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ا��ك�سب   العقيدة وا���ن، وتُعت��  ا���تمع والفرد وا�����ق وا��قتصاد و���  ��ة الفساد ����ة خط��ة ���  ��

ية �ي ال�ي ���� ا��فسدون إ�ى ��صيلها، من أ�ل ذل� يأ�ذ   : الفساد أ�د أك�� ا��ظاهر التاليةا��ادّية وا��عنو

ال�ي تكون ��فع أموال ����اب القرار أو ا��وّظف�ن من أ�ل ا��صول ��� حقوق الغ�� بالباطل، أو   ا��ِّْشوة -

ُ�كن  يفها:��قيق مأرب �� يأذن به القانون، أو الظ�� و�حقاق الباطل و�بطال ا��ّق، و� يقّدمه صاحب  «��ا تعر

بط�� إ�ى من بيده قضاء �اجته، أو من ��ب �ليه القيام ��ل� سواء أك�ن ذل� مبا��ة  ا��ا�ة ��ّقا ك�ن أو م

يق   . ا��صانعة»أم بواسطة، وسواء أك�ن بطلبه أم عن طر

يُقصد الوساطة - طلب ��ص من موّظف �ام أو �اص إ��از ��ل م��وع أو ��� م��وع لصا��ه أو   ��ا:، و

يكون ا��افع ا��ي ��� ل ا��وّظف ��� تلبية هذا الطلب القرابة أو الصداقة وليس ا��ّق  لصا�� جهة معيّنة، و

��ام   والقانون. أو ���ّل ��ص ذو ���� وظ�� �ال أو تنظ�� سيا�� لتعي�ن ��ص �ي منصب �� ��تحّقه، أو إ

يعود ذل� إ�ى ا�� �رار عقد و��وه، وتعت�� ا���تمعات النامية أك�� تأ�ّ�ا ��ذا الس��ك من ا���تمعات ا��تقّدمة، و

ية، وما ��تبط ��ا من معاي�� ثقافية �ي البيئة ا��جتماعية.   الع��قات ا��وّلية التقليدية والعشا��

و�ي تفضيل قريب أو صاحب �ي الوظائف وا��ناصب أو أهل م�ّ� ��� أ��ى فيما هو مل� ل��واطن�ن   ا���اباة -

��يعا، وينشأ عن ذل� فساد كب�� حيث �ُ�ند ا���� إ�ى ��� أه��، ويتبوأ ضعاف النفوس وأ��اب ا��هواء 

ي ُ�سك ا��فسدون ��فاصل ا��و��، فتظهر الطبقية و ك�� ا��ور والظ��، وت��ا��  ا��ناصب ا��امّة �ي ا���تمع، و�

ال��وة �ي أ��ي ���و�ة قلي�� من الناس، فالواجب �ي الوظيفة أن �ُ�ند ��ن توافرت فيه ��وطها ومؤهّ����ا  

ية ف��  القا��ة ��� أساس ا��قدرة وا��دارة وا��مانة والعدل، أمّا ا��عتبارات ا��جتماعية أو العرفية أو العشا��

 ف. تأث�� ��ا �ي ��لية التوظي

يكون باستغ��ل ا��ُب��ّ منصبه الوظا��ب��از - ��ات قانونية أو ي، و �� ���صول ��� مال أو �دمة من ��ص بت��

ية أو إخفاء التعليمات النافذة �ليه، مث��ا ��دث �ي دوا�� ال��يبة و��وها  . إدار

ية والنقود وهو اصطناع لعم�� ن ،ال��و�� - قدية تقليدا لعم�� ��ي�ة  ا��ي يكون �ي ال��ادات الع��ية وا��دار

ية لل��رّب من ال��ائب، و�ت��ف ا��ستندات   يّفة �ي التداول، والت��عب با��رقام الت�ار ��دف وضع العم�� ا��ز

 والوثائق إت��فا ك�ّيا أو ��ئيا ��� ��و ��علها ��� صا��ة ل��ست��اد، و��� ذل�.

يقة ��� ال��و�� ا��عنوي  - يُقصد به تغي�� ا��قيقة بطر مادّية، ��ع�ى أنّه �� يُ��ك أ��ا �ي الوثيقة ا���رّرة ��كن أن  ، و

ُ�رِّرُ ع��ا  يه ا��عا�ي ال�ي ك�ن ��ب أّن يُع�ِّ� ا�� ��ر�� ا��واس، أي ذل� النوع من ال��و�� ا��ي يؤدّي إ�ى ��و

 و���ا.وفقا ��رادة من يُنسب إليه بعض بياناته، وذل� كتدو�ن بيانات ��تلف عن البيانات ال�ي ��ب ��

يع البناء و���ها، ك�لغّش �ي ذاتية البضا�ة وعنا��ها و��ّيا��ا ووز��ا   ،الغِّش  - يكون �ي الت�ارة ومشار و

 وصف��ا ومصدرها.

