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السنة الثالثـة – العدد التاسـع – إبريـل ٢٠١٩

تصـ ــدر عـ ــن

االقتصاد السياسي للفساد في إيران

مجدي عبدالهادي
باحﺚ متخصﺺ في الشؤون القتصادية

الفساد ﻫو أحد أشكال اﻻنحراف اﻻجتماعي والمﺆسسي ،بعﻀﻪ
يلتبس مﻊ ممارسات اجتماعية ومﺆسسية عادية مﻘبولة ،وبعﻀﻪ
اﻵﺧر يرتﻘي إلى مرتبة الجريمة واﺿحة المعالﻢ مكتملة
اﻷرﻛان ،فال ﻏرابة إن تعددت تعريفاتﻪ وتعﻘّ دت تحديداتﻪ!.
وتعكس صعوبة التعريف والتحديد ﻫﺬه تاريﺦ الﻈاﻫرة الممتدة
ّ
وتفشيها الﺬي يتوزّع عبر أرجاء المعمورة،
عبر التاريﺦ البشري،
عدد أشكالها ،وأﻫميتها الكبيرة ﻛﺬلﻚ ،فما
ومن ﺛﻢ تنوعها و َت ﱡ
ﺧاصة
بين تعريفات ﺿيﻘة النﻄاق ،ترى الفساد ﻇاﻫرة إدارية ﱠ
بﺨروج الموﻇف العا ّم عن ﻗواعد عملﻪ ،وتعريفات واسعة تصفﻪ
العامة وترتﺐ تكلفة اجتماعية؛
ﻛكل ممارسة تﺨفﺾ الكفاءة
ﱠ
تتعدد تعريفات جريمة ”ذوي الياﻗات البيﻀاء“ ،التي ربما
مﺜّلﺖ صفتها ﻫﺬه أحد أسباب التباساتها المﺬﻛورة!
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إن الفارق بين الفسـاد والجريمة هو في الحقيقة فارق قوة مؤسسـية ووضع اجتماعي
وتطـور تاريخـي ،كالفـارق بيـن قـوة البرجوازيـة وعنـف البروليتاريـا وف ًقا لتمييز السوسـيو-
لوجي الروسـي بيتريم سـوروكين ،إذ يمتلك األغنياء بمواردهم والمتنفّﺬون بسـلطاتهم قوة
ستحقَّة خال ًفا لقواعد اللعبة
مادية ومعنوية يستطيعون من خاللها تحصيل مكاسﺐ غير ُم َ
الجتماعيـة ،دونمـا حاجـة إلـى الجرائم الفجة التي يُضطـ ّر إليها الفقراء ومعدومو النفوذ
الفﺞ لتحقيق مكاسﺐ مشابهة.
بالعنف ّ
وقد يطرح هﺬا تساؤلت حول الطيف الواسع الﺬي قد يجمع بين ”الستغالل والفساد
وتجسدات مختلفة المﻈهر لنفس الجوهر ،وهو الطيف الﺬي يتسع
والجريمة“ ،كتد ّرجات
ﱡ
كثيـ ًرا ويتعقّـد أمـره إذا مـا خرجنـا مـن التحديـدات الرمزية/األخالقيـة ،إلـى التحديـدات
خصوصـا ذات الطابـع القتصـادي ،سـواء البحت أو السياسـي،
الموضوعية/الجتماعيـة،
ً
ً
اسـتغالل ”اقتصاد ًّيـا“ ربمـا ل يعتبـره
فﺈلـى جانـﺐ الفسـاد العتيـادي الواضـح ،قـد نجـد
المجتمـع فسـا ًدا وف ًقـا لمنﻈومتـﻪ القيميـة ،كمـا نجـد انحرا ًفـا ”سياسـ ًّيا“ ،هـو فسـاد فـﺞ
بالمعايير األخالقية والتاريخية ،لكن يُضط ّر المجتمع إلى تق ّبلﻪ كممارسة سلطوية مقبولة
خصوصا عندما ”تتجاوز تكلفة مكافحتﻪ تكلفتﻪ الجتماعية“ ،وتتعدد مستويات
ثقاف ًّيا،
ً
هﺬه الضرورة اجتماع ًّيا ومؤسسـ ًّيا ،ما بين السوسيو-سياسـية التي يحتم تجاوزها تغيي ًرا
سياسـ ًّيا جﺬر ًّيـا ،والسوسـيو-اقتصادية التـي يتطلـﺐ تجاوزهـا تغييـ ًرا اجتماع ًّيـا تاريخ ًّيـا،
كما تتضارب تلك الضرورات ما بين ضرورات األنﻈمة والمجتمعات ،حيﺚ يكون الفساد
أحيا ًنـا عقَّـا ًرا ضرور ًّيـا لسـتمرار األنﻈمـة ،فيمـا هـو سـ ّم قاتـل للمجتمعـات التـي تحكمها
تلـك األنﻈمـة ،وتكـون النتيجـة الحتميـة انهيـا ًرا فـي المـدى الطويـل ،وهـو مـا يبـرز أهميـة
خصوصا في مجتمعات العالم الثالﺚ ،ال ُمبتالة بمتالزمة الفساد
القضية وضرورة بحثها،
ً
والستبداد ،فال عجﺐ في وصف رئيس البنك الدولي الفساد ،بالعدو األول للشعﺐ).(١
وبطبيعـة البحـﺚ ،كبحـﺚ اقتصاد-سياسـي ،فﺈنـﻪ سـيعتمد التحديـد الموضوعـي/
الجتماعـي ،فـال أهميـة لتقييمـات المجتمـع األخالقيـة مـن عدمهـا ،ول تعنيـﻪ المطابقـة
فـي التجريـم بيـن الفعـل والفاعـل ،بـل تحليل الفسـاد نفسـﻪ اجتماع ًّيا ،وتحليل أسـبابﻪ في
السـياق اإليراني موضوع البحﺚ ،فيتسـاءل البحﺚ :إلى أي م ًدى يعاني المجتمع اإليراني
دولـ ًة وشـع ًبا مـن الفسـاد؟ مـا جـﺬوره وأسـبابﻪ األساسـية؟ وهـل هـو نتاج مجـ َّرد انحرافات
ع َرض َّيـة يُمكِ ـن معالجتهـا ضمـن اإلطـار المؤسسـي القائـم؟ أم هـو ميول هيكليـة كامنة في
صلﺐ وطبيعة ذلك اإلطار المؤسسي سياس ًّيا واقتصاد ًّيا واجتماع ًّيا؟
ويبـدأ البحـﺚ بمناقشـة إشـكالية التعريفـات وتحديد تعريفـﻪ ال ُمعت َمد ،ثم عرض نﻈري
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ُموجز للتحليل القتصادوسياسي لمشكلة الفساد ،ليبدأ بعدها بعرض عا ّم لحالة الفساد
فـي إيـران ،مـن خـالل المؤشـرات العالميـة ال ُمعتـ َرف بهـا ،والدراسـات السـابقة المتعلقـة
بالحالـة اإليرانيـة ،يردفـﻪ بتحليـل ألنـواع الفسـاد الثالثـة فـي ثالثـة بنـود متتاليـة ،ويختـم
بخالصة حول حدود وآفاق اإلصالح المؤسسي للفساد في إيران.
ً
األوﺟه الﺜﻼثة للفساد
مفاهيمي:
أوال :تحديد
ُ
ّ
يعكـس أصـل الشـتقاق اللغـوي لكلمـة فسـاد ) (Corruptionفي الالتينية ،باعتبارها رشـوة
) (Briberyأو ضـر ًرا ) ،(٢)(Damageالتجاهيـن األساسـيين فـي فهـم ظاهـرة الفسـاد،
وهمـا التجـاه ”التجسـيدي“ الـﺬي يعـ ّرف الفسـاد ويصنّفـﻪ بأشـكالﻪ وأسـاليبﻪ ،والتجـاه
”الجوهـري“ التـي يع ّرفـﻪ ويحـ ّدده بجوهـره األساسـي وأثره العا ّم ،وهو ما سـنراه في هﺬه
المراجعة ال ُموجزة لمفهوم الفساد.
وإذ تختلـف تعريفـات الفسـاد حسـﺐ المدخـل أو المنﻈـورّ ،
يلخـﺺ أولريتـش أليمـان
خمسة مداخل عامة لتعريف الفساد):(٣
 -١الفساد كمﻈهر للتدهور الجتماعي :يع ّبر عن اضمحالل األمم بفقدانها قيمها وإيمان
أفرادها بها ،ليزداد ظهو ًرا في أوقات النهيار أو إعادة البناء.
 -٢الفسـاد كانحـراف سـلوكي :وهـو مدخـل فردي/رمـزي واسـع النتشـار ،يـرى الفسـاد
خروجـا علـى التقليـد الجتماعـي وقواعـد اللعبـة ،بخـروج الوكيـل عـن شـروط تعاقـده مـع
ً
السيد ،كخداع السياسيين للشعﺐ ،واستغالل المسؤول لمنصبﻪ بالتعارض مع التزاماتﻪ،
وفساد الموظف العمومي ،إلﺦ.
