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الفساد اإلداري
مظاهره ,أسبابه ,أثاره

م.د سعد الحمداني

(*)

المقدمــــــــــة
إف الفساد نزعة شريرة تصارع قيـ
الخير باالنساف بغض النظر عف طبيعة
فيو ال

النظاـ االجتماعي والسياسي

يستثني أحد حتى لو كاف مجتمع

فاضال ،كما في قولو "وال تبغ الفساد في

االرض اف اهلل ال يحب المفسديف" ،1وقد
تناوؿ القرآف الكريـ الفساد

في العديد

مف االيات التي تنيي عنو قاؿ تعالى

"والذيف ينقضوف عيد اهلل مف بعد ميثاقو
ويقطعوف ما امر اهلل بو أف يوصؿ
ويفسدوف في االرض اولئؾ ليـ المعنة

وليـ سوء الدار" .2وعرؼ القرف الواحد

والعشريف بقرف التحرر مف السياسات
واألسواؽ،

والتحرؾ

السريع

لإلفراد

واألمواؿ والمعمومات .والتعددية الحزبية

في الكشؼ عف ظاىرة الفساد وعمى

امتدادىا

(*)

داخؿ االجيزة االدارية

والحكومية المختمفة وبمجرد اف اثبتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػت

الدراسة النظرية لعمـ االقتصاد العالقة
المفسرة بيف تقدـ الفساد وتخمؼ التنمية

سارعت الجيات الميتمة بالشاف التنموي

الى الدراسة والبحث لوضع أليات

واستراتيجيات ليذا التحدي الخطير .

ولكف ىذه التطورات قد تخممتيا

حاالت قمؽ متجددة حوؿ الفساد إذ
تتنامى فرص جديدة بجمع القوة وتبادليا

بطرؽ غير مشروعة ،لما يؤدي إلى
تأخير عممية التنمية ويناؿ سمبا مف

الحقوؽ االساسية

وينحرؼ

بالمورد

البشري عف طريؽ الصواب والبناء.

إف ظاىرة الفساد االداري حقيقة

موجودة ،وال تكاد تخمو منيا أي

مؤسسة .وعمى مدى السنوات الماضية

قد اظيرت اف الفساد االدري يؤخر
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ويشوه التنمية االقتصادية واالجتماعية

المجتمع ...سواء كانت اقتصادية مف

طابع سمبي يؤدى إلى تيديد التماسؾ

لمموارد ،أـ آثار ادارية تتمثؿ في تشويو

أوال -7مشكمة البحث

الخدمات او تدني لمستوى فعالية

والسياسية ،كما أف لو آثار معنوية ذات
القيمي واألخالقي لممجتمع.

إف الفساد اإلداري والمالي المتمثؿ
بتجاوز القوانيف واالنظمة مشكمة متأصمة

ومتعاقبة عبر الحكومات وتأثيرىا السمبي
واضح عمى مجمؿ األوضاع االقتصادية

واالجتماعية في الدوؿ عبر العقود
وخاصة الدولة العراقية التي تزايدت فييا

في االونة االخيرة االصوات المنادية

لالصالح عبر مكافحة الفساد في
مؤسسات الدولة لما بعد  3004مرو اًر
بالمرحمة االنتقالية .لقد ظير إف معالجة

الفساد

والترىؿ االداري يعد مف ابرز

القضايا التي يجب عمى الحكومات اف
تتصدى لمعالجتيا بعد قضايا الفقر

والبطالة

وتحسيف

وتخفيض الضرائب.

مستوى

الدخؿ

كما أصبحت ظاىرة الفساد تشكؿ

قمقا دائما لمحكومات بشكؿ عاـ والدارة

المؤسسات العامة بشكؿ خاص ،وذلؾ
بسبب اتساع االثار السمبية التي ورثيا

زيادة لمتكاليؼ وطرد االستثمار وتبديد

لدقة وموضوعية القرار وسوء توزيع
االجيزة اإلدارية وغير ذلؾ مف االثار

السمبية.

إف نتائج الفساد تحمؿ الحكومات

الكثير مف التكاليؼ سواء المادية اـ

المعنوية

مما

يشكؿ

معضمة

في

استق ارراىا وتحقيؽ اىدافيا التنموية ..

وعميو اصبح مف الضرورة االصالح
والبحث في التعرؼ عمى اسباب ىذه

الظاىرة مطمبا حيويا وضروريا لموصوؿ

الى انسب الحموؿ لمحد مف ىذه الظاىرة
..ومف ىنا تكمف مشكمة البحث في

تحديد مفيوـ االصالح المؤسسي والفساد
وكيفية مكافحتو ،لما لو مف اثر بالغ

عمى اداء الجياز اإلداري والمالي وعمى

جميع جوانب حياة المجتمع إي مجتمع..
وتعزيز الثروة الفكرية والرأسمالية الفكري

لما يكنزه في حقؿ معرفي لمبناء والتقدـ
واالزدىار.

ومف

ىنا

فأف

البحث

سيتعرؼ عمى أسباب الفساد وأنواعو
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وجوانبو ونتائجو ومظاىره والعومؿ التي

التكنولوجي

وكيفية مقاومتو.

بمد ومنيا العراؽ ىذه التحديات ويتعامؿ

تؤدي الى انتشاره واالثار المترتبة عميو

ثانيا -7ىدف البحث
مظاىر الفساد االداري والمالي المتعددة
ووضع الحموؿ المناسبة

لتالفي تكرارىا لضماف تقميؿ اثرىا
السمبي عمى التنمية بأبعادىا االقتصادية
واالجتماعية واالدارية كوف ظاىرة الفساد

االداري والمالي ظاىرة مف ظواىر
التخمؼ االداري وسموؾ سمبي لشريحة
مف المجتمع تنعكس بآثارىا عمى مختمؼ

نواحي الحياة .وييدؼ البحث

 -التعرؼ عمى مظاىر الفساد االداري

 التعرؼ عمى األسباب التي أدت إلىانتشاره

 معرفة اآلثار المترتبة عمى انتشارالفساد االداري

 -التوصؿ

إلى

لمكافحة الفساد

الطرؽ

األفضؿ

ثالثا -7أىمية البحث
العالـ

في خضـ تحديات العولمة وانفتاح
وعصر

واالجتماعية مف الضروري اف يواجو اي

معيا عمى أعمى المستويات واالنشطة

ييدؼ البحث إلى الوقوؼ عمى

وتشخيصيا

والتحوالت

االقتصادية

المعموماتية

والتقدـ

عف طرؽ مجتمع ال ينخر جسده الفساد،

مجتمع يتمتع بادارة قادرة عمى التعامؿ

مع معطيات المرحمة ادارة تركز عمى
احتراـ القوانيف واالنظمة كونيا سر

التعامؿ

مع

كؿ

ىذه

التحديات

ومواجيتيا ،ومف ىنا تأتي اىمية البحث

في تشخيص مظاىر تجاوز القوانيف
ومحاولة ايجاد الحدود المناسبة ليا.

رابعا -7فرضية البحث

ينطمؽ البحث مف فرضية مفادىا ;

اف الفساد ظاىرة عامة

في كؿ

المجتمعات التي مرت بمراحؿ انتقالية
والتحوؿ في االنظمة السياسية وعبر كؿ

العقود ...ىي ظاىرة متجذرة ساىمت

االنتماءات الفئوية ..والقبمية والطائفية

والدخؿ المنخفض لعامة الشعب في جزء

منيا.

