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تمهيد
أصبح االص الح الشامل في المجاالت السياسية واالقتصادية واالدارية وغيرها ،أم ار ال
مفر منه ،لتحقيق التنمية االقتصادية والتوافق واالستقرار السياسي واألمن االجتماعي ،وايجاد
مناخ ديمقراطي سليم يؤدي الى تنمية مستدامة في المجتمعات النامية ،وذلك حتى تتجنب
التعرض لهزات واختال الت مرافقة للتغيير المفاجئ غير المنتظر ،بسبب األزمات
واالضطرابات الناتجة عن سوء التسيير والفساد وغياب التنمية...
ومن أبرز مظاهر االصالح والتغيير ،هو ما يتم تداوله من مفاهيم جديدة في
األدبيات السياسية واالقتصادية والتنموية ،منذ أواخر القرن العشرين ،والمتمثل في مفهوم
الحكم الراشد.
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أوال :الحكم الراشد (الرشيد) أو الحوكمة
 -2تعريف الحكم الراشد
أ .التعريف اللغوي
ينقسم هذا المصطلح إلى شقين هما:
الشق األول :الحكم؛ وهو لفظ مأخوذ من الفعل "حكم" ،بمعنى قضى ،وهو مرادف للهدى
والسواء والصواب ،كما أنه عكس التيه والضالل ،فحكم حكما ،صار حكيما وتناهى عما
()1

يضره ،وشيئ محكم هو شيئ ال اختالف فيه وال اضطراب.

الح ْكم بضم
كذلك ،له عدة معانى لغوية في قواميس اللغة العربية ،فقد ورد أيضاُ :

الحاء وتسكين الكاف وضم الميم هو العلم والتفقه ...حكم بفتح الحاء وضم الكاف ،حكماً،
أي صار حكيماً ،وحكم بالفتحة تعني قضى ،أو قرر.
الشق الثاني :الرشد؛ عرفه القاموس المحيط بأنه االستقامة وحسن التقدير والسداد في الرأي،
()2

بمعنى التعقل والعقالنية والتدبير الجيد لألمور.

في القانون ،يعني النضج ،الذي إذا بلغه الفرد أصبح مستقال بتصرفاته ،وخرج من
الوصاية الى حد التكليف ،وهو كذلك رجحان العقل ومسؤولية الفرد عن أفعاله ،سواء من
وجهة نظر القانون أو من وجهة نظر المجتمع.
والرشد أيضا ،هو حسن التقدير وسداد الرأي واعمال العقل ،والراشد هو الشخص
العاقل والمستقيم على طريق ال يحيد عنه ،ومنه الخلفاء الراشدون.
وفي التراث االسالمي تدل كلمة "الرشد" على "الهدى" ،وهي مقابل "الغي" أي
()3

الضالل

( )1مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،المعجم الوسيط ،مكتبة الشروق الدولية ،القاهرة ،ط ،2664 ،4ص.96
( )2محي الدين الفيروز أبادي ،القاموس المحيط ،دار الحديث ،القاهرة ،2668 ،ص.664
( )3علي محمد المكاوي ،الحكم الرشيد والمؤسسات غير الوسمية في مصر ،ورقة مقدمة في الملتقى الدولي حول الحكم
الرشيد واستراتيجيات التغيير في العالم النامي ،ط ،2جامعة فرحات عباس ،سطيف 69 -68 ،أفريل  ،2667ص .392
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واألصل اللغوي للحكم الراشد مأخوذ من الكلمة اليونانية  ،kubernalوالتي تعني حكم
األفراد وتسييرهم ،ثم من اللغة الالتينية بعد ذلك ،أي من كلمة  gubernareوتعني قيادة أو
توجيه الباخرة ،ثم انتقلت الى اللغة الفرنسية في القرن الثالث عشر كمرادف لمصطلح
"الحكومة"  ،Gouvernementثم أصبحت  gouvernanceومنها جاءت كلمة
»  ،« bonne gouvernanceوفي اللغة اإلنجليزية » .)1(« good governance
وانطالقا من هنا ،بدأ تداول وأنتشار مفهوم الحكم الراشد من جديد على الساحة الدولية،
خاصة مع صدور تقرير البنك الدولي لسنة  1989حول واقع التنمية في العالم الثالث.
وعليه ،فالتعريف اللغوي للحوكمة أو الحكم الراشد ،يعني القدرة على اتخاذ الق اررات
وممارسة السلطة بطريقة جيدة أو صالحة ،تحتكم الى العقالنية والحكمة وحسن التقدير
والتدبير والرأي السديد.
ب .التعريف االصطالحي
الرشد ،وأغلب
هناك العديد من االجتهادات في مسألة تعريف الحوكمة أو الحكم ا
التعريفات الجديدة ركزت على البعد السياسي أكثر من األبعاد األخرى ،يعدما كان االهتمام
في البداية منصبا على الجانبين االقتصادي واالداري ،علمًا بأن تفاصيل المفهوم تتداخل مع
كافة شؤون الحياة .ويرجع هذا االختالف والتعدد في التعاريف حول الحكم الراشد باألساس
إلى اختالف الميادين وتباين المنطلقات اايديولوجية والسياسية واالقتصادية واالجت ــماعية.
الرشد بأنه":أسلوب ممارسة القوة في ادارة
يـ ـع ــرف البنك الدولي ( )2990الحكم ا
()2

الموارد االقتصادية واالجتماعية للبالد من أجل التنمية".

(3) Mouris basle، evaluation des politique publique et gouvernance a different niveaux de
gouvernement، cahiers economiques de bretagne، n2، 2000، p17.

( )2راوية توفيق ،الحكم الرشيد والتنمية في افريقيا  ،معهد البحوث والدراسات االفريقية ،جامعة القاهرة ،ط،2665 ،1
ص.27
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هذا التعريف يركز على الطريقة التي يمارس بها الحكام السلطة الشرعية ،في مجال
تسيير وتدبير مختلف الموارد الموجهة لخدمة المجتمع وتنميته .ونالحظ هنا عدم التطرق
للبعد السياسي في الحكم الراشد ،أي طرق اختيار وتعيين المسؤولين في الدولة ،لكن دون
اغفال جانب توسيع المشاركة للفاعلين اآلخرين المعنيين بالتنمية.
كما وضع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( )1997مفهوما أكثر شموال للحكم الراشد
كما يلي" :هو ممارسة السلطة االقتصادية والسياسية واإلدارية إلدارة شؤون الدولة على
يعبر المواطنون
كافة المستويات ،ويشمل اآلليات والعمليات والمؤسسات التي من خاللها ّ

والمجموعات عن مصالحهم ويمارسون حقوقهم القانونية ويوفون بالتزاماتهم ويقبلون

الوساطة لحل خالفاتهم".

()1

ركز هذا التعريف على دعائم ثالث للحكمة هي :الدعامة االقتصادية والسياسية
واالدارية ،أي أنه اشتمل على البعد السياسي كركيزة قاعدية بصالحها تصلح باقي
المجاالت ،باعتباره االطار المؤسس ،وبالتالي المتحكم في مختلف السياسات في التي تسير
في ضوئها هياكل الدولة.
وفقاً لتقرير التنمية اإلنسانية العربية (تقرير سنة  ،)2662فان الحكم الراشد أو الصالح:
"هو الحكم الذي يعزز ويدعم ويصون رفاه اإلنسان ،ويقوم على توسيع قدرات البشر
وحرياتهم االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،ويسعى إلى تمثيل كافة
وخياراتهم وفرصهم ّ

فئات الشعب تمثيالً كامالً ،ال سيما األكثر فق ار وتهميشا ،وتكون مسؤولة أمامه لضمان
مصالح جميع أفراد الشعب".
هذا التعريف يركز على اعطاء المواطنين الحقوق والخدمات األساسية ،وكذلك فرص
المشاركة في ادارة الدولة لتحقيق الرفاهية والسعادة وضمان الرضا والثقة بينهم وبين الحكام،

( )2ابراهيم العيسوي ،التنمية في عالم متغير ،دار الشروق ،القاهرة ،ط ،2666 ،1ص.37

9

الحوكمة (الحكم الراشد) وأخالقيات المهنة
وفي هذا التعريف هناك اهتمام بالغ بالجانب االنساني واالجتماعي كهدف وغاية نبيلة للحكم
الراشد.
أما "ماركو رانيجيو" و" تيبولت" فيعرفان الحكم الراشد بأنه" :تلك األشكال الجديدة والفعالة
بين القطاعات الحكومية والتجمعات الخاصة بالمواطنين ،أو أشكال أخرى من األعوان
يأخذون بعين االعتبار المساهمة في تشكيل الحكومة " ،بمعنى أنه عبارة عن تلك اآلليات
أو الميكانيزمات في التسيير االداري في مختلف مؤسسات الدولة ،سواء التابعة للقطاع العام
أو الخاص ومختلف الهيئات ،والتي تتميز بأساليب المشاركة الموسعة والشفافية
والمحاسبة ...الخ.
إذا ظهر االختالف والجدل في هذه التعاريف حول مفهوم الحكم الراشد ،بين الباحثين
األكاديميين وخبراء المنظمات العالمية للتنمية والمالية واالدارة واالقتصاد وغيرهم ،سواء من
خالل التسميات المتعددة أو الترجمات المختلفة للمفهوم؛ حيث اعتمدوا الكثير من
المصطلحات مثل :الحكم الجديد ،الحكم الصالح ،التطبيق السليم لممارسة السلطة ،ادارة
شؤون الدولة والمجتمع ،الحوكمة ،االدارة المجتمعية ،أسلوب الحكم الموسع ،الحكمانية،
الحاكمية ،النظام السليم للحكم واالدارة ،الحكم الراشد أو الحكم الرشيد.
ومرد هذا االختالف ايديولوجي أساسا ،ينطلق من دور الدولة في التسيير ،أو المدى الذي
يمكنها فيه أن تتخلى عن التأثير على مجريات القرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي...
فأصحاب االتجاه الليبرالي يدعون الى دولة الحد األدنى ،أي ترك الباب واسعا للقطاع
الخاص وقانون السوق والمبادرات الفردية ،عكس الفريق ذي التوجه االجتماعي أو اليساري،
الذي يدعو الى بقاء الدولة كأداة ضبط وتنظيم.
عرض حول للحكم الراشد ،أنه بالرغم
لكن ،يمكننا أن نالحظ كذلك من خالل هذا االست ا
من اختالف التعاريف ،إال أنها تتفق ضمنيا على الهدف النهائي والرئيسي لتطبيق الحكم
الراشد ،وهو تحقيق الفعالية في تسيير واستثمار الموارد المختلفة ،والتقليل من عوامل الهدر
والتبذير والفساد ،وتحقيق التوازن بين النمو والتنمية االقتصادية والرفاهية االجتماعية وتحقيق
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الديمقراطية والحريات والتعددية والمشاركة الموسعة واالستقرار السياسي وأمن األفراد
والموطنين.
لذلك ،يمكن االستنتاج بأن الحكم الراشد ،وتحديدا في سياقه العام هو" :منهج وأسلوب
الحكم الذي يرتكز على آليات ومبادئ االختيار الديمقراطي السليم لمناصب المسؤولية في
ادارة الدولة والمجتمع ،وعلى االلتزام بمعايير محددة في القيادة المؤسسية واتخاذ الق اررات
على المستويين المحلي والوطني ،عبر تفعيل منظومة محكمة من القواعد والقيم ،مثل
الشفافية والمراقبة المتبادلة والمحاسبة وسيادة القانون والمشاركة الموسعة والمنظمة
والفعالة للقطاع الخاص والمجتمع المدني في سيرورة اتخاذ الق اررات ...لتفادي االستبداد
والتفرد بالحكم وتكريس الفساد أو العوامل المؤدية إليه ،وبالتالي تطوير ظروف الحياة في
المجتمع وتحقيق التنمية واالستقرار".
ج .أبعاد الحكم الراشد
تتفاعل ثالثة أبعاد أساسية فيما بينها وترتبط ارتباطا وثيقا ،لتحقيق وتجسيد نموذج فعال
()1

للحكم الراشد وهي:
 -البعد السياسي

ويتعلق بطبيعة السلطة السياسية أو النظام السياسي وشرعيته؛ من حيث اختيار ممثلي
الشعب والمسؤولين عبر االنتخابات الحرة والنزيهة والديمقراطية.
 البعد االقتصادي واالجتماعيويتعلق من جهة بطبيعة السياسات العامة في المجال االقتصادى واالجتماعى،
وبخصائص المجتمع المدني وحيويته وارتباطه أو استقالله عن الدولة ،وتأثير ذلك على

