
www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

Issue 6587 Monday 17/2/2020
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6587 االثن 22 من جمادى االخرة 1441 هـ 17 من شباط  (فبراير) 2020م

Í√d «  U¼U&≈ 8

—b½ U Ë ©‰«b «®

ـصطـلحـات أن هناك اكتـشفت مـؤخرا في فـقه الفـلسـفة وعـلوم ا
أمـيـة جـديـدة بـدأت تـنـتـشـر مـثل الـنـمل األبـيض (االرضـة) لـتقـتل
حيـاتنـا واحالمنـا وعلومـنا حتت لـقب الدال بـعد ان عرفـنا سـابقا
األمـيـة األبجـديـة وحاضـرا االمـية الـتـكنـولـوجيـة حـيث أصبـحـتا
ن ال يـجـيدون عـلى تـرجـمتـهـا وإفادة هـمـاً ومشـكـلـة للـكـثيـرين 
الـعـبـاد منـهـا وهي ظـواهر مـا عـادت حتـتـاج الى تفـكـيك رمـوزها

واسرارها.
اليوم نحن امام ظاهرة أخطر ال ترتبط باألمية األبجدية وال امية
الـتكـنولـوجـية  هي أمـية الـدال وأخواتـها فـهـناك الـدال الطـائفـية
ـزورة والـدال االفــتـراضـيـة ودال والــدال الـسـيــاسـيـة والــدال ا
ـكن الـقـول ان الدال أصـبـحت بـدون داللـة عـلـمـية ـبـاهـاة بل  ا

ليس فيها لون وال رائحة! 
باألمس كانت الدال داالً بحق برمزيتها ومضمونها وحلم يراود
ـنال اال الـذين عمـلوا لسـن طـويلة الكـثيـرين لكـنه حلم صعب ا
ـثـابرة واجلـهـد لنـيل هـذا االستـحـقاق بـيـنمـا اليـوم يـحصل من ا
أو عليـها البـعض دون تعب أو عنـاء وهم قابعـون خلف مكـاتبهم 
من على أسرة الـنوم تأتيهم عـبر سماسـرة يقومون بـالترويج لها

بجلة!  أو من خالل ضغوط السياسة في بعض اوطاننا ا
من احملــزن حــقــا أن نــرى الــيــوم الــتــكــاثــر الــغــريـب لــشــهـادات
الدكتوراه حـتى بات من حقنا أن نـخشى على مكـانة هذه الدرجة
الـعلـميـة بسـبب كثـرة الـذين يحـملـونهـا بال جدارةٍ وال اسـتحـقاق!
ـشـكـلة أن ثـقـافتـنـا الـشرقـيـة حتـلم بالـدال أكـثـر من حلـمـها ألن ا
ـقراطـيـة فهـم يتـعـلقـون بـأهداب األلـقـاب وال يرون بـاخلـبز والـد
ألنـفسـهم حـضوراً إال من خاللـهـا وهي عادة مـرتـبطـة بـالوجـاهة
عرفة والبـناء حتى لواستمدها من االجتماعية أكثـر من مناحي ا

مال وفير أو ألقاب كثيرة. 
نحن حقا امـام ظاهرة خطـيرة تستـوجب محاربتـها بل تستوجب
ايـضـا ان نـطـرح عـلى أنـفـسـنـا تـسـاؤالً أخـر عن وجـود مـكـتـبـات
اجستير معلق عليها الفته مكتوب عليها (لدينا من يكتب بحوث ا
والدكـتوراه) وهي مـشكله فـادحة وخـطيرة فـي نفس الوقت ألنك
ـال تشـتري مـا تريـد دون تعب الـيوم تـستـطيع ان تـكون (داال) بـا
ـواقع االلـكـترونـيـة تعـلن بـأنهـا تـقبل بـنـظام وعـنـاء بل أن بعض ا

األقساط!
أخـوات الـدال كثـيـرة هذه األيـام وهي عـلى كـثرتـهـا تـبدو أحـيـانا
مــضــحــكـــة ومــبــكــيــة في آن واحــد فــهــنــاك دال الــتــزويــر ودال
الـسيـاسة ودال األمـيـة ودال الطـائفـيـة التي هي أبـشع األخوات
شكال ومـضمـونا وهي ماركـة اليـوم وأكثرهـا شيـوعا في اوطان
الــعـربــان وال سـيــمـا األوطــان االـتي تــتــنـاسل فــيـهــا فـيــروسـات
الـطـائـفـية واجلـهل وتـعـيش عـلـيهـا وجـودا وحـيـاة! لـذلك ال عجب
الـيـوم انــنـا جنـد الــيـوم في أوطـانــنـا جـيــوشـا من حــمـلـة (الـدال
زورة) يتقدمون الصفـوف ويحكمون النخبة الـعلمية الرصينة ا
ويـتـكاثـرون كـالبـكـتريـا في مـجـالس النـواب واحملـافظـات واجـهزة

الدولة واجلامعات والرئاسات بأنواعها. 
سلوقـة لصنع أختـام التزوير لقد انـتهت أيام البـيض والبطاطـا ا
وانتـهى عصـر سوق مريـدي وحلت مـحلـها شركـات وشخـصيات
تـعـتـمـد عــلى بـرامج تـصـمــيم إلـكـتـرونـيــة لـصـنع األخـتـام ولـوازم
التزوير وكذلك استخدام برامج الفوتوشوب والكوريل في أجناز
طلوبة وبسـرعة قياسية وبأعداد ضخـمة وبدقة متناهية الوثائق ا

