
ان مكات��ب ب��راءات االخ��راع يف امري��كا واورب��ا والياب��ان ه��ي 
البنوك املركزية للرباءات ب�ش��فتها ملكية، وهي تقبع و�ش��ط �شبكة 
�ش��املة من الباحثني، واملخرع��ني، واملقاولني وال���ركات التي 
ت��زداد اقتناع��ًا ان عليها ا�شت�ش��دار ب��راءات اخراع لي���س على ما 
تبي��ع فح�ش��ب، بل وعلى طريقة بيعها اي�ش��ًا، فهي ترى يف براءات 
االخ��راع العالم��ات التجاري��ة جوهر عمله��ا او منتجه��ا الرئي�س 
وميزته��ا التناف�شية، وهي تندفع الأ�شب��اب وجيهة نحو خ�شخ�شة 
ماميكنه��ا خ�شخ�شته، وهي عادًة ما تن��ال دعم م�شاهميها الذين 
يري��دون حتقيق ميزاني��ات مزدهرة، ودع��م حكوماتها التي ترغب 

يف �شناعات قوية، والبنوك املركزية هي التي ت�شدر العملة.
حتفيز االبتكار

ان اله��دف الرئي���س هو منح اكرب عدد ممكن م��ن براءات االخراع، 
فالغر���س الرئي�س ملكتب ال��رباءات الربيطاين ه��و حتفيز االبتكار 
واملناف�ش��ة الدولية لدى ال�شناع��ة الربيطانية عرب الرويج حلقوق 
امللكي��ة الفكري��ة وفهمه��ا، وه��و ي��ويل اهتمام��ًا وا�شح��ًا بر�ش��ا 
امل�شتهلك، وللو�ش��ول اىل ذلك يقدم املكتب جمموعة من اخلدمات 
التعليمية واالر�شادية، وهو يرك للربملان امر تكري�س اطار العمل 

االجتماع��ي واالخالقي الذي يعم��ل �شمنه، ولو ان الربملان مل يبد 
�ش��وى القلي��ل من االهتم��ام اذ مل يناق���س براءات االخ��راع �شوى 
مرتني على مدى ع�رين عامًا، اما مهمة مكتب الرباءات االمريكي 
تتمث��ل يف ترويج ا�شتخدام حقوق امللكية الفكرية كو�شيلة لتحقيق 
الرخ��اء االقت�شادي، بل ان �شعاره عل��ى امل�شتوى الدويل فهو اكرث 

ت�شويقًا:"ن�شاعد زبائننا على نيل براءات اخراع".
انه��ا عمل مرب��ح، فكرة البنوك ه��ذه فقد حقق مكت��ب الرباءات يف 
الوالي��ات املتح��دة عوائ��د و�شل��ت اىل نح��و 830 ملي��ون دوالر 
وارباح��ًا تق��در ب��ني 90 و190 ملي��ون دوالر تبع��ًا مل��ا تفر�ش��ه 
احلكومة من التزام��ات ا�شافية، اما مكتب الرباءات الربيطاين فقد 
�شج��ل يف العام 2000 عوائد بلغت 52 مليون جنيه وربحًا مبقدار 
13 ملي��ون جنيه، اما الفائ�س الراكمي لديه فقد بلغ 103 مليون 

جنيه.
التنقيب عن الرباءات

الزبائ��ن يطرقون الباب ط��وال الوقت حتى ا�شبح��ت حمى الذهب 
جم��ازاً م��ن العمومية مب��ا بداأ يفق��ده معن��اه، اذ ان ما ن��راه اليوم 
ه��و حمى ذه��ب �شعيًا وراء ب��راءات االخراع، �ش��واء منها القدمية 
او اجلدي��دة، ثم��ت انتعا���س لال�شت�شاري��ني املتخ�ش�ش��ني الذي��ن 
ي�شجع��ون ال���ركات عل��ى طلب املزيد م��ن براءات االخ��راع مثل 

اوريج��ني، كي��و،ID،BTG، وغريه��ا م��ن ���ركات التنقي��ب عن 
براءات االخراع.

