أعداد وتنضيد  :منتدى
االنثروبولوجييين واالجتماعيين العرب
الفساد اإلداري
أسبابه وأثاره وأهم أساليب المعالجة
ساهر عبد الكاظم مهدي(*)

المقدمة
إن ما ٌشهده العراق من ظواهر غرٌبة وأزمات
سٌاسٌة واقتصادٌة واجتماعٌة تتباٌن فً أشكالها
وأحجامها ولعل من أهم تلك الظواهر تؤثٌراً بعد
اإلرهاب هً ظاهرة الفساد وبكل أنواعه "اإلداري
والمالً والسٌاسً والقضائً......الخ" .وستركز هذه
الدراسة على الفساد اإلداري بمختلف أشكاله وأنواعه
ومن وجهات نظر مختلفة لكتاب ومإلفٌن متعددٌن
إضافة إلى تزاٌد اهتمام الحكومات بمشكلة الفساد
وبما تفرزه من انعكاسات سلبٌة وأضراراً بالغة فً مختلف مٌادٌن الحٌاة
اإلنسانٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة ,فً الوقت الذي تسعى به كافة
بلدان العالم إلى مواكبة متطلبات التطورات المتسارعة التً تشهدها الساحة
العالمٌة والمتمثلة فً ظاهرة العولمة والتحول من االنغبلق االقتصادي إلى
االنفتاح ,واالندماج فً االقتصاد العالمً ,وتحرٌر األسواق .وإن االنخراط فً
العولمة قد ٌفتح آفاقا ً جدٌدة وٌتٌح فرصا ً كثٌرة اإل أنه قد ٌخلق تحدٌات كبٌرة
على المجتمع الدولً والتً تتمثل باستخدام تكنولوجٌا عالٌة فً ممارسات الفساد
فً ظل تطورات تقنٌة المعلومات وهٌمنة االقتصادٌات الخدمٌة ورفع حواجز
الحماٌة التجارٌة أمام تدفقات االستثمارات والخدمات المالٌة ,فعولمة االتصاالت
اإللكترونٌة تسهل انجاز األعمال غٌر المشروعة مثل إمكانٌة اختراق األسواق
المالٌة العالمٌة التً سببت فً أزمات مالٌة عنٌفة لكثٌر من الحكومات والشركات
والبنوك فً مختلف بلدان العالم .وبناءاً على ما سبق فإن موضوع الفساد ٌحتل
مكانا ً ممٌزاً فً المواضٌع المثارة فً عصرنا لما له من أثار وانعكاسات كبٌرة
محلٌا ً وعالمٌاً ,وٌتجلى االهتمام فً هذا الموضوع بمإشرات كثٌرة ٌمكن
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معرفتها من خبلل العدد الكبٌر من البحوث التً أجرٌت بهذا الصدد .واالهتمام
الدولً المتزاٌد بهذا الموضوع.
المبحث األول :الفساد اإلداري وأشكاله
 1-1مفهوم الفساد اإلداري:
تعددت التعارٌف التً أطلقت لتوضٌح مفهوم الفساد اإلداري وقد ٌعزى سبب
ذلك إلى اختبلف المدارس الفلسفٌة التً تناولت موضوع الفساد اإلداري
واختبلف المدارس الفلسفٌة قد ٌعود سببه إلى اختبلف أفكار وثقافات وتوجهات
رواد هذه المدارس من الكتاب والمنظرٌن والعلماء .حٌث عرف الفساد اإلداري
بصورة عامة على انه " التؤثٌر غٌر المشروع فً القرارات العامة " (.)12كما
وجاء فً تعرٌف منظمة الشفافٌة الدولٌة للفساد اإلداري بؤنه " كل عمل ٌتضمن
سوء استخدام المنصب العام لتحقٌق مصلحة خاصة ذاتٌة لنفسه أو جماعته " إال
أن اغلب التعارٌف جاءت متفقة وبشكل كبٌر على سوء هذه الظاهرة واآلثار
السلبٌة التً تتركها فً كل مستوٌات الحكومة ومإسساتها وهٌاكلها التنظٌمٌة
وتعتبر هذه الظاهرة وبائٌة فً معظم دول العالم .ولعل من أهم المناهج الفكرٌة
لدراسة الفساد اإلداري هً)3(:
 1-1المنهج ألقٌمً.
 2-1منهج المعدلٌن الوظٌفٌٌن.
 3-1منهج البلمعدلٌن.
 1-1المنهج القٌمً:
ٌعتمد هذا المنهج على النظام فً تحدٌده لمفهوم الفساد اإلداري ,وعلى هذا
النحو فقد عرف الفساد اإلداري على انه "القصور ألقٌمً عند األفراد الذي
ٌجعلهم غٌر قادرٌن على تقدٌم االلتزامات الذاتٌة المجردة والتً تخدم المصلحة
العامة")13(.كما عرف على انه "فقدان السلطة القٌمٌة وبالتالً إضعاف فاعلٌة
األجهزة الحكومٌة" )1( .وجاءت التعارٌف السابقة مإكدة قوة العبلقة بٌن النظام
القٌمً واالنحرافات التً تحصل فً إجراءات العمل وإهمال المصلحة العامة
بهدف تحقٌق مصالح شخصٌة قد تكون فردٌة أو جماعٌة .وعلى الرغم مما
توضحه التعارٌف السابقة والمستندة إلى المنهج ألقٌمً إال أن هناك عدة مآخذ
على هذا المنهج لعل من أهمها-:
 -1لم ٌحدد مستوى النظام ألقٌمً الذي قد ٌتم االنحراف عنه ,أهو عالمً مقرر
ومعترف بشرعٌته على نطاق واسع أم هو أي نظام قٌمً مطبق فً أي
مجتمع,فإذا كان النظام عالمٌا تبرز صعوبة تحدٌد أسسه ومعالمه بصورة دقٌقة
أما إذا كان المقصود أي نظام قٌمً ملتزم من قبل المجتمع فهنا تبرز مفاهٌم
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نسبٌة متغٌرة بسبب وجود فوارق بٌن النظم القٌمٌة الملتزمة من قبل األجهزة
اإلدارٌة فً دول العالم.)1(.
