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الُمقدمة:

والفساد  الصالح،  ضد  لغًة  الفساد  ُيعرف 
أخذ المال ُظلًما أو اإلتالف والعطب واجلدب 
اْلَبِّ  ِف  اْلَفَساُد  »َظَهَر  تعايل:  قال  والقحط 
إحلاق  وهو  اِس«  النَّ ْيِدي 

َ
أ َكَسَبْت  ِبَما  َواْلَبْحِر 

ْرِض 
َ
اْل ِف  الضرر حيث قال تعاىل: »َوَيْسَعْوَن 

َساًدا«.
َ
ف

القانوين  االصطالح  ف  الفساد  ينصرف  بينما 
العمويم،  املوظف  به  يقوم  ُمشني  لعمل 
الُمشني  العمل  لشمول  حديث�ة  دعوة  وهناك 
للموظف ف القطاع اخلاص، واملقصود بالعمل 
هو  حتديًدا  املوظف  به  يقوم  الذي  الُمشني 
شخيص  مكسب  لتحقيق  وظيفته  استغالل 
باب أوىل مخالف ملعايري  للقانون ومن  مخالف 

السلوك الخاليق.

للشفافية«  الدولية  »املنظمة  تعريف  ولعل 
وشمواًل  دقة  أكرث  املتحدة«  المم  و«منظمة 
»إساءة  هو  الفساد  أن  على  اتفقتا  حيث 
للحصول  عليها  اؤتمن  ملن  الُسلطة  استعمال 
املصلحة  وُيضري  شخصية  مكاسب  على 

العامة«.

انب الصواب إذا قلنا إن الفساد ف ليبي�ا 
ُ

وال ن
املقولة  للتدليل على هذه  ويكفي  صار ظاهرة، 
اإلحالة إىل مرتب�ة ليبي�ا املتقدمة ف قوائم الدول 
»مؤشرات  حسب  العالم  ف  فساًدا  الكرث 
يل إىل تقارير 

ُ
منظمة الشفافية الدولية«، أو ن

»ديوان املحاسبة اللييب«، ويكفي أيًضا النظر 
لنتيقن  واالقتصادية  السياسية  أوضاعها  إىل 

بأن مظاهر الفساد تتجلى للناظر.

كثرية  ا 
ً
صنوف ُيصنف  أن  ُيمكن  والفساد 

فساد  إىل  ُيقسم  هو  الناجم  الضرر  حبسب 
السلوك  حيث  ومن  بسيط،  وآخر  جسيم 
سلىب،  وآخر  إجيايب  فساد  إىل  ُيقسم  الُمرتكب 
فساد  إىل  ُيقسم  الفساد  مرتكب  حيث  ومن 
ومن  قضايئ،  وفساد  إداري  وفساد  تشريعي 
حيث املجال الذي يتم فيه الفساد ند الفساد 



دورية دعم - العدد 3

البييئ وإلخ، ومن 52 الكادييم والفساد اإلعاليم والفساد االستثماري والفساد املصرف والفساد 
الشركات  فبعض  دولًيا،  وفساًدا  محلًيا  فساًدا  نرصد  أن  يمكنن�ا  للفساد  املكاين  النطاق  حيث 
متعددة اجلنسيات وغريها من الكيانات االقتصادية املؤثرة عاملًيا قد امتدت إليها عوامل الفساد 
ومظاهره بل إنن�ا قد نستعمل وصف الفساد الدويل على بعض أفعال الدول واملنظمات الدولية 
وفرض  الداخلية  شؤونها  ف  املباشر  غري  أو  املباشر  بالتدخل  وذلك  النامية  الدول  من  كثري  جتاه 

سياسات عليها من أجل وضع السباب الكفيلة باستغالل مواردها وتعميق تبعيتها وتفتيتها!

غير أن صور الفساد الُمستحدثة والخطيرة في ليبيا هي:

م: فقد تن�امت العصابات اليت ُتمارس تنظيم عملية الهجرة غري الشرعية، فقد ُذكر  الفساد الُمنظَّ
ه  ف تقرير اخلباء التابع لألمم املتحدة الُمنئش بقرار 1973 لعام 2011م، ف سبتمب 2018م املوجَّ
بالشخاص  االجتار  من  كبرية  فوائد  تستمد  الُمسلحة  اجلماعات  أن  المن  مجلس  رئيسة  إىل 
ُتنظم  حيث  الرسيم  االقتصاد  ويقوضان  االستقرار  عدم  يؤججان  اللذين  الُمهاجرين  وتهريب 

الشبكات اإلجرامية قوافل للمهاجرين وتستخدم االستغالل اجلنيس لتوليد إيرادات كبرية.

