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الحوكمة الرشيدة في مواجهة الفساد اإلداري ما بعد الربيع العربي:
**
حالتا تونس ومصر
Good Governance against Administrative Corruption After Arab
Spring: The Cases of Tunisia and Egypt

وتحاج بأن الفســاد اإلداري
تتناول هذه الدراســة تطبيق الحوكمة الرشــيدة في مصر وتونس.
ّ
يعــد عقبــة مهمــة أمــام جــودة الخدمــات العامــة التــي تقدمهــا الدولــة المركزيــة فــي مصــر
ّ
وتونــس ،علــى الرغم من القوانين والمدونــات المختلفة التي تنص على التصدي للفســاد
والفاســدين .وتوصــي بضــرورة تفعيل الالمركزيــة الحكومية ،والســماح التدريجــي للهيئات
تحسن من عملية
التشريعية بمراجعة آليات عمل اإلدارات العامة ،وتب ّني فلسفات تنظيمية
ِّ
تقديــم الخدمــات العامــة ،فضــ ًلا عــن ضــرورة تفعيــل دور الحكومــة اإللكترونيــة وتكنولوجيا
المعلومــات واالتصــاالت مــن أجــل تحســين عمليــات اإلدارة العامــة بمــا يحقق الكفــاءة في
ويوسع نطاق النمو االقتصادي.
تقديم الخدمات
ِّ
كلمات مفتاحية :الفساد ،البيروقراطية ،الديمقراطية ،مصر ،تونس.
This study examines the application of good governance in Egypt and Tunisia.
It argues that administrative corruption is an important obstacle to achieving a
better quality of public services provided by central government in both countries,
despite various laws and codes stipulating for tackling corruption. This study
recommends governmental decentralization, gradually permitting legislative
bodies to review the existing mechanisms of public administration, adopting
organizational philosophies that can serve to improve the process of providing
public services, and activating e-government and information and communication
technology to achieve more effective public administration processes and services
provision, and thereby contribute to expanding economic growth.
Keywords: Corruption, Bureaucracy, Democracy, Egypt, Tunisia.
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مدخل نظريًا ملفهوم الفساد اإلداري وعالقته بالدميقراطية.
ً
** تتكون هذه الدراسة من قسمني ،قدم القسم األول املنشور يف العدد  42من سياسات عربية
ويتناول القسم الثاين يف هذا العدد الكيفية التي ميكن بها مقاومة الفساد من خالل حالتَي تونس ومرص ،مبا يشكّل امتدادًا للمدخل النظري (هيئة التحرير).
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ددعلالا
سرام /راذآراذآ

قدما نحو الحوكمة الرشيدة
المضي ً
في فترة ما بعد الربيع العربي:
حالتان دراسيتان

وعالوة عىل ذلك ،تؤكد الوثيقة أن أبناء مبارك ورشكاءهم ارتكبوا
جرم االختالس عن طريق رشاء "أحد ديون مرص مقابل  35يف املئة
من قيمته ومن ثم جمع كامل قيمته  100يف املئة من ميزانية الدولة
املرصية"(((.

 .1مصر
يف  25كانون الثاين /يناير  ،2011بدأت مظاهرات واسعة ضد نظام
الرئيس املرصي األسبق محمد حسني مبارك ( ،)2011-1981ويف
 11شباط /فرباير  ،2011استقال الرئيس مبارك((( .ويف وقت الحق
من شباط /فرباير  ،2011أخطر النائب العام ،املستشار عبد املجيد
محمود ( ،)2012-2006ومجموعة من املدعني العامني يف مرص،
حكومة الواليات املتحدة األمريكية أن من املفرتض أن يكون مبارك قد
أخفى مئات املليارات من الدوالرات عىل شكل نقد ،وذهب ،وأصول،
وغريها من ممتلكات الدولة الثمينة ،وذلك باستخدام مخططات
أعامل متعددة األوجه لنقل األصول عربها إىل رشكات خارجية
وحسابات شخصية((( .ويف ما يتعلق مبكافحة الفساد ،كانت الوثيقة
املؤلفة من  12صفحة ،والتي كُتبت باللغة العربية بعنوان "طلب
مساعدة قضائية" ،الخطوة األوىل يف إجراءات املصادرة املدنية بهدف
استعادة األصول اململوكة للمواطنني املرصيني التي اختلسها نظام
مبارك((( .وقد ق ّدم العديد من أبناء البلد والقانونيني طلبات السرتداد
األصول ،ولألسف مل يحدث يشء بهذا الخصوص((( .أوضحت الوثيقة
أن أبناء مبارك هم من رجال األعامل املاهرين الذين استغلوا النظام
املايل للبلد وغسلوا عائداتهم غري القانونية عرب رشكات خارجية(((،
وزعمت أيضً ا أن أبناء مبارك "استولوا عىل األموال العامة وفرضوا
بالقوة رشاكتهم مع رجال أعامل ومستثمرين ومستوردين ومص ّدرين
لتحقيق الربح من دون أي أساس آخر سوى أنهم أبناء الرئيس"(((.

شبح الفساد .وقد ُوصفت مرص قبل
ومنذ ذلك الحني ،يُطارد البال َد ُ
إبعاد مبارك  -وال تزال توصف  -بأنها "دولة تغذي فيها الرثوة
السلطة السياسية ،والسلطة السياسية تشرتي الـــروة"((( .وقد
أظهرت وثائق ويكيليكس ،التي نرشتها صحيفة واشنطن بوست ،أن
صفقات الخصخصة لعام  2006ومساعي بناء اقتصاد السوق يف ظل
مبارك مل تفعال سوى تضخيم فرص الكسب غري املرشوع" :خلقت
فرصا جديدة
الخصخصة واالنفتاح االقتصادي يف السنوات األخرية ً
لـ 'الفساد الرأيس' يف املستويات العليا من الحكومة التي تؤثر يف
موارد الدولة"((( .وا ّدعت الحكومة املرصية بعد سقوط نظام الرئيس
مبارك أنها متيض برسعة مدروسة نحو الدميقراطية املدنية ومحاربة
الفساد( .((1وعىل الرغم من ذلك ،تبقى معالجة إرث الفساد يف عهد
وأساسا للتشكيك يف
مبارك واآلخرين أولوية بالنسبة إىل املرصيني،
ً
(((1
النظام السيايس الجديد واالستقرار االقتصادي .
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الجهاز يبلِّغ عن االنتهاكات املالية للعديد من الكيانات الحكومية،
سواء أكانت الرئاسة أم الربملان أم الوزارات ،وإضافة إىل ذلك ،يرسل
الجهاز تقاريره بشأن الكسب غري املرشوع املزعوم إىل النائب العام
والوكاالت األخرى ذات التفويض األوسع إلجراء التحقيقات ،مثل هيئة
الرقابة اإلدارية .Administrative Control Authority, ACA
ووفقًا للدستور املرصي لعام  ،2014يتوىل الجهاز املركزي للمحاسبات
"الرقابة عىل أموال الدولة ،واألشخاص االعتبارية العامة ،والجهات
األخرى التي يحددها القانون ،ومراقبة تنفيذ املوازنة العامة للدولة
واملوازنات املستقلة ،ومراجعة حساباتها الختامية"(.((1

