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الكتاب الذي بني أيدينا هو أول دراسة مقارنة 

كربى لكيفية تعريف املجتمعات والسلطات يف 

التاريخ األورويب وخارجه للسلطة الرشعية من 

آليات محددة  الفساد وتصميم  حيث مكافحة 

الفساد  إىل  ُينظر  هذا.  األعامل  جدول  لتنفيذ 

corruption اليوم، عىل نطاق واسع، باعتباره 

إلحاحا  نواجهها  التي  املشكالت  أكرث  إحدى 

كمجتمع عاملي، حيث يقوِّض الثقة باملؤسسات 

الحكومية واملالية، والكفاءة االقتصادية، ومبدأ 

بوجه  البرش  ورفاهية  القانون  أمام  املساواة 

أمام  رئيسة  عقبة  الفساد  ميثل  باختصار،  عام. 

»الطريق إىل الدمنارك« - وهو مخطط أويل لبناء 

هذا  تداعيات  توضح  والناجح.  املستقر  الدولة 

مناقشة الفساد 
ومكافحِته عرب التاريخ

الفساد  مكافحة  تاريخ  ميثل  الواقع  »يف 
تناول  لكيفية  تاريخا  األحيان  من  كثري  يف 
السياسية  املشكالت  من  متنوعة  مجموعة 

وكبح جامحها«

مقدمةمقدمة

رونالد كروزي
أندريه فيتوريا
جي. غيلترن
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الرأي سبب انتشار الجهود الرامية إىل تعزيز سياسات مكافحة الفساد يف السنوات 

الفساد )الذي يجسِّ الفجوة  الفساد ومكافحة  األخرية. ولكن يف حني أن موضوع 

انتباه السياسيني والعلامء واملنظامت غري  بني القطاعني العام والخاص( قد جذب 

الحكومية ووسائل اإلعالم العاملية، فقد ُأويل اهتامٌم ضئيل للعالقة بني الفساد ووضع 

وتغيري وتنفيذ سياسات مكافحة الفساد عرب الزمان واملكان، مع التنوع املصاحب 

لذلك يف كيفية تعريف الفساد واكتشافه ومكافحته.

الخصوص،  وجه  عىل  السياسات،  وصناع  السياسة  وعلامء  االقتصاديون  ظل 

عالية  والبلدان  الفساد  منخفضة  البلدان  بني  االختالفات  تتبُّع  عن  عموما  راضني 

الفساد يف الوقت الحارض، ومن ثم صياغتها يف جميع أنواع التصنيفات واملؤرشات. 

لقد ُطرحت أسئلة حول هذه التصنيفات عدة مرات، كام أن قوائم جديدة، تستند 

إىل املنهجيات املنقحة، تظهر باستمرار)1(. وباملقارنة، فإن االتجاهات طويلة األمد - 

االجتامعية والسياسية واالقتصادية والثقافية - التي ُيحتمل أن تعزِّز مكانة البلدان 

امُلدرجة يف تلك املؤرشات ال تزال تؤدي دورا بالغ الضآلة. ميكن أن يساعد مثل هذا 

النهج التاريخي يف رشح لحظات التغيري الكربى يف املايض، والتي بدورها قد تدعم 

أو تقوض املفاهيم والحقائق غري املربرة التي لدينا اليوم حول أسباب نجاح وفشل 

سياسات بعينها ملكافحة الفساد وعالقتها بصورة البلد )عن نفسه أو كام تؤوَّل من 

العلمية تحديدا هي ما يسعى  الثغرة  أقل فسادا. هذه  أو  أكرث  باعتباره  الخارج( 

الكتاب الذي بني أيدينا إىل تجسريها.

نبذة تاريخية عن مكافحة الفساد والكتاب الذي بني أيدينا
كونه  بخالف  تاريخي  كموضوع  الفساد  مكافحة  تناول  إىل  ُعِمد  ما  نادرا 

ومتنوعا.  ثريا  تاريخيا  ولَّد رسدا  بالتأكيد،  األخري،  للفساد. هذا  الَعريَض  املقابل 

العقليات  واالقتصاد أصحاب  السياسة  والصحافيون وعلامء  املؤرخون  مال  لقد 

الفساد  مبعنى  األول  يتعلق  اثنني:  منظورين  من  الفساد  دراسة  إىل  التاريخية 

ومامرسته، ودوره يف املجتمعات السابقة، وكيف تغريت الخطابات املتعلقة به 

مبرور الزمن. وقد ركزت املشاريع التي ُأطلقت خالل السنوات األخرية يف أملانيا 

التاريخي ملصطلح  وفرنسا وإنجلرتا وهولندا، عىل سبيل املثال، عىل االستخدام 
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الفساد يف األدبيات السياسية والفلسفية )الحديثة املبكرة والحديثة يف معظمها( 

ويف املناقشات العامة واملامرسات التي ُحلِّلت واعُتربت فاسدة عندما ُكشف عنها 

النقاب خالل الفضائح)2(.

متعمقة  تحليالت  فيه  ُطرحت  سياقيا  نهجا  أيضا  الدراسات  هذه  اتبعت 

لحاالت الفساد داخل الثقافات السياسية املحلية أو الوطنية )األولية(. يف الواقع 

سياقي  فهم  عىل  والفساد  العامة  القيم  حول  التاريخي  السد  معظم  اعتمد 

 Michael Johnston وبنايئ للفساد. بطريقة مامثلة لتعريف مايكل جونستون

أو  القانونية  للمعايري  وفقا  »االنتهاك،  أنه  عىل  للفساد  الحديث«  »الكالسييك 

مورد  أو  لدور  العام،  للنظام  بعينه  مجتمع  منظومة  تشكل  التي  االجتامعية 

البحث  ينبغي  أنه ال  النهج عىل  عمومي من أجل منفعة خاصة«. يشدد هذا 

يف الفساد من وجهة نظر القرن الحادي والعرشين، الالتاريخية والكونية، ولكن 

مبساعدة تعريف ثقايف يقدم أدلة حول معنى الفساد - االنحدار الكيل ملجتمع 

ما أحيانا، وانتهاكات معينة يف بعض األحيان – ومن ثم ما ميكن أن يعنيه يف زمان 

رنا بأنه  ومكان محددين. هذا التعريف هو أيضا أداة مفاهيمية مفيدة ألنه يذكِّ

إىل ذلك  وباإلضافة  القانونية واالجتامعية.  الناحيتني  الفساد من  تعريف  ميكن 

هو ُيشعرنا بحقيقة أن الفساد قد ُربط منذ العصور القدمية بإساءة استخدام 

السلطة العامة واملصلحة العامة كذلك، ومن هنا فمن أجل تحديد معنى هذا 

االنتهاك، يجب التدقيق جيدا يف السياق السيايس والثقايف والفكري واالقتصادي 

األوسع)3(. يتعهد املساهمون يف هذا الكتاب باتباع هذا النهج املرن الذي ينص 

عىل أن مكافحة الفساد، وكذلك الفساد نفسه، ميكن أن تعني مجموعة متنوعة 

من األشياء التي تعتمد عىل السياق، عىل رغم أنهم ال ُيغفلون األمناط والسامت 

املتكررة يف فهم وخطاب ومعالجة مكافحة الفساد.

تقع املناقشات حول الحداثة والفساد يف القلب من النهج التاريخي الثاين الذي 

سنطرحه يف هذا الكتاب. يف العقود األوىل التي تلت الحرب العاملية الثانية، ميزت 

الفساد  من  ها  املفرتض خلوُّ الحديثة  الغربية  املجتمعات  بني  العرصنة«  »دراسات 

واملجتمعات التقليدية الفاسدة نسبيا، تلك املوجودة يف العامل غري الغريب. اتسمت 

 clientelism والزبانة والرشوة   nepotism األقارب مبحاباة  التقليدية  املجتمعات 
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Weberian)٭( الفيربي  النمط  عىل  األداء  جيدة  بريوقراطية  إىل  افتقارها  بسبب 

يف   ،Samuel Huntington هنتنغتون  صموئيل  قال  كام  أو  للسوق.  واقتصاد 

مقال شهري ُنرش يف العام 1968: »إن االختالف يف مستوى الفساد الذي قد يوجد 

أمريكا  ومجتمعات  األطليس  العامل  يف  سياسيا  واملتقدمة  الحديثة  املجتمعات  بني 

الالتينية وأفريقيا وآسيا يعكس يف معظمه اختالفاتها يف العرصنة السياسية والتطور 

السيايس«)4(. ولكن كان هناك أمل: كان من امُلعتقد أن املرشوعات التنموية التي 

مستوى  رفع  إىل  ستؤدي  الغربية  والحكومات  الحكومية  غري  املنظامت  متولها 

إن  الطويل.  املدى  عىل  الفساد  عىل  القضاء  ذلك  يف  مبا  الغربية،  غري  املؤسسات 

الرتكيز عىل التحرير االقتصادي، كوسيلة لدحر الفساد خالل فرتة »إجامع واشنطن« 

إىل  ينتمي  العرشين(،  القرن  وتسعينيات  )مثانينيات   Washington consensus

وكذلك  الكالسيكية،  العرصنة  نظريات  أن  رغم  وعىل  املقاربات.  من  نفسه  الفرع 

السياسات الليربالية )والليربالية الجديدة(، فقدت كثريا من جاذبيتها تدريجيا، فإنها 

والفساد.  الحداثة  بني  بالعالقة  العلمي  االهتامم  د  تجدِّ األخرية  السنوات  شهدت 

ميكن التمييز بني نوعني من الدراسات يف هذا الصدد. يشبه األول نظرية العرصنة 

الكالسيكية، وإن كان بصورة معاكسة. بدال من الرتكيز بنحو أسايس عىل املشكالت 

)أي الفساد( يف املجتمعات املفرتَض أنها تقليدية وفاسدة، تحول الباحثون بدال من 

األوروبية  للمعايري  )وفقا  نسبيا  الفاسدة  غري  البلدان  كيف متكنت  إىل رشح  ذلك 

األمريكية الحديثة(، مثل السويد والدمنارك، من تقليص الفساد يف املايض - حيث 

االفرتاض األسايس هو أنه ميكن استخالص املبادئ العامة ملكافحة الفساد الفعالة من 

قصص نجاحها. اجتذبت الفرتة االنتقالية )والتي عادة ما ُتعترَب مساوية للعرصنة( 

التي مرت بها هذه البلدان بني نهاية عرص الحداثة املبكرة وبداية الحداثة، أي خالل 

الفرتة ما بني العامني 1700-1900 تقريبا، اهتامما خاصا.

مسعى  الواقع،  يف  الفساد،  مكافحة  أبحاث  يف  التاريخي«  »التحول  هذا  كان 

القرن  تسعينيات  خالل  املتزايد  باالهتامم  تأثر  وقد  السياسات.  عىل  بشدة  يرتكز 

ما  نطاق  وسع  مام  الدميوقراطية،  وإرساء  الرشيدة  الحوكمة  مبوضوعات  العرشين 

)٭( نسبة إىل ماكس فيرب Max Weber، عامل االجتامع األملاين الذي كان له مفهومه الخاص للبريوقراطية. ]املحرر[.
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اعُترب جزءا من ثقافة فعالة ملكافحة الفساد، فضال عن الدراسات املؤثرة مثل تلك 

التي كتبها عامل االقتصاد التنموي النت بريتشيت Lant Pritchett ومستشار البنك 

الدويل مايكل وولكوك Michael Woolcock، الذي سعى رصاحة إىل تتبع »طريق 

إىل الدمنارك«)5(. اختري املوضوع من ِقبل باحثني مهتمني عىل نطاق واسع بالتنمية 

السياسية العاملية، مثل فرانسيس فوكوياما Francis Fukuyama ودارون أسيموغلو 

كانوا  ِقبل من  Daron Acemoglu وجيمس روبنسون James Robinson، ومن 

Alina Mungiu- مونجيو-بيبيدي  ألينا  مثل  التحديد،  بالفساد عىل وجه  مهتمني 

 .)6(Michael Johnston ومايكل جونستون Bo Rothstein وبو روثستاين Pippidi

الرشيدة وبني  والحوكمة  الفساد  بني مكافحة  املساواة  إىل  دراساتهم  نزعوا يف  وقد 

التطور التاريخي للدميوقراطية واملساءلة والشفافية يف الشؤون العامة، والبريوقراطية 

عىل النمط الفيربي وسيادة القانون، وجميعها جوانب رمزية يف البلدان التي تصنَّف 

باستمرار بني األقل فسادا يف العامل. ويف حني أنه من السهل أن نرى سبب جاذبيتها 

لصناع السياسات، فإن هذه الفرضية اعُتربت من ِقبل معظم املؤرخني املشاركني يف 

تأليف هذا الكتاب إما دائرية وإما مفرطة يف الغائية عىل أقل تقدير، إذ ترتكز كام 

د  هي عىل منظور يرى الدول القومية الرأساملية والدميوقراطية باعتبارها مثاال يجسِّ

التاريخ، ومن ثم فهي مكتنفة يف تفسري انتقايئ ينطوي عىل مفارقات تاريخية، يف كثري 

من األحيان، للبيانات التي هي يف معظمها معقدة وغامضة)7(.

املساهامت العلمية املذكورة أعاله هي بالطبع أكرث ثراء يف نطاقها ومنهجيتها 

مام قد ُيوحي به تطبيقها الشائع عىل مكافحة الفساد. ومع ذلك فهي تعزِّز مجتمعة 

وصفة بسيطة عىل نحو مضلِّل إلحداث تراجع يف الفساد وتقرتح بقوة أن تطبيقها، 

عىل األقل يف أي مكان يف أوروبا، ممكن عىل رغم التنوع الهائل يف الثقافات السياسية، 

والظروف االقتصادية، والتنظيم االجتامعي، واللغة والدين وما إليها.

وعىل النقيض من ذلك تقرتب الطريقة الثانية التي أعيدت بها مناقشة موضوع 

الفساد والحداثة خالل السنوات األخرية من نهجنا السياقي. أضفى مؤرخو أوروبا 

التاريخي  الطابَع  الخصوص،  وجه  عىل  املبكرة،  والحداثة  الحداثة  فرتيت  خالل 

يزالون  الحديث. وال  الحداثة/العرص  ما بني قبل  واإلشكايل عىل فكرة وجود فجوة 

ل حاسم أو ال، بحلول أواخر القرن الثامن عرش،  يتجادلون حول ما إذا كان هناك تحوُّ
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الطويل«  التاسع عرش  »القرن  إىل  البعض  ينظر  الفساد ومكافحته.  يف طريقة فهم 

باعتباره لحظة خاصة اعُتربت فيها االمتيازات واملامرسات القدمية، ال سيام الرعاية 

patronage، فاسدة، مع زوال تفسريات الفساد القدمية وقبل الحداثية، وهو ما كان 

لقد  بأكمله.  أو مجتمع  ما  فرد  لفضائل  األخالقي  االنحطاط  أنه  ُيفهم عموما عىل 

استخدام  إساءة  عىل  ز  يركِّ للفساد  ومحدود  جديد  مفهوٌم  املفاهيم  بهذه  اسُتبِدل 

أحد  وهو   - رسمية  قانونية  لقواعد  وفقا  خاصة  مكاسب  لتحقيق  العامة  السلطة 

أشكال االنحراف السيايس كان يقوم عىل متييز أوضح بني املجالني العام والخاص. ومع 

ذلك، فقد أكدوا أيضا أنه عىل الرغم من إمكانية إيجاد اختالفات بني املجتمعات 

الحديثة املبكرة وتلك الحديثة، ينبغي التعامل بحذر مع مفاهيم مثل »التقليدية« 

أكرث  فباعتبارها  بالفساد:  يتعلق  تناولها فيام  املبكرة« و»الحديثة« عند  و»الحديثة 

من واقع تاريخي، فهي تعكس التفسريات واملثل العليا والتصورات املتعلقة بكيفية 

الرشعية  ونزع  رفض  وكذلك  عليه،  الرشعية  وإضفاء  ملجتمعهم  املعارصين  إدراك 

عن مجتمع األجانب )غري الغربيني( أو أسالفهم. أخريا، وفيام يتعلق بهذا األمر، ال 

ينبغي التعامل مع الحداثة والعرصنة، سواء ُفِهام كصعود لخطاب فكري تفسريي أو 

كمجموعة من العمليات واملامرسات، بوصفهام تطورا خطيا. مبعنى آخر مل يتغري كثري 

من البلدان من مجتمعات حديثة مبكرة فاسدة بالكامل إىل مجتمعات خالية من 

الفساد متاما. الواقع أن مكافحة الفساد كانت موجودة يف املجتمع الحديث املبكر، 

كام شهد العرص الحديث ظهور أشكال جديدة وخطرية من الفساد)8(.

النهج،  الكتاب، فرديا وجامعيا، هم دعاة هذه االختالفات يف  إن مؤلفي هذا 

لكنهم منخرطون أيضا يف حوار واٍع مع هذا السد التاريخي، فهم يطرحون مسألة 

الفساد،  مكافحة  تاريخ  وتأثريها يف  العرصنة  لعمليات  إطارا  نضع  أن  كيف يجب 

خالل  الفساد  مكافحة  حول  متطور  تاريخي  سجل  وجود  عدم  ظل  يف  وخاصة 

تعريف  ل يف طريقة  تحوُّ نقطة  املساهمني عىل  يركز بعض  الحداثة.  قبل  ما  فرتة 

الفساد وفهمه، وهي حدثت عند نحو العام 1800، كام يتضح من مساهمة ينس 

إيفو إنغلز Jens Ivo Engels يف هذا الكتاب. يؤكد آخرون عىل وجود وعي مبكر 

بالفساد باإلضافة إىل برامج لدحره )وهو نهج استنارت به معظم مساهامت األبواب 

األول إىل الثالث(. وأكدت مجموعة ثالثة من املؤلفني، واملمثَّلة يف هذا الكتاب بكل 
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عىل   ،Ronald Kroeze كروزي  ورونالد   James Kennedy كينيدي  جيمس  من 

التغري عرب فرتيت الحداثة املبكرة والحداثة، لكنها أشارت أيضا إىل أن وجهات النظر 

القدمية وَقبل الحداثية للفساد ظلت موجودة حتى عرصنا الحديث، بل وأدت دورا 

مهام يف املناقشات املعارصة.

إىل جانب الرتويج لنهج سياقي واالنخراط يف النقاش الدائر حول الحداثة و)الغياب 

املفرتَض( للفساد، يعتمد هذا الكتاب مقاربة طولية لتاريخ مكافحة الفساد، حيث 

بريطانيا  من  مختلفة؛  وجغرافية  تاريخية  تقاليد  من  مساهامت  دفتيه  بني  يجمع 

ورشق  وجنوب  اإلسكندنافية  والدول  الواطئة  األرايض  إىل  وأملانيا  وفرنسا  العظمى 

أوروبا والرشق األوسط. من املؤكد أنها ليست نظرة شاملة، لكننا نأمل أن ُتساعد يف 

تيسري نوع جديد من الحوار بني املؤرخني العاملني يف مجاالتهم وحدودهم الزمنية 

االقتصاد  وعلم  الحكومية،  الدراسات  يف  خاصة  العلامء،  من  غريهم  وبني  املختلفة 

والعلوم السياسية، الذين قد يكون لديهم - كام نعتقد نحن املحررين - فهٌم منحرف 

لتاريخ بالدهم أو منطقتهم، مام قد يضع قواعد معيارية غري واقعية، أو غري ذات 

ينتج عن تلك األخرية تحريف  الفشل. كثريا ما  أو اإلشارة إىل  النجاح  صلة لتحقيق 

أو عدم  التي شكلتها  العوامل  تجاهل بعض  التاريخية، سواء عن طريق  للتطورات 

التأكيد عليها كام ينبغي أو التأكيد عليها بنحو مفرط.

بحثنا  ألهمتنا خالل  التي  األخرى  األفكار  بعض  التأكيد عىل  نود  السبب  لهذا 

التاريخي وعىل أنه، وقد انتهينا من تأليف الكتاب، ميكن أيضا قراءتها كتقييم لبعض 

الفساد  حول  األوروبية  النقاشات  فإن  ذكرنا،  كام  املوجودة.  التأريخية  االعتبارات 

قبل  ما  فرتيت  بني  املتصورة  الفجوة  عىل،  واعية  بصورة  ترتاكب  مواجهته  وكيفيِة 

الحداثة والحداثة، ومن ثم تتحداها. ومهام كان الوضوح الظاهري لهذه املالحظة 

املجتمعات  إن  أوال،  هنا.  عليهام  التشديد  نود  نقطتني  تأكيد  عىل  تعمل  فإنها 

 - الحديث  التاريخي األورويب-األمرييك  الفاسدة يف السد  السمعة  التاريخية ذات 

قد  ولكنها  ُتغَفل،  ما  غالبا   - والعثامنيني  للرومان  »املنحلتني«  اإلمرباطوريتني  مثل 

تقدم أفكارا حول اسرتاتيجيات مكافحة الفساد. وعىل العكس من ذلك فإن تاريخ 

دول مثل الدمنارك والسويد وأملانيا وهولندا، التي ُيفرتَض أنها تخلصت من الفساد 

الخطري يف فرتٍة ما من املايض، تعرض نفسها بالكاد كقصة خطية ومنترصة لإلزالة 
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التدريجية للفساد. مبعنى آخر فإن العنارص املختلفة التي تشكل تاريخ الفساد هي 

أكرث تعقيدا بكثري مام يتخيله بعض العلامء. ومن ثم فإننا نقرتح أنه ستكون من 

الحكمة إعادة النظر يف األفكار الحالية حول املجتمعات التاريخية املفرتض فساُدها 

باإلضافة إىل غري الفاسدة.

التاريخي  السد  مع  واملتامشية  املساهمون،  فيها  يتشارك  التي  الثانية  النظرة 

الناشئ حول هذا املوضوع، تتمثل يف أن الفساد، بغض النظر عام يعنيه من الناحية 

العملية، قد ُعرض روتينيا كإهانة سياسية، كصفة سلبية لحاكم أو نظام أو منظمة أو 

مسؤول ما، وعىل هذا النحو، كان ُيعترب انحرافا مقوِّضا لألخالق. الزعامء السياسيون 

يف املايض والحارض عادة ال يقدمون أنفسهم، وال املجتمع أو الحكومة أو املنظمة 

التي يعيشون ويعملون فيها، بفخر باعتبارهم فاسدين. وبعبارة أخرى، ُيعترب الفساد 

شيئا سيئا، وقد استنار بذلك البحث املستمر عن سبل املكافحة الفعالة للفساد من 

قبل مختلف الشعوب واملجتمعات عرب التاريخ.

الكالسيكية،  الالتينية  اللغة  إىل   corruption فساد  كلمة  أصول  تعود  ثالثا، 

النزاهة.  وفقدان  السيايس  واالنحراف  السلطة  استخدام  إلساءة  مرادفا  وكانت 

وعىل رغم استخدامها يف كثري من األحيان بهذا املعنى يف فرتات الحقة أيضا، فقد 

اسُتخدمت عىل مر الزمن لوصف مجموعة كبرية ومتنوعة من املامرسات، من سوء 

يف  مثل خطأ  بسيط  إىل يشء  الخاص،  اإلثراء  إىل  املحسوبية،  إىل  الجنيس  السلوك 

نص أو ترجمة. ويف فرتات مختلفة تباين الرتكيز عىل ما مُيثل فسادا، ولكن ال يوجد 

مسار واضح يف هذا التباين، حيث ساد فهم معني للفساد يف فرتة بعينها ثم اختفى، 

ُتعترَب غري  التي كانت  ثم ظهر مرة أخرى الحقا. وإضافة إىل ذلك فإن املامرسات 

أخالقية ومخالفة للمصلحة العامة يف بعض األحيان قد ُوصفت بأنها فاسدة يف فرتة 

لها وفقا للسياقات  ما ولكنها مل توصف كذلك يف فرتة أخرى، وتفاوت مقدار تحمُّ

املرتبط  »الفساد«  مصطلح  من  املصادر  خلو  فإن  ثم  ومن  املختلفة.  التاريخية 

مبامرسات محددة ال يحول دون إجراء تحقيق تاريخي لتلك املامرسات وملفاهيم 

الحوكمة الرشيدة واملساءلة ومحاوالت تحسينها. ومن ثم ميكننا استقصاء الفساد 

حتى لو مل ُتستخَدم الكلمة نفسها لوصف حقيقة تاريخية معينة )انظر، عىل سبيل 

املثال، فصيل ماييك فان بريكل ومارك نايتس(.
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من  أيضا  استخالصها  ميكن  والتي  منهجنا،  بها  استنار  التي  الرابعة  الرؤية  أما 

هو  بل  الخاطئة،  املامرسات  من  نوع  مجرد  ليس  الفساد  أن  فهي  املساهامت، 

الرشيد. كام  للحكم  املثالية  األشكال  الفكرية حول  للمناقشات  أسايس  أيضا خيط 

والوسطى  القدمية  العصور  كتابات  يف  النقاش  من  كثريا  نجد  املساهامت  ُتظهر 

والحديثة املبكرة حول متى وكيف وملاذا تدهورت أشكال الحكم الرشيد )الحكم 

فاسدة  أشكال  إىل  الدميوقراطية(   ،aristocracy األرستقراطية   ،monarchy املليك 

 ،)ochlocracy الدهامء  حكومة   ،oligarchy األوليغاركية   ،tyranny )الطغيان 

والتي اسُتخدمت جزئيا كطريقة لتعزيز تدابري مكافحة الفساد الجديدة واملوجودة. 

ويف فرتات زمنية الحقة جادل أنصار األيديولوجيات الحديثة املختلفة مثل االشرتاكية 

والليربالية والشيوعية بأن نظامهم الخاص يخلو من الفساد، كام اتهموا منظومات 

معتقدات خصومهم باملسؤولية عن سوء الترصف الفردي واالنحطاط الكيل )انظر، 

عىل سبيل املثال، فصيل جيمس مور وأندريه شتايرن(.

وعىل  للغاية.  سيايس  مفهوم  بأنه  انطباعا  أيضا  الفساد  ُيعطي  املعنى  بهذا 

رغم استخدام مصطلح الفساد عرب التاريخ لوصف ظواهر شديدة االختالف، فقد 

اسُتخدم يف كثري من األحيان بوصفه سالحا بالغّيا يف النزاعات السياسية عىل السلطة 

بالجرائم يف  االتهامات  املوارد)9(. ومثَل كثري من  بها وتوزيع  مُتارس  التي  والقواعد 

املجال املجتمعي وبالسحر يف املجال الديني، كثريا ما اسُتخدمت االتهامات بالفساد 

يف املجال السيايس كهراوة من ِقبل األفراد والفصائل املتنافسة التي ترغب يف تقويض 

استخدامه  فهم  ويجب  الرشعية.  بالسلطة  ومزاعمهم  لخصومها  األخالقية  املكانة 

السيايس بطريقة واسعة: أدى الفساد )ويؤدي( دورا يف رشعنة الرشعية السياسية 

ملن ميسكون بالسلطة العامة، ويف تقويضها. ومن ثم مل تكن اسرتاتيجيات مكافحة 

وراء  ومفاوضات  رصاعات  عىل  تنفيذها  ينطوي  ما  وغالبا  قط،  محايدة  الفساد 

بالدراسة  املتعلقة  املتنوعة  املصادر  أيضا تجب قراءة  السياق  الكواليس. ويف هذا 

التاريخية ملثل هذه الحمالت )انظر فصَلني يف هذا الكتاب من تأليف فالنتينا أرينا 

وسارة بوند(.

وباختصار فإن فصول هذا الكتاب تتناول وتناقش النامذج والنامذج املضادة 

بديال  نهجا  تعرض، مجتمعة،  مؤلفيها. وهي  بعمق يف حقول تخصص  نة  املتضمَّ
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وسياقيا لدراسة الفساد ومكافحة الفساد، وهو نهج حساس للنظريات والنامذج 

بالغة  التاريخية  البحوث  راسخ من  أساس  يقوم عىل  ولكنه  الحالية،  التوضيحية 

األكادميية  واملؤلفات  األولية  باملصادر  واسعة  معرفة  إىل  يستند  والذي  الدقة، 

والنظر بعناية يف الظروف السياسية واالقتصادية والثقافية املتغرية. بهذه الطريقة 

النوعية مُيكن للمؤرخني اإلدالء مبساهمة فريدة وقيمة يف املناقشات الحالية حول 

مكافحة الفساد. وتتعاظم مساهمة الدراسات النوعية عند وضعها بنحو صحيح 

يف سياق مقارن واسع. 

)أو  الرشيدة  الحوكمة  مفهوم  أن  يف  الكتاب  لهذا  األساسية  الفرضية  تتمثل 

الحكم الجيد( والجهود املبذولة لتقليل تلك املامرسات، التي كان ُيعتَقد أنها تقوِّض 

الرشعية األخالقية والسياسية لهياكلها اإلدارية والقضائية، ليست إبداعات تقترص 

فقط عىل أوروبا الغربية - فضال عن كونها حداثية. وبدال من ذلك كانت سياسات 

وتدابري مكافحة الفساد، عىل رغم اختالفها عرب الزمان واملكان، شائعة يف عديد من 

ننا  الحضارات. وكنقطة انطالٍق يتيح لنا ذلك تجنَُّب مفارقة تاريخية وغائية، وميكِّ

من النظر إىل مكافحة الفساد يف األقل بوصفها عنرصا أساسيا يف العرصنة، ويف األكرث 

باعتبارها تحديا منتظام للنظام االجتامعي والسيايس، والذي يعتمد عىل الظروف 

التاريخية وعىل التفاعل بني األفكار والوسائل العملية. ال يحبِّذ هذا النهج البحث 

عن لحظات فارقة بعينها أو البحث عن أصول بعض التطورات التاريخية، بل يتعامل 

مع املوضوع من خالل تحليالت دراسات الحاالت للطرق التي سعى فيها مختلف 

أصحاب املصلحة عرب الفجوة بني فرتيت ما قبل الحداثة/ الحداثة لتحسني أو مجرد 

حامية املعايري التي كانوا ُيحكمون مبوجبها، أيا كان الشكل الذي اتخذته الحكومة.

 

هيكل الكتاب: الفصول
ُولِدت الفصول التالية يف الفرتة التي سبقت انعقاد مؤمتر ُعقد يف أمسرتدام يف 

لته  سبتمرب 2015 برعاية املرشوع البحثي »أنتيكورب« ANTICORRP، الذي موَّ

املفوضية األوروبية)10(. ُدعي املشاركون إىل التفكري يف مجموعة مشرتكة من األسئلة 

التحديد  َقبال. عىل وجه  منها  تداول كل  والتي سبق  البحثية،  أوراقهم  كتابة  عند 

ُطلب منهم التفكري فيام ييل: كيف ُعرِّف الفساد وخاصة مكافحة الفساد، واسُتخدما 
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يف مصادرهم األولية والسياق التاريخي الذي كانوا يدرسونه؛ وما إن كان بإمكانهم 

جرْد مامرسات مكافحة الفساد وتتبع التغريات الحادثة مبرور الزمن يف السياسات و/

أو املامرسات؛ وما إذا كانت املامرسات التي قد نصفها اليوم بأنها فساد قد ُفهمت 

عىل أنها إجراءات تصحيحية ألوجه قصور الحكومات السابقة، مثل الظلم والحرمان 

من الحقوق السياسية؛ ومدى شدة معاقبة املفسدين.

السد  وخلفيات  التاريخية  والحساسيات  النهج  يف  واضحة  اختالفات  هناك 

رأينا،  واملحمودة يف  الحتمية،  النتيجة  ميثلون  فهم  الكتاب.  ملؤلفي هذا  التاريخي 

مسألة  تناُول  وبني  التباين  شديدة  فرتات  يف  يبحثون  الذين  املؤرخني  بني  للجمع 

مكافحة الفساد من منظور حقول تاريخية فرعية متميزة. لذلك، قد تختلف فكرة 

أحد املؤلفني عامَّ ُيعد تطورا حاسام أو مفهوما رئيسا بصورة كبرية عن فكرة مؤلف 

التاريخية املحددة للفرتة قيد  الحقائق  آخر، حيث يعتمد كالهام يف األساس عىل 

يتناوله  الذي  املثال،  الحداثة modernity، عىل سبيل  أخذنا مفهوم  إذا  التدقيق. 

معظم املؤلفني بيشء من التشكك، فسرنى أنه ُيفسَّ بنحو مختلف وفقا للخطابات 

والتقاليد التاريخية ذات الدالالت الوطنية والزمنية.

من ناحية أخرى يظل مؤلفو هذا الكتاب مستنريين باالعتبارات التاريخية التي 

نوقشت أعاله، فقد ناقشوها بانتظام قبل املؤمتر ويف أثنائه وبعده. ومن ثم فإن 

الفصول التالية هي نتاج تأمالت مكثفة وجامعية واملناقشات التي أثارها اجتامُعنا 

األصيل. كام إنها تعكس ردود أفعال املؤلفني لجولتني من املراجعات، إحداهام بعد 

املؤمتر نفسه، وهي تضمنت تعليقات املشاركني يف االجتامع ومنظميه، بينام استندت 

للمخطوطة  املجهولني  املراجعني  ِقبل  من  ومدروسة  شاملة  إىل مالحظات  األخرى 

القرار،  املراجعون عىل هذا  وافَقنا  قررْنا، وقد  املحررين  األصلية. من جانبنا نحن 

ترتيب الفصول زمنيا من أجل تبسيط الوصول إىل املعلومة، وألن ذلك بدا لنا أفضل 

طريقة لتأكيد استمرارية بعض املشكالت والطرق املختلفة التي ُتنوولِت بها يف ظل 

بت األقسام الزمنية الخمسة باستخدام  ظروف تاريخية مختلفة. وإضافة إىل ذلك ُبوِّ

ثم  ومن  الفرتة.  لتلك  باألهمية  تتسم  التي  املحددة  األطروحات  أو  األسئلة  بعض 

يتكون الكتاب من عرشين فصال مرتَّبة زمنيا إىل خمسة أبواب، يقدم كل منها قدرا 

ضئيال من التنوع الجغرايف والزمني الفرعي والتاريخي.
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الباب األول: العصور القدمية
من  التقليدية،  القدمية  العصور  عرب  متتد  فصول،  ثالثة  من  األول  الباب  يتكون 

أصولها اليونانية الكالسيكية )من القرن الخامس إىل الرابع قبل امليالد( حتى العرص 

الروماين املتأخر )من القرن الرابع إىل السادس امليالدي(. من منظور حديث، ُتظهر 

ناحيٍة عززت  ما. فمن  الطويلة مفارقة من نوع  الفرتة  الفساد خالل هذه  مكافحة 

تلك الفرتة أفكارا ومامرسات سياسية ظلت قامئة بعد انتهاء سياقاتها األصلية بزمن 

طويل. ومن ناحية أخرى كثريا ما ُينظر إليها عىل أنها غري مستغلة عىل نحو كاٍف، أو 

مفرطة االدعاء عندما يتعلق األمر ببناء الدولة. ُعمد إىل تحدي وجهتي النظر هاتني يف 

الفصل االفتتاحي، من تأليف كلري تايلور، الذي يبحث يف فضيحة فساد كربى تضمنت 

اتهام دميوثينيس Demosthenes، وهو خطيب أثيني شهري وأحد مسؤويل اإلسكندر 

األكرب Alexander the Great، بتلقي الرشوة )وبفعله ذاك اتُِّهم بارتكاب أحد أفعال 

الخيانة(. كام توحي العوامل ذات الصلة كان ُينظر إىل محاربة الفساد، عىل نطاق 

واسع، عىل أنها مجال رئيس لحفظ النظام االجتامعي والسيايس، ومن ثم ُتعزز إنشاء 

هت بها مثل هذه  وعمل عديد من اإلجراءات واملؤسسات. إىل جانب الجدية التي ُوجِّ

االدعاءات، أقرت مالحقتها بالتوترات بني اتخاذ القرارات الفردية والجامعية بدال من 

تجاهلها، أو بعبارة أخرى، وجود مجالني، عام وخاص، ُيحتَمل أن يكونا متنافسني.

ُنظر إىل الفساد أيضا عىل أنه عامل رئيس يف انهيار الجمهورية الرومانية، كام 

يجادل الفصل الالحق بقلم فالنتينا أرينا. وكرد فعل لهذا التصور للرثوات السياسية 

جرى  التي  واإلجراءات  والقوانني  املناصب  من  مجموعة  اسُتحدثت  للجمهورية، 

إصالحها باستمرار ملنع االنتكاس. كام هي الحال يف اليونان من املؤكد أنه ُأقرَّ بوجود 

مجال عام ومصلحة عامة، وكذلك بعالقتهام اإلشكالية باملجال الخاص. وإضافة إىل 

ذلك من الصعب الدفاع عن وجود انفصال كبري بني الخطابات األخالقية واملؤسسات 

كان  والخاص:  العام  املجالني  بني  الفجوة  لحراسة  مة  املصمَّ والسياسية  القانونية 

كالهام جزءا من نفس الخطاب واسرتاتيجية دحر الفساد وتحسني الحكومة.

ُتعرَض رؤية مبثل هذا التعقيد يف الفصل األخري يف هذا الباب، بقلم سارة بوند. 

بالرتكيز عىل فرتة ُوصفت يف كثري من األحيان بالرتاجع األخالقي واملؤسيس، تناقش 

الرومانية،  اإلمرباطورية  بإدارة  املتعلقة  واألدبية  القانونية  املصادر  من  كاّل  بوند 
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وتتساءل عن مدى تقدميها أدلة عىل زيادة الفساد أو مجرد وعي أكرب بآثاره املدمرة. 

وهي تجادل، إضافة إىل ذلك، بأن خطاب الفساد نفسه ميكن اعتباره تكتيكا ملكافحة 

خارج  القواعد  بلورة  عىل  القدرة  ميتلك  إنه  إذ  النُّخب،  بعض  جانب  من  الفساد 

النطاق الرسمي للقانون.

الباب الثاين: العصور الوسطى
ُتقدم الفصول األربعة عن تاريخ العصور الوسطى، التي تغطي خمسة قرون 

وتشمل قوسا جغرافيا واسعا، رسدا متعدد الطبقات لجهود مكافحة الفساد التي 

تناولت عديدا من املوضوعات املشرتكة املذكورة سابقا. من املعرتف به عىل نطاق 

واسع أن العصور الوسطى )يف كل من أوروبا والرشق األوسط( هي مهد عديد من 

املؤسسات الحديثة، من البنوك إىل املستشفيات إىل الدول، والتي ميكن تفسري فرتة 

حملها الطويل أيضا بالتساهل واسع النطاق تجاه املامرسات الخاطئة يف املجالني 

العام والخاص، أو بعدم القدرة عىل محاربتها. وكام توضح فصول هذا الباب، عىل 

تعقيدا  أشد  هي  املصادر  عن  املنبثقة  الصورة  فإن  والعميل،  املعياري  املستويني 

قبل  ما  فرتيت  بني  ما  للفجوة  السائدة  الصورة  عىل  كبرية  انعكاسات  ولها  بكثري، 

الحداثة/ الحداثة.

املواد  أن  رغم  )عىل  واألدبية  التاريخية  املصادر  من  مجموعة  من  انطالقا 

الفساد  فهم  بأن  بريكل  فان  ماييك  يجادل  للغاية(،  شحيحة  املتاحة  األرشيفية 

اإلعفاء  وإجراءات  لها،  واالستجابة  الشكوى  )إجراءات  الفساد  مكافحة  وإجراءات 

الحكومي، وعمليات التدقيق عىل أصحاب املناصب( ظل مستقرا إىل حد كبري طوال 

القرنني  بني  ما   ،Seljuq والسالجقة   Buyid والبويهيني   Abbasid العباسيني  حكم 

الفساد  مكافحة  تدابري  بني  فجوة  هناك  كانت  ذلك،  ومع  والحادي عرش.  التاسع 

ة  ر الفساد كمسألة ُملحَّ نفسها وتطبيقها - مبعنى آخر، بني املنع والعقوبة - وتصوُّ

مر مبراحل من االزدهار والتدهور وفقا للظروف السياسية.

ُتعد الكيفية التي أثَّرت بها السياسة واملصالح الخاصة يف جهاز مكافحة الفساد 

الذي أنشأه امللوك الفرنسيون واإلنجليز والربتغاليون تدريجيا ما بني العامني 1250 

الجهاز  ذلك  كان  فيتوريا.  أندريه  أّلفه  الذي  الفصل  يف  رئيسا  موضوعا  و1500 
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مزيجا من املالحقة القضائية وإجراءات تعيني املوظفني واستبدالهم، والقواعد التي 

ُتحدد واجبات ومدة شغل املنصب، وتحسني مامرسات حفظ السجالت واملحاسبة 

التدابري يقول فيتوريا إن هذه األنظمة  وآليات اإلرشاف اإلداري. وعىل رغم هذه 

بطريقة  ودحره  الفساد  معاقبة  عىل  الهيكلية  الناحية  من  قادرة  تكن  مل  امللكية 

املجتمع  يف  التحكم  من  تتمكن  مل  أنها  إىل  أساسا  ذلك  ويرجع  ومستدامة،  فعالة 

السيايس بصورة مبارشة، وإىل أن القيود السياسية، وخاصة اعتامدها عىل الخدمة 

غري الرسمية، كثريا ما جعلت اتِّباع نهج صارم ضد الفساد إجراء غري حكيم. ومن 

ثم واجهت هذه األمناط من حكومات العصور الوسطى املتأخرة معضلة االضطرار 

إىل محاربة الفساد بوسائل غري كافية بال إخالل من دون مربر بالتوازن االجتامعي 

يف  أكرب  بتوسع  اسُتكشفت  مسألة  وهي  سلطُتها،  عليه  اعتمدت  الذي  والسيايس 

الفصل الذي كتبه جورج برنارد.

يف قلب هذه املعضلة كانت »مشكلة الشخيص«، وهي موضوع الفْصل الذي 

كتبه جون واتس عن إنجلرتا ما بني العامني 1250 و1500. يبدأ واتس بربط الفساد 

مبا يسميه »املناطق الرمادية للحياة العامة« )أو اللبس بني املجالني العام والخاص 

نتيجة لتقاسم السلطة والتنافس عىل املصالح الشخصية(، وبرشح سبب تعقيدها 

الرئيَسني  التي أفرزتها. ثم يصف نوعي الفساد  بتنامي الحكومة امللكية والقواعد 

يف هذه الفرتة، ويدرس التدابري التي اسُتخدمت للتصدي لهام وكيف تغريت مبرور 

الوقت. يجادل واتس بأن أزمات الفساد وتدابري مكافحة الفساد التي أوجدتها كانت 

تبسيطا، لكنها مثَّلت يف الوقت نفسه انعكاسا لخلل عميق يف املنظومة السياسية 

وفرصة لتخفيف التوترات التي تهدد النظام السيايس.

هناك مامرسات للتفتيش عىل املسؤولني الحكوميني يف جميع املناطق التي 

يف  الحال  هي  كام  باقية  أو سجالت  بارز  مكان  لها  يكن  مل  لكن  بحثها،  جرى 

الدول املدينية اإليطالية التي تناولها فْصل غاي غيلترن. يوضح غيلترن أن تنظيم 

عىل  املنصب  نهاية  عند  ُيجَرى  كان  تفتيش  وهو   -  sindacato السنداكاتو 

املسؤولني الحرضيني - هو جزء من الخطابات املعيارية واألدبية حول املساءلة 

والحكومة الرشيدة واملصلحة العامة، لكنه يجادل بأنه ال ميكن النظر إليها مبعزل 

واإلدارية  القضائية  للسجالت  مفصل  تحليل  إىل  واستنادا  الوثائقية.  األدلة  عن 
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الغنية ملدينة بريوجيا Perugia يف القرن الرابع عرش، ُيظهر غيلترن أن العالقة بني 

محاسبة شاغيل املناصب والرشعية السياسية الضمنية هي أقل وضوحا مام كان 

ُيعتَقد. وبدال من كونها عالمة عىل السياسة التشاركية الشفافة، كانت السنداكاتو 

آلية معقدة ومنحازة بطبيعتها، وكثريا ما اتسمت بالبطء وعدم الفعالية، والتي 

النحو يردد هذا  املدينة. عىل هذا  إدارة  ميكن أن ُتخفي بقدر ما تكشف عن 

الفعيل  الحجم  تقييم  عىل  بقدرتنا  املتعلق  واتس  جون  سؤال  صدى  الفصل 

للفساد وقدرة اآلليات املوجودة عىل اكتشافه ومكافحته.

الباب الثالث: الحداثة املبكرة
فيام ُيعد استمرارا للتأمالت التي بدأت يف الباب السابق، فإن الخيط الرئيس 

الفساد  مكافحة  تدابري  بني  العالقة  هو  الباب  لهذا  الثالثة  الفصول  عرب  مير  الذي 

االجتامعية  والوظيفة  الثقل   - السيايس  املجتمع  وديناميكية  إن هيكل  والسياسة. 

للرعاية، وطرق الوصول إىل الرثوة، وانتشار الخدمات غري الرسمية، والقيود العملية 

للحكومة - هي التي شكلت املواقف تجاه الفساد، وكذلك استجابة الحكومة له. 

قد يبدو كل من هذه العنارص لعيوننا املعارصة متساهال أو فاتر الهمة. ولكن كام 

املساحة  الفساد قد مألت  تدابري مكافحة  فإن  الباب،  لهذا  الثالثة  الفصول  توضح 

وشدتها  نطاقها  مدى  يفس  ما  وهو  السياسة،  بهام  لها  سمحت  اللذين  والغرض 

املنطقي  األساس  باعتبارها  املثال  سبيل  عىل  سياسية:  ألغراض  استخدامها  وكذلك 

لعمليات التطهري والتجديد السيايس يف أوقات األزمات، أو كوسيلة لتأكيد السلطة 

اإلدارية والقضائية للحكومة.

كومبتــــون وليـــام  الســـيد  خلفــه  الذي  والرتاث  املهنــية  الحياَة  باتخاذه 

تيودور  آل  حاشية  أفراد  أوائل  أحد  وهو   ،William Compton )1528-1482(

الهدايا والحظوة  العطايا وتقديم  برنارد  يتأمل فصل جورج  Tudor، نقطة لالنطالق، 

القرن السابع عرش،  القرن السادس عرش وأوائل  التي سادت يف إنجلرتا خالل  امللكية 

منظور  املامرسات من  تلك  اجتامعي-سيايس منظم حول  واقع  دراسة  ومدى مالءمة 

الفساد ومكافحة الفساد. يجادل برنارد، يف الواقع، بأنه يف أوائل عهد آل تيودور، عندما 

تشابكت املصالح الخاصة والعامة بعمق، مل يكن الفساد مصدَر قلق رئيسا، ومن ثم 
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كانت تدابري مكافحة الفساد شحيحة. من املؤكد أن االختالس والسقة كليهام قد ُأدينا، 

لكن الرسوم واملعاشات السنوية غري الرسمية، التي كانت واسعة االنتشار ومقبولة عىل 

نطاق واسع، ال ميكن تفسريها بسهولة عىل أنها فساد؛ ألنها مل تكن تهدف إىل تأمني 

االجتامعي،  التواصل  عنارص  من  تقليديا  عنرصا  باألحرى  هذه  كانت  خاصة.  مصلحة 

مصدرا  املنخفضة  الرواتب  ذوي  أو  الرواتب  ذوي  غري  من  للمسؤولني  وفرت  حيث 

إضافيا للدخل، مام أعفى الحكومة امللكية من االضطرار إىل دعمهم مبارشة. وإضافة إىل 

ذلك فإن حقيقة أن املسؤولني امللكيني ومديري البالط سعوا إىل انتزاع منفعة شخصية 

من مناصبهم ومن الحظوة امللكية، مل تنتقص بالرضورة من كفاءتهم كإداريني، وكذلك مل 

يفعل ذلك انتشاُر الرعاية. يشري برنارد إىل أن معظم زْخم الرعاية جاء فعليا من أسفل، 

وأن تلك الرعاية كانت تعترب فرصة أكرث منها مشكلة. يف ضوء ذلك مل يكن االهتامم 

املتزايد وقصري األمد بالفساد يف عهد جيمس األول James I نتيجة لتغيري التصور أكرث 

منه نتاجا ثانويا ألزمة سياسية واقتصادية.

من  القلب  يف  القوة  وسياسات  الفساد  مكافحة  تدابري  بني  العالقة  تكمن 

بونس  وبيالر  فريوس  وأنطونيو  كاستيلو  أندوخار  فرانسيسكو  من  كل  مساهمة 

اعتمد  التي  نفسها  النخبة  - وهي  اإلسبانية  النخبة  مقاومة  أن  يرون  الذين  ليفا، 

عليها امللك للحفاظ عىل متاسك اململكة واإلمرباطورية - هي السبب الرئيس وراء 

وأوائل  السادس عرش  القرن  إسبانيا خالل  يف  الفساد  مكافحة  تدابري  فعالية  عدم 

القرن السابع عرش. كان امللوك اإلسبانيون مرتددين يف استعداء هذه النخب، خوفا 

املحموم  النقاش  فإن  ذلك  ومع  أشد خطورة ورضرا.  سياسية  مشكالت  خلق  من 

حول الفساد الذي تال ذلك ميكن النظر إليه كمحاولة لفهمه والسيطرة عليه بنحو 

تدابري  ُطبقت  كام  املسؤولني،  سقوط  إىل  الفساد  فضائح  تؤدي  أن  ميكن  أفضل: 

املتاحة للسيطرة عىل  املختلفة  اآلليات اإلدارية  الفساد. من بني  محددة ملكافحة 

 visitas and اهتامما خاصا ملا يسمى املؤلفون  امللكيني، يويل  الوزراء واملسؤولني 

residencias - أي زيارات التفتيش عىل املؤسسات أو األفراد التي ُتجَرى خالل أو 

يف نهاية فرتة واليتهم. اعُتمدت تدابري مكافحة الفساد من حني إىل آخر استجابة 

أثرها كان  للمسؤولني والوزراء، لكن  العلني  السياسية واالنتقاد  للحظات األزمات 

بشأن  التفاوض  وإمكانية  والغرامات  للعقوبات  النسبية  الخفة  بسبب  ضعيفا 
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تقليلها. وفيام يعكس الحقائق التي درسها ماييك فان بريكل وغاي غيلترن، يبدو أن 

أزمات الفساد يف إسبانيا الحديثة املبكرة كانت متعلقة بالتحديات السياسية األوسع 

نطاقا أكرث منها باهتامم حقيقي بالفساد.

النغدوك  مقاطعة  من  الحالة  دراسات  من  عديد  تحليل  إىل  استنادا  أخريا، 

Languedoc الفرنسية الجنوبية ما بني منتصف القرن السابع عرش ونهاية القرن 

الثامن عرش، يوضح ستيفان دوران أن طريقة معالجة الفساد عىل مستوى اإلدارة 

املحلية اعتمدت عىل كيفية اكتشافه وعىل اختيار املدعني الفرديني ما بني املحاكم 

 justice والقضاء املعلَّق )justice déléguée العادية يف اململكة )القضاء املفوَّض

اإلداري،  السلوك  معالجة سوء  والقسوة يف  بالسعة  يعُد  لكونه  للملك.   retenue

فإن هذا األخري، الذي مثله املراقب intendant يف املقاطعات، تعدى تدريجيا عىل 

أعامل املحاكم العادية. يوضح دوران أن الحكومة امللكية ربطت فعالية املالحقة 

القضائية للفساد بتجنب املنافسة بني الواليات القضائية وتركيز اإلجراءات القضائية 

بني يدي املراقب. وعىل رغم أن واجبات األخري القضائية دفعته إىل خضم السياسة 

التداعيات  متابعَة  قليال  إال  التحقيقات  تحاول  مل  املحلية،  والتنافسات  املحلية 

السياسية لقضايا الفساد. تتناقض الفوىض عىل األرض بنحو واضح مع الثقة التي 

وضعتها الحكومة يف الوضوح املعياري. سنَّت الحكومة امللكية واملحلية يف فرنسا 

تحت حكم آل بوربون Bourbon ترشيعات كثرية بشأن الفساد، ووضعت إطارا 

جزائيا صارما له. ومع ذلك يجادل دوران بأنها كانت موجهة بدرجة أقل بالتفاين 

للمصلحة العامة، وهو سمة مميزة للخطاب السيايس لعرص التنوير، منها كافتتان 

ديكاريت Cartesian بالنظم الرسمية والعقالنية.

الباب الرابع: من العصور الحديثة املبكرة إىل العرص الحديث
يكرَّس الباب الرابع للمناقشة، التي سبق ذكرها أعاله، حول ما إن كان االنتقال 

من الفهم الحدايث املبكر إىل الحديث للفساد ومكافحة الفساد قد حدث بالفعل. 

يتمثل أحد املالمح األساسية لهذا االنتقال املفرتَض يف تنفيذ إصالحات حديثة فريدة 

املجالني  بني  الواضح  القانوين  الرسمي  والفصل  القانون،  سيادة  تطبيق  نوعها:  من 

النمط  عىل  البريوقراطية  وتطبيق  الدميوقراطي  التحول  وكذلك  والخاص،  العام 
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الفيربي للمجتمع والسياسة. هذه التطورات التاريخية طويلة األمد، التي ُينَظر إليها 

أوائل  بني  املمتدة  الفرتة  مُتثِّل  أنها  ُيفرتض  بطبيعتها،  الفساد  تقلل  أنها  اليوم عىل 

القرن السابع عرش وأواخر القرن التاسع عرش)11(.

يبدأ هذا  االنتقال هذه،  أو  العرصنة  أطروحة  نقاشا مفصال حول  يطرح  وألنه 

الباب بفصل استفزازي من تأليف ينس إيفو إنغلز، الذي يجادل فيه بأن فهم مكافحة 

الفساد قد شهد بالفعل تغريا كبريا نحو العام 1800. أعلن الثوار الحرب عىل الفساد، 

 ،Ancien Régime وُنِظر إىل املامرسات التي كانت شائعة خالل عهد النظام القديم

باعتبارها  خاصة،  مكاسب  لتحقيق  العامة  املناصب  واستخدام  الرعاية  وبخاصة 

بني  الفصل  املدى: حصل  بعيدة  الفساد  مكافحة  ذلك عىل  عواقب  كانت  فاسدة. 

املجالني العام والخاص بنحٍو أكرث حدة، وهوجمت جميع املامرسات »القدمية« )أو 

ت عىل هذا النحو( باستخدام قواعد »جديدة« ملكافحة  املامرسات الحديثة التي ُفسِّ

الفساد. تزايد االعتقاد بأنه ميكن القضاء عىل الفساد. ومع ذلك، متثل مساهمة إنغلز 

أيضا قصة متشامئة: يعني التناقض الجوهري يف العرصنة أن جميع جهود مكافحة 

يصيب حمالت  أن  يحتمل  وهو مصري  الفساد،  من  أشكاال جديدة  الفساد خلقت 

اليوم. تشري الفصول التالية بنحو رصيح وضمني إىل أطروحة العرصنة.

رت يف  يتخذ مارك نايتس أيضا الفجوة بني ما قبل الحدايث/ الحديث، والتي ُأطِّ

السد التاريخي اإلنجليزي باعتبارها نهاية »الفساد القديم«، كنقطة انطالق لنظرة 

الرتكيز  خالل  من  ومستعمراتها.  بريطانيا  يف  الفساد  ملكافحة  األجل  طويلة  عامة 

طريق  عن  العرصنة  مفارقة  إىل  آخر  ُبعدا  أضاف  الفساد،  مكافحة  حركات  عىل 

إظهار أنه عىل رغم حدوث انتقال خالل الفرتة ما بني أواخر القرن السادس عرش 

والقرن التاسع عرش، فإنه مل يكن انتقاال خطيا؛ يف الواقع حدَث التخيل بسهولة عن 

إصالحات مكافحة الفساد التي نفذت يف أواخر القرن السابع عرش بعد بضعة عقود 

فقط، قبل أن ُيعاد تطبيقها عندما عادت املامرسات القدمية ذاتها إىل الظهور. يف 

حني أن فصل نايتس يتحاور مع عديد من املساهامت املتضمنة يف هذا الكتاب، 

فإنه ُيكمل فصل جورج برنارد عن إنجلرتا يف القرنني السادس عرش والسابع عرش، 

وخصوصا من حيث القول بوجود عالقة بني حركة اإلصالح يف أواخر القرن السادس 

عرش وإصالحات القرن الثامن عرش، وكالهام انطوى عىل هجوم عىل الفساد.
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نظرا إىل أن أطروحة التحول تعتمد إىل حد كبري عىل تاريخ بريطانيا العظمى 

الدمنارك  التاريخي:  ُتذكر يف السد  لبلدان مل  أيضا  َيعرض  الباب  وفرنسا، فإن هذا 

وهولندا والسويد ورومانيا واإلمرباطورية العثامنية. غالبا ما تنقسم هذه املجموعة 

نفسها من »البلدان الهامشية« إىل بلدان ُينظر إليها عىل أنها حققت تحوال »ناجحا«، 

ومن ثم فهي تستحق الدراسة بهدف فهم املكافحة »الفعالة« للفساد - الدمنارك 

واإلمرباطورية  رومانيا   - نسبيا  نجاحا«  »أقل  كانت  وأخرى   - والسويد  وهولندا 

العثامنية. كثريا ما ُينظر إىل ما ُيعترب فسادا ونجاحا يف مكافحته أمرا مفروغا منه يف 

األدبيات الحالية، ولهذا السبب فإن فصول هذا الباب ال تستكشف السد املوجود 

فحسب، بل تنتقده أيضا.

تناقش ميتي فريسك ينسن طريق الدمنارك الفريد ملكافحة الفساد، وهي قضية 

جذبت أخريا كثريا من االهتامم من علامء االجتامع ومستشاري السياسات. وهي 

وجود  ر  تصوُّ مؤرش  قمة  يف  الدمنارك  تصنيف  لكيفية  حا  منقَّ تاريخيا  رشحا  تقدم 

الفساد Corruption Perception Index، فتجادل بأنه يجب البحث عن جذور 

سلطتها  لتأمني  املطلقة  امللكية  النظم  للنظر، يف جهود  الفت  بنحو  العملية،  تلك 

ورشعيتها، عىل سبيل املثال، من خالل إدخال َقَسم تويل املنصب واالستجابة بصورة 

ملموسة لطلبات املواطنني. ومع ذلك فإن قصة فريسك ينسن متثل أيضا توضيحا 

كبريا لكيفية تطور بعض املؤسسات التي ترى أدبياُت العلوم السياسية الحالية أن 

لها أهمية حيوية يف انخفاض مستويات الفساد يف البلد خارج سياق الرصاع الواعي 

ضد الفساد )يف هذا الصدد، راجع أيضا تعليق مايكل جونستون الختامي(. لذلك 

يثري الفصل رصاحة عددا من املخاوف حول كيف ميكن توسيع نطاق املثال الدمناريك 

لالستخدام كنموذج للبلدان األخرى.

ينطلق جيمس كينيدي ورونالد كروزي من الفكرة املعارصة بأن هولندا هي 

واحدة من أقل البلدان فسادا يف العامل، وهي فكرة يعود تاريخها إىل أواخر القرن 

عىل  السيطرة  كيف متت  الباحثان  يرشح  العرشين.  القرن  وأوائل  التاسع عرش 

الفساد يف هولندا عىل خلفية صعود وسقوط الجمهورية الهولندية، وبناء الدولة 

الحديثة والسياسات الليربالية. يف وضع مشابه للحالة التي وصفها جورج برنارد 

بخصوص القرن السابع عرش يف إنجلرتا أدت الشبكات والرعاية دورا مهام يف أداء 
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متطرفة  بصورة  الهولنديون  الثوريون  هاجم  لقد  نفسها.  الفرتة  يف  الجمهورية 

دارت يف  التي  الرصاعات  من  الرعاية خالل سلسلة  بالغّيا( شبكات  األقل  )عىل 

نهاية القرن الثامن عرش، وهو ما يبدو أنه يؤكد حجة ينس إيفو إنغلز بأن العام 

ل. ومع ذلك فإن القضية الهولندية متثل أيضا مفارقة: أوال،  1800 مثَّل نقطة تحوُّ

ألن االنخفاض يف بعض أشكال الفساد مل يكن بسبب التحول الدميوقراطي املبكر 

أو إضفاء الطابع البريوقراطي bureaucratization، بل كان باألحرى تأثريا جانبيا 

لسياسة رعاية النخبة؛ ثانيا، عىل رغم اختفاء بعض أشكال الفساد الحديثة املبكرة 

خالل هذه الفرتة، فقد ظهرت أشكال جديدة أيضا.

يتحدى أندرياس باغنهومل االدعاءات التاريخية الشائعة حول التحول السويدي 

نحو العام 1800. ويخلص، استنادا إىل قراءة جديدة للمصادر األولية الرئيسة، إىل أن 

هناك أدلة واهية عىل أن السويد كانت دولة فاسدة متاما قبل العام 1800، أو أن 

الفساد كان ميثل املشكلة السياسية األهم يف ذلك الوقت )ومن ثم ُحورب بنشاط 

ُتشري  أدلة  يرى  التاسع عرش(. ومع ذلك هو  القرن  األوىل من  العقود  وفعالية يف 

إىل بذل كثري من الجهود إلصالح اإلدارة يف وقت مبكر للغاية، ويجادل )مع إدراكه 

املشاكَل املفاهيمية املعنية( بأن هذه اإلصالحات ُتظهر أوجه تشابه كثرية مع إضفاء 

الطابع البريوقراطي عىل النمط الفيربي.

حديث  تفسري  ظهور  مسؤولية  لت  ُحمِّ التي  التغريات  أوالر  أوفيديو  يقيِّم 

ومستنري بالتاريخ للفساد، من خالل تحليل ثالث دراسات حاالت منوذجية ملامرسات 

السابع  القرنني  بني  ما  الرومانية  اإلمارات  الفساد يف  الفساد ومكافحة  ومناقشات 

وجيمس  برنارد  وجورج  واتس  لفصول جون  مامثلة  بطريقة  والتاسع عرش.  عرش 

الفساد من حيث عالقُته بشبكات  تفسري مصطلح  ُيعاد  كينيدي ورونالد كروزي، 

الفرتة،  هذه  يف  انتقال  حدث  قد  كان  إذا  ما  ويناقش  والثقة.  والتضامن  الرعاية 

ويخلص إىل أنه ال ميكن إيجاد تغيري جذري استنادا إىل املصادر املتاحة، ويجادل بأن 

التغيري كان بطيئا ومعقدا.

أخريا، َتستخدم أيريس أغمون الصلة بني الدولة واألرسة كعدسة لدراسة مسألة 

مكافحة الفساد يف اإلمرباطورية العثامنية املتأخرة. من خالل استكشاف األساليب 

التي استخدمتها الحكومة ملنع الفساد يف املؤسسة الحكومية التي ُأنشئت حديثا 
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الخاص  املجال  يف  الدولة  تدخل  تناقش  لليتامى،  املوروثة  املمتلكات  مع  للتعامل 

لألرسة. مع تأكيد الطبيعة العاملية للعرصنة التي مرت بها الدولة العثامنية يف القرن 

التاسع عرش، توضح أغمون أيضا السامت الفريدة للثقافة السياسية التي صاغت 

إىل  اإلمرباطورية  حوَّلت  اإلصالحات  أن  حقيقة  تؤكد  ناحيٍة  من  العمليات.  هذه 

اإلصالحيني.  أجندة  رئيسة عىل  قضية  كان  الفساد  منع  وأن  مركزية حديثة،  دولة 

مسألة  أيضا  كانت  الفساد  مكافحة  تدابري  أن  األخرى،  الناحية  من  عي،  تدَّ لكنها 

مهمة يف الفرتات السابقة، وإن كانت منطمرة يف ظروف تاريخية مختلفة. يناقش 

الفساد  التاريخي ملكافحة  بالسد  املتعلقة  املنهجية  بنحٍو نقدي املشكالت  فصلها 

والتحديات التي فرضتها التصويرات ذات املركزية األوروبية لإلمرباطورية العثامنية 

التغري  سامت  من  رئيسة  سمة  كانت  االستمرارية  أن  إىل  ويخلص  املؤرخني،  عىل 

العميق الذي مرت به الدولة العثامنية يف القرن التاسع عرش.

الباب الخامس: التاريخ الحديث واملعارص
تاريخ  يف  الفساد  ومكافحة  الفساَد  الكتاب  هذا  من  األخري  الباب  يتناول 

املجتمعات األوروبية الحديثة. بالتأمل يف أطروحة الحداثة ينظر املؤلفون يف هذا 

الحداثة، ومن ثم فهي خالية  أنها بلغت مرحلة  اعُترب  التي  الباب إىل املجتمعات 

ُقِض  فرتة  باعتبارها  إليها  ُينظر  ما  كثريا  فرتة  مور يف  يتعمق جيمس  الفساد.  من 

املبكرة: 1914-1880.  الحداثة  بريطانيا خالل فرتة  القديم« يف  فيها عىل »الفساد 

ذلك  وبعد  السياسية.  والتطورات  التدابري  مختلف  مساءلة  كيف حدثت  ويوضح 

نجده يغري املنظور ويوضح، بناء عىل تحليله الخاص للسياسة املحلية، أن الفساد 

ز الحجة القائلة  عىل املستوى املحيل والبلدي ظل ميثل مشكلة يف بريطانيا، مام يعزِّ

املجتمع  يف  الفساد«  و»نهاية  الطموحة  الفساد  مكافحة  قوانني  بعض  فعالية  بأن 

الربيطاين الحديث تعتمد عىل وجهة نظر املرء.

يركز رونالد كروزي عىل فضيحتني كبريتني للفساد السيايس - هام قضيتا لوكهيد 

وفليك - يف بلدين ُيعتربان عموما خالَيني من الفساد نسبيا: هولندا وأملانيا. ويجادل 

بطرق  ُتُنوِولَتا  لكنهام  الجد،  محمل  عىل  أُخذتا  قد  هاتني  الفساد  فضيحتي  بأن 

املوجود  القانون  اعُترب  الحالية.  الفساد  مكافحة  سياسات  إليه  تشري  عام  تختلف 
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غرَي كاٍف، وحاولت النخب السياسية التقليل من تأثري الفضيحتني بواسطة املوازنة 

بني رفض املالحقة الرسمية والنقاشات العامة الحادة، بهدف الحفاظ عىل استقرار 

النظام السيايس عىل املدى الطويل. من خالل إلقاء الضوء عىل املصالح املتداخلة 

للنخب السياسية واملالية، يعزز هذا الفصل املالحظات التي أبداها يف فصول سابقة 

من هذا الكتاب جون واتس وينس إيفو إنغلز وجيمس مور فيام يتعلق بانتشار 

للطي  القابلة  غري  تلك  من  بدال  األوروبية  الدول  بعض  يف  الرباغامتية  املقاربات 

أخالقيا ملكافحة الفساد. 

أخريا، يعرض أندريه شتايرن وصفا مدهشا للفساد يف دولة رأت نفسها خالية 

من الفساد، وهي جمهورية أملانيا الدميوقراطية )GDR( الشيوعية، فيام ُيعد دليال 

الرسمية  األيديولوجيا  يناقش  وهو  الفساد.  بنهاية  الحديث  االعتقاد  عىل  واضحا 

من  مختلفة  أنواع  ثالثة  إىل  باإلضافة  قامئة،  كانت  التي  الفساد  مكافحة  وقوانني 

الفساد الذي كان موجودا يف أملانيا الرشقية. يوضح شتايرن كيف تحقق الحفاظ عىل 

صورة مكافحة الفساد من خالل استيعاب بعض االمتيازات وتجاُهل سوء الترصف 

الواضح لجزء من أفراد النخبة الشيوعية، ومن ناحية أخرى من خالل إخفاء األدلة 

الفعلية عىل الفساد.

تاريخ مكافحة الفساد والسياسة
قبل أن نرتك القراء وشأنهم، نود أن نختتم ببضع كلامت حول التداعيات الشاملة، 

اليوم. بادئ  الفساد  وإن كانت مبدئية، لهذه اإلسهامات يف اسرتاتيجيات مكافحة 

ذي بدٍء ُتوضح الفصول التي يتألف منها هذا الكتاب قيمة تعريف مكافحة الفساد 

ومعالجتها يف سياقها االجتامعي والسيايس، بدال من افرتاض إما أن املفهوم غائب 

الوحيدة  البدائل  أمريكية-أوروبية حديثة( هي  )غالبا  الخارجية  األجهزة  أن  وإما 

ومكافحة  للفساد  الحديثة  والتعاريف  للنظريات  ميكن  للفساد.   - املتفوقة  أو   -

إجراءات  وعىل  الفاسدة  املامرسات  عىل  التعرُّف  عىل  بالتأكيد  تساعد  أن  الفساد 

مكافحة الفساد يف األزمنة املاضية، لكن املصطلحات واملامرسات ذاَتها التي ُتشري 

الزمن وعرب  يتغريان مبرور  الفساد ومعناه  استخدام  أن  إىل  تاريخ. ونظرا  لها  إليها 

املناطق، فإن اتباع تعريف وحيد سيكون مقيِّدا بنحو غري رضوري. يف الواقع ميثل 
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تاريُخ مكافحة الفساد يف كثري من األحيان تاريخا لكيفية تناول مجموعة متنوعة 

األقارب،  املسؤولني، ومحاباة  - مثل رشوة  السياسية وكبح جامحها  املشكالت  من 

واالختالس، والرعاية، وما إىل ذلك - وكيفية تطوير بعض الهياكل الحكومية )أو شبه 

الفساد  ُيعترَب أكرث أشكال  الحكومية( بهدف دحر ومعاقبة تلك املامرسات. إن ما 

إلحاحا وشدة وكيفية مكافحته ومراقبته يعتمد عىل السياق. إن اآلثار املرتتبة عىل 

فمن  الفساد،  فهم  أجل  أنه من  السياسات هي  إىل صناع  بالنسبة  االستنتاج  هذا 

الرضوري صقل وجهة نظر ثقافية قبل وضع تدابري مكافحة الفساد التي قد تتصادم 

أو تفقد تأثريها ألسباب مختلفة بسبب القيم الثقافية أو الدينية املتناقضة أو ميكن 

رؤيتها ببساطة كشكل جديد من التدخل من األعىل إىل األسفل أو ذلك االستعامري. 

ال يوجد، وال ُيحبَّذ وجود، حل واحد يناسب الجميع ألي مشكلة بعينها، مام يثري 

مخاوف بشأن ما إذا كان يجب تطبيق األمثلة الدمناركية أو السويدية أو الهولندية 

بالفعل، أو أنه ميكن تطبيقها فعليا عىل ظروف أخرى، والتي ميكن يف بعض األحيان 

أن تكون بعيدة كل الُبعد عن السياقات األصلية التي بدأت فيها تلك البلدان ما 

ل مهم. كان واضحا أنه تحوُّ

التأثري الثاين هو أن مكافحة الفساد هي قضية سياسية بطبيعتها، وتعكس 

التي  السلوك  أشكال  حول  الحادة  السياسية  واألزمات  املتغرية  القوة  عالقات 

ُتعترَب فاسدة والتي، مبجرد اكتشافها، ُتسبب فزعا عاما، أو فضائح، أو حتى تشعل 

باستخدام  ملحاربته  جهد  كل  وكذلك  بالفساد،  اتهام  كل  أن  هذا  يعني  ثورة. 

تدابري مكافحة الفساد، هو محل خالف سيايس: إن االقتناع بأن مشكلة معينة 

يعتمد عىل  الفساد،  مكافحة  تدبري  بفعالية  الثقة  أو  فساد خطري،  قضية  هي 

النجاحات االقتصادية، وكذلك عىل مكانة الفرد يف املجتمع، والعضوية يف فصيل 

أو حزب بعينه، وكذلك عىل املعتقدات األخالقية واأليديولوجية. ولذلك ينبغي 

النظر إىل مشكلة الفساد بعينني مفتوحتني عىل تنوع وجهات النظر املحلية؛ يف 

الفصائل  الكتاب إىل أن الرصاع بني  نة يف هذا  املتضمَّ الواقع تشري املساهامت 

السياسية ميكن أن يصبح أرضا خصبة لالتهامات بالفساد، وكذلك بدء اتفاقات 

عملية،  ألسباب  الفساد  عىل  القضاء  كيفية  حول  الحاكمة  النخب  بني  واعدة 

وكيفية تقسيم املوارد العامة بنحو ُمنصف، وكيفية منع الرصاعات يف املستقبل. 
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ولذلك قد تساعد مزاعم الفساد يف تحديد ما ُيدرك عىل أنه أكرث أو أقل قبوال يف 

سياق معني بقدر أكرث وضوحا، حتى لو كانت توفر مؤرشا ضعيفا عموما النتشار 

أو ندرة الفساد نفسه.

اليوم،  الفشل حتى  أو  النجاح  الفساد من حيث  ثالثا، يصُعب تقييم مكافحة 

أو )كام ميكن للمرء أن يجادل( خصوصا اليوم. توضح فصول هذا الكتاب أن تاريخ 

مكافحة الفساد ال ميكن اختزاله إىل تطور إيجايب خطي، والذي ازداَد قوة باطراد مع 

تطبيق املركزية السياسية، والبريوقراطية عىل النمط الفيربي، ومولد الدولة القومية، 

ويف النهاية الدميوقراطية والصحافة الحرة وحق االقرتاع العام. كام ال ميكننا التمييز 

منظور  من  ليس  األقل  عىل  للفشل،  ومحيط  الناجحة  للبلدان  مركز  بني  بوضوح 

طويل األجل. وعىل رغم بساطتها األنيقة، فإن فكرة التقدم الثابت ال تكفي لفهم 

انحسار وتدفق الشؤون السياسية. ميجد النمط الفيربي Weberianism نجاحات 

والظروف  فشلها  أوجه  تفسري  يف  متاما  يفشل  لكنه  الحديثة،  البريوقراطية  الدولة 

ذاته عملية شديدة  البريوقراطية هو يف حد  تطبيق  التي تحددها، ألن  التاريخية 

التناقض، وكذلك تطبيق الدميوقراطية. يجب عىل السلطات العامة أن تدرك أنه ال 

توجد نهاية عندما يتعلق األمر مبكافحة الفساد وأن سياسات مكافحة الفساد مؤقتة 

وتحتاج دامئا إىل التعديل. مع تغري الديناميات االجتامعية والسياسية واالقتصادية، 

ُتخلق فرص جديدة للفساد، ومن ثم فإن سياسات مكافحة الفساد – وكذلك فهمنا 

للفساد - تتكيف مع الواقع الجديد.

من الصعب أيضا تقييم »مكافحة الفساد«، ألنه كان غالبا نتيجة ثانوية لعمليات 

مختلفة. يف بعض الفصول يتضح أن االستجابات املتناقضة، عىل ما يبدو، للفساد 

قد تكون فعالة للغاية، ومن ثم عقالنية، يف دحر الفساد، عىل رغم أنها قد ال تكون 

جذابة للغاية بالنسبة إلينا يف الوقت الحارض. الحالة الهولندية، عىل سبيل املثال، 

تثبت أنه ليست القوانني الرصيحة ملكافحة الفساد، بل عدم وجود قواعد قانونية 

رسمية وسلطات تقديرية تتمتع بها النخبة الحاكمة، والتي خلقت ثقافة سياسية 

تنطوي عىل املساومة بني األحزاب عىل املوارد والوظائف العامة، هي ما قلص إساءة 

استخدام السلطات العامة من ِقبل حفنة من الرجال. لكن قليال من الباحثني قد 

يجادلون بأنه ينبغي علينا أن نحاول إعادة تشكيل الجمهورية الهولندية.
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الرشعية،  أفكارا حول  تتضمن  الفساد  مكافحة  آليات  أن  الرابعة هي  النقطة 

وتنطوي كذلك عىل مامرسات سياسية واقتصادية وقضائية محددة. ومن ثم فإن 

وجود نقاش محتدم حول الفساد ُيعد مؤرشا ضعيفا عىل الحجم الحقيقي للفساد. 

قد  الحايل  النظام  أن  أو  الفساد قارصة،  أن مكافحة  بالتأكيد  يعني ذلك  أن  ميكن 

فشل يف ضامن مامرسات الحكومة الرشيدة. لكنه قد يكون أيضا عالمة عىل خطاب 

عام حساس للحوكمة الرشيدة، وكذلك يسلط الضوء عىل تزايد عدم الثقة، بوجه 

عام، باملؤسسات السياسية ومبجموعة األفكار السياسية املرشوعة التي بنيت عليها. 

وحينئذ سنواجه مجددا السؤال بالغ التعقيد الذي هو: كيف وملاذا ومتى تنهض أو 

تسقط الدول أو األنظمة السياسية. وإضافة إىل ذلك توضح فصول الباب الخامس، 

عىل وجه الخصوص، أن انخفاض عدد فضائح الفساد أو إدانات الفساد يف سياق 

تاريخي محدد قد يكون مجرد حالة من النظر يف املكان الخطأ )املستوى الوطني 

بدال  القانونية  الخطابات  التجارية؛  من  بدال  السياسية  العالقات  املحيل،  من  بدال 

من األخالقية(. ميكن أن يكون الفساد مشكلة ملحوظة لها تأثري كبري يف تعريفات 

تاريخيا  ُتعترَب  التي كانت  البلدان  الفساد يف  الرسمية ومكافحة  املساءلة  سياسات 

مستقرة ومزدهرة. ومن ثم فإن مكافحة الفساد ليست مجرد قانون أو حكم فعال 

مينع بعض املامرسات الخاطئة، بل أيضا مسألة ثقة بنظام الحوكمة واألفكار التي 

تأسس عليها.

تؤكد فصول هذا الكتاب أيضا عىل التحدي املتمثل يف التعرُّف عىل وجود انتقال 

واضح من املامرسات واألفكار الكالسيكية إىل تلك الخاصة بالعصور الوسطى، إىل 

تلك الحديثة املبكرة والحديثة حول مكافحة الفساد. لقد تعرَّف مؤلفو هذا الكتاب 

عىل الفجوة بني املجالني العام والخاص، وفكرة املصلحة العمومية أو العامة التي 

الحديثة  الدول  املهنية، ليس فقط يف  البريوقراطية  استخدامها ومزايا  إساءة  ميكن 

ولكن أيضا يف اليونان القدمية، ويف إنجلرتا وفرنسا والربتغال يف العصور الوسطى، ويف 

إيطاليا يف بواكري عرص النهضة، عىل سبيل املثال. ُتظهر الفصول مجتمعة أن التفسري 

 malfeasance الوظيفي السلوك  يركز عىل سوء  للفساد، والذي  املزعوم  الحديث 

الواقع  العامة، ميكن يف  باملصلحة  العام مبا يرض  باعتباره إساءة استخدام املنصب 

املتعمقة. عند  التي خضعت للدراسة  التاريخية  الثقافات  تتبُّع أصوله يف مختلف 
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فهمها بهذه الطريقة، فإن مكافحة الفساد ليست سمة حرصية للحداثة. يف الواقع 

الزمنية  الفرتات  عرب  الفساد  مشكلة  فهم  طريقة  يف  للتشابه  مهمة  أوجٌه  هناك 

واملناطق املختلفة.

يفس هذا اعتامد الجهود املبذولة لدحر الفساد منهجيا عىل مجموعة متكررة 

من التدابري، من العصور القدمية حتى وقتنا هذا، مبا يف ذلك تجريم بعض املامرسات 

وأنسب  ألفضل  املناصب  ملنح  املصممة  والقواعد  القضائية،  واملالحقة  الفاسدة، 

املرشحني، والحمالت العامة التي تتطلب املحاسبة الذاتية للفرد والتجديد األخالقي 

للمجتمع. ومع ذلك ال ميكن إنكار تأثري الحداثة يف كيفية تعامل املجتمعات مع 

الفساد يف القرون التاسع عرش والعرشين والحادي والعرشين. ُصوِّرت املجتمعات 

األوروبية الغربية مثل بريطانيا وهولندا من ِقبل املعارصين )مبن يف ذلك املؤرخون( 

اعتامد  بفضل  الفساد،  من  الخالية  أي  للحداثة،  النهائية  املرحلة  بلغت  أنها  عىل 

الدساتري الليربالية والدميوقراطية الربملانية وسيادة القانون وقوانني مكافحة الرشوة 

وما إليها. 

لكن هذه األوصاف الذاتية تخدم النخب السياسية والفكرية يف محاولتها إضفاَء 

الرشعية عىل أفكارها وتأكيد تفوقها، عىل الصعيدين الوطني والدويل، أكرث من كونها 

رسدا صادقا ملا كان يحدث بالفعل. ميكن أن يكون تعريف الفساد وتشجيع سياسات 

مكافحة الفساد أحد أشكال سياسات الهوية، والتي اسُتخدمت لتعزيز ورشعنة قوة 

وأيديولوجيات  أفكار  تعزيز  عن  فضال  واألمم،  واألقليات  والنخب  األفراد  وهيمنة 

بعينها. لهذه الفرضية تبعات مهمة، من وجهة نظرنا. فهي تعني أن اسرتاتيجيات 

مكافحة الفساد الحالية تحتاج إىل إعادة تقييم من أجل تحديد مدى تأثرها بهذه 

لكن  السائدة،  الفكرة  فإن  الخصوص،  وجه  عىل  الحداثة.  مفارقات  من  بغريها  أو 

الخاطئة، بأن الفساد يف املجتمعات الغربية قد اختفى بعد العام 1800 - وهو ما أثار 

يف حد ذاته السؤال الذي ال ميكن املجادلة حوله »كيف تصبح مثل الدمنارك« - قد 

حجبت أيضا كيف أن بعض مزايا القرن الحادي والعرشين، مثل اإلعفاءات الرضيبية 

االعتباطية لألغنياء واألقوياء، ميكنها تشجيع أشكال من الفساد السيايس)12(.

هذه هي النقاط الرئيسة التي نعتقد، كمحررين ومساهمني، أنها تستحق أن 

تؤخذ بعني االعتبار عند صياغة سياسات واسرتاتيجيات مكافحة الفساد. سواء أمكن 
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أم مل ميكن ألي من هذه األفكار، مثل تلك التي طرحها زمالؤنا يف تخصصات أخرى، 

تقديُم مخطط مفيد لتخليص مجموعة كبرية من الكيانات السياسية الحالية مام 

يعتربونه هم أنفسهم )فضال عن البنك الدويل أو صندوق النقد الدويل( رضبا من 

الفساد، لهو أمر تحفه الشكوك. كام يشري مايكل جونستون، العامل السيايس البارز 

الذي دعوناه إىل كتابة خامتة هذا الكتاب، فإن السعي إىل تحقيق انتصار ملكافحة 

التاريخ.  نهاية  التي تضعنا يف  الوردية  الذاتية  التقييامت  الفساد تفوح منه رائحة 

الكتاب الذي بني أيدينا هو محاولة لالبتعاد عن مثل هذا املسار املتخيَّل، عىل رغم 

أنه قد يكون مغريا، من دون االنتقاص من أهمية الدراسة والتعلُّم من مكافحة 

إىل  نظرنا  إذا  أفضل  بصورة  يخلص جونستون يف خامتته: »سنستفيد  الفساد. كام 

املايض، وكذلك إىل األجزاء األخرى من العامل، مع اتباع هدف أكرث تواضعا هو تعلم 

كيفية طرح أسئلة أفضل والبحث عن إجابات لها«. ونحن نتفق مع ذلك متاما.
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الباب األول
العصور القدمية
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فضيحة يف أثينا: قضية هاربالوس

فضيحة  اندلعت  امليالد  قبل   323 العام  يف 

فساد عرب أرجاء أثينا. كان خازن اإلسكندر األكرب 

Alexander the Great، وهو رجل نبيل ُيدَعى 

بالط  عن  انشق  قد   ،Harpalos هاربالوس 

كبري،  جيش  ومعه  السابق  العام  يف  اإلسكندر 

وقد شق  الفضة(1).  من  كبرية  كمية  معه  حامال 

ُقبل  فقد  أوال،  ُرفض  أن  وبعد  أثينا،  إىل  طريقه 

واسع  نقاش  دار  متوسال.  باعتباره  املدينة  يف 

أفضل  حول  السابقة  العقود  مدار  عىل  أثينا  يف 

السبل لالستجابة للقوة املقدونية. كان الخطيب 

بنصح  اشتهر  قد   Demosthenes دميوثينيس 

الفساد ومكافحته
يف أثينا الدميوقراطية

أنك  حرفيًّا  يعني  كان  مرتشًيا  تكون  »أن 
كاره للشعب«

11

كلري تايلور
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م لهذه املهمة. وباعتباره معاديا ملقدونيا  األثينيني خالل تعامالتهم مع املقدونيني وتقدَّ

عموما، فقد تبنى نهجا أكرث حذرا. يف املجلس، اقرتح مرسوما بالقبض عىل هاربالوس 

األكروبوليس  يف  إليداعه  معه  كان  الذي   talents طالن   700 الـ  مبلغ  ومصادرة 

Acropolis (بلغ هذا أكرث من نصف الدخل السنوي الكامل ألثينا)(2). انتظارا لرؤية 

كيف سيتكشف املشهد الجيوسيايس(3). يف اليوم التايل غادر دميوثينيس أثينا ضمن 

وفد، ولكن بعد وقت قصري من عودته، متكن هاربالوس عىل نحو غريب من الفرار 

من السجن وهرب من املدينة. ومام زاد الطني بلة أنه مل يتبقَّ سوى 350 طالن من 

الفضة. أين ذهبت هذه األموال؟ حامت شكوك حول الرشوة.

مجلس  اضطلع  حيث   (apophasis) تحقيق  بإجراء  األثينيون  كّلف 

أريوباغوس Areopagos بتحري األمر. وبعد ستة أشهر، أصدر املجلس تقريرا 

موجزا: لقد تبني أن دميوثينيس وسبعة رجال آخرين تلقوا رشا من هاربالوس، 

وظهرت أسامؤهم يف قامئة املتهمني، وأحيلت القضايا إىل املحاكمة. اختري عرشة 

الرجال - مبن فيهم دميوثينيس - ومتت تربئة  أدين ثالثة من  مدعني عامني(4). 

ثالثة آخرين. أما مصائر االثنني اآلخرين فغري معروفة.

تنطوي هذه الواقعة يف صميمها عىل فساد سيايس. كان هاربالوس قد رسق 

مبلغا كبريا من املال من خزائن اإلسكندر، بينام اتُّهم دميوثينيس واآلخرون بتلقي 

بعض هذه األموال كرشا. إنها واقعة ال توضح فقط مواقف أثينا تجاه الفساد 

ومكافحته - فعىل رغم كل يشء، حوكم »املذنبون« وعوقبوا - لكنها تثري أيضا 

أسئلة حول كيفية تصور الفساد وكيفية استجابة األثينيني له. ومن ثم فهي متثل 

يف  ومالحقته  الفساد  إدراك  كيفية  يف  للتفكري  فقط  ليس  مفيدة  حالة  دراسة 

املجتمع األثيني، ولكن األهم من ذلك ألغراضنا هنا، لتتبع كيف استجابت تدابري 

مكافحة الفساد للقيم الدميوقراطية وصاغتها. لقد علمنا بهذا الحادث يف املقام 

عى عليهم:  األول من خطابات االدعاء التي ُألقيت ضد دميوثينيس وزمالئه املدَّ

تقدم هذه أدلة جيدة ملعرفة كيف كان ُيعرَّف الفساد، ومعرفة التدابري املتخذة 

لكنها ال تكشف عام  فيها(5).  التي تطور ونوقش  السياسية  والثقافة  ملكافحته، 

إذا كان دميوثينيس ومعاونوه قد تلقوا رشا بالفعل يف هذه الواقعة أو ال. هذه 

خطب متحيزة للغاية ُصممت إلقناع هيئة للمحلفني - يف هذه الحالة ضمت 
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هيئة املحلفني 1500 مواطن - بذنب املتهمني، وال يتوافر لدينا رد دميوثينيس 

(وال أي شخص آخر) عىل تلك االتهامات.

االتهامات بالفساد والنظام السيايس يف أثينا
النظام السيايس  ُقُدما من الرضوري استعراض ملحة موجزة عن  قبل امُليض 

الـ 175 السابقة لها، كانت أثينا  األثيني. يف زمن هذه القضية، وطوال األعوام 

دميوقراطية مبارشة يتشارك السلطَة السياسية فيها املواطنون الذكور البالغون، 

ُصممت  وقد  وعلنية.  جامعية  قرارات  ويتخذون  ثروتهم،  عن  النظر  بغض 

املؤسسات السياسية لزيادة املشاركة من أكرب عدد ممكن من رشائح املواطنني: 

كان هناك أكرث من 700 موظف حكومي، كان معظمهم ُيختارون بالقرعة للعمل 

مدة عام واحد فقط، وكانوا يعملون جامعيا مع أقرانهم يف مجالس املسؤولني. 