وما يتمتع بو رجاؿ السمطة مف

امتيازات كبيرة في الجزء اآلخر .وليذا

ينطمؽ البحث مف فرضية مفادىا اف
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ىناؾ عالقة قوية ما بيف الفساد وتدىور

في القراف الكريـ حسب موقعو فيو

االقتصادية واالجتماعية ،وتظير ىذه

(لمذيف اليريدوف عمواً في االرض وال

لمكافحة الفساد ودورىا في البناء وتعزيز

قولو تعالى (إنما جزاء الذيف يحاربوف اهلل

البشرية

التنمية

بشتى

اشكاليا

العالقة عبر رسـ استرتيجية اصالح
الموارد

الحكومية.

البشرية

في

المؤسسات

خامسا -7ىيكمية البحث
ولكي يحقؽ البحث اىدافو تـ

تقسيمو الى مبحثيف وعمى النحو األتي ;

المبحث األوؿ; -اإلطار النظري لمفساد
االداري

المبحث الثاني; -أنواع ومظاىر الفساد
اإلداري
المبحث األول -7اإلطار النظري لمفساد

اإلداري

أوال -7مفيوم الفساد
الفساد في المغة العربية يعني

التمؼ واالضطراب والحاؽ الضرر

باآلخريف ،والفساد لغة; في معاجـ المغة

مف (فسد) ضد صمح والفساد لغة
البطالف ،فيقاؿ فسد الشئ أي بطؿ

وأضمحؿ ويأتي التعبير عنو بمعاف عدة

(الطغياف والتجبر ) كما في قولو تعالى
فساداً) 3أو (عصياف لطاعة اهلل) كما في

ورسولو ويسعوف في االرض فساداً إف
يقتموا أو يصمبوا أو تقطع أيدييـ وارجميـ
مف خالؿ او ينفوا في االرض ذلؾ ليـ

خزي في الدنيا وليـ عذاب عظيـ )،4
ومف اآلية الكريمة نرى تحريـ لمفساد
عمى نحو كمي واف لمرتكبيو الخزي في

الحياة الدنيا وعذاب اآلخرة.

إما بالمغة االنجميزية فيو تدىور

ومبادى االخالؽ
التكامؿ والفضيمة
ْ
والرشوة ،إما اصطالحاً فقد تكاثرت في
االونة االخيرة البحوث في الفساد والسيما
مف قبؿ خبراء االقتصاد والقانوف وعمـ

االجتماع .

ثانيا -7تعريف الفساد
يعرؼ أحيانا بأنو اإلخالؿ بشرؼ

الوظيفة ومينتيا وبالقيـ والمعتقدات التي
يؤدييا الشخص المكمؼ او ىو إستغالؿ

أو إساءة استخداـ الوظيفة العامة مف
اجؿ مصمحة شخصية فيو يحدث عندما
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يقوـ الموظؼ المكمؼ بخدمة عامة

الموظفيف

أف يقدميا مجاناً بحكـ كونو مكتتب في

كثير مف الحاالت سموؾ استثنائي تفرزه

الفساد عمى "انو سوء استخداـ الدوار

ىو كائف وىو سموؾ إداري غير رسمي

بطمب رشوة مقابؿ الخدمة التي يفترض

االصؿ لمقياـ بيا وقد عرؼ جونسوف

العمومييف

لمواقعيـ

وصالحياتيـ وىو في نفس الوقت وفي

الفجوة الكبيرة بيف ماينبغي اف يكوف وما

العامة او الموارد لتحقيؽ فائدة خاصة

بديؿ لمسموؾ اإلداري الرسمي تحتمو

الفساد = االحتكار  +حرية التصرف – المسائمة

االجتماعي واالقتصادي الذي تتعرض

وقد عبر عف الفساد بالمعادلة اآلتية;5

ويمكف القوؿ عمى انو وعمى الرغـ

الظروؼ الواقعية ،ويقتضيو التحوؿ
لو المجتمعات.

مف أتفاؽ جميع الباحثيف واالكادمييف

وربما كاف التعريؼ األكثر رواجاً

االداري والمالي في اي مجتمع اال اف

العامميف في حقوؿ التنمية كالبنؾ الدولي

والساسة عمى انعكاسات ونتائج الفساد

مف الناحية العممية وال سيما بالنسبة إلى

اجماعاً او اتفاقاً عمى التعريؼ لـ يحدث

 world bankىو استغالؿ أو إساءة

حتى االف فالنظرة إلى الفساد ومحاولة

استعماؿ الوظيفة العامة مف اجؿ

العممي لمباحث وبالمنظور الذي ينطمؽ

التعريؼ فائدة محدودة في محاربة ظاىرة

ىناؾ اجماع عمى تعريؼ شامؿ يطاؿ

العالمي ،لذلؾ تجنب مندوبو اآلسرة

الباحثيف ،واف كانت مجمؿ مفردات

المتحدة لصياغة أىـ المواثيؽ الدولية

تعريفو مف قبؿ الباحثيف تتاثر بالحقؿ

منو الراغب في تعريؼ الفساد لذلؾ ليس

كافة ابعاد الفساد ويحظى بموافقة كافة

مصمحة شخصية ،إال إف لمثؿ ىذا
الفساد بأوجييا المتعددة عمى الصعيد

الدولية عندما أجتمعوا في إطار االمـ

التعاريؼ المذكورة أنفاً ىي السبب جممة

حتى االف بشأف الفساد تبنى تعريؼ

نتاج األعماؿ المخالؼ لمقوانيف والسموؾ

غير ممكف وغير ضروري .فاتفاقية

وتفصيالً في الفساد االداري الذي ىو

البيروقراطي

المنحرؼ

واستغالؿ

شامؿ لمفساد ألف

مثؿ ىذا التعريؼ

األمـ المتحدة التي تبنتيا الجمعية العامة
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لألمـ المتحدة والتي تـ التوقيع عمييا في

مضامينو ومعانيو وابعاده ال تزاؿ

شامالً لمفساد ولكنيا اعتمدت توصيفاً

محاربتو والتصدي لو لف يكوف ممكناً أو

فاسداً في الوقت الحاضر تاركة لمدوؿ

التعمؽ األكاديمي والتنظير المنيجي

المكسيؾ 3004

ال تحتوي تعريفا

خاصاً لألعماؿ الجرمية التي تعد سموكا
األعضاء أمكانية معالجة اشكاؿ مختمفة

مف الفساد قد تنشأ مستقبالً عمى اساس
أف مفيوـ الفساد فيو مف المرونة ما

يجعمو قابالً لمتكيؼ بيف مجتمع وأخر.

غامضة ونختمؼ عمييا وبالتالي أمر

يسي اًر ولكف عمى العكس مف ذلؾ فأف
والتفريؽ بيف الفساد النابع مف طبائع

االشياء او استعدادات البشر وبيف
اإلفساد الذي تسببو الضغوط والمتغيرات

البيئية كؿ ذلؾ سيمكف األنظمة السياسية

خالصة القوؿ إف ماىية الفساد

والييئات القضائية والمتخصصوف في

االداري ىي ىناؾ عدة اتجاىات تفسر

األدارة واالقتصاد وكؿ الميتميف ببرامج

وتحمؿ الفساد اإلداري ،فيناؾ مف يرى

وخطط األصالح االداري مف تبني

اف الفساد ىو سوء استخداـ الوظيفة

االستراتيجيات الوقائية الشاممة والمانعة

اتجاه اخر بأف الفساد االداري ىو

العالجية التي تيتـ بأساليب كشؼ

العامة لتحقيؽ مكاسب شخصية .ويرى
مجموعة مف االختالالت الكاممة في
اليياكؿ

االجتماعية

واالقتصادية

والسياسية لممجتمع وعمى ىذا األساس

كبديؿ

لمجيود

القضائية

واألمنية

الفساد.