قدمت هيئة النيابة اإلدارية تقريرها السنوي عام  2015حول أسباب
انتشار الرشوة والفساد اإلداري يف مرص والطرق الفعالة للقضاء
عليه ،وتح ّدث التقرير عن "ضعف التعليم األخالقي والديني ،وغياب
اإلرشاف الفعال (املراقبة) واملتابعة ،والتأخري يف الفصل يف العقوبات
التأديبية املتعلقة بجرائم الرشوة بطريقة ال تحقق الردع العام
والخاص ،والرواتب الهزيلة للموظفني العموميني ،إىل جانب كرثة
الخدمات التي يوكَل إنجازها إىل عدد محدود من املوظفني"( .((1وقد
سعى الجهاز املركزي للمحاسبات إىل مراقبة حسابات املؤسسات
الحكومية وأدائها العام ،إىل جانب فرض الغرامات النقدية مبوجب
القانون  144لعام  .1988وتغطي سلطة الجهاز الوحدات اإلدارية
للدولة واملجالس املحلية يف املحافظات ورشكات القطاع العام
والرشكات املشرتكة ما بني القطاعني العام والخاص التي ال تقل ملكية
الدولة فيها عن  25يف املئة والنقابات العاملية والنقابات املهنية
واألحزاب السياسية والتكتالت اإلعالمية اململوكة للدولة أو األحزاب،
وغريها من الوكاالت التي تنص لوائحها عىل الخضوع ملراقبة
الجهاز( .((1ويعني هذا أن تقارير الجهاز تلقي الضوء عىل األداء
اإلداري للدولة ومستوى الفساد داخل الهيئات واملؤسسات العامة.
ويتمتع الرئيس املرصي بنفوذ كبري عىل الجهاز املركزي للمحاسبات
من خالل حقه يف تعيني رئيسه ،لكن الجهاز يتمتع ببعض االستقاللية،
إذ تنص املادة  20من القانون  144لعام  1988عىل أنه ال ميكن إقالة
رئيسه من منصبه خالل سنواته األربع األوىل( .((1والجدير ذكره أن
"Arafa, "Mubarak Criminal Liability.
Ibid.
Ibid.

13
14
15

وتؤكد تقارير منظمة الشفافية الدولية تصاعد إهدار األموال العامة
وتراجع دور الحكومة يف مكافحة الفساد ،مبا يف ذلك اختالس وهدر
األموال العامة والحجز والرشوة والتزوير .كام ميكن رؤية الفساد
اإلداري داخل القطاع الخاص من خالل محاباة أولئك املقربني من
النظام ،عرب املزايا الخاصة أو سيطرتهم عىل عدد من املشاريع املركزية
فضل عن
ميسة من دون ضامنات تجاريةً ،
أو الحصول عىل قروض َّ
الخصخصة .وقد ذكر أحد التقارير بعنوان "الفساد يف البلديات :قلة
الوعي وقلة املراقبة" ،صدر يف  26شباط /فرباير  2008عن ملتقى
الحوار للتنمية وحقوق اإلنسان ،أنه "خالل عام  ،2007وصل حجم
األموال املهدرة إىل  454مليون دوالر أمرييك ،ووصل مبلغ األموال
املختلسة يف البلديات إىل  14مليون جنيه( ،أقل من مليون دوالر
أمرييك) ،وتح ّدث أيضً ا عن نظام تقييم األصول واملمتلكات واألرايض
التي متلكها هذه الرشكات والبنوك؛ نظام االئتامن وتهريب األموال
إىل الخارج عرب القنوات املرصفية املعتمدة"( .((1إضافة إىل ذلك،
أن يف القطاع الزراعي أنوا ًعا مختلفة من املخالفات ،بد ًءا مببيدات
األعشاب املسببة للرسطان ،وصولً إىل تدمري العديد من املحاصيل
الحيوية يف االقتصاد املرصي .ويطلب القانون رقم  62لعام 1975
بشأن الكسب غري املرشوع من أعضاء الربملان تقديم استامرات إقرار
الذمة املالية .ووفقًا للامدة  ،5ت ُشكَّل هيئات قضائية لفحص إقرارات
 16وأيضً ا" ،تختص الهيئة العامة للرقابة املالية بالرقابة واإلرشاف عىل األسواق واألدوات
املالية غري املرصفية ،مبا يف ذلك أسواق رأس املال وبورصات العقود اآلجلة وأنشطة التأمني،
والتمويل العقاري ،والتأجري التموييل ،والتخصيم والتوريق ،وذلك عىل النحو الذي ينظمه
القانون" ،ينظر" :قانون رقم  10لسنة  :2009تنظيم الرقابة عىل األسواق واألدوات املالية
غري املرصفية" ،الجريدة الرسمية ،العدد  ،9آذار /مارس  ،2009شوهد يف  ،2020/4/27يف:
؛https://bit.ly/359fB7v
The Egyptian Arabic Republic, National Legislative Bodies, National
Authorities, "Constitution of the Arab Republic of Egypt," 18/1/2014,
accessed on 21/4/2020, at: https://bit.ly/2RWNYZY
 17عملية نقل ملكية رشكة أو مؤسسة أو وكالة أو خدمة عامة من القطاع العام إىل
القطاع الخاص ،ينظر:
David Parker & David S. Saal, International Handbook on Privatization
(Cheltenham, UK: Edward Elgar Pub, 2005).
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الذمة املالية( .((1وتدعم إدارة الكسب غري املرشوع هذه اللجان من
خالل تلقّي استامرات إقرار الذمة املالية وطلب توضيحات حول
الشكاوى ،ولها الحق يف مطالبة هيئة الرقابة اإلدارية بالتحقيق يف
حاالت الكسب غري املرشوع املزعومة(.((1
موسعة ومفصلة،
متتلك مرص بنظامها املركزي القوي قوانني جنائية ّ
مبا يف ذلك القوانني املعنية بالفساد واألداء االحتيايل .ومن األمثلة
عىل ذلك ،املحظورات املتعلقة بالرشوة التي يرتكبها عادة موظف
حكومي أو أحد رجال الدين أو مدير أو أحد أعضاء مجلس إدارة.
وميكن أن تقع الرشوة يف رشكة أو جمعية أو نقابة أو مؤسسة أو
حتى يف منظمة تنهض قانون ًيا باملصلحة العامة( .((2ومن األمثلة
األخــرى ،الحظر املفروض عىل اإلث ـراء غري املــروع وغري املربر،
وإساءة استخدام السلطة ،واستغالل النفوذ ،وغسل األموال ،والتهرب
الرضيبي ،وما إىل ذلك .وهناك العديد من الترشيعات األخرى التي
تنظم العمل يف مختلف القطاعات ،مثل قانون البنك املركزي والجهاز
املرصيف والنقد رقم  120لعام  1975وتعديالته يف القانون رقم 161
رسية الحسابات املرصفية
لعام ( 2004واملراسيم الرئاسية املتعلقة ب ّ