 -2ومن أهم ما ٌإخذ علٌه أٌضا هو عدم ثبات مفهوم القٌم ونسبٌته وصعوبة
التحقق منه.)11( .وبموجب هذا المنهج فان االنحراف ألقٌمً المتجسد بشكل
سلوكٌات منحرفة عن النظام السلوكً المعتمد والتً تمارس داخل الجهاز
اإلداري تإدي إلى بروز ظاهرة سلبٌة ٌطلق علٌها الفساد اإلداري.
 2-1منهج المعدلٌن الوظٌفٌٌن:
برز هذا المنهج لتوضٌح مفهوم الفساد اإلداري نتٌجة لبلنتقادات التً تعرض
لها المنهج ألقٌمً .وٌإكد اغلب المإلفٌن والمنظرٌن فً هذا المنهج على إن
الفساد اإلداري هو "السلوك المنحرف عن الواجبات الرسمٌة محاباة العتبارات
خاصة كاألطماع المالٌة والمكاسب االجتماعٌة أو ارتكاب مخالفات ضد القوانٌن
العتبارات شخصٌة"( )14وٌتفق التعرٌف السابق مع تعرٌف بعض الباحثٌن
لمفهوم الفساد اإلداري حٌث عرف على انه"الحالة التً ٌدفع فٌها الموظف
نتٌجة لمحفزات مادٌة أو غٌر مادٌة غٌر قانونٌة ,للقٌام بعمل ما لصالح مقدم
الحوافز وبالتالً إلحاق الضرر بالمصالح العامة ( .)12وعلٌه فان هذا المنهج
وضع أسس نوعا ما قابلة للقٌاس ,وهناك سهولة كبٌرة فً التحقق منها أكثر من
المنهج ألقٌمً .و هنا ٌبرز سبب ظهور الفساد اإلداري بشكل واضح وفقا لهذا
المنهج من خبلل ممارسة سلوكٌات منحرفة تماما عن قواعد العمل وإجراءاته
المتبعة فً النظام اإلداري نتٌجة لحصول الموظفٌن المسإولٌن عن تنفٌذ تلك
القواعد واإلجراءات على مغرٌات من قبل جهات وأطراف أخرى .وعلى الرغم
من اٌجابٌات هذا المنهج اال انه ال ٌخلو من السلبٌات ولعل من أهمها :
 -1إن حدوث ظاهرة الفساد اإلداري لٌس بالضرورة أن ٌكون مرتبطا بحوافز
غٌر مشروعة تقدم من قبل أطراف أخرى فقط بل قد ٌكون السبب فً حدوثها
اندفاعات ذاتٌة عند الموظفٌن تكون لصالحهم )5(.
 -2إن ظاهرة الفساد اإلداري قد ال ٌعود سببها الرئٌسً قصور ونواقص فً
قواعد العمل الملتزمة فً األجهزة اإلدارٌة وإنما قد تعزى ألسباب أخرى مثل
الجوانب القٌمٌة,وعلى الرغم مما جاء به المنهج السابق إال انه لم ٌخلو من
الهفوات .
 3-1منهج البلمعدلٌن:
ٌعتبر هذا المنهج من المناهج المعاصرة لتوضٌح مفهوم الفساد اإلداري حٌث
اعتمد على المنهج ألقٌمً أٌضا فً وضع بعض المفاهٌم معتبرا من غٌر الممكن
إهمال المنهج ألقٌمً إذ ٌرتكز مإٌدي هذا المنهج فً مفاهٌمهم على اعتبار
"الفساد اإلداري ظاهرة ال تقتصر على الممارسات الفردٌة بل تعتمد على أكثر
من ذلك فتؤخذ طابعا نظامٌا ٌسعى لتكرٌس النفس واالستمرار ولٌس التفانً
الذاتً مع حركة تقدم المجتمع" ( . )14ووفقا لهذا المنهج عرف الفساد اإلداري
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بؤنه "حصٌلة االتجاهات واألنماط السلوكٌة المتؤصلة لٌس فقط فً الهٌاكل
اإلدارٌة بل فً المجال االجتماعً ككل وفً النمط الحضاري و فً قلوب و
عقول الموظفٌن المدنٌٌن والمواطنٌن على حد سواء " ( . )7ومما سبق ٌمكن
إعطاء التعرٌف التالً للفساد اإلداري "ظاهرة سلبٌة تتفشى داخل األجهزة
اإلدارٌة لها أشكال عدٌدة تتحدد تلك األشكال نتٌجة للثقافة السائدة فً المجتمع
والمنظمة والنظام ألقٌمً وتقترن بمظاهر متنوعة كالرشوة وعبلقات القرابة
والوساطة والصداقة تنشؤ بفعل مسببات مختلفة هدفها األساس وغاٌتها الرئٌسٌة
إحداث انحراف فً المسار الصحٌح للجهاز اإلداري لتحقٌق أهداف غٌر
مشروعة فردٌة أو جماعٌة ".وتوصف ظاهرة الفساد اإلداري بؤنها-:
 -1ظاهرة سٌئة تإدي إلى إساءة استعمال السلطة الرسمٌة ومخالفة األنظمة
والقوانٌن والمعاٌٌر األخبلقٌة .
 -2ظاهرة تإثر على أهداف المصلحة العامة نتٌجة لتؤثٌرها السلبً فً النظام
اإلداري .
 -3ظاهرة نتجت عن انحرافات سلبٌة وبالتالً فهً ستولد إفرازات سلبٌة على
النظام اإلداري قد ٌتحمل أعباءها الموظفون والجمهور .
 -4ظاهرة سلبٌة قد تحدث بشكل فردي أو جماعً .
