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ُمكافحة الفساد 6
وآثاُرها على عملية 
ل الديُمقراطي  التحوُّ
في الوطن العربي
بقلم خالد علي
محامي حقوقي وسياسي مصري
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وأّي  املعاملة،  إساءة  هو  ُلغًة:  الفساد 
اليشء،  َسَد 

َ
ف فُيقال  الّصالح،  ضّد  يشٍء 

فهو  )فساًدا(  السني  بضم  )يفٌسد( 
ُسَد( بضم السني أيًضا فهو 

َ
)فاِسد(، و)ف

واملْفسدة  ففسد(.  و)أفسده  )فِسيد(، 
التلف  يعين  اليشء  وفساد  املْصلحة،  ضد 
أيضا  وهو  صالحيت�ه.  وعدم  العطب  أو 
بطل  أي  اليشء  فسد  فُيقال  الُبطالن 
ِعدة  معاين  على  التعبري  ويأيت  واضمحل، 

حبسب موقعه1.

 أّما اصطالًحا: فهو االستخدام الّسئي 
لطة الّرسمية املمنوحة للموظفني  من السُّ
احلكوميني،  املسؤلني  أو  العموميني 
أو  الّنفوذ،  أو  العام،  المال  مجال  يف  سواًء 
أي  واألنظمة،  القوانني  تطبيق  يف  الّتهاون 
حساب  على  الشخصّية  املصلحة  تعظيم 
بها.  اإلضرار  أجل  من  أو  العاّمة  املصلحة 
مانع  جامع  تعريف  هناك  ليس  وبالطبع 
للفساد، وهناك العديد من التعريفات له 
فهو إساءة استعمال أو استغالل الوظيفة 
اخلاصة،  املصلحة  أجل  من  العامة 
القوة  استعمال  سوء  إنه  القول  وُيمكن 
سواء  اخلاصة  للمنفعة  العمومية 
سلطة  أو  االبزتاز  أو  وة 

ْ
الِرّش طريق  عن 

استغالل النفوذ، أو املحسوبي�ة أو الغش 
باخلدمات  للتعجيل  إكراميات  تقديم  أو 

أو عن طريق االختالس.  

بأنه  الدويل«  »البنك  فُه  عرَّ وقد 
للكسب  العامة  الوظيفة  »استغال  ل 

الشخيص«2.

يف  باألساس  ر  ُمتجذِّ الفساد  أن  وكما 
أيًضا  يتفىش  فإنه  احلكوىم  القطاع 
يكون  ما  غالًبا  بل  اخلاص،  القطاع  يف 
لتوريط  القناة  هو  اخلاص  القطاع 
املسئولني  أو  احلكوميني  املوظفني 
معظم  يف  والتنفيذيني  السياسيني 

http://bit.ly/34ZOMlr 1 - معجم المعانى الجامع
2 - راجع تقرير صادر عن البنك الدولي بعنوان )التنمية 

في العالم- الدولة في عالم متغير( 1997, ص112.
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حاالت الفساد احلكويم اليت تنطوي على إساءة استعمال المال العام أو إهداره أو الرتحب منه 8
أو تسهيل العدوان عليه أو التماس خدمات للكسب الشخيص، أو إساءة استعمال الُسلطة 
امتي�ازات  الكتساب  العامة  باملصلحة  إخالل  أو  خدمات،  أو  مال  مقابل  النفوذ  أو  الرسمية 

شخصية خاصة.

متعددة  أبعاد  له  ُمركب  مفهوم  ذو  ُمصلطلح  فهو  احلياة،  مناىح  كافة  يف  عدة  صور  وللفساد 
لُمكافحة  املتحدة  اتفاقية األمم  إليه، وقد تركت  ر من خاللها  ُينظَّ اليت  الزاوية  باختالف  ختتلف 
الفساد3، للدول إمكاني�ة معاجلة أشكال مختلفة منه قد تظهر مستقباًل، وخاصة أن مصطلح 
ب  الفساد فيه من املرونة ما جيعله قاباًل للتكيف بني مجتمع وآخر. لصعوبة هذا التعريف ولتشعُّ
منه  صور  عدة  تن�اول  على  االتفاقية  اقتصرت  احلياة  منايح  كافة  يف  وتغلغله  الفساد  مظاهر 
ُعهد  ممتلكات  أو  أموال  ألي  العمويم  املوظف  اختالس  بالنفوذ،  املتاجرة  وة، 

ْ
الِرّش ]جرائم  مثل: 

العمويم  املوظف  إثراء  منصبه،  ملهام  العمويم  املوظف  استغالل  إساءة  منصبه،  حُبكم  إليه  بها 
بمثابة  ذلك  ليصبح  اإلجرامية  العائدات  غسل  اخلاص،  القطاع  مجال  يف  وة 

ْ
الِرّش املشروع،  غري 

تعريف واقعي للفساد[.