وقانون االئتامن) ،وقانون سوق رأس املال رقم  95لعام  ،1992وقانون
ضامنات وحوافز االستثامر رقم  8لعام  ،1997وجميعها تستحدث
أنظمة مراقبة وإجراءات تنظيمية تتعلق مبكافحة الفساد .كام أنها
تؤسس نظا ًما للتعاقد مع الهيئات اإلدارية عىل أساس الشفافية
من خالل القانون رقم  89لعام  1998بشأن املناقصات واملزايدات
(املشرتيات العامة)( .((2وعدة قوانني عامة ،أيضً ا ،بشأن الكسب غري
" 18قانون رقــم  62لسنة  1975بشأن الكسب غري املرشوع" ،شبكة قوانني الرشق،
 ،1975/7/31شوهد يف  ،2020/4/27يفhttps://bit.ly/2S8TLvE :
 19املرجع نفسه .ذكرت منظمة الشفافية الدولية أن أشكال الفساد الرئيسة يف مرص
تشمل :إصدار قرارات ملصلحة مجموعة معينة مبا ميثل انتهاكًا للمصلحة العامة ،ونقص
الشفافية يف املشرتيات العامة ،واستالم املدفوعات /الرشاوى مقابل تسهيل الوصول إىل
الخدمات الحكومية ،مثل الجامرك والرضائب ،وإىل توثيق وتحديد الغرامات ،وسوء استخدام
أو إهدار األموال العامة و /أو املمتلكات العامة ،ينظر:
"Overview of Corruption and Anti-Corruption in Egypt," Transparency
International, 5/5/2015, accessed on 21/4/2020, at: https://bit.ly/2Kmvk9Q
 20ينطبق الحظر عىل كل مدير أو موظف مبوجب املواد  103إىل  111من الفصل الثاين
من قانون العقوبات رقم  58لعام  1937وتعديالته الالحقة فيام يخص الرشوة ،وأما اختالس
األموال العامة فيقع تحت املواد  112إىل  .119وال ينحرص القانون يف معاقبة املختلس فقط،
بل مييض يف معاقبة كل مستخدَم يتسبب عن غري قصد يف إلحاق رضر جسيم بالكيان الذي
يعمل فيه ،ينظر" :قانون رقــم  58لسنة  1937بشأن إصدار قانون العقوبات "،شبكة قوانني
الرشق ،1937/8/5 ،شوهد يف  ،2020/4/27يفhttps://bit.ly/3cRlx7O :
"21 Arafa, "The Unexpected Trials of Egyptian Leaders.
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املرشوع واملحاسبة وحامية املال العام وقواعد رصف املوازنة العامة
تصب يف مكافحة الفساد(.((2
للدولة وقوانني أخرى ّ
هذه القوانني شاملة ،وميكن تطبيقها عىل نطاق واسع عىل موظفي
الخدمة املدنية يف جميع الهيئات الحكومية ،مبا يف ذلك البلديات
واملحافظات والوزارات .وهي تحظر مختلف أنواع سوء السلوك بني
املوظفني العموميني ،ويُضاف إليها العديد من املراسيم واللوائح التي
تحكم سلوك املوظفني العموميني يف أجهزة الحكومة( .((2واألهم من
ذلك أنه عند اختيار اسرتاتيجية اإلصالح القانوين ملكافحة الفساد،
ينبغي مراعاة العوامل التالية :أن يعتمد اإلطار القانوين املوثوق
عىل املعايري والقواعد الدولية الحالية وأن يالئم الظروف الخاصة
للبلد ،وأن تسود قيمة (جوهر) سيادة القانون يف البلد ،وأن تؤ َّمن
املوارد املؤسسية لوضع االسرتاتيجية .وينبغي أن يُد ِمج اإلطار القانوين
جميع األحكام املرتبطة مبنع املامرسات الفاسدة ،وميكِّن املؤسسات
كل من املسائل التأديبية
ذات الصلة من مكافحة الفساد ،ويشمل ًّ
والجزائية( .((2وينص الدستور املرصي عىل ما ييل :تلتزم الدولة
مبكافحة الفساد ،ويحدد القانون الهيئات املستقلة واألجهزة الرقابية
املختصة بذلك .وتلتزم الهيئات واألجهزة الرقابية املختصة بالتنسيق
فيام بينها يف مكافحة الفساد ،وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ،ضامنًا
لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ عىل املال العام ،ووضع ومتابعة
تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد باملشاركة مع غريها من
الهيئات واألجهزة املعنية ،وذلك عىل النحو الذي ينظمه القانون(.((2
إذًا ،ميثل الفساد اإلداري عقبة أمام الخدمة العامة يف مرص .إن الرشوة
واالختالس والعبث بالوثائق الرسمية واالبتزاز هي من بني أشكال
الفساد العام التي يواجهها البلد( .((2وقد أث ّرت ثقافة املحسوبية
واملحاباة يف اقتصاد مرص ومناخها االستثامري .ويدفع اإلطار القانوين
الضعيف وثقافة الفساد السائدة الرشكات واملكاتب العامة إىل
 22القانون رقم  62لعام  1975بشأن الكسب غري املرشوع ،والقانون رقم  5لعام 1991
بشأن الوظائف املدنية القيادية يف الجهاز اإلداري للدولة والقطاع العام ،والقانون رقم 127
لعام  1981بشأن املحاسبة الحكومية بشأن األموال العامة وحاميتها من الفساد ،الذي يحدد
القواعد التي يجب عىل الجهاز اإلداري االلتزام بها عند تنفيذ ميزانية الدولة ،والقانون رقم
 53لعام  1973بشأن املوازنة العامة للدولة ،رقم  127لعام  ،1981والقانون رقم  114لعام
 1988القايض بإنشاء الجهاز املركزي للمحاسبات ،والقانون رقم  80لعام  2002بشأن مكافحة
غسل األموال وتعديالته ،والقانون رقم  35لعام  1984بشأن تعديل بعض أحكام قانون
السلطة القضائية ،والقانون رقم  117لعام  1958بإعادة تنظيم النيابة اإلدارية واملحاكامت
التأديبية يف اإلقليم املرصي ،وكلها تنطوي عىل مكافحة الفساد ،ينظر" :قانون رقــم  62لسنة
 1975بشأن الكسب غري املرشوع".
23 Adly.
24 Ibid.
" 25دستور جمهورية مرص العربية  ،"2014املنظمة العاملية للملكية الفكرية،2014 ،
شوهد يف  ،2020/4/27يفhttps://bit.ly/2S8uSAs :
"26 Arafa, "The Unexpected Trials of Egyptian Leaders.
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الحوكمة الرشيدة في مواجهة الفساد اإلداري ما بعد الربيع العربي :حالتا تونس ومصر