يحرض  كان  الذي   -  Assembly املجلس  هي  الرئيسة  السياسية  الهيئة  كانت 

ويقرر  يناقش  كان  والذي   - مواطن  و13500  آالف   6 بني  ما  بانتظاٍم  جلساِته 

اعتقال هاربالوس(6).  اتُّخذ قرار  الداخلية والخارجية. وهناك  السياسات  جميع 

كانت املحاكم القضائية التي تضم محلفني - مثل تلك التي نظرت يف القضايا 

الناشئة عن تلك القضية - تبت يف الشكاوى وتقرر العقوبات. يف دولة مدينية 

السياسية، واملعرفة  املشاركة  ألفا، كانت  بلغ عدد سكانها نحو 30   city-state

ضمن  مام  مدفوعا،  السياسية  األنشطة  هذه  من  كثري  كان  عالية.  السياسية، 

عدم هيمنة األغنياء. لقد بذل األثينيون جهدا كبريا لضامن مساءلة مؤسساتهم 

ومسؤوليهم عن قراراتهم، وليك تكون عملية صنع القرار جامعية، وأن يحدث 

تداول هذه السلطة بني جزء كبري من املواطنني.

وعىل رغم هذه املبادئ العامة، كانت النخب السياسية موجودة لكنها كانت 

ق -  غري ثابتة ومتغرية، وكان عليها أن تراعي بجديٍة - أي ال تكتفي مبجرد التشدُّ

رغبات عامة الناس demos (الشعب). يف القرن الخامس نزعت هذه النخب إىل أن 

تأيت من نسل العائالت األرستقراطية، رجال مثل بريكليس Pericles الذين تنافسوا 

عىل   nouveaux riche النعمة  وُمحديث  الجدد  األثرياء  مع  نظرهم)  وجهة  (من 

النفوذ يف املجلس. وشغل عديد من هؤالء الرجال مناصب عسكرية بارزة، وكانوا 
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جرناالت ناجحني ومتحدثني رسميني مؤثرين. وبحلول منتصف القرن الرابع كانت 

مجموعة  وساهمت  سيايس،  مهني  نجاح  لتحقيق  أهمية  أقل  العسكرية  القيادة 

العامني (الخطباء rhetores) - رجال مثل دميوثينيس - بانتظام يف  من املتحدثني 

املناقشات العامة للمجلس، والحقوا معارضيهم يف املحاكم القضائية، وانخرطوا يف 

نوع أو آخر من النشاط السيايس الظاهر للغاية. عىل سبيل املثال كان دميوثينيس 

العامة  الخطب  وكتب  املراسيم  م  وقدَّ سفريا  عمل  كام  املجلس،  يف  كثريا  يتحدث 

لنفسه ولآلخرين إللقائها(7).

لذلك كانت الخصائص املهمة الثالث للدميوقراطية األثينية هي: (1) أن عامة 

املحاكم  ويف  املجلس،  يف  ميارسونها  وكبرية  حقيقية  بسلطة  يتمتعون  كانوا  الناس 

شديدة  السياسية  النخب  كانت   (2) السياسية؛  املجاالت  من  وغريها  القضائية 

التنافس بعضها مع بعض، وكانت تشكل بانتظام وتحل تحالفات غري رسمية حول 

هناك  تكن  (مل  املقدوين  العدوان  مع  التعامل  كيفية  مثل  محددة  سياسية  قضايا 

الناس؛  لعامة  األفضل  املشورة  تقديم  أو  نصيحة  أفضل  لتقديم  سياسية)،  أحزاب 

و(3) ميكن ألي شخص يرغب يف ذلك (ho boulomenos) أن يرفع قضية ضد أي 

مواطن آخر، مام يدل عىل ثقة املواطنني العاديني يف القدرة عىل إصدار األحكام. 

ونظرا إىل أن أثينا كانت دميوقراطية قامئة عىل املشاركة، فإن تدابري مكافحة الفساد 

املتعددة واملتنوعة تكشف عن عداء للمعرفة والقوة الخفية للنخب، ولكنها ُتظهر 

أيضا التزاما مبختلف أشكال الخربة الالزمة لضامن مامرسات جيدة لصنع القرار. كان 

الحفاظ عىل املساواة السياسية بني جموع املواطنني هو العامل الرئيَس هنا، كام 

سرنى يف املناقشة التالية.

وزمالءه  دميوثينيس  أن  هاربالوس هي  قضية  للقلق يف  املثرية  املشكلة  كانت 

بالرشوة،  الخاص  اليوناين  املصطلح  أن  غرَي  رشا(8).  تلقوا  قد  عليهم  عى  املدَّ

الهدايا. وهو يف األساس مصطلح  أيضا تقديم  »دورودوكيا« (dorodokia)، يعني 

محايد ُيعَطى قوة من خالل سياقه والسلوك االجتامعي لهؤالء الذين يقدمون أو 

يتلقون(9). وملا كان منح الهدايا كان مُيارس عادة يف العالقات االجتامعية والسياسية 

اليونانية، فليست الهدية بحد ذاتها مشكلة، بل مدى كون الهدية سببا يف انحراف 

مثل   - للفساد  الحديثة  املعيارية  التعريفات  أن  يعني هذا  املتبادلة(10).  العالقات 
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إشكالية  متثل   - خاص  ربح  تحقيق  أجل  من  السيايس  النشاط  استخدام  إساءة 

هنا ألنها ال تسمح بتحقيق ربح خاص مقبول اجتامعيا. يف سياق هذه املحاكمة، 

الخالف هي أن  النقطة محل  بـالدورودوكيا عموما، مل تكن  املحيط  الخطاب  ويف 

باملدينة.  اإلرضار  سببا يف  كانت  تلقى هدايا  بل  تلقى هدايا فحسب،  دميوثينيس 

 ،Hyperides كانت هذه لغة شائعة يف حاالت الرشوة األثينية كام يفسِّ هايربيدس

عني العامني، هذا األمر بوضوح: أحد املدَّ

أنتم، أيها الرجال أعضاء هيئة املحلَّفني، متنحون عن طيب خاطٍر الجرناالت 

واملتحدثني مجاال كبريا لتحقيق الربح. ليست القوانني هي التي سمحت 

لهم بذلك؛ بل اعتدالكم وكرمكم. هناك رشط واحد فقط: يجب أن يكون 

ما يأخذونه متامشيا مع مصالحكم الخاصة، وليس ضدها(11).

الحجة األساسية هي أن الرشوة كانت ُتعترَب ُمخزية إذا كانت ضد مصلحة املدينة، 

ولكنها مقبولة جوهريا بخالف ذلك(12). يتضح هذا أيضا يف خطاب االدعاء الناجي 

اآلخر، والذي كتبه دينارخوس Dinarchos(13): إن دميوثينيس »تجرأ عىل قبول املال 

ر َطوال الخطاب  من هاربالوس لتشويه سمعة املدينة وتعريضها للخطر«(14). وُصوِّ

عىل أنه غري وطني، ال يهتم بسالمة املدينة، وال ُيعَنى إال بنفسه. بطبيعة الحال كانت 

»مع.. مصالحكم« عبارة مائعة بنحو استثنايئ، فهي مطروحة للنقاش متاما، ال سيام 

يف إطار ثقافة سياسية اتسمت مبفاوضات مستمرة حول العالقة بني الكرم الخاص 

واالمتنان العام(15). لكن هذا كان املغزى املقصود متاما: فهي تسمح للشعب بتحديد 

الرشوة بناء عىل نتائج القرار الذي اتُِّخذ بخصوص هذه الهدايا واالحتفاظ بسلطته 

الشعب  يبنون  كانوا  العامني  املدعني  أن  إذن، نرى  الخطب  إلصدار األحكام(16). يف 

د، صائب الُحكم، حيث ُينَبذ من يتلقى الرشوة خارج هذه القيم. كتجمع موحَّ

كثريا ما ُتفهم الرشوة عىل أنها مناهضة للدميوقراطية وغري يونانية، هنا ويف 

أماكن أخرى، وعىل رغم وقوع بعض حاالت الرشوة بني األثينيني، فإن عددها يقل 

بكثري عن تلك التي تكتنف قوة أجنبية، مثل جرنال يف حملة خارج أثينا أو تلك 

املعنية باألجانب الذين يحاولون أن ُيصبحوا مواطنني أثينيني. بطبيعة الحال فإن 

أساس قضية هاربالوس هو االتهام بأن دميوثينيس قد تلقى أمواال من املقدونيني، 

ومن  نفسه،  األكرب  اإلسكندر  من  رشا  بتلقي  أيضا  اتُّهم  املحاكمة،  أثناء  يف  لكن 
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د النفوذ األجنبي األيديولوجيا  أبيه فيليب الثاين Philip II، ومن الفرس(17). هدَّ

الدميوقراطية املتمثلة يف املساواة، فضال عن تقويض سيادة جموع املواطنني، مام 

من  طبيعيا  جزءا  أيضا  كان  الهبات  تقديم  لكن  الدميوقراطية.  مؤسسات  ه  شوَّ

العالقات الديبلوماسية، خاصة تلك التي كانت تتعلق مبملكتي مقدونيا أو بالد 

فارس(18). ومن ثم فإن اتهام سيايس بالرشوة كان اختصارا للقول بأنه خائن، وهو 

األمر الذي كان بطبيعته من الصعب إثباته، ومن هنا أصبح طريقة شائعة متاما 

لتشويه سمعة الخصوم(19).

الرشوة واألشكال األخرى للفساد
عىل رغم أن املسألة الرئيسة يف هذه القضية هي تأثري األموال األجنبية، فقد 

عرض دينارخوس أيضا الطرق األخرى التي ميكن أن تتغلغل بها الرشوة يف السياسة 

األثينية، مثل اقرتاح الترشيعات أو إسقاطها أو تغيريها، أو إقامة متاثيل رشفية أو 

املخاوف  تكشف هذه عن  أخرى  مرة  أجانب(20).  تكريم حكام  أو  الجنسية  منح 

حيال التأثري السيايس، خاصة عندما يتشكل عىل أيدي غري األثينيني. تشمل أشكال 

الفساد األخرى املذكورة يف مصادر أخرى اختالس أو رسقة األموال العامة، ورشوة 

عني العامني واالبتزاز. املحلَّفني، ورشاء ذمم املدَّ

كثريا ما يقرتن اختالس األموال العامة باتهامات الرشوة، وإن مل يكن ذلك 

ضمن االتهامات املوجهة إىل دميوثينيس(21). يف كثري من األماكن، يصعب تحديد 

قدرا  بدقة ألن  تعريفه  الرشوة يصعب  مثل  اآلخر.  ويبدأ  أحدهام  ينتهي  أين 

معينا من إثراء الذات يف أثناء شغل املنصب يبدو مقبوال ومتوقعا - كام يتضح 

من مقطع هايربيدس - عىل األقل فيام يتعلق بأنواع معينة من األنشطة. ومع 

ثروة هائلة من  املناصب  أصحاب  إذا جمع  ُتطلق  اإلنذار  أجراس  كانت  ذلك 

عندما  البداية(22).  منذ  فقراء  أنهم  ُيعرَف  عندما  أو  السياسية  األنشطة  خالل 

الجرناالت  يتلقاها  التي  املقبولة  وغري  املقبولة  الهدايا  بني  هايربيدس  يفرق 

والخطباء، فهو يجعل السيطرة بوضوح تام بني أيدي الشعب - فهم الذين يحق 

لهم السامح بهذا املوقف، وليس العكس. وهو يفرق أيضا بني النخب السياسية 

وأولئك الذين يؤدون مهامهم للدولة فحسب:
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فرتة  ما خالل  خطأ  ارتكب  قد  عادّيا،  أي شخصا  أحدكم،  أن  لنفرتض 

توليه أحد املناصب، بدافع الجهل أو عدم الخربة: سيسحقه خطابهم يف 

محكمة املحلفني، وسيخس حياته أو ُينفى من بلده(23).

الذين  األثينيون  الطريقة:  بهذه  عانوا  قامئة ألمثلة عىل رجال  بذكر  ويستطرد 

ُعوقبوا بشدة عىل جرائم تافهة ألنهم مواطنون عاديون وليسوا أشخاصا مشهورين 

أو مؤثرين مثل دميوثينيس(24).

وإىل جانب أشكال الفساد هذه، كان األثينيون مهتمني أيضا برشوة املحلفني: بل 

 syndekazein أي »رشوة عرشة«، أو dekazein) استخدموا مفردات خاصة لوصفها

 201 يقل عن  ال  ما  كبرية:  املحلفني  هيئات  كانت  لكن  معا«)(25).  »رشوة عرشة  أي 

يعملون يف كل حالة، ويف  كانوا  ُيختارون من مجموعة من 6 آالف شخص  مواطن، 

حاالت كثرية، مثل محاكمة دميوثينيس، كان عددهم أكرب بكثري. يربط أحد التقاليد 

الرأي  لهذا  وفقا  نتج  (والذي  للمحاكم  مزعوم  بتدهور  املحلفني  هيئة  رشوة  بداية 

حامسا  املعارصين  النقاد  أكرث  حتى  لكن  املحلفني)،  لهيئة  الدفع  نظام  تطبيق  عن 

وأقل  عدال  أكرث  اعتربوها  ألنهم  العدد  كبرية  املحلفني  بهيئات  أشادوا  للدميوقراطية 

عرضة للفساد من تلك األصغر حجام(26). من الصعب إثبات العالقة السببية املفرتضة 

بني األشخاص العاديني من أعضاء هيئات املحلفني وبني بداية الرشوة القضائية: تتعلق 

الحالة األوىل (أو هكذا يخربنا مصدرنا) بالجرنال أنيتوس Anytos، الذي ُزعم أنه رشا 

العام  التي جرت يف  الخيانة،  أثناء محاكمته بتهمة  هيئة محلفني من أجل تربئته يف 

409. ومع ذلك، كانت هيئات املحلفني الكبرية التي يديرها املواطنون العاديون يف تلك 

املرحلة سمة شائعة بالفعل للمشهد السيايس األثيني منذ جيل كامل. بدال من ذلك، 

تكشف العالقة عن النفور الذي كان لدى بعض أفراد النخبة تجاه السلطة املمنوحة 

لقدرات املواطنني العاديني عىل صنع القرار(27). وعىل رغم حقيقة أن معظم مزاعم 

تتطلب  للمحلفني  هيئة  رشوة  عىل  القدرة  (وأن  األثرياء  ضد  موجهة  كانت  الرشوة 

امتالك موارد كبرية للغاية)، فقد اعُترب الفقراء أكرث عرضة لتلقي الرشا(28).

الزور  شهادة  أو  االبتزاز  مثل  الفساد،  من  أخرى  بأشكال  والجشع  الفقر  ارتبط 

sykophantia(29). ومع ذلك فإن شهادة الزور كانت موضوعا topos لخطاب النخبة، 

وهو مصطلح ُمِسء، حيث اتُِّهم املواطنون مبقاضاة بعضهم بعضا يف املحكمة، ليس 
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للمصلحة العامة بل لتحقيق مكاسب خاصة، حيث تلقى املدعون نسبة من الغرامة 

كمكافأة. إن ما يسمى باملالحقات الكيدية malicious prosecutions، مثل العالقة 

النقاشات حول  بعمق يف  متجذرة  املحلفني،  املحلفني ورشوة هيئة  لهيئة  الدفع  بني 

يف  السد«  يف  »للتحكم  وسيلة  النوع  هذا  من  مبزاعم  اآلخرين  اتهام  كان  السلطة: 

املحكمة، لكن ميكن القول بأنه كان أيضا وسيلة مراقبة حاسمة عىل سلطة األثرياء(30).

من ناحية أخرى فالفساد االنتخايب الذي يبدو أنه مارس دورا مهام يف سياسات 

الجمهورية الرومانية (انظر الفصل الثاين من هذا الكتاب، بقلم أرينا)، ال يكاد ُيذَكر 

يف أثينا الدميوقراطية. مل تكن االنتخابات شائعة بنحو خاص ونادرا ما تركزت السلطة 

يف أيدي األفراد، األمر الذي كان سيقلص كال من الفرص واملكافآت. وإضافة إىل ذلك 

يبدو أن أثينا الدميوقراطية، من خالل استخدامها للمدفوعات السياسية، تجاوزت 

العالقات بني الرعاة والعمالء التي انترشت يف عديد من املجتمعات القدمية، ومن 

ثم قطعت الصلة بني السلطة االجتامعية واالقتصادية والسلطة السياسية. مع كل 

هذا فإن معظم الحوادث املعروفة لرشوة املسؤولني قد اكتنفت عددا قليال ممن 

انُتخبوا، مام قد يعكس ببساطة بقاء املواد املصدرية، لكنه قد يكشف أيضا املواقف 

تجاه خربة شاغيل املناصب املنتخبة (والتي سنتحدث عنها الحقا)(31).

ومن ثم كثريا ما اتهم األثينيون بعضهم بعضا بالفساد. ال متثل محاكمة دميوثينيس 

نعلم  الكالسيكية،  الفرتة  خالل  األحوال.  من  حال  بأي  القاعدة  هذه  عن  شذوذا 

(بدرجات متفاوتة من اليقني) بوقوع أكرث من خمسني محاكمة، شكلت فيها الرشوة 

أو االختالس أو غريهام من أشكال الفساد جزءا من االتهامات، مع ست وثالثني إدانة 

عىل األقل ومئات التهم حرفيا(32). أحدث هذا لدى املؤرخني انطباعا بأن الفساد كان 

جزءا جوهريا من السياسة األثينية - أي كان »مشكلة« أو جزءا مختال من العملية 

السياسية(33). لكن األمر أشد تعقيدا من هذا. كام رأينا يف قضية هاربالوس، ُعربِّ عن 

الرشوة من منظور مصلحة املدينة وليس من حيث الفعل نفسه، فكان من املمكن 

ركزنا  إذا  القضائية.  املحاكم  أخرى يف خطابات  جرائم  إىل  بسهولة  االتهامات  إضافة 

اهتاممنا ليس عىل وجود الفساد - الذي ال ميكننا الحكم بأنه قد حدث بالفعل أو 

مختلفا  فسنلقي ضوءا  األثينيون،  اتخذها  التي  الفساد  مكافحة  تدابري  بل عىل   - ال 

مامرسات  الفصل  هذا  من  املتبقي  الجزء  يستكشف  الدميوقراطية.  السياسات  عىل 
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مكافحة الفساد يف أثينا. سأجادل بأنه من خالل فحص هذه األمور يف سياق عمليات 

صنع القرار املعرفية epistemic، مُيكننا تحديد الفروق الدقيقة يف فهمنا للمامرسات 

حول  الحالية  املناقشات  يف  النظر  إلعادة  انطالق  نقطة  توفري  إىل  باإلضافة  األثينية 

الشفافية والخربات يف مجال الحوكمة. بدال من السعي إىل استكشاف ما إذا كان هناك 

فساد، سأؤكد بدال من ذلك عىل اآلليات واألساليب التي تكشف من خاللها مامرسات 

مكافحة الفساد عن املبادئ الدميوقراطية لصنع القرار يف املامرسة العملية.

مامرسات مكافحة الفساد
الفساد: لقد  باعتبارها قضية ناجحة ملكافحة  ُينظر إىل محاكمة دميوثينيس  قد 

اكُتشفت واقعة الرشوة بسعة، وُنظرت أمام النظام القضايئ، وأُجريت محاكمة ناجحة. 

وقد ُغرِّم دميوثينيس خمسني طالناً(٭) قبل أن يهرب إىل املنفى. ومع ذلك من املذهل 

مت عىل ذنب دميوثينيس: املنطق  عند قراءة هذه الخطب مدى قلة األدلة التي ُقدِّ

وأريوباغوس   ،Areopagus أريوباغوس  قامئة  يف  يظهر  دميوثينيس  أن  هو  األسايس 

ما:  إىل حد  متوقع  أمر  فإن دميوثينيس مذنب. هذا  ثم  مؤسسة دميوقراطية، ومن 

ركزت محاكم القانون األثينية بقدر أقل عىل إثبات وقائع القضية، وبصورة أكرث عىل 

عى عليه يستحق العقاب. لكنه يكشف أيضا عن بعض  إقناع هيئة املحلفني بأن املدَّ

 (1) ثالثة مالمح:  أثينا. سأوضح هنا  الفساد يف  تدابري مكافحة  املهمة حول  النقاط 

لجعل  السياسية  للمؤسسات  د  امُلتعمَّ التصميم  و(2)  للفساد؛  القانونية  االستجابات 

الفساد صعبا وغري ُمجٍد؛ و(3) الضغوط االجتامعية التي عززت السلوك غري الفاسد.

قوانني مكافحة الفساد
الفساد.  ضد  القانونية  اإلجراءات  من  مذهل  بنحو  كبري  عدد  استخدام  ميكن 

باإلضافة إىل وجود قانون ضد الرشوة عىل وجه التحديد، كانت هناك قوانني تتعلق 

سلوك  القضائية، وضد سوء  املحاكم  يف  للرشوة  ومناهضة  العامة،  األموال  باختالس 

واليتهم،  فرتة  انتهاء  بعد  املسؤولني  عىل  روتيني  تفتيش  هناك  كان  كام  السفراء، 

(٭) الطالن Talent: عملة كانت تستخدم يف اليونان القدمية. ]املحرر[.
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فإن  ذلك  إىل  وإضافة  اإلهامل(34).  أو  بالفساد  اتهامات  إىل  ُتفيض  أن  ميكن  والتي 

لالتهام.  يخضعون  قد  بالرشوة  الجنسية  أنهم حصلوا عىل  املشتبه يف  املواطنني  غري 

ميكن أيضا عزل السياسيني (eisangelia) أو اتهاُمهم بالخيانة (prodosia) أو، مثل 

املحاكمة  إىل  تقدميهم  قبل   (apophasis) القضايئ  للتحقيق  إخضاعهم  دميوثينيس، 

بتهمة أخرى(35). غطت مجموعة اإلجراءات هذه مجموعة واسعة من السيناريوهات: 

ومتحديث  الخارج،  يف  واملبعوثني  والسفراء  مهامهم،  أداء  أثناء  يف  املناصب  أصحاب 

(أو عادوا من)  الذين هم يف  والجرناالت  للشعب،  املشورة  يقدمون  الذين  املجلس 

حملة عسكرية، وهيئات املحلفني التي تتخذ قراراتها يف املحاكم القضائية. وإضافة 

اتهام  أو  اإليحاء  أو  التلميح  الحرية يف  املحكمة مطلق  للمتحدثني يف  كان  إىل ذلك 

خصومهم مبارشة بالسلوك الفاسد كجزء من قضيتهم املنظورة تحت أي قانون آخر.

معني  مواطن  أي  ِقبل  من  االتهامات  توجيه  ميكن  معتادة،  مامرسة  كان  فيام 

اختيار  عاتقه مسؤولية  تقع عىل  الذي  بولومينوس ho boulomenos)، وهو  (هو 

الفساد ومكافحته  مراقبة  أن  الضوء عىل  يسلط  الصحيح. وهذا  اإلجراء  أو  القانون 

كانتا مسؤولية جميع املواطنني، ال فئة معينة (املحامني، والنخب السياسية، واملثقفني، 

كان  اآلن،  حتى  املتبقية  األدلة  من  نستنتج  أن  ميكننا  ما  وبقدر  ذلك،  ومع  إلخ.). 

بالتأكيد  القضائية(36). ينطبق هذا  السياسيون مكتنفني عادة يف املالحقات  الخصوم 

عىل هايربيدس ودميوثينيس، وسنعود إىل هذه النقطة يف جزء الحق من هذا الفصل.

الرشوة  مبلغ  أضعاف  عرشة  الغرامات  بلغت  حيث  قاسية،  العقوبات  كانت 

أو عقوبة اإلعدام(37). يبدو أن دميوثينيس قد خرج بعقوبة متساهلة قليال: كانت 

غرامته »مجرد« مرتني ونصف املرة ملا اتُّهم بأخذه، عىل رغم مطالبات دينارخوس 

اثنتي عرشة  عن  يقل  ال  ما  اإلعدام  عقوبة  ذكر  لقد  الواقع  يف  بإعدامه.  املتكررة 

مرة خالل خطاب االدعاء. هرب دميوثينيس، مثل آخرين من قبله، إىل املنفى(38). 

لرشوة هيئة محلفني(39).  اإلعدام  لعقوبة  بديل  أنه مل يكن هناك  يبدو  ومع ذلك 

لكنها  الردع،  العمل كنوع من  إىل  كانت تهدف  العقوبات  أن قسوة  املفرتض  من 

د الغرامات، ُيصبح  كانت أيضا إجراء رمزيا للتأكيد عىل خطورة الجرمية. وإذا مل ُتسدَّ

املتعرثون مدينني للدولة، فيفقدون جنسيتهم وُتصاَدر ممتلكاُتهم. يف العادة مل تكن 

هذه الديون ُتشَطب عند وفاة شخص ما، لذا كان عىل أبنائهم أيضا أن يدفعوها(40). 
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استخدم  ولذلك  باإلدانة،  بالحكم  املرتبط  العار  كبري من  قدر  كان هناك  ثم  ومن 

هايربيدس سلوك دميوثينيس املَشني كدافع يدعو املحلفني إىل معاقبته(41).

بالنظر إىل الظهور املتكرر للفساد يف املجال القانوين - وخاصة فيام يتعلق بوجود 

االدعاءات  وكمية  للفساد،  املختلفة  الجوانب  تتناول  التي  القوانني  من  كبري  عدد 

التي تظهر يف خطابات املحاكم القضائية - يبدو من املنطقي اإلشارة إىل أن أثينا 

الدميوقراطية كانت فاسدة منهجيا. ومع ذلك فمن الصعوبة مبكان فصل االتهامات 

أي  ما جرى يف  إثبات  نستطيع  بالفعل؛ ألننا ال  التي حدثت  وقائعه  بالفساد عن 

حالة بعينها. ميكنني املجادلة بأن النهج األفضل هو وضع هذه القوانني واالدعاءات 

ر  الدميوقراطية األخرى. يوضح االضطالع بذلك كيف طوَّ املساءلة  تدابري  يف سياق 

األثينيون املؤسسات وروَّجوا للثقافة املدنية التي حاولت منع الفساد - أو عىل األقل 

تقليص آثاره(42). ومن ثم فإن تصميم املؤسسات السياسية هو ما يعمل عىل تقليل 

خت الرشوة باعتبارها  جاذبية الرشوة أو جعلها صعبة - والقيم االجتامعية التي رسَّ

ل مواقف أثينا تجاه مكافحة الفساد. أمرا ُمْخزيا – وهو ما شكَّ

التصميم املؤسيس
املؤسسات  فإن  املختلفة،  القانونية  واإلجراءات  العديدة  القوانني  إىل  إضافة 

الدميوقراطية نفسها جعلت الفساد باهظ الثمن. مل ُينتَخب شاغلو الغالبية العظمى 

من املناصب العامة - وهو إجراء لحكم القلة ُيحايب األثرياء والبارزين - بل كانوا 

ُيختارون بالقرعة. أدى هذا إىل جعل عملية االختيار عشوائية، مام جعل من الصعب 

تخمني من كان سيمسك بالسلطة يف أي وقت بعينه (وهو ما نزع هذا القرار من 

أيدي الرجال، ووضعه بدال من ذلك يف أيدي اآللهة)(43). تتطلب تدابري املساءلة أن 

م املسؤولون تقاريرهم (euthyne)، كام عمل تقاسم سلطة املنصب عىل ضامن  يقدِّ

توجيه عني ساهرة عىل جميع املسؤولني من ِقبل أقرانهم - كانت جميع الواجبات 

ذ من ِقبل مجالس مؤلَّفة من عرشة مواطنني بدال من واحد. زاد  الرسمية تقريبا ُتنفَّ

هذا من صعوبة توجيه الرشا والتأثري يف القرارات، إذا رغب أحدهم يف فعل ذلك.

كان اختيار هيئات املحلَّفني ُمعقدا، وأعيد تصميمه ثالث مرات عىل األقل خالل سنوات 

االختيار(44).  إجراءات  عىل  والعشوائية  التعقيد  من  إضافية  طبقات  لوضع  الدميوقراطية 
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اختيار محلفني  (kleroteria) ميكنها  االقرتاع  تقنيات جديدة، مبا يف ذلك آالت  ووضعت 

محتملني كل يوم وتوزعهم عىل قاعات معينة باملحكمة (بدال من تخصيص توزيع املحلفني 

عملية  هذه  كانت  الخامس).  القرن  يف  الحال  كانت  كام  يوم،  كل  نفسها  املحكمة  عىل 

معقدة للغاية ربطتها بعض املصادر، كام نوقش أعاله، ببواعث القلق بشأن الرشوة(45). ومع 

دت القيم الدميوقراطية.  خت فيها وُوطِّ ذلك ينبغي النظر إليها أيضا كجزء من عملية رُسِّ

املخاوف من حدوثها، كانت هذه  أو  الفساد املحددة  لوقائع  فبدال من مجرد االستجابة 

الفرص من مجال  الرشوة رضرا، فحولت  استباقية، حيث حيدت أشد أشكال  اإلصالحات 

للنشاط السيايس إىل آخر، وأبقت قبضة ُمحكمة عىل النخبة السياسية(46).

وإىل جانب تدابري املساءلة وإجراءات االختيار، كان املسؤولون ُيقِسمون اليمني 

السياسية.  االجتامعات  بداية  اللعنات يف  وُتستنزَل  مناصبهم  تويل  قبل  الدستورية 

كانت تلك محظورات دينية عىل السلوك، والتي أُخذت عىل محمل الجد. إذا ُوجد 

الرشا،  يتلقون  املثال،  بأعينهم »األرخونات« archons(٭)، عىل سبيل  أن مسؤولني 

التغريم  أقل رصامة من  كأنه عقوبة  يبدو هذا  إهداء متثال ذهبي.  عليهم  فكان 

لنا أن نرى هذا  بعرشة أضعاف قيمة الرشوة أو املعاقبة باإلعدام، لكن ال ينبغي 

من حيث كونه تساهال، كام أنه ال يعكس التوقع بأن األرخونات كانوا أكرث أو أقل 

أن يكون ذلك مبنزلة مخلفات لعرص  ح  الرشوة. بدال من ذلك يرجَّ لتلقي  احتامال 

سابق، عندما كان األرخونات ميثلون هيئة القضاة األوىل يف أثينا(47). ومن الجدير 

فرتة  يف  األثينية  السياسة  من  جزءا  شكلت  الرشوة  مكافحة  تدابري  أن  باملالحظة 

الدميوقراطية املبكرة أو رمبا قبلها. تجدر اإلشارة أيضا إىل أن تقديم متثال ذهبي كان 

ال يزال مكلفا، فهو يكلف نفس قدر الغرامة املالية إن مل يكن أكرث منها، فضال عن 

كونه إعالنا واضحا للغاية ودامئا عن سوء ترصف األرخون، مام يفضحه هو ونسله 

ويعمل كتذكري دائم بفسادهم، ومن ثم فهو ُيعترَب بالكاد خيارا متساهال.

الضغوط االجتامعية

إطار  خارج  الفساد  مكافحة  مامرسات  االجتامعية  القيم  شكلت  كذلك 

(٭) كبار القضاة. ]املرتجم[.
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املؤسسات السياسية الرسمية. من ناحيٍة قد نستنتج من حجم االتهامات التي 

وصلتنا أن الجميع كانوا مكتنفني - أي أن الثقافة السياسية كانت ثقافة تتسم 

تتعلق  مشكلة  نعتربها  ثم  ومن  الفاسد،  السلوك  أنواع  جميع  عن  بالتغايض 

هني نحو  بالعمل الجامعي(48). لكن هذا يتجاهل مستوى السخط والغضب املوجَّ

املرتشني: أوضح كل من دينارخوس وهايبرييدس النقطة املتمثلة يف أن سلوك 

عليهم  عى  املدَّ تجاه  املوجه  القْدح  مستوى  فإن  الواقع،  يف  شائن.  دميوثينيس 

يبدو صارخا بالنسبة إىل القارئ العادي لتلك الخطابات. إىل حد ما ُيعد هذا 

املعارضني  مهاجمة  كانت   - األثيني  الرشعي  للخطاب  املميزة  السامت  إحدى 

يف  تكررت  كام  البيان،  عن  غنية  كانت  الهجامت  وحشية  لكن   - متوقعا  أمرا 

ر دميوثينيس عىل أنه خائن، ومرتد  املحاكامت األخرى املتعلقة بالرشوة(49). ُصوِّ

البناء لشخصيته  بالثقة، وفاسق وجشع. يكشف هذا  وكاذب. فهو غري جدير 

ر دميوثينيس بوضوح تام  بوضوح عن مالمح السلوك املقبول اجتامعيا، فقد صوِّ

عىل أنه تجاوزها. ُيعد هذا خطابا ازدرائيا يهدف إىل عرض املتهمني يف أسوأ ضوء 

ممكن. أن تكون مرتشيا كان يعني حرفيا أنك كاره للشعب(50).

بالفعل، كان دميوثينيس وهايبرييدس َخصمني سياسيني. لكن ما  كام رأينا 

انتهى بهايربيدس ألن يكون مسؤوال جزئيا عن سقوط دميوثينيس هو أمر جدير 

بني  السياسية  للمعارضة  التنافس  مفرطة  الطبيعة  يكشف عن  ألنه  بالتعليق؛ 

استخدمها  سياسية  أداة  بالفساد  االدعاءات  تكون  أن  ميكن  أثينا.  يف  النخب 

املعارضون السياسيون بعضهم ضد بعض: فمجرد ذكرها ُيخرج خصوم املرء من 

إطار قواعد السلوك االجتامعي وتديم خطابا مل يكن متسامحا مع الفساد عىل 

نفسها. عىل  لالتهامات  أنفسهم عرضة   accusers املدعني  يرتك  لكنه  اإلطالق، 

املهنية.  بادعاءات مامثلة طوال حياته  ح  قد رصَّ كان دميوثينيس  املثال  سبيل 

لذلك يجب أال ننظر إىل االتهامات املتعددة كمؤرش لثقافة الرشوة، بل كعامل 

مقيد للسلوك املضطرب املحتمل للنخب السياسية. إذا ُنظر إىل الفساد كمشكلة 

تدابري  كانت  إذا  عام  التساؤل  إىل  يدعو  سبب  فهناك  جامعي،  بعمل  تتعلق 

مكافحة الفساد هذه ميكن أن تكون جزءا من حل ينطوي عىل عمل جامعي.
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مكافحة الفساد كعمل جامعي: املعرفة، والسلطة، والقوة
يف  الفساد  مكافحة  وتدابري  للفساد  الرئيسة  املالمح  بعض  استعرضنا  أن  بعد 

أثينا، من بني األسئلة التي تظهر نجد كيف متكن األثينيون من املوازنة بني املصالح 

الجامعية للشعب واملصالح الخاصة للمواطنني األفراد؟ لقد ركزت اإلجابات السابقة 

الشعب  بني  السلطة  بشأن  والتفاوض  املرتشني(51)،  دوافع  عىل  السؤال  هذا  عن 

يف  هم  من  مراقبة  يف  فشل  الذي  القانوين  النظام  كفاءة«  »عدم  أو  والنخب(52)، 

السلطة(53). لكنني سأنظر هنا يف اإلجابة من وجهة نظر العمل الجامعي عموما، مع 

الرتكيز بنحو خاص عىل األشكال الفردية والجامعية لصنع القرار السيايس. استنادا 

إىل الدراسات الحديثة حول الدميوقراطية املعرفية، فإن ذلك ال يسمح لنا باستقصاء 

املتعددة  االتهامات  بفصل  أيضا  بل  فحسب،  مختلفة  زاوية  من  الفساد  مكافحة 

بالفساد عن مختلف تدابري مكافحة الفساد.

مامرسات  صميم  يف  والجامعية  الفردية  القرارات  اتخاذ  بني  التوترات  تكمن 

مكافحة الفساد يف أثينا. وهي تتجىل بعدة طرق: يف حقيقة أن االتهامات بالفساد 

إطار  من  ُتخرجهم  والتي  السياسيون،  الخصوم  يحددها  مشكلة  باعتبارها  ُتنشأ 

عليها  تعتمد  التي  والطرق  الفردية  الخربة  يف  التشكك  يف  املدين؛  السلوك  قواعد 

ينبغي  التي  املعرفة  »خصخصة«  حيث  ومن  السيايس؛  النفوذ  الكتساب  النخب 

وضعها يف املجال العام. لكننا نرى أيضا كيف أن تدابري مكافحة الفساد هذه تدعم 

القيم الدميوقراطية وتعززها، وأنها تستجيب لسوء سلوك النخبة وتقاومه عىل حد 

باالستفادة  االلتزام  تعبريها عن  - وكيفية  املواطنني  تعزز مصالح  ثم  - ومن  سواء 

املواقف تجاه  ل  التي تشكِّ العوامل هي  املتنوعة للخربة. هذه  املثىل من األشكال 

تدابري الفساد ومكافحته يف أثينا.

الفردية  القرارات بصورة جامعية مقابل  اتخاذ  أبرز أرسطو Aristotle أهمية 

ميكنها  العاديني  األفراد  مجموعات  أن  إىل  فأشار  القدمية،  اليونانية  السياسة  يف 

الحكم عىل املواقف السياسية املعقدة بصورة أفضل مام تفعل حفنة من األفراد 

املمتازين. يف فقرة نوقشت كثريا، يتدبر كيفية العمل الجامعي عن طريق مقارنته 

بنشاطني اثنني: جلب الطعام إىل عشاء جامعي وتذوق العروض املسحية. وبعمل 

األيدي  من  وعديد  كثرية  أقدام  له  واحدا  رجال  تصبح  »الحشود  بأن  يجادل  ذلك 
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وكثري من الحواس«(54). يف األساس يطور أرسطو هنا حجة ملصلحة حكمة الحشود، 

والسبب يف هذه الحكمة، كام يقول، هو أن الجموع (plethos) أقل قابلية لإلفساد 

(adiaphthoroteron) من القلة(55). ومن ثم فهذه العالقة بني صنع القرار الجامعي 

- أي حكمة الجامهري - وعدم القابلية لإلفساد تستحق مزيدا من التمحيص.

يقول أرسطو إن األفراد الذين يحكمون كأفراد هم أكرث قابلية للفساد ألنهم أكرث 

عرضة للعاطفة، الغضب عىل وجه الخصوص، ممن يحكمون بنحو جامعي(56). يف 

سياق املحكمة القضائية كان هذا، بالتحديد، هو ما حاول دينارخوس وهايبرييديس 

دميوثينيس.  سلوك  ضد  املحلفني  هيئة  غضب  إثارة  يف  هدُفهام  متثل  فيه:  التأثري 

باملامرسات  التقيُّد  منهم  نتوقع  فقد  كبرية،  كانت  املحلفني  هيئات  أن  إىل  نظرا 

استكشاف  يوفر  ذلك  ومع  القرار.  التخاذ  الفردية  املامرسات  وليس  الجامعية، 

بخصوص  مفيدة  نظر  إعادة  أخريا  السيايس  للحكم   Schwartzberg شوارتزبريغ 

هذا االفرتاض(57). فهي متيز بني عملية صنع القرار املعتمدة عىل تجميع األصوات 

الفردية (يف املحاكم القضائية) وتلك التي تعتمد عىل التزكية و/أو تقدير تفضيالت 

التصويت (يف املجلس، عىل سبيل املثال). وتقول إن األوىل تحدد القدرة عىل الحكم 

األخرية  أن  تداول)، يف حني  اقرتاع رسي، من دون  (يصوت كل محلف يف  الفردي 

الذين  املواطنني  أغلبية  قرارات  من  بدال  الجامعية  القرارات  لوحدة  ز  وترمِّ تنقل 

قد يكونون أثرياء، أو بارزين أو مؤثرين. ميثل التصويت برفع األيدي (الشريوتونيا 

cheirotonia) يف املجلس - كام كانت الحال يف قرار القبض عىل هاربالوس - قرارا 

جامعيا، أي قرارا اتخذه الشعب ككل.

ميكن من هذا استخالص استنتاجني اثنني حول مكافحة الفساد: أوال، عند تأطري 

اتهامات بالفساد كأفراد يترصفون بصفتهم الشخصية ضد املصلحة املشرتكة، ميكن 

الجامعية، ومن ثم كان مبنزلة  للمسؤولية  املدنية  القاعدة  ابتعادا عن  اعتبار ذلك 

انتهاك للثقة املدنية. وعىل رغم أننا قد ال نتوقع العثور عليها، فال توجد أي إشارة 

يف خطابات االدعاء بأنه مل يكن ينبغي اعتقال هاربالوس. ُصوِّر هذا القرار عىل أنه 

ر دميوثينيس من ِقبل خصومه عىل أنه  قرار جامعي. وعىل النقيض من ذلك، فقد ُصوِّ

د الحكم الفردي: فقد كان هو من اقرتح مرسوم اعتقال هاربالوس، ويبدو أنه  يجسِّ

قد ُعنيِّ يف املجلس الذي أرشف عىل نقل األموال إىل األكروبوليس، وكان هو الشخص 
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الذي اقرتح إجراء التحقيق، وكذلك كان من اقرتح عقوبة اإلعدام (فضال عن جميع 

أشكال تورطه الكارثية األخرى مع امللك فيليب الثاين)(58). يعني هذا أن قدرته عىل 

والتي  االدعاء،  بيانات  نربة  يف  حدتها  تصاعدت  التي  هي  الفردية  القرارات  اتخاذ 

اعُتربت مشبوهة؛ كام رأينا، فهذا يرجع إىل أنه فتح الباب أمام نفوذ التأثريات غري 

األثينية يف السياسة الدميوقراطية مام عرَّض املدينة للخطر. ومن هنا فقد خاطر صنع 

القرار الفردي بإيقاف هذه العمليات الجامعية وميكن، يف حد ذاته، اعتباره فاسدا.

ثانيا، يوفر االختالف يف إجراءات صنع القرار تبرصات بخصوص ملاذا يبدو أن 

ْر أن  رشوة املحلفني كانت عرضة لتدخل مؤسس أكرب من أشكال الفساد األخرى. تذكَّ

عقوبة رشوة هيئة املحلفني قد تقترص عىل اإلعدام فقط (وليس الغرامة أو اإلعدام) 

وأن اختيار هيئة املحلفني قد صار معقدا عىل نحو متزايد خالل الفرتة الكالسيكية. 

تون عن طريق اقرتاع  وعىل عكس إجراءات التصويت يف املجلس، كان املحلفون يصوِّ

ع قراراتهم وينرش عدد األصوات ملصلحة املتهم وضده. وضع هذا  رسي، والذي يجمِّ

ثقة بقدرتهم الفردية عىل الحكم، لكن هذه الثقة كانت لها أصول يف اإلجراءات 

األرستقراطية لصنع القرار(59). ويف ضوء ذلك فإن العالقة بني رشوة هيئة املحلفني 

ورواتب هيئة املحلفني التي نوقشت بالفعل أكرث قابلية للتفسري: ُمنح املحلفون - 

وهم مواطنون عاديون - قدرات صنع القرار التي كان مواطنو النخبة وحدهم من 

ميلكونها يف املايض. كانت الجامهري تترصف كأنها ُنخب، ومن ثم يف عقول البعض، 

فقد استلزمت فرض ضوابط أكرب عليها.

ومع ذلك فهذا ليس سوى جزء واحد من القصة. يتمثل الجانب املظلم من الثقة 

املوضوعة يف املامرسات التي تعتمد عىل قدرات مستقلة للحكم يف أن هذه تخضع 

املحلفني(60).  هيئات  سلوك  وصف  عندما  نفسه  اليشء  أرسطو  ذكر  للتحيُّز.  أكرث 

ويف هذه الحالة رمبا مثلت هذه العقوبات املشددة استجابة للمشكالت املحتملة 

لالتخاذ الفردي نفسه للقرارات. ويبدو أن الحاالت األخرى التي أُعدم فيها أعضاء 

مجالس املسؤولني بسبب الفساد قد استغلت هذه املخاوف ذاتها(61).

للقرارات  الفردي  االتخاذ  عىل  املفرط  االعتامد  فإن  ذلك،  إىل  وإضافة 

يف  إيجابية  ميزة  الخربة  كانت  االرتفاع.  بالغة  قاعدة  عىل  الخرباء  بوضع  يهدد 

مجموعة  عىل  مثاليا  يعتمد  املعريف  القرارات  صنع  لكن  األثينية،  الدميوقراطية 
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متنوعة من الخربات (حكمة الجامهري)، حيث ُتستقى املعرفة من أشخاص من 

مختلف مناحي الحياة. يعزز هذا التنوع املعريف، عىل األقل، اتخاذ قرارات مبثل 

جودة، إن مل يكن أفضل من، القرارات التي تتخذها فرق صغرية من الخرباء، ألن 

القرارات السياسية معقدة ومتغرية، وال ميكن ألي فرد أن ميتلك املعرفة الالزمة 

لحل جميع املشكالت. إن الذكاء الجامعي (عىل عكس الخربة الفردية) ال يعمل 

لكنه  قرارات معقدة،  اتخاذ  أجل  املتوافرة من  املعلومات  توسيع مجموعة  عىل 

االدعاءات  وضعنا  إذا  أفضل(62).  بنحو  املشكالت  وحل  الجيدة  املداوالت  ُيعزز 

املعرفية للدميوقراطية األثينية يف الصدارة، فقد نرى تدابري ملكافحة الفساد وهي 

تعمل كأداة للحفاظ عىل املساواة بني املواطنني؛ التحكم يف النصائح التي يقدمها 

بالُحكم  للشعب  أيديهم؛ والسامح  السلطة يف  ز قدر مفرط من  تركُّ الخرباء ملنع 

بصورة أفضل عىل نصائح أولئك الخرباء.

االستنتاجات
الحظ املؤرخون السابقون أنه ميكن اعتبار اتهامات الفساد ومحاكامت الرشوة 

عىل أنها وسيلة للتحكم يف النخب السياسية، ومن ثم الحفاظ عىل توازن اجتامعي 

وسيايس(63). وهكذا كانت هذه األحداث وسيلة لتمكني الشعب ككل من مراقبة من 

بون أنفسهم كخرباء(64). وبهذا املعنى سمحت تدابري مكافحة الفساد للشعب  ينصِّ

باستعادة سلطته عىل عملية صنع القرار، ومنح فرص متكافئة للخرباء الذين اكتسبوا 

نفوذا بفعل شهرتهم. يخاطر اإلذعان لهيئات ضيقة من الخرباء بتقويض املسؤولية 

ذت كإجراءات  السياسية الجامعية. قد تبدو تدابري مكافحة الفساد قاسية، لكنها ُنفِّ

ر  تصحيحية من خالل منع تزايد ثراء األغنياء وتعاظم نفوذ األقوياء. الحظ كيف أطَّ

دينارخوس مرارا وتكرارا سلوك دميوثينيس عىل أنه تقويض للشعب وكيف وصفه 

هايربيدس باعتباره متكربا لديه توقعات بالحصول عىل معاملة خاصة عىل خلفية 

من املساواة الدميوقراطية(65). شدد كل من املدعني العامني مرارا وتكرارا عىل عصمة 

املؤسسات الدميوقراطية وحقيقة أن دميوثينيس قد صار يف ذلك الوضع بسبب أفعاله 

وحدها. متثل هدفهام هنا يف العمل عىل تقليص قدرة النخبة عىل احتكار السلطة؛ 

ومن خالل االضطالع بذلك فقد أعادا التأكيد عىل التزام األثينيني باملساواة السياسية.
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سياسية  أداة  كان  الرشوة  اتهامات  من  الهائل  الكم  أن  عىل  أحد  يعرتض  قد 

إجراءات  كانت  آخر  ومبعنى  بعضا؛  بعضهم  مهاجمة  للخصوم  خاللها  من  ميكن 

مكافحة الفساد متجذرة إىل حد كبري داخل ثقافة سياسية تنافسية حرضت الخرباء 

تفسريات  بعض  تؤكد  سلبي.  أو  طيب  شعب  أمام  بعض  ضد  بعضهم  املختلفني 

قضية هاربالوس بالفعل عىل التنافس السيايس؛ عىل سبيل املثال، ذلك املوجود بني 

دميوثينيس وهايربيدس، فتجادل بأن هذه الحلقة متثل تحوال يف السيطرة السياسية 

يف أثينا من رجل إىل آخر(66). لكن مثل هذه التفسريات ُتعطي فكرة خاطئة عن 

ودوره  للشعب  الفضل  منح  يف  وتفشل  األثينية  الدميوقراطية  يف  القيادة  طبيعة 

يف تخفيف اآلثار املدمرة املحتملة للسلوك الفاسد ملثل هؤالء الرجال. لذلك فإن 

حجة كونوفر Conover، القائلة بأن التصميم املؤسس قد حوَّل الفساد من أشد 

أشكاله رضرا (التي تشمل الجرناالت العاملني يف الخارج) إىل أكرث أشكاله وضوحا 

(الخطباء يف املجلس) عىل مدار القرنني الخامس والرابع، تكتسب قوة إضافية يف 

هذا السياق(67). أجربت الرشوة عىل التحول من معاملة خفية إىل معاملة شفافة. 

وبدال من النظر إىل السلوك الفاسد وأعامل مكافحة الفساد عىل أنها تنتمي فقط 

إىل مجال السياسة العليا، فقد شجعت املنافسة السياسية بني الخصوم عىل اإلبالغ 

عن الفساد وجلبت »املعلومات الداخلية« التي ميتلكها الخرباء (أو كان ُيعتَقد أنهم 

ميتلكونها) إىل العلن(68) أي أنها قللت من فاعلية املطلعني عىل أرسار السياسات عن 

طريق نقل املعلومات من مجال الحكم الفردي إىل مجال الحكم الجامعي. ال يكاد 

هذا ميثل شعبا سلبيا.

يستند الحكم الجامعي إىل املعرفة الشائعة التخاذ خيارات أفضل وال يعكس 

القيم الدميوقراطية فحسب، بل يعززها أيضا. شكلت املعرفة مبحاكامت واتهامات 

التعبري عن تفضيالته -  السابقة خطابا اجتامعيا ميكن للشعب من خالله  الفساد 

متثَّل االهتامم املشرتك يف نظام ُيقلَّص فيه الفساد بحيث يسبب أقل رضر ممكن. 

بالفساد واملحاكامت  املتعددة  االتهامات  استنتاجا مفاجئا يف سياق  يبدو هذا  قد 

املتكررة، لكن كام أوضح كونوفر، فمن املرجح أن يكون األثينيون ككل قد امتلكوا 

 - قبل  من  بالفساد  اُتهم  من  حول  املشرتكة  املعارف  من  للغاية  قوية  مجموعة 

وكذلك بذل املدعون العامون ُقصارى جهدهم لتذكريهم بهم - واستخدموا القانون 
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لفرض رسالة ملكافحة الفساد(69). يف الواقع يجادل كونوفر بأن االبتكارات املؤسسية 

للشعب فيام يتعلق بتدابري مكافحة الفساد ُتعزِّز يف حد ذاتها القيم الدميوقراطية. 

ز مصالح  لقد عزز الشعب مفاهيم املساواة السياسية، وشجع املشاركة، ومن ثم عزَّ

أشكال  كأحد  املؤسس  التصميم  إىل  النظر  ميكننا  املعنى  بهذا  املواطنني.  جامعة 

الُحكم الجامعي.

التشاريك،  الدميوقراطي  النظام  هو  أثينا  يف  الفساد  ملكافحة  إجراء  أفضل  كان 

إلدارة  املطلوبة  القرارات  التخاذ  الالزمة  املعرفة  الكتساب  باملواطنني  وثق  الذي 

الدولة وإعالء املسؤولية السياسية الجامعية مقابل االتخاذ الفردي للقرارات. أدى 

األفراد تحالفوا  التشكيك يف قرارات من يدعون كونهم خرباء، ألن هؤالء  هذا إىل 

ضمنيا مع قيم النخبة، وليس قيم الدميوقراطية. كان الفساد انتهاكا للثقة املدنية، 

ليس بسبب منح األولوية للمصالح الخاصة مقابل املصالح العامة، ولكن نظرا إىل 

ومن  املواطنني(70).  بني  املساواة  وهي  أساسية:  دميوقراطية  قيمة  من  انتقص  أنه 

تحريف  مبنزلة  هاربالوس  قضية  صميم  يف  هي  التي  الرشوة  اعتبار  ميكن  هنا 

استنادا  للقرارات  التي اعتمدت عىل االتخاذ الجامعي  الدميوقراطية،  لأليديولوجيا 

بااللتفاف عليه عن  اتُّهم دميوثينيس  القلة. كان هذا هو ما  الكثريين ال  إىل خربة 

طريق أفعاله. كان الشعب هو من يقرر بنحو جامعي ما إذا كان أي من أفراده 

فاسدا وكان هذا الحكم مبنزلة كس لقوة الخرباء الذين حاولوا اكتساب نفوذ كبري. 

الزمالة collegiality، وتناوب  الفساد روح  ومع ذلك، فقد عززت تدابري مكافحة 

األثينيني مل  الحال أن  السلطة. مل تكن  السياسية ومساءلة من هم يف  املسؤوليات 

يثقوا بتقديم اليونانيني (أو غريهم) الهدايا؛ بل مل يكونوا يثقون مبن يقبلها. لذلك 

السياسية  واملساءلة  الشفافية  أهميَة  األثينيني  لدى  الفساد  مكافحة  تدابري  ُتربز 

والتنوع املعريف التخاذ القرارات ضمن مجتمع دميوقراطي.
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مقدمة

لقد  القدامى،  الرومانيني  للمؤلفني  وفقا 

فسادها  بسبب  الرومانية  الجمهورية  سقطت 

األخالقي(1). كان الفساد، أو corruptio باللغة 

األرضار  إىل  العامة  دالالته  يف  يشري  الالتينية، 

وما  املشرتكة  واملامرسات  القيم  عن  الناجمة 

بني  من  والتي  اضطراب،  من  عليها  يرتتب 

جوانب أخرى، ميكن أن تتخذ شكل جرائم، مثل 

الرشوة ambitus، واالختالس peculatus (رسقة 

األموال العامة) وإســــــاءة إدارة الواليـــــات 

الحالة  مثل هذه  res repetundae. وملواجهة 

حماربة الفساد:
الفكر واملمارسات السياسية 

يف اجلمهورية الرومانية 
املتأخرة

ينبغي  باملال ما  »األسوأ هو عندما ُيشرتَى 
الحصول عليه عن طريق الجدارة«

)شيرشون(

22

فالنتينا أرينا
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الفساد:  تدابري مكافحة  رئيسة من  فئات  الجمهورية ثالث  أواخر  الرومان يف  سن 

كهيئــة  الخامـس  القرن  يف  فرضت  التي   censorship الرقابة  إصالح  حاولوا  أوال، 

التدابري  من  عددا  استنوا  وثانيا،  (cura morum)؛  العامـة  لألخــالق  إرشافيـــة 

متعلقة  إصالحات  نفذوا،  األحيان  بعض  ويف  ناقشوا،  وثالثا،  والعقابية(2)؛  الوقائية 

مبجلس الشيوخ، ومحاكم املحلفني واملجالس الشعبية، التي اعتقدوا أن حسن سري 

عملها قد يوقف بل ويعكس عملية الفساد واالنهيار األخالقي والسيايس ألمتهم.

تقليديا ركزت الدراسات الحديثة املتعلقة بتدابري مكافحة الفساد الرومانية إما 

وإما   ،leges de ambitu الرشوة قانون  مثل  القوانني،  عىل مجموعة محددة من 

نة فيه. حتى الدراسات التي تبنت نهجا شموليا لهذا  عىل الخطاب األخالقي املتضمَّ

الرومان ملعالجة  التي وضعها  الفعلية  التدابري  التمييز بني  املوضوع اعتمدت عىل 

مشكلة الفساد وبني الخطاب األخالقي التي تندرج هذه التدابري ضمنه(3). ما يبدو 

الروماين  األخالقي  الخطاب  تجاه  متشكك  موقف  هو  الكتابات  هذه  بني  مشرتكا 

بشأن الفساد الذي، بحسب افرتاضهم، يعتِّم عىل املوضوع قيد البحث، كام عمل 

كعائق حال دون استئصال هذه الظاهرة(4).

مدح  عن  تقليدية  أغنية  مجرد  األخالقي  لتدهورهم  الرومان  تحليل  يكن  مل 

الزمن الذي وىل laudator temporis acti، بل باألحرى، كام أزعم، أنه تضمن إىل 

التقليدية، مواضيع ذات اهتامم محوري للفكر السيايس  جانب املوضوعات األدبية 

الخطاب مرتبطا  الُبعد األخالقي لهذا  القدامى كان  املؤلفني  الكالسييك. وفقا لبعض 

يستهلها  التي  الفساد،  عملية  تؤدي  أن  املحتمل  فمن  بالسياسة:  جوهرية  بصورة 

الجشع لتكديس ثروة مل تكن موجودة سابقا، إىل تغيري شكل الحكومة وتدمري تلك 

 ،libertas القيم الجمهورية التي يجسدها هذا الرتتيب املؤسيس ويعززها: أي الحرية

.fides والثقة dignitas والكرامة ،virtus والفضيلة ،concordia والتوافق

ادعايئ الرئيس هو أنه من خالل وضع لغة الفساد واالنحطاط األخالقي ضمن 

سياق الفكر السيايس للجمهورية املتأخرة، ميكننا التعرف عىل أحد محركات تدابري 

مكافحة الفساد املقرتحة يف ذلك الوقت.

سأركز فيام ييل عىل القرن األول قبل امليالد، فمن املمكن التعرف خالل هذه 

الفرتة عىل العمل املتزامن لجميع املجموعات الرئيسة الثالث من تدابري مكافحة 
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الفساد الرومانية. يف خمسينيات ذلك القرن، ويف وقت أزمة حقيقية للرقابة، وضع 

القنصل السابق شيرشون Cicero وكذلك عدوه الشخيص، نصري العوام كلوديوس 

عىل  باإلرشاف  مكلَّفني  كقضاة  الرقباء  دور  تجديد  إىل  تهدف  تدابري   ،Clodius

الرشوة  مكافحة  ترشيعات  عدد  يف  زيادة  أيضا  القرن  هذا  شهد  الفاسد.  السلوك 

ُكتبت  الذي  العام  هو  أيضا  امليالد  قبل   50 العام  كان  وأخريا  عقوباتها.  وتغليظ 

شكل  يف  غامضة  وثيقة  وهي   ،Caesar قيرص  إىل  الثانية  بالرسالة  ُتعرف  ما  فيه 

رذيلتني  عىل  القضاء  كيفية  بشأن  الجرنال  تنصح  والتي  قيرص،  إىل  مفتوحة  رسالة 

واسعتي االنتشار، هام الطمع avaritia والجشع للامل studium pecuniae، ومن 

ثم استعادة الجمهورية التقليدية.

الخري العام والرقباء
أن  املفيد  يكون من  قد  الرومانية،  الجمهورية  أواخر  الفساد يف  لفهم طبيعة 

نتناول بإيجاٍز دالالته يف السياق الروماين، وكذلك بنيته الهيكلية. من خالل النظر 

متيزت  سلبية  حالة  إىل  يشري  األعم،  مبعناه  الفساد،  أن  يبدو  املصطلح،  يف دالالت 

ع والرتاجع نتيجة لذلك، عن حالة سابقة من النعمة(5). يعني ذلك أنه ميكن  بالتصدُّ

استخدام هذا املصطلح لوصف مجموعة واسعة التنوع من الظواهر، والتي ترتاوح 

استخدام  إساءة  التقليدية إىل أي شكل من أشكال  الرومانية  العادات  من فقدان 

العامة واالحتيال  السلطة لتحقيق مكاسب خاصة، مثل الرشوة ورسقة املمتلكات 

واالبتزاز وسوء اإلدارة(6). هناك سمة مشرتكة بني هذه األوصاف، والتي ميكن اعتبارها 

عنرصا حاسام يف املفهوم الجمهوري الروماين للفساد، وهي أن املعايري الرئيسة التي 

املشرتك  الخري  فكرة  هي  األحيان)  بعض  يف  (ضمنيا  الظواهر  هذه  مبوجبها  تقيَّم 

 .public interest العامة  املصلحة  فكرة  املعارص،  بالتعبري  أو   ،common good

وعىل رغم أنه ترافقه معايري إضافية، فإنه بالنسبة إىل مواطني روما يف أواخر عرص 

الجمهورية، كان العنرص األهم الذي يجب عدم املساس به يف إدارة الحياة السياسية 

.communis أو املشاع utilitas publica للمجتمع هو السعي املشرتك للخري العام

 utilitas إن فكرة املصلحة العامة (التي ظهرت أوال يف كتابات شيرشون بصيغة

والذي   ،res publica العامة  للشؤون  األسايس  التعريف  publica) هي يف صلب 
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 De العامة«  الشؤون  »حول  املعنون  شيرشون  كتاب  يف   Scipio شيبيون  يقدمه 

شكال  تكون  العامة  الشؤون  بأن  شيرشون  يجادل  الكتاب  هذا  يف   .re publica

رشعيا من أشكال األمة الجمهورية commonwealth إذا كان الشعب، والشعب 

وحده، صاحب السلطة السيادية، والذي يضع سلطته السيادية بني األيدي املقتدرة 

الثاين قبل  القرن  االقرتاع الرسي خالل  إدخال نظام  بعد  االنتخابات،  للنخبة(7). يف 

امليالد، مارس الناس حقهم السيايس يف أن يختاروا، كام يحلو لهم، الشخَص الذي 

املواطنون  العامة. ومن خالل فعلهم هذا، منح  الشؤون  إدارَة  تكليفه  يرغبون يف 

الحاكم magistrate معروفا، أو beneficium، والذي استند إىل افرتاض تفوق من 

االشرتاط  يف  املنح  لهذا  امُللزمة  القوة  تكمن  مل  الواقع  يف  يتلقاه.  من  عىل  مينحه 

القانوين للمعاملة باملثل reciprocity، بل كانت ُملزمة مبوجب التزام أخالقي يضع 

متلقي املعروف يف موقف امتنان تجاه من منحه له(8).

وعىل رغم حقيقة أنه، وفقا لهذا الفهم للشؤون العامة، فإن املصلحة الخاصة 

يجب أال تتعارض أبدا مع املصلحة العامة(9)، فكان للحاكم، مبجرد انتخابه، كامل 

العامة بأي طريقة يراها مناسبة(10). كان غياب تفويض  الحق يف تفسري املصلحة 

محدد جيدا، والذي ال يتجاوز التوقعات العامة ألن يترصف الحاكم لتحقيق املصلحة 

العامة، يكمن من الناحية املفاهيمية يف األساس من مفهوم الفساد وصياغة تدابري 

العقود  تنوع  رغم  فعىل  املعارصين(11)،  االجتامع  علامء  لغة  يف  الفساد.  مكافحة 

التصور  هذا  مييز  فام  املنتَخب)،  (الحاكم  والوكيل  السيادي)  (الشعب  ل  املوكِّ بني 

للدولة عىل نحو أسايس هو أن »الوكيل العام ال يترصف بحسب هواه، أو تترصف 

بحسب هواها، بل هو مفوض إلنجاز املهام التي متثل تعبريا عن مصالح موكله أو 

موكلها«(12). قد يؤدي هذا بدوره إىل سلوك فاسد ألن الحاكم قد يضل - باستخدام 

تحقيق  إىل  يسعى  نفسه  فيجد  النفس  غياب ضبط  بسبب   - الرومانية  العبارات 

املصلحة  »توخي  بأن  اإلقرار  املجتمع. من خالل  رعاية  بدال من  الخاصة  مصالحه 

العامة ]يجب أن يكون دامئا[ مقدما عىل راحة األفراد«(13)، ابتكر الرومان مجموعة 

القضاء  يف  منها  النهايئ  الهدف  يتمثل  والتي  الفساد،  مكافحة  تدابري  من  متنوعة 

عىل الرصاع، أو تخفيفه عىل األقل، بني املصالح الشخصية للحكام األفراد واملصالح 

السيادية للشعب الروماين، كام قد ُتفهم يف هذا السياق والظرف املعيَنني.
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خمس  كل  ُينتَخبان  اثنني   censors رقيَبني  الرومان  فرض  الخامس  القرن  يف 

الحفاظ  واجباتهام مسؤولية  مثانية عرش شهرا، وكانت من بني  سنوات عىل مدى 

عىل تقاليد املجتمع بأرسه(14)، كان يف وسعهام التدخل يف تنظيم مجموعة واسعة 

من األنشطة، التي تراوحت بني معاقبة أولئك الذين مل يتزوجوا، أو تأديب الفرسان 

ل  الذين يعتنون بأنفسهم أكرث مام يهتمون بخيولهم العامة. بنحو حاسم، مل تسجَّ

التعاليم،  من  محددة  قامئة  يف  ضبُطها  ُيفرتَض  كان  التي  السلوكيات  مجموعة 

العامة  املصلحة  ُتعرِّض  التي  السلوكيات  أي  األعم،  العنوان  تحت  وضعت  لكنها 

بالترصف  القَسم  ميني  تأدية  الرقيبني  من  املتوقع  من  كان  انتخابهام  عند  للخطر. 

وفقا »ملصلحة الدولة« ورفاهية املجتمع بأرسه، وأن يرفضا أي عداوة شخصية أو 

وكان  القانون،  قوة  إىل  تفتقر  كانت  الرقيبني  أحكام  لكن   .(15)favoritism محاباة

فإن  قيمة،  أي  له  كانت  إذا  ثم  ومن  إلغاؤها،  الحكام  من  التاليني  للزوجني  ميكن 

تفسري الرقيبني للُعرف mos يجب أن يتامىش مع القيم املشرتكة للمجتمع بأرسه(16). 

بالنظر إىل عدد املواطنني ونطاق األرايض الرومانية، يف املامرسة العملية، زود فرض 

النفس من  الرومانية بآلية لضبط  النخبة  العامة cura morum للرقيبني  األخالق 

خالل االستبعاد العلني ملن يعتربون غري الئقني للبقاء يف موقع السلطة.

هذا الفهم للمناصب هو ما يدعم اإلصالح الذي اقرتحه شيرشون يف أطروحته 

النظرية »عن القوانني« De legibus. وفقا لهذا القانون الجديد، املصمم اقتداء بحامة 

للقانون  كحارسني  الرقيبان  يعمل  أن  يجب  اليونانيني،   nomophulakes القانون 

للقوانني.  باالمتثال  الرضورة،  عند  وتذكريهم،  أفعالهم،  مراقبة  خالل  من  وللحكام 

انتهاء واليتهم، يجب عليهم  أن »الحكام، بعد  قانون شيرشون عىل  ومن ثم نص 

اللذين يتعني عليهام  الرقيبني،  الرسمية ورشحها لنفس هذين  اإلبالغ عن أعاملهم 

إصدار قرار أويل فيام يتعلق بهم... يبدو أنه من األفضل أن ُترَشح أفعال املسؤولني 

والدفاع عنها أمام الرقيبني، ولكن عىل املسؤولني أن يظلوا خاضعني لسلطة القانون، 

وللمحاكمة أمام محكمة عادية«(17). قبل ذلك بسنوات قليلة، كان كلوديوس قد 

اقرتح »قانون كلوديوس للرقابة الوطنية« lex Clodia de censoria notione الذي 

تحدث مبوجبه املعاقبة عىل أي شكل من أشكال السلوك الذي يعتربونه فاسدا، كان 

عىل الرقيبني تنفيذ ما يشبه اإلجراء القضايئ، والذي تضمن اشرتاط االتهام الرسمي 
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(أو الحكم األويل) من جانب كل من الرقيبني والتزامهام بالعمل بتنسيق كل منهام 

مع اآلخر(18). بإظهار شعور بعدم االرتياح تجاه الصالحيات الهائلة املحتملة لهؤالء 

الحكام، قلَّص تدبري كلوديوس بقدر كبري من سلطة الرقيبني من خالل إجبارهام عىل 

ل حجج املدعى عليه وردود فعل الجمهور، الذين كانوا يشهدون هذا اإلجراء  تحمُّ

الجديد. بحلول القرن األول كانت الثقافة السياسية للجمهورية قد تغريت، وتغري 

معها أيضا نظام الرومان ملكافحة الفساد. ميكن اكتشاف هذه التغريات أيضا عند 

تنفيذ قوانني مكافحة الرشوة التي سنتناولها اآلن.

قوانني مكافحة الرشوة
اإلجامع  انهيار  ومع  امليالد،  قبل  الثاين  القرن  خالل   ،Bleicken لبليكني  وفقا 

السيايس واالجتامعي، جاءت سلسلة من اإلجراءات واللوائح لرتاقب السلوك نفسه 

 mos maiorum »الذي دعمته يف السابق املشاركة املتسقة يف قيم »ُعرف األسالف

يطلق  التي  العملية،  هذه  أنتجت  العامة.  لألخالق  الرقيبني  فرض  ويكبح جامحه 

عليها بليكني »تطهري الُعرف«، سلسلة من القوانني الترشيعية التي حولت الُعرف 

تدريجيا إىل قانون. وعىل رغم أنه استنار بفهم جامد للغاية ملفهوم ُعرف األسالف، 

الحقيقة(19). ليس فقط أن هناك زيادة كبرية منذ  التفسري يحمل بعض  فإن هذا 

القرن الثاين فصاعدا يف عدد القوانني التي تؤثر يف سلوك املواطنني، بل ُأنشئ عدد من 

املحاكم الدامئة ملحاكمة مجموعة متنوعة من الجرائم، بعد إنشاء محكمة محلفني 

 lex Calpurnia دامئة لجرمية سوء اإلدارة يف الواليات مبوجب قانون كالبورنيوس

يف العام 149 قبل امليالد. 

واستمرارا لعملية املركزية القانونية، أصبح املبدأ السائد هو أن السلوك الفاسد 

عليه  ُيحكم  بل  املجتمع،  لقيم  للرقيبني  التعسفي  للتفسري  يعد خاضعا حرصيا  مل 

وفقا لسيادة القانون. ومتاشيا مع هذا املبدأ الجديد ثبَّت قانون غراتشوس السرتداد 

]األموال[ Gracchan lex repetundarum، الصادر يف العام 122 قبل امليالد (؟)، 

 ،quaestio أو استجواب iudicium publicum أن من ُأدينوا مبوجب قانون عام

هيئة  كأعضاء يف  العمل  وسعهم  يكن يف  مل  الشيوخ،  مجلس  من  ُطردوا  ثم  ومن 

املحلفني يف املحاكامت املتعلقة باالبتزاز يف الواليات. وعىل املنوال نفسه أثبت قانون 
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كاسيوس lex Cassia الصادر يف العام 104 قبل امليالد أن من يدانون يف إجراءات 

مكانتهم  بقرار شعبي، سيفقدون   imperium العليا ُألغيت سلطاتهم  أو  قضائية 

dignitas يف مجلس الشيوخ(20).

وضامنات  الضامنني  بتوفري  الحكام  التزام  الرئيسة  الوقائية  التدابري  شملت 

األرايض، والتزامهم بحلف اليمني عند انتخابهم، واملساءلة يف نهاية فرتة واليتهم، 

املقاطعات(21).  املناصب يف  تقلُّد  إعادة  املفروضة عىل  القانونية  القيود  وكذلك 

وإضافة إىل ذلك فاعتبارا من القرن الثاين قبل امليالد، ازداد َسن القوانني العقابية 

السياسية  الواليات والرشوة  البذخ واستخدامه واالبتزاز من  باستعراض  املتعلقة 

بوترية متزايدة(22).

وفقا للرومان فمن بني جميع هذه الجرائم احتلت جرمية الرشوة االنتخابية 

ألنها  األخرى  الجرائم  تنطوي عىل  كادت  رأيهم  يف  الصدارة.  موقع   (ambitus)

األخرى،  والجرائم  انتخابية  لتنظيم حملة  املال  إىل  الحاجة  بني  بوضوح  ربطت 

مثل االبتزاز عىل مستوى املقاطعة، والذي ساعد يف الحصول عىل األموال الالزمة 

ح للمناصب. للرتشُّ

كانت  والتي  امليالد،  قبل  الرابع  القرن  قوانني  من  اثنني  أول  تجاهل  مع  حتى 

دقتها التاريخية مشكوكا فيها للغاية، فمنذ القرن الثاين فصاعدا نفذت روما عددا 

كبريا من تدابري مكافحة الرشوة(23). وعىل وجه التحديد بعد التغيريات الدستورية 

التي أجراها سوال Sulla، سجلت ترشيعات مكافحة الرشوة الرومانية زيادة واضحة 

يف تواترها، وكذلك يف تغليظ العقوبات(24). كام الحظ ليندرسيك Linderski، ففي 

ثالثة مجاالت  بعد سوال، ظهرت تعديالت يف  ما  االنتخابية يف فرتة  الرشوة  قوانني 

رئيسة: تغليظ العقوبات عموما؛ وفرض عقوبات عىل الزمالء واملساعدين؛ وتجريم 

األسامء  مدوين  باستخدام  املتعلقة  تلك  (مثل  سابقا  بها  املسموح  املامرسات 

  .(25)divisores وموزعي الرشا sectatores واملواطنني الفقراء nomenclatores

وفقا للرومان فمن بني العوامل الرئيسة، إن مل يكن العامل الرئيس، التي أدت إىل 

زيادة وترية سن ترشيعات مكافحة الرشوة، كان إدخال االقرتاع الرسي يف إجراءات 

التصويت العمومية يف النصف الثاين من القرن الثاين قبل امليالد(26). أضعفت هذه 

القوانني العالقة التقليدية بني العمالء والرعاة وحررت املواطنني الرومان ليس فقط 
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من االلتزام األخالقي واالجتامعي بدعم راعيهم يف السباق االنتخايب، ولكن أيضا، وهو 

أمر حاسم، من الضغط والتخويف الذي كانوا يتعرضون له بوضوح(27). ونتيجة لهذه 

القوانني، وبفضل الزيادة يف الرثوة املتاحة، كان يف وسع املواطنني الرومان بيع أصواتهم 

ألعىل ُمزايد، ومل ُيرتك للمرشحني خيار سوى صب جميع مواردهم، النقدية وغريها 

(مثل تنظيم األعياد واملآدب أو األلعاب الرياضية)، يف حملتهم االنتخابية. ال بد أن 

هذه املامرسات كانت واسعة االنتشار إىل درجة أنه بحلول أواخر الجمهورية أصبح 

الرومان، مبن فيهم أدىن فئات السكان، ينظرون إىل الرشوة باعتبارها حقا تقريبا(28).

بعد هيكلة النظام القضايئ الروماين (إن مل يكن بصورة منهجية) بعد العام 149 

أول محكمة  ُأنشئت  امليالد)،  العام 116 قبل  بعد  ليس  بالتأكيد  (ولكن  امليالد  قبل 

لقضايا الفساد االنتخايب يف روما(29). هذا اإلدخال، إىل جانب تزايد مركزية السلطة 

اإلدارية يف جهاز الدولة الرومانية، أدى إىل عدد متزايد من الحاالت التي حوكمت 

والذي، عىل رغم ذلك، مل يرتافق مع زيادة يف عدد اإلدانات(30). رمبا أدى هذا بدوره 

رمبا  والتي  القامئة،  الترشيعات  فعالية  وعدم  الرشوة  مسألة  عىل  الرتكيز  زيادة  إىل 

أوسع  كانت  والتي  الرشوة،  مكافحة  قوانني  من  مزيد  بسن  الرومان  لها  استجاب 

نطاقا وأغلظ من حيث العقوبات املتضمنة. ومع ذلك ففي بداية القرن األول قبل 

تباين ترشيعات  تأثري عميق يف  لواقعتني مهمتني ذوايت طبيعة مختلفة  امليالد، كان 

مكافحة الفساد: الحرب االجتامعية Social War - أي حرب الرومان ضد حلفائهم - 

وإصالحات سوال الدستورية.

امليالد  للعام 90 قبل   lex Iulia يوليا الحرب االجتامعية منح قانون  نهاية  عند 

الرومانية  الجنسية  امليالد  قبل   89 للعام   lex Plautia Papiria املواطنة  وقانون 

للغالبية العظمى من الحلفاء اإليطاليني. نتيجة لذلك ُسجل عدد كبري من املواطنني 

الجدد يف إحصاء العام 86 قبل امليالد، وهو عمل مل يكتمل يف العام 70 قبل امليالد(31). 

صار عدد كبري من املواطنني املسجلني حديثا متوافرين كداعمني محتملني يف الحمالت 

لوا  االنتخابية. كان من بينهم، عىل وجه الخصوص، أعضاء النخبة اإليطالية الذين ُسجِّ

يف هذه املناسبة أول مرة، مل يكونوا عىل األرجح مسجلني ضمن أول فئتني من تعداد 

املجلس املئوي comitia centuriata فحسب، بل ال بد أنهم كانوا ميتلكون املوارد 

واالهتامم الالزمني للسفر إىل روما لإلدالء بأصواتهم(32). هؤالء املواطنون الذين ُمنحوا 
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حق االنتخاب حديثا، من دون أن تكون لديهم روابط والء محددة سلفا، لكنهم كانوا 

شديدي االهتامم بأن يصبحوا جزءا من الحياة السياسية الرومانية، رمبا مثَّلوا مصدرا 

جديدا ملرشحي االنتخابات املستعدين للجوء إىل أي وسيلة تحت ترصفهم.

زيادة يف مامرسة  مع  ترتافق  مل  رمبا  الناخبني  عدد  الزيادة يف  فإن  ذلك،  ومع 

الرشوة فحسب، بل ومع ظهور قوة جديدة قد ُتحدث اضطرابا يف التوازن الهش 

بالفعل للحياة السياسية الرومانية. هؤالء املواطنون األثرياء الجدد، أعضاء النخبة 

أقلق وصوُلهم إىل  الخاصة، ورمبا  السياسية  البلدية، رمبا كانت لديهم طموحاتهم 

أرايض  ميتلكون  أفرادها  كان  التي  التقليدية،  الرومانية  النخبَة  السياسية  الساحة 

لكنهم يفتقرون إىل املال، فوجدوا أنفسهم يف مواجهة احتامل ضخ »أموال جديدة« 

يف الساحة السياسية الرومانية(33). يف هذا السياق ميكن تفسري تعدد قوانني مكافحة 

للوافدين  السياسية  الفرص  لتقليص  التقليدية  النخبة  قبل  من  كمحاولة  الرشوة 

ز السلطة السياسية يف أيدي أولئك  الجدد اإليطاليني، يف محاولة للحفاظ عىل تركُّ

الذين ميكنهم االدعاء بامتالكها بني عائالتهم طوال عدة قرون(34).

ومن ناحية أخرى صارت املنافسة االنتخابية يف روما أشد قسوة: زاد سوال من 

عدد مأموري املالية quaestors، وهم مسؤولو القضاء يف بداية سلك الوظائف العامة 

القضاء  مسؤولو  وهم   ،praetors القضاة  وعدد  عرشين،  إىل   ،cursus honorum

من دون منصب القنصل، إىل مثانية، مع تثبيت عدد القناصل، وهم أعىل مسؤولني 

الفقر  إليها  ُيضاف  أن  التي يجب   - العوامل  اثنني. كل هذه  قضائيني يف روما، عند 

يف  اآلن  يعيشون  لكنهم  الريفية  القبائل  يف  املسجلني  الرومانيني  للمواطنني  املتزايد 

روما - أدت دورا يف توسيع نطاق وشدة قوانني مكافحة الرشوة خالل القرن األول(35).

كان  الترشيع  هذا  وتنفيذ  املشكلة  هذه  حول  الدائر  الجدل  فإن  ذلك  ومع 

 ambitio جزءا ال يتجزأ من خطاب أخالقي، الذي أظهر الجشع للامل، والطموح

املقابل عىل  للرشوة، وركز يف  الحقيقي  السبب  باعتبارها  الفضيلة عموما،  وغياب 

إعادة بناء النسيج األخالقي الروماين باعتباره الهدف النهايئ لهذه القوانني. بدال من 

رفض هذه الحجج كواجهة تخفي وراءها املنطق األكرث سخرية للسياسة الواقعية 

Realpolitik، أقرتح أن نحاول فهمها عن طريق اللجوء إىل ما ميكن وصفه كدليل 

.De officiis »معارص لسلوك النخبة، وهو كتاب شيرشون املعنون »عن الواجبات
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يف املجلد الثاين من هذا الكتاب، يف أثناء مناقشته ملا يفيد الرجال يف النهوض 

مع  الودي  التعاون  لتحفيز  املختلفة  الطرق  شيرشون  يرسد  العامة،  بوظيفتهم 

قد  املرء  أن  شيرشون  عي  يدَّ وسلبية،  إيجابية  مقاربات  إىل  وبتقسيمها  اآلخرين. 

به  مغرم  ألنه   ،(benevolentia (اإلحسان  نية  ُحسن  عن  رفيقه  مكانة  من  يرفع 

حقا، أو بسبب التقدير الشخيص (الرشف honos)، ألنه يعتقد أنه يستحقه بالفعل 

يثق  »رمبا  ألنه   - لحجتنا  مهم  أمر  وهذا   - أو  منه،  أعىل  وأنه   (virtus (الفضيلة 

 cui fidem habent et bene »الخاصة أنه يترصف ملصلحته  به ومن ثم يعتقد 

rebus suis consulere arbitrantur(36). األسباب السلبية الثالثة التي تجعل الفرد 

سبيل  عىل  يحدث،  كام   - منفعته  يف  واألمل  قوته،  من  الخوف  زميله هي  يدعم 

املثال، »عندما مينح األمراء أو قادة الدهامء demagogues عطايا مالية« - وعندما 

»يحركهم الوعد بالدفع أو املكافأة. هذا األخري، كام يجدر يب أن أعرتف، هو الدافع 

األقىس واألشد رعبا للجميع، سواء من يتأثرون به ومن يغامرون باللجوء إليه. أما 

األسوأ فهو عندما ُيشرتى باملال ما ينبغي الحصول عليه عن طريق الجدارة«(37).

يستتبع ذلك أن شيرشون، يف هذا الهيكل املتناظر، يحدد التعامالت بني الرجال 

ورفاقهم بناء عىل التخويف، أو الوعد بالرشوة أو الفساد الرصيح، باعتبار أنها تتعارض 

مع اإلحسان benevolentia، والرشف honos، والفضيلة virtus، والثقة fides. هذه 

األخرية هي الفضيلة األساسية للحاكم الذي َيعهد إليه الناس بإدارة ممتلكاتهم، أي 

الكومنولث commonwealth. متاشيا مع املفهوم الجمهوري السائد، يدعي شيرشون 

وكرامتها،  رشفها  عىل  الحفاظ  واجبه  من  وأن  الدولة  »ميثل  الواقع،  يف  الحاكم،  أن 

وفرض القانون، والترصف مبوجب جميع حقوقه الدستورية، وأن يتذكر أن كل هذا 

.(38)(ea fidei suae commissa) قد ُعمد إىل تكليفه به كثقة مقدسة

الناس  مودة  جانب  إىل  الحقيقي،  املجد  تحقيق  لسبل  مناقشته  معرض  يف 

وإعجابهم، فّكر شيرشون يف الجدارة بالثقة أو االئتامن (الثقة). ويوضح أن الرجال 

لديهم ثقة بـ :

اعتقادنا، لديه رؤية  أنه أكرث تفهام من أنفسنا، والذي، يف   من نظن 

أفضل للمستقبل، والذي، عند حدوث حالة طوارئ ووقوع أزمة، ميكنه 

إزالة الصعوبات والتوصل إىل قرار آمن وفقا ملقتضيات املوقف.
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عدول  رجال  يف  »توضع  الثقة  فإن  جداله،  شيرشون  يواصل  كام  ذلك،  ومع 

وصادقني - أي رجال صالحني - عىل افرتاض محدد بأن شخصياتهم ال تقبل أي شك 

يف خيانة األمانة أو سوء الترصف«. إن الثقة، عندما تقرتن بالعدالة iustitia، هي 

السمة األساسية التي يكون الناس عىل أساسها مستعدين ألن يعهدوا بإدارة الشؤون 

العامة لألفراد، الذين يعتقدون أنهم سيعملون وفقا للمصلحة العامة: »ونعتقد أنه 

من اآلمن متاما أن نعهد بحياتنا ومصائرنا وأطفالنا لرعايتهم«(39).

ضمن الخطاب األخالقي والسيايس ملواطني الجمهورية املتأخرة، الذي يجسده 

الرشوة  مامرسة  رت  ُأطِّ  ،De officiis الواجبات«  »عن  املعنون  كتابه  يف  شيرشون 

ضمن الهيكل املفاهيمي النتهاك الحاكم للثقة التي أوكلها إليه املواطنون الرومان. 

القيم السياسية، أنه ميكن تفسري الهدف من هذه  ويرتتب عىل ذلك، من منظور 

أنه  عىل  املعارصين  قبل  من  فعليا  الرشوة  ملكافحة  الرافضة  الجمهورية  القوانني 

الحاكم  بني  مكتوب  غري  عقد  مبوجب  مفروضة  باعتبارها  القيمة  هذه  استعادة 

 leges واملواطنني. إن عالقة الثقة هذه هي ما ساعدت عىل تقويضها قوانني االقرتاع

وجميع  سوال  وإصالحات  االجتامعية،  الحرب  عىل  املرتتبة  واآلثار   ،tabellariae

العوامل األخرى املذكورة أعاله.

مطابقة  هذه  الثقة  فكرة  تكن  مل  التشابهات،  من  عديدا  امتالكها  رغم  وعىل 

األخرية  والعميل(40). مل تكن هذه  الراعي  للعالقة بني  القيمة كأساس  لفكرة هذه 

مبنية عىل افرتاض أن الراعي والعميل كانا مرتبطني معا بطريقة تشكل مجتمعا، 

ومن ثم مل تنطِو عىل التوقع بأن يترصف الراعي ملصلحتهام املشرتكة. ومع ذلك، وكام 

شهد ديونيسيوس من هاليكارناسوس Dionysius of Halicarnassus، فإن العالقة 

بني الراعي والعميل كانت محكومة بعدد من االلتزامات املتبادلة، املعنوية وإن مل 

ح الراعي لالنتخابات) تكن قانونية (مبا يف ذلك الدعم املادي والسيايس يف حالة ترشُّ

(41) كانت الثقة fides يف جوهرها هي القيمة األخالقية والسياسية للثقة، واملتجذرة 

   .(42)liberalitas بقوة يف سياق الكرم

التبعية الشخصية  ُتذكر روابط  ياكوبسون Yakobson، فمن املهم أال  كام الحظ 

عندما  ذلك  ومع  العامة.  مسريته  يف  آخر  يدعم  الفرد  تجعل  التي  األسباب  قامئة  يف 

اتخذت مامرسة الكرم شكل الرشوة largitio، َفصمت الرشوة روابط الثقة الكامنة يف 
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أساس العالقة بني املواطن وحاكمه املنتَخب. عند وضعه يف هذا السياق، يظهر شذوذ 

االقرتاح الصادر يف العام 61 قبل امليالد تحت ضوء مختلف. وفقا لهذا القانون، الذي 

اقرتحه نصري العوام لوركو Lurco، »ال تجوز معاقبة أي شخص يعد باملال يف قبيلة ما 

مل يدفعها؛ ولكن إذا فعل ذلك، فسوف يكون مسؤوال عن دفع HS 3.000 لكل قبيلة 

مل  التي  بالوعود  فقط  تتعلق  القانون  أثارها  التي  املسألة  تكن  مل  الحياة«(43).  مدى 

يحدث الوفاء بها، ولكن أيضا - واألهم من ذلك - مع استمرار العمل. إن إعطاء املال 

للناخبني من قبيلة ما كان ُيعترب عمال من أعامل الفساد، ولكن إعطاء املال إىل األبد كان 

ح،  مقبوال: فالدفع مرة واحدة فقط كان فعل رشوة ضد روابط الثقة بني الناخبني واملرتشِّ

بينام الدفع باستمرار، من ناحية أخرى، ميكن أن يفرسَّ كجزء من هذه العالقة.

اإلصالحات السياسية كإجراءات مضادة للفساد
املجموعة الثالثة من تدابري مكافحة الفساد التي وضعت يف أواخر الجمهورّية 

الرومانية تألفت من اإلصالحات املؤسسية واالجتامعية - االقتصادية التي اقرتحها 

مؤلف »الرسالة الثانية إىل قيرص«. يف هذه الرسالة املفتوحة، التي ُكتبت يف العام 
(44)Sallust 50 قبل امليالد، يقدم املؤلف، الذي ذكرت بعد املصادر أنه سالوست

الفاسدة  الحالة  من  الجمهوري  النظام  استعادة  كيفية  حول  بنصيحة  قيرص  إىل 

التي جرها بومبي Pompey إليها، وأي التدابري ينبغي تنفيذها لتحقيق االستقرار 

وتعزيزه(45). الرش الرئيس الذي يؤثر حاليا يف الكومنولث، كام يدعي املؤلف، هو 

القوية يف تكديس الرثوات، وبسببه ال ميكن للشؤون  الرغبة  الجشع إىل املال، أي 

(املمتلكات   res privata الخاصة  الشؤون  أو  ككل)  (األمة   res publica العامة 

الخاصة) أن تعمل يف الواقع:

لبلدك وملواطنيك اآلخرين، ولنفسك  إن أعظم نعمة ميكن أن متنحها 

السعي  إما أن تتخلص من  للبرشية جمعاء، هي  باختصار،  وأطفالك، 

وراء الرثوة أو لتقليلها بقدر ما تسمح به الظروف. خالف ذلك ال ميكن 

تنظيم الشؤون العامة أو الخاصة يف الداخل أو يف الخارج (2.7.3).

