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ملخــص:
تؤد

املعلومـــاط إىل النـــام غقنـــا الـــرأ العـــام

سـائل اإلعـ م املعا ـرط د را فعـات

ا تمـــر ،فاـــي تســـام

تغـــي األ

ـــا

ه ـ ا مــن ص ـ ل د رهــا الواــاو التوعــو
فــس الواــ  ،ميكــن أ تضــاحن إىل آليــاط
الواايـــة مـــن الفســـاد ،إ
الســــــامية املتمثلــــــة

تنوير كخاطر الفساد.

اـــا مـــن رســـالتاا

الــــــةعوط إىل األما ــــــة

النزاهة الزفافية التمسم باملبـادو القـيم
إتبــا الســبل املؤديــة إىل التنميــة مكافحــة

اجلزائر من بني الة ل الق سع بـة رها
ملكافحة ه الظاهرط يث

إ زـاء اهلينـة

الوطنيــــة للواايــــة مــــن الفســــاد ســــنة 0660
كوجــــ ـ القــــــا و  ،67-60باإل ــــــافة إىل
إستحةاث أجاـزط اائيـة أصـرى مناـا الـةيوا
املر ز لقمر الفساد هينـاط أصـرى متمثلـة
األجازط املالية الراابية.

الفساد .

الكلمــــاط املفتا يــــة :الفســــاد؛ ســــائل

* -ا ُملؤَلِف املُراسل.
preventing corruption, based on its
lofty message of calling for honesty,
integrity,
transparency
and
adherence With principles and
values and following the paths
leading to development and fighting
corruption.

اإلعـــــ م؛ الر ــــــوط؛ احملســــــوبية؛ الراابــــــة .
Abstract:
Contemporary media plays an
active role in society, as it
contributes to changing situations,
and this through its preventive and
educational role at the same time, it
can be added to the mechanisms of
471
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Algeria was one of the countries
that sought to combat this
phenomenon.
The
National
Commission for the Prevention of
Corruption was established in 2006
under Law 06- 01, in addition to the
creation of other preventive bodies,
including the Central Office for the
Suppression of Corruption and other
bodies represented by the financial
regulatory bodies.
Keywords:
;Corruption
;media;bribery
;cronyism
censorship.

The fight against corruption and
the generalization of accountability
and the adoption of transparency is
the title of the third millennium of
the peoples of the world, which
helps to reduce and reduce
corruption and the existence of
media that enjoys responsible
freedom and effective participation
and its role is limited primarily to
the delivery of decisions and
information to the people and to
convince public opinion and
enlightenment Risk of corruption.

مقةمــة:
تلعــ

ســائل اإلعــ م د را مامــا

الفساد كفاومه العام املتمثلة

التعلــيم الــوعي املكافحــة لكافــة أ ــكال

الر وط احملسوبية ،اإلصت ساط التز ير ،التاريـ

اإل تكار ،السراة إستخةام السل ة ....اخل ،هو ما يؤد ب بيعة ااال ه ا التـأد
إىل إصت ل

توان

ر ة ااياط.

فا تمر اجلزائر بصفة صا ة املغاربي عامة مير كر لة جةيةط من مرا ل النمـو
التقةم ،تع ض ه املر لة

ةياط

ب ط بعضاا يتصل ب بيعة جرائم الفساد الق

تريــة أ تنــال مــن ه ـ ا التقــةم ،مــن هنــا يظاــر د ر اإلع ـ م للتصــةى لكــل أ ــكال
الفساد تنوير الرأ العـام ،لت ويـق هـ اتفـة التصـة هلـا
إىل جاود ا تمر الة لي

ـم اجلزائـر جاودهـا

ا ذلم بإ ضـماماا إىل العةيـة مـن الـة ل املصـاداة علـ

إتفااياط متعلقة ككافحة الفسـاد ،مناـا إتفاايـة األمـم املتحـةط عـام  ،0662إتفاايـة
اإل ـاد اإلفريقــي ســنة  ،0662اإلتفاايـة العربيــة عــام  ،0672علـ املســتوى احمللــي
ا ذلم من ص ل إ زاء اهلينة الوطنية للوااية من الفساد سنة  0660كوج القا و
 67-60يــث إعت هــا املزــر اجلزائــر ســل ة إداريــة مســتقلة

يفتاــا الوااي ـة مــن

الفساد مكافحته اصة تنفي اإلس اتيكية الوطنية .
من ص ل ال رح املقةم ستكو إ كاليتنا تتمحور ول مايلي:
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ما هو د ر سائل اإلع م للحة من تفزي ـاهرط الفسـاد ؟ مـاهي اتليـاط الكفيلـة
ككافحته؟.
 أهمية البحث :تتمثل أهمية البحثبوسائل اإلع م أيضا

تسلي الضوء عل

اهرط الفساد التعريف
مكافحـة

ةيـة أسـباب التفزـي التعـرحن علـ د ر اإلعـ م

الفساد طرح االول املناسبة.
 اهلــةحن مــن الةراســة :إ الغــرض مــن الةراســة هــو إبــران الــة ر الـاإلعـ ـ م أدرهـــا

التقليـــل مـــن ـــاهرط الفســـاد ،اإلطـ ـ

علـ ـ ا

تلعبــه ســائل
ـ ـ اإلع ميـــة

للكزف عن الفساد أسبابه بالتالي جتني ا تمر من ه األفة.
 -مناا الةراسة :مـن صـ ل اإل ـكالية امل ر ـة

قيقـا ل هـةاحن املسـ رط فقـة

رأينا أ ه من األ س هل الةراسة هو اإلعتماد علـ املـناا الو ـفي (التحليلـي ) لتحليـل
اهرط الفساد.
 فر ــية البحــث :إ الفســاد بكــل أ ــكاله أمناطــه يعتــمؤسسـاط الة لــة ا تمــر ،يـث ســاهم عــةط عوامــل
ر فر ياط لتحةية اإل كالية

يت ل

ــاهرط متكــةرط

تفزـي هـ الظــاهرط ،ممــا

ر لول مناسبة هلا .