وتق��دم �ركة اوريجني خرائط ثالثية االبعاد لل�شناعات تبني اين 
تك��رث الرباءات، وهو ما يعر�س على �ش��كل ه�شبة، واين تندر، وهو 
م��ا يعر�س على �ش��كل واد، و اوريجني تن�ش��ح زبائنها املحتملني 
باالجت��اه نح��و الودي��ان و���راء ب��راءات تخميني��ة، وكيفني ريت 
ال��ذي يعم��ل ل��دى اوريج��ني متخ�ش���س يف اغناء ا�ش��ول ال�ركة 
م��ن الرباءات، مبا يف ذلك البحث عن ب��راءات ن�شيتها ال�ركة، كما 
يو�ش��ح يف كتابه ذي العنوان املغري "رامرباند يف العلية"، ولدى 
الكث��ري من ال�ركات املعتمدة عل��ى التقانة خمزن مليء برباءاتها 
اخلا�شة التي ت�شتغ��ل ب�شكل كامل، فقامت اوريجني بتطوير تقنية 
ت�شتخدم �شم��ن ا�شراتيجية ال�ركة حيال الرباءات واطلقت عليها 
ا�ش��م التنقيب عن الرباءات، وهي حتدد الرباءات التي يجب تنميتها 
او تقويته��ا او بيعه��ا، ول��دى اوريج��ني العدي��د م��ن االمثل��ة على 
ال���ركات التي ال تعلم ماذا متلك من براءات، وال كيف ت�شتطيع ان 
تدعم عملها يف امل�شتقبل، فقد قام بني ديبون وهو احد ورثة ثروة 
ديب��ون بتاأ�شي�س �ركة يي��ت تو، تقدم خدم��ات مقاي�شة الرباءات 
و احلق��وق ب��ني ال�ركات وعن��د اطالق ال�ركة اقتب���س عن ديبون 
قول��ه "لقد عملت لدى ديبون ملدة اربع��ة ع�ر عاما، ومل اكن افقه 

�شيئ��ا حول ما كان علينا ترخي�ش��ه"، اما االن ومقابل 
ر�ش��وم زهي��دة تق��وم ييت ت��و بعر�س ال��رباءة وايج��اد زبائن لها، 
ويق��دم موقع اي بيي نيت��وورك اخلدمة نف�شها لك��ن حلقوق الن�ر 
والعالم��ات التجاري��ة، وتقدميه��ا انرديجيتال من اج��ل الرباءات 

اال�شلكية.
منح الربءات

ان املدقق��ني ه��م ن��واة عمليات ب��راءات االخ��راع، فه��م م�شوؤولوا 
اجلبهة ويعملون عادًة من تلقاء انف�شهم، وهم من يقرر ما اذا كان 
يج��ب منح ب��راءة ام ال، وعليه��م ان يربروا لكل ق��رار يتخذونه يف 
اط��ار املعاي��ري امل�شتمدة من ار�شي��ف مكتبه��م، او باالعتماد على 
تطبيق��ات �شابق��ة او من الدوري��ات العلمية والتقني��ة ذات ال�شلة، 
وه��ذه امل��وارد تكف��ي عندم��ا تك��ون التقان��ة بطيئ��ة يف تطورها، 
اال انه��م غ��ري اكف��اء يف حالة التط��ور ال�ري��ع للتقانة ف��اأذا كان 
املخرعون يعملون خارج الدوائر البحثية او االكادميية التقليدية 
او اذا كانوا منت�رين على عدة بلدان تتحدث لغات خمتلفة، وتقدر 
خدم��ة اخب��ار ب��راءات االخراع عل��ى االنرنت ان اك��رث من %50 
م��ن براءات االخ��راع املمنوح��ة لربجميات امريكي��ة ال ت�شري اىل 
اي �شنع��ة اولي��ة، اعتربها خرباء الرباءات غ��ري نظيفة او رمبا غري 

قانونية.