الفساد  بشأن  الُمسلحة  امليليشيات  تمارسها  اليت  الوقائع  كرُثت  فقد  الُمسلح:  الفساد 
االقتصادي، فعلى سبي�ل التدليل نقول إن فريق اخلباء التابع لألمم املتحدة املنئش بقرار 1973 
بأن  ه إىل رئيسة مجلس المن  املوجَّ أفاد ف تقريره الخري عام سبتمب 2018م  لعام 2011م، قد 
ُتعد  املركزي«  ليبي�ا  و«مصرف  للنفط«  الوطني�ة  و«املؤسسة  لالستثمار«  الليبي�ة  »املؤسسة 
النفطي  القطاعني  أداء  على  أثر  مما  الُمسلحة  املجموعات  من  والهجمات  للتهديدات  ا 

ً
أهداف

والمايل ف الدولة، حيث قام أعضاء بعض اجلماعات الُمسلحة العاملة اسمًيا حتت إشراف وزارة 
بما فيها »الوطني�ة  باختطاف وتعذيب وقتل موظفني ف مؤسسات سيادية  بالوفاق،  الداخلية 

للنفط« و«الليبي�ة لالستثمار«.

العامة  على  اخلاصة  املصلحة  صدورها  ف  تتقدم  وقرارات  قوانني  صدور  وهو  املقنن:  الفساد 
القانوين صورة من صور الفساد السيايس ومن املؤكد أن جرائم الفساد السيايس  ولعل الفساد 
تظل عاماًل من العوامل املساعدة على انتشار كافة أنماط جرائم الفساد الخرى ولعل كثرًيا من 
االجتماعية،  للعدالة  املؤيدة  املعتدلة  السياسية  النظم  بني  الطردية  بالعالقة  جيزمون  املحللني 
واخنفاض معدالت الفساد، حيث وسائل اإلعالم احلرة واملساءلة القانوني�ة يتم تطبيقها على نو 
متوازن وعادل بني كافة املواطنني، وحيث عدم سيطرة فئة على الرثوة نتيجة استغالل السلطة 

من أجل الكسب المادي.

ارتب�اًطا  بالفساد  املرتبطة  اجلرائم  من  هي  خطوة  َتِقل  ال  عديدة  جرائم  نرصد  أن  اخلطري  ومن 
والبي�انات واملستن�دات بل  الوثائق  التجزئة ومنها غسل الموال والزتوير وحرق وإتالف  ال يقبل 

واملقار أيًضا.

حيث  عليه  القضاء  ومحاولة  الفساد  ُمكافحة  أهمية  على  للتدليل  حاجة  ف  لسنا  وبالتأكيد 
املصاحلة  وملساعي  العدالة  ملساعي  وُمعرقلة  دولة  بن�اء  سبي�ل  ف  حقيقي  عرثة  حجر  ُيمثل  إنه 
التنمية  ويعرض  الخالقية  بالقيم  وخِيل  القانون  وسيادة  الديُمقراطية  مؤسسات  ض  يقوِّ لنه 
بدولة  واعد  مستقبل  نو  قدًما  للميض  الُمثلى  الوسيلة  هو  عليه  والقضاء  للخطر  املستدامة 

القانون واملؤسسات.
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بتقييم  القيام  استلزمت  واليت  الفساد،  ُمكافحة  كيفية  عن  البحث  أسئلة  جاءت  هنا  ومن 
السياسة القانوني�ة الليبي�ة لنعرف العديد من السئلة بشأنها:

ل الفساد على مرتكبي�ه؟  ما الثغرات اإلجرائي�ة ف النظام المايل أو اإلداري اليت ُتسهِّ

 ما مدى مالءمة سلطات الجهزة الرقابي�ة مع حجم الفساد املنتشر اليوم وضرورة كبحه، 
وكيف يؤثر عدم تعاون اجلهات املراقبة ف فاعلية الجهزة الرقابي�ة؟

 املالحقة القضائي�ة للفساد أين هي من اهتمامات وقدرات اجلهات القضائي�ة؟

 ما دور السلطة التشريعية ف ردع الفساد ومحاربت�ه؟ 

هذه السئلة ليست من باب الرتف الكادييم، بل لجل الوصول إىل اسرتاتيجية ُمثلى مبني�ة على 
رؤية واضحة تساهم ف القضاء على الفساد.

خطة البحث تتلخص ف املطلبني اآلتيني:
 املطلب الول: تقييم السياسة املوضوعية لُمكافحة الفساد، وفيه نعرض السياسة التجريمية 
املتبعة من الُمشرع اللييب لصور الفساد واملعاملة اجلزائي�ة ملرتكب هذه الصور، بعد أن نسبقهم 

بعرض سريع لعوامل انتشار الفساد ف ليبي�ا.