ثالثا -7الدراسات السابقة
إف الفساد اإلداري ىو مف اشد

يتـ الكشؼ عف اسباب الفساد ومظاىره

االمراض خطورة عمى عمميات التنمية،

البناء االجتماعي الشامؿ عمى اعتبار

اىدار الموارد االقتصادية لمدولة مما

داخؿ المجتمع "،ويجب تحميميا داخؿ

حيث تنتشر صوره وتتعدد مما ينتج عنو

انو ال توجد دولة او مجتمع قديـ او

ينعكس سمبا عمى عمميات التنمية

مفاىيـ الفساد اإلداري ال يعني إف

والسياسي

حديث يخمو تماما مف الفساد" .6إف تعدد

االقتصادية واالجتماعية ويؤدى الى
االستقرار

االقتصادي
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واالجتماعي .وقد تعددت الدراسات في

وتشخيص نقاط الضعؼ واسباب الفساد

مظاىرالفساد واسبابو لمتوصؿ الى حموؿ

مؤسسات الدولة تعاني مف نقاط ضعؼ

بينت دراسة حمواني "اف لممديريف

وتعقيد

ىذا

المجاؿ

اللقاء

الضوء

عمى

واقتراحات لمتخفيؼ مف أثاره السقيمة.

دو ار في انتشار ظاىرة التسيب االداري
في االدارات الحكومية بسبب عدـ
االلتزاـ الديني

عند اداء الوظائؼ

االداري".8حيث اظيرت الدراسة أف
عديدة أىميا;
-

المركزية

الزائدة

االجراءات

 ضعؼ الشفافية والمسائمة -تضارب وتداخؿ التشريعات التي

وتعامميـ مع الموظفيف بأساليب تفتقر

تنظـ أجيزة اإلدارة ،واختراؽ ىذه

وانعداـ الثقة والتقدير"،7كما بينت الدراسة

 -ترىؿ إداري ،وكوادر إدارية

في االدارات العامة تتمثؿ في مجاممة

 -ضعؼ في ادارة الموارد المتاحة

الى العدالة مع اىماؿ العالقات االنسانية
اف اىـ مظاىر التسيب والفساد الموجودة
المعارؼ

مف

المراجعيف

التشريعات احيانا

بحاجة إلى إعادة تأىيؿ

وانجاز

 -ضعؼ في العمؿ المؤسسي

العمؿ الرسمي ،وتفضيؿ المصمحة

وقد توصمت دراسة ىذا الفريؽ الى

في انجاز المعامالت أو ابقائيا متراكمة

 -تنمية الموارد البشرية مف خالؿ

معامالتيـ وعدـ التزاـ الموظفيف باوقات

الشخصية عمى مصمحة العمؿ والبطء

وتداخؿ المياـ

خمسة محاور لالصالح;-

دوف اجاز ،وانعداـ الوالء لموظيفة ولجية

اعادة

مكاسب شخصية.وفي عاـ (")3002

 -إعادة ىيكمة مؤسسة الرقابة

العمؿ ،واستغالؿ الوظيفة في تحقيؽ
قاـ فريؽ مكمؼ في و ازرة التنمية االدارية

في المممكة االردنية بدراسة الوضاع

االدارة العامة في مؤسسات الدولة كافة

النظر

في

العالموات

والحوافز المتعمقة بالموظفيف

والمسائمة وتقويميا بروح الشفافية

 -إعادة ىيكمة القطاع العاـ
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 تصنيؼ وتوصيؼ الوظائؼلتحديد المسؤؤليات والصالحيات

بدقة

الناس وتعطيؿ االعماؿ وبرامج

التنمية .

في عاـ ( )3005قاـ د.النقيب

 -الحكومة االلكترونية ،مف حيث

ود.الزعبي بدراسة حوؿ الفساد االداري

خالؿ استخداـ االنترنت واالتصاالت

تبيف مف الدراسة اف نسبة الفساد ارتفعت

وفي دراسة د.حمواني 9فقد قامت

أالف ،حيث شممت الدراسة عمؽ مشكمة

شممت عينة مف المجتمع السعودي حيث

الخوؼ بأف تتحوؿ ىذه المظاىر الى

تناولت االسباب التي تؤدي الى انتشار

جزء مف الثقافة المجتمعية ،وقد اتسمت

توظيؼ تقنية المعمومات باالدارة مف
الحديثة وحوسبة المعمومات.

بدراسة استطالعية حوؿ الفساد االداري

في الجيات الحكومية في الكويت .10وقد
بشكؿ الفت منذ عاـ  2:74وحتى
الفساد والمظاىر والمسببات ،وكذلؾ

الفساد االداري وصوره ومظاىره واالثار

الدراسة بالواقعية والصراحة وكشفت عف

المترتبة عمى انتشاره  ،وقد توصمت

امراض الفساد والرشوة والواسطة ،كما

 -إف أىـ صور الفساد االداري

الفساد وقدمت الدراسة صورة عف اىـ

الدراسة الى النتائج التالية ;

تتمثؿ في تعطيؿ المراجعيف

وسوء استخداـ السمطة والغش

واإلىماؿ ،واستغالؿ الوظيفة

في تحقيؽ مصالح شخصية

 -غياب الوازع الديني والتياوف مع

اشارت عمى اف الفساد السياسي ىو لب

مظاىر الفساد التي تتضمف;
_ الرشوة واالختالس

_ تفشي الوسطة والمحسوبية

_ الخمؿ االداري القائـ عمى

الرقابة االدارية

المنحرفيف اداريا يساعد عمى

_ عياب مبدأ المحاسبة وعدـ

 -مف اآلثار المترتبة عمى انتشار

_ غياب الشفافية في القوانيف

استمرار الفساد

الفساد االداري ضياع حقوؽ

تطبيقيا وضعؼ المسائمة
والسياسات الحكومية
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_ انتشار ظاىرة القدوة الفاسدة

_ غياب المعايير الموضوعية في

اختيار القيادات االدارية

والصحة وضعؼ البنى التحتية اى ىدر
وضياع واستنزاؼ الموارد وتدمير النسيج

االقتصادي واالجتماعي واالخالقي .كما

كما بينت الدراسة مجموعة مف النتائج

اشار الباحث اف ىناؾ عدة اسباب تؤدي

 تعطيؿ المشاريع التنموية العامة

معالجة

الخطيرة لمفساد االداري اىميا ;
 عدـ

تطوير

كفاءة

وجودة

الخدمات العامة

 زيادة عدـ ثقة ورضا المواطنيف
باالجيزة الحكومية

وأكدت

الدراسة

أف

استرايجية

مكافحة الفساد االداري يجب اف تقوـ

الى انتشار الفساد االداري اىميا ;
_

تياوف

اإلدارات

االنحرافات والفساد االداري

في

_ قصور الييكؿ التنظيمي وىذا
يتضمف وجود عيوب ادارية في الييكؿ

التنظيمي لممنظمة كعد ـ وضوح قنوات
االتصاؿ وازدواجية المياـ والوظائؼ
_ عدـ كفاءة الموظفيف

عمى ركائز قوية اىميا الضوابط

_ نقص وقصور التشريعات واالنظمة

المسؤوليف الحكومييف ،وتقميؿ فرص

الناتجة عف الفساد االداري اىميا;

القانونية والدستورية لمحاسبة

ومراقبة

واسباب وجود الفساد.

