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 ملخص الدراسة 
المتعلقة  الدارسة إلى تحديد مدى فاعلية النظم والسياسات واإلجراءات والتنظيمات    هدفت

الفسادب خالل    مكافحة  من  وذلك  السعودية،  العربية  المملكة  ومصادر في  أنواع  تحديد 
الفساد  اآلثار المترتبة على أنواع    ، والكشف عنوأسباب الفساد القائم في المجتمع السعودي

مدى فعالية ومالءمة  ، والتعرف على اعية واألخالقية واالقتصاديةعلى المستويات االجتم
تحديد مدى مواكبة تلك التشريعات لمتطلبات  ، و لسعوديالتشريعات القائمة في المجتمع ا
الفساد أنواع  المملكة في  ، و العصر في مكافحة  الرقابية في  تحديد مدى فاعلية األجهزة 

الرقا بينهاتفعيل  فيما  والتنسيق  والمحاسبة  و بة  بنود  ،  وتفعيل  وتنفيذ  تطبيق  مدى  تحديد 
الف ومكافحة  النزاهة  لحماية  الوطنية  سبيل  االستراتيجية  في  ظهرت  التي  والعقبات  ساد، 

في  ، و تطبيقها الخاصة  والمؤسسات  المدني  المجتمع  دور مؤسسات  تفعيل  كيفية  تحديد 
لحكومية المنوط بها تأهيل القائمين  القائم للمؤسسات االتعرف على الوضع  ، و مكافحة الفساد

إكساب الموظفين على تطبيق األنظمة الرقابية واإلدارية والمحاسبية، ومدى فعاليتها في  
المعنيين المهارات والتقنيات الرقابية واإلدارية والمحاسبية وصواًل إلى السلوك الرشيد في  

اقتراح آليات تفعيل دور وسائل اإلعالم سة إلى  ة، كما هدفت الدرا ممارسة السلطة واإلدار 
المجتمع بض المجتمع وتوعية فئات  أفراد  الفساد اإلداري على  التوعية بأضرار  رورة في 

وضع آلية أو تنظيمات إدارية للتطوير والتقييم الدوري  ، و مساهمتهم في مكافحة أنواع الفساد
  المستمر لألنظمة المالية والرقابية.

بين المنهجين الكمي والكيفي، ففي    جمعتفإن الدراسة    ق تلك األهدافوفي سبيل تحقي
زمة لجمع البيانات ذات الصلة  إجراء المسوح االجتماعية الالبالدراسة    قامتالجانب الكمي  

تم استخدام العديد من أدوات المنهج الكيفي  قد بمتغيرات الدراسة. أما في الجانب الكيفي ف 
ت لجمع المعلومات الالزمة بما يساعد على اإلجابة على  مثل ورش العمل ودراسة الحاال

www.m تحقيق أهدافها. أسئلة الدراسة و 
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 لدراسة ما يلي:ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها ا
الفساد ، وأن  أثبتت نتائج الدراسة أن درجة انتشار الفساد في المجتمع السعودي متوسطة

المجال ، وأن  جتمع السعوديد انتشارًا في المأكثر أنواع الفسا  هي  اإلداري ثم الفساد المالي
الم ثم  المقاوالت  مجال  يليه  الفساد،  فيها  ينتشر  التي  المجاالت  أكثر  هو  جال  التجاري 

جاءت الواسطة في المرتبة األولى من بين مظاهر الفساد األكثر انتشارًا وقد    التعليمي.
مل، ثم سوء استخدام السلطة، في المجتمع السعودي، تلتها عدم احترام أوقات ومواعيد الع

 وعدم التزام الموظف باللوائح واألنظمة.
النتائج أن   السعودي  وبينت  المجتمع  الفساد في  انتشار  الطمع تتمثل في:  أبرز أسباب 

ضعف نظام الرقابة  ،  اإلهمال والتكاسل من قبل المسؤولين،  والجشع لدى بعض المسؤولين
 . ألنظمةوجود ثغرات في بعض ا، في بعض اإلدارات

السعودي    وأن المجتمع  في  الفساد  انتشار  على  المترتبة  اآلثار  فيأبرز  شي تف  : تتمثل 
 . ضعف اإلنتاجية، و هدر المال العام،  إعاقة التنمية، رفع تكاليف المشروعات، البطالة

، لكنها أثبتت  بينت النتائج أن التشريعات القائمة لمكافحة الفساد بالمملكة مالئمة وفعالةو 
وأن هناك ضعفًا في تطبيق  ، دور األجهزة الرقابية في مكافحة الفساد ًا فيضعفك أن هنا

 الرقابية واإلدارية والمحاسبية في المجتمع السعودي من وجهة نظر العينة.األنظمة 
، ولتفعيل وأن هناك ضعفًا في دور وسائل اإلعالم في مكافحة الفساد في المجتمع السعودي

ي، قدم أفراد العينة ي في مكافحة الفساد بالمجتمع السعوددور مؤسسات المجتمع المدن
منح مؤسسات المجتمع المدني دورًا في محاربة الفساد، :  عددًا من المقترحات من أبرزها

،  حث مؤسسات المجتمع المدني على إبداء مرئياتها حول التشريعات واألنظمة الرقابيةو 
 . ن حاالت الفسادرصد مكافأة لمؤسسات المجتمع المدني لإلبالغ عو 

في   الموظفين  لسلوك  ومدونات  للعمل  قواعد  توافر  عدم  النتائج  العام  أوضحت  القطاع 
www.m والخاص والقطاع الخيري. 
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والتنظيمات  ولتفعيل   والسياسات واإلجراءات  بالنظم  الفسادالمتعلقة  المملكة   مكافحة  في 
أبرزها:   من  المقترحات  من  عددًا  الدراسة  قدمت  السعودية،  السياسات  العربية  مراجعة 

دورياً  بها  المعمول  الرقابية  ال،  واإلجراءات  في  والموضوعية  في  الدقة  والترقية  تعيين 
 ة.تبسيط اإلجراءات للخدمات المقدمة من الجهات الحكومية المختلف، الوظائف
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Abstract 

The study aimed to determine the effectiveness of the systems, policies, 
procedures, and organizations related to fighting corruption in the 
Kingdom of Saudi Arabia, by identifying the types, sources, and causes 
of corruption in the Saudi society, and to show the effects of the types of 
corruption on the social, ethical and economic levels, and to identify the 
effectiveness and suitability of legislation Existing in Saudi society, 
determining the extent to which this legislation comply with the 
requirements of the times in fighting types of corruption, and 
determining the extent of the effectiveness of the supervisory agencies in 
the Kingdom in activating oversight, accountability, 
and coordination among them, and determining the extent of application 
S, implementation and activation of the provisions of the national strategy 
to protect the integrity and fight corruption, and the obstacles that 
emerged in the way of their application, and determine how to activate 
the role of civil society institutions and private institutions in combating 
corruption, and to identify the existing status of government institutions 
entrusted with the rehabilitation of those responsible for the application 
of regulatory, administrative and accounting systems, and their 
effectiveness In providing the concerned employees with the supervisory, 
administrative and accounting skills and techniques to the rational 
behavior in exercising authority and management, the study also aimed 
to suggest mechanisms to activate the role of the media in raising 
awareness of the damages of administrative corruption The members of 
the community and the awareness of society in the fight against the need 
for their contribution to the types of corruption, and establish a 
mechanism or administrative regulations for the development of 
continuous and periodic assessment of the financial and regulatory 
systems 

To achieve these goals, the study joined the quantitative and qualitative 
approaches. On the quantitative side, the study carried out the necessary 
social surveys to collect data related to the study variables. On the 
qualitative side, many tools of the qualitative approach, such as 
workshops and case studies, were used to collect the necessary 
information to help answer study questions and achieve their goals. www.m
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The results of the study proved that the degree of corruption in the Saudi 
society is medium, and that administrative and financial corruption are the 
most common types of corruption in Saudi society, and that the 
commercial field is the most common area in which corruption spreads, 
followed by the field of contracting and then the educational field. Al-
Wasita came first among the most widespread manifestations of 
corruption in Saudi society, followed by a lack of respect for working times 
and times, then abuse of power, and employee failure to comply with 
regulations and regulations. 

The most prominent causes of corruption in Saudi society is greed among 
some officials, negligence and laziness by officials, the weakness of the 
control system in some departments, and the presence of loopholes in 
some systems. And the most prominent effects of the spread of corruption 
in Saudi society are: widespread unemployment, raising project costs, 
impeding development, wasting public money, and poor productivity. 

The existing anti-corruption legislation in The kingdom is appropriate and 
effective, but it has proven that there is a weakness in the role of the 
oversight bodies in combating corruption, and that there is a weakness in 
the application of regulatory, administrative, and accounting systems in 
Saudi society. 

There is a weakness in the role of the media in combating corruption in 
Saudi society, and to activate the role of civil society institutions in 
combating corruption in Saudi society, members of the sample made a 
number of proposals, the most prominent of which are: Granting civil 
society institutions a role in fighting corruption, and urging civil society 
organizations to express their views On legislation and regulatory 
systems, and provide a reward for civil society organizations for reporting 
cases of corruption. 

To activate the systems, policies, procedures and regulations related to 
fighting corruption in the Kingdom of Saudi Arabia, the study presented a 
number of proposals, the most prominent of which are: reviewing the 
established policies and control procedures, accuracy and objectivity in 
the appointment and promotion of jobs, simplifying procedures for 
services provided by various government agencies. www.m

ejh
ara

lja
ze

era
.co

m



13 
 

 مدخل إىل الدراسة 
 تمهيد

شّكل الفساد خالل العقود القليلة الماضية ظاهرة اجتماعية لم يخل منها أي نظام اجتماعي  
والمعاهدات   االتفاقيات  في ظهور  نفسه  الذي فرض  األمر  العالم؛  الدولية  على مستوى 

ك واضحًا  لمواجهة هذه الظاهرة على األصعدة السياسة والقانونية والتشريعية. وقد تجلى ذل
دولة،    141، والتي وقعها نحو من  2005في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  

المرسوم بموجب  السعودية،  العربية  المملكة    وتاريخ (  5/م)  رقم   الكريم  الملكي  منها 
القاضي11/3/1434   الفساد، وقرار   لمكافحة  المتحدة  االمم  اتفاقية  على  بالمصادقة  هـ 

 هـ. 2/3/1434 وتاريخ( 62) مق ر  الوزراء مجلس
ويأتي انضمام المملكة العربية السعودية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد إدراكًا منها  

ع التنموي للمملكة من بتغلغل ظاهرة الفساد في المجتمع السعودي؛ وهو أمر حتمه الواق
ال المنظومة االقتصادية  للمملكة في إطار  دولية والذي خول جانب والمركز االقتصادي 

  اقتصاًدا   20  أقوى   تضمّ   التي  الدولية  العشرين  المملكة أن تكون عضوًا من أعضاء مجموعة
اع  العالم؛ فظاهرة الفساد كما سيتضح ذلك أدناه، تزدهر وتنمو بشكل متسارع مع اتس  حول

د  الفرص االقتصادية وانفتاح االسواق المحلية مع األسواق العالمية بفعل عولمة االقتصا
غير ومفرزاتها  المعلوماتية  والثورة  الثقافة  وعولمة  األسواق  تحرير  من  عليه  يترتب   وما 

المحدودة؛ فقد هيأت تلك الظروف مجتمعة الفرص السانحة للفساد للظهور والنمو، وشجعه  
ر الفراغ التشريعي والقانوني المتمثل في عدم وجود التشريعات والقوانين على ذلك مظاه

تمع من براثن الفساد وآثاره؛ فظاهرة االختالس اإللكتروني لألموال من  التي تحصن المج 
على سبيل المثال من الظواهر التي صاحبت ثورة تقنية المعلومات في    الحسابات البنكية

ما هو كفيل بالتصدي لها، بل وال تزال مشكلة االختالس وقت لم تكن هناك من التشريعات  
للمؤسسا بالغًا  قلقًا  التي ظهرت  قائمة تمثل  التشريعات  المالية محليًا ودوليًا ولم تفلح  www.mت 
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احها؛ وما ذلك إال دليل على أن الفساد ال ينشأ ويستفحل لمكافحتها حتى اآلن في كبح جم 
ا  تلك  لذلك؛  المواتية  الظروف  يجد  حين  الذين  إال  للمتربصين  هدفًا  تمثل  التي  لظروف 

 فرصة في ذلك، هذا من جانب.  يسارعون في اقتناصها اينما وحيثما سنحت لهم ال
ومن جانب آخر، فإن انضمام المملكة العربية السعودية إلى ركب الدول الموقعة على 

رك لمواجهة  اتفاقية مكافحة الفساد يعبر عن إيمان عميق منها بأهمية العمل الدولي المشت
وطنية؛ فالفساد هذه المشكلة التي تتعدد في مظاهرها وأبعادها وتتجاوز في أسبابها الحدود ال

بر مجتمعية  بطبيعته من الظواهر التي ينظر إليها باعتبارها من الظواهر والمشكالت ع
(transnational Problems المشترك المواجه والمكافحة  (؛ وهو ما يجعل أسلوب 

 مرًا محوريًا للحد من الفساد ومحاصرته في أضيق الحدود وصواًل للقضاء عليه.بين الدول أ

 اسةأهداف الدر 
الحظ المراقب للمشهد االجتماعي في المملكة أن مصادقة المملكة على اتفاقية مكافحة  ي  

  استراتيجية   الفساد، سبقتها إجراءات عملية في مكافحة الفساد، يأتي في مقدمتها صدور
  ومكافحة   النزاهة  لحماية  الوطنية  الفساد تحت مسمى "االستراتيجية  ومكافحة  اهةالنز   لحماية

النزاهة  1/2/1428ذلك في  الفساد" و  إنشاء جهاز حكومي مستقل لحماية  هـ. تلى ذلك 
بتاريخ   وذلك  )نزاهة(،  الفساد"  لمكافحة  الوطنية  "الهيئة  مسمى  تحت  الفساد  ومكافحة 

إلى  13/4/1432 باإلضافة  النزاهة  هـ،  حماية  مجال  في  األنظمة  من  العديد  إصدار 
الج  الفساد، وعالوة على ذلك فإن هذه  الحديثة، سبقتها أجهزة ومكافحة  هود والتنظيمات 

ي والمالي للعاملين في القطاع  تنظيمية تعمل في ظل قوانين وأنظمة لضبط السلوك اإلدار 
 الحكومي، كديوان الرقابة ونحوه من األجهزة الرقابية.

وحيث مضى على صدور استراتيجية مكافحة الفساد  وإنشاء هيئة مكافحة الفساد عدة 
لعديد من التنظيمات والتشريعات الرامية لمكافحة الفساد، وقيام نزاهة سنوات، وصدور ا

www.mلموسة لمكافحة الفساد وذلك في إطار رؤيتها ورسالتها واألهداف بالكثير من األنشطة الم
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الواقع الملموس لظاهرة الفساد؛ كونها أصبحت من موضوعات  المرسومة لها، وفي ضوء
في األوساط االجتماعية واإلعالمية، كما اصبحت   الشأن العام التي يتكرر الحديث عنها

ل االجتماعي، فإن ذلك كله يحتم طرح  موضوعًا متداواًل وبشكل حيوي في وسائل التواص
د في المجتمع السعودي؛ فعلى الرغم  سؤال بحثي عن الواقع الفعلي الحالي لظاهرة الفسا

ت الحديثة لمكافحة الفساد من الجهود المبذولة حيال مكافحة الفساد قبل صدور التنظيما
مما كان عليه وبعدها، فإن هناك من يعتقد بأن الظاهرة ازدادت واستشرت بشكل أكثر  

 . واقع األمر في العقد الماضي
في ضوء ما سبق فإن  الهدف الرئيس لهذه الدراسة يتمثل في التعرف على واقع مشكلة  

لتنظيمات التي اسات واإلجراءات وافاعلية النظم والسيالفساد في المجتمع السعودي وتقييم  
 . مكافحة الفسادمجال في  العربية السعودية في المملكةظهرت 

 فرعية التالية: يتطلب تحقيق األهداف ال وتحقيق هذا الهدف 
الراهن (1 الوضع  أنواعه  ل  تحديد  ذلك  في  بما  السعودي  المجتمع  في  القائم  لفساد 

 ومصادره 
عنال (2 أنواع    كشف  على  المترتبة  االجتماآلثار  المستويات  على  اعية  الفساد 

 .واألخالقية واالقتصادية
مدى فعالية ومالءمة التشريعات القائمة في المجتمع السعودي وما    التعرف على (3

 مدى مواكبتها لمتطلبات العصر في مكافحة أنواع الفساد 
، الداخلية، وديوان المراقبة العامة مدى فاعلية األجهزة الرقابية كوزارة التعرف على (4

 الرقابة والمحاسبة والتنسيق فيما بينها  وهيئة الرقابة والتحقيق في تفعيل
الفساد    المناسبةاآلليات    اقتراح (5 بأضرار  التوعية  في  اإلعالم  وسائل  دور  لتفعيل 

اإلداري والرشوة على أفراد المجتمع وتوعية فئات المجتمع بضرورة مساهمتهم في 
www.m . حة أنواع الفسادمكاف
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وتفعيل بنود االستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة  وتنفيذ  تطبيق    تقييم مدى (6
 . العقبات التي ظهرت في سبيل تطبيقها ، والكشف عنالفساد

تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة   التعرف على أساليب (7
 .في مكافحة الفساد

ير والتقييم الدوري وضع آلية أو تنظيمات إدارية للتطو   مدى إمكانية   التعرف على (8
 ة المالية والرقابية المستمر لألنظم

تو   التعرف على (9 القطاعين امدى  في  للموظفين  للعمل ومدونات لسلوك  فر قواعد 
 . ساهم في مواجهة الفساد والحد منهالعام والخاص بما ي  

تأهيل القائمين على    الوضع القائم للمؤسسات الحكومية المنوط بها   الكشف عن (10
مدى فعاليتها في إكساب الموظفين  الرقابية واإلدارية والمحاسبية، و   تطبيق األنظمة

المعنيين المهارات والتقنيات الرقابية واإلدارية والمحاسبية وصواًل إلى السلوك الرشيد  
 . في ممارسة السلطة واإلدارة

النظم  تقديم  (11 لتفعيل  المناسبة  والتوصيات  واإلجراءات    االقتراحات  والسياسات 
 .عربية السعوديةالخاصة بمكافحة الفساد بالمملكة الوالتنظيمات 

 تساؤالت الدراسة 
في مدى فاعلية النظم والسياسات واإلجراءات والتنظيمات يتمثل التساؤل الرئيس للدراسة  

ويستلزم اإلجابة التي ظهرت منذ السنوات السبع الماضية في المملكة في مكافحة الفساد؟  
 فرعية اآلتية:على هذا السؤال طرح األسئلة ال

ما هو الفساد القائم في المجتمع السعودي بما في ذلك أنواعه ومصادره؟ أو بمعنى   (1
 آخر، ما هو واقع وأنواع الفساد المستشري كمًا ونوعًا في المجتمع السعودي وأسبابه؟ 

أنواع   (2 على  المترتبة  اآلثار  هي  واألخالقية  ما  االجتماعية  المستويات  على  الفساد 
www.m واالقتصادية؟ 
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ما مدى فعالية ومالءمة التشريعات القائمة في المجتمع السعودي وما مدى مواكبتها  (3
 لمتطلبات العصر في مكافحة أنواع الفساد؟ 

  ما مدى فاعلية األجهزة الرقابية كوزارة الداخلية، وديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة  (4
 ا؟ والتحقيق في تفعيل الرقابة والمحاسبة والتنسيق فيما بينه

الفساد   (5 التوعية بأضرار  لتفعيل دور وسائل اإلعالم في  اقتراحها  الممكن  ما اآلليات 
في   مساهمتهم  بضرورة  المجتمع  فئات  وتوعية  المجتمع  أفراد  على  والرشوة  اإلداري 

 مكافحة أنواع الفساد؟ 
  وتفعيل بنود االستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة إلى أي مدى تم تطبيق وتنفيذ   (6

 الفساد؟ وما العقبات التي ظهرت في سبيل تطبيقها؟
كيف يمكن تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة في مكافحة   (7

 الفساد؟ 
المستمر   (8 الدوري  والتقييم  للتطوير  إدارية  تنظيمات  أو  آلية  وضع  إمكانية  مدى  ما 

 نظمة المالية والرقابية؟ لأل
ام والخاص بما  لسلوك للموظفين في القطاعين الع  ما مدى توفر قواعد للعمل ومدونات (9

 يساهم في مواجهة الفساد والحد منه؟ 
تطبيق   (10 على  القائمين  تأهيل  بها  المنوط  الحكومية  للمؤسسات  القائم  الوضع  ما 

في إكساب الموظفين المعنيين    األنظمة الرقابية واإلدارية والمحاسبية، ومدى فعاليتها
ة واإلدارية والمحاسبية وصواًل إلى السلوك الرشيد في ممارس  المهارات والتقنيات الرقابية

 السلطة واإلدارة؟ 
 ما اآلليات واالقتراحات المناسبة لتطبيق النتائج والتوصيات؟ (11

 
 www.m

ejh
ara

lja
ze

era
.co

m



18 
 

 : مصطلحات الدراسة
  (Corruption)الفساد مفهوم  -1

الصالح،  الفساد نقيض الصالح، وقيل ضد وهو فساداً  يفسد فسد لغة : مصدر الفساد
 معنى في هللا رحمه جرير الطبري  ابن يقول اللحم فسد من مأخوذ األرض في ادفسوال

 يحب ال  وهللا والنسل الحرث فيها ويهلك  ليفسد األرض في  سعى تولى  تعالى)وإذا قوله
 ، وقد هللا أضافه الذي اإلفساد ىمعن في التأويل أهل  (. واختلف205 :البقرة الفساد()سورة

إفساد العمل أن وذلك صيعاالم جميع الفساد في يدخل  فلم األرض في بالمعاصي 
 في فساد كل تعم بعمومها  واآلية   "بعض دون  اإلفساد معاني  ببعض وصفه هللا يخصص

  .دين أو مال أو أرض
 أو عليه كان الخروج قليالً  االعتدال عن  الشيء خروج االصطالح: الفساد في والفساد

 انتقاض هو  وقيل الفساد عن االستقامة الخارجة ء واألشيا والبدن النفس في ويستعمل كثيًرا
 وعن كونه عليه يكون  أن ينبغي عما خارًجا فاسًدا الشيء جعل هو الشيء وقيل صورة
 /2 البيان )جامع  لغرض صحيح ال محمودة حالة عن الشيء إخراج به، وهو منتفعاً 
330) 

خاصة  ي   لتحقيق مكاسب  العامة  الوظيفة  استخدام  بأنه  الفساد  المصلحة  واعرف  ستخدام 
لفرد القائم بالعمل أو تخصيص الموارد  العامة والخاصة للجهة اإلدارية لتحقيق مصلحة ل

العتبارات المصلحة الخاصة وليس المصلحة العامة أو  وتوزيع العائدات االقتصادية وفقاً 
  عارض باستخدام دفع رشوة أو عمولة إلى الموظفين أو المسؤولين لتسهيل مهمة رجال بالت

الصغيرا الفساد  األولى  صورتان  له  فالفساد  وغيرها،  األجنبية  والشركات  وهو    :ألعمال 
محدود األثر ونتائجه ليست على درجة عالية من الجسامة مثل الرشوة والعمولة والمحسوبية 

الكبير  ،وغيرها الفساد  وغالباً   :والثانية  الجسامة  من  كبيرة  درجة  على  يرتبط    وهو  ما 
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جارة السالح والحصول على توكيالت  توريد السلع اإلستراتيجية وت   فيبالصفقات الكبرى  
 . (  25 ، ص2003تجارية وغيرها )الشيخ، 

 لتي يفرضها النظام".بأنه: "كل سلوك انتهك أيًّا من القواعد والضوابط ا  عرف الفساد قانوناً وي  
ب المصلحة ليوهو كل سلوك يهدد المصلحة العامة بخيانتها وعدم االلتزام، بها وذلك بتغ

ة العامة لتحقيق الخاصة على المصلحة العامة. وكذلك هو أي إساءة الستخدام الوظيف
كما أن الفساد: هو استغالل النفوذ للمنفعة سواء عن طريق   مكاسب خاصة يعد فسادًا.

شوة، أو االبتزاز، وكذلك استغالل النفوذ، أو المحسوبية أو الغش أو تقديم إكراميات الر 
في القطاع الخاص. )المهدي،    خدمات أو عن طريق االختالس و يتفشى أيضاً الللتعجيل ب

 (. 201 ، ص2003
خرقه،   أو القانون  على الخروج أو المشروعية القانون، عدم لغة في اصطالحاً  الفساد يعني
 السلطة استعمال إساءة اآلخرين، أي حساب على معنوي  أو مادي خاص مكسب يقلتحق

الفساد ومن ثم فالفساد يلحق   خالل من األرباح جني دي أوماال الكسب أجل من العامة
حتما الضرر بالمصلحة العامة، ومن أبرز صور سلوكيات الفساد والتي تعبر عن الظاهرة 

 . (38-34م، ص ص 2003: )أكرمان، 
أي الحصول على أموال أو منفعة من أجل تنفيذ عمل مخالف    (Briberyالرشوة ) ▪

 ألصول المهنة. 
أي تنفيذ أعمال لصالح فرد أو جهة ينتمي لها الشخص    (Nepotism)  يةالمحسوب ▪

 مثل حزب أو شركة أو منطقة دون أن يكونوا مستحقين لها. 
▪ ( أخرى (  Favoritismالمحاباة  على  جهة  تفضيل  حق    أي  بغير  الخدمة  في 

 للحصول على مصالح معينة. 
جم  Mediation  التوسط: /الوساطة ▪ أو  ما،  فرد  لصالح  التدخل  دون  اعأي  ة 

www.m فاءة  االلتزام بأصول العمل والك
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العام ▪ المال  الحصول    Misappropriation of public moneyنهب  أي 
 .  على أموال الدولة والتصرف بها من غير وجه حق تحت مسميات مختلفة

أي الحصول على أموال من طرف معين في المجتمع،   Blackmail االبتزاز ▪
 مقابل تنفيذ مصالح محددة.

ب والتدمير ومنه قوله تعالى :}وإذ قال ربك للمالئكة إني جاعل في عنى التخريبموالفساد  
األرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس  

(، قال الطبري والفساد في األرض    30قال إني أعلم ماال تعلمون{) سورة البقرة :  لك  
فالمالئكة قالوا أتجعل   ،اؤه عنه وتضييع ما أمر هللا بحفظهثن العمل فيها بما نهى هللا جل 

فسد فيها ويسفك الدماء، يعنون بذلك أتجعل في األرض من يعصيك ويخالف فيها من ي  
 (. 223 :2 كثير ابن تفسير ال تعلمون{. )  أمرك قال:}إني أعلم ما 

  ( Goudie and Stasavage, 1998جاء في مؤلف كل من جودي وستاسفاج )و 
للفساد حيث  تعا  دةع الفساد بصورة عامة  Bardhan1,1996باردهان )  عرفريف   )

بأنه "استغالل الخاطئ للسلطات الممنوحة لموظف الحكومة في تحقيق مكاسب شخصية" 
المعلن للحكومة في أي دولة هو االرتقاء الدائم برفاهية أفراد المجتمع. ولكن إذا فالهدف  

نجده الحكومي  الجهاز  لهيكل  الموظفين على مستويات ي  نظرنا  مجموعة من  تكون من 
من االرتقاء مختلفة لكنهم يشتركون غالبًا في سعيهم لتحقيق أهدافهم الشخصية التي ال تتض

في السعي إلى زيادة الدخل والمحافظة على الوظيفة والترقي   هية المجتمع بل تتمثلفابر 
من الدخل وزيادة السلطات  ى  لوظائف أعلى على السلم الوظيفي من أجل تحقيق مستوى أعل

مرتبطة   ظاهرة  هو  الفساد  بأن  السائد  االعتقاد  من  وبالرغم  استغاللها.  ونطاق  المخولة 
أن الواقع يشير إلى انتشار الفساد في    الحكومي وخاصة في الدول النامية، إال  بالقطاع

أنه ال   يفلكن المشكلة مع هذا التعر   القطاع الخاص في الدول النامية والمتقدمة أيضًا.
www.mل  و قدم مسؤ فقد ي    ،ميز بين الفساد والقرارات التي تتخذ إلرضاء جماهير الحزب السياسيي  
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ابل الحصول على  الجمارك على تسهيل دخول بضائع معينة برسوم جمركية مخفضة مق
 رشوة، وقد يقدم على ذات الفعل كخدمة لمن ينتمون لحزبه السياسي.  

لى استغالل  م الفساد إلى نوعين: األول ينطوي عسيوللتغلب على هذا التداخل يمكن تق 
شخصي مالي  كسب  على  للحصول  لسلطاته  استغالل   ،الموظف  على  ينطوي  والثاني 

الم الكسب  لتحقيق  لسلطاتهم  روز السياسيين  تانزيو  الحزب  جماهير  تأييد  ولكسب  الي 
وبذلك فهذا التعريف أيضًا ال يضع ،  (Tanzi) 1994&Ackerman  1978لأكرمان

ال داً ح  التأييد  وكسب  الفساد  بين  فاصاًل  وفيشني    ،سياسي  شليفر  من  كل  استجاب  وقد 
(Shleifer and Vishny 1993 لهذا بأن قدموا تعريف خاص بهم ينص على أن )

 "ينطوي على بيع ممتلكات الدولة مقابل الكسب المالي الشخصي". الفساد 
احتيوي   شراء  حاالت  على  أيضًا  التعريف  هذا  تطبيق  السلع اج مكن  من  الحكومة  ات 

ميز هذا التعريف كذلك بين الفساد المرتبط بسرقة المال  وي    ،والخدمات من القطاع الخاص
ى المال العام بعدم توريد الرسوم لخزينة العام أي الذي ينطوي على أخذ الرشوة والتعدي عل 

سهيالت  لتأي الذي يتم بالحصول على الرشوة مقابل بعض ا  الدولة، والفساد دون السرقة
الدولة لخزينة  الرسوم مكتملة  توريد  بالتعريف  ،  مع  سنتقيد  البحث  وعمومًا ولغرض هذا 

اسب مالية شخصية، مكيق  قاألساسي بأن الفساد هو استغالل سلطة الوظيفة الحكومية لتح 
 فر االفتراضات التالية:اوبشرط أن تتو 

 التعريف ينطبق فقط على القطاع الحكومي.  •
مفرده دون التعاون مع أطراف ظف الحكومي بد التي يقوم به المو سااستبعاد حاالت الف •

ل السياسي  و كما يستبعد هذا التعريف القرارات والسياسات التي يصدرها المسؤ   ،أخرى 
 بغرض تحقيق مكاسب شخصية.

بين المكاسب من حيث كونها: أواًل، مالية أو   ينقص هذا التعريف كذلك عدم التمييز •
www.mئة منافع شخصية أو منافع لمجموعات اجتماعية أو سياسية،  هي عينية أو ثانيًا، في  
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تكون المكاسب مباشرة يتم التفاوض حولها وتحديدها بدقة عند بداية التعامل،   ثالثًا، أن
 أو تكون مكاسب غير مباشرة ال يتم التفاوض عليها وال تحدد.  

 Integrityالنزاهة    مفهوم   - 2
عن اللؤم وهو نزيه الخلق. عرف   إذا كان بعيداً   يمالنزاهة هي البعد عن الشر، ونزيه كر 

بأن النزاهة  العامة العالق  والممتلكات  الموارد  على  للحفاظ  والمسؤولية  القيم  منظومة  ها 
الفساد )العالق،   الفرد من 45م، ص2005واستئصال  (, والنزاهة تعني ما تأصل لدى 

 الفساد.  كسقواعد وتشمل الصدق واألمانة وعدم اإلضرار باآلخرين وهي ع
الوظ المواطنين ونيل ثقتهم وهما غاية  فإنه يتعين على  والنزاهة تعني خدمة  العامة،  يفة 

المواطنين وتعزيزها والتأكيد على أهمية   الحفاظ على ثقة  إلى  العام أن يسعى  الموظف 
نزاهة اإلدارة الحكومية، والعمل على تعزيز المصلحة العامة للمجتمع؛ بأال يستخدم سلطاته 

العامة نصوم المصلحة  يغلب  وأن  سليمة،  غير  بطريقة  باستخدامها  يسمح  أو  على    به 
مصالحه الشخصية في حال نشوء تضارب بين هذه المصالح، وسوء اإلدارة في حال اطلع 
عليها، وأن ال يكشف عن المعلومات الرسمية بطريقة غير صحيحة أو يستخدمها ألغراض 

 (.65 م، ص2003شخصية )الشكري، 
با  وتتميز واالح لنزاهة  )العدل(  واإلنصاف  والثقة  الصدق  وهى:  أساسية  خمس  ترام  قيم 

وقول   لهم  اإلصغاء  وحسن  اآلخرين  مع  االتصال  جودة  هو  الصدق  ويعد  والمسؤولية. 
تصديق ما يقال    يالحقيقة. أما الثقة فتشكل قيمة أساسية من قيم النزاهة إذ أنها تكمن ف

آراء اآلخرين وتقدير ميزاتهم   الحسبانم فهو األخذ براتشكيك. أما االحت   ي ويكتب من دون أ
نصاف هو معالجة شتى أنواع سوء السلوك بطريقة مماثلة. وتشكل المسؤولية واإل  موإمكاناته

ف األساسية  المسؤولية   يالقيمة  ومبادئ  والقواعد  القوانين  تطبيق  وجوب  وتعنى  النزاهة 
 سلوك ال متناهية . ة  إن النزاهة ليست سوى حلق يوبالتال، االجتماعية
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سياسياً ي  و  النزاهة  مفهوم  أنه  عرف  مبادئ   على  إلى  المستندة  المعايير  من  مجموعة 
أما المبادئ اإلرشادية   ، حرية ونزاهة االنتخابات الديمقراطية، واإلجراءات الكفيلة بحماية 

فهي:  االنتخابات  نزاهة  على  للحفاظ  الديمقراطية   الضرورية  مبادئ    ية االنتخاب  احترام 
اإلشراف وإنفاذ ، و الرقابة والمتابعة() ةوسائل الوقاية التنظيمي ، و الدقة ، و السلوكيات األخالقيةو 

عد عنصرًا ت   فإنها   وعلى الرغم من صعوبة تعريف مفهوم النزاهة،  ،  الشفافية ، و الضوابط 
ديمقراطي نزيه  نظام  عناصر  من  ووثيقة  ،أساسيًا  متأصلة  بمبادئ  فالنزاهة  الصلة 

 غيابها تصبح الديمقراطية عرضة للتساؤالت.  ة، وفيطيالديمقرا
س  رتبط بغياب النزاهة ومن ثم  يدمر االقتصاد ويهدر المال العام للدولة وهو باألساالفساد ي

الحرص على ممتلكات الدولة والتعاون مع الجميع ولكي  مال الشعب، والنزاهة تهدف إلى 
تي تسهم في  للنزاهة والقيم العالية اا  تسير جميع مؤسسات الدولة على الخط الطبيعي من

 (18م، ص 1998بدره، (. واجتماعياً  وعلمياً  وثقافياً  اقتصادياً  تنمية وازدهار الدولة
من معايشة األشخاص   يأتتف المجتمعي على أن النزاهة يجب أن  يمكن وصف التعر وي  
بالنزاهة  ينالذ ه  ،يتميزون  الت  يفالنزاهة  السلوكيات  من  أفعال    يفتظهر    يمجموعة 

كلماته  ه عن تعبر أفعال  يوتصرفات األفراد اليومية فالشخص النزيه هو هذا الشخص الذ
أن أقول الحقيقة لآلخرين.   يالحقيقة، واألمانة ه ي"أن أقول لنفس يوالنزاهة ه ،ومعتقداته

كل مرحلة وفى كل    ي ولكن النزاهة موجودة ف  ،وال تقتصر النزاهة على مرحلة عمرية معينة
عندما يكذب األطفال فيما يخص واجباتهم تنقصهم النزاهة، وعندما يقضى الموظف  ف  وقت،

إجراء المحادثات التليفونية أو اإللكترونية مع األصدقاء فهو غير نزيه،    يوقت عمله ف
  ي وعندما يتعامل األفراد مع بعضهم البعض بدون يقظة الضمير فهم غير نزهاء، وبالتال 

عدم مخالفة   ياليومية البد وأن يعتمد على النزاهة والمتمثلة ف سةالممار  يفتعامل األفراد ف
األخالق أو القيام بأفعال غير إنسانية مثل الخداع والنفاق والجبن وضعف اإلرادة وغيرها 

www.m قصها النزاهة. نت  يمن األفعال الت
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درة لقوالنزاهة تعزز مفهوم الشفافية من خالل الحد من الفساد اإلداري والمالي. كما تنمي ا
 لدى األشخاص على الوضوح والشفافية. 

عة جامعة ستانفورد للفلسفة مصطلح النزاهة بأنها "واحدة من أهم الفضائل  و عرفت موس
وأكثرها فاعلية، كما أنها مصطلح غامض ومحير جدًا فقد يتم استخدامها )النزاهة(  

 ".  ي خالق أو االلتزام األخالقبشكل مرادف لأل 
ما يتم   مع مفاهيم أخرى قريبة منه، وأحياناً   في اإلطار الفلس  ي فة  ويتداخل مفهوم النزاه

األخالقية   المفاهيم.  هذه  أهم  ومن  بالترادف،  واألخالق  Moralityاستخدامها   ،
Ethics  والشرعية ،Legality،    وإن كان هذا المفهوم ) مفهوم النزاهة( يختلف عن

األشياء حيث ال يرتبط    م على حكال   ي ابتعاده عن المعيارية ف  ي هذه المفاهيم الثالثة ف
 ، والصواب والخطأ، وما ال يجب.  والسيئ مفهوم النزاهة بالجيد 

 Transparencyالشفافية    مفهوم  -3
شف أي رق ال يحجب ما وراءه" فمعنى  تعريف الشفافية لغة: "تعني الشيء الشفاف الذي  

م هذه الكلمة داالوضوح وهي عكس التعتيم والسرية ولعل استخ   يحتى يرى ما خلفه أي تعن
 .ناها اللغوي اصطالحًا ال يختلف كثيرًا عن مع 

أما تعريف الشفافية اصطالحًا: فهي "الصدق في حياتنا والصدق يعني قيمة وليس شعارًا 
أ ويجب  موجودة  قيمة  والمجتمع  وهي  والعمل  المنزل  صعيد  على  حياتنا  في  تكرس  ن 

ادي مهم يعني ضرورة اإلعالن  تصوالوطن". كما أن الشفافية مبدأ تنموي استثماري واق
دول، فكثيرًا  واإلعالم عن األنشطة والبرامج التي تنفذها المنظمة، وكذلك األمر بالنسبة لل

م، 1995تتصف بالشفافية.  )منير،    ما نسمع على ألسنة المسؤولين أن تصرفات الحكومة
 (.50ص

ا من االلتزام باإلفصاح له ويشير مفهوم الشفافية إلى حرية الوصول إلى المعلومات وما يقاب
www.mكما يرى البعض ثالثة مجاالت رئيسة هي:    عن هذه المعلومات، ويغطى مفهوم الشفافية
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الشفافية تعتمد على  إجراءات العمل، وتخصيص الموارد، وأسلوب اتخاذ القرار. أي أن  
 توفير المعلومات وعدم حجبها وانتقالها الحر بدون حواجز.  

الشفافية عندما    تمك تت وتتحقق  التي  التعبير  حرية  حرية  رسخ  إن  الحر،  اإلعالم  ن من 
للشفافية فحسب، ولكنها ضرورية كذلك لمباشرة المساءلة    ضرورياً   اإلعالم ليست شرطاً 

عن أهميتها لممارسة حق المشاركة في صنع    حايل، فضالً بقصد وقف أعمال التجاوز والت
 القرار. 

قة سليمة ما بين الدولة والمجتمع المدني، عالإن مبدأ المساءلة والشفافية يعد األساس ل
فالدولة مسؤولة أمام مواطنيها وعليها تقديم البيانات والتقارير الموثقة عن أعمالها, والمجتمع  

أمام هيئاته المرجعية، وأي نظام شامل للمساءلة يجب أن يتم المدني مسؤول أمام الدولة و 
ت الحكم الصالح وتعزيز جهود محاربة  ما تطبيقه من قبل الطرفين، مما يعد من أهم مقو 

 (162الفساد. )اكرمان، مرجع سابق، ص
 التعريفات التالية:   يالعلوم االجتماعية ف يويمكن حصر تعريفات الشفافية ف

الت   • األنشطة  عن  الرأ   ي المعلومات  الت  يتهم  بالدرجة  من    ي العام  تمكنهم 
كما    ،بإتاحة المعلوماتق  المحاسبة، ويشير هذا التعريف إلى أن الشفافية تتعل

رى، وأن هذه المعلومات تهم  يشير إلى أن هذه المعلومات تتعلق بالنشاط البش
درجة تمكنهم من  فالشفافية تسمح للناخبين بمعرفة أنشطة السياسيين ب  ،الناس

الذ  الشخص  ف  ياختيار  توفير    ،انتخابه   ي يرغبون  على  الشفافية  تعمل  كما 
ية بدرجة تمكن المستثمرين من اتخاذ القرارات  اد تفاصيل أعمال الشركات االقتص

بطريقة للمس  المتعلقة  الشفافية  تسمح  كما  أموالهم.  والقراء  استثمار  تمعين 
 ين ليكتشفوا بأنفسهم درجة ثقتهم فيما يقرأون أو يشاهدون.  د والمشاه 

كما تعرف الشفافية على أنها " توفير المعلومات الدقيقة في مواقيتها وإفساح   •
www.mمام الجميع لالطالع على القرارات في مجال السياسات العامة، وإبراز  أ المجال 
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اإلحصا ال المعلومات  السياسة  حول  عام  ئية  بشكل  واالقتصادية  والنقدية  مالية 
والمؤسسات  هوأهميت الحكومة  وتعتبر   ، االقتصادية  السياسات  تصويب  في  ا 

ذه المعلومات،  له المصدر الرئيس     ي االقتصادية العامة والخاصة مثل البنوك ه
 بعلنية ودورية من أجل توسيع دائرة المشاركة والرقابة والمحاسبة.    ت نشرأن    ويجب

أن الشفافية ف ال ظمة  تؤكد من  • االتفاقيات الدولية يجب أن    ي تجارة الدولية على 
“إتاحة المعلومات حول السياسات والقوانين    ي تتضمن ثالث أبعاد ضرورية ه 

تغيرات تطرأ عليها،    ي م األطراف المعنية بالقوانين وأ عال المرتبطة باالتفاقيات، وإ 
األ  للقوانيس وتوضيح  الشاملة  واألبعاد  المنطقية  التنظيمية"س  واإلجراءات    ، ن 

تقريباً  األبعاد  نفس  إلى  لالستثمار  الدولية  االتفاقية  على    وتشير  تؤكد  حيث 
إتاحة قوانينه وإجراءاته   أو  منظمة،  الضرورة أن يقوم كل طرف متعاقد بنشر 

والت القضائية  والقرارات  اإلدارية،  موضوع    ي والقواعد  على  تأثير  لها  يكون  قد 
 االتفاق".  

ريف آخر للشفافية على أنها" إعطاء المواطنين فهم واضح للمظاهر  ويشير تع  •
، وإحاطتهم باألنشطة المنفذة، ومساعدتهم  ي المختلفة لحالة وإنجاز النظام الحال 

ف القر   ي للمشاركة  التمكن ار صناعة  بهدف  من    ،  عالية  مستويات  تحقيق  من 
 التطوير”.  

يم أداء هذه   و تق  ي تساعد ف  ي "قيام المؤسسات  بنشر المعلومات الت  ي الشفافية ه •
 المنظمات" . 

  : Bureaucracyالبيروقراطية  مفهوم-4
لتي ليس المتعارف عليه لدى الجميع أن البيروقراطية هي الروتين واإلجراءات المعقدة ا

ولو   مفهومًا خاطئاً   دعوهذا المفهوم بال شك ي  ،  يدهار المعامالت وتعقائدة سوى تأخيف  لها
للكلمة الصحيح  التعريف  إلى  للبيروقراطية   عدنا  اللفظي  المعنى  أن  لوجدنا 

Bureaucracy    أنها مكونة من مقطعين: األولBureau    وهي تعني مكتب والثانيwww.m
ejh

ara
lja

ze
era

.co
m



27 
 

Crecy  غريقي  وهي مشتقة من األصل اإلKratos    ومعناهاStrong    أي القوة، والكلمة
بيروقراطية من   كلمة  ويأتي أصل  المكتب(  سلطة  أو  المكتب  )قوة  تعني  في مجموعها 

( أي مكتب، وترمز للمكاتب الحكومية التي كانت في  Bureauالفرنسية من كلمة بيرو )
ة(، وقد  اد( أي القوة )السلطة والسيKratosالقرن الثامن عشر، ومن اليونانية من كلمة )

وقراطية للداللة على الرجال الذين يجلسون خلف المكاتب الحكومية  استخدمت كلمة البير 
الحكومية   المؤسسات غير  ليشمل  المفهوم  ولكن توسع هذا  بالسلطة،  بأيديهم  ويمسكون 

 ،( 37، ص 2001وهي المدارس والمستشفيات والمصانع والشركات وغيرها. )غراي ، 
اتها المختلفة تتطلب نوعًا من البيروقراطية.. ولكن اإلفراط  ئها، وبيافإن طبيعة اإلدارة وأهد

في ذلك هو األمر الذي ينبغي الحذر منه، والكثير يعتقد أن البيروقراطية نظام فاسد وغير 
مالزم البيروقراطية  أن  أو  فيه  وكثر   ة مرغوب  المكتبية  وطوابير    ةللتعقيدات  األوراق 

ذجي من المفروض أن  سالح ذو حدين فهي تنظيم نمو ة  جعين، إال أن البيروقراطيالمرا
يؤدي إلى إتمام العمل على أفضل وجه. البيروقراطية ليست مرضًا من أمراض اإلدارة إال 
الشورى   مفاهيم  مع  تتعارض  ال  فهي  أركانها،  استخدام  والموظفون  اإلداريون  أساء  إذا 

بية التي تحيط ا التصورات السلإمصنع القرار.    ةية في عمليوالديمقراطية والمشاركة الجماع
أنفسهم وهذا يمكن أن   البيروقراطية فهي في حقيقة األمر تتعلق بالبيروقراطيين  بمفهوم 
  " القرارات  اتخاذ  في  المترددين  البيروقراطية  تساعد  كذلك   ،) بالبيروباثولوجي  يسمى) 

ال انجاز  العاجزين عن  " وكذلك هؤالء  أجنداتهم"الغامضة   " إعاقة ف  مهمات، وتسهل  ي 
 إحباط المبدعين.انطالقة المؤسسات و 

حماية أنفسهم وإنجازاتهم المتواضعة، وتجنب النقد والمالمة من   حاول البيروقراطيون دوماً ي  
قبل المقيمين والمدققين، لذا فقد تعلموا أن يستخدموا التعبيرات المبهمة الفضفاضة التي  

ية، حيث  ل المثال بعض عن البيروقراطبي وحجب النقد، ولنأخذ على ستسمح بتأويل الكالم  
أنها تكره التطوير وتدعيه، ويسعى كهنتها ألن يحبطوا وبسرعة أية محاولة للتحسين ألنها  
إدارة   شعارات  أنفسهم وراء  يخفون  أنهم  بل   ، المتضخمة  نفوذهم  مراكز  إضعاف  www.mتعني 
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وفي الوقت الذي    ة،لعقيمة في اإلدارة القديمالتغيير لكي يكرسوا ببشاعة كل الممارسات ا
حماسة لمقاومة المركزية فإنهم يمارسون التسلط والهيمنة واحتكار الصواب ،    يظهرون فيه
أنهم يع   "التغيير" نجاحاً دكما  المؤسسات    ون فشل  " يقزم " دورهم في  التغيير  لهم، ألن 

 م.( 2008تش ويلغي تأثيرهم المتضخم لدى أصحاب القرار! ) كابل, ك. أ
اسدة من خالل مجموعة من المظاهر تتعد مظاهر وصور  روقراطية الفبيمكن وصف الوي  

ي   فهالفساد بحيث ال  المظاهر بشكل كامل ودقيق  حصر هذه  باختالف تلتخ   يمكن  ف 
أو   جماعة  أو  فرد  يمارسه  فقد  لتحقيقها،  التي يسعى  المصلحة  أو  تمارسه  التي  الجهة 

ق منفعة ما أو مكسب سياسي قية أو أهلية، وقد يهدف لتح مؤسسة خاصة أو مؤسسة رسمي
سيق  نو مكسب اجتماعي. وقد يكون الفساد فردي يمارسه الفرد بمبادرة شخصية ودون تأ

مع أفراد أو جهات أخرى، وقد تمارسه مجموعة بشكل منظم ومنسق، ويشكل ذلك أخطر  
 قتصاديًا واجتماعيًا.  أنواع الفساد فهو يتغلغل في كافة بنيان المجتمع سياسيًا وا

يشمل قطاع  الموظفين مارسه إلى فساد أفقي )فساد صغير(   لمرتبة من ي    الفساد وفقاً قسم  ينو 
الصغار بحيث يتطلب إنجاز أية معاملة مهما كانت صغيرة تقديم رشوة للموظف المسؤول، 

جرد معامالت )فساد كبير( يقوم به كبار المسؤولين ويتعلق بقضايا أكبر من م  يوفساد رأس
كبر من مجرد رشوة صغيرة. وعلى وجه كما يهدف إلى تحقيق مكاسب أ،  إدارية يومية

 التحديد يمكن تحديد مجموعة من صور الفساد وأشكاله على النحو التالي:  
وكالء،     • )وزراء،  المتنفذة  الشخصيات  بعض  قبل  من  العام  المنصب  استخدام 

الخدمات  ب  اصة: االحتكارات المتعلقةمستشارون...إلخ( للحصول على امتيازات خ
البنية التحتية، والوكاالت التجارية للمواد األساسية، أو الحصول    اتع و العامة ومشر 

من آخرين على العموالت مقابل تسهيل حصولهم على هذه االمتيازات دون وجه  
 حق.  
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ق  ائغياب النزاهة والشفافية في طرح العطاءات الحكومية ، كإحالة عطاءات بطر   •
عائالتهم، أو إحالة    عالقة بالمسؤولين، أو أفرادت  غير شرعية على شركات ذا 

جراءات القانونية المطلوبة  تباع اإل إ العطاءات الحكومية على شركات معينة دون  
الفرص   الحقيقي عليها أو ضمان تكافؤ  للتنافس  كاإلعالن عنها أو فتح المجال 

 للجميع.  
م بعض المسؤولين  يا ي التعيينات الحكومية، كق المحسوبية والمحاباة والوساطة ف   •

أشخ أو  بتعيين  السياسي  الوالء  أو  القرابة  أسس  العامة  على  الوظائف  اص في 
بهدف تعزيز نفوذهم الشخصي، وذلك على حساب الكفاءة والمساواة في الفرص،  
أو قيام بعض المسؤولين بتوزيع المساعدات العينية أو المبالغ المالية من المال  

ية أو  ف ة على أسس قبلية أو جغرا دق جغرافية محداط تام على فئات معينة أو منال 
 بهدف تحقيق مكاسب سياسية.  

خال  • من  العام  المال  جمركية  إهدار  أو  ضريبية  إعفاءات  أو  تراخيص  منح  ل 
في   الشخصيات  بعض  استرضاء  بهدف  حق  وجه  بدون  شركات  أو  ألشخاص 

  ة الخزين  ان مقابل رشوة، مما يؤدي إلى حرمالمجتمع أو تحقيق مصالح متبادلة أو 
 العامة من أهم مواردها.  

خالل   • من  أو  الضرائب  أموال  كسرقة  العامة  الممتلكات  أو  األموال   سرقة 
 توزيع أموال وخدمات على مؤسسات وهمية.  

استغالل المنصب العام لتحقيق مصالح سياسية مثل تزوير االنتخابات أو شراء   •
نتخابية، أو التأثير على  ال لتمويل غير المشروع للحمالت ا أصوات الناخبين، أو ا

 المحاكم، أو شراء والء األفراد والجماعات. قرارات
 
 www.m
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 globalizationالعولمة :    فهوم م  -5
العولمة   العالمية   Globalizationتعنى  اللغوية إضفاء طابع  الناحية  الكلمة من  هذه 

الال    إلى  د المراقب )الدولة القومية(، أي نقله من المحدو على الشيء وجعل نطاقه عالمياً 
 .على المراقبة عالمياً  يستعصىمحدود الذي 

أما من الناحية االصطالحية فتشير الكلمة إلى ذلك التداخل المتنامي والكثيف في العالقات 
من  أصبح  الذي  التداخل  وهو  الكوني،  الصعيد  على  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 

والتح  ضبطه  التقليديالمستحيل  باإلجراءات  فيه  ككم  العالقات ة؛  وقطع  الحدود  إغالق 
 بلوماسية.الد

والثراء  واالمتالك المال قيمة من ترفع التي المعايير االقتصادية العولمة وأفرزت
حاجات  يوجد أن للعولمة اإلعالم المصاحب األخرى، واستطاع القيم كل فوق  واالستهالك

الحسية،   والمتع موالاأل  على جمع  يتكالب اإلنسان إلى أن استهالكية فوق الرفاهية دفعت  
المال الفرد يحصل لم فإذا  نطاق خارج اقتناصه إلى  يلجأ القانون  نطاق ضمن على 

 سابق، ص ) أكرمان ، مصدر.الفساد مفهوم لتي تشكلا الممارسات خالل القانون، من
52 ). 

مة عن العولمة كظاهرة جديدة إن هناك أربعة تحديات مستجدة ناج   ويمكن القول تحديداً 
 ( 67 م، ص1997اياما،  يئات مالئمة لممارسة الفساد: )فو كلق بتخ 

نش -أ التي  تضخم  الجنسية  متعدية  الشركات  دوراً   اط  العو   اً رئيس    تلعب  لمة  في 
 ة على الوطنية.االقتصادية ما زاد قوة الدول

دور    االقتصاد وتقليصها وتزايد الدعوة إلى تحرير  اتمعجز الدولة عن أداء مه -ب
 مام توحش الدولية .ألدولة وة ا الدولة ، لتضعف ق

www.m الثورة التكنولوجية الهائلة في مجال االتصال والمعلومات. -ج
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قيام العولمة على إطار مؤسسي تملك الواليات المتحدة والدول الصناعية الكبرى  -د
 السيطرة المباشرة عليه. 

)اال األبعاد  العولمة ظاهرة متعددة  والسياسية، و وتشكل  والتكنولوجية،  افية، الثققتصادية، 
عن  ت المادية وغير المادية، وشبكات للتفاعل، فضالً واأليديولوجية(، كونها تشمل التدفقا 

أنساق للتنظيم، وكلها تؤدى إلى اختصار المكان والزمان، بحيث ينعدم أثر المسافة والمكان  
ت  دنى حد ممكن، وذلك بفضل ثورة االتصاال)الجغرافيا( أو يكاد، كما يختصر الزمان إلى أ

قري. وال يمكن فهم تلك الثورة إال بإدراجها  تي باتت تمثل روح عصر العولمة وعمودها الفال
في إطار أشمل هو الثورة التكنولوجية والعلمية أو ما يسميه الفن توفلر بـ "الموجة الثالثة"  

ة  فة. وعلى الرغم من أن الجذور التاريخيقوامه العلم والمعر   جديداً   حضارياً   بوصفها نمطاً 
( ، إال أن المغزى  56، ص  1986،  مفهوم تمتد إلى أكثر من خمسة قرون) توفلر  لل

المعاصر للعولمة يتمثل في أن المجتمعات البشرية أصبحت تشارك في نمط إنتاج واحد  
المادية والرمزية نفسها، سواء تع العناصر  العالم، وتتلقى  لق األمر  يتحقق على مستوى 

أو باألزمات    الدولية، أو بالبيئة وما يصيبها من تلوث،  عالمبالثقافة وما تبثه وسائل اإل
المنظمة   كالجريمة  السلبية  واألخالقية  االجتماعية  بالظواهر  أو  المتتالية،  االقتصادية 

 (.66م، ص1998وتهريب المخدرات وغسل األموال. )يس، 
،ص ابق  للعولمة وهي: )فوكو ياما، مرجع س اخلةمتد مستويات ثالثة عناصر هناك ولكن 

42 .) 
 على المفتوحة العالمية االقتصاديات هي فالعولمة    :Economyاالقتصاد    ▪

التي اللبرالية يدلوجيا مفاهيمأ وهي بعضها  االقتصاد تعميم إلى تدعو الجديدة، 
 العالم تعد واإلنتاجية، وهي  المنافسة قيم مرجعي، وإلى  كأنموذج الحر والتبادل

 .بالرفاهية
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 السياسية والليبرالية الديمقراطية اعتماد إلى الدعوة وهي :Politics السياسة ▪
 الحدود ونهاية الدولة سيادة لنهاية إعالن الفردية، وهي اإلنسان والحريات وحقوق 

 .السياسية حقل الجغرافية ولتكامل
 والحاجة الرغبة واألسرة، وحول المرأة  حول القيم توحيد وهي Cultural :الثقافية ▪

 والنظر التفكير طريقة توحيد والملبس، إنها والمأكل ق ذو ال يف وأنماط االستهالك
 .السلوك عنه يعبر ما وكل القيم وإلى اآلخر الذات وإلى إلى

ية  التجار  للعالقات المنظمة  القانونية القواعد شمولية القانونية  الناحية  من  بالعولمة قصدوي  
 من بالعولمة ويقصد  .فيةالجغرا الناحية من أم الموضوعية الناحية من سواءً  الدولية
 ميادين معظم الدولية ليشمل التجارية العالقات  تنظيم نطاق الموضوعية، اتساع الناحية
 الناحية من بالعولمة ويقصد  .الدولية االتفاقيات تحدده لما  الدولية وفقاً  التجارية الحياة

 تلتزم سوف التيالعالمية للتجارة، و  المنظمة في المشاركة الدول رقعة الجغرافية، اتساع
 الشركات عملت إذ جديدة ليست العولمة االقتصادية فإن سبق ما على تأسيساً   ،بتعليماتها 

 وجرى  ، أنشطتها رقعة توسيع قضت في قرون  مدى على اقتصادياً  البلدان المتقدمة في
 ، واالنتشار الدوليةالتقني متنوعة مثل التطورات لعوامل االقتصادية نتيجة العولمة تسريع

الجنسية   المتعددة الشركات قدرة تنامي إلى  واإلنتاجية، إضافة والمالية التجارية شطةلألن
 تقريباً  البلدان كافة تأثر العمليات، حيث هذه في المشاركة على الدولية المالية والمؤسسات

 .العولمة كبير بهذه بشكل
 اتفاقية اسهأس توضع التي الدولية التجارة لمفهوم النظري  اإلطار من  معناها وتستمد
 المنظمة القوانين تصبح أن ذلك على تطورات، ويترتب من  لحقها م وما 1947الجات  

المتخصصة،  المنظمات تصدرها القواعد التي تحكمها  وإنما األنشطة عديمة الجدوى  لهذه
 . الدولية ياتواالتفاق
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 organized crimeالجريمة المنظمة  مفهوم-6
 دولية اتفاقية تقنين من متفق عليه، مكن ليو د عريفالجريمة المنظمة كت تعريف ظهر

المتحدة مظلة تحت 2000 عام لمكافحتها  بالقطع له االتفاقية جرمته ما وكل .األمم 
 جرمي وأسلوب  رئيسة وسيلة والذي هوالفساد،   ومنه    المنظمة بالجريمة عالقة مباشرة

Modus Operandi كيانها حماية في – ياً وخارج  داخلياً   – المنظمة الجريمة تستخدمه 
 اختراق وفي أنشطتها  توسيع وفي وتأمين عملياتها  إنفاذ وفي المشروعة غير ومكتسباتها

 المشروع. االقتصاد
 Reciprocalتبادلية   عالقة بينهما  إذ  متداخلتان ظاهرتان" المنظمة  والجريمة "الفساد

Relationshipوهما يشكالن منفردان ،  على   نير كبي اً وتهديد  أخطاراً  ومجتمعان 
  تبعاً  والدولي الوطني المستويين في والسياسية واالقتصادية االجتماعية والتنمية االستقرار
تواكب  ولقد .كليهما في وطنيال عبر البعد لخاصية أنشطتهما، ونظراً  وطبيعة لطبيعتهما

القرن  منذ بأمرهما  المشترك الدولي االهتمام منتجاً  سبعينيات    من  العديد المنصرم، 
 اتفاقية إرساء في الجديدة األلفية مدخل في نجح لمكافحتهما، وقد مدوناتهدات واللمعاا

 مدخل من  نصها في الفساد كافحت المنظمة  الجريمة  لمكافحة  Convention دولية
العالقة   هذه مكافحة مطلوب لتغطية  كافياً  ذلك يكن لم الظاهرتين، وإن التبادلية بين العالقة

 بتسارع ذلك السياسية، مقترناً  الوطنية وتزايد الكيانات والتحرر لتقالساال رياح أثر- وعلى
 والالإرادي اإلرادي االنفتاح ثم الموارد، ومن واالنتقال وإدارة االتصال في التقني التطور

 في والدولية، وباألخص الوطنية والنشاطات العالقات والمتقاطع في المتكامل والتداخل
 الظاهرتين وخطر حدة من فاقم مجمله في الذي مال، األمررة والوالتجا االقتصاد مجاالت

 وعليه .كليهما الوطني عبر  والمستوى .  (58، ص2002الوطني ) المعال ،   المستوى  في
 أن الظاهرتين، فكان مكافحة في التعاون الدولي إرساء على والعمل التنادي جرى  فقد

من البند على متمايزتين كمسألتين طرحتا  المتحدة األمم مؤتمر لماأع ولدج  الرابع 
www.m في التغيرات : لموضوع خصص والذي1975 المذنبين  ومعاملة الجريمة  لمنع الخامس
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 كنشاط الجريمة  : الوطني وعبر لمستويين الوطنيا في واإلجرام الجريمة وأبعاد أشكال
جرائمOrganized Crimeالمنظمة   الجريمة : تجاري   White البيضاء الياقة ، 

Collar Crime  ، فساد  الCorruptionبعض فأنتج الدولي الجهد  تواصل ثم ، ومن 
 المنظمة  والجريمة الفساد  - لمكافحتهما والمدونات والبرامج الصكوك

 تهديداً  تشكل الوطن أم عبر الوطني المستوى  أكانت على سواءً  المنظمة الجريمة إن
 والتزييف بالمخدرات تجارمثل اال  الوطنية عبر الجرائم من اً المدني، وكثير  للمجتمع  متزايداً 

 نجمت التي  األموال جريمة غسل من يتبعها  وما واالتجار في البشر واألسلحة والتهريب
 بمرحلة هااتاقتصاد مرت التي النامية والبلدان للبلدان خاصة تهديداً  الجرائم، تشكل تلك عن

 انتقال.
الماضية  الثالثة قودالع  لخال والدولية الوطنية  األطر في الدراسات من الكثير وخلصت

 وتستشري، من تنتعش  " المنظمة  الجريمة " أن إلى - المشهودة الوقائع  تؤكده ما  وهو
صالح،    معاً  بعضها اجتماع أو  الناشئة الظروف  تخلقها التي البيئات ص  1999)  م، 

 في عام نمط إلى وتحوله – نامية أو متقدمة  – الدولة في الفساد . كما أن استشراء(53
العقطاعلا  عن الناشئ الدولة ضعف  .سائدة كثقافة ككل  المجتمع  وفي والخاص امين 

فشل أو السياسية االضطرابات أو الحكم نظم تقلب  االقتصادية السياسات عن 
 الوطنية عبر  المنظمة  الجريمة " وأن .  .الفساد يستصحب الذي األمر  واالجتماعية، وهو

 مالذاً  فيها لتجد أو تتيحها لتيا لفرصالل االستغ الصور هذه من  أي بيئة إلى تسعى "
  .آمناً 

 التي الستغالل الفرص مناسبة بيئة إلى تسعى "الوطنية عبر المنظمة كما أن الجريمة
 في أيضا الفساد يقوم أن حقيقة ينفي ال بالقطع " وهذا ، آمناً  مالذاً  فيها لتجد أو تتيحها
 هذه في ويغلب  .المنظمة للجريمة لحةاص بيئة فيتيح الكبرى  والصناعية المتطورة الدول
www.m أو السلطة وعناصرها على قادتها أو األحزاب بين الصراع إلى الفساد يرتد أن الحالة
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 ذاته في الفساد أن خطر حقيقة تظل ولكن .الكبرى  والشركات المؤسسات بين الصراع
 ميةالنا الدول في تهديدا وجسامة أكثر يبدو المنظمة الجريمة قبل من استغالله وخطر

 تسعى بطبيعتها المنظمة الجريمةتحول   بمراحل اقتصاداتها تمر التي وتلك والضعيفة
 أو موارد فيها فراتتو  التي البلدان في درجاته، خصوصاً  من أي في الفساد بيئة الستغالل
 من الهروب فيه الفساد بيئة مشروع، وتتيح غير كان أو مشروعاً  لالستثمار إمكانات

م، 2007والتشغيل. )آل الشيخ،   التمركز ونقطة اآلمن المالذ وتتيح  كافحةالمالحقة والم
 (.88ص

المنظمة استغالل ومالمح  الصيفي،   (اآلتي: في تأطيرها يمكن الفساد  لبيئة الجريمة 
 .(40 – 39م( ، ص ص 1999)
 Political  السياسي المستوى  في الفساد بيئة المنظمة الجريمة تستغل •

Corruption  للبالد   طات العلياسل ال في المتمثلTop Level Corruption  
التشريمسؤولوال المنفذة عن  وإنفاذهة  والجوهرية،   الكبرى  القرارات اتخاذ وفي ع 

 القائم الفساد بيئة ،واستغالل .وزعماء األحزاب السياسية والبرلمانيين  كالرؤساء
 . المنظمة الجريمة ستراتيجياتإب غالباً  المستوى يرتبط هذا في

 Bureaucratic البيروقراطي الفساد بيئة  المنظمة جريمة لا لتغتس •
Corruption كبار في تتابعاً  واألدنى  والماثل,األعلى – التنفيذيين في مستوييه 

 العمليات، ومنها بإنفاذ المتعلق المدخل التكتيكي الموظفين، من وصغار الموظفين
إجرا التراخيص - : األموال،  غسل  إجراءات  تاإلجرائية،   المراقبة حييدءات 

 المستوى  في الفساد فإن الواقع العدالة، وفي سير والمالحقة، إجراءات تعطيل
 في أنهما  إذ بينهما فاصل وضع خط يصعب البيروقراطي والمستوى  السياسي

 وجود دون  أحدهما تصور وجود يمكن كان ومتكامالن، وإن متالزمان الغالب
www.m . (87م ص 2008  )جونستون،  .اآلخر
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 العملياتي المستوى  غالبًا في  الخاص القطاع فساد بيئة" المنظمة ةريمالج  "تستغل •
 أو المالي أو التجاري  النشاط بتوسيع كبيرة أو أرباح بتحقيق اإلغراء طريق عن

 كبرى  ومالية تجارية أسواق على السيطرة لغرض المنافسة، لتحييد بالدعم
 واألسهم لسنداتاو  راضواإلق االدخار البنوك، ومؤسسات في مجاالت وباألخص
 .والبورصة

العاديين • األفراد  توريط  على  معامالت العمل   الموظفين صغار مع فاسدة  في 
 التعطيل وعدم اإلجراءات مقابل تسريع في المال منطق والبيروقراطيين، ويسود

 يتغاضى الموظف  لجعل آخر من جانب المجتمع، أو لفرد المشروعة الخدمات في
 الفرد فساد المنظمة الجريمة تستغل قد الصورةهذه  ينوانلقوا النظم مخالفات عن

 في وأفرادها، وخصوصاً  السلطة مع غير مباشرة تعامل كأداة  أو مباشرة بصورة
 اختراق وفي إنفاذ عملياتها أنشطتها، وفي وتطوير المشروعة غير خدماتها  تسويق
 بشأن خبراءلا شةر و  الوهمية )راجع تقرير الشركات إنشاء في أو يةاالجتماع النظم

 ( (Bassiouni, Etal, 1998,p39)م  1998االجتماعي،   والعدل المشاركة

 مدمرة ذاته آثاراً  في  منهما منفردتان لكل ظاهرتان  األصل المنظمة في الفساد والجريمة
مماوسياسياً  اً واجتماعي اقتصادياً  الدولي والمجتمع الوطنية المجتمعات على  يوجب ، 

 – نسبية متفاوتة وبفعالية – الوطنية المستويات عنت ولقد .هذات يف منهما كل مكافحة
 عام بوجه بيئة التنمية نشاط بعد من متواضعة، خصوصاً  منهما، وبنتائج كل بمكافحة

 (. 15 ، ص2008الثانية. )عيسى،  الحرب أعقاب في
لدى الرئيسة والوسيلة واألسلوب األداة  هو " اإلفساد" أن رأينا  وفي  يمةجر ال المفضلة 

 وتنفيذ ممارسة أنشطتها  في والتخويف العنف على وتقدمه المعاصرة، تفضله المنظمة
www.m   اإلفساد  طريق عن يتم الذي األموال غسل أن حقيقة تؤكدها العالقة هذه عملياتها، وخطورة
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 واألمن وبتوفير والنفوذ الثراء بتوفير المنظمة الجريمة ويدعم منه تأتت الذي المصدر يخفي
 السيطرة المشروعة وإمكان والمالية  التجارية األسواق واختراق االستثمار حة تاوإ اللما رأس
 والنظم االقتصاد جسيمة لنظم وتهديدات داهماً    خطراً  يشكل مما فيها  مهمة  قطاعات على

إحباطاً  الوطنية المالية العوامل  أكثر  أنه  كما  االقتصادي   والدولية،،  اإلصالح  لجهود 
 (.  180 م، ص2007 )نجم،والسياسي في الدول 

 جرائم ذوي الياقات البيضاء مفهوم   -7
( وهو من Sutherland,1939قام الباحث السوسيولوجي األميركي إيدوين سوذيرالند )

أشهر المختصين في علم الجريمة في القرن العشرين، بتعريف الجرائم التي ترتكب بشكل 
 crime, whiteالبيضاء" "  لياقةٍل، داخل المؤسسات ومكاتب العمل،  " بجرائم امهني عا
collar أو المجتمع،  في  الراقية  الطبقة  قبل  من  ترتكب  الجرائم  هذه  أن  وضح  حيث   "

الكوادر السامية ذوي المناصب اإلدارية الكبيرة، وتشمل أنواعًا مختلفة من الجرائم كالرشوة  
واالخت بالشيكات  الجراوالتالعب  من  وغيرها  النفوذ  واستغالل  والسرقة  الالس  مالية  ئم 

: الرابط  راجع    John Smith   2007  االقتصادية.) 
https://books.google.com.sa/books?id=lCZlzRfT62AC&pg=P

A60&dq=Sutherland  وهو المصطلح  هذا  صاحب  هو  ك  وسوزيرالند  سر  من 
رتبطة بالفقر والمستويات المعيشية المتدنية. والجريمة  االعتقاد العلمي السائد بأن الجريمة م 

قد يرتكبها أفراد ينتمون إلى الطبقات االقتصادية واالجتماعية العليا وبخاصة طبقة كبار  
  مكانتهم ونفوذهم ما يمكنهم من ارتكاب الجريمة دون أن أصحاب األعمال الذين لهم من 

ت البيضاء«، أو جرائم  ح أمرهم، وهذا النوع من الجرائم يسمى جرائم »أصحاب الياقايفتض
النخبة والياقات البيضاء لها داللة الصفاء والنقاء حيث يظهر هؤالء في المجتمع بصفة  

 .صدارةالمتميزين ولهم مكانتهم االجتماعية ولهم صفة ال 
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جتمع، ألنها غير واضحة ويصعب ى الموهذه الفئة من الجرائم األخطر وأكثر ضررًا عل
وخصوصاً  األموال،    مكافحتها  تبييض  أو  غسل  مثل  المالية  بالجرائم  أكثر  تتعلق  أنها 

والجرائم اإللكترونية والفساد المالي واإلداري، وقد تصدر من أناس لديهم من اإلمكانات   
 ( 427/  د رقم( العد2013-02-03) صحيفة الشرق،  ).الختباء بجرائمهمما يمكنهم من ا

عرف في األدبيات االقتصادية باسم )جرائم ذوي الياقات البيضاء(؛  جرائم النخبة  التي ت  
نظًرا للتضليل الذي يمارسه المجرمون، فقد وافق مجلس الوزراء أخيًرا على صرف مكافأة  

  لمصادرة بحكم قضائي لمن يبّلغ من داخل المملكة من قيمة األموال ا  % 5مالية بنسبة  
عن عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، إذا قدم دلياًل يصلح االستناد    سعودية  ية الالعرب

إليه للبدء في التحقيق، فهؤالء المجرمون يتأنقون ويتحدثون بلغة اقتصادية خادعة ويوهمون  
انب الفكرة األخرى وهي وجود أموال طائلة الضحايا بقدراتهم المالية واالستثمارية، إلى ج 

ورة من تجارة مخدرات أو منهوبة ومسروقة، وليس لها جذر في أي د تكون  بحوزتهم قد  
 ,W. Millsمالية نظامية، ويرغبون في تذويبها في اقتصاد وطني لتأخذ مساًرا نظامًيا. 

1951, pp 101-103). ) 
الذي الحذر من هؤالء  المواطنين في  أموااًل  وذلك واجب  ن يثرون دون مجهود، وينفقون 

معروف غير  المطائلة  الوطن ة  منه  يتضرر  الذي  الطريق  هذا  من  تكون  قد  إذ  صدر؛ 
صاده، وليس كل مستثمر يرغب في الشراكة مع رجل أعمال بالضرورة لديه رصيده  واقت

  المالي من عملياته االستثمارية في الخارج، بل قد يكون مصدرها غير مشروع، وينبغي 
وقدرا استثماراته  من  والتأكد  والتحقق  والحذر  الالتأني  لالستثمار ته  تؤهله  التي  حقيقية 

 والشراكة.
رجال   مع  والشراكة  لالستثمار  وجماعات  فرادى  البيضاء  الياقات  ذوو  يأتي  أن  ويتوقع 
األعمال، وهنا البد من وجود وحدات متخصصة ومتجانسة تنسق مع بعضها بين مؤسسة 

www.m
ejh

ara
lja

ze
era

.co
m



39 
 

)صحيفة اليوم   جدد . ستثمار ووزارة الداخلية للتحقق من هوية القادمين الالنقد وهيئة اال 
 (14819العدد  2014يناير 10السعودية ،

كانت    يطرأ على الطبقة الوسطى القديمة  والت  يولقد استطاع ميلز أن يرصد التغير الذ
إلى ما   المتخصصة ، حيث تحولت  المهن  المنتجين ، والتجار ، وأصحاب  تتكون من 

بذو أ  " ميلز  البيضاء    ي سماهم  ال.     White Cullerالياقات  وامن  ،  موظفين  لفنيين 
طرأ على الظروف    يوأصحاب المهن المتخصصة كما أستطاع أن يكشف عن التغير الذ

تركز على االستقالل والفردية    يدة والتئفاأليديولوجية السا  ،تعيش فيها هذه الطبقة  يالت
الطبقةواال هذه  على  تفرض  الموظفين    يالت  –  حتكار  من  مجموعة  تكون  أن  تعدو  ال 

بحيث فقدت األمن   mystificationمن ضروب التعمية أو التجهيل    باً ضر   –  األجراء
نتماءات  اكان يميز الطبقة الوسطى القديمة فلم يعد لها جذور محددة، أو    يوالترابط الذ

عماقها، وسلبها عدم أ   يبجذوره ف  بمؤكدة تحافظ بها على حياتها ، وأخذ االغتراب يضر 
وجعلها عاجزة من الناحية      ن نفسهالدفاع عة لدر ق  يوجود نسق معين من المعتقدات أ

 (Dillon ,Michele, 2010,  pp.100 – 101 السياسية ).
تحولت فيه أساليب الضبط   Manupolative  مسيطراً   لقد أضحى هذا المجتمع نموذجاً 

األساليب غير المباشرة بحيث أصبح الفرد   والقهر من األساليب الصريحة الواضحة إلى
بذكاء أن  –سهولة ويسر . ولقد استطاع ميلز  ي تجاه فا يأ يريكها فكن تحمجرد آلة يم

ن نشير إلى أهمها على  أيمكن    ييكشف عن تناقضات الحياة داخل هذا المجتمع الرأسمال
  (Theobald, 1990, pp22-34)النحو التالي :

غير مكترث بما يدور حوله بحيث    ي هذا المجتمع الصناع يعيش الفرد داخل   •
 ه .  ألحداث الجسام  وصور الجريمة دون أن تستوقف مر باأصبح ي

ف • الفرد  العمل    ي يعيش  عالقات  عليه  تفرضه  العمل   داخل  اغتراب  حالة 
www.m الرأسمالية.  
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تتنافس    ي يسلم الفرد نفسه بعد عودته من عمله إلى وسائل اإلعالن والترفيه  الت •
اسة وهكذا   السي  ليه أخبار العالم ، وتحشد ذهنه بما يريده صناع إأن تنقل    ي ف

   ة.تزداد  عنده حالة االغتراب والالمباال 
  ي المجتمع الرأسمال  ي هذه الالمباالة وذلك االغتراب نسق القوة السائدة ف  ي يسهم ف •

. 
كما  ترتب على هذا كله أن ضاقت الفرصة أمام الفرد ألن يصبح أنسانًا حرًا ،  •

 مسار الحياة اليومية .   ي التحكم ف ي تدهور العقل ف
عندما كرس جهده لدراسة الصفوة    يمشكالت البناء االجتماع  يف  راً ميلز كثي  قتعم  ولقد

الواليات المتحدة. ويعرف ميلز صفوة القوة من خالل تملك أفرادها   ي"الطبقة الحاكمة"  ف
االقتصاد والسياسة   ي ت النظامية الكبرى فللثروة والقوة والمكانة ، وسيطرتها داخل الهيئا

رضهم اآلخرون .  لقادرون على أن يحققوا رغباتهم  حتى لو عالئك اوالجيش ، أنهم أو 
ف الذين ظهروا  العريض  الثراء  ذو   : أهمها  عديدة  فئات  الصفوة  هذه  الواليات    يوتضم 

الفئة من خال الثانية "  وهكذا تكونت هذه  العالمية  الحرب  الكبرى  ال  المتحدة بعد  لقفزة 
ة على عالم الشركات الكبرى ، أما الفئة كامل  وتراكم االمتيازات ، وأصبحت تسيطر سيطرة

بعد الحرب العالمية الثانية، كما أصبح    سكريين . وقد تكونت أيضاً األخرى وهى فئة الع
ولقد تخطى بعض الضباط   ،لهم تأثير كبير على زمالئهم من السياسيين واالقتصاديين

 كية.  الحياة األمري   يارهم العسكرية ليؤثروا على مستويات أعلى فأدو 
فئة الساسة    يوضع القرارات فه  يتتحكم ف  يصفوة القوة الساسة الت  يأما الفئة الثالثة ف

ف  يالت ال  يتتحكم  السياسية  القرارات  فموضع  جماعة    يهمة  تتكون من  المجتمع .وهى 
سم الواليات المتحدة ، وهى تضم اتتخذ ب  يصغيرة يتحملون  مسؤولية القرارات التنفيذية الت

ات واللجان واألجهزة  ونائبه وأعضاء مجلس الوزراء ، وكذلك رؤساء الهيئرية   رئيس الجمهو 
www.m ."يضفيه هيئة البيت األب للرئيس بما يالرئيسة وأعضاء المكتب التنفيذ
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  ي وهذه الفئة ال تعيش منعزلة عن الفئتين اآلخرين ، بل تكون معهما " صفوة القوة " ف
المتحدة  تجمعها صالح واحدة ، وي الشركات  مارس  الواليات  العسكريون وأصحاب  فيها 

لى صناع  القرار أو صناع السياسة بحيث أصبحت الحكومة تراعى إلى حد  تأثيرًا كبيرًا ع
وذلك كله    ،ح بين جماعة العسكريين  وجماعة أصحاب رؤوس األموالكبير توازن المصال

متحدة. يات الالوال  يمن أجل أن تحافظ هذه الصفوة على مركزها وعلى تملكها زمام القوة ف
(Johnston, Michael ،(1997).,P212) 

توضيح هموم المواطنين    يكتابة " ذوى الياقات البيضاء " ، ف  يفإذا  كان قد أفاض ف
الت  ىلإفسية واالجتماعية ، وأرجعها  الن العامة  المشكالت    ي تضرب بجذورها ف  يبعض 

تضرب بجذورها   ية التالعامبرمته ، فأنه هنا يحصر هذه المشكالت    يالبناء االجتماع
مشكلة كبرى    ينه هنا يحصر هذه المشكالت العامة فإبرمته ، ف  يالبناء االجتماع  يف

ستغالل  ة حاكمة تمارس أساليب جديدة من القهر واالانقسام المجتمع إلى صفو  يواحدة ه
يلز  صفوة . والحقيقة أن مكل ما يوجه حياتها من هذه ال   ، وجماهير مغلوبة تتلقى جاهزاً 

أو    ييعانى منها المواطن األمريك  يالت  تعلى هذه للصفوة تبعات كل المشكال  يان يلقك
كتابه عن " أسباب الحرب العالمية    يليه فإالعالم . يؤكد ذلك ما ذهب    يمواطن ف  يحتى أ

 ( (ibed, p 312الثالثة " 
بيضاء( ات الوهناك مجموعة من السمات الشخصية والتي تحددها )العالقة بين إجرام الياق
عن النفس  علم  دراسات  حددتها  المكيافيلية(،  السيكوباتية،  )النرجسية،  ارتباط   و  وجود 

ين السيكوباتية األولية والشخصية النرجسية والمكيافيلية، ويتضح من خالل نتائج  موجب ب
هذه الدراسات األمبيريقية والتراث السيكولوجي لمجال اإلجرام، وجود تشابه وتقاطع بين 

والسيكوباتية والمكيافلية وإجرام الياقات البيضاء، حيث يؤكد بعض جرائم الياقات    رجسيةالن
االقتصا والسيكوباتية  البيضاء  النرجسية  بين  مرضية  تالزمية  وجود  على  الباحثين  دية 

( لكن Dark Triadوالمكيافيلية، أو ما اصطلح على تسميته بالثالثية الكاحلة السوداء )
www.mعرفية واالنفعالية والسلوكية  كوكبة من السمات والخصائص الميشكل  هذا التقاطع الذي  
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المالي االقتصادي دون تضافر العوامل الموضوعية لإلقدام على الفعل اإلجرامي    غير كافٍ 
اإلجرام من  النوع  هذا  حدوث  في  سالفًا  المذكورة   ,Organized Crime)   والذاتية 

White Collar Crime and Corruption, (U.N. Doc. A/CONF. 56/3 
– 1975 )  

مالي، حيث يمكن  ومن أهم أشكال إجرام الياقة البيضاء، وتحديدًا تلك المتعلقة باإلجرام ال
) تحويل األموال/ تزوير السجالت المالية/    تصنيفها على سبيل الذكر ال الحصر فيما يلي

التاريخ لمعاملة  قبل    تضخيم مصاريف التمثيل/ اإلفالس المزيف/ استغالل النفوذ/ االكتتاب
االنحراف  في البورصة/ البيع الهرمي للقيمة المضافة المالية االستباقية/ التهرب الجبائي/  

 . السيبرني التنظيمي( 
 يمكن أن يمتد هذا النوع من اإلجرام على عدة مستويات هي:و 

تمارس هذه    .لمالي ضمن حركات األموال الدوليةالمستوى العالمي: يمتد اإلجرام ا •
"الفردوسات المالية" ، وتزداد صعوبة العدالة    بإسهاممشروعة    ة المالية الالألنشطا

الوطنية في متابعة مثل هذه الجرائم خارج حدودها لوجود بعضًا من الحماية الدولية  
 غير المعلنة. 

األمر في سسات االقتصادية وغيرها، ويتعلق المستوى الوطني، ينتشر ضمن المؤ  •
مية مصالحها االقتصادية  تنشط لحماية وتنالتي  المافيا  بكات  هذا المستوى بوجود ش

 والسياسية واالجتماعية.
المستوى البسيط: يعني هذا اإلجرام تحويل أموال لفائدة شخص أو مجموعة من   •

 هذا المستوى دون المستويين األولاألشخاص، وعادة ما يتم الكشف عن حاالت  
 والثاني. 

 
 www.m
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   : Governance :الحوكمة فهوم م-8
في العديد من االقتصاديات المتقدمة     GOVERNANCEاجة إلى الحوكمة  الح   ظهرت

والناشئة خالل العقود القليلة الماضية، خاصة في أعقاب االنهيارات االقتصادية واألزمات 
المالية التي شهدتها عدد من الدول مؤخًرا.   وقد فسر الباحثون مصطلح الحوكمة على  

، CORPORATE.GOVERNANCEمصطلح  ت للراج   لتيأنه الترجمة المختصرة ا
أما الترجمة العلمية لهذا المصطلح التي اتفق عليها، فهي: "أسلوب ممارسة سلطات اإلدارة 

وأهدافها الحوكمة  تعريف  حول  الباحثين  الجتهادات  أعرض  وهنا   ." ومعايير    ، الرشيدة 
  منظمة التعاون االقتصادي لتطبيق الحوكمة وآليات الحوكمة.

ات المقدمة لهذا المصطلح، بحيث يدل كل مصطلح عن وجهة النظر التي  عريفالت  تددتع
الدولية   التمويل  التعريف. فتعرف مؤسسة  الحوكمة بأنها: " هي    IFCيتبناها مقدم هذا 

تعرفها منظمة   ".، كما  أعمالها  في  والتحكم  الشركات  إدارة  خالله  يتم من  الذي  النظام 
ها: مجموعة من العالقات فيما بين القائمين على  أنب  OECD  التعاون االقتصادي والتنمية 

، 2006إدارة الشركة ومجلس اإلدارة وحملة األسهم وغيرهم من المساهمين" )عبد هللا، .، 
 (.78ص 

وهناك من يعرفها بأنها: " مجموع "قواعد اللعبة" التي تستخدم إلدارة الشركة من الداخل،  
عل باإلشراف  اإلدارة  مجلس  للمساهمين".  اية  لحم  يها ولقيام  المالية  والحقوق  المصالح 

العالقات بين األطراف   النظام، أي وجود نظم تحكم  الحوكمة تعني  وبمعنى آخر، فإن 
البعيد   المدى  المؤسسة على  تقوية  في األداء، كما تشمل مقومات  تؤثر  التي  األساسية 

 وتحديد المسؤول والمسؤولية. 
إلى الحوكمة  وضوابط  قواعد  إدارة الشفقيق  تح   وتهدف  مساءلة  حق  ومنح  والعدالة  افية 

الشركة ومن ثم تحقيق الحماية للمساهمين وحملة الوثائق جميعا مع مراعاة مصالح العمل  
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تنمية   إلى  يؤدى  بما  العامة،  المصلحة  غير  في  السلطة  استغالل  من  والحد  والعمال 
 ل جديدة.ص عمة فر تاح االستثمار وتشجيع تدفقه وتنمية المدخرات وتعظيم الربحية وإ

كما أن هذه القواعد تؤكد أهمية االلتزام بأحكام القانون والعمل على ضمان مراجعة األداء 
المساهمين مع تكوين لجنة   أمام  إدارية تمكن من محاسبة اإلدارة  المالي ووجود هياكل 

ت  مراجعة من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذية تكون لها مهام واختصاصات وصالحيا
قيق رقابة مستقلة على التنفيذ، ويتم تطبيق الحوكمة وفق خمسة معايير توصلت لتح   ديدةع

ف والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  عام    1999عام    يإليها  في    2004وتعديالتها 
 تي : وتتمثل في اآل 

 ـ ضمان وجود أساس إلطار فعال لحوكمة الشركات.1
 حفظ حقوق كل المساهمين. ـ2
 بين جميع المساهمين.  عاملالت في المساواة  ـ3
 دور أصحاب المصلحة أو األطراف المرتبطة بالشركة. ـ4

ب االلتزام  المالي آيؤدي  الفساد  الحد من  إلى  الشركات  قبل  الحوكمة وقواعدها من  ليات 
واألجانب   المحليين  المستثمرين  ثقة  زيادة  ثم  ومن  أدائها،  كفاءة  وزيادة  فيها  واإلداري 

في معالجة المشكالت التي تعاني منها هذه   مهماً   ركات دوراً الش  وكمةي ح بالشركات، وتؤد
الشركات التي من أبرزها مشكلة الفساد المالي واإلداري، وذلك من خالل مجموعة من  

إلى آليات حوكمة داخلية وأخرى خارجية    Impavidoو  Hessاآلليات صنفها كل من  
 ( 73، ص2010)المليجي، 

مجلس اإلدارة الرشيد أحسن أداة لمراقبة سلوك اإلدارة، إذ   عدي  ؛خليةومن أهم اآلليات الدا
انه يحمي رأس المال المستثمر في الشركة من سوء االستعمال من قبل اإلدارة، وذلك من  

www.mوإعفاء ومكافأة اإلدارة العليا. كما أن مجلس اإلدارة  خالل صالحياته القانونية في تعيين  
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ية الشركة، ويقدم الحوافز المناسبة لإلدارة، ويراقب  ستراتيج القوي يشارك بفاعلية في وضع إ
 مة الشركة.سلوكها ويقوم أداءها، ومن ثم تعظيم قي

الية التي  كما تسهم لجان المراجعة الخارجية في زيادة الثقة والشفافية في المعلومات الم
المالية وإشرا التقارير  إعداد  في  دورها  خالل  الشركات، وذلك من    فها على تفصح عنها 

وظيفة التدقيق الداخلي في الشركات، وكذلك دورها في دعم هيئات التدقيق الخارجي وزيادة  
 عن دورها في تأكيد االلتزام بمبادئ حوكمة الشركات.  قالليتها، فضالً است

خطر المشكالت التي تعاني منها مؤسسات الشركات أواإلداري من  ويعد الفساد المالي  
خطورة ظاهرة الفساد المالي وأهمية تفعيل دور الحوكمة في راكنا لوالمؤسسات. هذا وبعد إد

لظاهرة، فإنه من المفيد أن يتم مؤازرة الحوكمة لمواجهة الفساد من  مكافحة وتزايد هذه ا
 :(38-34، ص ص 2008خالل ) التميمي، 

 إصدار القوانين الصارمة لمجابهة هذا الفساد.  -
 لتفاف عليها.يمكن االتعديل القوانين ذات القصور وتلك التي  -
 - تفعيل آليات الحوكمة لمكافحة الفساد المالي من خالل : -
o   زيادة الوعي لدى مساهمي الشركات المساهمة بحقوقهم في حضور اجتماع  إلى  الدعوة

   .الجمعيات العمومية
o   بعيداً منح الخاصة  أحكامها  لممارسة  الشركات  إدارة  لمجالس  الالزمة  عن   السلطة 

 دارة العليا.يروقراطية في شؤونها من اإلية والبالتدخالت السياس
o  .دعم استقالل لجنة المراجعة والمراجعين الداخليين والخارجيين 

 Economic Crimeالجريمة االقتصادية : مفهوم -9
صورة واضحة خالل القرنين الماضيين، وذلك يرجع ألهمية  برزت الجريمة االقتصادية ب

استقرارها، وإلى الفوارق الطبقية التي تجلت فيهما  أمنها و الحياة االقتصادية في حياة الدول و 
www.mقطتها. ومنذ القرن التاسع عشر.. بوضوح وعصفت بكثير من األنظمة االجتماعية فأس
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تأخذ دورها في التشريع الجزائي، إال  بدأت النصوص القانونية ذات الطابع االقتصادي  
في العشرين ، وخاصة  القرن  خالل  التي نحت منحى  الدول    أنها برزت بشكل واضح 

التحوالت  تحمي  تشريعات  إلصدار  ملحة  فيها  الضرورة  وكانت  الموجه،  االقتصاد 
دية من العبث والتسلط والفوضى والفساد. وكانت هذه النصوص القانونية إما أن  االقتصا

در بصورة مستقلة وإما ضمن القانون العام، ومن خاللها تجلت بشكل واضح الجريمة تص
ولقد  االقتصادية واحتاللها .  االقتصادية  الجرائم  ظهور  أن  القانون  شراح  بعض  اعتبر 

ء على األشخاص هو من أهم خصائص القرن العشرين. األهمية التي فاقت جرائم االعتدا
 (  38-34)أكرمان، مرجع سابق، ص ص 

لذا عرف الفقهاء الجريمة االقتصادية بأنها " فعل ضار أو امتناع عن فعل محدد ويكون 
أو  لل وبأهداف  فعل  للدولة  واإلنمائي  االقتصادي  بالنظام  يخل  خارجي  مظهر  االمتناع 

يكون ذلك محظوًرا قانوًنا وله عقاب ويقوم بذلك إنسان أهل لتحمل سياستها االقتصادية، و 
ية " أو باختصار أكثر الجريمة االقتصادية هي كل فعل أو امتناع من  المسؤولية الجنائ

 دولة. تصاد الشأنه المساس بسالمة اق
، ص 1991ومن هذا التعريف نخرج بأن من عناصر الجريمة االقتصادية: )إمام،     
92) 

بالعمل   ▪ القيام  االمتناع عن  أو  ضار  بفعل مادي  القيام  اإلجرامي: وهو  النشاط 
 المادي.

أي ما يدل على إخاللها بالنظام االقتصادي    اً خارجي  اً ر: أي يكون لها مظهر الضر  ▪
 وسياستها االقتصادية.  أهدافهاونمو الدولة وب

 أن النشاط اإلجرامي ) الفعل المادي أو االمتناع المادي ( محظور قانوًنا.  ▪
قيع  أن اقتراف النشاط اإلجرامي ) الفعل المادي أو االمتناع المادي ( يؤدي إلى تو  ▪

www.m عقوبة نص عليها التشريع. 
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المادي (    ن العملأن من يقوم بالنشاط اإلجرامي ) الفعل المادي أو االمتناع ع ▪
أهاًل للمسؤولية   الضار شخص طبيعي أو اعتباري خال من عيوب اإلرادة، ويكون 

 الجنائية.  
مخالف للقانون أما اصطالح الجريمة وفًقا لتعريفها في القانون فيستعمل للتعبير عن سلوك  

حق   على  المخالفة  لوقوع  للعقاب  مستحًقا  للمجتمع    –الجزائي  أو  لفرد    يحميه   –سواء 
 .ن القانو 

يتضح مفهوم الجريمة االقتصادية. فمفهوم االقتصاد، من معرفة ما تعنيه كلمة االقتصاد،   
صول كما عرفه سميث، هو )علم الثروة(، وعرفه مارشال بأنه " نشاط الفرد والمجتمع للح 

  على الموارد الالزمة لتحقيق الرفاهية العام وقد عرفه روبنز" ما يهتم بسلوك اإلنسان كحلقة 
بين األهداف والحاجات المتعددة والوسائل النادرة ذات االستعماالت. أما "ريمون  اتصال  

ة بين السبل التي يتبعها األفراد والمجتمعات لمواجهة الحاجات المتعددبار" فعرفه بأنه "ما ي
المنتج   بين  العالقات  القانون  ينظم  الفهم  هذا  ضوء  وفي  محدودة".  وسائل  باستعمال 

أ تنظيموالمستهلك،  المذهبية    ي  ومن  للتوزيع،  الدستورية  القواعد  يؤسس  كما  التبادل 
  نظرياً   والقيود على االستهالك، بما يشكل هرماً   االجتماعية تظهر محددات اإلنتاج وأنماطه

النشاط االقتصادي، ويالحظ مدى دور الربحية والتناسب بين المداخيل   يرسم تنظيًما لمجمل
لتصرف بالفائض. فما يحصل من سلوك مخالف لما أسلوب اوآثار التفاوت واألسعار، و 

هو ما يطلق عليه اسم    نظمه من هذا القانون، األمر الذي جعل عليه عقوبات محددة،
الجريمة االقتصادية هو "السلوك المخالف لذا فأقصر تعريف لمفهوم    ؛ الجريمة االقتصادية

 عقوبة محددة ". قانون بللقوانين المنظمة للتصرف االقتصادي، والذي نص عليه ال
وفي المنطقة العربية لم تعرف قوانين خاصة بالجرائم االقتصادية إال كل من مصر والعراق 

القتصادية تحديًدا، ويوجد  وسوريا وليبيا واألردن، بل في بعضها قوانين باسم قانون الجرائم ا
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لجرائم المالية وهو " امن شراح القانون والفقهاء الذين سموا الجريمة االقتصادية باسم آخر  
 (.39م، ص 2005" ولكنهم اتفقوا على نفس التعريف )البقلي، 

وقد اتفق الفقه الجنائي تحديًدا على أن الجرائم االقتصادية ذات مخاطر عالية أكثر من  
لماذا ؟ ألن الجرائم االقتصادية ذات تأثير ممتد ألجيال متعددة   –ر من الجرائم  أي نوع آخ 

كبر كم ممكن من الناس، وهي ذات تأثيرين كبيرين اقتصادي ع على أوذات تأثير واس
لة واقتصادها وماليتها والتأثير االجتماعي  كيف؟ لتأثيرها االقتصادي على الدو   –واجتماعي  

 (.28م، ص 1990ناس من جهة أخرى. )رباح، بتهديدها حياة وأموال ال
االقتصادية الضارة  األفعال  االقتصادي:  باإلجرام  تحديدها  والتي    ويقصد  القانون  يتولى 

فثم االقتصادية..  البالد  في لحماية مصالح  االقتصادي  النظام  بحماية  تهتم  ة نصوص 
العبث أو امتالكها    مجال األنشطة المختلفة ومن أهمها حماية األموال العامة والخاصة من

لتحقيق خلسة أو حيلة أو عنوة، وتحقيق أرباح غير مشروعة، أو بتوجيه سياسة الدولة  
العامة   الوظيفة  استغالل  العامة  بالمصلحة  الضارة  الجرائم  تلك  بين  ذاتية ومن  مصالح 

عن طريق الرشوة والتربح واستغالل النفوذ لتحقيق مصالح ومنافع   لتحقيق أغراض شخصية
 (Kabumba, I. 2003, p. 84)ات شخصية.  وميز 

ى أخرى فقد اهتمت دولة إلولكون الجريمة االقتصادية تختلف من مجتمع إلى آخر ومن  
ها وتأثيرها الشديد على برامج التنمية وتقدم  بها المنظمات الدولية المختلفة. وذلك لخطورت

أخرى. جهة  من  تحديدها  حتى  أو  نتائجها  حصر  ولصعوبة  الشيخ،   المجتمعات،  )آل 
 (.65ص  2007

دقيق مفهوم    ومع ذلك فليس من السهل تعريف فئة "الجريمة االقتصادية"، وما زال وضع
جريمة    17با  ، مثال، حددت اللجنة الوزارية لمجلس أورو 1981لها يمثل تحدًيا ففي عام  

مر وهي على النحو التالي : )مؤت (12/1981)  ها جرائم اقتصادية في القرار رقمحسبانب
www.m م(. 2005األمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، 
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 جرائم الكاتالت.  •
 حتيالية. االرسات المما •
 استغالل الحالة االقتصادية من جانب الشركات المتعددة الجنسية. •
الحصول على المنح من الدول أو المنظمات الدولية عن طريق االحتيال أو إساءة  •

 استعمال تلك المنح. 
 الجرائم الحاسوبية. •
 الشركات الوهمية. •
 تزوير ميزانيات الشركات وجرائم مسك الحسابات. •
 شركات وحالة رأسمال الشركات. ة االقتصادية للن الحالالغش بشأ •
 مخالفة الشركة لمعايير األمن والصحة المتعلقة بالعاملين.  •
 االحتيال الذي يلحق الضرر بالدائنين.  •
 المستهلكين. االحتيال على  •
 المنافسة الجائرة بما في ذلك دفع الرشاوى واإلعالن المضلل.  •
 سدادها. ارية منجرائم الضرائب وتهرب المنشآت التج  •
 الجرائم الجمركية.  •
 الجرائم المتعلقة بالنقود ولوائح العملة. •
 جرائم البورصات المالية والمصارف. •
 الجرائم ضد البيئة. •

صادية العالمية األخيرة جّرت معها سلسلة من الظواهر  وهنالك من يرى أن األزمة االقت
تها التي انسحبت على معظم تداعيا االجتماعية األكثر ارتباطًا بالجريمة االقتصادية، وأن

ة  دول العالم، ألقت بظالل كثيفة على المجتمعات وعلى األفراد تباعًا. وأمام التزامات مالي
فرضتها المطالبات المالية من قبل الدائنين،  مسبقة وجد اآلالف أنفسهم في ظروف ماحقة  

www.m (.92م، ص2011أو مصارف. ) يوسف،  سواء كانوا أفراداً 
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دية وآثارها على التنمية االقتصادية، فضاًل عن تأثيرها  الجريمة االقتصا  ي ظاهرةأمام تنام
التدابير   من  حزم  باتخاذ  الدول  من  العديد  سارع  والمجتمعي،  االقتصادي  األمن  على 

 ترازية الحتواء تداعيات الجرائم االقتصادية وإبطال مفعولها. االح 
العولمة واستحداث أنماط جديدة    في عصر  من المتوقع أن يزداد نشاط الجريمة االقتصادية

ن أهم مظاهر العولمة زوال الحواجز االقتصادية بين الدول وشيوع منها ومستحدثة، ألن م
، ما يجعل سوق الجريمة عامة تعولم وخاصة النشاط االقتصادي العابر للحدود الوطنية

خا التقنيات  التطورات في مجال  تستفيد من  التي  االقتصادية  واالالجريمة  تصاالت صة 
، ومرد ذلك هو تحّول Cyberعامة. حتى غدت غالبية هذه الجرائم إلكترونية أو فضائية  

البنى االجتماعية واالقتصادية إلى عالمية وإلى معلوماتية و إلكترونية، ظهرت مسميات 
جديدة لمثل هذه األبنية مثل الطريق السريع للمعلومات والبناء المعلوماتي العالمي. إن  

ائم  نيات ووسائل االتصاالت قد ساعد على انتشار وعولمة الجريمة وإنتاج جر ور التقتط
التقنيات   توظيف  مجاالت  من  اإلجرامية  العصابات  استفادت  فقد  مستحدثة  اقتصادية 

مثل   اإلجرامي  النشاط  في  واعتراض   التصنتواالتصاالت  المصارف  على  واالحتيال 
غ واستخدامها  وسرقتها  االئتمان  المشبطاقات  البنوك ير  على  والسطو  واالبتزاز  روع، 

التهرب الضريبي واالحتيال بالحاسب، وسرقة أرقام الهواتف والتزوير والتزييف، و   ،إلكترونًيا
األمنية   للمعلومات  والوصول  البنكية،  الحسابات  وتدمير  والمقلدة،  المزورة  والهواتف 

واستخدام برمجيات التشفير  ..الخ.  الحساسة وسرقتها وبيعها، واألسرار التجارية والعسكرية.
 لحماية النشاطات اإلجرامية.. 

لقول إن أسباب الجريمة االقتصادية، خاصة العصرية أو المستجدة منها، هو  إذن يمكننا ا
ما يلي: ما شجع على ازدياد كمية وخطورة الجرائم االقتصادية والمالية، عملية العولمة  

تكا ينتج عنها من  وما  حالًيا  المالية، مع تضعضع الضوابط مل ألسو الجارية  العالم  اق 
www.m تيجة صور مستحدثة من الفساد. والوالءات االجتماعية، وإن الن
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 : التنمية االقتصاديةمفهوم  -10
االهتمام الجدي بدراسة موضوع الفساد على مستوى دولي بدأ مع التركيز على التنمية  

  انتهاء ة الثانية نتيجة  العالمياالقتصادية في الدول الفقيرة وتلك التي ظهرت بعد الحرب  
ات من القرن الماضي لم تكن يالتسعينوحتى منتصف  ،االستعمار وخروج المستعمر منها

موضوع الفساد   خاصاً   منظمات التنمية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، تولي اهتماماً 
األموال  نصف  ربقاوأثره في إعاقة التنمية االقتصادية بالرغم من توافر أدلة على أن ما ي  

الحساباتو  في  ينتهي  كان  للتنمية  المخصصة  الخارجية  لبعض   المساعدات  الخاصة 
 القيادات والزعامات في بعض الدول األفريقية لدى المصارف الخاصة في دول أوروبية.

االقتصادية التنمية  وجه  في  كبرى  إعاقة  يشكل  المعامالت   ،الفساد  كلفة  يزيد  فهو 
م  ،والصفقات  اتعو والمشر  دوافعويحد  بسبب   االستثمار  ن  الدولة  دخل  من  يحد  كما 

 لضريبي.التالعب في التحصيل ا
  ات عو يسوده الفساد يمّكن مقدمي الخدمات وملتزمي المشر   واجتماعياً   اقتصادياً   إن مناخاً 

العام  وباالقتصاد  بالمجتمع  تضر  بأعمال  فيقومون  والمهنية  الجودة  معايير  تجاهل  من 
ألسباب كان باإلمكان تجنبها، والمستشفيات التي تقدم خدمات    ي تنهار)كّشق الطرقات الت

ثم أن الفساد يضعف حكم القانون كما ذكرنا وهو ما    ،ون المستوى المطلوب(عالجية د
كأن ترسي المناقصات العامة ليس   ؛يسّهل إجراء معامالت وعقود غير مبررة اقتصادياً 

 ،غراءً إ ى من يدفع الرشوة األكثر  ، بل علعلى من يقدم الخدمة األفضل بالسعر األنسب
د من الدول تثبت أنه كلما تزايد الفساد تدنى الدخل  هناك دراسات وأبحاث عدة شملت العدي 

 نفاق على التعليم.القومي وكذلك االستثمار واإل
من األدلة على ما للفساد من تأثير سلبي في التنمية االقتصادية، واقتناع القّيمين    وانطالقاً 

منظماعل هذه ى  قامت  فقد  االقتصادي،  النمو  على  الفساد  بمخاطر  الدولية  التنمية   ت 
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منح   وربط  الفساد  انتشار  من  الحد  شأنها  من  جهود  وبذل  إجراءات  باتخاذ  المنظمات 
 قروضها والقيام باستثماراتها باتخاذ إجراءات فعالة من قبل الدول المعنية للحد من الفساد. 

لالق البارزة  السمات  الومن  اهتماماً تصاد  التي تستحق  انتشار    خاصاً   عربي  إلى  بالنسبة 
الذي قوامه اإليرادات النفطية والفوائض    يالفساد، االعتماد بصورة رئيسة على الدخل الريع

  ي المالية في مؤسسات القطاع العام والتحويالت الخارجية. ومن خصائص الدخل الريع 
ت للخزينة العامة، أو لبعض الفئا  ل ويؤولأنه ينتج عن امتالك الدولة مصادر هذا الدخ 

تلقائياً  رض  الحاكمة،  في    اودون  الحال  المجتمع، كما هي  في  أخرى  أطراف  تعاون  أو 
فمعظمه نتاج    ،ات تعرضه للمساءلة والمحاسبةاإليرادات الضريبة، وبالتالي ال يمر في قنو 

ال شك  ، و العامة  لمراقبةعن الشفافية وا  تفاقيات تعقدها الدولة مع جهات خارجية بعيداً ال
الوضع من غياب الشفافية والمساءلة يباعد بين الحاكم والمحكوم ويبرر في أن مثل هذا  

الشكوك حول شرعية الحكم ويضعف مؤسسات الدولة ويؤدي إلى انتشار الفساد والمزيد 
  قد ال يكون الفساد هو السبب ، و من القمع والتضييق على الحريات العامة وحقوق اإلنسان

االقتصادي بالرغم من إمكاناته الهائلة، لكنه بالنظر  لتخلف العالم العربي في النمو    الوحيد
، ص ص    2001النتشاره الواسع في كافة مرافق الحياة فهو من أهم المعّوقات  )السيد ،  

34-35) . 
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 الفصل األول 

 للدراسة   اإلطار النظري
 :تمهيد

األساليب غير الشرعية دام  كما أن استخ منها،    نيعاعد الفساد آفة ظلت ومازالت الشعوب ت  ي  
إن أرقى المجتمعات في    ،لتحقيق األهداف والغايات تحطم المساواة والعدالة االجتماعية

فيكون المجتمع    ،وهي بالضرورة ذات مفهوم نسبي  ،العالم لم تخل  من وجود جريمة الفساد
 أقل أو أكثر فسادًا من سواه وفق معايير معينة. 

ذي له القدرة على التحايل على األنظمة واإلجراءات، وكلما  لفعل اإلنسان، اقع بساد ين الفإ
 ،مستحدثة لتخطي النظم الجديدة  ابتكر أهل الفساد وسائالً   ،طور اإلنسان أساليب للمكافحة

وهنا تكمن مشكلة هذا البحث للمحاولة في توضيح أنواع الفساد وجرائمه، وبيان سلبياته  
   .وأهمية مكافحته

نظري  التي  المضامين من عديدلا هناك إطار  أي  وتحليل  دراسة  عند  مراعاتها  ينبغي 
   :التالي النحو على هي المضامين الفساد، وهذه لظاهرة

بالطبع  الخاصة المنظمات في يحدث كما  الحكومي، الجهاز في يحدث الفساد نأ ▪
 هامن شرعيةل ا المعهودة السلوك بقواعد  لتزاماإل عن الموظف يخرج عندما وذلك

 على شخصية مصالح تحقيق أجل من وذلك العمل هذا مثل تحرم التي والنظامية
 .العام الصالح حساب

 أنماط عن نحرافاإل إلى الشخص تدفع شخصية لدوافع نتيجة يحدث قد الفساد نأ ▪
السلوك أو يلتزم أن المفترض من التي وقواعد   لضغوط نتيجة  يكون  قد أنه بها، 
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 بها يعمل التي والثقافية واالقتصادية واالجتماعية السياسة للبيئةا  تبعً  خارجية، وذلك
 .الموظف

 يحصل على مستوى  أن  يمكن كما  الفرد مستوى  على  يحصل أن  الممكن من الفساد ن  أ ▪
  ؛ اليوم م جتمعات من كثير في شائعة "الجماعي الفساد" ظاهرة أصبحت الجماعة، فلقد

 من تمكنها فساد أعمال في دول بل مة ضخ  شركات أو عدة مجموعات تشترك حيث
 العام.  الصالح إفادة نع بدالً  معينة أو لجهات لها منافع على الحصول

 يمثل صحيًحا، لكنه  إجماله  في ي عد   العالم دول كل  في موجود الفساد بأن القول إن ▪
  ، الحكومية األجهزة في وتغلغله استشرائه ودرجة  الفساد أنواع غير دقيقة، ألن   مقولة

مؤسساتها،   وأوضاع واالقتصادية السياسية أوضاعها بحسب إلى آخر بلد من تختلف
 .فيها السائدة والثقافية األخالقية  والضوابط النزاهة والقيم معايير وبحسب

للمجتمعات فإن  الفساد يسببها التي المشكالت  أو اآلثار بفداحة اإلقرار  من الرغم على ▪
 تكون  أن  يجب وإنما ،   غيره  دون  تمعج م يةمسؤول هي الفساد معالجة  أن  ال يعني ذلك

 هذه مواجهة على العالمية والمؤسسات  الدول جميع تتضافر عامة بحيث يةمسؤولال
 آثارها المدمرة.   من والحد المشكلة

 وجوده، وهذه بحقيقة والقبول معالجته من اليأس إلى الكثير دفع قد الفساد انتشار نإ ▪
 يقود مما المشكلة هذه حدة زيادة يعني  كلذ ، ألن  اإلطالق على غير منطقية نتيجة

 وجودها وراء من السامية األهداف تحقيق عن بها المجتمعات واالنحراف تدمير إلى
 تنظيمها. و 
 أدلة لدينا توجد ال  أنه  إال ؛ ومتابعته الفساد بخطورة الوعي تنامي من الرغم على ▪

 الماضية، وإن واتسنال عن  اهنالر  الوقت في الفساد حجم زيادة لنا مدى تبين  واضحة
 .قبل ذي من أكثر الفساد عن للكشف متواصلة اً جهود هناك كانت

تشابه   يعني ال ذلك أن إال ،عالمية ظاهرة  بوصفه الفساد  بشيوع اإلقرار من الرغم على ▪
www.m قائطر  أن  يعني األسلوب، وهذا بنفس العالم مجتمعات جميع  في الفساد ممارسات
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 ظروف بحسب تختلف أن  يجب مواجهته وكيفية الفساد اتممارس عن أساليب البحث
 المجتمعات. 

 التي الفساد ممارسات بعض هناك أن حقيقة يلغي ال عمومه في الفساد استنكار نأ  ▪
 المجتمع هذا في السائدة الثقافية القيم  بحكم المجتمعات بعض في تكون مقبولة قد

 الممارسات تلك  عن يختلف هدالج  من  نوع  إلى  يحتاج أو عالجها مواجهتها يجعل مما
 األخرى. المجتمعات من غيره أو في المجتمع هذا في المستهجنة

 السياسية األوضاع على يتركها التي  السيئة اآلثار من الرغم على الفساد نأ ▪
 يعاني لمشكالت َعَرًضا ذاته في يكون  قد أن ه إال، تمعللمج  واالقتصادية واالجتماعية

 لمعالجة التصدي إلى القفز قبل المشكالت هذه معالجة ييستدع المجتمع مما  منها 
 .ذاته حد في الفساد

 التالي:وسوف نعرض الفصل على النحو 
 . اإلطار المفاهيمي: المبحث األول   

 .النظريات العلمية المفسرة لظاهرة الفسادالمبحث الثاني: 
   .مفهوم الفساد وأساليب مكافحته في الشريعة اإلسالميةالمبحث الثالث: 
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 مبحث األوللا
 ي اإلطار المفاهيم

 تمهيد
تناول بعض الموضوعات المهمة التي ت سهم في ترسيخ  يتم في هذا الجزء من الدراسة  

مفهوم الفساد والمفاهيم المتعلقة به، حيث يتم في هذا المبحث التركيز على بيان أنواع  
المج  في  الفساد  انتشار  أسباب  تناول  يتم  ثم  وأشكاله،  المالفساد  واآلثار  تمعات  ختلفة، 

 .الفساد واآلثار المترتبة عليه  مسببات  المترتبة عليه
 أنواع الفساد   –أواًل  

غيره من المشكالت والظواهر االجتماعية يتشكل ويتنوع بتشكل وتنوع المجتمعات الفساد ك
 ومجاالت الحياة المختلفة، وقد صنف العلماء الفساد بتصنيفات كثيرة، من أبرزها تصنيف

الفساد حسب أسبابه، وتصنيف الفساد حسب  سب طبيعة الفاعلين فيه، وتصنيف  الفساد ح 
  اآلثار المترتبة عليه، وفيما يلي يتم استعراض أنواع الفساد وفق رؤية الفريق البحثي

   :الفساد السياسي - النوع األول 
  :استخدام الرشوة المادية والمعنوية -أ    

والموسوعات  وكما وردت في مختلف القواميس    -ي العملي  الرشوة بالتعريف االصطالح 
ليس له، بل   حقٍ   هي: "أن يدفع اإلنسان مااًل من أجل أن يحصل على  -العربية والعالمية

من حق غيره أو من حق الصالح العام.. أو أن يعفي نفسه من واجب عليه تجاه مجتمعه  
الرشوة من تو  العام". طبعًا، البد لحدوث  ناك  نصر وطرف، فهر من عأكثفر  اوالواجب 

ي الرشوة والشخص الذي يأخذها.. وحكمها الديني في هذه الحالة ما الشخص الذي يعط
"الراشي والمرتشي في النار". أما إذا كان هناك ظرف    صلى هللا عليه وسلم:  قاله رسول هللا

www.mالحكام؛    خاص يجعل اإلنسان غير قادر على استيفاء حق له إال بأداء الرشوة للظالمين أو
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رشوة، كما يرى بعض   دجل الوصول إلى حقه ال يعفإن ما يدفعه في هذه الحال من أ
 .العلماء

  :استخدام وسائل االبتزاز السياسي والضغط األمني -ب
متنفذ   شخص  به  يقوم  الذي  المباشر  المعنوي  أو  المادي  الضغط  من  نوع  هو  االبتزاز 

اقتصاديين  خرين أو تجار أو  مسؤولين آوصاحب سطوة في أي موقع من مواقع الدولة ضد  
-أو من في حكمهم، بهدف الحصول على أموال أو مواقع أو هدايا أو غيرها.. أو هو  

قيام المسؤول السياسي بنفسه )على اختالف موقعه ومنصبه الكبير    -على وجه العموم
السياسي هنا صاحب مكانة و  الدولة، إذ قد يكون  الحكم ضمن  نفوذ  المتقدم في تراتبية 

أواقتص أمني،  أو  بطر   ادي،  العامة  األموال  من  باالستفادة  ..إلخ(  أو  غير ائحزبي،  ق 
 .بالمنصب باإلتجارقانونية. ويمكن مقارنة االبتزاز 

 )المادية والمعنوية( في الحمالت االنتخابية  اإلسهامات -ج
كثير   فيف  ،يستحيل كذلك نفي وجودهقد يصعب إثبات الفساد في الميدان السياسي، ولكن  

كالتجار ورجاالت األعمال  –ت ذات قوة مادية أو معنوية في المجتمع  م فئان الدول تقو م
بالتعاون مع بعضها البعض   -وأصحاب النفوذ من نخبة الحكم السياسي أو األمني أو..

والنفوذ   المال  باستخدام  ذاك،  أو  الحزب  هذا  إسقاط  أو  ذاك،  أو  المرشح  هذا  إليصال 
رشحين لالنتخابات البلدية أو النيابية مثاًل  سبب حاجة بعض الموإلخ.. وبوالحظوة والمكانة  

لحمالتهم االنتخابية، فإنهم يكونون في موقع    - غير المتوفر لهم–إلى حشد الدعم المالي  
بعد  الحقًا  يظهرون  ولذلك  للخطر.  المستقبلية  وسمعتهم  حياتهم  ويعرضون  ضعيف 

هة التي قامت  ون لصالح هذه الج أنهم يعملحصولهم على الدعم من طرف أو جهٍة ما وك
فسادهم   عن  للحديث  المجال  يفتح  ما  وهو  كله،  ذلك  تبعات  وتحمل  حمالتهم  بتمويل 
والعوز   الفقر  مجتمعات  في  )خصوصًا  يخدمه  لمن  عبٌد  اإلنسان  إن  حيث  السياسي، 
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فرد وبين  وهذا الفساد يؤدي إلى تهشيم الصلة الطبيعية التي يمكن أن تقوم بين ال  (والحاجة
 . لمتعددةدولته ومؤسساته ا

 : الفساد المالي  - النوع الثاني
ويتمثل بمجمل االنحرافات المالية ومخالفة القواعد واألحكام المالية التي تنظم سير العمل 
اإلداري والمالي في الدولة ومؤسساتها، ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية  

بفحص ومراقبة حسابات وأموال الحكومة  )مثاًل( المختص    ة المالية كالجهاز المركزي للرقاب
 .والهيئات والمؤسسات العامة والشركات العامة التابعة لها

 : الفساد اإلداري  -  النوع الثالث
ويتعلق بمظاهر الفساد واالنحرافات اإلدارية والوظيفية أو التنظيمية، وتلك المخالفات التي  

سمية ضمن منظومة التشريعات  لمهام وظيفته الر ل تأديته  تصدر عن الموظف العام خال
 .والقوانين والضوابط ومنظومة القيم الفردية

 :وتتمثل مظاهر الفساد اإلداري هنا من خالل النقاط التالية
 .عدم احترام أوقات ومواعيد العمل . -
ه ات والتنز تمضية الوقت في قراءة الصحف، واستقبال الزوار وتناول المأكوالت والمشروب -

 .في مكاتب الموظفينفي الحديقة أو 
 االمتناع عن أداء العمل أو التراخي والتكاسل قصدًا .  -
عدم تحمل المسؤولية اإلدارية والقانونية لدى العامل، إما لضعف الوعي القانوني لديه،   -

ا  من خالله  أو عدم استيعابه لحقوقه وواجباته )وعدم معرفة اآلليات والنظم اإلدارية التي تتم
 .الوظيفةممارسة 

بهذه   - الخاصة  ستنجز  التي  تلك  أو  المنجزة  األعمال  وطبيعة  الوظيفة،  أسرار  إفشاء 
www.m .المؤسسة أو تلك، والخروج عن العمل الجماعي في األداء الوظيفي العام
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 : الفساد األخالقي - النوع الرابع
قة بسلوك  ية المتعلة والسلوكوهو يتمظهر في العمل الوظيفي في مجمل االنحرافات األخالقي

 .الموظف الشخصي وتصرفاته الخاصة والعامة تجاه نفسه وتجاه محيطه العملي 
ال شك أن الفساد )وبصرف النظر عن أنواعه ومواقعه وأوجهه المتعددة التي يمكن أن 

في بنى المجتمع ومؤسسات الدولة(، هو داء ومرض اجتماعي خطير، قد يدمر   ايتجلى به
و  بأكمجتمعات  إذا  بلدان  والسياسية ملها  الفكرية  العالج  وأسس  مقومات  له  تتوافر  لم 

 .واالقتصادية المناسبة
العربية   بلداننا  السلبية في  آثاره  المشكلة األكبر هي في تعثر مواجهته، واستمرار  ولكن 
واإلسالمية، وعدم نجاح آليات مكافحته. ويعود السبب األساسي لقلة فرص نجاح عملية 

شعور المتورطين في أعمال الفساد عندنا )في مجتمعاتنا العربية بالذات( ى  الفساد إلمكافحة  
واألمان، في ظل تغييب البيئة القانونية، وتعثر المراقبة والمحاسبة   بدرجة عالية من األمن 

مبالي   وآليات المساءلة الحقيقية.. وباإلضافة إلى العوائد الناجمة عن الفساد؛ فالموقف الال
مناخًا معاديًا لألعمال المرتبطة بالفساد، بل على العكس، يرون فيها    جديو نين ال  للمواط

على    نوعاً  والحصول  الدولة،  دوائر  مراجعة  في  يواجهونها  التي  التعقيدات  تسهيل  من 
موافقاتها، لذلك، يبدو من الطبيعي أن يزداد انتشار الفساد في غياب االتجاهات المعادية 

 للنظام المستبد يقوم النظام بحمايته كجزء عضوي منه. داً كون امتداله.. فالفاسد عندما ي
ما يعطي المتورطين في أعمال الفساد درجة عالية من األمان والحماية، لذلك كلما زاد 
الفساد   ازداد  والمحاسبة عليها  الفاسدة  األعمال  القدرة على كشف  باألمن وعدم  الشعور 

 ( . 81-78انتشارًا ) يوسف ، مرجع سابق ، ص ص
 أسباب الفساد  -ًا نيثا

واالقتصادي       السياسي  بين  ما  مركبة  وأسبابها  عواملها  لظاهرة  صورة  الفساد 
www.m ؛واالجتماعي واإلداري و غيرها، كما تؤدي زيادة المشاركة المدنية في النظم الديمقراطية
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حافز حيث   المناصب  على  للمنافسين  در   اً يكون  ارتفاع  ويؤدي  الفاسدين،  جة  الكتشاف 
 ر السياسي إلى إطالة أمد المسؤولين. رااالستق

كما جادل البعض بأن االستقرار السياسي يؤدي إلى بناء العالقات بين القطاعين العام  
والخاص و يكون كال الجانبين على ثقة متبادلة مع زيادة الخسارة المحتملة إذا يتم إطالق 

النمو االقتص يوفر  للعمل بحرية، كما  المتصالبيروقراطيين  د إلى تراكم جماعات  اعادي 
(. في حين    (Geddes, B., 1997 , P12 المصالح مع العالقات مع المسؤولين

أن البيروقراطية التي توفر فرص عمل طويلة األجل تعد بفوائد أكبر في مجتمعات تكون  
 (  pp 385–386    Shleifer, A., 1997 ,. )  فيها الوظائف أكثر أماناً 

طبيعة مالية أو غيرها، له أسباب ذاتية وأخرى    واء كان ذا داري، سإل ا كما أن الفساد  
األخالقية   القيم  الشخص نفسه، غياب  الذاتية فهي مرتبطة بطبيعة  أما  موضوعية، 
وانعدام ثقافة المواطنة لديه وميله إلى الكسب السريع والثراء بأيسر السبل، واستهانته  

من المؤكد أن هناك  ع شهواته.و ته وإشبااببقيم المجتمع وقوانينه في سبيل تحقيق رغ
خلق وإيجاد الفساد وهذه األسباب تتنوع وتختلف من أسباب اقتصادية     ي تسهم ف  اً أسباب

 (17، ص 2006محمود ،) جتماعية وأسباب قانونية وغيرها.ا وأسباب 
وقد يعتقد أن هناك مجموعة معقدة من العوامل التي تؤثر على العائد المتوقع  من      

أ  ساد، وهوف لا يمكن  المتوقعة. يستخدم  ما  التكاليف  ن يوازن بين مسؤول عقالني وبين 
المسؤول صالحيات المنصب لخلق مكاسب مركزة للشريك الخاص بما يتجاوز تلك التي  
يمكن أن تكسب دون تدخل الدولة. وإلعطاء مزايا الشريك على منافسيه في السوق. أو 

حت سيطرة المسؤول. وفي المقابل، ولة التي تملكية الد  يمكن أن ينقل الشريك مباشرة حقوق 
لما قدمه عبر    يدفع الشريك الخاص الجزء الرسمي من الكسب إلى صاحب المنصب جزاءً 

 (  pp 599–600  Shleifer, A., 1993 ,قنوات الفساد .)
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 األسباب االقتصادية : -1
واتب وسوء  تدنى الر   عديدة منهاسباب   أ تتعدد األسباب االقتصادية  وتنقسم إلى      

الد  التالي   خل توزيع  النحو  الخالق،: )القومي نعرضها على  ، ص 2008فاروق ،عبد 
40  ) 

الرواتب:   تدنى  تدنى  الفساد  إلى  اإلداري  بالجهاز  العاملين  تدفع  التي  األسباب  من 
لبحث  الرواتب  وارتفاع مستوى  المعيشة مما يشكل بيئة مالئمة لقيام بعض العاملين  با

ويرى البعض أن األسباب    خالل الرشوة.  أخرى حتى لو كان من   ادر ماليةعن مص
االقتصادية للفساد اإلداري ترجع إلى ضعف المستوى المادي للوظيفة الحكومية، عدم  
األجهزة   في  العاملين  بها، وإحساس  المعمول  والمعنوية  المادية  الحوافز  نظام  كفاية 

 رة. أداة للسيطالبيروقراطية بأن هذه األجهزة 
نظراً   تصبح   وهكذا والدافع  األساسي  العنصر  هي  اقتصادية  أكثر    األسباب  لمعاناة 

  ، من نقص كبير في الرواتب واالمتيازات  –في الدول النامية    خصوصاً   –الموظفين  
يعن  من    ي ما  الرشوة  لقبول  يدفعه  مما  المعيشة  بمتطلبات  الوفاء  على  القدرة  عدم 

وهكذا قد تصبح الرشوة    ، ضعف الرواتبلناتج عن  ص المادي االمواطنين ليسد بها النق
كمكافأة تحفيزية، فقد ال تكون لدى الموظفين في القطاع العام حوافز تدفعهم  إلى  

تدنى جداول األجور الرسمية ومستوى  إلى    القيام بعملهم على الوجه المطلوب، نظراً 
 المراقبة الداخلية. 

وب  عمال، فالجهات المطل إدارة األ يض تكاليف  كما أن الرشوة قد تكون كعامل لتخف 
تخفيض التكاليف المفروضة من    نحومنها استيفاء اإلجراءات القانونية تسعى دائمًا  

سواءً  ضرائب   الحكومات،  التكاليف  هذه  تعريفا  ،كانت  جمركية  تأو  رسوم  أو    ،أو 
البيروقراطية  ،لوائح  القواعد واللوائح  لاللتفاف على  ، 2009،   )مطر  فالرشوة وسيلة 
www.m (  56 ص 
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يعتمد الحكم الرشيد على العدل واإلنصاف وتوزيع خيرات  زيع الدخل القومي:  تو   سوء
أن الوطن للجميع بدون    بحسبان يشمل كافة الطبقات االجتماعية    عادالً   البالد توزيعاً 

في جعل األموال تتمركز    تمييز أو استثناء، و يصبح سوء توزيع الدخل القومي سبباً 
األشخاص، الطبقي. )زيا  إلى   ي يؤد   لدى حفنة من  المرجع  دة حدة االنقسام  مطر ، 

 ( 63ص  السابق ،
حاب  صأومن ثم يرتبط الفساد بتردي حالة توزيع الدخل والثروة ، من خالل استغالل 

النفوذ لمواقعهم المميزة في المجتمع  ، مما يتيح لهم االستئثار بالجانب األكبر من  
باإلضافة    (  99، ص  2008،    تون  جونسظام )المنافع  االقتصادية التي يقدمها الن

إلى قدرتهم  على تكديس األصول بصفة مستمرة مما يؤدى إلى توسيع الفجوة بين  
ع ، وفى سبيل مواجهة األسباب االقتصادية للفساد يجب  هذه النخبة وبقية أفراد المجتم

تعليم  على الدولة أن تعيد توزيع الدخل ؛ وتضمن المساواة في فرص الحصول على ال 
صحة والعمل ؛ وتحد من المخاطر بتوفير المعاشات التقاعدية والتعويضات  عن  وال 

ألخالقية أو الدينية   ا   البطالة والتأمين على العجز  وقد تعمل على تعزيز  بعض القيم
 أو الثقافية . 

ومن أسباب الفساد عمليات التحديث فالمجتمعات التي تمر بالتحديث السريع والتوسع     
الناالق المعلومات مثالً تصادي  أو تكنولوجيا  ( حيث تصبح  اجم عن )الثورات الصناعية 

ت الصناعية في مجتمعاتهم هي أهداف رئيسية للفساد. وقد اتسمت العقود األولية للثورا
عن فترات النمو السريع في شرق آسيا والصين   ، فضالً   معظم البلدان الصناعية حالياً 

الف مستويات  بارتفاع  وفي  والهند  التوسع ساد.  إمكانات  أتاحت  المجتمعات،  هذه  جميع 
  19وأمريكا في    18في القرن    بريطانيا أكثر فساداً   االقتصادي الوقود الالزم للفساد. كانت
-M,Huntington, S.. (1968) . Pp 89مما كانت عليه في القرون الماضية  
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وء عدم كفاءة  ضل حل في  أنه أفض  بحسبان  وتشير بعض االفتراضات إلى الفساد    
ظيم الحكومي إلى دوره في تدوير عجالت التجارة". حيث يطرح حجة "الفساد الفعال". التن

. ويمكن إلى الطلب على المزيد من الفساد  د يجعل صفقة واحدة أسهل، فإنه يؤديمما ق
نوعي    أن يكون   للنمو االقتصادي. ومن الممكن تماماً   القول بيقين من أن الفساد ليس جيداً 

. ويمكن أن تنمو البلدان التي تميزت بالفساد ه لهما آثار مختلفة جداً ساد المذكورين أعالف ال
أو البيروقراطي طا السياسي  الفساد  يحفز  بما  تتأثر  الموارد ال  أن عملية تخصيص  لما 

على مدى العقود األربعة الماضية   سريعاً   اقتصادياً   الكبير، وقد شهدت نمور شرق آسيا نمواً 
الفساد في تلك المنطقة يؤدي    من الفساد. وتشير األدلة غير الرسمية إلى أنلى الرغم  ع

األ توزيع  إعادة  إلى  معظمه  االستثمارات.في  تخصيص  سوء  إلى  وليس   رباح، 
(Svensson, J. (2005), PP19-20   ) 

في    إن تخصيص االستثمار نفسه سيكون متحيزاً و والفساد معروف أنه لردع االستثمار ،  
وجو ظ فسل  سياسيد  العامة  ،اد  النفقات  لخفض  حوافز  الفساد  يوفر  سبيل    ،وقد  فعلى 

ن تمويل النفقات التي من  ع  ء مدارس جديدة بدالً المثال، يشجع السياسيون الفاسدون بنا
توفير الدراسية  شأنها  للفصول  واللوازم  بتوجيه   ، الكتب  الفاسدون  المسؤولون  وسيقوم 

والخاص الحكومية  الماالستثمارات  إلى  عائدات ة  وليس  عوائدهم،  من  تزيد  التي  ناطق 
 ( PP 67-69  Alesina, A, 2005 المجتمع )

دم المساواة مرتبطان في الواليات المتحدة. ولكي ننجح في محاربة  ووجد أن الفساد وع    
من جانب قطاع القيادة الذي يطمح إلى الحد من   قوياً  أخالقياً  الفساد، فإنه يتطلب التزاماً 

يلة للنجاح في  ضافة إلى الدعم الكافي من جانب المواطنين .وهناك أمثلة قلفساد باإلال
األحي أغلب  وفي  الفساد.  المجتمعات محاربة  في  االقتصادي  النمو  الفساد  يرافق  ان، 

السياسيين   من   المستفيدون  أولئك  قدرة  تجاوز  في  الفساد  تكلفة  تبدأ  حيث  المفتوحة، 
www.m .(,.Lamont, J. (2011), , pp 78-79 والبيروقراطيين. )
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 األسباب االجتماعية:   -2
  ي كما يمكن  لظاهرة  الفساد أن تنمو وتتزايد  بفعل عوامل اجتماعية ضاربة ف    

العادات والتقاليد   إذ تلعب  بنية وتكوين المجتمعات البشرية  ونسق القيم  السائدة ، 
ها وهذه العادات  ا من جذور االجتماعية وسريانها دورًا في نمو هذه الظاهرة أو اقتالعه 

بالعالقات القرابية السائدة في المجتمع كما أن التنظيم اإلداري    والتقاليد مرتبطة أيضاً 
والمؤسسي له دور بارز في تقويم ظاهرة الفساد من خالل العمل على تفعيل النظام   
المرتبط   المؤسسي  اإلطار  النظام وتقوية  لعمل هذا  اإلداري ووضع ضوابط مناسبة 

الفرد والمجتمع وا بخلق تعاو  إيجابي  بين  إلى عالقة  ن وتفاعل  استنادًا  لفرد والدولة 
الوائلى  )ساس إيجابي بناء يسهم في  تنمية وخدمة المجتمع  أ جدلية تربط بينهما على  

 .(جريدة النبأ ,2006، 
عية  واألسباب االجتماعية هي جميع األسباب التي تنشأ نتيجة للتأثيرات البيئية واالجتما

تحيط بالجاني وتجعله يتخذ  وف التي ى آخر فالعامل االجتماعي هو مجموعة الظر وبمعن
فالمجتمع الذي تسود فيه األمية والجهل، والفقر وانعدام الوعي   ،للمجتمع  مضاداً   سلوكاً 

الطبقية  الفوارق  انتشار ظاهرة  المهني، وكذا  الديني والخلقي والضمير  الوطني، والوازع 
 (120، ص 2009) زين الدين ، راف .  سبة لالنح وهو بيئة منا

يعد من أهم األسباب االجتماعية للفساد تدنى المستوى التعليمي والثقافي لألفراد: حيث     
لى الثقافة إيستغل الموظف جهل المواطن ذلك أن شريحة كبيرة من أفراد المجتمع تفتقر  

ات اإلدارية  وجهله بالقانون باإلجراء العامة  ناهيك عن الثقافة القانونية ، فجهل المواطن
ف منه  الذيجعل  للموظف  بالنسبة   المنال  سهلة  دائماً   يريسة  اإل  يحاول  اءات جر تعقيد 

الرشوة على  الوع  ،للحصول  ضعف  إلى  باإلضافة  أن    يهذا  نجد  حيث  االجتماعي: 
القربى والدم سبب   الطبقية وعالقات  العشائرية والقرابية والوالءات  رئيس في االنتماءات 

www.mويصنف ، الح الخاصة على المصلحة العامةصالنحرافات اإلدارية، بحيث يتم تغليب الما
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طبقاً  االجتماعي  الفساد  للعمل   ؛للشكل  الدافع  وقلة  والجمود  والتسبب  الالمباالة  ظواهر 
والمرضية التي تؤثر في  وضعف روح المبادرة واالبتكار، وجميعها من الظواهر السلبية  

وحب الوطنية والوالء واإلخالص    يجود وانعدام معانلك ندرة و أضف إلى ذ،  المجتمعات
كعدم المحافظة على سرية المكاتبات  العمل والتفاني في أدائه، وانعدام األخالق الوظيفية

ينعكس على تفشى  ظاهرة    يوالقرارات، وعدم توفير الخدمات االجتماعية للمواطنين والذ
 .(51-50 ، ص ص2003)محمود ،:   الفساد .

يتمثل في اختالل مفهوم الحقوق والواجبات حيث ال    اً آخر   اجتماعياً   كما يؤكد البعض سبباً 
ال من خالل عالقة متوازنة بين أداء الواجبات والمطالبة بالحقوق  إيتحقق األمن االجتماعي  

ه  من قبل األفراد والجماعات والدولة ، وينشر الخلل من ابتداء كل طرف بالمطالبة بحقوق
، وهنا يصبح  الحصول على    يؤدى واجباته، أو مع عدم تأدية واجباته أصالً قبل أن  

أقل تكلفة ، فالدولة تريد الجباية والفرد يريد المنافع من كل طرف غنيمة يسعى إليها  وب 
الغنائم، وتتحول العالقة بين أطراف المجتمع من عالقة تبادل وتكامل وتكافل إلى عالقة  

 قنص الفرص. 
لفساد اإلداري نجدها تتفشى وتتزايد بسبب العوامل االجتماعية الضارة  هرة الى ظاإظر بالن

وال  يف البشرية  المجتمعات  وتكوين  فيها،  بنية  السائدة  والتقاليد إقيم  العادات  تؤدي  ذ  
 نمو هذه الظاهرة أو اقتالعها من جذورها وهذه القيم مرتبطة أيضاً   يف  مهماً   واألعراف دوراً 

فاألصل أن الفساد هو أحد األعراض التي تشير السائدة في المجتمع،  القرابية  بالعالقات  
 . لى وقوع خلل في النسق العام )المجتمع(إ

 اب القانونية األسب-3
ومن أول هذه األسباب هو النقص    ؛األسباب القانونية التي تسهم في خلق الفساد   د تتعد

لنصوص القانونية التي  لى غياب ا التشريعي والتزام المحاكم بمبدأ الشريعة باإلضافة إ 
www.mيم باإلضافة  تحكم اإلجراءات أمام الجهات اإلدارية وغياب مبادئ ومدونات السلوك القو 
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وعات.  إلى ضعف أداء الجهات الرقابية القانونية وعلى هذا فسوف نعرض لهذه الموض
مع التعرف صور وأمثلة النقص التشريعي التي تحول    .(22ص ،  1994الجوهرى ، )

لى تدخل في  إ لجاني وسنعرض لبعض األمثلة لظاهرة النقص التشريعي  معاقبه ا دون 
 مفهوم الفساد ويعجز القانون عن مالحقة مرتكبي الجرائم ومن أهم هذه األسباب:  

العلمي وعامل الزمن على جميع مناحي الحياة فتقدم  : يؤثر كل من التقدم التقدم العلمي 
  تموجودة من قبل ، وهذه المشكالتكن  لم    تشكاللى ظهور م إالمعلومات المطرد يؤدى  

وهكذا    .( 12، ص  1998لى تشريع ينظم هذه المسائل.)خلفان ،  إالمستحدثة في حاجة  
 للمشكلة.  أصبح التقدم العلمي سبباً 

العولمة برغم حتميتها التاريخية إال إن   من الفوائد حصد عن النامية البلدان معظم عجزتو 
تستفي أن  دون  حال  الدالفساد  هذه  فوائدها  د  من  للفساد"ول  مرئية   Visible)  "أسباب 

Reasons for Corruption) واألسباب والمجاالت  العوامل  من  العديد  هناك   ،
األموال المنهوبة هي من الكثرة بحيث المساعدة على الفساد فإن وسائل الفساد وتهريب  

 ي : نحو التاليصعب إحصاؤها، ويعرض تقرير صندوق النقد الدولي بعضها على ال
ضعف اإلجراءات وتواطؤ السلطات يأتي في مقدمة العوامل المؤدية إلى الفساد   ▪

 وتهريب األموال. 
وريدات مجال المزادات والمناقصات الحكومية وغير الحكومية ومجال العقود والت ▪

 الحكومية وغير الحكومية الهائلة. 
 أنظمة الضرائب المتداعية. ▪
عبر الحدود دون دفع الرسوم والضرائب    المستوردةأنشطة تهريب السلع والمنتجات   ▪

 لجمركية المقررة.ا
التي يحصل ▪ والسلع   العموالت  األسلحة  صفقات  مقابل عقد  األفراد  عليها بعض 

www.m ة.الرأسمالية أو التكنولوجيا المتقدم
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بالمخالفة   ▪ فيها  للمتعاملين  دخول طائلة  منها  تحقق  التي  السوداء  السوق  أنشطة 
 للقوانين.

ويحصلون  مان واستخدام الحصانة في التربح  برلثل فساد أعضاء الم  السياسيالفساد   ▪
 على ثمن تقديم تسهيالت.

 ضعف نظام العقوبات.  ▪
 ين فيها. مسؤولغياب الشفافية في عمل أجهزة الدول وكبار ال ▪
صمت الدول الكبرى على الرغم من علمها بالسرقات التي تحدث ونقل األموال إلى  ▪

 . بنوك على أراضيها
  ة( للفسادأمهيالئمة )والظروف الملا  ▪

  :  يتصل بقدرات اإلنسان وهى محدودة مهما علت مهاراته وهو أيضاً القصور اإلنساني
وال يمكن أن يحيط علمه بكل قليل الوسيلة مهما اتسعت دائرة معلوماته وتعددت مصادرها  

قات يمكن و يطرأ من مشكالت أو ما سينعقد من عالأما حوله أو ما يستجد من حاجات 
كل هذه التفاعلية السريعة التي قد   أن نتصور وجود تشريع ما ولكن هذا التشريع يعالج

 تكون خارج قدرات اإلنسان.
اعتماد معايير ألخالقيات وسلوكيات تعني مدونة السلوك  :  غياب مدونة السلوك للشفافية

م الواجب  يات والقيالعمل في إطار المؤسسات العامة ، تحدد للعاملين فيها مجموعة السلوك
مراعاتها أثناء أداء  مهماتهم وفي عالقاتهم بالجمهور، وترتبط هذه المدونة بنظام الخدمة 

المجال. فالمدونة تعبير يمكن ضمان تطبيق أكثر فاعلية للقوانين في هذا  المدنية بحيث  
للع الطوعي  واستعداده  العامة  والخدمة  السليم  العمل  لقواعد  و  الموظف  احترام  مل عن 

قيم النزاهة ومبادئ الثقافية ونظم المساءلة بجانب احترام سيادة القانون و أحكامه،  بموجب  
 ظفين ورؤسائه .إضافة الحترامه لزمالئه المو 
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حيث يكون لدى معظم العاملين باألجهزة اإلدارية  :  نونيةضعف أداء الجهات الرقابية القا
الدول النامية خاصة عالقة شخصية قوية بالعام المحاسبية والقانونية،  لين باألج في  هزة 

 ،المعنية بمحاربة الفساد اإلداري جهزة  ومن هذا المنطلق ال يكترث بما سوف تقوم به األ
المحاسبية ولجان التفتيش ،ويتم إعالمه  تحركات الجهات    بل إن البعض منهم يعرف مقدماً 

لعقاب وتطبيق  يل مبدأ اباإلضافة إلى عدم تفع،   بتلك التحركات حتى ال يتم ضبطه متلبساً 
المخ  على  المسؤولية  القانون  وضعف  الشخصية  لمصالحهم  العمل  المستغلين  أو  الفين 

وهناك  .(323صمطر، المرجع السابق  )  اإلدارية عن األعمال الموكلة والمحاسبة عليها
تتعدد العديد من األسباب التي تزيد من صعوبة عمل وفاعلية األجهزة الرقابية ومن أهمها:  

اري فنجد منها سوء، استعمال السلطة وعدم االلتزام بأحكام دارية للفساد اإلدسباب اإلاأل
لح الصا، فمن واجب الموظف العمومي أن يستعمل السلطات الممنوحة إليه لتحقيق  القانون 

ية في سبيل تحقيق التطور الصحيح هالعام وبلوغ ما تصبو إليه المجموعة من رقي ورفا 
أفر  لكافة  المجتموالسليم  مصالحة  اد  لتحقيق  بها  انحرف  إذا  أما  السالمة.  وضمان  ع 

المواطنين في الشخصية   الدولة وأضعف ثقة  إلى  الفردية فقد أساء بذلك  وإشباع نزواته 
ما يقوم الموظف العام بإصدار أوامر وتعليمات مخالفة   وغالباً   نزاهتها وسالمة أعمالها، 

 قيق المصلحة الشخصية. العام وتح للنظم والتعليمات بهدف اإلضرار بالصالح 
  :األسباب السياسية-4

ينشأ الفساد "السياسي" أو "الكبير" من سيطرة ديكتاتور على قرارات تخصيص الموارد. 
رفاهية المجتمع. ومن الضروري أن يكون قد اكتسب  ن  ع  ويستغل ثروته الشخصية بدالً 

الديكتاتور جزء من الثروة ويستخدم    على القوى السياسية داخل البلد.  السيطرة الكاملة تقريباً 
من خالل الفساد لشراء والء أولئك الذين يدعمونه ، هذا الشكل من الفساد  التي يتم جمعها  

ن تركيز الثروة في أيدي عدد قليل. وهناك  يؤدي إلى سوء تخصيص الموارد ودرجة عالية م
www.mابات اقتصادية  في اضطر    أمثلة كثيرة على هذا الشكل من أشكال الفساد ، وقد تركوا البالد
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أمين   الفلبين / موبوتو زائير / عيدي  الفاسد ) ماركوس  الديكتاتور  وسياسية بعد رحيل 
 كونجو/ .... ( 

لكن بقاءها يعتمد على    ، موجودة في كل مكان  ظروف الفساد    المناخ المالئم لبقاء الفساد:
ت التنظيمية  بالصالحيااألول أن يكون هناك صيغة تعاقدات مرتبطة    ثالثة شروط أساسية:

وتواط أما   ؤللحكومة،  التعاقدات.  تلك  لتنفيذ  الحكوميين  المسؤولين  مع  األعمال  رجال 
مستهلكين، فسيكون لديهم الخاسرون المحتملون من هذا التبادل، الذي يشمل المنافسين وال

لئك  حوافز لمنع مثل هذه التعاقدات، والنتيجة الطبيعية الضرورية لهذا الشرط هي أن أو 
يخسرون من هذا التواطؤ )بين رجال األعمال والبيروقراطيين الفاسدين( ال يمكنهم    الذين

البيع الخاص للممتلكات العامة  الوصول إلى وسائل سياسية وقانونية  pp,.فعالة لمنع 
530–431.Kulshreshtha, P. (2007),) 

اله في  ما  حد  إلى  مستقلة  الفاسدة  البيروقراطيات  تكون  أن  اإلداالثاني  الباقي يكل  ري 
واء فرضها ما تبقى  س  -للحكومة. ويجب أن تكون الضوابط الخارجية على البيروقراطية  

الدينامي فإن  ضعيفة،  ككل   المجتمع  جانب  من  أو  اإلداري  النظام  الداخلية من  ات 
لزيادة   الجهود  من  مزيد  بذل  على  اآلخرين  البيروقراطيين  ستحفز  الفاسدة  للبيروقراطية 

لمشروع؛ سيتعين إنفاق جزء من هذا الجهد على ضمان إعادة توزيع لها غير امستوى دخ 
 . الدخل غير المشروع على نحو مالئم داخل البيروقراطية

المسؤول المؤسسات  الثالث أن تكون  الفساد غير  الشرط  تتحكم في  التي  ة عن مكافحته 
ل  ية تحو القأخ   فعالة وضعيفة. وتشمل هذه المؤسسات جماعات مدنية تمارس ضغوطاً 

ف عن مخالفات، والنظام القانوني الذي سيكون له سلطة مالحقة ومعاقبة دون أن تكش
 الفاسدين .

من   متنوعة  مجموعة  السياسي  واالقتصاد  االقتصاد  علماء  اقترح  النظم وقد  خصائص 
www.mاالقتصادية والسياسية واالجتماعية للبلدان التي قد تؤثر على التكاليف المتوقعة، والمنافع،  
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وذلك من خالل مسارين للمواجهة األول قانوني والثاني ديني وأخالقي ويمكن    أو كليهما 
 النحو التالي : تمييز بين اثنين الجوانب ذات الصلة على 

القانونية في درجة الحماية وفرص اللجوء التي تقدمها إلى  المسار األول تختلف النظم  
األ من  المتضررين  الممتلكات  أصحاب  الخاص  الفاالقطاع  سدة  فعال 

 (..  Treisman ,Daniel, 2000للمسؤولين)
 كما تختلف النظم القانونية ليس فقط في الصياغات والقصد األصلي للقوانين ولكن أيضاً 

الس والممارسات  التوقعات  إنفاذها  في  كيفية  تحكم  التي  الدور    -ائدة  مفاهيم  وتختلف 
النظام االجتماعي ما يمكن  حفاظ على  االجتماعي للقانون واألهمية النسبية للقانون في ال

بالقواعد  فيما يتعلق  أيديولوجيين  القانونية"، حيث يتصرفون مثل  "الثقافة  أن يطلق عليه 
 (. Eckstein, H., 1966,p56مثل البراغماتيين فيما يتعلق بالسياسات. )و 

ط  المسار الثاني وهو الديني الذي يمكن أن يؤثر على مستويات الفساد عن طريق النم
ي الذي تطور في بيئات مختلفة بين الكنيسة والدولة. وتتبناه ومؤسسات يمكن أن  األخالق

 . في رصد وإدانة االنتهاكات التي يرتكبها مسؤولون حكوميون  تلعب دوراً 
الوازع الديني هو الرادع األقوى    دعن ضعف الوازع الديني واألخالقي: حيث يع  هذا فضالً 

راد ويوجهه  و يمثل رقابة ذاتية على سلوك األفوضعية، فهجدى من جميع العقوبات الواأل
القويم،   الحسن والسلوك  الخلق  الفاسدون واألراذل بما جمعوا من  نحو  وبغيابه  يسيطر 

ال يستحقونه، وانزوى األمناء المصلحون الناصحون؛ ألن البيئات    أموال جلبت لهم جاهاً 
وتسوي وممارسته  والغش  بالرشوة  ال  قالمتلوثة  فيها  مكه  والمصلحين لان  ألمناء 

 (    7-5، ص ص 2005عاشور  ،الناصحين)
حيث الهرمية بين الدين والدولة متشابكة بشكل وثيق، قد يكون هذا  -في التقاليد اإلسالمية  

www.m الدور أكثر فاعلية من حيث قواعد وحدود شرعية تفرق بين الحرام والحالل.
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ا تعد أحد أهم  رة تعنى أنهل اإلدا جام  ي يذهب البعض إلى القول بأن الشفافية ف    
بين الحكومة والشعب عبر    الحكم، وكلما كانت الشفافية  ي عناصر اإلدارة الجيدة ف

البرلمان   ي ممثل  خالل  من  المدن  الشعب  المجتمع  ونقابات    ي ومؤسسات  أحزاب  من 
 (14، ص  2001: يالراجح  )وجمعيات والصحافة كسلطة. 
لإلدارة،    ي جانب من جوانبها البعد األخالق  ي تتناول ف  ي والشفافية اإلدارية الحديثة الت

النا لإلدارة  أساسيًا  مطلبًا  فوتعده  تسهم  كونها  اإلدارية،    ي جحة،  التنظيمات  تنمية 
 ( 20، ص  2005حوامدة ،  مواجهة التغيرات العالمية المتسارعة.) نحووتقودها 

ورة  زيادة  إلى ضر  2013ذهب تقرير التنمية البشرية الصادر عن البنك الدولي لعام 
المعلومات والشفافية  ن  قدرات األجهزة المؤسسية للدولة عن طريق توفير أكبر قدر م

إلى تحقيق  المصلحة   بما يؤدى إلى الكشف عن الحقائق وإتاحة الحوار بما يؤدى 
ك  نتقرير الب )تي:العامة بما يعنى الربط بين الشفافية وتوفير المعلومات ما يتطلب اآل 

 (  30- 25، ص ص 2013الدولي 
والمعلوماال  (1 بالبيانات  المصلحة  وأصحاب  المواطنين  بتزويد  واألنظمة  لتزام  ات 

   . والتشريعات
على   (2 والحصول  واالطالع  الوصول  في  المصلحة  وأصحاب  المواطنين  حق 

 البيانات والمعلومات واألنظمة والتشريعات والوثائق الحكومية.  
الوصو  (3 في  المصلحة  وأصحاب  المواطنين  واالطال حق  اجتماعات  ل  على  ع 

 الحكومية. ومداوالت القطاعات  
المص (4 وأصحاب  المواطنين  والمرافق  حق  األماكن  في  يدور  ما  معرفة  في  لحة 

   العامة.
 وجود مبررات للقرارات اإلدارية توضيح سبب اتخاذها.   (5
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حق المواطنين وأصحاب المصلحة الوصول ومعرفة عناصر الذمة المالية لكبار   (6
 المسؤولين. 

ق وآليات المساءلة ومواعيد  ائ المصلحة في معرفة طر ين وأصحاب  المواطن  قح (7
 واجب النصيحة واإلرشاد.  والطعن وه

مما تقدم يوجد ارتباط وثيق بين الشفافية وحرية تدفق المعلومات والمكاشفة ومكافحة  
ظل    ي للسرية حيث يزدهر الفساد وينمو ف  الفساد وأن الشفافية يمكن أن تكون نقيضاً 

متناول    ي من حرية تدفق المعلومات ف  هفافية بما تعني مان لذا تصبح الشكت رية وال الس
ف  من  المشاركة  على  المقدرة  إلى  يؤدى  بما  األمر  ودعم    ي يهمه  السياسية  القرارات 

 الحكومة في تحقيق الصالح العام. 
كان هناك هذا االهتمام المفاجئ والغضب من تفشي      لماذا  :الفساد في القرن العشرين

ًا تم التسامح معه، ولئن  قد كان الفساد بالتأكيد منذ بداية التاريخ البشري ، ونسبيالفساد؟ ل 
انه من الواضح أنها تختلف   إالكانت العديد من صور الفساد متالحقة ومرتبطة فيما بينها  

ن يدفعان إلى زيادة التركيز على الفساد ، من بلد إلى آخر، يبدو أن هناك عاملين عامي 
ا الدوهما  والعولمة  لتحول   (  LaFree G,., (2004, pp 659-760)  .يمقراطي 

واسع النطاق    اً شهدت العقود الثالثة األخيرة من القرن العشرين اعتماد  -إرساء الديمقراطية  
جة الثالثة  يسمى بالمو لمختلف أشكال الديمقراطية كوسيلة للحكم في جميع أنحاء العالم؛ ما  

طيات تتفاوت بشكل واضح من بلد  ن أن الديمقرارغم مى الوعل  ،من التحول الديمقراطي
طبيعتها وشكلها، فإنها عادة ما تميل إلى تعزيز سيادة القانون إلى حد    آلخر من حيث

ما وحرية الصحافة، وهناك مشاركة أكبر في الحكم من قبل المواطنين ، وهناك توقع عام  
ق   ائتعرف عليها من خالل طر ئة يتم الكبر والطلب على الشفافية، وكلها تميل إلى خلق بيأ
بسهولةا والفساد  المشروع  غير  على   ،لكسب  تحتوي  الناضجة  الليبرالية  فالديمقراطيات 

مكونات هيكلية بطبيعتها ال تؤدي إلى الفساد، أن المعايير االجتماعية لمكافحة الفساد  
www.m لتعزيز داخل الديمقراطيات.  تميل إلى النمو وا
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في جميع أنحاء العالم، في ظل توسع العولمة التي    اقتصادياً   انفجاراً شهد القرن العشرين   
الزدهار؛ ، وللدول النامية بوجه خاص لجذب االستثمارات الخارجية  اللفساد في    تمنح فرصاً 

در كبير من العقالنية  التي تشتد الحاجة إليها، تحتاج مؤسسات النظام العام إلى امتالك ق
ي على تكاليف ال تحصى؛ وغياب الشفافية من قبل فساد ينطو والمساءلة والشفافية.. وال

نفاذ القانون، ينفي التأثيرات اإليجابية للعولمة والمشاركة في االقتصاد العالمي  المنظمين وإ
تي يميل  حتى في البلدان النامية ال    على نطاق واسع. وقد بدأت المجتمعات المؤسسية

مكافحة الفساد،  هودها بشكل كبير لج قد عززت  فيها، ف  الفساد إلى أن تكون أكثر توطناً 
جانب   من  الفساد  مع  التسامح  مستوى  في  ملحوظ  انخفاض  عن  العولمة  أسفرت  وقد 

تقل إلى الهيئة السياسية )منظمة الشفافية الدولية (  انالمجتمعات المؤسسية ، وهذا التوجه 
(Passas, N. (2000). , pp. 16 - 44    .) 

شركة مقرها الواليات المتحدة   500  يتم القبض على حوال  قدف  اً عالمي  اً يشكل الفساد قلق    
ات. وقد دفعت هذه المسألة الكونغرس يوائل السبعينأ  يجانب فتقدم رشاوى للمسؤولين األ

كما   -، الذي ركز 1977األمريكي إلى إصدار قانون ممارسات الفساد األجنبية في عام 
اد  ي. وشرعت تشريعات مكافحة الفسعيد الدولعلى الفساد على الص  -ينص عليه القانون 

أوائ في  األمام  إلى  أخرى  مرة  الوطني  عبر  العنصر  على  ركزت  التي  ل  األمريكية 
منبر القوة " الرئاسي لتشجيع الدول األخرى  "    ات. ثم استخدم الرئيس كلينتون أيضاً يالتسعين

التعاون والتنمية    مع منظمة  على اعتماد نموذج االتحاد الفيدرالي لمكافحة الفساد، والتعاون 
  ثم بدأت األمم المتحدة في   ،هودها الرامية إلى مكافحة الفسادفي الميدان االقتصادي في ج 

ات، وهي اآلن ترعى  ي االنتقال إلى ساحة مكافحة الفساد عبر الوطني في أوائل التسعين
 .مؤتمرات دولية منتظمة بشأن منع الفساد

كافحة  العديد من االتفاقيات الدولية الرئيسة لمين  مرور  شهدنا في نهاية القرن العشر     
www.m الفساد، بما في ذلك:
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تجدر   -لمنظمة الدول األمريكية    1996لفساد لعام  اتفاقية البلدان األمريكية لمكافحة ا •
اإلشارة إلى أنها تغطي طائفة واسعة من أنواع الفساد وتشمل الدول الموقعة من الدول 

 الية.المتقدمة والدول االنتق
المجتمعات األوروبية  بشأن مكافحة الفساد التي تضم موظفين من    1997ة عام  اقياتف •

وقد اعتمد مجلس االتحاد   -اء في االتحاد األوروبي  أو المسؤولين في الدول األعض
 األوروبي هذه االتفاقية. 

شوة بشأن مكافحة ر   1997اتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي لعام   •
فين العموميين األجانب في المعامالت التجارية الدولية. ويجتمع الفريق العامل  الموظ

بمك التاالمعني  الرشوة  االقتصادي كل  افحة  الميدان  في  والتنمية  التعاون  لمنظمة  بع 
عام، حيث يجري استعراض موضوع الوقت مثل المالذات الضريبية والسياسات المالية 

 الوطنية.
القان • الجنائاتفاقية  لعام  ون  الفساد  بشأن  التي اعتمدتها لجنة وزراء مجلس   1999ي 

 وميين المحليين واألجانب. تحظر هذه االتفاقية رشوة الموظفين العم -أوروبا 
اعتمدت هذه االتفاقية لجنة وزراء    -بشأن الفساد    1999اتفاقية القانون المدني لعام   •

 مجلس أوروبا.
اعتمد رؤساء دول   -منع الفساد ومكافحته  بشأن 2003اتفاقية االتحاد األفريقي لعام  •

 وحكومات االتحاد األفريقي هذه االتفاقية.
المتحدة • لعام    اتفاقية األمم  الفساد  المتحدة في هذه    -  2003لمكافحة  أعلنت األمم 

 لمكافحة الفساد في جميع أنحاء العالم.   ديسمبر / كانون األول يوماً  9الوثيقة يوم 
 Invisible reasons for corruption ية للفسادأسباب غير مرئ -5

المرئية فهناك العديد من أسبابه غير   إلى مجموعة من الرشوة وجريمة الفساد يرجع انتشار
أذكر النامية،  بالدول  االقتصاد  هيكلية  في  الضعف  المتحد   :منها نقاط  األمم  )برنامج 

www.m اإلنمائي، لحوكمة الديمقراطية(
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ضع البلدان إن  (أ التحتية لضعف نتيجة  ديًا،اقتصا يفةالنامية،   االقتصادية البني 
  واالجتماعية

 بالديون.   مثقلة البلدان هذه التفاوض، كون  في االقتصاديةكفاءة كوادرها  عدم (ب
بكوادر،  مجهزة غير العالمي تداخالت االقتصاد مع المتعاملة الحكومية الدوائر إن (ت

 .لمةعو لل السريعة التطورات مواكبة صعيد على وخصوصاً 
 تكالبالمش تهتم التي الحكومية غير والمنظمات والشركات األكاديمي القطاع إن (ث

 العولمة وغير اتجاهات  معلومات حول  على للحصول مهيأة ليست االجتماعية والتقنية 
 . منها تستفيد نأ الحكومة تمكن سياسية اقتراحات صياغة قادرة على

خطرًا   سياسية، يشكل اتمن خالف ي تعان داخلية، وتلك التي  من إضرابات يجري  ما (ج
 لة الجنائية. العدا نظم وتعزيز القانون  سيادة إرساء يهدد كبيراً 

الفاسدة، يشجع   بالممارسات الخاصة الرادعة األحكام وجود عدم أو القوانين قصور (ح
  ارتكابه. على النفوس ضعاف

 ينؤولسمال عن مخالفات العدالة، فالتغاضي إجراءات سير في السلطة رجال تدخل (خ
 ينمسؤولكبار ال إقدام يشجع ، حيث الفساد تفشي الحكومية يسهل القطاعات بعض في

 الفساد. مجال في االنخراط على  اآلخرين من أعمال محظورة، مزيداً  على
 تجد ما الدولي، غالباً  كالبنك  قروضاً  تقدم التي  العالمية المالية المؤسسات نأ ونجد (د

 على الحكومة والخاص، فضعف العام القطاع اتالتعامل مع مؤسس في صعوبة كبيرة
 وبالتالي فهي ؛ بكفاءة استخدامها يتم  لن الخارجية المساعدات يعني إن المثال سبيل

  .مؤسسي إصالح إلى بحاجة
إذ المعامالت على والمعلومات االتصاالت لثورة الحقيقي األثر وينصب (ذ  المالية، 

 العمليات معظم صبحتأفل؛  قب من موجودة تكن  لم جديدة قانونية  ظهرت كعمالت
 االقتصاد في الوطنية االقتصاديات تذوب ثم نترنت، ومنإلا تتم عبر االستثمارية

www.m ثم ومن الحكومات سيطرة من يحرره سوف لكترونياً إ المال تحرك رأس العالمي، ألن
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 حتقيمتها، وأتا  القانونية التنظيمية اإلجراءات أفقدت ة الجديدةينالتق بأن  القول يمكن
 بكميات العالم حول األموال رؤوس فيها وأسواق المال، تتحرك للتجارة جديدة أنظمة

 .عملها آلتي تنظم والقوانين التشريعات وجود وعدم  وبسرعة ضخمة
 أو فيها األجنبية  األموال رؤوس استثمار  إلى النامية  الدول ببعض الحاجة دفعت (ر

 الشركات شجع ، ممامصدره عن البحث دون  من  ميسرة بشروط  هذا االستثمار تشجيع
على  على للحصول رشاوى  دفع خالل من الدول تلك في االستثمار والمؤسسات 

 العقود. 
 ن ؤو ش إلدارة التقنية المهارات تحسين  االقتصادية العولمة على االنفتاح يواكب لم (ز

 ةينتق استخدام خالل  من حيوي  أمر هذه األنظمة تطوير فإن  ثم العدالة الجنائية، ومن
 المهارات التنظيمية، وتنمية واللوائح التشريعاتوبحثية، وصوغ  تدريبية  مجوبرا يدةدج 

 الفساد.  مع أساليب التعامل على القادرة والخبرات
 إن  ،أحياناً  البعض مع بعضها تتناقض  الثغرات من كثير على تنطوي  القوانين ترسانة (س

وضعف وعدم ومؤسساته الدولة في اإلداري النظام   سوء  تحديد معد يعني ه كفاءته 
المناسب   الرجل وضع األهداف، وعدم وتحديد الخطط ووضع ورسم البرامج ياتمسؤولال

 .الرشيدة القادرة القيادة المناسب، واختيار المكان في
 : أسباب أخرى  -6
الحكم   (أ )سيطرة  الناس  من  قلة  بيد  فئويًا  السلطة  وتركز  السياسي،  االستبداد  هيمنة 

 . الفردي(
الكبرى التي تدفع العموالت والرشاوى    واقع والقوى الدوليةلدول والمممارسات كثير من ا (ب

لمسؤولي هذه الدولة أو تلك من أجل الحصول على عطاء هنا أو صفقة هناك، والدول 
التي تقوم بذلك تع الجاري    دالكبرى  العمل  إليها  -هذا  بمثابة مصروفات   - بالنسبة 

القانون،    ها رشوة يعاقب عليها، وال تعدلتسهيل أمورها خارج البلد    تحددها هذه الدولة
www.m .بل تقوم بخصم هذه المصروفات من الضرائب التي تدفعها الشركات واألفراد للحكومة
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وجود البنى الحكومية المتناحرة والمتضاربة المصالح والتوجهات، والتي ال تتحكم بها   (ت
يش  لد، بل تعوبناء مستقبل زاهر ومنتج للب   مشاعر المصلحة العامة وحقوق المجتمع

 .نانية المنغلقة، واالستجابة لمصالح شبكات المعارف والمحسوبياتهاجس المنفعة واأل
 .تغييب الديمقراطية والنهج التعددي السلمي في تداول السلطة وحكم المجتمع (ث
تداول  (ج الفردية والجماعية والحكومية )عدم وجود حرية  الممارسة  الشفافية في  انعدام 

والبيانات الواإلحصائ  المعلومات  مواقع  لمختلف  الوزارات  يات  مستوى  على  حكم 
 ..والشركات والمؤسسات

عدم قيام المجالس الشعبية والبرلمانات الموّصفة )المنتخبة شكليًا( بواجبها في المحاسبة  (ح
 .والمساءلة والنقد، واإلشراف المباشر على مجمل السياسات التنفيذية للحكم القائم

د إلى شعور المتورطين عملية مكافحة الفسا  فرص نجاح  يعود السبب األساسي لقلة (خ
في أعمال الفساد بدرجة عالية من األمن واألمان في ظل تغييب البيئة القانونية وتعثر  

 .المراقبة والمحاسبة
تضعيف السلطة القضائية بهدف تهميشها أمام الناس، وزعزعة ثقتهم بها، وأن هناك   (د 

 .أشخاصًا متنفذين أعلى منها 
الحكوميين وتعميم سياسة التفقير العام الشامل، مما يجعلهم  موظفين  ال  رواتب  انخفاض (ذ 

يفكرون في تجاوز حدود واجباتهم الوظيفية ومد أيديهم لجيوب اآلخرين )من زمالء  
في العمل، أو مراجعين أو مقاولين متعهدين أو غيرهم..( سرقًة أو رشوًة أو ابتزازًا أو 

 .لمعاشيةغيره، من أجل تحسين أحوالهم ا
 : اآلثار المترتبة على الفساد   ثالثاً 

إن الفساد ال تنحصر آثاره عند نقطة واحدة من النقاط التي ذكرناها آنًفا، بل إنه يؤثر في  
للدولة...  العام  أداء االقتصاد والنظام  المجتمع وسلوكيات األفراد وقيمهم وطريقة  نسيج 

www.mالزيادات المتالحقة في    لسلة منتج منها سفكما أن الزيادة األولية في حجم االستثمار تن
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القومي حيث نجد أن كل موجة من موجات اإلنفاق تولد مزيًدا من اإلنفاق في  الدخل 
 سلسلة ال نهائية من الزيادات. 

وعلى المنوال نفسه، نجد أن "مضاعف الفساد" يشير إلى مقدار الزيادة "النهائية" في دخول  
ومدفوعات السمسرة،   اوى العموالت والرشفي حجم  ة" معينة  ن "زيادة أوليعاألفراد الناتجة  

مليون وحدة    15فإذا كان الحجم األولي للعموالت والرشاوى والسمسرة في فترة زمنية ما هو  
من   الفساد"  "مدفوعات  اقتسام  دورة  خالل  من  تساقط"  "آثار  له  الحجم  هذا  فإن  نقدية، 

بين المحيطين بهم عند  احية، و فعين من ن العموالت والرشاوى بين كبار المستفيدين والمنت
 .هم بعض "الغنائم" أو بعض الفتات"المستوى الوسيط واألدنى من ناحية أخرى، بحيث يصل

ومتنوعة.   كبيرة  سلبية  وآثار  مساوئ  إلى  يؤدي  العالم  في  واإلفساد  الفساد  استفحال  إن 
 وسأكتفي بتعدادها في النقاط التالية: 

وحلول النقم من هللا تعالى، ويوهن  العذاب  في نزول    إن الفساد سببآثار دينية:   .1
من عقيدة الفرد ويهدد أخالقياته فتنتهي به إلى المهالك، وإن االستمرار في الفساد 

 ي مكن أعداء اإلسالم من البالد اإلسالمية وينفذ مكائدهم وأغراضه.
اس ويحطم آثار اجتماعية : يزرع الفساد بذور التفرقة والعداوة والبغضاء بين الن .2

سر، وتتفاقم المشكالت األسرية، وفيه إهدار لكرامة الفرد ، وينهار التماسك  كيان األ
االجتماعي وتنحط األخالق به، وينتشر االبتزاز ويتزعزع األمن االجتماعي داخل  

 المجتمع... 
آثار نفسية وصحية: إن الم فسد فاقد لألمن النفسي واالستقرار العقلي حيث يسيطر   .3

 يه. ضطراب علالقلق واال 
ثار االقتصادية: يترتب على الفساد مضار كثيرة: فإنه يؤدي إلى إهدار المال اآل .4

العام، ويعود على الدولة بالخسارة المالية، ويقف دون التقدم االقتصادي والرقي 
www.mالحضاري للمجتمع، وفيه تحطيم لنشاط األفراد المالي واالقتصادي، ويفسد الذمم  
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األما خيانة  على  ويجلبويشجع  تكلفة  الفقر    نة،  ويرفع  والعباد،  للبالد  والتخلف 
 المعامالت بسبب الرشاوى واالحتكار... وأضرار اقتصادية أخرى كثيرة.

اآلثار السياسية: الفساد عدو التنمية، فهو من أسباب فشل خطة التنمية في الدول  .5
يؤدي  النامية، وهو مشجع على كل مظاهر الفوضى والخروج على النظام العام، و 

الدولة واستقرارها، وإن دول وحكومات كثيرة  عدم احتإلى   القانون، فيهز أمن  رام 
والفلبين  وإندونيسيا  واليابان  إيطاليا  في  حدث  كما  الفساد  بسبب  وتسقط  سقطت 

 م (1997وأغلب الدول اإلفريقية. )عبد الهادي، 
ا شانغ  سة أعدهصادية دراومن الدراسات الحديثة التي تناولت آثار الفساد على التنمية االقت

* في بحث له بعنوان "الفساد في التنمية االقتصادية" في  Shang-Jin Weiجين وي 
سيوية لتوضيح تلك اآلثار استعرضها بما  استخدم فيها أمثلة من البلدان اآل  ، مركز بانكوك

 يلي: )مركز بانكوك اإلقليمي التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي(. 
ا (1 إلى بيانات   المحلي:الستثمار  اآلثار على  المستندة  هناك بعض األدلة اإلحصائية 

تفيد بأنه في حالة إجراء انحدار لنسبة إجمالي    ،عن شريحة مقطعية واسعة من البلدان
االستثمار / الناتج المحلي اإلجمالي ولتوضيح التأثير الكمي للفساد نعمل عينة حسابية  

( 1فساد لدى سنغافورة مقدارها )رجات اللمقدرة ود عن الفلبين وسنغافورة بأخذ النقطة ا
الدولية التجارة  مؤشر  حسب    ، Business International Index (BI)درجة 

ليبين  ي( درجة. فإذا استطاعت الف6.5غت )ودرجة الفساد للفلبين حسب نفس المقياس بل
  ، لهاإن تخفض مستوى الفساد إلى مستوى سنغافورة مع بقاء األشياء األخرى على حا

 ين ستكون قادرة على رفع نسبة إجمالي االستثمار / الناتج المحلي اإلجمالي. بيالفيلفان  
االستثمار  (2 بيانات  دراسة مجموعة من  في  المباشر:  األجنبي  االستثمار  اآلثار على 

-Shangقام بها وي   مضيفاً   ( بلداً 41إلى )  مصدراً   األجنبي المباشر ألربعة عشر بلداً 
Jin Wet  ة واضحة على إن الفساد في البلدان المضيفة  أدل  وجد  ، اتينفي التسعي

www.mتخفيض مستوى الفساد لديها من   فإذا أرادت الهند مثالً   ، األجنبيةيثبط االستثمارات  
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( درجة إلى مستوى الفساد في سنغافورة المقدر بدرجة واحدة, فان أثر ذلك على  5.75)
اال مساوياً جذب  سيكون  األجنبية  ن  ستثمارات  ا لتخفيض  علضريسبة  الشركات  بة  لى 

اآل  ،%22بة  بنس البلدان  من  الكثير  حواإن  بعرض  قامت  ألغراء  سيوية  ضريبية  فز 
سيوية تستطيع ، إن البلدان اآلة الجنسية لسداد مديونياتها من الضرائبدالشركات المتعد

إن تجذب االستثمار األجنبي دون حوافز ضريبية إذا استطاعت السيطرة على الفساد 
 نها.بلداي في الداخل

ويقلل  (3 المحلي  االستثمار  يخفض  الفساد  كان  إذا  االقتصادي:  النمو  على  اآلثار 
دي. ولتوضيح  للنمو االقتصا  من الطبيعي إن يكون الفساد مخفضاً االستثمار األجنبي ف
بنغالديش , فلو تمكنت بنغالديش من تخفيض الفساد لديها من   ذلك األثر نأخذ مثالً 

ة, فإن معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي  افور سنغ  اد في( إلى مستوى الفس7)
عما كان عليه  أي أن دخل الفرد كان يمكن أن يرتفع    1.8اإلجمالي سيرتفع إلى %

 . %50إلى أكثر من 
اآلثار على حجم وتكوين اإلنفاق وتكوين اإلنفاق الحكومي: أجريت دراسة منهجية عن  (4

 ,UNICا وتوصال إلى النتائج التالية: )م بهة قالحكومتأثير الفساد على المالية العامة ل
JRIB, 1999  ) 

يؤدي الفساد إلى زيادة حجم االستثمارات العامة على حساب االستثمار الخاص لكون    -أ
 ين في الحصول على رشاوى. مسؤولالعديد من بنود اإلنفاق العام طيعة لتالعب كبار ال 

لصيانة الالزمة من أجل اإلنفاق  ل واتشغيعن ال  فساد تكوين النفقات العامة بعيداً يشوه ال -ب
 على معدات جديدة. 

ألن هذه   ؛عن حاجة الصحة والتعليم للتمويل  فساد تكوين النفقات العامة بعيداً يشوه ال -ج
ين في مسؤولاألخرى, هي أقل سهولة على ال  اتعو قات بالمقارنة مع نفقات المشر النف

 انتزاع الريع. 
www.m والبنية التحتية للبلد.  عامة ر الستثمايقلل الفساد من إنتاجية اال -د
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قد يخفض الفساد من ضريبة الدخل ألنه ينال من قدرة الحكومة على جمع الضرائب  -ه
   .والرسوم الجمركية

ق  ائالتحيز الحضري والفقر: إن الرغبة في الحصول على رشاوى يشوه التصرف بطر  -و
ت ن كانإو   فية,ية كاميزانتي لم تحصل على  العامة ال اتعو مختلفة, السيما في المشر 

ما تنال حظوة بين    الدفاع الكبيرة الحجم غالباً   اتعو قيمتها االجتماعية مرتفعة. فمشر 
و  غالبيتها  وسرية  حجمها  بسبب  والبيروقراطيين  غالباً السياسيين  عقودها  على    تكون 

ن أروف  حساب ميزانية الصحة الريفية والعيادات المختصة بالصحة الوقائية. والمع
ن الفساد الذي تسببه سياسة  إمن نظرائهم سكان المدن, و  قل دخالً دة أيف عان الر سكا

عن الريف قد يزيد من سوء توزيع الدخل. كما يؤدي   االنحياز في تحويل الموارد بعيداً 
   .تفاقم الفقر في المدنإلى الفساد 

  :ومن أهم اآلثار الميدانية الناجمة عن الفساد
بنية التحية العامة، وذلك ى الجودة في المستو ضعاف  ام وإ تدني كفاءة االستثمار الع .1

 ..بسبب الرشاوى والعموالت التي يتلقاها المشرفون والمتنفذون وأصحاب القرارات
إضعاف حجم ونوعية موارد االستثمار األجنبي؛ ففي الوقت الذي تسعى فيه البلدان   .2

مارات ستثذه االليه هالنامية إلى استقطاب موارد االستثمار األجنبي لما تنطوي ع
إمكان الفساد  من  أن  الدراسات  أثبتت  فقد  الحديثة،  والتكنولوجيا  المهارات  نقل  ات 

 .يضعف هذه التدفقات االستثمارية، وقد يعطلها في أحايين كثيرة 
 .تردي حالة توزيع الدخل والثروة في الدولة .3
نتيجة   .4 االجتماعية  العدالة  وتراجع  واإلفقار  الفقر  معدالت  ات الثرو تركز  ارتفاع 

ي أيدي فئة قليلة من المجتمع، وسوء توزيع الدخول والقروض  السلطات كلها فو 
وتدني   واالقتصادي،  االجتماعي  التكافؤ  ظاهرة  وانعدام  الدولة،  في  والخدمات 

www.m .المستوى المعيشي لطبقات كثيرة في المجتمع 
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ا .5 مفعول  إضعاف  أو  إلغاء  إلى  يؤدي  قد  العمل،  قيم  على  الفساد  ز لحواف تأثير 
 .ية العادلةوضوعالم

 .تهشيم الصلة الطبيعية التي يمكن أن تقوم بين الفرد وبين دولته ومؤسساته المتعددة .6
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 المبحث الثاني
 النظريات العلمية المفسرة للفساد 

 تمهيد 
محاولة إجراء قراءة    في  من حيث الطرح النظري والمنهجي في دراسة ظواهر االنحراف،  

االنحراف" ةسوسيولوجي إلى  "العود  اللظاهرة  غياب  ظل  في  وذلك  تنظير  ، 
محل االهتمام. لهذا لن يتم تبني نظرية  الفساد   ظاهرة    المتخصص فيما يخص   العلمي  

  استثمار ما جاءت به الكثير من النظريات   علمية من أجل تفسير الظاهرة ولكن محاولة
 حول االنحراف عمومًا. 

 والتفكير للسلوك طريقة "بأنها يعرفها االجتماعية حيث هرةالظا أن  "دوركايم إميل" كتب
الفرد،   على نفسها أن تفرض به تستطيع ما التأثير قوة ولها من الفرد، عن خارجة والشعور
الظواهر غيرها عن تمتاز االجتماعية فالظاهرة  (النفسيةأو   والفردية الطبيعية من 

 ،1985تيما شيف،   نيقوال(االنتشار ذيوع، أو  لا  أو معمو وال الجبرية، أو والقهرية الخارجية،
 .(268ص 

 طريقة عن ناتجاً   خارجياً  سلوكاً  يمثل أنه  نجد .اإلداري  الفساد في  النظر دققنا ما ذاإو 
 قائبطر  ولو مشروعة الغالب في  تكون  قد  ذاتية مصالح تحقيق تستهدف التفكير من معينة

   .االجتماعي  للعملظمة المن وللقوانين للقيم مخالفة وأساليب
 أخرى  مفاهيم اجتماعية مع يتداخل االجتماعية الناحية نم ي درس عندما اإلداري  فالفساد

أما والتسيب،نحراف،  اال ،الجريمة  :مثل،   استخدامها على الباحثون  درج  والرشوة، 
 المألوف خرج عن  السلوك أن يعني  فهو وأشمل، أعم مفهوم فهو االجتماعي  نحرافاال
 فقد مستهجناً  أو غير مرغوب خروجاً  دائماً  ليس الخروج وهذا المجتمع،  في معتادلا أو

 انحرافاً  يكون  ذلك ومع األفضل والتطوير إلى اإلبداع قبيل من مستحسناً  يكون خروجاً 
www.m ( . 148  ، ص1985كاره، )  تماعياً اج 
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تكون   ال الجريمة فإن  ثانية ناحية  ومن   ،والجريمة  نحرافاال بين ولاأل نجد الفرق  وهنا      
 " ميرتون" فهو– تعبير حد على الم عيب نحرافاال أما القانوني، النص وجد إذا إال كذلك

 عليه الحكم في وحدها - المجتمع معايير إلى يترك بل النص، ذلك توافر فيه يشترط ال
انحراف  كل انحراف وليس  كل جريمة  بأن   :القول يمكن  هنا ومن ،منحرفاً  سلوكاً  بوصفه

 .من الجريمة واشمل أوسع رافاالنح إذن ف مة، جري
 : نحرافيةالتصنيفات المعرفية للنظريات اال  -  أوالً 

على مستوى كل طرح يتم حيث  ؛نحرافية إلى عدة طروحاتيمكن تصنيف النظريات اال 
اعتماد معيار، ومن أهمها التناول المعرفي على أساس معيار درجة التجريد على مستوى  

نحرافية إلى درجات متفاوتة من حيث عمق التجريد،  يات االنيف النظر هذا الطرح يتم تص
 ( 2016يونس ، ) فهناك مستويات لهذه النظريات نعرضها على النحو التالي :

، حيث أنه الكبرى )الماكرو(:  حيث يكون مجال النظريات الكبرى عريضاً   النظريات   
ه من تأثير... تطرح  وما يمارسمن أبرز خصائصها اهتمامها بتفسير البناء االجتماعي  

عن كيفية ارتباط الجريمة بذلك البناء... ومن أبرز نماذج هذه النظريات الكبرى   تصوراً 
النظريات الصغرى    (27ص    ،1991)دون سي،    .<<نظرية األنومي، ونظريات الصراع

داه على افتراض مؤ -في تفسيرها للسلوك اإلجرامي  –التي تركز هذه النظرية    )الميكرو( :
ال مجتمع يتميز بخصائص معينة، ثم استخدام هذه الخصائص في تفسير كيف أن  أن 

تمام أو  راد قد يصبحون مجرمين )أي دراسة أسباب الجريمة(. وهنا ينصب اهبعض األف
نطاق   فإن  عامة  وبصفة  الناس،  من  مجموعة  على  النظريات  من  ]الشكل[  هذا  تركيز 

النظري بين  ما  يتراوح  الصغرى  االجتمالنظريات  النفسية ات  النظريات  وبين  اعية 
ونظريات  .والبيولوجية االجتماعي  الضبط  نظريات  النظريات  من  النمط  هذا  أمثلة  ومن 

حيث يسعى هذا النمط    ( ، النظريات الوسيطة:  24ص    ،  1999التعلم ) فرانك ويليامز ،
ا يصبح  وكيف  تأثيره،  االجتماعي  البناء  يمارس  كيف  تفسير  إلى  النظريات  www.mألفراد من 
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ما تتضمن كل من االتجاه الوبائي )أي    رمين، وفي الواقع فإن النظريات الوسيطة غالباً مج 
لجريمة )أي تفسير السلوك  تفسير معدالت الجريمة في فئات المجتمع( ودراسة أسباب ا

   اإلجرامي نفسه(. ومن أمثلة هذه النظريات نظرية الثقافة الخاصة، ونظرية الفرص المتباينة 
 (  35ع السابق، ص رج نك، الم.) فرا

نظريات  نفسية،  نظريات  بيولوجية،  نظريات  إلى:   االنحراف  نظريات  يقسم  من  هناك 
، ص ص 1419جاه النوعي. )الصنيع،  اجتماعية، نظريات تكاملية،  نظريات ذات االت

68- 77 ). 
ة  سهامات المدرسة السوسيولوجية في ميدان قضايا االنحراف والجريمإوسوف نركز على   

 لى االنحراف في المجتمع. إظاهرة العود   اسةبهدف در 
 : نماذج من النظريات السوسيولوجية المفسرة لالنحراف   ثانياً 

 راء ووجهاتمن اآل جملة  على  اآلتية واالقتصادية االجتماعية النظريات تشتمل      
 ؛ياتالنظر  هذه لديهم واالقتصاديين تبلورت االجتماعيين والباحثين العلماء من لعدد النظر
 عند وذلك متعددة، زوايا  من االجتماعي والجريمة نحرافاال ظاهرة بتفسير اهتموا حيث

االجتماعيين   فأغلب الظاهرة، هذه إحداث في التي تتداخل العوامل أو العامل عن  بحثهم
 تمثل أنها أو سوية، غير اجتماعية أنها ظاهرة على إليها نظروا الظاهرة هذه درسوا الذي

في  .. والجريمة االجتماعي نحرافاال تفسير على نظريات اعتمدوا فقد هنا  نوم ،اً رافانح 
التنظير لها وتفسيرها وفق نتاج هائل من  نحرافية إلى  علم االجتماع لموضوع الظاهرة اال

النظريات، مما جعل الباحثين والكتاب في ميدان النظريات السوسيولوجية يختلفون بدورهم 
ف معيار التصنيف المعتمد لديهم وسوف نتعرف على  ختالال  وفقاً   وهذا  –في تصنيفها  

 .قبل التعرف على المدارس الغربية المنظور الديني عن ابن خلدون 
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 " ابن خلدون " :الفساد تفسير في األخالقي المنظور
 وتطور تفسيرهم النتشار عند األخالق، منظومة في االختالل الباحثين على بعض يعتمد

 فعل عن عبارة عام المنحرف بوجه السلوك يعتقدون أن فهم اد،والفس فرانح اال ظواهر
 ترقى حيث وجشعه، الفرد لطمعنتيجة   األخالقية والمعايير القيم عن اً خروج  يمثل

 مصلحة المجتمع .  على عنده الفردية المصلحة
حول التأن  ، ونشوء العمران الدولة وانهيارها انحطاط حول نظريته في " خلدون  ابن " ويؤكد

 األخالق    منظومة في من مظاهر االنحالل  كثيراً  يصاحبه الحضرية إلى البداوة من
الخصائص األخرى وعلى  بعض اندثار إلى البدوي ، إضافة المجتمع بها يمتاز كان التي

 بروز يتبعه ) االجتماعي  التغير ( الحضرية إلى التحول هذا وهو يرى   .العصبية رأسها
 وكثرة الحشمة وضياع الدولة أو على المجتمع والعالة والبذخ فالتر  صور من العديد
 التي وأهدافهم غاياتهم تحقيق بغية االجتماعية األفراد من الضوابط وتحرر الفسق صور
 . ثناياها في تحمل

 سبل في والتنعم والبذخ الترف مستوى من أعلى تحقيق نحو يرى أبن خلدون في السعي 
 الحضارة الرفاهية واتساع تبعه الم لك حصل إذا ثم ةاو بد أولها من الدولة فطرة"أن   العيش،  

 النفوس إليه ما تنزع  باختالف وتكثر بعضا  بعضها ويتلو فيه والتأنق في تفن هي إنما
 القيم في  سلباً  يؤثر التغير يعتقد أن فهو  "الترف بأحوال والتنعم والملذات الشهوات من

واندثار الحياة مالذ يادزدوا الرغدة والعيشة الترف عن فالبحث ، األخالقية  وتعددها، 
 مما والقيم، بالقواعد األخالقية االلتزام   ويقلل األخالق يفسد الزهد من  والتجرد القناعة

طردية .للضبط االجتماعية الوسائل بذلك يضعف الترف  عن البحث بين فالعالقة 
والقناعة وترك ا(،فيه المفرط الطموحات(  واالنحراف الفساد رانتشا وبين االعتدال 

 كماليات من  الحاجات فيها  تتحول والتي الحضرية  ضغوط الحياة ظل في خاصة ،عموماً 
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الحضرية ( )ابن خلدون،  ( الحياة أسلوب لمضاهاة والتقدم التحضر كلما ازداد أساسيات إلى
 (211ص  2005

 نحراف :أهم المدارس الغربية المفسرة لنظريات اال
 ية إلى مدرستين: لسوسيولوج يمكن تصنيف النظريات ا
أنصار   "    الوسط االجتماعي وهذا لكون تسمى كذلك بمدرسة  :  األولى المدرسة الفرنسية

  بحسبانه هذه المدرسة ينطلقون في بحوثهم عن أسباب الظاهرة... من الوسط االجتماعي 
 وضمن هذه المدرسة تدرج نظرية التقليد االجتماعي. "  لها مصدراً 

اف، بالبيئة االجتماعية من أجل تفسير االنحر   اهتم روادها كثيراً   :ألمريكيةالثانية المدرسة ا
وقد سار الكثير من العلماء في أمريكا في نفس الخط الذي يمكن أن يطلق عليه الحتمية  "

العوامل الوراثية والعضوية عند تفسير السلوك    السوسيولوجية وهذا يعني أنهم استبعدوا تماماً 
( وقد تميزت األدبيات األمريكية في  46-45، ص ص  1987لوطي،)السما  االنحرافي".

في محاولة تفسير   –النظرية اإليكولوجية    مثالً   –نحراف بالطابع الواقعي  سوسيولوجي اال
االنحراف في المجتمع )وخاصة منه األمريكي(. ومن ضمن النظريات التي تنتمي لهذه 

 ن(.لـ )سيلي : نظرية الصراع بين الثقافاتالمدرسة، هناك مثالً 
إجماع على تصنيف معين، كذلك يتبين أنه ليس هناك   ؛من التصنيفات السابقة  انطالقاً 

النظريات ألنه في بعض األحيان يمكن تصنيف    ؛ال يوجد هناك تقسيم دقيق لكل هذه 
العامة، مثل نظرية األنومي فهي وضعية ضغط  التصنيفات  العديد من  النظرية ضمن 

تقسيم أدبيات   الدراسة اعتمادهذه    المبحث منى هذا  على مستو   واسعة المدى، ووظيفية.
المدرسة الفرنسية والمدرسة األمريكية مع التعرف   هما:السوسيولوجي إلى مدرستين  الطرح  

 : على روادهم 
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 رواد المدرسة الفرنسية -1
 دها جبرائيل تارد ، وإميل دوركايم  اومن أهم رو 

 علماء  من(  تارد)  يعتبر)     Gabriel Tarde )    ( 1904 - 1843:    تارد  جبريل   
 التعلم عملية طريق عن اجتماعياً  مكتسباً  سلوكاً  ينحرافاإل السلوك يعدون  الذين االجتماع

  يتأثر   بل  مجرماً   يولد  ال .  "    لديه  اإلنسان  أن  حيث   األخرى،  االجتماعية  السلوكيات  كبقية
 ص:  2001  ،   توتة   أبو)  .  لهم  وتقليداً   منهم   بإيحاء   الجريمة   ويرتكب   اآلخرين  بتصرفات

  بيولوجياً   يورث  ال  االنحراف  حسبان  على  أساساً   يقوم(  تارد)  فطرح(    146  -145  ص
 العوامل دور إنكار بالضرورة يعني ال وهذا اجتماعياً  يورث وإنما لمبروزو، إليه ذهب كما

  من   ينبثق    االنحرافية  الظاهرة   تكوين  أساس(  تارد)  جعل  لهذا   ،النفسية  حتى  أو  الوراثية
  عن   تتم  التي  التقليد  عملية  هي  اجتماعية  عملية  بمقتضى  >>  وهذا  االجتماعي،  وسطلا

  منشئة   إحداهما   األشخاص  من   طائفتين  بين   المباشر  غير  أو  المباشر  االتصال  طريق
  االنحرافية   للظاهرة  التفسير  وهذا(  70  -68  ص  ص:  1419   الصنيع)  .مقلدة  وأخرى 

  ذكره   سبق  لما   باإلضافة  –  فيها   جاء  حيث  اعي، جتماال  التقليد  نظرية   في (  تارد)  له  نظ ر
 أفراد  جميع   لها  ويخضع  أساسية،  قوانين  وفق  تتطور..  "  والجريمة  االنحراف  أن  –

:  اآلتي  النحو  على   لديه  وهي  )..ثالثة  وهي  التقليد  قوانين   القوانين،  هذه  وتسمى...  المجتمع
 ( 125 -124 ص ص:  السابق ،مرجع توته أبو) 
تكون درجة االحتكاك بهم مباشرة أكثر من  األفراد اآلخرين الذي   فراد يقلدون ول: إن األألا

 ق غير مباشرة.ائاألفراد الذين يكون االحتكاك بهم بطر 
ن األدنى يقلد األعلى، فالفقراء يقلدون األغنياء في ارتكاب الجريمة، وأن الجريمة  أالثـاني:  

 ألرياف.تنتشر في المدن الكبرى ثم تقلد في ا
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اليب الحديثة تحل محل األساليب القديمة، فالقتل الذي كان يتم بالسكين  ث: أن األسـالالث
ن القتل المادي إلى  مانخفض بينما ازداد معدل القتل بالمسدس، كما تطورت صور القتل 

 .محاوالت إساءة السمعة  وأباإلشاعات  القتل المعنوي سواءً 
بين    –  كلما كان االتصال مباشراً فعالية  يكون أكثر    إن التقليد االجتماعي حسب )تارد(

ألنه يوفر هامش كبير لكي يتعلم المستقبل من   –المرسل لرسالة االنحراف والمستقبل لها  
االنحرافية القدوة  أو  إلى    ،النموذج  األقوى  من  ينتقل  فهو  التأثير  اتجاه  يخص  فيما  أما 

قوة أساليب ضعف من  الجتماعية تاألضعف، ومن األكثر إلى األقل، حيث أن الفوضى ا
والتي من بينها: مؤسسة األسرة التي في غياب نجاح     ومؤسسات الضبط االجتماعية

أداء وظائفها في التنشئة االجتماعية، تجعل أفرادها في استعداد نحو التوجه إلى الممارسة 
 نحرافية في المجتمع عن طريق عملية التقليد االجتماعي. اال
( من ضمن اإلبداع   David , Émile Durkheim  1917  –  1858: )إميل دوركايم   

العلمي الذي جاء به )دوركايم( في علم االجتماع: نظرية األنومي أو الالمعيارية في تفسير 
االنحراف في المجتمع من الناحية السوسيولوجية. وقبل الخوض في أسس هذه النظرية 

فاألنومي أو الالمعيارية  ،  سبياً نومي ولو نعرج بعجالة على تعريف األن.  ةانحرافي-السوسيو
أو الالنظامية، يراد بها: حالة تكون فيها المعايير االجتماعية ال وظيفية في ضبط سلوك 
األفراد، من أجل تحقيق توافقهم االجتماعي. هذا يترتب عنه نشوء الفوضى والحيرة وانعدام  

ومع النتاج    ع اآلخرمع الذات وملغياب معالم سلوكية ي هتدى بها في التعامل    –األمن  
الثقافي والحضاري. وهي حالة تكون وليدة التغيرات المفاجئة والعميقة التي تحدث على  
والتغيرات   االجتماعية،  التغيرات  االقتصادية،  )كالكوارث  االجتماعي  التنظيم  مستوى 

 السياسية(.
لى ركايم عنومي لدى دو وهي حالة تنشأ عن تقسيم العمل االجتماعي، و تقوم نظرية األ   

www.m ( ,Pp 56-58 Emile Durkheim, 1951ساس منطلقات األساسية وهي: )أ
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حاجات اإلنسان ال يمكن إشباعها كلها، ألنها ال تعد وال تحصى. و لهذا يجب وجود   -
 تنظيم اجتماعي يلعب دور الضابط أو المهدئ لسلوك األفراد في المجتمع.  

رد وبين وسائله المتاحة لديه. وهذا  ن حاجات الفالعمل على ضمان التوازن الالزم بي  -
وتحدد    –الثقافية  –التي تحدد األهداف    مع ثقافة مجتمعه   الفرد متوافقاً   من أجل جعل

 مع توفير الوسائل لتحقيق تلك األهداف.   –القيم والمعايير المنظمة الجتماعية السلوك  
دي إلى ال  شأنه أن يؤ   أن يكون التنظيم االجتماعي في حالة من االضطراب هذا من -

التنظيم االجتماعي في ضبط سلوك األفراد. و تحدث   الوضعية نتيجة هذه  وظيفية 
 للتعامل معها.    التي تنتاب المجتمع في الوقت الذي ال يكون مستعداً   التغيرات المفاجئة

تماعي في المجتمع الحديث. باإلضافة ، تعم الفوضى أو يكون نتيجة تقسيم العمل االج  -
المجتوالحي المعايير االجتماعية وصراعها. هذا يجعل  رة في  إلى اختالل  بالنظر  مع 

بالسلوك األف يقومون  أو  المنحرف.  السلوك  وبين  السوي  السلوك  بين  يميزون  راد ال 
وكذلك   لديهم،  المتاحة  الوسائل  وظيفية  ال  إلى  بالنظر  تحقيقهم االنحرافي  لوجوب 

 لألهداف الثقافية. 
يصنع االنحراف    طريق التنظيم االجتماعي هو الذيالمجتمع عن  كما أشار )دوركايم(   -

التي ترسم   على القيم والمعايير االجتماعية  عن طريق وضع الضوابط السلوكية القائمة
.  ماً أو مجر   منحرفاً   دفكل شخص يتجاوز هذا المسار يع  ،السلوك المقبول اجتماعياً 

الفرد  مكتسب من قبل    هو سلوك  افينحر وركايم( مع )تارد( بأن السلوك االوهنا اتفق )د
. )دون سي. ) مرجع سابق (، ص   في المجتمع، وهذا بالنظر لكينونته االجتماعية

154 ). 
 ديع "حيث Emile Durkheim دوركايم "إميل" االجتماع عالم هو النظريةه  هذ مؤسس
 نظريته طرح حيث االجتماع علم في " Anomie " الالمعيارية مصطلح استخدم أول من

 للتضامن المناقضة التفكك حالة إلى لإلشارة  فاستخدمه ، العمل وتقسيم ،االنتحار عن
التي أن تسود والتآزر  التوازن  التخبط إلى تشير التي الحالة تلك  المجتمع،  www.m وانعدام 
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 على تطرأ التي االجتماعي التفكك من ةالحال وهذه  (األفراد  ب  القلق وانتشار االجتماعي
 ينطلق  .والسريع الفجائي االجتماعي  من التغير تجامو  عن حدوث ناتجة  تكون  المجتمع

االجتماع   عالم معينة وعلى وظيفة تؤدي اجتماعية ظاهرة افتراض أن كل من "دوركايم"
 أثر يتقصىاالجتماع أن   علم الباحث في ويضيف أن على الوظيفة، تلك عن يبحث أن

 الظواهر  يعتقد أن وظيفة ووه نتشارها،الظواهر االنتحار وا  تلك وأن تطور الكامنة العوامل
 يعبر الذي   االجتماعي  والواقع بين الظاهرة يحدث الترابط  الذي إلى تشير االجتماعية

 ) (Emile Durkheim, ibed , pp111-113العامة لألفراد  الحاجات عن
 اعيةاالجتم يرون للظواهر الذي ينيالوظيف أبرز من واحداً   "دوركايم إميل" اعتبر ومن هنا
 ارتفاع لتفسير الالمعيارية فكرة وظف قد من أن دوركايم بالرغم   تؤديها بالمجتمع، وظائف

االنتحار، العلماء معدالت  أن  تفسير  في الستخدامها الفكرة هذه طوروا بعده من غير 
 " R .Merton " ميرتون   روبرت" هؤالء أمثال  ومن  م، عا بوجه  نحرافيةاال السلوكيات

 وقف الذي المستوى  عند يقف لم ولكنه عن الالمعيارية، ايمدورك أفكار الذي قام بتطوير
افترض ،"دوركايم" عنده هنالك   "والالمعيارية االجتماعي البناء"عن   مقاله في فلقد  أن 

 حالة   )القيم والمعايير( االجتماعية القواعد مخالفة فيها  تكون  االجتماعية الِبنى بعض
 ايفضلو  معينين أشخاص على  ضغوطاً  سار تم تماعيةج اال البنى أن تلك.حيث يرى   سوية

، ص ص   (2011) )المصراتي،  .السوي  السلوك   علىي  السو  غير السلوك ذلك إثر
45-47) 
ثقافة فهو أن   إجبار وذات مشروعةثقافية   أهداف مجموعة  من تتألف معتج الم يرى 

 هيح تب مشروع هو ما  منها  مجموعة من السبل أيضاً  بها  وتوجد ثقافي،  ضغط أو اجتماعي 
 مشروع غير هو ما ومنها واألهداف، الطموحات في تحقيق بإتباعها لألفراد وتسمح الثقافة

 مجموعةيتألف من   المجتمع وأن وتستهجنها، قوانينه وال المجتمع ثقافة ال تبيحها التي وهي
األفراد  نفإ لذا مكاناتهم،إواالقتصادية و  االجتماعية  خصائصهم في من األفراد المتباينين و

www.mمن يستطيع أن   فمنهم المشروعة لتحقيق أهدافهم المشروعة السبل تلك بلوغ  في  نتباينيم
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ومنهم السبل بتلك أهدافه يحقق وصولها،  من المشروعة  عن   عرضة وهؤالء يعجز 
 .  (355-354، ص ص 1999رمزي، ( المشروعة غير  بالسبل وللعمل لالنحراف

)دورك       إلى  وجه  عما  النظر  نقدبغض  من  استمرارية    لحسبانه  –  ايم(  بمجرد  أنه 
اال األزمات  الظاهرة  جراء  والتي  األنومية،  المجتمع  ظروف  نتاج  تكون  التي  نحرافية 

، جعلت الضبط االجتماعي في المجتمع يتصف االقتصادية واألمنية والسياسية واألخالقية
لعائد إلى ظل اندفاع اوظيفية في تسيير السلوك لدى األفراد، وهذا في    بالهشاشة والال

من ضمن    ،قيم ومعايير المجتمعبذلك   االنحراف ) الفساد ( نحو إشباع حاجاته، متجاوزاً 
 –المدنية    –القتصادية  : الظروف األسرية )االظروف األنومية في المجتمع، هناك مثالً 

اال )الماضي  االنحراف  إلى  للعائد  الشخصية  والظروف  المستوى العالئقية...(    نحرافي، 
 الظروف الصحية...(.  التعليمي، 

 : رواد المدرسة األمريكية -ب
ينطلق    (Edwin Hardin ,Sutherland  1950 ,– 1883إدويــن سذرالنــد )      

صاحب نظرية االختالط التفاضلي في تفسيره للسلوك االنحرافي كظاهرة اجتماعية، من  
وراثة..."  فالفرد يتعلم  ليس نتاج ال عن طريق التعلم، فهو  اجتماعياً  اً مكتسب اً سلوك حسبانه

وك من اختالطه بغيره عن طريق مجالستهم، فالشخص الذي لم يتعلم السلوك  هذا السل
يستطيع إتيانه... وعليه يمكن القول بأن شروط إنتاج الجنوح حسب )سذرالند( اإلجرامي ال  

األفراد... بين  االجتماعي  والتفاعل  واالتصال  التعلم  في  هنواالت  )تتحدد  عند صال    ا 
نحرافي. ) .... الذي يقع  اكتساب السلوك اال   ابة جزء أساسي في عملية)سذرالند( هو بمث

الخا النموذج  أمام ضعف عرض تواجد جراء غلبة تواجد  ص بالسلوك االنحرافي، وهذا 
.. إذا كانت المواقف سلبية نحو الجريمة، فالفرد لن يقع في "السلوك السوي. أي بمعنى أن

كجماعات    –ا إذا كانت المواقف إيجابية أي تشجع السلوك اإلجراميإلجرامي، أمالسلوك ا
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والع  السوء  هذا  –صابات  رفاق  بارتكاب  سيقوم  الفرد  اإلجرامي  فإن   " السلوك 
 .(88 -83، ص ص 1998)غباري،:

نحرافية من زاويتين أو  طرح )سذرالند( محاولة لتفسير الظاهرة اال  دعمما سبق ي    انطالقاً 
المستوى الثاني الخاص توى األول الخاص بالجانب النفسي للفرد، و تويين: المسوفق مس
بين   ،بالمجتمع  التوازن  يحقق  أن  )سذرالند(  محاولة  والعوامل   وهي  الفردية  العوامل 

المنحر  السلوك  دراسة  عند  االختالط   فاالجتماعية  لنظرية  األساسية  المرتكزات  من 
، وهذا بالنسبة للنموذج االنحرافي أو رتباط نسبيالتفاضلي، هو أن هذا االختالط أو اال

ه من أحد  من أسبقية واستمرار)تكرار( وعمق التأثير الموج   النموذج السوي، يتحدد انطالقاً 
 النموذجين صوب الفرد.  