االعتامد عىل الصالت القوية بأصحاب النفوذ واستخدام الواسطة يف
العمل ،إذ يحظى ذوو الصالت القوية مبعاملة مميزة .وتجدر اإلشارة
إىل أن قانون العقوبات املرصي يج ّرم عدة أشكال من الفساد ،مثل
الرشوة واالرتشاء وإساءة استخدام املنصب ،لكن الترشيعات الحالية
تط َّبق عىل نحو خاطئ ،ما يدفع املسؤولني الحكوميني إىل الترصف
من دون خوف من العقاب .وتعترب مدفوعات التيسري والهدايا جز ًءا
راسخًا من "إنجاز األعامل" ،عىل الرغم من تجريم القانون املرصي
لهذه املامرسات(.((2
ينطوي قطاع الخدمات العامة يف مرص عىل مخاطر فساد عالية
لألعامل التجارية؛ إذ ينترش الفساد الصغري والرشوة واالختالس والعبث
باملستندات الرسمية يف أوساط املكاتب الحكومية املحلية ،خاصة
عند محاولة الحصول عىل املوافقات والرتاخيص الحكومية .ويُشار
إىل البريوقراطية الحكومية غري الفعالة باعتبارها العامل األسايس
يف فساد املناصب العامة .كام أن اللوائح التنظيمية يف مرص ليست
شفافة مبا فيه الكفاية ،وعىل الرغم من محاوالت اإلصالح ،فإن املصالح
البريوقراطية والخاصة الراسخة قاومت التغيري( .((2ومع ذلك ،تتسم
املعايري املحاسبية والقانونية والتنظيمية بالشفافية عمو ًما وتتامىش
مع املعايري الدولية ،لك ّن درجة املركزية العالية يف اإلدارة يف مرص
مقرتنة بنقص الرقابة املالية عىل امليزانيات املحلية أ ّدت إىل إتاحة
كثري من فرص الفساد عىل املستوى املحيل .وتنطوي إدارة الرضائب
يف البالد عىل مخاطر فساد كبرية لالستثامر التجاري يف مرص .وهناك
مخاطر فساد كبرية عند التعامل مع إدارة الجامرك يف مرص ،حيث تشري
الرشكات إىل أن املدفوعات غري النظامية وال ُّرىش تحدث بتواتر أثناء
إنجاز إجراءات االسترياد والتصدير ،وإىل عدم الرضا عن الوقت املتوقع
لعملية التخليص وضعف كفاءتها ،ما ميثّل عبئًا عىل حرية التجارة(.((2
تواجه الرشكات درجة عالية من خطر الفساد يف قطاع املشرتيات ،حيث
يعتقد رجال األعامل أن األموال العامة غال ًبا ما يتحكم فيها األفراد
والرشكات بسبب الفساد ،ويرون أن املحاباة منترشة عىل نطاق واسع
بني مسؤويل املشرتيات يف ما يخص تأمني عقود حكومية( .((3وتجدر
اإلشارة إىل أن مرص تس ّجل درجة متوسطة من االمتثال ملؤرشات
الشفافية والكفاءة والتجانس ،ودرجة منخفضة من االمتثال ملؤرشات
املنافسة والنزاهة يف قطاع املشرتيات العامة ،وهذا يرجع عىل نحو
رئيس إىل انخفاض ثقة قطاع األعامل بشفافية تنفيذ عمليات الرشاء.
Ibid.
Adly.
"Arafa, "The Unexpected Trials of Egyptian Leaders.
Ibid.
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ويف الواقع ،ال تُنفَّذ الترشيعات املتعلقة باملشرتيات عىل نحو فعال،
وتشري األدلة إىل أن الكيانات املتعاقدة تط ّبق معايري الحد األدىن فقط
من الشفافية يف عملية الرشاء ،ما يزيد من مخاطر الفساد يف هذا
القطاع .ولسوء الحظ ،ال يوجد قانون شامل ينظم املشرتيات العامة
ألنها منظمة وفق القانون رقم  1998/89بشأن العطاءات.
تول
يخضع املوظفون العموميون لقوانني إقرار الذمة املالية عند ّ
وينع الترشيع بشأن حظر تعارض مصالح
املنصب ومغادرتهَ .
أي مصلحة يف املجاالت
املسؤولني يف الدولة أن يكون للموظف ُّ
التي ميارس فيها سلطته .ويف هذا الصدد ،اقرتح فقهاء القانون
العام مراعاة العوامل التالية للقضاء عىل هذه الظواهر .1 :زيادة
الحد األدىن لألجور للعاملني لضامن مستويات معيشية الئقة ،وقد
قطعت الدولة خطوات كبرية يف هذا االتجاه .2 ،تفعيل أنظمة الرقابة
الداخلية واملسؤولية اإلرشافية .3 ،ألّ يتعامل املوظفون مع الجمهور
إال عند الــرورة فقط .4 ،زيادة العقوبات املفروضة عىل هذه
وصول إىل الفصل أو الحرمان من املعاش .5 ،ضامن كفاءة
ً
الجرائم
األجهزة األمنية واإللكرتونية.
رمبا نحتاج اليوم يف مرص إىل ابتكارات سياسية ،بحيث تصبح مكافحة
الفساد جز ًءا ال يتجزأ من مرشوع اإلصالح السيايس .ولكن أكرث من
أساسا للرشعية األخالقية
ذلك ،نحتاج حال ًيا إىل أن تصبح النزاهة ً
ألجهزة الحكم ،ونحتاج أيضً ا إىل دعم الرشعية العامة وجعلها تحت
مظلة الرشعية الدستورية والرشعية السياسية ،وإضافة عملية
إليهام .ومنذ وقت طويل ،ص ّدق مجلس النواب املرصي اتفاقية
األمم املتحدة ملكافحة الفساد United Nations Convention
) ،Against Corruption (2003وهذا يعني ،مبوجب املادة 151
من الدستور املرصي لعام  ،2014أنها جزء ال يتجزأ من النظام
القانوين املرصي ،ويعني أيضً ا أنها اكتسبت قوة قانونية ملزمة
تتطلب التنفيذ ،عىل املستوى اإلجرايئ ،ومستوى سياسات الوقاية،
وتحقيق معايري الشفافية والنزاهة واملساءلة( .((3ويبقى صحي ًحا
أن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد تثري سلسلة من املخاوف
بشأن اختصاصات السيادة الوطنية للدولة .إن القانون واإلرادة
السياسية أمران حاسامن كالهام يف أي سياسة ملكافحة الفساد،
كام أن الرؤية االجتامعية مطلوبة ،ووجودها ميهد الطريق لسيادة
" 31دستور جمهورية مرص العربية  ."2014وتنص املادة املذكورة عىل أن "ميثل رئيس
الجمهورية الدولة يف عالقاتها الخارجية ،ويربم املعاهدات ،ويصدق عليها بعد موافقة مجلس
النواب ،وتكون لها قوة القانون بعد نرشها وفقًا ألحكام الدستور".
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القانون( .((3ويعتمد الحفاظ عىل التبادل الحر يف األسواق واملنافسة
عىل وجود مؤسسات رئيسة ميكنها تثبيت حقوق امللكية املتساوية
وتوزيعها ،وضامن سيادة القانون ومراقبة موانع املنافسة وتضارب
املصالح واالحتيال والفساد .وباختصار ،ثبت أن بناء السوق يعادل
بناء الدولة يف حالة االقتصادات االنتقالية( .((3ومل تتبع مرص هذا
املسار ،ويشري ضعف الرتتيبات املؤسسية إىل حالة ال متلك فيها الدولة
القدرة عىل دعم حقوق امللكية املتساوية وإنفاذ القانون (بل حتى
تنتهكه عىل نحو ممنهج) وضبط املخالفات املتعلقة باملعلومات
وسوء استخدام السلطة.