ال�شفافي��ة  ملنظم��ة  ال�شن��وي  التقري��ر  �شن��ف 
الدولية ح��ول الف�شاد يف الع��امل، العراق �شمن 
ال��دول الع���ر االك��رث ف�ش��ادا لع��ام 2016، اذ 
احت��ل الت�شل��ل 166 م��ن جمم��وع 176 دول��ة 
على م�شت��وى العامل. وبهذا حاف��ظ العراق على 
موقعه �شمن املراكز الع�رة االخرية يف موؤ�ر 
ال�شفافي��ة الدولية من��ذ الع��ام 2006. ويرتبط 
موؤ�ر الف�شاد الع��راق بعنا�ر متعددة، اأهمها 
الف�ش��اد ال�شيا�ش��ي والف�ش��اد امل��ايل والف�ش��اد 
االداري والف�شاد االقت�ش��ادي، ومن امثلة هذه 
ال�شور الو�شول اإىل ال�شلطة وتف�شي املح�شوبية 
وت��دين الو�ش��ع املعي�ش��ي للمواط��ن رغ��م غنى 
البلد، وتعاط��ي الر�شا يف املوؤ�ش�شات احلكومية 
والتفاوت االقت�ش��ادي بني املواطنني وغريها 
الظواهر التي ات�شعت بعد �شقوط النظام ال�شابق 
عام 2003. وال توجد دولة يف العامل تخلو من 
�شبه��ات الف�ش��اد والفا�شدي��ن، اإال اأن هذا الواقع 
ُيع��د ظاهرة غريبة جداً يف بع�س الدول وميكن 
ال�شيط��رة عليه، يف حني ي�ش��كل ظاهرة ماألوفة 

يف دول اأخرى، وت�شعب ال�شيطرة عليه، كما هو 
احلال يف العراق.

منابع الف�شاد يف العراق
م��ن  وامل��ايل  االداري  الف�ش��اد  تع��د ظاه��رة   
االآفات التي تعيق تقدم البلد واملجتمع باأكمله 
وت�شاعد على نهب ثروات��ه وتكبح حركة البناء 
والتقدم وحتقيق الرفاهية االقت�شادية وار�شاء 
ا�ش�س العدالة وامل�شاواة بني املواطنني. وهناك 
جمموع��ة من اال�شباب الت��ي �شاهمت يف توليد 
واالداري  امل��ايل  الف�ش��اد  مظاه��ر  وتنمي��ة 
وال�شيا�ش��ي يف البل��د، خ�شو�ش��ا يف ال�شن��وات 

الع�ر االخرية، لعل اهمها:
1- املورد النفطي :

املتعلق��ة  االقت�شادي��ة  االدبي��ات  ت�ش��ري 
باالقت�ش��اد ال�شيا�ش��ي للبل��دان النفطية اىل ان 
وف��رة امل��ورد النفطي كان��ت �شبب��ا رئي�شا يف 
تف�ش��ي ظواه��ر الف�ش��اد واملح�شوبي��ة يف ه��ذه 
البل��دان. فق��د ولد دف��ق الريع النفط��ي �راعا 
عنيفا عل��ى ال�شلطة من لدن االحزاب ال�شيا�شية 
من اج��ل ال�شيطرة على م��وارد البلد وامكاناته 
االح��زاب  ت�شع��ى  حي��ث  واملالي��ة.  املادي��ة 

والتي��ارات ال�شيا�شية يف االقت�شادات الريعية، 
وبرعاي��ة رج��ال اعم��ال و���ركات ودول، اىل 
الو�ش��ول اىل �ش��دة احلك��م ع��رب الب��ذخ املادي 
و�راء ا�ش��وات الناخبني والتالع��ب بالنتائج 
الأج��ل اال�شتح��واذ عل��ى ال�شلط��ة وم��وارد البلد 
واع��ادة ت�شدي��د تكالي��ف احلمل��ة االنتخابي��ة 
ع��رب اللج��ان االقت�شادي��ة يف ه��ذه االح��زاب 
ومن��ح العطاءات واملق��اوالت للجهات الراعية 
وا�شتغالل املنا�شب ال�شيادية لتحقيق م�شالح 
احل��زب والداعم��ني له عل��ى ح�ش��اب امل�شلحة 

العليا للبلد واملواطن.
2- �شعف اجلهات الرقابية:

