِشوض دساعبد 167اٌز١ّٕخ اٌّغزذ٠ّخ ٚاٌؼاللخ ث١ٓ اٌج١ئخ ٚاٌز١ّٕخ، ِجٍخ اٌّغزمجً اٌؼشثٝ، اٌؼذد 

  . 97، ص 1993اٌٛدذح اٌؼشث١خ، ث١شٚد، ٠ٕب٠ش 

 . 109، ِّذٚح ػجذ اٌٛادذ اٌذ١طٟ ، ِشجغ عبثك ، ص  دمحم عؼ١ذ ػجذ اٌّج١ذ (25)

رمش٠ش اٌز١ّٕخ اٌشبٍِخ فٝ ِظش ، اٌؼذد األٚي ، و١ٍخ ، (  ِشوض دساعبد ٚثذٛس اٌذٚي إٌب١ِخ 26)

 . II-I، ص ص  1998االلزظبد ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ ، جبِؼخ اٌمب٘شح ، 

ً " ، رطٛس ثذٛس اٌجش٠ّخ فٝ اٌ(27 ّجزّغ اٌّظشٜ رالي اٌفزشح ( أدّذ ِجذٜ دجبصٜ " ِششفب

، اٌزمش٠ش اٌضبٔٝ ، دساعخ ثج١ٍٛجشاف١خ ٌجذٛس ٚدساعبد اٌجش٠ّخ ، اٌّشوض اٌمِٛٝ  2002 – 1952

 .45، ص  2006ٌٍجذٛس االجزّبػ١خ ٚاٌجٕبئ١خ ، اٌمب٘شح ، 

 . 44 – 43اٌّشجغ اٌغبثك ، ص ص  (28)

 . 44( اٌّشجغ اٌغبثك ، ص (29

غ األثؼبد اٌجٕبئ١خ ٌٍفغبد فٝ اٌمش٠خ اٌّظش٠خ ، اٌّجٍخ اٌجٕبئ١خ ػجذ اٌجبعؾ ػجذ اٌّؼطٝ ، ثؼ (30)

اٌم١ِٛخ ، اٌّجٍذ اٌضبِٓ ٚاٌؼششْٚ ، اٌؼذد االٚي ، اٌّشوض اٌمِٛٝ ٌٍجذٛس االجزّبػ١خ ٚاٌجٕبئ١خ ، 

 . 1985اٌمب٘شح ، ِبسط 

(31) Voskanyan, Frunzik , A Study of The Effects of Corruption on 

Economic and Political Development of Armenia , A Master's Essay 

Submited to The Faculty of The Graduate School of Political Science and 

International Affairs for Partial Fulfillment of The Degree of Master of Arts, 

American University of Armenia, Yerevan, Armenia, November 2000 . 

،  266اٌّشعٝ اٌغ١ذ دجبصٜ ، اٌزىب١ٌف االجزّبػ١خ ٌٍفغبد ، ِجٍخ اٌّغزمجً اٌؼشثٝ ، اٌؼذد  ((32

 . 4/2001ِشوض دساعبد اٌٛدذح اٌؼشث١خ ، ث١شٚد ، 

(33) Mutascu, Mihai & Danuletiu, Dan Constantin, Corruption And Social 

Welfare in THE EU27 Countries, Annales Universitatis Apulensis Series 

Oeconomica, 12 (1), 2010 . 
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( ئوشاَ ثذس اٌذ٠ٓ ، اٌالِشوض٠خ ِٚىبفذخ اٌفغبد ، فٝ ػٍٝ اٌذ٠ٓ ٘الي  ، ع١ّش دمحم ػجذ اٌٛ٘بة        (34

" ِذشساْ "، اٌالِشوض٠خ ٚرّى١ٓ اٌّجزّؼبد اٌّذ١ٍخ ، رجشاد د١ٌٚخ ِٚظش٠خ ، و١ٍخ االلزظبد 