فالفساد هو وباء ينهش ُمقدرات األمم، وُمستقبل الشعوب، وحقها يف تنمية مستدامة وعادلة، 
ق لتقدم الدول يف كافة اجلوانب السياسية والثقافية واالجتماعية واللقتصادية. فهو ُمعوِّ

ق  لقد أيقن العالم مخاطر الفساد، ووقر يف عقيدته بأنه آفة على اختالف مظاهرها ُتعد الُمعوِّ
الفساد  آثار  جيعل  مما  التنمية،  دعائم  لكافة  الرئييس  ض  والُمقوِّ التقدم،  محاوالت  لكافة  األكرب 
ومخاطره أشد فتًكا وتأثرًيا من أي خلل آخر، فإنه ال يقتصر دوره الُمخرب على بعض نوايح احلياة 

دون البعض اآلخر، بل يمتد إىل شىت نوايح احلياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية4.

فعلى الصعيد االقتصادي يؤدي الفساد إىل:
وقصرية  طويلة  التنمية  خطط  ُمستهدفات  كل  ض  ُيقوِّ مما  االقتصادي  النمو  إعاقة   

األجل.

من  املرجوه  الفائدة  يعدم  بما  استغاللها  سوء  تقدير  أقل  على  أو  الدولة  موارد  إهدار   
االستغالل األمثل.

 هروب االستثمارات سواء الوطني�ة أو األجنبي�ة لغياب حوافزها.

وازدياد  االقتصادية،  الفعالية  وإضعاف  واملوارد  للدخول  التوزيعية  بالعدالة  اإلخالل   
الهوة بني الفئات الغني�ة والفقرية.

 إضعاف اإليرادات العامة للدولة نتيجة التهرب من دفع اجلمارك والضرائب والرسوم 
باستخدام الوسائل االحتي�الية وااللتفاف على القوانني النافذة.

 التأثري السليب لسوء اإلنفاق العام ملوارد الدولة عن طريق إهدارها يف املشاريع الكربى 
بما حيرم قطاعات مهمة مثل الصحة والتعليم واخلدمات من االستفادة من هذه املوارد.

العامة  التحتي�ة  البني�ة  يف  اجلودة  مستوى  وإضعاف  العامة  االستثمارات  كفاءة  تدين   
3 - اتفاقية األمم المتحدة لمُكافحة الفساد مؤرخة 31/ 10/ 2003

http://bit.ly/2rjMEXi : 4 - راجع موقع الهيئة العامة لمُكافحة الفساد بالكويت- حول مخاطر الفساد- من خالل هذا الرابط
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عن  للتغايض  ُتدفع  اليت  الرشاوى  بفعل 
املواصفات القياسية املطلوبة.

الفساد  يؤدي  السيايس  الصعيد  وعلى 
إىل:

بشأن  احلكومة  من  املطلوب  الدور  تشويه   
وحتقيق  للدولة  العامة  السياسة  تنفيذ 

ُمستهدفات خطط التنمية.

 انهيار وضياع هيب�ة دولة القانون واملؤسسات 
بما يعدم ثقة األفراد فيها.

املعِزَزة  اإلصالح  جهود  كل  إضعاف   
االستقرار  معه  يزتعزع  بما  للديُمقراطية 

السيايس.

الوصول  عن  واألكفاء  الشرفاء  إقصاء   
للمناصب القيادية بما ُيزيد من حالة السخط 
بني األفراد ونفورهم من التعاون مع مؤسسات 

الدولة.

على  الرقابي�ة  اجلهود  كافة  وتقويض  إعاقة   
أعمال احلكومة والقطاع اخلاص.

الفساد  يؤدي  االجتماعي  الصعيد  وعلى 
إىل:

روح  وإشاعة  االجتماعي  النسيج  انهيار   
نتيجة  املجتمع  وفئات  طبقات  بني  الكراهية 

عدم العدالة واملساواة وتكافؤ الفرص.

 التأثري املباشر وغري املباشر لتداعيات الفساد 
االقتصادية والسياسية على استقرار األوضاع 

األمني�ة والسلم االجتماعي.