 .2تونس
يف  14كانون الثاين /يناير  ،2011وبعد أن حكم تونس أكرث من 22
تخل زين العابدين بن عيل ( )2011-1987عن الرئاسة وهرب
عا ًماّ ،
إىل اململكة العربية السعودية عىل وقع االحتجاجات التي ع ّمت البالد.
كان الطغيان السيايس والفساد والبطالة وانتهاك سيادة القانون العوامل
الرئيسة امللهمة لالحتجاجات( .((3وبعد هروب بن عيل ،الذي تويف يف
 19أيلول /سبتمرب  ،2019تحركت الحكومة برسعة ملقاضاته ومقاضاة
زوجته ليىل الطرابليس بتهم مختلفة تتعلق بالفساد املايل الهائل.
ويف حزيران /يونيو  ،2011حكمت محكمة جنائية تونسية عىل
بن عيل وزوجته غيابيًا بالسجن  35عا ًما بتهمة الرشوة واختالس
وتبديد األموال العامة ،وفرضت عليهام أيضً ا غرامة قدرها  65مليون
دوالر أمرييك( .((3وعالوة عىل ذلك ،صادرت الحكومة أصولً من 110
من أفراد عائلة بن عيل ،واستحدثت لجنة مهمتها استعادة األصول
املهربة إىل مختلف أنحاء العامل( .((3وعىل الرغم من هذا التقدم،
فإن التونسيني الشباب يساورهم القلق من أن متثل االنتفاضة فرصة
أخرى للمسؤولني السياسيني والحكوميني الفاسدين للميض يف سوء
"32 Arafa, "The Unexpected Trials of Egyptian Leaders.
إذا كان السعي إىل تخليص مرص من التخلف ،فيجب إجراء دراسة دقيقة ألسبابه بهدف
تحديد الدور األمثل للجمهور العام قبل دور الحكومة يف تنظيم النشاط االقتصادي ومكافحة
الفساد والرشوة .ويتحقق هذا الطموح بالتخيل عن الوصفات الليربالية الجديدة ووضع
سياسات قانونية مجدية وإنفاذها.
33 Edward C. Banfield, "Corruption as a Feature of Governmental
Organization," The Journal of Law & Economics, vol. 18, no. 3 (1975).
34 Silvia Colombo et al., "The Tunisian Revolution: An Opportunity for
Democratic Transition," Istituto Affari Internazionali, Working Papers, no.
1102 (January 2011).
35 David D. Kirkpatrick, "Tunisia Liberals See a Vote for Change, Not
Religion," The New York Times, 25/10/2011.
36
Joe Palazzolo, "Tunisia Hires Ace to Track Down Ben Ali's
Assets," The Wall Street Journal, 24/10/2011, accessed on 21/4/2020, at:
https://on.wsj.com/2KpV05e
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استخدام السلطة ،وينظرون بحذر إىل السياسة والنخب الحالية(.((3
ويعد الفساد ،وال سيام املــايل والسيايس ،مصدر قلق للشباب
التونسيني ،حيث أظهر استطالع رأي أجراه املعهد الدميقراطي الوطني
أن نصيحتهم األساسية للحكومة ال تتعلق باإلصالح الدستوري ،بل
بالفساد والبطالة(.((3
كان اتساع نطاق الفساد يف عهد بن عيل أحد العوامل الرئيسة التي
غذّت االضطرابات يف أوساط الشعب التونيس ،وأدت يف نهاية املطاف
إىل "ثورة الياسمني" يف عام  .2011إن "دمقرطة الفساد" تع ّرض العملية
ومتس كل مستوى من مستويات األنظمة
االنتقالية يف تونس للخطرّ ،
االقتصادية والسياسية واألمنية للبالد .وقد أُخذ ذلك يف االعتبار يف
املادتني  10و 130من الدستور التونيس لعام  ،2014حيث اعتُربت
مكافحة الفساد هدفًا وطنيًا .ومع ذلك ،ال يزال الفساد مسترشيًا يف
تونس ،فاملقارنة اإلقليمية الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية يف
مؤرش مدركات الفساد ما زالت تضع البالد يف مرتبة متوسطة .ويف
عام  ،2011تم إنشاء وكالة بالغة الفاعلية ملكافحة الفساد ،هي الهيئة
الوطنية ملكافحة الفساد ،بهدف معالجة الفساد اإلداري ،لكن املوارد
املالية والبرشية التي بترصفها محدودة ،كام أنها ليست مستقلة متا ًما
عن الحكومة( .((3وإضافة إىل ذلك ،أُق ّرت ترشيعات ملكافحة الفساد،
مبا يف ذلك قانون يحمي املبلِّغني ،ويعالج مسائل غسل األموال وأفعال
الغش واالحتيال من خالل استحداث تدابري ملموسة ،ميكن عىل سبيل
املثال أن تأمر بالقبض عىل كثري من املوظفني العموميني املتهمني
بالفساد يف مجال الخدمة العامة( .((4وعىل املنوال نفسه ،وافق
الربملان التونيس عىل قانون ملكافحة اإلثراء غري املرشوع ،وهي خطوة
تهدف إىل تعزيز مكافحة الحكومة للفساد عىل نطاق واسع ،وضامن
الشفافية ،والحفاظ عىل األموال العامة للبالد .ويُجرب القانون الرئيس
والوزراء وكبار املسؤولني يف القطاع العام والهيئات املستقلة والبنوك
والقضاة وقوات األمن والصحافيني والنقابات عىل الترصيح باملكاسب
 37يوضح الكاتب أن الشباب "لديهم مخاوف بشأن أفراد وأحزاب سياسية ومنظامت
املجتمع املدين الذين يحاولون االستفادة من الثورة لتحقيق مكاسب شخصية" ،ينظر:
Nicholas Collins, "Voices from a Revolution: Conversations with Tunisia's
Youth," The National Democratic Institute & EMRHOD Consulting (2011).
38 Ibid.
39 Marwan Muasher, Marc Pierini & Fadil Aliriza, "Capitalizing on Tunisia's
Transition: The Role of Broad-Based Reform," Carnegie Endowment for
International Peace, 15/11/2016, accessed on 21/4/2020, at: https://bit.ly/2VIBOVK
 40انترش الفساد يف جميع القطاعات ،مبا يف ذلــك األمــن والعطاءات العامة
والرعاية الصحية.
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واملصالح ،والسامح للمجموعة الوطنية بالتحقق من الرثوة املجهولة
املصدر التي تُجنى بطريقة غري مرشوعة(.((4
وبغض النظر عن
ومع ذلك ،فإن العملية االنتقالية يف البالد مل تكتملّ ،
الرشخ املتزايد بني الشعب التونيس وحكومته ،هناك قضية واحدة
ميكن أن يتفق عليها الجميع ،وهي الحاجة إىل القضاء عىل الفساد.
ويف هذا الصدد ،عززت دول االتحاد األورويب العالقات مع الحكومة
التونسية واملجتمع املدين بشأن مجموعة من القضايا ،مبا يف ذلك
اإلصالح السيايس واالجتامعي واالقتصادي واألمني( .((4واستحدثت
الحكومة منذ عام  2012سلسلة من اللجان املستقلة للتحقيق يف
الفساد واستعادة األصول املرسوقة ،ودمجت الجرائم االقتصادية
يف مسار العدالة االنتقالية يف البالد ،واعتمدت العديد من القوانني
الرامية إىل مكافحة الفساد اإلداري ،وأسست خاليا الحوكمة الرشيدة
داخل كل مؤسسة عامة(.((4