، وهو أ�د أهّم العوامل �ي تبد�� ال��وة الوطنية، و���ثّل ��� ا��صوص �ي منح ال��خيصات ��ب ا��ال العام -

����اص أو مؤّسسات بغ�� و�ه حّق، بغية إرضاء من هم �ي السلطة أو ��قيق مصا��  ةال��يبيوا��عفاءات 

 متباد��. 



يُقصد به ��ا�ي ا��وّظف العام عن القيام بالواجبات ا��وك�� إليه ���� وظيفته، وبالقدر ��يا����ال الوَظَ  - ، و

ا نّص قانو�ي أو ����ة أو قرار الواجب من ا��يطة وا��ذر، و�� ���ة ��صدر تل� الواجبات فقد يكون مصدره

ية، وح�ّى العرف.   إداري أو أوا�� دا�لية، أو تعليمات مكتوبة أو شفو

هو نوع من أنواع الفساد ال�كب��ة، و���ّقق حينما �ُْ�ِ�ل ا��وّظف العام �ي ذمّته ما�� يقوم �ليه  و ،ا��خت��س -

أو ودائع �ي ا��زا�ن أو صناديق ا��حواز   ���� وظيفته، سواء ك�ن ا��ال مم��ك� ل��و�� أو ���د النّاس،

 (البنوك) أو مؤّسسات ا��قراض ا��تخّصصة، أو ال��ك�ت ا��سا��ة العامّة. 

، ��ذا تعّددت وجهات النظر من �انب الباحث�ن حول وضع آليات �� الفساد�� تو�د ��اذج �اهزة للقضاء �

ال�ي اُستعملت و�ُ�تعمل �ي هذا ا���ال، ��د أّ��ا   ���اربته والتقليص من خطره، و�ذا استعرضنا السبل ا���تلفة

يق   ية والقانونية، وا��عا��ة ا�����مية، وا��عا��ة عن طر تنبع من ث��ثة توّجهات أساسية ���ثّل �ي ا��عا��ة ا��دار

 ا��ص��ح ا��ؤّس�� و��شيد السياسات ا��قتصادية، فض�� عن التوج��ات ا��ينية و���ها.

ية ا��س��مية � - ية �� يبق أما��ا من : ي مك���ة الفسادا��ؤ يعة ا��س��مية أّن الب�� ��ى العد�� من أنصار ال��

يعة ا��س��مية، فهي ا��ل�أ وا��نجى الوحيد ل����انية ��ّن ا��فاسد ف��ا مدفو�ة وا��صا��  م��ذ سوى ال��

ية ا��س��مية للفساد وا��فسد�ن �اءت مغا��ة لكّ� ما ��ّدث عن ه ال��ّاب والباحثون وا��هتمّون  ����بة. إّن ا��ؤ

��ؤون الفساد، ح�ى ا��نّظمات وا��يئات ا��ولية، فا��س��م �� يقبل ا��هادنة وا��ساومة �ي التعامل مع هذه  

 الظاهرة، ��نذ ا��ر��� ا��و�ى لنشوء ا��و�� ا��س��مية ��د ا��س��م قد ك��� الفساد ���ّى صوره وأشك���.

ية والقانونية للفسادا��عا��ة  - إّن ظاهرة الفساد معّقدة ومتغلغ�� �ي جوانب ا��ياة ك�ّها، وهذا يقت��  : ا��دار

يا ب�ن ا��ول �ي سبيل ��فيف منابع الفساد وا��ّد من  تب�ّي ���و�ة من ا��ص���ات ا��تعارف �ل��ا إدار

قوا�د العمل وتعليماته وا��ة و��ّددة، انتشاره، مثل ا��هود ا��امية إ�ى إص��ح ا��ياك� التنظيمية، وأن تكون 

ح�ّى �� يكون هناك لبس �ي فهمها، و��ال واسع ل��ج��ادات الشخصية �ي تفس�� مضمو��ا، وا��ّد من ا��تابة 

ية واعتماد سياسة التدو�� الوظ ية،  إ�ى  يا��دار ��، و���يل إ��اءات العمل والبعد عن التعقيدات ا��دار

ية من ���ل معاي�� دقيقة تعتمد ��� ال�كفاءة �انب تفعيل مبدأ ا��دارة   �ي شغل الوظيفة ا��دار

وا��ستحقاق أساسا لوضع ا���ل ا��ناسب �ي ا��ك�ن ا��ناسب. و��ل� إ��اء مؤّسسات وأجهزة تنفيذية ورقابية 

ية ومادية ووسائ ل  متطوّرة و�الية ال�كفاءة ومستق�ّ� عن أي تأث��ات سياسية، وأن تكون ��هّزة بقدرات ���

قانونية فا��� ��واجهة الفساد ��� إ���ء شأن الشفافية وا��قابة الوقائية، و��ا��ها إرادة سياسية �ازمة، ل�كشف  

الفساد ومعاقبة الفاسد�ن عند كشفهم ومقاضا��م، وسّن قوان�ن ����ة ووا��ة وصارمة ��� ا��ستوى ا����ّ� 