اقتصادي بحت تقليدي ،يرى الفسـاد كعملية تبادل
 -٣الفسـاد كمنطق تبادل :وهو مدخل
ّ
سوقية تقليدية لسلعة اقتصادية نادرة ،قد تكون قوة أو ري ًعا أو مور ًدا أو رخصة ،إلﺦ ،بين
وساع لها.
ُمخ َّول بها
ٍ
 -٤الفسـاد كنﻈـام ُمـد َركات َمقِ يسـة :وهـو يتعامـل مـع مـا يمكـن إدراكﻪ وقياسـﻪ من فسـاد،
مع تقسـيمﻪ درجات لونية حسـﺐ طبيعتﻪ والسـتجابة الجتماعية لﻪ ،فنجد فسـا ًدا أبيﺾ
يحﻈى ب َقبُول اجتماعي واسع ،وفسا ًدا رماد ًّيا أق ّل َقبُ ً
ول ،لكن ل يشعر مرتكبوه بكثير من
الخطأ في ممارساتهم ،وفساد أسود يُجمِ ع القانون والمجتمع على إدانتﻪ.
خاص بالفساد السياسي أكثر من غيره ،إذ يتعلق بسياسات
 -٥الفساد كسياسات ظ ّل :وهو
ّ
الﻈ ّل بعي ًدا عن أعيُن العا َّمة ،من عمليات وتحالفات وتمويالت قد تكون مشروعة أو غير
مشروعة ،لكنها باألساس تفتقر إلى الشفافية العا َّمة والتقنين الرسمي بدرجات متفاوتة
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مـا بيـن األبيـﺾ واألسـود كالمﺬكـور سـاب ًقا ،وهـو مـا يتعارض مـع قيـم الديمقراطية وحكم
الشعﺐ.
فـي المقابـل أجمـل أرنولـد هايدينهايمـر) (٤ثالثـة مداخـل أكثـر ملموسـية فـي تعريـف
وتصنيف الفساد ،هي” :فساد بحقّ الوظيفة العا َّمة“ ،ينحرف فيﻪ سلوك الموظف العا ّم
خاصة ،و“فساد بحقّ السوق“ يعمل فيﻪ
عن واجباتﻪ الرسمية لتحقيق مكسﺐ أو مصلحة
َّ
خاص
الموظف العا ّم مستثم ًرا لموقعﻪ الحكومي يهدف من ورائﻪ إلى تحقيق أكبر مكسﺐ
ّ
بغﺾ النﻈر عن المصلحة العا َّمة ،و“فسـاد بحقّ المصلحة العا َّمة“ ،يحدث ما دام حائ ُز
ّ
خاصة
يحصـل مكافأة
قـوةٍ مـا قـاد ًرا علـى تص ﱡرفـات مع َّينـة غير خاضعة للسـيطرة ،بحيﺚ
َّ
ّ
يسـجل أرفينـد
بشـكل يضـ ّر بالمصلحـة العا َّمـة ،وضمـن تعريـف وتصنيـف ثالثـي مشـابﻪ،
ّ
جين) (٥ثالثة أنواع من الفساد” :الفساد الكبير“ ،تستخدم فيﻪ النخبة السياسة سلطتها
السياسـية ال ُمخ َّولـة إليهـا مـن الشـعﺐ فـي وضـع سياسـات اقتصاديـة وغيرهـا لمصلحتهـا
هـي والفﺌـات الضيقـة المرتبطـة بهـا ،علـى حسـاب الصالـح العـا ّم لﻸغلبيـة ،و“الفسـاد
البيروقراطـي“ ،يسـتخدم فيـﻪ المسـؤولون والموظفـون الحكوميـون صالحياتهـم اإلداريـة
خاصة أو تل ﱢقي عمولت ورشـوة،
والوظيفية في غير أغراضها األصلية ،لتحقيق مكاسـﺐ
َّ
إلﺦ ،وأخي ًرا ”الفسـاد التشـريعي“ ،المتعلق بتأثﱡر السـلوك التصويتي للمشـرعين النيابيين
بالرشـوة والتمويالت وما شـابﻪ ،لتحقيق مكاسـﺐ أو خدمة سياسـات تح ّبﺬها مجموعات
مصالح بعينها.
ً
وشمول يصف فيليﺐ أوهارا الفساد بأنﻪ ”شكل من السلوك
وفي تعريف أكثر تجري ًدا
الال أخالقي أو العدوان الﺬي ينتﺞ عن استغالل القوة لتحقيق مكاسﺐ فردية أو جماعية
بالمختصر جريمة ضـ ّد المصلحة الجتماعية والثقة
علـى حسـاب الصالـح العـا ّم“) ،(٦إنـﻪ
َ
العا َّمة وقواعد اللعبة.
ويُؤخﺬ على كل نماذج التعريفات ومداخلها السابقة أمران ،أولهما منهجي ،هو وضعية
وتجسـدات الفسـاد ل بجوهره العا ّم ،وثانيهما تطبيقي ،هو
التعريفات بانشـغالها بمﻈاهر
ﱡ
اقتصار معﻈمها على الفساد العا ّم بأشكالﻪ المختلفة من سياسي وبيروقراطي وتشريعي
بما ل ﱢ
يغطي كامل الﻈاهرة ،مما يعني انتماء هﺬه النماذج كافة إلى التجاه التجسـيدي/
الرمزي بدرجات متفاوتة.
خصوصا بما يتّسـم بﻪ مـن موضوعية بطبيعتﻪ،
فيوسـع النﻈـرة،
أمـا التجـاه الجوهـري
ً
ّ
التجسـدات المﻈهريـة إلـى المعياريـة العا َّمـة التـي تتجـاوز
فينتقـل بتعريـف الفسـاد مـن
ﱡ
المﻈاهر واألشكال قديمها وجديدها من جهة ،كما تتجاوز التحديدات الرمزية/األخالقية
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إلـى التحديـدات الموضوعية/الجتماعيـة من جهة ثانية ،وتتجاوز التصنيفات العتباطية
إلـى شـمول أشـكال الﻈاهـرة كافـة ،فيصبـح الفسـاد هـو ”كل ممارسـة لتحصيـل ثمـن دون
يصـح بالمعنـى القتصـادي الضيـق ،كمـا ينطبـق بالمعانـي
تقديـم قيمـة موازيـة“ ،وهـو مـا
ّ
القتصادي األول،
باعتبار تعا ُدلِ القيمةِ والثمنِ القانو َن
الجتماعية والسياسية الواسعة،
ِ
َّ
ً
وتبادل ،ومعيار الكفاءة الجتماعية العا ّم ،سياس ًة وثقافة!
إنتاجا وتوزي ًعا
ً
إنﻪ يشمل إ ًذا كل ممارسة ريعية تحقق مكس ًبا شخص ًّيا ل اقتصاد ًّيا )أي دون مساهمة
اقتصادية موازية) ،((٧بما تعكسﻪ تلك الممارسة الريعية من َ
ض ْعف كفاءة من جهة ،وتكلفة
اجتماعية من جهة مقابلة ،وباستبطان البعد الجتماعي التاريخي الﺬي يصوغ توصيفات
المجتمع القانونية واألخالقية العا َّمة ،يصبح لدينا طيف واسـع يضع الفسـاد والسـتغالل
وحـد تتـدرج ألوانـﻪ ،وتتحـرك تاريخ ًّيـا فـي ذات الوقـت ،مـن
والجريمـة م ًعـا فـي نمـوذج ُم َّ
”السـتغالل“ بطابعـﻪ الجتماعـي الـﺬي قـد يدينـﻪ المجتمع أخالق ًّيـا أو ل يدينﻪ بدرجات
مختلفـة ،دونمـا إدانـة قانونيـة ،إلـى ”الفسـاد“ بطابعـﻪ المؤسسـي بأشـكالﻪ المختلفـة
ودرجـات إدانتـﻪ المتعـددة ،وانتهـا ًء بـ“الجريمـة“ بطابعهـا العنيـف مكتمـل األركان مؤ َّكـد
اإلدانة ،وتسـمح فكرة الطيف الواسـع بﺈدراك التداخالت الوسـيطة بين المفاهيم الثالثة،
فمن السـتغالل أشـكال متداخلة مع الفسـاد ،ومن الفسـاد أشـكال متداخلة مع الجريمة،
كﺬا تسمح تلك الفكرة بوعي التط ﱡور التاريخي للمفاهيم ،الﺬي ينقل بعﺾ الممارسات من
إحدى الدرجات إلى أخرى ،أي من الستغالل ،إلى الفساد ،إلى الجريمة ،كالعبودية التي
ً
مشروعا ثم أصبحت جريمة في العصر الحديﺚ ،وكاندماج مالية الحاكم
استغالل
كانت
ً
ً
مقبول ،ثم غدا فسا ًدا بمعايير اليوم.