( )1زهرة السيد( ،الفساد والحكم الصالح في البالد العربية) ،مجلة المستقبل العربي ،بيروت ،العدد  ،316يونيو،2666 ،
ص.168
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الموطنين ،من حيث مستوى المعيشة ،مثل العدالة االجتماعية في التنمية أو الفقر
والتهميش...الخ.
 البعد التقني أو الفنيويتعلق بأداء االدارات المختلفة وكفاءتها وفاعليتها وطرق تسييرها ،ومدى اعتمادها على
معايير النزاهة واالستحقاق والشفافية والمحاسبة وتطبيق مبادئ حوكمة المؤسسات ...الخ.
د .فواعل أو أطراف الحكم الراشد
للحكم الراشد ثالث فواعل أو أطراف منظمة ومهيكلة في شكل تنظيمات وهيئات،
تتكفل بتجسيد وتفعيل تلك القواعد واألسس التي بني عليها الحكم الراشد ،كشركاء في عقد
اجتماعي ثالثي ،وهذه الفواعل هي:
 الحكومةأو المؤسسات السياسية والقانونية وأجهزة الدولة االدارية المختلفة المستويات ،كالو ازرات وما
يتبعها والبرلمان وجهاز العدالة والوالية والبلدية ومجالسهما ...لكن مع ضمان الحد المطلوب
من االستقاللية والفصل بين السلطات ،وتوفير المناخ الديمقراطي والعدالة والمساواة أمام
القانون والشفافية ...وبالتالي فهذا الفاعل األول يمثل البعد السياسي في الحكم الراشد.
 القطاع الخاصيتمثل في مجمل المؤسسات والشركات االقتصادية والتجارية والخدماتية ،التي تضمن عملية
انتاج السلع وتوفير الخدمات المختلفة التي يحتاجها المجتمع .والقطاع الخاص مكمل هام
للقطاع العام ،يقوم على حرية الفرد وروح المبادرة في انشاء المشاريع ،وبالتالي فهذا الفاعل
يمثل البعدين االقتصادي والتقني (االداري) في الحكم الراشد.
 المجتمع المدنيوهو مجموعة التنظيمات واالتحادات والجمعيات التي تمثل المواطنين ،وتجمعهم في اطار
منظم واحد له اهتمامات وأهداف مشتركة ،من خاللها تعمل على الدفاع على حقوقهم
وتفاوض من أجلها ،وهي اللسان الناطق باسمهم ،كما تمثل أداة المشاركة واالقتراح سواء
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أمام السلطات العمومية أو قوى السوق .وهذا الفاعل هو الذي يجسد الى حد كبير الجانب أو
البعد االجت ماعي في الحكم الراشد ،بمعنى آخر يمثل مجموع المواطنين بمختلف شرائحهم
وفئاتهم وطبقاتهم.
ه .عوامل ظهور وتطور مفهوم الحكم الراشد
 النهضة العلمية ودخول عصر األنوار والتحرر الفكري في أوروبا الغربية في القرنالخامس عشر ميالدي.
 التحول من النظام الملكي االقطاعي االستبدادي الى الليبرالية في السياسة واالقتصاد. سقوط المعسكر االشتراكي في نهاية ثمانينات القرن العشرين وسيطرة النظام الرأسماليواقتصاد السوق في العالم.
 هيمنة قيم العولمة ومفاهيمها مثل الديمقراطية الغربية وحقوق االنسان والمجتمع المدنيوحرية االعالم والنزعة الفردية.
 فشل استراتيجيات النمو والتنمية في دول العالم الثالث المتخلفة ،بسبب سوء االدارةوالفساد.
 تغير دور الدولة وتقلص تدخلها في الحياة االقتصادية واالجتماعية... اشتراط المؤسسات المالية الدولية المانحة للقروض والمساعدات تطبيق الدول المقترضةمبادئ ومكونات الحكم الراشد.
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 -0المكونات الرئيسية للحكم الراشد
أ .إحالل الديمقراطية
الديمقراطية كلمة ذات أصل يوناني ،مكونة من مقطعين هما Demo :وتعني الشعب
و Kratosوتعني حكم أو سلطة ،وعليه فإن كلمة  Démokratosتعني حكم الشعب أو سلطة
الشعب .والديمقراطية فكرة ونظام وممارسة قديمة في الزمن ،بدأت بشكل بسيط في اليونان
خاصة ،ثم تعقدت أبعادها مع تطورها في المجتمعات األوروبية في عصر النهضة ،وكثر
حولها الجدل والنقاش باعتبارها أهم مظاهر التغير في تلك المجتمعات في الجوانب السياسية
واالجتماعية واالقتصادية ،ثم انتشر مفهوم الديمقراطية في كل أنحاء العالم ،خاصة في نهاية
القرن العشرين.
يعرف جوزيف شامبيتر الديمقراطية بقوله" :هي آلية الختيار القيادة السياسية،
فالمواطنون يعطون فرصة االختيار بين قادة سياسيين أنداد يتنافسون للحصول على
أصواتهم ،وما بين دورة انتخابية وأخرى يتخذ رجال السياسة الق اررات ،وفي االنتخابات
()1

المقبلة يستطيع المواطنون استبدال المسؤولين الذين إنتخبوهم".

فالديمقراطية إذا ،هي حق اختيار المواطنين لمن تتوفر فيهم الكفاءة والنزاهة وروح
المسؤولية لقيادتهم ،مع إمكانية متابعتهم وتغييرهم عبر االنتخابات في حالة عدم الرضا
ع ليهم ،وهذه القدرة ال يمكن أن تتحقق وتستمر إال في حالة وجود نظام حكم صلب قائم على
أسس ومبادئ ديمقراطية؛ حيث يشترك الشعب في إدارة الشأن العام ،ويتمتع فيه بالمساواة
في الحقوق والواجبات كل المواطنين.
كما لخص الرئيس االمريكي إبراهام لينكولن معنى الديمقراطية بقوله" :هي حكم
الشعب بواسطة الشعب وألجل الشعب"( ، )2أي أن مصدر السلطة والتشريع والقرار هو
( )1غيورن سورنسن ،الديمقراطية والتحول الديمقراطي  ،ترجمة عفاف البطاينية ،المركز العربي لألبحاث ودراسة
السياسات ،بيروت ،ط ،2615 ،1ص .27

( )2أحمد صابر حوحو(،مبادئ ومقومات الديمقراطية) ،مجلة الفكر ،العدد  ،5ص.34
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الشعب ،وهو الذي يمارس سلطته وينفذها فعليا عبر مؤسسات وأجهزة شرعية ،ولفائدته
ومصلحته ،وتجديد ذلك يتم من خالل اختيار أفراد من الشعب ينتخبهم بكل حرية ونزاهة
إلدارة شؤونه تحت مراقبته ،بحيث تجب أن يمتلكون الكفاءة واإلخالص وروح المسؤولية
واإلمتثال للقوانين ولروح المجتمع.
والديمقراطية تكون إما مباشرة؛ بحيث يحكم الشعب نفسه مباشرة كما كانت في اليونان،
أو تكون غير مباشرة ،أي عبر ممثلي الشعب الذين ينوبون عنه في إصدار الق اررات باسمه
(ديمقراطية مباشرة وديمقراطية تمثيلية).
ويرى آالن تورين أن الديمقراطية في مفهومها البسيط هي " :مجموعة الضمانات التي
تقي شر وصول بعض القادة إلى الحكم أو بقائهم فيه ضد إرادة األكثرية ،أي الحد من
التسلط الفردي أو تعسف الدولة"

()1

أي أنها مؤسسات وقوانين تحدد عالقة السلطة بالشعب،

وتتيح لألغلبية آليات لقيادة والغدارة ،لكن مع احترام بقية اآلراء والتنوع واألقليات والتطلعات
المختلفة ،ويضيف توران أن الديمقراطي ة يجب أن ال تقوم على الضمانات المؤسساتية
()2

والقوانين فقط بل قبل كل شيء على الثقافة السياسية.

بمعنى آخر لكي تكون ديمقراطيا

هو أن تدعو إلى الديمقراطية وان تمارسها حين تصل إلى السلطة وكذلك قبل وصولك اليها.
وعليه فإن الديمقراطية تقوم على أساس سيادة الشعب وامتالكه للسلطة المطلقة،
يمارسها بطريقة مباشرة (الديمقراطية المباشرة) أو غير مباشرة وتسمى الديمقراطية النيابية أو
ال تمثيلية ،كما يمكن للشعب أن يمارس الديمقراطية بطريقة شبه مباشرة ،أي أن ينتخب نوابه
في المجالس ،ويحتفظ في الوقت نفسه بحق رفض الق اررات والقوانين التي تصدرها أو
()3

إلغائها ،ويمكنه كذلك اقتراح مشاريع قوانين.

( )1آالن تورين ،ماهية الديمقراطية ،حكم األكثرية أم ضمانات األقلية ،ترجمة حسن قبيشي ،دار الساقي ،بيروت،
 ،2616ص.6

( )2المرجع السابق ،ص.22
( )3محمد عابد الجابري ،الديمقراطية وحقوق االنسان في كتاب في جريدة الذي تصدره منظمة اليونسكو ،العدد ،95
تموز  ،2666ص .68
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وتنظر الماركسية إلى الديمقراطية باعتبارها ال تتحقق إال غذا تحررت الطبقة العاملة
من استغالل النظام الرأسمالي وعندما تتولى السلطة حكام سياسيون يعبرون عن تطلعات
ومصالح االكثرية من الطبقات العمالية الكادحة.
وهذا الفهم يدعمه بعض المفكرين الذين يرون أن المفهوم غربي المنشأ ،وجاء بعد
تراكم تاريخي طويل ،فيه ما هو على حساب تعاسة العالم الثالث المستعمر ،لذلك فإن
الديمقراطية ثمرة للرأسمالية ولالستغالل ،وفيها الكثير من العيوب والتناقص ،ومنها أن
()1

الرأسمال هو الذي يصيغ القوانين ويفرض التوجهات وليشكل الرأي العام.

في دول العالم الثالث يندرج مفهوم الديمقراطية تحت إطار االنتقال الديمقراطي ،الذي
ولد في أعقاب التحوالت التي عرفها العالم بعد سقوط المعكسر اإلشتراكي ،لذلك فهو يأخذ
من االتجاه الرأسمالي المفاهيم واألبعاد الجديدة كالتعددية الحزبية وحرية اإلعالم وحقوق
اإلنسان ،لكن وسط مقاومة وصعوبات كبيرة في التأقلم في الذهنية والسلوكات األحادية التي
هيمنت لفترات طويلة وعليه اصبحت هذه الدول ومنها الجزائر ،تحت ضغط موجة قوية من
اإلصالحات المفروضة داخليا وخارجيا ،من خالل المزيد من االنفتاح والحريات السياسية
والمشاركة الواسعة من طرف كل قوى المجتمع.
)*(

للديمقراطية خاصة السياسية

شروط عدة ،حسب روبرت داهل ( )1939وهي:

()2

 المسؤولون المنتخبون هم من يقررون في الدولة. وجود انتخابات حرة ونزيهة ،ال ضغط وال تأثير فيها. حق اإلقتراع العام لجميع البالغين. حق الترشح للمناصب الرسمية لجميع البالغين. حرية التعبير والنقد  ...دون خوف من العقاب أو االنتقام.( )1عبد الرحمن منيف ،الديمقراطية أوال ،الديمقراطية دائما ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت ،2661 ،ص.67
)*( هناك الديمقراطية السياسية وهناك الديمقراطية االجتماعية هي انتشار االفكار والثقافة الديمقراطية في أوساط المجتمع،
يمارسونها في عالقاتهم االجتماعية والثقافية؛ حيث تتوارث عبر مؤسسات التنشئة االجتماعية كالتربية والتعليم.

( )2غيورن سورنسن ،مرجع سابق ،ص.31
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 الحق في المعلومات ،وفي الوصول إلى مصادرها بحرية. استقاللية الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.كل هذه الشروط تقود إلى توفير مناخ مناسب والى المنافسة الحقيقية بواسطة عملية
االنتخاب واالحتكام الى الصندوق الشفاف ،وتزيد في درجة المشاركة السياسية وانخراط
المواطنين واألحزاب  ،وتمثل الحد األدنى الضروري ليكون البلد ديمقراطيا.
ب .األنظمة اإلنتخابية
اإلنتخاب لغة من إنتخب الشيء ،أي إنتقاه واختاره ،لذلك فالشيء المنتخب هو الشيء
المختار واألفضل ،فنخبة القوم مثال هم خيارهم ،من بين الكثيرين (أخذ نخبة الشيء).
وفي االصطالح فإن اإلنتخاب هو عملية االنخراط والمشاركة في إعطاء الصوت أو
إبداء الرأي في مسألة من المسائل او في شخص معين .من خالل المفاضلة بينهم واختيار
أحسنهم.
وفي المجال السياسي فإن االنتخابات أصبحت عبارة عن منظومة متكاملة ومتناسقة
من اإلجراءات والمسارات ،اكتسبت أهميتها من كونها المصدر األساسي للشرعية الشعبية
في النظم الديمقراطية الحديثة ،بل هو المرجعية الوحيدة لذلك.
إن االنتخابات وسيلة لتكريس الديمقراطية في المجتمع والدولة وكذلك لمان االنتقال
السلمي والتداول على السلطة وتجديد القادة والمسؤولين ،وبالتالي في أداة قيام وربط العالقة
بي ن السلطة والشعب ،حيث بواسطتها يستطيع الشعب عزل أو ترك قادته ،حسب رغبته
ومدى رضاه عليهم ،والنظام االنتخابي هو عملية تحويل األصوات وترجمتها إلى مقاعد أو
مناصب مسؤولية.
يعرف االنتخاب كذلك بأنه" :نمط أل يلولة السلطة يرتكز على اختيار يجري بواسطة
تصويت أو إقتراع ".

()1

( )1أوليفييه دوهاميل وايف ميني ،المعجم الدستوري ،ترجمة منصور القاضي ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر
والتوزيع ،بيروت ،ط ،1996 ،1ص .152
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وفي المعجم الوسيط فإن االنتخاب هو "إجراء قانوني يحدد نظامه ووقته ومكانه في
دستور أو الئحة ليختار بمقتضاه شخصا أو أكثر لرئاسة مجلس أو نقابة أو ندوة أو
()1

لعضويتها"...

ويعرفه حسن مصطفى البحري بأنه ":أسلوب يتم بمقتضاه اختيار المرشحين المؤهلين
لشغل منصب معين من مناصب الدولة ،وتتم عملية االختيار من قبل الشعب ،ويعتبر
االنتخاب هو الطريقة التي تتبعها الدول الديمقراطية لشغل الوظائف العامة ،سواء كانت
وظائف سياسية أو وظائف خدمية ".

()2

وعليه فاإلنتخابات مهما كان مستواها في هرم القيادة هي آلية لتجاوز النظم الوراثية أو
التعيين في تولي المناصب والوظائف في الدولة ،وبالتالي هي الضامنة لمشاركة المواطنين
في االختيار والتعيين من جهة ،وعدم ممارسة الطرق االستبدادية والتسلطية في الحكم.
وقد أولت المواثيق الدولية أهمية بالغة لعملية االنتخابات وأنظمتها ،ففي اإلعالن
العالمي لحقوق اإلنسان لعام  1948جاء ما يلي" :لكل شخص حق اإلشتراك في إدارة
الشؤون العامة لبالده ،إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية ...إن إرادة الشعب
هي مصدر سلطة الحكومة ،ويعبر عن هذه اإلرادة بإنتخابات حرة ونزيهة تجري دوريا
على أساس اإلقتراع العام المتساوي ،عن طريق التصويت السري أو حسب أي إجراء
()3

مماثل يضمن حرية التصويت ".

إن االنتخابات ليست عملية شكلية ،بل مسار طويل ومعقد يضم العديد من الشروط
والضمانات لكي تصِّح وتصبح نتائجها سليمة وذات مصداقية ،ذكرها اإلعالن السابق وهي:
 حق وحرية التصويت لكل شخص له األهلية القانونية. المساواة بين المترشحين.( )1المعجم الوسيط ،مرجع سابق ،ص .968
( )2حسن مصطفى البحري ،االنتخاب كوسيلة إلسناد السلطة في النظم الديمقراطية ،ط ،2614 ،1ص .66
( )3المرجع السابق ،ص .16
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 نزاهة وأمانة اإلدارة وشفافيتها.وهذه الشروط تشكل النظام االنتخابي ،الذي يحكم قواعد واجراءات العملية اإلنتخابية
من بدايتها إلى نهايتها.
إن النظام اإلنتخابي هو جملة اآلليات المتمثلة في التشريعات والقوانين المنظمة
لإلنتخابات انطالقا من تقسيم الدوئر اإلنتخابية وشروط أو حرية الترشح والفرص المتاحة
للمترشحين للتعريف بأنفسهم بعدل ومساواة في اإلمكانيات ،ثم إجراءات التصويت والمراقبة
وأخي ار فرز األصوات...الخ.
هذا النظام اإلنتخابي له دور كبير في التشجيع على المشاركة السياسية ،سواء
للترشح أو للتصويت يوم اإلقتراع ،ألن يكون أداة تغيير حقيقية ،فيعطي االمل لمختلف
األحزاب أو القوى االجتماعية للتأثير في الخريطة السياسية.
ويعول على الصياغة الموضوعية والعقالنية الرشيدة للنظام اإلنتخابي في دول العالم
الثالث النجاح عملية للتحول الديمقراطي ،وليس العكس ،أي أن ال يعيق هذا اإلنتقال من
االوتوقراطية واألحادية إلى التعددية والديمقراطية والتداول على السلطة ...فهناك عالقة
وطيدو وعضوية بين موجات التحول الديمقراطي وأشكال النظم اإلنتخابية ولها أهمية كبيرة
وتأثير في تكوين واستمرار الديمقراطية ،خاصة إذا كان المجتمع يضم الكثير من التنوع
()1

والصراعات؛ حيث تصبح اإلنتخابات الحرة والنزيهة عامل إنسجام واستقرار اجتماعي.