وال يوجد مجتمع خايل من الفساد بل يمكن اجلزم بأنه 
ظاهرة عاملية، مما دفع األمم املتحدة إلصدار اتفاقيتها 
إقراًرا  ُيعد  ما  وهو   ،2003 أكتوبر  يف  الفساد  لُمكافحة 
دولًيا خبطورة هذه الظاهرة، وبمدى انتشارها، وخطورة 
تأثريها، للحد الذى دفع األمم املتحدة للتحرك يف سبي�ل 
التعاون الدويل بغية مكافحته، وقد سبق اتفاقية األمم 
تسعى  اليت  االتفاقيات  من  العديد  وتالها  املتحدة 

لذات الغرض، مثل:

غالًبا ما يكون 
القطاع الخاص 
هو القناة لتوريط 
الموظفين 
الحكوميين أو 
المسئولين السياسيين 
والتنفيذيين في 
معظم حاالت 
الفساد الحكومي 
التي تنطوي على 
إساءة استعمال 
المال العام أو 
إهداره أو التربح منه 
أو تسهيل العدوان 
عليه أو التماس 
خدمات للكسب 
الشخصي، أو إساءة 
استعمال الُسلطة 
الرسمية أو النفوذ 
مقابل مال أو 
خدمات، أو إخالل 
بالمصلحة العامة 
الكتساب امتيازات 
شخصية خاصة.
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 اتفاقية البلدان األمريكية لُمكافحة الفساد )عام 1996م(.10

الدولية  التجارية  املعامالت  يف  األجانب  العموميني  املوظفني  ِرّشوة  ُمكافحة  اتفاقية   
)لعام 1997م(.

 اتفاقية القانون اجلنايئ الدويل بشأن الفساد )مجلس أوروبا عام 1999م(.

 اتفاقية االحتاد األفريقي ملنع الفساد ومحاربت�ه )يوليو 2003م(.

 االتفاقية العربي�ة لُمكافحة الفساد )ديسمرب 2010(.

نهاية  ت يف  قرَّ
ُ
وأ الفساد، واليت ُنشرت،  لُمكافحة  املتحدة  اتفاقية األمم  بالذكر أن  ومن اجلدير 

دولة   25 عليها  صدقت  كما  عربي�ة،  دولة   13 بينها  من  دولة   124 عليها  ووقعت  2003م،  عام 
عربي�ة منها: مصر )فرباير 2005(، اجلزائر، األردن، جيبويت، تونس )فرباير 2008(.

ورغم أن الفساد ظاهرة عاملية، وال يوجد مجتمع خيلو منه إال أن الفارق اجلوهري بني كل هذه 
املجتمعات هو توافر اإلرادة ملواجهته، وإدراك مخاطره، والرغبة احلقيقية يف حصاره واحلد من 
انتشاره، فهناك دول تسعى لهذه املواجهة، ودول أخرى ختلق بيئ�ة ِخّصبة لنمو الفساد وانتشاره 

حىت أضىح إحدى أدوات وركائز احلكم بها.

واإلدارية  التشريعية  والسياسات  واإلجراءات  العمليات  كافة  بها  ُيقصد  الفساد  وُمكافحة 
واألمني�ة واإلجرائي�ة والقضائي�ة اليت تتبن�اها الدولة للكشف عن الفساد، وجمع األدلة، وتعقب 
املتورطني والتحقيق معهم، وتقديمهم للمحاكمة، وتنفيذ األحكام الصادرة حبقهم دون تسهيل 

إفالتهم من العقاب، وحماية المال العام واسرتداد ما تم االستي�الء عليه منه.

التحصني  دوما  يسبقها  بل  اجلرائم  هذه  وقوع  بعد  تنطلق  ال  للفساد  احلقيقية  والُمكافحة 
والوقاية، فـ»التحصني« يعين اختاذ الُسبل جلعل املجتمع واألفراد غري ُمستعدين أصاًل ملقارفة 
الفعل املحظور، أما »الوقاية« فهي احلماية من األذى، ومنع حدوث اجلريمة قبل وقوعها، ولن 

يتحقق كال األمرين إال بتوفري مرتكزات )املحاسبة، املساءلة، الشفافية، الزناهة(.

فـ»الُمحاسبة« تعين خضوع الكافة للقانون، وخباصة األشخاص الذين يتولون املناصب العامة 
ن أي منهم من هذه املحاسبة حتت أي زعم. مهما علت، وأال حُيصَّ

أما »الُمساءلة« فهي تمكني كافة األجهزة الرقابي�ة سواء كانت قضائي�ة أو تشريعية أو إدارية 
يشغلون  من  وخباصة  العامة،  الوظائف  عن  املسؤولني  كافة  على  القانون  إنفاذ  من  شعبي�ة  أو 
قمة هذا الهرم سواء كانوا ُمنتخبني أو ُمعينني، حىت يتم التأكد من أن عمل هؤالء يتفق مع القيم 
الديُمقراطية، ومع تعريف القانون لوظائفهم ومهامهم، وهو ما ُيشكل أساًسا الستمرار اكتسابهم 

للشرعية والدعم من الشعب.