ُمكافحة  آلليات  نعرض  وفيه  الفساد،  لُمكافحة  اإلجرائي�ة  السياسة  تقييم  الثاين:  املطلب   
الفساد، سواء منها: آليات الوقاية أو املساءلة أو الردع.

المطلب األول: السياسة الموضوعية لُمكافحة الفساد

الفرع األول: مواجهة عوامل الفساد

ما العوامل الُمحركة واجلاذبة للفساد ف القطاعات املختلفة ف ليبي�ا؟
 عوامل سياسية

عدم االستقرار السيايس وتطوره السئي إىل انقسام سيايس وتن�احر النخب السياسية ُتعد من 
العوامل اليت ساهمت ف انتشار الفساد ف ليبي�ا، ولعل الصالح السيايس بما ُيفرزه من مؤسسات 

دولة حترتم القانون سيكون كفياًل باحلد من الفساد وحتجيم نطاقه ومداه.

 عوامل اقتصادية

القطاعات  كل  ف  الدولة  على  واالعتماد  الليبي�ة  للدولة  وحيد  كمورد  النفط  على  االعتماد 
وغياب  االقتصادي،  العائد  ف  احلصة  ُيشبه  بما  الليبيني  لكل  وظيفية  رواتب  وصرف  اخلدمية 
القطاع اخلاص املحلي والجنيب الذي كان ُيفرتض أن ُين�افس حول اجلودة والفاعلية كل ذلك من 

العوامل املؤثرة ف زيادة نمو الفساد.

 عوامل اجتماعية

عوامل  مع  تظافر  مىت  النمط  وهذا  الليبي�ة،  السرة  على  مرصود  نمط  هو  االستهالكي  النمط 
اقتصادية صعبة سيؤدي بعض النفوس لتوسل الفساد للحفاظ على مستوى معييش اجتماعي 
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عنه 54 ُيعرف  ملن  بالعار  وصم  يوجد  ال  أنه  خاصة  معني، 
معه  والتجاور  ملدحه  يتسابقون  بل  الفاسدين  من  أنه 
فيه  يكون  اجتماعي  وسط  ف  بمصاهرته!،  ويتفاخرون 
واملحسوبي�ة  الوساطة  على  ُيقدم  ال  ملن  املجتمعي  الذم 
القواعد  خُيالف  ملن  الذم  من  أكرث  أو  صديقه  أو  لقريب�ه 

القانوني�ة جيعل املواطن املوظف يستمري الفساد.

 عوامل ثقافية

ولعل  احلكومة  مال  وثقافة  واالتكالية  الريعية  الثقافة 
العام  المال  على  االعتداء  ُتعزز  الديني�ة  الشبهات  بعض 
وثقافة  الشطارة  ثقافة  أن  كما  عام!  تملك  ُشبهة  لوجود 
الغنيمة وعديد من القيم السلبي�ة اليت ُتعب عن اختالل ف 

املنظومة القيمية للمجتمع اللييب.

الثقاف  العامل  يتن�اىم ف حالة تدين  الفساد  أن  ومعلوًما 
لدى  الثقاف  العامل  غياب  ف  يزدهر  فهو  املجتمع  ف 
عن  املسؤول  حىت  بل  اخلدمة  صاحب  واملواطن  املوظف 
سيئ�ة  ثقافة  قيم  ذات  اإلدارية  املنظومة  ولعل  املراقبة، 
وال  والتجهيل،  واالستعالء  والتسويف  الروتني  ومنها 
بأن  ُملزتمة  الدولة  بأن  تقيض  ليبي�ة  إدارية  ثقافة  توجد 
على  خدماته  العامة  مرافقها  خالل  من  للمواطن  تؤدي 
باستثن�اء  مقابل  ودونما  معقول  وقت  وف  الواجب  النحو 

املفروض قانوًنا من ضرائب أو رسوم.

 عوامل قانونية

قوانني  واستحداث  دراسة  دون  سابقة  قوانني  إلغاء 
السياسات  ف  وتب�اين  تشريعية  فلسفة  دون  حديث�ة 
املوجات  ُيشبه  بما  املتعاقبة  للسلطات  التشريعية 
بيئ�ة  خلق  تشريعي  العبث  من  نوع  ف  واملتضادة  العنيفة 
مناسبة للفساد، ناهيك عن ضعف فاعلية إنفاذ القانون، 
ناهيك عن صدور أحكام قضائي�ة حتت قبضة ميليشيات 
ر املشهد  ُمسلحة، ناهيك عن إقصاء لإلكفاء وبالتايل تصدَّ
من ال يعرفون شيًئ�ا عن القانون وبالتايل استخدم القانون 

كأداة خطرية ف يد من ال حيسن استخدامها.