يصعب اكتشافها.
أن ظـاهـرة وجـود الــشـهـادات الــعـلـيـا فـي بـلـد مـثـل الـعـراق لـيس
غـريـبـا لـكن الـغـريب هـو ظـهـور األعـداد الـهـائـلـة الـتي تـتـفـ في
ـؤسـسات صـنـاعـة الـشهـادات بل تـبـرر وجـودهـا حتت تهـديـد ا
الـدينـية والـطائـفيـة( باسم الـدين باكـونا احلـراميـة). فال عجب أن
ـعاهـد الـديـنـيـة واحلوزات يـكـون قـادة الـعـراق يحـمـلـون شـهـادة ا
ـنـاهــضـة لــلـعـلم واجلـامــعـات اإلسالمـيــة ذات األيـديــولـوجـيــات ا
والـتـطـور والعـجب أيـضـا ان نـرى وزيـرا لـلـتـعـلـيم الـعالـي يحـمل
ـؤسـسات الـدينـية وجنـد وزيـرا للـتربـية شـهادة مـزورة من هذه ا
عـاهد وان أطروحته للدكتوراه كانت في يفتخر بأنه خريج هذه ا

 ! حب احلس
أنظروا الى جامعاتـنا وعناوين الدراسات العـليا فيها فأنك جتد
العجب في كـل الشهور ولـيس في شهـر رجب فقط كمـا يقولون
اضي وشـخـوصه بلـغـة اجلهل والـتـعصب عـناوين تـسـتحـضـر ا
انهـا تخـرج جيـوشا من شـهادات (الـدال) حتت الفـتات وعـنوان
مـخزيـة ونبش لـقمـامات نـتنـة بأفـكارهـا اجلاهـليـة فقـد صنع لـنا
هؤالء (الـدالون) قـبورا لـلعـلم كأنـنا نرى كـهوفـا مظـلمـة وليست
جـامـعات لـلـتنـويـر. فـما هـو الـشيء الذي يـضـيـفه (فالن الفالني)
الــقــادم من تــاريخ اجلــواري والـقــتل والــنــحــر حلــركــة اجملـتــمع
اجلديد والتطور والتحديث اال ثقافة الكراهية والتعصب والتلذذ
بالـقتل وهذا مـا يجعـلنا الـيوم أكثـر خوفا علـى مستقـبل األجيال
مـتلـئة بـجيوش الـقادمة عـندمـا تدخل هـذه الكـهوف (اجلـامعيـة) ا

الباحث عن تدوير مآسي وقمامات التاريخ. 
ال شك ان ما تعـانيه الدراسـات العلـيا اليوم هـو انعكـاس للجهل
والــتــزويـر والــفــســاد الـذي تــمــارسه الــســلـطــة وامــيــة األحـزاب
اإلسالمية في قيادتها للمؤسسات التعـليمية ألنها نفسها محملة
ـريض وحتـمل ايديـولوجـيات تهـدف الى اجـتثاث بعـقد الـتاريخ ا
الـواقع وفـرض رؤاهـا ولـو بـاإلقـصـاء والـقتـل واخلطـف والعـنف
ـدمـرة عـلى مـؤسـسـات ـا انـعـكـست هـذه الـثـقـافـة ا واإلرهــاب 
التـعلـيم كأنـها وباء قـاتل يصـيب خاليا الـعلم ومـاتبقى من امل.
لهذا يجتث الـيوم علماء اجلامـعات ونخبها الـريادية ومؤسسوها
بـاسم قـانـون الـتـقـاعـد اجلـديـد من اجل بـنـاء حـاضـنـات لـلـجـهل
ويـورانـيـوم لـقـتل الـتـنـويــر وتـدمـيــــرهـا بـطــــــــــقـوس اجلـاهـلـيـة
ـوت والـقـتل األولى.  أغــرب مـا نـشـاهـده في أوطـان الـطـائـفـيـة وا
الـيـوم أن أصـحـاب الدال هـم األكثـر طـائـفـية وتـعـصـبـا من عـامة
الـنــاس فـقــد تـأسـسـت نـخب مــنـهم يــؤسـســون لـدولـة الــطـوائف
والـقـبائل ويـرسـخونـهـا بعـقـول األجيـال اجلـديدة بل أن بـعـضهم
صار (داال) طائـفيا بـامتياز! بل ال نـدري حسب قول أحـد الكتاب
هل هـذه الدكـتوراه الـتي اخذهـا صاحـبهـا هي دكتـوراه عرفي ام
دكــتـوراه مــتــعـة? وهـل شـهــادته صــادرة من جــامــعـات ومــعــاهـد
حــقـيــقـيـة أم أنــهـا بــقـالــة مـثل بــقـالـة بــلـدنــا الـتي يــديـرهــا بـاعـة