أهم احملا ر األساسية للبحث:
احملور األ ل :اإلطار املفاهيمي للفساد سائل اإلع م.
احملورالثا ي :د ر سائل اإلع م

مكافحة جرمية الفساد التصة هلا.

احملور األ ل :اإلطار املفاهيمي للفساد سائل اإلع م
ا

الفساد اإل سا ع تارخيه ال ويل بصور أ كال متنوعـة ،مسـببا أ ـرارا

بالغة للغالبية العظم من ا تمعاط ،ت أ بز الفسـاد
القلق املخأ حن لةى ااكوماط الزعوب

عصـر ا ـاهرط عامليـة تـث

خمتلف أ اء العات( ،)1تتفأ ط ـاهرط

الفساد من يث ااكم الةرجة بني لتمر آصر بالرغم مـن جـود الفسـاد
ا تمعاط إت أ ـه يقـل

معظـم

الـبعض مناـا مـن صـ ل تفعيـل آليـة الراابـة املسـاءلة إ ـ ام

سيادط القا و .
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أ ت -مفاوم الفساد:
 -1ت دد

ث ا

لمة الفساد

املعاجم ا ا ة باللغة العربيـة ،أيضـا

القــرآ الكــريم الســنة النبويــة ،غ ـ أ مــةلوتتاا تتقــارب أ يا ــا تتباعــة

صـوص
بعــض

املراط .
اللغة :يقول إبن منظور

أ -الفساد

لسا العرب " الفساد قيض الص ح ،فسة،

يفســة ،فســة ،فســادا ،تفاســة القــوم :تــةابر ا ا عــوا األر ــام ،املفســةط ص ـ حن
املصلحة اإلستفساد ص حن اإلستص ح.
ب -الفساد إ
إستخةامه

ا :ت يوجة إيـا

ـول تعريـف الفسـاد يعـود ذلـم إىل عموميـة

ا اتط املتعةدط اليومية .

 -2تعريف الفساد:
أ -يعـرحن الفســاد بأ ــه "إ تاـا القــوا ني اإل ــراحن عـن تأديــة الواجبــاط الرمسيــة
الق ا العـام لتحقيـق مكسـ مـالي خصـي ،يعـرحن مـن صـ ل هـ ا املفاـوم الواسـر
بأ ــه اإلص ـ ل بزــرحن الو يفــة مانيتاــا بــالقيم املعتقــةاط الــق يــؤمن باــا الزــخص
لم هو إصضا املصلحة العامة للمصاح الزخصية"
ب -فانــا فريــق يعرفــه بأ ــه "صــر عــن القــا و
إسـتغ ل غيابامـا مـن أجـل

(.)2

النظــام عــةم اإللتــزام بامــا أ

قيـق مصـاح سياسـية أ إاتصـادية أ إجتماعيـة للفــرد أ

جلماعة معينة " ،فالفساد هو

ة املصلحة(.)3

 ي ه فريق آصر إىل الفساد معرفا إيا عل أ ه " ايام املو ف العـام ب ـره غـسوية بإرتكاب ما يعة إهةارا لواجباط
للمنص العام ت لعا إىل

يفته ،فاو سـلو خيـالف الواجبـاط الرمسيـة

قيق مكاس صا ة مادية معنوية".

د -أمــا الفريــق اتصــر يتكــه

()4

ــو توســير مفاــوم الفســاد فاــو "

املصـــلحة العامـــة للمكتمـــر فاـــو مـــرض ص ـ ـ إذا إ تزـــر

ــل ســلو عــاف

أ لتمـــر إ اـــار

ميـــر

مؤسساته العامة ا ا ة مما سيؤد ب بيعة ااال إىل نعزعة األمن اإلستقرار ،فاو
ا ا من سلو اإل سا

ة (.)5
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 -3التعريف الة لي للفساد:
أ -تعـرحن منظمــة الزــفافية الة ليـة الفســاد بأ ــه "
املنص العام لتحقيق مصلحة صا ة ذاتية لصا

ــل عمـل يتضــمن ســوء إســتخةام

هـ ا املنصـ أ جلماعتـه أ ياعـة

أصرى ترتب معه بع ااط معينة ".
ما يعرحن الفساد بأ ه " إستغ ل من طرحن فرد أ لموعة للمر ـز الـو يفي

ب-

للحصــول علـ منــافر ب ريقــة غ ـ مزــر عة ه ـ ا مظاــر مــن مظــاهر الفســاد اإلدار ،
للفساد اإلدار أ ناحن أ وا عةيةط مناا ما يعرحن بالعموتط هـو مـا ي لبـه املسـؤ ل
مقابل تقةيم تساي ط(.)6
عليه من ص ل إستعرا نا ملختلف تعريفاط الفساد فـيمكن أ عرفـه بأ ـه " صـر
عن أ كام القا و أ األ ظمة الصادرط كوجبه ،أ خمالفـة السياسـاط العامـة املعتمـةط
مــن ابــل املو ــف العــام باــةحن جــر مكاس ـ غ ـ مزــر عة لــه أ تصــرين ذ
ذلم عن طريق إستغ ل غياب القا و بزكل ا عل تلم املكاس

املنافر"

ع اــة
(.)7

أما إتفااية األمم املتحةط ملكافحة الفساد لعـام  0662فقـة عرفـ الفسـاد علـ أ ـه
"الر ــوط

ميــر جوهاــا اإلصــت م

الق ــاعني العــام ا ــاص املتــاجرط بــالنفوذ

إســاءط إســتغ ل الو يفــة اإلدــراء غــ املزــر

غســل العائــةاط اإلجراميــة إصفــاء

املمتلكاط املتأتية من جرائم الفساد إعااة سـ العةالـة ،إ ـافة إىل أفعـال املزـار ة
الزر

ل ما سبق من أمناف الفساد".

