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ةةرورة التيةةدي

للفساد من قال إجيةاد جمموعةة مةن اآلليةات

يعت ة الفسةةاد مةةن الظةةواهر ال ة عرفتهةةا

الوقائيةةةةة والعقابيةةةةة الةة ة تواجةةةةه بهةةةةا هةةةةاه

اجملتمعةةةات املغاربيةةةة ،والةةة أقةةةات أبعةةةادا

الظاهرة وحتد بالك من حدة ق رها.

واسةةعة يف اآلو ةةة األقةةرية ،وهةةاا تيمةةة عةةدة
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* -ا ُملؤَلِف املُراسل.
understood the need to fight against
corruption by creating a whole
series of preventive and punitive
mechanisms and thus limit the
gravity of the danger
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Abstract:
Corruption is one of the
phenomena known to Maghreb
countries and which has grown in
recent times, due to several political,
economic and social factors: - the
phenomenon
of
corruptionthreatens those countries that have

مقدمةةة:
يعت الفساد من اآلفةات الجتماع يةة الة عرفتهةا اجملتمعةات منةا العيةور القدميةة،
وال ا تشرت بسرعة يف وقتنا احلالي يف العديد مةن الةدول ومنهةا دول املغةرا العربةي،
حبي أصبمل الفساد يتخلةل ييةع الق اعةات السياسةية والقتيةادية والجتماعيةة ،مةع
اقتاف حممه وشكله ودرجة إ تشاره يف الزما واملكا .
وهةي ظةاهرة تأقةا أبعةةادا واسةعة تتةدقل فيهةا عوامةةل كةترية ييةعب التمييةز بينهةةا،
وهي العوامل الة أدت إىل تعةدد أوجةه األ شة ة الة تةتم مةن قاهلةا األفعةال املشةكلة
جلرائم الفساد ،فاسحة بالك اجملال لتعدد صور هاا األقرية وتنوع آلاره.
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عدد خاص بأشغال امللتقى الدويل حول:

آليات مكافحة جرائم الفساد يف التشريعات املغاربية ـ  05/04ديسمرب 8632

واقع جرائم الفساد يف الدول املغاربية ________________________________ __________________________ أمال موساوي

وعليةةه حاولةةا الةةدول املغاربيةةة التيةةدي هلةةاه الظةةاهرة وذلةةك مةةن قةةال عةةدة تةةدابري
وقائية وعقابية.
ومنه فالشكالية ال ميكننا طرحها يف هاا اجملال يوغها من السؤال التالي:
فيما تتمتل أسباا وآلار جرائم الفساد يف دول املغرا العربي؟
وهي الشكالية ال سنميب عنها من قال الت رق للمحاور املوالية:
أوت :تعريف الفساد.
لا يا :أسباا جرائم الفساد.
لالتا :آلار جرائم الفساد.
رابعا :أ واع الفساد.
قامسا :آليات مواجهة ظاهرة الفساد يف دول املغرا العربي.
احملور األول :تعريف الفساد
يعةةرف الفسةةاد لغةةة بأ ةةه «التلةةف أو إحلةةاق الضةةرر بةةالغري ،ويعةةت تةةدهور التكامةةل
والفضيلة ومبادئ األقاق»(.)1
والفسةةاد لغةةة يسةةتخد لوصةةف أي سةةلور منحةةرف وحمةةر وغةةري صةةاحل ،ويف اللغةةة
األجنبية كلمة فساد تعت ( )CORRUPTIONوهي تتينيةة األصةل مشةتقة مةن الفعةل
( )RUMPEREأي كسر الشةية ،وقةد يكةو هةاا الشةية املةراد كسةره هةو مدو ةة
لسلور أقاقية أو إجتماعية ،وقد تكو قاعدة إدارية للحيول علو كسب مادي(.)2
والفسةةةاد يف اللغةةةة ات ليزيةةةة هةةةو أيضةةةا ( )CORRUPTIONومشةةةت مةةةن الفعةةةل
( )CORRUPTووفقةةا لقةةاموجل أوكسةةفورد ويعةةت تةةدهو القةةيم األقاقيةةة واألقةةاق،
ويرتبط بالرشوة والرحنراف والفو و واجلرمية املنظمة.
أما يف اللغةة الفر سةية يوجةد أربعةة عشةر مرادفةا لكلمةة الفسةاد ،أحيا ةا يعةت سةوة
وتةةةةةةةةةةةدهور األو ةةةةةةةةةةةاع ( ) POURRISSEMENTوأحيا ةةةةةةةةةةةا الةةةةةةةةةةةال واهلةةةةةةةةةةةوا
( )AVILISSEMENTوأحيا ا الفسةوق والفمةور ( )IMMORALITEوأحيا ةا رشةوة
املوظفني أو املتاجرة بالوظيفة(.)3
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واملاحظ أ تعريف كلمة الفساد كا أكتر مشوت وو ةوحا يف اللغةة العربيةة ويف
القرآ الكريم ،أل ه جاة مرتبط بكةل فعةل حمةر وغةري صةاحل ،وقةد ذكةرت كلمةة
فساد يف إحدى عشر مو عا يف القرآ الكريم:
سنَ اللَهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ ا ْلفَسَةا َد
سنْ كَمَا أَحْ َ
 اآلية  77من سورة القيص﴿ :الدُ ْيَا وَأَحْ ِفِي الْأَ ْرضِ ِإ َ اللَهَ لَا يُحِبُ الْ ُمفْسِدِينَ﴾.
جل
 اآلية  11من سورة الرو ﴿ :ظَهَرَ ا ْلفَسَادُ فِي الْبَرِ وَالْبَحْةرِ بِمَةا كَسَةبَاْ أَيْةدِي النَةا ِلِيُاِيقَهُمْ بَعْضَ الَاِي عَمِلُوا لَعَلَهُمْ يَرْجِعُو َ﴾.
 اآلية  12من سورة الفمر﴿ :فَأَكْتَرُوا فِيهَا ا ْلفَسَادَ﴾.وقد جعل اهلل تعاىل كل املعاصي فسادا يف األرض فكل املخالفات قروع عةن جةادة
الياح وإرحنراف عن ال ري املستقيم سواة كا ا هده املخالفات يف جمال السلور أو
يف جمال اجلرائم اجلنائية أو احلقوق املد ية أو احلقوق العامة(.)4
كمةةا وردت أحادي ة