إذا مل ينجح قيرص يف القضاء عىل فكرة وجود عالقة بني الرشف وحيازة األموال 

األخالق  عىل  بالتأكيد  سيتغلب  املال  إىل  الجشع  رش  فإن  املؤلف،  يستمر  الفعلية، 
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الحميدة، أو boni mores (2.8.5). ملعالجة هذه املشكلة، يقرتح املؤلف مجموعة 

يختلف  ال  ومتوازن  مختلط  دستور  ترسيخ  إعادة  إىل  تهدف  التي  اإلصالحات  من 

كثريا يف هيكله األوسع عن اإلطار املؤسيس الثنايئ املوضح يف كتاب شيرشون املعنون 

»عن القوانني« De legibus، واملرتكز عىل مجلس الشيوخ والشعب. وفقا لسالوست 

الزائف Pseudo Sallust فإن يف الرتتيبات املؤسسية املثالية القدمية للنبالء (الذين 

للفضيلة  وفقا  يترصفون  نجدهم   ،(patres باسم  األحيان  بعض  يف  املؤلف  يصفهم 

الرثوات واالحرتام والشهرة، واحتلوا مكانة عليا يف املجتمع(46). يستطرد  ويكتسبون 

املؤلف قائال إنهم، بفضل الوضع االقتصادي واألخالقي، كانوا يتمتعون بنصيب أكرب 

من السلطة السياسية، حيث إن »رجال يتمتع يف دولته مبكانة أعىل وأبرز من زمالئه... 

يهتم بدرجة أكرب برفاهية بلده«(47) كان الناس (وغالبا ما يشار إليهم عىل نحو غري 

بالعمل  راضني   (humillimi الوضيعة  املكانة  ذوي  أو   plebs العوام  باسم  متسق 

اقتصادية   - اجتامعية  طائفة  من  التعليامت  واتباع  الجيش،  يف  والخدمة  الحقل  يف 

 - السلطة  كانوا يف  الذين  أولئك  قبل  ُتدار من  كانت حريتهم ومصالحهم  أعىل(48). 

القانون. يف أعامل  بالفضيلة، ميكنهم ضامن سيادة حكم  يتمتعون  والذين، لكونهم 

وينفذون  الروح«،  مع  الجسد  يفعل  »كام  الحاكمة  النخبة  يطيعون  كانوا  األمة 

مراسيمها وهم ملتزمون بها بسعادة(49). ونتيجة لذلك ففي تلك األيام »كانت األمة 

ل التحالفات إال ضد العدو؛  موحدة؛ وكان جميع املواطنني يحرتمون رفاهيتها؛ ومل ُتشكَّ

وكان كل رجل يبذل جسده وعقله من أجل بلده، وليس الكتساب قوته الخاصة«(50).

ومع ذلك يرى املؤلف أن هذه الحالة املثالية تقوضت بشدة بسبب الفجوة 

الشخصية.  واملصلحة  العامة  املصلحة  تحقيق  إىل  السعي  بني  ببطء  تسللت  التي 

ترجع جذور هذا االنقسام، كام يدعي، إىل عاملني رئيسني: أوال، التزايد التدريجي 

لفقر الشعب، وثانيا، هيمنة حفنة من النبالء عىل بقية النخبة. عندما ُطرد الناس 

»بدأوا  ثابت،  مسكن  وبال  وفقراء  العمل،  عن  عاطلني  وأصبحوا  حقولهم  من 

يطمحون يف ثروات الرجال اآلخرين ويعتربون حريتهم وبلدهم موضوعا للتجارة 

غري املرشوعة«. إن حالة الفساد هذه (عدم االستقامة mali mores)، التي جعلتهم 

نفسه،  الهدف  تشارك  عن  الناس  عجز  نتجت عن  مزايد،  أصواتهم ألعىل  يبيعون 

ألنهم ضلوا طريقهم نحو مامرسات وأمناط مختلفة للحياة (2.5.6).
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لعكس هذه العملية والقضاء عىل شهوة املال cupido divitiarum، يجادل 

املؤلف بأنه »ال التدريب وال املامرسات الجيدة وال أي قوة عقلية ميكن أن تكون 

املال  الفساد هي »حرمان  لهزمية  الوحيدة  الطريقة  أن  (2.7.4). ويزعم  كافية« 

من تأثريه« (auctoritatem pecuniae demito) (2.7.10)، أي إقناع الناس بأن 

الرثوات يف حد ذاتها ليست عنرصا للتميُّز. وهو يقرتح تحقيق هذا الهدف عن 

طريق تنفيذ عدد من اإلصالحات التي تهم الشعب والهيئة املؤسسية للمجلس 

ُقِبلوا  الذين  الجدد،  املواطنني  تكليف  يقرتح  أوال،  املحلفني:  ومحاكم   comitia

كمواطنني رومانيني باملستعمرات، ومن ثم إضافتهم إىل السكان املحليني. مل يكن 

الناس  أن  ويضمن  بل  فحسب،  الرومانية  العسكرية  القوة  ليعزز  اإلصالح  هذا 

»الذين يعملون اآلن يف وظائف مفيدة، سيتوقفون عن اإلرضار باملصلحة العامة 

اإلصالح  هذا  أن  املؤلف  يرى  أخرى،  وبعبارة   .(2.5.8)  »(malum publicum)

 ،bonum publicum العامة املصلحة  السعي إىل تحقيق  الناس صوب  سيحول 

مام يؤدي بالتايل إىل عكس حالة الفساد املتفاقم هذه(51).

أما اإلصالح الثاين الذي اقرتحه من أجل »حرمان املال من تأثريه«، فيتعلق بتشكيل 

محاكم املحلفني، التي يجب أال تشتمل فقط عىل أغنى أعضاء األركان ordines الثالثة 

بل   ،(tribunii aerarii الجزية  وجباة   ،equites والفرسان  الشيوخ،  مجلس  (أعضاء 

ينبغي أن تتألف من مواطنني من فئة التعداد األوىل الذين اختريوا بالقرعة(52). ينبغي 

أن يكون هذا اإلصالح، الذي يحافظ عىل حرية األمة، مبنزلة واحدة من الضامنات ضد 

قوة الرثوة (2.83). أما املخاوف األخرى، كام يتابع املؤلف، فتتعلق بانتخاب الحاكم. 

املئوي،  املجلس  يف  أنه  عىل  ينص  فإنه  القديم،  غراشان  قانون  تطبيق  إعادة  بزعم 

يجب أن ُتختار املئوية centuria األوىل لإلدالء بصوتها، أي ما يعرف باملئوية املتميزة 

centuria praerogativa، بالقرعة بني املئويات املكونة لفئات التعداد الخمسة، عىل 

عكس تلك الخاصة باملجندين iuniores من الفئة األوىل(53).

هذا اإلصالح، الذي يزعم بعض الباحثني أنه مل ُيسن مطلقا، أو لو كان قد اسُت بالفعل، 

فقد ألغي يف العام 121 قبل امليالد(54). كانت له أهمية كربى ألن الرومان أنفسهم الحظوا 

أن نتيجة املئوية املتميزة كان لها تأثري كبري يف نتيجة التصويت النهائية. وبالفعل، فقد 

ادعى شيرشون أن املئوية املتميزة كانت مبنزلة فأل ألن اختيارها يشري إىل القرار النهايئ 
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للمجلس(55). هذا اإلصالح، وفقا لسالوست الزائف، يجب أن يؤدي وظيفة أن يضع عىل 

نفس املستوى فكرة الكرامة وقيمة املال pecunia، اللتني يسمح الفصل بينهام، وهام غري 

مرتبطتني يف الهيكل التيموقراطي timocratic للمجلس املئوي، للفضيلة بالظهور كعامل 

محدد لسلوك املواطنني(56). يتمثل الهدف األسايس لهذا اإلصالح، كام يجادل املؤلف، يف 

القضاء عىل الجشع من خالل حرمان املال من بريقه (2.8.4).

وفيام يتعلق بالنبالء، فإن الفساد املعنوي ملجموعة صغرية ولكنها مؤثرة، والتي 

ى عليها الزمن اآلن وآلت إىل »الكسل والقسوة والخمول والبالدة« (2.8.7)، قد  عفَّ

يؤدي، كام يخىش املؤلف، إىل انحطاط تام. الحظ أن املجتمعات األقوى ازدهرت 

ذلك  ومع  سليم.   consilium مجلس  يحكمها  كان  عندما  كبرية  بقوة  ومتتعت 

 gratia, timor,) املجالس  »كلام قوضت املحسوبية والخوف واملباهج مثَل هذه 

ثم  الدول؛  تلك  قوة  قصري  بوقت  ذلك  بعد  تتضاءل   ،(voluptas ea corrupere

انتزعت منها قوتها، ويف النهاية ُفرضت العبودية« (2.10.3).

اكتسبوا  الذين  النخبة،  أعضاء  فإن  يزعم،  كام  الفاسدة،  القدمية  الجمهورية  يف 

ثروات كبرية ومرْتبة عالية يف املجتمع بسبب تحليهم بالفضيلة، سُيهرعون عىل الفور 

للدفاع عن النظام الجمهوري، إذا رأوا أنه يف خطر. والسبب يف ذلك هو أنهم أدركوا 

 res ومصالح أرسهم ،libertas وحريتهم ،gloria الخاصة، ومجدهم أن مصلحتهم 

familiaris، تتوافق مع مصلحة النظام الجمهوري ككل. يف تلك األيام انترصوا عىل 

هذا  كان  بشجاعة.  به  فازوا  عام  للدفاع  يقاتلون  أنهم  أدركوا  ألنهم  رشسني  أعداء 

مجتمعا موحدا، حيث كان جميع املواطنني يحرتمون رفاهية الشعب ويبذلون قصارى 

جهدهم ومواهبهم من أجل وطنهم، وليس قوتهم الشخصية. ومع ذلك مل يعد هذا 

هو الحال عندما هيمن الغباء socordia والجهل ignavia عىل عقول بعض النبالء، 

الذين تحولوا اآلن إىل فصيل (9-2.10.8). صار بقية أعضاء مجلس الشيوخ اآلن تحت 

رحمة شهوات libido هذه املجموعة، وقرروا »ما يصب يف املصلحة العامة وعكسه 

وفقا للتوجيهات التي متليها عداوة أو نفوذ من ميارسون السيطرة املطلقة« (2.11.1).

ملعالجة هذا املوقف يقرتح املؤلف إجراء إصالحني مؤسسيني رئيَسني بخصوص 

مجلس الشيوخ، بهدف تعزيز النظام الجمهوري وتقليص قوة هذه املجموعة. أوال، 

اقرتح املؤلف إدخال التصويت الرسي يف أثناء مداوالت مجلس الشيوخ. وهو يرى 
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أن هذا من شأنه أن يتيح ألعضاء مجلس الشيوخ التحرر من الخوف والنظر إىل 

حكمهم بتقدير أكرب من خوفهم من سلطة شخص آخر (3-2.11.2). ثانيا، سيزداد 

أكرب  »حامية  لتوفري  عمد)  عن  يحدده  مل  رقم  (إىل  الشيوخ  مجلس  أعضاء  عدد 

وفرصة لتحقيق فائدة أكرب« (2.11.5). وفقا للمؤلف نادرا ما يتناقش أعضاء مجلس 

الشيوخ حول املصلحة العامة، ليس فقط ألنهم منشغلون بشؤونهم الخاصة، ولكن 

الفاسدة:  املجموعة  لهذه  املتعجرفة  املطالب  اتباع  عليهم  ألن  األبرز،  وهو  أيضا، 

»النبالء، جنبا إىل جنب مع حفنة من الرجال من رتبة أعضاء مجلس الشيوخ الذين 

ما  كل   ،(lubido (شهواتهم  لرغباتهم  وفقا  يفعلون،  لزمرتهم،  كأتباع  يعاملونهم 

يحلو لهم مثل املوافقة، أو فرض الرقابة أو سن املراسيم« (2.11.7). ومع ذلك، إذا 

ازداد عدد أعضاء مجلس الشيوخ وحدث التصويت عن طريق االقرتاع، فسيضطر 

هؤالء الرجال الفاسدون إىل طاعة أعضاء مجلس الشيوخ الذين تحقق إصالحهم، 

وسيكونون حينئذ قادرين حقا عىل الترصف باسم املصلحة العامة.

هذه  مؤلف  أن  يبدو  الشيوخ،  مبجلس  املتعلقة  إلصالحاته  طرحه  معرض  يف 

الرسالة املفتوحة اتخذ موقفا مختلفا عن املوقف املتخذ تجاه الشعب. ففي حني أن 

إصالحات مكافحة الفساد املطروحة لتحميس الشعب تتناول بصورة مبارشة قضية 

املقرتحات  فإن  للفساد،  عموما كسبب  الروماين  الخطاب  يف  بها  املعرتف  الرثوات، 

هيمنة  من  الشيوخ  تحرير  إىل  األول،  املقام  يف  تهدف،  الشيوخ  مبجلس  املتعلقة 

الفصيل الفاسد، ألن هذا من شأنه أن يسمح لهذه املؤسسة بالعمل وفقا لتوجيهات 

مجلسها الحكيم، ومن ثم يف السعي إىل تحقيق املصلحة العامة.

يف نهاية املطاف هدفت اإلصالحات املقرتحة إىل إعادة ترسيخ ترتيب دستوري 

املتجدد،  األخالقي  النسيج  الناس، ذوو  يكون  مثايل) ومختلط، حيث  (ورمبا  قديم 

مصالحهم  تقاسم  يف  متحدين  الفاسدة،  القلة  هيمنة  من  تحررت  التي  والنخبة 

املشرتكة ويتعاونون معا يف الحفاظ عىل حريتهم، وكرامتهم وفضائلهم. وفيام يتامىش 

 ،De re publica »مع تفسري االنحطاط الروماين يف كتاب شيرشون »عن الجمهورية

والذي كان، إىل جانب أفالطون Plato وبوليبيوس Polybius، أحد مصادر الرسالة 

الزائف تهدف إىل  الفساد يف نص سالوست  الثانية إىل قيرص، فإن تدابري مكافحة 

تناول مسألة موازنة الدستور بحيث يضمن السعي إىل تحقيق املصلحة العامة(57).
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آخر  إىل  صالح  من شكل  االنتقال  أن  أدرك شيرشون  الفكري  التقليد  هذا  يف 

الذين يحكمون،  أولئك  ينتج عن تحول شخصية  قد  البسيطة  الحكومة  سيئ من 

كام عزا انحطاط أفضل أشكال الشؤون العامة إىل تردي األخالق الصالحة والرجال 

الفضالء العجائز، الذين ُيفهم أنهم أعضاء النخبة الحاكمة(58). أما سلفه بوليبيوس، 

للحاكم  األخالقي  التدهور  إىل  الفساد  فلم ينسب عملية  العكس من ذلك،  وعىل 

املميزة، ومن  مناصبهم  توفرها  التي  الرفاهية  لجاذبية  استسلموا  الذين  (الحكام) 

ثم إحداث تغيري دستوري فحسب؛ لكنه اتهم الشعب أيضا، فيام يتفق مع قواعده 

املحركات  أحد  للرشوة، وهي  متلقني جشعني  باعتبارهم  اإلنساين،  للسلوك  العامة 

ع منو فساد األمة الرومانية املختلطة واملتوازنة. وهذا، كام تنبأ، سيتدهور  التي ترسِّ

:ochlocracy متحوال إىل ُحكم الدهامء

بالنظر إىل استثارة غضبهم وتأثرهم بعواطف جميع مستشاريهم، 

يكونوا  أن  حتى  أو  الحاكمة  الطبقة  إطاعة  عىل  يوافقوا  فلن 

متساوين معها، بل سيطالبون بحصة األسد ألنفسهم. عندما يحدث 

الحرية  السمع،  عىل  األسامء  أفضل  إىل  اسمها  الدولة  ستغري  هذا 

والدميوقراطية، ولكنها ستغري طبيعتها إىل أسوأ يشء عىل اإلطالق، 

حكم الغوغاء (6.57.5-7)(59).

ابتكار سالوست  التعرف عىل  املمكن  الفكرية، فمن  تقاليده  عند وضعه يف سياق 

الزائف: ينطوي هذا عىل تحديد أصول الفساد الروماين يف التطورات االجتامعية واالقتصادية 

تخىل   impoverishment لالفتقار  املتسارعة  الحالة  بسبب  أنه  يرى  للجمهورية. وهو 

أكرث  بقراءة  مصحوبا  العامل،  هذا  ُمزايد.  ألعىل  أصواتهم  وباعوا  الفضيلة  عن  الناس 

تقليدية لفساد النخبة، هو املسؤول يف رأيه عن انتشار املصالح الخاصة بدال من املصلحة 

العامة، وهو ما ميثل أساسا لتدابري مكافحة الفساد التي اقرتحها.

االستنتاجات
فقط عند وضع تدابري مكافحة الفساد هذه يف سياق خطابها األخالقي والسيايس 

الفاسد.  الروماين  السلوك  إىل  ُتنسب خطأ  ما  غالبا  التي  القضايا  بعض  تناول  ميكن 

من غري الصحيح يف الواقع أن نقول، كام يتكرر يف كثري من األحيان، إن الرومان مل 
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يكونوا عىل دراية بهذا التمييز بني املجالني العام والخاص، والذي ُيعترَب عادة سمة 

التمييز الواضح املنصوص عليه يف  مميزة للحداثة. يكفي أن نالحظ يف هذا الصدد 

 utilitas واملصلحة الشخصية utilitas publica القانون الروماين بني املصلحة العامة

روما  يف  الفساد  مكافحة  تاريخ  قراءة  ما،  حد  إىل  املمكن،  من   .privatoroum

 Paul الجمهورية كجهد مستمر لتحقيق التوازن بني هذين املفهومني. رصح بولس

يف القرن الثالث امليالدي بـ »أن تدبُّر املصلحة العامة مفضل عىل راحة األفراد«، وكام 

 - الخاصة«(60)،  االتفاقات  العام عىل  النفع  ح دقلديانوس Diocletian: »يفضل  رصَّ

 lex Ursonensis وكالهام يضّمن يف صيغ قانونيٍة املبدأ الذي استنار به قانون أورسو

الصادر يف أواخر الجمهورية، الذي مينع الحاكم من تلقي أي هدية أو تعويض عىل 

.(61)pro loco publico  وبحكم منصبه العام (de loco publico) نفقة األمة

إن هذه القوانني، التي تشهد عىل التطور التدريجي لتعريف السلوك الفاسد، 

ُتظهر فهام واضحا ملا يوصف غالبا بأنه اخرتاع بدأ يف القرن الثامن عرش، أي فكرة 

الفساد باعتباره إساءة استخدام لسلطات القضاء العام لتحقيق مكاسب خاصة. ومع 

ذلك، كام آمل أن أوضح، تشري هذه الدراسات إىل االتجاه الصحيح: فعىل رغم أن 

الرومان ميزوا بني املجالني العام والخاص، فإن ذلك مل يرتكز عىل مبدأ حامية حقوق 

الفرد، ومن ثم عىل فكرة الدولة ككيان متميز عن أعضائها املؤسسني. ويرتتب عىل 

ذلك، من حيث املبادئ، أن تدابري مكافحة الفساد كانت تهدف إىل إعادة ترسيخ 

مفهوم الثقة الذي هو أساس األمة: أي أن الثقة، التي يعهد مبوجبها جميع املواطنني 

الرومانيني بتدبري ممتلكاتهم وإدارتها (الشؤون العامة) لحكام منتَخبني، وهم الذين 

كان يتوقع منهم بعد ذلك أن يعملوا ملصلحة الشعب وبالنيابة عنه.

األخالقي  خطابها  سياق  يف  الفساد  مكافحة  تدابري  مناقشة  وضع  خالل  من 

روما. من  الفساد يف  تعريف  مسألة  الرتكيز عىل  إعادة  أيضا  املمكن  من  والسيايس، 

يبدو  قد  فام  الفساد:  لتهم  القانوين  التصنيف  إىل  يفتقرون  كانوا  الرومان  أن  املؤكد 

ال بحق ألن ُيعترب هدية، ميكن اعتباره يف ظل  يف بعض األحيان وميكن أن يكون مؤهَّ

ظروف مختلفة فعال رصيحا للفساد. كام أظهر ريغسبي Riggsby يف بحثه املمتاز عن 

الجرمية يف روما(62)، فإن تحديد االنحراف يعتمد يف النهاية عىل الظروف االجتامعية، 

وقد فرسِّ باستخدام لغة الخطابة. قد يكون االفتقار إىل تعريف واضح مرتبطا، يف رأيي، 
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بعدم وجود والية محددة بدقة من ِقبل الشعب للقضاة وقت انتخابهم: فكام سبق أن 

أرشنا إليه، كان التوقع غري املكتوب هو أن يترصف الحكام مبا يحقق املصلحة العامة 

ومصلحة أصحابها، وبعبارة أخرى يف مصلحة النظام الجمهوري وشعبه. ومع ذلك فإن 

الطرائق واملعايري لتنفيذ هذا التوقع كانت مفتوحة أمام التفسريات، وميكن تصورها 

بطرق مختلفة - وكذلك ميكن التعدي عليها أو االنحراف عنها.

ومع ذلك آمل يف النهاية أن أوضح أن ما يبدو للوهلة األوىل أنه خطاب أخالقي 

ملكافحة  الجمهورية  تدابري  يف  التاريخي  البحث  يف  له  وزن  ال  أو  األهمية،  قليل 

الفساد(63)، يوفر يف الواقع، عند التمحيص الدقيق، إطارا مهام لفهم تلك التدابري.

التدابري يف سياق الخطاب األخالقي والسيايس لزمنها، مع  فقط إذا وضعنا هذه 

املثال،  سبيل  عىل  نفهم،  أن  ميكننا  املعارص،  السيايس  بالفكر  لعالقتها  التام  تقديرنا 

االقرتاح املطروح يف العام 61 قبل امليالد، الذي رأى أن إعطاء املال للقبيلة مرة واحدة 

ُيعترب  كان  السنني  املال مرارا وتكرارا عىل مر  إعطاءها  أن  ُيعترب رشوة، يف حني  كان 

مقبوال. وعىل رغم كونه ذا فاعلية مشكوك فيها، مل يكن هذا القانون، كام يصفه بعض 

املؤرخني املعارصين، يقرتب من أن يكون مضحكا: كان املقصود منه هو معاقبة تفكيك 

السياسيني لعالقة الثقة التقليدية بني املواطنني وأعضاء النخبة. إىل جانب الخصوصية 

التاريخية لكل تدبري، من املمكن أن نرى أن الهدف النهايئ لهذه التدابري هو إعادة 

للحرية  الجمهورية  القيم  وفرضت  َسنت  التي  املثالية  الحكم  أشكال  أحد  صياغة 

والتوافق والفضيلة والثقة. ليست هذه املفاهيم مجرد اختالفات ُعِمد إىل تبنيها لتربير 

مسار مفضل للعمل، بل هي أحد املعايري التوجيهية الختيار هذه اإلصالحات. بغض 

التي ميكن وصفها، بنحو معقول،  التدابري  النظر عن نوايا املؤيدين األفراد، فوحدها 

بأنها تدعم هذه القيم ميكن أن تأمل دخول الساحة السياسية العامة، وأن تطبِّق ورمبا 

ق درجة ما من الفاعلية. ولكن بتجاهل خطاب األخالق الذي تكمن فيه،  حتى أن تحقِّ

فإننا ُنغفل أحد األسباب وراء اقرتاحها وسنِّها.

شكر وتقدير 

شكرا جزيال ملايكل ألكساندر لتعليقه عىل هذا الفصل.
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مقدمة

ُيشار إىل الفرتة بني مقتل سيفريوس ألكساندر 

 Julia ماميـــا  وجوليا   Severus Alexander

العـــــام 235 للميالد وصعـــود  Mamaea يف 

للميالد  العام 284  دقلديانوس Diocletian يف 

الثالث« بسبب االضطرابات  القرن  باسم »أزمة 

التي  واالقتصاديـة  والسياسيـــة  االجتامعيــــة 

والتعطل  الرومانية  الواليـــــات  بعض  شهدتها 

النسبــــــي للتعاقــــب اإلمرباطوري خالل تلك 

الفرتة(1). ملواجهة هذه االضطرابات فإن عديدا 

ومن  دقلديانوس،  تبناها  التي  السياسات  من 

البحر امُلفِسد:
القانون والعنف واملهن 

اإللزامية يف العصور القدمية 
املتأخرة

»لكْن من سيحرس الحراس؟«
)جوفينال(

33

سارة إي. بوند



82

مكافحة الفساد عْبر التاريخ

ثم منظومة الحكم الرباعي Tetrarchy يف أواخر القرن الثالث امليالدي، قد بذلت 

جهودا إلعادة تنظيم أو إعادة هيكلة أو إنشاء مزيد من املؤسسات الدامئة. خالل 

فرتة حكمه حاول دقلديانوس تحسني سبل حفظ السجالت اإلمرباطورية، وتعديل 

سلسلة الحكم لتمريره من إمرباطورين يحمالن لقب أغسطس Augusti إىل اثنني 

املتفيش  التضخم  ووقف  الواليات  وإصالح حوكمة  الجيش،  وتوسيع  القيارصة،  من 

عرب اإلصالحات النقدية مع توجه استبدادي autocratic. بسبب النهج االستبدادي 

الهيمنة   باسم عرص  املعارصون  العلامء  إليه  يشري  ما  فكثريا  الجديد،  الحكم  لنظام 

Dominate(2) ان دقلديانوس جنديا متمرسا صاغ صورته باعتبار أنه »سيد وإله« 

كان   .Carus وكاروس   Aurelian أوريليان  سلفاه  فعل  كام   ،dominus et deus

ينأى بنفسه عن عامة الشعب ويستخدم الحوكمة النظامية والبريوقراطية والقانون 

هذه  إىل  نظروا  املعارصين  النقاد  أن  حني  يف  الفساد.  ملكافحة  فعالة  كأدوات 

التكتيكات باعتبارها نتيجة لـ»جشع ال يشبع«، فقد اعتربها دقلديانوس وأمراء ربع 

البلد Tetrarchs وسائل إلقامة حكم فعال(3).

نظر  وجهة  من  وخليفته  دقلديانوس  إصالحات  لفهم  محاولة  أي  عىل  يجب 

ثم »مكافحة  »الفساد«، ومن  تعريف  أن  أوال  ُتدرك  أن  الفساد  تكتيكات مكافحة 

الفساد«، هي، كام يبني هذا الكتاب، مصطلحات مفتوحة للتفسري الواسع وال تجعل أي 

فئة تحليلية ُمجدية باملرة(4). يف سياق هذا االستعراض املوجز السرتاتيجيات مكافحة 

الفساد يف العصور القدمية املتأخرة، ُيعرَّف الفساد بأنه أي محاولة إلساءة استخدام 

القوانني أو االلتفاف أو التحايل عىل أو تقويض األنظمة أو املؤسسات التي تدعم 

العامة res publica (الدولة). وباملثل فتكتيكات مكافحة  األداء املقصود للشؤون 

الفساد ُتعد محاوالت ملعالجة هذه العيوب. كثريا ما أكدت أساليب مكافحة الفساد 

الفاسدة  للمامرسات  للتصدي  القانون  استخدام  عىل  املتأخرة  القدمية  العصور  يف 

 ،repetundae الدولة)، والفساد، واالبتزاز مثل االختالس peculatus (رسقة أموال 

والعنف vis وسوء إدارة الغالل (األنونا) annona (عرقلة إمدادات الحبوب). ميكن 

أن تشمل أيضا الجهود املبذولة لضامن متويل أو تأمني اإلمدادات للدولة والجيش من 

خالل مصادرة املوارد أو األشخاص وتقييد الحركة (جغرافيا ومهنيا، وحتى فيام يتعلق 

بالطبقة االجتامعية). اتسمت األيديولوجيا بالكفاءة من خالل خلق منوذج مايل شبه 
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ثابت. ليك يكون فعاال، اعتمد هذا النموذج التفصييل عىل قدرات الدولة والجيش يف 

فرض هذا النظام وإنفاذه واتباعه يف اإلمرباطورية الرومانية؛ ومع ذلك كانت هناك 

دامئا درجة من االنفصال بني نصوص القانون وتجسيدها داخل اإلمرباطورية.

من املهم النظر يف أوجه قصور املصادر عند تقييم الفصل بني النية والتطبيق 

يف  الفساد  ومكافحة  الفساد  عىل  أدلتنا  غالبية  الروماين.  القانون  يف  العميل 

 ،normative sources اإلمرباطورية الرومانية املتأخرة مستمدة من مصادر شارعة

ال سيام تلك املوجودة يف مدونة ثيودوسيوس Codex Theodosianus (438م) التي 

عت خالل عهد ثيودوسيوس الثاين Theodosius II ومجموعة القوانني املدنية  ُجمِّ

 .Justinian جستنيان  اإلمرباطور  عهد  يف  عت  ُجمِّ التي   Corpus Iuris Civilis

اليونانية)،  باللغة   Pandecta (أو   Digesta خالصات  األخرية  املجموعة  تضمنت 

ونصوص  (533م)،  الكالسيكيني  الفقهاء  كتابات  من  متفرقة  نصوص  من  تألفت 

ومدونة  (533م)،  القانون  لطالب  معظمها  يف  املخصصة   ،Institutiones املعاهد 

 Novellae جستنيان  وروايات  (534م)  املنقحة   Codex Justinianus جستنيان 

of Justinian، وهي مجموعة من القوانني الجديدة التي ُنرشت بعد العام 535. 

يشري كثري من هذه األدلة القانونية، ظاهريا prima facie، إىل تفيش الفساد من 

الرشوة واالرتشاء، لكن املظاهر ليست دامئا كام تبدو. كام حذرت املؤرخة  خالل 

القوة  لغة  إىل  قوانينهم  يف  األباطرة  »لجأ   ،Jill Harries هاريس  جيل  القانونية 

مة ملحاسبة مسؤوليهم؛ لقد ُفسِّ هذا، بالخطأ يف رأيي، كدليل عىل ارتكاب  املصمَّ

مخالفات واسعة النطاق من جانب املسؤولني، وال سيام من ِقبل القضاة«(5). كانت 

ويف  واألدبيات  القانون  يف  واملستخدمة  الفساد،  مكافحة  لتكتيكات  املنمقة  اللغة 

الخطابة هي نفسها جزءا من »خطاب الكراهية« األوسع نطاقا، والذي كان معقدا 

لكنه مفهوم يف وقته – غري أنه كثريا ما يصعب فهمه اليوم(6). علينا أن نحاول فهمها 

باعتبارها قوانني غالبا ما كانت تتناول حالة معينة، مع التعبري يف الوقت نفسه عن 

جهود متسقة لتحقيق الشفافية واملساءلة من خالل القانون(7).

هذا  من  الثاين  الفصل  أيضا  (انظر  روما؟  انحطاط  يف  سببا  الفساد  كان  هل 

الترشيعات  يف  املحددة  الفساد  مكافحة  أساليب  كانت  هل  أرينا)  بقلم  الكتاب، 

الرومانية املتأخرة مصدر إلهام للمساءلة أو كانت مفردات العنف املتضمنة فيها 
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األباطرة  قيادة  تحت  القانون  لتطبيق  املحدود  النطاق  تعويض  عىل  فقط  تعمل 

لتعزيز  خطابية  كأداة  الترشيعات  الرومان  األباطرة  نرش  هل  املتأخرين؟  القدماء 

لتعمل عىل إضفاء الرشعية عىل دورهم؟ من  الدولة،  صورة لإلرشاف عىل شؤون 

وجبايتها،  الرضائب  تقدير  عىل  دقلديانوس  أجراها  التي  التغيريات  دراسة  خالل 

والتحوالت الترشيعية التي جرت يف القرن الرابع يف أفكار مساءلة اإلداريني والقضاة 

وحكام الواليات، وتنصيب وكالء اإلمرباطورية imperial agents لإلرشاف عىل بعض 

املنظامت الحكومية األساسية مثل هيئة »الطرق العامة« cursus publicus، وتزايد 

تركيز الدولة عىل إنشاء نقابات عاملية إلزامية يف اإلمرباطورية املتأخرة، يشري هذا 

الفصل إىل أن كبار رجال الدولة الرومانية كانوا ينظرون إىل الفساد باعتباره مشكلة 

شاملة  ترشيعات  إلنفاذ  فعله  ميكنهم  مام  كثري  هناك  يكن  مل  لو  حتى  متفشية، 

ملكافحة الفساد خارج عدد قليل من مراكز املدن. من املعرتف به أنه يصعب تقييم 

فاعلية هذه التدابري من املصادر القانونية واألدبية وحدها. يعني قصور األدلة أنه 

اللغة  الرومانية إىل حد كبري من خالل  الفساد  أساليب مكافحة  يجب استكشاف 

املوجهة »من أعىل إىل أسفل« املستخدمة يف الفرمانات واملراسيم واألوامر القانونية. 

القانون  الستخدام  ومحاوالت  الشخيص،  بالعنف  تهديدات  النصوص  هذه  تنقل 

اإللزامية  املهن  من  املتأخرة  القدمية  العصور  منظومة  وإنشاء  املجتمع،  لتنظيم 

compulsory professions التي جعلت بعض املهن واملناصب املدنية وراثية وال 

يف  والتوسع  الرضيبي،  اإلصالح  قضايا  استقصاء  خالل  فمن  ذلك  ومع  منها.  مفر 

استخدام ضباط االستخبارات واإلداريني، وإصدار ترشيعات مكافحة الفساد، وإنشاء 

الفساد  مكافحة  السرتاتيجيات  الواسع  النطاق  فإن  اإللزامية،  التجارية  النقابات 

التي وضعت خالل فرتة العصور القدمية املتأخرة من عهد دقلديانوس حتى وفاة 

جستنيان (284-565م) سيكون أسهل فهام بكثري(8).

إيرادات الرضائب، والتهرُّب الرضيبي، وادعاءات العنف
تناول أحد املجاالت املحورية إلعادة التنظيم الذي نفذه دقلديانوس موضوع 

الجيوش.  وتوسيع  الدولة  لتمويل  الدخل  لتأمني  رضورية  كانت  والتي  الرضائب، 

الرضائب  تقييم  إدارة  عىل  تعديالت  الرباعي  الحكم  ومنظومة  دقلديانوس  نفذ 
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وتقليل  الرضيبية  اإليرادات  زيادة  محاولة  يف  متجذرة  خطوة  وهي  وتحصيلها، 

التهرب الرضيبي. من أجل تبليغ الجمهور بالنظام الجديد، حدد دقلديانوس فرتات 

لتحصيلها  إقليميا  متباينة  رضيبية  إيرادات  تفرض  مكتوبة  indictions(٭)  زمنية 

النفوس  عىل مدى فرتة معينة من خالل كلٍّ من رضيبة األرض iugatio ورضيبة 

capitation(9). كان من املفرتض بعد ذلك أن ُينفذ إحصاء بنحو تدريجي، فينتقل 

وُيعاد كل  لقدراتها  تقييم كل منطقة وفقا  الواليات من أجل  نظامية عرب  بصورة 

خمس سنوات. جزئيا تناولت سياسات دقلديانوس قضايا التهرب الرضيبي والفساد 

اإلداري (عن طريق االبتزاز عىل سبيل املثال) يف تحصيل الرضائب عن طريق خلق 

استخدام  زيادة هائلة يف  استلزم هذا  والقانون.  والروتني  بالتوثيق  اتسمت  ثقافة 

السجالت  حفظ  منظومة  ضمن  املساحية  واألرشيفات  والخرائط  والربديات  الحرب 

املعقدة. كان من املفرتض أن ُتدوِّن هذه السجالت قيمة األرايض واملاشية واألشخاص 

 decuriones كام جمعها أعضاء مجالس البلديات الذين يطلق عليهم قادة العرشة

احو األرايض. كان الكاتب  واملسؤولون املحليون وبريوقراطيو اإلمرباطورية وحتى مسَّ

ر واملنحاز الكتانتيوس Lactantius يشتيك من الرضائب املرِهقة ومن  املسيحي املبكِّ

يل الرضائب يف عهد دقلديانوس. ومع ذلك فإن املؤرخ أوريليوس فيكتور  عدد محصِّ

Aurelius Victor، الذي عاش يف منتصف القرن الرابع، ينظر إىل الخطة الرضيبية 

باإلصالحات  مقارنة   ،modestia tolerabilis مقبوال«  »اعتداال  باعتبارها  نفسها 

الرضيبية التي أجراها قسطنطني الثاين Constantius II الحقا(10). تكشف املصادر 

األدبية املتضاربة عن مدى صعوبة أن نقيِّم من هذه املصادر وحدها ما إذا كان 

النظام الرضيبي يف العهد الروماين املتأخر اعتبارا من عهد دقلديانوس وما بعده يف 

الواقع قمعيا وعنيفا كام اتُّهم أحيانا(11).

اقتصاد  داخل  املتقلبة  العمل  قوة  تقييم  فإن  دقلديانوس بسعة،  اكتشف  كام 

يعتمد عىل إمدادات نقدية مرتدية كان أقرب إىل محاولة خوض النهر نفسه مرتني. 

يتعلق  فيام  خاصة  الحركة،  عىل  أكرب  قيود  فرَض  االستقرار  تثبيت  محاوالت  تعني 

باملزارعني املستأجرين الذين ُعرفوا باملستعمرين coloni(12) . وعىل رغم جهوده تشري 

(٭) مدتها 15 سنة. ]املرتجم[.
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العرائض املدونة عىل الربديات وغريها من املصادر املعارصة إىل أن الفساد - خاصة 

فيام يتعلق بالتحصيالت غري القانونية من قبل جباة الرضائب - قد استمر فرتة طويلة 

بعد حكم دقلديانوس(13). خالل هذه الفرتة ال مراء يف أن لغة القانون أصبحت الذعة 

ُأدرجت يف خواتيم  ما  كثريا  التي  املغلظة  العقوبات  مثاال عىل  نجد  أن  أكرث. ميكن 

املراسيم اإلمرباطورية لردع االنحراف، يف إعالن وايل مرص عن إصالحات دقلديانوس 

الوثيقة  ويف  297م،  مارس   16 مقاطعة مرص. يف  بخصوص  أعاله  املذكورة  الرضيبية 

:Aristius Optatus املعروفة باسم مرسوم الوايل املرصي أريستوس أوبتاتوس

رصح أريستوس أوبتاتوس، وهو أبرز والة مرص، مبا ييل:

 ،Maximian دقلديانوس ومكسيميان وتدبريا،  أباطرتنا حكمة  أكرث  تعلم  لقد 

 Constantius وكونستانتوس   ،Augusti بأغسطس  ُلقبوا  الذين  واألجالء 

ومكسيميان، أكرث القيارصة نبالة، كيف... أصبحت جباية الرضائب العامة تحدث 

بطريقة ُتشعر بعض األشخاص باالرتياح، فيام ُتثقل كاهل غريهم باألعباء، وقد 

عقدوا العزم عىل القضاء عىل هذه املامرسة الرشيرة والخبيثة من أجل مصلحة 

أقاليمهم، وعىل طرح معيار مفيد تعمل مبوجبه الرضائب... يجب أيضا تذكري 

جباة كل أنواع الرضائب بأن يتحلَّوا باليقظة قدر استطاعتهم، ألنه إذا اكُتِشف 

أي شخص يف املخالفة، فسيخاطر بالتعرض لعقوبة اإلعدام...(14).

يف حني تؤكد املصادر القانونية نزاهة وموضوعية تجديد دقلديانوس للتقييامت 

الرضيبية لروما، فإن املصادر األدبية مل تكن ُمنصفة بالقدر نفسه. ذكر الكتانتيوس 

هذا  يف  الواليات  أنحاء  جميع  يف  العدوانيني  األرايض  احي  مسَّ انتشار   Lactantius

الوقت، وهم رجال غالبا ما كانوا يعاملون السكان األصليني كرهائن من األعداء أكرث 

من كونهم رفاقا لهم من الرومان(15). أشار الكتاب الالحقون، مثل الخطيب األنطايك 

ليبانيوس Libanius يف القرن الرابع امليالدي، ثم الكاتب الغايل سالفيان Salvian يف 

القرن الخامس امليالدي، إىل أنه رمبا كان هناك استخدام مكثف للخوف والتهديدات 

من  ابتداء  الرضائب  وجباية  السياسة  تطبيق  من  اإلمرباطورية  اقرتاب  مع  بالعنف 

أواخر القرن الثالث امليالدي وما بعده، عىل رغم أن هؤالء الكتاب مل ُيدرجوا أمثلة 

األدبية  االقتباسات  تذكر  اإلمرباطورية.  أنحاء  جميع  يف  املامرسات  عىل  توضيحية 

 Juvenal عن عمالء اإلمرباطورية العدوانيني سؤاال طرحه الكاتب الساخر جوفينال
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 sed quis custodiet ipsos الحراس؟  سيحرس  من  لكن  اإلمرباطورية:  أوائل  يف 

?custodes(16). كان هذا التعليق الجانبي يخاطب الرجال املكلَّفني مبراقبة األخالق 

املسؤولني  من  عديد  بخصوص  الطرح  مستحقَّ  سؤاال  كان  لكنه  للنساء،  الجنسية 

والقضاة يف العصور القدمية املتأخرة.

اإلمرباطورية  يف  الديني  والعنف  الدولة  لعنف  الناشئة  الثقافة  شدة  تزال  ال 

اكتشاف  املمكن  فمن  ذلك  ومع  العلامء؛  قبل  من  محتدم  جدل  موضع  املتأخرة 

املفروض  الرتكيز  أن  املرجح  من  الوثائق.  من  إثباتها  يسهل  متنامية  روح جامعية 

الدولة عىل تجميع السجالت وحفظها وتنظيمها وإضافتها تحت إرشاف  ِقبل  من 

داخل  املوسوعية  من  أوسع  روح  تطوير  عىل  ساعد  الرباعي  الحكم  عرص  حكام 

الدولة وبني األفراد(17). ميكن رؤية التأثريات بوجه عام يف الرتكيز املتزايد عىل التقييم 

القانون، واإلجراءات الخاصة بالسجالت، وكذلك ميكن رؤيتها  املنهجي، واستخدام 

اإلمرباطورية  والدساتري  املخطوطات  تدوين  ثم  كان تجميع  الخاصة.  املبادرات  يف 

القطاُع  بتجميعها  اضطلع  التي   Codex Gregorianus »لـ »مدونة غريغوريوس

يف  عت  ُجمِّ التي   Codex Hermogenianus هريموجينيان«  و»مدونة  الخاص، 

عهد دقلديانوس، هام أول الجهود التي بذلت يف مجال القانون املنهجي منذ عهد 

291م  العام  نحو  إىل  تاريخهام  يرجع  واملدونتان   ،Hadrian هادريان  اإلمرباطور 

والعام 295م، عىل الرتتيب(18). كانت الدولة، ومن ثم الترشيعات، آخذة يف التحول، 

ومن هنا حاول مامرسو القانون اللحاق بالركب. هاتان املدونتان هام جزء من حركة 

أوسع نحو تنظيم املعرفة وتصاعد الخطاب القانوين، والتي تطورت منذ أواخر القرن 

الثالث حتى وفاة جستنيان يف العام 565م(19).

 

معالجة فساد الحكام والقضاة عن طريق القانون
كان سوء إدارة الواليات من ِقبل املحافظني وأفعال القضاة الفاسدة موضوعا 

العام 59 قبل امليالد، كان  للترشيعات منذ الجمهورية. خالل قنصليته األوىل يف 

يوليوس قيرص Julius Caesar قد سن قانونه الشامل »القانون اليوليويس لالبتزاز« 

وعهد  الجمهورية  أواخر  بانتظاٍم خالل  ُطبق  الذي   ،lex Julia de repetundis

اإلمرباطورية(20)، وأعيد استخدامه لتنظيم السلوك القضايئ يف الواليات خالل عهد 
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اإلمرباطورية املتأخرة أيضا(21). يشري مصطلح االبتزاز »repetundae« أو اسرتداد 

األموال »repetundae pecuniae« إىل األموال املسرتدة من املحافظني والقضاة 

أموال من  الذين حصلوا من دون وجه حق عىل  العموميني  املوظفني  بعض  أو 

الواليات أو من مدينة روما يف أثناء تقلد مناصبهم العامة. يف أواخر القرن الرابع 

»جرمية  بسبــب  الفــت  بنحو  العموميني  املوظفني  من  عدد  حوكم  امليالدي 

القانون،  هذا  مبوجب   ،male usae administrationis crimen اإلدارة«  سوء 

 Ad Legem Iuliam بعنوان ثيودوسوس  مدونة  فقرات  إحدى  يف  إليها  املشار 

عن  الفساد  ملكافحة  جهودهم  األباطرة  رشَْعن  ما  وكثريا   .(22)repetundarum

واملحافظني  القضاة  ملحاسبة  ومعروفة  سابقة  قانونية  بجهود  االستشهاد  طريق 

واملوظفني املرافقني للحكام، املعروفني باملوظفني العدليني apparitores. يف كثري 

من األحيان مل يكن هؤالء املوظفون مسؤولني عن أعاملهم الخاطئة فحسب، بل 

املفروضة  العقوبات  أصبحت  ذلك  إىل  وباإلضافة  كذلك.  ورثتهم  محاسبة  ميكن 

عليهم عند اإلدانة أشد يف اإلمرباطورية املتأخرة. النظر يف جرمية (العنف اإلجرامي) 

 lex »العام للعنف  اليولياين  »القانون  باستخدام  الترشيع بخصوصها  التي حصل 

يخدم  أن  ميكن  والذي  أغسطس،  اإلمرباطور  سنه  الذي   Julia de vi publica

هدف حامية املواطنني من إساءة استخدام الحكام للسلطة (مثل تعذيب مواطن 

أو رمبا إجباره عىل دفع رضائب غري قانونية)(23). يف العام 317م، كتب اإلمرباطور 

أفريقيا،  قنصل  نائب   ،Catullinus كاتولينيوس  إىل   Constantine قسطنطني 

أنه مل يعد باإلمكان معاقبته بالنفي إىل إحدى الجزر، لكن بدال من ذلك ينبغي 

إعدامه من دون فرصة لتعليق العقوبة عند استئنافها أمام قاٍض(24). وباملثل ترجع 

تهمة االختالس، املعروفة باسم peculatus، إىل القرن األول عىل األقل. كام حدث 

الترشيع بخصوصها مبوجب قانون يولياين سابق(25). عادة ما كانت هذه التهمة 

املسوق.  املبلغ  أضعاف  أربعة  أو  ثالثة  تبلغ  وغرامة  النفي  عقوبة  مع  ترتافق 

ومع ذلك، يف عهد ثيودوسيوس الثاين، كانت جرمية تستوجب اإلعدام بالنسبة إىل 

القضاة ومحرضيهم(26). كان موضوع االستشهاد بقوانني الفساد السابقة - ال سيام 

الترشيعات اليوليانية - ومن ثم تغليظ العقوبات األصلية سمة مميزة لكثري من 

ترشيعات مكافحة الفساد يف اإلمرباطورية املتأخرة.
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من الجدير بالذكر عىل وجه الخصوص فيام يتعلق باملدونات القانونية ألواخر 

العصور القدمية، نجد املواقف تجاه املوظفني الذين يستعني بهم املحافظون وغريهم 

اإلعالنات  وإصدار  اإلمالءات،  أو  الوثائق  لتسجيل  أو  كحراس،  للعمل  الحكام  من 

إليها  يحتاجون  التي  األشياء  من  عدد  أي  وتنفيذ  الرسائل،  وتوصيل  الشفهية، 

أو   apparitores اسم  املوظفني  هؤالء  عىل  ُيطلق  كان  الحكم(27).  عىل  ملساعدتهم 

املوظفني العدليني officiales، وهم رجال خاضعون للتنظيم ضمن إطار معرتَف به، 

ومرتبطون مبختلف الدوائر البريوقراطية. يتناول عدد من قوانني القرن الرابع وأوائل 

القرن الخامس امليالديني املوظفني الرسميني واملسؤولني الجشعني الذين - عىل األقل 

وفقا لألدلة القانونية وبعض االستشهادات األدبية ملؤرخني مثل أميانوس مارسيليانوس 

Ammianus Marcellinus - تعنيَّ كبُح جامحهم. يف العام 331م، أشار قسطنطني 

التشويه  يكن  مل  يتوقفوا(28).  مل  إذا  سُتقَطع  الرجال  لهؤالء  الجريئة  األيدي  أن  إىل 

الروماين  القانون  مبوجب  مستهجنا  كان  إنه  حتى  شائعا،  أمرا  للمواطنني  الجسدي 

السابق، ومن ثم كان قانون قسطنطني مميزا من حيث طرحه هنا يف سياق إساءة 

استخدام السلطة(29). مثة قانون من أوائل القرن الخامس امليالدي، وهو املنسوب إىل 

هونوريوس Honorius وثيودوسيوس، والذي حاول إيقاف زحف سكان املقاطعات 

:corpora والنقابات التجارية curiales ومجالس البلديات

 ،navicularii نود حامية النقابات التجارية، ومالك السفن املتعاقدين

وجميع الرشكات، حتى ال ُيسَمح ألي من املسؤولني التابعني ألي حاكم 

بفعل أي يشء يساعد عىل نهب الواليات(30).

قد تشري هذه القوانني إىل مشكلة مزمنة يف اإلمرباطورية. أو رمبا كانت املشكلة 

منترشة فقط يف مناطق إقليمية معينة، مثل أفريقيا. وبغض النظر عن ذلك فإن 

هذه الترصيحات كانت إحدى الطرق التي استخدمها األباطرة للتعبري عن قلقهم 

بشأن رفاهية شعوبهم، وتأكيد رضورة مراقبة الحارس الذي ُيرَضب به املثل. كام 

ساعدت القوانني عىل تشجيع املواطنني عىل الثقة يف منظومة املحاكم، بينام دعت 

أيضا الحكام والقضاة إىل حامية شعبهم. من املؤكد أن ثقافة املساءلة املبينة تتضح 

يف هذه القوانني، لكن إىل جانب مبادرة املدنيني برفع القضايا والتقايض أمام املحاكم 

طلبا لإلدانة، ما زلنا ال نعرف كيف متكنت الدولة من اكتشاف مثل هذه املامرسات. 
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كام سنناقش اآلن، كانت إحدى الطرق استخدام وكالء لجمع املعلومات االستخبارية 

يف الواليات، والذين كلفوا برفع تقاريرهم إىل املركز.

الوكالء البريوقراطيون لجمع املعلومات والرقابة
باعتباره  اإلمرباطور  وتنصيب  الفساد  لتثبيط  القانون  استخدام  إىل  باإلضافة 

سيدا مهيمنا dominus، كان هناك أيضا نهج إلنشاء أو توسيع نطاق البريوقراطية 

التي ميكن أن تتصدى له مبارشة. يف أواخر العامل الروماين عمل املوظفون والجنود 

كان  الفاسدة.  املامرسات  وفحص  ملراقبة  وكالء  األحيان  من  كثري  يف  اإلمرباطوريون 

 curiosi هناك بالفعل رجال أرشار ُأطِلق عليهم، عىل سبيل السخرية، اسم املتلصصني

 Tertullian (»الجواسيس«) يف القرن الثالث امليالدي، والذين استشهد بهم ترتوليان

كوكالء لجمع الرضيبة الباطنية من املهنيني املشهورين الذين يعملون يف أفريقيا(31). 

واملعروفون   ،praetorian prefect الربايتوري  للقائد  التابعون  الرجال  كان  وباملثل 

باسم ُسعاة الربيد frumentarii(٭)، ُيستخَدمون كسعاة ومبعوثني خالل عهد اإلمارة 

عن  واإلبالغ  التطفل  أجل  من  بالجحافل  امللحقني  العسكريني  املضاربني  جانب  إىل 

ُعِمد  أنه  ويبدو  السيع(32).  الربيد  خدمات  بأداء  اضطالعهم  أثناء  يف  املعلومات 

النهج  لتحسني  وذلك  الرباعي،  الحكم  ظل  يف  املشهور  الربيد  ُسعاة  فيلق  حل  إىل 

اإلمرباطوري لجمع املعلومات من املحافظات. تحدث مؤرخ القرن الرابع، البريوقراطي 

اإلمرباطوري أوريليوس فيكتور Aurelius Victor، عن هذا التطور يف العام 361م يف 

أطروحته حول فضائل القيرص. وفيها يذكر استخدام دقلديانوس للقانون، ويكشف 

عن محاوالت الحكم الرباعي لإلصالح ثم إعادة التنظيم: »ومع ما ال يقل عن الحامس 

من أجل السالم، والبريوقراطية التي تنظمها أعدل القوانني وفيلق ُسعاة الربيد الذي 

تعرض للحل، والذي يتشابه كثريا مع العمالء السيني حاليا«(33). وبحلول أوائل القرن 

مدرسٍة  داخل  معيارية  أكرث  سلكا  هؤالء  االستخبارات  عمالء  ل  شكَّ امليالدي،  الرابع 

هؤالء  عىل  ُيطلق  كان   ،Licinius وليسينيوس  قسطنطني  عهد  يف  رسمية.   schola

الرجال اسم »الناشطون يف مجال شؤون الدولة« agentes in rebus(٭٭) منذ العام 

(٭) تعني الكلمة الالتينية يف األصل »جامعي الحنطة«. ]املرتجم[.
(٭٭) املخربون. ]املرتجم[.
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319م عىل األقل، وميثلون طموح استخدام وكالء اإلمرباطورية الستئصال شأفة التهرب 

الرضيبي والتبليغ عنه، أو الفساد أو الخيانة أو عدد من الجرائم األخرى.

قد تكون للعمالء أنفسهم سوابق يف األصل يف عرص الحكم الرباعي؛ ومع ذلك 

حديثا،  ل  ُشكِّ الذي   magister officiorum قسطنطني قايض  إرشاف  تحت  كانوا 

والذي ِصيَغ رسميا بعد العام 312م(34). جزئّيا كان هؤالء الرجال مكلفني باإلرشاف 

عىل املوارد العامة، وشبكة الخيول والبغال والعربات املستخدمة يف نقل الرسائل 

اإلمرباطورية ورضيبة األموال (ولكن ليس الرضائب املدفوعة عينّيا) وكذلك - كام 

تسمى  والتي  للدولة  اململوكة  املصانع  تنتجها  التي  املنتجات   - الحقا  سنناقشه 

الفابريقات fabricate(35). مبوجب القانون ُدِعم جزء كبري من تكلفة هذه الشبكة 

م السكان املحليون العربات والحيوانات  اإلمرباطورية عىل املستوى املحيل؛ إذ قدَّ

وحتى اإلسكان كجزء من الرسوم املفروضة التي ُتسمى اإلنعام munera أو الشعائر 

liturgies. ومع ذلك فإن الكتاب الثامن من قانون ثيودوسيس يكشف أنه بينام 

كانت هناك انتهاكات ملنظومة الطرق العامة، حاول أباطرة مثل قسطنطني حامية 

النظام من  الحيوانات املصادرة وحامية  السكان املحليني من اإلفراط يف استخدام 

إساءة استخدامه للسفر الخاص بدال من السفر لتأدية مهام الدولة. كان من املمكن 

السيع  الربيد  باستخدام  عالية  وبسعة  بأمان  إرسالها  يلزم  التي  العنارص  شحن 

cursus velox، مع تكليف عمالء خاصني بحاميتها (مثل الذهب أو الفضة) كضامن 

العامة عالية  الفاسدين. وإضافة إىل الطرق  إضايف ضد ُقطاع الطرق أو املسؤولني 

مركز  املوانئ، وهي  باإلرشاف عىل  أيضا  مكلفني   agentes املخربون  كان  التنظيم، 

حاسمة  خطوة  يف  اإلمرباطورية.  موَّلت  التي  واإليرادات  للمعلومات  آخر  رئيس 

تحت  يكونوا  أن  من  بدال  اإلمرباطورية  للمحكمة  خاضعني  الوكالء  كان  ومركزة 

اإلرشاف أو الوالية القضائية لحاكم الوالية أو القائد الربيتواري، مام خلق مزيدا من 

خطوط املعلومات املبارشة إىل السلطة التنفيذية املركزية من خالل منصب رئيس 

يف  األول،  ثيودوسيس  عهد  بحلول   .(36)magister officiorum البالط  مستشاري 

العام 386م، كان يف وسع أولئك الرجال الرتشح لالنتخاب يف مجلس الشيوخ بعد 

االنتهاء من خدمتهم كربنسايبس principes(٭) يف الجيش(37). وعىل رغم أن هذا 

(٭) جنود مسلحني. ]املرتجم[.
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النظام الناقص كان عرضة يف حد ذاته لالنتهاك، فإن فيلق املخربين وفر مثاليا طريقا 

آمنا للمعلومات(38).

تشري األدلة القانونية مرة أخرى إىل مشكالت الفساد لدى املخربين، خاصة يف 

ر قسطنطني املخربين  الرابع امليالدي. حذَّ القرن  الثاين يف منتصف  عهد قسطنطني 

اتهامات كاذبة قد تؤدي إىل  الجرائم للقضاة وعدم تلفيق  بأن عليهم اإلبالغ عن 

جوليان،  لتأبني  الجنائزية  وجه حق(39). يف خطبته  بغري  السجن  يف  أشخاص  إلقاء 

الرجال،  هؤالء  عىل  انتقاميا  هجوما   Libanius ليبانيوس  األنطايك  الخطيب  شنَّ 

هم »عيون امللك« (باليونانية οἱ βασιλέως ὀφθαλμοὶ). من منظور  الذين سامَّ

ليبانيوس كان هؤالء ُحراسا غري خاضعني للرقابة:

وهكذا فإن األشخاص املعينني ملنع الجرمية هم حامة املجرم، مثل أن 

كان ذلك  الذئاب، كام  الصيد مع قطيع  الغنم يف  راعي  ينخرط كلب 

ُيشبه اكتشاف كنز ُمخَفى بحيث رصت متتلك حصة يف منجم الذهب 

هذا - فتتحول من الفقر املدقع إىل الرثاء الفاحش عىل الفور!(40).

أشادت الخطبة مبحاولة اإلمرباطور جوليان قمَع الفيلق، لكن يف حني أن اإلمرباطور 

كان قد تويف من فوره، فقد استمر وجود املخربين. ومع ذلك، وعىل رغم كل الغضب 

ه إليهم يف القانون ومن قبل سكان املقاطعات مثل ليبانيوس، كان عدد املخربين  املوجَّ

صغريا نسبيا مقارنة بعدد سكان اإلمرباطورية الهائل، والذي يرجح أنه بلغ نحو 50 

مليونا يف ذلك الوقت(41). تباين عددهم يف اإلمرباطورية املتأخرة، لكن قانون العام 

 cursus honorum د عددهم األقىص عند 1.174 مع وضع تراتبية هرمية 430م حدَّ

محددة (مسار محدد للرتب والرتقيات) للرتقي(42). قد يكون عديد من أبناء العشائر 

كام  الوطن،  يف  املدنية  واجباتهم  من  للهروب  املنصب  هذا  استخدموا  قد   curials

االعتبار،  يف  ذلك  مع وضع  عائالتهم.  أفراد  املنصب  توريث  إىل  منهم  كثريون  عمد 

نرى يف املخربين ويف البنية التحتية للطرق العامة مثالني قانونيني – عىل رغم أنهام 

 fiscus عرضة للفساد بوضوح - عِمال كتكتيكات تهدف مثالّيا إىل حامية دخل الخزانة

اإلمرباطورية، والسامح بالنقل اآلمن، وتوفري شبكة موثوقة لنقل املعلومات. كان هذا 

الطموح نفسه لتحقيق األمن املايل من خالل تنظيم املعرفة والحامية اإلدارية هو ما 

أثر أيضا يف منظومة املؤسسات التجارية التي تنامت يف اإلمرباطورية املتأخرة.
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املؤسسات الحكومية والعضوية اإللزامية والتحكم اإلمرباطوري يف التجارة
إن األحداث املضطربة التي وقعت يف منتصف القرن الثالث امليالدي عىل وجه 

الخصوص أثبتت للحكام الطامحني أن لتجهيز الجيش ومتويله بأماٍن أهمية كربى 

لنجاح أي إمرباطور روماين (وحتى استمراره يف البقاء)(43). كان إصالح دقلديانوس 

للنظام الرضيبي، كام وصفنا، إحدى وسائل محاولة زيادة دخل الدولة، والحامية من 

التهرب الرضيبي، وتأمني قاعدة رضيبية للتمويل املوثوق به للخزانة اإلمرباطورية، 

والتي ميكنها بدورها متويل خططه لتوسيع الجيش. مثة طريقة ثانية لضامن التمويل 

 coinage ومنع االنتهاكات، وهي تنظيم واإلرشاف عىل وضبط كلٍّ من سكِّ النقود

والتجارة. متثل تهديد لهذا الهدف يف حقيقة أن اإلمرباطورية قد عانت فرتة طويلة 

من التضخم املفرط، وانخفاض قيمة عملتها، والعمالت املزيفة التي أدت يف النهاية 

إىل انخفاض الثقة يف اإلمدادات النقدية، وإعاقة االقتصاد، وتشجيع االكتناز وانخفاض 

هذه  يف  اللوم  ُيلقى  كان  ما  فكثريا  ذلك،  إىل  وباإلضافة  للسكان.  الرشائية  القوة 

املشكالت النقدية عىل رجال األعامل من القطاع الخاص. عالج دقلديانوس التضخم 

أعادت  التي  العملة  إصالحات  طريق  عن  النقدية  اإلمدادات  ومشكالت  املتفيش 

توحيد وزن العمالت الذهبية، وأعادت سك عمالت معدنية من الفضة الخالصة(44). 

كآلية  الترشيعات  إىل  أخرى  مرة  لجأ  فقد  هذه،  العملة  إصالحات  إىل  وباإلضافة 

أنتج هذا  السلع والخدمات.  التي ميكن فرضها عىل  الحد األقىص للرسوم  لتحديد 

األمر املرسوم الشهري للحد األقىص لألسعار Edict of Maximum Prices – عىل 

رغم أنه كان غري فعال إىل حد كبري.

يعود تاريخ املرسوم إىل نوفمرب أو ديسمرب 301م، وقد اشتمل عىل أسعار أكرث 

من ألف سلعة، وعىل األجور القياسية لعديد من املهن. حتى لو كانت تتجاوز 

مدن  يف  عليها  ُعرث  التي  املنقوشة  القطع  فإن عرشات  العميل،  التطبيق  حدود 

اإلمرباطورية الرشقية تزودنا عىل األقل بنظرة ثاقبة عىل سوق العمل الروماين يف 

أوائل القرن الرابع امليالدي وتكشف مجددا عن نظام حاول تقييم وأرشفة وفرض 

الحديثة  اإلصالحات  أن  رغم  وعىل  منضبطة(45).  غري  إمرباطورية  عىل  التنظيم 

قد  الباهظة  لألسعار  للتصدي  للترشيعات  واستخدامه  دقلديانوس  أجراها  التي 

تأسيسه  اعتبار  مُيكن  طويلة،  فرتة  منذ  املعارصين  الباحثني  ِقبل  من  لوحظت 
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 (corpora والروابط collegia مثل االتحادات) لروابط حكومية ألصحاب املهن

مبنزلة محاولة إمرباطورية لتأمني السلع والخدمات الرضورية لعمل الدولة. ومن 

خالل االلتفاف عىل التعاقد مع موردي القطاع الخاص عىل بعض السلع وزيادة 

أمكن  التنظيم،  عالية  الحكومية  املهنية  الروابط  خالل  من  الرقابة  بريوقراطية 

عىل  السلع(46).  ببعض  يتعلق  فيام  حدتها  وتخفيف  باألسعار  التالعب  مكافحة 

هذا النحو قد يجُدر بنا أن ننظر يف إنشاء هذه املؤسسات، والتي كانت يف كثري 

الفساد يف  كتكتيك ملكافحة  الطوعية،  املهنية غري  للنقابات  األحيان مامثلة  من 

العصور القدمية املتأخرة.

بدأت  امليالدي،  الثالث  القرن  أواخر  يف  دقلديانوس،  زمن  يف  أنه  املرجح  من 

املصانع الحكومية املسامة بالفابريقات تعمل من أجل تزويد الجيش مبارشة باملالبس 

والدروع(47). وعىل رغم أن حرفيي القطاع الخاص واصلوا العمل والتوريد للجيش، 

فقد عمل إنشاء هذه املصانع عىل تأمني اإلمدادات الالزمة للجيش وتجنُّب مخاوف 

مثل األسعار الباهظة. كان بوسع الفيالق أن تعتمد بسهولة أكرب عىل سالسل التوريد 

ُيعرَفون  للدولة  اململوكة  املصانع  العامل يف هذه  وتحدد ميزانيتها وفقا لذلك. كان 

ُتدعى  هيئة  يف  وُنظموا   ،(Φαβρικήσιοι (باليونانية   fabricenses الصنَّاع  باسم 

البالط  مستشاري  كبري  عليها  يرشف  التي   ،corpus fabricensium الصنَّاع  رابطة 

(»سيد املكاتب«) الذي كان ُيرشف أيضا عىل مختلف املكونات األخرى إلدارة القرص، 

وناشطي الشؤون، ودائرة الطرق العامة وبعض كتبة الدولة. انترشت قرابة 40 فابريقة 

حول مقاطعات رشق البحر األبيض املتوسط، ويف الغرب ُأنشئت يف بالد الغال وإلرييا 

Illyria وإيطاليا. باإلضافة إىل إنشائه للفابريقات اململوكة للدولة، سعى دقلديانوس 

أيضا إىل السيطرة عىل العامل يف دور سك العملة monetae الذين كانوا يرضبون 

دار  ظلت  اإلمرباطورية.  داخل  ُتتداول  التي  والربونزية  والفضية  الذهبية  العمالت 

سك العملة املتنقلة moneta comitatensis تتبع اإلمرباطور من أجل سك العمالت 

يف املوقع، ومن ثم ميكن اإلرشاف عليها من كثب، كام سمح بعدد محدود من دور 

دقلديانوس  إصالحات  كانت  اإلمرباطورية.  داخل  الثابتة  اإلمرباطورية  العملة  سك 

العملة بداخلها مستوحاة  العمالت محليا والسيطرة عىل عامل سك  بخصوص سك 

جزئيا من سلفه أوريليان(48). إن الرتكيز املتزايد عىل تنظيم واإلرشاف والسيطرة عىل 
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كل من الصناع العاملني يف الفابريقات وصاغة النقود monetarii العاملني يف دور 

سك العملة قد ُيظهر هوسا مربرا لتأمني سالسل التوريد بأقل تكلفة ممكنة.

كانت مؤسسات صناع الدروع والعاملني بدور سك العملة الذين تستخدمهم الدولة 

جزءا من الحركة األكرب نحو املهن اإللزامية يف اإلمرباطورية املتأخرة، وهي حركة صارت 

الني muleteers، وهو غيض من فيض  تضم النساجني وصانعي الصباغ األرجواين والبغَّ

املؤسسات هذه(49). وباإلضافة إىل ذلك،  للتنظيم ضمن منظومة  التي أخضعت  املهن 

ميكننا أن نرى هذا االتجاه بني أصحاب الحرف الذين ساهموا يف اإلمدادات الغذائية 

التي كانت تغذي الجيش، وساهموا يف توفري غالل اإلمرباطورية املعروفة باسم األنونا 

annona. وقد أصبح عديد من املهن املساهمة يف اإلمدادات الغذائية إلزاميا أو خاضعا 

 ،suarii الخنزير  لحم  موردو  ذلك  يف  مبن  املتأخرة،  اإلمرباطورية  يف  الدولة  لسيطرة 

والخبازون pistores، وصيادو األسامك piscatores وعامل الشحن navicularii. وفيام 

يتعلق مبوردي لحم الخنزير، يرجع هذا التغيري أساسا إىل التعديالت التي أُجريت عىل 

حصص لحم الخنزير. مثل كثري من الفابريقات، كانت الدولة تشرتي احتياجاتها من لحم 

الخنزير من تجار خاصني، لكنها طورت عالقات أوثق مع نقابات موردي لحوم الخنزير 

 .Severans خالل أواخر القرن الثاين إىل أوائل القرن الثالث امليالدي يف عهد آل سيفريان

كان لحم الخنزير جزءا منتظام من األنونا يف عهد أوريليان يف أواخر القرن الثالث، ويف 

 .(50)munus إلزامية الخدمة داخل املؤسسة  عهد قسطنطني يف 324 أو 326م، كانت 

كان عديد من مريب الخنازير والخبازين، مثل كثري من األفراد املرتبطني مبنظومة األنونا 

تقديم  األرايض هؤالء عىل  أُجرب مالُك  األرايض. وقد  كبار مالك  اإللزامية، من  للخدمة 

الواردة  القوانني  من  عديد  وتؤكد  الدولة(51).  حددتها  كام  املختلفة،  حصصهم  وتلبية 

يف مدونات ثيودوسيس الثاين ثم جستنيان عىل أنه ال ُيسمح لألفراد املرتبطني بالنظام 

املؤسيس بالهروب من الخدمة عن طريق اكتساب مراتب رشفية عليا، أو االنضامم إىل 

الكنيسة أو مامرسة الخداع من أجل التهرب من التزاماتهم تجاه الدولة. حتى إن هذه 

من  أنه  رغم  عىل  األمر،  لزم  إذا  بالقوة  أعاملهم  إىل  األفراد  بسحب  القوانني سمحت 

الصعب تحديد عدد مرات مامرسة هذا التهديد بالعنف(52).

وصف بعض الباحثني الحديثني نظام املهن اإللزامية والوراثية يف كثري من األحيان 

يف اإلمرباطورية الرومانية املتأخرة بأنه »نظام طبقي« caste-system؛ ومع ذلك ال 
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يزال يتعني علينا النظر يف الفصل بني املثالية القانونية والواقع القابل للتنفيذ(53). 

الجنود  ببساطٍة مل تكن هناك قوة كافية من الرشطة الحرضية أو عدد كاٍف من 

ينتمي  التي  النقابة  أو  االتحاد  يفر من  لغرض اإلرشاف عىل كل حريف  املخصصني 

إليها إىل حظرية عامل البحر املتوسط من دون تراخيص للسائقني أو قواعد بيانات 

الهوية التي ميكن من خاللها تحديد هوية األشخاص بفاعلية. ميكننا أن نرى الفشل 

 Arcadius يف محاولة ربط مختلف املهن بالخدمة يف قانون صدر عن أركاديوس

اإلمرباطوران  يأمر  القانون  ذلك  يف  398م.  يوليو  يف   Honorius وهونوريوس 

حاولت  إذا  به  االضطالع  يتعني  مبا   Eutychianus إيوتشيانوس  الربيتواري  القائد 

مجموعات معينة من الناس االلتجاء إىل كنيسة: العبيُد، وخادمات املنازل، وأعضاء 

وجامعو  العامون،  ُعون  واملدَّ العامون،  واملدينون   ،decurions البلدية  املجالس 

أسامك الصبغة األرجوانية أو املعنيون بالحسابات العامة أو الخاصة الذين يحاولون 

اللجوء إىل كنيسة سيخضعون لالعتقال القسي واإلعادة(54). يبدو أن كثريين داخل 

مؤسسات الدولة كانوا يوفون بالتزاماتهم - سواء كان ذلك صنع األسلحة أو األصباغ 

أو املالبس أو زراعة الحبوب أو رمبا توريد لحم الخنزير. ومع ذلك من املؤكد أنه 

القانونية  املحظورات  رغم  عىل  بهم،  امُلناطة  االلتزامات  من  فروا  من  هناك  كان 

العنيفة. كانت االتحادات اإللزامية إحدى الطرق التي سعت بها الدولة الرومانية 

املتأخرة إىل تجنب ارتفاع األسعار وتأمني السلع والخدمات الرضورية لدعم الدولة 

واملستفيدين من األنونا والعسكريني، لكن إىل حد كبري، مثل منظومة الطرق العامة، 

ظل النظام عرضة لالحتيال أو االبتزاز أو التهرُّب من الخدمة.

القانون ومفردات النظام األبوي والسلطة والخوف
 ،Valentinian وفالنتينيان   ،Gratian غراتيان  األغسطيني،  األباطرة  نفُس 

وثيودوسيوس، وصوال إىل ماترونيانوس Matronianus، وهو قائد dux وحاكم 

الناس، فإننا  رسدينيا: من أجل أن تسبب معاقبة رجل واحد خوفا يف كثري من 

الشخيص  الحارس  لوصاية  السابق،  القائد   ،Natalis ناتاليس  بإخضاع  نأمر 

اإلمرباطوري، حتى لو كان غري راغب يف ذلك، يف الوالية التي نهبها... حتى يدفع 

أربعة أضعاف...(55).
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يف الِقسم نفسه من القانون اليوليويس بشأن االبتزاز، والذي ُجرِّد فيه القضاة 

العام  يف  أنه  حقيقة  ثيودوسيوس  مدونة  ُتسجل  رشفهم،  من  بالفساد  املدانون 

الحاليني  الحكام  لجميع  واضحة  عربة  ناتاليس  املدعو  السابق  القائد  صار  382م، 

واملستقبليني. وقد أجربه أحد حراس املرافقني اإلمرباطوريني عىل العودة إىل الوالية 

نهبها.  التي  األموال  أضعاف  أربعة  ثم سداد  فيها، ومن  األموال  استوىل عىل  التي 

القصد من  القانون. كان  ناتاليس، اعرُتف ببث الخوف من خالل  كام تشري قضية 

هذا الخوف ردَع الناس عن ارتكاب جرمية ما، لكنها مل تكن فكرة جديدة ظهرت 

يف اإلمرباطورية املتأخرة؛ إذ اعتمد استخدام القانون لتخويف املتورطني يف الفساد 

ُتغلَّظ،  العقوبات  كانت  ما  كثريا  سابقا،  الحظنا  كام  ماضية.  سوابق  عىل  ببساطة 

وأصبح التهديد بالعنف أشد وضوحا يف الترشيعات القدمية املتأخرة. بدأت الحامية 

ذوي  األفراد  من  لعديد  القانونية  الدرع  من  كنوع  سابقا  عملت  التي  الجسدية 

املتأخرة، مام جعل مزيدا من األشخاص  القدمية  العصور  العالية تتآكل يف  املكانة 

عرضة للعقاب البدين أكرث من أي وقت مىض. ومع ذلك تجدر اإلشارة إىل أنه عىل 

رغم أن مفردات القانون صارت أشد قسوة، فقد بقيت يف كثري من األحيان رسالة 

من القلق األبوي يف كثري من الترشيعات الرامية إىل القضاء عىل املامرسات الفاسدة.

أن  الديباجة  يف  فسرنى  301م،  للعام  القصوى  األسعار  مرسوم  إىل  عدنا  إذا 

حكام ربع البلد Tetrarchs حددوا بدقٍة األسباب وراء قرارهم لتثبيت أسعار سلع 

وخدمات بعينها يف كل أرجاء اإلمرباطورية:

ألن من ميتلك قلبا بهذه القسوة أو الذي أبعد نفسه عن الشعور اإلنساين 

إىل درجة أنه يجهل أنه مل يكن يشعر بالفعل بالشؤون التجارية، سواء 

حدث يف البضائع أو يف التعامالت الجارية يف صخب املدن وضجيجها - 

إىل حد أنه قد سمح بارتفاع وقح يف األسعار؟ ال تخفف وفرة البضائع وال 

الخصوبة عىل مر السنني من هذه الشهوة الجامحة للنهب(56).

 ،Maximian يف الوثيقة عمد حكام كلٍّ من الرشق والغرب - دقلديانوس، وماكسيميان

وقسطنطينوس خلوروس Constantius Chlorus وغالرييوس Galerius – إىل وصف 

اضطروا يف  كرجال  أنفسهم  بوا  نصَّ لقد  بأرَسه.  البرشي  للجنس  أنفسهم جامعيا كحامة 

نهاية املطاف إىل كس صمتهم الطويل من أجل حامية الناس من التجار الجشعني. إضافة 
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إىل ذلك مثلت تلك أيضا، من دون شك، محاولة لتأمني إصالحات دقلديانوس النقدية 

األخرية من االنهيار تحت وطأة التضخم. وعىل رغم أنه ثبت الحقا أن املرسوم غري قابل 

إىل  ُأرِسل  قانون  العاديني من خالل  الناس  بالفعل مخاوَف  نقلت  فإن مربراته  لإلنفاذ، 

الواليات، وُترجم إىل الالتينية واليونانية، وُنقش عىل الحجر، ومن ثم هيئ لألفراد يف املدن 

املختلفة لقراءته عالنية.

لألسعار  األقىص  الحد  مرسوم  كان  والحارض،  املايض  التدوينات يف  ِمثَل جميع 

إنجازا خطابيا هائال. ففي العام 301م أمكن للمرسوم توصيل قوة وقلق األباطرة 

إىل سكان اإلمرباطورية الغاضبني. ومن املؤكد أن القلق الذي أُعرِب عنه من أجل 

مصلحة الشعب، واملوجود يف هذا املرسوم أو رمبا يف روايات جستنيان الالحقة، رمبا 

كان مجرد قرشة تخفي محاوالت استئصال مامرسات محددة كانت تعرقل متويل أو 

إدارة اإلمرباطورية. كام يعلم مؤرخو العصور القدمية جيدا، فإن إعادة بناء املقاصد 

كثريا ما كان يتطلب كثريا من التخمني. ما يجب اإلقرار به هو أن مفردات القانون 

الروماين قد تكون ُمربكة للقراء املعارصين، ورمبا ال تنقل إلينا الرسالة نفسها التي 

أي  أن  املرجح  فمن  املثال،  سبيل  عىل  املتأخرة.  اإلمرباطورية  مواطني  إىل  نقلتها 

مدونة  يف  املدرجة  املتأخرة  القدمية  العصور  قوانني  بتصفح  يكتفي  معارص  قارئ 

ثيودوسيس أو مدونة جستنيان سيظن أن القضاة كانوا فئة من الفاسدين، املرتشني، 

واملشتبه فيهم متاما(57). ومع ذلك، من الصعب قياس مستويات االدعاء، ومعدالت 

اإلدانة، أو حتى االستجابة الشعبية لهذه القوانني.

االستنتاجات
مل تكن املامرسات الفاسدة وتكتيكات مكافحة الفساد تطورا فريدا لإلمرباطورية 

املتأخرة. فلطاملا كانت إساءة استخدام السلطة لتحقيق الربح الشخيص جزءا معرتفا 

الجمهورية  عهدي  يف  للترشيعات  وموضوعا  الرومانية  الحكومة  من  منهجيا  به 

فقد  ذلك  ومع  للبيع(58).  دامئا  السلطة  كانت  املؤرخون  واإلمرباطورية. كام الحظ 

 decurial القضائية واإلدارية والعشائرية املبارشة للمامرسات  أصبحت االتهامات 

والجامعية موضوعات أكرث تواترا يف النصوص القانونية للعصور القدمية املتأخرة أكرث 

مام كانت عليه يف الترشيعات السابقة التي وصلت إلينا(59). ويف العصور القدمية 
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وجباية  القضايئ،  الجهاز  داخل  الفساد  ومعاقبة  إيقاف  محاوالت  كانت  املتأخرة، 

املتعلقة  املهنية  الروابط  وبني  القضاء،  وأحكام  اإلمرباطورية،  واإلدارة  الرضائب، 

الترشيعات،  خالل  من  اإلمرباطور  ِقبل  من  تحدث  كانت  املؤسسات،  مبنظومة 

تزود  كانت  التي  املهنية  النظم  هيكل  عىل  أدخلت  التي  التعديالت  طريق  وعن 

اإلمرباطورية باملؤن وُتطعمها. أدى التحول النيص يف القانون الروماين إىل التأكيد عىل 

الرقابة والحامية من الفساد إىل رفض كثريين الزيادَة الواسعَة يف املامرسات الفاسدة 

 Edward اعتبارا من القرن الثالث امليالدي. أثرت هذه الترشيعات يف إدوارد غيبون

Gibbon، الذي اقرتح أن مزيجا جامعيا من الرتف واملسيحية والبريوقراطيني والفساد 

الداخيل هو ما أدى يف نهاية املطاف إىل تدهور روما ثم سقوطها. ومنذ العام 1776، 

ظلت وجهات نظر غيبون التي تعود إىل عرص التنوير مؤثرة يف التقييامت الحديثة 

اإلمرباطورية  عن  دقلديانوس  سبقت  التي  الفرتة  وقطعت  املتأخرة،  لإلمرباطورية 

املتأخرة بساطور غري مربَّر. أما مفهوم اإلدارة املتأخرة غري الفعالة واملختلفة بنحو 

 Ramsay MacMullen ماكمولن  رامزي  كتابات  بفعل  الحقا  تعزز  فقد  متميز، 

املامرسات  بأن  فيها  جادل  والتي  املتأخر،  الروماين  العرص  يف  الفساد  عن  املؤثرة 

الفاسدة كانت متوطنة(60). ومع ذلك فقد بدأ الباحثون القانونيون يف اآلونة األخرية 

يقللون من أهمية مزاعم الفساد واسع االنتشار والخبيث من خالل النظر يف كيف 

أن الخطاب القانوين قد ساهم يف »سقوط« أكرث صورية مام حدث بالفعل (انظر 

أيضا الفصل الثاين من هذا الكتاب، بقلم أرينا)(61).

وفقا ملا جادل به البعض فإن لغة وخطاب تكتيكات مكافحة الفساد يف العصور 

القدمية املتأخرة ُتكتَشف إىل حد كبري من خالل القوانني املتعلقة بجباية الرضائب، 

واملجال القضايئ، واإلدارة اإلمرباطورية والروابط املهنية. ومع ذلك، فهناك انفصال 

بني هذه النصوص وبني الواقع املَعيش داخل اإلمرباطورية، كام هي الحال اليوم. 

أفضل خرباء املامرسات القضائية الخاطئة يف العصور القدمية املتأخرة، جيل هاريس، 

رمبا صاغتها بأفضل صورة كام ييل: »إن خطاب القوانني اإلمرباطورية حول القضاة... 

الذي ُيظهر مخاوف بشأن املساءلة، كان موجودا منذ عرص أغسطس فصاعدا، ولكن 

ُيعربَّ عنه اآلن بصورة أشد تأكيدا، وفقا لألعراف اللغوية للعرص، وينفذ برصامة«(62). 

اإلمرباطورية  حكمت  التي  الترشيعات  يف  التأكيدية  املفردات  هذه  ُدمجت  وقد 
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وليبانيوس  الكتانتيوس  مثل  لكتاب  األديب  بالنرث  وامتزجت  بل  املتأخرة،  الرومانية 

وسالفيان. تحتوي هذه النصوص عىل ادعاءات عديدة بسقة البريوقراطيني لألموال، 

فرار بعض عامل  أو  البلديات،  الواليات من واجباتهم يف مجالس  تهرب حكام  أو 

الواضح  غري  من  لكن  اإلمرباطورية،  العمالت  سك  دار  من  بالذهب  العملة  سك 

األباطرة  أن  أو   - املتأخرة  اإلمرباطورية  يف  فعليا  زاد  قد  الفساد  كان  إذا  ما  متاما 

ببساطة كانوا أقرب احتامال للتصدي له. أيا كان األمر فكثريا ما استخدم األباطرة 

والعنف  األرايض  مبصادرة  التهديدات  لنرش  القانونية  الدساتري  املتأخرون  الرومان 

البدين والغرامات يف محاولة لكبح جامح هذه السلوكيات، لكن تجدر اإلشارة إىل 

وكالء  وتعيني  السجالت،  حفظ  تحسني  إثارة:  أقل  أساليب  إىل  أيضا  تحولوا  أنهم 

إلزامية  مهنية  جمعيات  وإنشاء  املعلومات،  وجمع  األرايض،  ومسح  بريوقراطيني، 

آنفا  املذكور  جونستون  مايكل  تعريف  هنا  طبقنا  إذا  للفساد.  التصدي  أجل  من 

(راجع مقدمة هذا الكتاب) للفساد باعتباره »االنتهاك، وفقا للمعايري القانونية أو 

االجتامعية التي تشكل منظومة مجتمع بعينه للنظام العام، لدور أو مورد عمومي 

القرن  قالب  تطبيق  تجنُّب خطر  فسنتمكن حينئذ من  منفعة خاصة«،  أجل  من 

يف  الفساد  يعنيه  كان  ملا  مؤرشات  نضع  أن  ذلك،  من  وبدال  والعرشين،  الحادي 

اإلمرباطورية املتأخرة. حتى لو مل تكن لدينا بيانات كافية لتحديد ما إذا كان الفساد 

رة  الحاالت املتصوَّ املتأخرة، فإن طرق مواجهة  الرومانية  ازداد يف اإلمرباطورية  قد 

النتهاك أو سوء تدبري السلطة - مبا يف ذلك اختالس أموال الدولة والفساد واالبتزاز 

لدى  للفساد  املتغري  التعريف  فهم  تساعدنا عىل   - اإلدارة  وسوء  املفرط  والعنف 

أباطرة العصور القدمية املتأخرة، وتكشف مجتمعة أن تكتيكات مكافحة الفساد قد 

أصبحت أكرث تنوعا وعنفا وتوثيقا من أي وقت مىض.

شكر وتقدير

االقرتاحات  وكذلك  الكتاب،  هذا  محررو  مها  قدَّ التي  للتعليقات  ممتنة  أنا 

واملالحظات التي قدمتها يل جوليا هيلرن Julia Hillner. لكنني أتحمل املسؤولية 

وحدي عن كل األخطاء.



الباب الثاين
العصور الوسطى
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واالختالُس  السلطة  استخدام  إساءُة  كانت  رمبا 

مقبولة  تكن  مل  لكنها  مكان،  كل  يف  منترشة  ظاهرة 

العرص  قبل  األوسط  الرشق  مجتمعات  يف  عموما 

التاريخية  والروايات  السجالت  انطوت  الحديث. 

 mirrors for وكتب اآلداب السلطانية )مرايا األمراء

القانونية عىل  والكتابات  اإلدارية  واألدلة   )princes

سلطتهم  استخدام  يسيئون  الذين  املسؤولني  إدانة 

ومناصبهم إلثراء أنفسهم، والذين يهملون واجباتهم 

خاصة،  مكاسب  تحقيق  أجل  من  الهدايا  ون  ويتلقَّ

والذين يختلسون األموال فيام يتعارض مع مصلحة 

نفسها  املصادر  هذه  تؤكد  الحكومة.  أو  الجمهور 

حماربة الفساد بني النظرية 
والتطبيق:

 أرض دجلة والفرات يف مرحلة 
انتقالية ما بني القرنني الـ 9 والـ 11

للشخص  الخالص  الصوت  هنا  ُيسَمع  »ال 
إن  للغاية،  إال عىل نحو متقطع  »العادي« 

ُوجد«

44

ماييك فان بريكل
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مسؤولية الحاكم عن تصحيح هذه األخطاء: كان من املفرتض أن يحمي الحاكم العادل رعاياه 

من املسؤولني الظاملني، وهو واجب يستلزم يف كثري من األحيان اتخاذ تدابري ملكافحة الفساد.

حتى اآلن ال توجد إال بالكاد بحوث عن مامرسة مكافحة الفساد يف الرشق األوسط 

قبل العام 1500. حظيت نظرية الحكم الرشيد عىل النحو املوصوف يف كتيبات 

اإلدارة وكتب اآلداب السلطانية مبزيد من االهتامم)1(. للبدء يف االنتقال إىل ما هو 

أبعد من البحوث الحالية، سيتناول الجزء األول من هذا الفصل مسألة ما عرَّفه 

ره املعارصون يف املنطقة التي تسمى اآلن »العراق« باعتباره فاسدا ما بني  وتصوَّ

التاسع والحادي عرش. يجادل الفصل بأن هناك فجوة بني األول والثاين،  القرنني 

أي بني النظرية والتطبيق. يف بعض األحيان، كان ما ُوصف بأنه فاسد يف الكتابات 

النظرية والقانونية بعيدا عام ُيدرَك كسلوك غري مقبول يف املامرسات اليومية، كام 

يتضح من السجالت ومجموعات الحكايات التاريخية.