اخلضروات والسبح والبلبي! 
ي عراقي { اكاد

wðUO³ « dOCš ”U¹

االمارات

شهق الناس

w½U Š ÊULKÝ U{d « b³Ž
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ومنهـا العالم العـربي تعيش ب
إنـتـعـاش منـافع هـنـا في ظلّ أزمة
وهـنـاك تـمـتـد مـتـغـيّـراتـهـا شـرقـاً
وغــربــاً وشــمــاالً وجــنــوبــاً وكـأنّ
ـنـافع حــقالً جـديــداً جلـغــرافـيــة ا

واألزمات قد ظهر  في اآلفاق.
دور جامعة الدول العربية: •
هل أصــــبـــحـت جـــامــــعـــة الـــدول
الـعربيـة بعيـدة عمّا يـجري   على
ـاذا التـنـاقش األرض الـعـربيـة? و
مــايــحــدث فـي الــعــراق وســوريــا
ولـبنـان وليـبيـا واليـمن واجلزائر

والقائمة تستمر?
لـــقــــد وصـــلـت أخـــبــــار األحـــداث
الـــســاخــنــة الى كل بــقــاع األرض
بإسـتثنـاء جامعـة الدول العـربيّة
وكـانّ الـسـبل  غـيـر سـالـكـة الـيـها
ولـهـا في أوقــات وأحـداث عـربـيّـة
حـرجـة. لقـد أصـبـحـنـا نسـمع عن
الـسـادة مارتن گـرفـثس في الـيمن
و جـيـمس جــيـفـري في سـوريـا و
في لـــــبــــنــــان و  غــــســـــان سالمه
ي مــنـذ  (2017في (مــبــعــوث أ
ّـا نسمـع عن حالة لـيبـيا  أكـثر 
الطـقس في عواصـمنـا وعمّا  آلت
اليه مـنـاقـشات في جـامـعـة الدول
العربـيّة وفاعلـيّة  أدوار  دوائرها
اخملــتــصــة عــلى  ســاحــة الــوطن

الــــتــــشــــويب بــــدخــــول  عــــوامل
خارجـية مـهـمّتـهـا األساسـيّة هي
اسـتقطـاب أبنـاء اجملتـمع الواحد
ــــخـــتـــلـف الـــدوافع احملــــتـــثّـــة
وعوامل مـساعدة تـفرزها أنـشطة
دولــيّـــة أو طــبــيــعــيّـــة مــفــاجــئــة
.إنّ أي حـدث أو مـجمـوعة أحـيـاناً
أحــــداث ســــواء كــــانت بــــألــــوان
الـــتـــوافق أو اإلخـــتالف البــدّ  أن
تــتـضـمّــنـهــا خـارطـة مــثـلــمـا هـو
احلـال في دراسة عـلـميّـة أو حتى
في بـنـاء أفــكـار مـشـروع قـصـيـدة
شعـريّة أو رواية أدبـيّة. ومن هذا
ـقــال في ــفــهــوم كــانت فــكــرة ا ا
حـدوث نـزاعـات فـي بـقـاع عـديـدة
وعقـد لقاءات مصـاحلة في أماكن
أخـرى بـسـبب عـدم مالئـمـة أرض
الــنــزلــعــات لــذلـك بــعــدمــا كــانت
مـعـطــاءاً وآمـنـة عـلى مـدى عـقـود

وربّما قرون.  
ـــاذج هــذه ســـنــتـــنـــاول بــعض 
سـتقاة من اخلرائط  بـأحداثـها ا
مـضـامـ وسـائط اإلعالم ونـذكـر
بــإخـتـصــار  جـزئـيّــات الـنـزاعـات
صاحلة. في وتوجّهات بـوصلة ا
زمن تـزداد فيه احلـروب بالـوكالة

وتتسارع أسبابها ونتائجها. 
لقـد أصـبـحت بعض بـقـاع الـعالم

اجلــغـرافــيـة كــمــا تـعــلّـمــنـا هي
دراســـة  أمــاكن لــلــمــدن  والــدول
والــقـــارّات  وتــفــاصـــيل خــطــوط
الــطــول والــعــرض وكــذلك عـالقـة
الــــــــــشــــــــــعــــــــــوب مـع عــــــــــوامل
الـبــيـئـةاحملــيـطــة بـهـا وتــصـمـيم
وتـــشـــكـــيل خــــرائط تـــوضّح ذلك
بـضـمنـهـا تـلك اخلـاصة بـالـنـماخ
والـــتــضــاريـس وغــيــرهـــا ضــمن
تـفــرّعـات مـتـخــصّـصـة. وفي هـذا
اإلإلطـار  تـعـدّدت حـقـول دراسـيـة
لـلـجـغـرافـية فـشـمـلت اجلـغـرافـية
الـــطـــبـــيـــعــــيّـــة والـــســـيـــاســـيّـــة
والـــتـــشـــكّالت  اجلـــيـــولـــوجـــيّــة
والـتـوزيع السـكّـاني واجلـغرافـية
اإلقـتـصاديّـة واحليـاتيّـة. وعنـدما
ـكـاني يـتـعــلّق األمـر بـالـتـرتـيب ا
للـمـمـارسـات السـيـاسـيّة  وإدراك
مــتـغــيّـراتــهـا  عــلى  أرض الـدول
ودور  الـــســـيــاســـة في تـــشـــكــيل
النـماذج والـعمـلـيّات اجلـغرافـيّة
ــضــمــونه ــقــال   يــبــرز  هـــذا ا
وعــنــوانه الــذي يــعــنى بــنــتــائج
العالقات ب أبناء الشعوب فيما
بينها من جهة وبينها ومتغيّرات
الـبـيئـة في إعتـبار آخـر.   وغالـباً
مــــاتــــؤول هـــــذه الــــنــــتــــائج الى
عــشـوائــيّـة في الــعالقـات بــسـبب