وفي عاـ ( )300:قاـ الالوالد

وقد توصؿ الباحث الى عدد مف االثار
_ إعاقة عمميات التنمية والتأثير السمبي

عمى النمو االقتصادي

محمد عمر قاضي منتدب اوؿ بمحكمة

_ خفض مستوى الجودة والخدمات

الفساد اإلداري ماىيتو وصوره ودوافعو

_ زيادة معدالت الفقر

الحسابات في موريتانيا بدراسة حوؿ

العامة

،واثاره العامة ،وسبيؿ الوقاية منو ،

_ ضعؼ الثقافة العامة بسالمة الحكومة

االداري والمدمرة ىي انتشار الفقر

_ اختالؿ تكافؤ الفرص بيف المواطنيف

حيث تبيف اف مف اىـ مظاىر الفساد
وتفشى االمية وتدني مستوى التعميـ

وموضوعيتيا
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يتبف مف كؿ ما سبؽ اف الفساد

االداري ىو العدو الخفي لمتنمية وىو مف

لمفساد

عمى

التنمية

االقتصادية

واالجتماعية بحيث ثبت بالدليؿ القاطع

اكثر العوائؽ التي تقؼ في وجو التنمية

اف حجـ الظاىرة اخذ بالتفاقـ والتزايد إلى

مف فشؿ التنمية بسبب انتشار الفساد في

بالجمود وربما باالنييار ولقد أضحت

واالستثمار ،حيث تعاني الدوؿ النامية

درجة أصبحت تيدد مجتمعات كبيرة

وجو التنمية الذى تتجمى صوره ما بيف

ظاىرة الفساد والفساد االداري والمالي

االىداؼ والعالقات الشخصية وبيف

واسع بجذور عميقة تأخذ ابعادا واسعة

استغالؿ مقيت لمسمطة في خدمة

بصورةخاصة "ظاىرة عالمية ذات انتشار

التقصير والغش والتسيب واىدار الماؿ

تتداخؿ فييا عوامؿ مختمفة يصعب

وغير ذلؾ مف صور الفساد االداري

مف مجتمع الخر .وعمى مدى السنوات

العاـ والتحايؿ عمى االنظمة والرشوة

التمييز بينيا" ،11وتختمؼ درجة شموليتيا

الذي توسعت دائرتو وانتشرت مظاىره

السابقة اظيرت البراىيف والدراسات اف

بشكؿ لـ يعد باالمكاف تجاىمو ،إذ اف

الفساد يؤخر ويشوه عممية التنمية

يتـ التوصؿ الى حموؿ عممية تجتثو مف

اف لو اثاره المعنوية والمعادية ذات

الفساد ينمو مع نمو المجتمعات ما لـ

جذوره وتقضي عميو.

الطابع السمبي حيث ئؤدي الى تيديد

رابعا -7عالمية الفساد

التماسؾ القيمي واالخالقي لممجتمع بما

تركزت بحوث االقتصادييف في
معظميا عمى العالقة بيف االستثمار
والتنمية االقتصادية مف جية

االقتصادية واالجتماعية والسياسية  ،كما

ونوعية

المؤسسات الحكومية مف جية أخرى،
فقد تزايد االىتماـ بقضية الفساد منذ

النصؼ الثاني مف ثمانينيات القرف
الماضي نظ ار لطبيعة االثار السمبية

يؤدي بكارثة حقيقية ليدـ الروح البشرية

وىدر الثروات الفكرية والكفاءات العممية

التي تعد نواة التغيير الحقيقيى لمبناء
وىي غاية الوجود وتعزيز القدرات

البشرية لبناء مجتمع متقدـ أمف ،إف

المجتمعات في كؿ االزمنة والعصور
عرفت ظاىرة الفساد وبالتالي يمكف القوؿ
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انيا ظاىرة عالمية ومستمرة النيا ال

لقد كاف العراؽ مف بيف تمؾ

معينة "فيي كظاىرة مالزمة لمحضارة

لالمواؿ العامة واالسراؼ غيرالمحسوب

12

حسيب تبددت عمى اثره ثروات البالد

فما مف امـ انيارت او انظمة سقطت

وبانت مظاىر التخمؼ االقتصادي

تخص مجتمعا بذاتو او مرحمة تاريخية

البشرية وجزءا ال يتجزاء مف الصراعات

السياسية واالجتماعية عبر التاريخ"،

الدوؿ التي ابتمت بيذه الظاىرة مف تبذير
عمى مر العصور ومف دوف رقيب او

او ثورة قامت اال وكاف الفساد عنص ار

واالجتماعي.

فاعال فييا ،فالتاريخ لـ يثبت لنا وجود

المجتمع العراقي بعد  3004وفي ظؿ

سموكا يحصنيا مف أفة الفساد التي ال

الشمولي الى النظاـ الديمقراطي وحصوؿ

وجود لوصفة سحرية تقينا ضرر حدوثيا

التغيير المتسارع لكؿ مفاصؿ الدولة

البراىيف والدراسات اف الفساد يؤخر

عصرية

العدالة

واالجتماعية والسياسية كما انو لو اثاره

مف استراتيجيات متنوعة لمواجية ارث

ثقافة معينة يمكف اف تدعي اف ليا

،وعمى مدى السنوات السابقة اظيرت
ويشوه

عممية

التنمية

االقتصادية

المعنوية والمعادية ذات طابع سمبي

فنرى

اف

خصوصية

مرحمة االنتقاؿ السياسي مف النظاـ

العراقية ..نحو بناء دولة مؤسسات
ديمقراطية

قواميا

لمجميع ..تتطمب تبني مجموعة واسعة
الماضي ...لخمؽ مستقبؿ اكثر عدالة

حيث يؤدي الى تيديد التماسؾ القيمي

واستقرار ...اال اف ازدياد ظاىرة الفساد

واالخالقي لممجتمع بما يؤدي بكارثة

االدراري بعد عاـ  3004اصبحت ىناؾ

تعتبر

مؤسسة وىي تكاد تكوف حالة بدييية

حقيقية ليدـ الروح البشرية وىدر الثروات

الفكرية والكفاءت العممية التي

نواة التغيير الحقيقي لمبناء وىي غاية

الوجود وتعزيز القدرات البشرية لبناء

مجتمع متقدـ امف.

مشكمة موجودة ال تكاد تخمو منيا اي

لكؿ عممية تغيير وانتقاؿ سياسي مف

مرحمة الى اخرى.
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خامسا -7بيئة الفساد

شرعية وذلؾ عمى حساب المصمحة

إف ضعؼ المؤسسات العامة

الذي ىو احد اىـ اسباب الفساد يؤدي
الى انخفاض في االستثمار وبالتالي الى

إبطاء عجمة التنمية االقتصادية اما
البحوث القانونية فإنيا تعتبر الفساد
انحرافا عف

العامة.