 -4الفساد من منظور القا و  11-12املؤر

 81فيفر :8112

أ -التعريف القا و ي :تز الفقرط "أ" من املادط  60من القا و  67-60املـؤر

06

فيفر  0660املتعلق بالوااية مـن الفسـاد مكافحتـه املعـةل املـتمم ،إىل أ الفسـاد
"هـو

ـل اجلـرائم املنصـوص علياـا

البـاب الرابـر مـن هـ ا القـا و " بالتـالي ميكــن

تصـــنيف جـــرائم الفســـاد إىل أربعـــة أ ـــوا هـــي :إصـــت م املمتلكـــاط اإل ـــرار باـــا،
الر وط ،اجلرائم املتعلقة بالصفقاط العمومية ،التس عل الفساد(.)8
 إصت م املمتلكاط اإل رار باا :ص املادط  09مـن القـا و  67-60مـن اـا و
الوااية من الفساد مكافحته عل معاابـة اجلـا ي بـاابس مـن سـنتني إىل  76سـنواط
بغرامة من  066.666د إىل  7.666.666د (.)9
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مـا

ـل هـ ا القـا و اإلصـت م

ـظ أ املزـر اجلزائـر اـة إسـتحةث

الق ا ا اص ارر عقوبة اابس من  0أ ـار إىل  5سـنواط غرامـة مـن  56.666د
إىل  566.666د (.)10
الر وط :تأص الر وط ما
التخفــيض غ ـ القــا و

كماا عـةط

ـور مناـا الر ـوط ،الغـةر ،اإلعفـاء أ

الضــريبة أ الرســم ،إســتغ ل النفــوذ ،اإلســاءط

إســتغ ل

الو يفة ،اإلدراء غ املزر  ،تلق اهلةايا ،يث تـنص املـادط  05مـن القـا و 67-60
عل معاابـة اجلـا ي بـاابس مـن سـنتني إىل  76سـنواط بغرامـة مـن  066.666د إىل
 7.666.666د (.)11
 اجلــرائم املتعلقــة بالصــفقاط العموميــة :هل ـ اجلرميــة د دــة

ــور هــي احملابــاط

ا رمـــة باملـــادط  00فقـــرط "أ" ،إســـتغ ل فـــوذ أعـــوا اهلينـــاط املؤسســـاط العموميـــة
للحصــول عل ـ إمتيــاناط غ ـ م ـ رط املنصــوص علياــا
العمــوتط مــن الصــفقاط العموميــة املنصــوص علياــا

املــادط  00فقــرط  ،60اــبض
املــادط  01اــة صصــص املزــر

اجلزائر عقوبة اابس من سـنتني إىل  76سـنواط مـن  066.666د إىل 7.666.666
د اجلرمية الثالثة يعاا علياا القـا و بـاابس مـن  76سـنواط إىل  06سـنة بغرامـة
من  7.666.666د إىل  0.666.666د .
 التس عل جرائم الفساد :تأص

ورتني هما .

 تبيض عائةاط جرائم الفساد :يث صـ املـادط  22مـن اـا و مكافحـة الفسـادباابس من سنتني إىل  76سنواط.

()12

 إهمـــال إلتزامـــاط اـــا و الفســـاد :يـــةصلباملمتلكاط س

هـ ـ ا اإلطـــار التصـــريز الكـــاذب

ص املادط  22معاا عليه باابس من  0أ ار إىل سـنتني بغرامـة

من  56.666د إىل  066.666د (.)13
ب -األ خاص املعنيني بالفساد س القا و  :11-12أ ارط الفقرط "ب" مـن املـادط
 60مـــن القـــا و  67-60املـــؤر

 06فيفـــر  0660املتعلـــق بالواايـــة مـــن الفســـاد

مكافحته فإ ه يقصة باملو ف العمومي:
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أ ة ا الس

ل خص يزغل منصبا تزريعيا أ تنفي يا أ إداريا أ اضائيا أ

الزعبية احمللية املنتخبة سواء أ ا معينا أ منتخبا ،دائما أ مؤاتا ،مةفو األجـر أ
غ مةفو األجر بصرحن النظر عن رتبته أ أاةميته(.)14
ل خص آصريتوىل ،لو مؤاتا

الصفة

يفة أ

الة بأجر أ بة

أجر يسام باـ

صةمة عمومية أ مؤسسة عمومية أ أيـة مؤسسـة أصـرى متلـم الة لـة

ـل أ

بعض رأمساهلا أ أية مؤسسة تقةم صةمة عمومية.
ــل ــخص آصــر معــرحن بأ ــه مو ــف عمــومي أ مــن

-

كمــه طبقــا للتزــرير

التنظيم املعمول باما.
دا يا -مفاوم سائل اإلع م:
لمــة اإلع ـ م مزــتقة مــن العلــم فاــي تعــر قــل ا ـ

يــث يقــول الــة تور عبــة

الل يـــف محـــزط" :اإلعـ ـ م هـــو تز يـــة النـــام باألصبـــار الصـــحفية املعلومـــاط الســـليمة
ااقائق الثابتة".
يقول فر ا ت " :اإلع م هو زـر الواـائر األراء
أ أ واط أ

ور بصفة عامة بواس ة ييـر الع مـاط الـق يفاماـا اجلماـور"؛ يـث

ينص ه ا التعريف عل
.