رغم تعدد اجلهات الرقابية يف العراق بعد العام 
2003 )جمل�س النواب، ديوان الرقابة املالية، 
ال��وزارات والدوائ��ر  النزاه��ة، مفت�شي��ة  هيئ��ة 
احلكومي��ة وغريه��ا(، اال ان الع��راق ا�شتمر يف 
ت�شل��ق �شل��م الت�شني��ف العاملي للف�ش��اد وبقي 
يتاأرج��ح �شمن الدول الع�ر االك��رث ف�شادا يف 
العامل. ويبدو ان خ�شوع هذه اجلهات الرقابية 
للمحا�ش�ش��ة احلزبي��ة والطائفية قد اأفرغ هذه 
املوؤ�ش�ش��ات م��ن حمتواه��ا وب��دد جهودها يف 

�ش��د  ر
بع��ة  متا و
ت  ملف��ا
د  لف�ش��ا ا
يف  الك��ربى 
ل�شال��ح  البل��د 
ح��االت  خ�ش��وع 
الف�ش��اد يف خمتلف 
الدول��ة  وزارات 
اىل  وموؤ�ش�شاته��ا 
واملناكف��ات  امل�شاوم��ة 

ال�شيا�شية.
3- البريوقراطية االدارية:

ت�شم��ني  م��ن  الرغ��م  عل��ى 
االج��راءات  مغ��ادرة  ه��دف 
احللقات  وتع��دد  البريوقراطي��ة 
خط��ط  خمتل��ف  يف  االداري��ة 
العراقي��ة  احلكوم��ة  و�شيا�ش��ات 
العام��ة  وموؤ�ش�شاته��ا  بوزاراته��ا 
من��ذ الع��ام 2003 اال انه��ا مل تغ��ادر 
ال��ورق والت�ريح��ات االعالمية اال ما 
ن��در، وق��د ا�شه��م ذل��ك يف اح��كام قب�شة 
احللق��ات االداري��ة الفا�شدة عل��ى م�شالح 
املواط��ن وعرقلة ال�ش��ري التلقائ��ي لها دون 
دفع الر�ش��ا املادية واملالية وب�شكل علني يف 
معظ��م الدوائر احلكومية )خ�شو�شا يف املنافذ 

احلدودية والهيئات العامة لل�رائب(.

4- تردي الو�شع االقت�شادي يف البلد :

رغ��م التح�شن ال��ذي ط��راأ على دخ��ول موظفي 
الدول��ة بع��د الع��ام 2003 اال ان �ش��وء توزي��ع 
الدخل وغ��الء املعي�شة وازمة ال�شكن والكهرباء 
دفعت بالعديد م��ن املوظفني اىل االنخراط يف 
تعاطي الر�شا والعم��والت مقابل التجاوز على 
القوانني واال���رار بامل�شالح العليا للموؤ�ش�شة 
او الدائرة املعنية لتحقيق ثروات غري م�روعة، 
خ�شو�شا بعد ان ا�شبح الف�شاد ظاهرة عامة ال 

يطالها القانون ب�شكل حا�شم.
 5- انعدام الوعي و�شعف ال�شعور باملواطنة:

ولد ات�ش��اع الطبقة ال�شيا�شي��ة الفا�شدة وانعدام 
امل�شداقي��ة والنزاه��ة ل��دى معظ��م احل��ركات 
واالح��زاب ال�شيا�شي��ة يف البل��د احباط��ا ل��دى 
املواط��ن الب�شي��ط وا�شبحت احلكوم��ة يف نظر 
العدي��د م��ن املواطنني ل�ش��ا ج�شع��ا مل يكتفي 
بابتالع م��وارد وامكانات الدولة وامنا يحاول 
اي�ش��ا اال�شتيالء على ق��وت ال�شعب عرب و�شائل 
ع��دة والأ�شباب واهية. ه��ذا الواقع دفع بالعديد 
التع��اون م��ع املوظف��ني  م��ن املواطن��ني اىل 
الفا�شدي��ن للتهرب من دفع ال�رائب او االيفاء 
باأجور اخلدم��ات احلكومية كامل��اء والكهرباء 
خ�شية و�شول هذه االموال اىل جيوب الفا�شدين 