 . 2011بع١خ ، جبِؼخ اٌمب٘شح ، ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١

٠ٕب٠ش ، ٔذٛ سؤ٠خ  25دغ١ٓ ِذّٛد دغٓ ، دساعخ رذ١ٍ١ٍخ ألعجبة اٌفغبد فٝ ِظش لجً صٛسح  (35)

ِغزمج١ٍخ ٌّٕغ ِٚىبفذخ اٌظب٘شح ، ِشوض اٌؼمذ االجزّبػٝ ، ِشوض اٌّؼٍِٛبد ٚدػُ ارخبر اٌمشاس 

 . 2011ثّجٍظ اٌٛصساء ، اٌمب٘شح ، 

 ، ِشجغ عبثك . ػجذ اٌخبٌك فبسٚق (36)

أدّذ اٌغ١ذ إٌجبس ، اال١ٙٔبس االلزظبدٜ فٝ ػظش ِجبسن ، دمبئك اٌفغبد ٚاٌجطبٌخ ٚاٌغالء  (37)

ٚاٌشوٛد ٚاٌذ٠ْٛ ، فظً اػبفٝ : أفجبس صٛسح ٠ٕب٠ش ٠ٕٙٝ اٌٛال٠خ االر١شح ٌٍذ٠ىزبرٛس اٌفبعذ ، اٌطجؼخ 

 . 2012األٌٚٝ ، اٌّجٍظ االػٍٝ ٌٍضمبفخ ، اٌمب٘شح ، 

 ٠بعش اٌخٛاجخ ، ظب٘شح اٌفغبد اإلداسٜ وّب رؼىغٗ اٌظذبفخ االل١ّ١ٍخ ، رذ١ًٍ ِؼّْٛ ( دمحم(38

ٌجؼغ اٌظذف االل١ّ١ٍخ ثّذبفظخ اٌغشث١خ ، ِجٍخ و١ٍخ ا٢داة جبِؼخ ؽٕطب ، اٌؼذد اٌخبِظ 

 . 2012ٚاٌؼششْٚ ، و١ٍخ ا٢داة ، جبِؼخ ؽٕطب ، ٠ٕب٠ش 

اٌفغبد اإلداسٜ ٚاٌّبٌٝ ٚخصبسٖ االلزظبد٠خ ثششٜ دمحم األعذٜ ، دبوُ ِذغٓ اٌشث١ؼٝ ،  (39)

، ِشوض دساعبد اٌٛدذح اٌؼشث١خ ،   409ٚاالجزّبػ١خ فٝ اٌؼشاق ، ِجٍخ اٌّغزمجً اٌؼشثٝ ، اٌؼذد 

 . 2013/  3ث١شٚد ، 

أدّذ صا٠ذ ) ثبدش سئ١غٟ ( ، األؽش اٌضمبف١خ اٌذبوّخ ٌغٍٛن اٌّظش١٠ٓ ٚارز١بسارُٙ ، دساعخ (40) 

بف١خ ٚاٌفغبد، رمذ٠ُ أدّذ دس٠ٚش ، ِطجٛػبد ِشوض اٌجذٛس ٚاٌذساعبد االجزّبػ١خ ٌم١ُ إٌضا٘خ ٚاٌشف

 . 2013، و١ٍخ االداة ، جبِؼخ اٌمب٘شح ، 

 243( ِذّٛد ػجذ اٌفؼ١ً ، اٌفغبد ٚرذاػ١برٗ فٝ اٌٛؽٓ اٌؼشثٝ ، ِجٍخ اٌّغزمجً اٌؼشثٝ ، اٌؼذد (41

 . 6، ص  1999/  5، ِشوض دساعبد اٌٛدذح اٌؼشث١خ ، ث١شٚد ، 

( أدّذ أٔٛس ، اٌفغبد ٚاٌجشائُ االلزظبد٠خ فٝ ِظش ، رمذ٠ُ ع١ّش ٔؼ١ُ ادّذ ، ِظش اٌؼشث١خ (42