 -5ظاهرة تهدف إلى إحداث انحراف فً المسار الصحٌح للنظام اإلداري
لتحقٌق أغراض غٌر مشروعة .
 -6ظاهرة سلبٌة قد تحقق عوائد غٌر شرعٌة للشخص الذي ٌمارسها ولٌس
بالضرورة إن تكون هذه العوائد مالٌة .
 3-1أشكال الفساد اإلداري:
للفساد اإلداري إشكال عدٌدة و كما جاء فً تقرٌر الندوة اإلقلٌمٌة التً عقدتها
دائرة التعاون الفنً للتنمٌة ومركز التنمٌة االجتماعٌة والشإون اإلنسانٌة باألمم
المتحدة حٌث تم تحدٌد ثبلثة أشكال رئٌسة للفساد اإلداري ٌتضمن كل منها ثبلث
ممارسات فرعٌة وكما هً موضحة فً أدناه (.)11
: 1-2وفقا للرأي العام -:
 1-1ابٌض .
 2-1اسود .
 3-1رمادي .
: 2-2وفقا للممارسة -:
 1-2سوء استخدام الروتٌن .
 2-2الممارسة غٌر األمٌنة للصبلحٌة .
 3-2ممارسات مخالفة للقانون .
: 3-2وفقا للغرض -:
 1-3استخدام الموارد العامة لتحقٌق مصالح خاصة .
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 2-3خدمة األقارب و األصدقاء .
 3-3السرقة العامة .
إن تصنٌف أشكال الفساد اإلداري وفقا للرأي العام ٌعنً اعتماد الرأي العام
أساس لتصنٌف شكل الظاهرة السلبٌة الموجودة واآلتً توضٌح عن كل ممارسة
داخل أشكال الفساد اإلداري وفقا للرأي العام )6( -:
 -1الفساد األبٌض :
وٌعنً إن هناك اتفاق كبٌر من قبل الجمهور والموظفٌن العاملٌن فً الجهاز
اإلداري على تقبل واستحسان العمل او التصرف المعنً .
 -2الفساد األسود :
وٌشٌر إلى اتفاق الجمهور والموظفٌن العاملٌن فً الجهاز اإلداري على إدانة
عمل أو تصرف سٌئ معٌن .
 -3الفساد الرمادي :
وسمً بالفساد الرمادي لعدم إمكانٌة احتسابه على أي نوع من النوعٌن السابقٌن
 .وٌعود سبب ذلك إلى غٌاب االتفاق من عدمه حول عمل أو تصرف معٌن قبل
الجمهور والموظفٌن .
كما إن الفساد اإلداري وفقا للممارسة ٌؤخذ األشكال اآلتٌة :
 -1سوء استخدام الروتٌن :
إن تعقٌد اإلجراءات اإلدارٌة وسوء استخدام الروتٌن قد ٌدفع ببعض
المواطنٌن إلى استخدام األسالٌب غٌر المشروعة من اجل الحصول على خدمة
ما أو انجاز بؤقل جهد أو كلفة .
 -2الممارسة غٌر األمٌنة للصبلحٌات :
إن الممارسة غٌر األمٌنة للصبلحٌات الممنوحة للموظف فً الجهاز اإلداري قد
تدفع به إلى منح االمتٌازات والتسهٌبلت لبعض المواطنٌن وحرمان البعض
اآلخر منها دون االستناد إلى أسس وقواعد موضوعٌة أو إلى سٌاسة معٌنة.
 -3ممارسات مخالفة للقانون :
وٌعنً قٌام الموظف فً الجهاز اإلداري بممارسات مخالفة للقانون ونصوصه,
الهدف من هذه الممارسات المخالفة للقانون هو تحقٌق مكاسب شخصٌة بعٌدا عن
المصلحة العامة ,أما بالنسبة للفساد وفقا للغرض فٌؤخذ األشكال التالٌة والذي
ركزت علٌه الندوة التً عقدتها دائرة التعاون الفنً للتنمٌة باألمم المتحدة )11(:
 -1الفساد الناتج عن استخدام الموارد العامة لتحقٌق أهداف شخصٌة ومثال
على ذلك :
التزوٌر فً تقدٌر الضرائب وتحصٌلها .
أ -إقامة مشروعات وهمٌة .
ب -التدخل فً مجرى العدالة .
 -2الفساد الناتج عن خدمة األقارب واألصدقاء ومثال على ذلك :
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أ -انتهاك اإلجراءات المتبعة لتحقٌق مصلحة شخصٌة .
ب -التغاضً عن األنشطة غٌر القانونٌة لصالح األقارب واألصدقاء .
ت -تقدٌم تسهٌبلت غٌر مشروعة .
 -3الفساد الناتج عن السرقة العامة ومثال على ذلك :
ث -التبلعب باألسعار .
ج -التبلعب بالرواتب و األجور .
ح -التبلعب بنظم الحوافز والمكافآت .
وعلى الرغم من تعدد أشكال الفساد اإلداري إال أن معظم هذه األشكال هً
أوجه لظاهرة واحدة تعبر عن ممارسات غٌر مشروعة خارجة عن القانون .ومن
وجهة نظر الباحث فان أشكال الفساد اإلداري وفقا للممارسة هً شائعة وبشكل
كبٌر فً المإسسات العراقٌة وقد ٌعود ذلك إلى أسباب قٌمٌة وثقافٌة واجتماعٌة
وأخرى سٌاسٌة و اقتصادٌة .
وتبعا ً لتعدد أشكال الفساد اإلداري تعددت مظاهره والتً هً )9(:
 الرشوة ( : )Briberyأي الحصول على أموال أو أٌة منافع أخرى من اجلتنفٌذ عمل أو االمتناع عن تنفٌذه مخالفة لؤلصول .
 المحسوبٌة ( :)Nepotismأي تنفٌذ أعمال لصالح فرد أوجهة ٌنتمً لهاالشخص مثل حزب أو عائلة أو منطقة  ...الخ ,دون أن ٌكونوا مستحقٌن لها .
