
 

  

 

   

 

 2023يناير  31بتوقيت شرق الواليات المتحدة،  00:01بتوقيت وسط أوروبا/  6:01يُحظر النشر حتى الساعة 

الفساد  لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا:  2022( لعام CPIمؤشر ُمدَركات الفساد )

ي الصراع المستمر في   العربية الدول يُغذ ِّ

 حيث وصل إلى أدنى مستوى -منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  في 2022 لعام (CPI) كات الفساددرَ انخفض متوسط مؤشر مُ 

 نقطة بعد سنوات من الركود.  100من أصل  38عند له 

 

منذ أكثر من عقد من في القيادات حتى التغييرات التي أطلقتها انتفاضات الربيع العربي وتُواصل المنطقة صراعها مع االستبداد، 

اية المطاف في تفكيك هياكل السلطة التي تسمح لمن هم في القمة باالحتفاظ بالهيمنة وإعاقة النزاهة السياسية.  الزمان أخفقت في نه

حيث يناضل الناس من أجل حقوقهم ولكي تُسمع أصواتهم.  -والصراع العنيف  -ي االضطرابات المدنية وقد تسب ب ذلك في تفش ِّ 

بدوره إلى تأجيج الفساد السياسي، ما يُغذ ي الحلقة المفرغة من االستبداد والفساد  السلطة  االستحواذ علىيؤدي عدم االستقرار و

  والصراع في مختلف أنحاء العالم العربي.

لت البلدان 58)  قطر( و67 )درجة مؤشر ُمدَركات الفساد: اإلمارات العربية المتحدةتأتي  تصنيف الدول العربية على قمةف (. بينما سج 

 (. 13) سوريا( و16) اليمن( و17)  ليبيااعات أسوأ الدرجات: التي تعاني من النز

 حلقة الصراع والفساد 

بصفتها    إفريقيا.وال يتجلى هذا في أي مكان أكثر من منطقة الشرق األوسط وشمال  -الفساد والنزاع واألمن بشكل عميق  يتداخل

لًما في العالم وفقًا  د  حيث ، العالمي السالم لمؤشر المنطقة األقل سِّ ً المنطقة طرقتُجس ِّ يُغذ ِّي من خاللها الفساد  لها حيثال حصر  ا

   والعنف بعضهما البعض.

  تقسيمسيؤدي الى  ل ة وتستخدم الواسطة )المحسوبية( والرشاوى، مالقِّ لن مك ِّ تُ  حيث العديد من الدول على أنظمٍة فاسدةتم بناء لقد 

، أشعل عدم المساواة والفقر والفساد  ليبيافي  راكم المظالم التي تؤدي إلى الصراعات وإراقة الدماء.المجتمعات إلى طبقات ويُ 

بين أخرى أهلية حرب اندلعت عندما فشل القادة في إقامة دولة ديمقراطية بعد اإلطاحة بنظام القذافي، احتجاجات الربيع العربي. 

مع عجز الدولة،  وكبح العنف بين الفصائل. و 2020مع استمرار فشل وقف إطالق النار األخير في عام  ، مختلفة مسلحة مجموعات

ون الفاسدون أنفسَ البالد في الغنية النفط موارد على البعض بعضها مع النُّخب تتصارع هم بدالً من الشعب  ، يخدم المسؤولون العامُّ

في المنطقة الغربية وعلى طول الحدود  حتى في الوقت الذي يفتقر فيه الكثيرون إلى الوصول إلى الخدمات األساسية.   -الليبي 

حيث تظاهرت الجماهير ُمطالبةً بتحسين الوصول إلى    التوترات المسلحة الجماعات أشعلت الجنوبية على وجه الخصوص،

لم تتمكن البالد من إجراء انتخابات  ،بالتاليي كل ذلك الصراع بين الفصائل وعدم االستقرار المستمر. غذ ِّ يُ  الخدمات األساسية.

أن الجهات المؤس سية الرئيسية الفاعلة تُواصل إعاقة التقدم. لن تستطيع البالد الُمضي  قُدًُما إال عندما يُوقف  المتحدة األمم ادّعتو

  القادة حلقة الفساد هذه.