ويف الوقت نفسه يجب أن ندرك أن التمييز بني املصادر املعيارية وتلك التي 

تصف املامرسات اليومية هو أبعد ما يكون عن الوضوح. تشمل املصادر املوجودة 

ومجموعات  السلطانية  اآلداب  وكتب  اإلدارية  واألدلة  التاريخ  كتب  لدينا 

الحكايات التاريخية واألعامل القانونية. وعىل رغم أن اإلدارة املركزية للعباسيني 

وخلفائهم رمبا أنتجت آالفا مؤلفة من الوثائق )الورقية يف معظمها(، مل تتحمل 

محفوظات بغداد آثار الزمن، وباستثناء مرص وأفغانستان، مل يتبقَّ سوى حفنة 

من الوثائق األصلية من معاقل تلك اإلمرباطوريات)2(. ويف غياب وثائق املامرسة، 

يجب استنتاج اإلجراءات اليومية واملامرسات اإلدارية من الروايات التاريخية، 

بطريقة  التاريخية  املواقف  تصف  ما  كثريا  لكنها  بالتفاصيل،  جدا  غنية  وهي 

تنطوي عىل الوعظ، ومن ثم فإن األمثلة التي تطرحها للُحكَمني الرشيد والسيئ 

تشبه إىل حد كبري ما نجده يف األدلة اإلدارية والكتب القانونية. ومع ذلك ففي 

وصفها تزعم أنها تعرض أمثلة واقعية للسلوك الفاسد وتدابري مكافحة الفساد 

التي رمبا بدت حقيقية بالنسبة إىل املعارصين، ألنها مأخوذة من الحياة اليومية 

أو تنعكس عليها.

عكس  عىل  منه.  ُكتبت  الذي  املنظور  هو  املصادر  هذه  كل  فيه  تشرتك  ما 

عالِم األنرثوبولوجيا أو العامل السيايس املعارص الذي ميتلك عديدا من الدراسات 
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االستقصائية، والتي يطرح فيها املواطنون آراء شخصية حول وجهات نظرهم بشأن 

الفساد، فإن جميع املصادر املستخدمة يف هذا الفصل قد كتبها أفراد النخبة من 

يصفونه؛  الذي  اإلداري  النظام  من  جزءا  أنفسهم  هم  كانوا  الذين  النخبة  أجل 

فاملؤلِّفون هم البريوقراطيون يف زمانهم. ال ُيسمع هنا الصوُت الخالص للشخص 

»العادي« إال عىل نحو متقطع للغاية، إن ُوجد.

اتخذتها  التي  الفساد  مكافحة  تدابري  الفصل  هذا  من  الثاين  الجزء  سيتناول 

من  التحوالت،  من  حقبة  عىل  سأركز  وخلفاؤها.   Abbasid العباسية  السلطات 

وصعود  اإلمرباطورية  تفكك  إىل  وصوال  التاسع،  القرن  يف  العباسية  اإلدارة  ذروة 

الحادي عرش  القرن  إىل  العارش  القرن  من  العراق  الشيعة يف   Buyids البويهيني 

وظهور األتراك السالجقة Seljuq Turks عىل الساحة. ستسمح لنا هذه الفرتة من 

بتتبع  العميقة  والدينية  واإلدارية  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  التطورات 

التغيري واالستمرارية يف سياسات مكافحة الفساد ومامرسات السلطات املتتابعة. 

لتوضيح هذه العوامل، سيبدأ الفصل مبقدمة للتطورات العامة يف األجهزة اإلدارية 

لهذه األنظمة املتعاقبة.

العباسيون، والبويهيون، وصعود السالجقة
وامتلكوا  املكتوبة  السجالت  العرب  الفاتحون  استغل  بالفعل،  مبكرة  مرحلة  يف 

من  أجزاء  أخضعوا  أن  وبعد  الكتبة)3(.  يديرها  التي  اإلدارية  األجهزة  من  نوعا 

اإلمرباطوريتني البيزنطية والساسانية، اعتمد الحكام العرب عىل األنظمة اإلدارية 

وباملثل  األجهزة.  هذه  يف  العاملني  الكتبة  مبعظم  احتفظوا  البداية  يف  ألسالفهم. 

ذلك  يف  مبا  األخرية،  لهذه  والكتابية  اإلدارية  املامرسات  من  كثريا  اعتمدوا  فقد 

من  عددا  أيضا  أدخلوا  فقد  ذلك  ومع  والفارسية(.  والقبطية  )اليونانية  لغاتها 

االبتكارات اإلدارية وبدأوا يف استخدام الوثائق باللغة العربية، وتلك ثنائية اللغة 

التنظيم  بشأن  حاسمة  بإجابات  املتاحة  املصادر  تزودنا  ال  والعربية.  باليونانية 

الدقيق لإلدارة يف العقود التي تلت الفتوحات. عىل األرجح ُأنشئ مكتب إداري 

ل فيه األشخاص الذين يحق لهم الحصول عىل معاش أو راتب  )ديوان(، وقد ُسجِّ

من خزانة الدولة، يف غضون عرش سنوات بعد وفاة النبي محمد )   ()4(. ُأنشئ 
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مزيد من املؤسسات املتخصصة يف عهد الخليفة األموي Umayyad األول، معاوية 

Mu‘awiya )حكم من 661 إىل 680م( وما بعدها.

ع النظام اإلداري. وبحلول نهاية القرن التاسع  يف عهد األمويني والعباسيني، توسَّ

عديدا  تضم  شاملة  منظمة  العباسية  الدولة  جهاز  كان  العارش،  القرن  وبداية 

من الدوائر املتخصصة، واملقسمة إىل مكاتب منفصلة )يشار إليها عموما باسم 

التقسيامت إىل  املدنيني. خضعت هذه  بها مئات املوظفني  املجالس(، ويعمل 

العبايس،  التاريخ  مدى  عىل  والتطورات  التغيريات  من  لعديد  إدارية  وحدات 

ولكن بوجه عام، كانت هناك عدة دوائر للرضائب عىل األرايض، وواحدة مللكية 

ودفع  الجيش  يف  التعيني  مع  )للتعامل  العسكرية  للشؤون  وواحدة  األرايض، 

ودائرة  للخزانة،  وواحدة  املحاكم،  نفقات  لتغطية  وواحدة  الجند(،  رواتب 

)كلفت  للربيد  ودائرة  الرسمية،  الوثائق  عنها  تصدر   chancery للمحفوظات 

أيضا بجمع املعلومات االستخباراتية( وعدة وحدات متنوعة)5(. ُأنيط كل ديوان 

ذ من  مبهامَّ تخصصية متنوعة، ُتشري املصادر بنحو غري متسق إىل أنها كانت ُتنفَّ

ِقبل مكاتب منفصلة أو موظفني مخصصني. كانت دار املحفوظات، عىل سبيل 

دات  املثال، تنفذ مهام مثل تسجيل أسامء املرسلني واملرسل إليهم، وإعداد مسوَّ

من الوثائق، وتحويل املسودة إىل نسخة نهائية وفتح وتوزيع الربيد الوارد)6(.

ملناصبهم  وفقا  تباينت  والتي  شهرية،  رواتب  يتلقون  املهنيون  املوظفون  كان 

ضمن التسلسل الهرمي)7(. من أجل تعيينهم، كان مسؤولوهم يعتمدون عىل 

من  عموما  توزع  املناصب  كانت  والشخصية.  الرسمية  غري  معارفهم  شبكات 

ما  كثريا  التاسع  القرن  من  واعتبارا  الرعاية.  وأنظمة  األرسية  العالقات  خالل 

كان املسؤولون يعيَّنون من املناطق البعيدة عن بغداد. حلت أرس السكرتارية 

الجديدة هذه محل بعض العائالت القدمية التي نشأت يف عهد أسالف العباسيني، 

أي األمويني. كانت األجيال األوىل من الكتبة عموما ذات خلفيات غري إسالمية 

الدينية  األقليات  أن  العباسيني، عىل رغم  لكن هذا تغري يف عهد  وغري عربية، 

ظلت ممثلة متثيال جيدا يف إدارات بغداد والواليات األخرى طوال هذه الفرتة.

ـــية.  ـــة العباس ـــخ الدول ـــة يف تاري ـــة فارق ـــارش لحظ ـــرن الع ـــة الق ـــرب بداي ُتعت

ــد  ــداد تفقـ ــدأت بغـ ــار وبـ ــة يف االنهيـ ــية للخالفـ ــلطة السياسـ ــدأت السـ بـ
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ـــري،  ـــدر كب ـــات بق ـــرادات الوالي ـــت إي ـــة. انخفض ـــات النائي ـــىل الوالي ـــا ع قبضته

وحتـــى املناطـــق البعيـــدة عـــن بغـــداد، أي األرايض الخصبـــة بـــني دجلـــة 

ـــت ُتنتجـــه ســـابقا. لقـــد  ـــج ســـوى جـــزء صغـــري مـــام كان ـــد تنت والفـــرات، مل تُع

ـــات  ـــد الجامع ـــالت ض ـــن الحم ـــدة م ـــنوات عدي ـــل س ـــراق بفع ـــُتهلك الع اس

املتمـــردة ونقـــص االســـتثامرات. وبســـبب الحاجـــة إىل النقـــد الفـــوري، مل تعـــد 

معظـــم الرضائـــب ُتجَبـــى عـــرب منظومـــة للرضائـــب املبـــارشة، بـــل مُتنـــح 

ـــت  ـــزام( tax farming. كان ـــة )االلت ـــب بالوكال ـــة الرضائ ـــود جباي ـــويل عق ملم

الخالفـــة عـــىل وشـــك الوقـــوع يف أزمـــة ماليـــة. أمـــا الـــوزراء، الذيـــن مل يتمكنـــوا 

مـــن جمـــع األمـــوال للجيـــش، فقـــد تعاقبـــوا بعضهـــم وراء بعـــض برسعـــة 

ـــرد  ـــور. مت ـــام األم ـــكون بزم ـــن ميس ـــم م ـــكريون ه ـــادة العس ـــرية، وكان الق مح

الجيـــش، ومـــع ذلـــك ظلـــت مؤسســـات وروتـــني الجهـــاز البريوقراطـــي املعقـــد 

ـــة. ـــودة وفعال موج

استوىل  جديدة.  حاكمة  أرس  ظهور  مع  الواليات  عىل  السيطرة  فقدان  تزامن 

الدياملة Daylamites اآلُتون من سواحل بحر قزوين الجنوبية عىل أجزاء من 

إيران؛ ومترد األكراد اآلُتون من جبال زاغروس: كام أصبح الزيديون Zaydis يف 

القوة األكرث  أفريقيا مستقلني. كانت  اليمن والفاطميون Fatimids يف شامل 

تهديدا يف أوائل القرن العارش هي القرامطة Qaramita، وهي حركة شيعية 

من البحرين، والتي اجتاحت جنوب العراق. لكن دياملة شامل إيران كانوا هم 

اللقب  أصبح  الشيعة.  البويهيني  أي  للعراق،  التالية  الحاكمة  األرسة  م  قدَّ من 

الرسمي للحكام البويهيني هو أمري األمراء )قائد القادة( لدى الخلفاء العباسيني، 

منتصف  يف  والفرات  دجلة  ألرض  الفعليني  الحكام  أصبحوا  الواقع  يف  لكنهم 

القرن العارش)8(. 

مع وصول هؤالء الحكام الجدد، مل تختِف املشاكل املالية إلدارة العراق، لكن ما 

تغري هو طبيعة ونطاق الجهاز اإلداري. ومثَل أسالفه مل يتمكن الحاكم الجديد، 

معز الدولة Mu‘izz al-Dawla )حكم من 945 إىل 967م(، من جمع ما يكفي 

التي  الرتكية  والقوات  الدياملة  من  أتباعه  من  تألف  الذي  للجيش،  املال  من 

املنح  توزيع  يف  بدأ  املشكلة  هذه  ولحل  أسالفه.  عهد  يف  بغداد  يف  استقرت 
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معينة  منطقة  من  الواردة  الرضائب  يخصص  إداري  ترتيب  وهو   - )اإلقطاع( 

والذي  القديم،  املايل  النظام  تفكيك  إىل  أدى  مام   - لرواتبهم  كمقابل  للجنود 

صار اآلن مهرتئا، للتحصيل الرضيبي املبارش، أو االلتزام، ودفع الرواتب)9(. ووفقا 

أصبح  فقد  1030م(،  )تويف   Miskawayh مسكويه  املعارص  البويهي  للوزير 

الجزء األكرب من العراق »محصنا من فرض رضيبة األرايض وخارجا عن سيطرة 

جباة الرضائب«)10(.

بقي  حني  يف  كبري،  بقدر  القدمية  العباسية  الدوائر  حجم  تقلص  لذلك  نتيجة 

هيكلها كام كان يف القرن التاسع وبداية القرن العارش إىل حد ما: دوائر لرضيبة 

األرايض واإلقطاعيات، وااللتزام، والجيش والنفقات والخزانة واملراسالت الرسمية 

اليأس  الذي بدا مفرطا يف  البويهي نفسه، مسكويه،  وهلم جرا. ووفقا للوزير 

بسبب ضياع البريوقراطية العباسية الكربى، »لقد أصبحت معظم الدوائر غرَي 

رضورية وخاملة«)11(. وكذلك فقد تغريت خلفية موظفي الجهاز اإلداري أيضا. 

كان الوزراء وكبار املسؤولني الجدد عموما ذوي خلفية فارسية. وعىل األرجح، 

ظل من يشغلون الدرجات األدىن يف التسلسل الهرمي يأتون من املناطق البعيدة 

عن بغداد، وهو ما يرجع أساسا إىل أنهم كانوا أكرث دراية بالطرق التي ميكن بها 

استخالص إيرادات العراق)12(.

 Tughril Beg بك  طغرل  بقيادة  األتراك  السالجقة  غزا   1055 العام  يف 

نَّة إىل قلب  بغداد وُطرد البويهيون من املدينة. وقد أدى وصول السالجقة السُّ

عاصمة  يف  السالجقة  يستقر  مل  للعراق.  الِعرقية  الرتكيبة  وتغيري  الشيعي  املد 

دامئة لكنهم تنقلوا بني عدة مدن ومعاقل. تألفت محكمتهم يف معظمها من 

فعل  وكذلك  املحكمة.  مع  أيضا  يسافر  كان  الذي  والوزير  العسكريني،  القادة 

الوزير األشهر للسالجقة، نظام امللك Nizam al-Mulk، الذي خدم الحاكَمني 

املتعاقَبني ألب أرسالن Alp Arslan )حكم من 1063 إىل 1073م( وابنه مالك 

شاه Malik Shah )حكم من 1073 إىل 1092م(، خالل ذروة سلطنة السالجقة 

كان  البويهيني،  عهد  أسالفه يف  من  كثري  ومثَل  فارس.  وبالد  العراق  الكربى يف 

يرتددون  البريوقراطية  الطبقة  أفراد  معظم  كان  فاريس.  أصل  من  امُللك  نظام 

عىل املحكمة، لكنهم مل يسافروا معها. كانوا أيضا أساسا من أصول فارسية. وقد 
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استمر غري املسلمني )اليهود واملسيحيون( يف العمل يف اإلدارة.

مثَل البويهيني، استخدم السالجقة نظام املنح )اإلقطاع iqta( عىل نطاق واسع، 

لبعض  خضع  هيكلها  أن  غرَي  باملثل،  بدائية  اإلدارية  أجهزتهم  ظلت  وكذلك 

التغيريات. كانت ال تزال هناك دائرة للسكرتارية ودائرة مالية تدير الرضائب 

واإلقطاع ودائرة للخزانة، لكن مام سبب أىس كبريا لدى الوزير نظام امللك أن 

السالطني السالجقة مل ُيبدوا اهتامما كبريا بالحفاظ عىل شبكة الربيد والتجسس 

الكالسيكية، والتي - بحسب قوله - كانت تعمل بنحو جيد يف منع »اإلهامل 

ودين  خلفية  تغريت  فقد  باختصار،  املسؤولني)13(.  بني  والطغيان«  والكسل 

الحكام ونخبتهم اإلدارية خالل القرنني العارش والحادي عرش، وعىل رغم تقلص 

الجهاز اإلداري بدرجة كبرية بعد انهيار اإلمرباطورية العباسية، فإن هيكلها ُيظهر 

استمرارية الفتة للنظر.

تعريف الفساد
النخبة  الحكام وأعضاء  ُنصِح  أدبيات  انتشار  والعارش  التاسع  القرنان  شهد 

إنتاج  اإلداري وتزايد  الجهاز  النصح مع توسع  السياسية. وتزامن نرش نصوص 

قواعد  املتخصصة  اإلدارية  األدلة  من  عديد  أوضح  وقد  عام.  بوجه  النصوص 

ومعايري الكتابة السكرتارية املناسبة. وعملت املؤلفات التي تناهز يف حجمها 

الكتَب عىل توجيه الحكام نحو الصواب. وإضافة إىل ذلك تحتوي سجالت تلك 

الفرتة عىل عديد من األمثلة األخالقية للحكم الرشيد والسيئ، يف حني ناقشت 

األفكار  أن  ليس هناك شك يف  العادل.  للحكم  العليا  امُلثل  القانونية  الكتابات 

والتوقعات بشأن محاربة  السياسة  املقبول يف  املقبول وغري  بالسلوك  املتعلقة 

التاسع  القرون  خالل  العراق  يف  االنتشار  واسعة  كانت  الجائرة  السلوكيات 

الفساد  لوصف  عام  مصطلح  وجود  عدم  رغم  وعىل  عرش.  والحادي  والعارش 

يف املصادر العربية املعارصة، فإنه يبدو أن التعريف األقرب للفساد هو عكس 

الحكم الرشيد.

املتمثل يف  اتفاق عىل الرش األخالقي  تؤكد املصادر املوجودة فكرة وجود 

لتحقيق  املالية  والترصفات  السلطة  استخدام  إساءة  ذلك  يف  مبا  اإلدارة،  سوء 
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مكاسب خاصة. ومع ذلك فهذه القواعد األخالقية ال تتوافق بالرضورة مع امُلُثل 

ومنظمة  الدويل  البنك  بها  يفرسها  التي  بالطريقة  الفساد  ُيفَهم  وال  الحديثة، 

الشفافية الدولية يف الوقت الحارض. ال يبدو أن محاباة األقارب كام هي كانت 

مصدر قلق لكتبة النظم البريوقراطية. ومع ذلك فإن مؤلفي السجالت التاريخية 

دين، كثريا ما  والنصوص االستشارية كانوا يشريون بني حني وآخر إىل أفراد محدَّ

كانوا من أبناء الكتبة الكبار، الذين وصفوهم بأنهم غري أكفاء أو غائبون.

إذن ما الذي كان ُيعترب رشا أخالقّيا؟ إن املصطلح األقرب يف اللغة العربية الذي 

»الترصف بطريقة  »الظلم«، ويعني  األخالقي هو  املجال  ُيستخَدم يف  ما  كثريا 

تتجاوز الحد املالئم وتتعدى عىل حق شخص آخر«)14(. وهو ُيستخدم عموما 

لإلشارة إىل اإلثم والظلم، خاصة من ِقبل السلطات الرسمية. كان من املتوقع أن 

يضطلع الحكام بإزالة الظلم، وكان يف وسعهم فعل ذلك من خالل ديوان املظامل 

mazalim )من الجذر نفسه باللغة العربية(. باإلضافة إىل ذلك، كانت هناك 

تعبريات لوصف األنواع املحددة من سوء املعاملة واالختالس الرسمي.

اتسمت النصوص القانونية بدقة عالية بخصوص )جوانب( السلوك املستحقة 

الهدايا  بني  الفاصل  الحد  بالتفصيل  ُتعنيِّ  فهي  املثال  سبيل  وعىل  للعقاب. 

املسموح بها )الهبة( والرشا غري القانونية )الرشوة()15(. يتمثل الرأي السائد يف 

الرشوة  ُتعترَب  بينام  أي رشط،  به  يرتبط  ال  بها هي يشء  املسموح  الهدية  أن 

هدية مقدمة إىل شخص ذي سلطة سياسية بهدف الحصول عىل مساعدته أو 

دعمه. وإدانة الرشوة يف هذه النصوص واضحة جدا. فوفقا لحديث رشيف روي 

كثريا عن النبي محمد )ص(، فإن لعنة الله تحل عىل الرايش واملرتيش والرائش 

)الوسيط بينهام()16(.

لكن التفريق بني أنواع املصادر، أي بني ُمُثل الكتابات القانونية واملامرسة 

حني  ففي  هنا.  مفيدا  يصبح  التاريخي،  الرسد  يف  موصوف  هو  كام  اليومية 

سياق  ال سيام يف  بكل وضوح،  الرشوة  ترفض  والحديث  القانون  نصوص  أن 

املسؤولني  عىل  كثرية  أمثلة  تذكر  التاريخية  الروايات  فإن  املحاكم،  إجراءات 

مون الهدايا إىل رجال البالط بهدف الحصول عىل دعمهم السيايس.  الذين يقدِّ

وهي تصف هذه املامرسات بوصفها حقائق كانت جزءا ال يتجزأ من الواقع 
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كان عنرصا  املنافع  تبادل  رمبا ألن  تعليقات سلبية.  غالبا من دون  السيايس، 

رئيسا يف العالقات داخل هذه الدوائر، يبدو أن الحكم السيايس عىل الرشوة 

كان أخف من الرأي القانوين.

من  آخر  بنوع  التاريخية  والروايات  النصح  أدبيات  معظم  اهتمت  املقابل  يف 

ُعرِّفت  وقد  الرضائب.  دافعي  وابتزاز  الدولة  موارد  اختالس  السيئة:  الحوكمة 

هذه املامرسات يف املصادر بعدة طرق مبا يف ذلك، عىل سبيل املثال، »االستيالء 

إدارة  السلطانية)17(، و»إهامل مصلحة  األموال  )اقتطاع  الدولة«  إيرادات  عىل 

 )mu’an( و»وضع أعباء جائرة ،)الوالية« )التقصري يف يشء من أمور العمل()18

عىل الرعية«))19. ومن ثم من املتوقع من املسؤول أو الحاكم العادل أن يحارب 

االبتزاز واالختالس بسبب آثارهام املدمرة يف الرعية ويف متويل الدولة. عىل سبيل 

 Ali b. ‘Isa’ املثال يقال إن البريوقراطي املثايل للعرص العبايس، عيل بن عيىس

ر عامله بإرسال كامل مبالغ الرضائب التي  )املتوفَّ يف العام 946م( كثريا ما يذكِّ

جمعوها. يف خطاب موجه إىل حكام الواليات يف العام 913م، ُيفرتض أنه كتب، 

عىل سبيل املثال:

جباية  ووقت  جديد  موسم  بداية  وهي  السنة،  بداية  هي  هذه 

رضيبة األرايض. ال أعلم شيئا أحتاج إليه أو أذكركم به؛ سأطالبكم 

فقط بإرسال جزء كبري من هذه األموال... اعلموا أنه لن يكون لديَّ 

أي تساهل أو عبث بأي من حقوق قائد املؤمنني ]الخليفة[، ولن 

أترك درهام واحدا من ماله مفقودا)20(.

ر الوزير السلجوقي نظام امللك  وباملثل، ولكن بعد ذلك بوقت طويل، حذَّ

أصحاَب اإلقطاع من استغالل الفالحني الذين يجمعون دخلهم منهم:

ليست  أنه  )اإلقطاع(  مبهام  املكلفون  املسؤولون  يعلم  أن  يجب 

لطف  بكل   - منهم  يأخذوا  أن  إال  الفالحني  أي سلطة عىل  لديهم 

ُكلِّفوا بتحصيله؛ وعندما يتسلمونه  الذي  املبلغ املستَحق لإليراد   -

يجب أن يتمتع الفالحون باألمن ألنفسهم وممتلكاتهم وزوجاتهم 

يكون  أال  يجب  مصونة؛  ومزارعهم  سلعهم  تكون  وأن  وأطفالهم، 

للُمكلَّفني )أصحاب اإلقطاع( أي مطالب أخرى عليهم)21(.
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كذلك تتخلل سجالِت هذه الفرتة حكاياٌت عن اختالس املسؤولني، مع رفض مامثل 

عىل وجه العموم. ويف بعض األحيان وقع االختالس باستخدام طرق مبتكرة، ولكن 

يف معظم األحيان كان املسؤولون ببساطة ميألون جيوبهم كلام أمكنهم ذلك. عىل 

سبيل املثال يقال إن ابن الفرات Ibn al-Furat، الذي صوره مسكويه بأنه النظري 

القوي واملاكر لـ»اإلداري الجيد« يف عرصه، عيل بن عيىس، أمر بتحويل مبلغ 70  

كذبا  سجلها  حيث  الخاصة،  محفظته  إىل  الدولة  خزانة  من  مبارشة  دينار  ألف 

كمدفوعات للجيش)22(. قيل إنه خالل فرتة واليته الثانية كوزير )917-18م( جمع 

الدولة  مقارنة مبيزانية  مبلغ هائل  دينار، وهو  مليون   1.2 بلغ  قانوين  دخال غري 

بأكملها التي تراوحت بني أربعة عرش وخمسة عرش مليونا)23(.

الحديثة  التعاريف  معظم  يف  البارزين  والخاص،  العام  املجالني  دور  ما 

للفساد، يف هذا؟ ال تقدم املصادر رشق األوسطية من العصور الوسطى متييزا 

باستمرار بسبب  ناحيٍة كان االختالس ُيشَجب  العاملني. من  واضحا بني هذين 

آثاره السلبية. ومل يكن من املفرتض أن يحصل املسؤول الذي كان يتقاىض راتبا 

شهريا، أو الجندي الذي يتلقى دخله من اإلقطاع عىل أموال إضافية مخصصة 

تعيني  املحسوبية يف  أو  األقارب  األخرى فمحاباة  الناحية  الدولة. ومن  لخزانة 

املسؤولني - وهي انتهاك واضح آخر للفصل بني املجالني العام والخاص، وفقا 

للتفسريات الحديثة - مل ُتشجب بالكاد من حيث املبدأ، ويبدو أنها كانت جزءا 

من الروتني اليومي ملنظومة اإلدارة.

العامة والخاصة. ففي عهد  الخزانتني  التمييز بني  هناك غموض مامثل يف 

العباسيني كانت الخزانة املركزية يف بغداد )بيت املال( مستودعا لجمع وتوزيع 

محفظة  إىل  م  يقسَّ املال  بيت  كان  العينية.  والسلع  املال  من  الدولة  إيرادات 

الخليفة الخاصة وخزانة عمومية، أو عامة. وكانت أهم مصادر دخل املحفظة 

املصادرة  طريق  عن  إليه  آلت  التي  وأمواله  الخليفة  إيرادات  هي  الخاصة 

رين  واملرياث. كان الخليفة، عىل سبيل املثال، يرث ممتلكات خدامه األرقاء واملحرَّ

الخاصة  الخزانتني  يف  يتحكم  كان  الخليفة  أن  إىل  ونظرا  ولد.  لهم  يكن  مل  إذا 

والعامة، فإن التمييز بني االثنتني مل يكن جامدا للغاية. كانت اإليرادات العامة، 

مثل الغرامات وبعض الرضائب، تصل عموما إىل الخزانة الخاصة. ومن الناحية 
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األخرى كانت الخزانة الخاصة للخليفة تعمل يف بعض األحيان كاحتياطي للعجز 

العام. وهكذا، عىل سبيل املثال، أُجرِب الخليفة املقتدر al-Muqtadir )حَكم من 

908 إىل 932م( ذات مرة عىل دفع 300 ألف دينار من خزانته الخاصة السرتضاء 

القوات املتمردة)24(. ومع ذلك فقد اعُتربت هذه التجاوزات خطرية من الناحية 

السياسية - فقد اضطر بعض الوزراء إىل االستقالة بعد طلب مدفوعات مقدمة 

من الخزانة الخاصة - ووصفت يف املصادر بأنها نوع من الحكم السيئ)25(.

أصبحت الحدود بني الخزانة العامة للدولة واملحفظة الخاصة للحاكم ملتبسة 

فصل  هناك  ظل  أنه  رغم  وعىل  والسالجقة.  البويهيني  عهد  يف  متزايد  بقدر 

رسمي بني االثنني، كام كان هناك موظفون مختلفون مسؤولون عن واحدة أو 

لألموال  املثال، مبستودعات  السالجقة، عىل سبيل  احتفظ حكام  األخرى، فقد 

لوا حمالتهم العسكرية  واألسلحة يف معاقلهم يف جميع أنحاء اإلمرباطورية وموَّ

املمتلكات  مفاهيم  بني  التباين  كان  ظاهريا)26(.  الخاصة  املنشآت  هذه  من 

غنموه  عام  مُلساءلتهم  املسؤولني  استدعاء  عند  أيضا  واضحا  والعامة  الخاصة 

ُيجرَب  مل  الحقا(  ستناقش  )التي  هذه  الترسيح  إجراءات  وخالل  مناصبهم.  من 

املسؤولون املنتهية واليُتهم عىل سداد العائدات التي حصلوا عليها بطريقة غري 

قانونية، ولكن إذا كانت الدولة يف حاجة إىل النقد، فقد يخرسون أيضا عائداتهم 

مكافحة  سياسة  أصبحت  الطريقة  وبهذه  قانونا.  املطلوبة  العائلية  وأصولَهم 

الفساد نوعا من التغطية عىل مصادرة أصول املسؤولني األثرياء.

أقل  وبدرجة  والدينية،  السياسية  املامرسات  يف  التغيريات  رغم  وعىل 

املامرسات اإلدارية عىل مدار القرون التاسع والعارش والحادي عرش، يبدو أن 

األفكار والنظرية السياسية للحكم العادل وانتهاكاته ظلت ثابتة إىل حد بعيد. 

استمر الرتكيز عىل اآلثار السلبية للسلوك الجائر، وبخاصة االختالس واالبتزاز، 

حداثة  وتكمن  امُللك.  نظام  السلجوقي  الوزير  عهد  حتى  العبايس  العرص  من 

نصوص مثل مؤلفات نظام امللك يف أن تحذيراته من السلوك غري املقبول أخالقّيا 

امتدت إىل الواقع اإلداري الجديد للمنح )اإلقطاع(، لكن آثارها ظلت كام هي 

إىل حد ما. فهل ميكن قول أشياء مامثلة عن تدابري مكافحة الفساد الفعلية التي 

اتخذها الحكام واإلدارات املتعاقبة؟
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تشري املصادر املعارصة إىل سلسلة من التدابري واملؤسسات التي اسُتحدثت 

هذه،  من  ثالثة  الحكوميني.  املسؤولني  بني  الجائر  السلوك  ومكافحة  لتعريف 

ستناَقش  املنصب،  استخدام  إساءة  حول  النقاشات  يف  بارز  بنحو  تظهر  التي 

املسؤولني  ضد  اإلدارية  واإلجراءات  والرد،  االلتامس  إجراءات  القسم:  هذا  يف 

املفصولني، ودوائر التدقيق املرفقة بالدوائر املالية لإلدارة.

املسؤولني  مع  للتعامل  كوسيلة  املصادر  يف  بوضوح  يربز  الذي  األول  النظام 

بنحو  إليه عموما، ولكن  يشار  ما  - وهو  والرد  االلتامس  إجراء  الفاسدين هو 

غري متسق، باسم املظامل. يتمثل أحد أهم موضوعات أدبيات النصح يف الحاكم 

بني هذه  األخطاء. من  ويصلح  رعاياه  إىل مظامل  ويستمع  يجلس  الذي  املثايل 

حكوميون  مسؤولون  ارتكبها  التي  باالنتهاكات  املتعلقة  تلك  أن  يبدو  املظامل 

كانت األبرز. يستحق األداء الفعيل إلجراءات االلتامس والرد يف العرص العبايس 

مزيدا من االستكشاف. ال يبدو أنها كانت مؤسسة قضائية منفصلة ومعرتفا بها 

وتلك  الواليات  أن سلطات  نفرتض  قد  ذلك  ومع  بوضوح.  والية محددة  ذات 

االلتامسات  وأن  رعاياها،  من  الواردة  االلتامسات  مع  تتعامل  كانت  املركزية 

االلتامسات.  هذه  بني  بارزة  كانت  املنصب  استخدام  إساءة  من  تشكو  التي 

وتصف روايات عديدة كيف تعامل الزعامء والحكام والخلفاء مع هذه القضايا، 

وأقاموا العدالة. كثريا ما اتسمت هذه النصوص بطابع معياري، فتعرض املواقف 

واخُتتمت  العادل  الحكم  صححها  التي  السيئة  اإلدارة  عىل  كأمثلة  التاريخية 

عديد  وجود  فإن  ذلك  ومع  مثاليا.  وضعا  تعرض  أنها  يبدو  سعيدة.  بنهايات 

من االلتامسات الفعلية عىل الورق وصحائف الربدي من مرص يدل عىل أننا ال 

نتعامل مع مجرد سيناريو مثايل، وأن االلتامسات ضد املسؤولني الظاملني كانت 

مامرسة فعلية)27(.

األوىل  األيام  يف  أنه  إىل  السجالت  تشري  بغداد  يف  املركزية  اإلدارة  إىل  بالنسبة 

لحكم العباسيني، كان الخليفة نفُسه يجلس لالستامع إىل امللتمسني. ومع ذلك 

فرسعان ما صار ميثله وزيره أو أعضاء إدارته. وإضافة إىل ذلك يبدو أن فريقا من 

الكتبة كان يرد عىل االلتامسات الروتينية، ويعد االلتامسات األشد تعقيدا للنظر 
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والتخوم  النائية  »املناطق  من  يأتون  كانوا  االلتامسات  مقدمي  إن  يقال  فيها. 

الحامس،  الرضائب مفرطي  ُجباَة  املظامل  البعيدة لرشح شكاواهم«)28(. تشمل 

وسوء املعاملة والعنف من جانب كل أنواع املسؤولني، والرضائب غري القانونية 

التي فرضها الوالة.

البويهيني. وبالفعل فقد كانت واحدة  العمل يف عهد  املظامل يف  استمر ديوان 

املاوردي  تأليف  املؤسسة من  لفضائح هذه  النظري  الكشف  أوىل حاالت  من 

عمل  وديبلومايس  وقاٍض  قانوين  فقيه  وهو  1058م(،  )ُتُويفِّ   al-Mawardi

لدى الخلفاء العباسيني تحت إمرة البويهيني. يف أطروحته السياسية »األحكام 

قواعد  املاوردي  وضع   ،)The Ordinances of Government( السلطانية« 

بالرضائب  املتعلقة  املظامل  تعقب  يف  أهميتها  دا  مجدَّ مؤكدا  املؤسسة،  هذه 

التي  املامرسات  عكس  فعىل  ذلك،  ومع  املسؤولني)29(.  ِقبل  من  واالضطهاد 

ُدرست عىل نحو أفضل ملعارصيهم – الفاطميني - فقد ظلت املامرسة اليومية 

لعملية االلتامس لدى البويهيني منطقة مجهولة. هناك بعض اإلشارات إىل وجود 

ديوان منفصل للمظامل كام كان يعمل يف عهد العباسيني)30(.

موا أنفسهم عىل الفور باعتبارهم  عندما أقدم السالجقة عىل طرد البويهيني، قدَّ

حكاما عادلني، وذلك جزئيا عن طريق ترؤس ديوان املظامل وتصحيحهم لألخطاء)31(. 

:Book of Government »وقد كتب وزيرهم نظام امُللك يف كتابه »ِسرَي امللوك

ال بد للملك من الجلوس يومني يف األسبوع الستالل العدل من الظاملني، وإنصاف 

الرعية واالستامع إىل مطالبهم بأذنيه دومنا وسيط، والبت يف أهم الشكاوى التي 

االلتامسات  الالئق تسليم بعض  فيها. كذلك من  ُتعرَض عليه، وإصدار حكمه 

املكتوبة إذا كانت مهمة نسبّيا، وعليه أن ُيصدر حكام يف كل واحدة منها. إذ ال 

يكاد يشيع يف اململكة أن امللك يستدعي إليه املتظلمني وطالب العدل يومني 

وا أيديهم  أسبوعيا، ليستمع إىل مطالبهم وتظلامتهم، حتى يخاف الظاملون فيكفُّ

عن الناس، وال يجرؤ أحد عىل الظلم والتامدي خشية العقاب)32(.

من املشكوك فيه ما إذا كان هذا الوصف التفصييل للجلستني األسبوعيتني ميثل 

مامرسات فعلية، عىل رغم أنه يف زمن العباسيني ظهر جدول زمني مامثل يف 

املصادر. وإضافة إىل ذلك هناك دالئُل قوية عىل أن الحكام السالجقة فوضوا 
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أيضا الرد عىل التظلامت وااللتامسات إىل وزرائهم ووالتهم، بل األرجح إىل الكتبة 

األدىن مستوى يف الجهاز اإلداري)33(. ومع ذلك فإن هذه التلميحات إىل املامرسة 

اليومية لتقديم االلتامسات يف عهد السالجقة، عىل رغم احتياجها إىل مزيد من 

التوضيح، تشري إىل أنها ساهمت يف رشعيتهم)34(.

أما النظام الثاين الذي تعامل مع الفساد يف هذه الفرتة فتألَّف من اإلجراءات 

املتَخذة ضد املسؤولني املفصولني، والتي يشار إليها عموما باللغة العربية باسم 

املفصولون  الدولة  مسؤولو  كان  الثامن،  القرن  خالل  واملناظرة«.  »املصادرة 

ُيستدَعون للمساءلة عن غنامئهم من املنصب، وكانوا ُيجرَبون عىل التوقيع لدفع 

مبلغ التعويض)35(. ولدينا علم أفضل باإلجراءات ضد املستويات العليا لإلدارة. 

كان مصريهم مرتبطا مبصري الوزير، سواء يف تقلُّد مناصبهم أو فقدانها. وكثريا ما 

ُقبض عىل الوزراء املفصولني وكبار املسؤولني املفصولني، وُزج بهم يف السجن قبل 

استجوابهم. كان من املمكن أن ُتجَرى هذه االستجوابات يف جلسات شبه عامة، 

حيث يحرض الحكام والقادة العسكريون والخليفة. وسواء عن طريق مفاوضات 

سلمية أو من خالل استجواب قاٍس وعنيف من قبل اإلدارة العليا الجديدة، كان 

ل إىل اتفاق عىل السداد لخزانة الدولة)36(. ُيتوصَّ

كام ُذكر أعاله كانت العالقُة بني الغرامة واملبلغ الفعيل الذي سبق اختالسه 

الُجُدد االستيالَء  املالية غالبا ما حاول املسؤولون  األزمات  أوقات  ضعيفة. ويف 

عىل أكرب قدر ممكن من املال من زمالئهم املفصولني. ويف أوقات أخرى كانوا 

يكتسبون أفضلية سياسية أكرب من خالل عقد صفقات مع املسؤولني السابقني 

وإخضاعهم الستجواب لطيف وترتيبات سداد معتدلة وليس إذاللهم.

املصادرة  الدولة عن طريق  التي تدخل خزانة  املبالغ  كانت  األحيان  يف بعض 

من املسؤولني هائلة. انطبق هذا عادة يف أوقات األزمة املالية. عىل سبيل املثال 

دفع الوزير املذكور آنفا، ابُن الفرات، وكباُر مسؤوليه وحلفاُؤه ما مجموعه 4.4 

مليون دينار يف املحاكامت التي انعقدت بعد السقوط الثالث البن الفرات من 

الوزارة يف أوائل القرن العارش)37(. يتضح حجم هذا املبلغ عند مقارنته باإليرادات 

الرضيبية للدولة ِضمن ميزانية العام 918م، والتي بلغت 14,501,904 دنانري)38(. 

ومبعنى آخر أدت املبالغ امُلسرتَدة من املسؤولني املفصولني دورا مهام يف الوضع 
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كانت  »املصادرة«  أن  رغم  العارش. وعىل  القرن  أوائل  مثل  لفرتة  املروع  املايل 

شائعة طوال العهد العبايس، فإن املؤلفني املعارصين كتبوا باستياء عن املبالغ 

الهائلة املصاَدرة واالستجوابات القاسية التي أُجريت يف أوائل القرن العارش، مام 

دا يف فرتات زمنية أخرى. بطبيعة الحال قد تكون  يشري إىل وجود نظام أقل تشدُّ

لديهم مصلحة يف تضخيم املوقف عن طريق عرض هذه املامرسات باعتبار أنها 

تختلف جذريا عن الكيفية التي كان ينبغي أن تكون عليه، وكيف كانت يف أوج 

ازدهار الحكم العبايس.

ترُبز تباينات مامثلة من دراسة أوصاف مامرسات املصادرة يف عهد البويهيني 

لكن  الفرتة)39(،  تلك  طوال  شائعا  كان  املوظفني  تغريم  أن  فيبدو  والسالجقة. 

املعارصين وصفوه بأنه كان أشد قسوة وأكرث تواُترا يف أوقات األزمات املالية 

الوزراُء  خَلف  عندما  يكون  ما  أوضح  هذا  كان  السيايس)40(.  االستقرار  وعدم 

بعضهم بعضا برسعة، وتحاربت الفصائل لتعزيز حجتها لدى األمراء من خالل 

املطالبة باملبالغ الهائلة التي ميكنها انتزاعها من سابقيها. وبالنسبة إىل السالجقة، 

عىل سبيل املثال، جادل املعارصون بأنه مل تكن هناك أي مصادرة يف عهد ألب 

أرسالن، وكان عدد قليل منها يف عهد ابنه مالك شاه، فيام حدثت زيادة هائلة 

يف عدد الحاالت بعد وفاة األخري ووفاة وزيره املخرضم نظام امللك، مام يشري 

مرة أخرى إىل إدانة للنظام يف أقىس أشكاله)41(.

أما املؤسسة الثالثة التي ميكن استخدامها ملحاربة سوء اإلدارة فهي دائرة 

يف  بالفعل  معروفة  التدقيق  دوائر  كانت  الذمم(.  مجلس  أو  )ديوان  التدقيق 

عهد األمويني األوائل، ومن ثم فقد تكون مبنية عىل مناذج بيزنطية)42( )لالطالع 

الفصل  انظر  الحداثة،  قبل  ما  التدقيق خالل فرتة  األمثلة عىل  عىل مزيد من 

الخامس بقلم فيتوريا والفصل السابع بقلم غيلترن(. يف العرص العبايس، ُربطت 

العسكرية،  والشؤون  النفقات،  الرئيسة:  املالية  الدوائر  بجميع  التدقيق  دوائر 

واألرايض اململوكة للدولة ومختلف أقسام دائرة الرضائب العقارية، مثل ديوان 

املرشق )للواليات الرشقية(، وديوان املغرب )للواليات الغربية( وديوان السواد 

)للعراق(. كانت دوائر التدقيق املختلفة تتمركز أحيانا يف مكتب واحد، ُيطلق 

ة al-azimma«. تتمثل مهام دوائر التدقيق هذه يف مراجعة  عليه اسم »األِذمَّ
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حسابات األقسام الرئيسة للدوائر املالية والتأكد من صحة دفاترها ومن توازن 

الحسابات. وإضافة إىل ذلك كانت تحتفظ بنسخة ثانية من كل وثيقة صادرة 

من أجل منع االحتيال واالختالس)43(.

Hilal al- الصابئ البويهيني ورئيس دائرة املحفوظات، هالل  ح أمني رس  يوضِّ

Sabi، أداء دائرة التدقيق وتأثريه يف عهد أسالفه يف حكاية ُمسلية تصف دورها 

السادس  العبايس  الخليفة  منح  فعندما  السيئ.  الحكم  مكافحة  يف  الغامض 

عرش املعتضد al-Mu‘tadid )حكم من 891 إىل 902م( واحدة من محظياته 

ع وزيرُه الوثيقة عىل الفور. وبناء عليه أصدر مدير دائرة  قطعة من األرض، وقَّ

التدقيق  دائرة  مدير  أن  غرَي  ساعتني.  املنح خالل  باملوافقة عىل  وثيقة  القرص 

املختص ماطل يف املوافقة، بحجة أنه يجب البحث بدقة يف رشعية املنحة يف 

سجالت دائرته قبل أن يوافق عليها. وعندما اشتكت املحظية من هذا التأخري 

باملنح  الناس، أي إغواء املسؤول  الخليفة، نصحها بأن تفعل ما يفعله كل  إىل 

والهدايا. وهكذا متت تسوية األمر، وقِبل مدير دائرة التدقيق رشوة بناء عىل 

أمر الخليفة)44(.

يف عهد البويهيني يبدو أن اإلدارة املتقلصة عموما أدت إىل دمج جميع دوائر 

ُألغيت متاما يف بعض  التدقيق يف أمانة واحدة. ووفقا ملا ذكره مسكويه، فقد 

األحيان من ِقبل الوزراء الذين شعروا بالضيق من اضطالع املسؤولني بتدقيق 

عيا أن دائرة التدقيق  حساباتهم. وذكر مسكويه رأيه يف العملية بكل رصاحة، ُمدَّ

كانت مبنزلة »جهة رقابية عىل الوزراء«، وأن إلغاءها »سيؤدي إىل تدمري كل من 

الدخل والنفقات«)45(.

مختلفا،  اسام  حملت  لكنها  السالجقة،  عهد  يف  تعمل  التدقيق  دائرة  ظلت 

وهو ديوان اإلرشاف، برئاسة مسؤول ُيشار إليه باسم امُلرشف. كانت للمرشف 

أيضا، حيث  ولكنها مسيطرة  اليشء،  بعَض  العبايس وظيفة مختلفة  العرص  يف 

إدارتها  للتفتيش عىل  معينة  والية  إىل  عادة يف حمالت مخصصة،  ُيرَسل،  كان 

املالية)46(. ويف عهد السالجقة كان عمل املرشف مرتبطا مبعظم الدوائر املالية، 

عىل املستوى املركزي ومستوى الوالية. وينص كتيِّب إداري معارص عن وظيفة 

مرشف الوالية عىل أنه »ال ينبغي فرض أي مبالغ نقدية أو عينية أو إنفاقها من 
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دون علمه وتفويضه«. وإضافة إىل ذلك كان عليه »التحقيق يف شؤون دافعي 

الرضائب والفالحني حتى ال يفرض عليهم ُجباة الرضائب والكتاب واملسؤولون 

لوهم أعباء إضافية«)47(. مطالبات غري الئقة، أو ُيحمِّ

تشري هذه املؤسسات املختلفة بوضوح إىل أن الحكم السيئ مل يكن محددا 

فحسب، ولكنه اعُترب أيضا مشكلة تستلزم اهتامما متواصال من الحكام وكبار 

املسؤولني. ومن الناحية األخرى فعىل رغم أن االختالس كان مستنَكرا من ِقبل 

املعارصين، فإن معاقبة املسؤولني الفاسدين كانت هينة إىل حد ما. ففي أثناء 

االستجواب بعد فصلهم، كانوا يظلون رهن االعتقال أحيانا. ومع ذلك مل يكن 

حبسهم إجراء عقابيا، بل كان وسيلة إكراٍه للتأكد من أنهم سيتنازلون كرها عن 

جزء من ثرواتهم عىل األقل. وبعد أن يتفقوا عىل السداد، غالبا ما كان ُيطَلق 

رساحهم وُيعادون إىل مناصبهم.

االستنتاجات
عن  يكتبوا  أن  والسالجقة  والبويهيني  العباسيني  املؤلفني  من  عا  متوقَّ كان 

السلوكيات الجائرة من جانب املسؤولني الحكوميني، إذ كان واضحا أنهم قلقون 

بشأنها. كانت فكرة عدم استغالل املنصب العام لتحقيق مكاسب خاصة منترشة 

التي  النصوص املعارصة. يتضح هذا بنحو خاص يف الطرق  عىل نطاق واسع يف 

أفكار  ظلت  والسجالت.  النصح  أدبيات  يف  واالبتزاز  االختالس  تناول  بها  حدث 

السلوك العادل والجائر من دون تغيري كبري خالل التحوالت السياسية واالقتصادية 

التاسع  القرنني  بني  ما  الفرتة  خالل  والعميقة  املضطربة  والدينية  واالجتامعية 

والحادي عرش امليالديني. طوال هذه الفرتة ُعرِّف الفساد ضمنيا عىل أنه عكس 

الرئيس  القلق  مصدر  كان  الدولة  إيرادات  اختالس  أن  ويبدو  الرشيد.  الحكم 

للمجتمع، يف حني أن محاباة األقارب مل ُترِثْ أي مخاوف عىل اإلطالق.

إن  الفساد.  ملكافحة  اتُّخذت  التي  التدابري  يف  أكرث  االستمرارية  تتضح 

إجراءات االلتامس والرد )املظامل( التي ميكن من خاللها للناس تقديم شكاواهم 

)املصادرة  اإلداري  الفصل  وإجراءات  املسؤولني،  أيدي  عىل  املعاملة  سوء  من 

أو املناظرة( التي حدث من خاللها استدعاء املسؤولني املفصولني إىل املحاسبة 
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الدوائر  تتحكم يف  التي  أو ديوان اإلرشاف(  الذمم  )ديوان  الحسابات  وتدقيق 

املالية ظلت جميعها تعمل طوال هذه الفرتة. ومع ذلك يبدو أن نطاق الجهاز 

اإلداري عموما، وتلك املؤسسات عىل وجه الخصوص، قد تقلص بسبب األشكال 

الجديدة غري املبارشة لجباية الرضائب وإدارتها.

وعىل رغم هذه االستمرارية املعيارية واملؤسسية، هناك بعض االختالفات 

ومكافحة  الفساد  لسياسة  املعارصون  املؤلفون  أواله  الذي  االهتامم  حجم  يف 

الفساد. فعىل سبيل املثال نجد قدرا أكرب من االهتامم باملامرسات الجائرة يف 

املصادر التي تصف أوائل القرن العارش، عندما بدأت السلطة السياسية للخلفاء 

التاريخية  السجالت  يف  بالفساد  مامثل  اهتامم  وهناك  االنهيار.  يف  العباسيني 

التي تصف حكم السالجقة بعد أيام ألب أرسالن ومالك شاه. لكن مسألة ما 

إذا كانت هذه الزيادة يف االهتامم يف املصادر تتوافق مع عودة حقيقية للفساد 

أوسع  اهتامم  من  جزءا  كان  بالفساد  االهتامم  أن  يبدو  تخمني.  مسألَة  تظل 

باألزمة السياسية خالل هذه الفرتات، والذي يتامىش مع املفاهيم الزمنية األعم 

للتاريخ املتعلق بصعود وزوال سلطة األرس الحاكمة.

يف ظل غياب بيانات ووثائق املامرسة التي ميكن قياسها كميا، من الصعب 

تقييم فعالية هذه التدابري املختلفة ملكافحة الفساد. وعىل رغم االهتامم الواضح 

ملؤسسات  املستمر  والوجود  الرشيد  الحكم  لضامن  والدعوات  باالنتهاكات، 

تحارب الرش األخالقي، ال ميكننا التعرف عىل حركة خطية تشري إىل فساد أقل 

عي املعارصون حدوث  أو سياسة أفضل ملكافحة الفساد عىل مر الزمن - وال يدَّ

مثل هذا التطور. إن مثال مدير دائرة التدقيق، الذي تحكم يف قرار مايل أصدره 

رنا بالضعف امُلدرَك  الخليفة ملصلحة خليلته، ثم تقبل هو نفسه رشوة، قد ُيذكِّ

للنظام برمته. أما نصوص النصح العديدة التي ُتكرِّر مرارا وتكرارا ما يجب عىل 

الحس األخالقي واملهني إظهارُه، فرمبا ُصممت كأحد أشكال  املسؤولني ذوي 

مكافحة الفساد والتنشئة األخالقية للسلوك العادل، أما هل ساهمت فعليا يف 

تطوير عقلية ثقافية تنبذ اإلساءة واالختالس فهو أمر مشكوك فيه.

التايل، ال ميكن فصل مشكلة  الفصل  فيتوريا يف  أندريه  يقول  عموما، كام 

ذلك  الوسطى. ومع  العصور  لحكومة  املالزمة  والتناقضات  القيود  الفساد عن 
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ميكن النظر إىل عديد من أوجه التشابه املذهلة يف تدابري مكافحة الفساد التي 

اتخذها الحكام يف نظم الحكم الثالثة املختلفة يف العصور الوسطى التي ندرسها 

تدابري  ألداء  أفضل  فهم  إىل  للتوصل  انطالق  نقطة  باعتبارها  الكتاب  هذا  يف 

مكافحة الفساد يف مجتمعات ما قبل الحداثة عموما.

شكر وتقدير

استفاد هذا الفصل بقدر كبري من املناقشات والتعليقات النقدية التي أبداها 

زماليئ الباحثون يف مرشوع »أنتيكورب« ANTICORRP يف جامعة أمسرتدام، 

جي غيلترن، وجيمس كينيدي، ورونالد كروزي، وأندريه فيتوريا. كام إنني ممنت 

امُلفيد  لنقده   William Chester Jordan جوردان  تشيسرت  لويليام  للغاية 

وتعليقاته الثاقبة عىل نسخة سابقة من هذا الفصل.
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ه رجل من بلدية سينليس  يف العام 1258 توجَّ

 Henri de Foro ُيدعى هرني دي فورو Senlis

ناظر  عاش  حيث   ،Pierrefonds برييفوند  إىل 

أمالك bailli فريماندو Vermandois، ماتيو دي 

معه  يحمل  كان   .Mathieu de Beaune بون 

25 جنيها توريا pounds of Tours كان ينوي، 

ناظر األمالك.  بها مودة  بإقراره هو، أن يشرتي 

مل يكن ناظر األمالك يف املنزل عندما وصل إىل 

هناك، لذا حاول هرني إقناع زوجة ناظر األمالك 

هرني  يكن  مل  رفضتها.  لكنها  الهدية،  بقبول 

ليستسلم بسهولة، ولذلك أخفى املال يف املنزل، 

سياسات العصور الوسطى 
املتأخرة ومشكلة الفساد:

فرنسا وإجنلرتا والربتغال 
)1500-1250(

مع  للتسامح  ثابتة  عتبٌة  هناك  تكن  »مل 
الفساد«

55

أندريه فيتوريا
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وأخرب زوجة ناظر األمالك مبكانه وسألها إن كانت تستطيع االعتناء به. ردت عليه 

قائلة، وهي أقل تصميام: »سيوبخني سيدي إذا علم بذلك«، فطأمنها هرني قائال: »ال 

تخايف يا سيديت: لدي أعامل مع ناظر األمالك، فإذا وبخك عىل هذا، فسأكون سعيدا 

بالتحدث معه وحل املوضوع«(1).

كان عالَم هرني دي فورو وماثيو دي بون عاملا حقق فيه تبادل الهدايا وظيفة 

اللياقة واالحرتام، كام يوضح جورج برنارد وكلري تايلور  اجتامعية مهمة كعالمة عىل 

يف فصليهام. يف هذه الحالة بالذات، رمبا كانت زوجة ناظر األمالك ُمحقة يف التفكري 

بأن الهدايا التي حملها هرني كانت تهدف إىل تأدية دور مختلف متاما، وأنها مل تكن 

خالية من اللوم متاما. رمبا كانت تعرف أن هرني ورجاال آخرين من سينليس يحاَكمون 

السمَة  التي ُعرضت بإرصاٍر  الهدية  الهرطقة، مام أعطى تلك  بتهمة  من قبل زوجها 

 Philippe بومانوار  دي  فيليب  الفرنيس  القانوين  الفقيه  وبفضل  لاللتزام.  الواضحة 

de Beaumanoir (تويف يف العام 1296) – وهو باملصادفة واحد ممن خَلفوا ماثيو 

ة قاٍض من القرن  دي بون كناظر ألمالك فريماندو - نعرف بالضبط ما يعنيه رشاء َمودَّ

الثالث عرش. قبل يوم واحد من املوعد املتوقع ألن ُيصدر فيه حكام نهائيا يف دعوى 

قضائية بني شخصني وهميني هام بيري Pierre وجان Jean، قرر القايض الوهمي بدوره 

وأنه  بيري،  جانب  كان يف  القانون  أن  متأنية،  دراسة  بعد  بومانوار،  استحرضه  والذي 

ينبغي إصدار الحكم ملصلحته. لكنه يف ذلك املساء حصل عىل كأس ذهبية من جان و:

ر كثريا يف مجاملة جان املذكور، واعتقد أنه يجب أن يجد بالتأكيد  فكَّ

بعناية  القانون يقف يف صف جان، وراجع كتبه  قانونية لجعل  طرقا 

أكرب مام فعل من قبل؛ وكلام وجد قضية تعضد موقف جان احتفظ 

بها لجان يف قلبه وأعلن أنه يستطيع بالتأكيد إصدار حكم ملصلحة جان 

املذكور؛ وكلام وجد أي يشء يف مصلحة بيري، منعه موقفه تجاه جان 

من البقاء يف ذاكرته، وقرر يف قلبه أنه يستطيع، لسبب وجيه، أن يحكم 

ملصلحة جان(2).

التايل وخزه  اليوم  ليلة واحدة، ويف صباح  لكن تصميمه هذا مل يستمر سوى 

ضمريه وتأمل يف الحكم الذي استقر عليه قبل الحصول عىل الكأس الذهبية، فقرر 

إعادة هدية جان وإعادة النظر يف كتبه القانونية، وحكم يف النهاية ملصلحة بيري.
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الناتج  الَدْين  تتفق جوهريا مع  القضائية ال  الوظيفة  نزاهة  أن  بومانوار  يرى 

الهدايا يف  د فهمنا لوظيفة  ُتعقِّ التي ال هوادة فيها  النظرة  عن قبول هدية. هذه 

مجتمعات ما قبل الحداثة والحدود التي يسهل اخرتاقها بني اللفتة املهذبة وتلك 

الفاسدة. بالنسبة إىل بومانوار مل تكن فضيلة القايض كافية لدرء انحراف العدالة 

بفعل »الطمع املستقر يف قلب القايض«، حيث ميكن إثارة امليول والعواطف بسهولة 

من ِقبل املتقاضني ذوي الهمة، لكن حله لهذه املشكلة اعتمد ببنحو متناقض عىل 

رفض القضاة قبوَل الهدايا »التي قد ُتفسدهم«(3).

رمبا كان ثبات املسؤول املليك وفطنته أفضل درع له ضد إغراء الهدايا، ولكن 

يف زمن بومانوار، كام كانت الحال عليه يف زمن ماثيو دي بون، كان هناك قيد أقل 

مراوغة يف شكل مرسوم مليك صدر يف العام 1254، والذي تعامل مع الهدايا مثل 

ثم  اإلطالق(4). ومن  مقبولة عىل  باعتبارها غري  النقدية  واملبالغ  الذهبية  الكؤوس 

مل تكن هذه الهدايا غري مربرة من الناحية األخالقية فحسب، بل كانت أيضا غري 

رشعية متاما مبوجب القوانني التي أوضحت مهام ووظائف الديوان املليك يف فرنسا 

خالل النصف الثاين من القرن الثالث عرش. يقودنا هذا إىل اختصاصات الحكومة 

امللكية يف  الحكومة  العامة، وتحديدا إىل مسألة كيفية معالجة  السلطة  ومامرسة 

العصور الوسطى لهذا النوع من املامرسات التي وصفها بومانوار، والتي قد نسميها 

يف الوقت الحارض، كام فعل هو، بالفساد. يف هذا الفصل أود إلقاء نظرة فاحصة عىل 

هذا السؤال ومناقشة دور مكافحة الفساد يف سياسات العصور الوسطى املتأخرة 

عىل نطاق أوسع. سأفعل بذلك من خالل مقارنة التطورات التي حدثت يف فرنسا 

وإنجلرتا والربتغال: وهي ثالث ماملك اشرتكت يف وجود دولة ملكية مركزية نسبيا 

والتحدي املتمثل يف مامرسة السلطة امللكية عىل مناطق شاسعة بفعالية معقولة.

مل تكن الحكومة امللكية يف الفرتة التي يغطيها هذا الفصل تتحكم يف املجتمع 

السيايس بنحو مبارش من خالل عمالئها، كام تفعل معظم الحكومات اليوم، بل كانت 

تعتمد عىل تعاون األعيان magnates واألوليغاركيات oligarchies الحرضية. ومع 

رد، ليس فقط من حيث الحجم والتعقيد، بل أيضا يف نطاق  ذلك فقد تنامت بنحو مطَّ

املطالبات التي فرضتها عىل املجتمع(5). مل تكن قوانينها هي املصدر املعياري الحرصي 

يف اململكة، وكذلك مل يكن املسؤولون والقضاة امللكيون هم وحدهم أصحاب السلطة 
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العامة ومقيمي العدالة، فقد أصبحت املواثيق واملحاكم امللكية مالمح راسخة ملاملك 

العصور الوسطى املتأخرة، وهو ما يرجع يف معظمه للضغوط االجتامعية والسياسية 

املتصاعدة. رمبا اعتمد أداء الحكومة بقدر متزايد عىل الخدمة غري الرسمية للنخب، 

نتيجة  كان  هذا  لكن  الخاصة،  واملشاريع  والرعاية  للقرابة  املوازية  الهياكل  وعىل 

للتوسع والتشابك العميق مع املجتمع السيايس، وليس بالرضورة عالمة عىل الضعف 

أو التدهور(6). حدث الرتكيز بشدة عىل إهامل ووحشية وجشع املسؤولني امللكيني، 

وصياغة  املنصب  أخالقيات  تبلور  مع  باستمرار،  للشجب  تعرَّضت  سلوكيات  وهي 

والتناقض  التوتر  من  املجاالت  هذه  ضوء  يف  املساءلة(7).  وإجراءات  السلوك  قواعد 

علينا أن نحاول فهم الطرق التي تعاملت بها الحكومة امللكية مع مشكلة الفساد.

حيث ال يوجد للفساد اسم.. تأطري دالالت الفساد يف العصور الوسطى املتأخرة
يزداد تعقيد وضع إطار مرجعي داليل للكتابة عن الفساد يف العصور الوسطى 

املتأخرة بسبب حقيقة أن املصطلح قد اسُتخدم بعد ذلك عىل نطاق أوسع بكثري 

أن  ذلك هي  نتيجة  كانت  بكثري.  دقة  أقل  بنحو  أيضا  ولكن  اليوم،  عليه  مام هو 

تاريخية  مفارقة  دون  من  وصفها  ميكن  كان  التي  للرقابة  الخاضعة  املامرسات 

باعتبارها رضبا من الفساد قد ُتركت لتتحدث عن نفسها كأمثلة عىل سوء سلوك 

املسؤولني. ال يعني هذا أنه مل يكن هناك، يف ذلك الوقت، مفهوم للفساد كالتقصري 

يف مهام املنصب، أو أن كلمة »فساد« مل ُتستخَدم قط بهذا املعنى. فلقد استخدمها 

الثالث عرش، كام رأينا، وكذلك اسُتخدم املصطلح روتينيا  القرن  بومانوار يف نهاية 

عرش،  والخامس  عرش  الرابع  القرنني  من  الفرنسية  والوثائقية  األدبية  املصادر  يف 

مبعنى دقيق للغاية: الفساد هو إقناع أحدهم، أو التأثري فيه، عن طريق املال أو 

الوعد أو االستعطاف، لفعل يشء آخر غري ما ميليه واجبه وضمريه. عند فهمه بهذه 

الطريقة يبدو الفساد كأحد جوانب سوء سلوك املسؤولني، وهو يختلف عن االبتزاز 

بـ »االبتزاز والفساد  اتهام املسؤولني  السبب ميكن  الغلول peculation، ولهذا  أو 

وغريهام من الجنح« من دون أن يكون هناك أي إطناب يف صياغة الحكم(8).

السؤال املتعلق بسبب انتشار كلمة »فساد« corruption، باملعنى املوضح أعاله، 

مثري  سؤال  هو  الربتغال،  أو  إنجلرتا  يف  انتشارها  من  بكثري  أبكر  وقت  يف  فرنسا  يف 
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لالهتامم(9)، لكنه ينبغي أال ُيعمينا عن حقيقة أن املامرسات والدوافع التي توصلها 

تتطابق من جميع الجوانب مع ما توصله مصطلحات مثل االستجناف embracery أو 

االحتيال ambidexterity، والخاصة بالتاريخ اإلنجليزي(10)، وكذلك أي وصف تلميحي 

الفرنسية  املواد  يف   extortion االبتزاز  كلمة  اسُتخدمت  للهدايا.  املالئم  غري  للتبادل 

واإلنجليزية، ولو بنحو غري حرصي، ألنه يف معظم األحيان كان االبتزاز، مثل االختالس 

embezzlement (مبعنى سلب املمتلكات العامة)، يوصف من دون ذكر اسمه.

عىل  والقانوين  األخالقي   - املسؤولني  سلوك  بسوء  ُتنبئنا  التي  املصادر  ُتفرِّق 

حد سواء - بني السلوك املقبول وغري املقبول فيام يتعلق بزمرة اجتامعية-سياسية 

بنحو  تدريجّيا،  التمييز  هذا  د  تحدَّ وقد  معني.  اجتامعي-سيايس  سياق  يف  معينة 

الحذر لئال نستنتج من املصادر املختلفة  الزمن، ويجب أن نتوخى  عشوايئ مبرور 

الظروف  وراء  فيام  إليه  تفتقر  ما  وهو  الهدف،  يف  اتساقا  باعتباره  تسجله  التي 

بأن  التاريخية االعتقاد  املفارقة  أنه من  الواضح  الفردية. من  للصياغات  التاريخية 

عملية التمييز هذه كانت مدفوعة بيشء يشبه مفهومنا املفاهيمي الشامل للفساد. 

لكن إذا قبلنا الفرضية القائلة بأن الجهود التي بذلتها الحكومة امللكية يف العصور 

هذا  ومنع  املناصب،  يف  القانوين  وغري  القانوين  السلوك  بني  التفريق  يف  الوسطى 

قلت؛  الفساد، كام  ملكافحة  التمييز متثل عملية  أساس هذا  األخري ومعاقبته عىل 

فمن املعقول أنها كانت أيضا محاولة لرسم مالمح منظومة معينة للقيم، ومن ثم 

التناقض - لو استخدمنا تعبريا أساسيا يف فصل ينس إيفو إنغلز - يف عمل  تقليل 

الحكومة يف مواجهة بقية املجتمع. ال ميكن فصل هذه املحاولة عن منو الدولة يف 

العصور الوسطى املتأخرة ونجاح الشكل املليك للحكومة بحلول العام 1500. بعبارة 

أخرى فهي مقياس ألهميتها املتزايدة أن تسعى حكومة امللك، تحت ضغط املجتمع 

السيايس، للسيطرة عىل نفسها وتحديد اإلجراءات وقواعد السلوك التي تحكم من 

يترصفون نيابة عنه والذين كانوا »حامة رشفه ودولته«(11).

القانون والعدالة ومكافحة الفساد
تشكلت أهم مالمح ترسانة القوانني واإلجراءات القضائية واإلدارية التي وضعتها 

الحكومة امللكية للتصدي للفساد خالل القرن ما بني العامني 1250 و1350. كانت 
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امللكية، ولتثبيت  السيايس واأليديولوجي للسلطة  للتأكيد  بالغة األهمية  هذه فرتة 

االعتبار، عىل سبيل  نأخْذ يف  دعونا  يدعمها(12).  الذي  والترشيعي  املؤسيس  الجهاز 

املثال، املراسيم الخاصة بإصالح اململكة يف األعوام 1254 و1303 و1389 يف فرنسا؛ 

العامني  يف  الصادرة  ويستمنسرت  وترشيعات   1258 للعام  أكسفورد  برملان  وأحكام 

Dinis وأفونسو  التي أصدرها دينيس  املراسيم  إنجلرتا؛ وسلسلة  1275 و1285 يف 

الرابع Afonso IV يف النصف األول من القرن الرابع عرش والتي نظمت الدواوين 

أثرت  التي  اإلصالحات،  الربتغال. هذه  يف  امللكية  العدالة  ووظيفة  الرئيسة  امللكية 

بنحو حاسم يف شكل الحكومة امللكية وأدائها، أنتجت مصفوفة ترشيعية للتعامل 

نطاقها الحقا.  وتوسيع  أعيدت صياغتها  والتي  امللكية،  اإلدارة  وتنظيم  الفساد  مع 

مثل قوانني املدن اإليطالية التي يدرسها غاي غيلترن يف الفصل السابع، فإن أحكام 

املنصب  شغل  وقواعد  املساءلة  إجراءات  تحدد  القوانني  هذه  يف  الفساد  مكافحة 

ومتيز بني السلوكيات املسموح بها وغري املسموح بها؛ كان هدفها وقائيا بطبيعته، 

لكنها خلقت أيضا إطارا جزائيا ملحاكمة الفساد. وعىل رغم أنها استجابت لضغوط 

معينة باإلضافة إىل ظروف خاصة بالواقع االجتامعي والسيايس لكل مملكة، فإنها 

تشاركت يف مجموعة أساسية من املخاوف املشرتكة.

بتقديم  السامح  والربتغال عىل  إنجلرتا وفرنسا  امللكية يف  الترشيعات  توافقت 

من  صغرية  كميات  كانت  ما  عادة  والتي  امللكيني،  للمسؤولني  املتواضعة  الهدايا 

بااللتزام  قيمة  منقوالت  أو  أرض  أو  مالية  مبالغ  قبول  ربط  ويف  والنبيذ،  الطعام 

الشخيص والخدمة والفساد يف نهاية املطاف(13). إن منطق املرشعني مامثل ملنطق 

بومانوار يف هذا الصدد، حتى لو كان من الواضح أن نتائجه متثل تكيُّفا مع الواقع. 

وكذلك سعت ترشيعات مكافحة الفساد يف املاملك الثالث إىل وضع إجراءات لتعيني 

مامرسات  تنفيذ  وطرق  واليتهم(14)،  مدة  وتحديد  واستبدالهم  امللكيني  املوظفني 

حفظ السجالت واملحاسبة(15)، وتقييد بعض التعامالت التي قد ترض باملنصب املليك 

- مثل فرض قيود عىل املعامالت العقارية أو األحكام املتعلقة بالحاجة إىل الرسية 

يف األعامل اإلدارية والقضائية(16). ومن بني املاملك الثالث كانت فرنسا هي األرسع 

نضجا، واألكرث نجاحا من األُخرَيني، من حيث تطوير منظومة لدفع أجور منتظمة 

للمسؤولني املحليني، والتي ُتدَفع من الخزانة مبارشة(17).
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تحديد  بخالف  عملية،  نتائج  أي  لها  تكن  مل  أو  القوانني  لهذه  كانت  سواء 

السلوكيات الرسمية بنحو أوضح، فقد اعتمدت عىل قدرة الحكومة عىل اإلرشاف عىل 

عامليها ومعاقبتهم. ألزم مرسوم لويس التاسع Louis IX للعام 1254 ُنظار األرايض 

تقديم  ميكن  بحيث  واليتهم،  فرتة  نهاية  يف  يوما  خمسني  مدة  منازلهم  يف  بالبقاء 

الشكاوى ضد سلوكهم وتصحيحها(18). ُطبقت هذه الوسيلة، التي كانت لها سابقة 

 Philip واضحة يف القانون الروماين، عىل الثورات التي اضطلع بها فيليب الخامس

V يف العام 1320، مع تقليل عدد األيام إىل أربعني(19). ويف العام 1389، كجزء من 

 Charles VI د شارل السادس سلسلة من املراسيم حول اإلصالح املايل واإلداري، مدَّ

الحْجر املنزيل يف نهاية املدة ليشمل نظار األرايض ونواب الحاكم اإلقطاعي (السناكل) 

senechaux أنفسهم، ومنعهم رصاحة من نقل ممتلكاتهم من منازلهم(20). بالنظر إىل 

ار األرايض والسناكل يف مامرسة وتوسيع السلطة امللكية  الدور الحيوي الذي أداه ُنظَّ

يف فرنسا يف القرنني الثالث عرش والرابع عرش، فمن الصعب املبالغة يف أهمية هذه 

التدابري، التي تشبه إىل حد ما مؤسسة السينداكاتو يف املدن اإليطالية(21). يف الربتغال، 

 corregedores املحققون  كان  امللكية،  للسلطة  الفقري  العمود  أيضا  مثلوا  حيث 

نهاية فرتة  لتفتيش رسمي يف  امللك) يخضعون  ِقبل  املعينون من  الوالية  (مسؤولو 

الجديد،  أو تدقيق بقيادة املحقق  اتخذ شكل تحقيق  التفتيش  واليتهم، لكن هذا 

املكلف باالستفسار عن الرشوة واالبتزاز واالستبقاء واملحاباة(22).

بخالف إنشاء شبكة من املخربين للتجسس عىل املسؤولني امللكيني واملرشفني 

عليهم، كام اقرتح فيليبي دي ميزيريس Philippe de Mézières(23)، مل يكن من 

مفتوحا  كان  ثم  ومن  املتشابك،  اإلرشاف  من  املستوى  هذا  السيطرة عىل  السهل 

لجميع أنواع االحتيال السيايس. وعىل رغم تعرُّضها للتالعب فإن التحقيقات التي 

أُجريت يف سياق اإلجراءات القضائية واإلرشاف اإلداري كانت هي الطريقة الوحيدة 

الصالحة إلنفاذ الترشيعات امللكية بشأن املامرسات الفاسدة وإبقاء املسؤولني عىل 

حذر دامئا. أجريت تحقيقات إدارية بشأن سلوك الُعمد والقضاة والرقباء املحليني 

املحققني  أو   vicomtes الفيكونتات  أو  األرايض  ار  ُنظَّ بواسطة  مناصبهم  بحكم 

الخدمة  نهاية  تفتيش  (كان  إرشافية  بواجبات  اضطلعوا  الذين   ،corregedores

لسلوك املحقق corregedor ينطوي عىل إجراء تحقيق، كام رأينا قبل قليل)(24). 
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كانت تحقيقات اإلصالح pro correctione curialium، التي أصبحت من العنارص 

دوريا  ذ  ُتنفَّ األخريين،   Capetians الكابيتيونني  عهد  يف  امللكية  لإلدارة  األساسية 

الفاسدين  وكثريا ما أسفرت عن إجراءات قضائية يف برملان باريس ضد املسؤولني 

سوء  النطاق حول  واسعة  تحقيقات  إجراء  املمكن  من  كان  باريس(25).  برملان  يف 

تحقيقات  املثال يف  امللك، كام حدث عىل سبيل  أوامر  بناء عىل  املسؤولني  سلوك 

القضائية  اإلصالحات  سبقت  التي   Hundred Roll enquiries املائة  السجالت 

ملجلس  املركزية  للمحاكم  القضايئ  للعمل  نتيجة  كان  معظمها  لكن   .1275 للعام 

والقضاة   ،Common Pleas العامة  والدعاوى  والجلسات   King’s Bench امللك 

 ،trailbaston commissions املتنقلة  املحاكم  ولجان   itinerant eyre املتجولني 

 oyer وقضاة الجنايات، وقبل كل يشء، لجان التحقيق، ومحكمة االستامع والفصل

and terminer، وال سيام اعتبارا من عهد إدوارد األول Edward I فصاعدا. وقد 

حصل اإلقرار منذ فرتة طويلة بدور إدوارد األول يف تحديد نطاق وديناميات القانون 

إصالحاته  أما  تحديدا(26).  أكرث  اململكة شكال  القضائية يف  املؤسسات  ومنح  العام، 

رفع  عىل  املتقاضني  ع  شجَّ مام  تكلفة،  وأقل  أيرس  وجعلها  امللكية  العدالة  لفتح 

الشكاوى مبارشة إىل الحكومة، فرمبا بذلت جهودا أكرب لجلب املسؤولني الفاسدين 

ومن يسيئون الترصف إىل العدالة أكرث مام فعلت معظم التدابري الرامية إىل منعهم 

حتى  االنتظار  علينا  كان  الربتغال  ففي  وباملقارنة  األول(27).  املقام  يف  اإلفساد  من 

النصف األول من القرن الخامس عرش للعثور عىل أدلة متسلسلة من لجان التحقيق 

هة تحديدا نحو سوء سلوك املسؤولني. املوجَّ

مكافحة  لجهود  أساسيان  جانبان  هناك  كان  الحجة،  من  الجزء  هذا  لتلخيص 

الفساد التي بذلتها الحكومة امللكية يف العصور الوسطى املتأخرة يف فرنسا وإنجلرتا 

والربتغال. يتعلق أحد الجانبني بإنشاء هيكل معياري ملامرسة السلطة العامة، أي 

العامني، وأجهزة مؤسسية لإلرشاف عليه وإطار عمل  الوكالء  وضع قواعد لسلوك 

جنايئ ملالحقة مخالفات املسؤولني، والفساد عىل وجه التحديد. تألَّف الجانب اآلخر 

ُتستجَلب عن  التي  للمعلومات  نتيجة  الفاسدين،  للمسؤولني  الفعيل  العقاب  من 

طريق اإلرشاف اإلداري (التحقيقات عريضة القاعدة، وعمليات التفتيش القياسية) 

عن  كثريا  نعرف  أننا  رغم  وعىل  باألخرية،  يتعلق  وفيام  القضائية.  اإلجراءات  أو 
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محاكامت الفساد الفردية للمسؤولني رفيعي املستوى، يلزم إجراء مزيد من البحوث 

املتعمقة يف األرشيفات القضائية قبل أن ميكننا استخالص أي استنتاجات قوية حول 

للنظر،  املستفيضة عىل نحو الفت  الدراسة  إن  الفساد.  اتجاهات وأمناط محاكمة 

والتي أجراها رومان تيليز Romain Telliez حول املسؤولني امللكيني الذين حوكموا 

يف فرنسا خالل القرن الرابع عرش، والتي توضح كيف تطورت املالحقة القضائية مبا 

يتناسب مع مجمل أعامل املحكمة، وتحتوي عىل ثروة من األدلة حول املامرسات 

ل - مع األسف - تطوَر اإلجراءات القضائية ضد الفساد(28). الفاسدة، ال تفصِّ

ميكن طرح مسألة التغيري بسهولة أكرب فيام يتعلق بالجانب املعياري ملكافحة 

لكن  بالفساد،  املتعلقة  للترشيعات  الدقيقة  النتائج  تحديد  الصعب  من  الفساد. 

ميكن يف بعض األحيان متييز التحوالت يف الرتكيز والشدة، والتي تشري إىل مخاوف 

و1350   1250 العامني  بني  ما  الفرتة  شهدت  أعاله،  ُذكر  كام  متطورة.  وأولويات 

تقريبا تناول الحكومة امللكية الجوانَب األساسية لتقلُّد املناصب واملساءلة واإلرشاف 

اإلداري، كجزء من عملية أوسع نطاقا لالبتكار الترشيعي واملؤسيس. انصب الرتكيز 

بنحو خاص عىل اإلجراءات القضائية وعىل إدارة املكاتب املحلية أو اإلقليمية، مثل 

منصب الرشيف sheriff أو املحقق الرشعي أو قايض التحقيق أو ناظر األمالك أو 

العمدة prévôt أو املحقق، وهو دليل عىل أهميتها بالنسبة إىل الحكومة امللكية 

املقاربات  بظالل طويلة عىل  الجهود  ألقت هذه  وقد  القضائية.  وتطوير هياكلها 

الالحقة ملكافحة الفساد، ليس فقط ألنها كانت رائدة وشكلت نظام الحكم ذاته، 

للمناصب،  الرسمية  بالقيود  يتعلق  فيام  فروقا جوهرية  ألنها حددت  أيضا  ولكن 

والتي تتجاوز الظروف التاريخية املحددة: لقد مثلت املبادئ األوىل، إذا جاز التعبري، 

لإلجراءات الحكومية ضد الفساد. إن تفكيك أو إعادة صياغة ترشيع ويستمنسرت 

أال  ينبغي  مثال،  العام 1303،  مرسوم  أو  للعام 1275   Statute of Westminster

ُيفرسَّ عىل أنه عالمة عىل الجمود أو الركود، ولكن بوصفه ملخصا رضورّيا للقواعد 

األساسية ضد انحسار وتدفق السياسات(29).

يف ظل هذه الخلفية من االستمرارية يصبح التغيري واضحا. وكام يشري جون واتس 

يف الفصل السادس، يبدو أن املخاوف من الفساد يف إنجلرتا قد تحولت خالل القرن 

الرابع عرش من استبقاء القضاة وسوء سلوك املسؤولني إىل منح األزياء والشارات 
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املميزة، والتآمر والتالعب باملحلَّفني. عمل استبقاء القضاة، الذي كان شائعا للغاية 

يف القرن الثالث عرش، والذي يجسد الفساد القضايئ يف الخيال الشعبي إىل حد ما، 

عىل مقاومة عمليات تطهري القضاء التي نفذها إدوارد األول وإدوارد الثالث، ولكن 

ليس التحوالت الجذرية التي أحدثتها ثورة الفالحني Peasants’ Revolt يف العام 

ل الحكومة واملطالب التي فرضتها عىل املجتمع إىل  1381 وما تالها(30). أدى تحوُّ

املتنامي لقضاة السالم يف  الدور  املثال،  الفساد: عىل سبيل  مخاوف جديدة بشأن 

القرن الرابع عرش، والذي كان ُيقصد به جزئيا أن يعمل عىل موازنة القوة املتجذرة 

للُعمد، عىل رغم جذورهم املشرتكة يف طبقة النبالء، خلق تركيزا جديدا للمخاوف 

بشأن سوء سلوك املسؤولني(31)؛ فالتقدم يف تحصيل الرسوم الجمركية، وخاصة بعد 

ريتشارد الثاين Richard II، جلب معه مخاوف متجددة من االختالس والحاجة إىل 

التنظيم، والعقوبات وإجراءات اإلرشاف(32).

األرايض،  ار  ُنظَّ فساد  بشأن  املخاوف  عىل  تدريجيا  التغلب  حدث  فرنسا  يف 

والسناكل، وقادة الرشطة منذ منتصف القرن الرابع عرش وما بعده بسبب الهوس 

 ،tresoriers الصندوق  وأمناء   ،receveurs (املحصلني  املاليني  املسؤولني  بفساد 

Chambre des comptes إلخ.)، واملحاسبة يف دائرة املحاسبات ،elus واملختارين

وإيكال جباية الرضائب واملناصب، نتيجة للمتطلبات املالية للحروب من دون شك. 

ا أخف قد حدث يف ذلك الوقت، حيث انحرف تركيز الكابيتيونني  لكن يبدو أن تغريُّ

واملجلس  للدولة،  املركزية  اإلدارات  إىل  تدريجيا  للحكومة  الوسطى  املستويات  يف 

ميكن  والذي  الرتكيز،  يف  التحول  هذا  باريس.  وبرملان  املحاسبات  ودائرة  املليك، 

تفسريه جزئيا بتوسع الجهاز املايل للتاج، هو دليل عىل زيادة نفوذ الحكومة املركزية 

يف الحياة السياسية واإلدارية للمملكة وكيف أدى إىل تغيري مركز ثقل الفساد، من 

استغالل املنصب لتحقيق منفعة خاصة إىل استغالل القنوات التي ميكن من خاللها 

تكون  قد  باملناسبة،  تطور،  وهو   - سلع  إىل  تحولت  التي  املناصب  عىل  الحصول 

املكافآت املنتظمة قد ساهمت يف حدوثه من دون قصد.

القضاة  فساد  بسبب  العدالة  مجرى  انحراف  احتامل  أن  يبدو  الربتغال  يف 

واملحامني واملراقبني واملوثقني كان الشغَل الشاغل حتى أوائل ثالثينيات القرن الرابع 

عرش. وقد صدر عديد من املراسيم امللكية التي قيدت رسوم املوظفني القانونيني، 
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والهدايا التي ُسمح لهم بتلقيها، وحتى طبيعة تعاملهم مع األطراف - فقد أصبحت 

ويف  املثال(33)،  سبيل  عىل   ،1313 العام  بحلول  قانونية  غري  املتقاضيات  مضاجعة 

إىل  الفساد  مكافحة  تدابري  تركيز  تحوَّل  الرابع عرش،  القرن  وأربعينيات  ثالثينيات 

باعتبارهم  الرابع  أفونسو  عهد  يف  التطفل  متزايد  لدورهم  كنتيجة  رمبا  املحققني، 

كانت  ذلك  من  النقيض  وعىل  القضائية.  امللك  طموحات  لتحقيق  الرئيسة  األداة 

املحيل  العسكري  القائد  بشأن  غريب،  نحو  عىل  متحفظة،  امللكية  الترشيعات 

alcaide، وعىل رغم أنه صوِّر يف مجالس كورتيس Cortes assemblies ككابوس 

لجميع سكان املدن: يف إشارة، رمبا، إىل خط أحمر كان من الحصافة عدم تجاُوزه، 

النبالء املحليني الذين كان امللك يعتمد  ُيتداول عادة بني  القائد  فقد كان منصب 

عليهم عسكرّيا. ومع ذلك فاعتبارا من ثالثينيات القرن الرابع عرش، ظهر املسؤولون 

املستودعات  وأمناء   ،porteiros واملرشدون   ،sacadores (الساحبون  املاليون 

almoxarifes) بنحو أوضح يف املصادر، سواء من حيث الشكاوى املرفوعة ضدهم 

اهتامم  عىل  عالمة  هذا  ُيَعد  سلوكهم(34).  وتحسني  تنظيم  محاوالت  حيث  ومن 

الحكومة بالفساد نظرا إىل أنه فرض عليها ضغوطا مالية متزايدة، كام أن الجهود 

املبذولة لتقليص الفساد يف املناصب ذات الصلة بالجيش خالل حكم خواو األول 

االجتامعية-السياسية  والتوترات  للتحوالت  انعكاسا  متثل   Joao I (1385-1433)

الناجمة عن الحروب والتوسعات اإلقليمية خالل تلك الفرتة(35).

 

املطالبة باملستحيل: مكافحة الفساد وديناميات سياسات العصور 
الوسطى املتأخرة

ُتظهر األمثلة أعاله بوضوح شديد أنه ال ميكن فهم تدابري مكافحة الفساد وتباينها 

عىل مر الزمن بنحو صحيح من دون مراعاة الديناميات األوسع لسياسات العصور 

املجتمع،  يف  الحروب  وتأثري  متويلها،  ومسألة  الحكومة  توسع  املتأخرة:  الوسطى 

والتوترات املالزمة لنظام مشاركة السلطة، والعطايا امللكية والخدمات غري الرسمية، 

 ،patronage والرعاية   lordship والسيادة  والَنَسب،  الشخصية،  املصالح  وتأثري 

ما  باختصار،   - األوسع  السيايس  التمثيل  الناشئة عن  والفرص  العام  الرأي  وضغط 

السياسية«(36).  التجربة  ومتايز  »تنوع   Gerald Harriss هاريس  جريالد  أسامه 
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أدى التفاعل املتبادل بني هذه العوامل إىل صياغة العالقة بني الحكومة واملجتمع 

السيايس وحدد وترية وقوة تدابري مكافحة الفساد.

من األمثلة الجيدة عىل ذلك الصلُة بني مكافحة الفساد واألزمة السياسية، وهي 

واحدة من الخيوط الرئيسة لهذا الكتاب. هناك بالفعل حاالت عديدة اتُّخذت فيها 

كانت  السيايس.  االستقرار  وعدم  التوتر  أوقات  يف  الفساد  بشأن  هادفة  إجراءات 

أحكام أكسفورد للعام 1258 واإلصالحات اإلدارية والقضائية الرائدة للملك إدوارد 

األول مبنزلة ردود مبارشة وغري مبارشة عىل معارضة البارونات القوية يف إنجلرتا يف 

العام 1254 بعد  الثالث عرش(37). وقد صدر مرسوم  القرن  خمسينيات وستينيات 

فرتة وجيزة من عودة لويس التاسع إىل فرنسا، بعد ست سنوات من الغياب عن 

اإلدارية  اإلصالحات  جاءت  املظفرة(38).  وغري  املكلِّفة  الصليبية  حملته  يف  اململكة 

الطموحة التي توخاها مرسوم العام 1303 يف منعطف دقيق بالنسبة إىل فيليب 

الدعم  فيها وحشد  املطعون  تعزيز رشعيته  إىل  ماسة  كان يف حاجة  الذي  الرابع، 

ملوقفه املتحدي للسياسات البابوية، يف أعقاب محاولته الفاشلة لالستيالء عىل إقليم 

.(39)Boniface VIII وتزايد التوتر مع البابا بونيفاس الثامن Flanders الفالندرز

كانت هذه التدابري متامشية بال شك مع دور القايض األعىل واملبادئ األخالقية 

كبري،  حد  إىل  كانت،  أنها  لحقيقة  ينبغي  ال  لها؛  تأييدهم  امللوك  أعلن  التي  العليا 

مفروضة عىل الحكام بسبب ثقل الظروف ومصالح وتطلعات املجتمع السيايس، أن 

القرن  يف  عاش  الذي  الواعظ  ذكر  كام  اإلصالحية يف جوهرها:  طبيعتها  من  تنتقص 

الخامس عرش، جان كورتيكيس Jean Courtecuisse، »إذا كان هناك عدد كبري جدا 

من امللتمسني، فمن املالئم إصدار مراسيم جديدة«(40). لكن ما يكشفه ذلك هو الُبعد 

السيايس العميق ملكافحة الفساد، فضال عن اإلمكانيات التي وفرها ليس فقط كوسيلة 

من  للتخلص  كذريعة  أيضا  ولكن  الجمهور،  دعم  عىل  والحصول  املعارضة  لتهدئة 

املعارضني وتعزيز السلطة السياسية للمرء. وميكن تفسري »محاكامت الدولة« خالل 

الفرتة ما بني العامني 1289 و1993 وتطهري إدوارد الثالث لحكومته وجهازه القضايئ ما 

بني العامني 1340 و1341 يف ضوء ذلك، وقد تكون قيمتها الصادمة أكرب من نتائجها 

ذ  العملية فيام يتعلق مبكافحة الفساد(41). مثل مرسوم لويس التاسع للعام 1254، ُنفِّ

كال اإلجراَءين يف أعقاب فرتتني طويلتني من غياب امللك عن اململكة، ويف حالة إدوارد 
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الثالث، بعد حملة عسكرية مخيِّبة لآلمال يف البلدان الواطئة Low Countries(٭). يف 

الواقع يستحيل فصل حملة إدوارد الثالث ملكافحة الفساد عن الحاجة إىل السيطرة 

عىل األزمة السياسية املسترشية التي كانت تنتظره عند عودته، كام أنه من الصعب 

إغفال مرسومه الصادر يف العام 1346، الذي حظر استبقاء القضاة كتنازل حصيف 

للرأي العام قبل الرشوع يف حملة عسكرية أخرى عرب القنال اإلنجليزي(42). يف سياق 

م  وقدَّ أعاممه  وصاية  من  السادس  شارل  ر  تحرَّ حساسية،  أقل  ليس  لكنه  مختلف، 

»املارموسيت«  باسم  املعروفني  اإلصالحيني  املستشارين  ملجموعة  السيايس  دعمه 

Marmousets يف العام 1388، والذي أتبعه بعد بضعة أشهر بسلسلة من املراسيم 

والرسائل امللكية الصادرة يف الوقت املناسب إلصالح اإلدارة املالية للمملكة(43).