 المحاباة ( :)Favoritismأي تفضٌل جهة على أخرى فً الخدمة بغٌر حقللحصول على مصلحة معٌنة .
 الواسطة ( :)Wastaأي التدخل لصلح فرد ما ,أو جماعة دون االلتزامبؤصول العمل والكفاءة البلزمة مثل تعٌٌن شخص فً منصب معٌن ألسباب
تتعلق بالقرابة أو االنتماء الحزبً رغم كونه غٌر كفإ أو غٌر مستحق .
 نهب المال العام :أي الحصول على أموال الدولة والتصرف بها من غٌر وجهحق تحت مسمٌات مختلفة .
 االبتزاز ( :)Black mailinsأي الحصول على أموال من طرف معٌن فًالمجتمع مقابل تنفٌذ مصالح مرتبطة بوظٌفة الشخص المتصف بالفساد.
ولعل من أكبر مظاهر الفساد اإلداري الشائعة حالٌا ً فً بعض المإسسات
العراقٌة هً ,عندما ٌكون المسإول األول مشغوالً لدرجة أن ٌترك أمر وزارته
أو جهازه اإلداري فً تصرف أحد موظفٌه وكم من موظف أصبح فً األهمٌة
قبل رئٌسه .وهنا ٌبدأ الفساد اإلداري فً غٌاب المراقبة والمتابعة حتى إن العدٌد
من القضاٌا المهمة التً تحتاج إلى أن ٌحاط المسإول األول بها علما ً تحجب عنه
وال ٌعلم عنها إال بعد وقوع كارثة أو نتٌجة مساءلة للمسإول من أعلى منه.)4(.
المبحث الثانً :أسباب الفساد وأثاره
 1-2أسباب الفساد اإلداري:
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من المإكد وجود مجموعة من األسباب التً أدت إلى بروز ظاهرة الفساد
وانتشارها فً مختلف المجتمعات ,فقد أكد منظري وباحثً علم اإلدارة والسلوك
التنظٌمً على وجود ثبلث فئات حددت هذه األسباب والتً هً )3( :
: 1-1حسب رأي الفئة األولى :
 -1أسباب حضرٌة .
 -2أسباب سٌاسٌة .
: 2-1حسب رأي الفئة الثانٌة :
 -1أسباب هٌكلٌة .
 -2أسباب قٌمٌة .
 -3أسباب اقتصادٌة.
: 3-1حسب رأي الفئة الثالثة :
 -1أسباب باٌولوجٌة و فزٌولوجٌة .
 -2أسباب اجتماعٌة .
 -3أسباب مركبة .
وفً ما ٌؤتً توضٌح آلراء كل فئة :
 1-1أسباب الفساد اإلداري حسب رأي الفئة األولى :
 -1األسباب الحضرٌة :وتعنً إن سبب بروز ظاهرة الفساد اإلداري هو وجود
فجوة كبٌرة بٌن القٌم الحضرٌة السائدة فً المجتمع وبٌن قٌم وقواعد العمل
الرسمٌة المطبقة فً أجهزة الدولة لذلك ستكون هناك حاالت مخالفة لقٌم وقواعد
العمل الرسمٌة تعد استجابة طبٌعٌة للنظام ألقٌمً الحضري .كما أنها تبدو تحركا
طبٌعٌا لتقلٌص الفجوة بٌن قٌم المجتمع وقٌم قواعد العمل الرسمٌة.
 -2األسباب السٌاسٌة :إن محدودٌة قنوات التؤثٌر غٌر الرسمٌة على القرارات
اإلدارٌة إضافة إلى ضعف العبلقة ما بٌن اإلدارة والجمهور وانتشار الوالءات
الجزئٌة .كل هذه الحاالت من شؤنها أن تإدي إلى بروز الفساد اإلداري .
 2-1أسباب الفساد اإلداري حسب رأي الفئة الثانٌة :
ٌوضح أهم أسباب الفساد اإلداري فً كتابه (الفساد فً الحكومة ) والتً هً
)13( :
 1أسباب هٌكلٌة :وتعزى األسباب الهٌكلٌة إلى وجود هٌاكل قدٌمة لؤلجهزة
اإلدارٌة لم تتغٌر على الرغم من التطور الكبٌر والتغٌر فً قٌم وطموحات
األفراد ,وهذا له أثره الكبٌر فً دفع العاملٌن إلى اتخاذ مسالك وطرق تعمل تحت
ستار الفساد اإلداري بغٌة تجاوز محدودٌات الهٌاكل القدٌمة وما ٌنشؤ عنها من
مشاكل تتعلق باإلجراءات وتضخم األجهزة اإلدارٌة المركزٌة .
 2أسباب قٌمٌة :إن الفساد اإلداري ٌحدث نتٌجة النهٌار النظام ألقٌمً للفرد أو
المجموعة.
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 3أسباب اقتصادٌة :لعل من أهم هذه األسباب هو عدم العدالة فً توزٌع الثروة
فً المجتمع والذي من شؤنه أن ٌولد فئات ذات ثراء كبٌر وأخرى محرومة.
 3-1أسباب الفساد اإلداري حسب رأي الفئة الثالثة :
إن من أهم أسباب الفساد اإلداري هً (: )8
 1أسباب باٌولوجٌة و فزٌولوجٌة :وهً جمٌع األسباب التً دافعها األولً
واألساسً هو ما اكتسبه الفرد عن طرٌق الوراثة وكل ما ٌتعلق بالخلفٌة السابقة
من حٌاته وما تركته من آثار على سلوكٌاته وتصرفاته .
 2أسباب اجتماعٌة :وهً جمٌع األسباب التً تنشؤ نتٌجة للتؤثٌرات البٌئٌة
واالجتماعٌة.
 3أسباب مركبة :وهً جمٌع األسباب التً تظهر نتٌجة لتفاعل المجموعتٌن
السابقتٌن من األسباب .
