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المقدمة :
استحوذت ظاىرة الفساد بإبعادىا اإلدارية والمالية والسياسية في اآلونة
األخيرة عمى اىتماـ متزايد عمى المستوى العالمي مف قبؿ الباحثيف
والمتخصصيف في مختمؼ المجاالت االقتصادية والقانونية والسياسية
واالجتماعية  ،بحيث ال يكاد يخمو مجتمع أو نظاـ سياسي منيا  ،إال إف درجة
شموليتيا تختمؼ مف مجتمع إلى آخر ،وىي في الحقيقة تحمؿ بيف طياتيا
سمسمة مف المشكالت والسموكيات المنحرفة عف المضاميف األخالقية
واالجتماعية واالقتصادية كونيا تقضي عمى القيـ األخالقية وتعزز النظرة
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الفردية القائمة عمى تغميب المصالح الشخصية عمى مصمحة المجتمع مف
خالؿ العمؿ بطرؽ غير مشروعة لتؤدي بالتالي إلى نخر النسيج المجتمعي
وما يرتبط بو مف عمميات بناء وتطوير المجتمع وتحقيؽ التنمية االقتصادية ،
وبيذا الشكؿ يغدو الفساد اإلداري القضية األساسية التي تيـ المجتمعات كافة
نتيجة اتساع دائرتو وتشابؾ حمقاتو وترابط آلياتو بدرجة لـ يسبؽ ليا مثيؿ
لييدد بدوره مسيرة المجتمعات ومستقبميا في الصميـ وال يجعميا عاجزة عف
مواجية تحديات الفقر والبطالة التي تمس الجميع السيما الفقراء مف أبناء
المجتمع  ،فحسب وانما تمس آثاره االنتشارية ومضاعفاتو لتؤثر بجوىر مبادئ
حقوؽ اإلنساف والمجتمع عامة .
وبغية الوقوؼ عمى حقيقة ىذه الظاىرة التي أصبحت تيدد جؿ
المجتمعات المتقدمة والنامية عمى حقوؽ اإلنساف فييا سينطمؽ ىذا البحث مف
فريضة أساسية تتمثؿ في اف الفساد اإلداري يعد انعكاس لحالة التفكؾ التي
تصيب نسيج المجتمع مف النواحي األخالقية والوظيفية لتترؾ آثار خطيرة
وجسيمة عمى حقوؽ اإلنساف والمجتمع .
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وأىمية البحث تتأتى مف إف تغمغؿ قيـ وممارسات الفساد اإلداري في كؿ
مناحي الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية واإلدارية مما جعميا بحؽ
معضمة أماـ تطور المجتمعات وحماية حقوؽ اإلنساف فييا .
أما إشكالية البحث فيي اف الفساد اإلداري ليس عممية نيب منظمة
لمماؿ العاـ في المجتمع فحسب بقدر ما ىي آفة تطاؿ حقوؽ اإلنساف في كؿ
المجاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية واألخالقية لتصيبيا بالدمار
والخراب وذلؾ في ظؿ غياب الحريات األساسية والشفافية واإلعالمية ومبادئ
المحاسبة والمسائمة .
أما ىيكمية البحث فسنعمد الى تقسيـ البحث باإلضافة الى مقدمة وثالث
مباحث يتضمف المبحث األوؿ مدخؿ مفاىيمي نتناوؿ خاللو ماىية الفساد
اإلداري وابرز مظاىره وأسبابو مع التركيز أيضا عمى ماىية حقوؽ اإلنساف
وابرز خصائصو وفئاتو  ،اما المبحث الثاني فيتضمف انعكاسات ظاىرة الفساد
اإلداري عمى حقوؽ اإلنساف نتناوؿ خاللو اثر الظاىرة عمى حقوؽ اإلنساف
والمجتمع مع ذكر ابرز المعالجات المنيجية ليذه الظاىرة  ،وأخي ار جاءت
الخاتمة .
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المبحث الول  :مدخل مفاهيمي
أثرنا خالؿ ىذا المبحث إلقاء الضوء عمى ظاىرة الفساد اإلداري عبر
محاولة تحديد مفيوميا والوقوؼ عمى المفاىيـ المتعمقة ىبا مف جانب نظري
مع التعرؼ عمى ابرز مظاىره وأسبابو ومف ثـ تحديد مفيوـ حقوؽ اإلنساف
كمصطمح مستقؿ (قانوني وسياسي واجتماعي) يتناوؿ مياديف عدة بعيدة عف
موضوع الحؽ وموضوع اإلنساف وعبر منيج سرد بعض التعاريؼ التي تطرؽ
ليا الفقياء والباحثيف وكاالتي :
المطمب ال ول  :ماهية الفساد اإلداري ومحدداته
أوالً :في ما هية الفساد اإلداري
ال تحظى ظاىرة الفساد اإلداري بتعريؼ شامؿ ودقيؽ كونيا تتضمف
أبعاد ومعايير سياسية وأخالقية واقتصادية وقانونية وثقافية  ،وكذلؾ زمانية
ومكانية مختمفة  ،فيي تتجو حص ار نحو السموؾ األخالقي والثقافي المنحرؼ
امتدادا نحو العالقات واإلجراءات الفاسدة والمفسدة  ،وباختالؼ التعاريؼ التي
تناولت مصطمح الفساد اإلداري تبعا لتبايف وجيات النظر السياسية والسموكية
واالجتماعية في كؿ دولة  ،ارتأينا إبراز ىذه الظاىرة أوالً عبر الوقوؼ عمى
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اشتقاقيا المغوي الذي يتضمف مفاىيـ عدة  ،حيث يقاؿ في المغة فسد الشيء
بمعنى انو بطؿ ولـ يعد صالحاً  ،وغالباً ما يأتي فساد الشيء مف ذاتو ،
ولفظة الفساد تدؿ عمى تحققو بفعؿ خارجي  ،والفساد ضد الصمح أو المصمحة
(. )1
وفي الشريعة اإلسالمية يأتي تعبير الفساد في معاف عدة يستمد معناه
مف آيات القرآف الكريـ التي تجاوزت الخمسيف آية بحسب موقعو فييا  ،فيأتي
تارة بمعنى الجذب والقحط كما في قولو تعالى " ظير الفساد في البر والبحر
بما كسبت ايدي الناس ليذيقيـ بعض الذي عمموا لعميـ يرجعوف "( ،)2أو
بمعنى الطغياف والتجبر كما في قولو تعالى " لمذيف ال يريدوف عمواً في األرض

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )1لممزيد ينظر :
 المنجد في المغة واالعالـ  ،بيروت  :دار المشرؽ  ،الطبعة الحادية واالربعوف  ، 2005 ،ص. 583 محمد بف أبي بكر الرازي  ،مختار الصحاح  ،الكويت  ،دار الرسالة  ، 1983 ،ص.503( )2القرأف الكريـ  ،سورة الروـ  ،االية (.)41
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وال فساداً " ( ، )3أو بمعنى العصياف لطاعة اهلل كما في قولو تعالى " إنما جزاء
الذيف يحاربوف اهلل ورسولو ويسعوف في األرض فساداً أف يقتموا أو يصمبوا أو
تقطع أيدييـ وأرجميـ مف خالؼ أو ينفوا مف األرض ذلؾ ليـ خزي في الدنيا
وليـ عذاب عظيـ "

()4

 .والمتأمؿ في ىذه اآلية يمحظ تشديدىا عمى تحرير

الفساد وعمى نحو كمي واف لمرتكبيو الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الشديد في
اآلخرة .
أما الفساد اصطالحاً فميس ىناؾ تعريؼ محدد لو  ،إذ طور الكتاب
والباحثوف عدداً مف التصانيؼ والتعاريؼ وفقاً لممدارس الفكرية التي ينتموف ليا
مف جية  ،ووفقاً لرؤاىـ النظرية مف جية أخرى  ،ليذا تطور مفيوـ الفساد
اإلداري عبر ثالث مدارس متمايزة فكريا ىي  :أوالً المدرسة القيمية التي تؤكد
عمى المعايير األخالقية والقيـ الدينية في محاربة الفساد باعتباره حالة سمبية
ضارة ىدامة البد مف القضاء عمييا ومكافحتيا النحرافيا عف المعايير
األخالقية

()5

 .وبناءاً عمى ذلؾ اقترحت عدة تعاريؼ منيا " أنو سموؾ

بيروقراطي منحرؼ يستيدؼ تحقيؽ منافع ذاتية بطريقة غير شرعية وبدوف
وجو حؽ "

()6

 ،أو انو " استغالؿ موظفي الدولة لمواقعيـ وصالحياتيـ

لمحصوؿ عمى كسب غير مشروع أو منافع يتعذر تحقيقيا بطريقة مشروعة "
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( .)7كما صاغ قاموس وبستر تعريفيف لمفساد اإلداري وفؽ المدرسة القيمية ىما
 " :إضعاؼ أو إفساد لالستقامة والفضيمة أو المبادئ الخمقية أو الحث عمى
العمؿ الخاطئ بواسطة الرشوة او الوسائؿ غير القانونية األخرى " وعرؼ بأنو
" القصور القيمي عند األفراد الذي يجعميـ غير قادريف عمى تقديـ االلتزامات
الذاتية المجردة التي تخدـ المصمحة العامة "