جتريم  من  القوانني  خلو  إىل  اإلشارة  املهم  من  ولعل 
لسلوكات ُتساعد على الفساد، فمثاًل ال يوجد حظر فعال 
ودقيق للعمل ف القطاع اخلاص للموظف العام خاصة إذا 
كان العمل له صلة مباشرة بالوظيفة العمومية، وال حظر 
على العمل اخلاص ذو العالقة ملتقلدي املناصب الكبى 

معلوًما أن الفساد 
يتنامى في حالة 

تدني العامل 
الثقافي في 

المجتمع فهو 
يزدهر في غياب 
العامل الثقافي 

لدى الموظف 
والمواطن صاحب 

الخدمة بل حتى 
المسؤول عن 

المراقبة، ولعل 
المنظومة اإلدارية 

ذات قيم ثقافة 
سيئة ومنها 

الروتين والتسويف 
واالستعالء 

والتجهيل
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بعد تركهم املنصب.

الفرع الثاني: تجريم صور الفساد

تتعدد القوانني الليبي�ة املعني�ة بُمكافحة للفساد ومنها:
 قانون العقوبات العام والقوانني اخلاصة الُمكملة له لعل أهمها

 قانون اجلرائم االقتصادية رقم 2 لسنة 79م. 

 قانون غسل الموال رقم 2 لسنة 2005م.

 قانون إساءة الوظيفة رقم 22 لسنة 85م.

 قانون الوساطة واملحسوبي�ة رقم 5 لسنة 85م. 

 قانون من أين لك هذا رقم 3 لسنة 86م.

 قانون التطهري رقم 10 لسنة 94م.

 قانون 5 لسنة 2010م بشأن الُمصادقة على اتفاقية ُمكافحة الفساد.

 قانون اإلرهاب رقم 3 لسنة 2014م: فهو ينص ف المادة الثاني�ة منه على أن من الصور 
باالقتصاد  أو  البنكية  أو  المالية  بالنظم  اإلضرار  شأنه  من  الذي  »السلوك  اإلرهابي�ة 

الوطين...«

كذلك القوانني املصرفية مثاًل: 
 قانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن املصارف.

 قانون رقم 46 لسنة 2012م الُمعدل له.

صور الفساد ُمتعددة ولعل من املمكن إجمالها ف كل مساس بالمال العام بشكل مباشر أو غري 
مباشر، بأي وسيلة، وبأي قصد، ومن أي إقليم كان، ومن أي جاين.

د بما جاء ف اختصاصات هيئ�ة ُمكافحة الفساد حيث تقيض باختصاصها ف: ويمكنن�ا التقيُّ
1 - اجلرائم ضد اإلدارة العامة.

ة بالثقة العامة. 2 - اجلرائم الُمِخلَّ

3 - جرائم غسل الموال.

4 - اجلرائم االقتصادية بما فيها الِرشوة.

5 - جرائم إساءة استعمال الوظيفة أو املهنة.

6 - قانون الوساطة واملحسوبي�ة.
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7 - قانون من أين لك هذا.56

8 - قانون التطهري.

9 - ُمخالفة قواعد العقود اإلدارية واملناقصات واملزايدات.

10 - املخالفات اإلدارية والمالية اليت يرتكبها املوظفون العامون.

عليها  املنصوص  التجريم  بصور  نقارنها  الليبي�ة  اجلنائي�ة  السياسة  لهذه  التقييم  سبي�ل  وعلى 
ف »اتفاقية المم املتحدة لُمكافحة الفساد«، تلك االتفاقية اليت اعتبت من »جرائم الفساد: 
القطاع  ف  حىت  والتب�ديد  واالختالس  بالنفوذ  واملتاجرة  اخلاص  القطاع  مجال  ف  الرشوة«حىت 
املشروع،  غري  وإثرائه  منصبه،  مهام  أو  وظائفه  العمويم  املوظف  استغالل  وإساءة  اخلاص، 

وغسل العائدات اإلجرامية.

عت ف التجريم أكرث من القانون اللييب الذي لم يدخل ف دائرة التجريم  ويتضح أن االتفاقية توسَّ
أفعال املوظف ف القطاع اخلاص.