 . 137، ص  2001 – 2000ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ، اٌمب٘شح ، 

 . 51دمحم د١ٍُ ١ٌّبَ ، ِشجغ عبثك، ص  (43)

 . 52 – 51اٌّشجغ اٌغبثك ، ص ص  (44)

االلزظبد٠خ ، ا١ٌٙئخ اٌّظش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة ، اٌمب٘شح ، أدّذ أٛس ، ا٢صبس االجزّبػ١خ ٌٍؼٌّٛخ  (45)

 . 132،  129، ص ص  2004

اٌغ١ذ اٌشاِخ ، اٌزفبػ١ٍخ اٌشِض٠خ ، فٟ اٌغ١ذ ػجذ اٌؼبؽٟ ٚخرشْٚ ، ٔظش٠خ ػٍُ االجزّبع ،  (46)

 . 226، ص  2004االرجب٘بد اٌذذ٠ضخ ٚاٌّؼبطشح ، داس اٌّؼشفخ اٌجبِؼ١خ ، اإلعىٕذس٠خ ، 

 . 306 – 305دمحم أثٛ ٔٛس ، ِشجغ عبثك ، ص ص ( دػبء (47

 375( دمحم ٠بعش اٌخٛاجخ ، ظب٘شح اٌفغبد اٌغ١بعٟ ٚاإلداسٞ فٟ ِظش ، ِشجغ عبثك ، ص ص 48)

– 376  . 

( ربٌذ ػجذ اٌؼض٠ض اٌجٛ٘شٞ ، اٌفغبد ، سؤ٠خ رذ١ٍ١ٍخ ٌٛالغ اٌظب٘شح فٟ اٌمبسح اإلفش٠م١خ ، ِجٍخ (49

 .  231، ِشجغ عبثك ، ص  143اٌغ١بعخ اٌذ١ٌٚخ ، اٌؼذد 

 378( دمحم ٠بعش اٌخٛاجخ ، ظب٘شح اٌفغبد اٌغ١بعٟ ٚاإلداسٞ فٟ ِظش ، ِشجغ عبثك ، ص ص (50

– 379  . 

 . 232 – 231( ربٌذ ػجذ اٌؼض٠ض اٌجٛ٘شٞ ، ِشجغ عبثك ، ص ص (51

52) )BBC    ،بداٌذىُ ػٍٝ اٌشئ١ظ اٌفشٔغٟ اٌغبثك جبن ش١شان ثبٌغجٓ عٕز١ٓ ثؼذ ئدأزٗ ثبٌفغ : 
<http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2011/12/111215_chirac_sentence.shtml.> 

http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2011/12/111215_chirac_sentence.shtml
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 358( دمحم ٠بعش اٌخٛاجخ ، ظب٘شح اٌفغبد اٌغ١بعٟ ٚاإلداسٞ فٟ ِظش ، ِشجغ عبثك ، ص ص 53)

– 359  . 

 . 21( اٌّشعٟ اٌغ١ذ دجبصٞ ، ِشجغ عبثك ،  ص (54

 . 225( ِٟ فش٠ذ ، ِشجغ عبثك ، ص (55

 360( دمحم ٠بعش اٌخٛاجخ ، ظب٘شح اٌفغبد اٌغ١بعٟ ٚاإلداسٞ فٟ ِظش ، ِشجغ عبثك ، ص ص (56

– 361  . 

 .  23( اٌّشعٟ اٌغ١ذ دجبصٞ ، ِشجغ عبثك ، ص (57

 . 139ُ االلزظبد٠خ فٟ ِظش ، ِشجغ عبثك ، ص ( أدّذ أٔٛس ، اٌفغبد ٚاٌجشائ(58

 .  136( دمحم ػٍٝ ثذٚٞ ، ِشجغ عبثك ، ص (59

 362( دمحم ٠بعش اٌخٛاجخ ، ظب٘شح اٌفغبد اٌغ١بعٟ ٚاإلداسٞ فٟ ِظش ، ِشجغ عبثك ، ص ص (60

– 363  . 