()8

 ،غير اف االنتقاد الرئيسي

الذي يمكف توجييو لمتعريفات القيمية تتعمؽ بمفيوـ القيـ ذاتو ونسبيتيا وعـ
ثباتيا .
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )3القرأف الكريـ  ،سورة القصص  ،االية (.)83ينظر ايضا  :وىبة مصطفى الزحيمي  ،التعريؼ بالفساد
وصوره مف الوجية الشرعية  ،في كتاب "مكافحة الفساد "  ،مجموعة مؤلفيف  ،الرياض  :اكاديمية نايؼ
العربية
( )4القرأف الكريـ  ،سورة المائدة  ،االية (.)33
( )5انعاـ الشيابي  ،منقذ محمد داغر  ،العوامؿ المؤثرة في الفساد االداري  ،المجمة العربية لالدارة  ،القاىرة
 ،المنظمة العربية لمتنمية االدارية  ،المجمد العشريف  ،العدد ( ، )2كانوف االوؿ  ، 2000ص.109
( ) 6عامر الكبيسي  ،الفساد االداري  :رؤية منيجية لمتشخيص والتحميؿ والمعالجة  ،المجمة العربية لالدارة ،
القاىرة  ،المنظمة العربية لمتنمية االدارية  ،المجمد العشريف  ،العدد ( ، )1حزيراف  ، 2000ص.88
( )7المصدر نفسو  ،ص.88
( ) 8منقذ محمد داغر  ،عالقة الفساد االداري بالخصائص الفردية والتنظيمية لموظفي الحكومة ومنظماتيا (
حالة دراسية مف دولة عربية)  ،دراسات استراتيجية  ،ابو ظبي :مركز االمارات لمدراسات والبحوث
االستيراتيجية  ،العدد(، ) 60الطبعة االولى  ، 2001 ،ص. 10 -9لعموـ االمنية  ،ط ، 1ج، 2014 ، 1
صص. 14- 13
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ثانياً :المدرسة الوظيفية التي استندت الى المنيج البنيوي الوظيفي في
طروحاتيا واعتبرت الفساد ظاىرة طبيعية ترافؽ عممية النمو والتطور فتعرفو
بأنو "ناتج عرضي لعممية التنمية والتحديث"أو انو " عمؿ فردي سينتيي ويدمر
ذاتو بعد الوصوؿ الى التطور المنشود" ( . )9بيد اف أىـ االنتقادات التي يمكف
توجيييا لمتعريفات الوظيفية ىي انيا تقصر مسالة الفساد اإلداري إلى البمداف
النامية فحسب في حيف باتت ىذه الظاىرة شاممة وآخذة في التزايد حتى في
البمداف المتقدمة.
ثالثاً :مدرسة ما بعد الوظيفية التي تسمى ايضاً بالالتعديمية التي ظيرت في
الربع األخير مف القرف العشريف كرد فعؿ عمى تزايد الفساد وانتشاره مف جية
وعمى عيوب الفمسفة الذرائعية التي استندت ألييا المدرسة الوظيفية مف جية
أخرى  ،وليذا أعادت ىذه المدرسة تأكيد المبادئ األخالقية والقيمية لموظيفة
العامة أو الخاصة وعارضوا االفتراضات النظرية لموظيفيف وشددوا في الوقت
نفسو عمى تطوير إستراتيجيات متنوعة األبعاد لمحاربة الفساد اإلداري

()10

.

باإلضافة إلى تعريفات الفساد اإلداري األنفة الذكر ،فقد وضع البنؾ
الدولي تعريفاً لألنشطة التي تندرج تحت تعريؼ الفساد وكاألتي " إساءة
استعماؿ الوظيفة العامة لمكسب الخاص " وىنا يحدث الفساد عادة عندما يقوـ
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الموظؼ أو المسؤوؿ في الحكومة والقطاعيف العاـ والخاص بقبوؿ أو طمب
رشوة لتسييؿ عقد أو إجراء طرح المنافسة ويتـ عندما يعرض وكالء او
وسطاء لشركات أو إعماؿ خاصة بتقديـ رشى لالستفادة مف سياسات او
إجراءات عامة لمتغمب عمى المنافسيف وتحقيؽ أرباح خارج إطار القوانيف
المرعية  ،كما يحصؿ في شكؿ وضع اليد عمى الماؿ العاـ والحصوؿ عمى
مواقع متقدمة لألبناء واألقارب في الجياز الوظيفي العاـ والخاص( ، )11ويعد
ىذا الفساد مف اخطر ظواىر الفساد التي ليا تأثير مباشر عمى حقوؽ اإلنساف
والمجتمع وصورة لما يحصؿ في الحياة العممية .

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )9انعاـ الشيابي  ،منقذ محمد داغر  ،مصدر سبؽ ذكره  ،ص. 110
( )10منقذ محمد داغر  ،مصدر سبؽ ذكره  ،ص.10-9
( ) 11محمود عبد الفضيؿ  ،الفساد وتداعياتو في الوطف العربي  ،مجمة المستقبؿ العربي  ،بيروت  ،مركز
دراسات الوحدة العربية  ،ع (  ، ) 243ايار  ، 1999ص. 5ينظر ايضا :
 سالـ روضاف الموسوي  ،دور القانوف والقضاء في مكافحة الفساد  ،بغداد  :دار الكتب والوثائؽ ببغداد ،ط ، 2011 ،2ص110

.
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أما موسوعة العموـ االجتماعية فتعرؼ الفساد بأنو " سوء استخداـ النفوذ العاـ
لتحقيؽ ارباح خاصة "

()12

 ،في حيف ترى منظمة الشفافية العالمية الفساد

اإلداري بأنو " اساءة استخداـ السمطة العامة لتحقيؽ كسب خاص "

()13

 ،اما

صندوؽ النقد الدولي فيعرفو بأنو " عالقة األيدي الطويمة المعتمدة التي تيدؼ
إلى استحصاؿ الفوائد مف ىذا السموؾ لشخص واحد او مجموعة ذات عالقة
بيف االفراد "

()14

.

كما حاوؿ بعض الكتاب تبني جدلية المصمحة الفردية والمصمحة
العامة معيا اًر لمحكـ عمى السموؾ الفاسد فيروف أنو " النشاطات التي تتـ داخؿ
جياز إداري حكومي  ،والتي تؤدي فعالً الى صرؼ ذلؾ الجياز عف ىدفو
الرسمي الذي يفترض اف يكوف مجسماً لطمبات الجميور العامة لصالح أىدافو
الخاصة "

()15

 .في حيف حاوؿ غيرىـ تقسيـ الفساد وفؽ معيار الرأي العاـ

الى أسود عندما يكوف فعالً يسيء وينبغي إدانتو  ،وابيض عندما اليداف مف
قبؿ الجميور العاـ والموظفوف ويجري التغاضي عنو  ،ورمادي عندما ال
يجري االتفاؽ بيف األطراؼ المعنية عمى إدانة تصرؼ ما

()16

.

وىكذا نجد اف الفساد اإلداري مصطمح يتضمف معاني عديدة في طياتو
اال انو بالمعنى الواسع يشير إلى االستغالؿ غير المشروع لموظيفة العامة
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لتحقيؽ غايات شخصية ويشمؿ ذلؾ الرشوة واالبتزاز واالحتياؿ واالختالس
والمحسوبية واستغالؿ النفوذ "

()17

 ،وىناؾ حالتيف مف الفساد تتمثؿ األولى

بتنفيذ وتقديـ الخدمة المشروعة وذلؾ عندما يقوـ الموظؼ بقبض الرشوة بيدؼ
القياـ بميامو العادية المكمؼ بأدائيا  ،والثانية تتمثؿ بقياـ الموظؼ بتأميف
خدمات يمنحيا القانوف كإفشاء معمومات سرية أو إعطاء تراخيص غير مبررة
()18

.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( ) 12سياد عبدالفتاح محمد  ،الفساد االداري والمالي  ،النزاىة  ،نشرة دورية  ،ىيئة النزاىة ع(2007 ، )3
 ،ص. 4
( )13المصدر نفسو ،ص.4
( )14المصدر نفسو.
( )15منقذ محمد داغر  ،مصدر سبؽ ذكره  ،ص10
( )16المصدر نفسو  ،ص10
( ) 17نوزاد عبدالرحمف الييثي  ،الفساد والتنمية التحدي واالستجابة  ،مجمة االداري  ،السنة ( ، )23العدد(
 ) 86سبتمبر  ، 2001ص. 8
(18) Daniel Kaufmann,Corruption the Facts , Foreign policy no (107) summer
.114-131