المبحث الثاني -7أنواع ومظاىر الفساد
أوال -7أنواع الفساد

 -2الرشوة والعمولة

االلتزاـ بالقواعد القانونية

إلية دفع الرشوة والعمولة المباشرة

لمفساد اث اًر مدم ًار عمى حكـ القانوف وال

خدمة ادارية ،فعندما تصبح االدارة

السياسية فيي تركز عمى الفساد بشرعية

الموظؼ العمومي الفرصة لمحصوؿ

وبالتالي فاف ىناؾ إجماع عمى اف
سيما أذا ما طاؿ القضاء ،أما البحوث

الى الموظفيف مف اجؿ الحصوؿ عمى
فاسدة تصبح خدماتيا معوضة فينتيز

الحكـ ودور مؤسسات المجتمع المدني

عمى مكافأة مالية مف الجية المستفيدة

عمماء االجتماع الفساد بأنو عالقة

يصبح لكؿ خدمة مقابؿ مالي معروؼ،

السموؾ االجتماعي.

لمقياـ بواجب تحت اغراء العمولة

ونماذج القوى السياسية " .13بينما يرى

مف الخدمة ونتيجة لتجذر ثقافة الفساد

اجتماعية تتمثؿ في انتياؾ قواعد

ويصبح كؿ موظؼ عمى أتـ االستعداد

وفيما يتعمؽ بالمصمحة العامة

 commissionلتي سيحصؿ عمييا،

ليصبح الفساد االداري ىو سموؾ

ويمكف تممس الخمؿ في ىذه الوضعية

منحرؼ يمارسو شخص أو فئة مف

مف خالؿ تكيؼ القرار اإلداري مع

الى

انحراؼ القرار االداري عف المصمحة

الموظفيف

ونفوذىـ

الذيف

ومراكزىـ

تتسع

صالحيتيـ

فيميموف

االستعالء وأستغالؿ السمطة والمركز

لتحقيؽ منافع شخصية بطرؽ غير

رغبات دافع الرشوة ولو أدى ذلؾ الى

العامة وخروجو السافر عمى مبادىء
القانوف .مثاؿ ذلؾ قبوؿ او طمب ابتزاز

[]133

قضايا سياسية

رشوة Bribery

لسييؿ عقد أو قبوؿ

رشوة لغرض التعييف .

 -3الرشوة المحمية

إذا ما تجاوزنا ممارسات الفساد

الصغير الذي بموجبو يحصؿ الموظؼ
عمى مكافأة (عمولة) ،الذي اشرنا إليو

أنفا والذي يبقى في دائرة البيروقراطية
االدارية التقميدية ،فاف الوضع سيتغير

عند الوصوؿ الى مستوى مف الفساد

المعبر عنو بالفساد الكبير وىذا النوع
مف الفساد يحدث عندما تدفع الرشوة

،حيث يقوـ القطاع الخاص إلضافة

مبالغ العموالت والرشاوي الى التكاليؼ

الكمية لممشروع االمر الذي يعني تحمؿ
الدولة نفقات اضافية عمى أقياـ العقود

والمشاريع .

 -4الرشوة الدولية

أما فيما يتعمؽ بالرشوة الدولية

فاألمر يتعمؽ بالصفقات الكبرى المرتبطة
بعالـ المقاوالت وتجارة السالح والحصوؿ
عمى التوكيالت

التجارية لمشركات

الدولية الكبرى المتعددة الجنسيات،14

لكبار المسؤوليف في الدوؿ التي تقرر

فيي تدفع مثالً لقاء قياـ حكومة في بمد

المحمية بكميات كبيرة وتطرح عددا مف

اخرى

شراء مواد ومستمزمات مف السوؽ

بشراء معدات ومستمزمات وتجييزات

المشاريع لمتنفيذ مف قبؿ القطاع الخاص

(المناقصات الدولية لتنفيذ مشروعات

تحتاجيا

مف

شركة

دوف

وذلؾ عبر مناقصات يتقدـ بيا القطاع

ضخمة  ،امتيازات التنقيب عف النفط

المناقصات يدفع القطاع الخاص رشوة

واالسمحة مناقصات قطاع االتصاالت

عمى مثؿ ىذه المناقصات ويترتب عمى

الى دفع عموالت كبيرة لمحصوؿ عمى

الخاص المحمي ولمتنافس عمى مثؿ ىذه
لبعض المسؤوليف الحكومييف لمحصوؿ
مثؿ ىذه المناقصات

وىذا السموؾ

والغاز والمعادف شراء الطائرات المدنية

وغيرىا  )...مما يدفع الشركات االجنبية

المناقصات الخارجية واالمتيازات .

الفاسد لممسؤوؿ الحكومي زيادة في

وعادة ما يحدث ىذا الفساد الكبير

القيمة االجمالية لممشاريع االقتصادية

مع مالحظة أف االوؿ يمكف اف يكوف

اسعار السمع والمواد الموردة وزيادة في

عمى المستوييف السياسي والبيروقراطي
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مستقالً بدرجة او باخرى عف الثاني او

تمؾ البمداف لقاء فوائد عالية او شراء

التداخؿ او التشابؾ ،اذ عادة ما يرتبط

عقارات .

تتحوؿ الوظائؼ البيروقراطية العميا الى

يقوـ بيذا السموؾ عادةً رجاؿ
االعماؿ مف القطاع الخاص فيـ يقوموف

يمكف اف تكوف بينيما درجة عالية مف

الفساد السياسي بالفساد المالي حيف

ادوات لالثراء الشخصي المتصاعد .
 -5استغالؿ المنصب العاـ

يمجأ أصحاب المناصب الرفيعة

اسيـ في شركات اجنبية او شراء
 -7التيرب الضريبي والكمركي

بدفع الرشاوى لممسؤوليف الحكومييف بغية

حصوليـ عمى تخفيض ضريبي او

والعميا في اغمب البمداف النامية الى

اعفاء لمدة طويمة او تخفيؼ الرسوـ

وىؤالء يتحولوف مع مرور الوقت الى

خالؿ التالعب بالقوانيف او تغيير

استغالؿ مناصبيـ لتحقيؽ مكاسب مادية

الكمركية او اعفائيـ او استثنائيـ مف

رجاؿ اعماؿ او شركاء تجارييف الى

مواصفات السمع المستوردة عمى الورؽ

جانب وظائفيـ الحكومية ،يصرفوف جؿ

لتخفيؼ حجـ الرسوـ الكمركية .

اىتماميـ الى البحث عف طرؽ وأساليب

تمكنيـ مف زيادة حجـ ثرواتيـ عمى
حساب االىتماـ ببرامج التنمية وتحقيؽ
الرفاه والرضا لمواطني بمدانيـ.
 -6تيريب األمواؿ

 -8سرقة المعونات والمساعدات
والقروض

إضافة إلى ما ذكر قد يقوـ "

بعض اصحاب النفوذ في بمداف معينة
بتحويؿ جزء ال يستياف بو مف المعونات

يقوـ بعض المسؤوليف الحكومييف

والمساعدات والقروض التي تقدميا

االمواؿ التي حصموا عمييا بطرؽ غير

بيدؼ تمويؿ عممية التنمية الى حسابات

وأسواؽ الماؿ في البمداف االجنبية

لمبمد وغالبا ما تكوف ىذه الحسابات

في البمداف النامية وغيرىا بتيريب
القانونية وغير شرعية الى مصارؼ
الستثمارىا عمى شكؿ ودائع في بنوؾ

الدوؿ المانحة لممعونات االقتصادية
مصرفية خارجية"  ،15بدالً مف ادخاليا
بأسماء مقربيف ألصحاب السمطة والقرار
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وىذا مف اسوء انواع الفساد الف ضرره

سمبية متأصمة في البناء االجتماعي

مباشر.