يف االقتصاد الفاسد ،يكون لكل معاملة اقتصادية رضيبة فساد؛ مبلغ
من املال يُس َّدد بعي ًدا عن أنظار الدولة .وتردع املستويات العالية
ماسة،
من الفساد استثامرات القطاع الخاص التي تكون الحاجة إليها ّ
وتؤدي إىل تراجع ثقة املستثمرين األجانب واملحليني ،وتخلق مخاطر
داعي لها للرشكات( .((4ويقلل الفساد الشامل عادة من جودة
ال َ
املؤسسات الحكومية ،خاصة يف مجال الروتني الوظيفي ،إذ يألف
املوظفون االنخراط يف األداء الفاسد ،ويصبح من األصعب تنفيذ
 41تشمل العقوبات املفروضة عىل اإلث ـراء غري املــروع الغرامات والسجن مدة
خمس سنوات.
42 Bob Rijkers, Caroline Freund & Antonio Nucifora, "All in the Family:
State Capture in Tunisia," World Bank (March 2014).
املعش وسارة يركيس" ،عدوى الفساد يف تونس :املرحلة االنتقالية يف
 43مروان
ّ
خطر" ،مركز كارنيغي للرشق األوسط ،دراسة ،2017/11/10 ،شوهد يف  ،2020/4/27يف:
https://bit.ly/2VDPpyW
44 Sarah Chayes, "Corruption is Still Tunisia's Challenge," Los Angeles
Times, 10/6/2012.
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تصب يف مصلحة الدولة واملواطنني( .((4كام أن جودة
سياسات عامة ّ
الخدمات اإلدارية تزداد سو ًءا ،حيث يهدد الفساد اإلداري األمن
عىل نحو مبارش عرب إتاحة الفرص للمهربني واملتاجرين باألسلحة
واملخدرات والبرش إلدخال البضائع غري املرشوعة إىل البالد( .((4وبناء
عليه ،يُطرح السؤال التايل :كيف يُعالج الفساد؟
اتخذت الحكومة التونسية واملجتمع املدين العديد من املبادرات
الرامية إىل مهاجمة الفساد ،وخاصة يف الخدمة العامة .وأُنشئت
العديد من الهيئات الرسمية وغري الرسمية منذ عام  2011للتعامل
مع املخالفات التي ارتكبت يف املايض ودرئها يف املستقبل ،وصدرت
قوانني عديدة للوقاية من الفساد أو معاقبة األشخاص والكيانات
الفاسدين .ومع ذلك ،فإن هيئات مكافحة الفساد الرئيسة تفتقر إىل
املوارد املالية والبرشية لتنفيذ مهامتها .والعديد من القوانني إما مل
تُنفَّذ وإما ال تؤ ّمن آليات مساءلة كافية لردع السلوك الفاسد عىل
نحو فعال.
تستخدم تونس العديد من األجهزة الترشيعية للتصدي للفساد
مستقبل .وعىل الرغم من أن القانون
ً
السابق وردع النشاط الفاسد
رشا
االنتخايب لعام ( 2011املرسوم  )1089ليس مرتبطًا ارتباطًا مبا ً
بعض املسؤولني السابقني من الرتشح للمناصب
بالفساد ،فقد منع َ
العامة( .((4ومن أهم التدابري الحكومية يف املجال االقتصادي إنشاء
لجنة املصادرة مبوجب املرسوم  13-2011يف  14آذار /مارس
 .((4(2011ويُضاف إىل ذلك تعيني مسؤويل مكافحة الفساد يف خلية
للحوكمة الرشيدة يف كل مؤسسة عامة ،مبا يف ذلك كل الوزارات،
لضامن أن تصبح تدابري مكافحة الفساد جز ًءا ال يتجزأ من أجهزة
الحكومة( .((4كام أُقرت ترشيعات عديدة (أو يجري تطويرها) تتناول
جوانب معينة من الفساد ،مبا يف ذلك القوانني املتعلقة بالرشوة
45 Ibid.
 46إن الضوابط الحدودية املتساهلة الناتجة من الرشوة ميكن أن تجعل غسل األموال
أسهل ،وميكن أن تدعم انتشار اإلرهاب .وميكن التونسيني العبور إىل ليبيا للتدريب لدى
الدولة اإلسالمية التي أعلنت نفسها أو غريها من املنظامت اإلرهابية ،والذهاب إىل العراق
وسورية ،وميكنهم العبور إىل ليبيا للتحضري للهجامت عىل األرايض التونسية ،ينظر:
Hamza Meddeb, "Peripheral Vision: How Europe Can Help Preserve
Tunisia's Fragile Democracy," European Council on Foreign Relations,
13/1/2017, accessed on 21/4/2020, at: https://bit.ly/3cD7G4O
"47 "Tunisia: Transitional Justice and the Fight Against Corruption,
International Crisis Group, Report, no. 168, 3/5/2016, accessed on 21/4/2020,
at: https://bit.ly/3cxZkLZ
48 "Lost Billions: Recovering Public Money in Egypt, Libya, Tunisia and
Yemen," Transparency International, 17/5/2016, accessed on 21/4/2020, at:
https://bit.ly/2wUDfYM
49 Ibid.
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والوصول إىل املعلومات واإلبالغ عن الفساد وحامية املبلِّغني(.((5
ومتت املوافقة عىل ترشيع جديد يتطلب اإلفصاح العلني عن الدخل
واألصول ،ويج ّرم املكاسب غري املرشوعة وتضارب املصالح .واعتمدت
تونس أيضً ا العديد من التدابري اإللكرتونية ملنع الفساد ،رسميًا ومن
خالل املجتمع املدين ،مبا يف ذلك بوابة املوازنة املفتوحة وموقع عىل
اإلنرتنت اسمه ( Marsoumمرسوم) أُنشئا لتمكني املواطنني من
طلب الوثائق العامة مبارشة( .((5ويف عام  ،2014انضمت تونس أيضً ا
إىل رشاكة الحكومة املفتوحة ،وهي مبادرة متعددة األطراف تهدف
إىل ضامن التزامات ملموسة من الحكومات لتعزيز الشفافية ،ومتكني
املواطنني ،ومكافحة الفساد ،وتسخري التكنولوجيات الجديدة لتعزيز
الحوكمة( .((5وأُحدث ،أيضً ا ،القطب القضايئ االقتصادي املايل من
خالل مذكرة وزارية للتحقيق يف قضايا الفساد وعقد املحاكمة بشأنها
اختصاصا يف الجرائم االقتصادية
والفصل فيها ،وتُ نح املحكمة مبوجبه
ً
واملالية املتش ّعبة ،واعتُرب هيئ ًة قضائية من خالل القانون األسايس
.((5(2016/57
وقد بُذلت الجهود لتوفري العدالة لضحايا الفساد إبان فرتة ما قبل
الثورة من خالل عملية العدالة االنتقالية الرسمية يف تونس .هذه
العملية فريدة من نوعها من حيث إنها "أول عملية تعرتف رسم ًيا
باألرضار االجتامعية واالقتصادية باعتبارها انتهاكات تستدعي العدالة
لتقص الحقائق حول
والتعويض املادي"( .((5وأُنشئت اللجنة الوطنيّة ّ
ال ّرشوة والفساد ،للتعامل مع قضايا الفساد واختالس األموال العامة
من طرف املوظفني العموميني السابقني .وكانت اللجنة مستقلة ماليًا
وإداريًا ضمت خمسة عرش عض ًوا اختارتهم لجنة برملانية .وكانت
مخولة بالحكم وتنفيذ العقوبة الجنائية عن الجرائم االقتصادية
وإجامل ،توفر التدابري القانونية التونسية إطا ًرا قويًا ملكافحة
ً
املاضية.
الفساد ،لكن العديد منها مل يُنفَّذ أو يُف َّعل بالكامل .وما زال من
فعال يف
السابق ألوانه تقييم ما إذا كان تنفيذ هذه القوانني سيكون ً
ردع الفساد.
وعىل الرغم من أوجه التقدم هذه يف مكافحة الفساد يف تونس،
ال يـزال هناك الكثري مام يجب عمله عىل مستوى السياسات؛
50 Meddeb.
51 Amna Guellali, "The Law That Could Be the Final Blow to Tunisia's
Transition," Middle East Eye, 23/5/2017, accessed on 21/4/2020, at:
https://bit.ly/2Vowx6H
"52 "Tunisia: Transitional Justice and the Fight Against Corruption.
53 Ibid.
54
Roslyn Warren et al., "Inclusive Justice: How Women Shape
Transitional Justice in Tunisia and Colombia," Georgetown Institute For
Women, Peace and Security, Report (June 2017).
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فيخىش العديدون من أن الحكومات التونسية تفتقر إىل القدرات
والسلطة الالزمة للتصدي للفساد بقوة وفاعلية .وعالوة عىل ذلك،
فإن االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد التي اعتمدتها الحكومة
التونسية مل تكن عملية .وال يزال القضاء يعاين ضعفًا يف املوارد املالية
والبرشية ،إىل جانب عدم االستقاللية الذي بدوره يُضعف قدراته
عىل مكافحة الفساد عىل نح ٍو احرتايف .ونتيجة لهذه االعتبارات،
دعا التونسيون ،إىل جانب منظامت املجتمع املدين ،إىل أن يحتوي
دستور البالد الجديد لعام  2014فقرة تضمن الشفافية والحكومة
تبي األيام ما إذا كان متا ًحا مصادرة املكاسب
املفتوحة( .((5وسوف ّ
واألموال غري املرشوعة التي حصل عليها بن عيل وإعادتها إىل تونس
والتونسيني ،وما إذا كانت الحكومات التونسية ملتزمة بالنزاهة
والشفافية واملساءلة التي يرغب فيها ناخبوها بشدة .ويُوىص بقوة
بزيادة الوعي العام بالفساد واملامرسات الفاسدة يف بيئة الفرد
املبارشة بني موظفي اإلدارات اإلقليمية واملحلية ،واملمثلني املنتخبني
للسلطات اإلقليمية واملحلية ،ومنظامت املجتمع املدين واملواطنني
عىل املستوى املحيل.