,pp

,1997
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وفي ضوء ما تقدـ  ،نجد اف الفيـ الشامؿ والنظرة المتكاممة لمفاىيـ
الفساد اإلداري األنفة الذكر،ال تجعؿ مضامينو ومعانيو غامضة ومختمفة ،
بالتالي فأف مسألة محاربتو والتصدي لو لف تكوف ممكنة او يسيرة بالنظر
لوجوده في كافة القطاعات الحكومية والخاصة منيا وىناؾ عدة خصائص
عامة لمفساد اإلداري يمكف استشفافيا مما تقدـ وكاآلتي :
 -1تعدد أطرافو كونو يعبر عف اتفاؽ بيف إرادتي صاحب القرار ومرتكب
الفساد .
 -2سريتو .
 -3يعمد إلى تحقيؽ منافع خاصة متبادلة .
 -4ظاىرة موجودة في كؿ الدوؿ المتقدمة والنامية عمى السواء .
ثانياً :مظاهر الفساد اإلداري
تتنوع مظاىر الفساد اإلداري بتنوع المؤسسات والقطاعات التي تشيع
وتنتشر فييا  ،وتختمؼ باختالؼ الجيات واألطراؼ المتورطة فييا  ،وليذا
تتبايف درجة خطورة ىذه المظاىر وعمؽ أثارىا السمبية عمى حقوؽ اإلنساف
والمجتمع ومف أىـ ىذه المظاىر ىي

()19

:
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 -1تجاوز الموظؼ لتقاليد العمؿ وقيمو األساسية باإلىماؿ في تنفيذ
الواجبات وتطبيؽ القوانيف والتعميمات ولوائح العمؿ والتطبيؽ المزاجي
القائـ عمى أسس ومواقؼ ذاتية وشخصية .
 -2طمب أو قبوؿ الرشوة واليدايا الباىضة الثمف في الغالب لتمرير او
تنفيذ أعماؿ خالؼ التشريع أو اصوؿ المينة

()20

.

 -3السرقة والغش واختالس الماؿ العاـ عف طريؽ تزوير سند او وثيقة او
اي محرر بإحدى الطرؽ التي نص عمييا القانوف مف اجؿ الحصوؿ
عمى نسب مف العقود او المناقصات الرسمية .

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )19عامر الكبيسي  ،الفساد والعولمة التوأمو  ،المكتب الجامعي الحديث  ، 2005 ،ص. 38-27
( )20ىناؾ ممكية  ،جرائـ الفساد  ،الجزائر  ،دار الجامعية الجديدة  ، 210 ،ص ، 19ينظر ايضا :
 سوزاف رو از كرماف  ،الفساد والحكـ  :االسباب والعواقب واالصالح  ،ترجمة فؤاد سروجي  ،عماف  :االىميةلمنشر والتوزيع  ،الطبعة االولى  ، 2003 ،ص. 171
 -فخري عبدالرزاؽ الحديثي  ،شرح قانوف العقوبات  ،بغداد  ،مطبعة الزماف  ، 1996 ،ص. 87 – 67
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 -4إساءة استعماؿ الصالحيات واستغالؿ النفوذ بطريقة سمبية تطغى فييا
االعتبارات الالموضوعية مثؿ اختراؽ القوانيف واألنظمة وعدـ الشفافية
في انفاؽ الماؿ العاـ وصرفو عمى مشاريع وىمية مما يؤدي إلى
حرماف شريحة أو شرائح معينة مف غير وجو حؽ مف التمتع بالمزايا
أو بالخدمات العامة التي يتمتع بيا أقرانيـ .
 -5التقاعس عف أداء الواجب والتحيز والمحاباة والمحسوبية القائمة عمى
دوافع قبمية أو عنصرية أو طائفية لتمرير ما تريده جية معينة مف
خالؿ نفوذىا دوف استحقاؽ ليا أصالً.
 -6االمتناع عف أداء العمؿ أو التراخي و التباطؤ في إنجاز المعامالت
خاصة الميمة والمستعجمة منيا  ،وىو ما يؤدي إلى عرقمة مصالح
المواطنيف واإلثراء مف الوظيفة العامة وعمى حساب المواطنيف
واستغالليـ .
 -7التقصير وعدـ احتراـ أوقات ومواعيد العمؿ في الحضور واالنصراؼ
وعدـ توظيفو لصالح اإلدارة .
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 -8قبوؿ العمولة عند عقد الصفقات والمقاوالت الحكومية أو عقود
االستئجار واالستثمار وحجب المعمومات أو تحريفيا أو تسريبيا
لجيات مغرضة مقابؿ بدؿ أو نسب مف األرباح المحصمة .
 -9فرض الضرائب دوف وجو حؽ أو مرجع قانوني .
-10

اإلساءة لممراجعيف وتأليبيـ عمى اإلدارة وزرع الفرقة والعداوة

بيف العامميف .
-11

النصب واالحتياؿ وغسؿ وتبييض األمواؿ .

-12

تغييب المجتمع بمؤسساتو الحزبية والنقابية والمينية

والمواطنيف عف المشاركة في صنع حاضرىـ ومستقبميـ في ظؿ غياب
الشفافية ومسائؿ المسائمة والمحاسبة وحؽ المعارضة وابداء الرأي في
قضايا البالد كافة .

ثالثآ  :اسباب الفساد االداري
مف المعروؼ اف الفساد االداري ال يبدأ مف فراغ وانما ىناؾ عوامؿ داعمة
مادية واجتماعية وسياسية تعد اكثر اىمية واشد تأثيرآ في شيوع الفساد وتفشيو
فحالة الفقر والعوز وتدني االجور الوظيفية تدفع البعض أوالغالبية مف
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الموظفيف الى سموكيات فاسدة كقبوؿ الرشاوي او التزوير واالختالس كما اف
جمود القوانيف االدارية والتشدد في االجراءات والتخمؼ في النظـ والتعميمات
االداري يعد سببآ اخر لتفشي ىذه الظاىرة التي كانت احد حقائؽ الحياة عمى
صعيد كؿ دوؿ العالـ بحيث اصبحت ظاىرة دولية يمارسيا الكبار مف
المسؤولوف والساسة تحت شعارات مختمفة  ،وبيذا الشكؿ فاف الفساد االداري
موج ود في كؿ بيئة واف اختمفت اساليبو وآلياتو فمـ تعد ىناؾ مجتمعات
محصنة مف ىذه الظاىرة التي ليا اسباب عدة ذات اىمية في بنية وتكويف
المجتمع وكاالتي

()21

:

أوال  :االسباب السياسية  :تعد االسباب السياسية عوامؿ مالزمة لظاىرة
الفساد والتي تتناغـ في شدتيا ودرجتيا طرديآ مع تناميو فعدـ وجود نظاـ
سياسي فعاؿ قائـ عمى مبدأ فصؿ السمطات أي غياب دولة المؤسسات
السياسية والقانونية والدستورية يعد عامال ميماً ومحفزآ النتشارىا كما اف
ضعؼ الممارسة الديمقراطية يسيـ بشكؿ مباشر في تنامي ظاىرة الفساد
االداري ففي النظـ الشمولية تنتشر قيـ المحسوبية والتسيب والالمباالة وغرىا
مف المشاكؿ االدارية التي تمثؿ بيئة مالئمة وخصبة لتفشي الفساد والذي يبيف
اف ياخذ مداه ويبمغ مستويات عالية أيضا في ظؿ عدـ استقاللية القضاء ،
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سيما واف استقالليتو تغطي ابعاد أوسع فعالية لمحكومة باعتباره مبدأ ضروري
ويستمد اىميتو مف وجود قضاء نزيو ذا سمطة رادعة تمارس عمميا بدوف تمييز
بيف افراد المجتمع .
ثانيا  :االسباب االقتصادية  :اف عدـ االستقرار الوظيفي في حاالت عديدة
وقمة الحوافز المادية الممنوحة لبعض الموظفيف التي يرافقيا ارتفاع تكاليؼ
المعيشة تدفع البعض لمبحث عف مصادر دخؿ بديمة اليجيزىا القانوف وىو ما
يعد بدوره سببآ محفزآ لمسموؾ االداري الفاسد كما انو