ولهذا فإن اختيار النظام االنتخابي هو اختيار سياسي وقانوني واجتماعي في الوقت نفسه،
أي حسب موازين القوى السائدة في المجتمع بهدف تحقيق توازن المصالح بينها ،كما ال
يوجد نموذج موحد لألنظمة االنتخابية في العالم ،فلكل دولة ومجتمع نظامها المالئم ،لكن
أفضلها هو الذي يعكس الصورة الحقيقية للمجتمع ،أي يجسد رؤى وطموحات ومصالح كل

( )1مهند مصطفى ،النظم االنتخابية وأثرها في االندماج االجتماعي والسياسي في الدول العربية التي تمر بتحول
ديمقراطي (مصر ،تونس) ،المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،الدوحة ،قطر ،2613 ،ص.66
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القوى والتيارات والطبقات االجتماعية في المجتمع  ،وال يقصي أي فئة مهما كانت ضعيفة أو
أقلية.
ومن هنا فإن النظام االنتخابي الجيد هو الذي يتم تصميمه ليمثل جميع فئات المجتمع،
ويشجع المنافسة النزيهة ويكرس الشفافية والحياد ويستقطب المشاركة الشعبية الواسعة
لألحزاب والناخبين ،باإلضافة إلى شروط أخرى ،مثل حرية الترشح وحرية التصويت لكل من
له األهلية القانونية ،دون وضع قيود غير موضوعية أو موجهة ،مثل االنتماء الطبقي أو
العرقي أو حيازة األموال ...ففي هذه الحالة تكون عملية االنتخابات صورية وليست حرة،
وفي دول العالم الثالث تحدث الكثير من االنتخابات لكنها صورية فقط ،ال تجري في أجواء
من الديمقراطية وحرية التعبير والمساواة بين المترشحين وبالتالي فليست لها مصداقية وال
شرعية.
ج .الالمركزية
هي نتيجة للتطور التاريخي لمفهوم الدولة عبر الزمن ،بعدما كانت السلطة مجسدة في
القائد األوحد والزعيم الذي يستمد قدسيته من السلطة اإللهية ،وأصبح نظام الحكم موسعا
اكثر فاكثر مع اتساع رقعة الدولة الترابية.
إن الالمركزية هي حالة توزيع مهام السلطة ،يمنح المناطق اإلدارية حقوق اإلدارة
الذاتية ،فيختص سكان كل وحدة إدارية أو مجموع وحدات (أقاليم) بإدارة شؤون وحدتهم أو
إقليمهم إدارة ذاتية  ،ومن ذلك حق انتخاب المجالس البلدية ومنحها صالحيات اإلدارة
()1

الذاتية"،

فهي إذا تقاسم السلطات وصالحيات اتخاذ الق اررات بين المركز في العاصمة

اإلدارية ومختلف االقاليم أو المناطق المحلية التابعة لها ،وبذلك تمارس نوعا من االستقاللية
اإلدارية والحكم الذاتي في المجاالت المسموح بها دون العودة إلى القيادة المركزية ،لكن كل
هذا تحت متابعتها ومراقبتها ووصايتها.

( )1نبيل عبد الرحمن حياوي ،الالمركزية والفدرالية ،المكتبة القانونية ،بغداد ،ط ،2667 ،3ص.11
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ومنه فالالمركزية هي تكريس إلحدى مبادئ الديمقراطية وهو التشاركية أو مشاركة
المحكومين في اتخاذ الق اررات ،وغدارة شؤونهم المحلية بمعرفتهم وبواسطة مسيرين وموظفين
يتم اختيارهم من طرفهم بكل حرية في مجالس منتخبة.
ويعرض رودنيلي( )1983تعريفا لالمركزية بقوله" :هي نقل وتفويض سلطة التخطيط
واتخاذ القرار وادارة الوظائف العامة من الحكومة المركزية إلى هيئات ميدانية أو حكومات
()1

محلية "،

فالالمركزية إذا هدفها التقريب بين المواطنين في األقاليم البعيدة وسلطة الدولة،

ليظل االرتباط قويا.
وهنا يقول نابليون الثالث" :إن الالمركزية هي الحكم عن قرب ،ألن الدولة الكبيرة
واسعة األطراف ،يقل اهتمام المركز بتلك االطراف البعيدة ،مما يهدد بالعصيان والتمرد على
المركز"( ،)2ومنه فالالمركزية ال تعني تفتيت أو تجزئة الدولة ،وانما إيجاد سلطات فرعية أو
ثانوية بحكام تابعين للمركز.
د .نظام الحكم الدستوري والحقوق القانونية
كلمة دستور ذات أصل فارسي وتعني األساس أو القاعدة أو البناء (اإلنشاء)
 ، constitntionsوهو عبارة عن وثيقة مكتوبة (وقد تكون غير مكتوبة) ،تمثل أسمى وأعلى
الهرم بالنسبة لكل القوانين والتشريعات األخرى ،وتتضمن مجموعة القواعد الثانوية التي تبين
طبيعة نظام الحكم في الدولة ،وكيفيات تكوين وعمل السلطات واختصاصاتها وعالقاتها
ببعض()3؛ ونظ ار لعلوية الدستور ،فإن القوانين األخرى جميعها تتبعه وال تخالفه واال اعتبرت
باطلة.

( )1مصطفى النمر ،الالمركزية في الحكم "المفاهيم واألنماط ،تقارير سياسية ،المعهد المصري للدراسات ،القاهرة،2617 ،
www.eipss-eg.org/wp-content/uplouds/2017/10.pdf 23/12/2020

( )2نبيل عبد الرحمن حياوي ،مرجع سابق ،ص.43

( )3نعمان أحمد الخطيب ،الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،ط،7
 ،2611ص.456
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يعرف موريس ديفرجيه  M.Duvergesالقانون الدستوري بأنه" :القانون األساسي
للدولة ،والذي يعنى بدراسة النظام السياسي فيها وتنظيمها بصفة عامة والبناء الحكومي
()1

فيها "،

أي أنه أب القوانين الذي يستلهم منه كل ما ينظم الحياة السياسية واالجتماعية

واالقتصادية للدولة.
ويتمثل دوره كذلك في تبيان حدود السلطات المختلفة والفصل بينها من جهة وتوضيح
عالقتها من جهة أخرى ،كما يرسم العالقة بين الفرد والدولة في الحقوق والواجبات والحريات
وضماناتها ،ودور المؤسسات واألجهزة الحكومية وعقيدة وهوية الدولة ...الخ وعالقاتها
الخارجية.
()2

إذا ،فالدستور يتمتع بالقداسة والعلوية ،أو ما يطلق عليه " السمو الدستوري "،

وعليه

يتسم بطابع اإللزامية ،وتسهر محاكم دستورية أو مجالس على تطبيق بنوده وعدم الخروج
عليها.
ويمكن أن يتغير الدستور من فترة ألخرى ،حسب تغير األحوال والظروف في الدولة أو
كثير في الجزائر منذ استقاللها ،وآخر تعديل
ا
تحت تأثير معطيات خارجية ،وهذا ما حدث
دستوري كان في أواخر سنة  2626وبدأ تطبيقه رسميا في  2621/61/61بعد أحداث
الحراك الشعبي في  22فبراير .2619
وعليه ،فالدستور هو أ كبر ضمانة للحقوق القانونية لألفراد والجماعات والفئات
االجتماعية واألقليات؛ حيث يعطي لكل منها حقوقها ويحدد واجباتها اتجاه المجتمع والدولة،
وبذلك يضمن الشعور العام بالطمأنينة واألمان االجتماعي واالستقرار السياسي ويفتح الباب
لتكريس الحكم الراشد ،وبالتالي قيام تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة.
إن النظام الدستوري إذا هو المرجعية األولى للدولة والذي يشكل ويحدد هويتها
السياسية ونظام الحكم فيها ،سواء كان ملكيا أو جمهوريا أو ديمقراطيا أو فرديا – ديكتاتوريا،
( )1المرجع السابق ،ص.456
(2) www.almadapaer.net/sud/08-459/6.pdf. 2021/01/01، h 22 : h09.
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كما يحدد نمط تسيير الدولة :مركزي أو فدرالي – إتحادي ،ونظامها :رئاسي أو برلماني أو
مختلط (شبه رئاسي)...الخ ،إلى جانب أنه ينظم عالقة السلطات الرئيسية الثالث فيما بينها،
وينظم السلطة والحرية( ،)1والحد ود بينهما وحقوق الفرد والمجتمع والسلطة.

 -3مبادئ وقواعد الحكم الراشد
أ .مبدأ الفصل بين السلطات
ظلت السلطة هدفا وغاية يسعى لها القادة والشخصيات التاريخية للتحكم في الجماعات
والشعوب ،لكن خالل األطوار الحديثة للدولة ،دخلت تغييرات في مفهوم الحكم والقيادة؛ حيث
أصبحت أكثر مرونة وتشاركية ،واألمر الذي غير في نمط القيادة السياسية في الدول
الحديثة وجعله أكثر تفتحا على المجتمع ،هو التجارب السابقة من االستبداد والتسلط
والدكتاتورية  ،التي عانت منها معظم شعوب األرض قديما وحديثا؛ حيث كانت رغبة
المجتمعات األوروبية خاصة كبيرة في الحرية وتغيير نظام الحكم الفردي المغلف بالقداسة
الدينية ،لذلك ظهرت محاوالت لد ارسة وفهم اآلليات األكثر نجاعة في الحكم والسياسة ،فتبين
أن احتكار السلطة ومركزتها في يد الملك أو الحاكم أهم العوامل المؤدية للدكتاتورية ،فجاء
مب دأ الفصل بين السلطات بعدما كانت مجمعة في يد واحدة.
ظهر إذا مبدأ الفصل بين السلطات كرد فعل على إساءة استخدام السلطة واحتكار
القرار ،بسبب تركيز السلطة في يد الملك أو اإلمبراطور ،والذي كان هو المشرع والمقرر
والمنفذ والقاضي في الوقت نفسه ،وبالتالي تنعدم في هذه الحالة فكرة الرقابة والمحاسبة.
يعد مونتسكيو أول من وضع الصياغة الحديثة لمبدأ الفصل بين السلطات ،رغم
المحاوالت الفلسفية السابقة؛ حيث أعطاه صيغته المتكاملة ،واعتبر أن أي سلطة يجب أن
تحدها سلطة مقابلة ،حتى ال يساء استعمالها( ،)2ويفسر ذلك بأن اإلنفراد بالسلطة يؤدي
( )1نعمان أحمد الخطيب ،مرجع سابق ،ص.454

( )2محمد نصر مهناـ ،في نظرية الدولة والنظم السياسية ،المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية ،1999 ،ص.256
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االستبداد واالحتكار والفساد وغياب الحرية والنقد ،والى تغول السلطة التنفيذية وخياطتها
لقوانين على مقاسها ،لتستفيد منها على حساب بقية األطراف المكونة للدولة ،مثل المجتمع
المدني أو األفراد أو األقليات ،...لذلك يرى مونتسكيو أن أهم ضمانة لوقف التسلط هي
تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات كأساس لبناء نظام ديمقراطي ،وان مبدأ الفصل بين
السلطات هو " :عدم الجمع بين السلطات وعدم تركيزها لدى هيئة واحدة ".
يعرف الفقيه الدستوري إسمان هذا المبدأ بكونه " :مبدأ يقتضي إسناد خصائص
السيادة التي تختلف بعضها عن بعض إلى أفراد أو هيئات مختلفة ومستقلة بعضها عن
بعض كذلك ،ولما كانت األمة هي مصدر السلطة ،فهي التي تسند هذه الخصائص
المختلفة والمستقلة إلى الهيئات المختلفة والمستقلة ".

()1

إن الدولة الحديثة ذات النظام الديمقراطي ،تتضمن سلطات ثالث منفصلة انفصاال
مرًنا ،أي ال قطيعة بينها ،وانما هناك تعاون وتكامل ورقابة متبادلة ،تؤدي إلى المحاسبة
والمساءلة على أداء الوظائف الدستورية وفق منظور الحكم الراشد؛ حيث يمارس الحكام
السلطة وال يمتلكونها كما كانوا في الدولة التقليدية ،ولكل سلطة دور ووظيفة محددة كما يلي:
 السلطة التنفيذية :تتكون من جميع الموظفين ،من الرئيس غلى أصغر موظف في
الهيئات المحلية والمؤسسات ،وتضطلع بتنفيذ الق اررات والقوانين.
 السلطة التشريعية :وتتمثل في أعضاء المجلس التشريعي او البرلمان ،الذين يختارون
من طرف الشعب بواسطة االنتخابات الحرة والنزيهة ،ودورها هو صياغة القوانين التي
تكون عام ة ومجردة في المجاالت المختلفة السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

( )1علوان عبد الكريم ،النظم السياسية والقانون الدستوري ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،1999 ،ص.217
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 السلطة القضائية :وتتمثل في القضاة وأعضاء النيابة ومعاونيهم وتقوم بتفسير القوانين
والسهر على مراقبة مدى تطبيقها بصفة آلية أو بأخطار أو بشكوى ،كما تفصل بين
المتنازعين وبعض خصوماتهم وخالفاتهم.

()1

والفصل بين السلطات ال يعني فصال وظيفيا تاما ،بقدر ما يعني توزيعا لهذه الوظائف
()2

على هيئات مختلفة ومستقلة عن بعضها البعض،

كما أنه ال يمثل أي تهديد أو خطورة

على تماسك ووحدة الدولة ،وال يمكن أن يؤدي إلى خالفات وصراع على السلطة فيما بينها،
وبالتالي تشتيت قوتها ،كما كان يعتقد بعض المفكرين (مثل كوندرسيه ورئيس أمريكا
ويلسن) ،ألنه رغم هذا الفصل (التقني) ،تبقى بينها عالقة تنسيق وتعاون وتكامل ،مع
تكريس مبدأ الندية والتكافؤ والقوة المتوازنة بينها ،والتي تضمن عدم هيمنة جهة على جهة
أخرى ،وفي ذلك قوة واحترام وتنافس لخد مة الدولة والصالح العام ،وهو كذلك أساس وجود
النظام الديمقراطي في الدولة.
إن الفصل بين السلطات نوعان :الفصل العضوي؛ حيث تكون لكل سلطة استقالليتها
في مواجهة السلطتين األخريين ،والفصل الوظيفي والذي يعني أن لكل سلطة وظيفتها
()3

المحددة والتي ال يمكن تجاوزها،

وهذا يؤدي إلى الفصل المرن الذي يضمن دوران إدارة

الدولة وتعاون هذه السلطات وأجهزتها ،ومراقبة تنفيذها لوظائفها بشكل متبادل.
ب .مبدأ استقاللية القضاء
القضاء وظيفة قديمة ظهرت منذ تشكل الجماعات البشرية األولى ،كجزء من منظومة
السلطة وأسلوب الحكم ،وكانت الغاية الكبرى والسامية هي العدالة والمساواة ،والتي تطمح
إليها كل الشعوب والمجتمعات مهما كانت عقائدها وأديانها وثقافاتها.