حيث  االقتصادية  اجلرائم  قانون  ف  عليها  املنصوص  الرشوة،  جريمة  بشأن  التعقيب  يهمنا 
إنها قد نصت عليها »اتفاقية المم املتحدة لُمكافحة اجلريمة الُمنظمة عب الوطني�ة« ف المادة 
الثامنة منها واليت دعت الدول العضاء إىل جتريم صور السلوك املختلفة للرشوة من املوظفني 
أو منحها  أو عرضها  بالرشوة  الوعد  الصور  العامة وشملت تلك  العموميني والقائمني باخلدمة 
لي من هؤالء، سواء لصاحله أو لصالح هيئ�ة أو شخص آخر مقابل قيامه بفعل أو االمتن�اع عن 
وة واالشرتاك ف أي من صورها، 

ْ
فعل ف نطاق مهامه الرسمية، وشملت أيًضا صورة طلب الِرّش

وة إذا ارتكبها موظف 
ْ

ولعل من املمزي ف تلك االتفاقية اهتمامها بدعوة الدول إىل جتريم صور الِرّش
وة الدولية، ومن 

ْ
عمويم أجنيب أو موظف مدين دويل وهو ما ُيعد خطوة مهمة ف مجال جتريم الِرّش

وة جريمة عب وطني�ة 
ْ

املمزي أيًضا نص البن�د 2 من المادة 3 من االتفاقية على اعتب�ار جريمة الِرّش
إذا ارتكبت ف دولة ما وكانت لها آثار شديدة ف دولة أخرى.

وللرشوة صور كثرية عصية عن احلصر، فهي قد تكون بتقديم الهدايا المالية والعيني�ة واملعنوية 
قق مصلحة شخصية.

ُ
وقد تكون عالقة جنسية أو وظيفة أو أي منفعة حت

الفرع الثالث: َسْن الجزاءات في مواجهة الفساد

ب عمًدا بأي وسيلة املنشآت النفطية أو إحدى   جزاءات سالبة للحياة: اإلعدام لكل من خرَّ
ملحقاتها »مادة 4 من قانون اجلرائم االقتصادية« 

 جزاءات سالبة للُحرية: املؤبد والسجن واحلبس عقوبات ُمقررة ف العديد من القوانني 
الُمتعلقة بالفساد.

املصارف«،  »قانون  ف  ألًفا  خمسني  إىل  تصل  عادية  غرامات  لألموال:  سالبة  جزاءات   
وغرامات نسبي�ة، مثاًل غرامة ألف دين�ار وال تزيد على قيمة الضرر وبالتعويض عن الضرار 

الناجمة بالمال العام أو املصلحة العامة »مادة 9 من قانون اجلرائم االقتصادية«. 

 جزاءات تبعية: احلرمان من احلقوق املدني�ة، نشر احلكم، عدم الصالحية للشهادة أمام 
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القضاء.

 جزاءات تكميلية: الغرامة اليت ُتعادل ِضعف ما هرب أو أختلس أو طلب أو قبل أو وعد 
رغم غريه على إعطائه ومصادرة أو رد املبالغ اليت حصل 

ٌ
به أو عرض عليه أو حصل عليه أو أ

عليها بسبب ارتكاب بعض جرائم الفساد »مادة 35 من قانون اجلرائم االقتصادية«.

والتحفظ،  واحلجز  التجميد  املشروطة،  احلاالت  بعض  ف  املصادرة  احرتازية:  جزاءات   
قفل املصرف املركزي حلساب املصرف الُمخالف، سحب الرتخيص وغلق الُمنشأة بالنسبة 

لألشخاص االعتب�ارية.

المطلب الثاني: السياسة اإلجرائية لُمكافحة الفساد

الفرع األول: آليات وقائية

كان من أبرز ُمخرجات اجلهود الدولية ف مجال ُمكافحة الفساد أن وضعت يدها على مكامن 
شكاوى  وتتلقى  الرقابة  تتوىل  حكومية  أجهزة  وجود  عدم  مثااًل:  ومنها  للفساد  تؤدي  اليت  اخللل 
تزايد  اخلدمات،  جودة  إدارة  ُتطبق  داخلية  اجتماعية  آليات  وجود  عدم  الفساد،  من  املتضررين 
التعقيدات اإلدارية ف جميع مستويات الداء احلكويم، سوء استخدام السلطة التقديرية وعدم 
الوثوق ف سالمة تفسري وتطبيق النظمة والقوانني ف نطاق القطاع العام، عدم توفري ُنظم الرقابة 
الداخلية اليت تكفل الشفافية والتحكم واملساءلة ف رسم وتنفيذ السياسات العامة ضعف آليات 
القطاع  موظفي  حتفزي  ضعف  الفساد،  ُمكافحة  إىل  الرامية  املجتمع  ورقابة  السياسية  املشاركة 
العام على ُمكافحة الفساد، عدم وجود فرص ملشاركة املوظفني العموميني ف صناعة القرارات 
الضوء  بتسليط  اهتمامها  وعدم  اإلعالم  وسائل  ضعف  العليا.  اإلدارية  القيادات  بها  تنفرد  اليت 
تمويلها  ومصادر  التنمية  بمشاريع  اخلاصة  املعلومات  توفري  عدم  اخلطرية،  الظاهرة  هذه  على 

واجلهات الُمكلفة باإلشراف عليها.