سالمـــة في مـــكــوكـــيّـــاته وتـــبــرز
خالفـات ب فـرنسـا وتركـيا حول
تنـفيذ مقـررات اتفاق بـرل بشأن

ليبيا.
dz«e'«

تــضـاهــرات مـســتـمـرّة عــلى مـدى
أكــثـر مـن خـمــســ إســبــوعـًا من
أجل تــغــيــيــر الــدســتــور ومالمح
ـاط احلـكم واحلـكـومـة بـالـرغم أ
من إجـــــــراء اإلنـــــــتــــــخـــــــابــــــات.
التضاهرات التي نشير اليها هنا
قد بدأت في شـهر شبـاط (فبراير)

من العام 2019.
ونــــضـــيف أيـــضـــاً أن اجلـــزائـــر
إســتــضــافت بــعض إجــتــمــاعـات
ـتنـازعـة في ـصـاحلـة األطـراف ا
ليبيا على مدى األسابيع الفائتة.

 sLO «

بــعــد خــمس ســنــوات من احلـرب
الــدامـــيــة هـــنـــاك تــتـــوالى أرقــام
ــتـــحــدة ومـــنــهــا قـــرارات األ ا
الـــقــرار   2216ألطـــراف الـــنــزاع
ـوقّـعــة عـلى إتـفـاق سـتـوكـهـولم ا
ـتـعـوث الـسـيـد مارتن ـتـابـعة ا
گـرفـثـزس ومـا سيـأتـيـنـا بـاألنـباء

تباعاً.
U¹—uÝ

وفي ســوريــا يـســتـمــر صـراع في
مـسـارات الـشـأن الـسـوري وكـذلك
إجــتـــمـــاعـــات جــنـــيڤ لـألطــراف
ـتنازعـة. وهنـاك أيضـاً مسارات ا
لــعــقــد مــؤتــمــرات في اإلســتــانــة
وســوچيً لــكي يــتــفق اجلــانــبـان
الـــروسي والـــتـــركي فـي خـــارطــة
طـريق سياسـيّة لـلمرحـلة التـالية.
وتــفــرز األحـــداث هــنــاك مــوالــ
لــتـركــيـا في بــلـدات ســوريّـةولـكن
ـهم هــو أمـان شــعـبــنـا الــعـربي ا
الـسـوري الذي كـان وجـهة ألنـظار
الـعــالم وعـسى األيــام أن يـرجـعن

األرض واإلنسان مثلما كان!
a¹—U² «Ë WO «dG'«

إنّ مــــاحــــدث ومــــا يــــحــــدث هـــو

صفحات من التاريخ في جغرافية
األرض الــعــربــيّــة. وحــ نــســرد
تاريخ مضى  فـقد كان البـابليّون
هـم  من صــــنـــــعــــوا أوّل خــــرائط
لــــلــــعـــالـم وكـــان ذلـك في الــــقـــرن
ـــــيـالد.  وفي الــــــتــــــاسع قــــــبـل ا
ـنـشـورة فـإنّ أبـا زيـد األدبـيّـات ا
الـبلـخي هـو أول من وضع أطلس
مـــــــــــنــــــــــــاخـي فـي الـــــــــــعـــــــــــالـم
بكـــــــــتابه(كـتاب األشكال)  وكان

ذلك في العام  921م.
نـا احلالي وبدالً  من نقل وفي عا
عـرفـة وتوحـيد جتـارب الـبنـاء وا
النـسـيج اجملـتـمعي بـ الـبـلدان
أصــــبـــحت صـــورة اخلـــرائط هي
ـــاط الـــنـــزاعـــات نــــسخ ونـــقل أ
واجلــفــاء اجملـــتــمــعـي في أمــاكن
معيّنة وإجراءات لتوط نازح

من بلدانهم في أماكن أخرى.
وفي بعض األحيـان تبرز اسباب
الـنـزاعــات ومـسـبّـبـوهـا بـوضـوح
لــــتــــؤدي  مـع مــــرور الــــوقت الى
تــبـاعـد مــجـتـمـعي داخــلي لـتـأتي
بـعض عـنــاصـر األسـبـاب وتـدعـو
ـا الى اجــتـمـاعـات  مــصـاحلـة ر
في أمـــاكن قــريـــبــة مـن األســبــاب

وبعيدة عن األرض األم.   
ÂU²)« —uDÝ

تسـاقط الـثـلـوج على بـقـاع بـلدان
ـناخ عـديـدة هو  صـورة لـتـغـيّـر ا
عمورة من قطب الى على سطح ا
قطب( مقـاالت سابقة في صـحيفة
الـــزمـــان). فـي نـــفس الــــســـيـــاق
الغـــرابــة حــ نـــقــول أنّ جـــمــيع
ـتــسـاقـطــة تـكـون رقـائق الـثــلج ا
مـخـتــلـفـة في الـشـكل وال تـتـشـابه
أبـــداً بــســـبـب عــوامـل الـــتــشـــكّل
ــاء (غـالـبـاً الــبـلّـوري جلــزيـئـات ا
ـكـوّنـة مـاتــكـون ست جـزيــئـات) ا
لهـا ومساراتهـا متأثّرة بـالرطوبة
ودرجـــة احلــرارة (ثــرمــودايــنــمك