واالقتصادي الذي تتـ فيو".16وىو نتاج

ينعكس

عمى اقتصاد البمد بشكؿ

ومرتبطة

بالسياؽ

االجتماعي

ختاما اف تحديد النقاط اعاله

لسياؽ ىيكمي قائـ عمى العالقات

عمى ما ورد فييا فاالشكاؿ والمظاىر

داخؿ التنظيمات االدارية والمؤسسات

بمكاف حصرىا بنقاط معينة فاالعتداء

ويتعمؽ بمظاىر الفساد واالنحرافات

اليعني بالضرورة اقتصار مظاىر الفساد
المتعددة لمفساد تجعؿ مف الصعوبة

االستغاللية المصاحبة لحيازة السمطة

العامة.

عمى الماؿ العاـ مثال مف خالؿ بيع

االدارية والوظيفية او التنظيمية وتمؾ

السمع والخدمات واالستفادة مف فرص

المكمؼ بخدمة عامة اثناء تأدية المياـ

بعض المؤسسات الحكومية لبعض
الفساد

ىنا

بالتالعب

باالسعار

المخالفات التي تصدر عف الموظؼ
في

منظومة

التشريعات

والقوانيف

والمواصفات او دفع الرشاوى لمحصوؿ

والضوابط ومنظومة القيـ الفردية التي

االسعار السائدة في السوؽ او دفع

التشريعات والقوانيف التي تغتنـ الفرصة

عمى النقد االجنبي ياسعار تقؿ عف

الترقى لالصالح وسد الفراغ لتطوير

الرشاوى لمحصوؿ غمى االئتماف وحتى

لالستفادة مف الثغرات بدؿ الضغط عمى

بعممية الخصخصة كميا تندرج ضمف

وتحديثيا باستمرار "،وىنا تتمثؿ مظاىر

ثانيا -7مظاىر الفساد

تتمخص مايمي;

عمميات الفساد التي تصاحب القياـ

مظاىر الفساد.

 -2الفساد اإلداري
تعاني معظـ االدارات العامة في

الدوؿ النامية مف الفساد اإلداري" ،حيث
يعد الفساد االداري ظاىرة اجتماعية

صناع القرار والمشرعيف لمراجعتيا

الفساد االداري في الدوؿ النامية،17
 عدـ احتراـ اوقات العمؿ او التراخياو التكامؿ

 عدـ تحمؿ المسؤولية وافشاء اسرارالوظيفة
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 -كما تتمثؿ مظاىر الفساد االداري

 -مجاممة المسؤوليف لبعضيـ بعضا

باضطرار المواطنيف الى اتباع

طمعا في الحصوؿ عمى خدمات

اساليب ممتوية النجاز اعماليـ

متبادلة

االداري عف االنجاز

الموظفيف

بسبب عجز او تقصير الجياز

 -تضخـ

والمؤسسات

الدوائر

الحكومية الذي يرافقو اختيار قيادات

ادارية غير مؤىمة

 قصور وتراكـ الثغرات في القوانيفواالنظمة

العناصر

والتشريعات

المتمرسة

في

وتغمغؿ
الفساد

 تصفية الحسابات الشخصية مع -تنفيذ مشروعات ال حاجة ليا

 تأخير العمؿ في المشروعات -شراء مواد واجيزة ال حاجة ليا

 االستخداـ الجائر لمممتمكات العامةالفساد المالي واالقتصادي

في الجانب المالي يتمثؿ الفساد في

االداري الى مستويات االدارية العميا

مجمؿ

وفي ظؿ ىذه االوضاع يضطر

القواعد واالحكاـ المالية التي تساىـ في

موظفو

لمحكومة ومؤسساتيا ومخالفتيا تعميمات

المواطنوف عادة الى تقديـ الرشاوى

لمموظفيف

حيث

يتمتع

االنحرافات

ومخالفة

المالية

تنظيـ سير العمؿ االداري والمالي

الحكومة في ذات الوقت وخاصة في

اجيزة الرقابة المالية ويمكف مالحظة

امتيازات

والتيرب الضريبي وتخصيص االراضي

مراكز المسؤولية االدارية العميا بمزايا
القوة

والحصوؿ

عمى

شخصية في الدولة بشكؿ قانوني

(دور سكف ،سيارات ،مكافآت،
ىدايا... ،وغيرىا).

اثار ىذا الجانب في الرشاوي واالختالس

والمحاباة والمحسوبية  favoritismفي
التعيينات

االقتصادي

 -قمة كفاءة الموظفيف وىبوط مستوى

االقتصادية

 -الغش وخيانة االمانة

االدارة

االداء

الوظيفية

فيتمثؿ

المرتجمة

الجانب

.اما

بالسياسات

وسوء

توزيع

باعباء

كبيرة

الثروات والموارد والدخوؿ او تحميؿ
الحكومية
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وتخصيص امواؿ طائمة لمقياـ بيذه

اضافة العناصر السمبية االتية كتكمفة

.ويتضح ذلؾ جميا مف خالؿ دراسات

أ -ارتفاع حجـ التيرب الضريبي بفضؿ

التي تعاني مف عدـ تحقيؽ مشروعات

عجز الموازنة وضعؼ مستوى

المياـ دوف متابعة ورقابة ومساءلة
التنمية البشرية في اغمب البمداف العربية

لمفساد اقتصادية.

ممارسات الفساد يؤدي الى زيادة

التنمية لمعدالة االجتماعية او الرفاىية

االنفاؽ العاـ بحيث يقمؿ الفساد مف

التزيد عف  % 6واف ىذه النسبة ذاتيا

العامة .

بمعظـ الثروات والنفوذ االقتصادي

التكاليؼ االضافية الناجمة عف

والسياسي واف ىناؾ  % 46يمثموف

ممارسات الفساد.

ما بيف الشرائح الدنيا والوسطى والعميا

نتيجة العموالت التي تزيد مف

مختمفة مف قصور في تمبية جميع

ث -يقمؿ الفساد مف نوعية المرافؽ العامة

االقتصادية المتوخاة منيا "اال نسبة
تستأثر داخؿ معظـ المجتمعات العربية

فئات الدخؿ المحدود وىؤالء يتأرجحوف
في اطار الطبقة الوسطى ويعانوف بنسب

االيرادات العامة ويزيد مف النفقات
ب -ارتفاع

تكمفة

الخدمات

نتيجة

ت -ارتفاع تكاليؼ التكويف الرأسمالي
التكاليؼ الحقيقية لممشاريع الكبيرة .

احتياجاتيـ الحياتية واف ىناؾ % 70

وكفاءتيا ومف جودة السمع والخدمات

عمماء االقتصاد يمكف القوؿ " اف الفساد

خالؿ

عمى

بيف تكمفة ممارسة الفساد وقيمة وعائد

يخفي ذلؾ حاالت متعددة مف

اغمبيـ تحت خط الفقر" .18وبمنطؽ
اصبح ميدانا لمقيمة مف خالؿ الموازنة

الفساد".19

فعندما

تكوف

العقوبات

والغرامات اقؿ مما يجب يرتفع عائد

الفساد والعكس صحيح وعميو يمكف

المقدمة ويالحظ ذلؾ خصوصاً مف
ارساء

المناقصات

المورديف االقؿ كفاءة حيث غالباً ما
الفساد.