( )1دوهاميل أولفييه ،إيف ميني ،المعجم الدستوري ،ترجمة من صور القافي ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،
بيروت ،ط ،1991 ،2ص .822

( )2نعمان أحمد الخطيب ،مرجع سابق ،ص .455
( )3دوهاميل أوليفييه ،مرجع سابق ،ص .34
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كما أن الدول تقام على العدل ،وكما قال ابن خلدون" :ان العدل أساس الملك" ،أي
أنه ضمانة االستقرار والنظام وبالتالي التنمية واالزدهار.
لكن ،وحتى ال تكون وظيفة القضاء محتكرة في يد أصحاب القوة والمال والنفوذ ،يجب
أن تتمتع باالستقاللية وحرية التصرف والقرار ،بعيدا عن أي تدخل أو تأثير من أطراف
أخرى ،في إطار ما يقره القانون وحده.
ان استقالل القضاء هو أن ال يخضع القاضي في إصدار أحكامه ألي سلطة أخرى
غير سلطة القانون ،وكذلك أن تكون جميع اإلجراءات المتخذة قبل إصدار الحكم من دالئل
وملفات وتحقيقات وشهادات ...حرة ومستقلة.
يعني ذلك أن ال يتبع سلك القضاء ألي سلطة أخرى ،سواء كانت السلطة التنفيذية أو
السلطة التشريعية ،أو رجال المال وأصحاب الجاه والنفوذ في المجتمع؛ حيث يكون المسار
المهني للقاضي مسير بطريقة ذاتية بعيدة عن التحكم من طرف آخر غير سلك القضاء
نفسه ،ممثال في مجلس القضاء المشكل من قضاة منتخبين من زمالئهم ،فيكون المسار
المهني للقاضي مثل التعيين والنقل والعزل والترقية والتقاعد ...من صالحيات مجلس القضاء
وحده ،والذي يح كمه قانون أساسي للمهنة ،يحافظ على مبدأ االستقاللية ويسهر على حقوق
رجال القضاء مهما كان مستواهم الوظيفي وأقدميتهم ...كما يعمل على حماية حقوق
المتقاضين من تعسف رجال القضاء ،ويتضمن أحكاما تأديبية وانضباطية.
كذلك يعد استقالل القضاء مثل الفصل بين السلطات مصطلح ال يجب أن يؤخذ بمعناه
الحرفي ،فالقاضي ال يحكم بهواه ولكن وفقا للقانون ،فمثال إذا وجد قانون معين يفرض
عقوبات معينة على جرائم محددة ،فال يجوز للقاضي أن يحكم بغيرها على المدانين،
()1

والقضاة ال يمكنهم وليس من سلطتهم أن يشرعوا أو يبدلوا القوانين.

( )1شريف يونس ،استقالل القضاء ،مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ،القاهرة ،ط ،2667 ،1ص .21
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فالقاضي ملزم بالتزام النزاهة والحياد التام وعدم المحاباة ألي طرف ،ومراعاة األدلة
والبراهين حول القضية التي بين يديه ،وفق ما سطرته النصوص واإلجراءات القانونية
المعترف بها ،فال يلتفت ألي تدخل أو ضغط أو تهديد ،وال يتبع ما يسرد في الرأي العام أو
يخضع لإلغراءات والرشاوي والم زايا غير الشرعية...إلخ ،وتنسحب استقاللية القضاء كذلك
على النيابة العامة والتي تتبع هيكليا لو ازرة العدل ،ألن لها دور في التحقيق كوظيفة قضائية،
ودورها األساسي هو االتهام ،وهي طرف في القضايا.
هذه اآلليات تشكل الضمانات األكثر وثوقية ومصداقية حتى ال تتغول السلطة التنفيذية
على السلطة القضائية ،وحتى يتمتع القاضي بالحصانة الكافية ألداء مهامه ووظائفه بكل
كفاءة وموضوعية واستقاللية.
وعليه جاءت أهمية استقالل القضاء من كونه وظيفة حيوية في أي دولة أو مجتمع،
فهو الضامن لتكريس العدل والمساواة بين الناس ،وحماية الضعفاء من الظلم واالستبداد،
واعطاء الحقوق لمستحقيها ،وبالتالي تكريس الثقة بين المواطن والدولة ،مما يضمن
()1

االستقرار والطمأنينة في المجتمع.

ج .مبدأ استقاللية وسائل اإلعالم
اإلعالم هو نقل وتزويد الناس أو المواطنين بالمعلومات واألخبار واألفكار وغيرها،
حتى يكونوا على إطالع وبينة بما يجري حولهم من حوادث ومواقف ،وليكونوا رأيا حولها
ويتصرفون بالتالي بطريقة صحيحة ،وتتم عملية التزويد هذه بواسطة وسائل متعددة مثل
الجرائد أو الصحافة المكتوبة والراديو أو الوسائل المسموعة والتلفزة والسينما وهي من الوسائل
المرئية ،وأخي ار هناك الوسائل الرقمية المتطورة مثل األلواح اإللكترونية والهواتف المحمولة
وأجهزة الكمبيوتر ...التي تقوم بنقل البيانات والمعلومات بواسطة شبكة األنترنت.

( )1المرجع السابق ،ص .39
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ولإلعالم وظائف متعددة في المجتمع ،تبدأ باإلخبار أي إعطاء الخبر أو المعلومة،
وتنتهي بالترفيه والتسلية ،مرو ار بالتثقيف والتنوير والتحسيس وتشكيل االتجاهات والرأي العام
والدعاية ...إلخ.
لقد أصبح اإلعالم ضرورة حيوية في أي مجتمع ،يعمل على الربط بين السلطات
الحاكمة والمواطنين؛ حيث يشكل الواسطة أو المرآة التي تعكس الواقع المعاش ،لكن بشرط
تزم بمقومات اإلعالم النزيه والموضوعي الذي ال يبحث إال عن الحقيقة ،وهذا الشرط
االل ا
كذلك ال يتحقق إال إذا توفر عامل مهم آخر هو حرية التعبير وحرية واستقاللية وسائل
اإلعالم المختلفة الذي تضمنه التشريعات والقوانين والممارسات في الدولة ،ومن غير ذلك
يصبح اإلعالم منب ار للدعاية الحكومية وسياساتها ،أو متحي از لجهات تموله أو تهدده،
وبالتالي يصبح وسيلة للتضليل اإلعالمي وتشويه الحقائق ال غير.
إن حرية اإلعالم تعني حق الوصول إلى مصدر المعلومات والحصول عليها ونقلها
وتبادلها ونشرها دون قيود ،والحق في إصدار الصحف وعدم فرض رقابة مسبقة على ما
تقدمه ،إال في أضيق الحدود ،كاألمور األمنية والعسكرية وما يتصل بحرمة اآلداب
()1

العامة،

ويتبع ذلك حرية إبداء الرأي والنقاش والتعبير واإلنتقاد دون ضغوط أو متابعات،

ودون إجراءات انتقامية.
ولحرية اإلعالم مزايا عديدة ،منها إعطاء الناس األخبار والمعلومات الموثوقة
والصحيحة ،وبالتالي العمل ع لى رفع رصيدهم المعرفي والفكري والعلمي والثقافي ،وكذلك
زيادة مستوى وعيهم باألوضاع العامة المحلية والعالمية ،وبالتالي إيجاد الحلول المالئمة
للمشكالت الموجودة المتعلقة بشؤون الناس في المجتمع ،كما تعمل وسائل اإلعالم
والصحافة الحرة على االستفادة من التجارب واسداء النصح للحكومات لتصحيح األخطاء

( )1فضل طالل العامري ،حرية اإلعالم في الوطن العربي في ظل غياب الديمقراطية ،هال للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط،1
 ،2611ص.23
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ومراجعة النقائص ومساعدتها في معرفة الخلل في اإلدارة والتنمية ،والعمل على محاربة
الفساد ومختلف اإلنحرافات.

()1

واذا كانت وسائل اإلعالم مقيدة أو خاضعة لجهة ما ،فإنها ال تساهم في كشف
النقائص واألخطاء والفساد فيها ،بل تشجع السلوكات غير الصحيحة في الدولة والمجتمع،
مثال عن ذلك هزيمة مصر والعرب في حرب  ،1967عندما كانت وسائل اإلعالم تمجد كل
ما يأتي من السلطة دون أ ن تنتقدها أو تنصحها لتعديل األوضاع ،فحدثت الهزيمة أو
النكسة.
وعليه فإن استقاللية وحرية اإلعالم والصحافة لها دور كبير للغاية واسهام معتبر في
مكافحة الفساد وتكريس الحكم الراشد ،كما لها عالقة وطيدة وعضوية الديمقراطية في الدولة
وفي المجتمع ،وفي هذا الصدد يرى الكاتب فاروق أبو زيد كخالصة لما درسه وبحث فيه
حول عالقة الصحافة خاصة واإلعالم عامة بالديمقراطية ،أن القانون الذي يحكم هذه العالقة
هو أن " :الصحافة ترتقي فكريا ومهنيا كلما زادت مساحة الديمقراطية المتاحة لديها ،وأنها
تتخلف فكريا ومهنيا كلما ضاقت مساحة هذه الديمقراطية "،

()2

ويضيف الكاتب " :أن فوائد

الفنون الصحفية ،تفقد الكثير من أصولها العلمية عندما تطبق في نظم إعالمية غير
()3

ديمقراطية "،

ومن هنا فإن هناك عالقة جدلية بين تطور وحرية اإلعالم والمستوى الثقافي
()4

للجمهور ،فالناس أصبحوا يتفهمون أهمية الخدمات اإلعالمية الجيدة.

واذا كانت الصحافة خاصة واإلعالم عامة له دور في محاربة الفساد ،فله دور كبير
كذلك في التنمية ،من خالل العمل على االنخراط المجتمعي في استراتيجية التنمية ،وأن ال
يكون إعالما ال يهتم إال بمواضيع اإلثارة والفضائح وال يستهدف إال الرابح والسبق الصحفي،
( )1ماجد راغب الحلو ،حرية اإلعالم والقانون ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية ،2666 ،ص ص .8 ،7
( )2فاروق أبو زيد ،اإلعالم والديمقراطية ،عالم الكتب ،القاهرة ،ط ،2616 ،1ص.67
( )3المرجع السابق ،ص.68

( )4جان كلود برتراند ،أدبيات اإلعالم (ديونتولوجيا اإلعالم)  ،ترجمة رباب العابد ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر
والتوزيع ،بيروت ،ط ،2668 ،1ص.12
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()1

على شاكلة الصحافة الصفراء،

وهي نوع من الصحافة تتميز بالهزال وفقدان المضمون

والغموض ،وتتميز بأنها صحافة صاخبة ومتلصصة (الباباراتزي) ،تتبنى الشائعات والتهويل
وتفتقد إلى النزاهة والمصداقية والدقة والموضوعية.
وفي األخير فإن حق المواطن في اإلعالم حق طبيعي كحقه في الهواء والماء ،ولكي
يمارس هذا الحق البد لوسائل اإلعالم أن تتمتع بحريتها كاملة دون أية قيود تفرض عليها
من خارجها ...كما يحق لكل مواطن إصدار ما يشاء من وسائل اإلعالم )2(،كما يجب أن
تتسم الوسائل بروح المسؤولية والحياد والنزاهة مقابل حرية اإلعالم.
د .تقوية آليات الشفافية والمراقبة والمحاسبة
 آليات الشفافيةهي أن تعمل اإلدارات العامة أو المؤسسات في بيت من زجاج شفاف ،كل ما به
مكشوف نسبيا للعاملين فيها وكذلك للجمهور العام ،وتتضمن األنظمة التي تعمل من خاللها
اإلدارة والوسائل الالزمة التي تكفل المعرفة بحقيقة أنشطتها وأعمالها واإلنصاح والوضوح،
وبالتالي القدرة على مساءلتها ومحاسبتها )3(،ومعنى ذلك أن يتجنب المسؤول العام العمل في
كنف السرية والغموض والضبابية ،وخلف األبواب المغلقة ،سواء اتجاه موظفيه أو اتجاه
المتعاملين مع إدارته ،وذلك من خالل عدة آليات ،كاإلعالن عن البرامج واألهداف والوسائل
واإلجراءات والميزانية والمصاريف والموارد المستخدمة بكل وضوح ودقة ،وامكانية التأكد من
صحتها ومصداقيتها ،ولنجاعة الشفافية البد أن تبدأ من عنصر الوضوح والسهولة في فهم
التشريعات ،ألن غموضها يؤدي إلى تفسيرها بطريقة ذاتية ووفقا للمصلحة الشخصية من
طرف الموظف ،فيقع في االنحراف القانوني أو األخالقي والفساد.

( )1علي كنعان ،الصحافة مفهومها وأنواعها ،دار المعتز للنشر والتوزيع ،عمان ،ط ،2613 ،1ص.66
( )2فاروق أبو زيد ،مرجع سابق ،ص.33

( )3سامي محمد الطوخي ،اإلدارة بالشفافية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2666 ،ص.185
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كذلك ،إن الشفافية تتمثل في سهولة تدفق المعلومات وتداولها وتبادلها بكل حرية بين
المؤسسات العامة أو الخاصة ومختلف األطراف والمتعاملين معها ،في كل األمور التي
تهمهم ،مثل المعامالت والموازنة واألهداف والمصاريف وغيرها ،أي بصيغة أخرى أن تعلم
جمهورها والمواطنين عموما بكل الحقائق والمعلومات.
والغاية من آلية الشفافية في العمل اإلداري والسياسي ،هي إزالة بذور وعوامل الشك
والشبهة حول األعمال واألنشطة التي تقام وتجري في قاعات مغلقة أو في الظالم ،وبالتالي
قطع الطريق على أي محاولة أو احتمال لوقوع الموظف في الفساد أو الغش ،ألن احتكار
المعلومة من طريق واحد يقود إلى استغاللها للمصلحة الخاصة ،وبالتالي ،فالشفافية آلية
فعالة لتجفيف منابع الفساد ومحاولة االستغالل السيء للمنصب ،من خالل فرض عملية
تقاسم وتبادل المعلومات الكافية والمطلوبة ،والزامية نشرها بانتظام على المعنيين بها.
ولتجسيد معايير موحدة عالميا في مجال الشفافية ومحاربة الفساد ،تأسست منظمة
الشفافية الدولية سنة  ، 1993داعية إلى تشديد التعامل مع الفساد والفاسدين وعدم التسامح
معهم ،إلى جانب التوعية بآثار الفساد المدمرة ،ومنذ  1998تصدر المنظمة تقري ار سنويا
تحت عنوان "مؤشر مدركات الفساد" يقيس مستوى إدراك الفساد في القطاع العام في 186
()1

دولة.