ال�ي ��علها ا��فسدون منعر�ا ��فسادهم، ��ّ اعتماد   ��ك���ة الفساد و��م�� التصّد�ات والثغرات �ي القوان�ن

نظم وقوان�ن من ���ل عقد ا��تفاقيات ا��لزمة ل��ول وا��طراف ا��شار�� ف��ا، ومن ���ل التعاون ا��و�ي �ي 

 .م��حقة الفاسد�ن

�� الشفافية �ي أ��ال ا��جهزة وا��يئات ا��ك: ا��عا��ة ا�����مية - ومية، وتعميق  ��دف هذه ا��عا��ة إ�ى تعز

الو�ي ��ى ا��واطن�ن ك�فّة ومنّظمات ا���تمع ا��د�ي ��أن ��ليات اّ��اذ القرار وا���اج السياسات ذات ا���� 

�ي ا��وضاع ا��قتصادية، و�� شّك أّن الغرض من ذل� هو ��� قُوى ضاغطة ��لّية أو دُوَلية لتحس�ن أداء  

اد ��ّ ��ار���ا. ول��� يكون ل�����م دورا بارزا �ي ا���� و��شيد السياسات وال�كشف عن كّ� صور الفس

ّية للص�افة و��كي��ا من الوصول إ�ى   مك���ة أ��اط الفساد ا��داري وا��ا�ي، فإنّه من الواجب أن تُعطى ا��ر



ا��ع��مات ومنحها ا��صانة ال�ي ��ّك��ا من القيام ��ورها �ي ��� ا��ع��مات و��ل التحقيقات ال�ي تكشف 

ضاياه و��تكبيه، و�� شّك أنّه عندما ي��ّ إط��ع ا��واطن�ن ��� ا��داء ا��كو�ي يصبحون �ي وضع  الفساد وق

أفضل للضغط ��� ا��وظف�ن العمومي�ن ��داء ��ا�ّ�م من أ�ل ا��صل�ة العامّة، ��� أّن لوسائل ا�����م أ��ّية  

هظة ��� الوطن وا��واطن، وذل� من  كب��ة �ي ���ية الو�ي ا���اه��ي ��ذه الظاهرة وخطرها وتك�ليفها البا

 .���ل ا�����ت ا�����مية ال�ي تو�ّه إ�ى ��ا�ح ا���تمع ك�فّة

يق ا��ص��ح ا��ؤس�� و��شيد السياسات ا��قتصادية - لعّل من أ��ع الطرق �ي مك���ة  : ا��عا��ة عن طر

ساء قوا�د ا��ساء�� العامّة، الفساد �ي معا��ة كّ� ا��سباب ا��ُنشئة ��، من ���ل إص��ح مؤّسسات ا���� و�ر

فض�� عن ��شيد السياسات ا��قتصادية ��ا يت��ءم مع ا��صل�ة العامّة ورغبات ا���اه�� ال�ي يع�ّ� ع��ا ا��واطنون  

من ���ل ا��مارسات ا��رّة. فإص��ح ا��طار ا��ؤّس�� يكون من ���ل إص��ح السياسات ا��الية والنقدية مع  

ل العام وفقا ��بادئ الشفافية وا��ساء�� وا��قابة الفعّا�� من �انب ا���الس  وضع أسس سليمة ��دارة ا��ا

يعية، ��ل� إ��اك القطاع ا��اص �ي ���ّل ��اطر ا��ستثمار و�دارة ا����ال وفقا لقوا�د السوق، وسّن   الت��

�� استق�� ��، و���ل �من  القوان�ن ���اية ا��س��ل�ك�ن وحقوق ا��ستثمر�ن، ورفع كفاءة النظام القضائي وتعز

هذه ا��عا��ة أيضا ��س�ن رواتب ا��وظف�ن وأجورهم �ي القطا��ن العام وا��اص، وتقليل الفروق �ي ا��واتب 

يع مكتسبات التنمية ا��قتصادية ��� ��يع أ��اء ا��و��، وتوف�� سبل   ب�ن القطا��ن، و��قيق العدا�� �ي توز

��د�ى ل��جور، و��ل� التطبيق الك�مل ��عاي�� ا���اسبة العيش ال����� لكّ� مواطن مع ��ورة ��د�� ا��د ا

 .والتدقيق وا��فصاح ا��ولية بالنسبة ل��حواز وا��صارف وا��ؤّسسات ا��الية

إّن كّ� التقار�� ا���تلفة الصادرة عن ا��يئات ا��ولية : بعض التوجهات ا����ى �ي معا��ة ظاهرة الفساد -

استق��ل القضاء  ��ا:أساسيت�ن ��ك���ة الفساد والعمل ��� �دم انتشاره،  ا��تخّصصة، تؤ�ّ� ��يعها ��� آليت�ن

يعية والتنفيذية والقضائية.  وفا�ليته، والفصل ب�ن السلطات الت��

 