اذا كانت فروقات

الرواتب قميمة بيف الدرجات الوظيفية مثال فاف الدافعية الحراز التقدـ الوظيفي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( ) 21ميامي صالؿ صاحب شكرى  ،الفساد االداري والمالي في العراؽ وتحديات االلتنمية وقائع المؤتمر
العممي االوؿ لكمية واالدارة واالقتصاد  ،جامعة القادسية لممدة (  18 – 17اذار  2009كمية االدارة
واالقتصاد  ،المجمد الثاني  .2009 ،ص. 459
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القائـ عمى الجدارة والكفاءة يتراجع وىذا بحد ذاتو يبرر تفشي الفساد كنتيجة
لضعؼ الشعور بالمسؤولية  ،وباالضافة الى اف ضعؼ الفعالية االقتصادية
لمدولة نتيجة العمميات االقتصادية التي تطغى عمييا الصفقات التجارية
المشبوىة والسرية التي يحتؿ فييا الفساد المالي حيزآ كبيرآ تنعكس بدورىا عمى
بينة وفاعمية االقتصاد الوطني وعمى سير عمميات التنمية داخؿ المجتمع ،
كما اف ضعؼ الوالء الوطني المترافؽ مع سطوة منظومة مختمفة مف القيـ
والتقاليد كاالفراط مف االحساس بالفردية وىيمنة التأثير المادي عمى الحياة
وغ ياب القضية المركزية التي تحظى بتأييد افراد المجتمع والذي يخمؽ بدوره
رأي عاـ رشيد لو اىميتو في تحديد ضمير االمة ووجدانيا( ،)22والمرتبط بدوره
بمستوى الجيؿ والتخمؼ وارتفاع معدالت البطالة واستمراريتيا  ،فضال عف قمة
الوعي الحضاري كميا اسباب اساسية وحاسمة في انتشار الفساد واستم ارره .
ثالثآ  :السباب االجتماعية  :مف المعروؼ اف مستويات اجتماعية تعد
قضية حاكمة في النشاط االقتصادي والسياسي لمدولة فالنمو االجتماعي يحمؿ
معو منظومة مف القيـ والعادات والتقاليد االجتماعية التي تختمؼ مف مجتمع
الى اخر  ،بأختالؼ طبيعة النظاـ السياسي ونوعية النشاط االقتصادي فمكؿ
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مجتمع قيمو الموروثة والمنقولة والتي قد تنتج فعؿ او تحمي عمى اقؿ تقدير
بعض صور الفساد االداري الذي يرى البعض انو ينشأ مف الممارسات الفردية
التي تتعمؽ لتصؿ الى ممارسات جماعية يكاد تأثيرىا يشمؿ معظـ ابناء
المجتمع

()23

 ،وىي بذلؾ تكوف مرتبطة بالمنظومة القيمية لممجتمع فانتشار

الوالءات االسرية والطائفية والعشائرية الى جانب الميوؿ العرقية والعنصرية
ومبادىء المحسوبية والمنسوبية مف شانيا اف تصيب اخالقيات العمؿ وقيـ
المجتمع وتسيـ في سيادة حالة ذىنية لدى افراد المجتمع تبرر الفساد وتجد لو
ذرائع تؤدي بالتالي الى اتساع نطاقو في الحياة العامة بحيث يتقبؿ المجتمع
فترة التفريط النسبي بمعايير االداء الوظيفي والميني والرقابي .
 -3عوامل ادارية  :تمثؿ االجراءات المعقدة ( البيروقراطية ) وغموض
التشريعات وتعددىا او عدـ العمؿ بيا فضال عف المغاالة في المركزية االدارية
التي تزيد مف مصادر اتخاذ الق اررات والالفت لمنظر ايضا  ،اف عدـ وضوح
القوانيف واالحكاـ الناظمة لعمؿ المؤسسات االدارية عامة واالخالؿ بمبدأ تكافؤ
الفرص والالمباالة بالخدمة العامة في ظؿ ضعؼ االطار التشريعي الالزـ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

جمةل لكية القانون للعلوم القانونية والس ياس ية

957

( ) 22مصطفى الفقي  ،الفساد االداري والمالي بيف السياسات واالجراءات  ،شبكة المعمومات واالنترنت .
http://www.Cipe.com
) )23ياسيف الصرايرة  ،صدر سبؽ ذكره  ،ص64

.

النجاز العمؿ الرسمي وعدـ االىتماـ باالسس العامة المرتبطة بييكمية اجيزة
الدولة تضعؼ الرقابة االدارية كميا تسبب وبدرجات متفاوتة في تفشي
الممارسات الالخالقية التي تدعـ في المرحمة النيائية ظاىرة الفساد االداري .
 -4عوامل اخرى  :تمثؿ باالتي(:)24
 -1الصالحيات الواسعة لممسؤوليف في ظؿ ضعؼ انظمة المسالة
والمحاسبة الشفافية وىو ما يدفعو لقبوؿ االغراءات المادية واليبات
التي تعرض عمييـ مف قبؿ اطراؼ تسعى الى تحقيؽ مكاسب
شخصية غير مشروعة .
 -2قصور وعدـ كفاءة الجياز االدارية لمدولة مع كثرة القيود الحكومية
واالجراءات التي تحد مف سموؾ المواطنيف لمطرؽ السوية وتدفعيـ
باتجاه الطرؽ غير المشروعة .
 -3سوء المستوى المعيشي وتدني مستويات الدخوؿ الفردية وانتشار
البطالة واستمرارىا كميا اسباب تشجع عمى ممارسة الفساد السيما في
الدوؿ النامية الفقيرة .
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 -4الموروث االجتماعي مف العادات واالعراؼ السائدة في بعض
المجتمعات تسيـ بدورىا في تفشي ظاىرة الفساد عبر تبريرىا الى حد
ما مسألة المحاباة والمحسوبية.
 -5تراخي قانوف العقوبات اف لـ يكف غيابو في بعض الدوؿ  ،ىذا الى
جانب عدـ استقاللية الجياز القضائي كميا اسباب تشجع عمى
ممارسة الفساد االداري والمالي اذ اف احتماالت االفالت مف العقوبة
او تطبيقيا عمى المرتكبيف تتوقؼ عمى حرمة القانوف او تساىمو .
 -6غياب الوازع االخالقي والوالء الوطني في ظؿ ضعؼ دور االعالـ
ودورمنظمات المجتمع المدني .
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ورغـ محدودية ىذه االسباب التي تمثؿ مرجعتو اساسية لمعرفة
الممارسات الالخالقية عمى مستوى االدارات والمؤسسات الحكومية فاف ظاىرة
الفساد االداري تتميز بكونيا انتياؾ لمواجبات الوظيفية وممارسة خطئة تتجاوز
النظاـ الياـ لتحقيؽ مكاسب شخصية عمى حساب المصمحة العامة
بالخصائص االتية (:)25

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( ) 24ناصر عبد الناصر  ،ظاىرة الفساد  ،مقاربة سوسيولوجية اقتصادية  ،دمشؽ  ،دار المدى لمثقافة
والنشر  ، 2002 ،ص. 72-71
( ) 25المصدر نفسو  .ينظر ايضا  :محمد انور البصوؿ  ،جياز الضبط الجنائي ودوره في مكافحة الفساد ،
في كتاب " مكافحة الفساد " مجموعة باحثيف  ،الرياض  :اكاديمية نايؼ العربية لمعموـ االمنية ط ، 1ج، 2
 ، 2014صص. 938-937
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 -1اشتراؾ اكثر مف طرؼ فيو اذ اف ىناؾ عالقة تبادلية لممنافع
وااللتزامات بيف اطرافو.
 -2السرية بسبب ما يتضمنو مف ممارسات غير مشروعة مف الناحية
القانونية والمجتمعية أواالثنيف معآ .
 -3سرعة االنتشار عند وجود البيئة المالئمة لذلؾ  ،فالفساد تعبير عف
اتفاؽ ارادة صانع القرار وتكيفو مع ارادة اولئؾ الذيف يحتاجوف الى
ق اررات محددة تخدـ مصالحيـ الفردية أوالً وأخي اًر.
 -4يترافؽ الفساد االداري مع مظاىر التخمؼ االداري والتي تشكؿ بدورىا
ارضية خصبة لمفساد ويرتبط معو بشكؿ طردي.
مظير مف
وىكذا نجد اف أي عمؿ ينطبؽ عميو الخصائص اعاله يعد
اً
مظاىر الفساد التي تمتد بدورىا الى خارج الجياز االداري لتؤثر عمى المجتمع
وحقوؽ االفراد فيو .
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المطمب الثاني  :ما هية حقوق اإل نسان
تنبع أىمية حقوؽ اإلنساف مف مكانة اإلنساف الذي أعمى اهلل شانو
وفضمو عمى سائر المخموقات بقولو تعالى " ولقد كرمنا بني ادـ وحممناىـ في
البر والبحر ورزقناىـ مف الطيبات وفضمناىـ عمى كثير ممف خمقنا تفضيال " .
واالىتماـ بحقوؽ اإلنساف في كؿ الشرائع السماوية و األنظمة الوضعية ىو أف
اإلنساف كاف وما زاؿ محالً لالعتداءات الصارخة عمى حقوقو وحرياتو فالحياة
البشرية بدأت بأبشع جريمة ضد الجنس البشري وىي قتؿ قابيؿ ألخيو ىابيؿ ،
ومنذ ذلؾ الوقت استمرت االعتداءات رغـ كؿ الجيود الدولية والداخمية
لمواجيتيا وحمايتيا  ،فالدولة رغـ ما عمييا مف التزاـ باحتراـ حقوؽ اإلنساف
ىي المسؤولة عف االعتداءات إف لـ تكف الفاعؿ األصمي ليا تحت تبريرات
وأسباب مختمفة ال عالقة ليا بدوافعيا الحقيقية

()26

.