 آليات المراقبة أو الرقابةالرقابة هي متابعة والتأكد من مدى سير وتنفيذ األعمال والبرامج طبقا لما خطط له،
ووفقا للقوانين والتعليمات والق اررات الموضوعة مسبقا ،والهدف من ذلك هو كشف األخطاء
واالنحرافات والتبليغ عنها للهيئات المعنية التخاذ التدابير الضرورية لتصحيحها ومحاسبة
مرتكبيها ،وبالتالي تفادي تكرار وقوعها مرة أخرى ،وتحسين األداء الوظيفي في المستقبل.

(1) www.pogar.org/arabic. 21/02/2021.
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وتمارس الرقابة أ جهزة وهيئات متعددة ،نظ ار لكونها عملية إدارية وتنظيمية هامة ،في
مسار المؤسسات أو في العملية السياسية أو التنموية ككل ،وهي بذلك تقسم إلى أنواع عديدة
هي:
 الرقابة البرلمانية أو النيابية :ويمارسها النواب في غرفتي البرلمان.
 الرقابة القضائية :ويمارسها جهاز العدالة.
 الرقابة اإلعالمية :وتمارسها وسائل اإلعالم المختلفة.
 رقابة هيئات محاربة الفساد :مثل مجلس المحاسبة وغيره.
ومن وسائل آليات الرقابة وضمان نجاحها هي:
 التقارير الدولية (المالية واألدبية).
 الدفاتر والسجالت واإلحصائيات.
 لجان التفتيش والتحقيق والفحص.
 المنصات الرقمية المركزية التي تجمع البيانات والمعلومات.
 آليات المحاسبةهي مساءلة الموظف أو المسؤول المكلف بمهمة معينة عن مدى إلتزامه بوظيفته
ومتطلباتها وأهدافها والكيفية التي قام بها ،والق اررات التي اتخذها ،ومختلف التصرفات
والسلوكات وطرق التسيير المعتمدة.
وتأتي المحاسبة بعد التحقق مما قام به الموظف وتقييم أدائه ،وفي حالة الخطأ يتحمل
المسؤولية عن ذلك ويتعرض للعقوبة المناسبة.
وآلية المحاسبة من مبادئ الديمقراطية والحكم الراشد ،ألنها تعني خضوع الجميع لسيادة
القانون مهما كان مركزهم السياسي أو التنظيمي.
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ه .المشاركة المجتمعية (الشعبية) في الرقابة وحقوق اإلنسان والمواطنة
 المشاركة المجتمعية (الشعبية)تعد المشاركة من طرف المجتمع أو المواطنين ،والتي يطلق عليها كذلك المشاركة
الشعبية في عملية إدارة شؤون الدولة وقضايا المجتمع بمختلف مستوياتها المحلية أو
الوطنية ،من أهم شروط قيام الحكم الراشد ،إلى جانب العناصر األخرى السابقة كالشفافية
والمساءلة والمحاسبة وسيادة القانون واستقاللية القضاء وغيرها...
إن المشاركة الشعبية تعني إسهام فئات الشعب المختلفة في إبداء رأيها وطرح أفكارها
واقتراحاتها في مختلف الق اررات والسياسات التي تخص المجتمع ،والهدف من ذلك إلى جانب
فكرة الديمقراطية ،هو عدم فرض الق اررات بصفة فوقية ،وضمان حق تقرير المصير بكل
حرية ...والدفع بانخراط الشعب في المشاركة الطوعية والقوية في الحياة السياسية
واالقتصادية ...واإلسهام في استراتيجية التنمية الشاملة وتحمله لمسؤوليته في تقدم المجتمع
وتطوره وازدهاره ،وبالتالي ترجمة طموحاته وآماله على أرض الواقع.
ولكي تكون المشاركة المجتمعية فعالة وذات مردود ،البد أن تنتظم في شكل منظمات
وجمعيات واتحادات في إطار المجتمع المدني ،تؤطر تحركات ونشاطات المواطنين في
اتجاه أهداف واضحة وذات فائدة على المجتمع محليا أو وطنيا ،فالجمعيات هي أفضل
آليات تفعيل المشاركة الشعبية وهي كذلك أفضل من يدرك مشكالت القواعد الشعبية أو
المجتمع المحلي.
في العقود األخيرة ،ومع عصر االصالحات المفروضة داخليا وخارجيا ،أضحت
التشريعات والقوانين تفرض على المؤسسات والمجالس التمثيلية المنتخبة وغيرها ،ضرورة
حضور ممثلي المجتمع المدني في اجتماعاتها ومشاورتها قبل اتخاذ الق اررات الهامة ،وهو ما
يعرف بالديمقراطية التشاركية ،خاصة في مستوى البلدية والوالية.
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 حقوق اإلنسانتعرف بأنها الحقوق الفطرية والطبيعية والمكتسبة لإلنسان ،مهما كان جنسه أو عرقه
أو دينه أو لغته...إلخ ،بدون أي تفرقة؛ بحيث يتمتع الفرد بهذه الحقوق وال يجوز إنتزاعها
منه أو حرمانه منها إال بمسوغات قانونية مبررة ،كارتكاب جرم أو عدم األهلية العقلية أو
العجز...إلخ.
وتتمثل حقوق اإلنسان األساسية في العديد من المجاالت ،منها المجال السياسي
واالقتصادي واالجتماعي والثقافي ...ومنها الحق في الحياة وفي التنقل وفي التعبير وفي
الحرية واالعتقاد والمساواة والتملك وحرمة الحياة الخاصة وعدم االعتقال إال بحكم
قضائي...إلخ.
هذه الحقوق أكدتها هيئة األمم المتحدة عبر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في
ديسمبر  ،1948والذي تضمن جملة من الحقوق إضافة إلى مواثيق واتفاقيات دولية وعهود
كثيرة حول حقوق اإلنسان والمواطنة وحقوق الطفل والمهاجرين والالجئين وحماية المدنيين
خالل الحروب وحماية السكان األصليين واألقليات ،والحق في التعليم والرعاية الصحية
والحماية االجتماعية ،فاإلنسان بحقوق ،فإذا كان يملك كل حقوقه كان كامل اإلنسانية ،واذا
()1

إنتقص له حق من الحقوق كان ذلك إنتقاص من إنسانيته.
 -المواطنة

كلمة المواطنة لغة ،مشتقة من اللفظ "الوطن" أي المنزل أو المكان الذي ينتمي ويعيش
فيه اإلنسان ،ويترتب عن ذلك إلتزامات معينة ومسؤوليات وواجبات إلى جانب االمتيازات أو
المزايا التي يتمتع بها كحقوق له ،وبالتالي ،فان المواطنة شكل من أشكال العالقة أو العقد
بين الفرد ودولته ،يتضمن واجبات والتزامات من جهة ،وحقوق من جهة أخرى ،أو بمعنى
آخر ،المواطنة هي كل ما يترتب عن االنتماء والعضوية الكاملة في دولة معينة.

( )1حسين جميل ،حقوق اإلنسان في الوطن العربي ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،1956 ،ص.11
34

ثانيا :ظاهرة الفساد وطرق مكافحتها
تمهيد
 -2جوهر الفساد
 -0أنواع الفساد
 -3مظاهر الفساد اإلداري والمالي
 -4أسباب الفساد اإلداري والمالي
 -5دور الحكم الراشد في محاربة الفساد
 -5آثار الفساد اإلداري والمالي
 -6محاربة الفساد من طرف الهيئات والمنظمات الدولية
7ـ طرق العالج وسبل محاربة ظاهرة الفساد
خالصة

الحوكمة (الحكم الراشد) وأخالقيات المهنة

تمهيد
تزايد االهتمام بظاهرة الفساد في العقود األخيرة من القرن العشرين ،بالتوازي مع
التحوالت االستراتيجية العالمية ،في الجوانب السياسية واالقتصادية والتكنولوجية وما تبعها
من تداعيات ...وتكرس هذا االتجاه اكثر بتدخل الهيئات المالية الدولية ،كالبنك العالمي
وصندوق النقد الدولي وغيرهما.
ان ظاهرة الفساد ليست حك ار على المجتمعات ال نامية فقط ،ولكنها أكثر انتشا ار وتغلغال
في دواليب المؤسسات واإلدارات العامة والخاصة ،أكثر من انتشارها في الدول المتقدمة ،ألن
االرادة السياسية لمحاربتها ضعيفة واألساليب المعتمدة غير فعالة ،وتتميز بأنها شكلية فقط
في الدول المتخلفة.
كما أن الفساد كظاهرة مرضية،ـ عرفها االنسان منذ وجوده على ظهر األرض ،نتيجة
طبيعة النفس البشرية المجبولة على حب الذات واألنانية والغيرة والحسد وحب التملك
والتفوق ...ومن ثم تطورت الظاهرة لتصبح مالزمة للتفاعالت والعالقات االجتماعية
واالقتصادية في مسار حركة المجتمعات وحتى العالقات الدولية ،وقد خصصت األمم
المتحدة يوما عالميا لمحاربة الفساد وهو يوم  69ديسمبر من كل سنة.
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ثانيا :ظاهرة الفساد وطرق مكافحتها
 -2جوهر الفساد
أ .تعريف الفساد لغة
وفسد الشيء يعني
صلُح ،وفساد الشيء بطالنه (باطل) أو غير صالحُ ،
فسد هو ضد َ

اضمحل وبطل وتلف .الفساد هو العطب ،وذهاب منفعة وفائدة الشيء.
والفساد نقيض الصالح ،فسد يفسد فهو فاسد (غير صالح)(.)1
ب .الفساد اصطالحا

تعددت التعريفات حول الفساد ،لكنها اتفقت على العديد من نقاط االشتراك كما يلي:
 تعريف البنك الدولي :هو أول تعريف للفساد «الفساد هو استغالل أو إساءة()2

استعمال الوظيفة العامة من أجل المصلحة الشخصية ،أو المكسب الخاص».

 ويعرف معجم أوكسفورد الفساد بأنه« :انحراف أو تدمير النزاهة في أداء الوظائفالعامة ،من خالل الرشوة والمحاباة.»...
 تعريف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي« :الفساد هو إساءة استعمال السلطةالعمومية أو المنصب أو الوظيفة للمنفعة الخاصة ،سواء عن طريق الرشوة أو
االبتزاز أو استغالل النفوذ أو المحسوبية أو الغش ،أو تقديم إكراميات للتعجيل
كثير ما يعتبر جريمة
بالخدمات ،أو عن طريق االختالس ،..ورغم أن الفساد ًا

يرتكبها خدام الدولة والموظفون العامون ،فأنه يتفشى أيضا في القطاع
()3

الخاص».

 منظمة الشفافية الدولة« :الفساد هو استغالل السلطة من أجل المنفعة الخاصة».وهو تقريبا نفس تعريف البنك الدولي.
( )1ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر ،بيروت ،2666 ،ص.335

( )2سمير التنير ،الفقر والفساد في العالم العربي ،دار الساقي ،بيروت ،2669 ،ص.15
( )3برنامج األمم المتحدة االنمائي ،مكافحة الفساد لتحسين ادارة الحكم ،نيويورك 13 ،نوفمبر  ،1998ص.69
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وعليه فأن أبرز مواصفات الفساد هي :الرشوة؛ وهي جريمة تعني طلب الموظف العام
أو الخاص أو قبوله أموال أو مزية غير مستحقة ،مقابل تقديمه خدمة عامة أو قيامة بمهمة
أو وظيفة من وظائفه أو االمتناع عنها ،أو تسهيل إجراء إداري ما في غير محله ،أو يقوم
بابتزاز الزبون أو استغالل نفوذه لدى إدارة عمومية من أجل إعطاء الغير فائدة أو امتياز
معين ،نظير هدية أو وعد أو هبة ،وأيضا إختالس وسائل وممتلكات العمل (خيانة األمانة)،
أي اختالس الممتلكات التي وضعت كأمانة في عهدته أو اتالفها أو اهمالها أو احتجازها
ومصادرتها ،سواء كانت ملكا للدولة أو للخواص ،كذلك المحاباة والتستر على األخطاء
وجرائم الفساد ،عرقلة سير تحقيقات العدالة ،إخفاء المتورطين...الخ.
()1

وهناك نظرية '' الفساد المنتج '' لصموئيل هنتينغتون،

التي قصد بها أن الفساد

يلعب دور زيت التشحيم لترطيب عجلة البيروقراطية وثقل االدارة التي تميز عمل
اإلدارات الحكومية ،من أجل التسريع في اإلجراءات واختصار الوقت ...وهذا المبرر
ربما تتبعه الشركات الكبرى لعقد الصفقات بينها وبين والحكومات وموظفيها خاصة في
دول العالم الثالث  ،وهذا توجه ليبرالي يجعل الفساد حكر على القطاع العام.
ج .الدين والفساد
وجرمت الفاسدين ،وقد أشار اإلسالم إلى
حارب معظم األديان مختلف مظاهر الفسادَّ ،
مفهوم الفساد في القرآن الكريم في  56آية مختلفة ،وقد جاء اإلسالم لمحاربة الفساد بمختلف
أشكاله ،أي رفع الظلم على الناس ،قال الرسول الكريم (ص) ''جئت ألتمم مكارم األخالق''.
والفساد في اإلسالم هو الخروج عن نهجه واظهار معصية اهلل تعالى ،ورسوله الكريم،
ومن ذلك في مجال المعاملة بين الناس كعدم اإلضرار بهم واالعتداء عليهم وسلب أموالهم
وهتك أعراضهم...
ض َبع َد ِإص ِ
قال اهلل تعالى ﴿ :و َ ِ ِ
الح َها ﴾ (سورة األعراف اآلية )56
ال تُ ْفس ُدوْا في األ َْر ِ ْ ْ
َ
( )1محمد علي البدوي ،دراسات سوسيولوجية ،ط ،1دار النهضة العربية ،القاهرة ،2664 ،ص.236
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ِِ
ِ
ين﴾(عاقبة سيئة) (سورة األعراف اآلية
كما قال تعالىَ ﴿ :وانظُُروْا َك ْي َ
ان َعاقَبةُ ا ْل ُم ْفسد َ
ف َك َ