و يمكن استنتاج قضية جوهرية أخرى على مستوى هذه النظرية، إذ ما جاء به )سذرالند(  
لطة وفقط، وإنما  السلوك االنحرافي عن طريق المخاكيفية تعلم نظرية انحرافية في   دعال ي  

 لنسبية.  هي نظرية خاصة كذلك بإمكانية تعلم السلوك السوي عن طريق المخالطة ا
هناك من يصنف هذه النظرية على  -نظرية االختالط التفاضلي نظرية سوسيولوجية  دتع   

متعددة العوامل    سوسيولوجية  اجتماعية(، إال أن حسب تقدير الباحث هي  –أنها )نفس  
االعتمادها   في  على  االجتماعية  البيئة  دور  تغليب  مع  االجتماعي  والبعد  النفسي  لبعد 

بالتقدير العلمي لكون صاحبها حاول أن يفسر  ذات طرح متع -ذلك العوامل، جديرة  دد 
مثل    أن يوجد فيها للوهلة األولى،   االنحراف االجتماعي  في ظروف أو أماكن ليس متوقعاً 

بيئات غنية أو الذين يحصلون على  القانون من قبل األشخاص الذين نشأوا في    انتهاك
 (93-89ص ص  ،2004.) ربيع،  احتياجاتهم المادية بسهولة

ميرتــون  ينطلق    (Robert C. Merton / 1910-2003:  روبـرت  تفسيره  (  في 
في  "قد أنه  مع، حيث يعتلحدوث السلوك االنحرافي، من أنه عبارة عن نتاج إلفراز المجت

على  ولكنها  الضبط،  قواعد  على  للخروج  فردية  وبواعث  دوافع  نتيجة  ينشأ  ال  www.mغالبيته  
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هو حصيلة تعاون كل من النظام االجتماعي وثقافة المجتمع    اجتماعياً   العكس تشكل جنوحاً 
مدرسة  بهذه المعالجة ال يخرج )ر. ميرتون( عن التوجه العام لطرح ال  "  على نشوئه وتطوره

حيثالسوس باألساس،  االجتماعية  البيئة  نتاج  هو  االنحراف  أن  تبنيها  في  أن    يولوجية 
 اعي هو راجع للثقافة والتنظيم االجتماعي. خروج الفرد عن أساليب الضبط االجتم

وصياغة ميرتون  في شكل نظرية تقوم على مفهوم األنومي أو الالمعيارية، حيث يرى  
أ  انطالقاً  النظرية  المجتمع امن هذه  المتساوية " ألمريكي  ن  الفرص  ... ال يهيئ ألفراده 

وجو  بسبب  وذلك  المطلوب  النجاح  لتحقيق  الالزمة  الوسائل  الفوارق  الستخدام  بعض  د 
ق غير القانونية لتحقيق  ائالعنصرية والطبقية التي قد تقود أصحابها إلى التماس بعض الطر 

ل بقوة على دفع وتحفيز أفراده الثقافي يعمفالمجتمع األمريكي عن طريق نظامه  )"  نجاحاتهم
يفسح داف الثقافية والنجاح المشروع في المجتمع، لكن في الوقت ذاته ال  نحو تحقيق األه

المشروعة  الوسائل  من  لالستفادة  االجتماعية  الفئات  جميع  أمام  عادلة  بصفة  المجال 
هذه  للوصول إلى  يغلق السبيل في وجوه قطاعات معينة من السكان      ، بحيثمجتمعياً 

حيث أن في ظل ال  ؛ اق واسعاألهداف وهذا ما يؤدي إلى نشأة السلوك المنحرف على نط
لالستفادة من الوسائل لتحقيق األهداف،   –جتماعية معينة  أمام فئات ا  –تكافؤ الفرص  

إشباع   بين  فيما  الدائر  الصراع  نتاج  باألساس  هي  أنومية،  وضعية  المجتمع  في  تبرز 
طريق تحقيق تلك األهداف الثقافية من جهة، وبين حجم ومستوى األفراد عن  الحاجات لدى  

إلنجاز تلك األهداف   ،جهة أخرى   من  الوسائل المتاحة لهم على مستوى النظم االجتماعية
 ( .Ditton. 1977. “pp: 39-41الثقافية. )

  هم المتكررة في مسيرة محاوالت  –هذه الوضعية المجتمعية من شأنها أن تدفع بهؤالء األفراد  
نحو البحث عن بدائل مختلفة لمواكبة    –  في سبيل تحقيق طموحاتهم المشروعة مجتمعياً 

انحرافية في   اً تها بأنماط التكيف، وهي باألساس أنماطهذه الوضعية، يصطلح على تسمي
www.m (  45: ص  1990أغلبها، وهذه األنماط هي: )الطيب ، 
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ذا السلوك الواقع هو )التوافق(، وهل، فإن نمط  من األهداف والوسائ  إذا تقبل الفرد كالً   -
 . أكثر أنماط التكيف شيوعاً 

هو    - الواقع  السلوك  نمط  فإن  تحقيقها،  وسائل  رفض  ولكنه  األهداف  الفرد  تقبل  إذا 
(، وهو سلوك منحرف، وهنا تظهر وسائل متاحة بصورة أكبر وأسرع لتحقيق االبتكاري )

 األهداف. 
الوسائل،    همة )أي رفض األهداف( ولكنه قبلأنها غير م ر الفرد لألهداف علىإذا نظ  -

فإن نمط السلوك الواقع هو )الشعائري(، وهو سلوك منحرف. وفي هذه الحالة فإن اهتمام  
 الفرد سيكون بالوسائل أكثر من األهداف.

نسحابي(  من األهداف والوسائل فإن نمط السلوك الواقع هو )اال  إذا رفض الفرد كالً   -
ن الكفاح أو السعي من ص الذي يمارس هذا السلوك توقف عنحرف، والشخ وهو سلوك م

 أجل تحقيق األهداف، بل توقف عن االستمرار في تيار الحياة العادية. 
من األهداف والوسائل، ثم استبدلها بأهداف ووسائل أخرى، فإن   إذا رفض الفرد كالً   -

ضع القائم عليه نا يرفض الو لوك منحرف. فالفرد هالسلوك الواقع هو "التمردي"، وهو س
 للمجتمع.  جديداً  شكالً  يوجدأن  المجتمع، ويحاول

بغض النظر عن كون أن نظرية األنومي عند )روبرت ميرتون( هي مفصلة باألساس  
حسب بدر الدين علي    –على مقاس المجتمع األمريكي من جهة، ومن جهة أخرى هي  

االقتص>> بالحرمان  تهتم  تال  بل  مطلقة  بصفة  بالحرماادي  إلى  هتم  منسوب  هو  كما  ن 
  .معينمستوى طموح 

بعدما تمت معالجة بعض الجوانب المتعلقة بالطرح النظري فيما يخص نظرية األنومي  
الفرنسية، و)ميرتون( على   السوسيولوجية  المدرسة  عند كل من )دوركايم( على مستوى 

www.mالنظري   فعض االختالأن هناك ب  حسبانمكن  مستوى المدرسة السوسيولوجية األمريكية، ي
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وهذا بالرغم من أنهما اللذان نظ را   –حسب تقدير الباحث    –هذين العالمين    ما بين معالجة
 جدر المقارنة بين دوركايم وميرتون حول حالة األنومي : تلهذه النظرية وهنا 

فعال  • الفوضى وال  حالة من  أنها  أن )دوركايم( يرى األنومي: على  أساليب  حيث  ية 
ة وتأطير حاجات األفراد، بية المرجعيات السلوكية في قولبجتماعي وضباالضبط اال

ظل   في  وهذا  المجتمع،  مستوى  على  كلية  بصفة  إلشباعها  قابلة  غير  تصبح  التي 
االجتماعي   البناء  تنتاب  اقتصادية...(  أسرية،  )أخالقية،  مجتمعية  وأزمات  ظروف 

االجتماعية، في  االنحرافات  ظروف المشجعة لبروز  فجأة. وفي ظل هذا كله تتوافر ال
في احتواء هذا االنفجار   –من بينها األسرة  -لضبط االجتماعية ظل عجز مؤسسات ا

 السلوكي.
في حين أن )ميرتون( يرى األنومي: هي وضعية اجتماعية يتواجد فيها األفراد في  •

ال األهداف  من  لجملة  المجتمعية  الثقافة  فرض  نتيجة  من المجتمع،  التي  ثقافية، 
كن بصفة غير عادلة لم توفر النظم ا إلنجاز النجاح في المجتمع، ول روري تحقيقهالض 

أمام جميع فئات المجتمع، إذ هي كوسائل    جتماعية وسائل تحقيق تلك األهدافاال
متاحة بصفة هينة لبعض الفئات في المجتمع فقط. وفي ظل هذه الظروف المجتمعية،  

  ى النجاح المشروع، إل  تحقيق  وسائل دة منلمحرومين من االستفايتوجه بعض األفراد ا
تتجاوز وتخترق تلك الضوابط   –لتحقيق المكانة االجتماعية    –تبني مرجعيات سلوكية  

 االجتماعية التي سنها المجتمع. 
         ( ولزلــي:  األعمال  G. R.Leslie  Horton -   ,P,B هورتون  من    )

لمجتمع، هناك العمل  نحراف في افسير علمي لموضوع االالسوسيولوجية في سبيل إيجاد ت
 .G( و)ج. ر. لزليP. B. Hortonد لكل من العالمين: )ب. ب. هورتون  النظري الجي
R.Leslie  الظاهرة بتفسير  تعنى  مشتركة،  نظرية  بوضع  أبحاثهما  توجت  حيث   )

العالما إليه  العوامل، أو ما ذهب  ن على أساس االنحرافية، وفق معالجة نظرية متعددة 
www.m   :( 277السمالوطي:  مرجع سابق، ص )وهيخل تفسيرية ثالث مدا
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 مدخل االنحراف الشخصي:  
التحليل      من  المستوى  هذا  في  االنحراف  يرجع    بحسبانهي عالج  أساساً   –فشل    يتعلق 

السلوكية  ... في التوافق مع القيم والمعايير والممارسات  >> إلى عجزه    –بالشخص المنحرف  
فاالنحراف << .  خرج عليها بشكل انحرافيواعد السائدة يال للقمتثن االع  داخل المجتمع. وبدالً 

وفق هذا الطرح هو شخصي، حيث يفسر في ضوء المعطيات المتعلقة بشخصية الفرد  
  من الناحية النفسية والعضوية تجاوزه للقواعد الخاصة بالسلوك االجتماعي المقبول.

 قيم:  مدخل صراع ال
من هذا   تاج لصراع قيمي، حيث يمكن انطالقاً المدخل كن   ي نظر إلى االنحراف وفق هذا   

نحرافية في المجتمع الناتجة عن قيم متصارعة.  ... العديد من الجوانب اال"  المبدأ تفسير  
بينما   ةالبعض انحرافي يحسبهافإذا ما تضاربت القيم حول بعض الجوانب السلوكية )التي 

اءها من تدابير تكون فرصة أن تتخذ إز يها آخرون على أنها سوية( وما ينبغي  ينظر إل
 "نحرافيلظهور السلوك اال

... الذي يحدث لدى األفراد  >>من مواطن الصراع القيمي في المجتمع هو ذلك الصراع  
أثناء عملية التنشئة االجتماعية في إطار الثقافة التي يعيشون فيها. فالصراع بين بعض 

ختلف التفاعالت القائمة على عملية مانة، من مالتي تلقاها اإلنسان مثل الصدق واأل  القيم
وبين ما يجده في الممارسات الواقعية،   ،تماعية كالمدرسة والبيت واألصدقاءالتنشئة االج 

عنها.  يؤدي إلى فقدان الثقة في هذه القيم، األمر الذي يفتح الباب ويمهد لالنحراف بعيداً 
يتبين مما تقدم  ، <<لواقعتعامل مع اوذلك على أساس أن االنحراف هو المدخل المناسب لل

أن مضمون العملية الخاصة بالتنشئة االجتماعية عندما يكون غير واضح ومفصول فيه  
على مستوى الجماعات الرئيسة، على األقل: األسرة، المدرسة، جماعة الرفاق، بحيث كل  

اجتماعية ت الرساالت  جماعة  بقية  تتعارض مع  حتى  بل  تختلف  قيمية  رسالة  لدى قدم 
الداللة والمصداقية لدى األفراد  –ات االجتماعية األخرى  الجماع www.mالمستقبلين   يفقده ذلك 
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انتهاج   نحولمضمون الرسالة القيمية. وهذا من شأنه أن يمهد الظروف لكي يتوجه األفراد  
فية العامة في المجتمع، ولكنه ذو مصداقية في أسلوب سلوكي منحرف مقارنة بالقيم الثقا

 األفراد.اقعية لدى الحياة الو 
 مدخل التفكك االجتماعي:

يعالج االنحراف في ضوء حركة المجتمع أو في ظل عمليات    ؛من هذا المدخل  انطالقاً  
فارتفاع معدل الجرائم داخل المجتمع يعد نتيجة لتزايد معدالت   ، التغير االجتماعي ونتائجه

ق على مستوى مدخل بلطرح السامقارنة با  أكثر شموالً   و يقدم هذا المدخل تفسيراً ،  غيرهت
صراع القيمي، إذ يرتقي في معالجة االنحراف إلى مستوى السياق الكلي لحركية أنظمة ال

المجتمع، ويجعل تزايد وتيرة تغير المجتمع السبب في ارتفاع حجم الجرائم فيه. وي فسر 
يجة  لتقاليد نتغير السريع يؤدي إلى ضآلة تمسك أفراد المجتمع بالقيم واأن الت  بحسبانذلك  

هذا من شأنه أن لظهور مواقف وظروف جديدة تتطلب التوافق معها بصورة مختلفة...  
في بناء المجتمع وفي نماذج العالقات السائدة بين أجزاء جماعاته االجتماعية   يحدث تفككاً 

تنظيم  وفي ضوء هذا التفكك االجتماعي أو الال .<<وبين هذه الجماعات وبعضها البعض
 –ضبط التي كانت تمارس دورها بنجاح   م تعطل فعالية أساليب العي يمكن فهاالجتما

  – هذا العطب    –في ضبط سلوك األفراد داخل المجتمع، والذي نجم عنه    –فيما سبق  
 ( Ferrary, Michel. 2003. pp 120-121) .بروز أشكال انحرافية في المجتمع

نحراف في المجتمع، يمكن  لظاهرة االأوضح )هورتون ولزلي( المداخل التفسيرية المتعددة 
السوسيولوجية المقاربة  فيما يخص عدة نقاط من أهمها:  إجراء نوع من  عدنان )   وذلك 

 ( 79-77، ص ص 1984،الدوري 
حصيلة عدم تمكنه  العائد إلى االنحراف يتجاوز الضوابط السلوكية في المجتمع، وهذا   -

 المجتمع.  أو عجزه الشخصي في االمتثال للقيم والمعايير في
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وما تتميز به    –وبالنظر للتناقض بين ما يتلقاه الشخص على مستوى مؤسسة األسرة    -
من ظروف متنوعة )اقتصادية، مدنية، إيكولوجية، ديموغرافية.( وما تمارسه من تنشئة  

الم  –اجتماعية   يجده على مستوى  قيم أخرى تمارس واقعياً وما  ، هذا قد جتمع من 
فقد الثقة في جدوى ومصداقية مضمون التنشئة النحراف( ييجعله )كشخص عائد إلى ا

نحرافي الذي يعتقد الشخص  ن أن يسهل عليه انتهاج السلوك االاالجتماعية، ومن الممك
  –العائد إلى االنحراف أنه ذو داللة ومصداقية وفعالية في المجتمع. 

  اعي فكك االجتمهي نتاج الت  ،العود إلى االنحراف كظاهرة اجتماعية  حسبانلك يمكن  كذ -
األفراد  بين  العالئقي  والبعد  االجتماعي  البناء  شملت  سريعة  حركية  عن  الناجم 
التغير  الضبط االجتماعي عن مواكبة هذا  أساليب  تمكن  والجماعات في ظل عدم 

 السريع.
الحظته على مستوى مؤسسة األسرة التي في ظل هذا التفكك االجتماعي يمكن م     

أنها فقدت سلطتها الضابطة في مراقبة السلوك لدى  من الممكن  هذه الظروف المجتمعية
يفسر استمرار تمادي الشخص في االنحراف في ظل ال فعالية    أفرادها، وهذا ما يمكن أن

بينهم من  أفرادها  ورعاية  وتوجيه  احتواء  في  ضابطة  كمؤسسة  إلى    األسرة  العائدين 
 االنحراف. 

 لقرن العشرين ( بيقية في ا النظريات الحديثة ) نظريات تط ثالثًا :
  Sellin Johan Thorsten Sellin (1896 –1994)ثورستن سلين:   

من خالل تنظيره لنظرية الصراع بين الثقافات في تفسير االنحراف في المجتمع، ركز على  
في المجتمع للعديد من الجماعات االجتماعية: األسرة، انتماءات الفرد    بالنظر لكثرة  هأن

األصدقا الناديشلة  محاولة  >>ء،  اجل  من  داخلي  نزاع  في  االجتماعي  الفرد  يجعل   ...
التوفيق بين الثقافات الفرعية المتناقضة فيما بينها من جهة والمتضاربة مع ثقافة المجتمع  
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بالنظر   سلوكه  يضبط  كيف  حائر  وهو  المتعددة  إلى  الكلي،  السلوكية  المرجعيات  هذه 
   )Pp min. 2-Lin, Yi . .76001-77) " ..  والمتضاربة

على ضوء ما تقدم، يمكن رؤية الشخص العائد إلى االنحراف على أنه شخص تميزت  
هذه التعددية غير   مراحل حياته بتعددية مرجعية ثقافية في ضبط السلوك داخل المجتمع،

المتجانسة فيما بين تركيباتها من الممكن أن تكون قد أفقدته السبل السوية في تقدير )تقييم(  
ك المنحرف عن ذلك الممتثل. وهذا في ظل صراع داخلي من أجل محاولة  فرقة السلو وت

 قافية. مع غيرها من مرجعيات ث التوفيق فيما بين المرجعيات الثقافية غير القابلة للتوفيق
 (  Howard Baker/   1952  – 2014هوارد بيكر: ) 

على مستوى الطرح    من النظريات المتميزة سوسيولوجياً تماعي  الوصم االج   تبر نظريةعت   
ة تخضع  ... نسبية غير ثابت>>األمريكي، وهي تركز باألساس على أن الظاهرة االنحرافية  

بعض أشكال    دع  في طبيعتها إلى تعريف الجماعة وتنشأ بحكمها إذ أن الجماعة هي التي تَ 
لذلك يوسم فاعلها بوسمة  ها ومعايير على قواعد  كبيراً   السلوك خروجاً  التي يرتضيها.  ها 

. هذا الطرح <<أو باألحرى الخروج على قواعد الجماعة ومعاييرها   الخروج على المجتمع.
سؤال هو:   نالقسم األول في مدخل نظرية الوصم االجتماعي؛ حيث تجيب عيركز على 

ف؟ فهو يمثل باألساس نتاج مة االنحرالماذا وكيف يتم وصم أفراد معينين بصفة أو بوص 
خر لهذه النظرية يعالج  تأثير التسمية على  ردة الفعل االجتماعي. في حين هناك قسم آ

وهنا يبرز جانب آخر مهم في طرح هذه النظرية،     ،السلوك المنحرف المترتب على ذلك
الوصف    هو نتاج تطبيق أو إصدار هذا  –من زاوية أخرى    –أن االنحراف    حسبانوهو  

 (  (Albert Ogien, 1999 , PP 35-40جتمعي على الشخص. الم
متواضعة   –على ضوء هذه المعالجة النظرية لـ )هـ. بيكر( يمكن إجراء قراءة سوسيولوجية  

وضوع العود إلى االنحراف من زاويتين: من الممكن أن يكون الشخص العائد إلى  لم  –
اال نحو  األخير  مآله  قبل  تعرض  قد  إلىاالنحراف  انحرافية،   نحراف  اجتماعية  www.mوصمة 
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سهمت في عدم رجوعه إلى االمتثال للقواعد السلوكية، مسهلة أمامه بذلك كل الظروف أ
 نحراف.  لينساق من جديد وراء مغريات عالم اال

 اإلجرام واألوضاع االقتصادية:
 ارز با تماماً العلماء اه من العديد أوالها التي العوامل أهم من االقتصادية العوامل إن    
 في وتبدل تغير من المجتمع  .يعتري  ما لتفسير قدموها التي االجتماعية تحليالتهم في

الظواهر    العديد وبروز المختلفة، أوضاعه  توزيع العوامل هذه ومن االجتماعية،من 
 واألزمات   االستهالكية، السلع توافر ومدى وسنوات الخبرة، المهنة، ونوع والدخل، العمالة،

 .إلخ.... يةتصاداالق
اإلجرام " كتابه طرحه في قدم عندما تحليله وسع .الذي "بونجر" :مثالً  العلماء ومن هؤالء

 غيرية اجتماعية بغرائزه " وهو مزود يولد اإلنسانأكد أن   حيث " واألوضاع االقتصادية
 ضبط في الغرائز قوة دتامالئمة ز  فإن كانت ظروف، من الفرد يعترض بما تتأثر "

 عليه ن تسيطرأاإلجرام بعد   إلى يدفعه الذي ضعف األمر العكس نتاك نإو  وك،السل
 السائدة االقتصادية فاألفراد   الظرو  نفوس في تزرعه الشعور  سلوكه، هذا  وتحكم األنانية

 الوازع الرأسمالي هي تالشي النظام ظل في العيش آخر، أن محصلة بمعنى ،النظام في
 إضعاف إلى يؤدي ما قد وهذا االقتصادية، زماتاأل  جراء الجماعة وروح االجتماعي

 يقعوا وبذا االجتماعية الضبط االنصياع لوسائل على سلباً  ينعكس مما  االجتماعي  الوالء
 ,Bonger, 1916)  قانونياً  مجرماً  سلوكاً  يبدو بأنهم دراية تامة على وهم الجريمة، في

, PP 219-220)   
في كتابه عنوانه    كبيراً   شتراكية قد القت قبوالً لمدرسة االويرى العالم الهولندي بونجر : إن ا

»اإلجرام واألوضاع االقتصادية«. حيث تناول فيه النظرية الماركسية في تقسيم اإلجرام 
إلى دراسات وضعية مستفيضة وقد كشف بونجر في كتابه مساوئ النظام الرأسمالي    مستنداً 
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و آوتناول   األجور  ونظام  الحرة  المنافسة  و ثار  و األسعار  السوق  الطبقة اتقلبات  ستغالل 
 لعاملة على حركة اإلجرام . ا
رتباط بأسس النظام الرأسمالي فهذا األخير وهو يرى أن الجريمة لدى العالم مرتبطة أشد اال 

ينمي فكرة المنافسة الحرة بين المنتجين وأصحاب رؤوس األموال وهذا يدفع األفراد إلى 
يفسر تفشي بعض مود أمام منافسهم وهذا ما  مكنهم الصالوسائل غير المشروعة حتى ي

  .الجرائم في هذا الوسط مثل النصب والرشوة
متغيرات   االقتصادية عند بونجر بأن في النظرية  المتعمقة القراءة خالل من القول يمكن   
 والدرجة العمل، واألزمات االقتصادية ونوع الخبرة وسنوات كفايته ومدى الدخل مستوى  مثل

هذه   مع، المجت في البطالة وانتشار وظيفية،لا اقتصادية كل  من   درجة على  متغيرات 
 واألزمات   االقتصادية المشكالت بعض فإن  ثانية، جهة الفساد من تفسير في  األهمية

 االجتماعية النفسية الظواهر بعض ظهور في تسبب قد السائد .االقتصاد وطبيعة النظام
 تفسير في قد تسهم الظواهر هذه والتحررية، رديةوالف )تيةبرجما( األنانية   مثل المرضية

  ممارسته.  األفراد  إلى بعض  به ودفع والتعامل الفاسد السلوك األفراد نحو اتجاهات من جزء
      البناء االجتماعي للفساد :نظريات   –رابعًا  
لل من الفساد يقمن القول بأن    في السنوات األخيرة، كان هذا الجهد الثاني يتكون أساساً   

ما يطرح هذا على أنه دحض مباشرة بعض التصريحات السابقة لبعض    وكثيراً   ،الكفاءة
عجالت   "يشحذ  قد  الفساد  بأن  ميرتون(  روبرت  هنتنغتون،  )صموئيل  االجتماع  علماء 

  إلى مجموعات ضعيفة قد تكون مهملة.  أو اقتصادياً  سياسياً  التجارة"، أو يعطي وصوالً 
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د لتحييد التصورات أو السلوكيات الفاسدة  ة التي يستخدمها األفرايديولوجيوهكذا، فإن األ
تتناقض بشكل واضح مع اآلخر الذي يدين ويقيد المعاملة بالمثل من هذا   فعاالً   تحييداً 

  هذا التضارب في األيديولوجيات ليس عشوائياً   ،وع على أنه تبادل غير شرعي وفاسدالن
ية محددة بشكل جيد  لحقيقية بين فئات اجتماعالمصالح انه يعكس تضارب  ، ولكاجتماعياً 

 في مجتمع ذو طبقية عالية على طول الصفوف وخطوط المركز االجتماعي. 
  االجتماعينظرية التبادل 

هناك الكثير من الفساد المألوف يتضمن التبادل بين شخصين. وبالنظر إلى هذه        
تمام من منظري المزيد من االه  لم يجتذب  أن هذا الموضوعالحقيقة، فإنه من المستغرب  

التبادل الفاسد هو حالة خاصة من التبادل بشكل عام، وبالتالي فإن    ،التبادل االجتماعي 
  وعالمياً   المسألة النظرية هي ما يحدد شرعية التبادل من خالل المعايير المقبولة محلياً 

تحتل نفسها هنا هو  تبادل لم  أحد أسباب نظرية ال  ،()التي قد تتعارض، كما نناقش الحقاً 
 ( PP 78-89) ,Granovetter ,(2004) فساد ينطوي على خيانة الثقة .ربما أن ال

تم كسر قانون فعلي أم ال. وهذا    وقوع انتهاك أخالقي، سواءً   وتفترض أحكام الفساد دائماً 
ال سبيل  األحيان على نطاق واسع )على  في بعض  رشاوى  االفتراض مقبول  مثال، مع 

لتقاطها على شريط فيديو، والتي أسقطت  ئة السمعة في بيرو، التي تم ا يسينوس سيمونت
 :McMillan, John, and. 2004. 18نظر)  أ؛  2000حكومة فوجيموري في عام  

pp69-72. ولكن العديد من اإلجراءات ال تصل إلى شاشة الرادار من مراقبي الفساد .)
دركون قي. أي أن األفراد الذين يخلل األخالأو استباق عيب ال  اً ألن األطراف تحييد فعلي

اإلجراءات المعنية يقبلون ما أسميه بعض "مبدأ التحييد": وهو إجراء يقر بالصلة السببية 
بين الدفع والخدمة، أو أن البنود قد خصصت نتيجة لموقف معين، ولكن يعني أنه في  

  قي. ظل الظروف الخاصة لم يحدث أي انتهاك أخال
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يتم ضبطها بدقة على الثقافة والظروف المحلية. مفرط" و "مالئم"  "  م ما هوإن أحكا     
على سبيل المثال، ما قدمه "دار"، في دراسته للواليات المتحدة األمريكية مبيعات مندوبي  

  ، وأن هذا ما أخذوا العمالء لتناول الغذاء  الشركات في والية نيويورك، تقارير أنهم غالباً 
"رشوة" ألنه   دالغذاء  للمشترين المحتملين يع. غير أن تقديم   ة مستمرةفي عالق  مناسباً   ديع

ال يدعو إلى عدم وجود عالقة سابقة يتوقع فيها المعاملة بالمثل. وهذا عدم المالءمة     مفرط
ما يتم تقديمه. وهذا يدل على    يمنح وصمة  غير أخالقية بشأن هذا العرض الذي نادراً 

يبرهن  على عالقة التبادل يحدد ما    ية، ولكن أيضاً التنظيم  ضع الحالي أو القواعدأن الو 
 .التبادل المناسب ديع

ويمتد هذا المبدأ حتى إلى الحاالت التي  ،  وكذلك مبدأ التحييد هو مبدأ العدالة التوزيعية
  يقوم فيها الموظفون بشحن وترحيل البضائع أو استخدام خدمات دون إذن أصحاب العمل

انتهاك واضح لس الش،وفي  الفاسد،    ركة. قد تبدو هذه حاالت واضحةياسة  السلوك  من 
 ولكن ليس إذا كان توافق اآلراء المحلي يفترض أن الموظفين يستحقون ما حصلوا عليه.

رئيس العمل  تان  توهناك طريقتان  أرباب  يعلم  حيث  في واحد،  يدفعون   أحدثان هذا.  نهم 
س سوف تحدث وهو ما  االختال  افتراض أن بعض عملياتأقل مما يعتقد ،على    اً أجور 

. هذه هي ممارسة سابقة وحالية على نطاق واسع  وهو قبول ومعرفة  أصحاب  يمثل الفرق 
باالختالس المسبق  وعلمهم  بالسرقة   -itton, Jason. 1977,  PP48 ).العمل 

49 .) 
في تحديد   هماً م  وفي التبادالت بين شخصين، قد يلعب مركزهم االجتماعي النسبي دوراً 

بأالتبادل  نوع إذا كان يعرف  األنثروبولوجي، وما  فاسد. وكتبت  لومنيتز عن   ةنه  الريسا 
النظام المكرر للغاية لتبادل التبادالت بين الطبقة المتوسطة التشيلية في منتصف القرن 

إن قواعد المعاملة بالمثل معقدة ودقيقة، ولكن من الواضح أن هناك بعض    تالعشرين وقال
رشوة هو نبغي بها تسديد الهبات أو إرجاعها، وإذا كان قبول الة التي يالقيود على الكيفي

www.mاالعتراف بالدونية االجتماعية، فإن أحد العوامل التي تؤثر على ما إذا كان هناك رشوة 
ejh

ara
lja

ze
era

.co
m



105 
 

من القطاع الخاص قد   االقتصاديينواسعة النطاق بين المسؤولين الحكوميين والفاعلين  
، والتي تختلف باختالف الظروف التاريخية لمجموعاتتكون الفوارق في الوضع بين هذه ا

 . والسياسية
 ( ) تضارب المصالح واأليديولوجية Larissa de Lomnitz(   1935نظرية لومنيتز:) 
في بعض األحيان بانتهاك اللوائح الرسمية    قد قامت الطبقة المتوسطة    تبين النظرية أن

كون على  ذه المزايا قد تهأن مثل  منها ب  التي تنص على عالقات غير شخصية. وإدراكاً 
ت جيدة، فإن أولئك الذين يشاركون في مثل هذا التبادل حساب أولئك الذين ليس لهم صال 

متناقضون. ولكن على العموم، قاموا بتحييد فرضيات الفساد من خالل نداء إلى "إيديولوجية 
( بالمثل"  والمعاملة  الصداقة  أساس  على  الطبقي   .Lomnitz, Larissaالتضامن 

1988. pp42-45   .) 
مع المؤسسة الحرة الحرة، التي تنص على   ريحاً ص  ض هذه األيديولوجية تعارضاً عار وتت

التقدم على أساس الجدارة وحدها، وتحظر العبث بتشغيل األسواق الحرة. ولكن لومنيتز  
تينية،  يالحظ أن هذه اآلراء، على الرغم من أنها مكرسة في النظم القانونية في أمريكا الال

". الطبقة الوسطى "، مع احترامها  ينظر إليها على نطاق واسع بأنها تعبر عن "قيم النخبة
وبدالً   ظاهرياً  القيم".  لتلك  تذكر  فائدة  له  ليس  تعع  للقانون،  ذلك،  "شرراً   دن    المنافسة 

  .عن ندرة الموارد؛ فإنه ال يقدر على أنه أساس إثبات للقيمة الفردية " ناجماً ضرورياً 
تر، وفي الواقع يبدو ر لالهتمام على ذلك هو حجة ريتشارد هوفستادل آخر مثيناك مثاهو 

تقريباً  العالمي  التقيد  أن  المرجح  بين   من  الجديدة  الليبرالية  أو  الليبرالية  اآلراء  بهذه 
بأن تبين أن الفساد يؤدي    االقتصاديين هو أحد األسباب التي أدت إلى اهتمامها مؤخراً 

لمؤسسات بالنسبة القتصادي ": توفر ا  أن هذا الرأي ليس حتمياً ءة. غير  إلى عدم الكفا
اتخاذ جميع  الذين يمكن أن تفعل أشياء أفضل، ويتم  الفعالة فرصة للربح ألولئك  غير 
www.mالفرص لتحقيق الربح. ومن األمثلة على هذا الموقف في العمل آراء متضاربة في مجال  
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لمعامالت. وألن كال الرأيين متوافقان  تكاليف امكافحة االحتكار لبعض االقتصاديين في  
ا جوانب  بعض  بمواقف مع  التنبؤ  الصعب  من  يكون  أن  يمكن  االقتصادي،  لفكر 

االقتصاديين في السياسة العامة. وهكذا، في قضية مكافحة االحتكار في مايكروسوفت، 
على  اء قوية أنفسهم يعبرون عن آر  وجد االقتصاديون وعلماء القانون الموجهون اقتصادياً 

 ,Granovetterمن الطيف السياسي.)  ما تكون مستقلة عن موقفهم  كال الجانبين، وغالباً 
) 59-Mark. 2002. "." Pp. 35   

وهناك نوع مختلف من التعادل الذي ينشأ عن األيديولوجية وتضارب المصالح الذي تعبر 
ا تستخرج سلطة  . وعندمعنه يحدث في العالقات السياسية والمالية بين األطراف المركزية

العناصر المكونة في نظام اتحادي، فإن مقاومة هذا االستخراج  سياسية مركزية موارد من  
أشكاالً  تتخذ  ويع  قد  بمثابة    دمختلفة.  المركز  بها  التي يطالب  اإليرادات  حجب  المركز 

روعة كمقاومة مش  إجراءات فاسدة من قبل المسؤولين المحليين، ولكن يمكن ترميزها محلياً 
وغيرلل المفرطة  صي  مطالب  ويمكن  أيديولوجيات المشروعة.  في  الترميز  هذا  مثل  اغة 

 . عارات مثل "ال ضريبة دون مشاركة"وش
 نظرية االنفجار الكبير   - خامساً 

إن التحليالت حول كبح الفساد موجهة نحو إيجاد تلك "الخطوات األولية"، وهذا "المفتاح"  
ر نه أن يجعل البالد تبدأ بالعزف على مسار من شأالسحري في شكل جهاز مؤسسي صغي

  : ومن األمثلة النموذجية لهذا التفكير، على سبيل المثال،  جديد يكبل من الفساد المؤسسي
في تقرير البنك الدولي عن تدابير السياسة العامة لمكافحة الفساد في "البلدان التي تمر 

لسيا الناجح  التنفيذ  أجل  ومن  انتقالية".  مكابمرحلة  أن سات  التقرير  يذكر  الفساد،  فحة 
مثل في إيجاد "نقطة دخول مناسبة لعمل مكافحة الفساد". وعالوة على ذلك، التحدي يت

يذكر التقرير أنه "من األهمية بمكان أن نبدأ في مرحلة تكون فيها األهداف ممكنة ويمكن  
www.m. ويمكن  صالحاتتحقيق نتائج ملموسة في إطار زمني يبني الدعم إلجراء المزيد من اإل

ejh
ara

lja
ze

era
.co

m



107 
 

 Worldأساسية للتأثير على الرأي العام والرسمي )  أن توفر المكاسب الصغيرة أدوات
.Bank.  2000. "pp 95-99   وهكذا، إذا لم نتمكن من العثور على هذا المفتاح .)

فإننا سوف تكون قادرة على      السحري )"نقطة الدخول"(، وتغيير هذا الجهاز المؤسسي
 سياسات . انعي التقديم المشورة لص

في   لماذا  هو  حيوي  سؤال  الهيئات   وهناك  تنتج  لماذا  و  ؟  المتقدمة  الصناعية  الدول 
التشريعية حقوق ملكية آمنة وسيادة القانون في العالم المتقدم ولكن ليس في العالم النامي  

(. كما يقول "ما زال يتعين علينا معرفة ما الذي يجعل  1003، ص  2006فقط ؟ ")شمال  
ألسود الكبير" في نهج االقتصاد السياسي النامية مستقرة". تفسيره لهذا "الثقب اول غير  الد

 (.(North, 2006, p 1004)ذو شقين: 
من عالج مشكلة التغيير غير  بأن االقتصاد السياسي الحالي يقترب North، يجادل أوالً 

   التدريجي
في حين تفتقر   ،لمؤسساتللرسمي  على آثار الشكل ا  ، تركز جميع التحليالت تقريباً ثانياً 

تلك الرسمية    األشكال  إلى  أنهاغير  ألنها    مع  لالهتمام  إثارة  وأكثر  أهمية    ت مثل أكثر 
بما أن الفساد المؤسسي  هو  ، و لدى األفراد  المعتقدات والخرائط العقلية وعمليات التعلم

عتقدات مؤسسة غير رسمية إلى حد كبير، وحيث أنه من المرجح أن تكون مدفوعة بم 
هذه    المشكلة مع الفساد هي أن،  )Rothstein, Bo. 2005. PP 57-59 (  الوكالء

جداً   " "لصيقة  تبدو  "بمجرد    الظاهرة  أنه  التجريبية  البحوث  بلغة واضحة، تظهر معظم 
هناك، يبقى هناك ، وبمجرد أن يصبح الفساد المؤسسي ووجود ممارسات   وصول النظام

لمشتركة"، يبدو أن لدينا حالة من عدم كفاءة معرفة افاسدة على نطاق واسع يصبح "ال
مثاالً أ الفساد  "يمثل  بردان:  تعبير  الستخدام  فعالة.  غير  للغاية  الدولة  يسمى    جهزة  لما 

وقف كسبنا المتوقع من الفساد بشكل حاسم على عدد  التوازنات المعتمدة على التردد، ويت
فاسدين" يكونوا  أن  نتوقع  الذين  اآلخرين  Rothstein, Bo. 1998. www.m)  األشخاص 
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":pp287-289.   )  ،  والسبب أن  الفساد مشكلة لصيقة هو أن أيا من "الالعبين" في
هذا هو الحال، ستراتيجيتها )لدفع أو طلب الرشاوى(.  إهذه "اللعبة" لديها أسباب لتغيير  

حتى لو أدركوا أنهم موقف جماعي للتفكك من الفساد المستمر وحتى لو كان معظمهم 
وهم  في الجزء السفلي من نظام فاسد، مثل "مستوى    مارسات الفاسدة أخالقياً نون الميدي

الشارع" البيروقراطيين الضرائب، ورجال الشرطة أو أطباء الصحة العامة، لديها ال يوجد 
متناع عن الممارسات الفاسدة ألنه حتى لو بدأ األفراد في التصرف بأمانة، فلن حافز لال

الئهم ال يغيرون سلوكهم. وفي مثل هذه الحاالت يستحيل  معظم زميتغير شيء ما دام  
طالما أن أغلبية الالعبين يتصرفون  إنشاء عمل جماعي من أجل الصالح العام، على األقل  

-Karklins,. 2005. Pp 206عة  من خالل الفساد. )  من أجل تعظيم الفائدة المتوق
208) 

حاربوا بنجاح الفساد إذا كانوا مصممين ين أن يويمكن للقادة السياسيين القويين والعسكري 
من    م بذلك. هناك مشكلة واحدة على األقل من منظور معياري، هي أن كالً على القيا

بار السيئة، وهي أن الديمقراطية مع بعض األخ   قصص النجاح المعروفة هذه تأتي أيضاً 
حمالته  بدأت  عندما ال تبدو أفضل عالج ضد الفساد. ولم يكن أي من البلدين ديمقراطياً 

الذين عزلوا عن الضغط    يينن ذلك، كان القادة االستبدادع  الناجحة ضد الفساد. وبدالً 
ال الفساد. في  لمكافحة  تمكنت من وضع تدابير فعالة  التي  واقع، يبدو أن  العام واآلراء 

ارتباطاً  ترتبط  )  وثيقاً   الديمقراطية  الفساد     .Mungiu-Pippidi, Alinaبمستوى 
89. -66.: pp8200 ) 

وتشير البحوث التجريبية إلى أن بعض الديمقراطية قد تكون في بعض األحيان أسوأ من 
ثة  عدم التحيز. فعلى سبيل المثال، ظهرت بعض أسوأ حاالت الفساد في البلدان الحدي

 (,.McMillan,. 2004, PP 69-72العهد بالديمقراطية، )
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مارسة الفساد تنطوي بوضوح على ين أن موهناك عامل آخر مهم يجب ذكره. وفي ح     
فإنه ينبغي أال ينظر إليها على أنها ذات طابع ثقافي. كما هو مبين من  ممارسات ثقافية،  

مذكورة أعاله، ونوعية المؤسسات  قبل دراسات هيلتون روت من هونغ كونغ وسنغافورة ال
ات  ك المجتمعدت تلشه ،  . وكما هو معروف جيداً السياسية والقانونية ليست مصممة ثقافياً 

، ويظهر الجذر بشكل مقنع أن الشرط المسبق لهذا النمو هو الكفاح  ملحوظاً   اقتصادياً   نمواً 
نتيجة التفاعالت االجتماعية  وبالتالي، فإن    الناجح ضد الفساد الذي بدأ في السبعينيات.

المتبادلة"، "التوقعات  الواقعي"  "السياق  بناء  كيفية  على  تعتمد  سب  واالقتصادية  يل على 
 PP :المثال، توقع ما إذا كان الوكالء اآلخرون سيشاركون في التبادالت الفاسدة أم ال. )

290-287 ,Rothstein, Bo. 1998,) 
مة التصدي للفساد المنهجي أن يسأل نفسه سؤالين ويتعين على المجتمع الذي يواجه مه   

 رئيسيين: 
للحد من الفساد؟ واالقتراحات المشتركة لالزمة  ، ما هي أنواع اإلصالحات الهيكلية اأوالً      
نشاء مؤسسات قانونية جديدة أو تغييرها من أجل تغيير هياكل الحوافز من أجل أخذ  هي إ

أنواع العمليات التي يرجح أن تكون ناجحة من أجل  ، ما هي  ثانياً   .الرشاوى أو تقديمها
على األولى،   كل رئيسسن هذه اإلصالحات؟ وقد ركزت معظم البحوث حول الفساد بش

ستراتيجيات وعوامل اإلدراك والهيكلية، في حين أن السؤال الثاني حول تغيير العمليات واإل
  إحصائياً   حليل مقارن دعماً قد تم تجاهلها إلى حد ما ، وقد وجد ساندولتز وكوتزل في ت

ارتباطاً  الفساد المنخفضة ترتبط  النحو   إيجابياً   لفرضيتهما بأن مستويات   :التالي  على 
(Offe, Claus. 2004.pp 44-47.     رسمية، مثل ديمقراطية  (ووجود مؤسسات 

المعايير   مثل  الرسمية  غير  المؤسسات  ومع  المواطنين،  وحقوق  الفردية  الحريات 
الرقابة والسيطرة  الديمقراطية.   الرسمية تسهل  الديمقراطية  الهياكل  وتكمن فكرتهم في أن 

ديموقراطية، يخالف السلوك العادي السلوك الفاسد.    سم بقيمعلى المواطن، وأنه في ثقافة تت
www.mمن خالل "تحديد الحوافز"، ما تخبرنا به هذه األمثلة من أدبيات مكافحة الفساد هو أنه  
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: مجرد زيادة الدفع السلبي إلى نقطة حيث  حقاً   و يبدو بسيطاً   سيتم حل مشكلة الفساد.
الذي الجشع  من  أعلى  سيكون  الوقوع  و   الخوف من  االحتيال  يؤدي  في  للمشاركة  كالء 

ال بناء مؤسسات  يتم  أنه عندما  الوصفة هي  فإن  وبالتالي  يكون  والفساد.  مجتمع بحيث 
كلة صغيرة واحدة هنا، وهي  مور بشكل جيد. هناك مشالخوف أكبر من الجشع تسير األ

بناء مثل هذه المؤسسات في حد ذاتها مشكلة عمل جماعي المحتمل حلها في مجتمع  
يه الفاعلون الفاسدون.  ولماذا يكون العاملون الذين يستفيدون من الممارسات سيطر علي

مهتمون      ن خالل االمتناع عن الفساد على اإلطالقالفاسدة أو الذين يمكن أن يفقدوا م
من شرح أسباب الفساد، فإن ما كتبه هذا    بإنشاء مثل هذه المؤسسات "الفعالة"؟  وبدالً 

ف النظم المؤسسية في البلدان الفاسدة وغير الفاسدة عن  ة اختالالنهج هو وصف لكيفي
البعض لمكافحة  بعضها  المستقلة  القضائية  والوكاالت  والديمقراطية،  الشفافية  ولتقديم   .

لصالح"، فإن التفسيرات والحلول لمسألة الفساد تترك في أفضل الحاالت  الفساد، أو "الحكم ا
وفي الدول التي تنعم بقضاء مستقل    ،د عليهايتم الر همة التي لم  مالعديد من األسئلة ال

ونزيه، ومؤسسات فعالة لتدابير مكافحة الفساد، ونظم فعالة لمراجعة الحسابات، وقوانين  
ط إعالم حرة، وحيث تحظى الحقوق الليبرالية وحقوق فعالة تضمن حرية اإلعالم ووسائ

تمام الصحيح  من  أنه  الواضح  فمن  فعالة،  بحماية  ه  اً اإلنسان  الأن  تيسر  ذه  مؤسسات 
للفساد. ومع ذلك، ففي الدول التي على النقيض من ذلك    ىصدالمساءلة السياسية وتت

ية تعمل في االتجاه  تعاني من هياكل فاسدة بشكل منهجي، فمن المرجح أن اآللية السبب
المعاكس، وهذا يعني أن الفساد هو على وجه التحديد هذه األنواع من المؤسسات التي  

-Warren, Mark E. 2004 , :PP 328مية نحو الحكم الديمقراطي . )وق التنتع
بالفساد،    (   في.343 المتعلقة  والحلول  األسباب  حول  العالمية  النظريات  البحث عن 

الباحث  النظم  العديد من  المسار( من  الذاتي )أو االعتماد على  يعترفون بالقصور  ين ال 
كما أن النظام غير الفاسد في الغالب    ريس:... المؤسسية الفاسدة. مع صياغة روبرت ها

السياس أو  التشريعية  والعيوب  الفاسدين  األفراد  للتعامل مع  نفسه  التي  سوف يصحح  www.mية 
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الغالب الذاتي الصحيح للحفاظ على فسادها   سهلت فسادهم، وبالتالي فإن نظام فاسد في
ؤسسات ثل "الم( ، فالمتغيرات مRothstein,. 2006, PP 178-179بعد التطهير. )

" الجودة" و  جداً عالية  قريبة  الواقع  في  الرشيد" هي  يع  الحكم  تماماً   دمما  العكس    عادة 
للفساد. و تبقى األسئلة حول ما يجلب البلدان إلى حلقة مفرغة مع المؤسسات الفاسدة  

في أي سياق: "أي ما دوافع القوى سياسية التي من شأنها أن تدفع إلى  مشروع    وأيضاً 
أن    ةعالم  بتكتو   ح .اإلصال الرغم من  أنه على   ) )ألينا مونجيو  الرومانية   السياسة 

الدول المانحة  جهداً المنظمات  بذلت  مكافحة    كبيراً   ية  سياسات  على  كبيرة  مبالغ  وتنفق 
الفساد، يبدو أن هناك القليل من األدلة على أن هذا قد أنجز الكثير، وهناك قصص نجاح 

الت والجهود التي اتضح أنها غير فعالة في مواجهة  من الحمقليلة. وتحذر من أن العديد  
ممتعضة   الناخبين  "تجعل   ، السياسي  في  الفساد  الجمهور  ثقة  بتخريب  وتهدد  للغاية 

( الناشئة"  (. Pippidi, Alina. 2006.: pp86-Mungiu-89.الديمقراطيات 
بلد مثل ساد في  أن الف  بالحسبانوالمشكلة التي تواجهها هي أن هذه الحمالت ال تأخذ   

اس  على أس  ا متأصل في ثقافة سياسية معينة توزع فيها جميع السلع العامة تقريباً روماني
"غير متناظر يعكس السلطة المفرغة للسلطة" داخل هذا النوع من المجتمع. ومن ثم فإن  
المخاطر هي أن تدابير مكافحة الفساد التي يتم وضعها بدعم من المنظمات الدولية )مثل  

فافية الدولية( ربما يتم السيطرة عليها من قوى محلية من شبكات فاسدة أو شبه  الة الشوك
الفساد المؤسسي هي ثقافة سياسية معينة، تعرف بأنها نظام تعتمد فيه    فساد. إن جذور

معاملة الحكومة للمواطنين "على وضعهم أو موقفهم في المجتمع، وال يتوقع الناس حتى  
قبل الدولة؛ ما يتوقعونه هو معاملة مماثلة للجميع مع نفس دلة من  أن يعاملوا معاملة عا

الفساد   ". وترى مونجيو أن  العميقة الوضع  المعتقدات  والممارسات المماثلة متجذرة في 
الشخصية مقابل غير الشخصية    -الشخصية    -حول النظام الصحيح للتبادل في المجتمع  

فعالً   - الفساد  كبح  أن  هي  والنتيجة  إ  عالمية.  ذلكوما  النظام  لى  يتحرك  أن  يجب   ،www.m
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ود" أو "الخاص" إلى التوازن  االجتماعي / الثقافة السياسية برمتها من توازن "الوصول المحد
 التبادل غير الشخصية.  الذي يتسم بأشكال المختلف جداً 

 حول كيفية فهم الوكالة اإلنسانية    يستخدم علماء االجتماع فكرتين مختلفتين جداً       
(Human Agency مقبول" وتاريخهم،   . وكالهما  ثقافتهم  خالل  "من  أقل  أو  أكثر   "

مصممة على التصرف بالطريقة التي    الناحية الهيكلية و / أو تاريخياً وبالتالي هم من  
يقومون بها، أو أنها تعظيم االستفادة من العوامل العقالنية باستخدام مهاراتهم الحسابية  

التكلفة والمنف أننا  عة تحليلجعل ثابت  المختلفة التي تواجهها. وبما  الحوافز  الت وأنظمة 
حول كيفية تغيير الثقافة أو المؤسسات الحافزة، فإن أفكار هذه   نفتقر إلى النظريات الجيدة

لشرح التغيير. فكالهما، في الواقع، من غير المرجح    كبيراً   الوكالة اإلنسانية ال تعطي مجاالً 
 ".امل" أو "ما يمكن أن نتوقعهقولهم حول "كيفية التعالبشر علكيفية تكوين    وصفاً   جداً 

(North, Douglass. 2006, PP 256-258 ) 
ن ذلك: "يضبطون ع  ". وبدالً ومع ذلك، بيون يونغ يرى أن الناس ليسوا "غير منطقيين تماماً 

  على ما يعتقدون أن عمالء آخرين سيقومون به، وتولد هذه التوقعات داخلياً  سلوكهم بناءً 
ومات حول ما قام به وكالء آخرون في الماضي" ، وبعبارة أخرى، إذا أردنا يق معلعن طر 

عن الفساد، وفهم اختياراتهم ، والقواعد، والمواقف    نفهم لماذا سيغير الناس سلوكهم بعيداً أن  
، حتى الناس الذين يعتقدون الفساد هو خطأ  هو القليل من المساعدة في وضع فاسد تماماً 

رى، معتقداتهم هو معتقداتهم حول معتقدات الوكالء اآلخرين، أو بعبارة أخ والمهم  أخالقي  
همة. سياسات مكيفية عمل العالم، ومن منظور السياسة، فإن لهذا بعض اآلثار الحول  

، ال تشير هذه النظرية إلى  (  أوالً  .Helliwell. 2006, : PP 34-35اإلصالح :  )
مجموعة المؤسسات  أي  من  فالعدالة  األها  حسباب،  واحدة  للتغيير،  بالنسبة  أهمية  كثر 

، أو  ة من الخدمة المدنية، وسالمة المنتخبين سياسياً والقضاء ليست أكثر أهمية وأقل أهمي
www.mالمجتمع المدني أو وسائل اإلعالم. والسبب هو أنه إذا قمت بإصالح مجموعة واحدة فقط 
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على وكالء في شبكة  و يجب    من المؤسسات، فمن المرجح أن يزحف الفساد إلى اآلخر
         عبة جديدة في المدينة".فاسدة ، أن يدركوا أنه في كل مكان يتحولون إليه، "هناك ل

( يجب أن يتغير وهذا ينبغي أن يتم في وقت واحد في أقرب وقت ، كل شيء )تقريباً ثانياً 
 من أجل  ممكن. يمكن للمرء أن يفكر في هذا الحاجة إلى الوصول إلى "نقطة التحول"

إ  الفساد تقتصر على  إلى توازن جديد. وإذا كانت تدابير سياسة مكافحة  دخال التوصل 
تدابير صغيرة )"نقاط الدخول"(، فإنها لن تقنع الوكالء الكافيين بأن مواصلة ممارساتهم 

، والنتيجة المرجوة هي أن النظام لن يصل "نقطة التحول"  صالحاً   الفاسدة لم تعد خياراً 
نزالق إلى ممارساتها القديمة من الفساد المؤسسي  ببساطة، ال تفعل أي  لكن االالحاسمة و 

  .يرصغ شيء
وهكذا تتناقض هذه النظرية بشكل حاد مع الفكرة التي أطلقها مايكل جونستون، على سبيل  

" وأن "بناء إطار سليم للمؤسسات االجتماعية المثال، بأن التغيير ينبغي أن يكون "تدريجياً 
 (Johnston, Michael. 2005, PP49-52ولة هو عمل األجيال" )ية والدوالسياس

ى هذا األسلوب التدريجي للتفكير في إصالح مكافحة الفساد يمكن وهناك مثال آخر عل
المتحدة  الفساد" الصادر عن مكتب األمم  أدوات مكافحة  أن يؤخذ من تقرير "مجموعة 

ح الثقافات المؤسسية يتطلب  أن "إصال المعني بالمخدرات ومنع الجريمة الذي ينص على 
ي لفهم واعتماد قيم جديدة " ، إذا كان يمكن كما اعتادوا على القيم القديمة تأت  وقتاً   أيضاً 

دعم نظرية االنفجار الكبير من خالل البحوث التجريبية، فإن المشورة في مجال السياسات 
ا حتى تتمكن من  ل لحفظهستكون: إذا كان لديك سوى عدد قليل من الموارد، فمن األفض
ألن قوات مكافحة الفساد    ؛حشد التغيير. وبخالف ذلك، قد ينتهي بك األمر إلى وضع أسوأ

 Offe, Claus. 2004.ppالتي وضعتها هي )أو ينظر إليها على أنها( تدعم الفساد )
44-47.) 
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 نظرية مكافحة الفساد في القرن الحادي والعشرين:   -سادسًا 
ة للفساد، وإن كانت ال يمكن قياسها إلى االقتصادية واالجتماعي  لتكاليفويعتقد أن ا    

وهو يصل إلى   ،العالمعلى نطاق    ربو على تريليون دوالر أمريكي سنوياً حد ما، وهي ت
فهو يزيد من تكلفة   ،جمالي للدول النامية واالنتقاليةفي المائة من الناتج القومي اإل  17

لجيوب الشخصية للقلة الغنية، أن الفساد يقلل من ة إلى االحوكمة حيث تحول أموال الدول
ال إلى هذه اآلثار االقتصادية، يزيد معامل  فعالية االقتصادية لألمة بأكملها. وباإلضافة 

  ت قم مشكالالفساد من معامل عدم المساواة االجتماعية في الدولة، مما يؤدي بدوره إلى تفا
ويعرقل المجتمع المدني، ويزيد من مستوى  كومية،  الجريمة والعنف. فهو يفسد العمليات الح 

االسخط ا يكون هذا  للجميع من حيث  لشعبي ، ربما  أكبر تكلفة  الثقة في  ألخير  فقدان 
المؤسسات الحكومية والتآكل المقابل للشرعية الحكومية حيث يعد ثقة المواطن هي أعظم 

يمكن أن يكون له  الفساد  وقد جادل البعض بأن   .تي يمكن أن تمتلكها الحكومة األصول ال
رات اإليجابية االجتماعية في بعض الحاالت والظروف ومع ذلك، فإن األدبيات  بعض التأثي

، أن أي آثار إيجابية محتملة للفساد في مجملها، تفوقها آثارها  المعاصرة واضحة تماماً 
  (. Green , Vincent E, 2013 .)  اعات المجتمع تقريباً المدمرة على كل قطاع من قط

من القرن الحادي والعشرين، أصبح هناك اعتراف دولي واسع النطاق واعتراف   عقد  وبعد
عالمي باآلثار االقتصادية الضارة للفساد، وآثاره السلبية على المجتمع والحضارة ككل.  

جوهرية ومهمة في محاولة للتخفيف   تا عو وبالتالي، فإن العديد من الدول تقوم حاليا بمشر 
-LaFree G., and Morris, N. (2004, pp 655ة  )السلبي  من هذه العوامل

657)) 
شكل   في  نظرية  وموريس  الفري  المحتملين  ،ستراتيجياتإطرح  الفاسدين  تجاه    ، األولى 

لإلجابة  وفي محاولة  والثانية وهي تفسر طريقة التعامل مع تغيير البيئة المالئمة للفساد .
www.mالفساد في القطاعين العام والخاص كافحة  : ما الذي يمكن القيام به لمهممتساؤل    نع
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عموماً على   يستخدمان  واسعين  نهجين  هناك   ، سواء؟  العالم    حد  أنحاء  جميع  في 
 LaFree G., and   Morris, N. (2004 )وهما:
 .المحتملين  الفاسدين: تقليل الدافع من  ستراتيجيات تحفيزيةإ-1

النخراط في الفساد، وزيادة المكافآت اليف استراتيجيتان فرعيتان، هما زيادة تكإ  وهناك حالياً 
 . جل االنخراط في أنشطة مشروعة)النزاهة(من أ
زيادة تكاليف المشاركة في الفساد هو االختيار العقالني األساسي أو نظرية الردع.    -    

كبيرة، احتماالت التخوف    رشاوى حساب. عندما تكون  والفكرة هي أن الفساد هو جريمة  
، إذا كنا نريد أن والعقوبات بحكم األمر الواقع ذات أهمية طفيفة  صغيرة،واإلدانة تكون  

نرى تغيير السلوك، ال يمكننا السيطرة على حجم الرشاوى، ولكن يمكننا أن نزيد من اليقين  
فهمون بشكل عام هذا األخير )شدة  من التخوف وشدة العقاب. فالموظفون العموميون يت

األول )زيادة اليقين من التوقيف والعقاب(.  هذا هو  السبب  العقوبة المتزايدة( ويتجاهلون  
 و نظرية االختيار العقالني. الردع الكالسيكي أ

أن زيادة المرتبات وتحسين ظروف عمل الموظفين العموميين،   وتكراراً   وقد أثبتت مراراً  -
لة  ر بمرح ر من نطاق ومدى الفساد، وال سيما في البلدان النامية / التي تمتقلل إلى حد كبي

، والمشكلة بالطبع هي أن معظم الدول ال تملك  انتقالية حيث تكون المرتبات منخفضة جداً 
مع    الموارد الالزمة لتحقيق هذه الغاية. ، فإن الحكومة ال تستطيع أن تتنافس اقتصادياً 

المخدرات وغيرهم مم لديهم  مافيا  الذين  الوطنية  عبر  المنظمة  الجريمة  في  يشاركون  ن 
 ين تحت تصرفهم. وفي مرحلة ما، يحتاج المسؤولون الحكوميون والمسؤولون،الماليبالفعل  

 ة .ا وكذلك المواطنون ككل، ببساطة إلى القيام بالشيء الصحيح  تحقيقًا للعدالة والمساو 
 Situational Strategies:  ستراتيجيات الظرفيةإ-2

ستراتيجيات الظرفية.  د باإلالفسا  لمكافحة  يشار إلى النهج العام الثاني الذي يستخدم حالياً   -
www.mوفي إطار هذا النموذج، تبذل محاوالت لتغيير البيئة على نحو يحد من الفرص الظرفية 
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التي تشكل أرضية خصبة للفساد. ونحن نسعى إلى تجفيف المستنقعات ، حتى أن الذباب 
 يمكن أن تتكاثر وتتفاقم. والبعوض ال

دعوة مفتوحة للفساد الوظيفي. كما توفر    قراطيةكما تعد السيطرة على منظومة البيرو   -
للمسؤولين ال افتراضية  احتكارية  سلطة  العملية  وغير  والمعقدة  الواسعة  الحكومية  لوائح 

قيقية  الحكوميين. وعلى النقيض من ذلك، فإن انفتاح األسواق ووجود هيئات تنظيمية ح 
ومستويات   وشفافة،  عقالنية  وأنظمة  وقواعد  للحياة،  ترتبط  عالية  وقابلة  المنافسة  من 

والخاص أن يتحركا بوضوح في   بمستويات منخفضة من الفساد  وينبغي للقطاعين العام
أخرى للحد من الفساد تتمثل في التحرك نحو أسلوب   إستراتيجيةهذا االتجاه األخير، وهناك  

ة جتماعي. وتشير األدلة بوضوح إلى أن الديمقراطيات اال، كما ذكر سابقاً ديمقراطي للحكم
 ,.Kaariainen J. T. (2007)    )الناضجة تميل إلى إيجاد بيئة يتضاءل فيها الفساد.  

pp. 409-411  ) 
لياتها  يمكن  آية )المفتاح السحري(  فوسائلها و وهناك رأي أكثر قوة من أن الديموقراط   

معامل الفساد، وفي أي سياقات. هل حرية الصحافة ومشاركة المواطنين  أن تخفف من  
الرأسمالية    اق أوسع في الحكم، وأن الديمقراطيات االجتماعية الحديثة تشمل أيضاً على نط

وتوفر مسارات متعددة لتحقيق النجاح االقتصادي والسلطة والمكانة، وحكم القانون ووجود 
من مختلف    وإضفاء الطابع المهني في وقت واحد نسبياً وكاالت تنظيمية نابضة بالحياة، 

هي مفتاح الحصول على تلك    الديموقراطيةن  أتي تقدم الخدمات؟ و مية الالوكاالت الحكو 
الثقة من خالل الشفافية واالنفتاح. وهي في جميع عملياتها وإجراءاتها على كل المستويات، 

 للقضاء على الفساد.  اً وحيد اً أساسي تعد عامالً 
اد كافية عند  ة الفسلن تكون الجهود الفردية لمكافح    :ويمكننا أن نصل إلى نتيجة وهي  

، هناك حاجة إلى مجموعة واسعة من المضادات الحيوية معالجة الجرح المصاب بشدة
www.mالتي تدار على مدى فترة طويلة من الزمن. كذلك عند مكافحة الفساد؛ يلزم إدراج دمج 

ejh
ara

lja
ze

era
.co

m



117 
 

فية متعددة القطاعات ويقترح الخبراء حزمة من اإلجراءات التي ستراتيجيات تحفيزية وظر إ
 أهمها : والظرفية منالتحفيزية  ياتراتيج اإلست تؤازر
احتكارات    - على  تشغيلالقضاء  تبسيط   بيروقراطية  خالل  من  الدولة  مؤسسات 

 . القواعد واألنظمة الحكومية
ب  - التركيز  مع  حديثة،  ديمقراطية  اجتماعية  دولة  نحو  على  التحرك  خاص  شكل 

  .تعزيز الشفافية واالنفتاح في القطاع العام
ى الوكاالت الحكومية التي تقدم الخدمات، وال سيما طابع المهني علفاء ال تعزيز إض -

 .وكاالت العدالة
حقاً  - حرة  لصحافة  من    الترويج  المدعومة  التحري  عناصر  من  قوي  مكون  مع 

 . القطاعين العام والخاص
إضفاء الصبغة الرقابية على الهيئات التنظيمية ذات الصالحيات الحقيقية والقابلة   -

 ميكية للتحقيق واإلنفاذ.الديناللحياة و 
زيادة اليقين من التوقيف واحتمال العقاب المناسب من المتورطين في الكسب     -

 غير المشروع والفساد على كل مستوى. 
والسيما تشجيع مستويات أكبر من مشاركة  تعزيز مستوى الشفافية في الحكومة،    -

 المواطنين  إشراكهم في كل مجال وقطاع رقابي محتمل. 
أولئك  تشريعوضع  - وحماية  تشجيع  أجل  المخالفات من  عن  اإلبالغ  بشأن  ات 

 الذين يبلغون عن حوادث الفساد.
 تحسين الرواتب وظروف عمل الموظفين الحكوميين .  -
 لألسباب المؤدية لعدم المساواة االجتماعية واالقتصادية. تخفيض سريع وعاجل    -
  .والدولية الحرة لمحلية فتح األسواق وتشجيع المزيد من التجارة ا -

www.m تعزيز مستوى الثقة بين قادة الحكومة.  -
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 تبين ؛عام بوجه نحراف والجريمةاال حول نظريات من سبق ما استعراض من خالل     
 ظاهرة من جوانب كثير عن استجالء الغموض في ريات النظ هذه توظيف  باإلمكان  أنه

  انحرافاً  يمثل   وأحياناً  افة،ثقال في يسود عما نحرافمن اال ضرباً  األخير يعد حيث الفساد
 النظريات هذه فإن هنا ومن جريمة، فهو وبالتالي المجتمع، به في المعمول القانون  عن

 يتضح أن هنالك النظريات تلك تحليل خالل ومن  .الظاهرة هذه تفسير كثيرًا في تسهم
 اً إطار  تشكلأن    يمكن ودينياً  وثقافياً    واقتصادياً  اجتماعياً  العوامل المتنوعة من مجموعة
تفسير مرجعياً  االجتماعي،   التغير :مثالً  العوامل تلك ومن اإلداري، الفساد ظاهرة في 

والمعايير عدمو  االجتماعي، الضبط وضعف والحضرية، والتحضر بالقيم   االلتزام 
كفايته   وعدم الدخل، مستوى  وانخفاض االجتماعي،  واقعه عن الفرد واغتراب االجتماعية،

 التنظيمية، وضعف واللوائح على القوانين واطالعه الشخص وخبرة األساسية تالحاجا لسد
 وجودمدى     الذاتي، الضبط وضعف البشرية  النفس  جموح مقاومة وعدم الوازع الديني،

 الداخلية.  شؤونهم في اإلدارة أعضاء مع للتعامل ثابتة معايير
لمجتمع ) بما  نحراف في االهر اظوا  حسبانبالرغم من اتفاق السوسيولوجيين على       

العود   ذلك  تعإفي  حيث  بامتياز  اجتماعية  وصناعة  نتاج  هي  االنحراف(  البيئة    دلى 
ن طرحهم يضم العديد من  أإال   دراستها.  الحقل المرجعي في   )االجتماعية و الثقافية (

والمختلفة   المتنوعة  التفسيرية  فيإالمنظورات  الخالف  درجة  تناولها   لى 
عنه   وجي.  السوسيول نجمت  ما  لإلسهامات  إوهذا  الدقيق  التصنيف  في  معرفية  شكالية 

عالجة  ن مع   هذه النظريات تنبثق غالباً    التنظيرية السوسيولوجية المهتمة بقضايا االنحراف.
علمية محددة النطاق ال تتعدى حدود التخصص المعرفي السوسيولوجي مع تسجيل بعض 

سهامات التخصصات المعرفية األخرى المهتمة  إ  ى تبنيمحاوالت االنفتاح العلمي الجاد عل
النظريات   ابقضايا االنحراف . من جانب آخر، فإن المنطلقات الفكرية التي تقوم عليه 

www.mبأن لها طرح يتميز بفهم خاص   حسبانهاة لظواهر االنحراف يمكن  السوسيولوجية المفسر 
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اإلنسانية، وحقيقة رسالة   لشخصيةلحقيقة الوجود )المادي، واإلنساني(، وكذلك حقيقة بناء ا
 اإلنسان في المجتمع ككينونة اجتماعية في ظل كينونة عظمى.  

عملية       بماإولهذا  االنحراف  لظواهر  سوسيولوجية  قراءة  إلى   جراء  العود  ذلك  في 
الكثير   الفساد يعتريها  محاولة  ضوء  على  المجتمع  مما     في  المعرفي  التناقض  من 

االجتها يتطلب   ينسجم معها مجتمعياً د من أضرورة  بما  الظواهر  دراسة مثل هذه    جل 
 . وزمنياً  مكانياً  وتنظيرياً 
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 لمبحث الثالث ا
 الشريعة اإلسالميةأساليب مكافحة الفساد في 

 تمهيد
يتم تخصيص هذا المبحث لتناول موضوع الفساد من النواحي الشرعية، وذلك من منطلق 

حة الفساد هو الجانب الديني، فاإلسالم أولى عناية كبيرة ي مكافأن الكابح الرئيس والمهم ف
فرعية، حيث يتم دة مواضيع  لموضوع الفساد وحماية البشرية منه، ويتألف المبحث من ع

أنماط وأشكال الفساد كما جاءت في تناول مفهوم الفساد وحكمه في الشريعة اإلسالمية، و 
   .في الشريعة اإلسالميةلفساد أساليب الوقاية من ا، و الشريعة اإلسالمية

  :في الشريعة اإلسالمية مفهوم الفساد وحكمهأواًل: 
 : الفساد لغة واصطالحاً  (1

"  الفاء والسين والدال كلمٌة  : (503/  4 م،1981هـ،1402ارس )  قال ابن ف  الفساد لغة :
د فسادًا وف سودًا ، وهو فاِسٌد وَفِسيد. يء  َيْفس   " واحدة ، َفَسَد الش 

ودًا، فهو فاسٌد وفسيد  :  "نقيض ال ةاد لغوالفس َد فسادًا وف س  د  وَيْفِسد  وَفس  صالح ، فسد يفس 
وقطعوا األرحام ، .... والمفسدة : خالف المصلحة.  فيهما، ....  وتفاسد القوم: تدابروا  

 (  335/  3هـ ،  1414واالستفساد  خالف االستصالح") ابن منظور ، 
،  (306،  م  2005  -هـ    1426)) الفيروز أبادي  ظلماً ل  الماأخذ    ويطلق الفساد كذلك على

د  َفَسادًا ،   "( :  519/    2هـ  ،    1402وفي " الصحاح "  ) الجوهري ،   َفَسَد الشيء  َيف س 
َد الشيء  بالضم فهو َفِسيد، .  فهو فاسٌد ، وقوٌم َفسَدى، كما قالوا : ساقط وسقطى  وكذلك َفس 

 " الستفساد  : خالف االستصالحاو . ناوال يقال اْنَفَسَد . وأفسدته أ
ضد الصالح    شامل لكل ما هوما ذكره أهل اللغة من معاني الفساد، يجد أنه  والمتأمل في  

www.m ، ماديًا كان أو معنويا .    قلياًل كان أم كثيراً 
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الفساد اصطالحًا :  الفساد في اصطالح أهل الشرع ال يخرج عن معناه في اللغـة، فهـو  
 . لمستقيما راطالصعن كـل خـروج 

 ". والعمل بالمعصية ،الكفر :الفساد هو(:" 1/297،م 2001-هـ 1422قال ابن جرير)
 ". الفساد:التغير عن حالة االعتدال واالستقامة(:" 1/100،هـ1420وقال أبو حيان)
القرطبي) العدول عن  :(  220/  1هـ ،    1414  وقال  الفساد ضّد الصالح ، وحقيقته   "

  .االستقامة إلى ضدها " 
"خروج الشيء عن االعتدال قلياًل :بأنه  (636، صهـ1412الراغب األصفهاني)  فه  وعر 

ي ضاده الصالح، ويستعمل ذلك في النفس، والبدن واألشياء  ، و كان الخروج عنه أو كثيراً 
 "  .الخارجة عن االستقامة

،  تغير عما كان عليه من الصالح:  "الفسادأن(    564هـ ، ص    1404ابن الجوزي )  ذكر  و 
 فيه مع انتقاضها ، ويقال فيه إذا بطل وزال."  يقال في الشيء مع قيام ذاته ، ويقالد وق

( " إذا أ طلق الصالح تناول جميع    83/    7هـ ،  1416ن تيمية:)   وقال شيخ اإلسالم اب
 الخير ، وكذلك الفساد يتناول جميع الشر." 

كان بإتيان  أ  سواًء    ؛  عالشر كل ما خالف    :إن الفساد هو  :ومن خالل ما سبق ي مكن القول
 المنهي عنه ، أو االمتناع عن فعل المأمور به. 

فمن عمل ؛    الفساد يتناول جميع أنواع اإلثم: "    م (1996  -هـ  1417قال المنصوري )  
 " بغير أمر هللا فهو مفسد

  2012الجبوري ،    ؛114  –  101ص  ص  هـ ،    1426) الترابي ،  :الفساد في القرآن (2
   .( 18 – 3ص ص هـ ،   1427وسي ، لسا ؛ 46 –  42ص ص م ، 
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فقد وردت مادة فسد في    ؛بصيغ مختلفةرة  القرآن الكريم في آيات كثيورد ذكر الفساد في  
أكثر من سبعٍة وأربعين موضعاً  الكريم في  السور    ،القرآن  آية في  اثنتان وثالثون  منها 

 . المكية ، وخمس عشرة آية في السور المدنية
 في القرآن :الفساد معنى أن  يجد ،ياتاآل والمتأمل في تلك

 . وخرج عن االستقامة ،شامل لكل ما خالف الصالح -
فالمعاصي كلها فساد؛ ألنها خروج وانحراف ؛ ميع أنواع الفساد وصورهشامل لج وأنه  -

 .  عن الطريق المستقيم
وأن اآليات المكية التي تحدثت عن الفساد والمفسدين ضعف اآليات المدنية التي    -

ولعل السبب في ذلك يرجع إلى طبيعة المجتمع المكي الذي  .  ت نفس الموضوع  ناولت
وينتشر فيه رؤوس الكفر، مما استدعى لفت األنظار    كانت تسوده روح الجاهلية ،

الظاهرة هذه  خطرها  ؛إلى  عاقبتها  ،لمعرفة  منها،    ،وسوء  للوقاية  الجهود  وبذل 
 .  ومعالجتها

عاٍن ) ابن العماد  ئر ( في القرآن للفظة الفساد ستة ملنظاوقد ذكر بعض علماء ) الوجوه وا
ص  هـ ،  1410القرعاوي ،  ؛  102مقاتل ، بدون ، ص  ؛  52  –  51ص  ص  ، بدون ،  

 ( هي: المعاصي ، الهالك ، القحط ، القتل ، عين الفساد ، السحر.  505 – 503ص 
 وتفصيلها كالتالي : 

 :وقد دل على ذلك . بمعنى المعاصي :الوجه األول
تعالى:) وإذا قيل لهم ال تفسدوا في األرض قالوا إنما نحن مصلحون. أال إنهم هم   لهقو 

  . ال تعملوا فيها المعاصي  :، يعني (12  –  11البقرة اآليتين  )المفسدون ولكن ال يشعرون (  
القرطبي )   " والفساد ضد الصالح ،   220/  1هـ،  1414قال  ( عند تفسيره لآليتين : 

ا .... والمعنى في اآلية : ال تفسدوا في األرض ستقامة إلى ضدهاال  العدول عن  :وحقيقته
www.m . والقرآن " –صلى هللا عليه وسلم  –بالكفر ومواالة أهله، وتفريق الناس عن اإليمان بمحمد
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 . ( 56)في األرض بعد إصالحها (   ومثلها ما في األعراف قوله تعالى : ) وال تفسدوا
 ذلك : على وقد دل . الهالك الوجه الثاني: بمعنى

.  لتهلكن مرتين  : يعني(؛4اإلسراء من اآلية  )قوله تعالى:) لتفسدن في األرض مرتين (  
.  يعني لهلكتا   (22األنبياء من اآلية  )وقوله تعالى:) لو كان فيهما آلهة إال هللا لفسدتا (  

المؤمنون )اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات واألرض ومن فيهن (    وقوله تعالى:) ولو
71)  . 

 وقد دل على ذلك :. وجه الثالث: بمعنى: القحط في المطر وقلة النباتلا
 .  (41الروم من اآلية )قوله تعالى:) ظهر الفساد في البر والبحر (  

 وقد دل على ذلك :    .القتل الوجه الرابع: بمعنى 
  : ،يعني( 127األعراف من اآلية  )أتذر موسى وقومه ليفسدوا في األرض (    قوله تعالى:) 

) إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في األرض  :وقوله تعالى.  ا أبناء أهل مصرتلو ليق
وقوله عز وجل : ) إن يأجوج ومأجوج مفسدون في األرض( (،26غافر من اآلية  )الفساد (  

 (. 94الكهف من اآلية )
 وقد دل على ذلك : .: بمعنى الفساد بعينهالوجه الخامس

ليفسد فيها و  ال   يهلكقوله تعالى:)  البقرة من اآلية  )فساد (  الحرث والنسل وهللا ال يحب 
 .  (34النمل من اآلية )، وقوله تعالى:) إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها(  (205

 وقد دل على ذلك : .الوجه السادس: بمعنى السحر
 رة. ، يعني فعل السح   (81يونس من اآلية  )قوله تعالى ) إن هللا ال يصلح عمل المفسدين (  

: :  "والسادس( وجهًا سابعًا للفساد فقال 567، ص    مرجع سابق  ،  وقد زاد ) ابن الجوزي 
اآلية  من" ) ومنه قوله تعالى في هود:) أولو بقية ينهون عن الفساد في األرض ( ؛الكفر
116 .) www.m
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ولعل هذا ما   .  وهذا الوجه الذي ذكره ابن الجوزي يدخل في الفساد بمعنى المعاصي  
 عدم ذكر الكفر ضمن الوجوه .إلى ن رياآلخ دعا 

 :  حكم الفساد (3
 : دل على تحريمه الكتاب والسنة. وقد الفساد محرم شرعاً 

 الكتاب: أما 
فيها ويهلك الحرث والنسل وهللا   قوله تعالى:} وإذا تولى سعى في األرض ليفسدف .1

 ال يرضى عن الفساد .  :أي(،205ال يحب الفساد { )البقرة 
  ، في أرض  ؛( : " واآلية بعمومها تعم كل فساد كان22/  3،  مرجع سابق  )  قال القرطبي :

 أو دين  " 
 . (56وقوله تعالى:} وال تفسدوا في األرض بعد إصالحها { )سورة األعراف .2
لى:} وفرعون ذي األوتاد . الذين طغوا في البالد . فأكثروا فيها الفساد  وقوله تعا  .3

( وترتب العذاب على الفساد    14  –  9ة الفجر ور فصب عليهم ربك سوط عذاب . { ) س
 دليل على تحريمه؛ إذ إن العذاب ال يترتب إال على أمر محرم . 

فأكثروا فيها الفساد{:   } عند تفسير قوله تعالى:(  656/    4هـ ،    1417قال) ابن كثير ،  
  وط } فصب عليهم ربك س.تمردوا وعتوا وعاثوا في األرض باإلفساد واألذية للناس  :أي"  

    . وأحل بهم عقوبة ال يردها عن القوم المجرمين"   ،أنزل عليهم رجزًا من السماء  :أي  عذاب{
وَله  َوَيْسَعْوَن ِفي اأْلَْرِض َفَساًدا َأن   .4 وقوله تعالى:} ِإن َما َجَزاء  ال ِذيَن ي َحاِرب وَن َّللا َ َوَرس 

م مِّْن ِخاَلٍف َأْو ي نَفْوا ِمَن اأْلَْرِض  مْ ي َقت ل وا َأْو ي َصل ب وا َأْو ت َقط َع َأْيِديهِ  ل ه  ِلكَ   ۚ   َوَأْرج  مْ   ذََٰ   ِخْزيٌ   َله 
ْنَياا ِفي مْ  ۚ   لد  فترتيب العذاب على من يرتكب اإلفساد في ، { َعِظيمٌ  َعَذابٌ  اآْلِخَرةِ  ِفي َوَله 

 الدنيا واآلخرة دليل على التحريم . 
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وت جِرم  أفعالهم    ،بين جرائم أهل الفساد واإلفسادت   أما السنة النبوية فمليئة باألحاديث التي
 ومن تلك األحاديث:  .وت حرمها، وتنهى عنها 

 ح ،م  2011ومسلم )  -واللفظ له  -(   105 ح هـ  ، 1436ما أخرجه  البخاري)  .1
ن  قال:" فإ   –صلى هللا عليه وسلم    –( عن َعْن م َحم ٍد، َعِن اْبِن َأِبي َبْكَرَة أن النبي    1679

وأعراضكم ، عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا    –قال محمد وأحسبه قال    –دماءكم وأموالكم  
كم هذا ، أال ليبلغ الشاهد منكم الغائب " وكان محمد يقول : صدق رسول هللا ، في شهر 

 كان ذلك " أال هل بلغت " مرتين.   -صلى هللا عليه وسلم  –
( عن أبي حميد الساعدي ،    1832  ح  سابق ،   رجع ومنها ما أخرجه مسلم ) م  .2

قال له : ابن اللتبيه رجاًل من األسد ي  -صلى هللا عليه وسلم   –قال : استعمل رسول هللا  
وهذا لي أ هدي إلي  ، فلما قِدم قال: هذا لكم –قال عمرو وابن أبي عمر: على الصدقة   –

وقال  ،  وأثنى عليه  فحمد هللا،  على المنبر  –صلى هللا عليه وسلم    –. قال: فقام رسول هللا  
بيه أو في : " ما بال عامل أبعثه فيقول : هذا لكم وهذا أ هدي لي ، أفال قعد في بيت أ

والذي نفس محمد بيده ال ينال أحد منكم منها شيئًا    ؟بيت أمه حتى ينظر أي هدى إليه أم ال
أو شاة   ،  إال جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه ، بعير له ر غاء ، أو بقرة لها خوار

هذا  تيعر ، ثم رفع يديه حتى رأينا ع فرتي إبطيه ثم قال : " اللهم هل بلغت ؟ " مرتين . و 
صور    ىحدإ  هحديث صريح في تحريم استغالل المنصب لتحقيق مكاسب خاصة ، وهذ

 الفساد .
  – ( عن خولة األنصارية    3118  ح  سابق ،مرجع  ومنها ما أخرجه البخاري )   .3

" إن رجااًل  يقول :    –صلى هللا عليه وسلم    –لت : سمعت النبي  قا  –رضي هللا عنها  
فلهم النار يوم القيامة " فنهى عن التصرف في أموال   يتخوضون في مال هللا بغير حّق ،

( " أي    219/    6الناس بالباطل وتوعد من يفعل ذلك بالنار . قال ابن حجر ، ) بدون ،  
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عم من أن يكون بالقسمة وبغيرها ، .....  أ   يتصرفون في مال المسلمين بالباطل ، وهو
   .أو يمنعوه من أهله"وفيه ردع الوالة أن يأخذوا من المال شيئًا بغير حقه 

(  ( " وفي قوله:) يتخوضون   539  –  538/    2هـ ،    1425وقال الشيخ ابن عثيمين )  
ال  مو دليل على أنهم يتصرفون تصرفًا طائشًا غير مبني على أصول شرعية ، فيفسدون األ

سواًء ماله   –فالمهم أن كل من يتصرف تصرفًا غير شرعي في المال  ببذلها فيما يضر،
يوم القيامة إال  أن يتوب فيرد المظالم إلى  –والعياذ باهلل  –فإن له النار  –مال غيره أو 

 . أهلها، ويتوب مما يبذل ماله فيه من الحرام "
 : يعة اإلسالميةشر أنماط وأشكال الفساد كما جاءت في ال  - ثانياً 

َوَما َخَلْقت  ى: )  لقد ذكر هللا سبحانه وتعالى في كتابه الغاية من خلق اإلنسان؛ فقال تعال
نَس ِإال  ِلَيْعب د وِن ] َوِإْذ َقاَل َرب َك ِلْلَماَلِئَكِة ِإنِّي  ، وقال تعالى: )  [  56الذاريات :    اْلِجن  َواإْلِ
َوِإَلى َثم وَد َأَخاه ْم َصاِلحًا َقاَل َيا َقْوِم ، وقال: )  [  30رة :  بقال  َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض َخِليَفًة ] 

وه  ث م  ت وب و   اْعب د واْ  ْن ِإَلـٍه َغْير ه  ه َو َأنَشَأك م مَِّن اأَلْرِض َواْسَتْعَمَرك ْم ِفيَها َفاْسَتْغِفر  ْا َّللّاَ َما َلك م مِّ
 ، فتبين بهذا أن هللا خلق اإلنسان للقيام بأمرين:  [ 61:  دو ه ِإَلْيِه ِإن  َربِّي َقِريٌب م ِجيٌب ]

 سبحانه وتعالى. أحدهما: تحقيق العبودية هلل 
 واآلخر: عمارة األرض.

صلوات هللا  -ومن أجل قيام اإلنسان بذلك التكليف أنزل هللا الكتب، وأرسل األنبياء والرسل
األنبياء والمرسلين، وأنزل   تموجعل نبينا محمدا صلى هللا على وسلم خا  -وسالمه عليهم

صلى هللا عليه وسلم طريق عليه القرآن العظيم تبيانا لكل شيء، فاتضح به وبسنة النبي  
السالكين إلى هللا، وبان بهما الحق من الضالل، والصالح من الفساد. وبما أن اإلنسان  

خروج بحركته عن   مأمور بالتزام القرآن والسنة للقيام بعبادة ربه، وعمارة األرض، فإن أي  
www.mوبما أن    رض،منهج الحق، يكون فسادًا في األالغاية من خلقه، وأي  بعٍد بسعيه عن ال
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الفساد مرتبط بحركة اإلنسان وسعيه، فإن الفساد يتعدد بتعدد تلك الحركة وذلك السعي  
 متى ما كانا خارجين عن الغاية من الخلق بعيدين عن الصراط المستقيم. 

اع الفساد وصوره أمر غير مقدور للعلماء والباحثين،  دم ، فإن حصر أنو تقوبناًء على ما  
واع الفساد ، وصوره، مما يجعل منه فسادًا مركبًا ال يدخل تحت نوع  يضاف إليه تداخل أن

واحد، وال صورة واحدة . ومع ذلك فقد جاء في القرآن والسنة من اآليات واألحاديث، ما  
كلية يتضح بها ما كان فسادًا في األرض من سعي اعي ستنبط منها أصوٌل عامة  وقو  د  

يات واألحاديث، وبناًء على تلك األصول والقواعد  اإلنسان وعمله . واستنباطًا من تلك اآل
 ي مكن استخراج أنواعًا من الفساد، منها : 

العقدي  -1 سابق،  الفساد  مرجع   ، الترابي  سابق،115،)  مرجع  السوسي،  ؛ 85  ؛ 
 (. 2/185،م 1985 -هـ  1405  ؛الناصري، 197م، 2005 -هـ 1426الشهراني،

المبادئ الهدامة التي تمس أصول الدين وثوابته الفساد العقدي : " يشمل جميع العقائد و 
 (. 794م ، ص 2003 -هـ 1424")الخضيري ،

 من صور الفساد العقدي التي جاء ذكرها في القرآن والسنة : 
 الشرك باهلل، ومنه :   ▪

َقاَل ِفْرَعْون  َوَما  (، قال تعالى عن فرعون: )  ية:)شرك التعطيلوبالشرك في الرب -
ْنَيا  ، وقال تعالى: )  [23اْلَعاَلِميَن ]الشعراء :  َرب    َوَقال وا َما ِهَي ِإال  َحَيات َنا الد 

ِإْن ه   ِعْلٍم  ِمْن  ِبَذِلَك  م  َله  َوَما  ْهر   الد  ِإال   ي ْهِلك َنا  َوَما  َوَنْحَيا  ِإال  َيظ ن وَن   مْ َنم وت  
 . [24]الجاثية : 

- ( تعالى:  قال  األلوهية:  في  َأنَدادًا  َومِ الشرك  َّللّاِ  د وِن  ِمن  َيت ِخذ   َمن  الن اِس  َن 
َيَرْوَن  ِإْذ  َظَلم وْا  ال ِذيَن  َيَرى  َوَلْو   ِ ّبًا هللِّّ ح  َأَشد   آَمن وْا  َوال ِذيَن  َّللّاِ  َكح بِّ  ْم  ي ِحب وَنه 

ِ َجِميعًا َوَأن  َّللّاَ َشِديد  اْلَعَذاِب ]الَأ  اْلَعَذابَ  ، وقال حكاية  [165بقرة :  ن  اْلق و َة هللّ
َواعًا َواَل  عن قوم نوح عليه السالم:) آِلَهَتك ْم َواَل َتَذر ن  َوّدًا َواَل س  www.mَوَقال وا اَل َتَذر ن  
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ْم َأْرَبابًا مِّن  َأْحَباَره مْ   ات َخذ واْ ، وقال: )[23َيغ وَث َوَيع وَق َوَنْسرًا ]نوح :    َور ْهَباَنه 
ْبَحاَنه   د وِن َّللّاِ َواْلَمِسي وْا ِإال  ِلَيْعب د وْا ِإَلـهًا َواِحدًا ال  ِإَلـَه ِإال  ه َو س  َح اْبَن َمْرَيَم َوَما أ ِمر 

 . [31َعم ا ي ْشِرك وَن ]التوبة : 
َوَمن ل ْم َيْحك م  : قال تعالى: )  هللاومن الشرك في األلوهية الحكم بغير ما أنزل   -

وَن ]المائدة : ِبَما َأنَزَل َّللّا  َفأ ْوَلـئِ   .[44َك ه م  اْلَكاِفر 
أسماء ▪ في  االعتقاد  تعالى:)وصفاته  هللا  فساد  قال  ْسَنى .  اْلح  اأَلْسَماء   ِ َوهللّ

ِفي   ي ْلِحد وَن  ال ِذيَن  وْا  َوَذر  ِبَها  َكان و نَ َسي ْجَزوْ   أسمائهَفاْدع وه   َما  َيْعَمل وَن    ْا 
 .[180]األعراف : 

وْا ِمن ِقْوِمِه َما َنَراَك ِإال  تكذيب الرسل: قال تعالى:)   ▪ َفَقاَل اْلَمأل  ال ِذيَن َكَفر 
َلك ْم   َنَرى  َوَما  الر ْأِي  َباِدَي  َأَراِذل َنا  ال ِذيَن ه ْم  ِإال   ات َبَعَك  َنَراَك  َوَما  ْثَلَنا  َبَشرًا مِّ

ِلَك َما َأَتى ال ِذيَن  َكذَ   ، وقال:)[27َلْيَنا ِمن َفْضٍل َبْل َنظ ن ك ْم َكاِذِبيَن ]هود :  عَ 
وٍل ِإال  َقال وا َساِحٌر َأْو َمْجن وٌن ]الذاريات :   َقْد    ، وقال:)[52ِمن َقْبِلِهم مِّن ر س 

ْم الَ  ن َك ال ِذي َيق ول وَن َفِإن ه  ب وَنَك َوَلِكن  الظ اِلِميَن ِبآَياِت َّللّاِ  ي    َنْعَلم  ِإن ه  َلَيْحز  َكذِّ
 . [33نعام : َيْجَحد وَن ]األ

َفَما َكاَن َجَواَب َقْوِمِه ِإال  َأن َقال وا اْئِتَنا ِبَعَذاِب  إنكار الغيبيات: قال تعالى:)  ▪
اِدِقيَن ] ِ ِإن ك نَت ِمَن الص  ْيِه َأْفِئَدة  لَ َوِلَتْصَغى إِ   ، وقال:)[29  العنكبوت :    َّللا 

ْقَتِرف وَن ]األنعام :  ل ِذيَن اَل ي ْؤِمن وَن ِباآلِخَرِة َوِلَيْرَضْوه   ا   [ 113َوِلَيْقَتِرف وْا َما ه م م 
ْم َست ْكَتب    ، وقال:) َوَجَعل وا اْلَماَلِئَكَة ال ِذيَن ه ْم ِعَباد  الر ْحَمِن ِإَناثًا َأَشِهد وا َخْلَقه 

ْم وَ   .[ 19الزخرف :  ْسَأل وَن ]ي  َشَهاَدت ه 
ْم تَ  النفاق: قال تعالى:) ▪ وِل َرَأْيَت  َوِإَذا ِقيَل َله  َعاَلْوْا ِإَلى َما َأنَزَل َّللّا  َوِإَلى الر س 

  : ]النساء  د ودًا  ص  َعنَك  وَن  د  َيص  اْلم َناِفِقيَن    ،وقال:)[61اْلم َناِفِقيَن  ِإن  
َساَلى ي َرآؤ و   مْ ي َخاِدع وَن َّللّاَ َوه َو َخاِدع ه   اَلِة َقام وْا ك  اَس  َن الن  َوِإَذا َقام وْا ِإَلى الص 

  : ]النساء  َقِلياًل  ِإال   َّللّاَ  وَن  َيْذك ر  َواْلم َناِفَقات    ،وقال:)[142َواَل  www.mاْلم َناِفق وَن 
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وِف َوَيقْ  وَن ِباْلم نَكِر َوَيْنَهْوَن َعِن اْلَمْعر  ه م مِّن َبْعٍض َيْأم ر  ْم  بِ َبْعض  وَن َأْيِدَيه  ض 
ْم ِإن  اْلم َناِفِقيَن   وْا َّللّاَ َفَنِسَيه  َوِإَذا ِقيَل    ،وقال:)[67ه م  اْلَفاِسق وَن ]التوبة :  َنس 

ْم اَل ت ْفِسد وْا ِفي اأَلْرِض َقال وْا ِإن َما َنْحن  م ْصِلح ونَ  ْم ه م  اْلم ْفِسد وَن    *َله  َأال ِإن ه 
 . [ 12 ،11البقرة:   ]ونَ َوَلـِكن ال  َيْشع ر  

 من صور الفساد العقدي في السنة :
ِ َقاَل: َسَأْلت  الن ِبي  َصل ى (  4477رجع سابق، ح أخرج البخاري )م - َعْن َعْبِد َّللا 

ا َوه َو   ِ ِندًّ ِ؟ َقاَل: »َأْن َتْجَعَل هلل  َلَقَك«. خَ هللا  َعَلْيِه َوَسل َم: " َأي  الذ ْنِب أَْعَظم  ِعْنَد َّللا 
؟   َأي  : ث م   ق ْلت  َلَعِظيٌم،  َذِلَك  ِإن    : َيْطَعَم  ق ْلت  َأْن  َتَخاف   َوَلَدَك  َقاَل: »َوَأْن َتْقت َل 

؟ َقاَل: »َأْن ت َزاِنَي َحِليَلَة َجاِرَك« : ث م  َأي   .  َمَعَك«. ق ْلت 
 َعَلْيِه َوَسل َم َبَعَث َجْيًشا، َوَأم َر  َعْن َعِليٍّ َرِضَي َّللا   َعْنه : َأن  الن ِبي  َصل ى هللا  و  -

وَن: ِإن َما َعَلْيِهْم َرج   ل وَها، َوَقاَل آَخر  ل وَها، َفَأَراد وا َأْن َيْدخ  اًل َفَأْوَقَد َناًرا َوَقاَل: اْدخ 
وا ِللن ِبيِّ َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم، َفَقاَل ِلل ذِ  ل وَها:  ينَ َفَرْرَنا ِمْنَها، َفَذَكر   َأَراد وا َأْن َيْدخ 

َيَزال وا َلْم  َدَخل وَها  ِفي    »َلْو  َطاَعَة  ِلآْلَخِريَن: »اَل  َوَقاَل  الِقَياَمِة«،  َيْوِم  ِإَلى  ِفيَها 
وِف«  (.  7257، )البخاري، مرجع سابق ، حَمْعِصَيٍة، ِإن َما الط اَعة  ِفي الَمْعر 

َأَتْيت   :  َعِديِّ ْبِن َحاِتٍم َقالَ   نْ عَ (  3095م ،ح  1975  -هـ  1395وروى الترمذي) -
اْطَرْح    !َيا َعِدي    :َفَقالَ   ،َصل ى َّللا   َعَلْيِه َوَسل َم َوِفي ع ن ِقي َصِليٌب ِمْن َذَهبٍ الن ِبي   

وَرِة َبَراَءٌة}ات َخذ وا َأْحَباَره ْم َور ْهَبانَ   . َعْنَك َهَذا اْلَوَثنَ  ْم َأْرَباًبا ِمْن  ه  َوَسِمْعت ه  َيْقَرأ  ِفي س 
ِ{َقالَ  َّللا  ِإن    :د وِن  َشْيًئا  َأَما  ْم  َله  َأَحل وا  ِإَذا  َكان وا  ْم  َوَلِكن ه  ْم  َيْعب د وَنه  َيك ون وا  َلْم  ْم  ه 

 ".  اْسَتَحل وه  َوِإَذا َحر م وا َعَلْيِهْم َشْيًئا َحر م وه  
وَل َّللا ِ و   - َوَف َما  خْ  َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم َقاَل: »ِإن  َأَعْن َمْحم وِد ْبِن َلِبيٍد، َأن  َرس 

ِ؟ َقاَل: "  وَل َّللا  ْرك  اأْلَْصَغر  َيا َرس  « َقال وا: َوَما الشِّ ْرك  اأْلَْصَغر  َأَخاف  َعَلْيك م  الشِّ
ْم َيْوَم اْلِقَياَمِة: ِإَذا ج ِزَي ا www.mاس  ِبَأْعَماِلِهْم: اْذَهب وا لن  الرَِّياء ، َيق ول  َّللا   َعز  َوَجل  َله 
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ك   ال ِذيَن  َجَزاًء ِإَلى  ِعْنَده ْم  َتِجد وَن  َهْل  وا  َفاْنظ ر  ْنَيا  الد  ِفي  ت َراء وَن  ْنت ْم 
 (.  23630، ح  م2001 -هـ1421)أحمد،"

ِفِق، َكَمَثِل  اَعِن اْبِن ع َمَر، َعِن الن ِبيِّ َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم، َقاَل: »َمَثل  اْلم نَ و  -
اِة اْلَعاِئَرِة َبْيَن اْلَغنَ  ) مسلم ، مرجع   َمْيِن َتِعير  ِإَلى َهِذِه َمر ًة َوِإَلى َهِذِه َمر ًة«الش 

 ( .  2784سابق ، ح 
؛  18م،  2003-هـ  1424؛ الجيوس،  41، )الجبوري ، مرجع سابق،الفساد السياسي  -2

 (.  80م،2011 -  هـ1432؛ معابرة، 228الشهراني، مرجع سابق، 
ة أو المنظمات السياسية أو أي جماعة غير الفساد السياسي:" هو أي انحراف في السلط

قانونية تقوم بها بعض مؤسسات السلطة السياسية للمؤسسات االجتماعية األخرى ) عبد 
 (.  343م ، 2006الكافي ،
امة )الحكومية(  لعإساءة استخدام السلطة ا  بأنه   :بمعناه األوسع الفساد السياسي"ويعرف  

غير سري  - مشروعة  ألهداف  تكون  ما  شخصية  -ةوعادة  مكاسب  ويكيبيديا/  لتحقيق   ("
 الموسوعة الحرة(.

استخدام سلطة مؤتمنة منِ قبل مسؤولين    بأنه: "إساءة،    منظمة الشفافية الدوليةوعرفته  
  مل يش  وال يشترط أن  .بهدف زيادة السلطة أو الثروة  ،  مكاسب خاصة  سياسيين من أجل

  2016في ردايدة ،  )  " معين منح تفضيل، فقد يتخذ شكل تبادل النفوذ أو  للمال تبادالً 
 (. 2782م، ص 

 عرض القرآن الكريم الفساد السياسي في صور متعددة، منها: 
 ما قصه هللا من فساد فرعون ومنهجه في الحكم المتمثل في: 

ْينَ تعذيب بني إسرائيل : قال تعالى: )   - َوَء اك م مِّْن آِل ِفرْ ا َوِإْذ َنج  وم وَنك ْم س  ْلَعَذاِب  َعْوَن َيس 
بِّك ْم َعِظيٌم ]البقرة :   َذِلك م َبالٌء مِّن ر  َأْبَناءك ْم َوَيْسَتْحي وَن ِنَساءك ْم َوِفي  ،  [49ي َذبِّح وَن 

َوَء اْلَعَذاِب ي  وقال:)   وم وَنك ْم س  www.mتِّل وَن َأْبَناءك ْم َوَيْسَتْحي وَن قَ َوِإْذ َأنَجْيَناك م مِّْن آِل ِفْرَعوَن َيس 
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]األعراف :    ِنَساءك مْ  بِّك ْم َعِظيٌم  َذِلك م َبالء مِّن ر  َقاَل م وَسى  ،وقال:)  [141َوِفي  َوِإْذ 
وَء اْلَعَذاِب وَ  وم وَنك ْم س  وْا ِنْعَمَة َّللّاِ َعَلْيك ْم ِإْذ َأنَجاك م مِّْن آِل ِفْرَعْوَن َيس  َذبِّح وَن  ي  ِلَقْوِمِه اْذك ر 

بِّك ْم َعِظيٌم ]إبراهيم : َأْبَناءك ْم َوَيْسَتْحي وَن ِنَساءك    . [6ْم َوِفي َذِلك م َبالء مِّن ر 
َوِإن  ِفْرَعْوَن َلَعاٍل ِفي اأَلْرِض َوِإن ه  َلِمَن اْلم ْسِرِفيَن ]يونس  العلو واإلسراف: قال تعالى:)   -

ن ه   ِمن ِفْرَعْوَن إِ ، وقال:)[4]القصص:(    ي اأْلَْرضِ فِ ِإن  ِفْرَعْوَن َعاَل  ، وقال: )[83:  
َن اْلم ْسِرِفيَن   . [31]الدخان:( َكاَن َعاِليًا مِّ

ِإن  ِفْرَعْوَن َعاَل ِفي اأْلَْرِض َوَجَعَل أَْهَلَها  تقسيم الشعب إلى شيع وطوائف: قال تعالى:)   -
ْم ي َذبِّح  َأ ْنه  ( ِمَن اْلم ْفِسِديَن َناءه ْم َوَيْسَتْحِيي ِنَساءه ْم ِإن ه  َكاَن بْ ِشَيعًا َيْسَتْضِعف  َطاِئَفًة مِّ

 .[4]القصص : 
ْن ِإَلٍه َغْيِري   :(االستبداد باألمر: قال تعالى - َوَقاَل ِفْرَعْون  َيا َأي َها اْلَمأَل  َما َعِلْمت  َلك م مِّ

ْم ِإال  ، وقال :) [38]القصص:  (   ْم ِإال  َسبِ   َقاَل ِفْرَعْون  َما أ ِريك  يَل  َما َأَرى َوَما أَْهِديك 
 .[29]غافر: (  َشاِد الر  

َوَقاَل اْلَمأل  ِمن َقْوِم ِفْرَعوَن  اتخاذ وزراء ومستشارين يزينون له ما يريد: قال تعالى:)   -
ْبَناءه ْم َوَنْسَتْحِيـي  َأ  َأَتَذر  م وَسى َوَقْوَمه  ِلي ْفِسد وْا ِفي اأَلْرِض َوَيَذَرَك َوآِلَهَتَك َقاَل َسن َقتِّل  

وَن  ِنَساءه ْم َوِإن ا فَ  ْم َقاِهر  ْم  ) ، وقال:127]األعراف :  (  ْوَقه  َفاْلَتَقَطه  آل  ِفْرَعْوَن ِلَيك وَن َله 
َخاِطِئيَن   َكان وا  َوَهاَماَن َوج ن وَده َما  ِفْرَعْوَن  ِإن   َوَحَزنًا  ّوًا  ، وقال:  [8]القصص :  (  َعد 

يِن َفاْجَعل لِّي َصرْ ي َيا َهاَمان  لِ َفَأْوِقْد  ) حًا ل َعلِّي َأط ِلع  ِإَلى ِإَلِه م وَسى َوِإنِّي   َعَلى الطِّ
 .[38]القصص : ( أَلَظ ن ه  ِمَن اْلَكاِذِبيَن  

وِني َأْقت ْل م وَسى َوْلَيْدع  َرب ه   وصف أهل الصالح بالفساد: قال تعالى: )  - َوَقاَل ِفْرَعْون  َذر 
َل ِديَنك ْم َأْو َأن ي ْظِهَر ِفي اأْلَْرِض اْلَفَسادَ َأِإنِّي   . [26]غافر : (  َخاف  َأن ي َبدِّ

إنفاق المال العام فيما ال مصلحة فيه للناس: قال هللا تعالى مخبرا عن فساده في ذلك  -
يِن َفاْجَعل لِّي َصْرحًا ل َعلِّي َأط لِ َفَأْوِقْد لِ : )   ِإَلى ِإَلِه م وَسى َوِإنِّي    ع  ي َيا َهاَمان  َعَلى الطِّ

www.mَوَقاَل ِفْرَعْون  َيا َهاَمان  اْبِن ِلي َصْرحًا ، وقال: )  [38]القصص :  (  أَلَظ ن ه  ِمَن اْلَكاِذِبيَن  
ejh

ara
lja

ze
era

.co
m



132 
 

مَ *ل َعلِّي َأْبل غ  اأْلَْسَبابَ  ر  غاف]  (ً   اَواِت َفَأط ِلَع ِإَلى ِإَلِه م وَسى َوِإنِّي أَلَظ ن ه  َكاِذباَأْسَباَب الس 
ن ا َنْحن  اْلَغاِلِبينَ ، وقال: ) [37 ،36 َحَرة  ِفْرَعْوَن َقاْلوْا ِإن  َلَنا أَلْجرًا ِإن ك  َقاَل  *َوَجاء الس 

ِبيَن   .[  114 ،113 ]األعراف( َنَعْم َوَإن ك ْم َلِمَن اْلم َقر 
ْجَتِمع ونَ ت  َوِقيَل ِللن اِس َهْل َأنتسخير اإلعالم للدعاية السيئة: قال تعالى: )   - َلَعل َنا  *  م م 

َحَرَة ِإن َكان وا ه م  اْلَغاِلِبيَن   .[40، 39]الشعراء ( َنت ِبع  الس 
إفساد الملوك للقرى التي يدخلونها قهرا بقلب نظامها وإذالل أهلها: قال تعالى عن ملكة  

]النمل :  ( ِذل ًة َوَكَذِلَك َيْفَعل ونَ َأِعز َة أَْهِلَها َأا ِإن  اْلم ل وَك ِإَذا َدَخل وا َقْرَيًة َأْفَسد وَها َوَجَعل و سبأ : )
34]. 

َيا َأي َها ال ِذيَن آَمن وْا اَل َتت ِخذ وْا ِبَطاَنًة  اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين: قال تعالى: )  
وْا َما َعِنت ْم َقْد َبَدتِ مِّن   د ور ه ْم   د وِنك ْم اَل َيْأل وَنك ْم َخَبااًل َود  اْلَبْغَضاء ِمْن َأْفَواِهِهْم َوَما ت ْخِفي ص 

نت ْم َتْعِقل ونَ َأْكَبر  َقْد بَ  َيا َأي َها ال ِذيَن  ، وقال تعالى: )  [118]آل عمران :  (  ي ن ا َلك م  اآلَياِت ِإن ك 
ْم َأوْ آَمن واْ  ه  ْم لِ  اَل َتت ِخذ وْا اْلَيه وَد َوالن َصاَرى َأْوِلَياء َبْعض  م مِّنك ْم َفِإن ه  ِمْنه  َياء َبْعٍض َوَمن َيَتَول ه 

 .[51]المائدة : ( اَل َيْهِدي اْلَقْوَم الظ اِلِميَن ِإن  َّللّاَ 
َلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ِلَتْحك َم َبْيَن الن اِس ِبَما  ِإن ا َأنَزْلَنا إِ  الحكم بغير ما أنزل هللا:  قال تعالى:)

ق ْل ِإنِّي َعَلى َبيَِّنٍة مِّن ر بِّي   ، وقال:)[105]النساء :  (   َواَل َتك ن لِّْلَخآِئِنيَن َخِصيمًا  َّللّا  َأَراَك  
ْكم  ِإال    ِ َيق ص  اْلَحق  َوه َو َخْير  اْلَفاِصِليَن  َوَكذ ْبت م ِبِه َما ِعنِدي َما َتْسَتْعِجل وَن ِبِه ِإِن اْلح  (  هللّ

ين  اْلَقيِّم  َوَلـِكن  َأْكَثَر  ل:)  قا،و [57]األنعام :   ِ َأَمَر َأال  َتْعب د وْا ِإال  ِإي اه  َذِلَك الدِّ ْكم  ِإال  هللّ ِإِن اْلح 
 . [ 40يوسف :  ] (  الن اِس اَل َيْعَلم ونَ 

ِفيَها َفَفَسق وْا ِفيَها رَ َوِإَذا َأَرْدَنا َأن ن ْهِلَك َقْرَيًة َأَمْرَنا م تْ   ع: قال تعالى:)نشر الفساد في المجتم
ْرَناَها َتْدِميرًا َفَحق  َعَلْيَها اْلَقْول  َفدَ  َوَما َأْرَسْلَنا ِفي َقْرَيٍة مِّن ن ِذيٍر   ، وقال:)[16]اإلسراء : ( م 
وَن  ِإال  َقاَل م ْتَرف وَها ِإن ا   ال ِذيَن *اأْلَْوَتادِ ي  َوِفْرَعْوَن ذِ   ، وقال:)[34]سبأ :  (  ِبَما أ ْرِسْلت م ِبِه َكاِفر 

وا ِفيَها اْلَفَساَد *َطَغْوا ِفي اْلِباَلدِ  www.m .[ 12 - 10:]الفجر( َفَأْكَثر 
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 من صور الفساد السياسي في السنة:
، َعِن الن ِبيِّ َصل ى (  6611ما أخرجه البخاري، )مرجع سابق،ح   - ْدِريِّ َعْن َأِبي َسِعيٍد الخ 

ه   ا اْست ْخِلَف َخِليَفٌة ِإال  َله  ِبَطاَنَتاِن: ِبَطاَنٌة َتْأم ر ه  ِبالَخْيِر َوَتح ض  مَ  هللا  َعَلْيِه َوَسل َم َقاَل: "
وم  َمْن َعَصَم َّللا   "َعَلْيِه، َوِبَطاَنٌة َتْأم ر ه  بِ  ه  َعَلْيِه، َوالَمْعص  رِّ َوَتح ض   . الش 

ن اِس ِإَلى   َعَلْيِه َوَسل َم، َقاَل: " َأْبَغض  الهللا    َعِن اْبِن َعب اٍس َأن  الن ِبي  َصل ىوأخرج أيضًا   -
ِ َثاَلَثٌة: م ْلِحٌد ِفي الَحَرِم، َوم ْبَتٍغ ِفي اإِلْساَلِم س   ن َة الَجاِهِلي ِة، َوم ط ِلب  َدِم اْمِرٍئ ِبَغْيِر  َّللا 

 (. 6882،) البخاري، مرجع سابق،حَحقٍّ ِلي َهِريَق َدَمه  "
ْبِن م ر َة، َوَعْمِرو ْبِن  (  4889بدون، ح  د)وأخرج أبو داو  - َبْيِر ْبِن ن َفْيٍر، َوَكِثيِر  َعْن ج 

، َوَأِبي أ َماَمَة َعِن الن ِبيِّ َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم َقاَل:  اأْلَْسَوِد، َواْلِمْقَداِم ْبِن َمْعِدي َكِربَ 
 ) صحيح لغيره (.  اِس َأْفَسَده ْم«ن  »ِإن  اأْلَِميَر ِإَذا اْبَتَغى الرِّيَبَة ِفي ال

ِ، َقاَل:  ( عن  7052وروى البخاري، )مرجع سابق، ح   - َزْيد  ْبن  َوْهٍب، َسِمْعت  َعْبَد َّللا 
وَنَها ِ َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم: »ِإن ك ْم َسَتَرْوَن َبْعِدي َأَثَرًة َوأ م وًرا ت ْنِكر  ول  َّللا  «  َقاَل َلَنا َرس 

ْم، َوَسل وا َّللا َ َحق ك ْم«ل  َقا وا ِإَلْيِهْم َحق ه  ِ؟ َقاَل: »َأد  وَل َّللا   .وا: َفَما َتْأم ر َنا َيا َرس 
َعِن اْلِعْرَباِض ْبِن َساِرَيَة  (  20338، ح    م  2003  -هـ    1424، )وأخرج البيهقي   -

ول  هللِا َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم   ْبحِ َص َقاَل: َصل ى َلَنا َرس  ثم  َأْقَبَل َعَلْيَنا َفَوَعَظَنا   ،اَلَة الص 
، فَ  ل وب  َوَذَرَفْت ِمْنَها اْلع ي ون  وَل هللِا، َكَأن َها َمْوِعَظة   َمْوِعَظًة َوِجَلْت ِمْنَها اْلق  ْلَنا: َيا َرس  ق 

َفَأْوِصَنا ٍع،  ْمِع َوالط    َقاَل:.  م َودِّ ْم ِبَتْقَوى هللِا ، َوالس  .  ِة َوِإْن َتَأم َر َعَلْيك ْم َعْبدٌ اعَ أ وِصيك 
َكِثيًرا اْخِتاَلًفا  َفَسَيَرى  ِمْنك ْم  َيِعْش  َمْن  ن تِ .  َوِإن ه   ِبس  الر اِشِديَن  َفَعَلْيك ْم  َلَفاِء  اْلخ  ن ِة  َوس  ي 

وا َعَلْيَها ِبالن َواِجذِ   ،اْلَمْهِديِّينَ  ْحَدَثاِت اأْل م وِر،  .   َعض   ِإن  ك ل  ِبْدَعٍة َضاَلَلٌة "فَ   َوِإي اك ْم َوم 
 (.  37وصححه األلباني) بدون ،ح 

ِ ْبِن ع َمَر، َقاَل: َأْقَبَل َعَلْيَنا  و  - ِ َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم، َفَقاَل: " َيا َعْن َعْبِد َّللا  ول  َّللا  َرس 
، َوأَع   ِ َأْن ت ْدِرك وه ن  وذ  َمْعَشَر اْلم َهاِجِريَن َخْمٌس ِإَذا اْبت ِليت ْم ِبِهن  : َلْم َتْظَهِر اْلَفاِحَشة    ِباهلل 
، َواأْلَْوَجاع  ال ِتي َلْم َتك ْن َمَضْت   ِفي َقْوٍم َقط ، َحت ى ي ْعِلن وا ِبَها، ِإال  َفَشا ِفيِهم   www.mالط اع ون 
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َواْلمِ  اْلِمْكَياَل  وا  َيْنق ص  َوَلْم  َمَضْوا،  ال ِذيَن  َأْساَلِفِهم   ِة يِفي  َوِشد  ِنيَن،  ِبالسِّ أ ِخذ وا  ِإال   َزاَن، 
ْلَطاِن َعَلْيِهْم، َوَلْم َيْمَنع وا َزَكاَة َأمْ  َماِء، اْلَمئ وَنِة، َوَجْوِر الس  َواِلِهْم، ِإال  م ِنع وا اْلَقْطَر ِمَن الس 

ِ، وَ  وا َعْهَد َّللا  وا، َوَلْم َيْنق ض  وِلِه، ِإال  َسل َط َّللا   َعَلْيِهْم َعد وًّا عَ َوَلْواَل اْلَبَهاِئم  َلْم ي ْمَطر  ْهَد َرس 
وا ِمم ا  ِمْن َغْيِرِهْم، َفَأَخذ وا َبْعَض َما ِفي َأْيِديِهْم، َوَما لَ  ِ، َوَيَتَخي ر  ْم ِبِكَتاِب َّللا  ْم َتْحك ْم َأِئم ت ه 

ْم   ْم َبْيَنه  ( ، وحسنه 4019، ) ابن ماجه، بدون ، ح    "َأْنَزَل َّللا  ، ِإال  َجَعَل َّللا   َبْأَسه 
 (.  3246م،ح 1986 -هـ 1407األلباني )  

م؛  215-هـ  1436؛  فارس ،    7م ،    2003هـ ،  1428: )حميش ،  ثالثًا: الفساد اإلداري 
 (.   80،مرجع سابق  ،  معابرة

لِّف بخدمة ، أو َمْن ف حكمها  ي  الفساد اإلداري:" سلوك ينحرف فيه الموظف العام ، أوَمْن ك 
ذاتية عن معايير أخالقيات الوظيفة العامة والقيم االجتماعية بهدف الحصول على منفعة  

 (.   97على حساب المصلحة العامة " ) معابرة ، مرجع سابق ، أو فئوية 
  جـل تحقيـق منافـع شـخصية لـه أوأل الشـخص لمنصبـه اإلداري مـن  الاسـتغوقيل هو:"  

أو   ، ف المعلومـاتيأو تزيـ ، أو القيـام بتشـويه ، أخـذ الرشـاوى ق  سـواء عـن طريـ ؛ قاربـهأل
 عبد الغفور" )    ـى نحـو يتعـارض مـع القوانيـن والتشـريعاتعل،  أو جهـة معينـة  لفـرد  التحيـز

 (.   17م ،  217، 
إلخالل بالسلطات الممنوحة بموجب  بأنه" ا  عرف الفساد اإلداري في التشريع اإلسالميوي  

استعمالها بما يتعارض مع مقاصد   بتجاوز حدودها المشروعة قصدًا أو    رعية عامةش  والية
 (. 426، ص    2005") معابدة ، لك الوالية واقعًا أو مآالً الشريعة اإلسالمية من ت

 من صور الفساد اإلداري في القرآن : 
ه  ِإن  َخْيَر َمِن اْسَتْأَجْرَت  رْ َقاَلْت ِإْحَداه َما َيا َأَبِت اْسَتْأجِ   عدم تعيين األكفاء: قال تعالى:) -

www.m .[ 26القصص :  ]( ي  اأْلَِمين  اْلَقوِ 
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َوَما َكاَن ِلَنِبيٍّ َأن َيغ ل  َوَمن َيْغل ْل َيْأِت ِبَما َغل  َيْوَم اْلِقَياَمِة  ام: )  السرقة من المال الع -
 . [ 161آل عمران :  ]( ث م  ت َوف ى ك ل  َنْفٍس م ا َكَسَبْت َوه ْم اَل ي ْظَلم وَن  

الوظيفة:) ِ  - القيام بمسؤوليات  َوِإَذا    نإعدم  أَْهِلَها  ِإَلى  اأَلَماَناِت  وْا  َأن ت ؤد  َيْأم ر ك ْم   َّللّاَ 
م ِبِه ِإن  َّللّاَ َكاَن َسِميعًا َبِصير   اً َحَكْمت م َبْيَن الن اِس َأن َتْحك م وْا ِباْلَعْدِل ِإن  َّللّاَ ِنِعم ا َيِعظ ك 

َفَأَبْيَن َأن    ِإن ا َعَرْضَنا اأْلََماَنَة َعَلى، )  [58]النساء :  (   َماَواِت َواأْلَْرِض َواْلِجَباِل  الس 
نَسان  ِإن ه  َكاَن َظل ومًا َجه واًل   . [ 72األحزاب :  ]( َيْحِمْلَنَها َوَأْشَفْقَن ِمْنَها َوَحَمَلَها اإْلِ

 من صور الفساد اإلداري في السنة : 
ِ ْبِن َعْمٍرو َقاَل: َسِمعْ الرشوة:  ذ  أخ  - ِ َصل ى َّللا   َعَلْيِه َوَسل َم َيق ول  َعْن َعْبِد َّللا  وَل َّللا  : ت  َرس 

  ( )  قال المحقق:6532  " ) أحمد ، مرجع سابق ، ح    َلَعَن َّللا   الر اِشَي َواْلم ْرَتِشيَ "  
 (. إسناده قوي 

،قبول الهدية:   - َمْيٍد الس  ن ه  َسِمَع ع ْروَ َأ  َعِن الز ْهِريِّ ، َقاَل: اْسَتْعَمَل َة، َأْخَبَرَنا َأب و ح  اِعِدي 
ا الن ِبي  َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم َرج اًل ِمْن َبِني َأْسٍد ي َقال  َله  اْبن  األ َتِبي ِة َعَلى َصَدَقٍة، َفَلم  

َقاَل   -َعَلى الِمْنَبِر  ِلي، َفَقاَم الن ِبي  َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل مَ   َقِدَم َقاَل: َهَذا َلك ْم َوَهَذا أ ْهِديَ 
ْفَيان  َأْيًضا َفَصِعَد الِمْنَبَر   َفَحِمَد َّللا َ َوَأْثَنى َعَلْيِه ث م  َقاَل: " َما َبال  الَعاِمِل َنْبَعث ه     -س 

: َهَذا َلَك َوَهَذا ِلي، َفَهال   ِه، َفَيْنظ ر  َأي ْهدَ جَ  َفَيْأِتي َيق ول  ى َله  َأْم ال،  َلَس ِفي َبْيِت َأِبيِه َوأ مِّ
َوال ِذي َنْفِسي ِبَيِدِه، ال َيْأِتي ِبَشْيٍء ِإال  َجاَء ِبِه َيْوَم الِقَياَمِة َيْحِمل ه  َعَلى َرَقَبِتِه، ِإْن َكاَن  

َأْو شَ  َواٌر،  َلَها خ  َبَقَرًة  َأْو  َله  ر َغاٌء،  َرَأْيَنا ع  اَبِعيًرا  َحت ى  َيَدْيِه  َرَفَع  َتْيَعر  »، ث م   ْفَرَتْي  ًة 
 (.  7174." ) البخاري ، مرجع سابق ، ح ِإْبَطْيِه« َأال َهْل َبل ْغت  " َثاَلًثا

اِعِديِّ   عدم المحاسبة: - َمْيٍد الس  ول  هللِا َصل ى هللا  َعَلْيِه    َعْن َأِبي ح  ، َقاَل: اْسَتْعَمَل َرس 
َلْيٍمَوَسل    ، َفَلم ا َجاَء َحاَسَبه    : اْبَن اأْل ْتِبي ةِ   ، ي ْدَعى  َم َرج اًل ِمَن اأْلَْزِد َعَلى َصَدَقاِت َبِني س 

ول  هللِا َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم: »  ، َوَهَذا َهِدي ةٌ   ، َقاَل: َهَذا َمال ك مْ  َفَهال  َجَلْسَت    ، َفَقاَل َرس 
ْنَت َص  َوأ مَِّك َحت ى َتْأِتَيَك َهِدي  يكَ ِفي َبْيِت َأبِ  ) مسلم ، مرجع سابق ، ح   «  اِدًقات َك ِإْن ك 

1832  .) www.m
ejh

ara
lja

ze
era

.co
m



136 
 

     ، َأن  ع َمَر ْبَن اْلَخط اِب َرِضَي هللا  َعْنه ، َقال:  ، َعْن َأِبيهِ  َعْن َمْعَمٍر، َعِن اْبِن َطاو سٍ  -
  ؟ َقال وا   ت  َما َعَلي  َأَقَضيْ ،  ث م  َأَمْرت ه  ِباْلَعْدلِ ،     َمْن أَْعَلم  رَ " َأَرَأْيت ْم ِإِن اْسَتْعَمْلت  َعَلْيك ْم َخيْ 

) البيهقي ، مرجع    "  أََعِمَل ِبَما َأَمْرت ه  َأْو اَل ،  َحت ى َأْنظ َر ِفي َعَمِلهِ ،    : الَ   ، َقالَ   : َنَعمْ 
 (.  16655،  سابق

َّللا    َسِمَع َأَبا ه َرْيَرَة َرِضَي  أنه  م ِطيٍع    نِ َساِلٌم، َمْوَلى ابْ السرقة من المال العام : عن   -
ًة، ِإن َما َغِنْمَنا الَبَقَر َواإِلِبَل َوالَمتَ  : اْفَتَتْحَنا َخْيَبَر، َوَلْم َنْغَنْم َذَهًبا َواَل ِفض  اَع  َعْنه ، َيق ول 

ِ َصل ى هللا  َعلَ  وِل َّللا  َعْبٌد ِه َوَسل َم ِإَلى َواِدي الق َرى، َوَمَعه   يْ َوالَحَواِئَط، ث م  اْنَصَرْفَنا َمَع َرس 
ِ َصل ى   وِل َّللا  َباِب، َفَبْيَنَما ه َو َيح ط  َرْحَل َرس  َله  ي َقال  َله  ِمْدَعٌم، أَْهَداه  َله  َأَحد  َبِني الضِّ

َذِلَك العَ  : َهِنيًئا َله   بْ هللا  َعَلْيِه َوَسل َم ِإْذ َجاَءه  َسْهٌم َعاِئٌر، َحت ى َأَصاَب  َفَقاَل الن اس  َد، 
َها ْمَلَة  الش  ِ َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم: »َبْل، َوال ِذي َنْفِسي ِبَيِدِه، ِإن  الش  ول  َّللا  َدة ، َفَقاَل َرس 

ٌل عَ ال ِتي َأَصاَبَها َيْوَم َخْيَبَر ِمَن الَمَغاِنِم، َلْم ت ِصْبَها الَمَقاِسم ، َلَتْشَتِعل    َلْيِه َناًرا« َفَجاَء َرج 
ِلَك ِمَن الن ِبيِّ َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم ِبِشَراٍك َأْو ِبِشَراَكْيِن، َفَقاَل: َهَذا َشْيٌء  ِحيَن َسِمَع ذَ 

ِ َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم: » ول  َّللا   ِمْن َناٍر«  -َأْو ِشَراَكاِن    -ِشَراٌك    ك ْنت  َأَصْبت ه ، َفَقاَل َرس 
 (. 4234)  البخاري، مرجع سابق ، ح 

: َمن استعمل   قال عمر  بن الخطاب رضي هللا عنهالمحاباة في تعيين الموظفين:   -
ة (  ، والمؤمنين  ، ورسوَله  ؛ فقد خان هللاَ   ، ال يستعمل ه  إال لذلك  ، أو لقرابة  رجاًل لمود 

 .( 740 ))ابن كثير، مسند الفاروق، برقم 
االقتالرابعًا:   ،  صاديفساد  سابق  مرجع   ، تر 116)الترابي  ،  ؛  ،  2008يل  ؛    303م 

 (. 81؛معابرة ، مرجع سابق ،  26؛الجيوس ، مرجع سابق ،  39الجبوري ، مرجع سابق ،  
  " للنشاط االقتصادي  الفساد االقتصادي: هو  الوحيد  الهدف  المادي  لذي اجعل الجانب 
، أو التفات    حكام المالالشرعية التي تنظم أد  دون مراعاة للقيو   ،يمارسه اإلنسان المعاصر

"    .   جوانب األخرى التي يكتمل بـها البناء االقتصادي كالقيم والمبادئ األخالقية الروحيةلل
www.m (.  13هـ ، ص 1426) خليل ، 
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اتخاذ    ( بأنه "    2782م ، ص    2016) في ردايدة ،    منظمة الشفافية الدوليةوعرفته  
، قتصاديةصيص الموارد والمنافع االوخاصة فيما يتعلق بتخ ؛  القرارات في الشأن العام  

وتوزيع العائد والناتج االقتصادي في المجتمع وفقًا العتبارات المصلحة الخاصة، وليس  
 وفقًا للصالح العام، أو حتى بالتضاد معه" . 

: وقيل إنه: "استخدام الوظيفة العامة لتحقيق منافع خاصة تتخذ أشكااًل متعددة ؛ منها  
م خدمة، أو عرض عقود للمشتريات، الحصول على الرشوة، أو العموالت، من خالل تقدي

والخدمة الحكومية، أو إفشاء معلومات عن تلك العقود، أو المساعدة على التهرب من دفع  
الضرائب والرسوم الجمركية، وغيرها من الممارسات" ) معابرة ، مرجع سابق ، ص ص 

81 - 82  .) 
 قرآن : قتصادي في ال االصور الفساد من 
وِلِه ِمْن  تكدس األموال في أيدي أفراد من المجتمع: قال تعالى: )   - م ا َأَفاء َّللا   َعَلى َرس 

ِبيِل َكْي اَل َيك وَن   وِل َوِلِذي اْلق ْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن الس  ِ َوِللر س  أَْهِل اْلق َرى لِلََفِ 
ذ وه  َوَما َنَهاك ْم َعْنه  َفانَته وا َوات ق وا َّللا َ ِإن  ْغِنَياء ِمنك ْم وَ أْلَ د وَلًة َبْيَن ا ول  َفخ  َما آَتاك م  الر س 

وَن َكاَن ِمن َقْوِم م وَسى َفَبَغى ، وقال: )    [  7الحشر :    ](  َّللا َ َشِديد  اْلِعَقاِب   ِإن  َقار 
ْصَبِة أ وِلي اْلق و ِة ِإْذ َقاَل َله  َقْوم ه  اَل  ا ِإن  َمَفاِتَحه   مَ َعَلْيِهْم َوآَتْيَناه  ِمَن اْلك ن وِز   َلَتن وء  ِباْلع 

 .[ 76القصص :  ] ( َتْفَرْح ِإن  َّللا َ اَل ي ِحب  اْلَفِرِحينَ 
َعْيبًا َقاَل َيا َقْوِم اْعب د وْا َّللّاَ  نقص المكيال والميزان : )   - ا َلك م مِّْن  مَ َوِإَلى َمْدَيَن َأَخاه ْم ش 

وْا الن اَس َأْشَياءه  ِإَلـهٍ  بِّك ْم َفَأْوف وْا اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن َواَل َتْبَخس  ْم َواَل  َغْير ه  َقْد َجاءْتك م َبيَِّنٌة مِّن ر 
نت م م ْؤِمِنينَ   [85ف :  را]األع  (  ت ْفِسد وْا ِفي اأَلْرِض َبْعَد ِإْصاَلِحَها َذِلك ْم َخْيٌر ل ك ْم ِإن ك 

  (   َوِزن وا ِباْلِقْسَطاِس اْلم ْسَتِقيِم)  (  181)  (  ا اْلَكْيَل َواَل َتك ون وا ِمَن اْلم ْخِسِرينَ َأْوف و ،  )  
وا الن اَس َأْشَياَءه ْم َواَل َتْعَثْوا ِفي اأْلَْرِض م ْفِسِدينَ )  (  182)   181الشعراء    )(    َواَل َتْبَخس 
وا اْلِميَزاَن{ )الرحمن ِقْسِط َواَل ت ْخسِ الْ }َوَأِقيم وا اْلَوْزَن بِ ،  ( www.m . (  9ر 
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-   ( لِّْلم َطفِِّفينَ التطفيف:  َيْسَتْوف ونَ *َوْيٌل  الن اِس  َعَلى  اْكَتال وْا  ِإَذا  َأو *ال ِذيَن  َكال وه ْم  َوِإَذا 
وَن  َزن وه ْم ي ْخِسر    .[ 3 -1،  المطففين ]( و 

ْوف وْا ِباْلع ق وِد أ ِحل ْت َلك م َبِهيَمة  اأَلْنَعاِم ِإال   ِذيَن آَمن وْا َأَيا َأي َها ال  عدم الوفاء بالعقود : )   -
ْيِد َوَأنت ْم ح ر ٌم ِإن  َّللّاَ َيْحك م  َما ي ِريد    .[1المائدة :  ]( َما ي ْتَلى َعَلْيك ْم َغْيَر م ِحلِّي الص 

َبا اَل  ال ِذيَن َيْأك ل ونَ التعامل بالربا: )   - ْيَطان   ق وم وَن ِإال  كَ يَ  الرِّ َما َيق وم  ال ِذي َيَتَخب ط ه  الش 
َم الرَِّبا فَ  ْم َقال وْا ِإن َما اْلَبْيع  ِمْثل  الرَِّبا َوَأَحل  َّللّا  اْلَبْيَع َوَحر  َمن َجاءه  ِمَن اْلَمّسِ َذِلَك ِبَأن ه 

بِِّه َفانَتَهَى فَ   َوَمْن َعاَد َفأ ْوَلـِئَك َأْصَحاب  الن اِر  َأْمر ه  ِإَلى َّللاِّ وَ   َله  َما َسَلفَ َمْوِعَظٌة مِّن ر 
َيا َأي َها ال ِذيَن آَمن وْا اَل َتْأك ل وْا الرَِّبا َأْضَعافًا ، )    [  275البقرة :    ](  ه ْم ِفيَها َخاِلد وَن  

 .[ 130آل عمران :  ]( م َضاَعَفًة َوات ق وْا َّللّاَ َلَعل ك ْم ت ْفِلح وَن 
ك اِم  َواَل َتْأك ل وْا َأْمَواَلك م َبْيَنك م ِباْلَباِطِل َوت ْدل وْا ِبَها ِإَلى اْلح  أكل أموال الناس بالباطل : )   -

ْن َأْمَواِل الن اِس ِباإِلْثِم َوَأنت ْم َتْعَلم وَن   َيا َأي َها ال ِذيَن  )    [  188البقرة :    ](  ِلَتْأك ل وْا َفِريقًا مِّ
َأْمَواَلك ْم    اْ آَمن و  ت ل وْا َبْيَنك ْم ِباْلَباِطِل ِإال  َأن َتك وَن ِتَجاَرًة َعن َتَراٍض مِّنك ْم َواَل َتقْ اَل َتْأك ل وْا 

ْم َرِحيمًا  ْم ِإن  َّللّاَ َكاَن ِبك   . [ 29النساء :  ]( َأنف َسك 
اْلَيِتيِم ِإال   أكل مال اليتيم ظلما: )   - د  بِ َواَل َتْقَرب وْا َماَل  ه  ال ِتي ِهَي َأْحَسن  َحت ى َيْبل َغ َأش 

ْلت ْم َفاْعِدل وْا َوَلْو َكاَن َذا  َوَأْوف وْا اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن ِباْلِقْسِط اَل ن َكلِّف  َنْفس ْسَعَها َوِإَذا ق  ًا ِإال  و 
اك م ِبِه َلَعل ك ْم   وَن  تَ ق ْرَبى َوِبَعْهِد َّللّاِ َأْوف وْا َذِلك ْم َوص  َواَل  ، )    [  152األنعام :    ](  َذك ر 

َيْبل غَ  َحت ى  َأْحَسن   ِهَي  ِبال ِتي  ِإال   اْلَيِتيِم  َماَل  َكاَن َتْقَرب وْا  اْلَعْهَد  ِإن   ِباْلَعْهِد  َوَأْوف وْا  ه   د  َأش   
ْم َواَل َتَتبَ ، )    [  34اإلسراء :    ]  (  َمْسؤ والً  ل وْا اْلَخِبيَث ِبالط يِِّب َواَل  د  َوآت وْا اْلَيَتاَمى َأْمَواَله 
ْم ِإَلى َأْمَواِلك ْم ِإن ه  َكاَن ح وبًا َكِبيرًا  َتْأك ل وْا   ِإن  ال ِذيَن َيْأك ل وَن  ، )    [  2النساء :    ](  َأْمَواَله 

 . [10النساء :  ]( رًا يَأْمَواَل اْلَيَتاَمى ظ ْلمًا ِإن َما َيْأك ل وَن ِفي ب ط وِنِهْم َنارًا َوَسَيْصَلْوَن َسعِ 
وَشاٍت َوالن ْخَل وَ اإلسراف: )   - وَشاٍت َوَغْيَر َمْعر  ْرَع م ْخَتِلفًا َوه َو ال ِذي َأنَشَأ َجن اٍت م ْعر  الز 

َوآت وْا   َأْثَمَر  ِإَذا  َثَمِرِه  ل وْا ِمن  َوَغْيَر م َتَشاِبٍه ك  َوالر م اَن م َتَشاِبهًا  ْيت وَن  َوالز  َيْوَم حَ أ ك ل ه   ق ه  
ذ وْا َيا َبِني آَدمَ ، )    [  141األنعام :    ] (  َحَصاِدِه َواَل ت ْسِرف وْا ِإن ه  اَل ي ِحب  اْلم ْسِرِفيَن   www.m خ 
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ل وْا َواْشَرب وْا َواَل ت ْسِرف وْا ِإن ه  اَل ي ِحب  اْلم ْسِرِفيَن   األعراف :   ](  ِزيَنَتك ْم ِعنَد ك لِّ َمْسِجٍد وك 
وا َوَكاَن َبْيَن َذِلَك َقَوامًا    ، )  [  31 الفرقان :   ](  َوال ِذيَن ِإَذا َأنَفق وا َلْم ي ْسِرف وا َوَلْم َيْقت ر 
67]. 

َفَهاء َأْمَواَلك م  ال ِتي َجَعَل َّللّا  َلك ْم  طاء السفهاء األموال: قال تعالى : )  إع - َواَل ت ْؤت وْا الس 
وفًا ِقَيامًا َواْرز ق وه ْم ِفيَها َواكْ  ْم َقْواًل م ْعر  وه ْم َوق ول وْا َله   .[ 5النساء :  ]( س 

 من صور الفساد االقتصادي في السنة: 
ْعَبَة َقالَ اإلسراف:   - َم   : "  َقاَل الن ِبي  َصل ى َّللا   َعَلْيِه َوَسل مَ :    َعْن اْلم ِغيَرِة ْبِن ش  ِإن  َّللا َ َحر 

َؤالِ   ،َوَكِرَه َلك ْم ِقيَل َوَقالَ   .   َوَوْأَد اْلَبَناِت َوَمَنَع َوَهاتِ َعَلْيك ْم ع ق وَق اأْل م َهاتِ   ،َوَكْثَرَة الس 
 ( .  2408ح 0" ) البخاري ، مرجع سابق ، َضاَعَة اْلَمالِ َوإِ 

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :  و 
ر سرف  وال مخيلة  إن هللا تعالى يحب أن يرى أثر نعمته  » كلوا واشربوا وتصدقوا في غي

م  1990  –  هـ1411  ) الحاكم ،   «  على عبده « » هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه  
 ( ، وقال الذهبي : " صحيح ".  7188 ، ح
:  َعَلْيِه َوَسل َم َقاَل َعْن الن ِبيِّ َصل ى َّللا     َعْن َأِبي ه َرْيَرَة َرِضَي َّللا   َعْنه  أكل مال اليتيم:  -

ِ َوَما ه   وَل َّللا  ْبَع اْلم وِبَقاِت َقال وا َيا َرس  ْحر  َوَقْتل  الن ْفِس اْجَتِنب وا الس  ِ َوالسِّ ْرك  ِباهلل  ن  َقاَل الشِّ
َوالت َولِّ  اْلَيِتيِم  َماِل  َوَأْكل   الرَِّبا  َوَأْكل   ِباْلَحقِّ  ِإال   َّللا    َم  َحر  َوَقْذف   ال ِتي  الز ْحِف  َيْوَم  ي 

 (.  2766، ح " ) البخاري ،  مرجع سابق  اْلم ْحَصَناِت اْلم ْؤِمَناِت اْلَغاِفاَلتِ 
ِ َصل ى َّللا   َعَلْيِه َوَسل َم َقالَ   َعْن َأِبي ه َرْيَرةَ الغش:   - وَل َّللا  َمْن َحَمَل َعَلْيَنا   : "  َأن  َرس 

اَلَح َفَلْيَس ِمن ا َنا َفَلْيَس ِمن امَ وَ  ،السِّ  (.  101" ) مسلم ، مرجع سابق ، ح   ْن َغش 
ْن َأَحد ه َما    :ِإن  َّللا َ َيق ول  :  ه  َقالَ َأِبي ه َرْيَرَة َرَفعَ عن    الخيانة: - ِريَكْيِن َما َلْم َيخ  َأَنا َثاِلث  الش 

)    ْسَناِد َوَلْم ي َخرَِّجاه  " ٌث َصِحيح  اإْلِ َوَهَذا َحِدي   "َفِإَذا َخاَنه  َخَرْجت  ِمْن َبْيِنِهَما  ،َصاِحَبه  
www.m ( وقال الذهبي:" صحيح". 2322 الحاكم ، مرجع سابق ، ح
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ِ َصل ى    َعْن َأِبي ه َرْيَرَة َرِضَي َّللا   َعْنه    -المماطلة في تسديد الديون :   - وَل َّللا  : َأن  َرس 
" ) البخاري    َع َأَحد ك ْم َعَلى َمِليٍّ َفْلَيْتَبعْ ْلٌم، َفِإَذا أ ْتبِ َمْطل  الَغِنيِّ ظ  "  هللا  َعَلْيِه َوَسل َم َقاَل:  

 (.   2287، مرجع سابق ، 
 الفساد في األسواق : ومن ذلك : -
َعْنه  الكذب:   - ِحَزاٍم َرِضَي َّللا    ْبِن  َحِكيِم  َقالَ   َعْن  َوَسل َم  َعَلْيِه    :   َعْن الن ِبيِّ َصل ى َّللا   

َقاِخَياِر َما َلْم يَ اْلَبيَِّعاِن ِبالْ  َما ِفي    ،َفِإْن َصَدَقا َوَبي َنا -  َقاَأْو َقاَل َحت ى َيَتَفر   - َتَفر  ب وِرَك َله 
 (. 2082  " ) البخاري ، مرجع سابق ، ح  َوِإْن َكَتَما َوَكَذَبا م ِحَقْت َبَرَكة  َبْيِعِهَما  ،  َبْيِعِهَما

ِ َصل ى َّللا   َعَلْيِه َوَسل  :  َقالَ َعْن َأِبي ه َرْيَرَة  الغرر في البيوع:   - ول  َّللا  َم َعْن َبْيِع َنَهى َرس 
 (.  1513 " ) مسلم ، مرجع سابق ، حاْلَحَصاِة َوَعْن َبْيِع اْلَغَررِ 

َما َقالَ النجش:  -   َنَهى الن ِبي  َصل ى َّللا   َعَلْيِه َوَسل َم َعنْ : "  َعْن اْبِن ع َمَر َرِضَي َّللا   َعْنه 
 (.  2142" ) البخاري ، مرجع سابق ، ح  الن ْجشِ 

ِ َصل ى َّللا   َعَلْيِه َوَسل َم َقالَ   ْن َمْعَمِر ْبِن َعْبِد َّللا ِ عَ   االحتكار : - وِل َّللا  اَل "    :  َعْن َرس 
 (.  1605" )  مسلم ، مرجع سابق ، ح  َيْحَتِكر  ِإال  َخاِطئٌ 

ِ َصل ى َّللا   َعَلْيِه َوَسل َم   رَ َأن    َعْن اْبِن ع َمرَ تلقي الجلب:   - وَل َّللا  َلع   َنَهى  "  س  َأْن ت َتَلق ى السِّ
 (.  1517" ) مسلم ، مرجع سابق ،  َحت ى َتْبل َغ اأْلَْسَواقَ 

ِ َصل ى َّللا   َعَلْيِه َوَسل َم َأْن  : "   َعْن اْبِن َعب اٍس َقالَ بيع الحاضر للبادي:   - ول  َّللا  َنَهى َرس 
ْكَبان  َوَأْن َيِبيَع َحاِضٌر ِلَبادٍ   (.  1521سلم ، مرجع سابق ، ح " ) م ت َتَلق ى الر 

َما َقالَ الخديعة:   - ِ ْبِن ِديَناٍر َقاَل َسِمْعت  اْبَن ع َمَر َرِضَي َّللا   َعْنه  َقاَل  :    َعْن َعْبِد َّللا 
ٌل ِللن ِبيِّ َصل ى َّللا   َعَلْيِه َوَسل مَ  ْل اَل  ِإَذا  "    :َفَقالَ   .أ ْخَدع  ِفي اْلب ي وعِ   يِإنِّ :    َرج  َباَيْعَت َفق 

 (.   2407" ) البخاري ، مرجع سابق ، ح   َفَكاَن الر ج ل  َيق ول ه    ِخاَلَبةَ 
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؛ الجيوس ، 18م، 2016؛ صالح،  2012) األمم المتحدة ،  :خامسًا: الفساد القضائي
الموسوعة الحرة    -؛ ويكيبيديا  4،    2001ولية ،لد؛ مركز منع الجريمة ا  24مرجع سابق ،  

 (. تقرير الفساد العالمي،  
(  بأنه " كل ما يتحكم في القرارات  24: عرفه الجيوس ) مرجع سابق ،  الفساد القضائي

التي تصبح في نهاية األمر ملجأ فئة معينة من الناس تحكم مصالحهم ، وتقضي حوائجهم  
 على حساب اآلخرين" . 

 -كليًا أو جزئيًا    -العدل    د القضائي بأنه : عدم إتباع القاضي نهجريف الفساتع وي مكن  
 عند إصدار األحكام في الدعاوى المعروضة عليه للحكم فيها. 

 من صور الفساد القضائي في القرآن: 
ود  ِإن ا َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِفي اأْلَْرِض َفاْحك  الحكم بغير الحق: قال تعالى: )   - َبْيَن  م  َيا َداو 

ِ  الن اِس ِباْلَحقِّ َواَل َتت ِبِع الْ  ِ ِإن  ال ِذيَن َيِضل وَن َعن َسِبيِل َّللا  َهَوى َفي ِضل َك َعن َسِبيِل َّللا 
وا َيْوَم اْلِحَسابِ  ْم َعَذاٌب َشِديٌد ِبَما َنس  َوَمن ل ْم َيْحك م ِبَما  ، وقال : )    [  26:   ص  ]  (  َله 

ونَ وْ َأنَزَل َّللّا  َفأ   َوَمن ل ْم َيْحك م ِبَما أنَزَل  ، وقال : )    [  44المائدة :    ]  (  َلـِئَك ه م  اْلَكاِفر 
َوْلَيْحك ْم أَْهل  اإِلنِجيِل ِبَما َأنَزَل  ، وقال: )  [ 45المائدة :  ]( َّللّا  َفأ ْوَلـِئَك ه م  الظ اِلم وَن 

 . [ 47ة : المائد ] (   َفأ ْوَلـِئَك ه م  اْلَفاِسق ونَ َّللّا  ِفيِه َوَمن ل ْم َيْحك م ِبَما َأنَزَل َّللّا  
الرشوة: قال تعالى: )   - اْلح ك اِم قبول  ِإَلى  ِبَها  َوت ْدل وْا  ِباْلَباِطِل  َبْيَنك م  َأْمَواَلك م  َتْأك ل وْا  َواَل 

ْن َأْمَواِل الن اِس ِباإِلْثِم َوَأنت ْم َتْعَلم وَن   .[ 188البقرة :  ] ( ِلَتْأك ل وْا َفِريقًا مِّ
الطالق :    ](    َوَأْشِهد وا َذَوْي َعْدٍل مِّنك مْ عدم التدقيق في حال الشهود : قال تعالى : )   -

2 ] 
مخالفة ما يصدره ولي األمر من تنظيمات مبنية على السياسة الشرعية تهدف إلى   -

 َوَأِطيع وْا  َأِطيع وْا َّللاَّ واْ َيا َأي َها ال ِذيَن آَمن  تنظيم القضاء وإقامة العدل : قال تعالى : )  
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نت ْم   ك  ِإن  وِل  َوالر س  َّللّاِ  ِإَلى  وه   َفر د  َشْيٍء  ِفي  َتَناَزْعت ْم  َفِإن  ِمنك ْم  اأَلْمِر  َوأ ْوِلي  وَل  الر س 
 .[ 59النساء :  ](  ت ْؤِمن وَن ِباهلّلِ َواْلَيْوِم اآلِخِر َذِلَك َخْيٌر َوَأْحَسن  َتْأِوياًل  

 السنة :قضائي في  لفساد الا من صور
عن    :  يؤثر على دقة النظر والفكر في القضيةالقضاء في حال الغضب أو في حاٍل   -

:  أبي بكرة رضي هللا عنه قال : اَل َيْقِضَين   " َسِمْعت  الن ِبي  َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم َيق ول 
 (.  7158ح بق ، ري ، مرجع ساخا" ، ) الب َحَكٌم َبْيَن اْثَنْيِن َوه َو َغْضَبان  

  20460  عدم المساوة بين الخصوم في المعاملة : أخرج البيهقي ، ) مرجع سابق ، ح -
: َهَذا ِكَتاب     ، َقاَل: َأْخَرَج ِإَلْيَنا َسِعيد  ْبن  َأِبي ب ْرَدَة ِكَتاًبا َوَقالَ   َعْن ِإْدِريَس اأْلَْوِديِّ (  

َما ع َمَر ِإَلى َأِبي م وَسى َرِضَي هللا   ،    : َفِإن  اْلَقَضاَء َفِريَضٌة م ْحَكَمةٌ   َأم ا َبْعد      : "   َعْنه 
ن ٌة م ت َبَعةٌ  آِس َبْيَن الن اِس    .   َفِإن ه  اَل َيْنَفع  َكِلَمة  َحقٍّ اَل َنَفاَذ َله    ،   اْفَهْم ِإَذا أ ْدِلَي ِإَلْيكَ .    َوس 

َواَل َيَخاَف َضِعيٌف   ،  يٌف ِفي َحْيِفكَ ْطَمَع َشرِ اَل يَ   ىَحت    ؛  ِفي َوْجِهَك َوَمْجِلِسَك َوَعْدِلكَ 
 . " ِمْن َجْوِرَك 

ِ   ، َقالَ رضي هللا عنه  َعْن َعِليٍّ  عدم االستفصال من الخصوم :   - ول  َّللا  : َبَعَثِني َرس 
ِ    َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم ِإَلى اْلَيَمِن َقاِضًيا وَل َّللا  : َيا َرس  ْلت  نِّ   ْرِسل ِني َوَأَنات  ، َفق   َحِديث  السِّ

، َفِإَذا َجَلَس َبْيَن    ِإن  َّللا َ َسَيْهِدي َقْلَبَك، َوي َثبِّت  ِلَساَنكَ   َفَقاَل: » ؟    ، َواَل ِعْلَم ِلي ِباْلَقَضاءِ 
لِ اأْلَ ، َكَما َسِمْعَت ِمَن    ، َفاَل َتْقِضَين  َحت ى َتْسَمَع ِمَن اآْلَخرِ   َيَدْيَك اْلَخْصَمانِ  ، َفِإن ه    و 

، َأْو َما َشَكْكت  ِفي َقَضاٍء    َفَما ِزْلت  َقاِضًيا  »  :  ، َقالَ   «  َأْحَرى َأْن َيَتَبي َن َلَك اْلَقَضاء  
 ( ) حسن (. 3582) أبو داود ، مرجع سابق ، ح  « َبْعد  

  وجاء في كتاب عمر بن الخطاب رضي هللا إلى أبي موسى األشعري رضي هللا عنه " 
وِم ِفي َمَواِطَن اْلَحقِّ ال ِتي ي وجَ ث   َي ِبالن اِس َوالت َنك َر ِلْلخ ص  َجَر َواْلَقَلَق َوالت َأذِّ ب  ِبَها م  ِإي اَك َوالض 

ْكر   ن  ِبَها الذِّ  (.  4472م ، ح 2004 -هـ 1424" ) الدار قطني ،  اأْلَْجر  َوَيْحس 
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 : »  ، َأن  الن ِبي  َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم َقالَ   اسٍ َعِن اْبِن َعب  عدم قبول بينة المدعي :   -
ِبَدْعَواه مْ  الن اس   ي ْعَطى  مْ   َلْو  َوَأْمَواَله  ِرَجاٍل  ِدَماَء  َناٌس  َعى  اْلَيِميَن َعَلى    ، اَلد  َوَلِكن    ،

َعى َعَلْيهِ    جع مر ( ، وأخرج الترمذي ، )    1711، ) مسلم ، مرجع سابق ، ح  «  اْلم د 
َعْن َعْمِرو (    2641م( ، ح  1985- هـ1405( وصححه األلباني )    1341سابق، ح  

ْطَبِتهِ  ِه، َأن  الن ِبي  َصل ى َّللا   َعَلْيِه َوَسل َم َقاَل ِفي خ  َعْيٍب، َعْن َأِبيِه، َعْن َجدِّ   : »   ْبِن ش 
ِعي  . «  هِ يْ لَ ، َوالَيِمين  َعَلى الم د َعى عَ  الَبيَِّنة  َعَلى الم د 

ِه، َقاَل: َقاَل  عدم التدقيق في حال الشهود:   - َعْيٍب، َعْن َأِبيِه، َعْن َجدِّ َعْن َعْمِرو ْبِن ش 
ِ َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم: » ول  َّللا  ْم َعَلى َبْعضٍ   َرس  ه  ، ِإال  َمْحد وًدا   اْلم ْسِلم وَن ع د وٌل َبْعض 

( ، وهو صحيح )األلباني ،   20657هـ ، ح 1409 ،، ) ابن أبي شيبة  « ِفي ِفْرَيةٍ 
(    4472( . وأخرج الدار قطني ، ) مرجع سابق ، ح    2634مرجع سابق ، ح  

كتاب عمر بن الخطاب رضي هللا عنه إلى أبي موسى األشعري رضي هللا عنه ،  
ْم َعَلى َبْعٍض ِإال  َمْجل  وفيه : "  ه  ْم َبْعض  ًبا ِفي  دً و اْلم ْسِلم وَن ع د وٌل َبْيَنه  ا ِفي َحدٍّ َأْو م َجر 

وٍر َأْو َظِنيًنا ِفي َواَلٍء َأْو َقَراَبةٍ   ".  َشَهاَدِة ز 
الفساد االجتماعي الكريم ،  الجزول)    :سادسًا:  الجيوس ، مرجع   5م  2015ي وعبد  ؛ 

؛ معابرة ،    263؛ الشهراني ، مرجع سابق ،    7؛ حميش ، مرجع سابق ،    31سابق ،  
 (.  82سابق ، مرجع 

الفساد االجتماعي هو : " مجموعة من السلوكيات التي تحطم أو تكسر مجموعات القواعد 
 والتقاليد المعروفة أو المقبولة ، أو المتوقعة من النظام االجتماعي القائم . 

الظروف    بفعل  تترسخ  التي  اإلنسانية  الجماعة  قيم  عن  الخارجة  األفعال  تلك  بمعنى: 
 (.  82لمجتمعات البشرية " )معابرة ، مرجع سابق ،تمر بها اي خية التالبنائية التاري
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  النسق  مكونات  أو  المجتمع ،  في  االجتماعية  العالقات  على  يطرأ  " ضعف  وقيل هو:
ي وعبد الكريم ، مرجع سابق ، ص  الجزول  االجتماعية " )  الضوابط  وتدهور  االجتماعي ،

6  .) 
 من صور الفساد االجتماعي في القرآن:

 ومن صوره : ط األسري:ابعف التر ض ▪
النساء    ](    الرَِّجال  َقو ام وَن َعَلى النَِّساءعدم قيام الرجال بحق القوامة : قال تعالى : )   -

 :34 ]  . 
ْم  عدم قيام الوالدين بحق الرعاية : قال تعالى : )   - ْم َوأَْهِليك  َيا َأي َها ال ِذيَن آَمن وا ق وا َأنف َسك 

َها الن  َنارًا   وَن َّللا َ َما َأَمَره ْم َوَيْفَعل وَن    س  َواْلِحَجاَرة  اَوق ود  َعَلْيَها َماَلِئَكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد اَل َيْعص 
ونَ   . [ 6التحريم :  ] ( َما ي ْؤَمر 

ا  م   ِإْحَسانًا إِ َوَقَضى َرب َك َأال  َتْعب د وْا ِإال  ِإي اه  َوِباْلَواِلَدْينِ   عقوق األبناء : قال تعالى : ) -
َما َقْواًل  َيْبل َغن  عِ  َما أ فٍّ َواَل َتْنَهْره َما َوق ل ل ه  َتق ل ل ه  َأْو ِكاَله َما َفاَل  اْلِكَبَر َأَحد ه َما  نَدَك 

 . [ 23اإلسراء :  ]( َكِريمًا 
 قطع ما أمر هللا به أن يوصل : ومن صور ذلك : ▪

وَن َعْهَد   تعالى : )    الان  به نفسه : قعدم الوفاء بالعقود ، وبما ألزم اإلنس - ال ِذيَن َينق ض 
ِ ِمن َبْعِد ِميَثاِقِه َوَيْقَطع وَن َما َأَمَر َّللا   ِبِه َأن ي وَصَل َوي ْفِسد وَن ِفي اأَلْرِض أ وَلـِئَك ه م    َّللا 

ونَ  وَن َعهْ   ، وقال تعالى : )    [  27البقرة :    ]  (  اْلَخاِسر  ْعِد  بَ َد َّللّاِ ِمن  َوال ِذيَن َينق ض 
ْم  ِميَثاِقِه وَ  م  الل ْعَنة  َوَله  َيْقَطع وَن َما َأَمَر َّللّا  ِبِه َأن ي وَصَل َوي ْفِسد وَن ِفي اأَلْرِض أ ْوَلِئَك َله 

اِر  وء  الد   . [ 25الرعد :  ]( س 
َأي َها الن اس  ات ق وْا َرب ك م  ال ِذيقطع صلة الرحم : وقال : )   - ْفٍس َواِحَدٍة  ن    َخَلَقك م مِّن  َيا 

َما ِرَجااًل َكِثيرًا َوِنَساء َوات ق وْا َّللّاَ ال ِذي َتَساءل وَن ِبِه َواأَلْرحَ  اَم َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبث  ِمْنه 
ْفِسد وا  ت    َول ْيت ْم َأنَفَهْل َعَسْيت ْم ِإن تَ ،  وقال : )    [  1النساء :    ](  ِإن  َّللّاَ َكاَن َعَلْيك ْم َرِقيبًا  

ع وا َأْرَحاَمك ْم ِفي اأْلَ  www.m . [ 22محمد :  ]( ْرِض َوت َقطِّ
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ِإن َما اْلم ْؤِمن وَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلح وا َبْيَن  الهجران والتدابر بين أفراد المجتمع : قال تعالى : )   -
 .[ 10ت : الحجرا ]( َأَخَوْيك ْم َوات ق وا َّللا َ َلَعل ك ْم ت ْرَحم وَن 

 : ومن صورها:الجريمةر انتشا ▪
َيا َأي َها ال ِذيَن آَمن وْا اَل َتْأك ل وْا َأْمَواَلك ْم َبْيَنك ْم ِباْلَباِطِل ِإال  َأن َتك وَن    القتل : قال تعالى : )   -

ْم َرحِ  ْم ِإن  َّللّاَ َكاَن ِبك  ،    [  29  :  النساء  ](  يمًا  ِتَجاَرًة َعن َتَراٍض مِّنك ْم َواَل َتْقت ل وْا َأنف َسك 
ْن إْماَلٍق ن ْحن  َنْرز ق ك ْم َوِإي اه ْم َواَل َتْقَرب وْا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر  وقال : ) َواَل َتْقت ل وْا َأْواَلَدك م مِّ

َم َّللّا  ِإال  ِباْلَحقِّ َذِلك ْم وَ  اك ْم ِبِه  ِمْنَها َوَما َبَطَن َواَل َتْقت ل وْا الن ْفَس ال ِتي َحر  (  ونَ َعل ك ْم َتْعِقل  لَ ص 
َم َّللّا  ِإال  ِبالَحقِّ َوَمن ق ِتَل    ، وقال : )  [  151األنعام :    ] َواَل َتْقت ل وْا الن ْفَس ال ِتي َحر 

ورًا   ْلَطانًا َفاَل ي ْسِرف فِّي اْلَقْتِل ِإن ه  َكاَن َمْنص  اإلسراء :   ](  َمْظل ومًا َفَقْد َجَعْلَنا ِلَوِليِِّه س 
33 ]. 

َيا َأي َها ال ِذيَن آَمن وْا ِإن َما اْلَخْمر  َواْلَمْيِسر    تعاطي المسكرات والمخدرات : قال تعالى : ) -
ْيَطاِن َفاْجَتِنب وه  َلَعل ك ْم ت ْفِلح وَن   ْن َعَمِل الش   . [90المائدة :    ](  َواأَلنَصاب  َواأَلْزاَلم  ِرْجٌس مِّ

-   (  : تعالى  قال  الطريق:  ي َحاِرب وَن َّللاَّ ن  إِ   قطع  ال ِذيَن  َجَزاء  ِفي َما  َوَيْسَعْوَن  وَله   َوَرس   
م مِّْن ِخالٍف َأْو ي نَفْوْا ِمنَ  ل ه    اأَلْرِض َفَسادًا َأن ي َقت ل وْا َأْو ي َصل ب وْا َأْو ت َقط َع َأْيِديِهْم َوَأْرج 

ْم فِ  ْنَيا َوَله  ْم ِخْزٌي ِفي الد   .[ 33 المائدة : ](  ي اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم اأَلْرِض َذِلَك َله 
 .[32]اإلسراء : (َواَل َتْقَرب وْا الزَِّنى ِإن ه  َكاَن َفاِحَشًة َوَساء َسِبياًل  الزنا: قال تعالى : )  -
م ِبَها ِمْن َأَحٍد َول وطًا ِإْذ َقاَل ِلَقْوِمِه ِإن ك ْم َلَتْأت وَن اْلَفاِحَشَة َما َسَبَقك    اللواط: قال تعالى : ) -

َن اْلَعاَلِميَن   .[ 28العنكبوت :  ]( مِّ
ِبيل  َعَلى ال ِذيَن َيْظِلم وَن الن اَس َوَيْبغ وَن ِفي    الظلم : قال تعالى : )   ▪ ِإن َما الس 

م َعَذاٌب َأِليٌم   . [ 42الشورى :  ](  اأْلَْرِض ِبَغْيِر اْلَحقِّ أ ْوَلِئَك َله 
بي ▪ الصراعات  :  انتشار  المجتمع  أفراد  : )ن  تعالى  َّللّاِ َواْعَتِصم    قال  ِبَحْبِل  وْا 

ْم   ق ل وِبك  َبْيَن  َفَأل َف  أَْعَداء  نت ْم  ك  ِإْذ  َعَلْيك ْم  َّللّاِ  ِنْعَمَت  وْا  َواْذك ر  ق وْا  َتَفر  َواَل  َجِميعًا 
ْفَرٍة مِّنَ  نت ْم َعَلَى َشَفا ح  ْنَها َكَذِلَك ي  َفَأْصَبْحت م ِبِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا َوك  www.mَبيِّن    الن اِر َفَأنَقَذك م مِّ
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َوِإن َطاِئَفَتاِن  ، وقال : )    [  103آل عمران :    ]  (  َّللّا  َلك ْم آَياِتِه َلَعل ك ْم َتْهَتد ونَ 
َما َفِإن َبَغْت ِإْحَداه َما َعَلى اأْل ْخَرى َفَقاتِ  ل وا ال ِتي ِمَن اْلم ْؤِمِنيَن اْقَتَتل وا َفَأْصِلح وا َبْيَنه 

َما ِباْلَعْدِل َوَأْقِسط وا ِإن  َتْبِغي َحت ى َتِفيَء ِإَلى   ِ َفِإن َفاءْت َفَأْصِلح وا َبْيَنه  َأْمِر َّللا 
َوَقاَلِت اْلَيه ود  َيد  َّللّاِ    ، وقال تعالى : )  [  9الحجرات :    ](  َّللا َ ي ِحب  اْلم ْقِسِطيَن  
ل ْت َأْيِديِهمْ  وَطتَاِن ي نِفق  َكْيَف َيَشاء  َوَلَيِزيَدن   َول ِعن وْا ِبَما َقال وْا َبْل َيَداه  مَ َمْغل وَلٌة غ  ْبس 

م  اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاء  ْفرًا َوَأْلَقْيَنا َبْيَنه  بَِّك ط ْغَيانًا َوك  ْنه م م ا أ نِزَل ِإَلْيَك ِمن ر    َكِثيرًا مِّ
ل َما   َّللّا  َوَيْسَعْوَن ِفي اأَلْرِض َفَسادًا  َأْوَقد وْا َنارًا لِّْلَحْرِب َأْطَفَأَها  ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة ك 

 .[ 64المائدة :  ]( َوَّللّا  اَل ي ِحب  اْلم ْفِسِديَن 
 ظهور الغيبة، والنميمة ، والسحر في جنبات المجتمع :  ▪

م لْ )    قال تعالى:  - َياِطين  َعَلى  الش  َتْتل وْا  َما  َوَلـِكن   َوات َبع وْا  َلْيَمان   َكَفَر س  َوَما  َلْيَماَن  ِك س 
وَت ا وَت َوَمار  ْحَر َوَما أ نِزَل َعَلى اْلَمَلَكْيِن ِبَباِبَل َهار  وْا ي َعلِّم وَن الن اَس السِّ ْياِطيَن َكَفر  لش 

َما َما ي َفرِّق وَن ِبِه  ت ى َيق واَل ِإن َما َنْحن  ِفْتَنٌة َفاَل َتْكف رْ َوَما ي َعلَِّماِن ِمْن َأَحٍد حَ   َفَيَتَعل م وَن ِمْنه 
ر ه ْم َوالَ بَ  يَن ِبِه ِمْن َأَحٍد ِإال  ِبِإْذِن َّللّاِ َوَيَتَعل م وَن َما َيض    ْيَن اْلَمْرِء َوَزْوِجِه َوَما ه م ِبَضآرِّ

ْم َوَلَقْد َعلِ  ْم    م وْا َلَمِن اْشَتَراه  َما َله  ِفي اآلِخَرِة ِمنْ َينَفع ه  َخاَلٍق َوَلِبْئَس َما َشَرْوْا ِبِه َأنف َسه 
َفَلم ا َأْلَقوْا َقاَل م وَسى َما ِجْئت م ِبِه    ، وقال : )   [  102البقرة :    ](  ْو َكان وْا َيْعَلم وَن  لَ 

ْحر  ِإن  َّللّاَ َسي ْبِطل ه  ِإن  َّللّاَ   . [ 81يونس :  ]( اَل ي ْصِلح  َعَمَل اْلم ْفِسِديَن السِّ
م َبْعضًا َأي ِحب  َأَحد ك ْم َأن َيْأك َل َلْحَم َأِخيِه َمْيتًا َفَكِرْهت م وه     وقال تعالى:) - ك  َواَل َيْغَتب ب ْعض 

 .[ 12الحجرات :  ](  َوات ق وا َّللا َ ِإن  َّللا َ َتو اٌب ر ِحيٌم 
َمَزة :  ]* (  َوْيٌل لِّك لِّ ه َمَزٍة ل َمَزٍة    وقال تعالى:) - ٍف   ، وقال:)  [  1  اله  َواَل ت ِطْع ك ل  َحال 

اء ِبَنِميٍم  *م ِهينٍ   .[  11 -10: القلم ]( َهم اٍز م ش 
الذنوب والمعاصي: قال تعالى : )  ▪ ِبَما    ظهور  َواْلَبْحِر  اْلَبرِّ  ِفي  اْلَفَساد   َظَهَر 

م َبْعَض ال ِذي َعِمل وا َلَعل  َكَسَبْت َأْيِدي   ْم َيْرِجع ونَ الن اِس ِلي ِذيَقه    41الروم :    ]  (  ه 
www.mَفك اّلً َأَخْذَنا ِبَذنِبِه َفِمْنه م م ْن َأْرَسْلَنا َعَلْيِه َحاِصبًا َوِمْنه م م ْن    ، وقال تعالى: )  [
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اأْلَْرَض  ِبِه  َخَسْفَنا  م ْن  َوِمْنه م  ْيَحة   الص  َكاَن َّللا   َأَخَذْته   َوَما  أَْغَرْقَنا  م ْن  َوِمْنه م   
ْم َيْظِلم ونَ لِ  ْم َوَلِكن َكان وا َأنف َسه   . [ 40العنكبوت :  ] (َيْظِلَمه 

 من صور الفساد االجتماعي في السنة:  
َثِني َأَنٌس، َأن  َنَفًرا ِمْن ع ْكٍل َثَماِنَيًة، َقِدم وا َعَلى رَ  - وِل هللِا َصل ى  َعْن َأِبي ِقاَلَبَة، َحد  س 

مْ   َيع وه  ، َفَبا  هللا  َعَلْيِه َوَسل مَ  ْساَلِم، َفاْسَتْوَخم وا اأْلَْرَض، َوَسِقَمْت َأْجَسام ه  ، َفَشَكْوا   َعَلى اإْلِ
َفَقاَل:   َوَسل َم،  َعَلْيِه  وِل هللِا َصل ى هللا   ِإَلى َرس  ِإِبِلِه، )َذِلَك  ِفي  َراِعيَنا  َمَع  َتْخر ج وَن  َأاَل 

َوَأْلَباِنَها َأْبَواِلَها  ِمْن  َوَأْلَباِنَها،    ،( َفت ِصيب وَن  َأْبَواِلَها  ِمْن  َفَشِرب وا  َفَخَرج وا،  َبَلى،  َفَقال وا: 
وَل هللِا َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم، َفَبَعَث  َفَص  ِبَل، َفَبَلَغ َذِلَك َرس  وا، َفَقَتل وا الر اِعَي َوَطَرد وا اإْلِ ح 

مْ َمَر بِ ، َفَأ ، َفِجيَء ِبِهمْ  ، َفأ ْدِرك وا ِفي آَثاِرِهمْ  ل ه  مْ  ِهْم َفق ِطَعْت َأْيِديِهْم َوَأْرج  ِمَر أَْعي ن ه   ، َوس 
ب اِح ِفي ِرَواَيِته: َواط َرد وا الن َعَم، َوَقاَل: ، ث م   ْمِس َحت ى َمات وا، وَقاَل اْبن  الص   ن ِبذ وا ِفي الش 

مْ  َرْت أَْعي ن ه  مِّ  (.  1671" ) مسلم ، مرجع سابق ، ح  َوس 
ِ َصل ى َّللا   َعَلْيِه َوَسل مَ   ْلَبَراِء ْبِن َعاِزبٍ  اَعنْ  - وَل َّللا  ْنَيا أَْهَون  َعَلى    :   َقالَ َأن  َرس  َلَزَوال  الد 

ِ ِمْن َقْتِل م ْؤِمٍن ِبَغْيِر َحقٍّ  ( وصححه    2619" ) ابن ماجه ، مرجع سابق ، ح    َّللا 
 (. 2121م ،ح1986-هـ1407األلباني) 

ِ ْبنِ َعْن َعْبِد   - ِ َصل ى َّللا   عَ :    ع َمَر َقالَ   َّللا  ول  َّللا  َيا   :َفَقالَ   ،  َلْيِه َوَسل مَ َأْقَبَل َعَلْيَنا َرس 
ِ َأْن ت ْدِرك وه ن    ،   َمْعَشَر اْلم َهاِجِريَن َخْمٌس ِإَذا اْبت ِليت ْم ِبِهن   َلْم َتْظَهْر اْلَفاِحَشة     :  َوأَع وذ  ِباهلل 

ِتي َلْم َتك ْن َمَضْت ِفي  ِإال  َفَشا ِفيِهْم الط اع ون  َواأْلَْوَجاع  ال    ،    َحت ى ي ْعِلن وا ِبَها ِفي َقْوٍم َقط  
ال ِذينَ  َواْلِميَزانَ   .َأْساَلِفِهْم  اْلِمْكَياَل  وا  َيْنق ص  ِنينَ   ،َوَلْم  ِبالسِّ أ ِخذ وا  اْلَمئ وَنةِ   ،  ِإال   ِة   ،  َوِشد 

ْلَطانِ  َماءِ   ِإال  م ِنع وا اْلَقْطرَ   ،  َوَلْم َيْمَنع وا َزَكاَة َأْمَواِلِهمْ   ،َعَلْيِهمْ   َوَجْوِر الس    َوَلْواَل   ،ِمْن الس 
وا وِلهِ   ،اْلَبَهاِئم  َلْم ي ْمَطر  ِ َوَعْهَد َرس  وا َعْهَد َّللا  ِإال  َسل َط َّللا   َعَلْيِهْم َعد وًّا ِمْن    ،  َوَلْم َيْنق ض 

ْم ِبِكَتاِب َّللا ِ  ،ذ وا َبْعَض َما ِفي َأْيِديِهمْ َغْيِرِهْم َفَأخَ  وا ِمم ا َأْنَزَل  َوَما َلْم َتْحك ْم َأِئم ت ه   َوَيَتَخي ر 
مْ   ،  َّللا    ْم َبْيَنه  ( وصححه    4019" ) ابن ماجه، مرجع سابق ، ح    ِإال  َجَعَل َّللا   َبْأَسه 

www.m (.  3246األلباني )مرجع سابق ، ح 
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ي صلى هللا عليه وسلم قال : » والذي نفسي بيده ، ال تفنى  ة ، عن النبعن أبي هرير  -
يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق ، فيكون خيارهم يومئذ من  هذه األمة حتى  
، قال  (6183، ح  م1984  -ه1404) أبو يعلى،  وراء هذا الحائط «  يقول لو واريتها

قوي "  المحقق: حسنوصححه    "إسناده  بن  سلمان   مشهور   آل 
(116-http://meshhoor.com/fatawa/fatwa/  ) 

، َقاَل: " َلَعَن هللا  َمْن َغي َر ت خ وَم    ، َأن  َنِبي  هللِا َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل مَ   َعِن اْبِن َعب اسٍ  -
، َلَعَن هللا  َمْن َتَول ى َغْيَر    ِر هللِا، َلَعَن هللا  َمْن َلَعَن َواِلَدْيهِ َبَح ِلَغيْ ، َلَعَن هللا  َمْن ذَ   اأْلَْرضِ 

ِبيلِ   َمَواِليهِ  ، َلَعَن هللا    ، َلَعَن هللا  َمْن َوَقَع َعَلى َبِهيَمةٍ   ، َلَعَن هللا  َمْن َكم َه أَْعَمى َعِن الس 
) أحمد ، مرجع    َعِمَل َعَمَل َقْوِم ل وٍط " َثالثًا  نْ هللا  مَ   ، َلَعنَ   َمْن َعِمَل َعَمَل َقْوِم ل وطٍ 

 ". إسناده حسن(  وقال محقق المسند : "   2913 سابق ، ح
اَل َيْزِني    : »  : َقاَل الن ِبي  َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل مَ   ، َقالَ   َعْن َأِبي ه َرْيَرَة َرِضَي َّللا   َعْنه   -

، َواَل َيْسِرق     ، َواَل َيْشَرب  الَخْمَر ِحيَن َيْشَرب  َوه َو م ْؤِمنٌ   ْؤِمنٌ ي َوه َو م  الز اِني ِحيَن َيْزنِ 
، َيْرَفع  الن اس  ِإَلْيِه ِفيَها َأْبَصاَره ْم ِحيَن َيْنَتِهب َها    ، َواَل َيْنَتِهب  ن ْهَبةً   ِحيَن َيْسِرق  َوه َو م ْؤِمنٌ 

 (.  2475 جع سابق ، ح، ) البخاري ، مر   « َوه َو م ْؤِمنٌ 
ول  هللِا َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل مَ   َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقالَ  - : " َلم ا َعَرَج ِبي َربِّي    : َقاَل َرس 

ْم َأْظَفاٌر ِمْن ن َحاسٍ  د وَره مْ  َمَرْرت  ِبَقْوٍم َله  ْم َوص  وَن و ج وَهه  ْلت   ، َيْخم ش  : َمْن َهؤ اَلِء   . َفق 
) أحمد،    0، َوَيَقع وَن ِفي أَْعَراِضِهْم "  : َهؤ اَلِء ال ِذيَن َيْأك ل وَن ل ح وَم الن اسِ   الَ ؟ قَ   ْبِريل  َيا جِ 

 ". إسناده صحيح"  ( وقال المحقق :13340مرجع سابق،ح
، َأْو  الَمِديَنةِ اِن َعِن اْبِن َعب اٍس، َقاَل: َمر  الن ِبي  َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم ِبَحاِئٍط ِمْن ِحيطَ  -

، َفَقاَل الن ِبي  َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم:   ، َفَسِمَع َصْوَت ِإْنَساَنْيِن ي َعذ َباِن ِفي ق ب وِرِهَما   َمك ةَ 
  ِلهِ َبوْ   َبَلى، َكاَن َأَحد ه َما اَل َيْسَتِتر  ِمنْ   « ث م  َقاَل: »  ، َوَما ي َعذ َباِن ِفي َكِبيرٍ   ي َعذ َبانِ   »

، َفَوَضَع َعَلى   ، َفَكَسَرَها ِكْسَرَتْينِ   «. ث م  َدَعا ِبَجِريَدةٍ   ، َوَكاَن اآلَخر  َيْمِشي ِبالن ِميَمةِ 
َما ِكْسَرةً  وَل َّللا ِ   ، َفِقيَل َله    ك لِّ َقْبٍر ِمْنه  www.mَلَعل ه  َأْن    : »  ؟ َقالَ   ، ِلَم َفَعْلَت َهَذا  : َيا َرس 
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، ) البخاري ، مرجع سابق ،ح «  ِإَلى َأْن َيْيَبَسا   : »  « َأوْ   َما َلْم َتْيَبَساَما  ي َخف َف َعْنه  
216  .) 

ِ َصل ى َّللا   َعَلْيِه َوَسل َم: » - ول  َّللا  ْرَداِء، َقاَل: َقاَل َرس  َأاَل أ ْخِبر ك ْم ِبَأْفَضَل ِمْن   َعْن َأِبي الد 
اَلِة َوالص   َياِم َوالص  ،   َصاَلح  َذاِت الَبْينِ   : »   ، َقالَ   : َبَلى  ، َقال وا  «؟    ةِ َدقَ َدَرَجِة الصِّ

َوي ْرَوى َعِن الن ِبيِّ  "،    َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ . "    «   َفِإن  َفَساَد َذاِت الَبْيِن ِهَي الَحاِلَقة  
ينَ  تَ ِهَي الَحاِلَقة  اَل َأق ول  " َصل ى َّللا   َعَلْيِه َوَسل َم َأن ه  َقاَل:  َعَر، َوَلِكْن َتْحِلق  الدِّ  ْحِلق  الش 

  ،حم  1997  -هـ    1418(،وحسنه األلباني،)2509"، ) الترمذي ، مرجع سابق ، ح  
391  .) 

َكَفى بالمرِء    : "-صل ى هللا عليه وسلم    - عبد هللا بن عمرو، قال: قال رسول  هللا  عن   -
( وهو " حديث   1692رجع سابق ، ح  ، ) أبو داود ، م  "  إثمًا أن يضّيَع َمْن َيق وت  

 حسن ".
ِه َعِن الن ِبيِّ َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم َقالَ  - "  :    عن َبك ار  ْبن  َعْبِد اْلَعِزيِز َعْن َأِبيِه َعْن َجدِّ

َأو َقطيعَة   اْلَواِلَدْيِن  ك ل ذن وب ي ؤِخر  َّللا   ِمنَها َما َشاء ِإلى َيوم اِلقيامِة ِإال  الَبغي وع قوقَ 
نيا َقبل الَموتالر   ، ص    م1998  -هـ1419" ) البخاري ،    ِحم ي عِجل  ِلصاِحِبها ِفي الد 

 ( وقال المحقق : صحيح " .  305
؛ الجزولي وعبد الكريم ،   117، ) الترابي ، مرجع سابق ، ص  سابعًا: الفساد األخالقي

  م،2003-هـ1424ن ،  ؛ الخثرا  155، ص    هـ 1433؛ الحقيل ،    4مرجع سابق ، ص  
 (. 28ص 

ا ت عاقب عليه الشريعة  م، مِ   شيوع كل ما يعد شرا في حكم األخالق  الفساد األخالقي هو: "
 (.  12هـ ، ص1436" ) العيد ،  سواء أكان العقاب دنيويا أم أخرويا ، اإلسالمية

كل جبلة    فيدعوه للتخلي عن   ،  اإلنسانالخلل الذي يعتري  وع رِّف الفساد األخالقي بأنه "
www.m (.4) الجزولي وعبد الكريم ، مرجع سابق ، ص    يل  سيئذ، ويدفعه للتلبس بكل ر   حسنة
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 صور الفساد األخالقي في القرآن:من 
َقِد َوال ِذيَن ي ْؤذ وَن اْلم ْؤِمِنيَن َواْلم ْؤِمَناِت ِبَغْيِر َما اْكَتَسب وا فَ أذية المؤمنين: قال تعالى: )   -

ِبينًا  اْحَتَمل وا ب ْهَتاناً   . [ 58األحزاب :  ]( َوِإْثمًا م 
َقاَل ِإن َما أ وِتيت ه  َعَلى ِعْلٍم ِعنِدي َأَوَلْم َيْعَلْم   األثرة واألنانية: قال تعالى عن قارون : ) -

وِن َمْن ه َو َأَشد  ِمْنه  ق    ي ْسَأل  َعن  الَ و ًة َوَأْكَثر  َجْمعًا وَ َأن  َّللا َ َقْد أَْهَلَك ِمن َقْبِلِه ِمَن الق ر 
َفَقاَل َأَنا َرب ك م  اأْلَْعَلى  ، وقال عن فرعون : ) [  78القصص :  ]( م  اْلم ْجِرم وَن ذ ن وِبهِ 

َوال ِذيَن ، وقال عن إبليس : ) أنا خير منه ( ،  وقال تعالى : ) [ 24النازعات :  ]( 
يَماَن ِمن َقْبِلِهْم ي ِحب   اَر َواإْلِ ؤ وا الد  د وِرِهْم َحاَجةً و َتَبو    َن َمْن َهاَجَر ِإَلْيِهْم َواَل َيِجد وَن ِفي ص 

وَن َعَلى َأنف ِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهمْ  ح  َنْفِسِه َفأ ْوَلِئَك   مِّم ا أ وت وا َوي ْؤِثر  َخَصاَصٌة َوَمن ي وَق ش 
 . [ 9الحشر :  ]( ه م  اْلم ْفِلح وَن 

ْن أَْهِل    َود  َكِثيرٌ   الحسد: قال تعالى:)  - ف ارًا َحَسدًا مِّ وَنك م مِّن َبْعِد ِإيَماِنك ْم ك  اْلِكَتاِب َلْو َير د 
ْن ِعنِد َأنف ِسِهم مِّن َبْعِد َما َتَبي َن   م  اْلَحق  َفاْعف وْا َواْصَفح وْا َحت ى َيْأِتَي َّللّا  ِبَأْمِرِه ِإن   مِّ َله 

َسَيق ول  اْلم َخل ف وَن ِإَذا انَطَلْقت ْم   ، وقال : )  [ 109رة : قبال ] ( َّللّاَ َعَلى ك لِّ َشْيٍء َقِديٌر 
وَنا َنت ِبْعك ْم ي ِريد وَن َأ ذ وَها َذر  ِ ق ل ل ن َتت ِبع وَنا َكَذِلك ْم َقاَل ِإَلى َمَغاِنَم ِلَتْأخ  ل وا َكاَلَم َّللا  ن ي َبدِّ

د ونَ   . [ 15الفتح :  ]( ا َبْل َكان وا اَل َيْفَقه وَن ِإال  َقِلياًل نَ َّللا   ِمن َقْبل  َفَسَيق ول وَن َبْل َتْحس 
ِ وَ   الكذب : قال تعالى : )   - ْدِق ِإْذ َجاءه  َأَلْيَس َفَمْن َأْظَلم  ِمم ن َكَذَب َعَلى َّللا  َكذ َب ِبالصِّ

ْفِك  ِذيل  اِإن     ،  وقال تعالى : )  [  32الزمر :    ]  ( ِفي َجَهن َم َمْثًوى لِّْلَكاِفِرينَ  َن َجاؤ وا ِباإْلِ
ْنه م م ا اكْ  ْثِم  ع ْصَبٌة مِّنك ْم اَل َتْحَسب وه  َشّرًا ل ك م َبْل ه َو َخْيٌر ل ك ْم ِلك لِّ اْمِرٍئ مِّ َتَسَب ِمَن اإْلِ

ْم َله  َعَذاٌب َعِظيٌم   .[ 11النور :  ]( َوال ِذي َتَول ى ِكْبَره  ِمْنه 
وَن ِفي اأَلْرِض ِبَغْيِر اْلَحقِّ َوِإن  َأسَ   : قال تعالى : )الكبر - ْصِرف  َعْن آَياِتَي ال ِذيَن َيَتَكب ر 

ْشِد اَل َيت ِخذ وه  َسِبياًل َوِإن َيَرْوْا َسِبيَل اْلَغيِّ  َيَرْوْا ك ل  آَيٍة ال  ي ْؤِمن وْا ِبَها َوِإن  َيَرْوْا َسِبيَل الر 
www.m . [146األعراف :  ]( ْم َكذ ب وْا ِبآَياِتَنا َوَكان وْا َعْنَها َغاِفِليَن ه  َيت ِخذ وه  َسِبياًل َذِلَك ِبَأن  
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ِ َوَما َنَزَل َأَلْم َيْأِن ِلل ِذيَن آَمن    القلب : قال تعالى : )  قسوة - ْم ِلِذْكِر َّللا  وا َأن َتْخَشَع ق ل وب ه 
اْلِكَتاَب مِ  ْم    نِمَن اْلَحقِّ َواَل َيك ون وا َكال ِذيَن أ وت وا  َفَقَسْت ق ل وب ه  َقْبل  َفَطاَل َعَلْيِهم  اأْلََمد  

ْم َفاِسق وَن  ْنه   . [ 16الحديد :  ]( َوَكِثيٌر مِّ
، وقال    [  58األنفال :    ]  (  ِإن  َّللّاَ اَل ي ِحب  الَخاِئِنينَ : )    الغدر والخيانة : قال تعالى -

 .[ 52يوسف :  ](  َوَأن  َّللّاَ اَل َيْهِدي َكْيَد اْلَخاِئِنينَ : ) 
ْخَواِنَنا ال ِذيَن الغل: قال تعالى : )   - َلَنا َوإِلِ َبْعِدِهْم َيق ول وَن َرب َنا اْغِفْر  َوال ِذيَن َجاؤ وا ِمن 

يَماِن َواَل َتْجَعْل ِفي ق ل وِبَنا ِغاّلً لِّل ِذيَن آَمن وا َرب َنا ِإن َك َرؤ وٌف ر ِحيٌم   ر  شح ال  ](  َسَبق وَنا ِباإْلِ
ْنَيا َوي ْشِهد  َّللّاَ َوِمَن الن  )    :  قال تعالى ، و [    10:   اِس َمن ي ْعِجب َك َقْول ه  ِفي اْلَحَياِة الد 

َوي ْهِلَك   ِفِيَها  ِلي ْفِسَد  اأَلْرِض  ِفي  َسَعى  َتَول ى  َوِإَذا  اْلِخَصاِم  َأَلد   َوه َو  َقْلِبِه  ِفي  َما  َعَلى 
 .[ 205-204البقرة:  ] ( اَل ي ِحب  الَفَسادَ  اْلَحْرَث َوالن ْسَل َوَّللّا  

َو َخْيٌر ل ه  ِعنَد َربِِّه َوأ ِحل ْت    قال تعالى : )  شهادة الزور : - ِ َفه  ر َماِت َّللا  ْم ح  َذِلَك َوَمن ي َعظِّ
َفاْجَتِنب وا الرِّْجَس ِمَن اأْلَْوَثاِن وَ  وِر  جْ اَلك م  اأْلَْنَعام  ِإال  َما ي ْتَلى َعَلْيك ْم    ] (  َتِنب وا َقْوَل الز 

 . [ 30 الحج :
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقو هللا   : )  يقول هللا تعالىبغض المسلم:   -

 [.  10لعلكم ترحمون( . ] الحجرات : 

 من صور الفساد األخالقي في السنة: 

ول    َصِعدَ :    َقالَ   ع َمرَ   اْبنِ   َعنْ  -  َرِفيٍع،  ِبَصْوتٍ   َفَناَدى  الِمْنَبرَ   َوَسل مَ   َعَلْيهِ   َّللا     َصل ى  َّللا ِ   َرس 
 َوالَ  الم ْسِلِمينَ  ت ْؤذ وا  الَ  ، َقْلِبهِ  ِإَلى اإِليَمان   ي ْفضِ  َوَلمْ  ِبِلَساِنهِ  َأْسَلمَ   َمنْ  َمْعَشرَ  َيا" : َفَقالَ 

وه مْ    َوَمنْ   ،  َعْوَرَته    َّللا     َتَتب عَ   م ْسِلِمال  َأِخيهِ   َعْوَرةَ   َتَتب عَ   َمنْ   َفِإن ه    ،  َعْوَراِتِهمْ   َتت ِبع وا  َوالَ   ت َعيِّر 
( 2032" ، ) الترمذي ، مرجع سابق ، ح    َرْحِلهِ   َجْوفِ   ِفي  َوَلوْ   َيْفَضْحه    َعْوَرَته    َّللا     َتَتب عَ 

 (. 2339وهو حديث حسن صحيح ، ) األلباني ،مرجع سابق، ح 
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َزاعِ وعن   - : "    َسِمْعت  الن ِبي  َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم َيق ول  :    ، َقالَ   ي  َحاِرَثَة ْبَن َوْهٍب الخ 
فٍ   َأاَل أ ْخِبر ك ْم ِبَأْهِل الَجن ةِ  ِ أَلََبر ه    ؟ ك ل  َضِعيٍف م َتَضعِّ ، َأاَل أ ْخِبر ك ْم   ، َلْو َأْقَسَم َعَلى َّللا 

، َجو اٍظ م سْ  ِبَأْهِل الن ارِ   (. 4918 لبخاري ، مرجع سابق ، ح، ) اْكِبٍر "تَ : ك ل  ع ت لٍّ
ِ ْبِن َعْمٍرو َأن  الن ِبي  َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم َقاَل: " َأْرَبٌع َمْن ك ن  ِفيِه َكاَن  - َعْن َعْبِد َّللا 

ى َيَدَعَها:  النَِّفاِق َحت    م َناِفًقا َخاِلًصا، َوَمْن َكاَنْت ِفيِه َخْصَلٌة ِمْنه ن  َكاَنْت ِفيِه َخْصَلٌة ِمنَ 
َث َكَذَب، َوِإَذا َعاَهَد َغَدَر، َوِإَذا َخاَصَم َفَجَر " ، ) البخاري،  ِإَذا اْؤت ِمَن َخاَن، َوِإَذا َحد 

 (. 34،ح1/16مرجع سابق،
ل ى  َص ول  َّللا ِ س  : َقاَل رَ   ، َعْن َأِبيِه َرِضَي َّللا   َعْنه  َقالَ   َعْن َعْبِد الر ْحَمِن ْبِن َأِبي َبْكَرةَ  -

ْلَنا  "  َأاَل أ َنبِّئ ك ْم ِبَأْكَبِر الَكَباِئرِ "  :    هللا  َعَلْيِه َوَسل مَ  وَل َّللا ِ   ق  : " اإِلْشَراك    ، َقالَ   : َبَلى َيا َرس 
ورِ   ، َوَكاَن م ت ِكًئا َفَجَلَس َفَقالَ   ، َوع ق وق  الَواِلَدْينِ  ِ ِباهلل   ورِ َوَشَهاَدة  ال  ،  : َأاَل َوَقْول  الز  ،   ز 

ورِ  الز  َوَقْول   َيق ول َها  َأاَل  َزاَل  َفَما   " وِر  الز  َوَشَهاَدة   ق ْلت    ،  َحت ى  َيْسك ت    ،  اَل   :     (  ، "
 (.   5976 البخاري ، مرجع سابق ، ح 

َأْرَقمَ  - ول  هللِا َص   َعْن َزْيِد ْبِن  ْيِه َوَسل َم  ى هللا  َعلَ ل  ، َقاَل: اَل َأق ول  َلك ْم ِإال  َكَما َكاَن َرس 
 : : َكاَن َيق ول  ْبِن، َواْلب ْخِل، َواْلَهَرِم"َيق ول  م  ِإنِّي أَع وذ  ِبَك ِمَن اْلَعْجز، َواْلَكَسِل، َواْلج  ،   الله 

اْلَقْبِر   َتْقَواَها،  َوَعَذاِب  َنْفِسي  آِت  م   َزك اَها  الله  َمْن  َخْير   َأْنَت  َوَزكَِّها  َأْنتَ   ،  َها  َوِلي    ، 
م  ِإنِّي أَع وذ  ِبَك ِمْن ِعْلٍم اَل َيْنَفع ، َوِمْن َقْلٍب اَل َيْخَشع    ْواَلَهاَومَ  ، َوِمْن َنْفٍس اَل    ، الله 

 (.  2722 " )  مسلم ، مرجع سابق ، ح ، َوِمْن َدْعَوٍة اَل ي ْسَتَجاب  َلَها َتْشَبع  
سابق ،  ؛ حميش ، مرجع    29، ص    : ) الجيوس ، مرجع سابقثامنًا: الفساد الثقافي

 (.   83معابرة ، مرجع سابق ، ص  28؛ الخثران ، مرجع سابق ،   8ص 
الفساد الثقافي هو : " كل ما يخرج باألمة عن ثوابتها ، ويعمل على تفكيك هويتها ، ويمس  

  والمقدرات   لوسائلبا  ارضرع رِّف بأنه:" اإل(، و   29ا " ) الجيوس ، مرجع سابق ،  قيمه
خاصة  لتحقيق  ةيفالثقا شخصية  ؛  مصلحة  ألهداف  إليها  الدعوة  أو  أفكاراً،  تبني  مثل 

www.m (.28)الخثران، مرجع سابق، ص
ejh

ara
lja

ze
era

.co
m



153 
 

 صور الفساد الثقافي في القرآن : من 
َوَما َأْرَسْلَنا ِمن َقْبِلَك ِإال     مهمة التعليم والتوجيه غير المؤهلين : قال تعالى : ) تولي   -

نت ْم اَل َتْعَلم وَن َأل وْا أَْهَل الذِّ سْ ن وِحي ِإَلْيِهْم َفاِرَجااًل  ، وقال :   [ 43النحل :  ]( ْكِر ِإن ك 
وْا َعَلى َّللّاِ اْلَكِذَب  ) ِإن   َواَل َتق ول وْا ِلَما َتِصف  َأْلِسَنت ك م  اْلَكِذَب َهـَذا َحاَلٌل َوَهـَذا َحَراٌم لَِّتْفَتر 

ونَ  ه َو ال ِذَي  ، وقال : )    [  116  :  النحل  ](  اَل ي ْفِلح وَن    َعَلى َّللّاِ اْلَكِذبَ   ال ِذيَن َيْفَتر 
َأنَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنه  آَياٌت م ْحَكَماٌت ه ن  أ م  اْلِكَتاِب َوأ َخر  م َتَشاِبَهاٌت َفَأم ا ال ِذيَن في  

ِويِلِه َوَما َيْعَلم  َتْأِويَله  ِإال  َّللّا   ِة َواْبِتَغاء َتأْ نَ ْنه  اْبِتَغاء اْلِفتْ ق ل وِبِهْم َزْيٌغ َفَيت ِبع وَن َما َتَشاَبَه مِ 
ْن ِعنِد َربَِّنا َوَما َيذ ك ر  ِإال  أ ْول وْا األْلَبابِ    ] (    َوالر اِسخ وَن ِفي اْلِعْلِم َيق ول وَن آَمن ا ِبِه ك لٌّ مِّ

 .[ 7آل عمران: 
ه م  ات ِبع وا َما َأنَزَل َّللا   َقال وا َبْل َنت ِبع  َما  يَل لَ قِ َوِإَذا  قال تعالى : )    :والتعصب    تقليدال -

ِعيِر  ْيَطان  َيْدع وه ْم ِإَلى َعَذاِب الس   .[21لقمان :  ]( َوَجْدَنا َعَلْيِه آَباءَنا َأَوَلْو َكاَن الش 
اَل َتق ول وْا َراِعَنا   َيا َأي َها ال ِذيَن آَمن واْ   )استعمال مصطلحات غير إسالمية : قال تعالى :   -

 .[ 104البقرة :  ]( وْا انظ ْرَنا َواْسَمع واْ َوِللَكاِفِريَن َعَذاٌب َأِليٌم َوق ول  
ق ْل َيا أَْهَل اْلِكَتاِب اَل َتْغل وْا   راد ونشر ثقافة أجنبية عن اإلسالم : قال تعالى : )  استي -

َقْبل  َوَأَضل وْا َكِثيرًا َوَضل وْا َعن  َواء َقْوٍم َقْد َضل وْا ِمن  هْ َر اْلَحقِّ َواَل َتت ِبع وْا أَ ِفي ِديِنك ْم َغيْ 
ِبيِل  بَِّك ال ِإَلـَه ِإال  ه َو  وقال : )  [ 77المائدة :  ]( َسَواء الس  ات ِبْع َما أ وِحَي ِإَلْيَك ِمن ر 

َحق  أَْهَواءه ْم َلَفَسَدِت  َبَع الْ َوَلِو ات  ،وقال:)  [  106األنعام :    ](  َوأَْعِرْض َعِن اْلم ْشِرِكيَن  
ونَ  ْم َعن ِذْكِرِهم م ْعِرض  َماَوات  َواأْلَْرض  َوَمن ِفيِهن  َبْل َأَتْيَناه م ِبِذْكِرِهْم َفه  المؤمنون:    ](الس 

71 ]. 
 : من صور الفساد الثقافي في السنة

ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن الَعاِص َقالَ َعْن َعْبِد   - ِ َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم َيق ول   رَ ْعت  : َسمِ   َّللا  وَل َّللا    س 
َلَماءِ   ِإن  َّللا َ اَل َيْقِبض  الِعْلَم اْنِتَزاًعا َيْنَتِزع ه  ِمَن الِعَبادِ "  :   www.m  ، َوَلِكْن َيْقِبض  الِعْلَم ِبَقْبِض الع 
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ِئل وا َفَأْفَتْوا ِبَغْيِر ِعْلٍم  االً ه  ي ْبِق َعاِلًما ات َخَذ الن اس  ر ء وًسا ج    ، َحت ى ِإَذا َلمْ  ، َفَضل وا   ، َفس 
 (.  100" ، ) البخاري ، مرجع سابق ،ح  َوَأَضل وا

َلَتْتَبع ن  َسَنَن َمْن "  :    ، َقالَ   ، َعِن الن ِبيِّ َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل مَ   َعْن َأِبي َسِعيٍد الخ ْدِريِّ  -
ْحَر َضبٍّ َتِبْعت م وه مْ   َراًعا ِبِذَراعٍ َوذِ   ًرابْ ، ِشْبًرا شِ   َكاَن َقْبَلك مْ  ْلَنا:  "    ، َحت ى َلْو َدَخل وا ج  ، ق 

ِ، الَيه ود  َوالن َصاَرى  وَل َّللا  " ، ) البخاري ، مرجع سابق ، ح    َفَمنْ "  :    ؟ َقالَ   َيا َرس 
7320 .) 