يف نهاية املطاف.
6- �شعف الق�شاء والقانون:

تف�ش��ح جترب��ة الع��راق ال�شيا�شي��ة ع��ن ���رخ 
خطري يه��دد امل�شتقبل ال�شيا�ش��ي واالقت�شادي 
واالجتماعي للبلد، وهو �شعف الق�شاء العراقي 
ال��وزارات  يف  الف�ش��اد  حليت��ان  الت�ش��دي  يف 
وموؤ�ش�ش��ات الدول��ة واالكتف��اء مبعاقبة �شغار 
الفا�شدي��ن ومتابع��ة الق�شايا ال�شغ��رية، نظرا 
الرتباط معظم القيادات العليا لوزارات ودوائر 
احلكوم��ة بجه��ات �شيا�شي��ة ناف��ذة م��ن جهة، 
و�شع��ف اجله��ات املنف��ذة للقان��ون والتهاون 
يف مكافحة جرائم الف�شاد املايل واالداري من 

جهة اخرى.
 7- انعدام ال�شفافية:

 او�ش��ت العدي��د م��ن املنظم��ات واملوؤ�ش�ش��ات 
العراقي��ة ب���رورة تبن��ي  الدولي��ة احلكوم��ة 
واملوؤ�ش�ش��ات  ال��وزارات  ادارة  يف  ال�شفافي��ة 
العام��ة الأج��ل التخل�س من اف��ة الف�شاد املايل 
واالداري والوقاي��ة من ات�شاع رقعة الف�شاد يف 
امل�شتقبل. ورغم الوعود التي اأطلقها العديد من 
كب��ار امل�شوؤولني يف الدولة على تبني احلكومة 
االلكروني��ة وال�شفافية يف خمتل��ف موؤ�ش�شات 
ودوائر الدولة اال ان املنجز ال زال دون م�شتوى 
الطموح وال زال الو�شول اىل املعلومة ومتابعة 
خي��وط الف�ش��اد ام��راً م�شتحي��ال يف العديد من 

موؤ�ش�شات الدولة.
 �شيا�شات مكافحة الف�شاد

 1- حوكم��ة موؤ�ش�ش��ات الدول��ة العراقي��ة عرب 
انته��اج قواع��د احلك��م الر�شيد وت�شمي��م دوائر 
مراقب��ة وتقيي��م خلط��وات احلكوم��ة يف ه��ذا 
االجت��اه، وال با���س م��ن اال�شتعان��ة بتج��ارب 
وجهود دولي��ة من خ��رباء وموؤ�ش�شات من اجل 
ر�ش��م �شيا�ش��ات حوكم��ة مالئمة تتاب��ع اليات 
الدول��ة  ودوائ��ر  وزارت  خمتل��ف  يف  التنفي��ذ 
وت�ش��در تقاري��ر ر�شد وتقيي��م دورية ملختلف 
وزارات وموؤ�ش�شات الدولة.  2- تغليظ القوانني 

اخلا�ش��ة مبكافحة الف�ش��اد ومعاقبة الفا�شدين 
العابث��ني  بح��ق  املوج��ه  العقوب��ات  وزي��ادة 
مب��وارد وامكان��ات الدول��ة او التعام��ل بالر�شا 
واالختال���س واملح�شوبي��ة. والتاأكي��د على دور 
اجه��زة االم��ن وال�رط��ة يف تنفي��ذ العقوب��ات 
املقرة ق�شائيا بحق خمتلف العناوين االدارية 
والوظيفية املتهمة بالف�شاد وهدر املال العام.