بويةةة كةةترية يف الفسةةاد واملفسةةدين والنهةةي والتحةةاير منهمةةا،

وأهمها:
 قول الرسول صلو اهلل عليه وسلم« :لعن اهلل الراشي واملرتشي والرائش». قوله عليه الياة والسا « :إ السا بدأ غريبا وسةيعود غريبةا ف ةوبو للغربةاة،قيل من الغرباة يا رسول اهلل؟ قال :الاين ييلحو إذا فسد الناجل»(.)5
أمةةا الفسةةاد مةةن املنظةةور القةةا و ي فهةةو تلةةك التيةةرفات ال ة يقةةو بهةةا املوظفةةو أو
املسؤولو الرمسيو بإسةتغال مناصةبهم للحيةول علةو منةافع ذاتيةة شخيةية خمةالفني
القواعد القا و ية واألقاقية ،وهو املفهةو الةاي تبنةاه معظةم فقهةاة القةا و واملنظمةات
والتفاقيات الدولية(.)6
كمةةا عةةرف الفسةةاد با ةةه« :سةةلور غةةري سةةوي ين ةةوي علةةو قيةةا الشةةخص بإسةةتغال
مركزه وسل اته يف خمالفة القوا ني واللوائمل والتعليمات لتحقي منفعة لنفسه أو لاويةه
مةةن األقةةارا واألصةةدقاة ،وذلةةك علةةو حسةةاا امليةةلحة العامةةة ،ويظهةةر هةةاا السةةلور
املخالف يف شكل جرائم وخمالفات كالرشوة وسوة إستخدا املال العةا وال فةاق غةري
القا و ي للمال العا  ،مما ينتج عنه إهدار املوارد للدولة»(.)7
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وعةةرف الفسةةاد أيضةةا بأ ةةه« :كةةل خمالفةةة تةةتم بسةةوة يةةة للقةةوا ني واأل ظمةةة املرعيةةة
وكل استهتار بةالقيم والتقاليةد اخلةرية املتعةارف عليهةا يف اجملتمةع تعتة فسةادا مبفهةو
املمارسة العملية »(.)8
أما علو املستوى الدولي فقد عرفا اجلمعية العامة لألمم املتحدة الفساد يف قرارهةا
رقةم 15 -11 :اليةادر يف 1551/11/22 :بأ ةه« :مةةا يهةدد اسةتقرار اجملتمعةات وأمنهةةا
ويقةةوض قةةيم الدميقراطيةةة واألقةةاق ويعةةرض للخ ةةر التنميةةة الجتماعيةةة والقتيةةادية
والسياسية»(.)9
كما عرفته إتفاقية الدول األمريكيةة ملكافحةة الفسةاد اليةادرة عةا  1551بأ ةه:
«األداة ال يستخدمها أعضاة اجلرمية املنظمة لتحقي غاياتهم».
وعرفةةه البنةةك الةةدولي بأ ةةه« :إسةةاةة إسةةتعمال الوظيفةةة العامةةة للكسةةب اخلةةا  ،أي
الفساد حيدث عندما يقو موظف بقبول أو طلب أو ابتزاز الرشوة لتسهيل عقد أو إجراة
طرح ملناقية عامة».
كما ميكةن أ حيةدث الفسةاد عةن طرية إسةتعمال الوظيفةة العامةة دو اللمةوة إىل
الرشوة وذلك بتعيني األقارا أو سرقة أموال الدولة مباشرة(.)10
وعرفا إتفاقية اتحتاد الفريقي ملنع الفساد ومكافحتةه لسةنة  2112الفسةاد بأ ةه:
«األعمال واملمارسات مبا فيها اجلرائم ذات اليلة ال حترمها هاه التفاقية.)11(»...
أمةةا املنظمةةة العربيةةة ملكافحةةة الفسةةاد فقةةد عرفةةا هةةاا األقةةري سةةنة  2111بأ ةةه:
«اخلروع عن إطار املسلمات واملوجبات األقاقية العامة ،وعن موجبات القةوا ني النافةاة
أو التنكةةر هلةةاه املسةةلمات واملوجبةةات ،وهةةو اتكتسةةاا غ ةري املشةةروع ومةةا ينةةتج عنةةه
لعنيري القوة يف اجملتمع ،السل ة السياسية ،والتروة يف ييع ق اعات اجملتمع».
أمةةا إتفاقيةةة األمةةم املتحةةدة ملكافحةةة الفسةةاد امل مةةة مةةن  15إىل  12ديسةةم 2112
ذمبرييدا باملكسيك وال دقلا حيز النفةاذ يف  2111الة