وٌمكن إجمال مجموعة من األسباب العامة لهذه الظاهرة وهً.
 -1انتشار الفقر والجهل ونقص المعرفة بالحقوق الفردٌة ,وسٌادة القٌم التقلٌدٌة
والروابط القائمة على النسب والقرابة .
 -2عدم االلتزام بمبدأ الفصل المتوازن بٌن السلطات الثبلث التنفٌذٌة
والتشرٌعٌة و القضائٌة فً النظام السٌاسً وطغٌان السلطة التنفٌذٌة على السلطة
التشرٌعٌة وهو ما ٌإدي إلى اإلخبلل بمبدأ الرقابة المتبادلة ,كما إن ضعف
الجهاز القضائً وغٌاب استقبللٌته ونزاهته ٌعتبر سببا مشجعا على الفساد .
 -3ضعف أجهزة الرقابة فً الدولة وعدم استقبللٌتها .
 -4تزداد الفرص لممارسة الفساد فً المراحل االنتقالٌة والفترات التً تشهد
تحوالت سٌاسٌة واقتصادٌة واجتماعٌة وٌساعد على ذلك حداثة أو عدم اكتمال
البناء المإسسً واإلطار القانونً التً توفر بٌئة مناسبة للفاسدٌن مستغلٌن
ضعف الجهاز الرقابً على الوظائف العامة فً هذه المراحل.
 -5ضعف وانحسار المرافق والخدمات والمإسسات العامة التً تخدم
المواطنٌن.
 -6غٌاب قواعد العمل واإلجراءات المكتوبة ومدونات السلوك للموظفٌن فً
قطاعات العمل العام والخاص ,وهو ما ٌفتح المجال لممارسة الفساد.
 -7غٌاب حرٌة اإلعبلم وعدم السماح لها أو للمواطنٌن بالوصول إلى
المعلومات والسجبلت العامة ,مما ٌحول دون ممارستهم لدورهم الرقابً على
أعمال الوزارات والمإسسات العامة .
 -8ضعف دور مإسسات المجتمع المدنً والمإسسات الخاصة فً الرقابة على
األداء الحكومً أو عدم تمتعها بالحٌادٌة فً عملها .
 -9األسباب الخارجٌة للفساد ,وهً تنتج عن وجود مصالح وعبلقات تجارٌة
مع شركاء خارجٌٌن أو منتجٌن من دول أخرى ,واستخدام وسائل غٌر قانونٌة
من قبل شركات خارجٌة للحصول على امتٌازات واحتكارات داخل الدولة.
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 2-2آثار الفساد اإلداري :
إن للفساد بصورة عامة مجموعة من اآلثار السلبٌة لعل من أهمها)9( :
 حاالت الفقر وتراجع العدالة االجتماعٌة وانعدام ظاهرة التكافإ االجتماعًواالقتصادي وتدنً المستوى المعٌشً لطبقات كثٌرة فً المجتمع نتٌجة تركز
الثروات والسلطات فً أٌدي فئة األقلٌة التً تملك المال والسلطة على حساب فئة
األكثرٌة وهم عامة الشعب.
 ضٌاع أموال الدولة التً ٌمكن استغبللها فً إقامة المشارٌع التً تخدمالمواطنٌن بسبب سرقتها أو تبذٌرها على مصالح شخصٌة ,وما لذلك من آثار
سلبٌة جداً على الفئات المهمشة.
 كما تظهر آثار الفساد بشكل واضح على المهمشٌن ,فبسبب هذا الفساد الواسعٌحدث فقدان الثقة فً النظام االجتماعً السٌاسً ,وبالتالً فقدان شعور المواطنة
واالنتماء القائم على عبلقة تعاقدٌة بٌن الفرد والدولة ,إلى جانب هجرة العقول
والكفاءات والتً تفقد األمل فً الحصول على موقع ٌتبلءم مع قدراتها ,مما
ٌدفعها للبحث عن فرص عمل ونجاح فً الخارج ,وهذا له تؤثٌر على اقتصاد
وتنمٌة المجتمع عموماً.
أما بالنسبة آلثار الفساد اإلداري فقد تعددت آراء كتاب علم اإلدارة ومنظرٌها
حول آثار ذلك فمنهم من ٌوضح أن للفساد اإلداري آثار سلبٌة فقط مثل
( )Carinoأما القسم اآلخر منهم ٌوضح أن للفساد اإلداري آثار سلبٌة واٌجابٌة
مثل ( )Osterfeldأما بالنسبة للباحث فهو من مإٌدي الرأي األول الن للفساد
نتائج مكلفة على مختلف نواحً الحٌاة السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة,
وٌمكن إجمال أهم هذه النتائج على النحو التالً )9( :
 1-2اثر الفساد على النواحً االجتماعٌةٌ :إدي الفساد إلى خلخلة القٌم
األخبلقٌة والى اإلحباط وانتشار البلمباالة والسلبٌة بٌن أفراد المجتمع ,وبروز
التعصب والتطرف فً اآلراء وانتشار الجرٌمة كرد فعل النهٌار القٌم وعدم
تكافإ الفرص .
كما ٌإدي الفساد إلى عدم المهنٌة وفقدان قٌمة العمل والتقبل النفسً لفكرة
التفرٌط فً معاٌٌر أداء الواجب الوظٌفً والرقابً وتراجع االهتمام بالحق العام .
والشعور بالظلم لدى الغالبٌة مما ٌإدي إلى االحتقان االجتماعً وانتشار الحقد
بٌن شرائح المجتمع وانتشار الفقر وزٌادة حجم المجموعات المهمشة والمتضررة
وبشكل خاص النساء واألطفال والشباب .
 2-2تؤثٌر الفساد على التنمٌة االقتصادٌةٌ :قود الفساد إلى العدٌد من النتائج
السلبٌة على التنمٌة االقتصادٌة منها :
 -الفشل فً جذب االستثمارات الخارجٌة  ,وهروب رإوس األموال المحلٌة .