بمالية الدولة الﺬي كان ُعر ًفا
ومهمـا اختلفـت التعريفـات ،فتقاربـت أو تفارقـت فـي جوهرهـا ومحتواهـا ،فال ُمؤ َّكـد أن
للفساد ،بجوهره العام كهدر في الكفاءة الجتماعية عمو ًما ،ثالثة وجوه اجتماعية:
أ -فساد ﻫيكلي :هو الفساد على مستوى التنﻈيم الجتماعي لﻺنتاج ،أي الفساد
المتأصل في التشكيل القتصادي الجتماعي القائم ،ونمط النم ّو المح ّرك لها ،مما يجعلﻪ
فسا ًدا هيكل ًّيا بمعنى أنﻪ ل يمكن التخلﺺ منﻪ في حدود تلك التشكيلة وذلك النمط ،بل
ً
شكال من اإلهدار الجتماعي المرتبط
هو جزء منها ونتاج ﻵليات عملها ،بحيﺚ يم ّثل
بمنطق عمل التشكيلة والنمط نفسﻪ ،لهﺬا فهو من الوجهة الرمزية ،الجتماعية/القانونية،
ل يم ّثل فسا ًدا يعاقﺐ عليﻪ المجتمع وقانونﻪ بمستوى تط ﱡورهما القائم )بل هو أقرب
لالستغالل بمفهومهما( ،وإن كان كﺬلك بالمعايير الرمزية للنﻈام العالمي السائد ،وهو
بالمعيار الموضوعي المتمثل في اإلهدار في الكفاءة وترتيﺐ تكلفة اجتماعية والمكسﺐ
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ستحقّ يمثل فسا ًدا مكتمل األركان ،لكنﻪ فساد أقرب لالستغالل المشروع ضمن
غير ال ُم َ
مستوى تط ّور التشكيل.
ب -فساد مﺆسسي :هو الفساد على مستوى اإلطار المؤسسي لﻺنتاج ،أي الفساد
المتأصل في المؤسسات التي تدير التشكيل القتصادي الجتماعي القائم ،ونمط النم ّو
المح ّرك لﻪ ،أي مؤسسات السياسة والبيروقراطية والسوق ،ورغم تَج ﱡﺬر بعﺾ جوانبﻪ في
ذلك التشكيل ،فﺈنﻪ ليس حتم ًّيا بﺬات درجة سابقﻪ ،كما أنﻪ فساد ُمق َّرر ومرفوض اجتماع ًّيا
المعني بﺬلك التشكيل ،فيعاقﺐ عليﻪ المجتمع والقانون إذا امتلك
حتى بمعايير المجتمع
ّ
القدرة على ذلك ،وهو يعادل ما يُعرف في دراسات الفساد التقليدية بـ“الفساد الكبير“.
ج -فساد َع َر ِﺿ ّي :مرتبط بالممارسات الفردية العشوائية ،وإن اتخﺬت أبعا ًدا واسع ًة
ترتقي إلى مستوى الﻈاهرة ،فتﻈ ّل ممارسﻪ فرد ل مؤسسة ،وهو الفساد األقرب اشتبا ًكا
مع الجريمة بمعناها الضيق ،وهو مرفوض اجتماع ًّيا كفساد واضح المعالم يعاقﺐ عليﻪ
القانون والمجتمع من حيﺚ األصل بوضوح ل لبس فيﻪ )إل إذا تَسا َمح معﻪ لصغر شأنﻪ
ُ
وتعاط ًفا مع متعاطيﻪ( ،وهو َع َر ِض ّي ألنﻪ ليس من جوهر وجود التشكيل ومؤسساتﻪ ،وألنﻪ
نتاج للفساد الكبير واستجابة مباشرة لﻪ )أثر المثل والتوقعات( وغير مباشرة )أثر الحوافز
والتداعيات(.
وتتمثل أهمية ذلك التمييز في معرفة جﺬور كل نوع أو وجﻪ ،وحدود كل سياسة في
مكافحتﻪ ،فالفساد الهيكلي ً
مثال ل يُقا َوم بالقانون ،بل يلزمﻪ تغيير اجتماعي شامل ،فيما
يلزم الفساد المؤسسي إعادة صياغة شاملة لمؤسسات المجتمع ،خال ًفا للفساد ال َع َر ِض ّي
ً
مثال الﺬي يمكن تقليصﻪ بﺈدارة كفأة وحكم قانون وتحسين لﻸوضاع القتصادية ،فالتمييز
بين وجوه الفساد المختلفة يفيد في رسم سياسات مواجهتها الستراتيجية والتكتيكية.
وﺟﺰ نﻈري :االقتصاد السياسي للفساد
ً
ثانياُ :م َ
رغم تعقﱡد ظاهرة الفساد ،توجد أربع حقائق نمطية ) (Stylized factsعن الفساد عالم ًّيا،
تش ّكل أرضية لال ﱢتفاق ومنطل ًقا للتحليل بين معﻈم الجتهادات ،هي):(٨
يرتبط مستوى الفساد ال ُمدرك عكس ًّيا بمستوى التطور القتصادي.
وضوحا في الدول المركزية في النﻈام العالمي.
فساد الشركات الكبرى والقطاع المالي أكثر
ً
كان بعﺾ القطاعات والدول أكثر تمركزًا في مشهد الفساد من غيره.
يفاقم الفساد أوضاع التفاوت الجتماعي التي تحفز لمزيد من الفساد بدورها في
عالقة جدلية.
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وبالنﻈـر فـي شـروط الفسـاد ال ُمجمـع عليهـا) ،(٩من :قوة تمييزية ،وريـع ،وضعف كوابح،
نجـد منطقيـة فـي الحقائـق األربـع المﺬكـورة ،فضعـف التطـور القتصـادي يرتبـط بارتفاع
خاصة
حصـة الريـوع وضعـف الكوابـح فـي القتصـاد ،كﺬا يتمتع بعﺾ القطاعات بسـمات
َّ
تيسر ما سبق ،أما التفاوت الجتماعي والشركات الكبرى فبﺬاتهما يعكسان تفاوت القوى
ّ
ً
ﱢ
فضال عن عملية التعزيز الﺬاتي للفساد.
وتفشي الريوع في القتصاد،
التمييزية
ورغم تعدد الخطوط النﻈرية للتحليل القتصادوسياسـي للفسـاد ،فﺈنها تجتمع بصفة
عامة في أربعة خطوط رئيسية:
 -1السـعي للريـﻊ) :(١٠هـو مدخـل عـا ّم ينطبـق علـى الـدول المتقدمـة والمتخلفـة ،يتمحـور
حـول دفـع الريـوع الناتجـة مـوارد طبيعية أو سياسـات ﱡ
تدخل حكومي ،للممارسـات الريعية
غيـر ال ُمنتجـة والصراعـات علـى تلـك الريـوع بيـن المجموعـات المختلفـة مـن الالعبيـن
القتصاديين والسياسيين ،وهو ما يشمل ممارسات مشروعة وغير مشروعة ،يجمع بينها
معيـار الفسـاد األسـاس ،وهـو الهـدر في الكفاءة الجتماعية وترتيـﺐ تكلفة اجتماعية غير
ضرورية ،وإن كانت ل تشملﻪ في مﻈاهره كافة ،ول تصل بﺂثارها السلبية إلى مستواه).(١١
خاصـة ،تتعلـق بالـدول الغنيـة بالمـوارد الطبيعيـة
 -٢الدولـة الريعيـة) :(١٢هـي حالـة ريعيـة
َّ
خصوصا ،وترتبط بما يُعرف بـ“مسار الموارد“) ،(١٣إذ تصوغ تلك الموارد نمط النم ّو كلﻪ
ً
بالطابـع الريعـي ،ومعـﻪ تو ّفـر للدولـة مـوارد ريعيـة تتسـ ّبﺐ فـي تخلّفها السياسـي من جهة،
وبحفز ممارسات السعي للريع سالفة الﺬكر من جهة أخرى ،وكالهما يدعم تفاقم الفساد
المؤسسي،
خصوصا لو عانت الدولة من ضعف مؤسسي يفتح الباب لهﺬا السبيل).(١٤
ً
 -٣الدولة الكوربوراتية) :(١٥هي األكثر بروزًا في الدول الطرفية ما بعد الستعمارية ،حيﺚ
غياب مؤسسات التمثيل الشعبي الحقيقية ،بل واحتكار جهاز الدولة لها ،وهي حالة أكثر
تعقيـ ًدا مـن الدولـة الريعيـة ،تتفاعـل فيهـا مخلفات التراكـم التاريخي للدولة الشـرقية ،مع
تنويعـات وتشـكيالت مـن الشـعبوية والدولتيـة والبريتوريـة ،مـع حالـة ريعيـة عامـة )بتفاعل
مسار الموارد مع ميراث تاريخي وتبعية طرفية وتعميم َمحاسيبي بيروقراطي لممارسات
السعي للريع ،إلﺦ) ،((١٦لتنتﺞ دولة يتشابك فيها الفساد السياسي بالبيروقراطي والسوقي،
وأساسا لستمراره.