أقةرت أ ةه يقيةد بالفسةاد

يف مفهةةو التفاقيةةة اجلةةرائم الةةواردة يف الفيةةل التالة ويف املةةواد  11ومةةا بعةةدها سةةواة
كا الفسةاد يف الق ةاع العةا أو اخلةا

وأيةة أفعةال أقةرى ارمهةا القةوا ني الداقليةة

احلالية باعتبارها أفعال فساد أو ارمها يف املستقبل.
املادة  11يا علو جرمية رشوة املوظفني العموميني الوطنيني
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املادة  11يا علو رشوة املوظفني العموميني األجا ب وموظفي املؤسسات العموميةة
الدولية.
املادة  17يا علو جرمية إقتاجل املمتلكات أو تبديدها أو تسريبها.
املواد  21 -11يا علو جرائم املتاجرة بةالنفوذ وإسةاةة إسةتغال الوظةائف واللةراة
غةةةري املشةةةروع والرشةةةوة يف الق ةةةاع اخلةةةا
املمتلكات يف الق اع اخلا

والرشةةةوة يف الق ةةةاع اخلةةةا

وإقةةةتاجل

وغسل العائدات الجراميةة وجرميةة القفةاة وإعاقةة سةري

العدالة.
احملور التا ي :أسباا الفساد
من املؤكد أ الفساد تيمة جمموعة من الظروف والعوامل ال تتفاعةل يف احةدالها
وإ تشارها ،وهي األسباا ال ميكن أ ت رق إىل أهمها فيما يلي:
 -1األسباا السياسية:
يقتضي وجود األسباا السياسية للفساد غياا احلريةات والنظةا الةدميقراطي ،وهةو
مةةا ية ز بيةةفة اكتةةر يف الةةدول الناميةةة ،ومةةا متتةةاز بةةه اتو ةةاع بهةةاه اتقةةرية مةةن عةةد
استقرار سياسي يساهم يف إ تشار الفساد.
وعليةةه فةةإ ع ةد وجةةود ظةةا سياسةةي مسةةتقر وفعةةال سةةتند إىل دسةةتور دميقراطةةي
يكرجل مبدأ الفيل بني السل ات ،إ افة غلةو

ةعف الةوعي السياسةي وعةد معرفةة

اآلليةةات والةةنظم ال ة تةةتم مةةن قاهلةةا ممارسةةة السةةل ة ،وهةةو أمةةر يتعل ة بعامةةل اخل ة ة
والكفاةة املتعلقة بإدارة شؤو الدولة(.)12
فمعةةروف أ الرشةةوة تكةةو بنسةةبة أعلةةو يف األ ظمةةة السياسةةية ال ة ت توجةةد بهةةا
مسةةاحة كةةبرية للدميقراطيةةة والشةةفافية واملسةةاةلة ،وت تتةةاح فيهةةا حريةةة الةةرأي والتعةةبري
والرقابة ،حبي ت ختضع تيرفات السل ة السياسية فيها للمساةلة والنقد ،مبةا ا ةه ت
توجد بها اجهزة إعا حرة ،قادرة علو كشف احلقائ وإظهار مواطن الفساد.
وميكن إبةراز أهةم األسةباا الة تعمة مظةاهر الفسةاد السياسةي تسةيما يف الةدول
النامية قاصة العربية منها وباألقص دول املغرا العربي ،فيما يلي:
 عةةد اللتةةزا مببةةدأ الفيةةل املتةةواز بةةني السةةل ات التالةةة التنفيايةةة والتشةةريعيةوالقضائية يف النظم السياسية لدول املغرا العربي وطغيا السل ة التنفيايةة علةو بةاقي
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السل ات ،اتمر الاي أقل مببدأ الرقابة املتبادلة بينها ،ومن مثةة جعةل عناصةر السةل ة
السياسية القائمة شكلية يف جمملها.
-

ةةعف الرادة لةةدى القيةةادة السياسةةية ملكافحةةة الفسةةاد ،وذلةةك بعةةد تنفيةةا وعةةود

وبةةرامج الصةةاح املو ةةوعة وعةةد اختةةاذ أيةةة إجةةراةات وقائيةةة أو عقابيةةة حب ة عناصةةر
الفساد.
-