و»الشفافية« تعين تهيئ�ة وإنفاذ بيئ�ة تشريعية تسمح من خالل احلق يف املعرفة وُحرية تداول 
من  [املنتفعني  املوظفني  مع  عالقتها  ووضوح  احلكومية،  األجهزة  به  تقوم  ما  تبي�ان  املعلومات 
اخلدمة أو مموليها] وعلني�ة اإلجراءات والغايات واألهداف، وهو ما ينطبق على أعمال احلكومة 

كما ينطبق على أعمال املؤسسات األخرى غري احلكومية.
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أما »الزناهة« فهي منظومة القيم املتعلقة بالصدق واألمانة واإلخالص واملهني�ة يف العمل.

وبالرغم من التقارب بني مفهويم الشفافية والزناهة إال أن الثاين يتصل بقيم أخالقية معنوية، 
على  تساعد  مؤسسية  لبيئ�ة  حيتاج  األمرين  وكال  عملية.  وإجراءات  بنُظم  األول  يتصل  بينما 

توافرهما.

وتكمن إحدى أهم إشكاليات ُمكافحة الفساد يف كيفية حتقيق املوازنة بني احلقوق الفردية من 
واالقتصادي  السيايس  االستقرار  وحتقيق  أخرى،  ناحية  من  للمجتمع  العامة  واملصلحة  ناحية 
واالجتماعي يف ظل مجتمع دويل مفتوح ُتهيمن عليه العوملة واقتصاديات السوق احلر والشركات 
متعددة اجلنسيات، والعابرة للدول، فكما يوجد الفساد املحلي يوجد الفساد العابر للدول، وكما 
للحدود  والعابرة  املنظمة  الفساد  جرائم  أيًضا  توجد  واملحدودة،  العشوائي�ة  الفساد  جرائم  توجد 

واليت قد ُتهدد اقتصاديات دول ومصائر شعوب.

أيًضا  ُتهدد  خطورته  ولكن  فقط،  االقتصادية  اجلوانب  بعض  على  أثره  يتوقف  ال  والفساد 
والعدالة،  األخالقية  والقيم  الديُمقراطية  مؤسسات  ض  يقوِّ مما  وأمنها،  املجتمعات،  استقرار 
تسعى  اليت  الديُمقراطي  التحول  مسارات  كل  ق  وُيعوِّ للخطر،  القانون  وسيادة  التنمية  ض  وُيعرِّ

إليه الشعوب.

ُمكافحة الفساد ُيقصد بها كافة العمليات واإلجراءات والسياسات 
التشريعية واإلدارية واألمنية واإلجرائية والقضائية التي تتبناها 

الدولة للكشف عن الفساد، وجمع األدلة، وتعقب المتورطين 
والتحقيق معهم، وتقديمهم للمحاكمة، وتنفيذ األحكام الصادرة 

بحقهم دون تسهيل إفالتهم من العقاب، وحماية المال العام 
واسترداد ما تم االستيالء عليه منه.
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العرىب 12 فعاملنا  ذلك،  على  شاهد  خري  هي  العربي�ة  بالدنا  ولعل 
وهو  اقتصادًيا،  نمًوا  الدول  أقل  ولكنه  هائلة،  ثروات  يمتلك 
أكرب مستورد للسالح يف العالم، وقوى االستعمار ُتسيطر على 
أجزاء من أرضه، وتستزنف ثرواته، وتتحكم يف قرارته املصريية، 
ويقتت�ل وطنن�ا العريب مع نفسه دون أن يواجه عدوه، فاجلرائم 
اصر اليمن، والشعب السوري ُيعاين 

ُ
ضد اإلنساني�ة واملجاعة حت

واحدة من أقبح موجات اللجوء اليت شهدها العالم، والسودان 
هذا  بنفس  مهددين  وليبي�ا  والعراق  لدولتني،  تقسيمه  تم 
الشبح، واإلرهاب والقمع والفقر يطحن الشعب املصري بني 
واإلمارات  والسعودية  بركان،  فوهة  على  ولبن�ان  الرىح،  شقي 
على  الهيمنة  أجل  من  صراعهم  يف  مقدراتهم  يستزنفوا  وقطر 
سلطنة  مع  ويتن�افسوا  العريب،  العالم  يف  واملصالح  النفوذ 
عمان بغية الهرولة حنو التطبيع العلين مع إسرائي�ل، واألوضاع 
األردن  شعوب  رحمة  بال  تسحق  واالجتماعية  االقتصادية 

وتونس واملغرب وموريت�اني�ا واجلزائر والصومال وجيبويت.

انعكاس  حقيقته  يف  لكنه  الُصدفة  وليد  هذا  كل  يكن  لم 
ملنظومة الفساد احلاكمة لوطنن�ا العريب، حيث يتعامل العديد 
ولشلتهم  لهم  غنيمة  باعتب�ارها  البالد  ثروات  مع  احلكام  من 

احلاكمة.

بني  ما  ترتاوح  أسباب  للفساد  أن  الباحثني5،  بعض  يرى 
وأسباب  الداخلية  العامة  واألسباب  الشخصية  األسباب 

أخري خارجية6.