ا
-

ـيغة مناسـبة بواسـ ة ألفـا

ينني أساسـيني

جـود عمليـة اإلعـ م همـا الصـيغة

ـيو

()15

ما تعرحن سائل اإلع م بأ اا" :لموعة األد اط التقنياط أ الوسائل أ الـنظم

املختلفة الق يـتم تو يفاـا ملعاجلـة املضـمو أ احملتـوى املـراد تو ـيله مـن صـ ل عمليـة
اإلتصــال اجلمــاهر أ الزخصــي أ التنظيمــي أ اجلمعــي أ الوس ـ ي الــق يــتم مــن
ص هلا ير ما يراد من املعلوماط البيا اط املسموعة أ املكتوبة املصـورط أ امل بوعـة
أ الرامية"( ،)16سائل اإلع م هي أد اط مفسرط سيلة للتوا ل بـني ا تمعـاط
يير أرجـاء املعمـورط فاـي تعـر "التبـادل ل فكـار املعلومـاط الـق تتضـمن الكلمـاط
الصور الرسوم الرمون املختلفة يث حيةث التوا ل ما بـني ييـر األفـراد

ـل

األ ااط(.)17
 تعرحن سائل اإلع م أيضا بأ اـا كثابـة " مو ـف كـومي يسـع للتميـز البقـاءركا الغتسا

ل ر حن يسع إىل صلقاا أ الةفا عناا.)18(".
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مكافحة الفساد(:)19

 -1موا فاط رجل اإلع م

 غبعــاد هــاجس ا ــوحن احملابــاط أدنــاء تأديــة العمــل اإلع مــي صا ــة الضــغوطاطاملمارسة من طرحن أ حاب املصاح اجلااط الناف ط.
 التحلي بر ح املسؤ لية املو وعية أ يكو اإلع مي التحلي بالصتكو مودقة

ا

طرح اضايا الفساد.

مبةأ ت يتنانل عنه .

مل الضـغوطاط أدنـاء عمليـة التحـر عـن املعلومـة الـق عـ أ

حيحة .

 -8أ وا سائل اإلع م :ينقسم اإلع م إىل عةط ا وا مناا
أ -ســـائل إعـــ م تقليةيـــة :تتمثـــل

()20

.

الصـــحف الورايـــة ا ـــ ط ،الـــة رياط،

امل بوعاط ،املنزوراط ،امللصقاط .
ب -ســائل اإلع ـ م اإللك
بــو  ،تــوت  ،املوااــر اإللك

يــة :تضــم ســائل التوا ــل اإلجتمــاعي،
يــة اإلصباريــة ،األ

ــالفيس

ـ بزــكل عــام املعر فــة بصــحافة

املواطن.
 سائل اإلع م املرئية املسموعة :تضم التلفزيو  ،القنواط الفضائية ،السينما،اإلذاعاط،

ما سبق أ أ ر ا

تعريف سائل اإلع م يـث يقـول

ـاح صليـل أبـو

إ ــبر علـ أ اــا لموعــة مــن األد اط التقنيــاط أ الوســائل الــق يــتم تو يفاــا ملعاجلــة
املضمو أ احملتوى .
احملور الثا ي :د ر سائل اإلع م

مكافحة جرمية الفساد التصة هلا

يعة اإلع م العنصر األ ثر فعالية تأد ا

الرأ العـام ،هـو ال ـرحن امللقـ علـ

عاتقه تفعيل مبةأ الزفافية من ص ل إتا ة املعلوماط للكماور تز ية باا(.)21
يث تتحمل سائل اإلع م مسؤ لية تنوير الـرأ العـام بااقـائق بالتـالي املسـاهمة
ت وير األ

ا السياسـية اإلاتصـادية اإلجتماعيـة

ـو طريـق الصـواب عـن طريـق

مكافحة الفساد بكافة أ كاله عل إعتبار أ اا متثل السل ة الرابعة

ا تمر بعـة

السل ة التنفي ية التزريعية القضائية من دم هـي السـل ة الزـعبية املعـ ط عـن

ـم

ا تمر احملافظة عل مصـااه الوطنيـة ،فاـي مـن بـني أهـم أد اط البنـاء التنميـة مـن
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ص ل اوط تأد هـا فعلـاا

يفتاـا أهميـة مصـةااية ص اباـا الـق تتبنـا إ

اـا مـن

إعتمادها عل مناا علمي معر ألداء ماماط لتمعية هادفة.
أ ت -الة ر الراابي لوسائل اإلع م
يــرى ال

ــرام " أ اإلعـ م الـ

ا تمر ،هو ال

سل ة رابعة

يتزايــة تةأ لــه هــو الـ

يايا املنا لو ةط األمة"

كعنـ أ لإلعـ م د را رئيســيا
جاــة أصــرى يســاهم

مكافحة الفساد:

()22

يقــوم بإ ــةاث التغــي

.

مكافحــة الفســاد بكــل أ ــكاله مــن جاــة مــن

دفــر عمليــة التنميــة،

زــر األفكــار الصــحيحة املعلومــاط

ااةيثة بكل مو وعية.
 -1الة ر الواائي لوسائل اإلع م
سائل اإلع م د را بارنا

تؤد

معاجلة الفساد:
معاجلـة اضـايا الفسـاد ،ميكـن إبـران د رهـا

مايلي(:)23
 زر الوعي الواائي األص اي بني أفراد ا تمر بالتعأ -التأد عل الـرأ العـام جلعلـه أ ثـر أعـةاءا للفسـاد

مر اهليناط الراابية.
األجاـزط اإلداريـة الق ـا

ا اص.
 -دفر اجلااط الرمسية إىل إجراء

قيقاط

رياط من ـأ اا ختلـيص ا تمـر مـن

الفساد املفسةين .
 سن اوا ني حمكمة تتماإىل

ر رط تبر إ

 -اإلساام

الت ـور الـ

تعرفـه ـاهرط الفسـاد ،تـبني اااجـة

اط إدارية إجتماعية مالية تسايل إ سيابية املعام ط.