 . 364( اٌّشجغ اٌغبثك ، ص (61

 . 225( ِٟ فش٠ذ ، ِشجغ عبثك ، ص (62

 ( أظش فٟ رٌه :(63

- Milton Tosto , The Meaning of Liberalism in Brazil,Lexington Books, 

USA,2005. 

- Timothy Joseph Power and Matthew MacLeod Taylor, Corruption and 

Democracy in Brazil: The Struggle for Accountability, University of Notre 

Dame Press, Chicago,USA 2011: 

< http://undpress.nd.edu.> 

 .  27 – 26( اٌّشعٟ اٌغ١ذ دجبصٞ ، ِشجغ عبثك ، ص ص (64

، ِشوض  328( ١ِٕش اٌذّش ، االلزظبد اٌغ١بعٟ ٌٍفغبد ، ِجٍخ اٌّغزمجً اٌؼشثٟ ، اٌؼذد (65

 . 74، ص  2006/  6دساعبد اٌٛدذح اٌؼشث١خ ، ث١شٚد 

 .  27( اٌّشعٟ اٌغ١ذ دجبصٞ ، ِشجغ عبثك ، ص (66

 . 226ش٠ذ ، ِشجغ عبثك ، ص ( ِٟ ف(67

 . 39 – 38اٌش١ّبء ػجذ اٌغالَ ، ِشجغ عبثك ، ص ص  (68)

( أدّذ اٌغ١ذ إٌجبس ، اٌزجؼ١خ االلزظبد٠خ ٌٍشأعّب١ٌخ اٌؼب١ٌّخ ٚطٛس إٌٙت االعزؼّبسٞ اٌجذ٠ذ (69

، ِشوض  2012ٌّظش ، فٝ أدّذ اٌغ١ذ إٌجبس "ِذشس" رمش٠ش االرجب٘بد االلزظبد٠خ االعزشار١ج١خ 

 .  102 – 101، ص ص  2012اٌذساعبد اٌغ١بع١خ ٚاالعزشار١ج١خ ، ِإعغخ اال٘شاَ ، اٌمب٘شح ، 

 . ٚأ٠ؼبً : 87( ثششٜ دمحم عبِٟ األعذٞ ، دبوُ ِذغٓ دمحم اٌشث١ؼٟ ، ِشجغ عبثك ، ص (70

- Chetwynd , and Others , op.cit , pp. 3 – 4 .  

 . 37( اٌش١ّبء ػجذ اٌغالَ ، ِشجغ عبثك ، ص (71

 . 76 – 75( ١ِٕش اٌذّش ، ِشجغ عبثك ، ص ص 72)

 . 226( ِٟ فش٠ذ ، ِشجغ عبثك ، ص 73)

 .  116( جّبي عالِخ ػٍٝ ، ِشجغ عبثك ، ص 74)

( أدّذ أٔٛس ، ا٢صبس االجزّبػ١خ ٌٍؼٌّٛخ االلزظبد٠خ ، ا١ٌٙئخ اٌّظش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة ، اٌمب٘شح ، (75

 . 127، ص  2004

 . 227-226ص ص   ( ِٟ فش٠ذ ، ِشجغ عبثك ،(76
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 373( دمحم ٠بعش اٌخٛاجخ ، ظب٘شح اٌفغبد اٌغ١بعٟ ٚاإلداسٞ فٟ ِظش ، ِشجغ عبثك ، ص ص (77

– 374  . 