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 هدر الموارد بسبب تداخل المصالح الشخصٌة بالمشارٌع التنموٌة العامة ,والكلفة المادٌة الكبٌرة للفساد على الخزٌنة العامة كنتٌجة لهدر اإلٌرادات العامة .
 الفشل فً الحصول على المساعدات األجنبٌة  ,كنتٌجة لسوء سمعة النظامالسٌاسً .
 هجرة الكفاءات االقتصادٌة نظرا لغٌاب التقدٌر وبروز المحسوبٌة والمحاباتفً إشغال المناصب.
 3-2تؤثٌر الفساد على النظام السٌاسًٌ :ترك الفساد آثاراً سلبٌة على النظام
السٌاسً برمته سواء من حٌث شرعٌته أو استقراره أو سمعته  ,وكما ٌلً :
 ٌإثر على مدى تمتع النظام بالدٌمقراطٌة وقدرته على احترام حقوقالمواطنٌن األساسٌة وفً مقدمتها الحق فً المساواة وتكافإ الفرص ,كما ٌحد من
شفافٌة النظام وانفتاحه.
 ٌإدي إلى حالة ٌتم فٌها اتخاذ القرارات حتى المصٌرٌة منها طبقا لمصالحشخصٌة ودون مراعاة للمصالح العامة.
 ٌقود إلى الصراعات الكبٌرة إذا ما تعارضت المصالح بٌن مجموعات مختلفة.
 ٌإدي إلى خلق جو من النفاق السٌاسً كنتٌجة لشراء الوالءات السٌاسٌة . ٌإدي إلى ضعف المإسسات العامة ومإسسات المجتمع المدنً وٌعزز دورالمإسسات التقلٌدٌة.
 ٌسًء إلى سمعة النظام السٌاسً وعبلقاته الخارجٌة خاصة مع الدول التًٌمكن أن تقدم الدعم المادي له  ,وبشكل ٌجعل هذه الدول تضع شروطا قد تمس
بسٌادة الدولة لمنح مساعداتها .
 ٌضعف المشاركة السٌاسٌة نتٌجة لغٌاب الثقة بالمإسسات العامة وأجهزةالرقابة والمساءلة .
كما أثبتت بعض الدراسات إن تؤثٌر الفساد على النمو االقتصادي كبٌرة جداً ,اذ
تم اختبار مجموعة من المتغٌرات لتحلٌل العبلقة بٌن الفساد وهٌكل اإلنفاق
الحكومً ,وأستنتج بؤن الفساد ٌخفض االستثمار والنمو االقتصادي وٌغٌر من
هٌكل اإلنفاق الحكومً وٌإدي إلى تخفٌض معدل اإلنفاق على الخدمات العامة .
المبحث الثالث :آلٌات المكافحة
 4-1آلٌات مكافحة الفساد:
إن تعقد ظاهرة الفساد اإلداري وإمكانٌة تغلغلها فً كافة جوانب الحٌاة ونتٌجة
آلثارها السلبٌة على كافة مفاصل الحٌاة ,فقد وضعت عدة آلٌات لمكافحة هذه
الظاهرة ولعل من أهمها( )2هً :
 -1المحاسبة  :هً خضوع األشخاص الذٌن ٌتولون المناصب العامة للمساءلة
القانونٌة واإلدارٌة واألخبلقٌة عن نتائج أعمالهم ,أي أن ٌكون الموظفٌن
الحكومٌٌن مسإولٌن أمام رإسائهم ( الذٌن هم فً الغالب ٌشغلون قمة الهرم فً
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المإسسة أي الوزراء ومن هم فً مراتبهم ) الذٌن ٌكونون مسإولٌن بدورهم أمام
السلطة التشرٌعٌة التً تتولى الرقابة على أعمال السلطة التنفٌذٌة .
 -2المساءلة  :هً واجب المسإولٌن عن الوظائف العامة ,سواء كانوا منتخبٌن
أو معٌنٌن ,تقدٌم تقارٌر دورٌة عن نتائج أعمالهم ومدى نجاحهم فً تنفٌذها,
وحق المواطنٌن فً الحصول على المعلومات البلزمة عن أعمال اإلدارات
العامة ( أعمال النواب والوزراء والموظفٌن العمومٌٌن ) حتى ٌتم التؤكد من أن
عمل هإالء ٌتفق مع القٌم الدٌمقراطٌة ومع تعرٌف القانون لوظائفهم ومهامهم,
وهو ما ٌشكل أساسا ً الستمرار اكتسابهم للشرعٌة والدعم من الشعب .
 -3الشفافٌة  :هً وضوح ما تقوم به المإسسة ووضوح عبلقتها مع الموظفٌن
(المنتفعٌن من الخدمة أو ممولٌها ) وعلنٌة اإلجراءات والغاٌات واألهداف ,وهو
ما ٌنطبق على أعمال الحكومة كما ٌنطبق على أعمال المإسسات األخرى غٌر
الحكومٌة .
 -4النزاهة  :هً منظومة القٌم المتعلقة بالصدق واألمانة واإلخبلص والمهنٌة
فً العمل ,وبالرغم من التقارب بٌن مفهومً الشفافٌة والنزاهة إال أن الثانً
ٌتصل بقٌم أخبلقٌة معنوٌة بٌنما ٌتصل األول بنظم وإجراءات عملٌة .