.)86

الن ِ
ت أ َْيِدي َّ
اس﴾ (سورة
وقال كذلك سبحانه وتعالىَ ﴿ :
اد ِفي ا ْلَب ِّر َوا ْلَب ْح ِر بِ َما َك َسَب ْ
ظ َه َر ا ْل َف َس ُ
الروم اآلية .)41
الفساد في الدين اإلسالمي كذلك ه و البعد عن الصواب واالنحراف عن السبيل القويم،
سواء القول أو في العمل والسلوك.
قال تعالى ﴿ :وِا َذا تَولَّى سعى ِفي األَر ِ ِ ِ ِ
ث َو َّ
ال ُي ِح ُّ
ب
الن ْس َل َواللَّهُ َ
يها َوُي ْهِل َك ا ْل َح ْر َ
ََ
ْ
ض ل ُي ْفس َد ف َ
َ َ
اد﴾ (سورة البقرة اآلية .)265
ا ْل َف َس َ

اد ِفي األ َْر ِ
ض﴾ (سورة
َح َس َن اللَّهُ ِإلَ ْي َك َوال تَْب ِغ ا ْل َف َس َ
َح ِسن َك َما أ ْ
كما قال سبحانه وتعالىَ ﴿ :وأ ْ
القصص اآلية .)77
حرم اهلل تعالى جميع مظاهر ال َفساد األخرى المعروفة ،ذات العالقة بالمعامالت
كما ّ

بين الناس ،سواء بين المؤمنين أو بين المؤمنات والمنتمين لبقية األديان ،مثل الرشوة والظلم
واالعتداء والتحايل والتزوير وغرها.
كذلك الفساد في اإلسالم خروج عن نهجه وعصيان أوامر اهلل ورسوله (ص).
ولقد جاء اإلسالم لمحاربة الفساد بكل أشكاله وأولها الشرك باهلل ،ثم الظلم والتعدي على
اآلخرين في أمنهم ومالهم وعرضهم...الخ.
ومن جهتها حاربت السنة النبوية مختلف مظاهر الفساد ،في عديد األحاديث الشريفة،
من ذلك قوله (ص) « :كل المسلم على المسلم حرام ،دمه وماله وعرضه ».
مثال :الغش في التجهيزات (التدفئة ،قطع الغيار )....يؤدي إلى حوادث مميتة.
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 -0أنواع الفساد
تنتشر في المجتمع الكثير من أنواع الفساد ،تختلف من حيث الحجم والمجاالت وغيرها
كما يلي:
قسم الفساد من حيث الحجم الىَ :ف َساد كبير وفساد صغير؛

 الفساد الكبير يقوم به المسؤولون الكبار في الدولة وفي المؤسسات االقتصادية الكبرى(تزوير االنتخابات ،فضيحة سوناطراك ،اختالسات الخليفة ،الطريق السيار ،تبييض
األموال.)...
 الفساد الصغير يقوم به الموظفون الصغار عادة ،ويتمثل في الرشاوي الصغيرة،المحسوبية ،المحاباة ،التغيب عن العمل بدون مبرر...الخ.
أما الفساد من حيث المجاالت فيتمثل فيما يلي:
أ .الفساد اإلداري
 تعريف معجم ويبستر «:هو إقناع شخص مسؤول عن طريق وسائل خاطئة كالرشوة()1

مثال بانتهاك الواجب الملقى على عاتقه ».

تعريف البنك الدولي «:الفساد اإلداري هو إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب
الخاص ،ويحدث عندما يقوم موظف بقبول طلب أو ابتزاز أو رشوة لتسهيل عقد أو
إجراء منافسة عامة ،كما يتم عندما يعرض وكالء أو وسطاء لشركات أو أعمال
خاصة ،تقديم رشوة لالستفادة من سياسات أو إجراءات عامة للتغلب على المنافسين
وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين ،كما يمكن للفساد أن يحدث عن طريق استغالل
الوظيفة العامة دون اللجوء إلى الرشوة ،وذلك بتعيين األقارب أو سرقة أموال الدولة
()2

مباشرة ».

( )1روبرت كليتغارد ،السيطرة على الفساد ،ترجمة علي حجاج ،دار البشر للنشر والتوزيع ،عمان،
 ،1994ص.44
( )1محمد قاسم القريوتي ،االصالح االداري بين النظرية والتطبيق ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،2661 ،ص.33
45

الحوكمة (الحكم الراشد) وأخالقيات المهنة
وعليه فالفساد اإلداري كغيره من أنواع وأشكال الفساد األخرى عبارة عن سوء استغالل
السلطة التي وضعت بين يديه ،وعدم اعتبارها أمانة ومسؤولية أخالقية ،وبالتالي تجاوز
القوانين المعمول بها وهتك مبدأ تكافؤ الفرص والكفاءة والمساواة ،تحقيقا للمصلحة الشخصية
الضيقة والحصول على مكاسب غير مشروعة.
ب .الفساد المالي
هو سواء استخدام الموارد المالية العامة ،بتحويلها للمصلحة الخاصة ،وكذلك استغالل
وسائل المؤسسة أو الوظيفة ألغراض شخصية ،أو هو مجمل االنحرافات المالية والتجاوزات
التي تمس المال العام أو مال الغير بغير حق أو مبرر قانوني ،مثل قبول الرشوة واالختالس
واالبتزاز والتهرب الضريبي أو الجبائي وتحويل أموال المساعدات للمصلحة الشخصية
...الخ.
ج .الفساد السياسي
يرى البعض أن الفساد السياسي مرحلة يجب أن تمر بها المجتمعات خالل مسار
التحول من الدكتاتورية إلى الديمقراطية ،أو بشكل أدق ،من المجتمع التقليدي إلى العصري.
والفساد السياسي لصيق باالحتكار والتفرد بالسلطة والثروة ،وعالجه يبدأ مع المشاركة
السياسية والرشادة في تسيير الشؤون العامة ،وتفعيل آليات المكاشفة والشفافية والمحاسبة.
د .الفساد االجتماعي
هو تلك السلوكات التي تتناقض والموروت والمعايير االجتماعية المقبولة من طرف
النظام االجتماعية وعند سيادة هذا النوع من الفساد ،يكثر العنف وقطع الطريق والسرقات
والسطو السلح على ممتلكات الغير والممارسات المخلة باألدب العامة....
ه .الفساد األخالقي
هو تلك مجمل السلوكات المنحرفة أخالقيا ،كاستغالل العمالء يضعفهم أو حاجتهم
للخدمة بطلبات غير شرعية ،أو أشياء مكلفة لهم ،إضافة إلى بعض السلوكات الفاسدة
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كالتكبر والنميمة وعدم االحترام ،وآفات مثل الكذب والسكوت عن الخطأ والمنكر واستغالل
النفوذ على حساب المراجعين والمحتاجين للخدمة.

 -3مظاهر الفساد اإلداري والمالي
أ .الرشوة
هي حصول الموظف على أموال أو هدايا مختلفة ،بهدف إنجاز خدمة معينة لفائدة الراشي،
أو االمتناع عن إنجاز األعمال عكس ما ينص عليه القانون وتعد هذه األموال أو الهدايا
كسبا غير مشروع ،وأركان الرشوة  63هي :الذي يعطي الرشوة (الراشي) ،والذي يأخذها
(المرتشي) ،والذي يوصلها (الوسيط).
وتعد الرشوة أحد ابرز مظاهر الفساد المالي واإلداري وتعد من الكبائر في اإلسالم؛
حيث لعن اهلل الراشي والمرتشي حسب حديث الرسول (ص).
ب .المحسوبية
هي تقديم خدمات لصالح فرد ما أو جهة معينة ،مقابل خدمة أخرى ،يستفيد منها مقدم
الخدمة م ستقبال (خدمة بخدمة) ،وقد تكون غير مشروعة ،أو غير قانونية = غير مستحقة.
وهذا النوع من الفساد فيه انتهازية وعدم إخالص ونزاهة.
ج .المحاباة
هي تفضيل شخص أو جهة على شخص أو جهة أخرى ،حسب االنتماء أو القرابة  ...دون
وجه حق.
د .الواسطة
وتعني قيام شخص ثالث بدور ا لوسيط في نيل خدمة أو شيء ما قد يكون مستحقا أم ال،
لكن فيه نوع من التدخل عن طريق النفوذ ،والتعدي على الصالحيات وأصول العمل وكفاءته
(المعرفية).
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ه .االبتزاز
هو قيام الموظف بابتزاز والضغط على الزبون لتقديم مال أو خدمة معينة ،مقابل استفادته
من حقه ،وهذا التهدي د سواء العلني أو الخفي مضر بالمصلحة العامة ونزاهة الوظيفة .ومن
ذلك التهديد بإفشاء األسرار ،أو اتالف وثائق....الخ.
و .التزوير
هو إحداث تغيير أو تحوير على وقائع أو حقائق معينة ،أو وثائق ،حتى يتم الحصول على
منافع غير مستحقة وغير قانونية ،ومن ذلك الغش ،تقليد السلع والبضائع (السرقة
اإلقتصادية) ،التعدي على حقوق الملكية وحماية المؤلف الكذب ،شهادة الزور...الخ.
ز .نهب المال العام واالنفاق غير القانوني له
هو أخذ أموال وممتلكات المؤسسة ،والتصرف فيها كيفما شاء الموظف العام ،دون التزام
بالحفاظ عليها ،أو قيامه بتبذير ت لك الممتلكات مثل استعمال سيارة المؤسسة ألغراض
شخصية ،غسل سيارته بمياه المؤسسة ،أخذ لوازم العمل واستغاللها ،مثل الكامي ار في
األعراس....الخ.
ح .التباطؤ في إنجاز المعامالت
أي تأطير إتمام المهام بسبب عدم الرغبة في الوظيفة ،وضعف االنتماء التنظيمي ،مما
يؤدي إلى الالمباالة والتسويق وترك المهام وتأجيلها ،والسبب هو غياب المتابعة والمراقبة
والمحاسبة  +عدم إيالء األهمية الالزمة بشكاوي المواطنين والمتعاملين (مثل اللعب
بالكمبيوتر ،األحاديث الجانبية.)...
ط .االنحرافات اإلدارية والوظيفية أو التنظيمية
وأهم مظاهرها هي الب يروقراطية ،ونقل الملفات واإلجراءات اإلدارية وتعقيدها ،وسوء تأويل
النصوص التنظيمية وتضاربها ألغراض ومصالح ذاتية ،وأو لعرقلة مشاريع وبرامج ال تخدم
تلك المصال.
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ي.عدم احترام أوقات ومواعيد العمل
في الحضور واالنصراف أو تمضية الوقت في قراءة الصحف واستقبال الزوار واالمتناع
عن أداء العمل والتراخي والتكاسل وعدم تمحل المسؤولية.
ك.إفشاء أسرار الوظيفة
تداول تفاصيل وأسرار العمل أو المعلومات المتعلقة باألشخاص خارج أسوار المؤسسة
لفرض التسلية ،أو تقليل االحترام أو السب أو انتقاما منهم...الخ.
ل .تبييض األموال
توظيف األموال الفاسدة في مشاريع ومؤسسات ومدخرات بنكية.
م .ارتباط السلطة برأس المال
أي الجمع بين االمارة والتجارة كما يقال في التراث اإلسالمي ،وهذا من األسباب المؤدية
الى الفساد بدون شك،ألنه يقود الموظف العمومي الى تفضيل مصالحه وأخذ االمتيازات
لتجارته أو أعماله على حساب منافسيه اآلخرين ،فهو الخصم والحكم في الوقت نفسه.
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 -4أسباب الفساد اإلداري والمالي
أ .أسباب الفساد من وجهة نظر المنظرين
أك د منظروا وباحثوا علم اإلدارة والسلوك التنظيمي على وجود ثالث ( )63فئات حددت
أسباب الفساد وهي:
أسباب حضرية
 الفئة األولى:
أسباب سياسية
أسباب هيكلية
 الفئة الثانية:

أسباب قيمية
أسباب اقتصادية
أسباب بيولوجية وفيزيولوجية

 الفئة الثالثة:

أسباب اجتماعية
أسباب مركبة

 األسباب الحضرية والثقافية للفسادهيمنة ال تقاليد البالية والقديمة في مواجهة قيم جديدة أي ،تعارض قيم وثقافة الفرد
الموظف في المؤسسة مع القواعد الرسمية المعتمدة في العمل ،واالنضباط وااللتزام أمام
الرؤساء والوالة للمنظمة ،فيستجيب الفرد لثقافته وتقاليده على حساب القواعد الرسمية
للمؤسسة ،بالتالي يمكن اعتبار تلك القيم والثقافة منحرفة عما هوة مطلوب تنظيميا ،فينشأ
صراع ثقافي ينتهي بتغلب الثقافة التقليدية  ،فيحصل الفساد والتعدي على القوانين التنظيمية.
 األسباب السياسيةتتمثل أساسا في غياب الديمقراطية ومبادئها في النظام السياسي ،أو ما يعتبره الكثيرون
غياب شرعية الحكم السياسي ،وبالتالي االفتقار الى أساليب الحكم الموسع ،وهيمنة األفكار
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والممارسات الدكتاتورية واالحتكارية والوالءات الحزبية وااليديولوجية في تسيير أمور الدولة،
وانعكاساته على باقي القطاعات ،مثل العدالة االقتصاد واالدارة...
كذلك تؤدي السيطرة على وسائل االعالم والتحكم فيها ،الى عدم الكشف عن بؤر
الفساد والفاسدين ،من خالل توجيهها الى تناول قضايا سطحية ،اضافة الى الهيمنة على
منظمات المجتمع المدني  ،فتصبح مجرد أداة لإلدارة أو لألحزاب أو ألصحاب المال والنفوذ.
ويوجد لدى قادة بعض الدول أجندات مع قوى خارجية قائمة على مصالح ضيقة
مشبوهة وصفقات وفساد ،خاصة في افريقيا.
ومع هذا ،تبقى الكثير من الممارسات السائدة في دول العالم الثالث ،والتي يطلق عليها
ديمقراطية ،كاالنتخابات والتعددية الحزبية والفصل بين السلطات ...مجرد شعارات
وديمقراطية شكلية للتعمية والتمويه أمام الخارج خاصة ،وتخفيف الضغوط على تلك الدول،
وصدق من اعتبر هذه األسباب السياسية أم الفساد.
 األسباب الهيكلية والتنظيمية واالداريةتتمثل في االختالالت البنيوية التي تظهر في تراتبية الهيكل التنظيمي للمؤسسة ،وما
ينجر عنها من تداخل في الصالحيات واألوامر والتوجيهات والمسؤوليات ،وكذلك قدم أجهزة
الرقابة وعدم تماشيها مع التطورات ،مما يؤدي الى ضعف النظام الرقابي وغياب المحاسبة
والعقاب ،كذلك التضخم الوظيفي وكثرة الموظفين دون مبرر ،أو ما يسمى بالبطالة المقنعة،
أي وجود عمال أكبر من الالزم وبالتالي عاملين ال يؤدون أي عمل ،وعدم تطبيق القوانين
الزجرية بصرامة وحزم ،لغياب القيادة اإلدارية القوية والنزيهة ،عدم وجود ثقافة تنظيمية قوية
ومتماسكة تقود إلى التزام عال ،وكبر حجم المنظمة يؤدي الى نوع من التسيب والالمسؤولية
والتباعد ،وغياب الشفافية والوضوح في أعمال المنظمة ،وعدم وجود نظم حوافز عادل.
 األسباب االقتصاديةتتمثل في تسمم البيئة االقتصادية وعدم رضى الموظفين على الرواتب والحوافز ،بسبب
غياب المساواة في األجر وفقا لمعيار الجهد والكفاءة ،وكذلك الرغبة في الكسب السريع من
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طرف بعض الموظفين ،من خالل التهرب الضريبي والجمركي ،وعقد صفقات غير قانونية
عبر الرشاوي أو االبتزاز ،وغياب منظومة محكمة من آليات الرقابة والشفافية والمحاسبة
تتعدى النصوص على الورق إلى التطبيق بصرامة وارادة وحزم على جميع الفاسدين داخل
المؤسسات.
كذلك يعد تفشي الفقر والب طالة كظواهر اقتصادية تنعكس على الحياة االجتماعية من
أهم أسباب الفساد ،ألن نسبة من الفقراء البطالين لن ينتظروا كثي ار قبل أن يقدموا على أعمال
السلب والسرقة واالعتداء على ممتلكات الغير ...وقد قال عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه:
" لو كان الفقر رجال لقتلته " ،كما قيل أيضا  " :اذا لم يبدأ المسؤول بمحاربة الفقر والبطالة،
فانه سينتهي بمحاربة الفقراء والبطالين".
كذلك هناك سبب آخر ،وهو تدخل الدولة أو االدارات والحكومات ومحاولة تحكمها في
آليات السوق بالطرق البيروقراطية  ،من خالل التخطيط المركزي البعيد عن الواقع وغير
المواكب للمتغيرات ،فيسبب ذلك ضياعا للموارد والجهد والوقت.
كما تحصل عمليات فساد مالزمة لعمليات الخوصصة التي تمر بها المؤسسات خالل
()1