خاتمة وتوصيات سياساتية:
المستقبل والطريق إلى األمام
إن املشاركة والشفافية واملساءلة ثالث ركائز مرتابطة يف عملية
كل من التدابري
الحوكمة الرشيدة .وتتطلب املساءلة العامة ً
القانونية  -الهيكلية األساسية والتنفيذ الحقيقي لها .فمن حيث
اإلجراءات القانونية والهيكلية ،اتخذت غالبية الدول خطوات نحو
مكافحة الفساد اإلداري .ففي مرص ،عىل سبيل املثال ،تعمل هيئة
الرقابة اإلدارية ووزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري جن ًبا إىل
جنب مع الجهاز املركزي للمحاسبات لهذا الغرض .وبصفة عامة فإن
تطبيق املساءلة ،كام تشري التجارب الوطنية ،ال يزال قيد التنفيذ
ويف الطريق إىل األمام .ويبدو أن تقاليد الدولة املركزية ،وإجراءات
الشفافية غري الكافية ،وعدم كفاية اإلرادة والتصميم من جانب
املواطنني ،والسيطرة السياسية عىل الهيئات البريوقراطية ،إىل جانب
قنوات املعلومات غري السليمة وما يخص العمل الهادف وإجراءات
التنفيذ ،ال تزال مشكالت مشرتكة تعوق املساءلة العامة يف منطقة
الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،ومع ذلك ال يزال األمل يف املستقبل.
55 Hanen Keskes, "Constituent Assembly Members Vote in Favor
of Transparency," All Africa, 7/1/2012, accessed on 21/4/2020, at:
https://bit.ly/2ziU9RO
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وبالنسبة إىل العديد من الدول ،تكمن املشكلة يف توليد أو إطالق
غضب شعبي عىل الفساد وعىل الفشل يف التعامل معه .وميكن أن
يصبح الجمهور سلب ًيا إذا اعتقد أن الفساد اإلداري جوهري يف طبيعة
عمل الحكومة ،وأن الدولة متيض يف طريقها وال تستجيب للمطالب
العامة ،وأن كل شخص يف حياته الخاصة أو العامة يسعى إىل
مصلحته فحسب ،وأن التواطؤ مامرسة معتادة يف عمل الحكومات.
وتغدو هذه وجهات نظر ذاتية التحقق ،ألنها تقتل املطالبة السياسية
باعتامد الجدارة واألخالقيات لتجعلها مجرد شأن بسيط ،وتؤدي إىل
تراجع الحامسة واألمل لدى الجمهور .وعىل أي حال ،فمن دون
مطالبة علنية قوية باتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد ،لن يترصف
الزعامء السياسيون ضده ،ويؤدي هذا التقاعس إىل تعزيز شكوك
العامة .وإذًا ،تستمر هذه الحلقة املفرغة.
إن أي حكومة تريد نبذ هذه الشكوك وتحفيز مطالب الجمهور
باعتبارها الضامن النهايئ لإلجراءات الحاسمة ضد الفساد ،يتعني
عليها أن تبادر بتحركات الفتة تخلق األمل .لكن من غري املرجح
أن تصل التحوالت الداخلية وعمليات إعــادة الهيكلة إىل هذه
النتيجة ،حيث يُر َّجح أن يعتقد الجمهور أنها مخصصة لالستعراض
فحسب .ففي كثري من األحيان ،يكون من الرضوري توجيه اتهامات
ضد كبار املسؤولني العموميني الفاسدين والعمل عىل نحو مكثف
عىل معالجة هذه التّهم بعي ًدا عن السيطرة السياسية ،وترك األمر
للخرباء القضائيني والنيابات املختصة .هناك ،أقلّه نظريًا ،اهتامم عام
كبري مبوضوع الفساد والتسرت عليه .وهذا يتضح عىل نحو مطّرد يف
جميع أنحاء أوروبا والواليات املتحدة واليابان ،ويصدق أيضً ا عىل
أمريكا الالتينية .وقد تحيط بهذا االهتامم مخاوف شديدة من وقوع
الحرب أو حدوث الكساد ،لكن األرجح أن يكون مؤث ًرا ج ًدا يف معظم
األوقات .وال ميكن القضاء عىل هذا االهتامم ّإل إذا شاعت الالمباالة
عىل نحو واسع .ويقع عىل عاتق القادة السياسيني واجب أسايس
يتمثل يف تج ّنب شيوع هذه الالمباالة والحرص عىل انخراط الدولة
وتوافر الشعور بوجود املساءلة العامة ،فهذا هو الرشط األسايس
النهايئ ملكافحة الفساد ،وال سيام الفساد اإلداري.
اقرتح بعض املفكرين أن أهمية مطالبة املواطنني ،بعد الربيع العريب،
تقل
بالشفافية واملسؤولية خاصة يف وجود سياسات دولة قوية ال ّ
أهمية عن املطالبة بالحريات .وعالوة عىل ذلك ،يواجه قطاع اإلدارة
والتنظيم الحديث تحديات أخالقية من قبيل الفساد والرشوة تتجاوز
حدود الدولة ،وتسبب مشكالت مثل تهديد السالم واألمن والنمو
االقتصادي واالستدامة البيئية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون.
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بدأ التنظيم األخالقي لإلدارة العامة مع تصديق مختلف االتفاقيات
الدولية ،مبا يف ذلك اتفاقيتا القانون املدين والقانون الجنايئ بشأن
الفساد األوروبيتان ،إىل جانب اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.
ويجب عىل كل دولة يف الرشق األوسط أن تس ّن ترشي ًعا إلنشاء
مجلس أخالقيات ،بحيث يكون األساس القانوين للتنظيم األخالقي
لإلدارة العامة .وقد أفاد مؤرش مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة
الشفافية الدولية بأن التدابري والعقوبات الهيكلية القانونية ثبت
أنها غري كافية يف مكافحة الفساد يف املنطقة .وتجدر اإلشارة إىل أن
االستخدام الصحيح لل ُمثُل األساسية ،مثل التميز والنزاهة والصدق
والحياد والشفافية والعدالة واملساواة ،يساعد املسؤولني الحكوميني
عىل تعزيز انتامئهم إىل املجتمع من خالل تقديم الخدمات العامة
بكفاءة .ويجب عىل الحكومات ،أيضً ا ،الوفاء بواجباتها والتزاماتها
تجاه املوظفني العموميني وتقديم الدعم والخدمات الالزمة
للمحافظة عىل القيم األخالقية واملهنية يف تقديم الخدمة العامة،
باعتبار أن من شأن تضافر العالقات املتبادلة ما بني الحكومة
وموظفي الخدمة املدنية مع التنفيذ الصارم للقواعد والجزاءات أن
يعمل عىل ّيل عنق الفساد.
يتأثر الوضع القانوين لألخالقيات يف اإلدارة العامة يف الوطن العريب
بثقافة املحسوبية والواسطة .وخالل انتفاضات عام  ،2011كانت
حالة الفساد يف منطقة الرشق األوســط وشامل أفريقيا موضع
تدقيق املواطنني ،لكن املوضوع بقي عىل الرف بعد ذلك ،وهذا
يشجع عىل املزيد من مأسسة الفساد .وألجل تحسني الوضع ،كام
اقرتحت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،ال مناص من تعزيز
ثقافة النزاهة واألمانة يف الخدمة املدنية ،من بني أمور أخرى،
واعتامد مدونة أخالقيات يف عمل املوظفني العموميني ،وتطبيقها.
وإجاملً  ،يع ّد إصالح الحكم العام (إعادة التأسيس) الطموح السيايس
الرئيس .والدافع إىل ذلك ،بدرجات متفاوتة ،إنشاء هيكلية وعمليات
إداريــة  -سياسية أكرث فاعلية واستجابة ،لتكون أكرث قدرة عىل
جذب االستثامرات ،وتعزيز التنمية االقتصادية ،وخلق فرص العمل،
وتوسيع نطاق رضا الجمهور عرب التفاعل مع آمال املواطنني املتزايدة.
ومع ذلك ،فقد ثبت عمو ًما أن هذا التحول صعب اإلنجاز ،ألنه يهدد
مصالح النخب املؤثرة أو يصطدم بالبريوقراطيات الكبرية واملتشعبة
الحالية أو بالتقاليد االجتامعية والثقافية املزمنة.
يعد القطاع العام يف معظم بلدان منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا الذراع الرئيسة للحكم ،وإن بدرجات متفاوتة .والقطاع
العام يف هذه البلدان ضخم ،ورمبا منتفخ ،ومتشعب ج ًدا ،ومتعدد
الطبقات بالتأكيد ،وذو طابع رسمي ومركزي إىل حد بعيد ،ويعتمد
اإلدارة الرتاتبية القامئة عىل األوامر والسيطرة .وتجدر اإلشارة إىل أن
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رب العمل املفضل ،ألنها توفر وظائف
البريوقراطيات العامة هي ّ
مضمونة يف أوضاع أفضل من تلك املعروضة يف القطاعات األخرى،
وتتسم عمليات إعــداد امليزانيات الحكومية باملركزية .وتفضل
الحكومات يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا عمو ًما اإلبقاء
عىل الطريقة التقليدية القدمية يف إعداد امليزانيات ،أي ميزانية
البنود ،ذلك ألن االستقرار السيايس يستلزم بنية متينة جوهرها عالقة
الراعي – الزبون ،تع ّول عىل مخصصات امليزانية بحيث تضمن منافع
ملجموعات اجتامعية محددة .وهذا ال يعني أن إصالح القطاع العام
تعي
كان بعي ًدا عن التفكري والسعي له .ففي مرص ،عىل سبيل املثالّ ،
أن يرتافق إصالح اإلدارة العامة بهدف محدد هو امتالك هيكل إداري
أكرث فاعلية واستجابة ،ولك ّن العديد من هذه التحوالت مل يكتمل،
عىل الرغم من ورودها املتكرر يف البيانات الرسمية ووثائق الدولة.