عملية التنمية الزاملة مـن صـ ل ال

يتعلق بإعةاد الفرد إعةادا تربويا جيةا
 -تأ يــة اإللتــزام ا لقــي

()24

يـز علـ اجلا ـ اإل سـا ي فيمـا

خمتلف ا اتط.

حمتــوى ســائل اإلعــ م ،ذلــم عــن طريــق الراابـــة

الفعالة..
 -تسلي الضوء عل أهم املزك ط القائمة

زفاا أمام الرأ العام.

 التوعية بأهمية أص ار الفساد ،من ص ل القيام قمـ ط اسـعة مسـتمرط ،تزـرحعواا الفساد .
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 -2اإلع م

ألية ملكافحة اهرط الفساد:

يتصل كفاوم الفساد لموعة من املفاهيم األصرى الق تزـكل عنا ـر أساسـية
اس اتيكية مكافحته
الة ر ال

احملاسبة املساءلة الزفافية النزاهة ( ،)25ه ا مـن صـ ل

يلعبه اإلع م

زف ااقائق .

أ -احملاسبة :هي صضو األ خاص الـ ين يتولـو املنا ـ القياديـة العامـة للمسـاءلة
القا و يــة اإلداريــة األص ايــة عــن تــائا أعمــاهلم املتعلقــة بقضــايا الفســاد الــق ســل
علياا اإلع م الضوء.
ب -املســاءلة :هــي مــن مســؤ لية د ر املســؤ لني ســواء
ذلــم بتقـــةيم تقــارير عـــن تـــائا أعمــاهلم مـــةى إلتـــزامام
كصلحة املواطن بالةرجة األ ىل

ــا وا منتخــبني أ معيــنني،
تنفيــ ها هـــي مرتب ـــة

ر حن معيزته.

 الزفافية :هي عكس الغموض يقصة باا علنية اإلجراءاط ،فالزـفافية م لوبـةبني املو فني يير العمال

أما ن العمل التعامل ما بني النام ،صا ـة املؤسسـاط

ا ةماتية خمتلف املواطنني.
د -النزاهــة :هــي منظومــة القــيم املتعلقــة بالصــةه األما ــة اإلصــ ص

العمــل،

الفره مـا بـني الزـفافية النزاهـة ،فـاأل ىل تتصـل بـنظم إجـراءاط عمليـة ،أمـا الثا يـة
تتصل بقيم أص اية معنوية.
 -3أهمية التوعية من خماطر الفساد من ص ل سائل اإلع م:
أدب ـ الةراســاط املتعــةدط أ تــأد

ســائل اإلع ـ م يتفــأ ط بــني التلفزيــو

اإلذاعــة

الصحافة أال من ذلم من ص ل التوعية بالنزراط ،يث دب أ التلفزيو يؤدر علـ
فناط ا تمر املختلفة بنس أعل ممـا تفعلـه الوسـائل األصـرى ،فلكـل سـيلة إع ميـة
بر اما إعةاد صاص ،فال اما املخصص لتلفان ليس هو املعة للمـ يا الـ

هـو يعـة

للصحف خيتلف متاما عن ال اما املسموعة املرئيـة تتمثـل حمـأ ر اإلسـ اتيكية املعـةط
حملاربة الفساد الق ع أ تأص بعني اإلعتبار العنا ر التالية(:)26
 -التوعيــة بتنفي ـ اإلس ـ اتيكياط اإلتفاايــاط التو ــياط املتعلقــة ككافحــة

ــل

أ وا الفساد.
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 -تــثمني مبــادرط إدرا مقــرر دراســي

اجلامعــاط املعاهــة

ـ تســمية " مكافحــة

الفساد".
 -غرم اإلميا

زر األص ه اإلس مية مكافحة الرذائل.

 -األص بالتةاب الواائية اإل

انية

سبيل مكافحة الفساد.

 تعزيز د ر األجازط الراابية القضائية .يز عل إبران اجلوا

 -تكامل التزريعاط األ ظمة مر ال

العقابية.

 اإلعتماد عل العمل التزار ي التوعـو بـني املؤسسـاط اإلاتصـادية ،اإلجتماعيـةاباة خماطر الفساد.

ال بوية الفكرية

دا يا -تقسيماط الفساد من منظور سائل اإلع م:
ــور الفســاد بــإصت حن اجلاــة الــق متارســه أ املصــلحة الــق يســع

تتعــةد مظــاهر

لتحقيقاــا ،فقــة ميارســه فــرد أ ياعــة أ مؤسســة صا ــة أ عامــة ،يــث ياــةحن إىل
قيـق منفعــة ماديــة مكسـ سياســي أ إجتمــاعي ،يـث تلعـ
ماما

زف اضايا الفساد تسلي الضوء علياا ،ميكن

ســائل اإلعـ م د را
ةية أ كال الفسـاد

عل النحو التالي(:)27
 -1الفساد األص اي :يعر إ

اف القـيم املبـادئي األصـ ه ااميـةط إسـتبةاهلا

بعــاداط اــيم ــاذط غريبــة عــن القــيم الوطنيــة ،يــث ين ـتا عــن ذلــم إ تزــار الــةعارط
الرذيلة السلو ياط املخالفـة لـاداب العامـة يـث يـؤد اإلعـ م د ر ماـم لتقليـل مـن
ه املظاهر(.)28
 -2الفســاد اإلدار  :هــو إتبــا ســلو خمــالف للقــوا ني ،مــن ص ـ ل تغلي ـ املصــلحة
الفردية ا ا ة عل