ةةعف دور وسةةائل العةةا وحمدوديةةة احلريةةات ال ة تتمتةةع بهةةا هةةاه الوسةةائل يف

الكشف عن قضايا الفساد ،وتعرض العامةيني للعقوبةات الة تيةل إىل حةد السةمن
حتا م ر القاف والسب والتشهري ،وهو ما ميتل قيدا علو أداة وسائل العا العربية.
-

عف مؤسسات اجملتمع املةد ي ومؤسسةات الق ةاع اخلةا

يف الرقابةة علةو األداة

احلكةةومي ومواجهةةة مظةةاهر الفسةةاد ،إذ ت تةةزال حريةةة تكةةوين الةةروابط ومؤسسةةات
اجملتمةع املةد ي مقيةدة يف عةدد مةن األق ةار العربيةة ،كمةا ةأ موقةف الةنظم السياسةية
ا ملغاربيةةةة مةةةن هةةةاه املؤسسةةةات ت يةةةزال يةةةرتاوح بةةةني الةةةرفض والتوظيةةةف وتقييةةةد حريةةةة
النشاط(.)13
 -2األسباا القتيادية:
يعت ة الفقةةر وتةةد ي املسةةتوى املعيشةةي وارتفةةاع سةةبة الب الةةة وفشةةل الدولةةة يف إتبةةاع
سياسة الستخدا األمتل للموارد وتشةغيل القةوة العاملةة ،سةببا يةدفع األفةراد إىل للمةوة
لل رق الغري مشروعة كالنيب واتحتيال والقتاجل ...إخل.
ويع ة الةةبعض ظةةا اخلوصيةةة ظامةةا يةةؤدي إىل تفشةةي ظةةاهرة الفسةةاد ملةةا فيةةه مةةن
خماطر بسبب التحول السريع غري املخ ط رحنو تعظيم دور الق اع اخلا

علةو حسةاا

الق ةةاع العةةا مةةن قةةال اختةةاذ قةةرارات إقتيةةادية ببيةةع املؤسس ةات احلكوميةةة للق ةةاع
اخلا (.)14
كما يرجةع الةبعض أسةباا تفشةي ظةاهرة الفسةاد املرتب ةة باجلا ةب القتيةادي إىل
سةةةوة توزيةةةع الةةةدقل القةةةومي ،الةةةاي يةةةؤدي إىل متركةةةز األمةةةوال لةةةدى جمموعةةةة مةةةن
األشخا  ،فتيبمل ال بقة الغنية أكتر غزوا لل بقة الفقرية ،ممةا يولةد لةدى املةوظفني
الشعور باحلقد واحلسد والبغض ،ويع عةن هةاا الشةعور مةن قةال أقةا الرشةاوي مةن
أصحاا رؤوجل اتمول.
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ويعةةد إ تشةةار الفقةةر واجلهةةل و قةةص املعرفةةة و قةةص املعرفةةة بةةاحلقوق الفرديةةة وسةةيادة
القسم التقليدية والروابط القائمةة علةو القرابةة ،إذ ميكةن ماحظةة مةدى السةوة الةاي
وصةلا إليةه األو ةةاع يف العةا العربةي ومنهةةا دول املغةرا العربةي يف هةةاه اجملةاتت مةةن
قال الحيائيات ال

وردت تقرير التنمية ال سةا ية العربيةة للعةا  2112والة تشةري

إىل أ الدقل القومي لة  22بلدا عربيا هو أقل من الةدقل القةومي لسةبا يا وأ  %11يف
املئة من العرا البالغني أمي(.)15
 -3األسباا الجتماعية:
األسةةباا الجتماعيةةة هةةي األسةةباا الةة تنشةةأ تيمةةة للتةةألريات السةةلبية لألفةةراد،
فيمهر األفراد بالجراةات الدارية وجهلةهم بالقةا و  ،وهةو مةا جيعلةهم يلمةؤو إىل دفةع
الرشوة للموظف الاي حياول دائما تعقيد الجراةات للحيول عليها -أي علو الرشوة-
إ افة إىل

عف الوازع الديت واألقاقي اللاا يعدا سببا هاما يف إ تشار ظةاهرة

الفسةةاد ،قاصةةة إذا علمنةةا ا الةةوازع الةةديت واألقاق ةي هةةو الةةرادع القةةوى مةةن ييةةع
العقوبات الو عية ،كو ه ميتل رقابة ذاتية علو سةلور األفةراد ،وقةد أكةدت الشةريعة
السامية علو وجوا أداة األما ة وحرما اخليا ة والرشوة(.)16
 -4األسباا القا و ية:
إ سةةوة صةةياغة القةةوا ني واللةةوائمل املنظمةةة للعمةةل ،وذلةةك تيمةةة لغمةةوض القةةوا ني أو
تضةةارا بعضةةها مةةع بعةةض يف الكةةتري مةةن األحيةةا  ،األمةةن الةةاي يع ةةي املوظةةف فرصةةة
للتهرا تنفيةا القةوا ني أو تفسةريها ب ريقةة قاطئةة ،قاصةة يف ظةل