والواقع أف مفاىيـ حقوؽ اإلنساف التي تعمقت عمى مر الدىور ىي
نتاج تطور الفكر البشري الذي ال يقتصر عمى قارة او امة أو شعب أو جماعة
بؿ ىو مزيج التفاعؿ الحضاري لممفاىيـ اإلنسانية عبر العصور ،وىو ما يدؿ
عمى إف حقوؽ اإلنساف تتناوؿ اإلنساف وتتمحور حولو  ،فيي مبدئيا ال تكوف
إال لو واف كانت مقيدة لمصمحة المجتمع في بعض األحياف  ،إال أنيا
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لمصمحة اإلنساف نفسو  ،فحقوؽ اإلنساف تعد حقوؽ أساسية وحيوية قياسا بكؿ
الحقوؽ األخرى  ،بالتالي فأف إىدارىا يعني إىدار اإلنساف ننفسو كونيا نابعة
مف كرامة اإلنساف وقدرة المتأصميف فيو  ،وبعيدا عف معالجة موضوعات الحؽ
واإلنساف بشكؿ منفرد  ،فأف مسألة دراسة حقوؽ اإلنساف لـ تنجح في وضع
تعريؼ محدد ليا فوفؽ منظور الشريعة اإلسالمية يرى الدكتور محمد فتحي
الدريني اف حقوؽ اإلنساف في اإلسالـ " ذات مفيوـ إنساني  ،واجتماعي
واقتصادي وسياسي  ،بعضيا مف أعظـ مقاصد التشريع قوة وأعالىا مرتبة ،
كحؽ الحياة  ،وىي مف مستوى الضروريات وبعضيا مف المقاصد الحاجية ،
كحرية الرأي والعمؿ  ،وىي أصؿ مقطوع بو في الشرع  ،ومف النظاـ الشرعي
الثابت ال يجوز إلغاؤه أو مصادرتو "

()27

.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )26ابراىيـ احمد خميفة  ،االلتزاـ باحتراـ حقوؽ اإلنساف وحرياتو االساسية  ،دراسة تحميمية في مضمونة
والرقابة عمى تنفيذه  ،االسكندرية  :دار الجامعة الجديدة  ، 2007 ،ص. 14
( ) 27نقالعف  :جبار صابر طو  ،النظرية العامة لحقوؽ االنساف  :دراسة مقارنة بيف الشريعة االسالمية
والقانوف الوضعي – اربيؿ  O.P.L.Cلمطباعة والنشر  ،الطبعػ ػػة االولى  ، 2004 ،ص . 120
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وىنا يبدو اف مفيوـ حقوؽ اإلنساف ىو إنساني الى جانب كوف مضامينو
اجتماعية واقتصادية وسياسية مف منطمؽ اف الحقوؽ مف مقاصد الشريعة .
أما يوسؼ القرضاوي فيقوؿ " إف اإلسالـ عني بحقوؽ اإلنساف قبؿ أربعة
عشر ق رنا مف الزماف كؿ إنساف مف أي جنس كاف ومف أي ديف كاف ومف أي
إقميـ كاف  ،وذلؾ بناءاً عمى فمسفتو في تكريـ اإلنساف مف حيث ىو اإلنساف "
( .)28وىذا يعني إف لإلسالـ األسبقية بقروف عديدة في تقرير حقوؽ اإلنساف
مف جية واف الحقوؽ التي أقرىا اإلسالـ ليست خاصة بالمسمميف وحدىـ بؿ
كانت عامة لكؿ البشر بدوف استثناء .
أما حقوؽ اإلنساف في نظر الفقياء والباحثيف والمحمييف االكاديميف فقد
تعددت حيث يرى البعض بأنيا " الحقوؽ األساسية التي يتمتع بيا كؿ شخص
بمجرد وجوده في كؿ األنظمة القانونية فيي حقوؽ طبيعية ومبادئ مشتركة
بيف جميع األمـ " ( .)29إال إف ما يؤخذ عمى ىذا التعريؼ ىو تقييده لتمتع
اإلنساف بحقوقو إال في ظؿ وجود نظاـ قانوني في حيف اف الحقوؽ الطبيعية
ىي حقوؽ لصيقة باإلنساف بغض النظر عف وجود النظاـ القانوني مف عدمو
 ،أو إنيا " مجموعة مف المفاىيـ والشروط والحقوؽ المرتبطة بوجود اإلنساف
وجزء مف مكونات إنسانية اإلنساف  ..وىذه الحقوؽ ىي حقوؽ أساسية لإلنساف
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ىدفيا واحد ىو توفير السعادة لإلنساف "

()30

وىناؾ مف يدرجيا عمى إنيا "

فرع خاص مف فروع العموـ االجتماعية التي تتيح ازدىار شخصية كؿ فرد في
المجتمع باالستناد إلى كرامتو اإلنسانية "

()31

.

وىناؾ مف يذىب الى تعريفو مف خالؿ تعريؼ القانوف الدولي لحقوؽ
اإلنساف

بأنيا"مجموعة القواعد والمبادئ المنصوص عمييا في اإلعالنات

والمعاىدات الدولية التي تؤمف حقوؽ وحريات األفراد في مواجية الدولة أساسا
وىي لصيقة باإلنساف وغير قابمة لمتنازؿ عنيا  ،وتمزـ الدولة بحمايتيا مف
االعتداء واالنتياؾ "(،)32في حيف رأى البعض بأنيا عمـ يتعمؽ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( ) 28نقال عف رضواف زيادة  ،االسالميوف وحقوؽ االنساف واشكالية الخصوصية العالمية  ،مجمة المستقبؿ
العربي  ،بيروت  :مركز دراسات الوحدة العربية  ،العدد ( ، 1998 ، ) 236ص114
( ) 29موسى ىاشـ شناني  ،حقوؽ االنساف والضمانات القانونية الحتراقيا شبكة المعمومات واالنترنت.
WWW.MOHAMOON.COM
( ) 30ىيفي امجد حسف  ،اثر عولمة حقوؽ االنساف عمى مبدا السيادة  :دراسة تحميمة  ,رسالة ماجستير ،
كمية القانوف  ،جامعة صالح الديف  ،اربيؿ  ،2005،ص.68
( )31ابراىيـ احمد خميفة  ،االلتزاـ الدولي باحتراـ حقوؽ االنساف وحرياتو االساسية ،مصدرسبؽ ذكره ،
ص.15
( )32ابراىيـ احمد خميفة  ،مصدر سبؽ ذكره  ،ص . 16-15
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بالشخص الذي يعيش في ظؿ الدولة ويجب اف يستفيد بالحماية القانونية كما
ينبغي أف تكوف حقوقو خاصة الحؽ في المساواة متناسقة مع مقتضيات النظاـ
العاـ (.)33كما يمكف تعريؼ حقوؽ اإلنساف بأنيا" المعايير األساسية التي
اليمكف لمفرد مف دونيا أف يحيا بكرامة فيي أساس الحرية والعدالة والمساواة
واف مف شأف احتراـ حقوؽ اإلنساف أف تتيح إمكاف تنمية الفرد والمجتمع تنمية
كاممة"

()34

.

نخمص مف التعاريؼ السابقة الذكر إنيا لـ تتعرض لتحديد جوىر فكرة
حقوؽ اإلنساف ذاتيا كونيا فكرة عامة وغير محددة  ،بالتالي فأف مسألة وضع
تعريؼ واضح ومحدد ليا خاصة ليس باألمر السيؿ واليسير فيي كما رأينا
حقوؽ طبيعية وال يمكف ألي نظاـ المساس بيا وال يمكف لألفراد التنازؿ عنيا
كونيا حقوؽ خاصة منحيـ إياىا الخالؽ  ،بالتالي ال تنتزع ولتاميف ىذه
الحقوؽ تكونت مف الناس الحكومات التي تستمد سمطانيا العادؿ مف رضى
الشعب المحكوـ ومف التعاريؼ السابقة الذكر نستخمص ثالثة عناصر أساسية
ىي

()35

:

 -1إف حقوؽ اإلنساف بمثابة عمـ .
 -2أساس ىذا العمـ أو معياره ىو الكرامة اإلنسانية .
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 -3يتمثؿ ىذا العمـ في مجموعة الحقوؽ والحريات التي تؤمف ىذه
الكرامة.
باإلضافة إلى ذلؾ فأف حقوؽ اإلنساف تتمتع بجممة خصائص تتمثؿ باالتي
(:)36
 -1حقوؽ اإلنساف متأصمة في كؿ فرد  :فحقوؽ اإلنساف ال تشترى وال
تكتسب وال تورث  ،فيي ببساطة ممؾ لمناس ألنيـ بشر .
 -2عالمية حقوؽ اإلنساف واحدة لجميع البشر بغض النظر عف العنصر
أو الجنس أو الديف أو الرأي السياسي أو اي رأي أخر أو األصؿ
الوطني أو االجتماعي وقد ولدنا جميعا أح ار ار ومتساوييف في الكرامة
والحقوؽ .
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )33ابراىيـ احمد خميفة  ،مصدر سبؽ ذكره  ،ص.15
( ) 34نقال عف  :ماىر صبري كاظـ  ،حقوؽ االنساف والديقراطية والحريات العامة  ،بغداد  :مطبعة الكتاب ،
الطبعة االولى  ، 2010 ،ص.13
( )35محمد عابد الجابري  ،الديمقراطية وحقوؽ االنساف  ،بيروت  ،مركز دراسات العربية ، 1994 ،
ص.193
()36ماىر صبري كاظـ  ،مصدر سبؽ ذكره  ،ص.14-13
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 -3حقوؽ اإلنساف غير قابمة لمتصرؼ  :ليس مف حؽ احد أف ينتزع أو
يحرـ شخصا أخر مف حقوؽ اإلنساف  ،حتى لو لـ تعترؼ بيا قوانيف
بمده  ،أو عندما تنتيكيا تمؾ القوانيف فحقوؽ اإلنساف ثابتة وغير قابمة
لمتصرؼ .
 -4حقوؽ اإلنساف غير قابمة لمتجزؤ  :كي يعيش جميع الناس بكرامة ،
فانو يحؽ ليـ ليـ اف يتمتعوا بالحرية واألمف وبمستويات الئقة .
كما تصنؼ حقوؽ اإلنساف الى ثالث فئات رئيسية ىي

()37

:

 -1فئة الحقوؽ المدنية والسياسية .
 -2فئة الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية .
 -3فئة الحقوؽ البيئية والثقافية والتنموية .