مراحل االنتقال من النظام االشتراكي الى النظام الليبيرالي.
 -األسباب القيمية

مثل الفراغ الروحي والضعف في الوازع الديني والفكري ،وغياب روح االنتماء الوطني
والضمير المهني الحي ،والنظرة األخالقية للبشر ولألمور.
 األسباب البيولوجيةأي األسباب الوراثية والتي لها صلة بالجانب الجسمي للعامل ،أي استعداداته النفسية
والخلقية والتنشئة التي تلقاها وورثها من محيطه األسري.

( )1فيروز ز اررقة ،الفساد في المجتمع الجزائري واستراتيجية الحد منه ،ورقة مقدمة في الملتقى الدولي حول الحكم الرشيد
واستراتيجيات التغيير في العالم النامي ،ط ،2جامعة فرحات عباس ،سطيف 69 -68 ،أفريل  ،2667ص.86
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 األسباب االجتماعيةتعد العادات والتقاليد االجتماعية عامال من عوامل الفساد؛ حيث تسود داخل بعض
المجتمعات قيم المجاملة والقبلية ...أي الروح العاطفية ،مما يؤدي إلى اهمال العمل ،أمام
()1

تيار االنتماء االجتماعي.

ان سيادة ثقافة العالقات االجتماعية والقرابة العائلية والصداقة والمحاباة ،تؤدي الى
الخلط بينها وبين مقتضيات العمل أو الوظيفة العامة ،وهذه قيم سلبية للغاية ،ألنها ال ترتكز
عل مبدأ االستحقاق والكفاءة وفعالية األداء.
هذه المظاهر السلبية المتفشية في االدارات بسبب الذهنيات غير االحترافية ،أدت الى
خلق ما يسمى في مجتمعنا الجزائري " المعريفة " ،وفي هذا الصدد يقول الصحفي الفرنسي
بول بالطا المعروف بمالزمته ألنشطة الرئيس الراحل هواري بومدين ،بعد سنوات من عيشه
في الجزائر في كتابه الفرق بيننا وبينهم احترام القانون " :ان الفرد الجزائري عندما يدخل الى
مؤسسة أو ادارة عمومية ،فهو ال يفكر في الشباك الذي يقدم له الخدمة العامة ،بل يبحث
عن شخص ما يعرفه ليقدم له الخدمة قبل اآلخرين ،دون احترام لدوره رغم أنه يحق له تلقي
تلك الخد مة ،والموظف الذي ساعده وجامله ،ينتظر رد خدمته ودينه عليه في أول منعرج"...
وعليه ،وكما قال أحد المواطنين النزهاء ،ال يوجد سبب يدعو الى اللجوء الى معارفنا
لتحصيل الحقوق التي يكفلها القانون ،اننا نحن من صنعنا هذا الفساد عندما نلهث خلف
المعارف بداع أو بغير داع.
وتشيع ثقافة أخرى سلبية في بعض المجتمعات المحلية ،تتمثل في ثقافة التفاخر
االجتماعي أو البريستيج ،والتي تولد ترفا وتبذي ار لدى طبقات اجتماعية معينة ،وتسبب فسادا
وهد ار للموارد واألموال.

( )1حمدي عبد العظيم ،عولمة الفساد إداري ،تجاري ،سياسي ،اجتماعي ،ثقافي ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية،2668 ،
ص.37
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الى جانب ما سبق ،تؤثر الظروف الصعبة كتدني مستوى المعيشة للمواطنين في
توجههم الى سلوك طرق الفساد ،لكن هذا ال يعني أنه حكر على الفقراء والمحتاجين فقط،
فكثير من ذوي الثراء الفاحش والغنى فاسدين ،إال أن تفشي الفقر والطبقية والالعدالة
االجتماعية يزيد من انتشار ظاهرة الفساد ،ويعطيها بعدا أفقيا واسعا وانتشا ار في مختلف
فئات المجتمع المهمشة ،وذلك يعود لتمردهم على تلك األوضاع ،ومحاولتهم تحسين أحوالهم
وظروفهم االجتماعية والصحية وغيرها ،وكوسيلة تعبير أيضا على رفضهم لنظام توزيع
الثروة بالشكل الموجود ،فيقبلون على الرشوة واالختالس وتجارة الممنوعات ...الخ.
 األسباب القانونيةمثل وجود قوانين تعسفية تدفع للتحايل ألنها غير منصفة وألنها وضغت على مقاس
البعض من أصحاب النفوذ ،وكذلك اإلزدواجية في تأويل القوانين بسبب غموضها...
 األسباب المركبةوهي أسباب معقدة ،ألنها تجمع بين جميع األسباب والعوامل السابقة.
إضافة إلى ما سبق هناك أسباب أخرى للفساد ،يمكن ادراجها كأسباب عامة ،وهي:
ب .األسباب العامة لفساد
 ضعف المؤسسات ...وخاصة تضارب المصالح.
 السعي للربح السريع.
 ضعف دور التوعية في المؤسسات التعليمية ووسائل اإلعالم وغيرها.
 عدم تطبيق القانون بصرامة...الخ.
 الالمساواة في األجور وتوزيع الثروة.
 ضعف الضمير الوطني والوازع الديني لدى كثير من المسؤولين ،وكذلك األمر
ينسحب على باقي المواطنين (إذا صلح القائد فمن يجرؤ على الفساد).
 عدم الفصل بين السلطات.
 ضعف المجتمع المدني وتبعيته لإلدارة.
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 عدم المعرفة بالحقوق والواجبات.
 عدم استقالل القضاء.
 غياب حرية اإلعالم.

 .5دور الحكم الراشد في الوقاية ومواجهة آثار الفساد
تعد ظاهرة الفساد من أخطر الظواهر السوسيو -اقتصادية واإلدارية ،وهي قديمة من
حيث الممارسة ،لكن تزايد انتشارها محليا ودوليا ،فرديا وجماعيا ،ومسها لكل المجاالت
االقتصادية والسياسية واإلدارية واالجتماعية ...أدى إلى تزايد االهتمام بها؛ نظر للمشكالت
الكبيرة واآلثار السلبية واألخطار الكارثية العميقة التي تنتج عنها.
وقد وضعت الدول والمجتمعات المختلفة آليات ونظما لمكافحة ظاهرة الفساد والحد من
تلك اآل ثار الخطيرة ،التي تعيق تحقيق التنمية المنشودة واالستقرار واالزدهار االجتماعيين،
ولعل من أهم تلك اآلليات هي الحكم الراشد أو الحوكمة.
للفساد الكثير من المعاني ،ويظهر في المؤسسات العامة والخاصة ،يمارسه الشخص
صاحب المسؤولية أو السلطة اإلدارية أو السياسية أو غيرها ،وكذلك حتى الفرد المطلوب
القررات ،وهو منتشر وتعرفه كل المجتمعات ،سواء المتخلفة وحتى
منه تنفيذ األوامر و ا
المتقدمة ،لكن الفرق في مدى انتشاره وقوة وصرامة اإلجراءات الرادعة والموجهة لمكافحته،
ورغم هذا ،فإن الفساد مرتبط أكثر باالحتكار وتمركز السلطات والصالحيات في يد أقلية
على حساب األغلبية في عملية المشاركة في اتخاذ الق اررات أو المعرفة بالمعطيات.
لكن التحديد اللغوي لمعنى الفساد ارتبط أكثر بالرشوة أي اشتراط تقديم الخدمات
اإلدارية للمراجعين مقابل تقديم هؤالء لعموالت أو هدايا غير مستحقة وغير قانونية بمعنى
تكريس المصالح الشخصية على حساب أهداف الوظيفة ،من خالل استغالل السلطات
والصالحيات الممنوحة للموظف أو االبتزاز ،أو المحسوبية...الخ.
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أي كما عرفته األدبيات بأنه '' :استغالل السلطة أو الوظيفة العامة للمصلحة الفردية،
او لفائدة فرد أو جماعة بطريقة غير قانونية ،وال تراعي معايير وآداب وأخالقيات المهنة،
وقد يكون الفساد في شكل رشوة أو ابتزاز أو محسوبية أو غش أو تقديم هدايا لتعجيل
الخدمات أو االختالس واستغالل الممتلكات العامة أو التبذير أو التهاون والتخلي عن
الوظيفة...الخ.
وينجم عن الفساد ،آثا ر وانعكاسات خطيرة إذا تفشى في دواليب الدولة ومؤسساتها
وفي القطاع الخاص ،وخاصة اذا تغلغل في دواليب المجتمع وأصبح ثقافة وقيم فاسدة
راسخة ،منها اآلثار االقتصادية ،كنقص مردودية المشاريع التنموية وطول مدة إنجازها
وارتفاع التكاليف ،وهذا يؤدي إلى ارتفاع األسعار ،وغياب الجودة والتهرب الضريبي،
وبالتالي تدني مستوى جودة الخدمات المقدمة من طرف تلك المؤسسات للمواطنين
والمستهلكين والعمالء؛ مما يؤدي إلى الركود االقتصادي وضعف التنمية الناتج عن ضعف
النمو االقتصادي ،هذه اآلثار االقتصادية تنتقل إلى الواقع االجتماعي فيزداد الفقر والجهل
واألمراض وتزداد الفجوة بين األغنياء الذين في يدهم السلطة والمال ،والفق ارء والطبقات
العمالية المهمشة ،ويتقلص حجم الطبقة الوسطى التي هي صمام األمان االجتماعي ،وهذا
يؤدي العنف واإلجرام والهجرة غير الشرعية ...بسبب الشعور بالحرمان والالمساواة.
إن من أهم أدوات وقواعد القضاء أو التقليل من الفساد وآثاره هو الحكم الراشد ومبادئه
وأسسه المختلفة ،وأهمها سيادة الديمقراطية الحقيقية في الدولة والمجتمع ،واالحتكام إلى
القوانين ما تسيير الشؤون العامة ،أو المواطنة والتنظيم الالمركزي الذي يقف االحتكار
والسلطة المطلقة ألنها مفسدة مطلقة كما يقال ،والمشاركة الشعبية عبر أطر منظمة وهي
تنظيمات المجتمع المدني من خالل الجمعيات واالتحادات وغيرها.
إن آليات الشفافية والمساءلة ،أي تقاسم المعلومات والتسيير بطريقة تشاركية وجماعية،
ثم تقدي م المسؤول المعلومات وااليضاحات الالزمة لمن يتعامل معهم ،بشكل دوري ،وأن يلتزم
بما تقره الهيئات الرسمية وأن يخضع لق ارراتها ،ويخضع للتقييم والمحاسبة وفق مبادئ
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أخالقيات العمل أو المهنة التي يمارسها ...هي السبيل لتقليص وطأة الفساد وسلطة
المحتكرين.
وعليه ،فالحكم الراشد أو الحوكمة هو الطريق األفضل لمحاربة ظاهرة الفساد ،من
خالل مجموعة المبادئ التي يرتكز عليها ،سواء على المستوى الوطني كالفصل بين
السلطات واستقاللية القضاء وحرية الصحافة واالحتكام للدستور والقانون والمواطنة،
والمشاركة في تسيير الدولة والمجتمع ،أو على المستوى المؤسساتي من خالل االبتعاد عن
اإلجراءات البيروقراطية والمركزية في التسيير اإلداري والشفافية في اتخاذ الق اررات وتوفير
آليات المحاسبة بعد المساءلة...الخ.
كل هذه الخطوات تهدف الى تحقيق النمو االقتصادي ،ومن ثم تحوله إلى تنمية
اقتصادية واجتماعية شاملة تنعكس إيجابا على المجتمع ،في شكل استقرار ورفاهية وازدهار.