 .  25( اٌّشعٟ اٌغ١ذ دجبصٞ ، ِشجغ عبثك ، ص (78

دمحم عؼ١ذ ػجذ اٌّج١ذ ، ِّذٚح ػجذ اٌٛادذ اٌذ١طٝ ، ػٍُ أجزّبع اٌز١ّٕخ فٝ ػبٌُ ِزغ١ش ،   ((79

 . 347 – 346، ص ص  2010، ِطبثغ غجبشٝ ، ؽٕطب ، اٌطجؼخ االٌٚٝ 

 . 385( دمحم ٠بعش اٌخٛاجخ ، ظب٘شح اٌفغبد اٌغ١بعٟ ٚاإلداسٞ فٟ ِظش ، ِشجغ عبثك ، ص (80

ػجذ اٌجبعؾ ػجذ اٌّؼطٝ ، ثؼغ األثؼبد اٌجٕبئ١خ ٌٍفغبد فٝ اٌمش٠خ اٌّظش٠خ ، ِشجغ عبثك ، ص (81)

55 . 

اٌشأعّب١ٌخ اٌظٕبػ١خ ٚدٚس٘ب فٝ ِظش ، فٝ ِشدٍخ اٌّششٚػبد ( ػجذ اٌغالَ ػجذ اٌذ١ٍُ ٠ٛٔش ، (82

 . 263، ص  1993( ، ا١ٌٙئخ اٌّظش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة ، اٌمب٘شح ،  1957 – 1916اٌذشح )

دمحم عؼ١ذ ػجذ اٌّج١ذ ، اٌّزغ١شاد اٌذ١ٌٚخ اٌجذ٠ذح ِٚغزمجً اٌز١ّٕخ فٝ ِظش ، ِغ دساعخ ػٍٝ  (83)

بٌخ ِبجغز١ش غ١ش ِٕشٛسح ، ِىزجخ و١ٍخ االداة ، جبِؼخ ؽٕطب ، ػ١ٕخ ِٓ اٌّشزغ١ٍٓ ثبٌز١ّٕخ ، سع

 . 104،       ص  1997

 396( دمحم ٠بعش اٌخٛاجخ ، ظب٘شح اٌفغبد اٌغ١بعٟ ٚاإلداسٞ فٟ ِظش ، ِشجغ عبثك ، ص ص (84

– 401 . 

(85) Abd El – Hai , Mahmoud M. , Economic Reform in Egypt , Motives 

and Orientation , The Institute of National planning , Memo . No . (1561) , 

Cairo , July 1993 , p . 9 .  

دمحم طبٌخ اٌذٕبٜٚ ، أدّذ ِب٘ش ، اٌخظخظخ ث١ٓ إٌظش٠خ ٚاٌزطج١ك اٌّظشٜ ، ِشوض اٌز١ّٕخ  (86)

 . 23، ص  1995اإلداس٠خ ، و١ٍخ اٌزجبسح ، جبِؼخ اإلعىٕذس٠خ ، 

ٝ ، االٔفزبح االلزظبدٜ ث١ٓ إٌظش٠خ ٚاٌزطج١ك ، اٌطجؼخ األٌٚٝ ، داس ( ػجذ اٌٙبدٜ دمحم ٚاٌ(87

 . 6، ص  1989اٌّؼشفخ اٌجبِؼ١خ ، اإلعىٕذس٠خ ، 

ٚدزٝ ا٢ْ ( ، وزبة  – 1805( أدّذ فبسط ػجذ إٌّؼُ ، اٌغٍطخ اٌغ١بع١خ ٚاٌز١ّٕخ ، ) ِٕز (88

 . 92، ص  1993ي ١ٔٛ٠ٛ ، اٌمب٘شح ، ِإعغخ اال٘شاَ ، أٚ 64اال٘شاَ االلزظبدٜ ، اٌؼذد 

 . 349( دػبء دمحم أثٛ ٔٛس ، ِشجغ عبثك ، ص 89)

 405( دمحم ٠بعش اٌخٛاجخ ، ظب٘شح اٌفغبد اٌغ١بعٟ ٚاإلداسٞ فٟ ِظش ، ِشجغ عبثك ، ص ص (90

– 406 . 