تساقط الثلوج).
ي عراقي { اكاد

الــكـبــيـر. وفي الــعـراق مــثًال لـقـد
أصــــــدرت ســــــفـــــارات  16دولــــــة
أجنـبيّة (لـيس عربيّـة) في العراق
بــيـــانـــاً يـــدين اإلعـــتــداءات عـــلى
ـــتـــظـــاهـــريـن في احملـــافـــظـــات ا
وجامعة الدول العربيّة لم تتحرّك

بفاعليّة.
األرض تتكلّم وتروي حكاياتها: •
ـكان في الـتجـوال بـ الـزمـان وا
تخبرنا األرض العـربيّة حكاياتها
فـي بـــــــقــــــــاع عــــــــديــــــــدة عــــــــلى
اخلــارطــةوبـعــدمــا كـانت (األرض
بــتـتـكـلّـم عـربي) أصـبـحـت تـتـكـلّم
ا لـغات وهي مـكتظّـة ومخـتنـقة 

تريد أن تقول.
ـهـاتمـا غـاندي (..سـيـبقى يقـول ا
مـا فـعـلـته ال مـاقـلـته أو كـتبـته..)
وهـــذا هـــو فــــعل له  رد فــــعل في
إطــار فـهـم احلـقــوق والـواجــبـات
ـعـاني الوطـنـيّـة واإلنـسـانـيّة في
كـلّ األوطـــــان ومـــــنـــــهـــــا مـــــوطن
ــهـاتــمــا.وفي أرضـنــا الــعـربــيّـة ا
وحــــســـبـــمــــا تـــتــــوارده وســـائط

اإلعالم نرى ونسمع مايأتي:
UO³O  

ومثـال في  اخلارطة هـو مايحدث
في ليبيا اآلن. فبعد تعثّر اجتماع
ـصـاحلـة بـ األطـراف الـلـيـبـيّة ا
الـذي تـقـرّر إنـعـقـاده في مـوسـكـو
بـــأيّـــام تـــأتي (قـــمـــــّـــة دولـــيّـــة)
وتــنـعـقــد في بـرلـ  لــتـخــرج في
يـوم  2020/1/19 وتــتـضـمّن 55
بـنـداً في خمـسة لـقـاءات وتشـكيل
جلــان تــضم عــسـكــريــ لــتــتـابع
. اإلجـراءات مابـعد إجـتمـاع برل
ومـــؤتـــمــر بـــرلـــ يــقـــرّر أيـــضــاً
ـــفــــاوضـــات بـــ إســـتـــكــــمـــال ا
األطــراف في جــنــيـڤ في نــهــايــة

شهر شباط (فبراير  ) 2020.
ونــشـاط آخــر هــو قـمّــة أفــريـقــيّـة
بـشـأن لـيـبـيـا تُـعـقـد في الـكـونـغو

يوم  2020/1/29.
ي غـسان بـعـوث األ ويسـتـمـر ا
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  كـــنــا قــد حتـــدثــنـــا في دراســةٍ
سـابـقةٍ عـن العالقـة بـ الـفـساد
والتنـمية االقتصـادية  وتطرقنا
إلى االجتـاه الـقائل بـوجـودِ آثارٍ
ايــجــابـيــةٍ لـلــفـســاد في عــمـلــيـة
الـتـنـمـيـة االقـتـصـاديـة  وذَكَـرنا
احلـجـج الـتي يــركنُ إلــيــهـا  ثم
قمنا بردِّها وتـفنيدها. أمَّا اليوم
فـــســنــتـــكــلم فـي االجتــاه اآلخــر
الـقائـل بأنَّ الـفـسـاد ال يُـخلِّف إالّ
آثــاراً ســلـبــيـةً فــحــسب - اآلثـار
الــسـلــبـيــة لـلــفـســاد في عـمــلـيـة

التنمية االقتصادية -.
     فلقد تـبيَّن أنَّ االجتاه القائل
بـوجـود بعض اآلثـار االيـجـابـية
لـلــفــسـاد في عــمـلــيــة الـتــنـمــيـة
االقـتصـاديـة اجتـاه ال يسـتـقيم 
ــــكن الـــــتــــســــلــــيم به  أو وال 
الــــركــــون إلــــيه. ولــــقـــد أمــــسى
واضـحـاً أنَّ االجتـاه الـسائـد في
الـــــعـــــالم هـــــو الـــــذاهـب إلى أنَّ
للفـساد آثاراً سلبـيةً في مختلف
الـصعـد  سـياسـيـةً واقتـصـاديةً

واجتماعية.
وفــيــمـا يــتــعــلق بــأثــرِ الــفــسـاد
السلـبي في التنميـة االقتصادية
 وهــو مـحلُّ الـبــحث  فـقـد بـات
جــلــيَّـاً حــجم األضـرار الــكـبــيـرة
واآلثـار الـوخيـمـة الـتي يُـخلِّـفـها
الفساد في التنمية االقتصادية 
وأنه ســبب رئــيس إلعــاقــة هــذه
الــتــنــمــيـــة واســتــنــزاف مــوارد
الــدولـة . وإنَّ بــاإلمــكـان إجــمـال