 -6آثار الفساد اإلداري والمالي
الفساد اإلداري والمالي هو أحد م ظاهر ونتائج اإلدارة السيئة ،وتمتد آثاره اجتماعيا
واقتصاديا وسياسيا على المساويين األفقي والعمودي ،تبرز آثاره كذلك وبشكل كبير على
انخفاض مستوى معيشة المواطنين وازدياد درجة الفقر والتهميش والبطالة ،ناهيك عن ضعف
قدرة االقتصاد على الدوران بالشكل المطلوب وعلى قدرته على المنافسة وتلبية االحتياجات
المحلية.
وعليه يمكن تقسيم آثار الفساد اإلداري والمالي إلى ثالث جوانب رئيسية وهي:
أ -آثار الفساد على الجانب االقتصادي
للفساد تكلفة باهظة اقتصاديا ،منها ما يلي:
 هدر وضياع أموال ضخمة لفائدة بعض األفراد والمسؤولين الفاسدين ،مما يرفع منتكاليف اإلنتاج.
 -ضعف أداء المؤسسات وضعف اإلنتاج في الكم وفي النوع أو الجودة.
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 تعطل النمو االقتصادي وعدم تحقيق األهداف. عدم االستفادة من الكفاءات وذوي المؤهالت العلمية من اإلطارات في العمل؛ حيثيستفيد من المناصب النوعية وحتى البسيطة أصحاب الوساطات والمحسوبية.
 غياب المنافسة المشروعة بين الموظفين بسبب اعتمادهم على الوساطات والمحاباة. غياب الرقابة والمحاسبة بسبب تفشي عالقات العمل غير االحترافية والقائمة على القرابةوالمحاباة ...وبالتالي تفقد المؤسسة للفعالية التنظيمية.
 سيادة المعامالت الفاسدة والصفقات المشبوهة في التعامالت االقتصادية بين رجالاألعمال والمؤسسات؛ مما يؤثر على مناخ االستثمار ورغبة المستثمرين النزهاء في زيادة
األعمال واالستثمار.
 المنافسة غير الشريفة بين الشركات والمؤسسات تؤدي إلى فشل وزوال المؤسساتالصغيرة لعدم قدرتها على مواجهة االحتكار والفساد.
 تدني مداخيل الدولة أو الخزينة العمومية من أموال الضرائب والرسوم نتيجة التهربالضريبي والجمركي.
 هشاشة وضعف البنية التحتية واالنشاءات العامة ،مثل الطرق والجسور والسكنات وغيرها،وبالتالي خطورتها على المجتمع ،بسبب الرشاوي والعموالت التي يتلقاها موظفو الدولة مقابل
استقبال وتمرير تلك اإلنجازات المغشوشة.
 فقدان العمل لقيمته الرمزية كآلية ل لرقي والحراك االجتماعي ،لصالح األساليب الملتويةوقيم الغش واالحتيال.
ب .آثار الفساد على الجانب االجتماعي
 تدني مستوى المعيشة وانتشار الفقر والتهميش واالقصاء لدى الفئات الهشة. الالمساواة والالعدالة اجتماعية.– غياب تكافؤ الفرص أمام الجميع المنصوص عليه في الدساتير.
 فقدان المواطنين لحقوقهم وعجز الدولة عن التكفل بها بسبب الفساد.58
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 تأثر المشاريع االجتماعية سلبا وتعطل إنجازاها؛ مما يخلق حرمانا من الخدمات الصحيةوالتعليمية وغيرها.
 تص دع النسيج االجتماعي وخلق نظام اجتماعي طبقي تسوده التفرقة والتفاوت االجتماعيوالكراهية والعداوة ،وبالتالي خلق قنبلة اجتماعية موقوتة تهدد السلم االجتماعي واألمن
واالستقرار في أي لحظة.
 استفادة فئة الفاسدين من امتيازات غير مستحقة ،تؤدي بهم إلى االرتقاء االجتماعيالمذموم.
 اهتزاز الشعور بالمواطنة لدى مختلف فئات المجتمع المهمشة والمتأثرة سلبا من الفساد.ج -آثار الفساد على الجانب السياسي
 اهتزاز الثقة المواطنين في الدولة مؤسساتها. انسحاب المواطنين من الشأن السياسي لشعورهم بعدم جدوى إصالحات وسياسات الدولةاالقتصادية واالجتماعية والسياسية.
 تعرض الدولة ألزمات وعدم استقرار سياسي بسبب عدم تعاون األحزاب ورفضها لسياساتالدولة.
 وصول شخصيات سياسية غير كفأة وغير نزيهة إلى المناصب القيادية في الدولة،واستبعاد أصحاب الكفاءة في تسيير شؤون الدولة والمجتمع.
في الجزائر ،وحسب تقرير مؤشر مدركات الفساد ( )CPIلدول العالم ،الصادر عن منظمة
الشفافية الدولية لعام  ،2617فقد احتلت الجزائر المركز  ،112أي أنها تقع في المنطقة
الحمراء من مستوى الفساد المدرك؛ مما يدل على خطورة آثار هذه الظاهرة المدمرة على
االقتصاد وعلى المجتمع الجزائري.
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 -7محاربة الفساد من طرف الهيئات والمنظمات الدولة
لعبت المنظمات الدولية سواء الحكومية مثل هيئة األمم المتحدة ووكاالتها الفرعية التابعة
لها ،أو غير الحكومية مثل منظمة الشفافية الدولية وغيرها ،دو ار كبي ار وهاما للغاية في تعبئة
وتأطير الجهود الدولية لمواجهة ظاهرة الفساد ،سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
وتتمثل وظائف هذه المنظمات في تقديم البرامج التحسيسية لعامة المواطنين حول أخطار
ظاهرة الفساد ،وتحديد بؤر الفساد ،واقتراح االجراءات المالئمة لمكافحته ،والقيام بإعداد
تقارير دورية حول مدى األخذ بهذه االجراءات ومدى نجاحها...الخ.
ولنجاح هذه المنظمات والهيئات ،يجب عليها أن تتمتع بعدة شروط منها :االستقاللية وعدم
التبعية ألجندات معينة لها أغراض سلبية ،وأن تكون ق ارراتها حرة وموضوعية ،وأن يكون
موظفوها من ذوي االختص اص والكفاءة في مجال وميدان عملها ،وأن تتوفر لديها
االمكانيات المادية والموارد البشرية الضرورية لرصد الوقائع وجمع المعلومات حول الفساد،
الى جانب توفر المناخ القانوني والبيئة المساعدة من استقاللية القضاء وحرية االعالم
وحيوية المجتمع المدني...الخ.
ان هذه الم نظمات والهيئات تحاول تجسيد مبدأ أن الوقاية من الفساد هي أفضل وسيلة
لمحاربته ،قبل الوصول الى مقاربة القمع وتنفيذ قانون العقوبات.
منظمة الشفافية الدولية
هي منظمة غير حكومية ( ) ONGلها وزن عالمي كبير ،لما أظهرته من نشاط دؤوب
وتواصل في مواجهة الفساد في كل دول العالم.
تأسست سنة  1993في برلين بألمانيا ،ولها فروع عديدة في حوالي  166دولة ،ومنذ
()1

 2611بدأت في إصدار تقارير سنوية حول معدات الفساد ومؤشراته في العالم.

( )1موسى بودهان ،النظام القانوني لمكافحة الرشوة ،دار الهدى ،الجزائر ،2616 ،ص ص .184 ،183
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إجراء دراسات استطالعية وسبر آراء رجال المال واألعمال والموظفين اإلداريين في
المؤسسات سواء المحلية أو الوظيفية أو الدولية.
تعتمد منظمة الشفافية الدولية في محاربة الفساد في العالم على أسلوب العالج بالصدمة،
وكذلك التحسيس ونشر التوعية ،من خالل تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وكسر جدار
الصمت واختارق الطابوهات التي باتت تُمثلها قضايا الفساد في مختلف الدول ،وتشجيع
المواطنين على التعاون مع السلطات القضائية والهيئات المختصة لمواجهة الفساد وكشف
الفاسدين واعادة األموال والممتلكات المنهوبة إلى اصحابها األصليين.
إلى جانب ذلك ،تعمل المنظمة على تنسيق الجهود العالمية لوقف الفساد الذي أصبح
ظاهرة عابرة للحدود ،تحت شع ار ''االتحاد العالمي ضد الفساد'' ،وقد تبنت مجموعة من
للحد من الفساد وهي:
األهداف ّ
 خلق آليات ونظم للنزاهة والشفافية في الدول وتعزيز دورها. تشجيع أساليب المساءلة والمحاسبة للمسؤولين. متابعة ممارسي الفساد محليا قضائيا ،سواء كانوا مسؤولين أو رجال أعمال أو غيرهم. نشر الوعي شعبيا ورسميا بمخاطر الفساد وأض ارره. تشجيع منظمات المجتمع المدني على متابعة وكشف الفساد والتعاون معها والتنسيقبينها.
 مساعدة الحكومات بالمعلومات والخبرات الضرورية لمحاربة الفساد وتحسين المناخ العامللوقاية منه.
 تحفيز المنظمات والهيئات المالية الدولية على اعتماد طرق نظيفة ونزيهة في تقديمالقروض والمساعدات للدول النامية وعدم التعاون مع المتورطين في اختالسات مالية
بأوطانهم.
تعتمد كذلك منظمة الشفافية الدولية على انطباع المستثمرين األجانب عن الفساد في
الدول المعنية ،وتستخدم في سبيل تقييم الفساد أفضل المقاييس الدولية والتي تسمى'' ،الرقم
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القياسي للشفافية الدولية'' ويعكس هذا المقياس مدى وجود الفساد في الدولة بمقياس من
صفر إلى  166درجة ،حيث تشير الدرجة  166إلى الدولة الخالية من الفساد ،بينما تشير
()1

الدرجة صفر إلى سيطرة الفساد على كافة العالقات...

إن لتق ارير منظمة الشفافية الدولية أثر كبير في تغيير واقع محاربة الفساد في العالم،
لما لها من مصداقية إلى حد كبير؛ حيث ساعد – على سبيل المثال -تقريرها لعام 1996
حول مؤشرات الفساد في تغيير حكومة باكستان برئاسة بنازير بوتو ،بعد مظاهرات شعبية
احتجاجا على احتالل باكستان لمرتبة عالية في تفشي الفساد.
ً

()2

وبالتالي شكلت هذه المنظمة بحث ،أحد أنجح النماذج لمنظمات المجتمع المدني

الدولية في إحداث التغيير المرغوب.
أ .اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد
بدأ اهتمام هيئة األم المتحدة بمحاربة الفساد على الصعيد الدولي منذ  ،1996عند
تبنت الجمعية العامة التابعة لها ق اررين حول قواعد سلوك الموظفين العموميين وتواصلت
المساعي من خالل العديد من االجتماعات والق اررات إلى أن تم التوصل إلى ''اتفاقية األمم
المتحدة لمكافحة الفساد'' في  31أكتوبر  2663بقرار يحمل رقم  ،4/58والذي أصبح ساري
النفاذ في  14ديسمبر .)3(2665
وعالميا ،بما تشكله
محليا
وقد مثلت هذه االتفاقية خطوة كبيرة للتصدي لظاهرة الفساد
ً
ً

من إعاقة وتأثير سلبي على مجهودات التنمية ومحاربة الفقر والتخلف ،حيث أقرتها 126
دولة وشارك في صياغتها ممثلون عن العديد من المنظمات الدولية ،كما تكمن أهميتها في
كونها وضعت استراتيجية شاملة مكونة من مجموعة من التدابير واإلجراءات التشريعية
( )1سوزي عدلي ناشد ،دور منظمة الشفافية الدولية في مكافحة الفساد وأثاره االقتصادية ،ص .144
Journals. Ekb.ex/article-92845…..pdf.

( )2المرجع السابق ،ص .145
( )3اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد.

United nations audiovisual library of international law. www.legal.un.org/avl/pdf/uncc04/05/2020.
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اسعا حول
واآلليات الفعلية لمتابعة تنفيذها وتقييم مدى نجاعتها()1؛ حيث نالت
إجماعا ً
ً
دوليا و ً

أهميتها ودورها في الحد من الفساد.

وقد تضمنت االتفاقية األممية  71مادة مفصلة حول ظاهرة الفساد وكيفية مواجهتها
وأبرز األهداف المتوخاة منها وكذلك اآلليات العملية المناسبة لتحقيق تلك األهداف ،ومن
ذلك:
 التعاون الدولي فيما يخص تبادل المعلومات بسهولة حول المعامالت االقتصادية. التعاون الدولي القضائي وتسليم المتورطين في قضايا الفساد. تسهيل استرجاع األموال المنهوبة والمهربة إلى البنوك الدولية (الجنات الضريبيةوالمالية)
 تبادل التجارب والخبرات الدولية في كيفية كشف ظواهر الفساد وغسيل األموالوتجارة المخدرات واألسلحة...الخ.
كل هذه واإلجراءات واآلليات هدفها هو بلوغ عالم خال من مظاهر الفساد ،أو في
أحسن تقد ير نقل فيه مثل تلك المظاهر ،وال تصل إلى االنتشار وتشابك وترابط آلياته (فساد
تجرم
منظم ومنهج) حتى تصبح من األمور العادية المقبولة في المجتمعات ،أي يجب أن َّ
سلوكات الفساد مهما كانت بسيطة.
وعليه ،جسدت هذه االتفاقية إرادة دول العالم في الخروج من دائرة الفساد والتعاون من
أجل القضاء عليه والوقاية منه ،وتضمنت االتفاقية آليات وأدوات محلية (وطنية) ودولية
لضمان الشفافية والنزاهة والمحاسبة والمساءلة لمكافحة الفساد وتجريم مرتكبيه.
وقد تضمنت االتفاقية عدة تدابير ملزمة للدول األطراف بهدف تحيين قوانينها
ومؤسساتها القضائية مع أهداف مكافحة ظاهرة الفساد ،ومنها.
 عدم االعتراف بالحصانة أمام جرائم الفساد.)1( Montigny Philippe, l’entreprise face a la corruption internationale, ellipses éditions, paris,
2006, p313.
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 ترك إجراءات المتابعة والدعاوي المرفوعة ضد مرتكبي جرائم الفساد لمدة طويلة،دون إعطائها صيغة التقادم.
 عدم العفو القضائي على جرائم الفساد. مصادرة األموال الفاسدة. حماية الشهود والمبلغين بجرائم الفساد. تفعيل مدونات ومواثيق االخالقيات المهنية والسلوك في المؤسسات. نشر المعلومات والتقارير الدورية حول عمل الهيئات.ب .برنامج البنك الدولي لمساعدة الدول النامية
هو من أوائل الهيئات الدولية التي تناولت مفهومي الحكم الراشد والفساد (،)1989
حي ث اشترط على الدول النامية التي تتلقى مساعداته المالية إدخال تعديالت إدارية وتشريعية
واقتصادية ،حتى تلك المعونات والقروض وال تذهب إلى جيوب الفاسدين.
تأسيس البنك الدولي سنة  1944ويوجد مقره في مدينة واشنطن ،باعتباره مؤسسة
تعاونية تشترك في تمويلها والمساهمة فيها أغلب دول العالم  189دولة وتقوم بتقديم
تم ُر بفترات أزمة اقتصادية ،وكذلك تمويل المشاريع
المساعدات للدول الفقيرة والنامية والتي ّ

التنموية في هذه الدول ،ومرافقتها في عمليات االنتقال إلى اقتصاد السوق والحد من تبعات

ذلك على الجانب االجتماعية بوضع استراتيجيات الحد من الفقر.
إال أن البنك الدولي واستراتيجية لمكافحة الفساد ،خاضع لتحكم الدول الكبرى المتاحة
والممولة له ،وخاصة الواليات المتحدة األمريكية؛ حيث توظف هذه المساعدات لمرير
أجندتها وسياساتها على الدول الفقيرة .ومن بين تلك السياسات هو تقليص دور القطاع العام
وتسريح العمال وتقليص الدعم الموجه للمواد االستهالكية االساسية (التحويالت االجتماعية)
لفائدة الطبقات االجتماعية الفقيرة.
ومن أبرز آليات الحد من الفساد التي اعتمدها البنك الدولي هي:
 إضفاء الشفافية في التعامالت العمومية.64