خيص  ما  منها  سواء  ليبي�ا  ف  موجودة  املظاهر  هذه  أغلب  إن  ُقلنا  إذا  الصواب  انب 
ُ

ن ال  ولعلنا 
مشاكل اإلدارة أو ما خيص اإلعالم أو ما يتعلق بمشاريع التنمية إضافة ملشاريع اإلعمار.

ولعل من الُمناسب أن نذكر بعض اآلليات الُمختلفة لعلها ُتسهم ف الوقاية من الفساد:
 إرادة سياسية تضع رؤية واسرتاتيجية بشأن ُمكافحة الفساد.

 إصالح مؤسسات الدولة وإصالح املنظومة اإلدارية والمالية بالكامل.

 توحيد مؤسسات الدولة الليبي�ة خاصة السيادية والمالية.

 إعمال معايري اجلودة ف مؤسسات الدولة.

 االهتمام بالقطاع اخلاص لن له دور ولو غري مباشر.

حوافزها  بزيادة  استقاللها  باعتماد  فاعلية  أكرث  جلعلها  الرقابي�ة  اجلهات  هيكلية  إعادة   
بتعيني الكفاء فيها.

 اعتماد مبدأ الشفافية ف جهات العمل ومؤسسات الدولة.
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 تقوية الوازع الديين واالهتمام بالتعليم وبرامج توعية ف 58
التعليم بمراحله كافة.

 تهيئ�ة الوسط املجتمعي لنب�ذ الفساد من خالل اخُلطب 
والدروس الديني�ة ومن خالل وسائل اإلعالم.

الفرع الثاني: آليات مساءلة

تعامل اجلهات القضائي�ة مع الصور اإلجرامية للفساد محفوف 
باملصاعب وذلك يرجع لعوامل كثرية لعل أهمها ما تتمزي به جرائم 
الفساد من خصائص تتعلق جبانيها وبضحيتها وبظروف ارتكابها، 
من  مستفيًدا  يرتكبها  عمويم  موظف  الفساد  جرائم  ف  فاجلاين 
نه من توفري غطاء  سلطاته الفعلية وامتي�ازاته القانوني�ة بما ُيمكِّ
جلريمته، وبالتايل هي ُتعد من جرائم الكتمان أو ما ُيعرف جبرائم 

الرقم السود.

تقع  بل  طبيعًيا  شخًصا  ليس  ضحيتها  الفساد  جرائم  أن  كما 
احلافز  من  أحياًنا  ُيضعف  مما  اعتب�اري  شخص  على  الغالب  ف 
اجلريمة  عن  النائش  املباشر  الذى  لغياب  املالحقة  على  الفردي 

وُيلقي بالعبء كله على جهات الرقابة والتقيص.

القضائي�ة  للمالحقة  اإلجرايئ  النظام  تفعيل  جيب  ولذلك 
عائدات  ومصادرة  ضبط  بكيفية  يتعلق  فيما  سيما  ال  وحتديث�ه، 
الفساد، وف هذا الشأن نسرد بعض صور آليات املساءلة الليبي�ة.

أواًل: التعاون المحلي بين الجهات الُمختصة، 
ومن هذه الجهات:

ووحداتها  املركزي  باملصرف  المالية  املعلومات  وحدة   
واملنشأة  الدولة  ف  العاملة  باملصارف  لها  التابعة  الفرعية 
بموجب المادة 9 من القانون رقم 2 لسنة 2005م، بشأن 

ُمكافحة غسل الموال.

تم  الفساد،  ُمكافحة  هيئ�ة  2012م،  لسنة   63 قانون   
إلغاؤه بالقانون الذي يليه.

لُمكافحة  الوطني�ة  الهيئ�ة  2014م،  لسنة   11 قانون   
الفساد أوقفت عن العمل بموجب قرار رئيس هذه الهيئ�ة 
املوظفني  بعض  إيقاف  رقم )119( لسنة 2017م، بشأن 
احتي�اطًيا  العمل،  عن  الفساد،  لُمكافحة  الوطني�ة  بالهيئ�ة 

ملصلحة التحقيق.

 هيئ�ة الرقابة اإلدارية قانون 20 لسنة 2013م.