ِ َص ِرْض ِب  ِبٍر َرِضَي َّللا   َعْنه  َأن  ع َمَر ْبَن اْلَخط اَعْن َجا - وَل َّللا  ِ َعَلْيِه َأَتى َرس  ل ى  َوان  َّللا 
َفَقالَ   هللا  َعَلْيِه َوَسل َم ِبن ْسَخٍة ِمَن الت ْوَراةِ  وَل َّللا ِ   ،  ،    ، َهِذِه ن ْسَخٌة ِمَن الت ْوَراةِ   : َيا َرس 

ِ َيَتَغي ر    ، َفَجَعلَ   َفَسَكتَ  وِل َّللا  ِ َعَلْيِه َثِكَلْتَك   لَ ، َفَقا  َيْقَرأ  َوَوْجه  َرس  : َأب و َبْكٍر َرْحَمة  َّللا 
ِ َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل مَ   الث َواِكل   وِل َّللا  وِل    ؟    ، َما َتَرى ِبَوْجِه َرس  َفَنَظَر ع َمر  ِإَلى َوْجِه َرس 

ِ َصل ى هللا  َعلَ  ِ ِمْن َغَضبِ   ْيِه َوَسل مَ َّللا  وِلِه َرِضيَنا بِ  َّللا ِ ، َفَقاَل: أَع وذ  ِباهلل  ِ   َوَغَضِب َرس  اهلل 
ِ َصل ى َّللا   علْيِه َوَسل َم َرِضيَنا ِباهلل ِ  ول  َّللا  ٍد َنِبيًّا. َفَقاَل َرس  ْساَلِم ِديًنا َوِبم َحم   َربًّا  َربًّا َوِباإْلِ

ْساَلِم   ٍد َنِبيًّاَوِباإْلِ ول  َّللا ِ   ِديًنا َوِبم َحم  َوال ِذي َنْفس   "  :    َوَسل مَ ى َّللا   علْيِه  ل   َص . َفَقاَل َرس 
ِبيِل، َوَلوْ  ٍد ِبَيِدِه، َلْو َبَدا َلك ْم م وَسى َفات َبْعت م وه  َوَتَرْكت م وِني، َلَضَلْلت ْم َعْن َسَواِء الس   م َحم 

ِتي، اَلت َبَعِنيَكاَن َحيًّا َوَأْدرَ   (.  194ح  م ،1985" صححه األلباني )  َك ن ب و 
  (. 2009؛ بن سيهمو،   21در سابق ، ص  : ) الجيوس ، مص  تاسعًا: الفساد اإلعالمي

https://www.maghress.com/hibapress/318   اإلعالمي بالفساد  المقصود 
، وترسخ ثقافة الفساد    ملعا، تهبط بالذوق ا  ترويج قيم أخالقية وثقافية منحطة"    هو :

 م (. 2009" ) بن سيهمو، مرجع سابق ،  والالمباالة والشعور بالعجز واالستهالك ،

الجرائ الفساد ، وإخفاء  الحقائق ، وتعمية  العام ، وقلب  الرأي  "  وقيل هو : " تضليل  م 
 (.  21)الجيوس ، مرجع سابق ، ص 
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 من صور الفساد اإلعالمي في القرآن : 
ول  َبلِّْغ َما أ نِزَل ِإَلْيَك ِمن   وة اإلسالم : قال تعال : )ليغ دعتبب  عدم القيام - َيا َأي َها الر س 

بَِّك َوِإن ل ْم َتْفَعْل َفَما َبل ْغَت ِرَساَلَته  َوَّللّا  َيْعِصم َك ِمَن ا لن اِس ِإن  َّللّاَ اَل َيْهِدي اْلَقْوَم  ر 
 .  [ 67المائدة :  ]( اْلَكاِفِريَن 

َيا َأي َها ال ِذيَن آَمن وا ِإن َجاءك ْم َفاِسٌق    التثبت مما تبثه من أخبار: قال تعال : )    مدع -
الحجرات :    ](  َعْلت ْم َناِدِميَن  ِبَنَبٍأ َفَتَبي ن وا َأن ت ِصيب وا َقْومًا ِبَجَهاَلٍة َفت ْصِبح وا َعَلى َما فَ 

6]. 
- (  : تعالى  قال   : اإلعالمي  تَ   التضليل  َوَأنت ْم  و ِبس  لْ َواَل  اْلَحق   َوَتْكت م وْا  ِباْلَباِطِل  اْلَحق   ْا 

َوَقاَل اْلَمأل  ِمن َقْوِم ِفْرَعوَن َأَتَذر  م وَسى َوَقْوَمه  ِلي ْفِسد وْا  وقال : )  [    42البقرة :    َتْعَلم وَن ]
وَن  ِيـحْ ِفي اأَلْرِض َوَيَذَرَك َوآِلَهَتَك َقاَل َسن َقتِّل  َأْبَناءه ْم َوَنْستَ  ْم َقاِهر  (  ي ِنَساءه ْم َوِإن ا َفْوَقه 

وِني َأْقت ْل م وَسى َوْلَيْدع  َرب ه  ِإنِّي َأَخاف   َوَقاَل ِفْرَعْون  َذر  ،وقال : )    [  127األعراف :    ]
َل ِديَنك ْم َأْو َأن ي ْظِهَر ِفي اأْلَْرِض اْلَفَساَد   . [ 26غافر :  ] ( َأن ي َبدِّ

ْم   لى : )عال تقا  الفاحشة:إشاعة   - ِإن  ال ِذيَن ي ِحب وَن َأن َتِشيَع اْلَفاِحَشة  ِفي ال ِذيَن آَمن وا َله 
ْنَيا َواآْلِخَرِة َوَّللا   َيْعَلم  َوَأنت ْم اَل َتْعَلم وَن  َعَذابٌ   . [ 19النور :  ]( َأِليٌم ِفي الد 

  -هـ   1424اق ،  و س؛ ب  118، ) الترابي ، مرجع سابق ، ص  : الفساد البيئيعاشراً 
؛ معابرة ،  141،    140/    1م  2003  - هـ  1424؛ الصالح ،  108،  1/107م ،  203

 (.  84مرجع سابق ، ص 
الفساد البيئي هو: ما يلحق البيئة من عطل ؛ بحيث تفقد وظيفتها اإليجابية للبشرية " )  

 (.   32الجيوس ، مرجع سابق ، 
"    ن . وكذلك انتشار األمراض واألوبئةنسااإلوقيل هو : " تلويث البيئة مما يتسبب فيه  

 (.  155الحقيل ، مرجع سابق ، ص  
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 : من صور الفساد البيئي في القرآن
َواَل ت ْفِسد وْا ِفي اأَلْرِض َبْعَد ِإْصاَلِحَها َواْدع وه  َخْوفًا الفساد في األرض : قال تعالى : )  

َن الْ  َظَهَر اْلَفَساد   ، وقال : )    [  56األعراف :    ](  ِنيَن  ْحسِ م  َوَطَمعًا ِإن  َرْحَمَت َّللّاِ َقِريٌب مِّ
ْم َيْرِجع وَن  ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت َأ م َبْعَض ال ِذي َعِمل وا َلَعل ه  الروم   ](  ْيِدي الن اِس ِلي ِذيَقه 

 :41  ] . 
 من صور الفساد البيئي في السنة: 

َمْن َقَطَع   : "  -  صلى هللا عليه وسلم  -: قال رسول  هللا  الق  ،ي ٍ عبِد هللا بِن ح ْبشِ عن    -
ب هللا  رأَسه  في   ( ) وهو   5239، ) أبو داود ، مرجع سابق ، ح    "  النارِ ِسْدَرَة َصو 

 صحيح . (.  
بها   ، يعني من قطع سدرة في فالة يستظل : " هذا الحديث مختصر أبو داود بقوله تأوله

)   النار "  ، صوب هللا رأسه في  ير حق يكون له فيهاما بغوظلثا  والبهائم عب  ابن السبيل
 (.  177/   2،  م 1995 -هـ  1415األلباني ،

ات ق وا الَمالِعَن    : " -صلى هللا عليه وسلم    -: قال رسول  هللا    ، قال  عن معاِذ بن جبل -
"  ، وقاِرَعِة الَطريقِ   : الَبراَز في الَمَواِردِ   الثالثةَ  ود ، مرجع سابق ،  دا  أبو" )    ، والّظلِّ

 ( . وهو ) حديث حسن (.  26ح 
 الشريعة اإلسالمية :أساليب الوقاية من الفساد في  -  الجزء الثالث

منعها  إلى  ال تكتفي الشريعة اإلسالمية في مكافحة الجريمة بالعقوبة وحدها ، بل تسعى  
ليف الشريعة ترجع تكانت  ولما كانت الجرائم فسادًا ، وكا،  قبل وقوعها بكافة السب ل الممكنة

 ،الموافقات    )  :  التي ال تعدو ثالثة أقسام كما ذكر الشاطبي؛    مقاصدها في الخلق  إلى حفظ
أن تكون    " أحدها : أن تكون ضرورية ، والثاني : أن تكون حاجية ، والثالث  (  8/  2

www.mبحيث   ،يانها في قيام مصالح الدين والدن: فمعناها أنها ال بد مفأما الضرورية،  تحسينية
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إذا ف قدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة ، بل على فساد وتهارج وفوت حياة ، وفي  
 األخرى فوت النجاة والنعيم  والرجوع بالخسران المبين . "  

وهي : حفظ الدين ، والنفس ، والنسل ، والمال ، والعقل   ؛  " ومجموع الضروريات خمسة
 (.  10/   2)  الشاطبي ، مرجع سابق ،  ،"   . وقد قالوا إنها مراعاة في كل ملة

شمولية على واحدة من هذه المصالح . وهو ما يؤكد والفساد ال يخرج عن أن يكون واقعًا 
اإلسالميةالمصال الشريعة  في  المحمية  بطريقين  و ،  ح  اإلسالم  في  حمايتها  جاءت  لقد 

 متالزمين :  
قبل   الجريمة  منع  على  العمل  وهو  وقائي:  األول  بعو وقالطريق  وذلك   ، أسباب ها  وأد 

لتكون سياجًا  ؛    وعوامل الفساد في مهدها ، ووضع العديد من التدابير الواقية من الفساد
قائمة على  فسياسة التشريع اإلسالمي    م .من كل ما يعكر صفوهوأفراده ،  حاميًا للمجتمع  

 –  112  ص  م ، ص  2002هـ    1423المحافظة على الفرد والمجتمع . ) بو ساق ،  
 . ( 183/   1م ،  1996هـ  1416العريفي ، ؛  113

منهج    بة على مرتكب الفساد عند ثبوته،أما الطريق الثاني فعالجي يتمثل في إيقاع العقو 
 : ما يأتي  على  يقوم الشريعة اإلسالميةالوقاية من الفساد في 

 غرس العقيدة اإلسالمية ، وتقوية الوازع الديني ، والتربية الخلقية :   -1
يتمثل في سالمة قلبه ، وصالح ،  على اإلنسان  أثر واضح  سالمية الصحيحة  إلاة  للعقيد

 حركات جوارحه ، واستقامة سلوكه ، وسمو أخالقه .  
ع من ذلك الخروج إال  وإذا كان الفساد ي عد  خروجًا عن االستقامة إلى ضدها ، فإنه ال يمن

إلنسان سيحذر من أن  ن افإ  العقيدة الصحيحة ؛ إذ إنه متى ما تحقق القلب باإليمان ،
 عم ا نهى هللا عنه .   يصدر منه ما يخالف أمر هللا ، وسيمتنع عن االقتراب
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  – أن رسول هللا رضي هللا عنه  ( عن أبي هريرة    6772  هـ ، ح  1436أخرج البخاري )  
قال : " ال يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، وال يشرب الخمر   – ه وسلم  صلى هللا علي

مؤمن ، وال يسرق حين يسرق وهو مؤمن ، وال ينتهب نهبة يرفع الناس    وهورب  حين يش
 . فيها أبصارهم وهو مؤمن "   إليه

المسلمين غرس العقائد اإليمانية في النفوس أول وسيلة ينهجها اإلسالم   العلماء  عد     ولذلك
تي جاءت ال مانوتتمثل تلك العقائد في أركان اإلي.  لحماية األفراد من االنحراف واإلجرام

قال   –رضي هللا عنه  –( عن عمر بن الخطاب  1،ح   أخرجه مسلم ) مرجع سابق مافي
ذات يوم ، إذ طلع علينا رجل شديد    –هللا عليه وسلم  صلى    -: بينما نحن عند رسول هللا  

بياض الثياب ، شديد سواد الشعر ، ال ي رى عليه أثر السفر وال يعرفه منا أحد . حتى  
فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ، ووضع كفيه على   –صلى هللا عليه وسلم    –ي  لنبجلس إلى ا

صلى هللا عليه وسلم    –ل هللا  فخذيه ، وقال يا محمد ، أخبرني عن اإلسالم ، فقال رسو 
،   -صلى هللا عليه وسلم   –" اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال هللا وأن محمدًا رسول هللا  –

وتصوم رمضان ، وتحج البيت ، إن استطعت إليه سبيال  ،   كاةوتقيم الصالة ، وتؤتي الز 
يمان ، قال : "  : فأخبرني عن اإل: فعجبنا له يسأله ويصدقه . قال " قال : صدقت . قال

أن تؤمن باهلل ، ومالئكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم اآلخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره . " 
: " أن تعبد هللا كأنك تراه ، فإن لم    قال،    قال : صدقت . قال : فأخبرني عن اإلحسان

 تكن تراه فإنه يراك "  
 يلي : فيما آثار العقيدة الصحيحة على اإلنسان ويمكن إجمال أهم 

ص    ، م  2016 ، خراشي؛  58 – 53  ص ص   ، م  2011هـ  1432،  )  آل غصاب
ولد    ؛193  –181ص ص    /  1  ،  م2001-هـ    1422العريفي ،    ؛  131  –128  ص

        .(  185 – 182م ، ص  2003هـ  1424، محمدن 
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؛ فإن اإليمان متى ما وقر في    ومحاسبة النفس  ،  تنمية الشعور بالرقابة الذاتية -أ
القلب ، استيقن اإلنسان بأن هللا عليم به ، محيط بحركاته وسكناته ، يرى أفعاله ، ويسمع 

 أقواله ، وأن كل  ذلك في كتاب سيقرأه يوم يلقى هللا .
اليقين يحمل اإلنسان على مراقبة نفسه ومحاسبتها  وعدم االسترسال في المعصية   ذلكإن  

صي ربه . وهو ما ي عد  مانعًا من الوقوع في حينما تغلب عليه نفسه األمارة بالسوء فيع
الفساد ، وحاماًل على التوبة منه بعد الوقوع فيه ، ودافعًا نحو أداء األمانة إلى أهلها ، 

 إلى أصحابها. وق لحقوإعادة ا
الرقابة مس  الجماعة، وهذا  يولية  ؤ واإلسالم جعل من  الفرد كما تتحملها  اإليمان   تحملها 

الذي يحمي الفرد والمجتمع والدولة بكافة مقدراتها من    هوك اليقين ،  وهذه العقيدة  وذل
 . الفساد واإلفساد 

وهو   ،  للجماعة المسلمةار  تقر تحقيق األمن واالستقرار: فللعقيدة أثر في تحقيق االس -ب
لهم األمن وهم   أولئك  إيمانهم بظلم  آمنوا ولم يلبسوا  الذين  وعد هللا تعالى في قوله : ) 

َوَعَد َّللا   ال ِذيَن آَمن وا ِمنك ْم َوَعِمل وا   ، وقال تعالى : )  (  82) سورة األنعام اآلية    مهتدون (
م ِفي اأْلَ  اِلَحاِت َلَيْسَتْخِلَفن ه  م  ال ِذي  ْرضِ الص  ْم ِديَنه   َكَما اْسَتْخَلَف ال ِذيَن ِمن َقْبِلِهْم َوَلي َمكَِّنن  َله 

ْم َوَلي َبدِّ ا َخْوِفِهْم َأْمنًا َيْعب د وَنِني اَل ي ْشِرك وَن ِبي َشْيئًا َوَمن َكَفَر َبْعَد  ْرَتَضى َله  َلن ه م مِّن َبْعِد 
 [  55النور :  ]( َن ق و َذِلَك َفأ ْوَلِئَك ه م  اْلَفاسِ 

فالمؤمن كلما ازداد معرفة بربه قر ب منه ، وزادت   :  تنمية الدافع للعمل الصالح  -ج
له ، وتقربه إليه ، بفعل أوامره واجتناب نواهيه ، قال تعالى ) والذين    صلته به ، ومحبته

   .( 65آمنوا أشد حبًا هلل ( ) سورة البقرة اآلية 
اإ -د يورث  اإليمان  واالطمئنان  النفسيةحة  لران  الهدوء  ويمنح  على    ،  ويقضي   ،

www.m االضطراب والقلق ، ويقهر الشهوة التي تدفع للجريمة والفساد . 
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وهما األصل في االبتعاد عن كل  ؛ اإليمان يبعث على الحياء ويقظة الضمير نإ -ـه
 واقتراف ألي جريمة .   انحراف وفساد

تعزز في نف  –و   التربية اإليمانية  اإن  الرضا بالفسلمو س  اد ، فيقوم  ظف والعامل عدم 
 بمجرد مشاهدته أو العلم به بتبليغ جهات االختصاص عنه .

 الشرعية:العبادات تزكية النفس ب -2
 " العبادة  :  العبادة بقوله  (44م ص  2005  -هـ  1426  )عرف شيخ اإلسالم ابن تيمية )  

 ، فالصالة  الباطنة والظاهرةال  عم: هي اسم جامع لكل ما يحبه هللا ويرضاه من األقوال واأل
، وبر الوالدين، وصلة    ، وأداء األمانة  ، وصدق الحديث  ، والحج  ، والصيام  ، والزكاة

، والنهي عن المنكر .... وأمثال ذلك من    ، واألمر بالمعروف  ، والوفاء بالعهود  ماألرحا
مل الدين كله، بما  يشو هف؛    العبادة . " وهذا يدل على المفهوم الواسع للعبادة عند إطالقه

التعبدية الشعائر  إذا كانت وفق منهج    فيها  الحياة  شؤون  واألفعال ، وسائر  واألقوال   ،
 اإلسالم . 

الخاصأما   بمعناها  وجل  ،  العبادة  عز  الباري  شرعها  التي  التعبدية  الشعائر    ، فتعني 
   شهادتين. ال  بعدأركان اإلسالم    وهي؛    ، وحكم بليغة  عظيمةات  لغاي ؛    وفرضها على عباده

على الوجه المشروع العبادات المتنوعة من صالة وزكاة وحج وصوم  إن من ثمرات القيام ب
ووقايتها من الوقوع في   ، ، وتصفية الروح وتطهيرها من شرورها ، المسلمتهذيب نفس ، 

 ، وترسيخ مبادئ اإلسالم في حياة المسلم  كما تعمل على تقويمها من شرورها.    المعاصي
د  ي ع  ،  ن القيام بتلك العبادات في أوقاٍت معينة بانتظامذ إ؛ إ ،    طاعة هللاعلى  المؤمن    وِّ

بني شخصيته من ، وي  ومجاهدة النفس   ،   يعلمه الصبر، و   ب نواهيهواجتنا  ،  امتثال أوامرهب
،   ، ويربي نفسه على الشعور بمراقبة هللا له  قوي الجانب الروحي فيهيو جميع جوانبها ،  

قظ الضمير ، منضبط السلوك، فتحيطه تلك العبادات بضوابط انًا يإنسنه  مما يجعل م
www.mوترتقي ،  ع في الجريمة، واالنغماس في الفسادووقائية تمنعه من االنحراف والوقو     اجتماعية
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آثار من تلك العبادات    ولكل عبادة  ،  وينأى عن المعصية    فيتطهر من الرذيلة    بسلوكه
 ومن ذلك : ، فساد المتمثل في الجرائم كافة ع في الوقو ال تربوية تقي من الفساد وتمنع من

 الصالة وأثرها في الوقاية من الفساد :  -3
هي ، و   الصالة عمود الدينف  :  في تحصين المسلم من الجريمة والفساد  اً لصالة أثر إن ل

بشروطها   -  هللا تعالى  هكما أمر ، وحينما يؤديها المسلم    الركن الثاني من أركان اإلسالم
و انه وأرك إلى    -   خشوع وخضوع هلل وحدهو    اواجباته ا  تؤدي  االنحراف  فظه  ح فإنها  من 

سائر شؤون   علىيتقوى بها إيمانه ، ويستعين بها  فالصالة صلة بين العبد وربه،    .  والفساد
  الجرائم الوقوع في  من  التي تقيه      بمثابة الحصن الحصين  والدرع المكينله  تكون  حياته ، ف

وقد بّين هللا تعالى ما يترتب على إقامة الصالة ،  فساد واإلفسادلاب  تحميه من التلوث، و 
 ) وأقم الصالة إن الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر( : فقال تعالى ،كمن أثر في السلو 

اآلية   العنكبوت  سورة  الشعور  ،  (  45)  وتنمية   ، الديني  الوازع  تقوية  أثر في  وللصالة 
  قال تعالى:   ،ألمن النفسي واالطمئنان القلبياس با حساإل   ولها أثر في.  بمراقبة هللا عز وجل

 28( )سورة الرعد اآلية هللا أال بذكر هللا تطمئن القلوببذكر )الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم 
التوتر العصبي، سلمت من  ، و ها  ، وزال قلق  طمأنت سكنت تهذبتا  امإذا    ، والنفوس(

كما أن    مسلم الوقاية من الجريمة،لق ليحق، وهذا   الذي قد يدفع صاحبه الرتكاب الجريمة
، واإلخالص له،    يعلن الوحدانية هلل  مصلي  ؛ ألن الله  اً للشيطان وطرد  اً في الصالة قهر 

 التي هي أحد عوامل االنحراف .   ؛  ويتوجه إليه، وفي ذلك قهر للشيطان، ودحر لوساوسه
/  1،  م2000هـ 1421 ، الجريوي ؛  65 –  62ص ص ،  ، مرجع سابق ) آل غصاب

،    ، مرجع سابق  محمدن؛    201  –  193/  1  ،  ، مرجع سابق  العريفي؛    214  –  209
186 – 190    ) 

 
  www.m
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 :  الزكاة وأثرها في الوقاية من الفساد -4
أكد هللا فرضيتها     الزكاة هي الركن الثالث من أركان اإلسالم، وهي عبادة مالية واجتماعية

)وأقيموا الصالة وآتوا :  قال تعالى، آلياتن ار مفي القرآن الكريم، وقرنها بالصالة في كثي
اإلسالم نظامًا دقيقًا  وضع  وقد  ،  (  43) سورة البقرة اآلية  الزكاة واركعوا مع الراكعين (  

رع  للزكاة ،  بصورة تضمن حق الفقير وال تضر الغني من أجلها ت يحقق المصالح التي ش 
حخل  البلها من رذيلة    اً وتطهير   ،الزكاة تزكية للنفسإن في   ) خذ من    قال تعالى:،  والش 

وإذا نال الفقير حقه من ، ( 103توبة اآلية أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها( ) سورة ال
والضغينة الحسد  من  نفسه  طهرت  الغني  ألن    مال  ويستل  ؛  القلب،  يستميل  اإلحسان 

ت  دع  لذي، ويحقق التكافل االجتماعي ااألحقاد، ويقضي على بواعث الشحناء والبغضاء
رحماء    ،متحابين  يجعل الناس إخوةالزكاة إحدى الوسائل المحققة له، فإليه الشريعة وجعلت  

 .  متعاطفين
وتؤدي إلى    ،  التي تعالج مشكلة الفقر عالجًا حكيماً   ؛كما أن للزكاة وظيفتها االجتماعية

لحق المالي  ا اوهذ،  تقارب الشقة بين الفقير والغني، والحد من التضخم المالي عند األغنياء
التكافل   للفقراء يولد الشعور بضرورة    ، االجتماعي، والمحبة والتعاون في أموال األغنياء 

وارتكاب جريمة في حقه.)    ،أو ظلمه له  ،وهي مشاعر تتنافى مع عدوان المسلم على أخيه
  201  / 1  ،   ، مرجع سابق   العريفي ؛  121  –120ص  ، ص    م2002هـ  1423،    بوساق

  – 190، مرجع سابق  محمدن؛  167 – 166/ 1م 1984هـ  1405 ، قطان؛  205 –
192  ) 
 الصوم وأثره في مكافحة الفساد:   -5

من طلوع    ومعناه اإلمساك بنية عن المفطرات.    الصوم هو الركن الرابع من أركان اإلسالم
وقد دل على وجوبه قوله تعالى: ) يا أيها الذين آمنوا  ،  الفجر الثاني إلى غروب الشمس

www.m، (183البقرة اآلية    قون( ) سورةيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتالصكم  ك تب علي
ejh

ara
lja

ze
era

.co
m



163 
 

وصيام شهر رمضان له آثاره التربوية التي تحبس النفس عن شهواتها وملذاتها، ويصونها  
انفعاالتهاإمن   أهوائها، ويسيطر على  النفوس ،  تباع  تهذب  التي  العبادات  والصيام من 

ولما كان الجانب المادي هو وسيلة  ،  حاجزاً   ن الجريمةوبيها  وتجعل بين صاحب     وتزكيها
وال يجعل له سبياًل   ،  ، فإنه بالصوم يسّد هذه المنفذ في وجهه  الشيطان إلى إغواء اإلنسان

( " فإن منشأ المعاصي كلها الشهوات    117/    3م    2002هـ    1423)  :  قال الغزالي  ،عليه
فتقليلها يضعف كل شهوة وقوة، وإنما  ،  مةطعاأل  ومادة القوى والشهوات ال محالة،  والقوى 

وقد بين المصطفى ،  والشقاوة في أن تملكه نفسه"  .  في أن يملك الرجل نفسه  السعادة كلها
من ،  المتمثل في الجرائم  ؛أثر الصوم في الوقاية من الفساد  –صلى هللا عليه وسلم    –

؛    لصومعلى اومطالبه    واجالز خالل حثه للشباب الذي ال يجد القدرة المالية على نفقات  
(    5066أخرج البخاري ) مرجع سابق رقم    ،زة الجنسيةلكون الشباب مظنة عنفوان الغري

" يا معشر الشباب ، من استطاع الباءة    :  قال  –صلى هللا عليه وسلم    –أن رسول هللا  
 فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 

الشيطان وسد منافذه ،اء  وج  وغرس خ لق األمانة    " ، كما إن الصوم يعمل على قهر 
ومراقبة هللا تعالى في السر والعلن ، وشريعة الصيام بهذا مثل أعلى لتربية اإلرادة المؤمنة  

، بل تستعلي على ضرورات حياته فترة ى عادات اإلنسان وأهوائه وشهواتهالتي تستعلي عل
م 2002هـ 1423 ، ) بوساق، واعث الشر والفساد والجريمة فيهب علىمن الزمن فتقضي 

- هـ  1405  ،   قطان    ؛   225  –219  /1، مرجع سابق    الجريوي ؛    123  –121صص  
 (  194 –192 ، مرجع سابق،  محمدن؛  169 -167/ 1  م1984

 الحج وأثره في مكافحة الفساد:  -6
والمؤتمر    ،والتجمع الكبير  ،رلعمالحج هو الركن الخامس من أركان اإلسالم، وهو فريضة ا

قال تعالى : ) وهلل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال ومن  .    العظيم للمسلمين
العالمين ( ) سورة آل عمران اآلية   والحج تربية روحية  ،  (  97كفر فإن هللا غني عن 

www.m، ليكون    ها ، لما يتضمنه من آداب على الحاج يتوجب عليه االلتزام والتمسك ب   للمسلم
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معلومات فمن فرض فيهن الحج فال رفث وال   قال تعالى : ) الحج أشهر.  حجه مبروراً 
وللحج أثر ظاهر في مكافحة  ،  (  197فسوق وال جدال في الحج ( ) سورة البقرة اآلية  

فهو شحنة روحية كبيرة يتزود بها المسلم، فهو يقضي فترة طويلة ال هّم    ؛  الفساد والجريمة
غلها، والتقرب إلى هللا عز وجل ر والتلبية والتجرد من كل مالذ الدنيا ومشالذك اله فيها إال

،  وتخلقه باألخالق الحسنة،  وهذا يؤدي إلى تقوية جوانب االستقامة لديه،  باتر  بكل أنواع الق  
النفس الحج يؤدي لضبط  شهواتها وغرائزها   كما أن  فالحاج حين يتلبس    ، والتحكم في 

وعن كل ما    ،صيويبتعد عن المعا،    صام والشحناء والسبابالخ ل و جدايتجنب ال  ،بإحرامه 
نفسه،  نهى هللا عنه ضبط  للمسلم على  تدريب  ذلك  شهواته وغرائزه    ،وفي  والتحكم في 

  /  1م  1984هـ  1405،    قطان؛    231 –  225  / 1، مرجع سابق    )الجريوي وانفعاالته،  
ما سبق نجد أن لى   عتأسيساً ،  (197  –  195، مرجع سابق    محمدن؛    170  –169

 ،نواحي الحياة، وحين تأتي تلك العبادات على أوقات وهيئات مختلفةالعبادة تشمل جميع 
يكون لها أبلغ األثر في تقوية اإليمان عند المسلم، ومكافحة شهواته، وت نمي لديه الدافع 

الصالح، واالبتعاد عن اإلفساد في األرض العمل    ربه ة بوالمؤمن كلما ازداد معرف،  إلى 
أو    -   كانت مانعًا له من الوقوع  ، ء العبادات على وجهها، ومتى قام بأداازداد ق ربًا منه 

التفكير أو بأهله أو بمجتمعه  -  حتى  أنواع    في اإلضرار بنفسه  من خالل أي نوٍع من 
 الفساد . 

 :  اختيار األكفاء للمناصب والوظائف وتحقيق الكفاية لهم -7
  ، من ولي أمر المسلمين؛ إذ هي والية صادرة    ؤولية كبيرةمس  المالوظيفة العامة في اإلس  دتع

صالح األعمال ال يتأتى إال من أهل الكفاءة واألمانة  . و   أو من ينيبه بحكم واليته العامة
) قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت :    قال تعالى.    والقدرة واإلتقان

اآلية   القصص  ( ) سورة  األمين  لل  26القوي  يكون مؤهاًل  حتى  قويًا  يكون  ولن  قيام ( 
قد    ،فما يمكن أن يكون قوة في عمل؛    والقوة تختلف باختالف األعمال والوظائف،  بالعمل

www.mوأداء ما  ، فإنها تحمل صاحبها على العمل بإخالص أما األمانة، ال يكون كذلك في غيره
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وال يخفى أثر ذلك ،    ليهي عوالمحافظة على ما ول،  واإلتقان فيه،  ك لف به على أتم وجه
 ن الفساد. في الوقاية م

فيجب أن يكون تعيين الموظفين مبنيًا على أسس وضوابط موضوعية، تنبني  ،  وبناًء عليه
على الكفاءة واألمانة، دون اعتبار للمصالح الشخصية الخاصة، وال للقرابة أو الجاه أو  

أخرج مسلم ) فقد  – ليه وسلم  عهللاصلى   -وهذا ما فعله النبي  ،الشفاعات أو المحسوبية
( عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول هللا، أال تستعملني ؟ قال :     1825  ،حسابق  مرجع  

فضرب بيده على منكبي ثم قال " يا أبا ذر، إنك ضعيف ، وإنها أمانة ، وأنها يوم القيامة 
 عليه هللالى  ص  –خزي وندامة ، إال من أخذها بحقها وأدي الذي عليه فيها . " وحذر  

 .وإيذانًا بقرب الساعة،  واعتبره تضييعًا لألمانة  ،غير أهله  من إسناد األمر إلى   – وسلم  
صلى هللا عليه    -( عن أبي هريرة قال بينما النبي    59ح  أخرج البخاري ) مرجع سابق ، 

في مجلس يحدث القوم , جاءه أعرابي فقال: متى الساعة ؟ فمضى رسول هللا    -وسلم  
وقال بعضهم:    ،سمع ما قال فكره ما قالوسلم يحدث , فقال بعض القوم :  ية  عل  صلى هللا

السائل عن الساعة ؟ " قال: ها   –أراه    –بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال: " أين  
قال: كيف إضاعتها ؟ ،  أنا يا رسول هللا , قال : " فإذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة "

بن الخطاب رضي هللا  عمر   ، وحذر  ه فانتظر الساعة "أهلير  قال: " إذا وسد األمر إلى غ
ة، أو لقرابة، ال يستعمل ه  المحاباة في تعيين الموظفين فقالمن    عنه : َمن استعمل رجاًل لمود 

،  (   740  )( )ابن كثير ، مسند الفاروق ، برقم إال لذلك؛ فقد خان هللَا، ورسوَله، والمؤمنين
ظلم إنما هو أخذ "وال تحسبن ال:  (  741/  2،    مصرضة  نه  قال ابن خلدون ) بدون، دارو 

المال أو الملك من يد مالكه من غير عوض وال سبب كما هو المشهور، بل الظلم أعّم 
، أو غصبه في عمله، أو طالبه بغير حق، أو فرض  وكّل من أخذ ملك أحد.  من ذلك

والمعتدون عليها    مة،ظل  فجباة األموال بغير حقها،  ه حقًا لم يفرضه الشرع فقد ظلمهعلي
والمن  ، األمالك على  ظلمة  الناس ظلمة، وغصاب  لحقوق  والمانعون  لها ظلمة،  تهبون 
www.mووبال ذلك كله عائد على الدولة بخراب العمران الذي هو مادتها واعلم أن .  العموم ظلمة
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"، ابههذه الحكمة المقصودة للشارع في تحريم الظلم، وهو ما ينشأ عنه من فساد العمران وخر 
عاملين من تحقيق الكفاية  لهم؛ إذ إن لذلك األثر الكبير وال بد مع اختيار األفضل من ال

الفساد من  حمايتهم  يعول.  في  من  وحاجات  حاجاته  أسير  أن   ،فاإلنسان  يستطيع  ال 
لم يتم تأمينها له فإذا  الوازع   ،  يتجاوزها،  الحاجة مع ضعف  فقد يلجأ تحت تأثير شدة 

أو السرقة، أو ،  ن طريق الرشوةلها بالحرام، سواًء أكان ذلك عحصيلت  الديني واألخالقي
وال يقتصر أثر عدم كفاية العامل على الفساد المالي، بل قد ،  استغالل الوظيفة أو غيرها
وال يكفي اختيار الك فء ،  وعدم الفاعلية،  والتسيب  ،كاإلهمال؛  يتعداه إلى الفساد اإلداري 

الس الشروط  المراقبة  ،ةابقالذي توافرت فيه  ، وأدائه  ة على عملهوالمحاسب  بل ال بد من 
الذاتية   الرقابة  تكلمنا عنها    –والرقابة تشمل  أن  سبق  ِقبل   –وقد  الداخلية من  والرقابة 

  - كما سبق وأن ذكرنا    -وقد طبقها الرسول صلى هللا عليه وسلم  ،  الرئيس على العاملين
  لرزاق ومن ذلك ما أخرجه عبدا من بعده .  دون في حديث ابن اللتبية، وطبقها خلفاؤه الراش

أنه سأل    –رضي هللا عنه   –( عن عمر بن الخطاب    20665م، رقم  1983  ـه1403)
أصحابه فقال : " أرأيتم إن استعملت عليكم خير من أعلم , وأمرته بالعدل , أقضيت ما 

والمتأمل  ،  "  م ال ه أعلّي ؟ " , قالوا : نعم , قال : " ال, حتى أنظر في عمله, أعمل ما أمرت
العوامل انتشار الفساد واستشرائه ممارسة الموظف والعامل للتسلط مع  يجد أن من أبرز  

عدم وجود الرقيب والمحاسب، وكلما زادت سلطته زاد فساده ، وقد قيل " السلطة المطلقة  
ن توجب الفساد المطلق " ، كما أن للمحاسبة وتطبيق العقوبة على مستحقيها من المفسدي

تحد من استشراء شرهم وانتشار فسادهم ، فتمنع الفاسد   في المنع والزجر ، فالعقوبة  ثراً أ
 مرجع سابق ،  ،  ) آل غصاب.  ر غيرهم من الوقوع في الفسادمن العود لفساده ، وتزج 

  –  12 ص  ص  ؛ فارس ، بدون ، 26هـ ص   1438،  العجالن؛  80 –  65 ص ص  
 ( 9 –4  ص ، يوسفي ، بدون ؛  14 –  13صص م 2003هـ 1424،  القرارعة؛  15
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 رقابة جماعة المسلمين " األمر بالمعروف والنهي عن المنكر" :   -8
المتمثلة  ؛    " الرقابة المجتمعية "، إقراره لمبدأ  من خصائص منهج اإلسالم في محاربة الفساد

  كل   وهذا يستوعب.    ، والنهي عن المنكر الذي ظهر فعله  باألمر بالمعروف الذي ظهر تركه
والرقابة من جماعة المسلمين واجبة على القادرين من أفراد ، اإلصالح وكل وجوه  فسادوه اإلوج

.    وسيلة وقائية لحماية الفرد والمجتمع من االعتداء على مصالحه األساسية؛ ألنها    المجتمع
لهذه األمة  الرباني  الخ:    فقال تعالى،    ولذلك توجه األمر  إلى  أمة يدعون  ير  ) ولتكن منكم 

  104، اآلية : ( ) سورة آل عمرانعن المنكر وأولئك هم المفلحون  ون مرون بالمعروف وينهويأ
). 

وباألمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتحقق الخيرية لألمة كما بين ذلك سبحانه وتعالى في 
 قوله:) كنتم خير أمة أ خرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باهلل ( ) 

لتغيير المفاسد    –صلى هللا عليه وسلم    –( ودعا رسول هللا    110عمران ، اآلية :    ة آلسور 
أخـرج مسلم ) مرجع   ،والمنكرات بما نستطيعه من إمكانات، وربط التغيير بالقدرة على درجاتٍ 

إن  ، فقال "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده  - صلى هللا عليه وسلم    -( أن رسول هللا    79،  سابق
لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف اإليمان"، فهذا الحديث يحدد مستوياٍت  ع فبلسانه ، فإن  يستط  لم

وهذه موكولة للسلطة بأجهزتها    ،وهي رمز للقوة   ؛استخدام اليد  :فأعالها؛  ثالث إلنكار المنكر
ا  مأ،  هاويدخل فيها الضبط اإلداري المتمثل في منع الجريمة قبل وقوع.  وأفرادها المعنيين بذلك

ومساعدة السلطات    ،فيشمل النصح والنهي والتحذير والتهديد والتبليغ عن المنكر،  باللسانالتغيير  
واألدب،  ،  العامة الفكر  ورجال  الشريعة،  علماء  تشمل  المجتمع  من  كبيرة  شرائح  يشمل  وهذا 

جميع   شمل في ،ب وأما اإلنكار بالقل، وأساتذة الجامعات ، ورجال التربية والتعليم ، وأئمة المساجد
وهذا يدخل تحت تكوين رأي .    ؛ ألن الجميع يمكنهم بغض المنكر وكراهيته واستقباحه  مكلفينال

يشكل ضغطًا على كافة أفراد المجتمع لترك كل  و ما وه، عام يكره المنكر ويعزله عن المجتمع
معنوية  ال  رقابةدعمًا لل  وإنما ع ني اإلسالم بالرقابة الحسية،،  الفساد من جرائم  ما يدخل ضمن

لئال تنتشر السلوكيات المحرمة اقتداَء بفاعليها إذا سكت المجتمع  ؛  لنابعة من ضمير المؤمن ا
www.mعة  العصمة المانعة الراد  ،فاألمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو بحقٍ ،  ولم ينكر عليهم،  عنهم
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يمنع  نه أن أمن ش  ،نهموتقويم االعوجاج بي ،بالتناصح ة مفقيام أفراد أأل ، من وقوع معظم الجرائم
  – 143،  ، مرجع سابق )بو ساق   ويعمل على استقرار الخير والمعروف بينهم ، نشر الشر فيهم

  – 19  ص ص    ،  ، مرجع سابق ؛ فارس    26  –  25ص  ، ص  مرجع سابق،  العجالن؛  145
 . (26  ص ،  بدون  ، فوزي ؛  21

 :  لجريمة أثر األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الوقاية من الفساد وا -9
بل  ،  تهتم األمم كافة بمكافحة الفساد المتمثل بالجرائم بكافة أشكالها وأنماطها ووضع كافة الس 

،  وما ذلك إال لما يمثله الفساد من تقويض للمدنية والعمران،  لمنعها ، فالوقاية خيٌر من العالج 
الناجعة  ل  وسائال   ومن،  الذي هو محور النظام االجتماعي  ولما يسببه الفساد من فقدان لألمن

قيام المجتمع كافة بدوره في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ إذ ي عد    ،للوقاية من الفساد
يجعل الوقاية من الجريمة مسؤولية المجتمع  ؛ إذ  من أهم األسس الوقائية لألمن في المجتمعذلك  
يؤدي إلى    امك،  ريمة ويكون السياج المنيع الذي يحول بين الناس وبين الوقوع في الج،    كافة

ويعمل على الحيلولة  ،  يسعى إلى صيانة المجتمع من مصادر الفساد  ،تكوين رأي عام فاضل
فكل فرد يشعر برقابة المجتمع عليه ؛ فال يجرؤ  ، دون تهيئة المناخ المالئم النتهاك حرمات هللا

يستشعر  ع  المجتم  وكل فرٍد في،  ، وال يفكر في االعتداء على أحد من الناس  على ارتكاب جريمة 
صلى هللا   -وقد مثل المصطفى   . وليتهؤ فال يسمح بوقوع الفساد وانتشاره بحسب مس  ،وليتهؤ مس

ح  ، مرجع سابق،    ولية المجتمعية في حديث السفينة ) البخاري ؤ هذا الدور والمس  –عليه وسلم 
  –سلم  صلى هللا عليه و   -عن النبي    -رضي هللا عنهما    -( فعن النعمان بن بشير    2493

: " مثل القائم على حدود هللا والواقع فيها ، كمثل قوم استهموا على سفينة ، فأصاب بعضهم  الق
أعالها وبعضهم أسفلها ، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم ،  

يعًا ،  جمهلكوا  فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقنا ، فإن يتركوهم وما أرادو
؛    466  –429/  1،    ) الجريوي ، مرجع سابقعلى أيديهم نجوا ونجوا جميعا "  وإن أخذوا  

 . (244 – 236/ 1 ؛ مرجع سابق،  العريفي؛ 191 –190 ، م  2005هـ 1426،  الطويلي
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 الفصل الثاني 

 الدراسات السابقة عن الفساد 
 :تمهيد

ساعد الباحث في  ث العلمي ، فهذه تة من أساسيات البح ابقالسعد الرجوع إلى الدراسات  ي  
معرفة ما توصل إليه البحث العلمي في مجال بحثه، واالستفادة منه، والبناء عليه، والتعرف 
على األطر النظرية والمنهجية، التي اعتمدت عليها الدراسات السابقة  في التحليل والبحث، 

والضعف  الت، ونقاط القوة  ف على طبيعة المشكتعر ال  " إضافة إلى أهمية هذه الدراسات في
في الدراسات السابقة لموضوع البحث، حتى يتفادى الباحث نقاط الضعف، ويستعين بنقاط  

(. كما يستنير الباحث  36:  2015القوة، التي تتميز بها الدراسات السابقة" )عبدالعزيز،
وء  اول اختبارها في ضويح ،   بنظريات ومناهج الدراسات السابقة ، ويوظفها في البحث  

ي توصلت إليها  دراسته . ولّعل المهم في الدراسات السابقة هو المقارنة المعلومات الت
فيما بينها  ، واالنطالق منها . فأي بحث ال يبني على ، وال يستوعب ما سبق ، ال يعد  

طارًا مرجعيًا ة إ ابقبحثًا ، وال يضيف جديدًا إلى المعرفة العلمية . بهذا تشكل الدراسات الس
 سيًا  للبحث .   أسا

ويشير المسح االجتماعي للدراسات السابقة عن الفساد اإلداري  إلى حداثة هذه الدراسات  
بسبب تستر الدول سابقًا على هذه الظاهرة، وإهمالها  في البحث االجتماعي، والخوف من  

ال جانب  على  الغالب(  )في  والتركيز  والرشاوى،  العورات،  اتهر كشف  وهو  ب  لضريبي، 
في دراسته     (Sutherlandالم االجتماع األميركي سذرالند )ٍ ب الذي ركز عليه عالجان

الموسومة   ذوي  "الرائدة   White Collar Crime in)"  البيضاء    الياقات  بجرائم 
Contemporary Society  Sutherland:( )1944،)  أوسع     اإلداري   الفساد  لكن  

www.m  عن    الخارجة  السلوكية اإلدارية،  والممارسات  حرافاتالنع اأنوا     كل  ويشمل  ،  ذلك  من
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  فهو   كذلك،   دام  وما  القانون،  عن  خارج  سلوك  فهو  واإلدارية،     القانونية  واللوائح  النظم
ملزم  جريمة   يمثل والصغير  الكبير  فالموظف    لآلخرين،   عامة   خدمات  بتقديم  إدارية، 

فيوالمساواة    العدالة  أي  وبالنزاهة،    يستغل   عندما   ن لك  اآلخرين،  مع   املتعال  والشفافية 
  وعدم   اإلداري،  العام، والتسيب   المال  وللثراء، واختالس  ،  ومنافع شخصية  لمصالح  منصبه
  يقدم   من   هو  الفاسد  ، الموظف"القانونية  واللوائح  النظم  عن  خروج  فهذا  وظيفته،  احترام

ن أن الفساد  ، وغني عن البيا(6:  2016السيد ،   )     العامة   على  الشخصية  مصلحته
الوظيفي  أكبر  داري  اإل المنصب  واستغالل  الرشوة  تنتشر  فحيثما  للتنمية،  وعائق  عدو 

والتزوير واالختالس والمحاباة  بداًل عن سلطة الكفاءات والعلم والقانون، ال يمكن تحقيق  
اهرة عالمية، فقد نشأ علم اجتماع  التنمية، وبالنظر إلى أهمية هذا الموضوع، الذي أصبح ظ

ت القرن الماضي العديد من المنظمات، منها  منظمة  منذ تسعينيا  الفساد، بعدما   قامت
الشفافية الدولية  بإصدار تقرير سنوي عن الفساد، يحتوي على  مؤشرات الفساد وترتيب  

الدولية المنظمات  من  العديد  قيام  عن  فضاًل  الفساد،  درجة  حيث  من  بإصدار    الدول 
لمكافحة الفساد الصادرة في مم المتحدة  منها " اتفاقية  األ   تشريعات  لمكافحة الفساد،

 .   2003المكسيك 
أما على المستوى العربي فالدراسات عن الفساد قليلة وشحيحة ومتأخرة، وغير نقدية، وفي  

ن معظم الغالب بحوث طالبية، ال ترقى إلى مستوى البحث العلمي الرصين، والمالحظ أ
يفها، وأنواعها، وأسبابها  إلداري، وتعر دراسة ظاهرة الفساد اهذه الدراسات قد ركزت على  

الكبير   اإلداري  الفساد  ظاهرتي  اختالف  حول  عميقة  دراسة  نجد  قلما  لكننا  العامة،  
والصغير، أو أنواع الفساد الطبقي، أو الفساد اإلداري ونظم المعلومات، أو التنظير في  

قافة، ونوع والفساد والثقبل الفساد اإلداري،  د، وبحوث كيفية عن الفساد، أو مستمجال الفسا
الدولة  واالضطرابات  جهاز  في  للفساد  الكبير  والدور  بالسياسة،  بالنظم  الفساد  وحجم  
والمشكالت واآلثار االجتماعية، كما قال ذلك عالم االجتماع الفرنسي ريمون ارون ) أنظر  

:Heber    ،1989    :13،)  ية  ة، وقليل منها أكاديمكما أن معظم الدراسات بحوث طالبيwww.m
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يركن إلى نتائجها، كما نجد القليل منها  يهتم باستخدام التكنولوجيا الحديثة    مختصة، ال 
لدعم الشفافية ومكافحة الفساد، هذه مأخذ علمية على هذه الدراسات، وبالنظر إلى تعقد  

مخ  جوانب  من  إليها  والنظرة  الظاهرة،  الهذه  من  إليها  البعض  ينظر  حيث  جانب  تلفة، 
كتجارة (، وآخر يعّرف الفساد كانحراف عن مبادئ الخدمة غالل المنصب  االقتصادي ) است

 العامة، فيما تعّرفه المدرسة االنثروبولوجية االجتماعية من الجانب الثقافي االجتماعي. 
 تناولت  التي  السابقة  الدراسات  ألبرز  عرض   بتقديم   الفصل  هذا  في  سنقوم  عليه  وبناء

ومكافحته والوقاية منه، ودور الحكومة أشكاله، وتداعياته،  اإلداري، وأسبابه، و   الفساد  ظاهرة
اإللكترونية في مواجهة الفساد، وتحوالت الفساد اإلداري في عالم متغير، وموقع الدراسة  

  تناولها   خالل  من   وذلك  واألجنبية،  العربية  المشهورة  الدراسات  على  مركزين   الحالية منها، 
وعة من األفكار والتوصيات من  خالص مجمفصل باستر، خاتمين الأثنى عشر محو   في

 خالل تحليل هذه الدراسات. 
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 المبحث األول
 الدراسات العربية

 المحور األول : عوامل وأسباب الفساد اإلداري   
  األسباب    تشخيص  على  ركزت  التي  السابقة   الدراسات  المحور   هذا   في  نتناول  سوف 

  االجتماعي   والتغير  ،  االقتصادية  بابغالب األسوهي في ال  اإلداري،  دالفسا  لظهور   الدافعة
اجتماعية، وتأصل الفساد في البناء    نفسية  وعوامل  السلطة،  واحتكار  التنمية،  ومشكالت  ،

 علم نظريات  من الباحثون   وقد انطلق  ،(Heberer. 1991: 2  انظر) االجتماعي 
  االجتماعي،   نسقلا  نظرية   مثل  سبابها،أو   اإلداري   الفساد  ظاهرة  لتفسير  االجتماع 

  أسباب   تفسير   في  النظريات  هذه  الباحثون   وظف   حيث  االقتصادية،  والنظرية  والالمعيارية،
  والمعايير   والثقافة  القيم  عن  انحرافاً   تشكل  الظاهرة  هذه  أصبحت  بعدما  اإلداري،  الفساد

 للحدود.        عابرة وظاهرة والقوانين، االجتماعية
  المؤثرة   العوامل( :    2000)  محمد  منقذ  ،   داغر  و  ،  انعام  ،   الشهابي    األولى :الدراسة  

  ،    الثاني   العدد  ،  العشرون   المجلد  ،   اإلدارية  للعلوم  العربية   ، المجلة   اإلداري   الفساد  في
 .  القاهرة ، (  أول كانون )  ديسمبر

 جرائم  تكابر ا  وراء   الكامنة   األسباب  بعض  على   الضوء  تسليط    إلى  البحث  هذا   يهدف
  دفعتهم   التي  باألسباب  وعالقتها  الفساد  جرائم  مرتكبي   واتجاهات  ،  العراق  في  داري إلا  الفساد
  التعرف "    إلى  تهدف  كما  ،(  109 :2000  ،  وداغر  الشهابي" )    نحوه  واتجاهاتهم  للفساد

  عالقة   ومعرفة  ،  اإلداري   الفساد   لمرتكبي  والبيئية   التنظيميةو   الفردية  الخصائص  على
 اإلداري،  الفساد  جرائم  بارتكاب  والبيئية  والتنظيمية   الفردية  املعو لل  المكونة  المتغيرات

  اعتمد  ،(114 :2000وداغر،    الشهابي)    اإلداري   الفساد  في  المتغيرات  هذه  تأثير  ومدى
  من   بالبحث  الخاصة  البيانات  جمع  تم  حيث  االجتماعي،  المسح  منهج   على  الباحثان

www.m على  للتعرف  األول  القسم  خصص   ، سة  رئي  أقسام  ثالثة  من  ةمؤلف  استبانة،  خالل
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 خصائصهم  على  للتعرف  الثاني  القسم  وخصص  الفساد،  جرائم  لمرتكبي  الفردية  الخصائص
 الشهابي:  انظر)  البيئية  الخصائص  على  للتعرف   فخصص  الثالث  القسم  أما  ،   التنظيمية

  قضائيا   أدينوا  الذين  الموظفين  جميع  البحث  مجتمع  شمل،  (   115 :2000،  وداغر
  المدة    خالل(  اختالس  ،  رشوة  ،  تزوير)     اإلداري    الفساد  جرائم  أنواع  احد   ارتكابهم  بسبب

  ،   متنوعة  فساد  بجرائم   مدانا  موظفا(    60)    البحث  عينة  شملت،  (   1993-1998)  
 وأهم.     موظفة(    15)  اإلناث  وعدد  ،  موظفا(    45)    البحث  عينة  في  الذكور  عدد  بلغ

 :  الباحثان اإليه توصل التي ائجنتال
 :  الجريمة لمرتكبي الفردية الخصائص

  نسبة   تتجاوز  لم  بينما  ،  سنة(  30)    من  أقل  أعمارهم  البحث  عينة  من%(    62)    أن  تبين
  البحث   عينة  من%(  58)    أن   إلى  الدراسة  توصلت ،  % (15)    أربعين  من  أكثر  هم  من
  المادية  عائليةلا  األعباء  خالل  من  كلذ   ويفسر  ،العزاب  من%(  (42و  المتزوجين،  من

 من%(    55)     أن  تبين،  اإلداري   للفساد  يدفعهم  الذي  الشيء  المتزوجين،  على  الكبيرة
 بعد   شهادة  يحملون منهم  %(  42)  أن  و  فأعلى،   إعدادية  شهادة  يحملون   البحث  عينة

  أن   يعني  هذا،  ( ماجستير%5)  و  بكالوريوس،  (  %25)  و   دبلوم،%    (  12)  اإلعدادية
  عينة   من%(  69)  إن، و للفساد  المضادة  القيمية   المنظومة  تحسين  في  همسي  العالي  التعليم
 زادت  نسبيًا، كلما  يقل  الفساد  مرتكبي  عدد  وأن  ,  سنة(  15)  من  أقل  خدمتهم  بلغت  البحث

، الفساد  من  وتقلل  المؤسسة  إلى  االنتماء  تقوي   الخدمة  زيادة  أن  يعني  هذا،  الخدمة  مدة
 وخبرات مهارات تتطلب   وظيفية أعماالً  يؤدون  الذين  الموظفين أن الدراسة نتائج بينتو 

 إلى   ذلك  ويعود   الدراسة،  عينة  من  غيرهم  من   اإلداري   للفساد  ارتكاباً   أكثر  وتقنية     فنية
،  اإلداري   الفساد  بارتكاب  تغريهم  قد  النقود،  مع  التعامل  تتطلب  أعماال   يمارسون   هؤالء  كون 

  طبيعة   إلى  يرجع    وهذا  ، اإلنتاجية  من  أكثر   مية الخد  المنظمات  في  اري اإلد  الفساد  يمارس و 
   وضع    صعوبة  أن  كما   المواطنين،  مع  يوميا  تعامال   تتطلب  التي  المنظمات  هذه  أنشطة

www.m  سهولة أكثر  الفساد  عمليات  تجعل  المنظمات  هذه  مثل  في   اإلنتاجية  أو  الرقابية  المعايير
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  نتائج   بينت،  (  124:2000  ،روداغ  الشهابي)"  اإلنتاجية   الصناعية  المنظمات  من
  واالختالس   الرشوة  ممارسات  تسودها  تنظيمية،  ثقافات  فيها  تسود  التي  المنظمات  أن  الدراسة

 أن  الدراسة  نتائج   بينت، و اإلداري   الفساد  على   مشجعا  تنظيميا  مناخا  تشكل  والالمباالة،
  ويفسر  ري،اإلدا   الفساد  ارتكاب  من  تمنعهم  لم  بمدرائهم    القوية   البحث  عينة  أفراد  عالقة

 الثقافة  لمجاراة   مضطرون    أنهم  أو  الفساد  من  المستفيدون   هم   المديرين  هؤالء  بأن   هذا
، لمرؤوسيهم  المنحرفة  الممارسات  عن  الطرف  يغضون   يجعلهم  مّما   السائدة،  التنظيمية

  قوية   رقابة   رس تما   كانت   اإلداري   الفساد  فيها  ارتكب  التي   المنظمات  أن   النتائج  أظهرتو 
  في   التقليدية  النظرة  خطأ  على  يدل  مّما  ،  موظفيها  على  –  الدراسة  عينة  نظر  هةج و   من  –

   على  تدل  أنها  كما   ،  المدير  وظائف  من  كوظيفة  وأهميتها  الرقابة   على  تؤكد  التي   اإلدارة
  اإلداري   الفساد  ظاهرة  من  للحد  والقوانين  الرقابة  من  مزيد  فرض   على  االعتماد  عقم
  نتائج   بينت،  (   140 :2000،  وداغر   الشهابي)    أخرى   لوسائ  في  التفكير  رة رو وض

  التي    العائلية  األعباء  وزيادة   اإلداري   الفساد  مرتكبي  عدد  بين  طردية  عالقة  وجود  الدراسة
  المادية،  المتطلبات   زيادة  إلى  يؤدي   العائلي   زيادة العبء  أن  بمعنى  كاهلهم،  على  تقع

  البيئة   أن  على  البحث  نتائج   تدل  لم،  ادالفس  الرتكاب  بالموظف  يدفع  قد  الذي  األمر
  مازال    المجتمع  نأ  على  ذلك  ويدل،  مقبولة   اجتماعية  كقيمة   للفساد  تنظر  المجتمعية

  القيم   هذه  من  االستفادة  على  المعنيين  يشجع  مما  ويقاومه،   اإلداري   الفساد   يرفض
  على   موظفيها  تشجع  ال  العائلة  أن  ةالدراس  نتائج  بينت،  الفساد  مكافحة   في   المجتمعية

 أن   يعتقدون   ال  الفساد  جرائم  مرتكبي   أن  على   تدل   البحث  عينة  إجابات  أن  كما   ،  الفساد
 على  مصداقية  يضيف  الذي  الشيء  ،  الفساد  جرائم  ارتكابهم   في  سبباً   كانوا  أصدقائهم
 :2000ر ،  اغود  شهابي )     مرفوضة  مجتمعية    قيمة  يعتبر  الفساد  أن  السابق   االستنتاج

140) . 
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المسببات   –( :  الفساد اإلداري     2011دراسة الثانية : بحر ، يوسف بن عطية )لا
والعالج ، دراسة تطبيقية  على المستشفيات الكبرى في قطاع غزة  ) الجامعة اإلسالمية(  

 .2، العدد  13غزة  ، سلسلة العلوم اإلنسانية  ، المجلد     -نشر في مجلة جامعة األزهر  
ية وراء  الفساد اإلداري  داخل المستشفيات   معرفة األسباب الحقيقهدفت  الدراسة  إلى   
المعيشي الصعب ،أو  ال اقتصادية، تتعلق بالوضع  أكانت  كبرى في قطاع غزة ، سواء 

بالتنشئة االجتماعية، أو القانونية، أو السياسية،  أو  بالعوامل الشخصية والديموغرافية،  
اعتمدت يفي .. الخ ( ، و كيفية عالجها،  لوظس، المؤهل، المستوى امثل )السن، الجن

( ، (214تم اختيار عينة  عشوائية ،  حجمها  ،  في التحليليالدراسة على المنهج الوص 
% ( من مجتمع الدراسة ، المتمثل في العاملين داخل المستشفيات الكبرى  في  (6بنسبة 

م استرداد  ، وتليهميع  االستبانات ع( موظف . تم توز   3596غزة ، وبلغ عددهم )   
تبانتان نظرا لعدم تحقق الشروط  ( استبانة، وبعد تفحص االستبانات تم  استبعاد اس150)

(  148المطلوبة لإلجابة عن االستبيان، وبذلك يكون عدد االستبانات الخاضعة للدراسة )
 وأهم النتائج التي توصلت  إليها  الدراسة :  استبانة،

الدولة  سبب من أسباب الفساد    داخل   تصادي السيئالوضع االق  لدراسة أنأظهرت ا  -1 
%(  ، حيث أن األجور والرواتب منخفضة  في حين أن  62.71اإلداري بوزن نسبي )  

األسعار مرتفعة  جدا ، مما يجعل الكثير من العاملين يلجأون لتغطية  العجز بطرق غير 
 مشروعة . 

الفساد اإلداري    ئيسة  لوجوداب الر سيء ، وهو أحد األسب  إن الوضع السياسي واألمني  -2
   ( نسبي  بوزن  المستشفيات  أن  81.70% داخل  تدل على  العالية   النسبة  ( ، وهذه 

الوضع السياسي واألمني داخل الدولة غير سليم ، مّما  يجعل الفرد العامل  يلجأ إلى 
 . طرق مختلفة ومتعددة  لتأمين  وضعه األمني ليؤمن حياته 
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أ  -3 النتائج  القوانين واألنظأظهرت  الفساد  ن  مة غير واضحة، مّما يساعد على وجود 
( ، وهذا دليل على أن األنظمة يمكن التالعب عليها  70.65اإلداري  بوزن نسبي )   

 والنفاذ منها لمصلحة شخصية .
التنشئة االجتماعية داخل األسرة والبيئة سلبية ، مّما يساعد على و   –  4 جود  تبين أن 

%( ، وهذا أمر طبيعي بعد النتائج السابقة ،   70.05وزن  نسبي )   الفساد اإلداري ب
وعامل يساعد  على الفساد اإلداري ، ألن هناك بعض المفاهيم  واألخالقيات داخل األسرة   

 غير  صحيحة . 
تبين أن أساليب العالج المستخدمة داخل المستشفيات لعالج مشكلة الفساد اإلداري   -5 
التخفيف من حدة الفساد اإلداري  بوزن نسبي )  عالة  للقضاء  أو قبولة ، ولكنها غير فم

والوضع   65.16 اإلداري   الفساد  بين  عالقة   وجود  على  تدل  النتائج  وهذه   .  )%
 االقتصادي ، والسياسي، والقانوني ، والتنشئة االجتماعية . 

داري  ، حوثين  حول الفساد اإلال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المب  -6
غير  السن ، الجنس ، المؤهل ، المستوى الوظيفي ، الخبرة العملية  . وهذا يظهر  تعزى لمت

لنا أن الجميع ينظرون إلى الفساد اإلداري بمنظور واحد ، وليس لالختالف في السن أو 
ير  على النظرة الجنس ، أو المؤهل ،  أو الخبرة العملية أو المستوى الوظيفي  أي تأث

 ( ،  وبناء على  النتائج أوصى الباحث بما يلي : 44:  2011 د اإلداري )  بحر،للفسا
 تحسين المناخ  السياسي  واألمني  واالقتصادي داخل المجتمع .  - 
 أن ال يتم التوظيف على خلفية سياسية .  -
 سالمي . االهتمام بالتنشئة االجتماعية والسلوكية  وفقا لتعاليم الدين اإل -
 ثر فاعلية  لعالج ظاهرة الفساد اإلداري . اليب أكستخدام  أسأن يتم ا -

www.m
ejh

ara
lja

ze
era

.co
m



177 
 

ويشير الباحث إلى تفشي الرشوة والمحسوبية  في التعامل مع المرضى ، وعدم تلقي العناية  
 واالهتمام بشكل عادل ، واالنتظار لوقت طويل  لحين وصول الدور . 

داري  ( :"  الفساد اإل2010اتح محمود بشير )   الدراسة الثالثة : المغربي ، محمد الف
وآثاره وأهم أساليب مكافحته " ، في : المنظمة العربية للتنمية اإلدارية " ، أعمال المؤتمرات 
: نحو إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ، بحوث وأوراق عمل المؤتمر السنوي العام "  

ة  اإلدارية ، ومنظم  اون مع وزارة التنمية نحو إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد " ، بالتع 
الشفافية الدولية ، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، والمنظمة العربية لمكافحة الفساد"  

 .   ، القاهرة
،  (هدفت الدراسة إلى تحديد مفهوم الفساد اإلداري وأشكاله ) األبيض ، األسود ، الرمادي

زاز ( ، وأنواعه  لمال العام، االبتباة ، الواسطة، نهب اومظاهره ) الرشوة ، المحسوبية، المحا
) االنحرافات التنظيمية، االنحرافات السلوكية، االنحرافات المالية، االنحرافات الجنائية (،  
وتشخيص أسبابه، واقتراح  آليات مكافحته ) المحاسبة ، المساءلة ،الشفافية ، النزاهة ( ،  

 ة . في المنظمات اإلداري وأثره في  كفاءة وفاعلية  األداء
على مناهج متعددة، هي المنهج االستقرائي، حيث قام الباحث  ببيان ماهية  اعتمد البحث  

الفساد اإلداري، وأسبابه، وآثاره، وعالجه، والمنهج المقارن، حيث قام بمقارنة بين الفكر 
ي سرد الحقائق اإلداري والفكر اإلسالمي، والمنهج التاريخي، حيث  اعتمد عليه الباحث ف

اد اإلداري. ومنهج البحث االجتماعي، أي دراسة ووصف الظاهرة ية المتعلقة بالفساإلدار 
موضع البحث واختبار فروض البحث، وذلك في دراسة الفساد اإلداري من خالل المراجع  

. وأهم النتائج التي توصلت  (  229:    2010والدوريات ذات الصلة بالموضوع )المغربي،  
 راسة: إليها الد

www.m
ejh

ara
lja

ze
era

.co
m



178 
 

داخل األجهزة اإلدارية  الحكومية ويؤدي إلى إبعاد  يتم  اري هو نشاط   الفساد اإلد  -1
األجهزة اإلدارية  عن أهدافها الرسمية لصالح أهداف خاصة  ، سواء أكانت فردية أو  

 جماعية.  
،  المساءلة ، الشفافية ، النزاهة "ثمة عناصر إستراتيجية مكافحة الفساد " المحاسبة ،    -2

إجراءات  النهوض باألداء للوصول إلى مستويات التي تمثل كافة     العناصر  األساسية  هي
 أداء متقدمة .

طويلة  في موقع واحد يؤدي إلى تغيير سلوكياتهم ، بحيث   إن بقاء المسؤولين  لفترة -3
يتحولون من  أشخاص منتجين إلى أشخاص يتكلون على أجهزتهم ، وعلى المتعاملين  

 (.  259:  2010غربي ، معها ) الم
 ،  آثاره  ،  أسبابه:    اإلداري   الفساد(:  2014)     عادل  سمر  ،  الدراسة الرابعة :  حسين

  إلى    إشارة  مع )     ،    مكافحته   في  والعربية  العالمية  لمنظماتا  ودور  ،   مكافحته  وطرق 
 حوثللب  والشفافية   النزاهة  مجلة:    في( .     اإلداري   الفساد   مكافحة  في  الدول  بعض  تجارب

 .  العراق جمهورية ،2014 السابع دالعد ، والدراسات
  االقتصادية   التنمية  عملية  في  وأثره  واإلداري   المالي  الفساد  دراسة  إلى  البحث  يهدف

  معرفة   إلى  يهدف  كما.    التنمية  عوائق  أكبر  من  الفساد  ويعد.     والبشرية  واالجتماعية
 العام  المال  وهدر  ،  اإلدارة  وسوء  العام  المنصب    واستغالل   والرشوة  الفساد  انتشار  أسباب

 العوامل  تحديد  إلى  يهدف  كما( .  1 :2014،  حسين:    أنظر)  وغيرها  والبيروقراطية  ،
 . اإلداري  الفساد من تحد التي

  اإلداري    الفساد  مفهوم  الباحث  تناول  وقد  التحليلي  الوصفي   المنهج  على  الباحث  اعتمد
  ودور   الفساد،  مكافحة  في  ولالد  بعض  وتجارب   سلبية  نتائج  من  عليه  يترتب  وما   ،  وأسبابه

www.m ( .  126 :2014حسين ، ) اإلداري  الفساد مكافحة في العالمية المنظمات
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 الشفافية  منظمة   تأسست   حيث  ،  المطروحة  المواضيع  أهم  بين  من  الموضوع  هذا  ويعد
 ويأخذ .    الفساد  مكافحة  هدفها  ،  حكومية  غير  منظمة(      برلين)    1995  عام  الدولية
  المنفعة   أجل   من  السلطة  استغالل"    بأنه   للفساد  الدولية  الشفافية  منظمة   بتعريف  الباحث

)  الخاصة  استعمال  إساءة"    بأنه   الدولي  البنك  يعرفه   فيما  ،(127 :2014حسين  " 
    "  .  الخاص للكسب  العامة الوظيفة

 الفساد  ،   السياسي  الفساد  ،  الكبير  الفساد  ،  الصغير  الفساد "    الفساد   أنواع  الباحث  حدد  كما
 :2014حسين ،)   االجتماعي  والحضاري   والجزئي،   ،  والشامل  ،   والبيروقراطي  ،    الثقافي
  والعوامل   ،   شخصية  عوامل  وأهمها  اإلداري،  الفساد  تفشي   أسباب  في    بحث   كما( ,  131

حسين ،  :  أنظر)    والتشريعية  القانونية  والعوامل  البيئية،   والعوامل  والتنظيمية،  المؤسسية،  
2014: 131) 

عوامل المؤثرة في  ( : بعض ال  2001الدراسة الخامسة : الحجيلي ، صالح مناور : )  
بالجمارك   اإلداري   الجوية   –الفساد  الجمركية   المنافذ  من  عدد  على  مسحية   دراسة 

 .عربية  للعلوم  األمنية ، الرياضوالبحرية والبرية ، رسالة ماجستير ، جامعة نايف ال
 ق أهداف عديدة منها : سعت الدراسة إلى تحقي

 التعرف على مدى استعداد أفراد عينة الدراسة لقبول الرشوة .    - 
 التعرف على مدى استعداد أفراد عينة الدراسة لقبول المحسوبية والمحاباة .  - 
 التعرف على العالقة بين الرشوة والعوامل االقتصادية . - 
 .  داريةالرشوة  والعوامل اإلالتعرف على العالقة بين  -
 العالقة بين الرشوة  والعلم باألحكام  الشرعية .  التعرف على - 
 التعرف على  العالقة  بين المحسوبية والمجاملة والعوامل االجتماعية .  - 
www.m التعرف على العالقة بين المحسوبية والمجاملة والعوامل االجتماعية .  
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 . مل اإلداريةية والمجاملة  والعواالتعرف على العالقة بين  المحسوب -
 التعرف على  العالقة بين المحسوبية والمجاملة  والعلم باألحكام الشرعية . -
 اقتراح الحلول الوقائية والعالجية للتخفيف أو الحد من الفساد اإلداري .  -

المنهج   الدراسة. فمن خالل هذا  لتحقيق أهداف  التحليلي   الوصفي  المنهج  تم استخدام 
ل البيانات التي تم جمعها بواسطة االستبانة  وعوامله من خالن  وصف مشكلة الفساد  يمك

 كمحاولة  منظمة لوصف الظاهرة وتحليل وتفسير العالقة بين عناصرها . وأهم النتائج : 
بلغ متوسط نسبة األفراد الذين لديهم استعداد  للرشوة وفقًا لموافقتهم على عبارات   -1 

 %(  .14.70وة )  محور االستعداد للرش
األفراد الذين لديهم استعداد للمحسوبية والمحاباة وفقًا  لموافقتهم على    بلغ متوسط نسبة  -2

 %( .37.92عبارات محور االستعداد لقبول المجاملة والمحسوبية )  
المستوى   -3 بين   إحصائية  داللة  ذات  سلبية  إلى وجود عالقة  الدراسة  نتائج  أشارت 

خفض المستوى  التعليمي ، كلما كان  ني أنه كلما انداد للرشوة ، وهذا يعالتعليمي واالستع
 االستعداد للرشوة أكبر .

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة سلبية ذات داللة إحصائية  بين  االستعداد   -4 
 للرشوة ، واالستعداد لقبول المجاملة والمحسوبية  والعلم باألحكام الشرعية .

إلأشارت نتائ  -5 الدراسة  للرشوة    داللة  القة ذاتى وجود عج  إحصائية بين االستعداد 
 وللمجاملة والمحسوبية  والعوامل اإلدارية . 

أشارت نتائج الدراسة  إلى عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  االستعداد   -6
وى  للرشوة وبين العوامل االقتصادية ، بمعنى أن الرشوة قد تحدث  من أشخاص  في مست

 ستوى اقتصادي مرتفع .من أشخاص  في ماقتصادي منخفض أو 
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للمجاملة   -7 االستعداد   بين  إحصائية  داللة   ذات  عالقة  وجود  الدراسة  نتائج  بينت 
والمحسوبية والعوامل االجتماعية . ومن هذا يتضح أن الموظفين الذين  يواجهون ضغوط 

اإلد نفس  في  زمالئهم   أو  أو أصدقائهم  أقربائهم  امن  اإلدارات  أو من  أكثر  ارة  ألخرى 
 عداد للمجاملة  والمحسوبية . است

( إبراهيم محمد  حسين  زويل ،  السادسة :  اإلداري  وعالقته    2006الدراسة  الفساد   :)
،  1970بالتغير االجتماعي، دراسة سوسيولوجية في المجتمع المصري في فترة ما بعد   

ة،  امعة اإلسكندريع ،  كلية اآلداب ، ج رسالة دكتوراه غير منشورة ، قسم علم االجتما 
 مصر.   

تهدف الدراسة إلى معرفة العالقة بين التغير االجتماعي  والفساد على ثالثة مستويات  
أساسية: األول يكمن في  دراسة الظروف البنائية المتغيرة للمجتمع المصري، وتتبع  مرحل  

في نسق القيم  ثر التغير االجتماعي  التطور  االجتماعي للمجتمع، والثاني يهتم  بدراسة أ
الجتماعية، ومدى ارتباط ذلك بالفساد اإلداري، أما  المستوى الثالث فيتمثل في  بحث  ا

وبخصوص  ، مدى تقلص دور الدولة في مهمتها االجتماعية وعالقة ذلك بالفساد اإلداري 
ل  المقارن  والمنهج  التاريخي  المنهج  الباحث  استخدم  المنهجية،  المراحل اإلجراءات  تتبع 

المالتاريخ  للمجتمع  المجتمع  ية  شهدها  التي  االجتماعية  التغيرات  أهم  ورصد  صري، 
همت هذه التغيرات في تنامي ظاهرة  ( ، وإلى أي مدى أس1970المصري منذ عام  )

برصد ،  اإلداري الفساد   تهتم  التي  السنوية   التقارير  من  مجموعة  إلى  الدراسة  استندت 
 عوام المذكورة.العدل خالل األ ي، الصادرة عن ووزارةمعدالت الفساد اإلدار 

خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ، أبرزها أن الفساد اإلداري يمثل ظاهرة اجتماعية 
ذات أبعاد معقدة ومتشابكة ، وال يعبر عن حالة  مرضية أو مزاجية ، وهي منتشرة في  

دة ، أفرزتها رين  بفعل عوامل متعدالمجتمع المصري  خالل النصف الثاني من القرن العش
اإلداري مع  ا الفساد  حجم  ازداد  وقد  المصري،  للمجتمع  السياسية واالجتماعية  www.mلتحوالت 
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توالي األزمات االقتصادية واالجتماعية، التي أدت بالنتيجة إلى ظهور نماذج متعددة  من  
ل  س، والتزوير واإلهماجرائم الفساد اإلداري، مثل سوء استغالل السلطة، والرشوة، واالختال

 يفية  واألضرار بالمال العام .في أداء الوظ
كما خلصت نتائج الدراسة إلى أن  أبرز العوامل المشجعة على تنامي  ظاهرة الفساد  
اإلداري في المجتمع المصري  يتمثل في  العالقات االجتماعية غير الرسمية في مجال 

قيم الجشع   فيقية ، وسيادةنزوع إلى الحلول التلالعمل الحكومي ، التي تتسم بالمجاملة وال
والطمع وحب المال ، وطلب السلطة، واالرتفاع في األسعار، وغالء المعيشة ، والتعرض 
للظلم والقهر ، والشعور بالحرمان االجتماعي، إضافة إلى اتساع الهوة بين األهداف التي 

الثقافة   تقرها  التي  الموظفون  واألساليب  إليها  ال  يسعى  األهداف  تحقيق  شخصية،  في 
ع فيما  ناهيك  وخصوصًا  واإلنتاجية،  اإلدارية  المؤسسات  على  الدولة  قبضة  ضعف  ن 

الوظيفي، فكل هذه  متغيرات   العمل  القانونية، وضعف دورها في مجال  يتعلق بالرقابة 
 أكدت الدراسة على أهميتها في تفسير ظاهرة الفساد اإلداري في مصر. 

( : العالقة بين تدني    2001الصرايرة ، أكثم )  ن ،  الديإبراهيم ، صفاء    الدراسة السابعة:
دراسة ميدانية     –المستوى المعيشي  للموظفين والفساد اإلداري من وجهة نظر  الموظفين  

   23، السنة    87في الدوائر الحكومية  لمحافظة جرش ، في : مجلة اإلداري ، العدد  
 2001عمان ، ديسمبر  ، مسقط ، سلطنة
الدراسة ظ الفساد اإلدتتناول  السنوات األخيرة بصورة متزايدة   اهرة  التي ظهرت في  اري، 

بوصفها المشكلة الثالثة في سلسلة الهموم التي  تواجه المواطن األردني، بعد سوء الوضع  
والبطالة مستو   ،االقتصادي  تدني   بين   العالقة  توضيح  الدراسة  هذه  استهدفت  ى وقد 

فآت التشجيعية للموظفين  وبين مظاهر الفساد  لمكاز وااعلية نظم الحوافالرواتب وعدم ف
أما بخصوص  الحكومية  لمحافظة جرش في األردن،  اإلداري األكثر شيوعًا في الدوائر  

www.mاإلجراءات المنهجية فقد اعتمد الباحثان على  منهجين : األول  هو المنهج االستقرائي   
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ذلك على  المراجع العلمية   في    تمداساد اإلداري ، معلنظري لظاهرة الفمن خالل التحليل ا
 والدراسات والبحوث  ووقائع الندوات الدولية  والمحلية التي تناولت هذه الظاهرة .

المنهج الثاني هو منهج  المسح االجتماعي من خالل جمع المعلومات والبيانات  من  
ت  غيراالعالقة  بين مت ة جرش  حول طبيعة وجهة نظر الموظفين  الحكوميين في محافظ

 بحث  المستقلة  والمتغيرات التابعة . ال
( موظفا من معظم  الدوائر الحكومية  في محافظة   131اشتملت عينة الدراسة على )

جرش ، حيث طبقت عليهم  أداة االستبيان ، وتضمنت جزئين من األسئلة : شمل  األول   
المعلومات والبيانات الم   مجموعة من  الثاألولية عن  تبيانا ،  اس   اني  وظفين ، وشمل 

( للموظفين  54يحتوي على   االقتصادية  الظروف  بين  العالقة   حول طبيعة  سؤال    )
 والفساد اإلداري .

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ، أهمها أن تدني  الرواتب الشهرية للموظفين  
، هر  تفاوتة من حيث  المظااإلداري ، لكن بدرجات  مله عالقة بانتشار مظاهر الفساد  

وأبرزها  جرائم الرشوة واالبتزاز  ، كما تبين وجود عالقة بين عدم كفاية  الترقيات والعالوات 
وبين انتشار مظاهر  الفساد اإلداري  بين الموظفين ، مّما يعني أن  العائد المادي من   

ما يدفعه إلى البحث    وى المعاشي للموظف، وهذاالترقيات والعالوات غير كاف لدعم المست
 مصادر  أخرى للدخل وبأساليب غير مشروعة .عن 

كما أوضحت نتائج  الدراسة  أن قلة الحوافز والمكافآت التشجيعية  للموظفين  لها عالقة  
بالفساد اإلداري، ويعد هذا مؤشرًا على  ضعف اعتماد الدوائر الحكومية  األردنية  نظام 

 ز والمكافآت التشجيعية .الحواف
القة قوية  بين  عدم فاعلية العقوبة  التأديبية   الدراسة أن هناك  ع فوق ذلك أكدت نتائج 

وبين انتشار مظاهر الفساد اإلداري ،  ويستنج من ذلك أن وجهة نظر الموظفين   تؤكد  
www.mلوك اإلداري  على عدم جدية  السلطات  المسؤولة  في إنزال العقوبات بحق الممارسين  للس
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بين الضمان االجتماعي  وبين مظاهر الفساد    قة  ما تبين عدم وجود عالالمنحرف ، ك
اإلداري ، حيث اتضح أن الضمان االجتماعي  والسكن المجاني  ال يشكالن  أهمية  في  
التأثير اإليجابي  على دخل الموظفين   من خالل عدم تأكيد أفراد العينة على  أهميتها ،  

السكن والنقل المجاني،  وبين  ام  عف العالقة بين  انعدشفت نتائج الدراسة  عن ضوأخيرًا ك
انتشار الفساد اإلداري ، وهذا المؤشر دليل على أن مزايا النقل والسكن  ال تشكل عنصرا 
من العناصر  المادية التي تؤثر  على دخل الموظف ، وبذلك لم تنل  موافقة أفراد العينة 

 نتشار الفساد اإلداري . بوصفها  من أسباب ا
 اط الفساد اإلداري  المحور الثاني : أنم

، وهذه متنوعة وتختلف     اإلداري   الفساد  بأنماط  اهتمت  التي  يتناول هذا المحور الدراسات
من مجتمع آلخر ، ومن ثقافة ألخرى ، فهناك الفساد األبيض واألسود والرمادي ، والكبير  

ض  . وفيما يلي عرض لبع  ، المرتبط بالموقف ..الخوالصغير ، والمخطط ، والموقفي  
 لدراسات . ا

أنماط الفساد وآليات ( :   2013)   علي  هللا  لطف  بن  القوي   عبد   ،  جميل:  الدراسة الثامنة  
، دراسة ميدانية على األجهزة    - مكافحته في القطاعات الحكومية  بالجمهورية اليمينة  

 . اضمنية ، الريلعلوم األالعربية لالمعنية بمكافحة الفساد ، رسالة ماجستير ، جامعة نايف  
وعلى    هدفت الدراسة إلى التعرف على أنماط الفساد الشائعة في القطاعات الحكومية،  

العوامل المؤدية للفساد ، فضاًل عن  أهم المعوقات التي تواجه جهود مكافحة الفساد ،  
اليمني بالجمهورية  الحكومية   القطاعات  في  مكافحته  في  تسهم  التي  اآلليات  ،  وأهم  ة 

الت إلى  الجو باإلضافة  الفروق  أفراد  عرف على   آراء   في  اإلحصائية  الداللة  ذات  هرية 
 حاورها . الدراسة تجاه م
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لتحقيق    ) والوثائقي  االجتماعي  المسحي   ( بمدخليه  الوصفي   المنهج  الباحث  استخدم 
انات .  أهداف الدراسة واإلجابة  عن تساؤالتها ،  كما استخدم االستبانة كأداة لجمع البي 

 راسة .التي توصلت إليها الدوأهم النتائج 
بالجمهورية اليمنية  ، هي استغالل  أكثر أنماط الفساد شيوعًا في القطاعات الحكومية    -1

المحاباة  والتحيز لجماعات وأفراد دون وجه حق ، ثم    العام ،  المال   النفوذ، اختالس 
  المعلومات السرية عًا ، فهي إفشاء  شيو   قلهالحكومية ، أما أالتالعب في تحصيل اإليرادات ا

 لجهات منافسة ، وتسهيل عمليات غسل األموال .
لمؤدية للفساد في القطاعات الحكومية، هي : تدني األجور والمرتبات ،  أهم العوامل ا  -2

وتدهور الوضع االقتصادي ،  وارتفاع تكاليف المعيشة،  وعدم تفعيل مبدأ الثواب  والعقاب 
مية ، وعدم االستقرار السياسي، أما  الفقر والبطالة واأل  وظيفة العامة وانتشارفي ممارسة ال

ود  تعارض وتداخل  بين األجهزة المعنية  بمكافحة الفساد ، ووج   أقل  العوامل  فهي وجود
 خاللها الفاسدون . ثغرات في القوانين ، ينفذ من 

القطا  -3 في  الفساد  جهود مكافحة  تواجه  التي  المعوقات  :  أهم  الحكومية ، هي  عات 
ة المؤهلة  لية في القطاعات الحكومية، نقص الكوادر الفنيإلدارية والماضعف فاعلية الرقابة ا

العليا بالدولة ،  الوظائف  التي يتمتع بها شاغلو  الفساد ، والحصانة  في أجهزة مكافحة 
 الفساد . وعدم وجود القوانين والتشريعات  الخاصة بحماية الشهود والمبلغين في قضايا

ي تسهم في مكافحة الفساد في القطاعات الحكومية، هي : تطبيق مبدأ ليات التأهم اآل-4 
المناسب في المكان المناسب، اإلسراع في إجراء التحقيقات والمحاكمة للمتهمين  الشخص  

والمرتبات   لألجور  العام  المستوى  وتحسين   ، إدانته  تثبت  من  ومعاقبة  الفساد  بجرائم 
بيق قانون إقرار الذمة المالية ، أما   قابة والمساءلة ، وتطوتفعيل دور أجهزة الر للموظفين، 

في مكافحة الفساد فكانت ، فتح فروع  للهيئة الوطنية العليا لمكافحة    أقل اآلليات إسهاماً 
www.m الفساد في جميع محافظات الجمهورية .  
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ى  ية عن التستر علمسؤول( ال 2015الدراسة التاسعة  :  المشيخي ، عبدهللا راجح : )   
معة  المالي في النظام السعودي ، دراسة تأصيلية ، رسالة ماجستير ، جا جرائم الفساد  

 نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض .    
 هدفت الدراسة إلى  : 

الشريعة   -  1  في  وتجريمها  وأساسها،   ، وأركانها   ، التستر  بجريمة  المقصود   بيان 
 اإلسالمية. 

لعام عن جريمة  التستر على جرائم الفساد  سؤولية الموظف اطاق القانوني لمن النبيا -2
 المالي.

المسؤولية التأديبية وأساسها ومبدأ الشرعية للجريمة التأديبية  وأركانها    بيان مفهوم   -3
 في الشريعة والنظام السعودي .   

 ظام .  لعام في الشريعة والنبيان العقوبات المترتبة على المسؤولية التأديبية للموظف ا -4
في  -5 وموانعها  وأساسها   ، العام  للموظف  الجنائية   المسؤولية  مفهوم  الشريعة     بيان 

 والنظام.
، وأساسها عن التستر، وآثارها في الشريعة  ابيان مفهوم المسؤولية المدنية ، وأنواعه   -6 

 والنظام. 
  . االستقرائي  الوصفي  المنهج  فهو  الدراسة  تأما منهج  التي  النتائج  إليها  وأهم   وصلت 

   الدراسة: 
التستر على الجرائم جريمة مستقلة بذاتها في الشريعة اإلسالمية  وفق األدلة الشرعية   -1

 من الكتاب والسنة  ، وفي النظام السعودي المستمد من الشريعة اإلسالمية .   
م  ير في الشريعة والنظاالتستر على جرائم الفساد المالي من الجرائم  الموجبة للتعز   -2
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 تعريف  الموظف العام في النظام السعودي تبعا الختالف األنظمة واللوائح.      اختالف    -3
 . إنهاء الخدمة في النظام السعوديالعقوبات التأديبية تطال الموظف العام إلى ما بعد  -4
في  -5 التأديبية  العقوبة  لتكرار  حدا  السعودي  المنظم  يضع  على    لم   الواحدة   السنة 

 الموظف العام .
(: الرشوة وأثارها في المجتمع، رسالة   2000الرواس، عماد إسماعيل )    -العاشرة  الدراسة  

 ماجستير غير منشورة، قسم علم االجتماع، كلية اآلداب، جامعة الموصل، العراق.
ري  ذات االنتشار تهدف الرسالة إلى دراسة ظاهرة الرشوة بوصفها أحد جرائم الفساد اإلدا 

كما هدفت إلى معرفة ردود أفعال    ،العراقي مع بداية األلفية الثالثةاسع في المجتمع  الو 
المجتمع العراقي تجاه ظاهرة الرشوة، ونظرته إليها في ظل الحصار االقتصادي، الذي  

(، إضافة إلى أثرها على المجتمع  2003-1990تعرض له العراق خالل الفترة ما بين )  
 فراد.واأل

جتماعي واعتمد على أداتي االستبيان والمقابلة  لغرض  منهج المسح اال  استخدم الباحث 
الحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بظاهرة الرشوة، حيث تم اختيار عينة عشوائية،  

( جريمة  300حجمها  آثار  نحو  اتجاهاتهم  لقياس  نينوى  محافظة  سكان  من  مبحوث   )
 ائج التالية: النتلدراسة إلى وقد خلصت ا ،واألفرادالرشوة في المجتمع 

العراقية ومؤسساتها     -1 الدولة  الرشوة في أجهزة  انتشار ظاهرة  الدراسة عن أن  كشفت 
 يسيء  إلى سمعتها في نظر أفراد المجتمع. 

 الموظف  الذي يتعامل  بالرشوة ، تهتز الثقة به ويفقد احترامه في نظر المجتمع . -2
لى روح النزاهة واألمانة واإلخالص  سلبًا عة  تؤثر أن الرشو الدراسة عن  كشفت نتائج -3

 واالندفاع  نحو العمل لدى الموظفين الذين ال يتعاملون بها . 

www.m
ejh

ara
lja

ze
era

.co
m



188 
 

المرتشين ، وعدم تطبيق   -4 الموظفين  أنه في حالة عدم وضع حد لسلوكيات  اتضح 
                   بين بقية الموظفين . العقوبات  القانونية بحقهم ، فإن ذلك يؤدي إلى انتشار الرشوة 

كشفت نتائج الدراسة عن أن  الرشوة تشيع مشاعر عدم الرضا بين أفراد المجتمع ،    -5
ففي ظل انتشار ظاهرة الرشوة  في المجتمع العراقي  ال يستطيع أي فرد  الحصول على 

 أية  خدمة من دوائر الدولة  بدون تقديم الرشوة . 
فراد المجتمع  الشعور بالتفرقة  في نفوس أ  تزرع  رشوة  دراسة عن أن  الكشفت نتائج ال  -6

 والتمييز بينهم في التعامل  مع  موظفي الدولة .
كشفت نتائج الدراسة عن أن ظاهرة الرشوة  تساعد على ارتكاب جرائم أخرى  ، مثل  -7

 ي .  السرقة والتهريب والتزوير   ، والنصب ،  واالحتيال ،  والتهرب  الضريب
رشوة تؤثر في العالقات االجتماعية بين  أفراد المجتمع   للدراسة عن أن ا كشفت نتائج ا  -8

 وموظفي الدولة ،وتجعلها قائمة على أساس المصلحة المادية. 
الرشوة  -9  انتشار ظاهرة   أن    الدراسة عن  نتائج  إلى     كشفت  يؤدي  المجتمع   في 

حمل ة  ، واألمانة ،   وتعة  ، مثل قيم النزاهإضعاف وظيفة ودور القيم االجتماعية الراد
 القانون .  المسؤولية، واحترام

( : الوساطة والمحسوبية  2014الدراسة الحادية عشر: أبو دية ، ماهر موسى عايش ) 
( ، نابلس )  ية السياسية ) الضفة الغربيةلتنم في الوظيفة العامة في فلسطين وأثرها على ا

 ، رسالة ماجستير .  جامعة النجاح الوطنية ( 
دف الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير الوساطة والمحسوبية في الوظيفة العامة على  هت

التنمية السياسية في الضفة الغربية ، وتحديد مظاهر الوساطة والمحسوبية في الوظيفة 
مدى تأثير الوساطة والمحسوبية  ، وتأثير الوساطة والمحسوبية على  العامة  ، ومعرفة  

لمحسوبية  على المشاركة ية ، وتأثير الوساطة وافراد في الضفة الغربوالءات  وانتماءات األ
www.m ( . 4 :2014السياسية ،  وشرعية النظام السياسي في الضفة ) أبودية ، 
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الذي يقوم على  وصف الوقائع والظواهر     اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ،
ات  المتوفرة حول والمنشورات واإلحصائيالعتماد على المراجع  وتفسيرها ، انطالقًا من ا

إلى  الموض إضافة   ، التشريعي  والمجلس  العامة  الرقابة  هيئة  عن  الصادرة  والتقارير  وع 
ال موضوع  تناولت  التي  الرأي  استطالعات  وبعض  الصحفية   تم التقارير  كما   ، دراسة 

( . 5 :2014دراسة ) أبو دية ،  االستعانة بالمقابلة لجمع المعلومات حول موضوع ال
 وتوصلت الدراسة إلى أن أهم مظاهر الفساد اإلداري ، هي : 

%( ، وساطة ومحسوبية  19.90%( ، اختالس )  21.80إساءة استعمال السلطة )    -1
%( ، مساس المال العام 12.50  %( ، كسب غير مشروع )12.80%( ،تزوير )  13)  
عن تنفيذ  متناع  %( ، اال4.60وظيفي )    %( ، استثمار5.80%( ، رشوة )    9.10)

 ( . 49 :2014%( ) ابو دية ، 2.70قرار قضائي ) 
توصلت  نتائج الدراسة  إلى انتشار ظاهرة الوساطة والمحسوبية  في مؤسسات السلطة    -2

 لوظيفة العامة  يتم بناء على االنتماء الحزبي . الفلسطينية ، حتى أصبح التعيين في ا
المراقبة   -3 ق  ضعف  من  الوالمساءلة  مع    حكومةبل  التعاطي  وضعف  والمؤسسات 

 المؤسسات الرقابية  الخارجية .  
تدخل بعض  الكتل في المجلس التشريعي الفلسطيني  في شؤون الموظفين والتوسط   -4

على  المخالفات وحماية  المخالفين في وزاراتهم    لتعيينهم ، ومحاولة البعض اآلخر التستر
 هيئة الفساد .وعدم التعاون مع 

ايؤ   -5  المحسوبية دي  والعقول  بسبب  والكفاءات  األموال   إلى هجرة أصحاب  لفساد 
والوساطة في شغل المناصب العامة ، مما يؤدي إلى ضعف إحساس المواطن بالمواطنة 

 ( .  2014:104واالنتماء إلى البلد  ) بودية ، 
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د  )  أبو بكر ، مصطفي محمو الدراسة الثانية عشر: الشميمري ، أحمد عبدالرحمن، و  
(: الفساد اإلداري ، ظواهره وسبل عالجه ، عمادة البحث العلمي ، جامعة الملك  2013

 سعود ،  الرياض.
ديد تهدف الدراسة إلى استعراض األدبيات التي تناولت الفساد اإلداري  وتعريفه ،  وتح 

ساد اإلداري  ومراحل  مجاالته في المجتمع السعودي ، كما تهدف إلى  معرفة خصائص الف
 جهته  . ه ، ووضع إطار عام لمواتطوره،  وتحديد منابع

تبنت الدراسة  المنهج الوصفي  في دراسة  ظاهرة الفساد اإلداري  في المجتمع السعودي   
ع الفساد اإلداري في العالم العربي بشكل ، حيث بدأت بالمراجعة التاريخية ألدبيات موضو 

ء الدراسة الميدانية  ة التاريخية  تم  بناص  . وعلى ضوء الدراسعام ، والسعودية بوجه خا
والخاص،  م العام  القطاعين  في  والعاملين  المواطنين  آراء وتصورات  استطالع  خالل  ن 

م  تنفيذ  الدراسة  فضاًل عن مسؤولي ومنسوبي  الجهات ذات االختصاص  والعالقة، وت
ي  ث . وأهم النتائج التعلومات المطلوبة للبح الميدانية  باستخدام االستبيان كأداة لجمع الم

 توصل إليها البحث :
بينت نتائج الدراسة أن الذين  يرون أن نسبة  انتشار الفساد اإلداري في القطاع   -1 

%(  يمثلون  20  -  5من )%( من مجموع  العينة ، و   10%(  يمثلون )5العام أقل من )  
 -31) عينة  ،  ومن جموع ال%( من م31.3%( يمثلون) 30-21%(، ومن )30.3)

%( . أما فيما يتعلق 10.6%( يمثلون )    50%( ، وأكثر من )  17.5%( يمثلون )  50
،  %(21.0(  )  %  5بانتشار الفساد في القطاع الخاص فبلغت نسبة من يرون أقل من )  

%( من حجم   22.2%(  )  30  -  -21%( ، ومن )  37.7% (  )  20  -  5ومن )
،  %( )  الشميمري 6.0%(  )  50من )  %( ، وأكثر  12.5%( ) 50  -  30العينة ، ومن )

 (.31:  2013وأخرون ، 
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وعن دور الجوانب التنظيمية  واإلدارية في ظهور ونمو الفساد اإلداري ، جاء بالمرتبة    -2 
% ( ،  82.4األولى " غياب الشفافية  وضعف الرقابة على أسس ومعايير موضوعية ) 

%( ، وجاء في األخير ، عدم تمتع     (74.4اتخاذ القرارات    وغياب مشاركة الموظفين في
المستويات األدنى  بصالحيات حقيقية  بشأن استخدام الموارد  شاغلي الوظائف اإلدارية  ب

 ( . 35 :2013%(  ) الشميمري ، 64.4واإلمكانات  )  
وثين  %( من المبح 72وعن دور الجهود التي تبذل  لمواجهة ظاهرة الفساد ، أفاد )    -3

"  %(    78.1وإنفاقه في مجاالت غير  ذات جدوى ، و )  مال العام   استخدام ال  " بسوء
%( " غياب الرقابة من المواطنين   70.1غياب أو عدم جدوى اإلصالح اإلداري ، و)  

   ( ، و  الحكومي  الجهاز  خدمات  أسس وقواعد  72.7المستفيدين من  %( عدم وجود 
 ( . 40 :2013) الشميمري ،  للمساءلة عن االنجازات والمحاسبة 

%(  تفاقم المشكالت    54.7وعن دور البيئة  في ظهور الفساد اإلداري ، أفاد )    -4
%( القيم واألخالقيات لدى منسوبي   67.8االجتماعية وصعوبة الحياة أمام المواطن ، و )

%( الحرص على   80.6% ( ضعف الوازع الديني ، و ) 80.4القطاع الخاص،  و ) 
من خالل مخالفة القواعد واإلجراءات .. ) الشميمري     يةخصالمصالح والمنافع الشتحقيق  

2013, 44 . ) 
وعن األسباب الرئيسة لظهور الفساد اإلداري جاء بالترتيب " الرغبة القوية لتحصيل    -5

القيم واألخالق، انخفاض الراتب ، التخوف من سلطة المفسدين ، تعدد   المال ،  ضعف
 مة . عات والثغرات  في األنظوتضارب التشري

أما ظواهر ونمو الفساد اإلداري في  وحدات الجهاز الحكومي ، فتصدرها   طلب    -6
 %( ، ثم تعطيل34.4%( ، ثم قبول الرشوة )   34%( ، ثم  االبتزاز )   28.3الرشوة )   

العام  36.1خري  )إجراءات معامالت منافسين لحسابات أ الموظف  %( ، ثم حصول 
www.m%( ، معرفة قرارات معينة قبل اإلعالن 37.6ومي )   توريد أو تنفيذ عقد حك  على  عقد
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 :2013%( )الشميمري ،    44.7%( ، والمحاباة لألقارب  والمعارف )47.6عنها )  
51                    . ) 

(: مظاهر الفساد االقتصادي    2008الدراسة الثالثة عشر : العمور ، محمد سعيد   )  
، الثالث لالقتصاد اإلسالمي  ( المؤتمر العالمي   ي  دي، أو  اإلسالمية   بدول مجموعة )س
 جامعة أم القرى . 

أو     دي   سي    ( مجموعة  بدول  اإلداري   الفساد  أسباب  معرفة  إلى  الدراسة  تهدف 
الواقعة في غرب القارة األفريقية  وعددها ست عشر دولة. اإلسالمي الدول  ة( ، وهي  

إال أن أسباب التخلف    ية  والزراعية الهائلة ،طبيعية والمعدنية والسمكوبالرغم من الثروات ال
، فية اجتماعية تعود إلى النسبة العالية لألمية  وقلة الخبرة الفنيةليست  اقتصادية ، بل ثقا

مركز  المرأة االجتماعي ، والثقافة الشعبية األبوية ، وتخلف التنظيم اإلداري   والتخلف في
عراق واللغات . كما تهدف  اعية  ، والكسل وتعدد األوالتركيبة القبلية االجتم) والء قبلي (   

فساد في النشاط االقتصادي ، وهي الرشوة , والربا ، والغش واختالس  إلى معرفة مظاهر ال
 ة .       األموال العام

استخدم الباحث عدة وسائل لتحقيق  أهداف الدراسة ، وهو الوقوف على أسباب ومظاهر   
( . وللوصول إلى الهدف  استخدم    c.e.d.e.a.o)     ساد االقتصادي في مجموعة  الف 

الباحث  بعض المصادر والمراجع األصلية ذات الصلة بالموضوع ، وكذلك ترجمة بعض  
اردة  في الصحافة اليومية أو الدوريات باللغتين الفرنسية واالنجليزية،  األخبار والتحليالت الو 

طة العلمية  دان  والمشاركة  في األنشخالل العمل في هذه البل  وخبرات الباحث المكتسبة
يان  طبق على طالب كلية الشريعة  من خالل  أخذ في هذه الدول ، إضافة إلى   استب

( ،  9:  2008دولة من هذه الدول ) العمور ،  عينة  مكونة من عشرة طالب من كل  
 وخلصت الدراسة إلى نتائج : 
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وجود الشخص المناسب    ية  وعدموالمحسوبيرون  أن الرشوة  %( من المبحوثين  83)   -1 
%( السرقة من المال   53في المكان المناسب من أسباب انتشار الفساد، فيما  يرى )

.  %(  للمستفيدين من المال العام باحترام41)  العام ممارسة مبررة ومستساغة ، كما ينظر  
،  لبلدانر مشكلة  تعاني منها تلك اكما أشار المشاركون إلى أن ضعف المرتبات  هي أكب

 %  ( .94حيث وافق على ذلك ) 
المتخصصة، 11يرى )  -2 بواجباتها  تقوم  وإداراتها   الحكومة   أن  المبحوثين  %( من 

 %( ال يرون ذلك . 71مقابل ) 
% ( من المشاركين أن الحل للفساد االقتصادي  ال يقوم دون تغيير  87يرى )     -   3 

%( سياسية ، و  65ة ، فيما يرى )   %( أن أسباب الفقر اقتصادي92سياسي ، ويرى ) 
 ( . 34:  :  2008%(  إدارية )   العمور ، 73)   

 محور الفساد اإلداري والحكومة اإللكترونية   -المحور الثالث  
يتناول هذا المحور دور الحكومة اإللكترونية في مكافحة الفساد اإلداري وتحقيق ما يمكن 

،   نزاهة ، والشفافية ، والمحاسبةعقالنية اإللكترونية  " واللعدالة اإللكترونية ، أو التسميته " با
ما   ودراسة    وهذا   ، الشيرازي  معهد  كدراسة   ، المحور  هذا  دراسات  سائر  عليه  أجمعت 

دالكريم  عن الحكومة اإللكترونية األميركية والخدمات التي تطبقها، ودور هذه الحكومة  عب
 فافية . في تحقيق الش

للدراسات   واشنطن: التصدي : معهد اإل   الرابعة عشر  الدراسة  الدولي   الشيرازي  مام 
 ن.   للفساد اإلداري من خالل التحول إلى اإلدارة اإللكترونية للحكومة المحلية ، واشنط

يهدف البحث إلى تعريف اإلدارة اإللكترونية ، ومعرفة دور الحكومة اإللكترونية في مكافحة  
ية، وجعل الحكومة تعمل  فية  ومكافحة الجرائم الوظيفاد  اإلداري  ، وتحقيق الشفاالفس

www.m ومعرفة مزايا الحكومة اإللكترونية .   بكفاءة عالية
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عودة إلى الدراسات والبحوث المتعلقة بالحكومة  استخدم الباحث المنهج الوصفي من خالل ال
ايا الحكومة  حلية،  كما يسميها . وأهم مز اإللكترونية ومقارنتها بالحكومة التقليدية،  أو الم

 مكافحة الفساد اإلداري  :اإللكترونية في 
تقديم الخدمات وفق برنامج معد سلفًا، فالمواطن يستطيع الحصول على  الخدمات    -1

 ن تدخل من جانب الموظفين . يوميًا دو 
عن طريق إتباع  الشفافية في المعامالت دون التحيز بين المنتفعين بالخدمات العامة    -  2

 ة . ة اإللكترونيمنصوص عليها في نظام اإلدار  إجراءات محددة
مشاركة المواطن في معالجة السلبيات عن طريق تيسير استطالع رأي المواطنين في   -3

 كترونية .شؤون اإلدارة اإلل
 توفير نظام دقيق للمراجعة والمحاسبة .  - 4
على الرشوة    ية  واالجتماعية التي تساعد  التقليل من المشكالت اإلدارية  والتنظيم  -  5
 لهدايا .وا
استقطاب واختيار الموظفين بطريقة محايدة  على أساس الكفاءة والخبرة في العمل    -  6

 ( .  4: 2012،  دون اعتبارات شخصية  ) معهد الشيرازي 
كتروني في  لاإل(: دور الحكم  2012الدراسة  الخامسة عشر : عبدالكريم ، عشور  ) 

(، (16ميركية نموذجا ، مجلة المفكر ، العدد  ات المتحدة األداري : الواليفحة الفساد اإلمكا
 الجزائر . –بسكرة  –جامعة  محمد خيضر 

إللكترونية في مكافحة الفساد اإلداري   تحاول الدراسة تسليط الضوء على دور الحكومة ا
ة  في تحقيق الشفافية والحيادي  من خالل النموذج األميركي ، ودور هذه اإلدارة اإللكترونية  

لية وشفافية ومساءلة  وجيا المعلومات من أجل  زيادة كفاءة وفعاوالنزاهة. واستخدام تكنول
www.mعمال ، من خالل تمكينهم من  الحكومة فيما تقدمه من خدمات إلى المواطن  ومجتمع األ
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  2012بدالكريم،  المعلومات بما يدعم كل النظم اإلجرائية  للحكومة ويقضي على الفساد )ع
 :461  . ) 
تخدم الباحث المنهج التاريخي المقارن، حيث قارن بين اإلدارة التقليدية بما تتضمنه من  سا

الل المركز، من جهة ،  استخدام المناصب العامة لتحقيق  المصلحة الشخصية، واستغ
للعمالء     وبين اإلدارة اإللكترونية  من جهة أخرى  ، والتي تتميز  بسرعة أداء الخدمات

 ة نتيجة تبسيط إجراءات وتقليل المعامالت تها وسريتها ، وتقليل التكلفمع الحفاظ على جود
هم النتائج  أ ت الشخصية على إنجاز األعمال . و وتخفيض وقت العمل، وتقليل تأثير العالقا

 التي توصل إليها : 
: استطاعت الحكومة  إدارة الحكومة اإللكترونية  األميركية ومكافحة الفساد اإلداري    -1

، المتمثلة في  خدمات البوابة اإللكترونية  كترونية  من خالل تطبيق اإلدارة اإلل  األميركية 
ب( ، وفهرس المؤسسات للحكومة األميركية ) األحوال المدنية، الرعاية الصحية ، الضرائ

أو المحلية   الحكومية ) فهرس كافة  المؤسسات الحكومية  في الواليات المتحدة الفيدرالية ،
(،  دمات المرورية ) تجديد الرخص إلكترونيًا ، وإسهامات المواطنين ، والخ أو اإلقليمية ( 

وخ   ، متنوعة  وصحية   اجتماعية  وخدمات   ، الصحية  والرعاية  التقاعد  دمات وخدمات 
 البحث عن الوظائف وغيرها ، الحد أو القضاء على الفساد اإلداري .  

لص من فرص الرشوة والمحسوبية  لتخ وا  ية حاًل للفساد اإلداري ، تقدم الحكومة اإللكترون  -2
 والمحاباة  والعالقات الشخصية .

في ترشيد الخدمات العامة ، والسرعة  إن تطبيق اإلدارة اإللكترونية في أميركا  أسهم -3
ة  والفعالية في تقديم الخدمة ، والشفافية  والنزاهة  التي تضمنها تكنولوجيا المعلومات كآلي

 اهرة الفساد .لتقديم الخدمة وتقضي على ظ
(: الحكومة اإللكترونية : مجلة    2013الدراسة السادسة عشر: حسين ، مريم خالص )  

www.m .  القتصادية الجامعة ، العدد الخاص بمؤتمر الكليةكلية بغداد  للعلوم ا
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ألدوات يهدف البحث إلى  بناء تأطير شامل عن الحكومة اإللكترونية وإمكانية توظيفها  
المعلومات   وتقدتكنولوجيا  المختلفة ،  المؤسسات  لمفهفي  الحكومة  يم عرض تعريفي  وم 

 اإللكترونية ورفع الوعي واالهتمام بها . 
ة المنهج الوصفي، وتم تحديد عينة البحث في اختيار بعض البلدان في استخدمت الباحث

 فرضيات التالية : ت من ال وانطلق ،الحكومة اإللكترونية ، مع التركيز على تجربة العراق
تتوفر لدى المؤسسات الحكومية البنى التحتية واإلستراتيجيات المناسبة والكفيلة  ببناء   -1

 المجتمعات المحلية . 
تقوم المؤسسات الحكومية  بحل المشكالت القائمة  في الواقع الحقيقي قبل االنتقال   -2

 إلى البيئة اإللكترونية . 
 ع الحكومة اإللكترونية . يتفق م عات بماكومية  بتطوير التشريتقوم المؤسسات الح  - 3
الحكومية  وبين عدة جهات في تقديم خدمة أو    -4 المؤسسات  يوجد تنسيق فيما بين 

 (. 441: 2013عملية معينة  )حسين ، 
أما األدوات التي اعتمدت عليها الباحثة في جمع المعلومات ، فهي : الكتب ، البحوث  

 النتائج التالية :  واإلنترنت . توصل البحث إلى واألطروحات ،
إن  تطبيق الحكومة اإللكترونية يتطلب إعادة هيكلة اإلدارات بما يتالئم  مع متطلبات   -1
 حكومة  اإللكترونية . ال
 ضرورة  تأهيل وتدريب الموظفين على تطبيق الحكومة اإللكترونية .  -2
تط  -3  على  تعمل  التي   الحكومات  على  و يتعين  اإللكترونية   الحكومة   ضع  بيق 

 ت القانونية المالئمة . التشريعا
ا  -   4  الدول  الحكومة اإللكترونية في تجارب  لمتقدمة  القيام بدراسة  معوقات تطبيق 

www.m والنامية  
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عدم وجود وعي لدى بعض المواطنين والموظفين بمفهوم  وأهمية تطبيق الحكومة    –  5
  ( . 2013:459اإللكترونية ) حسين ، 

  أثر ( :    2013)    عبدهللا   بن  عبدالوهاب  بن  تركي  ،  دالوهابعبال:    السابعة عشر    الدراسة 
  الهيئة  في العاملين نظر وجهة من اإلداري  الفساد كشف في االجتماعي التواصل شبكات
  الرياض  ،(  ماجستير  رسالة)   ،  األمنية  للعلوم  العربية  نايف   جامعة   ،  الفساد  لمكافحة   الوطنية

 التي   الحكومية،  القطاعات  في   اإلداري   فسادلا  أنماط  على   التعرف  إلى  اسةالدر   هدفت
   الهيئة   في   العاملين   نظر  وجهة  من   االجتماعي  التواصل  شبكات    خالل   من   كشفها  يمكن

  االجتماعية  التواصل  شبكات  إسهام  ومدى   ،  انتشاره  وأسباب  ،  الفساد  لمكافحة   الوطنية
 ما   على  التعرف  وأخيراً    ي،دار اإل  الفساد  كشف  في  موثوقية  و  ،   تأثيراً   وأكثرها  ،  كشفه  في
  الدراسة  متغيرات  تجاه   المبحوثين  آراء  حول   إحصائية  داللة  ذات  فروقاً   هناك   كان  إذا

 ( . 7-  6: 2013 ، العبدالوهاب)  والوظيفية الشخصية  متغيراتهم الختالف  تبعاً 
 اصلالتو   شبكات  أثر"    وتحليل  وصف  في    التحليلي  الوصفي  المنهج    على   الباحث  اعتمد

 في  العاملين  جميع  من   الدراسة  مجتمع  تكون ".    اإلداري   الفساد  كشف  في  االجتماعي
  الباحث  تزويد  تم  ما   على"  بناء  موظف(  300)    وعددهم   الفساد،  لمكافحة  الوطنية   الهيئة

  الحصر   أسلوب  داماستخ   تم.    الفساد  لمكافحة  الوطنية   الهيئة  في  البشرية  الموارد  إدارة  من
 صالحة(    153)  منها  وكانت  ،  استبانة(  188)   استرداد  تم  ،  العينة  تيارخ ا  في  الشامل

 :  التالية النتائج إلى الدراسة وخلصت.  والتحليل لإلدخال
   العاملين   نظر  وجهة  من    الحكومية  القطاعات  في  السائدة  اإلداري   الفساد  أنماط  إن  -1

 موافق)  والوساطة   روعات،مش ال  في  تنفيذ  سوء  هما  ،  فسادلا  لمكافحة  الوطنية  الهيئة  في
 شخصية،   ألسباب  وتعطيلها  اإلدارية  اإلجراءات    وتعقيد  السلطة،  واستغالل  ،(    بشدة

 والتغيب  والرشوة  العام،  المال  على  واالعتداء  واالختالس  ،  والمحسوبية  العمل،  أسرار  وإفشاء
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  في   العبوالت  الوظيفية،  خالل   من   ةرعيالش  غير  العموالت  وأخذ   والتزوير  العمل،   عن
 ( . 122 :2913 ، العبدالوهاب( )   موافق" ) العقود صياغة

 في  العاملين نظر وجهة من  الحكومي القطاع  في اإلداري  الفساد شيوع  أسباب  أما -2
 وتدني   ،  التشريعات  وقصور  القوانين  تطبيق  ضعف :    فهي  الفساد،  لمكافحة  الوطنية  الهيئة
  ،   والوساطة  والمحاباة  المحسوبية  وانتشار  الديني،  زعالوا  وضعف  الحكومية،   الرقابة  فاعلية
)   األسباب  وجاءت  ،(    بشدة  موافق)    القانون   أمام  والمساواة   االجتماعية   العدالة  وغياب
 المعايير  وتدني  ،  والرواتب  األجور  وتدني  ،  والمناطقية    العنصرية"    كالتالي(    موافق

 :2013 ، العبدالوهاب" )  اصاتواالختص السلطات وضوح وعدم ، التنظيمية واألسس
123) 

:    كالتالي  فجاءت  اإلداري   الفساد  كشف  في   االجتماعي  التواصل  شبكات  إسهام  أما  -3
   اإلداري،  الفساد عن اإلبالغ  حاالت تشجيع خالل  من  الرقابي  الدور تحسين في تساعد

  سرية   من  حدوال  ،  والمسائلة  الشفافية   ةثقاف  نشر  وفي    وتوثيقها،   التجاوزات  رصد  وفي
  عبر   العاملين  تحصين  في  وتسهم  ،  مجتمعية  رقابية  وسيلة  وتمثل  المعلومات،  واحتكار

  االجتماعي  التواصل شبكات وتعد ،  بها  قام من  عقوبة وبيان اإلداري  الفساد حاالت نشر
 ..     اإلداري  للجهاز استشعار قرني

  وجهة   من   اإلداري   سادالف  كشف  في  تأثيراً    تماعي ج اال  التواصل  شبكات  أكثر   أما  -4
"  أب واتس  ، يوتيوب ،  تويتر"  فهي  ،  الفساد لمكافحة  الوطنية الهيئة في العاملين   نظر

 :2013  ،  العبدالوهاب ( )    موافق)    بوك   وفيس  كييك  و  بيري   وبالك  ،(    جداً   موافق)  
 ،  التواصل  لشبكات   السيئ  االستخدام   تجرم   قوانين  سن  :  التوصيات  أهم  ومن(.    125

 الفساد . مكافحة في وتوظيفها التوعية سبيل في الوسائل هذه خدامستوا
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  على  التنظيمية  العدالة تأثير( :   2007)   نايف قاسم ، الدراسة الثامنة عشر  : علوان 
   ،   سرت(    االقتصاد  كلية  –  ماجستير  رسالة )    ،  ميدانية  دراسة  ،  اإلداري   الفساد  انتشار

 : 07لعدد ادية وعلوم التسيير ، افي: مجلة  العلوم االقتصا ، ليبي
  الفساد  ظاهرة  انتشار  على  التنظيمية  العدالة  غياب  تأثير  مدى   معرفة  إلى  الدراسة  تهدف

   اإلداري ) االختالس، التزوير ، الرشوة، اإلهمال، سوء استخدام السلطة  والتحايل وغيرها( 
تهدف أيضالليبية . ك  سرت  لمدينة  ي دار اإل  المجمع  في  العاملين   أوساط  بين إلى  ما  ًا 

معرفة  أشكال الفساد اإلداري  في المنظمات  العامة موضوع الدراسة ) أنظر : علوان ،  
2007   :58    ، العمل  دافعية  التنظيمي ، وزيادة  للوالء  التنظيمية  العدالة  وأهمية   ،  )

 وتحسين مناخ اإلنتاج . 
الو  المنهج  على  الدراسة  وعاعتمدت  التحليلي،  الصفي  أسلوب  الميدلى  التي  دراسة  انية 

األولية  المصادر  ومن  السابقة،  والدراسات  المكتبية،  المصادر  من  بياناتها  استخدمت 
المتمثلة بالبيانات التي تم جمعها من خالل استبانة، تم توزيعها على عينة عشوائية بسيطة، 

لمدينة  مع اإلداري  العاملين في المج( فردًا  من مجتمع الدراسة ، وهم جميع  80بلغت )  
 وأظهرت نتائج الدراسة : سرت.

وجود تأثير للعدالة التنظيمية بأبعادها الثالثة ) التوزيعية، اإلجرائية، التعاملية (  على    -1
انتشار ظاهرة الفساد اإلداري في عينة الدراسة، وأن غياب العدالة التنظيمية  مسؤول عن 

ير عدالة التوزيع ي ، وأن متغفساد اإلدار ة الانتشار ظاهر   %( من مستوى   72تفسير )  
%( من مستوى انتشار الفساد اإلداري ، بينما متغير عدالة   12مسؤول عّما نسبته )  

%(  من مستواه، بينما يأخذ أعلى نسبة تأثير على  16اإلجراءات مسؤول عن تفسير )  
  تشار الفساد%( من ان27بة )   انتشار الفساد اإلداري هو متغير عدالة التعامالت بنس

 ( . 19:  2007انظر ، علوان ،   اإلداري  )

www.m
ejh

ara
lja

ze
era

.co
m



200 
 

دلت نتائج الدراسة  على أن أكثر أشكال الفساد اإلداري انتشارًا هو الفساد المالي )    -2
( 2.75( ، و التنظيمي )  3.31( ، والسلوكي )  3.41( ، ومن ثم الجنائي )  4.14

 على الترتيب . 
لين  في عينة الدراسة هو جهة نظر العامانتشارًا من و ائي  الفساد الجن  إن أكثر صور-3

استفادة العاملين من عملهم خدمة لمصلحة األقارب  واألصدقاء دون مبررات شرعية ، 
إضافة إلى القيام  ببعض أعمال التزوير، ومن ثم التسويف والمماطلة في تنفيذ مصالح 

 المواطنين   بما يلحق الضرر بهم  .
 اإلداري   ور حجم الفسادور الرابع : محمحال
(: مدى انتشار الفساد   2008الدراسة التاسعة عشر:  البرادعي ، مها محمود علي  ) 

اإلداري في  األجهزة الحكومية ، دراسة ميدانية على بعض األجهزة الحكومية بمدينة جدة  
 .  ، جامعة الملك عبدالعزيز  ) ماجستير ( ، جدة

ماطه الشائعة والمنتشرة اإلداري، وأن  وخصائص الفسادة  لى معرفة  ماهيتهدف الدراسة إ
في بعض األجهزة الحكومية بجدة ، وخصائص الفساد وأنواعه،  وأثره على األداء الوظيفي، 

 وإعاقة التنمية، والمنافسة الوظيفية،  وأسباب انتشاره، والعوامل التي تحد منه.  
حيث تم اختيار    ثالثة أجهزة حكومية ، لى دراسة  الدراسة استطالعية وصفية، اقتصرت ع

من المديرين ورؤساء األقسام، ومساعدي رؤساء األقسام، باإلضافة إلى موظفي    عينة  
األقسام اإلدارية  في اإلدارات الحكومية بمدينة جدة، كانت األداة الرئيسية  في الحصول 

االستقصا  استمارة  المعلومات  لجمع  األولية  المعلومات  اعلى  شملت  )ء،  (   345لعينة 
هم  وفق عينة  عشوائية تناسبية بنسبة حجم كل منها من مجموع مجتمع  تم اختيار   موظفًا،

العائدة )  االستمارات   )  250الدراسة، وكانت  بنسبة  استمارة،  %( من مجموع  78.6( 
(، 8:  2008( موظف ) أنظر : البرادعي ،  1558المجتمع األصلي ، والبالغ عدده )

www.m  توصلت لها الدراسة : تائج التيوأهم الن
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أهم مسببات الفساد اإلداري  في األجهزة الحكومية  غياب عنصر الرقابة  الذاتية    -1
 ( .  4.3( ، وقصور أساليب الجزاء التحفيزية  بقيمة )  4.5بقيمة )

  داخل  األجهزة الحكومية هي  الوساطة والمحاباة  أكثر أنماط الفساد اإلداري  انتشاراً  -2
 ( .4.4والرشوة  بقيمة )

امل التصدي للفساد اإلداري  هي الحرص على بث أخالقيات  العمل  وتعزيز  م عو أه  -3
الرقابة الذاتية، والتركيز على الراتب  المناسب  مع منح العالوات والترقيات والتحفيزات 

 ( . 4.5الالزمة بقيمة ) 
كالفساد اإلداري، والرش  -4 الظواهر اإلدارية   النفوذ ، والتزويتجريم  ر ،   وة  واستغالل 

 ، والتسيب اإلداري  .  واالختالسات 
 :  مكافحة الفساد المحور الخامس

المؤسسات الدولية والمحلية، حيث  الوقاية من الفساد خير من  عالجه، وهذا ما عملت به  
، ونشر   بمكافحة الفساد بالتوعية بمخاطره ، والوقاية منهقامت المؤسسات الدولية المعنية  

األخرى فهي وضع آليات وإستراتيجيات لمكافحة    أواًل، أما الخطوةثقافة مكافحة الفساد،  
الفساد اإلداري ، وتطبيق القوانين على مرتكبي الفساد، ومالحقتهم، وتجريمهم، ويجب أن 

الدا مستويين،  على   اإلستراتيجية  هذه  على   تطبق  فيركز  الداخلي  أما  والخارجي،  خلي 
دور  والمت  تفعيل  ومؤسساتها  الرقابة  للعنظام  المستمرة  الرقابة ابعة  وتشمل  اإلداري،  مل 

البرلمانية والقضائية  واإلعالمية والتمكين الوظيفي، والعدالة التنظيمية، أما على المستوى 
لفساد اإلداري العابر للحدود، الخارجي فال بد من  تنسيق الجهود بين الدول لمواجهة ا

 .  فيةسبة والمساءلة والنزاهة والشفاواألخذ بقيم المحا
( : معالجة صحيفة   2015الدراسة العشرون : تواتي ، ربيعة ، و  حمزي ، سميرة )   

الخليفة وسوناطراك الشروق اليومي  الجزائرية  لقضايا الفساد في الجزائر ، قضية بنك  
www.m ورفلة . –تير، جامعة قاصدي مرباح ، رسالة ماجسنموذجاً 
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الرسالة   ئر على  تعرية الصحافة في الجزا  وء  على مدى قدرة  إلى تسليط الضتهدف 
الجزائري،   المجتمع  تجاه  ومسؤولياتها  لمهامها   وأدائها  المجتمع  قضايا  ومعالجة  الواقع 

الخليفة وقضية سونا ط بنك  وتحديدًا قضية  الجزائر،  الفساد في  راك من  خاصة قضايا 
  القضاء الجزائري   وحجمها في تاريخ الجزائر وتاريخالمعيار الثقيل، وتعد األولى من نوعها   

لتداعياتها االقتصادية والسياسية واالجتماعية  والدولية ،  كما تهدف إلى معرفة  مدى 
اختيار   على  اعتمادًا  الديمقراطية   مكونات  من  أساسي  كمكون  التعبير   حرية  تكريس 

واألكثر في الجزائر )  تواتي  الشروق اليومي  الجزائرية  ذات االنتشار الواسع  صحيفة  
 ( .  2:  2015آخرون ، و 

اعتمدت الباحثتان على المنهج الوصفي بوصفه أحد المناهج العلمية المستخدمة في وصف 
لى   الظاهرة ،  وجمع معلومات دقيقة عنها .أما بالنسبة ألداة الدراسة  فقد اعتمد البحث ع

ال تحليل  المضمون ، باستخدام استمارة  أعداد عتحليل   بيانات   لتحليل   ينة  مضمون  
ون مجتمع البحث من مجموع أعداد صحيفة الشروق  اليومي لثالثة أشهر  الدراسة . تك
(  والمتمثلة في  شهر فبراير ومارس وأبريل . تم اختيار عينة عشوائية  2013من سنة )   

من أعداد  دد  ( ع27  ( ع الدراسة ، وتم الوصول من خاللها  إلى  منتظمة  ومالئمة لمجتم
( . وأهم   9:  2015تواتي  وآخرون،    افة  يوم واحد بين األعداد )الشروق  اليومي بمس

 النتائج التي توصل إليها البحث : 
تناولت صحيفة الشروق اليومية عدة مضامين إعالمية، عالجت من خاللها قضايا    -  1

، وقضية بنك الخليفة الفساد المتمثلة في قضية سونا طراك ) شركة البترول الجزائرية (
تورطين في هذه القضايا، والتي جاءت   يالي(، وركزت على  فضح وكشف الم )افالس احت

المواضيع الرئيسة، باإلضافة إلى تلقي الرشاوى وكشف %( من بين  27.08بنسبة عالية )
%(، وهذا يبين استفحال ظاهرة  25الصفقات المشبوهة وتبديد األموال والتزوير بنسبة )  

www.m الصحيفة القيام بتغطية شاملة لموضوع الفساد.  لةاد في المجتمع الجزائري مع محاو الفس
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وضوع قضايا الفساد في الجزائر أعطت صحيفة الشروق اليومية  قدر من األهمية لم -2
لمساحة  ) يؤكد هذا تخصيصها   التغطية، وما  حجم  حيث  ( من   2سم   14328من 

من    %( فقط2.4( ، أو بنسبة )    2سم 587412المساحة اإلجمالية المقدرة  ب )    
ساحة مادة التحرير ، حيث قسمت  هذه المساحة  ما بين النصوص  والعناوين والصور.  م

ا إلى االستنتاج التالي : إن التغطية الصحفية  بصفة عامة كانت متواضعة ،  وهذا  يقودن
بظاهرة الفساد ، مّما يعني  أن هناك عدم اهتمام كاف من قبل صحيفة الشروق  اليومي   

،  ام  جديد من حيث  المساحة والتغطية األعداد من الصحيفة أولتها اهتم ونجدها في بعض  
 . وكذا  تنوع القوالب الصحفية 

بالنسبة لحجم المساحة الممنوحة  لموضوع الفساد في الجزائر  في جريدة الشروق    -3
ية كانت متقاربة  بين مختلف  اليومي ، توصلت الباحثتان إلى النتيجة التالية: إن التغط

 وضوعات وقضايا في فترة الدراسة على الفساد .العينة ، وهذا يرجع إلى طغيان م  أيام
الش  -4 الدراسة  على أوردت صحيفة  المتعلقة بموضوع  اليومي مادتها اإلعالمية  روق 

ا  %(، والتي تعد مادة صحفية مهمة تسرد لن  44.89شكل التقارير  اإلعالمية بنسبة ) 
ا تفاصيل القضايا وكل جديد عنها من خالل  وتنقل لنمعلومات أساسية  حول حدث  ما، 

 جلسات المحاكمة المخصصة لهذه  القضايا .
نت التقارير  واألخبار الصحفية  على التغطية اإلعالمية لموضوع الفساد ، وهي هيم  -5

دون التعمق في   أنواع صحفية ، تعتمد بالدرجة األولى  على السرد والوصف ألحداث  
حساب األنواع األخرى  ذات األبعاد من ذلك  هيمنة هذه األنواع على    حقيقتها ، ونستنج

 ة . التفسيرية والتحليلية والفكري
رغم تنوع  مصادر أخبار موضوع الفساد في الجزائر، إال أن صحيفة الدراسة  اعتمدت   -6

لى سريتها  لمصادر  معلوماتها  بالدرجة األولى  على المصادر الموثوقة ، ويعود هذا إ
www.mأخرى ، كما اعتمدت الصحيفة على توقيع   جهة  ، وحساسية  الموضوع من جهة  من
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  2015المعلومات واألخبار  المدرجة فيها ) تواتي وآخرون ،    الصحفيين لتأكيد مصداقية  
:78 ). 

ين  ر التمك( : دو   2016الدراسة الحادي والعشرون  : السيد ، أشرف  السيد عبدالباري )  
لى مصلحة الضرائب المصرية ، في "   لفساد اإلداري بالتطبيق عالوظيفي في الحد من ا

الجامعة   –درة عن المنظمة العربية للتنمية اإلدارية  المجلة العربية للعلوم اإلدارية ، صا
 .   2016حزيران  –يونيو  –العدد األول  –العربية ، المجلد السادس والثالثون 

إلداري  بالتطبيق ي في الحد من الفساد افة دور التمكين الوظيفث  إلى معر يهدف  البح 
تيبًا أفضل  في مؤشر  على مصلحة الضرائب المصرية ، بما يضمن لدولة مثل مصر  تر 

الفساد  الصادر عن الشفافية  الدولية  . ومع أن مفهوم التمكين الوظيفي  حديث العهد ،  
القرارات  وتحسين    يض السلطة ،  والمشاركة في اتخاذويتقاطع مع  مفاهيم أخرى مثل تفو 

ة إال أنه   أصبح  "  اليوم وسيلة ضرورية للتخلص من  تركيز السلط  مناخ العمل ،  
( . إن تركيز السلطة  في مستوى 3:  2016الذي يعرقل سير العمل اإلداري " )السيد ،

ي أن التمكين الوظيفي  يسهم  في  اإلدارة العليا من أهم مسببات الفساد اإلداري  ، هذا يعن
نهم  وتحمل المسؤولية  والرقابة ليتمكنوا من إدارة شؤو   منح السلطة والمسؤولية للعاملين  

(  . ويعّرف الباحث 3  :   2016ائج في الحد من الفساد اإلداري " )السيد ،  على النت
المتعلقة بعملهم     مفهوم التمكين الوظيفي " على أنه  منح العاملين السلطة  والمسؤولية

ين  بهدف  إعطائهم  ات  والتفاعل مع اآلخر إدارة أعمالهم  واستخدام المعلومليتمكنوا من  
. ثم يحدد  (  8: 2016وإدارته بما يقتضيه الصالح العام " )السيد ،  الفرصة  إلتقان عملهم  

ي  يتمتع بها  أبعاد التمكين  األربعة في، أواًل : حرية االختيار ، بمعنى درجة الحرية الت
وكل إليه  ،  دائه  للمهمات التي تنظيم  في اختيار وتحديد  طرائق أالفرد في  داخل الت

المشاركة الفعالة  لألفراد داخل التنظيم " ، ثانيًا: الفّعالية الذاتية  ،  وهي تؤدي إلى زيادة  
إليه بكفاءة واقتدار الموكلة  المهام   أداء وانجاز  الفرد على  " قدرة  بفضل تمتعه   بمعنى 

www.mالمعرفية .... معنى العمل " هي عمليات إدراك الفرد للمعاني  والقيم  بالخبرات والمهارات 
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ا ، سواء بالنسبة له ذاتيًا أو لآلخرين أو للتنظيم ،.....وكذلك أهميتها  للمهام التي يؤديه
القرارات  في مدى مساهمتها في تحقيق الهدف الكلي للمنظمة "   رابعًا: التأثير في اتخاذ

اتخاذها والسياسات التي يضعها   له تأثير على القرارات التي يتم  : هو إدراك الفرد  بأن
ي تتعلق بعمله ... ومدى إسهام وظيفته في  تحقيق الهدف الكلي التنظيم  وخاصة تلك الت

( . استخدم الباحث  أسلوبًا مركبًا في إجراء البحث  على   8:    2016للمنظمة " )السيد ،  
 نحو التالي :  ال

وتأصيل المفاهيم النظرية األساسية المرتبطة   وصفي حيث تم تحديد"المنهج المسحي ال
ستعانة بمختلف المراجع  والمصادر العلمية ، باإلضافة إلى  بمفهوم البحث ، وذلك باال

استمارة استبيان ، احتوت على بعض المحاور التي  تعكس متغيرات الدراسة . أجريت 
 صلحة الضرائب المصرية  .ى عينة عشوائية  من العاملين  بمالدراسة عل

هج الذي  يعتمد على   المنهج االستداللي ، وذلك الختبار فروض  البحث ، وهو ذلك المن
جمع البيانات الخاصة بالظواهر، وذلك من خالل دراسة ميدانية أجريت على عينة من   

 رائب المصرية "  .العاملين بمختلف المستويات الوظيفية  بمصلحة الض
 ج التالية : حث إلى النتائوقد توصل البا

 حد من الفساد اإلداري . توجد عالقة  ذات داللة معنوية بين  حرية االختيار وبين ال -1
 توجد عالقة ذات داللة معنوية  بين الفاعلية الذاتية وبين الحد من الفساد اإلداري .  -2 
 اد اإلداري . سين  معنى العمل وبين الحد من الفتوجد عالقة  ذات داللة معنوية ب -3
الحد من الفساد  توجد عالقة  ذات داللة معنوية بين  التأثير في اتخاذ القرارات وبين    -  4

 اإلداري .  
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وبإثبات صحة الفروض الفرعية  قد تم إثبات صحة  الفرض الرئيس ، أي توجد عالقة   
حة الضرائب  ين الحد من الفساد اإلداري  بمصلذات داللة معنوية  بين التمكين الوظيفي  وب

   المصرية  .
الفساد في األردن    ( : مكافحة  2012الدراسة الثاني والعشرون : بني عامر ، نسيم )   

جامعة   ، الحقوق  كلية   ) ماجستير  رسالة   ( الفساد  مكافحة  وهيئة  النواب   مجلس  بين 
 اليرموك  . 

النظم    ثره علىإلداري ، وأسبابه ، وأنواعه ، وأتهدف الرسالة إلى  تحديد مكامن الفساد ا
التصدي    االجتماعية ،  ودور كل من مجلس النواب األردني،  وهيئة مكافحة الفساد في

له ومكافحته من خالل التشريعات  التي تحكمها ، كما تهدف إلى بّيان الجهة األكثر  قدرة  
 وتأهياًل على محاربة الفساد  .

اقشة النصوص  ل  عرض ومنذلك من خالهج الوصفي  التحليلي و اعتمد الباحث على المن
القانونية الواردة في كل من الدستور األردني والنظام الداخلي لمجلس النواب ، وقانون  
هيئة مكافحة الفساد والقوانين األخرى  ذات العالقة  ، وعرض بعض القضايا المنظورة 

م . وأه(6:   2012تها  )بني عامر ،  دراسة وتحليلها ومناقشأمام كال الجهتين محل ال
 تائج التي توصلت إليها الدراسة : الن
تتعدد وتتنوع  صور الفساد السياسي واالقتصادي واإلداري  والمالي  وغير ذلك ،    -1

والفساد اإلداري هو الوجه اآلخر للفساد السياسي، وهو األصل  لجميع أنواع الفساد، ترتب 
 األفراد .  الدولة أم كافة ، سواًء على صعيدار مدمرة في المجاالت عليه آث

( الذي   2006( لعام )  62إن هيئة مكافحة الفساد التي أنشئت بموجب القرار، رقم )   -2
جاء تنفيذًا اللتزامات األردن بموجب اتفاقية األمم المتحدة ، تمارس دورًا أساسيًا  متخصصًا  

 ن كثير من ا دور كبير في الكشف عجاء في قانونها ، وله  في مكافحة  الفساد وفقًا لما
www.m ساد وإحالة مرتكبيها إلى القضاء .                     قضايا الف
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،  إن مكافحة الفساد في األردن  تستند إلى مجموعة من األسس القانونية  دولية وداخلية-3
  يعزز مكانتها  سياسياً   واإلعالن عن مكافحة الفساد ال يسيء إلى  سمعة الدولة ، وإنما

الدولي البطالة ، وتحقيق ًا ، وخاصة  ، واقتصادي  على  الصعيد   الحد من  في مجال  
 التنمية وتشجيع االستثمار .  

واجتماعية     -4 واقتصادية  سياسية   ، الصعد  جميع  على  خطيرة   آثار  اإلداري  للفساد 
 اإلداري.  م سبب من أسباب الفسادوإدارية ، ويعد  انعدام العدالة االجتماعية  في الدولة أه

التعديالت الدستو   -5 التي أجريت مؤخراً إن    تعد  خطوة في االتجاه الصحيح ، رية  
 وخاصة في مجال مكافحة الفساد، إال أنها  ما تزال خطوة غير كافية . 

إن ارتباط هيئة مكافحة الفساد بالسلطة التنفيذية  يؤثر سلبًا في القرارات  التي يمكن   -6
ساد في األردن مكافحة الف  الجدية في  قضايا ، إضافة إلى عدمأن  تتخذها  في بعض ال

بشكل  فاعل ، وهو ما يتضح من كثرة  عدد قضايا الفساد التي كشف عنها، ولم يحال 
مرتكبوها  إلى القضاء ، حيث تبين  أن هناك انتقائية  في التحقيق واإلحالة في القضايا 

 للقضاء .
 مهما في  راً دو خالل  رقابته ألعمال الحكومة     يمارس  مجلس النواب  األردني من  -7

مكافحة الفساد ، مع أنه غير مختص بالتحقيق  بقضايا الفساد التي  ال يكون أحد مرتكبيها  
 وزيرًا . 

، ي  يكون أحد مرتكبيها من الوزراءإن  أغلب  قضايا الفساد هي من الفساد الكبير الت  -8
،  ق معهمقيتح  تختص  هيئة مكافحة الفساد بالفئات العليا من الموظفين، ممن الأو من ال

 مما يشكل مثلبة الختصاص الهيئة . 
من خالل متابعة نوعية القضايا التي  تنظرها الهيئة  لم نجد أي من القضايا تتعلق    -9

كرتها  بقرار إداري  مشوب بعيب إساءة  استعمال السلطة ، تمثل  إحدى  الصور التي ذ
www.m ( . 176:  2012صوص ) بني عامر في هذه الدراسة  بهذا الخ 
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 ر السادس  : آثار الفساد اإلداري محو ال 
ثمة إجماع بين الباحثين على األبعاد السلبية لظاهرة الفساد اإلداري ، فالفساد كالسرطان 

الفساد) االقتصادسرطان  الجوانب  كل  في  يؤثر  فإنه   ، المجتمع  في  ظهر  ما  إذا  ية (، 
ببًا للعديد من كون س، وي  القية  ، وفي التماسك االجتماعيواالجتماعية والثقافية واألخ 

،  المشكالت االجتماعية ، فهو يؤثر في التنمية االجتماعية واالقتصادية ، و فساد القيم
وانتشار القيم السلبية ، وفقدان الثقة بمؤسسات الدولة ، وضعف الوالء الوطني ، وتعميق  

 ين الحاكم والمحكوم . الهوة ب
( : الفساد وأثره على تدفقات  2016اشم )  لعشرون : عبدالحميد ، خالد هلثالثة واالدراسة ا

التجارة  البينية لدول  منطقة التجارة الحرة  العربية الكبرى ) الجافتا ( ، في : مجلة كلية  
 . 2016كتوبر أ –االقتصاد والعلوم السياسية، المجلد  السابع عشر ، العدد الرابع 

منطقة التجارة    لتجارة البينية لدولوأثره على تدفقات ا   إلى تناول الفساد  تهدف هذه الدراسة  
الحرة العربية الكبرى ، وذلك لمعرفة عّما إذا كان الفساد أحد أسباب  انخفاض تدفقات 

ذبية،   التجارة البينية  بين الدول األعضاء  أم ال ، وذلك من خالل استخدام  نموذج الجا
برى ) الجافتا( خالل  ية الك العرب  عضاء  في منطقة  التجارة الحرة  وبالتطبيق على الدول األ

 ( .   2011 -2003الفترة  )
قسم الباحث الدراسة إلى قسمين ، القسم النظري ، ويتناول  مفهوم وأنواع ومستويات الفساد 

ياس هو اإلطار التطبيقي ، وفيه تم قوأثر الفساد على التجارة البينية ، أما الجزء الثاني ، و 
ة  لدول منطقة التجارة الحرة  العربية الكبرى من  لثنائيجارة اأثر الفساد على تدفقات  الت

. ويؤثر الفساد في  ( 2011 -2003  )خالل  استخدام نموذج الجاذبية  خالل الفترة
ة معينة لصالح من يدفع تدفقات التجارة البينية من خالل  قناة منح العقود ، أي توريد سلع

ة لتفسير تدفقات التجارة واالستثمار  الشائعماذج   ر. ويعد نموذج الجاذبية من  النرشوة أكث
www.mبين الدول واألقاليم. معادلة الجاذبية  تقاس بمتغيرات مستقلة عدة  " منها  مستوى التعرفة 
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المتاجرة الدول   حجم  عن  للتعبير  السكان  وحجم    ، المفروضة  ومتغير   الجمركية   ،
لمتاجرة ، ومتغير اللغة   لدول ابين ا  لتوضيح وجود اتفاقيات  تجارية   االتفاقيات اإلقليمية

الحدود لتوضيح مدى   الدول المتاجرة ، ومتغير  لتوضيح مدى وجود لغة مشتركة  بين 
(. شملت عينة الدراسة   49:    2016وجود حدود مشتركة  بين الدول " ) عبدالحميد ،  

شرة  بعة  عوهي س  لكبرى الجافتا الموقعة عليها  ،نطقة  التجارة الحرة العربية  اعلى دول م
 دولة .   

   البينية  التجارة تدفقات  خفض في يسهم الفساد زيادة أن إلى  الدراسة توصلت نتائج  وقد
  التجارة    منطقة   اتفاقية  إن.  الكبرى     العربية   الحرة  التجارة   منطقة  في  األعضاء  للدول
)    عام  ذنفي الت  حيز   دخولها  منذ  تسهم  لم (     GAFTA( )  الجافتا)  الكبرى   العربية   الحرة

  نسبة  تتجاوز  لم  حيث"     األعضاء  الدول  بين   البينية  التجارة  تدفقات  زيادة  في  (  2005
 -2003  الفترة  خالل  (    %10.4)     الجافتا  لدول   البينية  التجارة  تدفقات   نسبة  متوسط

 الفساد  مستويات  ارتفاع  من  تا الجاف دول معظم  تّعاني  اآلخر الجانب وعلى . (  (2011
الفساد . كما توصلت الدراسة    إدراك  مؤشر  ضمن   الجافتا  دول  ترتيب  من  يتضح   كما  ،

إلى " أن  زيادة الفساد في الدول المصدرة  يسهم في خفض  تدفقات التجارة البينية  للدول 
زيادة  تدفقات  أخرى  يؤدي زيادة الفساد في الدول المستورد  إلى   األعضاء ، من ناحية

( .  ويرجع  اختالف أثر   54:  2016عبدالحميد ،  األعضاء " )    التجارة البينية للدول
الفساد في الدول المصدرة  عن الدول المستوردة إلى أنه في الدول المصدرة  يؤدي زيادة  

ت التجارية ، وهو ما يترتب عليه انخفاض  تدفقات الفساد إلى  ارتفاع تكاليف المعامال
ي زيادة الفساد  إلى زيادة تدفقات التجارة  مستوردة  فيؤد تجارة البينية . أما بالنسبة للدول الال

البينية ،  وهو ما يوضح زيادة وتعقد اإلجراءات والتنظيمات المطبقة في الدول المستورة  
 تلفة للفساد  للتغلب على هذه اإلجراءات . ، ولذلك يتم اللجوء إلى األشكال المخ 
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 لحوكمة ومكافحة الفساد سابع :  االمحور ال
، وانتقلت مص  ثمة المجتمعات األوربية  السنوات األخيرة في  طلحات جديدة ظهرت في 

بعدها إلى المجتمعات النامية ، منها مصطلح الحوكمة ، والنزاهة  ، والشفافية  ، والحكم  
ألخالقية والرقابية  مجملها اإلجراءات والوسائل  القانونية والسياسية واالرشيد ، وتعني في  

،  والمجتمع الدولي لمواجهة ظاهرة الفساد . وقد نشأت    ي تتخذها الدول والمحاسبة ،  الت
لهذا الغرض مجموعة من المؤسسات والمنظمات  الدولية ، كمنظمة الشفافية الدولية ، 

المؤسسات   من  وغيرها  على والنزاهة،  شروطها  تفرض  وراحت   ، الدولي  للبنك  التابعة 
الحكومةالمج  قيام  أن   كما  األخرى.   س  تمعات  الفساد اإللكترونية  من  الحد  في  يسهم 

 اإلداري.  
( : الحوكمة الرشيدة  ومكافحة  2016الدراسة الرابعة والعشرون  : خضري ، ياسين ) 

على الحالة المصرية " ، في : مجلة  الفساد، المفهوم والقياسات الدولية والمحلية تطبيقا  
 أكتوبر . –العدد الرابع  –لعلوم السياسية ، المجلد السابع عشر  كلية االقتصاد وا

تهدف الدراسة إلى  جمع  وتلخيص  القياسات المختلفة  للحوكمة  ومكافحة الفساد ،  
يرة وفقًا  وعرض منهجيتها ، وتتبع مستوياتها في مصر وتحليلها على مدار األعوام األخ 

إنما  لقياسات ليس فقط الدولية  ، و تخدام ا( وباس  (2015آلخر البيانات المتاحة حتى   
هذه القياسات  مؤشرات الحوكمة  العالمية ، والنزاهة العالمية ،   أيضا المحلية . وتتضمن 

  ومدركات الفساد الحكومية األفريقية ، والمؤشرات العامة إلدراك الفساد اإلداري في مصر،
 (.61:  2016ليم )خضري ، ومؤشرات  التقييم الحكومية في قطاعات الصحة والتع

ج  الوصفي التحليلي ، حيث تم االطالع على  آليات وقواعد  ث على المنهاعتمد البح  
الحوكمة  الصادرة عن  المنظمات والهيئات العلمية والمحلية، وتم تحليلها ومناقشتها  بما  

ولي عرفة  وضع مصر في سياق الحوكمة . وقد حدد البنك الديخدم أهداف الدراسة ، لم
www.mتم من خاللها  ممارسة السلطة  في إدارة لمؤسسات التي يمفهوم الحوكمة الرشيدة بأنها " ا
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العام، ويشمل ذلك اختيار    الصالح  للدولة، من أجل  الموارد االقتصادية  واالجتماعية  
احترام كل من الموظفين والدولة للمؤسسات القائمين على السلطة ورصدهم واستبدالهم، و 

ا التعريف يعني  مبادئ  يما بينها . هذالتفاعالت االقتصادية  االجتماعية  فالتي تحكم  
مختلفة ، مثل  المساءلة والمشاركة ، والمساواة، وسيادة القانون ، والفاعلية ، والكفاءة،  )  

( . وإذا كان هذا التعريف يقتصر على القطاع الحكومي، 62:  2016انظر : خضري ،  
(   يرى  UNHABITATاألمم المتحدة للمستوطنات البشرية )  فهناك تعريف آخر لبرنامج  

أن الحوكمة الرشيدة  هي عملية إدارة  المواطنين للشؤون العامة  لتحقيق أجندة  التنمية   
ة الرشيدة مشاركة األفراد والمؤسسات  على المدى القصير  والطويل .... وتتضمن  الحوكم

تتطلب   في تخطيط وإدارة الشؤون العامة ، كماالعامة  والخاصة  والرسمية وغير الرسمية   
  عن آليات  وسياسات وأدوات فعالة  لالستجابة  فضالً   استخدام أطر قانونية مناسبة ،

يركز على  ( . هذا التعريف  63-62:  2016الحتياجات المواطنين " ) عن  خضري ،
وسيادة القانون ،  كيفية إدارة الدولة  من خالل مبادئ الشفافية  والمشاركة والمساءلة ،  

الرشيدة ، سواء لدى الحكومات   حوكمةونظرًا لألهمية المتزايدة لمفهوم  الومكافحة الفساد .  
للتعرف  الوطنية ،  أو شركاء التنمية ،  فقد ازداد اهتمام كليهما بقياس وتقييم الحوكمة   

ييمات الحوكمة  على درجة استيفاء  الدول لمبادئ الحوكمة الرشيدة  من عدمه . كما تعد تق
ميين واألكاديميين على  إلعالورفع وعي صناع القرار والمواطنين وا  وسيلة فعالة  لمساعدة  

اإلحاطة  باألوضاع المتعلقة  بالحوكمة الرشيدة  ومكافحة الفساد . أما  مؤشرات الحوكمة 
 لعالمية " ، فهي :  ا

المختلفة   المؤشر  اآلراءلة، ويقيس هذا بير والمساءلة ، أو الصوت والمساء حق التع  -1
لك الدولة  على المشاركة في اختيار  حكومتهم ،  حول مدى قدرة موظفي ت  في دولة ما  

 وحريتهم في التعبير ، وتكوين الجمعيات، وحربة اإلعالم .
ب العنف / اإلرهاب ، ويقيس هذا المؤشر  اآلراء المختلفة   االستقرار السياسي  وغيا -2

www.m .باستخدام العنف  إسقاطها  كومة  أواحتمالية زعزعة استقرار الح   في دولة ما  حول مدى  
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الفعالية الحكومية : ويقيس اآلراء  المختلفة حول  مدى جودة الخدمات الحكومية ،    -3
 عن الضغوط السياسية .. وجودة الخدمة المدنية   واستقالليتها بعيداً 

لمختلفة حول قدرة الحكومة  في  جودة األطر التنظيمية : ويقيس  هذا المؤشر اآلراء ا  -4
 لوائح من شأنها فتح المجال أمام تنمية القطاع الخاص . وتنفيذ سياسات و  صياغة 

 سيادة القانون : يقيس ثقة المواطنين  في القواعد والقوانين بالدولة . -5
المختلفة حول  مدى استغالل السي  -6 المؤشر  اآلراء  الفساد : ويقيس هذا  طرة على 

المواطنين في الموظفين الحكوميين    العامة  في تحقيق مكاسب شخصية، وثقة  السلطة  
يين، باإلضافة إلى مدى انتشار  الفساد الصغير والكبير في  األحزاب السياسية ،  لسياسوا

خيرًا حول مدى توافر الشفافية وآليات المساءلة والمحاسبة  واإلعالم  والجهاز اإلداري .. وأ
 ( . 2016:65:  " ) عن خضري 

ظمة  مستقلة  غير ربحية  مقرها  ة ، منظمة النزاهة العالمية منثانيًا:  مؤشر النزاهة العالمي
الواليات المتحدة األميركية ، تهتم  بتمكين المعنيين من المجتمع المدني والقطاعين الخاص  

ة   للحوكموالعام ، وتثقيفهم  معلوماتيًا . وتقوم المنظمة بذلك  من خالل متابعتها وقياسها  
مدة في ذلك على  التكنولوجيا معلومات واألبحاث المختلفة معتفي دول العالم  وتقديمها لل

( . إن مؤشر 69:  2016المتطورة وفريق محلي  من الباحثين والصحفيين "  )خضري ،  
النزاهة مشابه لمؤشر الحوكمة الرشيدة ، لكنه  معني بمدى توفر األطر القانونية  في  

 تالية: المجاالت ال
وعمل المنظمات غير    يضم هذا المجال  حرية إنشاء  المنظمات غير الحكومية : و   -1

 الحكومية المعنية بمكافحة الفساد .
 االنتخابات ويضم المشاركة االنتخابية ونزاهتها .  -2
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ضمانات منع تضارب المصالح بالحكومة  والتوازن بين سلطاتها والرقابة عليها .    -3
إضافة  نفيذية والتشريعية والقضائية،  ابة المتبادلة  بين السلطة التوالرق  وتتضمن  التوازن 

 إلى شفافية العمليات  المتعلقة  بميزانية الدولة والرقابة عليها.  
اإلدارة العامة والمهنية : وتضم ضمانات منع تضارب المصالح واالستقاللية  السياسية    -4

 للعاملين بالخدمة المدنية . 
لة  عليا للرقابة  والمراجعة، وعداوالرقابة : ويتضمن وجود مؤسسة حكومي اإلشراف ال -5

 وكفاءة  النظم الضريبية والجمركية ... 
: 2016اإلطار القانوني لمكافحة الفساد، وحيادية القضاة وإنفاذ القانون ) خضري،    -6

70 . ) 
 وتوصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية : 

لتبنيها  قانون    نظراً   مؤشرات  المتعلقة بمكافحة الفسادسبة للتحسن موقف  مصر  بالن  -1
منع تضارب المصالح األمر الذي  يتطلب مزيد من  الجهود لتفعيل  القانون وتطبيقه  في  
كافة المجاالت  والمؤشرات المتعلقة باألمن  واالستقرار نظرًا إلى استمرار  جهود الحكومة  

 المصرية في مكافحة اإلرهاب.  
(. وقد تبين أن أكثر مواطن الحوكمة  2011وقف  مصر  عّما كان عليه في )ع مراج ت  -2

ضعفًا  تكمن في الفعالية الحكومية ، والتي تعكس  ضعف في  أداء الحكومة  في تقديم 
بعض الخدمات الحكومية ، وأيضًا في الشفافية ) حسب تقرير  منظمة بيت الحرية ( ،   

صول على محدودية  قدرة المواطنين على الح أهمها والذي يعكس  بعض أوجه القصور، 
وا  المصالح  من  له  المعلومات  الشفافية  محور  في  القصور   أن  كما  الحكومية.  لهيئات 

  تداعيات على  نتائج مؤشري  المشاركة والمساءلة  في قطاعات الرعاية الصحية األولية 
www.m ( . 86:  2016والتعليم األساسي ومياه الشرب والصرف الصحي ) خضري ، 

ejh
ara

lja
ze

era
.co

m



214 
 

( : الفساد  والحوكمة  ، دراسة مسحية    2016، رفافة  )فافةالدراسة الخامسة والعشرون:   
 ( . ،  الجزائر  ) رسالة  ماجستير( للتقارير الدولية ) دراسة حالة الجزائر

تهدف الدراسة  المطروحة  إلى بناء جسر المعرفة التحليلية  والمفاهيمية بين متغيرين،  
ومحاولعالقة  تربطهما   والحوكمة،  الفساد  وهما  غموض   جدلية،  عن  الكشف  ة 

الفساد ، وعوامله  المصطلحات، ومعرفة   الكشف عن مختلف  أسباب  وانعكاساته، وكذا 
الدولية  المعايير   المنظمات  إليها  تستند  وتفسير  التي   ، الفساد  حول  تقاريرها  إعداد  في 

ذلك الرغبة في إعداد دراسة تساهم   قع ، كوتحليل محتواها وتقييمه مع ما يحصل في الوا
ة من جهة، ولفت انتباه الجهات المعنية  سيس طرح علمي للدراسات السياسية المقارنفي تأ

من أجل وضع  مراكز ومخابر بحث،  تخصص لدراسة  وتحليل ظاهرة الفساد امبريقيًا 
، وكذا نقل  أخرى  إليجاد حلول فعالة وسليمة للحد منها داخل المجتمع الجزائري من جهة

كما    ،(:9  2016النظرية إلى أرض الواقع "  )فافة ،    مبادئ  الحوكمة  من الدراسات
والحوكمة  الفساد  قياس  إلى معرفة  مدى مصداقية  معايير ومؤشرات  الرسالة   تهدف 
المعتمدة من قبل المنظمات الدولية ؟  ومدى تطبيق هذه المعايير على واقع الفساد في  

لحوكمة فتعددت تعاريفها، لكننا نأخذ  إلى اآلليات المعتمدة لمحاربته  .أما ا  إضافة  الجزائر،
تعريف التالي بأنها " الشفافية والمساءلة وحكم القانون ، وحالة من المشاركة الديمقراطية بال

والعدالة  واألمانة  والمجتمع   الدولة  إدارة شؤون  في  المواطن  وإشراك   ، اإلنسان  وحقوق 
 ( .79: 2016ر : فافة ، والمصلحة العامة ، ومحاربة الفساد ) انظتنمية لتحقيق ال

، يتكون من المنهج التاريخي ، الذي استخدمت الباحثة في دراسة المشكلة مركب منهجي
استخدم لمعرفة الجذور التاريخية للفساد، والمنهج الوصفي التحليلي  بمختلف فروعه كفئات 

قارير  ، وتحليل مضمون التوفروعه  كالمنهج المسحيحث ،  للتحليل المناسبة لمجتمع الب
  مضمون   بتحويل  التحليلالفساد والحوكمة وآلياتها في مكافحة الفساد، وكان  الدولية حول  

وقد خلصت الدراسة إلى .  التقارير إلى صياغة  كمية ورقمية  في شكل نسب مئوية  هذه
www.m النتائج التالية : 
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من الغموض  ساد والحوكمة  ال تزال تثير الجدل  ويشوبها العديد  ة  للفإن  التعريفات الحديث
 والضبابية " . 

 . إن الفساد والحوكمة متغيران متالزمان تحكمهما عالقة جدلية
، أو غير  ، حكومية كانتهناك العديد من المنظمات الدولية والعالمية  واإلقليمية والوطنية 

الفساد والحوكمة ، وحاولت  قياسها وتكميمها وتكريس     لدراسةحكومية ، قد وجهت أبحاثها  
ريبية لها  وآليات  لمعالجة مثل هذه الظواهر، كما حاولت  وضع إحصائيات تقمبادرات  

 والتي وجدت صعوبة في تقويمها بدقة  نظرًا لطبيعة عمليات الفساد التي  تتميز بالسرية. 
دراسات المستحدثة  في الميدان األكاديمي   من ال إن دراسة ظاهرة الفساد في الجزائر  تعد

ضمن  الدراسات العسيرة  نظرًا لشح المعلومات واإلحصائيات والعملي ، وقياسه يدخل  
 الموضوع . حول هذا

إن الجزائر مازالت متأخرة في مجال مكافحة الفساد وتطبيق مبادئ   الحوكمة .... ويرجع  
وع القوانين  فعالية  عدم  إلى   الهذلك  وسرية قم   ، السياسية  اإلرادة  توفر  وعدم  يئات، 

 ( .   392 -391:    2016المعلومات "  ) فافة ، 
(: مدى انتشار الفساد  2014الدراسة السادسة والعشرون : الشيخ ، غدير أحمد خليل ، )

المالي واإلداري في المصارف اإلسالمية األردنية ، في :  الشويات ) محرر (  الحاكمية  
ألعمال ،  داري  والمالي ، وقائع المؤتمر العلمي المحكم الثالث  لكلية إدارة ااد اإلوالفس

 األردن . –، اربد  2014\11\19-18 –عجلون ، األردن 
في  واإلداري   المالي  الفساد  انتشار  أو  وجود  عن  الكشف  محاولة  إلى  الدراسة  هدفت 

والمسؤولين ، حيث أن    موظفينالمصارف اإلسالمية  األردنية ، وفقا آلراء العمالء  وال
يين من  وجود الفساد في أي مؤسسة  المتعاملين مع هذه البنوك هم المتضررين األساس 

ين  والمسؤولين  يستطيعون الحكم على وجود الفساد  يتم التعامل معها ، كما أن الموظف
www.m من عدمه .  
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تم توزيع    ، حيث استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي عن طريق عينة عشوائية    
ة  في مختلف مناطق  ( استبانة على  عمالء  المصارف اإلسالمية األربع   109)   

( استبانة على  مسؤولي و موظفي  البنوك األردنية اإلسالمية  في    125المملكة، و )  
( .  وتوصلت الدراسة إلى  117:     2014معظم محافظات المملكة  ) أنظر : الشيخ ،  

 :   التاليةالنتائج 
األردنية من وجهة    -1 اإلسالمية  المصارف  في   وإداري  مالي  فساد  نظر  عدم وجود 

 المتعاملين مع تلك البنك . 
نظر -2  وجهة  من  األردنية  اإلسالمية  المصارف  في  وإداري  مالي  فساد  وجود  عدم 

 المسؤولين والموظفين في تلك البنوك " . 
( : الفساد االقتصادي من   2014محمد  )الدراسة السابعة والعشرون  : المومني  ،  

ر ، وأساليب المعالجة " ، في :  الشويات  منظور االقتصاد اإلسالمي : األسباب ، واآلثا
 داري والمالي  .) محرر ( الحاكمية والفساد اإل

تهدف الدراسة إلى التعرف على أسباب  وأشكال الفساد االقتصادي ، إضافة إلى معرفة  
،  كما يهدف البحث إلى التعرف على  الوسائل التي   قتصاديفساد االاآلثار السيئة  لل 
الوضعي لمعالجة ظاهرة الفساد االقتصادي ، إضافة إلى التعرف على  يقدمها  االقتصاد

 وسائل اإلسالمية  لمحاصرة والقضاء على هذه الظاهرة .ال
مراجع  إلى ال  اعتمد الباحث على المنهج الوصفي  من خالل البحث المكتبي  بالرجوع 
لمنهج التحليلي من  الدوريات العربية، التي اهتمت بالفساد االقتصادي، كما اعتمد على  او 

ريات ، إضافة إلى المنهج المقارن ،  خالل  تحليل المعلومات من المراجع والبحوث والدو 
 : ا، أبرزهالباحث إلى عدة نتائج والمقارنة بين االقتصاد الوضعي واإلسالمي. وقد توصل
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الفساد مختلفة عن معالجات االقتصاد ن مإ  -1 عالجات  االقتصاد اإلسالمي  لظاهرة 
،  ه الظاهرةوضعي ، ففي االقتصاد اإلسالمي يوجد العديد من الوسائل الوقائية  لتجنب هذال

 ( .154 :2014محاربة الربا ، ومحاربة االكتناز ، ومحاربة االحتكار ) المومني ، 
،  : مثبط  لالستثمارلعديد من اآلثار السيئة ، فهو مثالً ي على االقتصادينطوي الفساد ا  -  2

 أثره السيئ على الواردات والصادرات.. الدولة  من خالل ويشوه ميزانية 
سعت دول العالم لمعالجة  أو التخفيف من هذه اآلثار، فأنشئت العديد من المؤسسات    -  3

اؤها ، هي منظمة الشفافية   تم إنش  ات التيالدولية  مثل البنك الدولي، لكن أهم المؤسس
:   2014في دول العالم )المومني ،    الدولية  التي تصدر  عدة مؤشرات لقياس الفساد 

177                          . ) 
( :    2014الدراسة الثامنة والعشرون  : حسام الدين ، غضبان  , ، ذريمان ، إدريس )  

: وير العمل المصرفي اإلسالمي ، في :  الشوياتأهمية المبادئ اإلسالمية للحوكمة في تط
 الحاكمية . 

ة  للحوكمة المصرفية ، ودورها  المنتظر  رفة  المبادئ اإلسالمييهدف هذا البحث إلى مع
بيل تطوير  العمل المصرفي اإلسالمي . وتعتبر حوكمة الشركات في الوقت الراهن  في س

يارات المتعددة التي زعزعت  ئح المالية  واالنه، خاصة   بعد الفضا  الرائد   اإلداري   األسلوب
ورغم تعدد الدراسات الغربية  بشان هذا الموضوع من    عالم األعمال في السنوات األخيرة ،

اريف ونماذج وحتى أصول نشأة مختلفة ،  إال أن المختصين والمهتمين  م  تعخالل  تقدي
ي :   الحوكمة األربعة ، وهبموضوع الحوكمة  يالحظون  الجذور اإلسالمية له ، وأسس  

( .  فحوكمة  شفافية ) الصدق  واألمانة  لة والمحاسبة ، وأخيرًا ال العدالة والمسؤولية  والمساء
األطراف اآلخذة  بما يضمن حق  يم العالقة بين مختلف  الشركات بصفة عامة  تعني تنظ

ة والشفافية ،   طرف ، باإلضافة إلى أنها  تعمل على  جعل هذه العالقات  تتسم بالثقكل 
www.mاقي ارف تختلف عن بن البنوك والمصما يعني وجوب االلتزام بأخالقيات األعمال . وبما أ
ejh

ara
lja

ze
era

.co
m



218 
 

اعًا  من األشخاص ، بحيث تؤدي إلى  المؤسسات ألن انهيارها يؤثر  على دائرة أكثر اتس
  إضعاف النظام المالي  ذاته مّما يكون له آثارًا سيئة  على االقتصاد بأسره ، فهذا يلقي 

مسؤولية خاصة وكبيرة على هذه المصارف من أجل  تطوير العمل المصرفي بها ) حسام 
مي  ال  ( ، من جانب آخر ، فإن تشابك االقتصاد العال216:    2014لدين وآخرون  ا

لذا علينا   ،،، الدولية  التطورات  بمأمن من  اإلسالمية  مالية، وخاصة  أي مؤسسة  يترك 
حديات، ونظام الحوكمة  الذي لجأ إليه الغرب والذي يعد  التحرك وإيجاد طريقة لمواجهة الت
 االعتماد واللجوء  إلى أنظمة  غربية.   من أصول إسالمية، أفضل من

الستنباطي  من خالل الرجوع إلى المراجع العربية  واألجنبية،  اعتمد الباحث  على المنهج ا
ى المجهول ، باإلضافة وأخذ منها ما يخدم مصالح البحث، أي االنطالق من  المعلوم إل

  النتائج   هملممارسات . وأ الع على  الظواهر واإلى  استخدام  منهج المسح المكتبي لالط
 :  الدراسة إليها خلصت التي

      .  والسنة القرآن  في عليها منصوص ، إسالمي مبدأ الحوكمة -1
قتصاد إن النظام اإلسالمي هو النظام الوحيد الذي ربط بصراحة  ووضوح بين اال  -2

 واألخالق . 
حو   -3 اإلسالمية  للمصارف  يوفر  الشرعية  بمبادئها  الحوكمة  حوكمة  تطبيق   : كمتان 

، أي أن العمل المصرفي  اإلسالمي  يكون  اقتصادية  فنية ، وحوكمة شرعية اعتقادية  
 فعااًل إذا نجحت اإلدارة في تحديد دقيق لوظائفها من الناحيتين التنظيمية والدينية . 

واندماج النموذجين الغربي واإلسالمي  للحوكمة  يعطي أفضلية تنافسية   تكاملإن    -4 
 الحوكمة اإلسالمية . لصالح 

ي مصارفنا اليوم ضرورة حتمية  في ظل األزمات  يعد تطبيق الحوكمة اإلسالمية  ف  -4
www.m المالية التي تعصف بالعالم . 
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المستويات    -5 اإلسالمية على عديد  من  الحوكمة  نظام  التي تعطي     يتوفر  الرقابية 
 ( . 117:  2014الدين ، مجاالت أكبر لتجنب األخطاء ) حسام 

(: االلتزام التنظيمي وعالقته     2014الدراسة التاسعة والعشرون   : جبريل ، وائل محمد ) 
بمدى  تطبيق مبادئ  الحوكمة بالمصارف التجارية الليبية، دراسة ميدانية على عينة  من 

الحاكمية والفساد  العاملين بالمص الشويات :  العاملة بمدينة درنة . في :  التجارية  ارف 
 لمالي  .اإلداري وا

االلتزام الوجداني ، وااللتزام التنظيمي )  هدفت الدراسة إلى التعرف  على مستوى  االلتزام 
ى ، كما هدفت أيضًا إل( للعاملين بالمصارف التجارية الليبية، االلتزام المستمراألخالقي

الحوكمة بالمصارف محل الدراسة من خالل  األبعاد التالية )  بيان مستوى تطبيق مبادئ 
العادلة بالمعاملة  على  ،  االلتزام  حقوق   حقوق والمحافظة  على  المحافظة  المساهمين، 

المصالح اإلفصاح  أصحاب  بمتطلبات  االلتزام  والمسؤوليات،  الصالحيات  توضيح   ،
. كما هدفت الدراسة إلى  التعّرف على طبيعة  سؤولية االجتماعية ( والشفافية ، االلتزام بالم
بالمصارف التجارية  كمة  لتزام التنظيمي  ومستوى تطبيق مبادئ الحو العالقة التأثيرية بين اال

التحليلي الوصفي  المنهج  الباحث  استخدم  الدراسة  أهداف  ولتحقيق  قام الليبية،  حيث   ،
بعض الدراسات السابقة . تّكون  مجتمع الدراسة من جميع  ، استنادًا إلى  بتصميم استبانة

مدينة درنة   لة بة بفروع المصارف التجارية الليبية العامالعاملين بالمستويات اإلدارية المختلف
العينة تم االعتماد على جدول  217عددهم )والبالغ    krejcie( عاماًل ولتحديد حجم 

and Morgan  (1970حيث  تحدد حجمه ، )  ( عاماًل ، وتم اختيارها   136ا ب )
النسبية . وبعد توزيع االستبانة تم استرجا الطبقية  ( استبانة صالحة   94ع )  بالطريقة 

(. وقد توصل البحث إلى العديد    413:    2014نظر : جبريل   أي  )للتحليل اإلحصائ
 : من النتائج
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ل  -1 التنظيمي   العام  لاللتزام  المستوى  الدراسة أن  العاملين بالمصارف  أوضحت  دى 
اف بانحر ( ، و 3,52عًا؛  حيث بلغ المتوسط العام ) التجارية  موضوع الدراسة جاء  مرتف

 ( 0.541معياري )
حظي  بالترتيب األول على متغيرات االلتزام االلتزام الوجداني  سة أن مستوى  بينت الدرا  -2

( ، تالها   3.63ي  )  التنظيمي  وبدرجة ممارسة مرتفعة ، حيث حظي  بمتوسط حساب
ي  فقد . أما االلتزام األخالق، وبمستوى مرتفع(3.51الذي بلغ متوسطه )االلتزام المستمر  

( ، وبدرجة ممارسة 3.42، حيث حظي  بمتوسط حسابي )ة واألخيرةثالثاحتل المرتبة ال
 مرتفعة . 

نظر    لحوكمة من وجهةتطبيق مبادئ ا كشفت الدراسة عن أن المستوى العام  لمدى  -3
العاملين بالمصارف التجارية موضوع الدراسة جاء متوسطًا ، حيث بلغ المتوسط العام ) 

 ( . 0.270اري )   راف معي( وبانح 3.23
خلصت الدراسة إلى أن مبدأ مدى  االلتزام بالمسؤولية االجتماعية هو أعلى مبادئ    -4

 67.5( ، وبوزن نسبي )   3.370حسابي )      الحوكمة  مستوى، حيث حظي بمتوسط
%(، يليه مبدأ صالحيات  ومسؤوليات أعضاء  مجلس اإلدارة والقيادات اإلدارية العليا ،  

( ، كما جاء في المرتبة الثالثة  مبدأ المحافظة    3.374حظي  بمتوسط حسابي ) حيث
. أما    (  3.202على  حقوق أصحاب المصالح  والذي حصل على متوسط حسابي )  

طلبات اإلفصاح والشفافية ، جاء في المرتبة الرابعة ، حيث حظي  ى االلتزام بمتمبدأ مد
% ( ، في حين أن مستوى  62.72ي )   ( ، وبوزن نسب 3.136بمتوسط حسابي  )  

مبدأ االلتزام بالمعاملة العادلة لحملة األسهم  والمحافظة على حقوقهم كان متوسطًا ، حيث  
 .(  3.097بي )  حظي بمتوسط حسا

أظهرت الدراسة  وجود عالقة ذات داللة ارتباطية إحصائية بين أبعاد االلتزام التنظيمي     -5
www.mئ الحوكمة  بالمصارف التجارية الليبية  عند مستوى داللة )  مجتمعة ومدى تطبيق مباد
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االلتزام %(، كما بينت الدراسة  وجود عالقة ارتباط  موجبة بين بعدي االلتزام التنظيمي )1
، في حين تبين  %(  1( ومبادئ الحوكمة إجمااًل عند مستوى داللة )  قي ، والمستمراألخال

ن بعد االلتزام الوجداني  ومتغير مبادئ الحوكمة عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بي
 ( 471:   2014مصارف التجارية  موضوع الدراسة ) جبريل ،  بال

 ي   لتغير االجتماعالفساد وا  -المحور  الثامن 
( : الفساد اإلداري  ، نحو نظرية   2011الدراسة الثالثون : المصراتي ، عبدهللا احمد )   

   :نحراف االجتماعي ) دراسة ميدانية ( ، اإلسكندريةفي علم اجتماع الجريمة  واال 
   تهدف الدراسة  إلى تحديد مؤشرات انتشار ظاهرة الفساد اإلداري بين الموظفين العامين 

،  شرق ليبيا   –القطاعات اإلدارية بالقطاع العام  بمدينة المرج    املين  في كافةالليبيين الع
،  مختلف القطاعات  اإلدارية لمجتمع الدراسة  إذ تم التركيز على  الموظفين العاملين ب

سواء  من كبار الموظفين ، أو الشباب ، أو من  الذكور واإلناث . كما تهدف الدراسة   
الك المتغير إلى  عن  الديموغرافيشف   والثقافية ات  واإلدارية  واالقتصادية  واالجتماعية  ة 

عن رصد حجم الفساد اإلداري  المسببة  للفساد اإلداري لدى شريحة من الموظفين، فضاًل  
 الموجود في المؤسسات الحكومية في مجتمع الدراسة ومظاهره .

يدانية   صادر بيانات  مي يعتمد  على ماعتمد الباحث على المنهج الوصفي  التحليلي ، الذ 
تجمع من خالل استمارة استبيان مقننة ، إضافة "  إلى اعتماد الباحث على  مصادر 

أولية أو   الرقابة  بيانات  للجريمة  وسجالت تقارير  الرسمية  التقارير  أساسية، تمثلت في 
لتي تعد   م الموظفين، واع الليبي، تلك التي تهتم  بجرائاإلدارية والجهات القضائية  بالمجتم

بمجموعة من المؤشرات  الكمية والكيفية عن الظاهرة  الباحث وتمد للبيانات الخام  مصدراً 
 (   .  259:   2011" ) المصراتي ، موضوع البحث بالدراسة 

، بنسبة  (  195، عدد الذكور )  وموظفة  موظفاً (    315)  بلغ الحجم الكلي  لعينة الدراسة  
www.m، تم اختيارهم بطريقة عشوائية    %(36.6( ، بنسبة )  113اث )  ، عدد اإلن%(  63.1)  
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   عينة   على  حثالبا  اعتمد  من مختلف القطاعات اإلدارية العاملة  في مدينة المرج ، كما
عمدي )    بشكل  اختيارهم  وتم  ،  مفردة(  40)     حجمها  بلغ  ،  الفساد  مكافحة  خبراء  من

 تائج التالية :   لدراسة إلى الن( . وتوصلت ا  2011:369انظر : المصراتي ، 
%( من أفراد العينة أن  78بخصوص  النتائج المتعلقة  بسيادة النزعة القبلية أكد )   -1

شايخ  ورموز القبائل يتدخلون في  القرابة  تؤثر سلبًا في سير العمل وأن مالقبيلة وعالقات  
 اإلداري بالمؤسسة .صنع  القرار 

  26ة اإلدارية أكد )  عف الضبط االجتماعي  والرقاببخصوص النتائج المتعلقة بض  -2
%( من أفراد العينة أن زمالئهم ال يحترمون القانون ، و ال يخشون الوقوع تحت طائلة  

%( من المبحوثين أن القانون  ال يطبق على عامة الموظفين ،  67عقاب ، كما أكد )  ال
 ( . 368:  2011لى فئة  قليلة منهم ) المصراتي ، بل  ع

بخصوص النتائج المتعلقة  بحدوث تغيرات سريعة ارتجالية في مجال اإلدارة أكد )     -3
  62ات االرتجالية ، كما أكد )%( أن مجتمع الدراسة يعاني من موجة قوية من التغير 71

 سة كانت  سلبية وضارة .% ( أن اغلب التغيرات في مجال  اإلدارة   لمجتمع الدرا
(  %41اإلدارية  واغترابها  أكد  )  ة  بعدم  كفاءة القياداتبخصوص النتائج المتعلق -4

أن   %( يرون 55هم  غير مؤهلين علميا  لمناصبهم ، و )   من أفراد العينة أن مديري
ونوا  هم لم يك% (  يرون أن مديري74اءهم  لم يكونوا محافظين على المال العام ، و )  مدر 

 مهتمين إال بمصالحهم الشخصية .
% ( 76قة  بتنامي شعور الحرمان لدى الموظفين أكد )   تائج المتعلبخصوص الن  -5

ن  ير، وأ%( يعانون بشكل كب  38أنهم  يعانون  بشكل واضح من هذه المشكلة ، وأن )  
 (  غير مرتاحين في عملهم .  (%37
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% (أن الفساد    83بخصوص النتائج المتعلقة بحجم الفساد بمجتمع الدراسة أكد )    -6
جدًا . أما أكثر  القطاعات معاناة من    الدراسة بشكل كبير  إلى كبير  منتشر في مجتمع

 واصالت .  الفساد فهي  الصحة والتعليم ، وأمانة القوى العاملة،  والنقل والم
وجود أكثر صور الفساد اإلداري وأنماطه انتشارًا ، تبين  أن مجتمع الدراسة  يعاني    -7

نها : استخدام المعدات  ، سرقة المواد الخام   من أنماط مختلفة من الفساد اإلداري ، م
س األموال  والقرطاسية ، إساءة التصرف بالمال العام  واإلهمال والتغيب والتقصير  واختال

 . 2011 : 373) صراتي ،  لعامة ) الما
توصل الباحث إلى وجود مجموعتين من العوامل المشجعة على الفساد اإلداري في    -8

اإلدارية ، والعوامل االجتماعية الثقافية .    -العوامل االقتصاديةمجتمع البحث ، هما :  
االقتصادية    العوامل  الماإل  -وتشمل  والقواعد  اإلجراءات  غياب  للدور  دارية :  ، حددة 

شعور بعض الموظفين بالظلم ، ضعف الوالء الوطني والمجتمعي ، عجز الموظفين عن  
تدني رواتب العاملين بالقطاع العام ،    تحقيق طموحاتهم ، غلبة الطمع لدى الموظفين ، 

خصخصة القطاع العام دون  وجود إستراتيجية ، ضعف أو انعدام المنافسة  في السوق 
االح   وظهور عدم  مصادر   ، عدم  تكار   ، والخاص  العام  القطاعين  بين   التام  الفصل 

:       2011االعتماد على دراسات الجودة  في أغلب المشرعات التنموية  ) المصراتي ، 
( . أما أهم  العوامل االجتماعية الثقافية ، فهي : انتشار ثقافة تشجيع الفساد ،    374

لخ ( ، سيادة القيم االستهالكية   القانون ، اضعف الضبط االجتماعي ) الديني ، القيم ، و 
لموظفين،  التغير السريع   والبذخ، انعدام أو ضعف أخالقيات المهنة  عند فئة كبيرة من ا

والمسؤولين، تضخم الجهاز اإلداري )  بطالة مقنعة ( ، غياب معايير الكفاءة   ديرينللم
 في اختيار الموظفين ، ضعف كفاءة الكادر الوظيفي .
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(: دراسة حالة الفساد في فلسطين    (2004والثالثون : الشعيبي ، عزمي ،    ة الحاديراسالد
أيلول /    23 -20بالد العربية " ، المحتلة  ، في  : ندوة " الفساد والحكم الصالح في ال
 سبتمبر ، )مركز دراسات الوحدة العربية   ( بيروت .

، لسطينية ، وأسبابه ، وأنواعهالف   السلطة تناولت الدراسة ظاهرة  الفساد اإلداري في دوائر 
ومظاهره ،  وخصوصيته  في المرحلة االنتقالية ، وآثاره "  وتمركزه  بشكل خاص في  

، والعوامل  (1:    2004والمواقع العليا للسلطة الفلسطينية " ) الشعيبي ،  بعض المراكز  
، وما يرافقها االنتقالية  الكامنة وراءه ، وخصوصًا ما يتعلق   بظروف السلطة الفلسطينية   

من فساد ، يتمثل في استغالل  مواقع السلطة للحصول على منافع خاصة  في ظل مرحلة  
وضعف  الرقابة القانونية على الفساد ، وغياب التشريعات   تتسم بالضبابية التشريعية ،  

الرقابة   النزاهة والشفافية  والمحاسبة ، وضعف  افة  وحرية الصح   التي تعزز  " مفهوم 
،  واإلعال الشعيبي   ( المعلومات   الحصول على  في  إلى   2:     2004م  إضافة   ،  )

تمع المدني في توعية استحداث مؤسسات رسمية لمواجهة الفساد ، ودور مؤسسات المج 
 المجتمع  الفلسطيني  بخطورة الفساد اإلداري  . 

حقائق   لبيانات والاعتمد الباحث في دراسته على منهجي االستنباط واالستنتاج في جمع  ا
،  لس  التشريعي الفلسطيني  وهيئاتهوالدولية  ، وتقارير  المج   المحلية  من تقارير الهيئات

( ، والذي أشار إلى انتشار الفساد    1997العامة عن الفساد )  وتقرير  رئيس هيئة الرقابة  
د الباحث  في المراتب العليا للسلطة، وفي عدد من المؤسسات العامة واألمنية، كما اعتم

ى نتائج استطالع  للرأي العام  الفلسطيني  " المقياس العالمي للفساد   "  أجراه " عل
مسحية  في الضفة الغربية  ، ) بما فيها القدس  المركز الفلسطيني  للبحوث السياسية  وال

االئتالف من أجل  ، بتكليف من "  2003نيسان ) أبريل (   7-  3( وقطاع غزة ، من 
 أمان " . وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية :  –لة المساءالنزاهة  و 
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تمركز  الفساد في أوساط شريحة محدودة  في قمة هرم السلطة ، وشخصيات من    -1
ذات العالقة مع  المراتب العليا في القطاع العام  واألجهزة األمنية  والشركات االحتكارية  

والوساطة   المحسوبية   ظاهرة  وانتشار   ، التالسلطة  مجال  وتقديم في  الحكومية  عيينات 
 الخدمات الصحية والبعثات والمنح الدراسية. 

ال   -2 الفساد اإلداري  أبرز مظاهر  إلى أن  الدراسة  الرشوة ،  توصلت  فلسطيني ، هي: 
 .(4:  2004طة ، نهب المال العام ، االبتزاز ) الشعيبي ،  المحسوبية ، المحاباة ، الوسا

ضعف اإلرادة لدى القيادة السياسية     في فلسطين المحتلة إلى  يعود الفساد اإلداري    -3
القضائي لمكافحة الفساد ، وعدم االلتزام بالفصل بين السلطات الثالث ، وضعف الجهاز 

وغياب استقالليته  ونزاهته ، وضعف البناء المؤسسي للسلطة الفلسطينية، وضعف دور  
ون، وغياب ائي  وغياب سيادة القانيعي ، وضعف الجهاز القضوقلة خبرة المجلس التشر 

العامة، وضعف دور مؤسسات   السماح بالوصول للمعلومات والسجالت  الشفافية وعدم 
لرقابة على األداء الحكومي، والمركزية  الشديدة  والتدخل في  المجتمع المدني في مجال ا

الرقابة  وعدم استقالليت السوق، وضعف أجهزة  العاماقتصاد  لين في  ها، وتدني رواتب  
و  العام   لها   القطاع  السماح  وعدم  اإلعالم،  حرية  وغياب  المعيشة،  مستوى  ارتفاع 

التشري وقلة   ، المعلومات  إلى  بالوصول  الفساد  وللمواطنين   تكافح  التي  واألنظمة  عات 
 ( .7 - 6:  2004وتفرض العقوبات على  مرتكبيه ) انظر : الشعيبي ، 

على السلطة الفلسطينية،   السلبية للفساد اإلداري راسة إلى تحديد اآلثار  توصلت الد  -4
منها: إضعاف النظام السياسي  الفلسطيني، من حيث شرعيته أو استقراره أو سمعته ،  

االقتصاد الفلسطيني ، وخلخلة القيم األخالقية ، وعدم تكافؤ الفرص، وغياب    وإضعاف
 العدالة والمساواة. 

  –لة  جل النزاهة والمساء)  االئتالف من ألمجتمع المدني "  سسات اتصاعد دور مؤ   -5
www.m في مواجهة الفساد اإلداري .  2000أمان ( ، عام 
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 معوقات مكافحة الفساد   -المحور التاسع
( : معوقات الرقابة العليا على   2007: الثاني والثالثون :  حركات ، محمد )   ةالدراس

المنظمة    ن العربي، في:  ة الفساد في أقطار الوطاألموال  العامة ضمن منظومة مكافح 
المنظمة العربية  لمكافحة  : بحوث ومناقشات  الندوة التي أقامتها  العربية لمكافحة الفساد

 بيروت . الفساد 
ا تهدف   العهذه  األموال  العليا على  الرقابة  إلى  معرفة  معوقات  البالد لدراسة  في  امة 
، اكل المنظمة للرقابة والمساءلةيهوضعف ال  بة والمساءلة،رؤية شاملة للرقا  ، كغيابالعربية

ثقافة   وغياب   ، األجهزة  هذه  تمارسها  التي  الرقابية  لألنشطة  المستمر  التقويم  وغياب 
  تعطيل   في   والبيروقراطية   الرديئة   الحاكمية  ، ودورلعامة على المال ااءلة والمراقبالمس

وسيولوجية  والثقافية التي بعين االعتبار  المعوقات السالشاملة، مع األخذ    التنمية   سيرورة
لبلدان على نطاق واسع في المجتمع.   حول دون  تنمية ونشر قيم وثقافة المساءلة في هذه ات

الدراسة تهدف  المساءلة  ى  إل  كما  آليات  تطوير  بصدد  شروط   ووضع  مقترحات  تقديم 
 والمحاسبة  ومواجهة الفساد .

ات، هي : أن الفساد فرضي  من أربع الوصفي التحليلي وانطلق  نهج  اعتمد الباحث على الم
، عدة على صعيد المساءلة والمحاسبة، وأن البالد العربية تعاني  من معوقات  ظاهرة كونية

حقيق  برامج التنمية ، والرجوع  إلى الخطط اإلستراتيجية  رديئة  تحول دون توأن الحاكمية ال
جهزة العليا على ( لمعرفة مدى إسهام  األINTOSAi    ( )2005  -  2010لإلنتوساي )  

قيم    بة على األموال العامة  في تجويد أداء أجهزة الرقابة برمتها  من خالل إفشاء  الرقا
ى المال العام  خيرًا معرفة معوقات  تنمية الرقابة العليا علوأ،  الشفافية والحاكمية الشاملة

 . في البالد العربية
ق   اء  في جمع البيانات والحقائى  منهجي االستنباط واالستقر اعتمد الباحث في ذلك عل 

www.mمن  برامج ووثائق المنظمات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد ) منظمة الشفافية الدولية ، 
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يدة، ومؤتمرات االنتوساي المختلفة المتعلقة بمكافحة الفساد ، ونماذج الرقابة  والحوكمة الرش
والمحاسبة    جهزة العليا للرقابة المالية ومنها المجموعة العربية لأل  المطبقة في البالد العربية ،

  ( ، ومن ّثم   70:     2007) العربوساي (، ودورها في مكافحة الفساد. ) حركات ،   
ساءلة والمحاسبة ومواجهة معوقات مكافحة الفساد  لمقترحات بصدد المالخروج بعدد من ا

األموال العامة في أقطار  بتفعيل الرقابة العليا على    في البالد العربية. وأهم الشروط الكفيلة  
 طن العربي، هي: الو 

لرقابة المالية في مواجهة  : تبني خطة إستراتيجية تشاركية في تفعيل أجهزة ااالقتراح األول
، ووضع خطة عمل لمكافحة  الغش والفساد في القطاعين العام والخاص  واإلصالح  لفسادا

 المحاسبية .   الشامل للهياكل والمنظومة
  والمراقبين العرب على السواء   اإلداريين  للفاعلين   المؤسساتية  القدرات   : تنميةنياالقتراح الثا

ورا جوهريًا في  تكوين األطر كما أن خطط التدريب والتكوين المستمر  يمكن أن تؤدي د
 . لسياسي، والحاكمة الشاملة للفسادجال االقتصاد ا) الكوادر ( العاملة في م

شرية وتنمية اقتصاد المعرفة  جيدة  في تدبير الموارد الب قتراح الثالث : ضمان  حوكمة اال
والرقابة   لية  والسهر على تكوين العنصر البشري  تكوينًا علميًا دقيقًا في مجال اإلدارة الما

لى أساس  لة والشفافية .. وتعليمه تحمل المسؤولية  اإلدارية  عواكتساب ثقافة  المساء 
والسيما في مجال مكافحة     ي  يعرفها العصر ،تحوالت التليواكب ال  ة  والخبرة والعلمالكفاء
 .الفساد

ترنت ( في تدبير   مة اإللكترونية ) االن:  تعميم استعمال الحاسوب  والحكو االقتراح الرابع
 اقبة المالية ضد الفساد.  المر 

الخامس الاالقتراح  إنتاج  مجال  في  شاملة  إستراتيجية  تبني  بالفساد :  المتعلقة  معلومات 
www.m . اولها ونشرها في المجتمع العربي ظاهره وتدوم
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السادس الساالقتراح  تقويم  مجال  في  شاملة  إستراتيجية  وضع  والمراقبة :  العامة  ياسات 
 .الداخلية

: دعم برامج التقويم الداخلي والخارجي للمشروعات والسياسات العامة  التي  ابعاالقتراح الس
خص الصفقات، ومنح اإلعانات المالية، والر بالفساد، مثل جباية الضرائب والعقود و تتأثر  

التقويم   تقارير  نشر  على   السهر  ثم  الخصخصة،  وعمليات  الجمارك  وإدارة  والتصاريح 
عامة الناس ، وربط سياسات وعالقات مهنية  طيبة مع الصحافة ومختلف والرقابة  بين  

 وسائل اإلعالم .
الث  للجهاز  امناالقتراح  جيدة  وشاملة  حوكمة  ضمان  الفساد،    :  في مكافحة   األعلى 

أن يتم دعم األجهزة  العليا للرقابة في األقطار العربية ، مع تركيز رقابتها  على    وينبغي 
 أثر بالفساد .وتطوير آليات وتشريعات المساءلة والمحاسبة. القطاعات التي تت

 آليات مكافحة الفساد   -المحور العاشر 
( : اآلليات القانونية     2013-2012ي ، حاحة ) الدراسة الثالثة والثالثون : عبدالعال

 .  بسكرة ) رسالة دكتورة ( الجزائر  لمكافحة الفساد اإلداري بالجزائر ، جامعة محمد خيضر
الدراسة إلى معرفة اآلليات القانونية التي رصدها  المشرع الجزائري  لمكافحة  الفساد    فتهد

 رعية  يمكن حصرها في اآلتي : ، باإلضافة إلى أهداف أخرى تكميلية وفاإلداري 
يم السياسة الجنائية واإلدارية   اض  وتقو التشخيص الدقيق لظاهرة الفساد اإلداري ، واستعر 

مكافحة الفساد  إلداري ، والوقوف على دور  األجهزة المتخصصة  في  لمكافحة الفساد ا
والديو  الهيئة   الماإلداري على غرار  األخرى  األجهزة  دور  بيان  بمكافحة  ان، وكذا  عنية 

ت والعقبات التي تقف حائاًل دون نجاح اإلستراتيجية  الوطنية  الفساد،  وتحديد المعوقا
أخيرا على الوسائل والطرائق التي يمكن من خاللها  لمكافحة الفساد  اإلداري ، والوقوف  

، اري في الجزائر ) انظر :  عبدالعاليتالفي الصعوبات التي تعترض  مكافحة الفساد اإلد
www.mاعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي أواًل ، حيث اعتمد ، و (    3:  2012-2013
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العلمي الكتب  والدوريات والبحوث  الفساد  على ما هو موجود في   المتخصصة حول  ة 
بمسألة اإلداري، وكذا فحص وتحليل مختلف التشريعات الوطنية والدولية  ذات الصلة   

تمد الباحث على  ألمم المتحدة  لمكافحة الفساد . كما اعمكافحة الفساد ، خاصة اتفاقية ا
قراءة  المنهج التاريخي المقارن ، حيث تتبع تطور ظاهرة الفساد عبر األزمنة والعصور ل

مستقبلها، كما  تم تتبع مسار تطور آليات مكافحة الفساد اإلداري على المستويين  الدولي  
المعنيوال القوانين  إلى  وطني ، وتتبع مدى تطور  الدراسة  الفساد . وخصت  بمكافحة  ة  

 النتائج التالية : 
لجرائم في  الفساد اإلداري كالجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية ) كا  تجريم  أفعال  -1 

قانوني النفوذ ، والحصول على  الصفقات العامة  والرشوة، وأخذ فوائد غير  ة، واستغالل 
 واإلثراء غير المشروع ، والتصريح بالممتلكات.     المنافع غير المستحقة واالتجار بالوظيفة (

راءات  ية اإلجرائية والقمعية لمكافحة جرائم الفساد اإلداري ، وإج تشديد األحكام الجزائ  -  2
 المتابعة القضائية  لجرائم الفساد اإلداري .

   تشجيع اإلبالغ عن جرائم الفساد اإلداري من خالل حماية المبلغين والشهود والضحايا   -3
 ووجوبه. 

 تشريع آليات الترصد اإللكتروني .  -4
  في مكافحة الفساد اإلداري  واسترداد موجودات جرائم الفساد   تدعيم التعاون الدولي  -  5

 ( .277 :2013 -2012اإلداري ) عبدالعالي ، 
 .حة الفساد اإلداري بمختلف أشكالهالتأكيد على  السياسة العقابية  ودورها في مكاف -6 
التأدبيق  تط  -7 الصيغة  ذات  اإلداري   الفساد  لمكافحة  والرقابية  اإلدارية  يبية  اآلليات 

 المرتبطة بالتعيين في الوظيفة العامة .  
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المش  -8 الموظف  ألزم  الوظيفة رع   التصريح بممتلكاته قبل وأثناء وبعد توليه  بواجب  
 العمومية ، ويعد عدم التصريح جريمة من جرائم الفساد اإلداري . 

التي  -9 العقبات   القضائية   وجود بعض  التحري والبحث والمتابعات  تعترض عمليات 
من قانون  الوقاية من الفساد  لجرائم الفساد اإلداري ، مثل الحصانات الوظيفية ، إذ لم يتض

  ومكافحته أي حكم يحد أو يقيد من الحصانات  التي يتمتع بها أعضاء البرلمان  والتي 
 الكشف عن جرائم الفساد.من شأنها عرقلة البحث  و 

م( :    2015  \هـ    1436الدراسة الرابعة والثالثون  : آل الشيخ ، وفاء بنت إبراهيم )  
االمساءلة اإلدارية والحد   المؤسسات  الفساد اإلداري في  العربية  من  بالمملكة  لحكومية  

جستير ،  السعودية ، دراسة  تطبيقية على عينة  من المديرين بمدينة الرياض ، رسالة ما 
 عمال بجامعة الملك سعود ، الرياض  . كلية إدارة األ

د اإلداري  هدفت الدراسة إلى التعّرف على  دور المساءلة  اإلدارية  في الحد من الفسا 
السعودية ، وذلك من خ  العربية  الحكومية بالمملكة   المؤسسات  التعرف على   في  الل  

المتبعة في المساءلة    ية ، وفاعلية اإلجراءاتمدى إلمام المديرين بمفهوم  المساءلة اإلدار 
المديرين ،   اإلدارية  في الحد من الفساد اإلداري، وأنواع الفساد اإلداري من وجهة نظر  

 . (14:    2015لة اإلدارية في المؤسسات الحكومية ) آل الشيخ ،  المساءمعوقات تحقيق  و 
العينة بوص الوصفي  بطريقة  المنهج  الدراسة على   للظااعتمدت  المالئم  المنهج  هرة فه 

موضوع الدراسة ، إذ يمّكن من جمع المعلومات  الالزمة  لإلجابة عن تساؤالت الدراسة   
مجتمع الدراسة فقد تكون  من جميع المديرين  ورؤساء األقسام في وتحقيق أهدافها . أما  

دراسة ( . وتوصلت ال 55:   2015 المؤسسات الحكومية  بمدينة الرياض ) آل الشيخ ،
 لية : ائج التاإلى النت

المساءلة   -1 بمفهوم  المديرين  إلمام   على  العينة  أفراد  موافقة  الدراسة  نتائج  أظهرت 
www.mت اتجاهات أفراد العينة من حيث  درجة الموافقة إلى مجموعتين ،  ، وقد انقسماإلدارية
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اخل المؤسسات  يب : محاربة  المحسوبية والرشوة دهما : آراء موافقة بشدة ، وهي على الترت
بحضور  االجتماعات والفعاليات التي تنظمها في المؤسسة . وهناك آراء موافقة،    ، وإلزام

ى الموظفين  المسيئين ألخالقيات المهنة ، ومحاسبة  وهي: تطبيق األنظمة والجزاءات عل
دة ، ومعاقبة من يفشي الموظفين  لعدم انتظامهم في الحضور للعمل في المواعيد المحد

ي عدم تقيد الموظفين  باللوائح  واألنظمة والتعليمات ، وتنظيم  ر المهنة ، والتحقيق فأسرا
كما أظهرت نتائج الدراسة موافقة أفراد  دورات تدريبية لتحسين أداء الموظفين المقصرين.  

، لكن اتجاهات أفراد العينة المتبعة للحد من الفساد اإلداري   العينة على فاعلية اإلجراءات  
لموافقة إلى مجموعتين، هما : آراء موافقة  بشدة ،  مقسمة من حيث درجة ا   حول ذلك

لى الترتيب  : فقة ، وهي عوآراء  موا  ملين  على أساس الجدارة والكفاءةوهي اختيار العا
وضع آلية محددة للتعامل مع الشكاوى، وتنفيذ برامج وخطط رقابية  للتأكد من قيام العاملين  

جور، وتفعيل المساءلة والردع، والقيام بزيارات  ، وزيادة مستويات األ بالمهام المنوطة بهم
،  المناصب ...)  آل الشيخميدانية مفاجئة ، واستخدام أسلوب المراقبة الميدانية ، وتغيير 

2015  : :73  . ) 
كما أظهرت نتائج الدراسة أن أفراد العينة منقسمون في الرأي  تجاه أنواع الفساد اإلداري،  

التنظيمي  وهي: واالنحرافات  االنحرافات   ، المالية  واالنحرافات  السلوكية،  واالنحرافات  ة، 
جا فقد  التنظيمية   االنحرافات  عن  أما   . الحضور  الجنائية  في  التأخر   : العبارات  ءت 

لها    صباحًا، والخروج قبل انتهاء وقت الدوام ، وهدر وقت الدوام الرسمي في أمور ليس
رة رفض الموظف أداء العمل المكلف به في مة ، فيما جاءت العباعالقة بالعمل في المقد

لترتيب: تقديم المرتبة األخيرة . وعن االنحرافات  السلوكية  فقد جاءت العبارات على ا
الخدمات الشخصية، تسهيل األمور لألقارب، استعمال بعض الموظفين الوساطة شكاًل 

رات على الترتيب :   الية  فقد جاءت العبامصالح . وعن االنحرافات الممن أشكال تبادل ال
المبالغة في استخدام  المقتنيات العامة في األمور الشخصية ، تبديد األموال  العامة في 

www.mنفاق على األبنية واألثاث ، فيما جاءت العبارة  " استخدام القوة البشرية الحكومية  من  اإل
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في المرتبة  ال الرسمية المخصصة  ألمور الشخصية  في غير األعمفي االعمال والموظفين  
استغالل    : الترتيب  على  جاءت  فقد  الجنائية   االنحرافات  عن  .أما  واألخيرة  الخامسة 

عالسلطة الحصول  العام ،  المال  اختالس  للمراجعين،  األعمال  انجاز  مقابل  الرشوة  لى 
افقة أفراد  فقد أظهرت  نتائج الدراسة مو   والتزوير. وعن معوقات  تفعيل المساءلة اإلدارية

: عدم وجود نظام جيد للمعلومات ، وعدم وجود كوادر إدارية قادرة على  كشف علىالعينة  
األ في  الجهات  بعض  وتحفظ   ، بالمعلوماتالفساد  االجتماعيةداء  الوالءات  وهيمنة   ، ،

والمحسوبية المحاباة  موشيوع  العاملين  رواتب  مستوى  وانخفاض  تكاليف  ،  بارتفاع  قارنة 
قوانين والنظم أحيانًا، وضعف التنشئة االجتماعية للموظفين  التضارب بين الالمعيشة ، و 

 ( .   74:  2015،  الجدد ، وخاصة في مجال المساءلة ... الخ )آل الشيخ
( : الفساد المالي واإلداري    2014الدراسة  الخامسة والثالثون : الضمور ، عدنان محمد )  

 ن ، األردن  ة مقارنة ، عماكأحد محددات العنف في المجتمع ، دراس
تهدف الدراسة إلى التعرف على  وجهة نظر أعضاء األحزاب السياسية األردنية ألبعاد  

،  ، الوساطةالعامة لتلبية المصالح الشخصية  لمتمثل في استغالل الوظيفيةالفساد اإلداري ا
ى  دف الدراسة إلالمحسوبية، الرشوة، االختالس، وعدم االلتزام باألنظمة والتعليمات، كما ته

التعرف على  وجهة نظر أعضاء األحزاب السياسية األردنية ألبعاد الفساد المالي، المتمثل  
هرب الضريبي، التهرب الجمركي، تهريب األموال، وعلى أثر هذا في غسيل األموال، الت
والمال اإلداري  األردنيالفساد  المجتمع  في  العنف  على  واألمن   ي   االستقرار  وعلى   ،

فلم يعد المواطن  "األفراد مع بعضهم البعض، ومع مؤسسات الدولة،  تماعي، وعالقةاالج 
، وهو  المحرك  ممنهجاً أصبح أمرًا    لفسادبأن ايثق بمؤسسات الدولة  ووصل إلى قناعة تامة  

عليهمالرئيس   يدفع  للضغوط  مما  اللجوء  ،  إلى  المختلفة"  بعضهم  بأشكاله  العنف  إلى 
ذل  22:    2014الضمور ،  ) العنف  ك أن  (،  الفساد اإلداري والمالي يعكس نوعًا من 

راسة إلى التعرف على  ، القائم في بنى ومؤسسات الدولة والمجتمع . كما تهدف الدالبنيوي 
www.mالنوع وجهة نظر أعضاء األحزاب السياسية األردنية للفساد اإلداري، والتي تعزى لمتغيرات )
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،  مكان السكن ، سنوات العمل جتماعيةاال مؤهل العلمي ، الحالة  االجتماعي ، العمر ، ال
لفساد  في الحزب ، والمكانة الحزبية ، فضاًل عن معرفة وجهة نظر هؤالء األعضاء  ل

الحالة    ، العلمي  المؤهل  العمر   االجتماعي   النوع  لمتغيرات  تعزى   والتي  المالي، 
 ( .  24:  2014، لسكن ، المكانة الحزبية ) الضمورن ااالجتماعية ، مكا

تمدت الدراسة على  منهج المسح االجتماعي والمنهج التحليلي لجوانب المشكلة مدار  اع
باطات بين المتغيرات . تكّون مجتمع الدراسة من جميع  البحث واكتشاف العالقات واالرت

( عضوًا ، موزعين على   15526أعضاء األحزاب السياسية في األردن ، البالغ عددهم )  
. تم أخذ عينة غير  2012)  سجالت وزارة الداخلية لعام ) سب ( حزبًا مرخصًا ، ح 23)

( عضوًا من أعضاء    500ا )  عشوائية  بطريقة العينة المتاحة أو المتوفرة ، بلغ حجمه
( استبانة    19( استبانة ، واستبعاد )    55األحزاب السياسية األردنية ، وبعد استرجاع )  

( 426د االستبانات الصالحة  للتحليل )  لعدم صالحيتها للتحليل اإلحصائي ،  أصبح عد
 ( . توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :   :2014استبانة )الضمور ، 

ابي  -1 الفساد اإلداري  نت  لبعد  الدراسة  أفراد عينة  المتوسطات  لوجهة نظر  لنتائج أن 
، يليه  د احتل بعد الرشوة  المرتبة األولى ، يليه بعد االختالسجاءت بدرجة مرتفعة ، وق

والتعليمات ، يليه في المرتبة الرابعة بعد  في المرتبة الثالثة  بعد عدم االلتزام باألنظمة  
،  يه في المرتبة الخامسة المحسوبيةفة العامة لتلبية المصالح الشخصية ، يلاستغالل الوظي

 ( . 194:  2014السادسة  ) الضمور ، وجاء ت الواسطة في المرتبة 
ة نظر أفراد عينة الدراسة ألبعاد الفساد المالي، المتوسطات  لوجه  بينت النتائج أن  2-

لمرتبة األولى ، يليه غسيل األموال ،  جاءت بدرجة مرتفعة ، وقد احتل تهريب األموال ا
 . الرابعة التهرب الجمركي المرتبة يليه في المرتبة الثالثة  التهرب الضريبي ، يلي ذلك في
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نظر  –  3 وجهة  أن  النتائج  للعنف     بينت  األردنية  بدرجة  األحزاب  جاء  المجتمع  في 
، يليه بعد العنف  متوسط، حيث احتل بعد العنف  على مستوى المجتمع  المرتبة األولى 

 على مستوى األسرة ، وأخيرا  جاء بعد العنف على مستوى الفرد . 
د العنف  %( من التباين في بع  48.5أبعاد الفساد اإلداري  تفسر )  بينت النتائج أن    –  4

المجتمع ، المرتبة   في  الشخصية  احتل  المصالح  لتلبية  العامة  الوظيفة  وأن  استغالل 
ع متغير  يليه   ، ثم  األولى   ، الوساطة  متغير  يليه    ، والتعليمات  باألنظمة  االلتزام  دم 

 ( .  200:  2014الضمور ، المحسوبية ، وأخيرًا الرشوة )  انظر : 
يه التهرب الضريبي ، يليه ال احتل المرتبة األولى ، يلبينت النتائج أن غسيل األمو   –5

 التهرب الجمركي ، ثم تهريب األموال . 
أن  –  6 النتائج  األح   بينت  أعضاء  والمؤهالت جميع  األعمار  األردنية  وبمختلف  زاب 

الفساد اإلداري في مؤسسات الدولة وأن   العلمية وسنوات العمل الحزبي  يدركون وجود 
ص القدرة  ة والعمل الحزبي ، إضافة إلى  المؤهل العلمي  تعطي الشخ الخبرة  في الحيا

أعضاء األحزاب األردنية ومن مختلف    على الحكم بطريقة عقالنية، كما بينت النتائج أن 
ا شيوع   االجتماعية يرون  الحزبية وحالتهم  واتجاهاتهم  سكنهم  اإلداري في أماكن  لفساد 

 مؤسسات الدولة . 
وجو   –  7 الدراسة  داللبينت  ذات  فروقًا  األحزاب  د  أعضاء  نظر  لوجهات  إحصائية  ة 

المؤهل العلمي ، سنوات العمل  السياسية األردنية للفساد المالي تعزى لمتغيرات ) العمر   
األح  أعضاء  نظر   لوجهات  إحصائية  داللة  ذات  فروقًا  وعدم وجود   ) الحزب  زاب  في 

الحالة   لمتغيرات )  للفساد اإلداري ، تعزى  اتجاه  األردنية  السكن ،  االجتماعية ، مكان 
( . وتدل هذه النتيجة  على أن   200:    2014ية ) الضمور ،  الحزب ، المكانة الحزب

األردنية    األحزاب  أعضاء   والحالة  جميع  الحزبية  واتجاهاتهم  سكنهم  اختالف  وعلى 
ش يرون  لهم  األحزاباالجتماعية  أعضاء  وأن  الدولة،  مؤسسات  في  المالي  الفساد  www.m يوع 
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لعمر ، ومؤهالتهم العلمية وسنوات األردنية تختلف نظرتهم للفساد المالي بناء على متغير ا
 نية . العمل في األحزاب األرد

 دور( :    2010)    بادي  بن  علوش  بن  فارس  ،  السادسة والثالثون : السبيعي  الدراسة 
  نايف   جامعة  ،  الحكومية  القطاعات  في  اإلداري   الفساد  من  الحد  في  والمساءلة   الشفافية
 ( .        دكتوراه  رسالة)  الرياض ،  األمنية للعلوم العربية
  في   اإلداري   الفساد   من  الحد   في  والمساءلة  يةالشفاف  دور  على  التعرف  إلى  الرسالة   تهدف

  بتطبيق    الحكومية  القطاعات  التزام  مستوى   وعلى  الرياض،  بمدينة  الحكومية  القطاعات
 فسادها  عن  الحكومية  القطاعات  بمساءلة  الرقابية  جهزةألا  التزام  مستوى   وتحري   الشفافية،

  ومعرفة   الحكومي،  القطاع  في  ةالشائع  اإلداري   الفساد  مستوى   واستنباط  وجد،  إن  –  اإلداري 
 السبيعي)    الحكومية  اتبالقطاع  والمساءلة  الشفافية  تطبيق   من  تحد  التي  المعوقات  أهم

2010: 6 ) 
   الباحث   اعتمد   كافة  الدراسة  جوانب   ولتغطية  ،  ليليالتح   الوصفي  المنهج  الباحث  استخدم

  مجاالت   في  والثانوية   ةاألولي  المصادر  لدراسة   الوثائقي  بمداخله  الوصفي  المنهج   على
 استطالع  خالل  من  تم    الذي  المسحي،  والمدخل   ،  اإلداري   والفساد  والمساءلة،  الشفافية،

  عن   اإلجابة  خالل  من  الدراسة  أهداف  إلى  وصوالً    ،  وتفسيرها   وتحليلها   المبحوثين  آراء
  بمكافحة   ية المعن   الرئيسة  األجهزة  في   العاملين  كافة  من  الدراسة  مجتمع    تكّون .  أسئلتها
  إليها   توصلت  التي   النتائج   وأهم.    الرياض  بمدينة    الحكومية  القطاعات  في  اإلداري   الفساد

   الدراسة:
  بتطبيق    السعودية  في   الحكومية  اعاتالقط   التزام  مستوى   أن  الدراسة  نتائج   أظهرت  -1

 .(درجات  5من    2.445)     بلغ  ،   عام  بمتوسط  ،  منخفض  مستوى   –  عام  بوجه   الشفافية
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  وتشريعاتها   أنظمتها  تحديث   على  السعودية  في  الحكومية  القطاعات  حرص  مستوى "  إن  -2
  5من    3.37)   بلغ   بمتوسط  ،   متوسط  مستوى "  وإعالنها  عنها  والضبابية   الغموض   إلزالة

 . (درجات 
  على واالطالع الوصول في المواطنين بحق  الحكومية القطاعات التزام  مستوى "  إن -3

  2.853  )      بلغ   بمتوسط   منخفض  مستوى   ،"  العامة  والوثائق  والمعلومات  البيانات
 ( . درجات 5من 

  اإلعالم  ووسائل  المواطنين  لدخول  الحكومية   القطاعات   سماح  مستوى "    إن  -  5
)    بلغ   بمتوسط  منخفض  مستوى "    أدائها  لمتابعة   مواقعها   المدني  المجتمع  ومؤسسات
 ( . اتدرج  5 من 2.293

 الوساطة"    بالترتيب  هي  ،  الحكومي  القطاع  في   شيوعاً   اإلداري   الفساد  أنماط  أكثر"    إن  -6
 السلطة  تخدامسا   إساءة  ،  العمل  بتأشيرات  المتاجرة  ،  الرشوة  ،  النفوذ  استغالل  ،  والمحسوبية

 .   والتفريط واالختالس  والتزوير
 نظام  تفعيل  عدم"    فهي  ،  ةساءلوالم  الشفافية  تطبيق  من   تحد  التي    المعوقات  أما  

   بتعزيز   الملزمة  والتشريعات  األنظمة  وجود  عدم  ،  المعلومات  سرية  ثقافة  شيوع  ،المساءلة
  كفاءة    مستوى   تدني  ،  لوماتمعال  تقنية  من  االستفادة  مستوى   تدني   ،"    الشفافية  تطبيق

)     الكافية  الصالحيات  منحها   لعدم  بدورها   القيام  في  الرقابية  األجهزة    ،   السبيعي" 
2019: 261.) 