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )37االعالف العالمي لحقوؽ االنساف  .الجمعية العامة لالمـ المتحدة  ،الصادر في .1948/12/10
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المبحث الثاني
انعكاسات ظاهرة الفساد اإلداري عمى حقوق اإلنسان والمجتمع
ينتشر الفساد االداري في معظـ المجتمعات النامية والمتقدمة وعمى
نحو متفاوت بيد اف ىناؾ عدداً مف الظروؼ والعوامؿ التي تظافرت مع بداية
التسعينيات مف القرف الماضي لتحدث نوع مف االنتشار الواسع ليذه الظاىرة
التي تمثمت بظيور توجيات العولمة القائمة عمى ازالة الضوابط وخصخصت
االسواؽ والتوجو نحو ابراـ الصفقات االقتصادية الدولية بيف اطراؼ مختمفة
مف انحاء العالـ  ،فضال عف تسارع التطور التكنولوجي وتقنية المعمومات
واالمواؿ مباشرة وبطريقة سرية  ،لتوجد ىذه العناصر والظروؼ معا فرصة
الزدىار الظاىرة التي خمقت عدة آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية الى جانب
اثارىا عمى حقوؽ االنساف والمجتمع كونيا ممحؽ ضر اًر بمجموعة واسعة مف
الحقوؽ سواء مف حيث حدود تأثيرىا عمى الفرد او مف حيز اشمؿ واوسع
بتأثيرىا عمى األسرة والمجتمع ليخمؽ بذلؾ الفساد عائقاً أماـ تمتع ابناء
المجتمع بحقوقيـ اإلنسانية .
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فالحقيقة األساسية والموضوعية التي البد مف اإلشارة ليا ىي اف الفساد
االداري بمظاىره المختمفة بشكؿ نقيضا لكؿ حقوؽ االنساف وال يقتصر االمر
عمى الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية وانمات يمتد باثاره الى الحقوؽ
المدنية والسياسية كونو ينتيؾ كرامة االنساف وحقو في الحياة ويحرمو مف
تحقيؽ المساواة واستغالؿ الفرص وتكافؤىا وقد بينت الصكوؾ الدولية لحقوؽ
االنساف عدة حقوؽ اساسية اعتبرتيا جير المبادئ األساسية لحقوؽ اإلنساف
والتي ييدد الفساد االداري نذكر منو :
 -1حؽ الكرامة المتساوية لجميع البشر  :وىو ما ورد في مقدمة اإلعالف
العالمي لحقوؽ اإلنساف  1994حيث جاء فيو " لما كاف االعتراؼ بالكرامة
المتأصمة في جميع ابناء االسرة البشرية وبحقوقيـ المتساوية وىو اساس
الحرية والعدؿ والسالـ في العالـ  .وىو ما يحدث اثر تفشي ظاىرة الفساد
االداري والمالي التي يكوف ليا اثار مدمرة مف ناحية خمؽ حالة توتر
واضطرابات اجتماعية واضرار في المجتمع وىنا تختفى المعايير الموضوعية
ليحؿ محميا االعتبارات الشخصية والمصالح المادية المرتبطة بالفساد االداري
ليحدث في مثؿ ىذه الحاالت اخالؿ بمبدأ العدالة االجتماعية بحيث يصبح
الفساد ىو المدخؿ السريع لمحصوؿ عمى الحقوؽ االجتماعية دوف
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وجود ما يؤدي الى الردع والمالحقة ( .) 38
 -2مبدأ المساواة وعدـ التمييز  :نصت جميع الصكوؾ الدولية لحقوؽ
االنساف مف اعالنات واتفاقيات عمى مبدأ المساواة دوف تمييز ليصبح بذلؾ مف
القواعد اآلمرة مف القانوف الدولي  ،فالمادة االولى مف االعالف العالمي لحقوؽ
االنساف تضمف بػ " اف جميع الناس يولدوف اح ار اًر ومتساوييف في الكرامة
والحقوؽ "

()39

 ،وىنا يظير الترابط بيف الكرامة والمساواة  ،بالتالي فاف ظاىرة

الفساد االداري مف شأنيا اف تؤدي الى انتياؾ ىذا المبدأ نتيجة التمييز الذي
مف شأنو اف يؤدي الى تيميش وعزؿ بعض افراد المجتمع واالخالؿ بمبدأ
تكافؤ الفرص بحيث يجعؿ الفرد يشعر نتيجة التمييز بالظمـ والغبف  ،بالتالي
يفقد ثقتو بالجياز االداري اوال وبالنظاـ السياسي الذي يتعرض استق ارره مع
مرور الزمف لمتداعي واالنييار ثانياً نتيجة تعرض مصالحيـ بدرجات متفاوتة
لمضياع والسمب والنيب  ،وذلؾ نتيجة حتمية لمتفاوت الطبقي والصراع
االجتماعي الذي يؤدي الى ظيور طبقة اجتماعية الى قمة اليرـ االجتماعي
نتيجة لما حصؿ عميو مف دخوؿ وعائدات بطرؽ غير مشروعة .
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()40

 ،وقد اكد ذلؾ ميثاؽ

االمـ المتحدة وق اررات الجمعية العامة فال يمكف لالفراد اف يتمتعوا بالحقوؽ
المدنية والسياسية دوف ادراؾ مدى اعماؿ الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية
والثقافية وكميا حقوؽ اساسية وذات أىمية البد مف التأكيد عمييا فالمجتمع
االمف الحر ىو الذي يأمف لكؿ فرد فيو عمى نفسو وعرضو وشرفو ومكنونات
سره ويتجرد مف الخوؼ واالنتياؾ لحقوقو التي دعت ليا المواثيؽ الدولية
واالنسانية والتشريعات واالدياف الحت ارميا وصيانتيا .

وىكذا نجد اف لمفساد

اثار وانعكاسات سمبية عمى جوىر مبادىء حقوؽ االنساف ككؿ والتي مف
الممكف اف تؤدي الى حدوث كارثة حقيقية تنعكس اثارىا عمى االنظمة
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والقانونية واالدارية لمدولة لتخمؽ بذلؾ فجوة
حقيقية كبيرة بيف الفرد والدولة مف
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( ) 38حمدي عبد العظيـ  ،عولمة الفساد وفساد العولمة  :تجاري سياسي منيج نظري وعممي  ،االسكندرية :
الدار الجامعة  ، 2008 ،ص.77
( ) 39االعالف العالمي لحقوؽ االنساف الصادر عف الجمعية العامة لالمـ المتحدة  1948 ،ينظر ايضا :
مجموعة باحثيف الفقر والغنى  ،الوطف العربي  ،وقائع الندوى العممية لقسـ الدراسات االجتماعية 23 -22
تشريف  ، 2000بيت الحكمة  ،بغداد  ،2002ص .59-58
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( )40المصدر نفسو