وان آلٌات المكافحة السابقة تشكل عناصر أساسٌة فً إستراتٌجٌة مكافحة الفساد
اإلداري وتمثل اإلستراتٌجٌة كافة اإلجراءات التً تتخذ فً المنظمة بهدف إحراز
أداء أعلى )15(,كذلك وتعتبر اإلستراتٌجٌة نشاطا مستمرا ٌؤخذ بنظر االعتبار
القٌم اإلدارٌة والبٌئٌة .لذلك فؤن اغلب مإسسات مكافحة الفساد اإلداري تضع
إستراتٌجٌة معٌنة لمكافحة حاالت الفساد الموجود وتبنى هذه اإلستراتٌجٌة على
الشمولٌة والتكامل لمكافحة هذه الظاهرة .وٌنبغً اإلشارة إلى أن القضاء على
الفساد اإلداري ٌتطلب صحوة ثقافٌة تبٌن مخاطره السٌاسٌة واالقتصادٌة
واالجتماعٌة (التً تم ذكرها مسبقا) ,كما ٌنبغً توفر اإلرادة الجادة والحقٌقٌة من
قبل القٌادة السٌاسٌة لمحاربة الفساد اإلداري حتى ٌكون ذلك على مستوى الدولة
والمجتمع أو على األقل بؤن ال تصطدم توجهات مكافحة الفساد اإلداري مع
السلطة السٌاسٌة وان أي إستراتٌجٌة لمحاربة الفساد تتطلب استخدام وسائل
شاملة تدعمها اإلرادة السابقة وعلى النحو التالً :
 -1تبنً نظام دٌمقراطً ٌقوم على مبدأ فصل السلطات ,وسٌادة القانون ,من
خبلل خضوع الجمٌع للقانون واحترامه والمساواة أمامه وتنفٌذ أحكامه من جمٌع
األطراف ,نظام ٌقوم على الشفافٌة والمساءلة .
 -2بناء جهاز قضائً مستقل وقوي ونزٌه ,وتحرٌره من كل المإثرات التً
ٌمكن أن تضعف عمله ,وااللتزام من قبل السلطة التنفٌذٌة على احترام أحكامه .
 -3تفعٌل القوانٌن المتعلقة بمكافحة الفساد على جمٌع المستوٌات ,كقانون
اإلفصاح عن الذمم المالٌة لذوي المناصب العلٌا ,وقانون الكسب غٌر المشروع,
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وقانون حرٌة الوصول إلى المعلومات ,وتشدٌد األحكام المتعلقة بمكافحة الرشوة
والمحسوبٌة واستغبلل الوظٌفة العامة فً قانون العقوبات .
 -4تطوٌر دور الرقابة والمساءلة للهٌئات التشرٌعٌة من خبلل األدوات
البرلمانٌة المختلفة فً هذا المجال مثل األسئلة الموجهة للوزراء وطرح
المواضٌع للنقاش العلنً ,وإجراءات التحقٌق واالستجواب وطرح الثقة بالحكومة
.
 -5تعزٌز دور هٌئات الرقابة العامة كمراقب الدولة أو دواوٌن الرقابة المالٌة
واإلدارٌة أو دواوٌن المظالم ,التً تتابع حاالت سوء اإلدارة فً مإسسات الدولة
والتعسف فً استخدام السلطة ,وعدم االلتزام المالً واإلداري ,وغٌاب الشفافٌة
فً اإلجراءات المتعلقة بممارسة الوظٌفة العامة .
 -6التركٌز على البعد األخبلقً وبناء اإلنسان فً محاربة الفساد فً قطاعات
العمل العام والخاص وذلك من خبلل التركٌز على دعوة كل األدٌان إلى محاربة
الفساد بؤشكاله المختلفة  ,وكذلك من خبلل قوانٌن الخدمة المدنٌة أو األنظمة
والمواثٌق المتعلقة بشرف ممارسة الوظٌفة ( مدونات السلوك ) .
 -7إعطاء الحرٌة للصحافة وتمكٌنها من الوصول إلى المعلومات ومنح
الحصانة للصحفٌٌن للقٌام بدورهم فً نشر المعلومات وعمل التحقٌقات التً
تكشف عن قضاٌا الفساد ومرتكبٌها .
 -8تنمٌة الدور الجماهٌري فً مكافحة الفساد من خبلل برامج التوعٌة بهذه
اآلفة ومخاطرها وتكلفتها الباهظة على الوطن والمواطن ,وتعزٌز دور مإسسات
المجتمع المدنً والجامعات والمعاهد التعلٌمٌة والمثقفٌن فً محاربة الفساد والقٌام
بدور التوعٌة القطاعٌة والجماهٌرٌة .
وقد تم تحدٌد اتجاهٌن أساسٌٌن لمكافحة الفساد اإلداري هما)11(:
االتجاه األول :
العمل باإلصبلحات اإلدارٌة والترتٌبات الوقائٌة ,وٌشمل هذا التوجه استخدام
كافة الطرق واألسالٌب الوقائٌة بهدف منع حدوث حاالت االنحراف.
االتجاه الثانً :
مقاضاة المخالفٌن والضرب بٌد من حدٌد على الرإوس الفاسدة داخل الجهاز
اإلداري ,وٌشمل هذا التوجه استخدام كافة الطرق واألسالٌب العبلجٌة بهدف
معالجة حاالت االنحراف .
كذلك فان التوجهٌن السابقٌن ال ٌعتبر احدهما بدٌبل عن اآلخر ,لكن احدهما
مكمبل لآلخر وباجتماعهما ٌكونان منظومة متكاملة ٌطلق علٌها منظومة احتواء
الفساد  ,هدفها األساسً احتواء ظاهرة الفساد وتحجٌمها ومن ثم القضاء علٌها .
وان هذه المنظومة تعمل باتجاهٌن وكل اتجاه له خططه وسٌاساته التً تحول
دون وقوع حاالت االنحراف أو معالجتها .
المبحث الرابع :االستنتاجات والتوصٌات
12

أعداد وتنضيد  :منتدى
االنثروبولوجييين واالجتماعيين العرب
 4-1االستنتاجات والتوصٌات:
 1-4االستنتاجات:
 -1تناولت أدبٌات الفكر اإلداري ثبلث مناهج فكرٌة لتفسٌر مفهوم الفساد
اإلداري ,كون هذه الظاهرة لها ارتباط قوي بالسلوك اإلنسانً والثقافة التنظٌمٌة
والبٌئة وال ٌمكن تفسٌرها من جانب واحد فقط .