ددعلالا
سرام /راذآراذآ

مثل تنفيذ القوانني القامئة ومتكينها وإزالة الطابع الشخيص عن
عمليات مكافحة الفساد .أ ّما املهامت األخرى ،مثل رقمنة العمليات
الحكومية ،وتبسيط اإلجراءات البريوقراطية ،وابتكار اسرتاتيجيات
خروج مستدامة من االقتصاد غري الرسمي ،فتلك مسا ٍع طويلة األمد
تتطلب موارد مالية ضخمة ومساعدة كبرية من املجتمع الدويل.
وتحتاج كل هذه التوصيات إىل إرادة سياسية حقيقية تفتقر إليها
املشاعر العامة.
إن التشاركية بني الحكومة واملجتمع املدين واحدة من أكرث الطرق
فاعلي ًة يف درء الفساد عىل املديني القصري والبعيد .وقد أثبت املجتمع
املدين أنه مكرس لهذه املعركة .ويستطيع املجتمع املدين ،بتمويل
مناسب من املجتمع الدويل ،أن يدفع الحكومة إىل فرض اإلطار
القانوين الحايل وتنفيذه والعمل مع القطاع الخاص لتطوير أدوات
لرقمنة العمليات الحكومية .وينبغي للحكومتني املرصية والتونسية:
•متكني القوانني القامئة باعتبار أن اإلطار القانوين السائد مناسب
ملكافحة انتشار الفساد ،وتنفيذه ،مع أن العديد من القوانني
مل تنفَّذ.
•إنفاذ قوانني الترصيح باملمتلكات عىل النحو املنصوص عليه
يف الدستور ،بحيث يُطلب من املوظفني العموميني الترصيح
مبمتلكاتهم عند توليهم وظائفهم.
•اإلرساع يف إنجاز التحوالت لضامن وجود هيئة قضائية مستقلة
متا ًما تساعد يف إنفاذ الترشيعات القامئة.

يوص يف بلدان املنطقة بتطبيق ما ييل :المركزية حكومية
ومن ث ّمَ ،
كبرية ،والسامح التدريجي للهيئة الترشيعية مبراجعة اإلدارة
تحسن
العامة ،وتب ّني فلسفات تنظيمية جديدة يف اإلدارة العامة ِّ
عملية تقديم الخدمات العامة ،إىل جانب إدخال رسوم املستخدمِ
يف الخدمات العامة ،واعتامد امليزانية القامئة عىل األداء .كذلك،
تتزايد األدلة عىل دور الحكومة اإللكرتونية وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف تحسني عمليات اإلدارة العامة مبا يحقق الكفاءة يف
ويوسع نطاق النمو االقتصادي يف البلدان املتقدمة
تقديم الخدمات ِّ
والنامية .وعىل أي حال ،يجب أن يكون تقديم الخدمات عرب اإلنرتنت
كم ًّيا ونوع ًّيا يف بؤرة االهتامم ،بحيث ننتقل من تقديم الخدمات عرب
اإلنرتنت إىل بناء مجتمع عادل ،رشق أوسط "جديد" .وعىل الرغم
كل هذه القيود ،تستطيع الحكومات الحالية أن تتخذ العديد
من ّ
من اإلجراءات ملعالجة الفساد ،مام ال يتطلب جهو ًدا أو موارد هائلة،

•نزع الطابع الشخيص عن مكافحة الفساد ،إذ ينبغي للحكومة
أن تركز جهود مكافحة الفساد عىل العمليات ،وليس عىل
األفراد ،لضامن أن تكون تدابري مكافحة الفساد طويلة األمد
ومستدامة .ويف حني تكون املحاكامت الجنائية األولية يف ظل
الحرب عىل الفساد مهمة إلرسال إشارة إىل الجهات الفاعلة
األخرى غري الرشيفة مفادها أن الفساد لن يتم التسامح معه،
فإنه يجب عىل أي سياسة مستدامة ملكافحة الفساد تفكيك
الهياكل التي سمحت بالفساد.
•رقمنة العمليات الحكومية مبساعدة القطاع الخاص واملجتمع
الــدويل ،وينبغي للحكومة أن توفر الوصول اإللكرتوين إىل
الخدمات العامة عىل الصعيدين املحيل والوطني ،وهذا يساعد
يف تحديث اإلجراءات البريوقراطية وتقويض فرص الرشوة عىل
كافة املستويات العامة.

دراسات
الحوكمة الرشيدة في مواجهة الفساد اإلداري ما بعد الربيع العربي :حالتا تونس ومصر

•تعزيز املبادرة الرقمية من خالل املبادرة إىل رقمنة القطاعني
العام والخاص ،وتوفري اإلنرتنت يف كل منزل ،وخلق كثري من
فرص العمل.
•استخدام نظام تحديد الهوية عىل اإلنرتنت للمساعدة يف
محارصة القطاع غري الرسمي ،مبا يساعد الحكومة عىل تعويض
إيرادات الرضائب املفقودة ومساعدة األشخاص املهمشني عىل
تلقي الخدمات االجتامعية.
•االستثامر بكثافة يف مكافحة الفساد يف املناطق الحدودية
مبساعدة كبرية من املجتمع الدويل.

•وأخ ًريا ،مواصلة تعزيز دور املجتمع املدين وضامن وجود إعالم
حر ودعم منظامت الرقابة عىل املستوى املحيل وتوسيع نطاقها
مع البدء يف تطبيق الالمركزية.
ال شك يف أن اإلدارة العامة املختلة وظيف ًيا والحوكمة السيئة يسريان
جن ًبا إىل جنب ،لك ْن يُطرح السؤال التايل :هل تغدو الحوكمة الرشيدة
عابرة بعد امتالك إدارة قوية للدولة؟ ميكن بالتأكيد ملجموعة من
مؤسسات الدولة القوية أن تقدم نتائج حكيمة يف صنع القرار
والسياسات العامة والخدمات العامة التي تعود بالنفع عىل املجتمع،
ولكنها قد تنحو إىل الطغيان أيضً ا ،ما يؤدي إىل الح ّد من جودة
الحوكمة املجتمعية .إن القضايا املطروحة تتعلق بدور كل من
الحوكمة الصحيحة واملالمئة للدولة ،والسوق ،واملجتمع املدين ،جن ًبا
إىل جنب مع املواطنني .وإن كيفية إقامة توازن متني بينهم تؤثر يف
طبيعة الحوكمة املشرتكة واإلدارة العامة يف بلدان الرشق األوسط
وشامل أفريقيا.
اتخذت مرص وتونس خطوات ممنهجة للتصدي للفساد .ومع ذلك،
يجب أن تؤدي هذه الخطوات إىل تناقص الفساد ،يك يقتنع الناخبون
بأنهام يسريان يف طريق الدميقراطية وسيادة القانون .وعالوة عىل
ذلك ،وبالنظر إىل مستويات الفساد املرتفعة يف بلدان الرشق األوسط
وشامل أفريقيا ،يجب عىل الحكومات يف هذه املنطقة أن تنظر
إىل أبعد من العامل العريب واإلسالمي بحثًا عن مناذج يحتذى بها يف
تظهري القضية .وتقدم العديد من الدول أمثلة رائعة عىل الثقافات
الدميقراطية التي تدعمها وكاالت حكومية فعالة تتمتع بسلطة تقيص
الفساد عىل نحو مستقل عن أجهزة األمن .إن العلوم االجتامعية،
والهيئات القانونية الدولية ،والرأي العام ،يرى جميعها أن مكافحة
الفساد لصيقة مبسار بناء الدميقراطية ،ويجب عىل قيادات الربيع
العريب أن تتعامل معه عىل هذا النحو.
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