أهم هذه اآلثار باآلتي :
اوال- انخفاض الدخل القومي :
إنَّ مِنْ مـــتــــحـــصِّالتِ الــــفـــســـاد
تــهـــريب األمـــوال إلى اخلــارج ;
وهــــــذا ســــــيـــــؤدي بــــــدوره إلى
انخفاض الدخل القومي سنوياً.
ثانيا- زيادة اإلنفاق احلكومي :
ــــســـــؤولــــ يـــــتَّــــجـهُ بــــعـض ا
الــــفـــاســـديـن نـــحـــو تــــشـــجـــيع
االســــتــــثــــمــــار احلــــكــــومي  ال
ألغـراضِ التنـمية  بل لـلحصول
على عـوائـد غـيـر نـظيـفـةٍ تـتـمثل
بــــالــــرشى والــــعـــمــــوالت . ومِن
ــــــــشـــــــــاريع ــــــــعـــــــــروف أنَّ ا ا
االستـثـمـاريـة التـي تُقـدِم عـلـيـها
احلــكـومـة تُـحـمِّـلــهـا الـكـثـيـر من
الـنـفـقـات ; فـإذا تـسـرَّب الـفـسـادُ
ــشــاريع كــان مــعــنى إلى هــذه ا
ذلك حرمـان اجملـتـمع من الكـثـير

من اإلنـــفـــاق الـــعـــام الـــذي كــان
باإلمـكان توجـيهه نحـو قطاعاتٍ
أخــرى مـهـمـةٍ  مـثل الـصـحـة أو
الـتعـليم  ومـا شابه ; مـا يفضي
ـــوازنـــة إلـى عـــجـــزٍ أكـــبـــرٍ في ا
الـعامـة !! وهـذا األمـر ال يقـتـصر
عـلى الدول النـاميـة فحسب  بل
تقدمة كذلك . يحدث في الدول ا

ثالثا- ارتفاع معدل التضخم :
صاحب بالنظـر لتدفق األموال ا
لـــلــفــســاد  ومـــا يــرافق ذلك من
زيـــــادة األســــعـــــار  واإلنــــفــــاق
البـذخي ; فإنَّ ذلك سـيفضي إلى
ارتـفـاع مـعـدل الــتـضـخم ; األمـر
الذي ينعكس سلـباً على التنمية

االقتصادية بالنتيجة .
رابـــــعـــــا- تـــــمـــــويـل احلـــــمالت

صاحب للفساد : االنتخابية ا
ـعــلــوم أنَّ بــعض األحـزاب مِـن ا
الــســيـاســيــة وبــعض الــســاسـة
يــسـعــون دائــمـاً لــلـحــفــاظ عـلى
مـــراكــزهـم الـــســيـــاســـيـــة عـــبــر
االنــــتــــخـــــابــــات .وإذْ حتــــتــــاجُ
ـزيـد من االنـتــخـابـاتُ إلى بـذلِ ا
األمــــوال ; لــــذا تــــلــــجـــأ بــــعض
سـاهمـة في عمـليات الشركـات ا
االســتــثــمــار إلى تــمـويـل بـعض
احلـــمالت االنــتـــخـــابــيـــة لـــتــلك
األحـــزاب والـــســـاســـة ; بـــغـــيــة
زيد اإلفادة مِن دعمهم في منح ا
ـــشــاريع والـــتــســـهــيالت ; مِن ا
وهــذا كـله يــنـعــكس سـلــبـاً عـلى

التنمية االقتصادية !!
خامسا- ارتفاع معدالت البطالة

والفقر :
َّــا ال ريب فــيه أنَّ الــفــســاد إنَّ 
ـــســـتــوى يـــفـــضي إلـى تـــدنّي ا
ـعيـشي لألفراد  وزيـادة أعداد ا
ــهـمَّــشــ  وتــركــيـز الــفــقــراء ا
الـثـروة في أيـدي قـلـةٍ قـلـيـلـةٍ في
ــنــتـفــعـون مِن اجملــتـمع  وهم ا
الفسـاد ; وباحملـصِّلـة سيـتسبَّب
الـــفـــســـاد في ارتــفـــاع مـــعــدالت
البطالـة والفقر ; إذْ إنَّ استشراء
الفساد سيـسهمُ في تقليلِ فرص
الــــفــــقــــراء وأصــــحـــاب الــــدخل
احملـــــدود في احلــــصـــــول عــــلى
نـــــصـــــيــــبـــــهـم مِن الـــــوظـــــائف

عيشة. وا
ســـــادســـــا- انــــخـــــفـــــاض عــــدد
الـوظـائف الـنـوعـيـة في الـقـطـاع

العام :