وُيلخص البعض هذه األسباب فيما يلي:
َسطوة رأس المال يف ظل العوملة وسياسات السوق.

 انتشار الفقر والظروف االجتماعية واالقتصادية السيئ�ة 
عمل،  فرص  خللق  الالزمة  املصادر  ُشح  إىل  تؤدي  واليت 
وألداء اخلدمات العامة املوكلة إىل الدولة األمر الذي يؤدي 
إىل زيادة التن�افس على فرص العمل واخلدمات املحدودة 
فضاًل عن جلوء البعض إىل الوساطة للفوز بفرص العمل 

أو اخلدمات املتاحة.

اخلانقة  واالقتصادية  االجتماعية  الظروف  هذه  إن  بل 
تؤدي يف بعض األحيان إىل قيام البعض يف االجتار بالنفوذ أو 
استغالل الوظيفة العامة يف تقديم هذه اخلدمات بمقابل 

ي ضوء اتفاقية األمم 
ي ُمكافحة الفساد �ف

5- راجع الباحث وليد منصور- دور أجهزة األمن �ف
المتحدة لُمكافحة الفساد- رسالة دكتوراه- أكاديمية مبارك لألمن- كلية الدراسات العليا

6- مرجع سابق – وليد منصور – من كتاب المرجعية »نظام النزاهة العربي 
في مواجهة الفساد«من مطبوعات منظمة الشفافية الدولية، المركز اللبناني 

للدراسات،مطبعة تكنوبرس 2005 ، ص204 وما بعدها. 

تكمن إحدى 
أهم إشكاليات 

ُمكافحة الفساد 
في كيفية 

تحقيق الموازنة 
بين الحقوق 
الفردية من 

ناحية والمصلحة 
العامة للمجتمع 
من ناحية أخرى، 
وتحقيق االستقرار 

السياسي 
واالقتصادي 
واالجتماعي 

في ظل مجتمع 
دولي مفتوح
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مادي كبري.

الفساد،  إىل  تؤدي  اليت  األسباب  من  هو  واحلكويم  العام  القطاع  يف  العاملني  رواتب  تدين   
يف  متواصاًل  ارتفاًعا  هناك  أن  جند  الرواتب  تت�دين  فحيث  ذلك  على  الباحثني  من  كثرٌي  واتفق 
األسعار وتكاليف املعيشة، مما ُيشكل بيئ�ة مواتي�ة لقيام بعض العاملني احلكوميني بالبحث 
ظاهرة  جرائم  إحدى  وهي  وة 

ْ
الِرّش شك  بال  املصادر  هذه  بني  ومن  أخرى،  مالية  مصادر  عن 

الفساد7.

 انتشار اجلهل ونقص املعرفة باحلقوق الفردية وسيادة القيم التقليدية والروابط القائمة 
على النسب والقرابة وحتقيق املنفعة من خاللها.

ل السلطة التنفيذية وفًقا   عدم االلزتام بمبدأ الفصل بني السلطات الثالث يف الدولة، وتغوُّ
ألحكام الدستور على كل من السلطتني التشريعية والقضائي�ة األمر الذي يؤدي إىل اإلخالل 

بمبدأ الرقابة املتب�ادلة بني السلطات.

على  الرقابة  يف  ومحدوديت�ه  الدور  هذا  وهامشية  املدين  املجتمع  مؤسسات  دور  ضعف   
إلفقداها  السلطة  سعى  أو  عملها8،  أداء  يف  باحليادية  بعضها  تمتعها  وعدم  احلكويم  اآلداء 

استقالليتها.

مع  جتارية  وعالقات  مصالح  وجود  عن  َتنُتج  اليت  وهي  للفساد  خارجية  أسباب  هناك   
الشركاء أو منتجني من دول أخرى واستخدام وسائل غري قانوني�ة من ِقَبل الشركات للحصول 
والعالقات  املصالح  من  الشبكة  هذه  عرب  القيام  أو  الدولة  داخل  واحتكارات  امتي�ازات  على 

بتصريف البضائع الفاسدة9.

للتنمية  منوااًل  الشعوب  على  تفرض  اليت  واإلقليمية  الدولية  االقتصادية  املؤسسات   
شركات  خصخصة  فحصيلة  االجتماعي،  والظلم  الفقر  دوائر  من  وُيعمق  ثرواتها  يستزنف 
العام اليت ُطبقت يف مصر منذ 1996 حىت 2015 بلغت 28 مليار جني�ه فقط10، يف  القطاع 
حني أن ُحكم التحكيم الذي صدر ضد مصر المتن�اعها عن تصدير حصة غاز بلغت 2 مليار 

دوالر أي ما يعادل 36 مليار جني�ه مصري.