( دمحم عؼ١ذ ػجذ اٌّج١ذ ، اٌز١ٍفْٛ اٌّذّٛي ٚصمبفخ االعزٙالن فٝ اٌّجزّغ اٌّظشٜ ، دساعخ (91

ػ١ٕخ ِٓ ششائخ ؽجم١خ ِخزٍفخ ، اٌطجؼخ األٌٚٝ ، داس ِٚىزجخ االعشاء ٌٍطجغ ٚإٌشش  ١ِذا١ٔخ ػٍٝ

 . 28، ص  2006ٚاٌزٛص٠غ ، ؽٕطب ٚأع١ٛؽ ، 

دمحم أدّذ اٌؼذٜٚ ، رذاػ١بد اٌضٛسح ػٍٝ اٌضمبفخ اٌغ١بع١خ فٝ اٌّجزّؼبد اٌؼشث١خ ، ِجٍخ (92) 

 . 89، ص  2011، ِإعغخ اال٘شاَ ، أثش٠ً  42اٌذ٠ّمشاؽ١خ ، اٌؼذد 

،  42أدّذ صا٠ذ ، أسو١ٌٛٛج١ب اٌضٛسح ٚئػبدح اٌجؼش ٌٍطجمخ اٌٛعطٝ ، ِجٍخ اٌذ٠ّمشاؽ١خ ، اٌؼذد  (93)

 . 24 – 23ِشجغ عبثك ، ص ص 

، ِشوض  228ئ٠ّبْ ِشػٝ ، ئطالح اٌجٙبص اإلداسٜ فٝ ِظش ، وشاعبد اعزشار١ج١خ ، اٌؼذد  (94)

 . 23 – 22، ص ص  2011شاَ ، اٌمب٘شح ، اٌذساعبد اٌغ١بع١خ ٚاالعزشار١ج١خ ، ِإعغخ اال٘

 . 93أدّذ فبسط ػجذ إٌّؼُ ، ِشجغ عبثك ، ص  (95)
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غبدح ػجذ اٌزٛاة ا١ٌّبٔٝ ، أصش االٔفزبح االلزظبدٜ ػٍٝ إٌغك اٌم١ّٝ ، دساعخ رذ١ٍ١ٍخ  (96)

ٌّؼّْٛ سعبئً ثؼغ ٚعبئً االػالَ فٝ اٌّجزّغ اٌّظشٜ ، سعبٌخ ِبجغز١ش غ١ش ِٕشٛسح ، ِىزجخ 

 . 49، ص  1994خ االداة ، جبِؼخ ؽٕطب ، و١ٍ

ِذدذ اٌضا٘ذ ، ارجب٘بد رطٛس اٌّجزّغ اٌّذٔٝ ، طؼٛد اٌذشوبد االجزّبػ١خ ٚجّبػبد  (97)

 . 98، ص  2011اٌزغ١١ش ، ِشوض دػُ اٌز١ّٕخ ٌالعزشبساد ٚاٌزذس٠ت ، اٌج١ضح ، 

 – 157ثك ، ص ص أدّذ اٌغ١ذ إٌجبس ، اال١ٙٔبس االلزظبدٜ فٝ ػظش ِجبسن ، ِشجغ عب (98) 

158 . 

ِذّٛد ػجذ اٌفؼ١ً ، سأعّب١ٌخ اٌّذبع١ت ، دساعخ فٝ االلزظبد االجزّبػٝ ، ا١ٌٙئخ اٌّظش٠خ  (99)

 . 93، ص  2012اٌؼبِخ ٌٍىزبة ، اٌمب٘شح ، 

 . ١ِٕ74ش اٌذّش ، ِشجغ عبثك ، ص  (100)

 . 63 أدّذ اٌغ١ذ إٌجبس ، اال١ٙٔبس االلزظبدٜ فٝ ػظش ِجبسن ، ِشجغ عبثك ، ص (101)