فضالً عن أثرِ الفساد في ارتفاع
مـعـدالت الـبـطـالة والـفـقـر ; فـهو
يـــــؤدي كــــذلك إلـى تــــدنّي عــــدد
الـوظـائف الـنـوعـيـة فـي الـقـطاع
الـعـام ; ذلك أنَّ مالكـات الـقـطـاع
العـام  وبسبب شيـوع الفساد 
سيـصرفـون جـهدهم في الـبحث
ــلـتــويــة اخملـالــفـة عن الـطــرق ا
لـلقـانـون لـغرض احلـصـول على
شروعة كاسب غير ا الرشى وا
 بــدالً من االهــتــمــام بـتــحــسـ
اخلــدمـة لــلـمـواطــنـ . وشــيـئـًا
فـــشـــيـــئــاً ســـيـــتـــســـبَّب ذلك في
انـخـفـاض نـوعيـة الـوظـيـفـة في
الـقطـاع الـعام  بل أكـثر مِن ذلك
ستـتحـوَّل بـعض هذه الـوظائف

إلى عبءٍ كبيرٍ على الدولة .
—UL¦²Ýô« nF{

ســـابــعـــا- ضــعف االســتـــثــمــار
ستثمرين : وعزوف ا

غــني عن الـبـيـان أنَّ االسـتـثـمـار
ــنــاســبـة يــبــحث عـن الـبــيــئــة ا
شاريع في الدولة  فإذا إلقامة ا
وجــــدَ الـــفـــســـادَ أمـــامَهُ  وكـــان
مـــســتــشــريــاً ; كــان ذلك ســبــبــاً
رئـيـسـاً في عـزوفهِ  أو في األقل
في ضــــعـف حــــجــــمـهِ  بل وفي
تـــدنّـي مـــســــتـــوى نــــوعــــيـــته .
فالـفساد يـؤثر بشـكلٍ مباشرٍ في
حـجم ونوعيـة موارد االستـثمار
األجـــنــبي ; فـــهــو يــتـــســبَّب في
زيادة الـتـكالـيف التي يـتحـملـها
ـــســـتــثـــمـــر  ويُـــقــوِّض حـــكم ا

القانون . 
ولـقـد غـدا مـعـلـومـاً لـلـجـمـيع أنَّ
االسـتثمـار حيـنما يـروم التوجه
ـضـيفـة فـهو يـبحثُ إلى الدول ا
ويـــســــأل أوالً عن مــــدى وجـــود
الـفـسـاد والـبـيروقـراطـيـة ; بـناءً
عـلى أنَّ االسـتـثـمـار ال يـنـمو في
البلدان التي يسود فيها الفساد

وتشــــــــــيع فيها الرشوة . 
ومِـن اجلـديـر بــالـذكــر أنَّ بـعض
الـدراسـات الـتـخـصصـيـة تـشـير
إلى أنَّ الـعـديد مِن الـشـركات في
الـــســـنـــوات   2002 -2001قـــد
أشهرت إفالسها في هونغ كونغ
وســنـــغــافــورة ; ألنَّ الـــشــركــات
ـنـافسـة لـهـا دفـعت رشىً أكـثر ا
ـشاريع  منـها للـحصـول على ا
بل إنَّ الـرشـوة تسـبَّبت أيـضاً –
بــــحـــــسب تــــلـك الــــدراســــات –

بــــإفـالس ربع الـــــشــــركـــــات في
ـانـيـا  وهـكـذا جرى هـولـنـدا وأ
ـــدة مع بــريـــطــانـــيــا فـي هــذه ا
وامـريكـا الـتي أفـلست فـيـها 20
ـئـة من الـشـركـات ; وكل هـذه بـا
ـــرعـــبـــة والـــصـــادمــة األرقـــام ا
لـــــلـــــكــــــثـــــيـــــرين  –مِنْ غـــــيـــــر
ــتــابــعـ – ــتــخــصــصــ وا ا
لـــتــؤكـــد صــراحــةً األثـــر الــبــيِّن
لـلفـسـاد في تدمـيـر االستـثـمار 
وإشــــهـــار إفـالس الـــعــــديـــد مِن
الـشركـات ; النـاجم مِن التـنافس
بـيـنــهـا في دفع الـرشى وسـلـوك
طـرق الــفـســاد بـغـيــة احلـصـول

زيد مِن االستثمارات !! على ا
وبـــنـــاءً عــلـى مــا تـــقـــدم يـــغــدو
صحـيـحاً قـولنـا إنَّ الفـساد يـعدُّ
سـببـاً رئـيسـاً لـنفـور االسـتثـمار
ـستثمرين ; أو ضعفه وعزوف ا
وبـاحملـصِّــلـة سـيـفـضي ذلك إلى
انــخــفــاض مــعــدالت الــتــنــمــيـة

االقتصادية .
ثــامـــنــا- انــخـــفــاض اإليــرادات

الضريبية :
عـنـد تفـشّي الـفـساد في الـقـطاع
الـضريـبي يقوم الـبعض بـتقد
إقـراراتٍ ضـريـبـيـةٍ تُـظـهـر وعـاءً
ضريبـياً مزيَّفاً  –غير حـقيقي -
. وبــهـــذه الـــطــريـــقـــة الــزائـــفــة
يعرضـون مَقـدرةً منخـفضـةً غير
حـــقــيـــقـــيـــةٍ ; ويـــســتـــتـــبع ذلك
تـخـفـيض حـجم الـضـريـبـة التي
تـســتــوفـيــهـا الــدولــة من هـؤالء
بسبب الفساد . وفي اجتاهٍ آخر
ثــمــة مــكــلَّـــفــون آخــرون أمــنــاء
يُــقـــدِّمـــون إقــراراتٍ ضـــريــبـــيــةً
حقـيـقيـةً ; ما يـجعـلهم يُـسدِّدون
ضريبةً أكثر بكثيرٍ من تلك التي
يُسـدِّدها الضالع بـالفساد ; وإنَّ