 اتفاقيات التجارة الدولية والُثن�ائي�ة الُمجِحفة واليت تفرض التحكيم التجاري الدويل نظاًما 
ل من صدور األحكام الباهظة ضد  حلل منازعات االستثمار، وهو ما ُيهدر سيادة الدول، وُيسهِّ

الدول النامية.

وحِيْد  والصفقات  املشاريع  ُكلفة  ُيزيد  ألنه  االقتصادية  للتنمية  أيًضا  أسايس  ق  ُمعوِّ فالفساد 
اخلدمة  مقديم  ن  وُيمكِّ الضرييب،  التحصيل  يف  الدولة  دخل  من  حِيْد  كما  االستثمار،  دوافع  من 
ومنفذي املشاريع من جتاهل معايري اجلودة واملهني�ة بما ُيضر بالدول واقتصادياتها، وُيسهل إجراء 
معامالت وعقود غري مربرة اقتصادًيا، كأن تتم بتكلفة مغاىل فيها، أو دون مناقصات أو تن�افسية 
حقيقية أو من خالل تن�افسية صورية فتذهب املشاريع واألرايض ليس ملن ُيقدم خدمة أفضل 
7- مرجع سابف – وليد منصور- من د/ أحمد أبو ريه،-الفساد: سبله وآليات مكافحته- منشورات االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة 

أمان- الطبعة االولى- ص 10.
8- المرجع السابق ص9.

9- المرجع السابق الموضع ذاته.
10- راجع معهد التخطيط القومى- سلسلة قضايا التخطيط والتنمية )رقم 278( آليات وسبل إصالح قطاع األعمال العام في مصر- 

يوليو 2017
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بتكلفة أقل ولكن ملن يدفع رشاوى وعموالت أفضل ملتخذي القرار11.

إن السبب الرئييس يف انتشار الفساد بعاملنا العريب هو غياب ُحكم القانون وغياب ثقافته سواء 
على الصعيد الشعيب أو الرسيم، فالعالقة بني ُحكم القانون والفساد عالقة عكسية، فكلما كان 
واملحكوم،  احلاكم  وبني  واملجتمع،  الفرد  بني  العالقة  تنظيم  يف  وموضوعية  عادلة  أداة  القانون 

ق على الكافة دون تميزي أو حتزي كلما تم حصار الفساد واحلد منه، والعكس صحيح12. وُطبِّ

لذلك فالصراع بني ُحكم القانون والفساد صراع أبدي وحاسم يف حياة كل منهما، لكونه صراع 
وجود بينهما، فُحكم القانون وسيادته خيلق بيئ�ة مواتي�ة ملحاربة الفساد واحلد منه، أما الفساد 
عليها  والسيطرة  املؤسسات  إضعاف  على  ويعمل  انتشاره  من  حتد  تشريعات  تبين  عن  فيمتنع 

خلدمة مصاحله وأهدافه.

املعلومات  تداول  فُحرية  الديُمقراطية،  الُنظم  بن�اء  دون  حُيول  الفساد  أن  البي�ان  عن  وغىن 
والشفافية والزناهة واملساءلة، واستقالل اجلهات الرقابي�ة والقضائي�ة من أهم مرتكزات النظم 

الديُمقراطية وهي ذاتها مرتكزات ال غىن عنها يف محاربة الفساد أو مواجهته.
11- راجع – د. داوود خير اهلل- جريدة اللواء الدولية- مقال بعنوان الفساد ومعوقات التطور في العالم العربى

12- مرجع سابق- د. داوود خير اهلل

من الصعب أن 
نجد في دولة 

ل 
ّ
عربية حاكًما يمث

موحات ومصالح 
ُ
ط

شعبه، ويستمد 
شرعية ُحكمه من 
ت 

ّ
إرادة شعبية تجل

من خالل مؤسسات 
دستورية تتوافر 

فيها ضمانات 
الحرية والنزاهة
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ق لعالقة الدول بني الشفافية وقلة الفساد  فالنظر ملؤشر منظمة الشفافية العاملية يرصد ويوثِّ
يف أغلب الدول الديُمقراطية، والعكس صحيح مع أنظمة احُلكم الشمولية واملستب�دة اليت ينتشر 

فيها الفساد13.

عمًقا  تزيد  تنفك  ال  واملحكوم  احلاكم  بني  هوة  يرى  فيه  احلكم  وأنظمة  العريب  للعالم  واملراقب 
واتساًعا. فمن الصعب أن جند يف دولة عربي�ة حاكًما يمّثل ُطموحات ومصالح شعبه، ويستمد 
شرعية ُحكمه من إرادة شعبي�ة جتّلت من خالل مؤسسات دستورية تتوافر فيها ضمانات احلرية 
ختبط  نتيجة  هي  العربي�ة  األقطار  من  العديد  يف  ودماًرا  أمني�ة  فوىض  املراقب  يرى  كما  والزناهة. 
سيايس وغياب ملقّومات ومؤسسات الدولة اليت تضمن أمن الوطن، وختلق وُتسّهل ظروف نموه 
وتطوره. وُيالحظ أن مفهوم احلرية لم يتخذ له جذور، وأن العقل العليم والثقة بقدرة اإلنسان، 
كانا عليه منذ عقود. ويالحظ  تراجعا عما  ليس فقط على فهم مجتمعه وإنما على تطويره، قد 

املراقب بدقة عالًما تتوافر فيه إمكاني�ات اقتصادية هائلة ولكنه من أقل الدول نمًوا اقتصادًيا.