بالغ  الحاكمة أمرا  النخب  الذي ميارسه عىل  العام والضغط  الرأي  تعد مسألة 

وتشري  املتأخرة.  الوسطى  العصور  يف  الفساد  مكافحة  سياسات  لتفسري  األهمية 

ع املجتمع السيايس إىل جانب تزايد  الدالئل إىل أن منو الحكومة وما صاحبها من توسُّ

 vernacular literature قدرة الشعب عىل القراءة والكتابة وانتشار اآلداب العامية

يف القرن الرابع عرش، قد نرش الوعي السيايس إىل ما هو أبعد من صفوف النخبة 

الواقع  عن  للتعبري  السيايس(44).  للتمثيل  التقليدية  والقنوات  للمجتمع  الحاكمة 

واملهنية،  االجتامعية  الصالت  توحدها  التي  املجتمع،  واسعة من  قطاعات  متكنت 

من التعبري عن رغباتها السياسية بطريقة قوية، ومن ثم ترجمتها إىل فعل سيايس. 

كان من الرضوري تدبري الضغوط املفروضة عىل السياسة، خاصة يف أوقات األزمات. 

الواقع،  لقد أضاف، يف  أبعد من كونه مقيدا فحسب:  كان  املجتمع  لكن تسييس 

ُبعدا جديدا ومثريا لالهتامم للسياسة ومسألة القوة الرشعية التي ميكن للسياسيني 

الدهاة استكشاُفها واالستفادة منها.

وإضافة إىل حلِّ املظامل امللموسة، فمن الواضح أن تدابري مكافحة الفساد كانت 

متوافقة مع التوقعات السياسية املشرتكة عىل نطاق واسع حول الشكل الذي ينبغي 

استخدامها  باإلمكان  كان  مامرستها.  ينبغي  وكيف  امللكية  السلطة  عليه  تكون  أن 

سياسيا لنزع فتيل أزمة أو استباقها، وكذلك كمربر ألوقح املؤامرات. عىل سبيل املثال 

(٭) هولندا. ]املرتجم[.
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 Enguerrand ط إلسقاط اثنني من مسؤويل الكابيتيونني، هام إنغراند دي ماريني ُخطِّ

de Marigny وغريو غايت Géraud Gayte، عىل أساس اتهامات بالفساد عىل نطاق 

واسع بنحو ال ميكن تصديقه، وعىل رغم أن حساباتهام الرسمية قد حصل تفتيشها 

لب  هو  املزعومة  تجاوزاتهام  يف  اإلفراط  كان  األصول(45).  بحسب  عليها  واملوافقة 

املسألة: كان عليهام أن يكونا فاحَشني إىل حد ُيستبَعد معه أي احتامل للعفو املليك. 

قد يكون الفساد األدىن petty corruption مقبوال، وإن مل يكن قانونيا؛ أما الفساد 

املفرط، من الناحية األخرى، فكان مادة للفضائح. يف قضية ماريني كانت االتهامات 

خطرية بدرجة كافية - يف نظر لويس العارش Louis X - لتربير نفيه إىل قربص. لكنه 

مل يكن كافيا لألعداء السياسيني للوزير، الذين استفادوا من يشء أعىل من الفساد يف 

تصنيف الجرائم من خالل اتهامه مبامرسة السحر األسود ضد امللك. ويف نظر الحشد 

الكبري واملبتهج الذي تجمع لرؤية ماريني ُيساق إىل املشنقة ثم يشنق، ال بد أن موته 

قد بدا بالضبط ما يستحقه مسؤول فاسد ومشعوذ(46).

يف   ،Michael de la Pole بول  ال  دي  مايكل  اإلنجليزي  املستشار  عزل  كان 

بحثت محاكمته  أيضا.  العامة  القضايا  الرابع عرش، من  القرن  األخرى من  النهاية 

الربملانية بعمق يف حياته كموظف عام ومقرب من البالط املليك. ميكن تقسيم التهم 

املوجهة ضده إىل فئتني، التقصري يف أداء الواجب والُغلول، حيث تتعلق األخرية بنحو 

رئيس مببادلة الدفعات السنوية للرسوم الجمركية بالعقارات أو بالريع الناتج عن 

األرض(47). كانت تجاوزات دي ال بول ال تختلف كثريا عام فعله ويليام كومبتون 

William Compton، وهو أحد موظفي البالط يف أوائل عهد آل تيودور، وهو ما 

تناوله بالتفصيل الفصل الثامن من تأليف جورج برنارد. ولكن عىل عكس كومبتون، 

الذي عاش أيامه بهدوء ورشف، ففي العام 1386 ُجرِّد دي ال بول من منصبه ومن 

من  السقوط  أسباب هذا  كانت  ملكية(48).  مبنح  حيازته  إىل  التي وصلت  األرايض 

العسكرية  املتمثل يف املخاوف  الواقعي  بالغلول منها بسياقها  ارتباطا  النعمة أقل 

والضغوط املالية والعداء السائد يف ذلك الوقت بني امللك والربملان. وباإلضافة إىل 

ذلك فإن عزل دي ال بول قد ساهم يف تأكيد الحاجة إىل لجنة اإلصالح التي فرضها 

الربملان الحقا عىل امللك والتي كانت مهتمة متاما باإلعالن(49).

كانت قدرة الجمهور - وسكان املدن عىل وجه الخصوص - عىل التأثري يف مجريات 
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السياسة والطرق املختلفة التي ميكن بها استقطاب هذه القوة واضحة متاما خالل 

باريس  الشعبية  االنتفاضة  هذه  اجتاحت   .Cabochian revolt الكابوشيني  مترد 

شارل  للملك  التابع  الوصاية  مجلس  وأجربت   ،1413 مايو  إىل  أبريل  من  الفرتة  يف 

السادس عىل إصدار مرسوم طموح وواسع النطاق يف محتواه اإلصالحي إىل درجة 

أنه وصف بكونه »موسوعة إدارية« لفرنسا يف أوائل القرن الخامس عرش(50). كانت 

لثورة الكابوشيني تداعيات عىل الفوىض السياسية واالجتامعية واالقتصادية الناجمة 

 Burgundy وبورغوندي Orleans عن الرصاع بني الفصائل بني مؤيدي أرسيت أورلينز

والبورغونديني   Armagnacs األرمانياك  باسم  عادة  إليهم  (يشار  اإلقطاعيتني 

Burgundians)، وهي نفسها نتيجة طبيعية للتفكك املستمر للسلطة بعدما ظهرت 

العالمات األوىل لجنون شارل السادس يف العام 1392(51). ومع ذلك فإن الديناميات 

دوق  من  بدعم  باريس،  ابو  قصَّ قادها  شعبية  حركة  وهي   - باالنتفاضة  الخاصة 

رت برنامجيا من ِقبل جامعة باريس - والحركة اإلصالحية الراديكالية  بورغوندي، وُأطِّ

radical reformism للمرسوم الذي أفرزته ال ميكن تفسريها إال مبستوى تسييس 

ر األيديولوجي لهذه الفرتة. إنها دليل  رشائح كاملة من املجتمع، وباستجابتها للتخمُّ

واضح عىل كيف ميكن أن تتالقى املصالح السياسية والتطلعات السياسية املختلفة 

املتامسكة  االجتامعية-االقتصادية  الفئات  ومصالح  العليا،  للسياسات  التخطيط   -

ومفاهيم رجال الجامعة عن الحكومة – ومن ثم ُتشعل تحوال سياسّيا.

تتناول  والتي   ،1413 للعام  الكابوشيني  مرسوم  أبواب  يف  نجده  ما  معظم  إن 

بشأن ميني  لترشيعات سابقة  إعادة صياغة  األساس  الحكم، هي يف  الفساد وسوء 

املنصب، والرواتب، وحظر الهدايا، وتكديس املناصب، وتفتيشات نهاية الخدمة(52). 

وفيام يتعلق مبكافحة الفساد، تكمن الجدة الحقيقية للمرسوم يف محاولته الصارمة 

إصالَح اآلليات التي ُعربِّ من خاللها عن الحكومة املركزية واإلدارة املحلية وجعلهام 

ار  وُنظَّ الُعَمد  يعد  مل  املثال  سبيل  عىل  والرعاية:  الضغط  لجامعات  عرضة  أقل 

ِقبل املجلس املليك، ولكن من قبل الربملان  األرايض والسناكل يعينون مبارشة من 

منصب  وبالتحديد  املناصب،  من  عديد  عىل  املزايدة  وُعلِّقت  Parlement(53)؛ 

أكرث  إجراءات  وُوضعت  أصحابها(55)؛  ِقبل  من  املناصب  بيع  وُحظر  العمدة(54)؛ 

رصامة لتقديم الطلبات إىل املجلس املليك، بهدف الحد من رشاء املناصب(56)؛ وُمنع 
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املوظفون امللكيون من شغل املناصب يف محل والدتهم(57).

اإلدارة  استعامر  من  ودائم  لقلق عميق  مبارشة  استجابة  التدابري  َمثَّلت هذه 

امللكية من ِقبل أصحاب االنتامءات وشبكات العمالء عن طريق تقديم االلتامسات 

األرايض يف  ار  ُنظَّ العام 1303، ُحظر تعيني  املناصب. منذ  املليك وبيع  املجلس  إىل 

 ،Estates General of Languedoïl محل والدتهم(58). يف اجتامع النغدويل العام

الذي انعقد يف باريس يف العام 1356، بعد فرتة قصرية من هزمية الفرنسيني أمام 

االهتامم  بنقص  امللكيون  املستشارون  اتُّهم   ،Poitiers بواتييه  معركة  يف  اإلنجليز 

اتُّهموا  لقد  املنفرد«.  »الربح  بـ  املفرط  واالهتامم  املشرتكة«  واملنفعة  »الربح  بـ 

أو  الصداقة، أو املحاباة  انتخابات، من خالل  تحديدا بتعيني املسؤولني »من دون 

الفساد، مع االهتامم بالشخص ولكن ليس املنصب«، ونتيجة لذلك، »بسبب جهلهم 

 Alain ر أالن دميورجيه وفسادهم وإهاملهم، ألحقوا أرضارا كبرية بالناس«(59). وقدَّ

أكرث من  الكابوشيني، كان  فيه مرسوم  الذي صدر  الوقت  أنه بحلول   Demurger

خمسة وسبعني يف املائة من ُنظار األرايض والسناكل الذين ميكن تتبع أصولهم قد 

البلدان التي أتوا منها  عيَّنهم املجلس املليك سواء كُنظار لألرايض أو كسناكل من 

العامني  الواقع، ما بني  البلدان املجاورة. يف  (أو حيث كانت لديهم أراٍض) أو من 

1400 و1418، ويف حني أصبح املجلس املليك نقطة محورية للتنافس بني األرمانياك 

والبورغونديني، ُأرسل 12 فقط من أصل 114 من نظار األرايض والسناكل إىل مناطق 

أجنبية متاما(60). كانت هذه واحدة من املشكالت األساسية التي كان من املفرتض أن 

يتصدى لها مرسوم الكابوشيني، لو مل ُيعَمد إىل »كرسه، وفسخه، وإبطاله، وإلغائه، 

واختزاله كامال إىل ال يشء« بعد ثالثة أشهر فقط من إصداره(61).

مل يقاوم املرسوم سحق الثورة الشعبية من قبل األرمانياك واستياء الطبقة الرثية 

الحاكمة يف املجتمع من عنف وقحة الكابوشيني، مام منح حجة مشرتكة للطبقات 

 Étienne األرستقراطية والتجار الذين كانوا عىل طريف نقيض من مترد إيتيان مارسيل

Marcel يف العامني 1356-1357. يف إعادة ترسيخهم للنظام القائم، كان من املؤكد 

الذين  الربملان، والربجوازيني  الدم، واألعيان، والفرسان، واألساقفة، وأعضاء  أن أمراء 

تجمعوا يف مهد العدالة lit de justice إللغاء املرسوم، يتحركون بدافع من ازدراء 

راسخ لألشخاص ذوي املكانة الوضيعة gens de petit estat، والرغبة يف طمس أي 
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أثر لتجاوزاتهم األخرية (والتجاوزات املهينة ألولئك املقربني من السلطة). وباإلضافة 

إىل ذلك مثَّل مرسوم الكابوشيني خروجا خطريا عن العمليات التقليدية واملعتمدة 

التي كانت ُتَسنُّ مبوجبها القوانني يف فرنسا خالل العصور الوسطى. يف الواقع كان 

تأثري هذا املرسوم أعمق من ذلك بكثري: فقد َقلب إطار االمتياز واالهتامم والحظوة 

الحكومة  هيكل  تغيري  إىل  السعي  خالل  من  امللكية  السلطة  استدامة  دعم  الذي 

والسياسة.

م فشل مرسوم الكابوشيني مثاال صارخا عىل العجز العضوي للحكومة امللكية  يقدِّ

ومعالجة  الهيكيل  املستوى  عىل  نفسها  إصالح  عن  املتأخرة  الوسطى  العصور  يف 

األسباب الجذرية لسوء ترصف املسؤولني وتأميم الدولة من دون تعريض ُأسسها 

 ،Michel Pintoin ميشيل بينتوان ،Saint-Denis للخطر. وفقا ملؤرخ سانت دينيس

كان بعض املستشارين امللكيني واضحني للغاية فيام يتعلق باملزايا غري القابلة للجدل 

ملرسوم الكابوشيني، ورسدوا أسبابهم الخاصة للمطالبة برفضه بعد أن أيدوها سابقا: 

»ألنه، بحسب قولهم، من خالل االنحناء إلرادة األمراء ميكننا االحتفاظ مبنصبنا يف 

البالط«(62). كان هؤالء املتقلبون weather-cocks، كام أسامهم بينتوان، أتباعا ملن 

استفادوا من توسع الحكومة امللكية والذين كانت مصالحهم وعالقاتهم الشخصية 

 - الحكومة ومنوها  أداء  لقد ساعدوا عىل تحسني  بنحو وثيق(63).  متشابكة معهم 

بتحصيل الرضائب، وإقامة العدالة، والتفاوض عىل املعاهدات، والتحضري للحروب 

- ولكن كانت لهم مصلحة راسخة يف عرقلة التغيريات الهيكلية التي من شأنها أن 

تجعل الخدمة امللكية أقل جاذبية يف نهاية املطاف (أو أقل سهولة يف الوصول إليها) 

كطريق للتقدم االجتامعي واإلثراء الخاص.

بخصوص  املنهجي  التفكري  بعَض  الكابوشيني  مرسوم  يف  هناك  أن  املؤكد  من 

املشكالت السياسية واملؤسسية (والفساد بنحو خاص) التي َكتب عنها مارك نايتس 

أواخر  يف  امللكية  الحكومات  اقترصت  عموما،  ذلك،  ومع  عرش.  الثاين  الفصل  يف 

العصور الوسطى عىل التفكري يف فساد املسؤولني من حيث األعامل الفردية التي 

واالجتامعية- املؤسسية  الظروف  صياغة  إعادة  إن  والعقاب.  التنظيم  تستوجب 

أن  من  أكرث  كانت  أقل،  الفساد  فرص  تكون  بحيث  املناصب،  لشغل  االقتصادية 

املجتمع.  مستويات  مختلف  عىل  السخط  وُتسبب  املقاومة  تثري  أن  بغري  تحدث 
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 (tax farming (االلتزام  بالوكالة  الرضائب  جباية  نظام  مامرسة  استمرت  وهكذا 

وبيع املناصب يف فرنسا يف القرن الخامس عرش، عىل رغم أوجه خيانة الوظيفة التي 

أعقبت ذلك حتام(64)؛ أو أن مجلس العموم يف الربملان اإلنجليزي فشل يف توسيع 

نطاقه ليشمل رؤساء البلديات وقضاة السالم (الذين أتوا من طبقة النبالء الخاصة 

امللكيون رجاال محليني - وهو وضع مشابه لحالة  القضاة  أال يكون  بهم) رشيطة 

ُنظار األرايض والسناكل املعينني من ِقبل املجلس املليك(65).

االستنتاجات
اعتمدت طريقة تعامل الحكومة امللكية يف القرون الوسطى املتأخرة مع مشكلة 

الفساد عىل القضايا األساسية املتعلقة بتوزيع السلطة والرثوة، والتي حددت العالقة 

ل روح من املناصب  بني الحكومة واملجتمع السيايس. مل يستبعد هذا بالرضورة تشكُّ

املبنية عىل الوالء والنزاهة واملساءلة أو صياغة إطار ترشيعي لإلجراءات الحكومية. 

التباين والتناقض التي ال  لكنها كيَّفت بالتأكيد آثارها العملية وخلقت مساحة من 

ميكن وصفها إال بأنها تسامح مع الفساد. حدث التسامح مع أعامل الفساد البسيطة 

ألنها كانت مقبولة ببساطة. كان الفساد ال ُيطاق عندما كان مفرطا، أو عندما كان 

مرتبطا بجرائم أشد خطورة، أو عندما جعل التقييم الدقيق للظروف من املالئم أن 

يكون األمر كذلك. مل تكن هناك عتبة ثابتة للتسامح مع الفساد.

يف واقع األمر، بالنسبة للحكومة امللكية، مل تكن هناك حاجة إىل أن يكون فساد 

عمالئها لعبة محصلُتها صفر. يتضح هذا متاما يف العفو الذي ُمنح يف العام 1398 

بنحو  برَّأه  الذي   ،Jacques Hémon هيمون  جاك  للمساعدات،  العام  للمحصل 

معقول من أي اشتباه بالغلول بالنظر إىل عدم كفاءة الكتبة والصعوبات العملية 

املتعلقة بتحصيل مبلغ 6.500  مليون فرنك، »وهو ما مل يكن من املعقول توقعه من 

دون الهفوات، وحاالت اإلهامل واإلغفال املذكورة أعاله«(66). من الواضح أن األمر 

مل يكن كذلك. كان التسليم للواقع رضورّيا لعمل الحكومة، التي كانت تعتمد عىل 

خدمات رجال مثل هيمون، الذين ميكن أن يكونوا ُموالني من دون أن يكونوا أمناء 

متاما. وباإلضافة إىل ذلك، كان بوسع الحكومة أن تسرتد بعض العائدات التي فقدتها 

العفو عن املسؤولني املخالفني مقابل دفع غرامات(67).  الفساد عن طريق  بسبب 
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خالل عهد أفونسو الخامس Afonso V يف الربتغال، ال بد أن االحتياجات العسكرية 

واملالية وراء إصدار عفو مليك عن املسؤولني الهاربني، واملستعدين لخوض حروب 

را للغاية. امللك يف شامل أفريقيا أو عىل الحدود مع قشتالة، كان أمرا متصوَّ

تبلورت  فقد  واضحة،  املحاكم  الضغط يف  املحسوبية وجامعات  أصبحت رشور 

أساسا  إليها  ُينظر  كان  لكن  للسياسة(68)،  دامئة  كسامت  عرش  الخامس  القرن  يف 

باعتبارها ناجمة عن سلوك فاسد أو إهامل املسؤولني املعينني باملحسوبية، وليس عن 

املامرسات التي سمحت بتعيينهم يف املقام األول. وعىل رغم تنامي منظومة الرعاية 

السيايس،  الدولة، فإنها استمرت وأصبحت راسخة يف املجتمع  مع توسع احتياجات 

بناء عىل طلب من أسفل. أما الجانب املظلم للرعاية يف العصور الوسطى املتأخرة 

وما قبل الحديثة، والتي تنجذب إليها بشدٍة أعيُننا املعارصة، فهو الوجه اآلخر آللية 

التي سمحت بالوصول إىل السلطة والهيبة والرثوة؛ كان كثريون  الَحراك االجتامعي 

قانونيا، وهم قد  تدريبا  تلقوا  ما  إليها رجاال طموحني وأكفاء، وغالبا  انجذبوا  ممن 

ساهموا يف إضفاء الطابع املهني عىل عمل الحكومة. يف ظل هذه الظروف كان يف 

وسع القايض املليك أو املسؤول أو الوزير أن يسعى جاهدا إىل الوفاء باملعايري الصارمة 

للملك، ومنصفا  يكون مخلصا  وأن  وااللتزام،  اإلغراء  ملقاومة  بومانوار،  التي وضعها 

للناس ويشعر باالمتنان لراعيه. وعىل رغم أوجه النقص التي اعرتتها، أو رمبا بسببها، 

الوسطى  العصور  يف  امللكية  الحكومة  اتخذتها  التي  الفساد  مكافحة  إجراءات  فإن 

املتأخرة اسُتخدمت عمليا للنظر يف سوء سلوك املسؤولني عىل العموم؛ لكنها مل تغُفل 

عن املشكلة التي فرضها الفساد الفاحش، كام مل تكن عاجزة متاما عن معاقبته.
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يف خمسينيات القرن الخامس عرش، عندما 

كانت مملكة إنجلرتا »نابعة من الحكم الرشيد«، 

السادس Henry VI محاطا  امللك هرني  وكان 

مبستشارين فقدوا ثقة الجمهور، انربى ريتشارد 

دوق يورك وغريه من »محبي... املصلحة العامة« 

والخيانة  الجسيم،  األذى  »ألوجه  للتصدي 

ميارسها  كان  التي  واالضطهاد«  األوجه  متعددة 

هؤالء الرجال، و»لعمليات االبتزاز و... التخريب 

»إيرادات  وامتصاص  امللك«،  لقوانني  املضلِّل 

ُترتَكب  التي  الخاطئة  »األفعال  وملنع  التاج«، 

ما  امللك،  مسامع  إىل  الوصول  من  اململكة«   يف 

مشكلة الشخصي:
معاجلة الفساد يف إجنلرتا
يف أواخر العصور الوسطى

)1550-1250(

»كان املجتمع مختلفا، وكذلك كان الفساُد 
الذي اعرتاه«

)جويل هورستفيلد(

66

جون واتس



144

مكافحة الفساد عْبر التاريخ

مل تصل »الرشا والهدايا إىل أيدي أعضاء املجلس املذكور«(1). كان هذا اإلجراء - الذي 

تضمن االنتفاضة وعقد االجتامعات والدعوة إىل العدالة - طريقة كالسيكية للتصدي 

للفساد يف العصور الوسطى املتأخرة، لكن مؤيديها كانوا يخاطرون بدفع مثن باهظ. 

كام اشتىك يورك يف العام 1452، فإن دوق سومرست، رئيس مجلس امللك، »بسبب 

صدقي وإمياين وواليئ الذي أدين به للملك، ولنيتي الطيبة ومراعايت لجميع أنحاء 

اململكة، يبذل قصارى جهده باستمرار لدى صاحب السمو امللك من أجل تدمريي، 

وإفساد دمي، وإهانتي وورثتي، وجميع من لهم صلة يب«(2). ميكن القول بأن أفعال 

بل فساد  الرشير،  املستشار  ليس فساد   - الفساد  نوع آخر من  تنطوي عىل  يورك 

التابع مفرط القوة. ذكر املتحدث باسم امللك يف الربملان يف العام 1459 أن الدوق 

ُيخلص  لديه كل سبب ألن  العظيمة«، ومن ثم كان  ُأمطر »باملناصب واملنافع  قد 

»اتباع ما تنص  امللك، ورفض  تآمر ضد  لكنه بدال من ذلك  السادس؛  للملك هرني 

عليه قوانينك« وحشد القوات »بذريعة املصلحة ]العامة[«، عىل رغم أن هدفه كان 

طوال الوقت هو »]تقليص[ قوتك وسلطتك امللكية« وتدمري »شخصكم النبيل«(3).

ُيخربنا هذا املثال بكثري عن الفساد يف إنجلرتا يف العصور الوسطى املتأخرة. بادئ 

والخداع،  الخيانة  من  مختلفة  أنواعا  شمل  واسعا،  مفهوما  الفساد  كان  بدء،  ذي 

وتظليال يصل إىل اسوداد عام ملا يجب أن يكون جيدا وصحيحا. يف حني كانت مفاهيم 

 corrupcioun »إساءة استخدام املنصب بارزة بكل وضوح، كانت ملصطلح »الفساد

مجموعة من التطبيقات، التي َتوافق بعُضها فقط مع هذا املعنى األسايس(4). ثانيا، 

كانت مزاعم الفساد يف كثري من األحيان سياسية إىل حد كبري، سواء املرفوعة من 

ِقبل الرعايا ومن ِقبل السلطات، ويف ظل ظروف النزاع؛ فعىل رغم أن الفساد كان 

كان  حيث  رعاياه،  ضد  جرمية  باعتباره  فهمه  ميكن  فإنه  امللك،  ضد  جرمية  اسميا 

أصدقاء امللك - وحتى امللك نفسه - واقعني يف خط النار إىل حد كبري. إن مالحظة 

أن »املنافع العظيمة« مل تجعل يورك أكرث والء، يف الوقت نفسه، ُتظهر أن املعارصين 

يعرتفون بدور الهدايا واملكافآت املادية يف املجال العام. ال يتالءم هذا مع استنكارهم 

للمستشارين األرشار عىل تلقي الرشا ونهب املمتلكات امللكية؛ من الواضح أن بعض 

التداخل بني الخدمة العامة واملزايا الخاصة كان مقبوال. وكذلك عىل رغم عمق األزمة 

السياسية يف خمسينيات القرن الخامس عرش، فليس من السهل التأكد من حدوث 
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أي مخالفات حقيقية. بالنسبة إىل كلٍّ من يورك وخصومه، كان هناك تشابك عميق 

بني املصالح الشخصية واملسؤوليات العامة، وعىل رغم أن ذلك جعل هؤالء الرجال 

عرضة لالتهامات بالفساد، فمن الصعب التأكد من أن أيا منهم قد ترصف عىل نحو 

خاطئ، بل حتى أن ترصفاتهم كانت السبب يف الحالة املزرية التي وجدت اململكة 

نفسها فيها.

سيظهر أمامنا املستشارون األرشار والرعايا مفرطو القوة يف هذه املراجعة لتدابري 

مكافحة الفساد يف إنجلرتا يف العصور الوسطى املتأخرة؛ وكذلك »مشكلة الشخيص«، 

التي ُتلمح إليها هذه األمناط أو االستعارات، والتي تشكل جزءا من العنوان الذي 

السلطة  عن  واملبديئ  واملفيد  الرضوري  االستغناء  كان  سرنى،  كام  للفصل.  اخرتته 

السياسية لألفراد، وال يزال، أحد الجوانب الرئيسة للمخاوف املتعلقة بالفساد. ولكن 

قبل أن نتمكن من البدء يف النظر يف كيفية معالجة الفساد يف إنجلرتا يف العصور 

مُت بحثي إىل  الوسطى املتأخرة، علينا أن نفكر يف كيفية فهم املصطلح، لذا فقد قسَّ

املتأخرة.  الوسطى  القرون  الفساد يف سياق  يعني  ماذا  بسؤال  أقسام: سنبدأ  ثالثة 

الرئيسة ملكافحة الفساد يف هذه الفرتة؛ وثالثا، سنسأل  ثانيا، سنستكشف األشكال 

عن مدى تغري طريقة التعامل مع الفساد مبرور الزمن.

معنى الفساد
يف العصور الوسطى املتأخرة، كام هي الحال اليوم، ينطوي السلوك الذي يعرَّف 

بأنه فاسد عىل شيئني مميَّزين: تعزيِز مصالح الفرد فوق مصالح الجمهور؛ ويلِّ القواعد 

ة(5). ولكن قبل أن نرتك املشكلة  أو املودَّ الرشوة  تأثري  الرسمية تحت  السلطات  أو 

عن  منيِّزه  كيف  الجمهور؟  ما  األسئلة:  من  كثري  طرح  الالزم  من  بالطبع،  سيكون، 

القطاع الخاص؟ وملاذا يجب تفضيل مصالحه؟ ما حالة هذه القواعد والصالحيات؟ 

أين تقع شخصيٌة مثل امللك يف هذه الصورة؟ ما العالقة بني تحديد الفساد والواقع؟

األسئلة.  هذه  بعض  اليوم  السيايس  االجتامع  لعلامء  املعقدة  الكتابات  تتناول 

فهي تتعامل مع الفساد عىل أنه يعكس »تنافسا بني املعايري« يف املجتمع السيايس، 

وحالة من »التعددية املعيارية«. عىل وجه الخصوص يؤخذ فساد ما قبل الحداثة 

ِقبل  من  املمنوحة  »األدوار«  أي   - »الرسمي«  املجال  بني  التوتر  يعكس  أنه  عىل 
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»املنظامت« (أو املؤسسات) العامة - والتوقعات املتنافسة، ولكن املرشوعة بالقدر 

نفسه، لدى األفراد، ال سيام أصحاب التسلسل الهرمي االجتامعي، ولكن أيضا روابط 

القرابة أو الزبانة clientelism؛ عادة ما كانت املصلحة الذاتية املسندة إىل املتهمني 

السياسية  للهياكل  استجابة  أظهرت  كام  اآلخرين،  مصالح  عىل  تنطوي  بالفساد 

يف  إنغلز  إيفو  ينس  حدده  الذي  »التناقض«  جو  هو  هذا  البديلة(6).  واالجتامعية 

الفصل الحادي عرش، لكن ميكننا أن نالحظ أن هذه الظروف ال تقترص عىل املايض. 

ُيعترَب روبرت هاريس Robert Harris، يف مؤلف حديث، أن الفساد الحديث هو 

الحياة  يف  املعروفة  القطاعات  بني  الفضاء  يف  يوجد   ،interstitial »خاليل«  نشاط 

االجتامعية والسياسية، خاصة عندما تكون »اآللية البريوقراطية السياسية غري ناضجة 

السيايس  للسلوك  »امتداد  الفساد هو  بأن  يجادل  متكاملة«. وهو  أو  أو متامسكة 

املوازِنة  النظام  قدرَة  »تتجاوز  فضائح  تقع  عندما  إال  ُيشَجب  ال  والذي  الطبيعي«، 

عىل تدبريها«(7). يف تفسريه هناك غموض أسايس حول ما إن كان أي يشء خارج عن 

املألوف قد حدث عند افتضاح »الفساد« - هل ترصف العميل املحكوم بفساده عىل 

نحو أسوأ (أكرث أنانية، وأشد انحرافا) من أي شخص آخر؟ أو إنه كان ضحية لخداع 

سيايس - أي دعوة للرشعية من ِقبل السلطات أو احتجاج من الجمهور رمبا كانت 

لها أسباب أخرى؟

من الواضح أن هذا النهج يتوافق مع املثال الذي بدأنا به. وفقا لهاريس، وباالنتقال 

إىل العصور الوسطى املتأخرة عىل وجه التحديد، ميكن القول بأنه ميكن فهم الفساد 

يف  الرمادية  املناطق  من  أكرث  أو  واحدة  يف  الظروف  بحسب  يتحدد  فائض  أنه  عىل 

الحياة العامة. يعتقد أن الجهات الفاعلة التي اعتربت »فاسدة« قد غالت يف تنفيذ 

املامرسات التي كانت مقبولة عادة، عىل رغم أن هذه املامرسات تنتهك مبادئ كانت 

السياسية املجتمعات  كل  يف  رمادية  مناطق  هناك  الحال،  بطبيعة  بدورها.   مقبولة 

(ال يوجد نظام سيايس بعينه يتوافق متاما مع الحقائق االجتامعية)، لكن من املفيد أن 

نرشح سبب وجودها يف إنجلرتا يف العصور الوسطى املتأخرة عىل وجه التحديد، قبل 

امليض ُقدما يف دراسة التأثري الذي كان لها عىل أكرث أشكال الفساد التي ظهرت شيوعا.

يرجع السبب الرئيس يف وجود هذه املناطق الرمادية إىل منط شائع يف مجتمعات 

مع  السلطة  تقاسم  إىل  السيادة  ذات  املاملك  اضطرت  حيث  الوسطى،  القرون 
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األرستقراطية، ومجموعة من مالك  الطبقة  املجتمع: ال سيام  أخرى يف  مجموعات 

األرايض املحاربني املنتظمني يف تسلسل هرمي للسيادة والخدمة، وكذلك مع الكنيسة 

امللكية  الحكومة  مؤسسات  عىل  كان  والسكان.  املال  لرأس  الحرضية  والتجمعات 

واملشورة،  والتمثيل  القوات،  وحشد  والجباية  القوانني،  وسن  العدالة   - اإلنجليزية 

والتي شهدت جميعها تطورات رسيعة ما بني منتصف القرن الثاين عرش ومنتصف 

القرن الرابع عرش - أن تستوعب مصالح وشبكات أصحاب السلطة االجتامعية(8). 

كانت هذه العملية مفعمة بالتوتر. عىل رغم أن سيادة امللك كانت مقبولة عىل نطاق 

 power واسع، فإنها كانت مجربة عىل العمل يف عامل كانت فيه السلطة اإلنفاذية

امللكيون  املسؤولون  وكان  اآلخرين،  عاتق  الغالب عىل  يف  تقع   of enforcement

يعتمدون عادة عىل مواردهم وصالتهم الخاصة عند الترصف نيابة عن امللك. ونظرا 

املسؤولني  مساءلة  عىل  املجتمع،  قطاعات  جميع  يف  عالية،  قيمة  ُوضعت  أنه  إىل 

وصالحيتهم، وعىل سلطة القانون، وعىل مبدأ مراعاة األصول القانونية (والذي أُعلن 

عنه أول مرة يف العام 1354، لكنه كان موجودا فعليا منذ العام 1215)، فقد كانت 

هناك تناقضات واضحة بني امُلُثل واملامرسات(9). كانت حكومة امللك تقدم مجموعة 

من الخدمات السياسية املفيدة - وكان هذا سببا رئيسا وراء مطالبتها بالوالء - لكن 

أصحاب السلطة أرادوا بطبيعة الحال أن تعمل هذه الخدمات ملصالحهم الخاصة.

لذلك كانت هناك تنازالت بني ما ميكن أن نسميه »الدولة امللكية« وبني كبار 

القمة،  بدأت من  التنازالت  أن هذه  ندرك  أن  املهم  لكن من  املواطنني،  أو  الرعايا 

حيث كان »السيد امللك« lord king، الذي - مثَل أي شخص آخر ذي حيثية - يجمع 

هذه  ملوك  يكن  مل  االجتامعية(10).  وتلك  والخاصة  العامة  السلطة  بني  يف شخصه 

الفرتة يرتأسون الدولة فقط؛ بل كانوا يعتمدون عىل مجموعة واسعة من الوسائل 

والعالقات غري الرسمية - املكافأة، والنعمة، واملحاباة، والتالعب واالستبقاء القضايئ 

- من أجل تأمني أهدافهم التقليدية املتمثلة يف الدفاع عن اململكة وحفظ النظام؛ 

يؤيدون  كانوا  ما  عادة  أنهم  رغم  وعىل  ذلك.  يفعلوا  أن  منهم  املتوقع  من  وكان 

بدرجة  أيضا  متتعوا  فقد  املسؤولني،  خالل  من  ويترصفون  القانوين،  النظام  سلطة 

عالية من »الحرية« أو »االمتياز الخاص« prerogative للعمل خارج األطر الرسمية 

للدولة. ميكن اعتبار امللكية نفسها منصبا - »عىل رغم أن منزلته هي أعىل منزلة 
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ر السيايس، السري جون فورتيسكيو John Fortescue يف  عىل األرض«، كام كتب املنظِّ

العام 1470 تقريبا، »ومع ذلك، فهي منصب، يحاول فيه ]امللك[ تدبري شؤون الدفاع 

والعدالة يف مملكته«(11) - لكن املسؤول املليك كان مستعدا لخرق القواعد مثله مثل 

أي شخص آخر.

أشد  مرحلة  باملخاطر  املحفوفة  الحالة  هذه  من  جعلت  عوامل  ثالثة  هناك 

تعقيدا. كان أحدها أن حكومة امللك كانت مصدرا رئيسا لالبتكار، حيث تغري نطاق 

التنظيمية والقضائية والتواصلية واملالية - طوال تلك الفرتة(12). كان ال  أنشطتها - 

بد من مواصلة التوصل إىل حلول وسط جديدة بني السلطة امللكية والخاصة، أنشأ 

التاج مالذات قضائية جديدة، ومسؤولني جددا، وترشيعات جديدة، وزج بأنفه يف 

مجموعة واسعة من األنشطة؛ بهذه الطريقة، قد تكون املامرسات التي كانت حتى 

اآلن طبيعية أو مقبولة قد أعيدت صياغتها باعتبارها فاسدة.

تنامي  امللكية هي  الحكومة  لنمو  الطبيعية  النتيجة  أن  الثانية هي  املضاعفة 

املصلحة  عن  للتعبري  سبال  وابتكاراتها  الحكومة  ضغوُط  أنتجت  العامة.  السلطة 

الثالث عرش  القرن  اعتبارا من منتصف  الربملان،  - وعىل األخص  العامة وتعزيزها 

فصاعدا، وكذلك ائتالفات مؤقتة من األقطار والفرسان وسكان املدن وحتى الفالحني 

الذين ثاروا وتظاهروا نيابة عن »البلدية« commune أو»املجتمع« أو »املشاعات« 

متكررة  بنزاعات  الوسطى  العصور  يف  إلنجلرتا  السيايس  التاريخ  متيز  العامل(13).  يف 

بحيث  امللك،  لتقدير  التاج  سلطات  إدارة  به  ُترتَك  أن  ينبغي  الذي  املدى  حول 

الطريق  النزاعات  هذه  ميزت  القانون.  ينظمها  أو  رعاياه  من  لجان  عليها  ترشف 

من األزمات الدستورية يف القرن الثالث عرش إىل حاالت عزل امللوك يف القرن الرابع 

عرش واغتصاب السلطة يف القرن الخامس عرش. خلقت هذه الرصاعات مجاال ثريا 

والطغيان.  امللكية  والحرية  والطاعة  الخيانة  والجدلية حول مفاهيم  الخطابة  من 

ُيحكم  قد  به:  بدأت  الذي  املثال  الفساد، كام يف  بوجود  أيضا مزاعم  أثارت  لكنها 

عىل مستشاري امللك بأنهم متملقون ورُساق للمكانة امللكية؛ وقد ُيتهم خصومهم 

(املشغولون بإعالن والئهم) بالطموح والخداع؛ قد ُينَظر إىل أي من املجموعتني عىل 

ومواردها  امللكية  السلطة  باستخدام   - سلطَته  امللك   accroaching »تنازع«  أنها 

لتحقيق غايات خاصة أو قطاعية(14).
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د الثالث فهو التناقض العميق يف املجتمع حول فضيلة القوانني  أما العامل املعقَّ

والقواعد. مل تكن الرباغامتية هي وحدها التي سمحت بالتحديات املتعلقة بالتطبيق 

يف  القيم.  منظومات  من  عديد  معها  يتقاطع  والتي   ،rigor iuris للقوانني  الحريف 

 John T. Noonan نونان الرشا، يحدد جون يت.  الرائعة عن  االستقصائية  دراسته 

قيمة  وهي  البرشي،  املجتمع  يف  أساسية  قيمة  باعتبارها   reciprocity التبادلية 

املرشعون  تبناها  التي  الحقيقية،  للعدالة   scriptural الكتابية  املفاهيم  تجاهلتها 

الكنسيون والَعلامنيون(15). كثريا ما ظهرت التبادلية يف العالقات بني السيد والخدم - 

توفري الحامية واملكافآت مقابل االحرتام والدعم - وكانت القوة املعنوية واالجتامعية 

لهذه العالقات مبثل قوة معايري شغل املناصب عىل األقل(16).

فقد  القانون.  ت  تحدَّ التي  وحدها  تكن  مل  والخدم  السيد  بني  العالقات  لكن 

البيانات املعيارية توافرا عن  النصح لألمراء، وهي أكرث مجموعة من  فرضت كتب 

لتعديل شدة  واالعتدال  الرحمَة  املتأخرة،  الوسطى  العصور  يف  إنجلرتا  يف  السياسة 

ُتستخَدم  أن  ينبغي  التي  األسباب  بشأن  الوضوح  بعدم  اتسمت  فيام  القانون، 

امللك  بالتسامح والنبالة، متجاهلة واجب  أيضا  الصالحيات؛ وأوصت  مبوجبها هذه 

يف الحفاظ عىل الخزانة املتعلقة بتاجه، كام أوصت بجرأٍة بإيجاد حلول وسط بني 

من  املولود  األرستقراطي،  االتفاق   .(17)foole largesse املفرط«  و»الكرم  الجشع 

الرومانسية، والرسد، واملامرسة االجتامعية، فرَض الدفاع املسلح عن الرشف والحق، 

الرفق)، و»االبتهاج«  (اللطف،   mansuetude »الجانب »املجاملة«، و»لني  وإظهار 

debonairte (الظرافة، خفة اللمس) – وهي ملكات مل تكن لها عالقة ُتذكر بالتنفيذ 

الدقيق لرشوط املنصب.

يف  اإلنجليز  اتبع  فقد  العامة،  والسلطة  القانون  عىل  تركيزهم  كل  رغم  وعىل 

العصور الوسطى املتأخرة أرسطو يف التساؤل عام إذا كان الرجل الصالح قد يكون 

مصدرا أفضل للحكم من القانون الجيد: ميكن للرجل االعتناء بتفاصيل القضية، بينام 

القانون ُمجرَب عىل التعامل مع العموميات؛ لكن الرجل هو أيضا أقدر عىل املوازنة 

يف  التوترات  حدة  من  التخفيف  وعىل  عنها،  تحدثنا  التي  املتعارضة  املطالب  بني 

الجسد السيايس - رشيطة أن يغرس الفضائل. وبهذه الطرق شجعت القيم السياسية 

املعارصة أنواع العالقات الشخصية والتقديرية التي ميكن أن تنشأ عنها مزاعم الفساد 
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بسهولة؛ ال ميكن إال للموجودين يف الداخل أن يعرفوا عىل وجه اليقني ما إن كانت 

السلطة املفوضة أو املشرتكة ُتستخَدم عىل نحو مالئم، لتحقيق توليفة مالمئة من 

األغراض العامة والخاصة.

عند جمع هذه النقاط معا، ليس من الصعب أن نرى كيف أن تنظيم الحكومة 

يف إنجلرتا يف العصور الوسطى املتأخرة جعل الفساد تهمة متوافرة عىل الدوام. لعدد 

من األسباب، اعتمد النظام عىل امتثال األفراد األقوياء طوعيا إىل حد ما للتوقعات 

نة جزئيا يف القوانني واملناصب، لكنه اعتمد  املفروضة عليهم - وهي التوقعات املضمَّ

أيضا عىل معايري أخرى وتطلَّب مامرسة السلطة التقديرية. كان عىل الجميع تقريبا 

الترصف (بنحو ما) بطريقة غري قانونية وغري رسمية، لكنهم كانوا واعني أيضا بالحدود 

الصحيحة لهذا السلوك، ومتى يتجاوزون حدود املعقول. كانت تلك املعرفة - وهي 

مسألة تتعلق بالحصافة والعدالة وضبط النفس ورباطة الجأش - عالمة عىل حسن 

ه إىل املقرصين؛  الُخلق، وهو ما يساعدنا عىل فهم النقد الشخيص للغاية الذي ُوجِّ

ربحا  العام فضل  املوظف  أن  يتبني  عندما  الثقة،  لفقدان  روح  إىل جنب مع  جنبا 

خاصا أو عاطفة عىل املصلحة العامة، فإنه يفرس كثريا من الخطابات الغاضبة التي 

صاحبت قضايا الفساد(18).

قبل أن نختتم هذا القسم، قد يكون من املفيد أن نرسم الخطوط العريضة 

املتأخرة،  الوسطى  القرون  إنجلرتا خالل  السيايس األكرث شيوعا يف  الفساد  ألشكال 

السيايس  للنظام  الرمادية  املناطق  رؤية  إمكانية  سبب  عن  السؤال  إىل  والتطرُّق 

الثالثة  الرئيسة  األنواع  عن  بالفعل  أُعرب  لقد  الواقع  يف  واألسود.  باألبيض  فجأة 

املتهمني  األشخاص  بأن  يخربنا  فهو  به، وكام سرنى،  بدأت  الذي  املثال  للفساد يف 

باقرتاف نوع واحد كانوا ُيتهمون عادة باقرتاف النوعني اآلخرين أيضا. كان أول ما 

د بوضوح عىل أنه جرمية، أو مجموعة من الجرائم، هو الفساد القضايئ: رشوة  ُحدِّ

أو إرهاق القضاة أو غريهم من املوظفني القضائيني - رؤساء الرشطة أو املحلَّفني - 

الستصدار أحكام كاذبة أو التواطؤ الطوعي لهؤالء املسؤولني مع آخرين من أجل 

الهدف نفسه(19). واعتبارا من نهاية القرن الثالث عرش، صارت باإلمكان محاكمة 

التدخل   - والترشيعات  القضائية  األوامر  اإلضافية مبوجب  الجرائم  من  مجموعة 

غري املرشوع maintenance (دعم املشاجرات القانونية للناس اآلخرين)؛ التآمر/
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العصابات لتجاوز اإلجراءات و/أو رفع دعاوى كاذبة)؛ وبحلول  التواطؤ (تشكيل 

نهاية القرن الرابع عرش، استخدمت أزياء موحدة من القامش أو شارات ومورس 

يف  األتباع(20).  أو  العصابات  وحامية  متييز  خاللها  من  يحدث  كوسيلة  االستبقاء، 

التعليقات املعارصة - االلتامسات والقصائد واألطروحات - ارتبطت أشكال الفساد 

هذه بـ»رجال عظامء« ومثلت عنرصا رئيسا يف بناء هذا الشبح bogey الكبري الذي 

القوة (مصطلح  الرعية مفرطة  املتأخرة:  الوسطى  العصور  ذكرُته سابقا بخصوص 

صاغه السري جون فورتيسكيو يف نهاية ستينيات القرن الخامس عرش، لكنها فكرة 

كانت أسسها موجودة قبل ذلك بوقت طويل)(21).

يتعلق شكل آخر من أشكال الفساد بإهدار أموال الخزانة، ويرتكز عىل أنشطة 

الحكام واملستشارين حول امللك، الذين شجعوا امللك عىل اإلنفاق الزائد عىل البذخ 

و/أو وجدوا طرقا لشفط املناصب واالمتيازات امللكية ألنفسهم وألصدقائهم، مام منع 

امللك من اكتساب عائد مناسب من ممتلكاته، ومن ثم زيادة العبء الرضيبي الواقع 

عىل الشعب. تنامت هذه املخاوف، التي ظهر التعبري عنها يف االحتجاجات الربملانية، 

والبيانات الرسمية وغريها من الكتابات العامة، إىل جانب الرضائب؛ وبعد أن ظهرت 

أول مرة يف الرصاع بني هرني الثالث Henry III والبارونات، يف العام 1258، أصبحت 

سمة أكرث بروزا وتجسيدا للسياسة اعتبارا من أوائل القرن الرابع عرش فصاعدا(22).

أما النموذج الثالث، الذي يتداخل مع النموذجني السابقني واملوجود يف أنواع 

املصادر نفسها، فهو املشورة الرشيرة: وجود رجال حول امللك، والذين عادة ما يقال 

إنهم من أصول وضيعة - والذين يترصفون إما ملصلحتهم أو ملصلحة أمناء الخزانة 

التعبري  ذلك  يف  مبا  والحكيمة،  الصادقة  للمشورة  الحر  التدفق  ومينعون  األقوياء، 

عن املظامل، من الوصول إىل مسامع امللك؛ ويف الوقت نفسه عمد هؤالء الرجال إىل 

متلق الحاكم و/أو إقناعه باتخاذ مسارات الفعل التي تناسبهم هم وحلفاءهم(23). 

كانت هذه الظاهرة قدمية قدم امللوك، لكن بروزها زاد مع توسع املنصب املليك، 

وكانت مهاجمة املستشارين األرشار سمة متكررة للحياة العامة ما بني نحو منتصف 

القرن الثالث عرش ومنتصف القرن السابع عرش. من الواضح متاما أن هذه الحاالت 

التالقي بني السلطة امللكية، واملمتلكات  الفساد قد تركزت يف نقاط  املفرتضة من 

العامة، والسلطة الخاصة؛ ومن ثم فهي تتوافق بدقة مع املواقع »الخاللية« لهاريس 



152

مكافحة الفساد عْبر التاريخ

التعرف عليها و/أو  التي وصفُتها بنفيس. كيف، إذن، حدث  الرمادية«  و»املناطق 

خرجت عن السيطرة؟

يجب أن يكون مفهوما أن بعض االتهامات بالفساد كانت منخفضة املستوى، 

وفعالة وروتينية: مل يتعرض أحد للصدمة عند رفع دعوى قضائية ضد هيئة املحلفني 

(محاولة  االستجناف  مثل  األخطر  املزاعم  وحتى   ،attaint املدنية  حقوقها  إلهدار 

التأثري يف املحكمة embracery) أو التدخل غري املرشوع أو الشعارات املوحدة قد 

أي  عليه:  كانت  ما  عىل  تؤخذ  وكانت  السيايس،  الزْخم  من  القليل  إال  تجتذب  ال 

التطبيق االسرتاتيجي للقانون ملصلحة أحد املتقاضني أو فرض تسوية(24). ومع ذلك، 

وكام ذكرنا سابقا، كانت هناك أوقات شن فيها التاج حمالت ضد التالعب القضايئ 

ويف  عرش،  الرابع  القرن  وخمسينيات  ثالثينيات  يف  األول،  إدوارد  عهد  يف  خاصة   -

الخامس عرش ويف  القرن  العامني 1389 و1390، ويف أواخر ستينيات  الفرتة ما بني 

عهد هرني السابع، ويف أواخر العقد الثاين من القرن السادس عرش(25). خالل هذه 

وُشكلت  إصدارها،  أعيد  أو  دت  ُمدِّ أو  القضائية  اإلجراءات  قوانني  ُسنت  الفرتات، 

لجان قوية، وُأنشئت محاكم جديدة وُعقدت محاكامت صورية - لقضاة املحكمة 

العليا يف األعوام 93-1289 و1350، ولكبار النبالء يف الفرتة من 15-1414 و1467-8، 

ويف عهد امللكني هرني السابع والثامن(26). أما الهجامت عىل مستشاري امللك، سواء 

بسبب نهب أمالكه أو بسبب تزويده مبشورة خاطئة، فقد مثلت دامئا قضايا ساخنة، 

وظهرت أزمات من هذا النوع: يف خمسينيات القرن الثالث عرش وطوال عهد إدوارد 

الثاين؛ ويف العامني 41-1340؛ ويف العام 1376 وطوال عهد ريتشارد الثاين؛ ويف العقود 

األول والخامس والسادس من القرن الخامس عرش؛ ويف فرتات من العقد التاسع من 

القرن الخامس عرش؛ ويف العام 1509 (ثم مرة أخرى، يف ظل ظروف متخصصة إىل 

حد ما، يف العامني 1529 و1540 واألعوام التي تلتهام)(27).

بظاهرها، ويف  تؤخذ  أن  ال ميكن  امللك  وزراء  الفساد ضد  مزاعم  أن  رأينا  لقد 

تفسريها من املهم أن نضع يف االعتبار عاملني اثنني: األول هو أنه يف كثري من األحيان، 

كان امللك يتقبل، أو حتى يدعو إىل، االدعاءات ضد مسؤوليه: أدت محاكمة إدوارد 

األول للقضاة ما بني العامي 1289 و1293 إىل حصوله عىل 20 ألف جنيه إسرتليني، 

كام ساعدت عىل إعادة العالقات مع النخبة السياسية بعد غياب امللك مدة ثالث 
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الثالث  إدوارد  نفذه  الذي  القضايئ  االعتداء  وكان  Gascony؛  غاسكوين  يف  سنوات 

انتزاع املال والطاعة  العامني 41-1340 يهدف جزئيا إىل  عىل وزرائه ومسؤوليه يف 

من مجموعة من الرجال الذين خذلوه، كام عمل جزئيا عىل تهدئة الغضب الشعبي 

من  السخرية  من  قديم  تقليد  هناك  باهظة(28).  رضائب  بفرض  اتسمت  فرتة  يف 

 Ranulf فالمبارد  رانولف  سقوط  إىل  األقل  عىل  يرجع  والذي  امللكيني،  املسؤولني 

Flambard يف العام 1100؛ لقد ساعد ذلك عىل تذكري هؤالء الرجال األقوياء مبن 

كانوا يخدمونه، وكبح جامح استقالليتهم؛ وعادة ما كانوا ُيعادون إىل مناصبهم مبجرد 

أن يأخذ امللك حصته(29).

االعتبار الثاين هو أن قضايا الفساد الكربى كانت تظهر عادة يف فرتات الضغط 

الحكومي (فرض رضائب باهظة لتمويل الحروب)، أو االبتكارات الحكومية (فرض 

للتعامل مع املال  ابتكار أساليب غري معتادة  رضائب أو إنشاء محاكم جديدة، أو 

العام أو العدالة العامة)، أو الفوىض الحكومية (قصور ِسن امللك minority أو عدم 

معالجتها).  يف  امللك  فشل  داخلية خطرية  أو  خارجية  تهديدات  وجود  أو  كفاءته، 

يف ظل هذه الظروف، رمبا وجد املسؤولون امللكيون والنبالء، وامللك ذاته، أنفَسهم 

يترصفون بنحو مفرط - بالضغط بشدة عىل الحقوق، والدفاع عن املطالبات بقوة، 

استجابة  يفعلون ذلك  كانوا  لكنهم   - أنفسهم  لها لحامية  واتخاذ خطوات ال مربر 

ملطالب النظام السيايس. يف حني أنه سيكون من الغباء إنكار احتامل إساءة املسؤولني 

للترصف أو عدم كفاءتهم، فمن املهم أن ندرك أن فضائح الفساد كانت تحدث عادة 

عندما كان النظام بأكمله واقعا تحت الضغط - عندما كان هناك فائض منهجي، يف 

الواقع؛ فائض ألقي باللوم فيه عىل األفراد.

مكافحة الفساد يف العصور الوسطى املتأخرة
إذا انتقلنا إىل التدابري التي استخدمت للتصدي للفساد يف إنجلرتا خالل العصور 

االستجابة  - وقائية ورسيعة  تنقسم إىل مجموعتني  أنها  املتأخرة، فسيتضح  الوسطى 

لديه  كانت  املجتمع  هذا  أن  رأينا  لقد  فيتوريا).  بقلم  الخامس،  الفصل  أيضا  (انظر 

مفاهيم واضحة متاما عن استقامة املسؤولني وقد أعيدت صياغتها مرارا وتكرارا، غالبا 

يف شكل ترشيعات (عادة كاستجابة لشكاوى والتامسات الجمهور)، وكذلك يف شكل 
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مراسيم خاصة باملجلس املليك، والفقرات املتعلقة بالجوالت القضائية وقضاة السالم، 

التي أقسم  اليمني  بنود  العامة ويف  املتاحة يف دار املحفوظات  القضائية  ويف األوامر 

سبعينيات  يف  األنشطة  هذه  أسس  معظم  ُوضعت  وقد  امللكيون.  املسؤولون  عليها 

امللكية يف  الحكومة  بناء وتوسيع  األول  إدوارد  امللك  أعاد  الثالث عرش، حيث  القرن 

النطاق  واسع  القانوين  النظام  أصبح  البارونات Barons War، وحيث  أعقاب حرب 

أو  تجاهلها  من  (بدال  بإجراءاته  التالعب  محاوالت  انتشار  ملنع  يكفي  مبا  ومهيمنا 

القضاة  ِقبل  من  املرشوع  غري  والتدخل  املسؤولني،  تواطؤ  التاج  وعالج  دحضها)(30). 

وتلقيهم للهدايا يف ترشيع ويستمنسرت األول (1275)؛ وعاد إىل هذه القضايا يف ترشيع 

واملراسيم  القضائية  األوامر  من  مبزيج  املؤامرات  وتناول   ،(1285) الثاين  ويستمنسرت 

مناسبات  يف  القوانني  هذه  إصدار  أُعيد  لقد   .(31)1290 العام  نحو  منذ  والترشيعات 

عديدة (كان التاج ال يزال ُيصدر ترشيعات بشأن التدخل غري املرشوع يف العام 1542). 

ومورست ضغوط متزايدة عىل مسألة هدايا وأتعاب القضاة: حَظر ترشيع كبري حول 

املستوى  رفيعة  قضائية  دعوى  وتلته  القضاة  استبقاء   1346 العام  يف  املوضوع  هذا 

واستبقاء  األرايض  تسليم  الجدية ضد  التحركات  بدأت  العامني 1350 و1365(32).  يف 

بعضها  تكرار  إىل  امللكية  والقوانني  املراسيم  نزوع  رغم  عىل   ،1377 العام  يف  النبالء 

بعضا، وإنفاذها بالحد األدىن؛ عادة ما كانت طلبات أعضاء الربملان بتشديدها ُترفض، 

ومل ُتبذل جهود منسقة سوى منذ مثانينيات القرن الخامس عرش ملنع كبار األمراء من 

اتباع أهوائهم(33). واتخذت تدابري وقائية مامثلة فيام يتعلق بالخزانة ومجلس امللك.

إن املبدأ القائل بأن امللك يجب أن يعيش وفقا إلمكانياته الخاصة، وأن يحمي 

بني  عديدة  مناسبات  يف  التأكيد  نال  قد  بالخطأ،  يوزع  عندما  يستعيده  وأن  رزقه 

العقد الخامس من القرن الثاين عرش والعقد الثاين من القرن السادس عرش(34). كان 

امللوك مييلون إىل املوافقة عىل حاالت االستئناف »إجامال، ولكن ليس بالكامل«، كام 

العام 1450، كام قاوموا  ذكر أحد كتاب رسائل آل باستون Paston بنحو الذع يف 

القيود املفروضة عىل حريتهم يف منح الهبات واملكافآت(35). لكنهم هم ومستشاريهم 

السديدة من  املنح غري  بها، فجمعوا عائدات  الخزانة وتشدقوا  فائدة فكرة  أدركوا 

خالل محاكامت الدولة وقوانني اإلدانة acts of attainder وكذلك من خالل قوانني 

االستئناف. يف بعض األوقات ما بني العقد السابع من القرن الرابع عرش والعقد األول 



155

مشكلة الشخصي: معاجلة الفساد يف إجنلرتا...

من القرن الخامس عرش، كانت حصيلة الرضائب ُتجبى وتوزع من قبل أمناء خزانة 

مخصصني للحرب، لضامن إنفاقها عىل األغراض التي ُجمعت من أجلها، عىل رغم 

أنه يبدو من املرجح أن هذا اإلجراء - الذي اقرتحه برملان بعد برملان ومل ُيعَمد إىل 

الحر لعائدات  التوقع  القصوى - مل يفعل شيئا كثريا إليقاف  الحاالت  إقراره إال يف 

الرضائب من ِقبل الخزانة Exchequer(36). ويف الوقت نفسه فإن مراسيم املجلس، 

التي صدرت بنحو متكرر ما بني العامني 1390 و1437، نصت عىل الطرق املناسبة 

املراسيم  أمرت  اليوم:  املامرسات  أفضل  مفاهيم  معظم  ذلك  يف  مبا  القرار،  لصنع 

أي  لديهم مصلحة يف  الذين  املستشارين  العامني 1429-30  الربملان يف  أقرها  التي 

مسألة مبغادرة القاعة يف أثناء »دور االنعقاد«، وقرصت النظر يف االلتامسات عىل 

أيام وأماكن محددة، وأنشأت مبدأ النصاب القانوين والتصويت باألغلبية، ومنعت 

الحفاظ عىل  التدخل غري املرشوع، وأجربتهم عىل  أعضاء املجلس من االنخراط يف 

أرسار عملهم، ودعتهم إىل السامح بعضهم لبعض بالتحدث بحرية وبرصاحة، »مع 

الحفاظ دامئا عىل االحرتام الواجب لكل منصب وشخص«(37). 

لكن  الترشيعات،  خالل  من  وتكرارا  مرارا  املسؤولني  استقامة  ُشجعت  ثم  ومن 

سيكون من الخطأ الرتكيز كثريا عىل اآلليات التنظيمية للدولة يف تحدي الفساد؛ فقد 

بت أنواع أخرى من الوقاية. من ناحيٍة كان الحكام أكرث ميال إىل االعتامد عىل الثقة،  ُجرِّ

القانوين واملؤسيس: يتضح موقفهم  تكملها حمالت قمع متقطعة، بدال من اإلرشاف 

بجالء يف احتجاج إدوارد الثالث يف العام 1365 ضد »الخيانة العظمى« لكبار القضاة 

الذين ُعزلوا بتهمة التواطؤ مع املتقاضني األقوياء(38). مل تكن القواعد، بل قَسم اليمني، 

هي الوسيلة األساسية إللزام املسؤولني بأفضل املامرسات، وقد لفت عدد من املؤرخني 

- مثل جون سابابايث John Sabapathy، وكونال كوندرين Conal Condren، وكريس 

فساد  لتحدي  كوسيلة  الشخصية  تكوين  لدور  االنتباه   -  Chris Fletcher فليترش 

الكايف يف رصعة األدب  بالتقدير  املسؤولني(39). وكان هذا عنرصا مهام، لكنه مل يحظ 

والخامس عرش:  والرابع عرش  الثالث عرش  القرون  الرتبوي didactic literature يف 

لقد ُصمم لتعليم الناس تنمية الصفات التي ستمكنهم من أداء واجباتهم - أو مهامهم 

الرسمية. وإذا كانت هذه مجرد أمنية خادعة، فقد مثلت أيضا اعرتافا بأن األداء الجيد 

يف املنصب، يف نهاية املطاف، يعتمد عىل قدرات شاغل الوظيفة وضمريه(40).
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هذا واضح جدا يف أدبيات ُنصح األمراء، التي أعادت بنحو أو بآخر تدوير فكرة 

أرسطو القائلة بأنه يتعني عىل امللك أن يتعلم كيفية ُحكم نفسه قبل أن يحاول حكم 

يحتاج  التي  والشخصية  األخالقية  السامت  حول  عملية  نصائح  تقدم  ثم  اآلخرين، 

للقصائد  اقرتح كريس فليترش Chris Fletcher غرضا مامثال  اكتسابها(41). وقد  إىل 

العديدة التي تنتقد اختالسات املسؤولني يف القرن الرابع عرش: كانت هذه النصوص 

األهداف  وهم   - املدنية  الخدمة  وموظفي  املدن  وسكان  النبالء  إىل  أساسا  تعود 

املحددة لتلك الكتابات. متثل اقرتاح فليترش املعقول يف أنه كانت لها أهداف تكفريية 

penitential، وأن ميلها إىل إثارة خطر االنتفاضة الشعبية كان تحذيرا أخالقيا، وليس 

تحريض النشطاء(42). وبوجٍه أعم، كانت الُكتيبات وقصائد الشعر وااللتامسات تتلو 

االفرتاضات املألوفة التي قد تعمل كسبل وقائية ضد الفساد: كان من األفضل لو شغل 

األثرياء املناصب ألنهم أقل احتامال ألن ُتفسدهم الرثوات؛ وينبغي أن يتقاىض مسؤولو 

الرشا؛ ويجب تقديم املشورة  البحث عن  امللك رواتب، وبعد ذلك لن يحتاجوا إىل 

عالنية بقدر اإلمكان ألن الرسية تنطوي عىل األرجح عىل دسائس ومخالفات(43).

الوعظ  من  مزيجا  هي  الفساد  مع  للتعامل  املعتادة  الطريقة  كانت  ثم  ومن 

وإعادة الصياغة املعيارية. ولكن من وقت إىل آخر، كام رأينا، اتُّخذت إجراءات أشد 

رصامة، سواء مببادرة ملكية أو استجابة لالحتجاجات العامة، والتي ُعربِّ عنها بنحو 

مميز عرب مزيج من املظاهرات الشعبية والربملانية، والتي تورط فيها - كام يف حالة 

يورك - كباُر النبالء. يف حني كان من املرجح أن يتخذ التاج إجراء طوعيا ضد الفساد 

أن يشتيك  احتامال  األقرب  الوشيكة)، كان  االنتقادات  (غالبا بهدف تجنب  القضايئ 

الجمهور من الهدر املفرتض للخزانة ونتائجه - ال سيام الرضائب الباهظة وغريها من 

االضطهادات املالية - وكثريا ما شجب املمثلون العامون التالعب القضايئ، والتدخل 

ومنازعتهم  املزعومة،  خيانتهم  وكذلك  األرشار،  املستشارين  ومكائد  املرشوع  غري 

للسلطة امللكية وفشلهم يف الدفاع عن اململكة وحفظ النظام. إذا رفض امللك شكاوى 

أهلية  حرب  اندلعت  األزمات،  وتعمقت  مستشاريه،  حامية  عىل  وعمل  الجمهور 

غالبا ما كان يليها خلع امللك أو اغتصاب سلطته(44). وإذا، من الناحية األخرى، سمح 

امللك مبعاقبة األفراد الرئيِسني وتقبَّل اإلصالحات - كام فعل إدوارد الثالث يف العام 

و1410،   1403 العامني  بني  ما  مناسبات  عدة  الرابع يف  فعل هرني  كام  أو   ،1341
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وحتى إدوارد الثاين وريتشارد الثاين وهرني السادس فعلوها يف نقاط محددة خالل 

فرتات حكمهم – فهنا ميكن تخفيف الضغط وقد تهدأ األمور(45).

»الفساد«،  تكن  األزمات مل  الحقيقية يف هذه  املشكلة  أن  نتذكر  أن  املهم  من 

بل الظروف السياسية غري املحتملة - عادة فرتة حكم مليك بالغة الطول، غري قادرة 

عىل متويل نفسها، وانقسامات عميقة بني النخبة وتهديد خطري للنظام، أو لرشف 

متاحة  وسيلة  أفضل  األرشار  املستشارين  عىل  الهجامت  كانت  اململكة.  وحدة  أو 

للتنفيس عن عدم الرضا وتوفري الظروف التي ميكن فيها إيجاد نوع من التسوية. 

التطهري  أعامل  ومتكني  السيايس  النظام  تواجه  التي  املشكالت  تبسيط  خالل  من 

دوغالس  ماري  كتابات  يف  التلوث  قواعد  مبنزلة  الفساد  أزمات  عملت  واالسرتداد، 

Mary Douglas، حيث وفرت »نوعا من شبكة األمان« التي ميكن فيها اختزال حالة 

ال ميكن السيطرة عليها إىل ما يشبه النظام(46).

عند جمع أجزاء هذا القسم معا يتضح أنه فيام يتعلق بالفساد، كام هي الحال 

يف املجاالت األخرى الرتكاب املخالفات يف العصور الوسطى، كان النهُج الذي اتبعته 

االجتامعية  السلطة  ألصحاب  اإلنفاذ  ترك  مع  ولكن  التنظيم،  توفرَي  هو  السلطات 

املوثوق بهم؛ وتوضيح القواعد وإعادة تأكيدها واإلقدام بنحو متقطع (عادة تحت 

اإلكراه) عىل إصدار أحكام كارثية. قد يكون لهذه األخرية بعض التأثري اإليجايب - ليس 

يف إيقاف التالعب بالعدالة أو االستشارة أو موارد امللك، ولكن يف تخفيف الضغوط 

املفرطة التي سببت حدوث األزمة السياسية يف املقام األول. وعىل رغم أن التداعيات 

األقل كان ينخفض  الرضيبي عىل  العبء  السياسية قد تكون طويلة ومدمرة، فإن 

دامئا وبصورة فورية.

األمر املذهل حول هذه الوقائع - وهو واضح، ومن ثم ُعمد إىل تجاهله - هو كيف 

األفراد. عىل مستوى  إىل جرائم عدد صغري من  السيايس  النظام  تحوَّل خلل معقد يف 

 ،Condren ما، كام رأينا، كان هناك عدل يف ذلك - فاملنصب، كام أشار إليه كوندرين

يتطلب »شخصية ظاهرية« persona، وقد فشل هؤالء األفراد، بطريقة أو بأخرى، يف 

الوحش،  يقتل  مل  hydra(٭)  الهيدرا  رؤوس  فقطع  نفسه،  الوقت  أدوارهم(47). يف  أداء 

(٭) حية العدار. ]املرتجم[.
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وسبَّب كل أنواع املشاكل األخرى يف مجتمع يعج بالعالقات الشخصية واالهتامم الورايث 

باملمتلكات واملكانة. بطبيعة الحال مل يكن قتل الهيدرا هو الهدف: مل يكن حكام العصور 

الوسطى يف وضع يسمح لهم بطرح التقسيامت القاطعة بني القطاعني العام والخاص 

أرادوا ذلك. مل يحدث إال يف آخر  أنهم  بالحداثة، وهناك أدلة قليلة عىل  التي نربطها 

حرب دموية وقعت يف القرون الوسطى - وهي حروب الورد Wars of the Roses - أن 

متت تحركات مهمة يف هذا االتجاه. لقد حان الوقت لالنتقال إىل القسم األخري، والنظر 

فيام إذا كانت سبل االستجابة للفساد قد تغريت مبرور الزمن.

التغيُّ مبرور الزمن
العصور  يف  الحكم  ُنظم  واصلت  استمرارية:  هناك  كانت  معني  مستوى  عىل 

للسلطة  الخاص  شبه  التفويض  عىل  االعتامد  املبكرة  والحديثة  املتأخرة  الوسطى 

العامة إىل األفراد وشبكاتهم؛ وقد استمرت يف توقع أن مُيارس هؤالء األشخاص سلطة 

تقديرية وأن يستفيدوا من املوارد الخاصة؛ وواصلت مواءمة أنشطة الخدمة العامة 

مع مامرسات منح الهبات واملكافآت وتقديم الهدايا التي ميكن أن تعطي انطباعا 

بالرشوة أو الهدر املايل(48). وعىل رغم أن أزمات الفساد متخضت عادة عن محاوالت 

التاج يعرتض عىل  التمويل، فكثريا ما كان  العدالة أو االستشارة أو  لتحسني تنظيم 

هذه املحاوالت، وعادة ما كان ُيبطلها عندما تعود األمور إىل طبيعتها: يف الواقع إنه 

الجانب اآلخر من إدانة الوزراء املخلوعني والرعايا مفرطي القوة عىل إساءة استخدام 

الثقة، والتي كان يتوقع منها عادة، وبنحو صحيح، أن تحقق نتائج جيدة.

لكن إذا نظرنا من كثب، فسيمكننا اكتشاف التغيريات - عىل األقل يف املجاالت 

كريستني  الحظت  وكام  الفساد.  مكافحة  أنشطة  طرائق  ويف  األكرب  االهتامم  ذات 

الشكاوى  تركيز  الرابع عرش، تحول  القرن  كاربنرت Christine Carpenter، فخالل 

الربملانية املتعلقة بفساد املسؤولني من املسؤولني مفرطي القوة إىل الرعايا مفرطي 

القوة؛ وبحلول العام 1400، كانت هناك مخاوف أقل بشأن استبقاء القضاة، وعداء 

أقل تجاه القضاة امللكيني، وشكاوى أقل حول اضطهاد املسؤولني امللكيني، ومزيد من 

القلق بشأن منح الشعارات املميزة، وإرهاق هيئات املحلفني، وما إىل ذلك(49). وعىل 

رغم أن هذه التطورات قد تعكس التغريات الحادثة يف تنظيم السلطة املحلية، فهي 
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قد ُتخربنا أيضا ببعض األمور عن مزاعم الدولة بشأن مخيلة الرعايا. وبطريقة مامثلة 

يبدو أنه يف العقود األوىل من القرن الخامس عرش، أي يف ثالثينيات القرن تقريبا، 

كان املصطلحان اإلنجليزيان »فاسد« corrupt و»فساد« corruption قد ظهرا أول 

مرة مبعناهام الحديث، والذي يشري إىل االعرتاف االجتامعي بنوع معني من الجرائم 

املرتبطة باملسؤولني الحكوميني، وال يحتاج إىل مزيد من التوضيح أو التمييز(50).

ل يف املواقف العامة، والذي تحقق بفضل  قد تكون هذه التطورات جزءا من تحوُّ

برامج اإلصالح التي رافقت حروب الورد وتلتها. لقد تقلصت كثريا قدرة األعيان عىل 

يف  القضائية  اإلجراءات  يف  التأثري  أو   ،gentry الوجهاء  طبقة  من  بأتباع  االحتفاظ 

املحليات أو النهوض من أجل املصلحة العامة؛ ُأديرت الخزانة امللكية من كثب لتسدد 

تكاليفها؛ كانت هناك مشاركة أقل للسلطة امللكية واملشورة مع الرجال أصحاب املوارد 

د الوكالء امللكيون مبنح قابلة لإللغاء من األرايض، وكذلك  املستقلة. بدال من ذلك ُزوِّ

امتالك  يف  استمروا  لقد  امللك:  لخدمة  الالزمة  الوسائل  ملنحهم  واملناصب  الوصاية 

شبكات وأتباع، لكن هذه الشبكات كانت يف كثري من األحيان أصغر حجام وأقل مكانة 

ومخرتقة بالكامل من قبل التاج، ومسؤولة أمامه، مام كانت عليه الحال يف السابق(51).

»الحداثة  سامت  إحدى  باعتباره  للدولة«  الجزيئ  »التاميز  هذا  إىل  ُينظر  قد 

قلصت  قد  السادس عرش  للقرن  مركزية  األكرث  اململكة  كانت  إذا  ولكن  املبكرة«. 

بعض أشكال الفساد - تلك الخاصة بالرعايا مفرطي القوة - فقد تعرضت بالكاد 

ألشكال أخرى، بل ورمبا عززتها، كام ذكر جويل هورستفيلد Joel Hurstfield يف 

مع  اعرتاه«(52).  الذي  الفساد  كان  وكذلك  مختلفا،  املجتمع  »كان  الشهري،  مقاله 

تدهور روابط السيادة، وتزايد أهمية اكتساب النفوذ لدى رجال البالط واملسؤولني 

أكرث مركزية، سواء  الهدايا نشاطا  املتواضعة، أصبحت عملية تقديم  ذوي األصول 

بالنسبة إىل تعريف التسلسالت الهرمية الجديدة أو ألسباب أكرث فعالية(53). ومن 

وسائل  عىل  القديم«  »النظام  إىل  الوغد«  »اإلقطاع  من  التحول  انطوى  فقد  ثم 

ذ كام  جديدة للفساد، لكن ترسانة مكافحة الفساد - اللوائح التنظيمية التي ال ُتنفَّ

فعل  أقل، وكذلك  بدرجة  تغريت   - املتقطعة  واألزمات  األخالقي،  والوعظ  ينبغي، 

الواقع الكامن الذي أدامها: تنفيذ السلطة العامة عن طريق االتصاالت الشخصية 

يف السياقات شبه الخاصة.
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االستنتاجات
من الواضح أن »الفساد« قد مثل دامئا مسألة ملتبسة - فهو غالبا تهمة سياسية 

ومتمركزة؛ وهو دامئا انعكاس لرصاع بني األعراف والهياكل. هل كان هناك مزيد من 

الغموض - أو مزيد من »التناقض« - يف إنجلرتا خالل العصور الوسطى املتأخرة مقارنة 

باألشكال الالحقة من النظم السياسية؟ نعم، من حيث إن السلطة التقديرية الشخصية 

بني  التوترات  إن  ونعم، من حيث  بارزة ستخرسها الحقا.  (امللكية) متتعت برشعية 

القطاعني العام والخاص، أو بني التسلسل الهرمي االجتامعي واملواطنني، كانت عموما 

ُتغمر بدال من أن ُتحل. ومل تؤدِّ االنفجارات العرضية عىل طول خطوط الصدع هذه إىل 

تغيري أسس املجتمع السيايس ما قبَل الحديث. ولكن كانت هناك أوجه بالغة األهمية 

عة  لالستمرارية هنا. من ناحيٍة كانت األطر التنظيمية الحديثة واألجهزة املؤسسية متوقَّ

عىل نطاق واسع خالل العصور الوسطى، كام رأينا؛ وكان األمر ببساطة هو افتقارَها 

الدول يف  فإن ميل  األخرى  الناحية  التي ستمتلكها الحقا. ومن  الثقافية  الهيمنة  إىل 

العصور الوسطى إىل اختيار ثكنات ذات قوة خاصة كان أمامه مستقبل عريض، وقد 

وصل، بالطبع، إىل نوع من التمجيد يف اإلقطاع الجديد للنظام السيايس املوايت لألعامل 

الكتاب، مل تكن  اليوم. وباملثل، كام يوضح عديد من فصول هذا  التجارية، والسائد 

الدول يف املايض والحارض راغبة يف توفري املوارد الالزمة لتنفيذ (وحتى إنفاذ) السياسات 

يعيد خلق  الخاص، مام  للقطاع  األحيان  كثري من  املهام يف  تركت هذه  لقد  العامة: 

كانت »مشكلة  إذا  بالفساد. وعموما  املتعلقة  املخاوف  فيها  ازدهرت  التي  الظروف 

دة زمنيا، فإن ألمناط مكافحة الفساد خاصية تكرارية معينة. الشخيص« محدَّ

شكر وتقدير

دات السابقة لهذا الفصل كثيا من رؤى جون سابابايث  استفادت مراَجعة املسوَّ

أندروز  وفرانسيس   Mihály Fazekas فازكاس  وميهايل   John Sabapathy

املتأخرة  الوسطى  العصور  يف  إيطاليا  ندوة  يف  واملشاركني   Frances Andrews

بلندن،  التاريخية  البحوث  معهد  يف  انعقدت  التي  املبكرة  الحديثة  والعصور 

وبالطبع من مجموعة »أنتيكورب« ANTICORRP البحثية واملشاركني يف املؤمتر، 

واملراجعني املجهولني لهذا الكتاب.
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city- إذا أمكن القول بأن الـــدول املدينيـة

الحكم  يف  نفسها  وجدت  قد  اإليطالية   states

بجد  عملت  أنها  املؤكد  فمن  باملصادفة،  الذايت 

إىل  السياسية  النخب  سعت  عليه)1(.  للحفاظ 

تحقيق االستقرار خارجيا عن طريق زيادة حجم 

وبناء  الديبلوماسية،  العالقات  وتوسيع  التجارة، 

القدرات العسكرية، بينام رشعت داخليا يف تعزيز 

مامرسات تداول املناصب، واالنتخابات املنتظمة، 

وعزل املسؤولني وااللتزام مبعايري األهلية الصارمة. 

حتى اآلن قد تبدو بعض اإلجراءات األخرية عىل 

يضع  مام  وتقدمية،  دميوقراطية  الخصوص  وجه 

حماربة الفساد يف الدولة 
املدينية اإليطالية:

تفتيش نهاية اخلدمة 
)سينداكاتو( على املسؤولني 

البريوجيني يف القرن الـ 14

حكومة  جيدا  املوثقة  الحكومُة  تعني  »ال 
أفضل«

)جون سابابايث(

77

غاي غيلترن
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ذلك  الحديثة. ومع  الدولة  إىل  الرسيع  املسار  الناشئة عىل  السياسية  الكيانات  هذه 

أن هذه  اآلن عىل  الباحثني  معظم  اتفق  فقد  جانبا،  الغائية  التفسريات  فإذا وضعنا 

التدابري، يف سياقها املبارش، كانت يف الغالب نتاجا النعدام الثقة، حيث كانت تهدف 

إىل االنفصال عن مايض املدن الداخيل وتفادي االستيالء عىل السلطة من قبل عشرية 

لعرص  تجسيدا  األكرث  املنصب  ص  ُخصِّ الواقع  واحدة. يف  أو مجموعة مصالح  -عائلة 

البلديات communal era - أي كبري القضاة املدنيني، البوديستا podestà، )ومعظمهم 

أجانب( - كحل مبتكر لتقاسم السلطة بني النخب الجديدة وغري املوثوق بها. أما كون 

هذه الضوابط والتوازنات لن تصمد أمام اختبار الزمن فهي حقيقة تاريخية، فقد ُعِمد 

إىل تتبع العملية عىل مستويات عديدة، محليا وإقليميا، »من البلدية إىل السنيورية« 

التي   ،Renaissance Humanism النهضة إنسانية عرص  ازدهرت  لقد   )2(signoria

كثريا ما تتعرض للنسيان، ليس فقط يف أثناء نوبات الطاعون املتكررة، ولكن أيضا يف 

ظل األشكال الحميدة نوعا ما من االستبداد despotism، وليس النظام الجمهوري.

ومع ذلك، وكام الحظ املؤرخون والعلامء السياسيون منذ فرتة طويلة، فإن بعض 

الجوانب النموذجية للحكم الصالح التي تبلورت يف عرص البلديات رافقت تحول 

املدن إىل دول إقليمية وجمهوريات بحرية وسنيوريات استبدادية. مثة جانب من 

جوانب هذا اإلرث، وهو العالقة بني مساءلة أصحاب املناصب والرشعية السياسية، 

هو ما يسعى هذا الفصل إىل تسليط الضوء عليه. عىل وجه التحديد يحاول الفصل 

استكشاف مؤسسة السيندكاتو sindacato، أو التفتيش عىل املسؤولني يف املناطق 

الحرضية يف نهاية فرتة واليتهم، وكيف حددت وعكست املقاربات املعارصة لزيادة 

الشفافية ومكافحة الفساد. من املنظور القانوين واملؤسيس، كانت السينداكاتو آلية 

مبارشة وموثقة جيدا لتحديد املساءلة وكبح الفساد داخل الدولة املدينية اإليطالية 

الوحيدة، أو حتى  الطريقة  بأنها كانت  القول  وخارجها)3(. ال يكاد هذا يرقى إىل 

األكرث فاعلية، لحامية ما كان ُينظر إليه عىل أنه حكومة رشيدة، سواء كان ذلك 

اللوائح التي تحكم تنفيذها  الناحية النظرية أو يف املامرسة العملية)4(. لكن  من 

والسجالت التي خلَّفها مامرسوها تتيح فرصة فريدة لتفسري العالقات التاريخية بني 

التفكري يف املصلحة العامة والعمل عىل حاميتها يف عرص ارتبط غالبا بالتناقض بني 

املجالني العام والخاص.
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يتناول القسامن األوالن من هذا الفصل العالقة بني التفتيش ومكافحة الفساد 

من منظور مقاَرن يف شبه الجزيرة اإليطالية، وكيف يتالءم مع الخطابات املعيارية 

 .bene commune العامة الحكومة واملصلحة  املساءلة، ودور  الفرتة حول  لتلك 

أما القسم الثالث واألهم من هذا الفصل فيحلل مجموعة غنية وغري مستغلة من 

القرن  تغطي معظم  والتي   ،Perugia بريوجيا  واحدة، هي  مدينة  من  السجالت 

الرابع عرش. إنها أول محاولة للبدء يف ملء ثغرة هائلة تتعلق بهذا املجال، أي تنفيذ 

 ،Genoa جنوة  أقل  وبدرجة  لفلورنسا،  الجزيئ  االستثناء  مع  السينداكاتو.  عملية 

ُدرست إجراءات التفتيش بكاملها تقريبا عىل أساس النصوص املعيارية مثل أدلة 

أفضل  حول  بتبرصات  تزودنا  أنها  املؤكد  من  الحرضية)5(.  والترشيعات  الحكام 

مامرسات الحكومة الحرضية يف العصور الوسطى، لكن ال ميكن، وال ينبغي - بالنظر 

إىل السجالت املتاحة - النظر فيها مبعزل عن وثائق املامرسة. لذلك تزودنا بريوجيا 

بدراسة حالة ثرية، والتي ميكن أن توفر نقطة انطالق ملزيد من االستكشافات يف 

هذا املجال، مبا يف ذلك منظور مقاَرن مهم يف إيطاليا وخارجها. يف النهاية ستقرتح 

االستنتاجات ما ميكن أن يخربنا به هذا املنظور املشرتك حول العالقات بني محاربة 

الفساد وبناء الدولة، وما إذا كان إضفاء الطابع التاريخي عىل هذه العالقة ميكنه 

إلقاء ضوء جديد عىل الفجوة بني عصور ما قبل الحداثة/ الحديثة.

سياسة مكافحة الفساد يف شبه الجزيرة اإليطالية
عىل رغم سجالت السينداكاتو املحفوظة جيدا، ال ُتعد بريوجيا فريدة من نوعها 

الترشيعات  من  منفصلة  مجموعة  ملائة  مسح  أسفر  اإليطالية.  الجزيرة  شبه  يف 

الحرضية اإليطالية، يف املطبوعات الحالية وتلك التي توقف طبعها، والتي تغطي 

الفرتة ما بني العامني 1250 و1500، عن 46 نّصا ذا صلة ميثل 40 مدينة مختلفة 

الفصل(. بتناسق كبري تتعامل هذه املقاطع بنحو مبارش  )انظر امللحق يف نهاية 

التي خضع لها املسؤولون املحليون، خاصة - ولكن ليس  التفتيش  مع إجراءات 

وبعد   ،famiglia »أرسته«  أو  املهنية  وحاشيته  البوديستا   - الحرص  سبيل  عىل 

آخر.  كبري  وهو مسؤول حرضي   ،capitano del popolo الشعب«  »قائد  ذلك 

د هذه القواعد جدول اإلجراءات وأهدافها، واملسؤولني واألفراد  بصفة عامة ُتحدِّ
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الخاضعني لواليتها القضائية ونطاق العقوبات التي ميكن تطبيقها. إن ما يشكل يف 

د يف ترشيعات أخرى، وهي التي تتعامل مع  الواقع سلوكا جيدا بني املسؤولني يحدَّ

مناصب محددة. يسمح هذا التقسيم للنصوص املتعلقة بالسينداكاتو بالرتكيز عىل 

من يحق لهم اإلرشاف عىل التفتيش ويحدد مكافآتهم، ومن ميكنه رفع الشكاوى 

تباينت  اإلدانة.  ترتتب عىل  قد  التي  العواقب  وما  ومتى(  )كيف  املسؤولني  ضد 

عملت  كام  األحيان،  بعض  يف  مهمة  انعكاسات  مع  تفصيلها،  مدى  النصوص يف 

الحكومات عىل مراجعتها باستمرار، بعد عرص البلديات بكثري يف بعض الحاالت. 

كوسيلة  رصاحة  وإجراءاته  املنصب  الوصفات  هذه  حددت  مدى  أي  إىل  ولكن 

ملكافحة الفساد؟

عىل رغم أن 46 مجموعة ترشيعية يف عيِّنتنا تصف إجراءات التفتيش، فإن ستة 

منها فقط ذكرت مصطلح الفساد )corruptio(. وإضافة إىل ذلك فهذه الحاالت 

العقوبات  وتتباين من حيث شدة  واألخرى،  الفينة  بني  إال  املعنى  تتداخل يف  ال 

املنصوص عليها، ونادرا ما تظهر يف السياق املبارش للسينداكاتو. إن تناول مفهوم 

الوصفية  األدبيات  يف  ملعانيه  شاملة  دراسة  يوفر  ال  التفتيش  منظور  من  الفساد 

ذات الصلة. ومع ذلك فبالنظر إىل أن هذا الفصل ميثل جزءا من جهد أكرب لتاريخ 

استخدام هذه  كيفية  يف  بإيجاز  ننظر  أن  امُلجدي  من  بدا  فقد  الفساد،  مكافحة 

الوثائق للكلمة، وإىل أي مدى أدرجت بنحو ملموس يف املقاربات املحلية الكتشاف 

املسؤولني املنحرفني والتعامل معهم، أولئك الذين يعرِّضون أنفسهم للمخالفات أو 

غري املسؤولني الذين يسعون إىل تحقيق هذه األهداف.