بحيﺚ يصبح الفساد نفسﻪ ُمك ﱢو ًنا من مك ﱢونات النﻈام السياسي،
ً
المغ َلﻘـة) :(١٧هـو مدخـل يُقِ ـ ّر التوزيـع الريعـي كمبادلـة مـع
 -4النﻈـﻢ المفتوحـة والنﻈـﻢ ُ
كبـح العنـف ،بحيـﺚ تتجنـﺐ الـدول النـزلق فـي دوامات العنـف وعدم السـتقرار ،بﺈرضاء
الفﺌـات القـادرة علـى التسـبﺐ بهـم فـي توزيعـات ريعيـة ،مما يجبر هﺬه الـدول على اعتماد
نمـط مـن الوصـول المق َّيـد إلـى المـوارد والسـلطة ،أي القـوة التمييزيـة والريـوع ال ٌمكتسـبة
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بطبيعـة الحـال ،وذلـك فـي مقابـل النﻈـم المفتوحـة التـي تتيـح الوصول الحر إلـى الموارد،
وهي ،بصيغة أخرى ،الدول الديكتاتورية الحتكارية المتخلفة مقابل الدول الديمقراطية
التنافسية المتقدمة ،مما يعني اعتراف المدخل بالفساد كمكون هيكلي/طبيعي لﻸنﻈمة
المقيدة.
ويتماشي التسلسل السابق للمداخل جزئ ًّيا مع تسلسل درجات الفساد المﺬكورة أعاله،
من الفساد ال َع َر ِض ّي إلى المؤسسي فالهيكلي ،كما أنﻪ ل ّ
شك في وجود حالت من التداخل
مما يجعل من المفيد الستفادة منها
والتشابك ،الكبير أحيا ًنا ،بين تلك المداخل األربعةَّ ،
جمي ًعا في تحليل الفساد في الحالة اإليرانيةَ ،و ْف ًقا للتحديدات المفاهيمية المﺬكورة آن ًفا.
ً
ثالﺜاّ :
العامة للفساد في إيران
مﺆﺷرات الحالة
ﱠ
رغـم مـا يعيـﺐ المؤشـرات كافـة المعروفـة فـي قيـاس الفسـاد مـن اقتصارهـا على الفسـاد
الخاص ،وبالطبع عدم تمييزها بين أنواعﻪ وف ًقا للتصنيف المفاهيمي المﺬكور
العا ّم دون
ّ
سـاب ًقا ،فﺈنهـا تصلـح كمؤشـرات اتجاهيـة علـى الحالـة العا َّمـة للفسـاد ،لكـون العالقـة بيـن
والخاص ،والهيكلي والمؤسسـي وال َع َر ِض ّي ،في الغالﺐ عالقة طردية ،سـواء
الفسـاد العا ّم
ّ
الخـاص ،أو لتشـارك
لرتبـاط كثيـر مـن ممارسـات الفسـاد العـا ّم بتعامـالت مـع القطـاع
ّ
ً
الخـاص يصبـح أسـهل فـي أوضاع انتشـار
مناخـا واحـ ًدا يحفزهمـا ،لكـون الفسـاد
الثنيـن
ّ
الفساد العا ّم ،حتى في الممارسات غير التفاعلية بينهما.
وقد احتلّت إيران المرتبة  ١٣٨من إجمالي  ١٨٠دولة في مؤشر ُمد َركات الفساد لعام
سجلة  ٢٨من  ،١٠٠بما يضعها ضمن الثلﺚ األدنى من المؤشر ،ودون المتوسط
٢٠١٨مُ ،م ﱢ
العا ّم للمؤشر البالﻎ  ،٤٣إذ تراوح تسجيلها على المؤشر عبر ُمج َمل سنوات إصدار المؤشر
بيـن  ٢٣و ٣٣فقـط) ،(١٨وهـو مـا يعكـس ارتفاع منسـوب الفسـاد العا ّم فـي إيران ،كما يتأكد
بمؤشـرات إيران الضعيفة في حكم القانون والديمقراطية) ،(١٩وهي العالقة التي تؤ ّكدها
منﻈمة الشفافية الدولية صاحبة التقرير ،وأثبتتﻪ في بيانها اإلعالني عن التقرير بقولها:
”كشـف التحليـل المقـارن للبيانـات المتعلقـة بالديمقراطيـة فـي العالـم عـن وجـود عالقـة
)عكسـية( بين انتشـار الفسـاد ومسـتوى الديمقراطية ،إذ حصلت الديمقراطيات الكاملة
سجلت الديمقراطيات المعيبة
على َّ
معدل  ٧٥درجة في مؤشر مدركات الفساد ،في حين ّ
وسـجلت األنﻈمـة الهجينـة ،التـي يشـوبها بعﺾ التوجهات السـتبدادية،
معـدل  ٤٩درجـة،
َّ
ّ
سـجلت نحو
معـدل  ٣٥درجـة ،وكان أضعـف َّ
َّ
معـدل مـن نصيـﺐ األنﻈمـة السـتبدادية التي ّ
 ٣٠درجـة فقـط فـي مؤشـر مـدركات الفسـاد“) ،(٢٠ونـرى من المﺬكور كيف تَخلَّف تسـجيل
إيران على ّ
مؤشر مدركات الفساد لما دون متوسط تسجيل األنﻈمة الستبدادية.
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خاص في األجهزة الحكومية
وبشـكل أكثر ملموسـية ،ترتفع ممارسـات الفسـاد بشـكل
ّ
)(٢١
ـورد رشـيد يلـوح فـي ورقـة تحليـل سياسـات نمـاذج
والمؤسسـات العا َّمـة اإليرانيـة ،فيُ ِ
لممارسات فساد تَو َّرط فيها بعﺾ كبار الساسة والمسؤولين اإليرانيينً ،
ناقال عن تقرير
للبرلمـان اإليرانـي وجـود  ٤٥٠٠ملـف مخالفـات ماليـة وإداريـة لمؤسسـات وشـخصيات
حكومية عام ٢٠٠٩م ،وكاتجاه عا ّم عبر فترة طويلة نسب ًّيا ،يﺬكر يد اهلل دادجر وروح اهلل
نزاري ارتفاع عدد قضايا الفساد من  ٨٧٩٢قضية إلى  ٢٥٦٩٩٠قضية بين عا َمي ١٩٨٤
و٢٠١٠م ،بمـا يعنـي تضاعفـﻪ  ٢٩مـرة فـي  ٢٦عا ًمـا! وهـو مـا تـوازى مـع تراجـع فـي مرتبـة
إيران على مؤشر الفساد من المرتبة  ٨٨إلى المرتبة  ١٧٣بين عا َمي  ٢٠٠٤و٢٠٠٩م)!(٢٢
وفـي دراسـة أوسـع نطا ًقـا لمايـح الشـمري وحسـين عويـش حـول العالقـة بيـن الحوكمة
العا َّمـة والنمـ ّو القتصـادي فـي إيـران) ،(٢٣نجـد ضع ًفـا عا ًّمـا فـي المؤشـرات الفرعية كافة
ﱡ
وتأخـ ًرا فـي مكانة إيران الدوليـة فيها كلها تقري ًبا خالل الفترة
ال ُمك ّونـة لمؤشـر الحوكمـة،
٢٠١٣-١٩٩٦م ،بحيﺚ كانت كلها خالل الفترة كامل ًة ،كما مؤشرها اإلجمالي ،في المنطقة
السـلبية من نطاقاتها ،وتشـمل مؤشـرات» :إبداء الرأي والمسـاءلة ،والسـتقرار السياسي،
وفاعليـة الحكومـة ،وجـودة التنﻈيـم ،وسـيادة القانـون ،والسـيطرة علـى الفسـاد« ،وبحيـﺚ
سجلت على التوالي عام ٢٠١٣م،٠٫٦٨٠- ،٠٫٩٨٣- ،١٫٥٠٠- ،٠٫٦٩٧- ،١٫٢٦٩- ،١٫٦٠٠- :
ّ
سجل المؤشر العا ّم للحوكمة  ١٫١٢٢-في ذات العام ،وتعكس هﺬه المؤشرات الطبيعة
كما ّ
المؤسسية للفساد في إيران.