 3- اع��ادة النظ��ر باحل�شان��ة الوظيفي��ة التي 
ميار�شه��ا روؤ�شاء الدوائ��ر يف حماية موظفيهم 
م��ن املحا�شب��ة حي��ث يبال��غ ه��وؤالء يف توفري 
احلماي��ة ملوظفيه��م مم��ا يجع��ل ذل��ك حج��ر 
ع��رثة يف اجله��ود الرامي��ة ملكافح��ة الف�ش��اد. 
فاحل�شان��ة الوظيفية ���رورة لتوفري احلماية 
القانوني��ة للموظف��ني م��ن الدع��اوي الكيدي��ة 
املرفوع��ة �شدهم على ان ال يت��م ا�شتغالل ذلك 
يف حماي��ة املف�شدين م��ن املوظفني. وال بد ان 
يتحقق التوازن بني �رورة خ�شوع املوظفني 
اجلرائ��م  ع��ن  وم�شائلته��م  القان��ون  ل�شي��ادة 
الت��ي يرتكبونه��ا كالر�ش��ا واالختال���س، وبني 
�رورة توفري احلماية للموظفني النزيهني من 

الدعاوي الكيدية.
 4- ا�شتخ��دام االعالم يف بن��اء ثقافة النزاهة 
وت�شكي��ل القيم والعادات من خ��الل تخ�شي�س 
برام��ج ثابت��ة يف االذاع��ة والتلفزي��ون تهت��م 
مبعاجل��ة هذه امل�شكلة بو�شائ��ل خمتلفة ت�شمل 
الندوات واالعالنات والتحقيقات مع املتهمني 
وغريها م��ن الربامج الهادف��ة اىل تطويق هذه 

االفة والتعريف مب�شري مرتكبيها.
 5- اإ�ش��الح كاف��ة املوؤ�ش�ش��ات احلكومي��ة من 
خ��الل تطوير هياكلها وحتدي��ث ا�شاليب العمل 
فيه��ا واعتم��اد ال�شفافية والط��رق االلكرونية 
احلديث��ة يف اجن��از معامالت املواط��ن. ف�شال 
عل��ى اإتب��اع الو�شائ��ل العلمي��ة املتقدمة حلفظ 
م�شغوط��ة  اأقرا���س  يف  وال�شن��دات  الوثائ��ق 
املوؤ�ش�ش��ات  يف  خا�ش��ة  �شع��ب  وا�شتح��داث 
احلكومية حلفظ جميع البيانات وامل�شتم�شكات 

وكما معمول به يف خملف بلدان العامل.
 6- تفعي��ل دور منظم��ات املجتم��ع املدين يف 
مكافح��ة الف�ش��اد م��ن خ��الل تر�شي��خ مفاهيم 
ال�شلوك��ي،  اال�شتقام��ة والنزاه��ة واالن�شب��اط 
�ش��واء يف املج��ال الوظيف��ي الع��ام اأو اخلا�س 
ويف جم��ال ال�شل��وك االجتماع��ي. فاملجتم��ع 
امل��دين ا�شحى م�ش��اركًا يف ادارة الدولة ور�شم 
�شيا�شاته��ا ويلع��ب دوراً يف عملي��ة �شياغ��ة 
الق��رارات و�شن الت�ريعات ويتحم��ل م�شوؤولية 
ت�شحي��ح م�شارات الدولة ومنها مكافحة الغ�س 
والف�ش��اد االداري وامل��ايل م��ن خ��الل الرقابة 

والتوجيه واالحتجاج.
 7- تفعي��ل دور جمل���س الن��واب كجهة رقابية 
علي��ا من خالل متابع��ة �شبهات الف�ش��اد بعيدا 

عن اال�شتهداف ال�شيا�شي واملذهبي.
 8- تفعي��ل العم��ل باتفاقي��ة االأمم املتح��دة 
ملكافح��ة الف�ش��اد الت��ي مت��ت املوافق��ة عل��ى 
ان�شم��ام الع��راق اإليه��ا، وحماول��ة اال�شتعانة 
بتجارب دول مماثلة ا�شتطاعت حتجيم مظاهر 

الف�شاد وتقلي�س نفوذه ال�شيا�شي.
ع��ن  البل��د  يف  العلي��ا  املنا�ش��ب  ابع��اد   -9  
املحا�ش�ش��ة واملح�شوبي��ة واختي��ار �ريح��ة 
املفا�ش��ل  الإدارة  التكنوق��راط  م��ن  خمت�ش��ة 

االدارية العليا يف البلد.