  بيئة   في   الصافرة  نفخ( :  2008)    فاروق   عمر  ندى ،: أفنديثون الدراسة  السابعة والثال
 .  (ماجستير رسالة)  جدة ، زلعزيعبدا الملك  ،جامعة اإلدارية العلوم كلية ، العامة اإلدارة

 ممارسات  أنه  يعتقدون    اعمّ   بالكشف   العام   القطاع   موظفي  قيام  على  الدراسة   هذه  تؤكد
  يعرف   أصبح  ما  وهو  ،  بها  يعملون   التي  المنظمات  في   أخالقية  غير  أو  ،  قانونية  غير
www.m  نافخها   ىلع  وتأثيرها  الصافرة  نفخ  عناصر   معرفة  إلى  الدراسة  وتهدف.    الصافرة  بنفخ
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 تيلا  والصعوبات   الصافرة   نفخ  معوقات  وبّيان  ،  الفساد  كشف  في   وأثرها  ،  المنظمة  وعلى
 موظفي   الدراسة  مجتمع  ويشمل.    نفخها  على   تشجع   التي  االقتراحات  ووضع  نافخها  تواجه

(    وطالبات  طالب)    بقسميها   عبدالعزيز  الملك  وجامعة   السعودية  الجوية  الخطوط
  خالل  من  الدراسة  بيانات  جمعت  وقد.    للتعليم   العامة  اإلدارة  في  ي ربو الت  واإلشراف
  استبيان،   (  300توزيع)    تم  بحيث  ،  مالئمة  عينة   على   وزعت  ،  ناستبيا  قائمة  استخدام
 :  أهمها  ، نتائج عدة إلى الدراسة وتوصلت.  صالحاً  استبياناً   ( 195) منها استخدم

 .  المملكة في العمل بيئة في الصافرة نفخ أسلوب انتشار عدم -
  السن  متغيرات من  كل  وبين   الصافرة  لنفخ  االستعداد   بين  إحصائية   عالقة  وجود  عدم  -

 .   والنوع ،   الخبرة سنوات وعدد  التعليمي والمؤهل
  الموظف   إدراك  من  وكل   الصافرة  لنفخ  االستعداد  بين   إحصائية  عالقة  وجود  عدم  -

 .  التنظيمية والعدالة المخالفين  لمعاقبة ورادعة فاعلة إدارية ولوائح  إجراءات لوجود
 :  يلي  مّما كل  وبين  الصافرة لنفخ  االستعداد بين إحصائية عالقة وجود -
 .  اإلسالمية واألخالقيات  القيم منظومة عن لألفراد الشخصية  القيم تحول" - 
       العام. القطاع أجهزة في أخالقية إستراتيجية وجود - 
 . األخالقي للسلوك العليا اإلدارة مدع -
  والفساد   الخلل  عن  يبلغ  دمانع  لحمايته،  إدارية  ونظم  إجراءات  لوجود  الموظف   إدراك   -

 .  عمله مكان في
  التنظيمي. الوالء -
 العمل. أنظمة و إجراءات وضوح -
 بالقيم  االلتزام  وضعف  الديني ،    الوازع  ضعف  هو  الصافرة  نفخ   معوقات  أهم  من   أن  -
www.m  لعدة   الدراسة  خلصت  وقد.    الصافرة  لنافخ  المناسبة  الحماية  وجود  وعدم  ،  خالقيةألا
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  بطرق   الموظف  وتعريف  وتشجيعه  الصافرة  نافخ  لحماية  قوانين  وضع  ها، من  توصيات
 والبالغات . الشكاوى  تقديم

، (2006الدراسة الثامنة والثالثون  : استطالع  أمان حول " الفساد في القطاع األهلي " )  
مبادئ    و  لقيم  مراعاتها  ومدى  األهلية  المنظمات  أوضاع  حول  العام  الرأي  استطالع 

 لة في عملها ، أجراها   المركز الفلسطيني للبحوث   السياسية والمسحية.  والمساءالشفافية  
الفلسطينية  القطاعات  في  الفساد  أهمها   إلى  فحص عدة مؤشرات،  االستطالع  هدف 

ت األهلية الفلسطينية ، وأشكاله ودرجة انتشاره ، واألطراف األكثر المختلفة ، وفي المنظما
ومدى  اطالع الجمهور  على حاالت الفساد ، ودور  منظمات  ممارسة للفساد في هذه ال

المنظمات األهلية في مكافحة الفساد في المجتمع الفلسطيني ، ومدى تلبية برامج ومشاريع  
المجتمع الفلسطيني ، ومراعاة المنظمات األهلية    المنظمات األهلية ألولويات واحتياجات 
 لها " . ة في عملقيم ومبادئ  الشفافية والمساءلة والنزاه

اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي.  تم توزيع استبيان على عينة، بلغ حجمها )  
  ( مبحوثًا من  الضفة  (830عامًا فما فوق ، منهم    18( شخصا ، تبلغ أعمارهم    1270

(  127%( ، وذلك في )    35( مبحوثًا من قطاع غزة )    440%( و )    65الغربية )  
 %( . توصل البحث إلى النتائج التالية : 3نسبة الخطأ) ، وبلغتموقعا سكنيًا 

%( من المبحوثين  يعتقدون أن الفساد  أكثر انتشارًا في القطاع العام ، )   66)    -  1
السياسية ، و  11 ،    %((3%( في األحزاب  المنظمات األهلية  الخاص ،  القطاع  في 

أكثر انتشارًا  في  وسائل    الفساد   %( من المبحوثين يعتقدون أن2والمؤسسات الدولية. )  
 اإلعالم .

، (%73ترتفع نسبة  الذين يرون أن الفساد أكثر انتشارًا في القطاع العام بين الذكور )   -2
www.m%( لحملة البكالوريوس ، 81فتصل إلى )%(، وبين األكثر تعليمًا    59مقارنة باإلناث )
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املين في القطاع ن ،  وبين الع%( بين األميي 47مقارنة باألقل تعليمًا ، فتصل إلى )  
 الخاص  وغير الحكومي . 

%( 17 (%(  من المبحوثين يعتقدون  بوجود الفساد في المنظمات األهلية ، 57)  -3
%( أنه 23بة إلى  )  فيما تصل  نسيعتقدون بوجود الفساد بشكل كبير أو كبير جدًا،  

 منخفض جدًا . %( أنه موجود بشكل منخفض أو 18موجود بشكل متوسط، ونسبة )
العاملين في المنظمات األهلية  هم    من المبحوثين يعتقدون بأن المديرين%(  47)  -4

%(، ثم مسؤولي األقسام )  18األكثر ممارسة  للفساد ، يليهم أعضاء مجالس اإلدارة )  
 %( .10فين ) ،  ثم الموظ %(15
معيار الكفاءة   ذخ اطة والمحسوبية  في التوظيف دون أ%( يعتقدون بوجود الوس95) -5

 والفرص المتساوية بالحسبان . 
 %( يعتقدون بوجود محاباة في تقديم  المساعدات والخدمات لألقارب والمعارف.94)  -6
موارد وممتلكات المؤسسة    ن %( يعتقدون بأن القائمين على المؤسسات  يستخدمو 89)-7

 ألغراضهم واحتياجاتهم . 
تب  مالية  ي المنظمات األهلية  يتقاضون روا%( يعتقدون بأن كبار الموظفين  ف86)-8

 عالية ال تتناسب مع الوصف الوظيفي  وما يتطلبه من جهد . 
%( يعتقدون بأن الحصول  على رشوة  لتقديم خدمة  هو أيضًا  أحد أشكال  79)   -  9
 ساد  في المنظمات األهلية .  ف ال

ال  10-(53 الوساطة والمحسوبية  في  المبحوثين يرون أن  توظيف دون أخذ  %( من 
سبان هي أكثر أشكال الفساد انتشارًا في المنظمات معيار الكفاءة  والفرص المتساوية بالح 

المساعد تقديم  في  والمحاباة   ، خدمة  لتقديم  رشوة   الحصول على  ، تالهما  ت  ااألهلية 

www.m
ejh

ara
lja

ze
era

.co
m



240 
 

%( ، ثم استخدام موارد  وممتلكات المؤسسة  ألغراض 12والخدمات لألقارب والمعارف )  
 %( .7%( ، وتحديد رواتب مالية عالية ) 11ة ) شخصي

%( من المبحوثين اّطلعوا شخصيًا أو من خالل المعارف على حاالت فساد  50)  -11
 في مؤسسة أو جمعية حكومية . 

رامج المؤسسات األهلية  ال تلبي  احتياجات وأوليات ب%( يرون أن مشروعات و 38)  -12
%( بشكل متوسط ، و ) 20)  نخفض ، و  %( بشكل م32المجتمع الفلسطيني ، و )  

 %( بشكل كبير .5
أن تحاسب  53)-13 التي يجب  الجهات  الفلسطينية هي إحدى  السلطة  أن  %( يرون 

( ، ثم المجتمع المحلي )  %23وتساءل المنظمات األهلية ، يليها الممولون األجانب )  
 %( .12%( ، ثم المؤسسات األهلية نفسها) 17
سسات لى  بيانات مالية  أو إدارية  متعلقة بالمؤ حوثين اطلعوا ع%( فقط من المب22)-14

 والجمعيات األهلية . 
 آليات إصالح الفساد اإلداري   -المحور الحادي عشر  

( : آليات إصالح   2009ود   وآخرون )  الدراسة التاسعة والثالثون  : أبو الرب ، محم
طة الفلسطينية ) رؤية المواطن  الفساد اإلداري  والمالي واالقتصادي في مؤسسات السل

 الوطنية ، نابلس .    الفلسطيني ( ، جامعة النجاح
هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم مراحل محاوالت اإلصالح  في ظل السلطة الفلسطينية  

وب اتخاذها  إلجراء  إصالحات جذرية  في مؤسسات القطاع العام من  واآلليات المطل
  ي ، ومشاركة المواطن الفلسطيني في التعبير عن رأيه بآليات وجهة نظر الشارع الفلسطين

اإلصالح  ومحاربة الفساد في السلطة الفلسطينية ، وذلك من خالل استطالع آراء الشارع  
آليات محاربة الفساد  اإلداري  والمالي واالقتصادي    الفلسطيني ، كما هدفت إلى دراسة  أهم

www.m .ر المواطن الفلسطينيجهة نظمن و   في السلطة الوطنية الفلسطينية
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والتوصيات ، من أهمها  إنشاء وكالة خاصة لمكافحة   خلصت الدراسة إلى بعض النتائج 
خاصة  للنظر   الفساد  في المؤسسات العامة واألهلية والخاصة ، إضافة إلى  إنشاء محاكم

 في ملفات الفساد . 
 محور الثقافة والفساد    -المحور الثاني عشر 

نية ، وبالتالي فال المؤسسات اإلدارية تختلف باختالف الثقافة الوط د أن ثقافة يرى هوفستي
وجود لنظرية عالمية لإلدارة  تصلح  للمؤسسات في كل زمان  ومكان ، فاإلدارة ال يمكن  

وتتأثر بما يجري داخل األسرة ، والمدرسة والمجتمع والدين والمعتقدات    فصلها عن الثقافة ،
. وفي بحثه    يد ، كما في كتابه " الثقافات والمنظمات ،  برامج العقل " والعادات  والتقال

الرئيس   بين  كبيرة  بمسافة   تتسم  العربية  الثقافة  أن  وجد  العربية   الدول  من  لمجموعة 
.  لغموض ، وتميل نحو الجماعية ، وذكورية أكثر منها أنثويةوالمرؤوس ، كما أنها تخشى ا

أبعاد ثقافية  وطنية  قابلة للقياس ،  يراها ذات أثر    وبناء عليه وضع هوفستيد  خمسة
 ثقافة المؤسسات ، وأساليب إدارتها وتفاعلها مع الغير ، وهي :    في
السلطة  )     –  1 البعد   ( :  PDI – Power Distance Indexمؤشر مسافة  هذا 

ألضعف  معني بالفوارق في السلطة والنفوذ ، التي تعد  مقبولة ومتوقعة لدى األطراف ا
رجة قبول المجتمع بأن تكون لدى داخل المجموعة . قياس هذا البعد يعطي  مؤشرًا على د

ن الناس أو االعتقاد لدى مجتمعات أخرى بأ  بعض أفراده  سلطة أكبر من اآلخرين ،  
 وا متساوين . ينبغي أن يكون

. الفرد في الفردية مقابل الجماعية :  مقياس درجة اندماج الفرد في إطار  الجماعة  -2
ل المجتمعات مسؤول  بمفرده عن نفسه والسعي  تحقيق مصالحه ، والروابط بين  بعض 

األفراد في هذه الحالة ضعيفة ، الجماعة ، األسرة ، القبيلة في مجتمعات أخرى هي التي 
 ية األفراد  المنتمين إليها . تتولى حما
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جال : قيم الرجال تتمثل في  الذكورة مقابل األنوثة : قيم النساء تختلف عن قيم الر   -3
ما النساء فتتمثل قيمها  بين العطف واإليثار والتضامن .  أ  الهيمنة والمنافسة  والتملك، 

 ساء .البعد هنا  معني بقياس  المسافة بين القيم السائدة بين الرجال والن
مؤشر تجنب عدم اليقين: وهو مقياس لتعامل المجتمع مع مسائل  الشك والمجهول،     -4
هناك   ،  ائج غير معلومةمدى تقبل األفراد للتعامل مع  مواقف غير  معتادة  وذات نتو 

 .خرى  تتعامل بمرونة وتقبل الجديدمجتمعات تخشى الجديد والتجديد ، وأ
النظر    -5 الز النظرة البعيدة مقابل  للمجتمع وأهمية  القصيرة : وهو مقياس األفق  مني  

ر. المجتمعات  ذات النظرة البعيدة  تعطي قيمة  المستقبل عنده مقابل الماضي والحاض
ابرة والتوفير ، في حين تعطي المجتمعات  ذات النظرة القصيرة قيمة  عالية   عالية  للمث 

 الجتماعية .  الحترام التقاليد المستقاة من الماضي وللواجبات ا
عن العالم قام هوفستيد بدراسات لعدد من المجتمعات والثقافات ، كانت من بينها دراسة  

ان ، وليبيا  والعراق والكويت . من  العربي ، شملت  السعودية واألمارات ، ومصر ولبن
( درجة ، مقابل )   80بين نتائج هذه الدراسة  ارتفاع مؤشر فارق القوة  ، حيث بلغ )  

أللمانيا ، وارتفاع مؤشر آخر هو مؤشر االبتعاد عن المجهول ، الذي بلغ   رجة( د30
( أللمانيا . واستنتج هوفستيد عن ذلك ، أن هذه المجتمعات  ال   60ل )  (  ، مقاب68)

.  تسمح بانتقال مواطنيها إلى أعلى ، وأن الفوارق في السلطة  والثروة مسموح لها باالتساع 
لمسافة بينها وبين  قادتها .  يترتب  بهذه المجتمعات  هو بعد ا  التوقع السائد  والمقبول

المجتم ابتعاد هذه  والمخاطرة . مؤشر   عات عنعلى   بالتغيير  قبولها  المجهول ، عدم 
األنوثة يعني في المجتمعات العربية  تباعدًا بين قيم الرجال والنساء ، أما مؤشر    –الذكورة  

في تعريف أبعاد التباين  ، مّما يعني أن هذه المجتمعات  الفرد مقابل الجماعة  هو األدنى   
 . ماعي اء الج تسود فيها روح االنتم جماعية 
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( )  جامعة أوتاوه ( : الوساطة والمتملقون   2004: إسالم ، ناصر  ) الدراسة األربعون 
ة ، والسلطة والجماعية: الثقافة اإلدارية في باكستان ، في  المجلة الدولية للعلوم اإلداري

 ، أبو ظبي . 2، عدد   9المجلد 
والثقافة اإلدارية  والفساد اإلداري   العامةهدفت هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين الثقافة  

  الهولندي   االجتماع  في باكستان ، اعتمادًا على األبعاد الخمسة للثقافة ،  كما حددها عالم
. تم تطبيق هذه األبعاد     "    دارةإلوا  الثقافة"     كتابه  في  (Hofstede  Geert)     هوفستيد

ن الخلل والفساد اإلداري القائم في  م بّياعلى دراسة  الثقافة اإلدارية في باكستان ، ومن ث 
الثقافة اإلدارية الباكستانية ، المتمثل في التملق والرشوة والوساطة والفساد اإلداري. كما 

ز والقيم ، وبين المؤسسات والمنظمات  يهدف البحث إلى دراسة العالقة  بين المعايير والرمو 
 (.      187:    2004م كزي في باكستان  )  أنظر : إسالعلى المستوى المر 

استخدم الباحث المنهج التاريخي االجتماعي ، وذلك من خالل دراسة التأثير المتبادل بين 
المؤثرة  في ثقافة  الثقافة الوطنية والثقافة اإلدارية ، ومعرفة المتغيرات الثقافية المختلفة  

 . مجتمع في أي الثقافة االجتماعية المؤسسات في باكستان . فالفعل اإلداري  تحدده
وقد استخدم الباحث  األبعاد الخمسة التي ذكرها هوفستيد   لتأطير  المعلومات حول ثقافة 

طى موجزًا  باكستان اإلدارية ، والتأثير المتبادل بين الثقافة الوطنية واإلدارية . قبل ذلك أع
وصفه أصبح  اري  بعن  تقاليد الخدمة العامة والفترة البريطانية االستعمارية ، والفساد اإلد

( . بعدها بدأ بتطبيق األبعاد المذكورة     186:    2004طريقة في الحياة ) انظر : ناصر ،  
دارة على اإلدارة العامة الباكستانية وموقع الفساد فيها . وبخصوص  تفاوت السلطة في اإل

،  ركزية  ، والقيم الملعسكرية عززت السلطة األبويةالباكستانية يذكر الباحث أن األنظمة ا
وإضفاء الصفة الشخصية على السلطة ، والبيروقراطية الهرمية. هذا  التفاوت الكبير في 
السلطة أدى إلى عادة  التملق في النظام اإلداري الباكستاني،" التملق عمليًا سمة  من  

www.m المؤسسة  للحكم في باكستان . فالمنافق المثالي هو الذي يصعد في سلم اإلدارة السمات 
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. أما عن بعد " الفردية والجماعية في باكستان فال توجد فردية  (  199:     2004،  ناصر)
في باكستان كما في الغرب، وأهم مظاهر الجماعية هي القرابة والروابط العشائرية  والنسب. 

ات  نظامًا  لاللتزامات المتبادلة  التي تديم المحسوبية والمحاباة " تفرض  تلك  المؤسس
الشركات الخاصة. " لقد أدت التركيبة االجتماعية المستندة إلى  مية  و في األجهزة الحكو 

. األسرة وعالقات القرابة إلى  نشوء الوساطة وتعني حرفيًا التوصية أو العالقات الشخصية
لحاجات. وعن بعد تجنب من الموظفين الحكوميين لقضاء اوقد أصبحت الوسيلة المعتمدة  

ن تقضي النزعة التي تجنب الغموض  والتوجه خرية أالغموض  يقول الباحث"  ومن الس
  ، الغموض  لتجنب  قوانين   استحدثت  كلما  إذ   ، متنافس ظاهريًا  إلى وضع  الجماعي  

تطبيق القوانين بصورة    ظهرت أساليب مبتكرة للتحايل على القوانين في نفس الوقت، ويتم
ناصر    (  ".. واألصدقاء  لألقرباء  محاباة  ومخالفتها  . (  205:     2004،  انتقائية  

األنوثة  في النظام اإلداري الباكستاني  فيشير ذلك إلى التمايز  -وبخصوص بعد الذكورة
ا تؤكد بين األدوار، ثقافة الذكورة تؤكد على الحسم  والعمل الشاق والنجاح والمنافسة ، فيم

وفي    ضامن .الثقافة األنثوية على  نوعية الحياة وعالقات ودية  والخدمات والرعاية  والت
المعايير  بسبب  العامة  الخدمة  في  الجنسين  بين  التوازن  في  خلل   فهناك  السياق  هذا 

 الثقافية. 
دة توفر وعن الفساد والخدمة العامة يذكر الباحث أن الفساد اإلداري ثقافة " فالمعايير السائ

عي الجماعي،  بيئة  مواتية للفساد، فالتفاوت الكبير في السلطة والتزامات النظام االجتما
وتجنب الغموض والذكورية ، توفر  أسبابًا ودوافع للسلوك الفاسد . ويخلص الباحث إلى  

  جه الجماعي للثقافة الباكستانية  القائمة على صلة القرابة بعيدًا في  تفسير انتشار أن التو 
الباكستانية  المحسوبية وانعدام االلتزام النسبي بأية  قوانين أو أنظمة عامة ، وتحول التقاليد  

الحتمال التحيز والتفاوت في السلطة دون  نمو الشفافية وتطوير مؤسسات للمسؤولية. 
يسمح   المسؤولين كما  لكبار  يترك  ما  العليا   المستويات  في  السلطة  بتركيز  التوجه 

www.mرا كبيرًا من السلطة  التقديرية  والتي تغري في غياب نظام المسائلة بإساءة والسياسيين قد
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السلطة ألغراض خاصة . وتقود نزعة المجتمع الباكستاني نحو تجنب الغموض    استخدام
، يمثل تطبيقها في حاالت فردية، وتفسيرها مصدرًا  إلى وضع قوانين وإجراءات مطولة  

يق االنتقائي ال يؤدي إلى الظلم فحسب، بل إلى الفساد آخر للسلطات التقديرية . إن التطب
الثقاف تشدد  كما   . الجنسين والمحسوبية  أدوار  في  التمييز  على  لباكستان   الذكورية   ة 

ؤدي إلى عدم المساواة بين الجنسين والكسب والسلطة  والوضع االجتماعي . وهذه القيم ت
 ( .  212 : 2004والفساد وسوء استخدام السلطة " ) إسالم ، 

اإلداري    ( : الفساد  2013الدراسة الحادي واألربعون  : العمري ، ابتسام بنت علي )  
السعودي ، دراسة ميدانية مطبقة على وع المجتمع  القيم االجتماعية في  القته  ببعض 

  – فين في بعض األجهزة الحكومية  في مدينة الرياض ) رسالة ماجستير عينة من الموظ
 الرياض . معة الملك سعود ( قسم االجتماع بجا 

ة ألفراد العينة ، وعلى هدفت الدراسة إلى التعرف على الخصائص الشخصية  والوظيفي
بعض  الدراسة، وعلى استجابات أفرد عينة الدراسة نحو  أشكال الفساد اإلداري لدى عينة  

اسة، القيم االجتماعية ، وعلى عالقة الفساد اإلداري ببعض القيم االجتماعية محل الدر 
العمري ،  وعلى الفروق في استجابات أفراد العينة  وفقًا لمتغيراتهم الشخصية والوظيفية )

2013 :9  . ) 
المناهج اعتمدت الدراسة  على منهج المسح االجتماعي عن طريق العينة ، بوصفه أنسب   

لتي لنوع الدراسة ، باإلضافة لمساعدته في الحصول على البيانات والمعلومات الضرورية ا
 تساعد على التعرف على عالقة الفساد اإلداري  ببعض القيم االجتماعية في المجتمع 

السعودي ، كما يمكن من خالل هذه الدراسة تعميم نتائج الدراسة  على مجتمعات مشابهة  
 سة . وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية : لمجتمع الدرا

يفية لعينة الدراسة " ، توصلت بخصوص السؤال عن " الخصائص الشخصية والوظ  –  1
www.mمقابل اإلناث ، وهذه النتيجة تفيد  ى أن غالبية  عينة الدراسة من الذكور في  الدراسة  إل
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يتبناها . كما توصلت  في التعرف على دور الجنس في الفساد اإلداري ، ونوع القيم التي
سنة ( ، يليهم    35  -26الدراسة  إلى  أن غالبية أفراد العينة تتراوح أعمارهم ما بين )  

سنة   25ارهم )   سنة ( ، يليهم من بلغت أعم  45  –  36من تتراوح أعمارهم ما بين )   
تغيرات   سنة فأكثر ( . ويعد متغير العمر  من الم  46فأقل ( ، وأخيرًا  من بلغت أعمارهم )  

ن المهمة للدراسة  بحسبان أن لكل مرحلة عمرية  أنماطًا سلوكية وقيم وسمات تميزها ع
 غيرها من المراحل العمرية .    

الم من  العينة  أفراد  غالبية   أن  الدراسة  بينت  العزاب  كما  يليهم   ، والمتزوجات  تزوجين 
ى المرتبة األخيرة .  ي ذلك فئة المطلقين والمطلقات، وحصل األرامل علوالعازبات ، يل
تعكس لنا مدى مة في الدراسة ، حيث  حالة الزواجية  من المتغيرات المهويعد متغير ال

فيما يتعلق بالمتغير  يات الملقاة على عاتق الفرد في الحاالت الزواجية المختلفة . و المسؤول
،  يمي الجامعيالتعليمي لعينة الدراسة  تبين أن غالبية أفراد العينة من ذوي المستوى التعل

م ، ومن يليهم  الحاصلين على المستوى التعليمي الثانوي ، يليهم الحاصلين على الدبلو 
، ئي والدكتوراه بتداثم الماجستير ، فالمتوسط ، يليهم  الحاصلين على المستوى التعليمي اال

العينة  وأخيرًا الحاصلين على مستويات تعليمية أخرى . كما بينت الدراسة أن غالبية أفراد
ريال ( ، يليهم    8000إلى أقل من     4000كانوا  ممن يتراوح دخلهم الشهري  ما بين )  

ريال( ، تالهم من تراوح دخله   12000إلى أقل من     9000هري  )   من يبلغ دخلهم الش
(  ، ثم من بلغ دخلهم الشهري )    16000إلى أقل من     12000لشهري  ما بين )ا

ريال(  . أما   4000وأخير من يبلغ دخله الشهري ) أقل من  ريال فأكثر  ( ،    16000
بين فقد  الوظيفية  بالمرتبة  يتعلق  المرتبة ما  يحتلون   العينة  أفراد  غالبية  أن  الدراسة    ت 

( وظيفيًا ، أما المرتبة   9   -  7لشاغلين المرتبة  )  ليهم ا( ، ي  6-  4الوظيفية ما بين )  
ن العاملين على بند األجور ، وأخير العاملين في  العاشرة وظيفيًا فأعلى، يليهم الموظفي

www.m (. 155:  2013( ) العمري ، 3 - 1المرتبة )
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  توصلت الدراسة إلى أن الوساطة تحتل المركز األول بين أشكال الفساد اإلداري ،   –  2
لمرتبة الثالثة   تليها الرشوة بالمرتبة الثانية ، ويأتي االشتغال بالتجارة  دون إذن نظامي با

بين أشكال الفساد اإلداري، وتحتل المحاباة المرتبة الرابعة  بين أكثر أشكال الفساد اإلداري  
ة واألصدقاء  سة . وتعزى هذه النتيجة إلى تعدد الوالءات  والقيمة الكبيرة  للعائلة والقبيلمار م

معرفة المواطن لحقوقه،  والمعارف ، ويأتي بالمرتبة الخامسة االبتزاز، ويعود ذلك إلى عدم  
مما يجعله فريسة سهلة بيد الموظفين الفاسدين ، يليها هدر الوقت وضعف االلتزام بساعات 

على  ام ، يليها في المرتبة السابعة  إفشاء المعلومات السرية  وعدم محافظة الموظف لدو ا
ال الفساد اإلداري  أسرار  الوظيفة، تليها في المرتبة الثامنة هدر المال العام . أما أقل أشك

فكان  التالعب بمصالح المواطنين، يليه الغياب التام  أو الجزئي عن العمل ويعود ذلك 
نظام البصمة  في الحضور والغياب ، وجاء التزوير بالمرتبة  الثالثة  من بين  يق  إلى تطب

 ( .  159:  2013ل أشكال الفساد اإلداري  لدى عينة الدراسة ) العمري ، أق
( : سمات اإلدارة    2010الدراسة الثانية واألربعون : بحر ، يوسف عبد عطية بحر )  

دراسة ميدانية على   –على أبعاد هوفستيد الثقافية    داً والتنظيم في البيئة الفلسطينية اعتما
الدراسات  ، غزة  ، في :  مجلة الجامعة اإلسالمية )سلسلة  المصارف العاملة في فلسطين  

 2011اإلنسانية   ( ، المجلد التاسع عشر ، العدد الثاني ، يونيو 
لفلسطينية انطالقًا  ة ايهدف هذا البحث إلى قياس  وتحديد سمات اإلدارة  والتنظيم في البيئ

 .طينالعاملة في فلسعلى المصارف   من أبعاد هوفستيد الثقافية ، دراسة ميدانية
استخدم الباحث  المنهج الوصفي التحليلي  لوصف ودراسة الظاهرة محل البحث  معتمدًا  

في ذلك على  مجتمع البحث المتمثل بالمصارف العاملة في فلسطين ،  والتي شملت  
)   موظعلى عدد   )    937فين    بنسبة  المجتمع  اختيار عينة عشوائية  من  وتم   ،  )

( 96( موظف، تم توزيع االستبانة عليهم ، وتم استرداد ) 120ت ب )  %( ، وتمثل13
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، وتوصلت %( من حجم االستبانات  الموزعة  80استبانة من العدد اإلجمالي ، أي نسبة )  
 الدراسة إلى النتائج التالية : 

عاملون بالمصارف العاملة في فلسطين بدرجة عالية من تباعد النفوذ الوظيفي، ال  يشعر  -1
 ا أمر طبيعي، ويتفق مع السمات العامة لإلدارة العربية . وهذ
يشعر العاملون  بالمصارف العاملة في فلسطين  بدرجة عالية من تجنب  المجهول،    -2

التنظيم وعدم  اال إلى تعقد اإلجراءات في  الكبير، هتمويرجع ذلك  ام بالوقت والتسويف 
 املين . وهذا كله يؤدي إلى قتل اإلبداع واالبتكار لدى الع

عن    -3 ويبتعدون   ، العمل  في  الجماعية  إلى  الفلسطينية  بالمصارف  العاملون   يميل 
 الفردية  ، ويرجع ذلك إلى ثقافة المجتمع الفلسطيني ، الذي يفضل العالقات االجتماعية. 

لون بالمصارف الفلسطينية إلى األنثوية في األداء ، وهذا دليل على  عامال يميل  ال  -4 
 ال تتقلد مناصب قيادية عليا.  أن المرأة  

يوجد لدى العاملين بالمصارف العاملة في فلسطين نظرة مستقبلية  طويلة األجل    –   5
 (.   2001:1يحذوها األمل لهذا المستقبل ") أنظر : بحر ، 
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 انيالمبحث الث
 الدراسات األجنبية 

   :الدراسة األولى
Haenny, Sophia; Korruption in Indonesien (2006 ) strategische 
Gruppen, koloniales Erbe und Kulturelle Legitimaiosmuster, 
University of Bern , Swizerland, ( Magisterarbeit) ,                                                         

تيجية، اإلرث : الفساد في  إندونيسيا : الجماعات اإلسترا (  2006هيني ، صوفيا )   
 . سويسرا ) رسالة ماجستير( –الثقافية " ، جامعة بيرن  االستعماري ،  وأنماط الشرعية

ساد   في  القطاع العام اإلندونيسي ، ووسائله يهدف البحث إلى تفسير  ظاهرة  وثقافة الف 
داقة  قات االجتماعية  واألسرية  والصترسخه في البنى االجتماعية والثقافية، ودور العال، و 

والقرابة في عمليات الفساد ، وغياب مفهوم البيروقراطية العقالنية عن سلوك اإلداريين ، 
والمعا الرسمية   غير  القيم  تطغى   التقحيث  وغير  يير  الرسمية  المتطلبات  على  ليدية 

للبيرو  :  الشخصية  )أنظر  تفسير       Haenny, 2006:8قراطية  إلى  يهدف  ، كما   )
الحكومية  في  فعل  الجماعات اإلستراتيجية  داخل البيروقراطية     الفساد النسقي من خالل

ص  "  سياق خصخصة  الدولة ، واآلثار المدمرة للفساد على المجتمع والدولة . وخصائ
ل السلطة  من خالل الفعل اإلستراتيجي ،  مركب الفساد " السائد .، المتمثلة في  استغال

، ودور الثقافة التقليدية في ترسيخ الفساد  لمصالح العامة للمصلحة الشخصية  وإخضاع ا
 في الحياة اليومية . وشخصنة السلطة وشبكة التضامن التقليدي . 

االنثر   المعهد  من  الباحثة  المنهج  اعتمدت  على   ) سويسرا   ( بيرن  في  وبولوجي 
دراسة ظاهرة الفساد النسقي    لوجي ، والتحليل الثقافي وعلى المنهج التاريخي فياالنثروبو 

www.m لنظام ( في إندونيسيا. وتوصلت إلى أن:) ا
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مركب الفساد "  في إندونيسيا هو أنه فساد نسقي . الفساد داخل   أهم ما يميز  "  -1 
 جهاز الدولة ليس مجرد سلوك فرد منحرف ، بل هو القاعدة . 

ا  -  2 الن يفسر  الجماعات اإلستراتيجية  داخل لفساد  النظام ( من خالل  فعل  سقي ) 
)    البيروقراطية للدولة  المتزايدة  الخصخصة   سياق عملية  في   ,Haennyالحكومية  

2006: 80  . ) 
يعد الفساد السياسي أساس الفساد اإلداري؛  حيث استحوذ كبار موظفي الدولة على   -3

المصانع من خالل خصخصة القطاع العام ، ومن خالل  الموارد الحكومية والشركات و 
 التجار .  التحالف بين كبار الموظفين وكبار

عرف  " بمنطق الثقافة التقليدية ، ومفهومها  الفساد اإلداري في إندونيسيا يعود إلى ما ي  -4 
للسلطة ، القائم على التضامن التقليدي . وتتمثل أهمية هذا المنطق في وظيفة شرعنة 

 ل الفساد .أفعا
 الدراسة الثانية :  

Transparency International; People and Corruptuion: Europe 
an Central  Asia(2012)                                                                            

(2012)منظمة الشفافية الدولية،  لناس والفساد : في أوروبا وآسيا الوسطىا  
 People and"    عنوان  تحت"    الدولية  الشفافية  منظمة"   أعدته  الذي  التقرير  هدف

Corruption    "ظاهرة  حول الوسطى وآسيا  أوروبا في الجماهير رأي استطالع إلى 
  والفروق   واالقتصاد  التنمية  على  وأثرها   وخطورتها،  وأنواعها،  وعواملها  وحجمها،  الفساد،

  يسمى  ما  يجعل  الذي   الشيء  ،  الدول  هذه  بين  وحجمه  الفساد  أنواع  واختالف   الطبقية،
 .   ضرورياً  شيئاً   سادالف  مخاطر  من بالوقاية
 شخص(  000 60)    رأي   استطالع   تم  حيث  ،  الوصفي  المنهج  على  الدراسة  اعتمدت

www.m : الدراسة إليها توصلت التي النتائج و أهم  دولة،(  42)  من
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 .بلدانهم  تواجه التي الكبيرة المشكالت إحدى  الفساد  يعدون  المبحوثين من%( 30) -1
 لمواجهة   الكفاية  فيه  ما  تفعل  ال   حكوماتهم  أن  ون ر ي  المبحوثين  من% (    53)    -2 

 .  العام القطاع في الفساد
 في  فاسدين   والحكومة   البرلمان  في  ممثليهم   أن  يرون   المبحوثين  من  تقريباً %(  30)  -3

 كليًا.   أو  الغالبية
 .العامة  الخدمات  على  للحصول  رشوة  المنصرم  العام  في  دفع  بيوت  ست  من  بيت  لك  -  4
   النتائج. من خوفهم بسبب الرشاوى   على يشتكون   ال المبحوثين من%(  30)   - 5

  منخفضة   فساد  بدرجة  تميزت   ألمانيا  ،  الدول   بين  فروقاً   هناك  لكن  ،  العامة  النتائج  هي  هذه
%(   6)   و  ،  لبلدهم  الكبيرة  المشكالت إحدى  الفساد  نبأ  األلمان  من%(  2)  أفاد  حيث  ،

 األسر  من% (  3)    و  ،  كلياً   أو  فاسدين  الغالبية   في  ومة والحك  البرلمان  ممثلي  أن  يرون 
 .  عامة خدمات على الحصول لقاء هدية تقديم أو  رشوة بدفعة أفادت

 بلغت مثالً  يابريطان ففي  ،  آلخر  بلد  من  تختلف  الفساد  مخاطر   أن  إلى  الدراسة  وتوصلت
 الفساد  تكافح  تيلا  ، فالبلدان  وبهذا.    في طاجاكستان  %50  )  بلغت )   بينما  ،%(  0)   

 .سنغافورة البلدان هذه من  ، اقتصادية مزايا لها ، والرشوة
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 الدراسة الثالثة :  
Heber, Frank ( 2012 ): Korruption: EInfluss von 
organisationalem Zynismus und emotionaler Kompotenz auf 
die Korruptionsbewertung .Bachelorarbeit, Hochschule 
Hannover, Fakultaet fuer Wirtschaft und 

Informatik.                                                                                                      
ر  االتجاهات والمشاعر السلبية تجاه المنظمة ،  ساد : أث( : الف  2012)هيبر ، فرنك )  

على  تقييم الفساد ) رسالة بكالوريوس (  ، جامعة هنوفر ،     اطفيواالنتماء والذكاء الع
 ألمانيا ( .  –كلية االقتصاد والمعلومات 

يكمن الهدف الرئيس للبحث في قياس أثر العاملين الشخصيين : وهما االتجاه والمشاعر 
( ، من جانب، والذكاء العاطفي من جانب Abhari 2007بية تجاه المنظمة  )  السل

،  (في ،  والبنيوي ،   والنسقي( على تقييم الفساد ) الموقRindermann 2008   آخر  )
(  إضافة إلى دراسة أثر عامل الموقف،  وهو الوضع الشخصي الصعب )  طفل مريض

العمل  ( ومتغيرات أخرى ، مثل  مقابل وضع شخصي غير صعب ) زوجة عاطلة عن  
الديموغرافية االجتماعية . تسهم نتائج امل  لنوعية أو العمل الشرفي ، والعو أثر  الفروق ا

 البحث في وضع آليات مكافحة الفساد.  
اعتمد  الباحث على المنهج الوصفي، حيث استخدم أداة االستبيان ، بلغ الحجم الكلي  

طالبًا وطالبة  بكالوريوس  من  كلية إدارة األعمال ،   ( 89(  ، منهم  )    163للعينة )
%( ، و   44( مؤنث ، بنسبة ) 72ت واالقتصاد ، منهم )  لوما( من كلية  المع74و )

% ( غير محدد، توصلت الدراسة    6( ، أي )  9%( و )    50(  مذكر ، بنسبة )    82)  
 إلى النتائج التالية : 
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المنظمة سلبًا على    جاه ا يؤثر االتجاه السلبي العالي  تالعمل الشرفي يؤثر إيجابًا، فيم  –  1
 ن األفعال الفاسدة . االستعداد للتبليغ ع

أسفرت نتائج البحث عن أن االتجاه السلبي العالي تجاه المنظمة يّصعب اتخاذ القرار    -2
 مع أو ضد الفساد ، فيما يسهله الذكاء العاطفي .

الذاتي لتكرار ات العاطفية العالية  يزداد الشعور مع الذكاء العاطفي القوي ، أو القدر  -4
 دة .التبليغ عن األفعال الفاس

أظهرت النتائج أن طالب إدارة األعمال أكثر استعدادًا  للتبليغ عن الفساد منه لدى    -5
 ( لدى طالب المعلومات .      1.38( ، مقابل ) 1.39طالب المعلومات واالقتصاد ) 

ع الشخصي الصعب، مقارنة  في حالة الوض  ًا أكبر  للفعل الفاسدأظهر المبحوثين تفهم   -6
اإلدارة تفهمًا للفساد  غير الصعب ،  كما أظهر طالب االقتصاد و   مع الوضع الشخصي

في حالة الوضع الشخصي الصعب أكثر من طالب المعلومات واالقتصاد  ) أنظر :  
Heber ،2012 :75 .  ) 

المقابل إن  ب نوعية بخصوص التبليغ عن الفساد ،  أظهرت الدراسة عدم وجود فروقًا  -7
( أكثر من الطالب  في حالة 1.461بول عروض الفساد )   الطالبات  أكثر استعدادًا لق

وجود الظروف الشخصية الصعبة ) طفل مريض  (  بسبب العالقة العاطفية للنساء مع 
 (.  (Heber, 2012:90األطفال )  
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 الدراسة الرابعة :  
Eurobarometer 72.2 : Einstellung des Europaer gegenueber 
Korruption, Bericht, Befragung September – Oktober  2009 
,TNS Opinion & Social , Bruessel, Belgien                                      

  – ر سبتمبر : اتجاه األوروبي نحو الفساد ،  تقرير ،  استبيان شه72المقياس األوروبي 
 بلجيكيا  ،بروكسل ، 2009أكتوبر 

، تجاه ظاهرة  الفساد في بلدانهم    ء  األوربيين  تهدف الدراسة إلى معرفة  اتجاهات وآرا
وحجمها ، ومجاالت انتشارها على مستوى الحكومات ،  وهل الفساد مشكلة  في بلدانهم  

اقها ، وهل اإلجراءات العقابية وفي االتحاد األوروبي،  ومدى إدراكهم لها  ومكافحتها واستب
 قائمة كافية . أم هناك حاجة ألخرى .  ال

المنهج الوصفي ، وقد تم إجراء مقابالت  مع   مجموعة من  سكان    دراسة علىاعتمدت ال
الفساد في  االتحاد األوروبي ، اشتملت المقابالت على أسئلة  حول رأيهم حول ظاهرة 

موجودًا في مؤسسات  نتشرة فيها ، وما إذا كان الفساد  بلدانهم ، والمستويات الحكومية الم
م ضحايا الفساد،  وبات كافية، وما أسبابه، وعّما إذا كانوا أنفسهاالتحاد األوروبي ، وهل العق

 وأهم النتائج التي توصل إليها البحث :  ،وما المؤسسات المكلفة بمكافحة الفساد
كن  ي بلدانهم ، لفساد  مشكلة كبيرة ف% ( توافق على أن ال78غالبية األوربيين )    -  1

%( 95ألعضاء . الموافقة تتراوح بين )   هناك فروقًا كبيرة بهذا الخصوص بين الدول ا
 %  ( في الدنمارك . 22في اليونان  و ) 

عبر المشاركون عن رأيهم بأن الفساد في أوروبا منتشر بشكل واسع ، في المؤسسات    -2
 نية ،   واألوروبية . المحلية ، اإلقليمية ،  والوط

اسيين  على المستوى  أكثر من نصف المبحوثين  يرون أن الفساد  منتشر بين السي  -3
www.m ،  و رخص البناء . نح المشروعات العامة الوطني  وبين الموظفين ، المعنيين  بم
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ومن المالحظ أن الرأي العام  بخصوص الفساد قد ازداد سوء  مقارنة مع االستطالع    -4 
( ، بمعنى أن  غالبية المبحوثين  ترى  أن الفساد  مشكلة  على 2007لعام )   األخير  
  از البوليس يات الحكومية كافة  ،  والكثير من الجماعات المهنية ، بما في ذلك جه المستو 

 والجمارك . 
ترى غالبية األوروبيين  بأن الفساد كان  موجودا دائما ، وال يمكن تجنبه ، وقد أفاد   -5

( أشهر المنصرمة بأنهم عانوا شخصيًا  من الفساد ،  12روبيين في ) األو  %( من9)  
ن  أو المكلفين بشؤو   انوا  ضحايا الفساد فقد توجهوا  إلى البوليس ، أو  المحاكم ، وعندما  ك

 المواطنين .
( سنة ، تلك الفئة العمرية التي    24-15وجد تفاؤل كبير لدى األوروبيين ما بين )  -6

ما   االنتشار، وترى  نادرًا  واسعة  الفساد مشكلة   أن  كافية    ترى   المبذولة   الجهود  أن 
 الفساد .   لمواجهة

يس للفساد، تليها  إن التشابكات الكبيرة  بين االقتصاد والسياسة  تعد السبب الرئ  -7  
 Eurobarometer, Eintellungإجراءات حكومية غير كافية لمكافحة الفساد   )  

des Europaers zur Korruption , 2009: 6)    ) 
 قانونية  لكي يكافح الفساد .اغلب األوروبيين يفضلون  عقوبات رادعة  ومالحقة  -8
سهم في مكافحة الفساد في الدول  ثلث األوروبيين يرون  أن االتحاد األوروبي  ي  -  9

 األعضاء . 
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 الدراسة الخامسة : 
1-. Bussmann, Kai (  2012): Die Zukunft von corruption und 
Geldwaesche in einer Moral Economy. Martin Luther 
Univesitaet ,Halle-Wittenberg , Germany.                                                                            

اد وغسيل  مستقبل الفس                     (2012  )              بوسمان ، كاي    (
هله  األ  ، لوثر  مارن  جامعة   ، األخالق  اقتصاد  في  (  –موال  ألمانيا   ، بيرغ   فتن 

:                          
من جامعة     ( Bussmann   )  تهدف الحلقة الدراسية التي أشرف عليها البروفسور  

ل  في / ألمانيا إلى دراسة  مستقبل الفساد وغسيل األموا   Halleمارتن لوثر في مدينة  
نحراف بط السوق وتقنينه ، علمًا بأن االاقتصاد األخالق ، أي دور األخالق والقيم في ض

رة  طبيعية  االقتصادي ، مثل الغش ،  الفساد  ، مشكالت المنافسة ، وغسيل األموال ظاه
( لمنظمة الشفافية (2012في اقتصاد السوق ، كما تهدف إلى دراسة مؤشر إدراك الفساد   

، ووضع برامج لمكافحة الفساد    2013  -   2005تطور مخاطر الفساد من  الدولية  و 
وغسيل األموال   FCPA lUK- Bribery Ad )كافحة الرشوة )  بناًء على صالحيات م

 المنظمة وعالقتها بالعولمة . ، التي تعبر عن الجريمة 
 :   ةتوصلت الدراسة إلى النتائج التالي 

 خل المؤسسات .استحداث نظام تبليغ عن الفساد دا 1-
 مراقبة دائمة  لتطبيق سياسة مكافحة الفساد . - 2
 لفساد .المؤسسات لمكافحة ا تعيين مندوب داخل - 3
والشركات    -  4 والموردين    ، التجاريين  الشركاء  على   الفساد  مكافحة  سياسة  تطبيق 
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 الع آراء العاملين .   تقييم مستدام  لتأثير برامج مكافحة الفساد من خالل استط -5
 ,Bussmanظر : معاقبة مخالفات  العاملين  ضد سياسة مكافحة الفساد  )  أن - 6

2013: 12 . ) 
 تطبيق سياسة  مكافحة الفساد على المستويين المحلي والعالمي .  - 7
 الدراسة السادسة :  

Buehlmann : Ulrich  (2016) :   Umfrage zu   Korruption  in 
oesterreichischen Unternehmen                                                    

 ن حول دراسة الفساد في  الشركات النمساوية( .استبيا ( :  2016لرش ) ان ، أ)بول م
، ي في الشركات والمصانع النمساويةهدفت الدراسة إلى معرفة مدى انتشار الفساد اإلدار 

كان الفساد حديثًا متداواًل في الشركات، لمعرضة للفساد، وعّما إذا  وحجم الفساد، واألقسام ا
  وعّما إذا كان الفساد في الخارج معيقاً  ائل مكافحة الفساد في الشركة، ومدى االهتمام بوس

وهل تتخلى الشركة عن االستثمار في  لقواعد النزاهة ؟ لالستثمار، وهل تمتثل  الشركة  
استخدم الباحث المنهج الوصفي من خالل طرح مجموعة   ،دالدول التي ينتشر فيها الفسا

 :  ى النتائج التاليةوتوصلت الدراسة إل  من التساؤالت.
( %  50" ماذا تعمل ، حتى ال يظهر فساد في شركتك  "؟ أفاد )  السؤال  عن- 1   

%( جودة اإلدارة ،  و    40% ( جودة اإلنتاج ، و )   45مراجعة الحسابات سنويا، و )
%( تطبيق المعايير    20( تقديم نموذج جيد ، و )    %  25( حاليًا ال شيء  و )  %  30)  

 لقانونية واألخالقية ، والقواعد ا
السؤال عن  " أثر  تطبيق قانون مكافحة الفساد  على مسؤولية  المدير في   وعن  -2

%(    20%(   ال أثر أبدًا ، و )    25%( ال علم لي بذلك ، و )    45النمسا ، أفاد )  
www.m %( أقل مما هو حتى اآلن . 5جنائية ، و )     انونيةق
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،  %(  أقسام الشراء  83اد ، أفاد )  ة أكثر شيء للفساألقسام القابل  وعن السؤال  عن  -  3
 %( الخدمات . 7%( إدارة الشركة ، و ) 28%( التسويق ، و )  45و )  

،  %( ال أبداً 58   وعن السؤال " هل الفساد موضوعا للتداول في شركتكم " ، أفاد )    -4 
 % ( غير مهم .9%( موضوع أساسي ، و )  18و ) 

%(  29خذونها ضد الفساد في شركتكم " ، أفاد )  جراءات التي تتالسؤال " ما اإل  وعن  -5
 %(  بعمق .16%( أحيانًا  ، و )    17%( نادرًا ، و ) 23ال شيء ، و )   

،  الخارج  والتعاون بين الشركات يوعن السؤال  " هل الفساد عائق أمام االستثمار ف -6
%(   16و )    متوسط ،  %( بشكل  18و )    %( حتمًا ، 26%( ال ، و )  35أفاد )   

 بشكل كبير.  
وعن السؤال " هل تهتمون بموضوع القيم والمعايير األخالقية والقانونية   في شركتكم   -7

%( 12يق ، و )  %( بشكل عم17%( أحيانًا و )   27%( ال أبدًا ، و )   29؟ ، أفاد )  
 %( نادرًا .  15بشكل متعمق جدًا ، و )

%( 23ك بناء على الفساد " ، أفاد )  وهل تتخلى عن ذليد أن تستثمر ،  بأي البلدان تر -8
%( رومانيا  8%( هنغاريا  ) 10%( روسيا ، و ) 11%( ايطاليا ، و ) 16أخرى و ) 

%( بولندا  ) أنظر    4، و ) %  ( بلغاريا5%( اليونان ، و )6%( النمسا ، و )  7، و )  
 :    Buehlmann ,   ،2016  :1-  (10 . 
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  الدراسة السابعة :
Heberer. Thomas ( 1991  ) : Korruption In China , Analyse 
eines politischen und sozialen Problems, Frankfurt am Main    

ة،   سة  لمشكلة سياسية واجتماعي( : الفساد في الصين ، درا 1991) هيبرر ، توماس ) 
 فرنكفورت على الماين  (  

ال وحجم  وميادين  ومضامين  وآثار  هوم  وأسباب  وأشكدراسة العميقة  مفتناولت هذه  ال 
التحول    عملية  سياق  في  الظاهرة  هذه  وتفاقم   ، الصين    في  اإلداري  الفساد  ظاهرة 

قتصاد المخطط إلى االقتصاد الحر ، واإلصالح السياسي في الصين ، واالنتقال  من اال
السيا النخبة  صفوف  في  الفساد  ال وانتشار  الحزب  أو   ، واسية   ، الحاكم  حتكاره شيوعي 

للسلطة السياسية ،  واستغالل المناصب   للمصلحة الشخصية على حساب المصلحة 
 العامة . وأهمية هذه النتائج لبحوث الفساد العالمية .  

خي ، حيث تتبع نشأة هذه الظاهرة في لوصفي ، والمنهج التاري استخدم الباحث المنهج ا
ل الصين من اقتصاد المخطط إلى ليوم  ومحاولة تحو منذ القدم  وحتى اتاريخ الصين   

 االقتصاد الحر ، وما ترتب على ذلك من أنماط مختلفة من الفساد . 
اإلدارة النظيفة     كانت الصين   تعد  حتى  نهاية السبعينيات من القرن الماضي دولة " 

اجتماعي  نت نتائج استطالع  حيث بي في آسيا ، لكن الفساد أصبح اليوم مشكلة كبرى ،  
%( من المبحوثين  يرون أن الفساد في الحزب الشيوعي   78( أن )    1989عام )  

الصيني هو أكبر مشكلة ،  تواجه الصين ، وأن محاوالت اإلصالح المتعثرة كانت العنصر 
:    Heberer  ،1991() انظر :  1989حركة الطالبية االحتجاجية )  األساسي في ال

سائد في دول  مثل الصين ، يمنح طبقة  طي ، وهو النمط ال الفساد البيروقرا  ( . كما أن18
(  امتيازات. الفساد ال يقصد به Heberer. 1991: 44الدولة ، كما يسميها هيبرر  )  

www.m الباحث إلى النتائج التالية : الصغير ، بل الفساد النسقي والكبير، وتوصل 
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 .  اة االجتماعيةوالالمساو القيمي   في النسقيؤثر الفساد في التماسك االجتماعي ،  و  -1
يؤدي الفساد إلى فقدان الثقة بالدولة ومؤسساتها ، وتراجع دخل الدولة وعدم االستقرار    -  2

 االجتماعي . 
 عامة الناس ) عدوى الفساد ( . فساد النخبة السياسية،  أو الرأس قد ينتقل إلى  -3
ن متأثر باألخالق  ي الغرب ، في الصييختلف  مفهوم الفساد  في الصين عنه ف  -  4

الكونفوشية ، بمعنى أن الموظف األخالقي غير أناني ويعمل لمصلحة المجتمع . هذا 
ار الذات  المفهوم يقابله مفهوم  آخر هو الفساد التقليدي ، أي  التزام  تجاه العشيرة ، وإنك 

 ائمة في الصين  . ليس لمصلحة الشعب ، بل  لصالح األسرة . هذه الثنائية ما تزال ق
 الدراسة الثامنة  :                      

Hechler. Hannes (2003  ) : Die Ursachen der Korruption in 
Afrika –Eine Frage der Kultur (Magisterarbeit) , Hamburg ?   

مسألة ثقافية ؟ ( ، ) رسالة    –( :أسباب الفساد في أفريقيا    2003س)   )هشلر ، هني
 تير( . ماجس

روبولوجي إلى التعريف على أسباب الفساد في أفريقيا، مع التركيز  لبحث االنثيهدف هذا ا
على العالقة بين الثقافة والفساد، ودور البنى التقليدية والثقافية  في نشأة  الفساد بوصفه 

الرخوة   رة، واستمراره في الدولة األفريقية الحديثة  ،  أو ما تعرف بالدولةة كبيفريقيلة أمشك
 ،(  ومؤسساتها الضعيفة  Soft State    ()Gunnar  Myrdalمايردال )     حسب تعريف

ويرى البعض   ،، المتمثلة في  تقاليد اإلهداء  )الهدية(دحيث ينتشر الفقر،  وثقافة الفسا 
( ، ورأس المال االجتماعي  Hechler, 2003: 40يد الهدية )  أن الفساد  امتداد  لتقال

التوزيع في الدخل ،   في  العدالة  بي التقليدي،  وغياالتضامن االجتماع   التقليدي  وشبكة
العامة  واالستعمار.   الخدمة  في  العاملين  and 30  :www.m 2 أنظر:   )  وضعف رواتب 
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Hechler, 2003  المؤسسة األلمانية للتعاون   ( . وقد أنجزت هذه الرسالة بتكليف من
 ( . GTZالدولي ) 

قامت  بتعريف الثقافة  والفساد وأسبابه    استخدمت الباحثة  المنهج االنثروبولوجي، حيث
ثاره ، وعالقته بالثقافة والتقاليد المحلية، وهيمنة الثقافة التقليدية على سلوك العاملين  في وآ
والموروثة   يعرف بالدولة الرخوة ، وبناها المشوهة  لقطاع العام  ، وعالقة الفساد بضعف ما  ا

تقاليد وأعراف اإلهداء   )الهدية ( . فالتزاوج بين عن االستعمار  ، ونشأة ثقافة الفساد ، و 
  المال التقليدي االجتماعي(،  وبناء الثقافة المحلية  ) شبكات التضامن التقليدي،  ورأس  

على أسس    ستمرار والعيش ، ذلك أن الدولة لم تقملدولة الرخوة مّكن ثقافة الفساد  من االا
 افية .  حديثة ، بل تقليدية . الفساد هنا ظاهرة ثق

 الدراسة التاسعة :
Mischkowitz, Robert a.a. (2000  ): Einschaetzungen zur 
Korruption in Polizei, Justiz und Zoll, ein gmenisames 
Forschungsprojekt des Bundeskriminalamtes und der Polizei-
Fuehrungsakademie, Wiesbaden, Germany                                  

   ( وآخرون   روبرت   ، المحاكم 2000)مشكوفتس   ، البوليس  لدى  الفساد  تقديرات   :)
ائي وأكاديمية  قيادة الشرطة والجمارك ،  مشروع بحث مشترك بين المكتب االتحادي الجن

 ، ألمانيا ( .  ، فيزبادن
إلى   صفحة   خمسمائة  أكثر من  في  تقع  التي   ، الكبيرة  الميدانية  الدراسة  بحث تهدف 

ومصلحة السجون إشكالية الفساد اإلداري  لدى الشرطة والمحاكم وأجهزة األمن والمالحقة  
مست على  الضريبي  والتهرب  والجمارك  العامة  كافة.   والنيابة  األلمانية  المقاطعات  وى 

(Mischkowitz a.a., 2000: 99     كما هدفت إلى تحديد مفهوم ، وموقف، و ،)
www.mاركين فيه، و إلى التحليل القانوني للفساد )القانون  المدني  مجاالت الفساد ودوافع المش
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الوقائي واوالجنائ الجانبين  لعقابي  ي  والتأديبي (،  وبّيان قواعد الضبط االجتماعي من 
، والصغير    فضاًل عن أنماط الفساد العفوي والموقفيوتطويرها وفقا لمتطلبات العصر.  

التي استمرت  -والمخطط  .  تم تمويل الدراسة ، والنسقي والبنائي  والمنظم  أو الكبير  
، من أكاديمية الشرطة  ومن المكتب الجنائي االتحادي  -(  (2000-1995من عام  

 في ألمانيا . 
ت إلى  الكيفي والكمي ، حيث استند جمع البياناتمدت الدراسة الميدانية  على المنهجين  اع

.  كتابي، وتحليل مضمون   الملفات الجنائية   ثالثة عناصر، هي : مقابلة الخبراء ، واستبيان 
( خبير)مقابلة بؤرية   ( ، تم اختيارهم من قبل المشرفين على مشروع 22تمت مقابلة  )   

( ، BKAائرة االتحادية الجنائية )  أكاديمية قيادة الشرطة بالتعاون مع  الدالبحث لدى  
، ا بطريقة سرية وعشوائية تم اختياره -( ملف فساد ،   20إضافة إلى تحليل مضمون )  

الفساد  ) ( ، مع ورشات بحث  Mischkowitz a. a. : 2000: 100عن حاالت 
 بتوصيات لمكافحة الفساد . بلغ حجم العينة  متعددة رافقت الدراسة الميدانية بغرض الخروج

( من االدعاء العام 59( من مصلحة السجون ، و )  3o( ، و )600من البوليس )  
(  احتوى االستبيان  Mischlowitz, 2000:125( من الجمارك )    85)    والمحاكم ، و 

ساد ،  على أسئلة حول إشكالية الفساد  عمومًا ،  وعن مؤشرات ، و أسباب ، وآثار الف 
ل واالقتصادية  االجتماعية  اوالخلفية  مكافحة  إجراءات  وعن   ، والمفسدين  لفساد  لفاسدين 

 ي توصلت الدراسة إليها :  الوقائية والعقابية . وأهم النتائج الت
اتخذ حجم الفساد في أجهزة الضبط والمالحقة الجنائية  في مرآة  البيانات  المستقاة    -1

م  الرشوة  اتجاها تصاعديًا ، حيث بلغ حج   1997  –  1994من المحاكمات  ما بين عام   
)   ( لعام     1959( ، و )    1994( لعام )    1142( )      الرشوة  السلبية ) المنفعة و 

( . أما الرشوة  1997( لعام )2307( ، و )     1996( لعام )    1902( ، و )1995
www.m( ، وعام 2100)   1994الفّعالة ، وهي الحصول على المنفعة و الرشوة ، فبلغت عام 
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 1899( )    1997( ، وعام  )  2391( )  1996)     ( ، وعام  1816( )  1995)   
  ()Mischkoitz, 2000:155  اص ، فأفاد الت المهددة بشكل خ (  . أما عن المجا
%( ، يليها الشرطة   68.6، يليها الشرطة الجنائية )    %( من المبحوثين الجمارك  80)   

(64.9   ( العامة  والنيابة  المحاكم  لدى   ذلك  من  وأقل   ، أ  %57.1(   . عن %(  ما 
ا )   لمجاالت الوظيفية المهددة بالفساد في الجمارك ، فهي  عمليات التفتيش بكل أنواعها

تيش األشخاص أثناء  %  ( ، و تف79.4%( ، التخليص الجمركي عند الحدود )  55.9
  ( والخروج  )     51.5الدخول  الدخل  ضرائب  تحديد  لدى  و   )%38.2   (  )%

Mischkowitz. 2000: 159    . ) 
)   عن  و   -2 أفاد   ، ؟  المرتشيين  أو   ، المستفيدين  خلف  يقف  تعتقد  من    " السؤال 

%( 41.3% (الشركات االقتصادية والتجارية ، و )  65.4، و )   %(المجرمون  80.8
 ( Mischkowitz , 2000: 168%( المسافرون )  22.1شاء معلومات ، و )  إف

؟  البوليس ،  المحاكم ، والجماركوعن السؤال " ما هو شكل  التأثيرات الفاسدة على   3- 
عفوية ، تنشأ عن    %(    25.7%( غير محدد . )    43.3جاءت  األجوبة  )   

 ,Mischkowitzها منذ فترة )   %( بأنها مخطط ل19.8الموقف، في حين أفاد )   
2000:180.) 

 4-   ( أفاد    ، ؟  الفاعلون  يفضلها   التي  للفساد  التمهيد   مناهج   ما   " السؤال   وعن 
%( 54.8%( خدمات مجانية  ، و )   63.5%( الهدايا واألشياء الثمينة ، و ) 65.4

، وات طعام%( دع40.4%( أعمال وهمية ، و)   41.3لسفر .. ، و )  إلجازة ، اتمويل ا
 ( . Mischkowitz, 2000:186%( نقود  ومشتريات مخفضة ) 39.4و )  

ما  -5  تتراوح  الفساد  أسباب  أن  المبحوثين  الثراء  وأفاد  الوالء    بين   ضعف   ، الفردي 
، ضعف الشعور الجماعي ، تأثير    الوطني، االنهيار القيمي ، غياب القدوات اإليجابية
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الفساد السياسي . والثقافة الفرعية للبوليس  )  الجريمة المنظمة ، ضعف التأهيل العلمي ،  
Mischkowitz, 2000: 212. ) 

ت  من خالل ن بأن المكافحة تتم على عدة مستوياوعن مكافحة الفساد أفاد المبحوثو   -6
فراد  ) من خالل الوعي األخالقي  والضمير،  الضبط الداخلي والخارجي: على مستوى األ

المستوى  وعلى   ،) الجماعي  والوعي   ، المهنة  أخالق   ( المؤسساتي  المستوى  وعلى 
رجي، فيتم على المستوى  األخالق العامة ( . أما الضبط الخاالجتماعي ) القيم ، الدين ، و ا

من خالل ) الوقاية  الل )  الحوافز المادية ( ، وعلى مستوى المؤسسات   الفردي من خ 
  .  ) الجنائية  المالحقة   ( خالل  االجتماعي من  المستوى  ( ، وعلى  والتنظيمية  التقنية  

اء ي للمسؤولين، وتحسين الرقابة  وإنشلشخصية من خالل السلوك المثالوتكون اإلسهامات ا
  ، داري ، ووضع إستراتيجية شاملة، ودورات تدريبيةبنك معلومات مركزي عن الفساد اإل

تبليغ عن محاوالت  الفساد ، وتدوير المناصب ، وتفعيل دور وسائل االتصال واإلعالم    الو 
 ( . Mischkowitz , 2000:343)   أنظر : 

 الدراسة العاشرة  :
Vahlenkamp, Werner und Knauss, Ina (1995): Korruption- 
hinnehmen oder handeln? BKA-forschungsreihe , Band 33, 

Wiesbaden   .                       (   (:  1995) فالن كمب ، فيرنر ، وكناوس ، إنا
مانيا  ،  الفساد : االستسالم ، أم الفعل ؟سلسلة بحوث المكتب االتحادي الجنائي في أل

 .  انيا (، فيزبادن . ألم 33العدد  
التي تقع في  تهدف  الدراسة الميدانية  بعنوان "  الفساد  : االستسالم ، أو الفعل ؟" ، و 

(  صفحة إلى   بّيان أساليب  مكافحة  الفساد من وجهة نظر االقتصاد   500أكثر من )
قية ،  ووضع إطار عام لسياسة   الحرفي ، والسياسة المحلية ، واإلدارة العامة  ، واألخال

www.mلفساد اإلداري ، وفي سياق الفعل اإلداري  ،  فحة الفساد ، كما تبحث في مجاالت امكا
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الفاعلين ، ودوافعهم  ، وأسباب , وآثار الفساد . وصياغة إستراتيجية  لمواجهة    ومناهج
مجالي ، أو  تالي ، كيف  امنع الفساد  في  الفساد . الدراسة تعطي جواب عن السؤال ال

لصعوبات التي تواجهني )   لمفيدة التي يجب استخدامها ؟ وما اإدارتي ؟ وما األدوات ا
Valenkamp u.a. , 1885: 29 المرجعية الدراسات  من  الدراسة  هذه  وتعد   .  )

 واألساسية في ألمانيا .  
راسات اعتمدت الدراسة على المنهجين الكيفي والكمي حيث قام الباحثان باالطالع على الد

ال هذا  في  السابقة   الالمرجعية  مع  شفهية  مقابالت  وبإجراء  البوليس مجال،  من  خبراء 
ممثلي مع  معمقة  مقابالت  إلى    والقضاء:  إضافة  القضاء،  وسلطات  الحرفي  االقتصاد 

دارة العامة  استبيان على مستوى اإلدارة المحلية، والعامة، واستطالع رأي العاملين في اإل
الت المعمقة، اضافة إلى ورشة لي ، والمقاطعة، مّدعم ببعض المقابعلى المستوى المح 

ا االستبيان مع ممثليعمل  العامة    لخبراء إلعداد   :Valenkamp, 1995)  اإلدارة 
لمقاطعتين، و   ( مدير  (165(. شارك في االستبيان   30 المحلية    276 من اإلدارة 

مقابلة    22ة، إضافة إلى  مدينة من سلطات المقاطعات واالتحادي  50موظف عام من  
انحدر المبحوثون    ،الحرفي، واإلدارة العامة، والبوليس واالدعاء العام  قتصادخبراء من اال

من االقتصاد الحرفي، والمدراء من السياسة اإلقليمية، ومن مديري اإلدارة    يرينمن المد
دعاء العام. والسلطات والمختصين من المجاالت المختلفة لإلدارة، ومن شرطة السجون واال

تم تحليلها، ومن ثم تحويلها  الستبيان تم الحصول على معلومات،  و فمن خالل المقابالت وا
لمكافحة   البحوث  إلى توصيات  الدراسة دورًا طليعيًا في تفعيل  الفساد . وقد لعبت هذه 

كثيرة    نتائج  إلى  الدراسة  الفساد . وتوصلت  الفساد  والدراسات عن  بخصوص مكافحة 
ا اإلداري   لمكافحة  شاملة   إستراتيجية  ووضع  النزاهة ،  على  تقوم   ، ونظافتها    لفساد  
 ، نذكر بعضًا  منها :  والشفافية

www.m اإلدارة يؤيدون اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفات . يرينن مد%( م80)   -1 
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 اإلدارة يؤيدون  القيام بعمليات توعية  داخل اإلدارة العامة.   % ( من مديرين63)     -2 
مع المؤهالت   االت اإلدارة المهددة بالفساد% ( يؤيدون تثمين العمل في مج48)    -3 

 المطلوبة .
 ساد ونتائجه . ريبية على  وسائل الف%( يؤيدون  دورات تد  40) -4 
 %( يؤيدون التفتيش والضبط من خالل الرؤساء في نطاق  المرافق والخدمات.39)     -5 
ة  مبدأ  %( يؤيدن فصل مجاالت الوظائف  المهددة من الفساد  مع مراعا38)     -  6 

 ( .,.Valenkamp a. a 168 ;1995بين األعين األربعة  )  
 مل االجتماعي العام .تحسين الع % ( يؤيدون 34) -7 
% ( من المبحوثين يؤكدون على تأسيس بنك معلومات  مركزي عن الفساد    33)  -   8 

 رة العامة ، يحتوي على أسماء الفاسدين . اإلداري  في اإلدا
لوائح خدمة خاصة  للموظفين  بخصوص محاوالت الفساد      ى  وضع%( عل  30أكد )  -9

 والتبليغ عنها . 
 %( من المشاركين على تدوير الوظائف .28  كد )أ - 10
 % ( من المبحوثين على توعية المواطن . 27أكد ) -1 1

12  -    ( المشارك  13أكد  من  الفساد %(  لوقائع  مقنن   رقابي  نظام  تطبيق  على  ين 
 الموجودة. 

 %( من المشاركين على السماح  واالعتراف  بالتبليغ السري عن الفساد.   11أكد )    -  13
كما أكد المشاركون  على تعيين مندوب  لدى سلطات الدولة  بخصوص مكافحة    -  14 

 ,.Valenkamp a. aلعامة )    الفساد اإلداري ، وزيادة دوافع الموظفين في الخدمة ا
1995:171 ) www.m
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 اطنين ضد الفساد . كومية لشكوى المو إنشاء مكاتب ح  - 15
 عامة . تحسين طرق ومناهج العاملين في اإلدارة ال -16 

 نحن وتقوية االنتماء  في اإلدارة العامة  . تنمية الشعور ب  - 17
اد أكثر ، مثل  منح المشاريع تشديد الرقابة على اإلدارات الحكومية المعرضة للفس  -18

 الشراء ،    وإدارة البناء وغيرها .  العامة ، والمناقصات ، ومكاتب
مستوى المجتمع والسياسة واإلدارة    مكافحة الفساد تتطلب وضع إستراتيجية على  -  19

 االقتصاد  ، ووسائل االتصال ، والقيم الدينية واألخالقية  وأخالق المهنة .   العامة و 
 ومات . ظيف الرقابة " غير القابلة للفساد " ، وهي تكنولوجيا المعلتو  -20

 :  الحادية عشر   دراسة 
"United states agency international development                                    
Reducing of Administrative Corruption in Ukraine , 

2004                                                    
ل من الفساد في " الدراسة الموسومة "  بالتقلي  ومن الدراسات التي اهتمت بتقليل الفساد

( مدير تنفيذي  من  2500واستقراء آراء حوالي ) أكرانيا ، حيث اعتمدت على  استفتاء 
العينة بطريقة   اختيار  تم  ولقد   . الزراعة  فيها  بما   ، في مجاالت متعددة  تعمل  شركات 

حصاء الرسمية في أكرانيا،  عشوائية  بناء على قوائم باألسماء ، مأخوذة  من لجنة اإل
د روعي في العينة أن تمثل   سجل بها كل العاملين حسب الشركات التابعين لها، ولقحيث ي

جيدًا،المد تمثيال  أخذت منها  التي  رجال    ينة  أن  االجتماعي  المسح  تبين من هذا  ولقد 
الكثير من الصعوبات  في نطاق  المشاكل، ويواجهون  العديد من    األعمال يعانون من 

ياسي،  عدم استقرار التشريعات،  وعدم االستقرار الس  : مثالً أعمالهم ، ومن هذه الصعوبات ،  
www.mهم ألعمالهم بالشكل المطلوب، واألمر الذي يدفعهم   وتدخل اإلدارة المحلية، مما يعوق إنجاز 
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في أحيان كثيرة إلى دفع الرشوة للمسؤولين، خاصة فيما يتعلق بالحصول على التراخيص،  
 ش السنوي ونصف السنوي . والتفتي

شارًا كبيرًا في القطاع العام بأكرانيا،  بينت النتائج أن الفساد، وتحديدًا الرشوة ، منتشرة انتوقد  
لى قطعة أرض، أو تراخيص البناء، أو في التفتيش الضريبي  أو في مثل  الحصول ع

إلى عوامل    مجال الصحة ، أو الشرطة، أو صندوق التقاعد، وترجع العينة هذا التفشي
 مختلفة ، هي : 

 كثرة تغيير القواعد والتعليمات . -1
 غالء المعيشة .  -2
 استعمال القوة الرسمية في عملية المنافسة في السوق .  -3
 تعقد القواعد التي  تحكم  سير العمل وتعددها . -4
 تطبيق قوانين انتقائية غير مدروسة . -5

 الدراسة الثانية عشر  :
Elkovsky, Sergej: Korruption in Russland (  2012 ). Wien  
Magisterarbeit                                                                                     

تهدف الرسالة إلى تحديد مفهوم وأشكال ومراحل تطور الفساد على مدى القرن العشرين 
السوفيي السابق ،  وروسيا االتحادوالحادي والعشرين  في االتحاد  اليوم  ، وآثاره  تي  ية 

الدولة ،ودوره في انهيار االتحاد السوفييتي ، وتهديده المختلفة على المجتمع  واالقتصاد و 
لروسيا ما بعد التحول . كما تهدف إلى دراسة الفساد السياسي في ضوء عملية التغير 

في ة ما يعرف " بالفساد المطلق  االجتماعي  والتحول إلى اللبرالية والخصخصة ، ونشأ
وفساد الطبقة السوفييتية     (  Elkovsky, 2000: 64كل الميادين االجتماعية " ، )  

www.mالسابقة ، والطبقة التي قادت عملية التحول السياسي ، )فساد النظام (  خصوصًا بعد عام 
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سي للفساد  ( باعتبار هذه المرحلة ذروة الفساد في تاريخ روسيا ، والسبب األسا  (1990
  (Elkovsky. 2012: 45  إضافة إلى تحليل ثقافة اإلدارة في روسيا بوصف ، )  ها ثقافة

 تي . سلطوية في عهد القياصرة واالتحاد السوفيي
 ,Elkovskyاعتمدت الباحثة على المنهج التأويلي  التفسيري التاريخي والقانوني )   

المؤشرات اإلح 5 :2012 الخطاب  ، وتفسير  إلى  (  وتحليل  البحث  صائية . وانتهى 
 نتائج التالية : ال
 بيقها . شفافية عمليات  اتخاذ القرار و تط - 1
 تدوير األشخاص والمناصب في المناطق الجغرافية المختلفة .  -  2
 فرض عقوبات رادعة )الفصل الوظيفي والمحاكمة    ( .  -   3
 .. (  وضع  نظام مكافآت ) ترقيات ، وتقدير ، ومنح أوسمة   -  4
ت الرمادية هوم الفساد ،  لتقليل احتمالية تجنب العقوبة في المجاالتعريف دقيق  لمف  -     5
. 
اإلصالح المؤسساتي للنظام السياسي من خالل اللبرنة االقتصادية وتقوية المجتمع    -    6

 ( .Elkovsky. 2012: 82المدني ) 
 
 
 
 
 
 www.m
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 لمستفادة منها كار اواألف السابقة  الدراسات على التعليق   -ثالثاً  
منذ عقدين من    يتضح من عرضنا أعاله  أن  ظاهرة  " الفساد اإلداري  " استحوذت  

ربية والعالمية  ،  وأدت إلى نشأة ما يعرف  الزمن وأكثر على اهتمامات المراكز البحثية األو 
ودوافعها    " بعلم اجتماع الفساد " ، ذلك العلم الذي يهتم بدراسة هذه الظاهرة ، وأسبابها ،

سات ، وخصوصًا ا ، وتغيرها، وارتباطها بثقافة المجتمع . وقد أجمعت معظم الدرا، وأنماطه 
والفسا الناس   " الدولية  الشفافية  " منظمة  الوسطى"     دراسات  وآسيا  أوروبا  في   :  د 

Transparancy International  ; People and Corruption  ودراسات  ،
ا ومراكز    ، الدولي  عالبنك    ، االجتماعي  أكبر  لبحث  من  هو  اإلداري  الفساد  أن  لى 

ت، لكن بدرجات متفاوتة ، وبأشكال  مختلفة . وبالنظر  المشكالت التي تواجه المجتمعا
هذه الظاهرة وأثرها في التنمية والتماسك االجتماعي ،  فقد نشأت في الغرب إلى خطورة  

ع  اسة هذه الظاهرة ووضمنظمات ومؤسسات ومراكز بحوث متخصصة ، تركز على در 
ها من البحث  والتمحيص ، الحلول لها. أما في البالد العربية فلم تأخذ هذه الظاهرة  حق

إحدى   في  تناولنا  التي  ،   اإلداري   الفساد  عن   السابقة  العربية  والمعالجة ، فأغلب الدراسات
 ،  عربيةلا  البالد   في  السائد   الفساد  وطبيعة  ،    خصوصية  على  تركز  لم  ،  محور  عشر   

التي تتحكم بها       ،"  التقليدية  بالبيروقراطية"     فيبر  أسماه  عّما      الغالب  ينتج في    والذي
 " البحوث االجتماعية  اليوم  في  المجتمع ، وقد شكل  ما يعرف  تقاليد وأعراف وثقافة 

  الفساد   هذا  مثل .  بالفساد الثقافي "  من محاباة ومحسوبية وعالقات القرابة ،  جوهرها  
ال   فحيثما.    المجتمع  وثقافة  لعقلية  أعمق   وتفسير  وفهم  ،  ومعرفي  ثقافي  تحليل  إلى  يحتاج
   والقرابة    التقاليد  وبيروقراطية   والمحاباة  المحسوبية   تتفشى  ،   العلمية   العقالنية  اإلدارة  تقوم  

 في   الدراسات  هذه  تفلح  لم  ولهذا.     (  Haenny , 2006والعالقات غير الرسمية  )  
  عن   بالبحث   بعضها  فاكتفى  ،  ومحركاته  ،  اإلداري   للفساد  الفعلية  األسباب  معرفةب   رأينا

،  الفساد  انتشار  مدى   العامة   واالتجاهات  اآلراء  استطالع   خالل   من  وأشكاله  اإلداري 
www.m  كما   ،  اإلدارة  مع  التعامل  في   اليومية   معاناتهم  ورصد  ،   الظاهرة  هذه  حول  للمواطنين
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 "،  الفلسطينية    تشفياتسالم  في  اإلداري   " الفساد    عن   استهر د  في  بحر  ذلك يوسف  بين
   المادية   الحالة  إلى   إضافة  ،  التقليدية  الفلسطيني  المجتمع   ية نب   نتاج  الفساد   أن    حيث

والحكم   كالشفافية  غربية  مفاهيم  الباحثين   بعض  تبّنى  آخر  جانب  من.      للموظفين  المتدنية
عالي   في دراسته عن  حالة الجزائر ، وعبدالحميد لا، كما فعل عبد والمحاسبة الرشيد ، 

  والمساءلة  القانون   وحكم  بالديمقراطية   المفاهيم  هذه  طرب  دون   في دراسته عن حالة مصر ،  
الدراسات    سائر  أن  المالحظ  لكن.      لوظيفته  استغالله  وعدم  ،  للموظف  األخالقية  والنزاهة

 ،  الصعب  االقتصادي  الوضع  أن  على ة تتفقالعربيالفساد في البالد    عوامل  عن  السابقة  
 اإلداري  للفساد الرئيس السبب هو  ، اإلدارية ثم  ومن  ، والثقافية  االجتماعية العوامل يليه
  الوالء   وتقدم  ،  المعيشة  وغالء  الموظفين  أجور  تدني  أن  على   الدراسات  هذه  أكدت  لقد.  

  وغياب   ،   المناسب  انمكال  في  المناسب  الشخص  وضع  وعدم  ،  االجتماعي  على  القبلي
   الحوافز   وغياب  ،  ارقر ال  صنع  في  الموظفين  مشاركة  وعدم  ،  العمل  في   الصالحة  القدوة

  ومن .     اإلداري   للفساد  الرئيس  السبب  هي   القوانين  تطبيق   وعدم  ،   التنظيمية  والعدالة  ،
 دقيق لا  اإلجرائي التعريف  على تركز لم  الدراسات معظم أن حظنا أيضًا  ال آخر جانب
  المبحوثين   اءآر   بقياس   أغلبها  اهتم  فقد  وبالمقابل  ،  القياس  عملية  لتحديد   اإلداري   للفساد

ومواقفهم ، كما في دراسة ) آمان ( " الفساد في القطاع األهلي الفلسطيني " )     واتجاهاتهم
   ومعرفة   السلوكيات  لتلك   المبحوثين  هؤالء   ممارسة  مدى  على  التركيز  دون "    ،  (  2006

 ,2011 ، المصراتي) 0" دقيقاً  إجرائياً  قياساً  تقاس بحيث  الخاصية هذه امتالكهم مدى
، وجهلها   الدراسات  هذه  عن  والمقارن   العميق  العلمي  الحوار  غياب  أيضاً   والمالحظ(.  156

  أو   اقتصادي  واحد،  مدخل  من  الظاهرة  هذه  درس  معظمها  أن  كما  بالدراسات األجنبية،
 ،  مختلفة  اجتماعية  عوامل  تحدده  ،  فعل  اإلداري   الفساد  أن  ترى  وال    ،  إداري   ،  سياسي

   أو مادي .  . سلوكي وأ ، قيمي خلل  عن ينتج
   مختلفة   مذاهب  البحوث  ذهبت  فقد  اإلداري   ومجاالت الفساد    ومظاهر  أشكال  بخصوص  أما

www.m الرشوة  هي  الفساد  مظاهر  أبرز  أن   البعض  يرى    فبينما   ،   انتشاراً   األكثر   األنماط  حول
ejh

ara
lja

ze
era

.co
m



272 
 

 والسرقة  واالختالس  ،  السلطة  استغالل  وسوء  ، (  المصراتي ، عبدالعزيز    )  اطة  والوس
دراسات أخرى     أكدت  ،    العام  بالمال  واإلضرار  ،  الوظيفة  أداء  في  والتقصير   لتزويراو 

 (  Haenny  2006اإلدارية ، كما في دراسة  )    الصفوة  لدى   االغتراب  ظاهرة  على  
  عدم  من تأتي الظاهرة وهذه. يبيا والمصراتي عن الفساد في ل عن الفساد في إندونيسيا  ،

 وعدم  ،   والكفاءة  التخصص  احترام  وعدم  ،  المناسب  المكان  في   المناسب  الشخص  وضع
     . بالمساواة  الجميع على واللوائح القوانين تطبيق في المساواة 

، المصراتياإلداري )  في الفساد    السريع  االجتماعي   التغير  دور  على   الباحثون     أكد  كما
   حالة   ثبعوي  ،   االجتماعي  البناء  يصيب  الذي  ( ،  Elkovsky    ،2012و     2011

 ذلك   على   يترتب  وما   ،   والحديثة    التقليدية ،    القيم  نجد  حيث  ،   القيم  في  االزدواجية   من
  مع   التقليدية  القيم  وصراع   ،  المتوازن   غير   االجتماعي   الضبط  نتيجة    معيارية   ال   من

هي من سمات المجتمعات التي قامت فيها حداثة      القيم  في  االزدواجية  هذه  .  الحديثة
روسيا ، أفريقيا ، الدول العربية ...    –أكرانيا    0كمجتمعات أوربا الشرقية  )  ،    نصفية  

( في دراسته عن  " الفساد  الكبير في الصين   Heberer 1991( ، كما بين ذلك )  الخ
إليديولوجي ،  والنخبة السياسية التي قادت التحول هناك .  "، أو الفساد البيروقراطي  وا

اإلداري  في    ( عن  " الفساد   Elkovsky    2012اسة )على در   ويصدق هذا تماماً 
روسيا السوفييتية  واالتحادية "  )الفساد المطلق(، بوصفه مشكلة كبيرة أدت إلى انهيار  

لجماعات اإلستراتيجية أو صانعة  االتحاد السوفييتي السابق، حيث سيطرت ما تعرف با
عملية    يا، وغيرهما أثناءيا وأفريق( في روس   ,Haenny   2006القرار على ملكية الدولة ) 

  الفساد   عن   الناجمة   النتائج  السابقة إلى  الدراسات   أشارت  كما  حول إلى االقتصاد الحر،الت
الوطني،   تماءناال  وضعف  التنمية،  وإعاقة  العمل،  وأخالقيات  مناخ  بخصوص  اإلداري،

بين ذلك  عبدالحميد )   وهجرة العقول، وإعاقة التنمية  والتجارة البينية بين الدول ، كما  
ته  عن " الفساد اإلداري وأثره على تدفقات التجارة البينية  بين دول ( في دراس  2016

www.m منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى " .  
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فلم يع  الفساد اإلداري  تناولته  د مسألة محلية ، بل عالمية ، وهذا ما  أما عن مكافحة 
( ة الجزائر في التقارير الدوليةفة  ) دراسة حالدراسات  " خضري  )حالة مصر  ( ، وفا

، والشيخ " المبادئ اإلسالمية والحوكمة"،  " المقارنة بين  االقتصاد الوضعي واالقتصاد 
( في دراسته الرائعة     Heber , 2012" و)  المصارف األردنية اإلسالمية، في  اإلسالمي

(  2016خل المؤسسات ، والسيد )  عن دور الذكاء العاطفي في مكافحة الفساد اإلداري دا
  ( الفساد ، وعلوان  الوظيفي ومواجهة  التمكين  التنظيمية،    2007عن  العدالة  ( ، عن 

الفساد  فة الشروق اليومي  الجزائرية  لقضايا  ( عن " معالجة صحي2015وتواتي وحمزة )   
ومكافحة    األجنبية التي استهدفت في الغالب الوقاية منفي الجزائر" ، وسائر الدراسات  

ظاهرة الفساد اإلداري . وإذا كان خضري يرى أن تطبيق الحوكمة في مصر، يحسن من 
زائر جاءت متأخرة في الميًا ، فإن فافة ترى أن الج وضعيتها االقتصادية ، وتصنيفها ع

( الرائعة عن      Heber  2012د صعوبات في تطبيقها، بعكس دراسة )هذا الميدان، وتج 
العاطفي   الذكاء  الفسا دور  مواجهة  في  المؤسسي  )واالنتماء  ودراسة     2012د، 

Bussman   عن " مستقبل الفساد وغسيل األموال في اقتصاد األخالق " ، حيث أكد )
المه السلوك اإلداري ومكاعلى دور أخالق  الفساد، ودراسة  ) نة والقيم في ضبط  فحة 

Mischkowiski  2000    في  صفوف الجمارك    ( القيمة عن انتشار الفساد في ألمانيا
التي اعتمد فيها على  التعددية المنهجية ) مقابالت معمقة ، تحليل  والشرطة والمحاكم ، و 

الفساد   إنشاء بنك معلومات مركزي عن   مضمون ، استبيان ، ورش عمل ( ، واقترح 
 لفاسدة ،  وتشدد عليهم العقوبات .  ري ، يحتوي على أسماء األشخاص والمؤسسات ااإلدا
لى الدراسات العربية كثيرة، وبغض النظر عن الفقر النظري والمنهجي  وتكرار خذ عالمآ

قرب إلى توصيف المفاهيم دون دراستها على  ا البعض، فقد كانت  في الغالب ، أبعضه
،  أن الحوكمة  ة والعالمية، وتتجاهلبين الحوكمة اإلسالميأرض الواقع، كما  أنها تقارن  

ساد، تطور وظهر في الغرب،  وهو  ني والنزيه  الذي يواجه الف بمعنى الحكم الرشيد والعقال
www.m ظاهرة حديثة، فرضها استفحال الفساد اإلداري. 

ejh
ara

lja
ze

era
.co

m



274 
 

كمة  أما المحور السابع  فيتناول دور "الحوكمة في مكافحة الفساد اإلداري" ، وتعني الحو 
عبدالحميد   حكم القانون والمساءلة القانونية. ويذكرفي هذا السياق  الشفافية، والنزاهة، و 

تواجه الفساد في مصر، وتحسن من موقع مصر في    في دراسته عن مصر أن الحوكمة
التصنيف على مؤشر الفساد، أما فافة فترى في دراستها  المسحية  للتقارير الدولية  عن  

ومع أن هذه المفاهيم نشأت  ، ئر ال تعمل ما فيه الكفاية لتطبيق الحوكمةالجزائر أن الجزا
يرون أن الحوكمة ذات جذور    لغرب، إال أن بعض الباحثين ) المومني (وتطورت في ا

 إسالمية ، فيما يؤكد  حسام الدين على المبادئ اإلسالمية للحوكمة .  
اسة عبدالعالي إلى  أن " آليات  أما بخصوص آليات مكافحة الفساد اإلداري فقد أشارت در 

هذه الظاهرة ، وتشجيع التبليغ عن ساد اإلداري في الجزائر تتمثل في تجريم  مكافحة الف
الفساد،  الفساد حالة  في  الموجودات  واسترداد  الدولي،  والتعاون  اإللكترونية،  والمراقبة   ،

ل الشيخ  عن  آ لوظيفة وبعدها، في حين أن دراسةوإشهار الملكية الخاصة  لدى دخول ا
، أي ما ينبغي فعله،  ن الفساد اإلداري ظلت في حدود الينبغيات"المساءلة اإلدارية والحد م

الباحثة   اقتصرت  التطبيق. وتخرج عن هذا  إذ  آليات  أكثر من  المفاهيم  على توصيف 
السياق  دراسة الضمور عن العالقة بين " الفساد اإلداري والعنف في األردن من وجهة 

األ ذلك  نظر  العنف،  يولد  الفساد   ." األردنية  تواجه حزاب  يومية   الفساد كضغوط  أن  
االجتماعي المواطن   االنفجار  إلى  تؤدي  الدراسات ،  قد  إلى  هنا  اإلشارة  وال مناص من 

السابقة عن دور الحكومة اإللكترونية في مكافحة الفساد اإلداري ، كدراسة معهد الشيرازي 
   ( و   ، واشنطن  اإلدارة Valenkampf u.a.1995في  وتطبيق   ، ألمانيا  في   ) 
 اإللكترونية في أميركا .  

فساد اإلداري " أو " أنثروبولوجيا الفساد "  من أهم المحاور،  الثقافة وال  ولعل  محور "
في هذا   أبدع  وقد  الحياة.  كل مفاصل  في  ، ومتغلغاًل  ثقافية  الفساد ظاهرة  لكونه يرى 

لربط  (  في اHofstede 1928-  Geertي  هوفستد )   المجال عالم االجتماع  الهولند
www.mوه )كندا  ( رية. وقد طبق ناصر إسالم  من  جامعة أتابين الثقافة العامة والثقافة اإلدا
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السمات الثقافة الخمسة لهوفستيد على العالقة بين الثقافة العامة واإلدارة في باكستان في  
و  ارية في باكستان "، وتوصل إلى أن الفساد هدراسته "  الوساطة والمتملقون ، الثقافة اإلد

الذ األمثل هو  والمنافق    ، حياة  اإلدطريقة  وأهم سمات   . اإلدارة  سلم  في  ارة  ي يصعد 
غير   ، المدى  قصير  توجه   ، المجهول  تتجنب   ، ذكورية   ، جماعية  أنها  الباكستانية  

ي دراسته . وفي هذا نثروبولوجي والتاريخي ف، كما استخدم الباحث المنهج األ   مستقبلية
الفساد في     Heschler  2003   ياق تندرج دراسة )  الس أفريقيا ، أو ( عن أسباب 

جيا الفساد في أفريقيا ، حيث أرجع الفساد إلى  تقاليد  اإلهداء ، وإلى التزاوج بين  أنثروبولو 
فلسطين    التقليدية ". وهذا ما فعله  يوسف  بحر من  بالدولة الرخوة ، والثقافةما يسميه "  

اد هوفستيد  أبع  على  ظيم  في البيئة الفلسطينية اعتماداً في دراسته "  سمات اإلدارة والتن
الثقافية ، دراسة ميدانية على المصارف العامة في فلسطين، حيث  توصلت نتائج  الدراسة   

 إلى  صحة أبعاد هوفستيد الثقافية .
  األخص  وعلى  الدراسات،  هذه   يف  المستخدمة  العلمية  واألساليب  المناهج  بخصوص  أما

تماعي، وهو منهج قاصر في  ج اال  المسح  منهج   استخدم  معظمها  أن  حظنا   ال  فقد   العربية
  الدراسات   تميزت  حين  نظرنا عن دراسة هذه المشكلة ، ألنها مشكلة ذهنية وثقافية. في

 .    التحليل وعمق المنهجية بالتعددية   األجنبية االجتماعية
  المسحي،   المنهج  على  ستعتمد  حيث  ،  السابقة   الدراسات  من  الحالية  سةالدرا  تستفيد  وسوف

أيضًا    الدراسة  هذه  تستفيد  وسوف  .  والمقابلة ،  والمقارنة، وورش عمل  في،  والكي  والتاريخي 
  ( وغيرها ( Heber, Hechler , Haenny  دراسات مثل السابقة، الدراسات  نتائج من

الدراسة  لكن هذه    .اإلداري  وشبكاته  الفساد  عوامل  عن  قيمة  نتائج  إلى  توصلت   التي
أول   بأنها  السابقة  الدراسات  ، تطبق على  تتميز عن  اإلداري  الفساد  شاملة عن  دراسة 

وى المملكة ، وتركز على عوامل وطبيعة وخصوصية الفساد اإلداري  والوقاية منها مست
الرسمية في وضع ومواجهته . وسوف تخرج هذه الدراسة بتوصيات ونتائج تفيد الجهات  

www.m د . آليات لمواجهة الفسا
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 ث الحالي  توظيف الدراسات السابقة في البح   -رابعًا  
 ،  اإلداري   الفساد  لظاهرة   المختلفة  األبعاد  نغطي  أن  السابقة  للدراسات  عرضنا  في  حاولنا 

  ة ومكافح   اإللكترونية  والحكومة  ،  والدولة  المجتمع   في  وآثاره  وأنماطه،  الفساد  فتناولنا عوامل
ال والوقاية منه ، وحوكمة  الفساد اإلداري ، واإلصال الفساد،  للحد من  كآلية   ح شركات 

  والفساد،  والثقافة   االجتماعي، ومعوقات مكافحة الفساد اإلداري ، والتغير اإلداري والفساد
الثالث ، والدول االشتراكية   بالعالم  عرف  ما   خصائص  من  ظاهرة الثقافة والفساد    وتعد

   تميز   وقد.  بالبيروقراطية  تتحكم  التقليدية  الثقافة  وظلت   نصفية،  حداثة  قامت  حيث  السابقة،
  وبالتحليل   ،  وشموليته  ،   والثرية    المختلفة  بمداخله  اإلداري   الفساد  اب العلمي عنخطال

  والوظيفي،   ،  والتاريخي  ،  والثقافي  نثروبولوجياأل  المدخل   حيث  ،  العميق  السوسيولوجي
   خصوصاً   ،  اإلداري   الفساد  وتفسير  لفهم  كمدخل   االجتماعية  اتظريالن  استخدم  من وهناك

  المدخل   وهناك  ،  اإلداري   الفساد  في  ودورها   اإلستراتيجية  اعاتالجم  عن  الحديث  عند
  الفساد   ومواجهة   العاطفي  الذكاء  دور  عن  دراسته  في(    Heberer)  ل  االجتماعي  النفسي
  وهناك   ،  الفساد   تعزز    التي  مبحوثين، لل  السلبية  والمشاعر  المواقف  بخالف  ،  اإلداري 

  إلى   إضافة   ،  (  Bussmann  2012الفساد )    ومستقبل  االجتماعي  التغير  مدخل
 تطبق  األجنبية  الدراسات   أن  الحظنا  وقد.  واالقتصادي والديني   والقيمي  األخالقي  المدخل
  في  كما  ،  تها اال ومج   اإلداري  الفساد ظاهرة تحليل على  اإلنسانية العلوم ومناهج نظريات
تستفيد   ماك  .  والجمارك  والمحاكم   البوليس  عن  (     (Mischkowitz 2000دراسة   

. عليها  وتبني   ، السابقة  الدراسات  نتائج  من   ،  الدراسات  هذه  تميزت  وقد     دراستنا 
    .u.a    1995)  كدراسات  والتعددية المنهجية،  النظري   منها بعمقها    األجنبية  وخصوصاً 

Valenkamp  )  ،  و      (Mschkowitz a. u. 2000    )،  منهج   استخدمت  التي  
  رافقت     التي  العمل  ورشات  إلى  إضافة  والمقابلة،  مون مضال  وتحليل  االجتماعي  المسح
 والمعاهد  ،  والجريمة  االجتماع   علماء  كبار  الدراسات  هذه  على   أشرف  وقد.    البحث  مشروع

www.m .  والجامعات  Gallup كمعهد ، المتخصصة
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والمعرفي ،    والمنهجي  النظري  الثراء هذا من  تستفيد الحالية الدراسة أن بيان لا عن  وغني
،  واألفكار الجديدة المطروحة، في بناء اإلطارين النظري والمنهجي  ،المداخل المختلفةومن  

وفي  تصميم االستبيان ، والمقارنة بين هذه الدراسات والدراسة الحالية ، وفي نقد هذه  
القصور والتميز فيها. على أن ما يميز دراستنا عّما سبق هو أنها  ه  وج الدراسات وبيان أ
طبيعة  ظاهرة الفساد اإلداري في المملكة العربية السعودية ، وأسبابها ،    دراسة شاملة عن

 ، وأبعادها المختلفة ،  وكيفية مواجهتها .   وخصوصيتها
 ة رح قتبعض التوصيات المستخلصة من الدراسات السابقة والم  -خامساً 
األشخاص  - أسماء  لحصر   اإلداري  الفساد  عن  مركزي  معلومات   بنك  إنشاء 

 الفاسدة وتشديد العقوبات عليهما .والمؤسسات 
 اإلسراع في تطبيق اإلدارة اإللكترونية  .  -
 لكتروني داخل المؤسسات اإلدارية .تطبيق نظام الترصد اإل -
 داخل المؤسسات .  ن غيتشجيع نظام اإلبالغ عن الفساد اإلداري  وحماية المبل -
ستقلة ، تابعة  إقامة مراكز بحوث عن الفساد اإلداري داخل الجامعات ، وأخرى م -

 لوزارة الداخلية . 
 تجريم ظاهرة الفساد اإلداري وتطبيق أشد العقوبات بحق مرتكبيها  .  -
 تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد اإلداري وبحوث الجريمة  .  -
 الفساد اإلداري والجريمة المنظمة .   بلتقإجراء دراسات  عن مس -
، مثل منظمة الشفافية والنزاهة  ،  تعزيز دور منظمات وهيئات  مكافحة الفساد   -

 ستقالليتها . ودعم ا 
 صياغة إستراتيجية شاملة  لمكافحة الفساد . -
 تكريس مبادئ  الحوكمة الرشيدة  .   -
 التصريح بالمكتسبات واإلثراء غير الشرعي .  -
www.m لإلبالغ عن الفساد اإلداري.  خنساإنشاء خط  -
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 د .تدريب الموظفين  على برامج ومناهج الكشف عن الفسا  -
 تدريس مادة الفساد اإلداري   في الجامعات . -
التركيز على دور اإلعالم في دعم النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة  ومكافحة   -

 الفساد.
 تحسين الوضع المادي للموظفين   -
   والتركيز على الكفاءاتجودة انتقاء الموظفين  -
 إنشاء محاكم خاصة للنظر في قضايا الفساد اإلداري .      -
 صيص جوائز سنوية داخل المؤسسات  باسم " الموظف النزيه " .خ ت -
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 الثالث الفصل  

 الفساد   مكافحة املقارنات الدولية ألشكال وأساليب  

 :مقدمة
حليل  تعلى  في المبحث األول  االهتمام  على ثالثة مباحث؛ ينصب  في هذا الفصل  يحتوي  

الدولية في الفساد  االتفاقيات والمعاهدات والمنظمات  فيتم مكافحة  الثاني  المبحث  ، وأما 
ومدى انتشاره وسبل محاربته في ست دول   مقارنة أشكال أو مجاالت الفسادتخصيصه ل

اإلمارات العربية    لتمثل مجموعة دول الخليج العربي )الكويت ودولة  تم اختيارها عشوائياً 
ية مصر العربية( وبقية  ربية عامة )جمهورية السودان وجمهور المتحدة( ومجموعة الدول الع

اء مقارنات كمية بين الدول الست  المبحث الثالث يتم إجر أنحاء العالم )ماليزيا والهند(. وفي  
الفساد وأساليب مكافحته الن، وقد  من حيث أشكال أو مجاالت  مط  حرصنا على توحيد 

تقارير  تباع الهيكل المتبع في الإوالتحليل حتى تسهل المقارنة وذلك بالمتبع في العرض  
ال للمنظمة  )لسنوية  للشفافية   International Transparencyدولية 

Organization وتم تطوير جداول كمية للمقارنات بين الدول الست، كما تم تقدير .)
ته الرئيسة بتطوير معدل النتشار الفساد يعتمد مدى انتشار الفساد بين أشكاله أو مجاال

ة للعدد الكلي الوارد في التقرير اد في كل دولة بالنسبالتي انتشر فيها الفس على المجاالت
مانية مجاالت تضم كل من: الجهاز القضائي والشرطة إدارة الدولي لمنظمة الفساد وهي ث

  ارة الضرائب وإدارة المشتريات الحكومية الخدمات العامة وإدارة األراضي وإدارة الجمارك وإد
 وإدارة الموارد الطبيعية.  

أد حصر  تم  الوقد  محاربة  هيكل  وات  استكمال  من:  كل  تضم  أدوات  أربعة  في  فساد 
محاربة الفساد وتطوير واستحداث التشريعات والقوانين الالزمة المؤسسات المتخصصة في  

ومدى اإلعالم  وسائل  حرية  ومدى  الفساد  المدني  لمكافحة  المجتمع  التعبير    حرية  www.mفي 
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ونسبة لألهمية القصوى    الفساد.وتأسيس المنظمات المجتمعية المتخصصة في محاربة  
عراض المقارنات الدولية تقديم هذا  للمؤشر العالمي للفساد المشاهد فمن المجدي وقبل است

 المؤشر بإيجاز وذلك بعد االتفاق على تعريف موحد للفساد. 
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 األولالمبحث 
 تحليل االتفاقيات والمعاهدات والمنظمات الدولية في مكافحة الفساد 

 : تمهيد
المجتمع عد مكافحة الفساد ضمن مجال اختصاص حكومة كل دولة، أصبحت اآلن شأن  ت  

الدولي الذي يعمل بمثابة المساعد لجهود الحكومات، غير أن المجتمع الدولي شهد، خالل 
ة الماضية، تغيرًا ملحوظًا وإيجابيًا في الكفاح العالمي ضد الفساد،  السنوات الخمس عشر 

مر وأصبح هناك عدد من التجمعات واآلليات المتعددة األطراف آلتي أنشئت  فقد تطور األ
لمعالجة مشكلة الفساد، ولقد عملت االتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد ، على  خصيصًا  

لفساد، وعّينت المعايير والممارسات الدولية األساسية  رفع االلتزامات السياسية لمكافحة ا
لم تفق، عليه عالميًا اآلن بفضل اتفاقيات مكافحة الفساد، لمعالجة الفساد. وأصبح من ا

الدولي استكمال ومساعدة جهود الحكومات في محاربة الفساد، وأن    كما أن بوسع المجتمع
 للمجتمع الدولي مصلحة حقيقية في معالجة الفساد.

ي، ويبني  كما يفتح المجتمع الدولي األبواب أمام مزيد من التعاون المتعدد األطراف والثنائ
ية والمتعددة األطراف، الثقة والعالقات بين الدول المتعاونة، ويزيد، من فعالية الجهود الثنائ

التوجهات الدولية لمكافحة الفساد وهي   كما أن برامج المساعدات اإلنمائية وما من أهم 
والتي دت المناسبة  التدابير واإلجراءات  تتخذ  وتمنحها فرصة كي  والحكومات،  الدول  عم 

 تتوائم مع الجهود الدولية لتحقيق األهداف الوطنية 
وسوف نتناول في هذا المبحث بعض الموضوعات الرئيسية التي تكشف عن دور الجهود  

التعرف على طرائ الفساد من خالل  الفساد عبر   قالدولية والعربية في مكافحة  معالجة 
حديد بعض المؤشرات الدولية  المعاهدات الدولية التي تحاول توحيد مبادئ مكافحة الفساد وت

قيات الدولية لمكافحة الفساد وتحليلها  للفساد كظاهرة عالمية، ثم تعريف التحليل بأهم االتفا
www.mم،  2000عام     ةومن أهمها اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطني
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متحدة لمكافحة الفساد م، واتفاقية األمم ال2000وإعالن فيينا بشأن الجريمة والعدالة عام  
 فاق تريبس(. ، واتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية )ات2005عام 

ثم نعرض في هذا المبحث اآلليات الدولية لمكافحة الفساد، ومن أهم هذه اآلليات منظمة 
الع )االتجارة  الدولي، WTOلمية  النقد  صندوق  وتوصيات  الدولية،  الشفافية  ومنظمة   )

البنك   الفساد  وشروط  المتعلقة بمكافحة  المتحدة  لبرامج األمم  الدولي، ثم عرض وتحليل 
 مثل برنامج المساءلة والشفافية والبرنامج اإلنمائي لمكافحة الفساد. 

مع التركيز على الجهود العربية سواء    د ثم نعرج للجهود اإلقليمية والعربية لمكافحة الفسا
كافحة الفساد على سبيل  وكذا اآلليات العربية لمو الجهود غير المباشرة،  أالجهود المباشرة  

المثال: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة "نزاهة" والشبكة العربية لتعزيز مكافحة  
والتعرف الفساد،  لمكافحة  العربية  والمنظمة  لمكافحة   الفساد  العربية  المنتديات  أهم  على 

للفساد )مدركات الفساد(، وعرض تحليلي الفساد، وأخيرًا عرض ألهم المؤشرات العربية  
 م. 2017لمؤشرات الفساد عام 

 أشكال ومجاالت الفساد المتعارف عليها دولياً  -أواًل  
لفساد. وقد تأسست  اتعد المنظمة الدولية للشفافية أهم المؤسسات الدولية المعنية بمحاربة  

منظمة غير حكومية وغير  في مدينة برلين بألمانيا ك  1993المنظمة الدولية للشفافية عام  
عرف العالم.  أنحاء  جميع  في  الفساد  مكافحة  إلى  تهدف  بأنه ربحية  الفساد  المنظمة  ت 

المسؤ  مكاسب  و استغالل  تحقيق  في  الحكومة  من  لهم  الممنوحة  الوظيفية  للسلطات  لين 
الفساد  تشخصية.   ومؤشر  العالمي"  الفساد  "باروميتر  من  كاًل  سنويًا  المنظمة  صدر 
ئة وخمسون دولة. كمنظمة  اوقد نمت عضويتها من دول العالم لتفوق حاليًا الم المشاهد"، 

للمجتمع المدني الدولي، تسعى المنظمة لتجميع مجهودات الدول على صعيد واحد للقضاء  
إلى عالم خالي من الفساد تمامًا. وال تتولى منظمة    على األثر المدمر للفساد والوصول

من حاالت  في  التحقيق  تتولي الشفافية  خاصة.  حاالت  عن  الكشف  أو  الفساد  من  www.mفردة 
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الفس محاربة  أدوات  تطوير  المدني المنظمة  المجتمع  منظمات  مع  بالتعاون  لتعمل  اد 
دأت المنظمة الدولية  ب  1995عام    والشركات والحكومات في تطبيقها في عالم الواقع. ومنذ

المشاهد   الفساد  لمؤشر  السنوي  اإلصدار  في  و (CPI)للشفافية  للفساد الت،  العالمي  قرير 
 دافعي الرشوة.  وباروميتر الفساد العالمي ومؤشر

يراه   كما  دولة  كل  في  السائد  الفساد  مستوى  عن  المشاهد  الفساد  مستوى  مؤشر  ويعبر 
شآت األعمال الخاصة من خالل تعامالتهم مع  نالجمهور من أفراد ومنظمات مجتمعية وم

ا الدول  المؤشر  ويرتب  الحكومي.  مدى القطاع  بحسب  واألقاليم  المنظمة  في  ألعضاء 
ومية الممثلة في عينات اإلحصاءات السنوية انتشار الفساد كما تراه األطراف غير الحك

تتراوح قيمة المؤشر و التي تجريها المراكز البحثية المعتمدة حول العالم لمظاهر الفساد.  
و تمامًا  الفساد  انعدام  حالة  في  الصفر  الفسا  100بين  حالة  جميع  في  يشمل  الذي  د 

تربطهما عال والشفافية  الفساد  الحكومية.  األجهزة  يزيد المعامالت مع  حيث  قة عكسية، 
جريمة يحرص أطرافها على سريتها حتى يعظموا    بحسبانهالفساد كلما ضعفت الشفافية  

بتفادي انكشافهم وإنزال العقوبة بهم. لذلك كان من الطبيعي أن تنال الدول   ممن مكاسبه
طبقة دم ترتيبًا أعلى من ترتيب الدول النامية وذلك الكتمال ودقة تنفيذ التشريعات المالمتق

المسؤ  المتقدمة. وقد أدرك  الدول  فتبنوا و في  الحقيقة منذ تأسيسها  المنظمة هذه  لون في 
  بحسبانه اختيار اسم المنظمة حيث جعلت الشفافة هي بؤرة االهتمام    ي النظرة اإليجابية ف
 افحة الفساد.أهم سالح في مك

ومن أهم منشورات المنظمة الدولية للشفافية التقارير السنوية للفساد في الدول األعضاء.  
ويضم هذا التقرير أشكال أو مجاالت انتشار الفساد وأهم سبل محاربة الفساد في كل دولة  

  الدول األعضاء في المنظمة. واعتمدت المنظمة في تقاريرها ثمانية أشكال للفساد في  من
 دول العالم نستعرضها بإيجاز فيما يلي: 
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 الجهاز القضائي: -1
ويشمل إدارة الجهاز والمحاكم والقضاة بمختلف مستويات المحاكم. ويقع فيها الفساد من 

التي   القيمة  والهدايا  المالية  الرشوة  لتقدخالل  وتعجيل  م  لتسهيل  اإلدارة  في  لموظفين 
في بعض    ى االت أخرى. كما تقدم الرشاو اإلجراءات وإلبطاء أو تجميد اإلجراءات في ح 

فساد   احتمال  ويزداد  الراشي،  بأحكام تخدم مصالح  والخروج  الذمم  لشراء  للقضاة  الدول 
ئيًا غير نهاًا  القضاة في مستويات المحاكم التي تعتبر الحكم الصادر عن القاضي حكم

اليات المتحدة والتي  قابل للطعن أو النقد. وكذلك الحال في النظم القضائية المطبقة في الو 
 ٍٍ ( حصانة وظيفية تحميهم من  Supreme Courtتمنح رئيس وأعضاء المحكمة العليا ٍ)

الفصل من الخدمة مما يشجع على خفض تكاليف الكشف عن الفساد وزيادة صافي العائد  
 ل الرشوة.قبو من المتوقع 

ت الدنيا والعليا للنظام القضائي في أي دولة دور مهم في الحد من الفساد على المستويا
الحكوميي  الموظفين  ن والسياسيين وإدانتهم في حالة للحكومة من خالل مراقبة تصرفات 

تورطهم في جرائم الفساد. وهناك ثالث خصائص يعتمد عليها الجهاز القضائي في أدائه  
وتشمل: أواًل، الفصل بين السلطات فيما بين الحكومة والقضاء.  ثانيًا، فاعلية  ور الد لهذا 

في  قوى األمن والسلطات القضائية في تطبيق القانون، ثالثًا، نزاهة رجال األمن وكفاءتهم 
تنفيذ القانون. وبالرغم من التباين بين هذه الخصائص بين االقتصادات المختلفة إال أن 

ن الذين يملكون  ينطبق عليها كلها. فنجد في جميع الدول أن السياسيت تمياهناك عدة عمو 
لل القضائية وققوة كبيرة  السلطات  يمتلكون أيضًا  تحكم في  القوانين، عادة ما  تنفيذ  طاع 

القدرة على ممارسة الفساد دون تردد. وحتى إن كانت مخاطر انكشاف الفساد عالية، فإنهم  
فستكون تكلفة الكشف عن الفساد صغيرة بالنسبة لكل    اد،لفسيقرون على المأل ارتكابهم ل

 ليات السياسية.و داعيات الممكنة  على المسؤ من العقوبات القانونية والت
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إذا كان هذا التحكم مصحوب بالمحافظة على فاعلية عملية تنفيذ العقوبات،   وكذلك الحال،
هنا يصبح التخوف من  : فيرةفإن القدرة على ردع الفساد على المستوى القاعدي ستكون كب

الفساد، خاصة إذا كانت  الكشف عن الفساد غالبًا ما يفوق الكسب المحتمل من ممارسة  
ات التي تتسم بانعدام تكلفة انكشاف الفساد عالية. ومن الجهة األخرى نجد أن المجتمع

  اخي من التر   شيءالفصل بين سلطة النظام الحاكم والسلطة القضائية، والتي يكون لديها  
ار  ل عن تنفيذ القوانين، فقد تسهم هذه الخصائص في دعم انتشو النظام األمني المسؤ  في

فإن نزاهة موظفي األمن وتنفيذ  الفساد على المستوى القاعدي. وباإلضافة إلى كل ذلك،  
المسؤ  يكون  حيث  مهمًا  عاماًل  تمثل  قد  الالعبين  و القوانين  هم  العمليات  هذه  عن  لون 

لون في ممارسات الفساد  و ئم الفساد. وإذا ما تورط هؤالء المسؤ جرااب  األساسيين في ارتك
توقع أن تزيد مما يدعم المزيد  د في القطاعات المختلفة لالقتصاد من المفإن تحملهم للفسا

 من الفساد. 
لين عن تنفيذ القوانين، و وعلى الجانب اآلخر، نجد أن وجود المسؤولين الفاسدين مع المسؤ 

ة والعنف، أمر متوقع االنتشار.  طجتمع المدني باستخدام القوة المفر المفي  يؤدي إلى التحكم  
العكس   الروتيني وعلى  المجتمع  ففي وجود مثل هذا  ذلك،  تواجه  من  أن  المتوقع  ، من 

الحكومات الممثلة ألفراد المجتمع عوائق وقيود في هذا الخصوص. ومن المتوقع تراجع  
لة عن  و بشدة، بينما تعتبر الحكومة مسؤ ية  ضائفرص االندماج بين الحكومة والسلطة الق 

فيذ  انين. ويتراجع سوء استغالل القوة والفشل في تنإدارة وفاعلية قطاع تنفيذ األحكام والقو 
وقد تظل الفرص متاحة بدرجة كبيرة، ولكن وفي    القوانين، ومع ذلك ال يمكن تجاهلها.

 ذات الوقع سترتفع تكاليف الكشف عن قضايا الفساد. 
 طة: لشر ة ا إدار -2

المخالفين تنتشر ممارسات الفساد في تعامالت الشرطة مع المجرمين في المجال الجنائي و 
ع توقع  ال  فالعقوبات  الحركة.  شرطة  في  وخاصة  األخرى  المجاالت  المجرمين  في  www.mلى 
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التي تدين مرتكبيها، وهذا هو دور   الجريمة واكتملت األدلة  انكشفت  إذا  والمخالفين إال 
مجرمين على محاولة رشوة رجال الشرطة لتبرئة ساحتهم واإلفالت ال  حفزالشرطة الذي ي

ت استخراج ترخيص السيارات حيث يكون على  ايمارس الفساد في عملي  من العقوبات. كما
الشرطة تقرير صالحية السيارة لالستخدام والسير في الطرقات العامة، ويتم ذلك بواسطة 

على ضوء نتيجة الفحص ترخيص السيارة دد  يتح فنيين تابعين للشرطة في غالب الحال، و 
صة القيادة، والتي تتوقف على ما تقوم به  من عدمه. وكذلك الحال بالنسبة الستخراج رخ 

السيارة واختبار معرفته بقوانين السير أو الشرطة من اختبار لقدرات السائق على قيادة  
وخاصة قياس    قدملمتالحركة، كما يتوقف منح الرخصة على نتيجة الكشف الطبي على ا

اء تابعين للشرطة، النظر. وتعتمد الشرطة في إجراء كل هذه االختبارات على فنيين وأطب
الت على  والحصول  العقبات  هذه  جميع  لتخطي  الفساد  ممارسات  يسهل  رخيص مما 

 المطلوب. 
الشرطة   رجال  أجور  تدني  بسبب  أساسًا  الفقيرة  الدول  في  الممارسات  هذه  كل  وتحدث 

ف المعيشة، األمر الذي يدفعهم الستكمال النقص في احتياجاتهم المعيشية اليلتكبالنسبة  
الرشوة. كذلك،   عن طريق بقبول  إضافية  دخول  تحقيق  في  سلطاتهم  السعي الستغالل 

نتشار الفساد في قطاع الشرطة إلى احتكار الحكومة لسلطة الترخيص يرجع السبب في ا
الش لرجال  الممنوحة  التحكمية  في وغ  رطةوالسلطة  والشفافية  والمحاسبة  المساءلة  ياب 

المتقدمة   الدول  من  العديد  ففي  لفحص  التعامل.  خاصة  شركات  مع  الحكومة  تتعاقد 
من السلطات التحكمية الممنوحة  السيارات ومراكز خاصة للفحص الطبي، بغرض التقليل

 للشرطة وبالتالي الحد من ممارسة الفساد.
 : إدارة الخدمات العامة -3

ت العامة جميع الخدمات التي تقدمها اإلدارات العامة الحكومية للمواطنين،  دماالخ تشمل  
بل وهي   الخدمة  على  للحصول  ال  المجال  هذا  في  الرشوة  وتتم  أساسًا.  بالمجان  www.mتقدم 
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ى النوعية الجيدة من الخدمة في الوقت والمكان المناسبين للعميل وهي سمات  للحصول عل
يم الخدمة. كما في حالة اإلمداد بالكهرباء ومياه  تقدعن  ل  و يتحكم فيها الموظف المسؤ 

ص من النفايات، واستخراج تصاريح البناء وتسجيل الملكية  الشرب ونظافة األحياء والتخل
طة األجهزة الحكومية  ا. فجميع هذه الخدمات محتكرة بوسواستخراج رخص السير والقيادة

ذه اإلدارة يتمتعون بقدر كبير من ي هن فممثلة في إدارة الخدمات العامة. كما أن العاملي
أفرا  أحقية  تقرر  والتي  لهم  الممنوحة  الخدمات السلطات  على  الحصول  في  المجتمع  د 

انعدام الشفافية والمراقبة والمساءلة العامة، ومما يشجع على الفساد في هذه المجال كذلك 
 رقيات.  التت و المالية واإلدارية، وتجاهل جودة وكفاءة األداء عند منح العالوا

 :  إدارة األراضي -4
والسكن الزراعية  األراضي  بتوزيع  المختصة  اإلدارة  مستحقيها، وهي  على  الحكومية  ية 

الملكية في الخاصة بين مالكيها. وهناك مجال    وإصدار شهادات  حالة تداول األراضي 
تع  واسع النتشار الرشوة والمحسوبية والواسطة خاصة في توزيع أراضي اإلسكان حيث يتم

عليو سؤ الم ينص  مواصفات  وفق  لألراضي  المستحقين  تحديد  في  مطلقة  بسلطة  ا هلون 
من  هلين تفسيرها وتقييم استحقاق المتقدمين باالعتماد على ما يقدمو و للمسؤ ن ويترك القانو 

معلومات ومستندات رسمية تدعم هذه المعلومات. ويحدث التالعب بقبول مستندات مزورة  
طة اتحليل المعلومات، واالتجار بها من خالل الرشوة والوس  وارتكاب الخطأ المتعمد في

راضي خاصة السكنية في تحفيز مقدمي  القيمة السوقية العالية لألوالمحسوبية ، كما تسهم  
 لين بقبولها.و لمسؤ الرشوة وإغراء ا

 : إدارة الضرائب -5
الدول التي  تعد الضرائب أهم مصادر اإليرادات لميزانية الدولة، وحتى في الدول النفطية و 

رادات مثل  لى إيتمتلك الحكومة مصادر للثروات الطبيعية، حيث يعتبر حصول الدولة ع
www.mات الحكومة إلنفاقها هذه الثروات المملوكة للدولة بمثابة ضريبة غير مباشرة تصب في إيراد
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وتتبع إدارة الضرائب في معظم الدول   على احتياجات المجتمع من سلع وخدمات عامة. 
الم الدو لوزارة  إيرادات ميزانية  لة. وبناًء على دراسات تطبيقية  الية باعتبارها مصدر أهم 

)  على ذكر  العالم  دول  من  نحو  Fjeldstad, 2005العديد  أن  إيرادات   50%(  من 
ة يتم فقده عن طريق الفساد في تحصيل الضرائب وأيضًا بواسطة التهرب والتحايل الميزاني

تراجع   إلى  ذلك  يؤدي  كما  سداد الضريبي.  عن  األمينين  الضرائب  دافعي  تجاوب  في 
إدارة الضرائب تقدير أساس الضريبة إن كانت مديونياتهم من الضرائب طوعيًا. وتتولى  
ة إنتاج أو ضريبة مبيعات وبناًء عليه وبتطبيق  ضريبة دخل أو ضريبة عقارية أو ضريب

يبة واجبة السداد على  فئات الضريبة الواردة في القانون تقدر إدارة الضرائب مقدار الضر 
ة دافعي الضرائب وتحصيل كل فرد أو مؤسسة في المجتمع، كما تتولى اإلدارة مهمة متابع

لتهرب من سداد الضريبة المقررة. الضريبة المقررة على كل منهم، أو إحالته للقضاء حال ا
  ( فمما يحفز على الفساد في إدارة الضرائب أن Klitgaard 1988وكما جاء في مقال )

ئب، اعتبارهم الجهة الوحيدة لتحصيل الضراالموظفين لديهم قوة احتكارية فوق عمالئهم ب
المراجعة ويتمتعون بسلطات مطلقة في تقدير الضريبة المفروضة، ويعملون عادة في غياب  

 والمحاسبة والشفافية الدقيقة.
 إدارة الجمارك: -6

لسماح بدخول مختلف السلع لون في إدارة الجمارك في السماح أو عدم او يتحكم المسؤ 
في تشريعات التجارة الخارجية.  المطابقة للمواصفات والمقاييس الواردة    المستوردة شريطة

المطلوبة على كل سلعة تعبر الحدود، والتي  كما يتحكمون في مقدار الرسوم الجمركية  
والتي يتحكم (  cifتتحدد وفق الكميات المستوردة من السلعة وقيمتها شاملة النقل والتأمين )

السؤ  الرشاو و فيها  لقبول  قويًا  تمثل حافزًا  الجمارك ومن ثم  التزوير في  قبل  ى لون في  ول 
الجمركية   الرسوم  ومعدل  القيمة  أو  المستوردة  في الكميات  الفساد  ولمقاومة  المستحقة. 

الجمارك لجأت العديد من دول العالم إلى شركات عالمية لفحص الواردات قبل شحنها 
(Pre-Shipment Inspectionالمصدر دول  في  الشركات    .(  هذه  مثل  www.mوتقدم 
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صدر،  أبسطها هي فحص الواردات قبل شحنها في البلد الم  مستويات مختلفة من الفحص
يل مهمة موظفي الجمارك في البلد المستورد الكتشاف أي تالعب في مما يسهم في تسه

للمستو  بالنسبة  وذلك  المستورد،  من  المقدم  الجمارك  تقديم  إقرار  في  الراغبين  غير  ردين 
ل ممارسة الفساد في الجمارك حيث الرشوة لموظفي الجمارك. وال يسهم ذلك كثيرًا في تقلي

وظفي الجمارك ليتجاهلوا ما جاء في تقرير شركة  يحرص المستوردون على تقديم الرشوة لم
مات شركات الجمارك المطلوبة. المستوى الثاني لخد  ضالفحص األولي وبالتالي يمكنهم خف

لمسبقة  لجمارك لكل صفقة ومدى اتفاقها والتوصيات االفحص يتضمن مرجعة إجراءات ا 
  المراقبة على أداء هيئة التي تضمنها تقرير الشركة، وتسهم هذه الخدمة كثيرًا في زيادة  

ذات الطبيعة الفنية أو السياسية. المستوى    تكالالجمارك. لكن تظل هناك بعض المش
ى صحة كات الفحص هو التعاقد معها على تقديم تقريرًا مفصاًل عن مدالثالث خدمات شر 

مطبقة على الواردات، ويسهم ذلك كثيرًا في الحد من ممارسة الرشوة في فئات الجمارك ال
إندونا عليها  تعاقدت  التي  الخدمة  وهي  عام  يلجمارك،  الدول    1980سيا  بعض  تلتها 

 األفريقية مثل الكاميرون.
 الحكومية: إدارة المشتريات -7

من خدمات  الغرض األساسي إلدارة المشتريات الحكومية هو توفير احتياجات الحكومة  
ية وبأقل تكلفة ممكنة لترشيد وسلع نهائية ومدخالت إنتاج بالكمية المطلوبة وبالجودة العال

اإلنفاق الحكومي سواء كان ممواًل من الميزانية العامة أو من تمويل خارجي من الجهات  
حة أو البنوك الدولية. وفي سبيل ذلك تسعى الدوائر الحكومية إلى تحقيق التنافسية المان

الموردين على بين الموردين عن طريق المناقصات التي يفترض فيها أن يتم التنافس بين 
علية   بكفاءة  ميزانياتها  تخصيص  من  الحكومة  تتمكن  بحيث  والجودة  السعر  أساس 

 لى مستويات الجودة وبأقل األسعار. بالحصول على السلع والخدمات بأع
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د أواًل للمحفزات الناتجة عن ضخامة األموال وترجع جاذبية إدارة المشتريات الحكومية للفسا
الحكومية من جانب وللسلطة المخولة للمسؤولين وللبرلمان   لمخصصة لصفقات المشترياتا

للمش الصلة بالصفقات الضخمة  القرارات ذات  اتخاذ  إلى  وللسياسيين في  تريات. أضف 
األكبر   مشتري الوحيد أوذلك، القوة االحتكارية للحكومة في عمليات المشتريات باعتبارها ال

منوحة للموظفين على مختلف المستويات  في مواجهة عدد كبير من الموردين، والسلطة الم
 وقلة الشفافية والمساءلة.

المشاركة على صلة باألطراف    طة سماسرة أو وسطاءاغالبًا ما تتم العمليات الكبيرة بوس
شريك أو  أجنبية  لشركة  يكون وكيل  ما  الفساد. وعادة  له   في  تلجأ  أجنبي  استثمار  في 

تجاتها والمنافسة في أي مناقصات تعلن عنها  الشركات األجنبية للمساعدة في الترويج لمن
م الرشوة دون  الحكومة. ولهذا الوسيط أتعاب أو نسبة من األرباح يتفق عليها مسبقًا. وقد تت

 علم الشركة األجنبية من طرف الوسيط لزيادة أرباحه. 
بطريقة  المشتريات الحكومية فوز الشركة بالمناقصة  فساد الرشوة في  ومن مظاهر حدوث  

غير مشروعة. كأن تمنح المناقصة لذات الشركة مرات متكررة دون وجود منافسين. وقبول  
المفاجئ   مة من الشركات، وظهور مظاهر الثراءلين لهدايا ودعوات في الفنادق الفخ و المسؤ 

اد من تدني جودة . كما يستدل على حدوث الفسلين خاصة في الدول الفقيرةو على المسؤ 
س أو  مملوكة  المشتريات  الموردة  الشركات  تكون  أن  أو  المشروع،  تنفيذ  في  األداء  وء 

ية  عالقات أسر وكذلك جود    لين كبار سبق أن عملوا في ذات المؤسسة الحكومية.و لمسؤ 
 لين الحكوميين.   و تربط الموردين بالمسؤ 

وقع عليها االختيار مسبقًا    لمناقصة بحيث تفوز بها شركةوقد يتم التالعب بإجراءات ا
بل دخولها في المنافسة. وقد يتم التالعب بالمناقصة من قبل بعض أو جميع الشركات  وق

ل و تخطيط المسؤ ا التالعب بعلم و ل. كما قد يتم هذو المتقدمة للمناقصة دون علم المسؤ 
www.mق ال تنافي  ائة. ويتم التالعب بطر الحكومي بالتعاون مع بعض أو جميع الشركات المنافس
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حديد مواصفات غير ضرورية في الخدمات أو المنتجات المطلوب  القانون بأن يتم مثاًل ت
تتو  لداتوريدها ال  إال  أصاًل  أو    ىفر  بالمناقصة.  فوزها  يراد  بعينها  يتم تزويد شركة  أن 

ن عنها إال قبل  لمناقصة دون غيرها بمواصفات تقنية ال يعلالشركة المقصودة بالفوز با
كات من التمكن من الوفاء بها في الوقت فحص المناقصة بوقت ال يسمح لغيرها من الشر 

 المحدد. 
 إدارة الموارد الطبيعية: -8

عية المملوكة للدولة مثل النفط  تشرف إدارة الموارد الطبيعية على التصرف في الموارد الطبي
والغابات بتخصيصها بين المتنافسين  خرى واألراضي والمياه  والغاز والذهب والمعادن األ

باإليجار أو التملك أو الشراكة مع الحكومة في استغاللها بحيث  عليها من أفراد وشركات 
 تحقق الحكومة الكفاءة االقتصادية في استغالل هذه الموارد. 

ر من الفساد في هذا القطاع على المستويات العليا في الحكومة حيث جزء األكبوينتشر ال
تراخيص استغالل شركات النفط والغاز وشركات الثروات المعدنية للحصول على  تتنافس

هذه الثروات. ويتم تخصيص مربعات حقوق االستغالل في حالتي البيع أو اإليجار عن  
الصا العائد  أساس  وعلى  المزاد،  الشراكةطريق  عقود  حالة  في  الحكومة  على  بين   في 
اجعة، في غياب الشفافية والرقابة والمسائلة والمر الحكومة والشركات المحلية واألجنبية. و 

ركات متعددة الجنسية إلى التواصل مع القيادات السياسية للدولة وعقد صفقات  تسعى الش
ى بماليين الدوالرات تقدم عند  لين عن الموارد الطبيعية في هيئة رشاو و مع الوزراء المسؤ 

الشركات مقابل إرساء    لعقود أو في هيئة عموالت تدفع سنويًا كنسبةتوقيع ا من أرباح 
ر وشروط يتم تضمينها في العقود. وألهمية وضخامة قطاع  المزاد على شركة معينة بسع

تم من خاللها النفط من بين الموارد الطبيعية األخرى، نقدم القنوات األربع األساسية التي ي
 ممارسة الفساد في هذا القطاع الحيوي الهام وتشمل:

 www.m
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 ستثمار: فساد سياسات اال -أ
التأثير والضر   ويشمل  االستثمار  وشروط  سياسات  تفسير  على  على  التأثير  وكذلك  ائب 

لين في قطاع النفط. وتضم  و ية للمسؤ صوتطبيق هذه السياسات بما يحقق المصلحة الشخ 
األج  االستثمار  الحكومي ومنحسياسات  والتسعير  الضريبية  االمتيازات   نبي واإلعفاءات 

الشركات   لبعض  حساباتالخاصة  مراجعة  إجراءات  والتفاصيل    ومتطلبات  الشركات 
همًا هنا وإنما يتم  مبة في اإلفصاح المحاسبي. وقد ال تلعب الرشوة المباشرة دورًا  المطلو 

ركات وأصحاب المناصب العليا  تحقيق المكاسب عن طريق العالقات الشخصية بين الش
عد التقاعد إلى الوعود بامتيازات ما ب  الوالئية، كما تلجأ الشركات  في الحكومة االتحادية أو

الشركات العالمة   بقين أعضاًء في مجالس إدارات فروعاالوزراء السحيث تجد العديد من  
في المواقع المؤثرة  الكبيرة ويكون ذلك مقابل ما قدموه للشركات من خدمات أثناء تواجدهم 

لين ممن  و ية بكبار المسؤ في السابق ومقابل ما يمكن أن يقدمونه من خالل عالقاتهم اآلن
 عملوا تحت إدارتهم في السابق. 

 الفساد اإلداري: -ب
ل على تفسير  و ويأتي في المرتبة التالية لفساد سياسات االستثمار، ويتم فيه موافقة المسؤ 

ريقة تخدم مصالحهم  باألنشطة التجارية والتنفيذية للشركات بطاإلجراءات والقوانين الخاصة  
 صية.  اسب الشخ لين المكو وتحقق للمسؤ 

 الفساد في مشتريات الشركات:  -ج
والعموالت وتضخيم التكاليف والتالعب   ى ويتواجد الفساد في صوره المختلفة مثل الرشاو 

   بالمناقصات بما يحقق للشركات أرباحًا إضافية غير قانونية.
 الفساد الكبير:

المسؤ  إقدام كبار  النفط والثر و وينصب على  وات األخرى على لين بالترتيب مع شركات 
األجنبية،   البنوك  في  الخاصة  حساباتهم  لصالح  وتصديره  اإلنتاج  من  كميات  www.mاختالس 
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ويشجعهم على ذلك ويحصنهم من اإلدانة بممارسة الفساد، السرية التامة وعدم دقة األرقام  
الدولة من هذه الثروات واإلنتاج الفعلي والصادرات، وهي المعلومات   عن احتياطاتالمعلنة  

 إلدانة مثل هذه الممارسات الفاسدة.ساسية الالزمة األ
للفساد  ثانياً  الدولية  المؤشرات   :Corruption Indicators    ( التعاون :  منظمة 

 (   http://www.oecd.orgاالقتصادي والتنمية :  
لتي يجري فيها االنحراف  يحتوي الفساد على أشكال وأنماط عديدة، تعكس المجاالت ا    

السبب توج  المؤسسية، ولهذا  الفساد وتحليل عوامله وتقييم  بالسلطة  قياس  د صعوبة في 
إخفاء  على  أطرافها  يحرص  مستترة،  ظاهرة  الفساد  أن  هو  الصعوبات  هذه  وأهم  آثاره، 

براء أنه يمكن رصد وقياس الفساد نظريا من خالل بعض  مها. ومع ذلك  يرى الخ معال
فعال، إال أن  س، مثل مقياس الموضوعية الذي يعكس ما تم كشفه وليس ما حدث المقايي

ميزة المؤشرات الموضوعية في أنها تقدم بيانات يمكن إخضاعها للتحليل والخروج منها 
 باستنتاجات.

في اإلدانة الدولية المتنامية    اً أساسي  اً د لعب دور االدولية لمكافحة الفستواصل االتفاقيات     
و   للفساد. اإلجراءات  اتخاذ  الحكومات  ت لزم  الدولي فهي  التعاون  تسهيل  في  المساعدة 

 والمساعدة الفنية. 
فإحصاءات عمل أجهزة لرقابة ومؤشرات أجهزة النيابة/االدعاء، معدالت اإلدانة القضائية 

المؤشرات  واسترداد   صور  من  صورة  تمثل  المشروعة  غير  والثروات  الفساد  مدفوعات 
إلضافة إلى المقاييس اإلدراكية آلتي تحاول رصد االنطباعات عن الفساد الموضوعية. وبا

عام يهتم بها خبراء، وأغلب هذه المقاييس هي التي تصدرها  من خالل مقاييس للرأي ال
المعنية بالفساد والشفافية. ، ومن أهم المؤشرات المؤسسات الدولية، والمؤسسات الوطنية  

الدولي المنظمة  تلك  عن  تصدر  يلية  التي  الدولية/  :  ما  الشفافية  منظمة  )موقع 
https://www.transparency.org/cpi2015 .) www.m
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   Corruption Perceptions Index- CPI)مؤشر مدركات الفساد ) -1
مجموعات ( انطباع الITO( الذي تنشره المنظمة العالمية للشفافية )CPIيعكس مؤشر )

ختلفة من الجماهير وقطاعات األعمال تجاه مستوى الفساد في أي دولة. وزاد من أهمية الم
هذا المؤشر داللته الواضحة على مدى نجاح أو فشل الحكومات في تحقيق التقدم في  

تيجة لالنعكاسات سهلة القراءة التي يعطيها المؤشر عن كفاءة البرامج محاربة الفساد، ن
الحكومة ممثاًل في تغيرات المؤشر عبر الزمن وترتيب الدولة بالنسبة لباقي   التي تتبناها
 دول العالم. 

في كل عام على دراسة الفساد في قطاع حيوي من قطاعات العمل بالدولة ويعد  ويركز  
أكثر مقاييس   ،بجانب مؤشر البنك الدولي للفساد  -( اختصاراً CPIالمسمى )-مؤشر الفساد  

مد على دراسات عديدة، وي عرف هذا  ي مختلف البلدان حول العالم. يعتالفساد المستخدمة ف
ية الدولية بمسوحات حيث تسأل رجال اإلعمال والمحللين، من  المؤشر بدقته. وتقوم الشفاف

، مالحظاتهم حول مدى فساد البلد. االعتماد على داخل وخارج البلد التي يقومون بمسحها
طبيق القوانين وبطبيعة الحال يختلف بشكل كبير من  عدد قضايا الفساد الحقيقية ومدى ت

 بلد آلخر.
التغطية الدولية الواسعة لمؤشر مستوى الفساد من عقد  وقد تمكن الباحثون باالعتماد على  

د ومستويات الفساد في الدول وكان من بين المقارنات الدولية ألشكال أو مجاالت الفسا
اسات النظام القانوني للدولة ومدى الديمقراطية مجاالت الفساد التي غطتها أغلب هذه الدر 

واالستقرار ومع ذلك فقد واجه المؤشر  والتنمية االقتصادية، ومرتبات موظفي الحكومة،  
فساد الذي يتم في سرية تامة الدولي للشفافية عدة انتقادات كان أبرها هو صعوبة قياس ال

اإل المسح  على  يعتمد  المؤشر  أن  نجد  ولذلك  الخفاء.  في في  ثالث  لطرف  حصائي 
كل دولة    المعامالت قد ال تكون له المصداقية المطلوبة لقياس حقيقة مستوى الفساد في

www.mوفي كل قطاع. فنتائج المسح اإلحصائي في هذه الحالة إنما تعتمد على رؤية الطرف  
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  وموقفه من حيث األمانة في اإلدالء بالحقيقة، وتوفر األمان لكل من يدلي بشهادته،   الثالث
 كما تتأثر النتيجة بدقة تصميم عينة اإلحصاء والطريقة التي تم بها. 

 )موقع البنك الدولي(ين هما: المؤشر ينتقد لسببين رئيس
ن ربما تتأثر عن األول: هو الخطورة من التنبؤ بالتحقيق الذاتي، حيث إن بعض البلدا

  طريق استقراء ماضي الفساد وهذا ال يعكس التغيير.
استخد المؤشرالثاني:  قيم  صعبة بسبب طريقة    ام  تعد  زمنيًا  المتتالية  اإلحصائيات  في 

 المؤشر.حساب قيم هذا 
وتبرز هذه االنتقادات صعوبة االعتماد على المؤشر الدولي للشفافية في تتبع مستويات 

لم يتم استخدام ذات العينة والطريقة. غير أن المؤشر الزالت    إلى أخرى ماالفساد من سنة  
وباستخدام    ية الكبيرة في المقارنات الدولية حيث يتم مقارنة الدول في ذات السنةله األهم

 .ت الطريقة في المسح والتحليل اإلحصائيذا
 ( GCR Global Corruption Reportالتقرير العالمي الشامل عن الفساد ) -2

ره منذ  تقوم منظمة الشفافية الدولية بإصدا، و تعتمد فيها على نتائج جمعية جالوب الدولية
ي على قطاع حيوي مهم من قطاعات الدولة. وبدايًة ف، وتركز في كل عام  2001عام  
ركز التقرير على دراسة الوضع الكائن للفساد في العالم بصفة عامة، وفي    2001عام  
الفساد  2003عام   علي  معها    ركز  والتعامل  المعلومات  على  الحصول  وسائل  في 

Access To Information  تناول ثم  في  ،  السياسي   2004عام  التقرير  الفساد 
Political Corruption  عام وفي  كا  2005،  قطاع تناول  في  الفساد  جوانب  فة 

 Corruption in Construction andريعمتاإلنشاءات والمقاوالت وإعادة البناء وال
Post-Conflict Reconstruction( الحالي  العام  وفي  التقرير 2006.  اهتم   )

قط في  الصحية  بالفساد  الرعاية  المقبل Corruption and Healthاع  العام  أما   ،
رصد  2007) القضائي  ( فركز على  النظام  Corruption in judicial www.mالفساد في 
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systems  د القضائي وأثره على نظام على الفسا  2007. ركز تقرير الفساد العالمي لعام
قي   كما  ككل.  السالعدالة  يمارسها  التي  الضغوط  أيًضا  والظروف م  والمجتمع  ياسيون 

وأسباب حدوث الفساد في  االقتصادية على القضاة والمحاكم. واستعرض التقرير أماكن  
 النظام القضائي. كما قدم تفاصيل عن الجهود المبذولة للحد من الفساد القضائي، وكذلك 
د توصيات للمشاركين بالنظام القضائي لتجنب الفساد في بالدهم والقضاء عليه. وقد أك 

  على حاجة النظم القضائية أن تبقى "نظيفة" وأن تحافظ على النزاهة   2007تقرير عام  
العمل دون   القضائية  للسلطة  المسؤولية والشفافية. ومن خالل ذلك فقط، يمكن  وتحمل 

  (Kabumba,.  ،2003)    ان حقه في محاكمة عادلة    تأثير خارجي، وتضمن لإلنس
الدولية  أ  - الشفافية  فتناول قضية    2012عن عام  ما تقرير  رئيسة وهي عن غسيل  م 

 .األموال 
  2016لى عام  إ  2013ن الشفافية الدولية من عام  وفي التقارير الصادرة ع  -

ويمكن االطالع  تراجعت العديد من الدول العربية في مؤشرات مدركات الفساد )  
 / الدولية  الشفافية  منظمة  موقع  على)  التقارير  كافة  على 

nsparency.org/publications/gcr/download/http://www.tra
) gcr 

 (. Bribe Payers index/ BPIمؤشر دفع الرشوة ) -أ
بمبادرة من األمم المتحدة  2000الذي تم إنشاؤه يونيو  -عالمي"االتفاق ال ويصدر "مكتب

ال يناير  أمام  ملتقاه  في  العالمي  االقتصادي  سنوًيا عن مكافحة    -  1999منتدى  تقريًرا 
   Gallup International Association/  (GIA)بعنوان ) 2004الفساد من عام 

هذا  دولية لحقوق اإلنسان والمواطنة ، . وجهد  مؤكًدا على المبدأ العاشر من المبادئ ال
ات أو وكاالت األمم المتحدة الرسمية ولكن بعضها  المكتب تطوعي وال يتبع رسمًيا لمنظم

فيم التعاون  ويتم  فيه  مختلفة  أعضاء  دراسات  لعمل  بينهم  Report) (Business www.mا 
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against corruption  ميتشيجا جامعة  الدولية  المعرفة  بوابة  )موقع   .  : ن  
globalEDGE  ) 

الدو  الشفافية  بمنظمة  الخاصة  والمبادرات  المؤشرات  كتاب  في  عام  جاء  الصادر  لية، 
ذين يقدمون الرشوة من  الضوء على ال  م ، وهو ) مؤشر إدراك الفساد ( الذي يسلط2010

المؤشر أن تضع قضية   الدولية من خالل هذا  الشفافية  الخاص. و استطاعت  القطاع 
جندة الدولية. وتطرق المؤلفون إلى مؤشر آخر يصدر عن الشفافية الدولية  الفساد على األ

وميتر العالمي للفساد ( ، الذي يختلف عن مؤشر إدراك الفساد وعن مؤشر دفع هو ) البار 
الخبراء ال دون  الناس  رأي  واستطالع  األسرية  المسوحات  على  اعتماده  حيث  من  رشوة 

 ورجال األعمال.  
 نك الدولي : بللمؤشر إدراك الحكم  -ب

رة على الفساد  وهناك مؤشر إدارة الحكم للبنك الدولي، الذي يبحث في مستويات السيط
انون، واالستقرار السياسي،  وحكم الق  ومستويات إدارة الحكم، كالمساءلة، وفاعلية الحكومة،

  والنوعية التنظيمية صعودا وهبوطا بالنسبة لدول العالم، ويتضمن ستة أبعاد مرتبة أفقيا 
لقياس الحكم كمنطلق لتحديد مدى تماهي وإتباع الدول ألسس مثلث الحكم الرشيد في  

 دارة نظمها السياسية.إ
ـكم الصالح في السنوات العشر األخيرة ، باهتمام 2009، وحتى تقرير  وحِظـي مؤشر الح 

رقابي،  منقطع النظير من ِقـبل المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة الفساد والنزاهة والعمل ال
اريره على بلدا حول العالم، لت ـصبح تق  202خاصة وأنه يغّطـي بمؤشراته تلك، أكثر من  

م(،، ص  2011سف، )درجة كبيرة من األهمية لألمم المتحدة ومنظماتها حول العالم.) )يو 
 (  swissinfo.ch( ، وانظر موقع : سويس أنفو /  139

حس • العربي،  الوطن  في  الديمقراطية  مؤشر  بشأن واعتبر  "االيكونوميست"،  مجلة  ب 
ـل الدول العربية2008ة لعام مؤشر الديمقراطي www.m تسودها أنظمة متسلطة. ، أن ج 
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بحاث بالجامعات تقوم بقياس تقوم العديد من المؤسسات والهيئات الدولية ومراكز األ •
ونشر عدد من اإلحصائيات والمؤشرات المتعلقة بالفساد وأساليب مكافحته في دول 

تختلف طبيعة تلك المؤشرات حسب تعريف الجهة الدارسة وأسلوب جمع البيانات العالم  
هجها وينعكس هذا على مدى مصداقية تلك المؤشرات في التدليل على حجم  التي تنت 

ن هذا التنوع والتباين هناك بعض علفساد في دول العالم المختلفة. وبالرغم  ونوعية ا
داقية عالية لتميزها في منهجية البحث  الجهات والمؤشرات اكتسبت سمعة طيبة ومص

ب المؤشرات، وتستخدم العديد من  مة في حساو في أساليب جمع البيانات المستخد
رشادي عند وضعها لسياسات مكافحة الدول مؤشرات تلك الجهات والهيئات كدليل است

  (  201 ، ص 2003)المهدي، عادل  وعالج الفساد بأنواعه المختلفة. 
 :  ت الدولية لمكافحة الفسادتفاقيا هم اال أ:  ثالثاً 
راجع وثيقة األمم المتحدة    الوطنية:  عبر ةالمنظم الجريمة لمكافحة المتحدة  األمم اتفاقية -1

اال  / (U.N. Doc. A/RES/88/25 رقم (    / العامة  الجمعية  المتحدة ،  األمم  الرابط  : انظر  الرابط  تفاقيات  انظر 

 الدولية ( 

االتفاقيات العديد من  لمكافح   هناك  التي تؤطر  دعمها  الدولية  في  تأتي  ، كما  الفساد  ة 
ل الدولية  اإلعالنات  االتفاقيات مؤتمرات عامية متخبعض  أهمية هذه  تؤكد على  صصة 

 وتعزز االلتزام بها ومن أهمها : 
العامة   الجمعية  قرار  المؤرخ  55/25أشار  الثاني/نوفمبر    15،  الذي 2000تشرين   ،

المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع    اعتمدت فيه اتفاقية األمم
االتج  ومعاقبة  وبخاوقمع  باألشخاص،  األمم  ار  التفاقية  المكّمل  واألطفال،  النساء  صة 

المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين  
ية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عن طريق البر والبحر والجو، المكّمل التفاق

،  2001أيار/مايو    31لمؤرخ  ا،  55/255العامة    شار قرار الجمعية أعبر الوطنية، ، كما  
النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة   فيه بروتوكول مكافحة صنع األسلحة  www.mالذي اعتمدت 
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الم األمم  التفاقية  المكّمل  مشروعة،  غير  بصورة  بها  الجريمة  واالتجار  لمكافحة  تحدة 
األول/  كانون    20المؤرخ    ، 59/157قراري الجمعية العامة    يضاً أالمنظمة عبر الوطنية، و 

والمعنون ”التعاون الدولي على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية:    2004ديسمبر  
حدة لمكافحة  تقديم المساعدة إلى الدول في مجال بناء القدرات تيسيرا لتنفيذ اتفاقية األمم المت

كانون    20المؤرخ  ،  59/159الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكوالت الملحقة بها“، و
ديسمبر  ا والعدالة   2004ألول/  الجريمة  لمنع  المتحدة  األمم  برنامج  ”تعزيز  والمعنون 

ر  الجنائية، والسيما قدراته في مجال التعاون التقني“، وإذ يؤّكد مجددا قلقه البالغ من تأثي
سياسياً  ونموها  المجتمعات  استقرار  في  الوطنية  عبر  المنظمة    واجتماعياً   الجريمة 

  هماً م  أن اعتماد االتفاقية والبروتوكوالت الملحقة بها يمثل تطوراً   ؤّكد مجدداً ، وإذ يواقتصادياً 
في القانون الجنائي الدولي، وأنها تمثل أدوات هامة للتعاون الدولي الفّعال، بما في ذلك  

معة  موقع جاتعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي، على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية )ال
 (    http://hrlibrary.umn.edu/arab/CorgCRIME.htmlسوتا : مين

ر الوطنية وعرضت للتوقيع اعتمدت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عب
ا  قرار  بموجب  واالنضمام  الوالتصديق  لألمم  العامة  الخامسة الدورة    25متحدة  لجمعية 

. ) موقع مركز وثائق األمم المتحدة   2000تشرين الثاني/نوفمبر  15والخمسون المؤرخ في  
 (  A/RES/55/25: وثيقة األمم المتحدة 

التعاون     تعزيز  االتفاقية  هذه  من  الوطنية    الغرض  عبر  المنظمة  الجريمة  منع  على 
م( ، ص  1999)الصيفي، )  ى النحو التالي :كافحتها بمزيد من الفعالية يمكن شرحه علوم

 ( 40 – 39ص 
 في بدايتها تشرح االتفاقية بعض المصطلحات على سبيل المثال : 

ثالثة  من  مؤلفة  تنظيمي،  هيكل  ذات  جماعة  منظمة"  إجرامية  "جماعة  بتعبير  يقصد 
www.mدة أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واح 
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الخطيرة أو األفعال المجرمة وفقا لهذه االتفاقية، من أجل الحصول،    أكثر من الجرائم  أو
 . بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى 

ية  رما يعاقب عليه بالحرمان التام من الحر يقصد بتعبير "جريمة خطيرة" سلوك يمثل ج 
 . شدلمدة ال تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أ

لغرض االرتكاب   "جماعة ذات هيكل تنظيمي" جماعة غير مشكلة عشوائياً يقصد بتعبير  
، أو أن تستمر عضويتهم  محددة رسمياً   اً الفوري لجرم ما، وال يلزم أن تكون ألعضائها أدوار 

 . ذات هيكل تنظيميفيها أو أن تكون 
 نطاق التطبيق:

 مالحقة مرتكبيها: والتحقيق فيها و  تنطبق هذه االتفاقية، على منع الجرائم التالية  
( وهي تجريم المشاركة جماعة إجرامية منظمة والمادة   5األفعال المجرمة بمقتضى المواد )

(   23د  و والمادة )( تجريم الفسا  8( وهي تجريم غسيل عائدات جرائم الفساد والمادة )  6)
 .تجريم عرقلة سير العدالة من هذه االتفاقية

حيثما يكون الجرم   من هذه االتفاقية؛ 2رد في المادة حسب التعريف الواالجريمة الخطيرة  
 ذا طابع عبر وطني وتكون ضالعة فيه جماعة إجرامية منظمة. 

 من هذه المادة، يكون الجرم ذا طابع عبر وطني إذا: 1في الفقرة 
 .ارت كب في أكثر من دولة واحدة (أ)
له   عداد أو التخطيطارت كب في دولة واحدة ولكن جرى جانب كبير من اإل  (ب)

 ى. أو توجيهه أو اإلشراف عليه في دولة أخر 
ارت كب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة   (ت)

 .تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة
www.m ن له آثارا شديدة في دولة أخرى. لة واحدة، ولكارت كب في دو   (ث)
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ال (ج) على  تنطبق  ما  عادة  الجرائم  الوهذه  جرائم  من  الطابع عديد  ذات  فساد 
 . نها تتم عبر مراحل تعبر العديد من الدولأالدولي حيث 

 احترام السيادة 
ة تؤدي الدول األطراف التزاماتها بمقتضى هذه االتفاقية على نحو يتفق مع مبدأي المساوا 

للدول    في السيادة والسالمة اإلقليمية للدول، ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية
 األخرى 

ليس في هذه االتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة أخرى بممارسة الوالية  
القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة األخرى بمقتضى 

 ا الداخلي. قانونه
 وسوف نعرض ألهم هذه المواد تحليليًا على النحو التالي : 

 مشاركة في جماعة إجرامية منظمةجريم ال( ت5المادة )
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم األفعال  -1

 ( : )عندما ت رتكب عمداً   التالية جنائياً 
أ التاليين  الفعلين  أي من  جنائيين متميزين عن    بحسبانهماو كالهما،  )أ(  فعلين 

 النشاط اإلجرامي أو إتمامه:  الجرائم التي تنطوي على الشروع في
( االتفاق مع شخص آخر أو أكثر على ارتكاب جريمة خطيرة لغرض له صلة  1)

مباشرة أو غير مباشرة بالحصول على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى ، حيثما  
فعل يقوم به أحد المشاركين يساعد على تنفيذ  ن الداخلي ذلك، على  يشترط القانو 

 . ضالعة فيه جماعة إجرامية منظمة االتفاق، أو تكون 
اإلجرامي  2) إجرامية منظمة ونشاطها  جماعة  بهدف  الشخص، عن علم  قيام   )

 العام أو بعزمها على ارتكاب الجرائم المعنية، بدور فاعل في:
www.m نظمةجماعة اإلجرامية الماألنشطة اإلجرامية لل -أ 
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الجماعة اإلجرامية، مع علمه   -ب أنشطة أخرى تضطلع بها  بأن مشاركته    أي 
 . ه ستسهم في تحقيق الهدف اإلجرامي المبين أعال

)ب( تنظيم ارتكاب جريمة خطيرة تكون ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة، أو  
 ء المشورة بشأنه. اإلشراف أو المساعدة أو التحريض عليه أو تيسيره أو إسدا

مشار إليها جميعا في  يستدل على العلم أو القصد أو الهدف أو الغرض أو االتفاق، ال  -2
الوقائعية الموضوعية. التي أشارت بوضوح إلى  من هذه المادة، من المالبسات  1الفقرة /

 الحصول على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى .
 م تجريم غسل عائدات الجرائ (6)المادة 

الداخلي، ما قد يلزم من تدتعتمد كل دولة طرف لقانونها  للمبادئ األساسية  ابير  ، وفقا 
 : عندما ترتكب عمداً  تشريعية وتدابير أخرى لتجريم األفعال التالية جنائياً 

تمويه   • أو  إخفاء  جرائم، بغرض  بأنها عائدات  العلم  نقلها، مع  أو  الممتلكات  تحويل 
شخص ضالع في ارتكاب الجرم تلكات أو مساعدة أي  المصدر غير المشروع لتلك المم

 . من العواقب القانونية لفعلتهاألصلي الذي تأتت منه على اإلفالت 
إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف  •

 جرائم؛ فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأنها عائدات 
 جريم الفساد ( ت8المادة )

وتدابير أخرى لتجريم األفعال   تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية -1
 : عندما ترتكب عمداً  التالية جنائياً 

منحه   -أ أو  عليه  عرضها  أو  مستحقة  غير  بمزية  عمومي  موظف  ياها،  إوعد 
لح شخص  بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصا

أخرى، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل  آخر أو هيئة  
www.m . ه الرسميةاتما ضمن نطاق ممارسته مهم
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أو قبوله، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير  -ب التماس موظف عمومي 
مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو هيئة أخرى، 

الموظف القيام بفعل ما ضمن نطاق بفعل ما أو    لكي يقوم ذلك  يمتنع عن 
 ه الرسمية. اتممارسته مهم

لتجريم    دولة طرفتنظر كل   في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى 
من هذه المادة الذي يكون ضالعا فيه موظف عمومي    1السلوك المشار إليه في الفقرة  

طرف في تجريم أشكال الفساد  نظر كل دولة  أجنبي أو موظف مدني دولي. وبالمثل، ت 
 . األخرى جنائياً 

تجريم الجنائي للمشاركة كطرف  ما قد يلزم من تدابير للتعتمد أيضا كل دولة طرف   -2
 متواطئ في فعل مجرم بمقتضى هذه المادة.

 ( تدابير مكافحة الفساد9المادة )
ل دولة طرف ،  قية، تعتمد كمن هذه االتفا  8باإلضافة إلى التدابير المبينة في المادة    -1

تشريعية أو إدارية أو تدابير فعالة بالقدر الذي يناسب نظامها القانوني ويتسق معه، تدابير  
 وميين ومنع فسادهم وكشفه والمعاقبة عليه.أخرى لتعزيز نزاهة الموظفين العم

اد تتخذ كل دولة طرف تدابير لضمان قيام سلطاتها باتخاذ إجراءات فعالة لمنع فس  -2
السلطات استقال  تلك  ذلك منح  في  بما  والمعاقبة عليه،  العموميين وكشفه  لية الموظفين 

 كافية لردع ممارسة التأثير غير السليم على تصرفاتها. 
 تجريم عرقلة سير العدالة 

وقد اعتمد "باتريك جلين " أن عرقلة سير العدالة من أخطر صور الفساد ، بحيث   -
ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى  ية  تفاقتعتمد كل دولة طرف في اال

www.m ًا. دما ترتكب عمدعن، لتجريم األفعال التالية جنائياً 
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استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها   -
أو منحها للتحريض على اإلدالء بشهادة زور أو للتدخل في اإلدالء بالشهادة أو  

 .ة في إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة بهذه االتفاقيةدلتقديم األ
الترهيب للتدخل في ممارسة أي موظف قضائي نية أو التهديد أو  استخدام القوة البد -

أو موظف معني بإنفاذ القانون مهامه الرسمية في إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم 
يمس حق الدول األطراف   ما  مشمولة بهذه االتفاقية. وليس في هذه الفقرة الفرعية

العموميين. ) جلين،  في أن تكون لديها تشريعات تحمي فئات أخرى من الموظفين  
 (39ه، ص  1420 باتريك؛

كما أشارت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في نطاق تطبيق  
وعائدات جرائم الفساد ،  ال  سيل األمو غيدت تجريم جرائم  أالمادتين السادسة والثامنة ، و 

الفساد ع بر الوطنية ووصفته بأنه من  وكذا تجريم الفساد في ذاته ، كما صنفت جرائم 
 .  الجرائم الخطيرة دولياً 

ابريل    -3 فيبنا،  العاشر،  المتحدة  األمم  مؤتمر   / والعدالة  الجريمة  بشأن  فيينا  إعالن 
 م  2000

ومعاملة المجرمين المنعقد في فينا    يمةصدر عن مؤتمر األم المتحدة العاشر لمنع الجر 
جود برامج وافية للوقاية وإعادة التأهيل  ، وقرر األعضاء  و 2000أبريل  17إلي  10من 

الة لمكافحة الجريمة، وبأنه ينبغي لتلك البرامج أن  يمثل ضرورة أساسية ألي إستراتيجية فع
أكثر تعرض دفعت  التي  االجتماعية واالقتصادية  العوامل  لتراعي  السلوك ا  في  النخراط 

وجود نظام عدالة جنائية   اإلجرامي وتزيد من احتمال انخراطهم فيها،  وإذ نشدد علي أن 
يمثل والفعالية  والمسؤولية واألخالقية  باإلنصاف  التنمية    يتصف  تعزيز  في  عامال هاما 

وإدراكاً  اإلنسان،   وأمن  واالجتماعية  العد  االقتصادية  نهج  تبشر  التي  للوعود   الة منا 
والجناة   الضحايا  إبراء  علي  وتساعد  اإلجرام  من  الحد  تستهدف  التي  www.mالتصالحية 
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لية ( ، التزام المجتمعون باتخاذ تدابير دو 16( ، )15لمجتمعات، وأوضح في البندين )وا
في   والرشوة  الفساد  لمكافحة  المتحدة  األمم  إعالن  إلي  تستند  الفساد،  لمكافحة  مشددة 

الدو  التجارية  ،    ليةالمعامالت  العموميين  الموظفين  سلوك  لقواعد  الدولية  والمدونة   ،
أن هناك حاجة   ىفل اإلقليمية والدولية، ونشدد علذات الصلة والمحا واالتفاقيات اإلقليمية

عن اتفاقية األمم  ماسة إلي وضع صك قانوني دولي فعال لمكافحة الفساد، يكون مستقالً 
نية. وندعو لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية  لوطالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر ا

 يقدم إليها في دورتها العاشرة، بالتشاور مع الدول استعراضاً أن تطلب إلي األمين العام أن  
وتحليال دقيقين لكل الصكوك الدولية ذات الصلة وتوصيات بهذا الشأن كجزء من األعمال 

رنامج العالمي لمكافحة الفساد  البالتحضيرية لوضع ذلك الصك. وسوف ننظر في دعم  
ألبحاث    يقليممعهد األمم المتحدة اإلالذي وضعه المركز المعني بمنع اإلجرام الدولي و 

لجنة منع   جانب  ولدراسة من  الدول  وثيق مع  لتشاور  والذي يخضع  والعدالة،  الجريمة 
مينيسوتا   جامعة  )موقع  الجنائية.  والعدالة  /    –الجريمة  سابق(  اأمرجع  :  لوثنظر  يقة 

(U.N. Doc. 187/4/Rev.3). 
في    رئيساً   اً لقائم علي الجريمة تشكل عنصر والتأكيد  أن مكافحة غسل األموال واالقتصاد ا

ستراتيجيات مكافحة الجريمة المنظمة، التي أقرت كمبدأ في " إعالن نابولي " السياسي إ
تقديم الدعم للمبادرات  ك ذلوخطة العمل العالمية لمكافحة الجريمة عبر الوطنية ، بما في 

مالية حرة تتيح غسل عائدات التي تركز علي مراقبة الدول واألقاليم التي تقدم خدمات  
 الجرائم بما فيها جرائم الفساد .
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إعالن نابولي السياسي وخطة العمل العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود  -2
/  الوطنية القانونية  المكتبة  موقع   (-.shaimaaatalla.com/vb/archive/index.php/thttp://www

934.html) 
الحدود  عبر  المنظمة  بالجريمة  المعني  العالمي  الوزاري  المؤتمر  اجتماعات  إطار  في 

 م صدر اإلعالن التالي : 1994الوطنية في نابولي عام 
،  1994كانون األول/ديسمبر    23المؤرخ    159/    49إذ تذّكر الجمعية العامة  بقرارها   

  الذي وافقت بموجبه على إعالن نابولي السياسي وخطة العمل العالمية لمكافحة الجريمة 
بالجريمة   المعني  العالمي  الوزاري  المؤتمر  اعتمده  الذي  الوطنية  الحدود  عبر  المنظمة 

  23إلى    21نية، المعقود في نابولي، إيطاليا، في الفترة من  وطالالمنظمة عبر الحدود  
 . (1)1994 تشرين الثاني/نوفمبر

أيضاً  تذّكر  واالجتماعي    وإذ  االقتصادي  المجلس  المؤرخ  27/    1996بقرار   ،24  
  1997تموز/يوليه    21المؤرخ    22/    1997، وإذ تضع قرار المجلس  1996تموز/يوليه  

،  1996كانون األول/ديسمبر    12المؤرخ    120/    51بقرارها  ك  ذلوإذ تذّكر ك  في حسبانها،
 .دولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنيةبشأن مسألة وضع اتفاقية 

واقتناعا منها بأهمية مواصلة الدول األعضاء العمل بقصد تنفيذ إعالن نابولي السياسي 
الحاجة إلى زيادة أنشطة التعاون التقني د  كيوإذ تعيد تأ   ،كامالً   وخطة العمل العالمية تنفيذاً 

األ الدول  إلى  العملية  المساعدة  نابولي  وتقديم  إعالن  تنفيذ  ألجل  تطلبها،  التي  عضاء 
 التالي :  السياسي وخطة العمل العالمية على النحو

بتقريري األمين العام، المقدمين إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في    تحيط علماً 
السادسة، عن تنفيذ إعالن نابولي السياسي وخطة العمل العالمية لمكافحة الجريمة  ا  تهدور 

ة  المنظمة عبر الحدود الوطنية ، وعن مسألة وضع اتفاقية دولية لمكافحة الجريمة المنظم
www.m عبر الحدود الوطنية .
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المعني بالج   تحيط علما أيضاً  الخبراء  التي أعدها فريق كبار    مة ريبالتوصيات األربعين 
الفترة  المنظمة عبر الحدود الوطنية، وأقرها في اجتماعه الذي عقد في ليون، فرنسا، في  

المجلس 1996حزيران/يونيه    29إلى    27من   بقرار  األول  المرفق  تضمنها  والتي   ،
 ؛ 22/  1997القتصادي واالجتماعي ا

لمكافحة  ة ليتحيط علما كذلك بتقرير االجتماع غير الرسمي بشأن مسألة وضع اتفاقية دو 
  6ي الفترة من  الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، الذي عقد في باليرمو، إيطاليا، ف

ا فالكونه،  ، وتعرب عن تقديرها لمؤسسة جيوفاني وفرانشيسك1997نيسان/أبريل    8إلى  
 على تنظيم االجتماع والقيام باستضافته؛ 

المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية،  م  متعيد تأكيد األولوية العالية المسندة إلى برنامج األ 
مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية    وكذلك إلى ما يضطلع به من أعمال بشأن

 .خطة العمل العالمية خصوصاً عموما، وتنفيذ إعالن نابولي السياسي و 
السياسي نابولي  إعالن  تنفيذ  سبيل  في  جهد ممكن  بذل كل  الدول على مواصلة   تحث 

إلدارية،  ة العمل العالمية تنفيذا كامال، باتخاذ أنسب التدابير التشريعية والتنظيمية واخطو 
 . بما في ذلك التدابير التي تهدف إلى منع الجريمة

الجنائية مواصلة استعراضها تنفيذ إعالن نابولي   الجريمة والعدالة  إلى لجنة منع  تطلب 
 ة ذات أولوية عالية؛ألمسالسياسي وخطة العمل العالمية، باعتبار ذلك 

ب تمر  التي  االقتصادات  ذات  والبلدان  النامية  البلدان  تتخذ  تدعو  أن  إلى  انتقالية  مرحلة 
مة عبر الحدود الوطنية وأن تعزز التعاون الدولي في هذا  تدابير لمكافحة الجريمة المنظ

دة التي  اعمسالميدان باعتبار ذلك أولويات في جهودها اإلنمائية، وأن تدرج في طلبات ال
القطري للبرنامج،  توجهها إلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، كجزء من اإلطار البرنامجي  

ة وجرائم غسل األموال، مشاريع تتعلق بتدابير لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطني
www.m بغية االرتقاء بالقدرات المؤسسية الوطنية والخبرة الفنية في هذين الميدانين؛ 
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برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي وغيرهما من الوكاالت الممولة    إلى  تطلب
إليها مركز من ويقدمه  يعده  ما  إلى  االعتبار  بعين  النظر  والوطنية،  واإلقليمية  ع  الدولية 

المشاريع بشأن تعزيز  العامة من مقترحات  التابع لألمانة  الدولي  الجريمة على الصعيد 
قليمية وتكوين الخبرات الفنية الالزمة لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة  و اإلية أالقدرات الوطن

 حدود الوطنية وجرائم غسل األموال؛ عبر ال
تطلب إلى األمين العام أن يواصل ما يقوم به من عمل بشأن المجمع المركزي المنشأ 

  عليه توي  ، بغية زيادة ما يح 27/    1996عمال بقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي  
لومات  المجمع من البيانات وسائر المعلومات وصونها وتحديثها، وكذلك إتاحة تلك المع

بان  للدول، وأن يواصل جمع المعلومات والمواد، ألجل تحقيق هذا الغرض، واضعا في الحس
النقاط المنهجية وطريقة تصنيف فئات البيانات الواردة في المرفق الثاني بقرار المجلس 

، بما في ذلك النصوص التشريعية والتنظيمية بشأن  22/    1997اعي  جتمواال  االقتصادي
منظمة عبر الحدود الوطنية ومكافحتها، إلى جانب التقارير عن التدابير  منع الجريمة ال

 الوقائية؛ 
تطلب إلى جميع الدول والمنظمات الدولية المختصة والمعاهد المنتسبة إلى األمم المتحدة 

أعاله، بتزويده بالبيانات وسائر    9األمين العام على تنفيذ الفقرة  اعد  ن تسوالمشاركة معها، أ
  وكذلك النصوص التشريعية والتنظيمية، والحرص على تحديث تلك البيانات؛ المعلومات  

وتتعدد البنود التي تؤكد على أهمية التعاون الدولي في مجال التصدي لكافة صور الجريمة 
 . المنظمة 

  وضع المشروع األولي لالتفاقية:الحكومي الدولي، لدى  تطلب إلى فريق الخبراء
دة األطراف الحالية ومشروع اتفاقية األمم المتعد  الصكوك  الحسبان أن يأخذ في   -أ

أن مكافحة الجريمة المنظمة، الذي قدمته حكومة بولندا إلى المتحدة اإلطارية بش
www.mمرفق الثالث بقرار (، الوارد في ال5الجمعية العامة في دورتها الحادية والخمسين)
ejh

ara
lja

ze
era

.co
m



309 
 

لعامل الذي ، وتقرير رئيس الفريق ا22/   1997المجلس االقتصادي واالجتماعي  
ادسة والمعني بتنفيذ إعالن  أنشأته لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الس

الحدود  عبر  المنظمة  الجريمة  لمكافحة  العالمية  العمل  وخطة  السياسي  نابولي 
و  وبمسألة  الحدود  الوطنية  عبر  المنظمة  الجريمة  لمكافحة  دولية  اتفاقية  ضع 

المرفق في  الوارد  بالقرار    الوطنية،  في  22/    1997الرابع  المبّينة  والمبادئ   ،
األربعين   الدول التوصيات  قدمتها  التي  والمقترحات  والمالحظات  الذكر،  السالفة 

العدالة الجنائية،  األعضاء األخرى في أثناء الدورة السادسة للجنة منع الجريمة و 
امس والسادس  بما في ذلك تلك المالحظات والمقترحات الواردة في المرفقين الخ 

ردة في تقرير األمين ، وكذلك تلك المالحظات والمقترحات الوا22/    1997بالقرار  
   . العام عن مسألة وضع اتفاقية دولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية

التدابير الخاصة بالتعاون في المسائل   ذا أولوية للمسائل التالية:    أن يولي اعتباراً  -ب
 .لتعاون مع الشرطةالقضائية وا

لق بأنواع معّينة من الجرائم،  في تبيان الحاجة إلى أحكام خاصة تتع  أن ينظر أيضاً  -ج
واالتجار   النارية،  باألسلحة  المتصلة  والجرائم  والفساد،  باألطفال،  االتجار  مثل 

ن غير الشرعيين وسرقة العربات، التي يمكن أن تكون موضوع صكوك  بالمهاجري
 . بمشروع االتفاقية أو انفصلت عنه دولية، سواء ارتبطت

ز منع الجريمة على الصعيد الدولي التابع لألمانة  تطلب إلى األمين العام أن يزود مرك
الدولي وت الحكومي  الخبراء  فريق  للتحضير الجتماع  كافية  بموارد  الخدمات  العامة  قديم 

 .الالزمة له
إلي الجمعية العامة في دورتها  تطلب إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية أن تقدم  

عن التقدم المحرز   تصادي واالجتماعي، تقريراً يق المجلس االقالثالثة والخمسين، عن طر 
المسألة. هذه  بشأن  عملها  )  في  رقم  العامة  الجلسة  في  /  70صدر  كانون    12(  

www.m .1997ألول/ديسمبر ا
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منظمة عبر الحدودية ولقد وضع إعالن نابولي السياسي إطار عالمي لمكافحة الجريمة ال
تجار في المهاجرين غير الشرعيين ،  ساد واالفهو يركز في غالبية فقراته على مكافحة الف

ة  ويطلب إلى سكرتير األمم المتحدة تفعيل اإلجراءات الضرورية من خالل لجنة منع الجريم
الت مدى  عن  التقارير  بإعداد  العامة  الجمعية  إلى  تتقدم  بأن   ، الجنائية  في  والعدالة  قدم 

 .  ووطنياً  دولياً  إجراءات المكافحة
 افحة الفساد ة األمم المتحدة لمكاتفاقي -3

ويرجع ذلك لعمق التأثير   ،يرية النتائج على كافة المجتمعاتالفساد آفة عالمية تدم  دعي  
للفساد على ج  الديالسلبي  القيم  إلى تعارضه مع  التنمية، إضافة  مقراطية، وتعطيله هود 

في ظّل نمو التوافق الدولي على ضرورة التكاتف من أجل مواجهة هذه ألحكام القانون. و 
هرة العابرة للحدود، بدأت دول العالم بالعمل الجاّد من أجل تعزيز قدراتها لمكافحة  الظا

وال التشريعات  إصالح  خالل  من  الكوادر  الفساد  وتدريب  المؤسسات،  وبناء  تنظيمات، 
ل على زيادة الوعي في مختلف شرائح المجتمع  البشرية، وتعزيز التعاون الدولي، والعم

 لمواجهة الفساد. 
إلطار جاءت اتفاقيه األمم المتحدة لمكافحة الفساد «، التي اعتمدته الجمعية  في هذا ا 

كانون ألّول/    14دخلت حّيز النفاذ في  م التي  2003العامة في تشرين األول/ أكتوبر  
،  2010في مكافحة الفساد . )المليجي ، م لتعبر عن قمة التوافق الدولي 2005ديسمبر 

 (73ص
حدة لمكافحة الفساد أول صك قانوني عالمي جامع يمكن من  وتشّكل اتفاقية األمم المت

االستراتيجيات المناسبة  خالله تطوير مقاربة دولية موّحدة و شاملة لمواجهة الفساد وبناء  
دابير التي يجب على كّل دولة لمنع ومحاربة مختلف صوره. وهي تقّدم الحّد األدنى من الت

عالمية ومؤكدا أّن الفساد لم يعد مسألة داخلية  اعتماده من أجل التصّدي لهذه الظاهرة ال
www.mتكافل والعمل  وحسب، بل ي عتبر معضلة عابرة للحدود تحتم على بلدان العالم التعاون وال
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وال المنهوبة. المشترك،  وهي تعتبر من الخطوات المتقدمة في التعاطي مع إعادة األم
ال المساعدات  وتبادل  التعاون  لزيادة  إستراتيجية  النزاهة  وتتضمن  وتعزيز  الدولية  تقنية 

تعاون   أيضًا  وتتضمن  واإلقليمي،  الدولي  المستويين  على  الرشيدة  واإلدارة  والمساءلة 
 ت الحكومية المحلية والمؤسسات غير الحكومية. لمؤسسا

واجبات الحّد    افحة الفساد التوافق الدولي وهو أولكما تعكس اتفاقية األمم المتحدة لمك
بكل دولة أن تقوم به لتضمن فعالّية وجدّية جهود مكافحة الفساد،  األدنى التي يفترض  

منظمة عبر الوطنية ومكافحتها  وهدفت هذه االتفاقية تعزيز التعاون على منع الجريمة ال
 (  تفاقيات الدوليةالعامة / االبمزيد من الفعالية موقع ) األمم المتحدة ، الجمعية 

 االتفاقية :   ومن أهداف هذه
 .أكفأ وأنجع رةبصو  الفساد ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة •
الدول • التعاون  وتيسير ودعم  ف  يترويج  التقنية    ومكافحة   مجال منع  يوالمساعدة 

 .الموجودات مجال استرداد  يذلك ف يالفساد، بما ف
 ( مادة، تضمنت فصولها ما يلي: 71تتكون االتفاقية من )

الفصل    أحكام عامة في فصلها األول، والفصل الثاني اشتمل على التدابير الوقائية، أما
ون الدولي، أما في  لتعاالثالث فتناولت التجريم وإنفاذ القانون. وفي الفصل الرابع تم تناول ا

ترداد الموجودات. أما الفصل السادس فقد تناول المساعدة  فصلها الخامس فقد تناولت اس
ن  التقنية وتبادل المعلومات. وقد تضمنت آليات التنفيذ في فصلها السابع، وفي فصلها الثام

متحدة  واألخير تناولت أحكام ختامية. وانضمت معظم الدول العربية إلى اتفاقية األمم ال
 عامة لهذه االتفاقية :لمكافحة الفساد  ويمكن تحديد المالمح ال

يتسم بالشمولية، فهي تتناول أربعة أركان رئيسية    وبالنظر إلى هذه االتفاقية تعتبر إطاراً 
ال الفساد لدى أعضاء  لنظامه لدرء فرص  للمبادئ األساسية  القضائي، وذلك وفقًا  جهاز 

www.mضمن  ن تتأء ،  ) وهو مقتضى إلزامي ( يجوز  ية القضالالقانوني، ودون مساس باستقال
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وضع  ذلك  يستلزم  وقد  القضائي،  الجهاز  أعضاء  تعيين  بخصوص  قواعد  التدابير  تلك 
القضائي حصانة من  الجهاز  الدول األعضاء في  التحقيق أو    تشريعات. وتمنح بعض 

القضائ الجهاز  الحصانة هو تدعيم استقالل  ي بحماية  المالحقة والغرض من منح تلك 
تدعو الدول األطراف إن   11من المادة    2الفقرة    أعضائه من المالحقات الكيدية. بيد أن

رغبت هذه الدول في تطبيق تدابير مماثلة بالنسبة للنيابة العامة ) وهو تدبير اختياري(   
من    (  9ة للنظم القانونية للمشتريات العمومية وإدارة األموال العمومية تشكل المادة )وبالنسب

اتخاذه فيما يتعلق بالشراء العمومي وإدارة لألموال   االتفاقية إطارًا إجرائيًا لما يجب أن يتم
العمومية. وتركز هذه المادة على عمليات إجرائية مناسبة وشفافة تتعلق بالشراء العمومي  

ارة  المتعلقة بالمشتريات العمومية وإد  9موال العمومية. وفي هذا اإلطار تلزم المادة  واأل
بمقتضيات إلزامية تنص على القيام بالخطوات الالزمة   األطرافاألموال العمومية الدول  

الموضوعية في  الشفافية، والتنافس، وعلى معايير  إلنشاء نظم شراء مناسبة تقوم على 
( من 14تعرض االتفاقية لمجموعة من التدابير الوقائية بحسب المادة )  اتخاذ القرارات. كم

 ت الصلة بمنع غسل األموال االتفاقية ذا
االتفاقية لمشاركة بأي صفة كطرف متواطئ أو مساعد أو محّرض في األفعال  كم جّرمت  

قية، المجّرمة وفق لالتفاقية، إضافة إلى تجريم المشاركة والشروع في فعل مجرم في االتفا
بالدو  يفترض  التي  التدابير  من  مجموعة  ضعت  و  بل  بالتجريم  االتفاقية  تكتف  ل ولم 

رتكب فعل الفساد، ومعظمها العالقة بقانون اإلجراءات األطراف اعتمادها لتسهيل مالحقة م
 ص ه، ص 1421الجنائية، على اختالفات مسمياته في المنطقة العربية    )هيجان،  

235 – 299 ) 
ى ضرورة المواءمة بين أي حصانات وامتيازات قضائية ممنوحة  تفاقية علكم شددت اال
وبين إمكانية القيام بعمليات تحقيق   موميين من أجل أداء وظائفهم من جهة،للموظفين الع

ومالحقة ومقاضاة فعالة في األفعال المجّرمة وفقا لهذه االتفاقية من جهة أخرى. كم رست 
www.mالدول على النظر في إرساء إجراءات تجيز للسلطة المختصة  االتفاقية قواعد من شأنها حث  
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تفاقية ووقفه عن العمل  تهم بارتكاب فعل مجرم وفقًا لهذه االتنحية الموظف العمومي الم
أو نقله، مع مراعاة مبدأ قرينة البراءة.كما و ضعت االتفاقية قواعد خاصة بتدابير التجميد 

إض المصرفية،  والسرية  والمصادرة  والخبراء والحجز  الشهود  حماية  تتيح  قواعد  إلى  افة 
 ,Jonas Hartelius & Edgar Borgenhammer,2011)والضحايا والمبّلغين  

, p.20) 
قامت االتفاقية بتحديد الممارسات التي ت عّد أفعال الفساد التي ينبغي على الدول األطراف  

أ أي  األدنى،  الحّد  هي  األفعال  هذه  أن  اعتبرت  ولكنها  الدول تجريمها  باستطاعة  ن 
ا يقتضي  أخرى كم  أفعال  في تجريم  تنظر  أن  واجبها  بل من  لمواجهة األطراف،  لحال 

فعالية فاالتفاقية تحوي عدة مواد تفرض معاقبة المجرمين وتجّرم   ظاهرة الفساد بصورة أكثر
الموظفين  رشوة  االتفاقية  جرمت  والخاص، حيث  العام  القطاعين  في  اإلجرامية  األفعال 

ميين الوطنيين واألجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية، واختالس الممتلكات  العمو 
ف عمومي، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استغالل تبديدها و تسريبه بشكل أخر من قبل موظو  

الوظائف واإلثراء غير المشروع، واختالس الممتلكات في القطاع الخاص، وغسل العائدات 
 قة سيرى العدالة.  اإلجرامية وإخفاء وإعا

  – العالمية للملكية الفكرية اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية : ) موقع المنظمة  -4
wipo   ) 

 ( TRIPSتعالج هذه االتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية أو اتفاق تريبس )   
     ( Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights هي )

تديره   دولي  العالميةاتفاق  التجارة  يWTO)  منظمة  الذي  المع(  للقوانين حدد  الدنيا  ايير 
لتجارة  ( كما تنطبق على أعضاء منظمة اIP)  الملكية الفكريةالمتعلقة بالعديد من أشكال  

ف التفاوض  تم  نهاية  العالمية.  األوروغي  العمن    وايجولة  التعريفات االتفاق  بشأن  ام 
www.m. يحتوي اتفاق تريبس على الشروط التي يجب 1994( في عام  GAT)    الجمركية والتجارة
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https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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، بما في ذلك حقوق فناني األداء   "حقوق المؤلفب"توافرها في قوانين الدول فيما يتعلق  
ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات اإلذاعة؛ المؤشرات الجغرافية، بما في ذلك تسميات 

 ماتالعال؛  براءات االختراع ؛  الدوائر المتكاملةاذج الصناعية؛ تصاميم  المنشأ؛ الرسوم والنم
وسبل التحكيم ؛ والمعلومات السرية. كما يحدد اتفاق تريبس أيضا إجراءات التنفيذ  التجارية

قواني وتنفيذ  حماية  ويهدف  المنازعات.  تسوية  إلى وإجراءات  الفكرية  الملكية  حقوق  ن 
ونقل التكنولوجي  االبتكار  تعزيز  في  المنفعة   المساهمة  يحقق  بما  التكنولوجيا،  وتعميم 

  ة االجتماعي  يةإلى الرفاه  لمنتجي ومستخدمي المعرفة التكنولوجية بطريقة تؤديالمشتركة  
 36 ص ص م 2001، والتوازن بين الحقوق والواجبات. )برتوك، جانوس، ةتصاديواالق
– 41) 

الدول األ الفكرية اعتمدته  للملكية  العالمية  المنظمة  العالمية عضاء في  واتفاقية  المنظمة 
  د. توفر االتفاقية حماية إضافية لحقوق الطبع والنشر تع1996في عام    للملكية الفكرية

ولوجيا المعلومات منذ تشكيل معاهدات حقوق التأليف والنشر التقدم في تكنضرورية بسبب  
(  4ال أدبية )المادة  السابقة قبل ذلك. من يضمن أن برامج الكمبيوتر محمية باعتبارها أعما 

ية لمؤلفي  (. توفر االتفاق5في قواعد بيانات محمية )المادة    وهذا الترتيب واختيار المواد
التي قد ال تكون موجودة    8إلى    6تأجيرها وتوزيعها في المواد من    المصنفات السيطرة على

عمال )المادة  حماية األبموجب اتفاقية برن. كما يحظر التحايل على التدابير التكنولوجية ل
ومات إدارة الحقوق الواردة في األعمال )المادة  ( والتعديل غير المصرح به من معل11
دولة ، وكانت هناك مجموعة   93صدقت االتفاقية  فقد 2014من ديسمبر  (. اعتباراً 12

متنوعة من االنتقادات لهذه المعاهدة بما في ذلك أنها واسعة جدا )على سبيل المثال في  
م فيها هذا التحايل في السعي  تحايل على تدابير الحماية التقنية حتى التي يستخدحظره ال

ق على "حجم واحد يناسب الجميع" القانونية والنزيهة( وأنه ينطب  لتحقيق حقوق استخدام
كمعيار لجميع الدول الموقعة على الرغم من المراحل المختلفة على نطاق واسع للتنمية 

www.m فة. عة المعر االقتصادية وصنا
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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حماية قوية لحقوق الملكية الفكرية،    إن اتفاق تريبس يقتضي من الدول األعضاء توفير
 همها: حتم توافر مجموعة من المتطلبات من أ وهو ما ي

  12سنة بعد وفاة المؤلف )المادتان  50يجب أن تمتد حقوق التأليف والنشر إلى  .1
 (14و 

لى أي "شكلية"، مثل التسجيل يجب أن تمنح حقوق المؤلف تلقائيًا وليس استنادًا إ .2
 أو التجديد. 

القانون برامج الحاسب اآللي "كأعمال األدبية" تحت حقوق التأليف    دعيجب أن ي .3
 قى نفس شروط الحماية.والنشر وأن تل

" نموذج  )مثل  والنشر  التأليف  حقوق  من  الوطنية  العادلاالستثناءات  في االستخدام   "  
اختبار الو  أنشئ  وقد  الثالث،  الخطوات  ذو  برن  باختبار  مقيدة  تكون  المتحدة(    اليات 

،  9بموجب المادة    بالحق االستئثاري في االستنساخالخطوات الثالث ألول مرة فيما يتعلق  
من    9. وتنص المادة  1967في عام    دبية والفنيةاتفاقية برن لحماية المصنفات األمن  

  : االستنساخ  حق  يلي:  ما    ;Possible exceptions . عموما؛  1اتفاقية برن على 
الممكنة؛    Sound and visual recordings Authors of literaryاالستثناءات 

and artistic works protected by this Convention shall have the 
exclusive right of authorizing the reproduction of these works, in 

any manner or form.  3  -  ت يتمتع مؤلفو المصنفا   -رئية  التسجيالت الصوتية والم
ق االستئثاري في اإلذن باستنساخ هذه  األدبية والفنية المحمية بموجب هذه االتفاقية بالح 

 It shall be a matter for legislation in theالمصنفات بأي شكل أو شكل.  
countries of the Union to permit the reproduction of such works in 
certain special cases, provided that such reproduction does not 
conflict with a normal exploitation of the work and does not 

unreasonably prejudice the legitimate interests of the author.    يكون ،www.m
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DExclusive_right_of_reproduction%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhgNL2dtObQO_65ISns40j7Y-w6QTg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Berne_Convention_for_the_Protection_of_Literary_and_Artistic_Works&usg=ALkJrhgwphPbafRZ9AdrUe14gbPSeCZ6Hg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Berne_Convention_for_the_Protection_of_Literary_and_Artistic_Works&usg=ALkJrhgwphPbafRZ9AdrUe14gbPSeCZ6Hg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Berne_Convention_for_the_Protection_of_Literary_and_Artistic_Works&usg=ALkJrhgwphPbafRZ9AdrUe14gbPSeCZ6Hg


316 
 

لحاالت  من شأن التشريع في بلدان االتحاد السماح باستنساخ هذه المصنفات في بعض ا
يضر   الخاصة، شريطة أن ال يتعارض هذا االستنساخ مع االستغالل العادي للعمل وال

المؤلف.   المشروعة على نحو غير معقول من   Any sound or visualبالمصالح 
recording shall be considered as a reproduction for the purposes 

of this Convention.  م  ديع أو  صوتي  تسجيل  استنساخاً أي  هذه   رئي  ألغراض 
براءة    / ويكيبيديا  موقع   : الرابط  راجع   ( /    تراعخ االاالتفاقية. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/)  
ا"، رغم أن بعض  يجب أن تمنح براءات االختراع في جميع "مجاالت التكنولوجي .4

ويجب    ( 3-27و    2-27ها )المادة  االستثناءات لبعض المصالح العامة مسموح ب
 (.33عامًا على األقل )المادة  20أن تكون قابلة للتنفيذ لمدة 

يجب أن تكون االستثناءات على الحقوق الحصرية محدودة، شريطة االستغالل  .5
 ع خالف.عادي للعمل واالستغالل العادي للبراءة ليست موضال

ال يسمح بالمساس غير المعقول بالمصالح المشروعة ألصحاب الحقوق من برامج   .6
 الكمبيوتر وبراءات االختراع و البضائع المختلفة المصنعة.

لمساس غير المعقول بالمصالح المشروعة ألصحاب العالمات التجارية  ال يسمح با .7
مالك العالمة التجارية  , بما في ذلك استخدام العالمة التجارية دون العودة إلى  

 ي تعامل تجاري. أبشكل مباشر إلنجاز 
رية و براءات لملكية الفكرية من العالمات التجان حقوق اعضاء ضماعلى الدول األ .8

وغي  و االختراع  البضائرها,  انتقال  عدم  البرامج  ضمان   , الدول   وأع  بين  غيرها 
المباشر  األ المالك  المنطقة  أعضاء بدون موافقة  المالك و وكيله في  بموافقة من 

 لمباشر.ا
ال .9 في  الثالثة  لألطراف  المشروعة  المصالح  تؤخذ  أن  براءة يجب  بحقوق  حسبان 

www.m االختراع . 
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رية في أي دولة أية فوائد للمواطنين  يجب أن ال توفر القوانين الملكية الفك .10
 . فر لمواطني الدول األخرى الموقعة على اتفاقية تريبساالمحليين ال تتو 

 فساد وأطر العمل متعددة األطراف  لمكافحة اليات الدولية رابعًا: اآلل
اآلليات   من  العديد  المجتهناك  تعين  التي  األمم  الدولية  ميثاق  أهداف  على  الدولي  مع 

كافحة الفساد ومن أهمها منظمة التجارة العالمية ، التي تعبر عن روح العولمة  المتحدة لم
الدولية وهي منظ الشفافية  صورها منظمة  باهرا  وأهم  نجاحا  حققت  حكومية    – مة غير 

مكافحة  دولي وبرامج األمم المتحدة في  إضافة إلى  صندوق النقد الدولي وشروط البنك ال 
 الشفافية والبرنامج اإلنمائي لإلصالحات الداخلية .لة و ءالفساد سواء برنامج المسا

العالمية:   منظمة التجارة )  (World Trade Organization)   العالمية التجارة منظمة
http://www.wtoarab.org) 

الوريث  أصبحت م التي1995 يناير في ةالعالمي التجارة منظمة ميالد وثيقة حملت لقد
 من للتجارة الكامل التحرير إلى األساس في الهادفة مبادئها كل تبنت الشرعي للجات، إذ

 لنظام كبرأ نفوذ  بسط  إلى األورغواي دورة مفاوضات والكمية. وأدت الفنية شتى القيود 
 المنظمة بظل  المنعقدة قياتاالتفا وأسفرت  والتجارة "الجات" على التعريفات العامة االتفاقية
 ترسيخ العالمية، عن التجارة ومنظمة والتجارة  التعريفات العامة على لالتفاقيات الخلفية
 بفتح يةاالتفاق اتفاقية الجات القديمة، وقضت تتعدى قوانين جديدة مجاالت في أنظمة
المالية،  داتوالسن والخدمات واألسهم السلع وبورصات والمصارف المال لسوق  العالم بلدان

التامين، وتتسق يةالمال الواسطة ومؤسسات األموال توظيف ومؤسسات  هذه وشركات 
البنك التي واإلجراءات السياسات  مع االتفاقيات النقد الدولي يتبناها  الدولي،   وصندوق 

 االتفاقية النامية، وأ دخلت للدول بالنسبة االقتصادي بالتحرير يتعلق مافي خاصة وبصفة
من المشتريات حول العالمية التجارة لمنظمة المعدلة مكافحة الحكومية،   الرشوة أجل 

www.m حيز ودخلت االتفاقية األجنبية اإلعمال الستقطاب تدفع التي تلك خاصة الدولية، بصفة
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العالمية    .م1996  انيالث كانون  1 في والتنفيذ التطبيق التجارة  منظمة   (
(http://www.wtoarab.org/?lang=ar ) 

ماج األسواق العالمية ضمن ما يسمى بـ "ظاهرة العولمة" تحديًا كبيرًا أمام الدول ويمثل اند
تجارة  عنه ما يعرف بـ "منظمة الالخصوص. هذا التطور نشأ    ه قاطبة والنامية منها على وج 

شائها تم تدشين  بموجب إن( والتي WTO" )World Trade Organizationالعالمية_
 .التجارة الدولية  مولية في التاريخ حتى اآلن إلزالة الحواجز أماأكبر اتفاق عالمي للتجارة الد

وإيجابًا   سلبًا  المعاصرة  االقتصاديات  مجمل  المنظمة على  أثرت هذه  ى  عل   اعتماداً وقد 
ولكن المرجح  به من تقدم علمي وتقنى واقتصادي.    ظى وما تح   مكانة كل دول اقتصادياً 

دول النامية بالجوانب السلبية أكثر من  تأثر الدول المتقدمة بها.  أن العولمة تؤثر في ال
ومما يزيد من حجم التحدي الذي سيواجه الدول النامية عند انضمامها إلى هذه المنظمة  

خ  الـ  هو  والتزامات  ألحكام  سين  WTOضوعها  عتوالتي  أسواقها    انه ج  فتح  من  المزيد 
اعات التحويلية لهذه الدول معظمها في أولى  إذا ما أضفنا إلى ذلك كون الصن  وخصوصاً 

 . (52م(، ص 2011مراحل تطورها. )عبد العظيم ، )
( معاهدة GATTجات )لقد كانت االتفاقية العام للتعريفات والتجارة المسماة اختصارًا بال

عن طريق التخفيضات    سي هو زيادة معدالت التبادل الدوليمتعددة األطراف هدفها األسا
للرسوم   جهة  الهامة  أنها من  العالمية كما  التجارة  أمام  األخرى  العوائق  وإزالة  الجمركية 

ف أخرى تعد مجااًل إلجراء المفاوضات التجارية ولحل المنازعات التي تنشأ بين األطرا
 واق العالمية. المتعاقدة على عمليات تجارية على مستوى األس

 (  والجات: WTOالمنظمة )طبيعة العالقة  بين 
التفاقية الجات وذلك أن لها خصائص مختلفة   ( امتداداً WTOالمنظمة )  حسبانال يمكن  

 .( 19- 17م(، ص ص 1995تمامًا عن خصائص الجات من أبرزها: )عبد الغني، )
www.m طارها المؤسسي.بينما المنظمة مؤسسة دائمة لها إ  ا إطار مؤسسيالجات ليس له •
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 شاملة ودائمة.  WTOلتزامات الـ بشكل مؤقت بينما ا اتفاقية الجات تطبق •
اختيارية   • جديدة  اتفاقيات  ظهور  من  بالرغم  األطراف  متعددة  أداة  الجات  كانت 

ًا متعدد األطراف فإنها تشكل جميعها تقريبًا التزام  WTOخارجها, أما اتفاقيات الـ  
 ء. لدول األعضاينطبق على جميع ا

رة السلع التجارة ينما المنظمة تعطى إلى جانب تجا تهتم الجات بتجارة السلع فقط, ب •
 التجارة في األفكار وحقوق الملكية.  في الخدمات وأيضاً 

أقل  • فإنه  وبالتالي  المنازعات  فض  في  آلية  وأكثر  أسرع  بنظام  المنظمة  تمتاز 
 ف من النظام القديم للجات. عرضة للتوق
التجارة   جنيف بسويسرا, وتضطلع  تقع منظمة  في  التالية:  العالمية  األساسية  بالوظائف 

 منظمة التجارة العالمية ، مرجع سابق (  موقع )
 إدارة وتنفيذ االتفاقية متعددة األطراف واالتفاقية الجماعية التي تتألف منها المنظمة.  •
 تجارية متعددة األطراف.العمل كمنتدى للمفاوضات ال •
 عات التجارية. في حسم المناز  اإلسهام •
 جارية الوطنية. مراقبة السياسات الت •
االقتصادية  • السياسات  بصنع  المرتبطة  األخرى  الدولية  المؤسسات  مع  التعاون 

 العالمية. 
إعالنًا وزاريًا    25نصًا قانونيًا منفصاًل ، وكذلك من    29من    WTOتتشكل اتفاقية الـ   

منظمة وكلها تعبر عن مجموعة من  رًا و مفاهمة تعنى بالتزامات إضافية ألعضاء الوقرا
 ة التجارة العالمية نذكر منها: بادئ األساسية التي تميزت بها منظمالم

مبدأ المعاملة الوطنية: والذي يعنى المساواة بين المنتجات المحلية والمستوردة من  -
 ب. حيث المواصفات والجودة والتسعير والضرائ
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به اإلفصاح عن القوانين الوطنية   مبدأ الشفافية )نشر المعلومات(: والذي يقصد -
ق حماية الصناعات الوطنية  ائالمبدأ فإن طر  ات األثر على التجارة, ونتيجة لذلكذ

تقتصر على الرسوم الجمركية مع استبعاد القيود غير الجمركية لما في ذلك من  
 صعوبة في تتبعها وكشفها.

حالة منح أية دولة ميزة تجارية  الرعاية: والذي يعني أنه في  ة األولى بمبدأ الدول -
 خرى, مع بعض االستثناءات. عليها أن تمنح هذه الميزة لجميع الدول األألخرى فإن  

في حالة انضمام  الدولة  إلى المنظمة فإنه يتعين عليها فتح أسواق السلع والخدمات وهذا  
بلد بأحكام لجمركية, باإلضافة إلى ذلك يلتزم ها الينطوي على تخفيض وتثبيت الرسوم ا

لقيام المنظمة    ف كوحدة واحدة. كما أنه يتعين عليه الخضوعجميع االتفاقيات متعددة األطرا
مما يتطلب مع مراجعة دورية لألنظمة واإلجراءات والسياسات الوطنية. وأخيرًا, يتطلب 

تتعارض مع  رة. وهذه االلتزامات وغير  االستمرار في تحرير التجا  WTOاالنضمام إلى الـ  
تصادية. وفي مقابل هذه االلتزامات, فإن  دأ السيادة الوطنية في مجال السياسات االقمب
الك العديد من الفوائد التي تجنيها الدول بشكل عام من خالل انضمامها إلى منظمة  هن

 (. 2015التجارة العالمية نذكر منها: ) الزين، سمير) 
ال  - نطاق  للصادرات  توسيع  فتحسوق  خالل  من  وذلك  الدول    الوطنية  أسواق 

 األعضاء.
رية وخصوصًا في حالة المنافسة غير  فض المنازعات التجا االستفادة من جهاز   -

 العادلة.
إيصال صوتها عاليًا من خالل المفاوضات التجارية الخاصة بفتح األسواق وتغيير  -

 بعض االتفاقيات إذا تطلب األمر.
 مستوى اإلنتاجية والجودة. ما ينتج عنه زيادة في ءة االقتصادية مرفع مستوى الكفا -
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ا مبادئ  تركيزها عويتضح من  إطار لمنظمة  في  االتفاقي  وتعاملها  التجاري  التبادل  لى 
 .واضح من الشفافية إذ تعد أحد أعمدة النزاهة الموضوعية المكافحة للفساد دوليا

 منظمة الشفافية الدولية  -1
الشفافي منظمة  عام  تأسست  الدولية   Interactional Transparency)  م1992ة 

Organizationية التي اكتسبت شهرة في عمل  منظمات غير الحكوم(. وتعد " إحدى ال
استطالعات الفساد. وتضم حالًيا فروًعا في تسعين دولة، وأمانتها العامة في برلين في  

الدولية في أداء رسالتها بشكل ألمانيا ، وتعتمد منظمة الشفافية الدولية منظمة الشفافية  
هوداته في محاربة الفساد، وقد  لى الفرد كرمز للمجتمع المدني ليشارك في مج أساسي ع

أدبياته لتمكين كل من األفراد والجماعات من  ضمنت  في محاربة   اإلسهاما سباًل كثيرة 
الشأن إلى  الفساد، ودفعهم للحياة في مناخ من النزاهة  ، وتشير أدبيات المنظمة في هذا  

 االعتبارات التالية:  
 شة موضوع مثل موضوع الفساد. اك أوقات يشعر الكثيرون باإلحباط تجاه مناقإن هن

ولكن اآلن لم يعد األمر أسيرًا للعين أو المحرمات، أسأل نفسك واسأل أصحابك: لماذا  
مسارها    تبدو األمور سيئة على ما هي عليه؟ وكيف يمكن إصالح تلك األمور وإعادتها إلى

 الصحيح؟ 
نظام الدولة، ولتعرف    عن منظمة الشفافة لتعرف المفاهيم التي تدعماقرأ الكتاب الصادر  

 األنظمة أكثر شفافية وأكثر مسؤولية. كذلك المقترحات لجعل 
اكتب رساالت إلى الجرائد إذا كانت تلك الجرائد تنوي نشرها. ولكن حاول أن تقترح كيفية  

تنص وال  الوضع،  األتحسين  عليه  مما  الشكوى،  على  فقط  رسالتك  الحالية،  ب  وضاع 
 .ئمًا من األشياء الصغيرةواالتجاهات الكبيرة تنمو دا

من –تقيم الجماعات حمالت للحصول على معلومات رسمية. وإذا تم لها الحصول عليها  
www.mفإنها تأخذ هذه المعلومات وتذهب بها إلى المسؤولين، ومن خالل   -خالل الحق الشرعي
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سبب عدم ذهاب المال إلى مساره الذي كان من تماعهم تتم المساءلة ليشرحوا ويفسروا اج 
 المفروض أن يذهب إليه.