والركود  العليم،  والتخلف  األمني�ة،  والفوىض  السيايس،  للتخبط  العريب  املشهد  هذا  إن 

13- مرجع سابق- د. داوود خير اهلل
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هو  أبرزها  كثرية14  ملعوقات  انعكاس  وهو  والنمو،  للتطور  مناًخا  ُيشكل  أن  يمكن  ال  االقتصادي، 
الفساد.

إن التطور سواء كان اقتصادًيا أو اجتماعًيا أو سياسًيا يقرتن تاريخًيا بتطور مفهوم احُلرية ووعي 
اإلنسان لقدراته العقلية على فهم مجتمعه والعمل على تطويره لما فيه مصلحته. ويقيين أن أي 
تطور يمكن توقعه يف العالم العريب لن يكون سوى انعكاس لتطور يف مفهوم احُلرية املنبثقة عن 
ثقة بالنفس والقدرات العقلية لإلنسان العريب ورغبة يف مواكبة عصره يف مجاالت احلياة كافة15.

إراداتهم  عن  التعبري  من  الناس  ن  ُتمكِّ اليت  والوسائل  اآلليات  من  جملٌة  هي  فالديُمقراطية 
واملشاركة يف الشأن العام. كما أنها من جهة أخرى، ثقافة يكتسبها املواطنون باملمارسة ومراكمة 
أو  واملعنوي  المادي  البعدين  على  بطبيعتها،  تنطوي،  الديُمقراطية  وألن  والتجارب.  اخلربات 
الرمزي، فهي تتطلب رَدًحا طوياًل من الزمن لتواُفر الرتبَة القادرة على احتضانها، ورعاية تطورها 
أو  جنسهم،  أو  لونهم،  عن  النظر  بغض  الناس،  بني  مشرتكًة  قيمًة  ُتصبح  أن  قبل  واستمرارها، 

معتقداتهم، أو خلفياتهم االقتصادية واالجتماعية والسياسية16.

إال أن التجارب الواقعية للديُمقراطية مع ما حتتويه من ثقافة يكتسبها أفراد املجتمع من خالل 
ا من القراءات النقدية الكثرية للمؤشرات العاملية 

ً
املمارسة وتراكم التجارب واخلربات، وانطالق

الديُمقراطي،  والتطبيق  والفهم  املعريف  البعد  بني  القائم  الرتابط  ومن  الديُمقراطية،  لقياس 
والنوعية  الكمية  ومؤشراتها  وأبعادها  الشامل  بمفهومها  الديُمقراطية  قياس  مسألة  بأن  تؤكد 
التطبيقات  أنه ال يمكن فصل نماذج  البلدان املختلفة، كما  هي جٌد معقدة وتتغري وفًقا لظروف 
بشكل  تتحكم  اليت  مجتمع  ألي  والثقافية  واالجتماعية  السياسية  اجلوانب  عن  الديُمقراطية 

أسايس يف تركيب املؤشرات الديُمقراطية وتقييماتها لهذا املجتمع يف أي بلد من البلدان17.

من  سواء  مرتكزاته  لتفكيك  تهدف  متكاملة  رؤية  إىل  حيتاج  الفساد  شبكات  من  التخلص  إن 
14- مرجع سابق- د.داوود خير اهلل
15- مرجع سابق- د.داوود خير اهلل

https:// :16- راجع- هشام يحيى- الديمُقراطية وإشكالية العالقة بين أنماط الفساد والجريمة المنظمة- من خالل هذا الرابط
 goo.gl/mWj5B4

17- مرجع سابق- هشام يحيى

األسباب األساسية 
لتفشي الفساد

انتشار الفقر والجهل 
والظروف االجتماعية 
واالقتصادية السيئ�ة

تدخل المؤسسات 
المالية الدولية في 
اقتصاديات الدول 

عدم االلتزام بمبدأ الفصل بي�ن 
السلطات الثالث في الدولة، 

ل السلطة التنفيذية وتغوُّ

ضعف دور لمؤسسات 
المجتمع المدني في الرقابة 

على اآلداء الحكويم

تدني رواتب العاملين 
في القطاع العام 

والحكويم

اتفاقيات التجارة 
الدولية والثن�ائي�ة 

المجحفة
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حقيقية  ديُمقراطية  ووجود  الثقافية.  الناحية  من  أو  واإلدارية  المالية  أو  التشريعية  الناحية 
بالرقابة املباشرة على األجهزة املحلية بدًءا من أصغر موظف يف املحليات وحىت املحافظ  تسمح 
سيمنع تفيش جرائم الفساد يف أجهزة احلكم املحلي بشكل خاص وأجهزة الدولة بشكل عام. كما 
أن التداول السليم للسلطة لن يسمح ألي طرف بإبقاء جرائم الفساد مخفية، ألنه سيكون اليوم 

يف احلكم وغًدا خصمه مكانه18.