خالؿ انعداـ وغياب ثقة الفرد بكؿ مؤسسات ودوائر الدولة لتفشي ظاىرة
الرشوة والعمولة المحاباة والمحسوبية في اغمب اف لـ يكف كافة اجيزة ومرافؽ
ومؤسسات الدولة لتؤدي بالتالي الى ردود فعؿ سمبية كانعزاؿ المواطف عف
المجتمع الذي يعيش فيو وعدـ تواصمو مع افراده او المجوء الى الفساد لغرض
االنتقاـ او التعويض عف االحساس بالحاجة الى اخره مف ردود االفعاؿ السمبية
التي تمثؿ بمجمميا اثار وانعكاسات لظاىرة الفساد االداري عمى حقوؽ االنساف
والمجتمع والتي سنعمد الى توضيحيا عبر المطالب األتية :
المطمب االول  :االنعكاسات المباشرة لمفساد االداري عمى حقوق االنسان
والمجتمع
اف دراسة االنعكاسات المباشرة لمفساد االداري عمى حقوؽ االنساف
والمجتمع تواجو صعوبات منيجية ال تحؿ بسيولة لتعقد وتشعب أبعادىا
كظاىرة متفشية اف لـ تكف متأصمة في كؿ المجتمعات  ،اال اننا سنعمد عمى
محاولة رصدىا كونيا تطاؿ كؿ مقومات الحياة لعموـ ابناء المجتمع وكاالتي:
 -1ضعؼ الشعور بالمسؤولية اتجاه المجتمع  :تعد مف ابرز االثار التي
يمكف اف يخمقيا الفساد االداري والمالي مما يجعؿ الكثير مف افراد
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المجتمع يسعوف لي تحقيؽ مكاسب شخصية وآنية عمى حساب قيـ
وتقاليد المجتمع مما يخمؽ تيديد مباشر لقيمو االخالقية المتعمقة
بآليات التنشئة االجتماعية لألجياؿ القادمة التي ستتأثر بذلؾ سواء مف
خالؿ المشاىدة او السماع مف المجتمع او مف وسائؿ اإلعالـ لتؤدي
بدورىا الى عدـ المينية وفقداف قيمة العمؿ والتقبؿ النفسي لفترة
التفريط في اداء الواجب الوظيفي وىو ما سيشوه البنى االجتماعي
والنسيج االجتماعي لصعود نخب االقمية عمى حساب االكثرية لتغير
بذلؾ مف سموؾ الفرد وتجعؿ التعامؿ مع االخريف بمادية وتغميب
المصمحة الذاتية مف دوف مراعاة القيـ االجتماعية التي تدعو الى عمو
المصمحة العامة ودوف وجود معالجات الزمة واساسية لتصحيح
االوضاع

()41

.

 -2اىدار حقوؽ ذوي الكفاءات  :وىو االثر الذي ينتج عف تقدـ ما مف
حقو التأخير وتأخير م ػا مف حقػو التقديـ لتيدد بػذلؾ حقوؽ اصحاب
الحػؽ لمقياـ بػالعمؿ عمػى نحػو صػحيح
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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( ) 41عبد الواحد مشعؿ  ،التداعيات االجتماعية لمفساد االداري والمالي عمى الدولة والمجتمع –رؤية
تحميمية لحالة العراؽ ،-جامعة البصرة :كمية االدارة واالقتصاد  ،شبكة المعمومات واالنترنت .
www.alsabaah.com

واحراز تقدـ مثمر في مجاالت تطويره وتحسينو واسناده بدال مف ذلؾ الى
افراد غير مؤىميف لمقياـ بو وىو ما يسيـ بدوره في خمؽ حالة الالمباالة
والسمبية بيف افراد المجتمع وبروز حالة مف التعصب والتطرؼ في االراء
وشيوع لجريمة كرد فعؿ النييار القيـ وعدـ تكافؤ الفرص والتقاعس عف
االداء الوظيفي و االخالؿ في سير العمؿ ىذا الى جانب ىجرة الكفاءات
العممية

()42

.

 -3االنصراؼ عف العمؿ المنتج  :وىو مايحدث اثر الحصوؿ عمى
االمواؿ بطرؽ سيمة عف طريؽ الفساد والطرؽ غير المشروعة التي ال
تحتاج الى بذؿ طاقة عقمية وبدنيو ومالية ومافييا مف ىدر لمطاقات
وتعطيؿ لالمكانيات والذي يؤدي بدوره الى اىدار الفرص البديمة
المقابمة التي تنعدـ لعدـ االىتماـ بيا والبحث عنيا وىو ما يشكؿ
بدوره خطر عمى امف المجتمع بانتشار الفساد والبطالة وانييار
االقتصاد العاـ لمبالد.
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 -4تدمير البيئة وينتج ذلؾ مف خالؿ عدة نواحي منيا :اف انتشار وتفشي
الفساد في المزروعات والمياه واليواء عبر قطاعات التجارة والصناعة
التي تعمؿ عمى انتاج واستيراد مواد ومستمزمات غير صالحة
لالستيالؾ البشري واستخداـ معدات غير مسموحة او مرخصة بيا
مف مواد كيمياوية وىو ما يعتبر اعتداء عمى حقوؽ المواطنة في
العيش ضمف بيئة صحية وسميمة مف جية  ،كما اف الفساد يسيـ في
تقميؿ االنفاؽ االستثماري عمى البينة التحتية لمدولة وتقميص القدرة
عمى االستفادة منيا خصوصآ بالنسبة لمفقراء كونو يضعؼ التدفقات
االستثمارية االجنبية ويعطميا مف ناحية ويعيؽ بالتالي عممية تنفيذ
المشاريع التنموية وتنشيط المشاريع غير المفصمية في المجتمع مما
يؤدي الى تبديد امواؿ الدولة واختالسيا وسرقتيا بطريقة مضممة مف
قبؿ الموظفيف الفاسديف وىو ما يحرـ المجتمع بالتالي مف فرصة
االستفادة مف تمؾ االمواؿ واستخداميا في الموضع المناسب(.)43
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 -5التدني في االيرادات الحكومية نتيجة المبالغ الكبيرة التي تدفع كرشاوى
لموظفي الدولة لتجاىمو جزءآ مف االنتاج والدخؿ وىو مايؤدي الى
تقميؿ االنفاؽ عمى التنمية ومف ثـ تراجع معدالت النمو
االقتصادي(.)44

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( ) 42اكرـ نشاة ابراىيـ  ،عمـ االجتماع الجنائي  ،بغداد :مطبعة النيزؾ  ،الطبعة الثانية ، 1998 ،
ص.61
( ) 43موسى خمؼ  ،ريساف حاتـ  ،الفقر والبطالة في الوطف العربي في موجات العولمة  ،وقائع المؤتمر
العممي االوؿ الكمية االدارة واالقتصاد  ،جامعة القادسية  18 -17اذار  ، 2009تحت شعار" العموـ االدارية
االقتصادية وكيزة اساسية في بناء االقتصاد العراقي "  ،المجمد الثاني  ،بغداد  ،2009 ،ص.307
( )44ميامي صالؿ صاحب شكري  ،مصدر سبؽ ذكره  ،ص .466
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المطمب الثاني  :االنعكاسات الغير مباشرة لظاهرة الفساد االداري عمى
حقوق االنسان والمجتمع
نقصد بيا االثار الكامنة التي التقؿ مف حيث اىميتيا عف االثار المباشرة
بقدر ما توازييا فالفساد االداري يؤدي الى احداث خمؿ كبير يصيب اخالقيات
وقسـ المجتمع ككؿ وسيادة ثقافة لدى االفراد والجماعات تبرر الفساد وتجد لو
الذرائع والحجج ولعؿ مف ابرز ىذه االثار الغير مباشرة االتي :
 -1ضعؼ روح الموطنة وتدنييا مقابؿ شيوع حالة المحاباة والتمييز بيف
افراد المجتمع بسبب العرؽ او الديف او الصداقة او القرابة وتيمش
لمصمة الطبيعية ولمواعز الوطني الذي يمكف اف يقوـ بيف الفرد والدولة
ومؤسساتيا  ،بحيث يالحظ الفرد استشراء الفساد في مؤسسات الدولة
واجيزتيا دوف اف يعير اىمية لما يحدث ولما يصدر عنيا مف ق اررات
 ،بؿ الكثر مف ذلؾ اذ مف الممكف اف يخالفيا لعدـ جدواىا في
محاربة الفساد او يعمؿ ىو نفسو كجزء مف الفساد بغية االساءة الى
المؤسسة التي يرى انيا اساءت لو والحقت الضرر بو  ،وضمف ىذا
االطار تختفي النظرة الى العمؿ بوصفة الحاجة الحيوية االولى لمفرد
بؿ وتتراجع نظرة االنساف الى المبادئ والقيـ االخالقية السامية
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كاإلخالص واألمانة والنزاىة والشرؼ وكؿ ما يرتبط بيا مف قيـ
وعادات ايجابية في المجتمع لتظير حالة مف التفكؾ والتحمؿ
االجتماعي تسود كؿ مؤسسات المجتمع واجيزة وتفقده التماسؾ
والترابط (.)45
 -2استشراء روح اليأس بيف المواطنيف وانتشار حالة االحباط واإلحساس
بالظمـ والقير وىو نتيجة طبيعة يشعر بيا مف ضاع حقو  ،وىو ما
يؤدي بالتالي الى االحتقاف االجتماعي وانتشار الحقد بيف شرائع
المجتمع والفقر وازدياد حجـ المجموعات الميمشة والمتضررة لينعكس
ذلؾ وبشكؿ سمبي عمى العمؿ واالبداع  ،كما يمكف اف يسيـ ىذا
االحساس في تييئة الفرد الرتكاب الجرائـ وذلؾ اف ضياع حؽ الفرد
وشعوره بالظمـ مف الممكف اف يدفعو الى التوجو نحو العمؿ المحضور
كرد فعؿ عكسي فيرتكب الفواحش والممارسات

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )45ريساف عزيز  ،االثار النفسة واالجتماعية لمفساد عمى الفرد والمجتمع العراقي نموذجي  ،الحضارية ،
معيد الدراسات واالبحاث  ، 2009 ،شبكة المعمومات واالنترنت

http : //www.alhdhariy.net
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الممنوعة وغيرالشرعية وىو ما يشكؿ بدوره خطر عمى االمف والنسيج
االجتماعي لممجتمع.