ومن التوصيات البالغة األهمية التي تدعوا إليها المنظمة وتدعم نجاح تنفيذ برامج اإلصالح 
السيا مع  الفعال  والتنسيق  والخارجية  الدولية  الجهود  دعم  من  تستفيد  آلتي  سات تلك 

للفساد  الفساد. وعلى سبيل المثال، تتصدى الحكومات  واالستراتيجيات الداخلية لمكافحة  
ة أو إصالحات مخصصة( منها لجان التحقيق بطرق شتى )إما عن طريق إصالحات شامل

التشريعية   اإلصالحات  وشتى  المظالم  وأمناء  القضائية،  والمالحقة  القانون  وتنفيذ 
العامة،   الوظيفة  العاوإصالحات  الوظيفة  في  النزاهة  إقرار  نظم  وحمالت  وتحسين  مة، 

ويكتسب    ، الحسابات،  في موقمراجعة  أهمية محورية  التدابير  بهذه  البرنامج  التسليم  ف 
اإلنمائي السيما وأن ميزته النسبية هو قدرته على العمل مع الحكومات لتعزيز قدراتها  

 .(51-47، ص ص 2011دون التطاول على سيادتها الوطنية. )فرجاني ، 
ا المنظمة  نهج  خالل  المومن  في  الفساد  تكافح  التي  للشفافية،  التجارية  لدولية  عامالت 

ى الصعيد القطري، تتبين فعالية المنظمات غير الحكومية.  الدولية عن طريق فروعها عل
فهي ال تستهدف حاالت فردية، بل تركز على تسهيل إقامة حوار بين الحكومة والمجتمع  

إن مهمتها تنصب على ثالثة مجاالت القطاع الخاص. وبصفتها منظمة دولية، فالمدني و 
 ( 41 -38م(، ص 2010درويش، )رئيسية: )

قوانين  وتنفيذ  سن  على  الحكومات  يشجع  ائتالف  إقامة  طريق  عن  الفساد  جماح  كبح 
 وسياسات وبرامج فعالة لمكافحة الفساد. 

 ساد.وتعزيز دعم الجمهور وفهمه لتدابير مكافحة الف 
الحك  والمساءلة  الشفافية  وإداوتقوية  الدولية  التجارية  المعامالت  في  الشراء؛  وميتين  رة 

المعامال العمل بأقصى درجة من  وتشجيع جميع األطراف في  الدولية على  التجارية  ت 
www.m النزاهة
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 الدولي :  البنكو النقد الدولي   صندوق   -2
الدوليين من  النقد وصندوق  البنك وصفات النامية، مع الدول في السياسيين بعض يتعامل

 تمهيداً  اإلنتاجية الهياكل لتحديث أداة  السياسات، باعتبارها لهذه الشامل خالل :التأييد
هذا   سبيل في بالدهم وتطوير  منافعه  من العالمي، واالستفادة في االقتصاد بالدهم إلدماج

الدولي،   البنك وصفات على تترتب ثار االجتماعية السلبية التياآل يتوقفون أمام الهدف، ال
القضاء، عليها  ثاراآل هذه إن إلى اً استناد  عن البالد ثروة تعظيم يج، مع بالتدر  يمكن 
 المنافسة الصادرات إليه، وتنمية المستثمرين األجانب وجذب االقتصاد كفاءة رفع طريق

الساسة يكون  ما كثيراً  إن العالمية، إال  األسواق في  وصفة ىإل ينحازون  الذين هؤالء 
وقع على الخصخصة. )م تتأسس آلتي المعادلة هذه في أعمال كرجال أطرافاً  الصندوق 

 ( WBGك الدولي مجموعة البن
وقامت عدم بدعوى  العام القطاع وتصفية الخاص القطاع وتشجيع ؛   اللجنة  كفاءته 
 الدولي في البنك التنمية ولجنة الدولي النقد صندوق  سياسة وضع بها المنوط الوسيطة
 النقد الدولي صندوق  اقره والذي مستدام عالمي  نمو في شركاء يسمى ما إعالن بإصدار

المؤسسات   لتعاون  جديدة وشروطاً  أساساً  اإلعالن هذا حدد م، حيث1996 سبتمبر في
 القانونية النواحي على اشتملت المالي للتدفق المتلقية النامية الدول العالمية، مع المالية

الدولة،  أجهزة في الفساد القانون، ومحاربة وسيادة الرشيد الحكم أساليب تباعإوالسياسية ك
 القطاع مؤسسات في األداء الحكومية، وتطوير والخطط السياسات شفافية فيلا والتزام

 تثبيت في  وإمعاناً  .الدولة وأجهزة العام القطاع مؤسسات في مبدأ المحاسبة العام، وإعادة
الوارد )موقع منظمة   الرشيد الحكم شرط زيلبتن الدولي قدالن صندوق  قام الجديد التوجه

 ية(. التعاون االقتصادي والتنم
 World Bank Conditions)الدولي)  شروط البنك
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 التالية الشروط الدولي البنك أضاف ودقة  وضوحاً  أكثر السياسية الوصفة تكون  وحتى
 ,”Corruption in Justice & Security“  ( :النامية الدول  في على الحكومات

May 2011,) No.285) ) 
 أن تنتهج األسلوب الديمقراطي في الحكم. •
 .اإلنسان حقوق  ميتح  أن •
 .القانون  حكم بسيادة تلتزم أن •
 .العام للمال الرشيدة اإلدارة تحقق أن •
 .الفساد محاربة  على تعمل أن •
 الحياة في - المرأة  السيما – الفاعلة للمشاركة للمواطنين المجال تفسح أن •

 .السياسية واالقتصادية
 وتحجيم الداخلية للنزاعات الحقيقية لألسباب السليمة المعالجة على  تعمل إن •

 .العسكري  العمل
 .البيئة وحماية المستدامة التنمية بين التوازن  تحقيق على تعمل أن •
 .ومسبباته الفقر تمشكال معالجة على تعمل أن •
 الحكومات مراقبة خاللها من يمكن التي الوسائل أهم أحد  الشروط هذه وتعد •

 ما أحوج هي يالبلدان، الت تلك شعوب أوضاع وتحسين الفاسدة ومحاكمته
 الدولي البنك  به يضطلع أن المفترض التنموي والتدفق المالي  للتعاون  تكون 

.)    النقد وصندوق   ,Banks and Foreign Policy الدولي 
(Feb2009 . 
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 افحة الفساد دة المتعلقة بمك رامج األمم المتح ب -3
United Nations programs to combat corruption  ( UNDP,S) 

الفساد، يقدم وصفًا مفصاًل لعمل المتحدة/البر برامج األمم   لمكافحة ومنع  نامج اإلنمائي 
برنامج المساءلة والشفافية في إطار مبادرة تحسين النزاهة ، وأبدى برنامج مركز األمم  

لقه حيال الممارسات اإلدارية المنافية للقانون منذ دالة الجنائية قنع الجريمة والعالمتحدة لم
أثرها المهدد للتنمية  -إدراج المناقشات المتعلقة بالجريمة والفساد و  . والعمل على 1980

الجريمة ومعاملة المجرمين آلتي تعقد كل خمس سنوات.   في مؤتمرات األمم المتحدة لمنع 
طلب من الدول األعضاء أن تمنع    (،  1990افانا )  من المعقود في هففي المؤتمر الثا

ستراتيجيات مكافحة الفساد األولوية ن تكون إلاد، بما في ذلك ضمان ( أممارسات الفس
المركز أن يصوغ مدونة   التنمية االقتصادية واالجتماعية.. كما طلب من  القصوى في 

شأت،  لمبادرات التي نة الفساد. ومن اسلوك للموظفين وأن يستعرض باستمرار حالة أنشط
لمكافحة الفساد )موقع :    بالتعاون مع وزارة العدل األمريكية، وضع دليل للتدابير العملية

 . مبادرة اإلدارة الرشيدة لخدمة لتنمية في الدول العربية(
العامة، في   الجمعية  العام أن يقدم 1997يناير    28اتخذت  م، قرارًا يطلب من األمين 

لد  المزي المساعدة  األعضاء  من  الفساد. وذكر إلوضع  لدول  لمنع ومكافحة  ستراتيجيات 
 تمعات وأمنها، ويقر القرار بالروابط المحتملة بين الفساد وأشكال( استقرار المج 51القرار )

الجريمة األخرى، وخاصة الجريمة االقتصادية بما فيها غسل األموال، ويسلم بدور المجتمع 
ومكافحة الفساد بقيامها،    ركة األمم المتحدة في منعوعالوة على ذلك، يشجع مشاالدولي.  

ية تعزز المساءلة والشفافية عن طريق تحسين نظم بناء على طلب، بتقديم مساعدة تقن
 (87م( ، ص 2007اإلدارة العامة.)عبد العظيم، )

مشاركة   تسهيل  في  دوره  تعزيز  إلى  اإلنمائي  البرنامج  والقطاع  ا  المجتمعيرمي  لمدني 
و  في  مواردالخاص  وإدارة  السياسات  اإلدارة   ضع  عمليات  شفافية  تعزز  التي  www.mالتنمية 

ejh
ara

lja
ze

era
.co

m



326 
 

الية وتخضعها للمساءلة. وفي هذا المسعى، سيعمل البرنامج اإلنمائي مع  االقتصادية والم
ء حوار بشأن السياسة العامة يجمع األطراف ذات  الشركاء واالئتالفات الرئيسة ويسهل إجرا

في البلدان التي يعمل معها لبناء   صالحًا تدريجيًّا ونسقيهالحة والمستفيدين، ويحدث إالمص
وة على ذلك، فإن البرنامج اإلنمائي بإشرافه على عمليات تنسيق القدرات والمؤسسات، وعال

اعد على تعبئة الموارد للبرامج الوطنية  المعونة، سيدعو أيضا لنهجه، ويرسم السياسات ويس
مائي مرنًا وينظر بعناية في  وسيكون نهج البرنامج اإلن النزاهة في إدارة الحكم.  التي تحسن  

.  واضحاً   طرية، ويحرص على تحديد المسؤوليات تحديداً شتى االحتياجات واألولويات الق
 موقع األمم المتحدة للمخدرات والجريمة ( (

ً اعتمد البرنامج اإلنمائي   ارًا  وإقر   اإلنمائية  برامجه  في  الفساد  لمكافحة  وشمولياً   متكامالً  نهجا
للفساد على   الخطيرة  المست  بيئة  تهيئةباآلثار  البشرية  للتنمية  أهمها :   دامة، ومنمواتية 

والمشر  وجه    اتعو البرامج  على  الفساد  مسألة  تتناول  التي  المتحدة  األمم  داخل  القائمة 
 (Johnston, Michael 1997,P212,) التحديد

الرامية   وير اإلداري وإدارة الحكمية، تندرج جهود شعبة التطففي مكتب السياسات اإلنمائ
في إطار برنامج شامل يتناول مسائل إلى تحسين النزاهة ومعالجة الفساد معالجة منهجية 

ة )أو برنامجه  المساءلة والشفافية في إدارة الحكم. وتركز مبادرته المتعلقة بتحسين النزاه
ة ذات المصلحة؛ الرئيس  شأن السياسات بين األطرافلمكافحة الفساد( على تسهيل الحوار ب

ة إلى مكافحة الفساد  ستراتيجيات اإلصالح الراميإوبناء على قدرة الحكومات على صوغ  
، ويمكن التعرف  المطاف  نهايةاق تخفيف حدة الفقر والتنمية البشرية المستدامة في  في سي

م  (  : التالي  النحو  على  واآلليات  النتائج  هذه  أهم   Results forوقع:  على 
Development ,R4D                              ) 

والشفافية -أ المساءلة   Program Accountability and):  برنامج 
Transparency)   www.m
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يقوم برنامج المساءلة والشفافية التابع له بدور رئيس في وضع إستراتيجية تنفيذ المبادرة 
رة المعرفة الشاملة، وفي أدوات لمكافحة الفساد، وإداستراتيجيات مبتكرة و إوالسيما في صوغ  

لتعزيز جهود التنسيق في كانية إنشاء وتسهيل مهمة فرقة عمل مشتركة بين المكاتب  إم
 مجال مكافحة الفساد. 

يرمي برنامج المساءلة والشفافية إلى بناء وتعزيز القدرات لتحسين المساءلة والشفافية في  
مي الرشيد. بيئة مواتية للتدبير الحكو   ية واإلدارية، ومن ثم تهيئةالمجاالت المالية والسياس

مصلحة، تجري تدخالت على الصعد العالمية  وبالتعاون الوثيق مع األطراف األخرى ذات ال
 واإلقليمية والقطرية تركز على ما يلي: 

ال ▪ الرئيسدعم  الدولية  األطراف شبكات  بين  ائتالفات  وبناء  المهنية  والمؤسسات  ة 
 يسة ذات المصلحة.الرئ

وتل  ▪ ووضع  تحليل  فعالية  إخيص  وأكثر  قوية  ونظم  آلليات  جديدة  ستراتيجيات 
 للمساءلة. 

أدوات ▪ وجم  تجريب  والشفافية  مبتكرة  المساءلة  مجال  في  الرشيدة  الممارسات  ع 
 وتحسين النزاهة. 

 ن: يومبادراته، عن طريق عنصرين رئيس ويدعم البرنامج ويكمل جهود الحكم الرشيد
 نظم اإلدارة والمساءلة المالية  (1

الخار  السجالت، والمحاسبة والمراجعة  إدارة  تناولها من خالل  المالية يتم  جية  فالمساءلة 
ألغراض   التعقب  مسالك  وتوفر  المحاسبة  أساس  السجالت  إدارة  وتشكل  للحسابات. 

للحسالمر  والخارجية  الداخلية  و اجعة  وتقابات  األداء  الستعراض  وتشمل و قاعدة  يمه. 
و  والميزانية  التخطيط  الداالمحاسبة  والمراقبة  والنفقات،  اإليرادات  والمراجعة إدارة  خلية 

دارة المالية، ويقصد بالمراجعة الخارجية للحسابات االستعراض الخارجية للحسابات، واإل
www.m تائجها. والتقييم الفنيان المستقالن لمدخالت ومخرجات المحاسبة ون
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 مبادرات تحسين النزاهة   (2
سوء   تكالمشكلة من مش  بحسبانهأن الفساد    بان سح وتتناول مبادرات تحسين النزاهة على  

 ق هي: ائإدارة الحكم وتعالجه بأربع طر 
 . تقديم الدعم عن طريق التطوير واإلصالح المؤسسيين ▪
 . إقامة نظم فعالة إلدارة القطاعين العام والخاص ▪
 .اتخاذ القرار وفي إدارة الحكم تسهيل المشاركة في ▪
 مع المنظمات الدولية والمحلية. إقامة شراكات وتشجيع التعاون الوثيق  ▪

جهود المشتركة الدولية والوطنية من  ويتم تحقيق برنامج المسائلة والشفافية من خالل ال
  متالزمين األول عن البرنامج اإلنمائي لإلصالحات الداخلية في العديد  خالل برنامجين 

راء حوار بشأن من المؤسسات والمنظمات والثاني في بناء الشراكات وتسهيل التنسيق وإج 
الد الشفافية  منظمة  مع  التعاون  مجال  في  وخاصة  االسياسات  ويمكن  ستعراض ولية 

 البرنامجين على النحو التالي :  
 البرنامج اإلنمائي لإلصالحات الداخلية لمكافحة الفساد   (أ

إلى إعادة قولبة مهمة    1994تي شرع فيها البرنامج اإلنمائي في  ترمي عملية اإلصالح آل
ة. وكان  وأولوياتها، وترتيبات برمجتها وغيرها ذلك من الخصائص المحددة للمنظم  المنظمة

التعاون  الغر  في  فعااًل  شريكًا  لتكون  المنظمة  موقع  تحديد  إعادة  اإلصالحات  من  ض 
ييرات لتكون المنظمة أصغر حجما وأكثر  اإلنمائي الدولي. وفي الوقت ذاته، أدخلت تغ 

ار هذا الجهد، شرع البرنامج اإلنمائي في عملية في  فعالية وخضوعا للمساءلة. وفي إط
ا 1996 نظم  لدراسة  فيه  م  في  لمساءلة  المساءلة  إطار  ويتألف  متكامل  إطار  وصياغة 

التالية: )برن العناصر  امج األمم البرنامج اإلنمائي من عملية تضم أربع مراحل وتشمل 
 المتحدة اإلنمائي( 

www.m والية المنظمة و مهمتها وأهدافها.  ▪
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 تركة.المش القيم ▪
 القدرات. ▪
 الرصد والتعلم.  ▪
 إستراتيجية البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة. -

 بناء الشراكات وتسهيل التنسيق وإجراء حوار بشأن السياسات :  (ب
واإلقليمية العالمية  الصعد  على  اإلنمائي  البرنامج  الشراكات،   سيواصل  بناء  والوطنية، 

ذات الرئيسية  لألطراف  التام  اإلشراك  اإلستراتيجية    وضمان  المنافذ  وتحديد  المصلحة، 
هذه   وستعمل  والتعاون.  علىللتدخل  الخبرات    الشراكات  وتبادل  وتنسيق  التوافق،  بناء 

 والممارسات الرشيدة، ومواصلة تسهيل الحوار بشأن السياسات. 
الوثيق مع البلدان المستفيدة من برامج البرنامج اإلنمائي ووكاالت   وباإلضافة إلى العمل

نظمات من مم المتحدة المشاركة في مكافحة الفساد، ستوجه الجهود صوب العمل مع ماأل
 ل “المنظمة الدولية للشفافية” والمانحين الثنائيين والمؤسسات الدولية. قبي

وإن تعزيز القدرة في مجال تحسين النزاهة من المسائل البالغة األهمية في عمل البرنامج  
اد تعزيز القدرة على الصعيدين المؤسسي والقطري لتحسين اإلنمائي في مجال مكافحة الفس

صعيد المؤسسي، ستوجه الجهود صوب ضمان مراعاة برامج  نزاهة إدارة الحكم. فعلى ال 
ل اإلنمائي  والمدنية، البرنامج  والسياسية،  واالقتصادية،  )االجتماعية،  المتعددة  ألبعاد 

مية، وغير الحكومية، والحكومية الدولية(  والثقافية( ألنشطة تحسين النزاهة وقنواتها )الحكو 
 .Luigi, m. block . c. 1996., pp662- 697) ) 

ميدان؛ والتعريف  ولتحقيق ذلك، قد يلزم تدريب الموظفين، سواء في المقر أو في ال    
الفساد؛ وإقامة صالت مع المنظمات والشبكات  بتشريعات ومعاهدات وصكوك مكافحة 

جال مكافحة الفساد. وعلى الصعيد الوطني، سيتم التركيز على دعم  والخبراء الرائدين في م
www.m الفساد لمكافحة شاملة إستراتيجيات وضع على  قدراتهاالبلدان المستفيدة من البرامج لدعم 
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 الممارسات  وتحليل  توثيق  الجهود  ستشمل  كما.  الحكم  إدارة  برامج  في  وإدماجها   فيذهاوتن
بة البرنامج اإلنمائي في  وتجر   الفساد  لمكافحة  ةالوطني  اإلصالح  برامج  مجال  في  الرشيدة

مساعدة هذه الجهود، ودعم تطوير مؤسسات حكومية وغير حكومية لمكافحة الفساد.)عبد 
 ( 47 ، ص1993المنعم، سليمان 

اإل -ب العربية"  المشروع  البلدان  في  النزاهة  وتعزيز  الفساد  "مكافحة  لـ  قليمي 
(ACIAC : موقع( :.)UNDP   شروع اإلقليمي لمكافحة الفساد /  الم(  

قليمي لـ "مكافحة الفساد  على تنفيذ المشروع اإل يعمل برنامج األمم المّتحدة اإلنمائي حالّياً 
هذا   د(. على مستوى المنطقة العربية، يعACIACعربية" )وتعزيز النزاهة في البلدان ال

جيع العمل الجماعي في  المشروع المبادرة األبرز التي تتخّصص في تعزيز التعاون وتش
مواجهة الفساد من خالل التركيز على حماية النزاهة وتنمية القدرات الوطنية على منع  

نفوذ وسوء استغالل السلطة واإلثراء وقمع أفعال الفساد كالرشوة واالختالس والمتاجرة بال
القائمة  قليمي في تنفيذه إلى سلسلة من عالقات التعاون يستند المشروع اإل غير المشروع.

مع جهات حكومية وغير حكومية في جميع أنحاء المنطقة باإلضافة إلى جهات ثنائية  
لشبكة العربية لتعزيز النزاهة  "اومتعددة األطراف، وذلك انطالًقا من موقعه كشريك رئيس للـ  

( الفساد"  األا  دوت ع  (ACINETومكافحة  التشاركية  وتبادل آللية  القدرات  لتنمية  شمل 
 المعلومات وتطوير السياسات ذات الصلة في المنطقة. 

كزت حول بناء المعارف  ( التي تر 2014-2011قليمي مرحلته األولى )أنهى المشروع اإل
لة بشأن السياسات المتعلقة بتنفيذ "اتفاقية األمم المتحدة  المتخّصصة ودعم حوارات شام

حة الفساد"، حيث تّم تحقيق عّدة نجاحات، بوجه عام، في تعزيز القدرات الوطنية لمكاف
لمعالجتها،   الالزمة  المقترحات  وبلورة  االتفاقية  تنفيذ  في  الخلل  مكامن  رصد  وفي  على 

د في عدة اتجاهات، بما فيها تسليط الضوء توسيع نطاق األجندة اإلقليمية لمكافحة الفسا
لتل القطاعي  الب عد  الحكومية، والمساهمة  على  الجهات غير  www.mك األجندة، وتعزيز مشاركة 
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بصورة أساسية في التشجيع على اعتماد توجهات تزيد من فعالية وتناسق الجهود الوطنية  
 . لمكافحة الفساد

اإل المشروع  الثانية  شرع  مرحلته  بتنفيذ  نتائج 2018-2015)قليمي  ضوء  في  وذلك   ،)
األطرا مع  أ جريت  مكثفة  على  مشاورات  وبناًء  المنطقة،  أنحاء  جميع  في  المعنية  ف 

ولى والدروس المستفادة منها. وفي الوقت الذي  االنجازات التي تحققت خالل المرحلة األ
يذ اتفاقية مي جهوده في تسريع وتيرة العمل وتعميقه بشأن تنفقلييستكمل فيه المشروع اإل

قليمية ذات الصلة، سيتم توسيع نطاقه األمم المتحدة لمكافحة الفساد والمعايير الدولية واإل
ليشمل مزيًدا من العمل على تعزيز مشاركة كافة األطراف المعنية في الجهود ذات الصلة،  

الق  للمبادرات  أكبر  اهتمام  والموار وإيالء  والعدل  والجمارك  والتعليم  )كالصحة  د  طاعية 
تقدم نحو تعزيز الشفافية الطبيعية ألخ(، وذلك بهدف زيادة التركيز على إحداث مزيد من ال

 . 2015والمساءلة في خدمة اإلصالحات الديمقراطية وجهود التنمية ما بعد سنة 
 :  فحة الفساد: الجهود اإلقليمية والعربية لتوحيد المبادئ لمكا امساً خ
الجهود اإلقليميس النحو وف نتعرف على بعض  الفساد على  لمكافحة  المبادئ  لتوحيد  ة 

 ( 2008د الرحيم ، التالي: )باريج ، عب
 الجهود اإلقليمية : 

ثالث أدوات أولية     Council of Europe(  COEففي أوروبا، طّور مجلس أوروبا )
تان من هذه الوثائق ميثاقين )ميثاق القانون  إلرشاد األعضاء في مكافحة الفساد. شّكلت اثن

المدني ضد عن مجلس أوروبا، وميثاق القانون  1997ائي ضد الفساد الصادر سنة الجن
الفساد الصادر عن مجلس أوروبا(، وكانت واحدة عبارة عن مبادئ غير م لزمة )المبادئ 

طّور مجلس أوروبا  العشرون اإلرشادية لمكافحة الفساد الصادرة عن مجلس أوروبا(. كما
دولة، بما    42د تطبيق تلك المبادئ والمواثيق بما يخص  أيضا آلية مراجعة النظراء لرص

www.mيات المتحدة. وطّور االتحاد األوروبي أيضا عدة وثائق إلرشاد األعضاء. تشمل  فيها الوال
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، ويخص  1997هذه الوثائق ميثاق االتحاد األوروبي حول مكافحة الفساد الصادر سنة  
اال الرسميين من  أو  المجتمعات األوروبية  المشترك رسميين في  لدول األعضاء، والعمل 

فساد في القطاع الخاص. وهناك أيضا إطار عمل  حول ال  1998لالتحاد األوروبي سنة  
حول مكافحة الفساد في القطاع الخاص. ميثاق االستقرار  2002االتحاد األوروبي لسنة 

ظراء  عته سبع دول أوروبية جنوبية، مع آلية مراجعة الن، والذي وق2000الذي ط ّور سنة 
 (. SPAIلمكافحة الفساد )الناتجة عنه لرصد التطبيق، ي عرف بمبادرة ميثاق االستقرار 

بشأن الميثاق بين الدول األميركية ضد   1996ففي أميركا الالتينية، تم التفاوض سنة  
( األميركية  الدول  منظمة  برعاية  أOASالفساد  التي  سنة  (  مراجعة   2001نشئت  آلية 

دولة، من ضمنها الواليات المتحدة، مشاركة في    33. حاليًا، هناك النظراء لرصد التطبيق
 هذه االتفاقية.

المحيط الهادئ مجموعة مبادئ غير م لزمة    –دولة في منطقة آسيا   21ففي آسيا، تبّنت  
للتنمية/منظمة التعاون  ضد الفساد. هذه المجموعة المعروفة بخطة عمل البنك اآلسيوي  

( االقتصادية  تم ADB/OECDوالتنمية  الهادئ،  والمحيط  آسيا  في  الفساد  لمكافحة   )
برعا االقتصادية تطويرها  والتنمية  التعاون  ومنظمة  للتنمية  اآلسيوي  البنك  ية 

(ADB/OECD  كما أن مراجعة النظراء ملحوظة ضمنها للمستقبل. سنة ،)وافق  2004 ،
التعاو  منظمة  )قادة  الهادئ  والمحيط  آلسيا  االقتصادي  بر APECن  على  عمل  (  نامج 

بتطب قويًا  التزاما  شمل  المنظمة،  وضعته  الفساد  ضد  لمكافحة  المتحدة  األمم  ميثاق  يق 
الفساد، والعمل على النطاق اإلقليمي لحجب المالذ اآلمن عن الرسميين الفاسدين، وعن  

 مشروعة. الذين رشوهم، وعن أموالهم المكتسبة بصورة غير  
فريقي لمنع ومكافحة الفساد، من جانب رؤساء الدول  ففي أفريقيا، تم تبني ميثاق االتحاد األ

القم اجتماع  تموز/يوليو في  في  موزامبيق،  عاصمة  مابوتو،  في  عقد  الذي  األفريقية  ة 
www.m، 2001( ضد الفساد لسنة  SADC. بروتوكول مجموعة التنمية األفريقية الجنوبية )2003
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،  1999وعة المذكورة. سنة  على إجراءات تبنتها الدول األربع عشرة في المجم  الذي يشتمل
بادئ غير م لزمة لمكافحة الفساد تم تبنيها من  ( مGCAطّور التحالف العالمي ألفريقيا )

 ِقَبل األعضاء األحد عشر في التحالف المذكور. 
درة الحكم الجيد للتنمية  ففي الشرق األوسط، تعمل الدول العربية عبر شبكة إقليمية، هي مبا

(GfD  لتقديم ،) الدعم إلى العملية الجارية إلصالح الحكم وتحديث القطاع العام، ولخلق
روف الالزمة للتنمية االقتصادية واالجتماعية في المنطقة. ت شكِّل محاربة الفساد ركنًا  الظ

ق األمم المتحدة أساسيًا من العمل، وعلى األخص بالنسبة للجهود الرامية إلى تطبيق ميثا
 لمكافحة الفساد. 

(، وهي مجموعة غير رسمية مؤلفة  G8لسنوات األخيرة، جعلت مجموعة الثماني ) خالل ا
المتحدة  والمملكة  وروسيا  واليابان  وإيطاليا  وألمانيا  وفرنسا  كندا  هي  دول،  ثماني  من 

والخارجية   االقتصادية  السياسات  لمناقشة  اجتمعت  آلتي  المتحدة،  العريضة، والواليات 
وياتها، بما في ذلك الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد  جعلت مكافحة الفساد في رأس أول

ت، وحجب المالذ اآلمن عن الرسميين الفاسدين، والتنسيق السترجاع  على أعلى المستويا
الموازنات،   لتحسين  الشفافية  مرشدي  ودعم  مشروعة،  غير  بصورة  المكتسبة  األموال 

 ح االمتيازات، للمحاسبة والشفافية.والمشتريات، ومن
 ود العربية الجه

 الفساد"  لمكافحة العربية المشروع األول " االتفاقية -أ
االتفاقية إعداد تم وزراء   لمجلس العامة األمانة لدى متخصص خبير قبل من مشروع 

ونوقش الداخلية المستجدة،  المتخصصة للجنة االجتماع في المشروع العرب،  بالجرائم 
 العرب.  الداخلية وزراء مجلس من ةالمعتمد
  .م 2002 / 10 / 25 بتاريخ) 456) رقم العرب العدل وزراء مجلس قرار شأنهب وصدر

www.mالقرار   بشأنه وصدر العرب الداخلية وزراء لمجلس العشرين الدورة في المشروع م نوقشث
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 ءوزرا لمجلس – العامة األمانة إلى ، وتم  الطلب 2003 /1 / 14 بتاريخ  396رقم  
 إلبداء األعضاء الدول الفساد إلى لمكافحة االتفاقية العربية مشروع) إحالة العرب الداخلية

 األمانة مع بالتنسيق العامة األمانة أن تقوم على بشأنه ومقترحات مالحظات من لديها ما
 صياغة إلعادة المجلسين لجنة مشتركة بين لتشكيل العرب العدل وزراء لمجلس الفنية

 على األعضاء، وعرضه الواردة من الدول والمقترحات المالحظات ضوء في المشروع
 .فيه للبت المجلسين

عقد   بشأن العرب العدل وزراء لمجلس الفنية األمانة مع تها اتصاال  العامة األمانة  أجرت
العرب، وصدر   والداخلية العدل وزراء مجلسي خبراء المشتركة من الفنية اللجنة اجتماع 

 /3 / 11 بتاريخ ( 439 ) رقم التعميم العرب الداخلية وزراء لمجلس مةالعا  األمانة عن
 25 - 24 ) الفترة في  بتونس العامة األمانة مقر في االجتماع  عقد م متضمناً  2003

 - 29 الفترة إلى االجتماع عقد موعد بتأجيل م 2003 /4 / 28 م بتاريخ 2003 /5 /
للجامعة   العام لألمين القانوني مستشارال اقتراح على بناءً  وذلك (م 2003 /9 / 30

ثم عقد بتأجيل م 2003 /9 /2 بتاريخ  1464 / رقم التعميم صدر العربية،   موعد 
 األعضاء الدول بعض واقتراح طلب على بناءً  مسمى، وذلك غير أجل االجتماع إلى

 نبشأ للتفاوض المخصصة للجنة السابعة الدورة عقد موعد مع الموعد تزامن ذلك بسبب
 /1 -9/ 29الفترة   خالل فيينا في عقدها المقرر "الفساد لمكافحة اتفاقية دولية " إعداد

 (  2440 عام العربية الوحدة ساتادر  مركز تامنشور  . (م.10/2003
 لمكافحة الفساد"  النموذجي العربي القانون  المشروع الثاني "مشروع -ب
أثر اجتماعات الدورة العشرين  الفساد على   لمكافحة النموذجي  العربي  القانون  مشروع نشأة

 . م(2002لمجلس وزراء الداخلية العرب 
 بمعرفة العرب الداخلية وزراء مجلسل العامة األمانة  قبل من هذا المشروع إعداد تم ▪

www.m الدول ومقترحات مرئيات ضوء على العامة األمانة لدى المتخصصين أحد الخبراء
ejh

ara
lja

ze
era

.co
m



335 
 

 بتاريخ  285رقم التعميم في امةالع األمانة من  بطلبها التعميم تم األعضاء التي
 .م2002 /3 /2

 العرب واألمن الشرطة لقادة  والعشرين السادس المؤتمر على المشروع عرض ▪
 إلى برفعه م وصدرت التوصية18/10/2002ـ16القترة   في في تونس المنعقد
 .العرب وزراء الداخلية مجلس

 م2003 /14/1 بتاريخ 392/ رقم العرب الداخلية وزراء مجلس قرار صدر  ▪
 ومقترحات.  مالحظات من لديها ما إلبداء األعضاء الدول إلى بإحالة المشروع

 الفساد: لمكافحة النموذجي العربي انون الق لمشروع العامة االتجاهات-ج
األعضاء   الدول به تستهدي تشريعي نموذج إيجاد هو المشروع هذا  وضع فكرة في األصل

 تكون  األفعال التي تحديد خالل من الفساد فحةمكا مجال في الوطنية تشريعاتها وضع يف
 القانون  واضع ىيتوخ  العقوبات التي واإلداري، وتحديد  المالي بالفساد صلة جريمة ذات

تكون  الوطني حددت رادعة أن  االتجاهات،  هذه  أهم  ومن  من المادة وزاجرة.   الثانية 
 الهدف هذه ته ولتحقيقمكافح  على التعاون  وتعزيز الفساد منع هو منه الهدف أن  المشروع

 :وهي نظرنا  وجهة من إيجابية  اتجاهات على المشروع احتوى  فقد
أهمها: الفساد،  ومن:  المجال هذا في المتداولة للمفردات محدد تعريف وضع أواًل: محاولة

 إال التعاريف لتلك الصياغة إعادة إلى الحاجة العامة، ورغم العمومي، األموال الموظف
سائد ما مع ميتالء مضمونها أن  كبير حدٍ  إلى المتخصصة الدولية المحافل في هو 

 .العمومي لفساد، والموظفاكلمتي:  تعريف في وخصوصاً 
الرشوة،   :أفعال شمل حيث  :الفساد تحت تندرج التي الجرائم حصر محاولة  :انياً ث

نزل،  الم وحرمة الحرية على واإلكراه والتعدي والتعذيبحق،  بغير واالختالس، واالستيالء
واإلخالل باألموال واإلضرار وغسل العامة،  الوظيفة،  وإعاقة  بواجبات   سير األموال، 

www.mالجرائم  بمسميات الخاصة المصطلحات مفهوم في توسع روعالمش أن العدالة، والمالحظ
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ذلك  االجتماعية  وأضراره الفساد مخاطر مواجهة في  ومسوغ مبرر أمر المذكورة، 
 .والسياسية واالقتصادية

في المادة  المشروع تضمن :الفساد جرائم مرتكبي  على العقوبات تشديد إلى ًا: الدعوةثالث
 على العقوبات تحديد عند جريمة الفساد خطورة  مراعاة إلى األطراف ( دعوة الدول6/5)

 .حالتي: العود، والتعمد في الفاعلعلى  العقوبات تشديد إلى عام، ودعا بشكل مرتكبيها
 التعاون  ضرورة من جعل حيث:  الفساد مكافحة في التعاون  عزيزت إلى الدعوة :رابعاً 

 ذلك تعميق إلى فاقية، ودعامشروع االت أهداف من هدفاً  األعضاء الدول بين وتعزيزه
 وضبط تنفيذ مجال االتفاقية وخصوصًا في مشروع شملها التي المجاالت كافة في التعاون 
 التي األموال مصادرة المتبادلة، ومجال  القانونية المساعدة والمجرمين، ومجال الجريمة

 األخرى  لالدو  عن الصادرة القضائية  األحكام  تنفيذ الفساد، ومجال جريمة عائدات تمثل
 .االتفاقية في األطراف

الدعوة  تضمن وقد:  عليهم والمحكوم المتهمين  تسليم مجال في التعاون  إلى خامسًا: 
 يجوز فيها ال التي والحاالت التسليم فيها  يجوز أو يجب التي الحاالت تحديد المشروع

أنطوان ،  المجال. ) هذا في  التعاون  إلى األطراف الدول دعا ذلك كما في وتوسع التسليم
 (32-21، ص ص 2004

 العموميين"  فينسلوك الموظ لقواعد العربية المدونة المشروع الثالث" مشروع -ت
 عموميين  ال الموظفين سلوك لقواعد العربية المدونة مشروع أ: نشأة

أحد  بمعرفة العرب الداخلية وزراء لمجلس العامة األمانة قبل من المشروع هذا إعداد تم
بها المراحل نفس في وسار  .المتخصصين خبرائها مر   العربي القانون  مشروع التي 

بإعادة صياغته   الخاصة اللجنة  قبل من مناقشته تمت حتى  الفساد؛ لمكافحة النموذجي
أجرت المشروعتعديالت   التي  على   بالصيغة المشروع باعتماد وأوصت األولي  كبيرة 

www.m دورته في بشأنه المناسب القرارالتخاذ   الداخلية العرب وزراء مجلس إلى ورفعه  النهائية
ejh

ara
lja

ze
era

.co
m



337 
 

 مشروع صياغة بإعادة المكلفة اللجنة اجتماع  وتوصيات أعمال عن المقبلة صدر تقرير
الفس  النموذجي العربي القانون  من: كل المدونةلمكافحة   الموظفين لقواعد العربية اد، 

تونس   في ةالمنعقد بالبشر االتجار جرائم لمواجهة النموذجي العربي الحكوميين، القانون 
 م. 4/9/2004ـ3خالل الفترة 

 حة الفساد   سادسًا: اآلليات العربية لمكاف
 الشبكة العربية لتعزيز مكافحة الفساد )موقع الشبكة العربية لمكافحة الفساد(

رسخت اتفاقيه األمم المتحدة لمكافحة الفساد آلّية للتعاون بين مختلف الجهات الحكومية  
التواصل  ة والدولية لدعم جهود تطبيق االتفاقية ومن بينها آليات  وغير الحكومية، واإلقليمي

وهنا نجد في المنطقة العربية تجربة الشبكة   .والتكامل مع شبكة الجهات الحكومية وغيرها 
ملتقى دائمًا للجهات الرسمية العربية المعنية    دة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التي تعالعربي

 .بينها  الفساد، لتعزيز تبادل المعرفة و الخبرات والتجارب فيما بتعزيز النزاهة ومكافحة 
 النزاهة لتعزيز العربية الشبكة تأسيس عربية دولة 17 من المستوى  رفيعو ممّثلون  أعلن

 موّسع إقليمي مؤتمر فعاليات ختام ، في2008 يوليو/تّموز  30 بتاريخ الفساد ومكافحة
لبرنامج   في الحكم إدارة برنامج من بدعم) عّمان )األردن في عقد التابع  العربية  الدول 

 ومقّرها  .األردني الوزراء رئيس دولة وبرعاية  -POGAR UNDPاألمم المتحدة اإلنمائي  
 لبرنامج التابع العربية الدول الحكم في إدارة برنامج مكاتب في لبنان((بيروت   هو الحالي

لية باللغات  يب الوثائق التايشمل هذا الكت  (UNDP POGAR)اإلنمائي   المّتحدة األمم
 .الشبكة عمل الشبكة/نظام ميثاق/ةللشبك التأسيسي العربية: اإلعالن 

 موّسعة، وعمل ةووطني إقليمية مشاورات نتيجة الشبكة تأسيس اإلعالن عن جاء وقد
 اإلدارة مبادرة حّققتها التي النتائج، الجّيدة على  كاملة، وبني سنة لفترة استمر متواصل
 تحديث مشروع بينها أخرى  إقليمية اتعو العربية مشر  الدول في التنمية لخدمة الرشيدة
www.m عربيةال الرسمية الجهات  عن  ممّثلين من الشبكة  العربية, تتأّلف الدول في  العامة النيابات
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 بهذه معنيين  أطرافا أخرى تضمّ  مجموعات ومن الفساد ومكافحة  النزاهة بتعزيز المعنية
 شبكة المجموعات هذه وتشّكل .الخاص المدني، والقطاع معوالمجتالجهود، كالبرلمانيين،  

 وضعت منتظم وقد بشكل الرسمية العربية الشبكة أعضاء مع  وتتعاون  موازية تتواصل
 واإلجرائي الموضوعي اإلطار تحديد و نظام عمل بهدف.» ميثاقا  « و »لنفسها  الشبكة
 بغية الفساد ومكافحة النزاهة  مجال في ةالعربي والقدرات المعرفة  تعزيز إلى  الساعي لعملها

 المنطقة. في التنمية جهود تعزيز في المساهمة
هذا المجال،  وقد تشكلت هذه الشبكة استجابة لطلب الجهات الرسمية العربية المعنية في  

الهادفة  ستراتيجي كإطار إقليمي لدعم الجهود الوطنية  إ بية لحاجاته، وتقوم الشبكة بدور  وتل
واثيق واالتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد، السّيما من خبراء لتطبيق الم

تي تعلن انضمامها  يمّثلون الجهات العربية الرسمية المعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ال
ا وال  إلى الشبكة وفقًا لآلليات التي وضعها نظام العمل على أن يكون االنضمام طوعيً 

وتسعى الشبكة إلى إرساء عالقات التوصل    .التزامات مالية على األعضاء  يترّتب عليه
والتعاون بين صانعي السياسات والممارسين العرب في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة 

السياسات وعملية   .الشفافية والمساءلة في إطار عملي وفّعال ومنسقو  وتعميق أواصر 
ى اإلقليمي في مختلف مجاالت تعزيز النزاهة والشفافية  القدرات على المستو بناء المعرفة و 

كما تسعى الشبكة إلى توفير آليات للتعّلم والمشورة بين النظراء   .والمساءلة ومكافحة الفساد
الشراكات المستدامة على المستوى الوطني في مجال تعزيز النزاهة والشفافية   وتسهيل بناء

طر واآلليات الهادفة لتطوير معايير التقييم ومؤشرات الفساد وتدعيم األ  والمساءلة، ومكافحة
قياس األداء في الدول المشاركة لرصد التقّدم في مجال تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة،  

كما ترمي الشبكة إلى توفير ركائز متينة وفّعالة لشراكة فعلّية ومنتجة مع  .دومكافحة الفسا
الم المجتمع  الخاص والبرلمانيين، بما ينسجم مع األنظمة  دني واإلعالم والقطهيئات  اع 

القانونية الداخلية للدول العربية. و تطوير إلية للتنسيق مع الجهات الدولية واإلقليمية بغية 
www.m تعاون في مجال مكافحة الفساد وفق ما أتت به االتفاقية. تعزيز إمكانات ال

ejh
ara

lja
ze

era
.co

m



339 
 

 المّتحدة األمم برنامج بينها ةوالدولي اإلقليمية المنّظمات من مجموعة مع الشبكة تتعاون 
األممUNDPاإلنمائي   ومكتب  ، UNODCوالجريمة   بالمخدرات المعني المّتحدة ، 

العربية    ،OECDاالقتصادي   الميدان في  والتنمية  التعاون  ومنظمة الدول  وجامعة 
(OECD)وتنسيق دعمها  ويتولى  آخرين.   قليمية. اإل الدعم أعمالها، وحدة ، ، وأطراف 

 مم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (  مكتب األ )
 المنظمة العربية لمكافحة الفساد : )موقع المنظمة العربية لمكافحة الفساد/ منديات ( 

، و تم تسجيلها في    2005تأسست سنة   .لى الربحإعى  تس هي مؤسسة أهلية مسـتقلة ال
صدرت الحكومة اللبنانية  أولقد   .لبنان مقرًا عامًا لها  –تخذت بيروتاالمملكة المتحدة، و  

تم بموجبه منح المنظمة كافة   2005حزيران   13بتاريخ    15579مرسوما جمهوريًا رقم  
مهم لممارسة  الالزمة  الحصانات  و  أسوةات االمتيازات  الد  ها  واإلبالمنظمات  قليمية  ولية 

 .مم المتحدة العاملة في أطار األ
تجهد المنظمة، من خالل   .لم العربيتهدف إلى تعزيز الشفافية والحكم الصالح في العا

ثاره  آمجموعة من البرامج والمنشورات، لمكافحة الفساد، ثقافًة وممارسة، وتعميم الوعي ب 
 ".االجتماعية/ةنمية االقتصاديالمدمرة على االستقرار السياسي والت

ة ولقد تأسست المنظمة إثر مؤتمر عقده مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت في الفتر 
حضره نخبة متقدمة من المفكرين وأصحاب المشورة والعاملين في   2004أيلول   20-23

الحكم الصالح  الفساد و  الشفافية و مناهضة  بأمور  اهتمامهم  جمعهم  العام،  في   الحقل 
و ذلك تعزيزًا للقدرات من أجل تأسيس شبكة عربية متكاملة من مؤسسات  .عربيةقطار الاأل

    .هلي العربي و مؤسساته المدنيةمجتمع األمتخصصة تعمل على دعم ال
تسعى المنظمة العربية لمكافحة الفسـاد الى تعزيز الحكم الصالح و المفاهيم الديمقراطية  

www.m ( 30 -27م( ، ص ص 2007س، ))هيرت :ما يلي في المجتمع العربي من خالل
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عامة و المال دراك بأهمية مناهضة الفساد و حماية المصالح الإحداث الوعي و توسيع اإل
 .العام

التنمية   عملية  على  و  االجتماعي  التماسك  و  الوئام  على  للفساد  السـيئ  التأثير  كشف 
 .القوميةلثروة ضرار التي يلحقها باالقتصاد الوطني و االمستدامة و األ

توجيه اهتمام الموطنين و مؤسسات المجتمع المدني نحو أهمية النشاط المعادي للفساد ، 
 .صرار على إصالح األوضاعمواقع الفسـاد وفضحها واإلو أهمية كشف 

و   قواعد  وإرسـاء  والمعلومات  للرأي  الحر  التداول  و  الشفافية  ممارسات  و  ثقافة  تشجيع 
لصالح عبر تعزيز الديمقراطية و الرقابة و المحاسبة و التي بدورها  امستلزمات بناء الحكم  

 .تأسس لمنع الفســاد
دارات الحكومية، وفي  لهيكلي في نظم المحاسـبة العامـة في اإلتشـــخيص القصور ارصــد و 

 .شركات ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني
ي وجدت صدى عربيًا ودوليًا، عرض  ت ومن أهم اإلصدارات والتقارير األخيرة للمنظمة ال

  .وتحليل تقرير مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية"
المنظمة ومع أهمي العالم، إال أن  الفساد في دول  الكشف على مواقع  التقرير في  ة هذا 

الفساد  قياس  المؤشر في  دائمًا متحفظة على اعتماد هذا  الفساد كانت  لمكافحة    العربية 
 وذلك بسبب اعتماده على اإلدراك ومن ثم ال يأخذ باألبعاد الكمية في تحديد وقياس الفساد.

الموقع المتخلف للدول العربية في تراتبية هذا الجدول الذي يبين  والمنظمة إذ تنبه إلى أن
أن وضع دولة عربية أفضل من أوضاع دول عربية أخرى، ليس بذي فائدة كبرى، فاألهم  

والتراتبية في هذا األمر هو كشف مواقع الفساد في الدول العربية وتحديد   تمن التصنيفا
 القطاعات التي يتعلق فيها الفساد . 
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، في االجتماع  20صدر بيان عن المنظمة العربية لمكافحة الفساد حول قمة ريو+  وقد
ريو+ لقمة  األول  العام 2012)  20التحضيري  من  أيار  في  نيويورك  في  انعقد  الذي   )

( والعديد من الدول  G77" )77ضي، عّبرت فيه عن تضامنها مع "مجموعة الدول الـاالم
"أهداف التنمية لأللفية" ، وسائر االلتزامات التي   النامية عن خيبتها من الفشل في تحقيق

ريو   قمة  في  ريو+1992أ عِلنت  قمة  أولوية  تكون  بأن  المجموعة  تحديد    20، وطالبت 
عقبات، ليصار إلى إعالن التزامات جديدة على ضوء البحث. لأسباب الفشل هذا، وتحديد ا

مع المدني"، تعبر هي بدورها  بينما نجد غالبية الدول الصناعية، كما  أن "منظمات المجت
عن خيبة من تحقيق أهداف األلفية، وتعزو أسباب القصور أو الفشل إلى "ضعف االلتزام"  

النامية، وإلى "األ الدول  الحكومات في  التي أعاقت مسار من طرف  زمات" االقتصادية 
 تحقيق األهداف المذكورة. 

 األجهزة والمؤسسات الوطنية 
اقية العربية لمكافحة الفساد والتي حددت مجموعة من التدابير وهي وفق ما جاء في االتف

نشاء جهاز أو هيئة وهي المسؤولة عن مكافحة الفساد ونشر  إتتولى كل دولة ، و الوطنية 
على الوطني  النزاهة  بادرت   وانطالقاً ،  المستوى  السمحة  اإلسالمية  الشريعة  تعاليم  من 

تدابير   وضع  إلى  السعودية  العربية  الفساد  المملكة  ضد  المجتمع  تحصين  تكفل  وطنية 
وكشف مرتكبيه ومحاسبتهم وتعزيز التعاون الدولي في سبيل مكافحته، وكانت من أوائل  

رة العالمية والتصدي لها، وذلك بسن العديد من  هالدول التي بادرت إلى مكافحة هذه الظا
يل ما  منها  لمكافحتها  الفسا ) :ىاألنظمة  لمكافحة  العربية  الرابط االتفاقية  انظر   : د 

https://carjj.org/node/4491 ) 
 .88قم الملكي ر م نظام "محاكمة الوزراء" بموجب المرسوم 1961أصدرت عام  -
 م.1961إقرار نظام مكافحة التزوير في عام  -
www.m .1971نظام تأديب الموظفين في عام  -
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 . 1992نظام مكافحة الرشوة في عام  -
الهيئة  " أ/ إنشاء  الــرقــم:  الملكي  األمر  وصدر  الفساد"  لمكافحة  التاريـخ:    65الوطنية 

اآل   هـ13/4/1432 على  لمركز  العربية  الشبكة  :)موقع   : التي  ومكافحة  تعزيز  نزاهة 
 الفساد( 

الهيئة كافة القطاعات الحكومية، وال يستثنى من ذلك كائٌن من كان،   اتأن تشمل مهم
إ مهاموتسند  في  ليها  ويدخل  العام،  بالشأن  الخاصة  والتعليمات  األوامر  تنفيذ  متابعة 

 .أوجه الفساد اإلداري والمالي اختصاصها متابعة
مم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي قيد إجراءات المصادقة اقية األكما وقعت المملكة على اتف

المملكة المختصة في  الجهات  السعودية    من قبل  م  2005دقت في عام  . وصاالعربية 
على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكوالت المكملة 

ى تقوم الهيئة بالتنسيق الالزم مع ية األخر الرقاب لها. دون اإلخالل باختصاصات الجهات
هيئة ومصالح المواطنين، وعلى تلك الجهات تزويد ال تلك الجهات فيما يخص الشأن العام
 ضمن مهام الهيئة بأي مالحظات مالية أو إدارية تدخل

عددًا من االتفاقيات األمنية الثنائية مع مجموعة    العربية السعودية    كذلك عقدت المملكة
ا الص من  وشاركت لدول  مرتكبيه.  ومالحقة  الفساد  مكافحة  على  التعاون  شملت  ديقة، 

السعودية  المملكة   العالعربية  المؤتمرات  جميع  على  في  الفساد  بمكافحة  المتعلقة  المية 
 المستويين اإلقليمي والدولي.

أما تدشين هيئة مكافحة الفساد جاء في وقتها المناسب للمساعدة على تعزيز الشفافية  
وتحقيق العدالة والمساواة وللقضاء على جميع أشكال الفساد، فالعدالة والمساواة   والنزاهة

اإلنسان ويشكال حقوق  مبادئ  أهم  بلدان  من  بلد من  أي  في  االستقرار  أهم متطلبات  ن 
بالعدالة االجتماعية ويتحقق ذلك  الجميع  العالم.. وهما صنوان متكامالن معهما يشعر 

www.mة )فالتفعيل هو حجر األساس في األنظمة( التي تحافظ ق األنظمالشعور عند سن وتطبي
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الكرامة والحرية وال لهم أسباب  الناس وتحميها وتكفل  عدل والمساواة واألمن  على حقوق 
من وإدراكا  الكريم،  والعيش  التنمية  تحقق  التي  المجاالت  جميع  في  الشامل   اإلنساني 

رسوم الملكي على اإلستراتيجية  أكد الم  الخطر كما  هذا إزاء لمسؤوليته العربي  المجتمع
نحو  الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وذلك بالصيغة المرافقة التي نوجزها علي ال

 ( 2013التالي : )الدويك ،
على مشاركة المجتمع الدولي اهتمامه  العربية السعودية  ومن هذا المنطلق حرصت المملكة  

تفاقيات وحضور المؤتمرات والندوات حرصها على عقد االفي محاربة الفساد من خالل  
ية النزاهة  وتعزيز التعاون الدولي. وامتدادًا لهذا االهتمام وضعت هذه اإلستراتيجية لحما

   :تيتحقيق اآل ى هداف تعمل علومكافحة الفساد مجموعة من األ
 حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره. -
 لقيم الدينية واألخالقية والتربوية. ودي ضد الفساد باتحصين المجتمع السع -
 ة. توجيه المواطن والمقيم نحو التحلي بالسلوك واحترام النصوص الشرعية والنظامي -
 توفير المناخ المالئم لنجاح خطط التنمية، والسيما االقتصادية واالجتماعية منها.  -
وتوثيق   - وتطوير  لتعزيز  المبذولة  الجهود  في  والعاإلسهام  اإلقليمي  ربي  التعاون 

 والدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
الهيئة     )موقع  :ة السعودية  العربي  المملكةومن أهداف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في  

 الوطنية "نزاهة"( 
s/Organizing.aspxzaha.gov.sa/About/Pagehttps://www.na 

تهدف الهيئة إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي واإلداري 
 صوره ومظاهره وأساليبه، ولها في سبيل تحقيق ذلك االختصاصات اآلتية: بشتى
ا (1 ومصالح  العام  بالشأن  المتعلقة  والتعليمات  األوامر  تنفيذ  بما  متابعة  لمواطنين 

www.m لتزام بها. يضمن اال
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التحري عن أوجه الفساد المالي واإلداري في عقود األشغال العامة وعقود التشغيل  (2
عقود، المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات  والصيانة وغيرها من ال

المشمولة باختصاصات الهيئة، واتخاذ اإلجراءات النظامية الالزمة في شأن أي 
ينطوي علىعق أنه  يتبين  بالمخالفة ألحكام   د  تنفيذه  أو يجري  أبرم  أنه  أو  فساد 

 األنظمة واللوائح النافذة.
المت (3 والتجاوزات  المخالفات  إلى  إحالة  اكتشافها  واإلداري عند  المالي  بالفساد  علقة 

التي    -الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب األحوال، مع إبالغ رئيس الجهة  
ال أيتبعها  ولها   ، المخالف  التدابير موظف  اتخاذ  المعنية  الجهات  من  تطلب  ن 

 وفقًا لما يقضي به النظام ....  -االحترازية أو التحفظية 
قيق األهداف الواردة في اإلستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة  العمل على تح  (4

مها ومراجعتها،  الفساد، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، ورصد نتائجها وتقوي
 رامج عملها وآليات تطبيقها. ووضع ب

النزاهة   (5 لحماية  خطط وبرامج  تبني  والخاص على  العام  القطاعين  جهود  تشجيع 
 اد، ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها. ومكافحة الفس

 متابعة استرداد األموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة. (6
ات المشمولة باختصاصات الهيئة بهدف عمل وإجراءاته في الجهمراجعة أساليب ال (7

تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، والعمل على معالجتها بما  
 من تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها. يض

اقتراح األنظمة والسياسات الالزمة لمنع الفساد ومكافحته، وإجراء مراجعة دورية   (8
ة مدى كفايتها والعمل على تطويرها، والرفع وائح ذات الصلة؛ لمعرفلألنظمة والل

 عنها بحسب اإلجراءات النظامية.
ات الذمة المالية، وأداء القسم الوظيفي، لبعض  إعداد الضوابط الالزمة لإلدالء بإقرار  (9

www.m فئات العاملين في الدولة، ورفعها إلى الملك للنظر في اعتمادها. 
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هيئة بما يجب عليها إزاء تطبيق  المشمولة باختصاصات المتابعة مدى قيام الجهات   (10
األنظمة المجرِّمة للفساد المالي واإلداري، والعمل على تعزيز مبدأ المساءلة لكل  

 شخص مهما كان موقعه. 
النزاهة   (11 بحماية  المتعلقة  الدولية  االتفاقيات  في  الواردة  االلتزامات  تنفيذ  متابعة 

 كة طرفًا فيها. ومكافحة الفساد التي تكون الممل
قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بالغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية  توفير   (12

لزم في شأنها. وتحدد اللوائح التنفيذية على فساد، والتحقق من صحتها واتخاذ ما ي
 لهذا التنظيم اآللية والضوابط الالزمة لذلك.

واطنة المدني على تنمية الشعور بالمالعمل مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع   (13
وبأهمية حماية المال العام والمرافق والممتلكات العامة، بما يحقق حسن إدارتها  

 والمحافظة عليها. 
  - ارير واإلحصاءات الدورية من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة  تلقي التق (14

شأنها، واتخاذ ما    ودراستها وإعداد البيانات التحليلية في  -وفق ما تطلبه الهيئة  
 ا. يلزم حياله

وحث   (15 الفساد،  ومكافحة  النزاهة  بحماية  المتعلقة  والدراسات  البحوث  إجراء  دعم 
المت  البحوث  ومراكز  المعنية  على  الجهات  المدني  المجتمع  ومؤسسات  خصصة 

 اإلسهام في ذلك. 
تنمية  إجراء الدراسات والقياسات المتعلقة بتأثير الفساد على التماسك االجتماعي وال (16

 ووضع الوسائل الالزمة لمعالجة ذلك.االقتصادية، وتحليلها، 
وتحليلها،   (17 وتصنيفها،  بالفساد،  المتعلقة  واإلحصاءات  والبيانات  المعلومات  جمع 

 وبناء قواعد بيانات وأنظمة معلومات خاصة بها. 
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ابة  نشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره وبأهمية حماية النزاهة وتعزيز الرق (18
مح مع الفساد، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل  الذاتية وثقافة عدم التسا

 اإلعالم على التعاون واإلسهام في هذا الشأن.
المملكة   (19 النزاهة  تمثيل  المتعلقة بالشفافية وحماية  الدولية  المؤتمرات والمحافل  في 

الدولية العاملة في هذا  ومكافحة الفساد، والتعاون مع الهيئات والمنظمات اإلقليمية و 
 ل.المجا

ومكافحة   (20 والنزاهة  الشفافية  حول  التدريبية  والدورات  والندوات  المؤتمرات  تنظيم 
 الفساد.

 إلى الهيئة بموجب نصوص خاصة. أي اختصاص آخر يعهد به  (21
 لمكافحة الفساد   المنتديات العربية

هناك العديد من المنتديات العربية التي تدعم ثقافة النزاهة وتكافح الفساد ومن أهمها :  
 ع المنظمة العربية لمكافحة الفساد( )موق

 (2010مؤتمر الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بصنعاء )  -1
ل  2010يوليو / تموز    27بصنعاء في  اختتمت   الثاني  المؤتمر اإلقليمي  لشبكة أعمال 

دولة عربية وعدد  17شخصية من   120العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بمشاركة 
ناقش المؤتمر على مدى يومين تفعيل   المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، ومن  

ستراتيجيات وطنية  إنزاهة ومكافحة الفساد من خالل  الجهود الوطنية في مجال تعزيز ال
التي تسهم في تفعيل العمل على تصميمها وتنفيذها في البلدان    متخصصة والخصائص 

استعراض إلى  باإلضافة  مجال    العربية،  في  واألجنبية  العربية  الدول  من  عدد  تجارب 
  مكافحة الفساد.

ة إلى تعزيز جهود مكافحة الفساد أهمها وخلص المؤتمر إلى عدد من النتائج والرؤى الرامي 
السياس اإلرادة  توفر  اإلضرورة  إنجاح  شروط  من  رئيس  كشرط  الوطنية  ستراية  www.mتيجيات 
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م من خالل مكافحة جرائمه بل من خالل مقاربة  ن مكافحة الفساد ال تتإلمكافحة الفساد و 
ن األوضاع  تشمل معالجة نقاط الضعف في آليات إدارة الحكم وتوسيع المشاركة وتحسي

لوطنية لمكافحة الفساد وسيلة  ستراتيجيات االمؤتمر اإل   وحسباالقتصادية واالجتماعية،  
ال المقياس  المراقبة على تنفيذها هو  ذاتها وأن  للنجاح، مؤكدا وليست غاية بحد  حقيقي 

ستراتيجيات لتشمل الحكومة والبرلمان  ضرورة توسيع المشاركة في تصميم ومراقبة تنفيذ اإل
كونا من أهم   اء والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات اإلعالمية واألكاديميةوالقض

 ستراتيجيات. متطلبات إنجاح هذه اإل
 م2012سبتمبر  –الدوحة  المنتدى العربي السترداد األموال المنهوبة  -2

وفرضت التطورات التي تشهدها دول المنطقة ضرورة تنظيم منتدى عربي بشأن استرداد 
الدوحة خالل عد األحداث التي شهدتها بعض الدول العربية ، والذي عقد في  األموال ب

م. الغرض من المنتدى رفع الوعي بشأن اإلجراءات 2012سبتمبر    13-11الفترة من  
السترداد األموال من أجل تكوين منتدى إقليمي للتدريب وتبادل اآلراء بشأن  الضرورية  

 ل فيما يتعلق ببناء القدرات. الممارسات الفضلى وتحديد احتياجات الدو 
هوبة هي إحدى القضايا التي بات مواجهتها من قبل الدول إن قضية استرداد األموال المن

ال بسبب  ملحًا  مطلبًا  العالم  أنحاء  جميع  هذه  في  وتبرز  األموال،  غسل  وعمليات  فساد 
وهنالك    المشكلة بشكل أكثر وضوحًا لدى الدول التي شهدت تغييرًا في األنظمة الحاكمة

است ذلك. وكل قضية من قضايا  األمثلة على  تتطلب العديد من  المنهوبة  األموال  رداد 
 جهودًا كبيرًة وتعاونًا دوليًا مكثفًا. 

البدء في سل المؤتمر هو  إقليمية ت عنى  وهدف  سلة إجراءات يتم تطويرها، لتصبح شبكة 
لب المنتدى بتوفير قاعدة باسترداد األموال، وذلك من خالل اجتماعات وأنشطة دورية، وطا

ات االتصال الرسمية والممارسات السليمة المتعلقة للمعلومات آلتي تحتاجها الدول وجه
www.mاتفاق المشاركين في المؤتمر على أن  بموضوع استرداد األموال المنهوبة. وأعلن البيان  
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التي تكتنف   هنالك سلسلة من التحديات التي تواجه االسترداد الناجح لألموال وأن التعقيدات
ست من األمور التي تخضع لحلول سريعة  بناء القضايا والسعي من أجل التعاون الدولي لي

 بغض النظر عن قوة اإلرادة السياسية لدى كل طرف من األطراف.
أعرب في هذا الصدد عن إدراك المشاركين بأهمية اإلصالح القانوني والمؤسسي بغرض  و 

ل، إضافة إلى االتصال بصفة منتظمة بين العاملين  تشجيع جهود فاعلة السترداد األموا
جال من أجل بناء الثقة وتطوير التفاهم المشترك وتسهيل وتسريع تنفيذ البنود في هذا الم

 ساعدة. )موقع المنظمة العربية لمكافحة الفساد، مرجع سابق (الفعلية المتعلقة بالم
وتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة  في عمان "دور سلطات العدالة الوطنية  المنتدى العربي   -3

 2012لمكافحة الفساد" 
قليمًيا  إ"الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد"، بالشراكة مع برنامجنا مؤتمًرا  نّظمت  
"دور سلطات العدالة الوطنية وتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد" في عمان  بعنوان  

وبالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد األردنية.    2012ن/يونيو  حزيرا  26-25)األردن( بتاريخ  
وقضاة ش عامون  ونواب  الفساد  مكافحة  هيئات  ورؤساء  عدل  وزراء  المؤتمر  في  ارك 

ا رفيعو  رسميون  باإلضافة  ومسؤولون  العربية،  البلدان  من  بارزين  إلمستوى  خبراء  لى 
شريكة. سهٌل المؤتمر تبادل قليمية ودولية  إوممثلين عن المجتمع المدني ودول ومنظمات  

المشاركين المجال وسعى  إوتحديد    الخبرات والتجارب بين  التعاون في هذا  لى إ مكانات 
تاإل والى  المنطقة  في  القانون  حكم  ترسيخ  في  .رصد سهام  على  المسؤولين  قدرة  عزيز 

ة.) موقع الفجوات بين أحكام االتفاقية والقوانين الوطنية وتحديد المساعدة التقنية ذات الصل
 . بية لتعزيز النزاهة، مرجع سابق (الشبكة العر 
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م ) موقع مركز حكم 2015تونس    -لمنتدى العربي الرابع السترداد األموال المنهوبة   ا -4
 الفساد (القانون ومكافحة 

موال المنهوبة بمدينة الحمامات. مسيرة المنتدى عرض المنتدى العربي الرابع السترداد األ
ليها إتوصل  بالدوحة والنتائج التي تم ال  2012موال منذ انطالقه في  األ  العربي السترداد

تحقيق   في  الدول  وتعاون  استجابة  ومدى  الثالث،  دوراته  الشركاء أ خالل  والتزام  هدافه 
ليين. وناقش المنتدى على مدى مسيرة عمل هذه الفعالية والتحديات التي تواجه المنتدى الدو 

دمة من بعض الدول، وما قامت به الدول السبع الكبرى في  موال المق وملفات استرداد األ
موال المنهوبة. كما تدارس  سهام المجتمع المدني ونشاطات مبادرة استعادة األإالمجال و هذا  

ات النظر عن صانعي السياسة المستهدفين وإسهام وكالء النيابة والقضاة المؤتمرون وجه
ب الجانب،  هذا  في  المالية  المعلومات  المساعدة إاإلضافة  ووحدات  معايير  موضوع  لى 

ض المشاركون في استعر اموال المنهوبة. و دوات المبتكرة الستعادة األألالقانونية المتبادلة وا
دة من أعمال الدورات السابقة للمنتدى وسبل وآليات الوقاية  ختام الفعالية الدروس المستفا

 موال.  من تهريب األ
 ( . ) المرجع السابق  2016تونس    – وبة  ألموال المنهالمنتدى العربي الرابع السترداد ا -5

المنظمة العربية لتعزيز النزاهة إلى تطوير مؤشر فساد موضوعي يستند إلى ما  تهدف  
خصوصية وطبيعة الحسبان  فحة الفساد في العالم، آخذين بتوصل إليه خبراء ونشطاء مكا

يساعد على وضع الخطط الفساد في المنطقة، ودرجة تطور المجتمع بما يسهل مكافحته و 
 ما .  القابلة للتطبيق وهي قليلة إلى حد
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للفساد العربية  المؤشرات   : (  ثامنًا  اإلصالح  مدركات   (     Indicators)  (Arab 
Corruption 

، الذي صدر عن منظمة الشفافية 2016نتائج تقرير مؤشر مدركات الفساد لسنة كشفت 
 ويتمدد، وسجلت أغلب الدول العربية تراجعًا في  الدولية، الفساد في المنطقة العربية باقٍ 

، فال نجد أي دولة عربية  2015وتفاقمًا في معدالت الفساد قياسًا لنتائج العام    المؤشر
األو  العشرين  الدول  من  ضمن  بأكثر  القائمة  ذيل  يزدحم  بينما  العالم،  في  دول    7لى 

 تحوز معدالت متدنية جدًا في الشفافية والنزاهة. عربية
شفافية الدولية غير الحكومية  قوم مؤشر مدركات الفساد، الذي بدأت في إصداره منظمة الوي

الفساد وإساء  176، بترتيب  1995منذ   العالم حسب مدى مالحظة وجود  ة  دولة حول 
استغالل السلطة المؤتمنة من أجل المصلحة الشخصية لدى الموظفين والسياسيين. ويتم  

الدنمارك للعام الثالث على التوالي الترتيب    وتصدرتء،  ذلك من خالل مسح آلراء الخبرا
، 89نقطة، تليها نيوزيالندا وفنلندا في المركز الثالث بـ  90العالمي في الدول األقل فسادًا بـ

نقطة والصين مع الهند في    74بـ  18الواليات المتحدة األمريكية في المركز    فيما حلت
تونس التي تقدمت مركزًا واحدًا في الترتيب العالمي    نقطة، باستثناء  40عالميًا بـ  79المركز  

 . 2015الث نقاط في المؤشر، فإن كل الدول العربية قد تراجع ترتيبها عن مؤشر العام  وث
  31نقطة، تراجعت للمركز   71عالميًا بـ 22المركز األول عربيًا والـقطر التي كانت تحتل  

نقطة لكنها هي    66عالميًا بـ 24بيًا والـنقطة، لتحّل اإلمارات في المركز األول عر   61بـ
 نقطة.  70بـ  23تراجعت عما حققتها في العام الماضي، إذ كانت تحتل المركز األخرى 

نقطة فيما    46بـ  62تيب العالمي، واحتلت المركز  مركزًا في التر   14وتراجعت السعودية  
 20جعت مصر بـنقطة. كما ترا  52عالميًا بـ  48كانت في العام الماضي تحتل المركز  

 سوى نقطتين. مركزًا، لكن عدد نقاطها لم يتراجع 
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حافظ األردن على المركز الثالث عربيًا للعام الثاني على التوالي لكنه تقهقر في الترتيب 
نقطة خالل   48بـ  57إلى المركز    2015نقطة في العام    53بـ  45من المركز    العالمي
يبيا، سوريا، اليمن، السودان والصومال واحتلت سبع دول عربية هي: العراق، ل  ،2016

األخيرة في الترتيب العالمي، وحلت الصومال في أخر الترتيب   15الدول الـ  مراكز ضمن
   .بًا واضطراباتبعشر نقاط فقط، وهذه الدول تشهد حرو 

يكن العام   لم  عن  واحدًا  مركزًا  تقدمت  إذ  كبيرًا،  الترتيب  في  تونس  حققته  الذي  التقدم 
  41إلى    2015  نقطة في   38نها حسنت من عدد نقاطها في المؤشر من  الماضي، لك

. ويعود ذلك إلى استئناف هيئة مكافحة الفساد لنشاطها منذ بداية العام 2016نقطة في  
من    2016ملف فساد خالل    120يئة مستقلة قدمت للقضاء أكثر من  ، وهي ه2016

 في الدولة. بينها ملفات ثقيلة تخص مسؤولين كبار
نقطة كي ت عتبر الدولة    50وز الـًا لمؤشر الفساد، فإن السقف العالمي يجب أن يتجاووفق

لعربية، من الدول ذات المعدل الجيد في مكافحة الفساد. وبحسب السقف فإن أغلب الدول ا
و العالمي،  المعدل  اإلمارات وقطر، هي تحت  ضمن    12باستثناء  دولة عربية مصنفة 

 م. الدول شديدة الفساد في العال
لدول المصنفة ضمن الترتيب العالمي  من ا %69وكشفت منظمة الشفافية الدولية عن أن 

 .2016 نقطة على مؤشر مدركات الفساد للعام 50دولة لم تتخط  سقف الــ 176وعددها 
وتتميز البلدان التي سجلت المراتب األولى في المؤشر العالمي بمستويات عالية من حرية  

ا وإمكانية  المتعلقة  الصحافة،  المعلومات  إلى  يتميز  لوصول  كما  العامة،  بالميزانية 
القضائية   سلطاتها  وتتمتع  النزاهة،  من  عالية  بمستويات  فيها  السلطة  في  المسؤولون 

 السلطات األخرى، وتنقص فيها معدالت التميز وفقًا للفوارق الطبقية. باالستقاللية عن
ياسية ترتيب من الحروب والصراعات السفي المقابل تعاني الدول التي جاءت في ذيل ال

العامة   المؤسسات  ضعف  من  وتعاني  رشيدة،  بحكومة  تتمتع  ال  دول  وهي  www.mوالطائفية، 
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و  التعبير  حرية  فيها  وتغيب  والقضاء،  نشاط  كالشرطة  فيها  ينعدم  ويكاد  الحرة  الصحافة 
 المجتمع المدني المستقل عن السلطة السياسية. 

حة ظاهرة الفساد من  صالحات الجذرية والعميقة لمكافودعت المنظمة إلى مزيد من اإل
الفساد   الم بلغين عن  الظاهرة وحماية  لمكافحة  والتشريعات  القوانين  سن مزيد من  خالل 

ا واإلثراء غير  العامة  والشهود  السجالت  فتح  خالل  الشفافية من  تعزيز  لمشروع وكذلك 
 بي والجبائي وتبيض األموالوالتجارية لمراقبة نشاط المؤسسات ومحاصرة التهرب الضري

 . ، مؤشر الفساد ، مرجع سابق ( 2017ظيف ، ) ن
 خالصة المبحث  

ل تحديًا ال يمكن  في الماضي ظاهرة متفشية لدرجة أن معالجتها كادت ت شكِّ   دكان الفساد يع
غير أن المجتمع الدولي شهد خالل السنوات الخمس عشرة الماضية، تغيرًا   ،التغلب عليه

الفساد. الذي كان يعد مشكلة داخلية ليس، ولما  يجابيًا في الكفاح العالمي ضد ملحوظًا وإ
كافة   كان الفساد تهديدًا لالستقرار الوطني والدولي، وبالتالي فإن مكافحته تطلب تضافر

الجهود الوطنية والدولية، لذا أكدت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد لتناول التدابير  
 ن خالل :حة الفساد ذلك ملمكافالوقائية 

التضرور   - السياسات  ترسيخ  والشفافية   ية  النزاهة  وتأكيد  المجتمع  مشاركة  تعزز 
 .والمساءلة وسيادة القانون 

صكوك القانونية و التدابير اإلدارية ذات الصلة ، بغية أن يتم إجراء تقييم دوري لل   -
 . تقرير مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته

ب - التعاون  بينها و ضرورة  فيما  الدول األطراف  الدولية واإلقليمية  ين  المنظمات  مع 
لتعزيز وتطوير تلك التدابير سالفة الذكر بما يشمله ذلك التعاون من المشاركة في  

 . الرامية إلي منع الفساد اتعو ر البرامج والمش
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وعلى  ن هذه التدابير الوقائية ليست بالقدر المأمول من الدول على المستوى الوطني  أال  إ
المثال فإن  ا  سبيل  العربية تتباطئغالبية  ال  لحكومات  تفعيل االتفاقية  ولية والعربية  دفي 

هود العربية والدولية الرامية وتنفيذ التدابير الوقائية الواردة بها. ورغبة منها في تفعيل الج 
  .إلى مكافحة الفساد والتصدي له ولغرض تسهيل مسار التعاون الدولي

لمنع  وتأكيدًا منها ع العربي  التعاون  ضرورة  ظاهرة عابرة    بحسبانهالفساد ومكافحته  لى 
الوطنية األديا  والتزاماً ،  للحدود  من  النابعة  واألخالقية  السامية  الدينية  بالمبادئ  ن  منها 

السماوية ومنها الشريعة اإلسالمية الغراء وبأهداف ومبادئ ميثاق جامعة الدول العربية  
اإلقليمية والدولية في مجال التعاون  تفاقيات والمعاهدات العربية و وميثاق األمم المتحدة واال

القانوني والقضائي واألمني للوقاية ومكافحة الجريمة ذات الصلة بالفساد والتي تكون الدول  
 العربية طرفًا فيها ومنها اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد. 

تى  بدون وجود نصوص عقابية رادعة ح وليس فقط من إصدار قوانين غير قابلة للتطبيق و 
األفراد   نكون جميعًا شركاء في عملية الرقابة والتنمية واإلصالح والتغيير، وإنما يشمل أيضاً 

 نبغي أن تؤدي دورًا فعااًل في هذا المجال.ومؤسسات المجتمع المدني التي ي
تي تواجه المؤسسات  وهناك العديد من الدروس المستقاة من االتفاقية والتحديات والعقبات ال

 عاملة في مجال مكافحة اإلرهاب  في محاربة الفساد من أهمها :  والهيئات ال
االتفاقية، علمًا   ضرورة االنفتاح والتشاركية والتعاون ما بين دول األطراف الموقعة -

بأن بعض بنود االتفاقية جاءت إلزامية وبعضها إجبارية، ولكن يعود للدولة بمراجعة 
 ائم مع روح ومتطلبات االتفاقية.طنية ومحاولة االرتقاء بها لتو قوانينها الو 

تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني حيث منحتها االتفاقية الدولية الدور الفاعل   -
 راءات الحكومية المتعلقة بمكافحة الفساد، وتجاوز تعاونها للحدود. في سياسات واإلج 

 :سات في محاربة الفساد ما يليلمؤسومن أهم العقبات الرئيسة التي تواجه هذه ا -
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عدم جدية الحكومة بالتعاون والشراكة الحقيقة مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية   -
 في مكافحة الفساد.

ة ما بين مؤسسات المجتمع المدني، حيث تحاول  يلحقيقعدم التوافقية والتشاركية ا -
جهود لتحقيق كل مؤسسة أن تبذل جهود منفردة غير متناسبة، والمطلوب توحيد ال

   .األهداف المشتركة
تتحمل الحكومات مسؤولية محورية عن تنفيذ اإلصالحات السياسية والتشريعية والقضائية 

، كما الوطني  االستقرار  لتحقيق  بيئة    المطلوبة  خلق  أيضًا عن  الحكومات مسؤولة  أن 
والو  الجمعيات  تكوين  حرية  وكفالة  وتمكينها،  االجتماعية  المساءلة  إلى لعالقات  صول 

  .نظمة الشفافية الداخليةالمعلومات ، وتحسين أ
مساءلة االجتماعية التي تضمن رقابة المواطنين على مثل هذه الخدمات  اليمكن لمبادرات  

اذ القرار أن تحّسن كثيرًا جودة هذه الخدمات وإمكانية الحصول عليها. ومشاركتهم في اتخ 
 . تعلقة بذلكرئيسًا في دفع المبادرات الم ويلعب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي دوراً 

اإلعالم    وأخيراً  ووسائل  التقليدية  اإلعالم  وسائل  تلعبه  الذي  الدور  على  التأكيد  ينبغي 
م األهمية في تعظيم صوت المواطنين وتيسير الحوار بين االجتماعي الجديدة دورًا حاس

ثة ليست على درجة واحدة  المجتمع المدني والدولة. وبما أن هذه األطراف الفاعلة الثال
 . لمناقشات التي تجرى اهتمامًا خاصًا لدور المجتمع المدنيمن "النضج"، فسوف تعير ا
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 المبحث الثاني
 ض دول العالم بع في أشكال الفساد وسبل مكافحته

 السودان  الفساد في -أواًل  
لم فسادًا. فالموظفون الفساد خطرًا كبيرًا في السودان الذي ي عد أحد أكثر بلدان العا دعي     

قانونًا للشركات واألفراد. وموظفو   العموميون يطلبون مقابل للتسهيالت والخدمات المستحقة
يخلق نظامًا للحماية والرعاية ويتلف الدولة يحتلون مواقع في كثير من المؤسسات مما  

ال بغطاء سيالمنافسة  التي ال تحظى  الشركات األجنبية  الحرة لغير صالح  اسي.  تجارية 
إلى هذه  أدى  الشفافية  دون محاسبة وعدم  فاسدة  في ممارسات  الدولة غارقون  موظفو 

ضعيفة ومس بوجود ميزانية  الذي يسمح  اإلداري  النظام  ضعف  سببها  التي    ،يسةالحالة 
التي تسمح بعل التشريعات  إلى غياب  الحكومية. باإلضافة  المعلومات  الرشوة   نية تداول 

والهدايا   اإلضافية  المدفو بأنواعها  تنفيذ  عات  ولكن  العام  القطاع  في  للتسهيالت ممنوعة 
 القانون ضعيف.

 مجاالت انتشار الفساد: 
 القضاء: -4

فساد صغير أو فساد في شكل    –  الفساد في النظام القضائي خطر كبير على المستثمرين
عيين  الت  فإجراءاتالقضائية منفصلة لكنها تحت سيطرة الهيئة التنفيذية  تدخل سياسي. بينما  

( القرابة  وبنظام  للنظام  بالوالء  أحكام  2016BITتتم  أن  تالحظ  أن  عليها  الشركات   .)
السياسية المحاكم لن تكون صحيحة ومعقولة إال إذا ابتعدت عن القضايا ذات الصبغة  

 (. 2015ICSالحساسة أو ذات األهمية الكبرى )
ي مكان التدريب القانوني  وبتطبيق قوانين الشريعة أصبحت المؤسسات اإلسالمية جزئيًا ه

عنهم،    ممن تم االستغناء  حالل قضاة أقل كفاءة وتدريباً إإلى    أدىبداًل من الجامعات مما  
www.m (. BTI/2016صدار أحكام متعسفة )وتوجه اتهامات للحاليين  بالتسرع والفساد وإ 
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 للمستثمرين األجانب. اً المحاكم عائق ويعد تدني كفاءة
العقود   الدول  ي  810يستغرق تنفيذ  المتوسط لدى  أقل بكثير من  المتوسط وهو  ومًا في 

 (.DB2016يومًا ) 653فريقية شبه الصحراوية وهو األ
الغالب غير موجود القضاة في  دار فور فإن  ال  وفي    محاكم مما يتسبب غالبًا في ينفي 

(. كما أن احترام  HRR2015ل إليها في األرياف وهي أقل إتاحة )تأخير العدالة والوصو 
(. النظام القضائي السوداني يعتبر  ICS2015ام المحاكم األجنبية ال يتم في الغالب )أحك

 يرون  ال   %91(، بينما  ES2014من الشركات التي تم استفتاءها )  %9عائقًا كبيرًا لدى  
 ذلك.

ال في  السودان عضو  أن  الرغم من  لم وعلى  أن ه  إال  المنازعات  في  للبت  الدولي  مركز 
 حكام التحكيم األجنبية. أاالعتراف وتنفيذ يصادق على اتفاقية 

 الشرطة:  -5
في الشرطة في شكل الرشاوى الصغيرة، وفي استجواب لثالثة مواطنين أكد   ينتشر الفساد

السنة الماضية % منهم قد تسلموا رشاوى في  17شرطة فاسدة وأّن  واحدًا منهم أّن معظم ال
(Afro barometer2015غرامة تفرض  أن  الشرطة  تستطيع  للمخالفات   (.  فورية 

. وهذا من شأنه تخفيف العبء على المحاكم اً دوالرًا أمريكي  16-8المرورية التي تتراوح بين  
لغرامات للصالح الشخصي وغالبًا ما  ولكنه يساء استخدامه بواسطة الشرطة التي تستخدم ا

طة (.وعلى العموم فإّن الشر Al Africa2016خالف رشوة إلعفائه الغرامة )يطلب من الم
 أفرادها يلجأون للرشوة لزيادة دخولهم. تتلقى مرتبات زهيدة ولذلك فإّن الكثير من

الشرطة   الحكومة السودانية وكبار ضباط  أّن مسؤولي  الشركات أن تالحظ  لديهم  وعلى 
( باإلضافة ICS2015أكثر مياًل للفساد )مصالح في المؤسسات الحكومية مما يجعلهم  

ة والقوات المسلحة واألمن لديهم مشروعاتهم الخاصة التي  إلى أّن المسؤولين في الشرط
www.m (.ICS2015تتمتع بمزايا تفضيلية من الحكومة )
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لشرطة ومعظم المواطنين ليس هناك نظام قانوني للشكوى ورفع تقارير عن سوء سلوك ا
قدم أحدهم معلومات   2013(. ففي العام  GI2016ًا من االنتقام )خوف  ال يتقدمون بالشكوى 

فس الشرطة  عن  سمعة  إشانة  بينها  من  جرائم  في  سنوات  أربعة  سجنه  فتم  الشرطة  اد 
(FTW2015 .) 
 إدارة الخدمة العامة: -6

األجنبية األعمال  لمنشآت  كبير  خطر  يحصل  الفساد  بعض للذين  لتنفيذ  عقود  على  ون 
( من هذه  %20الحكومية السودانية. فإن اثنين من كل عشرة )  المشروعات في المؤسسات

التي تم استجوابها توقعت دفع رشوة لتوصيل الكهرباء وواحد من كل عشرة    المؤسسات
المياه )10%) لتوصيل  رشوة  دفع  يتوقع  استجوابهم  تّم   )ES2014  أقل دفع (، وبدرجة 

 (.  ES2014رخيص األعمال أو التسهيالت العامة )رشاوى لت
 (.TI2016أما بالنسبة للقطاع العام فإّن معظم السودانيين يشعرون بفساده )

( الذين تم استجوابهم أكدوا دفعهم لرشاوى عند حصولهم على خدمة عامة  %50نصف )
شبهها  ( وعلى العموم فإّن الحصول على فيزا، أو إذن عمل أو ما ي TI2016)  2015في  

للشركات خاصة األجنبية  أمور مرهقة ومطولة ومكلفة في إجراءات اس تخراجها بالنسبة 
 (. ICS2015عدالة )جراءاتها بإمنها وال تطبق 

يومًا في المتوسط ولكنه أقل تكلفة مقارنة بمتوسط    36وإجراءات بداية أي عمل يستغرق  
ل شكوى الناس أقل خاصة  (،واالنتشار الواسع للفساد جعDB2016قليم )تكلفته في اإل

 (.TI2016كون إليهم غارقون في الفساد )من يش وقد وجد الناس أن
 إدارة األراضي:  -7

الحصول على تصريح البناء يستغرق وقتًا أطول  ؛  في إدارة األراضي  فسادمن أشكال ال
اإلقليم) في  نظيره  متوسط  وتتوقع  DB2016من  رشوة    40%(،  تقدم  أن  الشركات  من 

www.m(. تسجيل األراضي في المقابل يستغرق ES2014صول على اإلذن )للموظف عند الح 
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9  ( فقط  أDB2016أيام  على  تؤثر  السلطات  فإّن  ذلك  ومع  وفقدان (  المحاكم  حكام 
الملكية ) حقوق  حماية  في  إلى مشكالت  أدى  في ICS2015الشفافية مما  (. األرض 

بها   منحت  التي  السرعة  ولكن  كبيرة  زراعية  مزايا  لديها  للمستثمرين  األراضي  السودان 
األجانب خلقت مشكالت للمزارعين الوطنيين الذين وجدوا أّن حقوق ملكية األراضي قد  

 (.BTI2016تركت )
كان هناك تحقيق في اتهامات بعدم مشروعية بيع أراضي حكومية بأسعار    2014في العام  

اتهمت  ( وقد  Dabange  2014زهيدة ألشخاص غير مستحقين لديهم ارتباط بالحكومة )
نة التحقيق بعدم الحياد وبفشلها في توجيه االتهام للمسؤولين عن البيع غير المشروع  لج 
(Dabange 2014 .) 
 رة الضرائب:إدا -8

نصف المواطنين الذين استجوبوا يؤمنون بأّن غالبية موظفي الضرائب يشاركون في الفساد  
(TI2016  وفي نفس الوقت فإّن عددًا يسيرًا .)تدفع هدايا عند توقع أن  من الشركات ت  %3

البيانات ودفع الضرائب   تجهيز وملء نماذج  –(  ES2014مقابلة موظفي الضرائب )
عة في المتوسط وهو أقّل بكثير من المتوسط لدول شبه الصحراء في سا  180يستغرق  

 (. D2016ساعة ) 308أفريقيا وهو 
 إدارة الجمارك -9

ومع ذلك فإّن الشركات تنصح  سودانية  ليس هناك تقارير عن فساد في الحدود والجمارك ال
الرشاوى  بأن تكون حذرة عند التعامل مع الصادرات والواردات مع األخذ في االعتبار أّن  

الممكن أن يؤثر  البالد ومن  الواحدة منتشر في  المهنة  الصغيرة ونظام حماية أصحاب 
الجمارك. إدارة  ل  على  التكاليف  باهظة  السودان  في  الحدود  عبر  لشركات  التجارة 

(DB2016 في مقرر  هو  مما  من  أكثر  يستغرق  ومستنداتها  الحدود  بلوائح  والتقيد   )
www.m (.DB2016فريقية ويكلف أكثر )المتوسط لدول شبه الصحراء األ
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 المشتريات الحكومية:  -10
والقبلية  الوظيفية  الحماية  وانتشار  الفساد.  بخطر  الشركات  تواجه  الحكومية  المشتريات 

اق. الدولة لديها نصيب في ملكية معظم الشركات وتمتلك في األسو يلحق الضرر بالمنافسة  
 164لوطني يملكون أكثر من  وأعضاء حزب المؤتمر ا  ( والنافذينICS 2015أغلبها )

الحكومة )  تستحوذشركة وهي   (، وألّن معظم  FTW2015على معظم عقود مشتريات 
حصلون على  لحاالت يالمسؤولين الحكوميين يملكون ويديرون شركات خاصة ففي معظم ا

معاملة أفضل من الحكومة مما يجعل ميدان العمل التجاري غير عادل للشركات األجنبية  
 (.ICS2015مال السودانيين غير المؤيدين للحكومة )ولرجال األع

المملوكة للشركات  المالية  )  التقارير  للجمهور  متوفرة  غير  سياسة  GI2016للدولة   ،)
إلى القطاع الخاص ولكن الكثير من هذه ت بسيطة  الخصخصة أدت إلى تحويل شركا

إلى تقوية وقيام    الشركات منحت للذين لديهم عالقة بالحكومة، باإلضافة إلى أّنها أدت
 (.BTI2016قطاع رأسمالي صفوي )

أعضاء الحزب الحاكم )المؤتمر الوطني( خاصة المنحدرين من قبائل مفضلة يسيطرون 
ويستخدمون   السودان  اقتصاد  الدعم  ثرواتهم  على  على  للحصول  واألعمال  البنوك  من 

المشتريات والذي ينص على االلتزام  FTW2015السياسي ) قانون  عند شراء (. يوجد 
احتياجات حكومية كبيرة أن يتم ذلك عبر المنافسة بواسطة المناقصة المفتوحة ويغطي 

الدولة. ولكن ذلك ال العمل به في ال  ذلك تضارب المصالح لموظفي  ناك غالب. وهيتم 
عائق آخر للشركات األجنبية هو عدم الشفافية في الميزانية واللوائح الحكومية ألّن معظم  

 (.FT2016رف في مجاالت أمنية غير محددة )الميزانية تص
أفاد المراجع   2014لة في الميزانية العامة يمكن اإلشارة إليه في أن ه في العام  اءوعدم المس

  2014-2013والر تّم سرقتها من إدارة الميزانية بين األعوام  مليون د58,403العام أنّ 
www.m( وعلى كل  GI2016زارات )إلى اتخاذ أي إجراء ضد الو يؤدي  واكتشاف االختالس لم  
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أما األماكن األخرى البعيدة   –والمناطق المجاورة    فإّن السلطة والثروة مركزة في الخرطوم
( وفقيرة  متروكة  ا(.الشركات  FT2015فهي  لمساعدة عليها  مشتريات  خبير  ستخدام 

 الفساد المستشري في المشتريات السودانية. لتخفيف
 إدارة الثروات الطبيعية   -11

الطبيعية. وكما    ى الشركات مالحظة خطر الفساد والتدخل السياسي في الثرواتينبغي عل
ا يفتح  هو الحال في القطاعات االقتصادية األخرى فإّنه ليس هناك شفافية ومسؤولية مم

ومع أّنه ليس هناك سجالت مالية للشركات المملوكة للدولة    –الباب للفساد دون رد فعل  
المراجع العام في السودان أوضح في   2014ة في العام  معروفة للجمهور وحتى للمراجع

شركة    196من الـ  %61( وقد قدر أّن  GI2016تقاريره )أرقام فاسدة( في قطاع النفط )
الس في  لمنفط  عاملة  السودانية   ودان  النفط  المالية ومؤسسة  واتهم وزارة  ضرائب  تدفع 

ة الخرطوم للنفط وبدون  امصفبصرف نفط خام كمقابل للديون الصينية المستحقة في بناء  
(وأضاف أّن هناك خلل في الحسابات منذ العام Dabange  2014االحتفاظ بحسابات )

مبلغ    2012حتى    1996 إلى  دوال  628وأشار  اعتبر مليون  تشغيل(  ر  )كتكاليف  ت 
(Dabange 2014 وقد علق اقتصادي سوداني أّن الجزء األكبر من عائدات النفط لم )

 (. Dabange 2014ولم تودع في الخزينة العامة )يتم الكشف عنها 
 : في السودان آليات مكافحة الفساد

 مؤسسات محاربة الفساد 
 التشريعات: .1

ملة وتفتقد التنفيذ، والموظفون المشكوك في ليست شاالتشريعات السودانية لمكافحة الفساد  
اإليجابي والسلبي (، والفساد  GI2010ارتكابهم الفساد ال يتم التحقيق معهم وال يعاقبون )

كذلك األنواع الكبيرة من الفساد   –للرشوة منصوص عليه في القانون الجنائي السوداني  
www.mع الجرائم التي تؤدي إلى اإلثراء كل أنوا والتي تشمل االبتزاز وخيانة األمانة واالختالس و 

ejh
ara

lja
ze

era
.co

m



361 
 

  - (GI2016عبر االستيالء على المال العام لمن أؤتمنوا عليه منصوص على تجريمها )
فصاح عن ممتلكاتهم وعقاراتهم ولكن العقوبة على عدم وكبار المسؤولين يطلب منهم اإل

نون ولكن   بالقا(. والذي يكشف عن فساد فإّنه يكون محمياً HRR2015لم تتم)  التقيد بذلك
شخص    في الممارسة الواقعية هذه النصوص غير مطبقة خاصة إذا كان مرتكب الفساد

 . الحزب الحاكممن مؤيدي 
االتحاد صاد اتفاقية  على  ووقع  الفساد  لمكافحة  المتحدة  األمم  اتفاقية  على  السودان  ق 

 فريقي لمنع ومكافحة الفساد.األ
 حرية اإلعالم  .2
 المجتمع المدنيحرية منظمات  .3

ة الصحافة والتعبير مكفولتان بالقانون ولكن في الواقع هذه الحريات ليست مطبقة. حري
قضايا النشر بعد أن يتم الطبع يكلف دور النشر   ابتدارو   فالرقابة على الصحف رقابة قوية

( باهظة  دور  FOP2015مبالغ  بمداهمة  راتبة  بصورة  الوطني  األمن  جهاز  (.ويقوم 
وم مطبوعةالطباعة  أعداد  والنشر   صادرة  الصحافة  قانون  يخالف  ما  تحمل  كانت  إذا 

(FIT2015 ومثال واحد على ذلك صحيفة الجريدة التي توقفت عن الصدو )  ر لمدة غير
إلى  الذي يهدف  بواسطة جهاز األمن  لعدة مرات  معلومة بعد أن تّم مصادرة طباعتها 

ال  رواتب  دفع  الجريدة  على  طالما  ماليًا  النإفالسها  بغض  بها  مصادرة  عاملين  عن  ظر 
(. ال يوجد في السودان قانونًا لحرية تداول The Guardian 2015أعدادها المطبوعة )

ف لذلك  المصادرالمعلومات،  من  المعلومات  على  الحصول  محدودًا    إّن  الرسمية 
(FITW2015( ويواجه الصحفيون االعتقال والمضايقة ،)FOP2015 وكل ذلك يؤكد )

 (. FOP2015حافة واإلعالم في السودانية )الحرية في بيئة الصعدم توفر 
تها على  مجموعات المجتمع المدني ال يوجد لديها مجال للعمل ألّن الحكومة تشدد قبض

 ( إضعافهم  وتتعمد  منظمات  BTI2016نشاطهم  إنشاء  على  دأبت  الحكومة  أن  www.m(.كما 
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كبعثة    لدوليةهة. أما المنظمات اطوعية تابعة لها كبدائل للمنظمات الطوعية الدولية المشاب
دخولها األ تحصر  الحكومة   فعالة ألّن  ليست  )يوناميد(  دارفور  في  للسالم  المتحدة  مم 

(.حرية  HRRW2016ناطق النزاعات وتضايق منسوبي هذه البعثات )ومنعها من دخول م
ن هاجمت االجتماع التي يمنحها القانون تّم احتواءها وهناك عدة تقارير عن أّن قوات األم

النقاش في  FTW2015محتجين ) لمنعهم من  ( وقد قام جهاز األمن بابتزاز مواطنين 
 (. FTW2015موضوعات سياسية )

 : مصرالفساد في  -ثانيًا 
عائقًا  ي   الفساد  الرشوة معد  من  كل  الفساد  يضم  حيث  مصر.  في  األعمال  لقطاع  همًا 

كسب الشخصي  الحكومية من أجل ال  ةوالتزوير واالبتزاز وغيرها من أشكال استغالل الوظيف
والمحسوبية من السمات البارزة لمناخ االستثمار في   ةغير المشروع. وتعتبر ثقافة المحابا

ري. والبقشيش يعد واحد من أكثر أشكال الرشوة انتشارًا في الحياة اليومية  االقتصاد المص
يعتمدون بدرجة  للمصرين. ضعف اإلطار القانوني وانتشار الرشوة جعل رجال األعمال  

ة على العالقات العامة والوسطاء ً)واسطة( في إنجاز أعمالهم حيث تفوز الشركات بعيد
كمة بمعاملة متميزة. يجرم التشريع الحالي في مصر ذات العالقات القوية بالسلطات الحا

 شيءلين  و كافة أشكال الرشوة ، وإن اختلفت التشريعات في التطبيق، مما يعطي المسؤ 
يم مدفوعات وهدايا تسهيل األعمال في القانون المصري، من الحصانة. وبالرغم من تجر 

المعامالت مع الجهات    فمازالت هذه المدفوعات والهدايا تعتبر ضرورية من أجل إنجاز
 الحكومية.  

أفسحت االضطرابات السياسية خالل السنوات الثالث الماضية المجال لسيطرة قوات األمن 
أض الذي  األمر  األمور  مجريات  في  شتى وتحكمها  في  والمساءلة  القانون  سيادة  عف 

ة بين  األنشطة. وكما كانت الحالة في السنوات الماضية ال تزال مصر تحتل مراتب متردي
www.m، حيث 2014(لعام  CPIالدول كما تعكسه المعايير الدولية للشفافية واإلدراك الجماهيري )
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( وأدنى  0ساد )لعالمي للفساد، حيث أن أعلى مستويات الفنقطة على السلم ا  37سجلت  
في السنة التالية دلياًل على تزايد مستوى الفساد.    32(، لتصل إلى  100مستويات الفساد )

معت تقارير الملتقى االقتصادي العالمي والبنك الدولي على أن الفساد في  أج   2015وفي  
ار التقرير العالمي للتنافسية الصادر  مصر كان واحد من أهم عوائق االستثمار. وقد أش

إلى أن الفساد كان أحد أهم خمسة عوائق   2015-2014الملتقى العالمي لالقتصاد  عن
د مشكلة كبيرة في مصر. في تقرير منظمة الشفافية  لنشاط األعمال في مصر، وعليه فالفسا

زيادة في    ممن شملهم المسح اإلحصائي أن هناك   %64كان انطباع   2013العالمي لعام  
يعتقدون   %43(، وGCB, 2013لسنتين الماضيتين)مستويات الفساد في مصر خالل ا

 ر فاسدين. فقط يعتقدون أنهم غي %5لين الحكوميين فاسدين. وو أن كل أو معظم المسؤ 
 مجاالت انتشار الفساد: 

 النظام القضائي:
، إال أن نسبة  من الجمهور على أن النظام القضائي ال يخلو من الفساد % 65يجمع نحو 

عتبر النظام القضائي من العوائق الرئيسة لقطاع األعمال في  محدودة جدًا من الشركات ت
ي قد واجهته العديد من التحديات  مصر. وباإلضافة إلى ذلك، فإن استقاللية النظام القضائ

. يعتقد رجال األعمال أن النظام 2011بسبب الصراعات السياسية خاصة منذ ثورة عام  
النزاعالقض فض  في  معقولة  وبكفاءة  نجح  قد  الملكية)ائي  حقوق  وحماية   ,GCRات 

2015/2016 .) 
 إدارة الشرطة:

ي مصر. غالبية الجماهير  تواجه الشركات مخاطرة جمة في تعاملها مع أجهزة الشرطة ف
ممن شملهم المسح اإلحصائي   %20تعتبر أن جهاز الشرطة فيه الكثير من الفساد، ونحو  

. ثقة المصريين في  2013-2011للبوليس خالل الفترة    ى رفوا بدفع رشاو اعت  2015في  
www.mجهاز األمن متدنية إلى حد بعيد بسبب الحاالت المتعددة الستغالل رجال الشرطة للسلطات 
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 %30لمخولة لهم والحصانة العالية التي يتمتعون بها لتحقيق مصالحهم الشخصية،. نحو  ا
ة وعدم يعتقدون أن انتشار الجريم  2013ائي لعام  من الشركات التي شملها المسح اإلحص

لعام   االستقرار من أهم عوائق األعمال في مصر. وفق تقرير المنظمة الدولية للشفافية
لة عن فرض القانون بأنها تعمل في الظالم و خلية المصرية المسؤ ، توصف وزارة الدا2015

ؤدي التحقيقات في تهم الفساد  دون أي شفافية مالية أو مراقبة سياسية. ومن النادر أن ت
أي عقوبات على المدانين في تلك القضايا. فنجد رئيس جهاز المراجعة المصري،  إلى إنزال  

الشرطة ووكالة المخابرات وجهاز القضاء،  الذي كشف عن حاالت من الفساد في جهاز  
وفي   القضاء.  جهاز  لسمعة  باإلساءة  التهامه  بالسجن  عوقب  رئيس    2016قد  أصدر 

 لمراجع العام في وسائل اإلعالم. ضاء أمرًا بعدم نشر أي أخبار عن تقرير االق
 إدارة الخدمات العامة:

اع األعمال باعتباره قطاع  يحمل قطاع الخدمات العامة بين طياته مخاطر عالية على قط
مبيعات الحكومة للسلع والخدمات التي تحتكرها الحكومة. والنمط السائد للرشوة هو الرشوة 

ختلف مكاتب الحكومة. كذلك ينتشر االستعانة سيطة التي تدفعها الشركات واألفراد في مالب
من الرشوة    شيءبالمعارف أو الواسطة في مجال األعمال. فمعظم الشركات يتوقعون دفع  

من الشركات دفع الرشوة عند التقديم    %50البسيطة الستخراج تراخيص العمل، بينما تتوقع  
كفاءة األجهزة الحكومية الكهربائي. يعتقد رجال األعمال أن تدني  للحصول على اإلمداد  

الروتينية كالعائق الثاني لقطاع األعمال في مصر. تسهم زحمة مكاتب األجهزة الحكومية  
الذي  واأل الوضع  الجمهور،  الرشوة من  الموظفين في الحصول على  الكثيرة لعمل  عباء 

 ي في تطبيق القانون. بسبب التراخ  2011ازداد سوًء منذ ثورة عام 
 إدارة األراضي: 

  ني المستثمرون في القطاع العقاري من مخاطر الفساد في التعامل مع إدارة األراضي. يعا
www.mحصائي يتوقعون أن يكون عليهم تقديم بعض الهدايا ممن شملهم المسح اإل  % 39أكثر من  
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ستويات العالية  للمسؤولين مقابل الحصول على تصريح البناء. وعالوة على ذلك، فإن الم
ال  والتعقيدات  الفساد  سلطات من  في  الملكية  حقوق  مخالفات  زيادة  إلى  تدفع  قانونية 

مصر تعتبر ضعيفة، وأن  األراضي. ويعتقد رجال األعمال أن حماية حقوق الملكية في  
الملكية تع المشكال   دقوانين تنفيذ حقوق  العقاري. تكلفة    تمن  القطاع  التي توجههم في 

جراءات  إالشرق األوسط، لكن    رات في مصر تعد منخفضة مقارنة بباقي دولتسجيل العقا
التسجيل تستغرق في المتوسط أكثر من ضعف الوقت الذي تحتاجه في باقي دول اإلقليم.  

باليين دوالر    3كشف رئيس المنظمة المركزية للمراجعة في مصر بأنه قد تم تبديد    وقد
ط الشرطة واالستخبارات ورجال القضاء،  في صفقات أراضي حكومية بواسطة بعض ضبا

 (. CAO, 2014م يفتح التحقيق في أي منها )ول
 إدارة الضرائب:

المستثمرين في   إدارة الضرائب خطرًا كبيرًا على  مصر، إال أن تدني األجور ال تشكل 
يجعل موظفي المستويات المنخفضة من الضرائب عرضة للفساد. غير أن نسبة قليلة من 

وظفي الضرائب. من المالحظ أن  شملها المسح تتوقع أن تقدم أي هدايا لم الشركات التي
 سداد الضرائب عملية تأخذ الكثير من الوقت مقارنة بمتوسط ما تحتاجه مثيالتها في دول

(. يعتبر التحايل الضريبي من المشكالت الهامة التي تواجه الحكومة DB, 2016اإلقليم)
ر، شاملة مليون دوال  73قد في إيرادات الدولة  نحو  ، بلغت جملة الف 2015المصرية. في  

الضرائب غير المسددة ومئات الحاالت من إيرادات العقارات الحكومية من مباني وأراضي، 
لرجال األعمال ولبعض حلفاء النظام الحاكم. وتشير التقديرات إلى فقد  بعضها تم تمليكها  

لنحو   غي  38مصر  المالية  التدفقات  من  دوالر  الفترة  بليون  في  المشروعة  - 2012ر 
2013  ،(Mada Masr, July 2015) . 

 إدارة الجمارك: 
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صر،  يعد الفساد واألعباء الجمركية من أهم المشكالت التي تواجه قطاع األعمال في م
ويعتبر رجال األعمال أن سلطات الحدود في مصر تعاني من انخفاض مستوى الشفافية  

الوقت    تسهيالت عمليات االستيراد والتصدير. يعدالناتج عن انتشار الفساد ومدفوعات  
وتكاليفها أعلى في مصر مقارنة بما هي عليه في باقي    دستيراعملية اال  هالذي تستغرق

 ا تنخفض التكاليف والوقت المطلوب في حالة تصدير السلع. دول الشرق األوسط. بينم
 إدارة المشتريات الحكومية: 

د رجال  تعاني الشركات من مخاطر جمة من الفساد في قطاع المشتريات الحكومية. ويعتق
غا العامة  األعمال  أن  الفساد، األعمال  بسبب  معينين  وشركات  أفراد  إلى  تنتهي  ما  لبًا 

-GCR, 2015لعدم الحيادية في مجال مشتريات الحكومة )ويرون أن هناك انتشار  
والكفاءة  1016 بالشفافية  االلتزام  (. تحصل مصر على مرتبة متوسطة على مؤشرات 

التعامالت، وعلى   منافسة والنزاهة في  مترتبة متدنية على مؤشر االلتزام بالوالتماثل في 
 (.PPSA, 2013قطاع المشتريات الحكومية )

ضع من  مصر  قطاع  تعاني  ثقة  لضعف  نتيجة  الحكومة،  مناقصات  في  المشاركة  ف 
قوانين   فإن  الواقع  وفي  الحكومة.  مشتريات  مناقصات  في  الشفافية  مدى  في  األعمال 

توى الشفافية في عمليات  بق بفاعلية وتشير األدلة إلى تدني مسالمشتريات الحكومية ال تط
ي تواجه الشركات في هذا المجال.  المشتريات الحكومية، مما يضيف إلى مخاطر الفساد الت

 والشركات التي تتهم بممارسة الفساد يتم معاقبتها باالستبعاد من المناقصات في المستقبل. 
ي عرفت في اصالت الفرنسية أحد أشهر القضايا التتعد قضية شركة ألستوم للطاقة والمو 

تسوية للحالة التي  مليون دوالر في    772السنوات الماضية، حيث تم تغريم الشركة قرابة  
مليون دوالر،   75تم فيها رشوة موظفي الحكومة في عدد من الدول بما فيها مصر بنحو 

اصالت في مصر و لكهرباء والمباإلضافة لقيامها بتزوير مستندات متعلقة بمشاريع شبكات ا
www.m  ى خرى. وقد تبين أن الشركة قد استعانت بوسطاء إلتمام الصفقات ودفع الرشاو وفي دول أ
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لين. وكان أحد الوسطاء يعمل مديرًا للشركة القابضة للكهرباء المملوكة للحكومة  و مسؤ لل
  5.2  شهرًا، مع غرامة مالية قدرها  42بالسجن    2014المصرية. وقد تمت معاقبته في  

التآمر لغسيل بعض األموال والتهرب من الضرائب وقبوله  مليون دوالر إلدانته بالتزوير و 
. لذلك 2015الفرنسية الستوم، وفق تقرير وزارة العدل عام    من الشركة  ى بعض الرشاو 

فعادة ما تنصح الشركات العاملة في مشتريات الحكومة المصرية بأن تستعين بكل الوسائل 
 مشتريات الحكومية. تخفيف من مخاطر الفساد في مناقصات الالمتخصصة في ال

 إدارة الموارد الطبيعية:
ا الموارد  قطاع  في  الشفافية  أهم  تعد  للوقود من  الحكومي  الدعم  للغاية.  متدنية  لطبيعية 

بليون جنيه مصري   95تم تخصيص نحو    2012مصادر الفساد في مصر. وفي عام  
أتاح فرصة كبيرة   الوقود مما  المتاحة  لدعم  البيانات  قلة  نظام للفساد غير أن  وضعف 

 ل. المراجعة يجعل من الصعب تقدير الحجم الحقيقي للفساد في هذا المجا
 أساليب محاربة الفساد في مصر 

بالرغم من بعض نقاط الضعف المهمة مثل غياب قانونين لحرية تداول المعلومات وحماية  
الخطوات اإليجابية نحو تأسيس إطار    المبلغين عن جرائم الفساد، اتخذت مصر بعض

ة من  عال لمحاربة الفساد. فقد شهدت السنوات األخيرة عددًا من اإلصالحات التنظيميف
أجل دعم عالقات مصر مع االتحاد األوربي واألمم المتحدة  في مجالي محاربة الفساد  

الفساد يضم   قانون جديد لمحاربة  لتأسي  22وغسيل األموال. بدأت بسن  س وكالة  مادة 
، لينتهي  2012مناقشة القانون المقترح في البرلمان في    مستقلة لمحاربة الفساد. وتمت

، أن المشكلة األساسية التي 2015دير المنظمة الدولية للشفافية  لألسف بالرفض. وفي تق
تواجه مصر هي عدم التنسيق بين جهود المؤسسات العاملة في محاربة الفساد، وتطبيق  

المUNDP-ACIAC 2014bالقوانين،) من  العديد  فهناك  على (.  العاملة  ؤسسات 
في والتنسيق  األهداف  في  الوضوح  ينقصها  لكن  الفساد  السياسات محاربة  في  بينها  www.mما 
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والبرامج. ويعيق عمل تلك المؤسسات في الغالب ضعف الميزانيات وتعدد وتضارب اللوائح 
 والقرارات الداخلية.

التي قامت بتطويرها   إلستراتيجية القومية لمحاربة الفساد،تم اإلعالن عن ا  2014في نهاية  
سناد تطوير اإلستراتيجية وتنفيذها إاللجنة القومية لتنسيق جهود محاربة الفساد، بينما تم  

عشر   القومية  اإلستراتيجية  تبنت  وقد  العليا.  اإلدارية  السلطة  إشراف  تحت  فنية  للجنة 
نزاهة ( تزكية مبادئ الشفافية وال2حكومة، )( النهوض بمستوى األداء في ال1أهداف: )

اإلجراءات (  دعم  4( تطوير وتحديث قوانين مناهضة الفساد، )3بين موظفي الدولة، )
( العدالة،  يحقق  بما  )5القضائية  الفساد،  محاربة  منظمات  قدرات  دعم  االرتقاء 6(   )

ماهيري وبناء الثقة ( زيادة الوعي الج 7بمستويات المعيشة وتحقيق العدالة االجتماعية، ) 
( تدعيم التعاون على مستوى الدولة في مناهضة 8ؤسسات الحكومية، )بين الجمهور والم

( )  (9الفساد،  الفساد،  أجل محاربة  والدولي من  اإلقليمي  والتعاون  التنسيق  ( 10تدعيم 
 تدعيم مشاركة المجتمع المدني في محاربة الفساد. 

 المؤسسات الحكومية لمحاربة الفساد -1
 جهاز الرقابة اإلدارية 

كجهاز مستقل يتبع مكتب رئيس الوزراء. وتنحصر    1964هاز في عام  تأسس هذا الج 
ي الكشف عن ومحاربة الفساد، من خالل مزاولة رقابته المالية على أجهزة  مهام الجهاز ف

  الدولة والمؤسسات العامة المملوكة للدولة والمؤسسات الخاصة التي تنجز أعمااًل أو تورد 
ظل الجهاز يعمل عبر   يق واإلحالة ألجهزة القضاء.سلعًا للحكومة. وللجهاز أحقية التحق

الماضية في الخمسون  الممارسات   السنوات  والحد من  الفساد  جرائم  الكشف عن  مجال 
الفاسدة، غير أن استقاللية الجهاز كانت منقوصة بنص القانون على ضرورة أخذ موافقة  

 تهم بممارسة الفساد.  ل حكومي مو األمر إلقاء القبض على مسؤ رئيس الدولة عندما يتطلب  
www.m جهاز العقوبات اإلدارية
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مراقبة والتحري وإنزال العقوبات اإلدارية على موظفي  كجهاز لل 1958تأسس الجهاز في 
الخدمة المدنية في كافة الوزارات وعلى مختلف المستويات عند تورطهم في ممارسة الفساد. 

مالي واإلداري. ومن واجباته ادر مؤهلة للتحري في حاالت الفساد الوالجهاز مدعوم بكو 
 اكم الجنائية. كذلك إحالة بعض المتورطين في قضايا الفساد للمح 

 إدارة الكسب غير المشروع 
، 62بالقانون رقم    1975تأسست إدارة الكسب غير المشروع تحت إشراف وزارة العدل في  

ع هذه اإلدارة إقرارات الذمة المالية التي يتوجب  في حاالت الربح المشبوه. تجم  ي للتحر 
، أو دوريًا كل عامين  على موظفي الحكومة تقديمها عند استالمهم للوظيفة وعند مغادرتها

ونصف العام. وال تتمتع هذه اإلدارة بسطوة القانون للتحري لكنها تستقبل تقارير أو بالغات  
م الفساد  الممارسة  في  العاملين  ومن  الجمهور  بتحويلها  ن  لتقوم  والعام  الخاص  قطاع 

 للسلطات القضائية.
 وحدة محاربة غسيل األموال 

، 2002بموجب قانون محاربة غسيل األموال عام    راتية مالية تأسستاهي وحدة استخب
وهي وحدة مستقلة تعمل تحت إشراف البنك المركزي المصري. تستقبل هذه الوحدة جميع 

وتمويل اإلرهاب، حيث تتولى دراستها والتحقيق   موالتقارير الخاصة بحاالت غسيل األال
ومات مع غيرها  من المنظمات  فيها ورفع نتائج التحقيق للنائب العام. وتتبادل الوحدة المعل

، 2002العاملة في ذات المجال محليًا وعالميًا. ووفقًا لقانون مكافحة غسيل األموال لعام 
ل بقرار من وزير العدل، بناًء على طلب من ن في وحدة مكافحة غسيل األموايتم التعيي

 فظ البنك المركزي. امح 
 
 
www.m تشريعات محاربة الفساد: -2
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لين و الرشوة بكل أشكالها، ومحاولة رشوة المسؤ   2012في عام    حرم القانون في مصر
الحكومية، واستغالل الموارد  وتقديم الهدايا بنية التأثير على سوء استخدام سلطات الوظيفة  

( Global Partner & Association, 2012لتحقيق مكاسب شخصية ) الحكومية
يعاقب عليها القانون. قانون غسيل    غير أن التزوير والرشوة بواسطة األجانب ال يعد جريمة

األموال يجرم غسيل األموال. المدفوعات الخاصة بتسهيل المعامالت منتشرة لكنها غير 
. تعاني مصر من  2010ن الدولي في عام  وعة وفق ما جاء في تقرير مكتب القانو مشر 

المسؤ  متناقضة.  بطرق  تطبق  التشريعات  أن  نجد  لذلك  القانون،  سيادة  لين  و ضعف 
حكوميين مطالبين بتقديم إقرار مالي عند استالمهم للوظيفة وعند مغادرتها، وكل عامين  ال

   إلى خمسة أعوام أثناء سنوات الخدمة.
لين الحكوميين من حيازة أي  و ( يمنع المسؤ HRR, 2014قانون منع تضارب المصالح )

المبلغين عن  ممتلكات في قطاعات يتمتعون فيها بسلطات مطلقة. وال وجود لقوانين تحمي  
بقانون   محكومة  الحكومة  مشتريات  مصر.  في  الفساد  قوانين  .  89/1998خروقات 

زام الحكومة المتحدة لمناهضة الفساد، وإن ظل الت  وصادقت مصر على اتفاقية مؤتمر األمم
. ومصر غير موقعة على مقررات مؤتمر منظمة 2011بقرارات المؤتمر غير متوافق منذ  

لمنع حدوث التعاون االقتصادي وا للرشوة  أو مؤتمر االتحاد األوربي  المناهضة  لتنمية 
 الفساد والحد من الممارسات القائمة.

 حرية اإلعالم: - 3
ايط بعد  الرابعة  السلطة  اإلعالم  على  والسلطة  لق  التنفيذية  والسلطة  التشريعية  لسلطة 

ال المتقدمة على حرية اإلعالم في  الدول  الحكومات في  كشف عن  القضائية. وتحرص 
حاالت الفساد وفضحها في وسائل اإلعالم. وفي مصر يؤكد الدستور على حرية التعبير  

حريات عمليًا. في  وائق القانونية التي تنتقص من هذه الوالنشر، ولكن هناك العديد من الع
www.m، تدهور الوضع كثيرًا حيث أصبحت السلطات تعمل على التعتيم على أي  2014عام  
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وم للحكومة  وجعل  انتقادات  األفواه  كمم  مما  اإلعالم،  وسائل  في  االنتشار  من  نعها 
ويواجه الصحافيون التهديد    اإلعالميين يعتمدون الرقابة الذاتية على كافة منافذ اإلعالم.

االعتداء الجسدي واالحتجاز لدى الشرطة والسجن وحتى القتل، كما أن التحدث  والتحرش و 
على بعض المشاركين. ليس هناك قانون يحمي  والنقاش في العلن قد أدي إللقاء القبض 

حرية جمع المعلومات، والحكومة عمومًا ال تستجيب لطلبات المواطنين للحصول على  
االستثناءاا بعض  من  وبالرغم  الشبكة لمعلومات.  تخضع  ال  المصرية  الحكومة  فإن  ت 

بالحرية    العنكبوتية لقيود كثيرة، ومع ذلك ال يتمتع المجتمع المصري ووسطه اإلعالمي
 الكافية.

 حرية المجتمع المدني:  - 4
ي يشكل ي وانتشار الفساد، فالمجتمع المدننهناك عالقة عكسية بين حرية المجتمع المد

إذا تو جهة رقابية هامة على ممارسة ا للمبلغين عن وجود  الفساد، خاصة  الحماية  فرت 
درجة بعيدة، وقد أزداد الفساد. وفي مصر يعيش المجتمع المدني في أجواء مقيدة لحريات ل

. يوصف التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني في  2014األمر سوًء في أعقاب ثورة  
وغ مظهري  بأنه  للمراجعمصر  المركزية  فالوكالة  حقيقي.  تمثل  ير  والتي  والمحاسبة،  ة 

الجهاز الحكومي لمحاربة الفساد، ال يتعاون بفاعلية مع المجتمع المدني. لقد صدر في  
قرارًا رئاسيًا يمنع تمويل المنظمات غير الحكومية من مصادر خارجية،    2014ف  منتص

 لح الدولة المصرية.إذا ثبت أن لهذه المنظمات دور يتعارض مع مصا
من منظمات المجتمع المدني خالل العقد الماضي، واكتسبت تأييدًا شعبيًا  تم تأسيس العديد  

سعها ودعم مشاركتها في الثورة على نظام  واسعًا في السنوات األخيرة مما ساهم في تو 
  2014(. وبالرغم من الحريات التي كفلها دستور  2014الحكم السابق )مؤسسة برتلسمان،  

إال المنظمات،  وتشكيل  التجمع  القيود لحريات  كثرة  من  اآلن  تعاني  الحريات  هذه  أن   
الم آالف  القومي.  األمن  وحماية  الطوارئ،  قانون  بسبب  عليها  تم المفروضة  www.mعارضين 
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الرئاسي لسنة   القرار  الحكومة. ومنذ  التظاهر بدون تصريح من  ، 2013حبسهم بتهمة 
المس والقوات  الشرطة  قوات  تتمأصبحت  مقتلحة  في  الحرية  من  كبير  بقدر  اومة  ع 

المتظاهرين بما في ذلك من استخدام لألعيرة النارية واالعتداء الجسدي والتحرش بالنساء  
 .في السجون والمعتقالت

 الفساد في دولة اإلمارات   -ثالثًا 
 ال يمثل الفساد مخاطر معنوية على الشركات العاملة في دولة اإلمارات، وهي أقل الدول

ال الفساد  انتشار  مالي واإلداري. وتقدم حكومة اإلمارات مناخًا مرحبًا  العربية معاناة من 
العام لإلدارة  والفعال  الكفء  األداء  إلى  باإلضافة  القانون  لالستثمار  يجرم  للحكومة.  ة 

اإلماراتي استغالل النفوذ وجميع أشكال الرشوة بما في ذلك المدفوعات الخاصة بتسهيل 
فذة ومطبقة، مما قلل من حاالت الفساد  لتشريعات الخاصة بالفساد والتدليس نااألعمال. وا

ة والغش التجاري. لكن هناك شح شديد في المعلومات عن الصفقات الخاصة والحكومي
مما يصعب معه الحكم على مدى انتشار الفساد في دولة اإلمارات. وفيما يلي نستعرض 

 ولة اإلمارات.انتشار الفساد في مختلف المجاالت في د
 مجاالت انتشار الفساد: 

 النظام القضائي:
عد الفساد من القضايا التي تشغل النظام القضائي كثيرًا في دولة اإلمارات. ويتمتع  ال ي  

القضائي في اإلمارات باستقاللية كبيرة، غير أن األحكام ال بد من تصديقها قبل النظام  
أتي متأثرة  حاالت كثيرة ت  كما أن األحكام القضائية في،  العليانفاذها من السلطات السياسية  

تشكلت محكمة خاصة   2011(. في  HHR, 2014ببعض القيم واألعراف المجتمعية )
المحكمة استثناء  ابيترأسها    للنظر في قضية شركة استثمارية ن حاكم دبي، وقد قررت 

ال بدبي. وصرح بعض  الدولي  المالي  المركز  قوانين  أحكام  التنفيذيين  الشركة من  مدراء 
www.mمن أجل الحصول على أحكام تخدم مصالح   ى موال أو الرشاو للشركات بأن دفع بعض األ
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( اإلمارات  في  أمر غير عادي  ويعGCR,2015-2916الشركات هو  الجهاز (.  مل 
القضائي بكفاءة عالية في فض المنازعات وتحدي اللوائح واألنظمة الحكومية. فعادة ما  

تاد في دول المنظمة يومًا وهو ما يقل عن المتوسط المع  495نحو  يستغرق تطبيق العقود  
 (.DB, 2016بي )و ( باالتحاد األور OECDبية للتعاون االقتصادي والتنمية )و األور 

ضائي في اإلمارات محاكم شرعية لألحوال الشخصية واألسرية والجنائية  يضم النظام الق 
توصل لحل في قضايا فض المنازعات  ال  دومحاكم مدنية للنظر في القضايا المدنية. يع

ؤكد، مما يهدد بعض الشركات بتجميد نشاطها في دولة اإلمارات واالنتظار أمر غير م
خاصة   الحل،  إلى  للتوصل  صلة  لمدة طويلة ومكلفة  اآلخر على  الطرف  يكون  عندما 

بالطبقة الحاكمة، وفي حاالت خاصة قد تصبح الشركة مضطرة لمغادرة دولة اإلمارات  
بية المتحدة عضو في المركز الدولي (، وإن كانت اإلمارات العر ICS, 2015كلية )بال

 لفض منازعات االستثمار.
 إدارة الشرطة:

ها مع الشرطة في دولة اإلمارات. وللسلطات  تواجه الشركات مخاطر محدودة في تعامالت
ها من التحقيق  الحاكمة السيطرة التامة على قوات األمن ولديها اآللية الفعالة التي تمكن

ين في مخالفات الفساد واستغالل السلطة من أفراد الشرطة.  وإنزال العقوبة بكل المتورط
ع الحفاظ  على  الشرطة  قدرة  في  عالية  بثقة  الشركات  القانون وتتمتع  وسيادة  أمنها  لى 

(.GCR,2015-2916 ) 
 إدارة الخدمات العامة:

كات واألفراد على الخدمات العامة  هناك مخاطر محدودة من الفساد المرتبط بحصول الشر 
اإلمارات. فالحكومة في اإلمارات توفر كما أسلفنا مناخًا وديًا لالستثمار حيث في دولة  

حكومية، وتقديم الخدمات للشركات بفاعلية وكفاءة عالية.  األعباء الخفيفة للنظم واللوائح ال
www.mوظفين العموميين أمر متوقع  والرشوة عمومًا غير منتشرة، وال توجد أدلة على أن فساد الم
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ر. وتعتبر الشركات أن دولة اإلمارات من الدول التي تتميز بتدني معدالت  الحدوث باستمرا
ول على الخدمات العامة. وبالمثل، نجد أن  الرشوة أو المدفوعات غير المبررة في الحص

السلو  حيث  من  العالم  في  الشركات  أفضل  بين  من  اإلمارات  في  العاملة  ك الشركات 
ميين ومع السياسيين، ومع غيرها من الشركات  األخالقي في التعامل مع المسؤولين العمو 

 العاملة في دولة اإلمارات. 
ج تصاريح البناء في اإلمارات األسهل في يعد الحصول على اإلمداد الكهربائي واستخرا

ن بالمتوسط  العالم، كما أن تأسيس شركة جديدة يتم في وقت قياسي وبتكلفة أقل إذا ما قور 
ارات سريعًا في تطوير الحكومة اإللكترونية. لذلك ينصح  السائد في المنطقة. تقدمت اإلم

االستثمارية وسهولة وبساطة    المستثمرون بالتوجه إلى اإلمارات لتمتعها بوفرة المعلومات
الوس فمازالت  ذلك  ومع  اإلجراءات.  الموظفين  اوسرعة  تعيين  في  مؤثرًا  تحديًا  تمثل  طة 

فتاح الكبيرة الذي حققته اإلمارات فمازالت  رقي في الوظائف الحكومية. وبالرغم من االنوالت
 جانب. شركات االستثمار اإلماراتية لها األفضلية على غيرها من المستثمرين األ 

 إدارة األراضي: 
ال تشكل إدارة األراضي مصدرًا هامًا للفساد، فاآللية التي يتم بها منح حقوق الملكية تعمل  

وغالبًا  م والمدنية  الشرعية  المحاكم  خالل  وتعتبر  ن  ومتوقعة.  عادلة  األحكام  تكون  ما 
يستغرق أكثر   إجراءات إدارة األراضي سلسة وذات تكلفة مقبولة. فتسجيل األراضي مثاًل ال

من يومين، بينما يتم الحصول على ترخيص البناء بسهولة ويسر وسرعة ال تفوق سرعة 
مة الخاصة بحيازة  وقد تحدث اإلشكاالت بسبب التباين في األنظافورة.  غمثيلتها في سن

األراضي بين المواطنين واألجانب، وتصاريح اإلقامة للمستثمرين، والنقص في الشفافية، 
فعالة  وعدم وضوح   الملحة آللية  والحاجة  األراضي،  ملكية  بيع وتحويل  إعادة  إجراءات 

بأن حقوقهم في التملك مصانة إلى  لفض المنازعات. غير أن رجال األعمال يصرحون  
www.mي دولة اإلمارات. ومما يسهل إدارة العقارات في إمارة دبي حرية تبادل المعلومات حد بعيد ف
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ة العقارات بين القطاعين  يواإليجارات بما ييسر تداول ملكعن التداول في العقاري واألسعار  
 الخاص والحكومي. 

 إدارة الضرائب:
عامل مع إدارة  األعمال مخاطر محدودة للغاية من ممارسات الفساد عند التيواجه رجال  

الضرائب في اإلمارات. فال وجود تمامًا للرشوة والمدفوعات الجانبية عند سداد الضرائب.  
إدارة الضرائب في اإلماراتية أيسر منه في أي دولة من دول العالم. فإعداد    فالتعامل مع

ا الضريبية وسداد  أكثر من  الحسابات  يستغرق  سريع ال  المفروضة إجراء    12لضرائب 
الشخصي أو الضرائب على أرباح ساعة   الدخل  المتوسط، حيث ال وجود لضريبة  في 

لحوظة في المتوسط عن نظيره في المنطقة الشركات. والمعدل الكلي للضريبة يقل بدرجة م
. وعالوة على  2016أو في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية األوربية في عام  

تار مواقعها داخل مناطق التجارة الحرة تكون  تلك التسهيالت نجد أن الشركات التي تخ 
 معفية من ضرائب الواردات والصادرات كذلك.

 إدارة الجمارك: 
الفساد في إدارة الجمارك محدودة للغاية. تتميز سلطات الحدود في اإلمارات تعد مخاطر  

صدير. عمال في الفساد عائقًا يواجه نشاطهم في االستيراد والتبالشفافية، وال يرى قطاع األ
والرشاو  الجانبية  المدفوعات  أن  األعمال  رجال  رأي  التجارة   ى وفي  في  منتشرة  ليست 

ة الجمارك في اإلمارات يستغرق وقتًا أقل إلنهاء المعامالت  الخارجية. والتعامل مع إدار 
انت التكلفة أعلى في اإلمارات مقارنة بغيرها  عن مثيالتها من بلدان الشرق األوسط، وإن ك

نطقة. غير أن لإلعفاءات الجمركية الممنوحة في حالة االستيراد والتصدير من دول الم
لى خفض التكاليف الصافية لصفقات التجارة من مناطق التجارة الحرة أثرها اإليجابي ع

 الخارجية. 
www.m ات الحكومية: يإدارة المشتر 
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الف  من  ملموس  قدر  نتيجةهناك  اإلمارات  في  الحكومة  مشتريات  إدارة  في   لفقدان  ساد 
من الشركات بمعاناتهم من التالعب في إدارة المشتريات   %50الشفافية. وقد أقر نحو  

التالعب عادة ما يحدث في عملية إرساء المناقصات أو  الحكومية اإلماراتية، وأن هذا  
عن ثقتهم العالية في المسؤولين    اختيار الموردين. ومع ذلك، فقد أعرب رجال األعمال

رارات على أسس موضوعية وعدم انحيازها للشركات أو األفراد الحكوميين في اتخاذ الق
سياسات. وأضاف هؤالء أن دفع  ممن لهم عالقات قوية بجهات اتخاذ القرارات أو تنفيذ ال

المشتريات يعد    ى الرشاو  فيما يتصل بالمناقصات وعقود  الجانبية  أمرًا غير  والمدفوعات 
قة بالنسبة للنقص في الشفافية، نجد أن دولة وبالرغم من السمة العامة لدول المنط  معتادًا.

لمؤسسات محاربة الفساد  اإلمارات العربية المتحدة تنفرد بدرجة عالية من النزاهة وبامتالكها  
 في المنطقة.

ة تخصيص المناقصة يير الدولية، وإعاداوالمناقصات في دولة اإلمارات ال تتم وفق المع
تحتاج الشركات األجنبية أن تؤسس عملها على  لذات الشركة أمر معتاد تمامًا. ولذلك  

محدود من    وجود طرف داعم من الداخل. كما أن تركيز وانتشار الملكية األسرية لعدد
 الشركات الكبيرة تؤدي إلى عدم المساواة في التنافس.

التنافس بين الشركات من أمور المهمة في هذا الصدد.  يعد تعارض المصالح في مجال  
ن يتم  ما  لالستعانة  وعادة  الحكومية  للمناقصات  المتقدمين  األجانب  المستثمرين  صح 

د المرتبط بالمشتريات الحكومية في  باألدوات الواجب استخدامها في تفادي مخاطر الفسا
 دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

 عية:إدارة الموارد الطبي
في دولة اإلمارات العربية   ال توجد أي تقارير عن الفساد في مجال إدارة الموارد الطبيعية

المتحدة. ولكن على الشركات مراعاة احتمالية وجود مخاطر للفساد نتيجة عدم الشفافية 
www.m تضمن في ميزانية الدولة.  لة للميزانية، كأن تحجب عائدات النفط فالالكام
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 د في دولة اإلمارات أساليب محاربة الفسا
 مؤسسات محاربة الفساد -1

ساد اإلماراتي خالل العقد الماضي وهو يعمل بكفاءة، وقد صرح  تأسست جهاز محاربة الف
ها اختالس نحو بليون  عن تمكنه من كشف عشر حاالت تم في  2012في فبراير من عام  

المؤس اإلمارات  دولة  في  تأسس  كما  العامة.  األموال  من  إماراتي  الحكومية  درهم  سة 
مراجعة دقيقة وشاملة لحسابات السات من خالل عملية  تللمراجعة. وقد تم الكشف عن االخ 

، بالتركيز على حاالت االختالس والتزوير والغش 2011- 2010الحكومة عبر السنتين  
التعا الفترة  في  العام. وخالل  المال  حاالت من    2009-2008مل مع  التحقيق في  تم 

حاالت منها وجه االتهام لوزراء سابقين، وقد ترتب على التحقيق  االختالس، في ثالث  
وتوقيف عدد من المسؤولين اإلماراتيين واألجانب. وقد صرح رئيس محاكم المال  عزل  

أن مجموع حاالت الرشوة التي سجلت في العام، وهي إحدى مؤسسات محاربة الفساد، ب
حالة. وهناك حاالت كثيرة من    47بلغ نحو    2013-2012المحاكم االتحادية في الفترة  

. وقد نص القانون على معاقبة 2010ا في عام  الرشوة على المستويات الوظيفية الدني
س الحكومي بالسجن لمدة ال تقل عن خمس سنوات إذا ثبت تورطه في اختال  الموظف

على السجن لمدة ال تقل عن سنة واحدة للموظف الذي    237المال العام. وتنص المادة  
ل عن خمس  ظف العام بالسجن لمدة ال تقو الرشوة، بينما يعاقب من حاول رشوة الميقبل  

وقعت دولة اإلمارات على االتفاقية العالمية لمحاربة    2005سنوات. وفي أغسطس من عام  
 .   2006ى االتفاقية في فبراير من العام الفساد، وتم التصديق عل

 شريعات محاربة الفساد:ت-2
العر  اإلمارات  أن مواد هذا  لدولة  الفساد، غير  لمحاربة  شامل  قانوني  إطار  المتحدة  بية 

طار توجد منتشرة عبر العديد من فروع القانون المعمول به في مختلف القطاعات. وقد اإل
الع اإلطار  تطبيق  في  الحكومة  وعلى نجحت  عالية.  بكفاءة  الفساد  محاربة  لقانون  www.mام 
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بأش الرشوة  القانون  يجرم  االتحادي  الوظيفة  المستوى  سلطات  واستغالل  المختلفة  كالها 
ات الخاصة بالتسهيالت ضمن هذه الممارسات التي يجرمها  المدفوعد  عتالحكومية، كما  

ع الرشوة باعتباره متعدي  القانون. ويجرم القانون كذلك عمل الوسيط الذي تتم عن طريقه دف
ى واجبات الوظيفة على القانون. ويشمل القانون أيضًا تعدي موظفي القطاع الخاص عل

 مقابل استالم الرشوة. 
سنوات،   10-5مة الذي يتلقى الرشوة بالسجن مدة تتراوح بين  ويعاقب القانون موظف الحكو 

ات. كما أن هناك قانون  سنو   5بينما ال تزيد عقوبة الراشي أو من يقوم بالوساطة عن  
وظفين الحكوميين  وال يوجد في اإلمارات قانون خاص برشوة الم  لتجريم غسيل األموال.

رية مواد تخص الهدايا والرشوة وتعارض ويوجد في القانون االتحادي للموارد البش  األجانب.
فيستهدف    المصالح فيما بين موظفي الحكومة. أما قانون إدارة الموارد البشرية إلمارة دبي 

اصة  على مواد خ   2006لعام    1محاربة الفساد في حكومة دبي، بينما يشتمل القانون رقم  
 بي. ظ بمحاربة الفساد ولوائح تنظيمية للخدمة المدنية في إمارة أبو

ثالث    جوانب  تطوير  على  الماضي  العقد  في  السلطات  بتركيز  كثيرًا  الوضع  تبدل  وقد 
الممارسات   حسبانهاقوانين المناهضة للفساد بحيث تأخذ في  تشمل: أواًل، تعديل العديد من ال

انون العقوبات االتحادي بحيث تنزل العقوبة بكل من يروج المحلية. ثانيًا، تعديل بنود ق
لة و القطاع الخاص وليس فقط في القطاع الحكومي. ثالثًا، تبنت الجهات المسؤ للرشوة في  

ع الممارسات الفاسدة. وقد شهدت اإلمارات في دولة اإلمارات أسلوب جديد في التعامل م
دمًا ملحوظًا في مجاالت محاربة الفساد. ومن العربية المتحدة ومنذ مطلع األلفية األخيرة تق

انت تعمل وفق قوانين لتحريم الرشوة منذ زمن بعيد، غير أن قطاع  المعروف أن اإلمارات ك
لقوانين، مما أدى النتشار تقديم الوعود األعمال لم يكن لديه الدراية الكافية بمتطلبات هذه ا

لة وكسب األصدقاء وليس كمقابل ألداء أو الهدايا القيمة لموظفي الدولة كأسلوب للمجام
www.mلين و وك فقط بالسكوت عليه بل كان يلقى التشجيع من المسؤ عمل محدد، ولم يتمتع هذا السل
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افة متعارضة مع النصوص لما يمكن أن يسهم به في ترويج االستثمار. وإن كانت هذه الثق
 الصريحة لقانون الرشوة.

ايا الرئيسة المتصلة بالفساد في دولة اإلمارات،  يعد اختالس األموال العامة واحد من القض
صادية الغالبة على بالغات الفساد. وقد بلغ إجمالي األموال العامة التي  وهي الجريمة االقت

  2012مارات من الكشف عنها في عام  تم اختالسها وتمكن جهاز محاربة الفساد في اإل
 بليون درهم إماراتي.  10نحو 

 حرية سائل اإلعالم: -3
مقيك عمليًا  الحريات  هذه  أن  غير  والنشر،  الرأي  حرية  الدولة  دستور  بواسطة فل  يدة 

الحكومة. المعلومات عن الحكومة متاحة قانونًا، لكنها عمليًا محجوبة أو اختيارية، وطلبات  
ما يتم التحفظ عليها. إن معظم وسائل اإلعالم مملوكة للدولة وتعمل وفق    المعلومات عادة

ن  الشفافية التامة. ويعد القانون االتحادي الخاص بالطباعة والنشر م  خطوط حمراء لعدم
اإلماراتي   النشر  تمنع  فهي  العربية.  المنطقة  في  تشددًا  لإلعالم  المقيدة  القوانين  أكثر 

لين الحكوميين أو نقد  و نع توجيه وسائل اإلعالم النقد للمسؤ واألجنبي دون تصريح، كما تم 
الحاكمة. كذلك   األسرة  باالقتصاد  أعضاء  الضرر  تلحق  قد  أخبار  أي  تمنع نشر  فإنها 

ي. وعليه فإن المعلومات عن الفساد المالي والسياسية في اإلمارات غير  الوطني اإلمارات
تف كبيرة  لغرامات  الصحفيين  يعرض  ونشرها  معظم متاحة،  يجعل  مما  الحكومة،  رضها 

وتمارس سلطات األمن الرقابة اإلعالميين يمارسون شيء من الرقابة الذاتية على أعمالهم.  
الشبكة العنكبوتية، ويواجه النشطاء عقوبات الشديدة على كل ما يدور من تواصل عبر  

 رادعة.
 حرية المجتمع المدني:  -4

،  2014الضعف الشديد وعدم التطور. في عام  يتصف المجتمع المدني في دولة اإلمارات ب 
مناهض   قانون  بتفعيل  الحكومة  قيودقامت  الحكومة  وفرضت  حرية    اً لإلرهاب،  www.mعلى 
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اسية، وتشكيل األحزاب واالتحادات في اإلمارات،  التجمعات الجماهيرية، والتنظيمات السي
ومة  كبل الح بينما يسمح للمنظمات غير الحكومية األجنبية بالعمل دون أي تدخل من ق

لمدني  ت المجتمع اطالما انحسر نشاطها في المجاالت غير السياسية. يشترط على جمعيا
دعم الحكومي. وغير مسموح ون االجتماعية قبل التقدم بطلب ال ؤ التسجيل بوزارة العمل والش

للمنظمات غير الحكومية األجنبية أن يكون لها مقارًا رئيسية في دولة اإلمارات ولكن يسمح  
وق اإلنسان. ندوبيها بزيارات لفترات محدودة، وكذلك الحال بالنسبة المنظمات الدولية لحقلم

ألفراد المتمثلة في ومن المهددات التي تواجه المجتمع المدني تلك المخاطر التي تواجه ا
 االحتجاز المؤقت أو الحكم بالسجن عند تورطهم في التواصل مع جماعات حقوق اإلنسان.

احتل اتحاد اإلمارات العربية المركز    2013/2014قتصادي العالمي في  اال  في الملتقى
وفق معيار    23مستوى العالم وفقًا لمعيار التنافسية. كما نال االتحاد المركز  على    19

بتقدم ثالث وخمسة مراتب على التوالي عن    2013بنك الدولي لتنفيذ األعمال في عام  ال
ليصل   %20رات األجنبية المباشرة سنويًا بمعدل نحو  ترتيبها السابق. وقد زاد ت االستثما

من الزيادة    %40بليون دوالر سنويًا، وهو ما يزيد عن    12إلى  متوسط التدفقات الداخلة  
الشركات السنوية في تدفق اال التعاون. وترى  لغيرها من دول مجلس  الداخلة  ستثمارات 

اإل في دولة  الفساد  انتشار  أن محدودية  الجنسية  العوامل متعددة  أهم  أحد  مارات يشكل 
 األجنبي المباشر. الجاذبة لالستثمار

 الفساد في الكويت  -رابعًا  
 مجاالت انتشار الفساد في الكويت: 

 :النظام القضائي
كعائق لعمل الشركات وعلى الرغم من    قليل من الفساد   في الكويتظام القضائي  يتخلل الن

 التدخل والضغوط من الجهات التنفيذية  أّن الدستور ينص على استقالل القضاء إال أنّ 
www.mوالدفعيات العشوائية مقابل إصدار أحكام لصالح الراشين    ( فالرشوة BTI 2016مالحظة )
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ت المعارضة بتوثيق ونشر ماليين الدينارات  (، وقد قامGCR2013-2016موجودة )
تقدم  (.وبالرغم من ذلك   2015رئيس الوزراء  لبعض كبار القضاة )الخبر    التي قدمها

(. كذلك فإن HRR2014)  الدولة للقضاة دورات تدريبية تتصل بالشفافية ومحاربة الفساد
ات ومعارضة اللوائح في حل النزاع  الشركات تشعر بأن الكفاءة القانونية للنظام القضائي

 (.GCR 2015يعد ضعيفًا ) الحكومية
خصوم مع  قضايا  لديهم  الذين  األجانب  ت  ويرى  األحكام  أّن  منحازة  كويتيين  عادة  كون 

يتم حظر سفر الكويتيين   وغالبًا ما(. GCR 2015في هذه القضايا ) للخصوم الكويتيين
 م المحاكم. وغير الكويتيين ممن  لديهم قضايا لم يتم البت فيها أما

يعد النظام القضائي الكويتي متطورًا ومتوافقًا مع األنظمة القانونية الدولية في مجال القانون  
وم األحكالتجاري  تنفيذ  أّن  كما  وقتًا  يستغرق  النزاعات  في  البت  فإّن  ذلك  يتم  ع  ال  ام 

للتحكيم ICS2011بسهولة) الدولي  المركز  اتفاقية  على  ومصادقة  موقعة  والكويت   .)
التحكيم  مثارًا للنزاعات وقليل من    يعد، ومع ذلك  1958ادقت على اتفاقية نيويورك  وص

 (.ICS2011العقود بها شروط التحكيم )
 الشرطة: 

ل الشركات األجنبية. غير هناك فساد قليل في مجاالت عمل الشرطة التي قد تعيق عم
األعمال  الكويتية.  أّن الفساد منتشر في مجاالت عمل الشرطة المرتبطة بأفراد ومنشآت  

ويحدث الفساد عادة عندما يكون أحد أطراف النزاع لديه عالقة خاصة بضابط الشرطة  
(. وفي بعض الحاالت قد يمتنع ضباط الشرطة HRR2015النزاع )  المكلف بالتحري في 

ب في عن  المتورطين  أحد  رشاوى من  حصولهم على  بعد  جنائية  في قضايا  التحري  دء 
وهناك تقارير تشير إلى انحياز الشرطة للكويتيين ضد األجانب (. HRR2015القضية )

فعالة للتحري ومعاقبة  ( ولكن للسلطات آليات HRR2015في حالة حدوث نزاع بينهما )
www.mهذه اآلليات لم تستخدم ضد ضباط الشرطة    ضباط الشرطة الذين يستغلون سلطاتهم. ولكن
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( وتشير  HRR2015ن معاقبة )مما يشجعهم على التمادي في سوء استخدام السلطة دو 
تقارير األعمال إلى أّن الشرطة يمكن االعتماد عليها جزئيًا في تطبيق القانون والنظام في 

 (. GCR 2015-2016لكويت )ا
 إدارة الخدمة العامة
ات العامة في الكويت من الفساد وسوء استخدام السلطة ولذلك تواجه تعاني إدارة الخدم

ساد. وقد صرحت الشركات أّن الرشاوى والدفعيات العشوائية قطاع األعمال بأخطار الف
بالمقابل فإّن  (. و GCR2015-2016يتم تقديمها مقابل الحصول على خدمات عامة ) 
وة مقابل الحصول على خدمات حكومية  المواطنين يشكون من أّنهم يجبرون على تقديم الرش

( إHRR2015أساسية  في  بالمماطلة  البيروقراطيون  ويتهم  اإلدارية  (،  القرارات  صدار 
إصدار  عملية  الستعجال  تنشيطية  دفعيات  أو  الرشاوى  دفع  على  المواطنين  إلجبار 

 (.The Peninsula 2015القرار)
تي والقرارات اإلدارية في بعض المرات  منتشرة في الجهاز اإلداري الكوي  المحاباة والواسطة

(  BTI2016فسة غير الحرة )ظالمة ويمكن أن تشتمل على فساد وبالتالي تشجع المنا
( المطلوبة  العددية  عن  وتقل  المهنية  تفتقد  الكويت  في  العامة  ( BTI2016اإلدارة 

الوالبيروقراطي أداء  تدني  في  األساسية  المشكلة  هي  كفاءاتها  وقلة  الكويتية  مؤسسات  ة 
(  ويشتكي رجال  GCR2015-2016الحكومية التي تتعامل في قطاع الخدمات العامة )

يستغرق وقتًا  أطول من  ل من كثرة  اإلجراءات مما يجعل بدء عمل او .. مشروعاألعما
 (. DB2016قليمي )المتوسط اإل
ون  ؤ بوزارة الش  نالواقعية للفساد داخل إدارة الخدمات العامة،  قيام أحد الموظفيومن األمثلة  

النسبة   مقابل تجيير  االجتماعية والعمل بجمع رشاوى من شركات خاصة أثناء تفتيشها
 ( .Arab Timesالمطلوبة من هذه الشركات للعمالة الوطنية )
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 1500ر لهذه العملية بتشغيل  قام العقل المدب   2015وفي قصة فساد أخرى  في العام  
مزورة، قام بتزويرها عدد من موظفي وزارة الداخلية والذين عاماًل أجنبيًا بتراخيص عمل  

ألف دوالر أمريكي للتأشيرة الواحدة. وقد   5بما مقداره    استفادوا ماليًا من بيع هذه التأشيرات
( وقد كشف التحري  HRR2015تم القبض على مزور التأشيرات وموظفي وزارة الداخلية )

 (. HRR2015منهم للمحاكمة ) 336يم شركة في العملية وتّم تقد 1368عن تورط 
 إدارة األراضي: 

الكويتي ولكن القانون  الملكية معرف بدقة في  الممارسة يعد    حق  الحق في  حماية هذا 
( هذا باإلضافة إلى الفساد في األجهزة الرسمية يقلل من  BTI2016-2017ضعيفًا )

( وهناك قيود  JPRI2013في التطبيق الصحيح لحق الملكية في السنوات األخيرة )الثقة 
على امتالك األراضي في الكويت لألشخاص من غير مواطني مجلس التعاون الخليجي،  

األشخاص و  امتالك  على  القيود  أّن  إلى  األجانب  المستثمرين  بعض   الشركات  يذهب 
تثمار األجنبي للكويت وأّنه يعوق أيضًا قيام  يعد أهم عائق أمام تدفق أموال االس  لألراضي

تسجيل الممتلكات يستغرق وقتًا أطول من المتوسط السائد في  (.فICS2014األعمال )
 (. DB2014قليم )أقطار اإل

 ة الضرائب:إدار 
ال يشكل الفساد في إدارة الضرائب عائقًا كبيرًا للشركات في الكويت، فالرشاوى تحدث قلياًل  

ب  (.وال تعتبر الحكومة  الضرائGCR2015-2016موظفي الضرائب )عند االحتكاك ب
قليل  الضريبي  العبء  فإّن  ولذلك  الميزانية  إليرادات  الرئيسية  المصادر  من 

(BTI2014قان )(.وبموجب  المباشر  االستثمار  يعفى ICS2015ون مال  أن  يمكن   ،)
التعامل في دفع    - المستثمر األجنبي الجديد من الضرائب لمدة قد تمتد إلى عشرة سنوات

 (.DB2016قليمي )ة بالمتوسط اإلالضرائب يستغرق وقتًا ومبالغ أقل مقارن
www.m إدارة الجمارك: 
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، وتشير تقارير األعمال أّن إدارة هناك قوانين للشركات التي تتاجر عبر حدود الكويت
-GETR2014الحدود شفافة جزئيًا مع أّن هناك دفعيات بالنسبة للصادرات والواردات )

GCR2015-2016  أّن الشركات تشعر  فإّن  إلى ذلك  الجمارك  إ( باإلضافة  جراءات 
(، كما أن التجارة عبر الحدود الكويتية تستغرق وقتًا GCR 2015-2016)ًٍ متعبة جدا

 (. DB2016قليمي )ل من المتوسط اإلأطو 
 إدارة المشتريات الحكومية

لكويت. توضح  كومية في ايشكو قطاع األعمال من فساد عظيم  في إدارة المشتريات الح 
موظفي  ألّن  وأفراد وجماعات  شركات  لصالح  تحويلها  يتم  العامة  األموال  أَن  الشركات 

(.  GCR2015-2016إرساء العقود )الحكومة يحابونهم فسادًا عند تقرير السياسات أو  
عقود   على  للحصول  تقديمها  يتم  العشوائية  والدفعيات  الرشاوى  أّن  إلى  إضافة  هذا 

(. عملية المشتريات في الكويت مرهقة  GCR2016و التراخيص )ت حكومية أالمشتريا
الحكومة   موظفي  طالت  والمحاكمات  التحقيقات  من  العديد  وهناك  للفساد  قابلية  وذات 

( . هناك ICS2016ين بارتكاب جرائم الفساد في عمليات المشتريات الحكومية )المتهم
للمنافسة ف التي تقدم عروضها  للشركات  ااتهام  العقود  بأّنها تشرع في تقديم ي  لحكومية 

(.  يطلب من الشركات التي يرسو عليها عطاءات ICS2016رشاوى أو مغريات أخرى )
يتي أو أكثر أن تكشف عما دفعته للوكالء والمستشارين  العقود بما قيمته مائة ألف دينار كو 

السماح    نص على عدم( ومدونة القانون التجاري الكويتي ت ICS2016أثناء عملية الشراء )
للشركات األجنبية بممارسة نشاط تجاري في الكويت إال إذا كان نصيب الكويت في العمل 

لذي لم يحصلوا على عقود يمكنهم من رأس المال أو أكثر. المنافسون ا %51أو الشراكة 
الشكوى للجنة المركزية للعطاءات، ولكن ال يسمح لهم بمناهضة قرار رسو العطاء في 

والكويالمحا بالمشتريات  كم.  الخاصة  الدولية  التجارة  منظمة  مدونة  على  توقع  لم  ت 
www.m الحكومية. 
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عن 2015ل عام  أعلنت اللجنة البرلمانية الخاصة بحماية األموال العامة عدة مرات خال
تحقيقات بخصوص اتهامات تتعلق بسوء استخدام األموال العامة غير أّنه لم يتم تقديم أي 

 (.HRR2015العام ) شخص للمحاكمة طوال
وقد تمت محاكمة وزير الكهرباء والمياه واألشغال العامة حمد الجاسر وعدد من موظفي 

وال سنتين  لمدة  بالسجن  والحاليين   السابقين  )الوزارة  وظائفهم  من   Globalطرد 
Construction Review2015 المسؤ بتوريد مولدات و ( وكان هؤالء  أدينوا  قد  لون 

وبمبالغ طائلة ولكن الوزير استأنف فتّم تبرئته    2007لعام  الحية في اكهربائية عديمة الص
 (.Kuwait Time 2016ثم إعادة تعيينه في منصبه الوزاري والنيابي )  2016في العام  

شركة أونا أويل لمليون دوالر أمريكي    2ادعاء بأّن شركة بتروناس البترولية دفعت   هناك
الحكوم موظفي  لرشوة  كوسيط  عملت  الكويتيةالتي  بترول   ة  عقد  على  للحصول 

(ArabianBusiness2016  وقد نفت شركة أونا أويل هذه االتهامات ومع ذلك فإّن .)
بواسطة مكتب   فيها  التحقيق  تم   أقطار  االدعاءات  في  الخطيرة  للجرائم  المتحدة  المملكة 

كما قامت شركة بتروناس  بإجراء تحقيق    -(Arabian Business 2016متعددة )
( في هذه الواقعة.  يحبذ المستثمرون األجانب ضرورة  The Telegraph2016خلي )دا

 استخدام آليات متخصصة في المشتريات الحكومية لتقليل أضرار الفساد. 
 موارد الطبيعية:إدارة ال

في الكويت حطمه الفساد. تمتلك الكويت أحد  أكبر احتياطيات   ةقطاع الموارد الطبيعي
يعتمد دخل الكويت بصورة رئيسية على عائدات تصدير النفط الذي  البترول في العالم و 

من إيرادات ميزانية الدولة . وقطاع البترول والغاز مملوك للدولة بالكامل    %80يمثل نحو  
(BTI2016ويحظر القانون الكويتي اإل .)ح عن أي معلومات عن إدارة االستثمار  فصا

واس تعامالتها  عن  معلومات  أي  وكذلك  الموارد الكويتي  صندوق  ممتلكات  أو  تثماراتها 
www.m الطبيعية الكويتي وهذا معناه عدم الشفافية في اإليرادات والمصروفات الحكومية. 
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وفي العام  يعرف عنها أّنها معرضة لسرقات منظمة،    وميزانية الدعم للبترول والجازولين
بداهة في    أعلن خالد السعدون النائب في البرلمان الكويتي  حدوث فساد حكومي  2012

العام   التي حدثت في  للزيادة  نتيجة  البترول والجازولين وتهريب  قيمة    2002دعم  وأّن 
يبلغ   الكويتية  الحدود  عبر  يوميًا  المهرب  يعادل أدوالر    مليون   25البترول  بما  مريكي 

 (. Arab Times2012السنة ) مليون في912,5
 أساليب محاربة الفساد في الكويت 

 سادتشريعات محاربة الف-1
( مفقود  التطبيق  ولكن  الفساد  لمكافحة  قانونية  منظومة  القانون  HRR2015للكويت   )

رقم   بنوعيه  31/1970الجنائي  الرشوة  الكويت وهذا يشمل  في  الفساد  االيجابي  يجرم  ا 
الفساد واالبتزاز وغسيل األموال وسوء استخدام السلطة، ولكن والسلبي وكذلك الشروع في 

فصاح عن الثروة  الموظفين األجانب. ومرسوم محاربة الفساد واإلالقانون ال يجرم رشوة  
 يجرم االستيالء على المناقصات العامة والمزادات وتزوير المستندات. 

لي ويفرض عقوبات تصل  فصاح  المااد تجرم غسيل األموال واإلويحتوي المرسوم على مو 
موال ومكافحة تمويل  إلى سبع سنوات سجنًا على هذه الجرائم. وقانون مكافحة غسيل األ

اإلرهاب  يفرض عقوبة قد تصل إلى عشرين عامًا سجنًا عند اإلدانة بجرائم المنظمات 
على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة    اإلجرامية والمنظمات غير الحكومية. صادقت الكويت

 الفساد ووقعت على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة معامالت الجريمة المنظمة. 
 المجتمع المدني:  حرية-2

هذه  تحظر  الحكومة  ولكن  الكويتي،  الدستور  حسب  متوفرتان  والتعبير  الصحافة  حرية 
مقيدة في الكويت نسبة    (، فحرية الصحافةHRR2015الحريات في الممارسة الفعلية )

الذات في  للرقابة  اإلعالم  وقنوات  الصحفيون  ويواجه  الحكومية  والضغوط  والتهديدات  ية 
www.mعالم على كل النشرات  ( وتسيطر وزارة اإلFO /2015العنف الجسدي )حاالت عديدة  
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ولديها   الرقمي  االتصال  تنظم  والتكنولوجيا  الجماهيري  االتصال  ومفوضية  وتوزيعها، 
العنكبوتية والهاتف السيار والكيبالت سعة على الشركات التي تمتلك الشبكات  سلطات وا 

ة معظم اإلذاعات ولكنها بدأت في ( وتمتلك الحكومFOTP2015واألقمار الصناعية )
منح تراخيص للقطاع الخاص. النقد الصحفي محظور ويمارس الصحفيون الرقابة الذاتية 

(FOTP2016 .) 
الرغم مما ذكرناه أع الكويتية تعد ضمن أوعلى  فإّن الصحافة  العربية اله  كثر الصحافة 

 (.BTI2015أو دينية )حرية وانتشارًا في المنطقة عندما تتناول موضوعات غير سياسية  
( العنكبوتية  الشبكة  على  الكويتية  الحكومة  القانون  HRR2015تسيطر  ينص  ال    .)

عالم ( وتعد بيئة اإلFOTP2015الكويتي على حرية الحصول على المعلومات العامة )
 (.FOTP2015جزئيًا )الكويتي حرة  

ال ولكن  القانون  في  عليها  منصوص  التنظيمات  وتكوين  التجمع  تلك حرية  تقيد  حكومة 
( الممارسة  في  تسجيل  HRR2015الحريات  األحيان  أغلب  في  الحكومة  وتحظر   )

تنظيم حرية  أوقفت  عديدة  مرات  وفي  الحكومية  غير  للمنظمات  المنظمات   والترخيص 
(BTI2016 .) 

ادة السياسية في الكويت المنظمات غير الحكومية تنظيمًا بطبيعة الحال  وال تالمس القي
(BTI2014وال سياسي (  نشاط  أي  بممارسة  الحكومية  غير  للمنظمات  يسمح   
(HRR2015  غير المنظمات  على  السيطرة  لممارسة  الترخيص  الحكومة  وتستخدم   )

الحصول   خص لهامن عضوية المنظمات غير الحكومية المر الحكومية في الكويت ويطلب  
الش وزارة  من  أذونات  الدؤ على  المؤتمرات  لحضور  والعمل  االجتماعية  ولية ون 

(HRR2015 غير االجتماعية  واللجان  الحكومية  غير  الجمعيات  عشرات  وهناك   )
 ( والمجتمع المدني الكويتي أصبح نشطاً HRR2015المرخصة لها تعمل في الكويت )

www.mأغلقت الحكومة الكويتية جمعية    2015منتصف  ( وفي  BTI2014منذ الربيع العربي )
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الحكومية ضخمت مستوى الفساد في الكويت الشفافية الدولية بدعوى أّن المنظمات غير  
(HRR2015 .) 
 

 الفساد في ماليزيا  -خامسًا 
 مقدمة:

خرى. وأكثر القطاعات معاناة عد الفساد في ماليزيا أقل انتشارًا عنه في الدول اآلسيوية األي  
فساد هو قطاع المشتريات الحكومية، حيث تمنح اإلدارات الحكومية الشركات الوطنية  من ال

األجنباألو  الشركات  على  التييلوية  تؤثر  وحيث  تخصيص  اة،  في  كثيرًا  السياسية  رات 
الخاصة المناقصات بين الشركات المتنافسة. أما عن مكافحة الفساد فقد صدرت القوانين 

الة محاربة الفساد متضمنة مختلف أنواع الرشوة وممارسات  بالفساد ضمن قانون تأسيس وك
، والعقوبات على الشركات الخاصة والعامة. غير أن  استغالل السلطة للكسب الشخصي

 النقص في المهارات والخبرات قد أعاق تنفيذ العقوبات في العديد من المجاالت. 
 ماليزيا  مجاالت انتشار الفساد في

 النظام القضائي:
األحكام في قضايا الفساد خطرًا رادعًا للشركات في ماليزيا، ففي حاالت كثيرة  ال تمثل  
الرشوة في التخفيف من الحكم القضائي. نسبة قليلة من الشركات تعتبر النظام تستخدم  

فض   في  الكفاءة  من  عالية  درجة  على  القضاء  يعتبر  بل  لنشاطها.  عائقا   القضائي 
ت الحكومية. وبالرغم من استقاللية القضاء فإنه في  المنازعات وتحدي اللوائح واإلجراءا

 سيين البارزين. النهاية يتأثر كثيرًا بنفوذ السيا
 إدارة الشرطة:

ال يشكل جهاز الشرطة مخاطر كبيرة على قطاع األعمال. بل أن قطاع األعمال يقدر 
www.mحاكمة  شركات ضد الجرائم. ولدى السلطات اللجهاز األمن جهوده في بسط األمن وتأمين ال
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و  الشرطة  أجهزة  ترتكبها  التي  المخالفات  حاالت  في  والعقوبات  بالتحري  خاصة  قد آلية 
تولت لجنة حقوق اإلنسان الماليزية التحقيق في إدعاءات المخالفات داخل جهاز الشرطة. 

الدهم. وقد أدى التاريخ  ومع ذلك يعتبر الماليزيون الشرطة من أكثر المؤسسات فسادًا في ب
الشرطة والجماهير الطويل الت إلى خلق موقفًا عدائيًا بين قوات  البوليس بالفساد  هامات 
 ات. عبر السنو 

 إدارة الخدمات العامة:
قطاع  على  المخاطر  من  المتوسط  فوق  قدرًا  العامة  الخدمات  تقديم  في  الفساد  يشكل 

 الرسوم اإلضافية من أجل الحصول علىو  ى األعمال. بالرغم من عدم انتشار دفع الرشاو 
من الشركات تضطر إلى دفع الرشوة في مقابل الحصول   % 30الخدمات العامة. فقط نحو  

 الخدمات العامة. على 
 إدارة األراضي: 

تعد حقوق الملكية بصفة عامة من الحقوق المعرفة جيدًا والمصانة في المحاكم الماليزية.  
الحقوق. يحتاج تسجيل  م عادة ما يعرقل حماية هذه  غير أن التقصير في تنفيذ األحكا

 ة. ر الملكية في ماليزيا وقتًا أطول مما يحتاجه األمر في الدول المجاو 
 إدارة الضرائب:

في   له  يتعرضون  مما  أقل  فسادًا  إلى  ماليزيا  في  الضرائب  جهاز  مع  التعامل  يتعرض 
فقط   األخرى.  اإلدارات  مع  أن  %20التعامل  تدعي  الشركات  الهدايا من  بعض  تقدم  ها 

لممثلي إدارة الضرائب عند التعامل معهم. تستغرق إجراءات سداد الضرائب في ماليزيا 
أقل مما ه سداد الضرائب  وقتًا  الحكومة  وقد سهلت  المجاورة.  الدول  الحال في  و عليه 

 باستخدام الوسائط اإللكترونية.  
 www.m
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 إدارة الجمارك: 
جارة الخارجية. تتميز إدارة  ات في تعاملها في التيتسبب الفساد في مخاطر متوسطة للشرك

انتشا من  عالية  درجة  من  تعاني  وال  الشفافية،  من  عالية  بدرجة  الرشاوى الجمارك  ر 
من الشركات ترى أن عليها تقديم بعض الهدايا   %50والمدفوعات اإلضافية. غير أن نحو  

 عند الحصول على تراخيص االستيراد.
 إدارة مشتريات الحكومة: 

ات الحكومية مع شركات عل درجة عالية من الفساد. أكثر من نصف تتعامل إدارة المشتري
لين لضمان الحصول على العقود أو التراخيص. و مسؤ الشركات تتوقع ضرورة تقديم هدايا لل

الرشاو  تقدم  الشركات    ى كما  تتعرض  وقد  األغراض.  لذات  أيضًا  اإلضافية  والمدفوعات 
ت أو النفوذ السياسي، خاصة في تخصيص  القعود لذوي العالقا  للمحاباة والتمييز في منح

ما يتم تخصيصها بعيدًا   عقود المشروعات الكبرى للبنية التحتية الحكومية، والتي عادة
 عن المنافسة أو المناقصات المفتوحة. 

ريات الحكومة التي  تتم فضح واحدة من أكبر جرائم الفساد في قطاع مش  2015في عام  
بليون    11ذلك، حيث بلغ إجمالي المال المختلس نحو  ثيرًا في الحكومة آن  هزت الثقة ك

 لية والدولية والسندات الحكومية.دوالر أمريكي، تم تمويلها بقروض من البنوك المح 
 إدارة الموارد الطبيعية:

ًا زخمًا من االتهامات بممارسات الفساد، يواجهت صناعة قطع أشجار الغابات في ماليز 
مواجهة هذه القضايا. في واحدة من هذه القضايا وجه   لحكومة الكثير من أجل ولم تفعل ا

قابل الترخيص لبعض الشركات لقطع األخشاب  االتهام لحاكم اإلقليم وأسرته بتلقي الرشوة م
 وشراء األراضي بأسعار مخفضة بالمقارنة بقيمتها السوقية. 
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 أساليب محاربة الفساد في ماليزيا 
- 1 لبليون دوالر سنويا ، أو ما يعاد 10زيا بنحو صادية للفساد في ماليقدر التكلفة االقتت  

. وقد دفعت هذه التكلفة الباهظة 2015% من إجمالي الناتج المحلي الماليزي في عام  2
الحكومات في ماليزيا إلى تبني مبادرات ترمي للحد من الفساد منذ حكومتها الوطنية األولى  

لفساد أحد األهداف القومية الثالثة ج، حيث كانت محاربة ابقيادة تانكو عبد الرحمن الحا
 نتها ماليزيا: لحكومته. وفيما يلي نستعرض أهم وسائل محاربة الفساد التي تب

 مؤسسات محاربة الفساد: -1
فقد نجحت الحكومات المتعاقبة في   (Siddique, 2010لما جاء بدراسة صديق ) اً تبع

بنية التحتية لمحاربة الفساد، ات بهدف بناء ودعم الماليزيا في تطوير العديد من المؤسس
( الفساد  محاربة  وكالة  المثال  سبيل  على  عام  ACAمنها  في  وم1967(  تلقي ،  كتب 

جع العام، واللجنة العام للحسابات  ا(، ومكتب المر PCBKبالغات الممارسات الفاسدة )
وتط تخطيط  ووحدة  العام،  النائب  ومكتب  الشرطة  ومكاتب  اإلدارات الحكومية،  وير 

 ة. الحكومي
)أنظر ووفقًا لتقرير الزيارة التي قام بها أحد الباحثين المشاركين في الدراسة إلى ماليزيا  

الهيئة    (، فإن الجهة األولى المسؤولة عن مكافحة الفساد في ماليزيا هي(2رقم )  لحقم
وكالة    سابقاً   هي هيئة حكومية رسمية، وقد كان اسمها و ،  MACCالماليزية لمكافحة الفساد  

، وقد كانت الجهة المسؤولة  Anti-Corruption Agency, ACAمكافحة الفساد   
ي القطاع العام والقطاع الخاص. وقد تم تطوير هذه  عن التحقيق في قضايا الفساد، ف

الوكالة إلى هيئة على إثر إنشاء هيئات عالمية متطورة في مكافحة الفساد، مثل:  الوكالة  
د في هونغ كونغ، و الوكالة المستقلة لمكافحة الفساد في نيو ساوث   ة الفساالمستقلة لمكافح 

حة الفساد حاليا يترأسها رئيس الهيئة السيد ذو ويلز في أستراليا. والهيئة الماليزية لمكاف
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م خلفا للسيد  أبو قاسم محمد، والهيئة تحت إشراف مكتب  2016الكفل أحمد من عام  
 رئيس وزراء ماليزيا.  

 ئة الماليزية لمكافحة الفساد بمراحل تاريخية تطورية وبيانها فيما يلي: رت الهيوقد م

1967 - 1973 
لمكافحة   وكالة  أول  ماليزيا  تأسيس  في  -Antiالفساد 

Corruption Agency (ACA) 

1973 - 1982 
قانون   للتحقيقات  الماليزي  الوطني  المكتب  تغير    1973أصدر 

 National Bureau of Investigationمسمى الوكالة إلى  
(NBI) 

1982 – 2008 
السابق   االسم  إعادة   Anti-Corruption Agencyتم 

(ACA) 1982نون بعد إصدار البرلمان لقا 

21- 4 – 2008 

الهيئة   تأسيس  على  وافقت  الحكومة  بأن  الوزراء  رئيس  أعلن 
الفساد   لمكافحة  -MALAYSIAN ANTIالماليزية 

CORRUPTION COMMISSION (MACC)   و تم وضع
 بعض التعديالت في مجال مكافحة الفساد. 

1- 12 – 2008 
قد ألغى والذي بدوره ف   2009لعام    694وافق البرلمان على قانون  

 1975م لعا 575القانون 

كما هي    MACCتم تدشين عمل الهيئة الماليزية لمكافحة الفساد    2009- 1 – 1
 عليه اآلن

www.m مكافحة الفساد في ماليزيا   هيئةلتنظيمية الجغرافية الخارطة ال
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في مقاطعة بيتروجايا وهي العاصمة اإلدارية لماليزيا من حيث  للهيئة  يقع المركز الرئيسي  
الحكومية بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء. ويترأس الهيئة حاليا السيد ذو  ود المكاتب  وج 

ارات رئيسية م. و يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من أربع إد2016الكفل أحمد من عام  
 هي:

 ويتبعه:   Chief Commissionerمكتب رئيس الهيئة الماليزية لمكافحة الفساد، 
لمكتب   التنفيذية   Executive Office of the Chiefالرئيس  اإلدارة 

Commissioner 
 Legal and Prosecutionاإلدارة القانونية واإلدعاء 

 Strategic Communication  ستراتيجيالتواصل اإل
 Legal Advisorالقانوني  المستشار

العمليات العمليات،إدارة   لشؤون  الهيئة  رئيس  نائب  ويرأسها   ،Deputy Chief 
Commissioner (Operation)  :ويتبعها 

 Investigation  قاتالتحقي
 Intelligence  البحث والتحري 

المعلومات تقنية  و   Record Management and Information   التسجيل 
Technology    
واليات الماليزية الثالثة عشرة، وثالث  يوجد مكتب لكل ال  State Offices  مكاتب الواليات

  ، فيهايرة  مكاتب للمقاطعات، و يتبعها عدد من المكاتب في عاصمة الواليات والمدن الكب
 ويضاف إليها مبنى المركز الرئيسي و مبنى األكاديمية الماليزية لمكافحة الفساد

 ستراتيجيات العمل في الهيئة: إ
www.m ثالث عمليات إستراتيجية  كبرى وهي:تتابع وتنفذ الهيئة أعمالها من خالل 
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 و تنقسم إلى ثالث خطوات هي: Operation العمليات
البحث والتحري )المباحث(. ويدخل فيه كافة بواسطة قسم  أعمال البحث والتحري   •

 البالغات من األشخاص أو الجهات العامة أو الخاصة. وهذه بداية أعمال الهيئة. 
اال • ضبط  والمعاينة و  التحقيق  األموال أعمال  والبيانات. مثل قضايا غسل  ثبات 

 وغيرها. 
 الرصد والتوثيق واستعمال التقنية في ذلك. •

 ، من خالل ثالث أعمال هي:  Preventionماية المكافحة والح 
 التدقيق وطلب األعمال االستشارية.  •
 التوجيه والتربية المجتمعية.  •
 جهود القطاعات الحكومية.  •

 ل أربع عناصر، وهي:، وتشماإلدارة التنفيذية الفنية
 .(MACA)اإلعداد الفني عن طريق األكاديمية الماليزية لمكافحة الفساد  •
 ت البشرية المالئمة.دريب الطاقاإعداد وتوظيف وت •
 األعمال المالية والمحاسبة وإدارتها بإتقان.  •
 الضبط األمني والحماية والسرية في أداء العمال.  •

 والمحاكمة  االدعاء
التحقي اكتمال  القضاء.  بعد  إلى  ومنه  العام  للمدعي  القضية  تحال  الفساد  قضايا  في  ق 

تابع الهيئة قضايا الفساد ة العدل. وتوهناك محكمة متخصصة للفساد تحت إشراف وزار 
كشهود وليس باالدعاء العام وال بالمحاكمة. ويتم التعامل مع قضايا الفساد وفقا للقانون  

لم تثبتالماليزي في   التي  الفساد  المتهمين،    حاالت  المتهمين  من حيثعلى    و   حقوق 
www.m .تعويضهم
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 الرقابة على الهيئة 
و حماية حقوق المواطنين بواسطة خمس ضمان الموثوقية  ويتم مراقبة أعمال الهيئة ألجل  

 لجان مستقلة هي:
الفساد   لمكافحة  االستشاري    ،Anti-Corruption Advisory Boardالمجلس 

أعضاء يعينهم ملك  ماليزيا.ومهمة    7، على األقل  2009،  من قانون  13مدعوم بالقسم  
و قضايا الفساد في ستراتيجيات  ستشارات للهيئة في السياسات واإلهذا المجلس أن يقدم اال

 ماليزيا؛ و دراسة االحتياجات المطلوبة من قبل الهيئة.  
، مدعوم  the Special Committee on Corruptionالفساد   اللجنة الخاصة لمنع

قانون  14م  بالقس من  العموم،   7،  2009،  مجلس  ومن  البرلمان  من  يرشحون  أعضا 
لرئيس الوزراء فيما يتعلق بقضايا الفساد    ويعينون بقرار الملك. وهذه اللجنة تقدم االستشارة

بوض اللجنة  هذه  وتقوم  الفساد.  لمكافحة  االستشاري  المجلس  تقارير  على  ع  باالعتماد 
 وتقديمه للبرلمان.    الجداول للتقرير السنوي للهيئة

،  من قانون 15، مدعوم بالقسم  the Complaints Committeeلجنة الشكاوى    
عن خمسة يعينهم رئيس الوزراء. وتقوم هذه اللجنة بمراجعة  ، ال يزيد األعضاء  2009

وتحديد جوانب الضعف األخطاء المسلكية غير الجرائم التي تحدث من قبل أعضاء الهيئة،  
فيحال إلى الضبط الشرطي   وتقديم المقترحات. وفي حالة كون العمل جنائياً   في اإلجراءات

 العام، وتحال قضايا الفساد إلى الهيئة.
، يتم تشكيلهم إداريا،  the Operations Review Panelة مراجعة العمليات   لجن 

تحقيق    اء. وهذه اللجنة تساعد الهيئة في ثمانية أعض  ويعينهم رئيس الوزراء. وعددهم حالياً 
أهدافها بجعل الوطن خال من الفساد من خالل تربية وتوجيه فعال، ومن خالل برامج  

www.m دعم المجتمع، ووسائل اإلعالم واالتصال.  مكافحة الفساد، واالستفادة من 
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ومكافحته    للفساد  االستشارية   the Corruption Consultation andاللجنة 
Prevention Panel    ،اثنا  ويعينهم رئيس الوزراء. وعددهم حالياً . يتم تشكيلهم إداريا 

ض الذي . ضمان عدم وجود تجاوزات فيما يتعلق بالتحقيقات و اإلدعاء المغر عضواً عشر  
 يختار ناس ويترك ناس آخرين. 

 التشريعات الخاصة بالفساد: 
محاربة الفساد، والتي   جاءت تشريعات محاربة الفساد أساسًا ضمن قانون تأسيس لجنة

تعديات على قوانين الفاسدة والعقوبات الخاصة بها وتطبيقها في كل من القطاع  تعتني بال
ة واالبتزاز وسوء استغالل السلطات، والفساد  العام والخاص، فيما يتعلق بمحاوالت الرشو 

وتع االنتخابات.  في  والفساد  الحكومية  المشتريات  مناظ  دفي  التسهيالت  رة مدفوعات 
القوانين الخاصة بلجنة محاربة الفساد. وقد اهتم القانون لمدفوعات الرشوة وتعامل بذات  

صرف النظر عن قيمتها وذلك بالهدايا والضيافة الفاخرة حيث يتطلب القانون اإلقرار بها ب
قانون يجرم غسل األموال ويشمل تجميد  في حالة عدم وضوح دوافعها. كما أن هناك 

مارسات فاسدة. ويؤكد القانون أصول تمت حيازتها من خالل أية م  ووضع اليد على أي
على دعم سلطات مقاومة الفساد في محاربتها للتحيز السياسي الذي يسهل على الشركات 

ة الحصول على عقود المشتريات الحكومية بناًء على انتماءاتهم السياسية. ومن  الوطني
ن ثرواتهم   يلزم موظفي الحكومة باإلفصاح عسلبيات القانون الحالي لمحاربة الفساد أنه ال 

المبلغين عن   القانون ال يحمي  الجديد وعند رحيلهم عنه. كما أن  للمنصب  عند توليهم 
 يحد من مساهمات الجمهور في الكشف عن تلك الممارسات.جرائم الفساد األمر الذي 

 في ماليزيا  مصادر قوانين مكافحة الفساد
م والخاص والمؤسسات  : تجريم الرشوة، في القطاع العا(MACCA)،  2009قوانين الهيئة  

 األجنبية، واستغالل السلطة في القطاع العام،  واإلدعاء الكاذب. 
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(،  1954(، مخالفات قانون االنتخابات ) 1967مارك )(، قانون الج 574قانون العقوبات )
انون العقوبات:  : الرشوة ومايرتبط بها، واستغالل السلطة. ق2009كلها توضح قانون الهيئة  

 ؛ اإلخالل بالثقة.405؛ التزوير، 463؛ الخداع، 425؛ الغش، 415؛ السرقة، 390
قانون الهيئة    (: يعتبر أن(AMLAFTPUAA 2001قانون  تعدد الجهات الضبطية   

جرائم كبيرة،شأنها شأن قانون محاربة غسل األموال، قانون محاربة تمويل اإلرهاب،    2009
 لكبيرة األخرى. وغيرها من الجرائم ا

 ذي يسمج بالتعاون المحلي والدولي في مكافحة الجرائم. : ال2002قانون  
 لحماية المبلغين عن الجرائم. 2010( لعام 711قانون )
 : لحماية الشهود.(Act 969) 2009قانون 

 : الجرائم: 2009قانون الهيئة 
 جريمة إعطاء أو قبول الهدايا )الرشوة(. :(S16قانون )ٍ 
 طريق وسيطإعطاء أو قبول الهدية عن  :(S17قانون )ٍ 
 العمل على خداع مسؤول عن طريق وكيل.  :(S18قانون)

 يس له عالقة بها. قبول هدية من شخص لكي يعترف بالجريمة وهو ل  :(S19قانون )
 استدرار العطف والرحمة للحصول على المال أو غيره  :(S20قانون )ٍ 
 ن عامة الناس.رشوة موظف عام م :(S21قانون )ٍ 
 أجنبي. رشوة موظف  :(S22قانون )ٍ 
 استعمال المكتب أو الوظيفة لطلب الهدايا. :(S23قانون )ٍ 

 العقوبات: 
www.m ؛ يعاقب:    16/17/20/21/22/23الجرائم تحت القوانين: 
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 بالحبس مدة ال تزيد عن عشرين سنة. 
 الغرامة:

 ليست أقل من خمس مرات لمبلغ الرشوة )الهدية(.
 رينغت ماليزي )أيها أكثر(.   10,000أو بمبلغ  

 :  2009م أخرى وفقا لقانون الهيئة جرائ
S25 التبليغ عن عمليات الرشوة. م: عد 
S27.تقديم معلومة خاطئة عن قصد : 
S36ل السلطة للحصول على معلومات عن طريق اإلشارة.  : استعما 
S36 (i).عدم االستجابة لإلشارة : 
S36 (ii)لشرح الملكية. : عمل إشارة 
S36 (iii)ول على الممتلكات. : الفشل في بيان سبب الحص 
S48.عدم التجاوب مع التحقيق أو البحث والتحري : 

 حرية سائل اإلعالم: 
لتعبير والنشر. غير أن حرية التعبير غالبًا ما تكون مقيدة يكفل الدستور الماليزي حرية ا

بتحذيرات وسلسلة من القوانين الرقابية. ومن ضمن القوانين ذات العالقة قانون الطباعة 
لذي منح الحكومة الحق في تعليق أو إلغاء تراخيص النشر دون الرجوع للقضاء. والنشر ا

الذي قلل كثيرًا من الشفافية وحرية الحصول  نون سرية المعامالت الحكومية  كذلك هناك قا
على المعلومات من األجهزة الحكومية. وقد حكم على أحد زعماء المعارضة بالسجن لمدة  

م  18 جزء  تسريب  بتهمة  بعض شهرًا  اعتبرت  وقد  للصحافة.  العام  المراجع  تقرير  ن 
www.mماليزيا. كما يخضع    كم كانتكاسة لحرية التعبير فيالمنظمات الدولية غير الحكومية هذا الح 
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سجلت   وقد  القوانين.  بالعديد من  السياسية مقيدة  التصريحات  أن  للرقابة، كما  اإلنترنت 
االعتداء بل  للتهديدات  الصحفيين  فيها  تعرض  لذا،  حاالت  الجسدية.  المناخ    يعدات 
 اإلعالمي في ماليزيا غير متمتع بدرجة كافية بالحريات. 

 ة المجتمع المدني: حري
يحتويه الدستور الماليزي من ضمانات للتجمعات الجماهيرية وتأسيس األحزاب    بالرغم مما

ريعة  ذومة في الحد من الحريات عمليًا بالسياسية والمنظمات المجتمعية، فقد نجحت الحك
المحافظة على األمن واالستقرار القوميين. وقد زادت نشاطات المجتمع المدني في بعض 

التي المجموعات  البيئة وأجندة إصالح    المجاالت خاصة  تراقب حقوق اإلنسان وحماية 
الحكم. ومع ذلك تظل حرية المجتمع المدني منتقصة وال يلعب المجتمع المدني دورًا فاعاًل  

وبالرغم من كل تلك الجهود لم تكن    د خاصة في المناطق الحضرية.في محاربة الفسا
 لألسباب التالية: د على درجة عالية من الفاعليةستراتيجيات محاربة الفساإ

 ضعف التنفيذ والتكامل بين هذه المؤسسات. .1
 االفتقار لإلرادة السياسية القوية.  .2
 تدني كفاءة عمل العديد من تلك المؤسسات.  .3
 م السياسي والثقافي والمؤسسي. العيوب في النظا .4

 Yousif, Murniati and Greyzillius)وكتب كل من يوسف ومورنياتي ولريزيس )  
, 2012 

 سباب األساسية لفشل معظم برامج محاربة الفساد في ماليزيا تتلخص في: أن األ
 عدم القدرة على التعامل مع األسباب الحقيقية للفساد.  .1
 لقوانين وأجهزة محاربة الفساد.  التعارضات واالزدواجيات بين ا .2
www.m ضعف الدعم الشعبي لجهود الحكومة.  .3
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ت النظم السياسية والثقافية السائدة  ار لفساد في ماليزيا هو سلبيافالسبب األساسي النتش
(. وقد أوضح الباحث أن ماليزيا  Siddique,2010, 2011كما جاء في مقال صديق )

فساد القائمة،  قد اتجهت إلى استجالب العديد وبداًل عن تقوية وتطوير مؤسسات محاربة ال
إال أنها تعاني    دمة الناجحة في محاربة الفسادستراتيجيات من الدول المتق من األفكار واإل

فر اإلرادة السياسية أو الرغبة والدعم  استراتيجيات، وعدم تو من الضعف في تنفيذ تلك اإل
إلى فشل ملموس في جهود الحكومة الشعبي لجهود الحكومة في محاربة الفساد، مما أدى  

 لمحاربة الفساد. 
الشائع في ماليزيا أن كل حكومة إنما تبدأ  والرأي  الحكم  باستحداث خطة   جديدة تتولى 

جديدة لإلصالح وتعمد إلى إيجاد مؤسسات جديدة لتنفيذ تلك اإلصالحات والتنسيق فيما  
لل تقييم  دون  اإلصالحات  هذه  تأتي  ما  كثيرًا  ولكن  أداء بينها.  ومستوى  الراهن  وضع 

يحل محل هيئة محاربة  المؤسسات القائمة. فمثاًل جاء تأسيس المكتب القومي للتحقيقات ل
سبب ضعف أداء األخيرة عبر السنوات الماضية. ثم تأتي حكومة جديد فتلغي  الفساد ب

الفشل في أغلب   لذات السبب وهو ضعف مستوى األداء. وربما كان  التحقيقات  مكتب 
 ل راجع للتداخل في السلطات والتعارض في اإلجراءات.األحوا

سياسات وبرامج   البحث عن  العدومع  نبه  الفساد  محاربة  الباحثين  واستراتيجيات  يد من 
في  االم الحكومة  تأخذ  أن  ضرورة  إلى  المجتمعي بخطورة    حسبانهاليزيين  الوعي  أهمية 

باإلج  وااللتزام  القوانين  تطبيق  في  الحكومة  وجدية  األجهزة الفساد  عن  الصادرة  راءات 
مل مع جهود الجماهير وجهود  المختصة بمحاربة الفساد حتى تتوحد جهود الحكومة وتتكا 

 مال في القضاء على الفساد. قطاع األع
عام   في  اإلدراك  لمؤشر  وفقًا  الفساد  قمة  ماليزيا  الحكومات 2011بلغت  عملت  وقد   ،

لفساد، ومع ذلك مازالت ماليزيا تفتقر المتعاقب بعد ذلك في مضاعفة الجهد في محاربة ا
www.mفاق  ح التساؤل عن األسباب الحقيقية في إخ لمؤشرات النجاح في حملتها على الفساد وأصب
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أهمية   أكثر  الصحيحة  اإلجابة  وإيجاد  ضروري  أمر  واالستراتيجيات  المبادرات  هذه  كل 
اف تخصيصها عن  وإلحاحًا. فالفشل في محاربة الفساد تعني مزيد من ضياع الموارد وانحر 

والتنمية. فكما قال  األهداف القومية للنهوض بالصحة والتعليم وتحقيق النمو االقتصادي  
ي فإن كل دوالر يكتسبه البعض عن طريق الفساد هو دوالر تمت سرقته رئيس البنك الدول

من الجمهور مما سيقلل من قدرتهم على التمتع بخدمات التعليم والصحة والرفاه االقتصادي  
ام االجتماعي. وقد استهدفت ماليزيا الوصول للمرتبة الثالثون على مؤشر اإلدراك في ع و 

المباشر الالزم لتحقيق أهدافها التنموية طويلة    يجنباأل  لضمان استقطاب االستثمار  2020
 األجل.
 الفساد في الهند   -سادسًا 

 مجاالت انتشار الفساد: 
 :القضائيالنظام 

خاص للفساد  كبير  وجود  الرشاوى  هناك  تبادل  يتم  حيث  درجة  األدنى  المحاكم  في  ة 
. وكما هو (GCR2017المشروعة مقابل إصدار أحكام لصالح الراشين )والدفعيات غير  

القضاء مستقل ولكن هناك خالف حاد ومستمر بين   فإّن  الدستور  منصوص عليه في 
حيث أّن أي   نشير إلى محاكمة الفساد كمثال و( BT/2016القضاء والهيئة التشريعية )

جراء إ يوافق عليه الوزير قبل  استئناف لمحاكمة مسؤول أساء استخدام السلطة يجب أن  
والفساد المستشري باإلضافة إلى قلة الموارد كان لهما تأثيرات (.  BT/2016االستئناف  )

القضائي ال ي عد عائقًا إلدارة األعمال،  النظام  فإّن  المحاكم ومع ذلك  سالبة على عمل 
-ES2014فيًا )كا  دة البت في القضايا والنظر في الطعون والقوانين واإلدارات يعفكفاء

GCR2016/2017 ) 
يومًا في المتوسط وهو أطول من المتوسط السائد في اإلقليمي   1420وتنفيذ العقود يستغرق  

(DB2017 .) www.m
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جنبي  الخاصة باالعتراف  بأحكام التحكيم األ  1958وقد وقعت الهند على اتفاقية نيويورك  
لدولي لحل منازعات االستثمار  وااللتزام بتنفيذها، ولكنها لم تصادق على اتفاقية المركز ا

(ICBDوالفصل في المن .) ازعات التجارية يحكمها قانون التحكيم والتفاوض المستوحى
 من النموذج الذي وضعته لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري. 

 : الشرطة
للفساد وبذلك يعرض قطاع األعمال ألخطار جسيمة، وقوة   قطاع الشرطة في الهند قابل

ي المستوى العام فإّن ولكن ف  رلية الفساد في المؤسسات تتراوح على طول القطوكفاءة فاع
تقارير مسؤولي  قطاع األعمال نشير إلى أّن الشرطة يمكن االعتماد عليها في حمايتهم  

 (. GCR2016-2017من الجرائم وأّنها تطبق القانون والنظام )
( ES2014لتوفير األمن لها )؟  ى ومع ذلك فإّن نصف عدد الشركات في الهند تدفع رشاو 

كان في الهند أوضحوا أّن الشرطة فاسدة وأّنهم يواجهون بمطالب  وباستفتاء ثالث أرباع الس
( الضباط  وقلة  GCB2013,FITW2016من  العمل  كثرة  من  تعاني  األمن  وقوات   )

(  HRR2016()BTI2016ط سياسية كل ذلك يؤدي لفسادها )المرتبات وتتعرض لضغو 
الرغم من انتشار  ( على  2015لة الضباط لسوء السلوك يتم التبليغ عنها )وحاالت مساء   –

 (.HRR2016حاالت الحماية في كل المستويات وفي كل المؤسسات )
 :إدارة الخدمة العامة

األعمال، فالشركات تتعرض لرشاوى  يمثل الفساد في الخدمة العامة خطرًا كبيرًا على قطاع  
ولرشاوى   العامة   )صغيرة  الخدمة  إدارة  تعاملها مع   -GCR2016للتسهيالت عند 

2017- ES2014 القوانين تعارض  مشكالت  من  الهندي  االقتصاد  ويعاني    )
( لموظفي الدولة. وقد صرح  ICS2016وبيروقراطية معقدة وسلطات اختيارية واسعة )

ة التكاليف، كما أّن  .ا البيروقراطية الحكومية عديمة الكفاءة ومثقل  ن .أعمال  .رجال األ
www.m (. GCR2016-2017العامة ) الرشاوى تدفع مقابل التقدم للحصول على  الخدمات 
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لتسهيل الحصول على الخدمات العامة كحماية أمن الشركات  أو    ى تقديم الرشاو   دويع
(. وكذلك فإّن أكثر من ربع  HRR2016)  اإلمداد بالمياه والكهرباء أمر شائع في . الهند

التقدم  الشركات تت وقع أن تقدم هدايا أو دفعيات غير مشروعة لموظفين حكوميين عند 
للحصول على تراخيص المشروعات أو األعمال. كما أّن أكثر من نصف الشركات تتوقع  

 (. ES2014نفس الشئ عند الحصول على اإلمداد بالمياه والكهرباء )
معظم أعمال المؤسسات    كبير الذي عمل  تّم في العقود األخيرة هو حوسبةواإلنجاز ال

إن ظلت إجراءات بدأ عمل أو مشروع  الحكومية مما قلل من الفساد وعجل باإلجراءات، و 
قليمي ويتضمن إجراءات يومًا وهو أكثر من المتوسط اإل  26جديد تستغرق في المتوسط  
 (.DB201أكثر من مثيله في اإلقليم )

 رة األراضي: إدا
ض قطاع األعمال لخطر كبير من الفساد. حوالي  عند التعامل مع إدارة األراضي يتعر 

(. ES2014ع أن تدفع رشاوى للحصول على تصاريح البناء )أكثر من ثلث الشركات تتوق
(، وهذا  BTI2016الملكية الخاصة محمية قانونًا وتحترمها الحكومة في التعامل معها )

ذلك فإّن ملكية األراضي  الكبيرة بما فيها دلهي، كلكتا، بمباي وشنا ومع  ينطبق على المدن  
ألمن مع أطماع بعض الجهات  (، وتتآمر قوات اICS2016غير واضحة في الريف )

(، وتمثل سياسات حيازة HRR2016ستيالء على أراضي .مملوكه للسكان األصليين )لال
الشركات الحكومية ال تواجه مشكلة    ( ولكنICS2016األراضي عائقًا كبيرًا لالستثمار )

راضي كما هو الحال بالنسبة لشركات القطاع الخاص فمن السهل للشركات في امتالك األ
(. ويختلف الزمن الالزم إلتمام ICS2016لحكومية الحصول على وامتالك األراضي )ا

  إجراءات الحصول على تصاريح البناء  باختالف  المناطق في الهند، فالحصول على
  29بينما في دلهي فالمتوسط يقترب من  يومًا إجراء    42تصاريح بناء في بومباي يستغرق  
www.m(. يستغرق تسجيل  DB2017قليم )توسط السائد في اإليومًا تقترب الهند في ذلك من الم
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(.  وقد DB2017يومًا وهو نصف المتوسط في دول جنوب آسيا )  47  ياألراضي  حوال
وجهت بعد أن   2016د في والية مهارستا  في منتصف عام استقال وزير الزراعة والموار 

والقضية يجري التحقيق  له تهم بالفساد المتعلق باألراضي والتي شملت زوجته وزوج ابنته   
 (. 2017فيها بواسطة مكتب تحقيقات مكافحة الفساد )التايمز الهندية 

 إدارة الضرائب:
كات التي تتعامل مع إدارة الضرائب في  تمثل الضرائب خطرًا متوسطًا أو أقل بالنسبة للشر 

ومع (  ES2014يل من الشركات يعتبر إدارة الضرائب عائقًا  لممارسة نشاطها )الهند. قل
نظر مدير  في  كبيرًا  تعتبر عائقًا  الضرائب  لوائح  فإّن  األعمال  وذلك  قطاع  شركات   ...

(GCR2016-2017فالرشاوى والدفعيات العشوائية  يتم تقديمها أحيا  .) نًا عند مقابلة
وبالمسح اإلحصائي للشركات تبين أن  اثنين  (  GCR2016-2017مسؤولي الضرائب )

أن   تتوقع  شركات  عشرة  كل  )من  الضرائب  لموظفي  هدايا  سداد ES2016تدفع    .)
قليمي ساعة في السنة وهو أقل من المتوسط اإل  241الضريبة المستحقة في الهند يستغرق  

(DB2017 .) 
 إدارة الجمارك: 

  ى الفساد يتراوح بين المتوسط والعالي. والرشاو عند التعامل مع سلطات الجمارك فإّن خطر  
(. ويالقي قطاع GETR2016مها في االستيراد والتصدير )والدفعيات اإلضافية  يتم تقدي

االستيراد  عوائق  أكبر  وهي  الحدود  في  وفساد  معقدة  طويلة  إجراءات   األعمال 
(GETR2016وتدفع الشركات .)  ود ولكنها  قليمي في الحدتكاليف أقل من المتوسط اإل

 (.DB2017تستغرق ثالث أضعاف ساعات المتوسط )
 مة:إدارة المشتريات العا

للفساد   ديع قابل  مجال  هو  خاصة  بصفة  العامة  المشتريات  إدارة  أن  األعمال  قطاع 
(ICS2016شركات لصالح  تبديدها  يتم   العامة  األموال  أّن  الشركات  وتعتبر  www.mوأفراد    ( 
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المحس وأن  للفساد،  نتيجة  الخاصة  وجماعات  الدولة  موظفي  قرارات  على  تؤثر  وبية 
(. الرشوة والدفعيات العشوائية يتم تبادلها  GCR2016-2017بالمشتريات الحكومية )

-GCR2016غالبًا في مقابل الحصول على عقود المشتريات الحكومية والتراخيص )
على     استفتاءها  تتوقع أن تدفع هدايا للحصول( وأربعة من كل عشرة شركة تمّ 2017

ي. الكفاءة (. لذا تنصح الشركات باالستعانة بخبير مبيعات  عالES2014عقود حكومية )
 لتقليل الفساد عند التعامل مع عقود المشتريات الحكومية. 

 إدارة الموارد الطبيعية:
مشكلة واسعة االنتشار تختص ينتشر الفساد في إدارة الموارد الطبيعية في الهند.  وهناك  

المشروع للرمال مع رشوة الموظفين المحليين والشركات التي زادت األمر بالتخزين غير  
على الرغم من اعتقال كبار المسؤولين التي حدثت مؤخرًا إال أّن األمر ظل  على  سوء، و 

اعة التعدين  (، فالرشوة في  إدارة التعدين تحدث كثيرًا. صنReuters 2016حاله منتشرًا )
األفق والشفافية التي  تغيب عادة عن بنود عقود المشتريات   بصفة عامة تتميز بانعدام سعة

 الحكومية. 
مشروعة  ويقدر   غير  بصورة  تعدينه  تّم  جوا  والية  من  المصدر  الحديد  خام  نصف  أّن 

(BBC News2017  وقد تحسن أداء أجهزة تطبيق القانون قلياًل بعد قضايا الفساد )
 (.Reuters 2016رة األخيرة )الكبي

  ارة العدل األمريكية ستة من الهنود في مؤامرة لرشوة موظفين هنود بما مقداره وقد اتهمت وز 
 Herbert Smithمليون دوالر للحصول على ترخيص لتعدين معدن تاتنيم )  18.5

Freehills 2015( المتهمين  إحضار  بعد  المحاكمة  تنتظر  اآلن   والقضية   )The 
Wire 201.) 

 أساليب محاربة الفساد في الهند 
www.m التشريعات:
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ن لوكبال ولوكايتس التشريعات الموجهة ضد الفساد في الهند ثالثة: قانون منع الفساد وقانو 
وقانون الشركات. وقد اتضح أّن محاربة الفساد تكون فعالة فقط بين المستويات األدنى  

األعلى   المستويات  في  الموظفون  بينما  )للبيروقراطية  القانون  يطالهم  (. ICS2016ال 
ة  منع الفساد يواجه فساد القطاع العام ويجرم الشروع في الفساد باإلضافة إلى الرشو   قانون 

(،  HSF2015المباشرة أو غير المباشرة واالبتزاز وسوء استخدام السلطة  غسيل األموال )
القانون. وقد وسع النص عليها في  لم يتم  التسهيلية  الدفعيات  العليا  إال أن  المحكمة  ت 

م ليشمل الموظفين. الذين يعملون في بنوك خاصة مما جعلهم عرضة تعريف الموظف العا
الفساد )  للمحاكمة تحت طائلة أنشأ Lexology 2017قانون منع  الشركات  قانون   .)

قواعد تشمل فساد القطاع الخاص عن طريق حماية األشخاص الذين يبلغون عن الفساد،  
 ن لمجالس الشركات.خالقيات البنوك وتعين مديرين مستقليكما تتضمن مثل وأ

مقدار الحماية التي   ( ومن غير المعروفICS 2016لم يتم إنشاء آلية لمراقبة البنوك )
( الفساد  عن  يبلغون  الذين  لألشخاص  الفساد  محاربة  قانون  (.  ICS 2016يقدمها 

ية، وقانون العقود وقانون جراءات الجنائالممارسات الفاسدة منصوص عليها في قانون اإل
منع غسيل األموال. الذين يبلغون عن فساد في القطاع العام محميون بموجب قانون حماية  

ين عن الفساد، وتنفيذًا لحكم جديد للمحكمة العليا في الهند فإّن تعريف الموظف المبلغ
لتي سمح لها  ة واألجنبية االعام قد وسع بحيث يشمل العاملين في البنوك والشركات الوطني

 بالعمل في الهند بموجب ترخيص من بنك المركزي الهندي.
ع رأس المال الهندي ازدادت بصورة  وبذلك فإّن خطر التعرض لإلدانة عند التعامل مع قطا

( وتتفهم   Lexlogy 2016كبيرة  تتعرف  أن   عليها  الهند  في  تعمل  التي  الشركات   .)
بارها أّن القوانين في المناطق الرئيسة تختلف  أن تضع في اعتالقوانين االتحادية وعليها  

 من والية ألخرى. 
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من فئة الخمسمائة واأللف وفي مجهود لمحاربة فقد قامت الحكومة بسحب كل العمالت  
العام    ةروبي أواخر  يقدر  2016في  وهذا  المتداولة    86%.  النقدية  العملة  كل  من 

(Economist 2016وقد حددت الحكومة تا )  إلرجاع العملة الملغية لمنع ريخًا محددًا
األشخاص الذين يمتلكون مبالغ ضخمة من العمالت غير المشروعة والتي يجري تبييضها،  

  31ة فإّن قانونًا يجرم االحتفاظ بكميات كبيرة من العملة المسحوبة اعتبارًا من  باإلضاف
قدارها  عاقب بغرامة مي شخص يمتلك كميات كبيرة من العملة الملغاة يأ. و 2017مارس  

 Indiaروبية أو خمسة  أضعاف العملة التي في حوزته أيهما أعلى ) 10000األقصى 
Express 2016 .) 

ا الهند  توقع  في  لم  العموميين  الموظفين  رشوة  لمحاربة  والتنمية  االقتصاد  تفاقية منظمة 
أّن الهند   بة الفساد كماالتعامالت األجنبية الدولية ولكنها وقعت اتفاقية األمم المتحدة لمحار 

 منضمة لمجموعة العشرين لمحاربة الفساد. 
 منظمات المجتمع المدني:  

 HRRالنشر ولكنه لم يتطرق لحرية الصحافة )ينص الدستور الهندي على حرية التعبير و  
( وتعتبر الصحافة  HRR 2016( وفي الواقع فإّن الحكومة تحترم هذه الحقوق )2016

حرية األكثر  جنو   الهندية  منطقة  على في  الحصول  قلة  من  قلق  هناك  ولكن  آسيا  ب 
( الحكومة    من  الصارمة  الرقابة  ومن  حكومية  ويواجه  TOTP 2016معلومات   .)

السياسية  افيون بالغات ضدهم بارتكاب جرائم  الصح  القلة  ينتقدون  السمعة عندما  شانة 
عمل  لجريدة التي ي( وفي قضية شهيرة فإّن أحد الصحفيين واTOTP 2016واالقتصادية )

مليون دوالر عندما رفعت ضدهما  قضية بواسطة   39بها واجها إمكانية تغريمها مبلغ  
الصحفي كتب تقريرًا يتهم فيه الشركة بممارسة الفساد   شركة مجموعة آبار في بومباي ألنّ 

الذين يبحثون في    ،(TOTP 2016السياسي ) أّن عددًا من الصحفيين  إلى  باإلضافة 
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وظفون رسميون تتم مضايقتهم بل وقتلهم في السنوات األخيرة د تورط فيها مقضايا فسا
(TOTP 2016.) 