ساب املصاح العامة إستغ ل املو ف العام ملواعه

عن طريق ايامـه باألفعـال الب اراطيـة املنحرفـة ،هـو الفسـاد الـ

ياته

ينزـا بسـب سـوء

التخ ي (.)29
 -3الفساد القضائي :سبق لوسائل اإلع م تسلي الضـوء علـ اضـايا الفسـاد داصـل
احملـا م لـالس القضــاء ،يـث يعتـ تفزـي الفســاد تسـربه إىل جاــان القضـاء مــن
أص ــر أ ــوا أ ــكال الفســاد بالتــالي

ــيا ااقــوه إ تزــار الظلــم ت

ــي فــرص

441

جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  -08العدد  -02أفريل 2021
ISSN: 2352-975XــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــEISSN: 2588-2368

آليات مكافحة الفساد من منظور إعالمي -اجلزائر أمنوذجا _________________ -عباس شافعة ـ براهيم سالمي

ــاادط الــز ر

املســاءلة ،مــن مظــاهر احملســوبية الوســاطة ،ابــول اهلــةايا الر ــا ى
إهةار املال العام ااقوه بصفة عامة(.)30
 -4الفساد اإلاتصاد  :يتمثل
للقيم األص ه القا و

ااصول عل أموال أرباح عن طريق أ ز ة منافية

الغش التكـار

الت عـ

األسواه لعل ما ت ن سائل اإلع م مـن أراـام

األسـعار إسـتغ ل األنمـاط

ـخمة متعلقـة بـالغش التكـار مـن مـن

ص ل تصرحياط مصاح مفتزية التكارط لةليل ا ز عل ذلم.

()31

 -5الفساد الثقا  :هو من بني أ وا الفساد املتفزية يصع اإليـا علـ إدا تـه أ
ســن تزــريعاط جترمــه ،هنــا

ـ

ــور عةيــةط للفســاد الثقــا

ر مناــا :الت عـ

املارجا ـاط املبـالر الكــب ط املخصصـة هلــا ،باإل ـافة إىل املنـاداط بــإ

ل بعـض القــيم

الغريبة األجنبية حمل القيم التقالية اإلس مية(.)32
 -6الفساد اإلجتماعي :ي عـة الفسـاد األص اـي

ـورط مـن

ـور الفسـاد اإلجتمـاعي،

يتكلـ ذلـم مـن صـ ل اإلجتـار بالبزـر ،إ تزـار اجلـرائم اجلنسـية إ تاـا اارمــاط
اإلص ل باألمن(.)33
 -7الفساد السياسي :عرف األمم املتحةط الفساد السياسـي بأ ـه " إسـتغ ل السـل ة
العامـــة لتحقيـــق مكاسـ ـ صا ـــة ،أ تغليـ ـ مصـ ـلحة
اتصرين ،أ
دلي عل

ـــا

القـــرار علـ ـ مصـــاح

تقةيم املصاح ا ا ة لصا عي القرار عل املصاح العامة

جود الفساد السياسي"( ،)34املسكل

الفساد من ص ل إستعمال األموال

ا ذلم

األ ة األص ط تفزي هـ ا النـو مـن

السياسة إ تزار ـاهرط بيـر الـ مم األ ـواط

اإل تخاباط.
 -8الفساد العابر للحة د :يعـرحن بالفسـاد ا ـارجي ،فالفسـاد لـيس ـاهرط حمليـة
لصيقة باأل ظمة السياسية أ الة ل فقـ  ،فقـة يكـو الفسـاد عـابرا للحـة د مصـةر
الزر اط املتعةدط اجلنسياط منظماط د لية
يث تتمثل

كومية غ

كومية(.)35

ـور الفسـاد ا ـارجي م ثـل اللكـوء للضـغ علـ ااكومـاط مـن أجـل

فتز األسواه ملنتكاتاا أ من أجل ااصول عل عقود إمتيان إلستغ ل املوارد ال بيعيـة،
أ اللكوء إىل أسالي الر وط للمسؤ لني

املنا

العامة لضـما ااصـول علـ هـ

اإلمتياناط ،أ تسويق سلر أ منتكاط فاسةط أ غ م ابقة للموا فاط

()36

.
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 اإلع م اإلستقصائي د رمن من العمل اإلع مي ال

الكزف عـن الفسـاد :يعتـ اإلعـ م اإلستقصـائي

" يتميز بالبحث التنقي عن األ ةاث الـق تاـم ا تمـر

مصلحته العليا ،بغض النظر عن املمول أ املؤسسة أ أ جه التصادم مـر متضـرر جـراء
زــر أ تر عــه بالزــكل ال ـ

يســتنة عل ـ

دــائق مســتنةاط اابلــة للنزــر العــرض"

( ،)37اهلـةحن مــن هـ ا النــو مـن العمــل الصــحفي هـو تصــحيز مسـار أ سياســة فوريــة
إس اتيكية تعود بالنفر عل ا تمر .
اإلستقصـاء تعـة مصـ لحاط مرافقـة للعمـل اإلع مـي اإلستقصـائي ،فاـو

فالتحر

حيمل بني طياته تفردا ختصيصا مما يعزن ايم النزاهـة

زـف الكـث مـن القضـايا

الساصنة الق تتخ من ا فـاء مسـر ا لعملياتاـا ،يـث " أ ـبز اإلعـ م اإلستقصـائي
اليــوم مــن أبــرن األســلحة الــق تســتخةم مــن أجــل الكزــف عــن بــؤر الفســاد الغــش
يير الق اعاط"(.)38

املستزر
صامتــة:

و مكافحة الفساد تكمن

إ رسالة اإلع م
باملال العام ،يث تبقـ

الةفا التصة لكل مـن يعبـث

يفـة سـائل اإلعـ م التنـوير التوعيـة اإلع ميـة الـق تعتـ

أ ة عنا ر إس اتيكية مكافحة الفسـاد ،ت سـيما أ بعضـاا اـة أاـام جسـور رائـةط
التـــأد اإلجتمـــاعي ،لكناـــا ب بيعـــة ااـــال ت ميكـــن هلـــا أ
كؤسسـاتاا القضــائية الراابيـة ،ذلــم أ اإلعـ م اــة ي
أجازط الة لة

ـ ـل حمـــل الة لـــة

ـق الفســاد يكزـفه يضــر

مرأى مسمر عن ما عر .