وكأمثلة قطاعية ،يق ّدر مسؤولون حكوميون أن أكثر من  ٪٦٠من تجارة إيران الخارجية
تت ّم بعي ًدا عن قواعد التنﻈيم الحكومية ،وأن عدد المواني غير القانونية قد يتجاوز مﺌتي
مينـاء ،وأن قيمـة السـلع ال ُمهربـة سـنو ًّيا قـد تتجـاوز  ٩٫٥مليـار دولر) ،(٢٤وهـو مـا تدعمـﻪ
إحصائيـة لمنﻈمـة أبحـاث األسـواق السـوداء ببلـوغ عائـدات الفسـاد السـنوية فـي إيـران
 ١٠٫٦٤مليـار دولر) ،(٢٥وتصـل تقديـرات بمتوسـط نسـبة التهريـﺐ إلـى  ٪١٣مـن ُمج َمـل
التجـارة الخارجيـة عبـر الفتـرة ٢٠٠٢-١٩٧٠م) ،(٢٦ويﺬكـر تقريـر لـ“نيويـورك تايمـز“ أن
الفسـاد والمحسـوبية فـي القطـاع المصرفـي اإليراني قد أسـهما فـي الحتجاجات أواخر
عـام ٢٠١٧مِ ،ل َمـا سـ َّبباه مـن تدميـر لم ّد َخـرات آلف المواطنيـن ،وكيـف انتقـد عديـد مـن
كبار المسـؤولين اإليرانيين القطاع ،الﺬي ق ّدم كثي ًرا من قروضﻪ الكبيرة المتعثرة لعمالء
متنفﺬيـن ذوي ارتباطـات داخليـة وحكوميـة ،ممـا تَسـ َّبﺐ مـع غيره من ممارسـات غير كفأة
في هشاشة القطاع مال ًّيا).(٢٧
كﺬلـك قـ ّدر تقريـر حـول عائـدات النفـط اإليرانـي ،مـن خـالل مصفوفـة الحسـابات
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الجتماعيـةُ ،مج َمـل التكاليـف المباشـرة وغيـر المباشـرة لبضـع فضائـح وقضايـا فسـاد،
كقضيـة زنجانـي الشـهيرة ،خـالل فتـرة أحمـدي نجـاد الرئاسـية )٢٠١٣-٢٠٠٥م( ،بمـا بلـﻎ
 ٥٤٢مليار دولر تقري ًبا) ،(٢٨فيما بلغت اﻵثار القتصادية المباشرة لقضية زنجاني وحدها
نحـو  ٢٫٧مليـار دولر) ،(٢٩وتصـل تقديـرات إسـحاق جهانغيـري ،نائـﺐ الرئيـس اإليرانـي
حسن روحاني ،اإلجمالية لحجم الفساد المالي في إيران إلى نحو  ١٧٠مليار دولر ُفقدت
من صندوق التنمية الوطنية ،بما يعادل نصف الموازنة اإليرانية تقري ًبا).(٣٠
وكع ﱢينـة أخـرى علـى حجـم وأثـر ذلـك الفسـاد ،يو ّثـق ”مركـز توثيـق حقـوق اإلنسـان فـي
إيـران“ بلـوغ إجمالـي تكلفـة سـت مـن كبـرى قضايـا الفسـاد والختالسـات في إيـران أكثر
من  ١٧٫٧مليار دولر بين عا َمي ٢٠١١م و٢٠١٥م ،بما يمكن أن يم ّول -حسﺐ اإلنفوغراف
التوثيقي -أكثر من  ١٥٠ألف منحة دراسية ،أو  ٨٩٣ألف فصل دراسي ،أو  ١٢٧ألف سرير
فـي مستشـفى ،أو  ٤٣٥ألـف منـزل جديـد ،كأمثلـة لخسـائر الفسـاد علـى صعيـد الحقـوق
اإلنسانية والجتماعية).(٣١
رابعا :الفساد الهيكلي :الفساد السوسيو-اقتصادي الﻀروري
ً
في النمط الريعي اإليراني
هو الفساد المرتبط بالتشكيلة القتصادية-الجتماعية ونمط النم ّو ،بحيﺚ يكتسﺐ طاب ًعا
هيكل ًّيا يتع ّﺬر التغلﺐ عليﻪ دون تجاوز للتشـكيلة والنمط على ما سـبق بيانﻪ ،وبالنﻈر في
ً
تشـكيال رأسـمال ًّيا شـبﻪ
التشـكيلة القتصاديـة الجتماعيـة ونمـط النمـ ّو اإليرانـي ،نجـده
صناعـي طرفـي ،يحكمـﻪ نمـط نمـ ّو ريعـي تسـيطر عليـﻪ المـوارد النفطيـة ،بحيـﺚ يصعـﺐ
تأسـيس دولـة مؤسسـات ديمقراطيـة مـن جهـة ،وتصبـح الريعيـة الكوربوراتيـة حتميـة
سوسيو-سياسية من جهة أخرى.
وهـو مـا يتجلّـى فـي التكويـن القطاعـي لالقتصـاد اإليرانـي عـام ٢٠١٧م ،إذ تبلـﻎ نسـبة
الصناعـة التحويليـة فـي الناتـﺞ المحلـي اإلجمالـي  ،٪١٢والصناعـة السـتخراجية ،٪٩
والزراعة  ،٪١٠ليبقى للخدمات  ٪٦٥منﻪ ،مع غلبة التجاه إلى التخلﱡف الهيكلي ،بتدهور
الصناعـة بمجملهـا مـن إجمالـي  ٪٤٤مـن الناتـﺞ عام ٢٠١٠م ،وزيـادة الزراعة والخدمات
من  ٪٦و ٪٥١منﻪ على التوالي في نفس العام) ،(٣٢وهو ما يعكس تفاعل ”مسار الموارد“
بغلبة الموارد النفطية والصناعة الستخراجية على القتصاد كطابع هيكلي ،مع العقوبات
حاصرة،
والحصار الدوليين كمح ﱢدد سياسي ،بحيﺚ تدهورت الصناعة الستخراجية ال ُم َ
مرضي سابق ألوانﻪ في الخدمات.
دونما زيادة في الصناعة التحويلية ،وبتو ﱡرم
ّ
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هـﺬا الهيـكل القطاعـي يجعلـﻪ اقتصـا ًدا يسـتحقّ بالـكاد وصـف القتصـاد ”شـبﻪ
الصناعـي“ ،فـي ضـوء المسـتوى التنمـوي إليـران كبلـد كبيـر الحجـم سـكان ًّيا منتم ًيـا إلـى
مجموعة الدخل ”المتوسـط-المرتفع“ ،ل يمكنﻪ العتماد على الخدمات اقتصاد ًّيا ،ول
توجﻪ خارجي تنمو ًّيا ،في األجل الطويل ،ويؤ ّكد هﺬا الوصف ّ
مؤشر
تبنّي استراتيجية ذات ﱡ
”التعقيد القتصادي“ ،الﺬي يقيس درجة تنويع القتصاد قطاع ًّيا وسـلع ًّيا كمؤشـر على
درجة تط ﱡوره ،فنجد إيران في المرتبة  ١١٨من إجمالي  ١٢٨دولة بحثها المؤشر عالم ًّيا،
والخامسـة عشـرة مـن إجمالـي سـت عشـرة دولـة ّ
غطاهـا المؤشـر علـى مسـتوى منطقـة
الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا ،وهي مرتبة شـديدة التأخر جعلتها في نهاية المؤشـر،
لتسـبق بالكاد ليبيا على مسـتوى المنطقة ،وآخر دولة على المؤشـر بعشـر مراتﺐ ،وذلك
بقيمـة  ١٫٢٢٩-للمؤشـر ،ضمـن مجموعـة الـدول المنتميـة إلـى الجانـﺐ السـلبي منـﻪ)،(٣٣
وهو األمر الﺬي ل يعكس فقط التخلﱡف القتصادي ،بل كﺬلك التخلﱡف المؤسسي ،الﺬي
يعزّز حالة الفساد العا َّمة في القتصاد والدولة ،وهو ما أثبتتﻪ دراسة دومينيك هارتمان