طة  انترنت بوسكبوتية والتحري المتزايد لخادم اإلمن محتويات الشبكة العن   اً متزايد  اً وهناك قلق
االستقرار حماية  بدعوى  )  السلطات  واالقتصادي   FOT 2016- HRRالسياسي 

ال2016 وسائل  وتعتبر  اإلعالم(.  )تواصل  جزئيًا  حرة  منظمات FOT 2016ي   .)
الشرطة   ومن.  قانونية  ومضايقات  تهديدات  تواجه  ولكنها  بحرية  تعمل  المدني  المجتمع 

( والهند موطن لقطاع من المنظمات المدنية  واألكاديمية  FW 2016يانًا عنف قاتل )وأح 
على  الحصول  من  تمنع  األجنبية  والصحافة  الرقابة  ولكن  دخول    القوية  للقيام تصاريح 

 FIWبرحالت بحثية في مجاالت حقوق اإلنسان ومواضع األمن األخرى المتعلقة بها )
تست2016 بأّنها  الحكومة  وتتهم  تنظيم  (  قانون  مستخدمة  المنع  هذا  في  سلطاتها  خدم 

األجانب وتستخدمه لمنع المنظمات الطوعية من الحصول على تمويل أجنبي    إسهامات
( وقد استخدمت حكومة مودي المنظمات الطوعية FIW 2016انب )ليصل ألعداء أج 

( دوليًا  إدانتها  إلى  أدى  مما  األخيرة  السنوات   Financial Times, Indiaفي 
Express 201 .) 
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 المبحث الثالث 

 بعض دول العالم واقع الفساد في تحليل 

 : تقييم انتشار الفساد في الدول الست

الت الثمانية المعروفة لكل دولة من الدول  مستوى انتشار الفساد في كل من المجا  تم تقييم
لفساد الصادر  الست موضع الدراسة باالعتماد على الحقائق الواردة في التقرير السنوي ل

 (. 2015)عن المنظمة الدولية للشفافية لعام 

 (: مستوى انتشار الفساد بأشكاله المختلفة 1جدول ) 

 م مجال الفساد  انالسود مصر  اإلمارات  الكويت  ماليزيا  الهند المتوسط

2.8 4 4 1 1 4 3 
النظام  
 1 القضائي 

 2 إدارة الشرطة  4 5 1 1 5 4 3.3

3.3 4 4 3 1 5 3 
إدارة  

لخدمات  ا
 العامة

3 

2.3 3 1 2 2 2 4 
إدارة  

 4 األراضي 

1.5 2 2 1 1 1 2 
إدارة  

 5 الضرائب 
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 (: مستوى انتشار الفساد بأشكاله المختلفة 1جدول ) 

 م مجال الفساد  انالسود مصر  اإلمارات  الكويت  ماليزيا  الهند المتوسط

2.5 3 3 2 1 5 1 
إدارة  

 الضرائب 
6 

4 2 5 4 4 5 4 
إدارة  

مشتريات  
 مةالحكو 

7 

إدارة الموارد   3 4 1 4 4 3 3.2
 الطبيعية 

8 

58% 63% 70% 45% 30% 78% 60% 
معدل انتشار  

 الفساد

( عن فساد قليل االنتشار جدًا، والرقم 1المعيار الخماسي حيث يعبر الرقم )   تم استخدام
اد  ( عن فس4(عن فساد متوسط االنتشار، والرقم )3( عن فساد قليل االنتشار، والرقم )2)

( عن فساد واسع االنتشار جدًا. ولعكس األشكال التي يأخذها 5واسع االنتشار، والرقم )
تباع التصنيف الدولي لمجاالت انتشار الفساد المطبق في  إم  تالفساد في الدول المختلفة  

أو أشكال   للشفافية والذي يضم ثمانية قطاعات  الدولية  للمنظمة  السنوي  الدولي  التقرير 
( أعاله. العمود األخير بالجدول يضم متوسطات 1د كما يظهر من الجدول )رئيسية للفسا

ات الحكومية  يا العمود أن إدارة المشتر ذانتشار الفساد لكل مجال أو قطاع، ويتضح من ه
تعتبر المجال األوسع النتشار الفساد في مجموعة الدول الست، يليه في انتشر الفساد كل 

ت العامة. وتعتبر إدارة الضرائب األقل فسادًا بالنسبة لباقي  من إدارة الشرطة وإدارة الخدما
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  ى الدخل في الدول الخليجية مجاالت الفساد، وربما يرجع ذلك إلى عدم وجود ضريبة عل
 ولكون تحصيل الضريبة يتم باستقطاعها من المرتبات في الدول األخرى.  

ية بين مجموع  ئو كنسبة م والسطر األخير بالجدول يقدم معدل انتشار الفساد في كل دولة
(، ويمكن باستخدام 40نقاط الفساد الفعلي بالنسبة للمجموع الكلي في حالة الفساد التام )

مستويات الفساد بشكل عام في الدول المختلفة. فمن الجدول يالحظ  المعدالت مقارنة    هذه
(، %78التباين في مستويات الفساد حيث سجلت جمهورية مصر أعلى مستويات الفساد) 

 (. %30ودولة اإلمارات العربية أدني مستوى للفساد )
 :فاعلية وسائل محاربة الفساد في الدول الست

لفساد في الدول الست تم حصر الوسائل المتبعة في ية وسائل محاربة اللوقوف على فاعل
محاربة الفساد في تلك الدول من واقع ما جاء بتقارير المنظمة الدولية للشفافية حيث تبين 

( اكتمال مؤسسات  1أن محاربة الفساد تتم من خالل أربعة وسائل رئيسة تضم كل من:)
ومن حكومية  إدارات  من  الفساد  وتعتمحاربة  ومحاكم.  )ظمات  التشريعات  2بر  إجازة   )

األعمال  تسهيالت  ورسوم  الرشوة  تجريم  تشريعات  وتضم  الفساد،  بمحاربة  الخاصة 
الخاصة بجرائم للموظفين   واإلجراءات، والتشريعات  الملزمة  غسيل األموال، والتشريعات 

  عند إخالء الوظيفة مة المالية قبل استالم الوظيفة العامة و ذالحكوميين بتقديم إقرارات ال
 وتسليمها للغير. 
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 (: فاعلية وسائل محاربة الفساد 2جدول )

 م وسائل محاربة الفساد السودان  مصر  اإلمارات الكويت ماليزيا  الهند المتوسط 

4.2 4 5 4 4 5 3 
مؤسسات  اكتمال 

 1 محاربة الفساد  

 تشريعات محاربة الفساد:

2 

 تجريم الرشوة    3 5 5 5 5 5 5

رسوم     3 5 5 4 5 0 4 تجريم 
 التسهيل

4.5 5 5 5 4 4 3 
غسيل     تجريم 

 األموال

 إقرار الذمة المالية    2 0 0 0 0 0 0.5

 اية المبلغينحم   2 0 0 0 0 3 1

 3 حرية اإلعالم   2.39 1.8 2.35 1.7 1.95 2.8 3.7

 4 الحرية المجتمعية  3.13 3.38 3.2 3.21 3.18 2.65 3.14

3.57 3.02 2.94 2.86 3.14 2.8 2.69 
وسائل  فاعلية  معدل 

   محاربة الفساد 
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لة هامة لمحاربة الفساد  وأخيرًا، فهناك تشريعات تحمي المبلغين عن جرائم الفساد وهي وسي
قانونية في   والشركات على اإلبالغ عن أي ممارسات غير  المجتمع  أفراد  حيث تشجع 

( حرية اإلعالم، حيث يتولى اإلعالم الحر  3كومية المختلفة. )اإلدارات الح تعاملهم مع  
المعلومات ونشرها وتحمل مسؤ  الفساد وتجميع  حاالت  ينشر من و متابعة  ما  صحة  لية 

، وبذلك يسهم اإلعالم الحر في نجاح عمليات التحري التي تقوم بها الجهات معلومات
( الحرية المجتمعية التي  4ساد فهي )لمحاربة الف  الشرطية والقضائية. أما الوسيلة الرابعة

تتيح ألفراد المجتمع المدني تأسيس المنظمات الطوعية غير الحكومية المتخصصة في 
ماعات مباشرة حريتها في الكشف عن واالحتجاج على شتى  مقاومة الفساد وتكفل لهذه الج 

ية كل من  لخص مدى فاعل( أعاله ي2الجدول )  الممارسات الفاسدة في األجهزة الحكومية. 
وسائل محاربة الفساد في كل دولة من الدول الست على سلم للتقييم يتراوح كالمعتاد بين  

فاعلية الوسيلة المستخدمة في   ( عن التدني الشديد لمدى1(، حيث يعبر الرقم )1-5)
ربة  ( عن الفاعلية الشديدة لوسيلة محا5الرقم) محاربة الفساد على أرض الواقع، كما يعبر

وضع التقييم. كما يستعرض فاعلية كل وسيلة عبر الدول الست للمقارنة. كما  الفساد م
. ويالحظ يضم الجدول في سطره األخير معدل أو متوسط فاعلية محاربة الفساد في دولة

وهو األدنى بين دول المجموعة،  2.69أن معدل فاعلية وسائل محاربة الفاسد تتراوح بين  
من اكتمال المؤسسات والتشريعات نتيجة للتسيب في ودان بالرغم  وذلك في جمهورية الس

وهو   للمجموعة  األقصى  حده  المعدل  وبلغ  القوانين.  اإلمارات   3.14تطبيق  دولة  في 
ولعل تفوق اإلمارات من حيث فاعلية وسائل محاربة الفساد يفسر البون العربية المتحدة،  

ضه في دولة اإلمارات إلى  وانخفا %78غ  الكبير بين معدل انتشار الفساد في مصر والبال
من 30% وسيلة  كل  فاعلية  متوسط  يضم  الذي  بالجدول  األخير  العمود  في  وبالنظر   .

( من  5رشوة هو الوسيلة األكثر فاعلية )الوسائل في مختلف الدول، يالحظ أن تجريم ال
 (بسبب عدم0.5مة المالية األقل فاعلية )ذبين الوسائل األخرى، بينما يعد تشريع إقرار ال
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: متوسط  3: فعال،  4: فعال جدًا،  5على مقياس    4-1الوسائل من    وقد تم تقييم فاعلية
: قليل الفاعلية جدًا. وتم تحديد الفاعلية لكل دولة بواسطة  1لية،  : قليل الفاع2الفعالية،  

ة الفساد الواردة في المبحث  لفساد ومحاربالباحث بناًء على الحقائق الواردة في تقارير ا
 السابق.

: للحرية الكاملة،  5(: النعدام الحرية و  1تم تقييم مستوياتها على مقياس )  4و    3الوسائل  
تقلص الفساد والعكس. وقد استخدم في قياسها المؤشر العالمي لحرية   وكلما زادت الحريات

بال   صحافيون  منظمة   عن  الصادر  )اإلعالم،    Reporters withoutحدود 
borders, 2010, Press Freedom Index  ،)2015  كما استخدم في قياس .

( اإلنسان  حرية  مؤشر  المجتمعية  لعام Human Freedom Index-HFIالحرية   )
ويعبر عن متوسط ثالث حريات تشمل الحرية الشخصية والحرية المدنية والحرية   2016

 االقتصادية.
 الفساد القانوني لمكافحة التحليل المؤسسي و 

لقد استعرضنا سابقًا حاالت الفساد في ست دول يالحظ أّنها كانت لها عالقة ببريطانيا،  
نية بينما الكويت واإلمارات كانت  فالهند وماليزيا ومصر والسودان كانت مستعمرات بريطا

ورغم مأثورة الشاعر البريطاني كابلنج من أّن )الشرق شرق   –محميات لبريطانيا العظمى 
يلتقيا( إال أّن تأثر الدول الست بنمط اإلدارة والحكم البريطاني أمر ال  غرب لن  والغرب  

القانون واحترام حقوق   النمط يقوم على حكم  أّن ذلك  قيم يخفى، ومعلوم  اإلنسان وهي 
سادت في المجتمع البريطاني لقرون عديدة بشر بها جون لوك ودايسي وسهر على تطبيقها 

 ونشرها كرومر وديننج.  
ن قد تجاوزنا الحقيقة إْن قلنا أّن هناك رباط وثيق بين الفساد وأنماط الحكم ال نكو   وقد

حول حاكم فرد أو مجموعة  الشمولي الديكتاتوري حيث تتركز السلطة التي بها معاش الناس  
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متنفذة ومنتفعة ال يكون من همومها مراعاة العدالة و القسط واحترام الحقوق ,وإّنما حماية  
 ل والظروف. الوسائ سلطانها بكل

ن ة الم طهرة والتطبيق   ولألسف فإّن اإلرث الرسالي العظيم الموجود في الق رآن الكريم والس 
لخالفة الراشدة جاء بعده ملك عضوض واستبداد غشوم  الرائع لإلسالم في عهد الّنبوة وا

الميسم   م بهذالدى األمويين والعباسيين ثّم الدولة العثمانية، مما وصم نظم الحكم في اإلسال
الفساد   فيها  يسود  فقيرة  دول  إلى  الشرق  دول  وأحال  التنمية  فأقعد  لعقود  استمّر  الذي 

ت واستأسدت ، لم تجد صعوبة في السيطرة  واالستبداد، ولم تجد القوى األوروبية التي نم
وإحالتها كأسواق  ثرواتها  اإلسالم وأن تحظى بسرقة  التي يسود فيها  الدول  على معظم 

 استمر هذا الحال إلى أن حظيت هذه الدول باالستقالل في القرن العشرين.اتها. و لمنتج 
يقودها إلى أنظمة    غير أّن االستقالل لم يكن استقالاًل يحفز هذه الدول إلى سلوك طريق

مصر  ففي  الكريم.  والعيش  األساسية  بحقوقهم  سكانها  فيها  ويتمتع  الحريات  فيها  تسود 
انبرى نفر من ضباط الجيش مطبقين )شرعية    –قصيرة  قراطية  والسودان وبعد تجربة ديمو 

القوة( وليس )قوة الشرعية( مسيطرين على مقاليد األمور بالقوة بدعاوى حماية مكاسب  
 الشعب. 

ومعلوم أّن من يأتي للحكم بهذه الطريقة يكون نهبًا لوساوس تأمين مركزه وبالتالي تتكون  
كل مفاصل الدولة وليس من شأّنها النظر   يطر علىالدولة البوليسية التي ما تلبث أن تس

إلى معاش الناس وحرياتهم األساسية. وفي ظل إطالق يد األجهزة األمنية والقوات المسلحة  
ويتكون تحالف بغيض بين هذه األجهزة   –المحاسبة والمراجعة وحكم القانون  تنعدم قيم  

 وعات مستفيدة فينتشر الفساد. مومج 
البشري الهائل في مصر ونمط الحكم المركزي الموروث منذ  النمو    وساعد على ذلك معدل

الفراعنة   الريف والمدن والفقراء واألغنياء    –عصر  الف   –فازدادت الفوارق بين  ساد  ولوال 
الحافل   وتاريخها  الجغرافي  لذلك مركزها  يؤهلها  دولة عظيمة  www.mواالستبداد لصارت مصر 
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س غريبًا أن تقل فيها قيم المحاسبة  ذلك فليل –وانصهار سكانها في قومية مصرية واحدة 
 وأال تعمل آليات مكافحة  الفساد بل أن يطرد ويحاسب كل من يعمل على مكافحته. 

لى انقالباته العسكرية المتعددة فإّن اتساع رقعته وتعدد قومياته  أما السودان فباإلضافة إ
أهلية طويلة أدت  يه حرب  من نوبة وعرب وأفارقة جعله مكانًا لتنازع الهويات وانقدحت ف

وعلى الرغم من تعدد ثرواته الطبيعية فإّن   –في النهاية إلى انفصال ثلث سكانه ومساحته  
ا الحكم أضاع  االستقرار وفساد  في بعض عدم  تدور  الحرب  زالت  نصهار مكوناته وال 

 أجزائه . 
 وهناك تساؤل يدور حول سرقة عائدات نفطه وذهبه.

ثر حظًا، ذلك ألّن لكل منهما قيادة كارزمية محبوبة التف انتا أكأما الهند وماليزيا فقد ك
  حولها الشعب، فقد برز غاندي وبعده نهرو وحاز كالهما على ثقة الشعب وذلك لألمانة 

حولهما   والتف  بها  يتحليان  التي  بالسلطة  االنفراد  وشهوة  التسلط  عن  والبعد  والتقشف 
 سكان.مجموعة من مثقفي الهند إلى جانب أغلبية ال

تبقى ديموقراطية الهند نموذجًا يحتذى فالجيش يؤدي واجباته في حماية البالد وال عالقة  و 
فازدهر نظام يحترم حريات    –عسكريًا    له بالسياسة ولم تعرف الهند طوال تاريخها انقالباً 

الناس ويعلي من حكم القانون، فالمحكمة العليا هي حارسة الدستور حامية حقوق الناس 
لقانون والبالد مقسمة لواليات لها كل الصالحيات في تسيير أمور الحكم د فوق اوال أح 

مياتها فإّنها اآلن  وبذلك هناك توزيع للسلطات. هذا وعلى الرغم من ضخامة الهند وتعدد قو 
 غدت ماردًا اقتصاديًا وتنمويًا كبيرًا يقل فيه الفساد وتعمل فيها آليات مكافحته. 

ميات الماليا والهنود والصينيين، فقد كان لقيادتها التي  ن من قو وفي ماليزيا والتي تتكو 
مل  تسلمت الحكم من بريطانيا دور مرموق في تخليص البالد من الفساد واالستبداد فقد ع

تنكو عبد الرحمن ثم مهاتير محمد على تقوية الوحدة الوطنية عبر االهتمام بالتنمية البشرية  
www.mنعدم الفساد. ولذلك ال غرو أن صارت ماليزيا  ير و قل الفق التعليم يبوتطبيق حكم القانون ف
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  أحد النمور اآلسيوية في التنمية البشرية واالقتصادية وأحد النماذج الناجحة لحكم القانون 
 وحقوق اإلنسان. وبالتالي فإّن آليات مكافحة الفساد تعمل بكفاءة.

ت طبيعية في البترول ن بثرواأما البلدان اآلخران فهما الكويت واإلمارات وكالهما يتمتعا
والغاز وفي البلدين فإّن هناك اهتمام كبير بالتنمية البشرية حيث يقل الفقر ويتمتع الناس 

م الذي كان ينبغي أن يؤدي إلى انعدام الفساد، ولكن الفساد  بمستوى جيد من العيش الكري
 . تحب الذاتتوق لالنفراد وتتسم ب ظاهرة طبيعية موجودة في النفس البشرية التي

وفي البلدين    –وفي الكويت واإلمارات فإّن المؤشر العالي للشفافية يشير إلى تدني الفساد  
اإلمارات فإّن توزيع السلطات بين المركز  فإّن هناك قدر كبير من الحريات الصحفية وفي  

والبرلمان الكويتي مضرب المثل في    -واإلمارات أمر محدود يبعدها عن تركيز السلطات
 استجواب الوزراء وفي كشف أي مظاهر للفساد.وة وفي الق

والمالحظة الوحيدة هي ضرورة التقيد بالمواثيق الدولية فيما يتعلق بالتعامل مع األجانب  
يقيمون في دول الخليج وحاالت الفساد المرصودة في الخليج هي نتيجة للتعامل مع  الذين  

وآليات مكافحة الفساد تعمل   ن وسائلالشركات األجنبية وضخامة رأس مال االستثمار ولك
 بكفاءة.

نخلص من كل ذلك إلى أّن الفساد مرتبط أشد االرتباط بنظام الحكم في البلد المعين ولذلك 
 والتشريعات والمحاكم وغيرها تظل عديمة الجدوى ما لم يكن هناك:  فإّن اآلليات

فيه وضع دستور   ين يتم  نظام حكم ديموقراطي يحظى بتأييد أغلبية السكان في البلد المع
ابات حرة ونزيهة وأن يشتمل الدستور على  خ عبر الممثلين المنتخبين من السكان عبر انت

ات األساسية وعلى نظام للتداول السلمي للسلطة  وثيقة حقوق ي نص فيها على توفير الحري 
 المنتخبة ومحاسبة ديموقراطية. 

ب  إليها  يعهد  مستقلة  قضائية  لسلطة  والتطبيق  و النص  وتطبيق تفسير  الدستور  حماية 
www.mالتشريعات والقوانين بعدالة وشفافية دون تدخل من السلطة التنفيذية بل أن تراقب سلوك  
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وز لسلطاتها المنصوص عليها في الدستور. ولعل استقالل السلطة التنفيذية وكبح أي تجا
 القضاء هو أهّم آليات مكافحة الفساد. 

ا المحكمة  أّن  أن نالحظ كيف  فويمكن  الجنرال برويز مشرف لعليا  أجبرت  باكستان  ي 
رئيس الدولة الذي جاء بانقالب عسكري، أجبرته على االستقالة عندما اختلف معها وكيف  

سرائيلية  وكيف حاكمت المحاكم اإل -نواز شريف رئيس الوزراء فاستقالأّنها قضت بفساد 
ان بأّن قرار ي السودرئيس الدولة يهود اولمرت بالسجن وكيف قضت المحكمة العليا ف

الجمعية التأسيسية بطرد النواب الشيوعيين يخالف الدستور وكيف أجبر الرئيس نكسون 
محكمة العليا باتهامه بتعويق العدالة وهي على االستقالة عندما قضى تقرير من قاضي ال

 جريمة كبرى في الواليات المتحدة. نماذج مشرفة كان يجب أن نكون السباقين لها ولدينا
تار  في  في  المساواة   رضي هللا عنه على  الخطاب  بن  سيدنا عمر  اإلسالم إصرار  يخ 

وحتى  ويهودي.  طالب  أبي  بن  علي  سيدنا  بين  قضية  في  والموقع  فترة    المخاطبة  في 
هب يقف كأي شخص عادي  ذالديموقراطية القصيرة في السودان رأينا رئيس الدولة سوار ال

 كشاهد في قضية.
ء هو أهّم ضمانات مكافحة الفساد ولن يكون هناك استغالل ل القضاولذلك فإّن استقال 

 للقضاء إال في ظل حكومة ديموقراطية منتخبة. 
فإّن بقية اآلليات من تشريعات شفافة   ة ديموقراطياً وإذا استقام القضاء وجاءت سلطة منتخب

بالتالي   ستستقيم  جرة  مدني وإعالم وصحافة  الحر  –ومجتمع  هما    والصحافة واإلعالم 
حيث يتم نشر األخبار والتعليقات على مستوى وس التكنولوجيا  يلتان هامتان في عصر 

 واسع يؤدي إلى تشكيل رأي عام حر.
ا تطبق نظام االقتصاد الحر، فالهند وماليزيا ظلتا تطبقان  الدول الست التي استعرضناه

لك كان  لوب ولذحرية السوق إلى جانب النظام الديموقراطي منذ استقاللهما وهو أمر مط
www.m له األثر البالغ في التنمية والتقدم لهاتين الدولتين.  
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ا نظامًا  أما مصر فقد كانت أيضًا تطبق نظامًا واقتصادًا حرًا حتى جاء الضباط فطبقو 
ديكتاتوريًا واقتصادًا اشتراكيًا فحدث التعثر الكبير ثم تحولت إلى اقتصاد السوق الحر على 

 السوق الحر دون أن تطبق معه نظامًا ديموقراطيًا. ق نظام عهد السادات وال زالت تطب
والمعلوم أن تطبيق نظام حرية    –والحال في السودان مشابه لما حدث في مصر تمامًا  

ون أن تطلق الحريات في نظام ديموقراطي ال يساعد على مكافحة الفساد، ألّن السوق د
المج  في  المحاسبة  الشفافية و  الحر يقتضي  السوق  الح نظام  ر وآلياته من مجالس  تمع 

تشريعية وقضاء مستقل وإعالم وصحافة حرة لكبح جماح ما يفرزه السوق الحر من تراكم 
األكثرية، وقد أدى ذلك ضمن عوامل أخرى   للثروات ونمو لطبقات موسرة على حساب

أهمها الحروب التي خاضتها مصر والتي ال يزال يخوضها السودان أدى إلى استشراء  
 دين وغلى انعدام لتنمية.في البلالفساد 

أما البلدان اآلخران وهما الكويت واإلمارات فقد ظال يطبقان نظام السوق الحر ويتمتعان  
تقرار الحكم فيهما إلى جانب مدخوالت الغاز والبترول وقلة  بحريات نسبية وقد ساعد اس

 السكان إلى قلة الفساد فيهما نسبيًا. 
ّن كل النظم  أأّن هناك وصفة أو معادلة رياضية مفادها    على أّن ذلك ال يعني بالضرورة

الحرة اقتصاديًا وسياسيًا تخلو من الفساد، فحتى الواليات المتحدة األميركية وهي الدولة 
ألولى التي تتحدث عن تكامل الحريات هناك فساد كبير. ولكن ألّن المجتمع األميركي  ا

شاف أوجه الفساد عبر الصحافة واإلعالم  اسعة فإّن في مقدور الناس اكتيتمتع بحريات و 
الحر. فقد رأينا كيف أّنها كشفت كل الفضائح منذ وترقيت وحتى ما حدث في االنتخابات 

 .نغرس المنتخب ديموقراطيًا يمكنه التحرك األخيرة، كما أّن الكو 
 المختصراتترجمة 

 BTI مؤشر األعمال االنتقالي 

GCR www.m التقرير الدولي للفساد 
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 HRR ق اإلنسان تقرير حقو 

 ICS المركز الدولي لحل المنازعات
 IC SID المركز الدولي لحل منازعات االستثمار 

 Peninsula شبه الجزيرة 
 DB تنفيذ األعمال 

 IPRI تنفيذ الحقوق والممتلكات مؤشر
 GETR تقرير الصادرات التجارية الدولي 

 Arabian Business العربية األعمال  
 FOTP لصحافة حرية االتصاالت وا 
 BT األعمال األسبوعي 

 MOSAL وزارة الشؤون االجتماعية  والعمل )الكويت( 

 GCB مكتب مكافحة الفساد

 ACB لجنة مكافحة الفساد 

 NRGI ظيم الثروة الطبيعية مؤشر تن
 HSF هربرت سميث )مؤلف(
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 الفصل الرابع 

 الفساد يف اململكة العربية السعودية واقع  
 تمهيد 

إلقاء الضوء على التشريعات   المبحث األوليستهدف  ا الفصل من ثالثة مباحث؛  يتكون هذ
مع السعودي، والنظم المعمول بها ومدى فاعليتها وقدرتها على مكافحة الفساد في المجت

كافحة الفساد في المملكة بينما يتم في المبحث الثاني استعراض اإلستراتيجية الوطنية لم
بحث الثالث يتم تناول الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، العربية السعودية، وفي الم

بها   المنوط  والتنظيمات  األنظمة  واقع  على  التعرف  إلى  عامة  بصورة  الفصل  ويهدف 
 حة الفساد في المملكة العربية السعودية.مكاف

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 www.m
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 األولالمبحث 
 ونظم مكافحة الفساد في المملكة العربية السعوديةتشريعات  

 : مقدمةال
وقد    ،يعد الفساد اإلداري والمالي من أكبر المشكالت االجتماعية التي تواجه المجتمعات

وعقابية   وتوعوية  عالجية  و  وقائية  برامج  الدول  في رتبت  الخطير  الداء  هذا  لمواجهة 
 السليمة واإلدارة والمساءلة النزاهة  "تعزيزمكافحة الفساد إلى   المجتمعات. ويشير مفهوم

  55لمكافحة الفساد رقم    األمم المتحدةاتفاقية  )." العمومية والممتلكات العمومية للشؤون 
   (.04/12/2000بتاريخ 

اح الفساد وعناصره. والتي تطورت بعد ذلك ونشأت بعد ذلك التوجهات العامة لتحديد نو  
في شكل أنظمة وتوجهات دولية و محلية. وتنبع أهمية دراسة موضوع الفساد ألنه العنصر 

تزدهر ا فقد  والسياسي.  االجتماعي  واالستقرار  االجتماعية  التنمية  تدمير  في  ألقوى 
ظيمية، لكنها كالسوس ينخر بوجود الفساد في بنيتها اإلدارية والتن  اً وجزئي  المجتمعات شكلياً 

في أساسات البناء االجتماعي لينهار دفعة واحدة دون مقدمات أو بحركة انهيار متالحقة 
 فيها.  وسريعة يصعب تال

ي عد الفساد ذا مفهوم مركب له أبعاد متعددة وتختلف تعريفاته باختالف الزاوية التي ينظر  
من القواعد والضوابط التي يفرضها النظام   فيعد فسادا كل سلوك انتهك أياً   ،لها إليهمن خال

امة كما يعد فسادًا كل سلوك يهدد المصلحة العامة، وكذلك أي إساءة الستخدام الوظيفة الع
سالمية فالفساد كل  لتحقيق مكاسب خاصة، هذا في القانون الوضعي، أما في الشريعة اإل

وقال تعالى: }إن   1حها{،قال تعالى: }والتفسدوا في األرض بعد إصال  هو ضد الصالح  ما
هللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن هللا  

 
www.m . (56)  اآلية ، األعراف سورة   1
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وقال تعالى: }وإذا تولى سعى في األرض   2به إن هللا كان سميعًا بصيرًا{،   نعما يعظكم
ليه وسلم "ال وقال صلى هللا ع  3ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل وهللا ال يحب الفساد{. 

 4يسترعى هللا عبدًا على رعيه يموت حين يموت وهو غاش لها إال حرم هللا عليه الجنة". 
يه وسلم الراشي، والمرتشي قال "لعن رسول هللا صلى هللا علوروى اإلمام أحمد عن ثوبان 

وظاهرة الفساد تشمل جرائم متعددة مثل : الرشوة    5والرائش، يعني الذي يمشي بينهما". 
متاجرة بالنفوذ، إساءة استعمال السلطة، واإلثراء غير المشروع، والتالعب بالمال العام  وال

اسبية، والتزوير، وغسيل األموال، والجرائم المح   واختالسه أو تبديده أو إساءة استعماله، 
 (.  2017وتزييف العملة، والغش التجاري...إلخ. )الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، 

الفساد ب المؤسسات  ويرتبط  العاملين في  أو  الدبلوماسيين  أو  العموميين  الموظفين  سلوك 
ل على منافع شخصية  والجمعيات الخيرية، بحيث تكون ممارساتهم غير نظامية للحصو 

حوله لمن  مصلحية. أو  أو  شخصية  بعالقات  يرتبطون  الذين  اآلخرين  الموظفين  من  م 
مات نظامية وإرغام اآلخرين بدفع ويالحظ وجود نوعين من الفساد؛ األول؛ هو تقديم خد

مبالغ لقاء هذه الخدمات، كمن يساعد في التوظيف أو استخراج رخصة القيادة أو قبول 
و البطاقات الشخصية أو الجوازات. والثاني؛ ات العامة كالمياه والكهرباء أطلبات الخدم

انط عدم  مع  الجامعة  في  الطالب  كتسجيل  األنظمة  تخالف  التي  الممارسات  باق هي 
وفي دراسة     .(Wang, Jin, 2001) الشروط، أو إعطاء خدمات غير مستحقة نظاما

ية، يشير إلى خمسة مستويات من  حول مفهوم الفساد نظرة فلسف (Dion,2010)  ديون 
( الفساد الفردي اإلنساني، 3( فساد السلوك األخالقي، 2، المبادئ( فساد 1الفساد، هي؛ 

لدولة. وينظر للفساد على أنه تركيبة من ثالث عناصر، ( فساد ا 5( فساد المنظمات،  4

 
 . ( 58) اآلية   ،النساء  سورة  2

 . ( 205) اآلية  ،البقرة  سورة  3

 . مسلم   صحيح   4
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للموظفين   فقط  ليس  بهذا  وهو  عمومي.  وعمومي  فردي،  وفردي  فردي،  عمومي  هي؛ 
 ما   قطاعات الحكومية ليمارسها الفرد الموظف. وغالباً لعموميين بل هو فرصة تخلقها الا

الذين يم ذاته دون االهتمام باألعضاء  الفساد  التركيز على  الفساد وفقيتم  لهذه    اً ارسون 
التالية:   العناصر  الفساد،  الثالثية. وبناء على ذلك فيشمل مفهوم  الموظف  1التركيبة   )

( ويتم ذلك 4الفة القوانين واألنظمة،  ( في مخ 3يستغل سلطته ووظيفته،  ( الذي  2العام،  
دقاء  ( ألجل الحصول على منافع مالية أو مركز وظيفي أو عائلية أو لألص5بشكل سري،  

 ( بالعالقة مع فئة أخرى.  6أو للعرق أو للجماعة الدينية، 
الخاصة بالفساد    الهدف العام لهذا المبحث هو "التعرف على األنظمة والتشريعات 

ري في المملكة من ناحية نشأت وتطور هذه التشريعات وعوامل صدورها و  المالي واإلدا
 يلي:  ف التفصيلية مانتائج تطبيقاتها والعقبات حولها. وتشمل األهدا

تقديم سرد تاريخي لنشأة وتطور جميع التشريعات واألنظمة الخاصة بمكافحة الفساد   .1
 كة.في الممل اإلداري المالي و 

 تشريع النظم والقوانين لمكافحة الفساد. بيان األسباب التي دعت إلى .2
 اإلداري ي و تقييم مدى نجاح تلك القوانين والتشريعات في الحد من انتشار الفساد المال .3

 . العربية السعودية  في المملكة
 تحديد الصعوبات التي تواجهها.  .4
 شريعات في مكافحة الفساد. بيان الحلول المناسبة لتفعيل دور تلك القوانين والت .5

الخاصة العربية السعودية    ي لألنظمة والتشريعات في المملكة وفيما يلي  ملخص تاريخ 
 :  هـ(1433بمكافحة الفساد )القحطاني، 

هـ، الخاص بجرائم استغالل الوظيفة للمصلحة   1377( لعام  43المرسوم الملكي رقم ) (1
االس وسوء  الرعية،  أفراد  في  والتحكم  باأل   اإلداري تعمال  الشخصية،  نظمة  كالعبث 
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والمناقصات   المزايدات  عقود  ذلك  في  بما  النفوذ  واستغالل  والتعليمات،  واألوامر 
 ي األموال العامة.واالختالس أو التبديد أو التفريط ف

 هـ. 22/9/1380( في 88نظام محاكمة الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ (2
ثروتهم المشكوك    موظفين ومحاسبتهم عن مصادرالمرسوم الملكي الخاص بمساءلة ال (3

 هـ. 7/3/1382( وتاريخ 16فيها رقم )م/
 هـ. 2/2/1391( في 17نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ (4
)م/ (5 رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  العامة  األموال  مباشرة  في 77نظام   )

 هـ. 23/10/1395
 هـ. 28/8/1412( في 90ر الملكي رقم )أ/النظام األساسي للحكم الصادر باألم (6
 هـ. 29/12/1412( وتاريخ  36نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ (7
8) ( رقم  الوزراء  مجلس  التوصيات  1420/ 17/1وتاريخ  (  15قرار  تطبيق  بشأن  هـ، 

 .   (FATF)األربعين لمكافحة غسل األموال الصادر من لجنة العمل المالي 
 هـ. 20/5/1421( في 21وم الملكي رقم )م/عات الشرعية الصادر بالمرسنظام المراف (9

)م/ (10 رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  الجزائية  اإلجراءات  في  39نظام   )
 هـ. 28/7/1422

)م/ن (11 رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  األموال  غسل  مكافحة  وتاريخ  39ظام   )
 هـ. 25/6/1424

لس الوزراء  ة الفساد الصادرة بقرار مج الوطنية لحماية النزاهة ومكافح   ستراتيجيةاإل (12
 هـ. 1/2/1428( وتاريخ 34رقم )

)أ/ (13 رقم  الملكي  وتاريـخ:  65األمر  الهيئة  13/4/1432(   بتأسيس  الخاص  هـ، 
 ة لمكافحة الفساد. الوطني
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 عوامل نشوء األنظمة والتشريعات لمكافحة الفساد في المملكة 
ا فيها  تختلط  مركبة  ظاهرة  الفساد  ظاهرة  والثقافية  ألبعاد  وتعد  واالجتماعية  االقتصادية 

والسياسية ولذا تتعدد أسباب نشوئها، ومن هذه األسباب عدم اتساق األنظمة ومتطلبات  
ضعف الرقابة. وللفساد آثار سلبية متعددة أهمها التأثير السلبي على  الحياة االجتماعية و 

وجيهها ويعوق مسيرتها  ويسيء تعملية التنمية فينحرف بأهدافها ويبدد الموارد واإلمكانات  
 6كما يضعف فاعلية وكفاية األجهزة ويتسبب في خلق حالة من التذمر والقلق. 

وامل اجتماعية متعددة، وكان من الضروري  وتنطلق السلوكيات البشرية عامة من بيئة وع
الفساد   حدوث  عوامل  معرفة  أجل  الموظفين    Corruptionمن  قبل  من  وممارساته 

لمسح النظري، للتعرف على منتجات البحث العلمي والنظريات المختلفة يتم ا  العموميين، أن
ال السلطة  والتي تفسر هذا السلوك. "ويمكن تعريف الفساد ببساطة أنه استغالل واستعم

الفساد  ويشمل  شخصية".  لمصالح  العموميين  الموظفين  تأثير  أو  نظامي  غير  بشكل 
والغ والرشوة  والتسلط  االستغالل  للمصلحة    ختالسواال  شسلوكيات  السلطة  واستغالل 

 7  وحيازة الممتلكات العامة والمبالغة في تكاليف الخدمات العامة. الشخصية

 
   يجية سترات حول: اإل   .هـ1/2/1428( التاريخ :  43لرقم : )اقرار مجلس الوزراء ذو     6

 الفساد.  الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة
 

7
Wang, Jin   .ublishing, 2001. s Pissertationuption. Emory University, ProQuest D(2001). Economic analysis of corr

3018835. ProQuest Information and Learning. 300 North Zeeb Road, Ann Arbor, Ml 48106-1346 USA 800-521-

0600 

earch.proquest.com/abicomplete/docview/304751178/abstract/A7E8CEA3A7A348DCPQ/6?accountid=1https://s
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في ورقته العلمية األولى من رسالته للدكتوراه،    Jin Wang  (2001)فوفقا لجين وانغ  
تلخص هناك عدد من األسباب والمؤثرات التي تؤدي إلى وقوع فرصة الفساد ونشاطاته، وت

(  3( و احتمالية كشف الفساد، )2( التنظيم السياسي واالجتماعي في المجتمع، )1في؛ )
( 5فع المسؤولين لهذا الفساد، )وقوة د (4و مستوى قوة العقوبات المقررة لقضايا الفساد، )

ومستوى التنمية االقتصادية.  وبتحليل كيفية حصول الفساد فقد وجد مستوى محدد من 
و مستوى محدد من الفساد المجتمعي، وليس الفساد المتعدد. ويشير جين   الفساد الفردي

ضاء  إلى الق ال تؤدي    anti-corruptionوانغ في دراسته أن الشدة في مكافحة الفساد 
لم يكن هناك إصالح وتعديل في العوامل المؤدية له. ووفقا للنتيجة    النهائي على الفساد ما

جتمعين ال يعني بالضرورة وجود مستوى متشابه من فإن تساوي البناء االجتماعي في م 
( في ورقته العلمية الثانية من رسالته  ,Jin Wang  2001الفساد. ووفقا لجين وانغ  )

بلد حسب الدليل الذي قدمته مؤسسة    54ي اختبر الرؤية حول الفساد في  ه، والتللدكتورا 
،  1999و    1980ي  بين عام  ما  Transparency Internationalالشفافية الدولية   

فقد أكد النظرية المعتمدة في الورقة األولى على أن الشدة في مكافحة الفساد من خالل 
مال إنفاق  من  يتبعه  وما  الشرطي  كبير  الضبط  الفساد  ي  مكافحة  فعالية  إلى  يؤدي  ال 

كما أن استعمال    بالمقارنة بين ذلك وإصالح النظام االجتماعية وبرامج التوعية الالزمة.
ياسات الحادة المؤقتة لمكافحة الفساد قد يساعد على تقليل مستواه، وخاصة عند البدء الس

ة تأخذ وقتا كبيرا قبل  والتوعيفي برامج المكافحة، وذلك ألن إصالح النظم االجتماعية  
 رؤية النتائج.  

الفردي   الفساد  األول،  هما؛  الفساد،  من  صنفين   One-party corruptionوهناك 
باستغالل إمكانات الوظيفة واستخدام سيارات العمل والعاملين   –لموظف مثال  عندما يقوم ا

 multiple-partyألغراض شخصية،  والثاني؛ الفساد الذي يتطلب أكثر من طرف  
corruption    .الرائش وربما  والمرتشي  الراشي  مشاركة  تتطلب  التي  الرشوة  مثل؛    ،

www.m (  ,Jin Wang 2001، هي: ) وهناك حاالت عدة
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 ولى، البد من وجود سلطة لدى الموظف كي يمارس سلوك الفساد. األ -
الثانية، أن يحتفظ الموظف بوضعه الوظيفي عندما ال يسلك سلوك الفساد أو ال   -

 افه. كن اكتشيم
الثالثة، وجود احتمالية المنافسة بين الموظفين للحصول المنافع من الوظيفة فيما   -

 . يتعلق بالرشوة مثالً 
 ممارس للفساد بأنه قد يكتشف فساده في أي لحظة.الرابعة، معرفة ال -
الخامسة، في حالة الفساد الجماعي، فإن اكتشاف أحد األطراف يؤدي إلى اكتشاف   -

 ى. األطراف األخر 
 (,Jin Wang  2001والمالي: )  اإلداري عدد من العوامل المحفزة على سلوك الفساد    وهنا
ث االهتمام بمالحقة سلوك مستوى النظام العدلي والقضائي في المجتمع من حي -

الفساد في المجتمع. فهذا يرفع مستوى توقعات ممارسي الفساد باحتمالية االكتشاف 
العقوبة والسرعة في انتشار  تنفيذ    ومن ثم توقيع  ذلك. وهذا األمر يحدد مستوى 

 الفساد في المجتمع. 
للن - الخدمات  يقدمون  الذين  العموميين  الموظفين  امتيازات  و  رواتب  اس  مستوى 

بالمقارنة للموظفين في القطاع الخاص والشركات والفنيين ومن يعمل في الصناعة.  
فراد في الوظائف  وامتيازاتهم أكبر فإن بقاء األفعندما تكون رواتب موظفي الشركات  

الفرصة   وجود  بعدم  مرهون  الخيرية  والجمعيات  والمؤسسات  الحكومية  العامة 
مالية متاحة من خالل استغالل السلطة أو  لالنتقال لتلك الوظائف أو لوجود فرص  

القطاع  في  للعمل  المهارات  لديه  ليس  بينهم من  يكون من  وقد  الفساد.  ممارسة 
االجتماعية التي تحصل    ةتتطلع إلى السلطة والمكانلخاص، أو أنهم من الفئة التي  ا

 من العمل في القطاع العام.
اص من حيث التصاريح  وجود عالقات عمل بين القطاع الحكومي والقطاع الخ  -

التجارة  وزارة  أن  المعلوم  فمن  والزراعي.  والصناعي  التجاري  النشاط  www.mوتفعيل 
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و  والبلديات  والجموالصناعة  العمل  ووزارة  عاتقها  االستقدام  على  يقع  وغيرها  ارك 
إصدار التصاريح وإكمال إجراءات العمل التجاري، ومن هنا تكون الفرصة لبعض 

والمالي. واألولى تحويل    اإلداري جه نحو سلوك الفساد  الموظفين الحكوميين للتو 
الخاص.   هذه الخدمات إلى أعمال خاصة أو شبه حكومية وتعمل بنظام القطاع

وغيرها. حيث أن مصدر ت الحكومية العاملة، كسمة والعلم  ومن أمثلة ذلك الشركا
الرشاو  يطلب    ى سلوك  حيث  الخاص.  القطاع  مع  الحكومية  العقود  على  يقوم 

وظفون العموميون الرشوة من القطاع الخاص من أجل تسيير مهمة العقود. وقد الم
مولة  كعمولة. والغريب أن نسبة الع   أصبح هناك ما يتعارف عليه بالنسبة المئوية 

 تطابقت مع نسبة الزكاة الشرعية كمقياس لها، رغم تضاد النشاطين تماما. 
ف الميل لسلوك الفساد لدى  مستوى الحرية واالنفتاح االقتصادي في المجتمع يخف -

في  المجتمع  فيشترك  االقتصادي،  االنفتاح  فبمقدار وجود  العموميين.  الموظفين 
ومراقب ويقلل  متابعة  العموميين،  الموظفين  ارتباط  ة  بحكم  الفساد  لسلوك  ميلهم 
 المصالح.   

كما أن هناك عدد من المؤشرات التي تتحكم بمستوى الفساد في المجتمع ومنها؛   -
تقاليد المعارضة في المجتمع، البالد التي كانت تحت الحكم البريطاني سابقا،  وجود  

تقدمة، و ن األوروبية أو من البالد المو كون مصادر القانون الوطني من القواني
التحرك تجاه التنمية االقتصادية. فهذه المؤشرات إن وجدت تقلل االتجاه نحو سلوك  

 الفساد. 
لفساد لدى كبار الموظفين من دافع الحاجة وإنما من خالل  لم يكن الميل إلى ممارسة ا

د لدى الموظفين الصغار الطمع والرغبة لكسب المزيد من المال. فقد تكون بداية الفسا
وحل    بالفعل االكتفاء  بعد  حتى  فيه  استمرارهم  تفسير  ما  ولكن  للمال،  الحاجة  بدافع 

المعيشية والحياتية؟ فهذا يدلل على تأثير   المال. وهذا ما المشكالت  للمزيد من    الطمع 
www.mلى  يتحلى به الفقراء من التعفف رغم وجود الفرصة للفساد المالي، فيدل ع  ما  يفسر أيضاً 

ejh
ara

lja
ze

era
.co

m



430 
 

س من شك بأن ضعف الطمع ينتج عن قوة القيم االجتماعية  ضعف دافع الطمع لديهم. ولي
 (,Jin Wang 2001من خالل التربية والتوجيه الديني واالجتماعي. )

 هـ( هناك أسباب ثالثة يمكن تلخيصها فيما يلي: 1422سة الحجيلي )وفي درا
 وة. وجود استعداد لدى األفراد لتقبل تقديم واستالم الرش -
طة والمحسوبية والبحث عنها، بحكم التعود  اسراد لتقبل الو االستعداد لدى األفوجود   -

 أو بحكم االضطرار أو للمجامالت االجتماعية. 
ومستوى الدخل الوظيفي وقلة المميزات المالية الدافع     ويعد تدني مستوى التعليم -

 األكبر لطلب الرشوة. 
الفساد   لحدوث  العوامل واألسباب  تقسيم  المج   اإلداري ويمكن  في  يلي:  والمالي  تمع كما 

 هـ( 1435)منتدى الرياض االقتصادي، 
 أسباب هيكلية: (1

ة لم تتغير على الرغم من  تعزى األسباب الهيكلية إلى وجود هياكل قديمة لألجهزة اإلداري
المنظمة، وهذا له أنشطة.  الكبير والتغير في  إلى    التطور  العاملين  الكبير في دفع  أثره 

ستار تحت  تعمل  وطرائق  مسالك  الهياكل   اتخاذ  محدودية  تجاوز  بغية  اإلداري  الفساد 
 كزية. تتعلق باإلجراءات وتضخم األجهزة اإلدارية المر   تالقديمة وما ينشأ عنها من مشكال

 أسباب ِقَيمية: (2
تأثر القيم في المجتمع كقيمة  إن  من األسباب المؤدية إلى وجود الفساد ما يحدث من  

ماليين وافد يعملون    9د ساعد وجود أكثر من  األمانة والصدق واإلخالص واهتزازها، وق
لفساد  على التأثير على كثير من القيم وانتشار عدد من أنواع االعربية السعودية    ةبالمملك

النزاهة  كالرشوة، وأسهم في ذلك ضعف أو غياب دور المؤسسات المناط بها نشر قيم  
www.m هـ(   1436م . )المتحمي، واإلصالح في المجتمع كوزارة اإلعالم ووزارة التربية والتعلي
ejh

ara
lja

ze
era

.co
m



431 
 

 أسباب إدارية وتنظيمية:   (3
 :األنظمة واللوائح واإلجراءات .أ

 .ت االقتصادية واالجتماعيةمعظم األنظمة قديمة وغير متوافقة مع التغيرا -
 .وإدارتها منح وليست حقاً إشعار الفرد أن الخدمات العامة وإنتاجها  -
 لجان واألفكار الشخصية.  بعيداً اعتماد تشريع األنظمة على اآلنية والتوصيات من ال -

 .العلمي عن التطبيق العملي لمناهج البحث
 .موظفًا رسمياً  حسبانهبمعظم األنظمة توضع على أساس الثقة في منفذ الخدمة  -
 .اح وهو الوقتنمط اإلجراءات االحترازي يسقط أهم عوامل النج  -
 .الشكوى الفردية ذات نسبة نجاح منخفضة وغير مأمونة العواقب -
ين واألجهزة، وقد يستفاد  مسؤوللتعتيم وتبعية الصحافة وتحولها لماده إعالنية دعائية للا -

 .منها للتغطية على الفساد
 .وبة التشهيرعدم تفعيل عق -
 .ام التقنيةاعتماد األنظمة على الورق والتوجيهات والتحفظ في استخد -
 .عدم وجود معايير واضحة للتعيين في الوظائف العامة والقيادية -

وما يتبعها من إهدار للوقت  اإلدارةالمركزية في  :اإلدارةيوب في ع .ب
 .وبالتالي اللجوء للرشوة والواسطة

 :التخطيط والرقابة .ج
 .ذكرهاات الرقابية جزء ال يتجزأ من األنظمة العامة وما فيها من سلبيات تم المؤسس -
ثم   اإلدارةو   عدم وجود رقابة بمفهومها الحقيقي الذي يعني بدء الرقابة على التخطيط -

 .التنفيذ ونتائج التنفيذ
 اقتصار دور المؤسسات الرقابية على الرقابة وعدم فاعلية ما بعد الرقابة من عقوبات -

 
 www.m
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 باب اقتصادية:   أس (4
تمر عبر   - التي  المشبوهة  التجارية  وبالتالي عملية  الصفقات  المشاريع  تنفيذ  عمليات 

 .اإلنتاج
القوه   - وانخفاض  األجور  وانخفاض  ظاهرة البطالة  مع  تتناسب طرديًا  للنقود  الشرائية 

 .الفساد
 . الخلل في توزيع الدخل -
 أسباب اجتماعية:  (5
تعيين وبالتالي وصول غير المؤهلين لمراكزهم فتقل  انتشار المحسوبية والواسطة في ال -

 .في الخدمة واإلنتاجيةالكفاءة 
 .تآكل الطبقة الوسطى -
ن الفساد المالي أحد أعراض اختالل النسق  الفساد األخالقي مرتبط بالفساد المالي أي أ -

 .العام للمجتمع
 .انعدام التوعية اإلعالمية بأضرار الفساد -
 .عي الحضاري ارتفاع الجهل وانخفاض الو  -
 أسباب سياسية وقانونية:  (6
على استقاللية القضاء أو نزاهته وهي مرتبطة بمبدأ فصل السلطات  وجود حاالت تؤثر   -

 وهو استقالل القضاء عن 
 .تين التشريعية والتنفيذيةالسلط -
سوء صياغة النظم واللوائح المنظمة للعمل إما لغموض أو ازدواجية وتضارب وبالتالي   -

 .القوانين أو تفسيرها بطريقة أخرى  التهرب من تنفيذ
الموظف إلى القضاء إال بإذن من الوزير فتكون عقبة أمام الجهات   عدم السماح بإحالة -

 . داري اإل الساعية لمحاربة الفساد 
www.m .وهو انتهاك خطير لمبدأ استقاللية القضاء -
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 .نمو ظاهرة الفساد عند غياب دولة المؤسسات السياسية والقانونية والدستورية -
ي - بل  العامة،  الحياة  شؤون  إدارة  في  المشاركة  حرية  فيشيع ضعف  العكس،  حدث 

 .االستبداد السياسي والديكتاتورية
 .ةاإلدارينظم القانونية ضعف الوعي السياسي والجهل باآلليات وال -
غياب العمل المؤسساتي نتيجة لتغلب الفرد على مقدرات الدولة فيطمس السياسات   -

 .بةالرقابية وأدوات المحاس
 .فيةاحتكار السلطات وانعدام المساءلة واالفتقار للشفا -
 عدم تفصيل مبدأ العقاب وتطبيق القانون على المخالفين -
 أسباب خارجية :  (7

 في الدول بين الحدود ذوبان إلى أدى مما الحر، االقتصاد وظهور اتالمعلوم نظم تقدم
 في بعض على بعضها الدول وتأثير القوميات والجرائم متعددة الدولية المنظمات مواجهة

غياب وخاصة  الفساد جرائم ارتكاب نطاق اتساع إلى أدى مما المجاالت، جميع  مع 
 .الدولية والرقابة الدول بين الدولي التعاون 

وقد وجد عدد من األسباب لوقوع الفساد في المجتمع ومنها؛ إن غياب المحاسبة ومعاقبة  
طة اة مقبولة في المجتمع. ومنها الرشوة والوسالمسؤولين  تشرع وترسخ ظاهرة الفساد كعاد

وأن   الزمن.  مرور  مع  عادة  إلى  تحولت  والتي  والمستمرة  القديمة  الممارسات  من  فهذه 
ثر المسؤولين الذين يقعون في ذلك.  و رغبة العديد من المسؤولين  موظفي المحاكم هم أك

اإلع استقاللية وسائل  نفوذهم. و عدم  لتوسيع  العام  القطاع  يؤدي النتشار في  الم مما 
لين من افتضاح أمرهم. وضعف تعاون المواطنين في التبليغ  الفساد وعدم خوف المسؤو 

ليغ، وكذلك عدم الثقة باألنظمة والقوانين أو  عن الفساد، لعدم معرفتهم ووعيهم بكيفية التب
م قد أن هناك عقوبات رادعة، وكذلك عدم ثقتهم في تجاوب الجهات الرقابية معهم، أو أنه

ئتالف من أجل )اال امهم بالتبليغ عن الفساد.يتعرضون ألضرار مادية أو معنوية جراء قي
www.m م( 2010أمان، -النزاهة 
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ا الفساد  "أنماط  دراسة  أوضحت  االقتصادي، وقد  الرياض  )منتدى  والمالي"  إلداري 
 منظا تطبيق هـ(،  إن من أسباب الفساد في المملكة يعود في أحيان كثيرة إلى عدم1435

ضعف أجهزة جميع على دقيق بشكل المساءلة و   العالقة ذات الرقابة  أجهزة الدولة، 
غياب و  وعدمالحكوم لألجهزة اإلدارية العمليات عن الشفافية بالمكافحة،   وضوح ية، 

 اإلداري  الفساد  أسباب الدراسة  أوضحت والمالي. وقد اإلداري  الفساد عن اإلبالغ طرائق
،  % 33.3 صادية  االقت األسباب  :التالية النسب حسب ديةالسعو  العربية  المملكة في

 10التنظيمية   ، و األسباب% 16.6 اإلدارية ،  واألسباب% 30االجتماعية   واألسباب
 .% 10 السياسية   واألسباب %

وال شك أن هذه العوامل واألسباب هي التي أدت إلى نشوء األنظمة الخاصة بمكافحة  
ال اإلجراءات  الرسمية، وتشجيع  الفساد، ووضع  للرقابة  للتعرف الزمة  الدراسات  البحوث 

على المزيد من العوامل وربطها بحدوث الفساد في المجتمع. وفي عرض شامل للدراسات  
من    هـ( جانباً 1428المهتمة بأسباب وعوامل الفساد تبين دراسة آل الشيخ  )واألبحاث  

 األسباب نذكرها فيما يلي: 
والتمدن من أهم األسباب  تغيرات في المجتمع نحو المدنية  تعد األسباب السياسية وال -

التي تؤدي لسلوك الفساد في المجتمع. وأن عمليات التحول في البناء االجتماعي هي  
 المناخ للتوجه نحو الفساد في ظل تقاطع المصالح الفردية.  تهيئالتي 

ألقارب،  ضعف فكرة المصلحة العامة، وبزوغ الحاجات الشخصية للموظفين وضغوط ا -
بالقو  األشخاص  وعي  بها.  وضعف  الوعي  رغم  كثيرة  أحيان  في  مخالفتها  و  انين 

ات تسعى باإلضافة إلى وجود إغراءات من قبل طالبي الخدمات، وأن بعض المنظم
 والمالي.  اإلداري إلى إغراء منظمات أخرى بالقيام بسلوك الفساد 

وال - المنظمات  في  الفساد  النتشار  المؤدية  األسباب  تداعي  اإلداريمؤسسات  ومن  ة؛ 
www.mة وضعف الحوافز والمنافسة السلبية بين الموظفين وغياب العدالة في اإلداري  الهياكل
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اإلنساني بالحاجات  االهتمام  وضعف  األمان  العمل  وعدم  للموظفين،  واالجتماعية  ة 
 وصعوبة المراقبة. اإلدارةالوظيفي، وكبر حجم القطاع العام وترهله مما يدعو لسوء 

فية كضعف الوازع الديني وسوء التربية، وانتشار يتعلق بالنواحي الثقا ألسباب ماومن ا -
والت السيئة  البيئات  في  والعيش  الناس،  بين  والمنافسة  والطمع  وانتشار  الجشع  شرد، 

 الجريمة والفقر في المجتمع. 
فق ومن األسباب ما يتعلق بالجوانب النفسية والنواحي االجتماعية ذات الصلة بعدم التوا -

إمكانات مالية ومتطلبات الحياة االجتماعية، وما يؤدي   بين ما يحصل عليه األفراد من
 د. إليه ذلك محاوالت سد الفجوة بينهما ولو بانتهاج سلوك الفسا

ومن األسباب ضعف الرقابة وعدم التنسيق بين األجهزة الحكومية وخاصة في عقود   -
ا  مال متشابهة مع أكثر من جهة، مم المشروعات المتشابهة، بحيث يتم التعاقد في أع

 يؤدي إلى المبالغة في إهدار المال العام.
قد تؤدي إلى    وقد بينت الدراسة أن التعقيدات البيروقراطية واالحتكار وضعف الشفافية -

الجهات   في  الشيء  ذات  يكون  وقد  الحكومية.  المؤسسات  في  الفساد  سلوك  تعمق 
 الخاصة من مؤسسات وشركات تجارية. 

لكامل المعقد النتشار الفساد، مما يستدعي العمل  األسباب مع غيرها تشكل المزيج اوهذه 
هم العوامل الداعية  الحثيث لحل هذه المشكلة والعمل على مكافحة الفساد، ويعد ذلك من أ 

 إلى وضع األنظمة والقوانين لمكافحة الفساد في المجتمع.    
 ساد يم نجاح األنظمة والتشريعات في مكافحة الف و تق

الفساد يتطلب خطوتين رئيستين هي:  إن تقويم نجاح األنظمة والت شريعات في مكافحة 
لمكافحة الفساد ومعرفة  الوطنية    ةستراتيجياألولى، وضع عدد من المؤشرات مستقاة من اإل

مستوى اهتمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتطبيقها، والخطوة الثانية، النزول للميدان 
www.mظمة والتشريعات في تحقيق النزاهة في  لتعرف على مدى تأثير تطبيق األن االجتماعي ل
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أنهم وفي هذه المرحلة ال يتيسر للباحثين الحصول على مقاييس التطبيق حيث   ،المجتمع
ولهذا كان السبيل إلى تقويم النجاح  ،في مرحلة الجانب النظري والتاريخي لنشوء األنظمة

 ونشر حول ذلك. مكافحة الفساد من خالل ما كتب  يعتمد على التتبع والمسح ألدبيات
: المؤشرات الداخلية لسالمة أجهزة الضبط  وهنا نقدم هذا التقويم في مستويين هما: أوالً 

ثانياً الجنائي ومؤ  الفساد.  الفساد من  الواقع  سسات مكافحة  لسالمة  الخارجة  المؤشرات   :
 هـ( 1433الشاملة. )القحطاني،  االجتماعي من الفساد وتحقق نتائج التنمية المجتمعية

 :  المؤشرات الداخلية ألجهزة الضبط أوالً 
 وتشمل المؤشرات الداخلية ألجهزة الضبط ما يلي: 

 على أكمل وجه. القيام بالواجبات الوظيفية -
 الحرص على المصلحة العامة وحسن التعامل مع المواطنين وتحقيق متطلباتهم.  -
 نتاجية. تحسن األداء ورفع اإل -
 لحد من العناصر الفاسدة. ب الكفاءات والمحافظة عليها وااستقطا -
 نجاح عملية التخطيط.  -
 نجاح كفاءة عملية التنظيم.  -
 الحكومي. المحافظة على المال العام وترشيد اإلنفاق -
 التزام األنظمة والقوانين. -
 تهيئة أجواء عمل إيجابية يسود فيها التعاون والعالقات الحسنة. -
 تحقيق األمن االجتماعي.  -
الفرصة وتكريس العدالة عند التوظيف والترقية وحصول الموظفين على    ؤتعزيز تكاف -

 حقوقهم.  
 
 www.m
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 الفساد  ة لسالمة الواقع االجتماعي مني:  المؤشرات الخارجثانياً 
 وتشمل المؤشرات الخارجية لسالمة الواقع االجتماعي ما يلي: 

 مقاوم للفساد.   جاد مجتمع صالحفي إي  واإلسهامتحقيق الرفاهية والحياة الكريمة للجميع   -
 السمعة الحسنة للجهاز وحسن العالقات مع الجمهور.  -
 في ازدهار االقتصاد.  اإلسهام -
 ة.اإلداريقات تبسيط إجراءات العمل والتخلص من المعو  -
 في تحقيق التنمية ومحاربة الفقر.  اإلسهام -
 سيادة القانون.  -
 جه األكمل. تمكين الناس من القيام بالواجبات الدينية على الو  -
 ال الحقوق ألصحابها.إيص -
 إيجاد مناخ صالح لإلبداع والتطور. -

 1437)  وفي سياق تقويم نجاح األنظمة والتشريعات في مكافحة الفساد تشير دراسة العنزي 
( بين واقع بيئة العمل 0.01هـ( إلى وجود عالقة طردية )موجبة( عند مستوى معنوية )

ويتمثل تقويم    ،والوظيفية( وتحقق النزاهة  رية والتنظيميةالداخلية )المكونات المادية والبش
اختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة  نجاح األنظمة والتشريعات لمكافحة الفساد في بيان  

وذلك باإلشارة إلى ما نصت عليه المادة    ،ونشاطاتها المصاحبة لهذه االختصاصات  الفساد
( هو "متابعة مدى قيام الجهات 10ساد الفقرة )الثالثة من تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الف

المشمولة باختصاصات الهيئة بما يجب عليها إزاء تطبيق األنظمة المجرمة للفساد المالي 
 ل على تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه".  واإلداري، والعم

 هـ( إلى النتائج التالية:1424وتشير دراسة الخثران )
المضطرد  - المملكة  الزيادة  في  الرشوة  قضايا  ألعداد  السعودية  ة  السنوات  العربية  في 

www.m األخيرة. 
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 سنة.  40قلة خبرة العاملين في مكافحة الفساد، حيث تقل األعمار عن  -
% من الموظفين في مكافحة الفساد.    10لجامعيون في مكافحة الفساد ما نسبته  يشكل ا -

موظفي مكافحة الفساد في مؤهالت  ضرورة أن يكون    وتعد هذه النسبة قليلة على اعتبار
 مرتفعة. 

%، وهذا مستوى فوق    59مستوى كفاءة اإلجراءات المتبعة في المكافحة تصل إلى   -
ي زيادة هذه النسبة من أجل مكافحة الفساد بأساليب  ، ومازال األمل فالمتوسط قليالً 

 فعالة.
ة الفساد تلقى القبول الوطنية لمكافح   وتشير الدراسة بأن التدابير التي تقوم بها الهيئة -

 من الناس وموظفي المؤسسات الرسمية.  
ة  الهيئة ما يتعلق بالمساءلة بأساليبها التي تشمل الجوانب الشرعية و الرقاب  ات وتشمل مهم

المالية والحسابات الختامية والميزانيات. وبذلك تتمكن الهيئة من التحري عن أوجه الفساد  
 هـ( 1433)القحطاني،    المتعلقة بذلك عن طريق ما يلي:  وتطبيق األنظمة  المالي واإلداري،

تزويد األجهزة الضبطية والرقابية والتحقيقية والقضائية، باإلمكانات المادية والبشرية   -
ها  اتميثة الكافية لتمكينها من أداء مهت والتدريب والتقنية والوسائل العلمية الحدوالخبرا

 بفعالية. 
األ - أنظمة  بح دراسة  المختصة  وهياكلها  جهزة  الفساد  ومكافحة  النزاهة  اإلدارية  ماية 

زدواجية وتنازع االختصاص فيما بينها، ومنحها القدر  عدم اال  ةوإجراءاتها، مع مراعا
 والمالي. اإلداري قالل الالزم من االست

الفساد، - المتعلقة بمكافحة  الدورية لألنظمة  المعنية بالمراجعة  الحكومية   قيام األجهزة 
ت التي تظهر خالل التطبيق والدراسة وتقديم المقترحات لتذليل هذه  لتحديد الصعوبا

 الصعوبات.  
www.m ا وفعاليتها. تطوير وتقويم األنظمة الرقابية والمالية لضمان وضوحها وسهولة تطبيقه -
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ومن المؤمل أن يتضمن تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد آلية معينة لمعالجة نتائج  
تملك أي    الجهات المشمولة باختصاصها، حيث أن الهيئة ال ساليب العمل في  مراجعة أ

سلطة تخولها التدخل مباشرة فيما يتعلق بمواطن الخلل التي من الممكن أن تؤدي إلى  
ناء على ذلك فإن أبرز الوسائل التي يتبعها موظفو الهيئة هو القيام بأعمال  الفساد. وب

وق الشكاوى،  قبول  خالل  من  والتحري  البالغات،  ومن    بول  بالخبراء.  االستعانة 
بالتحري  المشمولة  اإلدارية   ؛  الموضوعات  والعقود  والصيانة  التشغيل  عقود  في  الفساد 

المتعلقة   المخالفات  وإحالة  التحقيق.  والتوظيف،  جهات  و  الرقابية  األجهزة  إلى  بالفساد 
التي تشرف لخدمة المدنية و ويشمل ذلك ديوان المراقبة العامة، وديوان المظالم، ووزارة ا

 هـ(.1433)القحطاني،  على الوزارات والمصالح الحكومية
 الصعوبات التي تواجه األنظمة والتشريعات الخاصة بمكافحة الفساد وتقديم الحلول 

يضع إوزع  تت األول،  فالمحور  الفساد على عدة محاور.  ستراتيجيات وسياسات مكافحة 
ح المؤسسات الحكومية والمؤسسات  الفساد على عمليات إصالالحمل األكبر في مكافحة  

العامة في المجتمع. في حين أن المحور الثاني يركز على ضرورة وجود األنظمة والعقوبات 
أشكال بكل  الفساد  على  والمحور  الصارمة  توقف.  أو  كلل  دون  ذلك  ومواصلة  وألوانه  ه 

قديم الخدمات  القطاعات العامة عند ت  الثالث، يميل إلى خلق المنافسة في أداء األعمال في
العامة في المجتمع، وهذه المنافسة تتطلب أن يكون هناك تشجيع فعال للعاملين في القطاع 

حوال يتم المزاوجة بين هذه المحاور العام حتى ال يقعون تحت االبتزاز. وفي معظم األ
 .  (Wang, 2001)الثالثة

مالية لدى موظفي العموم في تقديم الخدمات للمجتمع  فمن المعلوم أن السلطة اإلدارية وال
اطية على  فيلزم وضع حد للمنافسة البيروقر هي أصل نشاطات الفساد في المجتمع، ولهذا 

خالل   الكسب من  في  الراغبين  جماح  لكبح  العام  القطاع  في  المناصب  الحصول على 
قرا في  الحكومية  الصالحيات  بتخفيف  ذلك  ويتم  الوظيفية.  الخدمةالمناصب  تقديم  www.m ر 
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ا في مرأى النقدية اإلعالمية. كما يلزم وضعهاإلسهامات ووضعها تحت الرقابة القانونية و 
ي كالتحقيق واإلدعاء والمحاكمة في قضايا السرقات. وقد يكون ديوان النظام األمني الجنائ

انوني في  لذلك ولكنه ال يمكن أن يكون البديل عن النظام الجنائي الق  مبدئياً   المظالم حالً 
مية المجتمع في المحكمة القضائية العامة، حيث أن ديوان المظالم يعد أحد المرافق الحكو 

 .  (Wang, 2001)ولن يفي باالستقالل القضائي
ة الفساد في الصين وهونج  قدم تحليالته حول مكافح    (Wang, 2001)وفي دراسة وانج  

بحكم تطبيق   كونج. فقد كانت الحمالت في الخمسينات من القرن العشرين ذات فعالية
للفساد مع قيام إصالحات مستمرة لألنظمة االقتصادية وعوامل الفساد. نظام وعقوبات حادة  

،  ات من القرن العشرينيغير أن األمور قد تغيرت في الحمالت التي حصلت في الثمانين
فهي ذات طابع سريع ومؤقت فلم تفلح في مكافحة الفساد بل زادته رغم  التكاليف المالية  

وقد  البا الفساد.  مكافحة  لحمالت  المستقلة هظة  الهيئة  كونج  وهونج  الصين  في  أسس 
م، و أخذت هذه الهيئة على عاتقها الحرب على    1974في فبراير عام    8لمكافحة الفساد،

س هذه الهيئة دعامة قوية لمكافحة الفساد في الصين، حيث زادت الفساد. وقد كان بتأسي
وبات ضد الذين  عال. باإلضافة إلى أن أصبحت العقعمليات القبض والتحقيق بشكل ف

يمارسون الفساد شديدة جدا، وتبع ذلك انخفاض مستوى الفساد بشكل حاد ما بين عامي  
لمختصر فقد وجد أنه وبدون  منذ ذلك الحين. وبا  ، وقد استمر منخفضاً   1976–  1975

دين، و إصالح البناء واحتمالية القبض على الفاس اإلصالح الحقيقي، كالعقوبة الشديدة، 
الحكوميين،  االجتماعي،   الموظفين  وامتيازات  رواتب  ورفع  والمحاسبية،  والشفافية، 

 .     فالحمالت المؤقتة تعد بال فائدة إطالقاً 
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أن الجريمة المنظمة ال يمكن أن تنشأ إال من خالل    ( في دراسته،2001وقد أورد وانج )
ر النظامية  فالجماعات اإلجرامية المنظمة غي  الفساد الذي يحدث في المؤسسات الحكومية.

تحدث ترابط بينها وبين المؤسسات الحكومية النظامية لتقلل تكاليف الجريمة والمخاطرة  
لحماية الكاملة لنشاطاتها. واإلجراءات  للموظفين العموميين مقابل ا  ى من خالل تقديم الرشاو 

رسة الفساد، وذلك بفصل الموظفين المناسبة لمكافحة الفساد تكون بزيادة العقوبات لمما
وعقوبات  أطول،  سجن  ومدد  المالية،  الغرامات  وزيادة  وظائفهم،  من  للفساد  الممارسين 

 اإلعدام.    
ح شاملة تحظى بدعم سياسي قوي  إن حماية النزاهة ومكافحة الفساد تستلزم برامج إصال

جهزة  سبابها وتعاون األأيقوم على تشخيص المشكلة ومعالجة    ستراتيجياً إوتكتسب مضمونًا  
دارة والمجتمع خالقية لإلرساء المبادئ والقيم األإومشاركة المجتمع ومؤسساته و   الحكومية

 9 وتعزيزها واالستفادة من الخبرات الدولية.
هـ( في دراسته بعض الصعوبات والمعوقات التي تواجه األنظمة  1428وقد ذكر آل الشيخ )

جريم بعض أنماط بمكافحة الفساد، ومنها؛  عدم اقتناع البعض بتوالتشريعات الخاصة  
طة،  و الرشوة التي شاع تسميتها بالعمولة أو اإلكرامية أو الهدية. ووجود االفساد، كالوس

ن بالذكاء والتمرس مما يصعب كشفهم. ومن شبكات منظمة للفساد اإلداري وتمتع الفاسدي
تقنية  ات المادية والزة مكافحة الفساد وقلة اإلمكانجهالمعوقات نقص العناصر البشرية لدى أ

  لديها، ووجود بعض األشخاص المتنفذين في أجهزة الدولة مما يصعب مساءلتهم فضالً 
إيقافهم ومعاقبتهم الوافدين م  ؤومن الصعوبات تواط  ،عن  ن جنسية واحدة في  عدد من 

ضعف عمليات الكشف  بعض األجهزة، والمواطنين من عائلة أو من منطقة واحدة، مما ي
   وفتح التحقيقات والمساءلة. 

 
www.m . الفساد  افحةومك  النزاهة   لحماية الوطنية  ستراتيجيةاإل:  حول  . هـ1428/2/1:  التاريخ ( 43: ) الرقم  ذو  الوزراء  لس مج  قرار  9
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هـ( في دراسته أن من الصعوبات تدني مستوى التزام القطاعات 1431وذكر السبيعي ) 
ال على  وإطالعهم  والمعلومات  بالبيانات  المواطنين  بتزويد  واألنظمة الحكومية  سياسات 

ي القطاعات الحكومية  والتشريعات وإجراءات العمل. وكذلك عدم إلمام أغلب العاملين ف
ي مستوى االستفادة من تقنية المعلومات واالتصاالت، وضعف  بحقوقهم وواجباتهم. وتدن

البنية التحتية لها، مما يصعب على المواطنين االستفادة من التقنية، ويلجأون إلى دفع  
  ، وة وغيرها لتسهيل حصولهم على الخدمة المطلوبة. ومن الصعوبات والمعوقات أيضاً الرش

كثير من األجهزة الحكومية، وتأخر األجهزة  شيوع ثقافة السرية واحتكار المعلومات لدى ال
 التنفيذية والقضائية في إجراءات التحقيق ومحاكمة متهمي قضايا الفساد اإلداري. 

( العنزي  دراسة  لدى 1437وتشير  النزاهة  من  تحد  والتي  العمل  بيئة  معوقات  إلى  هـ( 
ني مستوى صيانة  دوت  ع العاملين نحو الطاعة العمياء،  الرؤساء بدفالعاملين  ومنها؛ قيام  

االهتمام  اإلدارة  وتجاهل  اإللكترونية،  التعامالت  بكيفية  المراجعين  وجهل  و  األجهزة، 
ي مستوى الرقابة وغيرها. وتشترك هذه الدراسة  باستخدام األفكار اإلبداعية للعاملين، وتدن

 معوقات والصعوبات أمام تحقيق النزاهة.  مع الدراسات السابقة في تأكيد ال
الصعوبات والمعوقات تقف أمام تحقيق الشفافية وتحول دون تطبيق أنظمة مكافحة وهذه  

المواطنين وتوعية  اإلداري،  اإلصالح  عمليات  من  المزيد  هو  والحل  بحقوقهم،   الفساد. 
ي أو المعنوي. وحمايتهم عندما يبلغون عن أي انتهاكات، وأن ال يتعرضوا لألذى الماد

تذليل   في  المعينة  الوسائل  وتبسيطها  ومن  التقنية  باستعماالت  والتوسع  الصعوبات 
والتحقيق   المساءلة  والتأكيد على  التبليغ،  حاالت  في  السرية  للمستخدمين، ورفع مستوى 

وتعد ملكية العقارات في المملكة، من   يذ العقوبات في حق المخالفين. وسرعة ذلك، وتنف
يذ إجراءات تسجيل العقار،  للفساد، وهذا يتطلب العمل على تنف  طات تعرضاً أكثر النشا

والوس التوظيف  أمور  أن  كما  قراراتها.  في  والحسم  المعامالت،  إنجاز  طة اوسرعة 
، فتحتاج الهتمام خاص لمسائل تعقيداً والمحسوبية، و أمور دخول الجامعات من أكثر ا 

www.mالتي تتحكم في مستوى البطالة وما تؤدي   حيث أنها تمس شرائح كبيرة في المجتمع وهي
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من مشكالت اجتماعية كبيرة ال تحمد عقباها.  كما أن أخالقيات الوظيفة العامة لدى إليه  
 هـ(. 1435)القحطاني،  العاملين من األمور الهامة والتي يلزم تعميقها في نفوس الموظفين  

لذمة المالية لموظفي ومن األمور ذات الفائدة الكبرى في تذليل الصعاب مسألة ا 
لمكافحة   الوطنية  الهيئة  الهيئة  رئيس  قرار  بذلك بموجب  تنظيم  قد صدر  والتي  الفساد، 

هـ، وقد رفع ذات القرار للمقام السامي  1/1433/ 9( وتاريخ  2الوطنية لمكافحة الفساد رقم )
الهيئة   خارج  اآلخرين  الدولة  موظفي  بعض  على  تطبيقه  أجل  من  عليه  للتصديق 

المجتمع من أن تستغل السلطة   هـ(. والهدف من هذا القرار هو حماية1436اني، )القحط
. ومن للنزاهة ومكافحة الفساد داخلياً   لدى الجهات الرقابية وخاصة موظفي الهيئة تعزيزاً 

ة والنزاهة في المجتمع وفي الوظيفة العامة استحداث مقاييس األمور التي تقوي واقع األمان
مل. وال يشترط أن يؤخذ لى الموظفين قبل االنتماء للوظائف وأثناء العاألمانة وتطبيقها ع

بنتائجها وإنما يستفاد منها في تقويم الواقع العام للمؤسسات دون تحديد المستويات الفردية  
والتي    pearson-reid-london-house  م(. وهناك مؤسسة2009)مركز جنيف،  

أبعاد عشرة يعد الختبار مواقع  ا  ثنالمقياس اال   تصمم وتنفذ مقاييس األمانة، وهو أحد 
  10عمال والشركات.األ

هـ( في دراسته أن من وسائل حل وتذليل الصعوبات أمام مكافحة 1434ويذكر المشيخي )
ع الحوافز المشجعة للموظف العام الفساد تتطلب وضع نظام يتعلق بالفساد المالي ووض

فاء األمناء في األقسام واإلدارات المرتبطة عند كشف تلك الجرائم. واختيار الموظفين األك
مواجهة با أساليب  ومن  المالية.  أما  لمعامالت  ما الصعوبات  المكافحة  الغنام   م  ذكره 
دى األفراد هـ( ضرورة تحقيق مبدأ من أين لك هذا عند ظهور وتفاقم األموال ل1432)

 غير معروفة المصدر عند االشتباه وتواتر وتكاثر المخبرين 

 
10-house-london-reid-pearson-by-powered-solutions-archive/pearl-http://www.onrec.com/news/news 
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 لثانيالمبحث ا
 كافحة الفساد اإلستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة وم

لحركة التنمية والتطور في المجتمع السعودي و للضرورات االجتماعية والحاجة إلى   تبعاً 
هـ، قرر مجلس الوزراء  1/2/1428خ  وضع أسس وقواعد توجه وتحكم السلوك فإنه في تاري

في المملكة العربية السعودية الموافقة على اإلستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة  
 يان التالي:  لفساد. فقد صدر البا

الوزراء  رئاسة مجلس  ديوان  الواردة من  المعاملة  االطالع على  بعد  الوزراء  إن مجلس 
هـ , المشتملة على برقية صاحب 2/9/1427اريخ  /م ب( وت6487باألمر السامي رقم )

هـ  المرافق 20/2/1426-19ش وتاريخ  16/10889/2السمو الملكي وزير الداخلية رقم  
الو ل اللجنة  رقم )ها محضر  السامي  األمر  المشكلة بموجب  وتاريخ  5657/ب/7زارية   )

النزاهة ومكاف9/5/1421 لحماية  الوطنية  اإلستراتيجية  شأن مشروع  في  الفساد. هـ،  حة 
هـ، المعد في هيئة الخبراء. 23/5/1424( وتاريخ  175وبعد االطالع على المحضر رقم )
هـ. وبعد االطالع  13/3/1425  ( وتاريخ 4/3ى رقم )وبعد النظر في قرار مجلس الشور 

هـ. يقرر 27/11/1427( وتاريخ  733على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ) 
  تيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وذلك بالصيغة المرافقةالموافقة على اإلسترا

( .11  

 

   اتيجية ستر حول: اإل   .هـ1/2/1428( التاريخ : 43الرقم : ) قرار مجلس الوزراء ذو 11  
   حة الفساد.الوطنية لحماية النزاهة ومكاف 
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ف الزاوية التي ينظر  لف تعريفاته باختالي عد الفساد ذا مفهوم مركب له أبعاد متعددة وتخت
من خاللها إليه. فيعد فسادا كل سلوك انتهك أيًا من القواعد والضوابط التي يفرضها النظام 

ل سلوك يهدد المصلحة العامة، وكذلك أي إساءة الستخدام الوظيفة العامة كما يعد فسادًا ك
فالفساد كل  سالمية لشريعة اإللتحقيق مكاسب خاصة، هذا في القانون الوضعي، أما في ا

وقال تعالى: }إن    12هو ضد الصالح قال تعالى: }والتفسدوا في األرض بعد إصالحها{   ما
أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن هللا  هللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى  

سعى في األرض وقال تعالى: }وإذا تولى    13نعما يعظكم به إن هللا كان سميعًا بصيرًا{
. وفي صحيح مسلم أن رسول هللا 14فسد فيها ويهلك الحرث والنسل وهللا ال يحب الفساد{لي

لى رعيه يموت حين يموت وهو غاش  صلى هللا عليه وسلم قال "ال يسترعى هللا عبدًا ع
مام أحمد عن ثوبان قال "لعن رسول هللا صلى وروى اإل  15لها إال حرم هللا عليه الجنة".

وظاهرة الفساد تشمل    16والمرتشي والرائش يعني الذي يمشي بينهما".  الراشييه وسلم  هللا عل
السل  استعمال  إساءة  بالنفوذ،  والمتاجرة  الرشوة   : مثل  متعددة  غير جرائم  اإلثراء  طة، 

ساءة استعماله، غسيل األموال،  إ و  أو تبديده  أالمشروع، التالعب بالمال العام واختالسه  
المحاسبية،   الدول  التزويرالجرائم  التجاري...إلخ. وتشير تجارب  الغش  العملة،  ، تزييف 

الفساد ال أن  إلى  السياسي  نظامها  أو  االقتصادية  تنميتها  اختالف مستوى  يرتبط    على 
ويوجد بصور مختلفة    نظام سياسي معين بل يظهر عندما تكون الظروف مواتية لظهوره.ب

دولية وعامل قلق للمجتمع الدولي.    د ظاهرةاينة في جميع النظم السياسية فالفساد يعبومت
الشريعة أوبما   في  الثابتة  المبادئ  من  أشكاله  بجميع  الفساد  ومكافحة  النزاهة  حماية  ن 

 
 . 56: اآلية ، األعراف سورة   12

 . 58: ،اآليةالنساء سورة   13

 . 205   اآلية   ،البقرة سورة   14

 . مسلم   صحيح   15
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نظمتها من مبادئ  أالدولية فإن المملكة العربية السعودية وهي تستمد اإلسالمية واألنظمة 
النزاهة واألمانة الشريعة اإلسالمية عنيت بحماية  الفساد ومحاربته  والتحذ  وأحكام  ير من 

الدولي  المجتمع  بكل صوره وأشكاله. ومن هذا المنطلق حرصت المملكة على مشاركة 
ا على عقد االتفاقيات وحضور المؤتمرات اهتمامه في محاربة الفساد من خالل حرصه

ماية  والندوات وتعزيز التعاون الدولي. وامتدادًا لهذا االهتمام وضعت هذه اإلستراتيجية لح 
 نزاهة ومكافحة الفساد.ال

 منطلقات اإلستراتيجية 
 لحماية النزاهة ومكافحة الفساد على المنطلقات اآلتية: ستراتيجيةتتركز اإل

اإلإ -1 الدين  حياة-الحنيف  سالمي  ن  األساسية -عقيدة وشريعة ومنهج  الركيزة  هو 
كل عمل من   : منطلقات وأهدافًا ووسائل وآليات، وتعد  ستراتيجيةالتي تحكم هذه اإل

الذي   والنظامي  الشرعي  مسارها  عن  والخاصة  العامة  بالوظيفة  االنحراف  شأنه 
 وجدت لخدمته فسادًا وجريمة تستوجب العقاب في الدنيا واآلخرة. 

ق بشكل أفضل بتعزيز التعاون بين األجهزة  قإن حماية النزاهة ومكافحة الفساد تتح  -2
 ختصة في المملكة بشكل مستمر.الم

 عوق التطوير والتنمية واالستثمارات. إن الفساد ي -3
إن الفساد مرتبط في بعض صوره بالنشاطات اإلجرامية، وبخاصة الجريمة المنظمة   -4

 عبر الحدود الوطنية. 
يم وصور ووسائل حديثة للفساد وانتشارها تستلزم مراجعة وتقويمًا  إن ظهور مفاه -5

للسياسات   لمكمستمرًا  والبرامج  واإلجراءات  واألنظمة  الوباء والخطط  هذا  افحة 
 الخطر.
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إن تحقيق حماية النزاهة ومكافحة الفساد يتطلب أيضًا تعزيز التعاون بين الدول  -6
والمواثيق الدولي  القانون  مبادئ  في   انطالقًا من  الدولية، مما يسهم  والمعاهدات 

 ات فيما بينها. تعميق الثقة بين الدول وتهيئة مناخ أفضل للعالق

 :أهداف اإلستراتيجية 
 لى تحقيق اآلتي: إلحماية النزاهة ومكافحة الفساد  الوطنية ستراتيجيةاإل تهدف
 حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره. (1
 ضد الفساد بالقيم الدينية واألخالقية والتربوية. تحصين المجتمع السعودي  (2
 مية. ي بالسلوك واحترام النصوص الشرعية والنظاتوجيه المواطن والمقيم نحو التحل (3
 توفير المناخ المالئم لنجاح خطط التنمية، والسيما االقتصادية واالجتماعية منها.  (4
ا (5 التعاون  وتوثيق  وتطوير  لتعزيز  المبذولة  الجهود  في  والعربي  اإلسهام  إلقليمي 

 والدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
 ن أفراد المجتمع. تحقيق العدالة بي (6

 وسائل اإلستراتيجية 
 يلي:   يص مشكلة الفساد في المملكة عن طريق ماتشخ  -1
تنظيم قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تشتمل على جميع   -

ة ورصد المعلومات والبيانات واإلحصاءات الدقيقة عن اإلداريالوثائق النظامية و 
انتشارها وتحديد أنواعها وأسبابها وآثارها وأولويتها ومدى  حجم المشكلة وتصنيفها  
 زمنيًا ومكانيًا واجتماعيًا. 

قيام األجهزة الحكومية المعنية بحسب اختصاصها بإعداد إحصاءات وتقارير دورية  -
م المشكلة وأسبابها، وأنواعها والحلول المقترحة عن مشكلة الفساد تتضمن بيان حج 
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والصعوبا السلبيات  واإلجراءوتحديد  األنظمة  تطبيق  تواجه  التي  المتعلقة ات  ت 
 بحماية النزاهة ومكافحة الفساد.

 دعم وإجراء الدراسات والبحوث المتعمقة بموضوع حماية النزاهة ومكافحة الفساد.   -
كاديمية  في البحث والدراسة وحث الجهات األن  إتاحة المعلومات المتوافرة للراغبي -

جراء المزيد من الدراسات والبحوث في المجال ومراكز البحوث المتخصصة على إ
 نفسه. 

 ينشر في وسائل اإلعالم عن موضوع حماية النزاهة ومكافحة الفساد. رصد ما -
 متابعة المستجدات في الموضوع على المستوى المحلي أو الدولي.  -
األجه  (2 بممارسة  قيام  الفساد  ومكافحة  النزاهة  بحماية  المعنية  الحكومية  زة 

 يلي:  وتطبيق األنظمة المتعلقة بذلك عن طريق مااختصاصاتها، 
المادية،  تز  - باإلمكانات  والقضائية،  والتحقيقية،  والرقابية،  الضبطية،  األجهزة  ويد 

، الكافية لتمكينها  ة الحديثةوالبشرية، والخبرات، والتدريب، والتقنية، والوسائل العلمي
 داء مهماتها بفاعلية. أمن 

ة ياإلدار نظمة األجهزة المختصة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد وهياكلها  أدراسة   -
وإجراءاتها، مع مراعاتها عدم االزدواجية وتنازع االختصاص فيما بينها، ومنحها  

 والمالي. اإلداري القدر الالزم من االستقالل 
ظمة  بالمراجعة الدورية لألن  -بحسب اختصاصها    -ية المعنية  قيام األجهزة الحكوم -

خالل لها من  التي تظهر  لتحديد الصعوبات  الفساد؛  بمكافحة  التطبيق   المتعلقة 
والدراسة، وإبداء المقترحات لتذليل هذه الصعوبات، وكذلك لتطوير هذه األنظمة  

 جد.  ورفعها للجهة المختصة للنظر فيها واالستفادة في ذلك مما يست
ية، لضمان وضوحها وسهولة تطبيقها ة والمالاإلداريتطوير وتقويم األنظمة الرقابية و  -
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وتسهيل - اإلجراءات،  ال تقليص  حتى  بارزة،  أماكن  في  ووضعها  بها،  والتوعية    ها 
 تؤدي إلى االستثناءات غير النظامية.

للتأكد من سالمة إجراء - المسؤولين بالمراقبة والمتابعة؛  العمل ومطابقتها  قيام  ات 
 لألنظمة.

ات  ءلها عالقة بالجمهور من ذوي الكفادارات التنفيذية التي  اختيار المسؤولين في اإل -
ا إجراءات  والتعامل  بإنهاء  اإلدارات  مديري  على  والتأكيد  المراجعين.  مع  لحميد 

ال حتى  الموظفين  ومراقبة  المواطنين  تلك   معامالت  أمام  العقبات  يضعوا 
 المعامالت.  

إلى   - النظر  وعدم  التعامل  في  التمييز  عدم  على  أو التأكيد  الوظيفي  المركز 
 االجتماعي للشخص. 

 مهما كان موقعه، وفقًا لألنظمة.  العمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول  -
 تعزيز جهود األجهزة الضبطية المتعلقة بمكافحة الفساد.   -
السريعة بين الجهات    االستفادة من الوسائل العلمية الحديثة، ووسائل االتصاالت -

 الحكومية المختصة.  
تعليمات الخاصة بالرسوم والمستحقات والغرامات وتسديدها، وإيجاد ضمان وضوح ال -

الوقائية الكفيلة بسد الثغرات التي تؤدي إلى ولوج الفساد إليها، بما في ذلك   السبل
 التسديد عن طريق البنوك، وفق ضوابط مدروسة. 

الفس - قضايا  في  البت  حقوقهم  سرعة  تضار  لمن  التعويض  بمبدأ  والعمل  اد، 
م الجهة  ومصالحهم  من  نهائي  قضائي  بحكم  ذلك  ثبوت  بعد  الفساد  جراء  ن 

 ها بطلب من المدعي العام وموافقة ناظر القضية. المختصة، ونشر 
واحدة   - قضائية  جهة  في  القضائي  االختصاص  ذات  اللجان  توحيد  على  العمل 

www.m ومنحها االستقالل التام.
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الفساد، دون إخالل  د على التعاون في مجال المساعدة المتبادلة في محاربة  التأكي -
 بالسرية المصرفية.

 يلي:  تعزيزه داخل مؤسسات الدولة عن طريق ماإقرار مبدأ الوضوح )الشفافية( و  (3
التأكيد على مسؤولي الدولة بأن الوضوح وسيلة فاعلة للوقاية من الفساد،  -

أخال وتوجه  كممارسة  اعتماده  الحكومي  وإن  العمل  على  يضفي  قي 
 المصداقية واالحترام.

اإلجراءات   - اللجوء اإلداريتسهيل  للراغبين، وعدم  وإتاحتها  بها،  والتوعية    ة 
 إلى السرية إال فيما يتعلق بالمعلومات التي تمس السيادة واألمن الوطني.

 وضع نظام لحماية المال العام.  -
والمؤ  - الحكومة  إجراءات عقود مشتريات  والشركات توضيح  العامة  سسات 

وا الجمهور  وإعطاء  حق  المساهمة،  اإلعالم  ووسائل  المدنية  لمؤسسات 
 االطالع عليها ونقدها. 

ول المعلومات عن شؤون الفساد بين عامة الجمهور ووسائل اكفالة حرية تد -
 اإلعالم.

مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في حماية النزاهة ومكافحة الفساد عن طريق    (4
 يلي:  ما

لمكافحة الفساد   إشراك بعض منسوبي هذه المؤسسات في اللجنة الوطنية -
 المقترحة.

ظاهرة الفساد وإبداء  إشراك هذه المؤسسات "حسب اختصاصها" في دراسة  -
 لديها من مرئيات ومقترحات تمكن من الحد منه. ما

والمهندسين   - والمحامين  كاألطباء  واألكاديمية  المهنية  الهيئات  حث 
ة(  اإلداريو   لى إبداء مرئياتهم حول األنظمة )الرقابية والماليةوالمحاسبين ع

www.m وتقديم مقترحاتهم حيال تطويرها وتحديثها. 
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التجارية - الغرف  رجال    حث  لتوعية  وبرامج  خطط  إعداد  والصناعية على 
حيال   وإيضاح مرئياتهم  وآثاره،  وأسبابه  الفساد  بمخاطر  والتجار  األعمال 

 األنظمة المالية والتجارية. 
 يلي:  توعية الجمهور وتعزيز السلوك األخالقي عن طريق ما  (5

ل تنمية الوازع الديني للحث على النزاهة ومحاربة الفساد عن طريق وسائ -
اإلعالم المختلفة، وخطباء المساجد والعلماء والمؤسسات التعليمية وغيرها،  

 وإعداد حمالت توعية وطنية تحذر من وباء الفساد.
ة في تربية النشء ودورها األساسي في بناء مجتمع ر التأكيد على دور األس -

 مسلم مناهض ألعمال الفساد.
مناهج - في  مفردات  وضع  على  التعليمية  المؤسسات  العام   حث  التعليم 

والجامعي، والقيام بتنفيذ برامج توعية تثقيفية بصفة دورية عن حماية النزاهة  
 واألمانة ومكافحة الفساد وإساءة األمانة.

المواطن - الفساد،   حث  المعنية بمكافحة  الجهات  التعاون مع  والمقيم على 
 واإلبالغ عن جرائم الفساد ومرتكبيها. 

ثقيفية في مجال حماية النزاهة ومكافحة  العمل على وضع برامج توعية ت -
 الفساد، في القطاعين العام والخاص. 

 يلي:   تحسين أوضاع المواطنين األسرية والوظيفية والمعيشية عن طريق ما  (6
لتأكيد على مبدأ تحسين أوضاع المواطنين األسرية والوظيفية والمعيشية ا -

 هم.وبخاصة ذوي الدخل المحدود، وتوفير الخدمات األساسية ل
والخا - العام  )القطاعين  في  الوظيفية  الفرص  يتناسب مع  إيجاد  بما  ص(، 

ت ادة لعدد السكان والخريجين، واالهتمام بتأهيلهم طبقًا الحتياجالزيادة المطر 
 سوق العمل.

www.m الحد من استقدام العنصر األجنبي.   -
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 تحسين مستوى رواتب الموظفين والعاملين، وبخاصة المراتب الدنيا. -
 عاون العربي واإلقليمي والدولي عن طريق ما يلي: تعزيز الت  (7

عند االلتزام بمعاهدة أو اتفاقية يتوجب مراعاة السيادة الوطنية للدول، وعدم   -
اخلية، وأن يكون هناك دور فاعل للمملكة في صياغة  شؤونها الدالتدخل في  

واالتفاقيات. المعاهدات  هذه  االلتزام    بنود  مستوى  مراعاة  يتوجب  كما 
اختيار والوضو  حسن  على  والعمل  والنامية،  المتقدمة  البلدان  بين  ح 

 المشاركين بحيث يكونون من ذوي االختصاص.
ت ذات العالقة بموضوع ي المؤتمرا أهمية التنسيق بين الجهات المشاركة ف -

مكافحة الفساد، واالستعداد والتحضير الجيد لتلك المشاركات، والعمل على  
الموضو  حيال  للمملكة  للنقاش، ألن قضية وضع تصور  المطروحة  عات 

 الفساد قضية عالمية تتعدى حدود كل دولة. 
الح  - الحكومية وغير  الدولية  الدول والمنظمات  كومية  االستفادة من خبرات 

 جال حماية النزاهة ومكافحة الفساد. في م
والرشوة  - الفساد  بجرائم  يتعلق  فيما  الحاصلة  الدولية  المستجدات  متابعة 

 يها وسبل محاصرتها. وأساليب التعرف عل
العمل على تحقيق المزيد من التعاون الفعال، والمساعدة القانونية المتبادلة،  -

النزاهة ومكافحة الفساد  جال حماية  وتبادل المعلومات والرأي والخبرات في م
مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية، واإلسالمية،  

 والصديقة.
ترجمة الرسمية بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء المشكلة بقرار  ن تقوم شعبة الأ -

( رقم  الوزراء  وتاريخ  134مجلس  األولوية  25/5/1422(  بإعطاء  هـ 
www.mاصة بمكافحة الفساد المطبقة في المملكة إلى ألنظمة الخ العتماد ترجمة ا
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الخاصة  الخارجية  المشاركات  الحية، لالستفادة منها في  اللغات األجنبية 
 الفساد؛ إلبراز موقف المملكة وجهودها في هذا المجال.بمكافحة 

 ستراتيجية آليات اإل
 إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد تتولى المهمات التالية:

ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج    ستراتيجيةإلعة تنفيذ امتاب -
 عملها وآليات تطبيقها. 

يط ومراقبة برامج مكافحة  تنسيق جهود القطاعين العام والخاص في تخط -
 الفساد وتقويمها. 

واإل - التقارير  وإعداد  تلقي  ودراستها  المختصة  لألجهزة  الدورية  حصاءات 
 أنها. البيانات التحليلية في ش

أنواعها،  جمع   - وتحديد  وتصنيفها،  واإلحصاءات،  والبيانات  المعلومات 
 وتحليلها وتبادلها مع الجهات المختصة ذات العالقة.
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 مبحث الثالث  ال
 الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واختصاصاتها  

أ/ رقم:  الملكي  باألمر  الفساد  لمكافحة  الوطنية  الهيئة  وتاريـخ:     65تأسست 
 17وقد صدر األمر بناء على الحيثيات التالية: هـ. 13/4/1432

للحكم   .1 األساسي  النظام  من  والخمسين  الثامنة  المادة  على  االطالع  بعد 
 هـ.27/8/1412بتاريخ  90مر الملكي رقم أ/الصادر باأل

 الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.  ستراتيجيةوبعد االطالع على اإل .2
ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة  وبعد االطالع على نظام الوزراء   .3

 هـ.  18/3/1391بتاريخ  10الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/
 هـ.  3/3/1414بتاريخ   14لكي رقم أ/وبعد االطالع على األمر الم .4
تبِغ الفساَد في األرض إن هللا ال ي حب   وانطالقًا من قول هللا تعالى: )) وال .5

 المفسدين((، 
ؤولية الم لقاة على عاتقنا في حماية المال العام، ومحاربة  واستشعارًا منا للمس .6

التي    الفساد، والقضاء عليه، على َهْدي كريم من مقاصد شريعتنا المطهرة
حاربت الفساد، وأوجدت الضمانات، وهيأت األسباب لمحاصرته، وتطهير  
في مؤسساتها،   الدولة  الوخيمة على  وتبعاته  الخطيرة،  آثاره  المجتمع من 

 دها، ومستقبل أجيالها.  وأفرا

 مضمون األمر الملكي: 
 18وتضمن  األمر الملكي الجوانب التالية:  

 
 هـ 1432/4/13:  وتاريـخ  65/أ   رقم  الفساد  ة لمكافح  الوطنية  الهيئة  تأسيس  بشأن  الملكي  ألمر ا   17

www.m   65/أ   رقم  ساد الف لمكافحة   الوطنية  الهيئة  تأسيس  بشأن  الملكي  مر ألا   ا  18
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 ة الفساد"، ترتبط بنا مباشرة.  أواًل: إنشاء "الهيئة الوطنية لمكافح  -
هللا - عبد  بن  محمد  األستاذ/  ي عين   : الوطنية ثانيًا  للهيئة  رئيسًا  الشريف   

 لمكافحة   الفساد بمرتبة وزير. 
- : الخبراء    ثالثًا  هيئة  ورئيس  الفساد،  لمكافحة  الوطنية  الهيئة  رئيس  على 

أن يصدر من مجلس   بها، على  الخاص  التنظيم  الوزراء وضع  بمجلس 
 الوزراء خالل ثالثة أشهر من تاريخ أمرنا هذا.

ك  يئة كافة القطاعات الحكومية، وال يستثنى من ذلاله  اتمرابعًا : تشمل مه  -
متابعة تنفيذ األوامر والتعليمات الخاصة    ات ممه  كائنًا من كان، وتسند إليها

 والمالي.  اإلداري بالشأن العام، ويدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد  
الملكي خام - الديوان  الوزراء، ورئيس  رئاسة مجلس  ديوان  رئيس  سًا: على 

اله بمهتزويد  الصلة  ذات  األوامر  بكافة  الوزارات اتميئة  جميع  وعلى  ها، 
وا  الحكوموالمؤسسات  المشر لمصالح  بكل  للهيئة  الرفع  وغيرها   اتعو ية 

 المعتمدة لديها وعقودها ومدة تنفيذها وصيانتها وتشغيلها.  
اإلخالل باختصاصات الجهات الرقابية األخرى تقوم الهيئة   سادسًا: دون  -

ومصالح بالتنسي العام  الشأن  يخص  فيما  الجهات  تلك  مع  الالزم  ق 
ظات مالية أو إدارية تزويد الهيئة بأي مالح المواطنين، وعلى تلك الجهات 

 الهيئة.   اتمتدخل ضمن مه
  يذه.سابعًا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة العتماده وتنف -

 أهداف واختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 
 اإلداري ئة إلى حماية النزاهة ، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي و تهدف الهي

األمر  )  تى صوره ومظاهره وأساليبه، ولها في سبيل تحقيق ذلك االختصاصات التالية بش
www.m  :(65لفساد رقم  أ/ الملكي بشأن تأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة ا
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ب (1 المتعلقة  والتعليمات  األوامر  تنفيذ  بما  متابعة  المواطنين  ومصالح  العام  الشأن 
 يضمن االلتزام بها  

في عقود األشغال العامة وعقود التشغيل  اإلداري لي و التحري عن أوجه الفساد الما (2
الجهات  بالشأن العام ومصالح المواطنين في  والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة

النظامية الهيئة، واتخاذ اإلجراءات  في شأن أي   لالزمةا المشمولة باختصاصات 
بالمخ  تنفيذه  أو يجري  أبرم  أنه  أو  فساد  ينطوي على  أنه  يتبين  الفة ألحكام عقد 

 األنظمة واللوائح النافذة. 
و  (3 المالي  بالفساد  المتعلقة  والتجاوزات  المخالفات  إلى    اإلداري إحالة  اكتشافها  عند 

التي    –لجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب األحوال، مع إبالغ رئيس الهيئة  ا
متابعة  االطالع على مجريات التحقيق و    بذلك، وللهيئة  -يتبعها الموظف المخالف

سير اإلجراءات في هذا الشأن، ولها أن تطلب من الجهات المعنية اتخاذ التدابير  
في شأن من توافرت أدلة    –ضي به النظام  وفقا لما يق   –حفظية  االحترازية أو الت

تدخل في مفهوم الفساد. وفي جميع األحوال، إذا رأت  أو قرائن على ارتكابه أفعاال
لتجاوزات تمثل بعدا مؤسسيا ألي من الجهات المشمولة الهيئة أن تلك المخالفات وا

 اذ ما يراه. باختصاصات الهيئة، فعليها رفع األمر إلى الملك التخ 
الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة    ستراتيجية لى تحقيق األهداف الواردة في اإل العمل ع (4

راجعتها،  الفساد، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، ورصد نتائجها وتقويمها وم
 ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها. 

لحم  (5 خطط وبرامج  تبني  والخاص على  العام  القطاعين  جهود  النزاهة  تشجيع  اية 
 الفساد، ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها.  ومكافحة

 متابعة استرداد األموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة. (6

www.m
ejh

ara
lja

ze
era

.co
m



457 
 

جراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بهدف مراجعة أساليب العمل وإ (7
ما  لعمل على معالجتها بتحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، وا

 يضمن تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها. 
دورية  (8 مراجعة  وإجراء  الفساد ومكافحته  لمنع  الالزمة  والسياسات  األنظمة  اقتراح 

ت الصلة، لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها، والرفع لألنظمة واللوائح ذا
 عنها بحسب اإلجراءات النظامية.

قرارات الذمة المالية، وأداء القسم الوظيفي، لبعض  الالزمة لإلدالء بإ  إعداد الضوابط  (9
 ورفعها للملك للنظر في اعتمادها.  فئات العاملين في الدولة،

بما يجب عليها     اختصاصات الهيئةمتابعة مدى قيام األجهزة المشمولة ب (10
و  المالي  للفساد  المجرمة  األنظمة  تطبيق  تعزيزاإلداري إزاء  على  والعمل  مبدأ   ، 

 شخص مهما كان موقعه. المساءلة لكل  
متابعة تنفيذ االلتزامات الواردة في االتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية النزاهة   (11

 ا.  ومكافحة الفساد التي تكون المملكة طرفا فيه
توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بالغاتهم المتعلقة بتصرفات  (12

 يلزم في شأنها.  واتخاذ ما   ن صحتهامنطوية على فساد، والتحقق م
العمل مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني على تنمية الشعور   (13

امة، بما يحقق حسن بالمواطنة وبأهمية حماية المال العام والمرافق والممتلكات الع
 والمحافظة عليها.   إدارتها

با (14 المشمولة  الجهات  الدورية من  التقارير واإلحصاءات  ختصاصات تلقي 
الهيئة  وف  –الهيئة   تطلبه  ما  التحليلية في شأنها،    –ق  البيانات  ودراستها وإعداد 

 واتخاذ ما يلزم حيالها. 
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النزاهة   (15 بحماية  المتعلقة  والدراسات  البحوث  إجراء  الفساد، دعم  ومكافحة 
المجتمع  ومؤسسات  المتخصصة  البحوث  ومراكز  المعنية  الجهات  وحث 

 ك.على اإلسهام في ذل المدني
القياسات المتعلقة بتأثير الفساد على التماسك االجتماعي  إجراء الدراسات و  (16

 والتنمية االقتصادية، وتحليلها، ووضع الوسائل الالزمة لمعالجة ذلك.
نات واإلحصاءات المتعلقة بالفساد، وتحليلها، وبناء  جمع المعلومات والبيا (17

 قواعد بيانات وأنظمة معلومات خاصة بها. 
وبيان أخطاره وآثاره وبأهمية حماية النزاهة    الفساد وبناء   الوعي بمفهومنشر   (18

وتعزيز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح مع الفساد، وتشجيع مؤسسات المجتمع 
 على التعاون واإلسهام في هذا الشأن.  المدني ووسائل اإلعالم

المتعلقة با (19 الدولية  المؤتمرات والمحافل  المملكة في  لشفافية وحماية  تمثيل 
افحة الفساد، والتعاون مع الهيئات والمنظمات اإلقليمية والدولية العاملة  النزاهة ومك

 في هذا المجال.
ية والنزاهة ومكافحة  تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفاف (20

 الفساد.
    أي اختصاص آخر يعهد به إلى الهيئة بموجب نصوص خاصة. (21
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 الفصل اخلامس 

 اإلجراءات املنهجية 
 :تمهيد

هذه الدراسة دراسة وصفية وتحليلية وتقييمية، تنطلق من رصد واقع الفساد في المجتمع   ت عد
تق  السعودي، التي  واألسباب  ومظاهره  انواعه  برصد وتحديد  مرورًا  والشرائح،  وراءه،  ف 

قائمة لمكافحة الفساد، وتحديد مقومات وفاعلية األنظمة والسياسات والتنظيمات اإلدارية ال
فجوات التنظيمية التي يجد الفساد معابر له من خاللها؛ ليتم في مراحل الحقة من الدراسة ال

وات التي يجد الفساد له معبرًا  اقتراح األنظمة والسياسات القادرة على مواجهة وسد تلك الفج 
دراسة من جانب وبين من خاللها للمجتمع السعودي. ويتم ذلك بالجمع بين مخرجات ال

بأفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة الفساد باستقطاب الخبرات   انبالحسباألخذ  
ع السعودي المحلية الدولية القادرة على بلورة وتطوير الرؤى المناسبة للتطبيق في المجتم

 في ضوء واقع ظاهرة الفساد وارتباطاتها المختلفة.  
ال أسئلة  اإلجابة عن  سبيل  الدراوفي  لتعدد محاور  ضوء  دراسة، ونظرًا  وأبعادها في  سة 

األسئلة التي انطلقت منها، فإن الدراسة تجمع بين مناهج البحث الكمية والكيفية في آن  
 لدراسة من مناهج البحث الكمية والكيفية. واحد، وفيما يلي وصف حول كيفية استفادة ا

 : المنهج الكمي
دمة في منهجية  النماذج المستخ   مي على توظيف أحدتعتمد هذه الدراسة على المستوى الك

يم مدى فعالية السياسات  و فلتقيم األثر؛  و ات العامة والمعروف بـ: نموذج تقيم السياسو تق
جتمع السعودي، فسيتم استخدام "نموذج  ستراتيجيات الخاصة بمكافحة الفساد في المواإل

www.mكأي   -يم األساسية التي تقدم  و ق( الذي يمثل أحد نماذج الت2007  تحليل األثر")إسماعيل،
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يم، وهو  و ـرامج أو المشروعات الخاضعة للتقملخًصا مبسًطا عن السياسات أو الب -موذجن
بي العالقات  فحص  من  ويمكن  السياسة،  محتوى  على  بالتعرف  يسمح  مختلف بذلك  ن 

تحليلي ة التي يمكن اختبارها، وأخيًرا فهو يطلق الفكر المكوناتها، ويحدد الفرضيات الرئيس
فالن  والتأثير؛  السبب  التغحول  مدى  عن  يفصح  أو موذج  السياسة  أحدثته  الـذي  ييـر 

ستراتيجية محل  ييرات التي نلحظها للسياسة أو اإلستراتيجية، ويقرر مدى إرجاع التغاإل
ويتكون  ،  التغييرات والسياسة أو البرنامج  فهم العالقة السببية بين  لذا فهو يفيد فيالتحليل؛  

للتقييم  نموذج تحليل األثر من خمسة مكونات أساسي يم و التق  بحسبانة تخضع جميعها 
تب مستمرة  السياسات  عملية  قبل  هـي:   ،وبعدها  ثنائهاوأدأ  المكونـات  وهذه 

،)Outcomesالمـدخالت،) والعوائــد   )Outputs(، والمخرجــات   )Activities )
(، لتنفيذ  ،  (Impactsواآلثار)  (Inputsواألنــشطة  المستخدمة  الموارد  هي  فالمدخالت 

ما، واألنشطة هي ما يتم عمله في إطار السياسة كعمليات التدريب أو التعليم التـي   سياسة
مـي لمـا تـم إنجازه،  تنتظم لتحقيق نتائج معينة تستهدفها السياسة، والمخرجات هي رصد ك

األجل القصير والمتوسط وعلى   والعوائد هي التغيير الذي حدث من جراء سياسـة مـا فـي
الجزئي   السياسة بينما اآلثار تتعلق   Microالمستوى  المستهدفين من  أي على مستوى 

يخص المجتمع    أي مـا  Macroبنتائج سياسة ما في األجل الطويل وعلى المستوى الكلـي  
وتصاغ لكل عنصر من العناصر السابقة    كتراجع ظاهرة الفساد في المجتمع. إلخ.كله  

اسة معينة، لذا تعد صياغة المؤشرات  ؤشرات دقيقة يتم من خاللها الحكم على فعالية سيم
ليتم إصدار األحكام المتعلقة بسياسة معينة على أساس   يم و عملية التق  أمورًا أساسية في

علق بــ: المالءمة، أو الصالحية، أو الفعالية، أو الكفاءة، علمي موضوعي سواء فيما يت
 أو االستمرارية. 

 آلتية: وقد تم تطبيق هذا النموذج عبر إتباع الخطوات ا 
)أواًل( رصد وتحليل اإلحصاءات المتاحة حول قضايا الفساد التي تم نظرها في المحاكم 

لتكون مؤشرًا لمدى   الثالث سنوات الماضية  المملكةالسعودية خالل  الفساد في  www.m انتشار 
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ة وسياسات وما تم اتخاذه من إجراءات  وربط ذلك بما تم إصداره من أنظمالعربية السعودية  
 فساد ليكون مؤشرًا أوليًا عن مدى فعالية تلك األنظمة واإلجراءات.لمكافحة ال

افحة الفساد، )ثانيًا( إعداد قائمة بجميع األنظمة واإلجراءات التنفيذية المتبعة رسميًا في مك
يم مدى فعالية و وتق  صًا لهذه الدراسة تستهدف رصدوقد تم إعداد مقاييس اجتماعية خصي

 اد في المجتمع السعودي بقطاعاته المختلفة.تلك األنظمة في مكافحة الفس
 ألدوات الدراسة الكمية واألهداف التي تسعى لتحقيقها اً مختصر   اً وفيما يلي عرض

 وجه للعاملين في مؤسسات القطاع العام، ويهدف إلى التالي:األداة األولى: استبيان م
داري المنتشرة ت العاملين نحو أنواع ومصادر الفساد المالي واإلالتعرف على اتجاها أ

 في مؤسسات القطاع العام.
التعرف على اآلثار المترتبة على الفساد المالي واإلداري في القطاع الحكومي من  ب

 وجهة نظرهم
اهاتهم نحو األنظمة والسياسات واألساليب المتبعة لمكافحة الفساد  التعرف على اتج  ت

 المالي واإلداري. 
كوزارة الداخلية، وديوان المراقبة العامة،  التعرف على مدى فاعلية األجهزة الرقابية ث

وهيئة الرقابة والتحقيق في تفعيل الرقابة والمحاسبة في مؤسسات القطاع العام من 
 القطاع العاموجهة نظر العاملين في 

للعمل ومدونات ج قواعد  توفر  مدى  نحو  اتجاهاتهم  في   التعرف  للموظفين  لسلوك 
 ساد والحد منه القطاع العام بما يساهم في مواجهة الف

التعرف على اتجاهاتهم نحو الوضع القائم للمؤسسات الحكومية المنوط بها تأهيل   ح
والمحا واإلدارية  الرقابية  األنظمة  تطبيق  على  في  القائمين  فعاليتها  ومدى  سبية، 

 يات الرقابية واإلدارية والمحاسبية. إكساب الموظفين المعنيين المهارات والتقن
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 بيان موجه للعاملين في مؤسسات القطاع الخاص، ويهدف إلى التالي:األداة الثانية: است
التعرف على اتجاهات العاملين نحو أنواع ومصادر الفساد المالي واإلداري المنتشرة  أ

 ي مؤسسات القطاع الخاص.ف
لمالي واإلداري في القطاع الخاص من التعرف على اآلثار المترتبة على الفساد ا ب

 وجهة نظرهم
اتجاهاتهم نحو األنظمة والسياسات واألساليب المتبعة لمكافحة الفساد    التعرف على ت

 المالي واإلداري في القطاع الخاص.
وزارة الداخلية، وديوان المراقبة العامة، التعرف على مدى فاعلية األجهزة الرقابية ك ث

والتحقيق في تفعيل الرقابة والمحاسبة في مؤسسات القطاع الخاص  وهيئة الرقابة  
 جهة نظر العاملين في القطاع الخاصمن و 

في  ج للموظفين  لسلوك  للعمل ومدونات  قواعد  توفر  مدى  نحو  اتجاهاتهم  التعرف 
 د والحد منهالقطاع الخاص بما يساهم في مواجهة الفسا

سسات الحكومية المنوط بها تأهيل  التعرف على اتجاهاتهم نحو الوضع القائم للمؤ  ح
الرقا األنظمة  تطبيق  على  في  القائمين  فعاليتها  ومدى  والمحاسبية،  واإلدارية  بية 

 إكساب الموظفين المعنيين المهارات والتقنيات الرقابية واإلدارية والمحاسبية. 
 لي:ن موجه للعاملين في أجهزة مكافحة الفساد، ويهدف إلى التا: استبياالثالثةاألداة 

لمجتمع السعودي التعرف على أنواع الفساد المالي واإلداري المنتشرة بين فئات ا أ
 المختلفة

 التعرف على أسباب ارتكاب جرائم الفساد المالي واإلداري  ب
واإلدا ت المالي  الفساد  مكافحة  في  الرقابية  األجهزة  دور  على  ومدى  التعرف  ري، 

 ات التي تواجهها فعاليتها في أداء مهامها، وأهم العقبات والصعوب
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ا ث ظاهرة  لمواجهة  الحلول  حول  مقترحاتهم  على  األصعدة  التعرف  على  لفساد 
 القانونية، واالجتماعية، واالدارية، والتشريعية، االقتصادية

ي المجتمع  التعرف على اتجاهاتهم حول مدى فعالية ومالءمة التشريعات القائمة ف ج
 فحة أنواع الفسادالسعودي، ومدى مواكبتها لمتطلبات العصر في مكا

 فساد المالي واإلداري  التعرف على اآلثار المترتبة على ارتكاب جرائم ال ح
حول   خ نظرهم  وجهة  على  اإلالتعرف  بنود  وتفعيل  وتنفيذ  تطبيق  ستراتيجية  مدى 

 لتي ظهرت في سبيل تطبيقها الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والعقبات ا
كيف د  حول  نظرهم  وجهة  على  المدني  التعرف  المجتمع  مؤسسات  دور  تفعيل  ية 

 لفساد والمؤسسات الخاصة في مكافحة ا
أو تنظيمات إدارية للتطوير التعرف على وجهة نظرهم حول مدى إمكانية وضع آلية   ذ 

 يم الدوري المستمر لألنظمة المالية والرقابية و والتق
موظفين  لافر قواعد للعمل ومدونات لسلوك  اوجهة نظرهم حول مدى تو   التعرف على ر

 في القطاعين العام والخاص  
لالرابعةاألداة   موجه  استبيان  إلى :  القانونيين، ويهدف  والمراجعين  والمحاسبين  لقانونيين 
 التالي:

التعرف على اتجاهات المبحوثين نحو أنواع الفساد القائم في المجتمع السعودي  أ
 رهومصاد

اآلثار   ب نحو  المبحوثين  اتجاهات  على  على  التعرف  الفساد  أنواع  على  المترتبة 
 المستويات االجتماعية واألخالقية واالقتصادية 

التعرف على وجهة نظر المبحوثين حول الحلول الممكن طرحها لمواجهة ظاهرة   ت
 الفساد على األصعدة القانونية والتشريعية

ول مدى فعالية ومالئمة التشريعات القائمة  التعرف على وجهة نظر المبحوثين ح  ث
www.m المجتمع السعودي ومدى مواكبتها لمتطلبات العصر في مكافحة أنواع الفسادفي 
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كوزارة    التعرف ج الرقابية  األجهزة  فاعلية  مدى  حول  المبحوثين  نظر  وجهة  على 
لمحاسبة  الداخلية، وديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق في تفعيل الرقابة وا

 والتنسيق فيما بينها 
اآلل ح على  التوعية  التعرف  في  اإلعالم  وسائل  دور  لتفعيل  اقتراحها  الممكن  يات 

اري والرشوة على أفراد المجتمع وتوعية فئات المجتمع بضرورة بأضرار الفساد اإلد
 في مكافحة أنواع الفساد  إسهامهم

ة الوطنية لحماية النزاهة  ستراتيجيمدى تطبيق وتنفيذ وتفعيل بنود اإلف على  التعر  خ
 ا العقبات التي ظهرت في سبيل تطبيقها. ومكافحة الفساد، وم

ة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني التعرف على مقترحات المبحوثين حول كيفي د 
 والمؤسسات الخاصة في مكافحة الفساد 

ري يم الدو و أو تنظيمات إدارية للتطوير والتقالتعرف على مدى إمكانية وضع آلية   ذ 
 والرقابية المستمر لألنظمة المالية 

تو  ر للعمل ومدونات لسلوك  االتعرف على مدى  القطاافر قواعد  في  عين لموظفين 
 هم في مواجهة الفساد والحد منه بما يس العام والخاص

التعرف على  مدى فعالية المؤسسات الحكومية المنوط بها تأهيل القائمين على   ز
واإلداري الرقابية  األنظمة  المو تطبيق  إكساب  في  والمحاسبية،  المعنيين  ة  ظفين 

في الرشيد  السلوك  إلى  وصواًل  والمحاسبية  واإلدارية  الرقابية  والتقنيات   المهارات 
 ممارسة السلطة واإلدارة 

 : استبيان موجه لشرائح مختلفة من المجتمع، ويهدف إلى التالي:الخامسةاألداة 
دي ساد القائم في المجتمع السعو التعرف على اتجاهات المبحوثين نحو أنواع الف أ

 ومصادره
على   ب الفساد  أنواع  على  المترتبة  اآلثار  نحو  المبحوثين  اتجاهات  على  التعرف 

www.m االجتماعية واألخالقية واالقتصادية  المستويات
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التعرف على وجهة نظر المبحوثين حول الحلول الممكن طرحها لمواجهة ظاهرة   ت
 صادية الفساد على األصعدة االجتماعية واالقت

المبحوثين حول مدى فعالية ومالئمة التشريعات القائمة  التعرف على وجهة نظر   ث
 ات العصر في مكافحة أنواع الفسادفي المجتمع السعودي ومدى مواكبتها لمتطلب

كوزارة   ج الرقابية  األجهزة  فاعلية  مدى  حول  المبحوثين  نظر  وجهة  على  التعرف 
 الرقابة والمحاسبة    ة الرقابة والتحقيق في تفعيلالداخلية، وديوان المراقبة العامة، وهيئ

ري  التعرف على مدى فعالية دور وسائل اإلعالم في التوعية بأضرار الفساد اإلدا  ح
في مكافحة أنواع    إسهامهاوالرشوة على أفراد المجتمع وتوعية فئات المجتمع ومدى  

 الفساد 
ت المجتمع المدني التعرف على مقترحات المبحوثين حول كيفية تفعيل دور مؤسسا  خ

 الخاصة في مكافحة الفساد والمؤسسات 
 : تحكيم أدوات الدراسة

خصصين في القياس والشريعة والقانون تم تحكيم أدوات الدراسة من خالل مجموعة من المت
والعلوم اإلدارية واالقتصاد، وذلك للتأكد من صدق األدوات المستخدمة في الدراسة. كما  

ة في قياس  المتبعة في العلوم االجتماعيق  ائت من خالل الطر تم التأكد من ثبات األدوا
تق تم  أن  بعد  قبليمها  و الثبات،  من  المحكمين  الملك    بواسطة  للعلوم "مدينة  عبدالعزيز 

 والتقنية".
الكمي، تم تطبيق األدوات الكمية عبر عدد من المسوح االجتماعية    جانب المنهج  فيو 

ة في  سيجتمع في المدن الرئمن شرائح المختلفة  لمؤسسات القطاع العام والخاص وفئات م
قطاعات مناطق المملكة، وذلك بما يمكن من تحديد أنواع الفساد وحجمه وأكثر الشرائح وال

االجتماعية تعرضًا للفساد وإلقاء الضوء على الظروف والعوامل التي تقف خلف الفساد،  
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و  بالفساد  المرتبطة  االجتماعية  اآلثار  رصد  إلى  تتألباإلضافة  حيث  عينات إفرازاته.  ف 
 الدراسة من الشرائح التالية:

 مؤسسات القطاع العام  -1
 مؤسسات القطاع الخاص  -2
 أجهزة مكافحة الفساد   -3
المحاسبين  مكاتب المراجعين و وكتاب العدل( و   قانونيين )مكاتب المحاماة، القضاة،ال -4

 القانونيين 
 شرائح مختلفة من المجتمع المدني والجمهور -5

الدراسوبناء على ذلك أفراد study populationة )، فإن مجتمع  ( يتألف من جميع 
ين للفساد أو مستفيدين  كانوا ممارس  المجتمع السعودي ذوي الصلة بظاهرة الفساد، سواءً 

 منه أو ضحايا له. 
 :وع عينات الدراسةن

 ناسبت تجمع هذه الدراسة بين استخدام العينات العشوائية والعينات غير العشوائية؛ بما ت
 .الحسبانخذها في أاسة واألبعاد الجغرافية المطلوب مع طبيعة الدر 

في المملكة    الرئيسةعلى المدن  تم التركيز    إذ  فهي عينة قصدية؛  المدن  بعينة ما يتعلق ففي
 (.1-5الموضحة في الجدول رقم )

 باألدوات المسحية الكمية للدراسة  ةة المستهدف( المدن الرئيس1-5جدول رقم )

 عدد السكان  المدينة م المنطقة  م
 

  5188286 الرياض  1 الرياض  1

  467410 بريدة 2 القصيم  2

 مكة المكرمة  3
مكة   3

 المكرمة
1153473   

www.m  3430697 جدة 4
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 عدد السكان  المدينة م المنطقة  م
 

 5 المدينة المنورة  4
المدينة 
  1100093 المنورة 

 المنطقة الشرقية 5
  903312 الدمام  6

  660788 الخبر  7

  310897 حائل  8 حائل  6

  556832 تبوك  9 تبوك  7

  5105 سكاكا  10 الجوف  8

  167057 عرعر  11 الحدود الشمالية  9

  127743 جيزان  12 جازان  10

11   236157 أبها 13 عسير 

  95089 الباحة  14 الباحة  12

  298288 نجران  15 نجران  13

االعت فسيتم  والمدني  والخاص  الحكومي  القطاع  بعينات  يتعلق  على  وفيما  العينات  ماد 
القصدية بالنسبة لعينة القانونين والمحاسبين،    العينةالعشوائية العنقودية، كما سيتم استخدام  

جهزة مكافحة الفساد. وال يزال العمل جار حاليًا  أي قضايا الفساد ومنسوبي  سجونين فوالم
  بما يمكن المعاينة لهذه الشرائح لسحب الحجم النهائي لكل عينة    أطر أحجام  في تحديد  
المطلوبة بالشكل العلمي الذي يحقق الهدف من الدراسة. فقد طلب    العيناتمن سحب  

ات ذات العالقة بموضوع الدراسة؛ والمؤمل ان يتم  فريق الدراسة تلك المعلومات من الجه 
من التحديد النهائي للعينات ومن ثم االستعداد للنزول   الحصول عليها قريبًا ليتمكن الفريق

 للميدان.
مدينة، فإنه من المتوقع أن    15غ عددها  لبعدد المدن المستهدفة بالدراسة البا  اً خذهذا وأ 

www.mمبحوثًا، وذلك قياسًا على   4000إلى  3500ة ما بين يتراوح الحجم الكلي لعينات الدراس
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الشمولية   الدراسات  بعض  عليه  قامت  سنوات    عنما  العشر  خالل  المملكة  في  الفساد 
المالي واإلداري في  الملك عبدهللا للدراسات ، مدركات، الفساد  سة معهد  األخيرة )أنظر: درا

 . الرياض: جامعة الملك سعود( المملكة: درجته وأسبابه وآثاره وسبل عالجه ومكافحته،
 تصميم الدليل اإلرشادي 

تم تصميم دليل إرشادي يهدف إلى تدريب وتوجيه جميع الفرق الميدانية على كيفية تعبئة 
 ق الموحدة.ائالمقابالت بالطر  ت وإجراءاالستبانا

 المنهج الكيفي: 
ة من مقاالت في الجانب الكيفي يتم رصد وتحليل مضمون كافة ما ورد في الصحف اليومي

وأخبار وتحقيقات عن الفساد خالل الثالث سنوات السابقة من تاريخ اعتماد الدراسة، كما  
من آراء حول الفساد المالي  جتماعي يتم رصد وتحليل كافة ما ورد في مواقع التواصل اال

الدول في مجال  واإل ذاتها، وسيتم كذلك رصد وتحليل تجارب بعض  الفترة  داري خالل 
ال المعروف  مكافحة  الكيفي  التحليل  برنامج  استخدام  عبر  وذلك  واإلداري،  المالي  فساد 

 . MAXQDAبـ
 كما يشتمل الجانب الكيفي على التالي: 

اسة في جانبيها  يم ما توصلت إليه الدر و قشة وتقمنها مناورش العمل: الهدف الرئيس   -1
والمشا وأهدافها  العمل  تحديد عدد ورش  نتائج، وسيتم  والكيفي من  فيها  الكمي  ركين 

 حسب محاور الدراسة. 
استعراض تجارب بعض الدول في مجال مكافحة الفساد، ودراسة    تمدراسة الحاالت: -2

ى ات التي اتبعتها تلك الدول ومدوالسياس  حاالتها بالتركيز على األنظمة واإلجراءات
 فعاليتها في تحقيق أهدافها، وذلك باالستعانة بخبراء دوليين في هذا المجال.
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 السادس   الفصل 

 التحليل اإلحصائي 
 مقدمة:

؛ في القسم األول قسمين رئيسيينيتكون التحليل اإلحصائي لبيانات المسح الميداني من  
)العاملين في األجهزة    الستةينات الدراسة بقطاعاتها  واصفات عيتم استعراض خصائص وم

الق في  والعاملين  الخاص،  القطاع  في  والعاملين  الفساد،  بمكافحة  العام، المعنية  طاع 
اإلجابة على  وشرائح مختلفة من المجتمع(، وفي القسم الثاني يتم  والخبراء،  والقانونيين،  

 أفراد العينة على محاور االستبيانات.إجابات   تساؤالت الدراسة الرئيسة من خالل تحليل
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 المبحث األول 
 خصائص أفراد عينة الدراسة

مواصفات أفراد العينة من حيث؛ توزيعهم حسب فيما يلي يتم التعرف على خصائص و 
دية، وحسب النوع، والعمر، والجنسية، الحالة  المناطق المختلفة في المملكة العربية السعو 

 .  عيةاالجتما
 (1-6ول رقم )جد

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا للمنطقة 

 المنطقة 

العاملين في  
األجهزة المعنية 
 بمكافحة الفساد 

قطاع العاملين في ال
 الخاص 

 القانونيين 
العاملين في القطاع 

 العام 
شرائح مختلفة من 

 النسبة المجموع المواطنين 

 % ك % ك % ك % ك % ك

% 11.8 531 % 11.7 150 % 11.8 150 % 11.1 36 % 12.5 160 % 10.0 35 الرياض   

مكة  
 المكرمة

44 12.6 % 152 11.9 % 37 11.5 % 132 10.4 % 175 13.7 % 540 12 %  

المدينة 
 المنورة 

23 6.6 % 96 7.5 % 25 7.7 % 104 8.2 % 100 7.8 % 348 7.7 %  

% 8.7 390 % 9.6 123 % 7.3 93 % 11.5 37 % 8.6 110 % 7.7 27 القصيم   

المنطقة 
 الشرقية 

54 15.4 % 167 13.1 % 35 10.8 % 168 13.3 % 149 11.7 % 573 12.8 %  

% 3.8 173 % 3.6 46 % 3.5 44 % 4.0 13 % 4.4 56 % 4.0 14 حائل   

% 7.6 340 % 7.0 90 % 8.7 110 % 8.0 26 % 7.1 91 % 6.6 23 تبوك  

% 6.3 285 % 6.0 77 % 6.6 84 % 8.4 27 % 6.0 76 % 6.0 21 جازان   

% 6.4 287 % 6.3 80 % 6.6 84 % 6.2 20 % 6.4 82 % 6.0 21 عسير  

% 6.1 275 % 6.3 81 % 6.3 80 % 3.4 11 % 6.4 82 % 6.0 21 الباحة   

% 5.9 265 % 5.6 71 % 6.4 81 % 5.6 18 % 5.6 71 % 6.9 24 نجران   

% 4.1 184 % 4.1 52 % 4.0 51 % 4.3 14 % 4.0 51 % 4.6 16 الجوف   

الحدود 
 الشمالية 

27 7.7 % 83 6.5 % 24 7.4 % 85 6.7 % 84 6.6 % 303 6.7 %  

% 100 4494 100 1278 100 1266 100 323 100 1277 100 350 المجموع  www.m
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المنطقة الجغرافية، وقد بلغ  عينة حسب نوع العينة و الجدول السابق توزيع أفراد اليوضح  
( فرد موزعة على مناطق المملكة الثالث عشر حسب حجم  4,494إجمالي حجم العينة )

 السكان في كل منطقة.
الرئيسية تائج أن الغالبية العظمى من أفراد العينة تركزوا في المناطق  وبصورة عامة تبين الن 

قة الشرقية، فقد بلغ عدد أفرد العينة ة مكة المكرمة، والمنطالثالثة؛ منطقة الرياض، ومنطق
( من إجمالي العينة، وفي المرتبة الثانية  % 12.8( فرد بنسبة )573) الشرقيةمنطقة الفي 

المجاءت   مكة  )  كرمةمنطقة  )540بعدد  بنسبة  منطقة  12%(  وجاءت  في    الرياض(، 
 (. %11.8( فرد بنسبة )531ثالثة بعدد )المرتبة ال

من منطقة حائل ومنطقة الجوف ومنطقة نجران في المراتب  المقابل فقد جاءت كل    وفي
األخيرة من حيث عدد أفراد العينة المشاركين في المسح الميداني، فقد جاءت منطقة حائل 

لمرتبة قبل  (، وجاءت منطقة الجوف في ا%3.8( بنسبة )173بة األخيرة بعدد )في المرت
(  265جاءت منطقة نجران بعدد )  (، وقبلهما مباشرة%4.1( بنسبة )184األخيرة بعدد )

 (. %5.9بنسبة )
أما من حيث نوع العينة فقد احتوت العينة الكلية للدراسة على خمس عينات جزئية؛ جاءت  

ة ( فرد بنسب1278العدد عينة شرائح مختلفة من المواطنين بعدد )  في مقدمتها من حيث
( 1277ع الخاص بعدد )ينة العاملين في القطا(، وفي المرتبة الثانية جاءت ع28.4%)

( 1266(، وفي المرتبة الثالثة جاءت عينة العاملين في القطاع العام بعدد )%28.4بنسبة )
( بنسبة  الرابعة%28.2فرد  المرتبة  وفي  المعنية    (،  األجهزة  في  العاملين  عينة  جاءت 

مرتبة  عينة القانونيين في ال(، بينما جاءت  %7.8( فرد وبنسبة )350)  بمكافحة الفساد بعدد
الخامسة واألخيرة من حيث العدد حيث بلغ عدد القانونيين المشاركين في عينة الدراسة 

 ( من إجمالي أفراد العينة.%7.2( فرد بنسبة )323)
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 (2-6) جدول رقم
 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا للجنس 

 أنثى  ذكر ك/%  نوع العينة

 بمكافحة الفسادالعاملين في األجهزة المعنية  
313 ك  19 

 % 94.6 5.4 

 العاملين في القطاع الخاص 
 307 970 ك

% 76.0 24.0 

 القانونيين 
 23 300 ك

% 92.9 7.1 

 العاملين في القطاع العام 
 194 1072 ك

% 84.7 15.3 

 شرائح مختلفة من المواطنين 
 446 832 ك

% 65.1 34.9 

 اجمالي العينة 
 989 3505 ك

% 078.  22.0 

ئج الواردة في الجدول السابق توزيع أفراد العينة حسب الجنس ونوع العينة، وتبين  تبين النتا 
ينة الدراسة، النتائج أن الذكور يتفوقون على االناث بشكل واضح من حيث المشاركة في ع
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( من %78( فرد بنسبة )3505المشاركين في عينة الدراسة )فقد بلغ اجمالي عدد الذكور 
 (. %22.0( بنسبة )989غ عدد اإلناث )لي العينة، فيما بلإجما

وفيما يتعلق بتوزيع أفراد العينة في كل قطاع من القطاعات الخمس حسب الجنس، فيوضح  
كور، في  ي األجهزة المعنية بمكافحة الفساد من الذ( من العاملين ف%94.6الجدول أن )

العاملين في  غت نسبة الذكور من  (، وقد بل% 5.4حين لم تتجاوز نسبة اإلناث منهم الـ)
( من اإلناث، وكذلك فإن الفئة الغالبة من القانونيين  %24( مقابل )%76القطاع الخاص )

الذكور حيث ب الدراسة كانوا من  ( من  % 92.9لغت نسبتهم )الذين شاركوا ضمن عينة 
القانونيين بالنسب  إجمالي  الحال  وكذلك  للدراسة،  الميداني  المسح  في  لعينة المشاركين  ة 

(، وبلغت نسبة الذكور %84.7ي القطاع العام حيث بلغت نسبة الذكور منهم )العاملين ف
 ( لإلناث. %34.9( مقابل )%65.1من عينة شرائح مختلفة من المواطنين ) 

 (3-6جدول رقم )
 للعمر توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا 

 ك/%  نوع العينة
- 20من 
 سنة 29

- 30من 
 سنة 39

- 40من 
 سنة 49

من 
50-59 

 سنة

ين في األجهزة  العامل
 المعنية بمكافحة الفساد 

 25 91 178 56 ك

% 16 50.9 26 7.1 

العاملين في القطاع  
 الخاص

 46 264 497 470 ك

% 36.8 38.9 20.7 3.6 

www.m 18 104 135 66 ك يين القانون 
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 ك/%  نوع العينة
- 20من 
 سنة 29

- 30من 
 سنة 39

- 40من 
 سنة 49

من 
50-59 

 سنة

% 20.4 41.8 32.2 5.6 

 العاملين في القطاع العام 
 126 402 520 218 ك

% 17.2 41.1 31.8 10 

رائح مختلفة من  ش
 المواطنين

 86 264 455 473 ك

% 37 35.6 20.7 6.7 

 اإلجمالي
 299 1125 1785 1283 ك

% 28.5% 39.7% 25.0% 6.7% 

الفئات العمرية لكل نوع من أنواع  ع أفراد عينة الدراسة حسب  يوضح الجدول السابق توزي
عظمى من أفراد العينة هم من  ج أن الغالبية الالعينات الخمس، وبصورة عامة تبين النتائ
 ( عامًا. 40الفئات العمرية الصغيرة التي ال تتجاوز الـ)

  30لفئة العمرية )من  وتبين النتائج أن الفئة العمرية األكثر مشاركة في عينة الدراسة هي ا
وفي  ( من إجمالي أفراد العينة،  %39.7( فرد بنسبة ) 1785سنة( فقد بلغ عددها )  39إلى  

 20نية من حيث األكثر مشاركة في عينة الدراسة، جاءت الفئة العمرية )من  المرتبة الثا
  40(، وجاءت الفئة العمرية )من %28.5( بنسبة )1283سنة( وقد بلغ عددها ) 29إلى 

(، فيما كانت  %25( بنسبة )1125لثة، حيث بلغ عددها )سنة( في المرتبة الثا  49ى  إل
نة( هي أقل الفئات مشاركة حيث بلغ عددها  س  59إلى    50)من    الفئة العمرية الكبيرة

www.m ( فقط من إجمالي عينة الدراسة. %6.7( فرد، بنسبة )299)
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ة )من  ساد فقد كانت الفئة العمريوبالنسبة لعينة العاملين في األجهزة المعنية بمكافحة الف
)  39إلى    30 نسبتها  بلغت  حيث  الغالبة،  الفئة  فيما ك%50.9سنة( هي  الفئة (،  انت 

الكبيرة )من  العمري الدراسة    59إلى    50ة  المشاركة في عينة  العمرية  الفئات  أقل  سنة( 
 (. %7.1بنسبة )

  البة هي الفئة العمرية )من وفيما يتعلق بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص فإن الفئة الغ
في  سنة(    29إلى    20(، وجاءت الفئة العمرية )من  % 38.9سنة( بنسبة )  39إلى    30

سنة(   59إلى  50(، بينما كانت الفئة العمرية األكبر )من %36.8ية بنسبة )المرتبة الثان
 (. %3.6هي أقل الفئات مشاركة بنسبة )

سنة( حيث    39إلى    30م من الفئة العمرية )من  وبالنسبة عينة القانونيين فقد كانت غالبيته
ي المرتبة  سنة( ف  49إلى    40(، وجاءت الفئة العمرية )من  %41.8بلغت نسبة هذه الفئة )

إلى    50(، وكالفئات السابقة جاءت الفئة العمرية األكبر سنًا )من  % 32.2الثانية بنسبة )
 (. %5.6سنة( في المرتبة األخيرة بنسبة لم تتجاوز الـ) 59

لعاملين في القطاع العام لم تختلف عن سابقاتها، حيث جاءت وكذلك الحال فإن عينة ا
(، وجاءت الفئة  %41.1في المرتبة األولى بنسبة )سنة(    39إلى    30  الفئة العمرية )من

الثانية بنسبة )  49إلى    40العمرية )من   المرتبة  الفئة % 31.8سنة( في  فيما كانت   ،)
 (. %10رية بنسبة )سنة( أقل الفئات العم 59إلى  50األكبر سنًا )من 

سنًا العمرية األصغر    أما بخصوص عينة شرائح مختلفة من المواطنين فقد جاءت الفئة
 39إلى    30(، تلتها الفئة العمرية )من  %37سنة( في المقدمة بنسبة )  29إلى    20)من  

سنة(   59إلى  50(، في حين جاءت الفئة العمرية األكبر سنًا )من %35.6سنة( بنسبة )
 (. % 6.7ة بنسبة )في المؤخر 
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 (4-6جدول رقم )
 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا للجنسية 

 عوديس ك/%  العينةنوع 
غير  
 سعودي

بيانات  
 مفقودة 

العاملين في األجهزة  
 المعنية بمكافحة الفساد 

 65 2 283 ك

% 80.9 0.6 18.6 

العاملين في القطاع  
 الخاص

 174 21 1082 ك

% 84.7 1.6 13.6 

 القانونيين 
 57 18 248 ك

% 76.8 5.6 17.6 

 العاملين في القطاع العام 
 254 306 706 ك

% 55.8 24.2 20.1 

شرائح مختلفة من  
 المواطنين

 130 10 1138 ك

% 89 0.8 10.2 

 اإلجمالي
 680 357 3457 ك

% 76.9 %  7.9%  15.2% 

(  % 90.64الغالبية العظمى من أفراد العينة ) فإن  وفقًا للنتائج الواردة في الجدول السابق  
 من السعوديين.
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 (5-6جدول رقم )
 حالة االجتماعيةة وفقًا للتوزيع أفراد عينة الدراس

 أرمل مطلق متزوج أعزب ك/%  نوع العينة
بيانات  
 مفقودة 

العاملين في األجهزة  
 المعنية بمكافحة الفساد 

 37 1 12 225 75 ك 

% 21.4 64.3 3.4 0.3 10.6 

العاملين في القطاع  
 الخاص

 132 7 36 684 418 ك 

% 32.7 53.6 2.8 0.5 10.3 

 القانونيين 
 33 0 5 227 58 ك 

% 18 70.3 1.5 0 10.2 

 العاملين في القطاع العام 
 111 11 36 878 230 ك 

% 18.2 69.4 2.8 0.9 8.8 

شرائح مختلفة من  
 المواطنين

 127 19 42 695 395 ك 

% 30.9 54.4 3.3 1.5 9.9 

 اإلجمالي
 440 38 131 2709 1176 ك 

% 26.2% 60.3% 2.9% 0.8 9.8% 

السا الجدول  الغايوضح  العينة )بق أن  أفراد  العظمى من  المتزوجين،  %60.3لبية  ( من 
( بنسبة  الثانية  المرتبة  في  المتزوجين  غير  نسبة %26.2وجاء  تتجاوز  لم  حين  في   ،)

www.m (. %0.8( واألرامل )%2.9)المطلقين 
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كما يبين الجدول أن الغالبية العظمى من أفراد العينة في جميع الشرائح من فئة المتزوجين،  
نسبة  فقد الفساد    بلغت  بمكافحة  المعنية  األجهزة  في  العاملين  عينة  في  المتزوجين 

لين  (، وبلغت نسبة المتزوجين من العام% 21.4(، وبلغت نسبة غير المتزوجين )64.3%)
الخ  القطاع  )في  )%53.6اص  المتزوجين  وغير  بالنسبة 32.7%(،  الحال  وكذلك   ،)

ين في القطاع العام حيث بلغت نسبة (، والعامل%70.3للقانونيين فإن معظم أفراد العينة )
(، وبلغت نسبة المتزوجين من عينة شرائح مختلفة من المواطنين %69.4المتزوجين منهم )

(54.4% .) 
 (6-6)جدول رقم 

 الدراسة وفقًا للمؤهل العلمي توزيع أفراد عينة 

 ك/%  نوع العينة
متوسط  
 دكتوراه  ماجستير  بكالوريوس دبلوم ثانوي  فما دون 

ن في األجهزة  العاملي
 المعنية بمكافحة الفساد 

 8 45 236 32 28 1 ك

% 0.3 8 9.1 67.4 12.9 2.3 

العاملين في القطاع  
 الخاص

 4 71 685 208 277 32 ك

% 2.5 21.7 16.3 53.6 5.6 0.3 

 القانونيين 
 11 83 207 16 5 1 ك

% 0.3 1.5 5 64.1 25.7 3.4 

 العاملين في القطاع العام 
 44 162 736 148 156 20 ك

% 1.5 12.3 11.7 58.1 12.8 3.5 www.m
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متوسط   ك/%  نوع العينة
 فما دون 

 دكتوراه  ماجستير  بكالوريوس دبلوم ثانوي 

شرائح مختلفة من  
 المواطنين

 15 102 710 166 237 48 ك

% 3.8 18.5 13 55.6 8 1.2 

 اإلجمالي
 82 463 2574 570 703 102 ك

% 2.05 15.6 12.7 57.35 10.3 1.82 

حملة البكالوريوس،  ( من  %57.35يوضح الجدول السابق أن أكثر من نصف أفراد العينة )
( بنسبة، وفي المرتبة الثالثة جاء %15.6وفي المرتبة الثانية جاء حاملو الشهادة الثانوية )

 (. %10.3الماجستير بنسبة )حاملو شهادة 
العينات الخمس نجد أن الفئة الغالبة فيها جميعًا فئة حملة البكالوريوس، فقد  وبالنظر إلى

( من أفراد  %67.4ي األجهزة المعنية بمكافحة الفساد )لعاملين فبلغت نسبتهم في عينة ا
( الخاص  القطاع  في  العاملين  عينة  في  نسبتهم  وبلغت  العينة،  وبلغت   (،%53.6هذه 

(، وبلغت نسبتهم في عينة العاملين في القطاع العام  %64.1نسبتهم في عينة القانونيين ) 
قد بلغت نسبة حاملي درجة مواطنين ف(، وبالنسبة لعينة شرائح مختلفة من ال 58.35%)

 (. %55.6البكالوريوس )
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 (7-6جدول رقم )
في  وفقًا لسنوات الخبرة دالعاملين في األجهزة المعنية بمكافحة الفساتوزيع أفراد عينة 

 ري العمل اإلدا

 النسبة العدد  سنوات الخبرة 

 8.9 31 أقل من خمس سنوات

 13.4 47 سنة   10أقل من  5من 

 12.6 44 سنة   15 أقل من-10من 

 21.7 76 سنة فأكثر   15من 

 43.4 152 لم يجب

 100.0 350 المجموع 

عينة العاملين في أجهزة مكافحة الفساد  يوضح الجدول السابق أن نسبة كبيرة من أفراد  
( لم تفصح عن عدد سنوات الخبرة العملية، في حين بلغت نسبة الذين بلغت  43.4%)

 (. %21.7سنة فأكثر( ) 15)عدد سنوات خبراتهم العملية 
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 (8-6جدول رقم )
في  وفقًا لسنوات الخبرة العاملين في األجهزة المعنية بمكافحة الفسادتوزيع أفراد عينة 

 الوظيفة 

 سبةالن العدد  سنوات الخبرة في الوظيفة 

 79.4 278 أقل من خمس سنوات

 2.0 7 سنة   10أقل من  5من 

 9. 3 سنة   15أقل من -10من 

 1.1 4 أكثر سنة ف  15من 

 16.6 58 لم يجب

 100.0 350 المجموع 

المعنية بمكافحة الفساد ويبين الجدول السابق أن الغالبية العظمى من العاملين في األجهزة  
لم تتجاوز فترة خدمتهم79.4%) الخمس    (  به  الذي يعمل  الحالية بالجهاز  الوظيفة  في 

 سنوات. 
 (9-6جدول رقم )

وفقًا للمستوى اإلداري في   ي األجهزة المعنية بمكافحة الفساداملين فالعتوزيع أفراد عينة 
 العمل الحالي

 النسبة العدد  المستوى اإلداري حالياً 

 10.6 37 إدارة عليا 

www.m 46.3 162 إدارة وسطى 
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 النسبة العدد  المستوى اإلداري حالياً 

 27.7 97 ة إدارة تنفيذي

 15.4 54 لم يجب 

 100.0 350 المجموع

( %46.3أجهزة مكافحة الفساد ) ملين فييوضح الجدول السابق أن معظم أفراد عينة العا
 التنفيذية.( منهم ينتسبون إلى اإلدارات %27.7ينتمون إلى اإلدارات الوسطى، وأن )

 (10-6جدول رقم )
 في العمل اإلداري  وفقًا لسنوات الخبرة العاملين في القطاع الخاصتوزيع أفراد عينة 

 النسبة العدد  سنوات الخبرة 

 11.1 142 أقل من خمس سنوات

 10.0 128 سنة   10أقل من  5من 

 8.8 112 سنة   15أقل من -10من 

 8.4 107 سنة فأكثر   15من 

 61.7 788 لم يجب

 100.0 1277 المجموع 

( لم  %61.7ملين في القطاع الخاص )يوضح الجدول السابق أن غالبية أفراد عينة العا 
اري، وتوزعت النسبة  لعمل اإلديجيبوا على السؤال الخاص بعدد سنوات الخبرة العملية في ا

(، والذين %11.1)الباقية ما بين الذين لم تتجاوز سنوات خبرتهم الخمس سنوات بنسبة  
www.m(، والذين %10)  سنوات( بنسبة  10إلى أقل من    5تراوحت سنوات خبرتهم العملية ما بين )
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والذين   (،%8.8سنة( بنسبة )  15إلى أقل من    10تراوحت سنوات خبرتهم العملية ما بين )
 (. %8.4سنة فأكثر( بنسبة ) 15لغت سنوات خبرتهم العملية )ب

 (11-6جدول رقم )
 في العمل اإلداري  وفقًا لسنوات الخبرة العاملين في القطاع العامينة توزيع أفراد ع

 النسبة لعدد ا سنوات الخبرة 

 4.7 59 أقل من خمس سنوات

 11.2 142 سنة   10أقل من  5من 

 11.7 148 نة س  15أقل من -10من 

 23.6 299 سنة فأكثر   15من 

 48.8 618 لم يجب

 100.0 1266 المجموع 

للنتائج الواردة في الجدول السابق فقد بلغت نسبة الذين لم يجيبوا على السؤال الخاص  وفقًا  
سنوات )  بعدد  اإلداري  العمل  في  العملية  في  %48.8الخبرة  العاملين  عينة  أفراد  من   )

سنة   15بة الذين تراوحت سنوات خبرتهم العملية ما بين )حين بلغت نسالقطاع العام، في  
 (. % 23.6فأكثر( )
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 (12ل رقم )جدو 
 آراء أفراد عينة الدراسة وفقًا ألكثر أنواع الفساد المنتشرة في المجتمع السعودي

 النسبة العدد  واع الفساد أن

 50.3 2262 الفساد اإلداري 

 32.8 1472 الفساد المالي 

 12.9 580 ألخالقياد االفس

 1.9 84 الفساد السياسي 

 2.0 90 الفساد العقدي

 1. 6 لم يجب

 100.0 4494 المجموع 

لفساد  ( أن ا%50.3وفقًا للنتائج الواردة في الجدول السابق يرى نحو نصف أفراد العينة )
ي المرتبة  لي فاإلداري هو أكثر أنواع الفساد انتشارًا في المجتمع السعودي، وجاء الفساد الما

 (. %12.9(، ثم الفساد األخالقي بنسبة )%32.8لثانية بنسبة ) ا
 (13-6رقم )جدول 

آراء أفراد عينة الدراسة وفقًا للمجاالت التي ينتشر فيها الفساد المنتشرة في المجتمع  
 السعودي 

 النسبة العدد  جاالت الفساد م

 35.0 1574 المجال التجاري 

www.m 7.6 340 المجال الصناعي 
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 النسبة العدد  جاالت الفساد م

 17.5 788 مقاوالت جال الم

 8.9 400 المجال الصحي 

 3.9 175 المجال الرياضي 

 13.4 604 المجال التعليمي 

 4.9 220 المجال االعالمي

 8.6 388 المجال األخالقي

 1. 5 لم يجب 

 100.0 4494 المجموع

ر ينتش  تبين النتائج الواردة في الجدول السابق أن المجال التجاري هو أكثر المجاالت التي 
جاء مجال المقاوالت في  ( من أفراد العينة، في حين  %35اد، حيث أفاد بذلك )فيها الفس

(، ثم  %13.4(، والمجال التعليمي في المرتبة الثالثة بنسبة ) %17.5المرتبة الثانية بنسبة )
 (. % 8.6(، فالمجال األخالقي بنسبة )%8.9الصحي بنسبة ) المجال
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 (1-6رقم ) شكل
 نتشار الفساد في المجتمع السعودياسة وفقًا الراد عينة الدر آراء أف

 
ا الشكل  العينة )يوضح  أفراد  العظمى من  الغالبية  أن  الفساد  %60.1لسابق  أن  ( يرون 

( منهم أن منتشر كثيرًا، ويرى %26منتشر في المجتمع السعودي إلى حد ما، بينما يرى )
 في المجتمع  موجود أصالً   ( أنه غير%3.2( منهم أنه غير منتشر، في حين أفاد )10.7%)

 السعودي. 
 (2-6رقم ) شكل

عينة الدراسة وفقًا لوجود معلومات كافية عن مكافحة الفساد في المجتمع آراء أفراد 
 السعودي 

 

3.2%
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( ليست لديهم معلومات كافية %54.2راد العينة )يبين الشكل السابق أن أكثر من نصف أف
 . مع السعوديعن جهود مكافحة الفساد في المجت

 (14-6) جدول رقم
المعلومات عن مكافحة الفساد في المجتمع  آراء أفراد عينة الدراسة وفقًا لمصادر 

 السعودي 

 النسبة العدد  مصادر المعلومات 

 %25.9 1070 االعالم 

 %10.3 427 تعاميم العمل 

 %4.1 168 بروشورات التوعية في العمل 

 %45.5 1880 وسائل التواصل االجتماعي 

 %5.1 212 والندوات المحاضرات 

 %9.2 379 االنترنت 

 %100 4136 المجموع 

العينة ) أفراد  السابق أن معظم  الجدول  حول  %45.5يبين  ( يتحصلون على معلوماتهم 
واصل االجتماعي، وفي المرتبة الثانية جاء جهود الدولة في مكافحة الفساد من وسائل الت

تبة الثالثة من بين مصادر عمل في المر ت تعاميم ال(، في حين جاء% 25.9االعالم بنسبة )
(، وجاء االنترنت في المرتبة الرابعة بنسبة  %10.3المعلومات عن مكافحة الفساد بنسبة )

(، ثم برشورات التوعية %5.1(، والمحاضرات والندوات في المرتبة الخامسة بنسبة )9.2%)
 (. % 4.1في العمل في المرتبة األخيرة بنسبة )
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 (3-6قم )ر  شكل
 الرضا عن جهود وسائل اإلعالم في محاربة الفساد  عينة الدراسة وفقًا لمستوى آراء أفراد 

 
وفقًا للشكل السابق فقد جاءت آراء أفراد العينة منقسمة بين راض إلى حد ما وغير راض  

، وذلك فيما يتعلق بجهود وسائل اإلعالم في محاربة الفساد، فقد بين ثلث أفراد  نوعًا ما
( منهم  %31.2الجهود، فيما عبر )م راضين إلى حد ما عن تلك  ( عن أنه%33.3لعينة )ا

 ابداً   غير راضٍ (  %25.5عن أنهم غير راضين نوعًا ما، وفي المقابل فقد جاءت آراء )
الفساد حيث عبروا عن عدم رضاهم التام بتلك نحو جهود وسائل اإلعالم في محا ربة 

 الجهود.
 (4-6رقم ) شكل

وفقًا لمستوى الرضا عن   المعنية بمكافحة الفسادفي األجهزة  العامليننة اد عيآراء أفر 
 جهود الجهة التي تعمل بها في محاربة الفساد
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في أجهزة مكافحة الفساد وفقًا للشكل السابق فقد أبدى أكثر من نصف أفراد عينة العاملين  
ن  فساد، في حيحة ال( رضاهم التام عن جهود الجهات التي يعملون بها في مكاف54%)

( عن  % 33.1( رضاهم غير المكتمل عن تلك الجهود، وفي المقابل عبر )%32.3أبدى )
( منهم سلبية للغاية %29.1عدم رضاهم إلى حد ما عن تلك الجهود، وكانت اتجاهات )

 جهود حيث أبدوا عدم رضاهم التام عن تلك الجهود.تجاه تلك ال
 (5-6شكل رقم )

قًا لمستوى الرضا عن جهود الجهة التي  وف طاع الخاصملين في القاالعآراء أفراد عينة 
 تعمل بها في محاربة الفساد 

 
يوضح الشكل السابق أن آراء معظم أفراد عينة العاملين في القطاع الخاص قد جاءت 

(  %46.2جهود الجهات التي يعملون بها في مكافحة الفساد، فقد عبر غالبيتهم )  سلبية تجاه
( نحو عدم الرضا إلى %41يما اتجهت آراء )لك الجهود، فالتام عن ت  معن عدم رضاه

 حد ما. 
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 (6-6شكل رقم )
وفقًا لمستوى الرضا عن جهود الجهة التي تعمل بها في   القانونيينآراء أفراد عينة 

 محاربة الفساد 

 
(  %46.4بالنظر إلى الشكل السابق يتبين أن الغالبية العظمى من أفراد عينة القانونيين )

(  %34.7هود الجهات القانونية في مكافحة الفساد، في حين أن )وعًا ما عن ج غير راضين ن
 منهم قد أبدى عدم رضاهم التام عن تلك الجهود.

 (7-6شكل رقم )
وفقًا لمستوى الرضا عن جهود الجهة التي   لعامالعاملين في القطاع اآراء أفراد عينة 

 تعمل بها في محاربة الفساد 
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( راضين إلى  41.9العاملين في القطاع العام )  م أفراد عينةسابق أن معظالشكل ال  يبين
( %31.7حد ما عن جهود الجهات التي يعملون بها في مكافحة الفساد، في حين أن )

الجهود، تلك  عن  ما  نوعًا  راضين  )   غير  تلك %20.1وأبدى  عن  التام  رضاهم  عدم   )
 الجهود.

 (8-6رقم ) شكل
 جهود الدولة في محاربة الفساد  توى الرضا عنة وفقًا لمسالدراس آراء أفراد عينة

 
ي ظهر الشكل السابق مستويات رضا أفراد العينة بصورة عامة عن جهود الدولة في مكافحة 

(  %34.7آلراء أفراد العينة اتجاه إيجابي، فقد أبدى )الفساد، ويبين الشكل أن االتجاه العام  
الجهود،   التام عن تلك  إلى حد ما عن تلك  ( رضاهم  %34.2أبدى )في حين  رضاهم 

( المقابل عبر  في %19.3الجهود، وفي  الدولة  جهود  نوعًا ما عن  رضاهم  ( عن عدم 
 مكافحة الفساد.
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 الثاني  المبحث
 تساؤالت الدراسة  اإلجابة على 

ت في مدى فاعلية النظم والسياسات واإلجراءات والتنظيمايتمثل التساؤل الرئيس للدراسة  
السنوات السبع الماضية في المملكة في مكافحة الفساد؟ ويستلزم اإلجابة   تي ظهرت منذال

 على هذا السؤال طرح األسئلة الفرعية اآلتية:
أنواعه ومصادره؟ أو بمعنى  ما هو الفساد القائم في المجتمع السعودي بما في ذلك   •

 أسبابه؟ و مع السعودي لمجتآخر، ما هو واقع وأنواع الفساد المستشري كمًا ونوعًا في ا
واألخالقية   • االجتماعية  المستويات  على  الفساد  أنواع  على  المترتبة  اآلثار  هي  ما 

 واالقتصادية؟ 
ية، واالجتماعية،  ما الحلول الممكن طرحها لمواجهة ظاهرة الفساد على األصعدة القانون •

 واالدارية، والتشريعية، االقتصادية؟
لمجتمع السعودي وما مدى مواكبتها االقائمة في  عات  ما مدى فعالية ومالءمة التشري •

 لمتطلبات العصر في مكافحة أنواع الفساد؟ 
ما مدى فاعلية األجهزة الرقابية كوزارة الداخلية، وديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة   •

 تحقيق في تفعيل الرقابة والمحاسبة والتنسيق فيما بينها؟ وال
اقتراحها  • الممكن  الفساد  ئعيل دور وسالتف  ما اآلليات  التوعية بأضرار  ل اإلعالم في 

في   مساهمتهم  بضرورة  المجتمع  فئات  وتوعية  المجتمع  أفراد  على  والرشوة  اإلداري 
 مكافحة أنواع الفساد؟ 

يل بنود االستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة  إلى أي مدى تم تطبيق وتنفيذ وتفع •
 ا؟هسبيل تطبيق ت فيالفساد؟ وما العقبات التي ظهر 

كيف يمكن تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة في مكافحة   •
www.m الفساد؟ 
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المستمر   • الدوري  والتقييم  للتطوير  إدارية  تنظيمات  أو  آلية  وضع  إمكانية  مدى  ما 
 المالية والرقابية؟  لألنظمة

  والخاص بما   لعامما مدى توفر قواعد للعمل ومدونات لسلوك للموظفين في القطاعين ا •
 يساهم في مواجهة الفساد والحد منه؟ 

ما الوضع القائم للمؤسسات الحكومية المنوط بها تأهيل القائمين على تطبيق األنظمة   •
إكساب الموظفين المعنيين المهارات  الرقابية واإلدارية والمحاسبية، ومدى فعاليتها في  

د في ممارسة السلطة  يالسلوك الرشإلى  والتقنيات الرقابية واإلدارية والمحاسبية وصواًل  
 واإلدارة؟ 

 ما اآلليات واالقتراحات المناسبة لتطبيق النتائج والتوصيات؟ •
 (15-6جدول رقم )

 ع السعودياإلحصاءات الوصفية للكشف عن مظاهر الفساد المنتشرة في المجتم

 العبارة  م
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف 
 درجة وجودها الترتيب  المعياري 

 منتشرة جداً  1 417. 2.91 واسطةال 7
 منتشرة جداً  2 509. 2.86 عدم احترام أوقات ومواعيد العمل 8
 منتشرة جداً  3 638. 2.77 سوء استخدام السلطة  9
 منتشرة جداً  4 639. 2.77 عدم التزام الموظف باللوائح واألنظمة 10
 منتشرة جداً  5 667. 2.75 إهدار المال العام  4
 منتشرة جداً  6 663. 2.75 الصناعيو اري الغش التج 11
 منتشرة جداً  7 700. 2.71 السعودة الوهمية 20
 منتشرة جداً  8 750. 2.66 الرشوة 2
 منتشرة جداً  9 769. 2.64 االحتكار التجاري  12
 منتشرة جداً  10 776. 2.63 المحوسبية  6
www.m منتشرة جداً  11 786. 2.62 خيانة األمانة  1
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 العبارة  م
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف 
 درجة وجودها الترتيب  المعياري 

 منتشرة جداً  12 834. 2.55 العمل  شيراتبتأالمتاجرة  14
 منتشرة جداً  13 850. 2.53 االختالس  3
 منتشرة جداً  14 885. 2.46 الجرائم ضد البيئة  19
 منتشرة جداً  15 895. 2.45 التزوير 5
تجاري أو الصناعي دون  ممارسة النشاط ال 16

 تراخيص
2.37 .931 

16 
 منتشرة جداً 

التجارية عية و الرخص الصناالحصول على  15
 رق غير نظامية بط

2.31 .950 
17 

 منتشرة إلى حد ما 

 منتشرة إلى حد ما  18 971. 2.24 غسل األموال  13
 منتشرة إلى حد ما  19 991. 2.13 المخالفات الجمركية 17
 منتشرة إلى حد ما  20 993. 2.12 المالية والمساهمات جرائم البورصات 18

 داً رة جمنتش 0.44 2.56 العامالمتوسط 

)يو      رقم  الجدول  الفساد  15-6ضح  مظاهر  عن  للكشف  الوصفية  اإلحصاءات   )
المنتشرة في المجتمع السعودي، وتبين من خالل أن المتوسط الحسابي العام لهذا المحور 

متوسط يقع في الفئة الثالثة من فئات المقياس الثالثي التي   وهو ( 00.3من   2.56بلغ )
محور منتشرة جدًا من وجهة  الفساد في هذا ال  جميع مظاهر  أي أن  تشير إلى "منتشرة جدا"

المجتمع  في  انتشارًا  للفساد  مظاهر  خمسة  أهم  جاءت  حيث  الدراسة،  عينة  أفراد  نظر 
مظهر   يلي:  كما  وفقًا ألولويتها  في السعودي مرتبة  جاء  "الواسطة"  في  المتمثل  الفساد 
ا المنتشرة في  الفساد  متوسط حسابي بلغ السعودي، ب  لمجتمعالترتيب األول في مظاهر 

(، يليه في الترتيب الثاني: "عدم احترام أوقات ومواعيد العمل"، بمتوسط حسابي  2.91)
ي الترتيب ( ف2.77(، يلي ذلك "سوء استخدام السلطة" بمتوسط حسابي بلغ )2.86بلغ )

باللوائح واألن الموظف  التزام  "عدم  الرابع:  الترتيب  في  ذلك  يلي  www.mبمتوسط ظمة"،  الثالث، 
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)حساب بلغ  يلي2.77ي   ،)  ( بلغ  حسابي  بمتوسط  العام"  المال  "اهدار  في 2.75ذلك   )
 الترتيب الخامس.  

ما،    في حين كانت هناك أربعة مظاهر للفساد أفاد أفراد العينة أنها منتشرة إلى حد   
ها سابي لوتذيلت قائمة مظاهر الفساد المنتشرة في المجتمع السعودي، وتراوح المتوسط الح 

 ي:  ( وه2.31إلى  2.12ما بين )
المتوسط  - وبلغ  نظامية،  غير  بطرق  والتجارية  الصناعية  الرخص  على  الحصول 

 (. 2.31الحسابي لها )
 (. 2.24غسل األموال، بمتوسط حسابي بلغ ) -
 (. 2.13ية، بمتوسط حسابي بلغ )المخالفات الجمرك -
 (. 2.12لغ )جرائم البورصات المالية والمساهمات، بمتوسط حسابي ب -

 (  16-6رقم )جدول 
ات الوصفية للكشف عن األسباب المتوقع أن تقود إلى ارتكاب جرائم الفساد  اإلحصاء

 في المجتمع السعودي

المتوسط   العبارة  م
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

 أهميتها درجة  الترتيب 

 مهم جداً  1 678. 2.41 الطمع والجشع لدى بعض المسؤولين  8
 مهم جداً  2 669. 2.40 لين قبل المسؤو  تكاسل مناإلهمال وال 1
 مهم جداً  3 654. 2.40 ضعف نظام الرقابة في بعض اإلدارات 6
 مهم جداً  4 652. 2.36 وجود ثغرات في بعض األنظمة  4
 مهم جداً  5 707. 2.36 ضعف االنتماء الوطني 7

5 
البيروقراطية وصعوبة اإلجراءات في بعض  

 حد مامهم إلى   6 678. 2.32 اإلدارات 

www.m مهم إلى حد ما 7 699. 2.32 المتطلبات المادية للموظفادة زي 9
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 العبارة  م
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف 
 أهميتها درجة  الترتيب  المعياري 

 مهم إلى حد ما 8 677. 2.31 العصبية اإلقليمية والقبلية واألسرية 2
 مهم إلى حد ما 9 701. 2.31 ضعف السلطة القضائية في المجتمع  10

24 
ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني في  

 كوميداء الحمجال الرقابة على األ
 مهم إلى حد ما 10 730. 2.30

 مهم إلى حد ما 11 665. 2.29 تداخل االختصاصات بين بعض اإلدارات 3
 مهم إلى حد ما 12 738. 2.26 صعوبة كشف جرائم الفساد 22
 مهم إلى حد ما 13 759. 2.23 واألخالقيضعف الوازع الديني  12
 اإلى حد ممهم  14 736. 2.23 غياب حرية اإلعالم  25

الديموقراطية وانتشار االستبدادية في  غياب  11
 اتخاذ القرارات 

 مهم إلى حد ما 15 734. 2.21

غياب معايير الكفاءة في اختيار وترقية   23
 الموظفين 

 مهم إلى حد ما 16 751. 2.21

 مهم إلى حد ما 17 738. 2.19 اب مشاركة الموظفين في اتخاذ القرارغي 21
 مهم إلى حد ما 18 731. 2.17 توزيع الدخل ماعية وسوء االجتلة غياب العدا  16
 مهم إلى حد ما 19 744. 2.16 عدم وضوح سلطات وصالحيات الموظفين  15
 حد مامهم إلى   20 751. 2.14 تدني األجور والرواتب واالمتيازات  14

عدم وضوح الواجبات والحقوق بالنسبة  13
 للموظف

 امهم إلى حد م 21 796. 2.05

 مهم إلى حد ما 22 756. 2.05 ان االجتماعيشعور بالحرمال 19

عدم التنسيق بين األجهزة المعنية بمكافحة   20
 الفساد 

 مهم إلى حد ما 23 767. 2.02

ت  شيوع الثقافة التنظيمية الفاسدة في منظما 18
 األعمال 

 مهم إلى حد ما 24 764. 2.00

www.m اهم إلى حد مم 25 761. 1.96 تدني فاعلية الرقابة الحكومية  17
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 العبارة  م
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف 
 أهميتها درجة  الترتيب  المعياري 

 مهم إلى حد ما 0.43 2.23 المتوسط العام 

( إلى األسباب المتوقع أن تقود إلى ارتكاب جرائم الفساد  16-6يشير الجدول رقم )    
آراء مجتمع الدراسة نحو تلك األسباب، إال  في المجتمع السعودي، وتبين من خالله تباين  

م في ارتكاب جرائم الفساد  السبب األه حوثين أنهاالمبأن هناك خمسة أسباب رئيسية يرى 
( وتقع 2.41إلى    1.96في المجتمع السعودي حيث تراوح المتوسط الحسابي لها ما بين )

 ة جدًا" وهي:  في الفئة الثالثة من فئات المقياس الثالثي التي تشير إلى "مهم
اب  ول في أسبب األالطمع والجشع لدى بعض المسؤولين، وجاء هذا السبب في الترتي -

(، في فئة  2.41رائم الفساد في المجتمع السعودي بمتوسط حسابي بلغ )ارتكاب ج 
 "مهم جدًا". 

اإلهمال والتكاسل من قبل المسؤولين، وجاء هذا السبب في الترتيب الثاني في أسباب  -
(، في فئة  2.40رائم الفساد في المجتمع السعودي بمتوسط حسابي بلغ )ارتكاب ج 

 ًا"."مهم جد
الثالث في  الرقابة في  ضعف نظام   - الترتيب  السبب في  بعض اإلدارات، وجاء هذا 

(، في  2.40أسباب ارتكاب جرائم الفساد في المجتمع السعودي بمتوسط حسابي بلغ )
 فئة "مهم جدًا".

األن - بعض  في  ثغرات  أسباب  وجود  في  الرابع  الترتيب  في  السبب  هذا  وجاء  ظمة، 
(، في فئة  2.36ابي بلغ )ي بمتوسط حستمع السعودالمج ارتكاب جرائم الفساد في  

 "مهم جدًا".
ضعف االنتماء الوطني، وجاء هذا السبب في الترتيب الخامس في أسباب ارتكاب   -

www.m في فئة "مهم جدًا".   (،2.36جرائم الفساد في المجتمع السعودي بمتوسط حسابي بلغ )
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مجتمع  لفساد في الاب جرائم اارتك في حين تذيلت قائمة األسباب المتوقع أن تقود إلى     
 السعودي العبارات التالية: 

( في  2.05عدم وضوح الواجبات والحقوق بالنسبة للموظف، بمتوسط حسابي بلغ ) -
 فئة "مهمة إلى حد ما". 

( في فئة "مهمة إلى حد  2.05بي بلغ )الشعور بالحرمان االجتماعي، بمتوسط حسا -
 ما". 

( في  2.00سابي بلغ )د، بمتوسط ح افحة الفساالمعنية بمكعدم التنسيق بين األجهزة  -
 فئة "مهمة إلى حد ما". 

(  2.00شيوع الثقافة التنظيمية الفاسدة في منظمات األعمال، بمتوسط حسابي بلغ ) -
 في فئة "مهمة إلى حد ما". 

( في فئة "مهمة إلى حد 1.96لحكومية، بمتوسط حسابي بلغ )تدني فاعلية الرقابة ا -
 ما". 

 (  17-6جدول رقم ) 
ة للكشف عن اآلثار المترتبة على ارتكاب جرائم الفساد في المجتمع اءات الوصفياإلحص

 السعودي 

المتوسط   العبارة  م
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 درجة الموافقة الترتيب 

 موافق بشدة 1 785. 3.42 تفشي البطالة  7
 بشدةموافق  2 818. 3.41 رفع تكاليف المشروعات  1
 بشدة موافق 3 805. 3.38 إعاقة التنمية  2
 موافق بشدة 4 818. 3.38 هدر المال العام  18
 موافق بشدة 5 804. 3.34 ضعف اإلنتاجية  6
www.m موافق بشدة 6 835. 3.34 انتشار الظلم وأخذ حقوق الناس بالباطل  9
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المتوسط   العبارة  م
 الحسابي 

االنحراف  
 درجة الموافقة الترتيب  المعياري 

 موافق بشدة 7 852. 3.32 داءة البنية التحتية ضعف ور  4
 شدةموافق ب 8 809. 3.32 توزيع الخدمات في المجتمع سوء  19
 موافق بشدة 9 840. 3.31 تردي وبطء الخدمات المقدمة للمواطنين  14
 موافق بشدة 10 844. 3.30 تدهور القيم األخالقية في المجتمع  8
 موافق بشدة 11 841. 3.30 ارتفاع معدالت الفقر  17
 دةموافق بش 12 837. 3.26 أفراد المجتمع الالمباالة والسلبية بين  11
 موافق بشدة 13 858. 3.26 المواطنين األنظمة واللوائح في المجتمع عدم احترام  25
 موافق بشدة 14 877. 3.25 هجرة العقول والكفاءات. 10
 ق مواف 15 859. 3.24 رفع معدالت الجريمة بالمجتمع  5
 موافق  16 859. 3.22 الخاص عرقلة أداء المؤسسات في القطاع  12
 موافق  17 918. 3.20 ة ت الدولانخفاض إيرادا 3
 موافق  18 908. 3.20 ضعف الوالء واالنتماء للدولة  13
 موافق  19 874. 3.20 يؤجج الفساد العصبية القبلية في المجتمع  24
 موافق  20 892. 3.17 سوء توزيع الدخل والثروة في الدولة  16
 افق مو  21 891. 3.17 تكاليف المعامالت والخدمات الحكومية رفع  23
 موافق  22 887. 3.16 ى انتشار القيم السلبية التشجيع عل 22
 موافق  23 923. 3.15 انعدام الثقة بين المواطنين والدولة ومؤسساتها  20
 موافق  24 900. 3.13 إضعاف حجم ونوعية موارد االستثمار األجنبي  15
 موافق  25 924. 3.10 المشكالت األسرية تفاقم  21
 موافق  0.64 3.26 المتوسط العام  

( اآلثار المترتبة على ارتكاب جرائم الفساد في المجتمع  17-6تبين نتائج الجدول رقم )    
السعودي، حيث تبين من خالله أن هناك أربعة عشر أثرًا وافق عليها أفراد عينة الدراسة  

www.mما    ارتكاب جرائم الفساد في المجتمع، حيث تراوح المتوسط الحسابي لها شدة تترتب على  ب
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(، ولعل أبرز أثر الرتكاب جرائم الفساد في المجتمع السعودي هو  3.42إلى    3.10بين )
( في فئة  3.42"تفشي البطالة"، وجاء هذا األثر في الترتيب األول بمتوسط حسابي بلغ )

( في فئة موافق  3.41روعات بمتوسط حسابي بلغ )فع تكاليف المش"موافق بشدة"، يليه ر 
( في فئة موافق بشدة، ثم هدر المال  3.38غ )سط حسابي بلنمية بمتو بشدة، ثم إعاقة الت

نتاجية بمتوسط حسابي  ( في فئة موافق بشدة، وضعف اإل3.38العام بمتوسط حسابي بلغ )
 ( في فئة موافق بشدة.3.34بلغ )

خمسة     قوهناك  تذيلت  السعودي عبارات  المجتمع  في  الفساد  جرائم  ارتكاب  آثار  ائمة 
 هي:      ( أثرًا، و 21الكلي ) البالغ عددها

(  3.17رفع تكاليف المعامالت والخدمات الحكومية، وبلغ المتوسط الحسابي لها ) -
 في فئة "موافق".

- ( لها  الحسابي  المتوسط  وبلغ  السلبية،  القيم  انتشار  على  فئة  3.16التشجيع  في   )
 ق"."مواف

  ( 3.15لها )  ط الحسابيانعدام الثقة بين المواطنين والدولة ومؤسساتها، وبلغ المتوس -
 في فئة "موافق".

(  3.13إضعاف حجم ونوعية موارد االستثمار األجنبي، وبلغ المتوسط الحسابي لها ) -
 في فئة "موافق".

 ق". ( في فئة "مواف3.10تفاقم المشكالت األسرية، وبلغ المتوسط الحسابي لها ) -
 
 
 
 
 www.m
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 (18-6جدول رقم )
 مة في المجتمع ريعات القائلية ومالئمة التشاإلحصاءات الوصفية للكشف عن تقييم فعا

المتوسط   العبارة  م
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

 درجة الموافقة الترتيب 

تسهم األنظمة الحالية في طول إجراءات خطوات   15
 التحقيق والمحاكمة

3.03 .904 
 ق مواف 1

تتعارض األنظمة والتشريعات المتبعة لمكافحة الفساد   16
 .مع بعضها البعض

 وافق م 2 965. 2.89

 موافق  3 982. 2.76 يوجد نظام محكم لتنفيذ المشروعات الحكومية ال  8
العقوبات التي تسنها األنظمة والتشريعات المتبعة   9

 غير صارمة 
 موافق  4 1.007 2.76

الية على تفعيل المساءلة  الحال تؤكد األنظمة  10
 وتحقيق مبدأ من أين لك هذا؟

2.75 1.007 
 موافق  5

مالئمة للعصر الحديث في  لحالية غير التشريعات ا 1
 مكافحة الفساد

 موافق  6 1.030 2.72

ال تؤكد األنظمة والتشريعات الحالية على حماية   11
 993. 2.71 الشهود في قضايا الفساد. 

 موافق  7

نظمة والتشريعات الحالية على حماية  تؤكد األ ال  12
 998. 2.71 المبلغين في قضايا الفساد. 

 موافق  8

الية قديمة وسهلة االختراق واستغاللها  تشريعات الحال 2
 990. 2.69 للمصلحة الشخصية 

 موافق  9

ال تؤكد األنظمة والتشريعات تفعيل الشفافية في   7
 961. 2.66 الحكومية التعامالت واإلجراءات 

 موافق  10

لم تستفد األنظمة الحالية من القوانين والتشريعات  13
 959. 2.65 فساد.لمواجهة ال الدول المتقدمة الحديثة في 

www.m موافق  11
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 العبارة  م
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف 
 درجة الموافقة الترتيب  المعياري 

ال تساعد األنظمة والتشريعات الحالية في الحد من   6
 الفساد 

 موافق  12 999. 2.64

والتي يتم استغاللها  هناك بعض الثغرات التشريعية  3
 929. 2.54 في الفساد.

 موافق  13

تتعارض بعض التشريعات الحالية مع القوانين  4
 930. 2.54 ية الدول

 موافق  14

 غير موافق 15 907. 2.11 حفظ التشريعات الحالية كرامة وحقوق اإلنسان ت 5
األنظمة والتشريعات الحالية دورها فعال في الحد من   14

 985. 2.08 الفسادانتشار 
 غير موافق 16

 موافق  0.69 2.64 وسط العامالمت 

مالئمة  يم فعالية و صفية للكشف عن تقي( اإلحصاءات الو 18-6توضح نتائج الجدول رقم )
( وهو 2.64بلغ المتوسط العام للتقييم )  حيث  التشريعات القائمة في المجتمع السعودي،

العين ألفراد  العام  الرأي  أن  على  يدل  مما  )موافق(،  اإليجابي  االتجاه  إلى  أن  ي شير  ة 
ن آراء بين من خالله تبايت التشريعات القائمة لمكافحة الفساد بالمملكة مالئمة وفعالة، فقد

في الترتيب األول عبارة:    جاءالدراسة بين مؤيد ومعارض للتشريعات السائدة، حيث   عينة
بمتوسط  والمحاكمة"،  التحقيق  خطوات  إجراءات  طول  في  تسهم  الحالية  األنظمة  أن   "

راسة ( في فئة "موافق"، يليها في الترتيب الثاني موافقة أفراد عينة الد3.03حسابي بلغ )
عض "  ريعات المتبعة لمكافحة الفساد تتعارض مع بعضها البنظمة والتشعلى أن: " األ

( في فئة موافق، وفي الترتيب الثالث جاءت عبارة: " ال يوجد  2.89بمتوسط حسابي بلغ )
( في فئة موافق، 2.76حكومية "، بمتوسط حسابي بلغ )نظام محكم لتنفيذ المشروعات ال

تي تسنها األنظمة والتشريعات المتبعة  العقوبات السه جاء لعبارة: "  والمتوسط الحسابي نف
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وفي الترتيب الخامس جاءت عبارة: " ال تؤكد األنظمة الحالية على تفعيل    غير صارمة "،
 ( في فئة موافق. 2.75حسابي بلغ )المساءلة وتحقيق مبدأ من أين لك هذا؟"، بمتوسط 

قائمة في المجتمع  لتشريعات الفعالية ومالئمة ا  فقرات تذيلت قائمة تقييم  خمسوهناك     
 السعودي وهي: 

، وبلغ المتوسط الحسابي   "األنظمة والتشريعات الحالية في الحد من الفسادال تساعد  " -
 ( في فئة موافق. 2.64لها )

التشريعي" - الثغرات  بعض  الفسادهناك  في  استغاللها  يتم  والتي  المتوسط  "ة  وبلغ   ،
 ي فئة موافق.( ف2.54الحسابي لها )

المتوسط الحسابي لها   ، وبلغ"شريعات الحالية مع القوانين الدوليةارض بعض التتتع" -
 ( في فئة موافق. 2.54)

(  2.11، وبلغ المتوسط الحسابي لها )"تحفظ التشريعات الحالية كرامة وحقوق اإلنسان" -
 موافق.غير في فئة 

سط وبلغ المتو   ،"ن انتشار الفساداألنظمة والتشريعات الحالية دورها فعال في الحد م  " -
 موافق.غير ( في فئة 2.08الحسابي لها )
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 (  19-6جدول رقم ) 
اإلحصاءات الوصفية للكشف عن دور األجهزة الرقابية في مكافحة الفساد في المجتمع 

 السعودي 

 العبارة  م
المتوسط  

 حسابي ال
االنحراف  
 المعياري 

 درجة الموافقة  الترتيب 

 موافق  1 869. 3.21 ة هزة الرقابية في العمل لدى موظفي األج عدم الجدي  11
 موافق  2 908. 3.10 األجهزة الرقابية إلى مبدأ السرية تفتقد  10
ضعف الرقابة والتنسيق والمحاسبة لدى األجهزة   1

 الرقابية 
 موافق  3 919. 3.08

وجود الكوادر المؤهلة في كشف قضايا الفساد في  عدم  4
 ة األجهزة الرقابي

 موافق  4 927. 3.06

المسؤولة عن  صات بين الجهات اخل االختصا تد 3
 مكافحة الفساد. 

 موافق  5 914. 3.05

 موافق  6 909. 3.05 محدودية الصالحيات الممنوحة لألجهزة الرقابية  5
ابية في تطبيق  التساهل الواضح من قبل الجهات الرق 6

 اسطة. األنظمة واللوائح الرقابية بسبب اإلهمال أو الو 
 موافق  7 918. 3.02

البيروقراطية وطول اإلجراءات المستخدمة ي اإلغراق ف  7
 في الجهات الرقابية 

 موافق  8 917. 2.99

بعض موظفي األجهزة الرقابية ُيعينون ويترقون   12
 بالواسطة 

 موافق  9 968. 2.99

 موافق  10 940. 2.97 مل الميداني لألجهزة الرقابية ضعف الع 2
لحديثة في  التقنية ام جهزة الرقابية إلى استخدا تفتقر األ 8

 مجال مكافحة الفساد 
 موافق  11 950. 2.97

األجهزة الرقابية الحالية دورها فعال في مكافحة   9
 الفساد. 

 موافق غير  12 973. 2.10

www.m موافق  0.66 2.96 المتوسط العام  
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دور األجهزة    ( اإلحصاءات الوصفية للكشف عن19-6توضح نتائج الجدول رقم )    
د في المجتمع السعودي، وتبين من خالله ضعف دور األجهزة كافحة الفساالرقابية في م

فقد بلغ المتوسط الحسابي العام  الدراسة،  عينة الرقابية في مكافحة الفساد من وجهة نظر 
(، علمًا بأنه تم قلب جميع  ير إلى االتجاه اإليجابي )موافق( وهو ي ش2.96لهذا المحور )

لموافقة عليها تعني ضعف دور األجهزة الرقابية  ن سلبية، فاعبارات في هذا المقياس لتكو ال
 تمثلت أبرز نقاط الضعف فيما يلي: في مكافحة الفساد، وقد 

رة في الترتيب  عدم الجدية في العمل لدى موظفي األجهزة الرقابية، وجاءت هذه العبا -
وسط اد في المجتمع السعودي، بمتجهزة الرقابية في مكافحة الفساألول في دور األ

 ( في فئة موافق.3.21لغ )حسابي ب
تفتقد األجهزة الرقابية إلى مبدأ السرية، وجاءت هذه العبارة في الترتيب الثاني في دور  -

السعودي،   المجتمع  في  الفساد  مكافحة  في  الرقابية  بلغ األجهزة  حسابي  بمتوسط 
 موافق.  ( في فئة 3.10)

والتنسيق - الرقابة  الر   ضعف  األجهزة  لدى  وجاءوالمحاسبة  في قابية،  العبارة  هذه  ت 
الترتيب الثالث في دور األجهزة الرقابية في مكافحة الفساد في المجتمع السعودي، 

 ( في فئة موافق. 3.08بمتوسط حسابي بلغ )
ابية، وجاءت هذه ف قضايا الفساد في األجهزة الرقعدم وجود الكوادر المؤهلة في كش -

في مكافحة الفساد في المجتمع   زة الرقابيةلترتيب الرابع في دور األجهالعبارة في ا
 ( في فئة موافق.3.06السعودي، بمتوسط حسابي بلغ )

تداخل االختصاصات بين الجهات المسؤولة عن مكافحة الفساد، وجاءت هذه العبارة  -
ا الترتيب  الرقابية  في  األجهزة  دور  في  المجتمع  لخامس  في  الفساد  مكافحة  في 

 ئة موافق.( في ف3.05)السعودي، بمتوسط حسابي بلغ 
في حين تذيلت قائمة دور األجهزة الرقابية في مكافحة الفساد في المجتمع السعودي   

حسا بمتوسط  الفساد"  مكافحة  في  فعال  دورها  الحالية  الرقابية  األجهزة   " بلغ عبارة:  www.mبي 
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المحور الخاص بدور األجهزة ، وفي الترتيب األخير في هذا موافقغير ( في فئة 2.10)
 مكافحة الفساد في المجتمع السعودي.  الرقابية في

 (  20-6جدول رقم )
م دور وسائل اإلعالم في مكافحة الفساد في ياإلحصاءات الوصفية للكشف عن تقي

 المجتمع السعودي

 العبارة  م
المتوسط  

 بي الحسا
االنحراف 
 درجة الموافقة الترتيب  المعياري 

اد  حوارية جريئة حول قضايا الفس  توجد برامج 9
 1 1.028 2.33 مع في المجت

 غير موافق

شبكات التواصل االجتماعي ُتعد وسيلة رقابية   11
 2 976. 2.29 فعالة لمحاربة الفساد

 غير موافق

يتم التشهير بالمفسدين عبر وسائل اإلعالم   10
 3 1.002 2.24 مختلفة. ال

 غير موافق

عوية عن الفساد في  يتم توزيع النشرات التو  6
 4 1.029 2.22 كومية واألهليةلمؤسسات الحالشركات وا

 غير موافق

تتميز شبكات التواصل االجتماعي بالجرأة في   12
 5 993. 2.22 طرح ومناقشة قضايا الفساد

 غير موافق

وسائل  ساد في هناك شفافية في نشر قضايا الف 5
 6 1.029 2.19 اإلعالم المختلفة

 غير موافق

 غير موافق 7 1.028 2.19 ة الفساد علقة بمكافحتتنوع البرامج اإلعالمية المت 7
تمكين وسائل اإلعالم الحديث من الحرية في   4

 الحصول على المعلومات عن الفساد
 غير موافق 8 1.014 2.17

 غير موافق 9 1.005 2.17 أضرار الفسادبتهتم وسائل اإلعالم بالتوعية  8
تعين بالمشاهير في محاربة  وسائل اإلعالم تس 13

 ساد. الف
www.m غير موافق 10 955. 2.17
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 العبارة  م
المتوسط  

 بي الحسا
االنحراف 
 درجة الموافقة الترتيب  المعياري 

هناك برامج توعوية حول أهمية اإلبالغ عن   3
 الفساد 

 غير موافق 11 1.013 2.16

وسائل اإلعالم تعكس جهود الدولة في مكافحة   2
 12 986. 2.13 الفساد 

 فقمواغير 

 غير موافق 13 1.038 2.10 البرامج اإلعالمية فاعلة في مكافحة الفساد  1
 غير موافق 0.72 2.20 مالمتوسط العا

( رقم  الجدول  نتائج  وسائل  20-6تبين  دور  تقيم  عن  للكشف  الوصفية  اإلحصاءات   )
قد بلغ  الدراسة، و اإلعالم في مكافحة الفساد في المجتمع السعودي من وجهة نظر مجتمع  

السلبي )غير موافق(، مما  ( وهو ي شير إلى االتجاه  2.20لمتوسط العام لهذا المحور )ا
ة أفراد عينة الدراسة على عبارات هذا المحور الخاص بتقييم دور  موافقعدم  ى  يدل عل

الفساد، مكافحة  في  االعالم  في   وسائل  اإلعالم  وسائل  دور  ضعف  مؤشر على  وهذا 
وجاء ترتيب أبرز خمسة فقرات وفقًا ألهميتها كما    دي،د في المجتمع السعو مكافحة الفسا

 يلي: 
في المجتمع، وجاءت هذه العبارة في   ضايا الفسادتوجد برامج حوارية جريئة حول ق -

الترتيب األول في تقيم دور وسائل اإلعالم في مكافحة الفساد في المجتمع السعودي، 
 . ير موافقغ( في فئة 2.33بمتوسط حسابي بلغ )

ال - الفسادشبكات  لمحاربة  فعالة  رقابية  ت عد وسيلة  االجتماعي  ، وجاءت هذه  تواصل 
تقيم دور وسائل اإلعالم في مكافحة الفساد في المجتمع  الثاني في    العبارة في الترتيب

 .غير موافق( في فئة  2.29السعودي، بمتوسط حسابي بلغ )
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العبارة في الترتيب    لمختلفة، وجاءت هذهيتم التشهير بالمفسدين عبر وسائل اإلعالم ا -
ط  عودي، بمتوسي مكافحة الفساد في المجتمع السالثالث في تقيم دور وسائل اإلعالم ف

 موافق.غير ( في فئة 2.24حسابي بلغ )
يتم توزيع النشرات التوعوية عن الفساد في الشركات والمؤسسات الحكومية واألهلية،   -

وسائل اإلعالم في مكافحة الفساد    الرابع في تقيم دور وجاءت هذه العبارة في الترتيب  
 موافق. ير غ( في فئة 2.24توسط حسابي بلغ )في المجتمع السعودي، بم

تميز شبكات التواصل االجتماعي بالجرأة في طرح ومناقشة قضايا الفساد، وجاءت  ت -
د في هذه العبارة في الترتيب الخامس في تقيم دور وسائل اإلعالم في مكافحة الفسا 

 موافق.غير ( في فئة 2.22دي، بمتوسط حسابي بلغ )المجتمع السعو 
ساد في المجتمع السعودي من وجهة مكافحة الف   ائمة تقيم دور وسائل اإلعالم فيوتذيلت ق

 نظر مجتمع الدراسة، العبارات التالية:
(  2.16هناك برامج توعوية حول أهمية اإلبالغ عن الفساد، بمتوسط حسابي بلغ ) -

 موافق.غير ئة في ف
(  2.13ابي بلغ )بمتوسط حس  الفساد،ل اإلعالم تعكس جهود الدولة في مكافحة  وسائ -

 ق.موافغير في فئة 
( في فئة  2.10بمتوسط حسابي بلغ )  الفساد،اإلعالمية فاعلة في مكافحة  البرامج   -

 موافق.غير 
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 (  21-6دول رقم )ج 
قائمين  الحكومية المنوط بها تأهيل الاإلحصاءات الوصفية للكشف عن تقييم المؤسسات 

 محاسبية في المجتمع السعوديعلى تطبيق األنظمة الرقابية واإلدارية وال

المتوسط   العبارة  م
 حسابي ال

االنحراف  
 المعياري 

 درجة الموافقة الترتيب 

تفتقر الجهات الرقابية إلى المهنية والمهارة الفنية   2
 موافق  1 881. 3.19 مكافحة الفساد.واإلدارية والمحاسبية في 

م وجود توصيف وظيفي يحدد األدوار والمهارات  عد 6
 بة لمحاربة الفساد المطلو 

 موافق  2 909. 3.19

جهات الرقابية إلى التقنيات الحديثة لمحاربة  تفتقر ال 3
 موافق  3 895. 3.18 الفساد.

لمكافحة  تفتقر الجهات الرقابية إلى الكوادر المؤهلة  1
 الفساد.

 موافق  4 900. 3.16

ار وتعارضها في بعض اإلدارات يعيق  غموض األدو  5
 فق موا 5 933. 3.16 ي مجال مكافحة الفساد تطبيق األنظمة ف

فين العاملين في الجهات الرقابية بحاجة إلى  الموظ 4
 دورات تدريبية متخصصة في مجال مكافحة الفساد

 موافق  6 939. 3.14

األجهزة الرقابية إلى تأهيل وإكساب موظفيها  تسعى  7
 7 886. 1.75 الضرورية لمكافحة الفساد. المهارات 

غير موافق  
 بشدة

 موافق  0.76 2.97 المتوسط العام 

)تشير        رقم  الجدول  تقييم  21-6نتائج  عن  للكشف  الوصفية  اإلحصاءات  إلى   )
الرقابية واإلدارية   القائمين على تطبيق األنظمة  المنوط بها تأهيل  الحكومية  المؤسسات 

( مما ي شير  2.97وقد بلغ المتوسط العام لهذا المحور )السعودي،    والمحاسبية في المجتمع 
www.mبارات اإليجابية في هذا المحور أنه تم قلب جميع الع  وافق(، وحيثإلى االتجاه اإليجابي )م
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لتكون عبارات سلبية، فإن الموافقة عليها تعني ضعف تطبيق األنظمة الرقابية واإلدارية  
 من وجهة نظر العينة. والمحاسبية في المجتمع السعودي 

إلى    قابية تفتقرفراد عينة الدراسة على أن :" الجهات الر حيث تبين من خالله موافقة أ
والمهارة الفنية واإلدارية والمحاسبية في مكافحة الفساد "، حيث جاءت هذه العبارة المهنية 

على تطبيق  في الترتيب األول في تقييم المؤسسات الحكومية المنوط بها تأهيل القائمين  
(  3.19)  ة في المجتمع السعودي، بمتوسط حسابي بلغاألنظمة الرقابية واإلدارية والمحاسبي

 فئة "موافق".في 
 في حين جاء تقييم الكفاءات البشرية واإلدارية وفقًا ألولويتها كما يلي:   

بمتوسط    الفساد،عدم وجود توصيف وظيفي يحدد األدوار والمهارات المطلوبة لمحاربة   -
 . ( في فئة موافق في الترتيب الثاني3.19سابي بلغ )ح 

ا - التقنيات  إلى  الرقابية  الجهات  لمحاتفتقر  بلغ  ب  الفساد،ربة  لحديثة  حسابي  متوسط 
 ( في فئة موافق في الترتيب الثالث. 3.18)

الفساد - لمكافحة  المؤهلة  الكوادر  إلى  الرقابية  الجهات  بلغ    ،تفتقر  حسابي  بمتوسط 
 ق في الترتيب الرابع. ( في فئة مواف3.16)

في   - وتعارضها  األدوار  مجاغموض  في  األنظمة  تطبيق  يعيق  اإلدارات  ل  بعض 
 ( في فئة موافق في الترتيب الخامس. 3.16حسابي بلغ )فساد، بمتوسط مكافحة ال

في  - تدريبية متخصصة  دورات  إلى  الرقابية بحاجة  الجهات  في  العاملين  الموظفين 
ح  بمتوسط  الفساد،  مكافحة  )مجال  بلغ  الترتيب 3.14سابي  في  موافق  فئة  في   )

 . السادس
وإكس - تأهيل  إلى  الرقابية  األجهزة  موظفيها  تسعى  الضر اب  لمكافحة  المهارات  ورية 

في الترتيب السابع   بشدة  موافقغير  في فئة    (1.75)الفساد، بمتوسط حسابي بلغ  
www.m واألخير. 
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 (  22-6جدول رقم )
سسات المجتمع المدني في مكافحة  اإلحصاءات الوصفية للكشف عن تفعيل دور مؤ 

 تمع السعودي الفساد في المج 

 العبارة  م
المتوسط  
 الحسابي 

نحراف اال 
 درجة الموافقة الترتيب  ياري المع

منح مؤسسات المجتمع المدني دورًا في   6
 موافق بشدة 1 750. 3.46 محاربة الفساد 

حث مؤسسات المجتمع المدني على إبداء   4
 ت واألنظمة الرقابيةمرئياتها حول التشريعا

 موافق  2 878. 3.24

مكافأة لمؤسسات المجتمع المدني   رصد 3
 موافق  3 887. 3.23 ساد الفن حاالت لإلبالغ ع 

فتح باب االتصال الميسر بين مؤسسات   5
المجتمع المدني والجهات الرقابية في  

 المجتمع
 موافق  4 954. 3.13

تشجيع مؤسسات المجتمع المدني على   2
 غ عن حاالت الفساداإلبال

 موافق  5 981. 3.11

بعض منسوبي مؤسسات المجتمع   إشراك 1
 ة لمكافحة الفسادهات الرقابيالج المدني في 

 موافق  6 993. 3.04

 موافق  0.73 3.20 المتوسط العام 

( اإلحصاءات الوصفية للكشف عن تفعيل دور  22-6توضح نتائج الجدول رقم )     
في  المدني  المجتمع  السعودي،    مؤسسات  المجتمع  في  الفساد  اشتمكافحة  هذا وقد  مل 

فعيل دور مؤسسات المجتمع المدني ت سهم في ت المحور على عدد من المقترحات التي قد
لهذ العام  الحسابي  المتوسط  وبلغ  السعودي،  المجتمع  في  الفساد  مكافحة  المحور في  ا 
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د على موافقة أفراد العينة على  ( وهو ي شير إلى االتجاه اإليجابي )موافق(، مما يؤك3.20)
 ها كما يلي: فقًا ألهميتحيث جاء ترتيب عبارات هذا المحور مرتبة و ت، تلك المقترحا

منح مؤسسات المجتمع المدني دورًا في محاربة الفساد، جاءت هذه العبارة في الترتيب  -
 ( في فئة "موافق بشدة". 3.46متوسط حسابي بلغ )األول، ب

نظمة الرقابية،  لمدني على إبداء مرئياتها حول التشريعات واألحث مؤسسات المجتمع ا -
 ( في فئة "موافق". 3.24متوسط حسابي بلغ )ب الثاني، بجاءت هذه العبارة في الترتي

الفساد،   - حاالت  عن  لإلبالغ  المدني  المجتمع  لمؤسسات  مكافأة  هذه  رصد  جاءت 
 فئة "موافق". ( في 3.23العبارة في الترتيب الثالث، بمتوسط حسابي بلغ ) 

مؤ  - بين  الميسر  االتصال  باب  في  فتح  الرقابية  والجهات  المدني  المجتمع  سسات 
( في فئة  3.13هذه العبارة في الترتيب الرابع، بمتوسط حسابي بلغ )  مجتمع، جاءتال

 "موافق".
ي على اإلبالغ عن حاالت الفساد، جاءت هذه العبارة تشجيع مؤسسات المجتمع المدن -

 . ( في فئة "موافق"3.11مس، بمتوسط حسابي بلغ )في الترتيب الخا
رقابية لمكافحة الفساد، ي الجهات الإشراك بعض منسوبي مؤسسات المجتمع المدني ف  -

( في  3.04جاءت هذه العبارة في الترتيب السادس واألخير، بمتوسط حسابي بلغ )
 فئة "موافق".
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 (  23-6جدول رقم )
وافر قواعد للعمل ومدونات لسلوك الموظفين اإلحصاءات الوصفية للكشف عن مدى ت

ة الفساد في المجتمع  هم في مواجهي القطاع العام والخاص والقطاع الخيري بما يسف
 السعودي 

 العبارة  م
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 درجة الموافقة الترتيب  المعياري 

كثير من المؤسسات الحكومية لم تعتمد   7
 مدونات لسلوك موظفيها 

 موافق بشدة 1 796. 3.41

ي القطاع العام إلى  يفتقر التوصيف الوظيفي ف 3
 فق بشدةموا 2 795. 3.38 آليات مواجهة الفساد 

ال تشجع اإلجراءات اإلدارية الموظفين على   4
 العام اإلبالغ عن حاالت الفساد في القطاع 

 موافق بشدة 3 802. 3.37

ال توجد نشرات دورية للموظفين في القطاع   5
 بشدةموافق  4 833. 3.37 تسهم في مواجهة الفساد  العام

  المؤسسات الحكومية غير جادة في تطبيق  8
 ك الموظفين مدونات سلو 

 موافق بشدة 5 810. 3.36

ال توفر قواعد وإجراءات العمل في القطاع   2
 موافق بشدة 6 801. 3.35 العام آليات لمواجهة الفساد 

آليات تحد  تفتقر مدونات السلوك الوظيفي إلى  6
 من الفساد 

3.33 .822 7 
 ةموافق بشد

ع  ال توجد مدونات للسلوك اإلداري في القطا 1
 موافق بشدة 8 836. 3.30 اجهة الفسادالعام لمو 

 موافق بشدة 0.67 3.36 المتوسط العام 

( آراء أفراد عينة الدراسة نحو مدى توافر قواعد للعمل  23-6تبين نتائج الجدول رقم )     
www.mوالقطاع الخيري بما يسهم في مواجهة لسلوك الموظفين في القطاع العام والخاص    ومدونات
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ا في  السعالفساد  هذا  لمجتمع  عبارات  على  بشدة  الدراسة  عينة  أفراد  وافق  حيث  ودي، 
وحيث أنه تم  في فئة موافق بشدة،    (63.3العام )توسط الحسابي  المحور، حيث بلغ الم

توافر قواعد    ذا المحور فإن هذه النتيجة ت شير إلى عدمقلب جميع العبارات اإليجابية في ه
جاءت م والخاص والقطاع الخيري، وقد القطاع العاللعمل ومدونات لسلوك الموظفين في 

 ترتيب فقراته وفقًا ألوليتها كما يلي: 
ثير من المؤسسات الحكومية لم تعتمد مدونات لسلوك موظفيها، وجاءت هذه العبارة ك -

األو  الترتيب  ) في  بلغ  حسابي  بمتوسط  المحور  هذا  في  "موافق    (3.41ل  فئة  في 
 بشدة". 