احلقيقة  اإلرادة  تدعمها  شاملة  وسائل  استخدام  تتطلب  الفساد  ملحاربة  اسرتاتيجية  أي  إن 
للدولة يف مكافحته، ومنها على النحو التايل:

 تبين نظام ديُمقراطي يقوم على الديُمقراطية، وحقوق املواطنة، واحرتام الدستور، ومبدأ 
الفصل املرن بني السلطات، وسيادة القانون، واستقالل القضاء، وخضوع اجلميع للقانون 
واحرتامه، واملساواة أمامه، وتنفيذ أحكامه من جميع األطراف، نظام يقوم على املحاسبة 

الشفافية واملساءلة والزناهة.

ُتضعف  أن  يمكن  اليت  املؤثرات  كل  من  وحتريره  ونزيه،  وقوي  ُمستقل  قضايئ  جهاز  بن�اء   
عمله، وااللزتام من ِقَبل السلطة التنفيذية على احرتام أحكامه.

 تفعيل القوانني املتعلقة بُمكافحة الفساد على جميع املستويات، كقانون اإلفصاح عن 
الذمم المالية لذوي املناصب العليا، وقانون الكسب غري املشروع، وقانون حرية الوصول 
وة واملحسوبي�ة واستغالل الوظيفة 

ْ
إىل املعلومات، وتشديد األحكام املتعلقة بُمكافحة الِرّش

العامة يف قانون العقوبات.

 تطوير دور الرقابة واملساءلة للهيئ�ات التشريعية من خالل األدوات الربلماني�ة املختلفة يف 
هذا املجال مثل األسئلة املوجهة للوزراء وطرح املواضيع للنقاش العلين، وإجراءات التحقيق 

واالستجواب وطرح الثقة باحلكومات.

المالية واإلدارية أو  الرقابة  الرقابة العامة كمراقب الدولة أو دواوين   تعزيز دور هيئ�ات 
دواوين املظالم، اليت تت�ابع حاالت سوء اإلدارة يف مؤسسات الدولة والتعسف يف استخدام 
السلطة، وعدم االلزتام المايل واإلداري، وغياب الشفافية يف اإلجراءات املتعلقة بممارسة 

الوظيفة العامة.

العام  العمل  قطاعات  يف  الفساد  محاربة  يف  اإلنسان  وبن�اء  األخاليق  الُبعد  على  الرتكزي   
بأشكاله  الفساد  محاربة  إىل  األديان  كل  دعوة  على  الرتكزي  خالل  من  وذلك  واخلاص، 
بشرف  املتعلقة  واملواثيق  األنظمة  أو  املدني�ة  اخلدمة  قوانني  خالل  من  وكذلك  املختلفة، 

ممارسة الوظيفة ]مدونات السلوك[.

احلصانة  ومنح  املعلومات،  إىل  الوصول  من  وتمكينها  للصحافة،  احلرية  إعطاء   
قضايا  عن  تكشف  اليت  التحقيقات  وعمل  املعلومات  نشر  يف  بدورهم  للقيام  للصحفيني 

الفساد ومرتكبيها.

اآلفة  بهذه  التوعية  برامج  خالل  من  الفساد  ُمكافحة  يف  اجلماهريي  الدور  تنمية   
ومخاطرها وتكلفتها الباهظة على الوطن واملواطن، وتعزيز دور مؤسسات املجتمع املدين 
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واجلامعات واملعاهد التعليمية واملثقفني يف محاربة الفساد والقيام بدور التوعية القطاعية 
واجلماهريية.

 وقف العمل بكافة سياسات وتشريعات اإلفالت من العقاب.

 مراجعة كافة اتفاقيات التجارة الدولية، وتبين نماذج جديدة من اتفاقيات ُتعيد التوازن 
بني جذب االستثمارات وحماية حقوق الدول النامية وسيادتها على مواردها.

 وقف العمل بقوانني الطوارئ وكافة النظم االستثن�ائي�ة أو العسكرية.

ا جديدة ملكافحته 
ً

 التعامل مع الفساد باعتب�اره انتهاك حلقوق اإلنسان سوف يفتح آفاق
واحلد منه.