، الشعوبدون ُمدخالت من نفاق األموال إل يفسح المجالوالدفاع للدول  مناألالشفافية في ميزانيات   ابغيالمنطقة، في مختلف أنحاء 

ما   -، تُعد  مثل هذه الميزانيات كبيرة النزاعات الكم  من اا هذبه إعادة توجيهها من قِّبَل الجهات الفاسدة. وفي منطقةٍ دي إلى تؤ حتىبل 

ً يوف ر مكاسب ضخمة للجهات الفاسدة.  وجد ي، ال لمؤشر الحكومة لمكافحة الفساد في قطاع الدفاع التابع لمنظمة الشفافية الدولية طبقا

على أنها "عالية المخاطر جدًا". حتى في  فيها ة البلدانحتل مرتبة أفضل من "عالي المخاطر"، بينما تُصن ف غالبييفي المنطقة  بلد

مثل إنفاق دول الخليج في  -البلدان التي ال تنخرط بنشاط في الصراع، تستهدف ميزانيات الدفاع الكبيرة دوالً أخرى في المنطقة 

  اليمن.

ضعيفة بالفعل وتعاني  . في أنظمةٍ التأثير المأساوي للصراع الذي طال أمده سورياو اليمنفي أسفل القائمة للمنطقة )والعالم(، تُظهر 

الشعوب  المتمثل في حماية  بدورها، ما يزيد من إضعاف قدرة الحكومات على الوفاء من الدولة الموارد ب الفسادمن الصراع، يسلُ 

كان الفساد أحد أهم  في اليمن، وفرض سيادة القانون. يزيد ذلك بدوره من حدة المظالم ويؤدي إلى نشوب صراعاٍت داخلية. 

،  العالم في إنسانية أزمة وأأساآلن انهارت الدولة، وتواجه البالد االنتقادات للحكومة التي بدأت حربها األهلية قبل ثماني سنوات. 

السلطة، ولكن الحكومة لم تفعل شيئًا يُذكر ب  في سوريا، يحتفظ النظام الحالي حيث يعاني ثلثا السكان من الحاجة الماس ة إلى الغذاء.  

https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2022/06/GPI-2022-web.pdf
https://www.theguardian.com/world/2020/may/18/war-in-libya-how-did-it-start-what-happens-next
https://www.theguardian.com/world/2020/may/18/war-in-libya-how-did-it-start-what-happens-next
https://www.stimson.org/2022/the-situation-in-libya-reflections-on-challenges-and-ways-forward/
https://reliefweb.int/report/libya/united-nations-support-mission-libya-report-secretary-general-s2022932-enar
https://news.un.org/en/story/2022/11/1130647
https://government.defenceindex.org/downloads/docs/GI-MENA-Regional-Results-web.pdf
https://www.wfp.org/yemen-crisis
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  غير قادرين علىما ترك الكثير من السكان  -البنية التحتية  أدت اثنا عشر عاًما من القتال إلى انهيار لتوجيه الموارد لدعم الشعب.

 .وليراتفشيا لوباء الك وتواجه البالد اآلن -الحصول على المياه النظيفة والرعاية الصحية والغذاء 

 : األردن للمراقبةبلٌد 

بنقطتين على مؤشر مدركات الفساد لهذا العام  ض درجتهمقلقة مع انخفا اشارات( 47) األردنلمدة خمس سنوات، أظهر  بعد ركودٍ 

وس عت الدولة حيث . متنامية بصورٍة بالحكومة الجمهور ثقة في وانعدامٍ  الحيز المدني وسط قيوٍد متزايدة تفرضها الحكومة على

  .19-لالستجابة لجائحة كوفيد نتعلِّ تي أُ عةً بحالة الطوارئ المتذر   وقمعت المجتمع المدني والصحفيين الذين ينتقدون أفعالها  سلطتها