وزمالئـﻪ) (٣٤عـن العالقـة بيـن التعقيـد القتصـادي والمؤسسـات والـال مسـاواة ،إذ أ ّكـ َدت
ارتباط التعقيد القتصادي والتنوع السلعي باحتوائية المؤسسات وتوزيع السلطة ،الﺬي
تدعمﻪ بصورة أع ّم دراسـة أسـيموجلو وروربنسـون) (٣٥بتأكيد ميل القتصادات ال ُمسـتقلة
حدي ًثـا عـن السـتعمار ،التـي كانـت -واسـتمرت فـي معﻈـم األحيـان -متخصصـة فـي عدد
محـدود مـن السـلع الزراعيـة والمعدنيـة ،لمتـالك توزيـع غيـر متوازن للسـلطة السياسـية
والثـروة القتصاديـة ورأس المـال البشـري ،وهـو الوضع في إيـران ما قبل الثورة وبعدها،
حيـﺚ ل تـزال معتمـدة كثيـ ًرا علـى عائـدات النفـط ،إلـى حـ ّد الترابـط بيـن أداء القطاعين
النفطي وغير النفطي ،والعتماد القوي لﻸخير على األول ،بما يجعلﻪ نمط نم ﱟو مدفوع
بالموارد).(٣٦
وتم ّثـل عائـدات النفـط نسـبة كبيـرة مـن صـادرات إيـران وماليتهـا العا َّمـة وناتجهـا
اإلجمالي ،فبلغت عام ٢٠٠٢/٢٠٠١م ،بعد أكثر من عقدين من الثورة ،أكثر من  ٪٨٠من
مكاسـﺐ البلـد مـن النقـد األجنبـي ،ونحـو  ٪٦٠مـن إيـرادات الحكومـة ،و ٪٣٤مـن الناتـﺞ
ً
وقليال قي اﻵونة األخيرة ،لكن ظ ّل
َحسن مؤقتًا
المحلي اإلجمالي) ،(٣٧وهو الوضع الﺬي ت َّ
داخل ذات اإلطار تقري ًبا) ،(٣٨مما يعزّز ريعية القتصاد والدولة ،ويو ّفر مزي ًدا من شروط
وحوافز الفساد ،من إمكانيات القوة التمييزية والضعف المؤسسي والريوع القتصادية،
ويؤ ﱢدي من ثم إلى تفاقم ممارسات الفساد ،كما يﻈهر في الشكل البياني ).(١
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شكل ) :(1عاﺋدات النفﻂ ومﺆشر الفساد في إيران ﺧالل الفترة ٢٠1٠-19٨4م

)(٣9

ويﻈهر في الشكل كيف تزامن ارتفاع كل من إيرادات النفط وعدد قضايا الفساد كاتجاه
عـا ّم عبـر الفتـرة ،بزيـادة األولـى مـن  ١٤٠مليـون دولر إلى  ١٥٥٨٢مليـون دولر بين عا َمي
 ١٩٨٤و٢٠١٠م ،وزيـادة الثانـي مـن  ٨٧٩٢إلـى  ٢٥٦٩٩٠قضيـة خـالل نفـس الفتـرة ،بمـا
يعكـس عالقـة إيجابيـة بينهمـا ،وهـي العالقـة التـي تتأكـد بالوجـﻪ َ
اﻵخـر للعملـة ،المتمثـل
في العالقتين المقابلتين ،عكسيتَي التجاه بين عائدات النفط من جهة ،ومدى السيطرة
علـى الفسـاد والحكـم الصالـح مـن جهـة أخرى ،كما يﻈهر بالشـكلين ) (٢و) ،(٣وكما تؤ ّكد
الدراسـة القياسـية التـي انتهـت إلـى أن زيـادة بنسـبة  ٪١فـي عائـدات النفـط تـؤ ﱢدي إلـى
زيادة بنسبة تتراوح بين  ٪١٥و ٪٤٣في الرشوة والختالس وقضايا الفساد بصفة عامة،
وأنـﻪ باسـتبعاد ال ُمكـ ﱢون النفطـي مـن الناتـﺞ المحلـي اإلجمالـي ينخفﺾ مقدار الفسـاد في
القتصـاد) ،(٤٠وهـي العالقـات التـي تؤ ّكدهـا دراسـات مقطعية أوسـع نطا ًقا مكان ًّيـا وزمن ًّيا
)وصـل بعضهـا إلـى دراسـة  ١٢٤دولـة خـالل الفتـرة ٢٠٠٤-١٩٨٠م( ،بدعمهـا العالقـة
اإليجابية بين وفرة الموارد الطبيعية وارتفاع مؤشرات الفساد).(٤١

34

ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ • اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ • اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ • إﺑﺮﻳﻞ 2019

القتصاد السياسي للفساد في إيران

شكل ) :(٢عاﺋدات النفﻂ والسيﻄرة على الفساد في إيران
)(4٢
ﺧالل الفترة ٢٠11-1996م

شكل ) :(٣عاﺋدات النفﻂ والحكﻢ الصالﺢ في إيران ﺧالل الفترة ٢٠11-1996م

)(4٣

بصفـة عامـة ،يمنـع ﱞ
كل مـن هﺬا الضعف التصنيعـي والطابع الريعي ،والتخلف القتصادي
بعا َّمـة ،إمكانيـات التطـور المؤسسـي والحكـم الديمقراطـي ،ول غرابـة فـي غيـاب السـوق
التنافسـية وضعـف مؤشـرات الحوكمـة فـي إيـران ،وبالتبعيـة غيـاب األرضيـة الضروريـة
لسيادة معايير الكفاءة التخصيصية والتوزيعية وتوازن القيم واألثمان اقتصاد ًّيا )أي غلبة
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الدخل القتصادي على الشخصي( ،بما يعني ّ
تفشي تمﻈهرات الفساد المختلفة ،والﺬي
يتخـﺬ طاب ًعـا هيكل ًّيـا هنـا ،لرتباطـﻪ بالتشـكيل القتصادي ونمط النم ّو ،على مسـتوى قوى
ً
ورسوخا من مستوى المؤسسات والحوافز ال ُمكونَين لﻺطار
وعالقات اإلنتاج األكثر عم ًقا
ً
شامال لتجاوز هﺬا النوع
المؤسسي ،وبحيﺚ يتطلﺐ األمر تح ّو ًل تنمو ًّيا/سوسيو-اقتصاد ًّيا
من الفساد.
المكمل للنمط الريعي اإليراني
خامسا :الفساد المﺆسسي :الفساد السياسي-اإلداري
ﱢ
ً
هـو الفسـاد المرتبـط باإلطـار المؤسسـي للتشـكيلة القتصاديـة الجتماعيـة ،الـﺬي يتكون
من ثالث مؤسسـات أساسـية ،هي مؤسسـات السياسـة والبيروقراطية والسـوق ،فهو جزء
مـن آليـات العمـل ،ل خـروج عليهـا ،ولـو تعارض ظاهر ًّيا مع القوانيـن واألخالقيات ال ُمعلَنة
كتسـبة منـﻪ
وال ُمعت َمـدة اجتماع ًّيـا ،ممـا يجعلـﻪ يكتسـﺐ طاب ًعـا مؤسسـ ًّيا ،يجعـل الريـوع ال ُم َ
مشـروعة ”عمل ًّيـا“ ،وهـدر الكفـاءة الناتـﺞ عنـﻪ تكلفـ ًة ”سياسـية“ لبقـاء النﻈـام القائـم،
فيتعـ ّﺬر التغلـﺐ عليـﻪ دون تجـاوز للمنﻈومـة السياسـية-القتصادية القائمـة ،لكـون تكلفـة
مواجهتﻪ ترتفع لمستوى التهديد بالعنف وعدم الستقرار السياسي والجتماعي.