أ ت -أهم النتائا املتو ل الياا:
 الة ر اهلام لإلع متفعيل اجلا

ااة من ـاهرط الفسـاد ذلـم مـن صـ ل

زـف ااقـائق

التوعو .

 جود تزابم إتسا فكوط الفساد تفزيه داصل الق اعاط ااساسة . هنا تعأتبادل ا

إاليمي د لي ول تبادل املعلوماط ول اائر الفسـاد العـابر للحـة د

اط

ه ا ا ال.

 عةم مسايرط القوا ني ااالية املتعلقة بالفسـادإاتصاد

ـل مـا يزـاة العـات مـن ـرا

ب .
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 الــة ر ال بــو لإلعــ م بإعتبــار يغــرم ر ح الوطنيــة الزــعور باملســؤ لية إجتــااافا عل املال العام .
 -غياب أسالي ردعية راابية أدى إىل إ تزار آفة الفساد

الق اعاط ااساسة.

 توسر إستمرار ر ة الفساد بسب املبادتط ا ارجية. ت ميكن مكافحة الفساد إت بوجود إع م ر زيه مسؤ ل. إرتبــاف الفســاد بقضــايا سياســية إاتصــادية إجتماعيــة دقافيــة أصــرى تنظيميــةإع مية .
 تأد اط الفساد عل يير أفراد ا تمر .دا يا -التو ياط:
-

ر رط تر ية املال العام ،سن اوا ني جةيةط للتصة ملظاهر الفساد املتفزية

ا تمر .
 -تفعيل د ر أجازط الراابة إع ائاا الص

ياط الواسعة للقيام بة رها عل أ مـل

جه .
 -إستغ ل

افة سائل اإلع م املتا ة

اباة آفة الفساد

 -ع ـ اإلبتعــاد عــن أســلوب التاويــل اإلدــارط

صني ا تمر املة ي.

معاجلــة املوا ــير الــق هلــا ع اــة

بقضايا الفساد.
 تفعيل ميثاه رحن العمل الصحفي من ص ل التحقيق اإللتزام كو وعية النزر. العمل كبةأ الزفافية الو ـوحعن
-

ييـر امليـادين اإل فتـاح علـ ا تمـر لإلبتعـاد

ل مظاهر الفساد.
ر رط

سني املواطنني توعيتام بأسباب الفسـاد أ ـكاله خمـاطر أسـالي

مكافحته.
 تعزيـز آليـاط املســاءلة ا ارجيـة مـن صـ ل تفعيـل الراابـة تزــكير سـائل اإلعـ معل فضز املمارساط الفاسةط.
 اإلساامليكو

عملية التنمية الزـاملة مـن صـ ل ال

يـز علـ اجلا ـ ال بـو للفـرد

سيلة هامة من سائل التنمية التصة للفساد.

 -إعتماد معاي مو وعية د

متييز أدناء عملية إ تقاء املتعاملني اإلاتصاديني.
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 -ع إ را ممثلي ا تمر املة ي

م

ظ.
سيسية ة اط ملتقياط.

 -التوعية كخاطر الفساد من ص ل عقة لقاءاط

 فضز املمارساط ا اطنة تسلي الضوء علياا العمل عل تقومياا.اهلـوامــش املراجـــر:
( -)1عصــم عــةلي ،اإلع ـ م األمــر بــني النظريــة الت بيــق ،دار اجلامعــة اجلةيــةط ،اإلســكنةرية،
ب.ف ،مصر ،0676 ،ص .025
( -)2ا بةيو  ،إبتاـال جاسـم ر ـية ،د ر سـائل اإلعـ م

مكافحـة الفسـاد ،للـة مر ـز بابـل

للةراساط اإل سا ية ،العراه ،العةد ،0670 ،62ص.012
( -)3عمــاد عبــة الــرناه ،الفســاد اإل ـ ح السياســي ،م ـ

رط ماجيس ـ ،

ليــة العلــوم السياســية،

جامعة بغةاد ،0675 ،ض .72
( -)4حممة األمني البزرى ،الفساد اجلرمية املنظمـة ،إ ـةاراط جامعـة ـايف العربيـة للعلـوم األمنيـة،
مر ز الةراساط البحوث ،الرياض ،0662 ،ص .57
( -)5ســن افعــة ،د ر املؤسســاط الة ليــة منظمــاط الزــفافية

مكافحــة الفســاد ،للــة املســتقبل

العربي ،العةد  ،276مر ز دراساط الو ةط العربية ،ب ط ،0662 ،ص.12
( -)6إسراء ع ء الةين

ـانم

ـباح ،للـة النزاهـة الزـفافية للبحـوث الةراسـاط ،جامعـة الناـرين،

العراه ،0669 ،ص.751
( -)7عصم عةلي ،اإلع م األمر بني النظرية الت بيق ،مرجر سابق ،ص .021
( -)8املادط  60من القا و  67-60املؤر
( -)9أ سن بو قيعة ،الوجيز

 06فيفر  0660املتعلق ككافحة الفساد.

القا و اجلزائي ا اص ،ال بعة الثامنـة ،اجلـزء الثـا ي ،دار هومـة،

اجلزائر  ،0662ص.69
( -)10املادط  27من القا و  67-60املؤر

 06فيفر  0660املتعلق ككافحة الفساد.