ذلك كله سيولِّد أثرين مهم :
األول : تخـفـيض حـجـم إيرادات
تحصِّلة عن الضريبة . الدولة ا
ـبدأ الـعـدالة الثـاني : اإلخالل 
االجــتـمـاعـيـة في حتـمل األعـبـاء
الــعــامــة ; إذ ســيـقــوم الــبــعض
بتـسديد ضـريبـةٍ ال تتـناسب مع
حــجم إيـراداته احلـقــيـقـيـة  في
حـــ يـــقـــوم اآلخــر بـــتـــســـديــد
ضـريبـةٍ تـتـناسـب مع إيراداته .
وكل ذلك سـيـنـعـكس سـلـبـاً على

مشاريع التنمية .
œdH « WIŁ

تــاســعـــا- زعــزعــة ثــقــة األفــراد
بالدولة :

ـكن أنْ يُـسـبِّبه لـعلَّ أخـطـر مـا 
الــفــســاد من أثــرٍ في الــتــنــمــيـة
االقـتصـادية  بـحسب تـقديري 
يـــتــعــلق بــزعــزعــة ثــقــة األفــراد

واطن بالدولة . و وا
بـيـان ذلك أنَّ اسـتـشـراء الـفـساد
يـــفــــضي إلى شــــيـــوع ثــــقـــافـــةٍ
مــجــتــمـعــيــةٍ تــنــظـر إلـى بـعض
مــظـاهـر الــفـسـاد كـمــا لـو كـانت
أمـراً عـاديـاً  مــألـوفـاً  جـائـزاً 
حـالالً  شـــــــــطـــــــــارةً ...الخ . إذْ
ســـيـــنـــظـــر الـــبـــعض مـــثالً إلى
الرشوة كـما لو كانت ( حق ) أو
( إكـرامـيَّة ) أو ( هـدية  والـنبي
قـبل الـهـديـة ! ) أو ( صـدقة ) أو
(تـــســهـــيل أمـــور ) أو ( قـــضــاء
حـــــاجـــــة ) .. ومـــــا إلى ذلـك مِنْ
مـــصــطـــلــحــاتٍ بـــاتت مـــألــوفــةً
اجتمـاعياً  قد سوَّلـها الشيطان

لهم وزيَّنها في نفوسهم !!
وإذا وصل اجملــــتــــمع إلـى هـــذا
ـسـتوى مِن االنـحدار تـزعزعت ا
ثــقـة األفــراد وضـعــفت بـالــدولـة
ـــالي والـــقـــانــــون والـــنـــظــــام ا

ـصـرفي ; األمـر الذي والـنظـام ا
قد يـدفـعهم إلى إخـراج أمـوالهم
خارج الدولة  فيضعف االدخارُ
واالســـتــثـــمـــارُ ; وبــاحملـــصِّـــلــة
تــنـخـفض مـسـتــويـات الـتـنـمـيـة

االقتصادية !!
عــــــاشــــــرا - زيـــــادة اإلنــــــفـــــاق

العسكري :
تـــــشـــــيــــر بـــــعض الـــــدراســــات
الـتـخـصـصـيـة إلى وجـود عالقةٍ
قويةٍ ب الفساد ونسبة اإلنفاق
الـعــسـكــري  إذْ إنَّ الــدول الـتي
يـسـتـشـري فـيـهـا الـفـسـاد تـمـيل
إلى زيــادة اإلنـفـاق الـعـسـكـري ;
بـســبب ســعي الــبـعـض لإلفـادة
الشـخصية من هـذا اإلنفاق على
ـــصــلــحـــة الــعــامــة  حــســاب ا
مـغتـنـم صـعوبـة الـرقابـة على
هذا النوع مِنْ اإلنفاق  وحجمه
الهـائل مـقـارنةً بـغـيره مِنْ أوجه
اإلنـــــفـــــاق  فــــضـالً عن وجــــود
الـســرِّيــة لــدى بـعـض الـدول في
ـــــقـــــام . وال ريـب في أنَّ هـــــذا ا
العالقة ستكون سالبةً ال موجبةً
بــــ هـــذا الـــنـــوع من اإلنـــفـــاق

والنمو االقتصادي .
كن وتأسيساً على كل ما تقدم 
الــقـول إنَّ مـا ذُكِــر آنـفـاً مِنْ آثـارٍ
إنَّـما يُـمـثِّل أبرزَ اآلثـار الـسلـبـية
لـلفسـاد في التنـمية االقـتصادية
ــســتم  ولـــيس كــلــهــا  ولـــقــد 
مـعــظم هـذه اآلثــار ورأيـتــمـوهـا
رأي الـعــ فـي الـبــلــد ; وإنَّ كلَّ
هـــذه اآلثـــار لـــتـــؤكـــد صـــراحــةً
وبـالــدلــيل الــقــاطع أنَّ الــفــسـاد
سـبب رئــيس إلعــاقـة الــتــنـمــيـة
االقــــتــــصــــاديــــة وانــــخــــفــــاض

مستوياتها .
{ رئيس هيئة النزاهة االسبق
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