واتسـا ًقا مع تَع ﱡمق مسـار الموارد على مسـتوى التنﻈيم الجتماعي لﻺنتاج ،أو التشـكيل
القتصـادي الجتماعـي علـى مـا سـبق ذكـره ،أخـﺬت الدولـة اإليرانية على مسـتوى اإلطار
المؤسسـي طاب ًعـا ريع ًّيـا متزايـ ًدا،
خصوصـا مـع كونها مالك الريـع األول) ،(٤٤لينطبق عليها
ً
شـكل الدولـة فـي ظـ ّل النمـط الريعـي ،الـﺬي يميـل غال ًبـا إلـى أن يصبـح دولـة أوليجاركيـة
تنشر ريوع الموارد لتعزيز المصالح الفﺌوية على حساب السياسة القتصادية المتماسكة
والرفاهيـة الجتماعيـة طويلـة األجـل) ،(٤٥فتتـم ّ التضحية بمعايير اإلدارة الرشـيدة وإهدار
الكفـاءة الجتماعيـة لصالـح التوزانـات السياسـية والمصالـح الفﺌويـة للمجموعـات القويـة
ً
راسخا
أس ًسا
ال ُمكونة لﻸوليجاركية الحاكمة ،وتكتسﺐ هﺬه الممارسات الفاسدة طاب ًعا ُم َم َ
مـن جهـة مشـروعيتها العمليـة ،ومـن جهـة تح ﱡولهـا إلـى شـرط لسـتقرار النﻈـام السياسـي
مـن جهـة أخـرى ،ليغلـﺐ مـع تحـ ﱡول الحالة الريعيـة
الخاصة إلى ريعية عامة) (٤٦واسـتدخال
َّ
تغييرات نيوليبرالية ،التح ﱡول من الشعبوية الراديكالية إلى الكوربوراتية الْ َمحاسيبية ،كما
حـدث بعديـد مـن الـدول العربيـة فـي الثلﺚ األخير من القرن العشـرين) ،(٤٧مما يتجلّى في
الحالـة اإليرانيـة فـي هيـكل السـلطة الثنائـي اجتماع ًّيـا مـن الفﺌتيـن الوظيفيتيـن ،الدينيـة
والعسكرية ،والمتعدد األقطاب سياس ًّيا ،حتى إنﻪ جعل إيران ”واح ًدا من البلدان النادرة
فـي العالـم بجيشـين رسـميين )الجيـش التقليـدي والحـرس الثـوري( ،ونﻈاميـن قضائييـن
)العـادي والثـوري( ،وسـت مؤسسـات تشـريعية مركزيـة“ ،فيمـا يـرى آخـرون أن مراكـز
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السـلطة أكثـر شـخصانية مـن ذلـك ،حتـى إنهـا تتكـون كدولـة مـن خمسـة أقطـاب ومراكـز
سـلطة ،تتمحـور حـول أشـخاص ومجموعـات ،ويسـيطر ﱞ
كل منهـا علـى مـوارد ماليـة وقـوى
عسـكرية ووحـدات اسـتخبارات وعالقـات خارجيـة ودعـم مراجـع دينية ،كافيـة لتجعل ًّ
كال
منها دولة داخل الدولة)!(٤٨
وفيمـا يو ّفـر التسـاع الكبيـر للقطـاع العـا ّم ،ونﻈـام الشـركات ال ُكبـرى فـي عمومـﻪ ،فـي
ٍ
خصوصا في ظل تلك الحالة من
إمكانيات واسعة للفساد المؤسسي،
القتصاد اإليراني
ً
التخلف الهيكلي لالقتصاد والمؤسسـي للدولة ،ببلوغﻪ نحو  ٪٨٥من القتصاد )٢٠١٣م(
الخاص،
) ،(٤٩بما يو ّفره من قوة تمييزية كبيرة للبيروقراطية واستهداف واسع من القطاع
ّ
فﺈن اتساع القطاع غير الرسمي ،ببلوغﻪ  ٪١٩تقري ًبا )٢٠١٦م() ،(٥٠يمثل تمﻈ ُه ًرا ونتيج ًة،
ٍ
ممارسات عديدة خارج
إلى جانﺐ كونﻪ راف ًدا آخر لﺬلك الفساد المؤسسي ،لكونﻪ يشيع
التوجيـﻪ الجتماعـي المنضبـط لسـتخدام وتوزيـع المـوارد ،باإلضافـة إلـى اإلمكانيـات
الحتكاريـة العديـدة ضمـن منﻈومـة كوربوراتيـة محاسـيبية ،سـواء فـي صفقـات الفسـاد
األسـود التي تت ّم بالمخالفة الصريحة للقوانين واألعراف ،أو ممارسـات الفسـاد الرمادي
واألبيـﺾ التـي ل تتعـارض بالضـرورة مـع القوانيـن ،لكنهـا تسـ ّبﺐ هد ًرا في الكفـاءة العا َّمة
وتفاق ًمـا للتكاليـف الجتماعيـة ،بالممارسـات الحتكاريـة البيروقراطيـة عمو ًمـا ،والريعيـة
خصوصـا ،فـي ظـ ّل الـدول الريعيـة التـي تميـل إلـى محاباة مسـؤوليها وموظفيهـا ودوائرها
ً
)(٥١
السياسية .
وبانتهاك هﺬا الفساد المؤسسي للمؤسسات الثالث الرئيسية ،السياسة والبيروقراطية
والسـوق ،فﺈنﻪ يتجلّى في الديكتاتورية مقابل الديمقراطية )بانتهاك الوكيل/الحاكم لعقد
تمثيلﻪ السياسي ،مع السيد/الشعﺐ( ،والفساد البيروقراطي )بالنحراف اإلداري وضعف
ّ
وتضخـم اإلنفـاق الوظيفـي( ،والفسـاد القتصـادي )بغلبة
المنﻈومـة القانونيـة والحكوميـة
وتوسـع القتصاد غير الرسـمي(،
األوضـاع الحتكاريـة والسـعي للريـع والتهـ ﱡرب الضريبـي
ﱡ
وكلها ممارسـات تهدر الكفاءة العا َّمة وتزيد التكاليف الجتماعية بأشـكال مباشـرة وغير
مباشرة ،مما لسنا في معرض تحليلﻪ).(٥٢
الع َر ِض ّي :الفساد الفردي والجريمة االﺟتماعية في إيران
سادسا :الفساد َ
ً
ً
ًّ
منفصال بأسـوار
مسـتقال من حيﺚ جﺬوره ،فهو ليس
نوعا
ل يم ّثل هﺬا النوع من الفسـاد ً
صينيـة عـن النوعيـن السـابقين فـي أشـكالهما المختلفـة ،لكنـﻪ ينتﺞ عنهما بفعـل ”التعزيز
الﺬاتي“ ،إذ يخلقانﻪ بقنوات مباشـرة )أثر المثل والتوقعات بسـيادة القناعة بحالة فسـاد
عامـة فـي المجتمـع( وقنـوات غيـر مباشـرة )أثـر الحوافـز والتداعيـات نتـاج أوضـاع الفقر
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والﻈلم والتفاوت والحتكار() ،(٥٣والفارق الرئيسي بينﻪ وبينهما أنﻪ الوحيد الممكن عالجﻪ
جزئ ًّيا في حدود التشكيل القتصادي-الجتماعي والنﻈام السياسي القائمين ،فهو فساد
فـردي يﻈهـر اسـتجاب ًة مـن األفـراد للثغـرات ال َع َر ِض َّيـة واألوضـاع غيـر ال ُم ِ
رضيَـة ،خال ًفـا
ّ
للفساد الكبير بنوعيﻪ السابقين ،حيﺚ ”النﻈام نفسﻪ فاسد“ ،وهكﺬا يمكن معالجة هﺬا
النـوع مـن الفسـاد ضمـن النﻈـام ،ول يبقـى منـﻪ دون معالجـة ،اتسـا ًقا مع القانونيـة العا َّمة
كغيـره ،سـوى الجـزء الـﺬي تتجـاوز تكلفـة معالجتـﻪ تكلفتـﻪ الجتماعيـة )وذلـك لنخفـاض
األخيـرة ل لرتفـاع األولـى كمـا هـو الحـال بالنسـبة إلـى الفسـادين الهيكلـي والمؤسسـي(،
وهو ما تؤ ّكده مالحﻈة ضعف انتشار الفساد الصغير في الدول الغنية المتقدمة مقارن ًة
بالدول الفقيرة المتخلفة).(٥٤
وقـد أطلقنـا عليـﻪ وصـف ”ال َع َر ِض ّـي“ ،ألنـﻪ ل ينتـﺞ مباشـرة عـن األوضـاع الجوهريـة
ض للفسـاد في المجتمع ،فهو ينتﺞ عن إدراك األفراد لغلبة
سـالفة الﺬكر ،وألنﻪ بﺬاتﻪ َع َر ٌ
)(٥٥
الفساد في المجتمع ،ووعيهم بمكاسبﻪ المحت َملة ،وحيﺚ يؤدي استشراء الفساد إلى :
) (١صعوبة وضعف احتمالية العقاب الفردي.
) (٢اتساع سوق الفساد بكثرة المتعاملين فيها ،ومن ثم سهولة وأمان تلك المعامالت.