فيرتبو  مدينة  إىل  عيِّنتنا  يف  »الفساد«  مصطلح  استخدم  قانون  أقدم  يرجع 

)1237-38( Viterbo ويتعلق بترصفات قاٍض أو مسؤول رفيع )iudex(. وبالنظر 

والقضائية  والترشيعية  التنفيذية  الفروع  بني  رسمي  متييز  أي  وجود  عدم  إىل 

للحكومة يف هذه الفرتة، فإن مسؤويل البلديات كثريا ما كانوا يرتأسون محكمة أو 

ر املرشعون من أن القايض  عىل األقل إجراء قضائيا مستعجال. يف هذه الحالة يحذِّ

الذي تأثر قراره برشوة مالية )preto( قد ُيستبَعد من الفصل يف القضايا وتصادر 

ثالث  طرف  طريق  عن  أو  مبارش  بنحو  قاضيا  يرشو  من  وكل  ممتلكاته.  جميع 

سيعاين مصريا مامثال)6(.
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يفرض النموذج متاثال بني امُلفسدين والفاسدين من خالل فرض عقوبات نقدية 

ه  يوجِّ مرشوع  غري  كحافز  أو  الرشوة  أنواع  كأحد  املال  د  ويحدِّ عليهم،  متساوية 

الفساد. يتناقض هذا النهج مع اإلشارة التالية للفساد يف مصادرنا، وهي ترشيعات 

بيزا Pisa للعام 1286:

إذا وجدنا... شخصا أفسد أي شخص أو شخصا يسعى أو سعى، باملال 

أو بأي طريقة أخرى، إىل إفساد أي شخص من بني رعايانا أو جنودنا، 

من أجل مصلحته أو ملصلحة شخص آخر، فسنعاقبه ونفرض غرامة عليه 

ترتاوح بني عرش لريات ومائة لرية، وفقا لخطورة القضية ورتبة الشخص)7(.

التامثل الذي استنارت به الفقرة السابقة غائب بنحو ملحوظ. بدال من ذلك، 

ينصب الرتكيز عىل امُلفسد، الذي قد يكون ضحيته أيَّ فرد من حاشية البوديستا، 

مبن يف ذلك جنوده. وإضافة إىل ذلك تضمنت الرشا اآلن الهدايا النقدية أو العينية، 

وتراوحت الغرامات بني 10 لريات و100 لرية، وفقا للظروف املحددة للجرمية ورتبة 

الجاين. يتناول منوذج مستقى من مجموعة مختلفة من القوانني الصادرة يف بيزا 

تَلقي  باّتا  منعا  كان ممنوعا عليهم  الذين  املدينة،   Elders العام حكامء  يف ذلك 

أي هدية. يف الواقع كان أي منهم ُيعَدم إذا تبني فساده باملال )pecunia(، وهي 

عقوبة جنائية تدعمها اإلشارة إىل األهمية السياسية للحكامء، والتي بدورها تجعل 

مثل هذه األعامل أشد رضرا باملصلحة العامة ملدينة بيزا)8(.

مصطلح  نطاق  توسع  أوضحت  أو  حددت  وهي  الحقة،  قوانني  ثالثة  هناك 

العام 1325، خاطب  أكرب. يف  الفرتة بصورة  النهج تجاهه يف هذه  الفساد وتنوع 

املرشعون يف فلورنسا أنفسهم مبا اعتربوه ظاهرة شائعة:

... نظرا إىل أن كثريين يف مدينة فلورنسا معتادون مامرسَة الفساد، عن 

طريق رشوة القضاة والنواب والبوديستا مبدينة فلورنسا وأفراد حاشيتهم 

باملال أو الهدايا، فقد ُقيض بأال يجرؤ أو يفرتض أحد من املدينة أو من 

منطقة فلورنسا أو أي شخص آخر مهام كانت الظروف أن يغري، مبفرده 

أو عن طريق وسيط، السيد البوديستا، أو أي فرد من حاشيته، أو رقيب 

sergeant أو أي مسؤول يف بلدية فلورنسا بأموال أو هدايا احتيالية أو 

بأي طريقة أخرى، أو أن يحاول إعطاء أو التربع بيشء لهؤالء املسؤولني 
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وبلدية  البوديستا  السيد  رشف  من  ينال  شيئا  يرتكبوا  أو  يفعلوا  حتى 

فلورنسا. وإذا ترصف أي شخص عىل عكس ذلك، فإنه يغرَّم مبلَغ مائة 

لرية، أو بأكرث أو أقل وفقا لرغبة السيد، مع مراعاة وقائع القضية ومكانة 

األشخاص املتورطني يف ارتكاب الفعل وأولئك الذين أرادوا إفسادهم)9(.

النص الفلورنيس هو األكرث شموال حتى اآلن، ال سيام من حيث أغراض الفساد 

املصلحة  إىل  بيزا  لتلميح ترشيعات  أصداء  نجد هنا  أن  املحتملة. ميكن  ووسائله 

له  أو غري مسؤول يف وضع يسمح  النص أي مسؤول  للمدينة، حيث يضع  العام 

أي يشء  بأنها  دائري؟(  )بشكل  ُتعرَّف عموما  التي  فاسدة، وهي  أعامل  مبامرسة 

يرض برشف البوديستا واملدينة. ينبثق نهج مبثل هذه الشمولية من قانون أصدرته 

العام 1337، هدد بدوره أي  بلدية مونتيبولسيانو Montepulciano، والذي، يف 

شخص يحاول إفساد أحد البوديستات أو القضاة أو أي مسؤول آخر بغرامة قدرها 

50 لرية، كام فرض غرامة مضاعفة عىل أي من املسؤولني املذكورين أعاله للسامح 

ألنفسهم باإلفساد، عىل رغم أنه مل يحدد ما يعنيه ذلك)10(.

مثة مثال أخري، من مدينة ريتي Rieti يف القرن الرابع عرش، يضع حدودا أوضح 

د  بكثري ملا ميكن اعتباره عمال فاسدا - عىل عكس النموذج الفلورنيس الذي سيؤكَّ

عليه أكرث عند النظر يف الرتكيز الفلورنيس عىل املفسد مع استبعاد الفاسدين. يف 

نص ريتي:

أو  املال  طريق  عن  إفساد،  محاولة  أو  إفساد  إىل  شخص  أي  عمد  إذا 

الهدايا، ألي مسؤول أو قاض فيام يتعلق بأي إجراء قانوين أو مشاجرة 

وسيغرَّم  يعاَقب.  فلن  جنائية،  أو  مدنية  كانت  سواء  عليه،  معروضة 

املسؤول الفاسد مائة لرية وُيعزَل من منصبه عىل الفور)11(.

يبدو  مام  تقييدا  أقل  النص  فإن  الفاسدين،  القضاة  عىل  تركيزه  رغم  وعىل 

عليه للوهلة األوىل. للتذكري، كان يف وسع مسؤولني مختلفني التحكيُم يف املسائل 

القانونية، واإلشارة الواضحة إىل أن تهم الفساد تنطبق عىل كل من القضايا املدنية 

والجنائية تؤكد عىل مثل هذه املامرسات وحدها. ومع ذلك فإن النطاق هو نطاق 

ألصحاب  ميكن  التي   venality الرشا  أنواع  يتجاهل  والذي  ضيق،  ومهني  قضايئ 

قامئة  من  ُيستَبعد  من  هو  الفاشل  واملسؤول  لها.  يتعرضوا  أن  األخرى  املناصب 
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القضاة، يف حني أن ُمسبب الفساد ُيرتك من دون أن ميسه أذى. تتمثل إحدى الطرق 

التي يطرحها جون واتس  الذي يعكس أصداء املالحظات   - التناسق  لرشح عدم 

وأندريه شتايرن يف هذا الكتاب - يف أن الترشيع سعى إىل حامية النظام الحايل من 

خالل إظهار وجه تكنوقراطي للغاية للجمهور، والذي ميكن إزالة عيوبه العرَضية 

بصورة شبه جراحية.

بعيدا عن كونه حاسام أو شامال، فلم يسَع املسح السابق إال إىل التأكيد عىل 

اتساع وتنوع املقاربات التي اتبعتها مختلف البلديات اإليطالية يف األزمنة املختلفة 

اإلسالمي  العامل  يف  بالكاد  محصورا  التنوع  هذا  كان  الفساد.  ومكافحة  الكتشاف 

Islamicate، كام ناقشه ماييك فان بريكل يف الفصل الرابع من هذا الكتاب. ومع 

ذلك ففي كال السياقني، ال ينتقص تنوع املقاربات من النظرة املشرتكة للمامرسات 

الفاسدة باعتبار أنها تقوض املصلحة العامة، وفكرة أن إجراءات محاسبة املسؤولني 

كانت وسيلة شائعة ُوضعت لحاميته.

 

أدلة من األدبيات الوعظية
كيف، عىل كل حال، شارك النظام األسايس الذي سبق بحثه أعاله يف الخطابات 

املعيارية األخرى حول مكافحة الفساد، وعىل وجه التحديد معاملته للسينداكاتو؟ 

العصور  يف  السياسيون  املفكرون  خاللها  من  َطرح  التي  الوسائط  إحدى  كانت 

التعليمية)12(.  األدبيات  هي  العموميني  املسؤولني  مساءلة  حول  أفكارا  الوسطى 

وإلبقائنا فكريا وسياسيا عىل مقربة من السياق الحرضي اإليطايل، اخرتُت عن عمٍد 

الرتكيز عىل أطروحتني شهريتني تنبثقان منها، بغري انتقاص من أهمية مرايا األمراء 

األكرث عمومية واألطروحات السياسية السابقة، فضال عن التعليم الديني.

 Liber »نقطة االنطالق األوىل واألكرث وضوحا هي »كتاب حكم الواليات

 Giovanni da ملؤلفه جيوفاين دا فيرتبو de regimine civitatum

Viterbo - وهو أطروحة سياسية التينية رئيسة رمبا ُألِّفت يف أربعينيات 

القرن الثالث عرش، عىل ما يبدو من ِقبل بوديستا محنك)13(. بالتفكري 

يف كيفية إعداد حاكم متزن، يكرر دا فيرتبو أهمية الفضيلة كمفتاح 

للنجاح، رمبا كاستجابة للرتكيز السائد عىل املهارات والخربات. بصفته 
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تجميع  يف  للبوديستا  الرئيسة  األولوية  متثلت  البلدية،  مسؤويل  كبري 

أفضل حاشية من حوله، ليس فقط من الناحية التقنية، ولكن أيضا، 

ورمبا بنحو خاص، من الناحية األخالقية. وهنا يربز الفساد إىل الواجهة. 

 corrumpi non( البوديستا عىل سبيل املثال، ال ميكن إفساد قايض 

possit(، كام يجب أن يتحىل موثقوه بالدراية واملعرفة والخربة، وأال 

ميكن إفسادهم)14(.

من  عديد  طرد  شهد  أنه  املؤلف  فيزعم  الفساد،  بتجسيد  يتعلق  فيام  أما 

والفساد  والرش،  الخبث  أعامل  »بسبب  مناصبهم  من  ُمخٍز  بنحو  البوديستات 

األدىن والرصف الرسي لألموال، وغري ذلك من عمليات االبتزاز املنحرفة للسلع من 

قبل القضاة واملوثقني«)15(. يف حني أن املقطع ال يقدم أي تعريف للفساد، فمن 

السلوكيات  أنه - كمصطلح جامع - يفسح مجاال ملجموعة واسعة من  الواضح 

أعاله.  درسناها  التي  الترشيعات  بعض  تعززه  الذي  املهني  املجال  تتجاوز  التي 

الشفافية  إىل  واالفتقار  الجشع  لكن  مهم،  تركيز  محط  واملوثقون  القضاة  يظل 

ميثالن عموما مخاوف كبرية، مام يجعل التمسك باملناصب العامة أمرا ال ميكن 

الدفاع عنه.

 Li Livres dou Trésor  )1264(? »هناك أطروحة مؤثرة أخرى، بعنوان »كتب الكنز

من تأليف برونيتو التيني Brunetto Latini، تتناول مبارشة املساءلة بني رجال البوديستا. 

الحاكَم الطموح عىل حامية أنصاره من  الكتاُب  الفساد يشجع  إثارة موضوع  من خالل 

األذى عىل النحو التايل:

يفسدوا  بأال  وليهتموا  أي شخص،  بناء عالقة حميمة مع  عليهم عدم 

باملال، أو بالنساء أو بأي يشء آخر، وإذا ترصفوا بطريقة أخرى، أرى 

]أي  غريهم  من  أشد  بقسوة  مبعاقبتهم  البوديستا  السيد  يضطلع  أن 

ممن  بأتباعك  أشد  عقوبة  إنزال  عليك  ألن  املدينة[،  رعايا  أو  سكان 

يتعني عليهم اتباع وصايانا)16(.

يجب أن ُيلزَم املسؤولون الحكوميون باتباع معايري أعىل، برأي التيني، ومن ثم 

يجب أن تكون عقوباتهم أشد عىل الجرمية نفسها مقارنة باملواطنني العاديني. ومع 

ذلك من غري الواضح إن كان اهتاممه الرئيس هنا هو حامية املصلحة العامة أو 
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سمعة املنصب، نظرا إىل أن املقطع يركز يف الغالب عىل تحفيز السلوك واالنضباط 

املناسبني داخل حاشية البوديستا. يف الواقع ُتَعد حامية قيمة املنصب بالنسبة إىل 

البوديستا بالرصامة يف  التيني غاية يف حد ذاتها، ولتحقيق ذلك، يجب أن يتسم 

سلوكه ومكانته. ومن ثم يتعني عليه: 

التأكد من أن العدالة ال ُتباع مقابل املال، ألن القانون ينص عىل أنه 

من يفعل ذلك يجب إدانته كلص. يجب أن يكون حريصا أيضا عىل أال 

يكون حميام مع رعاياه، ألنه بذلك يقع يف االزدراء والشكوك. وباملثل 

لنفوذه،  خاضع  أي شخص  من  الهدايا  تلقي  يتجنب  أن  عليه  يجب 

ألن جميع الرجال الذين يتلقون هدايا أو خدمات قد باعوا حريتهم 

مشورة  أخذ  تجنب  عليه  وكذلك  مدينون.  كأنهم  ُملزَمني،  وأصبحوا 

خاصة من أي شخص يف املدينة، أو الخروج معه أو الركوب معه، أو 

الذهاب إىل منزله لتناول الطعام أو الرشاب أو لِفعل أي يشء آخر، ألن 

هذا يثري الشكوك حوله وحسَد مواطنيه)17(.

وعىل رغم أنه قد يبدو أن التيني سعى جاهدا إىل الحصول عىل املظهر الخارجي 

من  معينة  أنواعا  أن  الواضح  من  فإن  مامرستها،  من  أكرث  لإلفساد  القابلية  لعدم 

االرتباطات كانت ُتعترب فاسدة ألنها تهدد بعرقلة استقالل البوديستا. وكركيزة للحكم 

الصالح يف هذه الفرتة، شاركت استقاللية الحاكم وعزلته االجتامعية يف ضامن ثقة 

الشعب ورفاهيته، والحفاظ عىل بوابات املصالح السياسية الضيقة مغلقة.

تتسم معالجة كتاب حكم الواليات للسينداكاتو عىل وجه التحديد بكونها موجزة 

وذات داللة، ألنه مييل إىل تفسري اإلجراء عىل أنه فرصة إلظهار قيمة البوديستا )مثل 

االنرباء لإلعالن عن ترصف خاطئ(، بدال من كونه آلية آمنة من الفشل لكشف أو 

كبح الفساد. وبناء عىل ذلك فهو يشدد عىل أن محاسبة املسؤول عن ترصفاته ليست 

قراءة  ميكن  املرء)18(.  فضيلة  عىل  القاطع  الدليل  هي  ما  بقدر  النجاح  أمام  عائقا 

هذا التأكيد القرسي إىل حد ما عىل إظهار الفضيلة كاستجابة ملا يبدو أنه مخاوف 

واسعة االنتشار بني البوديستات العاملني بشأن قابلية إجراء السينداكاتو للتسييس 

ال  لذلك  للمنصب.  املغادرين  املسؤولني  عىل  لذلك  املحتملة  الوخيمة  والعواقب 

عجب إذن يف أن دا فيرتبو يشدد عىل أهمية التحوالت الرسيعة بني البوديستات، 
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وعدم اإلفراط يف متديد فرتة السينداكاتو )LIV( أو حجب رواتب الحاشية من دون 

مربر )LXIV(. من الواضح أن جميع هذه التدخالت كانت قانونية، لكن يحتمل أن 

ُتلقي بظاللها عىل سمعة املسؤولني وأن تهدد إمكانية توظيفهم، ويف الوقت نفسه 

تقويض فرص مدينة ما الستقطاب مسؤولني رفيعي املستوى يف املستقبل.

ينضم هذان النصان املتداوالن عىل نطاق واسع إىل عديد من الترشيعات الحرضية 

وتصميم  عموما  الرشيد  الحكم  مآزق  تحديد  يف  الفساد  أداه  الذي  الدور  تثبت  التي 

السينداكاتو عىل وجه الخصوص. مل يتضح بعد أي وثائق املامرسة ميكنها أن  مامرسة 

تخربنا بتطبيق السينداكاتو، ودرجة اهتامم منفذيها بدحر ما عرَّفه املعارصون بالفساد.

مامرسات التفتيش يف بريوجيا
 Umbrian األمربيونية البلديات  إحدى  بريوجيا، وهي  أرشيف والية  لنا  يسمح 

أساس  عىل  التفتيش  إجراءات  بناء  بإعادة  فصاعدا،  عرش  الثاين  القرن  منذ  الكربى 

 1250 العامني  بني  ما  واإلدارية.  القانونية  السجالت  بني  الجمع  خالل  من  ملموس 

يتمتع  ومعقال  مزدهرة  مدينية  دولة  بريوجيا  كانت  الخصوص،  وجه  عىل  و1350 

الحقا  خضعت  والتي  للبابوية«(،  )»مؤيد   Guelf للبابوات  ومنارصا  الذايت  بالحكم 

استمرت  كام  الفرتة،  هذه  السينداكاتو  إجراءات  تسبق  مبارشة)19(.  البابوي  للحكم 

َطوالها وما بعدها، كام تشهد بذلك املصادر املعيارية للمدينة وسجالتها اإلدارية حول 

املامرسة، والتي سنتناولها يف حينه.

العامية يف  باللهجة  وتنقيحها  العام 1279  الصادرة يف  املدينة  تحتوي ترشيعات 

العام 1342 عىل تعليامت تفصيلية حول عمليات تفتيش نهاية املدة، والتي تختلف 

عن تلك التي تنظم سلوك املسؤولني عموما، والتي تتامىش إىل حد كبري مع مجموعات 

أنه يف غضون مثانية  الترشيعات عىل  التي درسناها أعاله)20(. كقاعدٍة تنص  القوانني 

أيام من التنحي، يجب إخضاع البوديستا والقائد لتحقيق متعمق. املسؤول عن اإلجراء 

هو السينداكو sindaco )املعروف باسم sindicus، ثم maggior sindicus الحقا(، 

 maggior consiglio وهو مواطن بريوجي ُينتَخب من ِقبل املجلس األعىل للمدينة

وممثلني عن كل من أحياء املدينة )أو porte( لفرتة بقاء البوديستا يف منصبه )عادة 

فرتة 12 شهرا(. يجب عىل السينداكو املؤهل أن يكون صاحب أمالك أو سلع ال تقل 
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قيمتها اإلجاملية عن مائتي لرية، ويجب عليه االنتظار )مثله مثل البوديستا والقائد( 

يشغل  أن  ميكنه  ال  والتي  للمنصب،  توليه  فرتات  بني  األقل  عىل  سنوات  مدة عرش 

خاللها منصبا خاضعا للتفتيش. يتقاسم عبء عمل السينداكو كاتب عدل وقاٍض، وقد 

ال يرتبط الثالثة جميعا بصورة وثيقة مبحافظ الخزانة chamberlain أو وكالء الدوائر 

املعينني يف املدينة. بلغ راتب السينداكو 25 لرية - وهو ما يساوي راتب القايض - يف 

حني كان كاتب العدل يكسب 15 لرية. مل يكن مسموحا لهم بتلقي أي يشء أكرث من أي 

شخص خالل فرتة واليتهم، وإال ُفرضت عليهم غرامة بقيمة 50 لرية وُأنهيت خدماتهم. 

مل يكن من املمكن الطعن يف قراراتهم، كام كانت األحكام الصادرة عليهم نهائية. كان 

يتعني عىل أي شخص يستدعيه هذا املكتب أن يحرض هناك يف الوقت املحدد وإال 

.contumacious اعُترب متمردا عىل السلطة

من الناحية النظرية، مبجرد استقالة البوديستا، كان أمام السينداكو ثالثة أيام 

إلعالن أي تهم يود توجيهها ضد املسؤول املنتهية واليته أو حاشيته أو أي شخص 

- أي عامة - خالل فرتة واليته. ُيصدر هذا اإلعالن  كان يعمل يف وظيفة رسمية 

األوىل  املرة  يف   )litis contestatio الدعوى«  يف  »املنازعة  باسم  تقنيا  )املعروف 

بناء عىل السجالت املوجودة بخصوص أي مواطن رسمي أو خاص ميارس السلطة 

العامة )balia( يف أي مكان يف املدينة ويف جميع أنحاء قضاء contado بريوجيا 

أو الريف التابع لها. هناك استثناء مهم لهذه القاعدة، وهو املدققون السابقون 

 examinari vel األشكال  من  شكل  بأي  تفتيشهم  أو  فحصهم  يجوز  »ال  الذين 

البالغة  نسبيا  الوجيزة  الفرتة  ُتشري   .)21(sindicari non debeant ullo modo 

ثالثة أيام وتفضيل السجالت الرسمية يف التحقيق األويل إىل الوصول املحدود، ومن 

ثم الشفافية املحدودة لهذه اإلجراءات من خارج األطر الرسمية.

وباإلضافة إىل ذلك، فإن املنطقة املعقمة التي يعمل فيها السينداكو تبدو أكرث 

وضوحا منها واقعية. وهناك منوذج الحق يسلم بالفعل املقاضاة الفعلية للبوديستا 

والقائد من يديه إىل لجنة مؤلَّفة من ستة قضاة. يف حني يجب أن يتشاور األخري مع 

السينداكو أو قاضيه، فإن متديد القضية إىل الفصل اإلداري التايل يعني التعامَل مع 

ليس  أي حال،  بوديستا الحق، ال مدقٍق مستقل، وعىل  ِقبل  الواقع من  العملية يف 

يعتزم  عمن  السينداكو  يعلن  أن  مبجرد  األصلية.  التهم  إحالة  أحرض  الذي  الشخص 
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مقاضاته وملاذا، تدخل هذه العملية مرحلة عمومية للغاية، تبدأ خاللها األدلة املؤيدة 

أنها تتعلق أيضا  الجديدة املحتملة - والتي ُيفرتض  واملعارضة للمدعني واالدعاءات 

مبسؤولني مل يذكرهم السينداكو بعد - يف الظهور عىل السطح. يف الواقع من الصعب 

تخيل أن متسك األطراف املترضرة واملهتمة لسانها َطوال هذا الوقت.

ى عليهم شخصيا  تنص الترشيعات عىل أنه يجب عىل السينداكو إخطار املدعَّ

هم  الريف.  يف  مقيمني  كانوا  إذا  أيام  ثالثة  أو  املدينة  يف  كانوا  إذا  يومني  خالل 

بدورهم يجب أن مَيُثلوا أمام السينداكو أو قاضيه، وأن يقسموا أنهم عىل استعداد 

للخضوع للتفتيش. تتسم كلتا الخطوتني باألهمية القانونية، ألن اإلعالن عن النزاع 

القضايئ litis contestatio ورد املدعى عليه املبديئ عليه يقيِّدان بقدر كبري من 

خيارات كال الطرفني، كتقديم رفض رسمي لألمر contumacy، عىل سبيل املثال 

)ما عدا اإلقرار بالذنب(. ُتفرض غرامة عىل عدم الرد يف أثناء التحقيق: 50 لرية يف 

حالة البوديستا والقائد، و40 لرية للمسؤولني اآلخرين، و25 لرية لوكالء الدوائر. وإذا 

ُأدين وُغرِّم، يجب عىل املسؤول الدفع يف غضون مثانية أيام.

تنص الترشيعات عىل أن عملية السينداكاتو مثلت جزءا ال يتجزأ من واجبات 

البوديستا وما  تنحي  بعد  يوما  املدينة، حيث تستمر مدة خمسة عرش  مسؤويل 

القائد. ولذلك نصت عىل أال يسعى  ال يقل عن ثالثني يوما من نهاية فرتة والية 

بل   ،pre-emptive absolution استباقية تربئة  إىل  والقائد وعائالتهام  البوديستا 

ُفرضت عليهم  التفتيش، وإال  االنتهاء من  االنتظار يف بريوجيا حتى  يتعني عليهم 

غرامة قدرها مائة لرية. أما عدم دفع هذه الغرامة فقد ُيفيض إىل برت لسان البوديستا 

القائد. وإذا أخرجوا أنفسهم من مناصبهم بهذه الطريقة غري املرشوعة، فقد  أو 

فقدوا - سواء رمزيا أو ماديا - أي حق يف الرد عىل اتهاماتهم، فضال عن النطق بأي 

أحكام أخرى)22(. يف ظل ظروف أقل تطرفا، يتعني عليهم إعداد ضامنني يكونون 

مسؤولني عن دفع أي غرامة يفرضها السينداكو يف غضون ثالثة أيام.

أخريا وليس آخرا، من وجهة نظر هذه الدراسة، تنص ترشيعات العام 1279 

عىل عدم رشعية تقديم املسؤولني أو أعضاء الحاشية ألي شكل من أشكال الدفع 

يتجاوز راتبهم املعلن، وإال تعرضوا لغرامة قيمتها خمسون لرية أو قطع اللسان. 

أي شخص عادي أو رجل دين، محيل أو أجنبي، يحاول التأثري يف ترصف املسؤول 
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 rufianançe vel( أو حكمه عن طريق عرض أو الوعد بخدمات جنسية أو مادية

trameçarie( سيدفع غرامة قيمتها أربعة أضعاف الغرامة العادية، يف حني يغرَّم 

فوريا  النموذج  هذا  ييل  القانون.  تنفيذ  يف  لفشلهام  لرية  مائة  والقائد  البوديستا 

وبنحو متعمد حظٌر صارم آخر ضد طلب البوديستا أو القائد للحصول عىل إذن 

خاص للمعاقبة فيام يتجاوز نطاق الترشيعات أو بأي طريقة تتعارض معها.

ميكن التأكيد عىل نقطتني اثنتني فيام يتعلق بالنامذج ذات الصلة يف تنقيحات 

والية  نطاق  وسعت  لقد  أوال،  السابق.  بالنص  مقارنة   ،1342 العام  ترشيعات 

من  متنوعة  مجموعة  اآلن  تغطي  صارت  والتي  كبرية،  بدرجة  األكرب  السينداكو 

الجرائم الجنائية واملدنية التي تتجاوز كثريا سوء سلوك املسؤولني. ثانيا، وهو ما 

قد يكون ذا صلة باألمر، فهي تؤكد عىل أهمية العزلة االجتامعية ملسؤويل البلدية 

لضامن الحياد وعدم اإلفساد. عىل افرتاض أن توسيع والية السينداكو ال يعكس قلقا 

الجديد كإجراء وقايئ  الرتكيز  املسؤولني، ميكن توضيح  متناقضا بشأن سوء سلوك 

يهدف إىل تقليل الضغط الذي يتعرض له املسؤولون من أصحاب املصلحة املحليني، 

خاصة اآلن بعد أن صار يف وسع السينداكو عمُل مزيد من دون كثري من املساعدة.

ميكن اختبار هذه الفرضيات وغريها مقابل وثائق املامرسة لكل منصب، والتي 

للسينداكو من  الباقية  السجالت  تتألف  بريوجيا.  أرشيف والية  قوية يف  آثارا  تركت 

جزء  هذا  إحصائّيا  متقطع.  بنحو   1390-1332 األعوام  تغطي  سجال،  عرش  سبعة 

أنتج  قد  واحدا  سجاّل  أن  بافرتاض  األصلية.  للسلسلة  املفرتض  الحجم  من  متواضع 

اعتيادية يف بريوجيا  أنه كان مامرسة  يبدو  أشهر )كام  إدارية مدتها ستة  لكل فرتة 

وخارجها(، فمن املمكن أن يصل الحجم الكامل لهذه الفرتة إىل 116 سجال - أي نحو 

سبعة أضعاف السلسلة املوجودة. وإضافة إىل ذلك فإن بعض السجالت غري مكتملة 

إىل حد ما، فتتألف من عدة أوراق فحسب، بينام ُحفظ البعض اآلخر بنحو مكتمل 

إىل حد ما. إجامال هناك 575 ورقة أو ما متوسطه 68 جانبا لكل سجل )انظر: الشكل 

7.1(. إذا استخدمنا متوسط طول أكمل ثالث سجالت )العدد = 82( كمؤرش، فنحو 

6 يف املائة مام كان ميثل السلسلة األصلية الكاملة )9512 ورقة( هو ما يوجد تحت 

ترصفنا حاليا. ومع ذلك فمن املحتمل أن تكون سلسلة بريوجيا هي األكرب من نوعها 

يف أي مكان يف إيطاليا قبل القرن السادس عرش، كام إنها سهلة القراءة أيضا.
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السجل 

والسنة
املجلدات

إجاميل عدد 
)i(القضايا

التهم 

)% من 
)ii()الحاالت

أحكام الرباءة 

)% من التهم(

اإلدانات 

)% من التهم(

نتيجة غري 

واضحة

4 )1332(211 )100%(0 )0%(1 )100%(0

5 )1335(855 )100%(4 )80%(1 )20%(0

6 )1335(43830 )79%(30 )100%(0 )0%(0

7 )1336(2076 )86%(3 )50%(3 )50%(0

8 )1346(47202 )10%(0 )0%(0 )0%(2

9 )1347(22683 )4%(2 )66.6%(1 )33.3%(0

0)%0( 0)%0( 0)%0( 101570 )غري مكتملة(

11 )1348(962816 )57%(7 )43%(8 )50%(1

12 )1357(600 )0%(0 )0%(0 )0%(0

13 )1358(1300 )0%(0 )0%(0 )0%(0

14 )1377(461492 )1%(0 )0%(2 )100%(0

15 )1377(421770 )0%(0 )0%(0 )0%(0

16 I )1386 596832 )0.3%(2 )100%(0 )0%(0

16 )1386(4863517 )3%(0 )0%(17 )89%(0

18 )1388(82367)iii(67 )18%(1 )2%(66 )98%(0

19 )1390(671900 )0%(0 )0%(0 )0%(0

20 )1390(18540 )0%(0 )0%(0 )0%(0

)%2( 3 )%66( 99)%32( 49)%6( 5752429151اإلجاميل: 17

)i( باستثناء التحقيقات العامة والجامعية للمسؤولني، والتي تؤدي دامئا إىل التربئة. مل ُيحتَسب سوى ما يبدو أنه ادعاءات متطورة 
وغري عمومية. ُعمد إىل إحصاء األفراد املتهمني يف القضية نفسها بنحو منفصل.

)ii( ُعمد إىل إحصاء األفراد املتهمني يف القضية نفسها بنحو منفصل.
)iii( تشمل 55 قضية إجامال )يف 4 مجموعات( ضد البلديات الريفية بسبب اإلهامل يف أداء الواجب، والتي ميكن أن تكون مبنزلة 

عامل مساعد عىل الفساد، ولكنها ليست بالرضورة مزاعم بالفساد.

يف  السينداكو  ِقبل  من  الخاطئة  املامرسات  عن  املسؤولني  مقاضاة   :)1-7( الشكل 

بريوجيا، 1390-1332.

املصدر:

 Archivio di Stato di Perugia, Il Maggior Sindaco Esecutore e Utile

Conservatore, reg. 4-20.
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أرشف  عندما   ،1332 العام  إىل  بريوجي  لسينداكاتو  سجل  أقدم  تاريخ  يرجع 

 Lando de Pellatis of مونتيكاتينو  من  بيالتيس  دي  الندو  اإلجراءات  عىل 

أباتينيو أنجييل من بورتا سانتا كرويش  Montecatino. يحتوي السجل حكام عىل 

Abatengo Angeli of porta santa Croce، الذي عمل محصال للرضائب نيابة عن 

البلدية خالل العام السابق. تشري سجالته، التي دققها كاتب العدل يف السينداكاتو 

ل أكرث بقليل من 480 لرية لكنها مل  خالل لجنة تحقيق )inquisitio(، إىل أنه حصَّ

ُتوَدع يف خزائن املدينة. اسُتدعي أباتينيو للرد عىل التهم ولكنه مل يظهر َقط. يف 27 

لرية  اثنتي عرشة  والبالغ  وموثقه،  أباتينيو  راتب  من  متعقل  استقطاع  بعد  أبريل، 

لكل منهام، عاقب السينداكو محصل الرضائب املختفي غيابيا بغرامة بلغت تقريبا 

خمسة أضعاف املبلغ املختَلس، بقيمة 2.282 لرية و19 ُصلدي soldi وثالثة دنانري 

denarii)23(. وال يوجد يف هذا السجل ما يشري إىل أن الغرامة قد ُدفعت أو إىل تربئة 

الجاين، وهو خيبة أمل ترتافق باستمرار مع دراسة سجالت املحاكم، ومشكلة تؤرق 

حياة مؤرخي الجرمية والعقاب يف أوروبا خالل فرتة ما قبل الحداثة.

عىل النقيض من ذلك، يوثق السجل املتاح التايل، الذي يرجع تاريخه إىل العام 

دي  فرانشيسكو  سري  بيرتو  السينداكو  إىل  ُرفعت  التي  التهم  من  عديدا   ،1335

 ،Pietro ser Franchesco di Pantiaticis of Pistoia بانتياتيتشيس من بستويا

قبل أن يتابعها بنفسه. تتعلق االدعاءات مبجموعة واسعة من مسؤويل البلديات، 

الَعلامنيني والدينيني، العاملني يف املدينة وضواحيها. هناك قامئة طويلة من وكالء 

الدوائر والبنَّائني وجباة الرضائب وحراس السجون ورؤساء النقابات ومساعديهم، 

وعديد من كبار املسؤولني soprastanti اآلخرين، واملتهمني بنحو فردي وجامعي 

وأهملوا  انتهكوا  والذين   -  dolose et fraudulenter ومحتالون«  »خبثاء  بأنهم 

تحديدا  أكرث  بنحو  الوثيقة  تتعلق  ذلك  وبعد  للقوانني.  مخالف  بنحو  وترصفوا 

بالتوقيت الذي عمل به هؤالء الرجال يف املدينة وبأي صفة، ولكن حتى اآلن من 

دون توضيح ما كان عليه االنتهاك الفعيل. أخريا أعلن القايض ما ييل:

 ex منصبه  بحكم  منهم  واحد  كل  قضائية ضد  إجراءات  اتخذنا  لقد 

officio ]أي مبوجب إجراء تحقيقي، عىل أساس أنهم ارتكبوا[ جرائم 

مكاسب  وحققوا   ،simony باملقدسات  واملتاجرة  واالختالس  الرسقة 
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غري مرشوعة؛ إنهم فعلوا ما مل يكن يجب أن يفعلوه، وأهملوا ما كان 

ينبغي عليهم فعله... مل يوزعوا ما كان يجب عليهم توزيعه، أو يعيدوا 

ما كان يجب أن يعيدوه... وأشياء أخرى كثرية)24(.

هنا نواجه أخريا بيانا ال لبس فيه، عىل رغم أنه ال يزال عاما، حول سوء سلوك 

املسؤولني، مبا يف ذلك الجرائم التي يسهل تعريفها عىل أنها سوء إدارة أو متلُّك خاص 

إىل طول  بالنظر  للفساد.  الحديث  النمطي  التعريف  وهو   - العامة  للموارد  مبارش 

القامئة، التي تتضمن أسامء عرشات املسؤولني، يرجح أننا نتعامل مع إجراءات قانونية 

كانت  وللتذكري،  البداية.  منذ  متعمقا  يكن  مل  إن  شامال،  يكون  بأن  السينداكو  ُتلزم 

املناسب ألي شخص كان  الوقت  القانونية تعتمد عىل تسمية املسؤول يف  املالحقة 

ينوي اتخاذ إجراء قانوين ضده وإصدار منازعة يف الدعوى. ُأكِّدت هذه الفرضية إىل 

حد كبري يف النصف الثاين من الفقرة نفسها، والتي تربئ برسعٍة كل من ُذِكروا حاال:

ولهذا السبب أُجِري تحقيق رسمي ضد كل واحد منهم ]أي املسؤولني 

املذكورين يف القامئة السابقة[ واسُتجوب الشهود. ولكنهم مل ُيدانوا بأي 

يشء تضمنه هذا التحقيق. ُعِمد إىل مراجعة وتسوية جميع الحسابات 

واحتسابها من ِقبل محاسب البلدية، ]إلخ.[)25(.

بذل  إىل  الجمهور  طأمنة  بهدف  لالمتثال  سجال  هذا  كان  أخرى  وبعبارة 

السينداكو للعناية الواجبة وإعادة تلخيص ملفهوم البلدية حول ما تعنيه مساءلة 

املسؤولني  أيدي  نظافة  أيضا عىل  كان هذا يشهد  إذا  السؤال عام  أما  مسؤوليها. 

املحليني فهو سؤال مختلف متاما.

الرباءة  أحكام  تليها  نفسها  الشاملة  القوائم  عىل  موجود  سجل  كل  يحتوي 

النوع  هذا  من  بالفعل  ينتقل  السينداكو  كان  ومتى  إذا  تتبُّع  أجل  من  الشاملة. 

من  محددة،  قضائية  مالحقة  إىل   inquisitio generalis العامة  التحقيقات  من 

هت الحقا؛ وهي مهمة صارت ثقيلة للغاية  الرضوري قراءة جميع التهم التي ُوجِّ

مع التوسع الهائل يف اختصاصات السينداكو، الذي يعود إىل العام 1342 عىل أبعد 

النسبية الدعاءات  تقدير. وعىل أي حال، وكام يوضح الشكل )7.1(، فإن الحصة 

سوء سلوك املسؤولني قد انخفضت بنحو حاد اعتبارا من العام 1340 فصاعدا، حتى 

مع تحسن سبل حفظ السجالت)26(.
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أيضا، مل  السينداكو؟ هنا،  الذين وقعوا يف شبكة  القلة  ماذا عن هؤالء  ولكن 

تكن أحكام الرباءة بالنادرة. يف العام 1335، أُعيد التحقيق مع رجلني هام السيد 

 Puccio di مارتيني  دي  بوتشيو  والسيد   Lello di Andrea أندريا  دي  ليلو 

Martini، املتهَمني باالختالس خالل عملية السينداكاتو للعام 1326، وناال تربئتهام. 

بورتا  من  عادي  راهب  وهو   ،Torpinuccio Taducci تادوتيش  توربينوتيش  أما 

العامة،  األشغال  بعض  عىل  لإلرشاف  البلدية  عينته  والذي   ،porta Sole سول 

اتُّهم باالختالس وسوء اإلدارة التقنية ونال تربئته الحقا. حدث اليشء نفسه  فقد 

 porta من بورتا سانت أنجيلو Pellolo Andrucci بالنسبة إىل بيلولو أندروتيش

املستخدمة،  األموال غري  إعادة  بعدم  اتهمه سينداكو سابق  الذي   ،sant’Angelo

وبرأته لجنة السينداكاتو الحالية. مل تعاَلج أي من هذه الحاالت، باملناسبة، وعىل 

رغم إرصار القوانني، بالكامل من قبل السينداكو األصيل. من الواضح أن محاسبة 

املسؤولني كانت عملية بطيئة)27(.

ومع ذلك، وكام يبني الجدول أعاله، فبالنسبة لكل تربئة كانت هناك يف 

املتوسط إدانتان اثنتان. بغض النظر تقريبا عن عدد الحاالت ُيعترب معدل 

اإلدانة املرتفع أمرا طبيعيا، وهو ما يتناقض بنحو حاد مع نتائج اإلجراءات 

القانونية األخرى يف بريوجيا ويف األماكن األخرى عرب إيطاليا)28(. وألغراضنا 

هنا يؤكد هذا إما عىل الضعف النسبي للمسؤولني الذين وجهت إليهم 

املحددة،  االتهامات  هذه  تناول  خطورة  مدى  أو  االتهامات،  هذه  مثل 

أو كليهام. كام الحظ مؤلفو األدبيات الرتبوية حول هذا املوضوع، فإن 

خدمة األنظمة البلدية كانت لها بالتأكيد مخاطرها، وهي مشكلة هيكلية 

أكدتها أيضا الفصول األخرى يف هذا الباب من الكتاب.

أما بالنسبة إىل الجرائم نفسها، فكان تركيز السينداكو شبه منصب حرصيا عىل 

رت االدعاءات بعبارات أكرث تحديدا من التقصري يف أداء الواجب، أو  االختالس. وُأطِّ

التعامل مع الفشل يف دفع أو إعادة تسديد األموال العامة، أو سوء استخدام األموال 

لة بالصفة الرسمية، وهي غرامة تراوحت بني عدة لريات  أو اختفاء العائدات املحصَّ

 peculation الغلول نادرا ما تجاوز  الحال،  اللريات)29(. بطبيعة  وعدة مئات من 

مفاهيم املعارصين حول ما يشكل انتهاكا للوظيفة العامة أو الفساد. عىل سبيل 
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 Trevor Dean وتريفور دين David Chambers املثال، كام أظهر ديفيد تشامربز

يت أربعة أنواع عىل  بالنسبة إىل مدينة فريارا Ferrara يف القرن الخامس عرش، ُسمِّ

األقل من االنحراف عىل أنها »سلوك جيلُّ الفساد« بني املوظفني العموميني: وهي 

القضايئ  للجهاز  د  املتعمَّ واالستغالل  املسؤولني؛  ِقبل  من  واملادي  املايل  االستغالل 

لتحقيق مكاسب خاصة؛ واالستخدام املستِغل للمحاكم من ِقبل أشخاص خارجها؛ 

و»األعراف« التي تدميها الرشوة، والتي ساعدت عىل خلق ثغرات يف النظام القضايئ 

الذي أصبحت من خالله عمليات الرباءة شائعة للغاية)30(. وكذلك كان البوديستات 

ينتهكون املحظورات عن طريق التواصل غري الرسمي مع النخب املحلية )غالبا من 

خالل زوجاتهم(، أو عن طريق الزواج أو مببارشة مشاريع تجارية مختلفة، وهي 

الرتبوية والترشيعات الحرضية،  ُأدينت بشدة يف كل من األدبيات  التي  األنشطة 

كام رأينا بالفعل. ومع ذلك ففي بريوجيا كانت كل هذه السلوكيات باستثناء األوىل 

إما غائبة، وإما مل ُتكتشف أو ببساطة مل تكن ُتهم السينداكو األكرب )رئيس البلدية( 

السياسة هذه حقيقة مثرية  القرن. قد يجد بعض املؤرخني وعلامء  طوال معظم 

للدهشة، بالنظر إىل أننا نتعامل مع نظام أكرث تشاركية، وليس أقل، من النظام يف 

إثبات  إىل  يسعى جاهدا  أو  يفرتض  لن  اآلخر  فالبعض  الحال  وبطبيعة  فريارا)31(. 

وجود مثل هذه العالقة يف املقام األول)32(.

لديَّ بعض املالحظات قبل االنتقال إىل وضع بريوجيا يف سياق أوسع. أوال، كان 

الرجال، سواء كانوا رجال دين أو أشخاصا  السينداكو من  ِقبل  جميع املتهمني من 

عاديني. قد يبدو هذا واضحا بالنظر إىل أن املناصب الرسمية يف هذه الفرتة كانت 

يف معظمها مجاال للذكور. لكن ميكن أن تكون لدى النساء أيضا مصالح خاصة قوية، 

ويظل هناك احتامل أن تعمل النساء كعوامل مساعدة عىل اإلفساد. تذُكر املصادر 

عديد  وكان  للفساد،  كأشكال  املادية  وكذلك  الجنسية  الخدمات  بالتأكيد  املعيارية 

من النساء يف وضع يتيح لهن تقديم إحداهام أو كلتيهام، بنحو مبارش أو كوسطاء. 

لهذه املامرسة – وهي  النساء غائبات متاما عن سجالت بريوجيا  ومع ذلك، ظلت 

ثانيا،  تقريبا.  الكتاب  هذا  يف  نوقشت  التي  الحاالت  دراسات  جميع  تشمل  حالة 

ورمبا أقل توقعا بالنظر إىل السمعة املعارصة للسينداكاتو، ميكن أن يستمر النظر يف 

الحاالت )أو تجاهلها( سنواٍت عديدة بدال من االنتهاء منها برسعة يف غضون خمسة 
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عرش أو ثالثني يوما. وبحلول هذه املرحلة، يكون التحقيق يف الغالب خارج سيطرة 

ه االتهام، مام يكشف عيوب اتباع عملية تفتيش مكثفة وليست  السينداكو الذي وجَّ

وكذلك  أنفسهم،  البوديستات  لسجالت  للنظر  غياب الفت  وأخريا، هناك  مستمرة. 

ذوي  موظفني  إما  املتهمني  معظم  كان  األجانب(.  )خاصة  اآلخرون  الحاشية  أفراد 

ُرتب متدنية وإما جباة رضائب من بريوجيا)33(. هل ميكن أن تكون بريوجيا محظوظة 

باستمرار مبسؤولني كبار يتسمون بالنزاهة؟ أو أن املصادر واآلليات التي زعمت أنها 

تضطلع بتوثيقها كانت مكتنفة يف تغطية وكذلك فضح سوء سلوك املسؤولني؟

عىل أي حال، تتوافق هذه املالحظات بنحو جامعي مع تركيز الترشيعات املالية 

السكان،  لعموم  وكذلك  للنظام،  الشاغل  الشغل  باعتبارها  املالية  املسؤولية  عىل 

عىل ما ُيفرتَض. من املؤكد أن ما سعت املصادر إىل تأكيده هو أن مهمة املفتشني 

الرئيسة كانت ضامن دفع الرضائب وتحصيلها وإيداعها عىل النحو الواجب. وعىل 

 Victor Crescenzi هذا النحو فهي متنح مصداقية أعىل لفهم فيكتور كريسنزي

لإلجراء باعتباره مدفوعا بنحو أسايس باملحاسبة الجيدة، ال النزاعات السياسية)34(. 

وعىل رغم أنه من الصعب التمييز بني الدافَعني، يبدو أنه ما دامت حدثت تلبية 

هذه الحاجة األساسية، كان يف وسع املفتشني أن يُغضوا الطرف عن االنحراف عن 

الهوامش التي حددوها، وقد فعلوا ذلك عىل األرجح، خاصة أن مواردهم تعرضت 

لضغوط متزايدة اعتبارا من منتصف القرن الرابع عرش تقريبا.

االستنتاجات
أشاد موريتز إيسنامن Moritz Isenmann، وهو أهم من درسوا السينداكاتو، 

العامة  املراقبة  من  انتشارا  األكرث  الشكل  ريٍب  دون  »من  باعتبارها  بالعملية 

]Amtskontrolle[ يف أوروبا يف أواخر العصور الوسطى وأوائل الحداثة«)35(. بعد 

نطاق  امتد  عرش،  الثاين  القرن  أواخر  يف  اإليطالية  البلديات  يف  مرة  أول  ظهورها 

هذه املامرسة إىل فرنسا واإلمرباطورية الرومانية املقدسة، وشبه الجزيرة اإليبريية 

ذت إجراءات مامثلة يف  والواليات البابوية، وبحلول أوائل القرن السادس عرش، ُنفِّ

األمريكتني. ومع ذلك فعند أخذها من املنظور الجامعي الذي اتبعناه يف هذا القسم 

من  بدال  للمساءلة  التقليدية  األشكال  عززت  السينداكاتو  أن  سنجد  الكتاب،  من 



180

مكافحة الفساد عْبر التاريخ

األعىل.  أو من األسفل إىل  أفقيا  أو  استبدالها، سواء كان ذلك من أعىل إىل أسفل 

قامئة  يرسد  أن  للمرء  ميكن  النهضة،  وعرص  الوسطى  العصور  يف  األولني  بني  من 

الرهبان/رجال  عامل  يف  عادة  متارس  كانت  التي   ،visitations التفقدية  بالزيارات 

الفئة األخرية  الدينية)36(. ومن بني  للجمعيات  املقاطعات واألقاليم  الدين، وفروع 

ميكن للمرء تضمني اإلجراءات املخصصة مثل تقديم االلتامسات والعرائض، والتي 

التاسع )سانت  ر لويس  إنجلرتا وفرنسا والرشق األوسط)37(. طوَّ ظلت مستمرة يف 

لويس؛ 1214-1270( شكال هجينا - بدأه كملك، لكنه كان يهدف إىل التعرف عىل 

الشكاوى املشرتكة لعامة الناس ضد النبالء املحليني بنحو أسايس)38(.

أن  جامعي  بنحو  املعارصين  الباحثني  جهود  أثبتت  اإليطايل،  السياق  يف 

يف  مبا  السياسية،  النظم  من  واحد  بنوع  تاريخيا  تقرتن  أن  ميكن  ال  السينداكاتو 

ذلك النظام الجمهوري: ميكن أن يدعم التفتيش، يف شكله إن مل يكن يف جوهره، 

أنظمة أكرث استبدادية بكثري، والتي استخدمت مثل هذه املامرسات أيضا يف دعم 

مزاعمها بالحكم املرشوع. وبعبارة أخرى ال متثل عمليات التفتيش سياسات شفافة 

ثبات  هذا  يدعم  وتقوضه.  باالستبداد  بالرضورة  تصطدم  ال  إنها  كام  وتشاركية، 

عمليات التفتيش خالل التحول من بلدة إىل سنيورية، والذي خضعت له عديد من 

الدول املدينية اإليطالية يف القرن الرابع عرش)39(. من الواضح أن الجذور األعمق 

لهذا اإلجراء قد أظهرته كشعار كبري مبا فيه الكفاية للحكم املرشوع.

فإن  الكتاب(،  هذا  مقدمة  )انظر  األكرب  سياق مرشوعنا  يف  ذلك  من  واألهم 

أو  الشفافية  عالية من  ذاته درجة  بحد  تفتيش موثقة ال يضمن  وجود عمليات 

يعمل كحاجز فعال ضد الفساد عىل املستويني املتوسط والكيل. يف الواقع إن آليات 

أو  الوسطى  العصور  أو يف  القدمية  العصور  - سواء يف  الشفافية والوضوح  تعزيز 

تتناقض  التي  الوثائق واألنشطة  أن  الغموض، مبعنى  تفتقر قط إىل  - مل  الحديثة 

النسبية  الفساد  درجة  تقييم  يصعب  ثم  ومن  تكشف)40(.  ما  بقدر  ُتخفي  معها 

للحكومة عىل أساس املامرسات الوثائقية وحدها. وكام قال جون سابابايث بحق: 

»ال تعني الحكومُة املوثقة جيدا حكومة أفضل«)41( - وهي أمثولة ميكن تطبيقها 

بسهولة عىل ثقافة االمتثال الحالية. وباإلضافة إىل ذلك، كام جادل موريتسيو فريويل 

Maurizio Viroli وآخرون، ميكن اعتبار صعود االستبداد يف أوائل عرص النهضة 
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يف إيطاليا باعتباره تجسيدا لعملية فساد، أي إنه عمل كمظهر صارخ لتسخري جهاز 

فاسد)42(. يف مثل  أو حزب  أو رشكة  احتياجات أرسة واحدة،  لتلبية  بأكمله  دولة 

هذه السياقات، ُيظهر تنفيذ تفتيش السينداكاتو زيادة نسبية يف السلطة املركزية 

للحكم الورايث patrimonial power بدال من فرض قيود عليها. ومع ذلك يظل 

هناك سؤال منطقي عام إذا كان اإلجراء، حتى يف ظل هذه األنظمة، قد ساعد عىل 

تقليل ما أسمته مونيكا بور Monika Bauhr بفساد »الحاجة« )باعتباره مختلفا 

عن فساد »الجشع«(، ومن ثم شارك يف إظهار من هم يف السلطة وكأنهم يعتنون 

مبشاغل املواطنني اليومية)43(.

واضحة  مخاوف  وجود  توثيق  ميكن  أنه  املؤكد  من  أن  رغم  عىل  باختصاٍر 

بشأن مساءلة أصحاب املناصب يف الدول املدينية اإليطالية واألنظمة االستبدادية 

بناء  طريق  سلوك  عىل  األقل  عىل  جزئية  أو  ضعيفة  إشارة  تقدم  فإنها  الالحقة، 

كام  التشاركية.  الدميوقراطية  عن  فضال  الحديثة،  األمريكية   - األوروبية  الدولة 

أوضح سابابايث، فإن حكم الدولة االستئثاري statism - أو مثة منوذج فيربي معني 

يربط بني البريوقراطية والدولة القومية الحديثة - قد فعل كثريا لتشويه وجهات 

نظر املؤرخني حول كيفية جمع األدلة عىل املركزية السياسية. إىل حدٍّ ما ُتشجع 

التاريخية  الصالحية  التشكيك يف  الحداثة مثيل عىل  قبل  ما  الصلة مؤرخي  هذه 

ملالحظات فيرب )وأتباعه(، ويف الوقت نفسه القبول عن غري قصد بنموذجه )أو ليك 

نكون منصفني، بنموذج فيربي معني( للدولة. ويف كلتا الحالتني، فإن أهمية مساءلة 

مام  السياسية،  املركزية  عن  مستقلة  بصورة  تتضاءل  أن  ميكن  املناصب  أصحاب 

يجعل الفساد بدوره اختبارا محوريا لتوسيع أو تضييق قواعد السلطة.

شكر وتقدير

سابابايث  جون  رؤى  من  كثريا  الفصل  لهذا  السابقة  دات  املسوَّ مراجعة  استفادت 

وميهايل فازكاس وفرانسيس أندروز واملشاركني يف ندوة إيطاليا يف العصور الوسطى 

التاريخية  البحوث  معهد  يف  انعقدت  التي  املبكرة  الحديثة  والعصور  املتأخرة 

بلندن، وبالطبع من مجموعة »أنتيكورب« ANTICORRP البحثية، واملشاركني 

يف املؤمتر، واملراجعني املجهولني لهذا الكتاب.
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ملحق:

لوائح السينداكاتو يف ترشيعات الدول املدينية اإليطالية، 1500-1250

مرتبة أبجديا بحسب املدينة

AMELIA أميليا

)1( “Gli statuti trecenteschi di Amelia,” ed. Laura Andreani, Renzo 

Civili and Rita Nanni, in Amelia e i suoi statuti medievali, ed. Enrico 

Menesto ̀ et al. )Spoleto: Centro italiano di studi sull’alto Medioevo, 

2004(, 367–754: 1330 statutes, 4 )370–1(; 1346 statutes, 18 )567–8(, 29 

)573–4(; fourteenth-century fragment, 10 )716–18(. 

BADIA TEDALDA باديا تيدالدا

)2( Gli statuti quattrocenteschi di Badia Tedalda e di Pratieghi, ed. 

Myriam Laurenti and Paola Mariani Biagini )Florence: All’Insegna del 

Giglio, 1992(, Badia Tedalda, LVII )53–4(. 

BERGAMO بريغامو

)3( Lo statuto di Bergamo del 1353, ed. Giuliana Forgiarini )Spoleto: 

Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 1996(, Collatio I, X–XV 

)38–42(. 

BOLOGNA بولونيا

)4( Statuti di Bologna dell’anno 1288, ed. Gina Fasoli and Pietro Sella, 

2 vols. )Vatican City ]Rome[: Biblioteca Apostolica Vaticana, 1937–

39(, II, II )1:43–5(; V, CLI )516–21(. 

)5(Lo Statuto del Comune di Bologna dell’anno 1335, ed. Anna Laura 

Trombetti Budriesi, 2 vols. )Rome: Instituto Storico Italiano per il 

Medio Evo, 2008(, I, 23–4 )1:49–64(; II, 21 )102(. 

)6(Gli Statuti del Comune di Bologna degli anni 1352, 1357; 

1376, 1389 )LibriI–III(, ed. Valeria Braidi, 2 vols. ]successively 
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numbered[ )Bologna: Deputazione di Storia Patria per le Province 

di Romagna, 2002(, 1352 and 1357 statutes, I, 21 )51–65(; III, 12 

)116–35(; 1376 and 1389 statutes, I, 12 )385–8(, II, 22 )615–34(, 30 

)679–80(. 

BORGO SAN LORENZO بورجو سان لورينزو

)7( Statuti della Lega del Borgo a San Lorenzo di Mugello ed. FIlippo 

Bellandi, Fausto Berti and Mario Mantovani )Florence: Leo S. Olschki, 

1984(, 12 )61–2(. 

BRA برا

)8( Gli antichi Statuti di Bra, MCDLXI, ed. Edoardo Mosca )Bra: 

Editrice Artistica Piemontese, 1994(, XXIII )103–5(. 

CASTIGLIONE DI SOPRA كاستيليوين دي سوبرا

)9( Statuti dei comuni di Castelfranco di Sopra )1394( e Castiglione 

degli Ubertini )1397(, ed. Giulia Camerani Marri )Florence: Leo S. 

Olschki, 1963(. Castiglione statutes, 4 )176–7(. 

COLLI VAL D’ELSE كويل فال ديليس

)10( Statuta antiqua communis Collis Vallis Else )1307–1407(, ed. 

Renzo Ninci )Rome: Instituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1999(, 

2 vols., 1307 statutes V–VI )22–6(, L )65–7(, XLV )150(; 1351 statutes, 

III )223–7(, XIII )245(, XXVIII )260–1(. 

CUNEO  كونيو

)11( Le addictiones agli Statuti di Cuneo del 1380 )1384–1571(, ed. 

Davide Sacchetto )Cuneo: Societa ̀ per gli Studi Storici della Provincia 

di Cuneo, 1999(, 547 )73(. 

DERUTA ديروتا

)12( Statuto di Deruta in volgare dell’anno 1465, ed. M. Grazia Nico 

Ottaviani )Florence: La Nuova Italia, 1982(, III, 118 )267–8(. 
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EMPOLI إمبويل

)13( Empoli: Statuti e riforme, ed. Fausto Berti and Mauro Guerrini 

)Empoli: Comune di Empoli, 1980(. Statutes of the popolo of 

Sant’Andrea )1416–41(, XXXIII )80–1(; Statutes of Empoli )1428(, 

XXII )173–4(. 

FIGLINE فيليني

)14( Statuti di Figline, ed. Fausto Berti and Mario Mantovani )Figline: 

Blanche Grafica Edizioni, 1985(, 1408 statutes, CXXXIII )81(. 

FLORENCE فلورنسا

)15( Statuti della Repubblica Fiorentina, ed. Romolo Caggese, rev. ed. 

Giuliano Pinto, Francesco Salvestrini, and Andrea Zorzi )Florence: 

Leo S. Olschki, 1999(, Capitano statutes 1322–5, I, I )1:12–14(; II, VII 

)86–8(; V, LIII )230–1(; Podesta statutes 1325, I, I )2:7–8(; II, LVIIII 

)118(. 

)16( Statuta populi et communis Florentiae . . . anno salutis MCCCCXV, 

3 vols. )Freiburg: Michael Kluch, 1778–83(, I, LXII )1:72–7(; Tractatus 

ordinamentum iustitiae, VIII )416(; V, XLV )2:553–4(; Tractatus IV, 

LXXIV )3:663–7(. 

FOSSATO فوساتو

)17( Li Statuti medievali do Fossato, ed. and trans. Luigi Galassi 

)Assisi: Minerva, 2000(, pre-1390 statutes CXCV )189(, CCXXV )200–

3(, CCXXVII )203(, CCXXX )205–6(; 1406 statutes, LII–LIII )241–2(. 

L ‘AQUILA الكويال

)18( Statuta Civitatis Aquile, ed. Alessandro Clementi )Rome: Instituto 

Storico Italiano per il Medio Evo, 1977(, 31 )34–5(, 187 )136–7(. 

LUCCA لوكا

)19( Statuto del Comune di Lucca dell’anno MCCCVIII, ed. S. Bongi 
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)Lucca: Giusti, 1867(, reprinted as Statutum Lucani communis, an. 

MCCCVIII, presentazione di Vito Tirelli )Lucca: Maria Pacini Fazzi, 

1991(, II, 1 )51–4(. 

MASSA E COZZILE ماسا وكوزييل

)20( Lo Statuto di Massa e Cozzile del 1420, ed. Antonio Lo Conte and 

Elena Vannucchi )Florence: Polistampa, 2006(, I, 15 )37–8(. 

MONTEPULCIANO مونتيبولسيانو

)21( Statuto del Comune di Montepulciano )1337(, ed. Ubaldo 

Morandi )Florence: Le Monnier, 1966(, I, XXX )47–8(, IV, I–LXV 

)285–336(. 

MONTEVETTOLINI مونتيفيتوليني

 )22( Statuti di Montevettolini, 1410, ed. Barbara Maria Affolter and

 Manila Soffici )Ospedaletto ]Pisa[: Pacini, 2001(, I )46–7(, XXIIII )75(.

MONTOPOLI مونتوبويل

)23( Statuto del Comune di Montopoli )1360(, ed. Bruno Casini 

)Florence: Leo S. Olschki, 1968(, I, 2 )63–4(, II, 99 )202–3(, III, 107 

)282–3(. 

PADUA بادوفا

)24( Statuti del comune di Padova del sec. XII all’anno 1285, ed. 

Andrea Gloria )Padua: F. Sacchetto, 1873(, I, viii, 94–109 )37–40(. 

PERUGIA بريوجيا

)25( Statuto del comune di Perugia del 1279, ed. Severino Caprioli, 

2 vols. )Perugia: Deputazione di Storia Patria per l’Umbria, 1996(, 

131–41 )1:146–58(. 

)26( Statuto del comune e del popolo di Perugia del 1342 in volgare, ed. 

Mahmoud Salem Elsheikh, 3 vols. )Perugia: Deputazione di Storia Patria 

per l’Umbria, 2000(, I, 4 )1:21–33(, 15 )65–74(, 20 )88–101(; III, 26 )2:62(. 
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PIANCASTAGNAIO بيانكاستانيايو

)27( Il Comune medievale di Piancastagnaio e i suoi statuti, ed. 

Alessandro Dani )Siena: Il Leccio, 1996(, 1432 )?( statutes, I, I )4–5(; 

V, CXXIII )124(. 

PISTOIA بيستويا

)28( Breve et ordinamenta populi pistorii )1284(, ed. Lodovico 

Zdekauer )Milan: Hoepli, 1891(, reprinted in Statuti pistoiesi del 

secolo XIII. Studi e testi vol II, ed. Renzo Nelli and Giuliano Pinto 

)Pistoia: Società Pistoiese di Storia Patria, 2002(, I, XXV–XXVIII 

)17–18(; II, XLV )76(, CXV )104(, CLXXXX–CLXXXXVI )138–43(, 
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رجال بالط ووزراء فاسدون

مستكينا يف كنف التالل الهادئة إىل الغرب 

من بانبوري Banbury، عىل ُبعد نحو 25 ميال 

منزل  يوجد  أكسفورد،  من  الغريب  الشامل  إىل 

ريفي قديم عىل الطراز التيودوري املبكر، واسمه 

 ،Compton Wynyates واينياتس  كومبتون 

 William كومبتون  ويليام  السري  بناه  والذي 

عهد  أوائل  يف  الحاشية  أفراد  أحد   ،Compton

آل تيودور )1482-1528 تقريبا(. جاء كومبتون 

من أصول محرتمة ولكنها ليست ثرية. فمن أين 

استطاع أن يجد املوارد الالزمة لبناء منزل بهذه 

»نافورة تتدفق من صخرة 
احلرية«:

 الفساد يف إجنلرتا يف القرن
الـ 16 وأوائل القرن الـ 17

فيه  م  يقدِّ الذي  العامل  أن  املفارقات  »من 
باعتباره  إليه  النظر  ميكن  الهدايا  الجميُع 
م فيه الهدايا  أقل فسادا من العامل الذي يقدِّ

بعُض الناس فقط«

88

جي. دبليو. برنارد
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العام  والده يف  تويف  امللكية. عندما  استغالله لحظوته  الجواب يف  يكمن  الفخامة؟ 

الشاب  لألمري هرني  أصبح وصيفا  ورمبا  التاج،  وصاية  تحت  كومبتون  1493، صار 

العام 1509، كان  العرَش يف  ارتقى هرني  أن  آنذاك )1491-1547 تقريبا(. ومبجرد 

 groom of صعود كومبتون مذهال. يف العام 1510، أصبح خادم مقعد تربز امللك

the stool، ويف وقت الحق صار كبري ُخدام غرفة نوم امللك - وهام منصبان يتطلبان 

الوصفاء مسؤولني عن مالبس امللك وعن أمتعته  االعتناء بامللك صباحا وليال. كان 

له من قرص إىل قرص. كان كومبتون يلعب  املختلفة التي يأخذها معه يف أثناء تنقُّ

الرند ويتبارز بالرمح مع هرني، الذي كلفه مهامَّ حساسة مثل ترتيب لقاءات هرني 

خارج إطار الزواج أو إلقاء القبض عىل دوق باكنغهام الغافل.

واألهم من ذلك ألغراضنا هنا، كان كومبتون أيضا يتسلم األموال، ويحتفظ 

نحو  تلقى  املثال،  العام 1515، عىل سبيل  امللك. يف  نيابة عن  وُينفقها  بل  بها 

18 ألف جنيه إسرتليني لتغطية النفقات النرثية للملك. هل استسلم كومبتون 

إلغراء إساءة استخدام هذه األموال؟ هل احتفظ كومبتون عىل مر السنني ببعض 

األموال التي ُنقلت إليه؟ هل كسب املال عن طريق إقراض خزانة امللك وجني 

الفائدة؟ وهل اختلس بعضا من رأس املال كذلك؟ يف 31 أغسطس 1527، أرسل 

 Henry كومبتون، مبحض إرادته، إىل زميله يف املحكمة السري هرني غيلدفورد

أمواال  تلقى  إنه  كومبتون  قال  وفيه  عجل«.  عىل  »ُكتب  خطابا   Guildford

عىل  رغم حصوله  وعىل  توصيلها.  يف  فشل  لكنه  امللك،  الستخدام  ومجوهرات 

أن  ومنفذيه  غيلدفورد  ولذلك طلب من  الضمري،  تأنيب  عاىن  فإنه  مليك،  عفو 

للريبة،  مثري  بنحو  مقرَّب  رقم  إسرتلينيا(، وهو  )666 جنيها  مارك  ألف  يدفعوا 

القانونية  اإلجراءات  بعض  اتخاذ  إىل  العفو  إىل  اإلشارة  ُتلمح  للملك.  كتعويض 

أو  باالختالس  تهم  أي  توجيه  عىل  كامل  أو  واضح  دليل  يوجد  ال  لكن  ضده، 

الرسقة. عىل نطاق أوسع، هل استغل كومبتون ُقربه من امللك ملحاباة املدعني 

املتنوعة كيف  املالحظات  املحكمة؟ تسجل بعض  يطلبون مساعدته يف  الذين 

حصل عىل ستة شلنات ومثانية بنسات من جون شاين John Cheyne، عمدة 

بيدفوردشري Bedfordshire، من أجل: 

”.getting the byll assynyd for the tayle of reward of lxx li“
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األدلة مجزأة ومثرية، كام ميكن تفسري ثروته بطرق أخرى. لقد كافأه امللك بعدد 

كبري من املنح: فقد عينه قائدا للقالع، ووكيال لألرايض ومديرا للقرص املليك. نشط 

كومبتون أيضا يف رشاء األرايض، وكان ُيقرض النبالء الذين يواجهون صعوبات مالية 

)رمبا بهدف االستيالء عىل ممتلكاتهم(، وكان مستعدا الستخدام القوة محليا )رمبا 

نهاية حياته، أصبح كومبتون من كبار  امللكية ستحميه(. وقرب  لثقته بأن حظوته 

وأكسفورد   ،Warwickshire شاير  وارويك  يف  أرايض  ميتلك  فكان  العقارات،  مالك 

شاير Oxfordshire، ونورثهامبتون شاير Northamptonshire، وغلوسيسرت شاير 

منزله  وأعلن   .Worcestershire شاير  وورسسرت  يف  وكذلك   ،Gloucestershire

العظيم يف كومبتون واينياتس وصولَه إىل النخبة االجتامعية. ولو مل يكن ُتويف بداء 

إىل طبقة  يرقى  أن  املرجح  لكان من  العام 1528  التعرق sweating sickness يف 

ُلقِّب باسم لورد كومبتون يف عهد امللكة  النبالء. أما حفيده، هرني كومبتون، فقد 

ما  الذات.  وإثراء   - للملك  الشخصية  الخدمة  إليزابيث. متثلت حوافز كومبتون يف 

فعله هو تحويل مكافآت وفرص الخدمة امللكية - التي كانت بطبيعتها يرجح أن 

تكون مؤقتة، ومن املؤكد أنها لن تستمر فرتة أطول من حياته - إىل إرث عقاري دائم 

ن معيشته هو وعائلته عند التقاعد أو بعد أن يجلله العار، واألهم من ذلك أن  يؤمِّ

يعمل كأساس لوقفية عقارية دامئة ألبنائه)1(. يف كل ذلك مل يكن كومبتون متفردا. 

تكمن قصص مامثلة وراء بناء عدد هائل من منازل رجال البالط - اإلداريني يف القرن 

السادس عرش وأوائل القرن السابع عرش.

كان كومبتون يف األساس رجل بالط وليس سياسيا، فقد شغل مناصب تنطوي 

ومع  السياسات.  يصنع  الذي  الشخص  يكن  مل  لكنه  مالية،  عىل مسؤوليات وفرص 

ذلك، فَمن كانوا يصنعون السياسات، أو من كان ميكن أن نسميهم السياسيني من 

دون شك، مل يكونوا أقل خربة يف إثراء أنفسهم. عرض املؤرخ السري جيفري إلتون 

 ،Thomas Cromwell تقريبا توماس كرومويل Geoffrey Elton  )1921-1994(

يف  تيودور  آل  »ثورة  لـ  املتبرصة  الرؤى  ذا  النزيه  املهندس  باعتباره  هرني،  وزير 

الحكومة«. ومع ذلك، مبا ال يقل عن كومبتون، فقد أثرى توماس كرومويل نفسه. 

ومثلام فعل كومبتون متاما، فقد حوَّل املكافآت املحتمل أن تكون مؤقتة ملنصبه إىل 

ما كان سيصبح، لو مل يسقط بتهمة الخيانة يف العام 1540، إرثا عقاريا ثابتا. شيَّد 
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الجنوبية الرشقية،  العقارات يف ساسكس Sussex واملقاطعات  كرومويل عددا من 

Lewes يف  للويس  السابق  الدير  كرومويل  ُمنح   .)2(1538 العام  من  اعتبارا  خاصة 

إيرل  ُمنح لقب  العام 1540 عندما  امللك 23 ضيعة حتى  العام 1538، كام أهداه 

إسيكس earl of Essex. لكنه اشرتى معظم األرايض. فمن أين أتت األموال الالزمة 

لذلك؟

أظهر مايكل إيفريت Michael Everett بنحو مقنع أن ثروة كرومويل تضاعفت 

العام 1529،  املحررة يف  العام 1532: يف وصيته  ونهاية  العام 1529  بني  ما  تقريبا 

أكرث من 1830 جنيها  العام 1532 منح  نقدا، ويف وصية  منح 900 جنيه إسرتليني 

إسرتلينيا)3(. وجد إيفريت أيضا سجالت عن املرتبات السنوية annuities التي تلقاها 

لت أربعة وتسعون، وكانت أولها  كرومويل. ما بني مارس 1525 ويونيو 1534 ُسجِّ

يف العام 1525 بعد وقت قصري من رشوع كرومويل يف خدمة ووليس Wolsey. وما 

بني العامني 1525 و1529، ُمنح كرومويل ثالثة عرش مرتبا سنويا منفصال، تراوحت 

من عرشين شلنا إىل ثالثة عرش جنيها وستة شلنات ومثانية بنسات؛ ويف العام 1531 

وحده حصل عىل 9 )تراوحت قيمتها من ثالثة عرش شلنا وأربعة بنسات إىل عرشين 

ارتفع اإلجاميل  العام 1533 عىل 33.  العام 1532 حصل عىل 21، ويف  جنيها(، ويف 

العام 1531، و129 جنيها  العام 1529 إىل 94 جنيها يف  السنوي من 54 جنيها يف 

العام 1533. ويف  يقل عن 437 جنيها إسرتلينيا يف  العام 1532 وما ال  إسرتلينيا يف 

تزايدت قيمة  تلقى كرومويل 500 جنيه إسرتليني.  أكتوبر 1537،  شهر واحد، هو 

بسيطة.  مدفوعات  عادة  السنوية  املكافآت  كانت  السنوية برسعة.  املكافآت  هذه 

حصل كرومويل أيضا عىل الهدايا: يف العام 1532، عىل سبيل املثال، تلقى 24 من 

طيور الحجل partridges و6 من طيور الزقزاق plovers مع طلب »للحصول عىل 

توقيع امللك«. يف العام 1534، عرض عىل كرومويل 100 جنيه واإلرشاف عىل بيت 

الراهبات يف ويلتون Wilton، مع رسوم سنوية قدرها 10 جنيهات، إذا متكن من 

تعيني إحدى املرشحات للعمل رئيسة للدير abbess هناك)4(. كان من الواضح أن 

التأثري يف ترصفات كرومويل ومكافأته عىل ذلك عىل نحو  إىل  الهدايا تهدف  هذه 

مناسب. يلقي إيفرت الضوء عىل مثال صارخ. عندما أقدم ووليس عىل حل دزينة 

من األديرة الصغرية يف أواخر عرشينيات القرن السادس عرش، ُمنح كرومويل مكافأة 
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سنوية قدرها 26 شلنا و80 بنسا، الذي كان حينئذ خادم ووليس، من قبل رئيس دير 

 they maye.. dwell att rest with owte يف ساسكس، حتى Shulbrede شولبرييد

trowbill & continue styll yn ther house. هل كانت هذه املكافأة السنوية 

التي منحوها لكرومويل هي الثمن الذي دفعوه للهروب من الحل؟ يعتقد إيفرت 

لكن  للحل،  املختارة  األديرة  قامئة  يف  مدرَجا  شولبرييد  يكن  مل  ذلك.  من  أسوأ  أنه 

كرومويل قبل املكافأة السنوية من الدير عىل أي حال)5(.

فساد  مدى  »ما  بعنوان  قصرية  مقالة  إلتون  نرشها  بحثية  ورقة  آخر  كانت 

األحيان  بعض  أخذ يف  »رمبا  كرومويل  بأن  إلتون  أقر  إذا  كرومويل؟«)6(.  توماس 

يتلقى  كان  كرومويل  أن  أنكر  فقد  واضحة«،  رشا  كأنه  الحديثة  للعني  يبدو  ما 

بانتظام مدفوعات مالية مقصودا بها رشاء القرارات املواتية، مبا يف ذلك تقديم منح 

للشخص الذي يدفع رشوة للحصول عىل منصب أو موقع للرتبح. كان كرومويل، 

كام الحظ إلتون، كثريا ما يتقبل جميع أنواع الهدايا - الطعام والطيور والخيول 

األوامر  إلصدار  الرسوم  من  طيف  عىل  الحصول  توقع  كام   - الفاخرة  واملالبس 

الوثائق - وهي رسوم كانت مفروضة. لكن كل ذلك كان عاديا  القضائية وَختم 

 Felicity Heal وليس فاسدا، كام أرص عليه إلتون )كان رد فعل فيليسيتي هيل

عىل ذلك هو أن مرشفها السابق كان كثري االعرتاض()7(.

أما إيفرت فقد تعمق يف األمر، وخلص إىل أن كرومويل كان »بالتأكيد قادرا عىل 

الترصف عىل نحو غري رشيف من أجل مكسبه املايل«)8( فهل كان كرومويل فاسدا؟ هناك 

محددة  مسائل  باشرتاط  أو رُصفت  األموال  فيها  ُدفعت  التي  الحاالت  من  قليل  عدد 

للغاية، وعىل رغم أن معظم املدفوعات، وال سيام املكافآت السنوية، كانت يف معظم 

إيفرت:  يتساءل  املستقبلية.  لتلك  وتحفيزا  أفضال سابقة  ملكافأة  عامة  الحاالت هدايا 

»هل هذا يجعل كرومويل وزيرا بال ضمري وفاسدا؟« وتوصل إىل استنتاج ُمفاده: »يف 

تزايد  مع  ذلك«)9(.  بعمل  كبرية  مبالغ  الرشا ورمبا جنى  أخذ  لقد  نعم؛  املطاف،  نهاية 

حظوته امللكية وتعامله مع مزيد ومزيد من أعامل امللك، تزايدت بدورها املبالغ التي 

كان يجنيها. ومع ذلك، فمجرد إعالننا أن كرومويل فاسد ال يصل بنا إىل بعيد.

أوال، مل يكن كرومويل فريدا. عىل حد علمنا، فقد ترصف جميع رجال الحاشية 

واملسؤولون كام فعل كرومويل، وإن كان ذلك عىل نطاق أصغر. ثانيا، من الصعب 
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للغاية العثور عىل أدلة مفصلة تدينه بنحو قاطع. ثالثا، من املستحيل تقريبا إظهار 

أن كرومويل فعل شيئا مل يكن ليفعله )أو أنه مل يفعل شيئا كان سيفعله بخالف ذلك( 

ألنه تلقى مبلغا بعينه. فرض كرومويل رسوما وقبل الحصول عىل مكافآت سنوية، 

لكن من الصعب إظهار ما تغري كنتيجة لذلك. رابعا، عىل رغم أن كرومويل قد اتُّهم 

عموما بالرشوة مبوجب قانون اإلدانة Act of Attainder )مرشوع قانون االتهامات 

م إىل الربملان وتحول إىل قانون( - لقد ُزعم أنه »اكتسب وأَدخل يف حيازته  الذي ُقدِّ

بالقمع والرشوة والوعود الزائفة... مبالغ ال حرص لها من املال والكنوز«)10( - فلم 

يحدث االستشهاد بأي أدلة، وكانت الرشوة مجرد نوع من التهمة العامة التي ميكن 

افرتاضها جزافا يف مثل هذه الظروف. قبل ذلك بسنتني، ويف العام 1538، اتهم شخص 

ُيدَعى جورج بوليت George Poulet كرومويل بأنه »من كبار مختليس األموال. ألنه 

ال يتحدث أو يلجأ إىل أي رجل إال من أجل املال«)11(. خالل السنوات التي كان فيها 

كرومويل هو الوزيَر األول للملك هرني، كان هناك القليل من الكالم من هذا النوع. 

إذا كان قد حصل بالفعل عىل مبالغ ضخمة، خاصة املبالغ املرتفعة بنحو غري عادي، 

واتخذ قرارات غري مربرة نتيجة لذلك، فمن املرجح أن يتهمه منتقدوه بذلك. كان 

أعضاء حركة مهاجري الرحمة Pilgrims of Grace يف خريف العام 1536 شديدي 

التي  الدينية  التغيريات  اعتربوه مؤلف  أنهم  إىل  لكرومويل، لكن ذلك نظرا  العداء 

كانوا يكرهونها ويخشونها: مل يهاجموه بسبب الفساد.

لذلك إذا كان رجال الحاشية مثل كومبتون وكبار الوزراء مثل كرومويل يتلقون 

الهدايا واملكافآت السنوية - إىل الحد الذي أصبحوا فيه بالغي الرثاء، وميكنهم رشاء 

األرايض وبناء مساكن ريفية فاخرة - فِبَم يخربنا ذلك عن السياسة واألخالق السياسية 

يف عرص الحداثة املبكرة؟

املواقف تجاه »الفساد«
هل كان هذا »إساءة استخدام القوة املوكلة إليهم لتحقيق مكاسب خاصة« - 

وهي صياغة مستعارة من مارك نايتس نقال عن منظمة الشفافية الدولية)12(، لكنها 

فكرة ترجع إىل أفالطون وأرسطو؟ - أو أن هناك مساحة رمادية كبرية بني ما كان غري 

مقبول بوضوح وما كان جيدا متاما؟ وبنحو أكرث مبارشة فيام يتعلق مبواضيع هذا 
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الكتاب، أين كانت »مكافحة الفساد« - أي التدابري اإلدارية والقانونية التي تهدف 

إىل القضاء عىل الفساد ومنعه - من كل هذا؟

كثريا ما ُأدين الفساد الذي اتخذ شكل الرسقة الرصيحة، ومن الواضح أنه اعُترب 

غري مربر. وحدثت مالحقة االختالس املبارش ومعاقبة مرتكبيه. مل يوصف هذا بأنه 

القوانني واملالحقة  اعتبار مثل هذه  للفساد«، ولكن ألغراضنا هنا، ميكن  »مكافحة 

القضائية ملن انتهكوها هكذا. ُأدين جون بومونت John Beaumont، املحصل العام 

ملحكمة الُقرصَّ يف عهد إدوارد السادس Edward VI، يف العام 1552. لقد ارتكب 

نوعني من الجرائم. أوال، مل يسجل اإليصاالت كام هي، بل كدفعات متأخرة، واختلس 

قيمة اإليصاالت )البالغة 11.823 جنيها إسرتلينيا(؛ ثانيا، استثمر املبالغ التي حصل 

عليها )9.765 جنيها إسرتلينيا(، وسدد للتاج يف املوعد املحدد، مع االحتفاظ لنفسه 

بالفائدة والعوائد املتأتية من مشاريع املضاربة. كان خليفته هو من اكتشف عىل 

ما يبدو أوىل تلك املعامالت. مل يكن أحد ليوافق عىل هذه الرسقة السافرة، وميكن 

اعتبار إدانته مبنزلة إحقاق ملعايري األمانة العامة املعارصة)13(.

بتهمة  املسؤولني  من  جدا  قليل  عدد  مقاضاة  إذا متت  بأنه  أيضا  القول  ميكن 

االختالس فذلك ألنها كانت جرمية نادرة للغاية. عىل مدى قرون جعلت اإلدارة املالية 

منع مثل هذه االحتياالت من أولوياتها. واعتبارا من القرن الثاين عرش، كان املسؤولون 

املاليون مسؤولني بنحو واضح عن األموال التي يتسلمونها )ليست املساءلة بالفكرة 

واسع  االحتيال  مواجهة  يف  أنه  االستنتاج  وميكن  الحرص()14(.  وجه  عىل  الحديثة 

التعامل مع كبار  الفساد« فعالة يف  التي نسميها »مكافحة  التدابري  النطاق، كانت 

املسؤولني الذين رسقوا من التاج، ويف ردع أولئك الذين رمبا فكروا يف الرسقة لكنهم 

مل يفعلوها. تكمن الصعوبة يف مثل هذا الخط من التفكري يف أنه ميكن القول أن 

بومونت كان منطيا، وهو أبعد ما يكون عن كونه استثنائّيا، وأن قضيته كانت فريدة 

من نوعها فقط ألن أمره ُكشف.

القضاة. قبل  أيضا وجود مستويات عالية من االستقامة لدى  املتوقع  كان من 

التعليامت  من  عديد  أخذ  ميكن  هنا  العدالة.  ليبيعوا  القضاة  يكن  مل  يشء،  كل 

امللكية والقوانني الربملانية ألغراضنا كأمثلة عىل مكافحة الفساد. سهلت ذلك أحكام 

أكسفورد للعام 1258، التي عززتها الترشيعات الالحقة، فقد قرصت أي هدايا عىل 
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من  ذلك.  من  األكرب  الهدايا  القضاة  يرفض  أن  املتوقع  من  كان  والرشاب.  الطعام 

مت للقضاة، وأنهم أصدروا  الصعب للغاية أن نجد أدلة مبارشة عىل أن هدايا ما ُقدِّ

أحكاما ملصلحة مانحيها. هل يعني هذا أن تدابري مكافحة الفساد قد نجحت، وأن 

أن  إثبات  الصعب  من  كان  إذا  ولكن  الفساد؟  مكافحة  قيم  استوعبوا  قد  القضاة 

الهدايا قد أثرت يف األحكام، يبدو واضحا أن تقديم الهدايا للقضاة كان أمرا شائعا. 

قد ُيظن أن الثناء عىل السري توماس مور Thomas More والسري جون فيتزجيمس 

John Fitzjames لرفضهام جميع الهدايا يدل عىل أن قبول الهدايا كان هو القاعدة. 

يف كتابه املعنون ليفياثان Leviathan، كتب توماس هوبز Thomas Hobbes عن 

»فساد القضاة وتحيُّزهم املتكرر«)15(، عىل رغم أنه مل يذكر أدلة. ومع ذلك رمبا كان 

املغزى  تفويت  إىل  يؤدي  الفساد  مكافحة  أو  بالفساد  يتعلق  فيام  هذا  إىل  النظر 

الحقيقي ملا كان يحدث. ولعل املفتاح هنا هو أن القضاة قد حققوا الرثاء ألنفسهم 

الرفيع ميثل تعويضا  أن يصبحوا قضاة، ووجدوا أن وضعهم  بالفعل كمحامني قبل 

كافيا، وأنهم آمنوا بإخالص بخطابهم عن املصلحة العامة. وباإلضافة إىل ذلك، من 

السهل أن تقنع نفسك )بإخالص شديد( بأنك محايد؛ وقد تكون محايدا حقا، عىل 

رغم قبولك للهدايا. رمبا جاءت مبادرة تقديم الهدايا من األطراف املتنازعة، وليس 

القايض. وقد يكون األمر أن كال الطرفني يف دعوى قانونية بعينها كانا مينحان  من 

القايض الهدايا حتى ال يكون لدى القايض أي سبب لتفضيل أحد الطرفني عىل اآلخر، 

وليس بأي نية أكرث تحديدا. رمبا كان القضاة األثرياء بنحو مستقل هم أنفسهم أحد 

أشكال مكافحة الفساد. هل الرثوة، كام افرتض أرسطو، تجعلك غري قابل لإلفساد؟

قد يكون من املفيد التمييز بني الهدايا. من الواضح جدا أن امللتمسني الساعني 

بنحو روتيني  الهدايا  يقدمون  أو عامة،  كانت محددة  للحصول عىل خدمات، سواء 

السامن،  طيور  مثل  النادرة،  أو  الخاصة  الشهية  األطباق  احتلت  املأمولني.  لرعاتهم 

أو سمك الحفش، أو فطائر لحم الغزال، وأنواع النبيذ، والخيول، والكالب السلوقية، 

والصقور، مكانا بارزا يف مراسالت آرثر بالنتاجنيت Arthur Plantagenet، والفيكونت 

 Calais مساعد هرني الثامن )نائب امللك يف الواقع( يف كاليه ،Viscount Lisle ليسيل

يف ثالثينيات القرن السادس عرش. من الواضح أن جون هويس John Hussee، وكيل 

اللورد ليسيل يف لندن، كان يعتقد بأهمية مثل هذه الهدايا، فأمر بإرسال برميل صغري 
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firkin من سمك الحفش الشائك إىل قايض القضاة Lord Chief Justice أو رئيس 

مجلس اللوردات. لكن األدلة عىل مثل هذه التعليقات نادرة، وبغض النظر عن اعتقاد 

هويس، فمن الصعب إثبات أن القرارات قد اتُّخذت بالفعل بسبب هذه الهدايا، أو أن 

لوا عىل اآلخرين. رمبا كان ما تضمنه هذه الهدايا هو أال يتأخر  بعض امللتمسني قد ُفضِّ

الهدايا، فمن الصعب  الطرفان بتقديم  الحكم يف قضيتك. لكن، مرة أخرى، إذا بادر 

م فيه  معرفة من الذي ميكنه الحصول عىل األفضلية. من املفارقات أن العامل الذي يقدِّ

م فيه الهدايا  الجميُع الهدايا ميكن النظر إليه باعتباره أقل فسادا من العامل الذي يقدِّ

بعُض الناس فقط. ميكن اعتبار الهدايا بهذا املعنى تدابري ملكافحة الفساد. ويف كثري من 

املعاين، كانت الهدايا ُتعَطى ألن منح الهدايا شائع. عدم اإلقدام عىل ذلك من شأنه أن 

يجعلك تربز، يثري الشكوك حول جدارتك بالثقة، حول ما إذا كنت »رجال صالحا«. من 

املنطقي أن نراها كنوع من األداء أكرث منها مفسدة بالرضورة.