ةعف املسةاةلة مةن

طرف اتجهزة القا و ية(.)17
ويف هاا اجملال يينف البعض القواعد ال ميكن من قاهلا مكافحة الفسةاد إىل
املستويات التالية:
 املسةةتوى اتول :ويتعلةة بالقواعةةد الةة تهةةدف إىل توطيةةد الدميقراطيةةة السياسةةيةومحايةةة حقةةوق ال سةةا كالدسةةتور والقةةوا ني والقواعةةد التنظيميةةة املتعلقةةة بالقواعةةد
العامة.
 -املستوى التا ي :ويتعلة بكةل النيةو

والقواعةد الة تعمةل علةو تقويةة الشةفافية

ومنها القوا ني واملراسيم املرتب ة باليفقات العامة واملراقبةة املاليةة ،ومؤسسةة الوسةيط
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وإلتزا الدارة بتعليةل قراراتهةا والقةوا ني املتعلقةة باملنافسةة ،والنظةا األساسةي للوظيفةة
العامة ،متويل اتحزاا واملركزية والامركزية... ،إخل.
 املستوى التال  :ويتعلة باملقتضةيات املتضةمنة يف القةوا ني اجلزائيةة واملد يةة ،وهةيالنيةةو

ال ة تةةرتبط مباشةةرة مبكافحةةة أفعةةال الفسةةاد ،حي ة ا اجملةةال األساسةةي

لإلرتشاة أصبمل الدولة والفئات املعنية أو املستفيدة منه أصبحا خمتلف اهليئات والفئات
واتجهزة ال تتكو منها الدولة(.)18
 -5األسباا الدارية:
تتمتةةةل األسةةةباا الداريةةةة للفسةةةاد يف تضةةةخيم اجلهةةةاز الداري ،إذ ياحةةةظ ا حمةةةم
الق اع العا يف الكتري من الدول العربية يفوق احتياجات املراف العامة ،وهو مةا يعقةد
من الجراةات الدارية وكيفيات التواصل مع املواطنني.
كمةةا ترجةةع األسةةباا الداريةةة للفسةةاد يف ا عةةدا وجةةود الشةةفافية واملسةةاةلة وو ةةع
املواطنني يف صلب اهتما الدارية إ افة إىل البريوقراطية.
كما يرجع أيضا إىل التغيري املستمر يف اللوائمل والنظم املتعلقةة بشةؤو العةاملني وهةو
ما يؤدي إىل قل لغرات ينفا منها الشخص سية السلور لتحقي أهدفه.
كما ميكن إرجاعها كالك إىل إستغال النفةوذ الداري ،وبالتةالي ممارسةة الظلةم
د العمال ومنعهم من حقوقهم(.)19
احملور التال  :آلار الفساد
يرتتةةب علةةو الفسةةاد عةةدة آلةةار إقتيةةادية وإجتماعيةةة تةةؤلر علةةو املسةةتوى القتيةةادي
والجتماعي ،وأهم هاه اآللار:
 -1اآللار القتيادية للفساد:
تتمتل أهم اآللار القتيادية للفساد يف:
 -يةةؤدي الفسةةاد إىل

ةةعف كفةةاةة اتسةةتتمار وذلةةك بسةةبب الرشةةاوى ال ة تسةةتنزف

املوارد املخيية لاستتمار وتسية أو تزيد من تكلفتها.
 ينقص الفسةاد التةدفقات اتسةتتمارية ويع لةها ،ممةا يةؤدي إىل حرمةا البلةدا مةنإمكا ية قل املهارات والتكنولوجيا ،كما يؤدي إىل قص إ تاجية الضرائب ،وهو مةا
يزيد من عبة الدولة.
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 يؤدي الفساد إىل عد املساواة يف توزيع الدقل والتروة من قال إسةتغال أصةحااالنفةةوذ ملةةواقعهم املميةةزة يف اجملتمةةع ويف النظ ةا السياسةةي ،ممةةا يسةةممل هلةةم باتسةةتئتار
باجلا ةةب اتك ة مةةن املنةةافع القتيةةادية مةةال يتقةةدمها النظةةا  ،إ ةةافة إىل قةةدرتهم
مراكمةةة األصةةول بيةةفة مسةةتمرة ممةةا يةةؤدي إىل توسةةيع الفمةةوة بةةني هةةاه النخبةةة وبةةني
أفراد اجملتمع.
 -يؤدي الفساد يف اجملال الضرييب إىل تقديم لقرارات