أدّذ اٌغ١ذ إٌجبس ، أداء االلزظبد اٌّظشٜ رذذ رأص١ش اٌضٛسح اٌّؼبدح ٚاالٔزخبثبد اٌّزؼذدح  (102)

، ِشجغ عبثك ،  2012، فٝ أدّذ اٌغ١ذ إٌجبس "ِذشس" رمش٠ش االرجب٘بد االلزظبد٠خ االعزشار١ج١خ 

 . 46ص 

 . 46اٌّشجغ اٌغبثك ، ص  (103)

، رمش٠ش اٌز١ّٕخ اٌشبٍِخ فٝ ِظش ،اٌؼذد األٚي  ، ِشجغ ِشوض دساعبد ٚثذٛس اٌذٚي إٌب١ِخ  (104)

 .  81عبثك، ص 

،  2003 – 2001ِشوض دساعبد ٚثذٛس اٌذٚي إٌب١ِخ ، رمش٠ش اٌز١ّٕخ اٌجشش٠خ فٟ ِظش  (105)

 .  10، ص  2005و١ٍخ االلزظبد ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ ، جبِؼخ اٌمب٘شح ، 

 . 43ػجذ اٌخبٌك فبسٚق ، ِشجغ عبثك ، ص  (106)

 21جّبد اٌشِذٝ ، ثبألعّبء ٚاالسلبَ .. ربسؽخ اٌفغبد فٝ ِظش ، جش٠ذح اٌّظش٠ْٛ ،  ((107

 :2013أثش٠ً 

<http://almesryoon.com/permalink/124248.html.> 

 . 43ػجذ اٌخبٌك فبسٚق ، ِشجغ عبثك ، ص  (108)

 . 27بصٜ ، ِشجغ عبثك ، ص اٌّشعٝ اٌغ١ذ دج (109)

 .  165أدّذ اٌغ١ذ إٌجبس ، اال١ٙٔبس االلزظبدٜ فٝ ػظش ِجبسن ، ِشجغ عبثك ، ص  (110)

 ويكيبيديا، الموسوعة الحرة ،الفساد فى مصر فى عهد محمد حسنى مبارك : (111)
<http://ar.wikipedia.org.> 

 . 48ػجذ اٌخبٌك فبسٚق ، ِشجغ عبثك ، ص  (112)

ّشوضٜ ٌٍزؼجئخ اٌؼبِخ ٚاالدظبء ، اٌىزبة االدظبئٝ اٌغٕٜٛ  ، اٌمب٘شح ، عجزّجش اٌجٙبص اٌ (113)

 . 517، ص  2012

ٔبدس فشجبٔٝ ، اٌزٕفظ رذذ اٌّبء ، اٌزٛق ٌٍضٛسح رذذ اٌذىُ اٌزغٍطٝ ، دٚس رمبٔبد  (114)

ٌمب٘شح ، اٌّؼٍِٛبر١خ ٚاالرظبالد اٌذذ٠ضخ فٝ اٌزغ١١ش ٚاإلطالح ، ا١ٌٙئخ اٌّظش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة ، ا

 .  33 – 32، ص ص  2012

 . 141 – 140ئوشاَ ثذس اٌذ٠ٓ ، ِشجغ عبثك ، ص ص  (115)

 . 58ػجذ اٌخبٌك فبسٚق ، ِشجغ عبثك ، ص  (116)

 دّبد اٌشِذٝ ، ِشجغ عبثك .   ((117

http://almesryoon.com/permalink/124248.html
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اٌجٙبص اٌّشوضٜ ٌٍزؼجئخ اٌؼبِخ ٚاالدظبء ، اٌىزبة االدظبئٝ اٌغٕٜٛ ، ِشجغ عبثك ،  ص  (118)

348 . 