من الواضح أن طلب وقبول الرسوم النقدية كان واسع االنتشار. ال يوجد ما يثبت 

أنها كانت  أن هذه املامرسة قد اعتربت خاطئة، أو فاسدة، وال يوجد ما يشري إىل 

ملكافحة  برنامج  عليها كجزء من  للقضاء  ُبذلت  قد  أن مثة محاوالت  أو  مستهجنة 

الفساد. مل يكن هناك مثل هذا الربنامج. من بني التفسريات الواضحة لهذه املامرسة، 

ولقبول هذه املامرسة عىل حد سواء، هو أنه عىل رغم أن مسؤويل التاج كانوا يتلقون 

ل مبا يتامىش مع التضخم  رواتب، فقد كانت هذه الرواتب متدنية للغاية )ومل ُتعدَّ

فرتة طويلة  املسؤولون  ثم ظل  السادس عرش(. ومن  القرن  أواخر  الذي حدث يف 

بتلك  واحتفظوا  خدمات  لها  يقدمون  التي  والهيئات  األفراد  عىل  رسوما  يفرضون 

الرسوم ألنفسهم)16(. كثريا ما تفرض الدوائر اإلدارية الحديثة رسوما عىل الخدمات 

أو طلب  السفر  تجديد جواز  عند  تفرض رسوما  املثال،  - عىل سبيل  تقدمها  التي 

نسخة مصدقة من الوصية - ولكن، يف املقام األول، هذه الرسوم ال تدخل يف جيب 

السادس  القرن  لكنهم فعلوا ذلك يف  اإلداري.  العمل  ينفذ لك هذا  الذي  املسؤول 

عرش. وكذلك اليوم فإن تسديد مبلغ أكرب أو دفعة إضافية أو إعطاء املسؤول هدية 

ليس أمرا مقبوال، وال يؤدي إىل ترسيع تنفيذ الخدمة )عىل رغم أن من الجدير بالذكر 

أنه ميكنك دفع رسوم مضاعفة، ومراجعة منوذج طلبك يف مكتب الربيد ليك تتسلم 

جواز سفرك برسعة أكرب بكثري مام لو دفعت املبلغ االعتيادي(.
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أن عدم دفع  فرقا )عىل رغم  الرسوم قد أحدث  أن دفع  إثبات  الصعب  من 

ما  أي   - اعتياديا  باعتباره  الرسوم  دفع  إىل  النظر  يجب  لذا  ُيحدثه(.  قد  الرسوم 

لرشوة  كمحاوالت  وليس  والُنُدل،  األجرة  سيارات  لسائقي  »بقشيش«  دفع  يشبه 

مسؤولني لفعل يشء مل يكونوا ليفعلوه لوال ذلك، أو لعمل يشء غري قانوين. مل يكن 

العادي. مل يكن معظم  أو االهتامم غري  الخاصة  املزايا  بتأمني بعض  األمر متعلقا 

قوا ثروة ضخمة من هذه املدفوعات؛ فلم يستفد منها بدرجة كبرية  املسؤولني ليحقِّ

سوى عدد قليل جدا من كبار رجال البالط مثل كومبتون والسياسيني البارزين مثل 

كرومويل. ميكن القول بأن امللوك وامللكات، بدال من الرشوع يف أي نوع من برامج 

مكافحة الفساد، كانوا موافقني عىل ذلك. كانت تلك، من وجهة نظر امللك، وسيلة 

ممتازة ملكافأة أهم مستشاريهم ببذخ من دون الحاجة إىل اقتطاع املكافآت من 

إيرادات التاج أو من الرضائب.

خالل معظم العصور الوسطى، استغل امللوك الكنيسة، وكافأوا أقرب مستشاريهم 

بتعيينهم كأساقفة وكهنة كبار deans ورؤساء أديرة؛ كانت إيرادات أغناهم مامثلة 

إليرادات النبالء العاديني. يف الواقع كانت الكنيسة تدعم تكاليف الحكومة)17(. مع 

تزايد استخدام املسؤولني العاديني يف القرن السادس عرش، صارت تكاليف مكافأتهم 

عىل أعاملهم تقع اآلن بصورة شبه حرصية عىل من كانت لديهم معامالت لدى هؤالء 

الرضائب  بتمويل من  املسؤولني  الحديث يف دفع رواتب  البديل  يتمثل  املسؤولني. 

واالقرتاض. رمبا مل تكن طريقة العصور الحديثة املبكرة مختلفة عنها كثريا يف الروح. 

أبقى  السنوية  واملكافآت  الرسوم  نظام  فإن  ذلك،  توضيح  يصعب  أنه  رغم  وعىل 

خدمات  تقديم  مقابل  املدفوعة  بالرسوم  يتعلق  وفيام  دامئا.  حذر  عىل  املسؤولني 

محددة، فإن املسؤولني الذين فشلوا يف االضطالع مبا اتُِّفق عليه أو ما كان متوقعا 

منهم سيتلقون شكاوى يف القريب العاجل.

البارزين عىل مكافآت سنوية من قوى أجنبية. تلقى  الوزراء  حصل عديد من 

توماس ووليس، أهم وزراء هرني الثامن، 7.5 آالف جنيه إسرتليني من فرانسيس األول 

Francis I ملك فرنسا يف العام 1527. لكن التدقيق يف أنشطة ووليس الديبلوماسية 

ال يكاد يدعم أي تفسري إال أنه طوال عقد ونصف العقد من توليه ملنصبه كان ينفذ 

ما يرشِّف امللك بأفضل صورة؛ إن انغامس هرني الوثيق يف الديبلوماسية يجعل أي 
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إشارة إىل أن ووليس كان يترصف بنحو مستقل عن امللك يف السعي الجشع واألناين 

للحصول عىل مكافآت أجنبية مستبعدة متاما)18(. كان تلقي مبالغ مالية من القوى 

األجنبية أمرا معتادا، وليست له أي أهمية أكرب. مل يكن ُينَظر إليه عىل أنه فساد، 

ومل تطبق إزاءه أي إجراءات ملكافحة الفساد. يف بعض الحاالت كان ُينَظر إىل قبول 

الوزراء  كبار  أحد  ألن  ليس  ولكن  مشكلة،  باعتباره  األجنبية  القوى  من  املعاشات 

كان يقبل املال - بل ألنه كان خائنا للملك. وإذا حدثت مقاضاة الوزراء ألنهم قبلوا 

املعاشات، فلم يكن ذلك بسبب كونهم فاسدين، بل ألنهم ارتكبوا فعل الخيانة.

الرسوم  البالط واملسؤولون عن طريق  التي حصل عليها رجال  املبالغ  مل تكن 

عامل  يف  هنا  لسنا  أننا  إىل  اإلشارة  يجب  أنه  رغم  )عىل  عالنية  تسجل  واملعاشات 

الحسابات املرصفية الخارجية واملالذات الرضيبية(. قد ال نعرف املبالغ التي جمعها 

رجال البالط واملسؤولون، لكننا نعرف أنهم كانوا ينفقون ببذخ عىل األرايض وبناء 

املساكن الفخمة التي نستمتع بزيارتها اليوم. مل يكن هناك أي يشء رسي بخصوص 

عرش  السادس  القرن  من  املامثلة  املساكن  من  وعديد  واينياتس  كومبتون  منزل 

وأوائل القرن السابع عرش. ومن ثم مل تكن هناك حاجة إىل أي لجنة ملكافحة الفساد 

بالعار. مل يكن كومبتون قلقا من أن أي شخص يرى  لتسمية من بنوها وتجللهم 

منزله كان سيقدم عىل اتهامه بالفساد. هل كان املعارصون يشعرون بالقلق إزاء 

الحجم الهائل لهذه الرثوة املرتاكمة كام يتضح من حجم املبنى؟ هل متادى بعض 

رجال الحاشية بصورة مفرطة؟ أو كان كل هذا ينظر إليه عىل أنه تقليدي متاما؟ 

من املثري لالهتامم أن كومبتون رمبا شعر يف مرحلة ما بتأنيب الضمري، فحصل عىل 

عفو وطلب من منفذيه اسرتداد بعض املبالغ. هل يجب أن ُينَظر إىل الخوف من 

الله، الخوف من مصريك يف اليوم اآلخر، عىل أنه شكل داخيل من أشكال مكافحة 

الفساد؟ ومع ذلك فلو كان كومبتون قد شعر ببعض الهواجس، فإن ما دفعه عن 

طريق االسرتداد مل يؤثر يف مقدار ثروته.

التشكيك  إىل  أسايس  بنحو  ويدعو  متاما،  »حديثة«  حكومة  هذا  كل  ميثل  ال 

الحكومة وعرضه  تيودور يف مجال  آل  ثورة  لدعم  إلتون  التي ساقها  االدعاءات  يف 

الذي أسس حكومة حديثة وغري شخصية. كام إنه يدعم  الدولة  لكرومويل كرجل 

ادعاءات الباحثني األكرث حداثة الذين يكتبون عن تطوير بناء الدولة. تنطوي فكرة 
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املدنيني  املوظفني  الشخصية ضمنّيا عىل منوذج  الحديثة وغري  الحكومة  إلتون عن 

لحكومة  منوذج  عىل  ضمنّيا  الدولة  بناء  أفكار  تنطوي  واألمانة.  بالنزاهة  املتسمني 

للغاية عن املسؤولني يف فرتة  الخاصة، لكن هذه رؤية متفائلة  املصالح  خالية من 

الحداثة املبكرة - أو عن أي مسؤول يف الواقع. ال يعني أن رجال البالط-اإلداريني 

كانوا مهتمني بإثراء أنفسهم بالرضورة أنهم مل يكونوا مسؤولني جيدين، لكنه يضيف 

ُبعدا آخر إىل أي دراسة للحكومة، ويجب أن يؤخذ يف االعتبار يف أي وصف لنظام 

الحكم هذا. عىل وجه الخصوص إذا كانت الحكومة أكرث شخصية مام افرتض إلتون، 

يقومون  كانوا  الذين  األفراد  وعادات وعقليات هؤالء  مواقف  اعتبار  عندها يجب 

مصطلح  بأن  الشعور  أيضا  لالهتامم  املثري  ومن  الحكومة.  من  مهام  جزءا  باإلدارة 

»رجال البالط-اإلداريني« يبدو أكرث املصطلحات مالءمة، بدال من مجرد »املسؤولني«، 

التاج، وأعضاء،  وأقل منه بكثري »البريوقراطيون«. ألن أولئك املسؤولني كانوا خدام 

الحاد  التمييز  يتناقض هذا مع  امللكة.  أو  الحقيقي للكلمة، يف بالط امللك  باملعنى 

فقد  »البريوقراطية«:  والحكومة  »األرسة«  حكومة  بني  إلتون  وضعه  الذي  للغاية 

تداخل االثنان بنحو وثيق للغاية. مل يكن هناك متييز صارم، مثلام يظن املرء أن إلتون 

واألشخاص  األمور  ينجزون  الذين  واملجتهدين  املبدعني  اإلداريني  بني  يتمناه،  كان 

الذين كانوا ُيهدرون وقت الجميع بطريقة عابثة.

PATRONAGE الرعاية
كان هناك شعور آخر مهم للغاية مل تكن فيه الحكومة »حديثة«؛ وهو شعور 

سيظن مبوجبه عديد من املعلقني املعارصين أنها فاسدة. كان جميع رجال البالط-

ِقبل  ُيختارون من  البالط  الوزراء ورجال  كبار  كان  باملحسوبية.  يعيَّنون  اإلداريني 

الوزراء يختارون  امللك، وإن كان ذلك بطريقة شخصية وغري رسمية للغاية. كان 

معاونيهم بأنفسهم. اعتمد كل يشء عىل العطف الذي يبديه الرعاة. مل يكن ُيعلن 

عن الوظائف جهارا. مل يكن هناك نظام لالختبارات التنافسية واملقابالت الرسمية. 

اسُتبدل كل ذلك إىل حد كبري يف منتصف/ أواخر القرن التاسع عرش بقدر ما نسميه 

الخدمة املدنية. لكن يف القرن السادس عرش، متكن كل من حصل عىل وظيفة يف 

خدمة التاج من الحصول عليها مبامرسة الرعاية. ويف بعض األحيان كان ذلك يحدث 



203

»نافورة تتدفق من صخرة احلرية«: الفساد يف إجنلرتا...

مقابل املال. يبدو هذا فاسدا يف نظر املعارصين، فسنجادل بأن التعيينات يجب 

أن ُتجَرى عىل أساس الجدارة. ومع ذلك مل يكن شعور الحكام واملراقبني يف القرن 

السادس عرش مثلنا، فلم يتعاملوا مع الرعاية عىل أنها فاسدة بطبيعتها ومل يتخذوا 

أي تدابري ميكن أن نسميها سياسات »مكافحة الفساد«. يجب أن نتوقف مؤقتا، 

من  أدىن  أو  بالرضورة،  سيئة  الرعاية  كانت  إذا  عام  ونتساءل  افرتاضاتنا،  ونعلق 

اإلجراءات التنافسية)19(. منذ جيل مىض، فإن القول بأن التعيني يف الخدمة املدنية 

عىل أساس الجدارة هو الطريقة الصادقة والفعالة الوحيدة إلدارة الدولة الحديثة 

ت  »زالَّ كتاب  األدلة من  كثري من  لدينا  أصبح  أن  بعد  واآلن،  بديهيا.  كان سيبدو 

حكوماتنا« The Blunders of our Governments عىل انعدام الكفاءة الغريب 

وباهظ التكلفة، مل تعد هذه البديهية صالحة)20(. وعىل رغم جميع التدابري الحديثة 

ملكافحة الفساد، فإن املحسوبية يف الواقع تبقى أكرث بكثري مام يوحي خطابنا. ال 

تزال معظم املناصب العليا ُتشَغل عن طريق الرعاية ألن املوهوبني يجب دعوتهم 

ألنهم ال يتقدمون بطلباتهم دامئا.

أنه مل  املدهش  املبكرة، فمن  الحداثة  الرعاية ضارة بوضوح يف فرتة  كانت  إذا 

يبدو  السلبية.  من  أقل  بقدر  الرعاية  إىل  ُينَظر  أن  ينبغي  رمبا  حيالَها.  كثرٌي  ُيفعل 

بيع ورشاء املناصب للوهلة األوىل فاسدا ومدمرا بال تحفظ. ُألزم رجال الدين منذ 

زمن طويل باالمتناع عن املتاجرة باملناصب الدينية )عىل رغم أنه من الواضح أنهم 

مل ميتنعوا عن ذلك(. ولكن إذا باع مسؤول مسن منصبه لشاب، فرمبا كان يبحث 

ببساطة عن معاش يدعم تقاعده. مل يكن األمر مختلفا متاما عن الطريقة التي يعمد 

بها األطباء املعارصون يف بعض البلدان - مثل أسرتاليا ونيوزيلندا – إىل بيع ورشاء 

املطلوب هو معرفة  يكن  مل  عندما  منطقية  الرعاية  كانت  اليوم.  الطبية  عياداتهم 

متعمقة أو تدريبا تخصصّيا، بل الجدارة بالثقة trustworthiness. إذا كان املطلوب 

هو شخصا موثوقا به، فإن أفضل طريقة للعثور عليه هي أن تطلب توصيات ممن 

 ،Patricia Crone تعرفهم بالفعل. يف العامل الحديث، كام أوضحت باتريشيا كرون

يفضل الناس استئجار خادمات التنظيف بناء عىل توصيات من األصدقاء، وليس من 

أرباب العمل غري املعروفني، ألن السؤال الحاسم ليس ما إذا كانت تستطيع التنظيف 

- فأي شخص يستطيع ذلك - ولكن هل ميكن الوثوق بها للعمل من دون إرشاف يف 
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منزلك. إذا كانت الثقة مبثل هذه األهمية الكربى، فإن »محاباة األقارب كانت فضيلة 

وليست عالمة عىل الفساد«)21(.

الذين  واملسؤولني  بالحكام  الحديثة  الفساد  مكافحة  من  األكرب  الجزء  يهتم 

يرسقون من الدولة - الحكومة ككليبتوقراطية kleptocracy)٭( - مع منح جميع 

أنواع التنازالت لألصدقاء من ناحية، وملن ُيعتَقد أنهم أقوياء بنحو خطري من الناحية 

األخرى. ُينظر إىل الرعاية، مبوجب هذا الرأي، كأداة زاد التاج بها من قوته بوقاحة، 

حيث تقاسم ثروات التاج وإيراداته مع قلة مفضلة. إن امللكية الفعالة، بحسب هذا 

الرأي، تنطوي عىل إدارة ماهرة لهذه الرعاية. كان الحكام الفقراء هم من مل ُيديروا 

رعايتهم بفعالية. يثبت هذه املامرسَة الكمُّ الكبري من الكتابات عن الرعاية. افرتض 

سيسيل  ويليام  وزرائها  ورئيس  إليزابيث  امللكة  أن   John Neale نيل  جون  السري 

William Cecil، أو اللورد بورغيل Lord Burghley، حكام مبنح املناصب للرجال. 

رأى هيو تريفور-روبر Hugh Trevor-Roper أن تكثيف الرعاية من ناحية يثقل 

كاهل املوارد املالية للتاج، ومن ناحية أخرى يثري غضب »الغوغاء« بنحو خطري مع 

استيالء البالط الطفييل عىل مزيد ومزيد.

فعال  أثبتوا  قد  املوضوع  كتبوا يف هذا  الذين  املؤرخني  قلة من  فإن  ذلك  ومع 

الفعل السيايس املفرتض للرعاية. يتمثل االعرتاض عىل هذا النوع من التحليالت يف 

التاج مل تكن مجرد وظائف متبطلة  الرجال يف خدمة  التي ُعنيِّ فيها  الوظائف  أن 

sinecures، أي مجرد ألقاب ال تنطوي عىل أي مسؤوليات أو واجبات. مل تكن هذه 

هي الحال يف القرن السادس عرش )وعىل رغم أنه، بنحو مثري، يبدو أن هذه كانت 

هي الحال متاما يف أواخر القرن الثامن عرش(. لقد كانت جملة الوظائف التي تقلدها 

تتضمن  لألرايض،  وناظر  القرص  موظفي  ورئيس  كقهرمان،  كومبتون،  ويليام  السري 

مسؤوليات حقيقية. من املؤكد أن كومبتون مل يضطلع بالواجبات امُلناطة به بنفسه: 

كان يعني نوابا عنه ويدفع لهم جزءا بسيطا من املدفوعات التي كان يتلقاها. لكن 

النزاعات  ويحل  اإليجار،  عقود  ويرتب  اإليجارات،  يجمع  أن  ما  شخص  عىل  كان 

املحلية. ولن يستفيد أي راٍع إذا كان نائبه غري مناسب أو غري كفؤ أو فاسد بنحو ضار.

)٭( نظام حكم اللصوص . ]املرتجم[.
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والقوة. بالسياسة  تتعلق  مسألة  وليست  لإلدارة،  أداة  الرعاية  كانت   ولذلك 

مل تكن مثة منظومة متعالية لإلغاثة الخارجية ألصحاب األرايض. إن ما يكمن وراء 

فكرة أن السياسة يف هذا الوقت كانت تدور حول الرعاية، هو االفرتاض بأنه كان 

يكن  مل  الدعم.  وتوطيد  أجل رشاء  من  توزيعه  للحكام  ميكن  للكنوز  متجر  هناك 

اقتصادا  املبكرة  الحديثة  إنجلرتا  تكن  مل  للغاية.  محدودة  بدرجة  إال  صحيحا  هذا 

يعتمد عىل مادة خام واحدة تضطلع رشكات أجنبية باستخراجها وتصديرها. مل يكن 

هناك »َريع« سهل ميكن للجامعات الحاكمة انتزاعه. رمبا كان املثال األقرب لذلك 

متعلِّقا باألغنام. من اإلنصاف أن نذكر أن األغنام كانت ُتنتج صوفا كان تصديره ُيعد 

تجارة مربحة عىل مدى فرتة طويلة، وقد جنى منه صناع املالبس، والتجار ومالك 

األرايض والتاج دخال جيدا. استفاد بعض األفراد واألرس بقدر كبري )عىل سبيل املثال 

 ،Northleach ُتَعد األزرار النحاسية التذكارية لصناع املالبس يف كنيسة نورث ليتش

غلوسسرتشاير Gloucestershire، شاهدا بليغا عىل ذلك(. استفاد امللوك أيضا من 

بعض  من  ذلك،  كل  اعتبار  أمكن  إذا  والقامش.  الصوف  عىل  املفروضة  الرضائب 

النواحي، »سعيا إىل الحصول عىل الريع«، فإن أيا من هذه األمور مل يصل إىل حد 

الفساد، وليس أقلها فيام يتعلق بكثري من العمل الشاق والتنظيم الدقيق املبذول 

فيها. ومل يفكر أحد يف اتخاذ أي إجراء باسم مكافحة الفساد.

مل يكن موضوع املؤمتر الذي ُدعيت فيه إىل تقديم نسخة سابقة من هذا الفصل 

هو الفساَد نفَسه، بل مكافحُة الفساد عىل مر القرون ويف بلدان مختلفة. لقد شكل 

ذلك بعض التحديات ألن الفساد والرعاية ال يبدو يل أنهام كانا من املخاوف السياسية 

يف  املشاركني  أحد  الحظ  املبكرة.  الحداثة  فرتة  خالل  إنجلرتا  يف  واملستمرة  املهمة 

املؤمتر أن ما أثبتُّه كان نجاح الفساد. ومع ذلك لن يكون من الصواب أخذ نجاح 

الفساد دليال عىل فشل تدابري مكافحة الفساد. تتسم كلمة الفشل بالغموض. عىل 

عكس عديد من فصول هذا الكتاب، أزعم أن الحكام مل يحاولوا اجتثاث الفساد بل 

فشلوا يف ذلك؛ بدال من ذلك لقد فشل الحكام إىل حد كبري يف املحاولة )غالبا ألنهم 

مل يروا الفساد رشا مستطريا(. لكنني أتفق مع املساهمني اآلخرين يف هذا الكتاب 

عىل أننا يجب أال نفرتض أن القلق بشأن الفساد كان ثابتا ومل يتغري. رمبا تكتشف 

أنه إذا كان باإلمكان تصديق قاموس أكسفورد للغة اإلنجليزية، فإن كلمة »فساد« 
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مل ُتستخَدم بوضوح مبعناها الحديث يف القرن السادس عرش، بل كانت مقترصة عىل 

تعفن الفاكهة أو الفساد األخالقي. يبدو أن استخدام هوبز، الذي اقتبسُته مسبقا، 

واالتهام الواسع ضد فرانسيس بيكون Francis Bacon يف العام 1621، هو أول نرش 

للكلمة مبعناها الحديث، ولكن مل يحدث إال بعد ذلك بكثري، أي يف النصف الثاين من 

القرن الثامن عرش والنصف األول من التاسع عرش، أن شاع استخدامها.

الفساد كقضية سياسية
يف عهد امللكني هرني السابع وهرني الثامن، وامللكتني ماري وإليزابيث، مل يكن 

السنوات  إليه. قبل  استثناء مهم واحد سأعود  الفساد ببساطة قضية سياسية، مع 

األخرية من حكم إليزابيث، مل يكن هناك اهتامم كبري بأي يشء من النوع الذي نسميه 

بالفساد. سيكون من الصعب، عىل سبيل املثال، العثور عىل كثري من التحقيقات يف 

التي  الفاسد املزعوم من قبل القضاة أو املسؤولني. ومع ذلك فاملامرسات  السلوك 

ميكنني أن أسميها بالفاسدة كانت وفرية عىل ما يبدو. هل كان هذا ألنه يف عرص 

الفعالة  الحكومة  أن  أي  تتصارع،  القيم  أن  الحكام  أدرك   ،Machiavelli مكيافييل 

تنطوي عىل اإلقرار بالطبيعة البرشية، وليس استخدام القوة والتعامل غري الرشيف 

أسلحة  ليس هم(  )ولكن  بالفاسدة  نحن  التي نسميها  التدابري  بل كذلك  فحسب، 

بأنهم  املعلنة، ومهام كان قدر زعمهم  ُمُثلهم  كانت  أيا  أي حكام،  فعالة يف جعبة 

يسعون بصدق إىل تحقيق املصلحة العامة؟ هل كان ُينظر إىل الفساد باعتباره رشا 

رضوريا وال مفر منه؟ لقد عمد هرني الثامن وحكام إنجلرتا يف عهد إدوارد السادس 

إىل نهب الكنيسة. ويف عهد هرني ِبيع معظم أرايض الرهبان السابقني بأسعار السوق، 

الوقفية  املتبقية واملمتلكات  السابقني  الرهبان  ولكن يف عهد إدوارد ُمنحت أرايض 

السلطة  يف  هم  ملن  منخفضة  وبإيجارات  طويلة  إيجار  عقود  مبوجب   chantry

وأصحاب الحظوة. هناك عالمات عىل االستياء ولكن ال يشء منها مهم.

يف أواخر عهد إليزابيث، ُمنحت االحتكارات لرجال البالط ذوي الحظوة أو بيعت 

لهم. وعىل رغم أن الغرض منها كان يف األصل دعم استبدال الواردات، ودعم الرشكات 

الناشئة الجديدة، فقد تزايد استخدام َمْنح االحتكارات منذ سبعينيات القرن السادس 

احتكارات  الذين حصلوا عىل  البالط  التاج ورجال  ملكافأة خدام   - عرش كمكافآت 
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للمهن الراسخة وللرشكات املصنعة، بحيث كان يف وسعهم أن يرفعوا األسعار الحقا. 

التاج بذلك؟  يف الواقع كانت هذه رضيبة غري مبارشة عىل املستهلكني. ملاذا سمح 

يف  مالية  كوسيلة  وجزئيا   suitors املتقاضني  من  الضغوط  إىل  جزئيا  ذلك  يرجع 

السنوات الصعبة. لقد أثارت االحتكارات استياء ومعارضة سياسية كبرية. لكن هذه 

كانت مامرسة مرفوضة واحدة، وُعِمد إىل تحييد االحتجاجات عندما وعدت امللكة 

بعدم تكرارها. ميكن اعتبار مقاومة االحتكارات مبنزلة حملة ملكافحة الفساد، لكن 

هذا مل يكن يف الحقيقة كيف رآها املعارصون)22(.

أعطى  حيوية.  معارصة  قضية  الفساد  أصبح   ،James I األول  جيمس  عهد  يف 

التاج منحا وِهباٍت رصيحة، ويف عهد جيمس األول رمبا أصبحت هذه ضارة سياسيا 

البالط  إنجلرتا محاباته لرجال  الخاصة الرتقاء جيمس عرَش  الظروف  وماليا. تفرس 

األسكتلنديني. من غري الواضح أن مثل هذه الرعاية كانت يف الحقيقة مفيدة سياسيا 

للملك ألنها أثارت غرية اإلنجليز. ويف حني ميكن القول بأن الفساد وانتهاكات الرعاية 

املؤلفني  الهجامت عىل  يف  بوضوح  يبدو  كام   - عهده  أعامقا جديدة يف  بلغت  قد 

مثل هذه  بأن  االعتقاد  من  نحذر  أن  يجب  فإننا   - الفساد  هذا  من  واملستفيدين 

الهجامت ترقى إىل مستوى برنامج »ملكافحة الفساد«، أو بقبول أي يشء كالقيمة 

هت ضد الوزراء امللكيني وأهل الحظوة خالل فرتة حكمه.  الظاهرية للتهم التي ُوجِّ

إن  الحظوة،  وأهل  الوزراء  قليلون هم  الجدل.  من  لكثري  مثريا  الفساد سالحا  كان 

وجد، الذين كان يف وسعهم االدعاء أنهم غري قابلني لإلفساد. ومل يشارك رجال البالط 

والوزراء الذين اتهموا اآلخرين بالفساد يف حملة أخالقية بهدف تطهري الحياة العامة، 

هؤالء  كان  عندما  خاصة  منافسيهم،  وإحراج  أخالقية  أفضلية  الكتساب  انربوا  بل 

املنافسون يف طريقهم إىل الهبوط، ألنهم فقدوا حظوتهم لدى امللك: »أولئك الذين 

تقدموا ضد فرانسيس بيكون، رئيس مجلس اللوردات، يف العام 1621، مل يفعلوا ذلك 

بسبب بغضهم الشديد للرشوة بل ألنهم أصيبوا باإلحباط«)23(. االعتقاد بأن الفساد 

يفرس فشلك هو فكرة تنطوي عىل املواساة. وبهذا املعنى فإن رصخات »الفساد« 

هذه  تكون  قد  ذلك  ومع  الحكم.  ضد  بذكاء  يرصخون  خارسين  من  أكرث  ليست 

عالمة عىل أن األمور تسري عىل ما يرام، واألقرب احتامال أنها توجد يف أوقات الفشل 

العسكري والضغوط املالية والشجارات السياسية.
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وعىل رغم ذلك، هناك توترات يف كيفية عرض املؤرخني للفساد يف عهد جيمس 

األول. جادل جويل هورستفيلد Joel Hurstfield بنحو مقنع بأن الجهود التي بذلها 

واملعاشات  والرسوم  الهدايا  قبول  طريق  عن  أنفسهم  إلثراء  والوزراء  البالط  رجال 

ساليزبريي  ماركيز   ،Robert Cecil سيسيل  روبرت  بطله  برأ  لقد  متوطنة؛  كانت 

فيلريز  وجورج   Robert Carr كار  بروبريت  بالتشهري  استطرد  لكنه   ،Salisbury

الحظوة لدى جيمس األول - »عندها فقط  George Villiers، وكانا من أصحاب 

َي باملصالح الوطنية أمام محكمة  كان النظام قد تشوه بالفعل إىل فساد... لقد ُضحِّ

منحرفة« – عىل رغم أنه مل ُيظهر كيف كان سلوكهام أسوأ نوعيا من سلوك اآلخرين 

يف ذلك الوقت أو قبله)24(. قدمت مينا بريستويتش Menna Prestwich يف إحدى 

املراحل ليونيل كرانفيلد Lionel Cranfield باعتبار أنه بذل جهودا بطولية لكبح 

جامح البذخ املليك، لكنها أظهرت أيضا أنه ليس أقل طموحا شخصيا من أولئك الذين 

توحي  بطريقة   Neil Cuddy كودي  نيل  جادل  وقد  وعظية)25(.  بصورة  انتقدهم 

بأن اتهامات الفساد يف عهد جيمس مل تكن ردودا متناسبة عىل سلوك رجال البالط 

التي اعرتت اإلدارة  والوزراء بقدر كونها ردود فعل أوسع للمشكالت طويلة األمد 

املالية امللكية، والتي يرى أنها بلغت ذروتها يف عهد جيمس)26(.

جادل بعض الباحثني بأنه ينبغي علينا الرتكيز عىل تحليل شكل وخطاب الهجامت 

ضد الوزراء الفاسدين، لكن اعرتايض القوي عىل ذلك هو أننا يف حاجة إىل معرفة ما 

إذا كان هؤالء الوزراء قد ترصفوا بالفعل بطريقة فاسدة قبل الترصيح بأمان حول ما 

يعنيه من هاجموا الوزراء بتهمة الفساد. إذا كان بيكون واآلخرون مذنبني حقا مبا 

ميكن أن نسميه بالفساد عىل نطاق واسع، فسُتفهم الهجامت عليهم بطريقة مختلفة 

يجعل  ما  اتهموهم.  الذين  أولئك  من  أكرث  يفعلوا  مل  أو  أبرياء  كانوا  إذا  عام  متاما 

املخاوف املتعلقة بالفساد يف عهد جيمس محرية للغاية هو أن مثل هذه املخاوف 

موضوعات  كانت  عندما  األول،  تشارلز  عهد  يف  كبرية  وبدرجة  برسعة  تبددت  قد 

الخالف مختلفة نوعا ما. ومن ثم فمن الصعب النظر إىل املخاوف املتعلقة بالفساد 

كثوابت. وإذا مل تكن هناك، عىل األقل يف أعني املعارصين، مشكلة مزمنة مستمرة 

من الفساد، فليس من املستغرب أنه مل يكن هناك أيضا برنامج ينطوي عىل إجراءات 

ملكافحة الفساد.
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كانت االتهامات حول ما أسميه اآلن بالفساد تتعلق بإثراء من متتعوا بالحظوة 

امللكية. مل ُينظر إىل الفساد عىل أنه أداة يحكم بواسطتها امللوك والوزراء البارزون. 

بطرق مختلفة، ويف أوقات مختلفة، رمبا كان التاج يستخدم سلطاته إلعطاء املنح 

من أجل العمل السيايس، لكسب الدعم. لكننا أبعد ما نكون عن اليقني من أنه 

فعل ذلك بنحو متسق أو أنه كان فعاال بنحو خاص. ما يبدو أنه مل يكن كذلك 

املامرسات  النوع من  ذلك  للرعاية، وهو  استخدام محايد  أي  الفرتة هو  يف هذه 

التي كانت ستثري غضبا، ورمبا بعض تدابري مكافحة الفساد املتامسكة رّدا عليها. 

قد يفضل امللك أحد النبالء بدال من اآلخر، وميكنه استبعاد بعض النبالء من لجان 

السالم، ولكن بوجٍه عام كانت مساحة املناورة أمام امللك محدودة للغاية. وحيثام 

كانت هناك مهام حقيقية يتعني االضطالع بها، مل يكن من مصلحة امللك أن ُتنفذ 

عىل نحو رديء)27(.

بال  املتزايدة  والسياسية  الدستورية  األهمية  أن   Bill Doyle دويل  بيل  ادعى 

شك للربملان اعتبارا من تسعينيات القرن السابع عرش - عندما بات من الرضوري 

اضطالع  إىل  الحاجة  واشتدت  العموم،  مجلس  يف  األغلبية  تأمني  الحكومات  عىل 

مجلس العموم ليس فقط مبنح الرضائب ولكن لضامن التوسع الرسيع للدين العام 

- حفزت محاوالت أكرب بكثري من قبل امللوك وكبار السياسيني للسيطرة عىل الربملان 

الوظائف  من  والتخلص  الوظائف،  توزيع  طريق  عن  النفوذ  »استغالل  خالل  من 

الثامن عرش  القرن  أواخر  يف  ُيعرف  صار  ما  وأن  التقاعدية«،  واملعاشات  املتبطلة، 

باسم »الفساد القديم« كان نتيجة لذلك. خالل معظم هذا القرن أثبت أنه نظام 

فعال. لكن عندما ضاعت املستعمرات األمريكية، أصبح ُيلَقى باللوم عىل »الفساد 

القديم« كوسيلة لتأكيد التقدم. إن ما ُأطلق عليه »اإلصالح االقتصادي« وما ميكن أن 

نسميه »مكافحة الفساد« - أي الهجوم عىل اإلنفاق الباذخ عىل الرعاية لتأمني الدعم 

السياسية وتطور فكرة  السياق أدت األحزاب  النتيجة. يف هذا  السيايس - كان هو 

يبدو  اليقظة املؤسسية وإدانة أي يشء كان  امللك« إىل  مرشوعية »معارضة جاللة 

كأنه فساد، عىل األقل عند الكشف عن الفضائح علنا. يؤيد دويل مالحظة فيليب 

هارلينغ Philip Harling الغاضبة بأن الصخب ضد الفساد القديم »مل يكن أعىل 

من صوته عندما كان اليشء نفسه يختفي برسعة«)28(.
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منوذج دويل لالنتصار األويل للفساد القديم هو، إىل حد كبري، منوذج متدرج 

من األعىل إىل األسفل. ومع ذلك، إذا ما نظرنا إليها من وجهة نظر املتوسلني، فقد 

ظهرت هذه الوظائف كمصدر موثوق للدخل، ومارس الشبان الطموحون، ال سيام 

أولئك الذين تدربوا عىل القانون، ضغوطا كبرية للحصول عىل هذه املناصب. جاء 

التأكيد عليها بشدة.  الرعاية من أسفل، وهي نقطة تستحق  قدر كبري من زْخم 

وهذا ما كان وراء ترصيح ناميري Namier بأن »الفساد مل يكن ُدش حامم يصب 

من األعىل، والذي صممه والبول أو بيلهامز أو جورج الثالث ]ميكنني أن أضيف 

نافورة تتدفق من صخرة  إليزابيث األوىل أو جيمس األول[، بل  أو  الثامن  هرني 

الحرية لتلبية مطالب الشعب«. )عن حديثه عن »الشعب«، مل يكن ناميري بال شك 

يقصد املشاعات الفقرية بل أمة سياسية كبرية، مبا يف ذلك من قد يظهرون يف يوم 

أما طلب  األعىل،  عادة من  يبدأ  السيايس  »التنمر  أن  ناميري  االنتخابات(. يضيف 

املنافع فمن األسفل«)29(. كان املتوسل يف الغالب هو من يبدأ البحث عن الرعاية. 

كان هذه بالتأكيد هي الحال يف إنجلرتا خالل القرن السادس عرش. حفزت وفاة أو 

سقوط وزير أو محام طلبات وقحة للتعيني يف املناصب التي صارت شاغرة اآلن. 

كانت لهذا آثار يف أي اعتبار ملكافحة الفساد. إذا نظرت مجموعة كبرية إىل الرعاية 

باعتبارها فرصة بدال من أن تكون مشكلة، فمن املمكن أن نفهم بسهولة سبب 

القديم« كان  الفساد – عىل رغم أن »الفساد  غياب أي إجراءات مهمة ملكافحة 

يبدو ناجحا.

االستنتاجات
التفسري  هذا  مثل  إىل  نظر  أنه  إىل  الحرية«  »صخرة  لـ  ناميري  استحضار  يشري 

اإليجايب للفساد بعبارات دستورية أوسع)30(. رمبا وضع ناميري يف اعتباره تأثري الثورة 

الروسية والشمولية الشيوعية يف أرسته. إن املجتمع الذي تكون فيه الرشوة ممكنة 

هو، من بعض الجوانب، أكرث حرية من مجتمع شمويل تسيطر فيه الحكومات عىل 

 Gestapo نت إطالق رساح والديت من سجن للغستابو الجميع. يبدو أن الرشوة أمَّ

يف براغ يف العام 1940)31(. إن الرشوة آلية؛ ويف بعض األحيان - رمبا يف املجتمعات 

غري الليربالية أو االستبدادية عىل وجه الخصوص - ميكن أن تؤدي إىل نتيجة جيدة.
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»فساد«  كلمة  فإن  مستحسنة،  كلمة  هي  الفساد«  »مكافحة  كلمة  أن  مثلام 

هي كلمة مستهجنة، وكثريا ما ُتنرش بنحو غري متعمد ككلمة مسيئة. إن توظيفها 

املبكرة،  الحديثة  إنجلرتا  من  وفاعلية  وانفتاحا  أكرث صدقا  مجتمعات  وجود  يعني 

الغريب يف مثل هذه املجتمعات. تكمن مثل هذه  العامل  أننا نعيش اآلن يف  خاصة 

االفرتاضات وراء كثري من كتابات »مكافحة الفساد« املعارصة، لكن هذه االفرتاضات 

يجب أن تخضع لالختبار واإلثبات. هل نطاق الفساد يف الواقع أكرب بكثري يف العامل 

ومقاويل  الحكومات  تكتنف  التي  التحتية  البنية  مشاريع  هنا  )تحرضين  الحديث 

القطاع الخاص، من الرشكات الدولية الغنية القادرة عىل منح السياسيني وموظفي 

به منوذج بسيط  بكثري من رواتبهم(، مام قد يوحي  أكرب  املدنية مكافآت  الخدمة 

للحداثة االنتفاعية وسياسات مكافحة الفساد املعايرة بعناية لقهر الفساد الرشير؟ 

باعتباره مرضا. رمبا كان  الفساد  الكتاب، فمن السهل عرض  إليه مقدمة  كام تشري 

َعرَضا، وليس السبب الكامن، ألي مرض؛ كان الفساد والرعاية )وما زاال( من نواٍح 

كثرية محاوالت لتسيري األمور. وهل أدى الفساد والرعاية إىل جعل املجتمعات فقرية؟ 

أو إنه يرجح أن يوجد الفساد والرعاية يف املجتمعات الفقرية؟ هل ميكن بالرضورة 

النظر إىل مكافحة الفساد باعتبارها إيجابية وفعالة؟ رمبا كان من األفضل أن ننظر 

يكافح  لها، حيث  مبتكرة  واستجابة  اإلنسانية،  للحالة  انعكاسا  باعتباره  الفساد  إىل 

الرجال )والنساء(، والرشكات واملؤسسات، للعيش داخل املجتمعات السياسية ولحل 

الهدايا  ومنح  الرعاية  ظلت  ذلك،  كل  رغم  فعىل  والسلطة.  الرثوة  حول  خالفاتهم 

موجودة فرتة أطول بكثري من الدول البريوقراطية الحديثة، وبالتأكيد فرتة أطول من 

املفاهيم الحديثة ملكافحة الفساد.

شكر وتقدير

ه بالشكر إىل كليف ديفيز Cliff Davies ومايك إيفرت Mike Everett وبيرت  أتوجَّ

 Mark ومارك ستويل Neil Cuddy وخاصة إىل نيل كودي ،Peter Gwyn غوين

االقرتاحات  من  لعديد  ممنتٌّ  إنني  كام  املسودات.  عىل  تعليقاتهم  عىل   Stoyle

املفيدة من ِقبل املشاركني يف املؤمتر. 
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مقدمة

املناسب  الوقت  يف  الصادر  كتابه  يف 

يف  والسلطة  األخالقيات  »الفساد:   ،)1984(

 Corruption: Ethics »1770-1600 ،فلورنسا

and Power in Florence, 1600-1770، تنبأ 

 Jean-Claude Waquet واكيه  جان-كلود 

تصنيفه«،  »يصعب  الفساد  أن  باعتبار  بأنه 

سيكون  التاريخية  البحوث  يف  مستقبله  فإن 

دون  من  »سيستمر  وكتب:  للغاية،  محدودا 

من  لكن  التاريخ،  الظهور عىل مرسح  يف  شك 

عند  بارزة«)1(.  شخصية  يصبح  أن  املرجح  غري 

جسد مريض:
الفساد ومكافحته

يف إسبانيا احلديثة املبكرة

»الدولة تحت رحمة من يخدمونها«

)جان-كلود واكيه(

99

فرانسيسكو أندوخار كاستيلو
أنطونيو فريوس
 وبيالر بونس ليفا
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كان  واكيت  أن  يبدو  املبكرة،  الحديثة  اإلسبانية  للملكية  التاريخي  الرسد  تقييم 

محقا. مل يظهر سوى قليل من الدراسات التاريخية حول الفساد خالل عهد فرانكو 

Franco - رمبا خشية أن يرى النظام مثل هذه الدراسات كتعليق عىل جرامئه - 

ومل يفعل الباحثون القالئل الذين درسوا الفساد أكرث من تطبيق املفاهيم واألطر 

النظر  إىل  العرشين  القرن  يف  اإلسبان  املؤرخون  نزع  أخرى،  بعبارة  أو  التقليدية. 

إىل فرتة الحداثة املبكرة عىل أنها فرتة تفشَّ فيها الفساد، وكان - كام كتب املؤرخ 

العام 1960 - أساس  الكتالوين خاومي بيثنس بايبس Jaume Vicens Vives يف 

.)2(la fraude erigée en systéme :النظام نفسه

مل يحدث تغريُّ كبري يف الفرتة التي تلت وفاة فرانكو وإقامة الدميوقراطية يف أواخر 

السبعينيات. ولعل أفضل مثال عىل هذه االستمرارية التاريخية ظهر من رواية هورست 

بيتشامن Horst Pietschmann، املؤرخ األملاين املتخصص يف تاريخ أمريكا اإلسبانية. 

يف العام 1982، نرش مقاال عن الفساد يف املناطق اإلسبانية األمريكية )املعروفة باسم 

حه الحقا وفقا للمناخ املتغري  جزر الهند Indies يف أوائل العرص الحديث(، والذي نقَّ

للجدل التاريخي، دافع فيه عن فكرة أن الفساد كان متأصال يف العرص الحديث املبكر. 

التحديث  أن جميع مشاريع  منه  يقصد  الذي  املؤسيس  السيايس  النظام  بأن  وجادل 

التي اقرتحها نظام آل بوربون Bourbon يف القرن الثامن عرش كان مآلها الفشل)3(. مل 

يكن الفساد يف األمريكتني نتيجة ملحاوالت النخب املحلية منع اإلصالحات التي قللت 

من قوتها؛ كام أنه كان أداة لجهاز الدولة نفسه، الذي اعتمد عىل هذه اآلليات لتأمني 

نفوذه. رمبا كان األهم هو أنه من بني املؤرخني الذين تناولوا بالتحليل موضوع الفساد 

كان  الفساد  أن  إىل  فقط  ليس  الغالبية  أشارت  أمريكا،  يف  اإلسبانية  املستعمرات  يف 

أساسا مركزيا للنظام اإلداري، بل إىل أنه ال امللكية وال السلطات املحلية كانت لديها 

أي نية الستئصال أو حتى السيطرة بقدر كبري عىل ذلك الفساد)4(. كان التأثري الجامعي 

أن  ُمفادها  املؤرخني  بني  سائدة  نظر  وجهة  خلق  هو  منها،  لكثري  أو  األعامل،  لهذه 

أمريكا اإلسبانية الحديثة املبكرة، أكرث من شبه الجزيرة)٭(، كانت هي موضع الفساد 

الرئيس، وأن الفساد كان متجذرا يف النظام إىل درجة أنه استمر حتى يومنا هذا)5(. كان 

)٭( أي اإليبريية. ]املرتجم[.
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لهذا الرأي تأثري كبري يف علامء السياسة واالقتصاد الذين حاولوا رشح »نجاح« و»فشل« 

الدول األخرى وفقا ملؤرشات أداء مختلفة.

ما يبدو غريبا هو أن مؤرخي الفرتة امللكية اإلسبانية مل يولوا كثريا من االهتامم 

ملوضوع الفساد يف املناطق التابعة للنظام املليك من شبه الجزيرة. تتسم الدراسات 

املبكرة  الحداثة  فرتة  خالل  إسبانيا  يف  الفساد  تاريخ  نسميه  أن  ميكن  ملا  املكرَّسة 

بُندرتها الشديدة، وتناقش غالبيتها الساحقة الفساَد كجزء فقط من تحليل بعض أهم 

الفاعلني السياسيني يف القرن السابع عرش )دوق لريما Lerma وتابعه املفضل رودريغو 

كالديرون Rodrigo Calderon(. تناقش دراسات أخرى الوضع بني السلطات املحلية 

 José Manuel كام يف حالة قرطبة التي اضطلع بتحليلها خوسيه مانويل دي برناردو(

de Bernardo(، أو الكسب غري املرشوع يف عهد أول ملوك البوربون، فيليب الخامس

)1683-1746(  Philip V، مثل حالة سانتوس مادرازو Santos Madrazo)6(. أدى 

االستمرار الدراماتييك للفساد السيايس يف إسبانيا الحديثة، يف ظل مختلف الحكومات 

 Partido Popular االشرتاكية - وخاصة يف ظل الحكومات التي قادها الحزب الشعبي

)PP( املحافظ - وحتى بني أفراد العائلة املالكة، إىل دفع بعض املؤرخني، مثل ألفريدو 

الفساد هو مرض  بأن  ألفار Alfredo Alvar يف بحث له حول دوق لريما، لالدعاء 

إسباين دائم مل يستطع أي نظام إيقافه أو تغيريه. متثلت فرضيته الرئيسة يف أن أنظمة 

الفساد يف العامل اإلسباين كانت، وما زالت، صنيعة املسؤولني الحاكمني أنفسهم، وأن 

هذه األنظمة ظلت موجودة حتى يومنا هذا)7(. هناك عدد أقل من الكتابات حول 

عمليات وسياسات مكافحة الفساد. لكن التفسري واضح هنا. إن االعتقاد بأن الفساد 

ليس مستمرا فحسب، بل إنه وقبل كل يشء ميثل جزءا أساسيا من النظام، قد دفع 

القانونية  العمليات  استقصاء  إىل  الحاجة  إنكار  إىل  فقط  ليس  املؤرخني  من  عديدا 

واملؤسسية التي اسُتخدمت لكبح جامح الفساد ومكافحته، بل وكذلك النظر إىل هذه 

العمليات واملؤسسات باعتبارها مجرد واجهة زائفة لبعض القوى التي وجدت نفسها 

مستفيدة بعمق من وجود الفساد.

الوضع يتغري، عىل األقل يف إسبانيا.  ومع ذلك هناك مؤرشات واضحة عىل أن 

خالل السنوات األخرية ُنرش عديد من الدراسات، عىل رغم أن أحدا مل يحاول بعُد 

تجميَع وتحليل مجموعة أكرب من الكتابات األكادميية والكم املتزايد من املعلومات 
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عت قاعدة  املتاحة اآلن. تبنت هذه األعامل الجديدة رؤية أوسع لظاهرة الفساد ونوَّ

كتابات  أضافوا  فقد  السياسية،  بالنظرية  املتعلقة  النصوص  جانب  إىل  مصادرها. 

باحثي اإلنسانيات واألخالقيات، )التقارير، والرسائل املوجهة إىل امللك ومستشاريه( 

ونصائح  املقدسة،  الخطابية  النصوص  وكذلك  الوصايا(،  )خاصة  التوثيق  وسجالت 

التوجيه األخالقي، واألدلة التجارية، والخطب، واملواعظ، وأدبيات البالط ومرسحياته. 

يف الواقع ميكن استخدام أي فعل عام أو رمز من هذه الفرتة لنرش الرسالة النقدية 

رؤيتها  واملسؤولني، كام ميكن  للوزراء  قانونية  وأنشطة غري  فاسدة  بوجود حكومة 

يف الخطب والشعارات وشواهد القبور وعبارات التأبني وأقواس النرص طوال العهد 

املليك اإلسباين. الهدف الرئيس من هذا النهج الجديد تجاه الفساد ومكافحته يف أوائل 

عهد امللكية اإلسبانية الحديثة هو تحليل مجموعة متنوعة من الخطابات والرموز 

والواجب  والخاص،  العام  مثل  مفاهيم  أي   - عاملهم  لرشح  املستخدمة  املعارصة 

واملصلحة - وما إن كانت املفاهيم الجديدة »للدولة« جعلت الناس يعتقدون أن 

السابع  القرن  يف  بالفعل  متفشيا  كان  العامة«(  واملصلحة  الدولة  )»فساد  الفساد 

من  عديد  للفساد يف  أويل  الذي  الكبري  االهتامم  أن  يف  هنا  الحجة  تتمثل  عرش)8(. 

املصادر املختلفة ليس فقط عالمة عىل وجود نظام فاسد متاما، بل أيضا عىل وجود 

ذلك  إىل  وإضافة  الفساد.  فهم  حاولت  سياسية  وثقافة  الوقاية  سبل  من  منظومة 

يستكشف هذا الفصل أشكال الفساد املتباينة التي كان اإلسبان واعني بها، وكيف 

حاولوا مكافحتها بطرق مختلفة.

الفساد: املفاهيم واالنطباعات واملامرسات
زت إحدى املناقشات التاريخية الكربى يف السنوات األخرية، يف إسبانيا وغريها،  ركَّ

عىل ما إن كان من املناسب استخدام مصطلح »الفساد« لتحليل املجتمعات الحديثة 

 Mary رت ماري ليندمان املبكرة. يف مقال ُنرش يف العام 2012، عىل سبيل املثال، ذكَّ

هي  املبكرة  الحديثة  أوروبا  يف  الفساد  معنى  »مسألة  بأن  قراءها   Lindemann

مسألة شائكة«)9(. أحد األسباب، يف رأيها، هو أن »التشابك بني العاملني الخاص والعام 

يف عصور الحداثة املبكرة أدى باملثل إىل عرقلة محاوالت إيجاد تعريف فعال للفساد، 

أو حتى قيَّم من الناحية التجريبية«)10(.
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كام هي الحال يف عديد من الحاالت املامثلة األخرى، لجأ الباحثون إىل القواميس 

الصادرة يف تلك الفرتة يف محاولة للكشف عام إن كان اإلسبان يف فرتة الحداثة املبكرة 

قد امتلكوا وعيا واضحا مبعنى الفساد، فعمدوا إىل تقييم سلسلة من األنشطة التي 

 ،Michel Bertrand برتران  ميشيل  املؤرخ  أظهر  نظرنا.  وجهة  من  فاسدة  ُتعترب 

السابع  القرن  الفرنسية، خالل  اإلسبانية، وكذلك يف  اللغة  أنه يف  املثال،  عىل سبيل 

السيايس،  الفساد  هو  بالتحديد  الواضحة  الفساد  معاين  أحد  كان  األقل،  عرش عىل 

اللغة القشتالية  أو »الحكومة السيئة«)11( تحديدا. يف الكتاب الشهري بعنوان »كنز 

واإلسبانية« Tesoro de la Lengua Castellana o Española ملؤلفه سيباستيان 

يبُد  العام 1611، مل  ـ Sebastián de Covarrubias، املنشور يف  دي كوفاروبياس 

فعل  فإن  ذلك،  من  وبدال  السياسية.  اإلدارة  مبسائل  مرتبطا  »الفساد«  مصطلح 

»ُيفسد« كانت له عدة معاٍن: عىل سبيل املثال، »إغواء امرأة شابة«، وكذلك »إفساد 

بنحو  و»ُيفسد«  »الفساد«  تعريفات  تظهر  ذلك،  ومع  رشوتهم«)12(.  أي  القضاة، 

 Real Academia de la أكرث ثباتا يف قاموس من إعداد األكادميية اللغوية امللكية

 corrumpir o corromper »وفيه يعرَّف »الفساد أو اإلفساد .Lengua )1726(

عىل أنه يعني »جميع الرجال الذين ُيفسدون آخر باالستجداء، أو بالوعد، أو ذلك 

الوعد بنوع من االحتيال لشهادة الزور، ومن أفسده، ومن قال أشياء كاذبة، يجب 

أن يلقى العقوبة املناسبة«. مرة أخرى مل يحدث بعد تعريف فكرة الفساد باعتبارها 

متعلقة بنحو أسايس بالحوكمة، ومل يحدث ذلك حتى القرن الحادي والعرشين)13(.

ليس السؤال هنا هو ما إذا كان »الفساد« موجودا أو ال يف عرص الحداثة املبكرة 

كمفهوم واضح؛ بدال من ذلك، يتمثل املغزى األسايس يف فهم املفاهيم التي استخدمها 

اإلسبان يف عرص الحداثة املبكرة لرشح سلسلة من املامرسات التي كانت تتعارض 

بوضوح مع املصلحة العامة ومصالح الدولة - والتي سميت رصاحة بالفساد أحيانا - 

وما ُفِعل لكبح جامحها، كام سيناقش الحقا يف هذا الفصل. ال شك يف أن أحد األسباب 

التي جعلت من الصعوبة مبكان تحديد الفساد السيايس وتصنيفه بصورة محددة 

يرجع إىل طبيعة الهياكل السياسية يف تلك الفرتة. وعىل رغم أن األمر قد يبدو واضحا، 

فإن من املهم اإلشارة مرة أخرى إىل أننا عندما نتحدث عن النظم امللكية يف عصور 

رنا  الحداثة املبكرة، وعن الواجبات العامة، فإننا ال نتحدث عن الدولة الحديثة. ذكَّ
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املؤرخ اإليطايل جورجيو شيتوليني Giorgio Chittolini بهذا يف العام 1995، عندما 

عرَّف الدولة الحديثة املبكرة بأنها الدولة التي تشكلها: 

تعددية ملحوظة للجهات، واملمتلكات، واألنوية السياسية داخل الدولة 

يف  ورغبة  محدودة  بقدرة  والقوة؛  السلطة  لديه  منها  وكل  نفسها، 

الترصف من جانب الحكومة املركزية والوكاالت العامة؛ وحتى مبوجب 

واملميزة  املنفصلة  باألشكال  واإلقرار  صالحياتها  لتقليص  مؤسيس  ميل 

للتنظيم السيايس)14(.

واألهم من ذلك هو أن فكرته تتمثل يف أن املامرسات التي نسميها اآلن »فاسدة« 

من  »منظومة  كانت  الدولة  ألن  الفرتة،  تلك  يف  املسؤولني  لدى  »مرتسخة«  كانت 

املؤسسات والسلطات واملامرسات، والتي كان أحد معاملها املميزة نوعا من النفاذية 

ذلك(  يفضل  املرء  كان  إذا  »الخاصة«  )أو  »الخارجية«  واألغراض  للقوى  الربامجية 

ر القراء من أن محاولة »فرز  مع االحتفاظ بوحدة شاملة للتنظيم السيايس«. وحذَّ

العنارص التي ميكن تسميتها »خاصة« أو »عامة« باملعنى العرصي، حيث ستواجه 

خطر إحداث مفارقات تاريخية، ألن الخط الفاصل بني املفهومني مل يكن قد رُسم 

 .)15(absolutism بعد وفقا للهندسة السياسية للُحكم املطلق

كان ويليام جوردان William Jordan مُحقا يف ادعائه بأنه منذ القرن الثالث 

خت امللكية األوروبية »األسس الرضورية للدولة املركزية«، لكن املهمة  عرش، رسَّ

الرئيسة لهذه املؤسسات كانت املساعدة يف حامية وإدارة مصالح امللك يف املقام 

األول. كانت هذه هي الحال أيضا يف إسبانيا خالل فرتة الحداثة املبكرة. حصل 

املسؤولون امللكيون عىل مناصبهم كجزء من حق امللك يف الرعاية أو عن طريق 

اإلدارة،  مناصبهم ضمن  كانت  أيا  جميعا،  كانوا  الظروف،  هذه  ظل  يف  الرشاء؛ 

امللك  دولة  وحامية  للملك،  بالوالء  ُملزَمني  كانوا  فقد  ثم  ومن  للملك،  ُخداما 

ُيلزمهم  حكوميني  موظفني  يكونوا  مل  رعاياه.  بني  العدل  إقامة  عىل  ومساعدته 

القانون بخدمة وحامية مصالح األمة والدولة. كان هذا هو السبب يف أن جميع 

ُيتَّهموا  مل  أخرى،  بجرائم  أو  الرشا  تلقي  بتهمة  أدينوا  الذين  امللكيني  املسؤولني 

امللك ملصلحتهم  امللك، واستغالل رعاية  باغتصاب سلطة  بل  »بالفساد«  عموما 

الخاصة وتضليل عدالة امللك.
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جديد  ملعنى  كبريا  انتشارا  أيضا  املبكرة  الحداثة  فرتة  شهدت  ذلك  ومع 

العامة  باملصلحة  املتعلقة  الكالسيكية  املفاهيم  إحياء  مع  ترافق  لـ»الدولة«، 

والخدمة العامة. وعىل رغم أن املوضوع مل ُيدرَس بعمق يف الحالة اإلسبانية، 

»الدولة«  تعريف  بدأ  عرش،  السادس  القرن  من  الثاين  النصف  بحلول  فإنه 

بامللك، بل كمؤسسات حكومية، ومن ثم كجهاز  باعتبارها مجاال خاّصا  ليس 

الكالسيكية  النظريات  إحياء  جاء  الرأي  هذا  جانب  إىل  للسلطة)16(.  متميز 

حول مركزية »املصلحة العامة« ومعها الفكرة القائلة بأنه من امللك إىل أدىن 

مستوى من الُخدام امللكيني، كانوا جميعا ملزمني - إن مل يكن مبوجب القانون 

فبالتأكيد مبوجب الفلسفة املعنوية واألخالقية - بالدفاع عن املصلحة العامة 

الكاتب  املثال، خلع  العام 1559، عىل سبيل  وخدمتها)17(. يف نص منشور يف 

خاصية   Fadrique Furió y Ceriol ثرييول  إي  فوريو  فادرييك  السيايس 

العامة  املصلحة  يحبون  ال  »أنهم  وهي  الجيدين،  املستشارين  عىل  »تاسعة« 

فحسب، لكنهم أيضا من أجل تحقيقها ينسون مصلحتهم وسمعتهم، إىل درجة 

املستشار  فيجب عىل  العامة،  املصلحة  من  االستفادة  قادرا عىل  كان  إذا  أنه 

بشهرته  الرضر  ُيلحق  بذلك  كان  لو  حتى  وعنايته،  جهوده  كل  يوظف  أن 

وهو   ،Pedro de Valencia بالنثيا  دي  بيدرو  أما  وممتلكاته«)18(.  وحياته 

 Philip عامل اإلنسانيات الشهري الذي صار املؤرخ املليك يف عهد فيليب الثالث

)III )1598-1621، فقد جعل امللك وجميع املسؤولني امللكيني مسؤولني عن 

ر من الخطر الذي ميثله الوزراء والخدام الذين  حامية مصلحة األمة. وقد حذَّ

يعتزمون خدمة امللك وينظرون إليه عىل أنه »رجل خاص وغني وقوي«، وليس 

كشخصية عامة، والحامي الرئيس للمصلحة العامة ونصري الحوكمة الجيدة)19(. 

الوزراء  لتصوير  املَلكية  بها  اضطلعت  محاولة  أوضح  متثلت  فقد  ذلك،  ومع 

واملسؤولني كُخدام للمصلحة العامة يف أمر تشارلز الثاين لجميع الوزراء امللكيني 

رهم فيه. يف العام 1677 الذي ذكَّ

التي  األمور  جميع  يف  اإللهي  الغضب  تهدئة  إىل  الحاجة  إىل  بالنظر 

النزاهة لديهم هو  الوزراء وانعدام  قد تشجعه، وبالنظر إىل أن فساد 

أحدها، فقد أردُت منعها وتذكري جميع املستشارين، بأن االلتزام الكبري 
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بالصواب  املرحلة  هذه  يف  بالترصف  االلتزام  هو  الرعايا  يتحمله  الذي 

الواجب عليهم، كمسيحيني وكوزراء يل)20(.

خالل  أنه  هو  املليك  األمر  هذا  من  استخالصه  ميكننا  استنتاج  أهم  ولعل 

السنوات األخرية من القرن السابع عرش، بدأت سلطات الدولة يف استخدام مصطلح 

السياسية  املامرسات  من  كاملة  سلسلة  الستيعاب   )corrupción( »الفساد« 

واإلدارية الخاطئة املعروفة)21(.

مكافحة الفساد: السياقات والوظائف والطرائق
املبكرة، يصعب  الحديثة  أوروبا  املستقاة من  الحاالت  الحال يف غالبية  كام هي 

التأكد من أن مكافحة الفساد هي العدسة املناسبة لرؤية استجابة اإلدارة اإلسبانية 

أن  نعلم  نحن  الخاطئة.  واإلدارية  السياسية  للمامرسات  املبكرة  الحداثة  فرتة  خالل 

العدل  إقامة  بجودة  عموما  منشغلني  وبدوا  القضايا،  أشهر  عن  كتبوا  املعارصين 

والحكومة. ومع ذلك، فمن الصعب التأكد مام إن كانوا يظنون أن الحكام فعلوا كل 

ما هو رضوري لحامية مصلحة األمة، أو ما إذا كان باإلمكان استخالص دروس عامة 

ألدريت  خوسيه  برناردو  والفيلسوف  املؤرخ  عربَّ  خطورة.  األشد  الحاالت  بعض  من 

زميله،  إىل  رسالة  يف   1619 العام  يف  الشعور  هذا  عن   Bernardo José Aldrete

رودريغو  جرائم  أن  فيها  أوضح  التي   ،Cristóbal de Aybar أيبار  دي  كريستوبال 

كالديرون - التابع املفضل القوي لدوق لريما - كانت كثرية وعامة إىل درجة أنه يف هذه 

الحالة ال يبدو أن أي يشء أو أي شخص يستطيع إنقاذه )حوكم كالديرون يف العام 

1621، متهام بالقتل والفساد، ثم أُعدم علنا بعد بضعة أشهر(. لكنه أكد أيضا أن هذه 

العقوبة مل تصدر »من أجل صحة« األمة أو لتهيئة الظروف التي من شأنها منُع حدوث 

إنزال  بدال من ذلك، فقد صدرت من أجل  املستقبل؛  السلوكيات يف  النوع من  هذا 

»العقاب الخالص مبن كان لديهم خوف قليل من الله ومن ضامئرهم«، والذين سمحوا 

ألنفسهم بالفساد)22(. لكننا نعلم أن سياسات مكافحة الفساد قد أدت دورا محوريا 

يف العملية السياسية يف عدة حاالت خالل القرن السابع عرش، وخصوصا خالل وزارة 

الكونت دوق أوليفاريس Count Duke of Olivares )صاحب الحظوة لدى امللك 

فيليب الرابع Philip IV ورئيس الوزراء من العام 1621 حتى 1643(. أوليفاريس، 
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عىل وجه الخصوص، جعل من مكافحة الفساد عنرصا أساسيا يف برنامجه اإلصالحي، 

ويرجع ذلك أساسا إىل أنه آمَن بأن الفساد السيايس كان يدفع امللكية إىل التدهور.

اعتمدت االستجابات للفساد يف إسبانيا خالل فرتة الحداثة املبكرة عىل السياق. 

للفساد.  واضح  تعريف  هناك  يكن  مل  عرش  والسابع  عرش  السادس  القرنني  خالل 

ومع ذلك فإن الترشيعات، وكذلك تعليقات املعارصين، تشهد عىل وجود عديد من 

املامرسات التي ميكن اعتبارها فاسدة أو أمثلة عىل الحوكمة السيئة، والتي ميكن أن 

تعاقب عليها املحاكم. عىل سبيل املثال، ذكرت التهمة الرقم 34 ضد ألونسو رامرييث 

دي برادو Alonso Ramírez de Prado، الذي حوكم وُسجن يف العام 1607، أنه 

 limpieza de( ألن املهمة األساسية ملنصبه تتمثل يف الحفاظ عىل يديه نظيفتني«

manos(، واالمتناع عن مامرسة ليس فقط ما تحظره القوانني كرذائل مثرية لالشمئزاز، 

بل كذلك أي يشء ميكن أن يشكك« اآلخرين يف أن وزيرا رفيعا مثله ميكن أن يكون 

عرضة للفساد، »وتلقى من جميع أنواع األشخاص أشياء لألكل والرشب، وميداليات«، 

ومالبس وعديدا من األشياء والسلع األخرى)23(. ُأدرج نفس نطاق الجرائم يف الكتاب 

الثاين من مجموعة قوانني جزر الهند )Recopilación de Leyes de Indias(، مبا 

املالية،  والقروض  أي شخص،  من  الهدايا  أو  العطايا  »بتلقي  املتعلقة  تلك  ذلك  يف 

ارتياد  القانوين«، وكذلك  التحكيم  منافع من  تلقي  أو  أو منارصة  واألطعمة ألكلها، 

»املواخري، والجنائز، وحفالت الزفاف، ما مل يكن ذلك رضوريا للغاية؛ أو زيارة أي جار 

ألسباب شخصية«)24(.

الفساد.  ملكافحة  امللكية  الدولة  وضعتها  مؤسسية  آليات  هناك  كانت  وكذلك 

واسعة من  juicios de residencia، ومجموعة  اإلقالة  بني هذه: محاكامت  ومن 

 ،jueces de comisión املكلَّفني  القضاة  وإرسال  والتحقيقات،  التفتيش،  عمليات 

ما؛  منصٍب  مغادرة(  )أو  تويل  قبل  الشخصية  للرثوات  قوائم جرد  بإنشاء  وااللتزام 

جديدة،  مناصب  تسلُّم  مستحقة  وغرامات  ديون  عليهم  الذين  أولئك  عىل  ُحظر 

وُكفلت حرية أي فرد من الرعية يف اإلبالغ عام يرى أنه إساءة أو جرمية من ِقبل أي 

ذت هذه اآلليات بقدر متباين من االستمرارية والفعالية لضامن  مسؤول مليك. ُنفِّ

العالقة  جانبا  وضعنا  إذا  العامة.  املصلحة  عىل  والحفاظ  للعدالة  السليم  التطبيق 

عرش  السادس  القرنني  مدار  عىل  إسبانيا  يف  املنشورة  والكتابات  التدابري  هذه  بني 
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والسابع عرش من قبل فقهاء القانون وعلامء األخالق وغريهم من مشاهري املؤلفني 

الذين خلعوا معنى اجتامعيا أو عقائديا عىل العمل السيايس، يجد املرء رابطا وثيقا 

مة وسياسات  بني محاربة الفساد من ناحية، ومن الناحية األخرى تطوير إدارة منظَّ

إصالحية وآليات استخدمها التاج يف تأمني املوارد.

الضوابط،  لهذه  كانت خاضعة  اإلسبانية  امللكية  مناطق  أن جميع  رغم  وعىل 

فإنها نفذت يف أمريكا بأكرب قدر من الشدة واالتساق، كام تشهد به الكمية الهائلة 

 Castile من الوثائق املحفوظة)25(. بينام أثرت محاكامت اإلقالة يف منطقة قشتالة

 alcaldesاملحليني واملسؤولني   corregidores املقاطعة  مفتيش  عىل  أسايس  بنحو 

األمريكتني، خضع  اإلسبانية يف  املناطق  ففي  السابع عرش،  القرن  mayores حتى 

جميع املسؤولني لهذه الضوابط، من نائب امللك إىل املسؤولني املحليني. ظلت الحال 

األدلة عىل  إن  التاسع عرش.  القرن  أوائل  االستقالل يف  بداية عمليات  هكذا حتى 

بنحو أشد رصامة  ُينَوى تطبيقها،  أو كان  الفساد قد ُطبقت،  أساليب مكافحة  أن 

الحجة  لدعم  الغالب  ُتعرض يف  أوروبا  اإلسبانية يف  باملقاطعات  مقارنة  أمريكا  يف 

املؤرخون  يعزو  ما  عادة  هناك.  االنتشار  واسعة  ظاهرة  كان  الفساد  بأن  القائلة 

الذين يدعمون هذه الفرضية هذا الوضع إىل املسافة، من بني عوامل أخرى. ومع 

ذلك يعتقد املعارصون أن املشكلة مل تكن ُبعد املسافة بقدر إمكانات اإلثراء التي 

السبب  أن  يعرفون  اإلسباين  العامل  الجميع يف  كان  أمريكا.  املستعمرات يف  وفرتها 

الرئيس للهجرة إىل األمريكتني هو إمكانية التقدم االجتامعي الذي وجدوه هناك. يف 

حالة أمريكا اإلسبانية عىل وجه الخصوص، مل تكن هناك وفرة من األرايض واأليدي 

دوائر  جانب  إىل  والفضة،  الذهب  من  معدنية  ثروات  أيضا  بل  فحسب،  العاملة 

تجارية )داخل أمريكا( وخارجية )عابرة للقارات( توفر إمكانيات اإلثراء ملن مل تكن 

ُيرْثِ املسؤولون االستعامريون  لديهم ثروات شخصية أو عائلية. يف هذا السياق، مل 

أنفسهم بفضل األجور التي تلقوها، بل بفرص العمل القانوين وغري املرشوع التي 

قدمتها أمريكا.

الروماين،  القانون  قانونية يف  الوسطى، ولها سوابق  العصور  ألنها ظهرت خالل 

حوفظ عىل محاكامت اإلقالة كوسيلة أساسية للمراقبة املنتظمة. كانت اآللية األكرث 

استخداما، كام كانت أكرث شيوعا يف جزر الهند منها يف قشتالة. تألفت املحاكمة من 
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تقييم أنشطة وكيل امللك خالل فرتة زمنية محددة، وعادة ما كان ينفذها الشخص 

الذي ُعنيِّ ليحل محل املسؤول الخاضع للتحقيق. كان الغرض من هذا اإلجراء هو 

ضامن تلبية ممثيل امللك لواجباتهم القانونية الحالية والسعي إىل ضامن »الحوكمة 

أو غريه  االختالس  يرتكبوا  لن  أنهم  يعني  كان هذا  االقتصادي  املجال  الجيدة«. يف 

كانت  عموما)26(.  سيئة«  »إجراءات  يشاركوا يف  أو  الرشا  يتلقوا  أو  االنتهاكات،  من 

كل فاعلية تتألف من جزء رسي، يحدث فيه التحقيق يف سلوك املسؤول، وجزء عام 

العلنية  الشكاوى واالتهامات  بتقديم  الخاضعني لوالية املسؤول  ُيسمح فيه لألفراد 

ضده. مل تعمل محاكامت اإلقالة عىل ضبط اإلجراءات الحاكمة للمسؤول الخاضع 

للتحقيق فحسب، بل كذلك جميع املسؤولني الخاضعني لواليته )خاصة يف املناطق 

الكبرية والبعيدة، والتي كان من الصعب اإلرشاف عليها بسبب املسافة الجغرافية(. 

كانت هذه هي الحال، عىل سبيل املثال، مع محاكامت اإلقالة التي أُجريت يف العام 

 Antonio Maria بوكارييل  ماريا  أنطونيو  لكوبا،  العام  القائد  1774 عىل حكومة 

Bucareli، والتي أدت إىل إدانة بوكارييل وعديد من املتعاونني معه )عىل رغم أن 

قرارات القايض كانت أقل رصامة ضدهم(.

الثانية للسيطرة عىل ُخدام امللك هي زيارات  من حيث األهمية كانت اآللية 

أو  الخزانة  كانت  )سواء  ما  مؤسسة  عىل  التفتيش  تعني  التي   ،Visitas التفتيش 

بنحو دوري – عىل رغم  ُتجَرى  التفتيش  قانونية(. عادة ما كانت زيارات  محكمة 

غياب وترية محددة لذلك - من أجل التحقيق يف أداء املسؤولني امللكيني العاملني 

يف تلك املؤسسات. وعىل رغم تشابهها يف الهدف مع محاكامت اإلقالة، فقد كانت 

زيارات التفتيش مختلفة بطرق عديدة. كان من املمكن تنفيذها يف أي وقت، وليس 

املترضرين االستمرار يف مامرسة  نهاية والية كل مسؤول؛ وكان يف وسع  فقط عند 

املكلف  املسؤول  من  رصيح  أمر  صدر  إذا  )إال  التحقيق  إجراء  أثناء  يف  واجباتهم 

بعمليات التفتيش(؛ وكانت الشهادات الواردة تظل رسية ومجهولة الهوية؛ ومل تكن 

للتحقيق مهلة زمنية محددة )ومن ثم فقد يستغرق األمر وقتا طويال(؛ وكانت تحكم 

عىل األداء اإلداري الحايل بقدر حكمها عىل األداء السابق لكل موظف عمومي)27(. 

كانت  حيث  خاص؛  أو  عام  طابع  التفتيش  لزيارات  يكون  أن  املمكن  من  كان 

ذاُت الطابع العام ُتجَرى يف مؤسسة ما بينام كانت األخرية - أي الخاصة - رسية يف 
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العادة، وكانت ُتجرى مبوجب مبادرة خاصة )والتي تشبه التحقيقات pesquisa إىل 

حد بعيد(، وميكن أن تنتهي بعزل الوزراء من مناصبهم)28(. يف أمريكا هدفت زيارات 

التفتيش العامة إىل تحديد حالة املناطق واملدن البعيدة – عىل رغم أنها، مثل زيارات 

التفتيش الفردية، كانت مدفوعة دامئا بأخبار عن وقوع انتهاكات أو اختالس)29(. بلغ 

تنفيذ زيارات التفتيش العامة ذروته يف العقود األوىل من حكم فيليب الرابع، يف بداية 

حكومة الكونت دوق أوليفاريس، وهي فرتة متيزت بوجود أجندة إصالحية وأخالقية 

مكثفة يف البالط املليك يف مدريد. يفرس هذا السياق التأكيد الذي وضعه مجلس جزر 

مقاطعات  ارُتكبت يف  التي  املبارشة  التجاوزات  تحديد  العام 1621 عىل  بعد  الهند 

العليا )Audiencias( األمريكية، والتي تراكمت الشكاوى حولها  محاكم االستئناف 

يف أرشيف املجلس. ونتيجة لذلك، وبعد بعض الشكوك واألفكار، رفع مجلس جزر 

تفتيش  عمليات  أربع  بإجراء  فيه  يطالب  امللك  إىل  تقريرا   1621 سبتمرب  يف  الهند 

عامة متزامنة عىل نيابة امللك viceroyalty يف بريو)30(. والجانب املثري لالهتامم يف 

هذه التحقيقات هو أن هدفها مل يكن فقط التفتيش عىل املحاكم العدلية، بل عملّيا 

جزر  مجلس  يف  كثريا  نوقش  قرار  وهو   - امللك  نيابة  يف  اإلدارية  املؤسسات  جميع 

الهند. وإضافة إىل زيارات التفتيش األربع هذه يف بريو، طلب امللك - بناء عىل طلب 

أوليفاريس - إجراء زيارة تفتيشية أخرى يف إسبانيا الجديدة يف العام 1624)31(.

يف هذا السياق كانت زيارات التفتيش وضوابط أخرى مختلفة متارس يف مجلس 

أن  ميكن  حيث   - للتاج  املالية  اإلدارة  مركز  وهو   -  Treasury Council الخزانة 

يسود االختالس والرسقة بسهولة أكرب. إن زيارات التفتيش التي أُجريت عىل مجلس 

الخزانة يف القرنني السادس عرش والسابع عرش مل تكن تهدف فقط إىل تقييم مستوى 

بل  املجلس؛  موظفي  من  عديد  ِقبل  من  العامة  لألموال  واملسؤولة  األمينة  اإلدارة 

املستشارون  ارتكبها  التي  املحتملة  االنتهاكات  تصحيح  أوال،  ثاليث:  هدف  لها  كان 

الخزانة؛  يديرون  الذين  املوظفني  من  وغريهم  والكتبة  الخزانة  وأمناء  واملحاسبون 

ثانيا، زيادة حيازات الخزانات العامة عن طريق تحسني جودة اإلدارة؛ وأخريا اعتامد 

تدابري إلصالح النظام املايل. وأضيف إىل كل هذا الفائدة التي ميكن أن تجنيها الخزانة 

امللكية من األموال التي قد تسرتدها من خالل كشف االختالسات وفرض عقوبات 

يف  واالحتيال  االختالس  مستوى  ر  تطوَّ الواقع  يف  بالفساد.  املتهمني  املسؤولني  عىل 
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إدارة األموال العامة إىل درجة أن زيارات التفتيش التي حدثت يف مجلس الخزانة 

الثاين من القرن السابع عرش عن طريق إنشاء  اتسمت بطابع مؤسيس يف النصف 

 .Junta de Visita del Consejo de Hacienda لجنة التفتيش عىل مجلس الخزانة

تألفت هذه اللجنة من أعضاء مجالس أخرى، وُأنيطت بها مهمة تقييم أداء جميع 

موظفي مجلس الخزانة.

كانت بعض زيارات التفتيش عىل مجلس الخزانة قاسية للغاية. كانت هذه 

هي الحال، عىل سبيل املثال، يف زيارات التفتيش التي أجريت عىل مجلس الخزانة 

)يف  74 مسؤوال  متنوعة ضد  عقوبات  فرض  أسفرت عن  والتي   ،1596 العام  يف 

التامة لثالثة فقط من أصل 77 أُخِضعوا للتحقيق(. كانت  الرباءة  أُعلنت  الواقع 

املتعاملني مع املجلس؛ وتعيني  التهم مرتبطة بقبول هدايا من األشخاص  غالبية 

أفراد األرسة لشغل مناصب املجلس؛ ورشاء وبيع املناصب؛ وتأخري دفع الرواتب 

التي  للتهم  جدا  مشابهة  الحاالت  هذه  كانت  الفوائد.  من  االستفادة  أجل  من 

وجهت إىل عديد من نواب امللك يف جزر الهند خالل القرنني السابع عرش والثامن 

عرش: السامح بالتجارة غري املرشوعة لألجانب مقابل املال؛ واختالس األموال من 

املدفوعات املتأخرة لتحقيق استفادة شخصية؛ وبيع املناصب السياسية والقضائية 

قبل رشعنة هذه املامرسة؛ واخرتاع نفقات وهمية. إن الدليل عىل الفساد الذي 

استخلصته زيارات التفتيش هذه من الضخامة إىل درجة أن املؤرخني سيحتاجون 

إىل سنوات إلجراء تقييم عام ودقيق للوضع السيايس-اإلداري يف إسبانيا خالل فرتة 

الحداثة املبكرة)32(.

أخريا كانت التحقيقات pesquisa إجراء آخر ُيستخدم عند تسجيل الشكوى 

بارتكاب  ارتباطها  بسبب  الجنائية  املسؤولية  لتحديد  اسُتخدمت  وقد  مسبقا. 

الجرائم مبوجب القانون الجنايئ. عىل عكس محاكامت اإلقالة، التي كانت ُتجرى 

منصبه.  رأس  واملرء عىل  ذ  تنفَّ التحقيقات  كانت  أحدهم،  والية  فرتة  انتهاء  بعد 

العامة  التحقيقات  بني  منيِّز  أن  يجب  األخرى،  اإلجراءات  مع  الحال  هي  كام 

والتحقيقات الخاصة - فقد كان الدافع وراء هذه األخرية رفَع تقارير عن أعامل 

ناحية  ومن  آخر.  تحقيق  أو  مسجلة  شكوى  مبوجب  معروفة  ملموسة  إجرامية 

املنتظمة لحالة  العامة  املراجعات  ل  ُتسهِّ العامة كأداة  التحقيقات  أخرى عملت 
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العدالة يف أي مكان ضمن نطاق امللكية اإلسبانية. لقد كان هذا إجراء محدودا 

األفعال  يف  والتحقيق  القضائية  املناصب  عىل  السيطرة  إىل  ويهدف  األساس،  يف 

اإلجرامية املحتملة التي يرتكبها املوظفون امللكيون.

من  العامة  الوظائف  مامرسة  تنظيم  حاولت  التي  األنظمة  من  عديد  نشأ 

التي ارتكبها  اآللية غري الرسمية للشكوى. وتألفت شكاوى االنتهاكات والتجاوزات 

املسؤولون الحاكمون نوعا خاصا من الشكاوى denuncia، وهي شكوى ضد سوء 

املامرسة التي ارتكبها وكيل للملك ُترفع إىل السلطات العليا من ِقبل فرد أو مجموعة 

 Count of كاستيالر  الكونت  قضية  ذلك  عىل  الجيدة  األمثلة  ومن  األفراد.  من 

أقاربه ووكالئه،  املناصب عىل  بتوزيع  ُأدين  الذي  بريو،  امللك يف  نائب   ،Castellar

د ثالث سنوات  وُخِلع يف العام 1678. يف الواقع من األصح القول بأن فرتة واليته مل مُتدَّ

الهند بخصوص »التجاوزات«  التي ُرفعت إىل مجلس جزر  الشكاوى  أخرى بسبب 

ق عليه  التي ارتكبها خالل السنوات األوىل من واليته. استند قرار املجلس، الذي صدَّ

امللك، إىل »رسائل مكتوبة« إىل مجلس جزر الهند بالقْدر نفسه الذي استند فيه إىل 

رسائل موجهة إىل رئيس املجلس، »وإىل أوراق وشهادات أخرى« قدمها أفراد يشكون 

من سوء ترصفات كاستيالر إجامال)33(.

فضائح الفساد وإجراءات مكافحة الفساد
هزت شبَه الجزيرة اإليبريية يف القرنني السادس عرش والسابع عرش سلسلٌة من 

 Philip II )1556-1598( ت أهم الشخصيات يف عهد فيليب الثاين الفضائح التي مسَّ

Philip IV )1621- الرابع  وفيليب   Philip III )1598-1621( الثالث  وفيليب 

)1665 وتشارلز الثاين )1665-1700(. خالل فرتة حكم فيليب الثاين، أحاط النقاش 

العام، واالدعاء الرسمي يف نهاية املطاف، بأقوى اثنني من أمناء الرس امللكيني، وهام 

 .Antonio Pérez وأنطونيو برييث Francisco de Eraso فرانسيسكو دي إراسو

 Alonso ويف عهد فيليب الثالث أُخضع للتحقيق كلٌّ من ألونسو رامرييث دي برادو

Ramírez de Prado، وبيدرو فرانكيزا Pedro Franqueza ورودريغو كالديرون 

Rodrigo Calderón - وجميعهم من وكالء دوق لريما، رئيس وزراء فيليب الثالث 

وصاحب الحظوة امللكية. خضع لريما نفسه للمحاكمة بتهمة الفساد بعد أن تويف 
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فيليب الثالث يف العام 1621 وخَلفه فيليب الرابع. تعرض لريما، وعديٌد من أقاربه، 

الرابع،  الحظوة لدى فيليب  ِقبل أصحاب  للمضايقة من  وكذلك حلفاؤه ووكالؤه، 

القرن  ثالثينيات  مطلع  يف  بدأت  التي  الشهري،  أوليفاريس  دوق  الكونت  وخاصة 

السابع عرش، وانتهت يف العام 1643 بالتحقيق معه ومع وكالئه واتهامهم بالفساد، 

املنصب)34(.  َشغِله  أثناء  يف  اكتسبها  التي  وثرواته  ومنافعه  مناصبه  فقد  ثم  ومن 

بعض  جانب  )إىل  امللكية  الحظوة  أصحاب  من  عديد  اتُّهم  الثاين  تشارلز  عهد  يف 

 Fernando Joaquín عمالئهم، وحتى زوجاتهم( بالفساد: فرناندو خواكني فاخاردو

غارسيا  مانويل  رسه  وأمني  زوجته،  جانب  إىل   ،Vélez بيليث  وماركيز   ،Fajardo

بوستامانتي Manuel García Bustamante؛ وآنا ماريا لويزا إنريكيث دي ريبريا 

بورتوكاريرو Ana María Luisa Enríquez de Ribera Portocarrero، زوجة 

 Juan Francisco de la Cerda خوان فرانسيسكو دي ال كريدا إنريكيث دي ريبريا

لدى  الحظوة  وصاحب   Medinaceli ميديناسييل  دوق   ،Enríquez de Ribera

تشارلز الثاين حتى العام 1685.

الدعاة  فيه  تنافس  عام  نقاش  موضوع  هذه  الشهرية  الفساد  حاالت  كانت 

والالهوتيون عىل تصميم وسائل تهدف إىل ضبط وتصحيح ما يراه الجميع حكومة 

سيئة ومسؤولني فاسدين. تضمنت جميع التقارير التي دعت إىل إجراء إصالحات 

حكومية يف القرن السابع عرش تقريبا مناقشاٍت حول الفساد واستمراريته، فصوَّرت 

الحكم املليك كجسد مريض. ناقشت التقارير اإلخبارية املنشورة يف أجزاء مختلفة 

من شبه الجزيرة وعديد من الرسائل املحفوظة بنحو مطول موضوع الحوكمة السيئة 

والتعليق عىل أكرث حاالت الفساد منوذجية.

يفرسِّ هذا االهتامم الواسع السبَب يف أن بعض امللوك تبنوا، يف فرتات معينة، 

سياسات مكافحة الفساد كرد فعل عىل االنتقاد العلني للوزراء واملسؤولني الفاسدين. 

كانت هذه هي الحال بالنسبة إىل فيليب الرابع، الذي ردا عىل ما كان ُينَظر إليه - 

عىل نطاق واسع - عىل أنه انحطاط كامل للنظام املليك يف عهد فيليب الثالث، أَمر 

جميع الوزراء واملسؤولني بتقديم إقرار بالسلع واملمتلكات عند تسلُّمهم مناصَبهم، 

وكذلك يف نهاية واليتهم. نحن نعلم كثريا عن العملية التي أدت إىل هذه القرارات. 

م جميع املسؤولني الذين خدموا منذ  أمر مرسوٌم صدر يف 14 يناير 1622 بأن يقدِّ
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التاج للجمهور  يناير 1622، أصدر  املالية. ويف 21  العام 1592 تقاريَر عن ذمتهم 

أول  قليلة، ويف  أيام  بعد  إكامله.  املسؤولني  ُطلب من جميع  الذي  اإلعالن  منوذج 

فرباير 1622، أمر التاج بأن يكمل املسؤولون الذين يشغلون مناصب بلدية يف املدن 

ع نطاق القانون ليشمل جميع املناصب  قوائم الجرد هذه، ويف 21 فرباير 1623، ُوسِّ

العامة يف الربتغال وممتلكاتها الخارجية. وبرر فيليب الرابع هذه التدابري باإلشارة 

للفساد، كام رآه،  الحقيقي  البرشي - األصل  الجشع  أنها رضورية لكبح جامح  إىل 

والذي مل يكن نتيجة لغياب القوانني أو تدابري مكافحة الفساد. كان هذا أيضا رأي 

ألونسو دي كابريرا Alonso de Cabrera يف تقرير صدر يف يناير من العام 1622، 

والذي أوضح فيه أن: 

الغاية األساسية التي أمر من أجلها جاللُته بتعبئة قوائم الجرد هذه هي 

خدمتهم  كانت  ومن  بالجشع  خدمتهم  اتسمت  الذين  الوزراء  معرفة 

وبحيث  أفضل،  تبدو  التي  بالطريقة  السابقني  معاقبة  أجل  من  نظيفة، 

ميكن لآلخرين خدمة صاحب الجاللة مبزيد من األمانة والثقة)35(.

جلب ماركيز غليبيز Marquis of Gelves، وهو نائب امللك يف إسبانيا الجديدة 

وتابٌع مخلص للكونت ديوك Count Duke، طاقة اإلصالح ومكافحة الفساد هذه إىل 

جزر الهند من خالل مطالبة جميع املسؤولني يف إسبانيا الجديدة بإصدار تقارير فورية 

عن ذممهم املالية. وقد طال هذا التدبري حتى أولئك الذين مل يكونوا ُملزَمني يف البداية 

بإكامل قامئة الجرد، مام يعني أنه من بني بعض سكان إسبانيا الجديدة، كان يتعني عىل 

جميع املقيمني الرشعيني تقريبا إكاملها)36(. مل ُتحَفظ أيٌّ من قوائم الجرد من بريو أو أي 

مناطق أخرى من شبه الجزيرة. يعتقد املؤرخون أنها مل ُتكتب قط، يف معارضة واضحة 

اللجنة  العام 1627 من أن  الرابع نفسه يف  للمرسوم املليك. وقد اشتىك امللك فيليب 

املكلفة باملساعدة يف إصالح النظام املليك مل تفعل شيئا حيال املوضوع)37(.