 -2المناهج الثبلث أبرزت أن الفساد اإلداري ظاهرة سلبٌة نتٌجة لآلثار السلبٌة
المترتبة جراء هذه الممارسة وهناك اتفاق كبٌر على ذلك .
 -3لقد تنبهت دول العالم لظاهرة الفساد وخطورتها وهذا ما دفع بها إلى إٌجاد
طرق للوقاٌة منها وأخرى لمعالجتها ,وقد صبت اهتمامها وتركٌزها على برامج
التثقٌف وبناء اإلنسان والتدرٌب والتطوٌر وتنمٌة التحسس لدى أفراد المجتمع
ضد ممارسات الفساد اإلداري وإصدار األحكام الخاصة بها ودعم كل المإسسات
التً تعنى بمكافحة الفساد .
 -4الفساد اإلداري ظاهرة تنشؤ عادة فً األنظمة اإلدارٌة المركزٌة
والبلمركزٌة على حد سواء وخٌر دلٌل على ذلك ما مر به العراق فً عهد
النظام السابق ولحد اآلن .
 -5على الرغم من وجود عدة أسالٌب واستراتٌجٌات لمكافحة الفساد اإلداري,
إال أن هذه األسالٌب واالستراتٌجٌات إذا لم تستند على مرتكزات قوٌة وفاعلة
مثل القضاء العادل والتطبٌق الصحٌح لئلجراءات إضافة إلى وجود نظام
دٌمقراطً صحٌح ,قد ال ٌكتب لها النجاح فً مكافحة ظاهرة الفساد اإلداري .
 -6وعلى الصعٌد المٌدانً للعمل ومن خبلل اللقاءات بالمسإولٌن المعنٌٌن
باادارة المإسسات التً تعنى بمكافحة الفساد واستطبلع اآلراء وبشكل شخصً
حول ظاهرة الفساد اإلداري ٌإكد اغلبهم أن الفساد اإلداري "هو نشاطات تتم
داخل األجهزة اإلدارٌة الحكومٌة والتً تإدي إلى إبعاد األجهزة اإلدارٌة عن
أهدافها الرسمٌة لصالح أهداف خاصة سواء كانت فردٌة أو جماعٌة ".
 -7تعتبر عناصر إستراتٌجٌة مكافحة الفساد " المحاسبة ,المسائلة ,الشفافٌة,
النزاهة" هً العناصر األساسٌة التً تمثل كافة إجراءات النهوض باألداء
للوصول إلى مستوٌات أداء متقدمة.
 -8أن بقاء المسإولٌن لفترة طوٌلة فً موقع واحد ٌإدي إلى تغٌٌر سلوكٌاتهم
(إال البعض النادر منهم) . .فٌتحولون من أشخاص منتجٌن إلى أشخاص ٌتكلون
على أجهزتهم وعلى المتعاملٌن معها.
 -9تإكد نظرٌات العلوم السلوكٌة بؤن ظاهرة الفساد نابعة أصبلً من مٌل
اإلنسان الفطري إلى ممارسة السلوكٌات الفاسدة ( غٌر السلٌمة ) وذلك ألن
الطبٌعة اإلنسانٌة ,طبٌعة غٌر منضبطة وفوضوٌة إذا ما تغٌبت األخبلقٌات
العامة فً بٌئة اجتماعٌة تفتقر إلى الضوابط والمسائلة القانونٌة.
 2-4التوصٌات:
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 -1زٌادة برامج التوعٌة والتثقٌف ضد الفساد اإلداري ونشر ثقافة الوالء
والتفانً فً العمل لتحقٌق المصلحة العامة .
 -2التؤكٌد على تحقٌق توازن اقتصادي كبٌر ورفع المستوى ألمعاشً للمواطن
سواء كان موظف ضمن دوائر الدولة أو مواطن عادي للنهوض بالمستوى
االقتصادي للفرد والتركٌز بشكل كبٌر على النوع األول انطبلقا من مبدأ " ال
تضع جائع حارس على طعام " .
 -3تقوٌة العبلقة بٌن األجهزة اإلعبلمٌة وأجهزة مكافحة الفساد اإلداري وتعمل
األولى على نشر حاالت الفساد التً ٌتم مكافحتها من قبل األخرى بهدف نقل
الصورة واضحة عما تحققه هذه األجهزة من انجازات.
 -4اعتماد إستراتٌجٌة شاملة ودقٌقة تتضمن إجراءات رادعة ووقائٌة وتربوٌة
واضحة ,وضمن سقف زمنً محدد ,توجه من خبلله ضربات قاصمة للمإسسات
واإلفراد الفاسدٌن والداعمٌن للفساد فً جمٌع المستوٌات اإلدارٌة وبدون استثناء,
وتعتمد الخبرات والكفاءات الوطنٌة وتؤخذ بنظر االعتبار مبدأ وضع الشخص
المناسب فً المكان المناسب ووضع آلٌات موضوعٌة للتوصٌف الوظٌفً فً
اختٌار المسإول.
 -5اعتماد بعض اإلجراءات التً تساعد على القضاء أو الحد من ظاهرة
الفساد اإلداري ولعل من أهمها :
أ -تقلٌل الروتٌن وتبسٌط إجراءات العمل وسرعة انجاز المعامبلت إلى الحد
الذي ال ٌتٌح للموظف سهولة التبلعب .
ب -العمل على جعل عملٌة تقوٌم أداء الموظفٌن والمإسسات عملٌة مستمرة
لكشف االنحرافات وتصحٌحها بصورة مستمرة والحٌلولة دون استمرار هذه
االنحرافات لتصبح جزء من الثقافة السائدة فً العمل.
 -6أخذ التدابٌر الوقائٌة والعبلجٌة والعمل على تفعٌل القوانٌن ووسائل الردع
وتطوٌر النظم الرقابٌة.
...........................
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