 . 57خبٌك فبسٚق ، ِشجغ عبثك ، ص ػجذ اٌ ((119

 دّبد اٌشِذٟ ، ِشجغ عبثك . (120)

 . 55 – 54ػجذ اٌخبٌك فبسٚق ، ِشجغ عبثك ، ص ص  (121)

أدّذ صا٠ذ "ثبدش سئ١غٟ" ، االؽش اٌضمبف١خ اٌذبوّخ ٌغٍٛن اٌّظش١٠ٓ ٚأرز١بسارُٙ ، ِشجغ  (122)

 . 71عبثك ، ص 

 . 29 – 28اٌّشعٝ اٌغ١ذ دجبصٜ ، ِشجغ عبثك ، ص ص  (123)

، رشجّخ ِشوض اال٘شاَ ٌٍزشجّخ 1999/  1998اٌجٕه اٌذٌٚٝ ، رمش٠ش ػٓ اٌز١ّٕخ فٝ اٌؼبٌُ  (124)

 . 222ص  1999/  1998ٚإٌشش ، ِإعغخ اال٘شاَ ، اٌمب٘شح ، 

سِضٜ صوٝ ، اٌزؼخُ ٚاٌزى١ف ا١ٌٙىٍٝ فٝ اٌذٚي إٌب١ِخ ، اٌطجؼخ االٌٚٝ ، داس اٌّغزمجً  (125)

 .184 – 182، ص ص  1996اٌؼشثٝ ، اٌمب٘شح ، 

 . 36أدّذ صا٠ذ ، أسو١ٌٛٛج١ب اٌضٛسح ٚاػبدح اٌجؼش ٌٍطجمخ اٌٛعطٝ ، ِشجغ عبثك ، ص (126) 

فشغٍٝ ٘بسْٚ ، اٌجشائُ االجزّبػ١خ ٌؼظش ٌؼظش ِجبسن ، داس أغب١ٔبد ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ،   ((127

 . 7 – 6، ص ص  2012اٌمب٘شح ، 

" ، اٌخظبئض اٌغىب١ٔخ ٚأؼىبعبرٙب ػٍٝ اٌم١ُ ٔبدسح ػجذ اٌذ١ٍُ ٚ٘ذاْ " ثبدش سئ١غٝ  (128) 

، ِؼٙذ اٌزخط١ؾ اٌمِٛٝ ، اٌمب٘شح ، ٔٛفّجش  210االجزّبػ١خ، عٍغٍخ لؼب٠ب اٌزخط١ؾ ٚاٌز١ّٕخ ، سلُ 

 .46، ص 2008

أدّذ ِجذٜ دجبصٜ ، اٌضٛسح اٌّظش٠خ ... ػالِخ دؼبس٠خ فبسلخ ، ِجٍخ اٌذ٠ّمشاؽ١خ ، اٌؼذد (129) 

 .42، ِشجغ عبثك ، ص  42

عؼ١ذ اٌّظشٜ ، االفمبس فٝ ظً اػبدح ا١ٌٙى١ٍخ ، االثؼبد اٌضمبف١خ ، فٝ دمحم أثٛ ِٕذٚس دمحم           - (130)

، دضة اٌزجّغ اٌٛؽٕٝ اٌزمذِٝ  63) ِذشس ( ، االفمبس فٝ ثش ِظش ، وزبة اال٘بٌٝ ، سلُ 

 . 134، ص  1998اٌٛدذٚدٜ ، اٌمب٘شح ، ٔٛفّجش 

 . 36عبثك ، ص  اٌش١ّبء ػجذ اٌغالَ ، ِشجغ(131) 

 . 158أدّذ اٌغ١ذ إٌجبس ، اال١ٙٔبس االلزظبدٜ فٝ ػظش ِجبسن ، ِشجغ عبثك ، ص  (132)

 . 27دغ١ٓ ِذّٛد دغٓ ، ِشجغ عبثك ، ص  (133)

أدّذ صا٠ذ " ثبدش سئ١غٝ " ، االؽش اٌضمبف١خ اٌذبوّخ ٌغٍٛن اٌّظش١٠ٓ ٚارز١بسارُٙ ، ِشجغ  (134) 

 . 72عبثك، ص 