( -)11املادط  02من القا و  67-60املؤر

 06فيفر  0660املتعلق ككافحة الفساد.

( -)12املادط  01من القا و  67-60املؤر

 06فيفر  0660املتعلق ككافحة الفساد.

( -)13املادط  22من القا و  67-60املؤر

 06فيفر  0660املتعلق ككافحة الفساد.

( -)14عماد الةين ر اميية ،املتابعة اجلزائية جلرائم الفساد العقوباط املقررط هلا ،امللتق الة لي الـ 75
ول الفساد آلياط مكافحته

الة ل املغاربية  72 72أفريل  ،0675بسكرط.

( -)15نه أ ـةاد  ،مـةصل لعلـوم اإلعـ م اإلتصـال ،ديـوا امل بوعـاط اجلامعيـة ،ال بعـة ا امسـة،
اجلزائر ،0672 ،ص.72-72
( -)16ــاح صليــل أبــو أ ــبر ،اإلتصــال اجلمــاه

 ،دار الزــر ه للنزــر التونيــر ،فلسـ ني،7996 ،

ص .62
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( -)17سن عماد مكأ  ،تكنولوجيا اإلتصال ااةيثة

عصر املعلوماط ،الـةار املصـرية اللبنا يـة،

القاهرط  ،7991ص.27
(-)18

امل القيم ،د ر اإلع م

مكافحة الفساد اإلدار  ،ااـوار املتمـة  ،العـةد  ،7260منزـور

بتاريخ  0662/7/07عل الزبكة الة لية للمعلوماط الراب :
?http/www.ahewer.org/debats/show.art.asp

( -)19بتينا بي ن ،د ر سائل اإلع م

تغ ية

زف اضـايا الفسـاد تـاريخ اإلطـ

0672/77/67

عل الساعة  06سا ،الراب
www.transparency.org.

( -)20ا بةيو  ،إبتاال جاسم ر ية ،مرجر سابق ،ص.012
( -)21جلنــة الزــفافية النزاهــة ،التقريــر الثــا ي أ لويــاط العمــل آلياتــه ،مصــر ،أ ط  ،0662ص،22
الزبكة الة لية لإلع م تاريخ دصول املوار  0672/76/01عل الساعة  06سا
http/www.annabaa.org/nb ahom/nba80/index.htm

( -)22فيصل حممة أبـو عيزـة ،الةعايـة اإلعـ م ،دار أسـامة للنزـر التونيـر ،ال بعـة األ ىل ،األرد ،
 ،0677ص.01
( -)23بــةر بــن أمحــة

ــريم ،تصــور إع مــي ملكافحــة الفســاد،

ــحيفة عكــا  ،تــاريخ الصــة ر

 ،0661/77/00ص .77
( -)24إسراء ع ء الةين

انم باح ،مرجر سابق ،ص.702

( -)25فيصل حممة أبو عيزة ،فس املرجر ،ص .092
( -)26علي بن فـايز اجلنحـي ،مكافحـة الفسـاد ،للـة جامعـة ـايف العربيـة للعلـوم األمنيـة ،الريـاض،
.520-527 ،0662
( -)27أمحة أبودية ،الفساد آلياط مكافحته ،منزوراط اإلئت حن من أجل النزاهة املساءلة،0662 ،
تاريخ دصول املوار  0672/77/07عل الساعة  71سا:
www.aman-palesting.org

( -)28سعية بـن حممـة بـن فاـة الـزه
السعودية ،رسالة ماجيست ،

القح ـا ي ،إجـراءاط الواايـة مـن الر ـوط

اململكـة العربيـة

لية الةراساط العليا ،جامعة ايف ،الرياض ،0665 ،ص .01

( -)29أمحة قر عا ور ،ايام دراسة الفساد

الة ل العربية ،املنظمـة العربيـة ملكافحـة الفسـاد،

ب ط ،0669 ،ص.21
( -)30مص ـ ف ســويف ،املخــ راط ا تمــر ،ظــرط تكامليــة ،سلســلة عــات املعرفــة ،العــةد ،065
ا لس الوطر للثقافة الفنو  ،الكوي  ،0670ص .22
( -)31باــاء الــةين إبــراهيم حممــود ،د ر أجاــزط اإلع ـ م

ــث اجلماــور عل ـ املســاهمة

مكافحــة

اجلرميــة ،ا لــة العربيــة لعلــوم الزــرطة ،ا لــة العربيــة -األمــن العــام ،-العــةد  ،726جويليــة ،0676
ص .09
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( -)32عصم عةلي ،اإلع م األمر بني النظرية الت بيق ،ص .97-96
( -)33سعية بن حممة بن فاة الزه
( -)34جرا س يل

القح ا ي ،مرجر سابق ،ص .01

وفما دا يال ،الفساد التنميـة ،للـة التمويـل التنميـة ،ا لـة  ،25العـةد،7

القاهرط ،مصر ،7992 ،ص .70
( -)35ال

لة حممة عمر ،الفساد ،ماهيته،

ور  ،د افعه ،أدار سبل الوااية منه،
www.elbidaya.net

تاريخ اإلط

يوم.0672/77/70 :

( -)36سعاد عبة الفتاح حممة ،الفساد اإلدار

املـالي ،املزـكلة االـول ،املنظمـة الوطنيـة ملكافحـة

الفساد محاية املال العام ،اليمن،
www.Nescoyemen.com

أطلر عليه يوم ،0672/77/70 :الساعة  06سا.
( -)37ا بةيو  ،إبتاال جاسم ر ية ،د ر سائل اإلع م
( -)38فا ل حممة البةرا ي ،اإلع م

مكافحة الفساد ،ص. 020

ناعة العقول ،لبنا  ،م بعة منتةى املعارحن ،0677 ،ص .77
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