 
اإن درا�شة م�شببات الف�شاد وعواقبه لها تاريخ طويل يف 
عل��م االقت�شاد، اذ ترجع على االق��ل اىل امل�شاهمات كل 
م��ن )بهاكوات��ي 1982( و)كروك��ر 1974( و )وروز- 
اأكرم��ان 1987( و )تول��وك 1967( واأخ��رون، بي��د اأن 
االعم��ال التجريبي��ة الت��ي مت��ت يف هذا املج��ال كانت 
حم��دودة، ويرج��ع ذلك اىل ح��د م��ا اىل اأن قيا�س كفاءة 
املوؤ�ش�ش��ات احلكومي��ة لي���س بالعم��ل ال�شه��ل، والف�شاد 
بحك��م طبيعت��ه ذاتها يجع��ل م��ن ال�شعب قيا�ش��ه. وقد 
ق�ش��ى االهتمام املتجدد بهذا املو�ش��وع اىل ان يحاول 
عدد من الباحثني قيا���س املدى الذي يتغلغل الف�شاد به 
يف التفاعالت االقت�شادية، م�شتخدمني حتليل االنحدار 
واملوؤ���رات القيا�شي��ة الت��ي ت�شعه��ا وكاالت ت�شنيف 

املخاطر، وت�شتند هذه املوؤ�رات يف الغالب اىل اجابات 
على ا�شتيبانات معيارية ي�شعها خرباء ا�شت�شاريون.

 اأ�شباب الف�شاد
 حتلل الدرا�شات التجريبية، وهي تبنى على امل�شاهمات 
النظري��ة واال�شب��اب املتمثلة مبدى تدخ��ل احلكومة يف 
االقت�ش��اد، وحيثم��ا تك��ون القواعد التنظيمي��ة متغلغلة 
وامل�شوؤولون احلكوميون لديها قدرة كبرية و�شالحيات 
وا�شع��ة يف النفوذ وتطبي��ق هذه القواع��د، بال�شكل الذي 
يرافق معه ا�شتعداد االطراف اخلا�شة على دفع ر�شاوي 

للح�شول على منافع ومكا�شب.
 ومن دواعي الف�شاد االقت�شادي هو القيود على التجارة 
باعتباره��ا احد م�ش��ادر االيرادات الت��ي حت�شل عليها 
احلكوم��ة، فمث��ال تف�ش��ي القي��ود الكمي��ات املفرو�ش��ة 
عل��ى اال�شت��ريادات اىل جعل تراخي�س اال�شت��رياد بالغة 

القيم��ة، مثال ذل��ك ان حماي��ة ال�شناع��ات املحلية من 
املناف�ش��ة الدولي��ة تولد حاف��زاً للف�شاد م��ن خالل قيام 
اأ�شح��اب امل�شاري��ع املحلي��ة بدف��ع مبال��غ للم�شوؤولني 
من اأج��ل احلفاظ على موقعهم يف ال�ش��وق املحلية، كما 
ميكن للدعم احلكومي اأن يكون م�شدراً للف�شاد باأعتباره 
دالة لل�شيا�شة ال�شناعية، باملثل فاأن حتديد اال�شعار من 
خ��الل قيام اأ�شحاب امل�شاريع بدف��ع مبالغ للم�شوؤولني 
احلكومي��ني من اأجل توف��ري املدخالت باأ�شع��ار اأقل من 

ال�شوق.
 كذل��ك فاأن نظم �شعر ال���رف املتعدد واأ�شواق ال�رف 
املوازي��ة تف�شي اىل تع�شيد الف�شاد، فعلى �شبيل املثال، 
اذ ق��ام مدي��روا امل�ش��ارف التجاري��ة اململوك��ة للدولة 
على حت�شي���س النقد االجنبي وفقًا الولويات و�شعوها 
باأنف�ش��م، مما يدفع اأ�شحاب امل�شاريع والتجار على دفع 

مبال��غ ا�شافي��ة للح�شول عل��ى النقد االأجنب��ي من اأجل 
قيامه��م باالأ�شترياد، كما اأن االأج��ور املنخف�شة مقارنة 
مع اأج��ور القطاع اخلا�س، تعد م�ش��دراً حمتماًل للف�شاد 