ريبية غري حقيقية بةالتواطؤ

مع املواطنني يف الق اع ،وهو ما يؤدي إىل اخنفاض زائف يف ال اقة الضةريبية للممتمةع
وهو ما يؤلر علو القتياد الوطت أل ةه إذا كةا صةا ع السياسةة املاليةة يسةت يع حمةم
اليرادات احلكومية وخي ط حمةم ات فةاق احلكةومي علةو أسةاجل ال اقةة الضةريبية
الزائفةةة ،فةةإ السياسةةة القتيةةادية لةةن تسةةت يع حتقيةة أهةةدافها فيمةةا يتعلةة بةةالنمو
القتيادي أو متويل ات فاق العا أو متويل اخلدمات الجتماعية(.)20
 -2اآللار السياسية للفساد:
إ الفساد يةؤدي إىل اخنفةاض مسةتوى األداة احلكةومي ،وعنةدما تكةو حلكومةة
عيفة يقل اتهتما يفرض القةا و والنظةا وتقةل الرقابةة واملتابعةة علةو أ شة ة الدولةة
وتغيب الشفافية(. )21
والشفافية تعت الو وح التا يف اختاذ القرارات ورسم اخل ط والسياسات وعر ها
علةةو اجلهةةات املعنيةةة مبراقبةةة أداة احلكومةةة وقضةةوع املمارسةةات الداريةةة والسياسةةية
للمحاسبة واملراقبة املستمرة أي التيرف ب ريقة علنية ومكشوفة(.)22
واخل ري يف هاا اجملال

عف احلزومة داقليا وقارجيةا ،مةا يةؤدي إىل

ةعفها اةاه

اخلارع ،وهو ما يشية إىل مكا ة الدولة علو املستوى الدولي.
 -3اآللار الجتماعية للفساد:
إ الفساد يؤدي إىل ا دلار القسم األقاقية والسياسية والشعور بالظلم لةدى الغالبيةة
مما يؤدي إىل اتحتقا الجتماعي وإ تشار احلقد بني أطياف اجملتمع(.)23
كمةةا تيةةبمل الرشةةوة أور طبيعةةي لةةدى الةةبعض الةةاي يعت هةةا صةةدقة مةةن القةةادر علةةو
الةةدفع إىل احملتةةاع إليةةه ،وهةةو مةةا يشةةكل ق ةةرا علةةو اجملتمةةع وعلةةو عاقةةة األفةةراد
بالدولة ،وذلك بسبب تزعزع لقتهم بهاه األقرية.
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احملور الرابع :أ واع الفساد
هنار عدة أ واع للفساد وعدة معايري لتقسيمه وأهمها:
 -1الفساد من حي احلمم:
ينقسم الفساد من حي حممه إىل الفسد الكبريو الفساد اليغري:
أ -الفسةةةاد الكةةةبري :هةةةو اق ةةةر أ ةةةواع الفسةةةاد ،حية ة ينتشةةةر يف جمةةةال الوظةةةائف
واملناصب العليا ،ويقةو بةه كبةار املسةؤولني واملةوظفني ،وهةو أه ةر أ ةواع الفسةاد ت ةه
يكلف الدولة قسائر كبرية ،وقد أطل عليه البعض جرائم اليفوة ،ت ه يرتكب من
طرف أفراد حيتلو مكا ة سياسية عالية ،ويستغلو سل تهم خلرق القا و (.)24
ا -الفساد اليغري :وهةو الفسةاد املنتشةر يف املسةتويات الةوظيفني الةد يا ،ويرتكةب
من قبل صغار املوظفني ،كما ا املقابل املالي فيه بسيط(.)25
 -2الفساد من حي ال تشار:
ينقسم الفساد من حي إ تشاره إىل فساد دولي وفساد حملي(.)26
أ -فساد دولي :وهو الفسةاد الةاي يتمةاوز احلةدود القليميةة للدولةة ،والةاي يقةو بةه
موظفةةةةو يف املنظمةةةةات الدوليةةةةة كمنظمةةةةة التمةةةةارة العامليةةةةة -الشةةةةركات املتعةةةةددة
اجلنسيات... -إخل.
وقد ذكر تقرير منظمةة الشةفافية الدوليةة لسةنة  2111الشةركات اتمريكيةة هةي
أكتةةر الشةةركات ال ة تسةةتغل الفسةةاد يف الةةدول الناميةةة للحيةةول علةةو مشةةاريع بتلةةك
الدول.
ا -فسةةةاد حملةةةي :وهةةةو الفسةةةاد الةةةاي ينتشةةةر داقةةةل الدولةةةة وت يتمةةةاوز حةةةدودها
القليمية ،وت يرتب بالشركات األجنبية(.)27
 -3الفساد طبقا للممال الاي شأ فيه:
ينقسم الفساد وفقا هلاا املعيار إىل فساد لقايف -فساد أقاقةي -فسةاد لقةايف -فسةاد
إجتماعي -فسد قضائي -فساد سياسي -فساد قةا و ي -فسةاد مةالي -فسةاد إداري(،)28
وأبرز هاه املظاهر:
أ -الفسةةاد السياسةةي :ويقيةةد بةةه سةةوة إسةةتخدا السةةلط العامةةة مةةن قبةةل النخةةةب
احلاكمة ألهداف غري مشروعة ،وهو يعرف بفساد القمة(.)29
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ا -الفساد الداري :الةاي وجرميةة الفسةاد هةي جرميةة ااةة عةن ظةاهرة إجتماعيةة
تتمتل يف الستخدا املفرط من قبةل املوظةف العةا ألجهةزة السةل ة والدارة وصةاحياته
الوظيفية من أجل حتقي مياحل ذاتية وبشكل غري مشروع وخمالف للقوا ني(.)30
احملور اخلامس :آليات مواجهة ظاهرة الفساد يف دول املغرا العربي
لقةةد ااهةةا الةةدول إىل إسةةتخدا العديةةد مةةن التقنيةةات ال ة شةةكلا آليةةات ملواجهةةة
ظاهرة الفساد ،و خيرع دول املغرا العربي عةن هةاا الطةار ،حبية إ تهمةا العديةد
من اآلليات املتضمنة يف النيو