) (٣ارتفاع مكافأة السعي للريع المشروع وغير المشروع ،مقارنة بمكافأة ريادة األعمال،
ً
فضـال عـن أثـر الضعـف المؤسسـي العـارض بسـبﺐ أي أوضـاع انتقاليـة كأوضـاع النهيار
السياسـي والتحـولت النيوليبراليـة أو حتـى حالـة شـبﻪ التصنيعيـة عمو ًمـا) ،(٥٦أو األصيـل
بسبﺐ ضعف كفاءة المؤسسات أو التسييس المفرط للبيروقراطية بفعل الفساد السياسي
في دول العالم الثالﺚ الشمولية) ،(٥٧ومن الواضح أن إيران تجمع بين الوضعين السابقين
يفسر موقعها المتأخر على مؤشرات الفساد المختلفة ،وتؤ ّكده
بنسﺐ متفاوتة) ،(٥٨وبشكل ّ
العالقة اإليجابية التي أُث ِبتَت إمبريق ًّيا بين الفسادين الكبير والصغير).(٥٩
ويعكس مؤشر الجريمة العالمي وج ًها آخر للفساد ال َع َر ِض ّي في المجتمع ،ورغم شمولﻪ
وجوهـا أخـرى مـن النحرافـات البعيـدة عـن الفسـاد بمعنـاه ال ُمحدد وبمﻈاهـره ال ُمتعا َرف
ً
عليهـا ،فﺈنهـا تتصـل بالفسـاد مـن وجهتَـي اتصالـﻪ بالﻈـروف التـي خلقتهـا واﻵثـار التـي
ترتبـت علـى الكفـاءة العا َّمـة والتكاليـف الجتماعيـة عبر قنوات اﻵثار المباشـرة والحوافز
ً
فضـال عـن كونهـا امتـدا ًدا للطيـف الثالثـي المﺬكور سـاب ًقا )السـتغالل -
والتوقعـات ،إلـﺦ،
الفسـاد  -الجريمـة( ،وهنـا نجـد إيـران تحتـل المرتبـة  ٣٩مـن إجمالـي  ١١٨دولـة ّ
غطاهـا
بتحسـن
المؤشـر عـام ٢٠١٩م ،بقيمـة  ٤٩٫٣٣التـي تنتمـي إلـى الفﺌـة متوسـطة الجرائـم،
ﱡ
طفيف من قيمة  ٥١٫٨٦ضمن ذات الفﺌة عام ٢٠١٢م).(٦٠
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كﺬلـك تعطينـا األعمـال الفنيـة والمشـتبكون معهـا فـي إيـران صـورة عـن شـعور متزايـد
باستشـراء الفسـاد فـي المجتمـع ،فيتنـاول فيلـم ”رجـل نزيـﻪ“ كيف أصبح الفسـاد طريقة
ممـا رتّﺐ عقوبات ضـ ّد مخرجﻪ محمد
حيـاة يوميـة غيـر منفصلـة عـن الفسـاد السياسـيَّ ،
)(٦٢
رسـولوف) ،(٦١ويعرض فيلم ”رجم ثريا“ فسـاد رجل دين قليل األهمية  ،وعلى مسـتوى
أكثـر مباشـرة بـرز مصطلـح ”األمـوال القـﺬرة“ فـي األوسـاط الثقافيـة والفنيـة اإليرانيـة
كﺈشـارة إلـى ممارسـات اسـتثمار ضـارة وغسـل أمـوال أحيا ًنـا فـي القطـاع) ،(٦٣كمـا تح ّدثت
الممثلتـان اإليرانيتـان شـهرزاد كمـال زاده وبرسـتو صالحـي عـن ّ
تفشـي الفسـاد المهنـي
واألخالقي في الوسط السينمائي).(٦٤
كﺬلك يعكس استطالع رأي ألسباب وآثار الفساد) ،(٦٥بين صفوف أكثر من  ١٥٠طالﺐ
ّ
بتفشـي الفسـاد وعموميتـﻪ ،ب َر ْجعهـم أصولـﻪ إلـى أسـباب
دراسـات عليـا إيران ًّيـا ،شـعو ًرا
هيكلية ومؤسسية في أغلبها ،ل أخالقية ول نفسية باألساس ،وبتأكيدهم الفقر والحالة
القتصادية بعامة كأهم آثاره ،بما يؤكد رسوخ القناعة بتغلغل الفساد في الحياة اليومية،
حيﺚ أكثر نطاقات ظهور الفساد ال َع َر ِض ّي وآثاره على األوضاع الجتماعية فجاجة.
سابعـا :ﺣدود اإلﺻﻼح المﺆسسي في إيران
ً
بعد هﺬا المسح ال ُموجز لﻺطار القتصادو-سياسي للفساد في إيران ،وبعد تحديد معنى
األخير جوهر ًّيا وتصنيفﻪ نوع ًّيا ،يمكننا استنتاج الحدود الموضوعية لﻺصالح المؤسسي
لمشكلة الفساد في إيران ،في ضوء ما أرساه البحﺚ من فهم للفساد كﻈاهرة موضوعية،
تتضمـن جـز ًءا ضرور ًّيـا ل يمكـن التخلﱡـﺺ منـﻪ ضمـن األطـر القائمـة سوسـيو-اقتصاد ًّيا
وسوسيو-سياس ًّيا ،ومن الواضح وف ًقا للخط النﻈري الشمولي ،البنيوي التاريخي ،للبحﺚ،
الترابـط الوثيـق بيـن أنـواع الفسـاد الثالثـة ،بحيـﺚ يصعـﺐ كثيـ ًرا الفصل بينهـا من الوجهة
العمليـة ،ممـا يعقّـد كثيـ ًرا إمكانيـات تطبيـق أي توصيـات سياسـات علـى حـدة ،ويضعـف
فاعليتهـا ،فعمل ًّيـا تتطلّـﺐ مواجهـة أي نـوع مـن أنـواع الفسـاد الثالثـة معالجة شـمولية على
المسـتويات/األنواع الثالثـة علـى التـوازي ،ول يعـدو الفصـل بينهـا فـي مـا يلي سـوى تمييز
نﻈري لحدود السياسات المختلفة:
 -1الفساد الهيكلي ،وهو الجزء الﺬي ل يمكن مواجهتﻪ إل بتغيير التشكيل القتصادي-
الجتماعـي ،أو علـى األقـ ّل بتحويـل نمـط النمـ ّو الحركـي الحاكـم لﻪ في المدى المتوسـط،
فهـو يتطلّـﺐ تغييـ ًرا اقتصاد ًّيا-اجتماع ًّيـا جﺬر ًّيـا ،يبـدأ فـي الحالـة اإليرانيـة بﺈعـادة هيكلـة
التكوين القتصادي الجتماعي باتجاه التصنيع المستقل والقتصاد ال ُمنتﺞ.
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 -٢الفساد المؤسسي ،وهو وإن كان ل يستدعي تغيير التشكيل القتصادي الجتماعي
ً
كامـال ،فﺈنـﻪ يتطلّـﺐ بعـﺾ التحويـل لنمـط النمـ ّو باتجـاه أكثر إنتاجية ،دونمـا تغيير جﺬري
لـﻪ مـع ذلـك ،إذ يتر ّكـز العمـل علـى تقليـﺺ -ل إنهـاء -الكوربوراتيـة الْ َمحاسـيبية سياسـ ًّيا
)(٦٦
وبيروقراط ًّيـا وسـوق ًّيا ،بمـا يعنـي سياسـ ًّيا تصفيـة المنافسـة الضـارة علـى الريـوع ،إمـا
)أ( بسـيطرة إحـدى المجموعـات علـى جهـاز الدولـة علـى حسـاب المجموعات المنافسـة،
وهو مسار استبدادي يتض ّمن قد ًرا من الفساد األق ّل تكلف ًة من الوجهة الجتماعية ،وإما
)ب( بتصفيـة نفـوذ جميـع المجموعـات القويـة المتنافسـة لصالـح بنـاء جهاز دولة مسـتق ّل
محتـرف ،بالمعنـى الفيبـري ،وهـو السـيناريو األفضل ،لكنﻪ يتطلّـﺐ دفعة تح ﱡول ديمقراطي
ً
احتمال في إطار من العسكرة الكاملة للنﻈام،
شعبي من أسفل .ويبدو الخيار األول األكثر
ً
اسـتقالل وسـيادة على سـواهما من
حيـﺚ القـوى األمنيـة والحـرس الثـوري القوتـان األكثر
قوى متنافسة ضمن النﻈام).(٦٧
 -٣الفساد ال َع َر ِض ّي ،ويعتمد الجزء الممكن عالجﻪ منﻪ على اإلصالح اإلداري والقانوني،
دون السياسـي بالضـرورة ،لكنـﻪ يتطلّـﺐ ”دفعـة قويـة“) (٦٨تغ ّيـر الحالـة الﺬهنية والنفسـية
للمجتمـع تجـاه ممارسـات الفسـاد الصغيـر ،وتقنـع األفـراد بـاإلرادة الجـادة للسـلطة علـى
مواجهتﻪ ،اعتما ًدا باألساس على رفع تكلفة النخراط في الفساد لما يتجاوز منافعﻪ ،وهو
محدود كما قلنا بالتركيﺐ السياسي ال ُمنتِﺞ للفساد المؤسسي ،فال يمكن أن يﺬهﺐ بعي ًدا.
خﻼﺻــة
نهاية القول أن ”كل شيء يبدأ من السياسة“ على القول المشهور ،فنقطة البدء الممكنة
في مواجهة الفساد هي المؤسسات ،وفي قلبها مؤسسة السياسة ،فهي التي تفتح الباب
لتغييـر التشـكيل القتصادي-الجتماعـي علـى مسـتوى تنﻈيمـﻪ اإلنتاجـي ،ومـن ثـم تقلّـﺺ
حـدود الفسـاد الهيكلـي ،كمـا أنهـا هـي التـي تو ّفـر األرضيـة الموضوعيـة لتغييـر الحوافـز
والتوقعات الفردية ،ومن ثم تث ّبط دوافع الفساد ال َع َر ِض ّي.
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، أي ﻛﻠﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻄﻮره اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﺆﺳﺴﻲ، وﻏﺎﻟ ًﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻘﻮد اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﺨﻠّﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﻨﻲ،اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
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 وأن اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن رﻳﻌﻴﺔ اﻟﻤﻮارد ﻗﺪ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻟﻤﺴﺎر رﻳﻊ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎده اﻟﺮﻳﻌﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮر آﻧﻔًﺎ
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