 -1يخمؽ الفساد حالة مف التباغض االجتماعي بيف افراد المجتمع وما
ينتج عنيا مف مساوئ وانحرافات خمقية نتيجة لمسموؾ السيء الذي
ينيجو أفراد المجتمع والذي تنعكس اثاره عمى البيئة االجتماعية
لممجتمع مف خالؿ ما تحدثو مف تصدع وتفكؾ االجتماعي ومعوقات
اقتصادية واخالؿ باإلمف االجتماعي لمبالد وكميا أثار نفسية غير
مباشرة يتأثر بيا االفراد وتنعكس بدورىا عمى المجتمع .

واخيرآ نجد اف االثار ( المباشرة وغير المباشرة ) التي يمكف اف تخمقيا
ظاىرة الفساد االداري والمالي عمى حقوؽ االنساف والمجتمع ىي بمجمميا
تداعيات تقوي وتدعـ ظاىر الفساد والسموؾ المنحرؼ في مؤسسات واجيزة
الدولة والمجتمع لتكتمؿ بذلؾ حمقة الفساد االداري التي تقوي نفسيا بنفسيا .
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الخــاتمـة
اف ظاىرة الفساد االداري ظاىرة عالمية ليا جذور عميقة في معظـ
المجتمعات اف لـ تكف جميعيا اال اف درجة شموليتيا تختمؼ مف مجتمع
الى اخر  ،وحتى ال تتجذر ىذه الظاىرة في المجتمع يفترض حشد
السياسات المالئمة الجتثاثيا وتبعا لذلؾ توصؿ البحث الى جممة
استنتاجات نذكر منيا :
 -1اف الفساد سواء كاف سياسي اـ اقتصادي اـ اداري فأنو مرفوض
اخالقياً النو في الواقع يعتبر انتياكاً صارخا وعدواناً اثماً عمى حقوؽ
االنساف والمجتمع .
 -2يعتبر غياب الديمقراطية عنص اًر أساسياً في تفشي ظاىرة الفساد
االداري وما يرافقيا مف غياب معيار الشفافية والمسائمة بحؽ كثير مف
المفسديف الذيف يستغموف مناصبيـ لتحقيؽ مكاسب شخصية كمما
توفرت الفرص بذلؾ .
 -3يحوؿ الفساد االداري دوف االستثمار االمثؿ لمموارد الطبيعية مما
ييدد بالتالي حقوؽ االجياؿ الحاضرة والمقبمة ويخؿ بيا .
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 -4يخمؽ الفساد االداري حالة مف انعداـ الثقة بيف المواطف والدولة بكؿ
مؤسساتيا واجيزتيا  ،وبالذات فيما يتعمؽ بتوجيات برامج مكافحة
الفساد  ،الى جانب زعزعة القيـ االخالقية المتمثمة بالصدؽ واالمانة
والنزاىة وتكافؤ الفرص وتحوليا الى السمبية وعدـ المسؤولية
والالمباالة مع ضعؼ الشعور بالمسؤولية الوظيفية لدى الكثير مف
موظفي االجيزة االدارية وىو ما يصرفيـ بالتالي عف االىتماـ
بالمشاريع االساسية التي تيـ المواطنيف واالىتماـ بالمشاريع السطحية
ذات الربح السريع .
 -5ضعؼ كفاءة النظاـ االداري لمدولة وعدـ قدرتو عمى القياـ بواجباتو
بشكؿ سميـ خصوصا في الدوؿ النامية بسبب تسمؿ العناصر الغير
كفؤة  ،فضالً عف مظااىر الفساد التي تنتابيا .
 -6اف انخفاض المستوى المعاشي لمموظؼ يعتبر سبباً او عامالً
أساسياً في دفعو نحو مظاىر الفساد المتعددة كالرشوة او االختالس او
القياـ بالتزوير .
 -7ينتقص الفساد االداري مف الفعالية االقتصادية ومف عدالة توزيع
الثروة والدخؿ القومي كونو يؤثر عمى اداء القطاعات االقتصادية اذ
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يحفز عمى القياـ بالمشاريع غير االنتاجية ذات الربح السريع دوف
المشاريع االنتاجية التي تشكؿ محور التنمية النزيية والمستقمة وىو
بذلؾ يتسبب في ىدر الموارد الوطنية وتبديدىا ،ىذا الى جانب
تداعياتو االجتماعية الخطيرة عمى بنية المجتمع  ،المتمثمة بعدـ
انتظاـ الحقوؽ والواجبات المترتبة عمى افراد المجتمع بالذات فيما
يتعمؽ بايرادات الدولة مف الرسوـ والضرائب التي تتراجع اثر تفشي
الرشاوى .
 -8يسيـ الفساد االداري بكؿ مظاىره في حصوؿ حالة مف االغتراب
السيكولوجي لشرائح عريضة مف المجتمع التي يحوؿ الفساد دوف
تمتعيا بحقوقيا االساسية .
اما التوصيات التي توصؿ ليا البحث فتتمثؿ باالتي -:
 -1ضرورة العمؿ عمى اج ارء االبحاث والدراسات النظرية والتطبيقية لفيـ
اثار وتداعيات الفساد االداري االقتصادية والسياسية واالجتماعية
والسياسية عمى حقوؽ االنساف والمجتمع واستخداميا كاساس في
وضع المعالجات المنيجية الصحيحة ليذه الظاىرة المرضية .
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 -2الحيمولة دوف االعتماد عمى البرامج الجاىزة لمكافحة الفساد االداري
وذلؾ الختالؼ اشكاؿ ومظاىر الفساد مف دولة الى اخرى ومف
مجتمع الى اخر .
 -3فسح المجاؿ اماـ مؤسسات المجتمع المدني ودعـ استقالليتيا بما
يؤىميا لممارسة دورىا في الرقابة الشعبية عمى العمؿ الحكومي
ولفرض سياسات االصالح االقتصادي واالداري الذي ترتئيو بغية
مكافحة الفساد او الوقاية منو قبؿ حدوثو.
 -4العمؿ عمى التوسع في االجيزة الرقابية الداخمية التي تعنى بآلية
االنفاؽ العاـ واالمواؿ العامة وآلية صرفيا وطريقة تنفيذ المشاريع
الخدمية واالنتاجية خدمة لحقوؽ المواطف وصيانة لحاضر ومستقبؿ
االجياؿ القادمة .
 -5العمؿ عمى تحسيف المستوى المعاشي لمموظؼ الحكومي لتحصينو
مف المغريات التي تؤدي بو الى االنحراؼ  ،مع تشجيعو عمى القياـ
بواجباتو عمى اتـ وجو باستثمار القيـ االخالقية والدينية مف جية ،
وتقييـ قدرات العناصر الكفؤة منيـ ومكافاتيا مف جية أخرى  .كما
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البد مف تحصيف كبار المسؤوليف مف اغراءات الفساد االجنبي سواء
بشراء الذمـ باستخداـ االمواؿ او عف طريؽ التمويح بالسمطة .
 -6تعزيز الجياز القضائي والعمؿ عمى دعـ استقالليتو ونزاىتو لتكريس
ىيبة القانوف وسطوتو عف طريؽ التشدد في تطبيؽ احكامو بحؽ
المفسديف بدوف استثناءات .
 -7العمؿ عمى تفعيؿ دور وسائؿ االعالـ والصحافة

ووضعيا اماـ

مسؤولياتيا الوطنية لتسيـ مجتمعة في مكافحة الفساد  ،فحيث تسود
حرية التعبير عف الراي وحيث تنتشر االنتخابات الحرة النزيية فاف
مساحة الفساد تضيؽ لصالح سيادة المصمحة العامة .
 -8التدوير او االنتقاؿ الوظيفي لممسؤوليف والموظفيف الحكومييف ف
منصب الى اخر بيف فترة واخرى ذلؾ اف بقاء المسؤوؿ االداري فترة
طويمة في المنصب نفسو مف شانو اف يسيـ في بروز ظاىرة الفساد .
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Abstract:
Acquired the phenomenon of corruption and
administrative, financial and political deportation recently
increasing interest at the global level by researchers and
specialists in the various economic, legal, political and
social spheres, so that hardly devoid community or political
ones system, but the degree of comprehensiveness vary
from one community to another, which is in truth is fraught
with a series of problems and deviant behavior from the
moral, social and economic implications of being destroys
the moral values and promotes individual perception based
on giving priority to personal interests to the interests of the
community by working illegally to consequently lead to the
social fabric necrosis and associated building and
community development operations and economic
development, and this form of administrative corruption
becomes the main issue of concern to all communities as a
result of the widening circle and complexity of its rings and
thread mechanisms unprecedented for threatening to turn
the march of communities and future at heart and makes
them unable to cope with poverty and unemployment
challenges that affect everyone, especially the poor of the
community degree ,, but also affect the diffusivity effects
and complications to affect the substance of the principles
of human rights and society in general.
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