القا و ية ،ومن أهم هاه اآلليات ت رق للدول اآلتية:

 -1آليات مواجهة ظاهرة الفساد باجلزائر:
لقةةد صةةادقا اجلزائةةر علةةو إتفاقيةةة األمةةم املتحةةدة ،مبوجةةب املرسةةو الرئاسةةي رقةةم:
 122/11املةةةؤرخ يف 15 :أفريةةةل  ،2111اليةةةادر باجلريةةةدة الرمسيةةةة العةةةدد  21سةةةنة
.2111
واملشةةرع اجلزائةةري مبيةةادقته علةةو هةةاه التفاقيةةة أقةةا بكةةل اجلةةرائم ال ة جةةاةت
بالتفاقية وأدجمها يف القا و الداقلي ،قاصةة القةا و رقةم 1/11 :املتعلة مبكافحةة
الفسةاد املةةؤرخ يف 21 :فيفةةري  2111اليةةادر باجلريةةدة الرمسيةةة عةةد  ،11وقةةد تضةةمن
هاا القا و أحكاما تتعل بالوقاية من الفساد واريم الرشوة والقتاجل ،إ ةافة إىل
اجلةةرائم الكاسةةيكي املنيةةو

عليهةةا يف قةةا و العقوبةةات رقةةم 11/11 :كالغةةدر

وسةةرقة األأمةةوال العموميةةة ،إ ةةافة إىل اسةةتحداله جةةرا جديةةدة متةةل :رشةةوة املوظةةف
األجنيب وموظفوا املؤسسات الدولية.
كما ص يف املادة  11منها علو جرمية القتاجل يف الق اع اخلا .
و ص يف املادة  17علو اريم فعل القفاة وجرمية عد الباغ.
كما ت رق هةاا القةا و حتةو جلةرائم التمويةل اخلفةي لألحةزاا السياسةية يف املةادة
 21منه.
واهم ما جاة به هاا القا و هو النص علو إ شاة هيئة وطنية ملكافحة الفساد(.)31
 -2آليات مواجهة ظاهرة الفساد يف باقي دول املغرا العربي:
لقد حر

املشرع اللييب علو و ع وسن القوا ني والتشريعات املعنية مبواجهة ظاهرة

الفساد ،إذ ص قا و العقوبات اللييب علو اريم األفعال املكو ة للفساد سةاة كا ةا
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رشةةةوة أو إسةةةتغال للنفةةةوذ أو إقةةةتاجل لألمةةةوال العامةةةة ،كمةةةا اصةةةدر قةةةوا ني جنائيةةةة
تكميلية قاصة ص فيها علو هاه اجلرائم بيورة مستقلة متل:
 قا و اجلرائم القتيادية. قا و اريم الوساطة واحملسوبية. قا و إساةة إستعمال الوظيفة.كمةا حةةر

املشةةرع املغربةةي علةو اةةريم فعةال الفسةةاد مةن قةةال يةةو

جمموعةةة

القا و اجلنةائي ،وأ شةأ هيئةة مركزيةة للوقايةة مةن جةرائم الفسةاد بيةفة عامةة جةرائم
الرشوة بيفة قاصة.
أما املشرع التو سي فقد ص علو اجلرائم املتعلقة بالوظيفة العامةة علةو وجةه العمةو
وجةةةرائم الفسةةةاد الداري علةةةو وجةةةه اخليةةةو

مةةةن قةةةال البةةةاا التةةةا ي مةةةن اجملةةةل

اجلنائية(.)32
قامتةةة:
يف قتا هاه املداقلة ستنتج أ الفساد ظةاهرة مةن الظةواهر الة اكتسةحا ييةع
دول العةةةا  ،و تسةةةلم منهةةةا أيضةةةا دول املغةةةرا العربةةةي ،وهةةةو ظةةةاهرة مةةةن الظةةةواهر
اخل رية ،بالنظر لتنوع األسباا املؤدية إليه ،وكاا املظاهر ال ينقسةم إليهةا ،واآللةار
والنتائج ال يؤول إليها.
كل ذلك جعل األ ظمة املقار ة تسعو جهدة إىل إجباد األطةر القا و يةة الة ميكنهةا
من قاهلا ا تواجه هاه الظاهرة.
ودول املغرا العربي تسيما اجلزائةر -تةو س -ليبيةا -املغةرا ،قةد سةعا هةي األقةرى
إىل إجياد آليات ملواجهة ظاهرة الفساد ،وذلك من قةال و ةع النيةو