كما أن جرائم 
الفساد ضحيتها 

ليس شخًصا 
طبيعًيا بل تقع 

في الغالب 
على شخص 
اعتباري مما 

ُيضعف أحياًنا من 
الحافز الفردي 

على المالحقة 
لغياب األذى 

المباشر الناشئ 
عن الجريمة 

وُيلقي بالعبء 
كله على 

جهات الرقابة 
والتقصي
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 ديوان املحاسبة الُمعاد تنظيمه بالقانون رقم 19 لسنة 2013م والُمعدل بالقانون رقم 24 
لسنة 2013م.

ولعل من املهم أن نذكر أن القانون ف المادة الثالثة منه، ال يمنح ديوان املحاسبة ُسلطة الرقابة 
على القطاع اخلاص إال إذا كانت الدولة ُتساهم ف رأس مال الشركة بنسبة %25 على القل، أو 
أن تكون الشركة قد أخذت قرًضا من الدولة واشرتط ف عقد القرض إخضاعها لديوان املحاسبة.

رسيم  بي�ان  حسب  وذلك  النواب  مجلس  على  الرقابة  املحاسبة  لديوان  جُيزي  ال  القانون  أن  كما 
للديوان مدين�ة البيضاء بت�اريخ: 17 أكتوبر 2018م، بل إنه يسلب منه كل اختصاصات التحقيق، 
فنص القانون ُيلزمه ف المادة 27 منه بإحالة الواقعة للرقابة اإلدارية أو الني�ابة العامة، إذا ما تبني 
الرقابة اإلدارية  إدارية أو جنائي�ة، وقد حدث ذلك حيث بلغ إجمايل ما تم إحالته لهيئ�ة  ُمخالفة 
 )25( عدد  وهناك  قضية   )42( العامة  للني�ابة  إحالته  تم  ما  إجمايل  بلغ  بينما  قضية   )239(

قضية قيد اإلحالة لسلطات التحقيق.

أما عن قانون إنشاء هيئ�ة ُمكافحة الفساد رقم 11 لسنة 2014م، فمن املهم احلديث عن عدة 
بشأن  والخرى  بالتقادم،  الفساد  جرائم  تساقط  عدم  على   26 المادة  ف  النص  إحداها  نقاط، 
النص م 22 على حماية الشهود واخلباء والُمبلغني عن جرائم الفساد، والخرية عن منح موظفي 
الهيئ�ة صفة مأموري الضبط القضايئ ومنحهم بنص المادة 5 منه صالحية االطالع على الدفاتر 
كافة  على  االطالع  حق  ولهم  باخلباء  واالستعانة  املعلومات  على  احلصول  لهم  كما  به  املشتب�ه 

املستن�دات حىت ولو كانت سرية ولهم حق استدعاء من يرون لزوًما لسماع أقواله.

وقد أكد قانون العفو رقم 6 لسنة 2015م، ف مادته الثالثة بأن »جرائم الفساد بكل أنواعه ال 
ختضع لقانون العفو العام«.

ثانيًا: التعاون الدولي بين الجهات المختصة: 

حسب  الجنيب  القضاء  وأوامر  أحكام  حبجية  واالعرتاف  للمعلومات  الدويل  التب�ادل  بينها  ومن 
االتفاقيات الدولية وتبين مفهوم جديد للوالية القضائي�ة يتجاوز مبدأ اإلقليمية.

الفرع الثالث: آليات الردع

القضائي�ة  السلطات  قبل  من  تنفيذها  ومراقبة  اجلزاءات،  تنفيذ  كيفية  الردع  بآليات  ُيقصد 
ع  ولعل من املفيد التأكيد على أهمية املتابعة احلقيقية الفعالة جلزاء املصادرة، ومن اجليد التوسُّ
ف العقوبات المالية دون العقوبات السالبة للحرية لنها أوجع من حيث معاملتها للجاين، بعكس 
التبعية  اجلزاءات  ف  نرى  أخرى  جهة  ومن  له،  المالية  الذمة  إثراء  وهو  أال  اجلريمة  من  املقصود 
ول له نفسه االعتداء على الموال العامة  خاصة نشر احلكم وسيلة رادعة للجاين ولغريه ممن تسُّ

للدولة.

ومن التدابري الردعية أن يعلم اجلاين أن جريمته لن تسقط بالتقادم ولذلك ُنشيد بموقف قانون 
العفو  من  الفساد  جرائم  استثىن  حيث  النواب«  »مجلس  عن  الصادر  2015م،  لسنة   6 العفو 

العام.