ج -تشويو سوؽ العمؿ اذا ما تمت

اجراءات التوظيؼ والتعييف في

الحكومة ومؤسسات القطاع العاـ
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عمى اساس المحسوبية او الرشوة

تواجو المشاريع الصغيرة في البيئات

وبالتالي ستؤدي الى تخفيض نوعية

الفاسدة ظروفاً أصعب لمبقاء وىذا

يؤدي بدوره الى انخفاض مستوى

المشاريع الصغيرة ىي محرؾ النمو

االدارة وكثرة الق اررات الخاطئة مما
االداء .

ح -المساىمة في الفقر وعدـ توزيع

الدخوؿ بشكؿ عادؿ فالفساد اذا ما

يقمؿ معدؿ النمو االقتصادي الف

خصوصاً في معظـ اقتصاديات
البمداف النامية .

 -3الفساد االجتماعي

شاع في المجتمع فانو سيؤدي الى

الفساد ىو وصؼ مشيف لمسموؾ

الدخؿ المحدود (غير المدعوميف)

القيـ االجتماعية  ،حتى اف عمماء

نصيبيـ

االجتماع يحددوف " مفيوـ الفساد بانو

تقميص فرص الفقراء وأصحاب

في

عمى

الحصوؿ

الموضوعي مف الوظائؼ ومف
فرص الترفيع والتدريج الوظيفي .

خ -الفساد يخفض مستويات النمو النو

يؤثر سمباً عمى المشاريع الصغيرة
الف تحمؿ تكاليؼ الفساد المرتفعة

(الوقت

لممشاريع

والماؿ)

اشد

الصغيرة

الشركات الكبرى"

20

بالنسبة

منو

عمى

غير السميـ الناتج عف تفسخ منظومة

عالقة اجتماعية تتمثؿ في انتياؾ قواعد

السموؾ

االجتماعي

فيما

يتعمؽ

بالمصمحة العامة وممارسة الفساد"(مركز

اضواء لمبحوث،الكويت) .مرجعيا يعود

الى عدـ استقامة ذاتية الشخص الذي

يمارسو وبالتالي فيو انتياؾ لقيـ

المجتمع وىو قائـ عمى تغميب المنفعة

فالمشاريع

الشخصية عمى المنفعة العامة  .اف

اقؿ لتجنب الفساد وىي تميؿ الى

عمى االخريف وتتـ ممارستو مف قبؿ فرد

تحميؿ

ممنوحة لو سمطات وصالحيات بموجب

الصغيرة تممؾ بوجو عاـ سمطات

العمؿ في بيئات عالية التنافسية
وبالتالي

فيي

التسطيع

مستيمكيف تكاليؼ الفساد وىكذا

الفساد ىو سموؾ ذاتي سيء ينعكس

او مجموعة افراد فالموظؼ الحكومي
القانوف ويمكف اف يمارس الفساد اذا ما

[]139

قضايا سياسية

استغؿ الوظيفة العامة استغالالً سيئاً اذا

غير متكافئ االمر الذي يؤدي الى

ما استجاب ىذا الموظؼ لمعادات

حدوث تحوالت سريعة ومفاجئة في

والتقاليد واالنتماءات العشائرية والطائفية

التركيبة االجتماعية االمر الذي يكرس

العامة مف وسيمة إلدارة الشأف العاـ

الثروات

واالسرية واالقميمية بحيث تتحوؿ الوظيفة
إلفراد المجتمع ومف أداة لمخدمة العامة

ومف كونيا تكميفاً قانونياً وأمانة وطنية
مقدسة تتحوؿ الى سمعة يتـ المتاجرة بيا

التفاوت االجتماعي وتراجع العدالة
االجتماعية

نتيجة

لتركيز

والسمطات وتدني المستوى المعاشي

ألغمبية افراد المجتمع االمر الذي يدفع

البعض منيـ الرتكاب الجرائـ وبالتالي

بيعاً وشراء بممارسة الفساد.اف الفساد

تعطيؿ قوة فاعمة في المجتمع .

االحباط وانتشار الالمباالة والسمبية بيف

الصدد ىو الخمؿ الذي يصيب اخالقيات

كرد فعؿ

الفساد سموؾ الفرد ويجعمو يتعامؿ مع

وكذلؾ يؤدي الى عدـ المينية وفقداف

مف دوف مراعاة لمقيـ االجتماعية التي

يؤدي الى " خمخمة القيـ االخالقية والى

افراد المجتمع وبروز التعصب والتطرؼ
في االراء وشيوع الجريمة

النييار القيـ وعدـ تكافؤ الفرص "،21

اف اخطر ما ينتج عف الفساد بيذا

العمؿ والقيـ االجتماعية وغالبا ما يغير

االخريف بمادية وتغميب المصمحة الذاتية

قيمة العمؿ والتقبؿ النفسي لفكرة التفريط

تدعو الى عمو المصمحة العامة .ختاما

االىتماـ بالحؽ العاـ والشعور بالظمـ

نحدد العوامؿ االساسية وراء انتشار

االجتماعي وانتشار الحقد بيف شرائح

أ .عوامؿ داخمية في مفاىيـ المجتمع

في معايير اداء الواجب الوظيفي وتراجع
لدى الغالبية مما يؤدي الى االحتقاف

المجتمع وانتشار الفقر .فالفساد يشوه

البنى االجتماعية والنسيج االجتماعي

مف خالؿ صعود االقمية عمى حساب
االكثرية وسوء توزيع الدخوؿ بشكؿ

ومف خالؿ ما عرضو البحث ،يمكف اف

الفساد االداري;-
وتتمثؿ

بتفشي

ظاىرة

الوساطة

والعالقات الشخصية في الحصوؿ

عمى الخدمة العامة.
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ب .عوامؿ مرتبطة بالقيادة واالدارة

حيث اثبتت الدراسات اف لالدارة دور

كبير في تفشي الفساد اإلداري.

ت .عوامؿ مرتبطة باألخالؽ وتتمثؿ
بعدـ غرس االخالؽ والتعاليـ الدينية

داخؿ النفوس.

ث .خمؿ في نظاـ المنظمة حيث اي

االستنتاجات والتوصيات

أوال -7االستنتاجات

تبيف مف خالؿ البحث اف الدوؿ

النامية باختالؼ انظمتيا تشيد شكال او

اخر مف اشكاؿ الفساد االداري الذي يعد
معوقا لعممية التنمية وادارة وانتاجا
وتوزيعا لمعائد حيث ينعكس أثاره عمى

خمؿ او تعقيد داخؿ النظاـ يؤدي

اختالؿ البناء االجتماعي واالقتصادي

الضعؼ في النظاـ.

عرض ألىـ االستنتاجات حوؿ مشكمة

الى تشجيع الموظفيف عمى استغالؿ

ج .شعور الموظفيف بغياب العدالة مف
قبؿ مرؤوسييـ في اطار التدريب

واالخالقي والسياسي والثقافي ،ويمكف

الفساد اإلداري;

 .2إف أسباب الفساد اإلداري والمالي

والحوافز التي تؤدي الى االىماؿ

في اي دولة وخاصة العالـ الثالث

ح .غياب نظاـ متكامؿ داخؿ المنظمة

ظاىرة ليست أنية وليا تراكمات

والتقصير.

بما يكفؿ انجاز العمؿ وخدمة

المراجعيف.

خ .حصر نظاـ االمتيازات عمى فئات
معينة دوف سواىا

ومنيا العراؽ متأصمة الجذور وىي

عبر عقود مف الزمف.