القا و يةة الة

ار ظاهرة الفساد واتفعال املؤدية إليه حينا ،وإ شاة األجهزة ال ميكن مةن قاهلةا
مواجهة هاه الظاهرة عند شوئها أو مكافحتها قبل شوئها من جهة لا ية
اهلةوامةةش واملراجةةةع:
( -)1املعمم الوسيط ،مراجعة إبراهيم أ يس وآقرو  ،جممع اللغة العربية ،1572 ،ع ،12
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( -)2عادل عبةد العةال إبةراهيم قراشةي ،مكافحةة جةرائم الفسةاد يف

ةوة اتفاقيةة األمةم املتحةدة «بةني

القا و الو عي والفقه السامي – دراسة مقار ة» ،دار اجلامعة اجلديدة ،السكندرية،2111 ،
.12
( -)3دغو خلضر ،القا و يف مواجهة ظاهرة الفساد واتعتداة علو املال العا  ،رسالة دكتوراه ،جامعة
باتنة ،2111 -2111 ،11

.12

( -)4البشري علي محد الرتابي ،مفهو الفساد وأ واعه يف وة يو

القرآ الكريم والسنة امل هرة،

جملة جامعة القرآ الكريم والعلو السامية ،العدد 1121 ،11هة ،2111

.111

( -)5صحيمل مسلم بشرح النووي ،اجمللد األول ،ع ،11كتاا الميا  ،باا بيا أ السا بدأ غريبا،
حدي

رقم ،217 -211 :دار الغد العربي ،ط1117 ،11ه1527 ،

( -)6دغو خلضر ،املرجع الساب ،

.211

.21

( -)7حسةني احملمةدي بةوادي ،الفسةةاد الداري لغةة امليةاحل ،دار امل بوعةات اجلامعيةةة،2112 ،

11

وما بعدها.
( -)8حممد اليرييف ،الفساد بني الصاح والت وير الداري ،مؤسسة حةورجل الدوليةة ،السةكندرية،
.21

ط،2112 ،11
()9

 -تقرير اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،حول إجراةات مكافحة الفساد ،البند  ،111الدورة 22 -21

يناير ،1551

.11

( -)10دغو خلضر ،مرجع ساب ،

.22

( -)11املادة  11من اتفاقية اتحتاد الفريقي ملنع الفساد ومكافحته.2112 ،
( -)12عيةةا عبةةد الفتةةاح م ةةر ،الفسةةاد الداري «ماهيتةةه -أس ةبابه -مظةةاهره لالولةةائ العامليةةة والوطنيةةة
املعنيةةة مبكافحتةةه -دور اهليئةةات واملؤسسةةات احلكوميةةة وغةةري احلكوميةةة يف مواجهةةة الفسةةاد» ،دار
.211

اجلامعة اجلديدة ،اتسكندرية،2111 ،

( -)13جمموعةةة مةةؤلفني ،ظةةا النزاهةةة العربةةي يف مواجهةةة الفسةةاد ،املنظمةةة العربيةةة للتنميةةة الداريةةة،
جامعة الدول العربية ،القاهرة،2115 ،

.21 -21

( -)14عادل عبد العال إبراهيم قراشي ،املرجع الساب ،
( -)15جمموعة مؤلفني ،مرجع ساب ،

.21 -21

( -)16عيا عبد الفتاح م ر ،املرجع الساب ،
( -)17املرجع فسه،

.11

.222 -2252

.211

( -)18جمموعة مؤلفني ،املرجع الساب ،

.217 -211

( -)19عيا عبد الفتاح م ر ،املرجع الساب ،
( -)20فس املرجع،

.215 -211

( -)21فس املرجع،

.215 -211

.211 -212
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( -)22عادل عبد العال إبراهيم ،املرجع الساب ،

.12

( -)23عيا عبد الفتاح م ر ،املرجع الساب ،

.212

( -)24كرمية كمال ،فساد الكبار «الرشاوى -العموتت -هب املال» ،م ةابع روز اليوسةف اجلديةدة،
.1551
( -)25عةةاقلي فضةةيلة ،حما ةةرات يف مقيةةاجل قةةا و مكافحةةة الفسةةاد ،ملقةةاة علةةو طلبةةة السةةنة اوىل
ختيةةةص تسةةةيري امليزا يةةةة ،كليةةةة العلةةةو اتقتيةةةادية والتماريةةةة وعلةةةو التسةةةيري ،جامعةةةة باتنةةةة ،11
.2117 -2111
( -)26فس املرجع،

.11

( -)27كرمية كمال ،املرجع الساب ،
( -)28عاقلي فضيلة ،املرجع الساب ،

.12
.11

( -)29كرمية كمال ،املرجع الساب ،

.25

( -)30أمحد حممود هاد أوسويلم ،مكافحة الفساد ،دار الفكر ،عما  ،ط،2111 ،11
( -)31دعو خلضر ،مرجع ساب ،

.21 -21

( -)32عيا عبد الفتاح م ر ،املرجع الساب ،

 121وما بعدها.
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