ب�شبب تفاوت االأجور.
 وال ترج��ع م�شادر تعاظم الف�ش��اد اىل �شيا�شة احلكومة 
اأو  االقت�ش��اد  يف  كامن��ة  معين��ة  �شف��ات  اىل  وامن��ا 
املجتمع، ويتعني اأن يك��ون �شناع ال�شيا�شات على على 
باأحتم��ال ن�ش��وء �شلوك يدف��ع اىل ح��دوث الف�شاد، كذلك 
يتعني اأن تاخذ املحاوالت املبذولة لتقييم اآثار ال�شيا�شة 
احلكومية على الف�شاد تلك العوامل يف احل�شبان، وهناك 
م�شبب��ات غ��ري حكومية للف�ش��اد مثل اأن ث��روات املوارد 
الطبيعي��ة من��وذج منط��ي للح�ش��ول عل��ى مكا�ش��ب غري 
م�روع��ة، اذ اأن ه��ذه امل��وارد ميك��ن بيعه��ا لق��اء �شعر 
يتج��اوز تكلف��ة ا�شتخراجه��ا بكثري، حيث ي��رى البع�س 

اأن االقت�ش��ادات الغني��ة باملوارد قد تك��ون اأكرث عر�شة 
لل�شلوك التك�شب��ي املتطرف عن االقت�شادات الفقرية يف 

املوارد.
بيئ��ة  خل��ق  يف  االجتماعي��ة  العوام��ل  ت�شاه��م  وق��د   
م�شوغ��ة للف�ش��اد، فعلى �شبي��ل املثال ي��رى البع�س، اأن 
موؤ�ر الت���رذم اللغوي – االأثني مرتب��ط بالف�شاد، كما 
يرجح��ون اأن يقوم امل�شوؤولون باملجامالت ال�شدقائهم 
العالق��ات  تت�ش��ف  الت��ي  املجتمع��ات  يف  واأقاربه��م 
فيه��ا بطاب��ع �شخ�شي اىل ح��د كبري، اأي مبعن��ى اأخر اأن 
للمحاب��اة واملح�شوبية دور يف تف�شي الف�شاد، ف�شاًل عن 
الفئوي��ة والتماي��ز الطبق��ي بني �رائ��ح املجتمعات من 
اأج��ل احل�شول على �شلع وخدمات اأف�شل قد يدفع الكثري 
اىل اتب��اع و�شائل غري م�روع��ة يف توفريها، وبالتايل 
احيان��ًا يكون التنوع العرق��ي اأو االجتماعي حافز ملثل 

هكذا ا�شاليب وو�شائل.
 عواقب الف�شاد ونتائجه

 للف�ش��اد ع��دد م��ن العواق��ب املعاك�ش��ة، اذ ت�ش��ري االأدلة 
التجريبي��ة احلديثة على وجه اخل�شو�س، اىل اأن الف�شاد 
يخف���س م�شت��وى النم��و االقت�ش��ادي، فحيثم��ا يوج��د 
الف�ش��اد، فاأن اأ�شحاب امل�شاري��ع يعرفون اأن امل�شوؤولني 
اال�شتثم��ار  عوائ��د  بع���س  يف  �شيطالب��ون  الفا�شدي��ن 
امل�شتقبلي��ة، وكثرياً م��ا ي�شرط دفع مبال��غ قبل ا�شدار 
الت�شاري��ح ال�رورية، وبالتايل ينظ��ر امل�شتثمرون اىل 
الف�شاد على اأنه �ريبة تقلل من حوافز اال�شتثمار، ففي 
حتلي��ل ي�شتخ��دم موؤ�رات الف�شاد الت��ي و�شعتها �ركة 
)بيزن���س انرنا�شيون��ال(، ت�شب��ب حت�ش��ن يف انح��راف 
معي��اري واحد يف موؤ�ر الف�شاد يف اأن يرتفع اال�شتثمار 

بن�شب��ة %5 م��ن الن��اجت املحل��ي االجم��ايل.
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األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة
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