 .3إف تشخيص الحموؿ اليمكف اف يتـ
بدوف رؤية متكاممة لكؿ االوضاع

السياسية واالقتصادية واالجتماعية

في المجتمع ميما كانت بيئتو.

 .4إف التبايف في توزيع الثروات

والدخوؿ سبب رئيسي لتفشي

الظاىرة ويولد شعور دائـ بالغبف
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والظمـ والحيؼ لدى فئات كثيرة مف

ذو تأثير كبير عمى التنمية وتقدميا

 .5إف محاربة الفساد تعزز ثقة

ىذا ببساطة مكمفا جدا ،اف تركي از

الجيود الراقية لممضي بالتنمية

يمكف اف يكوف ايضا ذا اثر سمبي

المجتمع.

المواطف في القانوف وسيادتو في

،ففي ظؿ ظروؼ واقعية سيكوف
احادي التفكير عمى منع الفساد

السياسية قدما إلى اإلماـ وتسيـ

عمى الحريات الشخصية وحقوؽ

وتعزيز االقتصاد الوطني ومكافحة

القضاء بشكؿ كامؿ عمى البرامج

 .6مكافحة الفساد ليست غاية بحد

البيروقراطي الذى يفتح الباب في

ذاتيا فيي ليست حممة عمياء

اغمب االحياف والرد بشكؿ اقوى

الشر جزء مف اليدؼ االوسع

تصحيح كامؿ بؿ تحقيؽ زيادة

وكفاءة فاالصالحيوف ليسوا فقط

وكفاءتيا.

في جذب االستثمارات االجنبية

مشكمتي الفقر والبطالة.

التصويب فالصراع ضد ارتكاب

لخمؽ حكـ اكثر فعالية ونزاىة
معنييف بمواجية الفساد بحد ذاتو

لكنيـ معنيوف

ايضا بتغيير اثره

السمبي عمى تطور المجتمع ككؿ
وفي

ىذه

الطريقة

االنساف .وقد يكوف مف الصعب

والخدمات الفاسدة وقد يظؿ التوجو

غير مكمؼ ،فاليدؼ ليس تحقيؽ

اساسية

في

نزاىة

الحكومة

 .8إف الفساد اإلداري يؤدى إلى تراجع

الدولة ويؤدي الى خسائر ميزانيات
الدولة.

تساعد

 .9تتعدد صور الفساد االداري في

المعيشة لمفقراء وتحقيؽ احتراـ

استغالؿ الوظيفو وسموؾ الموظؼ

 .7اف المصمح الحكيـ يعرؼ اف

مصالح شخصيو والتغاضي عف

االصالحيات في رفع مستوى
اكبر لحقوؽ االنساف لمجميع .

الفساد ال يمكف اجتثاثو كميا وىو

مجتمعات الدوؿ الناميو وتتمثؿ في

في استخداـ الموارد العامو لتحقيؽ

انشطو قانونيو وانتشار االختالس
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و العموالت و الرشاوي وتعطيؿ

مصالح المواطنيف.

 .:إف تدني مستوى الوازع الديني
والتنشئو السمميو والقدوه الحسنو

يؤدي الى انتشار الفساد اإلداري.

 .20إف انتشار الفساد االداري يعود الى

الفساد

االداري

مف

وذلؾ

التوصيات المقترحة التالية;

خالؿ

 .2زرع ثقافة محاربة ىذه االفة

في اذىاف الناس

االجتماعية

ليدركو اف الكفاءة والعدؿ والنزاىة

وتكافؤ الفرص وسيادة القانوف ىي

اسباب داخميو تتعمؽ بسوء االداره

القيـ التي يجب عمى المجتمع

وعدـ النزاىو واسباب اخرى تعود

السعي لتعزيزىا وىنا تمعب التربية

الى المفاىيـ السائده الخاطئو في

الدينية

العالقات الشخصيو والوساطة في

الفساد ومضاره بحيث يتربى الفرد

تنوعو الشخصي وتأثره بالعوامؿ

لتصبح مع مرور الزمف جزءا مف

 .22إف أىـ اإلجراءات واالستراتيجيات

 .3لمتصدي لمفساد يجب اف نبدأ

المتبعة في مقاومو الفساد االداري

بأسبابو

تغيير

القيـ الدينيو واالخالقيو لدى االفراد

اىدار

المجتمع

التي

تتمثؿ

باىميو

انجاز المعامالت واسباب خارجيو

االقتصادية واالجتماعيةوالسياسية.

والحد مف انتشاره تتمثؿ في غرس

وقياـ االدارات العميا بمكافحو

الفساد.

ثانيا -7التوصيات
يجب إف تساىـ البيئة الداخمية

لمموظؼ (االسرة والمنظمة ) والبيئة
الخارجية (المجتمع) في الحد مف انتشار

والبرامج

واالخالقية

التعميمية التي توضح مظاىر
منذ الصغر عمى ىذه المبادىء

سموكو الشخصي القويـ.
الجذرية

عبر

المفاىيـ الشائعة لدى الناس حوؿ
الماؿ

واضاعة الوقت.

العاـ

والوساطة

 .4التركيز عمى وضع العقوبات
القانونية الرادعة ومعاقبة المنحرفيف

اداريا حتى يكونوا قدوة لغيرىـ
وردعا لممفسديف.
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 .5خمؽ قنوات اتصاؿ فعالة بيف
االدارات والموظفيف لممشاركة في
االراء والق اررات وتحسيف االداء

مستوى ومف غير المحتمؿ اف

تنجح اي اصالحات اذا كانت

المعرفة غائبة.

ومكافحة الفساد وتحفيز الموظفيف

 .20تفعيؿ القضاء وخاصة المفاصؿ

لمحد مف التفكير في الفساد

الرقابة ولممبمغيف عف الرشوة.

وتوفير التدريب المطموب والتنمية

اإلداري.

القضائية لمحماية االمنية لتأميف
وفي النياية اف مفاىيـ الخير

 .6إقرار قانوف أخالؽ المينة في شتى

والشر مرتبطة بالطبيعة االنسانية ،وتبقى

االمانة والكفاءة والعدالة االسس

تقوـ عمييا مبادىء االدارة االسالمية في

الوظائؼ والقطاعات واف تكوف

التوصية االخيرة ىي الرقابة الذاتية التي

الرئيسة عند اختيار المناصب

مراقبة الذات واتباع الصراط المستقيـ في

وركيزة

المنكر حتى ينشأ االفراد تنشئة صالحة

 .8يتعيف لمكافحة الفساد عمى البمداف

الواجبات بأمانة وضمير ورقابة ،قاؿ

اف تؤدي ادوا ار خاصة في تقديـ

تعالى ;"منكـ امة يدعوف الى الخير

النزاىة الوطنية.

واولئؾ ىـ المفاحوف".22

االدارية والموظفيف.
 .7مكافحة

الفساد

أساسية لمتنمية.

أولوية

المساعدة مف اجؿ الحفاظ عمى

 .9تقديـ دعـ سياسي قوي عمى اعمى
مستويات الحكومة.

 .:مكافحة الفساد ينبغي اف تبدأ مف
نقطة دخوؿ تتمثؿ في فيـ

االسباب الزمنية والثغرات والحوافز

التي تغذي الممارسات عمى اي

االخالؽ واالعماؿ واالمر والنيي عف
قادرة عمى التحكـ باالىواء واداء

ويأمروف بالمعروؼ وينيوف عف المنكر
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