 لمشاركة العالمي التحالف منظمة وقد أدت هذه القيود الصارمة، وإعاقة الرقابة العامة، وانتهاكات عملية التحقيق، إلى قيام 

Civicus)( ق" إلى " المواطنين   ".قمعيبتخفيض تصنيف البلد من "ُمعوَّ

في المنطقة،  اً وسيطبصفته حدوده. لطالما عمل األردن  تداعيات خارج أسفر عنأدى كل ذلك إلى زعزعة االستقرار في األردن، ما 

ما قلل من التوترات بين المجموعات المختلفة. أما اآلن وبعد أن تدهورت درجاته على مؤشر ُمدَركات الفساد وغيره من المؤشرات، 

ما يهدد المحاوالت المستقبلية لتحقيق  ح أن تثق الجهات الفاعلة اإلقليمية والدولية بالبلد لالضطالع بهذا الدور، رجَّ فمن غير المُ 

  االستقرار والحفاظ عليه.

 العربي  في منطقة الخليجالتضييق على الحريات  

 

دَ العديد من دول مجلس التعاون الخليجي، وهو اتحاد سياسي واقتصادي يضم    ،(58) قطرو ،(67) اإلمارات العربية المتحدةشهِّ

( تراجعاً أيضاً على مؤشر ُمدَركات الفساد لهذا  42) الكويتو ،(44)  ُعمانو ،(44) البحرينو ،(51) المملكة العربية السعوديةو

بدون قنوات لذا و.  قمعال من المزيد وإلى ُمفرطة قوميةٍ  إلى الخليج دول تحّولت المدنية للمساحة في أعقاب الربيع العربي، العام.

خارج عملية صنع القرار وبدون ُسبُل متاحة لدفع عجلة التغيير  المواطنونللمشاركة المدنية والوصول إلى المعلومات، يُترك 

  االجتماعي.

ر عالماٍت مقلقة للتراجع.  صاحبة أعلى درجةٍ  اإلمارات العربية المتحدةال تزال  بينما اتخذت  للمؤشر في المنطقة، ولكنها بدأت تُظهِّ

، كما أن آليات الحماية من الفساد واالنتهاكات  منخفضة الشفافية ال تزال ،ة العامةلزيادة الكفاءة في اإلدار  حكومتها خطواتٍ 

  ها لتفادي القمعاألخرى غير متوفرة. يخشى المواطنون انتقاد الحكومة بسبب القيود الصارمة، وغالباً ما تُراقَب وسائل اإلعالم نفسُ 

ومن مة، وكذلك العمليات الحكومية. يجعل من الصعب على المواطنين الحصول على معلومات عن أنشطة األسرة الحاك مما

   ، زادت الوضع سوءاً.2021والتي بدأتها الحكومة في أواخر عام   ،القانونية لإلصالحات الُمقيِّّدة الحقوق من سلسلة ٍالمؤسف أن 

لت أعلى درجات للمؤشر قطرشهدت   64، انخفاًضا أكثر حدة، حيث هبطت من بين الدول العربية، إحدى البلدان األخرى التي سج 

ي الستضافتها كأس العالم لكرة القدم أساس ظهرت البالد في دائرة الضوء الدولية بشكلٍ في أدنى مستوًى لها على اإلطالق.  58إلى 

بسبب ادعاءات الرشوة في عملية اختيار قطر الستضافة البطولة، وظروف العمل غير اإلنسانية    انتقاداتٍ  أثار ما ،2022في عام 

ولكن مخاطر الفساد في قطر تتجاوز هذا الحدث، حيث إن وصول  في مواقع اإلنشاءات، والتمييز ضد مجموعات األقليات. 