فئوية يف  أو  نتجت عن رصاعات سياسية  القضايا  أن عديدا من هذه  ال شك يف 

املحاكم اإلسبانية، والتي هدفت إىل كسب محاباة امللك وسلطته. مل تعمل سياسات 

أثارت مناقشات  إنها  السياسيني فحسب؛ بل  املعارضني  الفساد عىل مالحقة  مكافحة 

عامة حول السلوك الجيد والسيئ يف العامل السيايس واإلداري. كانت مكافحة الفساد 

من نواٍح كثرية رمزا للنزاهة ونظافة اليد، والحكم الرشيد.
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العقاب والرصامة
وبرييث،  إيراسو،   - الشهرية  القضايا  من  عديد  يف  بالفساد  اُتهموا  من  ُعوقب 

وكالئهم  وبعض  وأوليفاريس  ولريما،  وكالديرون،  وفرانكويزا،  برادو،  دي  ورامرييث 

- بالعزل من جميع مناصبهم. وقد تعرَّضوا للسجن يف بعض األحيان، وأُعدم واحد 

وفقد  وأوليفاريس(،  )لريما  املحكمة  اثنان من  وُنفي  )كالديرون(،  األقل  منهم عىل 

البعض أيضا الرثوات واألرايض واإليجارات املكتسبة خالل سنوات مناصبهم.

يتناقض هذا مع حالة عمليات التفتيش، والتحقيقات وعمليات املراقبة األخرى. 

بوجه عام كانت العقوبات الناجمة عن تلك العمليات بسيطة، ويف أعقاب صدور 

الحكم كان ُيسمح بعملية تفاوض أدت، يف معظم الحاالت، إىل تخفيض العقوبات 

القيود  ذلك،  من  األفضل  )أو  القرارات  من  األنواع  هذه  جذبت  وقد  والغرامات. 

املفروضة عىل مكافحة الفساد( انتباه عديد من املؤرخني، وخلقت شعورا بالتشاؤم 

الذي رأى أن مكافحة الفساد كانت غري فعالة عموما؛ ألن أّيا من التدابري املتخذة 

فعالية  مدى  حول  الدائر  النقاش  إن  للمشكلة.  الحقيقي  الجذَر  حقا  تهاجم  مل 

زيارات التفتيش ومحاكامت اإلقالة قديم ِقدم وجودها، كام ولَّد درجة معينة من 

الجدل. اعتبارا من أوائل القرن السابع عرش، هناك ميل من أصحاب الحظوة امللكية 

واملستشارين الذين نارصوهم وتقارير عديدة من السلطات يف إسبانيا وأمريكا تربز 

يشء،  كل  وقبل  بها(،  التالعب  من  العالية  الدرجة  إىل  )بالنظر  املحدودة  فائدتها 

أيضا.  مختلطة  نظر  وجهات  املعارصون  الباحثون  ُيظهر  وكذلك  الخطرية.  عواقبها 

ويجادل البعض بأن األدلة األرشيفية ُتظهر بال شك أن األحكام تفتقر إىل القوة، بينام 

ُفرضت  التي  بالسجن  األحكام  والغرامات وحتى  العقوبات  أن  اآلخر  البعض  يزعم 

عىل املسؤولني املذنبني ُتظهر رصامة العقاب.

للنظام  سمح  شيئا  أو  النظام،  من  جزءا  الفساد  يرون  الذين  املؤرخون  يعتقد 

أن  حقيقة  إىل  ببساطة  يرجع  الفساد  مالحقة  الرصامة يف  إىل  االفتقار  أن  بالعمل، 

النظام املليك قد استفاد أيضا من الفساد، بحجة أن السلطات العامة كانت منفتحة 

عىل املشاركة يف جني منافع األعامل الفاسدة من خالل فرض عقوبات مالية عليها، 

والتي كانت تحصل عليها بعد سنوات من التقايض والتفاوض. ومع ذلك فقبل إصدار 

ر فيام كان متوقعا  حكم عىل فعالية أو عدم جدوى هذه التدابري، فمن املفيد أن نفكِّ
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منها، ويف الكون الذهني الذي ُوصفت فيه. ومع توخي الحذر الواجب تجُدر اإلشارة 

كانت مرشوطة  بأمريكا،  يتعلق  فيام  األقل  والسيادة، عىل  السيطرة  آليات  أن  إىل 

بالتفاوض، وهو أكرث املامرسات الفعالة للحكومة التي امتلكها النظام املليك اإلسباين 

يف القرنني السادس عرش والسابع عرش. مل يكن هذا التفاوض رصيحا، بل كان ضمنيا 

عىل نحو فعال يف العالقة بني امللك والرعية. إن زيارات التفتيش التي نفذها قضاة 

محاكم االستئناف العليا، عىل سبيل املثال، زودت الشعوب األصلية بأدوات قانونية 

للمطالبة بالعدالة فيام اعتربوه تجاوزات مراقبي األهايل encomenderos وعامل 

املناجم يف بداية القرن السابع عرش)38(. أظهرت هذه املامرسة أنه كلام كان املفتش 

زيارات  ألن  عليها،  حصل  التي  النتائج  ساءت  مرونة  وأقل  تا  تعنُّ أكرث   visitador

ذ من  التفتيش كانت مساحات للتفاوض بني األجزاء الهيكلية للنظام، والتي كانت ُتنفَّ

أجل الحصول عىل معلومات حول األرايض، و إدخال إصالحات - إذا أمكن - من دون 

الحاجة إىل تطبيق العقوبات النموذجية أوال)39(. كام يتضح من املقاومة التي واجهها 

فيليب الرابع بعد أمره باإلقرار بالسلع واملمتلكات؛ فواحد من بني اإلجراءات التي 

يجب أن نأخذها يف االعتبار هو بالتحديد خوُف النظام املليك من إغضاب النخب 

واملوظفني العموميني. نعلم أن امللوك قرروا يف عديد من املناسبات عدَم اتخاذ تدابري 

ضد مسؤويل مؤسسة معينة خوفا من خلق مشكالت سياسية أشد خطورة.

كان العفو دامئا خيارا عن طريق صكوك الغفران )indultos( والغرامات. وبهذا 

املعنى، من املشكوك فيه ما إذا كان التاج بهذه اآلليات قادرا حقا عىل التعامل مع 

أفعال الحكومة السيئة من ِقبل موظفيه أو مقاضاتهم، أو حتى الحصول عىل إحساس 

حقيقي بدرجة الغش والفساد السائد حينئذ. السؤال الذي يطرح نفسه أيضا - وهو 

أمر يستحق مزيدا من البحث - يتعلق بالدور الذي أدته االهتاممات واملصالح املالية 

يف منح العفو يف جزر الهند بقدر ما حصل يف إسبانيا. فلنأخْذ عىل سبيل املثال العفَو 

الذي ُمنح لوكالء امللك يف أمريكا: أي املسؤولني اإلقليميني واملحليني، وحكام الواليات، 

العفو  حاالت  كانت  ما  عادة  العليا.  االستئناف  محاكم  وقضاة  الخزانة،  ومسؤويل 

املختلفة هذه مدعومة إما من قبل املحاكم العدلية األمريكية نفسها، وإما من قبل 

القضاة املكلَّفني واملبتَعثني من مدريد. مل تكن الفكرة هي قمع املامرسات االحتيالية 

لهؤالء املسؤولني، بل إجبارهم عىل املوافقة عىل دفع الغرامات، ومن ثم الحصول 
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املثال، مع دييغو  الحال، عىل سبيل  للخزانة)40(. كانت هذه هي  عىل دخل إضايف 

دي فيغا Diego de Vega، وهو برتغايل مقيم يف بوينس آيرس، وقد اتُّهم يف العام 

1615 بارتكاب 38 جرمية، منها االحتيال واالتجار غري املرشوع بالفضة والذهب يف 

الرب ويف البحر، وإخفاء الحقوق امللكية واغتصابها. وُزج بالرجل يف السجن وفرضت 

عليه غرامة قدرها 128 ألف بيزو. وبعد عديد من االستئنافات ُخفِّض اإلجاميل إىل 

18 ألف بيزو، ثم ُأطلق رساح فيغا، وُسمح له بالعودة إىل مامرسة أعامله كتاجر. 

 Casa de la( التجارة  دار  يف  أُجريت  التي  التفتيش  زيارات  فخالل  آخر  وكمثال 

Contratación( يف إشبيلية، والتي بدأت يف العام 1643، ُأدين عديد من املسؤولني 

فت  أو ُخفِّ العفو،  العظمى منهم عىل  الغالبية  بارتكاب مامرسات فاسدة. حصلت 

عقوباتهم إىل الحد األدىن للعقوبة يف العام 1656. حدثت نتيجة مامثلة بعد زيارات 

التفتيش التي أُجريت يف دار إشبيلية لسك العمل )Casa de la Moneda( يف العام 

1664، حيث صدر العفو عن جميع املذنبني بعد إصدار عديد من األحكام التالية 

لدفع مبالغ مختلفة للخزانة امللكية.

االستنتاجات
خلص واكيه بعد تحليل املواقف والقرارات واملالحقات املتشابهة إىل أن »الخطاب 

القمعي مل ينتِه إىل يشء«. ويقول إن حالة النظام القديم كانت ضعيفة وتفتقر إىل 

القدرة أو اإلرادة ملعاقبة و - قبل كل يشء - إنهاء هذه األنواع من السلوكيات. وكتب 

قائال إن القواعد التي نصت عليها مراسيم الدولة فشلت يف »تعديل إطار الفساد، 

الحكام يف فرتة  أن  املشكلة  تكن  إليه مل  وبالنسبة  نفسه سليام«.  الفساد  ترك  مام 

الحداثة املبكرة كانوا يفتقرون إىل اإلرادة لفرض هذه القيود، ولكن أن »القضاء عىل 

الرش... ال يقع يف نطاق السلطة العامة فقط. يعتمد األمر أيضا عىل املوظفني، ويف 

النهاية هم الذين يجب عليهم اخرتاق معنى التعدي والواجب. ومن وجهة النظر 

هذه تكون الدولة تحت رحمة من يخدمونها«)41(.

لسنا متأكدين من أن األمر كان مبثل هذه البساطة. وعىل رغم الحاجة إىل مزيد 

الفساد،  مكافحة  وإجراءات  لسياسات  املختلفة  العيوب  مع  أنه  يبدو  البحث،  من 

ومع أن الدولة مل تتمكن قط من الحكم عىل أو معاقبة الجرائم املزعومة املرتكبة 
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من ِقبل املسؤولني امللكيني بالكامل، فإن تدابري مكافحة الفساد التي صدرت خالل 

هذه الفرتة عىل األقل خلقت بعض الخوف لدى وكالء امللك من أنهم قد يخضعون 

للتحقيق. وساهم وجود زيارات التفتيش ومحاكامت اإلقالة والتحقيقات يف الحفاظ 

عىل درجة معينة من األمانة بني عديد من أعضاء الهيكل اإلداري للملك. وعىل رغم 

أن هذه التدابري مل تتمكن من تحقيق جميع أهدافها، فإنها عىل األقل ضمنت عدم 

حدوث االنتهاكات مبعدالت أكرب.

شكر وتقدير

تم االنتهاء من هذا الفصل يف إطار املرشوع البحثي I + D »بني االرتشاء والفساد 

 ،)55305-P-HAR2014( ،»النظام املليك اإلسباين خالل نظام الحكم القديم يف 

بتمويل من وزارة االقتصاد والتنافسية )إسبانيا(.
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والثامن  عرش  السابع  القرنني  يف  فرنسا  يف 

اإلدارة  داخل  الفساد  ضد  الكفاح  وقع  عرش، 

اشتهر  ما  املَلكية واملحلية عىل جميع مستويات 

الفصل  هذا  يف  املركزية.  شديد  دولة  جهاز  بأنه 

إلدارة  الوسيط  املستوى  يف  خاص  بنحو  سأنظر 

جيدا  منظورا  رأيي،  يف  يوفر،  والذي  املقاطعات، 

مالحظة  خالله  من  ميكن  الخصوص  وجه  عىل 

الفساد.  مع  التعامل  يف  الفرنسية  الدولة  جهود 

أرشيف  يف  معينة  وثائقية  مجموعات  تحفظ 

نها  دوَّ سجالت   C الفئة  من  الفرنسية  الوزارات 

التي  امللفات  تشمل  وهي  املقاطعات،  مسؤولو 

الفساد ومكافحته يف فرنسا 
ما بني سبعينيات القرن الـ 17 

وثمانينيات القرن الـ 18:
مثال اإلدارة اإلقليمية لالنغدوك

الفساد  اتهاماُت  مثلْت  »رمبا 

الجانَب القضايئ لتصفية اجتامعية-

سياسية للحسابات«

1010

ستيفان دوران
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ُجمعت خالل محاوالتهم محاربَة الفساد اإلداري malversation يف إدارة املقاطعات 

هذه  من  عليها  الحصول  ميكننا  التي  املعلومات  تحليل  يجب  ذلك  ومع  الفرنسية. 

امللفات بعناية، ألنها تزودنا بصورة غري كاملة عن املامرسات الفاسدة وجهود مكافحة 

الفساد، وذلك لسببني أساسيني: األول هو أنها تسمح لنا برؤية جزء بسيط من حاالت 

الفساد التي ُتعومل معها قضائيا. يجب البحث عن غالبية هذه الحاالت خارج الفئة 

C، ويف املجموعات القضائية الرئيسة، ومن أجل اكتشافها يتعني عىل املرء متشيط مئات 

بعض  أن  هو  الثاين  والسبب  املفهرسة)1(.  غري  بالسجالت  اململوءة  الورقية  الصناديق 

حاالت الفساد ال بد أنها نجت ببساطة من املقاضاة، ومن ثم مل ترتك أي أثر وثائقي.

باسم  املعروفون  امللكيون  املفوَّضون  تركها  التي  السجالت  عىل   C الفئة  تحتوي 

مراقبي الرشطة والعدالة واملالية intendants de police, justice et finances، أو 

»املراقبني« ببساطة. ُكلِّف هؤالء املسؤولون امللكيون إجراَء تحريات حول الفساد، وفقا 

الدولة  مجلس  إىل  الصلة  ذات  امللفات  إرسال  قبل  فيها  والتحقيق  خاصة،  إلجراءات 

Conseil d’État إلصدار حكمه، ما مل يكن امللك قد منحهم والية للحكم يف القضايا 

بأنفسهم. ولسوء الحظ فإن سجالت الرقابة intendance ال تغطي الفرتة التي تعنينا 

السابع عرش،  القرن  بكثري من  أفضل  بنحو  الثامن عرش  القرن  ُوثِّق  بالتساوي، حيث 

عندما أنشئ املنصب يف األصل. ومع ذلك فعىل املستوى الوطني كان العدد اإلجاميل 

للسجالت كبريا جدا، لذلك اقرتحُت الرتكيز هنا عىل السجالت التي تركتها دائرة النغدوك 

مقاطعة  أرشيف  يف  محفوظة  وهي  اململكة.  يف  مقاطعة  أكرب  وهي   -  Languedoc

إيرو Archives départementales de l’Hérault، التي تحمل عالمات الرفوف من 

مجلس  قرارات  C 1370 عىل  إىل   C 1118 من  امللفات  تشتمل   .C 5974 إىل   C 1

الدولة التي تخول املراقب الحكَم يف مجموعة متنوعة من القضايا)2(، إضافة إىل جميع 

والطلبات،  والرسائل،  والتسويات،  االستامع،  جلسات  الصلة:  ذات  املحاكم  سجالت 

ونسخ األحكام الصادرة عن املحاكم األخرى والوثائق امُلصاَدرة وهلم جّرا. ومع ذلك 

كثريا ما يكون حكم املراقبني مفقودا، إما بسبب ضياعه أو بسبب صدور الحكم من 

ِقبل مجلس الدولة.

تتعلق  تقريبا، ال  العامني 1679 و1789  بني  ما  الفرتة  التي تغطي  امللفات،  هذه 

يف معظمها بالفساد. فهي تتناول عديدا من األمور الحساسة واملعقدة، والتي يتطلب 
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بعضها حلوال رسيعة، والتي تراوحت بني العنف العسكري واستبدال املسؤولني املاليني 

واملسؤولية  األديرة،  أحد  جدار  بتسلق  متهم  رجل  حالة  مثل  قضايا  إىل  االستامع  أو 

فإن  ذلك  ومع  بالحجارة)3(.  الدير  خادمات  إحدى  ورضب  راهباته  إحدى  حمل  عن 

»حاالت الفساد اإلداري« malversations و»املراوغات« prevarications و»الَغْدر« 

concussion )مل ُتستخَدم كلمة »الفساد« قط( كانت بالفعل ضمن اختصاص املراقب. 

تندرج ستٌّ وعرشون حالة، وعديد من امللفات، ضمن هذه الفئات، وهو رقم متواضع 

ملقاطعة تتكون من 2864 مجتمعا محليا.

ُيظهر فحص هذه امللفات املختلفة، أوال، ظاهرة كانت شديدة التنوع يف أشكالها 

واستجابة حكومية لها اعتمدت قوتها عىل الطريقة الفريدة التي ُتعومل بها معها من 

الناحيتني اإلدارية والقضائية. ثانيا، يبدو أن تأثري التنوير يف مشكلة الفساد طوال القرن 

الثامن عرش كان غري محسوس. ثالثا، يبدو أن الجوانب املتعلقة بالسياسات بدرجة أكرب 

من قضايا الفساد كانت محصنة إىل حد ما من التجريم. 

األشكال املختلفة للفساد املحيل واإلقليمي
املهنية  أو  االجتامعية  الخلفية  عىل  اعتامدا  مختلفة،  أشكال  يف  الفساد  يظهر 

للشخص املتهم. واستنادا إىل امللفات الستة والعرشين املذكورة أعاله، يبدو أن ست 

مجموعات اجتامعية ومهنية كانت لها أهمية خاصة.

كان املوثِّقون امللكيون، الذين كانوا مسؤولني عن تسجيل سندات البيع، والوصايا، 

وعقود الزواج، إلخ.، كثريون بنحو خاص يف عيِّنتنا)4(. لقد اتُّهموا بإخفاء تسجيل الصكوك 

عن مكتب مراقبة اإلجراءات bureau du contrôle des actes، وهو مكتب الرضائب 

املسؤول عن مراقبة إصدار هذه الصكوك وجمع الرسوم املستحقة للملك من خالل 

إدارة خاصة تسمى املزرعة العامة Ferme Générale. مثَّل هذا خسارة غري مبارشة 

للملك، لكن ليست لدينا أي طريقة ملعرفة ما إذا كان األفراد الذين ُسجلت الصكوك 

بأسامئهم كانوا متواطئني مع املوثقني واستفادوا ماليا من االحتيال.

وألنهم  املراقبني.  ملفات  يف  كبرية  بأعداد  أيضا  العامة  املزرعة  مسؤولو  يظهر 

مسؤولون عن جباية الرضائب املختلفة التي عهد بها امللك إىل رشكة املمولني الخاصني 

املعروفني باسم امللتزمني العامني fermiers généraux، كانوا »ينسون« يف بعض األحيان 
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لوه، أو يقللوا قيمته عن طريق إخفاء الطبيعة الحقيقية للصكوك - وهو  تسجيل ما حصَّ

»نوع من الفساد اإلداري الذي ال ميكن اعتباره سوى سطو متعمد«)5( - أو االنخراط يف 

أنشطة تتعارض مع املناصب التي يشغلونها، مثل املتاجرة يف البضائع التي ُيفرتَض أن 

يفرضوا عليها الرضائب.

بعد ذلك اتُّهم املوظفون املختلفون يف دار سك العملة باملقاطعة )دار سك العملة 

 engravers سواء كانوا حفارين - )Montpellier يف مونبلييه Hôtel des monnaies

أو قضاة مكلَّفني juges gardes أو مراقبني - برسقة الدمغات hallmarks، مام سمح 

لهم بتزوير العمالت املعدنية. كانت هذه، كام نعلم، جرمية خطرية بنحو خاص. قبل 

ملكية  الجرائم يخضع الختصاص محكمة  النوع من  كان هذا  املراقب،  إىل  ُتسَند  أن 

خاصة، وهي محكمة العمالت Cour des Monnaies، التي ال ميكن استئناف أحكامها.

ُيظِهر لنا كتبة املجتمعات املحلية، وهم أقل عددا يف العينة، نوعا آخر من الفساد 

عىل املستوى املحيل. كانوا ُينتَخبون من ِقبل مواطنيهم لكتابة الصكوك ألعضاء املجتمع 

املحيل )ومن ثم مسؤويل البلدية املنتَخبني(، وقد حوكموا بتهمة اختالس األموال العامة 

املصانع  مفتشو  يشكل  العامة.  الوظائف  مامرسة  املصالح يف  تضارب  ُيسمى  قد  وما 

مجموعة أكرث تفصيال داخل عينتنا. باعتبارهم مسؤولني شبَه عموميني يف خدمة امللك 

وتزويدها  املصنعة  الرشكات  نشاط  عىل  يرشفوا  أن  منهم  املتوقع  من  كان  الفرنيس، 

والتي   Colbert كولبري  صممها  التي  االقتصادية  الدولة  سياسة  مع  متاشيا  باملشورة، 

اعتمدها ملوك البوربون يف القرن السابع عرش. لقد اتُّهم بعض املفتشني بابتزاز األموال 

من الرشكات املصنعة عن طريق تهديدها بعدم التصديق عىل البضائع التي ينتجونها، 

ومن ثم دعم أجورهم برسوم غري قانونية.

للضابط  متاما،  العادية  غري  ولكن  املعزولة،  الحالة  يف  النظر  أخريا  علينا  يجب 

العسكري ومهندس التحصينات دارل دي تشامربلني Darles de Chamberlain، الذي 

اتُّهم بالتالعب بالقياسات )»toisés menongers«( إلخفاء حقيقة أن بعض األعامل 

التي ُدفعت قيمُتها للمقاولني مل تكتمل يف الواقع: وهي مامرسة مشابهة متاما إلصدار 

رة. الفواتري املزوَّ

من األمثلة املذكورة أعاله، نجد أن ستة وعرشين ملفا فقط أظهرت طيفا واسعا 

أو  العموميني  املسؤولني  من  متنوعة  مجموعة  اكتنفت  التي  الفساد  من مامرسات 
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شبه العموميني: املسؤولني امللكيني بالوراثة )املوثقني(، واملسؤولني املحليني املنتَخبني 

رشكة  وموظفي  املصانع(  )مفتيش  الحكوميني  املدنية  الخدمة  وموظفي  )الكتبة(، 

باالحتيال عىل  البعض  اتُّهم  العامة(.  املزرعة  )مسؤويل  امللك  ملصلحة  تعمل  خاصة 

إما بعدم تحصيل ما يكفي من الرضائب وإما بتحصيل كمية أكرب  امللكية،  الخزانة 

واختالس  الخاص  القطاع  مقاويل  مع  بالتواطؤ  آخرون  واتُّهم  الخاصة.  ملصلحتهم 

األموال العامة. لذلك كانت أشكال سوء املامرسة متنوعة للغاية، ومل تكن محصورة يف 

قسم معني من إدارة املقاطعة. وإضافة إىل ذلك، باستثناء املوثِّقني العموميني )الذين 

كانوا يعملون يف بعض األحيان كملتزمني fermiers أيضا(، كان األفراد الذين وصفُتهم 

أعاله يتعاملون يف معظم األحيان مع الجهات الفاعلة االقتصادية التي متثل مصالح 

مالية مهمة نسبيا: املصنِّعني واملقاولني العموميني والتجار - وجميعهم كانوا ضحايا 

لالبتزاز وأحيانا رشكاء فيه.

املفردات  املراقبني، كأنها مل تكن جزءا من  ُتذَكر كلمة »فساد« قط يف ملفات  مل 

اإلدارية والقضائية ومعجم املتَّهمني والشهود. يف الواقع، يف فرنسا خالل القرن الثامن 

عرش، يبدو أن املصطلح قد اسُتخدم يف الغالب يف سياق أديب وليس لوصف الجرائم 

الفردية: إنه ميأل صفحات الكتابات الجدلية ولكن ليس سجالت إجراءات املحاكم)6(. 

رائجا  موضوعا  األخالقي  الفساد  كان   ،Ronan Chalmin تشاملان  رونان  أوضح  كام 

الوقت، وعندما ناقش مونتيسكيو Montesquieu تدهور  الفرنيس يف هذا  يف األدب 

كلمة  اعُتربت  الثالث«)7(،  الحكومات  مبادئ  »فساد  عن  كتب  السياسية،  األنظمة 

يحتوي  ال  مؤقتا.  تجرميا  وليست  فلسفية  قيمة  إنها  أي  للفضيلة،  منافية  »الفساد« 

كتيب جان-بابتيست دينيسار Jean-Baptiste Denisart الفقهي، الذي كان يحظى 

بشعبية كبرية بني الفقهاء الفرنسيني يف هذا الوقت، عىل مدخل واحد للفساد. وكام هي 

الحال يف ملفات املراقبني، يذكر دينيسار الفساد اإلداري)8(، فُيحيل القارئ إىل املراوغة 

prevarication)9(، التي ُتعرَّف بأنها »االنتهاك الذي ُيرتَكب يف مامرسة منصب عام«. 

ُيعرَّف الَغْدر بأنه »أي يشء غري مستحق ]للملك[ لكنه ُيطلب عىل أي حال من ِقبل 

أشخاص يشغلون املناصب من أولئك الذين، بسبب مناصبهم أو وظائفهم، يخضعون 

الغلول  جرمية  ُوصفت  دقة،  أكرث  مواصفات  ولها  خطورة  أكرث  وألنها  لسلطتهم«)10(. 

العائدة  األموال  يرسقون  أو  يختلسون  أو  »يستولون  الذين  جرمية  بأنها   )péculat(
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إىل امللك أو ملتزمه، والتي ينبغي أال تغادر صناديقها إال يف وجهتها النهائية«)11(. عىل 

ني للَّوم  سبيل املثال كان االختالس وإساءة استخدام املنصب العام مشتبَهني ومستحقَّ

وفقا للمعارصين، لكن يجب أن نكون مدركني لحقيقة أنه ال يوجد حديث عن الفساد 

بحد ذاته يف املصادر. يف الواقع مل يحدث قط النظُر يف إمكانية وجود مؤامرة لالحتيال 

املوظفون  الفساد:  استفاد من  أو يف مسألة تحديد من   -  pacte de corruption -

العموميون هم الوحيدون الذين كان ُيحَكم عليهم عند اكتشاف حاالت الفساد. هل 

الرئيسني  الضحايا  هم  كانوا  الفاسدين  املسؤولني  من شجبوا  أن  هذا  يعني  أن  ميكن 

للفساد؟ كام سرنى، فهذا السؤال أشد تعقيدا مام يبدو.

طرق التنديد
ال ُترِبز ملفات تحقيقات املراقبني دوَر أولئك الذين كشفوا حاالت الفساد وأبلغوا 

اإلدارة. ومع ذلك كان املسؤولون املتهمون يسارعون يف بعض األحيان إىل التنديد مبن 

اتهموهم. كان الفساد ُيكتَشف من حني إىل آخر نتيجة لعملية مراقبة. كانت هناك 

إجراءات محددة للرقابة، واملعمول بها لإلرشاف عىل سلوك املوظفني العموميني. أحد 

األمثلة عىل ذلك هو من ُعرفوا باسم مفتيش النطاقات امللكية ومراقبة صكوك امللكية 

 inspecteurs des domaines et controlle des actes والحقوق األخرى املتعلقة بها

et exploits et autres droits y joints، الذين كانوا يراقبون صياغة صكوك امللكية 

 commis au contrôle des من ِقبل املوثقني ونشاط مراقبيهم )كاتب مراقبة األفعال

كانوا  لقد  العامني.  املوثقني  رغم عدم وجود سلطة هرمية رسمية عىل  actes(، عىل 

مراقبني متجولني متثلت مهمتهم يف مقارنة سجالت املوثِّقني بسجالت مراقبيهم، ومقارنة 

لكن  موجودا،  كان  إذا  الغش،  اكتشاف  السهل  من  الرضائب.  تحصيل  بسجل  األخرية 

هؤالء األشخاص الذين تعرضوا لالحتيال فعال من ِقبل املوثقني ومراقبيهم لن يكونوا 

أكرث حكمة، نظرا إىل أن كاتب مراقبة األفعال مل يكن موظفا عموميا.

 ،contrôleurs des domaines كام هو متوقع اشتىك املوثقون من مراقبي املناطق

االفتضاح لكونهم متهربني من الرضائب. فقد متثلت  لكن ليس ألنهم كانوا يخشون 

الحال  مببالغ غري مربرة، كام هي  يطالبونهم  كانوا  أنفسهم  املراقبني  أن  شكواهم يف 

عندما كانوا يطلبون دفع رضائب غري ُمحصلة انقضت مدتها بالفعل. ومن ثم ففي 
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 Joyeuse بلدة جويوس  وقوع مترد شعبي يف  أنباء عن  عندما وصلت   ،1734 العام 

الصغرية، يف منطقة فيفاريس Vivarais، إىل مسامع املراقب العام للاملية، أي وزير 

التي  االنتهاكات  عن  ناتجة  كانت  هذه  الشغب  أعامل  أن  »يبدو  الفرنيس:  املالية 

ارتكبها كتَّاب املراقبة فيام يتعلق بالرضائب القدمية«، كام كتب الوزير فيليبري أوري 

Philibert Orry. وعىل رغم أنه متنى معاقبة مثريي الشغب بأقىص درجات الشدة 

)خاصة أن »مثريي هذا التمرد اتخذوا االحتياطات الالزمة بارتداء مالبس سوداء وطالء 

وجوههم باألسود«()12(، أبدى الوزير استعداده للتسامح مع سوء سلوك مسؤوليه ألنه 

»يف البداية مل تكن هذه املسألة معروفة جيدا، ومل يكن تحصيل الرضائب ينفذ بالدقة 

اليوم«)13(. ومن ثم طالب بعدم إمتام أي مالحقات من دون  التي هو عليها  نفسها 

موافقته الرصيحة.

مبجرد كشف الفساد، كان األمر مرتوكا لـلمزرعة العامة لتقديم شكوى من خالل 

أحد امللتزمني العامني. يف الواقع، وعىل رغم أن اختالس رضائب امللك كان مسألة تتعلق 

باملصلحة العامة، فإن املصلحة الخاصة للملتزمني هي التي كانت تترضر يف املقام األول. 

عني مل ينسوا أن يذكروا، مع ذلك، أنه يف »حاالت الفساد اإلداري وسوء اإلدارة  لكن املدَّ

هذه، والتي تتعارض بشدة مع إدارة رشكة جاللة امللك، يكون الجمهور معنيا أيضا«)14(. 

وبالنسبة إىل امللك كانت األولوية املطلقة هي الحفاظ عىل أحد أهم مصادره الحيوية 

للدخل. كان عدم دعم املزرعة العامة يف هذه الحالة خاصة يرقى إىل تشويه سمعة 

الدولة إزاء امللتزمني.

ميكن أن تكشف الرقابة التي يضطلع بها الرؤساء اإلداريون للمرء عن مامرسات 

الفساد، عىل رغم أنه من الصعب معرفة ما إذا كانت الشكوك املحددة حول الفساد 

 Darles de تشامربلني  دي  دارل  قضية  يف  اإلطالق.  عىل  ُتعَلن  مل  شكوى  أثارتها  قد 

Chamberlain، يشري االهتامم املفاجئ لرئيسه، مدير تحصينات النغدوك، إىل أنه رمبا 

كانت لديه شكوك سابقة بشأن سلوكه. أُبِلغ دارل دي تشامربلني بالتحقيق بعد فوات 

األوان، فلم يكن لديه ما يكفي من الوقت لتصحيح القياسات التي اشُتِبه يف تالعبه بها. 

وقد اتُّهم بالتزوير وبالتواطؤ مع عدد من مقاويل األشغال العامة. مل يكن من املمكن 

أن يكون املقاولون هم من أبلغوا عن املامرسات االحتيالية التي تورطوا فيها، ولكن رمبا 

فعل منافسوهم ذلك. ينطبق االستنتاج نفسه عىل قضية متبلييه Templier، حيث تبني 
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أن التجار قد تآمروا مع موظفي املزرعة العامة املكلفني بتحصيل الرسوم الجمركية)15(. 

كان من الصعوبة مبكان اكتشاف مؤامرات الفساد من هذا النوع.

أما حالة كتبة املجتمعات املحلية فمختلفة إىل حد ما، حيث إن املواطنني كانوا 

غالبا هم من يبلغون عنهم. يف قضية برون Brun، عىل سبيل املثال، كانت مجموعة 

من الشخصيات البارزة املحلية هي التي تقدمت بطلب إىل املحكمة إلدانة املعامالت 

غري الرشيفة لبعض مواطنيها يف عالقتهم بالسلطة العامة)16(. كانت املنافسة بني األنداد 

عىل السلطة املحلية بالتأكيد جزءا من تفسري اليقظة املتزايدة تجاه سلوك املسؤولني 

متقاربة  اجتامعية  مبكانة  يتمتعون  كانوا  السياسيني  املعارضني  أن  حقيقة  املحليني. 

جعلت من السهل التشكيك يف سلوك املسؤولني املحليني، واألهم من ذلك أن التناوب 

يف املناصب العامة كان أمرا ال مفر منه، حتى يف أكرث النظم السياسية انغالقا)17(.

لتحديد  األفراد  للمدعني  ُيرتك  األمر  كان  الفاسدة،  املامرسات  اكتشاف  مبجرد 

املحاكم االبتدائية التي سُتنظر القضية فيها. يف قضية جيمل Gimel، عىل سبيل املثال، 

عندما اتُّهم بالفساد اإلداري موظف باملزرعة العامة كان مسؤوال عن تحصيل الرسوم 

الجمركية يف ميناء فاندر Vendres الصغري، كان أول مسؤول قضايئ ُيطَلع عىل األمر 

ُعهد  لذلك،  ونتيجة   .Agde آغد  ملدينة  التجارية  القضائية  للوالية  العام  املدعي  هو 

برون،  قضية  يف  القضائية)18(.  الوالية  تلك  يف  العادي  القايض  إىل  الجنايئ«  بـ»اإلجراء 

 Cour للمقارنة، كانت محكمة الدرجة األوىل هي محكمة املحاسبة واملعونة واملالية

des Comptes, Aides et Finances - وهي محكمة عليا يف منظومة العدالة يف ظل 

النظام الفرنيس القديم، والتي ال ميكن استئناف أحكامها.

إىل جانب املنافسة عىل الواليات القضائية، التي سأعود إليها قريبا، كانت املشكلة 

الرئيسة يف هذه املامرسة القضائية هي بطء اإلجراءات يف املحاكم العادية، مام أدى يف 

 justice بعض األحيان إىل مبادرة املدعني باالستئناف، بدال من ذلك، إىل القضاء املحجوز

retenue للملك، الذي كان يرشف عليه امللك ووكالؤه مبارشة، يف مقابل القضاء املفوَّض 

املحاكم  بطء  فإن  ذلك،  إىل  وباإلضافة  امللك.  باسم  مُيارَس  الذي   ،justice déléguée

العادية هو ما كان يدفع امللك إىل أخذ زمام املبادرة بتجاوزها وضامن تطبيق العقوبات 

الرسيعة والنموذجية بنحو مبارش.
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محاكامت رسيعة وعقوبات قاسية
إيجاد طريقة  امللكية رضورة  الحكومة  لعمالئها عىل  الفاسدة  املامرسات  فرضت 

بديلة لتقديم نوع من العدالة الرسيعة والفعالة التي ال ميكن الحصول عليها بسهولة 

يف املحاكم العادية. وكام نص عليه رصاحة أحد أحكام مجلس الدولة، باإلشارة إىل قضية 

جيميل )1726(، فإن السبب يف لجوء امللك إىل القضاء املحجوز هو »ترسيع الحكم يف 

هذه القضية«)19(. وقد ُعهد إىل املراقب بنظر القضية ليس ألن امللك يرغب يف إزالة 

قضايا الفساد اإلداري من اختصاص املحاكم العادية، ولكن ملجرد ضامن صدور حكم 

رسيع ومناسب. بعبارة أخرى: للتأكد من أن املسؤول الفاسد »سيتلقى العقوبات التي 

رمبا يستحقها«، كام حدث يف قضية بوشونBouchon يف العام 1752)20(.

عندما كانت حاالت الفساد تصل إىل أذين املراقب، كان ملزما بإبالغ قرص فرساي 

مرة  كل  املعنية. يف  املقاطعة  إدارة  عليه  اعتمدت  الذي  الوزير  وخاصة   ،Versailles

ُتعد فيها مخالفات املسؤول املليك من الخطورة بحيث ال ُترتَك للمحاكم العادية، دعت 

إىل  وإما  امللك  مجلس  إىل  إما  مبارشة  وُتحال  القضية  به  ُتسحب  إجراٍء  إىل  الحاجة 

 arrêt ُحكم تخصيص  اإلجراء مبوجب  ُيستهل هذا  الغرض.  لهذا  يعينها  جهة قضائية 

d’attribution. يف قضايا الفساد التي تهمنا، ُعنيِّ مفتش النغدوك إلجراء تحقيق أويل 

من ِقبل مجلس الدولة، ويف بعض األحيان للحكم يف األمور بنفسه. هذه اآللية حالت، 

من حيث املبدأ، دون أي محاولة من جانب املتهم الستغالل املنافسة بني املحاكم التي 

ذكرُتها سابقا.

وبناء عىل ذلك ففي قضية أربو Arboux، التي تتعلق مبحصل للرضائب يف منطقة 

سيفان Cévennes، اتُِّهم املتهم مبحاسبة احتيالية، تكونت يف الحصول عىل مكافآت ال 

مربر لها »من املدققني من أقاربه«)21(. وعند مقاضاته يف العام 1663 من قبل اللجنة 

األحكام  من  عددا  املراقب يف حقه  أصدر  املحلية،  املجتمعات  ديون  بفحص  املكلَّفة 

مونبلييه  يف  واملالية  واملعونة  املحاسبة  محكمة  أمام  الحقا  استأنفها  والتي  القضائية، 

)سأعود قريبا إىل هذه اآللية اإلجرائية(. من املؤكد أن القضاة يف هذه املحكمة شعروا 

واليتهم  عىل  تتعدى  ملكية  لجنة  ُحكم  يف  للطعن  لهم  الفرصة  إلتاحة  كبري  بامتنان 

القضائية  املشاكسات  بأن مثل هذه  الرضائب جاهال  الخاصة. مل يكن جايب  القضائية 

بني  قضايئ  نزاع  عىل  أحكام  التامس  مشقة  تحمل  ولذلك  ملصلحته،  تعمل  أن  ميكن 
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املحكمة  بني  التحكيم  أي   –  lettres en règlement de juges محكمتني مستقلتني 

واللجنة. بعد سنوات عديدة من املشاحنات القضائية، أصدر امللك أخريا ُحكم تخصيص 

عليها حتى  املتنازع  املبالغ  بتسوية  املراقب  كلِّف مبوجبه  والذي  يناير 1677،   15 يف 

يتسنى ملجلس الدولة أن يفصل يف األمر.

التي  للفساد  امللكية  املالحقة  فعالية  مدى  عىل  جيدا  مثاال  أربو  قضية  متثل 

القضائية يف املحاكم املختلفة«)22(، وإسناد  اعتمدت عىل »تجنب تعدد اإلجراءات 

استئناف ألي  بالحكم »من دون  إىل محكمة واحدة مقيدة مكلفة  القضايا  جميع 

خريجني  »أي  تعيني  صالحية  املراقب  ُمنح  الغاية  ولهذه  والدفاع«)23(.  النيابة  من 

للملك  وكيل  وكذلك  القرارات«،  هذه  تتطلبه  الذي  وبالعدد  يريدهم   gradués

procureur du roi إلدارة اإلجراءات القضائية وقاٍض فرعي subdélégué إلجراء 

ُيلزم  أمر  بإصدار  املراقب  يبدأ عمل  االستامع.  امليدانية وعقد جلسات  التحقيقات 

ويكتب  للحكم(،   ordonnance d’application تطبيقي  أمر  )أي  الدولة  مجلس 

التحقيق  بإجراء  يضطلعون  من  املراقب  مبوجبه  يعنيِّ  والذي  نفسه،  الحكم  أسفل 

وإصدار الحكم)24(.

كان املنطق وراء هذه التعيينات عمليا يف الغالب. اعتمد املراقب عادة عىل وكالء 

 ،cour présidiale العادية )يف محكمة إقليمية الواليات القضائية  امللك السابقني يف 

عىل سبيل املثال(، وعىل امُلقيِّمني assesseurs العاملني يف محكمة أخرى وعىل القضاة 

التحقيق،  بإجراء  أحدهم  يقوم  ما  )عادة  املقاطعة  إدارة  الذين ساعدوه يف  الفرعيني 

اللجان  أو كاتب محكمة()25(. ومثلها مثل جميع   ،greffier ويعمل آخر كموثق عام

القضائية، كانت واليته القضائية تظل سارية طوال فرتة التحقيق فقط، لكن املحكمة 

التي كان يرتأسها بنحو استثنايئ مل تكن شيئا إن مل تكن عادية يف تكوينها. كان من ضمن 

صالحيات املراقب أن يأمر بأن تسلَّم إليه جميع املستندات التي ُتنتج يف أثناء املحاكمة 

يف محكمة عادية. وحدث »إجبار جميع كتبة املحاكم الذين لديهم سجالت قضائية، 

وبكل الوسائل املناسبة واملعقولة« عىل تسليمها إىل املراقب، والذي ال ميكن استئناف 

أوامره إال أمام مجلس الدولة)26(.

والعداء  الشخصية  للضغوط  متكررا  هدفا  املراقب  كان  الواسعة،  سلطته  بسبب 

املحيل. يف قضية جيميل )1726(، عىل سبيل املثال، كتب رجل ُيدَعى سريي Sirié إىل 
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املزرعة  محصل  جيميل،  السيد  برعايته  يشمل  ألن  تواضع  بكل  »يستجديه  املراقب 

الحالة نفسها، طلب  املقربني«)27(. ويف هذه  أقاريب  أحد  فاندر، وهو  ميناء  العامة يف 

 contrôleur من املراقب التدخل ملصلحته لدى املفتش العام Darène الرئيس دارين

يف  التأثري  محاوالت  كانت  األحيان  بعض  يف  بلطف«)28(.  وعدتني  »كام   ،general

دا، إن مل تكن عدوانية فجة. يف حالة مفتش مصانع الكربون،  ترصفات املراقب أكرث تشدُّ

الذي اتُّهم بابتزاز صناع املالبس، احتج أسقف سان بونس Saint-Pons عىل أنه »ليس 

مفتشا، بل طاغية حقيقي«)29(. وألنه كان يعترب نفسه الحامي الطبيعي للمجتمعات 

املحلية وسكانها، انربى األسقف للدفاع عن النساج يف أبرشيته من َجور مفتش مذنب 

االجتامعية  القوى  نطاق  يف  محارصا  املراقب  كان  وهكذا  السلطة.  استخدام  بإساءة 

والسياسية، حيث كان عليه أن يخدم مصالح امللك من دون إزعاج غري مربَّر ملصالح 

القوى املحلية النافذة.

املسؤولني  كل  يكن  مل  بالفساد،  االتهامات  مع  األحيان  بعض  يف  الحال  هي  كام 

املشتبه فيهم مذنبني، لكن هذا املوقف نادرا ما ظهر يف امللفات الستة والعرشين قيد 

التدقيق. اتُّهم مفتش املصانع أرنو دو المارك Arnaud de Lamarque بالفساد اإلداري 

يف العام 1696 من ِقبل رجل ُيدَعى ريكور Record، وهو جزَّاز أقمشة من كاركاسون 

 ،Parlement of Toulouse تولوز  برملان  إىل  الشكوى  ُقدمت  وقد   .Carcassonne

تحقيق  بإجراء  أمرت  والتي  الحاالت،  هذه  مثل  يف  املختصة  العادية  املحكمة  وهي 

الخطورة  من  القضية  كانت  نفسه.  العام  من  يوليو   28 يف  املؤرخ  مرسومها  مبوجب 

بحيث ال ميكن تركها للمحكمة العادية - فهي تتعلق مبفتش للمصانع، وهو أمر ليس 

بالهني - لذلك يف 11 سبتمرب، أصدر امللك أمر تخصيص. ويف الوقت نفسه عمد الرجل 

بصورة  »قد صدر  بالغه  أن  معلنا  أغسطس،   20 يف  شكواه  إىل سحب  ريكور  املدعو 

 )factum( قانونيا  بيانا  املراقب  أصدر  ثم  األفراد«)30(.  بعض  من  بتحريض  مفاجئة 

 La وال سال Vidal كمدٍع للتعويض ضد هذه التهمة الباطلة... ضد السيدين فيدال«

Salle وتجار آخرين من مدينة كاركاسون«)31(، والذين رسعان ما ُعرف أنهم »األفراد« 

الذين كانوا وراء هذا االتهام الكاذب.

ومع ذلك فلم يكن لريى العدالة تتحقق. من املسلَّم به أن امللك كان قد نّص يف 

رغبته عىل أنه »يتمنى أن ُتعلم الحقيقة، وإذا كان المارك املذكور ُمذنبا، أن ُيعاقب، 
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أما إذا مل يكن كذلك، أن ُيعاقب مؤلفو هذا االدعاء املزيف بالطريقة نفسها«، لكن 

فقد  رفضها،  األخري  وألن  املفتش.  عىل  صفقة  القرتاح  عالقاتهام  استخدما  التاجرين 

شأنا  جعلها  املترضر  الطرف  أراد  إذا  أنه  معتربة  النهاية،  يف  القضية  الوزارة  أسقطت 

شخصيا، فاألمر مرتوك له أن يتابعها يف املحاكم العادية)32(. ومن ثم كان هناك معيار 

تكن  مل  لكنها  فاسد،  مبسؤول  عقوبة  أقىص  بإنزال  امللكية  الحكومة  طالبت  مزدوج: 

مستعدة لفعل اليشء نفسه مع املدعني خبيثي الطوايا. وباملثل ال يسعنا إال أن نالحظ 

أن امللك كان يحمي مصالح املزرعة العامة – ومن ثم مصالحه املبارشة - بقوة أكرب 

بكثري من حامية مسؤوليه.

يجب أن نضع يف اعتبارنا أن الساحة القضائية كانت ساحة قتال بني الكثريين، وأنه 

عىل رغم أن العدالة الرسيعة للمراقب ميكن أن تكون سالحا هائال، فإنها كانت دامئا 

أوبورن،  السيد  اُتهم   .Aubrun أوبورن نرى هذا بوضوح يف قضية  ذا حدين.  سالحا 

الذي كان مسؤوال عن تحصيل ما يتبقى من الحسابات، باالختالس من ِقبل رجل ُيدَعى 

غرانغ Grange. ألقي القبض عىل أوبورن برسعة بعد بضعة أيام، يف 13 مارس 1747، 

وأُخِضع لالستجواب من ِقبل لجنة التحقيق الفرعية يف الثامن عرش من الشهر نفسه. 

وبحلول الثالثني من الشهر ُأطِلق رساحه، وُبرِّئ يف شهر مايو، ثم انقلب عىل من اتهمه، 

وجره يف النهاية إىل محكمة سنكال نيمس sénéchal of Nîmes يف العام 1751 واتهمه 

بالسعي إىل االنتقام منه بسبب دعوى قضائية قدمية رفعها أوبرون عندما كان وكيال 

إقطاعيا procureur fiscal ألمري سوبيز Soubise. يبدو أن غرانغ »تباهى علنا بأنه 

أنه يستطيع تحقيق ذلك عن طريق  سيكون سببا يف سقوطه ]أوبورن[، وأنه يعتقد 

تضليل السيد دي جوبري de Joubert، الحارس القضايئ العام syndic général ألمالك 

إجراء  لالنتقام؛  وسيلة  االختالس  تهمة  كانت  ولذلك  املراقب«)33(.  والسيد  النغدوك، 

عمومي مدفوع برصاع خاص معقد.

ومع ذلك فعند إثبات الفساد، فإنه يقع عىل عاتق املراقب املكلف بإنزال العقاب 

املناسب. يف حاالت االختالس أمرت املحكمة برد املبالغ املختلسة، كام يف حالة املوثق 

جنيها،   549 بدفع  عليه  ُحكم  الذي   ،Saissac سيساك  بقرية  األفعال  مراقبة  وكاتب 

وأحد عرش صوال sols وخمسة دنريات deniers، كام ُغرّم مبلغا باهظا قدره 59.800 

جنيه)34(. ال بد أن الغرامة الكبرية عملت كرادع أكرب بكثري من احتامل إعادة األموال 
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املختَلسة. ويف حالة موثق سيساك، الذي هرب من السجن يف تلك األثناء بالتواطؤ مع 

السجان، صودرت ممتلكاته وُطرحت للبيع باملزاد.

وكذلك كان التعليق من املنصب والعزل من خدمة امللك عقوبتني شائعتني للفساد. 

إجبارهم عىل فعل  قبل  أنفسهم  تلقاء  لالستقالة من  الفاسدون فرصة  املوثقون  ُمنح 

أعاله، عن مامرسة  الذي ذكرُته  أوقف دارل دي تشامربلني،  السلطات.  ِقبل  ذلك من 

مهام منصبه يف األسابيع األوىل من التحقيق، ثم ُحكم عليه باإلعدام غيابيا، ألنه فر من 

اململكة يف هذه األثناء. وكذلك ُطلبت عقوبة اإلعدام يف قضية متبلييه، حيث تجاوز 

ذ عىل اإلطالق)35(. من الصعب القول  االختالس 2.500 جنيه، لكن ال يبدو أنه قد ُنفِّ

بنحو قاطع ما إذا كانت العقوبة القاسية تشكل رادعا فعاال أو ال. ومع ذلك فعند النظر 

يف جهود مكافحة الفساد يف فرنسا خالل القرنني السابع عرش والثامن عرش، يجب أال 

ُينظر إليها مبعزل عن التدابري التي كانت ُتتَخذ ملنع الفساد.

منع الفساد من خالل الترشيعات
كان الترشيع بال شك هو الوسيلة املفضلة لتعامل السلطة امللكية يف فرنسا يف عهد 

البوربون مع مشكلة الفساد. من املؤكد أنها كانت مفضلة عىل َقَسم الخدمة، عىل سبيل 

املثال، الذي كان بعيدا عن اعتباره حال سحريا. يف العام 1738، عند استشارة املراقب 

العام للاملية حول مرشوع جديد لتنظيم »السلع الجلدية يف مدينة تولوز«)36(. مل يكن 

امُلجدي أن ُيستبدل بأعضاء هيئة محلفي صناع األحذية »مسؤولون  أنه من  يعتقد 

ميكن عزلهم أو مجلس عاميل prud’hommes«، ألن »دين األخري عند القَسم سيكون 

األحذية  صناع  محلفي  هيئة  أعضاء  من  جشعهم  جامح  لكبح  أفضل  وسيلة  بالكاد 

الذين نوبخهم لسوء السلوك«)37(. وعىل رغم ذلك فقد اقرتح عىل املراقب أنه عند 

تعيني مفتش لإلرشاف عىل أعضاء هيئة محلفي صناع األحذية، يجب عليه »اختيار 

شخص كفؤ... وميكن االعتامد عليه«، وأن يدفع أجره من رواتب املحلفني: »هذه هي 

ذت بنجاح يف مرسيليا يف حالة مامثلة«.  أفضل طريقة ملعاقبتهم، وإصالحهم، وقد ُنفِّ

نظرا إىل أن َقَسم الخدمة مل يكبح جامح الفساد عىل نحو فعال، فقد كان من الرضوري 

وضع لوائح جديدة معقدة من شأنها متكني اإلدارة من اكتشاف حاالت الفساد اإلداري 

كلام وأينام ارتكبت.
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صار نشاط املوثقني واإلرشاف عليهم منظام بنحو متزايد)38(. وإضافة إىل ذلك ففي 

أعقاب قضية متبلييه، أمر إعالن مليك صدر يف 3 يونيو 1701 بأن »املحصلني وأمناء 

استخدموها  والذين  امللك،  أموال  مع  بالتعامل  املكلفني  اآلخرين  واملسؤولني  الخزانة 

من أجل تحقيق منفعة خاصة أو اختالسها سيعاَقبون باإلعدام، من دون أي أمل يف 

بني  مبارشة  كانت هناك عالقة  رمبا  املختصني«)39(.  القضاة  ِقبل  العقوبة من  تخفيف 

قضية متبلييه وإعالن العام 1701، ويف هذه الحالة رمبا كانت األخرية محاولة ليس فقط 

لتشديد املوقف الترشيعي من الفساد، بل أيضا لوضع حد للتساهل الواضح للقضاة 

تجاه املسؤولني الفاسدين.

يف العقود التي تلت قضية متبلييه، حدثت زيادة ملحوظة يف الترشيعات املتعلقة 

بالتعامل مع األموال العامة. يف حني أصدرت محكمة املحاسبة واملعونة واملالية مذكرة 

يف 22 أبريل 1723 تحظر عىل مديري املجتمعات املحلية املشاَركة شخصيا يف الرشكات 

العامةfermes publiques )التي كانت تتعلق، يف تلك املناسبة املحددة، باللوجستيات 

أمالك النغدوك  استأنفت  العسكرية(،  الثكنات  القصابني وصيانة  العسكرية ومحالت 

الحسابات  دا عىل  تشدُّ وأكرث  أشد رصامة  تنظيم  فرض  بهدف  امللك  مع  أوثق  تعاونا 

األمالك  دائرة  وكلفت  امللك  يعينها  مختلطة  لجنة  شكلت  ذلك  إىل  وإضافة  املحلية. 

بتمشيط ميزانيات املجتمعات املحلية، وتسجيل ديونها واإلرشاف عىل املحاسبة، ومن 

ثم إعادة املبالغ املتبقية)40(. وقد رافقت هذه اإلجراءاُت قانونا ملكيا مينع األقارب من 

العضوية يف املجلس املحيل نفسه.

يبدو يف هذه الحالة أنه بالنظر إىل أن اإلطار الجزايئ للفساد كان قاسيا بالفعل 

)عىل رغم كل يشء، كان من املحتمل أن ُيرسل املسؤولون الفاسدون للعمل كعبيد 

يف قوارب التجديف أو ُيحَكم عليهم باإلعدام(، ومل تكن هناك أي ثقة بالتأثري املانع 

لـ »دين القَسم«، فقد راهنت السلطة امللكية وأمالك النغدوك بدال من ذلك عىل 

الفضائل امللموسة لآلليات املؤسسية. وبدال من تعليق آمالها عىل التفاين الشخيص 

فضلت  التنوير،  السيايس يف عرص  للخطاب  منوذجيا  كان  والذي  العامة،  للمصلحة 

السلطات امللكية وسلطات املقاطعات بدال من ذلك االستفادة من فلسفتها الديكارتية 

Cartesianism الخاصة واستخدام سحرها لدى األنظمة يف يشء مفيد. لقد ظنوا أن 

م بعامل ميكن  القواعد الدقيقة والعامة ستكون كافية لقطع دابر الفساد. أدى التوهُّ
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فيه تصنيف كل يشء وإصالحه، إىل عقلنة وتقنني املامرسات اإلدارية. وبعبارة أخرى: 

الفيربية، عىل رغم كونها منفصلة  للبريوقراطية  الفرضيات املحورية  تحقيق إحدى 

عن األجزاء األخرى من هذا التفسري النظري لعملية بناء الدولة الحديثة. هل كان 

هذا اإلجراء مشابها لتعزيز األطر التنظيمية ملكافحة الفساد يف إنجلرتا يف العصور 

الوسطى، والتي وصفت يف الفصلني الخامس والسادس بقلم أندريه فيتوريا وجون 

واتس، عىل الرتتيب؟

تركت  األخالقي.  الخطاب  من  الفساد  ضد  القضائية  اإلجراءات  تستفيد  ال 

اللغة اإلدارية ورصامة اإلجراءات مساحة ضئيلة لوجود خطاب أيديولوجي حول 

قانونيٍة  غري  الفاسدة  املامرسات  أن  يف  املتمثلة  البسيطة  الحقيقُة  كانت  الفساد. 

أفكار  لتأثري  الوحيدة  امللموسة  اآلثار  توجد  قضائية.  إجراءات  اتخاذ  لتربير  كافية 

التنوير يف امللفات القضائية التي اضطلعُت بتحليلها يف البيانات القانونية املطبوعة 

األحيان، والتي درسْتها )وإن كانت يف سياق  فيها يف بعض  ُأدرجت  التي   )facta(

األخَوان جان  اتُّهم   ،Lunel لونيل  بلدة  مازا Sarah Maza)41(. يف  مختلف( سارة 

Jean وأنطوان Antoine برون Brun - األول هو موثق مليك وكاتب يف البلدية، 

والثاين هو قنصل لونيل األول - باستخدام منصبيهام كوسيلة للتغلغل يف املصالح 

التي وصلت إىل  القضية،  اعُترب ثروة غري مرشوعة.  للمجتمع، ولجمع ما  التجارية 

العام  منذ  املطبوعة  القضائية  الوقائع  تداول  إىل  دفعت   ،1752 العام  يف  املراقب 

1749. اتُّهم األخَوان برون بـ»املراوغة« و»الَغْدر« و»الفساد اإلداري«)42(، لكن األمر 

الالفت أن كلمة فساد مل ُتستخَدم قط: بقيت لغة اإلجراءات قانونية دامئا، من دون 

افرتاض داللة أخالقية، عىل عكس الحاالت السابقة التي درستها سارة مازا. باملناسبة، 

أثبتت محكمة املساعدات يف 22 أبريل 1723، والتي ذكرُتها أعاله، أنها غري فعالة 

عىل اإلطالق يف هذه القضية.

املضادة  التدابري  لهذه  إذا كان  ما  السؤال األسايس حول  اإلجابة عن  الصعب  من 

ظاهريا  التقليل  ألن  أساسا  وذلك  ال،  أو  الفاسدة  املامرسات  تأثري حقيقي يف  للفساد 

من شأن عديد من حاالت الفساد ال يعني بالرضورة تقليل حجم الفساد. ميكن تفسري 

هذا التقليل، عىل سبيل املثال، بتحفظ أكرب من جانب املسؤولني الفاسدين. يف الواقع 

قد تشجع القواعد مفرطة الدقة عىل استنباط مخططات عبقرية لتجاوز التنظيم، كام 
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يتضح من إنشاء صناديق خلفية slush funds محلية)43(. يف هذه الحالة كان السبب 

للمجتمع  الرشيد  الحكَم  متناقٍض  بنحو  أعاق  الفساد  مكافحة  قانون  أن  ذلك هو  يف 

املحيل، بحيث توصل املسؤولون املحليون إىل حل كان غري قانوين بالتأكيد، لكنه كان 

لة يف العام 1662 لإلرشاف عىل  أيضا أكرث فاعلية بكثري. وباملثل مل تتمكن اللجنة املشكَّ

اإلدارة املحلية من حل قضية أربو والنزاع القضايئ الذي أثارته. يف بعض الحاالت رمبا 

كان انتشار الترشيعات ومضاعفة الضوابط الرقابية وحدها عديم الجدوى، إن مل ُيسبب 

يف الواقع نتائج عكسية.

قد  الفساد  قضايا  أن عدد  بالتأكيد عىل  لنا مصادرنا حتى  تسمح  ذلك هل  ومع 

الحفظ  يشري  عرش؟  الثامن  القرن  ونهاية  عرش  السابع  القرن  نهاية  بني  ما  تناقص 

كتلة  املواد، ورمبا  بعض  أن  إىل  الثامن عرش  القرن  املراقبني خالل  العشوايئ لسجالت 

التي  الفساد  حاالت  غالبية  أن  املصادفة  قبيل  من  ليس  ُتحَفظ.  مل  رمبا  منها،  كبرية 

املتعاقبة  واإلدارات  العامني 1720 و1770  بني  ما  الفرتة  إىل  تعود  استطعنا تحديدها 

 ،Bernage de Saint-Maurice وبريناج دي سان موريس ،Bernage لكلٍّ من بريناج

ولينان Lenain وجينارد دي سان-بريست Guignard de Saint-Priest، والتي كانت 

أرشيفاتها أيضا، كام يبدو، محفوظة بأفضل صورة.

استنتاج: الجانب املظلم للفساد
من خالل قرص تحلييل التاريخي للفساد عىل إطاره الترشيعي ومالحقته القضائية، 

كام فعلُت، فإنني أخاطر بالتغايض عن بعض أبعاده التي تنتمي إىل مجال القانون بقدر 

يف  املثال،  سبيل  عىل  فلننظر،  والسياسية.  االجتامعية  العالقات  ملجال  انتامئها  من  أقل 

قضية املوثق املليك لويس فرانكس Louis Franques، قائد قلعة أوزيلس Auzils، الذي 

حوكم يف عدة تهم بسوء الترصف، التي ُزعم أنه ارتكبها عندما كان كاتبا محليا يف أوزيلس. 

لقد اتُّهم باالحتفاظ ببعض محفوظات املجتمع املحيل يف منزله، وتزوير قوائم الرضائب، 

وكتابة أسامء أعضاء املجالس الذين كانوا غائبني بالفعل عن اجتامعات املجلس باعتبارهم 

حارضين. ولكن بدال من املصادر األخرى يستحيل علينا التمييز بني ما هو حقيقي وما 

هو غري صحيح. كانت االتهامات ضد الكاتب املحيل استثنائية بالكاد)44(، وميكن أن تخفي 

دوافع خفية. أدان املوثق نفُسه رصاعا دار يف الجوار بشأن رعي املَْعز، باعتباره »دسيسة 
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رمبا   )45(Bournazel بورنزيل  ماركيز  املكان،  صاحب  من  بتواطؤ  إسقاطه«،  إىل  تهدف 

مثلْت اتهاماُت الفساد الجانَب القضايئ لتصفية اجتامعية-سياسية للحسابات.

كانا  بأنهام  للمراقب  املتهامن  األخَوان  أملح  أعاله،  نوقشت  التي  برون  قضية  يف 

ضحيتني لعالقة سياسية، موضَحني أن خصومهام كانوا يسعون فقط إىل »الثأر... بسبب 

الناجم عن إيوائهام للقوات اإلسبانية«)46(. وباملثل، ففي  االستياء ]بني أعيان لونيل[ 

قضية بوشون، »كانت أكرث حاالت الفساد اإلداري واملامرسات الخاطئة« املنسوبة إىل 

ذلك املوثق يف شارم Charmes ذريعة لعقوبة شديدة لرجل كان، باإلضافة إىل ذلك، 

والخطباء  للقساوسة  آمن  مالذ  وبتوفري  الدين  بشأن  فاضحة  آراء  بامتالك  »اتُّهم  قد 

 rapts de فضال عن عديد من حاالت الزواج الرسي ،»]Calvinists أي الكالفينيني[

البلدية  السلطات  تضطلع  مل  أيضا. وهل  فيها  أنه مذنب  ُزعم  التي   ،)47(seduction

العام 1753؟)48( هنا، كام يف  بيزير Beziers غري الرشيف يف  بوضوح بحامية كاتب 

أماكن أخرى، كانت العالقات االجتامعية والسياسية متشابكة بعمق)49(، مام يجعل من 

الرضوري التفكري يف الفساد يف سياق الديناميات التي ُيحدثها يف مكان وزمان معينني. 

من خالل دراسة املستوى الجزيئ للسياسة، بدال من دراسة القوى األوسع داخل النظام 

السيايس، قد نأمل تحقيَق فهم أفضل ملشكلة الفساد بني املوظفني املدنيني)50(.

اإلداري،  الفساد  تهم  التحقيقات حرصيا عىل  التي درسناها، ركزت  الحاالت  يف 

من دون محاولة اكتشاف تداعياتها السياسية عىل اإلطالق. نجا النفوذ السيايس من 

أنه كان موجودا، وأنه مارس دورا يف  أننا نعلم  القضائية، عىل رغم  نطاق املالحقة 

بانتظام يف  األصوات  يشرتي  كان  نفسه  امللك  أن  نتذكْر  دعونا  السياسية.  العمليات 

السابع عرش)51(. كان فساد املسؤولني  القرن  أمالك النغدوك حتى بداية سبعينيات 

امللكيني يف مقاطعة النغدوك يف القرن الثامن عرش ُيدرك موضوعيا عىل أنه خلل يف 

اآللية اإلدارية - وهو من دون شك نتيجة للخيانة األخالقية لعدد قليل من األفراد 

اإلداري  الفساد  حاالت  ربط  ميكن  أنه  رغم  وعىل  بحتة.  سياسية  كقضية  وليس   -

باملؤامرات السياسية يف فرنسا يف القرن الثامن عرش، فإن الفساد اإلداري هو وحده 

الذي استشعر الثقل الكامل للعدالة.

شكر وتقدير

املؤلِّف ممنت ألندريه فيتوريا ملساعدته الشاملة يف مراجعة ترجمة هذا الفصل.
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formvorschläge bei Cicero und Sallust )Stuttgart: Franz Steiner, 2009(.

ملراجعة للمشكلة، انظر: 
Federico Santangelo, “Authoritative Forgeries: Late Republican History 
Re-told in Pseudo-Sallust,” Histos 6 )2012(: 27–51.
بالنسبة إىل املناقشة الحالية، فإن القضية ذات أهمية هامشية ألن الوثيقة ُتعترَب هنا 
من حيث قيمتها باعتبارها شهادة عىل الخطاب الروماين ملكافحة الفساد، والذي ينطبق 

بغض النظر عن هوية املؤلف.
)45( Ps.-Sall. Ep., 2.3.1, 4.5 = Sallust, Fragments of the Histories. Letters 

to Caesar, ed. and trans. John T. Ramsey, Loeb Classical Library 522 
)Cambridge, MA: Harvard University Press, 2015(.

)46( Ps.-Sall .Ep .,2.5.3. On the imprecision of the language adopted by 
the author see Hugh Last, “On the Sallustian Suasoriae,” The Classical 
Quarterly 17 )1923(: 87–100.

)47( Ps.-Sall. Ep., 2.4.5.
)48( Ps.-Sall. Ep., 2.5.3.
)49( Ps.-Sall. Ep., 2.10.6.
)50( Ps.-Sall. Ep., 2.10.8.

ملزيد عن الفكر السيايس لسالوست الزائف، انظر:
 Samotta, Das Vorbild der Vergangenheit.

ملزيد عن إصالحها للجنة املئوية عىل وجه التحديد، انظر: 
Valentina Arena, “Roman Reflections on Voting Practices,” in Cultures 
of Voting in Pre-Modern Europe, ed. Serena Ferente, Miles Pattenden, 
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145–210.

)55( Lily Ross Taylor, Roman Voting Assemblies from the Hannibalic War 
to the Dictatorship of Caesar )Ann Arbor, MI: University of Michigan 
Press, 1966(, 91.

ملزيد عن املئوية املتميزة ودورها يف تأمني النجاح، انظر:
Cic. Plan., 49 = Cicero, Pro Archia... Pro Plancio, trans. Watts. For its 
consideration as omen comitiorum see Cic. Div., 1.103, 2.83 = Cicero, 
On Old Age. On Friendship. On Divination, trans. W. A. Falconer, Loeb 
Classical Library 154 )Cambridge, MA: Harvard University Press, 1923(; 
cf. Cic. Mur., 38 = Cicero, In Catilinam... Pro Murena, trans. Macdonald.



270

مكافحة الفساد عْبر التاريخ

ملزيد عن أهميتها، انظر:
Cic. Q. fr., 2.14.4 = Cicero, Letters to Quintus and Brutus..., ed. Shack-
leton Bailey; and Plut. Cat. Min., 42 = Plutarch, Lives, Volume VIII: 
Sertorius and Eumenes. Phocion and Cato the Younger, trans. Bern-
adotte Perrin, Loeb Classical Library 100 )Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 1919(.

كانت نتيجته من األهمية إىل درجة أنه يف بعض األحيان حدث تنازع عليها.
.Liv., 24.9, 26.22, 27.6 = Livy, History of Rome, ed. Foster et al

مع مناقشة يف: 
Ayalet H. Lushkov, Magistracy and the Historiography of the Roman 
Republic. Politics in Prose )Cambridge: Cambridge University Press, 
2015(, 115–18.
اقرتحه سولبيسيوس  رمبا  الذي  بذلك  الواضح متاما عالقة إصالح غراتشوش  ليس من 

روفوس Sulpicius Rufus يف العام 63 قبل امليالد:
Cic. Mur., 47 = Cicero, In Catilinam... Pro Murena, trans. Macdonald.

انظر أيضا:
Dyck, A Commentary on Cicero, De officiis.

)56( Cf. Cic. Att., 4.15.7 = Cicero, Letters to Atticus, ed. Shackleton Bai-
ley. On the value of dignitas, see Jean Hellegouarc’h, Le vocabulaire 
latin des relations et des partis politiques sous la République )Paris: 
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in an Islamic State: Mazālim under Bahri ̄ Mamlu ̄ks 662/1264–789/1387 
)Istanbul: Nederlands Historisch-Archeologisch Instituut, 1985(; Nas-
ser O. Rabbat, “The Ideological Significance of the Dār al-‘Adl in the 
Medieval Islamic Orient,” International Journal of Middle East Stud-
ies 27 )1995(: 3–28; Lucian Reinfandt, “Local Judicial Authorities in 
Umayyad Egypt )41–132/661–750(,” Bulletin des d’études orientales 63 
)2015(: 127–46.

)2( ملزيد عن عمل دار محفوظات بغداد، انظر: 
Maaike van Berkel, “Reconstructing Archival Practices in Abbasid 
Baghdad,” Journal of Abbasid Studies 1 )2014(: 7-22.
)3( توجد قوائم من الكتبة منذ زمن النبي محمد )ص( فصاعدا يف املصادر الرسدية، وخاصة 

يف كتيبات دائرة املحفوظات. انظر، عىل سبيل املثال:
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zarā’, 21–7.

انظر أيضا:
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France )XIVe-XVIIe siècle(, ed. Neithard Bulst, Robert Descimon and 
Alain Guerreau )Paris: E ́ditions de la Maison des sciences de l’homme, 
1996(, 51–67; P. S. Lewis, “The Pensioners of Louis XI,” in Essays in 
Later Medieval French History )London: The Hambledon Press, 1985(, 
91–104; Gareth Prosser, “‘Decayed Feudalism’ and ‘Royal Clienteles’: 
Royal Office and Magnate Service in the Fifteenth Century,” in War, 
Government and Power in Late Medieval France, ed. Christopher All-
mand )Liverpool: Liverpool University Press, 2000(, 175–89.

)64( Romain Telliez, “Officiers et fermiers des aides devant la justice royale 
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utazione di Storia Patria per l’Umbria, 1991(, 31–2; Vallerani, Medieval 
Public Justice, trans., Sarah Rubin Blanshei )Washington DC: Catholic 
University Press, 2012(, 33–4, 156–7.

)29( ASPer, MS 7, 19v, 20r )1336(; 16 II, 3v )1386(; 18, 35r–36r )1388(.
)30( David S. Chambers and Trevor Dean, Clean Hands and Rough Justice: 

An Investigating Magistrate in Renaissance Italy )Ann Arbor, MI: Uni-
versity of Michigan Press, 1997(, 48–50. 

)31( Douglass North, John Joseph Wallis and Barry Weingast, Violence and 
Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Hu-
man History )Cambridge: Cambridge University Press, 2009(; Francis 
Fukuyama, the Origins of Political Order. From Prehuman Times to the 
French Revolution )New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011(.

)32( Bo Rothstein and Jan Teorell, “Defining and Measuring Quality of Gov-
ernment,” in Good Government: The Relevance of Political Science, ed. 



299

الهوامش
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tor-de-la-Coste, en Languedoc rhodanien )1661–1799(, vol. 1 )Mont-
pellier: Publications de l’Universite ́ Paul Vale ́ry, 1996(, 494–5; Stéphane 
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Ḥusayn al- Zubaydī. Baghdad: Dār al-Rashīd lil-Nashr, 1981.

Raymond, George. Honour and conscience call‘d upon. London, 1708.
Real Academia Española, Diccionario de Autoridades. Vol. 2.Madrid: RAH, 1726. 

Sammelbuch griechischer Urkunden aus Ägypten 5.Wiesbaden: Harrassowitz, 
1955.

Recueil des historiens des Gaules et de la France. Tome XX. Edited by J. Naudet and 
P.-C.-F. Daunou. Paris: Imprimerie nationale, 1840.

Recueil des historiens des Gaules et de la France. Tome XXIV: Les enquêtes 
administratives du règne de saint Louis et la Chronique de l’Anonyme de Béthune. 
Edited by Léopold Delisle. Paris: Imprimerie nationale, 1904.

Regulamentele Organice ale Moldovei şi Ţării Româneşti. Edited by Paul Negulescu 
and George Alexianu. 2 vols. Bucharest: Întreprinderile Eminescu S.A., 1944.



321

ببليوغرافيا

Regulamentul Organic al Moldovei. Edited by Dumitru Vitcu, Gabriel Bădărău and 
Corneliu Istrati. Iaşi: Junimea, 2004.

Réponse pour Sr. Antoine Cournelet, un des principaux contribuables de la ville de 
Lunel, demandeur en excès, contre le Sr Antoine Brun, premier consul de ladite 
ville, le Sr Jean Brun, notaire royal, ci-devant greffier consulaire, & le Sr palias, 
étapier, accusez & defendeurs. Montpellier: Jean Martel, 1749.

Report of the Conference of Officers of the Liberal Associations upon the Corrupt and 
Illegal Practices Act 1883. London: National Liberal Federation, 1883.

Roman Statutes. Edited by Michael H. Crawford, 2 vols. London: Bulletin of 
Classical Studies, 1996.
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Ronald Kroeze رونالد كروزي

- هولندي الجنسية. 

 Vrije Universiteit أستاذ مساعد يف التاريخ ومدير الدراسات يف جامعة أمسرتدام الحرة -

.Amsterdam

- عمل باحثا ما بعد الدكتوراه، وله دراسات عديدة حول تاريخ الفساد.

والرصاع،  والسالم  والدميوقراطية،  الحديثة،  أوروبا  تاريخ  عىل  وتدريسه  أبحاثه  تركز   -

و»استخدامات  الجديدة(،  )العامة  واإلدارة  العاملي،  الرشيد  والحكم  الفساد،  ومكافحة 

املايض« من ِقبل الرشكات، والسياسة االستعامرية، والتاريخ الشفهي.

André Vitória أندريه فيتوريا
- برتغايل الجنسية. 

- حصل يف العام 2006 عىل درجة البكالوريوس يف التاريخ من جامعة بورتو. وأتم 

رسالة الدكتوراه يف الجامعة نفسها يف العام 2013.

يف  والسيايس  القانوين  التاريخ  يف  متخصص  وهو  الدكتوراه،  بعد  ما  باحثا  يعمل   -

القانوين  الفكر  بني  بالتقاطع  خاص  بنحو  ومهتم  واملتأخرة،  العليا  الوسطى  العصور 

والدعايئ واملامرسة القانونية والسياسية.

بالجهود  الوسطى  العصور  يف  الربتغال  يف  التطورات  مبقارنة  خاص  بنحو  مهتم   -

املامثلة التي بذلتها الكنيسة والسلطات العلامنية يف ماملك قشتالة وفرنسا وإنجلرتا 

للتعامل مع املامرسات الفاسدة، وقد ركزت أبحاث الدكتوراه التي أجراها عىل الثقافة 

تأثري  سيام  وال  عرش،  الرابع  القرن  إىل  عرش  الثاين  القرن  من  الربتغال  يف  القانونية 

املجتمع الروماين الكنيس خالل العصور الوسطى يف إقامة العدل والتقايض، والعالقة 

بني مختلف الواليات القضائية والقوى السياسية.
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G. Geltner جي. غيلترن
- هولندي الجنسية. 

- ُولد يف العام 1974.

- أستاذ تاريخ العصور الوسطى، ومدير مركز دراسات القرون الوسطى وعرص النهضة 

بجامعة أمسرتدام. 

)دكتوراه  برينستون  وجامعة  ماديسون،  يف  ويسكونسن  جامعة  يف  تعليمه  تلقى   -

2006(، وجامعة أكسفورد.

- حصل عىل زماالت يف جامعة هارفارد ومركز العلوم اإلنسانية بجامعة ستانفورد.

- عمل أستاذا زائرا يف جامعة موناش األسرتالية وكلية بريكبيك.

الوسطى  العصور  يف  اإليطالية  املدينية  الدول  تاريخ  حول  عديدة  منشورات  له   -

املتأخرة، وخاصة يف حالة االضطراب/ النظام الحرضي، كام تنعكس يف النُُّهج البلدية 

للعقاب وتسوية املنازعات والصحة العامة.

املرتجم يف سطور
د. إيهاب عبدالرحيم علي

- ُولد يف مرص العام 1965، ويحمل الجنسيتني املرصية والكندية. 

- رئيس املجلس الكندي لنرش العلوم والثقافة )CCDSC(، وهو منظمة ال تهدف إىل 

الربح يقع مقرها يف مقاطعة أونتاريو الكندية.

- تخرَّج يف كلية الطب، جامعة أسيوط )مرص(، مبرتبة الرشف يف العام 1988. 

- حصل عىل دبلوم عاٍل يف الرتجمة من كلية كامربدج )لندن، اململكة املتحدة(. 

- مرتجم معتَمد وعضو لجنة اللغات األجنبية بالجمعية الكندية للمرتجمني مبقاطعة 

أونتاريو، إضافة إىل اضطالعه بتقييم مستوى املرتجمني املتقدمني الختبارات املرتجم 

املعتَمد إىل اللغة العربية بكل املقاطعات الكندية.

لجامعة  التابع  للرتجمة  العايل  العريب  باملعهد  العلمية  للرتجمة  متفرغ  غري  أستاذ   -
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الدول العربية )الجزائر(.

- عمل رئيسا لقسم التأليف والرتجمة يف مركز تعريب العلوم الصحية بجامعة الدول 

العربية 13 عاما. 

- املحرر املؤسس ملجلة »تعريب الطب« يف العام 1997، ومحررها حتى العام 2007. 

- أول رئيس تحرير للطبعة العربية ملجلة »نيترش« العلمية )2012(.

الطبية  واملقاالت  واملعاجم،  الكتب،  من  كبري  عدد  وتحرير  ترجمة  عىل  أرشف   -

والعلمية واالقتصادية. 

العلمية  و»الثقافة  والعلوم«،  الطب  »ثورات يف  ثالثة كتب هي:  تأليف  - شارك يف 

واسترشاف املستقبل العريب«، و»دليل اإلعالمي العلمي العريب«. 

- صدرت له ترجامت لكتب مهمة عديدة يف جهات عدة مرموقة، من بينها سلسلة »عامل 

2002(؛  العام   ،288 )العدد  املريخ«  حياة عىل  عن  »البحث  له  أصدرت  التي  املعرفة«، 

»الطاقة للجميع« )العدد 321، العام 2005(؛ »نحو رشكات خرضاء« )العدد 329، العام 

2006(؛ »العوملة والثقافة« )العدد 354، العام 2007(؛ »يقظة الذات« )العدد 375، العام 

2010(؛ »ملاذا تتحارب األمم« )العدد 403، العام 2013(؛ »انتقام الجغرافيا« )العدد 420، 

2018[؛  للعام  ]قطر[  الدويل  والتفاهم  للرتجمة  حمد  الشيخ  بجائزة  ]فاز   )2015 العام 

»يوميات الرسطان« )العدد 431، العام 2015(؛ »تغريُّ العقل« )العدد 445، العام 2016(؛ 

تعرفنا عىل صالت  العام 2018(؛ »األقرباء: كيف  )العدد 456،  األشياء كام هي«  »رؤية 

القرابة بني امليكروبات وسواها من الكائنات« )العدد 481، العام 2020(.

»العريب«،  منها:  املنشورة يف دوريات مهمة  والعلمية  الطبية  املقاالت  له عرشات   -

العلمي«، »عامل  العلمي«، »علوم وتكنولوجيا«، »التقدم  العاملية«، »العريب  »الثقافة 

الفكر«، »مجلة العلوم«. 

- عضو الجمعية الدولية للمحررين الطبيني. 

- عضو مؤسس يف الجمعية رشق املتوسطية للمحررين الطبيني، ويف الرابطة العربية 

لإلعالميني العلميني.
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قائمة املساهمني

- فرانسيسكو أندوخار كاستيلو Francisco Andújar Castillo - جامعة أملريفا

- فالنتينا أرينا Valentina Arena - يونيفريسيتي كوليدج لندن

- مايكي فان بريكل Maaike van Berkel - جامعة رادبود نيميخن

- جي. دبليو. برنارد G. W. Bernard - جامعة ساوثامبتون

- سارة إي. بوند Sarah E. Bond - جامعة أيوا

- ستيفان دوران Stéphane Durand - جامعة أفينيون

- أنطونيو فريوس Antonio Feros - جامعة بنسلفانيا

- جي. غيلترن G. Geltner - جامعة أمسرتدام

- رونالد كروزي Ronald Kroeze - جامعة فريخي أمسرتدام

- بيالر بونسي ليفا Pilar Ponce Leiva - جامعة كومبلوتينسي، مدريد 

- كلري تايلور Claire Taylor - جامعة ويسكونسن- ماديسون

- أندريه فيتوريا André Vitória - جامعة أمسرتدام

- جون واتس John Watts - جامعة أكسفورد

قائمة األشكال والرسوم التوضيحية

1-7 مالحقة املامرسات الخاطئة للمسؤولني من ِقبل السنداكو البريوجيني، 1390-1332
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سلسلة عـالـَم املعرفة

»عامل املعرفة« سلسلة كتب ثقافية تصدر يف مطلع كل شهر ميالدي عن املجلس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد األول منها يف شهر يناير من العام 1978.

الثقافة تغطي جميع فروع املعرفة،  القارئ مبادة جيدة من  تهدف هذه السلسلة إىل تزويد 

تأليفا  تعالجها  التي  املوضوعات  املعارصة. ومن  والثقافية  الفكرية  التيارات  بأحدث  ربطه  وكذلك 

وترجمة:

1 - الدراسات اإلنسانية: تاريخ ـ فلسفة - أدب الرحالت - الدراسات الحضارية - تاريخ األفكار.

2 - العلوم االجتامعية: اجتامع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا - تخطيط - دراسات 

اسرتاتيجية - مستقبليات.

3 - الـدراســات األدبيـة واللغويـة: األدب العـربـي - اآلداب العامليـة - علـم اللغة.

التشكيلية  الفنون   - املوسيقى   - املرسح   - الفن  وفلسفة  الجامل  علم  الفنية:  الدراسات   -  4

والفنون الشعبية.

 5 - الدراســات العلمية: تاريــخ العلـــم وفلســـــفته، تبسيط العلــوم الطبيـــعية )فيــزياء، 

كيمــياء، علم الحــياة، فلك( ـ الرياضــيات التطبيــقية )مع االهتــامم بالجــوانب اإلنسانية لهــذه 

العــلوم(، والدراسات التكنولوجية.

أما بالنسبة إىل نرش األعامل اإلبداعية ـ املرتجمة أو املؤلفة ـ من شعر وقصة ومرسحية، وكذلك 

األعامل املتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا أمر غري وارد يف الوقت الحايل.

وتحرص سلسلة »عامل املعرفة« عىل أن تكــون األعمـال املرتجــمة حديثة النرش.

وترحب السلسلة باقرتاحات التأليف والرتجمة املقدمة من املتخصصني، عىل أال يزيد حجمها 

الكتاب وموضوعاته  عن  وافية  بنبذة  تكون مصحوبة  وأن  املتوسط،  القطع  من  عىل 350 صفحة 

وأهميته ومدى جدته  ويف حالة الرتجمة ترسل نسخة مصورة من الكتاب بلغته األصلية كام ترفق 

مذكرة بالفكرة العامة للكتاب، وكذلك يجب أن تدّون أرقام صفحات الكتاب األصيل املقابلة للنص 

تكن  مل  ما  ترجمـة  أي  فـي  النظـر  ميكنهـا  ال  والسلسلـة  املرتجمة،  الصفحة  جانب  عىل  املرتجم 

مستوفية لهذا الرشط. واملجلس غري ملزم بإعادة املخطوطات والكتب األجنبية يف حالة االعتذار عن 

عدم نرشه. ويف جميع الحاالت ينبغي إرفاق سرية ذاتية ملقرتح الكتاب تتضمن البيانات الرئيسية 

عن نشاطه العلمي السابق.

ــ ترصف مكافأة للمؤلف مقدارها  ــ املؤلف أو املرتجم  ويف حال املوافقة والتعاقد عىل املوضوع 

ألفا دينار كويتي، وللمرتجم مكافأة مبعدل ثالثني فلسا عن الكلمة الواحدة يف النص األجنبي )وبحد أقىص 

مقداره ألفان وخمسامئة دينار كويتي(.
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سعر النسخة
دينار كويتيالكويت ودول الخليج

ما يعادل دوالرا أمريكياالدول العربية
أربعة دوالرات أمريكيةخارج الوطن العريب

االشرتاكات
دولة الكويت

15 د. كلألفراد
25 د. كللمؤسسات
دول الخليج

17 د. كلألفراد
30 د. كللمؤسسات

الدول العربية
25 دوالرا أمريكيالألفراد

50 دوالرا أمريكياللمؤسسات
خارج الوطن العريب

50 دوالرا أمريكيالألفراد
100 دوالر أمرييكللمؤسسات

تسدد االشرتاكات واملبيعات مقدما نقدا أو بشيك باسم املجلس الوطني

للثقافة والفنون واآلداب، مع مراعاة سداد عمولة البنك املحول عليه املبلغ

يف الكويت، ويرسل إلينا بالربيد املسجل عىل العنوان التايل:

املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

ص. ب 23996 الصفاة - الرمزي الربيدي 13100

دولة الكويت

بدالة: 22416006 )00965(

 داخيل: 1196/ 1195/ 1194/ 1153/1193/ 1152
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تنويـــــه
لاطــاع علــى قائمــة كتــب السلســلة انظــر عدد 
ديســمرب )كانــون األول( مــن كل ســنة، حيــث توجد 

قائمة كاملة بأسماء الكتب املنشورة
يف السلسلة منذ يناير 1978.
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الرجاء ملء البيانات يف حالة رغبتكم يف: تسجيل اشرتاك  تجديد اشرتاك 

االسم:

العنوان:

املدينة:                                               الرمز الربيدي:

البلد:

رقم الهاتف:

الربيد اإللكرتوين:

مدة االشرتاك:اسم املطبوعة:

نقدا / شيك رقم:املبلغ املرسل:

التاريخ:       /     /     20مالتوقيع:

البيان
املرسح العامليإبداعات عامليةعامل الفكرالثقافة العامليةعامل املعرفة

دوالرد.كدوالرد.كدوالرد.كدوالرد.كدوالرد.ك

2512122020مؤسسة داخل الكويت

15661010أفراد داخل الكويت

3016162424مؤسسات دول الخليج العريب

17881212أفراد دول الخليج العريب

1005040100100مؤسسات خارج الوطن العريب

5025205050أفراد خارج الوطن العريب

5030205050مؤسسات يف الوطن العريب

2515102525أفراد يف الوطن العريب

قسيمة اشتراك في إصدارات
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

يمكنكم االشتراك والحصول على نسختكم الورقية من إصدارات المجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب من خالل الدخول إلى موقعنا اإللكتروني:

https://www.nccal.gov.kw/#CouncilPublications 

املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب - إدارة النرش والتوزيع - مراقبة التوزيع

ص.ب: 23996 - الصفاة - الرمز الربيدي 13100

دولة الكويت
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عددنا املقبل

مكافحة الفساد عرب التاريخ

من العصور القدمية إىل العصر احلديث

)اجلزء الثاين(
Anticorruption in History

From Antiquity to the Modern Era

تأليف: رونالد كروزي - أندريه فيتوريا - جي. غيلترن

ترجمة: إيهاب عبدالرحيم عيل

َيجمع املحررون يف هذا الكتاب أوراًقا ذات طابع أكادميي منهجي، تؤدي يف 

ُمجملها وظيفة الدراسة املسحية التاريخية ملشكلة الفساد والسبل املتَبعة عرْب 

التاريخ ملكافحته، بدًءا من العصور القدمية حتى العرص الحديث، يف كل بقاع 

العامل وأقطاره، ويف مختلف السياقات التاريخية، لُيقدم الكتاب مناقشاٍت ثرية 

حول تاريخ هذه املشكلة والحلول املتبعة ملكافحتها.
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