عام إلى آليات مواجهة الفساد، وجاءت هذه  ي القطاع اليفتقر التوصيف الوظيفي ف -
هذا   في  الثاني  الترتيب  في  )العبارة  بلغ  حسابي  بمتوسط  فئة  3.38المحور  في   )

 "موافق بشدة". 
لى اإلبالغ عن حاالت الفساد في القطاع ال تشجع اإلجراءات اإلدارية الموظفين ع -

متوسط حسابي بلغ ذا المحور بعام، وجاءت هذه العبارة في الترتيب الثالث في هال
 ( في فئة "موافق بشدة". 3.37)

في القطاع العام تسهم في مواجهة الفساد، وجاءت    ال توجد نشرات دورية للموظفين -
( في فئة  3.37بمتوسط حسابي بلغ )  هذه العبارة في الترتيب الرابع في هذا المحور

 بشدة". "موافق 
لموظفين، وجاءت هذه  ونات سلوك االمؤسسات الحكومية غير جادة في تطبيق مد -

( في فئة  3.36بلغ )العبارة في الترتيب الخامس في هذا المحور بمتوسط حسابي  
 "موافق بشدة". 

ة الفساد، وجاءت هذه  ال توفر قواعد وإجراءات العمل في القطاع العام آليات لمواجه -
في فئة (  3.35السادس في هذا المحور بمتوسط حسابي بلغ )العبارة في الترتيب  

www.m فق بشدة". "موا
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وجاءت هذه العبارة في  تفتقر مدونات السلوك الوظيفي إلى آليات تحد من الفساد،   -
 ( في فئة "موافق بشدة".3.33الترتيب السابع في هذا المحور بمتوسط حسابي بلغ )

عام لمواجهة الفساد، وجاءت هذه العبارة  توجد مدونات للسلوك اإلداري في القطاع الال   -
( في فئة  3.30واألخير في هذا المحور بمتوسط حسابي بلغ )تيب الثامن  في التر 

 "موافق بشدة". 
 (24-6دول رقم )ج 

اإلحصاءات الوصفية للكشف عن تطبيق وتنفيذ وتفعيل بنود االستراتيجية الوطنية  
 عودي حماية النزاهة ومكافحة الفساد في المجتمع السل

 العبارة  م
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 درجة الموافقة رتيب الت لمعياري ا

 موافق  1 989. 2.97 االستراتيجية يعيق تطبيقها عدم الوضوح في بعض بنود  15

تفعيل المشاركة اإللكترونية لتسهيل آلية المشاركة   4
 الفسادالمجتمعية في مكافحة 

 موافق  2 995. 2.81

 موافق  3 992. 2.75 ومعنوية مجزية  وضع حوافز مالية  6
 موافق  4 1.024 2.69 لمساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعهعلى مبدأ ا العمل 5
 موافق  5 1.003 2.68 دعم الكوادر الرقابية وتأهيلها وتدريبها  8

زاهة  تنظيم قاعدة بيانات ومعلومات وطنية لحماية الن 10
 موافق  6 1.051 2.62 ومكافحة الفساد 

 افق مو  7 1.070 2.61 ضعف توعية المجتمع ببنود االستراتيجية  14

9 
االستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة  التقويم الدوري لبنود 

 موافق  8 1.085 2.60 ومكافحة الفساد.

 موافق  9 1.083 2.56 دراسة وتحليل التقارير واإلحصاءات لألجهزة المختصة  11

األهلية في تنفيذ  مشاركة جميع الجهات الحكومية و  12
www.m موافق  10 1.046 2.54 االستراتيجية 

ejh
ara

lja
ze

era
.co

m



516 
 

المتوسط   العبارة  م
 الحسابي 

االنحراف  
 درجة الموافقة رتيب الت لمعياري ا

 موافق  11 1.064 2.52 الجهات ذات العالقة باالستراتيجية ضعف التنسيق بين  13

1 
تحقيق السرية التامة في فتح مظاريف المناقصات  

 غير موافق 12 965. 2.33 الحكومية

 غير موافق 13 986. 2.27 على معالجة البيروقراطية الحكومية  ستراتيجية االتعمل  7

والمساواة في تطبيق اللوائح  ل ية على العدتؤكد االستراتيج 3
 واألنظمة على المخالفين

 غير موافق 14 934. 2.16

 غير موافق 15 985. 2.11 توفير الحكومة لبيئة قانونية تحفظ الحقوق  2
 موافق  0.66 2.55 المتوسط العام  

   ( رقم  الجدول  نتائج  وتنفيذ  24-6تبين  تطبيق  عن  للكشف  الوصفية  اإلحصاءات   )
االستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في المجتمع السعودي بنود  تفعيل  و 

 ما يلي: همن وجهة نظر عينة الدراسة وتبين من خالل
يعيق تطبيقها،    االستراتيجيةعض بنود  يرى أفراد عينة الدراسة أن عدم الوضوح في ب   -

 ي فئة "موافق". ( ف2.97لغ )هذه العبارة في الترتيب األول بمتوسط حسابي بوجاءت 
وجاءت   الفساد،تفعيل المشاركة اإللكترونية لتسهيل آلية المشاركة المجتمعية في مكافحة    -

 موافق".( في فئة "2.81هذه العبارة في الترتيب الثاني بمتوسط حسابي بلغ )
وجاءت هذه العبارة في الترتيب الثالث بمتوسط    مجزية،وضع حوافز مالية ومعنوية    -

 ( في فئة "موافق".2.75بلغ )حسابي 
وجاءت هذه العبارة في الترتيب    موقعه،العمل على مبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان    -

 ( في فئة "موافق".2.69الرابع بمتوسط حسابي بلغ ) 
العبارة في الترتيب الخامس بمتوسط در الرقابية وتأهيلها وتدريبها، وجاءت هذه  دعم الكوا  -

www.m ئة "موافق".في ف (2.68)حسابي بلغ 
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في حين لم يوافق أفراد عينة الدراسة في تطبيق وتنفيذ وتفعيل بنود االستراتيجية الوطنية  
 الية:لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في المجتمع السعودي على العبارات الت

بمتوسط حسابي بلغ   الحكومية،لمناقصات  تحقيق السرية التامة في فتح مظاريف ا -
 موافق". في فئة "غير( 2.33)

(  2.27بمتوسط حسابي بلغ )  الحكومية،على معالجة البيروقراطية    االستراتيجيةتعمل   -
 في فئة "غير موافق".

  المخالفين، ة على  األنظمتؤكد االستراتيجية على العدل والمساواة في تطبيق اللوائح و  -
 ( في فئة "غير موافق".2.16بمتوسط حسابي بلغ )

لبي - الحكومة  قانونية  توفير  الحقوق، بمتوسط حسابي بلغئة  في فئة    (2.11)  تحفظ 
 "غير موافق".

 (25-6جدول رقم )
اإلحصاءات الوصفية للكشف عن مدى إمكانية وضع آلية أو تنظيمات إدارية للتطوير 

مجتمع السعوديالمستمر لألنظمة المالية والرقابية في ال والتقييم الدوري   

 العبارة  م
المتوسط  
 الحسابي 

حراف االن
ري المعيا  درجة الموافقة الترتيب  

 موافق بشدة 1 633. 3.59 تفعيل المساءلة وتحقيق مبدأ من أين لك هذا؟  14
إلزام الموظف بواجب التصريح بممتلكاته قبل وأثناء   9

 مومية.الوظيفة العوبعد 
3.58 .658 

2 
 موافق بشدة

ةموافق بشد 3 675. 3.57 ة لتشجيع اإلبالغ عن جرائم الفساد.وضع آلي 7  
 موافق بشدة 4 650. 3.57 اختيار العاملين على أساس الخبرة والكفاءة. 10
إنشاء معهد متخصص إلعداد وتدريب الموظفين   13

 654. 3.57 على محاربة الفساد.
5 

 موافق بشدة
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 العبارة  م
المتوسط  
 الحسابي 

حراف االن
ري المعيا  درجة الموافقة الترتيب  

بة  إعطاء مؤسسات المجمع المدني دورًا في محار  15
 الفساد 

3.56 .663 6 
 موافق بشدة

ديثة في األجهزة الرقابية في  التقنية الحاستخدام  6
 667. 3.55 كشف ومكافحة الفساد.

7 
 موافق بشدة

 موافق بشدة 8 711. 3.55 تشريع آليات الترصد اإللكتروني. 8
 موافق بشدة 9 643. 3.54 شهود والضحاياحماية المبلغين والالتأكيد على  3
الدول  االستفادة من القوانين والتشريعات الحديثة في  5

 دمة لمواجهة الفساد.المتق
3.52 .672 

10 
 موافق بشدة

التقييم الدوري المستمر لألنظمة المالية والرقابية  4
 674. 3.51 الفسادواالستفادة من بيوت الخبرة في مجال مكافحة 

11 
ق بشدةمواف  

 موافق بشدة 12 714. 3.48 اإلجراءات الحكومية تفعيل الشفافية في التعامالت و  11
 موافق بشدة 13 717. 3.48 محكم لتنفيذ المشروعات الحكومية سن نظام  12
تحديد إجراءات خطوات التحقيق والمدة التي  2

 تستغرقها كل إجراء وااللتزام بهما
3.02 1.017 

14 
 موافق 

تغيير األنظمة والسياسات المتبعة ألنها تعديل و  1
 يمة وال تصلح للوقت الراهن.قد

2.60 1.062 
15 

فق موا  

العام المتوسط  موافق بشدة 0.52 3.45 

 ( رقم  الجدول  نتائج  أو 25-6تبين  آلية  لمعرفة وضع  الدراسة  أفراد عينة  استجابات   )
مالية والرقابية في المجتمع  تنظيمات إدارية للتطوير والتقييم الدوري المستمر لألنظمة ال

ورة في هذا  ليات المذكتضح موافقة أفراد عينة الدراسة بشدة على جميع اآلالسعودي، وا
لهذا ا العام  الحسابي  المتوسط  ( ويقع في فئة "موافق  3.45لمحور )المحور، حيث بلغ 

مالية بشدة"، حيث تمثلت أبرز خمسة آليات تنظيمية للتقييم الدوري المستمر لألنظمة ال
www.m ا يلي: والرقابية في المجتمع السعودي فيم
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ه اآللية في الترتيب األول  ا، وجاءت هذتفعيل المساءلة وتحقيق مبدأ من أين لك هذ -
 ( في فئة "موافق بشدة".3.59حسابي بلغ )من وجهة نظر المبحوثين بمتوسط 

ة، وجاءت إلزام الموظف بواجب التصريح بممتلكاته قبل وأثناء وبعد الوظيفة العمومي -
(  3.58من وجهة نظر المبحوثين بمتوسط حسابي بلغ )هذه اآللية في الترتيب الثاني  

 فق بشدة". في فئة "موا
ت هذه اآللية في الترتيب الثالث  وضع آلية لتشجيع اإلبالغ عن جرائم الفساد، وجاء -

 ( في فئة "موافق بشدة".3.57من وجهة نظر المبحوثين بمتوسط حسابي بلغ )
ت هذه اآللية في الترتيب الرابع من لعاملين على أساس الخبرة والكفاءة، وجاء اختيار ا -

 ( في فئة "موافق بشدة".3.57سط حسابي بلغ )بحوثين بمتو وجهة نظر الم
صص إلعداد وتدريب الموظفين على محاربة الفساد، وجاءت هذه  إنشاء معهد متخ  -

(  3.57سط حسابي بلغ )اآللية في الترتيب الخامس من وجهة نظر المبحوثين بمتو 
 ". في فئة "موافق بشدة

دراسة وأتي ترتيبهم في األخير  راد عينة الان هناك عبارتين فقط وافق عليها أفكفي حين    
 في هذا المحور وهما: 

بهما،    تحديد - وااللتزام  إجراء  كل  تستغرقها  التي  والمدة  التحقيق  خطوات  إجراءات 
 " في الترتيب قبل األخير.  ( في فئة "موافق3.02بمتوسط حسابي بلغ )

وتغيير - تصل  تعديل  وال  قديمة  ألنها  المتبعة  والسياسات  الر األنظمة  للوقت  اهن،  ح 
 األخير.  ( في فئة "موافق " في الترتيب2.60بمتوسط حسابي بلغ )
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 (26-6جدول رقم )
اإلحصاءات الوصفية للكشف عن الحلول المقترحة لمواجهة الفساد في المجتمع 

 السعودي 

عبارة ال م المتوسط   
 الحسابي 

االنحراف  
عياري الم  

 درجة الموافقة الترتيب 

 موافق بشدة 1 679. 3.52 قابية المعمول بها دورياً جراءات الر مراجعة السياسات واإل 1
 موافق بشدة 2 732. 3.49 الدقة والموضوعية في التعيين والترقية في الوظائف  4
الجهات الحكومية   تبسيط اإلجراءات للخدمات المقدمة من 2

 موافق بشدة 3 707. 3.47 المختلفة 

طائها  إلدارات وإعتفعيل دور األجهزة الرقابية في ا 3
 740. 3.46 صالحيات محددة 

 موافق بشدة 4

 موافق بشدة 5 765. 3.46 تفعيل الشفافية في التعامالت واإلجراءات الحكومية  5
 موافق بشدة 6 778. 3.45 ية إيجاد نظام محكم لتنفيذ المشروعات الحكوم 6
 موافق بشدة 7 779. 3.45 اءلة وتحقيق مبدأ من أين لك هذا؟ تفعيل المس 7
تقنيات العصر الحديث لمكافحة سن أنظمة ولوائح تناسب  8

 موافق بشدة 8 767. 3.45 الفساد.

تحسين التقنية والبرامج القادرة على التعامل مع أساليب   19
 موافق بشدة 9 741. 3.44 ة وتطويرها وطرق الفساد الحديث

ات  مستوى السرية في األجهزة واألنظمة والتشريعرفع  20
 10 783. 3.40 الرقابية

 موافق بشدة

 موافق بشدة 11 907. 3.27 تعزيز دور اإلعالم الصادق  13
 موافق بشدة 12 923. 3.25 فرض عقوبات رادعة على كل من يمارس الفساد  15
 موافق بشدة 13 851. 3.25 ةالل لجنة المراجعة والمراجعين الداخلية والخارجي دعم استق 17
www.m موافق  14 939. 3.24 الصدقم األمانة و تعزيز قي 9
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عبارة ال م المتوسط   
 الحسابي 

االنحراف  
عياري الم  درجة الموافقة الترتيب  

زيادة الوعي لدى المساهمين في الشركات بحقوقهم في   16
 موافق  15 863. 3.24 حضور اجتماع الجمعيات العمومية 

 موافق  16 883. 3.22 جعين وضع آلية للتعامل مع شكاوى المرا 26
وافق م 17 946. 3.21 مارسة دوره الرقابي لحماية النزاهة تشجيع المواطن على م 11  
 موافق  18 951. 3.21 التأكيد على سيادة النظام والقانون  12
 موافق  19 928. 3.21 تعزيز وتقوية واستقاللية األجهزة الرقابية  14
 موافق  20 916. 3.21 التوظيف والترقية تكريس العدالة وتكافؤ الفرص عند  27
مع أساليب  لمهارات والخبرات القادرة على التعامل تنمية ا 18

 914. 3.20 لفساد الحديثة ا
 موافق  21

 موافق  22 921. 3.18 ترشيد اإلنفاق العام  25
 موافق  23 934. 3.17 تحسين مستوى األجور والمرتبات  22
 موافق  24 929. 3.17 حاكمة اإلسراع في إجراء التحقيق والم 23
 موافق  25 951. 3.14 طيةتعزيز قيم الديمقرا 10
صل االجتماعي التوعوي والرقابي  التواشبكات تفعيل دور  24

 لمحاربة الفساد 
 موافق  26 937. 3.14

 موافق  27 940. 3.12 إحالل الحكومة اإللكترونية  21
 موافق بشدة 0.53 3.30 المتوسط العام 

الفساد في ا26-6ل رقم )يوضح الجدو  لمجتمع السعودي من  ( الحلول المقترحة لمواجهة 
مختلف القطاعات في المجتمع السعودي، وتبين من خالله  الدراسة من  وجهة نظر أفراد عينة  

البالغ عددها ) ( مقترحًا لمواجهة  27موافقة أفراد عينة الدراسة جميع عبارات هذا المحور 
 بشدة". في فئة "موافق  (.303لمتوسط العام لهذا المحور )الفساد في المجتمع، حيث بلغ ا

www.m المجتمع كما يلي:  ة الفساد فيمقترحات لمواجه خمس أبرز  توجاء
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مراجعة السياسات واإلجراءات الرقابية المعمول بها دوريًا، وجاء هذا المقترح في الترتيب   -
( بلغ  حسابي  بمتوسط  السعودي  المجتمع  في  الفساد  لمواجهة  فئة  3.52األول  في   )

 "موافق بشدة". 
الترتيب    المقترح في  لتعيين والترقية في الوظائف، وجاء هذاالدقة والموضوعية في ا  -

( بلغ  حسابي  بمتوسط  السعودي  المجتمع  في  الفساد  لمواجهة  فئة  3.49الثاني  في   )
 "موافق بشدة". 

هذا المقترح  تبسيط اإلجراءات للخدمات المقدمة من الجهات الحكومية المختلفة، وجاء   -
(  3.47المجتمع السعودي بمتوسط حسابي بلغ )في الترتيب الثالث لمواجهة الفساد في 

 "موافق بشدة". في فئة 
تفعيل دور األجهزة الرقابية في اإلدارات وإعطائها صالحيات محددة، وجاء هذا المقترح   -

(  3.46غ )في الترتيب الرابع لمواجهة الفساد في المجتمع السعودي بمتوسط حسابي بل
 في فئة "موافق بشدة". 

في   - الشفافية  وجاء  تفعيل  الحكومية،  واإلجراءات  المقترح التعامالت  الترتيب    هذا  في 
( في فئة  3.46الخامس لمواجهة الفساد في المجتمع السعودي بمتوسط حسابي بلغ )

 "موافق بشدة". 
 ي: مقترحات لمواجهة الفساد في المجتمع كما يل  خمسآخر  ت في حين وجاء  

 ( في فئة "موافق". 3.17غ )تحسين مستوى األجور والمرتبات، بمتوسط حسابي بل -
 ( في فئة "موافق". 3.17يق والمحاكمة، بمتوسط حسابي بلغ ) إجراء التحقاإلسراع في  -
 ( في فئة "موافق". 3.14تعزيز قيم الديمقراطية، بمتوسط حسابي بلغ ) -
وا - التوعوي  االجتماعي  التواصل  شبكات  دور  بمتوسط  تفعيل  الفساد،  لمحاربة  لرقابي 

 ي فئة "موافق". ( ف3.14حسابي بلغ )
 ( في فئة "موافق". 3.12ط حسابي بلغ ) ونية، بمتوس اإللكتر إحالل الحكومة  -
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 السابع الفصل  

 مناقشة النتائج والتوصيات 
 تمهيد 

 يةالفساد في المملكة العربية السعودظاهرة    مناقشة نتائج دراسةيتناول هذا الفصل خالصة و 
أسفرت عنها الدراسة الميدانية وكذلك والتوصيات المقترحة، وذلك في ضوء النتائج التي  

تخلصة من تحليل مضمون ورش العمل التي تم إعدادها وتنفيذها في ضوء لنتائج المسا
الوضع  أهداف الدراسة والبالغ عددها خمس ورش عمل؛ حيث تناولت ورشة العمل األولى  

الجوانب اهتمت ب. أما ورشة العمل الثانية فقد  العربية السعودية  كةالراهن للفساد في الممل
والقانونية  يشر تال السعوديةوالتنظيمية  عية  العربية  المملكة  في  الفساد  لمكافحة  . واإلدارية 

إلى   الثالثة  العمل  النزاهة ومكافحة    االستراتيجيةتقييم  بينما سعت ورشة  الوطنية لحماية 
العربي المملكة  في  الرابعة على  السعوديةة  الفساد  العمل  ركزت ورشة  بينما  دور  تق.  ييم 

الخاص في مكافحة الفساد في المملكة العربية ني والقطاع  اإلعالم ومؤسسات المجتمع المد
تقييم جهود تطبيق األنظمة الرقابية  . في حين سعت ورشة العمل الخامسة إلى  السعودية

 . واإلدارية والمحاسبية في المؤسسات الحكومية
ضوء ما توصلت إليه الدراسات السابقة  أيضًا يهتم هذا الفصل بمعالجة نتائج الدراسة في 

ارنتها بالنتائج الحالية فيما يخص محاور الدراسة األساسية والتي تضمنت  ن نتائج ومقم
األسباب المتوقع أن  ، و مظاهر الفساد المنتشرة في المجتمع السعوديعلى نحو محدد:  

تقييم فعالية ، و لفساداآلثار المترتبة على ارتكاب جرائم ا، و ئم الفسادراتقود إلى ارتكاب ج 
التشريع  القائمة  ومالئمة  الفسادات  المجتمع في مكافحة  الرقابية في  ، و في  دور األجهزة 

المؤسسات    م، بجانب تقييدور وسائل اإلعالم في مكافحة الفساد  م، وتقييمكافحة الفساد
www.m،  حاسبيةئمين على تطبيق األنظمة الرقابية واإلدارية والم قاالحكومية المنوط بها تأهيل ال
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مدى  ، إضافة إلى  دني في مكافحة الفسادالمجتمع المتفعيل دور مؤسسات  وما يرتبط ب 
توافر قواعد للعمل ومدونات لسلوك الموظفين في القطاع العام والخاص والقطاع الخيري  

الفساد الوطنية لحماية  ل  تطبيق وتنفيذ وتفعي، و بما يسهم في مواجهة  بنود االستراتيجية 
يمات إدارية للتطوير  آلية أو تنظمدى إمكانية وضع  ، فضاًل عن  حة الفسادالنزاهة ومكاف 

حلول المقترحة لمواجهة الفساد  ، وأخيرًا الوالتقييم الدوري المستمر لألنظمة المالية والرقابية
 .في المجتمع السعودي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 www.m

ejh
ara

lja
ze

era
.co

m



525 
 

 المبحث األول
قييم األنظمة  الفساد وت مشكلةومناقشة نتائج الدراسة حول واقع  ة خالص

 واجهتهاوالتنظيمات المنوط بها م
 : النتائج المتعلقة بمظاهر الفساد المنتشرة في المجتمع السعودي حور األولالم

لكشف عن مظاهر الفساد المنتشرة في المجتمع  أشارت نتائج الدراسة الميدانية فيما يتعلق با
)  إلى،  السعودي بلغ  المحور  لهذا  العام  الحسابي  المتوسط  ( وهو  00.3من    2.56أن 

فئات المقياس الثالثي التي تشير إلى "منتشرة" جدا" أي   الثالثة من  متوسط يقع في الفئة
فراد عينة الدراسة،  أن جميع مظاهر الفساد في هذا المحور منتشرة جدًا من وجهة نظر أ 

تها  د انتشارًا في المجتمع السعودي مرتبة وفقًا ألولوي حيث جاءت أهم خمسة مظاهر للفسا
مظاهر    ضمنجاء في الترتيب األول  الذي  و "الواسطة"  كما يلي: مظهر الفساد المتمثل في  

(، يليه في الترتيب 2.91الفساد المنتشرة في المجتمع السعودي، بمتوسط حسابي بلغ )
بمتوسط العمل"،  ومواعيد  أوقات  احترام  "عدم  )  الثاني:  بلغ  "سوء   ثم(،  2.86حسابي 

بمتوس السلطة"  )استخدام  بلغ  حسابي  الثالث2.77ط  الترتيب  في  ا  وجاء،  (  لترتيب في 
(، يلي ذلك  2.77الرابع: "عدم التزام الموظف باللوائح واألنظمة"، بمتوسط حسابي بلغ )

"اهدار  و  الخامس  الترتيب  )في  بلغ  حسابي  بمتوسط  العام"  أظهرت  (.  2.75المال  كما 
عينة أنها منتشرة إلى حد ما، وتذيلت هناك أربعة مظاهر للفساد أفاد أفراد الالنتائج أن  

الفساد المنتشرة في المجتمع السعودي، وتراوح المتوسط الحسابي لها ما بين  ائمة مظاهر  ق
،  عية والتجارية بطرق غير نظامية ( وهي: الحصول على الرخص الصنا2.31إلى    2.12)
)ب حسابي  ثم  (2.31متوسط   ،( بلغ  حسابي  بمتوسط  األموال،  يلي(2.24غسل  ها  ، 

جرائم البورصات المالية وأخيرًا جاءت    ،( 2.13بلغ )المخالفات الجمركية، بمتوسط حسابي  
 (. 2.12والمساهمات، بمتوسط حسابي بلغ )
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 : مناقشة نتائج المحور األول
المشار إليها مظاهر الفساد  التي انتهت إليها الدراسة الميدانية على أن    نتائجيستدل من ال

المظاهر  كما أن هذه  ،  من وجهة نظر أفراد عينة الدراسةودي  في المجتمع السعمنتشرة  
تأخذ أشكااًل متنوعة. وتتفق هذه النتيجة مع النتائج المستخلصة من تحليل مضمون ورشة 

ا أكد  والتي  األولى،  إطارها  العمل  في  نتائ لخبراء  في  وانسجام  صدق  هناك  أن  ج  على 
إل   الميدانية  الدراسة التي توصلت  المئوية  أنواع وأشكال  والنسب  إذا ما قارنا  يها، خاصة 

. جاالت الفساد. كما أن كل أشكال الفساد تدخل في سوء استخدام السلطةالفساد مع م
تعكس واقع  تائج الدراسة الميدانية  ورشة العمل الرابعة إلى أن ن  كذلك فقد أشارت نتائج

  . كما بينت نتائج فسادلقلة الوعي واإلدراك بدور هيئة مكافحة ال؛ وذلك كةالفساد في الممل
امسة أنه ومع اإلقرار بأن نتائج الدراسة الميدانية تعكس ة العمل الخ تحليل مضمون ورش

قد يكون ذي دالالت  اد  هوم الفس؛ إال أن من المهم توضيح أن مفواقع الفساد في المملكة
 متباينة. 

الفسا  وبخصوص الميدانيةمظاهر  الدراسة  نتائج  في  إليها  والمشار  ذاتها  في  د  فإنها   ،
إ انتهت  ما  تتفق مع  العمعظمها  مع بعض  ليه ورش  والخامسة(  والرابعة،  )األولى،  مل 

ا اإلضافات المتوقعة؛ كون المشاركين في ورش العمل من المتخصصين والمعنيين بقضاي
ا الصدد ما أشارت إليه نتائج ورشة  الفساد بالدرجة األولى. ومن أبرز اإلضافات في هذ

األنواع،  ك تداخل في  كما أن هنا الفساد األخالقي يشمل كل األنواع،أن    العمل األولى من
الفساد  كذلك  تشمل  قد  أنواع الفساد  كما أن    الفساد المالي هو أكثر األنواع انتشارًا. وقد يكون  

، بل أن هناك فساد في حةالعلمي وهو من أهم وأخطر أنواع الفساد، وله مؤشرات واض
.  ياحيوالمجال السالمجال الزراعي  بنتائج الدراسة مثل:    مجاالت أخرى خالف الموجودة

فصنفه  الغش التجاري  ، أما  التستر التجاري ألنواع الفسادكما اقترح بعض الخبراء إضافة  
ا اإلطار  ، كما أن من المهم في هذجريمة وال عالقة له بالفساد أو نزاهة  الخبراء على أنه

www.mعلى    . وأكدت نتائج ورشة العمل الرابعةزاهةالمؤشرات والمفاهيم الخاصة بنالرجوع إلى  
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والماليال صور   اإلداري  بجانب  فساد  والرشوة،  نتائج الواسطة  وتضمنت  العمل   .  ورشة 
الفساد  هي:    الفساد انتشارًا في المجتمع السعودي  أكثر مظاهرالخامسة التأكيد على أن  

الجمهور العام  ى أن  . في حين ذهبت بعض اآلراء إلالمالي واإلداري لفساد  ، وااألخالقي
وإنما تحدده القضايا المنظورة في المحاكم، وإحصاءات  جم الفساد،  ال يمكن أن يحدد ح 

ثر في اتجاه  ؤ مكن أن تتباينة يموامل بينما أكد البعض اآلخر على أن ثمة ع هيئة نزاهة. 
الزمنية ، مثل إثارة اإلعالم لقضايا الفساد، والفترة  لفسادبخصوص أنواع ا  إجابات المبحوثين

   الموضوع. تم فيها دراسةتالتي 
فإن تفسير النتائج التي توصلت إليها الدراسة الميدانية وما خلصت   ق ذاته،وفي السيا

في ضوء الدراسات    المنتشرة في المجتمع السعوديمظاهر الفساد  إليه ورش العمل حول  
الف حول  السابالسابقة  الدراسات  عليه  أكدت  وما  تتفق  أنها  يبين  مجتمعات  ساد؛  في  قة 

ت. ففيما يتعلق بمدى انتشار الفساد وحجمه، فقد ر من التفاو وبيئات أخرى مع وجود قد
( من عينة الدراسة %83( إلى تأكيد نحو )373:  2011أشارت نتائج دراسة )المصراتي،  

ل كبير إلى كبير جدًا. أما أكثر القطاعات  على أن الفساد منتشر في مجتمع الدراسة بشك
املة، والنقل والمواصالت. أما ة القوى العن الفساد فهي: الصحة، والتعليم، وأمانمعاناة م

فقد أوضحت نتائجها أن غالبية األوربيين بما    ( (Eurobarometer, 2009: 6دراسة  
كن هناك فروقًا كبيرة بهذا ( يوافقون على أن الفساد مشكلة كبيرة في بلدانهم، ل%78نسبته )

اليونان لموافقة في  اء؛ فعلى سبيل المثال فقد بلغت نسبة االخصوص بين الدول األعض
كما عبر المشاركون عن رأيهم بأن الفساد في أوروبا   .( في الدنمارك %22( مقابل )95%)

، في المؤسسات كافة. بل أن أكثر من نصف المبحوثين يرون أن  منتشر بشكل واسع
وبين  الف  الوطني  المستوى  على  السياسيين  بين  منتشر  بمنح  ساد  المعنيين  الموظفين 

( من األوروبيين أنهم عانوا شخصيًا %9لبناء، بل وأفاد نحو ) امة، ورخص االمشروعات الع
( إلى أن أهم ما يميز مركب الفساد  2006من الفساد. بينما أشارت نتائج دراسة )هيني،  

www.mسلوك نسقي؛ بمعنى أن الفساد داخل جهاز الدولة ليس مجرد  في إندونيسيا هو أنه فساد  
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سقي من خالل فعل الجماعات االستراتيجية  الفساد الن  فرد منحرف، بل هو القاعدة. ويفسر
 ,Haenny) ة  داخل البيروقراطية الحكومية في سياق عملية الخصخصة المتزايدة للدول

( حول الناس  2012الدولية،    أيضًا فقد توصلت دراسة )منظمة الشفافية  (. 80 :2006
أوروبا وآسي في  )والفساد  أن ما مجموعه  إلى  الوسطى،    عدون ي  المبحوثين  ( من %30ا 

  دفع   بيوت ست من بيت بلدانهم، حيث أن كل تواجه التي الكبيرة المشكالت إحدى الفساد
الفروق بين  الخدمات  على  للحصول  رشوة التباين في    الدول؛ حيث تميزت   العامة، مع 
 ,Transparency International)مقارنة بباقي الدول.    منخفضة  فساد  بدرجة  نياألما

2012) 

، وفيما يتصل بمظاهر الفساد وأشكاله المتنوعة، فكما  ه التشابهيما يخص أوجكذلك وف
ظاهر المحددة للفساد، فإن الدراسات السابقة أشارت نتائج الدراسة الحالية إلى أن ثمة م

رضه طبيعة عددت مظاهر الفساد مع وجود قدر من التباين الذي تفوعلى نفس المنوال قد  
ذ إليها، ومن  المشار  أوضحتالظروف  )السبيعي،  لك ما  دراسة  نتائج  (  261:  2019ه 

أكثر بالترتيب:    هي،  الحكومي  القطاع  في  شيوعاً   اإلداري   الفساد   أنماط  والتي بينت أن 
  وإساءة ،  العمل  بتأشيرات  المتاجرةو ،  والرشوة ،  النفوذ  واستغالل،  والمحسوبية  الوساطة
نتائج.  واالختالس   والتزوير،  السلطة،  استخدام )الض  كما كشفت  : 2014مور،  دراسة 

العلمية  200 والمؤهالت  األعمار  وبمختلف  األردنية  األحزاب  أعضاء  جميع  أن  عن   )
تائج  حزبي يدركون وجود الفساد اإلداري في مؤسسات الدولة، كما بينت النوسنوات العمل ال

س أماكن  مختلف  ومن  األردنية  األحزاب  أعضاء  وحالتهم  أن  الحزبية  واتجاهاتهم  كنهم 
 United) شيوع الفساد اإلداري في مؤسسات الدولة. وبينت نتائج دراسة    تماعية يرون االج 

states agency international development, 2004 )    أن الفساد، وتحديدًا
أرض،    في القطاع العام بأوكرانيا، مثل الحصول على قطعةالرشوة، منتشرة انتشارًا كبيراً 

و في مجال الصحة، أو الشرطة، أو صندوق  ش الضريبي أأو تراخيص البناء، أو في التفتي
)جميل،   دراسة  أما  أ2013التقاعد.  عن  فكشفت  في (  شيوعًا  الفساد  أنماط  أكثر  www.mن 
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الن استغالل  هي  اليمنية،  بالجمهورية  الحكومية  العام،  القطاعات  المال  واختالس  فوذ، 
لجما والتحيز  توالمحاباة  في  والتالعب  حق،  وجه  دون  وأفراد  اإليراعات  دات  حصيل 

عمليات   الحكومية، أما أقلها شيوعًا، فهي إفشاء المعلومات السرية لجهات منافسة، وتسهيل
)أبودية،   دراسة  وأكدت  األموال.  الوساطة 104م:  2014غسل  ظاهرة  انتشار  على   )

المسؤ وال بعض  تدخل  إلى  أحيانًا  األمر  يصل  بل  الموظفين  محسوبية،  شؤون  في  ولين 
البعض اآلخر التستر على المخالفات وحماية المخالفين في    هم، ومحاولةوالتوسط لتعيين

 هيئة الفساد.وزاراتهم وعدم التعاون مع 
ها فيما يخص تتفق مع العديد من الدراسات المشار إلي ويالحظ أن نتائج الدراسة الحالية

 منضفي الترتيب األول    لفساد، والتي جاءتكمظهر من مظاهر ا  الواسطةاإلشارة إلى  
 والتي جاءت  سوء استخدام السلطةوكذلك  فساد المنتشرة في المجتمع السعودي،  مظاهر ال
والتي احتلت الترتيب الرابع، وعدم التزام الموظف باللوائح واألنظمة    الثالث،ب  في الترتي
 . سفي الترتيب الخاموالتي جاءت اهدار المال العام لى إضافة إ

ية في ضوء ما انتهت إليه دراسة )البرادعي،  دراسة الحاليمكن تفهم نتائج ال  وفي هذا اإلطار
انتشارًا داخل األجهزة الحكومية هي الوساطة ( من أن أكثر أنماط الفساد اإلداري  2008

( والتي خلصت إلى أن الفساد  259:  2010  والمحاباة والرشوة. وكذلك دراسة )المغربي، 
لى إبعاد األجهزة اإلدارية  مية ويؤدي إنشاط يتم داخل األجهزة اإلدارية الحكو اإلداري هو  

أو جماعية. كما كشفت    عن أهدافها الرسمية لصالح أهداف خاصة، سواء أكانت فردية
)بحر،   ب44:  2011دراسة  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  أنه  عن  إجابات (  ين 

الخبرة  غيرات كالسن، أو المستوى الوظيفي، أو  المبحوثين حول الفساد اإلداري، تعزى لمت
واحد  العم بمنظور  اإلداري  الفساد  إلى  ينظرون  الجميع  أن  إلى  يشير  ما  أو غيرها؛  لية 

(.  44م: 2011اره نوع من الخلل واالنحراف عن المسار الطبيعي المفترض )بحر، باعتب
الذين لديهم استعداد    ( على أن متوسط نسبة األفراد2001دراسة )الحجيلي،    وأكدت نتائج

والمح  وفقًا  للمحسوبية  المجاملة  اباة  لقبول  االستعداد  محور  عبارات  على  www.mلموافقتهم 
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( إلى أن أكثر  19م:  2007نما توصلت دراسة )علوان،  . بي)%37.92والمحسوبية بلغت )
  فساد المالي، ومن ثم الجنائي، والسلوكي، والتنظيمي أشكال الفساد اإلداري انتشارًا هو ال 

رًا فتمثلت في استفادة العاملين من عملهم جنائي انتشاعلى التوالي. أما أكثر صور الفساد ال
ت شرعية، إضافة إلى القيام ببعض أعمال  خدمة لمصلحة األقارب واألصدقاء دون مبررا

الح المواطنين بما يلحق الضرر بهم. التزوير، ومن ثم التسويف والمماطلة في تنفيذ مص
  في   السائدة  إلداري ا  الفساد  اط( أن أنم122م:  2013العبدالوهاب،  )اسة  وبينت نتائج در 

  وتعقيد  السلطة،  لواستغال  والوساطة،  المشروعات،   تنفيذ  سوء  الحكومية، هما  القطاعات
 محسوبية،وال  العمل،  أسرار  وإفشاء  شخصية،  ألسباب  وتعطيلها  اإلدارية  اإلجراءات
 ذوأخ   والتزوير  العمل،   عن  والتغيب  لرشوةوا  العام،  المال  على  واالعتداء  واالختالس

العقود. وتوصلت دراسة    صياغة  في  والتالعب  الوظيفية،  خالل   من  الشرعية  غير  العموالت
( إلى أن أبرز مظاهر الفساد اإلداري، هي: الرشوة، والمحسوبية، 4م:  2004)الشعيبي،  

: 2013لشميمري وآخرون،  وساطة، ونهب المال العام، واالبتزاز. أما دراسة )اوالمحاباة، وال
ن الذين يرون أن نسبة انتشار الفساد اإلداري في القطاع تائجها عن أ( فكشفت ن31-51

( يمثلون  %20-5( فقط من مجموع العينة، ومن )%10( يمثلون نحو )%5العام أقل من )
( ) %30.3نحو  ومن  يمثلون  21-30%(،   )(31.3%( ومن  يشكلون % 31-50(،   )

نسبتهم نحو  ( فقد بلغت  % 50ن أن الفساد منتشر بنسبة تزيد عن )(، أما من يرو 17.5%)
كومي، فتصدرها طلب  أما ظواهر ونمو الفساد اإلداري في وحدات الجهاز الح   .(10.6%)

لحسا منافسين  معامالت  إجراءات  تعطيل  ثم  الرشوة،  قبول  ثم  االبتزاز،  ثم  بات  الرشوة، 
تنفيذ عقد حكومي، ومعرفة قرارات أخري، ثم حصول الموظف العام على عقد توريد أو  

ن عنها، والمحاباة لألقارب والمعارف. وأوضحت نتائج دراسة )مشكوفتس قبل اإلعال  معينة
الهدايا 2000ن،  وآخرو  الفاعلون، أن  التي يفضلها  للفساد  التمهيد  م( بخصوص مناهج 

(،  %63.5سبة )(، ثم الخدمات المجانية بن%65.4في المقدمة بنسبة )واألشياء الثمينة تأتي  
www.m(، ودعوات %41.3(، واألعمال الوهمية بنسبة )% 54.8بنسبة )وتمويل اإلجازات والسفر 
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( بنسبة  والن%40.4الطعام   ،)( بنسبة  المخفضة  والمشتريات  ( %39.4قود 
 (Mischkowitz, 2000:186 .) 

إلى أن ثمة  وفيما يتصل بمظا  وفي سياق متصل، البحث  الفساد فقد توصل فريق  هر 
لتي تم التوصل إليها سواء  ت النتائج اتعزز ذا  –بجانب المبينة أعاله    -أخرى  دراسات  

م: 2013مل، ومن ذلك دراسة )العمري،  من خالل الدراسة الميدانية أو من خالل ورش الع
ل الفساد اإلداري، ( والتي توصلت إلى أن الوساطة تحتل المركز األول بين أشكا159

ة الثالثة بين  امي بالمرتبويأتي االشتغال بالتجارة  دون إذن نظ  تليها الرشوة بالمرتبة الثانية،
بي الرابعة  المرتبة  المحاباة  الفساد اإلداري، وتحتل  الفساد اإلداري  أشكال  أكثر أشكال  ن 

دم معرفة المواطن ممارسة، ويأتي بالمرتبة الخامسة االبتزاز، والذي يمكن إرجاعه إلى ع
ري  لفساد اإلدا د الموظفين الفاسدين، أما أقل أشكال الحقوقه، مما يجعله فريسة سهلة بي

وأخيرًا التزوير.   فكان التالعب بمصالح المواطنين، ثم الغياب التام أو الجزئي عن العمل،
( إلى أن الرشوة قد احتلت المرتبة  200-194م:  2014بينما خلصت دراسة )الضمور،  

  عدم االلتزام باألنظمة والتعليمات، ثم ألولى في مقدمة أشكال الفساد، يليها االختالس، ثم  ا
ما  وظيفة العامة لتلبية المصالح الشخصية، يليها المحسوبية، ثم الواسطة. وفياستغالل ال

يخص أبعاد الفساد المالي والتي جاءت بدرجة مرتفعة، فقد احتل تهريب األموال المرتبة  
ي التهرباألولى،  يليه  الضريبي،  التهرب  ثم  األموال،  غسيل  فقد    ليه  كذلك  الجمركي. 

دراسة نتائج  صور 373م:  2011  )المصراتي،  أوضحت  من  صورة  من  أكثر  وجود   )
سرقة المواد الخام والقرطاسية، وإساءة التصرف بالمال الفساد منها: استخدام المعدات، و 
 العام واإلهمال والتغيب والتقصير.

المتعوفأيضًا   الحالية  الدراسة  نتائج  بمناقشة  يتعلق  في   لقةيما  المنتشرة  الفساد  بمظاهر 
( قد  4م:  2004وء الدراسات السابقة، نجد أن دراسة )الشعيبي،  في ض  لسعوديالمجتمع ا

ض أوجه التشابه مع نتائج الدراسة الحالية ومنها انتشار ظاهرة المحسوبية  أشارت إلى بع 
www.mنح الدراسية.  نات الحكومية وتقديم الخدمات الصحية والبعثات والموالوساطة في مجال التعيي
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(  %66(، أن نحو )2006اد في القطاع األهلي،  ان حول الفسوبينت نتائج )استطالع أم
اد أكثر انتشارًا في القطاع العام، يليه األحزاب السياسية من المبحوثين يعتقدون أن الفس

( من المبحوثين إلى  %57(، كما أشار نحو )%3(، والقطاع الخاص بنسبة )%11بنسبة )
( يعتقدون  %95لواضح أن )وكان من ا  .دون بوجود الفساد في المنظمات األهليةأنهم يعتق

مع أخذ  دون  التوظيف  في  والمحسوبية  الوساطة  المتساوية بوجود  والفرص  الكفاءة  يار 
شوة لتقديم خدمة ( من المبحوثين يعتقدون بأن الحصول على ر %79بالحسبان، وما يوازي )

 نظمات األهلية.هو أيضًا أحد أشكال الفساد في الم
ين نتائج الدراسة الحالية ونتائج الدراسات السابقة، فإنها باالختالف    أما وفيما يتعلق بأوجه

بطبيعة بنية المجتمع السعودي وخصوصيته الثقافية والتي الزالت تحكمه   تتعلق باألساس
دينية اعتبارات  بعيد  حد  عل  إلى  يطفو  نحو  على  الفساد  انتشار  من  تقلل  ى  واجتماعية 

ا فمع  رادع؛  المجتمع بال  بوج السطح وكأن  ليست العتراف  أنها  إال  للفساد؛  ود مظاهر 
بقى في نطاقات محدودة وتحتاج إلى التعامل منتشرة بين كافة قطاعات المجتمع وإنما ت

العاطفة   ي نحي  دقيق،  بتحليل علمي وموضوعي  المجتمع  مع مسبباتها  ويضع مصلحة 
ابقة لدراسات السمقدمة األولويات. فضاًل عن أن نتائج االسعودي وتماسكه واستقراره في  

لى آخر؛ فبينما أكدت ذاتها تؤكد عمومًا أن مفهوم الفساد قد يتباين في داللته من مجتمع إ
أخرى  دراسات  فإن  السعودي،  المجتمع  في  الفساد  الحالية على بعض مظاهر   الدراسة 

ف في داللة مصطلح الفساد ذاته، فعلى أشارت لنتائج مشابهة مع اإلقرار بإمكانية االختال 
م( إلى أن مفهوم الفساد في الصين مثاًل  1991فقد توصلت دراسة )هيبرر، بيل المثال س

لف عنه في الغرب؛ ففي الصين نجد المفهوم متأثرًا باألخالق الكونفوشية، بمعنى أن  يخت
بله مفهوم آخر غير أناني ويعمل لمصلحة المجتمع. هذا المفهوم يقا  الموظف األخالقي

جاه العشيرة، وإنكار الذات ليس لمصلحة الشعب، بل  االلتزام ت  هو الفساد التقليدي، أي
وكمثال آخر   (. (Heberer, 1991  ائية ما تزال قائمة في الصينلصالح األسرة. هذه الثن

)هيني،   دراسة  من  تبين  والتي2006فقد  المجتمع    (  في  الفساد  ظاهرة  حول  www.mأجريت 
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أن استغالل  اإلندونيسي  في  يتمثل  السائد  الفساد  من    مركب  الفعل  السلطة  خالل 
لثقافة التقليدية في االستراتيجي، وإخضاع المصالح العامة للمصلحة الشخصية، ودور ا 

ليدي.  ترسيخ الفساد في الحياة اليومية وشرعنته. وشخصنة السلطة وشبكة التضامن التق
لقرابة  قات االجتماعية واألسرية والصداقة واكما تلعب البنى االجتماعية والثقافية، والعال

اد، حيث ب مفهوم البيروقراطية العقالنية عن سلوك اإلداريين دورًا في عمليات الفسوغيا
الشخصية   الرسمية وغير  المتطلبات  التقليدية على  والمعايير  الرسمية  القيم غير  تطغى 

 . ( Haenny, 2006:8) قراطية للبيرو 
نتائج الدراسة    راءة وتفسيري ينبغي وضعها في االعتبار من ناحية قالت  ومن األمور الالفتة

م( من أن التستر على الجرائم يعد  2015الحالية ما أكدت عليه نتائج دراسة )المشيخي،  
اب والسنة، وفي  جريمة مستقلة بذاتها في الشريعة اإلسالمية وفق األدلة الشرعية من الكت

لي  الفساد المااإلسالمية. كما أن التستر على جرائم    ريعةالنظام السعودي المستمد من الش
 من الجرائم الموجبة للتعزير في الشريعة والنظام السعودي. 

إجمااًل، تقدم  ما  األشكال،   ويعكس  العديد من  وقد تتضمن  الفساد متعددة،  أن مظاهر 
عودي الس  افة المجتمعات وإن كان بنسب متفاوتة، والمجتمع فضاًل عن كونها منتشرة في ك

نجد م(  Sutherland  ،1944) ليه سذرالند  ى ما أشار إليس استثناء من ذلك، وبالرجوع إل
الفساد الحصر،  اإلداري   أن  وليس  المثال  سبيل  االنحرافات  يشمل  على  أنواع   كل 

 سلوك  واإلدارية، فهو  القانونية  واللوائح  النظم   السلوكية اإلدارية الخارجة عن  والممارسات
منصبه  يستغل  عندما  ون،القان  عن  خارج شخصيةومنا  لمصالح  الموظف  للثراء، و ،  فع 

والتسيب  المال  واختالس  النظم  عن  خروج  فهذا  وظيفته،  احترام  وعدم  اإلداري،  العام، 
 (. 6: 2016القانونية )في: السيد،  واللوائح
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 : الخالصة
لتعامل للفساد يستوجب اة الحالية في هذا المحور من مظاهر  إن ما توصلت إليه الدراس

سباب ومعرفة أبعاد كل منها على حده،  على تفهم أ   معها بشكل مستقل على نحو يساعد
وبما يفسر وجودها كما تبدو عليه في الواقع؛ فذلك هو السبيل لمعالجتها على نحو يتناسب 

.  2030وعية في إطار رؤية المملكة  وما يطمح المجتمع السعودي أن يحققه من نقالت ن
السعودي انطالقًا في المجتمع  وري تفهم داللة مفهوم الفساد ومظاهره  ما يبقي من الضر ك

من ثوابت الشريعة اإلسالمية، وما أقرته المملكة العربية السعودية من قوانين على الصعيد 
 الرسمي والتشريعي. 

لفساد في  لمتوقع أن تقود إلى ارتكاب جرائم ااألسباب ا ب: النتائج المتعلقة  المحور الثاني
 ع السعوديالمجتم

النتائج   الدراستباين آراء مأوضحت  إلى ارتكاب   ة نحو األسبابجتمع  المتوقع أن تقود 
ة يرى المبحوثين أنها  دي، إال أن هناك خمسة أسباب رئيسجرائم الفساد في المجتمع السعو 

الحسابي لمجتمع السعودي حيث تراوح المتوسط  السبب األهم في ارتكاب جرائم الفساد في ا
ات المقياس الثالثي التي تشير ثالثة من فئ( وتقع في الفئة ال2.41إلى    2.36بين )لها ما  

إلى "مهمة جدًا" وهي: الطمع والجشع لدى بعض المسؤولين، وجاء هذا السبب في الترتيب 
السعود  ضمناألول   المجتمع  في  الفساد  جرائم  ارتكاب  بلغ  أسباب  حسابي  بمتوسط  ي 

ط لثاني بمتوستكاسل من قبل المسؤولين، في الترتيب ااإلهمال والذلك  يلي  (،".  2.41)
( بلغ  اإلدارات،  أما    (.2.40حسابي  بعض  في  الرقابة  نظام  الترتيب فضعف  في  جاء 

( بلغ  حسابي  بمتوسط  سبب    (.2.40الثالث  األنظمة، واحتل  بعض  في  ثغرات  وجود 
ني، وجاء ف االنتماء الوطضعويلي ذلك    (.2.36وسط حسابي بلغ )الترتيب الرابع بمت

الخامس الترتيب  في  السبب  حسا  هذا  )بمتوسط  بلغ  قائمة    (.2.36بي  تذيلت  حين  في 
www.mمجموعة من األسباب المتوقع أن تقود إلى ارتكاب جرائم الفساد في المجتمع السعودي  
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عدم وضوح الواجبات والحقوق  ي:  وه  في فئة "مهمة إلى حد ما"األسباب التي تقع جميعها  
اعي، بمتوسط رمان االجتم الشعور بالح ، ثم  (2.05وسط حسابي بلغ )سبة للموظف، بمتبالن

عدم التنسيق بين األجهزة المعنية بمكافحة الفساد، بمتوسط ، ويليه  (2.05حسابي بلغ )
بمتوسط   شيوع الثقافة التنظيمية الفاسدة في منظمات األعمال،، ثم  (2.00حسابي بلغ )
 . ( 1.96رقابة الحكومية، بمتوسط حسابي بلغ )تدني فاعلية ال  ، وأخيراً (2.00حسابي بلغ )

 : ثانينتائج المحور ال مناقشة
األسباب الدراسة الحالية ومن واقع ما أسفرت عنه النتائج الميدانية مجموعة من  حددت  

خبراء المشاركون بورشة ، وقد الحظ الرتكاب جرائم الفساد في المجتمع السعوديالمهيأة ال
القدوة  قاد  افتساد وهو  أسباب الف هم لم يتم اإلشارة إليه ضمن  سبب مهناك  ى أن  العمل األول

وإنما  المسؤولين    ال يوجد فقط لدىالطمع والجشع  ، كما ذهب البعض إلى أهمية أن  الحسنة
سباب أغلب األكما الحظ بعض الخبراء أن    .أيضًا على تنوعهم  الموظفينقد يوجد لدى  

 أن يكون   من المفترض الوازع الديني  بأن  كما تم التوضيح    تشير إلى األجهزة الحكومية.
   فصل الوازع الديني عن األخالقي الختالف المصطلحين. ، مع إمكانية  األولى   في المرتبة

عوامل  فقد كشف تحليل مضمون نتائج ورشة العمل الثانية عن أن    ومن وجهة نظر أخرى 
ر مما هي في المجال  تحكمه العادات والتقاليد، وأكث  الذيقافة المجتمع،  الفساد تكمن في ث

ما  لتقاليد واألعراف ضغطًا على المواطنين  يان تمثل افي بعض األح ، فالعام والحكومي
نظرة المجتمع  ومن العوامل المؤثرة كذلك ما يتعلق ب  في بعض األحيان على الفساد.يجبرهم  

التعامل معها  األخرى    فقط أما األنواعأخالقي  للفساد باعتباره فساد    السعودي دون فيتم 
النتائ  فساد.تصنيفها ك أفضت  المستخلصةبينما  حصر    ج  إلى  الرابعة  العمل  من ورشة 

والتي تمثلت في    األسباب المؤدية لظهور الفساد بأنواعه المختلفة في المجتمع السعودي
، الفساد وأضراره على المجتمعبية من الجمهور بماهية  ضعف الثقافة لدى األغلكل من:  

www.mبة الذاتية والقيم  غياب الرقاو ، مساندة لإلعالم في نشر مساوئ الفسادعدم توفير الدعم والو 
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األوضاع االقتصادية  ، يضاف إليها  هل استغاللهاسّ وجود ثغرات في األنظمة ت  ، و األخالقية
بجانلالمتدنية   الفساد،  وقائع  والب  بعض مرتكبي  األنظمة  و تعاميمعدم وضوح  ضعف ، 

عدم  ، و دينيضعف الوازع ال، و ات في الحد من الفسادعدم كفاءة التشريع، و الرقابة الذاتية
أيًا كان وضعه المفسد  العمل    . كما أشارت نتائج األخذ على يد  تحليل مضمون ورشة 

من   أن  إلى  بالمسؤ الخامسة  اإلحساس  عدم  الفساد  لظهور  المؤدية  وقلة  وليةاألسباب   ،
منح  ، و ود المادي لألسرةانخفاض المرد، و دم الرقابة، وعوجود العقاب الرادع  عدمالوعي، و 

 . إلدارات العليا في تنفيذ مطالبهم الفاسدةمرتكبي الفساد لمجاملة ، و ةالسلطة المطلق
إلى  والواقع أن استعراض   السابقة، يفضي  الدراسات  إلى  الدراسة الحالية بالرجوع  نتائج 

فقد    عددة وال تقتصر على سبب محدد بعينه. وفي هذا الصددول بأن أسباب الفساد متالق
)المصراتي،   دراسة  إلى375-374م:  2011توصلت  العوامل    (  وجود مجموعتين من 

اإلدارية،    -المشجعة على الفساد اإلداري في مجتمع البحث، هما: العوامل االقتصادية  
اإلدارية: غياب اإلجراءات    -ة  أبرز العوامل االقتصاديوالعوامل االجتماعية الثقافية. ومن  

لل المحددة  وضعفوالقواعد  بالظلم،  الموظفين  بعض  وشعور  الو   دور،  طني الوالء 
والمجتمعي، وعجز الموظفين عن تحقيق طموحاتهم، وغلبة الطمع لدى الموظفين. أما أهم 

الفس تشجيع  ثقافة  انتشار  فهي:  الثقافية،  االجتماعية  الضبط  العوامل  وضعف  اد، 
ضعف أخالقيات المهنة عند فئة عي، وسيادة القيم االستهالكية والبذخ، وانعدام أو  االجتما

( أن أهم العوامل المؤدية  2013بينما أوضحت نتائج دراسة )جميل،  الموظفين.    كبيرة من
 للفساد في القطاعات الحكومية، هي: تدني األجور والمرتبات، وتدهور الوضع االقتصادي،

المعيش الوظوارتفاع تكاليف  الثواب والعقاب في ممارسة  العامة ة، وعدم تفعيل مبدأ  يفة 
م( إلى أن قلة  2001هت دراسة )إبراهيم والصرايرة،  ألمية. وانتوانتشار الفقر والبطالة وا

الحوافز والمكافآت التشجيعية للموظفين لها عالقة بالفساد اإلداري، كذلك فإن تدني الرواتب  
للموظفين له عالقة باالشهري الفساد اإلداري، لكن بدرجات متفاوتة مة  ن نتشار مظاهر 

الرشوة   جرائم  وأبرزها  المظاهر،  كفاية  واالبتزاز،  حيث  بين عدم  تبين وجود عالقة  www.mكما 
ejh

ara
lja

ze
era

.co
m



537 
 

الترقيات والعالوات وبين انتشار مظاهر الفساد اإلداري بين الموظفين، مّما يعني أن العائد  
المستوى المعاشي للموظف، وهذا ما يدفعه    والعالوات غير كاف لدعمالمادي من الترقيات  

دراسة )الشميمري    روعة. وخلصتعن مصادر أخرى للدخل وبأساليب غير مش  إلى البحث
م( إلى أن األسباب الرئيسة لظهور الفساد اإلداري قد تمثلت في: الرغبة 2013وأبو بكر،  

وف من سلطة  وانخفاض الراتب، والتخ   القوية لتحصيل المال، وضعف القيم واألخالق،
نظيمية غرات في األنظمة. وعن دور الجوانب التالمفسدين، وتعدد وتضارب التشريعات والث

دارية في ظهور ونمو الفساد اإلداري، فقد جاء بالمرتبة األولى غياب الشفافية وضعف  واإل
الموظفين مشاركة  غياب  ذلك  يلي  موضوعية،  ومعايير  أسس  على  اتخاذ   الرقابة  في 

بج  االقرارات،  بالمستويات  اإلدارية  الوظائف  شاغلي  تمتع  عدم  بصالحيات  انب  ألدنى 
الفساد  لموارد واإلحقيقية بشأن استخدام ا  البيئة في ظهور  أما بخصوص دور  مكانات. 

اإلداري فيالحظ أن تفاقم المشكالت االجتماعية وصعوبة الحياة أمام المواطن يأتي ضمن 
ضعف الوازع الديني، والحرص على تحقيق  يضاف إليه عوامل أخرى كأبرز العوامل، و 

وانتهت دراسة )العمور،    واإلجراءات.نافع الشخصية من خالل مخالفة القواعد  المصالح والم
المكان 34:  2008 في  المناسب  الشخص  وجود  وعدم  والمحسوبية  الرشوة  أن  إلى   )

ام، بجانب  ير السرقة من المال العالمناسب يأتي في مقدمة أسباب الفساد، يلي ذلك تبر 
 ضعف المرتبات. 
المتوقع أن تقود   األسبابقة ببمناقشة نتائج الدراسة الحالية المتعلالمتعلق    وفي ذات اإلطار

، مقارنة بما توصلت إليه الدراسات السابقة  إلى ارتكاب جرائم الفساد في المجتمع السعودي
دراسة   أن   ,United states agency international development) نجد 

شي إلى عوامل مختلفة منها: كثرة  قد أرجعت انتشار الفساد في أوكرانيا إلى تف(  2004
لتعليمات، وغالء المعيشة، واستعمال القوة الرسمية في عملية المنافسة في  القواعد وا  تغيير

قوانين   وتطبيق  وتعددها،  العمل  سير  تحكم  التي  القواعد  وتعقد  غير  السوق،  انتقائية 
ب بينما  www.m  تتطلب   وظيفية  أعماالً   يؤدون   الذين  الموظفينأن    الدراسة  نتائج  ينتمدروسة. 
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  كون  إلى ذلك  ويعود غيرهم، من اإلداري  للفساد ارتكاباً  أكثر قنية وت فنية وخبرات مهارات
قد   مع  التعامل  تتطلب  أعماال  يمارسون   هؤالء نحو  على  جرائم   بارتكاب  يغريهم  النقود 
  لى إ  يرجع  وهذا  اإلنتاجية،  من  أكثر  الخدمية  المنظمات  في  اإلداري   الفساد  اد، ويمارسالفس

   صعوبة أن    كما   المواطنين،   مع   ومياي  تعامال   لبتتط  التي  المنظمات  هذه  أنشطة  طبيعة
  أكثر  الفساد عمليات تجعل المنظمات هذه مثل في  اإلنتاجيةأو  الرقابية المعايير  وضع
  مرتكبي   عدد  بين  طردية  ة عالقةاإلنتاجية. كذلك فثم   الصناعية  المنظمات  من  سهولة
يشير إلى أن زيادة    لهم؛ وهو ماكاه  على  تقع  العائلية التي  األعباء  دةاإلداري وزيا  الفساد
 الرتكاب  بالموظف  يدفع  قد  الذي  األمر  المادية؛   زيادة المتطلبات  إلى  العائلي يؤدي  العبء

 الفساد  من أسباب شيوع( أن  123م:  2013تناولت دراسة )العبدالوهاب،  الفساد. كذلك فقد  
 ة فاعلي  وتدنيالتشريعات،    وقصور  القوانين  تطبيق  ضعف:  الحكومي  القطاع  في  اإلداري 
العدالة    وغياب،  والوساطة  والمحاباة  المحسوبية  وانتشار  الديني،  الوازع  وضعف  الرقابة،

 القانون.  أمام والمساواة  االجتماعية
م( من وجود 2001ت إليه دراسة )الحجيلي،  نتائج الدراسة الحالية مع ما توصليضًا تتفق  أ

سلبي للعالقة  االستعداد  بين  إحصائية  داللة  ذات  واالسة  المجاملة  رشوة،  لقبول  تعداد 
والمحسوبية والعلم باألحكام الشرعية. ومكمن االتفاق أن ما تضمنته نتائج الدراسة الحالية  

وازع الديني يعد أحد ع تحليل مضمون ورش العمل تؤكد على أن ضعف الالسيما من واق
 األسباب الرئيسة للفساد.  

م( من أن أحد 2008اسة )البرادعي،  تهت إليه در نتائج الدراسة الحالية مع ما انتتفق    كما
مسببات الفساد اإلداري في األجهزة الحكومية هو غياب عنصر الرقابة الذاتية، وقصور 

عف نظام الرقابة في  الية نجد أن ضجزاء التحفيزية. فبمراجعة نتائج الدراسة الح أساليب ال
اد في المجتمع  جرائم الفس  أسباب ارتكاب  ضمنء في الترتيب الثالث  بعض اإلدارات، جا

وجود ثغرات في بعض األنظمة،  واحتل سبب    (. 2.40السعودي بمتوسط حسابي بلغ )
www.mئم الفساد في المجتمع السعودي بمتوسط حسابي  أسباب ارتكاب جرا  ضمنالترتيب الرابع  
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( ذكرت  (.2.36بلغ  ما  مع  الحالية  الدراسة  تتفق  وآخرون، كذلك  )مشكوفتس  دراسة  ه 
ساد تتراوح ما بين الرغبة في الثراء الفردي، وضعف الوالء  ن أسباب الفم( من أ2000

. فبالرجوع لنتائج الدراسة ( Mischkowitz, 2000: 212) الوطني، واالنهيار القيمي  
 ضمنفي الترتيب األول  قد جاء    ع لدى بعض المسؤولينالطمع والجشالحالية فقد تبين أن  

بينما  (،". 2.41توسط حسابي بلغ )السعودي بم أسباب ارتكاب جرائم الفساد في المجتمع 
ي أسباب ارتكاب جرائم الفساد فضمن  ضعف االنتماء الوطني في الترتيب الخامس  جاء  

   (.2.36المجتمع السعودي بمتوسط حسابي بلغ )
متعلقة بأسباب الفساد مع أن نتائج الدراسة الحالية تتفق في مجمل نتائجها ال  ويالحظ أيضاً 

م(، والتي خلصت إلى أن الفساد السيما اإلداري  2006يل،  ه دراسة )زو ما توصلت إلي
ا التحوالت السياسية واالجتماعية  يمثل ظاهرة اجتماعية ذات أبعاد معقدة ومتشابكة، أفرزته

ذ ويؤكد  كليته.  في  الحاللمجتمع  الدراسة  التي كشفت عنها  الفساد  أسباب  تعدد  لية،  لك 
األسباب   هذه  أحد  أن  عن  بالحرماالشفضاًل  بلغ عور  حسابي  بمتوسط  االجتماعي،  ن 

ساد  وهو ما يعني أن مختلف الظروف المجتمعية يمكن أن تتضافر معًا لتنتج الف  (2.05)
 في المجتمع السعودي وغيره من المجتمعات.  

ئج دراسة )علوان،  فإن نتائج الدراسة الحالية تتفق مع ما أظهرته نتا  وفي سياق متصل
( من  %72التنظيمية مسؤول عن تفسير ما يعادل )اب العدالة  ( من أن غي19م:  2007

(  %12مستوى انتشار ظاهرة الفساد اإلداري، وأن متغير عدالة التوزيع مسؤول عّما نسبته )
بينم اإلداري،  الفساد  انتشار  مستوى  تفسير  من  عن  مسؤول  اإلجراءات  عدالة  متغير  ا 

لفساد اإلداري هو متغير لى انتشار امستواه، بينما يأخذ أعلى نسبة تأثير ع( من  16%)
وبمقارنة ذلك بنتائج الدراسة الحالية نجد أنها كشفت عن   .(%27عدالة التعامالت بنسبة )

أسباب   من  اأن  عدم  السعودي  المجتمع  في  الفساد  جرائم  األجهزة  ارتكاب  بين  لتنسيق 
بمتوس الفساد،  بمكافحة  )المعنية  بلغ  حسابي  الثقا، وكذلك  (2.00ط  التنظيميشيوع  www.mة  فة 
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تدني فاعلية الرقابة  ، وأخيرًا  (2.00الفاسدة في منظمات األعمال، بمتوسط حسابي بلغ )
 . (1.96الحكومية، بمتوسط حسابي بلغ )

(  44م: 2011رته نتيجة دراسة )بحر، نتائج الدراسة الحالية مع ما أظه في حين تختلف 
داري؛ مما يجعل  ب الفساد اإل قتصادي السيئ داخل الدولة سبب من أسبامن أن الوضع اال

الوضع  أن  أو  لديهم بطرق غير مشروعة،  العجز  لتغطية  يلجأون  العاملين  الكثير من 
يجعل الفرد   السياسي واألمني سيء، وهو أحد األسباب الرئيسة لوجود الفساد اإلداري؛ مّما

 تأمين وضعه األمني ليؤمن حياته.  العامل يلجأ إلى طرق مختلفة ومتعددة ل
من جهة فإن الوضع االقتصادي في المملكة بصفة عامة ليس بهذا    ن االختالف،ومكم

السوء الذي يوجد في بلدان أخرى على نحو يضطر بعض األفراد إلى البحث عن مصادر  
ة. ومن جهة أخرى فإن األوضاع األمنية في المملكة دخل أخرى ولو بطريقة غير مشروع

، على نحو ما أكدته نتائج الدراسة  إلى الفساد  ستقرة وال تعد ضممن األسباب التي تدفعم
 الميدانية وكذلك نتائج تحليل مضمون ورش العمل.

 الخالصة:
، أن هناك العديد من األسباب التي تعزي يالحظ مما سبق عرضه ضمن هذا المحور

لت إليه الدراسة الحالية، وإن  ها مختلف الدراسات الفساد، وبعضها يشترك مع ما توصإلي
رأي عينة البحث   علتي توصلت إليها الدراسة الحالية من واقع استطاله النتيجة اكانت هذ

وما تبعها من ورش عمل، تعكس في مجملها أن الفساد عادة ما يكون نتيجة لعوامل معينة  
ة، وجوانب العوامل: إدارية، وبعضها اقتصادية، وبعضها اجتماعيأفضت إليه؛ بعض هذه  

، كما أن من بينها عامل مهم يتعلق بضعف الوازع  بة المفترضةمنها تتعلق بالضوابط والرقا
القضاء على   أردنا  ما  إذا  إلى عالج  تبقى بحاجة  العوامل وغيرها  الديني، وجميع هذه 

 الفساد. 
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مجتمع اآلثار المترتبة على ارتكاب جرائم الفساد في البة  : النتائج المتعلق المحور الثالث
   السعودي

الدراسة نتائج  أر أن    تبين من  بشدة  هناك  الدراسة  أفراد عينة  وافق عليها  أثرًا  بعة عشر 
تترتب على ارتكاب جرائم الفساد في المجتمع، حيث تراوح المتوسط الحسابي باعتبارها  

ولعل أبرز أثر ،  فئة "موافق بشدة"تقع ضمن    وجميعها  ( 3.42إلى    3.25لها ما بين )
السعودي هو    الرتكاب المجتمع  في  الفساد  البطاجرائم  في  "تفشي  األثر  لة"، وجاء هذا 

(، يليه رفع تكاليف المشروعات بمتوسط حسابي 3.42الترتيب األول بمتوسط حسابي بلغ )
المال العام بمتوسط   (، ثم هدر3.38(، ثم إعاقة التنمية بمتوسط حسابي بلغ )3.41بلغ )

)  حسابي اإل3.38بلغ  وضعف  )نت(،  بلغ  حسابي  بمتوسط  بينما  (3.34اجية  أظهرت . 
تذيلت قائمة آثار ارتكاب جرائم الفساد في المجتمع السعودي آثار  خمسة  ئج أن هناك  النتا

ضمن   تقع  "موافق"وجميعها  الحكومية،  ،  فئة  والخدمات  المعامالت  تكاليف  رفع  وهي: 
حساب )متوسط  ثم  (3.17بي  السلبية،  ،  القيم  انتشار  على  حسابي  بمتوسط  التشجيع 
ذلك  (3.16) يلي  اانعدام  ،  بين  بمتوسط  الثقة  ومؤسساتها،  والدولة  حسابي  لمواطنين 
،  (3.13) حسابي إضعاف حجم ونوعية موارد االستثمار األجنبي، بمتوسط ، ثم (3.15)

 . (3.10، بمتوسط حسابي )تفاقم المشكالت األسريةوجاء في المرتبة األخيرة 
 : ثلثال مناقشة نتائج المحور ا 

اآلثار المترتبة على ارتكاب جرائم لى  ور الوقوف عالدراسة الحالية في هذا المح   حاولت
ن ورش  مضمو   ت، ولوحظ أن هذه اآلثار قد جاءت متفقة مع ما خلصت إليه تحليالالفساد

المهمة، ومن ذلك ما أشارت    العمل، مع وجود بعض االختالفات أو باألحرى اإلضافات
آثار  أن    الخامسة من  ورشة العمل الرابعة وكذلك ورشة العمل  تحليل مضمون   إليه نتائج 

تعثر المشروعات أو بمعنى أصح تتضمن كذلك:    الفساد المشاهدة في الواقع السعودي
www.mة من األشخاص على مراكز وظيفية ال يملكون التأهيل الالزم سيطرة فئة معين، و توقفها
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انهيار  ، و النمو االقتصادي والتنمية  إعاقةو ولكن حصولهم عليها كان بسبب المحاباة،  لها،  
المجتمعلنسيج االجتا أفراد  الكراهية بين  الحكومي، وكذلك  ماعي وإشاعة  الدور  ، تشويه 
التوزيعيةو  بالعدالة  و اإلخالل  األ،  القياديةإقصاء  المناصب  عن  والشرفاء  بجانب  كفاء   ،

لح الخاصة أو وتوجيهها بطريقة غير صحيحة من خالل توظيفها للمصا  استغالل السلطة
عدم الحيادية  ، و ان ذوي الكفاءات من استحقاقاتهمحرم، و مؤسسيغياب العمل ال، و الواسطة

، البنية التحتية لإلنشاءاتضعف  ، و الهدر المالي، و االلتفاف على األنظمة، و في التوظيف
تضعضع ، وإحباط بعض الفئات، و وت الطبقي الحادالتفاغير المستحق، و   الثراء الزائدو 

 . لنزاهةفي القيادات اإلدارية التي ال تطبق ا الثقة
نتائج    فقوتت أوضحته  ما  خالل  من  سواء  السابقة  الدراسات  نتائج  مع  الحالية  الدراسة 

ة أو من خالل ما أسفرت عنه ورش العمل؛ حيث أن هناك استطالع رأي العينة الميداني
ي عديدة، وهو ما  اضح على أن الفساد من شأنه أن يؤثر بالسلب في نواح ثمة اتفاق و 

معظم نتائج  عليه  ا  أكدت  )الرواس، الدراسات  دراسة  خلصت  فقد  عامة.  بصفة  لسابقة 
يسيء إلى سمعتها   م( إلى أن انتشار ظاهرة الرشوة في أجهزة الدولة ومؤسساتها2000

عامل بالرشوة، تهتز الثقة به ويفقد احترامه في نظر أفراد المجتمع، كما أن الموظف الذي يت
نظر سلباً   في  تؤثر  الرشوة  فإن  أيضًا  االمجتمع،  روح  على  واإلخالص   واألمانة  لنزاهة 

من واالندفاع نحو العمل لدى الموظفين الذين ال يتعاملون بها، كما أن الرشوة كمظهر  
ظل انتشارها ال يستطيع  مظاهر الفساد تشيع مشاعر عدم الرضا بين أفراد المجتمع؛ ففي  

اهرة أيضًا فإن ظمن دوائر الدولة بدون تقديم الرشوة.    أي فرد الحصول على أية خدمة
والنصب،   والتزوير،  والتهريب  السرقة  مثل  أخرى،  جرائم  ارتكاب  على  تساعد  الرشوة 

 ريبي، والخطورة أن انتشار مثل هذه الظواهر السلبية قد يؤدي إلىواالحتيال، والتهرب الض
مثل   الرادعة،  االجتماعية  القيم  ودور  وظيفة  وتحمل  إضعاف  واألمانة،  النزاهة،  قيم 

( إلى أن الفساد 104م:  2014القانون. كما توصلت دراسة )بودية،    ية، واحترامالمسؤول
www.mعقول بسبب المحسوبية والوساطة في شغل يؤدي إلى هجرة أصحاب األموال والكفاءات وال
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لبلد. إلى ضعف إحساس المواطن بالمواطنة واالنتماء إلى ا  المناصب العامة، مما يؤدي
( إلى أن الفساد ينطوي على العديد من  177م:  2014،  أيضًا فقد انتهت دراسة )المومني

الدولة   الهدامة، فهو مثاًل: مثبط لالستثمار، ويشوه ميزانية  السيئ  اآلثار  أثره  من خالل 
( عن أن للفساد  176م:  2012ني عامر،  على الواردات والصادرات. كما كشفت دراسة )ب

ية وإدارية، ويعد دية واجتماعطيرة على جميع األصعدة، سياسية واقتصااإلداري آثار خ 
انعدام العدالة االجتماعية في الدولة أهم سبب من أسباب الفساد اإلداري. وتوصلت دراسة  

إ 4م:  2004لشعيبي،  )ا اإلداري:  للفساد  السلبية  اآلثار  من  أن  إلى  النظام  (  ضعاف 
وغياب القيم األخالقية، وعدم تكافؤ الفرص،    السياسي، وتباطؤ نمو االقتصاد، وخلخلة

أما دراسة )عبدالحميد،  العدا  زيادة أن    ( فقد أظهرت نتائجها 54م:  2016لة والمساواة. 
 الحرة  منطقة التجارة  في  األعضاء  البينية للدول  لتجارةا  خفض تدفقات  في  يسهم  الفساد

معظمالعربية   تعاني  حيث  من  الدول  الكبرى؛  فيها  الفساد.    مستويات  فاعارت  األعضاء 
( إلى أن الفساد اإلداري والمالي يعكس  24-22م:  2014  سة )الضمور،وأشارت نتائج درا

ة والمجتمع، كما أنه يؤثر سلبًا  نوعًا من العنف البنيوي، القائم في بنى ومؤسسات الدول
االجتماع واألمن  االستقرار  مؤسسات  على  ومع  البعض  بعضهم  مع  األفراد  وعالقة  ي، 

دراسة )هيبرر،  الدو  نتائج  أكدت  بينما  أ1991لة.  التماسك  م( على  في  يؤثر  الفساد  ن 
بالدولة   االجتماعي، وفي النسق القيمي والالمساواة االجتماعية، كما يؤدي إلى فقدان الثقة

وبينت   (. (Heberer, 1991عي  ومؤسساتها، وتراجع دخل الدولة وعدم االستقرار االجتما
ي الخارج االستثمار فم( أن الفساد يعد عائق كبير أمام  2016نتائج دراسة )بول مان،  

 (. Buehlmann , 2016: 1-10) والتعاون بين الشركات 
اآلثار المترتبة على ارتكاب جرائم  علق بنتائج الدراسة الحالية فيما يت  أما أوجه اختالف

ترتيب هذه مع نتائج الدراسات السابقة فتتعلق في األغلب ب  ودي الفساد في المجتمع السع
أل دراسة  من  وتباينها  فليس  اآلثار  أو خرى؛  االجتماعية  التركيبة  ذات  المجتمعات  لكل 

www.mحتمًا ثمة تباينات في نوعية االقتصادية أو اإلدارية أو السياسية أو الثقافية، وهو ما يفرض  
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احية الكيف. وفي هذا الصدد وعلى سبيل المثال فقد اآلثار سواء من ناحية الكم أو من ن
ناس والفساد في أوروبا وآسيا ( حول ال2012لصت دراسة )منظمة الشفافية الدولية،  خ 

النسبة تكاد فإن    مثالً   بريطانيا  ففي  آلخر،  بلد  من  تختلف  الفساد  الوسطى، إلى أن مخاطر
تذكر )  بينما  ال  نحو  طاجاكستان  %50بلغت  في   )(Transparency 

International, 2012) 

 : الخالصة
تكاب جرائم الفساد في  رتبة على ار اآلثار المتج الدراسة الحالية على أن  من نتائ يستدل  

 هي آثار سلبية تقوض في مجملها بناء المجتمع السيما إذا ما تغلغل  المجتمع السعودي
سعودي حاليًا يسعى الفساد على نحو أكبر وضمن مجال أوسع نطاقًا. وإذا كان المجتمع ال

ا  إلى ذلك إذ  شامل في كافة المجاالت، فإنه ال سبيل  إلى تحقيق التنمية وإحداث تطوير
إعاقة   على  سلبًا  تنعكس  آثارها  كون  غيرها؛  أو  إليها  المشار  الفساد  مظاهر  تفشت  ما 

 طوير الراهنة. عمليات التنمية والت
ئمة التشريعات القائمة في المجتمع تقييم فعالية ومال ب: النتائج المتعلقة  المحور الرابع

 اد في مكافحة الفس 
لتشريعات  فعالية ومالئمة ايد ومعارض لراسة بين مؤ الد  عينةتباين آراء  أظهرت النتائج  

بفي  السائدة يتصل  الفساد  ما  السعوديمكافحة  المجتمع  "وافق  ،في  مجتمع حيث  أفراد   "
ت خطوات التحقيق والمحاكمة،  األنظمة الحالية تسهم في طول إجراءاالدراسة على أن  

رتيب الثاني  في الت  هذا  يلي،  (3.03ب األول بمتوسط حسابي بلغ )في الترتيذلك    وقد جاء
موافقة أفراد عينة الدراسة على أن األنظمة والتشريعات المتبعة لمكافحة الفساد تتعارض  

وافقة الم(، وفي الترتيب الثالث جاءت  2.89عضها البعض بمتوسط حسابي بلغ )مع ب
(،  2.76حكومية، بمتوسط حسابي بلغ )نظام محكم لتنفيذ المشروعات ال   على عدم وجود

www.mالعقوبات التي تسنها األنظمة  اإلشارة إلى أن  المتوسط الحسابي  بنفس    ساوى مع ذلكويت
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وافق أفراد العينة على عدم تأكيد الترتيب الخامس  والتشريعات المتبعة غير صارمة، وفي
بمتوسط حسابي بلغ  على تفعيل المساءلة وتحقيق مبدأ من أين لك هذا؟،    األنظمة الحالية

تقييم فعالية ومالئمة التشريعات القائمة في المجتمع    قائمةي ذيل  . بينما جاء ف(2.75)
مة والتشريعات الحالية ال تساعد في  األنظموافقة أفراد عينة الدراسة على أن    ،السعودي

هناك بعض الثغرات التشريعية ، يلي ذلك أن  (2.64)حسابي  بمتوسط  الحد من الفساد،  
بعض   ، ثم الموافقة على تعارض(2.54سابي )ح بمتوسط  لتي يتم استغاللها في الفسادوا

وافقة على  ، يلي هذا الم(2.54حسابي )بمتوسط    التشريعات الحالية مع القوانين الدولية
. في حين  (2.11حسابي )  بمتوسط  كرامة وحقوق اإلنسان  تحفظ  التشريعات الحاليةكون  

الحد من  ور فعال في دلها  األنظمة والتشريعات الحالية  كون  لم توافق عينة الدراسة على  
 . (2.08حسابي )بمتوسط  انتشار الفساد

 :لرابعمناقشة نتائج المحور ا 
قييم نتائج هذا المحور تصورات عينة الدراسة الميدانية التي تم استطالع رأيها حول ت  تبين

، وقد اتفقت هذه النتائج الفسادومالئمة التشريعات القائمة في المجتمع في مكافحة  فعالية
ما   إليه  مع  حول انتهى  البحث  فريق  والتي عقدها  الثانية  العمل    تحليل مضمون ورشة 

ال العربية    عيةيشر تالجوانب  المملكة  في  الفساد  لمكافحة  واإلدارية  والتنظيمية  والقانونية 
ي تأخير طول اإلجراءات وعدم فعاليتها أسهم فبدورها على أن  ؛ حيث أكدت  السعودية

كما أشار بعض الخبراء المشاركين بورشة   ات.لة واالثباتالقضايا وضياع الكثير من األد
على تجارب    ي هذا اإلطار ربما تكون قد تأسستالعمل إلى أن إجابات عينة الدراسة ف

عن باقي في قضايا الفساد  صين  فصل نتائج المختوربما يكون من المناسب    ،شخصية
وإنما المشكلة   مة اإلنسان،لخطأ وصف التشريعات بأنها ال تحفظ كرامن او   شرائح المجتمع. 

التشريعات واألنظمة. والتشريعات في   التعارض في األنظمة  يكمنكما    في تطبيق هذه 
المشاركون أما في المحور الخاص بمواكبة التشريعات، فقد أكد    عدم التنسيق بين الجهات.

www.mلفساد،  أنها تساعد فعاًل في الحد من انتشار اعلى مواكبة التشريعات واألنظمة للعصر، و 
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ائج كذلك فقد أشارت نتأنها تعتبر تشريعات حديثة وليست قديمة كما أظهرتها النتائج.  كما  
نظمة واللوائح لأللمرجعة المستمرة تحليل مضمون ورشة العمل الثانية إلى أنه ثمة حاجة ل

وضع تصنيف أو دليل  مستجدات، مع  للوالتشريعات والقواعد التنفيذية حتى تكون مواكبة  
 . ييفهاالفساد وتك لجرائم

عدد من    ما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج مع ما توصلت إليه  وتكشف مقارنة
ب صلة  له  فيما  مشتركة  جوانب  حول  جميعًا  اتفاقها  عن  السابقة  فعالية  الدراسات  تقييم 

: 2011أظهرت نتائج دراسة )بحر،  ، حيث  ومالئمة التشريعات القائمة في مكافحة الفساد
لقوانين واألنظمة يساعد على وجود الفساد اإلداري، وهذا يؤدي إلى عدم وضوح ا  ( أن44

كن التالعب بها والنفاذ منها لمصلحة شخصية. كما أكدت نتائج دراسة أن األنظمة يم
ة التأديبية م( على أن هناك عالقة قوية بين عدم فاعلية العقوب2001)إبراهيم والصرايرة،  

يستنج من ذلك أن وجهة نظر الموظفين تؤكد على اإلداري، و   وبين انتشار مظاهر الفساد
إنز  في  المسؤولة  السلطات  جدية  اإلداري  عدم  للسلوك  الممارسين  بحق  العقوبات  ال 

( عن أنهم ال  2016راسة )بول مان، ( من المشاركين بد%45المنحرف. بينما أفاد نحو )
كما أفاد نحو   ضع من أجله،يق قانون مكافحة الفساد فيما يخص ما و علم لهم بأثر تطب

 Buehlmann( من أنه ال توجد إجراءات تتخذ ضد الفساد في مجتمع البحث )29%)
( عن أن من معوقات 261م:  2019كما كشفت دراسة )السبيعي،    (. 1-10 :2016 ,

بتعزيز   الملزمة  والتشريعات  األنظمة  وجود  وعدم  المساءلة،  نظام  تفعيل  فساد عدممكافحة ال
( على أن القانون في 368م:  2011كدت نتائج دراسة )المصراتي،  افية. كما أالشف  تطبيق

 مجال الفساد ال يطبق على عامة الموظفين، بل على فئة قليلة منهم.  
ية مع نتائج الدراسات السابقة التأكيد على أن نتائج الدراسة الحال أيضًا فمن جوانب اتفاق

عدالة، هي الوسيلة الناجعة لمكافحة  لشفافية والم باريعات المفعلة والناجزة والتي تتسالتش
الفساد إذا ما روعيت تلك الشروط. وفي هذا تتفق الدراسة الحالية مع ما توصلت إليه 

www.mساد اإلداري، والرشوة واستغالل  م( من ضرورة تجريم ظواهر كالف2008دراسة )البرادعي، 
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 ,Eurobarometerدراسة    وصلتواالختالسات، والتسيب اإلداري. وتالنفوذ، والتزوير،  
أن أغلب األوروبيين يفضلون عقوبات رادعة ومالحقة قانونية لكي يكافح  ( إلى  (6 :2009

ي مكافحة  ( فانتهت إلى أن من العوامل التي أسهمت ف2012أما دراسة )إلوفسكي،    . الفساد
  جانب ل إلى الفصل الوظيفي والمحاكمة، بالفساد في روسيا، فرض عقوبات رادعة قد تص 

 (. Elkovsky. 2012: 82) يات اتخاذ القرار وتطبيقها بوضوح شفافية عمل
أخرى، نتائج بعض   ومن جهة  الميدانية مع  الدراسة  أسفرت عنها  التي  النتائج  تختلف 

ح  إليها،  المشار  السابقة  عينة الدراسات  موافقة  عدم  الحالية  الدراسة  نتائج  أظهرت  يث 
 ور فعال في الحد من انتشار الفساددلها  حالية  ت الاألنظمة والتشريعالدراسة على كون  ا

. في حين أن عدد من الدراسات المبينة سلفًا أكدت على أهمية  (2.08حسابي )بمتوسط  
 هذا الدور. 
 : الخالصة

كافحة  تقييم فعالية ومالئمة التشريعات القائمة في ميخص    نتائج الدراسة الحالية فيما  تعكس
ي تحد من دور األنظمة والتشريعات الراهنة العوائق التأو  أن هناك بعض العقبات الفساد

طول   مقدمتها  في  ويأتي  السعودي  المجتمع  في  الفساد  مكافحة  التحقيق في  إجراءات 
أحيانًا مع  والمحاكمة والتشريعات  األنظمة  وتعارض  البعض، فضاًل عن عدم ،  بعضها 

األنظمة   التي تسنها  وباتالعقبل وكون  المشروعات الحكومية،  نظام محكم لتنفيذ    وجود
في بعض األحيان بما يحقق الردع المطلوب؛ ولعل هذا    والتشريعات المتبعة غير صارمة

لتشريعات  األنظمة واهو ما أفضى إلى النتيجة المتعلقة بعدم موافقة عينة الدراسة على كون  
 ودي. السعفي المجتمع  لحد من انتشار الفساددور فعال في الها  بوضعيتها الكائنة اآلن
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دور األجهزة الرقابية في مكافحة الفساد في المجتمع  ب: النتائج المتعلقة  حور الخامسالم
 السعودي 

  نة عيضعف دور األجهزة الرقابية في مكافحة الفساد من وجهة نظر  أشارت النتائج إلى  
عدم الجدية    في  افقة عينة الدراسةالتي حظيت بمو   الدراسة، وتمثلت أبرز نقاط الضعف

الرقابية، و لعمل لدى مو في ا بلغ  ذلك  ظفي األجهزة  الترتيب األول بمتوسط حسابي  في 
توسط حسابي  بماألجهزة الرقابية إلى مبدأ السرية،  جاء افتقاد    في الترتيب الثاني، و (3.21)

( ثم  (3.10بلغ  لدى ،  والمحاسبة  والتنسيق  الرقابة  الرقا  ضعف  فيبية،  األجهزة   وذلك 
ح  بمتوسط  الثالث  )الترتيب  بلغ  ذلك  ( 3.08سابي  يلي  وجود ،  عدم  الرابع  الترتيب  في 

،  ( 3.06بمتوسط حسابي بلغ )  الكوادر المؤهلة في كشف قضايا الفساد في األجهزة الرقابية
ب  جاء في الترتيفة عن مكافحة الفساد،  تداخل االختصاصات بين الجهات المسؤولأما  

األجهزة  ة على أن  عينة الدراسلم توافق    حين، في  (3.05ط حسابي بلغ )الخامس بمتوس
 ضمن(  2.10بمتوسط حسابي بلغ )وذلك  الرقابية الحالية دورها فعال في مكافحة الفساد  

 .فئة غير موافق
 :لخامسمناقشة نتائج المحور ا 

اعتقاد واضح ور على أن النتائج الميدانية قد جاءت لتبين سيادة  من نتائج هذا المح يستدل  
، والمالحظ أن نتائج تحليل مضمون  كافحة الفسادرقابية في مضعف دور األجهزة المفاده  

الدراسة  جاءت متسقة مع وجهة نظر عينة  قد  الدراسة  فريق  أنجزها  التي  العمل  ورش 
العمل الثانية عن أن سبب تأخير البت  تحليل مضمون ورشة  الميدانية. فقد كشفت نتائج  

الفس قضايا  تتشار اد  في  ولكن  فقط،  نزاهة  هيئة  من  الليس  كل  فيه  الحكومية  ك  جهات 
يرى المشاركون أن األجهزة الرقابية لها دور فعال،  وعمومًا    والرقابية كديوان الرقابة مثاًل.

؛ لكن هناك أهمية  هلة والمدربةلكوادر المؤ امتلك  كما تمتلك األجهزة التقنية الحديثة، وأنها ت 
www.mواألنظمة وإعالنها  يم اللوائح  تعم، والحاجة إلى  بين الجهات الرقابية رفع مستوى التنسيق  ل
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وواضحة للجميع. وتتأكد أهمية هذه النتيجة  في كل المؤسسات حتى تكون مرئية وملموسة  
التي أشارت  ة العمل الثالثة و األخيرة في ضوء ما كشفت عنه نتائج تحليل مضمون ورش

عف مما يض  ؛ختصاصات بين اللجان الرقابيةهناك تداخل وتضارب في االبدورها إلى أن  
 في المملكة. الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد نفيذ االستراتيجيةتطبيق وت

مل،  نتائج الدراسة الحالية بشقيها الميداني وما أسفر عنه تحليل مضمون ورش الع وتتفق
ي أظهرت أن من م( والت2013الدراسات السابقة، ومنها دراسة )جميل،  مع نتائج بعض  

تواج  التي  المعوقات  جهود مكافأهم  ضعف  ه  الحكومية، هي:  القطاعات  الفساد في  حة 
فاعلية الرقابة اإلدارية والمالية في القطاعات الحكومية، ونقص الكوادر الفنية المؤهلة في  

الفسا التي  أجهزة مكافحة  والحصانة  بالدولة، وعدم  د،  العليا  الوظائف  شاغلو  بها  يتمتع 
بلغين في قضايا الفساد. كذلك فقد الشهود والمد القوانين والتشريعات الخاصة بحماية وجو 

م( عن أن هناك بعض المعوقات التي تحول دون 2007أكدت نتائج دراسة )حركات،  
ج الفساد، كغياب رؤية شاملة د العربية ما ي نتالرقابة العليا على األموال العامة في البال

للرقابة والمساءلةللرقابة والمساءلة، وض المنظمة  الهياكل  التعف  قويم المستمر  ، وغياب 
لألنشطة الرقابية التي تمارسها هذه األجهزة، مع األخذ بعين االعتبار المعوقات االجتماعية 

البلدان على نطاق واسع المساءلة في هذه    والثقافية التي تحول دون تنمية ونشر قيم وثقافة 
د نتائج  وأوضحت  المجتمع.  )بحر،  في  عالج44م:  2011راسة  أساليب  أن  مشكلة   ( 

اد اإلداري مقبولة، ولكنها غير فعالة للقضاء أو التخفيف من حدة الفساد اإلداري. الفس
داري ( إلى أن من مظاهر الفساد اإل104م:  2014كذلك فقد توصلت دراسة )أبودية،  

ي مع المؤسسات  ة والمساءلة من قبل الحكومة والمؤسسات وضعف التعاطضعف المراقب
( أن مجلس النواب  176م: 2012دراسة )بني عامر،  بينت نتائج الرقابية الخارجية. كما

األردني يمارس من خالل رقابته ألعمال الحكومة دورًا مهما في مكافحة الفساد، مع أنه 
www.m ال يكون أحد مرتكبيها وزيرًا.   قضايا الفساد التيغير مختص بالتحقيق ب
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تكمن في أنه وعلى  ت السابقة فبين نتائج الدراسة الحالية والدراسا   ف أما جوانب االختال
النتائج على أهمية   الفساد في الرغم من تأكيد مجمل  الرقابية في مكافحة  دور األجهزة 

وقع؛ حيث يالحظ  يل هذا الدور المت؛ إال أن هناك تباين في تحديد تفاصالمجتمع السعودي
 ر. أن ثمة اتجاهات عديدة في هذا اإلطا

ى تفاصيل هذا الدور المفترض على نحو لم تتطرق إلأن نتائج الدراسة الحالية    والواقع
دقيق. في حين أشارت نتائج عدد من الدراسات السابقة إلى بعض اإلجراءات المفترض  

( من %13تي أكد فيها نحو )م( وال1995اتخاذها، ومن ذلك دراسة )فالن كمب وكناوس،  
توضيح بأن وجودة مع الابي مقنن لوقائع الفساد الميق نظام رقالمشاركين على أهمية تطب 

منح  مثل:  أكثر،  للفساد  المعرضة  الحكومية  اإلدارات  على  الرقابة  تشديد  يتضمن  ذلك 
يف الرقابة  المشاريع العامة، والمناقصات، ومكاتب الشراء، وإدارة البناء وغيرها، بجانب توظ

المع للفساد وهي تكنولوجيا  القابلة  التفتيش والضبط منلومات، وتفغير  آلية  خالل   عيل 
أيضًا فقد    (. Valenkamp a. a., 1995:171) اء في نطاق المرافق والخدمات  الرؤس

م( ببعض المقترحات بصدد المساءلة والمحاسبة ومواجهة  2007خرجت دراسة )حركات،  
موال يا على األ مع تحديد أهم الشروط الكفيلة بتفعيل الرقابة العل  معوقات مكافحة الفساد،

 العامة. 
(  (Eurobarometer, 2009: 6  ة الحالية مع نتائج دراسةتائج الدراسن  أيضًا تختلف

والتي توصلت إلى أن نحو ثلث األوروبيين يرون أن االتحاد األوروبي يسهم من خالل  
في مكافحة الفساد في الدول األعضاء. كما كشفت تفعيل دور األجهزة الرقابية المعنية  

)منتائ دراسة  أ2009شكوفتس وآخرون،  ج  الم( عن  المستوى ن مكافحة  تتم على  فساد 
التقنية   الوقاية  خالل  من  المؤسسات  مستوى  وعلى  المادية،  الحوافز  خالل  من  الفردي 

كون اإلسهامات  والتنظيمية، وعلى المستوى االجتماعي من خالل المالحقة الجنائية. وت
لومات  حسين الرقابة وإنشاء بنك معسؤولين، وتالشخصية من خالل السلوك المثالي للم

عن    مركزي  والتبليغ  تدريبية،  ودورات  شاملة،  استراتيجية  ووضع  اإلداري،  الفساد  www.mعن 
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واإلعالم  االتصال  وسائل  دور  وتفعيل  المناصب،  وتدوير  الفساد،  محاوالت 
Mischkowitz ,2003: 343) ) .   

 الخالصة: 
عف دور  ضالحالية من هذا المحور في ا الدراسة التي خلصت إليه تتمثل النتيجة العامة

مع تنوع وتباين نقاط  الدراسة،    عينةهزة الرقابية في مكافحة الفساد من وجهة نظر  األج 
الضعف المشار إليها في هذا السياق. وكان من الالفت للنظر عدم موافقة عينة الدراسة  

 . فحة الفساددورها فعال في مكاتؤدي األجهزة الرقابية الحالية   على أن
 بارين: في ضوء اعت ويمكن تفسير هذه النتيجة

أن ضعف دور األجهزة الرقابية في مكافحة الفساد في المجتمع    االعتبار األول: ▪
أو   ،ذاتها  ضعف التنسيق والمحاسبة لدى األجهزة الرقابيةهي المحصلة الطبيعية ل 

،  الرقابيةي األجهزة  عدم وجود الكوادر المؤهلة في كشف قضايا الفساد فل  هي نتيجة
بفعل   االأو  بيتداخل  أو ختصاصات  الفساد،  مكافحة  عن  المسؤولة  الجهات  ن 

 أو غيرها من أسباب.  األجهزة الرقابية إلى مبدأ السريةالفتقاد 
الثاني: ▪ إلى إجراءات حاسمة من ش  االعتبار  الرقابية  التغلب حاجة األجهزة  أنها 

في أداء دورها للحد من الفساد اليتها في على المعوقات التي تحد من كفاءتها وفع
 السعودي.المجتمع 
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دور وسائل اإلعالم في مكافحة الفساد في   مبتقيي: النتائج المتعلقة  المحور السادس
 المجتمع السعودي

رات هذا المحور الخاص بتقييم عدم موافقة جميع أفراد عينة الدراسة على عباأكدت النتائج  
لموافقة على  ألولى عدم احيث جاء في المرتبة امكافحة الفساد،    دور وسائل االعالم في

،  ( 2.33برامج حوارية جريئة حول قضايا الفساد في المجتمع، بمتوسط حسابي بلغ )وجود  
ت عد وسيلة   شبكات التواصل االجتماعي م الموافقة على كون  يلي ذلك في المرتبة الثانية عد

تم  ى أنه ي، ثم عدم الموافقة عل(2.29حسابي بلغ )رقابية فعالة لمحاربة الفساد، بمتوسط  
بمتوسط حسابي  ة  الثالث  مرتبة في ال  وذلكلتشهير بالمفسدين عبر وسائل اإلعالم المختلفة،  ا

عوية يتم توزيع النشرات التو دم الموافقة على أنه  ، وجاء في المرتبة الرابعة ع(2.24بلغ )
،  (2.24هلية، بمتوسط حسابي بلغ )عن الفساد في الشركات والمؤسسات الحكومية واأل

شبكات التواصل االجتماعي تتميز بالجرأة في طرح ومناقشة فقة على أن  ل عدم المواواحت
الفساد،   )  ةالخامس  المرتبةقضايا  بلغ  حسابي  المرتبة  ،  (2.22بمتوسط  في  جاء  بينما 

بمتوسط حسابي    البرامج اإلعالمية فاعلة في مكافحة الفساد،على أن  األخيرة عدم الموافقة  
 . (2.10بلغ )

 :لسادسئج المحور ا مناقشة نتا
أن نتائج الدراسة الميدانية قد اتجهت إلى اإلقرار بعدم وجود دور حقيقي لوسائل    يالحظ

تحليل مضمون ورش العمل كشف عن بعض األبعاد    اإلعالم بصدد مكافحة الفساد. لكن
يل مضمون ورشة العمل الرابعة من  الجديدة ذات الصلة، ومنها ما أشارت إليه نتائج تحل

التواصلشبأن   الفساد ولها قوة تأثير   كات  لها سيطرة كبيرة في موضوعات  االجتماعي 
المجتمع   الحالي  إلثارة  الوقت  قليلةفي  مصداقيتها  أن  من  الخبراء  بالرغم  أرجع  وقد   .

العمل   بورشة  عمومًا  قصير  تالمشاركون  اإلعالم  األنظمة  وسائل  من  الخوف  بسبب 
اإلعالمية    ،والقوانين المسؤولية  اوضعف  مكافحة  وبخصوصلفسادفي  التي   .  www.mالعقبات 
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فتمثلت برأيهم    وسائل في سبيل أداء دورها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفسادهذه التواجه  
ضمانات  عدم وجود  ، و فرادجود جهة رقابية تكتسب المصداقية لدى جميع األعدم و في:  
الشرفاء و ، و ى قضية فساد معينةالذي يتبنلإلعالمي    ةكافي ،  ورهمعدم تسهيل دمحاربة 

عدم وجود جهة  ، و عدم وجود نظام خاص لوسائل اإلعالم وربطه مباشرة مع هيئة نزاهةو 
عدم  ، و طريقة لفحص البالغات بصورة أكثر دقةعدم توفر  ، وكذلك  واحدة لتلقي البالغات

منهجية واضحة ، وعدم وجود  يةالمحسوب، بجانب  عطاء مساحات أوسع للتعبير عن الرأيإ 
 . اربة الفسادإعالمية لمح وتشريعات 

المتوقع    أما فيما يتصل الفساد بالدور  النزاهة ومكافحة  تعزيز    من وسائل اإلعالم تجاه 
في   نتائج  فيتمثل  دوري نشر  بشكل  الفساد  وإرشاده  ،مكافحة  المواطن  بأضرار   وتوعية 

 .  ا الفساد دون محاباةالمتابعة والنشر والبحث حول قضاي، و الفساد
تحديد إعالميين أو جهات إعالمية تكون لها مصداقية فيما  بيبقى مقترناً هذا الدور    لكن

  ة وجمع المعلومات البحث الجيد حول القضي، و الحصول على المعلومة الصحيحة، و تنشر
وضع ضمانات سالمة ، و حول القضيةالمختصة  هات  والتواصل مع الج   المطلوبة عنها،

التنوع  ، بجانب  اد بكل أريحيةتعلقة بالفسف القانونية حين تستعرض الموضوعات المللمواق
 المجتمع السعودي. كل شرائحبالفساد بأسلوب يتناسب و في تقديم التوعية 

عمل الرابعة  ة السيما ما أكدت عليه نتائج تحليل مضمون ورشة الالدراسة الحالي  وتتفق
لوهاب، العبدا )ليدية مع ما توصلت إليه دراسة  حول أهمية دور وسائل االعالم غير التق

 كشف  في  االجتماعي  التواصل  شبكات  (؛ والتي حددت مجاالت إسهام125م:  2013
 التجاوزات ورصد اإلداري، فسادال عن اإلبالغ حاالت تشجيع في كل من: اإلداري  الفساد

،  مجتمعية رقابية  وسيلة  بجانب كونها تمثل  المعلومات،  واحتكار  سرية  من  والحد  وتوثيقها،
بها.   قام  من  عقوبة  وبيان  اإلداري   الفساد  حاالت  نشر   عبر  لينالعام  تحصين  في  وتسهم
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،  تويتر  فمن أبرزها:  اإلداري،  الفساد  كشف  في   تأثيراً   االجتماعي   التواصل  شبكات  أكثر  أما
 بوك.   وفيس وكييك  بيري، وبالك أب، والواتس، ويوتيوب

إلعالم في دور وسائل االحالية في توضيحها لضعف    تختلف نتائج الدراسة  في المقابل
، مع ما انتهت إليه بعض الدراسات التي أشارت إلى  كافحة الفساد في المجتمع السعوديم

( والتي كشفت عن أن 78م:  2015ك دراسة )تواتي وآخرون،  أهمية هذا الدور، ومن ذل
الش  اليومية  صحيفة  الجزائرية  الدراسة    –روق  ناولت عدة مضامين  قد ت  –موضوع هذه 

الفساد، وركزت على فضح وكشف المتورطين في هذه  لها قضايا  إعالمية عالجت من خال
فساد في الجزائر من القضايا، كما  أعطت الصحيفة قدر من األهمية لموضوع قضايا ال

لمس يؤكد هذا تخصيصها  التغطية؛ وما  حجم  الفساد فحسب،  حيث  لقضايا  احة محددة 
ت متواضعة نوعًا ما  ية، وإن كاناإلجمالية المقدرة لمادة التحرير الكلمقتطعة من المساحة 

إال أنها أفضل من عدم وجودها من األساس. وقد هيمنت التقارير واألخبار الصحفية على  
خص قضايا الفساد  غطية اإلعالمية لموضوع الفساد. كما لوحظ اعتماد الصحيفة فيما يالت

 إلى حساسية الموضوع.على المصادر الموثوقة، ويعود هذا 
 : الخالصة
ج هذه الدراسة في هذا المحور تعكس قصورًا ملحوظًا في دور وسائل  أن نتائ  ياً يبدو جل

وإن كانت   القصور  أوجه هذه  تعددت  وقد  الفساد؛  في معالجة قضايا  المأمول  اإلعالم 
م عدم  اتجاه  في  جميعها  والتتصب  اإلطار  هذا  في  األساسية  ألدواه  اإلعالم  ي  مارسة 

 تتضمن باألساس كل من: 
التوعية بقضايا الفساد في المجتمع السعودي، بل والتوضيح وعوي في  التأواًل: الدور   •

ذاته،  فساد  مصطلح  داللة  المتخصصين  وغير  العاديين  األفراد  من  للمواطنين 
 التي تكافحه.  ومظاهره، وأساليب التعامل معه، والقوانين

www.m يبهم.وأسالين والتحذير منهم، وكشف تالعبهم ثانيًا: الدور الرقابي، بفضح الفاسد •
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: الدور المساند لألجهزة الرقابية المعنية بمكافحة الفساد لضمان وصول رسالتها  ثالثاً  •
 إلى الفئات المستهدفة.

 من: كذلك أن هذا القصور الذي عكسته نتائج الدراسة ينسحب على كل ويالحظ
 المقروءة والمسموعة والمرئية. أواًل: وسائل اإلعالم التقليدية على تنوعها:  •
التواصل االجتماعي؛ والتي  وسائل اإلع  نيًا:ثا • الجديدة أو ما يعرف بشبكات  الم 

 يتزايد نطاق تأثيرها في السنوات األخيرة. 
الفساد في    في مكافحة  لدورها  وسائل اإلعالمولمعالجة هذا القصور، ومن أجل ممارسة  

  اله: )الدور ها أعاألدوار المنوطة بها والمشار إليفإنه يتعين أن تضطلع ب  المجتمع السعودي
 التوعوي، والدور الرقابي، والدور المساند لألجهزة المعنية(. 

المؤسسات الحكومية المنوط بها تأهيل القائمين    مبتقيي: النتائج المتعلقة  المحور السابع
 لرقابية واإلدارية والمحاسبية في المجتمع السعودي على تطبيق األنظمة ا

النتائج   أفراد عينةأوضحت  المهنية  اسة على أن  الدر   موافقة  إلى  الرقابية تفتقر  الجهات 
بمتوسط   ، وذلك في المرتبة األولى والمهارة الفنية واإلدارية والمحاسبية في مكافحة الفساد

ليتضمن   ت البشرية واإلدارية وفقًا ألولويتهافي حين جاء تقييم الكفاءا.  (3.19حسابي بلغ )
والمهارات المطلوبة لمحاربة    حدد األدواريفي يعدم وجود توصيف وظمرتبة الثانية  في ال

( بلغ  حسابي  بمتوسط  افتقار  (،  3.19الفساد،  جاء  التقنيات  بينما  إلى  الرقابية  الجهات 
الجهات ، ثم افتقار  (3.18ي بلغ )بمتوسط حساب  في المرتبة الثالثةالحديثة لمحاربة الفساد،  

الكو  إلى  الفساد،  الرقابية  لمكافحة  المؤهلة  الرابعة  المرت في  ادر  بلغ  بة  حسابي  بمتوسط 
  غموض األدوار وتعارضها في بعض اإلدارات ، يلي ذلك وفي المرتبة الخامسة  (3.16)

، (3.16يعيق تطبيق األنظمة في مجال مكافحة الفساد، بمتوسط حسابي بلغ ) على نحو
أن   إلى  اإلشارة  الجهثم  في  العاملين  تدر الموظفين  دورات  إلى  بحاجة  الرقابية  يبية  ات 

م في  الفساد،  متخصصة  مكافحة  السادسة  جال  المرتبة  بلغ واحتل  حسابي  www.mبمتوسط 
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األجهزة  . بينما جاء في المرتبة األخيرة عدم موافقة عينة الدراسة بشدة على أن  (3.14)
د، بمتوسط  ل وإكساب موظفيها المهارات الضرورية لمكافحة الفساتأهيتسعى إلى  الرقابية  

 (. 1.75حسابي بلغ )
 :لسابعا  تائج المحورقشة نمنا

مقارنة نتائج الدراسة الميدانية مع ما توصلت إليه نتائج تحليل مضمون ورشتي    تكشف
مع  العمل )الثانية والخامسة( عن اتساق تام وتأكيد على ذات المحاور موضع االهتمام  

المتمثل في ت الغرض  التي تحقق ذات  الرقابية في  بعض اإلضافات  فعيل دور األجهزة 
ئج تحليل مضمون ورشة العمل الثانية والتي أشارت ضح ذلك من نتاالفساد. ويتمكافحة  
المشكلة ليست في األنظمة واللوائح؛ وإنما في ضعف التدريب، وقلة الحوافز، وعدم  إلى أن  

ائح واألنظمة األمر الذي أسهم في وجود قصور في تطبيق هذه اللو   ؛كفاية أعداد الموظفين
تكريم ، و ي أجهزة مكافحة ومراقبة الفسادأة العاملين ف زيادة مكاف  بجانب ضرورة  والتشريعات.

. كما بينت تعزيز عملية التدريب والتأهيلفي مكافحة الفساد، وكذلك    وإبراز دور الموظفين
للت ق  وتفعيلها  وجود األنظمةل الخامسة التأكيد على أن  تحليل مضمون ورشة العم  نتائج

  بشرية.الكوادر ال ، مع أهمية تأهيل وإعدادمن الفساد
( 74م:  2015نتائج الدراسة الحالية مع ما أشارت إليه نتائج دراسة )آل الشيخ،    وتتفق

ومات، حول معوقات تفعيل المساءلة اإلدارية والتي تمثلت في: عدم وجود نظام جيد للمعل
الفسا  كشف  على  قادرة  إدارية  كوادر  وجود  األدالء  وعدم  في  الجهات  بعض  وتحفظ  د، 

الجتماعية، وشيوع المحاباة والمحسوبية، وانخفاض مستوى نة الوالءات الومات، وهيمبالمع
رواتب العاملين مقارنة بارتفاع تكاليف المعيشة، والتضارب بين القوانين والنظم أحيانًا،  

التنشئة المساء  وضعف  مجال  في  وخاصة  الجدد،  للموظفين  فقد االجتماعية  أيضًا  لة. 
مستوى    ات مكافحة الفساد تدنيعن أن من معوق(  261م:  2019كشفت دراسة )السبيعي،  

www.mالكافية. وكذلك دراسة   الصالحيات  منحها  لعدم  بدورها  القيام  في   الرقابية  األجهزة  كفاءة
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( فقط من المبحوثين أن الحكومة  %11)   ( والتي يرى فيها نحو34م:  2008)العمور،  
الر  مقابل وإداراتها  المطلوبة،  بواجباتها  تقوم  ي%71)  قابية  ال  كما  (  ذلك.  أوضحت رون 

أن اإلجراءات الحكومية غير كافية لمكافحة    ( (Eurobarometer, 2009: 6دراسة    
)منظمة   الفساد من منطلق ضعف قيام األجهزة المعنية بدورها. أيضًا فقد خلصت دراسة

وم تق حكوماتهم الأن  يرون  المبحوثين من (%53( إلى أن نحو )2012الشفافية الدولية، 
العام؛ وهو ما يشير ضمنًا إلى عدم كفاءة األجهزة   القطاع  في  ادالفس  لمواجهة   بما يلزم

 (Transparency International, 2012)الرقابية المختصة بمكافحة الفساد 
حليل مضمون ئج الدراسة الحالية السيما فيما أكدت عليه نتائج تكذلك اتفاق نتا  ويالحظ

والخ  )الثانية  العمل  بشأن  ورشتي  و امسة(  تدريب  مجال أهمية  في  الفنية  الكوادر  تأهيل 
م( والتي بينت 1995مكافحة الفساد، مع ما توصلت إليه دراسة )فالن كمب وكناوس،  

يم دورات تدريبية على وسائل الفساد ( من عينة البحث يؤيدون تنظ%40نتائجها أن نحو )
أ )ونتائجه، كما  يؤيدون %80ن نحو  اإلدارة  إجرا  ( من مديرين  ضد  اتخاذ  ءات صارمة 

أن ) بجانب  داخل % 63المخالفات،  توعية  بعمليات  القيام  يؤيدون  اإلدارة  ( من مديرين 
ة المهددة  ( من المبحوثين يؤيدون تثمين العمل في مجاالت اإلدار %48اإلدارة العامة، و)

كما أوضحت   (. ,Valenkamp  172-168 ;1995) بالفساد مع المؤهالت المطلوبة  
( أن مكافحة الفساد يجب أن تستند إلى مجموعة  176م:  2012امر،  راسة )بني ع نتائج د

من األسس القانونية الدولية والمحلية، فضاًل عن أن اإلعالن عن مكافحة الفساد ال يسيء  
وإنم الدولة،  سمعة  واقتصاإلى  الدولي،  الصعيد  على  سياسيًا  مكانتها  يعزز  كذلك  ا  ديًا 

التنمية وتشجيع االستثمار؛  مل على تحقيق  الة، كما يعوخاصة في مجال الحد من البط
لكن ذلك بالطبع لن يتحقق بدون فعالية الرقابة وكفاءة الكوادر البشرية في إطار األجهزة  

 المختصة.
 ( حول 459م:  2013ية مع ما انتهت إليه دراسة )حسين،  نتائج الدراسة الحال  أيضًا تتفق

www.mما يحقق غرض مكافحة  اإللكترونية بيق الحكومة  ضرورة تأهيل وتدريب الموظفين على تطب
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بما  اإلدارات  هيكلة  إعادة  يتطلب  اإللكترونية  الحكومة  تطبيق  أن  مالحظة  مع  الفساد، 
ن على الحكومات التي تعمل على  يتالئم مع متطلبات الحكومة اإللكترونية، كما أنه يتعي

 ئمة لذلك. ترونية وضع التشريعات القانونية المالتطبيق الحكومة اإللك 
وفيما يتعلق بنواحي االختالف، نجد أن نتائج الدراسة الحالية قد أشارت   من ناحية أخرى و 

  إلى بعض الجوانب التي لم تشر إليها نتائج الدراسات السابقة، ومنها الحاجة إلى وجود 
غموض  فضاًل عن    ربة الفساد،توصيف وظيفي يحدد األدوار والمهارات المطلوبة لمحا

ذات الصلة بمكافحة يعيق تطبيق األنظمة    على نحو  اإلداراتعض  عارضها في باألدوار وت
 الفساد.

 : الخالصة
المؤسسات الحكومية   مالدراسة الحالية من خالل هذا المحور إلى الوقوف على تقييسعت 

دارية والمحاسبية في المجتمع  ا تأهيل القائمين على تطبيق األنظمة الرقابية واإلالمنوط به
 . السعودي
تائج المبينة على اتفاق عينة الدراسة الميدانية وكذلك الخبراء ضمن ورش  النمن    ويستدل

افتقار   الفنية واإلدارية والمحاسبية في العمل على  المهنية والمهارة  إلى  الرقابية  الجهات 
الفسادمكافح  بجانب  ة  األدوا،  يحدد  وظيفي  توصيف  وجود  باإلدارات ر  عدم  المنوطة 

الالزم توافرها في األفراد المكلفين بمهام محددة في ات  هار والمالفساد  المختصة بمكافحة  
. وكان ملحوظًا أيضًا التقنيات الحديثة لمحاربة الفسادوكذلك االفتقار إلى  ،  هذا اإلطار

الفساد. وكل ل وتدريب الكوادر البشرية العاملة في مجال مكافحة  التأكيد على أهمية تأهي
ذاتها على ذلك،  األجهزة الرقابية  أن تعمل  رط  ليها لكن بشهذه مشكالت يسهل التغلب ع

خاصة فيما يتصل بإعداد وتأهيل موظفيها المعنيين بمكافحة الفساد، وتوفير كل ما يلزم  
 إلنجاح مهماتهم. 

  www.m
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الثامن النتاالمحور  المتعلقة  :  المدني في  بئج  المجتمع  مكافحة  تفعيل دور مؤسسات 
 الفساد في المجتمع السعودي 

النتائج  أظه بوسائلفيمرت  يتصل  مكافحة    ا  في  المدني  المجتمع  دور مؤسسات  تفعيل 
، أنها تضمنت في المرتبة األولى الموافقة وفقًا ألهميتهامرتبة  الفساد في المجتمع السعودي،  

سط حسابي بلغ  سسات المجتمع المدني دورًا في محاربة الفساد، بمتو منح مؤ بشدة على  
حث مؤسسات المجتمع المدني على موافقة على  ال  تبة الثانية. يلي ذلك في المر (3.46)

( بلغ  حسابي  بمتوسط  الرقابية،  واألنظمة  التشريعات  حول  مرئياتها  وفي  (3.24إبداء   ،
فأة لمؤسسات المجتمع المدني لإلبالغ عن رصد مكاالمرتبة الثالثة جاءت الموافقة على  

ح باب االتصال  فت  لموافقة على، وجاءت ا(3.23اد، بمتوسط حسابي بلغ )حاالت الفس
  المرتبة الرابعة الميسر بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرقابية في المجتمع، في  

بالغ عن تشجيع مؤسسات المجتمع المدني على اإل، أما  (3.13بمتوسط حسابي بلغ )
الفساد،   الخامسجاء  فقد  حاالت  المرتبة  الموافقةفي  حيث  من  بلغ ة  حسابي  بمتوسط   ،

إشراك بعض منسوبي مؤسسات المجتمع المدني في  ي المرتبة األخيرة  ء ف، وجا(3.11)
 ( في فئة "موافق".3.04الجهات الرقابية لمكافحة الفساد، بمتوسط حسابي بلغ )

 : لثامنمناقشة نتائج المحور ا 
مؤسسات لدى المبحوثين بأهمية دور    نتائج الدراسة الميدانية ارتفاع درجة الوعي   تعكس

، وقد فصلت ورشة العمل الرابعة  في مكافحة الفساد في المجتمع السعودي  المدني جتمع  الم
طبيعة هذا الدور، والمعوقات التي تعترضه، والحلول المقترحة للتغلب عليه. ففيما يتعلق  

ومالمتوقبالدور   النزاهة  تعزيز  تجاه  المدني  المجتمع  مؤسسات  من  الفساد ع  فقد    كافحة 
نتائج  م  أشارت  اضمون  تحليل  يتضمن:  ورشة  أنه  إلى  الرابعة  الندوات لعمل  إقامة 

على اختالف مستوياتهم الوظيفية   مؤسسات المجتمع المدني  واالجتماعات لكافة موظفي
وأضراره الفساد  من  و لتثقيفهم  ا،  على  على  لتوعياالعتماد  والحرص  األولى،  بالدرجة  www.mة 
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.  ة ذات صالحيات محددةمستقل  لجان  إيجاد، مع إمكانية  في لجان الرقابةلة  مشاركتهم الفاع
إذا كانت   ما  المدني  وحول  المجتمع  النزاهة ومكافحة  تؤدي  مؤسسات  تعزيز  في  دورها 

تمع المدني مؤسسات المج كشفت النتائج عن أن هناك ما يشبه االجماع على أن    الفساد
هناك  ي أن  ؛ ما يعنتعزيز النزاهة ومكافحة الفساددورها بشكل كامل في    في الواقعال تؤدي  

، وربما باعتباره  في حول مفهوم مكافحة الفساديثقتر وذلك لغياب الدور الرقابي والو قصمة  ث
 ليس من بين أدوارها الرئيسة. 

عقبات  عة إلى أن هناك ثمة  نتائج تحليل مضمون ورشة العمل الراب  أيضًا فقد خلصت
  ة الفسادومكافح زاهة  مدني في سبيل أداء دورها في تعزيز النتواجه مؤسسات المجتمع ال

،  الحماية الالزمة في حال التبليغ عن وجود فساد داخلهاالضمانات و   عدم وجودومنها:  
المؤسساتو  هذه  في  األشخاص  من  البعض  بين  الثقة  و انعدام  العقوبات،  من  ،  الخوف 

الفساد ومجاالته، فضاًل عن  وض الوعي بمفهوم   مجتمع مدنيود جمعيات  عدم وج عف 
 العاملين.  ضعف تأهيل ، بجانب عزيز النزاهةساد وتة الفمتخصصة في مكافح 

بشأن   النزاهة   الحلولأما  تعزيز  في  المدني  المجتمع  مؤسسات  دور  لتفعيل  المقترحة 
ورفع الوعي وتعزيز الثقة بين األشخاص  توفير الحماية  فأمكن حصرها في:    ومكافحة الفساد
ع قوانين صارمة في وض، و دالفسانشر ثقافة التبليغ عن  ، و مجتمع المدنيفي مؤسسات ال

المنظمة  ، ورفع كفاءةالمؤسسة المؤسسات على ، و األجهزة اإلدارية والمالية في  تشجيع 
حوافز ووضع  و   التبليغ  التبليغمجزية،  إجراءات  حاج تسهيل  هناك  أن  كما  إلى  ،  فتح  ة 

بالفساد تعنى  و جمعيات  الدراسات،  و ا   إعداد  اإلطار،  هذا  في  جهاز لمتخصصة  إيجاد 
على األعمال ذات االرتباط بين القطاع الخاص والحكومي خصوصًا في  رقابي  كومي  ح 

 .إنشاء جمعيات نفع عام متخصصة في مكافحة الفساد، و المشروعات
( بتأكيدها  261م:  2019يه دراسة )السبيعي،  نتائج الدراسة الحالية مع ما توصلت إل  وتتفق

أهمي القطاعاتعلى  سماح  www.mبالدخول    المدني   تمعالمج   مؤسساتو   للمواطنين   الحكومية   ة 
ejh

ara
lja

ze
era

.co
m



561 
 

أدائها؛ حيث أن مستوى هذه الممارسة منخفض للغاية في الوقت الحالي.    لمواقعها لمتابعة 
جتمع المدني  ( تصاعد دور مؤسسات الم7-4م: 2004يبي،  وأظهرت نتائج دراسة )الشع

 . في مواجهة الفساد اإلداري وفاعلية ذلك
اواتساقًا   نتائج  إليه  أشارت  ما  الحامع  )خضري، لدراسة  دراسة  نتائج  أكدت  فقد  لية، 

( على أن منظمة النزاهة العالمية وهي منظمة مستقلة غير ربحية مقرها  70-69م:  2016
المجتمع المدني والقطاعين الخاص   دة األميركية، تهتم بتمكين المعنيين منالواليات المتح 

ومؤشر النزاهة مشابه حة الفساد.  معلوماتيًا في مجاالت عدة تتصل بمكاف   والعام، وتثقيفهم
مجال   في  السيما  القانونية  األطر  توفر  بمدى  معني  لكنه  الرشيدة،  الحوكمة  لمؤشر 

ية المعنية  م حرية إنشاء وعمل المنظمات غير الحكومالمنظمات غير الحكومية والذي يض
يا حكومي والرقابة، ويتضمن وجود مؤسسة علبمكافحة الفساد، وكذلك مجال اإلشراف ال

والمراجعة، وعدالة وكفاءة النظم الضريبية والجمركية، بجانب مجال ضمانات منع  للرقابة 
ا األجهزة  سلطات  بين  والتوازن  بالحكومة  المصالح  عليها،  تضارب  والرقابة  لحكومية 

يعية والقضائية، إضافة إلى  ن والرقابة المتبادلة بين السلطة التنفيذية والتشر وتتضمن التواز 
 لقة بميزانية الدولة والرقابة عليها.  مليات المتعشفافية الع
( والتي  7-6م:  2004نتائج الدراسة الحالية مع ما أشارت إليه دراسة )الشعيبي،  وتختلف  

اري ضعف دور مؤسسات المجتمع بينت أن من بين عوامل انتشار الفساد خاصة اإلد
جهزة الرقابة يدة، وضعف أة على األداء الحكومي، والمركزية الشدالمدني في مجال الرقاب

العقوبات على  الفساد وتفرض  تكافح  التي  التشريعات واألنظمة  وقلة  استقالليتها،  وعدم 
د. فالواقع أن  ف اإلرادة لدى القيادة السياسية لمكافحة الفسامرتكبيه، وهو ما يقترن بضع

ة ادة السياسيي فيما يخص جانب ضعف اإلرادة لدى القيهذه النتيجة ال تتفق والواقع السعود
لمكافحة الفساد؛ حيث توجد إرادة واضحة لدى القيادة السياسية في مكافحة الفساد بدليل  

ريخ:  ، وتا 65: أ/د في المملكة باألمر الملكي )الرقمالهيئة الوطنية لمكافحة الفسا إنشاء
www.mلمكافحة الفساد، الصادر بقرار مجلس تنظيم الهيئة الوطنية   (، كما صدرهـ13/4/1432
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فضاًل (.  www.nazaha.gov.sa)   هـ1432/    5/    28( بتاريخ  165وزراء رقم )ال
إقرار   الفساد  االستراتيجية عن  ومكافحة  النزاهة  لحماية  أيضاً الوطنية  جهود  ،  ثمة  فإن   

 كافحة الفساد. إلشراك مؤسسات المجتمع المدني في م
 : الخالصة
راسة من نتائج فيما يخص هذا المحور، التأكيد على ضرورة  فرت عنه الدمما أس  يستخلص

وقد اتفقت    ودي،تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد في المجتمع السع
الميدانية و  الدراسة  الرابعة، إضافة إلى  آراء عينة  العمل  ما نتائج تحليل مضمون ورشة 

 ملحة إلى ذلك.ى الحاجة الأوضحته نتائج الدراسات السابقة، عل
يكشف عن أن دور مؤسسات المجتمع المدني في التصدي للفساد في  لكن الواقع العملي

لتي تحول المأمول؛ وهو ما يمكن تفسيره في ضوء العقبات االمملكة ال يزال دون المستوى  
ة  تعزيز النزاهة ومكافح و مؤثر وفاعل في  دون مساهمة مؤسسات المجتمع المدني على نح 

 المجتمع السعودي.  في الفساد
ذلك القول بأن هذا الهدف لن يتحقق دون التغلب على هذه العقبات والقضاء   ويقتضي

ا في مجال  الالزمة لمؤسسات المجتمع المدني حتى تؤدي دورهعليها بما يضمن الحماية 
 مملكة. بالضوابط والقوانين المعمول بها في المكافحة الفساد، على أن تلتزم هي األخرى 
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مدى توافر قواعد للعمل ومدونات لسلوك الموظفين  ب: النتائج المتعلقة  المحور التاسع
الخيري بما يسهم في مواجهة الفساد في المجتمع  في القطاع العام والخاص والقطاع  

 السعودي 
مدى  المتعلق ب  المحورهذا  على عبارات  أفراد عينة الدراسة بشدة    كشفت النتائج عن موافقة

للعمل ومدونات لسلوك الموظفين في القطاع العام والخاص والقطاع الخيري  وافر قواعد  ت
يث بلغ المتوسط الحسابي العام ح ي،  بما يسهم في مواجهة الفساد في المجتمع السعود

في    ، وجاءءلجميع الفقرات المتضمنة بالمحور بال استثنا  ق بشدةفي فئة مواف(  63.3)
أن   األولى  من المرتبة  ا  كثير  موظفيها،  المؤسسات  لسلوك  مدونات  تعتمد  لم  لحكومية 

آليات التوصيف الوظيفي في القطاع العام إلى  ، ثم افتقار  ( 3.41بمتوسط حسابي بلغ )
، وفي المرتبة الثالثة  (3.38حسابي بلغ )  بمتوسط  ةالثانيوذلك في المرتبة  مواجهة الفساد،  

حاالت الفساد في القطاع   اإلبالغ عن   ع اإلجراءات اإلدارية الموظفين علىيشج تجاء عدم  
نشرات دورية للموظفين في القطاع   ، أما عدم وجود(3.37العام، بمتوسط حسابي بلغ )

،  (3.37ط حسابي بلغ )بمتوس  فقد جاء في المرتبة الرابعةفي مواجهة الفساد،    العام تسهم
  متوسط حسابي مية في تطبيق مدونات سلوك الموظفين، بالمؤسسات الحكو يليه عدم جدية  

لمواجهة    آلياتال توفر    قواعد وإجراءات العمل في القطاع العام  ، ثم كون ( 3.36بلغ )
، وجاء في المرتبة السابعة  (3.35بمتوسط حسابي بلغ )  وذلك في المرتبة السادسة  الفساد،

،  (3.33ساد، بمتوسط حسابي بلغ )مدونات السلوك الوظيفي إلى آليات تحد من الف  فتقارا
دونات للسلوك اإلداري في القطاع العام لمواجهة  تبة األخيرة عدم وجود مجاء في المر بينما  

 . (3.30الفساد، بمتوسط حسابي بلغ )
 : لتاسعئج المحور ا مناقشة نتا

  توافر حول هذا المحور أنها في مجملها تشير إلى عدم  من نتائج الدراسة الميدانية  يالحظ  
www.mفيما  لعام والخاص والقطاع الخيري  في القطاع اقواعد للعمل ومدونات لسلوك الموظفين  
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ة  د. وقد أكدت نتائج تحليل نتائج تحليل مضمون ورشة العمل الخامسفسايرتبط بالتصدي لل
،  ي القطاع العام لمواجهة الفسادال توجد مدونات للسلوك اإلداري فعلى أنه بصفة عامة  

.  في المجتمع  د من الفسادآلية واضحة تح ، كما أنه ال توجد  معلنةإن وجدت فهي غير  و 
، آليات لمواجهة الفسادتتضمن  لعمل في القطاع العام  لقواعد وإجراءات  أما بشأن وجود  

دورية الت  نشراتوافرت فتحتاج إلى تفعيل ورقابة فعالة. وبخصوص مدى توافر الفهي وإن 
في الغالب  فقد أشارت النتائج إلى أنها    ة الفساد للموظفين في القطاع العام تسهم في مواجه

وجودة، كما أن هناك دورات أصبحت تخصص لهذا الغرض، كذلك يستفاد من وسائل  م
المو  العام  ظفين. وبشأن  التواصل االجتماعي في توعية  القطاع  الوظيفي في  التوصيف 

داخل القطاعات    ندرة وجود لجان؛ فإن المشكلة تكمن في  واجهة الفسادملليات  وتضمينه آل
حتاج لكن يالتوصيف موجود فقط  ، أو أن  نظمة جديدةوسن أ  ظيفيةلمراجعة التوصيفات الو 

والتطبيقإلى   أو  التفعيل  الخدمة  ،  أصاًل من  المسميات  عن  ألن  تمامًا  مختلفة  المدنية 
 .  بهاالفعلية وغير مطابقة للواقع فال يؤخذ 

راءات اإلدارية ال تشجع الموظفين على  اإلجأشارت النتائج في معظمها إلى أن  في حين
الخوف من  ؛ وهو ما يمكن تفسيره في ظل  حاالت الفساد في القطاع العاماإلبالغ عن  

الم   المسؤولية وإدراج  القطاعبلغ أو من  تحمل  القائمة في  الفساد  دائرة  ، يصاحبه ضمن 
اضحة لإلبالغ  عدد من اإلجراءات الو ، والحاجة إلى  والضرر الوظيفيالخوف من الرؤساء  و 

الفساد يكون من  ، أو ألن  موظفين بهذه اإلجراءاتة التزام اللصعوب، و عن حاالت الفساد
 .  الجهة اإلدارية نفسها

لوجود  ؛ فيعزي  ليات تحد من الفسادآللوك الوظيفي  مدونات السفيما يخص افتقار    أيضاً 
في تنفيذ ما هو ية عدم الجد، أو لساد وهي ثغرات قانونية يجب مراجعتها ثغرات تسمح بالف

 -، أو ألنها وإن وجدت  عدم الوضوح بالنسبة لآللياتو  ي للفساد، أمطلوب فعليًا للتصد
. كذلك ونة السلوك الوظيفييجب أن يخصص لها فصل أو باب في مدإال أنه    -أحيانًا  

www.m  ية غير جادة في تطبيق مدونات سلوك الموظفين المؤسسات الحكومفقد أظهرت النتائج أن  
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الجدية  ، أو ألن  قات االجتماعيةوبية والعالمحس، أو كنتيجة للالمحسوبية والروتين  والسبب
مدونات    على   بالكلية  الكثير من الجهات ال تعتمد، أو ألن  تكون مع العقوبات الصارمة

 .  السلوك
نشر اإلحساس بالمسؤولية رة فتتضمن  مقترحات التغلب على السلبيات المذكو   أما بخصوص

إنشاء م الضوابط   مشتملة على  عهد أو وضع مدونات وأنظمة مكافحة تكون من خالل 
شرح منهجيات  ، و إنشاء الئحة للفساد عامة وأخرى خاصة بكل دائرة، و والعقوبات والحوافز

يقوم بتحليل    نظام مراقبة إلكتروني بأجهزة الموظفين حتى ، وإيجاد  الدراسة كاملة للمتدربين
ميًا الموظفين يو تقييم أداء  لطريقة ، وإيجاد ية الدوامورصد خطواته من بداية الدوام إلى نها

األكمل بالوجه  بأعماله  قيامه  من  للتأكد  أسبوعيًا  و أو  والعقاب،  المراقبة  و تفعيل  عمل  ، 
 الستطالع آراء الموظفين بالجهات المعنية. بيان إلكتروني است

الرابعة  خلص من نتائج تحليل نتائج تحليل مضمون ورشة العمل  ، يستوفي سياق مكمل
، أن هذا  اص تجاه تعزيز النزاهة ومكافحة الفسادالقطاع الخ   المتوقع من  فيما يتعلق بالدور

تحديث آليات  ، و نشطة المناهضة للفساداأل  ، ودعمتعزيز النزاهةالدور يكمن أساسًا في:  
،  ها في الجانب المتعلق بالمسؤولية االجتماعيةوضع برامج تضاف لجهود، و مكافحة الفساد

 .  رب الناجحةدة من التجااالستفا، و أنظمة صارمة للحد من الفسادسن و 
  د دوره في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساال يؤدي    القطاع الخاص النتائج عن أن    وكشفت

عدم    مطلوب؛ وهو ما يمكن تفسيره في ظل وجود بعض العقبات من أهمها:على الوجه ال
األنظمة و وضوح  الوعي،  و نقص  أش،  بجميع  و كالهاالحصانة  قيام ،  المجتمع  تقبل    عدم 

 . المهمة الخاص بهذه القطاع
لتفعيل دور القطاع الخاص في تعزيز على هذه العقبات فإن ثمة حلول مقترحة  وللتغلب  

، وفي  اصتقديم الدعم الكامل للعاملين في القطاع الخ من أهمها:  نزاهة ومكافحة الفسادال
ذاته   المخالفي  فرض عقوبات مشددةالوقت  لتفعيل دور  ن، و على  www.mسن األنظمة والقوانين 
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دعم برامج المسؤولية المجتمعية  ، و التحفيز والتشجيع للقطاع الخاص، و لنزاهةاالشفافية و 
  .الخاصة بهم

س،  في ضوء ما أظهرته نتائجها مع نتائج دراسة )فالن كمب وكناو   الدراسة الحالية  وتتفق
لى ضرورة وضع لوائح خدمة خاصة ( ع%30م( والتي أكد فيها المبحوثين بنسبة )1995
والت الفساد والتبليغ عنها، وتحسين طرق ومناهج العاملين في  ن بخصوص محاللموظفي

بن الشعور  وتنمية  العامة،  نحو  اإلدارة  أكد  كما  العامة،  اإلدارة  في  االنتماء  وتقوية  حن 
الفساد أهمية السماح واالعتراف بالتبليغ السري عن حاالت    ( من المبحوثين على11%)
 ((Valenkampa, 1995:171 . ت دراسة وتوصل (Haenny , 2006 )  إلى أنه إذا

 تتفشى  لحقوق وواجبات العاملين،العلمية والتنظيم الدقيق  العقالنية لم تتوافر قواعد اإلدارة
والعالقات غير الرسمية. وخلصت دراسة    ةوالقراب  التقاليد  والمحاباة وبيروقراطية  المحسوبية

ي الحرص على بث  فساد اإلدار م( إلى أن من أهم عوامل التصدي لل2008)البرادعي،  
م:  2015آل الشيخ،  أخالقيات العمل وتعزيز الرقابة الذاتية. أيضًا فقد أشارت نتائج دراسة )

وخطط رقابية للتأكد    ( إلى أهمية وضع آلية محددة للتعامل مع الشكاوى، وتنفيذ برامج73
 نوطة بهم، وتفعيل المساءلة والردع. من قيام الموظفين بالمهام الم

توافر قواعد للعمل ومدونات  ائج الدراسة الحالية من ناحية تأكيدها على أهمية  نت  ضًا تتفقأي
، مع ما ذكرته دراسة )السيد،  ظفين في القطاع العام والخاص والقطاع الخيري لسلوك المو 

لى "بمنح العاملين السلطة ( من أن مفهوم التمكين الوظيفي يرتبط بالدرجة األو 8م:  2016
ملهم ليتمكنوا من إدارة أعمالهم واستخدام المعلومات والتفاعل مع  المتعلقة بعوالمسؤولية  

الفرصة إلتقان عملهم وإدارته بما يقتضيه الصالح العام". كذلك اآلخرين بهدف إعطائهم  
  فيها   تسود التي  ( أن المنظمات140م:  2000سة )الشهابي وداغر،  درا  فقد أظهرت نتائج

  تنظيمياً   مناخاً   تشكل  والالمباالة،   واالختالس  الرشوة  رساتمما  تسودها  تنظيمية،  ثقافات
  عالقة   على وجود  (2008ائج دراسة )أفندي،  اإلداري. كما أكدت نت  الفساد  على   مشجعاً 

"قياموا  –  الصافرة  لنفخ  االستعداد  بين  إحصائية إلى  يشير  القطاع  لذي  www.mالعام    موظفي 
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 التي  المنظمات  ية فيأخالق  و غيرقانونية، أ  غير  ممارسات  أنه  ا يعتقدون عمّ   بالكشف
  اإلدارة   العام، وكذلك دعم  القطاع  أجهزة  في  أخالقية  استراتيجية  وجود  وبين  -بها"    يعملون 

يقوم   عندما  لحمايته،  إدارية  ونظم   إجراءات  لوجود   الموظف  األخالقي، وإدراك  للسلوك  العليا
عمل. وعليه  وأنظمة ال  تإجراءا  عمله، بجانب وضوح  مكان   في  فسادوال  الخلل  عن  بالتبليغ 

 تقديم بطرق  موظفال وتعريف وتشجيعه الصافرة نافخ  لحماية قوانين فإن من المهم وضع
أن  ( إلى  212م:  2004كما انتهت دراسة )إسالم،    . (2008  والبالغات )أفندي،  الشكاوى 

نين ال يؤدي إلى الظلم فحسب، بل إلى  غموض األدوار المحددة والتطبيق االنتقائي للقوا
سوبية؛ ما يستدل منه على ضرورة وجود قواعد محددة لسلوك الموظفين في  لفساد والمح ا

م( أنه في حالة عدم وضع 2000الجهات المختلفة. أيضًا فقد اتضح من دراسة )الرواس،  
فإن ذلك يؤدي    ن المرتشين، وعدم تطبيق العقوبات القانونية بحقهم،حد لسلوكيات الموظفي

 ين.بقية الموظفإلى انتشار الرشوة بين 
راسة؛ فالمالحظ أنه  مع الدراسات السابقة فيما يخص مجتمع الد وتختلف الدراسة الحالية
ي  والتي طبقت في المملكة العربية السعودية، فإن باق  (2008  وباستثناء دراسة )أفندي،

هو اتفاقها   تجنبية مختلفة؛ لكن الالفالدراسات المشار إليها طبقت في مجتمعات عربية وأ
ري؛  أهمية وجود قواعد محددة للعمل أيًا كان مجاله قطاع عام أو خاص أو خيجميعًا على  

 بما من شأنه ضبط سلوك الموظفين بهذه المجاالت على تنوع وظائفهم. 
 الخالصة:

ها عدم على عبارات هذا المحور أن ثمة إشكالية واضحة مفاد  موافقة المبحوثين  تعكس
في القطاع العام والخاص والقطاع الخيري    وك الموظفينتوافر قواعد للعمل ومدونات لسل

 . في المجتمع السعوديبما يسهم في مواجهة الفساد 
تماد نتائج الدراسة الحالية مالحظات عديدة في هذا الشأن، ومن أبرزها: عدم اعوأظهرت 

www.mالتوصيف الوظيفي في  ، وافتقار  يهاكثير من المؤسسات الحكومية مدونات لسلوك موظف
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ين الموظف ال تحفز اإلجراءات اإلداريةبجانب أن ى آليات مواجهة الفساد، اع العام إلالقط
نشرات دورية للموظفين في القطاع العام تسهم    ، وعدم وجودإلبالغ عن حاالت الفسادل

الفساد لعدم جدية    ،في مواجهة  الحكومية في تطبيق مدو إضافة  نات سلوك المؤسسات 
 .الموظفين
راء الخبراء المشاركين بوش العمل على نحو ما عكسته طار تباين آفي هذا اإلويالحظ  

مون عن آراء المبحوثين ضمن عينة الدراسة الميدانية؛ حيث أن الخبراء نتائج تحليل المض
التوعية   إلشكالية ال تكمن دائمًا في عدم التوافر، وإنما في كانوا في المجمل يميلون إلى أن ا

ات إدارية لمكافحة الفساد، وكذلك العمل على  ات أو إجراءبما هو متوافر فعاًل من مدون
 . تطبيق ما تتضمنه من بنود

تحديدًا فبدا واضحًا من نتائج الدراسة أن ثمة معوقات تحد    أما وبالنسبة للقطاع الخاص
  – تذليل هذه العقبات  ، واإلجراء المناسب هو  زيز النزاهة ومكافحة الفسادفي تع من دوره  

التحفيز والتشجيع للقطاع يل هذا الدور السيما من خالل  من أجل تفع  -المذكورة سلفًا  
 . رامج المسؤولية المجتمعية الخاصة بهدعم ب، و الخاص

العاشر المتعلقة  المحور  النتائج  االب:  بنود  وتفعيل  وتنفيذ  الوطنية  تطبيق  ستراتيجية 
 في المجتمع السعودي لحماية النزاهة ومكافحة الفساد

بيق وتنفيذ وتفعيل بنود االستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة  تطما يتصل ب أوضحت النتائج في
أفراد عينة الدراسة  أن  ومكافحة الفساد في المجتمع السعودي من وجهة نظر عينة الدراسة  

المرتبة   هذا في  بعض بنود االستراتيجية يعيق تطبيقها، وجاء  عدم الوضوح فييرون أن  
، يلي ذلك وفي المرتبة الثانية الموافقة  "موافق"( في فئة  2.97بمتوسط حسابي بلغ )  األولى
الفساد، على   المجتمعية في مكافحة  المشاركة  آلية  لتسهيل  المشاركة اإللكترونية  تفعيل 

فجاء في المرتبة  افز مالية ومعنوية مجزية،  وضع حو ، أما  (2.81بمتوسط حسابي بلغ )
الموافق  الثالثة حيث  بة عليه  من  حسابي  )بمتوسط  مبدأ واحتل  ،  ( 2.75لغ  www.mالعمل على 
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، ثم  ( 2.69بمتوسط حسابي بلغ )المرتبة الرابعة المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه، 
الخامسة   المرتبة  في  وتدريبهاجاء  وتأهيلها  الرقابية  الكوادر  بلغ  ب ،  دعم  حسابي  متوسط 

"موافق".2.68) فئة  في  حين  (  موافق  في  عدم  بعتبين  على  الدراسة  عينة  البنود  ة  ض 
تحقق السرية التامة في فتح مظاريف المناقصات  ضمنت على التوالي: عدم الموافقة على  وت

االستراتيجية تعمل  ، وكذلك عدم الموافقة على أن  (2.33الحكومية، بمتوسط حسابي بلغ )
يًا عدم الموافقة  ، وجاء تال( 2.27معالجة البيروقراطية الحكومية، بمتوسط حسابي بلغ )على  

على  تؤكد  يجية  االسترات أن  على   واألنظمة  اللوائح  تطبيق  في  والمساواة  العدل  على 
بيئة  توفر  الحكومة  ، وأخيرًا عدم الموافقة على أن  (2.16المخالفين، بمتوسط حسابي بلغ )

 . (2.11، بمتوسط حسابي بلغ )قانونية تحفظ الحقوق 
 :لعاشرمناقشة نتائج المحور ا 

االستراتيجية   الية في فهم عينة الدراسة لبنودأن ثمة إشك  ن نتائج استطالع الرأيميستخلص  
السعودي المجتمع  في  الفساد  ومكافحة  النزاهة  لحماية  تأكيد الوطنية  عكسه  ما  وهو   ،

 جاء، والذي  يعيق تطبيقهاما  تراتيجية  الوضوح في بعض بنود االس  المبحوثين على عدم
 ألولى.  في المرتبة ا

أظه مضمون    رتوقد  تحليل  العمل  نتائج  لورشة  تخصيصها  تم  والتي  تقييم الثالثة 
  ، أنه كان االستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية

   ن بعد ذلك حماية النزاهة.من المفروض إضافة عبارة تعزيز النزاهة ثم م
،  رسميالطابع  لاذات    مبينةال  لياتبجانب اآليجية  تطبيق االسترات  فإن من المجدي في  أيضاً 

  – ة  يواقعحول الفساد  رؤية  اليتم رصد وتحليل مواقع التواصل االجتماعي حتى تكون  أن  
ن منحازة إلى  التي دائمًا ما تكو و بعيدة عن متناول وسائل اإلعالم الرسمية  و   -نوعًا ما  

في الشارع يدور  عما بعد المسؤولين نتائج إلى أن وأشارت الالجهات الحكومية والرسمية. 
www.mتطبيق وتنفيذ وتفعيل بنود االستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة    سهم في قصورأ
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اقصات بها العديد منصة اعتماد للمن. وفي ذات السياق فقد رأي بعض الخبراء أن  الفساد
بعض المواد التي تخالف قانون    ىأنها تنطوي علن المشكالت والثغرات القانونية، كما  م

-3-2-1)  مثل:ة والصرف الحكومي وبعض المخالفات في المواد  الحكومي  ياتالمشتر 
االستفادة من معلومات وبيانات الموقوفين  . كذلك فقد أكدت النتائج على ضرورة  (4-5

  هذه االستراتيجية.ساد وتوظيفها لدعم في قضايا الف
ال    كما  جامعية.االستفادة من الخبرات األكاديمية وال  منخلت  االستراتيجية  أن    ويالحظ

عدم ، بجانب  توجد شفافية في إحصاءات هيئة نزاهة الخاصة بعدد القضايا والموقوفين
وجهة إلى المجتمع  االستراتيجية عناصر م، كما لم تتضمن  دقيق لجرائم الفسادالتوصيف  ال
 اخل بين الجرائم المالية واإلدارية.تد، فضال عن الو شريحة الموظفين أو لتوعية المجتمعأ
تيضًا  أ الفسادهناك  قضايا  في  البت  في  تغييبأخير  التواصل    ، وهناك  وسائل  ألهمية 

التوعوي  بالعنصر  الخاص  ااالجتماعي  أن  في مجال ، فضاًل عن  تعمل  التي  لكفاءات 
، تالعب بهموالتدريب، وكذلك تفتقد للمعلومة مما يسهل عملية التفتقد إلى المهارة  الرقابة  

 صالحية هيئة نزاهة الضبط والتحقيق. ليست منأنه كما أن من المهم التوضيح ب
االستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد  المشار إليها وتطوير    ولعالج السلبيات

ال العربية  المملكة  نتائسعوديةفي  أشارت  إلى  ،  الثالثة  العمل  ورشة  مضمون  تحليل  ج 
اتيجية في شكل خطط  وضع االستر   ضرورةلمقترحات التي يتمثل أبرزها في:  مجموعة من ا

،  ضرورة البحث في ماهية ومفهوم الفساد، وكذلك  تنفيذية يسهل تطبيقها على أرض الواقع
، نزاهة ومكافحة الفسادالوطنية لحماية ال  باالستراتيجية  فعيل وسائل اإلعالم في بث الوعيوت
دعم  ا، و التعامل معهحتى يتم    هوكذلك دراسة أسباب  ،وأشكالهأهمية دراسة أنواع الفساد  و 

والبحوث الدراسات  اإلطار،    وإجراء  هذا  ودعم في  للراغبين  المتوفرة  المعلومات  وإتاحة 
النزاهة داخل والشفافية وتعزيز    إقرار مبدأ الوضوح. أيضًا  المراكز والبحوث واالستفادة منها

وجود ى  ، والحاجة إلتخص وتدعم مكافحة الفساد  إنشاء جائزة، وإمكانية  مؤسسات الدولة
www.mإنشاء  ، وكذلك أهمية  داعمة لالستراتيجية تعنى بالشفافية ونشر ثقافة مكافحة الفسادخطط  
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،  ين هيئة نزاهةتطبيق للتواصل بين جميع الجهات المعنية بالمكافحة وبين المواطنين وب 
علومات الخاصة بالفساد في إضافة وإعداد تصنيف يشمل كل القضايا والمحاجة إلى  وال

ستفادة من الوثائق التي تخرج من المؤتمرات والندوات العالمية ما يمكن االك،  كل الدول
  مكافحة   في مجال، واالستفادة مما توفره المنظمات الدولية من خبراء  كمراجع وقاعدة بيانات

ا  بحيث  الفساد المحلييمكن  والندوات  العمل  ورش  إقامة  في  منهم  والعالميةالستفادة  ، ة 
تكوين مكاتب ووحدات لنشر    لحثها علىعات  ة لكل الجامإصدار خطابات رسميبجانب  

هيئة نزاهة   ، والتوضيح لعموم المواطنين إلى أي مدى تعدثقافة النزاهة ومكافحة الفساد
النظر في إعادة هيكلة الهيئة الوطنية   ، مع معنية بما يدور في القطاع الخاص من فساد

ز  يتركدون الهام الهامشية  لى المفات إلت وذلك النحرافها عن مهامها واال  ؛سادلمكافحة الف
لم تراجع أو تطور من األنظمة واللوائح بما  فضاًل عن أنها  على تطبيق االستراتيجية،  

 . افق مع رؤيتهايتو 
تقدم ما  إلى  أن    ويضاف  االستر ضرورة  بدور وسائل  تشتمل  خاص  اتيجية على محور 

و  الحديثة  الفساداإلعالم  مكافحة  في  و التقليدية  ثقافاالهتما،  بنشر  القانونية  م  الجوانب  ة 
الفساد ثقافة مكافحة  خاصة نشر  المدارس  لطالب  بالنسبة  التركيز ، و واألنظمة  ضرورة 

أهمية ا في قضاعلى  السوابق  التأهيلية بصورة عامة وحتى ألصحاب  الفسادلبرامج  ، يا 
ي مجال والعمل على حل مشكلة االستثناءات ف  ،ةالتأكيد على أهمية الحوكمة اإللكترونيو 

الوظيفة  وأن    إلغاء مبدأ التخصص يؤدي إلى المحسوبية، والتأكيد على أن  ل الوظيفيالعم
الستفادة من تجربة أرامكو في  كما توجد إمكانية ل، بالتخصص والمؤهالتيجب أن تكون 

، مع ضرورة االهتمام بجانب  والتي تعتمد على التقييم المنطقي وليست المحسوبية  الترقيات
 ضرورية االستراتيجية  ياته. وبصفة عامة فقد أشار المشاركون إلى أن  الفساد وآل  الوقاية من

   .%100في مجال مكافحة الفساد حتى ولو لم تطبق بنسبة 
بأهمية  وتتفق   يتعلق  فيما  الحالية  الدراسة  النزاهة  انتائج  لحماية  الوطنية  الستراتيجية 

www.mمع   -ه الخلل  على بعض أوج وإن انطوت    -  مكافحة الفساد  في مجال  دومكافحة الفسا
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( والتي توصلت 177م:  2014نتائج عدد من الدراسات السابقة ومنها دراسة )المومني،  
ت العديد سعت لمعالجة أو التخفيف من اآلثار السلبية للفساد، فأنشئإلى أن دول العالم  

  لشفافية الدولية التي تصدر عدة مؤشرات من المؤسسات لهذا الغرض من أهمها منظمة ا
م( أن بناء الدولة الرخوة 2003اد في دول العالم. كما أوضحت دراسة )هشلر،  لقياس الفس

اد من االستمرار والعيش، ذلك أن الدولة لم مع عدم وجود نظم واضحة مّكن ثقافة الفس
سة )المغربي،  وأشارت درا (. Hechler, 2003: 30)   ديثة، بل تقليديةتقم على أسس ح 

اتيجية الزمة لمكافحة الفساد تتضمن: المحاسبة،  عناصر استر   ( إلى أنه ثمة259م:  2010
كافة إجراءات النهوض   والمساءلة، والشفافية، والنزاهة، وهي العناصر األساسية التي تمثل

تقدمة. أيضًا توصلت دراسة )فالن كمب وكناوس،  باألداء للوصول إلى مستويات أداء م
ة تأسيس بنك معلومات ون على أهمي( من المبحوثين يؤكد%33( إلى أن نحو )م1995

مركزي عن الفساد اإلداري في اإلدارة العامة، يحتوي على أسماء الفاسدين. كما أن مكافحة  
دارة العامة واالقتصاد، اد تتطلب وضع استراتيجية على مستوى المجتمع والسياسة واإلالفس

شاء مكاتب نب أهمية إنلدينية واألخالقية وأخالق المهنة، بجاووسائل االتصال، والقيم ا
وأضافت   (. Valenkamp a. a., 1995:171) حكومية لشكاوى المواطنين ضد الفساد  

)بني عامر،   دراسة  في األردن، 176-175م:  2012نتائج  الفساد  أن هيئة مكافحة   )
ء في قانونها، ولها دور كبير ًا أساسيًا متخصصًا في مكافحة الفساد وفقًا لما جاتمارس دور 
قضايا الفساد وإحالة مرتكبيها إلى القضاء. وخلصت دراسة )أبو   عن كثير من  في الكشف

مكافحة الفساد في المؤسسات م( إلى أهمية إنشاء وكالة خاصة ل2009الرب وآخرون،  
 فة إلى إنشاء محاكم خاصة للنظر في ملفات الفساد. العامة واألهلية والخاصة، إضا

العمل على مبدأ المساءلة لكل مسؤول  ة بلق بالمطالبنتائج الدراسة الحالية فيما يتع وتتفق
موقعه،   كان  يخص  مهما  فيما  الرابعة  المرتبة  احتل  وتفعيوالذي  وتنفيذ  بنود تطبيق  ل 

من وجهة نظر   ساد في المجتمع السعودياالستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الف
www.mاتخذتها المملكة في   جراءات التي، تتفق مع اإل(2.69بمتوسط حسابي بلغ )  عينة الدراسة
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السعودي   الوزراء  مجلس  أقر  حيث  اإلطار؛  النزاهة  هذا  لحماية  الوطنية  االستراتيجية 
الفساد )  ومكافحة  رقم  )43بالقرار  بتاريخ  األ1/2/1428(  صدر  كما  الملكي هـ(،  مر 

بتأسيس   االقاضي  لمكافحة  الوطنية  )الرقملفساالهيئة  المملكة  في  أ/د  وتاري65:  خ:  ، 
كافة القطاعات الحكومية، وال يستثنى من  "الهيئة  ( على أن تتضمن مهام  هـ13/4/1432

إلي بالشأن  ذلك كائنًا من كان، وتسند  الخاصة  تنفيذ األوامر والتعليمات  متابعة  ها مهام 
ويد والمالالعام،  اإلداري  الفساد  أوجه  متابعة  اختصاصها  في   "يخل 

 (www.nazaha.gov.sa/ar-sa .)   
م( من أن 2013لصت إليه دراسة )جميل،  نتائج الدراسة الحالية مع ما خ   بينما تختلف

فحة الفساد  الفساد كانت فتح فروع للهيئة الوطنية العليا لمكا  أقل اآلليات إسهامًا في مكافحة
دراسة الحالية كذلك مع ما أكدت عليه نتائج  ما تختلف الفي جميع محافظات الدولة. ك

فساد بالسلطة التنفيذية  ( من أن ارتباط هيئة مكافحة ال176م: 2012دراسة )بني عامر، 
ا في بعض القضايا، إضافة إلى عدم الجدية يؤثر سلبًا في القرارات التي يمكن أن تتخذه

ا الفساد التي تم الكشف رة عدد قضايالفساد بشكل فاعل، وهو ما يتضح من كث  في مكافحة
اإلحالة  عنها، ولم يحال مرتكبوها إلى القضاء؛ حيث تبين أن هناك انتقائية في التحقيق و 

 في القضايا للقضاء. 
مجتمع السعودي وكذلك المعنيين في أجهزة الدولة أن هناك ضرورة لتوعية أفراد ال والواقع

والتي يتمثل أهمها  ة ومكافحة الفساد  ماية النزاهاالستراتيجية الوطنية لح ختلفة بأهداف  الم
مجتمع السعودي صين اله، وتح حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهر في: "

جيه المواطن والمقيم نحو التحلي بالسلوك تو ، و خالقية والتربويةضد الفساد بالقيم الدينية واأل
لنجاح خطط التنمية، والسيما  اخ المالئم  توفير المنة، و لنصوص الشرعية والنظاميواحترام ا

منه واالجتماعية  و االقتصادية  وتطويراإلا،  لتعزيز  المبذولة  الجهود  في  وتوثيق    سهام 
تحقيق العدالة  ، و مكافحة الفسادالتعاون االقليمي والعربي والدولي في مجال حماية النزاهة و 

www.m .  "فراد المجتمعأبين 
ejh

ara
lja

ze
era

.co
m

http://www.nazaha.gov.sa/ar-sa/Pages/Establishment.aspx


574 
 

أقرتها االستراتيجية وجعلها موضع التنفيذ   لوسائل التياألكثر أهمية هو تفعيل ا  لكن األمر
الفساد تشتمل    ةومكافح ة  تنظيم قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهخاصة ما يرتبط ب "

م األجهزة الحكومية المعنية بحسب اختصاصها قياواإلدارية، و على جميع الوثائق النظامية  
ن حجم المشكلة وأسبابها،  د تتضمن بيااحصاءات وتقارير دورية عن مشكلة الفسا   بإعداد

  تجراءاواإلنظمة  وتحديد السلبيات والصعوبات التي تواجه تطبيق األ  ،والحلول المقترحة
المتوافرة للراغبين في البحث  إتاحة المعلومات  د، و المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفسا

مزيد من جراء الإلى  االكاديمية ومراكز البحوث المتخصصة ع  وحث الجهات  ،والدراسة
نفسه المجال  في  والبحوث  و الدراسات  النزاهة  ،  بحماية  المعنية  الحكومية  األجهزة  قيام 

بذلك المتعلقة  األنظمة  وتطبيق  اختصاصاتها،  بممارسة  الفساد  و ومكافحة  مب،  دأ  إقرار 
   (. www.nazaha.gov.sa) " الشفافية وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة

 : الخالصة
الدراسة امن نتائ  يستدل التي تشوب  ج  القصور  ثمة بعض أوجه  لحالية على أن هناك 

الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في المجتمع  تطبيق وتنفيذ وتفعيل بنود االستراتيجية  
.  عدم وضوح بنودها ما يعيق تطبيقها في الواقع العملي ، خاصة فيما يتصل بالسعودي

ر إلى أهمية الدور المعول على هذه  سيما بالنظوهذا أمر يستدعي العمل على تجاوزه ال
 االستراتيجية في القضاء على الفساد في المملكة. 

المجتمعية   التركيز على اتخاذ ما من شأنه أن يسهل من المشاركة  هذا اإلطار ويجب في
ي أفضت بالبعض ضمن عينة  قيق هذا الغرض. كما يبدو ملحًا مراجعة األسباب التلتح 

جها، إلى االعتقاد بأن ثمة ممارسات تندرج ضمن الفساد لم  يرهم من خار البحث وربما غ
ى الرغم من تضمينها في االستراتيجية، ومن ذلك دور تأخذ طريقها إلى التطبيق الفعلي عل

ها في  ، ودور ية التامة في فتح مظاريف المناقصات الحكوميةق السر يتحقاالستراتيجية في 
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الحكومية،   البيروقراطية  إقمعالجة  في  اللوائح   راروكذلك  تطبيق  في  والمساواة  العدل 
  إلى أساس قانوني محدد.وحفظ الحقوق عمومًا استناداً  واألنظمة على المخالفين،

ضع آلية أو تنظيمات إدارية  مدى إمكانية و ب: النتائج المتعلقة  المحور الحادي عشر
 السعودي في المجتمع  ي المستمر لألنظمة المالية والرقابية للتطوير والتقييم الدور 

النتائج   المذكورةبينت  اآلليات  جميع  على  بشدة  الدراسة  عينة  أفراد  هذا   موافقة  ضمن 
"، ( ويقع في فئة "موافق بشدة3.45)  للمحور، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام  لمحورا
أبرز  و  الدوري  الليات  اآلتمثلت  للتقييم  فيتنظيمية  والرقابية  المالية  لألنظمة    المستمر 

تفعيل المساءلة وتحقيق مبدأ من أين لك هذا، وجاءت هذه  في كل من:  سعودي  المجتمع ال
، يليها  (3.59ألول من وجهة نظر المبحوثين بمتوسط حسابي بلغ )اآللية في الترتيب ا

الثا المرتبة  وأثنية  وفي  قبل  بممتلكاته  التصريح  بواجب  الموظف  الوظيفة  إلزام  وبعد  ناء 
وضع آلية لتشجيع اإلبالغ عن جرائم ، بينما جاء  (3.58ابي بلغ )العمومية، بمتوسط حس

اختيار العاملين على أساس ، ثم  (3.57بمتوسط حسابي بلغ )  المرتبة الثالثة الفساد، في  
د إنشاء معه، واحتل  (3.57بمتوسط حسابي بلغ )  الرابعةوذلك في المرتبة  الخبرة والكفاءة،  

بمتوسط حسابي    مسةالمرتبة الخاد،  حاربة الفسا متخصص إلعداد وتدريب الموظفين على م
تعديل وتغيير األنظمة والسياسات المتبعة ألنها قديمة وال تصلح للوقت ، أما (3.57بلغ )

المرتبة األخيرة  الراهن،   حسابفقد جاءت في  أنها    ( 2.60ي بلغ )بمتوسط  مع مالحظة 
 .""موافق كانت ضمن فئة

 :لحادي عشرمناقشة نتائج المحور ا 
تنظيمية للتقييم الدوري  الليات  الميدانية تأييد المبحوثين لآل  ن نتائج الدراسةم  دو واضحاً يب

والرقابية المالية  لألنظمة  مضمون المستمر  تحليل  من  المستخلصة  النتائج  أكدت  وقد   ،
إليها بعض األبعاد المغايرة؛  مل )الثانية والثالثة( على ذات اآلليات وإن أضافت  ورشتي الع
أشار  تحلحيث  نتائج  ات  مضمون ورشة  الضروري  يل  أن من  إلى  الثانية  www.mحوسبة لعمل 
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العمل ، مع  األنظمة حتى تكون متاحة ويسهل التعامل معها من خالل الروابط والتطبيقات
ح  جهة  قبل  من  ساخن  خط  إيجاد  ومعرفة على  اإلبالغ  وتسهيل  الشكاوى  لتلقى  كومية 

المعرفة في    اء مكاتب إلدارةإنش، و معها ءات والجهات المختصة التي يجب التعاملاإلجرا
،  تفعيل دور الشراكة المجتمعية كتجربة الشرطة المجتمعية، و جميع المؤسسات الحكومية

في وزار و  اإلعالمي كما يحدث  كالتشهير  العقابي  الجانب  التجارةتفعيل  و ة  دور ،  تفعيل 
 . الرقابة المجتمعية 

اإلدارات  رورة تفعيل دور  ضثالثة إلى  من تحليل مضمون ورشة العمل ال  النتهاءوأمكن ا 
جهة واحدة تعنى بالرقابة حتى نتغلب على   ، وضرورة إنشاءالمالية في الجهات الحكومية 

ًا الختالف الثقافات وكذلك  ، مع مالحظة أنه أحيانًا ونظر االزدواجية في العمل بين الجهات
م ال  اتوجهتباين   انظر من  بالنسبة ألنواع وأشكال  آخر  إلى  فإنهلفسادجتمع  يصعب   ؛ 

من دول أخرى كما هي دون تعديل يجعلها تتفق وواقع باألنظمة  على الدوام    االستعانة
 المجتمع السعودي.

الثانية مع ما توصلت  نتائج الدراسة الحالية السيما فيما توصلت إليه ورشة العملوتتفق 
لكترونية  الحكومة اإل  ( والتي أشارت أيضًا إلى مزايا4:  2012إليه دراسة )معهد الشيرازي،  

مك فالمواطن في  سلفًا؛  معد  برنامج  وفق  الخدمات  تقديم  ومنها:  اإلداري،  الفساد  افحة 
ة  يستطيع الحصول على الخدمات يوميًا دون تدخل من جانب الموظفين. بجانب الشفافي

بالخدمات المنتفعين  بين  التحيز  دون  المعامالت  إجراءات   في  إتباع  العامة عن طريق 
عليهامحددة   اإلدار   منصوص  نظام  معالجة  في  في  المواطن  ومشاركة  اإللكترونية،  ة 

السلبيات عن طريق تيسير استطالع رأي المواطنين في شؤون اإلدارة اإللكترونية، فضاًل 
للمراج  دقيق  توفير نظام  والتعن  اإلدارية  المشكالت  والتقليل من  والمحاسبة،  نظيمية  عة 

ختيار الموظفين بطريقة محايدة  يا، واستقطاب وارشوة والهداواالجتماعية التي تساعد على ال
على أساس الكفاءة والخبرة في العمل دون اعتبارات شخصية. أيضًا فقد توصلت دراسة 

اإل461م:  2012)عبدالكريم،   الحكومة  أن  إلى  اإلداري، (  للفساد  حاًل  تقدم  www.mلكترونية 
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  ة، كما أن تطبيق قات الشخصيرص الرشوة والمحسوبية والمحاباة والعالوالتخلص من ف
أسهم في ترشيد الخدمات العامة،   -على سبيل المثال    -اإلدارة اإللكترونية في أميركا  

تكنولوجيا المعلومات    والسرعة والفعالية في تقديم الخدمة، والشفافية والنزاهة التي تضمنها
 يقضي على ظاهرة الفساد.  كآلية لتقديم الخدمة على نحو

م:  2010ة مع ما توصلت إليه دراسة )السبيعي،  الدراسة الحالي  ختالف نتائجا  كذلك يتضح
  على تحديث   السعودية  القطاعات الحكومية في  ( والتي أشارت إلى أن مستوى حرص6

الغموض  وتشريعاتها  أنظمتها ومكمن    مستوى   وإعالنها  عنها  والضبابية  إلزالة  متوسط. 
في هاالخ  ركزت  قد  الحالية  الدراسة  أن  بتالف  المحور  اآلاألساس على  ذا  ليات  معرفة 

من وجهة نظر عينة الدراسة،   تنظيمية للتقييم الدوري المستمر لألنظمة المالية والرقابيةال
ات واقعيًا؛ فالموافقة عليها ال ولم تسعى في هذا الجانب إلى معرفة مدى توفر هذه اآللي

هذا صر فاعل في  أهميتها كعنفرها أو عدم توافرها، وإنما تشير إلى  تعني بالضرورة توا
 اإلطار.

 : الخالصة
من نتائج الدراسة الحالية في هذا المحور على ارتفاع درجة وعي المبحوثين ضمن    يستدل

حقق هدف التطوير والتقييم لما عينة الدراسة بوجود حاجة فعلية لوضع آليات تنظيمية ت
 لية ورقابية.  هو سائد من أنظمة ما

ج تحليل مضمون ورشتي العمل )الثانية  صه من نتائ ما تم استخالواتساقًا مع  ويشير ذلك
والشفافية، ووضع  فعيل المساءلة  والثالثة( حول ذات المحور، إلى أن هناك حاجة إلى ت

اختيار العاملين على أساس الخبرة والكفاءة، وكذلك  آلية لتشجيع اإلبالغ عن جرائم الفساد،  
 لتغيرات الكائنة في إطاره.  السعودي وا  اقع المجتمعوتطوير النظم والسياسات بما يتناسب وو 
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النتائج الالفتة والتي تسترعي االهتمام في هذا المحور، التأكيد على أهمية   ويعد من أبرز
 لكترونية، وهو ما أيدته الدراسات السابقة باإلشارةواالنتقال إلى الحكومة االحوسبة األنظمة  

 . افحة الفسادإلى مزايا الحكومة اإللكترونية في مك
حلول المقترحة لمواجهة الفساد في المجتمع  بال: النتائج المتعلقة  المحور الثاني عشر

 السعودي 
حلول  جميع العلى  موافقة أفراد عينة الدراسة من مختلف القطاعات  أكدت النتائج على  

( مقترحًا، حيث بلغ  27البالغ عددها )و المقترحة لمواجهة الفساد في المجتمع السعودي  
مقترحات الأبرز  من  وجاء    ( في فئة "موافق بشدة"..303)لهذا المحور    امالمتوسط الع

مراجعة السياسات واإلجراءات  من وجهة نظر عينة الدراسة:  لمواجهة الفساد في المجتمع
واجهة الفساد في المجتمع لم  المرتبة األولىهذا المقترح    احتلبها دوريًا، و   الرقابية المعمول

الدقة والموضوعية في ، يليه وفي المرتبة الثانية  (3.52غ )سط حسابي بلالسعودي بمتو 
تبسيط اإلجراءات للخدمات  ، ثم  (3.49التعيين والترقية في الوظائف، بمتوسط حسابي بلغ )

الحكومي الجهات  من  وجاء  المقدمة  المختلفة،  الثالثة  ة  المرتبة  حسفي  بلغ    ابيبمتوسط 
وذلك إلدارات وإعطائها صالحيات محددة،  رقابية في اتفعيل دور األجهزة ال، ثم  (3.47)

تفعيل الشفافية في التعامالت ، يلي ذلك  (3.46بمتوسط حسابي بلغ )المرتبة الرابعة  في  
في   المقترح  هذا  وجاء  الحكومية،  الخامسة  المواإلجراءات  بلغ  رتبة  حسابي  بمتوسط 

ن تمثلت  حيفي    شدة".فئة "موافق ب  قدم من مقترحات كانت ضمنا ت، وجميع م(3.46)
السعودي في ضوء متوسطها الحسابي آخر خمسة مقترحات لمواجهة الفساد في المجتمع 

يقع ضمن   "موافق"الذي  بمتوسط في كل من:    فئة  والمرتبات،  األجور  تحسين مستوى 
ب )حسابي  و (3.17لغ  والمحاكم،  التحقيق  إجراء  في  بلغ  ة،  اإلسراع  حسابي  بمتوسط 

قيم  ، وت(3.17) تفعيل دور شبكات ، و (3.14، بمتوسط حسابي بلغ )الديمقراطيةعزيز 
( بلغ  حسابي  بمتوسط  الفساد،  لمحاربة  والرقابي  التوعوي  االجتماعي  ،  (3.14التواصل 

www.m . (3.12ية، بمتوسط حسابي بلغ )إحالل الحكومة اإللكترونوأخيرًا جاء مقترح 
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 : الثاني عشر حورمناقشة نتائج الم
الدراسموافقة    تعكس المجتمع جميع  على  ة  عينة  في  الفساد  لمواجهة  المقترحة  الحلول 

هناك رغبة حقيقية في القضاء على هذه الظاهرة لمخاطرها المتزايدة. واتفقت السعودي أن  
لعمل )األولى، والرابعة، والخامسة( على  النتائج المستخلصة من تحليل مضمون ورش ا

الن ورش  تيج ذات  ضمن  المشاركين  الخبراء  أن  إال  المحدة؛  من  العمل  العديد  قدموا  دة 
المقترحات البناءة في هذا اإلطار؛ لكن نتائج تحليل مضمون ورشة العمل األولى أكدت 

المقترحة مثاليةعلى مالحظة مهمة مفادها أن   أكثر واقعية   تكون واألنسب أن    الحلول 
المهم  ويسهل تطبيقها المشاكيطبت، كما أن من  الحوكمة حتى تحل جميع  ،  لق معايير 

ضرورة أمر ال غنى عنه، بجانب    وضوح القوانين ومعرفة الحقوق والواجباتن  وكذلك فإ
،  التقويم الدائم للقوانين ومتابعتها، و االهتمام بالتطبيق الصحيح للقوانين، مع ضرورة حمايتها

معرفة آلية  لضرورة لك فهناك كذ ،أسباب الفسادأية حلول يجب أن تبنى أساسًا على وأن 
لد  اإلجراءات التي المتبعة  والمدة  الفساد  حاالت  مع  التعامل  يخص  فيما  جهة  كل  ى 

 . تستغرقها في اإلجراءات
الحلول المقترحة لتعزيز  نتائج تحليل مضمون ورشة العمل الرابعة على أن من أبرز    وأكدت

اندة اإلعالم باعتباره صلة قوية  دعم ومس،  السعودينزاهة ومكافحة الفساد في المجتمع  ال
  التوعية بظاهرة الفساد   إدخال، و تثقيف الموظفين بمختلف مراتبهم، و فرادلمجتمع واألبين ا

المدرسية المناهج  و في  الوطنية  ،  الهيئة  دور  نشر  في  اإلعالم  وسائل  لمكافحة  تكثيف 
،  لمحاربة الفساد  معالمجتا في تثقيف  ات التعليم والمجتمع المدني بدورهمؤسس  الفساد، وقيام

، جنبًا  د الدور الرقابي والقانوني في جميع مؤسسات الحكومةتشديجة إلى أيضًا تتزايد الحا
وبالمقابل تشجيع وتحفيز    ،تطبيق العقوبات واألنظمة الخاصة بهيئة الفسادإلى جنب مع  

لتوعية  أهمية أن تتضمن ا، و افية والتبليغ عن قضايا الفسادالمؤسسات واألفراد على الشف
www.mت، واللجوء إلى التشهير بمرتكبي  نشر العقوبا وكذلك لوائحنشر األنظمة والبظاهرة الفساد 
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  المتخصصين   ةادة عدد القضاوقائع الفساد إذا ما اقتضت الضرورة، وأن يتم العمل على زي 
 . رقابة الميدانية والذاتيةاللسرعة الفصل في قضايا الفساد، وتفعيل 

أ  توأضاف  التي  تحليل مضمون ورشالنتائج  من  إليها  االنتاء  الخ مكن  العمل  أن  ة  امسة 
يجب أن تتضمن   الحلول المقترحة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المجتمع السعودي

ي الوقت فالحوافز ، وكذلك العقوبات الصارمة، و المتابعة الدقيقةالرقابة و توصيف المهام و 
اجعة  مر ، و صات تقنية مبنية على مؤشرات أداءربط المنظمات بمن، و فعيل القوانينذاته، وت
الالزمة عند   القوانين المحاسبية، واستحداث  ة واللوائح الخاصة بالدخل المادي للفرداألنظم

 .الحوكمة اإللكترونية الضرورة، وأخيرًا االنتقال إلى 
حيث   راسات السابقة منلدراسة الحالية مع نتائج كافة الدالنتائج التي أسفرت عنها ا  وتتفق

ة تستحق المعالجة الحاسمة. وفي هذا الصدد د كونه ظاهر اقتراح حلول معينة لمواجهة الفسا
( من المبحوثين أشاروا % 20م( إلى أن نحو )2016فقد أشارت نتائج دراسة )بول مان،  

و  القانونية  والقواعد  المعايير  تطبيق  أهمية  الفساد  إلى  مكافحة  في  األخالقية 
 ((Buehlmann , 2016: 1-10 .    ،( على  44م:  2011في حين أكدت دراسة )بحر

ية استخدام أساليب أكثر فاعلية لعالج ظاهرة الفساد، وتحسين المناخ السياسي واألمني أهم
دراسة   واقترحت  المجتمع.  داخل  استحداث    Bussman, 2013: 12)) واالقتصادي 

ياسة مكافحة الفساد،  الدائمة لتطبيق سالفساد داخل المؤسسات، والمراقبة  نظام تبليغ عن  
امج مكافحة الفساد من خالل استطالع آراء العاملين، ومعاقبة  م لتأثير بر والتقييم المستدا 

)عبدالعالي،   دراسة  وحددت  الفساد.  مكافحة  لسياسة  العاملين  من  م:  2013المخالفين 
التي م277 أبرزه( مجموعة من اآلليات  الفساد، ومن  أفعال ن شأنها مكافحة  ا: تجريم 

فوائد غير قانونية، واستغالل النفوذ،  رشوة، وأخذ  لفساد كالجرائم في الصفقات العامة والا
المشروع،  غير  واإلثراء  بالوظيفة،  واالتجار  المستحقة  غير  المنافع  على  والحصول 

ات  ئية لمكافحة جرائم الفساد، وإجراءوالتصريح بالممتلكات. وتشديد األحكام الجزائية اإلجرا
www.mاد من خالل حماية المبلغين  جرائم الفس  ائية لهذه الجرائم، وتشجيع اإلبالغ عنالمتابعة القض
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العقابية  السياسة  على  والتأكيد  اإللكتروني،  الترصد  آليات  وتشريع  والضحايا،  والشهود 
ا وتطبيق  أشكاله،  بمختلف  اإلداري  الفساد  مكافحة  في  والرقابية  ودورها  اإلدارية  آلليات 

 يفة العامة.  يين في الوظذات الصيغة التأديبية المرتبطة بالتع  ة الفساد اإلداري لمكافح 
واتفاقًا مع هدف الدراسة الحالية في هذا المحور بشأن اقتراح حلول مالئمة لمكافحة  أيضًا  

)حركات،   دراسة  توصلت  فقد  ا2007الفساد،  المقترحات  من  مجموعة  إلى  لمهمة م( 
ني خطة استراتيجية تشاركية في تفعيل  اد ومن أهمها: تب لمواجهة معوقات مكافحة الفس

ة المالية في مواجهة الفساد، ووضع خطة عمل لمكافحة الغش والفساد في  جهزة الرقابأ
القطاعين العام والخاص واإلصالح الشامل للهياكل والمنظومة المحاسبية. وكذلك التدريب 

الموارد البشرية    مة جيدة في تدبيرن في األجهزة الرقابية، وضمان حوكالمستمر للفاعلي
استعمال الحاسوب والحكومة اإللكترونية في تدبير المراقبة  فة، وتعميم  وتنمية اقتصاد المعر 

المالية ضد الفساد، وتبني استراتيجية شاملة في مجال إنتاج المعلومات المتعلقة بالفساد  
بجانب وتداولها،  تق  ومظاهره  مجال  في  شاملة  استراتيجية  العوضع  السياسات  امة  ويم 

خلي والخارجي للمشروعات والسياسات العامة لتقويم الداوالمراقبة الداخلية، ودعم برامج ا
  ( فاهتمت بضرورة توظيف 125م:  2013التي تتأثر بالفساد. أما دراسة )العبدالوهاب،  

 كافحته. بالفساد وم التوعية شبكات التواصل االجتماعي في
اآلخر، الجانب  الحالية  وعلى  الدراسة  الحلول  تختلف  طبيعة  في  السابقة  الدراسات   مع 

مقترحة؛ وهو ما يمكن تفهمه بالنظر إلى أن هذه الدراسات المذكورة قد اتخذت  النوعية ال
من مجتمعات أخرى مجااًل للتطبيق، إضافة إلى أن لكل مجتمع ظروفه التي قد تجعل  

من الحلول  بعض  يحتمن  اآلخر  البعض  بينما  اإلاسبة  ظل  في  مراجعة  إلى  مكانات  اج 
مًا وكيفًا، دون تجاهل الثقافة السائدة في المجتمع ى توافرها ك المادية والبشرية المتاحة ومد

 السعودي ومكوناتها التي يبقى كذلك من المهم وضعها في االعتبار.
www.m الخالصة:
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جميع  ة على  ، وجود حالة إجماع بالموافقمن نتائج الدراسة فيما يخص هذا المحور  يستدل
ت عينة الدراسة الميدانية ؛ حيث أيدديترحة لمواجهة الفساد في المجتمع السعو الحلول المق

على تنوع القطاعات التي تنتمي إليها كافة الحلول المبينة في هذا الصدد. وكان واضحًا 
المعمول بها دوريأن   الرقابية  السياسات واإلجراءات  قد حظيت بأعلى درجات    اً مراجعة 
 ي هذا اإلطار.  ة األخيرة ففي المرتب  إحالل الحكومة اإللكترونية  وافقة، بينما جاء مقترحالم

نتائج تحليل مضمون ورش العمل )األولى، والرابعة، والخامسة( الموافقة على  وقد عززت 
الورش بهذه  المشاركين  وكون  تتسق  جديدة  أخرى  تقديم  مع  المقترحة،  من   الحلول  هم 

د  ن أهم المالحظات في هذا السياق التأكيبقضايا الفساد. ويعد م  المتخصصين والمعنيين 
أن تتسم أية حلول تستهدف القضاء على ظاهرة الفساد أو على األقل الحد   على ضرورة

 من آثاره السلبية بالعملية والقابلية للتنفيذ. 
الحالية في م  أيضًا يالحظ الدراسة  السامن مقارنة نتائج  الدراسات  بنتائج  بقة وما جملها 

الدراسات من مق  تبنته من حلول؛ ا أن بعض ما تضمنته تلك  إلى ترحات سعت  لمملكة 
تطبيقه بالفعل من خالل إجراءات محددة قامت باتخاذها بصدد مكافحة الفساد حيث تم 

اية النزاهة  االستراتيجية الوطنية لحم  د، كما تم إقرارالهيئة الوطنية لمكافحة الفساإنشاء  
العمل   حول نحو الحكومة اإللكترونية حيث يسير، فضاًل عن إجراءات التومكافحة الفساد

رة سريعة في حوسبة التعامالت االلكترونية. أما البعض اآلخر من الحلول المتضمنة  بوتي
والمشار إليها فمن المهم دراستها والسعي نحو إقرار المالئم منها؛ بما يساعد في التصدي 

 عودي. ضايا الفساد في المجتمع السلق
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 يالمبحث الثان

 توصيات الدراسة 
ن نتائج، فقد تم استخالص مجموعة من التوصيات  ه الدراسة مفي ضوء ما انتهت إلي

المحددة والمقترنة باإلجراءات التنفيذية المقترحة حتى يسهل تطبيقها في الواقع العملي،  
 وتتمل تلك التوصيات في التالي: 

 ية التوص
 األولى

طة في المجتمع  الواسطة وإساءة استغالل السليجب محاربة  
 السعودي. 

الع لمية  المؤشرات 
 ة ألهمية التوصية المبرر 

المحور األول فقد جاءت   • الدراسة في  لنتائج  استنادًا 
المجتمع  في  الفساد  مظاهر  مقدمة  في  الواسطة 
السعودي، كما جاءت إساءة استغالل السلطة ضمن 

ثالث(، وهي عادة د المتفشية )المظهر المظاهر الفسا
 لواسطة.ما تقترن با

واإلجراءات   الخطوات 
 المقترحة   ةالتنفيذي

الحكومة   .1 إلى  واالنتقال  األنظمة  لما   اإللكترونيةحوسبة 
 يترتب على ذلك من مزايا تصب في مصلحة الحد من 

 تفشي الواسطة وإساءة استغالل السلطة.
وإساءة  الواسط  عن  اإلبالغ  حاالت  تشجيع .2 استغالل ة 

 .السلطة في أجهزة الدولة المختلفة
طريقةيتوف .3 البالغات    عملية  ر  الواسطة  حو لفحص  ل 

 .بصورة أكثر دقةإساءة استغالل السلطة و 
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من  .4 يحد  نحو  على  المنظمة  واللوائح  القوانين  توضيح 
التالعب بها ويقلل من اللجوء للواسطة وإساءة استغالل 

 السلطة. 
أن   .5 على  اإلغالتأكيد  مبدأ  فرص لتخصص  اء  من  يزيد 

، والحرص على أن تكون  لمحسوبيةاو   اللجوء إلى الواسطة
وا   الوظيفة المؤهالتبالتخصص  )يمكن  من .  الستفادة 

التقييم  على  تعتمد  والتي  الترقيات  في  أرامكو  تجربة 
 (.وليست المحسوبية دروسالم

حول الواسطة وإساءة    جهة واحدة لتلقي البالغات  إيجاد .6
وماستغالل   الفساد  السلطة  صور  من  بهما  يقترن  ا 

 اإلداري. 
ية ويات اإلدار يل العقوبات التأديبية على كافة المستتفع .7

 للحد من انتشار الواسطة وإساءة استغالل السلطة. 
أو  .8 الجامعات  داخل  سواء  البحوث  مراكز  اهتمام  زيادة 

المستقلة أو التابعة لوزارة الداخلية أو غيرها من الجهات  
الصلة تفشيها   بالمملكة  ذات  وأسباب  الواسطة  بقضية 
 منها. وسبل الحد 
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 التوصية 
 الثانية 

  الموظف   أوقات ومواعيد العمل وعدم التزام  على احترام  العمل
 .  باللوائح واألنظمة

العلمية   المؤشرات 
 المبررة ألهمية التوصية 

استنادًا لنتائج الدراسة في المحور األول فقد شكل عدم   •
أ باللوائح وقات  احترام  التزام  وعدم  العمل  ومواعيد 
مظاهر   واألنظمة ضمن  والرابع  الثاني  المظهرين 

 لفساد.ا

واإلجراءات  الخ طوات 
 المقترحة   التنفيذية

تقديم دورات تدريبية وورش عمل ولقاءات دورية بالعاملين   -1
 لبيان أهمية احترام أوقات الدوام وااللتزام باللوائح واألنظمة

دريبية وتعريفية باللوائح واألنظمة في أماكن  تتقديم دورات   -2
 .العمل

 عيًا للتأكدوأسبو وميًا  إيجاد طريقة لتقييم أداء الموظفين ي -3
 من قيامهم بأعمالهم على الوجه األكمل. 

لموظفين اإلدارية ل  جهزةاألإيجاد نظام مراقبة إلكتروني ب  -4
 . ةفي القطاعات المختلفة العامة والخاصة وغير الربحي

لج  -5 مراقبة تشكيل  من  للتأكد  اإلدارية  باألجهزة  معنية  ان 
 ره اللوائح؛العمل وضمان تنفيذه نظاميًا وفق ما تقسير  

 وإن كانت موجودة ببعض الجهات فليتم تفعيل دورها. 
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 التوصية 
 الثالثة 

إ للحد من  يلزم  العاماتخاذ ما  المال  بكافة صوره، و   هدار 
 . يناإلهمال والتكاسل من قبل المسؤول والطمع 

العلمية   المؤشرات 
ألهمية   المبررة 

 التوصية 

الدراسة مناست • إلى ما أوضحته نتائج  إ   نادًا  هدار  أن 
يمثل )المظهر الخامس للفساد في المجتمع    لمال العاما

،  الطمع والجشع لدى بعض المسؤولينالسعودي(. أما 
  ين السببفيمثالن )،  جانبهم  اإلهمال والتكاسل منوكذلك  

أسباب ارتكاب جرائم الفساد في   منض  والثاني  األول
 .(المجتمع السعودي

واإلجراءات   الخطوات 
 ترحة المق  التنفيذية

الموظف بواجب التصريح بممتلكاته قبل وأثناء وبعد إلزام   .1
 .الوظيفة العمومية

األموال تحديد أهم الشروط الكفيلة بتفعيل الرقابة العليا على   .2
 العامة. 

ق .3 تنطوي على  آلية مالئمة  لإلبالغ  توفير  السرية  در من 
 عن حاالت إهدار المال العام.

اللو   إقرار .4 تطبيق  في  والمساواة  واألنظم العدل  على ائح  ة 
 ين في قضايا إهدار المال العام.المخالف

  ضرورة أن تضطلع الخدمة المدنية بتعميم اللوائح واألنظمة  .5
بالفساد وواضحة ح   المتعلقة  وملموسة  مرئية  تكون  تى 

 رفع من درجة الوعي بظاهرة الفساد. للجميع على نحو ي
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 التوصية 
 بعة الرا

تقوية   على  العمل  األجهزة  يجب  فيدور  مكافحة    الرقابية 
 في المجتمع السعودي.الفساد 

العلمية   المؤشرات 
ألهمية   المبررة 

 التوصية 

وجود عدد من استنادًا لنتائج الدراسة التي كشفت عن   •
المح  )ضمن  الرقابة  نظام  في  الضعف  ور أوجه 

ام نظ  الخامس(، وكذلك ما تبين من الحاجة إلى تقوية
ال  الرقابة في بعض اإلدارات  غرات في بعضثوعالج 

أسباب   ضمن  الثالث والرابع  ينالسبببوصفهما )  األنظمة
السعودي المجتمع  في  الفساد  جرائم  والمشار    ارتكاب 

 الثاني من نتائج الدراسة(. إليهما بالمحور 

واإلجراءات   الخطوات 
 المقترحة   لتنفيذيةا

الرقاب -1 لألنشطة  المستمر  األجهزة  التقويم  تمارسها  التي  ية 
ن فترة ألخرى إذا ما اقتضت  يح مسارها مالمعنية وتصح 
 الضرورة ذلك. 

باإلدارات   -2 المنوطة  األدوار  يحدد  وظيفي  توصيف  إيجاد 
بمكافحة   في  المختصة  توافرها  الالزم  والمهارات  الفساد 
 محددة في هذا اإلطار.  األفراد المكلفين بمهام

 النزاهة والشفافية في جرائم الفساد.   تفعيل النيابة العامة لمبدأ -3
بة العامة لإلجراءات الكفيلة بتوافر األدلة والقرائن  اتخاذ النيا -4

رهم  الكافية إلدانة مرتكبي جرائم الفساد؛ ما يحقق الردع لغي
 ويحد من ارتكاب جرائم مماثلة. 

 عن الفساد اإلداري. إنشاء بنك معلومات مركزي  -5
المحاسبة لدى  تفعيل  و قابية  األجهزة الر   بين   التنسيقزيادة   -6
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األجهزة  إيجاد كوادر   -7 في  الفساد  مؤهلة في كشف قضايا 
 .  الرقابية

ولة عن تداخل االختصاصات بين الجهات المسؤ الحد من  -8
 .مكافحة الفساد

فعالة -9 كآلية  السرية  مبدأ  على  في    التأكيد  األجهزة  للعمل 
   .الرقابية

 

 التوصية 
 الخامسة 

التشريعات  ع في  والقصور  الخلل  أوجه  في  الج  القائمة 
 المجتمع السعودي في مكافحة الفساد. 

العلمية   المؤشرات 
ألهمية   المبررة 

 التوصية 

المحور  • ضمن  الدراسة  نتائج  عنه  كشفت  لما  استنادًا 
ا التشريعات  في  عديدة  خلل  أوجه  من  لخاصة الرابع 

 بمكافحة الفساد. 

واإلجراءات   الخطوات 
 المقترحة   يذيةالتنف

قة بمكافحة الفساد من نظمة المتعلأن تيسر التشريعات واأل -1
والمحاكمة التحقيق  من    إجراءات  اختصارها  على  وتعمل 

 مدة الزمنية واإلجراءات المطلوبة.حيث ال
المتبعة لمكافحة    مراعاة عدم تعارض األنظمة والتشريعات -2

 ا البعض.ع بعضهملفساد ا
 .شروعات الحكوميةنظام محكم لتنفيذ المإيجاد  -3
التيصرامة   -4 المتبعة تسنها األن  العقوبات    ظمة والتشريعات 

 لمكافحة الفساد. 
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العقوبات بحق الممارسين  جدية السلطات المسؤولة في إنزال   -5
 للسلوك اإلداري المصنف بكونه ضمن دائرة الفساد.

ال  -6 اتخاذ  عمليات  وتطبيقها  شفافية  بالفساد  المتعلقة  قرارات 
 بوضوح. 

 

 ة التوصي
 السادسة 

دور تفعيل  اإلع  ضرورة  مكافوسائل  في  في  الم  الفساد  حة 
 المجتمع السعودي

العلمية   المؤشرات 
ألهمية   المبررة 

 التوصية 

المحور  • ضمن  الدراسة  نتائج  عليه  أكدت  لما  استنادًا 
مكافحة   في  اإلعالم  وسائل  دور  قصور  من  السادس 

 الفساد.

واإلجراءات   الخطوات 
 المقترحة   التنفيذية

في  ا .1 بمهمتها  اإلعالم  وسائل  بقضايا التوعضطالع  ية 
للمواطنين ا والتوضيح  بل  السعودي،  المجتمع  في  لفساد 

المتخصصين داللة مصطلح   العاديين وغير  من األفراد 
والقوانين  معه،  التعامل  وأساليب  ومظاهره،  ذاته،  فساد 

 التي تكافحه. 
في  قي .2 الرقابي  بدورها  اإلعالم  وسائل  الفاسدين ام  فضح 

 م.والتحذير منهم، وكشف تالعبهم وأساليبه
أن .3 اإلعالم    أهمية  وسائل  لألجهزة  تلعب  المساند  دور 

الرقابية المعنية بمكافحة الفساد لضمان وصول رسالتها 
 إلى الفئات المستهدفة.
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 التوصية 
 السابعة 

نوط بها تأهيل القائمين  الحكومية المالمؤسسات  تفعيل دور  
الرقابي األنظمة  تطبيق  في  على  والمحاسبية  واإلدارية  ة 

 .سعوديالمجتمع ال 

العلمية الم ؤشرات 
ألهمية  المبررة 

 التوصية 

استنادًا لما أظهرته نتائج الدراسة ضمن المحور السابع  •
الجهات الرقابية إلى المهنية والمهارة الفنية من افتقار  

، بجانب أوجه ية في مكافحة الفسادواإلدارية والمحاسب
 أخرى للخلل. 

واإلجراءات الخ طوات 
 المقترحة   التنفيذية

الكوا  -1 الفتأهيل  مكافحة  أجهزة  في  العاملة  الفنية  ساد در 
 وتوفير التدريب الالزم لها في المجال الرقابي. 

ومراقبة  -2 للفساد  التصدي  في  الحديثة  التقنيات  من  اإلفادة 
لمملكة ضمن نطاق عمل األجهزة  عمل الجهات المختلفة با

 الرقابية. 
ن إلعداد وتدريب الموظفي  ةمتخصصأو جهة    إنشاء معهد -3

عمل على )إن لم تكن موجودة بالفعل وال  ة الفسادعلى محارب
 تفعيل دورها في الواقع العملي إن كانت قائمة(. 

المؤسسات الحكومية  الحاجة إلى رفع مستوى التنسيق بين   -4
املين في مجال مكافحة الفساد لتبادل المنوط بها تأهيل الع 

 بينها. الخبرات فيما 
الجهات   نختصاصات بيمعالجة التداخل والتضارب في اال -5

يزيد  على النحو الذي قد  سادالحكومية المعنية بمكافحة الف
بمهامه قيامها  كفاءة  إكساب   امن  يخص  فيما  www.mالمنوطة 
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الال والمهارات  الخبرة  قضاياالمعنيين  مع  للتعامل    زمة 
 وحاالت الفساد. 

مك -6 أجهزة  في  العاملين  أعداد  الفساد، زيادة  ومراقبة  افحة 
 . وزيادة مكافأتهم

أجهزة مكافحة  راز دور المتميزين من العاملين في  تكريم وإب -7
 ومراقبة الفساد. 

إيجاد آلية رقابية على األعمال ذات االرتباط بين القطاع  -8
 الخاص والحكومي خصوصًا في المشروعات.  

آلية -9 السيما    رصد  الجهات  كل  لدى  المتبعة  اإلجراءات 
الفس  الحكومية حاالت  مع  التعامل  يخص  فيما  اد،  منها 

تنفيذ اإلجراءات  التي تستغرقها في اإلجراءات، ومدى  والمدة  
 المقررة ضد مرتكبي جرائم الفساد من عدمه. 

الفساد على  -10 الخاصة بهيئة  العقوبات واألنظمة  تطبيق 
 مساواة وكذلك الردع. نحو جاد يضمن العدالة وال

عقابية ودورها في مكافحة  التأكيد على أهمية السياسة ال -11
 شكاله.ري بمختلف أالفساد اإلدا 

المختصين بقضايا الفساد بما يتناسب  زيادة عدد القضاة   -12
وعدد القضايا المنظورة في هذا الصدد، والنظر في إمكانية  

 إنشاء محاكم خاصة لهذا الغرض.
ع اإلبالغ عن جرائم الفساد دون وضع آلية ميسرة لتشجي -13

 تعقيدات غير مبررة.
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 التوصية 
 الثامنة 

مضرورة   دور  المجتتفعيل  مكافحة  ؤسسات  في  المدني  مع 
 .اد في المجتمع السعوديالفس

العلمية   المؤشرات 
ألهمية   المبررة 

 التوصية 

استنادًا لما أظهرته نتائج الدراسة ضمن المحور الثامن   •
مجتمع المدني في مكافحة  مؤسسات ال  من قصور دور

 .الفساد

واإلجراء ات  الخطوات 
 المقترحة   التنفيذية

المدني المساهمة سسات المجتمع  الالزمة لمؤ توفير الحماية   -1
 في مكافحة الفساد.

مؤسسات   -2 في  للعاملين  الفاعلة  المشاركة  على  الحرص 
 .على الفساد المجتمع المدني في لجان الرقابة

فة موظفي مؤسسات المجتمع  إقامة ندوات واجتماعات لكا -3
مستويا اختالف  على  من المدني  لتثقيفهم  الوظيفية  تهم 

 اره. الفساد وأضر 
للرقابة مشكلة من في  النظر   -4 إيجاد لجان مستقلة  إمكانية 

صالحيات   ذات  المدني  المجتمع  بمؤسسات  العاملين 
محددة، والنظر في إمكانية إنشاء جمعيات نفع عام لهذا  

 الغرض ومدى جدوى ذلك. 
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 التوصية 
 التاسعة 

  طاع العام والخاص والقطاع الخيري في القضرورة اعتماد المؤسسات  
ت لسلوك الموظفين بما يسهم في مواجهة الفساد  وناد للعمل ومدقواع

 .في المجتمع السعودي

العلمية  المؤشرات 
 المبررة ألهمية التوصية

التاسع من • المحور  الدراسة ضمن  لما أوضحته نتائج    استنادًا 
سلو  مدونات  الحكومية  المؤسسات  من  كثير  اعتماد  ك عدم 

 اإلطار.ذا لموظفيها بجانب أوجه قصور أخرى في ه

واإلجراءات  الخطوات 
 المقترحة   التنفيذية

 محددة المؤسسات الحكومية والخاصة وغير الربحية مدونات إقرار -1
لسلوك موظفيها على أن تكون مشتملة على الضوابط والعقوبات  

 والحوافز. 
فساد لدى  العمل على نشر اإلحساس بالمسؤولية حول مكافحة ال  -2

لربحي وتضمينها بهذه  لخاص وغير االعاملين بالقطاع الحكومي وا
 المدونات. 

تحفيز وتشجيع القطاع الخاص ودعم برامجه المتعلقة بالمسؤولية  -3
 المجتمعية ومكافحة الفساد.

الحكومية   -4 المؤسسات  لكافة  الوظيفي  التوصيف  األهلية  و تضمين 
اضح بماهية الفساد وغيرها في نطاق المجتمع السعودي لتحديد و 

 من حاالت. وما يندرج في إطاره
العام  إيجاد   -5 القطاع  في  للموظفين  دورية  وغير  نشرات  والخاص 

 . تسهم في مواجهة الفسادالربحي 
بعد   المؤسسات الحكومية في تطبيق مدونات سلوك الموظفينجدية   -6
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تحد من  ليات  على نحو صريح آلالسلوك الوظيفي    مدونات  تضمين -7
 .ادالفس

 

 التوصية 
 العاشرة 

الوطنية  ضرورة   االستراتيجية  بنود  وتفعيل  وتنفيذ  تطبيق 
 .لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في المجتمع السعودي

العلمية   المؤشرات 
 صية التو المبررة ألهمية  

الدراسةلاستنادًا   • نتائج  أوضحته  المحور   ما    ضمن 
أن    العاشر بنودمن  بعض  في  الوضوح   عدم 

فضاًل عن مظاهر عديدة  ية يعيق تطبيقها،االستراتيج 
 تعكس الحاجة إلى ذلك(. 

واإلجراءات   الخطوات 
 المقترحة   التنفيذية

العمل على توعية أفراد المجتمع السعودي وكذلك المعنيين   -1
الوطنية  هزة  في أج  المختلفة بأهداف االستراتيجية  الدولة 

 ية النزاهة ومكافحة الفساد.  لحما
وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد  تراتيجية الوضع االس -2

 .في شكل خطط تنفيذية يسهل تطبيقها على أرض الواقع
تفعيل الوسائل التي أقرتها االستراتيجية وجعلها موضع   -3

ظيم قاعدة معلومات وطنية  التطبيق خاصة ما يرتبط بتن
 لفساد. لحماية النزاهة ومكافحة ا

اد وتكييفها  لجرائم الفسالحاجة إلى وضع تصنيف أو دليل   -4
 .وفقًا لواقع وظروف المجتمع السعودي على نحو دقيق
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وبي -5 معلومات  من  قضايا االستفادة  في  الموقوفين  انات 
اهة الفساد وتوظيفها لدعم االستراتيجية الوطنية لحماية النز 

 ومكافحة الفساد.
جائزة -6 إنشاء  إمكانية  في  دعم    النظر  لمجال  مخصصة 

 مكافحة الفساد.
عض بنود االستراتيجية الوطنية لحماية  الوضوح في ب  عدم -7

 . يعيق تطبيقهاما النزاهة ومكافحة الفساد 
إ -8 اإللكترونيةلى  الحاجة  المشاركة  آلية   تفعيل  لتسهيل 

المجتمعية   المواطنيالمشاركة  جانب  مكافحة    نمن  في 
 .الفساد

 

 التوصية 
 الحادية عشر 

آل والتقي  اتيوضع  للتطوير  إدارية  تنظيمات  الدوري أو  يم 
 .لمستمر لألنظمة المالية والرقابية في المجتمع السعوديا

العلمية   المؤشرات 
ألهمية   المبررة 

 التوصية 

استنادًا لما أكدته نتائج الدراسة ضمن المحور الحادي  •
 ماسة إلى ذلك.عشر من الحاجة ال

واإلجراءات   الخطوات 
 ترحة المق  التنفيذية

والقواني -1 األنظمة  وتطوير  لاستحداث  الالزمة  دور ن  تفعيل 
ومكافحة الفساد وفق    الشفافية والنزاهة في المجتمع السعودي

 . صوره المستحدثة
األنظمة   -2 دور  من  تحد  التي  العقبات  إزالة  على  العمل 

ال مكافحة  في  الراهنة  المجتمع  والتشريعات  في  www.mفساد 
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والكالسعودي   التحقيق  إجراءات  و محاكمةطول  تعارض  ، 
 يانًا. األنظمة والتشريعات أح 

العاملين في أجهزة مكافحة الفساد قدر من الحصانة منح   -3
بالدولة لتمكينهم من   التي يتمتع بها شاغلو الوظائف العليا 

 أداء أدوارهم المنوطة.
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 المنصور.د.ط.بيروت،لبنان:دار الكتب العلمية.

م(. رد المحتار على 1992  -هـ  1412ابن عابدين، ابن عابدين، محمد أمين.)   (15
 ان: دار الفكر. .بيروت، لبن2الدر المختار.ط.

16) ( الطاهر.  محمد  عاشور،  الشريعة م(.    2004  -هـ    1425ابن  مقاصد 
والشؤون  اإلسالمية. األوقاف  وزارة  قطر:  الخوجة.د.ط.  ابن  الحبيب  محمد  تحقيق: 
 اإلسالمية.
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قواعد األحكام  م(.    1991  -هـ    1414بد السالم، عز الدين عبد العزيز. )ابن ع (17
ليه: طه عبد الرؤوف سعد. القاهرة،مصر: مكتبة  اجعه وعلق ع. ر في مصالح األنام
 الكليات األزهرية. 