بينما تجري معاقبة جرائم الفساد و. للغاية قيَّدا ٍم مة يُعد  الحكو ميزانيةالإلى المعلومات ذات الصلة بمشتريات الدولة و المواطنين

قد يُساء أيًضا استخدام تشريعات مكافحة الفساد . إلى آليات مستقلة لكشف ومنع الفساد الُممنَهج بشدة البلد يفتقر منتظم، الصغيرة بشكلٍ 

بعد فضح   ، أبحيص هللا عبد حالة تُوّضح كما الحكومي، التضييقالستهداف الُمنتقدين والُمبل ِّغين، الذين ال يتمتعون بأي حماية من 

م على الموظف السابق في اللجنة المنظمة لكأس العالم بالسجن بتهمة الرشوة حيث االنتهاكات بحق العمال الوافدين في قطر،  ُحكِّ

   .2022في أواخر عام   بتعذيبه ادعاءاتٍ  ورغم تخفيض عقوبته إلى ثالث سنوات، فقد أثارت عائلتهوسوء استخدام األموال. 

 : لبنان للمراقبةبلٌد 

ط والفساد في  نتيجةمن الكوارث االقتصادية والسياسية واالجتماعية منذ انهيار قطاعه المالي  ( في دوامةٍ 24)  لبنانوقع  اإلنفاق الُمفرِّ

ر في مرفأ بيروت في العام التالي. أصبحت  االنهيار م، وتفاقَ 2019عام  عن دفع رواتب موظفي  الدولة عاجزةبسبب االنفجار الُمدم ِّ

مقلق بشكل خاص حيث  الخدمة المدنية والجنود، أو تقديم الخدمات األساسية مثل الرعاية الصحية والمياه والغذاء والكهرباء. هذا أمر  

كانت بنوك البالد،  . 2022للفقر خالل األزمة، بينما ارتفع التضخم بشكل كبير في عام وقع أربعة من كل خمسة مواطنين فريسةً 

الذين لم يكن بمقدورهم الحصول على مدخراتهم.  غضب المحتجينالخارج، تثير  إلىذين المتواطئة في ضخ ثروة اللبنانيين المتنف ِّ 

ا زاد الطين بِّ  ، ما أدى إلى تأخير اإلصالحات الضرورية تشرين األول/منذ نهاية أكتوبر حكومة عاملةبدون ة، أن البالد تعيش ل  ومم 

  لتحسين الحوكمة االقتصادية والنقدية.

https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/inside-syrias-water-crisis-cholera-outbreak-making
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/OXAN-DB257719/full/html
https://foreignpolicy.com/2022/11/13/jordan-repression-crackdown-dissent-protests-democracy-monarchy-us-aid/
https://monitor.civicus.org/country/jordan/
https://monitor.civicus.org/country/jordan/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03932729.2021.1987034
https://freedomhouse.org/country/united-arab-emirates/freedom-world/2021
https://www.hrw.org/news/2022/06/05/uae-sweeping-legal-reforms-deepen-repression
https://www.hrw.org/news/2022/11/14/qatar-rights-abuses-stain-fifa-world-cup
https://knowledgehub.transparency.org/helpdesk/qatar-an-overview-of-corruption-and-anti-corruption
https://freedomhouse.org/country/qatar/freedom-world/2022
https://www.amnesty.org/en/documents/mde22/5222/2022/en/
https://www.theguardian.com/football/2022/dec/07/qatar-world-cup-whistleblower-was-tortured-claim-human-rights-groups
https://reliefweb.int/report/lebanon/conflict-analysis-lebanon-national-level
https://www.voanews.com/a/depositors-storm-4-lebanese-banks-demanding-their-own-money/6776546.html
https://www.reuters.com/world/middle-east/what-happens-now-that-lebanon-is-without-president-2022-11-01/
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، بينما  تعميرالمخص صة إلعادة ال العطاءاتيقوم موظفو الدولة بسحب األموال من يقع الفساد في صميم العديد من هذه األزمات. 