اإلصالح  ركزية  على  نصَّ  حني  2013م«،  لسنة   29 رقم  االنتقالية  العدالة  »قانون  أن  ونؤكد 
املؤسيس كان جيدر به اإلشارة إىل ُمكافحة الفساد.



دورية دعم - العدد 3

ونرى أنه من املهم جًدا النص ف الدستور أن جرائم الفساد ال عفو وال تقادم، وبهذا الصدد جيب 60
التنويه إىل نص مهم جًدا ف مسودة 2016م، ملشروع الدستور اللييب وهو مادة 207 حيث نصت 
على أنه: »على اجلهات بالدولة مراجعة عقود االستثمار اليت تتوافر بشأنها قرائن فساد مايل أو 
إداري واليت تم إبرامها خالل الفرتة من 1980م، على حني نفاذ الدستور«، وقد حذف النص من 
املسودة الخرية 2017م!!، رغم أن هذه املراجعة كانت بمثابة آلية من آليات العدالة االنتقالية 

فال يتصور أن تبىن دولة ليبي�ا جديدة دون القضاء على الفساد بصوره كافة.

الخاتمة

ُتقدم الورقة جملة من النت�اجئ واملقرتحات: 

النتائج:

 صور الفساد ف املجتمع اللييب حالًيا تفوق احلصر والتعداد بينما صور الفساد الُمجرمة 
قانوًنا تقصر عنها كثرًيا مما يلزم التدخل التشريعي السريع.

العموميني  املوظفني  نزاهة  جتلياتها،  أهم  من  واليت  العامة  املصلحة  الفساد  جتريم  علة   
لظاهرة  شاملة  رؤية  يلزم  بل  فقط  اجلنايئ  بالقانون  يكون  لن  العالج  أن  عن  ُيفصح  مما 
الفساد تب�دأ بمعاجلة اختالالت املنظومة القيمية للمجتمع اللييب وال تنتهي عند اإلصالح 

املؤسيس.

 ضعف اسرتاتيجية ُمكافحة الفساد بشىت حلقاتها الوقائي�ة والرقابي�ة والقضائي�ة، وهو ما 
يفرض احلاجة إىل رؤية جديدة لتعزيز اسرتاتيجية الُمكافحة.

المقترحات:

وة 
ْ

ع اللييب تعدياًل يقيض بمد سريان قانون العقوبات اللييب على جرائم الِرّش  يلزم الُمشرِّ
الدولية اليت تقع من املوظفني العموميني الجانب أو موظفي املؤسسات الدولية إضراًرا 
الليبي�ة ملالحقة  الوالية القضائي�ة  الليبيني، ومد  أو بمصالح أحد املواطنني  ليبي�ا  بمصالح 

مرتكيب هذه اجلرائم عند وقوعها ف اخلارج.

 يلزم النص صراحة على جتريم ِرشوة الشخص االعتب�اري. 

وة على أفعال التابعني للقطاع اخلاص.
ْ

 يلزم النص على سريان نص جتريم الِرّش

 اإلصالح المايل داخل املؤسسات المالية والشركات يكون من خالل تفعيل دور اجلمعيات 
العمومية ومجالس اإلدارة واجلهات واملكاتب الرقابي�ة.

 حتسني السياسات اإلدارية وحتديث اجلهاز اإلداري وزيادة دخول املوظفني.

التبليغ عن   مكنة مؤسسات املجتمع املدين بأن ُتقدم شكوى وتكون صاحبة مصلحة ف 
الفساد بعد تقويتها وتوجيهها وتدريبها على رصد حاالته وكيفية التصدي املدين له.

 االعرتاف حبجية الحكام والوامر القضائي�ة الصادرة من دول بينها اتفاقية تعاون قضايئ 
أو وفًقا لقواعد املعاملة باملثل.
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 النص القانوين على التب�ادل الدويل للمعلومات بشأن جرائم الفساد.

 خلق وتطوير آليات لإلبالغ عن الفساد ومنها برامج حلماية الشهود والُمبلغني عن الفساد 
واإلعفاء من العقاب ملن تورط ف الفساد ثم بلغ عنه وكذلك توفري مكافآت لبعض الشهود.

 ضرورة تطبيق الحكام اإلجرائي�ة واملوضوعية اخلاصة بُمكافحة غسل الموال.

يتطلب  مما  احلدود  عب  تهرب  اليت  الفساد  متحصالت  واسرتداد  ُمصادرة  على  الرتكزي   
التعاون الدويل الفعال.

وسائل  وتعقد  تطور  مع  خاصة  اإلقلييم  املعيار  ذات  القضائي�ة  الوالية  مفهوم  تطوير   
االتصاالت احلديث�ة كاإلنرتنت وآلية التحويالت املصرفية الفورية.