عثيمين،   (18 (.    1425محمد.)  ابن  سيد هـ  كالم  من  الصالحين  رياض  شرح 
 عودية: مدار الوطن للنشر.  .د.ط الرياض، المملكة العربية السالمرسلين

19)  ( أحمد.  فارس،  اللغةم(1981ـ،ه1402ابن  الس  مقاييس  تحقيق:عبد  محمد .  الم 
ون. ط.هَ   مصر: مكتبة الخانجي.  3ار 

رة الحكام في أصول األقضية  تبصم(.  1986  - هـ  1406ابن فرحون، إبراهيم.)   (20
 .مصر: مكتبة الكليات األزهرية. 1.ط.ومناهج األحكام

قدامة،عبد   (21 مالمغنيم(.1968  -هـ  1388هللا.)  ابن  كتبة  .د.ط.القاهرة،مصر: 
 القاهرة.

.تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء نن ابن ماجهسابن ماجه،محمد.)د.ت(.   (22
 الحلبي.( الكتب العربية، )فيصل عيسى البابي 

مكرم.) (23 بن  محمد  منظور،  العربم(.    1994هـ    1414ابن  .  لسان 
 .بيروت،لبنان:دار صادر. 3ط.

 (. اأْلَْشَباه  َوالن َظاِئر  َعَلىم  1999  -هـ    1419ابن نجيم،زين الدين بن إبراهيم.) (24
َأ زكريا  َمْذَهِب  الشيخ  أحاديثه:  وخرج  حواشيه  وضع  الن ْعَماِن.  َحِنْيَفَة  ِبْي 

 .بيروت،لبنان: دار الكتب العلمية.1عميرات.ط.
ة والجماعية : الثقافة ( :  الوساطة والمتملقون والسلط  2004اسالم ، ناصر )   (25

،    2لعدد  ، ا  9لمجلد  المجلة الدولية للعلوم اإلدارية ،  ا  اإلدارية في باكستان ، في : 
 أبو ظبي . 
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والمساءلة   (26 النزاهة  أجل  من  )   –االئتالف  المسح م(2010أمان.  نتائج  تحليل   .
  2010األسري الخاص بمؤشرات الحكم ومكافحة الفساد.فلسطين: مكتب غزة. حزيران  

 .م
. بيروت،لبنان:المكتب  3. ط.م(.تحقيق مشكاة المصابيح1985األلباني ، محمد .)   (27

 اإلسالمي.
م (28 )  األلباني،  منار  1985-هـ1405حمد.  أحاديث  تخريج  في  الغليل  م(.إرواء 

 يروت،لبنان:المكتب اإلسالمي. .ب2السبيل. ط.
29) ( محمد.  (.    1997  - هـ    1418األلباني،  لإلمام  م  المفرد  األدب  صحيح 

 صديق للنشر والتوزيع..الجبيل،المملكة العربية السعودية: دار ال4.ط.خاري الب
محمد. (30 )األلباني،  ابن م(.1986  -هـ  1407)  سنن  صحيح 

 السعودية: مكتب التربية العربي لدول الخليج. .الرياض،المملكة العربية 1.ط.ماجه
والترهيباأللباني،محمد.)بدون(. (31 الترغيب  ال5.ط.  صحيح  عربية  .الرياض،المملكة 

 السعودية: مكتبة المعارف.
المتحدة . ) (32 المتحدة لمكا2000األمم  اتفاقية األمم  الفساد  م(. .    55رقم     فحة 

 م.  2000كانون األول/ديسمبر  4المؤرخ 
متحدة ، الجمعية العامة. تعزيـز حقـوق اإلنـسان وحمايتـها: حـاالت حقـــوق األمم ال (33

المقدمـــة م والتقـــارير  )اإلنـــسان  الخاصين  والممثلين  المقررين    استقالل (م.  2012ـــن 
 . غابرييال كنول . القضاة والمحامين

)  لبخاري،محمدا (34 إسماعيل.  الصحيحم(.  2015ـ-هـ1436بن  المسند  . الجامع 
 .ط.تحقيق: بيروت،لبنان:دار الكتب العلمية.د

. تحقيق: سمير األدب المفردم(.  1998  -هـ1419البخاري،محمد بن إسماعيل.) (35
الزهيري.ط. أمين  السع1بن  العربية  المملكة  للنشر .الرياض،  المعارف  مكتبة  ودية: 

www.m والتوزيع.
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األجهزة    ( : مدى انتشار الفساد اإلداري في  2008مها محمود علي )  البرادعي ،   (36
الحكومية ، دراسة ميدانية على بعض األجهزة الحكومية بمدينة جدة ، جامعة الملك  

 ر ( ،جدة . عبدالعزيز ) رسالة ماجستي
شئة األحكام الخاصة بالدعوى الجنائية النا".، "  2005البقلي، هيثم عبد الرحمن، ،   (37

 (39دار النهضة العربية بالقاهرة، ص  –ائم المالية عن الجر 
م(.مفهوم الفساد وأنواعه في ضوء نصوص 2005-هـ1426ابي،البشير علي.)التر  (38

(،  11،بدون،)آن الكريم والعلوم اإلسالميةمجلة جامعة القر القرآن الكريم والسنة النبوية.  
99-127 . 

العربي ،  ا (39 الدراساتم ، مر 2012لتقرير االقتصادي  السياسية واإلستراتيجية    كز 
 ( 247-245,األهرام ، القاهرة ، ص ص 

، " آليات الحوكمة ودورها في الحد من الفساد المالي 2008التميمي، عباس حميد،   (40
 ( 38-34توزيع، عمان، ص ص واإلداري،، األهلية للنشر وال

الكريم.  م(.مف2012الجبوري،محمد.) (41 القرآن  في  الفساد  كلهوم  التربية  مجلة  ية 
 .العراق: جامعة بابل.51-36(،7،بدون،)األساسية

محمد.)  الجرجاني، (42 بن  (  1983هـ    1403علي  ط.التعريفاتم   .1 .
 بيروت،لبنان:دار الكتب العلمية.

عبدالرحمن.) (43 (.  2000هـ    1421الجريوي،  مكافحة  م  في  اإلسالم  منهج 
 .  1.ط.الجريمة

الكريم،خالد.  الجزو  (44 عبد  أحمد،  الصديق  محار 02015لى،  رؤية م(.  الفساد:  بة 
 جامعة المدينة العالمية . (. ماليزيا:1)1.مجلة الراسخون تأصيلية. 

، القصور التشريعي وسلطة القاضي الجنائي،    1994الجوهري ، كمال عبد الواحد،   (45
www.m .  22، دار النهضة، القاهرة ص 1ل  طبعة الكتاب األو 
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إ (46 اللغةم(. الصحا  1987  -  هـ   1407سماعيل . )  الجوهري،  وصحاح   ح تاج 
 ت: لبنان: دار العلم للماليين..بيرو 4العربية .تحقيق : أحمد عبدالغفور عطار. ط.

هـ(،الفساد:مفهومه، وأسبابه، وأنواعه ، 12/8/1424 –  10الجيوس ، عبد هللا . ) (47
العربي الدولي لمكافحة  القضاء عليه : رؤية قرآنية، بحث مقدم إلى المؤتمر  وسبل  

 يف العربية للعلوم األمنية.  ض: جامعة ناالفساد ، الريا
.  المستدرك على الصحيحينم (. 1990 –هـ 1411) الحاكم ،محمد بن عبد هللا. (48

 . بيروت،لبنان: دار الكتب العلمية. 1تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا.ط.
)صحيح مسلم(. بيروت، .  المسند الصحيح المختصرم (.    2011الحجاج، مسلم. ) (49

 العلمية. لبنان: دار الكتب
الفساد اإلداري  ( : بعض العوامل المؤثرة في  2001لحجيلي ، صالح مناور )  ا (50

والبرية،    -بالجمارك والبحرية  الجوية  الجمركية  المنافذ  دراسة مسحية على عدد من 
 معة نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض جا –رسالة ماجستير 

ساد والوقاية منه. مجلة مكافحة الف  هـ (. السياسة الشرعية في1433،ياسر.)  الحقيل (51
 عربية السعودية : وزارة العدل .(. المملكة ال3القضائية. بدون،)

هـ(. واقع اإلجراءات األمنية المتخذة 1424الخثران، عبد الكريم بن سعد إبراهيم. ) (52
زة مكافحة جريمة الرشوة في للحد من جرائم الفساد من وجهة نظر العاملين في أجه

الماجستير دية. دراسة مقدمة استكمااًل لمتطلبات الحصول على عربية السعو المملكة ال
 في قسم العلوم الشرطية. جامعة نايف العربية للعلوم األمنية. 

قطنيم(.2004-هـ1424الدارقطني،علي.) (53 الدار  شعيب  .تح سنن  قيق: 
 وت،لبنان:مؤسسة الرسالة. .بير 1األرنؤوط،حسن شلبي،سعيد اللحام. ط.

ستوي  ، إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد عربيا  علي م  2013الغفار،الدويك ، عبد (54
www.m المؤسسات التعليمية، ورقة عمل للمؤتمر الدولي األول لمكافحة الفساد، الرياض .
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ر دارسة نظرية وتحليلية لنظامها  في جريمة التزوي  2001الراجحي، منصور :   (55
عن قضايا تزوير     ايا عشوائيةية السعودية مع التطبيق ألحكام عشر قضالمملكة العرب

ال من  الصادرة  العربية  بالرياض  المحررات  المظالم  بديوان  الجنائية  رسالة    –دوائر 
فارس  د.  لدى  إليها  غير منشورة مشار  األمنية   للعلوم  نايف  جامعة  بن    ماجستير 

 .  14علوش بن بادي السبيعي ص 
ب (56 الحسين  )الراغب،  محمد.  ألفا  2009هـ    1430ن  (مفردات  القرآن  م  ظ 

داودي.ط.ال عدنان  صفوان  بيرو 1كريم.تحقيق:  دمشق،   : الدار  .  القلم،  دار   : ت 
 الشامية. 

الكريم.) (57 الوجيزم(.1997-هـ1417الرافعي،عبد  شرح  محمد العزيز  .تحقيق:علي 
 .بيروت،لبنان: دار الكتب العلمية.  1د الموجود.ط.عوض،عادل أحمد عب

ا في المجتمع، رسالة ماجستير  شوة  وآثاره( : الر   2000الرواس ، عماد إسماعيل )   (58
 االجتماع ، جامعة الموصل ، العراق .غير منشورة ، قسم 

م(. حقيقة النظام العقابي اإلسالمي ومميزاته    2014هـ .    1435الزائدي، أحمد. .)   (59
 ا. . ليبي 158-137(،20،بدون.)مجلة الجامعة األسمريةية.الشرع

بالفساد  م(.التعر 2003-هـ1424الزحيلي،وهبة.) (60 الوجهة يف  من  وصوره 
ا أبحاث  كتاب  في  الفساد.المجلد  الشرعية.منشور  لمكافحة  الدولي  العربي  لمؤتمر 

 الثاني.الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.
  . 1هـ(. العفو عن العقوبة في الفقه اإلسالمي . ط .1410الزيد ، عبد الكريم.) (61

 .دار العاصمةالرياض ، المملكة العربية السعودي : 
سمير)   (62 تحكم2015الزين،  آلية  بوصفه  "الفساد  العربي   (.  صحيفة  سلطوي". 

 . رابط المقال:2015تموز عام  4الجديد، 
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المساءلة في  ( : دور الشفافية و   2010السبيعي ، فارس بن علوش بن بادي )   (63
(  يرة بمدينة الرياض ) رسالة ماجستالحكوميالحد من الفساد اإلداري في القطاعات   

 نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض .  ، جامعة
هـ(. دور الشفافية والمساءلة في الحد 1431عي، فارس بن علوش بن بادي. )السبي (64

مق  أطروحة  الحكومية.  القطاعات  في  اإلداري  الفساد  العربية  من  نايف  لجامعة  دمة 
استكماالً  األمنية  ال  للعلوم  دكتوراه  درجة  على  الحصول  اللمتطلبات  في  علوم  فلسفة 

 األمنية.  
هـ(. االتفاقية العربية  1437عباس عبدالهادي. )السراء، محمد حسن، وعبد الناصر   (65

للدراسات    واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد :تحليل نقدي مقارن . المجلة العربية 
 .  2016(  الرياض108-57.  )64لعدد  ا  31األمنية والتدريب  المجلد 

ر م(. المبسوط. د.ط . بيروت ، لبنان :دا 1993  -هـ  1414محمد.)  السرخسي ،   (66
 المعرفة .  

عياض.) (67  ، دراسة 2014-هـ1435السلمي  التعزير:  في  االجتهاد  (.مبادئ  م 
لسعودية : مركز التميز البحثي في فقه . الرياض،المملكة العربية ا1تأصيلية . ط .

 . الميةاصرة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالقضايا المع
وك اإلجرامي، دار الشروق،  : الدراسة العلمية للسل1987مالوطي ،نبيل توفيق،الس (68

 46-45جدة ، ص ص 
( : دور التمكين  الوظيفي من الحد من   2016السيد ، أشرف السيد عبدالباري )   (69

في " المجلة العربية للعلوم   ساد اإلداري بالتطبيق على مصلحة الضرائب المصرية ،الف 
لعربية ، المجلد  الجامعة ا  –المنظمة العربية للتنمية اإلدارية    ، صادرة عن  اإلدارية

 يونيو / حزيران .  –السادس والثالثون 
لتنمية  ، الفساد و التنمية : الشروط السياسية ل  2001السيد ، مصطفى كامل،   (70

www.m ( 35-34االقتصادية، مؤسسة الصادق ، بغداد  ، ص ص 
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اد  في فلسطين المحتلة ، في ندوة   ة حالة الفس( : دراس  2004الشعيبي ، عزمي )   (71
سبتمبر    \أيلول    2004-23-20حكم الصالح في البالد العربية " ، من  : الفساد وال

 ) مركز دراسات الوحدة العربية ( ، بيروت . 
ظواهره وسبل ( : الفساد اإلداري ،    2013مد عبدالرحمن وآخرون )  الشميمري ، أح  (72

 الملك سعود ، الرياض .مي ، جامعة عالجه ، عمادة البحث العل
. 1.ط.أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنهـ(.1426الشنقيطي،محمد األمين.) (73

 مكة المكرمة،المملكة العربية السعودية: دار عالم الفوائد. 
ؤثرة في الفساد ( :  العوامر الم2000نعام ، وداغر ، منقذ محمد )   الشهابي ، إ (74

ديسمبر    لوم اإلدارية ، المجلد العشرون، العدد الثاني ،العربية للعاإلداري  ، في المجلة  
 ) كانون أول ( ، القاهرة . 

الفساد في األرض: أسبابه ومظاهره وعالجه: م(.2005-ه1426الشهراني،أحمد.) (75
م قرآنية  الماجستير  وضوعيةدراسة  درجة  متطلبات  الستكمال  مقدم  في  .بحث 

 ض.سعود: الريااآلداب،كلية التربية، جامعة الملك 
مية والفساد اإلداري  والمالي ،  (  :الحاك2014الشويات ،   محمود)محرر  ( )   (76

     2014وقائع المؤتمر العلمي الثالث  لكلية إدارة األعمال ، عجلون  في الفترة ما بين
 ، اربد ، األردن .  18-19  \

اإلداري في  ( : مدى انتشار الفساد المالي و   2014  الشيخ ، غدير أحمد خليل ) (77
الشويات ،   الحاكمية  المصارف اإلسالمية األردنية  ، في :   " محمود )  محرر ( 

والفساد اإلداري والمالي ، وقائع  المؤتمر العلمي المحكم الثالث لكلية إدارة األعمال ،  
 ، إربد ، األردن .   2014 \19-18،  عجلون 

من2003-ه1424الصالح،محمد.) (78 وصوره  بالفساد  التعريف  الوجهة   م(. 
كتاب  الش في  الدولرعية.منشور  العربي  المؤتمر  الفساد.المجلد  أبحاث  لمكافحة  ي 

www.m .الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.الثاني
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الرزاق،) (79 عبد  الرحمن  .  المصنفم(.1983ه1403الصنعاني،  تحقيق:حبيب 
 علمي، توزيع المكتب اإلسالمي. .الهند: االمجلس ال2األعظمي .ط.

،  2الجريمة. ط: التدين عالج  1419راهيم بن عبد اللطيف،  ،صالح بن إبالصنيع   (80
 .77 -68مكتبة الرشد، الرياض، ص ص 

81) ( الفتاح  عبد  المنظمة  1999الصيفي،  الجريمة  األنماط    –التعريف    –م( 
 .40 –  39لرياض ص ص واالتجاهات، ا

الفساد اإلداري والمالي  كأحد محددا(    2014الضمور ، عدنان محمد )   (82 ت  : 
 .المجتمع ، دراسة مقارنة ، عمان ، األردن العنف في 

.  شرح مختصر الروضةم(.    1987هـ /    1407الطوفي، سليمان بن عبد القوي.)   (83
 ة. . بيروت، لبنان:مؤسسة الرسال1تحقيق: عبد هللا التركي.ط.

الوقائية  2005-ه1426الطويلي،أحمد.) (84 في  م(.التدابير  الجريمة  من  للحماية 
 اهرة،مصر:دار النهضة.مية.د.ط.القالشريعة اإلسال

85)   ، وطرائق  1990نوارالطيب  )أسسها  الجزائر  في  األحداث  جنوح  ظاهرة   :،
االجتماع(   قسم علم  االجتماع،  علم  في  الماجستير  درجة  لنيل  )أطروحة  عالجها(. 

 .45باجي مختار، إشراف: د. خير هللا عصار، ص   جامعة
( : أثر شبكات التواصل    2013 )  دالوهاب ، تركي بن عبدالوهاب  بن عبدهللاالعب (86

الوطنية  االجتما الهيئة  في  العاملين  اإلداري من وجهة نظر   الفساد  في كشف  عي 
 ( ، الرياض . لمكافحة الفساد ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ) رسالة ماجستير  

 .د.ط.  تشريع الجنائي اإلسالمي الهـ ( . 1438العجالن ، عبد هللا. )  (87
سعد.)  العريف (88 والسيا  2001هـ    1422ي،  الحسبة   .) المملكة  م  في  الجنائية  سة 

 الرياض، المملكة العربية السعودية: مكتبة الرشد.  –.1العربية السعودية. ط.
. تعليق: محمد  الفروق اللغويةم (.2000هـ    1421العسكري، الحسن بن عبد هللا. ) (89

www.m مية. . بيروت،لبنان:دار الكتب العل1سود. ط.باسل عيون ال
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)  العمري  (90 ابتسام بنت علي  ا  2013،  القيم  ( :  لفساد اإلداري  وعالقته ببعض 
االجتماعية في المجتمع السعودي ،دراسة ميدانية مطبقة على عينة من الموظفين في  

،  ي مدينة الرياض ) رسالة ماجستير ( ، قسم االجتماع  بعض األجهزة الحكومية  ف
 جامعة الملك سعود ، الرياض . 

تصادي بدول ) ي، دي،أو   ( : مظاهر الفساد االق  2008د )، محمد سعي  العمور (91
 .اد اإلسالمي ، جامعة أم القرى  (، اإلسالمية ( ،  المؤتمر  العالمي الثالث لالقتص

92) ( فهيد.  فهد  هللا  عبد  تعزيز  1437العنزي،  في  ودورها  الداخلية  العمل  بيئة  هـ(. 
.  لين بالمديرية العامة للجوازاتة على العاماهة في األجهزة األمنية؛ دراسة ميدانيالنز 

أطروحة مقدمة لجامعة نايف العربية للعلوم األمنية استكمااًل لمتطلبات الحصول على  
 درجة الماجستير في العلوم اإلدارية. 

ة الفساد هـ(. مدى فاعلية األساليب الحديثة في مكافح 1432. )الغنام، فهد محمد (93
رسالة  في المملكة العربية السعودية.  جلس الشورى  اإلداري من وجهة نظر أعضاء م

جامعة   اإلدارية.    العلوم  في  الماجستير  الحصول على  لمتطلبات  استكمااًل  مقدمة 
 نايف العربية للعلوم األمنية. 

تحقيق: مكتب  القاموس المحيط.  م(.    2005  -هـ    1426الفيروز آبادي، محمد. ) (94
الرسالة.ط.ال مؤسسة  في  بيروت،لبن8تراث  ال.  والنشر  ان:مؤسسة  للطباعة  رسالة 

 .والتوزيع
هـ(. اختصاصات مكافحة الفساد في  1433القحطاني، أحمد بن محمد بن أحمد. ) (95

ودية و أثره على  تحري ومتابعة مخالفات أجهزة الضبط الجنائي بالمملكة العربية السع
طلبات  تكمااًل لمتجامعة نايف العربية للعلوم األمنية اسالعدالة الجنائية. أطروحة مقدمة ل

الماجست درجة  على  الجنائية.  الحصول  السياسة  تخصص  الجنائية،  العدالة  في  ير 
www.m الرياض.
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هـ(. إقرارات الذمة المالية: دراسة 1436القحطاني، جبران بن حمد بن خرشان. ) (96
األمتأصيل للعلوم  العربية  نايف  لجامعة  مقدمة  أطروحة  لمتطلبات  ية.  استكمااًل  نية 

 ص الشريعة والقانون.الفلسفة في العلوم األمنية تخصجة دكتوراه الحصول على در 
هـ(. أخالقيات الوظيفة العامة ودورها في 1435القحطاني، عبدالعزيز بن سعد. ) (97

يرا  اإلداري ومكافحته: كما  الفساد  لمكافحة  الحد من  الوطنية  الهيئة  في  العاملون  ها 
ومق االفساد  قضايا  في  المدانون  يراه  ما  مع  اإلداارنته  العربية لفساد  بالمملكة  ري 
لمتطلبات    السعودية. استكمااًل  األمنية  للعلوم  العربية  نايف  لجامعة  مقدمة  أطروحة 

 الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم األمنية.  
جم (98 مواجهة  (،    -ه12/8/1424-10يل.)  القرارعة،  في  اإلسالم  منهج 

  الرياض: جامعة .  لمكافحة الفسادربي الدولي  .بحث مقدم إلى  أبحاث المؤتمر العفسادال
 نايف العربية للعلوم األمنية. 

راجعه    الجامع ألحكام القرآن.م (.    1994هـ    1414القرطبي، محمد بن أحمد.)   (99
 اهرة،مصر: الحديث القاهرة . .الق1د. محمد إبراهيم الحفناوي.ط.

. 1.. طن الكريمالوجوه والنظائر في القرآم(.  1990-ه1410القرعاوي، سليمان.)   (100
 سعودية:مكتبة الرشد للنشر والتوزيع.الرياض،المملكة العربية ال

101)   (  . مناع   ، مكافحة 1984-ه1405القطان  في  والعبادات  اإليمان  أثر  م(. 
الشر  ندوة  منشور كتاب  د.ط.وزارة الجريمة. بحث  الجريمة.  اإلسالمية ومكافحة  يعة 

 . حاث الجريمةة، المملكة العربية السعودية: مركز أبالداخلي
الصنائع في ترتيب م(.  1982  -هـ  1402الكاساني،أبو بكر بن مسعود.) (102 بدائع 

 . بيروت،لبنان:دار الكتاب العربي. 2.ط.الشرائع
وعالقتها بالنزاهة والشفافية:   هـ(. الثقافة االجتماعية1436المتحمي، سعود تركي. ) (103

www.mدمة لجامعة  . أطروحة مق الضباط العاملين في مرور منطقة الرياضدراسة ميدانية على  
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م األمنية استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في  نايف العربية للعلو 
 العلوم اإلدارية. 

الف (104 لمكافحة  العالمي  البرنامج  الجريمة،  لمنع  الدولي  مؤتمرات المركز  ساد. 
 م(.فيينا. 2001)
ساد  ى جرائم الف( : المسؤولية عن التستر عل  2015جح )  المشيخي ، عبدهللا را (105

،  دراسة تأصيلية ، رسالة ماجستير ، جامعة نايف العربية  المالي في النظام السعودي  
 للعلوم األمنية ، الرياض . 

نظرية في علم اجتماع   (  الفساد اإلداري: نحو2011المصراتي ،عبدهللا احمد ، ) (106
رية  ث ، اإلسكندي(دراسة ميدانية، المكتب العربي الحديالجريمة واالنحراف  االجتماع

 47-45ص ص 
الفساد اإلداري ، نحو نظرية في علم   2011 أحمد )المصراي ، عبدهللا (107   :  )

 اجتماع الجريمة  واالنحراف االجتماعي ) دراسة ميدانية ( اإلسكندرية . 
ألمن الوطني،  ، الجريمة المنظمة وانعكاساتها على ا2002د خليفة،  محم  ،المعال (108

 12/  16 - 15نظمة : كلية شرطة أبو ظبي(، الجريمة الم)أبحاث ندوة الوقاية من 
 ( 58م. ص 2002 /
109)   ( بشير  الفاتح محمود  وأهم    2010المغربي ، محمد  وآثاره  اإلداري  الفساد   :  )

، أعمال المؤتمرات :    -بية للتنمية اإلدارية "  العر أساليب مكافحته ، في " المنظمة  
،  عمل المؤتمر السنوي العام  وأوراقبحوث  إستراتيجية وطنية لمكافحة  الفساد ،    نحو

" نحو إستراتيجية  وطنية لمكافحة الفساد ، بالتعاون مع وزارة التنمية اإلدارية ، ومنظمة   
نمية ، والمنظمة العربية لمكافحة  والتالشفافية الدولية ، ومنظمة التعاون االقتصادي  

 ة .الفساد ،  القاهر 
السيد،   (110 إبراهيم  " تأثير  73، ص2010المليجي،  الشركات علي  (  آليات حوكمة 

www.m فجوة التوقعات، عالم المعرفة، اإلسكندرية. 
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مصطفى.) (111 التفاسير.  1996-ه1417المنصوري،  عيون  من  م(.المقتطف 
 دار القلم،الدار الشامية. روت:.دمشق، بي2تحقيق:محمد علي الصابوني.ط.

ية،،  جارة العالمالنظام االقتصادي العالمي ومنظمة الت  عولمة2003المهدي، عادل   (112
 .  201الدار المصرية اللبنانية، بيروت ،  ص 

( : الفساد االقتصادي من منظور االقتصاد اإلسالمي    2014المومني ، محمد ) (113
: الشويات ، محمود ) محرر ( "    المعالجة " ، في : األسباب ، واآلثار ، وأساليب  

 إلداري  والمالي .الحاكمية والفساد ا
.  طة القاضي في تقدير العقوبات التعزيريةسلم(.  2007-ه1428النجار،سليم.) (114

مت استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في   رسالة  غير منشورة ق دِّ
 سالمية: غزة. نون، الجامعة اإلالقضاء الشرعي، كلية الشريعة والقا

الوطنيةاله (115 اإللكتروني:    يئة  الموقع  الفساد،  لمكافحة 
https://www.nazaha.gov.sa/About/Pages/Strategy.aspx 

(   ذي الحجة 80..، جريدة النبأ ،العدد )  2006الوائلي ، ياسر خالد بركات،   (116
 ..  2006كانون الثاني  1426

المستوي بين تدني     ( : العالقة  2001و الصرايرة ، أكثم )  إبراهيم ، صفاء الدين ،   (117
دراسة ميدانية في   –المعيشي للموظفين والفساد اإلداري  من وجهة نظر الموظفين  

،   23سنة  ، ال   87الدوائر الحكومية  لمحافظة جرش ، في : مجلة اإلداري، العدد  
 .   2001سلطنة عمان ، ديسمبر  مسقط ،

مصطف (118 ممدوح  )إسماعيل،  كآلي2007ى  العامة  السياسات  تقييم  لتطوير (،  ة 
مقدم  اس وبحث  مصر،  في  الصحية  السياسات  حالة  دراسة  العام:  الرأي  تطالعات 

 لمؤتمر استطالعات الرأي العام واتخاذ القرار بين النظرية والتطبيق.  
كما (119 محمد  الدين،  إمام،  الطبعة  ال1991ل  وتطورها،  أساسها  الجنائية  مسؤولية 

www.m . 92وت ،  ص لتوزيع، بير المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر وا الثانية،
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( : آليات إصالح الفساد  اإلداري والمالي    2009أبو الرب ، محمود وآخرون )   (120
(، جامعة    واالقتصادي في مؤسسات السلطة  الفلسطينية )رؤية المواطن الفلسطيني

 ح الوطنية ، نابلس ، فلسطين .  النجا
الر  (121 ،عبد  توتة  محمدأبو  ا2001حمن  ط،  ر  د  اإلجرام.  علم  الجام،:  عي لمكتب 

 .146 -145الحديث، اإلسكندرية، ص ص 
122) ( يوسف.  بن  محمد  حيان،  في  1420أبو  المحيط  البحر  .تفسير   ) هـ 

 لفكر. التفسير.تحقيق: صدقي محمد جميل.د.ط.بيروت،لبنان: دار ا
يعلى، (123 حسين  1984  -ه1404أحمد.)  أبو  يعلى.تحقيق:  أبي  مسند  سليم  م(. 

 للتراث. .دمشق،سوريا: دار المأمون 1أسد.ط.
الوظيفة 2014ودية ، ماهر موسى عايش)   أب (124 الوساطة والمحسوبية  في   :  )

العامة في فلسطين وأثرها على التنمية السياسية ) الضفة الغربية ( ) جامعة النجاح  
 جستير ، فلسطين .نية (، رسالة ما الوط

125)   ( فاروق  ندى عمر   ، العام  (    2008أفتدي  اإلدارة  بيئة  في  الصافرة  نفخ  ة : 
 اجستير ( كلية العلوم اإلدارية   بجامعة الملك عبدالعزيز ، جدة . ،)رسالة م

سوزان بروفر،   (126 محمد    2005أكرمان،  ترجمة  العالمي.،  الفساد واالقتصاد   ،،  ،
 . 90 – 50مة والنشر. القاهرة ، ص ص ز األهرام للترج جمال إمام. مرك

ألهلية للنشر اد سروجي، ا، الفساد والحكم، ترجمة فؤ 2003بروفر،  أكرمان، سوزان   (127
 . 162والتوزيع، عمان، ، ص 

( ، استطالع   2006أمان: استطالع أمان حول " الفساد في القطاع األهلي " )   (128
ا لقيم ومبادئ الشفافية ة  ومدى مراعاتهالرأي العام حول أوضاع  المنظمات األهلي

والمسحية السياسية     ها المركز الفلسطيني للبحوث والدراساتوالمسائلة في عملها ، أجرا 
www.m ، رام هللا .
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، دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد ،  2004أنطوان ، عسيرة ،   (129
 .  23-12، ص ص 310مجلة المستقبل العربي ، العدد 

  (  : المسائلة اإلدارية والحد من الفساد   2015يم )  وفاء بنت إبراه  آل الشيخ ، (130
بمدين الحكومية  المؤسسات  في  ،  اإلداري   الرياض  إدارة ة  كلية   ، ماجستير  رسالة 
 األعمال بجامعة الملك سعود ،الرياض . 

هـ(. الفساد اإلداري: 1428آل الشيخ، خالد بن عبدالرحمن بن حسن بن عمر. ) (131
أسباب و  مكافحته؛أنماطه  وسبل  على   ه  تطبيقية  دراسة  تنظيمي؛  نموذج  بناء  نحو 

بية السعودية. أطروحة مقدمة لمملكة العر ين بممارسته والمعنيين بمكافحته، في االمدان
لجامعة نايف العربية للعلوم األمنية استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة دكتوراه  

 الفلسفة في العلوم األمنية. .  
منهج الشريعة اإلسالمية في  م(.  2011-هـ1423)د هللا بن ناصر.آل غصاب، عب (132

المملكة العربية السعودية:   . الرياض،1..ط  المجتمع من الفساد المالي واإلداري حماية  
 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية. 

الفساد وتكاليفه ومعالجته عبر المعاهدات وااللتزامات  2008باريج ، عبد الرحيم ،   (133
 (   14/9/2008، والمجتمع المدنيالدولية 

ينية ت اإلدارة  والتنظيم في البيئة الفلسط( :سما   2010بحر ، يوسف بن عطية )   (134
، دراسة ميدانية على المصارف العاملة  في   - ا على أبعاد هوفستيد الثقافية  اعتماد

 ،  ) اإلنسانية  الدراسات  سلسلة  اإلسالمية )  الجامعة  في : مجلة   ، فلسطين ، غزة 
 .  2011ر العدد الثاني ، يونيو لمجلد التاسع عش ا
دراسة   ت والعالج ،المسببا  –( : الفساد اإلداري    2011)    بحر ، يوسف بن عطية  (135

 تطبيقية على  المستشفيات الكبرى في قطاع غزة ) الجامعة اإلسالمية ( ، غزة . 
،    ،1998، جرائم األمن االقتصادي، الطبعة األولى  1998بدره، عبد الوهاب،   (136

www.m .18بية للتنمية اإلدارية، القاهرة. ص المنظمة العر 
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:   -الفساد  رامج محاربة م ) النجاحات واإلخفاقات في ب  2001س،  برتوك، جانو  (137
منظور إستراتيجي ومؤسسي مؤتمر " آفاق جديدة في تقوية النزاهة والشفافية والمساءلة  

 41 –  36 اإلدارية، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة. ص ص
ن مجلس النواب ،  ( : مكافحة الفساد في األردن  بي  2012مر ، نسيم )  بني عا (138

ستير ( ، كلية الحقوق ، جامعة اليرموك ، األردن  ) رسالة ماج وهيئة مكافحة الفساد  
. 
139) ( أحمد.  اإلسالم.ط.1988  -هـ  1408بهنسي،  في  .القاهرة،مصر:  1م(.التعزير 

 مؤسسة الخليج العربي.
ـ. استخدام أساليب الترغيب والترهيب في مكافحة  ه1417إبراهيم،    بو سن، أحمد (140

 (، الرياض.31(، العدد )11لمجلد )األمنية، ا  ساد اإلداري، المجلة العربية للدراساتالف 
141)   ( الوجهة 2003  - هـ  1424بوساق، محمد   بالفساد وصوره من  التعريف   ) م 

. المجلد    منشور في كتاب أبحاث المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد  ،الشرعية
 لعلوم األمنية. الثاني . الرياض : جامعة نايف العربية ل

محمد.)   (142 اال 2002-هـ1423بوساق،   ) المعاصرة م  الجنائية  السياسية  تجاهات 
نايف العربية  . الرياض، المملكة العربية السعودية : جامعة 1والشريعة اإلسالمية .ط.

 للعلوم األمنية . 
تريل،)    (143 الرحمن  عبد  مارس    16،  15تريل،  وسياسات  2008من  الفساد  م(، 

مصر،و  في  السادس  اإلصالح  السنوي  المؤتمر  إلى  مقدمة  "إستراتيرقة  جيات  عن 
 اإلصالح ومنظومة القيم"، مصر،  مجلس التربية األخالقية. 

 معارف، القاهرة.  ( طبعة دار ال2009/  223: 2تفسير ابن كثير  (144
145)   ( ربيعة وآخرون  صحيفة    2015تواتي،  : معالجة  الجزائرية (  اليومية  الشروق 

ة ماجستير  ذجًا ، رسالر : قضية بنك الخليفة  وسونا طراك نمو لقضايا الفساد في الجزائ
www.m الجزائر . –ورفلة  –، جامعة  قاصدي  مرباح 
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 ، دار البيان، القاهرة 2010، 330/ 2جامع البيان  (146
تطبيق مبادئ  (  : االلتزام التنظيمي  وعالقته بمدى    2014بريل ، وائل محمد )  ج  (147

، الليبية  التجارية  بالمصارف  العاملين    الحوكمة   من  عينة  على  ميدانية  دراسة 
تجارية  العاملة بمدينة درنة ، في : الشويات ، محمود ) محرر ( الحاكمية بالمصارف ال

 والفساد اإلداري والمالي .
هرام ه، عولمة الفساد. ترجمة محمد جمال إمام: مركز األ 1420باتريك؛  جلين، (148

 . 39للترجمة والنشر. القاهرة، ص 
وتقويم ا2004عراوي )جمعة، سلوى ش (149 النوع ألداء من من(، برنامج متابعة  ظور 

االجتماعي، القاهرة: المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة اإلنمائي  
 لعامة.صندوق األمم المتحدة للسكان، ومركـز دراسات واستشارات اإلدارة اللمرأة و 

أنماط الفساد ، وآليات مكافحته   ( :  2013جميل، عبدالقوي بن لطف هللا علي )  (150
، دراسة ميدانية  على األجهزة المعنية    -ومية  بالجمهورية اليمينة  قطاعات الحكفي ال

 عة نايف العربية للعلوم   األمنية ، الرياض  بمكافحة الفساد ، رسالة ماجستير ، جام
راطية ، ، متالزمات الفساد  : الثورة والسلطة والديمق2008  جونستون ، مايكل ، (151

 99يكان ،  ص مكتبة العب ترجمة ، تحقيق نايف الياسين ، 
(  : معوقات الرقابة  العليا على األموال العامة ضمن    2007حركات ، محمد )  (152

ال لمكافحة منظومة مكافحة  العربية  المنظمة  العربي ، في :  فساد في أقطار الوطن 
العربية لمكافحة الفساد ، بيروت ساد : بحوث ومناقشات الندوة التي أقامتها المنظمة  الف 
. 
( : أهمية المبادئ اإلسالمية  للحوكمة    2014ضبان  وآخرون )  م الدين ، غحسا (153

 ويات ، محمود " الحاكمية  . في تطوير  العمل المصرفي اإلسالمي ، في " الش
www.m اإلسالمي.د.ط. حسني،محمود.)بدون(.التشريع الجنائي  (154
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علوم  مة اإللكترونية :  مجلة كلية بغداد لل( : الحكو 2013حسين ، مريم خالص )    (155
 ادية الجامعة ، العدد  الخاص بمؤتمر الكلية .االقتص

الحق.) (156 الفساد من منظور إس12/8/1424-10حميش،عبد  المي.  ه(. مكافحة 
اض: جامعة نايف العربية  بحث مقدم إلى المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، الري

 للعلوم األمنية. 
،ب (157 جرادات  حوامدة  محمد   ، تطبيق    2005اسم  درجة  اإل:  في  المساءلة  دارية 

  2005المدارس الحكومية  في محافظة جرس مجلة كلية التربية جامعة المنصورة لعام  
 . 20الثاني ص الجزء  58العدد 

لالستثمارات،2002خالد، مصطفى،   (158 اإلجرائية  الدار    الحماية  القانونية،  الرسائل 
 23والتوزيع، األردن. ، ص العلمية الدولية للنشر 

مكافحة جرائم الفساد في ضوء اتفاقية األمم المتحدة  م(.  2016. )خراشي، عادل (159
مقارنة.د.ط دراسة  اإلسالمي  والفقه  الوضعي  القانون  اإلسكندرية،مصر:دار  بين   .

 الجامعة الجديدة.
160)   ( ياسين   ، المفهوم  (    2016خضيري  الفساد،  ومكافحة  الرشيدة  الحوكمة   :

ة " ، في : مجلة كلية االقتصاد  حالة المصريسات الدولية والمحلية  تطبيقا على  الوالقيا
 أكتوبر . –العدد الرابع  –والعلوم السياسية ،  المجلد  السابع عشر  

،  خلفان (161 التجريم    1998، رياض محمد  ، نقل وزرع أعضاء جسم اإلنسان بين 
  12ص  ورسالة ماجستير من جامعة طنطا اإلباحة و 
، بحث  اط االقتصاديساد في النشالفهـ (،  1426/  25/4  –  23يل، رشاد. )  خل (162

 مقدم إلى المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي،مكة المكرمة: جامعة أم القرى.
لشركة  ، العولمة إعادة نظر،، ترجمة عدنان عبد الحفيظ، ا2003ي، مارتن،  خور  (163

www.m . 63العالمية للكتاب، لبنان. ص 
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مجلة المستقبل ات ضبطها"،  ، "الفساد كظاهرة عالمية وآلي2004ود،  خير هللا، دا (164
 67، بيروت، ، ص 309، العدد 27العربي، السنة 

165) ( أحمد  "الفساد" مصادره  2010درويش، محمد  مكافحته، عالم   –نتائجه    –م(، 
 41 -38الكتب القاهرة، ص 

سة ،: االنحراف االجتماعي )درا1991ز وجوزيف ف. جونز،  دون سي، جيبون (166
، ذات السالسل، الكويت، ص 1ط نان الدوري،في النظريات والمشكالت(. ترجمة: عد

27. 
قانون العقوبات االقتصادي، منشورات بحسون     28، ص  1990رباح، غسان،   (167

 ، بيروت 1990افية الطبعة األولى مارس الثق
، تاريخ علم النفس ، دار غريب ، القاهرة ، ص 2004ربيع، محمد شحاتة ربيع،  (168

 . 93-89ص 
رمزي.) (169 الفساد2016ردايدة،  وا  م(.  دراسة السياسي  العولمة:  القتصادي في ظل 

تحليلية.   واالجتماعيةنظرية  اإلنسانية  العلوم  - 2777(،6،ملحق)34،دراسات، 
 .الجامعة األردنية. 2799

170) ( الدولةم(.  2015-هـ1436رشوان، عامر.  أحكام    غياب  وأثره على  اإلسالمية 
الحصول   لمتطلباتسالة غير منشورة قدمت استكماالً . ر سالميالعقوبات في الفقه اإل

 على درجة الماجستير في الفقه المقارن، كلية الشريعة والقانون،الجامعة اإلسالمية،غزة. 
171)   ، نبيل  الكالسيكية 1999رمزي،  أصولها  المعاصرة،  السوسيولوجية  النظرية   ،

 355-354، ص ص   جاهاتها المحدثة )، دار الفكر الجامعي، اإلسكندريةوات
172)   ، الثقا،  2013زايد ، أحمد  لقيم األطر  المصريين ) دراسة  الحاكمة لسلوك  فية 

النزاهة والشفافية والفساد، مركز البحوث والدراسات االجتماعية ، جامعة القاهرة ، ص  
www.m 14-13ص 
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إبراهيم محمد )     (173 بالتغير    2006زويل ، حسين  الفساد اإلداري  وعالقته   :  )
، رسالة 1970بعد    في فترة ما  وسيولوجية في المجتمع المصري  دراسة س  االجتماعي ،

 دكتوراه غير منشورة ، قسم االجتماع ، جامعة اإلسكندرية ،  مصر .
،،ظاهرة الفساد اإلداري في الدول العربية والتشريع     2009زين الدين ، بالل أمين ،   (174

وما    120ص    2009معي ،  قارن "مقارنة بالشريعة اإلسالمية / دار الفكر الجاالم
 بعدها 

( . األشباه والنظائر في القرآن الكريم . تحقيق : د. عبدهللا  مقاتل.) د.تسليمان،  (175
 محمود شحاته. د.ط. القاهرة، مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

 (   427( العدد رقم /2013-02-03صحيفة الشرق،  ) (176
 (14819العدد  2014يناير 10صحيفة اليوم السعودية ، (177
شحاتة (178 إبراهيم   ، صقر  ،أحمد  آفا  2005،عاشور  النزاهة ،  تقوية  في  جديدة  ق 

والشفافية والمساءلة  اإلدارية " منظور إستراتيجي ومؤسسي " ، المنظمة العربية للتنمية  
 .  7-5ص ص  2001اإلدارية ، 

صقر،   (179 أحمد  والشفافية مؤتم  2001عاشور،  النزاهة  تقوية  في  جديدة  آفاق   " ر 
العربية للتنمية اإلدارية،    ي : المنظمةإلدارية : منظور إستراتيجي ومؤسسءلة اوالمسا

 (10 -3. القاهرة  ، ص ص 
.مصر:دار الفكر  4عامر،عبد العزيز.)بدون(. التعزير في الشريعة اإلسالمية.ط. (180

 العربي. 
181) ( حمدي،  العظيم  عولمة  2011عبد  الجامعية، (،  الدار  العولمة،  وفساد  الفساد 

 .55 -52ص  اإلسكندرية
الدار الجامعية    –في مصر والعالم    سيل األموال( غ2007عبد العظيم، حمدي ) (182

www.m .87ص   –اإلسكندرية  –
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م(.معالجة قضايا الفساد اإلداري في ضوء )نظرية األطر 217عبد الغفور،عقيل. ) (183
. كلية اإلعالم،  36-9(،  8005  - 1995)  ، 36،  مجلة الباحث اإلعالمي الخبرية(.  

 جامعة بغداد.
ية، الهيئة المصرية العامة بعية الثقافم( الجات والت1995الغني، مصطفى )عبد   (184

 .19- 17للكتاب، مكتبة األسرة، القاهرة، ص ص 
(.معجم مصطلحات عصر العولمة. الثقافية للنشر  2006عبد الكافي ، إسماعيل.) (185

 و التوزيع.
د المالي  الفسا، "آليات الحوكمة ودورها في الحد من 2006ري نجم.، عبد هللا، بش  (186

 .  78ات والنشر، بيروت، ص ربية للدراسواإلداري"، المؤسسة الع
، ظاهرة الفساد / دراسة في مدى مواءمة التشريعات    2007عبد المنعم، سليمان،   (187

العربية ، القاهرة ، العربية ألحكام اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد دار النهضة  
 .47ص 

  نامية، مجلة م،االنحراف اإلداري في الدول ال  1997  عبد الهادي، أحمد محمد، (188
 معهد اإلدارة العامة.، المملكة العربية السعودية. الرياض 

( : الفساد وأثره على تدفق التجارة البينية  لدول    2016عبدالحميد ، خالد هاشم )   (189
  لعلوم الكبرى )الجافتا ( ، في :  مجلة كلية االقتصاد وا  منطقة التجارة الحرة العربية

 .  2016بع ، أكتوبر العدد الرا السياسية ، المجلد السابع عشر ،
م الفساد اإلداري، مجلة مركز بحوث الشرطة،   1999عبدالرحمن، محمد بشارة،   (190

   67اإلمارات، ص  –الشارقة 
نونية لمكافحة الفساد اإلداري  ( : اآلليات القا   2013-2012عبدالعالي ، حاحة )    (191

 جزائر . ضر ، بسكرة ) رسالة دكتوراه ( المد خيبالجزائر ، جامعة مح 
،  عبد (192 حمدي   ، الجامعية 2011العظيم  الدار   ، العولمة  وفساد  الفساد  عولمة   ،

www.m .99-98اإلسكندرية ، ص ص 
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ري: ( : دور الحكم االلكتروني في مكافحة الفساد اإلدا 2012عبدالكريم ، عشور )    (193
، جامعة محمد   16فكر ، العدد  ة المالواليات المتحدة األميركية نموذجا ، في:  مجل

 الجزائر .  –بسكرة  –ر خيض
،أسباب الجريمة وطبيعة السلوك اإلجرامي. الكتاب األول،  1984عدنان الدوري ، (194

.الناشر:الكويت : ذات 3أصول علم اإلجرام /. بواسطة الدوري، عدنان. الطبعات:ط.  
 .79-77سل للطباعة، ص ص السال 

إلداري  ار الفساد اأثير العدالة التنظيمية على انتش( : ت  2007علوان ، قاسم نايف ) (195
، دراسة ميدانية ) رسالة  ماجستير ( ، كلية االقتصاد ، جامعة سرت  ، ليبيا، في : 

 07مجلة العلوم االقتصادية  وعلوم التسيير ، العدد 
التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون  م(.1998ه_1419عودة، عبد القادر.) (196

 .بيروت،لبنان: مؤسسة الرسالة.14..طضعيالو 
، ( الشركات المتعدية القوميات،، المؤسسة العربية للدراسات  2008،  عيسى، حسام (197

 16والنشر، بيروت، ص 
،االنحراف االجتماعي ورعاية المنحرفين )ودور 1998غباري، محمد سالمة محمد: (198

إلسكندرية، ، ص ص االجتماعية معهم(. د ر ط، المكتب الجامعي الحديث،  الخدمة ا
83- 88 . 

، ومنظمة ما بعد البيروقراطية: منظورات جديدة  2001رستن س،  غراي س.، غا (199
 . 37بشأن التغيير التنظيمي، منشورات ، ص 

دار الشروق    1، وجذور الفساد اإلداري في مصر طبعة  2008فاروق ،عبد الخالق، (200
 ما بعدها  . و  40ص 

دراسة  كمة، دراسة مسحية للتقارير الدولية )  و ( : الفساد والح   2016فافة ، رفافة )   (201
www.m الجزائر (، رسالة ماجستير ، الجزائر . حالة 
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: السلوك اإلجرامي )النظريات(.  1999فرانك ب، ويليامز ومارلين د. ماك شان   (202
دار المعرفة الجامعية،    ترجمة وتعليق: عدلي السمري، تقديم: محمد الجوهري، ب ر ط،

 .24اإلسكندرية، ص 
(  2010  -1974مصريين ، )، كيف جرى إفساد مصر وال2011، نادر ،    فرجاني (203

 . 51-47مكتبة الشروق ، القاهرة ، ص ص 
محمد.   (204 جدة،المملكة    0فوزي،  اإلسالمي.د.ط.  الجنائي  التشريع  )د.ت(.مبادئ 

 العربية السعودية : مكتبة الخدمات الحديثة. 
فرانسيس،    فوكو (205 و 1997ياما،  واالتصاالت  المعلومات  المجتمع  تثورة  في  أثيرها 

العالم   في  مركوالدولة  أبحاث العربي،  اإلستراتيجية،  والبحوث  للدراسات  اإلمارات  ز 
 ( 67المؤتمر الثالث، أبو ظبي. ، ص 

 ( أمة تتحدى الفساد. متوفر بموقع:   2008كابل, ك. أتش  (206
زام الشركات بالشفافية واإلفصاح طبعة دار  ، الت  2006محمود ، عصام حنفى، (207

 . 17لعربية ، ص االنهضة 
فه (208 الدين  صالح  ا2003مى:  محمود|،  التنمية  /  لعمليات  اإلداري كمعوق  لفساد 

 . 51- 50االجتماعية واالقتصادية ، المرجع السابق ، ص ص 
عادل.) (209 اإلسالمية.  م(.  2008-ه1429محيسن،  الشريعة  في  العقوبات  تداخل 

مت استكمااًل لمتطلبات الحصول علرسالة   درجة الماجستير في الفقه    ىغير منشورة ق دِّ
 القانون ،الجامعة: غزة. ة الشريعة و المقارن،كلي

م(. أداة تشخيصية 2009مركز جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة. ) (210
ير القطاع األمني  لمؤسسات الدفاع الوطنية. استبيان التقييم الذاتي لألمانة. مركز لتطو 

 .   DCAFوسيادة القانون 
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الفتاح،    ممطر ،عصا (211 اإلد2009عبد  الفساد  جرائم  ق،  تحليلية  اري دراسة  انونية 
الفساد في  الجنائية وقوانين مكافحة  الدولية والتشريعات  مقارنة في ضوء االتفاقيات 

 .  56الدول العربية واألجنبية ، دار الساقي للطباعة والنشر ،  ص  
في م(.2011-ه1432رة،محمود.)معاب (212 وعالجه  اإلداري  الشريعة    الفساد 

 ة.:دار الثقاف.عم ان، األردن1.ط.اإلسالمية
معهد  اإلمام الشيرازي الدولي  للدراسات ، واشنطن : التصدي للفساد اإلداري من  (213

 خالل التحول إلى اإلدارة اإللكترونية للحكومة المحلية ، واشنطن . 
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http://www.onrec.com/news/news-archive/pearl-solutions-powered-by-pearson-reid-london-house-and-recruiting-solutions-inte
http://www.alukah.net/library/0/81496/
http://www.alukah.net/library/0/81496/
http://www.alukah.net/library/0/81496/
http://www.alukah.net/library/0/81496/
http://nawalaleid.com/cnt/lib/827
http://nawalaleid.com/cnt/lib/827
http://nawalaleid.com/cnt/lib/827
https://www.maghress.com/hibapress/318
https://www.maghress.com/hibapress/318
https://www.maghress.com/hibapress/318
http://www.un.org/ar/esa/hdr/pdf/hrd13/complete.pdf
http://www.un.org/ar/esa/hdr/pdf/hrd13/complete.pdf
http://www.un.org/ar/esa/hdr/pdf/hrd13/complete.pdf
http://www.un.org/ar/esa/hdr/pdf/hrd13/complete.pdf
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م(. بنيـة الفساد في العالم العربي: األسباب والدوافع وطرائق العالج.  2016صالح،نبيل. )  (15
بال اإللكترونية:مؤمنون  واألبحاذوات  للدراسات  حدود  .  27-12(،  26ث،بدون،)  

http://magazine.mominoun.com/flash/thewhat26/files/assets/common/do
wnloads/TheWhat-issue26.pdf 

16)  ( السن2015فارس،طه.  في ضوء  والمالي  اإلداري  الفساد  مكافحة  أسس  النبوية.  م(.  ة 
ه(. 1436/ 3/ 13 -م2015/ 1/ 4)  http://www.alukah.net/library/0/80716 / 

نظرية في ميدان دراسة االنحراف والعود إلى    -(:اإلسهامات السوسيو2016يونس ، سمير)  (17
:  االنحرا الرابط  انظر  ف،  https://revues.univ-ouargla.dz/index.php/numero-

23-ssh/3029-2016-06-14-12-36-12 
18) www.undp-pogar.org/arabic/resources/ac/ 
https://carjj.org/node/4491االتفاقية العربية لمكافحة الفساد : انظر الرابط  (19    
 / https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CACاالمم المتحدة :  (20
القانونيةالمكتب (21 "    ة  shaimaaatalla  "

 )http://www.shaimaaatalla.com/vb/archive/index.php/t-934.html 
للملك (22 العالمية  الفكرية  المنظمة      wipo  – ية 

http://www.wipo.int/treaties/ar/convention/ 
لمك (23 العربية  الفسادالمنظمة  :    افحة 

http://www.arabanticorruption.org/Home/Main.aspx   
24)   :" نزاهة   " الفساد  لمكافحة  الوطنية  الهيئة 

https://www.nazaha.gov.sa/About/Pages/Organizing.aspx   
المتح (25 األمم  في برنامج  األحكام  إدارة  برنامج  اإلنمائي،  العر   دة  :  الدول  بية 

http://www.undp-pogar.org 
26)   : ميتشيجان   جامعة  المعرفة  بوابة  )موقع   : الدولية  المعرفة  globalEDGEبوابة      )

https://globaledge.msu.edu/global-resources/resource/1342 
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27)   : ميتشيجان   جامعة  المعرفة  بوابة 
globalEDGEhttps://globaledge.msu.edu/global-
resources/resource/1342  

     http://hrlibrary.umn.edu/arab/CorgCRIME.htmlجامعة مينسوتا :  (28
swissinfo.chسويس أنفو /  (29     /  https://www.swissinfo.ch/ara 
الدو  (30 البنك  لي  مجموعة  WBG   -  

http://siteresources.worldbank.org/IRFFI/Resources/Procurementworksh
opArabic.pdf 

الفساد   (31 ومكافحة  القانون  حكم  مركز 
http://rolacc.qa/site/arabic/index.php?node=55158     

الفساد   (32 ومكافحة  القانون  حكم  مركز 
http://www.rolacc.qa/site/arabic/index.php?node=55158&cat=14756 & 

الم (33 األمم  وثائق  وثمركز   (  : المتحدة  تحدة  األمم  يقة  A/RES/55/25 الرابط .(راجع 
 :https://en.wikipedia.org/wiki/Berne_three-step_test 

34)   : والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  األمم  -www.undpمكتب 
pogar.org/arabic/resources/ac/ 

 (http://www.wtoarab.org/?lang=arمنظمة التجارة العالمية )  (35
عالمية: التجارة ال منظمة (36 http://www.wtoarab.org 
صادي والتنمية : منظمة التعاون االقت (37 http://www.oecd.org 
الدولية   (38 الشفافية  منظمة 

http://www.transparency.org/publications/gcr/download_gcr 
لية : منظمة الشفافية الدو  (39 https://www.transparency.org/cpi2015  
مة الشفافية الدولية  منظ (40 Transparency ”Corruption as a Threat to  Stability  

 &Peace   .”2014 . P.11   
والجريمة   (41 للمخدرات  المتحدة  األمم  موقع 

http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/index.html  www.m
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لمكا (42 العربية  المنظمة  منديات  موقع   ( الفساد    فحة 
 )http://arabanticorruption.org/?lang=ar     

ع ( اءة االختراموقع ويكيبيديا / بر  (43 https://ar.wikipedia.org/wiki  /   
44) http://en.wikipedia.org/wiki/Press_Freedom_Index 
45) http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan038

992.pdf  
46) http://www.arabacinet.org/index.php/ar/activities/conferences?id=124 
47) http://www.heritage.org/index/country/Sudan 
48) http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indicesو Index, 
49) http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/index.html 
50) http://www.worldbank.org/en/topic/lawjusticeanddevelopment/publicat

ion/standard-conditions  
51) https://www.oecd.org/mena/governance/41107672.pdf 
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 ق ــــــــاملالح 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 1لحق رقم )الم
 األولأدوات الدراسة بعد التحكيم 

 استمارة العاملين في القطاع العام –( 1األداة رقم )
 استمارة العاملين في القطاع الخاص  –( 2األداة رقم )
 استمارة العاملين في أجهزة مكافحة الفساد  –( 3األداة رقم )

 المراجعين المحاسبين و استمارة القانونيين ومكاتب  –( 4رقم )األداة 
 استمارة شرائح مختلفة من المواطنين  –( 5األداة رقم )
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 العاملين في مؤسسات القطاع العام  - (1األداة رقم )
 

 البيانات والمعلومات األولية: 
 ------------ المدينة:   ------------------- ----المنطقة: 

 نثى  أ ذكر      الجنس

 سنة )         ( العمر:    
 غير سعودي             الجنسية:     سعودي

 مطلق  أرمل  أعزب  متزوج   الحالة االجتماعية 

 شهادة عليا  جامعي  دبلوم الثانوي  أقل من الثانوي  المؤهل العلمي 

 ----------    بالريال: هري الدخل الش
 ي العمل اإلداري: )      ( سنةرة العامة فسنوات الخب

 عدد سنوات الخدمة في الوظيفة الحالية:   )       ( سنة
 إدارة تنفيذية      إدارة وسطى     المستوى اإلداري في عملك الحالي:  إدارة عليا         

          ال                    نعم عطاءات أو عقود:        هل أنت عضو في لجان دراسة
 من وجهة نظرك ما هي أكثر أنواع الفساد المنتشرة في المجتمع السعودي؟

 الفساد اإلداري            الفساد المالي            الفساد األخالقي             
 --- ----------------------------------------)حدد(:    أخرى 
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 ر فيها الفساد في المجتمع السعودي؟ ت التي ينتش من وجهة نظرك ما هي أكثر المجاال
 المجال الصحي مجال المقاوالت           المجال التجاري           المجال الصناعي         

 المجال األخالقي  جال اإلعالمي            جال التعليمي         الم المجال الرياضي            الم

                ------------------------- ------------------أخرى )حدد(:  
 ما مدى انتشار الفساد المالي واإلداري في المجتمع السعودي؟ 

 ا             منتشر جداً غير موجود أبدًا        غير منتشر          منتشر نوعًا م
     ن مكافحة الفساد في المجتمع السعودي؟ هل لديك معلومات كافية ع

 ال         م              نع  
 ما مصادر المعلومات التي لديك عن مكافحة الفساد؟

 اإلعالم                 تعاميم العمل               بروشورات التوعية في العمل          
     وات                  االنترنت       وسائل التواصل االجتماعي       المحاضرات والند

 ذكر( ........................................................... أخرى )ت
 ك عن جهود وسائل اإلعالم في محاربة الفساد؟ ما مدى رضا

ا             راض إلى حد ما              راض غير راض أبدًا            غير راض نوعًا م 
 جداً 

 اربة الفساد؟ ل بها في مح ما مدى رضاك عن جهود الجهة التي تعم
 راض جداً  إلى حد ما            راضغير راض أبدًا          غير راض نوعًا ما            

 ما مدى رضاك عن جهود الدولة في محاربة الفساد؟ 
 راض جداً  إلى حد ما            راضغير راض أبدًا          غير راض نوعًا ما            
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 أنواع الفساد المنتشرة في المجتمع السعودي   -1
نواع الفساد المتوقع انتشارها في المجتمعات اإلنسانية  في الجدول التالي تم حصر عدد من أ

لمجتمع السعودي من وجهة نظرك، وذلك بوضع  بصورة عامة، حدد درجة انتشارها في ا
 في المكان المناسب. (√عالمة )

 العبارة م
غير 

 جود مو 
إلى منتشر  

 حد ما 
منتشر 

 ال أدري  جداً 

     عدم األمانة  1

     الدولة إفشاء أسرار  2

     الرشوة  3

     االختالس   4

     إهدار المال العام  5

     التزوير  6

     ب توظيف األقار  7

     الواسطة   8

     التسيب من العمل 9

     سوء استخدام السلطة  10

www.m     رات واألنظمة تزام بالقراعدم االل 11
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 العبارة م
غير 

 جود مو 
إلى منتشر  

 حد ما 
منتشر 

 ال أدري  جداً 

     الالمباالة في أداء العمل 12

     التستر التجاري  13

     تهاون المسؤولين في تطبيق األنظمة  14

     الغش التجاري والصناعي 15

     اري االحتكار التج  16

     غسل األموال  17

     ت العملالمتاجرة بتأشيرا 18

19 
ارية بطرق ناعية والتج الحصول على الرخص الص

     غير نظامية 

     التجاري أو الصناعي دون تراخيص ممارسة النشاط   20

21 
الحصول على إعفاءات أو مساعدات أو دعم  دون 

     وجه حق

     نافسين لحساب آخرين تعطيل إجراءات معامالت م 22

     هميةالشركات والمؤسسات الو  23

www.m     تزوير ميزانيات الشركات   24
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 العبارة م
غير 

 جود مو 
إلى منتشر  

 حد ما 
منتشر 

 ال أدري  جداً 

25 
والصحة  مخ  األمن  لمعايير  الشركة  المتعلقة الفة 

     بالعاملين 

     االحتيال الذي يلحق الضرر بالدائنين.  26

     المخالفات الجمركية  27

     ح العملةالجرائم المتعلقة بالنقود ولوائ 28

     اتجرائم البورصات المالية والمساهم 29

     الجرائم ضد البيئة  30

     وهمية السعودة ال 31

     تأخير معامالت المراجعين والمستفيدينالتعمد في  32

     استغالل الدين في تحقيق مصالح شخصية  33

     استغالل وسائل اإلعالم لتحقيق مصالح شخصية  34

     ى )حدد( أخر 

      أ

      ب
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 فساد في المجتمع السعودي: أسباب ال -2
إلى ارتكاب جرائم الفساد، من وجهة سباب المتوقع أن تقود  حصر بعض األ  فيما يلي تم

 ( في المكان المناسب✓نظرك حدد مدى أهمية هذه األسباب، وذلك بوضع عالمة )

 السبب  م
غير 
 مهم 

إلى  مهم 
 حد ما 

مهم 
 داً ج 

ال 
 أدري 

     ضعف الهيكل التنظيمي لإلدارة 1

     معالتفاوت الطبقي واالقتصادي في المجت 2

     لتغاضي عن المقصرين ا 3

     اإلهمال والتكاسل من قبل المسؤولين 4

     العصبية اإلقليمية والقبلية واألسرية 5

     تداخل االختصاصات بين بعض اإلدارات  6

     ت في بعض األنظمة وجود ثغرا 7

     جراءات في بعض اإلدارات التعقيدات وصعوبة بعض اإل 8

     في بعض اإلدارات الرقابة ام ضعف نظ 9

     ضعف االنتماء الوطني 10

     الطمع والجشع لدى بعض المسؤولين  11

www.m     التحوالت االقتصادية واالجتماعية في المجتمع  12
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 السبب  م
غير 
 مهم 

إلى  مهم 
 حد ما 

مهم 
 داً ج 

ال 
 أدري 

     في المجتمع  ضعف السلطة القضائية 13

     ستبدادية في اتخاذ القراراتغياب الديموقراطية وانتشار اال  14

     الديني واألخالقيضعف الوازع  15

     عدم وضوح الواجبات والحقوق وغياب الشفافية  16

     عدم تطوير األنظمة والتشريعات 17

     انتشار المحسوبية والواسطة  18

     ألسس التنظيمية تدني المعايير وا 19

     متيازاتتدني األجور والرواتب واال 20

     ختصاصات السلطات واالعدم وضوح  21

     غياب العدالة االجتماعية وسوء توزيع الدخل  22

     عدم المساواة أمام القانون  23

     تدني فاعلية الرقابة الحكومية  24

     الالمباالة  25

     الممارسات المخالفة   غض الطرف عن بعض  26

www.m     اإلدارةظيمية الفاسدة في مجاراة الثقافة التن 27
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 السبب  م
غير 
 مهم 

إلى  مهم 
 حد ما 

مهم 
 داً ج 

ال 
 أدري 

     ع والطمع وحب المالدة قيم الجشسيا 28

     التعرض للظلم والقهر  29

     الشعور بالحرمان االجتماعي  30

     التحيز لجماعات وأفراد دون وجهه حق  31

     المعنية بمكافحة الفسادوجود تعارض وتداخل بين األجهزة   32

     ممارسة الوظيفة العامة والعقاب في عدم تفعيل الثواب  33

     شاركة الموظفين في اتخاذ القرار غياب م 34

35 
لإلدارة   والواجبات  المسؤوليات  وغموض  وضوح  عدم 

     وللموظف 

     عدم اختيار القيادة الرشيدة    36

     لمحددة للدور غياب اإلجراءات والقواعد ا 37

     صعوبة كشف جرائم الفساد  38

     هم بعض الموظفين عن تحقيق طموحاتعجز  39

     خصخصة القطاع العام دون وجود إستراتيجية 40

www.m     سيادة القيم االستهالكية في المجتمع  41
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 السبب  م
غير 
 مهم 

إلى  مهم 
 حد ما 

مهم 
 داً ج 

ال 
 أدري 

     فراغ السلطة المؤقت نتيجة التغير السريع للمدراء والقيادات   42

     معايير الكفاءة في اختيار وترقية الموظفين غياب  43

44 
ال الرقابة  دور مؤسسات المجتمع المدني في مجضعف  

     على األداء الحكومي

     غياب حرية اإلعالم 45

     عدم وجود توصيف وظيفي للموظف ولإلدارة  46

     أخرى )حدد( 

      أ

      ب

      ت
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 بة على ارتكاب جرائم الفساد:اآلثار المترت  -3
اقك مع هذه وضح مدى اتفعلى بعض اآلثار المترتبة على الفساد،  الجدول التالي يشتمل  

 ( أمام الخيار الذي ي عبر عن وجهة نظرك √اآلثار وذلك بوضع عالمة )

 العبارة م
غير موافق 

 بشدة 
غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

1 
الصغي المؤسسات  نمو  رة إعاقة 

      والمتوسطة بسبب الفساد.

      شروعات رفع تكاليف الم 2

      إعاقة التنمية   3

      يرادات الدولة انخفاض إ 4

      ضعف ورداءة البنية التحتية 5

      رفع معدالت الجريمة بالمجتمع  6

      تفشي الرشوة   7

      ضعف اإلنتاجية   8

      تفشي البطالة  9

      ور القيم األخالقية في المجتمع تده 10

11 
ا الناس  انتشار  حقوق  وأخذ  لظلم 
 بالباطل  
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 العبارة م
غير موافق 

 بشدة 
غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

      قول والكفاءات. هجرة الع 12

      الالمباالة والسلبية بين أفراد المجتمع  13

14 
القطاع  في  المؤسسات  أداء  عرقلة 

      الخاص 

      ضعف الوالء واالنتماء للدولة  15

16 
وبط المقدمة  تردي  الخدمات  ء 

      للمواطنين

17 
األس للمتورطين التفكك  بالنسبة  ري 

 بالفساد 
     

      ثمار العام فشل االست 18

19 
البنية  في  الجودة  مستوى  ضعف 

      التحتية العامة 

20 
إضعاف حجم ونوعية موارد االستثمار 

      األجنبي 

      الدولة سوء توزيع الدخل والثروة في  21

www.m      ارتفاع معدالت الفقر  22
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 العبارة م
غير موافق 

 بشدة 
غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

      هدر المال العام  23

      عسوء توزيع الخدمات في المجتم 24

25 
والدولة   المواطنين  بين  الثقة  انعدام 

      ومؤسساتها

      يزرع بذور الفرقة والبغضاء بين الناس 26

      تفاقم المشكالت األسرية 27

      الفرد إهدار كرامة  28

      شار االبتزازانت 29

      زعزعة األمن االجتماعي  30

      فقدان األمن النفسي  31

      تشار القيم السلبية شجيع على انالت 32

33 
والخدمات  المعامالت  تكاليف  رفع 

      الحكومية 

34 
في  القبلية  العصبية  الفساد  يؤجج 

      المجتمع 
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 العبارة م
غير موافق 

 بشدة 
غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

35 
 المواطنين األنظمة واللوائحعدم احترام  
      في المجتمع 

 عات القائمة في المجتمع السعوديتقييم فعالية ومالءمة التشري -4
تالي على بعض اآلراء حول مدى مالءمة األنظمة والسياسات  ل الجدول اليشتم 

واألساليب المتبعة لمكافحة الفساد في المجتمع السعودي ومدى مواكبتها لمتطلبات العصر 
نظرك ( في المكان الذي ي عبر عن وجهة  √تلفة، ضع عالمة )في مكافحة أنواع الفساد المخ 

 حول تلك اآلراء. 

 العبارة م
غير 

وافق م
 بشدة 

ير غ
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

1 
للعصر  مالئمة  غير  الحالية  التشريعات 

      الحديث في مكافحة الفساد 

2 
االختراق   وسهلة  قديمة  الحالية  التشريعات 

      الشخصية  واستغاللها للمصلحة

3 
والت التشريعية  الثغرات  بعض  يتم  هناك  ي 

      استغاللها في الفساد. 

4 
ات بعض  مع  تعارض  الحالية  لتشريعات 

www.m      القوانين الدولية 
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 العبارة م
غير 

وافق م
 بشدة 

ير غ
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

5 
وحقوق   كرامة  الحالية  التشريعات  تحفظ 

      اإلنسان

6 
ال تساعد األنظمة والتشريعات الحالية في  

 الحد الفساد 
     

7 
د األنظمة والتشريعات تفعيل الشفافية ال تؤك

      واإلجراءات الحكومية  التعامالتفي 

8 
يوجد محكم    ال  المشروعات نظام  لتنفيذ 
      الحكومية 

9 
والتشريعات   األنظمة  تسنها  التي  العقوبات 

      المتبعة غير صارمة 

10 
تفعيل   على  الحالية  األنظمة  تؤكد  ال 

      لك هذا؟  المساءلة وتحقيق مبدأ من أين

11 
الح ال تؤكد   الية على  األنظمة والتشريعات 

      د. حماية الشهود في قضايا الفسا

12 
الحالية على   ال تؤكد األنظمة والتشريعات 

      حماية المبلغين في قضايا الفساد.
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 العبارة م
غير 

وافق م
 بشدة 

ير غ
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

13 
القوانين  من  الحالية  األنظمة  تستفد  لم 
المتقدمة  الدول  في  الحديثة  والتشريعات 

 ة الفساد. لمواجه
     

14 
رها فعال في  األنظمة والتشريعات الحالية دو 

      الحد من انتشار الفساد 

15 
إجراءات   تسهم طول  في  الحالية  األنظمة 

      خطوات التحقيق والمحاكمة 

16 
المتبعة   والتشريعات  األنظمة  تتعارض 

 لمكافحة الفساد مع بعضها البعض.
     

 ابية في مكافحة الفساد تقييم دور األجهزة الرق -5
حول مدى فاع الداخليةوضح وجهة نظرك  الرقابية كوزارة  اللية األجهزة  مراقبة  ، وديوان 

العام  القطاع  والمحاسبة في مؤسسات  الرقابة  الرقابة والتحقيق في تفعيل  العامة، وهيئة 
 ( في المكان المناسب.√) والخاص والخيري بالمجتمع السعودي، وذلك بوضع عالمة

 العبارة م
غير موافق 

 بشدة 
غير 
 موافق موافق

موافق 
 دة بش

ال 
 أدري 

1 
و  والتنسيق  الرقابة  لد ضعف  ى  المحاسبة 

www.m      األجهزة الرقابية 
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 العبارة م
غير موافق 

 بشدة 
غير 
 موافق موافق

موافق 
 دة بش

ال 
 أدري 

      ضعف العمل الميداني لألجهزة الرقابية  2

3 
الجهات  بين  االختصاصات  تداخل 

      المسؤولة عن مكافحة الفساد. 

4 
كشف قضايا   عدم وجود الكوادر المؤهلة في

      الفساد في األجهزة الرقابية 

5 
لألجهزة مح  الممنوحة  الصالحيات  دودية 
      قابية الر 

6 
الرقابية  الجهات  قبل  الواضح من  التساهل 
في تطبيق األنظمة واللوائح الرقابية بسبب 

 اإلهمال أو الواسطة. 
     

7 
البيروقراطية وطول اإلجراءات  اإلغراق في  

      الجهات الرقابية المستخدمة في 

8 
إ الرقابية  األجهزة  التقنية  تفتقر  استخدام  لى 

      د كافحة الفساالحديثة في مجال م 

9 
في  فعال  دورها  الحالية  الرقابية  األجهزة 

      مكافحة الفساد.

www.m      تفتقد األجهزة الرقابية إلى مبدأ السرية 10
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 العبارة م
غير موافق 

 بشدة 
غير 
 موافق موافق

موافق 
 دة بش

ال 
 أدري 

11 
عدم الجدية في العمل لدى موظفي األجهزة 

      رقابية ال

12 
ي عين الرقابية  األجهزة  موظفي  ون  بعض 

      ويترقون بالواسطة 

 عالم في مكافحة الفساد:ور وسائل اإلتقييم د -6
بين مدى فعالية دور وسائل اإلعالم في التوعية بأضرار الفساد في المجتمع السعودي، 

يار الذي ي مثل وجهة  ( أمام الخ √مساهمته في مكافحة الفساد، وذلك بوضع عالمة )ومدى  
 نظرك في الجدول التالي: 

 بارةالع م
غير موافق 

 بشدة 
غير 
 موافق موافق

موافق 
 بشدة 

ال 
 أدري 

      البرامج اإلعالمية فاعلة في مكافحة الفساد  1

2 
في   الدولة  جهود  تعكس  اإلعالم  وسائل 

      الفساد مكافحة 

3 
هنالك برامج توعوية  حول أهمية اإلبالغ  

      اد  عن الفس

      لفساد تهتم وسائل اإلعالم بالتوعية بأضرار ا 4
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 بارةالع م
غير موافق 

 بشدة 
غير 
 موافق موافق

موافق 
 بشدة 

ال 
 أدري 

5 
قض نشر  في  شفافية  الفساد  هنالك  في  ايا 

      وسائل اإلعالم المختلفة

6 
يتم توزيع النشرات التوعوية عن الفساد في 

      الحكومية واألهليةالشركات والمؤسسات 

7 
بمكافحة   المتعلقة  اإلعالمية  البرامج  تتنوع 

      فساد ال

8 
الحري الحديث من  ة تمكين وسائل اإلعالم 
 في الحصول على المعلومات عن الفساد  

     

9 
قضايا  تو  حول  جريئة  حوارية  برامج  جد 

      الفساد في المجتمع

10 
وسائل اإلعالم  يتم التشهير بالمفسدين عبر  

      المختلفة.

11 
وسيلة  ت عتبر  االجتماعي  التواصل  شبكات 

      فعالة لمحاربة الفساد  رقابية

12 
صل االجتماعي بالجرأة  تتميز شبكات التوا
      د قضايا الفسافي طرح ومناقشة 
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 بارةالع م
غير موافق 

 بشدة 
غير 
 موافق موافق

موافق 
 بشدة 

ال 
 أدري 

13 
في  بالمشاهير  تستعين  اإلعالم  وسائل 

      محاربة الفساد. 

الرقابية  تقييم   -6 القائمين على تطبيق األنظمة  تأهيل  المنوط بها  الحكومية  المؤسسات 
 بية  واإلدارية والمحاس

ال  للمؤسسات  القائم  الوضع  حول  تأهيل  وضح وجهة نظرك  بها  المنوط  حكومية 
والمحاسبية، ومدى فعاليتها في إكساب تطبيق األن  القائمين على الرقابية واإلدارية  ظمة 

المعني )الموظفين  عالمة  بوضع  وذلك  الالزمة،  والتقنيات  المهارات  المكان √ين  في   )
 المناسب 

 العبارة م
غير 
 موافق
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

الكوادر تفتق 1 إلى  الرقابية  الجهات  ر 
 لفساد. ة لمكافحة االمؤهل

     

المهنية   2 إلى  الرقابية  الجهات  تفتقر 
واإلدارية والمحاسبية في  والمهارة الفنية  
 مكافحة الفساد.

     

التقنيات  3 إلى  الرقابية  الجهات  تفتقر 
 ة الفساد.  الحديثة لمحارب
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 العبارة م
غير 
 موافق
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

لرقابية  الموظفين العاملين في الجهات ا 4
متخص تدريبية  دورات  إلى  صة بحاجة 

 مكافحة الفساد في مجال 

     

في بعض   5 وتعارضها  األدوار  غموض 
في   األنظمة  تطبيق  يعيق  اإلدارات 

 مجال مكافحة الفساد 

     

يحدد  6 وظيفي  توصيف  وجود  عدم 
المطلوبة والمهارات  لمحاربة    األدوار 

 الفساد 

     

إل 7 الرقابية  األجهزة  تأهيل  تسعى  ى 
الضر  المهارات  موظفيها  ورية وإكساب 

 ة الفساد. لمكافح 
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 المدني في مكافحة الفساد تفعيل دور مؤسسات المجتمع  -8
الفساد  المدني في مكافحة  المجتمع  تفعيل دور مؤسسات  ي مكن  من وجهة نظرك كيف 

 ( في المكان الذي ي عبر عن رأيك √ودية، ضع عالمة )بالمملكة العربية السع

 العبارة م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 وافقم موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

1 
مؤسسات المجتمع إشراك بعض منسوبي  

      المدني في الجهات الرقابية لمكافحة الفساد 

2 
على  المدني  المجتمع  مؤسسات  تشجيع 

      اإلبالغ عن حاالت الفساد 

3 
المدني  المجتمع  لمؤسسات  مكافأة  رصد 

      ت الفساد  لإلبالغ عن حاال

4 
إبداء    المدني على  حث مؤسسات المجتمع

      التشريعات واألنظمة الرقابية مرئياتها حول  

5 
فتح باب االتصال الميسر بين مؤسسات  
في   الرقابية  والجهات  المدني  المجتمع 

 المجتمع 
     

6 
ا المجتمع  مؤسسات  في  منح  دورًا  لمدني 

      محاربة الفساد 
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 العبارة م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 وافقم موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

      أخرى )حدد( 

       أ

       ب

       ت

ومدونات لسلوك الموظفين في القطاع العام والخاص والقطاع  عد للعمل  ى توافر قوا مد  -9
 الخيري بما يسهم في مواجهة الفساد والحد منه.

اعد للعمل ومدونات لسلوك  يشتمل الجدول التالي على بعض االتجاهات نحو مدى توافر قو 
المة د منه، ضع عختلفة بما يسهم في مواجهة الفساد والح الموظفين في القطاعات الم

 في المكان الذي ي عبر عن رأيك حول تلك القواعد والمدونات ( √)

 العبارة م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

1 
لقطاع ال توجد مدونات للسلوك اإلداري في ا

      العام لمواجهة الفساد 

2 
القطاع   ال توفر قواعد العمل في  وإجراءات 

www.m      لفساد ات لمواجهة العام آليا
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 العبارة م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

3 
ال توجد نشرات دورية للموظفين في القطاع 

      العام تسهم في مواجهة الفساد 

4 
العام  القطاع  في  الوظيفي  التوصيف  يفتقر 

 إلى آليات مواجهة الفساد 
     

5 
تشجع اإلجراءات اإلدارية الموظفين على  ال

      حاالت الفساد في القطاع العام اإلبالغ عن

6 
مدو  آليات تفتقر  إلى  الوظيفي  السلوك  نات 

      تحد من الفساد 

7 
تعتمد   لم  الحكومية  المؤسسات  من  كثير 

      مدونات لسلوك موظفيها

8 
المؤسسات الحكومية غير جادة في تطبيق  

      ك الموظفين مدونات سلو 
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 لفساد ة ومكافحة االنزاهد اإلستراتيجية الوطنية لحماية مدى تطبيق وتنفيذ وتفعيل بنو -10
ن وجهة نظرك ما مدى تطبيق وتفعيل بنود اإلستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة  م

 مناسب( في المكان ال√الفساد، اختر اإلجابة التي ت عبر عن رأيك، وذلك بوضع عالمة )

 العبارة م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

وافق م
 ال أدري  بشدة 

1 
ال السرية  فتحتحقيق  في  مظاريف    تامة 

      المناقصات الحكومية

      توفير الحكومة لبيئة قانونية تحفظ الحقوق  2

3 
تؤكد اإلستراتيجية على العدل والمساواة في 

      تطبيق اللوائح واألنظمة على المخالفين 

4 
آلية   لتسهيل  االلكترونية  المشاركة  تفعيل 

      المجتمعية في مكافحة الفساد لمشاركة ا

5 
مسؤول  العم لكل  المساءلة  مبدأ  على  ل 

 مهما كان موقعه 
     

      وضع حوافز مالية ومعنوية مجزية  6

7 
معالجة   على  اإلستراتيجية  تعمل 

 البيروقراطية الحكومية  
     

www.m      ر الرقابية وتأهيلها وتدريبها دعم الكواد 8
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 العبارة م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

وافق م
 ال أدري  بشدة 

9 
وري لبنود اإلستراتيجية الوطنية الدالتقويم  

      مكافحة الفساد. ة النزاهة و لحماي

10 
وطنية   ومعلومات  بيانات  قاعدة  تنظيم 

 لحماية النزاهة ومكافحة الفساد 
     

11 
واإلحصاءات   التقارير  وتحليل  دراسة 

      لألجهزة المختصة  

12 
ة جميع الجهات الحكومية واألهلية  مشارك

      تيجية اإلسترافي تنفيذ 

13 
قة  ت ذات العالضعف التنسيق بين الجها

      باإلستراتيجية 

      ضعف توعية المجتمع ببنود اإلستراتيجية   14

15 
عدم الوضوح في بعض بنود اإلستراتيجية 

      يعيق تطبيقها 
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 د في المجتمع السعودي: الحلول المقترحة لمواجهة الفسا -11
المفيما يلي عدد من   المجتمالحلول  الفساد في  السعودي،  قترحة لمواجهة ظاهرة  بين ع 

 ( في المكان المناسب:√درجة اتفاقك مع هذه الحلول، بوضع عالمة )

 العبارة م
غير موافق 

 بشدة 
غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

1 
الرقاب واإلجراءات  السياسات  ية  مراجعة 

      المعمول بها دورياً 

2 
لل اإلجراءات  من تبسيط  المقدمة  خدمات 
      ختلفةالجهات الحكومية الم

3 
اإلدارات  في  الرقابية  األجهزة  دور  تفعيل 

      وإعطائها صالحيات محددة

4 
الدقة والموضوعية في التعيين والترقية في  

      الوظائف

5 

النزيهة والقيادات  األفراد  وفق   اختيار 
نظام  المؤهالت   ووفق  الفنية  والمهارات 

جميع، ووضع الشخص المناسب  واضح لل
 لمناسب.في المكان ا

     

6 
بصورة  االلكترونية  الحكومة  دور  تفعيل 
تضبط اإلجراءات لكي تسهم في الحد من  

 الفساد  
     www.m
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 العبارة م
غير موافق 

 بشدة 
غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

7 
تفعيل الشفافية في التعامالت واإلجراءات  

      الحكومية 

8 
مح  نظام  المشروعات  كم  إيجاد  لتنفيذ 

      الحكومية 

9 
مة واللوائح الخاصة بمحاربة  تحديث األنظ

      الفساد 

10 
ل المساءلة وتحقيق مبدأ من أين لك تفعي
 هذا؟ 

     

11 
تقنيات   تناسب  واللوائح  األنظمة  سن 

      العصر الحديث لمكافحة الفساد. 

12 
الحديثة االستفادة من القوانين والتشريعات  

      الدول المتقدمة لمواجهة الفساد.  في

      يم األمانة والصدقتعزيز ق 13

      ةالديمقراطي تعزيز قيم 14

      تأكيد أن المحاسبة حق من حقوق المواطن  15

www.m      التأكيد على سيادة النظام والقانون  16
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 العبارة م
غير موافق 

 بشدة 
غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

      حماية النزاهة  17

18 
حقوق   احترام  في  التأكيد على  المواطنين 

      ألنظمة والتشريعات ا

      ادق تعزيز دور اإلعالم الص 19

      رقابية األجهزة ال تعزيز وتقوية واستقاللية 20

21 
فرض عقوبات رادعة على كل من يمارس  

      الفساد 

22 
زيادة الوعي لدى المساهمين في الشركات 
الجمعيات   اجتماع  حضور  في  بحقوقهم 

 العمومية 
     

23 
السلط إدارة منح  لمجالس  الالزمة  ة 

لخاصة بعيدًا  الشركات لممارسة أحكامها ا
 لبيروقراطيةعن التدخالت السياسية وا

     

24 
والمراجعين   المراجعة  لجنة  استقالل  دعم 

      الداخلية والخارجية

25 
صياغة التشريعات واألنظمة القادرة على  

www.m      أساليب الفساد الملتوية الحديثة التعامل مع  
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 العبارة م
غير موافق 

 بشدة 
غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

26 
على   القادرة  والخبرات  المهارات  تنمية 

      أساليب الفساد الحديثة التعامل مع

27 
التحسي وتطوير  القادرة ن  والبرامج  تقنية 

الفساد   وطرق  أساليب  مع  التعامل  على 
 الحديثة

     

28 
رفع مستوى السرية في األجهزة واألنظمة  

      والتشريعات الرقابية 

29 
والطلبا الخدمات  خالل تقديم  من  ت 

      الخدمات االلكترونية

      كومة االلكترونية إحالل الح  30

      لمرتباتى األجور واتحسين مستو  31

      اإلسراع في إجراء التحقيقات والمحاكمة  32

33 
االجتماعي   التواصل  شبكات  تفعيل 

وسيلة رقابية وتوعوية مجتمعية  بحسبانها  
 فعالة لمحاربة الفساد 

     

      ترشيد اإلنفاق العام 34

www.m      عي تحقيق األمن االجتما 35
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 العبارة م
غير موافق 

 بشدة 
غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

      ى المراجعين وضع آلية للتعامل مع شكاو  36

      التأكيد على إيصال الحقوق ألصحابها  37

38 
عند   الفرص  وتكافؤ  العدالة  تكريس 

      والترقيةالتوظيف 

      أخرى )حدد( 

       أ

       ب

       ت
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 ع الخاص العاملين في مؤسسات القطا - (2األداة رقم )
 

 : البيانات والمعلومات األولية 
 ------------ المدينة:   ----------------------- المنطقة: 

 أنثى  ذكر               الجنس:
 العمر:    )         ( سنة

 غير سعودي                الجنسية:  سعودي
 مطلق أرمل               متزوج           أعزب  لحالة االجتماعية: ا

 شهادة عليا  دبلوم         جامعي            ثانوي      ثانوي أقل من مي: المؤهل العل

 -------------     يال: الدخل الشهري بالر 
 سنوات الخبرة العامة في العمل اإلداري: )      ( سنة

 وظيفة الحالية:   )       ( سنةعدد سنوات الخدمة في ال
إدارة وسطى           إدارة     ي في عملك الحالي:  إدارة عليا        المستوى اإلدار 

 تنفيذية
 ال             عطاءات أو عقود:     نعمهل أنت عضو في لجان دراسة 

 ماهي أكثر أنواع الفساد المنتشرة في المجتمع السعودي؟ 
 الفساد األخالقي               الفساد اإلداري          الفساد المالي           

 -------------------------------------- -----حدد(:  أخرى )
www.m ثر المجاالت التي ينتشر فيها الفساد في المجتمع السعودي؟ من وجهة نظرك ما هي أك
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عي            مجال المقاوالت            المجال  المجال التجاري           المجال الصنا
 لصحيا

المجال اإلعالمي            المجال           ال التعليميالمجال الرياضي            المج 
 األخالقي  

   ------------------------------------------- (:  أخرى )حدد
 لسعودي؟ ما مدى انتشار الفساد في المجتمع ا

منتشر     منتشر نوعًا ما                        غير موجود أبدًا          غير منتشر   
 اً جد

  هل لديك معلومات كافية عن مكافحة الفساد في المجتمع السعودي؟ 
 نعم                          ال   

 ما مصادر المعلومات لديك عن مكافحة الفساد؟ 
 لتوعية في العمل           بروشورات ا           تعاميم العمل               اإلعالم         

 االنترنت                المحاضرات والندوات                   تماعيلتواصل االج وسائل ا
)تذكر(      أخرى 

........................... .............................................. 
 ى رضاك عن جهود وسائل اإلعالم في محاربة الفساد؟ ما مد

ى حد ما           راض راض إل           نوعًا ما    غير راض أبدًا            غير راض  
 جداً 

 ما مدى رضاك عن جهود الجهة التي تعمل بها في محاربة الفساد؟ 
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أبدًا              غير راض نوعًا ما               إلى حد ما                غير راض  راض 
 راض جداً 

 ك عن جهود الدولة في محاربة الفساد؟ ما مدى  رضا
إلى حد ما                   أبدًا            غير راض   غير راض نوعًا ما             راض 

 راض جداً 
 أنواع الفساد المنتشرة في المجتمع السعودي   -1

انية  أنواع الفساد المتوقع انتشارها في المجتمعات اإلنسفي الجدول التالي تم حصر عدد من  
ظرك، وذلك بوضع  لسعودي من وجهة ني المجتمع ابصورة عامة، حدد درجة انتشارها ف

 ( في المكان المناسب.√عالمة )

 العبارة م
غير 

 موجود 
منتشر إلى 

 حد ما 
منتشر 

 ال أدري  جداً 

     عدم األمانة  1

     إفشاء أسرار الدولة  2

     الرشوة  3

     االختالس   4

     لعام إهدار المال ا 5

     التزوير  6

www.m     قارب توظيف األ 7
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 العبارة م
غير 

 موجود 
منتشر إلى 

 حد ما 
منتشر 

 ال أدري  جداً 

     الواسطة   8

     التسيب من العمل 9

     سوء استخدام السلطة  10

     عدم االلتزام بالقرارات واألنظمة  11

     الالمباالة في أداء العمل 12

     التستر التجاري  13

     تهاون المسؤولين في تطبيق األنظمة  14

     التجاري والصناعي الغش 15

     لتجاري ااالحتكار  16

     غسل األموال  17

     المتاجرة بتأشيرات العمل 18

19 
الحصول على الرخص الصناعية والتجارية بطرق 

     غير نظامية 

     ممارسة النشاط التجاري أو الصناعي دون تراخيص  20

www.m
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 العبارة م
غير 

 موجود 
منتشر إلى 

 حد ما 
منتشر 

 ال أدري  جداً 

21 
 الحصول على إعفاءات أو مساعدات أو دعم  دون 

     وجه حق

     حساب آخرين ت منافسين لإجراءات معامالتعطيل  22

     الشركات والمؤسسات الوهمية 23

     تزوير ميزانيات الشركات   24

25 
المتعلقة  والصحة  األمن  لمعايير  الشركة  مخالفة 

     بالعاملين 

     يلحق الضرر بالدائنين. االحتيال الذي  26

     المخالفات الجمركية  27

     وائح العملةالجرائم المتعلقة بالنقود ول 28

     جرائم البورصات المالية والمساهمات 29

     الجرائم ضد البيئة  30

     السعودة الوهمية  31

     التعمد في تأخير معامالت المراجعين والمستفيدين 32

www.m     ل الدين في تحقيق مصالح شخصية استغال 33
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 العبارة م
غير 

 موجود 
منتشر إلى 

 حد ما 
منتشر 

 ال أدري  جداً 

     اإلعالم لتحقيق مصالح شخصية ائل استغالل وس 34

     أخرى )حدد( 

      أ

      ب

      ت

 أسباب الفساد في المجتمع السعودي:  -2
فيما يلي تم حصر بعض األسباب المتوقع أن تقود إلى ارتكاب جرائم الفساد، من وجهة 

 سبالمنا( في المكان √هذه األسباب، وذلك بوضع عالمة )نظرك حدد مدى أهمية 

 السبب  م
غير 
 مهم 

إلى  مهم 
 حد ما 

م مه
 جداً 

ال 
 دري أ

     ضعف الهيكل التنظيمي لإلدارة 1

     التفاوت الطبقي واالقتصادي في المجتمع 2

     التغاضي عن المقصرين  3

     اإلهمال والتكاسل من قبل المسؤولين 4

www.m     ة اإلقليمية والقبلية واألسريةالعصبي 5
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 السبب  م
غير 
 مهم 

إلى  مهم 
 حد ما 

م مه
 جداً 

ال 
 دري أ

     صاصات بين بعض اإلدارات تداخل االخت 6

     األنظمة  غرات في بعضوجود ث 7

     التعقيدات وصعوبة بعض اإلجراءات في بعض اإلدارات  8

     ضعف نظام الرقابة في بعض اإلدارات  9

     ضعف االنتماء الوطني 10

     لمسؤولين الطمع والجشع لدى بعض ا 11

     في المجتمع  االقتصادية واالجتماعيةالتحوالت  12

     تمع ئية في المج ضعف السلطة القضا 13

     غياب الديموقراطية وانتشار االستبدادية في اتخاذ القرارات 14

     ضعف الوازع الديني واألخالقي 15

     عدم وضوح الواجبات والحقوق وغياب الشفافية  16

     والتشريعاتعدم تطوير األنظمة  17

     سوبية والواسطة انتشار المح  18

     نظيمية واألسس الت تدني المعايير 19

www.m     تدني األجور والرواتب واالمتيازات 20
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 السبب  م
غير 
 مهم 

إلى  مهم 
 حد ما 

م مه
 جداً 

ال 
 دري أ

     عدم وضوح السلطات واالختصاصات  21

     غياب العدالة االجتماعية وسوء توزيع الدخل  22

     لقانون عدم المساواة أمام ا 23

     تدني فاعلية الرقابة الحكومية  24

     الالمباالة  25

     ت المخالفة   عض الممارساغض الطرف عن ب 26

     مجاراة الثقافة التنظيمية الفاسدة في اإلدارة 27

     سيادة قيم الجشع والطمع وحب المال 28

     التعرض للظلم والقهر  29

     جتماعي الشعور بالحرمان اال  30

     التحيز لجماعات وأفراد دون وجهه حق  31

     بمكافحة الفسادزة المعنية  وجود تعارض وتداخل بين األجه 32

     عدم تفعيل الثواب والعقاب في ممارسة الوظيفة العامة  33

     غياب مشاركة الموظفين في اتخاذ القرار  34
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 السبب  م
غير 
 مهم 

إلى  مهم 
 حد ما 

م مه
 جداً 

ال 
 دري أ

35 
والواجبات  المسؤوليات  وغموض  وضوح  لإلدارة    عدم 

     وللموظف 

     يدة   عدم اختيار القيادة الرش 36

     لدور د المحددة لغياب اإلجراءات والقواع 37

     صعوبة كشف جرائم الفساد  38

     عجز بعض الموظفين عن تحقيق طموحاتهم  39

     خصخصة القطاع العام دون وجود إستراتيجية 40

     المجتمع االستهالكية في سيادة القيم  41

     السريع للمدراء والقيادات  فراغ السلطة المؤقت نتيجة التغير   42

     لكفاءة في اختيار وترقية الموظفين اب معايير اغي 43

44 
ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني في مجال الرقابة  

     على األداء الحكومي

     غياب حرية اإلعالم 45

     للموظف ولإلدارة وجود توصيف وظيفي عدم  46

www.m     أخرى )حدد( 
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 السبب  م
غير 
 مهم 

إلى  مهم 
 حد ما 

م مه
 جداً 

ال 
 دري أ

      أ

      ب

      ت

 م الفساد:ارتكاب جرائاآلثار المترتبة على  -3
الجدول التالي يشتمل على بعض اآلثار المترتبة على الفساد، وضح مدى اتفاقك مع هذه 

 وجهة نظرك ( أمام الخيار الذي ي عبر عن √اآلثار وذلك بوضع عالمة )

 العبارة م
موافق  غير 

 بشدة 
غير 
 موافق موافق

موافق 
 ي ال أدر  بشدة 

1 
الصغيرة  المؤسسات  نمو  إعاقة 

      الفساد.توسطة بسبب والم

      رفع تكاليف المشروعات  2

      إعاقة التنمية   3

      انخفاض إيرادات الدولة  4

      ضعف ورداءة البنية التحتية 5

      معدالت الجريمة بالمجتمع رفع  6

www.m      تفشي الرشوة   7
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 العبارة م
موافق  غير 

 بشدة 
غير 
 موافق موافق

موافق 
 ي ال أدر  بشدة 

      ضعف اإلنتاجية   8

      تفشي البطالة  9

      في المجتمع  م األخالقيةتدهور القي 10

11 
الناس   حقوق  وأخذ  الظلم  انتشار 

      بالباطل  

      هجرة العقول والكفاءات.  12

      المجتمع الالمباالة والسلبية بين أفراد  13

14 
ال أداء  القطاع عرقلة  في  مؤسسات 

      الخاص 

      تماء للدولة ضعف الوالء واالن 15

16 
الخدم وبطء  المقدمة  تردي  ات 

      للمواطنين

17 
للمتورطين  بالنسبة  األسري  التفكك 

      بالفساد 

      فشل االستثمار العام  18

www.m
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 العبارة م
موافق  غير 

 بشدة 
غير 
 موافق موافق

موافق 
 ي ال أدر  بشدة 

19 
البنية  في  الجودة  مستوى  ضعف 

      التحتية العامة 

20 
عية موارد االستثمار إضعاف حجم ونو 

      األجنبي 

      لدخل والثروة في الدولة سوء توزيع ا 21

      لفقر اع معدالت اارتف 22

      هدر المال العام  23

      سوء توزيع الخدمات في المجتمع 24

25 
والدولة   المواطنين  بين  الثقة  انعدام 

      ومؤسساتها

      الناسيزرع بذور الفرقة والبغضاء بين   26

      تفاقم المشكالت األسرية 27

      هدار كرامة الفرد إ  28

      بتزازانتشار اال 29

www.m      زعزعة األمن االجتماعي  30
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 العبارة م
موافق  غير 

 بشدة 
غير 
 موافق موافق

موافق 
 ي ال أدر  بشدة 

      فقدان األمن النفسي  31

      التشجيع على انتشار القيم السلبية  32

33 
والخدمات رفع   المعامالت  تكاليف 

      الحكومية 

34 
الف في يؤجج  القبلية  العصبية  ساد 

 المجتمع 
     

35 
ام المواطنين األنظمة واللوائح عدم احتر 

      جتمع في الم

 
 
 
 تقييم فعالية ومالءمة التشريعات القائمة في المجتمع السعودي  -3
مالءمة األنظمة والسياسات  يشتمل الجدول التالي على بعض اآلراء حول مدى   

ر د في المجتمع السعودي ومدى مواكبتها لمتطلبات العصواألساليب المتبعة لمكافحة الفسا
في المكان الذي ي عبر عن وجهة نظرك  (  √عالمة )  في مكافحة أنواع الفساد المختلفة،ضع

 حول تلك اآلراء. 
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 العبارة م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

1 
للعصر  مالئمة  غير  الحالية  التشريعات 

      فحة الفساد الحديث في مكا

2 
وسهلة قديمة  الحالية  االختراق    التشريعات 

 واستغاللها للمصلحة الشخصية 
     

3 
يتم  هن والتي  التشريعية  الثغرات  بعض  اك 

      استغاللها في الفساد. 

4 
مع   الحالية  التشريعات  بعض  تتعارض 

      القوانين الدولية 

5 
وحقوق   كرامة  الحالية  التشريعات  تحفظ 

      اناإلنس

6 
ي  ال تساعد األنظمة والتشريعات الحالية ف

      الحد الفساد 

7 
ت تفعيل الشفافية ة والتشريعاال تؤكد األنظم

      في التعامالت واإلجراءات الحكومية 

8 
لتنفيذ   محكم  نظام  يوجد  المشروعات ال 

      الحكومية 
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 العبارة م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

9 
والتشريعات   األنظمة  تسنها  التي  العقوبات 

      صارمة المتبعة غير 

10 
تفعيل  على  الحالية  األنظمة  تؤكد    ال 

 المساءلة وتحقيق مبدأ من أين لك هذا؟ 
     

11 
الحالية على  ال  تؤكد األنظمة والتشريعات 

      حماية الشهود في قضايا الفساد. 

12 
الحالية على  ال   تؤكد األنظمة والتشريعات 

      حماية المبلغين في قضايا الفساد.

13 
ت القوانين لم  من  الحالية  األنظمة  ستفد 

الحد المتقدمة والتشريعات  الدول  في  يثة 
 . لمواجهة الفساد

     

14 
األنظمة والتشريعات الحالية دورها فعال في  

      الحد من انتشار الفساد 

15 
إجراءات تسهم   طول  في  الحالية  األنظمة 

      خطوات التحقيق والمحاكمة 
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 العبارة م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

16 
والتش األنظمة  المتبعة  تتعارض  ريعات 

      لمكافحة الفساد مع بعضها البعض.

  
 
 
 ساد  مكافحة الف تقييم دور األجهزة الرقابية في -4

الداخلية،   الرقابية كوزارة  حول مدى فاعلية األجهزة  المراقبة  وضح وجهة نظرك  وديوان 
ال القطاع  والمحاسبة في مؤسسات  الرقابة  الرقابة والتحقيق في تفعيل  عام العامة، وهيئة 

 ( في المكان المناسب.√المة )وذلك بوضع ع والخاص والخيري بالمجتمع السعودي،

 ةالعبار  م
غير 
 موافق
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

1 
وال والتنسيق  الرقابة  لدى  ضعف  محاسبة 

      األجهزة الرقابية 

      ضعف العمل الميداني لألجهزة الرقابية  2
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 ةالعبار  م
غير 
 موافق
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

3 
االختصا الجهات تداخل  بين  صات 

      المسؤولة عن مكافحة الفساد. 

4 
ايا عدم وجود الكوادر المؤهلة في كشف قض

 في األجهزة الرقابية الفساد 
     

5 
الممنوحة   الصالحيات  لألجهزة محدودية 

      الرقابية 

6 
الرقابية  الجهات  قبل  الواضح من  التساهل 
في تطبيق األنظمة واللوائح الرقابية بسبب 

 همال أو الواسطة. اإل
     

7 
وطول اإلجراءات    اإلغراق في البيروقراطية
      الرقابية المستخدمة في الجهات 

8 
التقنية   استخدام  إلى  الرقابية  األجهزة  تفتقر 

      الحديثة في مجال مكافحة الفساد 

9 
في  فعال  دورها  الحالية  الرقابية  األجهزة 

      مكافحة الفساد.

www.m      زة الرقابية إلى مبدأ السريةتفتقد األجه 10
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 ةالعبار  م
غير 
 موافق
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

11 
في العمل لدى موظفي األجهزة عدم الجدية  

      الرقابية 

12 
ي عينون  بع الرقابية  األجهزة  موظفي  ض 

 بالواسطة ويترقون 
     

 تقييم دور وسائل اإلعالم في مكافحة الفساد: -6
المجتمع السعودي،   بين مدى فعالية دور وسائل اإلعالم في التوعية بأضرار الفساد في

ة  ي ي مثل وجه( أمام الخيار الذ√وذلك بوضع عالمة )  ومدى مساهمته في مكافحة الفساد،
 نظرك في الجدول التالي: 

 العبارة م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

      البرامج اإلعالمية فاعلة في مكافحة الفساد  1

2 
جهود   تعكس  اإلعالم  في وسائل  الدولة 

      مكافحة الفساد 

3 
برامج توعو  اإلبالغ  هنالك  أهمية  حول  ية  

      عن الفساد  
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 العبارة م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

      الفساد سائل اإلعالم بالتوعية بأضرار  تهتم و  4

5 
في  الفساد  قضايا  نشر  في  شفافية  هنالك 

      وسائل اإلعالم المختلفة

6 
يتم توزيع النشرات التوعوية عن الفساد في  

      لمؤسسات الحكومية واألهليةالشركات وا

7 
البرامج   بمكافحة  تتنوع  المتعلقة  اإلعالمية 

 الفساد 
     

8 
الحرية    تمكين  الحديث من  اإلعالم  وسائل 

      في الحصول على المعلومات عن الفساد  

9 
قضايا  حول  جريئة  حوارية  برامج  توجد 

      الفساد في المجتمع

10 
وسائل اإلعالم  يتم التشهير بالمفسدين عبر

      المختلفة.

11 
التواصل   وسيلة شبكات  ت عتبر  االجتماعي 

      ساد لمحاربة الفرقابية فعالة 
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 العبارة م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

12 
بالجرأة  االجتماعي  التواصل  شبكات  تتميز 

      في طرح ومناقشة قضايا الفساد 

13 
في   بالمشاهير  تستعين  اإلعالم  وسائل 

 محاربة الفساد. 
     

 
 
 
المؤسسا-7 اتقييم  القائمين على تطبيق  تأهيل  بها  المنوط  الحكومية  الرقابية  ت  ألنظمة 

   واإلدارية والمحاسبية
نظرك حول الوضع القائم للمؤسسات الحكومية المنوط بها تأهيل القائمين  وضع وجهة  

على تطبيق األنظمة الرقابية واإلدارية والمحاسبية، ومدى فعاليتها في إكساب الموظفين 
 مكان المناسب( في ال√رات والتقنيات الالزمة، وذلك بوضع عالمة )لمعنيين المهاا

 العبارة م
غير 

موافق 
 ة بشد

غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

الكوادر  1 إلى  الرقابية  الجهات  تفتقر 
 المؤهلة لمكافحة الفساد. 
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 العبارة م
غير 

موافق 
 ة بشد

غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

المهنية   2 إلى  الرقابية  الجهات  تفتقر 
سبية في  الفنية واإلدارية والمحاوالمهارة  

 مكافحة الفساد.

     

الرق 3 الجهات  التقنيات تفتقر  إلى  ابية 
 فساد.  الحديثة لمحاربة ال

     

الموظفين العاملين في الجهات الرقابية   4
متخصصة  تدريبية  دورات  إلى  بحاجة 

 في مجال مكافحة الفساد 

     

في بعض   5 وتعارضها  األدوار  غموض 
في  األنظمة  تطبيق  يعيق    اإلدارات 

 مجال مكافحة الفساد 

     

وظيفي 6 توصيف  وجود  يحدد   عدم 
لمح  المطلوبة  والمهارات  اربة  األدوار 

 الفساد 

     

تأهيل   7 إلى  الرقابية  األجهزة  تسعى 
الضرورية  المهارات  موظفيها  وإكساب 

 لمكافحة الفساد. 
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 المدني في مكافحة الفساد تفعيل دور مؤسسات المجتمع  -8
المدني في مكامن وجهة نظرك   المجتمع  تفعيل دور مؤسسات  ي مكن  الفساد كيف  فحة 

 ( في المكان الذي ي عبر عن رأيك √)، ضع عالمة بالمملكة العربية السعودية

 العبارة م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

1 
مؤسسات المجتمع إشراك بعض منسوبي  

      الفساد   المدني في الجهات الرقابية لمكافحة

2 
على  المدني  المجتمع  مؤسسات  تشجيع 

      اإلبالغ عن حاالت الفساد 

3 
لمؤس رصد   المدني مكافأة  المجتمع  سات 

      لإلبالغ عن حاالت الفساد  

4 
حث مؤسسات المجتمع المدني على إبداء  

      التشريعات واألنظمة الرقابية مرئياتها حول  

5 
ن مؤسسات  فتح باب االتصال الميسر بي

في   الرقابية  والجهات  المدني  المجتمع 
 تمع المج 

     

6 
المدن المجتمع  مؤسسات  في  منح  دورًا  ي 

      محاربة الفساد 
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 العبارة م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

      أخرى )حدد( 

       أ

       ب

       ت

ومدونات لسلوك الموظفين في القطاع العام والخاص والقطاع  مدى توافر قواعد للعمل    -9
 مواجهة الفساد والحد منه. الخيري بما يسهم في

ات لسلوك  للعمل ومدونى بعض االتجاهات نحو مدى توافر قواعد  يشتمل الجدول التالي عل
الموظفين في القطاعات المختلفة بما يسهم في مواجهة الفساد والحد منه، ضع عالمة 

 في المكان الذي ي عبر عن رأيك حول تلك القواعد والمدونات ( √)

 العبارة م
غير 

فق موا
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

1 
ع توجد مدونات للسلوك اإلداري في القطا  ال

      اجهة الفساد العام لمو 

2 
القطاع  العمل في  ال توفر قواعد وإجراءات 

www.m      الفساد العام آليات لمواجهة 
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 العبارة م
غير 

فق موا
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

3 
ال توجد نشرات دورية للموظفين في القطاع 

      العام تسهم في مواجهة الفساد 

4 
العام  القطاع  في  الوظيفي  التوصيف  يفتقر 

 ى آليات مواجهة الفساد إل
     

5 
اإلدارية الموظفين على  ع اإلجراءاتال تشج 

      اإلبالغ عن حاالت الفساد في القطاع العام

6 
آليات  إلى  الوظيفي  السلوك  مدونات  تفتقر 

      تحد من الفساد 

7 
ت لم  الحكومية  المؤسسات  من  عتمد  كثير 

      مدونات لسلوك موظفيها

8 
مية غير جادة في تطبيق  المؤسسات الحكو 
      موظفين مدونات سلوك ال

 الحلول المقترحة لمواجهة الفساد في المجتمع السعودي:  -10
السعودي، بين فيما يلي   المجتمع  الفساد في  المقترحة لمواجهة ظاهرة  الحلول  عدد من 

 ( في المكان المناسب:√بوضع عالمة )درجة اتفاقك مع هذه الحلول، 
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 العبارة م
موافق غير  

 بشدة 
غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  ة بشد

1 
الرقابية   واإلجراءات  السياسات  مراجعة 

      المعمول بها دورياً 

2 
من  المقدمة  للخدمات  اإلجراءات  تبسيط 

      الجهات الحكومية المختلفة

3 
ف الرقابية  األجهزة  دور  اإلدارات تفعيل  ي 

      وإعطائها صالحيات محددة

4 
والموضوعية في التعيين والترقية في  الدقة  

 وظائفال
     

5 

وفق  النزيهة  والقيادات  األفراد  اختيار 
نظام  المؤهالت   ووفق  الفنية  والمهارات 

واضح للجميع، ووضع الشخص المناسب  
 في المكان المناسب.

     

6 
االلكترو  الحكومة  دور  بصورة تفعيل  نية 

تضبط اإلجراءات لكي تسهم في الحد من  
 ساد  الف 

     

7 
اءات  مالت واإلجر تفعيل الشفافية في التعا

      الحكومية 
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 العبارة م
موافق غير  

 بشدة 
غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  ة بشد

8 
محكم   نظام  المشروعات  إيجاد  لتنفيذ 

      الحكومية 

9 
تحديث األنظمة واللوائح الخاصة بمحاربة  

      الفساد 

10 
ك تفعيل المساءلة وتحقيق مبدأ من أين ل

      هذا؟ 

11 
تقنيات  تناسب  واللوائح  األنظمة    سن 

 العصر الحديث لمكافحة الفساد. 
     

12 
الحديثة ة من القوانين والتشريعات  االستفاد

      في الدول المتقدمة لمواجهة الفساد. 

      تعزيز قيم األمانة والصدق 13

      تعزيز قيم الديمقراطية 14

      من حقوق المواطن   تأكيد أن المحاسبة حق 15

      ام والقانون التأكيد على سيادة النظ 16

      حماية النزاهة  17
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 العبارة م
موافق غير  

 بشدة 
غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  ة بشد

18 
حقوق  الت احترام  في  أكيد على  المواطنين 

      األنظمة والتشريعات 

      تعزيز دور اإلعالم الصادق  19

      تعزيز وتقوية واستقاللية األجهزة الرقابية  20

21 
ة على كل من يمارس  فرض عقوبات رادع

 الفساد 
     

22 
ى المساهمين في الشركات زيادة الوعي لد

حض في  ابحقوقهم  اجتماع  لجمعيات  ور 
 العمومية 

     

23 
إدارة  لمجالس  الالزمة  السلطة  منح 
الشركات لممارسة أحكامها الخاصة بعيدًا  

 عن التدخالت السياسية والبيروقراطية
     

24 
المر  لجنة  استقالل  والمراجعين  دعم  اجعة 

      الداخلية والخارجية

25 
ة التشريعات واألنظمة القادرة على  صياغ

      ليب الفساد الملتوية الحديثة أساعامل مع  الت
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 العبارة م
موافق غير  

 بشدة 
غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  ة بشد

26 
على   القادرة  والخبرات  المهارات  تنمية 

      التعامل مع أساليب الفساد الحديثة

27 
القادرة  والبرامج  التقنية  وتطوير  تحسين 

التع الفساد  على  وطرق  أساليب  مع  امل 
 الحديثة

     

28 
ستوى السرية في األجهزة واألنظمة  رفع م

      ابية شريعات الرقوالت

29 
خالل  من  والطلبات  الخدمات  تقديم 

      الخدمات االلكترونية

      إحالل الحكومة االلكترونية  30

      تحسين مستوى األجور والمرتبات 31

      اء التحقيقات والمحاكمة اإلسراع في إجر  32

33 
التو  شبكات  االجتماعي  تفعيل  اصل 

معية  وتوعوية مجتوسيلة رقابية  بحسبانها  
 فعالة لمحاربة الفساد 

     

      ترشيد اإلنفاق العام 34

www.m      تحقيق األمن االجتماعي  35
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 العبارة م
موافق غير  

 بشدة 
غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  ة بشد

      وضع آلية للتعامل مع شكاوى المراجعين  36

      قوق ألصحابها التأكيد على إيصال الح  37

38 
الفرص وتكافؤ  العدالة  عند    تكريس 

      والترقيةالتوظيف 

      د( أخرى )حد

       أ

       ب

       ت
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 العاملين في أجهزة مكافحة الفساد  - (3األداة رقم )
 ------------ : المدينة  ----------------------- المنطقة: 

 -------------------------------- ------------جهة العمل:  
 أنثى              ذكر   الجنس:

 ( سنة العمر:    )        
 غير سعودي           نسية:     سعوديالج 

 مطلق         أرمل         أعزب         الحالة االجتماعية:  متزوج
 شهادة   عليا       جامعي        دبلوم  ثانوي  أقل من ثانوي  المؤهل العلمي:

 ----- --------- الدخل الشهري بالريال: 
 ( سنة    إلداري: )  سنوات الخبرة العامة في العمل ا

 عدد سنوات الخدمة في الوظيفة الحالية:   )       ( سنة
إدارة المستوى اإلداري في عملك الحالي:  إدارة عليا              إدارة وسطى           

 تنفيذية
 المجتمع السعودي؟ن وجهة نظرك ما هي أكثر أنواع الفساد المنتشرة في م

 الفساد المالي                      الفساد األخالقي                           الفساد اإلداري    
             ------------------------------------------- أخرى )حدد(:  

 السعودي؟  أكثر المجاالت التي ينتشر فيها الفساد في المجتمع وجهة نظرك ما هي من 
 لصناعي            مجال المقاوالت            المجال الصحي المجال ا   المجال التجاري         

 ألخالقي  المجال الرياضي            المجال التعليمي         المجال اإلعالمي            المجال ا

www.m   - ------------------------------------------ حدد(:  أخرى )
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 مجتمع السعودي؟ لفساد في الما مدى انتشار ا
غير موجود أبدًا          غير منتشر               منتشر نوعًا ما              منتشر 

 كثيراً 
 ربة الفساد؟ تعمل بها في محا ما مدى رضاك عن جهود الجهة التي 

نوعاً  راض  أبدًا          غير  راض  ما    غير  حد  إلى  راض  ما                                
 راض جداً 

 ما مدى رضاك عن جهود الدولة في محاربة الفساد؟ 
غير راض أبدًا          غير راض نوعًا ما                راض إلى حد               راض 

 جداً 
 جهود وسائل اإلعالم في محاربة الفساد؟ ما مدى رضاك عن 

راض إلى حد ما              راض             أبدًا            غير راض نوعًا ما     غير راض
 جداً 

 أنواع الفساد المنتشرة في المجتمع السعودي   -1
تمعات اإلنسانية  المتوقع انتشارها في المج في الجدول التالي تم حصر عدد من أنواع الفساد  

بوضع  المجتمع السعودي من وجهة نظرك، وذلك    بصورة عامة، حدد درجة انتشارها في
 ( في المكان المناسب.√)عالمة 

 العبارة م
غير 

 موجود 
منتشر إلى 

 حد ما 
منتشر 

 ال أدري  جداً 

     عدم األمانة  1

www.m     إفشاء أسرار الدولة  2
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 العبارة م
غير 

 موجود 
منتشر إلى 

 حد ما 
منتشر 

 ال أدري  جداً 

     الرشوة  3

     االختالس   4

     دار المال العام إه 5

     التزوير  6

     ارب توظيف األق 7

     الواسطة   8

     العمل التسيب من 9

     سوء استخدام السلطة  10

     عدم االلتزام بالقرارات واألنظمة  11

     الالمباالة في أداء العمل 12

     التستر التجاري  13

     تهاون المسؤولين في تطبيق األنظمة  14

     الغش التجاري والصناعي 15

     تجاري االحتكار ال 16

www.m     غسل األموال  17
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 العبارة م
غير 

 موجود 
منتشر إلى 

 حد ما 
منتشر 

 ال أدري  جداً 

     يرات العملمتاجرة بتأشال 18

19 
الحصول على الرخص الصناعية والتجارية بطرق 

     غير نظامية 

     تراخيص ممارسة النشاط التجاري أو الصناعي دون   20

21 
أو دعم  دون الحصول على إعفاءات أو مساعدات  

 وجه حق
    

     منافسين لحساب آخرين  تعطيل إجراءات معامالت 22

     الوهميةوالمؤسسات  الشركات 23

     تزوير ميزانيات الشركات   24

25 
المتعلقة  والصحة  األمن  لمعايير  الشركة  مخالفة 

     بالعاملين 

     االحتيال الذي يلحق الضرر بالدائنين.  26

     ات الجمركية المخالف 27

     ائح العملةالجرائم المتعلقة بالنقود ولو  28

www.m     اهماتمالية والمسجرائم البورصات ال 29
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 العبارة م
غير 

 موجود 
منتشر إلى 

 حد ما 
منتشر 

 ال أدري  جداً 

     الجرائم ضد البيئة  30

     السعودة الوهمية  31

     والمستفيدينالتعمد في تأخير معامالت المراجعين  32

     استغالل الدين في تحقيق مصالح شخصية  33

     استغالل وسائل اإلعالم لتحقيق مصالح شخصية  34

     خرى )حدد( أ

      أ

      ب

      ت

 الفساد في المجتمع السعودي:  أسباب -2
الفساد، من وجهة فيما يلي تم حصر بعض األسباب المتوقع أن تقود إلى ارتكاب جرائم  

 لمكان المناسب( في ا√نظرك حدد مدى أهمية هذه األسباب، وذلك بوضع عالمة )

 السبب  م
غير 
 مهم 

إلى  مهم 
 حد ما 

 مهم
 جداً 

ال 
 أدري 

www.m     لإلدارة ضعف الهيكل التنظيمي 1
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 السبب  م
غير 
 مهم 

إلى  مهم 
 حد ما 

 مهم
 جداً 

ال 
 أدري 

     التفاوت الطبقي واالقتصادي في المجتمع 2

     التغاضي عن المقصرين  3

     اإلهمال والتكاسل من قبل المسؤولين 4

     العصبية اإلقليمية والقبلية واألسرية 5

     تداخل االختصاصات بين بعض اإلدارات  6

     رات في بعض األنظمة وجود ثغ 7

     اإلجراءات في بعض اإلدارات وصعوبة بعض التعقيدات  8

     ضعف نظام الرقابة في بعض اإلدارات  9

     ضعف االنتماء الوطني 10

     الطمع والجشع لدى بعض المسؤولين  11

     واالجتماعية في المجتمع التحوالت االقتصادية  12

     ية في المجتمع ضعف السلطة القضائ 13

     االستبدادية في اتخاذ القرارات  طية وانتشارغياب الديموقرا 14

     واألخالقيضعف الوازع الديني  15

www.m     عدم وضوح الواجبات والحقوق وغياب الشفافية  16
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 السبب  م
غير 
 مهم 

إلى  مهم 
 حد ما 

 مهم
 جداً 

ال 
 أدري 

     عدم تطوير األنظمة والتشريعات 17

     انتشار المحسوبية والواسطة  18

     واألسس التنظيمية تدني المعايير  19

     االمتيازاتوالرواتب و  تدني األجور 20

     واالختصاصات عدم وضوح السلطات  21

     غياب العدالة االجتماعية وسوء توزيع الدخل  22

     عدم المساواة أمام القانون  23

     حكومية تدني فاعلية الرقابة ال 24

     الالمباالة  25

     ض الممارسات المخالفة   غض الطرف عن بع 26

     لتنظيمية الفاسدة في اإلدارةة الثقافة امجارا  27

     سيادة قيم الجشع والطمع وحب المال 28

     التعرض للظلم والقهر  29

     الشعور بالحرمان االجتماعي  30

www.m     دون وجهه حق التحيز لجماعات وأفراد  31
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 السبب  م
غير 
 مهم 

إلى  مهم 
 حد ما 

 مهم
 جداً 

ال 
 أدري 

     ة المعنية بمكافحة الفسادوجود تعارض وتداخل بين األجهز  32

     الوظيفة العامة اب والعقاب في ممارسة تفعيل الثو  عدم 33

     غياب مشاركة الموظفين في اتخاذ القرار  34

35 
لإلدارة   والواجبات  المسؤوليات  وغموض  وضوح  عدم 

     وللموظف 

     لقيادة الرشيدة   عدم اختيار ا 36

     المحددة للدور  غياب اإلجراءات والقواعد 37

     ئم الفساد صعوبة كشف جرا 38

     الموظفين عن تحقيق طموحاتهم عجز بعض  39

     خصخصة القطاع العام دون وجود إستراتيجية 40

     سيادة القيم االستهالكية في المجتمع  41

     يجة التغير السريع للمدراء والقيادات  فراغ السلطة المؤقت نت 42

     موظفين ب معايير الكفاءة في اختيار وترقية الغيا 43

44 
مؤسسات المجتمع المدني في مجال الرقابة  ضعف دور  

     على األداء الحكومي

www.m
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 السبب  م
غير 
 مهم 

إلى  مهم 
 حد ما 

 مهم
 جداً 

ال 
 أدري 

     غياب حرية اإلعالم 45

     عدم وجود توصيف وظيفي للموظف ولإلدارة  46

     أخرى )حدد( 

      أ

      ب

      ت

 رتكاب جرائم الفساد:اآلثار المترتبة على ا -3
اآلثار المترتبة على الفساد، وضح مدى اتفاقك مع هذه   تمل على بعضالجدول التالي يش

 ( أمام الخيار الذي ي عبر عن وجهة نظرك √اآلثار وذلك بوضع عالمة )

 العبارة م
موافق  غير 

 بشدة 
غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

1 
الصغيرة  المؤسسات  نمو  إعاقة 

      وسطة بسبب الفساد.والمت

      المشروعات  رفع تكاليف 2

      إعاقة التنمية   3

www.m      انخفاض إيرادات الدولة  4
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 العبارة م
موافق  غير 

 بشدة 
غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

      ضعف ورداءة البنية التحتية 5

      رفع معدالت الجريمة بالمجتمع  6

      تفشي الرشوة   7

      تاجية  ضعف اإلن 8

      تفشي البطالة  9

      األخالقية في المجتمع  تدهور القيم 10

11 
وأانتش الظلم  الناس  ار  حقوق  خذ 

      بالباطل  

      هجرة العقول والكفاءات.  12

      الالمباالة والسلبية بين أفراد المجتمع  13

14 
القطاع  في  المؤسسات  أداء  عرقلة 

      الخاص 

      لوالء واالنتماء للدولة ضعف ا 15

16 
الخدما وبطء  المقدمة  تردي  ت 

      للمواطنين

www.m
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 العبارة م
موافق  غير 

 بشدة 
غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

17 
بالنالتفكك   للمتورطين األسري  سبة 

      بالفساد 

      فشل االستثمار العام  18

19 
البنية  في  الجودة  مستوى  ضعف 

      التحتية العامة 

20 
إضعاف حجم ونوعية موارد االستثمار 

      األجنبي 

      الدولة سوء توزيع الدخل والثروة في  21

      ع معدالت الفقر ارتفا 22

      عام هدر المال ال 23

      سوء توزيع الخدمات في المجتمع 24

25 
والدولة   المواطنين  بين  الثقة  انعدام 

      ومؤسساتها

      يزرع بذور الفرقة والبغضاء بين الناس 26

      تفاقم المشكالت األسرية 27

www.m      الفرد إهدار كرامة  28
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 العبارة م
موافق  غير 

 بشدة 
غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

      تزازانتشار االب 29

      زعزعة األمن االجتماعي  30

      دان األمن النفسي فق 31

      التشجيع على انتشار القيم السلبية  32

33 
والخدمات  المعامالت  تكاليف  رفع 

      الحكومية 

34 
في  القبلية  العصبية  الفساد  يؤجج 

      المجتمع 

35 
المواطنين األنظمة واللوائح عدم احترام  

      تمع في المج 

 
 
 
 
 
 www.m
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 لقائمة في المجتمع السعوديالتشريعات اتقييم فعالية ومالءمة -4
يشتمل الجدول التالي على بعض اآلراء حول مدى مالءمة األنظمة والسياسات   

لمتطلبات العصر واألساليب المتبعة لمكافحة الفساد في المجتمع السعودي ومدى مواكبتها  
وجهة نظرك   ( في المكان الذي ي عبر عن√ضع عالمة )في مكافحة أنواع الفساد المختلفة،  

 حول تلك اآلراء. 

 العبارة م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

1 
للعصر  مالئمة  غير  الحالية  التشريعات 

      الحديث في مكافحة الفساد 

2 
الحال االختراق  التشريعات  وسهلة  قديمة  ية 

      ية واستغاللها للمصلحة الشخص

3 
التشريعي الثغرات  بعض  يتم هناك  والتي    ة 

 استغاللها في الفساد. 
     

4 
مع   الحالية  التشريعات  بعض  تتعارض 

      القوانين الدولية 

5 
وحقوق   كرامة  الحالية  التشريعات  تحفظ 

      اإلنسان

6 
يعات الحالية في  تساعد األنظمة والتشر ال  

www.m      الحد الفساد 
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 العبارة م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

7 
ظمة والتشريعات تفعيل الشفافية ال تؤكد األن

      جراءات الحكومية عامالت واإلفي الت

8 
المشروعات  لتنفيذ  محكم  نظام  يوجد  ال 

 الحكومية 
     

9 
والتشريعات   األنظمة  تسنها  التي  العقوبات 

      المتبعة غير صارمة 

10 
الح  األنظمة  تؤكد  تفعيل  ال  على  الية 

      ا؟ المساءلة وتحقيق مبدأ من أين لك هذ

11 
الحالية  ال تؤكد األنظمة والتشريع على  ات 

      حماية الشهود في قضايا الفساد. 

12 
الحالية على   ال تؤكد األنظمة والتشريعات 

      حماية المبلغين في قضايا الفساد.

13 
تستفد   القوانين لم  من  الحالية  األنظمة 

المتقدمة و  الدول  في  الحديثة  التشريعات 
 اد. لمواجهة الفس
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 العبارة م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

14 
عال في  لية دورها فاألنظمة والتشريعات الحا

      الحد من انتشار الفساد 

15 
إجراءات  طول  في  الحالية  األنظمة  تسهم 

 خطوات التحقيق والمحاكمة 
     

16 
األنظمة   المتبعة  تتعارض  والتشريعات 
      ضها البعض.لمكافحة الفساد مع بع

 رقابية في مكافحة الفساد تقييم دور األجهزة ال -5
حول مدى  وضح وجهة نظ المراقبة  رك  الداخلية، وديوان  الرقابية كوزارة  فاعلية األجهزة 

الرقابة   الرقابة والتحقيق في تفعيل  العام العامة، وهيئة  القطاع  والمحاسبة في مؤسسات 
 ( في المكان المناسب.√السعودي، وذلك بوضع عالمة ) والخاص والخيري بالمجتمع

 العبارة م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

 موافق
 ال أدري  بشدة 

1 
لدى   والمحاسبة  والتنسيق  الرقابة  ضعف 

      األجهزة الرقابية 

www.m      لألجهزة الرقابية ضعف العمل الميداني  2
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 العبارة م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

 موافق
 ال أدري  بشدة 

3 
الجهات  بين  االختصاصات  تداخل 

      مكافحة الفساد. المسؤولة عن 

4 
في كشف قضايا عدم وجود الكوادر المؤهلة  

 بية الفساد في األجهزة الرقا
     

5 
لألجهزة  الممنوحة  الصالحيات  محدودية 

      الرقابية 

6 
الجهات   قبل  الواضح من  الرقابية التساهل 

في تطبيق األنظمة واللوائح الرقابية بسبب 
 اإلهمال أو الواسطة. 

     

7 
غراق في البيروقراطية وطول اإلجراءات  اإل

      ي الجهات الرقابية المستخدمة ف

8 
األج  الرقابيتفتقر  التقنية  هزة  استخدام  إلى  ة 

      الحديثة في مجال مكافحة الفساد 

9 
في األجهزة   فعال  دورها  الحالية  الرقابية 

      مكافحة الفساد.

www.m      تفتقد األجهزة الرقابية إلى مبدأ السرية 10
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 العبارة م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

 موافق
 ال أدري  بشدة 

11 
عدم الجدية في العمل لدى موظفي األجهزة 

      الرقابية 

12 
األجهزة   موظفي  ي  بعض  عينون  الرقابية 

 ويترقون بالواسطة 
     

 مكافحة الفساد:تقييم دور وسائل اإلعالم في  -6
بين مدى فعالية دور وسائل اإلعالم في التوعية بأضرار الفساد في المجتمع السعودي، 

لخيار الذي ي مثل وجهة  ( أمام ا√مها في مكافحة الفساد، وذلك بوضع عالمة )ومدى إسها
 التالي:  نظرك في الجدول

 العبارة م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

      البرامج اإلعالمية فاعلة في مكافحة الفساد  1

2 
في  الدولة  جهود  تعكس  اإلعالم  وسائل 

      مكافحة الفساد 

3 
اإلبالغ   أهمية  حول  توعوية   برامج  هنالك 

      فساد  عن ال
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 العبارة م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

      ر الفساد توعية بأضراتهتم وسائل اإلعالم بال 4

5 
في  الفساد  قضايا  نشر  في  شفافية  هنالك 

      وسائل اإلعالم المختلفة

6 
يتم توزيع النشرات التوعوية عن الفساد في  

      الشركات والمؤسسات الحكومية واألهلية

7 
بمكافحة   المتعلقة  اإلعالمية  البرامج  تتنوع 

 الفساد 
     

8 
ا اإلعالم  التمكين وسائل  حرية  لحديث من 

      في الحصول على المعلومات عن الفساد  

9 
قضايا  حول  جريئة  حوارية  برامج  توجد 

      الفساد في المجتمع

10 
يتم التشهير بالمفسدين عبر وسائل اإلعالم 

      المختلفة.

11 
وسيلة  ت عتبر  االجتماعي  التواصل  شبكات 

      لمحاربة الفساد ية فعالة رقاب
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 العبارة م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

12 
التتم شبكات  بالجرأة يز  االجتماعي  تواصل 

      في طرح ومناقشة قضايا الفساد 

13 
في   بالمشاهير  تستعين  اإلعالم  وسائل 

 محاربة الفساد. 
     

هيل القائمين على تطبيق األنظمة الرقابية  تقييم المؤسسات الحكومية المنوط بها تأ  -7
 ة والمحاسبية  واإلداري

الو   حول  لوضح وجهة نظرك  القائم  تأهيل  ضع  بها  المنوط  الحكومية  لمؤسسات 
والمحاسبية، ومدى فعاليتها في إكساب  الرقابية واإلدارية  القائمين على تطبيق األنظمة 

الالزمة،  الموظف والتقنيات  المهارات  المعنيين  )ين  عالمة  بوضع  المكان √وذلك  في   )
 المناسب 

 العبارة م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

 موافق
 ري ال أد بشدة 

الكوادر  1 إلى  الرقابية  الجهات  تفتقر 
 المؤهلة لمكافحة الفساد. 
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 العبارة م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

 موافق
 ري ال أد بشدة 

المهنية   2 إلى  الرقابية  الجهات  تفتقر 
والمهارة الفنية واإلدارية والمحاسبية في  

 مكافحة الفساد.

     

التقنيات  3 إلى  الرقابية  الجهات  تفتقر 
 ثة لمحاربة الفساد.  الحدي

     

ي الجهات الرقابية  العاملين ف  الموظفين 4
متخصصة  تدريبية  دورات  إلى  بحاجة 

 في مجال مكافحة الفساد 

     

األدوار   5 في بعض  غموض  وتعارضها 
في   األنظمة  تطبيق  يعيق  اإلدارات 

 مجال مكافحة الفساد 

     

يحدد  6 وظيفي  توصيف  وجود  عدم 
والمهارات لمحاربة    األدوار  المطلوبة 

 الفساد 

     

اتسع 7 األجهزة  تأهيل  ى  إلى  لرقابية 
الضرورية  المهارات  موظفيها  وإكساب 

 لمكافحة الفساد. 
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 مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد تفعيل دور  -8
تفعيل دور مؤس ي مكن  الفساد من وجهة نظرك كيف  المدني في مكافحة  المجتمع  سات 

 ر عن رأيك ن الذي ي عب( في المكا√ربية السعودية، ضع عالمة )بالمملكة الع

 العبارة م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

1 
منسوبي مؤسسات المجتمع إشراك بعض  

      المدني في الجهات الرقابية لمكافحة الفساد 

2 
م على تشجيع  المدني  المجتمع  ؤسسات 

      اإلبالغ عن حاالت الفساد 

3 
المجتمع   لمؤسسات  مكافأة  المدني رصد 

      الغ عن حاالت الفساد  لإلب

4 
حث مؤسسات المجتمع المدني على إبداء  

      التشريعات واألنظمة الرقابية مرئياتها حول  

5 
فتح باب االتصال الميسر بين مؤسسات  

المدني في    المجتمع  الرقابية  والجهات 
 المجتمع 

     

6 
مؤسسات   في  منح  دورًا  المدني  المجتمع 

      د محاربة الفسا
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 العبارة م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

      ى )حدد( أخر 

       أ

       ب

       ت

ومدونات لسلوك الموظفين في القطاع العام والخاص والقطاع  مدى توافر قواعد للعمل    -9
 نه.الخيري بما ي سهم في مواجهة الفساد والحد م

ى توافر قواعد للعمل ومدونات لسلوك  يشتمل الجدول التالي على بعض االتجاهات نحو مد
عالمة لقطاعات المختلفة بما يسهم في مواجهة الفساد والحد منه، ضع  موظفين في اال
 ( في المكان الذي ي عبر عن رأيك حول تلك القواعد والمدونات √)

 العبارة م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 قمواف موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

1 
داري في القطاع ال توجد مدونات للسلوك اإل

      العام لمواجهة الفساد 

2 
القطاع   ال العمل في  توفر قواعد وإجراءات 

www.m      لمواجهة الفساد العام آليات 
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 العبارة م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 قمواف موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

3 
ال توجد نشرات دورية للموظفين في القطاع 

      العام تسهم في مواجهة الفساد 

4 
التوصيف   العام يفتقر  القطاع  في  الوظيفي 

 إلى آليات مواجهة الفساد 
     

5 
 لموظفين علىال تشجع اإلجراءات اإلدارية ا

      اإلبالغ عن حاالت الفساد في القطاع العام

6 
آليات  إلى  الوظيفي  السلوك  مدونات  تفتقر 

      تحد من الفساد 

7 
تعتمد   لم  الحكومية  المؤسسات  من  كثير 

      يهامدونات لسلوك موظف

8 
المؤسسات الحكومية غير جادة في تطبيق  

      مدونات سلوك الموظفين 

 النزاهة ومكافحة الفساد وتفعيل بنود اإلستراتيجية الوطنية لحماية    طبيق وتنفيذمدى ت  -10
من وجهة نظرك ما مدى تطبيق وتفعيل بنود اإلستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة  

 المكان المناسب ( في√جابة التي ت عبر عن رأيك، وذلك بوضع عالمة )الفساد، اختر اإل
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 العبارة م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق افقمو 

موافق 
 ال أدري  بشدة 

1 
مظاريف   فتح  في  التامة  السرية  تحقيق 

      المناقصات الحكومية

      توفير الحكومة لبيئة قانونية تحفظ الحقوق  2

3 
ى العدل والمساواة في تؤكد اإلستراتيجية عل

      المخالفين تطبيق اللوائح واألنظمة على 

4 
اال المشاركة  لتتفعيل  آلية  لكترونية  سهيل 

 المجتمعية في مكافحة الفساد المشاركة 
     

5 
مسؤول   لكل  المساءلة  مبدأ  على  العمل 

      مهما كان موقعه 

      وضع حوافز مالية ومعنوية مجزية  6

7 
اإلسترا معالجة  تعمل  على  تيجية 

      البيروقراطية الحكومية  

      ها دعم الكوادر الرقابية وتأهيلها وتدريب 8

9 
الدوري لبنود اإلستراتيجية الوطنية التقويم  

      لحماية النزاهة ومكافحة الفساد. 
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 العبارة م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق افقمو 

موافق 
 ال أدري  بشدة 

10 
وطنية   ومعلومات  بيانات  قاعدة  تنظيم 

      لحماية النزاهة ومكافحة الفساد 

11 
واإلحصاءات  دراسة   التقارير  وتحليل 

 لألجهزة المختصة  
     

12 
هلية  مشاركة جميع الجهات الحكومية واأل

      اإلستراتيجية فيذ في تن

13 
ضعف التنسيق بين الجهات ذات العالقة  

      باإلستراتيجية 

      ضعف توعية المجتمع ببنود اإلستراتيجية   14

15 
تيجية عدم الوضوح في بعض بنود اإلسترا

      يعيق تطبيقها 

ستمر لألنظمة  الم الدوري    ة أو تنظيمات إدارية للتطوير والتقييممدى إمكانية وضع آلي  -11
 المالية والرقابية 

بين كيف ي مكن وضع آليات أو تنظيمات إدارية للتطوير والتقييم الدوري المستمر لألنظمة 
السعودية، وضح وجهة المؤسسات  )  المالية والرقابية في  أمام  √نظرك بوضع عالمة   )

www.m اإلجابة المناسبة
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 بارةالع م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

1 
تعديل وتغيير األنظمة والسياسات المتبعة  

      ألنها قديمة وال تصلح للوقت الراهن.

2 
والمدة   التحقيق  خطوات  إجراءات  تحديد 

 بهما التي تستغرقها كل إجراء وااللتزام 
     

3 
والشهود  المبلغين  حماية  على  التأكيد 

      والضحايا

4 
المسالتقييم   لألنظمةالدوري  المالية    تمر 

في   الخبرة  بيوت  من  واالستفادة  والرقابية 
 مجال مكافحة الفساد 

     

5 
االستفادة من القوانين والتشريعات الحديثة  

      في الدول المتقدمة لمواجهة الفساد. 

6 
األجهزة  است في  الحديثة  التقنية  خدام 

      ومكافحة الفساد. الرقابية في كشف 

7 
لتش آلية  اإلبالغوضع  جرائم   جيع  عن 

      الفساد. 

www.m      تشريع آليات الترصد االلكتروني. 8
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 بارةالع م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

9 
إلزام الموظف بواجب التصريح بممتلكاته  

      قبل وأثناء وبعد الوظيفة العمومية. 

10 
العاملين الخبرة    اختيار  أساس  على 

 والكفاءة. 
     

11 
واإلجراءات  ية في التعامالت  تفعيل الشفاف

      الحكومية 

12 
المشروعات    سن لتنفيذ  محكم  نظام 

      الحكومية 

13 
وتدريب   إلعداد  متخصص  معهد  إنشاء 

      الموظفين على محاربة الفساد. 

14 
تفعيل المساءلة وتحقيق مبدأ من أين لك  

      هذا؟ 

15 
إعطاء مؤسسات المجمع المدني دورًا في  

      الفساد محاربة 

      أخرى )حدد( 
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 بارةالع م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

       ب

       ت

 
 

 

 

 

 

 

 

 الحلول المقترحة لمواجهة الفساد في المجتمع السعودي:  -12
السعودي، بين  المجتمع  الفساد في  المقترحة لمواجهة ظاهرة  الحلول  فيما يلي عدد من 

 :( في المكان المناسب√مع هذه الحلول، بوضع عالمة ) درجة اتفاقك

 العبارة م
موافق  غير 

 بشدة 
غير 
 موافق موافق

ق مواف
 ال أدري  بشدة 

1 
الرقابية   واإلجراءات  السياسات  مراجعة 

      المعمول بها دورياً 

2 
من  المقدمة  للخدمات  اإلجراءات  تبسيط 

www.m      الجهات الحكومية المختلفة
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 العبارة م
موافق  غير 

 بشدة 
غير 
 موافق موافق

ق مواف
 ال أدري  بشدة 

3 
األ دور  اإلدارات تفعيل  في  الرقابية  جهزة 

      ةمحددوإعطائها صالحيات 

4 
في  ن والترقية  الدقة والموضوعية في التعيي

      الوظائف

5 

وفق  النزيهة  والقيادات  األفراد  اختيار 
نظام   ووفق  الفنية  والمهارات  المؤهالت 
واضح للجميع، ووضع الشخص المناسب  

 في المكان المناسب.

     

6 
دور   بصورة تفعيل  االلكترونية  الحكومة 

م في الحد من  تضبط اإلجراءات لكي تسه
 الفساد  

     

7 
التعامالت واإلجراءات  لشفافية في  تفعيل ا

      الحكومية 

8 
المشروعات   لتنفيذ  محكم  نظام  إيجاد 

      الحكومية 

9 
تحديث األنظمة واللوائح الخاصة بمحاربة  

      الفساد 
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 العبارة م
موافق  غير 

 بشدة 
غير 
 موافق موافق

ق مواف
 ال أدري  بشدة 

10 
يق مبدأ من أين لك تفعيل المساءلة وتحق

      هذا؟ 

11 
واللو  األنظمة  تقنيات  سن  تناسب  ائح 

      ة الفساد. العصر الحديث لمكافح 

12 
االستفادة من القوانين والتشريعات الحديثة 

      في الدول المتقدمة لمواجهة الفساد. 

      تعزيز قيم األمانة والصدق 13

      الديمقراطيةتعزيز قيم  14

      د أن المحاسبة حق من حقوق المواطن تأكي 15

      د على سيادة النظام والقانون التأكي 16

      اهة حماية النز  17

18 
في   المواطنين  حقوق  احترام  التأكيد على 

      األنظمة والتشريعات 

      تعزيز دور اإلعالم الصادق  19

      واستقاللية األجهزة الرقابية تعزيز وتقوية  20
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 العبارة م
موافق  غير 

 بشدة 
غير 
 موافق موافق

ق مواف
 ال أدري  بشدة 

21 
فرض عقوبات رادعة على كل من يمارس  

      الفساد 

22 
ات زيادة الوعي لدى المساهمين في الشرك

الجمعيات  بحقوقهم   اجتماع  حضور  في 
 العمومية 

     

23 
إدارة  لمجالس  الالزمة  السلطة  منح 
الشركات لممارسة أحكامها الخاصة بعيدًا  

 التدخالت السياسية والبيروقراطيةعن 
     

24 
ا  والمراجعين  دعم  المراجعة  لجنة  ستقالل 

 يةالداخلية والخارج 
     

25 
ى  القادرة عل  صياغة التشريعات واألنظمة 

      التعامل مع أساليب الفساد الملتوية الحديثة 

26 
على   القادرة  والخبرات  المهارات  تنمية 

      الفساد الحديثةالتعامل مع أساليب 

27 
والبرامج   التقنية  وتطوير  القادرة تحسين 

الفساد   وطرق  أساليب  مع  التعامل  على 
 ةالحديث
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 العبارة م
موافق  غير 

 بشدة 
غير 
 موافق موافق

ق مواف
 ال أدري  بشدة 

28 
  زة واألنظمة رفع مستوى السرية في األجه

      والتشريعات الرقابية 

29 
خالل  من  والطلبات  الخدمات  تقديم 

      الخدمات االلكترونية

      الحكومة االلكترونية إحالل  30

      تحسين مستوى األجور والمرتبات 31

      اإلسراع في إجراء التحقيقات والمحاكمة  32

33 
االجتماعي   التواصل  شبكات  تفعيل 

ابية وتوعوية مجتمعية  ها وسيلة رقبحسبان
 فعالة لمحاربة الفساد 

     

      ترشيد اإلنفاق العام 34

      االجتماعي تحقيق األمن  35

      وضع آلية للتعامل مع شكاوى المراجعين  36

      يد على إيصال الحقوق ألصحابها التأك 37

38 
العد عند  تكريس  الفرص  وتكافؤ  الة 

www.m      ةالتوظيف والترقي
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 العبارة م
موافق  غير 

 بشدة 
غير 
 موافق موافق

ق مواف
 ال أدري  بشدة 

      ى )حدد( أخر 

       أ

       ب

       ت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والمحاسبين والمراجعين القانونيين لقانونيين ا  - (4األداة رقم )
 البيانات والمعلومات األولية: 

------------ :  المدينة  ----------- ------------المنطقة: 
-------- www.m
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 ---------- ------------------------------لعمل: جهة ا
 أنثى  ذكر               الجنس:

 العمر:    )         ( سنة
 غير سعودي  الجنسية:     سعودي            

 مطلق أرمل       أعزب             متزوج        الحالة االجتماعية: 
 جامعي         شهادة عليا        دبلوم  ثانوي  أقل من ثانوي  المؤهل العلمي:

 ----------- لريال:     ل الشهري باالدخ 
 سنة  عددسنوات الخبرة العملية:   )       (

 ما هي أكثر أنواع الفساد المنتشرة في المجتمع السعودي؟
 الفساد األخالقي                         الفساد اإلداري          الفساد المالي    

---------- ---------------------------------(:  أخرى )حدد
-----                

 تشر فيها الفساد في المجتمع السعودي؟ من وجهة نظرك ما هي أكثر المجاالت التي ين
الت            المجال  المجال التجاري           المجال الصناعي            مجال المقاو 

 الصحي
مي            المجال مجال اإلعالالمجال التعليمي         ال           المجال الرياضي   

 األخالقي  
------------------------------------------- أخرى )حدد(:  

-----                
www.m ما مدى انتشار الفساد في المجتمع السعودي؟ 
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ًا ما              منتشر أبدًا          غير منتشر               منتشر نوعغير موجود 
 كثيراً 
 ربة الفساد؟ جهود الجهاز الذي تعمل به في محادى رضاك عن ما م

ما                  حد  إلى  راض  ما                 نوعًا  راض  أبدًا          غير  راض  غير 
 راض جداً 

 لجهة التي تعمل بها في محاربة الفساد؟ ما مدى رضاك عن جهود ا
نوعًا ما  غير   راض  أبدًا          غير  ما                               راض  حد  إلى     راض 

 راض جداً 
 ما مدى رضاك عن جهود الدولة في محاربة الفساد؟ 

راض         غير راض أبدًا          غير راض نوعًا ما                راض إلى حد         
 جداً 

 ال        م           ة الفساد في المجتمع السعودي؟      نعهل لديك معلومات كافية عن مكافح 
 ك عن مكافحة الفساد؟ ما مصادر المعلومات لدي

 تعاميم العمل           بروشورات التوعية في العمل                             اإلعالم 
 االنترنت          المحاضرات والندوات                         تماعيوسائل التواصل االج  

 .......... .................أخرى )تذكر( 
 ما مدى رضاك عن جهود وسائل اإلعالم في محاربة الفساد؟ 

غير راض أبدًا            غير راض نوعًا ما             راض إلى حد ما              راض 
 جداً 
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 أنواع الفساد المنتشرة في المجتمع السعودي   -1
وقع انتشارها في المجتمعات اإلنسانية  الفساد المتأنواع  ي الجدول التالي تم حصر عدد من  ف

بصورة عامة، حدد درجة انتشارها في المجتمع السعودي من وجهة نظرك، وذلك بوضع  
 ( في المكان المناسب.√عالمة )

 العبارة م
غير 

 موجود 
تشر إلى من

 حد ما 
منتشر 

 ال أدري  جداً 

     عدم األمانة  1

     الدولة إفشاء أسرار  2

     رشوة ال 3

     االختالس   4

     إهدار المال العام  5

     التزوير  6

     توظيف األقارب  7

     الواسطة   8

     التسيب من العمل 9

www.m     سوء استخدام السلطة  10
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 العبارة م
غير 

 موجود 
تشر إلى من

 حد ما 
منتشر 

 ال أدري  جداً 

     لقرارات واألنظمة عدم االلتزام با 11

     لالالمباالة في أداء العم 12

     التستر التجاري  13

     ن في تطبيق األنظمة ون المسؤوليتها 14

     الغش التجاري والصناعي 15

     االحتكار التجاري  16

     غسل األموال  17

     المتاجرة بتأشيرات العمل 18

19 
التجارية بطرق الحصول على الرخص الصناعية و 

     غير نظامية 

     لتجاري أو الصناعي دون تراخيص اممارسة النشاط   20

21 
إعفاءات أو مساعدات أو دعم  دون   الحصول على

     وجه حق

     تعطيل إجراءات معامالت منافسين لحساب آخرين  22

www.m     الشركات والمؤسسات الوهمية 23
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 العبارة م
غير 

 موجود 
تشر إلى من

 حد ما 
منتشر 

 ال أدري  جداً 

     تزوير ميزانيات الشركات   24

25 
والصحة   األمن  لمعايير  الشركة  المتعلقة مخالفة 

     لعاملين با

     نين. لضرر بالدائاالحتيال الذي يلحق ا 26

     المخالفات الجمركية  27

     الجرائم المتعلقة بالنقود ولوائح العملة 28

     جرائم البورصات المالية والمساهمات 29

     الجرائم ضد البيئة  30

     ة الوهمية السعود 31

     جعين والمستفيدينتأخير معامالت المراالتعمد في  32

     مصالح شخصية  ين في تحقيقاستغالل الد 33

     استغالل وسائل اإلعالم لتحقيق مصالح شخصية  34

     أخرى )حدد( 

      أ

www.m      ب
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 العبارة م
غير 

 موجود 
تشر إلى من

 حد ما 
منتشر 

 ال أدري  جداً 

      ت

 أسباب الفساد في المجتمع السعودي:  -2
د، من وجهة إلى ارتكاب جرائم الفسا ض األسباب المتوقع أن تقود  فيما يلي تم حصر بع

 ( في المكان المناسب√بوضع عالمة ) سباب، وذلكنظرك حدد مدى أهمية هذه األ

 السبب  م
غير 
 مهم 

إلى  مهم 
 حد ما 

مهم 
 جداً 

ال 
 أدري 

     ضعف الهيكل التنظيمي لإلدارة 1

     التفاوت الطبقي واالقتصادي في المجتمع 2

     التغاضي عن المقصرين  3

     من قبل المسؤوليناإلهمال والتكاسل  4

     لية واألسريةليمية والقبالعصبية اإلق 5

     تداخل االختصاصات بين بعض اإلدارات  6

     وجود ثغرات في بعض األنظمة  7

     التعقيدات وصعوبة بعض اإلجراءات في بعض اإلدارات  8

www.m     ابة في بعض اإلدارات الرقضعف نظام  9
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 السبب  م
غير 
 مهم 

إلى  مهم 
 حد ما 

مهم 
 جداً 

ال 
 أدري 

     ضعف االنتماء الوطني 10

     ين الطمع والجشع لدى بعض المسؤول 11

     التحوالت االقتصادية واالجتماعية في المجتمع  12

     ضعف السلطة القضائية في المجتمع  13

     غياب الديموقراطية وانتشار االستبدادية في اتخاذ القرارات 14

     ازع الديني واألخالقيضعف الو  15

     الحقوق وغياب الشفافية عدم وضوح الواجبات و  16

     والتشريعات وير األنظمةعدم تط 17

     انتشار المحسوبية والواسطة  18

     تدني المعايير واألسس التنظيمية  19

     تدني األجور والرواتب واالمتيازات 20

     ت السلطات واالختصاصا عدم وضوح  21

     خل غياب العدالة االجتماعية وسوء توزيع الد 22

     عدم المساواة أمام القانون  23

www.m     ني فاعلية الرقابة الحكومية تد 24
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 السبب  م
غير 
 مهم 

إلى  مهم 
 حد ما 

مهم 
 جداً 

ال 
 أدري 

     الالمباالة  25

     غض الطرف عن بعض الممارسات المخالفة    26

     اإلدارةمجاراة الثقافة التنظيمية الفاسدة في  27

     الجشع والطمع وحب المالسيادة قيم  28

     هر التعرض للظلم والق 29

     الشعور بالحرمان االجتماعي  30

     تحيز لجماعات وأفراد دون وجهه حق ال 31

     وجود تعارض وتداخل بين األجهزة المعنية بمكافحة الفساد 32

     ممارسة الوظيفة العامة عدم تفعيل الثواب والعقاب في  33

     اب مشاركة الموظفين في اتخاذ القرار غي 34

35 
و  لإلداعدم  والواجبات  المسؤوليات  وغموض  رة  ضوح 

     وللموظف 

     عدم اختيار القيادة الرشيدة    36

     غياب اإلجراءات والقواعد المحددة للدور  37

www.m     صعوبة كشف جرائم الفساد  38
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 السبب  م
غير 
 مهم 

إلى  مهم 
 حد ما 

مهم 
 جداً 

ال 
 أدري 

     بعض الموظفين عن تحقيق طموحاتهم عجز  39

     خصخصة القطاع العام دون وجود إستراتيجية 40

     ع سيادة القيم االستهالكية في المجتم 41

     راغ السلطة المؤقت نتيجة التغير السريع للمدراء والقيادات  ف 42

     غياب معايير الكفاءة في اختيار وترقية الموظفين  43

44 
ابة  دور مؤسسات المجتمع المدني في مجال الرقضعف  

 على األداء الحكومي
    

     غياب حرية اإلعالم 45

     ولإلدارة  عدم وجود توصيف وظيفي للموظف 46

     أخرى )حدد( 

      أ

      ب

      ت

 اآلثار المترتبة على ارتكاب جرائم الفساد: -3
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هذه   اآلثار المترتبة على الفساد، وضح مدى اتفاقك معالجدول التالي يشتمل على بعض  
 ي عبر عن وجهة نظرك  ( أمام الخيار الذي√اآلثار وذلك بوضع عالمة )

 العبارة م
مو  افق غير 

 بشدة 
ر غي

 موافق موافق
موافق 

 ال أدري  بشدة 

1 
الصغيرة  المؤسسات  نمو  إعاقة 

      والمتوسطة بسبب الفساد.

      رفع تكاليف المشروعات  2

      إعاقة التنمية   3

      الدولة  انخفاض إيرادات 4

      ضعف ورداءة البنية التحتية 5

      رفع معدالت الجريمة بالمجتمع  6

      وة  تفشي الرش 7

      ضعف اإلنتاجية   8

      تفشي البطالة  9

      تدهور القيم األخالقية في المجتمع  10

11 
الناس   حقوق  وأخذ  الظلم  انتشار 

      بالباطل  

www.m      لكفاءات. هجرة العقول وا 12
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 العبارة م
مو  افق غير 

 بشدة 
ر غي

 موافق موافق
موافق 

 ال أدري  بشدة 

      المجتمع الالمباالة والسلبية بين أفراد  13

14 
المؤسسات أداء  القطاع   عرقلة  في 

      الخاص 

      ضعف الوالء واالنتماء للدولة  15

16 
المقدمة   الخدمات  وبطء  تردي 

 للمواطنين
     

17 
للمتورطين  بالنسبة  األسري  التفكك 

      بالفساد 

      لعام فشل االستثمار ا 18

19 
البنية  في  الجودة  مستوى  ضعف 

      العامة  التحتية

20 
ار ارد االستثم إضعاف حجم ونوعية مو 

      األجنبي 

      الدولة سوء توزيع الدخل والثروة في  21

      ارتفاع معدالت الفقر  22

www.m      هدر المال العام  23
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 العبارة م
مو  افق غير 

 بشدة 
ر غي

 موافق موافق
موافق 

 ال أدري  بشدة 

      سوء توزيع الخدمات في المجتمع 24

25 
والدولة    انعدام المواطنين  بين  الثقة 

      ومؤسساتها

      يزرع بذور الفرقة والبغضاء بين الناس 26

      اقم المشكالت األسريةتف 27

      الفرد إهدار كرامة  28

      انتشار االبتزاز 29

      زعزعة األمن االجتماعي  30

      فقدان األمن النفسي  31

      لقيم السلبية التشجيع على انتشار ا 32

33 
والخد المعامالت  تكاليف  مات رفع 

      الحكومية 

34 
ال الفساد  القبليؤجج  في عصبية  ية 

      المجتمع 

35 
المواطنين األنظمة واللوائح عدم احترام  
www.m      في المجتمع 
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 تقييم فعالية ومالءمة التشريعات القائمة في المجتمع السعودي-4
  على بعض اآلراء حول مدى مالءمة األنظمة والسياسات   يشتمل الجدول التالي 

لمتطلبات العصر سعودي ومدى مواكبتها  المجتمع ال  واألساليب المتبعة لمكافحة الفساد في
( في المكان الذي ي عبر عن وجهة نظرك √ضع عالمة )  في مكافحة أنواع الفساد المختلفة،

 حول تلك اآلراء. 

 العبارة م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق وافقم

موافق 
 ال أدري  بشدة 

1 
الحال للعصر التشريعات  مالئمة  غير  ية 

      الفساد  الحديث في مكافحة

2 
االختراق   وسهلة  قديمة  الحالية  التشريعات 

      واستغاللها للمصلحة الشخصية 

3 
يتم   والتي  التشريعية  الثغرات  بعض  هناك 

 استغاللها في الفساد. 
     

4 
التشر  بعض  مع  تتعارض  الحالية  يعات 

      القوانين الدولية 
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 العبارة م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق وافقم

موافق 
 ال أدري  بشدة 

5 
ال وحقوق  تحفظ  كرامة  الحالية  تشريعات 
      اإلنسان

6 
تساعد األنظمة والتشريعات الحالية في  ال  

 الحد الفساد 
     

7 
ال تؤكد األنظمة والتشريعات تفعيل الشفافية 

      في التعامالت واإلجراءات الحكومية 

8 
لتنف محكم  نظام  يوجد  المشروعات ال  يذ 

      الحكومية 

9 
تسنه التي  والتشريعات  العقوبات  األنظمة  ا 

      مة المتبعة غير صار 

10 
تفعيل   على  الحالية  األنظمة  تؤكد  ال 

      المساءلة وتحقيق مبدأ من أين لك هذا؟ 

11 
الحالية على   ال تؤكد األنظمة والتشريعات 

      حماية الشهود في قضايا الفساد. 

12 
الحالية على  ال   تؤكد األنظمة والتشريعات 

      ين في قضايا الفساد.حماية المبلغ
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 العبارة م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق وافقم

موافق 
 ال أدري  بشدة 

13 
تستف ا د  لم  القوانين األنظمة  من  لحالية 

المتقدمة  الدول  في  الحديثة  والتشريعات 
 لمواجهة الفساد. 

     

14 
األنظمة والتشريعات الحالية دورها فعال في  

      الحد من انتشار الفساد 

15 
األ إجراءات تسهم  طول  في  الحالية  نظمة 

      كمة خطوات التحقيق والمحا

16 
األنظمة   المتبعة  والتشريعتتعارض  ات 

 لمكافحة الفساد مع بعضها البعض.
     

 
 
 
 تقييم دور األجهزة الرقابية في مكافحة الفساد  -5

المر  الداخلية، وديوان  الرقابية كوزارة  حول مدى فاعلية األجهزة  اقبة  وضح وجهة نظرك 
الر  الرقابة والتحقيق في تفعيل  والمحاسبة في  العامة، وهيئة  العاقابة  القطاع  م مؤسسات 

www.m ( في المكان المناسب.√وذلك بوضع عالمة ) لخيري بالمجتمع السعودي،والخاص وا
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 العبارة م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

1 
لدى   والمحاسبة  والتنسيق  الرقابة  ضعف 

      األجهزة الرقابية 

      الرقابية هزة ضعف العمل الميداني لألج  2

3 
االختصاصا الجهاتداخل  بين  ت ت 

      المسؤولة عن مكافحة الفساد. 

4 
عدم وجود الكوادر المؤهلة في كشف قضايا 

 الفساد في األجهزة الرقابية 
     

5 
لألجهزة  الممنوحة  الصالحيات  محدودية 

      الرقابية 

6 
الرقابية  الجهات  قبل  الواضح من  التساهل 

األنظمة واللوائح الرقابية بسبب في تطبيق  
 طة. ال أو الواساإلهم

     

7 
اإلغراق في البيروقراطية وطول اإلجراءات  

      المستخدمة في الجهات الرقابية 

8 
التقنية   استخدام  إلى  الرقابية  األجهزة  تفتقر 

      الحديثة في مجال مكافحة الفساد 
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 العبارة م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

9 
في  فعال  دورها  الحالية  الرقابية  األجهزة 

      كافحة الفساد.م

      لى مبدأ السريةالرقابية إ تفتقد األجهزة 10

11 
عدم الجدية في العمل لدى موظفي األجهزة 

      الرقابية 

12 
ي عينون   الرقابية  األجهزة  موظفي  بعض 

 ويترقون بالواسطة 
     

 الم في مكافحة الفساد:تقييم دور وسائل اإلع -6
ودي، لمجتمع السعإلعالم في التوعية بأضرار الفساد في اوسائل ابين مدى فعالية دور  

( أمام الخيار الذي ي مثل وجهة  √ومدى مساهمته في مكافحة الفساد، وذلك بوضع عالمة )
 نظرك في الجدول التالي: 

 العبارة م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

موافق 
 أدري  ال بشدة 

      د ة الفساالبرامج اإلعالمية فاعلة في مكافح  1
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 العبارة م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

موافق 
 أدري  ال بشدة 

2 
ال جهود  تعكس  اإلعالم  في وسائل  دولة 

      فحة الفساد مكا

3 
اإلبالغ   أهمية  حول  توعوية   برامج  هنالك 

 عن الفساد  
     

      تهتم وسائل اإلعالم بالتوعية بأضرار الفساد  4

5 
في الفساد  قضايا  نشر  في  شفافية   هنالك 

 وسائل اإلعالم المختلفة
     

6 
ت التوعوية عن الفساد في  توزيع النشرايتم  

      مية واألهليةؤسسات الحكو الشركات والم

7 
بمكافحة   المتعلقة  اإلعالمية  البرامج  تتنوع 

      الفساد 

8 
الحرية   الحديث من  اإلعالم  تمكين وسائل 

      في الحصول على المعلومات عن الفساد  

9 
قضايا   توجد حول  جريئة  حوارية  برامج 

      الفساد في المجتمع
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 العبارة م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

موافق 
 أدري  ال بشدة 

10 
م سائل اإلعاليتم التشهير بالمفسدين عبر و 

      المختلفة.

11 
وسيلة  ت عتبر  االجتماعي  التواصل  شبكات 

 لمحاربة الفساد رقابية فعالة 
     

12 
بالجرأة  االجتماعي  التواصل  شبكات  تتميز 

      في طرح ومناقشة قضايا الفساد 

13 
في   بالمشاهير  تستعين  اإلعالم  وسائل 

      ة الفساد. محارب

 
 
ا -7 المؤسسات  المتقييم  الرقابية  لحكومية  األنظمة  القائمين على تطبيق  تأهيل  بها  نوط 

 واإلدارية والمحاسبية  
وضع وجهة نظرك حول الوضع القائم للمؤسسات الحكومية المنوط بها تأهيل القائمين  

في إكساب الموظفين   ظمة الرقابية واإلدارية والمحاسبية، ومدى فعاليتهاعلى تطبيق األن
 ( في المكان المناسب√الالزمة، وذلك بوضع عالمة )والتقنيات  لمعنيين المهاراتا
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 العبارة م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

الكوادر  1 إلى  الرقابية  الجهات  تفتقر 
 لفساد. المؤهلة لمكافحة ا

     

المهنية  2 إلى  الرقابية  الجهات    تفتقر 
ة في  الفنية واإلدارية والمحاسبيوالمهارة  
 الفساد. مكافحة

     

التقنيات  3 إلى  الرقابية  الجهات  تفتقر 
 الحديثة لمحاربة الفساد.  

     

الموظفين العاملين في الجهات الرقابية   4
متخصصة  تدريبية  دورات  إلى  بحاجة 

 مكافحة الفساد في مجال 

     

ب 5 في  وتعارضها  األدوار  عض  غموض 
في   األنظمة  تطبيق  يعيق  اإلدارات 

 لفساد ال مكافحة امج 

     

يحدد  6 وظيفي  توصيف  وجود  عدم 
لمحاربة   المطلوبة  والمهارات  األدوار 

 الفساد 
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 العبارة م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

تأهيل   7 إلى  الرقابية  األجهزة  تسعى 
الضرورية  المهارات  موظفيها  وإكساب 

 ة الفساد. لمكافح 

     

 ني في مكافحة الفساد المدتفعيل دور مؤسسات المجتمع  -8
تفعي  من وجهة نظرك كيف الفساد ي مكن  المدني في مكافحة  المجتمع  ل دور مؤسسات 

 ( في المكان الذي ي عبر عن رأيك √بالمملكة العربية السعودية، ضع عالمة )

 العبارة م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

1 
مؤسسات المجتمع إشراك بعض منسوبي  

      فساد المدني في الجهات الرقابية لمكافحة ال

2 
على  المدني  المجتمع  مؤسسات  تشجيع 

      اإلبالغ عن حاالت الفساد 

3 
المدني  المجتمع  لمؤسسات  مكافأة  رصد 

      لإلبالغ عن حاالت الفساد  

4 
إبداء    حث مؤسسات المجتمع المدني على

www.m      التشريعات واألنظمة الرقابية مرئياتها حول  
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 العبارة م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

5 
ؤسسات  فتح باب االتصال الميسر بين م 

في  المجت الرقابية  والجهات  المدني  مع 
 المجتمع 

     

6 
في   دورًا  المدني  المجتمع  مؤسسات  منح 

      محاربة الفساد 

      أخرى )حدد( 

       أ

       ب

       ت

والخاص والقطاع  ومدونات لسلوك الموظفين في القطاع العام  عد للعمل  مدى توافر قوا   -9
 والحد منه. اجهة الفسادالخيري بما يسهم في مو 

يشتمل الجدول التالي على بعض االتجاهات نحو مدى توافر قواعد للعمل ومدونات لسلوك  
المة الموظفين في القطاعات المختلفة بما يسهم في مواجهة الفساد والحد منه، ضع ع

 قواعد والمدونات في المكان الذي ي عبر عن رأيك حول تلك ال( √)
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 العبارة م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق افقمو 

موافق 
 ال أدري  بشدة 

1 
ال توجد مدونات للسلوك اإلداري في القطاع 

      العام لمواجهة الفساد 

2 
القطاع  العمل في  ال توفر قواعد وإجراءات 

 لفساد االعام آليات لمواجهة 
     

3 
قطاع ال توجد نشرات دورية للموظفين في ال 

      العام تسهم في مواجهة الفساد 

4 
العام يفتقر   القطاع  في  الوظيفي  التوصيف 

      إلى آليات مواجهة الفساد 

5 
ال تشجع اإلجراءات اإلدارية الموظفين على 

      اإلبالغ عن حاالت الفساد في القطاع العام

6 
مدو  آليات تفتقر  إلى  الوظيفي  السلوك  نات 

      تحد من الفساد 

7 
تعتم لم  الحكومية  المؤسسات  من  د  كثير 

      لوك موظفيهامدونات لس

8 
المؤسسات الحكومية غير جادة في تطبيق  

      مدونات سلوك الموظفين 
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 لفساد النزاهة ومكافحة امدى تطبيق وتنفيذ وتفعيل بنود اإلستراتيجية الوطنية لحماية    -10
فحة  تراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكامن وجهة نظرك ما مدى تطبيق وتفعيل بنود اإلس

 ( في المكان المناسب√اختر اإلجابة التي ت عبر عن رأيك، وذلك بوضع عالمة ) الفساد،

 العبارة م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

1 
فتح في  التامة  السرية  مظاريف    تحقيق 

      المناقصات الحكومية

      لبيئة قانونية تحفظ الحقوق   توفير الحكومة 2

3 
تيجية على العدل والمساواة في ؤكد اإلسترات

      تطبيق اللوائح واألنظمة على المخالفين 

4 
آلية   لتسهيل  االلكترونية  المشاركة  تفعيل 

      المجتمعية في مكافحة الفساد المشاركة 

5 
مسؤول  العم لكل  المساءلة  مبدأ  على  ل 

 مهما كان موقعه 
     

      وضع حوافز مالية ومعنوية مجزية  6

7 
معالجة    تعمل على  اإلستراتيجية 

 البيروقراطية الحكومية  
     

www.m      دعم الكوادر الرقابية وتأهيلها وتدريبها  8
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 العبارة م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

9 
الدوري لبنود اإلستراتيجية الوطنية التقويم  

      مكافحة الفساد. لحماية النزاهة و 

10 
ومعلو  بيانات  قاعدة  وطنية  تنظيم  مات 

 ساد لحماية النزاهة ومكافحة الف
     

11 
واإلحصاءات   التقارير  وتحليل  دراسة 

      لألجهزة المختصة  

12 
مشاركة جميع الجهات الحكومية واألهلية  

      اإلستراتيجية في تنفيذ 

13 
قة  ضعف التنسيق بين الجهات ذات العال

      باإلستراتيجية 

      د اإلستراتيجية  ضعف توعية المجتمع ببنو  14

15 
اإلستراتيجية   في بعض بنودعدم الوضوح  
      يعيق تطبيقها 

المستمر لألنظمة  مدى إمكانية وضع آلية أو تنظيمات إدارية للتطوير والتقييم الدوري    -11
 المالية والرقابية 
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ألنظمة تنظيمات إدارية للتطوير والتقييم الدوري المستمر لبين كيف ي مكن وضع آليات أو  
المؤسسات )السعودية،    المالية والرقابية في  أمام  √وضح وجهة نظرك بوضع عالمة   )

 اإلجابة المناسبة

 العبارة م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

1 
تعديل وتغيير األنظمة والسياسات المتبعة  

      يمة وال تصلح للوقت الراهن.ألنها قد

2 
إجراءات والمدة    تحديد  التحقيق  خطوات 
      اللتزام بهما كل إجراء واالتي تستغرقها  

3 
والشهود  المبلغين  حماية  على  التأكيد 

      والضحايا

4 
المالية  التقييم   لألنظمة  المستمر  الدوري 

في   الخبرة  بيوت  من  واالستفادة  والرقابية 
 ة الفساد مجال مكافح 

     

5 
ت الحديثة  االستفادة من القوانين والتشريعا

      الفساد. في الدول المتقدمة لمواجهة 

6 
األجهزة   في  الحديثة  التقنية  استخدام 

 الرقابية في كشف ومكافحة الفساد. 
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 العبارة م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

7 
جرائم  عن  اإلبالغ  لتشجيع  آلية  وضع 

      الفساد. 

      تشريع آليات الترصد االلكتروني. 8

9 
إلزام الموظف بواجب التصريح بممتلكاته  

      وأثناء وبعد الوظيفة العمومية.  قبل

10 
الخبرة  اختيار   أساس  على  العاملين 
 والكفاءة. 

     

11 
واإلجراءات  تفعيل الشفافية في التعامالت  

      الحكومية 

12 
المشروعات   لتنفيذ  محكم  نظام  سن 

      الحكومية 

13 
م معهد  وتدريب  إنشاء  إلعداد  تخصص 

      الموظفين على محاربة الفساد. 

14 
من أين لك تفعيل المساءلة وتحقيق مبدأ   
      ذا؟ ه
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 العبارة م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

15 
إعطاء مؤسسات المجمع المدني دورًا في  

      محاربة الفساد 

      أخرى )حدد( 

       أ

       ب

       ت

 
 
 

 السعودي: الحلول المقترحة لمواجهة الفساد في المجتمع -12
المقترحة لمواجهة الحلول  السعودي، بي  فيما يلي عدد من  المجتمع  الفساد في  ن ظاهرة 

 ( في المكان المناسب:√قك مع هذه الحلول، بوضع عالمة )درجة اتفا

 العبارة م
موافق غير  

 بشدة 
غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

1 
الرقابية   واإلجراءات  السياسات  مراجعة 

 ا دورياً المعمول به
     www.m
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 العبارة م
موافق غير  

 بشدة 
غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

2 
المقدمة للخدمات  اإلجراءات  من   تبسيط 

      الجهات الحكومية المختلفة

3 
دور   اإلدارات تفعيل  في  الرقابية  األجهزة 

      وإعطائها صالحيات محددة

4 
الدقة والموضوعية في التعيين والترقية في  

      الوظائف

5 

وفق  النزيهة  والقيادات  األفراد  اختيار 
نظام    المؤهالت ووفق  الفنية  والمهارات 

شخص المناسب  واضح للجميع، ووضع ال
 في المكان المناسب.

     

6 
دو  بصورة تفعيل  االلكترونية  الحكومة  ر 

من  تضبط اإلجراءات لكي تسهم في الحد  
 الفساد  

     

7 
تفعيل الشفافية في التعامالت واإلجراءات  

      الحكومية 

8 
الم لتنفيذ  محكم  نظام  شروعات  إيجاد 

      الحكومية 
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 العبارة م
موافق غير  

 بشدة 
غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

9 
لخاصة بمحاربة  تحديث األنظمة واللوائح ا

      الفساد 

10 
حقيق مبدأ من أين لك المساءلة وتتفعيل  

      هذا؟ 

11 
األنظمة   تقنيات  سن  تناسب  واللوائح 

      العصر الحديث لمكافحة الفساد. 

12 
االستفادة من القوانين والتشريعات الحديثة 

 مة لمواجهة الفساد. في الدول المتقد
     

      لصدقتعزيز قيم األمانة وا 13

      تعزيز قيم الديمقراطية 14

      كيد أن المحاسبة حق من حقوق المواطن تأ 15

      التأكيد على سيادة النظام والقانون  16

      حماية النزاهة  17

18 
في   المواطنين  حقوق  احترام  التأكيد على 

      يعات األنظمة والتشر 

www.m      تعزيز دور اإلعالم الصادق  19
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 العبارة م
موافق غير  

 بشدة 
غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

      ابية تعزيز وتقوية واستقاللية األجهزة الرق  20

21 
فرض عقوبات رادعة على كل من يمارس  

      الفساد 

22 
زيادة الوعي لدى المساهمين في الشركات 
الجمعيات   اجتماع  حضور  في  بحقوقهم 

 العمومية 
     

23 
لمج  الالزمة  السلطة  إدارة منح  الس 

الشركات لممارسة أحكامها الخاصة بعيدًا  
 عن التدخالت السياسية والبيروقراطية

     

24 
المراجعة    دعم لجنة  والمراجعين  استقالل 

      الداخلية والخارجية

25 
صياغة التشريعات واألنظمة القادرة على  
      التعامل مع أساليب الفساد الملتوية الحديثة 

26 
المها على  تنمية  القادرة  والخبرات  رات 

      د الحديثةالتعامل مع أساليب الفسا
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 العبارة م
موافق غير  

 بشدة 
غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

27 
التق وتطوير  والبرامتحسين  القادرة نية  ج 

الفساد  على   وطرق  أساليب  مع  التعامل 
 الحديثة

     

28 
رفع مستوى السرية في األجهزة واألنظمة  

 والتشريعات الرقابية 
     

29 
خالل  من  والطلبات  الخدمات  تقديم 

      دمات االلكترونيةالخ 

      نية إحالل الحكومة االلكترو  30

      رتباتتحسين مستوى األجور والم 31

      اإلسراع في إجراء التحقيقات والمحاكمة  32

33 
االجتماعي   التواصل  شبكات  تفعيل 
بحسبانها وسيلة رقابية وتوعوية مجتمعية  

 فعالة لمحاربة الفساد 
     

      العام ترشيد اإلنفاق 34

      تحقيق األمن االجتماعي  35

www.m      ضع آلية للتعامل مع شكاوى المراجعين و  36
ejh

ara
lja

ze
era

.co
m



764 
 

 العبارة م
موافق غير  

 بشدة 
غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

      أكيد على إيصال الحقوق ألصحابها الت 37

38 
عند   الفرص  وتكافؤ  العدالة  تكريس 

      التوظيف والترقية

      أخرى )حدد( 

       أ

       ب

       ت
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 شرائح مختلفة من المجتمع  - (5األداة رقم )
 انات والمعلومات األولية: البي

 ------------ : المدينة  ---------- -------------المنطقة: 
 أنثى  ذكر               الجنس:

 العمر:    )         ( سنة
 غير سعودي          الجنسية:     سعودي

       مطلق      أرمل              أعزب          متزوج   الحالة االجتماعية: 
            جامعي      دبلوم        ثانوي  أقل من ثانوي  المؤهل العلمي:

 شهادة عليا
 -------------    الدخل الشهري بالريال: 

 من وجهة نظرك ما هي أكثر أنواع الفساد المنتشرة في المجتمع السعودي؟
 قي               الفساد المالي            الفساد األخال           الفساد اإلداري        

 ------------------------- ------------------أخرى )حدد(:
 من وجهة نظرك ما هي أكثر المجاالت التي ينتشر فيها الفساد في المجتمع السعودي؟ 

www.m الصحي المجالالت        المجال التجاري       المجال الصناعي         مجال المقاو 
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 األخالقي   جالالم        عالميالمجال اإل     المجال التعليمي المجال الرياضي       
 ------------------------------------------- أخرى )حدد(:  

 

 ما مدى انتشار الفساد في المجتمع السعودي؟ 
 منتشر نوعًا ما         منتشر جداً    غير موجود أبدًا           غير منتشر          

     مع السعودي؟ومات كافية عن مكافحة الفساد في المجتهل لديك معل
 نعم                           ال 

 ما مصادر المعلومات لديك عن مكافحة الفساد؟ 
 اإلعالم          تعاميم العمل          بروشورات التوعية في العمل          

      الندوات           االنترنت          المحاضرات و              وسائل التواصل االجتماعي
 خرى )تذكر( ........................... أ     

 ما مدى رضاك عن جهود وسائل اإلعالم في محاربة الفساد؟ 
 راض جداً غير راض أبدًا         غير راض نوعًا ما       اض إلى حد ما         

 فساد؟ ي محاربة الما مدى رضاك عن جهود الدولة ف
 ا       اض إلى حد ما         راض جداً راض نوعًا مغير راض أبدًا         غير 

 
 أنواع الفساد المنتشرة في المجتمع السعودي   -1

نسانية  في الجدول التالي تم حصر عدد من أنواع الفساد المتوقع انتشارها في المجتمعات اإل
السعودي من وجهة نظرك، وذلك بوضع  انتشارها في المجتمع  بصورة عامة، حدد درجة  

www.m مكان المناسب.( في ال√ة )عالم
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 العبارة م
غير 

 موجود 
منتشر إلى 

 حد ما 
منتشر 

 ال أدري  جداً 

     عدم األمانة  1

     إفشاء أسرار الدولة  2

     الرشوة  3

     االختالس   4

     العام  إهدار المال 5

     التزوير  6

     توظيف األقارب  7

     الواسطة   8

     التسيب من العمل 9

     ستخدام السلطة سوء ا  10

     عدم االلتزام بالقرارات واألنظمة  11

     الالمباالة في أداء العمل 12

     التستر التجاري  13

     تهاون المسؤولين في تطبيق األنظمة  14

www.m     غش التجاري والصناعيال 15
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 العبارة م
غير 

 موجود 
منتشر إلى 

 حد ما 
منتشر 

 ال أدري  جداً 

     االحتكار التجاري  16

     غسل األموال  17

     لأشيرات العمالمتاجرة بت 18

19 
الحصول على الرخص الصناعية والتجارية بطرق 

     غير نظامية 

     ممارسة النشاط التجاري أو الصناعي دون تراخيص  20

21 
ون الحصول على إعفاءات أو مساعدات أو دعم  د

     وجه حق

     لحساب آخرين تعطيل إجراءات معامالت منافسين  22

     ت الوهميةالشركات والمؤسسا 23

     تزوير ميزانيات الشركات   24

25 
المتعلقة  والصحة  األمن  لمعايير  الشركة  مخالفة 

     بالعاملين 

     االحتيال الذي يلحق الضرر بالدائنين.  26

www.m     ية المخالفات الجمرك 27
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 العبارة م
غير 

 موجود 
منتشر إلى 

 حد ما 
منتشر 

 ال أدري  جداً 

     ةالجرائم المتعلقة بالنقود ولوائح العمل 28

     مساهماتجرائم البورصات المالية وال 29

     الجرائم ضد البيئة  30

     السعودة الوهمية  31

     التعمد في تأخير معامالت المراجعين والمستفيدين 32

     استغالل الدين في تحقيق مصالح شخصية  33

     اإلعالم لتحقيق مصالح شخصية وسائل استغالل  34

     أخرى )حدد( 

      أ

      ب

      ت

 
 في المجتمع السعودي: باب الفساد أس -2

فيما يلي تم حصر بعض األسباب المتوقع أن تقود إلى ارتكاب جرائم الفساد، من وجهة 
www.m مناسبال( في المكان √نظرك حدد مدى أهمية هذه األسباب، وذلك بوضع عالمة )
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 السبب  م
غير 
 مهم 

إلى  مهم 
 حد ما 

مهم 
 جداً 

 ال
 أدري 

     ضعف الهيكل التنظيمي لإلدارة 1

     فاوت الطبقي واالقتصادي في المجتمعالت 2

     التغاضي عن المقصرين  3

     اإلهمال والتكاسل من قبل المسؤولين 4

     العصبية اإلقليمية والقبلية واألسرية 5

     ختصاصات بين بعض اإلدارات تداخل اال 6

     عض األنظمة وجود ثغرات في ب 7

     ت في بعض اإلدارات عض اإلجراءاالتعقيدات وصعوبة ب 8

     ضعف نظام الرقابة في بعض اإلدارات  9

     ضعف االنتماء الوطني 10

     الطمع والجشع لدى بعض المسؤولين  11

     عية في المجتمع االقتصادية واالجتماالتحوالت  12

     مجتمع ضعف السلطة القضائية في ال 13

     ادية في اتخاذ القراراتشار االستبدغياب الديموقراطية وانت 14

www.m     ضعف الوازع الديني واألخالقي 15
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 السبب  م
غير 
 مهم 

إلى  مهم 
 حد ما 

مهم 
 جداً 

 ال
 أدري 

     عدم وضوح الواجبات والحقوق وغياب الشفافية  16

     والتشريعاتعدم تطوير األنظمة  17

     لمحسوبية والواسطة انتشار ا 18

     لتنظيمية تدني المعايير واألسس ا 19

     اتب واالمتياز تدني األجور والروات 20

     عدم وضوح السلطات واالختصاصات  21

     غياب العدالة االجتماعية وسوء توزيع الدخل  22

     عدم المساواة أمام القانون  23

     تدني فاعلية الرقابة الحكومية  24

     الالمباالة  25

     سات المخالفة   غض الطرف عن بعض الممار  26

     الفاسدة في اإلدارة ة التنظيمية مجاراة الثقاف 27

     سيادة قيم الجشع والطمع وحب المال 28

     التعرض للظلم والقهر  29

www.m     الشعور بالحرمان االجتماعي  30
ejh

ara
lja

ze
era

.co
m



772 
 

 السبب  م
غير 
 مهم 

إلى  مهم 
 حد ما 

مهم 
 جداً 

 ال
 أدري 

     حق  التحيز لجماعات وأفراد دون وجهه 31

     ة بمكافحة الفسادوجود تعارض وتداخل بين األجهزة المعني 32

     اب في ممارسة الوظيفة العامة لثواب والعقعدم تفعيل ا 33

     غياب مشاركة الموظفين في اتخاذ القرار  34

35 
والواجبات   المسؤوليات  وغموض  وضوح  لإلدارة  عدم 

     وللموظف 

     لرشيدة   عدم اختيار القيادة ا 36

     للدور  غياب اإلجراءات والقواعد المحددة 37

     د صعوبة كشف جرائم الفسا 38

     جز بعض الموظفين عن تحقيق طموحاتهم ع 39

     خصخصة القطاع العام دون وجود إستراتيجية 40

     االستهالكية في المجتمع سيادة القيم  41

     ير السريع للمدراء والقيادات  فراغ السلطة المؤقت نتيجة التغ 42

     الكفاءة في اختيار وترقية الموظفين  غياب معايير 43
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 السبب  م
غير 
 مهم 

إلى  مهم 
 حد ما 

مهم 
 جداً 

 ال
 أدري 

44 
دور مؤسسات المجتمع المدني في مجال الرقابة  ضعف  

     على األداء الحكومي

     غياب حرية اإلعالم 45

     وجود توصيف وظيفي للموظف ولإلدارة عدم  46

     أخرى )حدد( 

      أ

      ب

      ت

 
 
 رائم الفساد: اآلثار المترتبة على ارتكاب ج -3

المترتبة على الفساد، وضح مدى اتفاقك مع هذه   بعض اآلثار الجدول التالي يشتمل على
 وجهة نظرك ( أمام الخيار الذي ي عبر عن √اآلثار وذلك بوضع عالمة )
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 العبارة م
موافق  غير 

 بشدة 
غير 
 موافق موافق

موافق 
 أدري  ال بشدة 

1 
الصغيرة  المؤسسات  نمو  إعاقة 

      بب الفساد.والمتوسطة بس

      عات رفع تكاليف المشرو  2

      إعاقة التنمية   3

      انخفاض إيرادات الدولة  4

      ضعف ورداءة البنية التحتية 5

      معدالت الجريمة بالمجتمع رفع  6

      تفشي الرشوة   7

      ضعف اإلنتاجية   8

      تفشي البطالة  9

      قية في المجتمع تدهور القيم األخال 10

11 
الظل  حقوق انتشار  وأخذ  الناس    م 

      بالباطل  

      هجرة العقول والكفاءات.  12

www.m      المجتمع الالمباالة والسلبية بين أفراد  13
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 العبارة م
موافق  غير 

 بشدة 
غير 
 موافق موافق

موافق 
 أدري  ال بشدة 

14 
القطاع  في  المؤسسات  أداء  عرقلة 

      الخاص 

      االنتماء للدولة ضعف الوالء و  15

16 
المقد الخدمات  وبطء  مة  تردي 

      للمواطنين

17 
األسري   للمالتفكك  تورطين بالنسبة 

      بالفساد 

      فشل االستثمار العام  18

19 
البنية  في  الجودة  مستوى  ضعف 

      التحتية العامة 

20 
إضعاف حجم ونوعية موارد االستثمار 

      األجنبي 

      يع الدخل والثروة في الدولة سوء توز  21

      ت الفقر ارتفاع معدال 22

      هدر المال العام  23

www.m      وزيع الخدمات في المجتمعسوء ت 24
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 العبارة م
موافق  غير 

 بشدة 
غير 
 موافق موافق

موافق 
 أدري  ال بشدة 

25 
والدولة   المواطنين  بين  الثقة  انعدام 

      ومؤسساتها

      يزرع بذور الفرقة والبغضاء بين الناس 26

      تفاقم المشكالت األسرية 27

      إهدار كرامة الفرد  28

      انتشار االبتزاز 29

      زعزعة األمن االجتماعي  30

      من النفسي فقدان األ 31

      التشجيع على انتشار القيم السلبية  32

33 
والخدمات رفع   المعامالت  تكاليف 

      الحكومية 

34 
في  القبلية  العصبية  الفساد  يؤجج 

      المجتمع 

35 
احترام المواطنين األنظمة واللوائح عدم  

      في المجتمع 

www.m المجتمع السعوديالقائمة في تقييم فعالية ومالءمة التشريعات -4
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مالءمة األنظمة والسياسات  يشتمل الجدول التالي على بعض اآلراء حول مدى   
لعصر واألساليب المتبعة لمكافحة الفساد في المجتمع السعودي ومدى مواكبتها لمتطلبات ا

 ( في المكان الذي ي عبر عن وجهة نظرك√ضع عالمة )  في مكافحة أنواع الفساد المختلفة،
 راء. حول تلك اآل

 العبارة م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق

 موافق
موافق 

 بشدة 
 أدري  ال

1 
للعصر  مالئمة  غير  الحالية  التشريعات 

      الحديث في مكافحة الفساد 

2 
و  قديمة  الحالية  االختراق  التشريعات  سهلة 

      واستغاللها للمصلحة الشخصية 

3 
يت والتي  التشريعية  الثغرات  بعض  م  هناك 

      في الفساد.  استغاللها

4 
مع   الحالية  التشريعات  بعض  تتعارض 

      القوانين الدولية 

5 
وحقوق   كرامة  الحالية  التشريعات  تحفظ 

      اإلنسان

6 
ية في  ال تساعد األنظمة والتشريعات الحال

 الحد الفساد 
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 العبارة م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

موافق 
 أدري  ال بشدة 

7 
يعات تفعيل الشفافية ال تؤكد األنظمة والتشر 

      كومية جراءات الح في التعامالت واإل

8 
لتنفيذ   محكم  نظام  يوجد  المشروعات ال 

 الحكومية 
     

9 
والتشريعات   األنظمة  تسنها  التي  العقوبات 

      المتبعة غير صارمة 

10 
ت على  الحالية  األنظمة  تؤكد  فعيل  ال 

      المساءلة وتحقيق مبدأ من أين لك هذا؟ 

11 
الحالية على    ال تؤكد األنظمة والتشريعات 

      الشهود في قضايا الفساد. حماية 

12 
الحالية على  ال   تؤكد األنظمة والتشريعات 

      حماية المبلغين في قضايا الفساد.

13 
القوانين  من  الحالية  األنظمة  تستفد  لم 

المتقدمة والتشريعات   الدول  في  الحديثة 
 لمواجهة الفساد. 
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 العبارة م
غير 

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

موافق 
 أدري  ال بشدة 

14 
فعال في  األنظمة والتشريعات الحالية دورها  

      د من انتشار الفساد الح 

15 
إجراءات تسهم   طول  في  الحالية  األنظمة 

 خطوات التحقيق والمحاكمة 
     

16 
المتبعة   والتشريعات  األنظمة  تتعارض 

      لمكافحة الفساد مع بعضها البعض.

 
 
 
 
 
 
 فحة الفساد  تقييم دور األجهزة الرقابية في مكا-5

فا حول مدى  الرقابية كوزارة  علية األجهز وضح وجهة نظرك  المراقبة  ة  الداخلية، وديوان 
العام  القطاع  والمحاسبة في مؤسسات  الرقابة  الرقابة والتحقيق في تفعيل  العامة، وهيئة 

www.m ( في المكان المناسب.√ك بوضع عالمة )وذل والخاص والخيري بالمجتمع السعودي،
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lja
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 العبارة م
ر غي

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  شدة ب

1 
لدى  ضعف   والمحاسبة  والتنسيق  الرقابة 

      األجهزة الرقابية 

      ضعف العمل الميداني لألجهزة الرقابية  2

3 
الجهات  بين  االختصاصات  تداخل 

      . المسؤولة عن مكافحة الفساد

4 
عدم وجود الكوادر المؤهلة في كشف قضايا 

 الفساد في األجهزة الرقابية 
     

5 
لألجهزة الصالحدودية  م الممنوحة  حيات 

      الرقابية 

6 
الرقابية  الجهات  قبل  الواضح من  التساهل 
في تطبيق األنظمة واللوائح الرقابية بسبب 

 اإلهمال أو الواسطة. 
     

7 
روقراطية وطول اإلجراءات  اإلغراق في البي

      ابية المستخدمة في الجهات الرق

8 
الرقابية   األجهزة  التقنية    استخدام إلى  تفتقر 

      الحديثة في مجال مكافحة الفساد 
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 العبارة م
ر غي

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  شدة ب

9 
في  فعال  دورها  الحالية  الرقابية  األجهزة 

      مكافحة الفساد.

      تفتقد األجهزة الرقابية إلى مبدأ السرية 10

11 
الجدية في العمل لدى موظفي األجهزة   عدم

      الرقابية 

12 
الرقابية   األجهزة  موظفي  نون  ي عيبعض 

 بالواسطة  ويترقون 
     

 
 
 
  
 تقييم دور وسائل اإلعالم في مكافحة الفساد:-6

بين مدى فعالية دور وسائل اإلعالم في التوعية بأضرار الفساد في المجتمع السعودي، 
ي ي مثل وجهة  ( أمام الخيار الذ√افحة الفساد، وذلك بوضع عالمة )ومدى مساهمته في مك

 الجدول التالي: نظرك في 

www.m
ejh

ara
lja

ze
era

.co
m



782 
 

 العبارة م
ير غ

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

      البرامج اإلعالمية فاعلة في مكافحة الفساد  1

2 
في  الدولة  جهود  تعكس  اإلعالم  وسائل 

      مكافحة الفساد 

3 
اإلبالغ  هنال أهمية  حول  توعوية   برامج  ك 

      عن الفساد  

      رار الفساد تهتم وسائل اإلعالم بالتوعية بأض 4

5 
في  الفساد  قضايا  نشر  في  شفافية  هنالك 

      وسائل اإلعالم المختلفة

6 
يتم توزيع النشرات التوعوية عن الفساد في  

 واألهليةالشركات والمؤسسات الحكومية 
     

7 
بمكافحة  تت المتعلقة  اإلعالمية  البرامج  نوع 

      الفساد 

8 
الحديث من   اإلعالم  الحرية  تمكين وسائل 

      لحصول على المعلومات عن الفساد  في ا

9 
قضايا  حول  جريئة  حوارية  برامج  توجد 

www.m      الفساد في المجتمع
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 العبارة م
ير غ

موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

10 
اإلعالم يتم التشهير بالمفسدين عبر وسائل 

      المختلفة.

11 
وسيلة شب ت عتبر  االجتماعي  التواصل  كات 

 لمحاربة الفساد رقابية فعالة 
     

12 
شبكات   االتتميز  بالجرأة التواصل  جتماعي 

      في طرح ومناقشة قضايا الفساد 

13 
في   بالمشاهير  تستعين  اإلعالم  وسائل 

      محاربة الفساد. 

 
 
 
 : المقترحة لمواجهة الفساد في المجتمع السعوديالحلول -7

المقترحة لمواجهة ظاهرة   الحلول  السعودي، بين فيما يلي عدد من  المجتمع  الفساد في 
 ( في المكان المناسب:√ذه الحلول، بوضع عالمة )اتفاقك مع هدرجة 
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 العبارة م
موافق  غير 

 بشدة 
غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

1 
الرقابية   واإلجراءات  السياسات  مراجعة 

      المعمول بها دورياً 

2 
من  المقدمة  للخدمات  اإلجراءات  تبسيط 

      هات الحكومية المختلفةالج 

3 
األجهزةتفعيل   اإلدارات   دور  في  الرقابية 

      وإعطائها صالحيات محددة

4 
الدقة والموضوعية في التعيين والترقية في  

 الوظائف
     

5 

وفق  النزيهة  والقيادات  األفراد  اختيار 
والمها نظام  المؤهالت  ووفق  الفنية  رات 

ناسب  واضح للجميع، ووضع الشخص الم
 في المكان المناسب.

     

6 
الحكو تفعي دور  بصورة ل  االلكترونية  مة 

تضبط اإلجراءات لكي تسهم في الحد من  
 الفساد  

     

7 
التعامالت واإلجراءات  تفعيل الشفافية في  

      الحكومية 
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 العبارة م
موافق  غير 

 بشدة 
غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

8 
المشروعات   لتنفيذ  محكم  نظام  إيجاد 

      الحكومية 

9 
محاربة  تحديث األنظمة واللوائح الخاصة ب

      الفساد 

10 
دأ من أين لك ة وتحقيق مبتفعيل المساءل

      هذا؟ 

11 
تقنيات   تناسب  واللوائح  األنظمة  سن 

 الفساد. العصر الحديث لمكافحة 
     

12 
االستفادة من القوانين والتشريعات الحديثة 

      جهة الفساد. في الدول المتقدمة لموا

      تعزيز قيم األمانة والصدق 13

      تعزيز قيم الديمقراطية 14

      المحاسبة حق من حقوق المواطن تأكيد أن   15

      التأكيد على سيادة النظام والقانون  16

      حماية النزاهة  17
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 العبارة م
موافق  غير 

 بشدة 
غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

18 
في   المواطنين  حقوق  احترام  التأكيد على 

      األنظمة والتشريعات 

      تعزيز دور اإلعالم الصادق  19

      تقوية واستقاللية األجهزة الرقابية تعزيز و  20

21 
عقوبات رادعة على كل من يمارس  فرض  
 الفساد 

     

22 
الشركات زيادة الوعي لدى المساهمين في  

الجمعيات   اجتماع  حضور  في  بحقوقهم 
 العمومية 

     

23 
إدا لمجالس  الالزمة  السلطة  رة منح 

الشركات لممارسة أحكامها الخاصة بعيدًا  
 خالت السياسية والبيروقراطيةعن التد

     

24 
استقال والمراجعين  دعم  المراجعة  لجنة  ل 

      الداخلية والخارجية

25 
التشريعات واألنظمة القادرة على  صياغة  

      التعامل مع أساليب الفساد الملتوية الحديثة 
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 العبارة م
موافق  غير 

 بشدة 
غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

26 
وال المهارات  على  تنمية  القادرة  خبرات 

      ثةالتعامل مع أساليب الفساد الحدي

27 
وال التقنية  وتطوير  القادتحسين  رة برامج 

الفساد   وطرق  أساليب  مع  التعامل  على 
 الحديثة

     

28 
مستوى السرية في األجهزة واألنظمة  رفع  

      والتشريعات الرقابية 

29 
خالل  من  والطلبات  الخدمات  تقديم 

      لكترونيةالخدمات اال

      إحالل الحكومة االلكترونية  30

      تحسين مستوى األجور والمرتبات 31

      سراع في إجراء التحقيقات والمحاكمة اإل 32

33 
االجتماعي  تفعيل   التواصل  شبكات 

بحسبانها وسيلة رقابية وتوعوية مجتمعية  
 فعالة لمحاربة الفساد 

     

      ترشيد اإلنفاق العام 34
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 العبارة م
موافق  غير 

 بشدة 
غير 
 موافق موافق

موافق 
 ال أدري  بشدة 

      للتعامل مع شكاوى المراجعين  وضع آلية 36

      ى إيصال الحقوق ألصحابها التأكيد عل 37

38 
عند  تكريس   الفرص  وتكافؤ  العدالة 

      التوظيف والترقية

      أخرى )حدد( 

       أ

       ب

       ت
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 ة ماليزيا (: إجراءات زيار 2ملحق )
 تقرير عن زيارة فريق البحث لماليزيا 

 هـ  2018أبريل  4مارس إلى  29 من 
للباحث من مدينة الملك عبدالعزيز انية لمملكة ماليزيا، بإصدار خطابا  زيارة الميدبدأت ال

للعلوم والتقنية، يخول الباحث أن يقوم بالزيارة والتواصل مع الجهات المعنية في المملكة  
بتداء بالتواصل مع سفارة وقام الباحث ا  19مع المعلومات واللقاء مع المعنيين. وماليزيا لج 

الحرمين ف  خادم  مو الشريفين  خطاب  واستصدار  ماليزيا،  مملكة  الخارجية ي  لوزارة  جه 
الماليزية ليقوموا بدورهم بمخاطبة الجهات المعنية في ماليزيا لتنفيذ الزيارة الميدانية ومقابلة  

 20المسؤولين. 
و  اوقد  إحالة  وتم  الماليزية،  الخارجية  لوزارة  الخطاب  الماليزية  صل  الهيئة  إلى  لتوجيه 

 Corruption Commission MACC-Antiysian Mala،21الفساد  لمكافحة  
وهي الجهة الرئيسة المعنية بموضوع مكافحة الفساد من الجانب الضبطي والتحقيقي ومن 

 30/3رتين؛ األولى، يوم الجمعة الجانب التوعوي. وعلى إثر ذلك تم القيام بزيا
ساعتين2018 ولمدة  والنص  م  الرابعة  حتى  والنصف  الثانية  اللمن  ن قاء مف. وحضر 
 الهيئة: 

 محمد نور لقمان وهو في رتبة مساعد كوميشنر من قسم التوعية المجتمعية.  -

 
 .  اللقاء صور   وبعض  المالحق   في مهمته وتسهيل  بالباحث  تعريف خطاب    19

 .  والثانية  األولى  الزيارة  صور  وبعض الماليزية  الخارجية  لوزارة   موجه خطاب    20

21: MalayCorruption Commission MACC . -ysian AntiMala 
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM . 
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 سليمان قاسم وهو برتبة مساعد كوميشنر من قسم التوعية المجتمعية.  -
 ات.و برتبة مساعد سوبر اتيندانت من قسم إدارة المعلومهانغ هينغ هونغ وه -

ختصاصاتها والحصول على بعض دود ام الهيئة وح وتم في اللقاء مناقشة موضوعات مها
لثالث ساعات، من الساعة    2018-4-3الكتيبات. والزيارة الثانية فقد تمت يوم االثنين  

 العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا. وحضر القاء:
 ولية في الهيئة.نوك نورزاي )مساعدة كوميشنر( رئيسة قسم الشؤون الدالسيدة  -
)شيف - نزار  حافظ  مسا  السيد  كو سينيور  شؤون عد  مدير  نائب  ميشنر(. 

 الموظفين.
 السيد  بريمراج فيكتور)مساعد كوميشنر( مكتب الرئيس.   -

 اهلدف من الزيارة: 
التجارب والممارسات القائمة  يتركز الهدف الميداني الخارجي في دولة ماليزيا في إبراز  

مكافحة الفساد. في  اطًا مميزة  زيا باعتبارها من الدول التي قطعت أشو التي تتخذها دولة مالي
 ولتحقيق هذا الهدف، فإن المطلوب يتمثل في اآلتي:

وصف حي لإلجراءات المتخذة في ماليزيا؛ من حيث كيفية اكتشاف حاالت الفساد،  :  1
ويشمل ذلك   وانتهاء بمرحلة الفصل والحكم في القضية وانتهائها.مرورًا بجميع المراحل،  

 ل: أسئلة من مثبطبيعة الحال اإلجابة على 
من يكتشف أو يبلغ عن حالة الفساد؟ أو بعبارة أخرى، كيف يتم اكتشاف حالة   •

الفساد؟ بعد معرفة حالة الفساد، ما ذا بعد؟ أو بعبارة أخرى، كيف تتطور الحالة  
 عها حتى نهايتها؟ ويتم التعامل م

موال؟ أم  في حالة إدانتهم؟ السجن؟ استعاده األ  ما العقوبات التي توقع بالمفسدين •
حقوق    ذا؟ما هي  ما  المتهمين،  على  تثبت  لم  التي  الفساد  حاالت  www.mبخصوص 
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المتهمين؟ هل يتم تعويضهم؟ أم يتم محاسبة المبلغين بالغات كاذبة أو كيدية؟ 
 الممارسات القائمة للدولة.  وما هي الصور الفعلية لذلك في

د وفروعه  فسابمكافحة ال  تنظيمية تبرز الجهاز/األجهزة المعنية  : رسم خارطة جغرافية2
 في المناطق، والمحافظات والمدن.

: إرفاق مقاالت علمية أو أنظمة حكومية باللغة اإلنجليزية على مستوى الدولة تبرز تلك  3
 . الممارسات أو التجربة

 ر:الخطابات والصو 

دالعزيز للعلوم  ث صادر من مدينة الملك عبخطاب تسهيل مهمة للباح
 والتقنية 
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 ير المملكة ونائبه في ماليزيا سفلباحث مع  صورة ا 
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خطاب السفارة السعودية للخارجية الماليزية لزيارة  هيئة مكافحة   صورة
 الفساد  
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الزيارة   الماليزيةصورة للباحث مع المسؤولين في هيئة مكافحة الفساد 
 األولى
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 الزيارة ولين في هيئة مكافحة الفساد الماليزيةصورة للباحث مع المسؤ 

 ثانية ال
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