 على كانوا أنهم إلى تشير لةأد ت ب المسؤولون اآلخرون المساءلة في العديد من التهم، حتى بالنسبة النفجار الميناء حيث توفريتجن  

خطواٍت مهمة لتصحيح بعض هذه المشكالت، ولكن هذه الخطوات ال تزال  2020. اتخذ قانون مكافحة الفساد لعام بالمخاطر علم

ي قانون المشتريات العامة الالحق الذي صدر  غير كافية. ال تزال هناك ثغرات في الشفافية في التعيينات في لجنة مكافحة الفساد، وف

   .2021في عام 

قترنًا بالوضع االقتصادي السيئ، إال إلى تعميق انعدام الثقة في السياسة وإلى التوترات االجتماعية التي مُ  تفشي،المُ لن يؤدي الفساد 

ق البالد. بدون إصالحات سياسية حاسمة لكبح جماح الفساد وتخفيف وطأة األزمات، لن يكون مصير الصراعات القائمة إال  تُ  مز 

 مزيد من التفاقم. ال

 

   : تونسللمراقبةبلٌد 

قيس سعيد،  أقال الرئيس( أربع نقاط مقارنةً بالعام الماضي، مع مواصلة البالد السير على طريق االستبداد. 40انخفضت تونس )

بحجة التطهير لمكافحة الفساد، ووَضع النظام القضائي  عشرات القضاة في يد السلطة التنفيذية، اتالذي يسعى جاهداً لتركيز السلط

ة اإلدارية التي تسعى لعكس إجراءاته. لم تستأنف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التي أُغلِّقت متجاهالً قرارات المحكم -تحت سلطته 

، عملَها حتى اآلن، تاركةً المبل ِّغين عن الفساد بال مكان يلجؤون إليه. كما قامت الحكومة بمهاجمة وترهيب منظمات  2021في عام 

 ام الثقة وزيادة التوتر االجتماعي.المجتمع المدني والصحفيين علناً، ما أسهم في انعد

جديد من شأنه توسيع   افقة على دستورٍ رداً على انتهاكات سعيد قبل التصويت المقرر للمو المتظاهرون انتفض ،تموز/في يوليو

د قال رئيس الوزراء وجم  أاعتقل المتظاهرين وحيث ته افرصةً لتعزيز سلطالالسلطات التنفيذية بشكل كبير. ولكن الرئيس انتهز 

   من السكان. المئةفي   30ما يزيد قليالً على  على الدستور الجديد  قام بالتصويتوسط مقاطعٍة واسعة النطاق لالنتخابات،  البرلمان.

مع تشجيع المزيد من  أُجريت االنتخابات البرلمانية في ديسمبر، في فترة اتسمت بالمزيد من التوترات واإلضرابات المتصاعدة. 

. سيكون  الناخبين من فقط ئةالم في 11.2 شاركحيث  تهديدًا للديمقراطية، باعتبارهاالمنظمات والنشطاء على مقاطعة االنتخابات، 

   على معالجة القضايا الحاسمة لدعم جهود الديمقراطية ومكافحة الفساد. الجديد ضعيفًا للغاية وغير قادرٍ  البرلمان

 لإلصالح الماسة الحاجة 

لوقف دائرة العنف والفساد، يجب على القادة في جميع أنحاء الشرق األوسط وشمال أفريقيا عكس اتجاه االستبداد وفتح المجال  

للدولة لمكافحة الفساد وتقديم الدعم لمن هم في أمس  الحاجة إليه، بدالً من  نع القرار. يجب أن توجد مؤسسات  جميع للمشاركة في صلل

هذا العام  ُمدَركات الفسادمن الركود، يجب أن يكون انخفاض مؤشر  استنزاف الموارد العامة لتوطيد سلطة النخبة القليلة. بعد سنواتٍ 

  لالستيقاظ إلجراء إصالحات عاجلة وحماية الحقوق والحريات األساسية في جميع أنحاء المنطقة. بمثابة دعوةٍ 
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https://www.hrw.org/video-photos/interactive/2021/08/02/lebanon-evidence-implicates-officials-beirut-blast-targeted
https://www.dw.com/en/tunisias-president-fires-57-judges-accused-of-corruption-critics-outraged/a-62014746
https://www.dw.com/en/tunisia-hundreds-protest-draft-constitution-ahead-of-referendum/a-62574327
https://www.reuters.com/world/africa/runoffs-due-most-tunisian-districts-controversial-parliament-election-2022-12-19/

